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 خلا





 كلرمإرلا
 ترم ىض رز كإ

 9 اربع اراصفم افاسعا



 باّكلا تايونك

 تاحفص

 9 ماك و“ يلا مرف رمع يمه ريع فقم ةقفا ةقع هرم فرم هدف روبصلاو موس رلأ س رهف

 ةمدقملا
 مر سلو

 لوألا مسقلا

 ةيديهمم تاسارد

 موزع م7 :تاحفص

 : لوألا لصفلا

 مز د عم .. مالسإلا رجقو ةيلهاجلا برغم ىف برعلاو زاجحلا ةراع

 : ىناثلا نلصفلا

 مم - مك ةيمالسإلا ةيب رعلا ةراعلاو ةقباسلا زرطلا

 : ثلاثلا لصفلا

 اهتار وطتو ةيمالسإلا ةيب رمل ةراملا
 موز لح



 ىناثلا مسقلا

 ةالولا رصع ةرامع
 ىنطافلا حتفلا ىلا ىبرعلا حتفلا نم

 1867 - 7و تاحفص

 : عيبارلا لصفلا

 . ةيمالسإلا رومملا ىف ةيبرملا رصم راثآل زجوم ماه ضرع

 : سماخلا لصفلا

 .. ثولوط نبا ةيالو لبق رصم طاطسف ةراع

 : سداسلا لصفلا

 3 ... نولوط نبا ةيالو نم رصم طاطسف ةراع

 : عباسلا لصفلا

 ... ... ةالولأ رصع ىف ةيرصملا رايدلا ىف ةراملآ

 : : نماثلا لصفلا
 م. 2... ... ... ركبملا ىالسإلا رصفلا ىف ةيرملا ةراملا رصانع

 لوألا دلجملا ةمااخ

 .. ... مجارملا سرهف

 8 ىدجيأ فاشك

 اي

 1 رطل ا اوما ا

 53161 0 ل ا او فا يش

 اضف

 4١ء؟

0 

 هالو فقل

 17 هذا

57 5""34 

 511 حال

 "5 تاكالا





 روصلاو لاكشالا سرهف
 لوألا لصفلا

 .. (طقسم) لوسرلا مايا ةنيدملا دجسم
 .. (روظنم) لوسرلا مايأ ةيدملا دجسم -
 . (رول) نافع نب نان ماأ ةلا ديس - .. (طقسم) نافع نب ناع مايأ ةنياملا انتم ت
 000 لوألا دجسملا : ةفوكلا -

 . (طقسم) لرألا دجسملا :
 (طقسم) لوألا دجسملا :
 ١ . (طقسم) ةرخصلا ةبق :
 . (لخادلا نم روظنم) ةبخصلا ةبق : ... هبل نم روظنم) ةرخصلا ةبق :

55 0 

 ىناثلا لصفلا

 . (روظنم) ستاركيسلا دبعم :

 . (طقسم) حايرلا جرب :
 . (ررظنم) حايرلا جرب :
 .. قيرغالا ىرودلا دومعلا :

 ... قيرغالا ىفويالا دومملا :
 قيرغالا ىن روكلا دومملا :
 ىن روكلا جاتلا ليصفت :
 3 ةيقيرغالا صارقالاو ةحبسلا ةيلح :
 2 د ةيقيرغالا مهسلاو ةضيبلا ةيلح :
 ِ ب قاروألاو 0 نرخزو سأكلا ةيلح :
 . لئادجلا 000 لاخلفلا ةيلح :
 .. ... ... ةيليطتلا ةحورملا وأ «تملابلا» فرخز :
 .. ةيليختلا قم هيو وأ «تملابلا فصنو فرخز :
 1 . نروميتنالا فرخز :

 0 ةرسكتمل تايعسملا فرخز :
 . ةرسكتملا تامةتسملا فرشز :

 فوكمملا بيلصلا فرخز :
 . (طقس) ناجارت اكيليزاب :

 . (لخادلا نم روظنم) ناجارت اكيليزاب
 ل... ... ... (طقسم) نيطتطسق اكيليزاب :

 ... (طقسم) نويثنابلا دبعم :
 ّ (عاطق) نويثنابلا ديعم :
 . ... ... (طقص) اتسق دبعم :

 .٠ (ىج راخ روظنم) انس دبعم 0

00 

 الا

1٠7 



 لكشلا مد
 لوثيت - مد
 لرقيت - م«
 كبلعب - مما

 كبلعب حمو

 امور - ح٠

 امور -
 ند رالا ةيداب - 4

 ندرالا ةيداب - هم
 قامور زارط عي

 قامور زارط - :ه

 فامور زارط - 4
 قامور زارط -

 قامور زارط - م

 قامور زارط - هو

 قامور زارط - ه٠

 قامور زارط - ىهرذ

 فاموو زارط - .ى؟

 امور - هع

 فامور زارط ه4

 قامور زارط - هم

 قامور زارط - هد
 قامور زارط - مهب

 ينامور زارط - 06م

 امور - هو

 امور ٠

 امور - 5١

 امور ح 1

 امور - .ه+

 انفنار - 4

 انفار - 6٠

 مل تيب اح 5

 . مل تيب ا
 ةرهاتلا - ده

 ةرهاقلا - 5و

 ةيئيطنطسقلا - ٠

 ل - اطلا

 ل 2 ا

 ىرصي - 77

 ةينيطتطسقلا - 4

 ٠ © ل

 .. (طقسإ) اتسيف دبعم

 ٠ (دوظنم) اتسيف دبسس
 طقسم) سوئيف دبعم :

 ... (ىجراخ روظنم) سوتيف دبعم :

 . (طقس) الكارك تاماح :
 . اان روظنم) الكا رك تاما .:

 . (طقسم) ءرمع ريمق :

 (طقسم) خرصلا ما :
 ... فقاكسوتلا دولا .:

 35 قامورلا ىرودلا دوسملا :

 .. قامورلا قويألا دوسسلا :

 . قامورلا قئروكلا دوسسلا :

 بكرملا دومملا :
 ىن روكلا جاتلا :

 :٠ بكرملا جاتلا .
 .. ةيحلا لاكشالا وذ ىن روكلا جاتنا

 عم ةينامو رلآ دوقملا :

 .. لاقتنا ةقلنم - اكيديم اف رينيم :
 .. صارقالاو ةخبسلا ةيلح 1

 ممسلاو ةضيبلا ةيلح :

 : .  ساكلا ةيلح :

 كنزا زرعت فرخ رو لاخلملا ةيلح :

 .. ةينامورلا ساثتكالا ةقرو :

 . (طقسم) تنايلك تنام ةينك :

 . (لغاا روظنم) وه

 .. ... (طقسم) ىرائيلوبا تنام ةسينك 1

 ٠ (لخاد روظنم) 0

 .. ةدبعالا

 مندا راونل طقس) روبل جراش ىزيينا
 .. (ىولملا رودلا لطقس) وه و و

 (طقسم) ىسيلاك ةجبوخ مماج :

 (لخاد روظنم)

 . (لخاد روظنم) 0

 . ... ... (طقسم)  ةيفص ةكلملا مماج :

 ما مع هم (طقسم) لع دمحم مماج :

 (طقس) ايفوص ايا عماج :

 ل (لشاد روظم) ١» ه١ د

 (ىجراش روظنم) ١» ه ةه :

 (طقسم) ةعماجلا ةسينكلا :



 قاساس زارط .-

 قاساس . زارط -

 ندرألا ةيداب

 دايازوريف -

 أآرغ قاط -

 رضيخالا -
 قاساس زرارط -

 قاسام زارط -

 لوكياب -

 ةحفصلا نر

 سس ( طقسم) ىلاتيف نأس ةسينك :
 ليي (طقسم) نيطنطسق ةينادمعم :
 ليل (طقسم) ةينادمعملا :
 ١و (طقسم) دوعملا ةسينك :

 لي (طقم) ميرم ةديسلا ريق :

 ل (طقسم) كرام تنام ةسينك :

 دفن 6 (طقسم) نورف ناس ةسينك :

 ١م . (لخاد روظم) » ها ها:
 1 (روظنم) رطقلا سفن نم ةبقلاو ةيوركلا تاثلثملا :
 14 .. (روظنم) اهدمحو ل 8 8 1

 ل . (رولع) وجا اهرطق ةيقو ههه
 ذؤ41 0 2 . قيقح ىورك ثلثم « سيجبونلا رصق :
 ارا ةناخاسلا ةرجحلا ف ىورك ثلثم « خرصلا ماح :

 لو 5 ... ... ةيطورخم فصن ةينح «٠ ضيبالا ريدلا :

 144 . ليباوكو ةدمعأ ىلع ةيورك ةيقاطب ةصنرقم :
 اعاقة ال ىناقافلا ىقموجلا قى ةماعلا باب ق ةيمالسإلا ةصنرقملا :

 145 2 دبا و هام دود دوك” ةطافصا

 141 .2 بوقمي رام ىف سرفلا ةودح دقع :

 14ه نما للمال . 0

 144 ا ع ل هيو ةللا عوت نم ىطنزيب جات

 16 2 ا ا الل ول عملا امام د4 دود كسوف قوق جات :

 ١ لل ءللا نل ... يي. طسيق ىنوقات جات :
 لهل ءلما م . !. تاكشلل نزع“ كرام تناس ةسينك :

 اهكلاا ل ... (نعألا فصنلا بارخ لبق ةيمامألا ةهجاولا) ىرسك قاطع :
 ١م . (ةيمامالا ةيلاحلا ةهجاولا) ه» "ده

 15 .. (ةيفلللا 0 ل ( ل ل

 10 .. (قباسلا نم ليصفت) » 28ه

 0 . (روظنم) اعرك ناويا وأ ناويا قاط :
 155 ءل2 2... ه.. (روظم) بلاق ريقي ةيبقالا ءاتب :

 1 هلا ياورد قول ناو ماو هم مق (ىض رع عاطق) هءرمع ريصق :

 آلا ممل لم مم ل. للا... ... (لكوط عاطق) ه ه

 لن .. (ىضرع عاطق) خرملا ماج :
 1 ... رصقلل روظنم :

 07 ... ةيطورخحم ةصنرقم :

 ا . ةيطورخم ةصئرقم :
 ١ ..2 ... ... ... ةيسوقان ةيلحو سرف ةودح دقع :

 #1 ملص مل يم ..ل ... ا... ... ... ةيرادج ةلشد قوف ةيقاط :

 )ال4 لم .لل بلل ..2 ... ... ... دوقعلا لمحت ةريصق ةدنعا :
 نشل 5006 قاسأس جات :

 لف . ىسران مساب فورمملا رثالا :



 : لكشلا
 فاساس زارط

 اساس زارط

 يلاساس زارط -

 نئادملا -

 ةبطرق -
 فاساس زارط

 ىئاسام زارط -
 فاساس زارط
 رمدت -

 لطسقلا -

 هنارح ريصق -

 ةبولعلا رصق -
 ىشملا رصق -

 دابازوريف رصق -

 ناتسف رس رصق -

 ني ريش رصق -
 رصيخالا رصق -

 دادغب -

 دادفب -

 ماعلا
 ماعلا -
 قشمد -

 قشمد -

 قشمد -

 ةقرلأ -

 ناوريقلا -

 قامور زارط -
 قامور زارط

 فامور زارط

 ةبطرق
 قشمد -

 قشمد -

 آرماس -
 طاطسفلا -

 ةرهاقلا -

 ةرهافلا -

 ةينوعرفلا رصم -
 ميدقلا قارملا -

 ترعز :
 55 صا رقالاو فارطسالا زرملا

 ١ تابيبحلا فرخز

 . هبوقثملا صارقالا ترعغز :

 . صرصفلا رصتع « يىرسك قاط .

 . مماجلا دجملا ىف ددتعق : ١
 مما دج كل درتمق ةمصنملا تاراطالا :

 ةيمأرلا نانسالا تاذ تانإ رشلا :

 ...٠ ... ةلئاملا ناتسالا تاذ تافأ رشلا :

ةرصايقلا ناجيت ل تافارشلا :
 ”٠ 2.5.0 ... 

 ٠ 0. ... ةنئسملا تافارشلا « قامورلا دبمملا

 . ةينكس ةدحو

 ... ...  (طقم) ةررشابلا :

 (روظنم) ةروشابلا :
 . ةطاقم « قرشلا ريخلا رصق :

 . ...٠ صرف ةردح دمع « مماجلا دجسملا

 نيزكرم وذ ببدم دقع و 0

 2ظ*0 رزكارم ةعبرأ وذ دقع « دادنب باب :

 ... صرف ةودح ببدم دّقع ( عماجلا دجسملا :

 ... ... ةيئامورلا ةررزملا تاجتصلا :

 . ... ... ةيئامورلا ةررزملا تاجنملا :

 هلا ا ةيطن زيبلا ةررزملا تاجنصلا :

 0000 قلبالا تاجنص ؛ ماجا دجسملا :

 ... ... ماغرلا نم ةيسمش « عماجلا دجسملا
 ... ... ماخرلا نم ةيسمش ٠ عاجلا دجسملا
 .., ... ةنلسم تافارش « ىناقاحلا قسوجلا

 7 . ... ...ا لئلا فرخز
 ا لئادملا فرغز

 . ةررزم تاجحنصو

.٠. 

٠. . 

 .٠ معمم

6 

 ما ةم. ا  ةمم نثق

 مف  ةمث.أ  ثعم 6.6

 وم ا ممع ا ةووث ٠

0303 00 02-0 

 مرفأ ملم مرق ٠

٠.6 . ٠. 

 ةوفا6ث

 . م.م 66.66

 .ءفأا فوم ا رفقأامثل

 ثمق ا رمل م.م ا ..ق

 موف روف موو .مو

 ورم مر. ةووأ هرم

 منوم ٠.٠

 66م6

 ىو مرو موف هوف

 000 مهول ةعو

 ممم | 0-207



 لكشلا مم
 15 تدررالا ةيداب -

 سدقلا

 ندرالا ةيداب

 ةين رع رفلا رصم

 ناماس زارط
 قاساس زارط

 ةرهاقلا

 ةرهأاقلا

 ةرهاقلا

 ماغلا ةيداب

 ماشلا ةيداب

 قارملا

 قارملا ةيداب

 قارملا ةيداب

 نصحلا ةرهاقلا

 . ... ةهجاولا قى فرخزم ثلثم . ىشملا رصق :

 . ىبتول رصنع ١ ةرخصلا ةبق
 اءاور وح دعاه ىنترل رصنع ٠ ةبوطلا رصق :

 ثلاثلا لصفلا
 ... هيبأ نب دايز ءانب دعب عماجلا دجسملا :

 2.22... ... (طقسم) ريبكلا عماجلا :

 ... ... (طقسم) نولوط نب دمحا عماج :

 . 2.2... (طقسم) ىرمالا دجسملا :
 هيا أ نم (طقس) عماجلا دجسملا :

 . ... ... (طقسم) ىدهملا ءاتب © ىمقالا دجسملا :

 ... ... (طقسم) عماجلا دجسملا :

 (طقسم) فلد يأ دسم

 . بويأ نيدلا مين حاصلا ةمردم :
 5 ريكتشاجلا سربيب ءاقئاش :
 ... ... (طقسم) نووالق :نب دمحم رصانلا ةسردم :

 ... ... ... (عاطقو طقسم) ىعملا رصق :

 2.2... ..2 ... (طقسم) ةبوطلا رصق :

 هال ل ( طقمو عاطق ) ةيبيلصلا ةبق :

 (طقسم) رضيخالا رصق :
 (وجلا نم ) ل 0

045 

 ؟1

 كا

 ؟ه١

 ؟7

4" 

 965658686 .مرأ ميما .2م٠

 ؟ 7

 ؟60/ 24 9 عدرا اعل 2 عا 31

 فيل 1 . ... ... (طقسم) قرشلا رولا قف ديدجلا بابلا :

 فق 087500 (روظنم) ل 0 ل ل ل ل .٠

 76 ا ل لملم وعقل 8 ل 0 مااق | 0 0 90

 جاله مل لل لل. ال ... ا... ...  ةيصالصالا ستوللا فرخز : ىنالسأ زارط
 نقيل 5 : ت1 يع ا عل اها 0 9 0 . 0 ىنالسأ زارط

 م00 ...  ... ... ةبقلا ةدعاقل ىقرشلا نكرلا « ىعقاشلا مامالا حير : طاطسفلا
 فحمل . ... ةيصجلا نراخزلا نم ةوشح « رضخالا بابلا ةنذثم : ةرهاقلا

 ؟ال4ل ا .ةرما ل. 0 . ل . ل 0 0 : ل

 ؟الهل | ةماعلا للم . ل 0 . ل ل : 0

 كم ... ... ةيقرشلا ةنذئملا « دمحم رصاتلا عماج : نيدلا حالص ةملق
 اقذف . ةيبرغلا 0 هاد هداف 9 ها اعف
 قدرا . ةيناطلسلا ةبقلا ٠ ةيبونجلا كيلاملا ةفارق : ةرهاقلا
 فدو 2... 2. ... ... (طقسم) ةيروتلا ةسردملا : قشءد
 "م6 . ... ىضاقلا تيبب فورعملا قيسلا ىامام دعقم : ةرهاقلا
 قدي . ... رصتلا باب راوجب ىابتياق ةلاكو قى ةيب رشم : ةرهاقلا

 "ا . لك ل ل ٠ ل ل 0 : 0
 عقل تنحل 5 ... ةيطيركلا تيب قى ةيبرشم : ةرهاقلا



 عبارلا لصفلا
 ةممدصلا ملا

 مع + ةمدكملا قا تايصت رقم © ةيؤملا ناللتلا اع 1 لكشلا متر

 5 لخدملا ةفيقس تاصنرقم : 0 كك 6 ا 0 عسانا < 000
 1 كج” نيدلا حالص مايأ ةمدقلا ةمصاملا ةطيرخ لضم تانلا 277 0 مماج : رصم ةمصاعلا - ١1ه. ب 1 .. لخدملا هاكرد ةبق ثاصن ثم : ع نا 6 رضع ةحضادلا + ل

 0 ... رفظلا جرب :  نصحلا ةرهاقلا - و
 ٠ ... قورغأ برد جرب : نصحلا ةرهاقلا - ٠6

 مع يا ب ةقباسلا رباقملا ىدعا 0 0 . ... ىلاعلا دسلا هايم اهترغ ىلا رباقملا : ةبونلا - 60

 سماخلا لصفلا

 مقرا ا و ا يملا ليي رباج ريبلاو تجه ىلع رئافح ةطيرخ : 5 5000 00 0 افونا زاك ةطيرخ : طاطسفلا - +٠

 عكا 2 (طتم) صاعلا نب ورمع مماج : 1 5000 0 . صاعلا نب ورمع نب هلا دبع رصق : 00000

 5 . ةيقرشلا ةيبونجلا ةهجاولا ىف تاماعدلا : وه و و و ا - +.م اال . ... ةلبقلا ةلظ ىف ةمدقلا تاكئابلا اياقب :صاملانيورمع عماج - 7
 مج م عت [مضاون أ ةريضق' ةدنعأر :ااراطاو .كيبابشلا + 8 هاو. د مف
 نول . ... كيبابشلا ىف ةيبشكلا ةطرشالا فراخز : » هاو و ا - عموم

 5 . ةيحورم صوصق نم ةيقاط تاذ ةينح : هاو هاو مرو
 نسحب . . 0 9 9 ٠ ةهماقم 5

 ضل هاف ا فاه ع وأ دالأ نوناوح جتا
 محلا 1 ل ا لا و يت ل ا وك

 ا . ةدناس ةماعدو جعبنم رادج ء دمحم رصاتلا عماج : نيدلا حالص ةملق - 6
 ضف 2 جارفنالا هتل راحو دقملا : -

 ضف ا فلا وام قا ام سل و: د ةاوقلا ضو: - لن
 مايا دج مالا جراحلا 2 ةلبتلا ,رادج ىف ةودودمملا كيباشلا : صاملاز وربع عماج - 8
 8 91ا ممم .مرأ ..م لخادلا 9 9 0 0 0 : ووو م < 15

 1 : . ةيبرفلا ةيلامثلا ةهجاولأ ىف رالس بارحم : وه ها ه اه - 5٠٠
 قمل . ... ... لغادلا نم قباسلا رادجلا ىف صجلا نم ةيسمش : هاو اه ه - 56١
 ا د ا اح ما عمار وو ديوور هرم ةادقإ فاقد ةقرلأ - 7
 ىنل ل ا ا د تا (طقس) لينلا سايقم : ةضورلا ةريزج - ©5؟
 ا ا ا ا ويت مور عاطل وز موا ١ مقال وو رز 251
 مريام * يود او مولا ماو 35 سايقملا رثب عاق هاد : ه وه 2 فل
 مام ١ نو ل ماجا قشر سايقملا رثب ةهروف ه8 31 - 15
 مورا... ... ... رثيلا ىف ةيرادج ةلخد ليصفت 5١ د واول 511

 سداسلا لصفلا

 0 . ... ... ... ةلجد رهن ىلع ةمدقلا ةنيدملا ةطيرخ : ارباع - 4
 00 1007 ... . . ... (وجلا نم) ريبكلا مماجلاو ةدلبلا ارماس - 019

 07 . ... ... (وجلا ني) فلذ قأ مساجو ةيرفج ارماس - ٠



 انركل

 ايتراز

 ع

 قف

 ايفر

 فرخ

 فض

 افا

5 

 نمل

 54١

 اذف

 14؟

 نورطنلا ىداو -

 قارعلا ةيداب -

 ناو ريقلا َ

 ارماس

 ارماس 7415-4

 ارماس - 74و-؟4ب

 ارماس - ؟هؤ-؟و.

 ؟ه؟

”5 

 نقلا

6 

 نقلا

 افي

 ؟همه

64 

 نمل

 5١"

 للي

 ضكرا

34" 

 ظ”"6

555 

55 

 اضل

14 

 قرن

 فقل

 ففف

 فير

 فمن

 فقل

 آرماس
 !رمان
 !رماع
 آرئاتنح
1 
 امام

 ركسلا -
 طاطسفلا -

 طاطسفلا -

 طاطسقلا -
 طاطسقلا -

 طاطسفلا -

 طاطسفلا -

 طاطسفلا -

 طاطسفقلا -

 قاماس ىماك فصن فرخز :
 - . (طقسم) لوالا فولوطلا تيبلا :
 2... ... ... (فراغت) لوالا قولوطلا تيبلا :
 .. (طقسم) ىاثلا قولوطلا تيبلا :

 ... (نف اخز) قاثلا فولوطلا تيبلا :
 1 مدقلا عقوملا تايرفح ىف رودلا بئارخ :
 ... تويب ةسمخ اهبو ىلوالا رادلا :
 ناتيب اهبو ةيناثلا رادلا :
 دحاو تيب اهبو ةثلاثلا رادلا :

 . ... دحاو تيب اهبو ةعبارلا رادلا :
 .. ... ... توي ةثالث اهبو ةسماخلا رادلا :
 .. تاقحلمو دحاو تيب اهو ةسداسلا رادلا :
 ناتيب اهبو ةعياسلا رادلا :

 ... دحاو تيب اهبو ةئماثلا رادلل :.

 . اهتاعاجتاو تويبلا طقاسمل ةنراقم :
 0 . . ةيناثثا رادلاب ةعاق نا ردج ةف رخ ز ليصافت .:
 ... 0 ... ؟ر اس روصق دحأ ىف ةعاق نا ردج ةفرخز :
 “كا 1 ا مد يللا يف ةيفوك ةباتك طيرش نم ةعطق :

 ... تلاثق !رماس زا رط نم صخلا ىف ةروقحم ةيتابن فراخز :

 .. (طقس) ىناقاحلا قسرجلا وأ مصتمملا رصق
 5 . ةماعلا باب : مصتمملا رصق :

 . تاصئرقملا ليصفت : ةماعلا باب :
 ريبكلا معماجلا ىف ةندب

 ولا هاو نول وط نبا مماج َق ةئدب :

 . ةيولملاب ةفورعملا ريبكلا عماجلا ةنذثم :
 8 ٠

9 

 وو هه تراوقيز

 ىمروقان جلت :

 .. نايرسملا ريدب ىموقان جات 3
 . دجسملا ىف ةصنرقم. رضيخالا رصق

 اللا حدو ف حرح :

 .. لوالا زارطلا فراخز :

 ... لوالا زارطلا فراخز :
 ...  للاثلا زارطلا فراخز :

 ... ثلاثلا زارطلا فراخز : .

 ... ... ... ةيسايخغ بتع ةقرو :

 ... 0.1... بلع دوكنع ةف رخز :

 ةيماك ةقرو فرخز

 ... تاوتق اهلوح ةيساك ةقرو :

 ةيساك فمن ةقرو :

 هوم ميم ممم ملم همم ممم

 عم

 قو

2*1 

 نمل



 لكشلا ممر

 طاطسفلا - مايد

 طاطسفلا - مب

 طاطسفلا - مابه

 طاطسفلا - عبو

 طاطسفلا - مني.

 طاطسفلا - مهو

 طاطسنلا - ؟م؟

 طاطقلا - ؟مع

 طاطسنلا - مه

 طاطنلا - مم.

 طاطسنلا - مهو

 طاطدقلا - ؟07

 طاطسنلا - مه

 ةيمطافلا ةرهاقلا - 114

 ساجوم

  اذنذل

- 

+4 - 

94 - 

46 - 

 - "ع5

 - ع1

 - "عة

- ]46 

 نبا عماج - م.

 ص ل

 اان سيلا

 يب كحل

 5 نك

 - 70ه

- 

 هس م٠1

 < ل١

 ها شقو

 م 71

 سل ل4

 - لو

 : نولوط نبا م.اج ىلا

 : نولوط نبأ معاج - ماا

 زارط نم ةيئابن فراشز

م راطا نم ةملعت :
 رادلا نم صجلا ن

 ل ع يو أو ةنداسلا

ار نم تاكبشم فراخز 1
 ا ل ز

 3557 تاكبشم فراغز :

 ا :

رط نم تاكبشم فرانز :
 زا

وح تاكبشم تراغز :
 0 طا ا دّقع ل

 ا ا ا

 .. ةندب ىلعأ ىف ةذفان : ن

 ا ل ا .. دوقملا دحانطابل ةفرخز

 لفل ليل ل ل ا ا غرفملا صجلا نم ةيلصأ تايسمش :

 لفضل 0 ا ا ل ع نطابل ةفرشزم بشش ةوسك :

 5-5 ةرم يبل ا... ... ... أارماس نم بشش ةمطق :

 11 ل م مش ةقف فيم يم يم يي ا. .,, ةلللملا :

 0 ا ٠ ... ... ةدودسملا ةذفانلاو ةنذئملا ةرطنق نطاب :

 44 نما م نان. تي. ... ... ةاثملا نم ىولملا ترطلا :

 2811 - فام واس همت ا وفل ا اقف ما (روظنم) ةأضيملا :

 1هقلا رووا ام اا و ا بم دو ”(لظقطم) أضيف
 عمال ملل ل ينل بنا يي. ... ... ةيقلا تاصئرقم « ةأضيملا :

 44 ..2 ... ... ... ىميئرلا بارحملا قرف ةبقلآ :

 غ4 . ... ... ... ةلبقلا راد ءارور ةرجحلا فقس :

 . ثلاثلا ارماس

 .. ثلاثلا ارماس

دنع ارح كل
 هوما اعلا 

لوح ثلاثا ارماس
 قم ممماملا دقع 

جا 5 يك سنلأ 5 3
 314 ما

لاجل رج ليال زيف ا
 16 

 لال . 8 ... ةيقرشلا ةيلامثلا ةهجاولا :

 للا 5 هما تيل... ةيبئاج ةلظا

 بدق قدرك ناك :
 س33

وصف تاذ يجامل ياو لق ةيئح
 131 . ورم ص

 ك4 ... تفرحلا بارحلا :

 1 ل : ل 006 ا غلبملا ةكد :

 فيلل

 45034 د ا ل و هةر قالا ا 4 1

 غ4! : ل ا ا ربنملا نم ليصفت



 ةحفصلا متر
 1 . ةسيفن ةديسلا بارحمب ىمسملا بارحملا : نولوط نبا عماج
 لي .. هاشنهاش لضنالا بارحم : نرلوط نبا مماج

 ىلا نيجال بارحع : نولولع نبأ عماج
 3( وطاف بأ رغ 13: نول و نبا ناجح
 الا لاو ىمطاف بارحم : نولوط نبا مماج
 م.دا4ؤقلا .لل ا .ن.ا ..ل ا... ... ... اهدادتما نيبتةيحاسم ةطيرخ : نولوط نبا رطانق
 لد طقسم « ءايملا ذخأم : نولوط نبا رطانق
 64 3 1 روظنم « هايملا ذخأم : نولوط نبا رطانق
 نكح . هايلا ىرجل ةلماحلا رطانقلا نم ةيقابلا ءازجالا نم ممق 1: نولوط نبا رطانق

 ه4 ايل بل... طقسملا :  ايطايط ديشم
 هالك ا ول لوبا سلا وا وب يف ةيقابلا بئارحلا : ابطابط دهشم

 ف31 نيا... يم يل ... ... ... ... ةيلصألا ةلاجلل روظنم :  ايطابط دمشب

 .عياسلا لصللا
 كفي ... ... ةربقم جذومنل روظنم : هلا ديعصلا
 14 2 ةيرحبلا ةنابجلا ةميرخ : ناوسأ

 ه6 . ةيلبقلا ةنابحجلا ةطيرخخ : ناوسا

 611 رباقملل ماع رظنم : ناوسا
 ملكك 54 . رياقملا ماع رظنم : ناوسا
 ه8 5 نيدنابجلا ىأ م رباقملا جذامت و عاونا : ناوسا

 هاه 6 جذر « ةقوقسم ريغ ةربقم : ناوسأ

 كيل ا ذومن « ةفوقسم ريغ ةربقم : ناوسا
 لرل 01 «© وبقي ىطغم ربق : ناوسأ

 نيف : ... (01) جنون « وبقب ىطغم ربق : ناوسا
 كك ... (مازجذرم ا خرزؤملا ربقلا : ناوسا
 كيفي (ماز) جنوم) ٠ م81١1 --ه غ1١1 ةنس « ديحولا خرزملا ربقلا : ناوسا
 نر ١ 2م مد ةعبرالا بناوجلا ةحوتفم طّقسملا ةعبرم ةربقم : ناوسا
 14 .. ةحطسم تاثلثم لع ةبقبرقاطغم (©7) مقر ةربقم : ناوسا

 0 .. بئاوج ةثالث نم ةحوتفم طقسملا ةعبرم هبش (61) مقر ةربقم : ناوسا
 نرخ ةحطسم تائثلثم لع ةبقب ةاطغم )١1( متر ةريقم : ناوسا
 ضل 0 .. ةحطسم تاثلثم ىلع ةبقب ةاطغم (110) مد ةربقم : ناوسا
 هام ةعبرالا بئاوجلا نم ةحوتفمو طقسملا ةليطتسم (44) مد ةربقم : ناوسا
 © للا .مزا رم ..ث ةحطسم تائلثم لع ةبقب ةاطغم (44) متر ةريقم : ناوسا
 0 . صاخ جذوم نم طقسم تاذ (1) متر ةربقم : ناوسا
 كالا ... ةحطسم تاثلثم لع طقسا ةيضيب ةبقت اهطغت () مقر ةربقم ٠ ناوسا
 لال 20 . ةهجاولا « (1) مد ةربقم : ناوسا
 47 ةيرالا يارجل ب ةرتفيو قبلا ةليطتسم (44) مقر ةربقم : ناوسا
 47 .. ةيمره تائلثم ىلع طقسملا ةيضيب ةبق اهطغت (45) متر ةربقم : ةيضيب
 ه4 : .٠ ةهجاولا © 4 مقر ةاريقم : ناوسأ
 6044 ةبرالا ' ينارجلا نم ةحوتقمو طقسملا ةليطعسم ((2) متر ةربقم : ناوسا



 لكك م
 تاو - مود

 ناوسا - جوي

 اولا - ؟.و

 ناو - + هد
 ناوسإ - مج

 تاوف - جدو

 ناو - مدجبج

 تاوس - مدج

 ناوسأ - مده

 تاوسأ - سو

 ناوسأ - موو

 ناوساأ - مد.

 ناوسأ - مده

 ناوسإ - موو

 تاوسأ لا مون.

 ناومأ - سيو

 ناوسأ ل مايج

 تأوسأ ل ميج

 تإاوسا لس ال4

 نأوسأ - مابو

 ناومأ - عبد

 نأوساأ - موبي

 تناوما - مايو

 . .هتاونا - مالو

 ناوسأ - مو.

 ناروح - عب

 ناوسأ - ؟ل؟

 , ذاع - مدع

 رضينألا «قارعلا - ؟4

 .: رضيخألا“ قارعلا - مم
 . ... .., ةيمره تانلثل روظنم :
 .. ... ةيمرهلا تاثلثملا طقسم :

 لا ةيقفاللا - مدح
 ةيقذاللا - 4

 ناو ريقلا - "مه

 جايوس - "85

 ناوسأ - ؟ؤ

 3 ناوسأ - 6١

 ,ناوسأ - ع+

 ” ةيمطافلا ةرعاقلا ٠ - جموع

 .. .ةاوسارخ 54

 )٠ متر ةربقم 2

 *) متر ةرعقم 0

 ) متدة ةاعقم 0

 2( (0 مد ةاقم

 2( ممد ةريقم :

 هدف ام وك بناوجلا ةدوفسمو طقسملا 5 ةعب رم 0مم رةربقم :

 مد ةاريقم 0

 *) مد ةربقم :

 ل تا ل ةوقم +

00 

 . ةقدلعلا بئاوجلا . سس (18) مراةربتفل
1 

 ةيمره تاثلثم نم ناكرأ اهتبق لمحت (.

 .. بناوج ثالث نم ةحوتفمو طقسملا ةعبرم (؛؟

 .. ةبقلا لمحت ىلا ةيوركلا تانلعملا «

 بئاوجلا نم ةحوتفم ثناكو طقسا ةميرم

 ليل 07 0

 (هموم1) مد 0

 6 مت ةربقملا ةبقل ةلماملا ةيطو رخل ةينملا

 .. 00 مقد ةربقملا ةبنقل ةلماحلا ةيطو رخخلا ةينملا :

 نم ةحوتفمو طقسملا ةعيرم (107) مد ةريقم

 0 ةبقلا لمحت ىلا ةيطورخلا ةينحلا «٠ (19) مد ةريقع :
 . ةعيرالا فارما

 نيبناج نم ةحوتفمو طّسملا ة هعف رم 22

 ٠( ةيمالسا تاصن رقم ىلع ةبق اببطغت .6

 ةثالكا بناوجلا ..

 .. (59) مقر ةريقملا ىف ىسأر عاطق :

 0 .مقد ةربقملا ةبقل ةلماخلا تاصترقملا

 . . . 60 مد ةرقملا ةهجاو

 2 . ... ةيمالسالا ةينكرلا كامرا .ء 64 مد ةريقملا :

 . 004) متر ةربقملا ةهجاو
 .. لا باول م ةسوو طقسا ةعرس(0:) و ةربقللا : :٠

 .. (45) مكر ةربقملا ىف ةيمالبالا 0 رقكلا :
 00 لس ءانف اهمدقتيو طقسملا ةليطتسم (:) متد ةريقم :
 2ظ0 : .. (4) مقر ةريقملا ةهجاو :
 ينم يم هلم نم يني نب تاقاطلا يطسم عطسم نكرل ميو :
 وار از طن دج لل, تافاطلا تس لج كر ند
 ةنف ا... يم ... ... ... ةقاطا ريدتم حطسم نكرل مسد :

 ف يي. ... ... ... ... ةقاطأ ريقتسم حطسم نكرل مسد :

 5 ةيطورخم . فصن ةينح_:

 م ا كا كو مب حب ةقاقنا نيدتمو حطسم نكد.

 .. ... -.. ب. ... .عناجلا دجسملا بارع عيرم قوق ةبقلل :
 ماو ضييالا ريدلا ىق قسوج 0

 ... تا ابييو تنرقلا ايجاد ف دمي () دل + :

 4. ... ... ... طقسملا « (0) قي ةريقلا_د
 اين تايلاو تاصنرقملا لغاد دوظنم ٠ (0) 3 ةربقملا +

 ١  2 55اقع 70 0



 لكشلا متر

 ناوسا - موو

 نارما - م6

 ناوسا - موب

 ناروسأ - مو4

 ناوسأ - موو

 ناوسبأ - خ٠5

 نارسأ - 405-406١

 سدقلا - 40+

 ماشلا - 4ءه-4 04

 ماشلا م4

 قشمد - خ00

 ناوريقلا - 0٠م
 قارمعلا - فه

 دادقب - غ٠

 ارمباس - ١

 ارماس - 4

 ةراقس - 4١4-4١

 نورطنلا داو - ٠6

 نورطتلا دأو - 55

 قشمكد - غ1

 ركملا -

 (قارملا) ءارغلا -

 ةمركملا ةكم - ٠

 ةراقس - ع"

 ناو ريقلا - ؟

 ناوريقلا - ؛م؟

 ةقرلا - 4

 ناوريقلا - 45-6

 قشمد - 6

 بل س 46

 ماشلا - 4م١

 ةسوس سس خ00

 ةسوس - 5

 ةسوس سس 0

 قارملا ةيداب - 4

 قشمد - 409

 ظ .. اهدرقع ى تايلح تاوذ كيبابش (؟4) متر ةربقم :

 هع ا تاذ دوقعل لخادلا نم روظن٠ دل ا :

 هاهو انام هوما هلو ةهقو هال حو عي فرصا دبشملا ةنذثم :

 5557 ةيباطلا ةنذشم لخاد 4 ةيطورخم <فلصنا ةصئرقم :

 ء.. ... ... ... ... ىرخبلا ةيقشملا ةنلثم نم ىرلعلا ءزجلا :

 ... .., ... ... ىرحبلا دمبثملا ةنذثم ىف رجالاب ةباتكلا ليصغت :

 نماثلا لصفلا

 ةمفا عما ميم ةرهملا لفسأ ةرافنملا ف بارحملا ٠ ةرخصلا ةبق :

 هرقل ردوا رمل عملا ا دجسملا قف بارحملا « ىشملا رصق

 هم ... ... ... ... ةجسملا ق بارما « ةبوطلا رصق :

 لا... ا... ا... ... بارما طقسم . ىومألا مماجلا :

 2 ااا معماججلا دجسملا بارحم :

 ممم يي ا... ... ... ... دجصملا بارحم « رشيخالا رصق :

 د ا ا دوج د بقا وا يادوب قوطفتم ا عماج بارحم :

 هلم لمعة لن ل ا... ... قاقاللا قسوجلا ىق بارحم :

 يعم معمم ممم ممم همم هنم قاقاملا قسوبلا ىف بارحم :

 هللا ملم يلم يللا ل. ا... ... ايمره بالا ريح ق تاتيثح :

 22 ا... ا... ... ... تايرسلا ريدي ءارتملا ةسيئك ق بارحم :

 2... 2. ... ... نايرِملا ريدي ءارثملا ةسيتك ق بارحم :

 ا... د... ... فقولوط حطسم بارحم « ىرمالا دجسملا :

 تلا للا... ... ... لوألا قولوطلا تيبلا ىف حطسم بارحم :

 همم يلم يلم للا ..ل ... ... ةزيزملا دبع ناكمو ىف بارحم :

 هن مان قاع 1و ند 1 ةلوصرلا تانك ىف ةبمكلا ليخت ممر :

 هلل ل ... ا ... ... ... ايمره بالا ريد ق رجحلا نم ريثم :

 0 م مماجلا ربتم :

 ا ... ... ...  ريثملا نم ليصفت :

 همم ممل يمل ممل لل لب نب مهقلا سصالا هلم
 7 .. ... ... طقاسمو روظنم « عماجلا دجسملا ةنذثم :

 25 يبرغلا قوئما نكرلا ق ةعموصلا « ىرمالا مماجلا :

 مما همم مرق ممم روم همر م66 ىومالا مماجلا ةنذعم

 د1 لا هولا هدف رق 22 4 "رانك « قرشلا ريملا رصق
 ... ... ... .., ىمأر عاطقو طقاسم  روسلا راثم :
 ان 21 وب و نر ملا مل فاقد رزه 2100 روسلا راثم :

 طابرلا ةنذثم :

 ةءةضخو ةراتم :

 ميم موف رمل عم م6 .م»#

 همم مم. م.م و. موو ميه ممم مم#

 "مهما م در عباجلا نعم قى لاملا تيب 0 ىرمألا عماجلا 0





 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 ةيبرعلا ةرامملا : ىباتك يي لرالا دلحملا نم ةيناثلا ةعبطلا مدقأ نأ ىن رسب

 نااهف حض وأ تاملك عسفبب ماركلا ءارغلل اهمدقاو . هالولا رصع « ةيمالسالا رصم ىف

 رداصم نم ةاقتسما تامولعملا ضمب نمضتت اهلئماوهو ىلوالا ةعبطلا تاحفص

 ىلع تنك ةيملع تايصخش نمو ةروشنم ريغ رداصم سم كلذكو ةروشنم ةيخب رات

 نأ ىعيبطلا نمو . نيحلا كلذ ىف ةيموكحلاو ةيميداكالا اهزكارم اهل ناكو اهب ةلص

 ىلعا بصانم ىلا اولصوو تايقرتلا جرادم ىف اوجرد# دق مهيلا انرشأ نم نوكي
 نم كلذ حبصا دققت « هانركذ امم لدمن نا اشن مل انتكلو « اهيف !وئاك امم

 . تامولعم نم هانود املو انلو مهل ةيخيراتلا تاليجستلا

 اهرششنو اهعبط تاءارجا ىف ءىدب دق ىلوالا ةعبطلا نإ ىلا ريشأ نأ ىنمهبو
 ةدعابتم تاءارجالا كلت ىلع نيمئاقلا نيبو ىنيب تالاصتالا تناكو « ايبيلب لمعأ اناو
 كلك سب ق5 رظتنملا ءاطخالا نم نكميام رثكأ ىشاحتل دهجلا نوفعاضي مهلعج امم
 نأ نكمي ليبقلا اذه نم لمع نم ام هنأ هب ملسمو فورعم وه امك نكلو ٠ لامعألا

 ردجلا نمو ؛ كلذ ىنالت ىلع ص رحلا نم ناسنالا غلب امهم ءاطخالا ضعب نم ولخب
 هعبطلل باتكلا دادعال ةيئاهنلا ىتعجارم ءانثا ىف اهنم هتقداصام نأ ليجستلاب
 نم هبرقأ نأ تلواح ىنا الول هنع ىضاغتلا نكمي ناكو 2 اليلق انيه ناك ةيناثلا
 ٠ هريغ ىنتاق اميرو . هبيوصتو هفشك ىننكمأ اه لك ححصأ نأو . لامكلا

 نيذلا ءاقدصالاو ءالمزلاو ةذئتاسالا نم ني ريثكلا لضفب هونا نأ ىنري كلذك
 مهتاعوربشم دادعا ىف تامولعم نم اهيف امو ىلوألا ةعبطلاب اوعفتنا دق مهنا ىنغلب
 دهاعم نم هاروتكدو رشسجام نم ةيملعلا تاجردلا لين اهب اومدقت ىتلا مهتالاسرو
 ةيقب لمكا ىكل عيجسشتلاو حاحلالاب ىلا نوثعبي اوناك مث نمو « اكيرماو ابوروأ
 رصعلا ىف برعلا دالب نم اهريمغ ىفو ةيمالسالا رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا نع تادلجملا
 دنجملا كلذ نم خس بلطب حاحلالا ىف لضفلا مهنم ريثكلل ناك كلذك . ىمالسالا
 . تاونس ةدع ذنم قوسلا نم هذافن دمب هعبط ةداعاب حاحلالا مث اهدادعا ىتشهدا

 ةيبرملا ةكلمملا تامماج دادعالا كلت نم اريبك ابناج تبلط ىتلا تاهجلا ةمدقم ىف نأكو
 بصنم لفشأ نأ ىبيصن نم ناك ىتلا ضايرلا ةعماج اهسار ىلعو « ةيدوعسلا
 ليدعت ىف حجنا نا اضيا ىبيصن نم ناكو « اهب ةسدنهلاا ةيلكب ةرامملا مسق سيئر
 ةصصختم ةدام هي ةساردلا داوم نمض لمجأ نأو . مسقلا كلذب ةساردلا جمانرب

 تلازامو « ماعلا ةرامملا خيرات ةدام بناج ىلا كلذو « ةيمالسالا ةرامعلل ةصصخم

 1١1 رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 ىنلا ملاملا ىف ةيبنجالاو ةيبرعلا تاعماجلا نيب نم ةديح ولا ىه ضايرلا ةعماج

 ا هصصسختم ةساردب نآلا ىتح زيمتت
 ليقتسمو ىفضامن 000 ىتلا ةدماوهلا ةداملا

 . ةيمالسالا ةيبرملا داللا ىف ةرامملا

 كلتو لابقالا كلذل تباجتسا دق باتكلل ةماعلا ةئيهلا نا ظحلا
 نب نمو

 هيف تملس ىذلا تق ولا سفن
 ين ةيناثلا ةعبطلا دادعاب تمتهاو ةعباتتملا تابلطلا

 باتكلا اذهل ىنانلا دلحملاب ةدساعلا تاموسرلاو روصلاو طوطخللا ةئيهلل

 ةئيهلا تذختاو . نييمطافلا رصع ىف نوصحلاو ندملل ءزجلا كلذ تصصخو

 رهظي نأ ةليهلا نم مامدهالا اذه عم ريبك للمأ ىلو / ةيروفلا ةعابطلا تاءارجا

 ةريخألا تاسمللا نم ءاسهتنالا ددصب ىلأآ امك ٠ هلل نذاب بيرق تقو دلجلا

 « نييمطافلا رصع ىف ةيناملاو ةيئيدلا ةرامعلل هتصصخ ىذلا ثلاثلا دلحملا نم

 اذه ماماو .. ةمداق ةليلق مايا ةرتف ىف رشنلاو ةعابطلا لحارم ىف لخدب نا وجراو
 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ىلا ركشلا ىجزأ نأ الا ىنعسيال هناف ةيانعلاو مامتهالا

 نم هينواعم ىلاو , ليعامسا نيدلا زع روتكدلا ذاتسالا اهترادا سلجم سيئر ىلاو

 ىعيطملا ىعمل ذاتسالا بيدألا ركذلاب مهنم صخآو + تاصصختلاو تاجردلا فلتخم

 اعسو اهيف نوصصختملا رخدا ام ىتلا ةصتخملا ماسقألا فلتخم ىلاو رشنلا ريدم
 . ةقداصلا ةنواعملا ىف

 ىعفاش دومحم ديرف ءد !٠

 ةيمالسالا ةرامعلا ذاتسأ

 ةرهاقلا ةعماج

 98١م6 ةرعاقلا

 1م



 ةمدقملا

 ىف نرق فصن نم برقي اه ىلا اذه ىباتك ةمدقم بتكا انأو ةركاذلا ىب دوعت

 ٠ رخآ ضعب ىف كلذ نه رثكأ ىلاو عضاوملا ضعب
 تفرعت امدنع ٠ ةيوناثلا ةلحرملا نم ةيناثلا ةنسسلا مايأ ١997 ماع ىلا ىب دوعت

 * ةيبرعلا رصانعلاو فراخزلا ىأ ؛ «كسبارأ» ةملك ىلع ةره لوال

 ىلع ىوتحتو ., انيلع عزوي ناك ام نمض تناك ةسارك قيرط نع كلذ ثدح
 تاعوضوم نيوكتو اهمسر ةداعا انعم بلطي ناكو ٠ فراخزلاو رصانعلا كلت نم ضعب

 عيونتلا ىف ىغارف تاقوا ىضقأ تنك ىتح موسرلا كلت ىنتوهتساو )١(٠ اهنم ةيفرخز
 ةرامعلا ترتخا ىتحةياوه ترمتساو ٠ اهنم تاعوضومو تانيوكت راكتباو اهلاكشأ نم

 ءاعدمب ةرمهاقلا ةعماجب ةسدنهلا ةيلكو « اهمايأ ( ةيكلملا ) ةسدنهلا ةسردمب اصصخت

 ٠ ةساردلاو ثحبلل لاجملا عاستا لضفب اهروذج تقمعتو ةياوهلا كلت تمن
 اننالحر ركذأ تلزالو ٠ ةذتاسالا هيجوتو تارضاحمو 2 ةردانلا ةنيمثلا عجارملا رفوتو

 ةيبرعلا رئامعلا نيب ريج بيبل ىلع سدنهملا موحرملا انذاتسأا ةبحصب انتالوجو
 نم هميمصتب فلكت انك ام مث «٠ فراخزلاو ليصافتلاو لتكلا مسرل « ةيمالسالا
 ٠ ىبرعلا زارطلا ىلع ةيرامعم تاعورشم

 ةحلصمب اسدنهم 19؟9ماع ىف تنيع امدنع كلذ لكل ىلمعلا قيبطتلا ءاج اريخأو
 باونلا سلجم ءاضعأ ررق نأ ثدح دقف ٠ تاميمصتلاو ةرامعلا مسقب ةيريمألا ىنابملا
 فلكو ,ىسيئرلا عراشلا ىلع ىجراخلا ءانغلا ىف سلجملل دجسم ءانب 191559 ةنس ىف

 نيذلا لئالقلا نم هنأ اريثك ىعمسم ىلع رركي ناكو ٠ تقولا كلذ ىف ىسيئر هميمصتب
 لبق ةيونسلا هتلطع ىف موقي نأ ظحلا ءاشو ٠ دقعملا بعصلا زارطلا كلذب ملع ىلع
 نأ بدتنم وهو بغري ملف « رخآ سيئر همسق ىلع اتقؤم فرشي نأو « هيف ادبي نأ
 اذه لعجت نأ فورظلا تماش اذكهو ٠ هب فلكم ىنأ هنم انظ ؛ ميمصتلا ىف لخدتي
 اذهب علطضي نأ ىلثم جرختلا ثيدح دعي نمل ةردان ةصرف تناكو ٠ ىبيصن نم رمألا
 عضوم ىتياوع عضأ نأ ىرخأ ةيحان نه ىل تحاتأ دق اهنا مث « ةيحان نم عورشملا
 هيلع ةقفاوملا ىلع لوصحلاو هضرعو ىئادتبالا ميمصتلا دادعأ ىل متو ٠ ةيلمعلا ةبرجتلا
 تهتنا تاشقانم نم رظتنم وه ام ثدحو ٠ هتلطع نم ىلصألا ىسيئر دوعي نأ لبق
 ىف ةلماكلا ةيرحلا ىل حان ىذلا ىناثلا سيئرلا مسق ىلا همسق نم ىعورشم عم ىلقنب
 نآب هلضف متخ مث ٠ ةيفرخزلاو ةيرامعملا تائيوكتلا ىف راكفا نم ىل نعي ام لك ةرولب
 وه اهو ٠ هلك عورشملا دادعاب ىدحو تمق ىتناب ىنع ىونسلا هريرقت ىف ىل دهش
 .٠ ةياوهلا كلت هتجتنا امسجم الثم 1954 ةنسس ذه ةمالا سلجم بناجب موقي دجسملا
 قمع ءانثا ىف ةيبرعلا ةرامعلا ناديم ىف جاتنا نم كلذ ىلت ام ليصفتل لاجم انه سيلو
 روصقلا ةسدنهب ابدتنم وأ ةيريمالا ىنابملا ةحلصمب 1959 ماع ىلا تاميمصتلا مسق ىف
 2 ا ٠ 19801 ماع رياربف ىتح ةيكلملا
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 ع 5 ةمدقلا

 م دوتبوت 1١959 ةنس ىف تعمس امدنع ةلصافلا ل

 4 0 ىلع انياسإ موقي ةزيجلاب بادآلا ةيلكب ةيمالسالا راثآلل

 ع ّ كر نأ ىل حاتأ حيسف ناديم ىماما ظتنشتا دهعملا اذهب ىقاحتلابو

 تيد علا يتلوفط ذنم ىمد ىف ىرجي هنأك رعشأ تنك ىذلا زارطلا كلذب ىفغش
 ١ ميدق تيب ىف تايب رشملا تاغارف لالخ نم ايندلا ىلع هيف رظنأ ارطش اهنم
 ' نولوط نبا عماج لوح ام عيسوت عورشم ىف هبلغأ حار

 « معط » هل راصو « ةعتملاو قمعلا عباط زارطلا كلذل ىتسارد تذختا اذكعو

 مولعلا نم لبق نم هتسرد ام لك ناقوفت ةذلو قمعت ىف هراثآ سرد تحبصاو « ديدج
 ةيلكو ةزيجلاب « ةيكلملا ٠ ةسدنهلا «ةسردم» ىف ةرامعلا خيرات ةسارد مايأ ىتح
 ٠ نآلا ةسدنهلا

 ىرخالا زرطلا تسم لب بسحف ةيمالسالا راثآلا ىلع ةساردلا ةعتم رصتقت ملو

 ىأ  ةينئيلهلا اهنمو , هنونفو هترامع روطتو نيوكت ترصاعو مالسالا تقبس امم

 اهتسارد نكتمل زرط اهلكو ٠ اهريغو ةيناساسلاو ةيطنزيبلاو ةينامورلاو ةيقيرغالا

 * ىلع ةديدج

 ىلع ىنتلعج دق ةيمالسالا راثآلل ىتسارد نأ كلذ لك ىف ىلطلا ديدجلا نكلو

 راثآ ةسارد لالش نه ةفلتخملا ماوقالاو بوعشلا كلت ةايح روطتو مهفت نه ةردقم

 ٠ كلذ ريغ ىلا ةيقيبطت نوئفو تحنو ريوصتو ةرامع نم اهوفلخ ىتلا مهنونف

 عرست ةعباتتم روص نم اطيرش ضرعت ةحول ىلايخ ىف تماق تقولا كلذ نمو
 وأ فيفخ ضومغ نم راتس ضعبلا ىلع ميخيو اهضعب حضتيو ؛ رخآ ءىطبتو انيح
 بوعشلا ةايح نه تاقلحو اصصق ىورتل كباشتتو رفاضتت اهتلمج ىف ىهو , فيثك
 رثكأ مهنيب تطبر نيذلا سانلا نم تاعومجملا ةراضح ىورت ىأ « نيملسملاو ةيبرعلا
 ةيبرعلا ديلاقتلاو ةغللاو ىمالسالا نيدلاو ةيفارغجلا ةئيبلا طباور نم ةطبار نم
 فارطالا ةيهارتم ىحاونلا ةبعشتم صئاصخب تزيمت ىتلا ةراضحلا ىهو ٠ اهريغو
 ٠ لالظلاو ناولالا ةتوافتم داعبالا ةفلتخم

 ةهجو نم , ىسيئرلا زكرملا لغشتو امئاد اهطسوتت امنيب روصلا كلت ىلاوتت
 كلت صئاصخ اهيف لثمتت ىتلا نونفلا ناولأو رئامعلا عاونأ , لاحلا ةعيبطب ىرظن
 ٠ ةفلتخملا مهتاقبطب سانلا تاعومجم نم اهباحصأ اهرولبو اهجرخأ ىتلاو ةراضحلا
 نورشتني مهو سانلا كنلوأب الا ةايحلا اهيف بدتو لماكتتل نكت مل روصلا كلت نأ ريغ
 اهلالخ نوسوجيو اهب نوطيحيو اهيف نوميقيو اهنوديشي « رئامعلاو رايدلا كلت نيب
 ٠ هقلخ ىف هللا ةنس كلتو ٠ مهريغ ىتايو نوبعذي مث ٠ ةكرحو ةيويح اهندالميو
 , اهلوح اميف وأ اه سفن ةعقبلا قوف اهريغ ىتأي مث « ىنفت مث ايحتو ةراضحلا موفت
 مهرايد نم ضعب ىقبيو « للحتتو ردحنت مث 2« رعدزتد موقلا ةايح اهيلع ومنتو
 ٠ ضرالا نطاب ىف ىفتخي وأ ةبرخ اضاقنا رخآ ضعب حبصيو « مهتافلخمو

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا صصق نم هيورت ام ىل حضتيو روصلا كلت مسجتت
 لازي ال ىذلاو.ةراضحلا كلت هتقلخ ىذلا وجلا ىف ايحأ تلز امو تضع دق ىنأل كلذو
 انرق رشع ةعبرأ ذنم اولظ « نيملسملاو برعلا نم نويلم ةثام نم رثكأ اهيف شيمي

"٠ 
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 ةيدقلا

 ىذلا ىبرعلا نسنجلا وأ ةيبرعلا ةفللا طباور نم رثكأ وأ ةطبار مهعمجت نولظينسو

 , ةيبرعلا ةلودلا نمض تلخد وأ مالسالا تقنتعا ىتلا بوعشلا هامدب هؤامد تطلتخا

 ةليوطلا ةبقحلا كلت نه تقو ىأ ىف اهارع مصفنت مل ةقيثو طباور مهنيد لعج امم
 ىف اهنيب تاعزانملا مايق نم مغرلا ىلعو لب . ةيسسايسلا طباورلا ككفت نم مغرلا ىلع
 نايحالا ضعب

 روصلا كلت لعجأ نأ ىلا ىنعفدتل ىلع لماوعلا كلت تعمتجا وأ تعمجت اريخأو

 ىريغ ىلا لقنا نأ اهب تلواح موسرو تاملك ةئيمه ىلع نيملسملاو برعلا ةراضح نم
 هيلا ىليم اهيف رتفي مل ةليوط ةبقح ىتايح نم ذخأو ابح ىنفغش زارطل ىتاسارد جئاتن
 شيعي ىح رشب لك لثم كلذ ىف ىلثم ,« باعص نم هتيقال امم مغرلا ىلع , ةدحاو ةظحل
 . هل ىتياوه نع هتساردل ىفارتحا ىب جرخي ملو ٠ هذه انضرأ ىلع

 فارتحالا كلذو ةياوهلا كلت عامتجا نأ ةيسانملا هذه ىف ركذلاب ريدج وه اممو

 هتلمج ىف ثلانلا ناخاغأ حيرض ميمصت - عضأ نال ايناث ىنناعأو الوأ ىنحشر دق

 نم ةيبرغلا ةفضلا ىلع ةيلاعلا ةوبرلا كلت ىلع دوجولا ىلا هجرخأ نأو ٠ هليصافتو

 نمو تايرظنلا نم هليصحن ىننكمأ ام نيب هيف تعمجو ناوسأ ةنيدم ىف لبتلا
 سسال قيمعلا مهفلا نيبو «٠ ةيسدنهلا مولعلا نمور ىرامعملا نيوكتلاب ةصاخلا براجتلا

 ٠ ةليصالا ةيبرعلا ةيمالسالا ةرامعلا تازيممو

 قامعأ ىف ةلصأتملا ةينفلا حورلا نم ىسفنب هتسمل امب انه هونأ نأ ىندعسي امك

 مهغوبنو مهتاراهمو رصهىف نيملسملا برعلا نم عانصلاو نيئانفلا نم هيف ىعم لمع نم
 دحاو درف مهعم كرتسي نأ ريغبو مهدحو اوموقي نال مهلهأ امم 2-ةفلتخملا مهتاعانص ىف

 نم ىناغلا فصنلا ىف ىقنلا ىمالسالا ىبرعلا رثالا كلذ جارخا ىف رطقلا جراخ نم

 ساسحا نم مهلامد ىف ىرجي لازي ام ىلا مجري كلذ نأ كشأ تسلو ٠ ىلاحلا نرقلا

 هل ناك ىذلا نساستحالا كلذ ٠ مهفراخزو مهت ونفو مهترامعل ةليصالا حورلاب قيمع

 تعاض دق اهنأ اطخ نظلا ىلع بلغ امبر ىتلا حورلا كلت ءايحاو ثعب ىف رثآلا ريكأ

 مهنم ىبرغلا ء حيرشلل رئاز لك اهسملي داكي لب ةحضاو ودبت ىه امو , ترثدناو
 ٠ ىقرشلا لبق

 اذا اغلايم نوكأ نل نيذلا ٠ عانصلاو نينانفلا كئلوأ نأ ىمالل وعدي امم نكلو

 دق « مهتبهومو مهتراهمو مهتقد ىف مهيرايي نم هرسأب ملاعلا ىف دجوي ال هنأ تلق
 مهعيمج وأ مهيلغأ ىضرو ٠ قيرط ىف لك اهدارفأ بهذو « مهتعومجم تككفتو اوقرفت

 تاتقي ىلآ لمع ىأب منقو « راوتم نكر ىف ةقيقدلا هتالآو هددع عم هتبعوم عضي نأب
 كلذ ىف هلمع نع هتايركذ زئنتكي هدجأف مهنم اضعب فداصأ تلز الو ٠ هلايع عم هنم

 قدص ىلع ادهاش رئالا كلذ ىقبيسسو ٠ هيف هتعنصو هنفب هتكراشمب زتعيو « حيرضلا

 نيحتت كلذك ىقبتسو « ىنفت ال انئامد ىف ةيح ةقيرعلا ةينفلا حورلا ءاقبب ىناميا

 ةرامعلا ىف امي مهركذتو سانلا رهبتؤ ملاعلل ىلجتتو قامعالا نم وفطت ىك صرفلا
 زاتمت لازت امو تناك ٠ ةيبذاجو رحسو ةوالطو ةوالح نم ةيمالسالا ةيبرعلا نونغلاو

 ٠ اثيدحو اميدق ملاعلا نونف نيب اهب

 ريغو برعلا ريغ نم سائلا راظنأ تعرتسا ىتلا ىه ص'اصخلاو تازيمملا هدهو

 اهريثاتل اوعضخ نيذلا نييبرغلا كئلوأ ةصاخبو « ةئمس فلأ نم برقي ام ذنم نيملسملا

 ؟
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 ةراسصنا نع ةيملعلا تاساردلا ذختن نال ازهاح كلذ ناكو ٠ اذه انتفو ىلا ةبقحلا تا مرا ةسص ماسلا لا 1 ني نفوس عد + نيدسلاو برا اب لع نان مولا تعا امن
 ' مشع عساتلا نرقلا لئاوأ ذنم ايدج اقيرط ةيمالسالا ةيبرعلا نونفلاو
 مهل لعجي رمأ وهعو / ةفلتخملا اهعورف ةسارد ىف نوص هختيو نوقمعتب نويبرغلا

 ٠ اهنازيممبو اهب سانلا فيرعت ىف قبسلا لضف

 ىلا تهبتاف صلاخلا ىملعلا جهنملاب مزتلت مل ءاسملعلا ءالؤم نم ةئف نأ ريغ
 مهن رامع جارخا ىف نيملسملاو برعلل لضم ىأ بجحل مصدوهج نم بناج صيصخت
 نفلا هب عتمتي ال هجيتن لذبن مل تالواحملا كلن نا ودييو ٠ دوجولا ملاع ىلا مهنونفو
 نورعلا ىف درفنو ةوق نه هغلب امل اضيأ لب « بسحف رحسو هيبداج نم ىمالسالا

 ةحضاو ةريثك تارينأت تحت نورقلا كلت ىف اهنونفو ابوروأ ةرامع تعفو ىتح ىطسولا
 لوأ ىف اهراكنا امهخيراتب نيلغتسملا نييبرفلا ءاملعلا ضعب لواح تاريتات ىهو « هنم
 مت ٠ اهنأش نم لالعالا نولواحي اوذخأ هيف ماهبا ال احضاو رمالا اودجو املو . رمالا

 سملت ىلا اوهجناف . اهب ميدنستلا نم !رفم اودجي مل امدنع , ةريحأ هلحرم ىلا اولعتنا

 « مهتوتقو مهتيرامع قبح ليضف نم نيملسملاو برعلا بلس ىلع معدعاسي ام لك
 رصعلا ىف هب عاقترالاو اهئانب حرص ىف هيساسالا رجحالا عضو دانسا معدهج اولواحو

 ىلاو ٠ طيقلا نييرصملاو مورلاو سرفلا للم هيبرع ريع بوعش ىلا ركيملا ىمالسالا
 ٠ هيحيسملا وأ هيننولاب نونيدي نيذلا مهنم نيانفلا

 ريثك ىف ءاملعلا نم ةئغلا كلت ةيملعلا حورلا نع ديعيلا هاجتالا اذه عقوأ دفو

 تاصارتفا قلخ نمو « ىملع ساسأ ىلع موقن ال تايرضن عضو ةيحان نم « ءاطخالا نم
 تاسارد ىلا فاصا نم لاقي قحلاو  ءاملعلا كئدوأ نم نأ عمه ٠ لاعتفالاب فصتن
 كلذ ىف ةماع عجارم دعت لظتس ةميق انوحب ةيمالسالا ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا
 ةيفخلاو ةرهاظلا تانعطلاو ذخاملا كلت لاثمأ اهبيعي ال نا اهب اريدج ناكو « ناديملا
 دودحلا رخآ ىلا اوبعد دقل ىئتح ءراطقالا فلتخم ىف نيملسملاو برعلا ىلا اهوبوص ىتلا
 مايقب وأ ٠ نونفلاو ةرامعلاب ةفرعم ةيأ نم ىحولا لوزن ةقطنم ىف برعلا ديرجن ىف
 توبكنعلا طويخ نم ىهوأ ىه ةلدأ ىلع كلذ ىف نيدنتسم « ةراضحلا عاونأ نم عون ىأ
 هبنتلاب ريدج وه امم نكلو ٠ باتنلا نم اهعضاوم ىف اهل انناستفدم نم حضنيس امك
 لاوقا ىلع مهدامتعاب نايحالا نم ريثك ىف ىملعلا ثحبلا بون اهنوسبلي اوناك مهنا هيلا
 ةصاخ ةفصب نومتهيو ٠ مهريغ نم ةلقو « نيملسملا برعلا نه مهمظعم « ءامدق نيخرؤم
 ةلباق ريغ اهنا ىلع اهنوذخأيف « مهيمارمو مهفادهأ عم قفتي ام لاوقالا كلت نم ناك امب
 دهجلا نولذبيو ةبيرلاب هنوطيحيو اهفلاخي ام نوذبنيو ٠ قدصلا اهيلع بلغي وأ كشلل
 , انايحأ ةياورلا نوئزجي اوناك لب ٠ لقالا ىلع هفعض وأ هقدص مدع تابثا ىف
 ىو ٠ مهيار ضراع اذا هيف نوككشتي وأ ىقابلا نولمهيو اهني ناش .نوديصحس
 ف تدح امك , هولوقي مل ام برعلا نيخرؤملا لاوقا ىلا نوفيضي اوناك ىرخأ نايحا
 نصح باوبأ ءانمل اهرلا ةنيددم نع اوءاج مهنأ ليق نيذلا نيسدنهملا ةوخالا 0

 هاي مينا .نياسأ ني ,نع نييرخلا ءاتلعلا نس لقجاو 2 لالا نحب أ دكا
 نم ضعبو نوملسملا اهنكسي , ناك اهرلا ةنيدم نأ عم , نييحيسسم الواي ل
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 ةمعقملا

 ىبرع خرؤملل ايصخش ايأر انايحأ نوذخأي نو.برغلا ءاملعلا ناك كلذك ٠ نييحيسملا
 دعب نع هتمدقم ىف نوردلخ نبا لوقف لثم . اماع امكح هنولمجيف برعلا نم ةئف نع

 دعب زر , بيسحف مهتم وديلا كلذب دضصقي ناكو , فرحلاو تاعانصلا نع برعلا

 هدعب ) ةيحيسملا تامالع نم فوجملا بارحملا نأب للاقلا ىأرلا لثمو * ( 7495 : ص

 « ثيدحلا ءانثأ ىف اهنم !ددع لياقنسس ىتلا ةلئمألا نم كلذ ريغ ىلا ٠٠١ ( ٠ : ص

 تصحف ولف ٠ ةحيحصلا ةيملعلا ةقدلا ىخوت نع دعبلا كلذ لك ىف حضتيو
 نوريسي اوناك مهنأ نيبتل ةيانعلاو نعمتلا نم ديزمب نيملسملا برعلا باتكلا تاياور
 نم مهيديأ ىلا لصي نأك ام نع اولقني نأ وه روصعلا بلغأ ىف هباسشتم جهنم ىفو
 تناك ولو ىتح , تاياور نم مهعامسأ ىلا لصي ناك ام نونوديو « ةبوتتم رابخا
 وأ صحف ريغب كلذ لكو ٠ دحاولا باتكلا ىف اهضعب مم براضتت رابخالاو تاياورلا

 ةيرامعملا ىحاونلا نسمت ىتلا رابخالاو تاياورلا كلت هصاخبو 2 ردن اميف الا قيقحت

 مهنال كلذ ىف مهرذع مهلو ٠ فرحلاو نونفلا باحصأب لصتتو ةيعانصلاو ةينفلاو

 كلت ىف اوقمعتي نأ مهيلع بعصي ةلحرو نييفارغجو نيخرؤمو ءابدأ ىوس اوناك ام
 هذه هلاحلاو ريسيلا نم ناكو ٠ اهرابخأ مييفتب ةيفانآ ةيارد مهل نوكت نأو ىحاونلا

 ةيمالسا ريغو هيبرع ريغ رداصم نم ناك ام اهنم « تاياور ةدع مهيلع سدت وأ اولقني نأ

 نيذلا اهرلا نم نسسسدنهنا ةوخالا لثم كلذ نه ٠ ةيفئاط وأ ةينيد تارثؤم اههجوت

 دعب نولوط نب دمحأ هنجس دق ناك ىذلا ىنارصنلا سدنهملا ربخ اهنمو « مهيلا انرشأ
 ةروطسأ ىهو 2( 5١ 59 ص هدعب ) هعماج هل ىتييل هنع جرفأ مث هرطانق ىنب نأ

 نابام مث ٠ ةيحاننم ةيمالسالا ةرامعلا ىلع نييحيسملا لضف تاينا اهب دصقي ةسوسدم

 ةيحان نم تامدخ نم مهل هنودؤي ام دعب نيملسملا نم داهطضاو ىذأ نم مهييصي

 سنانكلا تمرح كاهنا نم نوملسملا ماتحلا هيلا أجلي نات ام ةئثلاث ةهج نمو ٠ ىرخأ

 ٠ دعب اميف ليصفتلاب هحرشنس امك , اهيف ةيماخرلا ةدمعألا ىلع هاليتسالل اهمدهب

 ةفيلخلاب مفقملا نبي سريواس وه ىحيسم خرؤم هقصلا ام ةريخالا ةمهتلا ةلثمأ نمو

 مدهل ةيردنكسالاو رصم ىلا مهدفوأ نيذلا لسرلا ربخ هنع رثذ نأب ىمابعلا مصتعملا

 تمت ال ةيرف ىهو 2 ارماس ةنيدم رئامعل ةيماخرلا ةدمعالا راضحاو ةريدالاو سنانكلا

 ٠ دعب اميف اهركذ ىتأيس ةرينك ةلثمأ نم كلذ ريغ ىلا ةلصب قدصلل

 ةيب رعلا ةراضحلا خيرات ىلع ةبيرغب تميل ةسوسدملا رابخالاو تايرتفملا هذهو

 اهرماظ هوسشيام ىلا فدهت تالواحمل اعددعل رصح ال ةلثمأ ىلع لمتسي ىذلا ةيمالسالا

 ىمالسالا نيدلا تلخد ىتلا عدبلا وهو اهتلثمأ مهأ نم لثم ىلا انه ريشنو ٠ اهنطابو

 هنيد ىلع ىقب نم كئلوأ نم نكو « نوملسملا اهحتف ىتلا دالبلا ىلاعأ ضعب قيرط نع

 ثيداحأ نم ميركلا لوسرلا ىلا بسن ام اضيأ اهمهأ نمو ٠ مالسالا قانتعاب رهاظت وا
 حور نع دعبلا لك ةديعب اهنأ عم , ثيدحلا ةاور اهلقانتو هنع تردص اهنأك تغيص

 ىلا هيبنتلا ىلا نيملسملا نيدلا ءاملعو ءاهقفلا اعد امم , هدئاقعو هقطنم نعو مالسالا

 صحف ىلا عطقنا نم ءاملعلا ءالؤم نمو « هدعاوقو نيدلا سسأ ىلع ةروطخ نم اهيف اه

 عم اهنم قفتا ام ةحص رارقا ىلا ىهتناو « ةانأو ةقد ىف اهتساردو ةيوينلا ثيداحالا

 اوفرع نيذلا ثيداحالا ةاور نم ةاقثلا ناسسل ىلع ءاجو مالسالا قطنمو نآرقلا ميلاعت

 ٠ فيزلا حضاو ناك وأ كشلا هباش ام ذبن ىلاو , ةنامالاو قدصلاب

 فو



 ةمدقلا

 مول تا سس ع
 نر 0 دي

 ١
 ىلا دوعن راضحو ن 1 1

 0 مهب زام در لعمل برعلا نم لينلا تالواحم نأب نذا لوقلا نكميو

٠ 
 ١

 ىلا اوهجنا نيذلا نير دحملا نيب رغلا ءاملعأا نأو

 بلاق ىف مهبالواحم اوعضو مهن! ريغ , لبق نه١ حا ا 7 ةركبملا روبصتلا
 اذا اهفستك لهسلا نم نكلو , ثيدحيلا ليلا سرت اذدجو دق فدهلا سفن
 لا ىملعلا ثحبلا ةحسم ةلهو لوال هيلع ودبي
 ' ريثأت ىأ نع ةديعبلا ةدرجملا قئاقحلا ءوضل اهانضرع ام

 ىلا الا رصعلا يفبرعلا ىلع لماحتلا ةلئما طسبأ نم دمي الئم ىرن نأ نكميو
 رمل 3 سساسأ ىلع ةيمالسالاب» مهتونقو مهترامعو مهتراضح ةيمست ىلا هاجتالا ىف
 ى 0 عصو ىف اوكرتشا دق نييرصملاو مورلاو سرفلا لثم ةيبرع ريغ ةفلتخم

 نبيذ ةنيب لوق وهو ٠ اهريوطت ىف كلذ دعب اومعاس مث , ةيمالسالا ةلودلا راطقا
 امههو ٠ دعب أبيق ةيليصفتلا تاشقانملا نم حضتيس امك عساش نوب عقاولاو قحلا

 ىلا نويبرغلا ءاملعلا هجتي نأ فاصنالا وأ ىملعلا قطنملا نم سيل هناف رمأ نم نكي

 مهتلود ىلا ةبسن ةيبرعلاب مهنونفو مهترامعو مهتراضح ىمست نأ نم برعلا نامرح

 امئيب ةيبرع ريغ وأ ةيبرع بوعش اهنكست ةيمالسا راطقتأ ةدع ىلع اهذوفن تطسب ىتلا

 مهن ونفو مهتراسضح بسنت نأ نم نويناساسلاو نويطن زيبلاو نامورلا مرحي مل

 عمو « هفلتخم بوعشو سانجأ نم نوكتت تناك لودلا هذه نأ عم , مهيلا مهترامعو

 ىلع ماق دق زرطلا كلت نم ىنف زارط لك نأب سانلا ىردأ مه راثآلاو نونفلا ءاملع نأ

 هنيوكتو هتأسشن ىف لضفلا ناك لب ٠ هيلع ةقباس وأ هل ةرصاعم ىرخأ نونف نم سسا

 ىتلا ةلودلا نمض تلخد دالب نم ديلاقت ىلاو نينانف دوهج ىلا نايحالا مظعم ىف مجري

 مظعم اوذخأ امدنع نامورلا هلعف اه كلذل لثم زربأ لعلو ٠ اهمساب نفلا ىمس

 نأ دعب قيرغالا دالب نم مهرئامع عاونال ةيرامعملا تانيوكتلاو طقاسملا تاطيطخت

 دالبلا كلت نم عانصلاو نينانفلا ايلاطيا ىلا اولقن لب ٠ مهمكحل اهوعضشأو اهوبراح

 ٠ مهتارمعتسم ىف رشتن؛ ىذلا مهزارط مهل اوسسؤيو مهرئامع مهل اوديشيل
 ذخأ امدنع كلذو ٠ ىطن زيبلا رصعلا ىف هنم رثكأ لب كلذ هبشي ام ثدح دقو

 ىف ىمع امك ةينلولا ةينامورلا بيلاسألاو تاطيطختلاو ديلاقتلا نم اريثك نويطن زيبلا
 ةينيدلا ةصاخبو معهرلامعل اهومدختساو ٠ ركذي داكي ال فيفط ليدعت عم , رمالا لوأ

 , ةيطنزيبلا نوئفلاو ةرامعلاب ةصاخ ديلاقت ىلا دعب اميقف سسالا كلت ؛وروط مت « اهنم
 نييطن زيبلل نكي ملو اذه ٠ ةقحاللاو ةقباسلا روصعلا عيمج ىف ثدح ام" امامت

 نويقارعلا برعلاو نويماسشلا برعلا كلذ ىف معاس لب ديلاقتلا كلت جاتنا لضف مهدحو
 ردنكسالا رصع لبق نم ةطنزيبو ىرغصلا ايسآ اونطوتسا دق اوناك نيذلا قيرغالاو
 ٠ ىنودقملا

 ةميدقلا ةيقارعلا ديلاقتلا نم جيزه نم سسأ ىلع ىناساسلا زارطلا ماق كلذكو
 ةينيماخالا ديلاقتلا نمو طسوالا قرشلا دالب ىلا ردنكسالا اهلخدأ ىتلا ةيتسديلهلاو
 ديلاقتلا كلت تماقو ٠ ةميدقلا ةيقارعلا نونفلا روطت لحارم نم ةلحرم دعت ىتلا
 ىلا دوعنسو ٠ مهريغو نييمخللا نم قارعلا ةقطنم ىف برعلا فاتكا ىلع ةيناساسلا
 « ةيلات تاحفص ىف باهساإ ىف هلك اذه حرشن

 ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف نونفلاو ةرامعلا جاتنا نأب الدج 5 2
 ءركبملا تقولا كلذ ىف برعلل تعضخ ىتلا دالبلا نم عانصو نونادف هيف كرثس
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 ةمدمما
 ا 2 7 72 ا ا م ااا

 اوتاكو . بسسحو تادحوو رصانع الا ىمالسالا ىبرعلا زارطلا ىلا اولقني مل مهناف

 ركفي ىذلا سأرلا نم هيجوتب ىذيفنتلا لمعلاب موقن ىتلا تاودالاو ىديالا ةباتمب

 ةيبرعلا ةراضحلل ةديدجلا ديلاقتلا بسح هبلاطم ضرفيو نوكيو جزميو ططخيو

 ىلع لزن ام لوأ لزن ىذلا نيدلا ميلاعت عمو 2 ملاعلا دوست تذخأ ىتلا ةيمالسالا

 كلذ ناكف , هل ةوعدلا ريششن ىف تنافتو هب تنمآ ةمأ لوأ اوناكو . مهرايد ىف برعلا

 ةيبرعلا ةغللا ىيضرفزأ هتيصخش حوضوو ةوق نم غلا دفو ٠ اصلاخ ايبرع نذا سأارلا

 حضنتو ٠ اهيلع هتطلس طسبو اهيلع نميه ىتلا دالبلا عيمج ىلع ةيمالسالا ديلاقتلاو
 اهتغلب اهظافتحا نم مغرلا ىلع اهناف ٠« سسراف دالب ىف ثدح اميف ةيصخشلا كلت ةوق

 انتقو ىتح ةغللا كلتل اهتباتك بيلاساو ةيبرحلا فورحلا تسسبتقا دقف « ةيلحملا

 كاربالا سبتقي ملو ٠ ىنامثعلا رصعلا ىف دعب اميف ءىشنا سفن ثدح امك ٠ رضاحلا
 ءاملعلا نيب رهظ دق هنأ كلذ ىلا فضا ٠ ثيدحلا رصعلا ىف الا ةينيتاللا فورحلا

 ,ةيوغللاو ةينيدلا تاساردلل اساسسأ ذختت ةيملعلا مهراثآ لازت ال ةبخن ءامدقلا برعلا

 ركدن الو ٠ مهريعو ىزيربتلاو ىذهرتلاو ىراخيلا : لاثملا ليبعس ىلع مهنم ركذن

 * ىسرافلا مهلصا نم مغرلا ىلع , اهريغ نود ةيبرعلا ةفصلاب ةنرتقم ىهو الا مهؤامسأ

 ةراضحلاو ةرامعلا تاسرردل ةحيحصلا ةيمستلا نأب نمؤن انلعج كلذ لك

 ىف ريدقتلا قحتسي ىذنا مهماهساو برعلا لضفل اديكأت نمضتت نأ بجي نونفلاو

 ديلاقتنا ضرف ىدو ؛هيمالسالا ةوعدلا رشن ىف لضفلا عجري مهيلاف ٠ ةيرشبلا ريوطت
 *صلاخ ىئاذ ىبرع فدم وحن مهبراشم فالتخا ىلع نيدانفلا هيجوت ىفو ٠ اهب ةصاخلا

 بوعشلا ىلا بسن نأ بجي ىتلا نوئفلاو رئامعلا نم ةعئارلا فحتلا كلن انل جتنأ امم

 ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا : ىع ةبجاولا ةيمستلا حبصتف « ةيبرعلا

 ىتح كلذو ٠ ىسلدنالا وأ , ةيقيرفا لاممش ىف وأ رصم وأ « ماسلا وأ ١ قارعلا : ىف

 ىلا ةيمالسسالا نونفلاو ةرامعلا ديلاقت سسأ عضو ىف لضفلا ةبسنتب ءاحبالا لوزي

 * اينات ليملسالا ريغ ىلاو , الوأ برعلا ريغ

 نيفقثملا نم ريثك ىلا تحوأ ىتلا تاهيجوتلا كلت لماحتلا روص رطخا نمو

 ةلفقم ةرئاد لحاد مهمامتها نم ربكالا طسقلا زينرتب ةفلتخملا راطقالا ىف برعلا

 ىقب ام حنم مت 2 اهنم رطق لك ىف ةميدقلا روصعلا ىلا دوعت ىتلا راثآلا ىلع رصتقت
 تاهيجوتلا كلت تأدبدقو ٠ كانه ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا رانثألل مامتهالا كلذ نم

 ٠ اذه انموي ىتح اهيف اهتاريثات تبسرتو ةيبرعلا دالبلا ىلا راعمتسالا دفو نأ دنم

 دادغب ةعماجب راثآلا مسق ىف ةساردلا جعانم هيلع تناك اميف الثم كلذ حضتي

 رصعلا راثآو ةميدقلا ةيقارعلا روصعلا راثآ نيب ممجت ةماع ةعيبط تاذ تناك امدنع

 ىراوتت منيب 2 ةميددقلا تاغللاو راثآلا ةسساردل اهيف ةرادصلا تناكو , ىمالسالا

 كلذك رمالا لازامو ٠ ىفلخلا ىوتسملا ىف ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا راثآلا ةسارد

 نييرصملا نم ةيمالسالا ةيبرعلا راثآلا ءاملع ىديأ ىلع مامتعالا ضعب اهيلا هجو ىتح
 كلذ نم مغرلا ىلع نكلو “1160)١( ٠ ماع ىلاوح ىف قارعلاب لمعلل اوبدتنا نيدلا

 عضو ىذلا وهو دادقب ةمماجل بدتني ىرصم ىرئآ ملاع لوأ نسح دمحم ىكز موحرملا ناك (1)
 . اهيف ةيمالسالا راثآلا تاسارد سبا

 اك
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 5 1 ةقش ماما زف قا لل
 هنايضصلاو ةيانملاو ةسا ورام ىف قارعلل ةرايز ىف انسمل دق انناف
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ملاو ةيداملا دوهجلاو
 برضن نأ ىفكيو ٠ ةيونع

 روهخغ لل 3 ناب لع

 .اهريغو لبابو رضحتاو طانم ىف
 ,ٍ 7-1 نلصوملا قطانم 0 1 2 ىف

 ةيرامعملا هميعلا تاذ ةس 0س 6 3
 1 2 تت بن رغلا رانالا نم وهو  ناح زاخ تن .

 ةتنب نأ هل رئازلا رطضي ا ا هرب اب

2-5-0 هتيضرأ قوف عفتري حشرلا ءامو - دادغب ىف ةريبكلا
 لفتني > 9 | 

بسو ىف ريجحا ىلإ رجع نم نفقي وهو هناا:
 قب ارا ىلا ماسلا ىلا لصيل هلا ط

 2 ِ : ص : 4 ب نم

ت ضعب ضرعل فحتمك مدختسن ىو 2 هئه ىرولعلا
 ىم رصعلا فح

ىف هنم رثكا لب كلذ لثم انسلو
 جعانم اهتاعماج ىف سيلف ' ايروسل تارايز 

 ىف خيراتناو رابالا خانم اوسرد دق اهيف نيصتخملا رثكأو ٠ اعلطم راثآلا ةساردل

 ةيمالسإلا ةينرعلا نانا مدع ىف نوصصختم ةذناسأ اهب دجويال ىتلا ةيب رغلا تاعماجلا

 ايروس رانا ناف منت نهو ٠ ةميدقلا هيفرشلا رانآلا ءاملع اهيف رثكي امنئيب * ردن اميفالا

 0 كتندل انيار دقف ٠ قارعلا ىف لذبي ىذلا مامتهالا سفنب عتمتت ةمسدقلا

رط عيسون ىرجي ناك امدنع
معالا نم فص نيب ريسي قي

 ةيقابلا ةد

 ىئنز نيدلا رون ناطلسلا ظديش قلا

 قيمعنا ىسالل وعدي امم هناف ٠

 : ماع ىف كانه

 ىشمدب ةيزونلا ةسردملا نيبو ىنامور دبعم يب

 ا ' ' ىفنحلا بمذملا سيردتل (م1115) ه 011 ماع لبق
 اهي ساسملا مدعو هبرختملا ةينامورلا رانآلا ىلع ءاقبالا هيف ىعور دق عيسوتلا كلذ نأ
 وهو ٠ ةيرونلا ةسردملا ىف سيردتلل اصصخم نان ىذلا ديحولا ناويالا مده امتيب
 ىمالسالا ملاعلا ىف ةينسلا سرادملا طيطخت لحارم نم ةردانلا ةركبملا ةلثمالا رم دعنا

 ٠ هلك
 ايروسو قارعلا ىف مئاق وم ام ىلإ راظنألا هيجوت ىلع انه انئيدح رصتقي نلو

 ىف ةيبرعلا راثآلا ةيحان نم اهفعضو ةميدقلا روصعلا ىف رائآلاب ةيانعلا ةدش نم
 الئامم لازي اهو ناك ةيبرعلا رصم ةيروهمج ىف لاحلا ناف ؛ ىمالسالا رصعلا
 ٠ اهلك ةيمالسالا ةيبرعلا راطقالا ىفو لب « نيقيقشلا نيرطقلا ىف ةدناسلا لاوحالل

 ةياعدلا نم اندالب ىف ثداح وه امب ةلثمالا برض ىلا ةجاح ىف اننأ نظن الو

 , ةينوعرفلا راثآلاب ىملاعلا مامتمالا لاعتشا ةيذغت ماود ىف لذبت ىتلا ةعئارلا
 ريثكلا ذاقنا ىلع فرص امو « ىلاعلا دسلا هايم ىف قرغلل اهنم ضرعم وه ام ةصاخبو

 نم ةعضاوتم ةربقم ذاقنال دحاو شرق لذبي مل امنيب ٠ تاهينجلا نييالم نم اهنم
 دق ةيمالسالا ريامعلا نه عون روطت ةلسلس نم ةقلح اهيف لثمتت « ىمالسالا رصعلا

 راطقالا ىفو لب ةرهاقلا ىفو ناوسأ ىف ةيقابلا ةلثمالل روطتلا تاوجف ىدحا المت

 ٠ ىرخالا ةيمالسالا ةيبرعلا

 زكرم ءاشناب اندنع نيلوئسملاو وكسنويلا مامتها انرظن فقوتسي كلذك
 ةيملعو ةيرشب ةزهجأ نم هيف ام لكب ةينوعرفلا راثآلا ةمدخ ىلع موقي راثآلا ليجستل
 فورظلا ببسب بسحف ةينوعرفلا راثآلا كلتل صصخيال نأ ىنمتن انك دقف ٠ ةيدامو
 قرغلل ةضرعملا راثآلا ىلع تاذلاب ةرتفلا هذه ىف مامتعالا زيك رت بلطتت ىنلا ةيلاحلا

 طسقب ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا راثآلا ىظحت نأ عمطن انلز الو « ىلاعلا دسلا ءارو
 ىف لذبي امم ةئام نم ءزجب هانردق اذا هيف ولغلاب مهتن ال نأ وجرنو « مامتهالا نم
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 ةمدقملا

 ىف ةيملعلا ةزهجالا نم هب ام مادختسال ةصرفلا هيف نولغتمشملا حنمب نأو « ليجسسلا ىنبم ىف ريغص ولو نكر ةيب رعلا راثآدلل صصخب ثيحب : ةينوعرفلا راثآلا 8
 ٠ ةينوعرفلا راثآلاب ةيانعلا اهيلا جان»:٠ ال ىنلا تافوالا

 ةميدقلا راثآلا نع مامتهالا فرصىلا ىهرن ال اننأ ءارفلل احصاو نوكي نأ وجرنو
 ىمرنام لكو ٠ انرطاخ ىف لحي مل رمأ وهف . اهنأسش نه لالالا وأ ةيبرعلا راطقالا ىف
 سيعن انئز ال ةجحضان ةقيرع ةراضح ثار مامتهالا ةدايز ىلا راظنالا تفلن نأ هيلا

 اهنيب تطبرو , انرق رشع ةعبرأ ذنم اهتداس ىتلا نادلبلاو ىضارالا ىسفن ىلعو . اهيف
 اهيلا قرطتي ملو . ةليوطلا ةبقحلا كلت ىف ةملاق تيقب ةيوق ةيحورو ةيدام تالسب
 ةيداصتقالاو ةيسسايسسلا طباورلا ككفت نم ثدح امم مغرلا ىلع نهولا وأ فعضلا
 .٠ اهريعو

 ىذلا طسقلا ةيمالسالا روصعلا نه ةيبرعلا راثآلا حنمت نأ ىلا فدهن اننا امك

 ةعمتجم اهلكف ٠ ةميدقلا روصعلا راثآل حنمي امل ةيسنلاب زازتعالاو زازعالا نه ةقحتست

 نأ انيأر ىفو ٠ هلك رطقلا ةراضحل ةلصتم ةعباتتم لحارم روصتو لجست قئاثو دعن

 نم ةيبرعلا رانآلا باسح ىلع هتقطنم ىف ةميدقلا روصعلا رانآب هزازتعا ديزي نم
 2« هتقطنم لخاد ةقيمع رثب نم هضرأ ىر ىلع رصتقب نم لثمك اهيف ىمهالسالا رصعلا

 نيب اطبريو هناريج ضرأو هضرأ قرتخي ليوط رهن ىف ىرجي ءامب عفتني نأ ديري الو
 ءام نيب ممجل , هضرأ ىلع اصيرح . هسفن قح ىف افصنم ناك ول هنأ عم ٠ عيمجلا

 , اهتميق دادزتو اهرامث نسحيو اهتبرت بيطتو هضرأ رهدزت ىتح « رهنلا ءامو رئبلا
 ٠ نيعبنملا ايازم امهيف عمتجت ثيح

 اتيقملا

 ريثدحملا نييرامعملا اتئالمزل ةزجوم ةملك ركذن نأ ةمدقملا هذه ىف اضيأ انمهيو

 وه 2 ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا نع هذه انتساردل ةيسيئرلا فادهالا نم فده نع

 ترولبت ىتلا ةزرابلا اهتازيممو اهصئاصخو اهسسا دهجلا انعسو ام ردقب حرشن نأ
 تظفتحا دق اهنأ فيكو 2« صاخ هجوب رصم ىفو ماع هجوب ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا ىف

 غلبت ةليوط ةبقح لالخ اهتاروطت لحارم عيمج ىف اهتيصخش ةوقو اهتواقنو اهتلاصأب
 كلت ىلا قرطتي فعضلا ذخأ نأ ىلا ىمالسالا رصعلا لوأ ذنم ىأ « نورق ةرشع وحن

 نيينامثعلا ةيروطاربما نيوكت ءدب ذنم اهتواقن للحتتو اهتلاصأ ىوذت تذخأو ءسسالا
 2. ةيبنيش 3 ملا حتفو

 صئاصخلاو سسالا كلت هل تعضخو تضرعت ام حرشلا اذص لوانتيسو

 تارئؤمو فورظو لماوع نم اهتاروطتو اهنيوكت ءانثأ ىفو اهرووظ ءدب دنع تازو.هملاو
 ٠ كلذ ريغو ةيعامتجاو ةيفارغجو ةيداصتقاو ةيسايمسو ةينيد

 رادقم هعم اوسملب نأ نكمي ام ءالمزلا راظنأ تحت عضن نأ ىلا لصنل كلذ لكو

 ىف ديقعت مدعو , ريكفتلا ىف ةطاسب نم اهريغ ىفو رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا ىف ام
 © فراخزلاو رصانعلاو ليصافتلا ىفو ميمصتلاو طيطختلا ىف ةنورمو « ريبعتلا
 دس ىلع ةليوطلا ةبقحلا كلت ىف تدعاس ىتلا تازيمملاو صئاصخلاو سسالا ىهو
 ةينيدلا رئامعلل رفوت تناك دقف ٠ نيملسملا ريغو لب نيملسملاو برعلا تاجاح عيمج

 افي



 0 را ا ا يي ب حس حسم
 5 © رغلا ةحارا 55 5 مهضمبت مهتافتلاو نييلسملا عامتجا ةلوهس

 أمل ٠ ميدعتلاو ملعلاو ةساردلا تافلح 2 00008 عوشخلاو راقولا وج
 لماكلا عافننالا ضارفلا ل“ ةتئالا ةئيهتو / مهنوكش ىف لوادتلل

 ةنينامطلا وج ةينكررلا 0

 0 دش ىتلا ىضارغالاب
 مح رسيو ىعامتجالاو ىلئاعلا طبارتلاو هردهباو

 ريسيلا نه لازري ال تازيمملا نم امهريغو ةنو

 0 راو ةطاسبلا كلت نأ انداقتعا ف

 و 5 نم ثدح امم مغرلا ىلع كلذو , رضاحلا تقولا ىلا 0

 ل ل لل احرار ةءاضنالاو اياب سر
 !اسأو ةينكتلا قا 0 د 02 اطملاو حاجرلاو ةعتتسلا ةناسرخلاو ديدحلا
ردلا نع فلذلك يوسع امو, اهرعو دماتطلاو هريلا فك

 ييلاسأو ©  د

 قتدبمهذ اهنأكو ودبت ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا لعجي اذه لكو ٠ اهمادختسا اهقيبطت

مالا عقاو ىف حيحصب سيل نظ وهو : 9
 لماوعلا ىف انعمت ول اننأ كلذ ٠ ر

 تيا لظ ام اهنيب نم اندجول , رصم ىف ةصاخب ةيبرعلا ةرامعلا رد ةرئاملا

 كلذكو « .هيلا قرطتي مل ىذلا ىفارغجلا لماعلا لتم . ةتبلا ليدبت وأ رييغن نود

اع جواب اهب لقوملا كلل نموا يلين ىإ ايف ندي نإ رئيس
 قول. 01 ك

 رييغتلا اذه نكلو ٠ ةيعامتجالا ديلاقتلا لماعو ىنيدلا لماعلا لثم زينقتلا صعب هيلا

 ةيحطس ةرماظ الا سيل انيآر 9
 ٠ سانلا نم هصاخلا صضعب نب اهراشتنا رصتقي داكي

 دق ةيمالسالا ةيعامتجالا ديلاقتلاو ةينيدلا تادقتعملا سسأ ناف رهوجلا ةيحان نم امأ

 هذهو ٠ نيملسملا برعلا نم ةيلاغنا هلتكلا سوفن قامعأ ىف ةرمدزم ةميلس تيقب

 « ىرهوج رييغت ريغب وأ ةميلس تيقب ىتلا ةيعامتجالاو ةينيدلاو ةيفارغجلا لماوعلا

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ريوطتو قلخ ىف لضفلا مظعم لبق نم اهل ناك ىتلا ىه
 ٠ هصلاخلا

 ةيبرعلا ةرامعلا ديلاقتو سسأ مظعم نأب لوقلا نكمي هناف رخآ ىنعمب وأ
 تاجاحب ىفت نال ةحلاص لازت ال رصانعلاو تانيوكتلاو تاطيطختلا ثيح نم ةيمالسالا
 ترفوت ولو ٠ لبقتسملاو رضاحلا ىف ىمالسالا ملاعلا ىفو لب رصه ىف سانلا تاقبط
 كلذ دعاسل اهتجتنأ ىتلا لماوعللو اهسسال حيحمصلا مهفلا رفوتو اهتساردب ةيدعلا

 ىف رئامعلا عاونأ ةغايص نكمالو , روصعلاو تاقبطلا فلتخم مءالي امب اهريوطت ىلع
 , ةيئانب بيلاسأو داوم ةيأبو ؛ ىرامعم ىأ هليختي ىذلا ئمالسالا ىبرعلا بلاقلا

 ٠ هراتخي ىذلا بلاقلا ىف ءانبلا جارخال اهمادختسا دوي « ةتيدح مأ تناك ةيديلقت

 كلت نه ىفتكنو « اهدرس نع لاجملا قيضي ام كلذ ناكما ىلع ةلدالا نم دجويو
 ةيبرعلا رئامعلا طقاسم اهب زيمتت ةيسيئر ةيصاخ وه انه ادحاو الثم ذخأن ناب ةلدالا
 ةلثتك طسوتي فوشكم هانف وأ نحص عضو ىمو , اهعاونأ فالتخا ىلع ةيمالسالا
 دمتست ىك « ةيوناثلاو اهنم ةيسيئرلا , ةيرامعملا تادحولا ةيقب هلوح فتلتو ىنبملا
 عراوشلاو قرطلا نم ىقابلا ليلقلا دمتست مث « ةيوهتلاو ةرانالا نم اهتجاح مظعم هنم

 ىرحالاب وأ ةماهلا ةدحولا وه ناك ءانفلا وأ نحصلا كلذ نأ ا
 ىنبملا ناك ءاوس : اهعاونأ فالتخا ىلع رئامعلا عيمج طقاسم ميمصت ةاون وه ن
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 امبر وأ ةلاكو وا ةسردم وأ اراد وا ارصق وأ اناتسرام وأ ةيراسيق وا اقدنف وا ادحسم

 * بعشلا نم ةماعلا نكسل وأ

 «ةيمهالا ةغلاب فئاظو ةدع رئامعلا كلت عيمجل ىدؤي نحصلا وأ ءانفلا كلذ ناك

 نم اهلك ةيبرعلاو ةيمالسالا راطقالا ىف اريثك دتشي ىذلا هوضلا ةدح فيطلت : اهنم

 اريثك ىذلا ءاوهلل حشضرم ةباثمب ناك هنأ اضيأ اهنمو ٠ دنهلا لامش ىتح سلدنالا

 ةطاسحملا قطانملا ىف ةصاخبو , ةنسلا تاقوأ مظعم ىف ةبرتالاو رابغلا لمحي ام

 ءاضوض فيفخت ىلع دعاسب ءانفلا ناك كلذك ٠ اهريغو ةيرصملا رايدلا لثم ىراحصااب

 تاحتفلاو باوبالا تقلغأ اذا ءاتسسشلا ىف ءفدلا نزتخي ناكو ٠ قرطلاو عراوشلا

 دعاسيف فيصلا ىف كلذ سكع ثدحي ناكو ٠ ءاوهلا تارايت رورم منمتل ةيجراخلا

 ءانفلا لالخ نم قالطنالا ىف ةيرحلا ءاوهلا تارايتل تكرت اذا ظيقلا ةدش فيطلت ىلع

 وأ روهزو راجشا هيف تعرز ام اذا ضضرغلا اذهل هعفن نه ديزيو ٠ لزنملا تاحتفو

 ةصاخلل ايعامتجا اينيد اضرغ مدخي ناك هنأ امك ٠ ءام ىضوح وأ ةروفان هتطسوت

 راوزلا نم ءابرغلا نيعال تيبلا لهأ ضرعتي ال ىتحو , ءاسنلا بجح وه سانلا نم
 ٠ ةيجراخلا عراوشلاو قرطلا ىف نيراملاو ناريجلاو

 ةدع اهانكس ىف كرتستي ىتلا رئامعلا ىف اففخم ناك باجحلا كلذ نأ ريغ

 ةلاكو ممج “© تالاكولاب ه١ ىمستا تناك ىتلاو بعشلا ةماع نم تالئاعو تاعومجم

 ٠ عبر عمج « عوبرلاب هو
 ريفوتل نكمي ام حلصأ لازي ام ءانفلا وأ نحصلا اذه نأ ىف اكش كانه رظن الو

 كلذلو ٠ ةرضاحلا انتقو ىف اهيلا ةجاح ىف لازن ال ىتلا ايازملاو ض':رغالا كلت مظعم

 ذفني ىتلا ىبعسشلا ناكسالا تاعورشم ىف الثم هلامعتسا قبطي نأ ديفملا نم هناف

 ةميظعلا ةيلخادلا ةيتفالا كلتب نكاسملا كلت لتك دوزت ثيحب «2 نآلا اندنع اهنم تائملا

 هحيتتامم ريكأ ةديفم ةيعامتجا راثآ اهلمعل نوكيس امك « ةيرامعملا ةيحانلا نم ةدئافلا

 ٠ ةلصفنملا ةصارتملا رئامعلا كلت نآلا

 عاونال ىلخادلا ءانفلا مادختسا تالواحم حاجنل ةرفوتم ىمرف كلذك دجوتو

 .ةيداصتقا تابوعص نم اهضعب لياقي امم مغرلا ىلع كلذو « رئامعلا نم ةديدع ىرخا

 اننكلو ٠ ىضارالا راعمسأ اريثك اهيف عمفترت ىتلا ةمحدزملا ةيراجتلا قطانملا ىف ةصاخبو

 ليبس ىف باعصلا كلت مظعم ىلع اوبلغتي نأ برعلا نييرامعملا عسو ىف نأ دقتعن
 امب اوعنتقاو اونمآ اذا ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا تازيممه نم اهريغو ةينفالا لامعتسا

 اهضعبب اهطبرو تادحولا عيزوت ىف فرصتلا ةيرح نم مهل هحنمت امو ةنورم نم اهيف
 مم لاوحالا نم لاح ىأب ضراعتت ال تازيمم ىعو ٠ ىرامعملا عومضوملا هبلطتي ال اعمت
 بيلاسأو داوم ىف ةثيدحلا تاركتبملاو ةيداصتقالا تاهاجتالا عمو ةنهارلا ةايحلا مظن

 ٠ ءانملا

 ىف ةصاخلا رودلا ضعب ىف مدختسمي ءانفلا لظي نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 اضعمب ىدؤي لازي ال وهو ٠ 88480 كانه هنومسيو , رضاحلا رصعلا ىف اينابسأ
 ةقانالا نم اهيف هعيسيي ام ىلا ةفاضالاب اذه ٠ اهيلا انرشأ ىتلا فئاظولا كلت نم

 علض هنم حتفي دقو ٠ ةروفان وأ ءام ضوحو روهزو تاريجسب ةداع دوزي ذا « ةجهبلاو
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 نرقلا ذنم اندالب ىف همادختسا نع ىنغدسن انذخأ امئيب كانع كلذ ثدحيو ٠ رثكأ وأ

 نييسن رف نم بناجالا نيسدنهملل اهبعارصم ىلع رصم باوبأ تحتف نأ ذنم ى؛ ٠ ىضاملا

 ٠ ىلع دمحم مايأ نم مهريغو نييلاطياو
 ةرامعلا تازيمهو سسأ هب لكشت نأ نكمي ال ىرخأ ةلثمأ انددع

 ,ةئيدحلا تاروطتلاو تاعاجتالاو بلاطملا عم ىفتت ثيحب تاطيطختلا ةيحان نم ةيبرعلا
 ول دون انكو

 دودح عضو بعصب أعساو كلذ لاجم دجن اننأ ريغ ٠ ليصالا اهعباط ىلع ةظفاحملا مم
 ةدع ىلا لب رخآ عوضوم ىلا ىئصالا انعومضوم نع انجرح هيف انيدامت ولو « هل
 * تاعوضوم

 انترامع تازيمم نأ زاجيا ىف اضيأ لوقلا نكمي هناف ليصافتلا ةيحان نم امأ
 ٠ةديدجلا داوملا لامعتسا عم ثيدحلا رصعلا ىف اهمادختسا نكمي ليصافتلا ةيحان نم

 داوملا كلتب اهتغايصو اهليكشت تيناكماو بابقلاو ةيبقالا لاكشأب كلذل الئم برضنو

 انرسسيو ٠ كلذ ىلع دعاست ةريبك ةنورمه نم ةميدقلا ةريثكلا اهلاكشأ ىف امل , ةثيدحلا

 ةعماج نم هاروتكدلا ةجرد اهب لانو , نييرامعملا انئانبأ دحأ اهعضو ةلايسرب هونت نا

 تاذ تايطفتلاو فقسالا لاكشأاو عاونأ نع اضيفتسم اثحب نمضنتو ٠ خيرويز
 ىلع أرط امه مغرلا ىلعو ٠ ةئيدحلا داوملاب لكشت ىتلاو ةيوركلاو ةسوقملا تاعاطقلا
 بذتجي اهضعب ناف اهئاشب بول.سأو اهييمصت ىف ةئدحتسم تاروطت نم لاكشالا كلت
 عفتنا دقو ٠ ىمالسالا ىبرعلا عباطلاب ركذت ةيسسدنو» ةحسم نم هيلع ودبي امب رظنلا
 اهب مفتنا امك ٠ ةيمالسالا راثآلا ديعم ىف ةيبرعلا ةرامعلل هتساردب ةلاسرلا بحاس
 نع ةلاسرب عيرويز ةعماج نم هاروتكدلا ىلع اضيأ لصح 2 اننانبأ نم رخآ هل لبمز
 نم هاروتكدلل اعوضوم اهراتخا دق ناك د 520ممأ128 067اع78 قبومسستلا زكارم
 ٠ ثيدحلا رصعلا ىلا هاوح دق هنأ ودبيو ةرهاقلا ةعماج

 ةسدنهلا ةيلكب ةرامعلا مسق نم اجرخت دق نيليمزلا نيذه نا ركذلاب ريدج وع اممو
 ىذلا ةيمالسالا راثآلا دهعم ةايح نم ةريخآلا تاونسسلا ىف أاجرخت مث ٠ ةرهاقلا ةعماجب.
 نييرامعملا نم هنم جرخت نم ددع غلبي ىذلاو ٠ ةرمالا ةعماجب بادآلا ةيلك عبتي ناك

 ٠ نيرشعلا وحن نينانفلاو
 تباصأ ةرييك ةراسخ ناك ١9054 ماع ىف دهعملا كلذ ءاغلا نأ هيف كشال اممهو

 موقت ال ىتلاو « نونفلاو ةرامعلا ىحاون ىف ةيمالسالا راثآلل ةيميداكالا تاساردلا
 نييرامعملا نم نيصصختملا هجوأ ىف هباوبأ تقلغأ دقف ٠ اهيلع الا تاساردلا كلت
 . نينانفلاو

 ءالؤه ريغ نأ هسفن ةرارق ىف دقتعي دحاو صخش دجوي هنا ادبأ نظن انسسلو
 حبصت نأ وأ « ةرهاقلا ةعماجب بادآلا ةيلك عبتي ىذلاو ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمجلا تاعماجب رئثآلل ديحولا مسقلاب ةساردلل جهانلا نم اوديفتسي نأ مهنكمب نيصصختم ا
 ش ٠ اهب ادحأ اوعقني نأ ىلع ةردقلا مهيدل

 اقماع



 ةمدقملا

 ةلصتملا تاحلطصملاو ةينف'ا ظافلالل امجعم اذه انباتك نمضننأ انتين ىف ناكو

 دلجم دادعا بلطتي رمالا اندجو اننا ريغ ٠ اهتافدارمو لوادتلا ةعئامشلاو ةرامملاب

 دقف مث نمو ٠ بيرق تقو ىف همامتا نه نكمتن نأ وجرنو هيف انعريشف اهب ىصاخ
 ٠ ىئشاوحلا ىف وأ نتملا ىف اهأ لوادتلا ةريثكلا تاحلطصملا ىناعم ركذلب اذه انيفتكا

 كلت نم ريثكب ؛ هددصب نحن ىذلا لثم . ةرامعلا نع ثيدح ءىلتمي نأ ىعيبطلا نمف

 انرايتخا ىف انيناع دقو ٠ اهلك ةيبرع اهب ىتان نأ انلواح ىتنا تاحلطصملاو ظافنالا

 مجعم جارخاب نآلا ىتح نعي مل ذا ٠ ةدع لكاشم انمامأ تماقو ةفلتخم بعاصم اهل

 اودعي ال نآلا ىتح رهظ امو , نيصصختملا نم ةلمج هدادعا ىلع ممتجي ظافلالا كلتل

 دقف ٠ دحاولا ىنعملل ظفل نه رثكأ اهيف درو . ةرئانته ةيدرف تادوهجم نوكي نأ

 ,مهعيمج اونوكيمل نا , مهمظعم نوفلؤم اهعضو ةميدق ةيبرع عجارم نه اهضعب ىدبتقا
 اهنم ليلق ىلع الا اوقفتي مل مهو ٠ ةلاحرلاو نييفارغجلاو نيحرؤملاو ءابدالا نم

 2, ةيحان نم مهنم اداهتجا ناك هوركذ امه اريثك نأ انل حوليو ٠ ىقابلأ ىف اوفلتخاو

 ٠ امامث هنم دوصقملا ىنعملا اونيبتي نأ ريغب « ىرخا ةيحان نم مهريغ نم هوعمس وأ
 ناك ىمالسإلا ملاعلا قرش ىف ةيبرعلا عجارملا ىف درو امم اريثك نأ كلذ ىلا فضأ

 فالتخالا اذه نا لب ٠ ىمالسالا برغلا عمجارم ىف ىرخا تافدارم هل مدختسي
 ىف ةلمعتسملا ظافلالا نيب امئاق لزي ملو « رضاحلا انرصع ىلا دتما دق نيابتلاو

 اهنم رطق لك صتخيف 2 ةيبرعلا راطقالا ىف ةيعانصلاو ةيرامعملاو ةينفلا طاسرالا

 ٠ رخآ رطق ىف امع فلتخت ظافلالا نم ةعومجمب

 نع ةباتكلل تالواحم نم رهظ ام ىف رمالا طلتخي نأ نذا ىعيبطلا نم ناكو
 نيذلا نويبرغلا نوفلؤملا هيلا دمع ام ةلبلب هدازو ٠ ةيبرعلا ةغللاب ةيمالسالا ةرامعلا

 ةميدقلا ةيبرعلا مجارملا نم ظافلالا كلت نه ضعب سابتقا نم اهتساردل اوضرعت

 مث 2, ىرخأ انايحأ اهئاجهو اهقطن طبض ريغب وأ « انايحأ اهل قيقد مهف ريغب ةنيابتملا
 مث ٠ ةيبنجأ ةفورعم ظافلأ ىنعم ىدؤتل ةينيتاللا فورحلاب ىبرعلا اهقطنب اهوبتك
 تافلأملا كلت نم ةيبرع تاسايتقا ىف اهلامعتسا ديعأ امدنع ىرخأ ةرم رءالا مقافت

 ظافلالا ةمجرت تالواحم ىلا ةفاضالاب اذه ٠ قيقدت وأ قيقحت ريغب ةيبرغلا
 فالتخالا ضعب جتن دقو « ةيبرعلاب فورعم لباقم اهل سيل ىتلا ةيبرغلا تادلطصملاو
 ٠ اهرايتخا ىف ضتانتلاو

 ظافلالا ررتخن صنو اننيعأ بصن اهاتعضو لكاشللاو بعاصملا هذه لك

 ٠ هدادعا ددصب نحن ىذلا مجعملاو اذه انباتك اهنمضتي ىتلا تاحلطصملاو

 ىعفاش دومحم ديرف ءد .!

 ةيمالسالا ةرامعلا ذاتسأ

 ةرهاقلا ةمماج

 :ةكال سس درماشتلا

 فب





 ”ةيديهمت تاسارد لوالامنقلا

 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا





 لوالامْسقلا

 لوالاط]حسمنلا

 زاجحيا ةزاتضحو ةراّمع
 مالسالارجنو ةيلهاجلا برغم
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 ةراضحلاو نفلاو ةرامعلا ٠ برعلا دض هيأرو نودلخ نباب نيقرشتسملا ةداشا

 ٠ ةراضحلاو نفلاو ةرامعلا نم زاجحلا ولخ ىلع ةلعتفم ةيعاو ةلدا ٠ ىحولا طبهم ىف

 ةرخصلا ةبق رابتعا ءامهنع نوثدحتيو ةرامعلاو نفلل ىملعلا ىنعملا نوقرشتسملا لهجي
 جهنم ٠ ةكسسلاو ةرادالا مظن ىلع مهلاقبال برعلا رخاتب لوقلا ٠ افرص ايماش هانب

 نع نيقرشتسلا ءارآ دينفت ٠ هاو رخآو قيقد رطش وذ ةيمالسالا ةرامعلا ةساردل

 تاسارد ٠ ةفرخز الو ةماخض الو ةماخف تسيل ةرامعلا يقركبملا ةيبرعلا ةرامعلا

 ثيداحال ةيقيقحلا ىنامعملا مهف مدع ٠ ةيسفنلا مهدقعو برعلا دادعا نع ةيفارخ

 وه بيقنتلا ٠ ةمظعلل هبحب ةرمو قناتلل هتيهاركب ةرم لوسرلا فصو ٠ لوسرلا
 ضراعتي نيقرشتسملا ىأر ٠ زاجحلا ىف ةراضحلاو ةرامعلا قئاقح ىلا ىملعلا ليبسلا

 روطت ماظن ٠ ةميدقلا تاراضحلاب مئادلا زاجحلا برع لاصتا ٠ ةيرشبلا روطن قطنم عم
 تاراضحل ةرهاظلا راثالل نيقرشتسملا لافغا ٠ هلك ملاعلا تاراضح هيلع تراس نونفلا

 دوجو ٠ لوسرلا رصع ىتح ةراضحلا تاموقمب زاجحلا ىف عاقب زايتما ٠ ةميدق ةيبرع

 عاقب ٠ زاجحلا نم عاقب ىف نارمعلا راثآ ٠ هايملا تاثشنمو دودسلا راثأو تاباغلا
 تاراضح دوجو ىلع نيعاربلا صخلم ٠ تاعورزمو هايمو نداعم اهبو مالسالا اهلخد
 ضل



 اوسقن ةيلهاجلا برع ٠ مالسالا لبق نم برثيب ةجضان تاراضح ٠ زاجحلاب ةميدق

 ٠ فارسا ريغ ىف فرخزلاو ةنيزلا ىلع عجشي مالسالا ٠ ليئامتلا اولكشو روصلا
 ٠ اهروطتو نونفلاو ةرامعلا ةأشن ىلع مالسالا ةرطيس ٠ ةئيدملا ىف نوصحلا ةرامع

 ىف ةنبل مهاو لوا لوسرلا دجسم ٠ لوسرلا مايا ذنم ةيرامعملا ديلاقتلا حوضو
 دحسم لوا * نامثع مايا دجسملا روطتل ةلحرم مهإ 3 مالسالا ىف برعلا ةرامع حرص

 ٠ ناوريقلا ىف

 ٠ نيقرشتسملا معازمو ةبعكلا لوح تالظلا ٠ ةبطرق ىف دجسم لوأ

 نكت مل دمحم ةوعد ٠ ةيرشبلا خيرات ىف ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا رثأآ

 ةرخصلا ةبق ٠ ماع مكحل اساسأ ذخؤي ال ديحو لثم ةرخصلا ةبق.ةياده لب ارامعتسا

 .نيحتافلا برعلا نم ميكح فرصت ةيرادالا مظتلا ءاقب ٠ نوملسم برع نويرامعم امانب

 ٠ ىناساسلا ىضفلا مهردلاو ىطنزيبلا بهذلا رانيدلاب لماعتي هلك ميدقلا ملاعلا

 ٠ ةيبهذ ةكس برض ةيطنزيبلا ةلودلا ريغ ىلع عونمم

 اننينمل

 نودلخ نبا ىبرعلا فوسللاو خرآؤملاو ةمالعلا ىردي ال نأب ىضق ىذلا هلل دمحلا

 ىلا اولام نيذلا نيببرغلا ءاملعلا نم ةئفل ةبهذ ةصرف حانأ دق هتمدقم ىف هبتك اه نأب

 اهتطساوب مهتوفمدي ةجح برعلا نع هلاوقأ نم اوذختي نأل برعلا مولع ةسارد
 ٠ عئانصلاو قرحلاب مهتياردب لصتي امي ةصاخبو « مهتراضطح نم حاون ىف فلختلاب
 نيخرؤملاو ةغمالفلاو باتكلا عم ةمدقملا ىف هعضوو هتافلؤمو هملعب اوداشأ امنيبو

 اولانيل ريدقتلاو ميركتلا اذه نم هيلع هوغبسأ ام اولغتسا مهناف ءامدقلا رابكلا برعلا

 هجوب انه انمهت ىتلا مهتراضح نم ىحاونلا كلت ىف مهردف نم اوطحبلو برعلا نم
 نيقرشتسملا كئلوأ عيت نم نيثدحملا برعلا باتكلا نم نأ فسألا نمو ٠ صاخ
 ىذلا ىلمملاب اميمج برعلا دصقي ناك ام هنأ عم « نودلخ نبا لاوقأل ريسفتلا اذه ىف

 ىتح عضومب نولزني نوداكي ام نيذلا مهنم لحرلا ودبلا هب دصق لب < هب هورسف .
 بضني ىتح ةماقالا لبس هيف رفوتت رخآ ناكم ىلا هيف ىعرملا لق ام اذا هنم اولقتتي

 ناقتا ىلع مهسرمت مدع ىف ايعبط ايبس اذه مهرارقتسا مدع ناكو ٠ اذكهو اهنيعم رخآ
 نم مهريغل ثدحبل نكي مل.ىذلا رمألا ٠ اهتلوازمب مهفغش مدعو عئانصلاو فرحلا
 ٠ رضحلاو ندملا لهأ

 نم طسبأ مهل دج ملو « نيئدحملا نيلماحتملا ءاملعلا نم ةئفلا كلت ناف كلذك
 اوزكرو ىنسملا اذه اولغتسأ دق « مهريغ وأ دوهي وأ نييحيسم اوناكأ ءاوس ةفصلا هذه

 « مهن مالسالا لزن نيذلا زاجحلا برع ىلع صاخ هجوب هيلا اوفده ىذلا هنومضم

 انفي



 برعلا د هيارو نودلخ نباب نيقرشتسلا ةداشا هيلا

 اوحبصأو « ةيمالسالا ةوعدلا هيف اورشنو هوحتف ىذلا ريبكلا ملاعلا ىف هدعب رشتنا 8

 نييدتو ةيبرعلا تافصلاو قالخألاو ةغصلاب غبطصت ةدحاو ةمأ راطقألا كلت لهأو مه

 نع ابيرغ اتوكس اوتكسي نأو احفص ءاململا كئلوأ برضي نأ بجع نمو ٠ مالسالاب

 اوريشي ملو « امهنيب امو ماشلاو قارعلا نوئكسي اوناك ىذلا ةريزملا لامش برع

ةرينص تاعامج تارجه نم ثدح دق نوكي نأ نم دب ال ام ىلا ةدحاو ةراشا
 ةريبك و 

 نم كلذ نع جنن امو « اهونطوتسيل رصم ىلا ءانيس ءارحص ربع برعلا كئاوأ نم
 لبق نم اهيف هراشتتاو رصم ىلا صلاخلا ىبرعلا سنللا تافصو ىبرعلا مدلا لوخد

 الا ةريزجلا لامش برع نع نوئدحتي اونوكي مل مهنأ اضيأ ٍبجع نمو ٠ مالسالا
 اوناكف « مهمكحت تناك ىتلا ةلودلا ىلا وأ هنوقنتعي ىذلا نيدلا ىلإ مهنوبسني مهو

 كلذبو ٠ نيطئزيبلا وأ مورلا وأ نييحيسلابو سوجمملا وأ سرفلاب انابحأ مهتومسي

 مث مهدحو زاجحلا برع ىلع نودلخ نبا لوق نم هوصلختسأ ىذلا ىنملا اوزكر

 كلت ريغ ىف برعلا امأ * كلذ دمي ىمالبسالا ملاعلا راطقأ ىف مهنم رشتنا نم ىلع

 ةداهش ىلا كنشلا قرطتي ال ىتح < ىبرعلا مهسنجا نم مهودرج دقف ةسدقلا ةعقبلا

 ٠ نودلخ نبا

 رصعلا ذنم مهتراضحو برعلا ةرامع عوضوم ميمص سمت ةيساسأ طاقن كلتو

 هجوب باتكلا اذه تادلجم اهل ادرفأ ىتلا رصم ىو « ماع هجوب ركبملا ىمالمالا

 دلجملا اذه نم لوألا مسقلا لهتسم ىف اهيلا ايئدبم ناهذألا هيأ نأ اندرأف ٠ صاخ
 ىبرعلا ملاعلا لمشتل اهيف ةرظنلا عستت ةيديهمت تاساردل ءانصصخ ىذلا مسقلا وهو
 « هيف اماه اوضع لب هنم اطزج رصم تناك ىذلا ملاعلا وهو « ركملا هرصع ىف هلك

 ىتلا عضاوملا ىلا هارحم ىرجي امو ىأرلا اذه دينفت ىف ليصفتلاو باهسالا نيكرات
 ىمالسالاو ىبرعلا ملاعلا عاقب نم ةعقب نع ثيدحلا نأ كلذ هباتكلا نم كلذ قحتست
 اناكم هتراضح لتحت ىذلا هلك ريبكلا ملاعلا كلذ ةيقب ىلا دتمي ىتح أدبي نأ داكي ام

 اهنوتفو اهتراضح نعو ةيرصلا رايدلا نع ثيدحلاو ٠ ممألا تاراضح نيب اقومرم

 ميقتسي نأ نكمي ال « ىمالسالا رصعلا ىف صاخ هجوب اهترامع نعو ماع هجوب
 ىف ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلاو ةراضحلا قافآ ىلا دتمن ةلماش تارظن ءاقلاب الا لماكتيو
 طوبخلا هيف تحال ىذلا تقولا ذنم هناف ٠ برغلاو قرشلا ىف « هلك ىمالسالا ملاعلا
 ترمتساو < ملاعلا رين# تذخأو تغرب ىنلا ةيمالسالا ةراضملا سمشل ىلوألا ةئيضملا
 كلذ ذئم رصم تناك « نآلا اهشيعن ىتلا تاظحللا ىتح مالسالا رجف ذنم هليضت

 تماق ىتلا راطقألا طبر ىه « ىمالسالاو ىبرعلا ملاعلا ىف ةريطخ ةمهمب موقت تفولا

 ةيائأ
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 ىحولا طبهم يف ةراضحلاو نفلاو ةرايعلا

 < رصم طاطسفق تناك امك ٠ برغلا ىف اهتاققشب قرشلا ىف ةيمالسالا ةراضحلا اهف

 تناك نأ تقو <« ضبانلا بلقلا ناكم ريبكلا ملاعلا كلد نم لغشت « رايدلا هذه ةمصاع

 رئا دادقب اهتفلخ نآ دعب مث < ةيومالا ةفالخلا مايآ هيلع ةنميهمللا سأرلا ةباثمب قشمد

 مايأ ايس ةريصق ةرتفل اهسفنب تلقتسأ امدنع اهتيمهأو رصم ةناكم رئأتت ملو

 حتفلا ذم ء فصاو نورق ةسمخ ىلع ديزت ةليوط ةرتفل مث « ةينولوطلا ةلودلا
 ٠ (م 16)ا/) ه ةالا# ةتس ىف ىنامثعلا حتفلا ىتح (م ةا5) ه مومغ ةنس ىف ىمطافنا

 كلذ ذنم ةيمالسالا ةبرعلا ةراضحلا خيرات ىف ريطخلا زرابلا اهرود ىدؤن تبقب اهنا لب

 ذنم لالغتساو طغض نم هل تضرعت امم مغرلا ىلع كلذو ٠ اذه انموي ىتح تفولا

 لئالدلا لك لدتو ٠ اهضرأ نم ىناطيربلا رامعتسالا جورخ ىتح ىنامشعلا حتفلا

 الاجأ رودلا اذهب موقت لظتس اهنأ ىلع ةفاقثلاو ةعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيساسسلا

 ٠ ةمداق هدب دع

 اينيثملا

 ةيرعلا نونفلاو ةرامعلا عوضوم ىف هجنتت ام لوأ راظنألا هجتت نأ ىعيبطلا نمو

 ىمالسالا نيددلا اهنم قثينا ىتلا ةكراملا ةعقبلا كلت ىلا ةصاخبو « ةريزجلا هيش ىلا

 ةديدج ةراضح اهيف قلخو < تفولا كلذ ىف فورعملا ملاعلا دالب ىلع ضافو « فينلا

 ٠ ةيرشبلا تاراضح- نيب اقومرم اناكم لتحت اهلعج ام ةلاصألاو ةوقثا نم اهب

 دوهجلا نولذبي اونخأ  لوقلا قيس امك  نيبرغلا ءاملعلا ضعب نأ ريغ
 لوقت كلذ نمو ٠ ةوادبلاو فلختلاب قطانملا كلت برعل مهفصو ديكأت ىف

 « م لحر ودي درجم « نويدمحملا ةازنلا ناك ١» نك عاسفم 8ك لب دورترج

 « ةردانلا تاحاولا ناكس ناكو ٠ ءارحصلا لامز مهربقو ءادوسلا ةميكلا مهنكس ه

 « نم حبت عونب نوعنقي < مويلا هيلع مه ام لثم ةيرعلا داليا طسوو برغ ىف »
 « لاخلا ىحو نم دقعم شقن ىأ هنيزي ال « لخنلا عوذجو نبللا نم ةرامعلا »

 ٠90 « تاجاحلا طسبأل الا حلصي الو »

 ه نم لاومألا باحصأ ىنغأ نأ ودس ل ل ل سنمال بالا لوقيو

 آ[اقنك يعصجدلال : ةةهجأر ةاسمانم ةفععطتتععصنمعو ؟0أ1 1, 5. 7 : 8عأال (7.) : ولمعع ةمل قر
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 ةراضحلاو نفلاآو ةرامملا نم زاجحلا ولخ ىلع ةلعتنم ةيهأو ةئرإ

 نوشيعي اوناك « مالسالا ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىف لقألا ىلعو « سكي م
 : نكاسم ىف

 ١ دوما باحصا رودق عافتراو عاستا نع نويودلا ءارعستلا 0 5 ١

هنكاسم فرت ركذي نم طق هرلا دحب ا
 7 ةباهم ىتح الو ٠ م

ب نكي ملو ه رصق ةملك اهبأ نوفلطني ال 1 0 ١
 1 سمألا ناك الو * ةرامع ةك

 « اوناك ىلاهألا ناف « ةعكلل ريغصلا ىنمملا ةرامع دب دج ىلا 0 00- :

 +0 + بايأ ناتل ءايتلالا ىلإ نورتي ٠
 ةصالخ ىلا اهنم ىهتناو اهلاثمأو لاوقألا هذه عمجب لوسيرك ذاتسألا

 لوزن تقبس ىتلا ةيلهاجلا مايأ برعلا نأب نيبرغلا راثآلاو نونفلا
 رون اهنم قرشأ ىتلا ةقطنملا ىفو كلذ تلت ىنلا

 هيفرح همجرن دروئسو < ءىش نونفلا وأ ةرامعلا

 ماقو
 ءاملع ىأر نمضت

 مايألا ىفو لوسرلا ىلع ىحولا
 نم مهيدل نكي مل كل وأ .» مالسالا

 ٠ للف دمي ةصالخلا كلتل

 برعلا نم ةيرعلا نونفلاو ةرامعلاب نيلغتستملا نم نأ ظحاللا نم كلذك
 ديزي الو « باوصلا بناجي ىذلا ىأرلا اذه  نينيعلا ضمفم وهو  عبت نم نيئدحملا

 ىملعلا قطنملا عم ناقفتي ال مكحلا ىف اعرستو ساسأ ىلع موقي ال اضارتفا نوكي نأ ىلع
 فمض نم حضني . كلذ ىلا فضأ « نونفلاو ةرامعلا روطت نع ةفورمملا قئاقملاو

 فداصتسو ٠ هديكاتو ىنمملا كلذ تابثا ىلا فدهت ىتلا تالواحملا ىف ىملعلا جهنلا
 ٠ انثيدح نم عضاوم ةدع ىف كلذ نم ةلثمأ دعب امين

 ةصالخ بتك امدنع ءارآلا كل ريثأت تحت عقو دق لوسيرك ذاتسألا نأ ودييو

 كلت <« مدعتستؤت»ه ةعاومج ىئادبلا مالمالاب نيصاخلا ىناثلاو لوألا نيلصتلا

 ىلباميف ىتأت ىنلاو « نيبرغلا ءاملعلا كنثوأ نم هريغ ىأرو هيأر سضتت ىتلا ةصالخلا

 : "9 اهل ةيرح ةمجرتي

 8 نع راكفألا نشخأ الا مهيدل نكي مل مالسالا لبق ام برع نأ وديل هنا »

 « ةريغص ةحاسم نم رثكأ ايش ( ةبعكلا دضقي ) ىسيرلا مهديمم نكي. ملو « هانبلا »
 « ىلا ةركبملا مايألا ىف اولمحي ملو ٠ ناسنالا ةماق عافتراب ناردج ةمبرأب ةروسم »
 « ةطيسبلا ةيدئاقملا مهتاجاح مدخي ام زواجتي ايرامعم ايش اهوحتف ىتلا راطقألا »
 تاناكمالا ىدم نا ) : هلوقب كلذ نع ريعتلا ىف دنومشتير نسحأ دقو ءبسحف م

 عاشر آر 0. 7, 20 8.7 مب 164, 40 4 ةعسصسمت : 1: ف اه كلل ةع !طاهت (1)
 ةلغاممومم لع !"ندنم دنع 5-]0هعواتب 8عوموصتلب 77111, 2. 183 : ةطاعصم آه ةركفك م عب 88
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 امهنم نوئدحتبو ةرامعلاو نفلل ىملعلا ىلعملا نوقرشتسملا لوجب
 222 ع ا ا ا ور ا سا ا حفلا ا

 « نع ريعتل الا ىفكت داكت ال تناك مهتاحوتفب برعلا ماق لق ةمالسالا ةيرامعملا ٠

 « برعلا ىلع ل لوقلا اذه قبطنيو ٠ © ( ةجرد ىصقأ ىلا ةميشغ ةقيرطب مهئاجاح ه

 « راثعأ ةعست مهنم نوكتي ناك تفولا كلذ ىف لحرلا برعلا نكلو ٠ نيرقتسملا »

 « ملو ٠ مهترامع لمجأ ىه ربولا نم ةعونصملا ةميخلا تناكو ٠ برعلا دالب ناكس ه

 « قوف فقس ولعيو ناردج ةعيرأ نيب ماني نأ ااضار لبقتيل ليصألا ىنودبلا نكي ه
 « مهنم ىودبلا نأب لوقلا نكميو « خف ىف عقو دق ناك ول امك رعشي ذا هسأر

 , همدغتصهعمغ هاهم مامطزو ةلفقملا نكامألا نم ثور وملصأتم بعر نم ىناعي ناك ه

 « داكي ىرامعم غارف ىلع ىوتحت تناك برعلا دالب نأ نذا حضاولا نمف ه

 « رصعلا ةرامع فيرعتل مدختسمت الأ بجي ةبرعلا ةفصلا نأو ٠ امات نوكي ه

 « نم انلصو ام ناف  ةرامعلا هركي ناك ادمحم نأ لبق نم انيأر دقو ٠ ىمالسالا » ظ

 « دمحم راد ءانق وهو - ىمالسالا رصعلا ىف عماج دجسم لوأل ةيليصفت فاصوأ

 « عماوجلا تناك كلذكو ٠ ةجرد ىصقأ ىلا ايئادب ناك هنأ حضوي ب ةنيدللاب »

 « اشنأ تناك ىثلا ةيودبلا فصن تاركسعملا ىهو « ةريبكلا ريخلا قطانم لك ىف

 « عماوجلا تناكو ٠ طاطسقلاو ةفوكلاو ةرصبلا : لثم « ةيمالسالا تاحوتفلا عم »

 « نم كانه سيو ٠ دجاسم ىلا اهضعب وا اهلك تلوح سئاك ايروس ىف 1

 « مايأ لبق امماج نوكيل رمألا لوأ نم نم ءانب ىأ ديش دف هناب داقنعالا ىلا وعدي ببس

 « ىقبو ٠ نيليج ةرثف لاحلا انه ىلع رمالا لظو ٠ كلملا دبع اميرو « ديلولا »

 « اورهظي مل مهنا ىتح ىرامعم حومطب روعش ىا مهلخادي نا نع نيدسعب برعلا

 « دالبلا ىلاها اهب عتمتي ناك ىتلا هحضانلا ةيرامعملا بهاوملاب عافسالا ىف هبغر ةيآ ه

 « ول هنا ) : '' نوسوجرف عم دقتعت انلعجمت ىتلا بابسالا لك كانهو ٠ ةحوتفملا

 « ناث ام هنا لمتحملا نمع اهيف لزن ىلا نطاوملا ىلع ارصاق ىقب دق مالسالا ناك »

 « ساصحالا ىف برعلا أدب امدنعو ٠ ( دجسمي ىمسي نأ قحتسي ام ادبأ ديش دق ه

 « ىلا دئيح اوهجتاق ٠ ةناس تناك كلذ ىف مهزفاوح ناف حومطلا كلذب

 « ٠ ماشلا ةقطنم ىف نيماشلا نييرامعملا ىلاو قارعلا هقطنم ىف سرفلا نييزامعملا

 « ( سدقلا ىف ة ةرخصلا ةيقب صاخلا لصفلا دصقي ) ىلاتلا لصفلا ىف ىرئسو »

 * « ماشلا ىلا اهلضف بسني نأ بجي ىتلا ةمظعلا »

 ةرخصلا ةبق ةرامع نم ذختا نأي ىنعلا اذه ديكأت لوسيرك ذاتسألا عبات مث

 طنعطسمدل : ةكمدفاعمم قععطتمعوتمعر ع. ور )١(

 1 توسممس : طانهموب هأ قعءطتاععدعب 360 كيب 1آ,ه. 514. (0
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 افرص ايعاش ءانب ةرخغصلا ةبق رابتما

 ليروطعلا ل ةياهن ىف اهعضو ةذبن ىفو ٠ كلذل ًادتس ةيرامعلا اهلوصأ لدحتو
 « ىبرعلا حتفلل ياللا يبئاتلا : وه اناونع اهل لمجو 49 ةبقلا كلن نع هنتك ىذلا

 « ةرخدصلا 0 0 ا 7 0 0 ا
 :0- وصالا صخي امه جئات نم هللا الصو ام نا »

 : رخ نيداملا ىف دجوي, ام عم قافتالا » ما ل

 «٠ ةكسلا مظأو 0

 دالب نم ايرادا ناسمع مهمم اورضحي مل برملا ناك ال : مكحلا ماظن د

 مادختساب اورسي نأ الا اوكلمي مل مهناف « ههبشي ءىش مهيدل نكي مل امو « برعلا »
 ىقب نأ كلذ نم جنن اذكهو ٠ سرافو ماشلا ىف اهودجو ىتلا ةيرادالا مظنلا »
 ٠ سرفلا نم سرافو قارعلا ىفو نييروسلا نم ايروس ىف نيرواودلا وفظوم »

 ررق نأ ىلا ةيسرافلاب تناك قارعلا ىف جارخلا ناويد ةغل نأ ىرذاللا لوقيو »
 « لك نم مغرلا ىلع هرارق ذفنو «اهنم الدب ةيبرعلا لممتست : نأ جاجحلا ه

 ملف « ةيقيرغألا ةغللا مدختست تناك ثيح « ايروس ىف امأ ٠ 0# تاضراعملا »

 « ةيبرملا مادختساب كلملا دبع ةفيلخلا رمأ نأ (ما/0٠) ه١ ماع ىف الا ثدحي ه

 « الا ثدحي. مل رصم ىفو ٠ ( سويجرس ) نوجرس هتيلام ريزول امع ببس امم
 2 قئاثولا عيمج بتكت نا كلملادبع نب هقا دبع ىلاولا رمأ نا ( م /01) ملا ماع ىف .

 ٠ « ةقيرغالا نم الدب ةيبرعلاب ةيرادالا »

 « هسسؤم ةايح ءاتنأ ىفو مالسالا لبق « برعلا ىدل نكي. مل : ةلمعلا ماظن »
 « وأ ةيطنزيب ريئاتد اما مهدالب ىف ةلوادتملا دوقنلا عيمج تناكو « مهب ةصاخ ةكس

 « ةحبارلا ةراجتلا ةطساوب قارعلاو ايروس نم بلجت تناك ةناماس مهارذ »
 ٠ « لئاوقلل ه

 « ةليلق نينس ةرتفل اولظ « سرافو قارعلاو ايروس ةداس برعلا حبصأ الو »
 تاليدمت الا كلذ دعب اوثدحي مل مث « مهيدل ةفولأم تناك ىتلا دوقللا نومدختسي ه
 © ةطاسلا ىف ةياغ اد

 ىلع لمحي ىذلا ىناساسلا مهردلا ىه سراف ىف ةدمتعلا ةلمعلا تناك »

 « هجولا ىلعو « ىسرافلا جانلا سبلي وهو كللا سأرل ىبئاجلا مسرلا هنم هجو »

 ْ عشاق طر نو. هتومل )0
 لطفل 1, 20.9456.

 .اووإ ص اس م1515. اه 188. رهزالاب ةيرصملا ةعبطملا) نادلبلا حوتف : ىرئالبلا 0

 فب



 ةكسلاو ةرادالا_مظن ىلط مهتاقبال برعلا رخاتب لوقلا

 « ةفاحلا ىفو ٠ هيلع نافرشيو رانلل حبذم ىمناج ىلع ناصخشش فقي رخآلا ه

 رركت ةمجنو لاله مسر « ةريغص تاببح نم تاقلح ثالث لوح < ةجراخلا ,

 ءىت لك نيكرات ةلمعلا هذه نوحتافلا برعلا مدختتساو ٠ تارم عبرأ وأ ثالث د

 « درجمب مهسفنأ اوعنتأو ٠ ةيولهبلا ةغللاب خخيراتلاو ناكملا كلذ ىف امي وه امك ,

 اذه نم ةلثمأ انيدلف « ه 7٠١ ةنس ىف هخيرأت لمتحيو كشلا هب طحي امهرو 8

 انلهاجتت اذاو ٠ خيراتلل ىرجهلا باسحلا لامعتساو « ىفوكلا طخلاب ةلمسبلا ةفاضا ه
 3٠ « ٠ و 74 ىلا 75 نم تاونسلا ىف ةخرؤم جذومنلا ه

 «ء لبتسا دق ىناثلا ورسخ جذومن نم سأرلا نأ دجنا ها #9 ةنس دعب نمو ه

 « مهمصخ ناك ريخألا نأ بيسب ناك كلذ لعلو « درجدري. جذومن نم رغب :

 « تاونم ىف ةخرؤم ةلمملا نم ةلماك ةلسلس جذومنلا اذه نم انيدلو ٠ (؟) ىلعفلا »

 « ةصاخ ةيمهأ تاذ ةلمع كانه نأف كلذ عمو ٠0.٠ خلا ٠.٠ 210 ماهي اسم عسب ى

 « لمحت الو ء ه 4٠ هلم ةرصيلاب تخرا دقو م٠ ماع ةيئطنطسقلا ىف ترهظ ه

 « بيغ « رمألا لوأ ىف كنشلا اهب طاحأ دقو ةيفوك فورحب .نآرقلا نم تارقف الا ه

 « ةفالخ ءانثأ ىف تكس دق اهنأ اهخيرات نييو < ةليصأ اهنأ ىلع نآلا تلبق دق اهنأ ه

 « ةياماسلا ةلمعلا ةلسس رمتص مث ٠ هفتح اهيف ىفال ىتلا ةنسلا سفن قو ىلع »

 « كالا ديع هب مات ىذلا ةلمعلا حالصا ىتح تاونس سمخ- ى الا عطقتت اال ه

 « تلظ نأ انه دمب ثدح لب ٠ ( م88/4) 1/4 ةنس وأ (م 0917/6) ال# ةئس ىف ه

 « اهرخآ ناك < ىناماسلا جذومنلا ىلع ةلمع كلن سراف ىف برضلل رود ةدعو

 * 6 ( ما/09/8 ) ه مس ىتح تيقب اهنأ ودبي ىتلا ازيب راد 3

 « قشمد ىف تبرض دق برعلا اهكس ىتلا ىلوألا دوقنلا ناف ماشلا ىف امأ ه

 اهيلع ( سيرابب ) ةيلهألا ةبتكملاب ةظوفحم ةعطق دجوتو ٠ ( م 8٠ه ) /١9 ةئس »
 «. بيلص نم : ةيحيسملا زومر لك عم هجولا لماك فقاو عضو ىف لقرهل لكش »

 ىف بيلصلا لمحت ةركو ىنميلا ديلا هدنسم ليوط بيلصو « ناجوصلا هولعي ه
 نيمملا ىلاو « 2 فرح لكش ىلع ةماعد قوف رسم رانسلا ىلاو ٠ ىرسلا دلا »

 « ةيزمرلا قورحلا هقوف تعضو ...فرحلا ىفلخلا هجولا ىلعو ٠ ةيقيرغا فورح ه

 « ىرجهلا ميوقتلاب بتك دق خيراتلا دحت ىقيرغألا ميوقتلا نم الدبو ٠ حبسسملل »

 « بيلصلا ىفتخيو جيردتلاب لخدت ةلمسبلا تذخأو هر. ةيقيرغألا فورحلاب »

 « - ىزيرقملا لوف بسح كلذ دمب ةيواعمم برض مث ٠ ةركلاو نالوصلا نم ه

 5.2, 1, ن. 95, ظله. 52 تر
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 قيقد_رطش وذ ةيمالسالا ةرامعلا ةساردل جهن
 هاو رخآو

 « ريغ ةلمعلا هذه نأ نم مغرلا لعو . :
و هتروص لمحت وباند و

 ١ نم مغرا ىلعو اماسح قطنمتم وه
000 

ع نم ددع قي دق هنن , 0 :
سا لمحت ةهباشم ةلم

 ةفيلخلا م

 ىقب ده هن رضاحلا تقفولا
1 7 

 « طسولا نم قورفم هرعشو « هجولا لماك انفاو

 برضو « ةكسلا حالصا ءاج مث
 « ىف ةرم لوأل

 و ىف ةفورعم ٠

 ةفيلخلا اهيف روص « كلما دع ٠

 د ٠ ىئميلا هدي ىف افس اكسمم و

 ىبرع ديدج حذومن ةيدالم اؤ# ةئساو « © 8 4 َ 8
» 

نكمأ نيحو « ةيرفا لامش ىفو
رثكأ ىبرسلا مكملا نم صلختلا 

 نم 
 كر لا نر ا ل يل ٠

 نرقلا ةياهن ىتح ةكس اوبرضي مل نيحئافلا نأ ودبي هناف « ةرم
 تن 0

 تحبصأ نأ ( م 19/5 ) هب ةنس ىف الا ثدحي ملو ٠ ةنئاللاب اهلع ةباتكلا

ب تحبصأ مث < نيتفل تاذ ةقيرفا لامش ةلمع و
 « ( ه 1١١ ) تاونس ثالث دع

 5 1 ٠ « ةصلاخ ةيرع ه
 نا نأ د ا هركذ ىتأيس امهو اهاندرس ىتلا ءارآلا ةعومجم نم حضتيو

 ةيبرعلا ةراضملا لوصأ ثحب ىه ةكرتشم ةهجو اوهجتا دق نيبرغلا هاململا كتلوأ
 ه0 نوقدوز ةقيراطب !( ةيالسالا هيزربلا ةراششلا لوصأ ىلاتلابو « ماع هجوب. ةيمالسالا
 ٠ ةيمالسا ريغو ةيبرع ريغ رداصم ىلا لوصألا كلن ةبسن ىلا

 < هيلع انذملتت ىذلا لوسيرك ذاتسألا ةصاخ ةفصب ءاملعلا كئلوأ نم انمهيو

 ةعيرأ اهنم < 297 ةيمالسالا ةرامعلا ىف تاساردلاو ثاحبألا نم اريك عضو دق هنأل

 نأب لوقلا نكميو + ناديملا كلذ ىف عجارملا تاهمأ نم دمت ماض تادلجم
 : نيمسق ىلا اهيف ثحبلا جهنم مسقني  عفاولا ىف اهلك وأ  تاساردلا كلت مظمم

 مسرلاو فصولاب ةيرامعملا راثالا لجست ىلع اديدش اصرح نمضتي امهنم لوألا

 لصت ملو « ةئيدحلاو ةميدقلا عجارملا عيمج. ىف اهنع بتك ام لك عمج عم « ريوصتلاو

 رثك اب < لاقي. قحلاو « مسقلا اذه زيمتيو ٠ اهلحسس الا اهنع ةدراو وا ةدراش هملع ىلا

 : ٠ ةيملعلا ةنامالاو ةفدلا نم نكمي ام

 « ةيمالسالا ةرامعلا رداصمو لوصأ ةسارد نمضتي ىذلا < ىناثلا مسقلا ىف امأ
 كلذ ٠ تالاخلا بلغأ ىف هنع ايلخت دق هنقدو ديدشلا لوسيرك ذاتسألا صرح نان
 دق لبق نم نييرفلا ءاململا ةئفلا كلت هتمسر ىذلا هاجنالا كلذ رينأل هعوضخ نأ

 ةيبرعلا ةرامعلا ىف دجو ام نيب افيعض ناك امهم هبش ىأ نع شبنيو سملتي هلعج
 : امه ناباتكلاو : « نيئرج نم امهنم لك نوكتي نياللا نيربكلا هيباتك ىف صاخ هنجوي كلذ حضتي (!)

 مططومتام هصق ؟ادلاستممم, 0كم 1940 عمار ةاسلتم مهطتمعسع هدأ 5 : اتطمروهفمي 0دئ0م4 دووم صف نمل 1 : ةظعتثو ع 1 ر
 عوق ملل 11 : ةوردنطالم هم ظفر مطعم ةةفسطنار 050541960. هانم ةقسلتم قمت معمنمع هع 8جووار مهل. 1 : ة8طيطتلم هس اهتتستلل» 0320641 2 ب
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 4ل1 ةيبرعلا ةرامعلا نع نقرشتسلا ءارآ دينفن

 روصع ىف دجو ام نيبو ةفرخزرو ةيرامعم رهاوظو تادحوو رصانع نم ةيمالسالا

 لصاوفو « ماوعألا فولأ وأ تام ىلا لصت نمزلا لصاوف تناك ولو ىتح « ةقباس

 تالامتحا ةيأ كانه نكي مل ولو ىتح لب « لابمألا فولأ وأ تائم ىلا لصت ناكملا

 ٠ تاقالع وأ تالص دوجول

 ميظع ريدقتب عتمتي لوسيرك ذاتسألا نأ ءاجنالا اذه ةروطخ نم ديؤيو
 ةيارد ةيمالسالا ةرامعلا نع بتك نم رثكأ هنأ هفصوب ةيلودلا ةيملعلا طاسوألا ىف
 هصرح نع هيف جرخ ىذلا تقواا ىف هنأ انرظن فقوتسي اممو ٠ اهل ةساردو « اهب
 رصعلا ةراضح ىلع كلذ نم سكعني اميفو « ةيمالسالا ةرامعلا لوصأ ةشقانم ىف
 نم نييبرغلا نم نونفلاو ةرامعلا ءاملع نم رضاحخلا تقولا ىف دجن اننأف « ىمالسالا

 برعلا نونفو ةرامعب ديشيو مالسالاو برعلا دض لماحتلا حور نع ىلختي ذخأ

 روصعلا ىقو ىطتزيبلا رصعلا ىف نونفلاو ةرامعلا ىلع سوسحللا اهريثأتبو نيملسملاو
 © ةيبروألا ةطيسولا

 : ىلب اميف ءارآلا كلت ىلع اندر صخلن نأ اننكميو

 هبست ىف برعلا ةرامع ةشقانمل ءاملعلا كئلوأ لوانت ةقيرط نم انل حضتي هنأ : الوأ

 كلذ ٠ مهناهذأ ىق احضاو سيل هسفن « ةرامعلا ٠» ظفل فيرعت نأ ةريرزجلا

 <« فراخزو ليصافت الا ىه ام ةرامعلا نأب مهدنع اهموهفم رصحني داكي هنأ

 هب ملسملا نأل كلذ ٠ ريبك دح ىلا ءىطاخ مهف وهو « هتمظعو ءانبلا ةقانأو

 ءاتتسا ريغي هلك ملاعلا ىف ةيملعلا ةيرامعملا طاسوألا عيمج ىف هيلع قفنملا نمو

 « ىنبملل ماعلا طيطختلا ىف ءىث لك لبقو الوأ لثمت, ةرامعلا رهوج نأ
 ليصافتلا امأ « طيطختلا كلذ اهنم نوكتي ىتلا ةيسيئرلا هتادحو عيزوت ىفو

 توافت هيلع سكمني ىذلا ىجراخلا رهظملا ةباثمب ىهف فراخزلاو رصانملاو

 ٠ ءارثلاو ةفانألا تاجرد

 دقتعتلاب تغلطضا دق « ةرامعلا » في رعت تالواحم ضعب نأ قحلاو

 حبصأو اهفيرعت ىف رمألا طلتخا ىتح اهفف ةفسلفلا ىحاونلا ىف قمعتلاو
 هصخلت نكميو هئاذ دح ىف طيسب ةرامعلا فيرعت نأ عم « حضاو ريغ

 رفوي نأ ىلا اهب فدهو ناسنالا اهب ماق ةلواحم لك ةجتن ىه ةرامعلا نا ىف '

 « ةحارلا (أ) : ىهو ء اهضعب وأ اهلك « بلاطم ةئالث هتشعم ىف هسفنل

 قمع (1.) : 82كم كار (1951), 22. 161, 194, 201-199 : ةةمسلتم : ةةنقخم7 ه4 )0(

 0عدعسعتخ (1916) رز ةعمم]4 (1.) : 1ع ةمومعر» 04 آماهصت, (1931). .
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 2 8ك

سم الو ةمافضا تسيل ةرامعلا
 ةفرخز الو ةماخغ

 وأ ةحجات 0 ا تناك ,
9 6 نمألا 5

 0 7 - تا اوسوا ٠ لامحلا 

 ٠ ريغتلا 3
 ناسالا ماد ام < ةرامعلا

 حام
 و ري وطتلاب 5

 امئاد ادن ةرامعلا شيرات نع تعضو ىتلا عجارملا ع نأ ا

 تافلحم اهل ناك ام اذا ةيئادلا ماوقألا ةرامعو خيراتلا لق ام روصع ةرامسب

 نم كلذ عبت امو راكتبالاو قلخلا ىف ناسنالا ةكلم حضوت ىهف ٠ ةِفقاب

 اهسيياقم نأ انناعذأ نع بيني ال نأ بجي هنأف « جضنلا تايوتسمو بيذهتلاو 2 0 تينا تاوتشي امأ ٠ بيذهتو ريوطت
 فورظو ريكفتلا قرطو رومصملا بسح توافت نأ دب ال لاملا ةعيطب

 ٠* تالا

 ءاجتلالاب ىفتكي ناك امدنع لوألا ناسمالا ةاح نم الثم كلذل ذخأتلو

 من ٠ ةفاضا وأ ليدعتب اهيف ءىش ىأ سمي نأ ريغب اهيف شعيل فوهكلا ىلا
 < فيهكلا ةيضرأ ديهمتل هنالواحم ةروكأ. عم ةرامعلا نم ةلحرم لوأ تأدب

 رجح عضو وأ < احيرم حبصي ا وأ « هِف رادج هجو ةيوست وأ

 وأ ناويح دلج قيلمتي مث « هلخادب وهو نمألا هسفنأ رفوي ىكل هتهوف دسم
 ىف.« رفوت كلذبو ٠ ةحهبلا نم ايش هب قلخل كلذ ريغ وأ ةرجش عرف
 ةرامعلا تدجو كلذكو ٠ ةرامعلا ناكرأ نع رثكأ وأ نكر « ةئادب ةروص

 ءاشب ىف ىرخأ قطانم ىف لوألا ناسمالا أدب امدنع اضيأ اهروص لوأ ىف
 نم كلذ ريغ ىلا « رجحلا نم وأ نيللا نم وأ راجشألا عورف نم هل أجلم

 ٠ اهنم لك ىف رفوتت ىتلا داوملا

 هوض ىلع اهدلاقت رولشو تاراضحلا مدقت عم روطت# ةرامعلا تناكو
 كرتست ىتلا نونفلاو مولملاب ةلصتملا تاساردلاو تادهاشملاو براحتلا
 مث < ا رورم عم سانلا اهيلع لصح ىتلاو ةيرامعملا مطقلا جارخا ىف
 ير ليمتيإ مهب اصاخ ايرامعم ارارط مهنم ةعامج لك نوك

 رئأتي اهنم زارط لك ناك ثيح « ٍىرخألا زارطلا تازيمم نع فلتخت
 لماوعلا ىهو < تاعامجلا كلت اهيف شيعت ىتلا ةئيلا لماوعب هروطنو هتأشن ىف
 امك « كلذ ريغو ةيلاملا ةلاخلاو ةساسلاو نيردلا ةيحان نم ىنأت ىتلا ةفلتخملا

 ةقطنملا ىف دئاسلا خانملا ثيح نم ةيفارغجلا ةعيبطلاب هسفن تقولا ىف رثأتي
 ثيح نه ةجولوملا ةعبطلابو « هتدورب وأ هترارح وأ سقطلا لادتعا نم



 ةيسفنلا مهدقعو برعلا دانعا نع ةيفارخ تاسارد

 ٠ 60 لماوعلا نم كلذ ريغ ىلا « ءانبلا قرطو داوملا عاونأ

 زاجحلا ةقطنم ناكس ميسقت نم 29 ومو ىناتياك قرسشتسملا هركذ اه نأ : اينان
 رضح ىلاو « اهناكم ددع عومجيم راثعأ ةعسنب مهتبسن ردق لحر ودب ىلا
 ؟ ىناتياك هب ءاج نيأ نم ىردن ال كلذ لك « ىفابلا ريشعلا مهددع غلبي
 ءاصحا ىلع لصح فيكو ؟ ءريدقت عضي نأ هنكمأ ىملع ساسأ ىأ ىلعو
 ىتلا ةيلهاجلا مايأو لوسرلا مايأ ىف برعلا تاثف نم ءالؤهو كئلوأ ددعل
 هتكمي هريغ وأ ىناتياك نظن ال ةلثسأ ىهو ؟ مالسإلا ىلإ ةوعدلا تقبس
 هب فيكف « رضاملا تقولا ىف ارذمتم نوكي داكي رمأ وهف ٠ اهنع بجي نأ

 نوكي نأو ودمي ال ىأرلا كلذ نأب لوقلا نم رغم اله نذاو ؟ مايألا كلت ىف

 ٠ ىده ريغ ىلع ثحبلا لهاجم ىف ابرضو انيمختو اسدح
 ثوروملا لصأتلا بعرلا ةدقع نشك ىلا لوصولا نكمأ فيك ىردن ال اننأ : انلاث

 مايأ ىف ةيدالا برع دنع نمهنصوءمغ ناهادماحو-عطوطزو ةلفقملا نكامألا نم
 ىتلا عجارملا ركذ نم تلخ دق ةدقعلا كلت ىلا ةراشالا نا ؟ اهدعبو ةيلهاملا
 ىتلا زئارفلاو مهتادقتمو مهتاسفن راوغأ للحتب مايألا كلت برع تلوانت
 انه ىف اهب دمي ةيملع عجارم كانه نأ ادبأ نظن انسلو ٠ مهيلع رطيست تناك
 اوفل ةدقملا كلن نع ثيدحلا دعست ىرخأ ةرم العجي كلذ لكو ٠ نأشلا

 ٠ نيمختلاو سدحلل رخآ الثمو
 انيدل ةصاخ ةيمهأ اهل ناف < ءانبلل ميركلا لوسرلا ةيهارك ىلا ةراشالا امأ
 ةفضو قحتس ىهو « ىمالسالا رصعلا ىف ةبرعلا ةرامعلا سردن نحتو

 هثيدح لوسرلا اهيف لاق ىتلا فورظلا ضارعتسا ثيح نم اهقيقحتو اهثحبل
 رسشن نم مغرلا صف ٠ هلاق دق ناك اذا ةيهاركلا كلت ىنعمل هنمضن لامتحاو

 اعبار

 ملصلا نم لك هيف كرتسي ةبرلصملا ةمطقلا جاتنا نا ةرلمعلا نف نع ةفورمملا قئاقحلا نم (
 ناويحلا مولع نمو .لب « ءايميكو ةعيبطو ةضاير نم : ةفلتخملا هعورف ملعلا تحت لخديو . نفلاو
 كلذو . ةيقيبطتلاو ةيليكشتلا نونغلا نم ةفلتخم عاونا نفلا باي تحت لخدي مث ٠٠ اهريغو تابنلاو

 هتيحانىم نفلا رفويو . ةيندبلا ةحارلا نكرنم بيصنو (« نامالاو ةناتملا ىنكر هتبج نم ململا رفويل
 . ةيسحلا ةحارلا وأ ةجهبلا نكر مث 6 ةيندبلا ةحارلا نكر نم ىقابلا هزجلا

 دقف كلذلو . ةيراممملا ةطقلا ءانب نم فدهلل اآمبت صقني وأ نفلاو ململا نم لك بيصن ديزيو
 هناق .. ةرثمعلا نمض نم ةرايسلاو ةرئاطلاو ةرخابلا كنب دمب نأ ثيدحلا رصملا ىف نكمملا نع حبصا

 امهنم لك جاتنا ىلع ىجولونكتلاو ىعانصلا بتاجلا ةرطيس نم ةلهو لوال ودبي امم مفرلا ىلع

 دق ةينفلا ىحاوتلاب .مامتهالا ناف كةيندبلا ةحارلا نم ارببك ابيصن ققحبو نامالاو ةناثملا رفوب امب
 ٠ ةيمحلا ةيندبلا ةحارلا نم ربكأ ردق ريفوتل كلذو « دايدزالا ىف دخا
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 0 ىنامملا تلفغأ دقق 6 97 دمس نبا تاقيط ىف بوتكملا صنلل ةلماك ةمجرت
 6 0 بصق ثيدحلل رهاظلا ىحطسلا

ع ىبنلا جاوزأ ثوب تيأر : لاف ديزي نب هللا دبع نع ... انرخأ»
 « هيل

 ديرج نم رجح اهلو نبللاب اتوب تناك « زيزملا نب رمع اهمده نيح ,السلا ه
 بابلا ىلا ةشئاع تيب نيب ام ىهو « اهرجحب تايأ ةعض تددع نيطلاب ةرورطم ه

 تيب تيأدو ٠+ نسحلا نب ءامسأ لن ىلا السلا هيلع ىلا باب لم ىذلا ٠
 هللا ىلص هقا لوسر ازغ امل : لاقف اهنبا نبا تلأسف < نبل نم اهترجحو ةملس ماه

 مدع املف « نيلي اهترجح ةملس ما تنب « ( لدنملا ) ةمود ةوزحن ملسو هيلع »
 « هانبلا اذه ام : لاقف هئاسن لوأ اهيلع لخدف نبللا ىلا رظن « (ص) هللا لوسر ه
 رش نا ةملس مأ اي : لاقف ٠ سانلا راصبأ فكأ نأ هللا لوسر اي تدرأ : تلاقف »

 جاوزأ رجح تكردأ ٠٠ رمع نبا دمحم لاق ٠ ناينبلا نيملسملا لام هيأ بهذ ام ه

 ٠ دوسأ رعش نم حوسلا اهباوبأ ىلع « لخنلا ديرج نم (ص) هللا لوسر »
 (ص) ىبنلا جاوذأ رجح لاخداب رمأي « أرقي كلملا دبع نب ديلولا باتك ترضحف ٠

 نم ابيكاب كلذ نم رثكأ تيأر امف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر دجسم ىف »
 مهنأ تددول هللاو ذئموي : لوقي بيثلا نبا ديعس تعمسف هاطع لاف ٠ مويلا كلذ »
 ىريف قفألا نم مداقلا مدقيو ةنيدملا لهأ نم ءىتان ًاشني « اهلاح ىلع اهوكرت »
 رئاكتلاىف سانلا دهزي امم كلذ نوكسف « هتاح ىف (ص) هللا لوسر هب ىقتكا ام ه
 « م« ديرج نم رجح اهل نيلب تاسبأ ةمبرأ اهنم ناك ٠٠٠ ذاعم لاق ٠ رخافتلاو »

 « « رعش حوسم اهباوبأ ىلع « اهل رجح ال ةنيطم ديرج نم تايبأ ةسمخ تناكو ٠

 « نم تركذ ام امأف « مظملا نم ىندأ مظعلاو « عرذأ ثالث هندجوف رتسلا تعرذ »
 « < (ص) هللا لوسر باحصأ ءانبأ نم رفن هبف سلجم ىف ىتنأر دقلف ذئموي ءاكلا »
 « ىتح نوكيلل مهناو ٠٠ (مهريغو) ٠+ فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ مهنم »

 ءارصقي ىتح مدسهت ملف تكرت اهتيل ةمامأ وبأ ذشموي لاقو « عمدلا مها لضخأ
 انندلا نئازخ حمتافمو مالسلا هيلع هيبنل هللا ىضر ام نوريو ءانلا نع سانلا »

 « نسحلا تععس ٠0 ىزورملا لئاقم نب دمحم انربخأ ه : لاق مث « 0٠ هديب ٠
 « م نافع نب نامثع ةفالخ ىف مالسلا هيلع ىبلا جاوذأ تويب لخدأ تنكو : لوقي ٠
 ٠ ٠66 ىدبب اهفقس لواتتأف »

٠. 
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 ةيظملل هبحب ةرمو قتاتلل_هتيهاركب ةرم لوسرلا فصو

 ءاج ام كلذكو « ناعماب ىوبنلا ثيدحلا تقبس ىتلا ةياورلا انلمأت ول اننأ قحلاو
 لبق نم نبللاب اديشم ناك ام عسنلا تارجحلا كلت نم نأ حوضو ىف انل نينا « هدمب
 ال نك مل اهل وبر نات يرحل نحب نمر«. الاب ريع ا ياا
 هلرشحا دق لوسرلا نأ اضيأ كلذ ىلا قاضيو + سنا داظأأ اهفشكت نأ نم اهترجح رتسم نأ ىهو « اهل  متهي هسفن لوسرلا نأ ملعلا مامت ملعتو ةملس مأ مهنا ةرورشل
 ناردجلا ىئبو 2 ادجسم كلذ دعب تراص ىتلا < هذه هراد ءائب ىف ةظحل لوأ ذنم
 بويا 5 ىبأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هقا لوسر لزنو » : ماشه نبا لوقي ذا ٠ نبللاب
 نيملسملا بغربل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لمعف « هنكاسمو هدجسم ىثب ىتح
 ٠69 « نللاب هولقتأ دقو رساي نب رامع لخدف » : لاق مث ٠.٠ « هيف لمعلا ىف

 ءهل ةيهارك رهظي وأ ءانبلا نع هني مل لوسرلانأ ىلع نذا تاياورلا كلم لدتو

 امناو < ةيهاركلا وأ ىهنلا ىنمم نمضتي ال ةملس مأ ىلا ههجو ىذلا ثيدحلا نأ امك
 نأ نيترشتملا كتثاوأ ىلع لهسلا نم ناكو ٠ هيف فارسالا مدعي هينتلا ىلع لدي
 ضحلا نأ كلذ ٠ ةدياحملا ةفصنلا ةملعلا حورلا ترفون ول ىنعملا كلذ ىلا اولصي

 فورظلا تناك ىتلا ىلوألا لحارملا ىفاعبط ًارمأ ناك فارسالا مدع ىلع هينتلا وأ
 ىلع حاملالاو < ديدجلا نيدلا قانتعا ىلا ةوعدلا رشن ىلع ديدشلا زيكرتلا بلطتت اهبف

 ىحاون نم كلذ ادع ام ليجأتو « ليبسلا اذه ىف نيملسملا تايناكما لك صيصخت

 ىف ةالافملا وأ قئأللاب اهنم فصتي ام ةصاخبو « ةيرامعمو ةئدم نم ىرخألا طاشنلا

 قيرطلا ىف ةوعدلا ريس ىلا هف نوملسملا نئمطي ىذلا تقولا ىلا كلذو < ةفرخزلا

 راطقألا ىف مالسالا دعاوق رارقتساو مهتاحوتف مامتا دعب الع ثدح ام وهو ٠ بولطلا

 ىتلا ةجردلا ىلا ءؤافلخو وه ةمظعلل احم لوسرلا ناك ولو ٠ هئاول تحت تلخد ىتلا

 8ءماكعم ركب ركذ امك < ناطوصلاو شرعلل نيزمر اصعلاو ربنملا نم نوذختي مهلتعج
 حذبلا نومواقي اوناك ام مهنأف < ©© ( 59 59“ : ص هدعب ) ربثملا لصأل هتسارد ىف

 نوطيحيو ةداع ماكخلا اهلا لمي ىتلا ةمظعلا رهاظم ربكأ نم امهو « ءانبلا ىف قنأتلاو

 نيعضوم ىف اج نيذللا نيضقاتمملا نيلوقلا نيب قفون فيك نذا ىردن الو ءاهب مهسفنأ
 ناك لوسرلا نأ امهدحأ ىف ءاج « تاحفص عضب الا امهنيب لصفي ال دحاو باتك نم
 ؟ ةمظعلا بحي ناك هنأ ىناثلا ىفو « نانلا هركي

 ١١( ب ١*هلا) ديمحلا دبع نيدلا ىحم دمحم رثن © (ص) ىبتلا ةريس : ماشه نبا /١957(:
 ةحفص (؛ " ح ١١6 .
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 زاجحلا ىف ةراضحلا

 1 9 لب مربح انلمجيو « امهساسأ نم نيتوقلا مدهي كش ال ضقانتلا اذه نا ةرامعلا نأب مزح ان 0 ع

 20 ورمم ةدوجوم تناك لوسرلا تقو ىف فشقتلاو ةطاسبلا اهيلع بلثي نكلو « ةف َ 1 ا

 * تافوألا كلت ىف فورلتلا هبلطتت تناك ال
 2 ال هياو ؟ ةرامعلاب فيررعت نم هانحضو ام نطلا انه ززعيو

 ةرامعلاب ماتلا :نامزأ مم هق : 1

 ل 0 نع تاحخوللا عئاور موظنملاو روثللا ظفللاب اوروص نيذلا مهو « نونفلاو

 عا 2 2 مهدنع تناك هنأ دب الو « ءانغو اودش هب اومئرتو « هعاونأب

 كلذو « اهرماظمو اهصئاصخ ىلا انيدهي ام ىلا رقتفن انلز ام نونفلاو ةرامعلا نم ةصاخ
 ١ مالسالا ردص ةيلهاجلا روصع ىلا مجرت أهلم ةيررثأ تافلحم ىلع روثعلا مدع ببسي

 فورعملاف ءاهنم ايش اوجتني مل كانه برعلا نأ ىلع اليلد ذخْؤي نأ نكمي ال بسم وهو

 ةعينم تيقب < صاخ هجوب مالسالا اهيف عبن ىثلا ةقطنلاو ماع هجوب ةريزجلا هبش نأ
 هيوتحت امع بيقتتلابو « اهضرأ ىف ةيملع مظن ىلع ةيرثأ رئافحب ماقلا تالواحم ىلع
 فورظ نأل ارظن كلذو « ةفلتخملا روصعلا ىف تاراضحلا تافلخم نم اهفوج ىف
 امئاق لزي مل اهضعب لعل ىتلاو لب « بيرق تفو ىتح كانه ةمئاق تناك ىتلا فلختلا

 بناجألا ءاملعلا نأو ةصاخ « تالواحللا كلت لثب ماقلاب حمست مل « اذه اننقو ىتح اهبف
 زاححلا ضرا قف سانلا ناكو ٠ اهتايرفحو راثالا تاسارد لع نوئمسي نيذلا م

 اهولم تارظن مالسالا ريغب نونيدي نيذلا نيبروألا نم ةصاخو ءابرغلا ىلا نورظني
 رفحلا لامعأب مايقلا نم نوعنمي مهنم تاعامجلاو دارفألا ناكو * ةبرلاو كسشلا
 باث ىف نوركنتي اوناك كانه ىلا برستلا ىف اوحجنن نيذلا دارفألا نا لب « بيقتتلاو
 ةفاقثلا راشتتتا عم روطنت تأدب دق رومألا نأ ريغ ٠ نيملسملا جاجحلا وأ بارعألا
 ىلع ةيدللا ةفص بقتتلاو رفخلا تالواحم ذختت نأ عقوتت العجي امم دالبلا كلت ىف
 تاوطخلا ذاختا برقب رشبي اممو ٠ دالبلا كلت لهأ نمو برعلا نم نييرثألا ىديأ
 دهع ذنم ةرهاقلا ةعماجب ةيمالسالا راثآلا مسق ىف جرخت دق هنأ ليسلا اذه ىف ةيلمعلا
 ةسبرعلا ةيروهمجلا نم ةحنم ىلع ةيمالسالا راثآلا ةساردل آدقو نايدوعس ناباش بيرق

 ىف ةيرثألا عقاوملا ىلع فرعتلاب ةيفيصلا ةلطغلا ىف مايقلا وحن امهتهجوف « ةدحتلا
 ةرهاظ دودسلا ناردجو ةفوك تاباتك نم راثآلا ضعب ىلع لعفلاب ارثعو ٠ امهدالب

 نأو < هاجنالا اذه ىف ىغملا ىلع امهعجشي نأ وجرن ىذلا رمالا * نسرالا جو لك
 ةريزجلا هبش راثآ نع فشكلل ةقداصلا دوهجلا نم ةلسلس ةيادب ايهتراجي حبض

 ذنم نونفلاو ةراسملاب قطانلا كلت ةيادد عضوي. امب لبفتسملاو رضالا ىف ةيبرتلا



 ةبرشبلا روطت قانم عم ضرامتي نيقرشتسملا ىار

 ىتلا ةيقفحلا تايوتسملا نيسو « مالسالا راشنناو لوسرلا مايأ ىتح ةلهاجلا مايأ

 ٠ روصملا فلتخم ىف اهيف مهدوهج اهيلا تلصو

 دوجو رجف ذنم « ةيرشللا تاراضحلا روطت قطنم ناف رمأ نم نكي امهمو

 ةبقحلا كلن ىف برملا نأ ىف كلشلل الجم كرتب ال « ضدألا رهظ ىلع ناسنالا
 نفلا روطنا ىف ام ةقيرطب ترثأ دق نوكت نأ دب ال ةينف تاماسحا مهيدل تناك
 نيوكت ىف اوحجتو « مهتاحوتف برملا ادب نأ ذنم ةيمالسالا دالبلا ىف ىبرعلا

 نمف ٠ تاقوالا كلم ىف مهل ةفورمم تناك ىنلا راطقألا كلن نم ةميظع ةيروطاربما
 ذلم حضاو صاخ عباط اهلو نوكت تذخأ دف ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا نأ لفحالملا

 اورشنو اهولخد ىنلا راطقألاو برعلا دالب ىف ىمالسالا رصعلا نم ىلوألا تاظحللا

 ٠ زرطلا نم اهريغ لثم اهسفنل هتطتخا ىذلا روطنلا قيرط ىف تراسو « مالسالا اهيف

 دنع نون وأ ةرامع دوجو مدع ىنعم نمضتي ىذلا رئاجلا مكحلا كلذ ناكو
 ةراضحو ةيبرعلا ةريزجلا هبش نع بتك ام ىلع فرعتلا لواحن نأل انل ازفاح برملا
 نيذلا رضم ا ةعامج : نشف نس اوناك نيذلا اهنكاس تاثبو ةيعسطلا داليلا ةثب هيلع تناك ام نيت ىكل « روصع نم هب قمل امو كلذ قبس اميقو « ىحولا لوزن دنع اهلهأ
 دولج نم ةعونصملا ماخلا نونكسي نيذلا ودبلا وأ ربولا ةعامجو « نداملا نوتكسي
 ٠ تاناوحلا

 نود مهل تناك « مهددع ةلق ضرفب « زاجحلاو ةريزجلا هبش برع نم رضحلاف
 ىأ ٠ مهتشعم ىف مهب ةصاخ ةقيرطل اهنيوكت ىف مضختو اهنونكسي رودو توب كش
 امهم ةرامعلاو راثآلا ءاملع مهن ىتلا ةينفلا اهتميق اهل ةصاخ ةيرامعم مظن مهل تناك
 دنع ةفرخزلا نونفلا ىلع اضيأ لوقلا كلذ قبطنيو + ةوادبلاو ةطاسبلا نم تغلب
 لثم « مهتشيعمل تاودأ بير نود نومدختسي اوناك دقف ٠ ءاوسلا ىلع ودبلاو رضحلا
 ضرألا شرفو ةطغألاو بال ةشمقألا جسن تادعمو ىهطلاو لكألاو برشلا ىناوأ
 اوبأ ىلع لبست تناك ىتلا « ( رامخ عمج ) رمخلا وأ ( راتس عمج ) رتسلاو
 ىبلا كلذكو « بئحخلا نم ٍباوبأ لمع هتعاطتسا ىف نكي مل نمل رضحلا دنع نكاسملا
 ْ لهأ دنع ناك هنأ حجرملا نمو ٠ ودسلا دنع مايخلا تاحتف وأ بوح لعا لد كاك
 ٠ لدلا نم ةريصق ةرتفل ةيرورضلا ةءاضالل لئاسو رضملا

 ءايشألا كلت ضعب بلج مهمسو ىف ناك مهنم راسيلا ىوذ نأ هيف بير ال اممو
 «بونملا ىف نميلا نم وأ « سرافو قارعلاو ماشلاك لامسلا ىف ىرخألا راطفألا نم

6 



 ةيبدقلا_تاراضحلاب_ملادلا زاجحلا بره لاصتإ

 رضحلا لهأ بلغأ ناف ٠ نآرقلا ىف اهركذ درو ىتلا فصلاو .

 نونغتسي ال اممو اهنم مهمفني ام ىلع لوصحلل قرطلا :

 تناك ىتلا ةيلحملا داوملا نم اهضعب ةعانصب اوماق مهنأ
 لامسشلا نم درب ناك ام ضعبب ام دح ىلا

 اتسلا تالحر ىف

 ىتشب نولياحتي اوناك ودلاو

 نا حجرملا نمو ٠ مهتشسم ىف هنع
 مه رثأت لامتحا مم « مهيدبأ لواتم ف

 ف ١ ىف لخدنت ده فرخزلاو ةنيزنل ىرشلا لملا نأ ىهيدللا نمو ٠ مهب ةطبحملا مهي اهضرفت ىلا مهتجاحو مهاوذأ عم قي مب هوني هن نوبت « بولو

 ةيفرخز تادحوو رصانع راكتباب ىحوي, لماملا كلذ ذخأو « ثادمملاو تاودألا كلن
 ٠ هتصخش حضتتو رولس ىللحملا عباطلا أدب مث < ةديدج

 تاراضحلا نم اوسبتقي نأ نيملسلاو برعلا ريضي سيل هئاف رمأ نم نكي امهمو

 ةيلعاجلا مايأ مهب طبحت تناك ىتلا فورظلا مئالي ام مهل ةرصامملاو ةقباسلا نونفلاو

 ةوسعدلا قاطن عيسوتل حوتف نم كلذ عبت امو 2 دمحم ىلع ىحولا لوزن ذنمو
 ٠ ناسنالا ىنب نم نكمم ددع رثكأ اهلخدي ىتح « ةمالسالا

 بحاصت ىعو روطتتو نوكتتو انت اهنأ نونفلا خيرات ىف فورملا نسف
 هروط ىف أجلي ءىئان نف لك نأ امئاد دهاشلاو ٠ تاراضملا روطت لحارم كلذ ىف

 ةدوجوم تناك ةرصامم وأ ةقباس نونف نم بللاسألاو رصانملا ضعب ةراعتسا ىلا لوألا

 اهتغاصىف ذخأي مث ٠ اهب ةلص ىلع تناك ىرخأ قطانم ىفو « اهيف ماق ىتلا قطانملا ىف '
 لحارملا كلن ىف نفلا عضخيرو ٠ ةئشانلا ةراضخلا اهلطنت ةديدج دلاقت عم اهرهصو

 نم هريغ نع هعومجم ىف هزيميو « هروطن لحارم ىف هههجوتو هيف رئؤن لماوع ةدمل
 فرعتلا بلطتت نونفلا خيرات تاسارد ناف اذهلو ٠ ةقحاللاو ةرصاملاو ةقباسلا نونفلا
 لماوع اهضمب دمي ىنلاو « اهنم زارط لك اهل ضرعتي ىتلا لماوعلاو تارئؤملا ىلع
 لماوعلا كلن“ ةللات تاحفص ىف ضرعنسو + ًايدام رخآ ضعب دعيو « ةيحورو ةيونمم
 اهنم ةيمالسالا ةبرعلا ىلعو <« ماع هجون نونفلاو ةرامعلا روطن ىلع اهريثأتو ةيسئارلا

 *ءا صاخ هجوب

 ىف ىعبطلا لسلستلا اذه نع ىمالسالا رصعلا ىف ىبرعلا زارطلا جرخي ملو

 مئالت ىتلا ةينفلاو ةيرامعملا رهاوظلاو رصانعلا ضعب هسايتقا ىف نكي ملو « هروطت

 ىلع ذخاؤي ثيحي « نونفلا روطت دعاوق ىلع اجراخ ةديدجلا ةيمالسالا ةيبرعلا اونألا
 غمديل ةريبكلا دوهجلا هيف لذبت ىذلا رمألا وهو < برعلا ىف ابيع دمي وأ < اذه هسانتا

 < مالسالا لبق نم ىنفلا ثارثلا ةيحان نم برعلا رقف تبثيلو « ةلاصالا مدع عباطب .
 ناك امم ؟ ماع هجوب نونقلاب ىلاتلابو ؟ ةراسعلاب لصتي ام لكب مالا مهلهجو لب
 : نا



 هلك ملاعلا تاراضح هيلع تراس نونفلا روطن_ ماظن

 « مهمكحل اهومضخأ ىتلا راطفألا ىف ىرخألا نونفلا ىلع ىلكلا دامتعالا ىلا مهرطضي
 ةنامتسمالا ىلا كلذ ىف مهتجاح مهمقدتو < ىمالسالا رصعلا ىف مهل نف نيوكت ىف
 ٠ راطقألا كلت ىف نوشيعي اوناك نيذلا ىرخألا سانجألا نم عانصلاو نينانفلاب

 ثيدحلا قاس ىف ىرنم امك حيحصب سيل وهو « معزلا كلذ ةحص انضرتفا ولو

 لك اورهص دف مهنا نيملسملا برملل ريدقت لفأ ىلع رخفلاب ركذي امل هناف « ىلاتلا
 تانايدلاو براشملا ىوذ ماوفألل نونفلاو ةرامعلا ديلاقتو تاراضح نم هوسننقا ام
 نم اوجرخأو « اهلهأ مظعم هقتتعاو مالسالا اهعمج ىتلا ةفرفتملا راطفالا ىف ةفلتخملا

 سرادملا عيمج هلاول تحت مضي دحوم عباط اذ انفو ايرامعم ازارط جيزملا كلذ

 ىلع هنأ ركذلاب ريدج وه امم نكلو ٠ ابرغو اقرش راطفألا كلت ىف ةينفلاو ةيرامعملا
 ناف « ةحضاولا ةحيرصلا ةدحولا كلن دوجوو « ماعلا عباطلا كلذ حوضو نم مغرلا

 اهلع فرمتا لهسي ةيصخشو « اهب صاخ عباطي زيمتت تناك اهنم ةسردم لك

 ٠ اهب ساسحالاو

 ةساردُب ادبأ ارنعي مل مهنا ةيحان نم برعلا ىلع ءاملعلا كئلوأ ىنجن حضنيو
 نأ عم ٠ هيلع ةقباسلا روصعلا ىف اهلوح امو مالسالا روهظ ةقطنم ىف برعلا تائيب

 اوناك مالسالا ردص ىفو ةيلهالا ىف برعلا نأ ىلع لدي ام ةريثكلا تامولعملا نم كانه
 ملامم اهل تاراضح وأ ةراضح ماق ىلع دعاست فورظأ ىف قطانملا كلت ىف نوشيعي
 فشكلاو اهيلع روملا نكمأ ول نونفلاو ةرامعلا تافلخم اهددحت نأ نكمي صئاصخو

 * ايرق نكي هلعلو « تافوألا نم تقو ىف ثدحيس كش ال رمأ وهو ٠ اهنع

 تافلخمو بئارخو تايداع اياقبو ةيدوألا ضعب راثآ تيقب دق هنأ كلذ نم

 راثآ كلذكو دعب سردت مل اهلكو « ةيبرعلا ةريزجلا هبش عاقب ضعب ىف ىنكسلا
 ةقيقملا ىف تناك ةيودألا هذه نأ كلذ نم" حضتيو + راهنألا ناعيف لثمن ىتلا تاسسرتلا
 نم اريبك اددع فيضتسص تناك اهنأو « ةاىللا قرع اهيف ضبني مايالا نم موي ىف !راهنا

 دوجو نم نامورلاو قيرغالا بتك ىف درو ام جاتنتسالا اذه ديؤيو ٠ © ءاحألا

 <« شروك ءامس رهن رمأ نم سودوريه ءركذ ىذلاك برعلا دالب ىف ةليوط راهنأ

 هب دصقيو < "* ةيرتيرألا رحب ىف بصي ناك هناو ةميظعلا رهنألا نم هنا هنع لاقو
 كلذ نم هايملا بلج ىلع لمع مهكلم نأ نولوقي برعلا نأو « اعبط رمحألا رحبلا

 اهريغو ناريثلا دولج نم تمتص بيبانأ ثالث ضرفلا اذهل مدختساو « ميظعلا رهنلا

 هاوال : ةحفص 5١ : ج 2: ىلع داوج )١(

 . 9 : ةحفص © ١ : اج ( قباسلا عجرملا ()
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 يبرع تاراضحل ةرهاظلا رازلل نيقرشتسلا لاففا ةيبدق ةيب

 ىف بصتف < رهنلا نم اموي. ةرشع ىنثا ةريسم ىلع ءارحصلا ىلا دتمت تاناومملا نم
 هي لإ ةمقف ين عل لا

 8 9 : نم هبرقم ىلع معضوم كانهو
 دنع ميدقلا ىزاجحلا ةيديدحلا ةكسلا طخ هبإ رمي ناك « « رجلا » نم ارتمولك 5

 ةدع نيئاس هبو ةعورزملا ثالحملا نم ةقباسلا ةئمزألا ىف ناكو ٠ ةيوارحص ةقطنم

 ٠ 99 « حرق » نيتاسبب فرعت
 ىف عضوم دنع رمحألا رحبلا ىف بصي « ضمحلا ىداو ه همسا داو دجويو

 دعم اياقبو ةميدق ةيقيرغا ةيرف اياقب بصملا اذه دنع دجوتو ٠ « هجولا م ةيرق بونج
 ةميدقلا ةيقيرغالا تارمعتسملا اياقب نم وهو « « ميرك رصق ه مساب نيلهألا دنع فرعي

 ةيامل رمحألا رحبلا لحاس ىلع اهوماقأ دق قيرغالا راجتلاو نوحالملا ناك ىتلا
 ةيرحبلا لفاوقلا لاجر نيومتلو « بارعألا عم راجتالاو ناصرقلا نم مهنفس
 هلك ناك لفآلا ىلع دازلا اذه نأ حضاولا نمو ٠ ؟9 دازو لام نم هيلا نوجاتحي امب

 مدختست تناك امك ٠ ةيقيرغالا تارمعتسملا نم ةبيرقلا قطانملا جانا نم همظعم وأ
 ةنس ىلاوح ىفو ٠ ترجهو اهمجن لقأ مث ةئيدملا ىلا ةهجتلا رصم نفسل ًافرمك
 ٠ © ةقاب اهراثآ تلظ امنبب ةروجهم تناك (م 1874) ه 6

 راعشا ىف هركذ درو ىذلا « مضأ ه ىداو اهنم ٠ ةددمتم ةيدوأ زاجبللا للختتو

 نيب « ءارفصلا ه ىف بصيو « لاخن » ىداوو ٠ © لوسرلا ايارس رابخأ ىفو ةيلهإجلا
 قيررط ىف عقيو عرزلاو لختلا ريثك ةنيدملا ةيحان نم داو ءارفصلاو ٠ ةنيدملاو ةكم
 ىلا ىرجت نوع اهؤامو < ءارفصلا ةيرق هيلعو « ةرم ريغ لوسرلا هكلس « جاجحلا
 الملا نيب عقي 2 « ىرقلا ىداو ه وهو ةصاخ ةيمهأب زيمتي رخآ داو كانهو ٠ عبني

 ةكرصحلا نييارش نم انايرش ناك ىذلا ميدقلا لفاوقلا قيررط هبا رميو « ةنيدملاو
 فيصلاو ءاتسثلا ىتلحر اهرهاظم دحأ ناك ىنلاو « ميدقلا ىبرعلا ملاعلا ىف ةيراجتلا
 50 « ةريزغ هام هب « نارمعلا ريك ىداولا كلذ ناكو ٠ نآرقلا اهيلا راشأ ىلا

 لفاوقلا دارفأ ناكف « ةلصتم ىرف ماشلاو أس نيب ناكو ٠ ىرقلاو ندملا راثا مويلا هيف
 ٠ 2 :ماشلا ىلا أبس ىداو نم هنولمحي داز ىلا نوجاتحي ال
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 لوسرلا رصع ىتح ةراضحلا تاموقمب زاجحلا ىف عانب زايتما

 ندم كانهو ٠ 27 اهريغو ةيثيسو ةينيعمو ةينابخل ةريثك تاباتك ىلع كانه رثع دقو
 ىلع حابسلا ضمب رثع دقو ٠ رثأ اهل قبي مل نكلو نامورلاو قيرغالا باتكلا اهركذ
 ٠ ةيوارحص مضاوم ةدع ىف تاباتك

 كلذكو ٠ دوقولاو ءانبلل ةملاصلا باستخألاب ةكم دمت فئاطلا لابج تناكو
 ( ىدالملا ١١ ) ىرسجيهلا رشاعلا نرقلا ىتح تناك ةفرعو ةكم نيب ةعقاولا ةقطنملا
 نونختي اوناك قرطلا عاطقو صوصللا نأ ىتح ٠ ملسلاو جسوعلاو راجسشألاب ةاطغم
 ٠ 29 لفاوقلا اهنم نومجاهي ءىباخم اهف

 ثيح « « ةرونلا ٠ ليج هل لاقي لبج ةكم نم تارتموليك ةينامث ةفاسم ىلعو
 ٠ ءانيلا ىف مدختست ىكل ريجلا ىأ - ةدونلا جارختسال ةيسلكلا ةراجحلا قرحت

 ةدج نم نورالا اهدهاشي « راجحألا نم عونلا اذه نم تنوكت ىرخأ نكامأ كانهو .
 نينلسلا ىلا خيومتلا جارتاتل ألا مجالا حلاو يالاوب ٠ ىلا
 .٠ ؟9 ةنيدملا -

 * « ءامنلاو بصخلاب ترهتشا دقو « نيترح نيب ةيناكرب ضدأ ىف برثي عقتو

 ةفورعملا ىرقلا نم ىهو « ءابق » ه اهل ةعباتلا نكامألا نمو ٠ « دحأ » ليج اهلامش ىفو
 ا ل و ا ل ا

 نم وهو« « قيقملا ٠ ىداو اهنمو ٠ اهيلا هترجحه دنع ةئيدملا لخدي نأ لبق هيف ىلص

 ٠ ىرقو لزانمو روصف هفو ةنيدملا ةيدوأ

 ءابم هق بصتو ريضنلا وُ ب هلكسو برش ةيدوأ نم « ناحطب » ىداو كلذك

 نع هينغا رع ادهن لق هرج ةيدوأ ثلاث 0 ا

 نوكتل راطمألا ءام اهف عمجتت تاريحب اهنأكو نيكاربلا تاهوف ىهو « ؟© «تارحلا»
 ٠ ةضفختملا ةيدوألا ىلا اهنم جرخي بذعلا ءاملل عباتم ةباثمب

 رارح امس الو « اهيف هاملا ةرثكو بصخلاب رارحلا قطانم ضعب ترهتشاو
 ىلع تزيمو برثي ناكس رثكف « « رببخ » اهنمو « ادنج الالغتسا تلغتسا ىثلا ةنيدملا
 اًضيأ رارحلا نم نويلهاجلا دافتساو ٠ © « ةبرع ةيرق ريخ » : اهنع ليقف ىرقلا رئاس

 )١( ج «؛ ىلع داوج :  6١ص : 151 .

 .١1.ه 5 ص 4« ١ : ج « قباسلا عجرلا ()

 . 1١08 23 ص © 1 : ج ؛( قباسلا عجرملا (,

 . 17 : ص 6١ : ج « قباسلا عجرملا (؟)
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 انطوم تناكو < اهنم نداعملا ىلع اولصحو ٠ ىحرلل اهلامعتسال راجتحألا جارختتساب

 نيدمتلا نطا

 تول لا ا
 يمد « ناوزم لبج ىلع رحبلا حطس نم رثم 100+ وحين عافترا ىلعو « اهنم ىقرشلا

 فئاطلاب فحمتو ٠ ةيدومث تاباتك ىلع اهيضارأ ىف رثع دقو ةميدقلا ةيلهاجلا ندملا نم

 ٠ ةريثك رابا اهبو هايم نويع اهلوحو « راطمألا مسوم ىف هاملا اهبف ىرجت ةريثك ةيدوأ

 «باشخألا ردصتو رفاو عدز تاذ تناك و « راحشألاب ةوسكم تناك اهلابج نأ رهلظيو

 ٠ طاشنلا نم ريبك بناج ىلع اوناك اهناكسو

 ةيارد ىلع مالسالا لب ام ىلا عج رت ىتلا ءاملا تاشنمو دودسلا راثآ لدتو

 ٠ راهنألاو لوبسلاو راطمألا هايم نم ةدافتسالاو ىرلا رومأ ميظنتب ةعساولا برعلا

 عاوناب موقلا ةفرعم ىلع ةبونملاو ةلامشلا ةببرعلا تاحهللا ىف تاحلطصملا ةرثك لدتو

 جيرراهص ىلع بيرق دهع ذنم وكمارا ةكرش لاجر رثع دقو ٠ اهريغو دودسلاو رابآلا

 اورثعو « اهنم ءاملا جارختسال ةديدع عضاوم ىف تاحتف اهيلعو قافنأب ةلصتم ةيضرأ
 مويلا تحبصأ ىرخا نكامأو دجت طساوأو جلفلا ىفو ءاسحالاو فيطقلا ىف اهيلع
 ملو ٠ ةعساو عرازمو ةرماع تناك ىرف راثا اهنم ةبرقم ىلع اودجو امك ٠ ةيوارحص
 ىلع اهلهأ ناك اهنم ةقرشلا ماضألاو ةريزجلا هش طساوأ نأ لبق نم افورعم نكي
 نم ةيلامشلا ماسقألاو ماسلا ناكس ناك املم ىرلا مظن نم عاونألا هذهب ةيارد
 ٠29 قارملا

 شوقنو تاباتكل ةيفارغوتوف اروص وكمارآ ةكرش لاجر ضعبو ىبليف رشن دفو
 امك ٠ نارجن ىلا لصوملا قيرطلا ىلع « وأفلا ةيرق ه هل لاقي عضوم ىف اهيلع اورثع
 ىف اتوحنم افهك اودجوو ٠ ةريك روصق اياقب اهنأ رهظي ةمخض ةينبأ راثآ اودجو
 اذه و ٠ « ايادرس » كانه سانلا ءوعدي ريواصتلاو تاباتكلاب ًائادزم رخصلا

 لدتو ٠ 29 ةزراب فورحب « دو ه منصلا مسا بتكو « ةميدق رابآو ءام نيع عضوملا
 ةئيدم ناك نآلا ةيوارحصلا ةعسطلا هيلع تيلغت ىذلا عضوملا اذه نأ ىلع لئالدلا “لك ١

 سودس ىنب ةيرق وأ « ةيرقلا » وه عضوملا اذه نأ « ىلع داوج » حجريو ٠ نأش تاذ
 ىنبم رصق هيفو لبج نرق ىلع وهف « ةيبرعلا بتكلا ىف تيمس امك ةبلغت نب لهذ نبا

 لانس ىذلا قيرطلا ىلع وهو « ءام نيعو رابآ هلم ةبرقم ىلعو « توحش رع
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 زاجحلا نم عاقب ىف نارمعلا رالآ

 ةيرقلا ىف اهيلع رثع ىتلا تاباتكلاو ٠ "1" « نارجنا ٠ ةقطنمب ء دجسن هاو « ضورملا ,
 ” منه ىف اهيلع رثع ةيبونجلا ةيبرعلا تاجهللاب تاباتك لوأ اهنأل « ةصاخ ةيمهأ ناذ

 نم رهظ ةيرخف عطفو تاودأو رباقم ىلع رثعو « داليملا لبق ام ىلا دوعتو نكامألا
 5 ذنب دالملا لبق ىنانلا نرقلا ىلا دوعت اهنأ اهمحي

 وكمارا ةكرش لاجر رخآ اضعب روصو < تابانكلا هذه ضعب ىبليف روصو

 زونكلا هذه لثم نأ اميو ٠ لورتبلا نع مهثحب ءانثأ ىف عضاوملا هذه ىلا اولصو نيذلا
 ايملع اصحف صحفت مل فرهكلا نأ امك « ضرألا هجو ىلع ةرهاظ اهيلع رثع دق ةيرئألا
 روثملا ىف : اريبك المأ كانه ناف « اهلخاد ىف ىتلا لامرلاو ةبرتألا نم فظنت ملو اقيند
 ٠6 ىلهاجلا رصعلا ىف برعلا ةراضح نم ايناج حضوت ةنيمن' ةيرثأ تافلخم ىلع

 ىأرو « وأفلا ىداو ٠ نم ىرخأ عضاوم ىف رباقمو افوهك ىبليف دجوو
 هنآ رهظيو ٠ ةروفحملا ريواصتلاو موسرلاو تاباتكلاب ةوسكم فوهكلا ضعب ناردج

 توحنم سأر ىلع وكمارآ ةكرش لاجر رثع امك ٠ ةمخض ةينبأ تاهجلا كلت" ىف ناك
 ٠ دنسملا طخلاب ةياتك هيلع « ةيرقلا ٠» ىف رححلا نم

 اددع هيئارخو ىرقلا ىداو ىف عضاوم ضعب ىف 20هدنهطغرب ىتثد دجو كلذك
 رثعو ٠ ءانبلل اراجحأ ناكسلا اهذختا دقو « دنسملا طخلاب ةيوتكملا ةراجحلا نم اريبك
 حاولآ ىلعو ةراشح نطاومو هب ةنبأ رانا ىلعو « ملقلا اذهب تاباتك ىلع « ةبيرخلا » ىف

 تناك وأ ء اهيلع مهدوقت فصل اهنولمعتسي اوناك ةفراصلا نأ نظي رححلا نم

 لج ةمق ىلع « رتتع لبطصا ه هل لاقي اعضوم دهاش امك ٠ نيبارقلا حبذل مدختست
 .40 كانه دست تناك ىتلا مانصألا دحأ دبعم اياقب هلعلو 6 ىداولا ىلع فرشي قهاش

 سسدقلا ىلع ىنامورلا روطاربمالا 5م سطبط ءادتعا نع خيرراتلا انثدحيو

 قيرطلا اوكلس مهنأو « دوهيلا نم اهناكس نم كانه ناك نم لمش تيتشتو

 مهنم سانأ نكسو « نميلا ىتح كانه نم هجتتيو افورعم ناك ىذلا ميدقلا ىراجتلا

 نم حافكلاو ودا همايق دتع لوسرلا عم نأش مهتلالسل ناكو ٠ ةكمو رييخ دلع

 ٠6 نميلا مهضعب نطوتسا امك ٠ ٠ هتلاسر لجأ

 « فوع نب ةميذجب » فرعت ةياندملا نم سيقلا دبع نم نطب كانه تناكو
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 تاعورزمو ايمو نداعم اهبو مالسالا اهلخد عاقب

نيرحبلا نم طخلا ةحانب كيلر بل
نب دلاخ مهلا ىبلا ثعبو ء فيطقو 

 

 ٠٠ مالسالا ىلا نيعاد راصتألاو ني رجاهملا نم ضعب هممو ( م 00) ه ٠ ةنس دلولا

لص دق نوملسم نحب : اولاق مت
لا انيئبو دمحمب انقدصو اني

 ىف دجاس

 ٠217 ء اتحاس

 ةيناندملا نم ناليع نب سيق نم ةميظع ةليق « ةمامللا » نطقت تناك كلذك

7 
 « ةجسوع ه هل لاقي ةضفلل ندم مهدالب ىفو « « ةلهاب ه ىمست

 مايأ ةدهسم ىلع « « رجشم ه هل لاقي ءام اهيف ةبضه دنع ةئيهج ةليبآ تلزنو

 اهيمارعو اهباعسشو ةقطنلا كلنا ةيدوأ ىف اورشتناو « ةئيدملا نم ةللو « ةكم نم

 راجشألا نم بورضو لسملاو نيمسالاو نابلاو نوتيزلاو لخنلاو نوعلا اهو » ٠٠

 غرفيو ةيدوأ هيف عفدت ميظع داو وهو « هضارعأو « مضا » نطب ىلا اولهسأو تابنلاو

 * مالسالا ما نأ ىلا دالبلا كلت ىف ةنيهج لزت ملو . © « ٠٠ رحبلا ىف

 نميلا ىف تمن ىتلا ةليلقلا رئافحلا هنع تفضشك امع لفغن ال نأ بجي كلذك

 تازيمم هل صاخ ىلحم زارط تاذ رئامعلا تافلخم دوجو نع بيرق دهع ذنم

 ةيرثآلا رئافحلا لامعأ لملو ٠ مالسالا لبق ام روصع ىلا عجرت ةجضا: ةيرامعم

 ىدمو لامشلا ؤحت ةيرامعملا دلاقتلا كلت دادتما ىدم نع فشكت ليقتسملا ىف

 ٠ زاجحللا ضرأ ىف ةرامعلا صئاصخ نم اهرصامي ناك امب اهتلص

 لامشلا ىف ماشلاو قارعلا دالب نيب لصوي. اقيرط زاححلا ىضارأ تناكو

 اهولتحا نيح نميلا ىلع مهتلمح ىف سرفلا اهيف راسو « بونجلا ىف نميلا نيبو
 « «ناذاب» ىعدي الجر سرفلا نم اهتالو دحأ ناكو « مالمالا لق نمزلا نم ةرتف
 نب ورمع عم اوكرتشاو « هروهظ لئاوأ ىف مالسالا مهتالالس وأ هدنج ضعب قئتعا
 ٠ © طاطسفلا ىف مهب ةصاخ ططخ مهل تمطتقاو « رصم ىلع هتلمح ىف صاعلا

 اننيقملا

 رئاشتي ريثك نم ليلف وهو  هركذ قيسام لك نم صلختسن نأ نكمو
 ىلع ارثممم لاز ال رخآ ضعبو « ةفورعملا ةئيدحلاو ةميدقلا خيراتلا بنك ىف هضعب

 نم اعاونأ ىوحت تناك داللا كلت ضرأ نأ « اهنطاب ىف انوفدم وأ ضرألا حطس
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 زاجحلاب ةميدق تاراضح دوجو ىلع نيهاربلا صخلم

 اهلهأ ناكو ٠ بائخأو ىمطو راجحأ نم ءانبلا داومو ةضفلاو بهذلا لثم نداءلل
 كال تايناكما اهلكو « صجلاو ريجلا جارختسال رجحلا قرح قرطب ةيارد ىلع
 روهظ ىلع ىلاتلابو « اهنم ة ةريثك عاقب ىف تاعانصو نونف مايث ىلع تدعاس دق اهنأ
 ةقطنملا ىفو زاححلا ىف نيلهاجلا برعلا نأو ةصاخو « اهلهأ نيب ةبنف تاهاجتا

 كئاوأ ناك « اهلوح ىتلا عاقبلا ىفو هتوعد تأدب ثيح لوسرلا اهيف أشن ىنلا
 ممألا تاراضحب ةقياو تالص ىلع « مالسالا ىلا ةوعدلا ماق تقو ىلا « برملا
 منا ماسشلا ىف ةنساسفلاو قارملا ىف ٠ ةرذالملا لثم ىرخألا ةيب رعلا لئاقلاو

 قيرغألاو مجاعألا لثم ةيبرعلا ريغ سانجألا كلذكو نييناندعلاو نينئاطحقلا

 ىتلا راطفألا نوككسي اوناك نيذلا ماوفألا مهو < شبحلاو نيطنزبلاو نامورلاو

 ىفرشلا اهلامش نمو « ماشلا ىف اهلامش نم ةريزجلا طساوأو زاجحلا عاقبب طبحت

 ةراضحلا تاذ نميلا ىف اهبوتج نمو « سراف دالب نم اهءارو امو < قارعلا ىف
 دالب عم تالاصتالا لداتت ن ناكو ٠ ناملس كلملا مبأ لبق ام ىلا دتمت ىتلا ةقيرملا
 ٠ىرخأ اناحأ نميلا دالب قيرط نعو اناحأ ةرشامم رمحألا رحبلا ربع متي ةشيحخلا
 ةرييكلا بورحلا ىفو « ةمئادلا ةيراجتلا تالماعملا ىف تالصلا كلت لئمتتو

 « ايرغو اةرشو ابونجو الامش راحبلا ربعو ىضارألا ربع تارجهلا ىفو « ةريغصلاو
 مهل تناك امك ٠ مانصألا ةدابع ىلع موقت ةينيد ديلاقت نيبلهاجلا برعلا ءالؤهل تناكو
 لك كانه موقت تناك رخآ ىنعمب وأ ٠ مهرامشأ نم ريثك ىف لثمتت ةيعامتجا ديلاقت
 ىلا ةفاضالاب « ةعامتجاو ةنيدو ةيداصتقاو ةيساس نم ةيونعملا لماوعلا مظعم و

 ىلع ةعمتجم اهلك تلمع اهنأ ىف بير ال ىتلاو « ةيجولوجلاو ةيفارغجلا ةئييلا لماوع
 كلذك ٠ ةلهاجلا ىف برملا كئثوأب ةصاخ ةقرفتم تاراضح وأ ةراضح نيوكت
 نيميو اهتيهام ددحيس ةبرثألا اهتافلخم نع فشكلا نأ ىف كش نم نم كانه سل
 ةلاسرلا لوزن تقو ىف زاجحلا دالبب ناك هنأ دكؤي ام ةلدألا نم انيدلو « اهصئاصخ
 امهنم وأ م ةيدام اماو ةعبط اما دراوم تاذو ناكسلاب ةلها لقألا لع عاقب ثالث

 ةكم : اهلوأ « ةراضحلا ىف ةمدقتم لب ةرضحتم تاعمتجم مايق ىلع تدعاس « ةعمتجم

 « بونجلاو لامشلا ىلا لفاوقلا هنم جرخت ىذلا ىراجتلا زكرملا ةباثمب تناك ىتلا

 نايفس ىبأك ءايرتألا نم نوريثك اهيف رهظو « اشحاف ءارئا ةراجتلا نم شيرف ترثأت
 رحبلا ميلاثأ نيب ءاطبسولا ةباثمب نويشرقلا ناكو ٠ امهريمنو ةريغم نب ديلولاو
 نميلا نيبو « رصمو ىرغسلا امسأو مامثلا ثيح « لامشلا ىف طسوتملا ضبألا

 ٠ ©9 ةماه ىرخأ ليصاحمو لباوت نم ةفورعملا تاريخلا هب رثكت ىذلا
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 مالسالا لبق نم برثيب ةجضان تاراضح

 قيررطلا ىلع عقت تناكو « ةرونملا ةشيدلا وأ
 لدي ٠ ةيرادتو ةيراضح ةيمهأ تاز تناك و

 ٠ ةظيرف ىنبو عاقنيف ىنبو ريشنلا ىنب نم اهف
 ىداو ىفو رييخ ىفو كدف ىفو ءاميت ىف مهل

 دالبلا ىلاها نم مه دوهلا ءالؤه نأ جبةزوم

 بري ةئيدم ىه ةبناثلا ةعقبلاو

 اًعيأ بونجلاو لامشلا نيب ىراجتلا

 برعلا دوهيلا دوجو ةرثك كلذ ىلع
 ىرخأآ تارممتسسم كانه تناك امك
 5 « ةكدلن » لوقيو ٠ © ىرقلا

 ٠ ١ ةيدوهيلا اوقتعا نيذلا ةيبرمل
 لوسرلل انوع اهلهأ ناكو « زاجللا برعل ةماهلا دعاوقلا نم نذا برثي تناك

 1 مالسألا ىلا ةوعدلا هعم اورصنو هورصنف اثجال مهيلا رجاهف « ةكم رافك هده امدنع

 ةرونملا ةنيدملاب ناك ام ىلع لدي امم ٠ احتاف ةكم ىلا داع ىتح لاملاو لاجرلاب هوناعأو

 ٠ اماه ايراضح ازكرم اهلمحي ام ةيداملاو ةيرشبلا دراوملا نم

 دالب نع قباسلا ثيدحلا ىف اهركذ ءاج ىتلا فئاطلا ةئيدم عاقبلا كلت ةثلاثو
 < تاورثو عرذ نم ةيراضح تاموقمو « ءاخر نم هب عتمتت تناك امعو « برعلا

 ش ٠ عالقلاب اهنونصحيو راوسألاب امنوطوحي اهلهأ لمج امم
 عاقب دوجو حجرملا نم هنأ امك ٠ مالسالا روهظ لبق امئاق ناك كلذ لك

 دوهبلاو مايألا لملو « نيخرؤملا بتك ىف اليصفت اهركذ دزي, مل دالللا كلت ىف اهريغ

 * اهتاراشح تامس حضوتو اهدوجو تبثت اهنم راثآ نع انل فشكت

 لوزن لبق ميركلا لوسرلا مايأ ةمئاق ةراضحلا كلت ملاعم رتكأ تناكو

 درو ىرخأ ءايشأ رقأو ةيلهاجلا نم ءايشأ مالسالا مرح دقو « اهدعبو ةلاسرلا
 .« ةيلعاجلا تاغلو تاباتك مرحي ام مالسالا ىف دري ملو ٠ ةئسلاو نارقلا ىف اهركذ

 ىنايملا مدهب رمأ هنأ انملع ىلا لصي ملو « نييلهاجلا رثلاو رعشلا نم الك وأ

 ىلع نكلو ٠ ©© نيلهاجلا تاباتك قرحب رمأ هنأ وأ « مانصألا الخ اميف ةيلهاجلا
 لوح امئص + اهددع غلبي ناك ىتلا « مانصألا كلت اياقب ىلع رسي مل هنأ نم مغرلا
 كلذو « اهل جذانمن ىلع وأ © اهنودبعي برعلا ناك ىتلا ةهلآلا عمج لثمت ةبعكلا
 اهاياقب لازت ال اهلعل ىتلاو « مالسالا مايق دنع الماك اميطحت اهميطحت ببسب
 نمي ملو ء انلصت مل اهل ةددحب افاصوأ نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ضرألا ىف ةرومطم
 تناك ىتلا اهلاكشأ روصت ىلع ندعاس ىتلا ةقدلاب فاصوألا كلت نيودتب نوخرأللا

 . ملال : ص « قباسلا عجرملا ؟ نسح ميهاربا نسح .ا)

 . مل ؛ ص ( قباسلا عجرملا (9

 - 564 ؛ ص ؛ ١ : هج « ىلع داوج 09
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 ليئامتلا اولكشو روصلا اوشقن_ةيلهاجلا برع

 هل تناك اهنم مثص لك نأب كش نم كانه سيلف هلك كلذ نم مغرلا ىلع , < اهيلع

 الثم جتحسن نأ اننكميو ٠ مانصألا نم ءريغ نع هنازيمي هب نيصاخ- نيوكتو ةئ
 إم ناك  لخلا ءانعمو «  ةجسلا » مثص نا انتلصو ىتلا ةلبلقلا فاصوألا نم

 ل وجو م الرج وأ كلا فرج ناك عسا: « لبه ه نأو ٠ © نامحلا هنو
 كلذك سيرف هتكردأ « ىنمللا ديلا روسكم ناسنالا ةروص ىلع رمحألا قيقعلا

 برسملا نأ ىلع لدن ىتلا ةلشألا نم كلذ ريغ ىلا ٠ ؟9 بهذ نم ادي. هل اولمجف

 .٠ ليثامتلا ةعانصو تحللا نفب ةيارد ىلع اوناك ةيلهاجلا ّ

 تاماعدلا ىلعو ناردجلا ىلع ةشوقنم روص ةبعكلا فوج ىف ناك هنأ ىو'رو
 لوسرلا رمأ دقو < ةكئالملاو راجشألاو ءايبنألا لئمت ةبعكلا لخادب ىطسولا تسلا

 هي دب عضو هنأ لاقي نكلو . ةكم حتف هل مث نا دعب مزمز ءامب اهلسغو اهلك اهتلازاب

 هذه ىلع ءاقبالاب رمأو « اهتبكر ىلع الفط ىسع لمحت ىهو ميرم لثمت ةروص قوف

 مايأ ىف ثدح ىذلا قيربحلا اهرّمد ىتح ةيقاب تلظو ٠ © اهتلازا مدعو ةروصلا '
 ىدبو ةنم ىف ةمكلا ءانب داعأ نأ ذنم تفتخاو < ه4 ةكس ىف ريبزلا نبا

 سشقنلاو ريوصتلا نونفب ةيلهاملا برع ةيارد ىلع اضيأ ليلد وهو . © ( ”ةه0)

 رجحلاب ةدسئملا لزانملاو رودلاب ةرماع تناك ةكم نأ ىف اكش كانه نأ نظن الو
 هءارثلا جرادم ىف اهباحصأ ةيترمل اعيت اهيف ةقانألا ةجرد حوارتت تناكو ٠ بخلاو

 فرتلاو ةيهافرلا رهاظم نم كلذ ريغ ىلا ٠ © ذئاسولاو شرفلاب ةشّؤم تناكو

 جمهلا ةرمز ىف مهلخدي امب اومصو نيذلا كئلوأ ةاحىف رفونت تناك ىتلا قنأللاو
 * هنع ريصتلا نوعطتسي الو < لامجلاب نوسحي ال نيذلا

 ةنيزلا نأ ىلع اهيف ماهبا ال ةلالد لد ةينآرق تايآو ةيون ثيداحأ كانهو

 ىفو ةيلهاجلا رصع رخاوأ ىف ارشتنم لب افورعم امهرمأ ناك فرخزلاو نيزتلاو
 .٠ مالنسالا ردص

 هيلعو ةرم تاذ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثيدح.كلذ نم

 اشابىكز دمحأ قيقحتي) مائصالا باتك : ىبلكلا بلاسلا نب دمحم نب ماشه رتلنملا وبآ )١(

 . 42 ص © 15 م |1154 لاه )765# ةسم هيرصملا بتكلا راد ةمبطم

 " ؟8 6“ "ا : ص « قباسلا مجرملا (5)

 راثا نم اميف ءاجامو ةكم رابحأ : (دمحأ هللا ديه نب دمحم ديلولا وبا) ىقرزالا 15)
 «01 1 اج ( هه )م5 ةنم ب ةمركملا ةكبب ةيدجاملا ةمبطملا سحلم حلاصلا ىدشر قيلعتو حيحصل )

 .أ١١1--١٠1 م ص

 . 115 2 ١95 ! ص © ١ : اج « قباللا مجرما (0

 نسح دسحم ىكز روتكدلا هيلع قلعو هجرخأ ) برملا دنع ريوصتلا 2 روميك دومحم (0)
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 اهروطنو نوئفلاو ةرامملا ةاشن ىلع مالسالا ةرطيس
 بيسي 0 ل دولا ا ا ا بي بلا ل ل ا ل ا

 : : وو ٠ اهراوكأب لبالا 1
 دلوعبل 0 3 راوكأب لبالا ىهو لاحرلا دوص هيلع بون' ىأ ©« لحرم طرم

 نرالا ٠ 517 « تالحرملا هذه نم هيلعو ىلصي ناك ه ثيدحلا
 اجرأب ةديسسلا ثيدح ىف ءاج ام هيلع لدب. « افورعم روتسلا ىلع ريوصتلا ناكو

 حلفت ىل ةوهس ترتس دقو رفس نم ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مدق ٠ تلاق « ةثئاع
 هللا ىلص هللا لوسر هار املف « ليئامت هبق ( رتس ىأ ) مارقب ( اناط وأ افر ىأ )

 ودنا "ل نيتداسو وأ ةداسو هنم انلمجف هانمّدطقَف » : تلاق « « هلا قلخب نوهاضي نيذلا

 5-5 * تيبلا ثاثا ىف فرخزلاو ريواصتلا هركي نكي مل مالسلا هيلع هنأ اذه ىنممو
 57 «تقولا كلذ ىف زاححلا جراخ نم بلج ام روتسلاو باشا كلت نم ناك اذاو

 - ىفو طسبلا مهسفنأل نوجسني اوناك زاجحلا دالب ىف برعلا نأ كلشلا هيلا قرطتي ال امم هناف
 ناكو اهضعب نوكي دقو « ام عون نم فراعزو روص اهلخدي ناك هنأ دب الو « روتسلاو
 ةئالملا رخلآ ضعب نوكي نأ دب ال نكلو « اهرصانمل ادلقت وأ ىرخأ ررط نم اسنقم
 ثح ناسنالا ةعبط ىه كلتف « ىرخأ رصانع نم اريوحت وأ مهدنع نم اراكتبا

 مهقفأ ٠ اهنب اميقو تابانلاو ىراحصلا لهاجم ىف وأ نيبطقلا ىف : ناك

 ءانلا ش مرحي مل مالسالا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لذي ام ةيئارقلا تايآلا نم كاهو
 احصأأ ٠ اهيف قارسالا هركي هنكلو « اهيلع ضحيو لب اهب حمسي ناك لب ةنيزلا

 مناحي هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مارح نم لق » : ىلاعت هلل لوق تايآلا كلت نم
 نمو ةماسقلا موي ةئصلاخ ايدلا ةامملا ىفاونما نيذلل ىه لف قزرلا نم تابطلاو
 قطانملا 0 ٠ ( 77/فارعألا ٠ نوملعي موقل تايآلا لصفن كلذك

 0 اوبرشاو اولكو دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ىنب اي ه : ىلاعت هلوق اهنمو
 نلفلا . ٠ ( 78/فارعألا ) « نيفرسملا بحي ال هنا اوقرصت الو

 للا ديري امنا م هلوسرو هللا نعطأو ةاكزلا نيتاو ةالصلا نمهاو « ىلوألا ةيلعاجلا جريت نجنربت الو نكتويب ىف نرقو ٠ : ىلامت لوقت ىبنلا ءاسن بطاخي اهنمو
 ٠ ( 00 / بازحألا ) « اريهطت مكرهطيو تييلا لها سجرلا مكنع بعذل .
 الإ نهتتيز نيد الو نهبويج ىلع نهرسخب نيرضيلو اهنم رهظ ام 1 ني نيدبي الو نهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضفي رع ياكل 5

 .٠ 11 : ص © قباسلا عجرلا : ووميت دوم ( 1
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 يس مل ةنيدملا ىف نوصحلا ةرامع

 ىنب وأ نهناوخا وأ ٍنهتلوعب ءانبأ وأ نهئانبأ وأ نهتلومب ءابآ وأ نهلابآ وأ نهتلوعل
 ىلوأ ريغ نيمباشلا وأ نهناسيأ تكلم ام وأ نهلاس وأ نهناوخأ ىنب وأ نهئاوخا
 نيرضي الو ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ لاجرلا نم ةبرالا

 مكلمل نوشؤملا اهيأ اميمج هللا ىلا اوبوتو نهتنيز نم نيفخي ام ملعل نيلجرإ
 * ( ١" / دوتلا ) « نوحلفت

 ىف ءاج ام كلذك نادل 56 اممف ءانبلا ةعاصو ةرامعلا ةحان نم امأ
 موي اهدحأب نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا تناك ةنيدملاب نوصح دوجو نع لوسرلا : دي

 ماق ام مث ٠ لوسرلا رعاش تباث نب ناسحل « عراف » ىعدي نصح اهنمو ٠ 20 قدنإا
 نيت امدنع ةظيرف ىنبو عاقنيف ىنبو ريضنلا ىنب نم دوهيلا نيبو ىبنلا نيب كراعم نم
 ©© ةنيدملاب ةعيملا مهتوصح ىف ىرخأ دعب ةعامج مهمجاهف ٠ 59 يدل زو رهن
 « راوسألاب ةنصحم ةنيدم فئاطلا تناك كلذك ٠ © اهنم مهجرخأو « ربخ ىفو
 رادل ناكو ٠ ًادجسم تحبصأو ةئيدملاب لوسرلا اهانب ىتلا رادلا لثم راد اهل ناكو

 © عاقدلل اهناكرأ دحأ ىف جرب فئاللا

 ىف ودين امدنع اهب نومتحيو اهنودسشيو نوصحلا نوفرعي برعلا ناك نذاو
 تارون' نوشخي اوناك مهنأ ودبي نيذلا دوهيلل اكلم اهضعب ناكو « برحلا رذن مهقثأ
 تاقوألا نم تقو ىأ ىف اوتوكي مل مهنكلو « ةميدقلا روصعلا ذنم مهيلع سانللا

 اوناك ىتلا مهتوصح ءانب ىلع مهدعاسمت مهب ةصاخ ةيئفو ةيرامعم زرط باحصأ

 مهسفنأ ىلع رطخلا نورعشتسيو < مهل سانلا ةيهارك رجفتت امدنع اهب نومتحي

 ىف نييلحملا عانصلاب ءانبلا ىلع نونيعتسي اوناك مهنأ « رظتنلا نمو لب < حجرملا نمو
 نأ ىعنطلا نم ناكو ٠ ةئيدملاو ريخ لثم م اهب ةمافالا نوراتخي اوناك ىتلا قطانملا

 بلغأو ٠ تقولا كلذ ىف ةفورعملا داوملاو بيلاسألا ءانبلا ىف عانصلا ءالؤه مدختسي

 هالبلا كلت نم ىرخألا قطانملا ىف ةهباشم بلاسأ كانه تناك هنأ كلذك نلثلا
 * اهريغو فئاطلا لثم

 اننيثملا

 ىقو * ةريزجلا هبش ىف برعلا ةزاضحل اهلخت نكمي ىتلا روصلا تناك كلت

 . 665 : نص 4 ؟ ؛ ج < ماشه نبا ةريس )١(
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 اهتاروطلو نونفلاو ةرامعلا ةاشن_ىلع مالسالا ةرطيس

 ةديدج اداعباو تانيوكت اهللا فضل هللا لوسر دمحيم درب ةروصلا كلم راطا لخاد

 راطا اهدودح تزواجت ملاعلا نم ةعساش قطانم ىف رشتنب ذخأ « ءامنا عمتجمل

 ممتجملا وهو“# اهرخو وجو الاشواك
 امش اهفارطأ تمارتو « برملا دالل ةروصلا

 : و رشو ابونجو

لا تبان نئاحأ ىلع ماق ىذلا
لا ىمالسالا نيردلا نه ناكرأ

 رشنب دمحم فلكو 3 فيخ

 كامهناو < هتلاسر ءادإ ىف لوسرلا

 قارغتسا نأ ريغ-٠ نيلاعلا ني هلآ :
 خب ناب ١ ةوعدلا

 ١ ام لكب ةمهملا كت : 5

 ىف الا نونفلاو ةرامعلا ةيحان نم دالبلا كلت ةراضح ىلا ريثك ةفاضإ هل مال
 تايئاكما عيمج زيكرتل ارظن نمزلا نم ةريصقلا ةرتفلا كلت و ا
 ءاوس « مالسالا ىلإ .ةوعدلا رشن ليس ىف ةيداصتقالاو ةنهذلا مهتاردقو نيملسملا

 زيهجت قيرط نع وا <« ىنسحلاب عانقالل ةاعدلا تاثعب لاسرا قيرط نع كلذ ناك

 زيكرتلا كلذ ناكو ٠ ع تركتأو ةوعدلا رشن تمواق ىتلا داللا حتنل تالمحلا
 «مهرارطضاو لب : لئاوألا نيملسملا ليم ىف اسس ىمالسالا نيدلا رشن ىلع ريكلا

 « مهتشيعم ىف قناثلاو فرخزلاو ةيافرلا نع دمللاو « مهتاح ىف فشقتلا ىلا

 ةيارد مدعو لهج نع كلذ نكي ملو ٠ مهتاعانصو مهنولقو مهرئامع ىف ىلاتلابو

 ٠ اهل مهسفنأ اوسرك ىتلا ةوعدلل اصالخا نكلو « اهب

 ىف اديدج ىرجم قش دق ىمالسالا نيدلا ناف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو
 كلذ ةجاح دسب موقت نأ ةراضحلا ةزهجأل دب ال ناكو « ةيرشلا ةراضح خيرات

 | هللا لوبسر ةرجهب تأدب ىتلا ةرتفلا ناف كلذلو « ةفلتخملا ىحاونلا نم نيدلا
 زكرم لاقتناو ةيومألا ةلودلا ماق ىلا مث « نيدشارلا ءافلخلا مكح مايأ ترمتساو

 عوقوب تزاتما دق < (م 541) ه١4 ةنم ىف قشمد ىلا ةكم نم ةمالسالا ةفالخلا

 للج هتقيقح ىف هنكلو « تامسلا طيسب هرمأ لوأ ىف أدب < ىمالسا ىرامعم ثدح

 ةيبرعلا ةرامعلا خيررات ىف ةماه تاروطتو جئاتت دعب اميف هيلع تبترت « رطخلا

 * ةيمالمالا

 حجبت نأ دعب « ةيوبنلا ةرجهلا نم ىلوألا ةنسلا ىف ثدحلا كلذ رئاشب تأدب

 « ةرونملا ةئيدملا » مسا اهيلع قلطأ ىتلا برثي ىلا لوصولا ىف هباحصأو لوسرلا

 ىلع هتوعد رشنل ةدعاق اهنم ذختاو اهلهأ ءرصنف « هل شيرق داهطضا نم صلخيل
 ٠ نشيرق رافك مامأ فوقولل مهدادعاو نيملسملا ىوق عيمجتلو « قاطن عسوأ

 م 69 هتيب لآلو هبسفنل اراد لوسرلا ططخ امدنع ىراسملا ثدحلا كلذ رهظ

 166 1 ص © 6 5 ج © مابشه نيا ةريس © 58 ب ؟. 1 ص ؟قادلبلا حوتف : ىرئالبلا (1 311
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 لوسرلا مايا دنم ةبراممملا ديلاقنلا حوضضو

 . ( طقم ) لوسرلا مايا ةئيدملا دجسم ل١ : ش

 ةماق ىلع ولعت داكت ال ناردج», هطاحأ عساو ءانف اهمدقتي تارجحلا نم اددع لعجو
 اهب ىمتحي ةلظ وأ ةّنفْص هانفلا .نم ىبرفلا ىلامشلا نكرلا ىف لعجو < لجر
 مهمم سرادتيو نيملسملاب عمتجيل لوسرلا اهف سلجي ناكو < هباحصأ نم ءارقعلا

 منع 00 مهب ىلصي ناكو « ٍىمالسالا نيدلا ىلا ةوعدلاب لصتي امو مهنوئش
 ٠ دجسملا ةفص رادلا تفخأ مث نمو ٠ ةيمويلا ةسمخلا تاقوألا ىف رادلا
 ءانب بولسأ ناكو ٠ ةئيدملا جراخ ءاف دحسم ىف اهنودؤي اوناكف ةعماجلا ةالصلا

 «هف قئأت ال اطسسب اهفيقصو ءاسنلا تارجحو هتلظو ةنيدملا دحسم ناردج

 نيللاو «فقسألا هفعسو هعورفو «تاماعدلاو ةدمعألل لخنلا عوذج هف تمدختسا

 فصنلا ىف لوسرلا ىقلت نأ دمب ديدج روط ىف طيطختلا لخد مث ٠ ناردجلل
 وه اهيلا هحتي ةلبق ةبكلا ذاختاب هبر نم رمألا ةرجهلل ةناثلا ةئسلا نم نابعش نم

 طسو ىف لمجو بونجلا ةهج ةيئاث ةلظ لوسرلا فاضأف ٠ مهتالص ىف نوملسللاو

 126 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 مالسالا يف هبرعلا ةرامع حرص ىف ةئبل لوا لوسرلا دجسم

 ( روظنم ) لوسرلا مايأ ىف ةئيدلا دجسم با' : ش

 لمعتسي دجسملا راصو ١ » 20 ٠ : ش ) ةلبقلا نيعت ةمالع ىبونملا اهرادج
 لوسرلا اهدقعي ناك ىتلا تاعامتجالا ىلا ةفاضالاب < تاقوألا بلغأ ىف ةالصلل
 تارجحلا ىدحا ىف هناحصأ هنفد « هبر راوج ىلا لقتا الو ٠نيملسلاب اهبف ىقتليو

 امنسم هربق اولعجو « ةشئاع ةرجح ىهو « دجسملل ةقصالم ةديشم تناك ىتلا

 ” ضرألا حطس قوف
 ٠ 60 ( م 809/ ) ه 18 ةنم ىف دجسملا ةحاسم ىف باطخلا نب رمع داز مث

 هلملو « ةلبقلا ةلظ قمع نم ديزيل ةرامعلا هذه ةصرف زهتلا دق هنأ انلغ ىلع بلغيو

 دقو < نحصلا وأ ءانفلا نم ةيقابلا ةئالثلا بناوجلا ىف ىرخأ تالظ اضيأ فاضأ

7141-0 ,1 344 
 . ةميرالا بهاذملا ىلع هتفلا باتك (؟)

 2184, 1, 9. 20.6 ؟. : ص 6 ىرئالبلا  ؟.6 © ؟.8 : نص 4 ؟ :ج « دعس نبا تاقبط ©

 ا ل



 نامثع مايا دجسملا روطتل ةلحرم رخا .
 سس سس ل مس سس

 . ( ظقسم ر نافع نب نامثع مايآ ةنيدملا دهسم ل 5 : ش

 لوسرلا دهع ىف تديش ىتلا ةيللصألا ناردجلا نم قي مل هنأ ةدايزلا هذه نع جتت

 لمتحملا نمو ٠ لوسرلا لآ تارحح هب قصتلت تناك ىذلا ىقرششلا رادحلا ىوس
 ىتلا ةرلمعلا ىف اهضعب وأ اهلك تفضأ وأ تددج دق ثالثلا تالظلا كلن نوكم نأ
 | 99 ةرجهلا نم ؟4 ماع ىف ةيناثلا ةرملل دجسملا عيسوتل نافع نب نامثع اهأدب

 دجسم لوأ طيطختل ىئاهنلا لكشلا لماكت كلذبو (٠ 4 <” ش )< (م 554 )

 :ىص ؛ 5 ؛ ج « نادللا باتك : ىبوقميلا 4 !59- 1564 : صص « ةصمالخلا : ىدروهملا )١(

 3 نمسا ؟ : ج « خيراتلا ىف لماكلا : رئالا نبا 2< ؟مه1 : ص © |! : ج « خيرات : ىريطلا 2« ١

 .الا : سا 1: اج 2 كه

 اي 3



 ماعلا ىق ىلوألا دجاسملا ةودق ىوبتلا دحسلا

 ( روظنم ) نافع نب نامثع ٍمايَأ ىف ةئيدملا دجسم .-- 4 : ش

 ططخ# ىف هيلع اوراسو نوملسلا هب ىدتها اجذومن راص دقف مث نمو « ةنيدملاب
 ضعب عم ثيدحلا رصعلا ىف دجاسملا ضعب هيلع ىنبت تلاز الو « ةريخألا روصعلا ىتح لوسرلا ةرجه ذنمو « برغلا ىلا قرشلا نم هلك ىمالسالا ملاعلا ىف دجاسملا
 ظافتحالا عم نكلو « هانبلا بيلاسأو فيقستلا قرطو تالظلا ماجحأو بسن ىف ريفغتلا
 ناوريقلا دسم طيطخت ىف من غ "7 ( ه : ش) ىلوألا ةفوكلاو ةرصبلا دجاس لعطخمت ىف كلذ تداح مقف ٠ طقف ةلبقلا ةلظب اهيف ىفتكيو « نتيناجلا نيت نع كلذكو « ةلبقلا ةلظل ةلباقلا ةهجلا ىف ةلظلا نع نايحألا ضعب ىف ىننتسي دقو ٠ ةلبقلا ةلظ اهربكأ ةمبرألا بناوجلا ىف هلوح تالظو فوسصكم طسوأ نحص نم امئاد دجسملا طقسم نوكتي ناك ثحبب طيطختلل ةيسيئرلا ةركفلاب

 عروق 1, مم. 19-16, ماو 6. 2 ؟(41 1 ص ا“ ١ : ج « ىربطلا ( 1 : نص 2 8 : ج « ىلالا نباو ؟ 13 : ص « هيقفلل نبا ؛ 580 : ص ؛ ىدئالبلا (!)

584 



 اسيل
 ( كناسم ) لوالا دجسملا : ةفوكلا ل م : ش

 لخادلا نمحرلا دنع هانب ىذلا ةيطرق دجسم كلذكو 27 ( 4 : ش ) هرمأ لوأ ىف
 ٠ ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلا ٠ ( 7: ضش )

 هنآ ةنيدملاب لوسرلا دحسم نع ثيدحلا قاس ىف ركذي نأب ريدج وه اممو
 «(م”90) ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا ذنم اليل هتءاضال تيزلا ليدانق هفقس قلع دق
 ٠ 20 لخنلا عونج نم ران ءوض ىلع ىدؤن كلذ لبق ءاشعلاو برغملا ةالص تناكو

 8.طكشنر آر 22. 138-161, 818. 147: )١(

 1آطأ1ل., 1, ج 6 5
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 نيفرشتسملا_معازمو ةصكلا لوح تالقلإ

 « اهتعنص بِيلاسأو ليدانتلا قدمت
 ملا ةن : ' دعو ءارد ىلع ةءاضالا بيلاسأب برعلا هنأ

 نوحنللا هنن دماج عورتا طر انوع جاجزلاو فزحلا تاع
 ةيارد ىلع اوناك مالسالل ةوعدلا مايق تقو ىف برعلا

 لللد كلذو

 انص بيلاسأب ىلاتلابو
 نأب انداقتعا معدي امم ٠ ةقطتلا .

 ٠ نونفلاو ةرامعلا نم ىرخأ بلاسأو عاونأب

 ٍ عضو امو. ةئيدملاب لوسرلا ذيمسم ليلتي ري
 تفحز ده لزاملاو رودلا دجو امدنع « ةكو : ا

 كك و امدنع < ةكم ىف باطخلا نب رمع هلمف امف نحصلا
 رئامعلا ةلازاب رماف ٠ اهل فاءطلا ٠ 00 8 ل

 0-35 1 1 داوطل نع سانلا قوعتو ةيعكلاب قصتلت تداك ىتح

 اياوبأ هيف لمجو « حبباصللا هيلع قلعت تناك لجرلا
 نافع: نب ناملع اج مث ٠ 7 ةدع

 00 ىذا ءاضفلاب طيحتو «ةقطنملا كلتا نم ةمبرألا بناوحلا ىف تالظ ءانبب رمأف
 لماكتو ٠ '( م44 وأ 1 د 3

 مالا انت 0 / 144 2 ه 55 وأ ه 4 ماع ىف كلذ ناكو م ةبكلا
 رصا 0و ىتح ةمئاف هطيطخت ةركف تلظ ىذلا ىكملا مرحلل ىئاهنلا لكشلا كلذب
 ةفاضالاو ريمعتلاو دب دحتلا لامع عيان نم مغرلا ىلع

 ٠ ةفلتخملا روصعلا ىف عسوتلاو

 ببسي نأ © طزوب زتيدو ةمصع-#ومزع لوب نيل نم لك لواح دقو

 <« لوسرلا رصع قبيسي رصع ىلا ةبعكلا هطسوتت ىذلا ءاضفلا لوح تاللثلا لمع

 ىف دهاشي ىذلا ةيماسلا سانجألا دبامم طيطخت ىلا ةركفلا كلتا عجرم نأو

 ىتلا تالظلا ةركف ناب لوقلا ىلا لميل كلذ لكو ٠ اهريغو ةيقنيفلا بئارخلا

 < مالسالا لبق ىككملا مرحلا ىف لمع امم ةسبتقم تناك ةنيدلا دجسم ىف ترهظ

 ىلا امهيار ىف بسر نا بحي تالظلاو نحصلا ىذ دحيسملا ططخت ناف ىلاتلابو

 « مهل هب نوئيدم نيملسملا نأو « مهريغو نيقنيفلا لثم نيساسلا نم نيملسنأ ريغ

 حضاوو ٠ىمالسالا نيدلا سوقط ءادأ ىلع مهدعاسو مهب طبحملا خانملا قفاوي هنأ ذا

 مل تالظلا نأ ىلا اهبنتي مل امهنأل هذه امهتلواحم ىف الف دق زتيدو لوب نيل نأ

 لوح تالظ نم ةف

 حضتيو

 )١( 8©.19عاهظأ :© هه : صم «ىرثاللا © هو ه4 :ىص 6 8 :ج 4« ىفرزالا .2 ,1 .881.4

  11[, 20. 961-44ةمسصقتل,

 © ( : ج « ىبوقميلا خيرات © 81 هم ؛ ص ؛ ىرثالبللا ؛ ه0 : ص 4 5 : ج ؛ ىقرزآلا (؟)
 2( 39 : ص «( #” : جب « رئالا نبا « 5811 : ص 4 ١ : ج ؛ ىربطلا خيرات 2 :1486-1١6١ ىع

 8.ةلضش.ر آر 2. 31, 4. 805. 6, 7 5 6 16 1 ص ؛ ١ : ج « ةرهازلا موجنلا : نماحللا وبا .
 27 نوعنعصتعال : 6 وعطنعطعع لمع 5204 ةاعالطمب م. 122 : ةقللتك : تيتو متعب يب دنع ر ةقعسعت :
 قممفلعب 1711, مو. 16و75 زر تيموسعلا : 15م كفو ذه قط 603, (نم ةعطق ءماموتمب ؟0ل. 011[2)
 م. ورز ةممو وداع: عع طع ةدعدمعمم ذه ةوروتم م. 52 : هامعن طاع 2 16 11. 95

 طوماع : قمع نك طع 5دمومعسم نص ظهروا, م. 52 : دلعسن طلع ؟مسعع لمع اهطستمتطمع انقاطعتر ه١ 25+ يعودعللا : 256 1مامو زم قط. 608, نه ةعطمعمادوتم, هل. 5011, م. 97) ذ ٍ / 1 1 5 ر ةعمم- ©)

 فل



 ةيرشبلا عير ىف ةيمالسالا ةيبرملا ةراضحلا را
 ا و رج دعت د و ل 0 رو ع

 نيو ةلقلا ةفاضا دمي ىأ © لوقلا قيس امك اه *6 هلم ىف الآ ةسكلا لوفي دن
 1 ٠ ةلس نيرشعو عبراب هنيدملاب لوسرلا دح 5

 انف

 مهتاحوتف اوادب دق زاجحلا ترحم نأ ىجلا نم هنأ ىلا كلذ نم صلخيو

 نيردلا ناكرأو قادعأ مهناهذا ىف نترولبت 0 نيدشارلا ءافلخلا رصع ىف ىلوألا

 ةيداملاو ةيحورلا تاجايتحالاو بلاطملا مهمامأ تحضتاو « هب اونما ىذلا ىمالسالا
 لئاسولا نم مهنكمي ام لك نوسبنقيو نوركتبي اوذخأ دقف مث نمو < هل ةمزإللا
 مج هتلمف ام ىلع اوجرخبي مل اذه ىف مهو + كلذ لك ةيبلت ىلع مهدعامت ىنإإ
 نم « ضرألا رهط ىلع هدوجوو ناسالا ةايح رجف ذنم روصعلا لك ىف تاراضحلا

 تراس امك « اهريغو ةطئزيبو ةنامورو ةيقيرفاو ةيسافو ةميدق ةيفارعو ةيرصم
 ريغ ىلا « ةضهنلا رصعو ةطيسولا روصعلا ىف ابوروأ تاراضح لاونملا اذه ىلع
 ٠ اهراكنا نكمي ال ىلا ةلثمألا نم كلذ

 جئاتلا نأش نم لالقالا هنكمي ال اصعت سانلا دشأ ناف رمأ نم نكي امهمو
 دمحم روهظ ىلع تيترتو « ةيرشبلا خيرا: ىف تنثدح ىتلا ةريطخلا ةيراضحلا
 نيدلا اذه راشتا ىلعو ىمالسالا نيدلا ىلا ةوعدلا ثبي هماق ىلعو ىبرعلا ىبلا
 ميلاتو ةديقع نم هب ىتأ امب دمحم هئدحأ ام ناف ٠ ملاعلا نم ةريبك ةقطنم ىف

 هينام ىلا معدشرتو < ميوق قلخ ىلاو « ميظع دحاو بر ةدابع ىلا سانلا اهب وعدي
 ىرجم ىف ةماه لوحت ةطقن دمي كش ال كلذ لك « ةيرشبلا حالصو مهحالص

 ٠ ملاعلا تاراضح

 الو ٠ ةيرشلا خيرات ىف رخآ ثدح ىأب ثدحلا اذه ةئراقم نكمي الو

 نم اهيلع بترت امو ةريبكلا هتلمحب ىنودقملا ردنكسالا مايق ىوس ديعب نم هنم برتقي
 ةرييك ةمقر ىف ترضتناو < قيررغالا دالب نم تعبن ةيراضح ديلاقتو تافاقثو راكفأ رشن
 ةلمح جنات ضعب تهباش كلذبو « ايقيرفأ نم ىفرشلا لامشلاو ايسأ برغ نم
 امهنم لكب تطاحأ ىتلا فورظلا نأ ريغ « دمحم ةوعد هنع ترفسأ امب ردنكسالا
 نم لك ىف ةفلتحم تناك « هقيرط ىف هتمفد ىتلا زفاوحلا كلذكو « هنأشن ىف
 ٠ فالتحالا لك نيتلاخلا

 ةحيضان ةقيرع ةراضحب متمتت تناك دالب ىف دهملل ايلو ردنكسالا دلو دقلف
 باش وهو هدلقتف « ءرظتني كلملا جات ناكو ٠ ةابحلا ليس اهيف رفونتو « ةفومرم

 .ةريبكلا ةيركسصلا هتلمحب موقي نأ ىلا ماقتنالا بحو بابشلا سامح هعفدو « عفاي



 هيو و صا لام لب_ارامعتسا نك مل دمحم ةوعد ةياده

 رمع ىف مهب اولكتو لف نم مهدالب اومحتتا ءرزإ دل

 سارا سا ار
 دحاولا اهحتفي كا ىللا الا ىف هنلهلا 4 8 : كك 0 . م

 5 4-2 ا رعألا ةراضحلا رشن  ضرفي هدلب
 نا ىلا « هدعب نم هدالوا هلراوت هداوف نم دئاقل اهنم الك عطقيو © رخآلا دمب

 فده ناكو ٠ فورظلا بسح ترصفو تلاط تفولا نم تارثف دعب مهمكح شرفا

 ذوفنلل ادبأ ةعضاخ اهلمجت ةيقيرغا ةغبصي راطقألا كلت غبصي نأ كلذ نم ردنكسالا
 راطفألا كلت ىلا تءاج ىنلا نونفلاو ةفاقثلا نم اريبك اءزج نأ ريغ ٠ ىفي رغالا

 باذ دق « « ةيسدللا ٠ ةملك تاراضحلا ءاملع اهيلع قلطي, ىتلا نونفلاو ةفاقثلا ىهو

 تناك ىتلا ةليصألا حمالملا ضعب اهيلا دوعت تذخأ ىتلا ةيلحملا تاراضحلا ىف تقولا عم

اهنم لك زيمتت ةديدج تاراضح اهنم رولبت تأدبو « لبق نم اهنم رطق لك ىف ةدئال
 

 ىرسجم ىف يلوا نادل نم بساورلا ضعب ءاقب عم نيلحم قوذو قباطب

 ٠ ىرخا انايحا ىفتختو اناحا بساورلا كلت حضت تناكو « ةديدحلا تاراضملا

 اهدعب نمو ةيسرافلا ةراضحخلا تماقو « دنهلا ىف ةقيرغالا ةيذوبلا ةراضحملا تماقف

 ترششتنا نأ ىلا ماشلا ىف ةيتسنيلهلا ةراطحلا تيقبو < سرافو قارعلا ىف ةيئاماسلا
 نمو رصم ىف ةيملطبلا ةراضحلا تماقو ٠ ةطنزسلا ةراضحلا تماقو كانه ةحسملا

 ةراضملا تكتحا دقو ٠ ةيطبقلاب ةفورمملا ةحسملا ةطئزيلا من ةيامورلا اهدعب

 ٠ ةحرش ىتأس امك ةددعتلا تاراشملا كلتب رمألا ءىداب ىف ةمالسالا

 هلفك نم هحنم ام الا لام الو ءاج ال اريقف امتي دلو دقف ىبرعلا دمحم امأ
 برقت عاقب ىف ميقت لئابقلا نم تاعومجم طسو ةعضاوتم هنأشن تناكو ٠ هبراقأ نم
 ٠ اهل ةحلاص اهنم ةلبقلا اهدجتت ىتلا ةمبلل اعأ اهضعب نع دعتسا وا

 ةلوجرلا ةلحرم غلب نأ دعب ىمالسالا نيدلا ىلا ةوعدلاب دمحم فلكو
 نيللاب هتوعد أدبو ٠ ةينانالا ريخو مهريخ هيف ام ىلا سانلا ىدهي ماقف ٠ ةجضانلا
 عقد نم اصانم دجي ملف ٠ ناودملاو ديكلاب هؤادعأ هأداب ىتح حماستلاو بيغرتلاو
 هؤافلخ عباتو ه٠ هعم هتوعد ترصتنتاو رصتنا ىتح هسقن نعو نيملسملا نع ىذالا
 تلخد ىتح « انايحأ ملسلابو انيح برسحلاب كلذ ليس ىف اوعسوتو « ةوعدلا رشن
 لبق نم اهمضخأ دق ىنودقلا ردنكسالا ناك ىتلا راطفألا مظمم مالسالا ءاول تحت
 نم ةمظعلا ةعقرلا كلنا ىف مالسالا لغلغتو ٠ ىرخأ اراطقأ اهلا نوملسملا فاضأو
 ةتسلهلا ةراضحلل ثدح ام سكع ىلع نكلو ٠ هروذج اهف ترشتاو « ضرالا

 ناف < لبق نم انرشأ امك ةفلتخملا قطانملل ةيلحملا تاراضملا ىف اهرثكأ باذ ىلا
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 ماع مكحلا اساسأ دخؤيال ديحو لثم ةرخصلا ةبف

 . رو , ةتقتوي ىف اهرهصو تاراضحملا كلت نم اريثك باذأ ىذلا وه مالسالا
 قارشابو « راطقالا عيمج ىف ةيقن ةيوف ةيمالسا داع برعلا ىديا ىلع تأشن دين م ا : 0 8 . 5 ٠

 روصملا تيقامت املك اراهدزاو اضن دادزت تدخاو « ةيبرعلا سانجألا نم هجوتيو
 نم هراطفأ باصأ امم مغرلا ىلع هلك ىمالمالا ملاعلا ىف ةطبارتم ةكسامتم تللظو
 رم امم مغرلا ىلعو « هسفنب اهنم ريثكلا لالقتساو « اهنيب ةيسانسلا طباورلا ككزت
 4 ةسصع تاقوأو بورحو تامزأ نم دالبلا كي مظعم هب

 نفو ىف من « ةرشابم ةيمالسالا ةوعدلا قبس ىذلا تقولا ىف كلذو « صاخ هجوب زاجملا ةقطنم برع ىلعو «ماع هجوب ةيلهاجلا برع ىلا بسن ام ىلع اندر كلذ
 ةئه ىف مهرب وصت ىلا فدهي ىذلا مكحلا وهو ٠ مالسالا ردصو ىحولا لوزن
 ىنازج مكح وهو « ةيندملاو ةراضحلا نم ءىش ىلع اونوكي مل نييذلا نييئادبلا جمهلا
 جهانملاو قئاسقملا عم امامت ضراعتيل هنا لب ىملع وأ ىقطنم نداحإ ىأ ىلع موقي ال
 ٠ نيهاربو ةلدأ نمو ةضشانمو ليلحت نم ءاند رس اه ىف ايار امك ثحسلل ةيملعلا

 تنتك ىتلا ةصالخلاب نالصتت نيتماه نيتظحالم ىلا راظنألا تفلنا نأ انمهيو
 ٠ ىئادبلا مالسالا نع

 ةرامعلا خيرات ىف اديحو الثم الا سل ةرخصلا ةقا ىتبم نأ : ىلوألا ةظحالملا
 هذه اهف بتكت ىتلا ةظحللا ىتحو لوسرلا ةرجه نم كلذو < ةيمالسالا ةسرعلا
 رق رشع ةمبرأ ىف ديحو لثم نم ثحاب ذختي نأ فاصنالا نم سلو ٠ تاملكلا
 مدعي مهعيمج لئاوألا نيملسملاو برعلا غمدي. اماع امكح هساسأ ىلع ردصي اللد
 ىذلا مكحلا مظن ىلا ةراشالاب همعدي نأ لواحي مث ةيراضحلا ىحاونلا ىف ةلاصألا
 ىف ةيطنزيبلا مظنلا ىلع موقت تناك اهنأ ىلاو « ةيمالسالا ةبرعلا ةلودلا اهيلع تراس
 ةكسلا مظن ىلا ةراشالاب هززعي مث * سرافو قارعلا ىف ةيسرافلا ىلعو  رصمو ماشلا
 مادختسا ىلا تقولا كلذ ىف نيملسملا برمعلا ءاجتلاو « لوادتملا دقنلا مظن ىأ٠
 ىف ءاتركذ نأ قبس امك « ةيضفلا ةيناساسلا مهاردلاو ةيبهذلا ةيطنزيبلا ريئاندلا
 ٠ ليلق دمب اذه لك ةشقانم ىلا دوعنسو + ةصالخلا كلتل اهب انيتأ ىتلا ةمجرتلا

 ةيمالسالا نونفلاو ةرامعلا لوصأ ةشقانم ىف ثدحيي مل هيأ : ةيناثلا ةظحالملاو
 نكست تناك ىتلا ماوقألاو سانجألا ىلا ةرباع ةراشا ولو نيثحابلا دحأ راشأ نأ
 ةميمص ةيبرع لئابق « مهمظمم وأ مهلك نكي مل نا « مهنم ناك هنأ ىلاو ماشلا دالب
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 نوملصم برع نوب رامعم اهانب ةرخصلا هبف

 « ةرخصلا ةف م : لكش

 ىف نيمبقلا برملا ةرذانملا مهئافلحو نينااسلا دض ةلودلل ةقرشلا فارطألاو
 ةببق ءانب ىلع ةيماشلا تاريئأتلا تحننم ىتلا زه6 لا ةبسن نأ ىأ ٠ قارعلا ةقطنم
 ٠ لفألا ىلع اهنم ريك طسقب وأ اهب ءاحبالا ىف برعلل لضفلا دوعي 2” ةرخصلا
 ىتح ماشلا ةقطنم ىف دئاسلا نيردلا ىه ةيحيسنملا تناك دقف برعلا ءالؤه ةيايد امأ

 ه1 ةنس ىف سدقلا ىلع نوملسملا برعلا ىلوتسا امدنع ىأ « ىم السألا ىبرعلا حتفلا

 4( م5819 ) هال# ةةلس وه ةرخصل رخصلا ةبق ءانب خيرات نأ انملع اذاف + ( م 764)
 سدقلا ةئيدمو ماشلا ةقطنم تراص نأ ذنم اماع هو وحن ىضقنا دق هنأ وه اذه ىنممف

 ىف نيملسملا برعلا ددع ديازت ىف اريبك كش كانه نأ نظن الو ٠ ةيمالسا ةيبرع
 جاتحي ال هب ملسم رمأ اذه نا لب < مالسالا قاتعاب وأ ا ا
 مهمظعم ناك ةرخصل ١! ةقاءانب اولوت نيذلا نيساشلا ناف رخآ ىنعمب , وأ ٠ ميعدت ىلا

 دنع لصفتلاب كلذ حرشنسو ٠ انناث نيملسملا نم مهنم ريثك ناكو « الوأ برعلا نم

 ٠ ( 888-85 : ص ) هلصأو بارحملا نع ثيدحلا

 8لاش.م 1, 9. 90.

 الك



 نوماس برع نوي راهعم اهان : سل

 : ىددقلا .1٠ : ش

 «(لخادلا نمز ةرخصلا ةبق



 نيحتافلا_برعلل ميكح فرصت ةيرئدالا مظنلا ءاقب

 اندجول ( مه : نش ) ةرخصلا ةف طقسم طلطخت ىلع ةعيرس ةرظن انيقلأ اذاو

 اهريغ ىف وأ ماشلا ةقطنم ىف ةيطئزيبلا رئامعلا جذامنل ططخ# ىأ قباطي ال هنأ

 نم ديش ىدلا ضرغلا عم قفتيل اهنم سابتقاو ريوحت وه لب ٠ ( مس اء: ضش)
 ىلا دمحم اهنم جرع ىتلا ةكرابملا ةعقبلا ىهو « ةرخصلاب طبحب نأ وهو ءانلا هلجأ

 رفوي نأ طيطختلا ىف ىعور دقف اذلو ٠ اهيلا ةكم نم هبر هب ىرسأ نيح ءامسلا
 فلتخي. رمأ وهو ٠ اهب كربتلل اهلوح فاوطلا ضرغ من « ةعقبلا كلت نيعت ضرغ
 تاذ ةيطئزبلا ةينيدلا رئامعلا كلت هلجأ نم تديش ىذلا ضرغلا نع فالتخالا مامت

 ةينيدلا رئامعلا كلن تاطيطخم ناف « رمأ نم نكي امهمو ٠ © ةهباشلا تاطيطختلا
 ةينامور تاطيطخت لصألا ىف تناك لب « ةيروس وأ ةيطئزبب تاراكتبا تسل ةطنزيلا

 * ةقيرغا لوصأ نم اهرودب تذخأ « ةقباس ةشد

 امامنا

 دكأتىلا هجتت ىنلاو « لبق نم اهلا ا رم ىرخألا تالواحملا ىلا دوعن مث

 نورقتني اوناك مهنأب ىومألا رصعلا ىتح مالسالا لوأ ذنم نيملسملا برعلا ماهتا

 ةلمع ىلع نودمتعي مهلعج امم « ةكسلل مظنىلاو ةيمالسالا ةموكحلا نوئسشل مهميظنت ىلا

 ةلشاف تالواحم ىهو .٠ 29 ةيناماسو ةطئزب نم اهوحتف ىتلا دالبلا ق ةمئاقلا مظنلا
 *ءااضيأ

 ماظن نم اوريغو اراطقأ وأ ارطق موق حتف نأ خيراتلا ىف ثدحي مل هنأ كلذ
 ةلاح ىف ىبرلا حتفلا دنع تناك مظنلا كلت نأو اميس « ةليلو موي نيب اهيف ةموكحلا
 ةرتفل ةيئاساسلا ةلودلل ةعباتلاو ةيطنزيلا ةلودلل ةعباتلا دالبلا نم لك ىف ةرقتسم
 دق ةيمالسالا ةبرعلا ةلودلا نكت : مل كلذك ٠ ديزن دقو نورف ةئالث نع لقت ال

 نب دلولا دهع ىف الا اذه ثدحي ملو « اهتدحو تلماكتو اهتاحوتف تلمكتسا
 ةبرعلا ةلودلا اهنم تنوكت ىتلا راطفألا ددعت ناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ كلملا دبع
 اهنيواودو ةيموكحلا مظنلا ليدعت ىف لهمتلاو ثيرتلا ىلا وعدي كش ال ةمالسالا
 نم ناك هنأ دقتملو ٠ هباتملا براشلاو تاغللا تاذ راطقألا كلت فلتخم ىف
 نسحو ةسايكلاب لهمتلاو ثيرتلا كلذ ففصوي نأ يللا قلمللاو فاصنالا
 وهو «ةموكحلا نب واود بي رعت م يلا ىذلا تفولا نأ كش الو ٠ ةماسسلا

 مققف, 1, مم. 78-70, 21ه8. 36, 29. 30. (1)
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 ىياساسلا_ىفقلا مهردلاو يطزيبلا بهذلا رايدلاب لماتي هلك هلا ملاعلا

 ءسيرعتلا كلذ مامتاو ةيومألا ةلودلا سيسأت نيب رثكألا ىلع نره فصن زواجني ا
 ٠ بيرعلا كلذل ةميلم سسأ عضوو ةساردو بقرت ةرثق ناك لب <« ىدس عضيب مل
 يناج ىلا ةفاصحو ةسايس لاجر اوناك مهناب نيملسمللو برملل دهشي رمأ وهو
 ٠ ١ ةيركسلا مهناردب

 مادختسا ىلا نيملسملا برعلا ءاجتتلاو دوقنلا كسو ةلاملا مظنلا ةهج نم امأ
 كلذ ناف « ةضفلا ماردلا نم ةيئاماسلا ةلمعلاو رياتدلا نم ةسهذلا ةطنزبلا ةلمملا

 ةيخيراتلا عئاقولاف « كلذك دعب نأ فاصنالا نم سيلو « برعلا ىلع اذخأم سل
 مك حوضو ىف رت تنولا كلذ ىف ملاسملا دالب ىف تالمملا كلت نع ةفورعلا
 .٠ نوقرشتسملا مهيلا اههجو ىتلا ةمهتلا دنفي امب « اهل برعلا مادختسا باسأ

 ىذلا تقولا ىف ملاصلا لود ىوقأ تناك ةيطنزيبلا ةلودلا نأ فورعملا نمف
 تاذ تناك امك < ريك ىسايسو ىداصتقا ذوفن اهل ناكو < هدعبو مالسالا روهلظ قبس
 دوهج صتمتو اهتاريخ لفتست تارمعتسم نم هكلمت تناك ال كلذو ٠ ميظع ءارئ
 مجانم ىنغأ اهيدلو < ملاعلا ىف ىرحب لوطسأ ربكأ ةيحاص تناك كلذك ٠ اهلهأ
 ٠ تقولا كلذ ىف بهذلا

 < ةيعذلا اهريئاند ملاعلا دالب ىلع ضرفت ةطئزيبلا ةلودلا تناك هلك اذهل
 ةريزج لثم « ةفرشلا تاطحملا دالب ىلا اهب لمامعتلا دتما ةيلود ةلمعب هشأ تناكو
 « انزموتلا ٠ و عمان3به «سودلوسلا» ةلمعلا كلت مهأ ناكو ٠ اهريغو نالس
 اوناك امدنع نيضاساسلا نأ لب * 26١ بهذلا نم ارانيد لداعي امهنم لكو 00
 رياندلا ىلع نودمتعي تفولا سفن ىف اوناك مهناف مهمهاردل ةضفلا نولمعتسي
 ىلا رمألا لصو لب ٠ © بعذلا ىلا مهراقتنال اضيأ لمامتلا ىف ةطئزسلا ةهذلا

 برضي نأب مهنبب اهودقع ةدهامم ىف نيناساسلا ىلع ةطنزيلا ةلودلا ىلمت نأ
 ةكملا ىوس ةيبهذ ةكس اوذختي ال نأو < طقف ةضفلا نم ادوقن نويناساسلا
 . © لماعتلا ىف ةيرراخلا ريئادلا نم ةطنزيلا

 ةلودلا ةرطابأ نا لب بصحف نيناساسلا ىلع نييطنزيبلا ذوفن رمأ رصتقي. ماو
 ريغ زارط ىأ ىلع ةيهذ ةكس برضي نأ مهريغ دحأل اوحمسي مل ةيطنزيلا

 اقل ؛ نص 4« (19956 ل ةرهاقلاب بتكلا راد ةمبطم ) ةيبرملا ةكسلا رجف : لوالا ءزجلا « تايمنلا ملعو ةيبرعلا دوقللا ةعومجم ؛ ىمهف نمحرلا دبع )١(
 1 ١ . 89 : ص 2« قباسلا مجرملا (0
 . مو »6 : ص ؛ قبالا عجرملا (0

 و17884



 هيي الا ةلورلا رف نب جوتوم ل ل هيبهذ ةكس برض هطنزببلا ةلودلا رغ ىلع عونمم

 برض نيح هجن رفلا كلم هلمف ام ركنتسا دق لوألا ناسسج نا ىح « مهزارط

ا هسفن سرفلا كلم هيلع ؤرجبل نكي مل رمأ وه وهو« هتروصو همساي ةيهذ ةكس
 ىذل

 برضي نأ ىلع ردقي نكي ملو « ةيضفلا هكسلا برض ىف ةقلطملا ةيرحلا هل تناك

 عيمج ىلع مربحم وه امك هيلع مرج قحلا اذهف « هتروص لمحت ةيهذ ةكس

 نلف ةكسلا هذه لش ( سرفلا كلم ىأ ) برض اذا ىتحو «(؟ ) ةرباربلا

 ةيروطاربمالا نع ءابرغ وأ هاياعر نم اوناك ولو «همم رجاتي ىتلا بوعشلا هنم اهلفت

 ه © « ةيامورلا

 ريناندلا ىلع لوصحلل اريك دامتعا دمتعت تناك ةياساسلا ةلودلا ةيلام نا م

 ةيريرجلا ةشمقألاب ةيضاخا ) تيساارتلا ) ةراحتلا روع ىلع مهل ةمزاللا ةيهذلا

 سداسلا نرقلا ذنم ةديدش ةزه نييئاساسلا ةيلام تزتها دقو ٠ ةطنزب ىلا ةرداصلا

 تصلخت 0 نرقلا لئاوأ ىفو ٠ اهتيروطارسأ ىف ز زقلا ةدود ةطئزب تلخدأ امدنع

 عقوأ امم ٠ " ريرحلل ةردصم اهرودب ىه تحبصأو « نيقارعلاو سرفلا ذوفن نم

 1 ٠ ىلام قيض ىف نييئاساسلا

 ىلهالا رصعلا رخاوأ ىف ملاعلا ىف ىدقنلا لماعتلل ةيلودلا ةلاخلا تناك كلت

 ةطنزبلا ةيهذلا ريئاثدلا ىه ةدئاسلا ةلمعلا تناكف ٠ مالسالا ردص ىفو رخأتلا

 مالسالا ردص ىفو ةلهاجلا ىف برعلا مامأ نكي ملو «ةيضقلا ةياماسلا مهاردلاو

 دالبو نييطنزيبلاو ماشلا عم ةيراحتلا مهتاققص ىف اهب لماعتلا نم « مهريغ لثم < اصانم

 الضف اذه « اهب لماعت تناك ىتلا دالبلا كلت نم ىوقأب اونوكي مل مهف « نينئاماسا

 كلت لماعتت تناك ةيمالسالا .ةيبرعلا ةلودلا اهنم تنوكت ىتلا ايرقت دالبلا عيمج نأ

 تاوطخ ىف الا اهريغت ةمكحلا نم نكي ملو 4 ةدع نورق ذنم ةكسلا نم عاونألا

 جارخلاو ةيزجلا ةيابج ثيح نم ةلودلل ةيداصتقالا نوثشلا ىلع رثؤت ال ةبجيردت

 ٠ اهريغو

 ٌدوفنلا ةحاصو < لوطلاو لوحلاو وطسلا تاذ ةطئزسلا ةلودلا تناك اذكهو

 اه نوسستيو اهلاضوأ نونطغ :نومابتلا فرسلا دش ىثا ربكلا لوتلا

 برمعلاىلع لهسلا نم نكي ملو ٠ اهتاموقم لكب ةيئاساسلا ةلودلا ىلع اوذوحتسا امك

 )١( نم © ىمهت نمحرلا دبع ١  56؟ه ل .

 )( ص (2 ىمهت نمحرلا دبع : 79 ٠

 م



 00 نيه ةيكينزيبلا ةلودلا حث ىلع عونمم

 كنت ىف ةلالاو ةيموكحلا مظنلا لك اولدب نأ مهريغ ىلع الو نيملسلا
 اطل لك رع ىفايعرسأ ما أ دن 0١ م فو

 لهمتلا ىلا نيمللا ميما 35 #4 .كللذ 2 ٠ اهادم - ال
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 ىناثلا لصفلا تالمتشم

 رصانع ىوس نوملسملا برعلا سبتقي مل « معزارط ةسارد ىف برعلا ىلع لماحتلا
 هليلسو ىقيرغالا زارطلا  مالسالا لبق طسوالا قرشلا ىف ةراضحلاو ةرامعلا ليصافتو
 2, تايلمحلا , ةيقيرغالا ةدمعالا , ةيقيرغالا ةمظتنملا ةيسدنهلا تاطيطختلا , ىتسنيلهلا

 ,ةيقيرغالا ةرسكتملا طوطخلا فراخز «ةيقيرغالا ةيليخنلا فراخزلا « ةيقيرغالا فراخزلاو

 , ةينامورلا اكيليزايلا ٠ ىنامورلا زارطلا  طسروالا قرشلا ىف ىتسنيلهلا زارطلا

 نيريصقلا ىف تامامحلا « ةينامورلا تامامحلا , ةينامورلا ةمظتنملا ةيسدنهلا تاطيطختلا
 ةدمعالا « هايملا رطانقو ةينكسلاو ةيراكذتلاو ةينامورلا رئامعلا ٠ ماسلاب نيد ومألا

 ,ةدمعالاو دوقعلا « ةينامورلا ةبكرملا ناجيتلا «ةينامورلا ليصافتلاو رصانعلا , ةينامورلا

 , ةيرامعملا تايلحلا , ةعطاقتملاو ةيلوطلا ةيبقالا , اهل ةلماحلا لاقتنالا قطانمو بابقلا
 , ايلاطيا ىف ةيكيليزابلا سئانكلا « ةيحيسملاو نامورلا  ةينامورلا فراخزلاو
 دجاسملا ىلع ةطنزيب ريثأت «ةيكيليزابلا ةسينكلا تازيمم « ماشلا ىف ةيكيليزابلا سنانكلا
 ةلودلا ةمصاع حبصت ةطن ريب « ةيطنزيبلا مث ةركبملا سنانكلا فيقسن ف , ةينامثعلا
 سئانكلل ةمظتنملا ةيسدنهلاطقاسملا , ايفوص ايا ( ةسيئنك ) عماج ؛ ةيقرشلا ةيناهورلا
 ,ةيوركلا تاثلثملاو بابقلا « ببدملا دقعلاو ىبيلصلا طقسملا « ىرخالا رئامعلاو ةيطن زيبلا
 ةيمالسالا تاصنرقملا , ةيحيسملا ةينيدلا رئامعلا ىف بابقلل ةلماحلا ةيمالسالا تاصن رقملا , ماشلاب دجويإ ىمالسا ىورك ثلئم مدقأ « ماشلاب دجوي ىقيقح ىورك ثلثم مدقأ
 جاتتلا , لصالا ىقارع سرفلا ةودح دقعلا ؛ لصالا ىماش ةطاقسلا رصنع « ارماس يف
 مك

 بدلا



 ,ةيتاسلا ةيورحرا» :تتيوكلا ول ئدتولا هاكئالا# تاكبشللا فرخرا» راي و ع

 رئابصلا ىلع نييطن ريبلا وطس « فراخزك ةيلاغلا داوملا لامعتسا ىف ىيطي يلا فب
 قاط , ىناساسلا زارطلا ب سسلانك ىلا ةينامو لا دباعملا نبا وحت < اهمرعو ةميدقلا ةينب دلا

 ةميلطلا ىف امئاد قارعلا رود «٠ سسراف ىفو . قارعلا ىف ةيناساسلا رانآلا . ىرسك

 ةيبقألا ءانب . ةيناساسلا فيقستلا قرط . ةيناساسلا ةرامعلا تازيمم . نسا هين

 نايقلا , خرصلا مامحو هرمع ريصق ىف ةيئاساس فيقس. قرط . بسدحلا نم بلاق رين

 تاهجاولا ىف ةرئاغلا تاوشحلا «, ةيباساسلا ةينكرلا تاسنلا

 رهلا اهناجينو ةيناساسلا ةدمعالا ةيناساس ةيرامعم رص

 ,ةيناساسلا دوقعلا .

 ,ىصاونلا ةدمعا «ةب ولقملا ةيم

  ةئلسملا تافإرشلا رصنع ٠ رجلا رصنع . فراخزلاو ةيناسساسلا ةيرامعملا تايلحلا

 ليصافتلا « مظتنملا ىسدنهلا طيطختلا ؟ هريغ نم ىمالسالا ىبرعلا زارطلا سبتقا اذام
 تاجنصلا .٠ ةطاقسلا . رسكنملا لخدملا وأ ةروشابلا « ةينكسلا تادحولا , رصانعلاو

 «فقسالا تايطغت ٠ ةيعافد رصانع « ايس'ر ةقلزنملا باوبالاو تايضرالا قوقش ٠ ةررزملا

 , دوقعلا عاونا . تاصنرقملاو ةيوركلا تاثلثملا ٠ بابقلا , ةعطاقتملاو ةيلوطلا ةيبقإلا
 , ةدمعالا ناجيت قلبالا تاجتص ٠ ةصصفملا دوقعلا ٠ ةررزملا تاجنصلا , بيبدمل دقعلا

 ,ةيمجتلا قابطالا « فوكعملا بيلصلا ؛ ةكورفملا فرخزو ةنئسملا تافارشلا , تايسمشلا

 زارطلا هسيتقا ام ةصالخ « رامثلا نم رصانع « ةيستوللا لاكشالا ٠ ةيتابنلا فراخزلا

 * ىمالسالا ىب رعلا
 انيك

 ىلا اوهجتي نأ ةيمالسالا ةرامعلا نع نوفرسشتسملا هتك ام ملظعم ىف ةداعلا ترج

 تادحو ةنراقم نمضتي هتازيمم حرشو ىرامعملا رئألا فصو دنع ناكم صيصخت

 ىلا كنذ نم اولصي ىكل ةقباس زرط ىف تدجو اهل هاشأب هفف ةيراممم رصانع وأ

 مل ولو ىتح « ةيمالسالا رصانملاو تادحولا كلتل قاقتشا رداصمو لوصأ اهرادعا

 اهلوصأب ىمصت ام نيبو ةمالسالا رصانعلاو تادحولا كلن نيب لصت ةقالع كانه نكت

 نم ريك ىف ةيناكملا ةيحانلا نم الو ةينامزلا ةيحانلا نم ال « اهقاقتسشا رداصمو

 ةياهنلا ىف ةداع ءىراقلا اهب جرخي ىتلا ةحئشنلا نأ انرظن فقوتسا دقو ٠ ناحألا

 ريغو ةيرع ريغ ديأ هتجرخأ دف هنم ريثك نوكي نأ اما اهنم ىمالسالا رثألا نأ ىه

 ىهو اهيف لضف نيملسملاو برعلل سيل ديلاقت ىلع هجارخا ىف دمتعا هنأ وأ « ةمالسا

 ءاحيالا لماوع مكارت مث ٠ ناحألا بلغأ ىف ءىراقلا اهلا هنتي ال ءاحيا وأ ةجيتن

 حبصيو ةجعيتلا كلتب عاتفالا ىلا ءىداقلا ىهتني ىتح ةمطقتم عضاوم ىف ةلثمآلا دعت عم

 انده كلذ ناك ءاوس « اذع ةساردلا جهن هلوح نم اهحس ىتلا وحلا اريسأ

 ٠ دوصقم ريغ وأ ادوصقم
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 0 535 اا 0 5 لبيب نم نيف رشتسملا نم كانه ناك اذاو

 حوت نم نيثدحملا برعلا ضعب هيلا قاسنا امل اريضفت دحن ال انئاف
 ّج

 نيملسملاو برعلا ةراضح سسأل مده نم هيلع ىوطني امل اوهننتي نأ رينب لماحتملا

 ةوفو مهتاناكماو مهدكي اهلا اولصو ىتلا تايوتسملا ىفو مهتاردق ىف ككشتو

 ةيدمو ةراضح نم هيلا اولصو امين « اهرينإ سلو < لضفلا لك اهل ناك ىتلا مهناهذأ

 5 ةفومرم

خأ ةقبرط جابتا ىلا انع انهجتا دق انناف هلك كلذل
 تادحولا رثكأ عمج ىه ىر

 نا لبق ىتلا تاريئأتلا رداصمو لوألا عوضوم ىف ةيمهأ رصانملاو ليصافنلاو

اهل تعضخ وأ اهنع تذخأ دق ىمالسالا رصعلا ىف برعلا ةرامع
 اهتنراقمو اهليلحت من « 

  حصتني ىتحو « ةيمالسالا ةييرعلا ةرامعلا روطتو ةأشنب اهتقالع ىدم ىلا لوصولل

ا جيهنملا اهيلا لصوي ىتل لا جئاتنلا ىف ام رادقم اضف عما يتحتم ةلعورمس شو
 ىذل

 ٠ ىرخأ اناحأ لاعتفاو « اناحأ فعض نم هيلا انرشأ

 عسجرت ىلا رصانعلاو تادحولاب انأدب دق اننآ ىلا راظنألا تفلن نأ انمهيو

 تفحز مث © قيرغالا مايأ ذنم ابوروأ ىف تتبن ىتلاو ةكسالكلا ةرامعلا زرط ىلا

 نونفلاب تجزتماو « هراطقأ رامعتما تالواحمو حوتفلا عم طسوألا قرشلا وحن

 .٠ اهب ةرئأتو اهيف ةرئؤم < ةقطلا كل دالب مدقأو قرعأ يف ةمئاق تناك ىلا ةيدقلا

 اهتلاصأو اهتقارع نم مغرلا ىلع ةميدقلا زرطلا كلت ركذ نع 'ديفص انيرض اننأ نيح ىف

 < ىرغصلا ايساو ماثلا لامش ىف نيشحلا ةرامعو ةينوعرفلا رصم ةرامع : ىهو

 + سرافو نيرهنلا نيب ام دالب ىف ةميدقلا ةقارعلا ةرامعلاو

 نم اهالت امو ةقيرغالا ديلاقتلا ذوفن اهقرغتسا ىتلا ةرتفلا نأب كلذ رسفنو

 ةيفولس نم ةيتاسنيله بساور نم كلذ رصاع ام من « ماشلاو رصم ىف ةطنزيو ةينامور

 ةرمشع نم برقي ام تقرغتسا ىتلا ةرتفلا كلت « سرافو قارعلا ىف ةياساسو ةيئرافو
 نيبو ةميدقلا روصعلا نيب ”الصاف تندح أدق هراشتناو مالسالا روهظ .ىتح نورف

 ديلاقتلا تاريثأت نم لصي ملف « اهنيب ةحضاو ةلص لك تمطقو « ىمالسالا رصملا
 الا نيب داكي ال ذاذر نم ةردن ىوس ىمالسالا رصعلا ىلا ةميدقلا ةيرامعملاو ةينفلا

 ةيمالسالا ديلاقتلا ضخ ىف فتخم هلات وهو هيلع روثلا ةلواحم ىف هانعو دهج دمب
 فيكف « نامزلا ىف ايبسن اهنم ةيرق تاريثأت نم اهقيرط ىف ءاج ام لك ترهص ىتا
 1 ٠ قيحسلا ىنمزلا دعبلا كلذ لك اهنع ةديعب تناك امب نذا

 نأ دنم ةروكذملا تاراضملاو زاجحلا برع نيب كاكتحالا لاجم عسنا مث

 ىلوتو ٠ باطخلا نب رمع هلا ارا يك يجر حت ل



 مهزارط ىسسا وديشم مه نوملسملا برملا

 ىف ةماه قطانم حتف اومنأ دف نوملسملا برعلاو هدعب نم ةفالحلا نافع نب نامشع

 سراف ىلع اولوتساف « اهنم ىبرغلا لامشلاو لامستلا ىفو ةيبرعلا ةريزجلا قرش لامش

 مهنأ ىف كش نم سيلو ٠ ىرخأ ةهج نم رصمو ماشلا ىلعو < ةهج نم قارملاو

 تناك ىتلا نوسقفلاو ةراسمملل ةيسيئرلا زرطلاب بتك نع نيلصتم اوحبصأ دق كلزي

 ٠ تفولا كلذ ىف دالبلا كلتا ىف ةرهدزم

 ديتو راصمألا طيطختب حوتفلا مامتا درجمب نوملسملا برعلا ءالؤه رداب

 ةرصبلا ىف ثدح امك « ىلاهألا نكاسمو ةرامالا رودو دونجلا تانكنو ةعماجلا دجاسلا

 لهآ نم نونفلاو فرحلا باحصأ نأ ىعيطلا نم ناكو ٠ اهريغو طاطسفلاو ةفوكلا و

 كلئاوأ لك « مهنم ريثكلا مالسالا قنتعاو « ىبرع لصا نم مهمظعم ناك نيذلا دالبلا

 ءالؤه ىلع ناك و نوملسما برعلا اهيلع نميهي حبصأ ىتلا ةابحلا رامضم ىف اولخد دق

 بسح نيملسملا ةجاحب اوفويو < ىمالسالا نيدلا بلاطم اولي نأ نينانفلاو عانصلا

 *« نيدلا كلذ تادقتعمو ديلاقت

 ملسم ىبرع مكاح ةرطيسل ةفلتخلا راطقألا كلت عوضخ ناف ىرخأ ةهج نمو

 ىلا ةجاحلا تعد اذا « رخآ ىلا رطق نم عانصلاو نينانفلا لقن ناكما ىف ايس ناك دحاو

 « دحاو تقو ىف رئامعلا نم ددع وأ ةمخض ةرامع ءانب ىف مهنم ريك ددعب ةناعتسالا

 ةدع دحاولا لمعلا ىف كرتشثي ناكف ٠ هب ماقلا نع نييلحملا نينانفلا ددع رصق ام اذاو

 قاوذأو بلاسأ تنخأ دقف مث نمو . ةيمالساو ةببرع عاقب ةلمج نم مهنم تاعومجم

 ىذلا تقولا ىف براقتلاو ىفالتلا اذه ثدح دقو ٠ اهضعبب جزتمتو ىقالتت ةفلتخم

 نكلو ٠ ةقورمملا نونفلا نيب هناكم ذخأيو ىمالسالا ىبرعلا نفلا ملاعم هنن غد تأدب

 دلو دق مالسالا ىلا ةوعدلا ةيادب عم ءاج ىذلا ديدحلا نفلا اذه نأ هركذ ردجيي امم

 لضفب جضنيو اهب ومتي ذخأ هنأو < ةصلاخ ةيمالسا ةيبرع ءامد هف قفدت" هرهوجو

 ىلع دعاس دق كلذ لكو ٠ همارمو هفادهأ حوضوو هديلاقتو مالسالا ميلاعمت خوسر

 دعاوق ىلع اهسسأ تعضو دقق مث نمو « نونفلاو ةرامعلا ةيحان نم هبلاطم رولتت

 ةدئاسس تناك ىتلا ىرخألا نونفلاو ةرامعلاب رثاتت ملو < ةصلاخ ةيبرع ةمالسا

 ذخاي ملف < ةديدجلا ةمالسالا ةيبرعلا ديلاقتلا ةعبط قفاو اب الا ةقطنملا كلت ىف

 « هضارغأل حلصت ىتلا ةفرخزلاو ةيرامعملا تادحولاو رصانعلا الا ىمالسالا نفلا

امأ « ةليلق لاوحأ ىف الا ىه امك اهذخأي مل كلذ عم هنكلو
 برعلا نيناثلا ناف اهم 

ةيمالسا ةيرع حمالم اهل تلعج ةصاخ ةقيرطب اما اهنوجلاعي اوناك نيملسملاو
 » 

 قوذو بلاف ىف تغيص تانيوكت نمص ىرخأ تادحوو رصانع عم اهنولخدي وأ

 0 عم روطتت تادحولاو رصانلا كلت عيمج تذخأ مث . نييمالسا نيبرع

 مسوي هيي ملا

-- 



 ليص'
 رصانع ىوس نوملسملا برعلا سبنقب مل

 عحصاقتو

 تءاج ىتلا هيلصألا رداصملا نع اهدعبي ذأ ىذلا ىقنلا

 ىمالسالا ءاطلا بستكت
1 ْ 3 

ا عم تحمدنا نأ دعب ةصاخبو « 5 ! 1
 ىتلا تادحولاو رصانعل

 5 ١ ١ تقولا دورم عم نوملسلاو برعلا نونانفلا اهركتبا

 ىومألا 0 نم ههابلا راثالا ليلحتب تالعافتلا هذه عبس نا نكمملا نمو

 اهتلسلس ادنو ٠ ىمطعلا هيمالسالا ةيرعلا ةلودلا ة ش

 رضاح قشمد تناك نأ تقو
 هن

 عماجناو سدقلا هنيدم ىف ةرخصلا هنقب ةفورعملا كلذ دعي ىتاتو ٠ قشمدب ىومالا

 قرش ىو ماسعنلا لامش ىف نوصحلاو روصقلا نم ةركملا رئاعلا نم ةعومجس
 هبرخب ماشه رصفو « خرصلا مامحو « هرمع ريصق : اهنم ركذن ايروسو ندرالا
 دجتسمو © ىبرغلاو ىفرشلا ريخلا ىرصفو « ةبوطلا رصقو « ىتشملا رصقو « رجفملا

 ٠ ةيرامعملا راثالا نم كِنَذ ريغ ىلا « نارتح

 ىتلا ةيفرخزلاو ةيرامعملا تادحولاو رصانلا نم جيزم ردنالا كلم ىف حضتيإ
 نيردصم نم اماسقنتاو « ىجراخلا هبون جسن ىف ىمالسالا ىبرعلا نفلا اهلخدا
 نم امهرودب ادلو نيذللا ىطنزسلا زارطلاو ىناماسلا زارطلا : امه نايس ر

 نم ريثكب نذا نانيدم امهناكف <« طسوالا قرشلا ةقطنم ىف ةملاق تناك ةقباس زرط'

 ٠ امهيلع ةقباسلا زرطلا كلت امهليصافتو امهنابك
 لاوط ةحضاو ليصافتلاو تادحولاو رصانعلا كلتل ةيلصألا حمالملا تبقب دقو

 نأ دعبو ىسابعلا رصعلا ةيادب دعب نامزلا نم نرق نم برقت ةرتفؤ « ىومألا رصعلا
 ىف تذخأ اهنكلو هدادغبىلا قشمدنم ىمظعلا ةمالسالا ةميرعلا ةلودلا ةرضاح تلقتنا

 تقلطنا مث < ( م 8 ) ىرجهلا ىناللا نرقلا رخاوأ ذنم ءىطبلا ىجيردتلا روطتلا

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةلحرملا ىلا اهلقن ىف تبيست ةديازتم ةلاحف ةعرس ىف روطتلا ةلجع

 ءاشنا ىف ءدبلا ذلنم كلذ ثدح دقو « اللق رثكأ وأ نرق فصن ةرتف ىف ةصلاخلا
 ةيناث ةرم دادقب ىنكس ىلا ىساسلا ةفيلخلا ةدوعو اهنارجه تقو ىلا ارماس ةنيدم

 ٠ ةيلاهت ةفصي

 «ةركملا ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ليلحت ددصي نحتو « انلع بجاولا نم دجنو
 زيك رتلا عم « ىطنزيبلاو ىناساسلا : نيزارطلا نيذهل ةيسدئرلا ملاعملا ىلع فرعتن نأ

 نم هقفاو ام اهنم سبنقا ىتلاو « ىمالسالا ىبرعلا زارطلاب لصنت ىتلا ىحاونلا ىلع
 خيرات ءاملع غلاب ىذلا ريثأتلا كلذ « هيلع امهريتأت ىدم نين « اهلسانتو اهر صانع

 تاحفصلا ىف ىرئس امك « عئاولاو ةقيقللا عم قفتت ال ةغلام هد نونفلاو ةرامملا

 ةسارد ىلا كلذ نم فدهن ال اننأ هيلا هينلاو هب هيونتلا بجي امم نكلو ٠ ةيلاثا
 رهاولظلا حيضوت وه هدصقن ام لك لب « صئاصخ نم هب زيمتي امو اهنم ذارط لك

 ل
 وألا
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 ا ل ا ايم مالسالا لبق طسوالا قرشلا ىف هراصحلاو هرامملا
 . 2 وص سمو

 ىلا اهم لقيا ام هماحبو نا زرط نم هدنعب ءاج |ميف ترثأ ىنلاو اهنم لك ىف ةزرابلا

 ٠ ةرشام ريغ وا ةريشام هلص هب هل ثنأكا وا ىمراسالا ىبرعلا زارطلا
 امتيلاملا

 ةقياسلا» نوبطعتا: ىف طسوألا قريشلا ىف ةراشسحلاو هرامعلا حيراب اضرعسا اذاو

 هريساما تاك كنحالاو هسوسحما جلاشا تاذ تالاصنالا نا انيارل « مالسالا روهط ىلع

 ٠ هلوح امو هيبرعلا هريرجخلا هش قشانم ىف هصاخيو « كانه ةميدقلا تاراضخلا نيب

 نالاصنالا كلب نا لوقت ء قيرعالا دالب ىف همئاق تناك ىللا هيوروالا تاراضحلا نيبو

 ٠ داليملا لف سداسلا نرقلا رخاوا ىلا عجرت

 دال نم تجرخ ىننا نينيمخالا عسوت هجوم تدنما امدنع كلذ أدبو

 هفيرغالا تارمعتسملا تعصخو « قارعلا دالب تحسنكام 2« برغلا وحن ةهجتم سراف

 نكلو + هيوعرفلا رصمو ماشا مهل تعضخ من « نيينيماخالا مكمل ىرفصلا ايسا ىف
 دالب حف ىف مهنالواسحم ىف اوحجني مل ء دهج نم هولذب ام لك. عم « نينيماخالا
 ىف نيفرطا نيب تماق ىتلا هحاطلا بورحلا نم مغرلا ىلع كلذو « اهسفن قيرغالا

 و الا
 «مهدالب نم هيبرغلا قطانلا كلن ىف مهتلود هيلع تحبصا امي نويشماخألا ىفتكاو

 « اهلها تارونا دامخاو اهيلع ةظفاحملاو مهتارمعتسم ىف مهمادقأ تيبثت ىلا اوفرصتاو

 ٠ ىرغصلا ايسا ىف ةقيرغالا تايلاخلا اهب موقت تناك ام ةصاخبو

 كلذو < نامزلا نم نينرق دعب ةيرأن' ىرخأب ةجوملا كلت ىلع قيرغالا در ءاج
 عيمج احتف « قرشلا وحن اهجنم هدالب نم ةريبكلا هتلمحب ردنكسالا جرخ امدنع

 اسسا دالي ىهو « لف نم مهتي روطا ربما هنم اوناوك دق سرغلا نوشماخالا ناك ام

 ةجوملا دم لصوو © سراف اهدعي نمو قارعلا ىلع ىلوتسا م ١ رصمو ماشلاو ىرفصلا
 ٠ نيصلا فارطأو دنهلا لامش ىلا

 رثكأ رمتست مل ىتلا سراف دالب ةوطس تهتنا نيئيماخألا ىلع ردنكسالا ءاضقبو

 « سراف ىلا قارعلا نم امهيف لوحتت دق مكحلا رقمو ةراضحلا زكرم ناك « نينرف نم

 داعتساو ٠ ةسرافلا ةمكاحلا ةرسألا ىلع ءاضقلا دعب ىرخأ ةرم قارعلا دالب ىلا داع مث

 ةمصاع هيف تماقف ٠ نينسلا فالا ىلا عجري ىذلا ريبكلا ىراضحلا ءزكرم قارعلا

 ةراضح تناكو ٠ مهدعب نم نيئاساسلاو نييثرافلا مث < ردنكسالا ءافلخ < نيقولسلا

 ٠ هحرش ىتأبس امك ةيقارع ةيبرع صاخ هجوب نيريخألا نيرصعلا
 ةيقيرغالا ةراضحلاو ةرامعلا كاكتحا ىلع اماه الماع ردنكسالا حوتق تناك اذكهو

 مث ردك الا اهعضخأ ىتلا ةفلتخملا قطانملاو عاقبلا ىف ًامئاق ناك امب ةيبوروألا
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 ةيقبرغالا ةمهظتنملا ةيسدنهلا تاطيطختلا

 . ا
 , كلا هو فأ رعلا هَ «صاخ هفصن أ فعنو ٠ ةئائلخل ايعطقا
 « سراف د ع اهعس 5 فارع ةصص «ص ؛ اهم امس - اهعضن

- 

 ا د ١ -[ 7: | هأ . رمأإ ١

 وحش ردد ونش دع تراوحد ىع قصضانلاو دالملا ىهو ٠ رصمو ماسلا ىطانم من

 ٠ هيمالاسالا هس رعلا هلودلا قاطن ىف لورف ةرشع

 1 © 77 ١ ١
 ةرتفلاىف ةيقن رعأالا ةراصحلا «سبست ىلع حلطصا دق هنا رد دلاب ردح وه اسو

 الإ ٠
5 

 ىهو 18 هشلهلاب 5 ىبرعذ دالاب ىف دالملا لف مبارلا نرقلا ىلا عباسلا نرقلا نيب ام

 تغلبو هنلهلا نونفلاو ةرامعلا دلاقت اهلف تحضن « ةرتفلا كلت قف هلح رم مها كوع

 *: ردنكسالا تفو ىف هصاخبو نيس ودقملا رصع قى اهحوا



 يتسنيلهلا_هليلسو ىقيرفالا نارطلا
 ىقيرغالا زارطلا

 ىنح نولفلا خيرات ءاملع ىلع ةضماغ تلاز ال لونا نم قيرغالا دالب نف ءاجو

 نونف نيبو نملا كلذ نيب طبري نأ مهنم ضعبلا ةلواحم نم 5 هناف « نآلا
 و ا ا ول ضاعن ال ءاملعلا اهخرؤي ىلا  هجيا رحب رئازج

 تاقلحلا نيبو نونعلا كلنا نيب ام لصفن نورف ةعبرأ نم رثكأ غلبت ةوجف كانه ناف
 ٠20 ةملظملا روصعلاب ٠ تفرع ىتلا ةضماخلا ةرتفلا ىهو « ىقيرغالا نفلا نم ىلوألا

 كلن ىف ةدوجوم تنك ىف رغالا نفلا لوصأ نأ ىف كلش نم كانه سلو

 رداصملا ىه تناكو < قطام نم اهلوح ام ىف وا اهسفن قيرغالا دالب ىف اما روصملا
 فشكي نمزلا لملو ٠ ىلوألا هتادحوو هرصانعو هحمالم ىقيرغالا نفلا اهنم ذخأ ىتلا

 لحارم للست ىف ىلحلا غارفلا دسيو ضومغلا لوزي ىتح لوصألا كلن نع
 ىب ةفولأملا دعاوملا عم هدوجو قفني ال غارف وهو « ىقيرغالا نفلا نيوكتو ةأشن
 ٠ هب رشللا تاراصح نم ىلوألا روصعلا دنم نونفلا روطت خيررات

 تاقلح حضوت دباعلا نم ريبك ددع نم اهرثكأ نوكتي ةيقاللا ةنيلهلا رئامعلاو
 * دي قيرغالا اهب ملهي ناك ىتل ل !حراسللا نم ةلثمأ مدع تيقبو ٠ (9دسملا روطت

 تاعومجملا سلاجمو حويل سشلاو باونأا اهف عمتحي, ىتلا رئامعلا اضيأ اودست امك

 « ©قاسلاو ةضايرلا تاحاسو بعالملا ءاشناب نومتهي اوناكو 247٠بعشلا نم ةفلتخملا

 « سولوزوم » كلملل دعأ نوخرؤملا هنع ثدحت رمق اهنم ناكو « ةميظعلا رباقملا ءانبو
 تاغللا ىف روبقلاو نفادملا تفرع نا ربقلا اذه ةمظع نم غلبو 2811 ٠ ىفآإ

 قب ملو ٠ كلما كلذ مسا ىلا ةيسسن اههباشي ام وأ 1121501 ةملكب ةسوروألا

 ةروصب ىقيرفغالا نكسملا روطت حضوت ال ةردان ةلثمآ الا ةقيرغالا نكاسملا نه
 . ”#هةم

 لم ةرئاد ةئيه ىلع اهنم ططخ ام صاخ عونب ةيقيرغالا رئامعلا نم انمهيو

 ىف خرؤيو « «مننأ ىف ( ١١ : ش ) ىراكذتلا ةرربوزوموغهو ستاركيسبل ىتبم

 1آ1ععطعع : 1كم هك فعالا ععءانلت#, (1961), 2. 93. ١(

 1طتل., صوم 202, 142. )١(

 1مل, مص. 143-47. (5)
 1طقل. مم. 146-48. )»2

 1طن. صم. 546, 548. (ه)

 1طزم., مم. 148-151. ()

 1طلل., صر. 151-52. 0

 1طأه., مت. 139, 141 ك-2. ىب
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 ةيقيرغالا ةدمعالا

 تنكس ديطوو# - نما دكا

 1 تاو ُّش ينوبالا ٠6 : ش ىئنروكلا ىرودلا (١ : ش 1

 ف



 ةيقب رغالا ةدمعالا

١ 50 7 

0 0 . 

 را ملا ا م د

 ىثنروكلا دومملا جان سا 39 : نس

 ىف خدؤيو © ( 186117: ش ) انينأ ىف حايرلا جرب ىنمو .م .ق عبارلا نرفلا
 ٠ ؟"دالملا لف لوألا نرقلا

 اهراكتبا ىف ىقيرغالا نفلا ىلا لضفلا عجري ىتلا ةيرامملا لصافنلا مهأ مو

 8ماهطاونبسوك هتحيوش « 8نوع هتدعافو :ء نويدزؤوز هجات نعوم لماكلا دومعلا وه

 ثيح نم ةريك ةيانعب ىظح دقف ٠ ىقيرغالا نفلا ىف اسر اوضع دومعلا دميو

 اهئمف م < 'هلاكشا ىف عيونتلا ثيح نمو « ةلمج ةيراممم اسم هلاطعا تالواحم

 ىثشروكلاو « ( ١6 : ش ) 1ةهمزو ىنويألاو « ( ١4 : ىش ) طمعنع ىرودلا دومملا

 « ىتامورلا ىثتروكلا دومعلا هم روطت ىذلا وهو < ( 7١و 19 : نش ) تينمتطعتوم

 ىمالسالا نفلا ىف رسشتتا ىسأك لكش هجاث نم روطنو « ىطنزيبلا نفلا هسبتقاو

 4 قص اطابو ساثناكألا ةقرو تعلو ٠ دعب اميف ىرنس امك ةسيئرلا هتازيمم نم حبصأو

 نفلا ىف اماه ارود ©!ىقيرغالا ىتروكاا جانلا اهب نيز ىتلا ” ( :١197 ض)
 1طتل., مع. :وور :41 5-81
 15تم, م. د6 ةمودتف (0) : سلما 8لصعستا# ل ةعطئا مسمع, هاوي 46 48. 50

 281هعطعم : حا دد8ق 2. م

 هناك, طا. و: رز 5ممامهعع (ه) : 1ةمسسه ءقعطتعطاع, رمل 1, جب 147, أول 31022

 ؟7هعصفمم : 0عطتعطاع لع 1سم ملم 1, م. 278, أوو. 3-3061 1 516 عطعمر مل كمل, هلم 2

 162 قر 5فازن : قتع ذص طع ةنكع وأ ةلممتتسل, ل. 111, 71ج 464
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 ةيقبرغالا فراخزلاو تايلحلا

 لئادجلاو لاخفخلا ةيلح - ؟١ ؛ ش



 هيرامعمللا تايلحلا
 سمس

10110000 

 ىلاو « ىطنزيلا نفلا ىلا هنم تلقتناو « ةفلتخم لاكشا ىلع هبق ترشتناو « ىنامورلا

 نيب ليلقلاب سل ًارود بملتل ىمالسالا ىبرعلا نفلا ىلا تلقتنا منا « ىئاساسلا نفلا

 ةيبرعلا فراخزلل صصخللا ناكملا ىف اهتاروطن حرشو اهركذ ىتأيس « ةيئانلا هفراخز
 ٠ ىمالسالا رصعلا ىف

 « ةميقتسللا فقسألاو باتعألا ىوس ءانبلا تاحتف ةبطغنل قيرغالا مدختسي ملو
 ٠ ةيرئادلا وأ ةسوقملا دوقعلا اولمعتسي لو

 م 40 اهتفرخزو 260ادا1مجو ةيرامعملا تايلحلا ميونتو راكتبا ىف قيررغالا نئفتو

 هلا لقتنا امو ةينامورلا ةرامعلا ىف هيلا تروطن ال !رظن صاخ هجوب اهضعب انمهيو
 ةلثمأب انثج دقو ٠ ىطسولا روصعلا ىف ابوروأ ةرامع ىفو ىطنزيلا زارطلا ىف اهنم
 ةيقيرغالا لاكشألا هذه نيب ريبكلا قرافلا حضتي ىتح“" ( 73١ - 14 : ش ) اهنم
 ٠ ةيمالسالا ةرامعلا تاملح نيبو ( هال ه4 : ش ) ةينامورلاو

 نم ديزي ايرامعم اوضع فقسلا نولامج ثلثم نم قيرغالا نونانفلا ذختاو
 ةثلملا ممقلا كلن تاراطا ةقرخز ىف اوتلفتو ٠ ةفلتخملا رئامعلاو دباعملا تاهجاو لامج

 ءا*© ةقيرغالا ريطاسألاو صصقلا لثمت ىتلا ةزرابلا توحنلاب اهئاوشح ءىلم ىفو

 ةعبطلا نم رصاتع سابتقا ىلإ ةنابنلا فراخزلا ىف قيرغالا نونانفلا هجئاو

 جات ىف اهومدختسا ىثلا سائناكألا ةقرو ىلا ةفاضالابت ٠ ىفرخز بلاق ىف اهعشوو

 اهناصناو طوزسءغ مه ةيليخنلا حوارملا نم اورثكأ دق مهناف ىثروكلا دومعلا
 « نومتألاب ه اناحأ ىمسن ىهو ( 4856476-76: ض) عما 1-4” عارم ناعم

 قارواو بالللا قرو فراخزلا ىف اضيأ اومدختساو < ( 75 : ش ) 0 ١

 ءابنعلا قاروأ رامثو نوتيزلا

 نم ةقرخزلا ةطرشألا اهمهأ « ةعونتملا ةيسدنهلا فراخزلا بناج ىلا اذه
 فوكمملا بلصلا لكش اهنمو « 24 ( 7# - 78: ش ) واه ةرسكتملا طوطخلا

 ةئره ىلع ةكباشتملا رئاودلا نم ةيسدنهلا فراخزلا اهنمو « ( 397 لكش ) ةموهانل#

 ٠ عاونألا نم كلذ ريغ ىلا < ( 7١ : ش ) كينازمطع لئادج

 1اموعطعم : م. 164, 8, ر ©, آس ع1

 2 وررمانو : ممهمتعماو 0 همن ععتنمع قه 21.29.

 7هممعسمر 1, 2. 250, 118 270, ص. 350, 81ه. 374 ز 5معلموعر 1 م. 298, اهك. 568, (5)
 570, 21. 2-71, م. 4مكر ذه. 794 ر 5ءهطو, ؟م]. 111, 218. 2157-2111 : 5معاتر 21. 27/2, 4, 20, ©

 11تعطعع : مو. 157 © 118 للر 122 858 220 82, 130 كلر عام. وز 1, 21.565 (0
 5مءاض معك 1, 2. 223١ لوف. 4148-9.
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 اطسوالا قرشلا يف ىتسنيلهلا زارطلا

 ةنلهلا نونفلاو ةرامعلا دلاقت نأ ىقيرغالا نفلا نع ركذلا ربدج وه اممو
 ركفلا هيلا لصي نأ نكمي ام ىهتنم همم نأدنع حضنلا نم ىونسم ىلا تلصو دف
 سيياقمو دعاوف ةباثمب ةثئيدحلاو ةرخاتملا روصعلا ىف تذختا دقف مث نهو * ىئاسنالا
 ضعب اذه ىفو ٠ هلك ملاعلا ىف ىرخألا ةرامعلا زرط اهب نراقتو اهساسأ ىلع نزون
 زارط لك اهب زيمتي ىثلا ةوالطلا قوذتيا ةلماك ةيرحلا كرتي ال نازيم هناف « فرطتلا
 تائسلل اعين فلتختو نيامت ىتلا ىناسنالا رافلا قامعأ للا لولا قوتتو اين
 هميهافم نم سسأ ىلع هحضنأو زارط لك جتنأ ىذلا ركفلا كلذ وهف <« فورظلاو
 ٠ هب ةصاخلا هسياقمو هتفسلفو

 انيقمل

 الآ نم ىبرغلا لحاسلا برت 2ء>عوزجادت هماجرب ةئيدم ىف رثع دقو

 ناناللا دي هتحتن هتجتأ ام عورأ نم دمت زرابلا تحنلا نم عطقو ةيرامعم راثآ ىلع ىرغصلا

 *ا؟”هةتحيرفو

 «هروذج هفف دتمت اصخ اميظع القح ةميدقلا ماشلا ةقطنم ىف ىنيلهلا نفلا دجوو

 رستتا ىتلا داللا ىفو اهبف بستكي ذخأو « ةليوط ةينمز ةرتف رهدزيو ومني اهيف ماو
 ززع مث ٠ « ىنيلهلا ه هلأ ىلا ةبس « ىتسنيلهلاب ٠ ىمسي هلعج ايلحم اعباط اهف

 وهو « اهف ىنامورلا نفلا راشتناو ماشلا ةقطنمل نامورلا لالتحا ةينسنيلهلا هلوصأ
 ماق ذا ٠ ىتسنلهلا نفل ملأ سرادم نم ةسرده نونفلا ميراث ءاملع ضعب هدعي ىذلا

 ةلحرم نامورلا ملب ام دنع كلذو < ىنيلهلا نفلا ديلاقت ساسأ ىلع ىنامورلا زارطلا

 ىف مهلحم نولحي مث « « قيرغالا دالب نم ريبك ءزج ىلع نورطيسي مهتلعج ةوقلا نم
 ٠ ردنكسالا ةيروطاربما اهنم نوكتت تناك ىتلا تارمعتسملا

 دقف ٠ ماثلا ىف اهدجو ىتلا ةصرفلا كلت رصم ىف ىتسنيلهلا نفلا دجي ملو
 جمدناف < نينسلا فالآ ىلا لصت ةقباس روصع ىلا اهروذج دتمن ةقيرع دلاقت دجو
 فرع ام اهنم جتنو « ةقيرعلا دلاقتلا كلم ىف نوئف نم هعم ردنكسالا ه هرضحأ ام
 دمب رصم اومكحيل مهكرت نيذلا ردنكسالا ءافلخ ةلاطبلا ىلا ةبسن ةيملطبلا نونفلاب

 * ةبناث ةرم ماشلاب ًارام سرافو قارعلا ىف هتاحوتف لمكل اهنم هجورخ

 انيقمل

 قموطور, 111, مول وهنو1, اه 4 زر ؟؟هعصفمم, 1, 515. 8-67 و 5مولصة6 1, 22. 373: ())
 همقو 18155. 2794-7

 ©1ل - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 _ _ ةيقبرغالا ةرسكنملا طوطخلا فراخر

 ةرسكتملا طوطخلا فرخز ل. ؟0 : ص

 ةرسكتملا طوطخلا فرخز - ؟6 : ش

 فوكملا بيلصلا فرخز ب ؟ : ش

 وهم



 ةنامورلا اكطزابلا
 كتي يوي يس ميمي ميييمستسسمس سس 7| و ل ا تت

٠. 
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 ينامورلا زارطلا
0000 

 : ىنامورلا زارلطلا

 ةيرامعم لصافت وأ رصانع وأ تادحو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا سننفب ملو

 امهنيب طسسولا ناك لب < ةرشابم ةقيرطب ةينامورلا وأ ةيتسنيلهلا ديلاقتلا نم ةفرخز وأ
 ل ل ا و اس دا 2 اعلام

 ٠ ةيفرش اناوذأ اهيلع لخدأ نأ دعب هلم هنادحوو ةهرضانع بلغأ دخأو هديلاقتا نم

 نوكي نأ نع « لوقلا قيس امك « جرخي ال هرودب ىنامورلا زارطلا ا

 ىف ةيامورلا تارمعتسملا ىف ترشننا ىتلا ىنيلهلا زارطلا سرادم ريكأ نم ةسردم
 « اينابساو اسنرفو ارتلجتا ىف هنم راثا ةدع تدجو دقف ٠ ةيقيرفاو ايسآو ابوروأ
 ٠ ىطنلطالا ىتح هلك ةيقيرفا لامشو رصم ىفو « ماشلاو ىرغصلا ايسآ ىفو

 قيرغالا دالبىف ةينلهلانونفلاب نامورلا لصتا امدنع ةينامورلا ةسردملا تماق دقلف
 «مهتاحوتت ىف اولغوتو ٠ءمهق 184 ماع ىف اهوحتفو انودقم ىلع اوراغأ نأ دعب اهسفن

 ةسايس ىلع اوراس مم «مءق 140 ماع نم'ادتبا قيرغالا دالب ةيقب ماهتلا ىف اونخأو
 اهجضن ةمق ىلا تلصو ىلا ةقيرعلا مهديلاقت مهعمو ىيرغالا عانصلاو نينانعلا لقت
 دالب نم نامورلا ذختا دقف ىرخأ ةهج نمو ٠ ةيلاطيالا دالبلا ىلا مهدالب ىف
 نم ردنكسالا ةيروطاربما نمض تناك ىتلا قرسشلا راطقأ ىلع فحزلل ةدعاق قيرغالا

 دالي ىلعو ىرغصلا ايسآ ىلع اولوتساف ٠ مهمكح تحت اهنم اريثك :ولخدأو 0

 دادستما ففوق سرافو قارعلا ىلع ءالشسالا نم اونكمتي مل مهنكلو « ماشل
 ةيقيرا رابح عايل ل يل اخ جا نيو + قارا دونم تروم رب

 لبق لوألا نرقلا ذنم طسوتلا ضببألا رحلا حبصأو < ىطنلطألا للا رسم. نف هلك

 ٠ ؟”تاهجلا عيمج نم اهتاكلتممو اهيضارأ هب طيحت ةيامور ةريحب داليملا

 تايلحو حرسملاو ديمملاك ةينيلهلا رئامعلا عاونأ طيطخت ىلع نامورلا دمتعاو

 * رصانعلاو ليصافتلا نم ليلقلا ىف الا ىنيلهلا ىقيرغالا

 اهي تحوأ قيرغالا مايأ ةفورعم نكت مل رئامعلا نم اعاونأ اوفاضأ مهنكلو

 نمو ٠ اهمادقأ ححوسرو ةلودلا جضن دعب مهدنع ةيساسلاو ةعامتجالا ةاسحلا ملظن

 اعمر جو. 174-173 : 5قطرر 111 مو 24-23 مز

0 
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 ةيناهورلا ةملظتنملا ةيسدنهلا تاطيطختلا

 اتسيف دبعم : امور ل 50 2 م( : ش

اما اجلا اهي دقيت سلع :ةعاع ني نوكح دوعو 6 اكلي الا: ٠ عوق كرو
 دونم مو ت

 اكييزابلا عونو ٠ ( 0 - 54: ش) اهتاردج نيب ةيلامل تافافتالاو ةراجتتلا

 نأ ةيحات نم ةصاخ ةيمهأ هل اذه
 رمألا لوأ ىف ةيحبسلا سلانكلل ذختا دق هططخمت

 هحرش نتا انك كدي ليدعت ريغب
 ٠

 مهدي اعم ضعبل علفغلاو ىرئادلا ططختلا قيرثش الا نم نامورلا سقفاو

 ديعمو م 29 ( مس مس : ش ) امور ىف وص اط عمو نويثنابلا دبعم لثم مهرباقمو

 ٠147 ( 5/7 ء ب : نش ) ىلوفيت ىفو 9 ( سو س6 : ش) امور ف ا/عونو اسف

 دالسيملا نم 998 ماع ىلاوح ىف خرؤي ىذلا « كسبلعب ىف سونيف دسم كلذكو
 . “(مس م مون س)

 طيطخت هنم روطت ىذلا جذومنلا وه مظتنلا ىسدنهلا طيطختلا نم عونلا اذهو

 نم ملضملا وأ ريدتسلا طقسملا تاذ ةيطنزيبلاو ةيحبسملا ةينيدلا رئامعلاو سئانكلا

 ٠ هركذ ىتأسس امك ةمظتنلا ةسدنهلا لاكشألا

 مسمسسسسسسساس_
 81ءعطعج مم, مومو ز ةمءاموعم 1, م. وقار اه. وؤم زر 1هعصمممب ]ب 2. 479,

 1هكم 5.

 1"1ه«ءطقكر مم. ةوكدوو ةمءامه# آر, م١ 4وور وع 8-957 ز 017ءءدعممر 1, م. 475,0

 اه. كةك, ل. 2

 21ععطعم مم. :وؤر ة همم 6و

 151ل., ص, 195 آل, 7 17؟هععدمممر 1, 2. 48, 51ه. 488. جسر

 اعاعطعك م. 19و ©, 15 ١) ةمءاموعم 1, ط١ 525, 7185. 6-3015 017 دمممر 1, مو. قفز

 4-483, 11م5. دووم.
1 

 الراو
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 ةينامورلا ةمظتنلا ةيسدنهلا تاطيطختلا

 [ دل رز انو اوم طاش وف هما حس 729420242 هاهو ملرخ كا 1 هواك ادا غ2 ميسصصلا

 23 لت نا:

 سويف ديعم : كيطب 565658: فت
 ( ةهجاوو طقسم )

 - جي



 الكارك تامامح ل امور ل 4. : ص
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 ةينامورلا تامامحلا



 ةتامورلا تانامجلا--

 انور ىف ةلكارك ةتاناسنعخ اهتلثمأ نمو « ةماعلا تامامحلا نامورلا هيشو

 تاليا هتاون « ططختلا ىف كرتشم جدوملا عضخت تناكو :40٠ 4*0 ٠ ش)

 ةيزلجتالاب ىمستو « ىداعلا وحلا تاذ ىا ةدرابلا ةعافلا : ىه ةسيئر تادحو

 ةعاقلا ىه ةيلالاو < عززت لةصلانطت هلفادلا ةعاقلا مث 11 عالمعتسم وأ كولن اه رج

 ىرخأ تادحو ةيقايلا ىنبملا ءاحنأ رئاس ىف عزوت تناكو ٠ مالوم ةنخاسلا

 عيمجلا نم نوكتتف « ةيسيئئرلا تاعاقلا كل طع تاودلاو ةضايرللو سالما

 ءاضف ءانيلاب طيحيو ٠ ةعطاقملاو ةلوطلا ةبفآلا اهتادحو اهيف ىطغت « ةريبك ةيئانب ةلتك

 ةيوناث ةيرامعم تادحو هب قحلي دف ميظع روس عيمجلاب طيحي + مث < هناهج نم عساو

 ٠ ىرخأ

 تسبتلاو « ةركسملا ةبرعلا ةرامعلا ىف ترهلخ دق تامامحلا نأ نم مغرلا ىلعو

 دلاقتلل تعضخ دف اهنأ الا ء اهضعب اهضعبب اهلاصتا ةقيرطو ثالثلا تادحولا ةركف اهو

 حرضلا ماج ىفو ؟'" ( 45 : ش ) هرمع ريصق ىف كلذ حضتيو « ةديدملا ةيمالسالا

 ٠ ىومألا رصعلا ىلا نايسني ندرألا ةيداب ىف ناريغص نارصق امهو ٠ 0 شر

 امو ىمالسالا ميمصتلا نيب ريكلا قرافلا ةينامورلا تامامحلاب امهتنراقم نم نييتنو

 بسنتو ماشلا ىف ةدوجوملا ةهباشملا ةلئمألا امأ ٠ ىنامورلا رصعلا ىف ةلئمأ نم هقس

 ثدح املثم نكسمب قحلت نأ ريغب ةلصفنم اهتاذب موقت تناك اهناف مالسالا لبق ام ىل

 ةلدآ اهمعدتت ال ىطنزيبلا رصعلا ىلا اهتلسس نأ كلذ ىلا فضأ ٠ ىمالسالا 4

 هبروق
03 

 ورتاتفمألا وأ بمللا وه ىنامورلا رصعلا ىف رئامعلا نم ديدج عون رهظو

 ةعراصملا تالفحل مدختسي ناك هنأ ىف جرتملا نع فلتخي ىذلا ةردوطن(طووغمو

 ىهري 2 ٠ ةيراضلا شوحولا نيبو مهنب وأ « ضعبللا مهضعب لاجرلا نيب ةزراملاو

 مئارحلا ضعب , مهباكترال وأ مهنايصعل مهب شعطنبلا ةرطابألا دارأ نك شوحولا كلي ىلا

 ىنبم هتلثمأ رهشأ نمو ٠ دالملا نم ىلوألا نورقلا ىف ىحيسملا نيدلا مهقانتعال وأ

 ٠ «امور ىف مويسولوكلا

 اءتع مو. 2مومدم6 رز 17هععطمممر آر ط١ 477, 81ه. 513 5 5معاموعم آر مم. 6065-6, (1)

 1185. 8-979 و 5ءوطزن, 1آ/, 1518.6,

 ظفاضظمر 1, مه. 267-253, طاع. 313. م
 1طلل.ر مص. 76-271, 11ه. 319. م

 1طأ0., مص. 77-276, 51عو. 321-222

 طاععطعم مم. 20, دج رو 1؟هعصقمسسر 1, 21.71 8. (ه)
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 هايملا رطانقو ةينكسلاو ةيراكذتلاو ةيهيفرتلا ةينامورلا رئامملا

 رككأ ةماخفو ريك عاسنا تاذ تحبصأف « قاسسلا تايلحب نامورلا 0 تدازو

 نم اهريغو تابكرملا قابس تالفحب نامورلا فغشل ارظن قيرغالا مايأ هيلع تناك امم
 0 قابسلاو باعلألا عاونأ فلتتم

 « ةمخض ةيئانب لك نم رصنلا ساوقأ ةئيه ىلع ةيراكذتلا بصنلا ديستت رثكو
 وأ ةيسايسلا تابسانملاو ماظعلا داوقلاو ةلودلا لاجرو ةرطابألا ىركذل اديلخم كلذو
 ةشئيه ىلع ةميظع ةيلاع ًاجاربأ اضيأ ىراكذتلا ضرغلا كلذل اوديش امك ٠ «9هريز

 اهنم دومعلا لخادب ناكو + ىنامورلا رصعلا ىف تمدختتسا ىتلا عاونألا نم ةدمعأ
 ًابلاغو « "بصنلا هل ديش نم لاثمت عفتري ثيح هحطس ىلا دعصي ىئوزلح ملس

 دومعب فورعملا وه ةيرددك سالاب لش اهنم دجويرو» اروطاربما نوكي ام

 ٠* ىراوسلا
 ةحوتفلا نيداملا وأ تاحاسلا ىف ناحألا بلغأ ىف عضوت ةدمعألا كلت تناكو

 ٠ ؟©تاكئابلاو ةدمعألا فوفصب ةطاحملا 5هدنوو

 هروصت ام لك مضت تناك ىتلا ةمخفلا روصقلا ءانب ىف اضيأ نامورلا ىلاغتو

 اهنم ةلثمأ ىلع رثع ىتلا ةنيزلاو فرتلا عاونأ نم رصعلا كلذ ىف نونانفلاو نويرامسملا
 دق تناك ىتلا موويومزز ىبابموب ةئيدم راثآ نع فشكلا دعب ةيامورلا لزانلا ىف

 الهي ةنس ىف فوزيف ناكرب اهفذق ىتلا روخصلاو ةرهصنملا داوملاو ةبرتألا تحت تفتخا

 هطيطختى ف فلتخي وهو ٠ا©”ءريغو 17181 ىتف لزنم ىف اجذومن اهنم ىرئو « ةيدالبم
 ٠ ىمالسالا رصعلا ىف لزانملا ططخ# نع

 ىلع رخآ ىلا ناكف نم املا لقنل ةيلاع رطانق هانب ةينامورلا تاركتبملا مهأ نمو
 © اضرفو ايلاطيا ىف « اهنم ةريثك اياقب دجون تلاز الو ٠ ضرألا نم عافترا

 مكحل تعضخ ىتلا نكامألا نم كلذ ريغو . ةيقيرفإ ىلامش راطقأو «”سلدنألاو

 كلذ ىف محل ناكو . ةيدوألاو رابنألا قوف روبعلا رطانق كلذك اوديشو . نامورلا

 11ععطعل رج. 216 2. (0)

 1طللر مر. 226-221 رز 19هعصصقمللر آر 2815. 76, 7و ز ر 5معامععت 1م م. 533, #18. 1026 (0

 5ءقطزؤن, 197, 2. 33, 1718. 9.

 1ععطعتر م. 228 ز ؟7هعصفممر 1, مت, 480, 530, أه و16, و42 ذ 5مماممعم 1, م8.. (5)

9 ,1002 ,1035 .5185 ,513 ,518 ,537 
 116ععطعمر صم. 1735-2, 1831-5, 190. (()

 1010, ط9. 235-230 : 5مءموعتر 1, 8-446, 452, 1186. 3-8809, 6-884, 932, 40-934, (ه)
 9و2, طاق. 11-2 : ؟هعصصقممر 1, 1185. 492, 494, اق. 74-5.

 . 1عمطعتر 2. عوج 8 5رمعاسو عقر 1, ط 462, 1188. 902, 931. 05

 . 11عطعمر 2. 245 8. 07
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 بكرم ا ىنامورلا دومعلا جات - ه. ىنامورلا ىثنروكلا دومعلا جات - 9 لكش

 ةينام ورلا ةنئارملا ََن لا



 د ا م ب ص

 ةينامورلا ليصافتلاو رصانملا 1

 . نهانا اياقب نم هاما رطانف ءانب ةركف اوسدتفا دف نمل | برعلا لملو 0 ريك عاب

 اهجاربأ نمو اهنم اياقب دجون تلاز الو « عالقلاو نوصحلا نامورلا ىنب امك ء رصم ىف ىمالسالا رصعلا نم ةئالثا وأ نالثم اهنم ىقبو « ةيئامورلا

 اضهن

 : ليصافتلاو رصانعلا

 نونفلا نم اهنم اريك نامورلا ذخأ دقف ليصافتلاو رصانعلا ةيحان نم امأ

 ةلقلا نيب اعادم حوارتي فرصتلاو ريوحتلا نم اعاونأ اهلع اولخدأ مث ةيقيرغالا

 ةرامعلا زرط نم اهوقتسا ىرخأ ليصافتو رصانع ةدع اوفاضأ مهنكلو « ةرثكلاو
 ٠ سرافو قارعلاو ماشلا لثم طسوألا قرشلا ىف

 اهبسسم ىف فرصتلا ضعب عم ةيقيرغالا ةدمعألا زرط ىلع نامورلا دمتعا دقف
 ناجتلا ديصافتو فراخز ىقو « اهنايلح وت غهطاه6دسعو اهتاجيوت ليصافتو
 ىرودلا دومعلا : ىهو ؟0تبامور ًاعباط اهل اولعجو « كلذ ريغ ىلا <« دعاوقلاو

 م9(ئو < غ7 : ش ) ىثروكلا دومعلاو « ( 458 : ش) ىنويألا دومعلاو (08 : ش )

 قاقتشا وهو < ( 44 : ش ) « ىناكسوتلا » امهدحأ نيديدج نيعون اهيلا اوفاضأ مث
 40 (ن.١ < 48 :ش) نمسوموز6 بكرملا دونعلا امهياثو ٠ىرودلا دومعلا نم طسبم

 ا ل يت ا ا ا

 عضوت تن اك ىتلا ناللاو ةضسلا وأ ٍمهسلاو ةضيلا ةيلحو ةريبكلا هنانتوزلح لوألا

 دومعلا اهب زاتمي ىتلا سائناكألا قاروأ فوفص قوف كلذ لك عضوو « تانوزلحلا نيب
 رصانعب ةريبكلا تانوزلحلا لادتسا ىلا نايحألا ضعب ىف فرصتلا دتماو ٠ ىثت روكلا
 ركتباو 9*٠ (ه١ : ش ) اهنم ءازجأ وأ تاناويحلا وأ رويطلا لثم ةيملا تانئاكلا نم
 دومملا + ةدعاف هلع زكترت مفتر م 5قعهاهأ * ىسرك » ةباثمب اديدج ارصنع نامورلا

 ش .(:م-844:ش)

 1اموعطعع, مو. 238 8 هعمل © 239, 241 8, عبو 8 هسه )١( ١

 عموم 21. 1 : 71عئعطعقر م2. 560, تاع... (')

 طاععطمع, مو. دو: 2, :92 8, 195 8 همف 2, 246 لل ةص0 1 ز + زيملو وك
 وقوم ز 1هنتكر 21. 30 ز 5مءلتتر اق. 35/9, 50, 36/3, 7 ز 5موامقعت 1, 118. 959
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 ةديعالاو ةينامورلا دوقعلا ب 01 ش

د

 

 ةينامورلا ةدمعالاو دوقملا



 اهل ةلماحلا لاقتنالا قطانمو بابقلا
 000 يي وسل

 تارجحلل ةيفألاو تاحتفلل دوقعلا اومدختسي مل نيذلا قيرغالا سكع ىلعو
 ٠ ةعطاقتملاو ةيلوطلا ةيفألاو دوقعلا لامعتسا نم اورثكأ دق نامورلا ناف تاعاقلاو
 ٠ ىرئادلا فصن لكشلا ىذ عونلا نم اهلك تناكو

 « حطسألا ةدماعتم فاتكأ اهلمحت نأ دوقعلا لامعتسا ىف دئاسلا ديلقتلا ناكو
 دقملا ةمق نع اهناجينب مفترن < ةلصفنم وأ ةقصتلم ةدمعأ نابحألا ضعب ىف اهمدقت

 ةدمعألا قوف دوفعل ١/ عضويت ملو + 417 ( 8! : ش ) عيمجلا ولعت ىتلا ةجيوتتلا ىقلتتل

 صقت ىف لثم اهنمو « ايئاطيا جراخ نم اهتلثمأ بلغأ ىتأت ةليلق تالاح ىف الا ةرشاب

 لجر نيب ةجيوت ت0 لصفنت نأ امئاد ىعاري ناكو ٠ " ؟”وتالابس ةنيدم ىف شيلكو يد

 دوقعلا تالاح ىف راشتنالا لط بولسألا اذه ناك امنييو ٠ دومعلا جات نيبو دقعلا
 : اهص « امور ىف ةلثمأ ةدع هنم دجوتو ةعطاقتملا ةيبقألا تالاح ىف افولأم ناك هن
 الكارك تامامحو « ( ”س : ش ) نويئتابلاو ( 8# : ش ) ؟9نيطنطسق اكيليزاب

 هجوب بولسألا اذه انمهيو ٠ '© 21ع1هنوص نشلك و يد تامامحو <«( 4 : نخ)

 دقملا لجر عضوب هنع زيمت هنكلو < ىطنزيبلا زارطلا ىف رشتنا ىذلا وه هنأل صاخ
 تلتحاف « دومعلا جان ولعت ةيئانب ةلثك نم « ةداسو ه قوف نايحألا نم ريثك ىف

 ىبرسعلا زارطلا ىلا كلذ دعب لقتتا مث < ( ه4 : ش ) ةحيوتتلا ناكم « ةداسولا »
 بشحلا نم ةداسو ىلا ةريبكلا ةداسولا لازتخا ىلا رمألا روطت مث ٠ ركمملا ىمالسالا

 061 : نش ) صاعلا نب ورمع عماج ىف رصم ىف اهنم لثم مدقأ ىرئس « كمسلا ةللق

 فعض دقعلا نطاب ىلا عافترالا نوكي نأ ةنامورلا دوقعلا ىف ىعاري ناكو

 ٠ ( ه9 : ش ) ةقيشر ةيرامعم ةبسن اهولعي ىذلا دقعلاو ةحتفلل ىطعي امم « هضرع
 اتيقمفا

 ٠ بشخلا نم الدب ءانبلاب ةعساولا تاحاسا١ ةيطغتل بابقلا نامورلا مدختساو
 لئم عالضألا ريثك وأ ىرئاد طقسم تاذ تاحاسملا كلت نوكت نأ ىعاري ناك نكلو

 فلختت ىتلا ةثلثملا ناكرألا نم ابره كلذو < (م#  م# : ش) امور ىف نويشابلا دبعم

 ريخألا عونلا نم ةقابلا ةليلقلا ةلثمألاو ٠ طقسملا عبرم ناكم قوف ةبق عضو نم

 لتكب ةروصحملا تاثلثلا ءلم نكمي ثمحب ةريغص تناك تاعبرملا عالضأ نأ اهمف لحالي

 1 دنتكر 218. 20-19, 25, تع. رز 5مماموعم رك, ذه. 882. 0

 1اهعطعت, م. 231 كاز 8ظظلف. 1, 81ج. 418 (هعنمه م. 344). ()

 11ععطغعتر صج, 200 ©. م

 1آ1ععطغم م. 207 ةث ةسل 132 (

١168 



 بابقلل ةلماحلا لاقتنالا قطانم
 ا ل الاالل



 ةعطافتملاو ةيلوطلا ةيبقالا
 0 ساللا

 ىنملاب ةيورك تاثلثم اهرابتعا هذه ةلاللاو نكمي الو « 600 ( جرس . ش ) ةيئاسرخ

 الا كلذ ثدحي 1 « اهيا ءادتعالا ىلا دعب اولصوت دق نوسدنهلا نكي ملف ء محيميب

 ىلا (141 : ص « ملل : ش) اهتلثمأ مدقأ عجري ذا ٠ نورق ةعضبب حسملا دالبم دعب
 نوسصاشلا 9 غلب ثيح « ؟"ماشلا ىف ىحيسللا لئاوأو ىنامورلا رصعلا رخو

 ٠ هتعانص بلاسأ ىف اوتفتو ©« رجحلاب ءانملا قرط ىف ادعب اوأش

 ةمطاقتلاو ةيلوطلا ةبفألا 6-00 ىنامورلا رصعلا ىف رشتنا كلذكو

 لايقالا داز دقف كلذلو < بسانتم قيش ر رهظمب ةريخألا زاتمتو ( 21 < م١ : شر

 ٠ اهمادختسا ىلع

 قرشلا روصع ىف هي رامعملا زرطلا ىف ةفورعم ةقباسلا ةيطغتلا قرط بلغأ تناكو

 اوجتأو « اهبيذهت ىفو اهلامعتسا ىف اوعسوت من اهب اورئآت دق نامورلا لملو « ميدقلا

 ٠ ةوقلاو ةفاشرلاب زاتمن ة ةعونتم ةلثمأ اهنم

 ةرئاغ تاوشجب بابقلاو ةيبقألاو دوقعلا نطاوب نيرزت تناك ةريثك ناحأ ىفو

 جرادلا ىرادمعملا حالطصالا ىف ىمستو < (مم ءالإ : ش) ةنمثم وأ ةعبرم لاكشأ نم

 ةركف ىبويألا رصعلا ذنم رصمىف ترهظ دقو « 0 0 ا 5

 داحيا رذعملا نم نكلو ٠ ةسدسملاو ةنمثلا عصتقلاب ةيبشخلا فقسألا نطاوب ةفرخز

 ٠ رصم ىف ىمالسالا ىبرعلا بولسألاو ةينامورلا ةركفلا نيب ةلص ىأ

 جراج اع

 ةينامورلا ةلودلا تارمعتسم ةرامع ىلا ىنامورلا زارطلا ديلاقت بلغأ تلقتنا دقو

 ىتلا  ةخيراتلا ةريبكلا ماشلا ةقطنم نأب لوقلا نكمي هنأ ريغ ٠ طسوألا قرشلا ىف

 قطانم رثكأ ىه  نيطسلفو ندرألاو نانبلو ايروس : ىه ةريغص ملاقأ ىلا تمسقنا

 رمد ىف اهتلثمأ دجوتو « ةميظعلا ةيامورلا راثألا نم ا ددعب تظفتحا ىلا قرشلا

 لضفب امئاق اهنم ريثكلا لازالو ٠ اهريغو سدقلاو ىرصُبو ناروحو قشمدو يعو

 رححلا عطف ق نيماشلا لا ةراهم لضفبو « اهب تدشوىىتلا راجحألا عاونأ ةدوج

 ةيلحم ةلق تاهاحتاو قاوذأو تاساكعنا حوضو اهبف ظحالم اننأ ريغ ٠ هئانبو هتيوستو

 تاطيطختلا نم نولحملا نونانفلا هيف فرصت اميف كلذ قلجتيو « دالبلا كلتب ةصاخ

 1 ٠ رصانعلاو ليصافنلاو

 اقفل

 ظتعمتنم : ةكمواعص ةععاتععتععر 2. 237, 181ج. 210.

 8.اظقلم 1, مه. 312-304, 1125. 20-372 4ف]
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 ةينامورلا_فراخزلاو تايلحلا

 ه0 ه5 ©
 ضصارقأو زرخ نم ةحبسسلا ب : يش



 ةينامورلا فراخزلا '

 ساثناكالا ةقرو - ه8 : ش

 ةيقيرغالا فراخزلا نم ةريثك رصانع نومدختسي نامورلا نونانفلا رمتساو
 « ةيئابو ةيسدنهو ةيح تانئاكو < 22 (ه7 804 : ش) ةيرامعم نم اهعاونأب
 اهلا اوفاضأ مث ٠ ةصاخلا مهتقيرطب اهلاكشأ ىف افرصتو اريوحت اهيلع اولخدأ مهنكلو
 داللاىف ىئامورلا زارطلا ىف ةيئاينلا رصانعلا ىف دهاشت ذا ٠ ىرخأ رصانع معدنع نم
 رامثلا عاونأ ةفاضاب هددع دادزا دق اهرصانع لحس نأ صاخ هجوب ماشلا ىفو ةفلتخملا
 ريغ ىلا اهدقانعو بنعلا قاروأو حمقلا لباتسو ربونصلاو نامرلاك ةفلتخملا ةهكانلاو
 ٠ ؟© كلذ

 م# (هه « م: : ش) رصانعلا كلت نيب ًاماه ًاسسئر ًارود ساثناكألا رصنع بعلو
 نمو هنم تقتشاو « فراخزلا بلغأ ىف لخدتو مساو لكشب هلامعتسا رشتتا ذا

 م © اهريغو ةجومتملا قورعلاو سوؤكلا لثم ةددعتم ةفرخز رصانع هنائازج

 11ءعطعر م. 364 8, 7, 0. آس )١(

 5قطور( 17, 21. 7 ز ذمماموعر 1, ه5. 987, 945. ()

 1اعطمت, 09. 138 18-8 و 246, عر 5, 17, اه. 24: 17هعصقممب 1, ام. 547 ذ (
 5مءامهعر 1, 7-9316 و 5معار 21. 7-38/6 و 55'2ممالإلا 2. 123.

 81ك., 1, 11ه6. 130-122 (مه. 180-1). (()

 لح



 ديل ااا ةيحيسملاو_نامورلا 0

 : ىطنزيبلاو ىحيسملا زارطلا

 0 001 ىلا ةوعدلا رسشنب هماق مث حسملا دالبم نم مغرلا ىلع

 د نيدلا نامورلا قيرط نعو هلسر قيررط نع اهسفن اللاطيا ىلا قرشلا نم
 نونفلاو ةراجتعلا ناف كلو نم مغرلا ىلع « تفولا كلذ ىف قرشلا نورممتسي

 هوما دي دابا نم ىلوألا ةعبرالا نورقلا لاوط ةوعدلا كلتب رئآتت مل ةنامورلا

 روهلظب نا تادب مّ 3 اييرقت ىداليملاعبارلا نرقلا ىلا ةرهدزم ةنامورلا دلاقتلا كلت

 ٠ نيرخآ نيئرق دعب الا ريثأتلا اذه حضتي مل هنأ ريغ ٠ ةئطب تاوطخ ىف ةيحسلا

 تارمعتسم ىف ىطن زييلا ذارطلا جاتنا ىف لضفلا ربكأ طسوألا قرشلا بوعشأ ناكو
 ةيئامورلا ةلودلا ىلا فحز نأ هراهدزا ةوق نم لصو ىتح « ةقرشلا ةيامورلا ةلودلا

 ٠ ايلاطيا ىف تيقب ىلا ةيبرغلا
 طنشلاو باذعلاو داهطضالا نم اناولأ رمألا لوأ ىف اوناع نيحسملا نأ ريغ

 ةنيدم حيرصت نلعأ نيح 2 515 ماع ىتح حسملا دالم نم نورق ةنالث نم رثكأ
 هداز مث « نايدآلا نس هريغل مق قوقللا نم هل « انيد ةحسملاب فارتعالاب ونال

 ىمسرلا نيدلا ىه ةيحبسملا نأ 78+ ماع ىف نيطنطسق روطاربمالا نلعأ نأ اميعدن

 نأو مهسفنأ نع اورفسي نأ نيحيسملا رودقم ىف حبصأ كلذبو ٠ ةيئامورلا ةلودلل
 ةييدلا مهسوقطب نوموقي اوناك نأ دعب « مهل ةراضح نيوكت وحن مهقيرط اونختي

 مهليكنتو نيشاولا نامورلا سشطب نم افوخ م رتستلاو ءافخلا ىف مهتاعامتجا نودقعيو

 سفنب نوطاحم مهو نورقلا كلت لاوط ةيداعلا مهتاح ىف نوشيعي اوناك امنيب « مهب
 جراخ اهتارمعتسم ىفو ةيلاطيالا دالبلا ىف ىنامورلا عمتجملا دوست تناكىتلا فورظلا

 ى 0 دالسلا كلت

 ىف ةينامورلا ديلاقتلا ىلع دامتعالا لك نويحيسملا دمتعا نأ كلذ جئاتن نم ناك
 تذخلتاف ٠ امم رهظلاو رهوجلا ثيح نم ىأ < ليصافنلاو طيطختلا يح نم ةراسلا
 ريت يغب ىع امك ةينامورلا اكيلزابلا جذاسن نم ىلوألا ةيحيسلا سئانكلا تاطيطخت
 : اهنم ةريثك ةلثمأ اذهلو « اهجراخ ىف وأ ةياطيالا دالبلا ىف كلذ ناك ءاوس « يك
 ىلع م١٠1١ < ٠١١4 ىماع نيب اميف اهؤانب ديعأ ىتلا امور ىف تناميلك تنام ةسيئك
 ةيحيسسلا روهظ نم ركبلا تقولا ىف هيلع تديش دق تناك ىذلا ميدقلا طيطخللا

 عنمع (1) : 8مم مانت شعأ (1954) : مه 5مم : 4 . ا ([مهنو 1961) ز 5ءقطا' : مععاذم ياا كاسي : 17 2 6 هو, (ا(مهلمه 1931) طا : هل ةةلوممو نأ معهلممسمم هم طع نمصيودسالوع !اعطولما موا 252360 1 ١
 136-114 ز معنا 4ل) : 8 قمل معانعع هللا 9 0 سلا 0

 ليل
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 تناميلك تناس ةسيلك : امور ا 8.8/62 ه١ : ضن
 ( ءانفلا ةهج دوظنمو طقسم )

 5. ةكدعتو 2[2ججنم»ع ىروجام ايرام ةسيدقلا ةسنك لثئمو ٠ 3"( هو :ش)
 اهنا حضوي ام ةلدألا نم كانهو « تلاثلا سوتسكس ابابلا اهانب ىتلا ( م 49 ) امور ىف
 قى روسلا جراخ ىزسا تناس ةسئك اهنمو ٠ ؟9 ةشاواكليزاب لصألا ىف تناك

 نيطنطسق اهسسأ دق ناك ىتلا ( م 04 -- 5176 )5. ةومعمع بمرأ ١و دنتق امور
 تناس ةسبك اهنمو < " ( 38 - 31 : ش) ىزيينأ تناس ريق قوف (م8094) ماع ىف

 11 تعطعت, م. 255 16-1, 256 ىر 258, 261 ز 5ةهطالم مم. 71-70, 21. 2غ ز 5معامهعم 11,1

 من. 23, 24, اهون. 28-27 رز ؟90عمقممر ؟1]0. 3, 2. 42.

 5تاطرنر 117, مو. 69و76 : 1]22عمصرب صل 233, 2-271 : 170ءعمصقممرب 111, 21. 10 8 : 9

 5دمماس ع عكر 11, 22. 22, 28 زر 11ءاعطعتر مم. 256 8, 261, 267 8.

 59عمطور 107, م. 69 زر 5ممامجتتر 11, 2. 29, 21. 1 رز 170عمصقملا 3, 22. 28, 43 :(5) .٠
 آطاعطعتر 70. 261, 261, 264 كل همهل 8, 267 ى زر ظاممستل؟ هه, 44-5.

 قفل
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 ىبل 0 ١

 2 اج رهن نك رت

 قىزيينا تناس ةسينك : امور ن5[ <31 : ش
 ( ىوثملا رودلاو ىضرالا رودلا )

 ىزييناآ تناسا ةسيلك : مويا - 5؟ : ش

 ( ىلخاد دوظنم )

 نفي
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 مقر م0. 43-42, طاق. 2301/, 01

 ايلاطبا ىف ةيكيليزابلا سنانكلا

 ما

 [ حم وو 0

 ا 1 ملاواع

359 

 :نئأ و

 مل هحبع

0 
 2311ج

 ٠ ىراثيل وبا سيدقلا ةسيئنك : انفار 50 ©2356 : ش

 ( ىلخاد روظنمو طقسم )

 234 1 ش ) ( م ه89 - 54 )5. ةيومانصممو ذه ناموعانيفار ةنيدم ىف ىرانيلوبأ

 ٠ ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلا « 2١ ( ؟ه

 ةعهطإل 11, 2. 73, 21 31 5 221:08, عب 78-277 ز 1770عصتقمتر 3, 2. 46, لوم. 32, 5010

 ةمصمهعتر 11, 89. 43, 51, 55, 151ه. 5ه ز 11ءعطعع, 252, 262, 264 1 همه 3 267 8, 283 هه
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 ماشلا ىف ةيكيليزابلا سنانكلا

 1 ع :ةزه مه م هع ماو
 رك

 2 32 ظ ١ ر

 را

 ( ىلخاد روظنم ) داليملا ةسينك : معلا تيب 7 : ضش

 دنيعأو < حيسملا هيف دلو ىذلا عضوملا ىف م ”* ةنم ىف نيطنطسق اهسمأ ناك «ملع تيب ىف 2ةا16»1ز داليا ةسينك لثم مانا ىف اهنم ةلثمأ دجوي امك
 ش ٠ ؟©9سداسلا نرقلا ىف تديشو « هزول بلق ةسينك اضيأ هتف اهنمو « عباسلاو عبارلا نيئرقلا نيب تديش ماشلا ةقطنم ىف ةيكييزابلا سئاكلا نم : ةريثكلا ةلثمألا ىدحا ىهو < 20 ( هب < 55 : ش ) م 008  هالال ىماع نيب اهألنب

 8و رز اعط, مو. 260 ىح, 262 ز ةةمهتلاه»ب, ©: 78 ز هقرمامسب 29. 16, 49, 54 سا ال طملطممب وب 132, 1 مب وز ؟ةععصفسمب ؟6أ. 3, 8. 27, 130. 53 5و ةوراموعكب 11, 201
 260 21-13, طقلاممر 0. 131 5 5مم 11, 81ج. 36 از 577 0من دهمان قر 2. 33 : 2اععطعر 2
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 ةيكيليزابلا ةسينكلا تازيمم

 الاطيا نم لك ىف ركبملا ىحيسملا رصعلا ىف ةيكيليزابلا سئانكلا بلغأ كرتشنو
 ىف ىهتنيو < هلوطب ضيرع زاجم هطسوتي ليطتسم نم نوكتي اهطيطخت نأب ماشلاو
 ىف قضأ اهنم لك نافاور وأ قاور بئاج لك ىف هفلتكيو « ةريبك ةنحب هردص

 ىلع ايلع ذفاون حتفب حمسي امم « عافترالا ىف هنم لفأو طسوألا زاجملا نم ضرعلا
 فوسشكم ءانف ةسينكلا مدقتي ناك نابحألا نم ريثك ىفو ٠ طسوألا زاجملا ىبناج
 ةكلاب لالخ نم هيلع حتفتو ةمبرألا هيناوج نم بناج لك ىف ةفيقس هب طيحت مالنا
 لخدم ةفيقس ةسينكلا مدقتت ىرخأ نايحأ ىفو (٠ م655١ 50« هؤو :ض)

 جرب ديشي ناك اييرقت تالاخلا عيمج ىفو ٠ ( 7* : ش ) 2[:هزع ةضرعتسم
 حضاو وه امك ناجرب اهل دسئي ناك انايحأو « ةسينكلا نم بناج وأ نكر ىف سواونلل
 * ةقباسلا ةلثمألا ضعب ىف

 ةركملا ةحبسملا سلانكلا طيطخم نم جذومنلا كلذ ىلا راظنألا تفلن نأ انمهيو
 نم هب لصتتو « اهسفن ةسنكلا مدقتا 4 انتم ءانق هيق دجوي ىذلاو < ةطنزسلاو

 ءانفلا لصفي ىذلا رادحلا ىف تعضو ذفاون لالخ نم هيلع لطنتو ةريغص باوبأ لالخ

 مالسالا روهظ نم ةئالث وأ نينرق لبق رهظ ىئذلا طيطختتلا اذه ناف ء ةسينكلا نع
 اهروطت ىف ةقلح لوأ ذنم ىمالسالا رصعلا ىف دجاسملا طيطخت ىلع ريثأت ىأ هل نكي مل
 ىذلا ططختلا وهو « نورق ةرشع لاوط ىأ « ىدالملا رشع سداسلا نرقلا ىتح
 ةللق لاوحأ ىفو « هب ةطبحملا تالظلا لخاد روصحملا طسوألا نحصلا نم نوكتي

 ىتلا تاكئابلا دوقع ألمت ةريبكةبستخ باوبأ وأ تابرشملانم ةيبشخ زجاوح عضوت تناك
 ىلا اهوج ليمي ىتلا ةيمالسالا راطقألا ىف ةصاخبو « ةنفألا نع ةلمقلا تالظ لصنت

 ٠ ءاتشلا ءانثأ ىف ةديدشلا ةدوربلا

 رصعلاو ركبملا ىحيسملا رصعلا ىف سئانكلا طيطخت نم جذومتلا كلذ رثؤي. ماو
 طبطخم نأ كلذ ٠ ةينيطتطسقلا حتف ذنمو ىنامثعلا رصعلاىف الا دجاسملا ىلع ىطنزيبلا
 ةريبك. ةعبرم ةحاسم ةئيه ىلع ةالصلا ناكم هيأ صصخي حبصأ دق ةيئامثلا دجاسملا
 ةحوتفملا ةكئالا تلدبتساو ٠ امام طسولا ىف ةبق هولعن « عبرم وأ ملضم اهطسوتي

 « ةريغص ذفاونو باوبأ ىوس هب دجوي ال كيمس رادجب نحصلا ىلع لطت تناك ىتلا
 نم جذومنلا اذهل ركذنو ٠ ةيطئزيبلاو ةركبملا ةيحبسملا سئانكلا ىف لاخلا ناك املثم
 .ةسيفص ةكلملا عماج امهدحأ : ةرهاقلا ىف ىناسمئملا رصعلا نم نيلثم دجاسملا

 ادلب



 ةينامثملا دجاسملا ىلع ةطنزبب ىيلات

7 5 155 8 8 31 9 9 190 8 91 10 80 8 15 :3 591 1 90 9 395 3 895 390 050 

 0 6 ا! ااا

1 3 199 : 
 1111 زئذئ1]نئا]طلللل

 ( طقسم ) ىلع دمحم عماج : ةرهاقلا ل 16 : ش

 راسو كلا /مهوعع مغ ىنأثلا ديزياب ناطلسلا عماج : اهنم ةنيطنطسقلا ىف جذومللا سفن نم ةلثمأ دجوت امك ٠ ( م 1848 ) ىع 1806 ىف خدؤيو « "" ( 6 : ش) ةملقلاب ىلع دمحم عباجو + ( م 181١ ) ه 1١18 ماع ىف هاتي لمكو أ" ( 08: نش)
 5“ 71 0 7, ةلمموهاعور ةكر طاع 247-243 اق 31 ص/١ جا ب ةيرلالا دجاسملا خيرات ١ باهولا دبع نسح درس معا 8 < د كر ةاوووانفعم نان تقلتعر 1ك, اهب 235-229: 5- جى ب ةيرثالا املا خيرات : باهولا دبع نسح )١(

 لك

 مج«



 ىحيسملا رصقلا ىف سلانكلا

 21 (ماوو5 - اه / ى اوك  ة6ا/) ناملس ناطلسلا عماجو ,5 ( مالو

 .9 (ملكلا - 1264 // ه )1٠١19  1١8 دمحأ ناطلسلا عماجو
 جذامنلاب اهنم هينيدلا ةصاخو ةيمالسالا ةرامعلا تاطيطخت رئاتت ال نأ بحع نمو

 ةليوطلا ةدملا كلت دعب عذخت 3 <« نورف ةريثع لاول هعرلاو ةركملا ةحيسملا

 قاوذألاو ىطنزسلا وحلا ريثأت تحت : اوعفو دق نينامثعلا نأ ودسو ٠ تاريثأتلا كلل

 نويئامثملا عضخ- ىأ < صاخ هجوب ةينيطنطسقلا ةنيدم ىلع نميهت تناك ىتلا ةيطنزييلا
 دق نورف ةرشع ىف ترولم ىتلا ةيمالمالا ديلاقتلا نأكف ٠ اهوعضخأ ىتلا ةئيدملا وجل
 قاوذأ العف ةرملا هذه اهللع نميهتو اهدوقت« هلوأ نم قيرطلا أدبتل ىرقهقلا تداع

 انا نوكي نأ وجرنو « ايوروأ بونجو ىرغصلا ايسا ةقطنم ىف ةصاخبو « ةيبرع ريغ
 ٠ ليصفتلاب كلذ ضارعتسا ىلا ةدوع

 انقيقبل

 نم تانولامجب تيطغ دق اهنأ ىف ركبملا ىحيسملا رصعلا ىف سئانكلا كرتشتو
 ء(وا < 58ه « 58 :ش) لخادلا نم بابقلا فاصنأب تبطغ ىتلا تاينحلا ادع امف بشخلا

 ىف ةنامورلا دلاقتلا عبي وهو اضيأ ةحاتلا هده نم ىحبسملا بولسألا راسو

 ىطتزيلا زارطلا نع ركبلا ىحيسلا زارطلا هيف فلتخي ماظن وهو < فقسألا تايطفت
 ببلاسألاو ديلاقتلا ريئأتب كلذو « ةيقألابو اهفاصنأو بابقلاب تايطغتلا هيف تبلغت ىذلا
 ٠ ةفارعلا ةرامعلا ىف ةرشتنم تناك ىتلا ةيرامعملا

 ةنيدم ىلا ىمظملا ةيئامورلا ةلودلا ةمصاع نيطنطسف لقن م م٠ ماع ىفو
 تاكو « .م .ق 886 ماع وحن ىف مهل ةرمعتسم اهوسسأ دق قيرغالا ناك ىتلا ةطنزيب
 تاراغاهتمف ٠ ةطنزيب ىلا كلملا ريرس لقني نيطنطسق تلمج ةفلتخم لماوع كانه
 طسووف امور ةنيدم عقوم نأ اهنمو « امور ىلع « ربربلاب » اهومس ىنلا ةيادبلا لئابقلا
 عاصتال ةيسسنلاب امئالم نكي مل اهل ىبرسفلا لحاسلا برقو ايلاطيا ةريزسج هبش
 اهتم لهسي ناك امك < ىعبط ىراجتت زكرم تاذ ةطئزيب تناك امني « ةيروطاربمالا
 ٠ («©ةفرشللا تاعطاقملا ةيفارم

 نأ دارأو « « ةديدجلا امور » مسا ةديدحلا ةمصاعلا ىلع نيطنطسق قلطأو

 ]ئابماعلر 2, 185, 118. 160. )١(

  جااتماع همم زعم : طع زصق# 06م 1ةاهصتر 2. 1509, 118. 19, 22. 251-249, 543, 1. غ5 (9
 هئملعور مزن. 184, 185, 518. 161

 0. نسلق 17. 712 77 ف 108)ر, م2. 257, 270, ءاعر 21. 3:1 زن 8017هذهب 02. 184, 186, (؟)
118. 2. 

 هءفطرب 19و 2. 4( 5١

 ليفف



 ا... ةيئرشلا هيئامورلا ةلونلا ةمصاع حيصن ةيتيطتطسفلا

 ليئامتلا رضحتسا هنكلو « امور طغ ىلع هداوقلو هسفنل روصقلا ىنف « كلذك اهلمحي

 5 0 مسا هديا ةمصاملا ىلع بلغ من ٠ اضيأ اكاطنأو اننأ 0

 8 لوساتسا ىلا ١؟ه:ح ماع ىف اهلع مهلالاشسا دنع اهمسا نوننامثملا ريغ ًاريخأو

 ىلع هطالبو ىطنزسلا رصبقلا حبصأ نأ ةطن زب ىلا ةمصملا لاقتنا نع جتاو

 ىكلملا رصقلا هب عتمتي ناك امببو « قرشلا اهب زاتمي ىتلا ةمظعلاو ةماخفلاب ةرشامم ةلص
 ىلع .نادعاسي ناكملاو نامزلا الماع أدبو ٠ سيدقتلا نم برقت ةبعر نم كانه همياوناو

 نيفرسشلا عانصلا ددع رثك,. ذخأو ٠ همم نيطنطسق اهلقن ىتلا ةيامورلا دلاقتلا فامضا
 نوينامورلا عانصلا حبصأف < كانه نينطوتسلا قيررغالا نمو سرفلاو طبقلا نم
 دقف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو « ةيطنزيب ريغ تناك عانصلا ةيبلغأ نأ ىأ ٠ ؟9ةلقأ

 ةينفلا مهزرط مهيلا بسنت نأ نم برعلا مرح امنيب « ىطنزيلاب كانه زارطلا ىمس
 ىف ىراضح رود ىأب مايقلا لضف مهيلا بسني ال ىتح مالسالا وأ ةلهاجلا ىف ءاوس

 .٠ ملاعلا خيي رات

 ةيفرش : نيتلود ىلا ةريبكلا ةينامورلا ةيروطاربمالا تمسقنا مابه ماع ىفو

 اهل ةمصاع امور تراصو ةيبرغو « ةنطنطسقلا وأ ةطئزيب ةنيدم اهتمصاع تبقبو

 برف ىلع اهلمج امم < انلاطيال ىقرشلاءىطاشلا ىلع انفار ةنيدم ىلا اهنم تلقتتا مث

 ىتأت ةريشك تاريثأت ىقلتت كلذ اهلمجف « اهب مئاد لاصتا ىلعو ةيطنزيلا ةلودلا نم

 كلذ ىف اهلثم ٠ ىطنزسلا زارطلا ىلع ةينيد رئامعو سنانك اهبف تدشف « اهنم اهلا

 « اهسفن امور ىلا لصو دق قرشلا ذوفن نا لب ٠ ؟ةطئزسلا ةلودلا تارمعتسم لثم

 ةيوبابلا ىبرك ىلوتو « نمرألاو نيماشلا نمو ةطئزيب قيرغا نم ريك ددع اهنكس دفف
 ىقيرفغأ لصأ نم اوناك م 74١ ىلا 508 ةنس نم تاوبابلا نم 1م وحن اهيف
 5 ٠ ©ىماش وأ

 « اهيف هتيامحو ابوروأ ىف ىحبسلا نيدلا راشتتا ىف ةطنزبب ىلا لضفلا عجريو
 برعلا مهدسمب نمو نويناساسلا ماق ذا « قرسشلا ةهج نم كلذ ىف تلف اهنكلو

 ةوق باج ىلا ةسينكلا ةطلس تلءاضتو « ىحبسملا نيدلا ةوف نم اودحف نوملسملا

 رصمو ايسآ ىف هروطن لحارم ىف مدقتيو رهدزي ىمالسالا نفلا ناك امنيبو ٠ مالسالا
 نيذلا نيتوتوتلا ةرباربلا تاراغ ببسب ابوروأ ىف روهدتي ةرامعلا نف ناك « اننابساو
 ٠ © نامورلا اهانب ىتلا ندملا نومطحي اوحار

 5عهزلب م.71. ١(

 2[عمعطعمو 2. 275. (0

 ؟ةمستا نمو, 2. 4هقع ()

 5عهطور 1190, 29. 6, 70, 71.(
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 دنس هموت نا مس سس سس سس هوو ما

 ايفوص ابا ( هسينك ) مماج

 ما ةسدملم

 ايفوص ايآ عماج  ةينيطنطسقلا سا. : ش
 «( طظطقسم )

 ىلوألا نورقلا ىف ةصاخو - ةيطنزيبلا رئامعلا طيطختت ناف رمأ نم نكي امهمو
 انلاطيا دالب ىف هنع اهتارمعتسم ىفو اهيف فلتخي نكي مل  ةيطنزيبلا ةلودلا ةاحح نم
 ءانبل امدختسم اكليزالا طيطخت ىقب دقف « ركملا ىحبسملا رصعلا ىف اهتارمعتسمو

 افوص ايأ ةيك وه اهل لم رهشأو ٠ سماخلا نرسقلا ذنم ةيطنزيبلا سئانكلا
 تلوحو < ( 78 ٠٠١ : ش ) 887 < 687 ىماع نيب امي تديش ىتلا « ةينيطنطسقلاب
 ٠ © يئامثعلا حتفلا دعب دجسم ىلا

 لامعتسا رششثتا دق هناف لطتسملا لكشلا ىذ اكيليزالا جذومن ىلا ةفاضالابو
 « ىطتزسلا رصعلا ىف ىتامورلا ليصألا تاذ ةريدتسلاو ةعلضلاو ةعبرملا طقاسلا

 اصمم, مه. ورع م 274, 281 : ظمسنامو, م2. 34-29, 21ج 12, 1 1, 21-1
 200377 1 17 عجمشتتتت, ”0ا 20١ 4-39 طدهل_ 29-27 3 11, عزت, 44-46, 54, 68, 1189. 53-55
 لطلب 29: 740 93-91 366. اخ آم 111, 20111 خ70 00. 184 339 190,219 32 33

 44# - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 ج - ةيئيل -الا : ش ( ىلخاد روظنم ) ايفوص ايأ عماج  ةيئيطتطسقلا - 1 : ش

 ( ىلخاد روظنم ) ايفوص ايا عماج  ةينيطنطسقلا ا : ش



 ةيطنزيبلا ةمظتلا ةيسدنهلا طقاملا

8 
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 ىرصب ةسينك : اهتلثمأ نمو ٠ ماشلا ميلاقأو ىرغصلا ايسآو ةينيطنطسقلا ىف ةصاخو
 < ؟9ءاسشلاب ارزع ةسينكو < م 18 ةنس ىلاوح ىف تدش ىتلا 2” ( 70 : ش )

 سوكابو سويجرس نيسردقلا ةسينك هيلع تديش ىذلا جذومنلا وه ناك امهطقسم لعلو

 8قاقب 1, مو. 2274, اهم. 26-24 رز 1ةملستا مهر مه. 79-78, اه 2 قل
 1ةمصسنانمور م2. 16-15, اهم. كر 24 ز 18ةلامصر 2. 96. (؟)
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 ةيطنزيسلا سمانكلل ةمظنتملا ةيسدنهلا طقاسملا

 دنماو ٠ 21 ( 98 ء 9/5 : ش ) م هالإال ةنس ىلاوح ىف تديشو « ةينطنطسقلاب

 م 59 امور ىلا ةمظتنلا ةسدنهلا لاكشألا تاذ طقاسملا نم جذامنلا هذه مادختسا

 ىلا اًضيأ لصوو ٠ 29 ( 78 : ش ) ىلاتيف ناس ةسينك دجوت ثيح انفار ةنيدم ىلاو
 1 ةنطم-(طوعملاو ليباشال سكا ةنيدمىف ةعماجلاةسنكلا هيلع تديشثسح اسنرف

/ 

 ل ٠

 كالا

 ا
 ( ماطقاو طنا م) ىسيلاك ةجوحل عماج : ةينيطنطسقلا لاله 2 76 : نش

 ( سوكابو سويجرس نيسيدقلا ةسينك هلصأ د
 مسمشسشلل

 كاما مطعتر مر. 278 لري 8 ةهق © 280, 286, 0 0 3 7 نسا 0 0

 طاف. 3ع1لر 261/11 5 8فااعسر م١9 121: 196 325 3330 2 أ نيس 22. 4و 54
 ر ةةمسنلامر, 2. 6, ننيرل

 طا ممطعتر مم. 177 21, 285 هل ههنا, 206, نا م 222, مور اهب 181 ) 8ةلاعوب 8. 356

  21. 211/5 1081500, 9١ومو, . / 23وماعسب قو. 33, 123, 134, 125, 357, 164, 226, 239: 286, 207 318١ 320,333 اهيل
 21عوعط عر م2. 280, 285 8, 5 همه ©, 351 1كم 357. (4 0ر96 وب 6-55, 2167 3 زامسنلاودب 2 1 20. هوب 6-53, 303, تل 65, 66: 2177 0107 1 73 2-41, 45 اج 16, ماه  29: 2331 1كام مطور جرش 280, 285, 0 هع © و تطالب 1اأب .

 فرغ

 ل
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 ( طقسم )

 ىلاتيف ناس ة : انفار ل الك

 ةيطنزيبلا سئانكلل ةمظتلملا ةيسدنهلا طفاسملا

 3 دن



 ةيطنزيبلا سئانكلل ةمظتنملا ةيسدنهلا طقاسملا

 تي م

 ( طقسم ر ةينادمعملا : [مشون ل 78 : ش

 8ةماموامملعم تانادمعملاب ةقورعملا ةنيدلا رئامعلل جذامنلا هذه تمدختسا امك
 ا < ( 877 : ش ) نيطنطسق ةنادمعم دجوت ثيح امور ىف ةلئمأ ةدع اهنم دجوتو

 200 اريشون ةنيدم ىفو انفار ىفو < 2١7 م 45٠ ىلا 4٠ ماع ىلاوح ىف خرؤتو
 هرباقملل اضيأ تمدختتساو + © ( 8/4 : نش ) ايلاطيا بونج ىف وترلاس ةعطاقم ىف

 نم اهيلا اثرشأ ىتلا ىرصب ةسبك اهنم ماشلا دالب ىف جذامنلا كلتل ةلئمأ تدجوو
 م ©ةيدالبم 58/4 ةنس لبق تديشو « ( 8 : ش ) دوعصلا ةسينكو ( 78: ش ) لب
 1 60 ( م١ : ش ) ميرم :دسلا ريقو

 ىذلا لكشلا ىبلصلا طيطختلا وه سئانكلا طقاسمل ثلاث جذومن رهظو
 رثكأ ىف لوطلا ىفو « امئاد ضرعلا ىف نييواستم نيعطاقتم ٠ نيلطتسم نم نوكتي
 قوف ةبق عفترت انايحأو « ةيقب امئاد ىطغي طسوأ عبرم |ههعطاقت نم جنتيو ٠ نايحألا

 1طذملر 22, 293, 295 4-6. )١( 0

 عطاععطعت, مم. 293, 295 8 همق فلز
 11, 71ه 62. 81مم 1 نور 81ج 28 ز ؟7هعمصشتتاب 701 3, 2. 26, اه 11, 12 5 54 0 10مل مول 293, 296 قسك همق 36-15, 297, 299 © : 2ةلعتب 29: 95, 95 ةككد 1557 2:5

 ظئالشم 1, 20. 6-75, اهب 29. (0)

 ذأ



 ماشلا ىف ةيطنزيبلا ةمظسنملا ةيسدنهلا طفاسلا

 م

 دوعملا هدي + ضدعت ةسينك : سدقلا 9 : ش

 ميرم ةديسلا ربق : سدقلا ل ملء : ش
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 ايلاطبا ىمانك ىف ببدملا دقعلاو يسيلصلا طقلإا

 كرام ناس ةسيلك : ةيقدنبلا ل م١ : ضش

 ( طقسم )

 نم ةبيرق عرذألا تناك اذا ام ةلاح ىف كلذو « سمخ بابقلا ددع حبصيف عارذ لك
 كرام ناس ةسينك ىبيلصلا جذومنلا ةلثمأ رهشأ نمو ٠ اهطقسم ىف عبرملا لكشلا

 انمهيو ٠ 27 م ١٠1م 2 ٠١48 ىماع نيب امي تديشو < ( ه١ : ش ) ةيقدنبلا ةنيدمب
 مهأ تحبصأ دق تناك ىتلا ةببدملا دوقعلا اهيف تمدختسا هنأ ةسينكلا هذه ىف
 ىأ « ( ىداليملا عباسلا ) ىرجهلا لوألا نرقلا ذنم ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا تازيمم
 ىبيلصلا طقسملا لصو دقو ٠ نورق ةمبرأ وحنب هذه كرام ناس ةسينك ءانب لبق
 <« وج ريب ةنيدم ىف نورسف ناس ةسينك هب تددش ثيح « اسرق ىلا ىطنزيبلا

 121/111 : ؟7هعومتسممر 701. 3, مز. 175, اه. 139, 21 28 ز 5ممامهعت 11, م9. 8-4277, اه. 643-+ طاع عطعتر مر. 288 ةعر 289 : ةةمستلامد, 80. هب 8, 8-147, اه هجر اق. 10, كي اا)

 نها

 مه



 اسنرف يف ٍبيدملا دمصلاو ىبيلصلا اظطفسملا 3222 7
 ال 0اس

 نورف ناس ةسيلك : ( اسنرف ) ويجيرب ل مل : ص

 م57 (مج ءمع : نش ) م١٠17 ىلاوح ىف تدش ىتلا <58. معوصعب 2 ةدعأ عل ءاندع

 جيلخ ىلا برقأ اهنكلو ع اسنرف نم ىبونملا عاطقلا طسو ىف ةئيدملا هذه عقتو
 هله ىف انرظن فقوتي هناف كلذ عمو « طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلا اهنم ىاكسب

 تاريئأتلا لوصو دكؤي امم « اضيأ ببدملا عونلا نم دوقعلا لامعتسا راشتنا ةسينكلا

 ردني ىتلا سلدنألا نم سيلو ىمالسالا قرسشلا نم اسنرف دالب ىلا ةيمالسالا ةببرعلا
 ىرئادلا فصن دقعلا وه اهترامع ىف دئاسلا عونلا ناك ذا « بيدملا دقعلا دوجو اهبف

 ركذي امك -اسئرف دالبو ٠ عمانص# 580-20266ع سرفلا ةودح عون نم

 ةراغالا ىفبت ىلوألا ةيبلصلا تالمحلا اهنم تجرخ ىتلا دالبلا نم تناك  خيراتلا
 ىهو « نيحسملا دنع ةسدقملا عاقبلا نع عافدلا ةححب نيملسملاو برعلا دالب ىلع

 روصعلا ىف ايوروأ نونفو ةراضح ىلع رثألا ربكأ اهل ناك ىتلا ةبلصلا بورحألا

 ْ ٠ ىطسولا

 ظكاعمطعتر مو. 288 طار دوم ز 3مماموعك 11, مم. 18و, دومر دودو ]وكب و67 نر
 17هععصقممر 701. 3, مه. 8-217, اه.

 انكي



 يا

 نيلي

 مطولتممب 2. 135, 1 230111- 0
 1منفر م. 1:5, اه ل 211.
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 : ( اسنرف ) ويجيرب - 85

 نمف ٠ ريثك ءىث ةيطنزيلا

 وبطن زيبلا متها كلذك

 فلازم :ل :! لإ برك ْن مل

 ةسينك نورف ناس
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 ةيوركلا تائطالاو بابقلا

 هفألاو « اهفصنأو بايقلا مادختسا : هيطن زييلا ةرامملا هبا زيمتت ام مهأ نمو

 ءزجلا قوق ةيسيئر هيف عضولا تناك اييرقت لاوحألا لك ىفو ٠ ةعطاقتلاو هبلوطلا
 علضم لكش نم وأ بيلص وأ ل لطتسم نم انوكم ناك ءاوس < طقسملا نم طسوألا

 قوف عصوت باف فاصأب وأ ةيوناثا بابقب ةبقلا كلت طاحت تناكو ٠ م ىسدله
 ىف ةمهألا هيلع زكرتت ىذلا طسوألا ءزجلاب طيحت طقسملا نم ىرخأ تادحو

 20 ( مسا ملإ م76 74 275 - 7٠١ : نش ) تاهجاولاو طقسلا

 ىلا اهضعب ماجحأ تربك و « جموعو تافرششلا وأ تالا ةِسهأ تدازو
 ء(مس ملا ءرلو لو اا 01 2 هو :ض)ربابقلا فاصنأب تطغو ةظوحلم ة ةحرو

 فصن اهنم ناك ام ىتح « ةلحض « عصف » هيه ىلع جذاخلا نم باقلا ودبتو
 عافترالا للف ىدومع ىرئاد قاطنب جراخلا نم هبقلا طاحت ذا « لخادلا نم ةلماك ةرك
 ةقر ةبامم عافترالا للقلا ىتاوطسألا قاطنلا كلذ ناكف < زراب فنطب هالعأ نم ىهتني

 م (17+ : ش ) ةبقلا نم رهاظلا ىقإا ءزحلا اهولعي ةرانالل كيباش اهب ةبذاك

 ريغ اهلمجتت ةمره تانولامجب جراخلا نم بابقلا ىطغت تناك ىرخأ ناحأ ىفو
 ٠ طقف لخادلا نم الا ةيوركلا اهتثهب ةرهاظ

 ةمطعما فل ةطادصواع طومةعمانبعو ةيقيقحلا ةيوركلا تاثلثملا مادختسا رشتناو

 اهراكتبا ىف لضفلا عجري ىتلا تاثلثلا ىهو اهفاصنأو بابقلا لامعتسا ىف عسوتلل اعبت
 اهولمعتسا ذا < ىدالملا عبارلا نرقلا ذنم مهدالب ىف نيماشلا برعلا ىلا اهجاضناو

 باقلل ىلفلا تافاحلا اهيلع زكترت ةريدتسم قطانم ىلا ةعبرملا تاحاسملاب لاقتنالل

 تارمعتسم ىف اهلامعتسا رشتنيل ماشلا دالب نم تجرخ من .٠ © ( مال - م4: ش )

 ٠ اهريغو الاطيا دالب ىفو ةطنزسلا ةلودلا

 ىتلا بايقلل ةيوركلا راطقألا اهسفن ىه ةيوركلا اهراطقأ نوكمت نأ اما تاثلثملاو

 ودبي, امك © ( م4 : ش ) ةبقلا نم ءزج اهنأك تاثلثلا ودبت ةلاللا هذه ىفو « اهلمحت

 «ةلحض ةيورك ةعطق وأ ةريبك « ةعصق » ةئه ىلع تاثلثملا قوف ةبقلا نم لماكلا ءزجلا

 2ععطعتر م2. 4-2273, 8-2277, 8-285, كم (م))

 ةطاقب مم. 277 © همن ذك ز طاش آر, مم. 323-304, أهم. 357-397١

 نخا



 لالا



 ا

 ماشلاب دجوي ىورك ثلثم مدقأ
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 . ىقيقح ىورك ثلثم + سيجيونلا رصق : نامع ل م0 : ش
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 مامشلاب ىمالسا ىو رك ثلثم مدق 1

 حو

 ندر - :؛ خرصلا مامح : ن لا ةيداب - ْش د اس 4 2 0 يرد
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 ةيطورخم فصن ةصئرقم  ضيبالا ريدلا : جاهوس - 81 : نش
 ةيوركلا تاثلثملا راكتبا ىف نييماشلا برعلل لضفلاب ةيطنزيبلا ةرامعلا نيدت امكو

 راستتتال امبت ىطتزيلا زارطلا ىف ترشتنا ىتلا تاثلثملا ىهو « لاقتنالا قطانم ىف
 ةحان نم لضفلاب اضيأ نيدت اهناف « ةعبرملا تاحاسملاو نكامألا ةطغتل باقلا مادختتسا
 ناكوألا ةينح وهو  لاقتنالا ةقطنمل ىناثلا راكتبالاب اهديوزت ىف نييقارعلا برعلل ىرخأ
 فين ةئيه ىلع وهو ٠ ىناساسلا رصعلا ىف ءروهظ حجري ىذلا هلكشب ةوينسوا
 ميس لك لل هج هينح لع عضوو ه٠ هسأر ةيواز غلبت طورخم وأ عمق

 ء 280 ( هه : نش ) ةبقب ىطغتس ىتلا ةقطنلا عبرم ةيواز ىعلض ىلع نيميقتسملا
 ٠ ةناساسلا ةرامعلا نع ثيدحلا دنع دعب اميف بهسم ليصفتب هحرشنسو

 3ص عور هوب آر مم. 5هة-4ب 115. 1-1306, 133ء5ر ةو2ر 15و ز الها. 1الو طاق. 146, 148. ())
 عقاقير 11, مو. 118-101, طوق. 117-83 رز ةةهستلامد, مه. 20-14, وم. ة-8, طاع الآ-الآ1
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 ا ١ 0 | ةيطنزيبلا ةرامعلا ىف ةيمالسالا تاصنرأملا

 يع

 انت ىف ةيرئا قس 0

 ةقارع ةسصالاسأ ةرهاظ ىهو ا

 ةييربم ةتاط اهل هس ١



 امماس ىف ةيمالسالا ةصنرقملا

| 

2 

 8 الطب 7 اج

 ةماعلا باب ىف ةينكرلا ةينحلا : ءارماس  ة؟١ : ش

 ىناقاخلا قسوجلا رصق ىف ا

 146  رصم ىق ةيبرعلا ةرامعلا



 | حل ! 1
 "رن : ١ / ا

 ةطاقس : ماشلا -اةك؟ ١ ش

 ٠ فراخزلاو ةريغصلا ليصافتلا ةيحان نم فلتخت اهنكلو ٠ عيزوتلاو طيطختلا ةيحان نم اهنبب ةكرتسشم رصانع دجن اتناف اذلو  روصعلا ملثمم ىف هباسنتم ضرسفلا ناف * زرط ةدع ىف اهرصانع نم ريثك ىف هباشت ةيرملا ةرامعلا نأ قحلاو « ةريثكلاب تسيل ةلثما عالقلاو نوصملا نم تيقب دقو

 1ونطامويرازو ةطاقسلاو ٠ « تاطاقسلا » ةعافدلا رصاشلا ىهأ نمو
 « تاطالبلا وأ ءانيلاب طاحيتو « راوسألا ناردج هجو نع زر ةفرش نع ةرابع اهنم
 7 ع ٠ اهنع مقادت باوبأ اهيف سيل نكامأ ىف اهمضو دنع كلذو « ضيحارمك تاطاقسلا هذه مدختست نايحألا ضعب ىف هنأ نظيو ٠ ماهسلاو ىلغلا تيزلاو راجحألا مهسوؤر ىلع نوطقسيف « ةطاقسلا لفسأ بالا ماحتقا نولواحي, نيذلا نيمجاهملا ىلع اوفرشي نأ نيمفادملا ىلع لهس ثبىحب ةغرفم ةفرشلا ةضرأو ٠27 (ة0: ضش) ةزرابب ليباوك اهلمحتو

 تتوع يكعب
 عفاش 15, موي قوز, ظاوط 4258“ (1)

 1. اك



 سرفلا ةودح لكش دقملا

 بوقعي رلم ىف سرفلا ةودح دقعلا : نيبيمعن ل 59 : ش

١/ 



 ىناساسلا ب

 د01 يت يصر
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 . هقوف ةداسوو بولقم ىطورخم جان : انفار - 1 0

 ةيطنزيبلا دوقعلا نم ىسيئرلا عونلا ناف ةيرامعلا ليصاتنلاو رش لا
 جر 98 0 0



 هب

 مامحلا رصنع هبو ةلسلا ةئيه ىلع ىطنزيب جان

 مامحلا رصنع هبو ةلسلا عون ىطنزيب جان ل 50 : ش

 ىتلا دومعلا هجيوتت تيغلأ كلذبو ٠ 27 ( 44 : ش ) دومعلا جاتو دقعلا لجر نيب

 .ىنامورلا زارطلا ىف دقعلا لجر نيبو هنيب عضوت تناك

 تناك ىتلا 36هداؤنموو تايلحلا لامعتسا ةلف ةيطنزيبلا ةرامعلا تازيمم نمو
 ناك امك ؟9 دوقعلا تاراطا ىف لمعتست دعت مل كلذك ٠ ةيامورلا ةرامعلا ىف ةرشتنم

 ٠ ( ه8 : ش ) ىنامورلا رصعلا ىف اعبتم

 دقف ٠ ىرخأ اعاونأ اهدعاوفو ةينامورلا ةدمعألا ناجبت نم نويطنزيبلا قتشاو
 ددع اولزتخاو < © ةدمعألا ناجت ىف ساثاكألا فراخز ىف فرصتلا نم اوداز
 تق هويووم © حيرلا بويه عم ىنحتت ةئيه ىلع اهضعب اوجرخأو « © اهفوفص
 م 50 ( هب هج : ش ) طسبم اهضعب ىرخأ عاونأ ىثروكلا جاتلا نم تروطتو
 امهتلصل مامحلا وأ مامللا ةصاخو ناجبتلا ىلا رويطلا تفضأو ٠ © بكرم اهضعبو

 7نعصصمممر ؟هأ 3, 2. 44, 1125. 35, 34, اق. 55 ط, 8 ط او 81ععطغعمب مم. 286 8, )١(300
 8 رز ةةمصنلةمور طاق. 102 © هم 2, 2/111, 311, 2011, 2037 ز 5معلاتو 2. 320/3, 4» 5٠

 ةتمسنا:هدر 215. 227111 طر ةتمآ/آ1.

 طاع عطعكر مو. 267 ]ر 300,8 170هصععمر ؟هأ. 3, 21. 14 ز 5مماموع 18.50. (5
 11هعطعتم 2. 267 2. (()

 علم طعور وب قمم 2 رز 5فطرر 197, طاب 2511 : 2ةلامص, 21. 11 : ةمصنلا ممر 21. (ه)
1 

 طولتممب طاق. 2071, 2051 20 5 8نلعع : 1تاعسصتنع 206عور, 21. 23112 8 5: (0
 طنمممع همه 11غ : آر ةثعع 8رعهمانسر 11, 21. 34 و هعنعوعا : 5نلئووعمر, اه. 43

 . 2 770تمتشتتلو 701. 3, 12 عمور 110, 86 و لتمر 21. 125197 : ةامسنتلا مدر, 21 2غ 83. 07

 لاما



 طسيم ىسوفان جان  ةطنزيب ب وال ءو1 : ش

 ناجيتلا نم ديدج عون ريخألا لكشلا ىف دهاشيو « 2 ( و : ش ) حبسلب ةيزمرلا
 ٠ ةكباشتم تاباصع نم ةنوكلا ةلسلا ةئيه وه

 ىذلا روطتلا كلذ ةطئزبلا ةرامعلا ىف ةشروكلا ةدمعألا ناحن نم انمهيو
 رصتقا ىتح ريبك ريوحت ىئامورلا ىتروكلا جاتلا لأن ذا ٠ اهلاكشأ ضب هيلا تلآ
 « ىلعا نم عاما رطق قاض مث ٠ قادوألا نم دحاو فص ىلع ةلئمألا ضعب ىف رمألا
 الا امامن ىبأكلا لكشلا حضتي الو « سأكلاك ماعلا لكشلا حبصأ نأ كلذ نم جتنف
 جانلل ىسوفانلا لكشلا نع فلتخي وهو ٠ سائاكألا قاروأ نم جاتلا اندرج اذا
 ىلا ىسأكلا لكشلا كلذ نوملسملا برعلا نويررامعملا لصوأ مث ٠ ىنامورلا ىتنروكلا
 ثلاثا نرقلا ذنم كلذو < ( ”٠ه  #ه# : ش ) هروطت لحارم نم ةلحرم رخآ

 ء 99 (مو ) ىرجفلا
 نادبأ نيزت تناك ىتلا ةيسأرلا تاونتلا ىلا ةفاضالابت « ةدمعألا نادبأ امأ

 - 46 : ش ) ىئامورلا رصعلا ىف ةدمعألاو « ( 14-١17 : ش ) ةيقيرغالا ةدمعألا
 (© ىمالسالا ىبرسلا رصعلا نم ىلوألا نورفلا ىف تلمعتساو ٠ © ندبلا لوح اناوزلح فتلت ةيدحم عولضو ةرئاغ تاونقب ىطنزيللا رصعلا ىف تفرخز دقف « ( 6
 ٠ اليوط رمتست مل اهنكلو ( 401 < 4م 70٠ < 1486 141: شل

 ىطورخم لكش هل عون ىطنزيلا رصعلا ىف ترشنتا ىثلا ةدمعألا نانا نمو
 نايحأ عبرم اهطقسسمو ةريبكلا ةدعاقلا ىنأت ذا « © ( 4 : ش) بولسقم سنا

 . ؟نهعصفمم, 70أ١ 3, 2أق. 8, 9 ع زو ةويلمهع 1 09 عوعتل 5طمكع : ةزهومأو نهلزرتع 0دممل ع1 أم دلمسنع ةعب 00. 188-185, اهك 7رو81.2 5 11عطعتب 2.3600 رز 1١ مز 200111 زر 8قومتتل هب 21 0ع 5 زر 5معلتتو 2. 127/7. 0
 طولمور طا. 27 23: ع7 3 0 0

 ْ ظقاشم 11, 21-74 (6
 مق ر 8من 21

 5 افلا 0 11 5152 : 5مل جو. 120/3 ةقل هم 126/1, 127 /6-4ر © 1. 3, 8اهق. 110, 4 29, 34, 86 <“ عافصتا مدر 5اك 105 تاك 8م 1
26 
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 تاكبشملا فرخز كرام ناس ةسينك : ةيفدنبلا - 58 : ش
 ريدتسم. اهطغسمو ىرغصلا ةدعاقلا د ابو وخإ 'ىفييرعأ اناحأ: ريدتنمو
 ةداعآلا نع قتشمل وهو. + .ندببلاب هئاقثلا دنع ىأ جالا لفسأ ىف عضوتف .امئاد
 ٠ ( 8878: ص < 1154 ش ) ةيناساسلا

 طالملا .ىلع ةنولملا روصلاو فراخزلاب فقسألا نطاوبو لخادلا نم ناردحلا نييزت ىف عئاموتلا ىطنزيرلاو ىحبسللا رصعلا ىف رئابعلاو سنانكلا ةماخف نم دازو ء
 نولاملا جاجزلا نم ةريغصلا تايمكملا نم ةعونصملا ةصاخو « هاسفيسفلاب ةموسرملا وأ
 3 . 57 ماخرلاو رجحلا نم امطق نولمعتسي نامورلا ناك ثبح ىنامورلا رَصْقلا .ىفا'ةل 0 ديهمتلا دعب ىطنزيلا ىحيسللا رصملا ىف هيلع لابقالا داز بولسأ وهو ٠ "”بهذملاو

 ديو رخآلا ىلع امهدحأ رينأت هيف ديزي « نيتثالا نم جيزم نم وأ « ةيناساسلا نم وأ ةيقيرغالا ةينامورلا قراخزلا نم روطت دف اهرثكأف ةطئزيلا قراخزلا امأ
 د جل ك1 كج < هاج + و, دك ناتتالا: ىوانضي دق, وأ ل ياش يقنع

 نمو ٠ ىطتزيبلا قارسطلا ىف ةيسدنهلا فراخزلا ت ريشتللا و تن
 7 12 تا يو ةكاشم تاطوتتستأ وأ | ْ ىف لصتتو « ةمظتنم تادلضمو رئاود نم ةنوكملا



 ةيئابنلا فراخزلا_تانيوع ىل ىندنهلا ءاجتالا

 ٠ ضلاخ ىمالسا ىبرع عباطب اهوميطو اهجضن ةمق ىلا فراخزلا هذه نوملسملا
 ٠ ةيتابللا تاعوضوملل ىفرخزلا نيوكتلا ىف ةيسدنهلا راكفألا تلخدت كلذك

 ذا < رامضملا اذه ىف نيطنزيبلا نيفرخزما برعلا نوملسملا زب دقو ٠ 27ةيسدنه تاسيزوتل هنابنلا فراخزلا عاضخا وحن ىطنزيلا رصعلا ىف نونانفلا هجتا ذا
 بجت هنا ريغ ٠ ىرخألا زرطلا نم فراخز ةيأ هيف اهعراضت ال ةمالسالا فراخزلا تازيممنم تحبصأ ةفلتخم تانيوكتو اءاونأ هنم اوجرخأ تح هيف اولافتو اولاجو اولاص
 ةركفلا تءاج دقف « نييطنزيبلا نم اراكتبا نكي مل ىسدنهلا ءاجسنالا كلذ نأ ىلا ةراشالا
 نونفلا نم ييئأتب طسوأ روحم ىبناج ىلع اهعضوو فراخزلا لئامت نم ةيساسألا
 م19 وررو ةايحلا ةرححسش رصنع اهمعأ نم ناكو < ةيئاساسلا ةصاخو ةيقرشلا
 رخآلا بناجلا ىف رركي ىفرخز عوضوم هنم بناج ىف عضوي. ىتاب قاس نم نوكتيو

 ةيرهز وأ ةينا عضو اهنم « ةميدق ةيتيسنيله راكفأ ىلا ةفاضالاب اذه ٠ ةسكع ةقي
 ٠9 اهتف رخز بولطملا ةحاسملا اهب ءىلتمتف رشتنت تانوزلحو قورع اهنم جرخت 17مم

 عباصأ ىلا نابحألا ضعب ىف اهصوسصق تلوحتو سائناكالا قاروأ تروطتو
 0 رمألا لمجي امم « ليخعنلا قاروأ نم اهلكش ىف ةيبرق تراص ىنح ةننسم ةعيفر
 قاروأو تملالاو ساثناكألا نيب ةقرفتلا بعصلا نم حبصف < ناحألا ضعب ىف امهنب
 ا ةيتسسيله لوصأ:نم تروطت دق رصان اهناف رمأ نم نكي امهلو ٠ ©" بنلا
 60 اهنم ةروحملا رصانعلا وأ تابسلا تاذ ربونصلا نا زيك رصانع اهيلا تمض كلذك

 ٠ حبسملا مسي اهلاصتال نييحسملا دنع ةيسدق اهل تن تناك دقف « ىزمر رخآلاو ىفرخز امهدحأ : نيضرغ ىدؤب ناك اهضعب نأ كلذ ٠ ©97تاناويحلا عاون :أآو كمسلاو سوواطلاو «( والت: ش) مامحلا لثم ةيفرخزلا رصانعلا نيب ةيحلا تانئاكلا رصانع مادختسا رشتناو

 دق هنأ ةطئاحلا رو زيرافألا ىف ةروفحملا فراخزلا ىف ظحالي اممو
 ةقيرطلاب رعقتو بدحت نم « مم وماتمهرسانلا رفح ىف مسجتلا نع ءاجتالا .دعب

 قوما مز. 1 عمق 3, 130/3: قويمم : طزع ةمسصوع لع ةلاعم مونعمب مم. 90, 92: 93 عوفلسرب م. 120/4 () 5رجعاتو مه. 129/54 31/1 : 51عمطعتب 8. 0 ياوعف 23-0
 ش رولعمعر 2اق. ةمكالآد تجب 111 زر ةمومور آ1, اه 75» 726. عومنسوعر 11, ظاهتب 74 75 طولممر 1. ةشكالآ. (0) 1طتلر 22.. 4 4-129/1م 131/1 5 221:50 ماك 20007111, ةمخال» ة1مخالاآو (5)
١ 

 هي

 ميج
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 فراخرك هيلافلا داوملا لامعتسا ىل نييطنزيبلا فارسا

 اهددع لصو ىتح رفحلا نايوتسم تّلقف « ىتامورلاو ىتسنيلهلا نينفلا ىف ةفولألا
 وه عفت رم ىنانلاو « ةرثاغلا ةيضرألا وه ضفخنم امهدحا « طقف نييوتسم ىلا ابلاغ
 نم ردا ماس تف اهنأ نظلا بلغأو ٠ ©"ةيضرألا قوف ةعزوملا فراخزلا حطس
 ٠ ىناساسلا نفلا

 ةريك نابحأ ىف اودمنعا دف هيناف نأ ىطنزلا زارطلا ىف ظحالي ام مهأ نمو
 ناولألاو ةنبزلاو ماجحألا ثيح نم « ةيفرخزلاو ةيرامعملا تانيوكتلا ىف ىلاغتلا ىلع
 بسنلاو ميقلا ىلع مهدامتعا نم رثكأ « بيهذتلا ىف فارسالاو « ةياغلا داوملا لامعتساو

 ةيامورلاو ةيتسنيلهلاو ةينيلهلا روصعلا ىف نونانفلا اهب متهي ناك ىتلا ىهو « ىلثلا ةينفلا
 ٠ كلذ ادع ام لك اهيلي مث ىلوألا ةبترملا ىف اهنوعضيو لبق نم

 دق ءدلاقت نأ < ىطزييلا زارطلا نع ثيدحلا لاجم ىف ركذلا قحتسي اممو
 ةيقيرفا لامش ىلا رصم ىلا ماشلا نم ةيطنزيبلا ةلودلا تارمعتسم عيمج ىف ترشتنا

 ليلقلا ردالا ىف الا فلتخي ال هنأ عم « ىطبقلا زارطلا ٠ رصم ىف هيلع قلطيو ٠ هلك
 بساور نم ذاذرلا ضعب ىف فالتخالا اذه لثمتيو « هلك ىطنزيبلا ملاعلا ىف هنع

 ةيامورلاو هيتسنيلهلا ديلاقتلا ناف ٠ اهتازيمم وأ اهتميف ىف ةفلاملا لمحت ال ةيوعرف
 لوقلا نكمي لب ٠ امامت ىفتخي نأ داك ىتح « ريبك دح ىلا ىنوعرفلا ريثأتلا تفعضأ دق
 ذا < ىنوعرفلا ريتأتلا نم ىوقأ ناك ىطبقلا رصعلا ىف رصم ىف ىناساسلا ريثأتلا نأب
 ةقيرطب رخآلا هصعب لصو امنيب « ماشلا ربع رشابم ريغ قيرط نع هضعب اهيلا لصو
 ٠ ىدالملا سداسلا نرقلا ىف رصمل نييناساسلا حتف دنع ةرشام

 ةرتفلا كلن ىلع ىطنزسلاو ىمالسالا نيزارطلا نيب لاصنالا رصتقي ال كلذك
 نويامجلا عت ادنط ادههبي لاضالا لا اداع دق امهناف « ىمالسالا رصعلا نم ةركبملا

 ىف ةنزتخم تلظ ىتلا ةيطنزيبلا ديلاقتلاب اورثأتو « م1488 ماع ىف ةينيطنطسقلا ةئيدم
 « ىمالسالا نفلا دِلاقت نمض ىرخأ ةرم اهولخدي اهضعب اونخأو « ةنيدملا كلت
 * ( اال - ١98 : ص ) لبق نم انركذ امك دجاسملا طيطخت ىف ةصاخبو

 انينينا

 هركذ ردجي امم هنأ دحت « ىتاساسلا زارطلا ىلا ىطنزببلا زارطلا كرتن نأ لبقو

 ةيقيرغالا رئامعلاو دباعملا مده نم نوطنزيسلا هيلا أخل ام ىطتزيبلا رصعلا ىف ةرامعلا نع
 مهسئاتك ءانب ىف ةدمعأو ماخرو راجحأ نم اهداوم مادختسال ةينامورلاو

 طولئمور طاف 2332, 1137, 130/111.
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 اهمدهو ةيبدقلا رئامعلا ىلع ىطنزيبلا وطس

 لهأ رداب دقف ٠ وطسلا كلذل ةلئمأ ةيحرسملا نونفلا وخرؤم ركذو ٠ مهرئامعو
 م ةطنزي ذوفن لءاضت امدلع مهتنيدم جراخ نم زونك ىلع ءالتسالاب الثم ةيقدنبلا
 لولا كلذك ٠ همي ةيقيرغا نابم نم ةدمعألا تائم كرام ناس ةسينكل اوذخأف

 سوف قوف مفت رت لصألا ىف تناك « كرام ناس ةسنك لخدم قوف تعقر ىتلا ةعبرألا

 بالسالا نمض تلخد مث « ىرخا ليئامت عم ةيئطنطسقل هلا ىلا تلقت مث « ىنامور رصن

 ةيقدنبلا ىلا ةيناث ةرم تداعو <« سيراب ىلا نويلبان اهذخأ مث « ةيقدنبلا اهتذخأ ىتلا
 ةكباشتم فراخز نم تاوسح كرام ناس ناردج ىلع دجوت كلذك ٠ هطؤقس دعب

 اكع ةنيدم ىف انحوي سيدقلا ةسنك نم ةعبرملا ةدمعألاو ىه تذخأ 23” (وه : ش)
 مهتيروطاربما ىف بلسلاو بهنلا نانتسج روطاربمالا عقوأو ٠86 لوم 24
 امك ٠ 29 ةنيطنطسقلا ىف اهانب ىتلا ءافوص ايأ ه ةسنك اهب نيزي. داوملا اهنم بلجيل
 ءاسفيسفلا عرتناو انفار ةنيدم ىلع ىدالمملا نماثلا نرقلا ىف ناملراش روطا رمالا اطس

 ©  مزد-09-19مع116 لباشال سكا ةنيدم ىف هرصق ةسنك اهب نيزيل اهرئامع نم

 رئامع نم تذخأ ادومع رشع ةتس امور ىف ىزيبلا تناس ةسينكب دجويو

 ىف ةياردنك رغصأ دمتو ب م٠176 ةنس انيثأ ىف ناتلوبورتملا ةسلك تدنبو

 ءازجأو 0 رادجلا لئخاد تاونف وذ دومع اهف دهاشي ذا ٠ ةميدق داوم نم ملاعلا

 ٠9 ميدق دبعم نم تذخأ ىرخأ

 نزخل جيراهص ىف لصألا ةينامور ةدمعأ نادبأو ناجبت نويطنزيبلا مدختساو
 ماجحأ توافتو ناجبتلا فراخز فالتخا كلذ نم حضتيو « ةينيطنطسقلا ىف ءامل
 . 29 اهلتحت ىتلا ةدمعألا نادبأل ةسنلاب اهضعب

 دهاوش نم ريبك ددع ةيردنكسالا ةئيدمب ىنامورلا ىنانوللا فحتملاب دجويو -
 دباعم نم تعزتناو « تنارجلاو رجحلا نم ةدمعا اهلصأ <« ةطبرسلاو ةطبقلا روبقلا

 نم كلذ ريغ ىلا . © ةيحبسم ةيزئانج صوصن اهيلع شقنيل ةنميدف ةيرصم
 * ةلثمألا

 5طوتر 117, م. 78, اء 211 5 ةمعاطقطز (9.38-) : قمل معتمر 2. 378. )١(

 : 1 5طؤلر 17و 28. 73م (5)
 ظةظلضظم 1و 2. 9 3572١

 21م طعتب 02. 2613-2. (()

 5كوب 1ألو 2. 79. (0)

 طولسممر ام. آو 1111-0

 ةيردنكسالاب ىنامورلا ىنانويلا فحتملا (

١64 

 و دوك



١ 

 »يَ

 مل

 سئانك ىلا ةينامورلا دياعملا نييحيسملا ليوحت 5

 ثدحو ”20١ ٠ كانه عماجلا دحسملا ىلا ةينأن ةرم لوح ىذلاو « قشمد ىف ميدقلا ىنامورلا ديعملا لخاد انحوبي سيدقلا ةسينك تديش امدنع ثدح ام كلذ لثمو ٠ سنانك ىلا اهضمب وأ اهلك اهتولوحيو ةنامورلا دباعملا ىلع نولوتسي نويحبسملا ناكو
 ٠ 2 كانه ىومألا دحسملا حبصأ م <« 43 ىلا ءولوحو ماشلا ىف ةامح ةئيدم ىف اينامور ادبعم نويحبسملا ذخأ امدنع ءىثلا سفن

 ثتدح ام هشي ىذلا رمألا ٠ © ةميدقلا ةينامورلا دباعملا نم ذخؤت ةدمعألا تناكو .© امور ىف راوسألا جراخ وزنرول ناس ةسينك ىف دوجوم وه ام لثم اهناحبت جذامنو اهماححأ فلتخت ىتلا ةدمعألا نم ةعومجم ىلع لمحت دوقعلا نم ةدحاولا ةكلابلا تناكف ٠ مظتنلا سااجتأ.ا ىرامعملا ميرزوتلاب نومتهي, ةسينكلا لاجر نكي ملو
 نأ نوسنيو « هيلا راظنألا تفل ىف ةفلاملاو هيلا ةراشالاب نوببرغلا نويرئألاو باتكلاو نوحخرؤملا متهي ىذلاو « رصمل ةيرثألا ةمصلاملا ىف دجاسملا ضعب ىف
 .نيبيلصلاو نامورلا مايأ اريثك كلذ سم قيرغالا دالب ندم تناع دقلف « كلذ ىف دودحلا اوقاف مهنا لب ٠ فرصتلا اذه ىلا نيملسملا برعلا اوقبس ده نيبطن زيبلاو © نامورلا
 اوجرختسل كلذو « ةينيلهلا ةرامعلا نع ثيدحلا ىف امرك داع ىتلا سوسان راكيلاه ىف سولوزوم كلملا ةربقم اوقرحأ اسحوي سيدقلا ناسرف نأ كلذ ةلثمأ نمو
 نورملا نم ةعونصملا ةيقيرغالا ليئامتلا مظعم نامورلا باذاو .اراتجلا نم ريخلا
 ٠ ريك كلذ ريغو م 29 طموسعاو ءانبلا راجحأل ةطبرأ اهضعب اولمعتساو

 اننمقملا

 سلا

 8 ةكاشلم 1, م0. 12-15, 106 135: ())
 18للاضم آر, 00. 15-12, له. 2. (90

 طولعممب اه. 35-12, 22106 ز ةةمسلنم : 1ةزوغمكو 04 0دهت 685 193, 818 5( 207٠.
 ١ طكمستتس, م. )( 393٠

 5ءهطور 1ال, 2. 23. (0)

 1طن 111, مم. 130-11. 3
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 ىناساسلا زارطلا 5000
 5 252 ا ل محل ال ل ا م
 : ىناساسلا زارطلا

 لتحاف قرشا وحن هتلمحب ىنودقملا ردنكسالا راس امدلع ىفي رغالا نفلاب تلصتا نينجا ة ردا درب ردلا هين: ىم يقرا .لايحتلا يف :نوتلاو .ةدامملا قرط امأ
 تلخدو « دنهلا لامش ىلع ىلوتساف « كلذ ءاروام ىلا فحزو < سراف مث قارعلا ةقطنم
 ناك ىلا ةيفحملا نونقلا ىلع تفط مث « قطانملا كلث لك ىلا ىنياهلا نفلا ديلاقت همم
 رصعلا دمب ءاج ىذلا ىنيماخألا رصعلا ىف سرافو قارسعلا ىف تولا كلذ ىف ةمئاف
 ٠ ,دلافت نم ريثكلا هنع ذخاو ىروشألا

 وه « قيررغالا ا 5 هداوق دحأ اهمكح ىف هفلخف « ةقطنلا كلت ىف ردنكسالا ىفوتو
 رصعلا ]دب سح ىهتاو ءم٠ ف 57 ماع ىف مهمكح ادب نيذلا نيىولسلا ةرسا نعاز
 *م٠ق ؟غ:+ ماع ىف ىئرافلا

 ذخأ من < عاقبلا كلت ىف نمزلا نم ةرتق - ىنيلهلا ليلس  ىتسيلهلا نفلا داس
 ةتسنلهلا دياقتلا مبصيو «نيشولسلا دهع رخاوا ذنم ىوقبو هتشي اهدعب ىلحملا عباطلا
 بئارخ ىف ةمئاق تااز ال ىتلا ىئرافلا رصعلا راثا ىف كلذ حضتيو ٠ ةدجلا ةغيصلاب
 ىبرغلا بونجلا ىلا ارتم وليك ه٠ وحن دعب ىلع عمت ىثلا 158518 ريضحلا ةئيدم
 تازيمملا نم اهيفو 2" ىدالملا لوألا نرقلا ىف راثآلا كلم خرؤتو ٠ لصوملا نم
 ةيراممملا رصانملاو ليصانتلا اياقب حوضو نم مغرلا ىلع هنأب اهعم لوقلا نكمي ام
 لب < ماعلا ميمصتلاو ةيرامعلا لتكلا نيوكت ناف ةتسنلهلا حمالملا تاذ ةفرخزلاو
 ةلحم قاوذأو ريكفت ةقيرطل عضخ دق كلذ لك < ليصافتلاو رصانعلا كلن عسجتو
 اهعومجم ىف اهل تلمجو « ةيلصألا ةيتسنيلهلا روصعلا ىف هيلع تنأك امع فلتخت
 اقراو ةقطنم ىف ةيرافلا رانآلا ةقب ىلع هسفن لوقلا قبطنيو ٠ الج اطخم افارع اعباط
 ةلجد رهن ىلع عقت ىتلاو « ةثرش ةعلق » مساب نآلا ةفورعملا ةميدقلا روشأ ةقطنمو
 ابيرقت دمبلا سفن ىلعو « لصولا ةئيدم نم بونجلا ىلا ارتم وليك 1١١ وحن دعب ىلعو
 ه © كوكرك ةئيدم نم قرشلا ىلا

 اثثح ىئاماسلا نفلا راس م ”74 ماع قارعلا ىف ىئرافلا رصعلا ءاهتنا ذنمو

 معرلا ىلع كلذو « تازيلاو ملامملا حضاو ىنطو عباط وحن روطتلا قيرط ىف
 املك ةلصألا اهحمالم دقفتو فعضت تذخأ ىتلا ةتسنيلهلا بساورلا ضعب هاقب نه
 نيتانغلا ناف ىقب ام امأ ٠ نايحألا ضعب ىف ىفتخت تداك ىتح « تقولا انهب دعب
 ٠ نيحضاو ىقارع جازمو ةقرش ةقيرطب هوجلاع دق نييناساسلا

 دمع : طع 1ندمف# لعو ةلنعم 2تكونعتر 22. 31-24, 73, 219. 5865 زؤ 5ايمالعإلم هأ. 1 (1)

22. 71-73, 406-48, 1715. 92-116, 215. 128-132٠ 

 ) 218. 128-29. )9قام, 1, 20. 23-411, اهق. 6-93, 101-98, 201. 1ال,
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 قارملا ىف ةناساسلا راثآلا

 روباش كلا رصق راثآ اهنم تيقبو ©« نئادملا ٠ نزلا اهسسي قتلا: ةمفاولم نوفسستكا ىه ةيئاساسلا ةلودلا ةمصاع تاكو ٠ قارعلا ةقطنم ىف ةساخنو « هليكشتو هنيوكتو ىئاساسلا زارطلا جاتنا ىف اومهاس دف برعلا نم مهريغو ةرذانملا ناف ماشلا ىف ىطنزيبلا زارطلا جاتنا ىف اومهام دق ةنساسنلا مهنمو برعلا نا انيأر امكو
 . عافترالا وأ ضرعلا ىف ءاوس < رجحلاب ديش ينامور 0 ىإ تيزي زوو + ( 1١6 هه ا نخ) اثم نع بسك الا ارو او, عي هند ما ىدنلاعإ وشب ىلع 1مل سارك نرخ ب ىذلا ريكلا ناويالا وه رصقلا ىف ام مهأو ٠ دادغب نم ىقرشتلا بونجلا ىلا ارتيولك مس. وحن دعب ىلع رجآلاب اديسشم ناك ىذلا رصقلا بلارخ عقتو ٠9 ( م هزلو ” مهن ) + لوألا ورسخ كلما ىلا شببلا هبسنيو « « كاب ناملس ه رصق نويارعلا هسسسيو « , ىرسك قاطب ٠ فورصملا رصقلا وهو < 290 ( ملال" - 747 ) لوألا

 راثآ اهبو قارملا دودح لخاد دجوت ةريثك ىرخأ قطانم كانه ناف < ؟"* ىرسك قاط ريغ ةئاساسس رئامع رانآ نم اهتقطنم هيلع ىوتحت ام ىلاو « دادغب نم بولا ىلا ارتمولك 7٠١ وحن دعب ىلع نئادملا دوجو ىلا ةفاضالاب هنأ دج انناف سرافو قارملا نم لك ىف ةنااسلا راثآلا عضاوم انضرعتسا اذاو
 0 مسءأ و 754 ىتسنبب خدؤيو مادمت ىسران كلملا ىلا بسني ىراكذت ىنبم هب دجويو < 8قوناكنأت ىلوكياب مساب فورعم عضوم قطانملا كلت نمو ه٠ ةديدع ةيئاساس
 .(ا6٠١١©:ش)

 < اهنم ارثم ٠ دمي ىلعو «  كاب ناملس ه وأ نئادملا مقوم نم امامت بونجلا ىلا عقتو م 2058 سيكوأ « رميحأألا » مساب مويلا فرعت ىتلا ةقطنملا دجو:ت كلذك
 ةروفحملا فراخزلا نم ةعئار لثمأ اهلالطأ نيب تدجوو « ىناساسلا رصعلا ىف خدت
 ٠ لب صملا ىف

 ىتلا « درجتسد ه ىفو « © ةريحلا ةقطنم ىف ةناساس راثآ دجوت امك

 11, 118.72 86 006111 6 5انمالعور 001. 1, 28. 4-493. 5-543, 18. 155 هما. 1ال, 25. 152-149 5 8_1. ل روم ام311-11 1 كدمعب و. د8, طا. 68 را دمسع همه طعصتمال : قعطمماووزكئعلع 8عاوع زد عظام اتصل )١(

 5نص عر, ؟0أ. 1و م. 493-4, )0( 515-7٠
 5نرععور ممل آر مو. 2-5609, 8ذه. 166 ز ظطأ.ةد 11 29. 5
 15مل مم. 5689, 218. 164. (()

 1طن 20. وفر 495, 538-09, 545, 584-92, 1398. 147-8, 169-197, )8( 211-14٠
 15ذهل.ر م. 4-52, 56ه, 565 كعر اه. 162 0. (3)
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 5 رسك قاط

 ىرسك قاط : نئادملا 1١.١ : ض
 (ايلاح ةيفلخلا ةهجاولار ِ

 اما

 مص



5-0-0 

 ا بث

 1011 ا 731 د ا ب رئة از 335 5 تت كت كت سرلفو قارعلا ىف ةيناساسلا رالآلا
 ريراقت ةثيه ىلع تامولمم اهنع ترشن دق راثآلا كلت لكو ٠ 27 ٠ نادنز ٠ نآلا ىمسن
 قارملا ةقطنم ىف ةياساس راثآ اهب ةريثك ىرخأ مقاوم دجوت هنأ ريغ ٠ ثاحبأ وأ ةيثدبم
 * اهنع ةيفاك تامولعم رشن متي مل

 عالقو روصق نيب ام . نيريش رصق ةفطنم ىف ةئاساس راثآ ةدع كانهو
 دادشب نم ىقرشلا لامشلا ىلا ارتمولك ١1م٠ وحن دعب ىلع عقت ىهو ٠ ©0 اهريغو
 قاط : قطانم ىف ىرخأ راثآ دجوت امك ٠ سرافو قارملا نيب دودحلا برف
 قيرطلا ىلع قطالملا هذه مقتو ٠ © ناتسب قاطو « "* ىرك شوحو ءارغ
 ءاشنامرك ىلا هجتيل  !ًءرمغ وأ - سورجاز تارمم افرتخم قارعلا نم ىدؤملا ميدقلا
 ٠6 نادمه ىلا اهزواجتيو

 ةسوس ةقطنم ىهو < ةيفارعلا دودحلا نم ةيرقلا ناتسزوخ ةقطلم ىوتحتو
 م60 #1١( : ش) ناويا قاط وأ اًخرك ناويا اهنم < ةناساس راثآ ةدع ىلع « ةميدقلا
 ٠9 لوفزيدو رتسش ىف دجوي ام اهمو

 لثم « اهنم ىبرغلا بونجلاو بونجلا ىف دجوتف سراف لخاد مضاولا ةيقب امأ
 « رخصلا ىف ةتوحنم شوقنو رئامعو روصق اهبو « © ناتسفرسو © دابازوريف
 شقنو متسأر شقت لثم ىرخأ شوقن دجوت امك ٠ © روباش ةقطنم ىفو
 رحب برق نانُماد ةقطنم ىف ةيناساس اراثآ رئافحلا ترهظأ دقو ٠61١ بجر
 ٠ سراف دالب لامش ىصقأ ىفو ع9 نيوز

 طور 0233011١ 3نصعرر ما وزو ز دوصع همق عمت : قع قب ؟هأ. 11, ةومور 81عم. 7-1735 5 مآ. 17, (1)

 81. 11, 207, 118. 95٠ 153, و4, 58و, تعب ز هعلل (©) : مولمعم ةمل ةكووونع 2: آ01طعتللك, 22. 50-44 طاو. 73-51 ةنمعور مول. 1, م2. 495, 498, 1-5060, 504م 506, 519, 539, 540, 5452+ 73 هعر لهن. (0)
 قاع, 1, 495-22, 150-509, 570, اع 125ج و و: 5. 8. : قمم. 1 1, 2. 150ه, 11, 2. 7

 77 رز 8.386.ةرآو 2. 9
 5مل, 1, 27. 496, 499, 510, 525 و28-جه ر 6]ةعلع ههفذ 2ع 12,10. 158250, 2- 330: (؟)
 ةانمعإل, 1, م0. 4495-6. (0)
 1طامل., مو. 495, 8-5506, 11ج 135 : 610 ةصق طلب م. 137 ز 5. همن 81. : قمم 8م 11, (5)

 موو. 1956 زر ظفطكاشقم .326-329 .1183 ,282-3 22 1١
 قانا عل, 1, 22. 495, 499, 575 5 بم]. 107, 21. 263. 00
 518, 7-536, 1ذهق. 5133-4, 142» 2٠-151 8214, 11, مول 107-201, 1اهقل 90-89, 93:75 ذ كانمعإل 1, 22. 5-494, 500, .508, (1) رهقج و 8ظظاشمر 11, 17-301..272 11جو, 8-83, 2-91 5 تنااتعلع هم 2162, 0 9-1285. 1طاقر 279. 4-493, 8-497, 7-5600, 503, 505, 519, 56-533, ممم. 127, جىم را 0]. 197, طاك١ يل

 5نص ع, 1, م0. 494, 600-593 ز ؟هآ. 197, 218. 0٠
 1طامل., م2. 600-593, 215. 5 0. عشق 2. 2. 320. )1١1١(

 5مسعور 1, 20. 4وهب 500, 504 518, 83-579, لهم. 1668. ملك

 أ" ١  رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 سس 44 هبا سرافو ةعيبطلا يل قارعلا روه_ ل

 : ىهو ةيلالا ةماهلا جئاتنلا ىلا قباسلا ثيدحلا نم صلختو

 0 0 قلاد 6 ىتدافلا ا ا ةينيماخألا ةرانعلا نأ : ال اكو

 ٠ قارعلا اهتطوم ناك

 آلا قارعلا ىضارأ جراخ ةلثمأ ىلع اهنم رثمي مل ةيئرافلا ةرامعلا نأ : ايناث
 ٠ قارعلل ةمخاتملا سراف دالب نم ةيبرغلا ءازجألا ىف رئاتملا ليلقلا ردانلا ىف

 ةقطنم ىف ةصاخ ةفصب زكرتت ةناساسلا ةرامعلا نم ةيقايلا رانآلا نا : انلاث

 قطانم ىف عقي ليلقلا اذه مظعم نا لب « سراف ىف اهنم ليلقلا دجوي. امنيب « ىارملا
 ٠ قارمملا دودح- نم ةرق

 هنأو < قارعلا اهنطوم ناك ةميدقلا ةليصألا تاراضملا نأ ىلع لدت جئاتت ىهو

 دالبملا لبق نم ائرق ٠ ذلم ىأ ةيخيرانلا روصعلا عيمج ىف ةدارقلا ناكم لتحي ناك

 نم البلق رثكأ الا ةداقلا ناكم ىف سراف ثكمت ملو ٠ ىناماسلا رصعلا ةياهن ىلا

 كلل دمي قارعلا دالب تداع مث < ( ءمهىق م#“إ ب هو٠ ) ىنياخألا رصعلا ىف نيئرق

 ٠ ىقولسلا رصعلا ةيادب ذنم كلذو « ةقباسلا ةيدامقلا اهتاكم ىلا ةرتفلا

 ىه تناك ىناساسلا ىلع ةقباسلا روصعلا ىف قارعلا ةرامع ناف رخآ ىنعمب وأ

 انفضأ اذاو ٠ حبحصب سكعلا سيلو < عرفلا ىه سراف ىف ةرامعلا تناك امنبب لصألا
 ةفقارعلا لعل لب «سرافو قارعلا نم لك ىف دجوت ةيئاساسلا ةزامعلا ةلئمأ نأ كلذ ىلا

 كلتل ةقيمع تاسارد دادعاب مامتهالا ىلا وعدي كاش ال رمألا ناف < ميقأو رثكأ اهنم

 ةفرمم ىلا لوصولا نكس ىتح < برعلا نم نوثحإلا اهب موقي نأ وجرن < رهاوظلا
 روطتو ةأسشن ىلع « هب طبحت تناك ىنلا ةبرعلا سانجألاو قارعلا برع 0 1

 لخاد امئاد نوقرشتسملا اهعضي ىتلاو « ىمالسالا رصعلا قبست : ىلا دالملا

 ضرأ ىلع اهنم ناك ام ءاوس ةيسرافلا ةراضخلا جاتنا ىلا اهنوبسنيو « ماتا 0
 ىأ نم ةيببزملا سائجألا مرحي ىذلا هانالا وهو ٠ قارعلا ضرأ ىلع وأ « سراف
 تناك ول ىتحو مالسالا لبق ام روصع ىف ىنح اهب ةيارد نم وأ « نونفلا روطن. ىلع لضف
 ةرامعلا ةبسن ىلا رمألا رخآ ىف ىدؤي ام وهو « زاجحلا ضرأ ريغ ىرخأ عاقب ىف

 ةقطنم ىف سرفلا نيئائفلا دوهج ىلا ركملا ماسلا رصعلا ىف ةيالسالا ةيبرعلا نوئفلاو ٠

 والمسلمين٠
 برعلا ىلع ةديدملا لماحتلا روص .ىلا فاضت ىرخأ ةروص ىهو٠ قارعلا

٠ 

 كن



 ةيناساسلا ةرامعلا تازيمم

 ىرس قاط : نئادملا ١٠.5 : ش

 (1.1 : ش نم ىولعلا ءزجلا ليبصفت)

 لك ىف ةناساسلا ةرامعلا عباط نيوكت ىف اماه ارود ىجولوملا لماعلا بعلو
 . ةقازع ةرمعتسم تناك ىتلا سراف هتعباتو < نييناساسلا ةرساكألا رقم < قارعلا نم

 نأ ىف قارعلا ىف ىمطلا ةرفو مث « ءانبلا راجشاو راجحالا ةردن تببست دقلف
 ءاننبلا ِتولساو وه دجو امنيب « هئاخنا مظعم ىف نبللا وأ رجالاب ءانبلا نولسأ دوسي
 * دالبلا كلي“ قطانم ىف امهنم لك ةرفو بسح كلذو < سراف ىف رجحلاب

 « رجحلاب تديش دق سراف قطانم ىف رئامعلا نم اريثك نأ نم مغرلا ىلع نكلو
 تناك ىناساسلا رصعلا ىف نيئانبلا نأ ىلع لدي. الو « انقتم سيل اهئانب تركمان كلا
 رانآ مهل دهشت نيذلا ماشلا ىف مهئالمز ىوتسم ىلا عفترت رجحلاب ءانبلاب مهتيارد
 كل نم ماتلا نكمتلاو ةقئافلا ةعاربلاب ةفلتخملا روصعلا ىف رجحلاب ةديشملا مهرئامع
 ىف نوؤانبلا امأ ٠ اهئانب مث اهتيوستب ةيانملا مث راجحألا عطق ثيح نم كلذو ةعانصلا
 صجحلا ةنوم قع اريبك ادامتعا نودمتعي اوناكف < سراف ةقطنم ىف ىناساسلا رصعلا
 ناقتالاو ماظنلا عاري ملو « ةريبك ةيانع ريغب تيوس ىتلا راجحألا اهب كسامتتل « ةيوقلا
 ناردجللا هجوأ ةيطفتب بويعلا كلت ءافخا ىلع اودمتعا امك ٠ اهعضاوم ىف اهئانب ىف
 نكامألا ىف عضوت .ةداملا سفن نم فراخز لمعو < صجلا نمو طالما نم ةقبطب
 ٠ اهتفرخز دارملا



 ل ةيناساسلا فيقستلا قرط

 ن 0 ىف راشتنالا عساو ناك « قورحملا بولعلا ىأ < رجآلا نكلو انس انم
 ر ضم

 يا ا دم ةقي رطب تاساسألا ىف اناجحأ ٍمضوو < قارملاو

 يثرافلا رصعلا ىف قارعلا ىف ةفورعم ةقيرط ىهو ٠ لدانلاب ىقفأ
 0 ىف رئامعلا ضعي ىف تمدختتسا امك ه2 روشأ ىف لثم ركبملا ىمالسالا رصعلا 0 4 ف

 (م8) ه 7 نرقلا نم ىسراف دجسم وهو « ةناخ كيراتب فورعللا رثألا ةدمعأ

 ىلا 00-5 طاطسفق ىف لزانلا ضمب ءانب ىف اههسنت ةقيرط تمدختساو

 ىف ناردجلا ىف لمعتست لازت ال اهنأ ببحملا نمو ٠ ىمطافلاو ىمابعلا نيرصعلا
 ٠ رضاحلا انتقو ىتح رصم ديعص دالب

  ةيقألاب ىلغت تناك ذا ٠ اهفيقمت ةقيرط ىف ةياساسلا رئامعلا بلغأ كرتشيو
 بلاق ىأ « ةوبع » ةطساوب ديش اهضعبو « رجآلاب وأ رجحلاب ادسشم ناك ام اهنم ءاوس

 ابلاغو + 9 1١4( : ش) ةوبع نودب رخآ ضعبو <« ىرئاد فصن هعاطقو بشخلا نم

 الملف ةزراب ةينقألا لجرأ لمعتو < طوجوطوانع ىعس فصن عاطق هل ريخألا نوكي ام

 ىلا ةيرامعملا نعاولفلا كلب نب ريك لقتناو ىلإ © 02م ةطساوب رادلخلا نع

 رصقو < © ىتشلا رصق ىف اهدهاشن ذا  ماشلاو قارعلا ىف ةركبملا ةيمالسالا ةرامعلا

 ٠ © قارملا ةيداب ىف رضيخألا رصق ىف مث © 5 خرصلا مامح ىفو « 9 ةبوطلا

 نيتقيرطب  تاعاقلا ناردج نيب تافاسملا ىأ  ةعساولا روحبلا ىطغت تناكو
 نم ةداع ةلاحلا هذه ىف وبقلا لمعيو ٠ ناويالا وأ ةعاقلا لولب دتمت ةيقأب : ىلوألا
 00 ىبونج نئادملا ىف قرتشك قاط ناويإا هل لثم مهأو .٠ ىغسلا فصن عونلا

 نأ ىهف ةيئاثلا ةقيرطلا امأ ٠ هيلا انرشأ ىذلا ( ٠ ءا هوه : ش ) كاب ناملم وأ
 اهضعب ءارو ىلاوتتو « ناويالا وأ ةعاقلا ضرعب عضوت ةيواستم ةيضرع دوقع دشت
 نيسناجلا نيرادللا نيب ريسي ىضرع وبقب نيدقع لك نيب ام لميو ىلوطلا ءاجنالا ىف
 دق ةعاقلا نأكف ٠ هئارصحي نيذللا نيدقعلا ىتمق قوف هترئاد فصن زكرم عفتريو
 ٠ ةيسرع ةنئآ هير لتس لات هوب دج لا مكرر لك وك 2

 عالق 11, 20. 3-422م طاهب وو عطل ١
 1014 11 22 و10 اجل ف3 اب 24 ههه 00

 ويسعل, 1, 00. 499505, هم ١:329
 110., اه. 5 : ظلاكشم 1, ه9. 328-30: 5

 فاش آر اجب وجزر عاما 65 ب 62 نع كا
 ١ 1514, اهم 463 8ام80 00

 15ئ4ب اهم 320, 21. 52
 14 13, 3و 31, 45: 30-48 60, 63 65, 6 نين
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 (ىلخاد روظنم) ناوبا قاط : خركلا ل 1١5 ::ض

 «ءاخرك ناويأ» وأ « ناويا قاطب » فرعي ىنبم ىف ةقيرطلا هذهل للم دجويو
 60 ( ممم ب مو ) ىتاثلا روباش اهسسأ ىتلا خركلا ةنيدم ىف ٠١( : ش)
 عضولا ىف وأ ىلوطلا عضولا ىف اهنم ناك ام ءاوس « ىرئاد فصن ةيبفألا عاطقو
 + يعزل

 دق  ةيفألا عاطق نع رظنلا فرصب  ةيئثلا ةقيرطلا نأ رظنلا فقوتسي اممو
 : ش ) هرمع ريصق لثم ندرألا ةيداب ىف ىومألا رصعلا نم رئافع ىف تمدختسا

 اهل ةلثمأ ىلع رشمي مل امتيب < © ( ١1ا/ : ش ) خرصلا مامحو ء 3( 1١58-8
 ٠ لوألا ىمابعلا رصعلا نم قارعلا ىف

 ودم عر 1, 81و. 100 ز ظفظلشم 1, اه. 44. )١(
 12146. 1, 55. ١.314

 1طام, اهم 3220.
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 لكك

 ان عألو 8
 وجب طوق, دود : مدلل 19,21 548 : 8قااشم ل, اهل 34,90 0

 م اريثك ناب ةيناساسلا فانقلا ليمشا و اذه

 ىنامورلا زارطلا ىلا
 ٠ قرشلا ىف اهنا

 ةئلب 4 هزه : ش) ىغسب فصن هعاطق

 روطاربمالا نامورلا

 بابقل
 دق اهتركف نا نظلا ىلع بلغيو

 و ةيقيرغالا 1

 مدقأ ذنم

 تلقتنا
 سا 3 2

1 

 لب < سراف ىلا هنم

 ث رو نأ دعب اهفرع ى

 ةارعلا ىف روصعلا لا تفرغو

 ءاول تحت ١ منا ذدنم

 ةلصلا ىلع ىرخأ ةرمه ل

 مالسالا ٠

 دبر امم ولا

 ١ نب رلطلا كلت مدختست 7
 و ماشناو قارعلا نيب ةمئاق تناك ىتلا ةقين

 نا رظنلا

 « امهيلا ا

 ةص اخسب

 هي :امورلا ةرامعلا ىف ترشتنا
 :اماسلا

ْ 

 , هي

3 

 ١ ىف

 هناف كلذلو « ةيطنزس ١

 ١ نيذ هلآ ىف « م

٠. 

8 

 رس

 كا ةعطاقتملا ةيبق الا ركف نع امامت فلتخت رطلا هذه نا ظحاللا نمو

 بلاق فب ةيبقالا ءانملا ةيناساسلا ةقيرطلا ل 5 :.
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 مامحلاو ةعاقلا ىف ضرع عاطق : هرمع يعق 1.6 : ش
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 ةيناساسلا ةينكرلا تاصنرقملاو بابقلا

 ةرئاد ىلإ عبرملا نكر اناوز نم لاقتنالل مهب ةصاخ ةقيرط نوناساسلا ركتباو
 لك ىف ةينح عضو نم ةياماسلا ةفيرطلا نوككنت ذا ٠ دالبلا نم نم ةركملا نورقلا ىف هيفادلا رئابغلا ىف: ترا ىلا ةيوركلا تاثلثلا ةقيرط نع فلتخت ىعو ه: ةبثلا
 نكر نم برق املك ءرطق لءاضتي ىغيب فصن وأ ىرئاد فصن وبق ةليه ىل ىلع نكر

 فّضني ثيحب اقفأ ءروحم عضو طورخم فصنب هبشا رخآ ىنممب ىنعمب وه وأ < عبرملا
 ةيرئادلا فص وأ ةيضب فصنلا هتدعاق نأ ىأ « ةمئاقلا نكرلا ةيواذ روحملا اذه
 0 ا ا ا ىسأر ىوتسم ىف تعضو دف
 وتسي امم نكلو ٠١8 < 1٠١ ( 237 ٠ : ش ) عبرملا نكر ةيواز ىملض ىلع ناقبطني
 تل يي لإ نمير. ةزاولا عيرللا لوحت تاك ةتيرطلا زمنه نأ نقلا
 ه٠ هحرش ىتايس امك ىمالسالا ىب رملا رصعلا ىف تاينخلا كلمت ءابشأ تمدختسا امدنع

 ةمممتمو ةزئاملا تاوشحلا ةيطغتل بابقلا فاصتأ نويئاساسلا مدختساو
 ةرامعلا ىف ة ةركفلا هذه ترهظو ٠ ؟' ” ناتسفرس رصق ىف امك < بناوجلا ةدماعتملا

 لخدملا وهب ىف رضيخألا رصق ىف اسهنم قاب لثم مدقأ دجويو « ةيمالسألا ةيبرعلا
 تالخدلا ف رصم ىف ترهظو < 9 (117 : ش) ىسنرلا طسوألا ءانفلا ىف مث « ريبكلا
 فاصتأ نأ ريغ . © هللا رمأب مكاحلا عماجل زرابلا لخدملا ةلثك ىبناج نيزن ىتلا
 ةثلثم تاطالب قوف ىلفسلا اهتافاح ادم ةمالسسالا ةيبرعلا ةلثمألا ىف هذه بابقلا

 ٠ه( :1١١7 ش) ةحطسم

 تاوشحلا لامعتسا ةرثك ىتاساسلا نفل. اهب زاتمي ىتلا ةيرامعملا رهاوظلا نمو
 فوفص ىف دوقعلاب اهيلغأ جونو اهضعب راوجب ةصوصرم تاهجاولا ىف تالخدلا وأ
 ةلئمأ نمو ٠ اناشنا هنم رثكأ افرخز تاوشحلا كلت نم ضرفلا ناكو * اهضعب ولعت
 ريغو “ دابازوريف رصقو ( ٠٠١ < هو : ش ) ىرسك قاط ةهجاو ىف دجوي ام كلذ
 ىف ةصاخبو « ةمالسالا ةيبرعلا رئامعلا تاهجاو ىف ةهباشم ةركفب انركذن ىهو ٠ كلذ
 ىبويألا رصعلا ىف ترشتنا مث ىمطافلا رصعلا ءانثأ ىف اهيف روهظلا ىف تأدبو « رصم
 ةقالع ةيأ ىرن ال انتكلو ٠ ىنامثعلا رصعلا ىفو ىكولمملا رصعلا ىف اراشتنتا تدازنو

 5م, 1, 81وق. 31-130, 133, 152, كع ز 8لظلشمم 11, ه5. 84-5, 90-95. )١(
 عاشر 11, ظاوب 75 ز 5مم 1, ذه. 134 رز 961. 197, 51. :48 8 . (

 8ظقاشب 11, 2125. 415, 44ر 45, 50-49, 59, 60, كعم 218. 10 هتلر 11 هي 12-14, © (5)
 يعجل : ةكسماتنم قعطنتمعدتمم 04 828جم, 701. آم 21. 37١ (؟)
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 تاههاولا يل ةرئاغلا تاوشحلا

 ةيرادج ةلخد ةيقاط : رضيخالا - 1١7 : ضش

 تاوشحلاف ٠ ىناساسلا رصعلا ىف اهلامعتسا نيبو ةيمالسالا ةرامعلا ىف اهدوجو نيب
 ىلا تاهجاولا لفس قوف نم ءادتبا اهنم ةدحاولا عفتارن رصم ىف ىمالسالا رصعلا ىف
 ةسيئر ءاضعأ تناك هذه ةلاحلاو ىهف ٠ تاهجاولا جوتي ىذلا ىولعلا فنطلا و

١ 

 ةانلح- .-



7 

3 

 ةناساسلا دوفعلا عاونا

 سلا رصعلا ىف ناوشحلا تناك امني « تاهجاولل ىرامسملا نيوكنلا ىف
 درجم ىناس ٠ ةيوناث فراخز

 فم دقعتا اهركأ ناك دوقعلا نم ةليلق اعاونأ نويناماسلا مدختساو
 ضعب ناهجاو ني. ءدهاستو 411١© : ش ) ارغ قاط ىو « 0١ م نئادملا» راع . ضرامملا ٠ ىف هل الشم ىرتق < سرسفلا ةواح لكش دشلا اوفرع امك
 0( ول : ضر مهو ماع ىف خرؤيرو < نييبصن را و روب دامب يابس و ديبويو قيرملا « ودب فققل/ 20و لح مدقأ ىناماسلا رصعلا ىلا بسنيو ٠ ةيناساسلا ةيندعمللا ىناوألا ىلع ةموسرملا رئامعلا

 .ىرئادلا

 قارا و ديلا بسب و تنسو ةبئاك .كياح همس جرتل رصقلا اذه ىف ببدملا دقملا مدختسا ٠ اهرصانع مالعأ نم ملع لب ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلل ةيسنرلا نتازيمملا نم ببدملا دقعلا وهو « ىمالسالا زارطلاب اقناو الاصتا لصتت ىتلا ةيرامعملا اتا مز نت نعم م دييجو ما ىرتك فاك وت 2 5 تفليو
 هء(1609 161 : ش ) ريبكلا ناويالاب ضي وهو ةيسئرلا ةهجاولا رادج نم ىقايلا فصنلا نم ةيفلخلا ةهجاولل ىولعلا

 ةيبنت وأ اوفع تأ مل دوقملل ةيبدلا ةثيهلا نأ نيقباسلا نيلكشلا ىف باج حضنيو
 تدين دق اهلك دوقعلا نأ كلذ ٠ ادوصقم اهلمع ناك لب « ءانبلا ةقيرط ىف ةقد مدعل
 ا اي لا دب يسال داع يتكلا نع« هوغو اهي ضنا هدحاو هعركب
 مغرلا ىلع نكلو ٠ ةوبملا كلت ريفب « اهنطب » ىلع ةعوضولا رجآلا تاطالب نم نوكملا
 وحن املاق ءاجتالا لازي الو « ىناناسلا رصعلا ىف قارعلا ىف ببدملا دقعلا دوجو ةركف نوضرامب ولاز ام نيبرغلا نم نونفلا ىخرؤم مظعم ناف حوضولا كلذ نم
 ىتس ني خدي ىذلاو <« ماشلاب نادرو نبا رصق ةسنك ىف دوجوملا لثلا رامتعا
 دقسلا اهنم سبتتا ىتلا ةقباسلا هنأو « ةببدملا دوقعلا ةلثمأ مدقأ وه هنأ < م 014 0
 «كلئادع نب دلولا مايأ ىلا هنم لثم مدقأ دوعي ىذلاو « (© ىمالسالا رصعلا ىف بيذدملا
 . (ه 704) ها وج ماع ىف ءؤانب خرؤيو قشدب ىومألا دجسملا ىف دجوي ثيح

 1 كيمو, 1, 818. 137 6
 1م 1و. 138-و و ؟هأم 1الو 21. )9( 237١

 علال 1, مل 1379, لهم 770 (
 1مل 1, ضب 278-80. 61

 ا



 0مل ةيناساسلا ةدمعالاو دوتاملا
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 دوقعلا لمحت ةريصق ةدمعأ - +1١ : ش

 لش مدقأ نأب لوقلا انثكمي ىرسك قاط ىف ةببدملا دوقعلا كلن ساسأ ىلعو

 ىف اما خرؤي هنأو « ىئاساسلا رصعلا ىف ةققارعلا ةرامعلا ىف دجوي ببدملا دقعلل

 ىف وأ < نيخرؤللا بلغأ هحجريام وهو « ( مالإلا# 747 ) لوألا روباش كلملا رصع
 قيسسي ىلوألا ةلاملا ىف وهو ٠20 ( م هاله ها ثا ) لوالا ورسخ .كلملا رصع
 ملعلا عم اذه ٠ هرصامي ةيئاثلا ةلاحلا ىفو < نادرو نبا رصق ةسنك ىف دوجوملا لئلا

 مالسالا روهظ قبست ةرتف ىف ىأ ىدالملا سداسلا نرقلا ىف رصق ةسينك خيرأت نأب
 ٠ كشلا نم ريثكلا هطوحي رمأ ةيمالسالا حوتفلا راشتاو

 نفت



 ا

 اا فص

 ةيناساسلا ةديمالاو دوقعلا

 ءاب ىف صخلتو ٠ رجآلاب ةيفألاو دوقعلا ءانب ىف ةصاخ ةقيرط نييئاساسللو

 ٠ ريزنج ٠ عمج « ريزانجلاب ٠ جرادلا حالطصالا ىف ىمست ىتلا بوطلا تاقلح
 رادجلا حطس ىزاوت اههجوأو ةعبرملا رجآلا بلاوق عضوب لوألا ريزنجلا أدبي ثيحب
 ىذلا ريزنحلا ىنبي دقو « وبقلا هيلع دماعتي ىذلا رادجلا وأ « دقملا هيف عضو ىذلا

 بوطلل عبرملا حط ١! دماعتي ثبحب ةيلاتلا ريزانجلا ىتأت مل « مضولا سفنب هب طبحي

 رضاحلا تقولا ىف همس امك وأ ءوبقلا زكرم وحن هجتيو « رادجلا ةهجاو ىلع
 . :(١ ش ) « هفسس ىلع بوط ه

 نم ةينامورلاو ةّتسنيلهلا ةرامعلا ىف ةعئاش تناك ىتلا ةركفلا ىلا ةفاضالابو

 ناف م دقملا رطق فص فاعضأ ةيالث وحن اهعافترا غلب ةدمعأ قوف دوقعلا عضو

 لب م دقعلا رطق فصنت ىواسي اهعافترا داكي ةريصق ةدمعأ اومدختسا دق نيناساسلا

 هذه ءاسشأ دجن نأ رظنلا فقوتسي اممو ٠9 ( 118 : ش ) اناحأ هنع صقني

 ىتح سلدنألاو ةقيرفا لامش ىف ةمالسالا ةرامعلا ىف ترشتنا دق ةيرامعملا ةرهاظلا

 ٠ كائه ةيرامعملا تازمسلملا نم تحبصأ

 ٠ ةرشابم دومعلا قوف دقعلا لجر عضو ةرهاظ ةيناساسلا ةرامعلا ىف ترشتناو

 رثع دقف ٠ ةركفلا هذه ىلإ نيطنزيلا اوقسس دق نويناماسلا نوكي نأ حجرملا نمو
 شقناب اهيلع مسر ( انوكارتلا ) قورحملا لاصلصلا نم ةعونصملا فحتلا ضعب ىلع

 3 وا ا رصعلا ا 5 0 6 ةدمعالا | قوف تعضو دوقع ذرابلا

 زارطلا ىلا ةياماسلا رهاوظلا نم لقتاا ام عم تلقتنا اهنأو < لصألا ةئاساس ةرهاظلا

 ٠ ىطنزيبلا
 مرهلا نيب عمجي ةدمعألا ناجت نم اديدج اجذومن نويئاساسلا ركتباو

 ندبلا قوف جانا ادب ذا ١١4 ( © ٠ : ش ) بولقم عضو ىف صقانلا طورخملاو
 عم عفترا املك جاتلا رطق ديزي م .٠ ندللا ةرادتساك امام ربادتسم هعطقمو ةرشامم

 رخآ ىنعمب وأ ٠ عبرملاو ةرئادلا نيب عمجي لكش ىلا ىرئادلا هطيحم لوحت
 جاتلا مجح داز املك هترادتسا لقتو « ناكرألا ريدتسم عبرم ىلا طبحملا لوحتي

 5سم 1, 21ه. 100 : 8.16.4. 1, 11ه. 4هجق. ١١(

 ةدنعمعو, 1, اه. 4-133 : 701. 17, 21. 148 : 71ععلعم 2. 80 1كم (9

 ةنسصعور ما. 197, 21. 145 8 همه 2. (م)

 ةةعمعر 29.92, 93, 7126. 12, 13 : انتل, 1ا/, 219. 553 لك هصل 8, 168. (4)

176 



 الك

 ىسران مساب فورعملا رئال' 6 - :ش

 1-3 ٍبولقم ىمرش ىطورخم جات -

 ةيناساس ةرامع



 هوو لل دم ل مع

 فراخزلاو ةبرامصملا تايلحلا

 نم ارشأو ٠ ىولملا ةحطس ىف اطاورلا ملاف لماك عيرم ىلا ىهسي نا ىلا عقتراو
 : ص ) مهتدمعأ جذام دحأ حبصأو نويطتزبلا هسيلفا ده جذومللا اذه نأ ىلا لف
 ء(وذلا: ضاما ه٠

 ىذلا ىنملا ىف هلع رثع هنأ هنع لاقو دلف زتره هلا راشأ ىدلا ىمأكلا جانلا امأ
 « هتحأن نم ريك كلش ىف انف « ( 1١6 : نض ) ىلوكياب ىف ىسران » مسا هيلع قلطأ

 ىوني مسر ني تدر ىلا م1840 ةنيرلاو ةنا_ظواوت وتساب تل 3
 ىتلاو ء ةصاخلا ةمهألا تاذ تاعوضوملا هذه لثم ىف هيلع لومي الم ىروصت

 ٠ااهف تبلل ةمساح ةيوف ةلدأ بلطتت

  ةيولطملا ةقدلا هيف ترفوت اذا  ىرخأ ةهج نم مسرلا كلذ انل حضوي نكلو
 رصعلا دنم ةمالسالا ةرامعلا ىف ترسشننا ىتلا ةركفلل اردصم دعي نأ نكمي اميدق الم
 وأ هلالا تامعدلا وأ تاديلا ىماونب ةقصتلم ةدمعأ عضو ىف لثمتتو « ىساععلا
 عماج نار ردج تانحو كيابش ىف رصم ىف اهل ةلئمأ مدقأ دجوتو ٠ كيبابشلا ىصاون

 هلئمألا هقبست نكلو + رضبخألا رصق ىفو < ( 504 - 50١ : ش ) صاعلا نب ورمع
 ىنلا ةمبرملا تاندبلا ىصاون ىف ةدوجوم تناكو < ( 757 : ش ) ةقرلا ىف دادغب باب ىف
 عماج ىفو « 9 ( 704 : ىش ) ريبكلا ارماس دجسم ىف تالظلا فوقس اهفوف تعضو
 تاهجاو نم ريكك ىفو ء ( م.ءو ب سمس ع م.. ب ؟وه 2 38 : ش ) نولوط نبا
 ٠ ىكولمملا رصعلا ذنم ةصاخبو رئامعلا

 ةكمسلةنصوو ةيراممملا تالحلا ىناناسلا رصعلا ىف نويرامعملا مدختساو
 اهو أو ةساخعلا مهتقيرطب اهوروط مهنكلو « ةيتسنيله لوصأ نم نم اهضعب اوسبنفاو
 تروطت ىتلاو ع( :١1١ شا ةلصلا» سأكلا ٠ ةيلح اهنم انمهيو ٠ ايلحم اعباط
 ةلح تراص دقف 2 ( هذ < 7٠6 : ضش ) نزيصق ةمامورلاو ةيقيرغالا سأكلا ةيلح نم
 ذنم روصعلا رككأ ىف ةمالسالا رئامعلا تالحل ىسيئرلا لكشلا ىه ةيلصبلا س كلا
 نأ دب نكلو « رئامعلا تاهجاو جوت ىتلا فنطلل ةصاخو « ةياهنلا ىلا ةيادللا
 ٠ اصلاخ ايمالسا الكش تبسنكا

 اهنمو < عموبا هصق ل164 صارقألاو زرخلا ةفرخز تايلحلا فراخز نمو
 تاراطالا ًاضيأ اهنمو ٠ © (ا١ؤ١ه-١١1:ض) ةبوقثملا ةيداعلا ةحرسسلا تادح
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 فراخزلاو تايلحلا

 . 10 (وإو : ش ) ةمطعو « صوصف » ىمست ةقصالتم ةريغص دوقع نم ةنوكملا
 تحبصأف < ؟9 اهلاكشأ نم اوددعو اهوروطو ىسابعلا رصعلا ىف نوملسملا اهسبتقاو
 < ىمالسالا برغملا ىف ةصاخيو « ةيرامعملا ةيمالسالا فراخزلل ةزيمملا رصانعلا نم

 ىف ةياغ جذامنو اعاونأ كانه نونانفلا اهنم جرخأ ذا « سلدنألاو ةيقيرفا لامش ىأ
 97٠١ ( ٠129 : ش ) ءاهيلاو ةعورلا

 رصنع ىمالسالا ىبرعلا نفلا ىلا تلقتنا ىتلا ةيرامعملا ةيناساسلا فراخزلا نمو

 .44 ايسآ طساوأو قارعلاو سراف ىف ةميدقلا روصعلا ذنم ةفورعملا ةنئسملا تافارشلا
 «4171 < 116 : ش ) رئامسلل اذملا فارطألا ىف ىناساسلا نفلا ىف اهلامعتسا رشتناو

 بناوجو ٠ 60 (187 : ش) نيمناساسلا ةرصايقلا ناجبت ىف فراخ زك كلذكو ( 8

 ةينامورلا ةرامعلا ىف برهظ امك ٠ ةلئام اهضعبو « ةيسأر نانسألا هده ضعب
 رمد ةئيدم ىف ريبكلا دسملا بئارخ ىف اهنم اياقب ىلع رثع دقف « ةيماشلا

 .1(74١202:شضش)

 امم © صجلاب ناردجلا ءالط نويئاساسلا اهي عرب ىتلا ةماهلا بيلاسألا نمو
 اهضعبو ةيتسنله لوصأ نم اهضعب <« ةعونم رصانعو فراخز هيف اوقلخي نأ مهل حاتأ
 فراخزلا ةعانص نم مهنكمت كلذ عبتو ٠ امهنم جيزم نم وأ « "* ةيلحم لوصأ نم
 ةعساو تاحاسم ةيطغتل دحاو لصأ نم خسن ةدع جارختسال بلاوق ىف اهبصو ةيصحلا
 ٠ فراخزلاب
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 ةقباسلا زرطلا نم ةسبنقملا رصانملاو رهاوظلا

 ؟ هريغ نم يمالسالا ىبرعلا زارطلا سبتقا اذام

 نأ مالسالل ةقباسلا زرطلا نع ثيدحلا نم اندصق انناب ىرخأ ةرم ركذنل دوعن
 زارطلا ىلا اهنم لقتنا دق نوكي نأ لمتحي ام ةصاخبو اهرصانعو اهتازيمم مهعأ حضون
 هتلص رسفننا لواحن مث . ةروطتم ةئيمه ىلع وأ ةيلصالا هتلاح ىلع اما ىمالسالا ىبرعلا
 رهاوظلا كلتل الصفم ءاصحا ىلي اميف لمجن انناف اذلو ؛ زارطلا اذه ىلع هريثاتو
 ٠ اهنم ةزرابلا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رصانعلاو

 : رهوجلاو ميمصلاب ىأ « ةماعلا تاطبطختلاب لصتي امب اهنم أدبنو

 ىف اهؤانب متو ىسابعلا روصنملا اهانب ىتلا دادغب ةنيدم نع نوخرؤملا ىور ه
 ءانب ةركف نا لمتحملا نمو ٠ 29 ةراودم تناك اهنا (ماا758) هزةو ةنس ىلاوح
 راثآلا ضعب كلذ ىلا ريشت امك < انرق رشع ةسمخ ذنم ةفورعم تناك ةريدتسملا ندملا
 انآ ىف ةدوجوم تناك اهنأ ىلع نيخرؤملا لاوقأ نم لدتسن نأ نكمي امك « ةيقايلا
 وه لكشلا كلذب ءاحيالل ردصم برقأ نأ ريغ ٠ سرافو قارعلاو ماشلاو ىرغصلا
 رصعلا ىلا عجرت ىتلا ةلقرهو كاب ناملسو رضحلا نم لك ىف ةريدتسملا ندملا
 نيب ام دالب ىلا ردصملا ةبسن ززعي امم 6 قارعلا ىف دجوت نكامأ اهلكو ٠ ىئرافلا
 . 29 نيبرغلا نيخرؤملا ةداع ترج امك < سراف ىلا سيلو < نيررهنلا

 ليصافت نم ريدتسملا طيطختلا لمكي ام ىلا انرظن اذا انئاف « رمأ نم نكي امهمو
 هنأ دحت كلذ ريغو قرطلا طيطختو قطانملل ىلخادلا عيزوتلاو راوسألا لثم ةيسئر
 نم اهيف ناك ام عيمجب اهلك ةميدقلا ةنيدملا ءافتخال ارظن هتفرعم ىلا ءادتهالا انتكمي ال
 نأ ودست ال اهف ىأرب ءالدالل ةلواحم لكو « تادحوو رصانعو ةريغصو ةريبك ليصافت
 ٠ انيمختو ان نوكت

 رركتي ملو < دادغي ىف دحولا لثملا كلذ الا هل سيل ريدتسملا طيطختلا اذهو

 ةنيدم دادغب ىوس نوخرؤللا ركذي ملف « هلك ىمالسالا رصعلا ىف ىرخأ ةرم
 ٠ ام رئأ اهريغ نم وأ اهنم قبي ملو « ةريدتسم

 ىومألا رصعلا ىف اهنم سبتقي مل هنأ ودبيف رئامعلا جذامنب قلعتي اميثو
 ةنم ىف كلملا دبع اهانب ىتلا ( م ؛ ش ) ةرخصلا ةبق طقسم وه دحاو جذومن ىوس

 ومع هدف 5مل : قعر 8 11, 29. 133-106, اهم. 3-1330 ز ظفاشم 11, 52. 4-18, (1)
 11ه. 2-5

 18ش 17, 22. 22-18, هت. 6-12.

 ذو



 قيرعغأالا دالب ىف ىتسنيلهلا رصعلا نم ةيراكذتلا رئامعلا طيطخت ىف اهروهظ أدب
 : ص ) ةينامورلا رئامعلا ىلا تلقتنا مث 4( :١١ 1١ شءويسءور ءوعن: ص )

 ةيطن زيبلاو ةيحيسملا ةنيدلا رئامعلل كلذ دمي تمدختتساو .(موي مب :ش < ٠ 1٠١4

 18-8٠(* 1 ش < 114 - 151 2 1898 :ص) ةيقرشلا تارمعتسملاو الاطيا نم لك ىف

 وه ال كلذ دعب رركتي مل ةرخصلا ةبق طيطخت جذومن ناف رمأ نم نكي امهمو
 * انرق ريشع ةئالث ىدم ىف ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا نم رطق ىأ ىف ههبشي ام الو

 «قشمدب ىومألا عماجلا طيطخت عاجرا وحن تالواحملا صعب تهجتا دقو ه

 تاذ سئانكلا نم ساششقا ىلا ع( ٠55 : ش ) هِف ةلبقلا ةلظ طيطخت لقألا ىلع وأ

 ةلظ نأب لوقلا ىلا ضعبلا بهذ لب ٠ ةقورأ ةئالث نم نوكملا ىكليزالا طيطختلا

 نع ديعب نظ وهو ٠ 27 ىنامورلا ىنولا دبعملا لخادب تناك ىتلا ةسينكلا ىع ةلبقلا
 : اهمهأ نم بابسأ ةدمل ةقيقحلا

 <« برغلا ىلا قرششلا نم ناريست نيتللا نيتكئابلا مسقي ىذلا عطاقلا زاجملا نأ : الوأ
 سئانكلا ىف دجوت مل ةديدج ةرهاظ وه « بارحملا ىلع هروحم عقي ىذلاو
 ٠ لبق نم

 قاورلا زاتمي امي < ضرعلا ىف ةيواسنم ةلبقلا ةلظ ىف اهلك ةقورألا نأ : اينأت

 كلذو < ةيناجلا ةقورألا نم اريك ضرعأ هنأب سئانكلا ىف امئاد طسوألا
 * ءانتسا ريفي سئانكلا ةلثمأ عيمج ىف

 ةحاسم نم برقي ام ىلا هلك اهمجح لصي ةسينك تديش نأ ثدحي مل هنأ : انلاث

 ٠ قشمد دجسم ىف ةلبقلا ةلظ
 لدتو « تالواحملا كلت لشف تبث ةيرامعم ةلدأ ةدع دوجو كلذ ىلا فاضيوو

 ٠ هيف كش ال ىمالسا قشمد دجسم طيطخت نأ ىلع
 انين

 لك ناك ىطنزييلا زارطلا مث ركبملا ىحيسملا زارطلا نأ ىلا كلذ نم صلخنو
 تاطيطختلا ثيح نم ىئامورلا زارطلا نم لصألا قبط نوكت داكت ةروص امهنم
 ىبرعلا زارطلا رئامع طيطختت رئأتي مل امنيب « ةيفرخزلاو ةيرامعلا رصانملاو ليصافتلاو
 9 رثآ هل قي ملو ىفتخا ام ناعرس ةقباسلا زارطلا نم ردان ذاذرب الا ىمالسالا
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 رصانملاو ليصافتلا

 طيطختلا اهنم نوكتي ةريغص تادحو ةئيه ىلع اما ىهف لصافتلا ةحان نم امأ

 : ىعو ىجراخلا بوتلا اهنم نوكتي ةيقرخز وأ ةيرامعم رصانع هيه ىلع وا « ماعلا

 .٠ نش ) ءرمع ريصق نم لك ىف ةيسيئلرلا هعاقلا نأب نظ كانه ناك 1 (

 ىف خرؤيو ( 49 : نش ) خرصلا مامحو ( مالاو ) هام ةنس وحنا ىف خرؤيو
 نوكتي ىتلا ةيكيليزابلا هسينكلا طقسمب اهطيطخت رئأت دق ( م/68) ه

 وحن 1١6

 هل ساسأ ال ىأر وهو .( 0562542512 هو :ض) 1" ةيزاوتم ةقورأ ةئالثا نم
 اهنم ةدحاولا نوكتت تاكلاب اهضعب نع اهلصفي اكيليزابلا ةقورأ نأ كلذ « ةحصلا نم
 نوكي داكي ملاعملا حض ناو قاور لك لمجتف « ةدمعألا نم فص اهلمحي, دوقع ةلمج نم

 طيطختلا اذهل ةدعاق كانه ناف ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه
 هئاذب امئاف ٠

 عيمج ىف طسوألا قاورلا نأ ىمو « ليلق دنم اهيل انرشأو « اهل ءانثتسا ال ىكيليزاملا

 نيساجلا نيفاورلا نم اريثك ضرعأ تالاحلا ٠ نأي لوقلل الاحم كرتي ال كلذ لكو
 .مامحو هرمع ريصق نم لك ىف ةعاقلا طيطخت نيبو طيطختلا اذه نيب ام ةلص كانه

' 
 رجملا وه طقف اهفقسو « اهطقسم ىف ةأزجم ريغ ةدحاو ةدحو امهيف ةعاقلاف « خرصلا
 كلت ىف ءانبلاب فقسلا لمع ىلع لياحتلا اهب دصف ة ةركف ىهو « ةريغص روحب ةئالث ىلا
 بمصت لب بشحلا ىلع لوصحلا بمصي ثيح « ناريصقلا اهيف ديش ىتلا ةبدابلا
 اذا بشخلا ىلع وطسلا ىلع نارمعلا نع قطانملا كلت دعب ىرغي ذا « هيلع ةظفاحلا

 ءانبلا ىف لخدا ٠ رصقو ىتشملا رصق ٍبئارخ ىف وطسلا كلذل ةحضاو ةلثمأ ىرنو

 ةيوطلا ٠

 لكب ةقحلملا ةئالثلا هتادحوب مامحلا ةركف نأ ىف اريبك الامتحا كانه نكلو 5
 خدؤتو ماشلا ىف اهاياقب ىلع رثع تامامح نم تءاج دق خرصلا مامحو ءرمع ريصق نم
 انرشأ ىتلا ةنامورلا تامامحلل : ةرعصم روص اهلكو , 0 مالسالل قباس رصع ىف

 + ٠١ : ص ) ةتخاسلاو ةئفادلاو ةدرابلا تاعاف ثالث نم نوكتتو « لف نم اهيلا
 (٠ 6 : ش

 اطزج حيصأ نيريصقلا نم لك ىف مامملا نأ ىمالسالا رصملا ىف ديدجلا نكلو

 ٠ روصع نم قبس امه هيبش

 )١( . 1, 2. 278ظطاشم :٠

 1طن 1, م0. 8-2726, لهل 2-321- (؟)
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 لطسقلا : ماشلا ةيداب ل 118 : ض
 نكسم جذومن

 دعب هل ىرخأ ةلئمأ ىلع رثعي مل طيطختلا نم جذومنلا اذه ناف لاح لك ىلعو
 ٠ نيريصقلا نيذه

 55 < ( مال#4 ) ه 1١8 وحن ىف خرؤيو « ىتنملا رصف رصق ىف تمدختساو ©
 ىف ةدحاوو ردصلا ىف ةدحاو : ةريبك تاينح ثالث نم نوكتت لابقتسالا ةعاقل ةدحو ١

 د ا ش ) نيينالا نم لك
 ١ ٠ ةيئامور روصق نم ةلئثمأ اهقيسيو < ةيطئزسلا ةشيدلا رث ءامعلا

 لثلا كلذ الا اهنم قبي مل هذه تاينح ثالثلا ةدحو ناف رمأ نم نم نكي امهمو
 ٠ ىتشلا رصق ىف دوجوملا وه ىمالسالا رصعلا نم ديحولا

 توسبلا نم لكل تمدختسا ةينكس ةدحو ىتشملا رصق ىف دجوت كلذك .ه
 ةنكسلا ةدحولا هذه هبشنو « اهركذ قباسلا لايقتسالا ةدحو ىبناج ىلع ةعبرألا

 معي ريق اننع نورك نيذللا نيعبرملا نم لك ىف ةعبرألا تادحولا (105 < 114 : شض)
 ْ دجويو < ىتشملا رصقل رصامم هنأ حجري ىذلاو « ( 11/4 < 17 : ش ) ةيوطلا
 ٠ 99 ةيربط ةريحب ىلع ديلولا هديش ىذلا اينملا رصق ىف لثم اهنم

 رصق ىف دجوت اهل ةهيسش نم ةسبتقم ةينكسلا ةدحولا هذه نأب ىأر كانهو
 نم برغلا ىلا تارتموليك ةتس دعب ىلع دجوي ( 178 : ش ) « لطسقلا » ىمسي

 8ئالشمر 1, م0. 6-382, اهم. 46474.
 تعيجعلا : ى ةطمص ةععماست هأ 86ش 22- 47-5, 218. 28.

 اك



 ةينكسلا تادحولا

 دوو جات

 ةنارح رصق : ماشلا ةيداب . 1١56 : ض

 نكسم جذومت

 نيذلا برعلا ةئساسفلا ءامعز نم ميعز ىلا « لطسقلا ه ءانب بسنيو ٠ ىتشملا رصف
 دجويو ٠ىدالملا سداسلا نرقلا ىف ةطنزيلا ةلودلا دودح ةسارح ةمهم مهلا تلا

 مالسالا روهظ قيسي هخيرات نأ اضيأ نظيو * « ةنارح » رصف ىف رخآ هيبش لئم اضيأ
 « ةئارح ه رصقو « لطسقلا » نم لك خيرات تالواحم نأ قحلاو ٠ ( 186 : نس
 ليلد ىأ نظلا كلذ معدي الو < ديدشلا فعضلا اهيف حضتي مالسالل قباس رصع ىف

 م59 ىومألا رصعلا ىلا اهتيسنل احوتفم لاجملا كرتي امم 6« ىخيرات وأ ىرامسم
 تذخأ ةرهاظ ىهو م ةلئكس تادحو عبرأ ىلع ىوتحي ةئارح رصق نأ ةصاخبو

 ٠ ىومألا رصعلا ىلا ىتشملا رصقو ةبوطلا رصق ةبسنل ليلدك عب

 كش مالسالا لبق ام ىلا هتبسنب طيحي ةينكسلا ةدحولا كلمت طيطخت ناف اذلو :
 لضفلا بسني نأو < ركبملا ىمالسالا رصعلا ىلا بسني نأ دعيتسملا نم سبلو « ريبك ٍ

 ٠ نيملسملا برعلا ىلا هراكتبا ىف

 )١( . 475ظقاشم 1, مم. 8-3872, اه. .

 اوال

0 
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 ةينكسلا تادحولا

 ةبوطلا رصق : ندرالا ةيداب ل 1١١7 : ضش

 نكسم جذومن

 ىتسشملا رصق : ندرالا ةيداب - 158 ١ ش

 نكسم جذومأ

 وهج
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 ا

 ةينكسلا تادحولا

 نكسلل ةدحو جذومن : دابازورف رصق 1١١6 : ض

 دمسسألا
)- 

 نكسنل ةدحو جذومن : ناتسفرس رصق - ٠ : ش

 رضخألا رصق ىف ةينكسلا ةدحولا كلتل ىرخأ ةلثمأ ىلع رشمي. مل هنأ مث
 ىف # ةنس ىلاوح ىف قارعلا ةيداب ىف ديش ىذلا ( 19756 155: ش )
 روصقلا ىف تمدختسا دق جذومنلا كلذ هايشأ نوكت نأ حجرملا نمو ٠ (مال)
 جذامنلا كلت اهنم تسنقا ىتلا رداصملا نأب نظ كانهو ٠ 29 ارماس ةنيدم ىف نكاسملاو
 ىئاساسلا رصعلا ىف روصقلا كلت خيرأت نأ ريغ + ( 1١ < 178 : ش ) ناتسفرسو دابازوريف روصقو نيريش رصق راثآ ىف دجوتو ىناساسلا رصعلا يلا دوعن ةيالسالا
 ءارآلا براضتت تلاز الو ٠ همعدت ةيخيراتو ةيرامعم ةلدأ ىلا رقتفي ءرودب لاز ال
 «رضخألا رصقل رصاعم تقو ىف نيريش رصق خيرأت ىلا ليمن اننا لب « اهخيرأت لوح
 ْ ٠ خيرأتلا اذه ةئقانمل انه لاجملا عستي ال هنأ ريغ

 ىصم ىلا لقتتا هنأل صاخ هجوب ةينكسلا تادحولا نم جذومنلا اذه انمهيو
 حجرملا نمو < ( 4488 478 : ص ) ىنولوطلا رصعلا ىلا عجرت ةلثمأ ةدع هنم ىقبو
 4 هو : ص ) ةحضاو هصئاصخ ضعب تبقب ثيح ىمطافلا رصعلا ىف رشتنا هنأ

 .ةيبرعلا ةرامعلا ىف اهمادقأ تخسر ىتلا تادحولا نم نذا وهف ٠ ( 7خو : ش4 ١

 تسصخشسسللسسسسساس

 8.31.8., 1, من. 7-386, 851ه. 475 ز 11, 81ه. 194. )١(

 اليخ
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 ةينكس ةدحو © رضيخالا رصلا - 151 : ش
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 ةروشابلا

 «(طقسم) ةروشابلا :  دادفب ,ل 15؟ : ش

 :ةيزيلجنالابو « ةروشابلاب ٠ : برعلا نوخرؤملا هيمسي ام وأ رسكنملا لخدملا ه©
 اذه نم باوبأ ةعبرا اهل ناك ةرودملا دادفب ةنيدم نا لف دقت 8همغ 8مم وص
 ءامدقلا نيخرؤملا فصو ىلع اندمتعا اذاو ٠ ةنبدملا عم اهراثا تفتخا جذومنلا
 م20 ( 14 # #7 : نش ) ىمالسالا رصعلا ىف لثم مدقأ جذومنلا كلذ نوكي دقف

 لبق هدوجو ىلع لدي. ام ىلع وأ هل ةلثمأ ىلع رثمي مل هناف رمأ نم نكي امهمو
 ىرجهلا سداسلا نرقلا ىلاوح ىف ىأ < رصمو ماشلا ىف ىبويألاو ىكباتألا رصعلا
 نكلو ٠ ىمالسالا رصملا ىف نورق ةمبرأ وحن ىفتخا هنأ ىأ .9(م1؟)
 ةنس ىف ةرقنأ ةنيدم نيصحت اوداعأ امدنع هومدختسا دق نيطنزبلا نأ انزرظن فقوتسي
 160 م مجم ةنس ىف اهبرخ ىسابعلا مصتعملا اهيلع راغأ نأ دعب م م

 نأب لوقلا نكمي نوصملا لخادم نم عونلا اذهل حيرص ردصم دجوي. الو
 ةنيدم اوديسش امدنع ةرشابمم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب هب اورئأت دف نيملسلا برعلا
 عجريو بيزلا ةنوش ىف دجوي ةروشابلل حيحص لئم مدقأ نأ كلذ ٠ ةرودملا روصنلا
 هلأ ىأ . © دالملا لبق ؛الهها و 7078 ىتنس نيب خرؤيو ىنوعرفلا .رصعلا ىلا
 كلغ ال از ام اننكلو ٠ امهنب ةلص وأ ةقالع ةيأ كانه نأب نظلل الجم كرتي ال امم < ريك نيمضوملا نيب ىناكم لصافو ةنس 80٠* وحن ىلا لصي ىنمز لصاف دجوب
 .ةيمالسا ريغ اهنأ وأ « اهف كش ال ىمالسا راكتبا ةركفلا نأب اما لوقلا ىلع اندعاسي ام

 انينيف

 عالق, 11, مرنم 14-12, ظةقق. »د ))( 4١

 ]طاق 11, مص. 56-15, 20-18, 47-45, 58-57, لهق. 6, 8م 25د 28. 4
 1طذم., 11, مص. 28-29, 818. 23. (0

 15زف., مو. 25-24, اه. 17. ()

16١ 



1905 

 ةروشابلا

 ةرودملا روصلملا ةئيدم راوسأ : دادفب س16 :
 «ةروشابلا) رسكنملا لخدملاو

. 
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 تاطاقسسلا

 .' ةطاقس « ىقرشلا رحلا رصق : ماشلا ةيداب ل 1١58 : ش

 - ةنآلا رهاوظلا تانيصحتلل ةب رامعملا رصانعلاو لصافتلا نم دجوتو

 رصعلا ىف هنم قاب لثم مدقأ دجوي ىذلاو 86[38ط10ا0118 ةطاقسلا رصنع وه

 رتمولكك 1٠٠ وحب دعي ىلع ماشلا ةيرداب ىف ىفرشلا ريلا رصف ىف ىمالسالا ىبرعلا
 خرّؤيو * ةفاصرلا نم بونجلا ىلا ارتموليك 59 وحنو رمدت نم ىفرشلا لامشلا ىلا
 ةفيلخلا كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ىلا بسنيو ( ماله ) ه١١1 ىف رثألا كلذ
 ,202 ( ضجيجا |ممو : ش ) ىومألا

 ىف رضبخألا رصق ىف اًضيأ ادوجوم ناك رصنعلا كلذ نأب ريبك لامتحا كانهو
 1 قارعلا ةيداب

 8.1لف.ر آ1آ, م. 336, اق. وج ن ك6 ةعط» ()

 15و, 818. 39: (0

 #١918 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 ةريزم تاجنصو ةطاقس « ىقرشلا ريحلا رصق : ماشلا ةيدأب ل1568 1يش ..
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 تاطاقسلا



 تاطاقملا

 اهلك دجوتو « ىمالسالا رصعلا ىلع ةقباس ةلثمأ ةرشع رصنعلا اذه نم دجويو
 « دالملا نم سداسلاو سماخلا نرقلا نيب ام ىف خرؤنو < ( ه* : ش ) ماشلا لامش ىف

 راجحألاو تافوذقملا ىمرل ىأ «عافدلا ضرغل ةقيقح حلصت ةئالما ىوس اهنيب نم سيلو

 تمضو رصق وأ نصح باوبأ ماحتقا نولواحي نيذلا نيمجاهملا سوءر قوف ماهسلاو
 ةصرف كرتي امم « باوبأ اهتحت دجوي الف ةلئمألا ىقاب امأ ٠ ةرشابم تاطاقسلا تحت

 ٠97 ضيحارمك مدختسن تناك لب عافدلل تاطاقس نكت مل اهنأب نظلل

 رصعلا ىف ترهظ ىتلا ةبرحلا ةرامعلا رصانع نم ايناث ارصنع لباقن اذكهو
 نوصحلا جاربأ اهب دوزتل روهظلا ىلا اهدمب تداع < تقولا نم ةرتف تراوت مث ركبملا

 لامش ىف ةيلصلا بورحلا عباوز تراث امدنع 9 ىبويألا رصعلاو ىكبانألا رصعلا ىف

 اهتاروطنا ىرنسو < ةيرصملا رايدلا ىلع بهتل اهريصاعأ تفحزو ةيبرعلا ةريزجلا هش

 عبارلا نرقلا لبق ايوروأ ىف فرعت مل تاطاقسلا نأ ركذلاب ريدج وه اممو ٠ دعب امف
 قيرط نع ةمالسالا ةيرعلا ةرامعلا ريئأتب كلذ نوكي نأ ىعبطلا نمو ؟ ىدالملا رشع

 ٠ نيسلصلا

 ىهو < تاطاقسلا هيدؤن امم ةيرق ةفيظو ىدؤنت ىرخأ ةرهاظ دجوتو ه

 قوف ىولملا حطسلا ةضرأ ىلا لصتو لخدم وأ باب فقس ىف دجوت ىتلا قوقشلا
 ىمرو بارحلاو ماهسلاب نيمجاهملا فذق نم نوعفادملا نكمتي ثبحب < لخدملا وأ بابلا
 ٠ ءادعألا سوعر قوف اهريغو ىلثم تيزو راجحأ نم فئاذقلا

 فوج ىف مضوت ىتل | قافنألا تايضرأ ىف قوقشلا هذه لثم دجوت اناحأو
 ىماسلا رضبخألا رصق ىف دجوي ام الا قوقسثلا هذه ةلثمأ نم انلصي ملو راوسألا
 قفنلا ةضرأ ىف اًضيأ دجوتو « رصقلل ةعبرألا لخادملا اهب تدوز دقف ٠ قارعلا ىف
 ٠ © جراخلا نم هلك رصقلاب ةطحملا راوسألا فوج ىف

 مالسالا لبق ام ىلا عجرن ةرهاظلا هذهل ةلثمأ ةيأ دوجو مدع نم مغرلا ىلعو
 ةياساس تاريئأت ةدع رصقلاب دجوب هنأ ساسأ ىلع « ىناساس ريثأت ىلا تسمن دق اهنا

 . © كلاهتم فيعض قطلم وهو

 8.ةاقشمر 1, 22. 7-345» 1كاوم. 425-8. 0

 كفر 1, مو. 170, 172, 173, 175, 183, 184, 185, ذه. 83, له. 56 تا ق7 6-8 58 تا(
 124 كر 125 ط زالمأس 11, مط. 13, 24.

 8ئالشر 11, مز, 60-62. (7)

 1طن, 11, م0. 61-57, ذهن 36, 38, 60 (505968 1), 65 (1©5) 4؟)
 1طاق., 11, 2. 86. 76)
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 اسسإر ةقلزنملا ٌباوبالاو تايضرالا قوفش

 ىمالسالا رصملا ىف الو مالسالا لبق ال ةرهالتلا ءذهل ىرخأ ةلثمأ ىلع رمي ملو

 ردب ةراذو ىف تدين ىتلا ةرهاقلا نصح باوبأ ىف الا ىساسلا رضبخألا رصق دعب

 نيب ام ىلا مهخيرأت عجريو « ةليوز بابو رصنلا بابو حوتفلا باب ىف ىأ « ىلادجلا
 رصملا ىف كلذ دعب اضيأ تدجوو . 29 ( مو .وج و ءمجإل) ه مه و 8١ ىتنس

 رصنملا كلذ اهيف رهظي مل ةنس ةئامئالل نم رثكأ ىعقنا هنأ ىأ < 29 ىبويألا

 عبارلا نرقلا ىف ابوروأ ىف روهظلا ىف أدب هنأ ركذلاب ريدج وه اممو ٠ ىعافدلا

 ةيمالسالا ةرامعلا نم ريتأتب اًضيأ ناك اهبف ءروهظ نأ كش الو « © ىدالملا رشع

 ٠ نييبلصلا قيرط نع كانه اهتاريثأتو اهديلاقت ترشتنا ىتلا

 طورتمانلل ذه ايسأر قلزنملا ىديدحلا بابلا : ةيعافدلا رصانملا نمو «

 عنصتل اهضعب عم عطاقتت ديدحلا نم ةيوق خايسأ نم باب لمع ىف صخلتت هتركفو
 باببلا حتفيو © نصحلا لخدلل ىبشللا كيمسلا بابلا جراخ عضوت ةليقث ةكبش
 « لخدملا قوف ةركب لوح فتلت ةيوق لاح ةطساوب العأ ىلا همفرب ىديدحلا

 اكرت نيسأر نييرجم ىف نايناجلا اهافرط قلزني ثبحب ةيديدحلا بالا ةكبش عفترتو
 دسنل ريبكلا اهلقثي طقستف ةكبشلل لابحلا طابر كفي رطخلاب ديدهتلا دنعو ٠ ءانبلا ىف

 لاجرلا نم ريبك ددع دهج ىلا لاحلا ريغب ىلعأ ىلا اهعفقر ىف رمألا جاتحيو < لخدملا

 طاقساو بارحلاو ماهسلاب ىمرلل هبف نوضرعتي ليلقلاب سيل تفو ىلاو « نيمجاهملا
 نم وأ «< لخدلا قوف ةزرابلا تاطاقسلا نم مهسوعر قوف ىلمملا تيزلاو تاقوذقملا

 ٠ هقوف ةيضرألا قوقشلا

 ىف ةسأرلا ىراجللا اياقب لدت ذا ء رضبخألا ىف هل دحاو لئم ال انلصي ملو
 هناف انملع ردقبو ٠ © ةمبرألا لخادملا ىف باوبألا كلت دوجو ىلع ءانبلا بناوج
 ٠ هلك ىمالسالاملاعلا ىف رخآ لثم هل دجوي ال

 ىفو « ىياموب ةنيدم ىف لثم هنم دجوي ذا « نامورلا دنع افورعم ناك هنا لاقيو
 ىف تدجو ىتلا ةركفلا ردصم ناف كلذ ىلعو . 60 ةميدقلا رضمب عمسشلا رصق
 دوجوملا لثلاب ةيامورلا ةلثمألا لصي ام كانه سيلف < اضماغ لازي. ال رضخألا

 15أهمر 11, 22. 5-33, 467, طاهت. ةكر 25. 0 3اشهر 1, م0. 35-170, 174, 178, 200, هت. قل, 83, 84 86, 88, 96, 97, اه. قم 67, )1( 75٠
 81لشمر 11, 2. 86. هم
 :1طزم., 11, 50. 63-57, اهم. 36, 38, 6© (6

 1مزهلم 11, 2. )0( ١.85
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 فقالا تايطفلو ةيعافد رصانع

 الضف < :ركفلا باحصأ مه نامورلا نأ ىلع نهربي ام كانه سل كلذك < رضخألاب

 ٠ 2 مهلا قوقش سوعءرأ صاخ جذومن رضيخألا ىف دجوي كلذك ©
 ٠ بسحف ةفرخزلا ىوس هب دصقي ملو « ةعافد ةدئاف ةيأ هل تسيل هناب زيمتيو

 دوجو ساسأ ىلع ىئاسام ريان ىلا بس دق هردصم نأ رظنلا ففوتسي امهو

 امك ٠ 59 ةسارد وأ قيقحت ريثب ىناماس هنأ ضرتفا ىرامعم رثأ اياقب ىف هل هبيبش
 ممم ٠ ىمالسالا رصعلا لبق ام ىلا افازج بسن ىذلا ةنا ردح رصق ىف رخآ لثم دجو
 ىلع خرا ىتلا ةلدألا نم ايوف اليلد تذختا ىتلا نكاسم ةعبرألا ةعومجم هيف نأ
 كلذ ىلا انرشأ امك « رضبخألا رصقو ةبوطلا رصقو ىتشلا رصق نم لك اهساسأ

 ٠ ( 147 : ص ) لبق نم
 نرقلا ىلا بسنت نذآم ىف قارعلا ىف ترهظ اهل ءاشأ رضخألا ةلثمأ دعب ىتاتو

 ةرانم لثم « ةفرلا ىف نذآمو « ةريرصه ىبأ ةنذثم لثم ( م7١ ) ىرجهلا سداسلا

 رصعلا ىف ترهظ ىتلا رصاضلا نم نذا وهف ٠ ؟؟ عماجلا دجسسملا ةندئمو رطيللا

 ٠ ايرقت نورق ةميرأ دعب روهظلل تداع من تراوت م ركبملا ىمالسالا ىبرعلا

 : اهنم « فققسألا ةلغت عاونأ ةدع ركملا ىمالسالا رصعلا ىف تدجوو ©

 نيب ةروصحملا قطانملا ةطغتل تلمعتساو : تانولامجلاو ةحطسملا ةيسئخلا فقسألا
 ةرئادلاو ريخألا نمنملا نيب م « اهيف طسوألا نمثملاو ةرخصلا ةبق ىف ىجراخلا نمثملا
 ىف لخادللاو ةقورألا ةيطفتل تمدختسا امك ٠ © ةرخصلاب طبحت ىتلا ىطسولا
 ٠ ىومألا رصعلا نم دجاسم ةدع ىفو قشمدب ىومألا دحسملا

 ىقيرغالا رصعلا ىف تمدختسا دقف م ةميدقلا روصعلا ذنم ةفورعم ةقيرطلا هذهو

 ىلممب وأ < ةقرشلا راطقألا ىفو الاطيا ىف ركبملا ىحيسملاو ىنامورلا نيرصعلا ىفو
 ٠ اهيف هيلع لوصحخلا لهسي ىتلا وأ بسشخلا اهيف رفوتي ىتلا دالبلا ىف رخآ

 ريصق ىف ةركملا ةمالسالا ةرامعلا ىف ةمطاقتملاو ةيلوطلا ةبقألا ترهظو ©

 عفاف 11م س. 85. أل

 1طن 11, 09. 6-85, 131ج 71: معه (0.) : ةنفعطتمدكع اقامتسنمانع (1962), 22. 13, (9)
.14 ,53 .21 ,14 

 8ظفاشم 11, 2. 86. ]صر

 ظفكشيم 1, 22. 63-61, 1اه8. 10, 19. ([6)

 اذذم



 كلقك +9 ( مب هد. ىش) رب ةديسقم هو + خرملا ماسحو هرج
 ص 0 - ف تدش ىذلا « ىناعلا رضخالا ها ل

 نعايج دجو دقف ٠ مدقلا ىف ةلغوم روصع ذنم ةفورعم ةيلوطلا ةيقألا تناكو

 نيب ىأ « ىناثلا سيسمر رصع ىلا بسنيو « ةيوعرفلا ةبط ةنيدم ىف مويسمرلا ىف
 00 برق داباسروخ راثا 3 نيا لا دجوي امك ٠ م ٠ 8١ه و 1897 ىتنس
 ٠ 5 م٠ق ال8٠ و الال# ىتنس نيب ىا « نوجرس كلملا رصع ىلا بسنيو 6« لصوملا
 ةيفولسلا روصعلا ىف اهمادختسا رمتساو ٠ نيللاب ىنت تناك ةسقألا هذه نأ ريغ

 21١١ "41١ 1١١4(٠ : ش ) ةياساسلا مث ةمثرافلاو

 اهيلا ىدتها ىثلا ةناسرخلا ىلع دمتعي ىنامورلا رصعلا ىف ةيبقألا ءانب ناكو
 ةيفألا لمع ىف اهولباق ىتلا ةيئانبل. مهتالكشم لح ىف اريثك مهتدعاسف « نامورلا
 بصت مث بوطلا بلاوق مجحب تاطالبب اناحأ ىنبي اهنطاب ناكو « ةعطاقتملاو ةيلوطلا
 ىسكت مث ةرشابم تاوبعلا ىلع ةناسرخلا بصت تناك اناحأو « اهفوف ةناسرخلا

 ٠ © طالملاب ةرهاظلا اههجوأ

 «نييماشلا عانصلاو نينانفلا ىلا هيف لضفلا عجريف توحنملا رجحلاب ةسقألا ءانب امأ

 اهتحنو راجبحألا عطق ىف ليوط نمز ذنم ناقتالاو ةقدلاو ةراهملاب نوزاتمي اوناك ذا

 ٠ لوقلا قبس امك اهلانبو
 مامحو هرمع ريصق نم لك ىف ةعطاقنملا ةيفألا دوجو نم مغرلا ىلعو ٠

 ماظن ناف « ةيئامورلا ةرامعلا ريئأتب اهراشتلا حجري ىتلا رهاوظلا نم ىهو « خرصلا
 فقس مسق ثيح « ةيئاساسلا ةرامعلا ريثأتب ءاج دق امهنم لك ىف ةيسيئرلا ةعاقلا ةيطفت
 اهضعب نع ةيقألا لصفيو « ىلوط وبقب اهنم لك تيطغ 2« قطانم ثالث ىلإ ةعاقلا
 21١8 1١6 « ٠١9 ( ٠ : ش ) ةيقألا عاطق ىلع دماعتي ءاجتا ىف ريست ةريبك دوقع

 فورعملا رثألا ىف لثم هنم دجويو ةيئاساسلا ةرامعلا ىف فورعم بولسألا اذهو
 ٠ ناويا قاط وأ < ( 8 : ش ) اخرك ناوياب

 «بشخلا نم بلاق وأ « ةوبع » لمع رهغب ةيلوطلا ةيبألا ءانبل بولسأ دجويو ©
 81ش آر 22. 2-2631, 64-273, اهتم 313, 334, 319, 320, 81م 50 هب لذ
 1طافأر آر م. 360, 1و8. 447, 4قور اق. 65 تن 62 هع, 79 هع, 80 اله ى)
 . 1طأه., 11, 8ذهه١ 36, 38, 47-59, 52-54, 57, 58, 6© ©©2 0

 1طذل آم 2. 349ب اه (( 429١
 7 . هد ام طمتر م0. 3١-376 (ه)

 لالا ا



 بابقلاو ةيبفالا 5

 الوأ ماقي رادج ىلع ةدنتسم ةلئام رجآلا وأ نبللا بلاوق نم وبقلا ريزانج ءانبب كلذو
 رضقو ىتسشلا رصقب ةيفأ هب تديش دقو ٠(« 5: ش ) وبقلا ةياهن لثميو
 ٠ ةقباسلا ةحفصلا ىف اهلا انرشأ ىتلا ىسابعلا رضيخألا رصقبو « ةبوطلا

 نالشملا كلذ نمف ٠ ةميدقلا ةنمزألا ذنم افورعم ناك بولسألا اذه نأ ودبيو
 ىف ىناثلاو < ةيئوعرفلا ةببط ةنيدم ىف مويسمرلا ىف ىف امهدحأو « امهركذ قباسلا

 ٠ لصوملا برق داباسروخ
 دقف بشحلا اهيف لقي ىتلا قطانملا ىف ةصاخبو افورمم بولسألا كلذ ىقبو

 مدختسا هنأ هابتنالا تفلتسي اممو ٠ نئادملاب ىرسك قاط ىف ميظعلا ناويالا هب ديس
 ىفو < ( م 88 ) ايفوص ايأ ةسينك ىف ةلثمأ هنم دجويف « ىطنزيبلا رصملا ىف اضيأ

 ٠20 ما هال ىف خرؤيو ةينطنطسقلا ىفو (م 514) ناددو نبا رصف

 تناك ةرخصلا ةبق ىنبم ىف ةرخصلا قوف ةيلصألا ةيقلا نأب لامتحا كانهو
 ضعب نأ ةيخيرانلا عجارملا ضعب ىف لاقيو ٠ " مويلا ىه املثم بشخلا نم
 نم كانه سيل نكلو < ©9 بشخلا نم اهبابق تناك ماشلا ىف ةيحيسملا ةينيدلا رئامعلا
 ٠ اهيلع لومي ةفصب لامتحالا كلذ ديؤي ام ةيرامعملا ةلدألا

 اهتردن ةمالسالا ةئبرملا ةرامعلا ىف ةردان ةيبشخلا بايقلا نأب لوقلا نكميو
 ٠ هل ةرصاعملاو مالسالا ىلع ةقباسلا ةيرامعملا زرطلا ةمقب ىف

 دقتس ال اننكلو . 9 ةيلاللا ىمفاشلا مامالا ةبق وه ردان لثم ةرهاقلا ىف انيدلو
 نأل كلذو < (م151) فان ةنس ىف ءانبلا عم تديش ىتللا ةيلصألا ةبقلا ىه اهنأ

 حجر انلعجي ىذلا رمألا « ارتم ؟رو* وحن ىلا اهكمس لصي اهلمحت ىتلا ناردجلا
 ىف ادئاس ناك ىذلا ءانبلا بولسأ بسح رجآلاب تديش دق ةيلصألا ةبقلا نوكت نأ
 ٠ ىكولمملا لوأو ىبويألاو ىمطافلا رصعلا

 ريصق ىمامح ىف ةتخاسلا تارجحلا ىف دجوت ىنلاو رجحلاب ةدسشملا بابقلا امأ
 بابقلا ءانبل رجحلا لؤمعتسا ناف « بولسألا ةيماسش ىهف © خرصلا مامحو هرمع

 ٠ ءائيلل توحنما

 8فاشم 1, 2. 349. (1)

 1طاقب 1, 22. 67-63, ه0. 30, 21. (1)
 "1طئمل, 1, م2. 83-87. 5

 ةلفته 11, 52. 73-71, اهتم 35: 33-
 1844 1, 229. 254, 262, 2736, ااه. 55-313, 319, 320, أه. 4ق طم 50 تا ك5, ده ؛6)
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 تاصنرقملاو ةيوركلا تائلثملا ْ

 : سش ) خرصلا مامحو هرمع ريصق ىف دجوت ىلا هيوركلا تائلملا كلذكو ى

 قفسلا ةقاملا اهيلع زكترت ةرئاد ىلا عبرملا طقسملا ليوحت ةفطوب موقتو < ( مه
 ةحضانلا اهتلحرم ىلا اهب لوصولا ىف وأ اهراكتبا ىف لشعلا ناف « ةبقلل ةيرئادلا

 مكح رخاوأ ىف كلذو « نيماشلا عانصلاو نينانفلا ىلا اضيأ معج ربي روطنلا ىف ةريخألا

 ٠* ( 159 - 188 : ص ؟ ملل - م4 : ش ) نامورلا

 اهمادختسا ادب ىتلا ةيوركلا تاثلثملا ةرهاظ نأ ركذلاب ريدج وه امم نكلو

 , روصعلا ىف الو رصعلا كلذ ىف ال اهمادختسا رمتسي مل ركملا ىمالسالا رصعلا ىف

 ركذن ٠ ةفلتخم ةيمالسا راطفأو روصع ىف ةللقلا اهتلئمأ رئاتتو ٠ البلف الا ةيلاتلا

 باوبا ىا < هليوز بابو رصنلا بابو حوتفلا باب ىف دجوي ام لاثملا ليسس ىلع اهنم
 ةرامعلا نم ريئأتب كلذ ناكو ٠ ىلامجلا ردب اهدسش ىنلا ءازجألا ىف « ةرهاقلا نصح
 ةينيمرألا ةرامعلا ناف ٠ هنابئا ضعللا لواح امك « ةيئمرألا ةرامعلا نم سلو ةيماشلا
 ةشقانم لوانتلسو ٠ اضيأ ةيمالسا نمو لب ةطئزببو ةيماش دلاقت نم طلخ الا ىه ام

 ٠ ىناثلا دلما ىف ةمطافلا ىلاملا ردب باوبأ نع ثيدحلا ناكم ىف لصفتلب كلذ

 راكتبا هبسس ناك ةيوركلا تاثلثلا ةرهاظ لامعتسا نم لالفالا نأب لوقلا نكميو

 ىلا اهنم خيراتلا دكؤم لثم مدقأ عجريو ٠ اهلامعتسا راشتناو < ةيمالسالا ةصترقملا
 ةنس ىف خرؤيو ىنافاخلا قسوجلاب فرع ىذلا هرصق ىنب امدنع مصتعملا ةفيلخلا تقو
 باب ىف ( 768 < 1 : ش ) ةصنرقملا كلت جذومن دجوي ذأ < ( م مب ) هو

 ٠ ةلجد رب ىلع ارماس ةنيدعب مصتعملا رصقل ىسئرلا ميظعلا لخدملا وهو « 29 ةماعلا

 نم لسلسن دق ةمالسالا ةصنرقملا هذه ةركف نوكت نأ كلذك حجرملا نمو «©

 ىتلا ىهو ( 1١8 < 1١6 : ش < 159 : ص ) ةطورخملا ةيكرلا تاّنيتْلا ةركف

 ةديدع راطقأو ةعساو ةقطنم ىف رشتنتو « ركمملا ىئاساسلا رصعلا ىلا اهتلثمأ مدقأ عجري

 حجرملا نمو ٠ ؟9 قارعلاو سراف دالب لمشتو قرشلا وحن اسآ طساوأ نم دتمت
 تلصو لب « ةيئاساسلا ةرامعلا ريئأتب قرشلا ىف ةيطنزيبلا ةرامعلا ىلا تلقتنا اهنآ

 ٠ الاطيا ىف ةطئزبلا ةرامعلا ىلا اهتلثمأ

 : ش ) ةيطئزيبلا ةرامعلا ىف ةلثمأ هل دجنوت ىذلا ةيمالسالا ةصنرقملا لكش امأ-.
 ىلع ىداليملا عساتلا نرقلا دعب الا هيف رهظ دق نوكي نأ ادج دعبتسملا نم هناف (

 حجرن كلذلو ٠ ةيئاساسلا ةرامعلا ىف ةلئثمأ ةيأ هل دجوت مل جذومنلا اذه ناف ٠ لقألا
 ٠ ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا نم ريثأتب ةيطنزيبلا ةرامعلا ىف رهظ دف نوكي نأ

 200 ل ل

 . ظففاحل 11, م2. 34-232, 8اهش. 82-381, 21. 51 4-8. لل

 ةطاقر 11, 29. 501, 118, است, 83, 127. ١
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 _ فهي

 11 2552525222525 ا دوقملا عاوفإ

 : ركملا ىمالسالا رصعلا ىف ترهظ ىتلا دوقعلل ةيسيئئرلا جذامللا نمو

 ريغص دجبسم ىف مدختسا دفو < وجو طهاأ ىمِبلا فصن عولا يب
 (0نيورزق رحب بونج ىف نافماد ىف دجويو ( م ه ) ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىلا بسني

 ء ببدملا لكشلاو « ىغلا فصن لكشلا : دوقعلا نم ناعون هيف لمعتسا ىذلا

 < 179+ ىتلس نيب ىأ ىنالا سيسمر رصع ىلا بسنيو ةيوعرفلا ةبيط ةئيدم ىف
 هاما ىغب فصن هعاطقو نيللا نم وبقلا اذه ديشو < ١95( 2 اوه : ص) م 83ه

 ىف دجوتف ىمالسالا رصعلا ىف عونلا اذه سابتقا رداصم دمت ىتلا ةلئمألا امأ
 9٠٠١(. عوج لاكشأ ) نئادملا ىف ىرسك قاط وبق اهرهشأو « ةياساسلا راثآلا

 كلذ ريغ ةيمالسالا ةرامعلا ىف دوقملا نم عونلا اذهل ىرخأ ةلثمأ ىلع رشي ملو

 ٠ ناغمد ىف دوجوملا ديحولا لتللا

 ىلا بسنيو ىقرشلا ريخلا رصق ىف دجويو ( 18 : ش) ميقتسملا دقعلا ©
 « رجحلا نم تاحنصب تالاخلا مظعم ىف ديشم وهو 2( م 7# )٠ اه 111٠ ةنس

 مدختسي ىتلا قطانملا رئامع ىف رثكي هناف كلذلو ٠ رجآلا وأ نيللاب ىتي نأ ردنو

 148 .٠ ش ) ىطتزيبلا رصملاو « ىنامورلا رصعلا ىف رهظ دقف « ءانيلل اهيف رجحلا
 . 99 ماقلا ىت ةصاخو

 ءاسنب ىف رجحلا مدختسا امدنع ىمطافلا رصعلا ىف الا رصم ىف رهظي ملو
 ىف ةيوناثلا لخادملا ىف ميقتسللا دقعلل ةلثمأ دجوتو ٠ دجاسملل ةيجراخلا ناردجلا
 ٠ ةيرغلا ةيلامشلا ةهجاولا ىف © هلا رمأب مكاحلا عماج

 ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ىف دقعلا اذه رشتنا : ىرئادلا فصن دقعلا ©

 ملاعلا ىف ةيرامعملا زرطلا عيمج ىف ارشتنم ناك امك « راطقألاو روصعلا عيمج ىف
 ىلا ال لوصولا لهسلا نم سيلو ٠ برغلاو قرشلا ىفو < ثيدحلاو طيسولاو ميدقلا

 ىضِبلا فصن دقملا قس دق هنأ ىلا الو هيف ركتبا رصع لوأ الو هركتبا نم لوأ
 ٠ ثدح دق سكعلا نأ وأ

 8ظفالظم 11, م2. 1506-98, ذه 82 21 24. (1)

 ةطاللم 11, 29. 337-333, 18. 54 طر 55 تن 56 ه-ط. 49

 15ذ4ب قر 50. 45-343, اهل, 418, 421. 7
 ةقفقوم 1, ذهب ةكر 218. 55 5 ةتتك ت 56 8. 1(



 سرفلا ةودح دقعلا
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 سرفلا ةودح دفع « ىومألا دجسملا : قشمد ل 157 : ش



 سرفلا ةودح دقع © ىومألا دجسملا : قشمد 118 : ض

 ىف مئاق ىمالسا ىبرع رثأ مدقأ ىف ىرئادلا فصن دقعلل لثم مدقأ دجويو

 اسنسا نأ بخ « كن نب عشا يني نأ عباتتت مث < ©”ةرخصلا ةبق وهو ملاعلا
 5001 0 عاونألا ىلع لاقالا دايدزا عم ةلقلا ىف دحأ دف 7

 ' 5 « برغلاو قرشلا ىف ةيمالسالا ةنبرعلا

 لاو دا



>32 

 تاكو : ش

 بيدملا دقعلا

 نيزكرم وذ ببدم دقع  عماجلا دجسملا : قشمد



 دعا

 نيزكرم وذ ببدم دقع «© عماجلا دجسلا : قشمد ,- ا. : شا

 ةيبدملا دوقملا

 رتكارم ةعبرأ وذ دقع . دادغب باب : ةقرلأ ل 1411 : : ش

 < يظَّ



 ببدملا سرفلا ةودح دقملا

0000-7 

 ,سرفلا ةودح ببدم دقع  عماجلا دجسملا : ناورقلا 145 : ش



 ببدملا دقعلا

 اريبك اراشتا رشتنا هنأل دوقعلا نم ببدملا عونلا صاخ هجوب انمهيو ©
 برعلا نويراممملا ننفتو « ةزراللا اهتازمم نم حبصأو ةبمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ىف
 : اهلوأ < ةيسيئر لاكشأ ةئالث وحن ىلا اهعومجم لصو هنم لاكشأ راكتبا ىف نوملسملا
 : ىناثلاو ١4٠ ( ٠ : ش ) نيزكرم نم امسر' نيسوق نم نوكتي ىذلا ببدملا دقعلا
 00079 < 141 : نش ) زكارم ةعبرأ نم تمسر ساوفأ ةعبرأ نم نوكملا ببدملا دقعلا
 هيلع قلطيو < ىسرافلا دقعلا مسا أطخ هيلع قلطي ىذلا ىمطافلا دقعلا : ثلاثلاو

 لك سميو < نيزك رم نم امسر نيسوف نم نوكتيو ٠ :جمهمإ جرو ةيزيلجنالاب
 هنع ثدحتنسو « ةببدملا دقعلا ةمق ىف رخآلا ميقتسملا عم ىقتلي ميقتسم امهنم سوف

 0 ٠ هعضوم ىف
 مدقأ دجوي ىذلاو ( ١4٠ : ش ) نيسوق نم نوكملا لوألا عونلا انه انمهيو

 نحصلا ىلع ةلطملا عطاقلا زاجملا ةهجاو ىف قشمدب ىبويألا دجسملا ىف هل لثم

 . © 7(عوموه: ضش)
 نيب خرؤي ىذل. نادرو نبا رصف ىف مالسالا لبق رهظ دق عونلا اذه نا لىو

 « ماشلا ةقطنم ىف هل ىناث ال دحو ”لثم هنأ انرظن فقوتسيو 9 م 04و 086 ىتنس

 دقعلا ةيست لعجي امم « نادرو نبا رصف رئامع خيراتب طبحملا كشلا نع الضف اذه

 ٠ ةبيرلا نم ريثك اهيف ىطنزيبلا رصعلا ىف ماشلل ببدملا
 انحجرت ( 1/4 < 1976 < 158 < 15١ : ص ) قباس عضوم ىف انحرش دقو

 ىلع كلذو « نئادملا ىف ىرسك قاطب روهشملا ىناساسلا رثألا ىف ببدملا دقعلا دوجول
 مم قفتي ال ىأر وهو « ةئاماسلا ةرامعلا ىف هدوجو ىفني ىذلا ىأرلا نم مغرلا
 ٠ عقاولا

 كلذ ىف ام ةمالسا تاراكتبا اهلكف اهانحرش ىتل» ةببدملا دوقعلا لاكشأ ةيقب امأ
 ىف اهل ةصصخملا نكامألا ىف ليصفتو باهساب اهنع ثيدحلا لوانتتسو ٠ كش نم
 ٠ ىرخألا باوبألا

 ةودح لكشو نيسوقلا ىذ ببدملا عونلا نيب عمجي, دوقعلا نم عون كانهو ©

 ىف خرؤي ىذلا ءزللا ىف ناوريقلا عماج ىف هتلثمأ دجوتو ١47 ( ٠ : ش ) سرفلا

 ه6 #7 ىف خرؤيرو نولوط نبا عماج ىفو < 9 ( م مس ) هاالالا ةنس

 ٠ هيف كلشال ىمالسا دوقعلا نم عونلا اذهو © ( م ماله - ماث)
 8ةاش 1. 21. 38 6-©. (1)

 1طاملر 1, مج. 278-280. ()

 1طاما., 11, م. 220, 21. 83 8. 5

 1طامأ., 11, 2. 343, 21. 500 2, ©9600 (()



 ةررزلا تاجنملا

 ةينامورلا ةررزملا تاجنصلا - 16؟ : ش

 ةررزلا تاجنصلا ل16١1 : ش

 فتيل

>» 

 دوب



»[ 

 ديرما

 . ةديزلا :تاحاضلاو ةصضنلا دوقتلا

4 

١ 
 ةيطنزيبلا ةررزلا تاجنصلا ل 140 : ض

 كلذ نم ٠ ركملا ىباعلا رصعلا ىف ةصصفملا دوقعلا نم ةلثمأ دجوتو ه©

 2( 5888 : شر ةفرلا ةنيدم ىف دادغب باب ةهجاو ىف ةيمهو كيبابش ىف جذومن
 ٠9 رضبخألا رصق ىف ىرخأ جذامن دجوتو ٠20 ( مالال# ) هاهم ىف خرؤيو
 .(مهه٠ و ه54) ها ممل و 704 ىتنس نيب خرؤيو 9 ارماس عماج ىف جذومن اهنمو

 ٠ ةلئمألا نم ريثك كلذ ريغو

 <« واله : ص ) ىتاناسلا ىرسك قاط ىف دوقعلا صوصف ةركف دهاشتو

 .ء(ا١او : ش

 قموهجاميف ةررزملا تاجنصلا ةرهاظ ةيمالسالا ةببرعلا ةرامعلا ىلا تلقتناو يه

 لمع ةرهاللا هذه بلطت نأ ىعسطلا نمو ( 148 - :"١4 ش ) 000018

 ىقرشلا ريحلا رصق ىف اهل لش مدقأ دجوو ٠ ماخرلا وأ رجحلا نم تاجنصلا
 اهراكتبا نم دصقي ناك ىتا ةرهاظلا هذه لاكشضأ طسبأ وهو «( 14 : ش )

 هيلع تتحن ىذلا « دتولا ٠ لكشل ةحتت تاجنصلا كسامت ىلا ةفاضالاف « ىئانب عفن

 لكسشلا ناف « اقيض لفسألا اهفرطو اضيرع ىولعلا اهفرط لمع ىأ « ةجنص لك
 ىلع اهنم ةجنص لك نم زرابلا ءزلا زكتري ثبح « اهطبارت نم ديزي 2« ركرزملا »
 ٠ اذكهو اهل ةللاتلا نم لخادلا ءزجلا

 آظالش.. 11. 118. 32, 21.39 2. ()

 1طذمل., 11, 5186. 41, 44, 59, 60. (؟)

 1طتم., 11, 81ه. 203, ل. ص

 ؟8٠أ  ريصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 - قلبالا تان

 قلبالا تاجنص : عماجلا دجسملا
 عماجلا دجسملا « ةبطرق - 1645 : ش 0 1 3

 لو



 قلبالاو_ةررزلا تاجنصلا

 يا و ا ير ل

 باوبا ىف ةرهاظلا هده نم ةلثمأ دجاوناو . 02(: ش ) ةطنزبلا ةرامعلا ف

 ٠ ؟9ىلامجلا ردب لامعأ ىلا بسنت ىتلا ةيمطافلا ةرهاقلا نوصح

 ةراسمعلا اهب تصتخا ةمئار ةديدع عاونأ ىلا ةطيسبلا لاكشألا كلت تروطتو

 لاكشألا نم اهيف تلقتنا « ة 0 ا

 فيك روصتي نأ٠ هزل لك ضع وا < ةعورلا ىف اخ ةدقنم دقعم لاكشأ ىلا ةطيسلا

 تايلح ةطساوب اهضعبب ةروزملا تاجنصلا هذه لمع ىلا لصي نأ نانغلل نكمأ

 ًازاغلأ اهنم لمجي ىذلا رمألا <« تقولا سفن ىف اهنطاب ىفو تاجنصلا .نم لك ىف

 ١8 ( ٠ : ص ) ةربخلاو نارملاو قيمعلا ريكفتلا نم ريثك ىلا اهلح جاتحي

 ه األإل» ةئلم ىف لخادلا نمح نمحرلا دعت نيش :ىذلا ةطرق منا ىف دجوتو اه

 ةعومجم اهلت ضببالا رجحلا نم ةحنص نم ةلبقلا ةلظ ىف دوقعلا ءانب ةرهاظ (مالال»)
 ضييآلا رجحلا نم ةجنص مث « اهفيس ىلع ةنبملا رجآلا بلاوق نم كيمادم ةعبرا نم

 ناردج ءانبل كلذ دعب ترشتنا ةركف ىهو ١44 ( 29 ٠ : ش ) لداتلاب اذكهو
 نوللا حئافلا رجحلا مدختسي ناك ثيح « قلبألا » برعلا نوخرؤملا اهامسو « رئامعلا

 اذه رشتناو ٠ لدابتاب ىلاتلا كامدملا ىف تلزاللا وأ نكادلا رجحلاو كامده ىف

 * تلزابلا رجحو ىريجلا رجحلا رفوتي ثيح ماشلا ىف ةيبرعلا ةرامعلا ىف بولسالا

 رجآلا بلاوقنم ةعومجم نم كامدمو رجحلا نم كامدمب ءانبلا بولسأ نأ لاقيو

 خيرراتلا ىذ - نادرو نبا رصق ىف ماسلا ىف ىطن زيملا رصعلا ىف افورعم ناك لداتتلاب

 نم ةميدقلا رصم ىح ىف عمشلا رصق ىفو « نيردنأ ىفو هيف كوكشملا ىطنزيبلا
 ٠ «©ةرهاقلا ةمصاعلا

 ايمالسا اببرع اراكتبا دعب دوقعلا تاجحنصل ةركفلا كلت مادختسا نأ ريغ
 هدف كشال

 ظقالفم 1ر١ م6. 343-45, 1180. 457, 418-424. (1)

 ةققعات. 1, 218. 50, 515 نم 63, 64م .65 ١و 73, 74 هب ()

 8قاظمب 11, 20. 148, تعب 115. 144, 818. 31-32. 4

 1طلقر 117 2. 1 557١

 ذفلدل



 تايسمشلاو ةديعالا ناحيت

 نم ةلوقنملا ةدمعألا مادختسا بولسأ ةفرخزلا رصاضلاو لصافتلا نم ©
 رئامعلا ىف ىطنزسلاو ىنامورلا نيزارطلا نم ىمالسالا رصعلا ىلع ةقباسلا ةرامعلا

 فرصتلا اذه ىلا مهقبس دقو ٠ ةعماجلا دجاسملا تالظ ىف ةصاخبو ةمالسالا ةيبرعلا .

 نوملسملا ٍبرعلا نكي ملف < ( #١6 < ١05 : ص ) نامورلا مهلبت نمو نويطنزيبلا
 نو امئاد هودكؤي نأ نوفرشتسملا لواحتي امك ادللا كلَد ىعدتسم نذا مهدحو

 ةفص مث < ىرخألا نايدألا دض نيبصتفملا ةفص مهيلع ىفضت ةيمهألا نم ةلاهب هوطبحي
 3 الا انيأر ىف كلذ ىلا اوألل امو ٠ بهنلاو بلسلا نع مهينغي ام عادتبا نع نيرصاقلا
 ٠ ماخرلا ىهو ةدنعألا لمعل ةيسيئرلا ةداملا ىلع لوصحلا ةبوعصل

 رئامعلا ىلا تلقن ىتلا ةدمعألا دعاوقو ناجنت لكضأ ددعت نم معلا ىلعو
 ا طسبأ ىوس اهنم اوبستقي مل برعلا نينانفلا ناف « رصمو ماشلا ىف ةصاخبو ةيمالسالا 0

 ىذلاو 5 هب سائناكألا فوفنص ددعو 011 لازتخا دعب ىثروكلا دومعلا لاكشأ الاب مسح

 <15: ش ) ق قيشمدي ىومألا دحبسملا نم ىاقورلا ءرجلا ىف هلال لا 37



 تايسسمشلاو ىساكلا جاتلا

 ٠ ضي

 نس ا. + ريح_هحيسإ

 اول

 عاوز ب وهج صم اوبس »ب

 سدا 5

 ماخرلا نم ةيسمش : عماجلا دجسمللا < قشمد - 148 : ش

 نأ دعي كلذو:« ةبرعلا ةرافعلا هب تصتخا امالسا اعون هنم اوجرخأو < 22(

 « هلصأب هل ةلص ال هنأك ادبو ةسأك ةئه ىلع رهظو < سائاكالا قاروأ نم هودرج

 ةضورلا سانقم ىف رصم ىو < ( 411 6 760 : ش ) ارمام ىف هل ةلثمأ مدقأ دجوتو
 ٠ ؟9رق دهاش ىفو < ( #الا/ : نش ) هجاتل سيلو دومعلا ةدعاقل مدختساو

 ىتاساشلا رصعلا ىف دجو دق ىسأكلا جذومنلا اذه نأب لوقي ىأر كائهو

 نمق لاح لك ىلعو + همعد# ةيوق ةلدأ هصقنت ىأرلا اذه نكلو ا( 189 : 0

 0 .٠ د ىثشروكلا جاتلا نم روطت دق هنأ انيأر

 امل

 0 0 وأ فاتكأ

 0 نمو ةيلاتم 3 ناحألا بلغأ ىف تاوشحلا

 00000001 ةظقكشم 1, ا ه6“ نر
 م يسوي ديرو ويت 541ه 8ممعب 11, 21. 286/1. ىر



 _ تايسمشلاو ةنئسملا تافارشلاو تاهجاولا ىف ةرئافلا تاوشحلا

 رضخألا رصقب طسوألا ءاففلاب ةطيحملا ناردجلا ىفو م20 ( ب»# : ش )

 .ء؟(١١١1:ش)
 اهل ةلثمأ دجوت ذا « ةياساسلا ةرامعلا نم تسبتقا دف ةركفلا ذه نأ ودبيو

 ريغو ناتسفرسو ىدابازوريف ىرصق ىفو < ( ٠٠١ « هو : ش ) ىرسك قاط ةهجاو ىف
 ٠ كلذ

 تبسنكا نأ دعب روهظلا ىلا تداع مث تقولا نم ةرتف ةرهاظلا هذه تفتخاو
 رصعلا ىف ترشتنا مث < ةيبطافلا رئامعلا ضعب ىف كلذو احضان ايمالسا ابيرع اعباط

 نوكي نأ ىرورضلا نم سيل نكلو « ىكولمملا رصعلا ىف اهراشتنا دازو ىبويألا
 ٠ قارعلا ىف لوألا ىسابعلا رصعلا ىف اهدوجول ارارمتسا رصم ىف اهروهظ

 ىلا ةيمالسالا اهتلثمأ مدقأ عجريو * ةننسملا تافارشلا رئامعلا فراخز نمو ©

 ةنسا كلملا دبع نب ماشه هاني ىذلا ىقرشلا ريحلا رصق ىف دجون ذا « ىومألا رصعلا

 تدجو امك ٠ قشمد فحتم ىلا 29 هتباوب ةهجاو تلت ىذلاو « ( مالالال ) ه ٠١9

 ىف ريبكلا ءانفلل ىبونجلا رادجلا نم اءزج جوتت اهاياقب ىلع رثع دقف « ارماس ةنيدم ىف
 ٠ 4 ( 144 : ش ) ( م م6//ه 381 ) ىناقاخلا قسوجلاب فورعملا مصتعملا رصق

 ىرسك قاط ىف امك ةيناساسلا ةرامعلا ىف ةنئسملا تافارشلا هذهل ةلثمأ دجوتو
 «0ةيدومع تافارشلا هذه ناتسسأو ٠ م له 2 ه٠ ةنس نيب اميق خرؤي ىذلا

 قبط ىف دجويو « ارماس ىف ام لثم ةلئام هنانسأ رخآ لثم دجويو (٠ 191: ش )
 ( 11 و 17 : ش ) ندمملا نم ىناساس

 تراصو ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ىف ترشتنا ىتلا ةفرخزلا رهاولنلا نمو ©

 صبجلا وأ ماخرلا وأ رجحلا نم حاولأ ىهو ٠ « تايسمسشلا » : ةزرايلا اهتازيمم نم
 فراخزلا ةثف نم تناكو ع اهيف فراخزلا غيرفتي تفرخزو كيبابشلا ىف تعضو
 ةنابثلا لثم فراخزلا نم ىرخألا عاونألا اهتلخد مث < رمألا لوأ ىف ةيسدنهلا
 عطق عضو روطتلا عم اهيلع داز « امامت ةغرفم حاولألا كلت تناك نأ دعبو + ةيباتكلاو
 ٠ اهتانيوكت لامجو اهفراخز تزربأف 6 ةغرفملا ءازجألا اهب تدس نولملا جاجزلا نم
 اهئاردج ىف تعضو ىتلا نكامألا لخاد نم تدهوش اذا حوضو ىف كلذ لك ودبيو

 ظقتضمم 11, اهم 32, 21-3 8. ()
 1طنف 15, اهم. هجر هكر 9( 66١

 5كطاوصتم وعم : 5رلهر 20[ 22. 195-238, 324-73. 0
 8ققشم 11, 218. )( 393١

 1طاقر 1, ه5. 433, 43-439, 7-455, 459, اه. 63-72- (0)

 ه1
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 ةيرامعلا تايطلا

 رصعلا رخاوأ ىف رصم ىف روطتلا كلذ ثدح دقو ٠ تفاخلا ءوضلا اهلع ميخيو

 ٠ ىمطافلا

 عج ري رادج ىف كيابش ةعبرأ ىف تايسشلا هذهل ةحيرص ةلئمأ مدقأ دجويو

 ماخرلا نم ىهو 2( ١44 6 159 : ش ) قشمدب ىومألا عماملا ىف ىئامورلا رصعلا ىلا

 ٠ غرفملا

 قبسي ام رصم ىف ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ىف تايسمشلا ةلثمأ نم دجوي الو

 .( 8و م0 نش ) نولوط نبا عماج ىف جاجز ريب ةغرفملا ةصخلا تاسسمشلا

 تايلحلا نم ردانلا الا ركملا ىمالسالا رصعلا ىف برعلا مدختسي ملو ©

 تايلح هيف تمدختسسا قاي لثم نسحأ وه ىتشملا رصق لعلو 2101 .٠

 ىبناج ىلع هيسئرلا ةهجاولا ىف دجوتو (٠ 1648 : ش ) رجحلا ىف تتحن ةريثك

 لخادب ضاقنألا نيب تدجو كلذكو ٠ نيلرب فحتم نآلا ةظوفحم ىهو « لخدملا

 تاراطا اهب ناك هنأ ىلع لدت نحصلا ىلع ةسيئرلا ةعاقلا ةهجاو نم ءازجأ رصقلا

 "'ىقرشلا يلا رصق ىف ىرخأ ةيومأ ةلثمأ دجوت امك < © ةفلتخم ةفلتخم تالدح نم فنطو

 .'”توحبملا رححلاب تدش ىتلا اهئازجأ وأ رئامعلا ىف رخآ ىنعب ىأ ٠ نارح عماجو

 اهل لمعتف « رجآلا وأ نيللاب ةديسلا اهئازجأ وأ رئامعلا ىف ةليلق تالحلا تناك امك

 ٠ رئابعلا كلت تاهجاو وسكي ىذلا صخلا ىف ةليلق تايلح

 ليدعتلا ضعب عم اهمظعم لقتنا ةريثك تايلح اوركتبا دق قيرغالا نأ انيأر دقو

 نوياساسلا ناكو ٠ ( هإلا- هو : سش ؟ < 7١ < 14 : ش ) ىنامورلا زارطلا ىلا

 : ش ) ةيلصبلا ةلحلا اهنم انمهيو ةيصملا تاوسكلا ىف تالخلا نم ًاعاونأ نومدختسي

 عيمج ىف هيف ةيسيئرلا ةيلحخلا ىه تناكو < ىمالسالا رصعلا ىف ترشتنا ىتلا ( 5

 ريا رصق ىف ىومألا رصعلا ىف اهنم لثم مدقأ دهاشيو ٠ ًاييرقت روصملا

 ٠ ؟؟ىقرشلا

 ناردجلا ةوسك ىومألا رصعلا ىف ترهظ ىتلا ةفرخزلا بيلاسأ نمو ه
 نمو بهذلاو نولمملا جاجزلا نم ةريغص تابعكم نم ةنوكملا ةيجاجزلا ءاسفيسفلاب
 باجي تاسكملا هذه قصلتو ٠ ةفلتخم ناولأب نولم ماخر وأ راجحأ نمو فدصلا

 ةيعسطلا رظانلا ضعب لثمت ةيريوصت وأ ةيفرخز تاعوضوم اهنم نوكتي ثيحب اهضعب

 ٠ كلذ ريغ ىلا

 ظفاشم 1, 15128. 433, 349-43, 455-7, 459, 810. 63-72. (1)

 طال. 1, اهم. 8-4606, طاق. 54-55. (0

 1طنم., 1, ذه. هومر 21. 81. م

 اقفل



 ةكورفملا فرخزو ةئندسلا تافارشلا

 «(ةكورفملا» فوكعملا بيلصلا فرخز : طاطسفلا -

 هع



 هلم

 ةيسدنهلا ةيفرخزلا رصانعلا ْ 1

 ىطقت ىهو < ةرخصلا ةيق ىف بولسألا اذه نم فراخزلل ةملار ةلثمأ دجوتو

 ركديو ٠ ؟''دوقعلا نطاوبو تاكلابلا هجوأب ةيلخادلا ناردجلا نم ايلعلا ءازجألا

 اياقب لدتو ٠ بولسألا كلذب ةوسكم تناك ةيجراخلا تاهجاولا نأ برعلا نوخرؤئملا

 طالملاب تيطغ ىتلا ةميدقلا ناردجلا قوف اهنع فشكي لاز الو فشك ىتلا ءاسفيسفلا

 اهناهجاوو تالظلا ىف تاكئابلاو ناردجلا هجوأ نأ ىلع قشمدب ىومألا عماجلا ىف

 ٠ '"'اسفيسفلا نم رظانملاو فراخزلاب ةاطغم اهلك تناك نحصلا ىلع

 ديلولا رصع ىف هؤانب ديعأ دف ةنيدملاب لوسرلا دجسم نأ نوخرؤملا ركذيو

نأو « زاجحلا ىلع هيلاو زيزعلا دبع نب رمع ىدي ىلع كلملا دبع نبا
 تنيز دف هناردج 

 (٠ م6١ ) هو٠6 ةنم ىف ؟؟ءاسفيسفلاب

 لوأ ماشلاو ةطئزيب ىف رهظ ىطنزيب راكتبا ةيجاجزلا ءاسفيسفلا نأ وديبو

 راجحألاو ماخرلا عطق نم ءاسففلا ىوس اومدختسي مل مهناف نامورلا امأ ٠ رهظ ام

 ةفورعم تناك ءاسفيسفلاب ةفرخزلا ةعانص ناف رمأ نم نكي امهمو ٠ ناولألا ةفلتخملا

 ٠ نامورلا اهركتي ملو ةميدقلا ةقارعلا روصعلا ذنم

 انيثيل

 زارطلا ىلا ةقباسلا زرطلا نم لقتني مل هنا ةفرخزلا رصانعلا ةحان نمو ه

 لثم ليل ددع ىوس ةصاخلا تازيمملا تاذ ةيسدنهلا رصانملا نم ىبرعلا ىمالسالا

 ىلاو ىنامورلا زارطلا ىلا لقتتا ىذلاو « ( ؟إب : ش) ىقيرغالا فوكمملا بيلصلا

 رثع صخألا نم عطق ىف ركبملا ىمالسالا رصملا ىف ةلثمأ رهظتو « ىناساسلا زارطلا

 جالطصألا ىف « ةكورفملاب ه ىمستو « © ( ؟اله < .١6 : شض طاطسفلا ىف اهيلع

 ٠ جرادلا ىرامعملا

 روصملا ةذنم ةقورمم ىعو ٠ لئادجلا ةفرخز اضيأ ةيسدنهلا رصانعلا نمو

 ردصم ىه اهلملو 4! ( 166 #16 : ش ) ةيوعرفلا رصم ىفو قارعلا ىف ةميدقلا

 ةيطنزيلا تاكبشملاو ةطوشأألا رصانعو <( 739: ش) ةيقيرغالا لئادجلاب ءاحيالا

 ء(ةه6:ش)

 لاكشألاو ةكباشملا رئاودلا لثم ةمظتنملا ةيسدنهلا لاكشألا نم فراخزلا امأ

 ظفاش. 1 ()

 1مم, 1, مص. 98-97. ففز

 ةطاقم 1, مو. 252-230, طاق. 34 طر 367, 4م, 45, 43-45. 5

 17ه دعس 1, 2. 114, ذه. 112 3تمعوور, 117, 21. 69 ل : 2تعاع : 8هرمانمم ةءعمرسعبع عز

 كلتا 2. 43, 58. 6.
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 ةيحلا لاكشالاو ةيئابنلا فراخزلا

 ىرغو .رخآلا نود نيعم زارط ىف هب زيمتت صاخ عباط اهل سلف ةصصفملاو ةعلضملا

 ىلا عجرتو قشمدب ىومألا دجسملا ىف ةيماخرلا تايسمشلا ىف لاكشالا كلتل ةلثمأ

 ٠ ( 154 © 5١ا/ : ش ) ىنامورلا رصعلا

 ىه هيسدنهلا فراخزلا نم عونب صتخا ىذلا ديحولا وه ىمالسالا نفلا دعيو

 ىف اهرئاشب تأدبو ٠ عوج طوعئموو « ةيمجنلا قابطالاب » اهتيمست ىلع انحلطصا ام

 اهتاروطتو اهنأشن نع ثيدحلا لاجم انه سيلو ٠ ( م 99 ) ىرجهلا سداسلا نرقلا

 لكو ٠ هنع بنك ام ىلا ةفاضالاب هل صاخ دلجسم دادعا قحتسي رمأ وهف اهنانيوكتو

 نيئانفلا ىوس اهريوطتو اهراكتبا ىف دحأل لضف ال فراخزلا هذه نأ هلوق نكمي ام

 هيف تلصو دف ةيخيراتلا نونفلا زرط نم زارط ىأ كانه سيل هنأو « نيملسملا برعلا

 يىمالسالا ىبرعلا زارطلا ىف هيلا تلصو ام لثم ةمقلا ىلا ةيسدنهلا فراخزلا بيلاسأ

 1١692 (٠ اه١: شر

 تاناويحلا وأ ةيمدآلا رصانعلا ىلع ىوتحت ىتلا ىهف ةيللا تانئاكلا فراخز امأ ى

 رصانلا وأ اهنع ةروحم وأ ةيعيبطلا اهتئيه ىلع اهنم ءازجأ وآ كامسألا وأ روبطلا وأ

يفرخز اعاضوا اهيف ذختت ةفلتخم عاونأ نم ءاضعآ اهيف جزتمت ىتلا ةيكرملا
 كرتشت وأ ة

 فرخزب اهنم ىأ ىمسي الو | ىفرخز عوضوم جارخال ةينابن وأ ةيسدنه رصانع عم

 * اعوضوم وأ ةروطسأ وأ ةصق حضوي ايريوصت هنم دصقلا ناك اذا

 فحتم ىلا تلقن ىتلاو « ىتبملا رصقل ةيفرخزلا ةيرجحلا ةهجاولا ىوتحتو

آ نم ةيحلا تاتئاكلا رصانع نم هانركذ ام لك ىلع ©!نآلا ىلا هب دجوتو « نيلرب
 ةيعد

لخي ةهجاولا كلت تاثلثم نم تلثم داكي الو « ةبكرم لاكشأ ىلا
 رصنع نم رثكأ نم و

 * (1908 : ش) ةهجاولا كلت نم ةريبك ةحاسم ىطغت ىتلا ةيئابنلا فراخزلا طسو اهنم

 تانيوكتلا طعسو اهعيزوت بولسأ ىف فراخزلا هذه هذه نأ انلق اذا غلابت انسلو

 روصعلا ىف مهيديأو نينانفلا ةحيرق هتجيتنأ ام عورأ نم دعت اهتحن بولسأو ةيفرخزلا

 « ىطبقلا ىف الو ىطنزيبلا ىف الو ىناساسلا زارطلا ىف دجوي الو ٠ ةفلتخملا
 امك

 ىلع كلذو ء فراخزلا كلت سفاني ام ىنامورلا ىف الو لب « هاملعلا ضعب هيمسي

رصانع اهئمف *ء يصانعلا كلن اهنم تءاج ىتلا رداصملا ددعت نم مغرلا
 ةصلاخ ةيناساس 

 هجو هلف « تاناويح وأ روط نم ءاضعأ نم بكرم رصنع وهو ©منعمورج ءاقنعلا لثم

 ةفرعم نكي ةيعبط رويطو تاناويح اهنمو ٠ سكملا وأ ناويح مسج عم هتحنجأو رسن

 * ىطتزييلا عباطلا اهيلع:بلغيو « اهعون ةفرعم بعصي ةجردل تروح وأ اهعون

 18.ةاقنر 1, طام. 72-63. نر
. 
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 ةينوعرفلا رصم ىف لئادجلا فرخز ب 16+ : ش

 ميدقلا قارعلا ىف لئادجلا فرخز ل2 184 : ش

 ميدقلا قارعلا ىف لئادجلا فرخز ل 168 : ش

 اشكل

 ع
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 ةيئابنلا ةيفرخزلا رصانملا

 هيف لضفلا عجري ةدحاو ةعقب ىف بيلاسألاو رصانعلا كلن عامتجا نأب لوقلا نكميو

 ٠ ةعورلا نم ةجردلا كلت ىلع اهجارخا تحاتأ ىتلا ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا ىلا

 ماشه رصق ىف هيلع رثع ام اضيأ ىومألا رصعلا ىف فراخزلا هذه ةلثمأ نمو

 . ؟ ءاسفيسفلاب اموسرم رجفملا ةبرخ ىف

 ءرصانع مادختسا عطقني مل فراخزلا نم عونلا اذه ناف رمأ نم نكي امهمو

 كلت ضعي نأ ريغ ٠ ىمالسالا ىبرعلا رصعلا لاوط روطو تاناويحو نييمدآ نم

 لوقلا نكميو ٠ اهب اظفتحم ىقب اهضعبو اهلوصأ نع ريبك ريوحت اهلان دق رصانلا
 ىبرسعلا رصملا ىف اهعاونأب رصانملا هذه مادختسا ىف اوفرسي مل نينانفلا نأب كلذك

 ٠ ىمالسالا

 جيس ىف تلخد دق ةريثك رصانع كانه ناف ةئابنلا فراخزلا ةيحان نمو ه

 رصنع اهمهأ نمو « هتأسشت لحارم لوأ ىف ىمالسالا ىبرعلا نفلل ىجراخلا بوتلا

 ىلع توحنلا وأ ءاسفيسفلا ىف ءاوس ىومألا رصعلا ىف ةرادصلا هل تناك ىذلا سائناكألا

 زارطلا وأ ىطنزيبلا زارطلا نم ةسبتقم اهتاثه تناك ءاوسو « صمحلا وأ رجحلا

 ىلا ةيمالسالا ةيبرعلا فراخزلا نيب ةحضاو سائااكألا تاقتشم ترمتساو . ىئاساسلا

 . ( م ١8 ) ىرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىلا ىأ « اهتاح ةياهن

 رصعلا نم تلقتنا ىثلا بنعلا قاروأو ةياخنلا حوارملا اضيأ رصانعلا كلمت نمو

 .ىمالسال ىبرعلا ىلا اريخأو ىطئزسلا ىلا ىئاساسلا ىلا ىتامورلا زارطلا ىلا ىتسيلهلا

 ىف اهلمج دق ريوحتو ديرجت نم ةقباسلا ةئالثلا رصانعلا ىلع لخد ام نأ ريغ
 منه لصأ ديدحت نكمي الف اهف رمألا طلتخي ةهباشتم تائه ذختت ناحألا ضعب
 ءاهسفن ىتشملا رصق ةهجاو فراخز ىف كلذل الثم برضن نأ نكميو ٠ كلن وأ ةثيهلا

 ةطسسبلا بنعلا قاروأو ةلخنلا حوارملاو سائتاكألا نم ةحيرص لاكشأ دجوتف
 ٠ ةعمتجم رصانملا هذه لكل ةلصب تمن ىرخأ لاكشأ دجوت اهبناج ىلاو « ةبكرملاو

 رجحلا ىف ةروفحملا فراخزلاو ةرخصلا ةبف ىف ءاسفيسفلا فراخز نيب دهاشو
 نم ( 168 - 1١69 : ش ) ةيستول رصانع ةبولطلا رصفو ىتشملا رصف ةهجاو ىف
 ةعزوم 5862ل8 هتالتب تناك ام ىنوعرفلا لكلاب دصقنو . 2 ىنوعرفلا جذومللا

 تالتب ثالث ةداع ههأ دجوت لوألا فصلاف « اهضعب ءارو فوفص ىف ةففرخز ةقيرطب

 ةةمسصنت عمم : 1طنعطوع هل-اطاطنكزهع (024. ٠)1959

 8ةقاحم 1, 2ذهق. 252 (81. 7 8), 260 (21. 138 2). 0
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 ةيحلا تائئاكلاو ةيتابنلا فراخ زئا

 : ىتشملا رصق « ندرالا ةيداب 2 1658 ش

 ةيرجحلا ةهجاولا نم ثلثم
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 ةييدقلا ةيتابنلا فراخزلا

 نم اهنم ةدحاولا لطن ثبحب تالتلا هلق تعضو ناث فص هلاروو ء اهلك ةرهاظ

 نيب نم تالتبلا فارطأ هيف رهظت ثلاث فص ىتأي مث <« لوألا فصلا نم نيتنثا نيب
 ةيفرخزلا ةيوعرفلا ستوللاب انثركذي امم ءاذكهو ىناثلاو لوألا نيفصلا تالتب فارطأ

 .(1ا١هو:شضش)

 مهللا < كلذ دمب ةيمالمالا فراخزلا ىف رصنملا اذهل ىرخأ ةلئثمأ انلباقت الو

 ٠ اهب اهتقالع ثحسل انه لاحم ال ةردان اهل هابشأ الا

 .تدجو ةيناماس رصانمب ةقيثو ةقالعب لصتت ةرخصلا ةبق ىف ةيستوللا رصانملاو
 ه5( 51 615٠ : ش ) ناتسي قاط ىفو سراف ىف ةنهك ةعلق ىف

 رامثلا نم ةريثك رصانع ةرخصلا ةبق ىف ءاسفسفلا فراخز نيب دهاشت كلذك
 80قدنملاو (©0زوللاو ©0ىرثمكلا هبشن رصانعو (©بنملاو «<9نامرلاو 9 رمتلا لثم

 فراخزلا ىف كلذ دعب رهظي ملو كلذ دعب اهرثكأ ىفتخا دقو ٠ 4 ربونصلا نازيكو

 ماسشلا ىف ةصاخيو ىنامثعلا رصعلا ىف“ ىرخأ رصانع ترهظ امنيب < ةيمالسالا ةيبرعلا

 ٠ اهريغو شاخشحلاو ةدشقلا لثم ىرغصلا اسآو

 ةيروشألاو ةينوعرفلا روصعلا ذنم ةميدق فراخزلل ةيتابنلا رصانملاسابنق ةركفو
 « قرشلا ىف ةيتسنيلهلا نونفلا ىف ةصاخبو ىنيلهلا رصعلا ىف تدجو مث « ةيدلكلاو

 نامرلا لثم رخآ اضمي لجحسلا اذه ىلا نويماشلا فاضأو ٠ بنعلاو نوتيزلا لم

 ىف ةيامورلا رئامملا ىف ةلشأ اهنم دجويو + حمقلا لباتسو ربونصلا نازيكو
 .٠ كلمبو رمدت

 انتيقملا

 لمجملا ءاصحالا نمو مالسالا ىلع ةقباسلا زرطلل زجوملا ضرعلا نم صلختو

 اهل طاقن ةثالث حضوت ىلا ةمالسالا ةبرعلا ةرامعلا ىلا تلقتتا ىتلا ةزرابلا رهاوظلل

 طاقنلا هذهو < ةركملا روصملا ىف ةيمالسالا ةرامعلا ةأشن ةسارد ىف ةصاخ ةيمهأ

 : ىه

 ظلفططشمر 1, 1له0. 253-59. (1)

 1طاقر 1, اوه. 49-146 (215. 9و طر, 2:0 5 هه نك 32 ©). (0)
 1طاملر 1, 11هق. 56-553 (2165. 25 ه ةهل نت 24 لك, 23 5). 5

 1طن 1, ذهن. 172-75 (8]2. 22 ,١ 23 ع هصن 5, 24 )( .١)
 1طن 1, ه0. 155, 563, 165 (15©2. 24 4 هس 1, ©2). (ه)

 ' الطافم 1, اهم 558 021. 24 ©, ع. )١(
 1مامب 1, اهم. 1606 821. 24 كر 366 (21. 36 6). عم

 1طن 1, 81ج 237 21. 26 ط), ذه. 228 21. 80 ه). 0

 ففر
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 ىناثلا لصفلا ةصالخ

 لج نأ تاذلاب امهنع لبق نيذللا ىطنزبلاو ىئاناسلا نيزارطلا نا : الوأ

 امهرمأ لوأ ىف ابني مل امهنم تذخأ دق ةمالسالا نونفلاو ةرامعلا لوصأو سسأ

 جذامن اهنم اذخأ « ةقباسس زرط نم سسأ ىلع امهنم لك ماق لب « ًااجف وأ انئاقلت

 لماوعل عضخي وهو امهنم زارطلا روطت مث © ليصافتلاو رصانعلاو ةماعلا تاطيطختلل

 عيمج اهتمت ىتلا ةنسلا سفن ىلع اراس امهنأ ىأ ٠ اهف رشتنا ىتلا قطانملاب ةصاخ

 + اهات نقب اهلك روبغتلا ىف قزطلا
 امهلف نمو « صاخ هجوب ىطنزبلاو ىناساسلا نيزارطلا نيذه نا : اناث

 ريثكلا مت دق م ةبرعلا ةريزجلا لامس ىف ىنامورلا زارطلاو ىتسنيلهلا زارطلا

 ماشلاو قارعلا قطانم نكست تناك ةيبرع بوعش ىديأ ىلع امهتاروطت تاقلح نم

 ةرامعلل ىلوألا ملاملا اهبف تحضو ىتلا قطانملا ىأ < امهبونج ىف امو امهنب امو

 آلا ءالجب حضتي نل هناف اهيلع زاجحلا برع ريثأت امأ ٠ ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا

 لمعب مايقلاو ةبرعلا ةريزجلا هبش بونجو طسو ىف ةففاك قطانم نع فشكلا دعب

 ٠ ىمالسالا رصعلل ةقباسلا روصعلا راثآ ةيهام ةفرعل قطانملا كلت ىف ةيملع رئافح

 نع اتامولعم دودح ىف < ىمالسالا رصعلا ىف ةبرعلا ةرامعلا نأ : الان

طختلا جذاسن نم سبتقت مل « هنم ةركملا ةرتفلا ىف اهنأشن
 نيلثم الا ةقباسلا تاطي

 « ةرودملا دادنب ةئيدمل ىجراخلا لكشلا وه م هفصو الا انلصي ملو امهدحأ ىفتخا

ل ديحو لثم وهو « ةرخصلا ةبق ططخ# وه ىناثلا لثلاو
 ىف ىرخأ ةرم رركتي م

 لج ناف ططختلا جذامن نم نيردانلا نيلثلا نيذه ادع امفو ٠ ىمالسالا رصعلا

 ىناساسلا نيزارطلا نم ةصاخبو « ةقباسلا زرطلا نم ةيمالسالا ةرامعلا هتستقا ام

 تانيوكت نمض تعضو فراخزو ليصافتو رصانع نم رهاوظ زواجتتي ال « ىطنزيلاو

 ٠ ةئثانلا ةبرعلا ةرامعلاب ةصاخ

 بسح تاعومجم عبرأ ىلا فراخزلاو ليصافتلاو رهاوظلا هذه مسقن نأ نكميو

 : ةيمالسالا ةرامعلا ىف اهروهظ

 ركبملا ىبرعلا ىمالسسالا رصعلا ىف اهنم رهظ ام لمسشتو : ىلوألا ةعومجملا

 ىلع ىناثلا نرقلا وأ ىرجهلا لوألا نرقلا زواحنت ال ةريصق ةبقح دعب امامت قتلا

 ٠ ٠ ركألا

 « هلامعتسا ىقتحا مث ركملا رصعلا كلذ ىف رهظ ام لمشتو : ةيناثلا ةعومجملا
 بسح تقولا نم ةبقح دعب ىرخأ ةرم روهظلا ىلا داع مث « هتلثمأ تفتخا وأ

 7؟1؟8 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 ىناثلا لصفلا ةصالخ

 نم ريضت تاروطت هتدوع دمب هيلا قرطت دق نوكي نأ ىعيطلا نمو ٠ فورظلا
 ٠ لماوعلا وأ تاريثأتلل امنأ « اليلق وأ اريك اريشت هحمالمو هصئاصخ

 « ركملا ىمالسالا ىبرعلا رضعلا ىف اهنم رهظ ام لمشتو : ةثلاثلا ةعومجملا

 ىلع ةميدقلا حمالملا ضعس اظفتحم ةليوط ةرتف ًابح رمتساو هترامع جيس ىف لخد مث

 ٠ روطت نم اهيلا قرطت امم مغرلا

 بستكاف روطت مث « ةركبمملا روصعلا ىف اهنم رهظ ام لمشتو : ةعبارلا ةعومجملا

 مث نمو ٠ امامت تفتخا وا < ةميدقلا هحمالم هعم تراوت « الج امالسا ابرع امباط

 ٠ ةملاخلا ةيمالسالا ةبرعلا رصانملا نيب هل رثأ ال حبصأ دقف

 اينمفمل

 نأ انل ودي ام نأ ادبأ ناهذألا نع بيغيال نأ بجي هنإف رمأ نم نكي امهمو
 نم هضعبب طبحي كشلا لازي ال ةقباسلا زرطلا نم هتسبتقا ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامملا
 ىأر رقتسي مل هنأ كلذ ٠ تاذلاب اهنم زارط ىلا هتبسا ةيحات نمو خيراتلا ةبحان
 كاتهف ٠ ةطئزيبلاو ةيناساسلا رئامعلا نم لِيقلاب سيل ددع خيرأت ىلع دمب ءاململا
 ءاملعلا ضعب ىأر ىف نئادملب ىرسك قاط خيرات نيب نورق ةئالث ىلا الثم لصي قرف
 رئامع خيرات ىف ءاملع ءارآ نيب قرفلا لصي دقو ٠ ©”رخآ ضعب ىأر ىف هنيو
 رئامعلا ضعب ةبسن ىلا ءاسملعلا ضعب ليمي كلذك + نرق نم رثكأ ىلا ةيطنزي
 ىلا نورخآ ءاملع ليبي امنيب ىطئزيبلاو ىناماسلا نيزارطلا دحأ ىلا ةيخيراتلا
 *ا ؟9هنارح رصقو نيريش رصق لثم ٠ زكبلا ىمالسالا رصعلا ىلا اهتبسن

 لامعأ اهيلع ىلاوتت تناك ةيطنزييلا ةينيدلا رئامعلا ضعب نأ كلذ ىلا فضأ
 ٠ ةلاوتم روصع ىف اهنم ءازجأ نم برختي وأ فلتي ام حالصاو ريمعتلاو ديدجتلا
 لمحت ىتلا لاقتنالا قطانم ىف تاصنرقملا رصنمب اهتقالعل تاذلاب ةطقنلا هذه انمهتو
 نم ايلملا فارطألا ىف دجون تاصنرقملا هذهف ٠ ةيطنزيبلا ةينيدلا رئامعلا ىف بابقلا
 خيرأت ناف كلذلو « ناردللا فعض وأ لزالزلا لطفب طوقسلل ضرعتت ىنلا رئامعلا
 ىرسي نأ ىرورضلا نم سيل هناف ءانبلا نم ىلفسلا ءازجألا ىلع قدص نا اهنم ةرامملا
 ىف قباسلا ىطنزيلا ردصلا دمت تاصنرقملا كلن تناك الاو « ايلعلا ءازجألا ىلع
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 ىناثلا لصفلا ةصالخ

 ريغب حيححصلا وه سكملا نأ عم < ةيمالسالا تاصئرقملا هنم تذخأ ىذلاو خيراتلا

 .٠ كش ىأ

 انني

 ىلا ةقداهلا ةايلا تالواحملاو ةراملا دوهجلا لك نأ هحرش قبس امم حضتيو

 لضفلا ناو « ةقبام زرط ىلا اهمظعم مجرت ىمالسالا ىبرعلا زارطلا سسأ نأ تابئا

 ليلحتلا نم حضتا هنا لوقن « ةبمالسا ريغو ةيبرع ريغ سانجأ ىلا عجري هنيوكت ىف
 رابتعا نا ةصاخبو ةيملعلا حورلاب مسنت ال ةضرغم تناك اهنا داجلا ىملعلا صحفلاو

 ىنعم مهف مدعي نوفصتي هباحصأ لمجي ةرامعلا نف ىه ةفرخزلاو ةيرامعملا رصانملا

 ثدحي مل نذاو ٠ اهل ساسأ ال ةلعتفم حبصت دوهجلا كلت جئاتن ناف مث نمو « ةرامعلا

 ىنامورلا زارطلا نم سسأ ىلع اهماق نم ةيطئزيبلا ةرامعلل ثدح ام ةيمالسالا ةرامعلل

 نيوكت ىلا لصي ملو « ةيفرخزلاو ةيرامعملا رصانعلا وأ تاطيطختلا ىف ءاوس < ىنئولا

 نورفا ةئالثا دعبو < حبسملا روهظ نم نورق ةتس وحن دعب الا ةصاخلا هتازيمم ضعب

 نورق ةسمخ وحن احضاو لظ ىنامورلا عباطلا نا لب « اهب ىمسرلا فارتعالا نم

 * اهدعب ام ىلا لب <« ىطسولا نورقلا دودح ىلا ىأ « ىرخأ

 اهوسكي امو اهماظع ىأ < ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا رهوج ناف حضوأ ىنعمب وأ

 امالسا ايبرع ناك كلذ لك < حور نم اهيف بد امو ءامد نم اهيف ىرجي امو محل نم

 زرط نم طوخ ضعب هجسس ىف لخد دقف ىجراخلا اهبوثو اهرهظم امأو ٠ اصلاخ

 « زرطلا كلن نم تادحولاو رصانعلاو فراخزلا ضعب هحطس قوف رشتناو ةقباس

 اونخأ نيذلا نيملسملا برعلا نينانفلاب ةصاخ بيلاسأل عضخت تناك ام ناعرس اهنكلو

 هرصانعو ةتادحوو هتمملو ةتدم ىف ىمالسا ىبرع هنأب زيمتي اجيسم اهنم نوجتتي

 ٠ ىمالسالا نيدلا ىلا ةوعدلا تأدب نأ ذنم نينرق وحن دعب كلذو < ةيفرخزلا

 اهفي



 سنس ااا. يناثلا لصفلا ةضالغ

تاروطت هتدوع دعب هيلا قرطت دق نوكي نأ ىعيطلا نمو « فورظلا
 نم ريت 

 ٠* لماوعلا وأ تاريئاتلل امنت « الذق وأ اريك اريشت هحمالمو هصئاصخ

ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف اهنم رهظ ام لمشتو : ةثلاثلا ةعومجملا
 « ركبلا 

يدقلا حمالملا ضعبب اظفتحم ةليوط ةرتف ًايح رمتساو هترامع جبسن ىف لخد مث
 ىلع ةم

 * روطت نم اهلا قرطت امم مغرلا

 بستكاف روطت مث « ةركبلا روصعلا ىف اهنم رهظ ام لمشتو : ةعبارلا ةعومجملا

 مث نمو ٠ امامت تفتخا وا < ةميدقلا هحمالم همم تراوت « اذج امالسا ابرع اعباط

 ٠ ةملاخلا ةيمالسالا ةيبرعلا رصانعلا نيب هل رثأ ال حبصأ دقف

 انيق

 نأ انل ودبي ام نأ ادبأ ناهذألا نع بيغيال نأ بجي هنإف رمأ نم نكي امهمو
 نم هضعبب طيحي كشلا لازي ال ةقباسلا زرطلا نم هتستفا ةمالسالا ةبرعلا ةرامملا

 ىأر رقتسي مل هنأ كلذ ٠ تاذلاب اهنم زارط ىلا هتبسا ةيحان نمو خيراتلا ةبحان
 كانهف ٠ ةطئزيبلاو ةناساسلا رئامعلا نم للقلاب سل ددع خيرأت ىلع دعب ءاملعلا

 هاملعلا ضعب ىأر ىف نئادملاب ىرسك قاط خيرات نيب نورق ةئالث ىلا الثم لصي قرف

 رئامع خيرات ىف ءاملع ءارآ نيب قرفلا لصي دقو ٠ ؟2رخآ ضعي ىأر ىف هنبو
 رئاسمعلا ضعب ةبسن ىلا ءاملعلا ضب ليمي كلذك ٠ نرق نم رثكأ ىلا ةيطنزيب
 ىلا نورخآ ءاملع ليسب امئب ىطئزيبلاو ىتاساسلا نيزارطلا دحأ ىلا ةخيرانلا

 ٠ ؟9هئارح رصقو نيريش رصق لثم ٠ ركبملا ىمالسالا رصعلا ىلا اهتبسن

 لامعأ اهيلع ىلاوتت تناك ةيطئزيبلا ةينيدلا رئامعلا ضعب نأ كلذ ىلا فضأ

 ٠  ةيلاوتم روصع ىف اهنم ءازجأ نم برختي وأ فلتي ام حالصاو ريمعتلاو ديدجتلا
 لمحت ىتلا لاقتنالا قطانم ىف تاصترقملا رصنمب اهتقالعل تاذلاب ةطقنلا ءذه انمهتو
 نم ايلعلا فارطألا ىف دجون تاصنرقملا هذهف ٠ ةيطئزيبلا ةينيدلا رئامعلا ىف بابقلا
 خيرأت ناف كلذلو « ناردجلا فمض وأ لزالزلا لعفب طوقسلل ضرعتت ىنلا رئامسلا
 ىرسي نأ ىرورضلا نم سبل هاف ءانبلا نم ىلفسلا ءازجألا ىلع قدص نا اهنم ةرابملا
 ىف قباسلا ىطنزيبلا ردصملا دمت تاصترقملا كلمت تناك الاو « الملا ءازجألا ىلع
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 ىناثلا لصفلا ةصالخ

 ريغب ححصلا وه سكعلا نأ عم ©« ةمالسالا تاصن رقملا هلم تذخأ ىذلاو خي راتلا

 ٠ كش ىأ

 اففن

 ىلا ةفداهلا ةسئالا تالواحملاو ةرامجلا دوهجلا لك نأ هحرش قس امم حضتيو

 لضفلا ناو « ةقباس زرط ىلا اهمظعم عجرت ىمالسالا ىبرعلا زارطلا سسأ نأ تانثا

 ليلحتلا نم حضتا هنا لوقن « ةيمالسا ريغو ةيبرع ريغ سانجأ ىلا مجري هنيوكت ىف
 رابتعا نا ةصاخبو ةيملعلا حورلاب مستت ال ةضرغم تناك اهنا داجلا ىملعلا صحفلاو

 ىنمم مهف مدعب نوفصتي هباحصأ لمجي ةرامعلا نف ىه ةيفرخزلاو ةيرامعلا رصانعلا
 ثدحي مل نذاو ٠ اهل ساسأ ال ةلمتفم حبصت دوهجلا كلن جئاتن ناف مث نمو « ةرامعلا

 ىنامورلا زارطلا نم سسأ ىلع اهماق نم ةيطئزيلا ةرامعلل ثدح ام ةيمالسالا ةرامعلل

 نيوكت ىلا لصي ملو « ةيفرخزلاو ةيرامعملا رصانعلا وأ تاطبطختلا ىف ءاوس < ىتثولا

 نورق ةثالث دميو < حسملا روهظ نم نورق ةتس وحن دعب الا ةصاخلا هتازيمم ضعب

 نورف ةسمخ وحن احضاو لظ ىنامورلا عباطلا نا لب < اهب ىمسرلا فارتعالا نم

 ٠ اهدمب ام ىلا لب « ىطسولا نورقلا دودح ىلا ىأ « ىرخأ

 اهوسكي امو اهماظع ىأ < ةمالسالا ةبرعلا ةرامعلا رهوج ناف حضوأ ىلممب وأ

 امالسا ابرع ناك كلذ لك ء حور نم اهيف بد امو ءامد نم اهيف ىرجي. امو محل نم

 زرط نم طوخ ضعب هجيس ىف لخد دقف ىجراخلا اهبوثو اهرهظم امأو ٠ اصلاخ

 « زرطلا كلن نم تادحولاو رصانعلاو فراخزلا ضعب هحطس قوف رشتناو ةقباس

 اونخآ نيذلا نيململا برعلا نينانفلاب ةصاخ بلاسأل عضخت تناك ام ناعرس اهنكلو

 هرصاتعو هتادحوو هتمللو هتدم ىف ىمالسا ىبرع هنأب زيمتي احبس اهنم نوحتتي

 * ىمالسالا نيدلا ىلا ةوعدلا تأدب نأ ذنم نيئرق وحن دعب كلذو « ةفرخزلا

 اففم
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 ثااثلالنمفلا

 اَهرَوْطتلِماَوَعَو بَملاَراع
 ىلالسالا لاس لاو ش



 ثلاثلا لصفلا تالمتسشم

 لماوعلا « ىنيدلا لماعلا ٠ ةيدامو ةيونعم ٠ ةيحور : نوئفلا روطت ىلع ةرثؤملا لمارعلا

 ةرصبلا دجسم «2 ىجول ويجلاو ىقارغجلا نالماعلا ٠ ةيخانملاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا

 عماج « ةنيدملاب ىوبتلا دجسملا « ريبكلا ارماس دجسم « ىمالسالا نيدلا ريثأت « ةفوكلاو
 دجسملا « ةئيدملا دجسم ىف تالظلاو نحصلا وذ ىوبنلا طيطختلا « نولوط نب دمحا

 ,ةقرلا عماج , ةركبملا دجاسملا ىف تالظلاو نحصلا وذ ىوبنلا طيطختلا , قشمدب ىومالا

 نحصلا وذ ىنسلا طيطختلا ٠ سنوت ىف ةسوس عماج « سدقلا ىف ىصقالا دجسملا

 ىف تاناويالاو نحصلا وذ ىنسلا طيطختلا « ارماس ىف فلد بأ عسماج , تاناويالاو
 ةسردمب تاناويالاو نحصلا وذ ىنسلا طيطختلا « ةرهاقلاب ريكنشاجلا سربيب هاقناخ

 نييومالا روصق « ىمالسالا رصعلا ىف رباقملاو ةحرضالا هأنب « ةرماقلاب دمحم رصانلا

 رئامعلاو دجاسملا ىلع فاقوالا ؛ةأضيملا ؛ةيمالسالا ةيبرعلا رودلاو روصقلا «ماشلا ةيدايب
 ةيدابب ةركبملا روصقلا ؛ ىمالسالا رصعلا ىف ةيليكشتلا نونفلا « ىمالسالا رصعلا ىف

 , ةيليكسشتلا نونغلاو ةينسلاو ةعيشلا ٠ ةيليكشتلا نونفلاو مالسالا ٠ قارعلا
 ةفورعملا ةيتابنلا فراخزلاو مالسالا « ةرفوتم ةريثك تاناويحلاو نييمدآلل ةيمالسالا روصلا

 فوق



 نونفلاو مالسالا ؛:ةضهنلا رصع قح ةيبوروالا نونفلا ىف كسبارالا ةاكاحم ,كسبارالاب

 , ىنايسللاو ىعامتجالا نالماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا ؛ ةيقيبطتلاو ةيفرخزلا

 ةيب رع رصانع لاقتناو ىسايسلا لماعلا ٠ ىسايسسلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 « ةرهاقلا نصحل ىقرشلا روسلا ىف ديدجلا بابلا ىف ةروشابلا « ابوروأ ىلا ةيمالسا

 تايسمسشلا ريثأت « ةيبروألا ف راغزلا لم اهريثأتو ةيمالسإلا ةيب رعلا ةيتابنلا فراخ زلآ

 ةيحورملاو ةعطاقتملاو ةيلوطلا ةببدملا ةيبقالا « ابروأ ىف ةببدملا دوقعلا , ةيمالسالا ةيبرعلا

 تاواكسشملا ديلقت ٠ ايسار ةقلزنملا باوبالاو ابوروا ىف تاطاقسلا , ابوروأ ىف اهريثاتو

 ىف ةيمالسالا ةيبرعلا تاجوسنملاو سفانطلا ديلقت , ةيقدنبلا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا

 يىبرعلا زارطلا ىلع ةينيصتاريثأت « ىمالسالاىبرعلا زارطلاو لوغمللا فصاوع « ابوروأ

 كيلامملامايأ ةيسلدنأ تاريثأت .ةيحيسملا اينابسأو رصمنيب ةيدو تاقالع مايق ,ىمالسالا

 حيرض ىف ةيسللدنا تاريثأت ؛ ىفارغجلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا ٠ ةيرحبلا

 « ةرهاقلاب نيسحلا دهشمل رضخالا بابلا ةنذثم ىف ةيسلدن[ تاريثأت , ىعفاشلا مامالا

 برغلا نم تارجهو تالحر , لبجلا ةعلقب دمحم رصانلا عماج ىتنذئم ىف ةيسراف تاريثات

 نم تاعاعشا ىقلتتو ردصت اهلعجي ىقارغجلا رصم زكرم ٠ قرشلاو رصم وحن ىمالسالا
 ىف دمصقملا ؛ ىخانملا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا , لامشلاو برغلاو قرشلا

 زارطلا « ةيمالسالا ةيبرعلا نكاسملا ىف تايبرشملا , ةيمالسالا ةيبرعلا رادلا

 ٠ ىجولويجلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا

 افيفيلا

 اهلك هياشتت ةفلتخملا زرطلا نأ نونغلاو ةرامعلا خيرات ىف ةفورمملا قئاقملا نم

 لك اهب رثأتي ىتلا ةماعلا لماوعلا نم ددعل عوضخلا ثيح نم اهتاروطت لحارم ىف

 » هروطت تاوطخ ءاننأ ىفو هتأشن دنع هيلع رثؤتو ههجوتف « ةصاخلا هتقي رطب زارط

 * هحمالمو ةعباطو ةهتصخش قلخ ىلع دعاستو

 ٠ ىدام وه ام اهنمو ىونعم وه ام اهنمو ىحور وه ام لماوعلا كل نمو

 ريطخلا هلمع ىدؤي ىذلا ةيحورلا تادقتمملاو نيدلا زفاح لوألا ماقملا ىف ىنأيو

 الاكشأ بلطتت ةنيدلا سوقطلاو دلاقتلا نأ كلذو ٠ هتايمكو ىرامعملا جاتنالا عون ىف

 ققحتو اهفادهأ مئالت ةيقيطتلاو ةلكشنلا نونفلاو ةرامعلا نم ةصاخ اعاونأو
 دق وأ « سانلا ىلع ريتأتلل نونلاو ةرامعلا مدختسي دف نيدلا نأ لب ٠ اهضارغأ

 ٠ مهنيد وحن مهرومش نع ريصتلل ءالؤه همدختسي

 فرفن
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 ةيخانماو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لماوملا

 مالسس نم اهعبتي امو ةمأ لك دوست ىنلا ةيسايسلا مظنلا « لماوعلا كلنا نمو

 ةرامملا هحتت نا رارقتسالاو هءودهلا ىلع بترتي ذا ٠ لئالفو بورح وا رارقتساو

 ةياسلا تافالملا رفسو ٠ ةصاخلاو ةماعلا ةيندملا ضارغألا ةمدخ وحن نونفلاو

 *ةراجتلاو ءادهالا قب رط نع ةينف تاريثأت لاقتنا نع تارافسلا لدامتو ممألا نيب هيدولا

 ةمدخ وحن ءاجيتالل عضخت نونفلاو ةرامملا ناف « اهب ديدهتلاو بورحلا تاقوأ ىف امأ

 ريغ دالب ىف ىرسألا دونجلا دوجو بورحلا ماي نع ببسني امك ٠ ةبرحلا ضارغألا

خآ ىلا رطق نم ةينقلا بيلاسألا لفن لدابت لالا ةعيطب كلذ عبتيو < مهدالب
 < ر

 ىف اهيلع نورطيسي ىتلا دالبلا نونفب ةازغلا رئأت نم ةداع ثدحي ام ىلا ةفاضالاب

 ٠ نابحألا بلغأ
 وأ ءاخرلل ناف ٠ هروطت لحارم ىف نفلا هيجوت ىلع اهريثأت ةيداصتقالا ةلاحللو

 ملظن ناف ىرخأ ةهج نمو ٠ هميو هعاونأو ىنفلا جاتنالا محح ىف ًاريبك ًارثأ رقفلا

 حضونو « نونفلاو ةرامملا تاجتنم ىلع اهرثأ كرت ةمألا تاقبط ىلع ةورثلا ميزو

 ٠ تاقبطلا كلن نم ةقبط لك ةشيعمل ةفلتخملا تايوتسملا

 - ىونملاو ىحورلا عباطلا اهيلع بلغي ىتلا  ةقباسلا لماوعلا. عم كرتشتو

 : ةيونعملا لماوملا كلت نع اهرطخ لقي ال ء صلاخ ىدام عباط تاذ ىرخأ تارئؤم

 ىلا ةقطنملل ةجولوجلا تانيوكتلاو ةيفارغجلا ةعيبطلاو ةيخانملا ةئبلا : اهمهأ نمو

 ٠ روطتيو اهيف تبني
 لتكلا ثبح نم اهنيوكتو رئامعلا لاكشأ ىلع ةرارحو اًثفدو ادرب خانملا رئؤيف

 وأ جولئلا وأ راطمألا وأ دربلا ةمواقمل اهدادعا نم هيلطتي امو < لصافتلاو ةيسئئرلا

 هلك كلذ سكعنيو ٠ سقلعلا لادتعال اهتسالمل وأ « ةبوطرلا وأ ةديدشلا ةرارحلا

 ةرثك ةلاح ىف لق رادحتا تاذ الم لمعتف < رئامعلل ايلعلا حطسألا لاكشأ ىلع الثم

ديلجلا اهيف طقسي ىتلا قطانملا ىف رادحنالا ديزيو < راطمألا
 ىف ةيوتسم لست وأ ٠ 

 امك ٠ ةراحلاو ةئفادلا راطقألا ىف كلذكو « نيلدتمملا خامملاو راطمألا تاذ قطانملا

 «فدلاب ظافتحالا ىلع ةدعاسملل ةدرابلا قطانملا ىف فرغلا عافترا ضفخني نأ ىعاري

 كلذك خانملا رئؤيو ٠ ةراحلاو ةلدتملا قطانملا ىف اهعافترا دازي نيح ىلع « اهلخاد

 ىف سمشلل ةلباقملا تاهجلا ىف عاستالا ةريبك نوكتف « تاحتفلا تاعاستاو لاكشأ ىف

امسم بوبهل ةهجاوملاو 3 ةدرانلا قطانملا
 لقت امك < ةراخلا قطانملا ىف درابلا ءاوهلا ت

 * ةراحلا قطاخلا ىف سمشلل وأ ةدرابلا حايرلا بوبهل ةضرعم تناك اذا اهتاحاسم

ىف ةريبك ةيمهأ ةيقارغحلا ةعسطللو
 .٠ نونفلا نيوكتو ةرامعلا ةأشن ىلع ريئاتلا 

 ىضارآلا ةبوصخو نايدولا دوجوو تاياغلا ةرثكو راهنألا دوجوو ءاملا رفون نأ كلو

 انرنو





 ىجولويجلاو قارفجلا نالماعلا

 تاراضحلاو نونفلا جاضناو تايدملا راهدزاو ندملا ما ةعرس ىلع دعاسي كلذ لك

 ةقشمو ءاملا ةلق ناف « ةلجلا قطانملاو ةيوارحصلا عضاوملا ىف امأ ٠ ريصق تقو ىف

 تاسيندملا روطتو راشتنا تاوطخ رخؤن“ ىتلا لماوعلا نم حبصت توقلا ىلع لوصحلا

 ٠ نونفلاو

 ةراسعلا تازيمم نيوكتو هيجون ىف ةميظع ةيمهأ وذف ىجولوبجلا نيوكتلا امأ
 قطانم -ىف ةصاخ حمالم بستكت اهلعجي هنأ كلذ ٠ اهتاروطت ءانثأو اهتأشن دنع نونفلاو .

 روخصلا رثكت ثيحف ٠ راحبلا لحاوس ىلع عقت وأ < راهنألاو تاباغلاو نايدولا

 مهرئامع ناردج ءانبل ةدام ناكسلا اهذختي « راجحألا ىلع لوصحلا لهسيو

 ٠ ةسئرلا ءانبلا ةدام وه حبصب بشخلا ناف تابافلا قطانم ىف امأ ٠ اناحأ اهفوقسو

 اناحآ مهرئامع سانلا ديشيو ٠ ةييرق اهدراوم تناك اذا رثكأ وأ ناتدام عمتجت دقو

 دروتسي امنيب ٠ اهلقنو اهنم لتكلا عطق لهسلا نم ناك اذا « تينارجلا وأ ماخرلا نم

 لقنلا بعص اذا « مهرئامع ىف ةيفرخز ءازجأ اهولمجيل اهنم ةليلق تامك نورخآ
 ٠ اهلامعتسا ىلع لاقالا لقيو اهرعس عفت ريق < تافاسملا تدعب و

 بوطلا ىأ رجآلا وأ ءىنلا بوطلا ىأ نبللا مهتوبل نايدولا ناكس ذختيو

 ٠ بتخلا رفوتي مل اذا اناحأ فقسألاو ناردجلا هب نودسشي قورحلا

 ثيح نمو « لماوعلا كلتل اهتاجتتم روطت ىف كلذك ةيقيبطتلا نونفلا عضختو

 بشخ نم : ةيلحلا داوملا نم اهتعانص قرطو ةشيعلا تاودأل ةصاخ لاكشأب ءاحالا

 <« جاجزلا اهنم عنصي ىتلا رصانعلا رفوتو « جيسنلل حلصت تاناثو فاوصأو نداعمو

 ناكم نم تاعونصملاو فحتتلا كلن لثم لقن ةلوهس نأ ريغ ٠ داوملا نم كلذ ريغ ىلا

 قيرط نع ىرخأ راطقأ نم ىتأت ىتلا ةبجراخلا ديلاقتلاب ارئأت رثكأ اهلعجت" رخآ ىلا

 لوصو فقوتي ذا « رئامعلا ةلاح ىف رفوتي ال ىذلا رمألا ٠ ةينغلا اهناجتنم لاقتنا

 ىلع نيذلا عمو « ةرامعلاب نيلغتشملا صاخشألا عم اهلاقتنا ىلع ةيرامعملا تاريثأتلا

 ٠ اهيبلاسأب ةيفاك ةيارد

 ٠ اهتاروطتو اهتأشن ىف لماوملا هذهل ةيمالسالا ةبرعلا ةرامعلا تعضخ دقو

 . هجوب ةيمالسالا رصم ىفو ماع هجوب ىمالسالا ملاعلا ىف اهيلع اهريثأت ىلب اميف عبتتو

 ىبرسملا ملاعلا قرش نيب ةيوق لاصتا ةقلح ةباثمب ناك ىذلا رطقلا ىهو « صاخ

 كلذ شمبلا هضعبب لبق نم اطيارتم نكي مل ىذلا برغلا كلذ ٠ هبرغو ىمالسالا

 عطقت ال تالص هميلاقأ نيب تحبصأ مث < نوملسملا برعلا هماثأ ىذلا قيئولا طبارتلا

 ٠ سلدنألا ةريزج هبشو ةيلقص ةريزجو رصمب
 افران
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 ىئيدلا لماملا

 : ىئيدلا لماعلا

 لوأ ةقارشا عم هريثأت ادبو < ىبرعلا نفلا هبجوتا ىف رثألا ربكأ مالسالل ناك

 ريخألاو لوألا لضفلا هل ناك دقف « هلك ملاعلا ىلع هنم عامش
 ددحم لكش جاتنا ىف

 لوحت مث « ةنيدملا ىف هتيب لآو لوسرلل ًاراد أدب ىذلا « ىمالسالا ةدابعلا ناكمل زيمم

 ٠ ةنيدملا ىلا ىبنلا عم مهترجه دعب مهفورظو نيملسملا ةجاح تحت دجس٠ ىلا

 لهس طيطخت عضو ىف ايساسأ الماع مالسالا ضئارف ءادأ ىف ةطاسلا تناكو

و « هئانب بولسأ ىف وأ هتادحو عيزوت ىف فلكت الو هيف ديقمت ال
 دجسما كلذ ناك

 نوملسلا أجلي ملو « روصملا ةفاك ىفو دالبلا عيمج ىف دجاسملا ةاون لوألا ىوبنلا

 وأ نيححبسملا سئاتك وأ نينئولا دباعم نم مهدجاسم طيطختل راكفأ سانشفا ىلا هيف

ع نويحيسملا هلمف امو < لبق نم نامورلا لم امك دوهبلا دباعم
 مهسئانكل اونختا امدن

 ةظفتحم سئانكلا تلظ ىذلاو ( ٠#" « بم : س) ةينثولا ةيئامورلا اكيليزايلا طيطخت

 * بيرق دهع ىلا لب « ةليوط اورق هب

 ددحت « ةيئانبلا داوملا نم ةيأب ماقت ناردج نم رثكأ فينحلا نيدلا بلطتي ملو

أ وأ ةلظ وأ ةفيقس نمو « هتمرح تفحتو دجسملا طبحم
 ىف نوملسلا اهب ىمتحي رثك

 لاوحأو نيدلا نوثش ىف سرادتلل اهنودقمي ىتلا تاعامتجالا ءانثأ ىفو < مهتالص ءانثأ

 تمضوو ةئيدملاب ىوبنلا دحسملا ىف هروهظ أدب ىذلا طيطختلا وهو « نيملسملا بوعش

 ةياثلا ةنسلا ىف ةلاتلا ةوطخلا ىلا لقتناو « ةرجهلا نم ةنس لوأ ىف ىلوألا هطوطخ

 4 ةلس دعب تقو ىف الماكتم حبصأ دق هنأ اننظ ربكأو ء(7 و ؛ ش ) ةرحهلا دعب

ثع اهفاضأ ىتلا ةدايزلا تمت امدنع كلذو « ليلقب ( م 44ه ) ةرجهلا نم
 نافع نب نام

 بئاوج ىلا ىرخأ تالظ اضيأ فاضأ دن نوكي نأ لمتحلا نمو « دحسما عيسوتل

 حبصاو * « ( 4 < 8 : ش ) نحصلاب دعب امي فرع ىذلا « فوشكملا طسوألا ءانفلا

 دالي ىف ةعماجلا دجاسملا هيلع تدش ىذلا ىسيئرلا جذومنلا لماكتملا ططختلا كلذ

 تاحاسلا ىه تالظلاو < تاللثلاو نحصلا ىذ طيطختلاب هوعدن ىذلاو « نيملسلا

 ىلا ةيزاوتملا تافاسملا ىأ < ةقورألا نم ةعومجم نم اهنم لك نوكت ىتلا ةفوقسملا

ص رخآلا نع قاور لك لصفيو « اهنم ةدحاولا لوطب دتمتو تاللفلا اهيلا مسقنت
 ف

 « تائدبلا نم وأ < ةئاوطسا وأ نوطسأ عمج « نيطاسألا ىأ ةريدتسملا ةدمعألا نم

 لمحت تانديلاو نيطاسألا هذه تناكو ٠ ءانبلاب ةديشما عالضألا ةدماعتملا فاتكالا ىهو

 اهقوف عضوي تاكلاب اهنم نوكتت ةيلاتم رطانق وأ ادوقع « ةردان لاوحأ ىف الا < امئاد

 اهلمحت تارمك قوف فقسلا عضوي ناكف ةردانلا لاوحألا كل ىف امأ <« فقسلا

 ش 1 * تاندبلا وأ نيطاسألا

 ب
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 ةنيدملا عماجو ىمالسالا نيدلا يات

 نيذلا برعلا ريكفت ةقيرسط ىفو ىمالسالا نيدلا ىف ةطاسبلا هذه سملنو

 دعس ةدايقب ( م 859 ) ه 156 ةنس ىف قارعلل مهحتف دنع ةفوكلاو ةرصبلا اوسسأ

 ىلاوح ىف نيتنيدملا نم لكب عماج دجسم لوأ اوططخ امدنع كلذو « صاقو ىبأ نبا

 تددرت دقو ٠ ( © : ش ) ةلبقلا ةهج ةدحاو ةلظب اوفتكا دقف < ( مابه ) هلال ةنس

 ةمقبلا طسو ىف الجر اوفقوأ نأب ةيجراخلا دجسملا دودح اونبع مهنأ ىورت ةصق

 تاهجلا نم ةهج لك ىف امهس لجرلا ىمرو < دجسملا ءانبل مهراينخا اهيلع عقو ىثلا

 لك اوططخو « مهسلا طوقس عضوم اوددح مث هتوق هيلا لصت ام ىمقأ ىلا عبرألا

طخلا كلت ىف اولعجو « علضلا لوطب ةريص ةانأ رفحب عض وملا كلذ دنع علض
 طو

 < دجسلا ةقطنم لخاد ىلا ىدؤ“ باوبأ اهنأك رورملل اهلامعتسال رفح ريغب تاوجف

 ةهج ةدحاو ةلظ اود مهنكلو ٠ ةببرغلاو ةيلامشلاو ةيفرشلا تاهجلا نم كلذو

ضمب نع اهلصفت « ةقورأ ةسمخ نم نوكتت ةلبقلا
 اهضمي ذخأ « ةدمعألا نم فوفص اه

خت ال ةصق ىهو ٠ ةريحلا ةئيدم ىف برعلا نييمخللا ءارمألا ضعب روصق نم
 ىف جر

 ريفغب برمعلا نوخرؤملا اهيوري ناك ىتلا ريطاسألا نم ةروطسأ نوكت نأ نع انيأر

لا مدعب نيحلسملا برعلا ماهنا ىلع ةلالد نم اهيف ام ىلا هبت وأ 017 قيقحتت
 قرطب ةيارد

 دجسملل عقوم ىلع نيحتافلا برعلا لد نم نأ ةصاخبو « ميلسلا ىراسملا ططختلا

 * انارصن ناك

 قارعلا ىف طيطختلا اذه نيب ةحضاو ةريبك ةقالع ىرن انناث رمأ نم نكي امهمو

 ءةلبقلا ةهج ةلظ دوجو ةيحان نم كلذو « ةنيدملا ىف هدجسمل لوسرلا طيطخ# نيبو

 لدي اهفصو ناف ةنيدملا دجسم نم ىبرغلا ىلامشلا نكرلا ىف تناك ىتلا ةفلصلا امأ

 1١( © ٠ : ش ) ةلظ كلذ عم تيمس اهنكلو ةريغفص تناك اهنأ ىلع

 كلن ىف نيلصملا ددع رثكو مالسالا اوقتتعا نيذلا ىلاهألا ددع دادزا الو

 1 ىف هعيسوتو ةرصبلا دحسم ءانب ةداعإ ىلا قارعلا ىلاو هببأ نب دايز رطضا < راصمألا

 ةرملا هاه ىفو ٠ ( مال« ) ها٠6 ةنس ىف ةفوكلا دحسم مث < ( مالو ) ه غو ةئس

 كلدا : هل لاقو (صاقو ىبا نبا) ادمس ىتأ ةليقب نب حيملا دبع نأ مل» : ىرذالبلا لوقي (1)

 اهل لاقي ناكو . مويلا ةفوكلا عضوم ىلع هلدف . قابملا نه تمفتراو ةالتلا نع ثردحنا ضراأ ىلع

 بهم لبق مهسب المف الجر رمأ اهدجسم عضوم ىلا ىهتنا املف .٠ ناتمورس
 « همقوم ىلع ملعاف « ةلبقلا

دجم عيضو مث « هعقوم ىلع ملعأف بصملا به لبق مهسب الع مل
 امو ىلاملا مام ىف اهتاراما رادو اه

 برملا داشرال عوطت ىذلا حيسملا ديعمسأا ركذ انرظن فقوتسيو اذه .. (؟ه ص) «.. هلوح

 سمد ةقيرطب دجسملا دودح نييمت ةروطساب ةلم هل نوكي نأ دعبتسنالو © ةئيدملا عضوم ىلا نيحتافلا

 ٠ هريفو ىرثالبلا ىلا هئمو ىحيسم خرؤم ىلا هنع ةصقلا هذه ةباور تلقتنا دق نوكت وأ «© ماهللا

 81.4 1, 28. 36-35 ايا

 * ١58 ؟ ص (« ةمالخلا : ىدوهمسلا (؟)

 افرخأ



 تبسم

0 

 تساوت طيطختتلا ىلع ( تالللو نحص و: ىوبثلا طيطختلا ىلع ( التو نحص ر ع ةقرلا عماج

 عماجلا دجسكا : ةقرلا 2 166 : ش



 تالظو نحص نم ةئبدملا دجسم طيطخت

 حبصأف ٠ ةدكؤم ةفصب جذومنلا اذه نم ريخألا روطلا ىلا لقتناو دحسملا لكش لماكت

هل تديش انك + هتاهج عيمج نم نحبملاب طبخت تالظ .عبرأ هل
 نم ةيجراخ ةنارامج 

 « نيطاسأ وأ « ةريدتسم ةدمعأ هل تديشو « قورحملا وأ رمحألا بولطلا ىأ < رجآلا

 نوكتو « ةفورأ ةسمخ نم نوكتت ةلبقلا ةلظ تناكو ٠ تالظلا ىف رجحلا نم
 نم لك

 ٠ ©"( 159 : ش ) طقف نيتاور نم تايفايلا ثالثلا تالللا

 هبرغو ىمالسالا ملاعلا قرش ىف دجاسملا ءانيل اعبتم ىوبنلا جذومنلا اذه لظو

لقلا ددع ةيحان نم ليصافنلا ىف فالتخالا ضمب عم
 .٠ ىثلا ةحاسلا ريكو « تال

ملا اهل ديش ىتلا ةقطنملا ىلاهأ دادعتل امين اهرفص وأ دحسسملا
 هيلا فاضت تناكو « دجس

 ثدح امك« ةلبقلا رادج ءارو ام ادع ةبجراخلا هناردج لوح تادايز نابحألا ضعب ىف

 نس ىف لكوتلا ةفيلحلا هديش ىذلا © ( ؟#9 : ش ) ريبكلا ارماس دجسم ىف

يش ئذلا نولوط ني دمحأ عماج كلذكو +6 م ريهدا) هبي
 ”اطسف ىف مئاطقلاب ءد

 لكلا ناكو ٠ ( م هوب ) هاله ةنسس ىف خرؤيو 4 © ( 94 + شل صم

 لاكشألاو نيقباسلا نيلكشلا ىف حضاو وه امك ليطتسملاو عبرملا نيب حوارتب ىجراخلا

 ٠ ىرخألا

 ىلع ىرخألا تالظلا ىفو ةلبقلا ةلظ ىف فلي ةتورألا ددع ناك كلذك

 ىلا تاكلابلا وأ ةدمعألا فوفص ءاحتا فلتخي ناك امك ع ةقابلا نحصلا بئاوج

 دجاسملا عم قفتي ناك دحسم لك ناف ركخأ | ىتععب 0 ةقورألا نيب لصفت
 ىرخألا

 دوجو ببسب ايوزم ناك ىلامشلا دجسملا بئاج نأ ةرمبلا عماج نع ىرئالبللا ىوري . ())

 ةرصبلا دايز نب هللا ديبع ةيواعم ىلو آملف . اهعس هدلو ىباو ةدلك نب ثراحلا نبأ مفانل راد

 رادلا كلت نع اومدهف ةلمقلا ثمبف داد نع ثرادلا نب عفان بايغ ةمرف رهتنا (م57/هوم اةنساو

 ٠ ( "65ص ) دجسلا عيبرتهب ىو اه

 + 186١//ه هما) ربج نبا ةلاحرتا هب ءاج دق هنع ائلصو فصو نسحا ناف ةقوكلا دجسم امأ

امم ( ةنيدملا ىأ ) اهرخآ قيتعلا عماجلاو 3 ” لوتب لا
ن لصتت ةرامع الو ةدلبللا ىق رش ىلب 

 م

ا بناجلا يف ريبك عماج وهو قرثلا ةبج نم
 بئاوجلا راسب ىفو « ةطلبا ةمخ هنم ىلبقل

 ىلع ةمطق هنوحنلا ةراجحلا مص نم ةعوضولا ىراوسلا نم ةدمعا ىلع تاطالبلا هاهو « ناطالب

 طانركذ ىتلا ةفصلا لع اهيلع ( دوقع ىأ . دوقملا كلذي دصقيو ) ىمق الو : صاصرلاب ةغرفم ةملعق

 « .. دجلا افكب ةلمتم لوطلا ةياهن ىف ىهو . ملسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر دجسم ىف

 باتك : هبيتق نبأ © ؟!00 ص  ىرذالبلا اضيأ رظنأ ©« ( 19.مل « ةنل ةرهاقلا ةعبط 49! ص

 نبأ ©. 1١1-11 ص 5 ىستقملا 2 ؟(4[صر//ج خبرات : ىربطلا © دلقتنتسو رثت- ؟4.. فراعلا

 ظفلاقر 1, 5. 36, طه. 8.4© مر)إ : ص  هبوج ىدرشت ل ريبج

 تلق. 11, مج. 265-254, 11ه. 212-202, 5. 66-63 5 5طمر# ةععمانم#ر طص. 274-286, (5

,55-56 .815 ,57 .118 
78 

 ظةاق 7 359-332, 1اهق. 257-245, 55. 114-96 5 5502+ ةععماتلاب طض. 317-302, م

 اهم. 6:-هكور ماو 66-72.

 4١" - ريصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا
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 تالاقو نحص نم ىوبنلا جذومتلا ىلع ركمملا رصملا ىف دحاسلا طيطخت
 يس ا 222 يي ولا عارم ىف رثقلا رصعلا ٠

 اهنم دحسم لك ناكف « لصصافتلا ىف فلتخيو ماعلا طيطختلاو ةيسيئرلا تازيمملا ىف

 ٠ اهنادب ةملاق ةصخشب رسمتي 1

 ةثالث اهددع ناك قشدب ىومألا دج سلاىفةلبقلا ةلظ ةفورأ نأ كلذ لائم

 ءاني امدنع كلذو < 2*2 (و6 : نش ) ةلبقلا رادخل ةيزاوم اهتاكلاب هحتتو < لقف

 دماعتي ضيرع قاور اهمطقي نكلو ٠ ( مالإ4 ) هود ماع ىف كلملا دبع نب ديلولا

 بارحملاب رمي ىذلا ىسئرلا روحلا ىلع عقي ىأ « ةلظلا طسو ىف اهيلع ههاجتا

 معطاقلا زاجملا وأ « زاجملا » مسا ىدومعلا قاورلا كلذ ىلع قلطيو <« طسوألا

 نحصلا نم ةيقابلا ةثالسنلا بئاوجلا ىف ىرخألا نحصلا تالظ امأ ٠ 2ةصممم

 ٠ دحاو قاور نم اهنم لك نوكتت تناكف

 رفعج وبأ ىسابعلا ةفيلخلا هانب ىذلا ةقرلا ةنيدم ىف لوألا دحسملا ناك كلذك

 ةقورأ ةلالث نم نوكتت هيف ةلبقلا ةلظ تناك ذا ٠ (م 775) ههه ماع ىف روصنلا

 اهنم لك تناكف ىرخألا تالظلا امأ ٠ عطاف زاجم ريغب نكلو ةلبقلا رادج ىزاون

 ٠ ا" ( :1١55 ش ) نيقاور نم ةنوكم

 م 740) ه 158 ماع ىف ىسابعلا ىدهملا ةفيلخلا هديش ىذلا ىصقألا دحسما امأ

و « ريبك دح ىلا ةقيمع تلق ةللظ تناكز
ف لصالا ىف كانه ناك اذا ام ملعنال انكل

 ان

 ناك ةلبقلا ةلظ ةقورأ نأ ةقرعم ىلا لوصولا نكمي نكلو ه ال مأ ةلبقلا ةلظ مدقتي

عم اهلك هج اقاور رششع ةسمخ اهددع
تا ىف اهضعب نع اهلصفت ىتلا تاكلالا 

 ءاج

 ضرع فعض غلبي اضيرع طسوألا قاورلا ناكو . ةلبقلا رادج ىلع ىدومع

 رادج برق ناريس ناتضرعتسم ناتكلاب كانه تناك هن ريغ ٠ هنم نيماجلا ىلع ةقورألا

 ماع ىف دجسملا اذه ءانب ىمطافلا رهاظلا داعأ دقو . ( 1517 : ش ) هنايزاوتو ةلقلا

 ٠ ؟9يىاسلا ىدهملا مايأ هططخت ساسأ ىلع ( م 1١6 ) ى غو

 ةبطرق ةنيدمب عماخلا دجسملا وهو ريبك دح ىلا ىمقألا دحسسملا هبسشي لثم كانو

ادلا نمحرلا دبع هديش ىذلا « © (7 : ش ) سلدبألاب
 ى لال» ماع ىف ىومألا لخ

 لخادلا نمحرلا دبع هديش امد لوألا دحسلا ةلبق ةلظ تناك دقق ٠ (, نر)

 5م 10, 2و. 1ههتو6ب ]جم 89-57, 218. 46-33 : 5طمم ةععمانسإ طط. 83-44, 1و نر

 15-8, 5ا5. 11-20.

 فاش 11, 50. هو-4ه8, زوم 34-33, 81. 4 5 5طمتع ةععماصأب مه. 187-مومر 5536 م

 ظقافم 11, 2و. 11و26, يب 122-579, كام. 2-27 5 طمج ةعمست مو 213-204, مج

 اهم. ةوسه, 5[. 24
 ةظفاظم 11, م5. 61-132 ظاومب 150-143, هاه 32-28 : ةطميع قمدمانماو مه. 253-228, 0

 نقدذو اظاهم همهم 7.
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 و نص نم ىوبنلا جذومتلا ىلع ةركبملا دجاسملا طيطخت

 « ةلبقلا رادج ىلع ىدومع ءاجتا ىف اهناكلاب اهلك ريست انور رشع دحأ نم نوكتت

 نكت مل نكلو « ةيبنالا ةفورألا نع ريثكب ضرعأ كلذك طسوألا قاورلا ناكو

قألا دجسسملا ىف تناك ىثلا لم ةضرمتسم تاكلاب كنه
 لوح ىرخألا تالظلا امأ ٠ ىص

ماع ليبق الا ديشت مل اهناف نحصلا باوج
 ٠ (موهز )همم 

 اه 71 ماع ىف هؤانب ديعأ امدنع 9( : ش ) ناوريقلا عماج ناك كلذك

ج ىلع ةيدومع هجتت ىنلا ةلبقلا ةلظ ىف هناكلاب نأ ريغ ٠(ممحر
 تناك ةلبقلا راد

كو ٠ رادجلا كلذ مدقتت ةضرعتسم ةكئاب دنع فقت
 ناتضرمتسم ناتكلاب ًاضيأ كانه تنا

 ةفاسسملا طسو ىف ةياثلا ريصتو نحصلا ىلع هلبقلا ةلظ ةهجاو ءارو امهادحا ريسن

 نحصلا بناوج لوح ىرخألا تالظلا امأ ٠ نيتقباسلا نيتض رعتسملا نيتكئاملا نيب

 ىلع تبات ىتلا ةفناضالاو ديدجتلا لامعأ نمض دعب اميف تفيضأ اهنأ نظنا بلغأت

 ٠ دحسملا

 نوكي (م 401) ه 7م ماع ىف ديش ىذلا ةسوس ةنيدمب عماخشلا دحسملا داكيو

ةفورأ نم هتلف ةلظ نوكتت ىذلا ديحولا لثلا
 ةنالث < 1 ( ؤ54 : ص ) ةعطاقتم 

هيلع ةيدومع هجن رشثع ةئالثو < ةليقلا رادجل ةيزاوم
 اهنم دطسوألا قاورلا زيمتيو + 

 ٠ ةلبقلا ردج ىلع ايدومع هجتت ةيقأ اهلك اهيطغتو « ىرخألا ةقورألا نم ضرعأ هنأب

 هليقلا رادجب دجوي ناك ىذلا لوألا بارحملا مدقت' ةعبرم ةقطنم قوف ةبق تعضوو

ضاب ةلظلا عيسوتل همده لق ميدقلا
ا ىف ميدقلل واسم ديدج ءزج ةفا

 * ىمطافلا رصمل

 تاكو ةميدقلا ةلبقلا ةلظ عم تديش دقف نحصلا لوح ىرخألا ثالثلا تاللثلا ام

 ٠ دحاو قاور نم نوكتت اهنم لك

 ايش ىذلاو 47 ( 194 : ش ) ارماس لامش ىف فلد ىبأ عماج زيمتيو

 هس ىف تناك ءاوس « هتقورأ عيمج نأب ( م هجا ) ه 49 ماع ىف لكرتل ةفلخلا

 ءانثساب ٠ ةلبقلا رادج ىلع ةيدومع اهلك هحنت <« ىرخألا ثالثلا تالظلا ىف وأ ةلبقلا

 ٠ ةلبقلا رادجب ىقتلت نأ نم

 “””1ة1ةلل“ل““كك#ك
 بلا

 قطف 11, مو. ةوو-ور اهم 46 : 5طمبع مهمحانصار ا. هه نر

 قاف 11, مو. 226-208, لوم. 180-175, مو. 32-308م, اهم. 40-232, مام. وو وم 92 ففز

 5طمت قععونمت عر. 258-249, 11ه. كو, مه, 2و6-دووب ماو 47-50, 61-64.

 فاق آل, مو. 2-248وور لهم. 297 -دمت, طاع وود : 55م ةظمععتست, ع. 273-269, قف

 ش اذه. ى6, هاه. 5و-وو.

فقس قمم اق. 70 طر 13 8 : ام ةممدتساب مو هاو ل
فب 11, حور 57085, اهتم ة

 ظئا

 اان 284, 1اه. 8.
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 تاناويأ ةمبراو نينحص نم نكلد ةيحلاصلا ةسردلا ىف ىنسلا



 تاناويالاو نحصلا وذ ىئملا طيطختلا

 ىنسلا بهذملا نيب فالخلا جتنا امدنع ىرخأ ةرم ىنيدلا لماعلا ريثأت

 عب

. . 

 رئامعلل مدختسساو «تاناويإلا ىذ طيطختلاب فرعي « ًاديدج ًاعون ىمسشلا بهذملاو

 سردتل نيصصخم اتاكو »2
 ثيدحلا مولع

 : ءاقتاخلاو ةسردملا عاونأ نم ةينيدلا

 بهذلا ىهو : ةعبرألا ةينسلا بهاذملا رظن ةهجو نم ريسسفتلاو هقفلاو ةميرشلاو

 انايحا اهيف سرد تناكو ٠ ىلتملا بهذملاو ىفنملا بهذملاو ىكلاملا بهذملاو ىمفاشلا

 ٠ اهريغو ايميكلاو بطلا لثم ىرخآ مولع
 نيملض ىلع اعضو نيناويا نم نوكتي وهو ديدجلا ىنسلا طيطختلا اذه أدبو

 ةعبرأ نم نوكتي وأ « عبرم وأ ليطتسم هطقسم فوشكم طسوأ نحنص نم نيلباقتم

 هثالث اهل ةعاق نع ةرابع ناويالاو ٠ طسوألا نحصلا بئاوج ىلع تعضو تالاويإ

 عبارلا رادجلا امأ ٠ اهردص ىف ثلاثلا رادجلاو نيبنالا نم اهب نافحي نانثا : ناردج

 ١10 ( "21 ٠ : ش ) نحصلا ىلع هضرع لماكي حتفيف
 ناكرألا ىف عضوتو < طقسملا نم طسوألا ءزملا تاناويألاو نحصلا لغشيو

 « لصاوحو تارجح ةيجراخلا ناردجلاو تاناويألا نيب ةروصحللا ةقابلا ءازجألاو

 ىقلت < بالطلاو ةذئاسألل ًارقم ةسردملا حصصتل تارجح وأ تاولخو « نزاخم ىأ

 ٠ ةساردلا ةدم لاوط امئاد انكس تارجحلا ذختتو ©« سوردلا اهتاناويا ىف

 ةقجالسلا مايأ تاناويالا ماظن ىلع ةنسلا سرادملا ءانب ةركف ترشتنا دق تناكو

 كلملا ماظن ميظعلا ريزولا اهأاشنأ ىتلا « روباشين ةسردم لثم < قارعلاو سراف ىف

 < (م45١1) هى 5897 ةلسىف ورسخ رصان ةلاحرلا اهارو < جب لرغط ناطلسلا رصعىف

 سوطو دادقب ىف سرادم ةدع ريزولا كلذ ىني امك ٠ ؟”ءاسنبلا رود ىف ىهو

 اهرلاو لسصوملا ىف ىرخأ سرادم ةكباتألا ىنبو ٠ اهريغو ناهفصأو ةرصبلاو

 هامحو بلح ىف سرادم ةدع ىكبانألا نيدلا رون ناطلسلا ىنبو ٠ نيسصنو لبيراو

 ٠ ؟9اهريغو قشمدو صمحو

 دعب نكمم قاطن عسوأ ىلع ةينسلا سرادملا ةركف رشن ىلع نيدلا حالص لقأو

 كلذ ىلا هعقد ىذلا وه ءدحو ىنيدلا لماعلا نكي ملو ٠ رصم ىلع ةطلسلا ىلوت نأ

 ةمواقم ىلا ةحلم ةجاح ىف ناك ذا « كلذ ىف ىمايسلا لماعلا همم كرتشا لب « بسحف

 رخآ دضاعلا علخ نأ دعب هراصتأ ىلعو هاياقب ىلع ءاضقلا ىلاو ىميثلا بهذملا ذوفن

 حالص دهع ىف تئشناف ٠ ةيعيشلا ةيمطافلا ةفالخلا ىلع ىغَقو نيسطافلا ءافلخلا

 ةافظوم 11, 8. نر

 ةاقشظه ةآرم ص. 305. 5

 ةلفهو .11, د. 205. مر

344 



 تاناوياو نحص نم ىنسلا جذومتلا ىلع هاقتاخلا طيطخت

 رمكتمئاجلا سبب هاقئاخ : ةرهاقلا ١١ : ض
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 تانتاوياو نحص نم ىئسلا طيطختلا

 ىلا تلوح لزانمو ارود لصألا ىف اهضعب ناك « ةسردم ةرشع ثالث وحن هدحو نيدلا

 بكمل ليبحا ىلع ميلعتلا نم عونلا كلذ داحيا ىلا ةديدشلا ةفهللا نم مقادب سرادم

 0 ""ضرفلا كلذل اصيصخ رخآلا ضعبلا ديشو < نكمم تفو رصقأ ىف ىنسلا

 ٠ هعضوم ىف هحرش ىتأبس امك
 ماظن < ىسايسلاو ىنيدلا نيفدهلا سفنلو ع اضيأ نيدلا حالص لخدأ دقو

 اهنمو ٠ ضرفلا اذهل امهمادختسال ةيمطافلا رودلا ضعب اضيأ لوحف « تاواقناخلا

 تديش امك ٠ ةدوجوم تلازام اهاياقب ضعب نأ نظي ىنلا ؟©9ءادعسلا ديعس هاقئاخ

 ىف قمعتلاو صصختلا دارأ نمل ارقم نوكتل كلذو « تاواقناخلل ةصاخ رئامعلا

 نيذلا نم اميمج كئلوأ نكي ملو ٠ مهظعوو سانلا ةيادهو هبف هقفتلاو نيدلا ةسارد

 سائلا نم مهرينك ةيداعلا لامعألا نولوازي نمم مهضعب ناك لي <« ةساردلل نومطقني

 دف نيننامثعلا نأ ريغ ٠ ةساردلا كلتل مهتقو نم اءزج نوصصخيو اهنم نوشيعتي .

 تاواقناخلا تيمس دقف « اهيف نكت مل ًاعدب اهللع اولخدأف تائشنملا كلت فادهأ نم اوريغ

 ةينيد اسوقط اهيف نودؤي, « شيواردلاب اهلهأ ىمسو ىنامثعلا رصعلا ىف « اياكتلاب »

 كلذ لكو + مهيلع تسبح ىتلا فاقوألا تاريخ ىف نوغرمتيو « ةلصب مالسالل تمتال

 اهولتحا ىتلا دالبلا نم نوينامشلا اهذخأ « ايوروأ ىف ةرشتنم تناك ىتلا ةينايهرلا ريثأتب

 ٠ ةيمالسالا ةيبرعلا دالبلا ىف اهورشتبل ابوروأ بونج ىف
 ىتلا ماشلاو رصم ىف ىكولمملا رصعلا لبق نم تاواقناخلا نم ةلئمأ انلصت ملو

 نم ةلئمألا ضعب تيقب امني ٠ امام سرادملا لثم تاناويالاو نحصلا ماظن ىلع تديش

 م مه ماع ىف تديش :ىتلا بلح ىف ةرفارفلا هاقئاخ لثم < ماشلا ىف ىبويألا رصعلا
 فئلتخي وهو ماشلا ةقطنمب صاخلا سرادملا ماظن ىلع تديش دقو < © ( م وا#سجب )

 ءاقناخ وهو اهنم مئاق لثم مدقأ اهف دجوي ىذلاو « رصمب صاخلا ماظنلا نع اليلق

 ها صان اولا نص ني نو ش ) ريكتشالا سرس

 .٠ (ماسإ»
 تاناويألا ىذ طيطختلا راكتبا ىف ايس ىرخأ ةرم ىنيدلا لماعلا ناك اذكعو

 فلتخي هتلمج اهب ةدصاخ ةلحم ةقيرطب تاذلاب رصم ىف روطت هنأ ريغ + هراشتاو
 ةيمالسالا دالملا ىف هلباقي امع اهعيزوت ةقيرط ىفو اهماححأو اهبست ىفو هتادحو ىف

 سه 7 2( 1175 2 #17 ( ىلع 2 15 42 ع © 56 +4 ”[4( 6٠ ص|/ اج : ىربرتملا .(

 ء.اه(6 ا[ 6 م س /1ج ع1 ص[ ؟ج 260 صر/ ؟ج : ةديدجلا ططخلا : كرايم ىلع 4 1

 ٠ ؟1ه/5 © ىربرتملا ططخ (
 م0٠05 مهله ص ب بلح ىق ةيخيراتلاو ةيمالسالا راكآإلا ١ (ذمسأ كمحم) سلط (5
 ةلف 11, مم. ةجودوور ذه. دهم, ام. وكهق هنط (
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 تاناوبالاو نحصلا وذ ىئسلا طيطختلا

 رصعلا ىف ىأ  رمألا لوأ ىف رصم ىف تأ دق سرادملا نأ كلذ ٠ ىرخألا
 طيطختلا وه كلذ ناك دقو ٠ نحص امهطسوتي طقف نيناويا ماظن ىلع  ىبويألا
 ىف سرادم ىلا تلوح ىتلا ةيمطافلاو ةيولوطلا رودلاو لزاما تاعاق ضعب ىف عبتلا
 ىلا ىرخأ ةرم ىكولمملا رصعلا ىف روطت دق ماظنلا كلذ نأ الا ٠ ىبويألا رصعلا
 ٠120 (والا# : ش ) ةعبرألا هعالضأ ىف تاناويأ ةعبرأو نحص

 لبق ادوجوم نكي مل رئامعلا نم عون راكتبا ىف اببس اضيأ ىنيدلا عز ولا ناكو
 ٠ 6 ىفشتسملا ٠ مساب رضاخلا تقولا ىف هفرعن ىذلا « « ناتسراملا ٠ عون وهو مالسالا
 عفنيام لمع قيرط نع هللا ىلا برقتلا نولواحي نيطالسلاو ماكحلا ضعب ناك دقف
 ىلإ كلذو « ماثأو ملاظم نم هفرتقا امع ًاريفكت كلذ لمفي رخآلا ضعبلا ناكو « سائلا
 تاناتسراملا مهضعب دسشف ٠ تاواقناخو سرادمو دجاسم نم هنوديشي اوناك ام بناج
 ضارمألاو ىمحلاب نوباصملا مهنم ناكف « مهضارمأ عاونأ فالتخا ىلع ىضرملا اهيف جلاعي
 ٠ اهيلا جاتحي نمل ةيحارجلا تايلمعلا هيف ىرجتو « نويعلا ضارمأو ةيلقعلاو ةينطابلا
 ءافشلل  اولئامتي ىتح اناجم ءاسكلاو ءاذسفلاو ءاودلاب نوعتمتي ىضرملا ناكو
 تاناتسراملا طيطخ# نأ نيخرؤملا لاوقأ نمو ةيرامعملا اياقبلا نم جتتتسن نأ انكميو
 ٠ تاناويالاو نحصلا ماظن اًضيأ هيف عبتا دق ىكولمملا رصعلا ىف

 كلتل نكر صيصخ# بولسأ رشتناو ٠ تاناويملاو مئاهبلا برشل ضاوحألاو قرطلا ىف نيراملا سانا برشل ةلبسألا لمع ىف ًاببس ىنيدلا عزاولا سفن ناك دقو
 داكي الف ٠ ىكولمملا رصعلا ىف تاواقئاخو سرادمو دجاسم نم رئامعلا ىف ةلبسألا
 ةداع هولعيو ساننا نم ةراملا طع ءاورال لبس نم ولخي عاونألا هذه نم ىنبم
 ٠ ميركلا نآرقلا ظفحو ةباتكلاو ةءارقلا نيملسملا ءارقفو ماتيأ نم ةيبصلا ميلعتل بتكم

 ريست قالطا ىلع اورج دق بناجألا نييررثألاو نيئرشتسملا نأ ركذلاب ريدجو
 تاناويالا ىذ جذوملنلا كلذ ىلع يي عاعمعست اقم « ىبلصلا ططختلا »
 ٠ هفاقتشا ردصم نع ةثطاخ ةركف ىلا ىدؤي دق للضم ريب انيأ ىف وهو ٠ ةعبدألا
 سئاتكلل ىقيرغالا بيلصلا لكش ىلع ىذلا طقسملا نم قتشم هنأب ىحوي نأ لمتحي ذا
 « ىمالسالا طقسملا ىف بيلصلا لكش ةنبلا دجويال ثيح « امهنيب ام ةلص كانه لمجبأل ل ( والاب ء 11/1 2 ملا < م١ : ش ) نيطيطختلا نيب ريبك قراف دجوي امنب ٠ةيحيسلا
 تالاملا عيمج ىف ةيواسم تسيل  مسرلا ىف حضاو وه امك  تانويالا ضورع نأل
 دوجوملا بيلصلا لكش فالخب « هيلع حتفت ىذلا نحصلا عالضأل ردن اميف الا -

 ةلفيأت, 11, 02. 240-234, 18. 137 طاق. 85-88. ١(
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 رباقملاو ةحرضالا ءانب

 (عاطقر ةيبيلصلا ةبق : ارماس ب 16 : ش

 لوصأ نم عبان ىمالسالا طيطختلا نأ نع الضف ٠ عونلا اذه نم سئانكلا طقسم ىف

 ٠ ىبلملا جذومنلا نم سئانكلا طيطختب اناتب اهل ةقالع ال ةقباس ةيمالسا

 اًضيأ عماوجلا هيلع تينب اناث اسيئر اجذومن تاناويالا وذ طيطختلا حبصأو

 هانيأر ىذلاو « هلوح تالظلاو طسوألا نحصلا نم نوكملا ىوبنلا جذومنلا بناج ىلا

 ىمالسألا ملاعلا ىف بنج ىلا انج ناجذومنلا راسو ه ةئيدملا ىف لوسرلا دجسم ىف

 رشاعلا نرقلا ىلا (م18) ىرجهلا سداسلا نرقلا رخاوأ ذنم رصم ىف ةصاخو

 * (م15) ىرجيلا
 ايثيثت

 ىنعم ىأ نم ولخي نآرقلا ناف ةحرضألاو نفادملا ءانب ىلع ىنيدلا لماعلا ريثأت امأ

 لوسرلا ثيداحأ ىف نأب ادئاس اداقتعا كائه نكلو ٠ اهئانبل مالسالا ةيهارك نمضتي

 ثيداحألا كلن ةحص شقانن نأ انصاصتخا لاجم ىف لخدي الو ٠ كلذ ىلع لدي ام

ا لاجر راظنأ تحت عضن نأ بجاولا نم دجن اننكلو ٠ اهتحص مدع وأ
 نيصتخلا نيدل

ميركلا لوسرلا نأ : ىهو عوضوملا اذهب لصتت ةماه ةلحالم
 ةرجح ىف نفد دق 

 كلن غلبم نع لؤاستلل وعدي رمأ وهو ه ©20ناردجو فقس اهل ناكو « ةشئاع

اك ول هنأ نعو « ةحصلا نم ىبنلا ىلا تبسن ىتلا ةيهاركلا
 اقح كلذ ىف اددشتم ن

 اوبنجتي نأ مهيلع حلألو < هلجأ وندب هساسحا دنع كلذب هراصتأو هباحصأ ىصوأل

 5 591 - 906 !1 نص © ( ج : ( يزاجح ةعبط ) ماثه نبأ ةريس ()

 هو



 رباقملاو ةحرضالا ءائب .

 20 ٍ ةودق وهو - هند

 1 هتاسيح ىف نيملسملا
 ناكم ىف  هتومو

 ىتح « ءانب هيلع
 نم رمألا ستي ال

 © ةيعلسملا لع ءدبب
 ؛ كلذ نم نوذختيو
 . اهيلع نوريسي ةنس

 حلي مل ول ىتحو
 ان كلذ ىف لوسرلا
 هراصتأو هباحصأ لفغ

 ىف هد ةهلالد نع

 ةشئاع ةرجح ىف

 هب ىصوأ الل اهتفلاخمو
 ثيدحلا ةحص ىف ككشتلللاجملا كرتت ةظحالم ىهو . اححص كلذ ناك ول « لوسرلا

 مدع ىلع ىداملا ليلدلا نيبو هنب براضتنم دجوي امل « لوسرلا ىلا بسن ىذلا
 ىف درو اميف رظنلا ةداعا ىلا نيدلا لاجروعديو < ديشم ناكم ىف نفدلا ةهارك

 . بتكلا نم هريغ ىفو , عوضوملا اذه نع ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتك

 كلذ نأب < ةحرضألاو روبقلا نم نييومألا راثآ ولخ نيخرؤملا ضعب رسفيو
 مدهو بيرخت وحن نيبسابعلا ءاجتا ىلا عجري لب اهئانبل مالسالا ةيهارك ىلا عجري ال
 اودمعو مهيلع اوضقو ةيمأ ىنب نم ةفالخلا اوعرتنا نأ دعب رئامعلا نم عونلا كلذ

 ريغ عضاوم ىف مهماظع نفدو مهروبق شنو مهتحرضأ ةلازاب مهاركذ وحم ىلا
 نييومألا روبقب هولمف ام لثم مهروبقب لمفي نأ نم نيساملا ةيشخ لعلو ٠ ةفورعم
 ةدع رفحب كلذو « ةققحلا اهعشاوم نع سانلا ليلضتو مهروبق ءافخا ىلا مهتعفد دق

 رصعلا نم رثعي ملو ٠ ؟9اهلاعم ءافخابو ةددمتم تاهج ىف دحاولا صخشلل روش

 برق « ةيبيلصلا ةبق » مساب فرعي دحاو حيرض ىلع الا قارعلا ىف لوألا ىماسلا
 ١168 ( ٠59 : نش ) ارماس

 , ةمبرالا بهاذملا ىلع هقفلا باتك : فاقوالا ةواؤو 0000) ٠
 ص عاام 11, 2. 285, ؟نلب 8. 2 . 18 1 ص 25 5 جا «(رلالا نبا) ربق ةئام هل رفح روصنملا رفمج وبأ تامامل ()

 8ر11, جم. 6-283, 11م5. 6-225, 21.79 8 ز 5906 قعدمانلا 22 9-2827, اه 59 :
 مىعطمعمأ. 2علمعر 1, 6-83:.29ب 818. 33, 111, 21. 18.
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 قارعلا ةيداب ىف ةركملا روصقلا

 رضيخالا رصق : قارعلا ةبداب ب : ض

 ركام
 ( طقم ])

 وجلا نم اياقبلا روظنم

 ان رصعم ىف ةيبرعلا ةرامعلا
 < رضيخالا رصق : قارعلا ةيداب لاب : ش
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 ةيمالسالا ةيبرعلا رودلاو روصقلا
 00 ا

 خيرات ىلع انوع ةمبرأ نم جاوزلاب نيردتقملل ىمالسالا عرشلا حامس ناكو
 اهتييس نكماو قارعلاو ماسلا ىف ةيدابلا ىف اهيلع رثع ىتلا ر هقلا ضعب

 لع اهنم رصقلا هيوتحي ال كلذ « ىماسلاو ىومالا نب رصملا نم ءارمآو ءافلخ ىلا

 رصعلا ىف روصقلا كلت هب خرؤت اللد عيزوتلا اذه ذختا دقو ٠ نيرخآلا نع
 م67 ١1/4( : ش < #١1 : ش) ماشلا ةيدابب ةبوطلا رصقو ىتشملا رصق لثم « ىمالسالا

 رصف لثمو ٠ (م/44) هلا ماع ىلاوخح ىف « ىتاثلا ديلولا رصع ىلا ناسنيو

 < '(1177/ - ١85 :ش) ةفوكلا ةئيدم نم ىقرشلا بونجلا ىف قارعلا ةيدابب رضنخألا

 نع دعتبل روصنلا مع نبا ىموم نب ىسيع رصقلا ديش نيح « روصنملا رصع ىلا بسنيو
 ٠ (مالا/8) هىا"1 ماع ىلاوح ىف هديش ىذلا رصقلا كلذ ىف لزتميو « ىماعلا طالملا

 نم ءارثلا ىطسوتمو نيردتقملا لزانمو روصقلا تاميمصت ناف ىرخأ ةهج نمو

 صيصخت اهيف ىعاري ناك ذا ٠ ءاسنلا باجح ةيحان نم ىنيدلا لماعلاب ترئأت دق بعشلا

 راوز نم هابرغلا راظنأ نع مهبجهل تيبلا لهأو ءاسنلا تارجحو تاعاقل اهنم ءازجأ
 تاناويا مهلو « ءاتشلا مايأ لمعتسم ةلفقم تاعاق لاجرلا نم نيرئازلل ناكو ٠ ناريجو

 امك فيصلا ىف فطلملا ءاوهلا اهنم لبقتسمت ةفوشكم ةينفأ ىلع ةحوتفم « دعاقملاب ىمست

 رئاسمعلا ىف باجحلل ةبسنلاب الهس رمألا اذه نكي ملو ٠ هناكم ىف هركذ ءىجيس
 عمج ©« عوبرلاب 8 ةامسلا نكاسملا ىهو ةريقفلا بعشلا تاقبطل ةصصخملا ةلكسلا

 ةلئاع نكست تارجحلا نم تاعومجمل ةكرتشم هاس تارود كانه تناك ذا ٠ « عبر »

 : ٠ رثكأ وأ اهنم ةرجح ىف ةدحاو

 اينيثيل

 لاستغالاب رهطتلاو ةمئادلا ةفاظنلاب رمألا هنم ةريثك عضاوم ىف نارقلا نمضتيو
 لزانمو روصقلا لخاد سائلا نم ةصاخلل تامامحلا ءانبب نومتهي نيملسملا لعج امم
 ناكو ٠ هئاقبط فالتخا ىلع بعشلا اهمؤي. « ةماعلا تامامحلل رئامع دسشتبو « نيرداقلا
 ذا ٠ ةرهدزملا ةمالسالا روصعلا ىف ةيعامتجالا ةاحلا ىف نأش ةماعلا تامامحلا هذهل
 هحيورتلاو مامجتتسالل اهيف نيقتلي « عوبسألا مايأنم رثكأ وأ موي ءاسنلل صصخي ناك
 ٠ لاجرلا اهلخدي ال نهل ةصصخم تامامح ىنبت تناكو

 تناكو ٠ ءوضولا ةضيرف ةالصلا ضئارف عشت ىنلا مالسالا تامزلتسم نمو

 >0 عداه 1, مو. نوو33و, لوك. ةوسوق7, هاه 5730: 0
 1طن, 11, مه. 100-50 زهق. 35-69, 214. 5-21. (9
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 مس ب للا

 ل لا م ل مم

 فاقوالا  ةاضيملا
 حو م قا

 0350 د ل

 وأ بيببألا نع ام عوب انايحاوا © سوح. نما ةاقيم >قوألا هجاتستلا دورت

 كلن نم اياقب انلصن ملو ٠ ءوضولا ةضيرفب اوموقيل نيلصملا ىلا ءالا لمحمت تاونفلا

 ىف ةياعب ىظحت نكت مل اهنأ وديو « مالسالا نم ىلوألا نورفلا ىلا عجرت عاونألا
رج ببسب بارخلا اهبلا قرطني ناك ام ناعرسف « ءانبلا وأ ميمصتلا

 برستو اهيف هامل ناي 

 ناكم ىف مضون: تناك تادحولا كلن نأ نيخرؤملا لاوفأ نم مهفيو « اهل. ةبوطرلا

 ( م ١ ) ىرجهلا عباسلا نرقلا ىلا كلذك رمألا ىقبو *. ةسردملا وأ دجسملاب قحلي

ف اهضعب عضوف  رصم ىف ةصاخو  ةأضيلاب ىنع امدنع
 , فوشكللا نحصلا طسو ى

 اهميمصتب نويرامعملا ةيانع تداز امدنع كلذو « ةيفرخزو ةيرامعم ةيمهأ تيستكاو

 :5301-5١3 ( ٠ ش ) اهتفرخزو
 اتيفل

 سابيحألا ماظن روهظ ىمالسالا رصملا ىف ىنيدلا لماعلا ريئأت جئاتن مهأ نمو

 نيطالسلاو ءافلخلاب عفد ىذلا وه ىنيدلا عزاولا ناك دقف ٠ فاقوألاب مويلا ةفورعملا

 تديش ىتلا ةقلتخملا ةينيدلا رئامعلاو ةدابعلا رود ءانب ىلا سانلا نم نيردتقلاو ءارمألاو

 ةليسألاو تاناتسراملاو تاواقتاخلاو دجاسلاو سرادملا لثم < مهمفنو سانلا ريخل

 تاراقعلا سبح ماظن عاشا ىف اسم ةسفن عزاولا اذه ناكو . اهريغو بيتاتكلاو

 موقي نم شامم ىلعو رئامعلا كلت ةنابص ىلع فرصلا ىف اهتلغب عفتني ىتح ىضارألاو

ثآ نم ريبك ددمب ظافتحالا ىف رثألا ربكأ هل ناك امم ٠ اهتاصو اهتمدخ ىلع
 : اهرا

 ٠ ظنحلا نم ةدج ةلاح ىف اهضعب لاز الو

 انينين

 تحتااو ريوصتلا نم ةلكشتلا نونغلا ىلع مالسالا ريئأت نأ ةلهو لوأل ودي دقو

لا رصعلا ىف ةرامعلاب هحضاو ةقالع هل نكي مل
 عيمج ىف لاحلا ناك املثم ىمالسا

 اهناجتل نوحتيو « ريوصتلاو تحللااب اهيف نومتهي سانلا ناك ىتلا ىرخألا روصعلا

 ٠ هريغ وا ىنيدلا عونلا نم تناك ءاوس « ةيرامعملا ةعطقلا جارخا ىف ماهسالل ةصرفلا

 ةيهرلا لاخدال دباملا ىف ليئامتلاو روصلا نومدختسي نايحألا بلغأ ىف اوناك لب

 ءهميلاعتل عوضخلاو نيدلا ىف ىتافتلا ىلع مهثل ةليسوكو « سانلا بولق ىف عوشملاو

 ٠ ىمالسالا رصعلا ىف اذبأ ثدحي مل رمأ وهو

 ةيليكشتلا نونفلا ىلع رشابم ريك ريثأت اذ ناك ىمالسالا نيدلا نأ عقاولا نكلو

 اهنقالع ىلع رشابم ريغ ريثأت اذ ناع امك < ةبحان نم
 يحال نم ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلاب

 ىرخأ ٠
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 ةيليكشنلا نولفلاو مالسالا

 ىمالسسالا نيدلا ةيعا 7 ىف داقتعالا داس ىلوألا مالسالا روصع ذنم هنأ كلذ

 اناديم عوضوملا اذه حبصاو ٠ ةيحلا تانئاكلا نم لجو زع قلاخلا هعدبأ ام ةاكاحمل
 هيف ىلديو « هثحب ىف مهنم لك مهسي « رانآلا ءاملعو نيدلا لاجر لوصيو هيف لوجي
 نأب داقتعالا ىلا ليمب نم نيثحابلا ءالؤه ضب نمف ٠ راكفأو ريضت نم هل نعي امب
 نأ نم سائلا عنمل كلذو « ةرشابم مالسالا راشتتنا رئا تماق دق هذه ةيهاركلا ةلمح
 «يرخا ةرشدرزاا ولا .ةداع ىلا مهب ىدؤي. دق امم « ليئامتلاو روصلا ميركت ىلا اودوعي

 تناك ىتلا مانصألا ميطحتبب رمآ « ةكم حتف دنع لوسرلا نأ نم ىور امب نودهشتسيو
 تاماعدلا ىلعو < لخادلا نم اهناردج ىلع ةموسرم تناك ىتلا روصلا ةلازاو ةسكلاب
 ٠ ؟لاهنقم لمحت ىتلا

 ةاكاحم نع ىهنلا نمضتت لوسرلا نع تيور ثيداحأب اضيأ نودهشتسي امك

 * كلذ لمع ىلع نيروصملا نم أرجت نمل ديعولاو « هلا ةقلخ
 فدهي. مل امنيب ميركلا لوسرلا نأ ىلا ءاملعلا كئلوأ نم رخآ ضعب بهذيو

 ىف اددشتم نكي. مل هناف روصو نائوألاو مانصألا ةدابعب قلعتي ام لك ليزي. نأ ىلا الا
 « حسملا ديسلاو ءارذعلا ةديسلا ةروص لازت الأب رمأ هنأ للدب < كلذ ادع ام ةلازا
 لخادب تاماعدلا ىلع ةموسرم تناك روص ىهو « ةقباسلا ةياورلا ةقب ىف درو امك
 ىف أدبي مل ةقلطم ةفصب  ليئامتلاو روصلا ميرحت بهذم ناف كلذ ىلع ءانبو ٠ ةبعكلا
 «ىبباعلا رصعلا ف ثدح دق كلذ نوكي نأ لمتحملا نمو «لوسرلا رصع دمب الا مهبأد
 ةيهارك ىلع لدي حيرص صن نم الخ دق نآرقلا نأ ىلا ىأرلا اذه باحصأ دنتسيو
 نوكت دق اهناف ةيهاركلا كلت ىلا ريشت ىتلا ةيوبنلا ثيداحألا امأ ءديرحت وأ ريوصتلا
 ةلودلا مايق دعب لوسرلا ثيداحأ نيودتب ءىدب امدنع ترهظ ىنلا ثيداحألا ليبق نم
 ضعبنأ كلذ ىلا اوفاضأ مث ٠ ( م ه ) ه* نرقلا ةيادب ىلاوحف ىأ « ليلقب ةيسابلا
 عضوي. مل اذا روصلاب اشوقنم ناك ام لامعتساب حامسلا ىنمم نمضتت ثيداحألا كلت
 3 . © كلذ را رادج ىلع اقلمم نوكي نأك « مارتحا وأ فيرمتتب هسيف لحي ناكم ىف

 الخ ال هنأب ءارآلا كلت ةعومجم نم صلخ نأ انثكمي هناف رمأ نم نكي امهمو 8

 .1:ص(6 ؟ ي ؛ هكم رابخأ : ىقرزالا )١(
 د ل 5 . "ايي وتمو 10 ةةاعسر مو. 7 تعب 8لاقشم قر جو. 20973 © )0 :( 1. 15 تاحفص ) السالا .ريوصتلا : هباتك ىف اضيأ عوضوملا اذه : دا : و اضيأ عوض انابيلا نسح روتكدلا لوانتو ©« ضرملا اذه نم هصلختسا ىذلا هبار ركذو هيف هولدب ىلدا مث « عوضوملا اذه لوح تراد ىتلا تاشتائملاو ءارآلا مظعم ضرمتساو © ( 159 - 111 تاحفص ) روميل هي 3 ريوصتلا باتك يف ٍباهساب عوضوملا اذه نع نسح دمحم ىكز روتكدلا موحرمللا بشك ([) 1
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 ةيليكشتلا نونفلاو مالسالا
 ششي

 تفولا نيسن : ىه ةدحاو هغشن ىف رصحني فالخلا نكلو « ةيهاركلا كلت دوجو ىلع
 ءاةيح تانلاك نم هللا هقلخ ام ريوصت نع ىهنلا كلذو هيهاركلا كلت هيف تادب ىذلا
 وحنب اهدمب وأ ةيمالسالا ةوعدلا ةيادب ىف ريوصتلا دض ةلمحلا ماق تفو ناك ءاوسو
 ةطاحا ىه ةحضاو ةجيش هل تناك ةيهاركلا كلنب داقتعالا دوجو ناف « نامزلا نم نيئرف

 نم ةقيرط هيأب ةيحلا تانئاكلا ريوصت ىلع عيجسشتلا مدع نم وجب نيملسملا نينانفلا
 ةقباسلا ىرخألا زرطلا ىف نوئانفلا اهب عتمتي ناك ةيرح مهيلس دق رمأ وهو ٠ قرلعلا

 ةئصلاو ةيدنهلاو ةيامورلاو ةيقيرغالا نونفلا لم « هل ةرصاعملاو مالسالا ىلع

 506 اهيف ةضهنلا رصعو ابوروأ ىف ىطسولا روصعلا نونفو ةيناساسلاو ةحيبسلاو

 عجش ىف رونفلاو ريوصتلل مالسالا ةيهارك نم مغرلا ىلع هنأ ظحالملا نم نكل

 هيحانلا نم ىنفلا جاتنالا ىلع رئاؤي مل كلذ ناف ىمالسالا رصعلا ىف ةيليكشتلا نونثلا .

 دق هنأ كلذ ٠ بولمالاو عباطلا ىلع هريئات ردقب 2« فحتلا تايمك ىلع ىا ةيددعلا

 ةموسرم روص اهيلع هفلتخملا هيمالسالا ملاهألا نم ةريثك ةينف تاجتنمو فحت انتلصو

 ةئيدحلا روصعلا ىف تعضو ىتلا سياقملا ءوض ىلع اهانصحف اذا نكلو ٠ ةروفحم وا

 رصع ىف مت « ةيامورو ةينانوي نم ةيكيسالكلا ةيبوروألا نونفلا تايرظن ىلع تسسأو
اهاوتسم ناف  هيفرشلا نونفلا رظن تاهجو نع اريثك فلتخت سياقم ىهو  ةضهنلا

 

 ولخلاو حيرشتلاو بسنلا ىف ةميطلا مارتحا نع دعبلا ثيح نم افيعض دعي دق ىنفلا

 جرخي ال ذا « هفطاملاو عوضوملا نعو < ةكرحلاو ةيوبحلا نع ريبتلا قدص نم

 بولسأ ىف ةروص وأ ةصقل الجسم نوكي نأ نع ىمالسالا ىريوصتلا عوضوملا
 رورم عم ركذي روطن اهبصي مل ةئراوتم ةيزمر“ ةيديرحت ةقيرطبو « ىحالطصا

 ١ * ةيريوصت ةلواحم ىلا هنم ىفرخز عوضوم ىلا برقأ وه لب ٠ نمزلا

 نيدلا ةيهارك لماع ىلا هلك ىديرجتلا عباطلا اذه بستن ال نأ بجي نكلو

 , « اهلافغا حصي ال نونفلا خيرات ىف ةفورعم ةققح كانهف ٠ بسحف ريوصتلل ىمالسالا

 ليت ةخيراثلا اهروصع ذنم تناك ميدقلا قرشلا دالب ىف ريوصتلا بيلاسأ نأ : ىهو

 رولتملا نيوكتو حماللاو عاضوآلا ىف ىحالطصالا وأ ىزمرلا بولسألا ىلا امئاد

 دلا ىلا ةيعيبطلا بسنلاو ىحيرشتلا بئاجلا لمهت مل نكلو + هتايوتسم عيزوتو

 ضعب ىفو ىطتزيلا نفلا ىف الا مهللا « ىمالسالا ىبرعلا نفلا ىف هيلا لصو ىذلا

 روصلا ىف ميدقلا ىفرشلا بولمألا تازيمم حضتتو ٠ ىناساسلا نفل| تاجتنم

 ىسسيلهلا نفلانا لب ٠ ةيصلاو ةيروشألاو ةياوعرفلا روصملا نم توحنلاو لئئامتلاو

 بقرشلا ىلا هعم ردنكسالا هيلج ىذلا ىقيرغالا نقلا وه انلق امك هساسأ ناكو  هسفن

 ىلا



 ةيليكشتلا نونفلاو مالسالا

 عضخ امك < قرشلا ىف ةدئاسلا ةيحالطصالا حورلل عوضخلا هئازيمم نم حبصأ دف

 ىبرعلا نفلا نوكي نأ نذا ورغ الف ٠ ىطن زيبلا نفلاو ىئاساسلا نفلا ك5 اهل

 زاربا ىلع ريوصتلل مالسالا ةيهارك تدعاس مث « قيرطلا سفن ىف راس دق ىمالسالا

 لاكشأ ريوحت ىف نوملسملا نونانغلا داز دقف < ريك دح ىلا ىدي رجتلا ءاجتالا كلذ

 ماعلا نيوكتلا ىف ال احضاو امباط ىمالسالا ىبرعلا ريوصتلا ذخأ ىتح ةحلا تانثاكلا

 كلذ ريغ ىلا حمالمو ليصافت نم ىرخألا هيحاون عيمج ىفو لب بصحف عاضوالاو
 ءانثا ىف اهب رم ىتلا لحارملا لاوط هذه هصئاصخ ىمالسالا ىبرعلا ريوصتلل تيقبو
 / ٠ ةيمالسالا راطقألا عيمج ىف هروطت

 روتفلا لفآلا ىلع وأ  ريوصتلل ىمالسالا نيدلا ةيهارك نأب نذا لوقلا قكمتو

 هنكلو < ىنفلا اهاوتسم نم فعضت مل  ةيمالسالا ةيبرملا ةيليكشتلا نونفلا عشت ىف

 قافا ىلا اهب لصي ناك ىذلا ةداتعملا روطتلا لحارم ىف ىعببطلا جردتلا نع اهفاع

 ٠ ىرخأ نونف ىف ثدح املثم « اعيجنشتو ةيرح اوقال دق نونائفلا ناك ول ةديدج

 ةيليكشتلا نونفلل مالسالا ةيهارك ريثأت ىدم ىف ةياث رظن ةهجو كانهو
 مت ىتلا  ليئامثل و روصلا نم اريبك ًاددع نأب لامتحا دوجو ىه « اهيلع اهجئاتنو

 ىديا ىلع تفلتأ وأ ترمد دق  ةيهاركلا كلت نم مغرلا ىلع اهنم ريثكلا لمع
 ةثوروملا تادقتعملاو دلاقتلا ةفرحب نينمؤملاو < ىنيدنلا سوهلا ةجرد ىلا نيفرطتملا

 هوجو باصأ روص ةدع انتلصو دقلف ٠ ميرحتلا كلذ وأ ةيعاركلا كلب ىدانت ىتلا

 ةيرئالا تافلخملا نأ نظن انلمحي, امم « دوصقم فالتاو دمعتم هيوشت اهيف صاخشالا
 ىفتخا ةريبك تاعومجم نم بناج الا ىه ام ةنولملاو ةموسرملا روصلا نم انتلصو ىتلا

 0 ٠ دمع نع اهلافخاب وأ اهريمدتب اهنم ريثك
 ةيبرعلا ةيليكشتلا نونفلا نم تافلخملاو رانآلا نيب رشي مل هنأ اضيأ ظحالملا نمو

 1 لئامتب اهتمست نكمي ىلا ةحيرصلا ليتامتلا نم ردان ددع ىلع الا ةيمالسالا

 اهنمو < زئوربلا وأ ساحنلا نم ةعونصم رويطو تاناويح ةئيه ىلع اهضعب اناصوو
 ناوأك هلامعتسال ىطسولا روصملا ذنم سئانكلا ىلا هرمأ لآ من « نويبوروألا هانثا ام
 ىمطافلا رصعلا ىلا اهنم ددع بسنيو ٠ « ليئاماوكأ » مساب فرع ىتلاو 2 سدقملا ءاملل
 ةردانلا ةيفرحلا ليئامتلا نم عطق ضب ىلع رثع امك ٠ ''ىنالمالا برغلا ىلاو
 ليئامتلا لمع ىف عافدنالا اوشاحت دق نيملسملا نينانفلا نأ ىلا عجرت دق « نيمدا ةشيه ىلع اهنم ناك ام ةصاخو « ليئامتلا ةردنو ٠ "ىقوجلسلا رصعلا ىلا بست

 نييمطافلا زونك 5 نسح دمحم ىكز )١(
 ونمو هع 2عدامم قمار "ول. 19, 218+ ةهفز
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 ةيليكشتلا نونفلاو مالسالا

 امل « نيملسملا نينيدملا نم نوفرطتملا اهرمد وا اهفلتا مث  انتلصو ىتلا موسرلاو

 ٠ ةنولملاو ةموسرملا روصلا ىف ثدح

 ضعب قي راطقأ ىف نولمعي اوناك نيذلا وأ نييعيشلا نينانفلا نأب داقتعا كانهو 1

 اوناك « ىمطافلا رصعلا ىف رصمو قارعلاو سراف لم « ىعيسلا بهذملا اهلهأ

 سكع ىلع كلذو < ريوصتلل مالسالا ةيهارك وأ ميرحت ةركفل عوضخلا نم نيررحتم

 روص نم ةريك دادعأ نم الصو ام بسب داقتعالا اذه ءاجو ٠ نيشسلا مهنالمز

 رجحلا ىف ةتوحملاو فزحلاو طئاوحلاو قرولا ىلع ةموسرلا تاناومحلاو نيمدآلا

 ةفورعملا دالللا كلت ىف نونانفلا اهحتنأو <« شامقلا ىف ةجوسنملاو « بشخلاو صملاو

 ٠٠ ىعستلا بهذملا راشتاب

 ىومألا رصعلا نم انلصو دقف ٠ ىوق ىدام دنس هل سيل داقتعالا اذه نأ قحلاو

 ىلع ناولألاو طوضخلاب ةموسرملا تاناوسيحلاو نييمدآلا روص نم هب سآب ال ددع

 نم رخآ ددع انلصو امك . 0 ءاسفسفلاب ةموسرمو رجحلا ىف ةتوحنلاو ناردجلا

 ىف فارسالاو خّدبلا نع تاياورلا نم اريثك نوخرؤملا ركذ دقو ٠ 99 ىبانعلا رضعلا

 هنباو نولوط نبا رصع ىف رودلاو روصقلا نيزت تناك ىتلا روصلا ةرثكو فرتلا

 ةلق امأ ٠ 99 رمل نيمطافلا حتف لبق ماكحلاو ةالولا نم امهدعب ءاج نمو هيورامخ

 ةرثكل ةيسنلاب ىكولمملاو ىبويألا نيرصعلا نم ةينئاوملاو ةيمدآلا روصلا نم انلصو ام

 اوناك كيلامملاو نيبويألا نأ ىلع اللد هدحو دعي ال هناف ىمطافلا رصعلا نم فلختت ام

 كيلامملا ىلاغت تبني ام نيخرؤملا لاوقأ نمو ةيداملا ةلدألا نم انيدل ناف « افشقت رثكأ

 هعاوتاي ريرحلا سيلو رعاوجلاو ىللاو ةضفلاو بهذلا لامعتسا ىف صاخ هجوب

 مهريغو نويمطافلا هلمف امع < دز مل نا « لقت ال ةجرد ىلا فرتلا بورضب ذخألاو

 نم ريواصتلاب ةفوزم تاطوطخم انيلا تلصو دق هنأ ركذلاب ريدج وه اممو ٠ لق نم

 هبش روص اهلع بللا قرو نم ةعومجم هنم انيلا تلصو امك < 2 ىكولمملا رصعلا

 رصق ىف ةدوجوملا روصلا 4 5) - ؟) 3 ص « ىمالسالا ريوصتلا : اشابلا نسح ؛ رظنا )١(

 عسفيسفلاب ةمومرملاو نيلرب فحتم يف نآلا ةظوفحملاوىتشملا رصق ةهجاو ىف رجحلا ىف هتوحنملاو © هربع

آا عجارملا ىف هريغو كلذ لك رشنو رجفلا ةبرجن ماشه رصق ىف
 يسلم 1 29. 62-218, 303-289,: ةيئ

 "اهب 350-341 36-354 اع. ههسوت, 6و7: ةةمصنلمو (6.97.) : 1عطنعطوع هل-ةةنكادع, (0200, 1959).

 13سكءاق (082) : طلع ةئعلعععم بوو ةوعمتست, (8عماذمب 5927). ()

 ٠ 511 ؟ "لالا »)5 1 نص 21 : اج 2 ىريرقلا (»
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 ةيفرخزلاو ةيليكشتلا نوئفلاو مالسالا

 ةينفلا تاجتنملا عيمج ىف اعساو اراشتنا تاناويحلاو نيسدآلا ريوصت رشتنا كلذك

 اوناك ةقجالسلا نأ عم 2١ ٠ ىرغصلا اسآو قارعلاو سراف ىف ىفوجلسلا رصملا نم
 » ةنكمملا قرطلا لكب ىعيشلا بهذملا ةمواقم ىفو مهبهذملل بصعتلا ىف نيددشتم نينس

 ىف روصلا جاتنا ىف راثكالا نم اوجرحتي مل مهرصع ىف نينانفلا ناف كلذ 7

 زرابلا رفحلاو ناهدلاو شقنلاو مسرلا نم ةددعتم بيلاسأبو داوملا عاونأ فلتخم

 كلذ لثم نا امك ٠ كلذ ريغ ىلا ةشمقألا جسسا ىفو ساحنلا ىف تيفكتلابو رئاغلاو

 ٠ كانه دئاسلا وه ىنسلا بهذملا ناك ثبح سلدنألاو ةيقيرفا لامش ىف ثدح دق

 بهذملا ناك هنأب ىعيشلا بهذملا نع ةعئاش ةركف كانه ناف ىرخأ ةهج نمو
 نرقلا لئاوا ىف الا كلذك حبصي مل هنآ ةقيقْلاو < سراف ىف ةلودلل ىمسرلا

 ىف اوفلتخي مل نيينسو ةعيش نم نيملسملا ءاملع نا لب ٠ ىدالملا رشع سداسلا
 دنع ثيدحلا بتك ىف كلذ ىلع لدي ام درو دقو ٠ ريوصتلل نيدلا ةيهارك عوضوم

 9 نييهذملا

 ايقيتمل

 نينانفلا نم ربكألا ددملا نأ ىف ريوصتلل مالمالا ةيهارك جئاتن رطخأ لئثمتتو
 اهيف نودجيو دويقلا نم ولخت نونفلا نم ىرخأ نيدام ىلا فرصنا دق نيملسملا
 نيدابم ىف كلذ لك ىلجتو ٠ مهبهاومو مهتاراهم راهظاو ةينفلا مهزئارغ عابشال ةيرح
 اوركتباو اولاجو اهف نوملسملا برعلا نونانفلا لاص دقف ٠ ةفلتخلا اهعاوناب ةفرخزلا
 نفلل لعج امم « ةيفرخزلا رصانعلاو تادحولاو تاعومجملاو تاعوضوملا ىف اوراوطو
 ءاهلك نونفلا رئاس نع هب زيمت ىذلا « ذاخألا ىفرخزلا عباطلا كلذ ىمالسالا ىبرعلا
 ييبكلا اهراطا قاطن ىف مضت ىتلا ةلماشلا ةدحولا كلن ىف ةيوازلا رجح هربتعن اننا لب
 ةطبارتملا ةلسلسلا كلت ىف روصعلا نم رصع لك ىف تماف ىتلا ةينفلا سرادملا عيمج
 ٠ برغملاو قرشملا ىف ةيمالسالاو ةيبرعلا راطقألا نم اهتاقلح

 ىفوك نم ةفلتخملا هعاونأب ىبرعلا طخلا نم نوملسملا برعلا نونانفلا لمج دقل
 فورحلا نم اوجرخأف + فراخزلل ةيسيئرلا نيداملا نم ان.ديم كلذ ريغ ىلا خسن ىلا
 اهلك اهنم جتنيل تارابعو تاملك ىف عمجتت ةفرخزلا نم رصانعو الاكشا اهفارطاو
 رصانع ةريثك ناححأ ىف اهدكؤنو اهزربتو « مغانتم ىنف عاقيا تاذ ةيفرخز تاعوضوم

 ١ عيسمر نأ 5ىوامم ةكار بواق. ا-ال1. 1
 : . ؟. ل 18 : يم 6( ىمراغلا ريوصتلا : نسح دمحم. ىكز ؛« 066 : ص « برعلا دنع ريوصتلا : دوحيت دمحأ (0
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 كسبارالاو مالسالا

 ا ع ع
 ا

 يي

 هب اونيزو « اهلامجو اهسح نم ديزتل اهم ىعلح ىونسم ىف تعضو هيسدنهو هين

 ٠ هيكرخز فحنو ةرامع نم نونفلإ تاجتنم

 اوجشأو اهب اوفلأ ةديدج اعاونأو اولا هيسدنهلا لاكشالا نم اوركتبا امك

 رعاسملا ىلع رطيست ىتلا هقرخزلا تايولدلاو تادحولا نم اهل رصح ال ادادعإ اهنم

 نم ىمالسالا نفلا هب صتخا اه ىلا لف نم انرشا دفو ٠ حايترالاو ةوشنلا تعز

 18١ < 168 ( ٠ : نش ) هيمجللا قابطالا وه هيسدنهلا فراخزلا نم 7

 لاكشأ ىف رامثو روهزو قاروا نم هيئابنلا رصانعلا نم الفاح الحس اوحتناو

 كياشتو ىنشتو ىداهنن اهولعج « ديرف ىمالسا ىبرع عباط تاذ ةروحم هيدي رحبت

 رهبت عئاور اهتاعومجم نم جرخنن هيسدنهلا تادحولاو ةفوكلا تاباتكلا عمو اهضعب عم

 نويروالا نونانعلا قلطأ نا ةقرخزلا تاراكتبالا كلت هعور نم غلي دقلو ٠ راصبالا

 ىنح رصانلا اهف ثياشت هفرخز تانيوكت هيا ىلع كن856806© « كسبارا » ةملك

 ٠ نوملسملا برعلا نونانفلا هعدبأ ام هيسشي ام اهنم جتني ثيحب هيمالسا ريغ تناك ولو

 ةلاصا نم هلا اولصو امل ريدقت ربكأ ىلع ىوطني برعلا ىلا كلذ ةيسن نأ كش الو

 ٠ مهريغ هى مهزيإ مل ! ىدلا رامضملا اذه ىف مهلضفب افارتعاو مهفراخز ىف

 رثألا ملاعلا هيك امم سيتقت انناف ريبكلا اهراشتاو ةملكلا كلت ةيمهأل ارظنو

 « تاغللا ىف قلطأ ىبوروأ ظفللا اذه » : ىليام ءكسبارأ» ةملك نع دلفزتره ىناملألا

 2 ايد جالو ماع هرب ىمالسالا نفلا فراخز ىلع ةسئرفلاو ةيناملالاو ةيزيلجتالا »

 ٠ ثدح امل ةبوروألا هضهنلا نف فراخز ىلع ضعللا اهقلطأ دقل لب ٠ ٠ صاخ هجوب ه

ك ىتلا ةضهنلا نف فراخز نيبو ةيمستلا هذه ىنعم نيب جزم نم 0
 8 ةيارغلاب زيمت تنا

 « تفشتكا ىتلا ةيكسمالكلا فراخزلا ىلا ةيس م 2 020ةقوضنع ظفل اهيلع قلطاو »

 « اهطغت ىلا هِفآلاب ترهظ ىتلاو « امور ىف 1618 ستق تامامح تادحو ىف ه

 فراخزلاو روصلا ىلع قلطأو < 2 ©2هغم»ب هلاطيالاب تمس فوهك ة هثه ىلع »

 ةصاخو ةضهنلا نوتق فراحز نأ كلذ ىلا تنغأ ع ل اهف ةفشتكملا »

 « ةدع ىلع ىوتحت تاطوطخملاو بتكلا فراخزو ندامملاو فزخلاو جيسللا ىف ه

 فراخز ىف اهنم رصانع اضيأ دجوت امك « ىمالسالا نفلا فراخز نم رصانع »

 5 ةسنكو 21 افاب ىف لئاخم سيدقلا ةسنك لثم اللاطيا ندم سئانك »

 .«5 80ةدهتن66 وكيمود سي دقلا ةسنكو « فطعقامت ئسسأف سس رف سيدقلا ه

 « فراخز ىلا « كسبارأ ٠ ةملك لقتتت نأ لهسلا نم لمج كلذ لكو ٠ ايئولوب ىف ه

 ذريو ٠ هيلا انرشأ ىذلا نسمامعمو ىمسملا عونلل تاذلايو اهسفن ةضهنلا زارط »

 « هراهدزا جوأ ىف وهو ةضهنلا زارط ىلع صاخ هجوب ىمالسالا كسبارألا ريثأت »

"6 
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 كنسبارالاو مالسالا

 ٠« كلذ عصب .٠ هيارخ جرابنل ةدوصقم ةاكاحم ىىأ عجري. وهو ريخألا ءرصع ىفو 5

 ء .٠ بتكلا فراخز ىف تاذلابو ىناثلا ىرنه رصع ىف ىسرفلا ةضهنلا زارط ىف »
 : عام طاقاصو» رتولف تسل ةيقرخزلا لامعألا ىف ةصاخو اناملأ ىف كلذكو :

 ٠62 جرس رون ةنيدم ىف الذنعتا 5مانق سيلوس ليجريفو »

 ء اذهل نونفلا خيرات ءاملع نيب هيلع اقفتم حبصأ ىذلا ىققحلا ىنمملا امأ م
 ٠ ماع هجوب ةيمالسالا راطقألا نونف نع ربعي وهف «كسبارألا» ىأ ىبرغلا مسالا »
 « نع اهلصف بعصير هنأ ولو « ةتاشثلا فراخزلا ىلع تاذلاب قلطي. نأ قحلا نمو ه

 « تانئاكلا لاكشأو ةيباتكلا رصانملاو لئادجلا ةطرشأ لثم ىرخألا فراخزلا ىقاب ه
 ٠ لاكشألاو رصانعلا هذه لاثمأ لمشي ىتح ىنعملا دتمي نأ هعم نكمي امم ةيحلا ٠
 « ٠ رضاحلا انتو ىف عئاشلا ىضملا وهو ٠

 م كانا «كسروم» ىه «كسبارأ» عم ىزاوت ىرخأ ةملك ترهظو 0

 « فراخز نع اهزيسمتل ىمالسالا برغلا ىف ةيمالسالا نونفلا فراخز ىلع قلطنل ٠
 ةمالسالا فراخزلا لمست تلاذ ال «كسيارأ» ةملك نكلو يىمالسمالا قرشملا

 ء م كروم » ةملك تحبصأ امني « برغلاو قرشملا ىف ماع هجوب اهلك ةيتابثلا »
 ء ةفصب ىمالسالا برغملا ىف ةيمالسالا نونفلل ةيبوروألا تافللا ىف مدختست »
 « ٠ ةماع :

 عبت ىلا « كسبارأ ٠ ةملك نع فيرعتلاو حرشلا اذه دعب دلفزتره لقتاو
 امك  لوصألا كلت رصحف ٠ ةيمالسالا ةتانلا فراخزلا اهنم تقتشا ىتلا لوصألا
 ةيقيرسغالا ىأ < ةيكيسالكلا فراخزلا قاطن لخاد ىف - نيقرشتسملا ةداع ىه
 . © ةيامورلاو

 نأ نع الضف « ريك دح ىلا قاطنلا اذه نم قيض دق دلفزتره نأ حضاولا نمو
 ًالمتو « ىمالسالا رصعلا نع ةليوط ةينمز ةرتق اهلصفت ةيكسالكلا فراخزلا هذه
 كلم نم بساور هيف جرتمت حضاو ىقرش عباط تاذ ىرخأ نونف ةينمزلا ةرتقلا هذه
 ىهو « قرشلا راطقأ ىف ةليصأ قاوذأو بلاسأو اهرصانع عم ةيكيسالكلا نونفلا
 ٠ ةيسنيلهلاو ةيناماسلا نونفلا

 ٠ ىطنزييلاب فورعملا ىقرشلا ىحيسللا نفلا اهنع دلوت وأ ةريخألا ثرو دقو
 ىحسملا نفلا كلذ ماق دقف ٠ ةيشنيلهلا نونفلا سرادم نم ةرخأتم ةسردم انيأر فوهو .

 تع قعوطعملعر (1949) : عنووعا (ةل) : 5نلك وع ماتم 18930 11210 : ممم مل هك 1ةافسسر (19150)) 0 1, 22. 67-363 : 1عتطمعأ (8) : فلي
 ١

 ؟



 ةيفرخزلا نولفلاو مالسآلا

 هصاخبو . ريثكلا اهلا فضي وأ اهنم ريغل ملو ةتسلهلا دودلا نم نيتم ساسأ ىلع

 .( 6 جلا م1963 ض٠ العا ) ءروطتو هتاش' نم ةركملا لحارملا ىف

 قفاو ام اهم نوملسملا برسعلا نونانفلا راتخا ىنلا ىه هيريشلا نونلا كب

 نأ دعب هصاخلا مهفب رطب اهورهص مث هفرخز دلاقتو رصانع نم مهتاوذاو مهجازم
 مث« هملاخ ةيمالسا فراخز هلك كلذ نم اوجرخأو « اهوركتبا رصانع اهيلا اوفاضأ

 رحسلا كلذ هيحاون عيمج نم ىمالسالا نفلا ىلع تفضا ىتح « اهوروطو اهيف اوعون
 هرحس ريا تحت نوعفي نيبرغلا لمج ىذلا باذجلا ىلطلا رهظملاو ذاخألا ىفرشلا

 امك  رمألا لصو دق لب < هقرخزلا هتاعيزوتو هتادحوو هرصانع نودلقيو هتبذاجو

 هحسم اهف دجوي ىتلا ةيوروألا فراخزلا ىلع « كسبارأ» مسا قلطي نا ىلا  انيار

 ىهزا ىفو هزاهدزا جوأ ىف ةضهنلا رصع ىف ةصاخ « هيمالسالا فراخزلا ةوالط نم
 ٠ هلحارم

 انقمقيلا

 ىلع ىمالسالا نيدلا ريثأت ىحاون نم ةبحان ىلا ريشن نأ نم اسأب دجن الو
 قيرب هل اهتارخرزو ةقرخزلا عطقلا ءالط نم عون روهظ ىف حضنت ٠ ةيفرخزلا نونفلا
 ءىئدمملا قيربلاب كلذل فرعيو < ساحتو ةغطفو بهذ نم نداعملا نامل هبشنت ناولأو

 ىناوالا لامعتسا نع هب ةضاعتسالل هوركتبا دق نيملسملا برعلا نينانفلا نأب ىأر كانهو
 ىلا ىمالسالا نيدلا ليم عم قفتي ال اقرت دعت دف ىتلا < ةنيمثلا نداعملا نم فحتلاو

 ىنيدلا ءاجتالا كلذ نأ ودي نكلو ٠ 2 ةيويدلا رهاظملا ىف ىلاغتلا مدعو ةطاسلا

 برعلانم ءايرئألاو نيطالسلاو ءارمألاو ءافلخلا ناف بوعشلا ةماع هل خضر دق ناك نإ

 ٠ الاي هيلا اوقلي مل نيملسملا

 نم فراخز تاذ ةيفرخز تاطالب تمدختسا دق هنأ لياحتلا كلذ ةلثمأ نمو

 ه 74م ماع ىف ناوريقلا عماج بارحم لوح رادحلا نييزت ىف ىندعملا قيربلا

 ٠ (١ى 1 ض) 9 (ممحم)
 اننتيثيل

 : ىعامتجالا لماعلا

 نع ًاريثك ةيمالسالا ةيبرملا ةرامعلا روطت ىلع لماعلا اذه ريثأت جئاتت فلتخت مل

 عاضوألا اهنمو نيملسملا ةاح ىحاون ٍبلغأ ىف لخدت ىذلا « ىنيدلا لماعلا ريثأت جئات
 ٠ ةيعامتجالا

 )١( نص « رصم ىف ىمالسالا نقلا 3 نسح دمحم ىكز 5 9.0 - 104 *-
 فاشل 11, مو. 3ةوسور اوم. دوج اه 86, 86 هز ةلموتم (©) : تمنوماعو كك

 عاقكمدمع لع اه عملع ةكموهنمع لع 1هنعهب هلم

 اهني



 ىنايسلاو يعامتجالا نالماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 راطقألا عيمج ىف اهييترت ىف هقباطتم نوكت نأ ةيعامتجالا تاقبطلا داكتو
 ناك ءاوس ةمكاحلا ةقبطلا دوجو ثيح نم ىأ 5 مظنلاو عاضوألل ةبسنلاب ةيمالسالا

 « هنع ةبان رطقلا مكحيل هفيلخلا هني لاو وأ ريمأ وأ ناطلس وأ ةفيلخ اهسار ىلع

 نيتقطلا نيناهل ناكو ٠*نيررسوملاو راحتلاو هلودلا لاجرو ءارزولا ةقيط اهدعب ىتأت م

 ةطسوتملا ةقبطلا امأ ٠ فيكلاو مكلا ثبح نم ىنفلا جانتالا هبجوت ىف لوألا ذوفنلا
 لاحلا ناكو ٠ ىمالسالا ىبرعلا نفلا روطت ىلع سوسحم رثأ اهل سيل ةلق تناكف

 نونفلاو ةرامعلا نم ةيرثألا اياقبلا حضوتو ٠ بعشلا نم ةماعلا ةقبط عم كلذك
 نيبو ةرسوملا تاقبطلا تاجتنمب ةميظعلا هياضلا نيب ريبكلا توافتلا رادقم ةيقسطتلا
 نم ريثكلا ىقبف ٠ ةريقفلاو اهنم ةطسوتملا « ةيبعشلا تاقبطلا تاجتنمب مامتهالا فعض
 ةيسعشلا تاقبطلا نكاسم تفتخا امنب « ةرسوملا تاقبطلاب ةصاخلا تاجتنملاو رئامملا
 ةصصخم تناك ىتلا تاناخلاو تالاكولاو عوبرلا نم قبب ملف ٠ اهب ةصاخلا رئامعلاو
 مهرئامع ىلع فرصلل اهمير اوفقوأو نيطالسلا ءانب امم ةلق ىوس بعشلا نم ةماعلل
 ٠ اهريغو تاواقناخو سرادمو دجاسم نم ةينيدلا

 هج

 : ىسايسلا لماعلا

 كاش ال اممف *حاون ةلج نم هروطتو ىمالسالا زارطلا ىلع لماعلا اذه رئأ دقل
 طاسشتلا هيجوت ىلع نادعاسي اناك دالبلا ىف مالسلا بانسساو رومألا رارقتسا نأ هِبف
 ماق ناف كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ةيداعلا ةايحلاب صاخلا ىتدملا جاتنالا وحن ىتفلا
 ةهجاومل دادعتسالا بلطتي ناك دالبلاو سانلا نمأ ددهت راطخلأ دوجو وأ بورحلا
 وحم هجر « ىرامعملا ةصاخو ىنفلا طاشنلا ناك دقف مث نمو « اهب ديدهتلا 0 برملا
 ةندملا ىحاونلا ىف جاتنالا ةلك هنع جتني امم تاماكحتسالا زيزعتو نوصحلا ءانب
 ٠ ىرخألا

 لماملا ريثأت حوضو ىف عبتت وأ كلذل ةلشأ برضن نأ لهسلا نم -سيلو
 ه9 ىئبرغلاو ١" ىقرشلا ريخلا رصفو م174١ : ش) ةبوطلا رصقو « #١09( : ض) ىتشملا رصق . لثم عافدلل لئاسوب ةدوزمو جاربألاب ةمعدم ةيوق ناردحب زيمس ماشلا ' ةيداب ىف اهلع رثع ىتلا ىلوألا ةيمالسالا ةيبرعلا روصقلا رثكأ نأ ىلا ةراثالا نكمي نكلو ٠ هلم انتلصو ىتلا تافلخملا ةلقل ىومألا رصعلا ىف ىنفلا طاشنلا ىلع ىسابسلا

 عوز ك-6طعممطأ (38-1936) ةومتم, وأ. ةنكب 22. 238-195, 2. دج1/11- 230 5ءاسسصط وعم 0.) : آمعق 28هننلاع5 ع 2( مهموم ب هك. اص اكقا © ةيروملا تايلوحلا هيون ) ةيعبف فطن اق ييرقفا. رسل رص :عاتج ديلا 3 : قحلا ديع لداع ميلس (؟) 82 ماه, 1, مم. 349-330, اه. 429-403, طاق 54-56. ١
 ديد نت م 11 ذل. و 22. 373-324, العم د1 -للال11, هدف 18 خلل
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 ىمايسلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 ءارمألاو ةفيلخلا ةمالسل انيماتو نارمعلا نع ةديعب قطانم ىف اهدوجو ببس كلذو

 ٠ اهف نوميقي اوناك نيذلا

 ةمسصاع ءانب ةقشم نيملسملا برعلا هميدقلا قشمد هنيدم تايصحت تفك دفو
 د هاو ةمالس نيمأت ةمهمب ةيردنكسالا نوصح تماقو ٠ ةدبدج ةنصح

 نمو  ربلا ىف ةمهللا كلتب ةنيصحلا سيبلب ةنيدم تمافو ٠ رحبلا نم نيطئزبلا وزغ

 ٠ ةنصحم ريغ ةحوتفم ةنيدم ةئيه ىلع طاطسفلا تسسأ دقف م
 لئاسولا لكب اهودوزو « دادقبب مهتقالخل ةنصح ةدعاف ءانل نويساعلا رطضاو

 ديشي نأ مصتعملا ةغلخلا ىلع لهسلا نم ناك مهل رمألا بتتسا املو ٠ ةعبنملا ةيعافدلا
 ناعاببم لع هكر دنس نأ كلذ نكمأو < تانيصحت ريخب ةحوتفم ارماس ةنيدم

 جاتاو اهنيزتو رودلاو روصقلا ءانب وحن ىنفلا طاشنلا هحتي نأو ضرألا نم ةعساش

 ٠ ةيداعلا ةاحلا تادعم

 ةنيدم ىمحلل ىمطافلا ةرهاقلا نصح ءانب رصم هلوخد درحمب رهوج ردابو

 اوناك نيذلا ةطمارقلا رطخ نم < ةيرصملا رايدلا ةمصاع ىهو <« طاطسفلا وأ رصم
 ٠ كلذ ىلا رهوج مهقسسو « اهيلع ءالتسمالاو اهحتفل ةدعلا نودعي

 دعب الا ىمطاقلا رصملا ىف ىداعلا هقيرط ذخأي رصم ىف ىنفلا طاشتلا أدبي ملو

 وحب ءاجتالا داع مث ٠ ةرهاقلاب هللا نيدل زعملا ءامس ىذلا نصحلا كلذ ءانب م نأ

 مايأ نتفلا ترشتاو لقالقلا تماقو تاعاجملا تثدح امدنع ىرخأ ةره ىبرحلا طاشنلا

 ةنس نم تاونس عبس تماد ىتلا « ىمظعلا ةدشلا ءانثأ ىف هللاب رصنتسلا ةفيلخلا

 ىلامجلا ردب هريزوو هشوجج ريمأ رطضاو < ( ما٠إل# 1١6 ) هغ54 ىلا ؛هاب

 نأ ةريبكلا ةزهلا كلن جنات نم ناكو ٠ ةئئاث ةرم ةرهاقلا نصح راوسأ زيزمعت ىلا

 لظو « ةزهلا كلن لبق ىداعلا هريس قبام ىلا دعي ملو < ىندملا ىنفلا طاشتلا رئأت

 نيب ةطلسلا ىلع عارصلا اهبف ماق ىتلا ىمطافلا رصعلا نم ةقالا ةرتفلا ىف كلذك

 ىهو نيسلصلا فصاوع تهجاو ىتلا ةيويألا ةلودلا تماق نأ دعب ىتح لب « ءارزولا
 ىلا تفحز مث < ةكباتألا مايأ ذنم ماشلا ددهت تماق ىتلا فصاوعلا كلت < اهجوأ ىف

 ىبويألا رصعلا لاوط نيرطقلا ددهت ترمتساو « ةمطافلا ةلودلا رخاوأ ىف رصم

 « ةيبرحلا ةرامملا ىف طاشنلا داز نأ هلك كلذ جئاتن نم ناكو ٠ ىكولمملا نن رقد

 « دضاملل هتارازو نمز ةثلاثلا ةرملل ةيمطافلا ةرهاقلا ةعلف نيصحت نيدلا حمالص داعأت

 ماشلاو رصم ىلع اناطلس هسفن بصتو ةبمطافلا ةفالخلا ىلع ىطق نأ دمب عرش مث

 كلذو < رححلا نم ىوف روسب اهلك ةمصاعلا ةطاحا ىفو < ليجلا ةعلق دست ىف

 ىلا < ةرهاقلا : ىهو تقولا كلذ ىف ةمصاملا اهنم نوكتت تناك ىتلا ءامحألا لوح
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 ىنايسلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 2 راتعستاو تفولا رورم عم ناكسلاب تلهأ ىتابسم امك ةيقرشلا لينلا هفض ىتح اهتعفر تعسناو تقول ل 5 امك ةهقاش ا 8 ١ نس ١ ص نم امه و مئاطقلاو ركسعلاو طاطسفلا نمو « ءاحألا كلت ن اه 3 للام 1 نم اج ش :

 انتيفمل / 7 ىف ءركد

 1 9 هيب 3 0 ياو ايوروا راطقا ىلا هيمالسالا ةبرعلا نونفلاو :صلاو « فرحلا باحصأ دونجا ةطساوب ابوروأ راطقأ ا انصلا ا ةيبيلصلا بورحلا جئاتن مهأ نم ناكو ةراممعلا نم ةماه تاريثأت تلقتتا نأ ا ١
 لج كلذ رث رهظو ٠ ةيمالسا ةيبرع ةينف ديلاقت نم هنهذ ىف عبطناو ءآر امب ارئأتم ا 0-3 1 ومال احلا دق ىلع ىقب نم اهنم دوعيو © ىرخالا و هللهم هق لاهل 3 9 2 1 : 8 ١ 0 - 00 « ةيلصلا تالمحلا كلت نمض اوناك نيذلا

 وخدل ديحولا قيرطلا وه اذه نكي ملو ٠ ابوروا ىف ىطسولا روصملا نول ىف لوف دل دحولا ق ١ رو :٠ 000 ا 5 2 ١
 ةريزسج امه : نارخآ ناماه ناقيرط كانه ناك لب « ابوروأ ىلا ةيمالسالا .ناريثأتلا
 تاريثأتلاو تاجتنملا ربعت نأ لهسلا نم ناك دقف ٠ سلدنألا ةريزج هبشو « ةيلقص
 ىرحبلا قيرطلا كلذ ىلا فضأ ٠ اهلك ابوروأ دالب ىلا امهقيرط نع ةيمالسالا ةيبرعلا
 لسوتملا ضيبألا رحبلا ىلع ةيمالسالا ةيبرعلا راطقألا ىناوم لصي. ىذلا ىراجتلا

 00 ةفدنلا دع اهمها نمو « رحبلا سفن ىلع ةبوروألا روغثلاب , 617 ةقدنلا ةن 0 2
 نورت ةهسمخ ةرق اهلك ايوروا دالب تداس ىلا هطوقلاو ةكسنامورلا ةرامعلاف

 رييك دح ىلا نين ةىوإللا رشع سداسلا نرقلا تح رشع ىداللا نرقلا نم « لاوط
 « ماشلاو رصم ىف ةملاق تناك ىتلا اهبلامأل ةصخبو« ةمالسالا ةيبرعلا زرطلل
 ةبوروالا ةرامعلا كلت اهب تزيمت ىتلا ةيرامعملا رهاوظلاو لصافنلا نم ريثكبو
 سل وجب طاحم هنأ تاونقلا اهللخت: ىتلا ةمبدقلا اهئاحأ ىف هلوجت دنع سحب نأ نم الثم ةّقدنبلا ةنيدمل ىقرش رئاز لك كلم الو ٠ ةبوروألا زرطلا كلت ىف نادجتي ناذللا ىمالسالا ىبرعلا قرشلا نم قوذلاو حورلا نع الضف اذه ٠ ةطبسولا
 ٠ هيلع اييرغ

 نونفلا ءاحا وحن نوبوروألا نونانفلا هجتا نأ ىلا احضاو ريثأتلا كلذ ىقب دنو
 319, 328, 329, 334, 195 1عطوطو (ظ.طم) : معلا نعال ع. 082. 45 1684-8, 1721-3, 1727-8, 199١ هل زةولوهو : 156 1.ه82عإا م( 1ذادهب ؟!عيعطعب 8١( : ققزورورم ها فينطأ ا بءاانكع . م9. 304+ 37-311 معومالر ©طفاواذ# : اه نريبرغ ءاملع ةدع هدعا ىذلا باتكلل ةمجرت وهو ؛ مالسالا ثارت : نسح دمحم ىكز 4 ( .٠ باله: ص 1015 ب © ةسدنملا ةلجم ) ةيلاملا ةراضحلا ىف ىمالسالا نفلا رئا : ىراوهلا ندسح هجوم د 5086 : نم « مالسالا نونق : نسح دمحم ىكز مهنم © نييبرغو بارع نم يفلؤم ةدع طيسولا رفملا ىف ايودوأ نونف ىلع ةيمالسالا نونفلا تاريثأت عوضوم لوانت (1

 196. 207- 8. ©1©. : صعب موو تعع (ةلكخ. ه.1..) : 90165 مال نعوععح اذاه 2 صتوانعد كانك 1عو ةءاك 0ع
 1"عنرممع. (1935!

 .٠ هب صاخ ثحب ىف هنع ثيدحلا ىف عسوتنو هيلا دوعن نأ مجرتو « ةريصق ةذبن وأ ةدحاو ةلاقم هيف ىنكنال يك دح ىلا قبش عونوملا اذه نأ قحلاو 5
4« 

 يا



 ابروا ىلا تلقتلا ةيمالسا هيبرع رصانع

 ىقرشلا روسلا ىف ديدجلا بابلا : ةيمطافلا ةرهاقلا - 10/8 : ش

 ماهسلاب عافدلل روسلا يف ةرئاغ ةلخد ليصفتو



 ايوروا ىلع ىمالسالا ىبرعلا زارطلا نم فاريات

 ني فراخ زلاب مهضمب ىنعو < هضهلا رصع ىف ةيبدقلا ةكسالكلا

 ال ل
 ةيبرملا تايسمشلا نم ةسبتقم ةركف ىهو « صاصرلا نم عولضب هضعب ىلع -- : : و كياسثلا ءلم ةركف ابوروا ىف عمجملا نولملا جاجزلا نم حاولأب تاكعلا 0 5-5 1
 سس ملعب تثلم ةفرخز تادحو اهف ٌغرغلا صمحلا -حاولالا نم ىأ « ةمالسالا
 اوفاضأو « صيلا نم الدب صاصرلا نم عولض اهعمجتو اهنبب لصفت « نولملا جاجزلا
 رظانملاو ةحبسملا صصقلا روصت تاحول اهنم اوجرخبل جاجزلا عطق ىلا اناولأو اموسر
 ٠ ةفلتخملا

 ىف ىطسولا روصملا ةرامع ىف حضتت ىتلا ةمالسالا ةبرعلا رهاوظلا نمو
 الثم ثدح امك « ىمالسالا ىبرعلا قرشلا اهركتبا ىلا ةيبدملا دوقعلا عاونأ ابوروأ
 4( مع: ش 4 :١550-1148 ص ) اسرق ىف وجي ريب ةئيدم ىف نورف ناس ةسينك ىف
 ,9ةكباستملاو ةصصفملا رئاودلا تاذ دوقعلاو « 27 سرفلا ةودح لكش تاذ د وقعلا م
 تسشقاو ٠ ىمالسالا ىبرعلا برغلا ةرامع ىف ةرشتنم تناك هيرامعم رصانع ىهو
 ةقسشرلا ةلئمألا كلت اهنم تروطتف ةحورملاو ةعطاقتملاو ةلوطلا ةيبدملا ةقألا عاونأ
 ٠ ةئاطيربلا رزجلاو ابوروأ ىف ةطوقلا روصقلاو سئانكلا ةرامع ىف ترشتنا ىتلا

 ٠ ةببوروألا عالقلاو نوصحلل ةيمالسا ةعافد بلاسأو رصانع ةدع تستقاو
 ىتلا ىهو « « ةروشالاب ٠ برعلا نوخرؤملا اهامس ىتلا ةرسكنملا باوبألا اهنمف
 لواحي نم موجه ةلقرعل كلذو تارم ةدع وأ ةرم اراسيو انمي لخادلا اهف فطعنيإ
 ةروشاللا ةلثمأ مدقأو ٠ نيعقادملل الهس افده ودعلا لمحتو ةعلقلا وأ نصحلا ماحتفا
 (وم6 م : ش) ةرودملا دادغب ةنيدم ناوبأ ىف ترهظ ميدقلا ملاعلا ىف ةحييرصلا
 مغرب نوقرشتسلا حلفب ملو ("٠ م1568 ) ه 1507 ةنس ىف روصعملا اهانب .ىتلا
 ىفتختو ٠ © مالسالل ةقبالا ةميدقلا ةرامعلا نونف نم نف ىلا اهوبسني نأ مهتالواحم
 مايأ ماشلا ىف ىكباتألا رصعلا ىف اهدمب رهظتل نمزلا نم ةرتف دادنب دمي اهتلثمأ
 عمه منوع ل خاله : ض) ديدخلا بالل نبدلا حالص اهمدختساو « ةيسلصلا بورحلا
 وحن تماد ىلا ىمطافلا.دضاعلل هترازو مايأ ةبمطافلا ةرهاقلا نصح باوبأ دحأ وهو

 [ي بطوط : ىمعطلا عمان١ 164. 19
 1طن, مم. 145. 164. 62 ذل
 واش, 11. 22 3-23 5اوكل 23-14. 9 مىطوعاوهاوعطع هعلوعي 11. مم. 133١-106 عاوور 18ه-:33 : ظفطاقم 11, مار, اوكا 3.5. )ا
 رام.عو.م 11. مهب 3-42 اهو. 56. 21, 215. 4 طر 16 فد

 اذدفشل



 ىفرشلا ةييطافلا ةرهاقلا روس ىف دبدجلا بابلا

 ديدجلا بابلا : ةيمطاغلا ةرهاقلا 104 : ش

 ( ىقرشلا لامشلا نم روظنم )



 ابوروأ ىلع ىمالسالا ىبرعلا زارطلا نم تارلات

 رصعلا ىف اهلمعتسا مث « ( ما 1104 ) 61/004 ىتنس نيي تضنو نماع
 ةنس اهدش ىتلا 27 لبجلا ةملق باوبأو < رصم ةمصاعلا راوسأ ىف باوبألل هنا

 باو ىيرني

 ةرراب تافرش ملا قبس و 2 280361120مان115 تاطاق :عءاين 00 0

 طاقسال كلذو « باوبألا قوف 0 « راوسألا ا 7
 . 0 نم بارخلاو ماهسلا ىمرلو ةيهتلملا لئاوسلاو راجحالا اهتاضرأ ىف ةدوجوملا تاحتفلا نم بارملا 0 0
 مالسالا لبق ىبرعلا ماشلا ىف ةفورعم تاطاقسلا تناكو ٠ نيمجاهملا ىلع ةزرابلا
 (9 ( ١م م 18 : ش ) ىوألا نيرصعلا ىف اهلامعتسا رشتناو < ( ها: 8
 ٠ ( او" : ص ) 9 ىنابلاو

 قدانخلا فافض نيبو باوبألا نيب لصت ىتلا ةكرحتملا رطانقلا ةركف كلذكو
 دجويرو ٠ موجهلاب ديدهتلا دنع رطانقلا كلت عفرت ثبحب نوصحلاب ةطيحملا تاونقلاو
 نيدلا حالص هديش ىذلا ةرهاقلا نصحل ىقرشلا روسلا ىف اهنم ىمالسا لثم مدقأ
 ١1/8 - 186 (٠ : ش) ايمطاف اريزو ناك امدنع

 ةركف ةمالسالا ةيبرملا عافدلا بيلاسأ نم. مهنوصحل نوببوروألا سبنقاو
 نانسسب اهلفسأ نم ىهتنتو ةكباشتملا ةيوقلا ةيديدحلا نابضقلا نم ةعونصملا باوبألا
 طور مانالز9  ةبجئرفالاب ىمستو ايسأر ريبكلا اهلقثب قلزنتو بارحلاك ةداح
 قوف كلذل ةدمملا تارجحلا لخاد نم تاركبلاو لابحلا ةطساوب الا اهعفر نكمي الو
 (مالال“ / ىاهو) ىلابلا رطخألا رصق باوبأ ىف ةيسأر تاونق دجوتو * باوبألا
 .(1ةال_او5 :ص) © هيف ةلمعتسم تناك عونلا كلذزم ةيديدح اباوبأ نأ نع ءىبنت

 ةلص ىلا ةفاضالاب « ماشلاو رصم ىملقا نيبو اهنبب ةملاق تناك ىتلا ةيبرحلاو ةيراجتلا تالصلل ةجسبتن هتبسنكا باذج ىمالسا ىبرع ىقرش رهظمب ةيقدنبلا ةنيدم زانكو
 اهريغ ىفو ةيفدنبلا ىف مئاصم ةدع تماق دقلو ٠ ىمالسالا ىبرعلا برغلاب ةئيدملا كلت
 ةيمالسالا تاجدتتلاو فحتلا ديلقتب اهبونجو اببلاطيا لامش ىف ةعانملا زكارم نم
 نحتلاو سفانطلاو تاجوسنملا لثم « اهئاتثا ىلع نيبوروألا نم ريثك لبقي ناك ىتلا
 تلاز الو «ىكولمملا رصعلا هب رهتشا ىذلا انيماب هومملا عونلا نم ةصاخو « ةيجاجزلا

 مو. 13, ةهر 6662, اك. 6, 8,9 عطر 16 8, 13: عواقب 1, 8زئ. ومر رز ةلف وم 1, مه. 185, 195-194» ذه. 1, عاق. ووموو رز 1هاه., 13, (9 كفو, 11, م0. 36-14, 20-18, 35-33» 381جم. 1, 6, 8, و, ا. 5 فه, 6 © © 7: كلل
 ننو-همق, اق. كر 56 عقم 11, مو. و61-8,. 81م. 39 : 1614, 1 م١2 334 336, 347-345, 410, لوك. 409, (9
 عاشر 11, مم. 61-37, هه هلق 60 61, 64. (9

 دفك



 لوفملا فصاوعو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 اهضمب لصو دقو « اهفيزت ىف ناقتالا ةجرد حوارتت ةدلقم فحت نآلا ىتح هنم رهظت

 ٠ نيصتخملا ىلع رمآلا اهعم سبتلي ةقدلا نم ةجرد

 تحيستكا ىتلا ءاجوهلا لوغملا ةفصاع مهتاود ةأشن هدب ىف كيلامملا هجاو دقو
 مهومزلأو لوفملا اودرو ةفصاعلا كلت ىلع ءاضقلا ىف كيلامملا حجنو < قارعلاو سراف
 دب ماشلاو رصم ىف ىنفلا طاشنلا هجتا دقف مث نمو ٠ ماثلا دودح نع عجارنلاب
 ىكو لمملا رصعلا نم انلصوو « عساو قاطن ىلع ىندملا جاتنالا وحن بورما كلت ءوده

 ةحان نم لوفملا ةفصاع تناكو ٠ ةيفرخزلا فحتلاو رئامعلا عاونأ نم ميظع ددع
 نم ناكو « رصمو ماشلا وحن قارعلاو سراف نم ريثك قلخ ةرجه ىف ايس ىرخأ
 تيفنكلا لثم < قارعلاو سراف نم ةيعانصلاو ةيفلا مهيبلاسأ مهعم اولقن نونانذ 55

 ريرخلا جسنو « ءانيملاب هومملا جاجزلاو ء بهذلاو ةضفلاب معطتلا ىأ < نداعملا ىف
 ترهظ لوفملاو كلامملا نيب كلذ دعب ةساسسلا. تافالعلا تقئوت امدنعو ٠ كلذ ريغو

 ةباذج ةينان رصانع ترهظ امك « رصم ىف ةعانصلا بيلاسأ ىلع ةديدج ةينيص تاريثأت
 ىنلا ةيوسألا سموللا ةرهز اهسأر ىلع ناك ةبمالسالا ةيبرعلا فراخزلا نيب ةديدج
 .120 ( ١498 < 181 : ش ) عادبالا ىف ةياغ ةمالسا ةببرع لاكشأ ىلا تروطت

 ةيمالسالا ستوللا 185 < 18١ : ش ا

 رصانلا نيب صخألا ىلعو كلامملا نيطالس نيب ىرخأ ةيدو تاقالع تماقو

 تحتقو « سلدنألا ىف ىحيسملا نوجيروأ كلم نيبو رصم ىف نووالق نب دمحم

 ماوكأ ىف هيلع رثعام كلذ ىلع لديو ٠ عساو قاطن ىلع ىراجتلا لدابتلا باوبأ كلذب

 ىندملا قيربلا نم عون نم فزخلا فقش نم ةريفو تايمك نم طاطسفلا ىف تافلخملا
 ,0 حضاو ىسلدنأ عباط ىذ ىرخزو ىعانص بولسأب زم

 8هعتق 5طعل : كنصمأع هعارع هيي امص رة

 . ضالبالا نفلا فحتم 1)
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 قارفجلا لماملاو ىمالسالا ىبرعلا ئارطلا

 : ىفارغجلا لماعلا

 : حاون ةدع هرمأ ةقبقح ىف لماعلا اذه لمشي

 راطقأ ةيقبلو اهببل ةبسنلاب ةيمالسال ةيبرعلا راطقألل ىفارنجلا عقوملا اهنمف
 ٠ اهنم لك ىف ةيجولوجلا تائيوكتلا مث ؟ خانملا ةلاح اهنمو ؟ ةفورعملا ىرخألا ملاعلا
 ٠ ةيمالسألا ةيبرعلا ةرامعلا روطن ىلع اهرثأ اهنم ةحان لكل ناكو

 الاصتا برقأ ىمالسالا ىبرعلا قرشلا راطقأ تناك ىفارغجلا مقوملا ثيح نمف
 اهل تلعج < نيتببسن ةلوهسو ةعرس ىف اهنبب ةيرامعملا دلاقتلا لقتنت تناكف « اهضعبب

 ىبرعلا ملاعلا برغ راطقأ ىف اهرصامي ناك امع ماعلا عباطلا ىف زيمتي امباط اهعومجسم ىف
 تناك ىتلاو ىرصملا رطقلل ةبرفلا ءارحصلا ىلا دومي كلذ نأ كش الو ٠ ىمالسالا

 ارومعم هرثكأ نكي مل ىذلاو « الب مويلا فورعملا « ةقرب ميقا نيبو اهنبب لصفت
 ٠ ساوتب مويلا فورعملا « ةيقيرفا ميلقا دودح برق ىتح « نآلا وه املثم

 رصعلا ىف برعلا رارصا مامأ فقتل رمألا لوأ ىف ءارحصلا كلن ةوسق نكت ملو
 كلت عنمتل نكت ملو ء ةيقيرفالا ةراقلا لامش ىف ةيمالسالا ةوعدلا رشن ىلع ركبملا
 ' م ةقحالتم تاجوم ىف رافقلاو ىفالا رت نأ نم ةلئاهلا ةعمجتملا ةبرعلا ىوقلا
 لاوط حوتفلاو تاوزغلا مامتا ىلا ةفداه « ةوسقلا نم تفلب امهم تاوارحصلا ىوطتو
 ةوعدلا ناكرأ تيت ىف رارصالاو صالخالا كلذ حجنو ٠ نينرق نه برقي اه
 مهتطبرو « مالسالا قاسنتعا ىلع راطفألا كلت ىلاهأ لبقأ دقف مث نمو ٠ ةبمالسالا
 نيب ةيمالسالا ةبرعلا ءامدلا تعمجف ٠ جوازتلاو ةرهاصملا طباور برعلا نيحتافلاب
 ٠ برغلاو قرششلا ىف مالسالل تناد ىتلا راطفألا عيمج ىف سانلا

 ىتح فرتلا بابسأب ذخنألاو ةعدلا ىلا نوسامعلا ءافلخلا نكد نأ ام نكلو
 مهلا ددسأ ىتلا دالبلاب لالقتسالاب مهثدحت ةلودلا ءاحتأ ىف مهتالو سوفن تذخأ
 فورظلا بسح رصقت وأ لوطن نمزلا نم ةرتف كلذ ىف حجني مهضعب ناكو ٠ اهمكح
 ةلواحمب رخآ مكاح موقي نأ ىلا « ةفالخلا ناضحأ ىلا ىرخأ ةرم راطقألا كلن دومتل
 فورظلاو تالواحملا كلتل ةرظننملا ةيعبطلا ةحتنلا تناكو ٠ كيلاود اذكهو « ةديدج
 ليقارعلاو باعصلا حستكت تناك ىتلا ىلوألا ىوقلا كل ىلا ككفتلا قرطت نأ
 ةفالخلا فعض نأ قحلاو ٠ برفلا ىلا اهروبع لواجت ىتلا تاعمجتلا مامأ اهتوسقب فوقولاو اهتببه ضرف ىلا ةيبرملا ءارحصلا تداع مث نمو ٠ ةطبارتلا اهتاسجتب
 تالمح دافياب حمسي نكي مل ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف هملعم تحضو ىذلا ةيسابعلا
 ش : ٠ قباسلا نمزلا ىف ثدحي ناك امك اهرطخ ىئخي
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 قارغجلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زا رطلا

 ىبرعلا ملاعلا قرش نيب ةلزع تماق هنأب نهذلا ىلا ردابتي نأ بجي ال نكلو
 ناف < ةيسايسلا طباورلا فعضل ةحش ىرخأ ةمحان نم هبرغو ةبحان نم ىمالسالا

 اهفعضيل نكي مل ىذلا دخلا ىلا تدطوت دف تناك ةيراضلاو ةفاقثلاو ةنيدلا طباورلا

 ةغللاو نيردلاو ىبرعلا مدلاو ىبرقلا رصاوأ تقش ٠ ةوقلا نم غلب امهم لماع ىأ

 نيب عمجت برغلا ىلا ىلوألا تاجوملا عم لبق نم تلقتنا ىتلا ةمالسسالا ديلقتلاو
 تارانرلاو مصتساال .ةبباف مهنيب تالصلا تبقبو « اهبراغمو ضرألا قراشم ىف ن نيملسملا

 دارسفألا ربعي ناك ثيح « قرشلا ىلا برغلا نم ةصاخبو « مطقتت ال تالحرلاو

 «ةسدقملا زاجحلا ىضارا ىلا جحلا دصقب كلذو « رصم ىلا رحبلا وأ ءارحصلا تاعامجلاو
 ٠ ملعل ايلط وأ قزر فمض نم وأ مكاح طغض نم ارارف ةرجهلا دصقب وأ

 ىلوألا تاجوملا ناف ٠ ةيبرعلا نوئفلاو ةرامعلا ديلاقت عم ءىشلا سفن ثدح دقو

 ةيرامعملا ديلاقتلا اهعم تلمح دق قرشلا نم ةينآ ىمالسالا برغلا ىلع ىلاوتت تناك ىتلا

 ةيبرعلا ةراضحلل ىلوالا رئاشبلا ذنم ىبرعلا عمتجملاو ىمالسالا نيدلا اهضرف ىتلا
 رئامعلل ةديدخلا تاطيطختلا ثيح- نم كلذو « ىمالمالا برغلا راطقأ ىلا ةيمالسالا

 نونانفلا اهسيتقا ىتلا فراخزلاو رصانعلاو تادحولاب ةيوحصم « اهعاونأب ةمالسالا
 ءاهوركتبا ىتلا مث ىمالسالا عباطلل اهوعضخأو ةيئاساسلاو ةيطئزسلا زرطلا نم برعلا

 نونفلاو ةرامعلا نيب عمجيي ىمالسالا عباطلا كلذ ىقبي نا ىف نذا ورغ ال

 سسألا ةدحول 'ةجيتن سلدنالاو ةيقيرفألا راطقالا ىف اهنببو ةيقرشلا راطفألا ىف
 قارعلاو ماشلا لثم قرمشلا راطقأو رصم تلمج دق ةيبرغلا ءارحصلا نأ ريغ « ٠ ديلاقتلاو

 ةيبرغلا راطقألا تلعجو « اهيف ةرامملا روطت لحارم ةيحان نم ايراقت رثكأ سرافو
 ٠ ىحاونلا كلت ىف ىرخأ ةهج نم ةيراقتم ةيقيرفأ لامش ىف

 ةيمالسالا ةيبرعلا اهسلاسأو فراخزلا اهتعطق ىتلا ةريبكلا ةزفقلا نأ كلذ لاثم
 ىمالسالا قرشا و و ا و دكا

 تاجوم ترصق امنيب ٠ ةريبك ةجرد ىلا اهنم لك ىف ةيلحلا ةينفلا س رادملا اهب ترئات

 ةيلحملا تارايتلا ثيلت مل اذاذر الا برغلا راطقأ ىلا لصت نأ نع فراخزلا كلت 0
 تاريثأتلا نم هريغ تملتبا امك « هتملتبا دق ةيبرغلا ءارحصلا لامر نأكو هتفرج نأ كانه

 ٠ برغلا ىلإ لاقتالا اهل ردق دق نوكي نأ لمتحي ىنلا

 نيملسملا برعلا مامأ فقتل ءارحصلا ةوسقو تالصاوملا ةبوعص نكت مل كلذك
 ةفاقثلاو نيدلا عامشا زكرمب لاصتالل قرشلا ىلا لاقتنالا ىف نيسلدنألاو نييقيرفالا
 نيدلا ةملأ دجوي ثيحو « نيملسللا دنع ةسدقلا عاقبلا دجوت ثيح ؛ هيف ةيالسلا

 ٠ نيقفاخلا . مهتر هش تقبط نيذل

 فير
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 رصم ىف ةرامملا ىلع ىمالسالا برفلا نم تارئان



 ا ظ3مشلاو رصف ىلا_بالصألا_برغلا_نم تاوجهو تالهر

 في رفآ نم نيملسملا برعلا نم تاعامجو دارفأ اهب ماق تارجهو تارايز رسال هس

 نم ريبك ددع ةرهاقلا ىف دجوي كلذك + قرشلا ىف ةيمالسالا راطقألاو رصم ىلا
 نوناف ب 1 تالحرو تارجهو تارايز نع اهيف فراخزو ليصافت انثدحت رئامسلا
 نم اندرفأ دقو .اهونطوتسا وأ رصمب اوأرمو برغلا راطقأ نم نيملسملا برعلا نم

 ةيصللا فراخزلا لاثملا ليبس ىلع اهنم ركذنو < 270 اهيف مهلامعأ نع ةليوط ةلاقم لبق
 بابلا ةنذثم ةدعاف فراخزو < ( 188 : ش ) ىعفاشلا مامالا ةبق ةدعاق ةهجاو ّك

 ٠ ( 1845-185 : ش ) رضخألا

 راطخأ نع اهدمب مث اهيف سشيعلا دغرو رصم ةبوصخ ناف ىرخأ ةهج نمو
 تلعج دف < سانلا مهتلتو راطقألا حستكت اس طلسو نم مهفصاوع تماه نيدذلا لوغملا

 ىملسم نم ريثك اهيلا رجاهف ٠ شيعلاو نمألا هيف رفوتي أجلم ريخ ةيرصملا رايسلا نم
 تاريثأت لمج امم « (م18) ىرجهلا عباسلا نرقلا ىف ماشلاو قارعلا برعو سرفلا
 الشم كلذل برضنو ٠ هيلي ىذلاو نرقلا كلذ ىف رصم ىف رهظت ةيفرخزو ةيرامعم
 < ا١ملإ/ : ضش ) ةعلقلاب دمحم رصانلا عماج ىتذلل ىلصللا عوللا نم الملا تايراهنلاب

 ضعي ىف هارن ىذلا لكشلا وهو < (م 1"م5) هاله ةنس ىف خرؤيو < '' ( اذه
 م 99 ( ١مه : ش ) ةيناطلسلا ةبرتلا ىتبق لثم دهملا كلذ ىف تديش ىلا بابقلا
 ٠ ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلا « (م15) ىرجهلا نماثلا نرقلا ىف خرؤتو

 ىذلا ريطخلا رودلا نأ وأ « دحأ ىلع فاخب ىفارغنجلا رصم زكرم نأ نظن الو
 ىف ةصاخو روصعلا مدقأ ذنم ملاعلا ةراضح ىف عقوملا كلذ ببسب رصم هب تماق

 مل رصه ةيمهأ ناف < حضوت وأ ليءوط حرش ىلا جاتحي ةفلتخملا ةيمالسالا روصعلا

 ,لامش راطقأ ىلا اربعم اهذاختا ثيح نم مالسالا رجف ىف هتدأ ىذلا رودلا ىلع رصتقت
 صلقت دعب تدازو تمظع لب « اهيف مالسالاو ةبورعلا رشنو اهحتفل سلدنألاو ايقيرفا
 ٠ رخآلا دعب اهنم دحاولا لقتسي ةيمالسالا ميلاقألا تذخأو < ةيساسلا ةفالخلا ذوفن
 هنم عشتتو هدنع ىقالتت اقومرم ازكرم تحبصأو « ةلقتسم ةيوق ةفالخ رصم ىف تاقف
 هيرغو ىمالسالا قرشلا طبرت لظتسو تطبر ىتلا ةيمالسالا ةببرعلا ةراضللا تارايت
 ٠ ضعب امهطعب
 سس

 1 1 ا" نيتنلل وما 2/1, 25 11 000. .1954) 22 ىدمكعأ : 17مأ 1دلمستم 1دئابمدممم هع ةعطتمممسمم ذه 8وورتأ (8مقدمع ع اتعلم )ع2
 عطل 2كتمم), 8نلل. هك طع 1هعصتلا 0ع قةعاكر هنعم نونا قنا 7 0 اد ا سلا

 ةطفما, 13, 337-21: 0 ةقو نام دمعتع هسا 17366 : مه 81هدونكعم كان تعنمعر مدا 11, 814 909. (1)
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 ٠ ةيسرافلا ةيلصبلا تابيبقلا



 يع م حس قارفجلا رصم رزكرم
 ةيسسن رلا لاصتالا ةقلح اًضيأ حيصت نأ رصمل ىفارغملا زكرملا كلذ حانأ امك

 نمو ذنم فهلتت تناك ىلا ايودوا دالب نيبو ع هناجتنمو ىصقألا قرشلا ةراجت ني
 تناكف ٠ ةراطملاو تاراهبلاو فحتلا عاونأ نم تاجتتملا كلن ىلع لوصحلا ىلع ليوط
 نب رسب ربا رخلا تب مزلقلا حب قعر ءيتاوعالا نفسلاب لمحت نأ امأ
 سرافو ىطسول. ايسآ ىضارأ ربع لفاوقلا اهلمحت وأ « طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلا ارب
 ٠ارصمو ماشلا ىلا قارعلاو

 اهب رميو اهيلا لصي ناك امب قارعللو سراف ةقطنم رئأتت نأ ىعيبطلا نم ناكو
 هب ترئاتو « كانه ةجئار اًفوس اهضعب دجوف < ىصقألا قرشلاو نيصلا تاجتنم نم
 ضعبلا رمتسي ناك امك ٠ 397 فزحلا عاونأ ضعب ىف اهريثآت رهظو « نونفلا عاونأ
 راطفأ ىلا اهيناوم نم ربعي وأ امهيف ىرخأ اقاوسأ دجسيل « رصمو ماشلا وحن رخآلا
 ٠ ايوروا

 دق تالوصحم نم هيف امو هتاجتتمو قرشلاب نيبوروألا ةفرعم نأ كش الو
 ىدحا كلت تناكو ٠ قرطلا لكب اهيلع لوصحلا ىلا نوعسي مهتلمجو مهراظنا تبذج
 ىف ام ىلع نوملطي نيبوروألا تلعج ىتلا ةييلصلا بورحلل ةرشابملا ريغ جئاتنلا
 نع مهناهذا تحتفتو ٠ تاريخ نم ىصقألا قرشلا ىف امو ةراضح نم طسوألا قرشلا
 دادزي ةراجتتلا مجح لمج امم « امهيف ةراجتلا نم اهيلع لوصحلا نكمي ىلا بساكملا
 نم كلذ داز دقو ٠ ماشلاه رصم ةصاخو ةيمالسالا ةيبرملا دالبلا نيو ابروأ دالب نيب
 ءانيم ىلاو « رحبللا قيرسط نع ةرشابم ىصقألا قرشلا تاجتنم اهيلا درت < رمحألا رحبلا ىأ < « مهدهع ىف مزلقلا رحب ىلع رصم ىتاوم تحبصأ دقف كيلامملا ةورث
 لبنلا ىف ةدعاص اهقيرط ذختت مث « ناوسأ وأ صوف ىلا اهنمو « صاخ هجوب باذيع
 لقتساو ٠ ضيبألا رحبلا ىلع اهناوم ىلا ةيرصملا ىضارألا رعت وأ < لامشلا وحن
 ةاهلم ا ميبزلا نما نكمي ان نتكأ الختم ىف اولاغو < ةصرقلا كلع كابلا نيطالس
 ىف اوحجنن دقو ٠ نيبدوأالا نم نوفشكتسملاو ةلاحرلا اهب ماق ىتلا رافسألا قيرط نع ىصقألا قرشلا راطقأب رشاملا لاصتالا ةلواحم ىلا نييبوروألاب ادح ام اذه لملو
 ءاجرلا سأر قيررط نع اهتعاضب اولقنو « اهعم ةيراجتلا تاقفصلا اودقعو مهنالواحم
 ٠ ةيرصلا رايدللو كيلامملل ربك دروم ىلع ءاضقلا مت كلذبو « هفاشثكا دمب حلاملا
 حاستكا رئا رصمب تمقو ىتلا ةيسايسلا ةثراكلا عم ةيداصتقالا ةئراكلا كل تندحو

 ا نييمطاقلا لونك 2 نسح دمحم ىكز © مالسسالا نوتقو نيصلا : نسح دمحم ىلا 6
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 رصف ىف ةرامعلا ىلع قرشلا نم تارثان
 ا ا وو يي سمسم

 ةيناطلسلا ةبرتلا : ةرهاقلا - 144 : ش



 ل ااا يفاراجلا لماعلاو ضمالسالا_ىبرعلا طارطللا
 لذلا نم تفاذو « ةعوبتم تناك نأ دعبةمبات تحبصأو « اهايا مهحتفو اهل نينامشلا

 الا مهللا « ةيوعرفلا روصعلا ذنم ليوطلا اهخيرات ىف هرت مل ام نييئامثملا ىديأ ىلع
 ٠ نييطن زييلا نم مهدعب ءاج نمو « اهل نامورلا رامعتسا مايأ

 تاريثأتلا لقن ثيح نم رصم هب تماق ىنلا ريكلا رودلا رسفي كلذ لكو

 ىلع ارصاق كلذ نكي ملف ٠ ةطيسولا روصعلا ىف ابوروأ دالب ىلا ةيمالسالا ةيرامعملا
 ةيبوروألا دالبلا ىلا ىراجتلا قيرطلا ىلع اهمقوم ناك لب « ةيباصلا بورحلا مايأ
 ٠ اهلا ةيرامعملا تاراشلا كلت لاصيال رخآ اقيرط

 اينيثيل

 لوهسلا ىف عمجتلا ىلا سانلا ءاجتا ىفارغملا لماعلا ريثأت جئاتن مهأ نمو

 «ةشيعملا رسب ىلع دعاست ىتلا ةيذعلا هاملا دراوم لوحو راهنالا فافض ىلعو نايدولاو
 حضوت رانا امهنم لك ىف تيقب ذا ٠ قارعلا دالبو رصم ىف كلذل ةلثما قدصا دحنو

 روصع ىلا لب « ةنس فالا هعبرأ وحن ىلا اهخيرات لصي. مدغلا ىف ةقيرع تاراضح ماق
 ممالا اهل تعضخ ةوطسو ةوفو جضن تاذ تاراضحلا ثلث تناكو ٠ خيراتلا لبق ام
 كلت ىف موقلا داكي ام نكلو ٠ اهنم ةبيرق تناك وأ اهب طحت تناك ىتلا قطانملاو
 نوناعي نيرخآ ماوقأل افده اوحبصي ىتح ةعدلاو فرتلا ىلا نونكري ةلهسلا قطانلا
 ىنغلاب رهتشت عاقب ىف ةصرف نودجي امف « مهطوم ىف ةيفارثملا ةعيبطلا ةوسق نم
 ىرخأ ةرم اهيلع ءالشسالا نولواحيو الا رسيأ ائثيع رموت ثيحب تاورتلا اهيف رثكنو
 ٠ مهتضبق ىف مقتو مهمامأ فعضت نأ ىلا

 ٠ مويلا سوت < ةيقيرفا ىف نييمطافلا مابق نم ثدح اميف الثم كلذل ىرن
 زعملا اهدفوأ ىتلا ةلمحلا تحج نأ ىلا « رصم حتفل ةعباتم تالمح- نم هودعأ امو
 ةدشلا ضعب عم ةماقالا ببطو سشيعلا دغرب نوعتمتي نويمطافلا رمتسا مث ٠ هللا نيردل
 اهلاوزب اناذيا كلذ ناكف « هاهتنم ةفالخلا فعض غلب ىتح ناحالا ضعب ىف رسلاو
 ٠ كلاود اذكهو « نيبويألا هلود ماكو

 ىلع اهرثأ اهل ناك راطقألا نم رطق ىأ ىف ثادحألا كلت لثم نأ حضاولا نمو
 ٠ هسفن زارطلا عباطو رئامعلا عاونأ ثيح نم ىرامعملا طاشتلا

 ردقب اهريسبت ىلع ةايحلا اهيف بعصت ىتلا قطانملا ىف سانلا لياحتي كلذك
 لغست ىتلا لكاشملا ةمدقم ىف هاملا ىلع لوصحلا ةلكشم يتأتو ٠ دهجلا مهعسوام
 لوسلا هايم زجل دودسلا ميقي نم مهنمف ٠ قرطلا ىتشب اهريفوت ىلع نولمعيف « مهلاب
 . ثدحي ناك املثم ضرألا تحت جيراهص ىف اهنزتخي نم مهنمو * راطمألا نم جتتت ىتل
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 ىخ انما لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا



 ىهانملا لماعلاو ىالسالا_ىبرعلا_زارطلا

 هازال ىف خدؤيو ةلمرلا حي رهصب فوريعم ىمالسا رثأ اهنم ىقبو « مامشلا ىف

 ةرامعلا نم صئاصخ نم هيف ام ببسب ةصاخ- ةيرامعم ةبمهأب زاتميو « ( مالو )
 ةدع ىلا طقسملا ميسقت ةيحان نم كلذو < ىرامعملا 27 نيوكتلا ىف لثمتت ةسالسالا

 زاتمي كلذك ١8 1١84 (٠ : ص ) ةبقيرغالاو ةيئامورلا دباعملا نم ةعزتتملا ةدمعألا مادختسا نم نويطنزيبلا هلمفي ناك ام سكع ىلع رجملاب تديش فانكأ ةطساوب قطانم

 اممو ٠ ةيضرع تاكلاب اهعطقت ةيلوط ةيقأب هتيطغت ىف صاخ ماظنب ةلمزلا جيرهص
 رهظ قوف ديش هنكلو رخآ ىمالسا رئأ ىف عبتا دق ماظنلا اذه نأ رظنلا فقوتسي
 7# ةنس ىف خرؤي ىذلا هو ماجوع ضو ىف ةسوس ةئيدم ىف دجويو ضرألا
 م9( مدخل مكر هاك

 ةئيه ىلع ضرألا حطس قوف هاملا نزخل جيراهصلا نم رخآ عون كانه ناكو
 746 ىف خرؤت ىتلا ناوريقلا جيراهص اهنمر ٠ لاكشألاو ماجحألا ةفلتخم ضاوحأ
 ٠ 9 (,حاا - مل0) هالاغ

 هدراوم نع ةديعبلا عضاوملا ىلا ءاملا بذج ىلع لياحتي ناك نم سانلا نمو
 نامورلا ناكو + ةليوط تافاسم هلقني ىرجم اهرهظ قوف لمحتل ديشت رطانف ةطساوب
 ىلا تلقتنا مث « نوطنزيبلا مهنم اهسبتقاو « رطانقلا كلت ءانب ىلع الابقا سانلا رثكأ
 : ص ) نولوط نب دمحأ رطانق اهنم « رصم ىف اهنم راثآ تيقبو ٠ ىمالسالا رصعلا
 ٠ نووالق نب دمحم رصانلا رطاتقو ( 8٠١ س ه١

 انابيلا

 ْ : ةيخانللا فورظلا
 تناك ةيمالسالا ميلاقألا ناف « ةيمالسالا ةرامعلا روطت ىلع اه رثأ اهل ناك

 < فصلا ىف ةرارحلا ىلا هليمو ءاتش اهوج لادتعا ىف ريك دح ىلا هباشت لازت الو
 ىف راطمألا رثكتوةدوربلا اهف ديزت ذا ٠ سلدنألاو ىرغصلا ايسآو ماشلا, ادع اف
 تانولامج ةئره ىلع ةلئام ايلملا حطسألا ملظمم لمع بلطت امم « ايبسم ءاتشلا لصف
 ًاديلقت اذه لظو « اليل مونلاو ةماقالل ايلملا لزانملا حطسأ نولممتسي امنيب « فيصلا ىف راهنلا ةرارح ةدش نم نولهألا اهب ىمتحي ةينكسلا رئامعلا ىف ةيضرأ بيدارس لمع مزلتسا دق ىراقلا هوج ناف قارعلا امأ ٠ دالبلا كلن نم ةعساو قطانم ىف راجسشألا ةرفو بشحلا نم اهلمع ىلع دعاس دقو « « المج ٠ برعلا نوخرؤلا اهيمسسو

 عزرويج قععماتماو 219. 230-227 21ه 45.(
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 تايبرشملاو ىحلانملا لماملا



 ىخانملا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 « هاوهلا فيبكت ةزهجأ لثم وللا فيطلتل ةيلآلا لئاسولا رشتنت تأدب ىتح كانه ًادئاس
 0 | ؟* بيدارسلا لمع نع اهب نورسوملا ىنغتساف

 دالبلا ىف اهنكلو « ةراحلا دالبلا ىف ةحوتفم لمعت ةيئيدلا رئامعلا تادحو تناكو

 عماوجلا ىف ةليقلا ةلظ تناكف ٠ اهنع ةدوربلا زجحح نكمي ثمحب ىئيت تناك ةدرابلا
 اهل سلدنألاو ىرغصلا اساو قارعلاو ماشلا قطانم ىف سرادملا ىف ةالصلا تاعاقو
 .20 ( ١٠ : ش ) افيص اهحتفو اهلفق نكمي ثيحب كيبابشو باوبأ نم تاحتف
 :ش) ةحوتفملا دعاقملا لثم رصم ىف رودلاو روصقلا ىف ةصاخ تادحو عضوت تناكو

 ةينفألا نم فطلملا ءاوهلا ىقلتل < ىلامشلا ىأ « ىرحبلا ءاجتالل ةهجاوم 9 ( ١
 نم رسكتو « ةبرتألاو هاوهلل حشرم ةفيظو ىدؤت تناك ىتلاو اهطسو ىف ةفوشكملا
 فتالملا ةركف تركتبا كلذك ٠ ءاتشلا ىف ءفدلاب ظفتحت امك « ىوقلا ءوضلا ةدح
 < فالملا ءاوهلا ىقلتل حطسألا قوف « « جنهذاب » اهنم دحاولا نوخرؤملا ىمسيو
 فسكت قرط نم عون هنأكو « نتاناويالاو تاعاقلا ىلا فقسلا ىف تاحتف نم هطقسنو
 ْ ٠ © ءارهلا

 انقيثملا

 ندملا ديسشتل ةحلاصلا مقاوملا ءاقتنا نأ « نوخرؤملا اهيوري ىتلا فئارطلا نمو
 ةلمج ىف ةحوبذم تاناويح موحل قيلعتب هخانم رابتخال ةبرجت ءارجاب انايحأ متي ناك
 عبت دق ىبويألا نيدلا حالص نا لاقيو ٠ ءريغ دعب محللا هيف دسف ام اهحلصأو « عاقب
 ٠ ارصم طاطسف ىلع فرشت ىتلا مطقملا لال نم ةبضه ىلع لبجلا ةعلقب تفرع ىتلا هتعاقل حلصي عضوم نع هثحب دنع ةقيرطلا هذه

 طورخملا بشخلا بولسأ وه « هنم ةمئار افحت هنم نونانفلا جتتأو « ةيمالسالا ةرامعلا هب زاتمت ىنف بولسأ راكتباب ءاحيالا ىف ىخانملاو ىنيدلا نالماعلا كرتشا دقو
 < ذفاونلاو تاحتفلا ىطغت ىنلا ةبجحألاو تافرشلا هنم عنصت تناكو ٠ « تايبرشلاب » فورمللا بولسألا وهو ٠ ةفلتتمم ةيسدنه لاكشأ تاذا ةيبشخ- طق نم ممجلا

 ٠ ةيلتبركلا تيب : ىديدحلا دومحم : رظنا  ةيلتيركلا تيب وه ىئامثعلا رصملا نم ىقي لماكتم تيب ىف لثم دجويو . ( 4 مقر رئاؤ ىنادرالا ةكسب ىابتياق دمتمو © (111 ١ ش) 0١( مقر رلأ) ىغاقلا تيبب فورملا دمعقملا رهو © هرصق نم ىقب ىذلا ىفيسلا ىامام دمتم وه ىكولمملا رصملا نم لثم هل دجوي : . ةاف هم 11, طله 54-66. ()
 ,, يكتشاجلا سربيب ةاقئاخ ىفو ىبويالا رمملا نم ةيلماكلا ةسردلا ىف هل ةلثمأ دجوت امك « قيزر نب علالط حلاصلا عماج يف رصنملا اذه نم لثم مدقأ دجوي (9
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 ىجولوجلا لماعلاو سمالمالا ىبرعلا زارطلا

 5 9 0 رصانع دوجوب زيمنت الثم ةنامثملا فراخزلا ناف مث نمو اهزأ لثم « ةصاخ : همت الثم َة 1

 ةيوسسألا ستوللا تبعل امك ٠ ةدشقلا ةهكافو 29 شاخعشحخلا رامثو © لفنرقلا
 م 2١ نونفلا ”امعلا 6 0 1 00

 ةيقسطتل 0 ىف ةيمالسالا فراخزلا نيب اماه ارود ( 1مل - امه : ش )

 * ىكو لمل رصعلا ىف رصمو ماشلا ىلا تلقتنا مث «قارعلاو سراف ىف ىلوثملا رصعلا ذم

 تاتانثلا قاروأ اهب تجزتما مث « تيرجرلملا روهز نم ةستقملا فراخزلا اهعم ترتكو

 جتنو تافاحلا ةرشرشمللا سائناكالا قاروأ اهنم همت ىتلا كلت ةصاخ « عاونألا ةفلتخملا
0 1 

 "6 ةدجو ةفارط تاذ ةبكرم رصانع اهضعب جزم نم

 ايينيل

 : ةيجولويجلا تانيوكتلا
 ةيئاشنا بيلاسأو ةيرامعم تادحوو رصانع جاتنا ىلع ريبكلا اهرثأ اًضيأ اهل ناك

 * اهتعانص بيلاسأو فحتلا نم عاونأيو < ةيمالسالا قطانملا ضعبب ةصاخ

 ءزملا ىف راجحألاو روخسصلا ةلقو ىمطلا ةدام رفوتي قارعلا تصتخا دقف
 تناك دقف مث نمو ٠ اهنم ةيلامشلا قطانملا ىف راجحألا رفوتت تناك امنيب « ىبونملا
 « ابوئج ةرصبلا ىتح دادغب لامش نم « قارعلا قطانم رثكأ ىف ةسيئرلا ءائبلا ةدام
 مساب كانه فورعملا قورحملا بوطلا وأ < ءىنلا بوطلا ىأ < نيللا بلاوق : اما ىه
 باشخألا ةلقل باقو ةيقأ ةئيه ىلع فقسألاو ناردجلل لمعتسي ناكو ٠ «قوباطلا“
 ا اهلهأ ىلع ازيزع ناك دقف كانه رفوتملا ليخنلا امأ ٠ ءانبلا ىف اهلامعتسا نكمي ىتلا
 ذم لخدلا دراوم مهأ نم ادروم دعيو « رمتلا نم نيمث لوصحم نم مهيلع هردي
 ىف لئمتسي رجحلا ناكو ٠ ءانبلا ىف مدختسي نأ هب نونضي اوناكف « ةميدقلا روصنلا
 : ٠ اناحأ رجآلا هعم مدختتسي ناكو « ةبيرقلا رجاحملا نم هيلع لوصحلا ةلوهسل اهلوح امو لصوملا ةنيدم ةقطنم ىف قارعلا لامش

 مطقي ىذلا بشخلا اهيف رفوتي قطانملا ضعي تناك كلذك ٠ نانئالا هنأ رفوت. ضعبلاو رجحلا هيف رفوتي اهضعبو « ىمطلا هيف رفوتي ناك اهقطانم ضعب ناف سراف امأ
 ٠ قطانملا كلت ىف ءانبلا ىف مدختسي ناكف < تاباغلا راجشأ نم

 تناك اهناف قورحملاو نيللا بوطلا لمما ىمطلا ىلا ماشلا ةقطنم رقتفت امنيبو
 عيزووم قثقو مصغر ؟هلم 11, 218. 229: ( 1طام 11, طاق. 127, 129 ز ةةنه609 : نيتعصع ةايماتلسممر غم دعستنوانعر 210.36 20, (0 عيزويم لاهوممعم : ةنفع ةكهطع ؟مهالم 33, 21.352. )
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 ىجولوججلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا 0220

 نيتاحنلا ناف كلذلو « دبجلا ماخرلاو بلصلا رجحلا عاونأب ًادجج ةينغ لازت امو
 كلذ ىف اوغلبو « هلانبو هتقرخزو هتحنو هعطق ىف اوعرب دق ةقطنملا كلم ىف نيئانلاو

 ىف مهلامعأ نم ةمئار ةلثمأ ىرنو ٠ اهلبق امو ةيمالسالا روصعلا عيمج ىف اديعب اوأش
 امك 01١805 ٠ : ش) ىومألا رصعلا نم ةبوطلا رصفو ىتشملا رصق ةهجاو فراخز
 مل اذل < تابافلا رثكت ثيح لامشلا ىف ةصاخ « ماشنا نم ءازجأ ىف باشخألا رفوتت
 ٠ رصمو قارعلا ىف لاحلا ناك امك اهداريتسال ةجاح كانه نكت

 نيللا بوطلاب ديشت رئامعلا تنكف « ىريملا رجحلاو ىمطلا رصم ىف رفوتيو
 باستخأ ىلا رصم ضرأ رقتفت تناك امنيب ءاعم نيريخألاب وأ راجحألاب وأ قورحملا وأ

 رصف صرأ قى دجوي هيأ ركذلاب ريدج وه اممو ٠ ماشلا نم اهدروتسن تناكف ءاتيلا

 لمعلا ادبي ملو « ءانسس ةريزج هبش ىف امك ماخرلاو تينارجلا عاونأب ادج ةينغ قطانم
 ملاعلانم ىرخأ عاقب ىف دجوي ال ام اهعاونأ نم نأ عم «عساو قاطن ىلع اهجارختسا ىف

 ىلا قرطتي ال ىلا ماخرلا نم عاونأ ديعصلا ىف وفدا ةقطنم ىفو ٠ ماخرلاب رهتشت

 ناوسأ ةقطنم تنارج عاونأ نع الضف اذه « اهريغ ىف دجوت وأ اهيف دجوت اهنأ نهذلا
 دروتص رصم تناكف < ةيمالسالا روصعلا ىف افورعم نكي مل كلذ نأ ودبيو ٠ ةفورعملا

 لممعو م هب تاضرألا شرفو تاطالبلاب ناردجلا ةيشغتل روصعلا كل ىف ماخرلا

 نع ثحبت تاسارد نآلا ىتح مت مل نكلو ٠ فقسألاو تاكئابلا لمحتل هنم ةدمعألا
 دروتس رصم تناك ىتلاو « اهنم ةردانلا ةصاخو ةفلتخملا عاونألا جارختسا رداصم
 ةيملع ةميق تاذ تامولمم ىلا ائيدهت دق تاساردلا هذه لثم نأ عم « اهتجاح اهنم

 نيبو اهني وأ < اهضعبو ةمالسالا ملاقألا نيب ةيراجتلا تافالعلا حضوتو « ةيداصتقاو

 ٠ ىرخأ ةيبنجأ ميلاقأ

 ىمالسالا ملاعلا عاقب ضعي ىفو سلدنألا ىف ىمطلاو رجحلا ادام دجوتو
 ىأ < ديمرقلا هنم عنصي ىذلا دجلا لاصلملا نم عاونأ اًضيأ اهين دجوو ٠ ىبرغلا

 ٠ تانولامجلل الملا حطسألا اهب ىسكت ىتلا < ةيراخفلا تاونقلا فاصنأو حاولألا

 ٠ سلدنألاو ةيقيرفا لامش ىف اهنم ةريثك ةلثمأ ىرنو ..

 الجلب

 روطت ىلع رئؤت ىتلا ةفلتخملا لماوملا نأ ةقباسلا تاحفصلا نم ىرن اذكهو
 ىف داز امم < ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا راطقا مظعم ىف ةهباسشتم تناك ةينفلا زرطلا

 ةدحولا كلن ىمالسالا ىبزعلا زارطلل لعجو « اقيوت اهضعبب اهطبرت ىتلا طباورلا

 فحل



 ىخانملاو ىجولويجلا لماعلاو ىمالسالا ىبرعلا زارطلا

 اهل زيمم عباطب دحاولا رطقلا ىف هنم ةمردم لك ظافتحا نم مغرلا ىلع ةحضاولا

 * ااه صاح

 ملاعلا راطقأ اهبف مظتنت ىتلا ةليوطلا ةلسلسلا كلن نأ رظنلا تقلي اًنَمو

 ناك امهم تاقلحخلا ىقاب هقو ةلص ىلع اهتاقلح نم ةقلح لك تناك ىمالسالا يزعل

 ٠ حلاصملاو ءارالا تضراعتو ةيساسسلا طباورلا ىرع تككفت امهمو اهنب دعللا

 ريطخ زراب رودب مايقلاب ىفارثخلا اهعنوم لضفب ةيررصملا رايدلا تزبستو اذه

 تارانت عاعشال ازكرم تناك اهنأ ىلا ةفاضالاف ٠ ةيمالسالا ةبرعلا ةراضملا خيرات ىف

 نم ىرخأ تاعامششا ىقالتل ازكرم تقولا-نضن ىف تناك ايناف اهرطح امل ةيراشح

 نم قلختو < ضعبلا اهضعب. عم رهصت# تناك ىمالسالا ىبرعلا املا راطقأ عيمج

 ٠ ةمالسالا ةسرعلا ةراضحخلا دقع ىف مظتنت ةقلح ةحئانلا ةكسسلا
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 عبارلا لصفلا تالمتشم

 نيخرؤملا بتك ىف تافلابملا « نيملسملا برعلا نم ططخلا وفلؤمو نوخرؤملا
 رثالل ىظفللا فصولا ٠ ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف نويحيسم نوخرؤم , ةلاحرلاو
 روصلاو ةيسسدنهلا موسرلا ىلع موقت فصولل ةيملعلا ةقيرطلا « هليختل فاكريغ

 ةفرش تاصنرقم , نسح ناطلسلا دجسم لخدم ةفيقس اصنرقم ةيفارغوتوفلا
 ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف رئامعلل موسرلاو تاميمصتلا دادعا « ديؤملا دجسم ةنذئم
 ءاكرد ةبق تاصنرقم « ةيفصولا ةسدنهلا ملعل نيملسملا برعلا نييرامعملا ناقتا

 ةلمج ىلع ةريبكلا رئامعلا ءانب ىف لمعلا عيزوت , نسسح ناطلسلا دجسمل لخدللا
 فاقوالا ججح « ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف هانعمو « سدنهم » بقل < « نيملعم و
 قئاثو نم تاكوكسملا « « ةيبرعلا راثآلا ظفح ةنجل » تامسارك « رئامعلا فصوو

 ةيملع رئافحب مايقلا ةيوعص « راثآلا ةسارد قئاثو نم روبقلا دهاوش ٠ راثألا ةسارد
 تناك زعملا ةرهاق « ةيمالسالا ةيبرعلا رئامعلاب ةيرصملا رايدلا ىنغ , ةميدقلا عقاوملاب
 ,نييسنرفلا لوخد ىتح نيدلا حالص ذنم ةمصاعلا ةطيرخ , ةمصاع وأ ةنيدم ال انصح
 نصحلا راوسأ « رصم وأ « رصم طاطسف » تناك نييمطافلا مايأ ةيقيقحلا ةمصاعلا

 ,ةيسنرفلا ةلمحلا ذنم ةيجنرفالاب ةرهاقلاب ةمصاعلا تيمس « ةرهاقلاب ىمسملا ىمطاغلا

 نيدلا حالص ذنم رصم ةمصاعلا دودح 2 ةرهاقلاب ىمسملا ىمطافلا نصحلا دودح

 ةيقابلا راثآلا ٠ ةيسنرفلا ةلمحلا مايأ ىتح رصم ءايحاو ططخ « نييسنرفلا لوخد ىتخ
 راثألا . طايمدو ديشرو ةيردنكسالا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا راثآلا ٠ ةمصاعلا رصم ىف
 ىطيقلا فحتملا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا راثآالا ٠ ىلبقلا هجولا ىنف ةيمالسالا ةيبرعلا
 دسلا هايم اهرمغتل تكرت ىتلا ةيمالسالا ةيبرعلا رباقملا « سئانكلاو ةريدالاو
 ٠ ىلاعلا

 اننيتين

 نم ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف رصم راثآ هيف ضرعنل لصفلا اذه انصصخ دقل

 ةيلاتلا باتكلا لوصف عبتت ىلع دعاصت ةلماش ةماع ةركف ىطعي اضرع اهريغو رئامعلا

 ةيرامعملا راثآلا نا نظت سانلا نم ةريبك ةبلاغ اندجو دقلف ٠ هدعب امو دلجملا اذه ىف

 هناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةمصاملا ةرهاقلا ىف اهلك زكرتت رصعلا كلذ نم رصم ىف

 نم نيفارفنجو ةلاحرو نيخرؤم ءامسا مهراصيأ تحت رمت وأ نيريثكلا عامسا فرطني

 كلن نع ةحضاو ةركف نوكي نا ريغب نكلو « راثآلا كلتب مهلامعا لصنتو مهريغو برع
 ةسارد ىف اهنم اهنجت ىتلا دئاوفلا ردقو ةيملعلا اهميقو اهباحصا لامعا نعو ءامسالا
 راثآلا ةسارد ىف دجن ال انثا هب فارتعالا نم صانم ال ىذلا قحلاو ٠ راثآلا كلت

 اميف رظتنلا ريبكلا نوملا « هلك ىمالسالا ملاعلا ىفو لب « رصم ىف ةيمالسالا ةيبرعلا
 دقف ٠ برمعلا نم ءامدقلا ءابدألاو نيخرؤملا ةلاحرلاو نيفارثللا نم ريثك اهنع هيتك

 عئاقوو ثادحأ لج دنع وأ « ىخيرات درس قايس ىف راثآلا كلت ركذ ىنأي ناك
 *«بدألا نم ةعطق وأ رعشلا نم ةديصق لالخ ىف وأ « ةلحر فصو ءانثأ ىف وأ « ةخيرات

 اذ



 نيملسملا برعلا ططخلا وفلؤمو نوخرؤملا

 رئاسعلا نعو « رانآلاو ططخلا نع ةباتكلا ىف عسوتل. مهنم لواح نم امأ

 نم اهيف امو ندملا ءايحاو قرطلاو تاراحلا عضاوم فصو ىلع رصتقا دقف « فحتلاو

 ماكحلاو ءافلخلا ريس وحن همامتها هجتا مث ٠ اهعاونأو اهئامسأ ىلعو « ةماه رئامع

 جاتنابو رئامعلا كلت ءانبب اوماق نيذلا فئاظولا باحصأو نيردتقملاو ءارمألاو ةالولاو

 ركذو مهرابخأ ركذ ىف باتكلا بهسأ دقو ٠ ةلص اهب مهل تناك نم وأ فحتلا
 مهمامتها رصقو « مهرصع ىف تئدح ىتلا وأ مهتايحب قلعتت ىتلا ةيخيراتلا عئافولا

 ٠ اهسفن راثآلل لصفم حضاو فصو ىلا دتمي نأ ىحاونلا كلتب

 نب دمحم نب ميهاربا » مهتافلؤم انتلصو نيرذلا نييرصملا نيفلؤملا ةمدقم ىف ل
 راصتنالا ٍباتك ه ءامس ىذلا هفلؤم نأ ريغ ٠ « قامقد نباي ه ريهشلا « ىئالعلا رمديأ
 عبارلا نيءزجلا هنم انلصو ام زواجتي ملو « الماك انيلا لصي. مل« راصمألا دقع ةطساول
 «ةيفارغوبط» نع هتباتك ىف احوضو نيفلؤملا رثكأ وه اذه قامقد نبا لعلو ٠ سماخلاو
 . « طاطسفلا رصمب » وأ « طاطسفلاب » اما امئاد اهوعدي ناك ىتلا ةميدقلا ةمصاملا
 اهنم نوكتي < 70 نم ةحفص 7١ه وحن ةضورلا ةريزج نعو اهنع هثيدح قرفتساو
 نسصحلا ناك ىذلا « ةرهاقلا « ىح ه نع هثيدح قرغتسا امنيب ٠ عبارلا ءزجلا
 قامفد نبا أدب دقو ٠ سماخلا ءزجلا نم تاحفص ثالث نم اليلق رثكأ  ىمطافلا
 ى امءقب ماع ىف هتوم لبق همتأو < ( م0٠55 ) هالقا ماع دمي اذه هفلؤم ةباتك
 ٠ 6 ل

 < ططخلا باتكو نيخرؤملا ىقاب هترهش قوفت رخآ فلؤم قامقد نبا رصاعو
 دفعاوملا » هباتك ةيمهألا ثيح نم اهتمدقم ىفو « راثآلا اهضعب سمي تافلؤم ةدع عضو دقو © « ىزيرقملاب » ريهستلا دمحم نب رداقلا دبع نب ىلع نب دمحأ نيدلا ىقت وه
 اريثك هيف عمج دق فلؤملا نأ نم هتيمهأ ىتأتو ٠ « راثآلاو ططخلا ركذ ىف رادتعالاو
 بيغلا ىط ىف تلاز ال وأ مهتافلؤم ضعب تعاضو هوقبس نيذلا نيخرؤملا تاياور نم
 بعصير تاغلامو تافارخو ريطاسأ اناحأ ىزيررقملا تاباتك نمضتتو * دعب فسكت مل
 هدرس ببسب ءاج دق كلذ لصلو ٠ ىرخأ نايحأ ىف ايراضت نمضتت امك « اهتيدصت
 1 هب بببرببسبربربرببوبيبسبسسسسسسسسم

 . (م ارككال ه 1716 ةئس تسرهفلا عيطو . ىئحبص ىلع ةدعاسمب ىواليبلا دمحم ديسلا هبترو هممج ؛ ىلصالا دلجملا ىف تدرو ىتلا مالعالا هامسال تسرهف 3 رخآ دقجم دليتلا اذهل عضو دنو . فلؤلاو فلؤلاب فرعي (9ةفلتتق) زوللوف هب ريل نيءزجلا مضي ىدذلا دلجملا ةباهن ىلو . ةحفص 1 هيف سماخلا ءزجلا امأ - ةحفص © ىله هلم عبارلا ءزجلا ىرتحي 1 (مامحكر ه ل05 ةئس « ةيمحملا رصم قالويب ةيريمالا ىربكلا ةعبطلا » ةعمبط للا

 فلول
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 2 عضم خخ و. -. جام تحسس سمو هس يمس يصل ب م

 ديما مم نا ها

 فم عرج ه3 هاقطا 2“ هولا

 نيملسملاو برعلا ةلاحرلاو نيخرإللا بتك ىف تاقلابملا

 ع وسلا نق تاو ٠ قيقحت وأ صيحمت ريغب هريغ نع اهذخأ ىتلا تامولعملل
 ىو ) )١176 ه مل“ هن ىتح تمقو ىتلا راخألاو ثداوحلا ليجست

 رصان وه ىسراف ةلاحر هبتك الوم دجن ريطاسألاو تافلابملا كلن ركذ ىلعو
 يضر ب ترقللا ها دوك يحل ال ورسخ

 رشتنا تقو ىف هنطو كرت نأ دمب < م11 ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ىمالسالا

 8 هدلب ىف هدجي ناك ىذلا سؤبلا نأ هتباتك نم حضتيو + تابارطضالا هيف
 ةرماع اتاوسأو اميظع ءاخر اهيف دهاش دقف < رصم ىف الا « اهراز ىتلا دالبلا لك
 نظ ىتح ٠ بهذملا ةلعامسالا ةيمطافلا ةلودلا دهع ىف كلذ ناكو ٠ اننتسم انمأو

 اذه نأو « ىلعامسالا بهذلا ىلا عجار دالبلا ءاخر ىف لضفلا نأ ورسفل رصان

 نأ ثيلي ملف < سؤيو ةدش نم هيناعي ناك امم ىمالسالا ملاعلا ذاقناب ليك بهذملا

 ٠ مهيهذم قتتعاو « رصم ىف ةيليعامسالا ةعيشتلا ءاسؤر ضعبب ورسخ رصان لصتا

 بهذمل وعدي نأي هفلكو « هلاقتسا نسحأ دق ىمطافلا للاب رصنتسملا ةفيلخلا نأ وديو

 © ناسارخ- ىف ةلعامسالا

 فصو ىف بنطأو « اقئاش افصو ةيزمملا ةرهاقلا ورسخ رصان فصوو
 اهف ثكم ىتلا ةرتفلا ىف < ةيرصملا رايدلا ةمصاع « طاطسفلا رصم » وأ « طاطسفلا »

 انايحأ زواجت هنأ ريغ ( م44١٠ و ٠١4 ) ه 441 و 5498 ىتنس نيب ىأ « كانه
 نم ةليلقلاب تسيل مضاوم ىف ةفارخلا دح ىلا لصو ىتح « لايخلاو تاغلابلا دودح
 هلعلو ٠ ثيدحلا قاس ىف كلذ نم ةريثك ةلثمأ دحنسو ٠ رصم نع هراخأو هتباتك

 اراهبنا لب اريبك اباجعا هنم اودجوف < رصم لهأ نم ءافرظلا ضعب ةقفر ىف عقو دف
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 ينالسالا ىبرعلا رصعلا ىف نويهيسم نوخرؤم

 اليم هنم اودجو مهلملو « هل ىوري ام قيدصتل ادادعتساو « دالبلا ىف هاري ناك امب

 وه هلملو « هلويم عايشال ضرفلا هيف دجي امب هنودوزي اونخأ كلذ نمو « ةغلابملل
 ريغ ىلا « ماقرالا وا فاصوألا ىف ءاوس « هدنع نم ءايشأ هعمس ام ىلا فاضأ ع

 ٠ ةيعافرو ارسيو ءاخر اهماوعأ ىهزأ ىف ىعو رصم ىلا ءاج هنأ هل عفشي الو ٠ كلذ

 قطنملا دودح زواجتي مهريغص ىلا مهريبك نم اهلهأ نعو اهنع هلاق ام ضعب ىف ناف
 ش ٠ لوقمملا

 ىلع عضو نم « ةديدجلا ططخلا ه ٍباتك ايبسن ةميدقلا ططخلا بتك ثدحأو
 نكلو ٠ كانه ةسدنهلا سردو سيراب ىلا ةثعب ىف دفوأ اسدنهم ناك ىذلا كرابم
 ةيسدنه مولعب ملي ايندم اسدنهم ناك لب « ةرامعلا ىف اصصختم نكي مل هنأ ودبي

 مايأ لافشألا ةرازو ىلوت ىتح « رصم ىف ةيسدنهلا فئاظولا ىف بلقتو « ةفلتخم
 مغرلا ىلعو ٠ « ةديدجلا ةيقيفوتلا ططخلا » هباتك ىمس دقف مث نمو « قيفوت ىويدخلا
 نيفلؤملا ططخ ىف ءاج ام ىلع دمتعا هنأ الا « املع اجهنم هيف جهني نأ لواح هنأ نم
 ءهسفنب اهعمج ىتلا هتاءاصحاو هتالجستو هتاتراقمو هتادهاشم اهيلا فاضأو « ءامدقلا
 «موسرلاو طئارخلاب هتاباتك حضوي نأي سدنهم نم ارظتنم ناك امك هلمع متي مل هنكلو
 باحصأ نم هقبس نم جهنم نع اليلق الا دمبي مل هنأكف ٠ ىظفللا فصولاب ىفنكاو
 ها 29 ءامدقلا ططخلا

 ةيبرعلا رئامعلا ضعبب هتباتك ةلصل هلا ةراشالا نم دب ال ىحسم خرؤم كانهو
 م١٠17 ماع ىلاوح ىف اباتك فلأ ىذلا ىنمرألا حلاص وبأ وهو « ةيمالسالا رصم ىف
 ةشفل ةيبهذ ةصرف تناك هتاباتك ضعب نا كلذ ٠ "9 « رصم ةريدأو سئاك ه هناونع
 وأ رصم نم ىطبق ىلا ديعب نم ولو ريشي لوق ىأ ىلا نوفهلتي اوناك نيثرشتسملا نم
 برملاو نيملسملل ءانبب همسا لصتا دق نوكي « اهجراخ نم ءاج ملسم ىتح وأ ىحيسم
 ظانكلوج رلتب لاثمأ نم مهضعب دنع ٍلجنالا ةباثمب حلاص ىبأ لاوقأ تناكو + رصم ىف
 نم ربخ ىلا برمعلا نيخرؤملا دحأ راشأ اذا امآ ٠ امهريغو 1صصو- مما لوب نبلو

 نيقرشتسملا كئاوأ ناف « ةدشب ةروطسألا ةحئار هنم حوفت تناك ولو ىتح « لببقلا اذه
 ةبترم ىف هنوعضي ىذلا ربخلا كلذ لاسأ ادع ام ةتاباتك لك ىف نوككستي دف
 دق ماد ام « ةوق رثكأ وه وأ نآرقلا ضصق ةوق ىف وأ « مهمعز ىف ةيوبنلا ثيداحألا
 ٠ ثيدحلا قاس ىف كلذ نم ةلثمأ ىرنسو ٠ ىوه مهسوفن نم فداص

 ش 0 ةرهاش "3" ةيقيف وت ءلا : ك 2.0

 1 282 انك . (ستفي . ةمجرتو ةعبط) رصف ةريدأو سشسئاتك : ىنيمرالا حلاص وبا )١( . اءرج 1. نم باتكلا نوكتيو . ( م 1816١ ) ع 0؟.5 ةنس قالوبب ةيربمالا ىربكلا ةميطملا ةعبط . ةرهشلاو ةميدقلا اهداليو اهندمو «ةرهاقلا رصمل ةديدجلا يقيفوتلا لطخل نايم ىلع -
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 .5 1. وألا حام الأ د هحعمم هوب كي: دل ٠-2-١ : عمكصخاخ 05 1 جم عم تاسع حمم. سس سس حس حس سس سس ف

 هروصتل ىفكبل رئامعلا وا رئالل ىظفللا فصولا 5

 ةلاحرلاو نيخرؤملاو ططخلا باحصأ نم ةرهش ءامسألا كلت رثكأ ىلا انرشأ دك
 نم اريك اددع كانه نكلو « مهتاباك ىف رئامعلاو رانآلا رابخأ نم ريثك ءاج نيذلا نم

 د راثألاو ططخلا نع ةرئام اراخأ تنمضت ىتلا ةبرعلا عجارملا

 ريغ نم ىهو ٠ مهنم دحاو لك هيلع راس ىذلا جهنملا حرش نعو « اهباحصأ ءامسأ
 ريثألا نبا : لاثملا ليبس ىلع باتكلا ءالؤه نم ركذن « عوضوملا اذه ىف ةدئاف تاذ كلم
 « رسم نباو « ريج نباو « ةطوطب نباو 2« سايا نباو « خيراتلا ىف لماكلا بحام
 ٠ ةقورعملا ءامسألا نم كلذ ريغ ىلا

 نكي مل ايظفل افصو فحتو رئامع نم راثآلا فصو ناف رمأ نم نكي امهمو

 هر م نيوكت ىلع ءىراقلا دعاست حوضولا نم ةجرد 1ك ءامدقلا بتك ىف لصي

 اهنم اريك طزج ناك اذا ةصاخبو « ةيرئآلا ةعطقلا وا ةرامعلا هيلع تناك امل ةحيحص

 عئاقولا درس ىلا قيقدلا فصولاب ةيانعلا نع بتاكلا فارصنا : امهلوأ : نيلماع ىلا اذه

 ةمظنملا ةحبحصلا ةقيرطلاب بتاكلا ةيارد مدع  مهألا وهو  امهيناثو ٠ ةخيراتلا

 مهنبب نم نكي ملو « ءابدألا نم اوناك باتكلا رثكأ نأ كلذ ٠ ةيرئألا عطقلا فصول

 الا نعي مل مهنم ادحأ نا لب ٠ ام ةلصب ةعاصلا وأ نغلا وأ ةسدنهلل تمي دحاو درف

 فسؤي رمأ وهو ٠ رهام عئاص وأ نانف وا سدنهمل ةمجرت وأ ةريس ركذب ردانلا ىف

 رئامعلا ءانب نع ثيدحلا ضرعم ىف تدرو ىتلا ءامسألا نأ فسألا نم ديزيو « اقح هل

 اوناكف « هلع فرصلا باوبأو هلحارم ةيقارمو ءانللا ىلع فارشالاب اوماق دارفأل تناك

 كلن ىف ةربخ بستكا دق مهضعب لعلو ٠ نيينف ىلا مهنم نييرادا نيفظوم ىلا برقأ نذا
 ىف الا ء حوضوو ةحارص ىف مهنم دحاو ركذي مل نكلو « هلمع ءاننأ ىف ىحاوتلا

 عاتملاو نيدفلا نم ةعامج سئر وأ سدنهم هنأ ىلع « ةليلق ةردان تالاح

 ٠ ةينفلا لامعألا دحأب مايقلاب مهبلا دهع

 مسا ةفرعم ىه ةميدقلا عجارملا نم اهصالختسا نكمي ةيرئأ ةدئاف نسحأ لعلو

 ةيلجس ةياتك نم رئآلا الخ اذا ةصاخبو « اهلمع خيراتو ةفحتلا وأ ةرامعلا بحاص

 ىف تدرو ىتلا خيراوتلا ضراعت نأ انايحأ ثدحي دق هنأ ريغ ٠ كلذ حضوت هيلع

 ةيلجستلا ةباتكلا نأ كلش الو ٠ عجارملا ىف تدرو ىتلاو رثألا ىلع ةيلجستلا ةباتكلا

 ىلا برقأ نوكت نأ دب ال ناردجلا ىف تديشو هسفن رثألا ىلع تبتك وأ ترفح ىتلا

 نم تلقن ةبوتكم وأ ةيظفل ةياور ىلع ادانتسا عجارملا ىف تدرو ىنلا نم ةحصلا

 ٠ ةاورلا دحأ نع وأ < قباس مجرم

 ا



 ءروصتل فاك ريغ رئالل ىظظفللا فصولا

 نكمي ال فحتلاو رئامعلا تافلخم ىلع موقت ىتلا تاساردلا ناف لاح لك ىلعو
 ةيرامعم ةعطق فصو ىف دهج نم بناكلا لذب امهم طقف ىظفللا فصولا ىلع دمتعت نأ
 « ةغللا نم هنكمت ىلا ةفاضالاب هنف نم انكمتم اريخ ناك ولو ىتح « اقفد اظنل افصو
 ء نرئدناو تعاضف للحتلاو فلتلاب نمزلا اهباصأ دق ةمطقلا كلت تناك اذا ةصاخبو
 نيناتفلاو نيسدنهملا ناهذأ فالتخاب فلتخت ةرئدنملا راثآلا روصت قرط نأ كلذ
 لاكشأ تددعن مكو ٠ ةبوتكملا فاصوألا كلت مهفت ىف مهتاهاجتال اعو « نونفلا ءاملعو

 نوفلتخم ءاملعو نوددعتم نوسدنهم ماق امدنع ةميدقلا ةيخيراتلا رئامعلا ىدحا

 تناك ىتلا اهتلاح ىلع ىهو ةيلخت ةروص لمع ةلواحمب ةرامعلا خيرات ىف نوصصختم
 م20 سولزوم كلملا ربق ىف الثم ثدح امك ٠ اهل ةيظفل فاصوأ ىلع ءانب كلذو « اهيلع
 سوسان راكيلاه ةنيدم ىف اديشم ناكو « ( 7٠١ ص ) لبق نم ءركذ ءاج نأ قبس ىذلا
 هباصأ دقو ٠ طسوتملا ضببألا رحبلا لحام برق ىرفصلا ايسآ بونج ىف ةميدقلا
 هراجحأ قرحب انحوي سيدقلا ناسرف نم نويبيلصلا هيلع لمكأ مث « بارخلا
 ١88 ( ٠ : ص ) اهنم يلا جارختسال

 ضومغال احضاو اقيقد افصو راثآلا فصول ةديحولا ةيملعلا ةقيرطلا نأ كش الو

 نم ةيسدنهلا تاططخملا ثيح نم « اهل دعت ىنلا موسرلا ساسأ ىلع موقت ىتلا ىه هيف
 « تادحولاو رصانعلل ةيوديلا موسرلاو روظنملا نمو « ةيسأرو ةيقفأ تاعاطقو طقاسم
 ما ٠ ليصافتلاو ةيوناثلاو ةيسيئرلا اهئازجأو ةماعلا ةلتكلل ةمارغوتوفلا روصلا نمو
 نم ءازجأ ضعب باصأ دق ناك اذا ىحاونلا ضعب نم اهدعاست ةيظفللا فاصوألا ىنأت
 ٠ ةئقاملاو للحتلا بلطتي رمألا ناكو م ةلازا وأ ليدعت رثألا

 نويئفلاو نوسدنهملا هلمفي ناك امع لؤاسنلا روصلاو موسرلا نع ثيدحلا ديثيو
 « ءانيلل ىلوألا تاوطخلا ىف مهعورش ذنم رئامعلا ىدحا دييشتب مهقيلكت دنع ءامدقلا
 ناك اذا امعو < هتاهجاوو هتاعاطفو هططخم ةساردو ميمصتلا دادعا بلطتت ىتلاو
 نم ةدام ىأ ىلع وأ « رجحلا وأ قرولا وأ قرلا ىلع ةيسدنه موسر ةئيه ىلع ميمصتلا
 ٠ شقنلاو ةباتكلل حلصت ىتلا داوللا

 نكلو ٠ هخيرات ىلا نانثمطالا نكمي موسرلا كلت نم ءىث انلصي مل هنأ قحلاو
 رئامعلا موسر طيطختت نأ نيخرؤملا لاوقأ نم جتتتسن نأ نكمملا نم هناف « لاح ىأ ىلع
 لططخ- يف رباع ثيداح قايس ىف الثم ءاج دقف ٠ روصتلا مدقأ ذنم فورمم ناك ةيالمالا

 رئالا اذه هيلع ناك امل ةيليخن ةروص لممل ةفلتخم تاونس ىف ثمت تالواحم عبسس ترعن 3
 11عاعطع (1963), 28. 550١-148 : رظنا « لصالا ىف ىراممملا

 انضحب

 ىلا

 2. انس حاحا ةمحح مط. ٠0 تسمم



0 

 ١ه

 ا

1 
0 
1 

8 
1 
1 
0 

 1 ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف رئابملل تاموسرلا دادعأ

 « هيف ركتبا دولجلا وأ قرلا ىلع عماجلل اطيطخت دعأ هنأو < ( 417 - #41 : ص) ديب اميف اهركذنس بابسأل ريبك دح ىلا هيف كوكشم رمأ وه « اينارصن ناك نيتاسبلا ةهج نولوط نبا رطانق ىنب ىذلا سدنهملا نأ « نولوط نبا عماج ءانب نع ىزيرقللا
 ةديستم دجسملا فقس لمحت ىثلا تاماعدلا لمع ةركف < ىزيرقلا لوق دح ىلع
 نم ةيماخرلا ةدمعألا عازتنا نم الدب كلذو رمحالا بولطلا ىأ  رجآلاب
 ىلع سدن تناك صصقلا هذه لئم نأ انتظ بلغأو « ةميدسقلا عجارملا ىف رثكت تناك ىتلا ريطاسألا لبق نم ةصق نوكت نأ نع جرخت ال ةياورلاو ٠ ©” سئانكلا
 تاماعدلا ةركف نأ ةقيقملا نع ةصقلا هذه دعب تبثي اممو ٠ ناعمو تالالد نم هيلع ىوتحت امل هبنت وأ صيحمت ريغبو ةيأ نسحب مهتافلؤم ىف اهنوتبثيق برعلا نيخرؤملا
 ةمالسا ةركف تناك لب « رصم ىف ىنارصن سدنهم راكتبا نم نكت مل رجآلاب ةينبلا
 ىتلا © ارماس ةليدم دجاسم ىف تاماعدلا اهب تديشو نولوط نبا رصع لبق تدجو

 امك < خيراتلا ىف اهقبسي ىذلا ةقرلا عماج فو < عرعرتو نولوط نب دمحأ اهيف أشن
 * دعب اميف اليصفت هحرشتس

 لططخملا ربخ وه ةروطسألا وأ ةصقلا كلت نم انمهي ام ناف رمأ نم نكي امهمو
 نوموقي اوناك ءامدقلانيسدنهملانأ هنمجتتتسا ىذلاو « دولجلا ىلع دعأ هنا لبق ىذلا
 اهنأب نظلا ىلا ليمن ال انتكلو ٠ اهئانب ىف عورشلا لبق رئامعلل ىئدبم طيطخت لمعب
 تيدحلا رصملا ىف ثدحي امك < ميظنتو ةقد ىف صاخ مسر سايقمب مسرت تناك
 ةبولطملا ةجردلاب موسرلا دادعا ىلع دعاض ثيحب ةيسدنهلا ددعلا هيف تروطت ىذلا
 ءاعدقلا نيملسملا برعلا نيسدنهملا ناف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو ٠ ناقتالاو ةقدلا نم
 ةيوازلا ىهو ةيسدنهلا لامعألا ةلوازمل ةيسيئرلا ددعلاب مات ملع ىلع كش الب اوناك
 لدي ام ةيرامعملا لامعالا نم كانه نأ كلذ ىلا فاضأ ٠ ةلقتملاو راجرفلاو ةرطسملاو
 ةسدنهلا ه ملع وهو ةيسامألا ةيسدنهلا مولعلا بمصأ نم ملعب ةماثلا مهتفرعم ىلع
 اهلح ىف اوقفو ىتلا ململا كلذ تالضعم نم ةلثمألا نم ًاريثك اوكرت دقف ٠ « ةيفصولا
 ةسدنهلا تايرظن نم امامت نينكمتم اوناك اذا الا اهيفلاب اوناك ام ةميلس ةحيحص ةقيرطب
 ةردقلا كلت ىلجتتو ٠ ةعسطلا ىلع ايلمع اهذيفنتو اهقيبطت قرطب من « ةدقعملا ةيفصولا
 دنع ةصاخ اهضمب ةيوركلاو ةينحتملاو ةيوتسملا ءانبلا حطسأ اهيف ىقالتت ىتلا مضاوملا ىف
 نصح راوسأ ىف دجوي ام اهتلثمأ نمو ٠ بابقو ةيقأ نم فقسأب ناردجلا ةيطغت
 ٠ ىلامجلا ردب اهديش ىتلا هباوبأو ةرهاقلا

 . "18 : ص © ؟ ج ؛؟ ىريرقملا ()

 نكي



 اا ةروصتلا فاك ليغ رئاللا_يشافتلا فضوتو

 نكمي ال فحتلاو رئامعلا تافلخسم ىلع موقت ىتلا تاساردلا ناف لاح لك ىلعو
 دامب ةعطو فصو ىف دهج نم بتاكلا لذب امهم طقف ىظفللا فصولا ىلع دمت نأ

 6 هديل ني دحتلالا ةفاضالاب هنق نم انكمنم اريبخ ناك ولو ىتح « اققد اظفل افصو

 ٠ ترئدناو تعاضف للحتلاو فلتلاب نمزلا اهباصأ دق ةمطقلا كلت تناك اذا ةصاخبو
 نياك نيسدنهملا ناهذأ فالتخاب فلتخت ةرئدنملا رانآلا روصت قرط نأ كلذ
 لاكشا تددعت مكو ٠ ةبوتكملا فاصوألا كلت مهفت ىف مهتاهاجتال امو « نونفلا ءاملعو

 نوفلتخم ءاملعو نوددعتم نوسدنهم ماق امدنع ةميدقلا ةخيراتلا رئامعلا ىدحا

 سول زوم ربث ىف الثم ثدح امك ٠ اهل ةظفل فاصوأ ىلع ءانب كلذو « اهلع 00

 سوسا:راكيلاه ةنيدم ىف اديشم ناكو « 7١( ص ) لق نم ءركذ ءاج نأ قيس ىذلا
 هباصأ دقو ٠ طسوتلا ضيألا رحبلا لحام برق ىرغصلا ايسآ بونج ىف ةميدقلا
 هراجحأ قرحب انحوي سيدقلا ناسرف نم نوببللصلا هيلع لمكأ مث « بارخلا

 ٠ ( 168 : ص ) اهنم ريخلا جارختسال

 ضومغال احضاو اقيقد افصو راثآلا فصول ةدحولا ةيململا ةقيرطلا نأ كش الو

 نم ةيسدنهلا تاططخملا ثيح نم « اهل دعت ىتلا موسرلا ساسأ ىلع موقت ىتلا ىه هيف
 « تادحولاو رصانعلل ةيودللا موسرلاو روظنملا نمو « ةيسأرو ةيقفأ تاعاطقو طقاسم

 من ٠ ليصافتلاو ةيوناثلاو ةيسيئرلا اهئازجأو ةماعلا ةلثكلل ةيارغوتوفلا روصلا نمو

 نم ءازجأ ضعب باصأ دق ناك اذا ىحاونلا ضعب نم اهدعاستل ةيظفللا فاصوألا ىنأت

 ٠ ةئقاملاو ليلحتلا بلطتي رمألا ناكو « ةلازا وأ ليدمت رئألا

 نويئفلاو نوسدنهملا هلعفي ناك امع لؤاسنلا روصلاو موسرلا نع ثيدحلا ريثيو
 < ءائيلل ىلوألا تاوطخلا ىف مهعورش ذنم رئامعلا ىدحا دشتب مهفيلكت دنع ءامدقلا

 ناك اذا امعو « هتاهجاوو هناعاطقو هططخم ةساردو ميمصتلا دادعا بلطنت ىتلاو

 نم ةدام ىأ ىلع وأ « رجحلا وأ قرولا وأ قرلا ىلع ةيسدنه موسر ةئيه ىلع ميمصتلا

 ٠ نشقنلاو ةباتكلل حلصت ىتلا داوملا

 نكلو ٠ هخيرات ىلا نانثمطالا نكمي موسرلا كلتا نم ءىن انلصي مل هنأ قحلاو

 رئامعلا موسر طيطختت نأ نيخرؤلا لاوقأ نم جتتتسن نأ نكمملا نم هنافا لاح ىأ ىلع
 لعطخ- ىف رباع ثيدح قاس ىف الثم ءاج دقف ٠ روصعلا مدقأ ذنم افورعم ناك ةيوالسالا

 )١( ا ل ةفلتخم تاوئم ىف تمت تالواحم عبسم ترشن 1
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 ىمالسالا ىبرعلا رصحلا ىف رئامعلل تاموسرلا دا دادقا

 را ل ل اللا ١ ةرارط رنا تال ع ناحل

 دمب اميف اهركذنس بابسأل ريك دح ىلا هيف كوكشم رمأ وه « اينارصن ناك نيتاسبلا

 « هيف ركتبا دولجلا وأ قرلا ىلع عماجلل اطيطخت دعأ هنأو < ( 418 - 41 : ص)
 ةديسشم دجسسملا فقس لمحت ىتلا تاماعدلا لمع ة ةركف < ىزيرقملا لوق دح ىلع
 نر نيتشر ةدمعألا عازتنا نم الدب كلذو . رمحالا بوشلا ىأ رجآلاب

 تناك ىتلا ريطاسألا ليق نم ةصق نوكت نأ نع جرخت ال ةياورلاو ٠ 2” سئانكلا
 ىلع سدن تناك صصقلا هذسه لثم نأ اننظ بلغأو « ةميدسقلا عجارملا ىف رثكت

 ىوتحت امل هبنت وأ صيحمت ريغبو ةين نسحب مهتافلؤم ىف اهنوتبثيف برعلا نيخرؤملا
 ناماعدلا ةركف نأ ةقيقملا نع ةصقلا هذه دعب تبثي اممو ٠ ناعمو تالالد نم هيلع
 ةيمالسأ ةركف تناك لب « رصم ىف ىنارصن سدنهم راكتبا نم نكت مل رجآلاب ةينبملا
 ىنلا « ارماس ةنيدم دجاسم ىف تاماعدلا اهب تديشو نولوط نبا رصع لبق تدجو
 امك م خيراتلا ىف اهقبسي ىذلا ةقرلا عماج ىفو « عرعرتو نولوط نب دمحأ اهيف أشن
 ٠ دعب امف "الصفن هحرشنس

 لطخالا ربخ وه ةروطسألا وأ ةصقلا كلت نم انمهي ام ناف رمأ نم نم نكي امهمو
 نوموقي اوناك ءامدقلانيسدنهملانأ هنمجتتس ىذلاو < دولحلا ىلع دعأ هنا لبق ىذلا
 اهنأب نللا ىلا ليمن ال انتكلو ٠ اهئانب ىف عورشلا لبق رئامعلل ىئدبم طعيطخ# لمسب
 ثيدحلا رصنلا ىف ة ثدحي امك < ميظنتو ةقد ىف صاخ مسر سايقمب مسرن تناك
 ةبولطملا ةجردلاب موسرلا دادعا ىلع دعاض ثيحب ةيسدنهلا ددعلا هيف تروطت ىذلا
 ءامدقلا نيملسملا برعلا نيسدنهملا ناف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو ٠ ناقتالاو ةقدلا نم
 ةيوازلا ىهو ةيسدنهلا لامعألا ةلوازمل ةيسيئرلا ددملاب مات ملع ىلع كش الب اوناك
 لدي ام ةيرامسملا لامعالا نم كانه نأ كلذ ىلا فاضأ ٠ ةلقنلاو راجرفلاو ةرطسملاو
 ةسدنهلا » ملع وهو ةيساسألا ةيسدنهلا مولسملا بعصأ نم ملعب ةمانلا مهتفرعم ىلع
 اهلح ىف اوقفو ىتلا ململا كلذ تالضعم نم ةلئمألا نم ًاريثك اوكرن دقف ٠ « ةيفصولا
 ةسدنهلا تايرظن نم امامن نينكمتم اوناك اذا الا اهيفلاب اوناك ام ةميلس ةحيحص ةقيرطب
 ةردقلا كلت ىلجتو ٠ ةعسطلا ىلع المع اهذيفتو اهقيبطت قرطب مث < ةدقعملا ةيفصولا
 دنع ةصاخ اهضعسب ةيوركلاو ةينحتملاو ةيوتسملا ءانبلا حطسأ اهبف ىقالت ىتلا عضاوملا ىف
 نصح راوسأ ىف دجوي ام اهتلثمأ نمو + بابقو ةببقأ نم فقسأب ناردجلا ةيطغت
 ٠ ىلامجلا ردب اهدش ىتلا هباوبأو ةرهاقلا

 )١( 51ه 5: لص (2© ؟ هج '؟ ىريرقملا .
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 ةيفصولا ةسدنهلا مطل نيملسملا برعلا نييرامعملا ناقتا

 لح ىف مهتعاربو نيملسملاو برسملا نييراممملا ةبهوم هيف ىلجتت ام مهأ نمو
 تاصنرقملا فوفص نم لاكشألا ةعونملا تاعومجملا كلت « ةيفصولا ةسدنهلا لكاشم
 نينانفلا كئلوأ ىلا اهريوطنو اهراكتبا ىف لضفلا عجري ىتلا ةفلتخملا ماححألا تاذ

 ةمورلا تاذ ةيسيئرلا تازيمملا ىدحا اهنم اولعج نيذلا نيتاحنلاو نيسدنهملا نم

 ءاوس اهنم ىمالسا ءانب ىأ ولخي داكي ال ثيحب « ةمالسالا ةيبرعلا ةرامعلل ةصاخلا

 وأ ثحب ىفرخز رصنمك لممتسم تناك ءاوسو « ةلخادلا وأ ةجراخلا هئاهجاو ف

 ٠ اعم قرخزلا ضرغلاو ةيئانبلا ةدئافلا نيب عمجت

 ىدحت تاصترقملا كلن نم ةلثمأ ءامدقلا نوملسملاو برعلا نونانفلا كر دقل .

 ىنهذلا قاهرالاب رعشي مهنم دحاولا لمحت ذا ٠ ثيدحلا رصعلا ىف نيسدنهملا ةردق

 ةينح وأ اريغص ابارحم هبشت ىهو < ةصترقم لك ةقالع روصت لواحي امدنع ديدشلا

 عاونألا ةددعتم تاصنرسقم نم اهتحما ىنأيو اهرواجيو اهولمي امي « مجحلا ةققد

 : ش ) اهريغو تايالدو عصقو تافيوجت نم اهللختي امو اهبححصي امو « لاكشألاو

 نم اهل ةيسدنه موسر عضو ثيدحلا سدنهملا لواحي امدنع كلذكو < ( ١99  طوه

 | ٠* ليبسلا اذه ىف هلذبي ىذلا ليوطلا تفولا نع الضف اذه ٠ ةسأرو ةقفأ طقاسم

 ثدحأ ىلع ةيسدنهلا مولعلا سرد ىذلا ثيدحلا سدنهملا عم لاحلا وه اذه ناك اذاو

 ؟ اهذيفنت ىلع ماف مث اهميمصت عضوو اهروصت ىذلا ميدقلا سدنهملاب فيكف « مظنلا

 موسر اهل دمت تناك ةيسسدنهلا تالضعملا هذه لثم نأب داقتعالا ىلا انوعدي كلذ نا

 لمع ليحتسملا نم نوكي داكي ذا < اهذيفنت ىلعو اهروصت ىلع دعاض ةحضاو ةيليصفت

 ٠ ام ةقيرطب اهروصتو اهل دعت موسر ريغب تاصنرقملا كلت

 ةيرصملا ةرامعلا نأ « ةئزاوملا لبس ىلعوةسانملا هذهب ركذلاب ريدج وه اممو

 ماجحأ ىف اهتيوصو راجحألا عطق ىف ةراهمو ةقد نم هب زاتمن امم مغرلا ىلع ةميدقلا

 الا « اهنكامأ ىف اهعضوو اهعفرو اهلقت قرط ىف لياحتلاو ةعاربلا كلذكو 6 ةمخض

 حلطسألا لباقت نم ًاشنت ىتلا ةيفصولا ةمدنهلل ةصيوملا تالضعملا نم ولخ# داك اهنأ

 ةرامعلا ىف فقسألاو ناردجلا حطسأ تناك دقف ٠ ةيوركلاو ةينحنملاو ةيوتسللا

 امأ ٠ اينحنم اسهنم ناك ام ردنو « ةيوتسم نوكمت نأ ىلا امئاد ليمن ةميدقلا ةيرصملا
 ٠ امامت اهنم ولخ تداك اهئاف ةيوركلا لاكشألا

 7٠ ©  رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا
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 « نيملم » ةمع ىلع ربكلا ىرامعلا لمعلا عيزوت

 نييرامسملا باج نم ةيسدنهلا ةياردلاو ةفدلاو ةعاربلا كلن" باج ىلا نكلو

 ةصاخبو « ةيمالسالا رئامعلا ضعب نأب فارتعالا نم صانم ال هناف نيملسملاو برعلا

 مل هنأ نع اهنيفتتو اهطيطخم ةقيرط فشكت « ةحاسملا عاستاو ةماخضلاب اهنم زاتمي ام
 عورسشملا مامز ىلع ضبقي دحاو لوثسم ريبك سدنهم اهنم ةدحاولا ىلع فرشي نكي
 تاميمصتلا عيمج مث « ماعلا ططخملا عضي ثيحب < هرخآ ىلا هلوأ نم هلك ىرامعملا

 ططخللا نأ انل وديو ٠ رضاحلا تفولا ىف ثدحي امك ليصافتلا قدأ ىلا هعبتت ىتلا
 « «ايكورك » نآلا هيلع قلطن ام هبشي قيقد ريغ ىئدبم مسر نم رثكأ نكي مل ماملا
 امك ء هسضن عقوملا ىلع ىعيطلا مجحلاب ريخألا طيطختلا ىف هب ىدتهي ليلدك ذختي
 فلك امل روصنلا رفمج ابأ نأ اهنمف . نوخرؤملا انل اهركذي ةلثمأ ةدع ىف ثدح

 هل تططخم ٠ اهططخم ىري نأ بلط « دادنب » ةديدجلا هتنيدم ءانبب نيسدنهملا
 ٠67 ءاضتقم ىلع ذيفنلاب رمأو مسرلا دمتعاو اهباحرو اهعراوش نيب لقنتو « دامرلاب

 ىذلا عقوملا ةنيامل نيسدنهملا عم جرخ ىرادقدنبلا سربيب رهاظلا ناطلسلا نأ اهنمو

 نيب مسر مث « هب قلعتي امو « هسياقم هيلع اوضرعو « ههانب دارأ ىذلا عماجلل هراتخا

 ٠ ©9 عماجلا لكش هيدي

 مدقأ نا لاقيو ٠ ميدق نم افورعم ناك رئامعلل ةمسجملا جذامنلا لمع نأ ودسو
 لقو « اهرمأ لوأ ىف تديش ذا ٠ ةرخصلا ةبق راوجب ةلسلسلا ةبق وه اهنم جذومن
 ناورم نب كلملا دع دارأ ىتلا ةرخصلا ةبق هطمن ىلع تينب جذومنأك « اهديدجت

 ةبق هل اونبف ٠ اهئيوكتو اهلكش نم هليخت ام عانصلاو نيسدنهملل فصوو « اهمانب
 اجذومن ناك كلذ نكلو ٠ © اهتثه ىلع ةرخصلا ةبق ءانبب رمأو هتبجعأف < ةلسلسلا

 ىتلا جذامنلا امأ ٠ لاوحألا هذه لثم ىف فورعم وه ام همجح ىف زواجتي امسجم
 داري ءانب ريوصت دصقب تلمع اهنأ نظن الف « © ىؤلحلاب انايحأو ةضفلاو بهذلاب تلمع
 « لامجلاب رهتشت ةمئاق رئامع لثمت « 8108 افحت نوكتل تدعأ لب « هؤاشنا
 ٠ ةصاخ ةبمهأب زيمنت وأ
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 يمالسالا ىبرفلا رمعلا ىف ( سئننهم > بقل

 ىلوألا ةوطخلا دعب لقتني ناك ىرامعم عورسشم ىف لمعلا ناف رمأ نم نكي امهمو
 ىوتسم نم رابك نيئانب وأ نيسدنهم ةلمج ىلع لمعلا عيزوت ىلا عقوملا ىلع هطيطختت نم
 « هتردق بسح ىلبملا نم ءزجب مهنم لك صتخي ثيحب « عانصلا ءاسؤر وأ « نيملعملا »
 ناكو ٠ اذكهو عانصلاو نيئانبلاو نيتاحنلا نم هنود مه نم ىلع هيف لمعلا وه عزوي مث

 كلذل الثم ىرن نأ نكميو ٠ ليصافتلا ىف فرصنلا هيرح نم ءىث مهضعبل كرتي
 ناطلسلا عماج ىف نحصلا وأ طسوألا ءانغلل عبدألا اياوزلا ىف رظنلا انققد ام اذا
 عبرألا سرادملا باوبأ لوح رصاشلاو تايلحلا ىف افالتخا ىرن ذا « روهسملا نسح

 اذه جتني الو « دعب اميف ليصفتلاب ىتأيس امك « ةيسيئرلا تاناويألا نيب تعضو ىتلا

 ٠ باوبألا كلت نم باب ىف لمع نم لكل تحنم ىتلا ةيرخلا ضعب , نم الا

 « ىلاملا ردب هاب ىذلا ةرهاقلا نصح ىلامشلا روسلا ىف اضيأ كلذ حضتيو
 كيادملا تاماخل نأ راوسألاب جا ربألا وأ تاباوبلا ءاقتلا عضاوم ضعب دنع ظحالي ذا
 ليصافتلا فالتخا نع الضف « عض ذاوملا كلمت دنع ةدحاو طوطخ- ىف ريست ال ةيقفألا

 ةيوهنلا تاحتفو ماهسلا تاحتف لاكشأ لثم <« ىرخألا نع تاعاطقلا ,رضعب ىف ةيرامعملا
 قرط عونتو « اهلخادب تارجحلا ممصتو جاربألا ماجحأ فالتخا لئثمو < ةرانالاو
 .تاظحالملانم كلذ ريغىلا «ةدحاو ةماقتسا ىلع ناردحلا دوجو مدع ىف كلذكو « اهتيطغت

 رضاخلا تقولا ىف فورملا ىنعملا سفن ىدؤي نكي مل سدنهم بقل نأ ودبيو
 ناطلسلا هب. ىصوأ ام انرظن فقوتسا ذا ٠ ىنف عناص ىلا برقأ انايجأ ءانعم ناك لب

 عراش لوأ ىف همساب ةفورعملا بتكملاو ةقلاو ءاقتخلاو ةمردملا ىلع هتيففو ىف ىروفلا
 نم اهتتاص ىلع ةقفنلل تاصصخم اهيف لعج هنا كلذ ٠ رهزألا عراش ةهج نم ةيروغلا
 ..©0 دحاو راجنو « «نيخرم» نينئاو « «نيكابس» نينئاو « «نيسدنهم» نينئال بترم ثيح

 نوكي نأ « ةيمالسالا ةيبرعلا روصعلا ىف امبتم ناك ىذلا ماظنلا نأ ودبي كلذك
 هركذ امم كلذ حضتيو ٠ هسفنب ءانبلا ىلع فرشي مطلي ىذلا لواقملا وه سدنهملا
 ىفويسلا نبا ملعملا ه : لاق ذا رهزألا عماجلا ىف ةيوائبفألا ةسردملا ءانب نع الثم ىزيرقللا
 اهتادلمو رعزألا ق ةيواغفألا ةسردملا ىنب < ةيرصانلا مايألا ىف نياسدنهملا سئر

 امناو « ةيروصنملا دعب رجلا نم رصم رايدب تلمع ةنذثم لوأ ىهو « رجحلاب اهتبقو
 ةليوز باب جراذ ىنيدراملا معماج ءانب ىلوت ىذلا وهو ٠ رجالاب ىنبت , كلذ لق ت تناك

 6 اًضيا هتاذثم ىنبو

 انيفمل
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 ملل 0003-_______ رئاصلا فضوو فاقوالا ججح

 تاراقملاب ةصاخلا فاقوألا ججح ةيمالسالا رئامعلا تاساردب لصتي ام مهأ نمو

 عوبرلاو قدانفلاو تاناخلاو تالاكولا لثم « اهئارش وأ اهئانبب نوردنقملا ىنع ىتلا

 سبحتل كلذو < نابطألا ىلا ةفاضالاب « اهريغو زباخملاو نارفألاو نيحاوطلاو تناوحلاو

 سرادملاو دجاسلملا لثم اهوديسش ىتلا ةينيدلا رئامعلا ىلع اهنم فرصلو اهتلغ

 ديفتو ٠ بيناتتكلاو ةلبسألاو تاناتسراملا لثم ةماعلا ةيئدملا رئامعلا مث « تاواقناخلاو

 ةقيقد ةيليصفت فاصوأ نم هتنمضت الل ةريبك ةدئاف ةرامعلا خيرات تاسارد ججحلا هذه

 قئاثولا كلت ررح نم نأ كش الو ٠ اهليصافتو اهئادحوو رئامعلا كلن: نم ريثكل

 فصولا ءاج دقلف ٠ تاعانصلا نم اهريغو ءانبلا ةعانص ىف نيملضتم نينفب ناعتسا دف
 نوصتخملاو ةربخلا لهأ الا اهملعي ال ةيئف تاحلطصمو اظافلأ نمضتي اقيقد اهمظمم ىف

 ةمدختسم ةفورعم صوصن نم ةليوط ةجابيد فاصوألا كلت قبيسي ناكو ٠ نوسرمتلا
 ةفوقوملا تاهلاو ةيفقولا بحاصو دوهشلاو ىماقلا ءامسأ لثم 6 تابساملا كلنأ ىف
 ىلع ججحلا بلغأ تناكو ٠ كلذ ريغ ىلا تائثرمو ةناص نم فرصلا هجوأو « اهيلع
 ةسمخ وحن ىلا اناحأ اهلوط لصي « قرولا وأ لازغلا قر نم ةليوط تافلم ةئيه

 ٠ © مس 4٠ نم برقي ضرعب قرلا نم تناكو « ىابتياق ةجح لثم « ارتم نيعبدأو
 راثآلا تاسارد ىف ديفتو تاراقعلا فصو اهيف ءاج ىتلا ةيقايلا ججحلا مدقأ عجرتو

 ءارتما#٠ وحن اهلوطغلبيو «نووالق روصنملا ةجح ىه < (م 1745) ه ههه ماع ىلا
 ىمطافلا رصقلا ناكم ةقصالتم اهديش ىتلا رئامعلا ةعومجم صختو < قرلا نم ىهو

 ىتح ايقب نيذللا هنقدمو هتسردم نم نوكت ةعومجملا كلت تناكو ٠ ىبرشلا
 ضعبو ناردجلا ضنب الا هنم قيت ملو امهب السصتم ناك ىذلا ناتسراملا نمو « نآلا
 ٠ ةقأ نم فقسأ تاذ فرغو تادحو

 دروأ دق ىزيرقملا نأ ريغ ٠ نووالق ةجح قبسي ام ججحلا نم انيلا لصي ملو
 ٠ رهزألا عماجلا ىلع ىمطافلا هللا رمأب مكاحلا فقو ةجح نم امزج هططخ ىف

 ةيراممملا ةيحانلا نم عماجلا ةسسارد ىف هنم دافتسي اماه ًائيش ءزجلا كلذ نمضني الو
 , ©9 ةيرئآلاو

 ذنم افورمم ناك فاقوألا وأ سابحألا ماظن نأ نيخرؤملا تاباك نم حضتيو 0
 نيم ىرثأ ثار ىلع ةظفاحملا ىف لضفلا عجري هيلاو ٠ ةيمالسالا روصملا مدهأ

 . شمبلا قيقحت اسهئم ارثك رشنو ججحلا هذه ةسارد ىف صصخن ىدلاو ةرهاقلا ةعماجب بادآلا ةيلكب تابتكلاو قئاثولا مسقب دماسملا داتسسالا ىلع ميهاربا فيطللا دبع روتكدلا نم ةاقتسم تامولمم 1 )١(
 ١
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 ةيبرعلا راثآا ظفح ةنجل تاسارك

 كلت نم زولك دجوتو ٠ هظفحو هتايصل ةقفن نم هيلع سبح ام الول ىقبيل ناك ام

 ةمكحملا ىف ىرخأ ةريبك دادعأ دجوت تناكو ٠ فاقوألا ةرازو تاظوفحم ىف ججحلا
 لثم ىف لماعنت تناك ىتلا ةمسرلا تاهملا ىهوع تاظوفحملا راد ىفوةميدقلا ةيعرشلا
 نادب دقو « ةيرثألا تاساردلا ىف ةماه عجارم ربتعت زولك ىهو ٠ قئانولا كلت
 اهتايوتحم مادختسالا اهب مامتهالا ديزي نأ وجرنو « بيرق دهع ذنم اهلا هجتت راظألا
 ٠ ةيرئألا ثاحبألا ديفي اميف

 ةعومجم ىف لثمت ةيرئألاو ةيرامعملا قئانولا مهأ نم ةعومجم نآلا انيدل حبصأو
 اهب صتخي امو ةيبرعلا راثآلا ىلع هنميهلاب موقت تناك ىتلا ةيبرعلا راثآلا ظفح ةنحجل رضاحم
 مم نواعنتو فرشت تناكو « اهتاصو اهميمرت لامعاو ةيسدنهو ةيرئأ تاسارد نم
 رانآلا ةحلصم ىلا تمض من < فانوألا ةرازو عبتت تناك ىتلا ةيبرعلا راثآلا ظفح ةرادا
 ةرازو حلاصم ىدحا تحبصأ اريخأو «ميلمتلاو ةيبرتلا مث فراعملا ةرازو عبنت تناك ىتلا
 مث « بيرق دهع ذنم تلشنأ ىتلا ةحاسسا ةرازو تعبن مث « ىموقلا داشرالاو ةفاقثلا
 ٠ ىرخأ ةرم ةفاقثلا ةرازو تعبت

 مهنكلو < تايسنجلاو تافاقثلا ىفلتخمم ءاضعأ عمجتت ةيبرعلا رانآلا ظفح ةنطل تناك
 ءرصم ىف ىمالسالا ىبرعلا ىرثألا ثارتلاب فغشلا وه كرتشم عفاد ريثأتب نوقتلي اوناك
 نيسدنهم نم نويرصم ةنجللا ءاضعأ نم ناكف ٠ امركم اناصم هب ظافتحالا ةلواحمو
 نوعمتجي اوناك < نيلاطيالاو زيجنالاو ناملألاو نيسمرفلا نم مهلثمو < نيخرؤمو
 نينمملا نييرثألا نم ةمدقملا ريراقتلا ةساردو < ةيمالسالا ةيبرعلا رانآلا نوثش ثحبل
 اهحالصا قرطو رانألا نع ةفاو تامارد نمضتت ىتلاو ةيبرعلا راثآلا ظفح ةراداب
 ةملع ةمق تاذ ةيرثأ اثوحب ريراقتلا كلت اضيأ نمضتت تناكو»٠ اهيلع ةظفاحملاو
 رئامعلا نم اريك تلجس اهنا ةصاخبو « نآلا ىتح اهرطخو اهنزو اهل لاز ال « ةريك
 ليدعتلا ضعب أرط مث « اهنع ريراقتلا ةباك تقو ىف اهيلع تناك ىتلا اهتلاحب ةيرئألا
 كفن بحصت تناكو ٠ دمع نع وأ لامها نع اهضعب ليزأ وأ اهيف ديدجتلاو اهيلع
 عبطب ىنعت ةبرعلا راثآلا ظفح ةرادا تناك امك ٠ تانئازمو تايئاصحا ةداع ريراقتلا
 اهلوأ تأدبو « ةمارك مو. وحن اهددع غلي ةيوئس تاسارك ىف رضاحملاو ريراقتلا كلت
 ةيللالا برحلا ةرتف اهنم تناك تارتف ضعب ادع « اهعبط عباتتو « ١4 ةنس روهظلا ىف
 تاكو ٠ 1948456 ةنسم ىتح تاساردلاو ريراقتلاب ةيانعلا نم اهتلاح ىلع ىهو « ىلوألا
 ةعبط اهحص# تناكو < ةيسئرفلا ةغللاب ةنس 54 تغلب ىتلا تارتفلا هذه لاوط ردصت
 ةيسئرفلا تاعبطلا ترمتساو < تلطبأ مث < 1841١ ماع ىتح 1مههه# ةئس ذنم ةيبرملاب
 « ؟ة45 ةلس ذلم ترتف دف ثاحبألاو ريراقتلا كلتب ةيانملا نأ ريغ ٠ رودصلا ىف
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 ةيمالسالا ةيبرعلا راثآلا ةسارد قلاثو نم تاكوكسملا

 مهبلغا نوريدم اهتساكر ىلع موقي. ناك ىتلا راثالا ةحلصم ىلا تمض امدنع ةصاخبو
 راثالل مهتيانعو مهدهج رتكا نولدبي اوناك نيدلا هميدقلا هيرصملا راثالاب نيلغتشملا نم
 «ةيمالسالا هيبرعلا راثالاب هيانعلا تردن دفف من نمو ٠ مهتاصاصتخا نمض لخدت ىتلا

 حبصأو « هيبرعلا راثالا ظفح ةنحل مايا ىلوالا تاعفدلا ةوف ريئاتب ريس ترمتسا اهنكلو

 ىلا مهنم نييرادا نيفظوم ىلا برقا هيمالمالا راثالا ناديم ىف نولمعي نيردلا نوييرثالا
 ىذلا قولا اتم ثدحم نأ لاحلا هده ىلع انفسا ديزي اممو ٠ نييررثا نيتحاب

 كلت ىلع نآلا دامتعالا راص دقف مث نمو « نييرصملا نم نييرئالا كئلوا لك حبصا

 راثالا ظفح ةراداو ةنجل مايأ بئناجالا نويرثالا اهب ماق ىتلا تاساردلاو ثوحبلا
 مهأ نم هذه ةلاحلاو نالا تحبصا ىتلا تاساركلا كلت انل اهتظفحو « ةبرعلا

 راثالا هحلصم نالا موقت ىتلا تاساركلا امآ ٠ ةيمالسالا ةرامعلا نع ثوحبلا عجارم

 «ةلصب ىملعلا ثحبلل تمن ال ةرركم هينيتور تاملك عضب نم رثكا نمضتت الف اهميطب
 ٠ ةيملع ةدئاف ةياب اهنم ءىراقلا جرخي الو

 اننيثيلا

 ةيمالسالا ةراضحلا روطن عبتت ىلع دعاست ىتلا ةماهلا ةيدالا تافلخملا مهأ نمو
 دهاوش ىناثلاو « تاكوكسملا امهدحأ : ةيرثالا قئاثولا نم ناعوت <« رصم ىف ةرامعلاو
 3 ٠ روبقلا

 ةيساحن سولفو ةيضف مهاردو ةببهذ ريئاند نم دوقتلا عاونأ تاكوكسملا لمشتو
 ميامملا ىهو < ةيجاجزلا جنصلا لمت امك ٠ صاصرلا ماتخالا مث « ةيزئاوربو
 ةيمهأ ىتاتو ٠ ماتخألاو دوقتنلا كلت اهسامأ ىلع برضت تناك ىتلا نيزاوسملاو
 ىدؤت امك « ةللج تامدخ ةيرئألا تاماردلل ىدؤت اهنأ نم جنصلاو تاكوكسملا
 ٠ ىداصتقالاو ىعامتجالاو ىمايسلا خيراتلا مولعل اهيزاوي ام

 اهنكلو ٠ ردن اميف الا ةيفرخز رصانع ىلع جنصلاو تاكوكسملا ىوتحت الو
 ريغ وأ رفح وأ طغض وأ بص نم ةعانصلا ٍبيلاسأ روطت نع ةريثك تاهج نم فشكت

 تالصلاب قلمتتو مهب قلعتت خيراوتو « ماكحو ةالوو ءافلخ باقلأو ءامسأ نع مث كلذ
 وأ ةيرثأ قئاثو ىف تاوجف دسي وأ تامولمم ححصي دق امم « ةفلتخملا راطقألا نيب

 خيراوت نيت ىلا جنصلاو دوقتلا كلت لثم ىلع روشلا ىدؤي امك ٠ ىرخأ ةيخيرات
 . 20 ةنكمألا كلت ىلع تمبانت ىتلا ثادحالاو تاروطتلاو « اهب تدجو ىتلا ةنكمألا
 ةَمئاَعب راثآلا مسقب دعاسم ئاتسسأ نآلا وهو 2 ؟ 1650 ةرهاقلا ) « ةيبرملا ةكسلا رجف : لوآلا ءرجلا ب «تايمثلا ملعو ةيبرملا دوقنلا ةمومجم» هناونع © ةرهاقلاب ىمالسالا نقلا فحتمب تاكوكسمل مسسق نيمآ ىمهف نمحرلا دبع روتكدلا ونه صصختم ىبرع ملامل ديدج باتك .ريظ فلز '
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 ةيبرعلا راثآلا ةسارد ىئانو نم روبقلا دهاوش

 هت « ةيراضحلاو ةيرثالا تاساردلل تادعاسم ءادأب روبقلا دهاوش موقتو
 رصنع روطت عبنت اهنم نكمي هنا ىف اهنع ديزتو « جنصلاو تاكوكسملا اهل هيدؤت ام

 « ةبرملا هباتكلا وه رثكأ حوضو ىف هيمالسالا نونفلاو ةراضحلا رصانع نم ماه
 اهتئزاوم دنع ةدئاف نم كلذ نم جتني امو « ةباتكلا بيلاباو صوصنلا ةيحان نم كلذو
 ةيرئآلا فحتلاو رئامعلا عاونا ىف دجوت ىنلا هعاصلا ٍبيلاساو هيرنالا تاباتكلاب
 نم اهيلغا دخا راثالا هحلصم نزاحمب رويفلا دهاوش نم فولا دجويرو ٠ ىرخالا
 ٠ هناكم ىف للقلا ردانلا الا كرتي ملو ء رطقلا عاقب فلتخم نم ةيمالسالا تافارقلا
 ريغ ريزغ رطم لزن دقف ٠ ناوسا ى تندح هيرتا ةئراك ىلا ةيسانملا هذهب ريشنو
 اذان ربتي رما وهو ٠ ماوملا ماع ىف ناوسا تانابج حستكا امرع اليس ثدحا ىداع
 ناردج تباذو رباقملا تفرغو ٠ سانلا هركذي اميف هنيدملا كلتا خيرات ىف ثدحي مل
 زيلجنالا نيفظوملا ىديأ ىلع تهاج ىربكلا ةئراكلا نأ ريغ ٠ تطقسو اهنم ريثك
 ةئبثم تناك ىنلا رويقلا دهاوش عمجب مهرماوأ اوردصأ امدنع كلذ دعب نيسسرفل و
 نيبو اهنم دهان لك نيب امامت ةلصلا تعاض كلذبو « روبقلا قوف وأ ناردجلا ىلع
 ١)( 8 ندوهمو جدب ثدحتو ٠ هبحاص مسأو هخيرات نيو هصخي ناك ىذلا ربقلا
 ثودح ىف رزولا لك تكولا كلذ ىف نييرصملا نيفظوملا لّمحف « ةئراكلا هذه نع

 افصنم ناك دكمددءبم+ قع ؟/ةلانومو ىلاطيالا هيريئوم نكلو ٠ ةيرثألا ةتراكلا كلت
 لوثسملا نأ « 9 ةلاطيالاب ناوسأ تاناج نع هباتك ىف حضوأ نيح ريبك دح ىلا
 ىف اوناك نيذلا مهو <« نيسنرفو زيلجنا نم بناجالا ءاسؤرلا مه كلذ نع لوألا
 اغلاب اررض ترضأ اهلحم ريغ ىف ةريغ اورهظأ ذا « تقولا كلذ ىف قالوب فحتم
 ىملعلا ىرتألا جهنملا ىلع اوريسي نأ ريغب اهلك دهاوشلا عمجب اورمأ دقف « رباقملا كلتب
 ىذلا ىلمألا ناكملا ىلع هلمو دهاشلا ىلع متر وأ ةمالع عضو ثيح نم « ميلسلا
 اهنأ رباقملا هنه لح ءوس نم نا » : هبلق ألمت ةرسحلاو هيريئوم لوقيو ٠ هب ناك
 . 299 ةنوعرف تناك ول بيعملا لامهالا اذه لك اهل ثدحيل ناك امو « ةيمالسا
 ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا خيرات ةباتك اهساسأ ىلع نكمي, ناك ةيملع ةلدأ تعاض كلذبو
 ٠ هلك ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا ىف تانابجلا مدقأ نم ةنابج خيراتو « ناوسا ىف

 فحتم وأ « ةبرعلا راثآلا راد ىلا ناوسأ نم تلسرأ ىتلا دهاوشلا ددع ردقيو
 هلم ىف ىرخأ ةرم لسرأو < 1مل ماع ىف دهاش ٠0٠ وحم « ايناح ىمالسالا نفلا

 ظدفوع : 87 20غ همم 2ةهمنمر 1, 20. 97-99, (1920). )١(

 ةاممصجم دع ؟ناللععت : 1ع 21نيوومأن هتنعنامتممت كت ةقونم (1930). (؟)

 ةلظعم 1, 29. 232-133: (7
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 ةيبرعلا دانآلا ةسارد قئالو نم روبقلا دهاوش

 0 0 7 كرت : ايونكم ادهاش لنيل ا ادهاش 451 وحن امه

 ٠ لاوس ةريزج فحتتم ىف اهنم للق ضرعو « ةيوعرف ةربقم ىف امأوكم « ناوسأ

 نأ دو « اهنم 6 وح صحفب ماق دق هيريئوم نأ « ركذلاب ريدج وه اممو

 ه4 ةرتق ىأ ٠ ( مهال4وؤ18 ) ه 755 و 7٠١ ىماع نيب اهخيران عقي ادعاش ةؤو
 ٠١ خيرات عقيو ٠ ةيسابعلا ةفالخلا نع هلالفتسا نولوط نب دمحأ نالعا قبست اماع
 «ركبملا ىمطافلاو ىدستخالا نيرصعلا ىف ادهاش ه١ خيرات ىتأي مث ٠ كلذ لبق ادهاش

 اهل ةيراضح جئاتن دهاوشلا كلت نم صلختسن نأ تائزاوملا ةقيرطب نكميو + رخأتملا

 * ( 88٠ هامه : ص ) دنب اميف ليصفتلاب اهحرش لواتتسو « اهتميق

 دادعألا ىلا ةفاضالاب « روبقلا دهاوش نم ةريكلا دادعألا كلن تظفح دقو
 قوقرب نب جرف ءاقناخ ىف < ىرخألا دالملاو ةمصاعلا روش نم تءاج ىتلا ىرخألا

 جذامن ةعضب اهنم تذخاو ٠ « ريفخلا ةبق » ةفارقب ةقورعملاو ةيلامشلا كلامملا ةفارقب
 ٠ 20 ىمالسالا نفلا فحتتم ىف نآلا ةضورعم

 اكينيل

 فنشكلا ىف ماه رودب ضرألا نطاب ىف ةرومطملا راثآلا نع رفحلا لامعأ موقتو
 فحت نع فيشكت انايحأ ىهف ٠ راثآلا تامارد ىف ةميقلا ةميظع ةيدام تافلخم نع
 « مايألا اهيلع تفعو بارخلا اهباصأو ةرماع تناك ندم اياقب نع انابحأو « ةرئانتم
 « ةيرثألا اياقبلا نع فشكلا ىف اهرود اناحا ةفادعلا ٍبملتو ٠ سانلا اهيسن امبرو
 ىتلا داوملاو ةيرتألا اهترمط ىتلا ةينامورلا ىباصوب ةنيدم راثآ عم الثم ثدح امك
 دحأ لوعم فشكو٠ ءاحأ مهفارحا داعب اهلهأ نفدو ىلوبان ىف فوزيف ناكرب اهفذف
 ةئيدملا كلت فشك ىلا مهتداق رئافحب ريسلل ءاملعلا هب ىدتها طخ لوأ نع نيعدازملا
 ٠  ةيامورلا ةراضحلا خيرات ىف ةماه تاوجف اهرانآ تألم ىنلا ةريبكلا

 36 2. 5 َ .نم « ةميدقلا ةمصاملا ىأ « طاطسفلا رصم نم ةميدقلا ءاح الا باصأ ام نأ كلذ «ىرخألا قطانملا ىف اهنع رصم ىف ةصاخو ةّمالسالا رئافحلا ةعببط فلتختو
 . م

 1 ببر برر بربببربوب ببروربربربربربيبسب سس سمسم حبصأ < نمزلا رورمب ةيرئأ تراص ىتلا تافلخملا اهب ىمرت ةيمومع بلاقم اهلامعتسا
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 . 0560 ( ١960| تنس نيب رئاملا ىلا عيارلا نم تادلجملا ةيقب تيبف لمكاو « 8١1م4 ةنس ثلاشلا دلجملا دشار نيسحو ىراوهلا نمسح رشنو ؛« 117 ةنس ىناثلا دلجملا تييف نوتساج رشن مل و50 ةنم دئفار نسحو ىرارهلا نمسح اهثم لؤوالا دلجملا عمج . هذه روبقلا دهاوش روصو صوصمنت نمضتت تادلجم ةدع (ةيلاح ىمالسالا نفلا فحتم ) ةيبرملا رائآلا راد ترشن )١(
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 ةميدقلا ةيمالسالا ةيبرعلا عقاولاب ةيملع رئافحب مايقلا ةبوعص

 اهضعب قوف ىمرت نافلخملا تناك دقف ٠ اهيلع ةيملعلا رئافحلا مظن قيبطنتب حمسي ال

 أدي لولا لتلا مفتر نأ دعب ذا ٠ رخآلا دعب دحاو « ةيلاع لالت اهنم تنوكت ىتح
 ءالعأ نم قباسلا لتلا هب ىهتنا ىذلا رصعلا تافلخمب ىلاتلا لتلا تاقبط نيوكت
 ٠ اذكهو

 ىف ةصاخ قرط ىلا جاتحي قطانملا كلت ىف رئافحلا ماظن لمج دق كلذ لك

 «ةلوقملافحتلا عاونأ نم اهنع فشكي ىتلا تاقبطلا ىف اهيلع رثعي ىتلا راثآلا بيترت

 «ةلوقملا فحتتلا نع ةيحانلا كلمت نم ةيرئ"الا رئامعلاب ةصاخلا رئافحلا فلتختو
 قوف اهمباتت بسح رئافحلا هنع فشكت اميف ىخيراتلا اهسترت ىتأي .ةيرث"الا رئامعلا ناف
 ٠ اهناتزاومو اهتاسارد رمأ لهسي امم « اهضعب

 ضعبب ركصلاو طاطسفلا ةقطنم ىف تيرجأ ىتلا ةليلقلا رئافحلا انتدوز دقو
 - ىمطافلا رصعلا رخاوأ ىتح ةالولا رصع ذنم سانلا ه ةشيعم نع ةيرئألا تامولعملا

 0و و ل ا ل ا حل

 نورجهي سانلا لمجو « نيسطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلا ىريزو دحأ رواش همرضأ دق

 نكلو ٠ ىكولمملا رصعلا ىتح ىقابلا ءزجلا ىنكس ىف نورمتسيو « اهنم ربكألا ءزجلا
 عم تجهب ىلع ىرثألا موحرملا اهب ماق ىتلا « رئافحلا كلت نأ فسألا ىلا وعدي امم
 ةقيض ةقطنم ىفو 27 48٠! و 1919 ىتنسم نيب ليرباج ريلأ ىسرفلا سدنهملا
 قيضأ قاطن ىفو ركسعلا ىف الا ىرخأ ةرم رركتت مل « « ريكلا بارخلا كلذ نم

 « ىمطافلا رصعلا نم مامحو ىنولوطلا رصعلا ىلا مجري تيب اياقب ىلع اهف رثع
 ٠ 29 ىراوهلا نسح موحرملا فارشاب 1984 ةنس ىف كلذ فشكو

 تضر دق ةميدقلا طاطسفلاو ركسعلا ةقطنم نأ اضيأ هل فسؤي, اممو
 فسنف اهطسو ىفو اهلوح رجاحملا تحتف دقف ٠ ةثيدحلا روصعلا ىف ديدش بيرختل

 توسإل ضاقنأ تشين امك ٠29 ضرألا تحت امودرم ناك ةنيدملا نم ريبك ءزج .
 خانم ىلا ةئيدملا ضاقنأ قوف تلع ىتلا مدرلا لالت تلوحتو + اهنم رجألا جارختسال

 ماق ةمجرت ىهو . ( 11148 < اه 1769 ) طاطسفلا تايرفح : ليبربج ربلاو تجهب ىلع )١(
 .٠ 1535) ةئس رشن ىذلا ىسنرفلا لصالل شوكع دومحمو تجهب ىلع اهب

 ا0مع دعطمو لع ؟«مدهنع ةيئنرفلا ةغللاب ىنولوطلا تيبلا نع احب ىراوهلا نسح رشن (؟)
 مدلمتصممعر (دلل. لع !"ةمعنستع ك'8جررتأعر 261/, (33-1932, 22. 87-79 ,10 ماهاعق.

 ىلا 54. © تاحفص 4 (1147م0) !ه ددملا ؛« ةسدنهلا ةلجم ىف ةيبرملاب ةمجرت هل ترشنو 49)
 . تاحوللا يسفن اهممو . 6
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 5 ةيبددقلا ةيمالسالا ةيبرعلا عقاوملاب ةيملع رئافحب مايقلا ةبوعص

 ةضورلا ةريزج تاضفخنمضعب مدرل ةريثك ةبرتأ لالثلا كلت نم تذخأ امك ٠ دمب ا ل 0
 لييرباج ريبلاو تجهب ىلع رطضاو ٠ 210 رفا ءانثأ ىف فشكت ىتلا رئامعلا ضاقنأ ناصت نأ وأ « اهيلع ىوتحت فحت نم رهظي هاسع ام ىعارب نأ نود 2-0
 ةيدلا نرحاج فشك ىلا كلذب الصوو « خابسلا جارختسا ةيلمع نم ةدافتسالا ىلا
 «ءانملا بيلاساو طيطختلا ثيح نم هباشتت اهنكلو « اهتيمهأ توافتت نايم ةلمج هف ناك

 ,٠ 29 ةدعاتم تان نايكي ام قف

 اهتدوز ذا 1 ةمج دئاوفب ةبرمعلا راثآلا راد ىلع تايرفللا تالمع تداع دقو
 تاراش ىا كونرو تاباتك هيلع انملاب نوهدم فزخ اهنم « ةريثك ةيرئأ 59-5

 موسرو فراخز اهيلع انيلاب هومملا جاجزلا نم عطف من « اهئارمأو رصم نيطالس
 « باوبأ تاعامسو ببضو قالغأو ةيبشخ- عطقو ثاثأ اياقبو « تاراشو تابانكو
 ىدربلا نم قئاثوو « ةنيز تاودأو طاشمأو « لافطأ بلو رخابمو خيطم تاودأو
 «صجلا نم فراخزو رجحلاو ماخرلا نم ةدمعأ ناتو < قرولا ىلع تاطوطخمو
 نم مهو « قطانملا كلتب اوماقأ نيذلا سانلا ةشيعم حضوت ىتلا رانآلا نم كلذ ريغ ىلا
 1 * بمشلا ةماع ميمص

 ىوحت ركسملاو طاطسفلا ةقطنم نم ةعساشلا تاحاسملا كلت بلغأ تلاز الو
 ةفيظوب ىفتكت اهناف راثآلا ةحلصم امأ ٠ ةقطنملا كلت عاقب ضعب ىف قيض قاطن ىلع رئافح لمعب ةينجأ تائعب نآلا موقتو ٠ اهنع فشكي نم رظتنت ةيرثأ اذونك اهنطاب ىف
 . ٠ ةدهاشلاو ةمارملا

 ٠ ةمصاملا ءاحتأ ىتاب ىف اهيف نارمعلا رمتسا ىتلا ةميدقلا نكاسملا طيطخم ماظنب اهاياقب اندوزت نأ نكمي « تافلخملاو ةبرنألا اهترمطو بارخلا اهباصأو اهيف تناك ىتلا لزاملاو رودلا نأ نم عئاطقلاو ركسلا ةقطنم هيلع ىوتحت ام ةمهأ ىتاتو
 ٠ تارود نم هيوتحت تناك امو راهنلاو للا لاوط اهلامعتسا ماود نم ةداع نكاسملا هل ضرعتت ام ىلا ةفاضالاب اذه ٠ ةماعلا ةيندلاو ةيبرحلاو ةينيدلا رئامعلا ءانب ىف لذنت تناك ىتلا لثم ةيانعلا هيف لذبت ايوق هبولسأ نكي مل ةينكسلا رئاسملا ءاني نأ كلذ
 نم اهيلا برستي ناك امم اهتاردج ةنايصب الو اهنم ءايلا فيرصتب ىنعي نكي مل هبمل
 ب ببر بم ررسربرربرببربربروسروب وبسس سس

ّْ 
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 دي

 ىمالسالا رصعلا راثآي ةيرصملا رايدلا ىنغ

 رمألا < ةينكسلا رئامعلا ىنابم كالهتسا ةعرس ىلع رفاضتت تناك لماوع ىهو ٠ ةبوطر

 ديدجلا خسنيف « ةيقاعنم روصع ىف ديدج نم اهؤانبو اهمده هيلع بنرتي ناك ىذلا

 ىف ةرخأتم روصع ىف تديش ىنلا نكاسلا الا ىقشي ال اذكهو « رثدنملا ميدقلا اهنم

 ىلا علطتت انلعجي كلذ لكو ٠ نورقلا رم ىلع ةمصاعلا نم ةرماع تيقب ىلا قطانملا
 رئافحلا هنع فشكت امل اراظتنا « ركسلاو طاطسفلا ىف ةرومطم تلاز ال ىتلا قطانملا
 وجرن ىتلاو « رصم ىف ةمالسالا ةنكسلا ةرامعلا روطن ىف ةدوقفم تاقلح نم كانه

 ٠ نييرصملا برعلا نم نويرثألا اهب موقي نأ
 نصح راوسأ نم ءازجأ نع تارم عضي فشكلاب اهبناج نم ةفدصلا تماقو

 <« رصم تاق لقصلا رهوج مايا اهالوا : تارم ثالث تدسش ىتلا ىمطافلا ةرهاقلا

 حالص ةرازو مايأ اهتنلاثو < ىمطافلا هّللب رصنتسلا ريزو ىلامملا ردب مايأ اهتيناثو
 نم ءازجأ نع تفشك امك ٠ نيبمطافلا ءافلخلا رخآ دضاعلا ةفيلخلل ىبويألا نيدلا

 نيدلا حالص ةنطلس مايأ ةلوهألا ءايحألا نم تنوكت ىتلا ةريبكلا ةمصاعلا راوسأ
 كلت نم ادحاو ىمطافلا ةرهاقلا نصح حبصأو « ةبويألا ةلودلا سمؤم فسوي
 هل ام عم « ءازجألا كلت نم رهظ ام بلغأ رمطتل دوعت ةبرتألا تناك نكلو * ءابحألا

 تاحبأ هنع رشنت نأ ريغبو « ةملعلا قرطلاب هلبجسم متي نأ ريغب « ةريبك ةيرثأ ةمهق نم
 ٠ راثالا تاسارد اهنم دفتست

 انمي

 ةيرثألا رئامعلاب ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا عاقب ىنغأ نم ةيرصملا رايدلا دعتو
 ٠ رخآ رطق ىف ام لك قوفي اهدحو ةمصاعلا ةرهاقلا ىف اهددع ناك امبرو ةيبرعلا

 انه ةرئاتم اهنكلو < ةببرعلا ةيروهمجلا نم ىرخأ ندم ىف ةيرامعم راثآ دجوت امك
 « ةئيدحلا روصعلا ىف ددج دق اهبلغأ نأ ريغ « ىلبقلاو ىرحسلا نيهجولا ىف كائهو

 ٠ ةيرثألاو ةيرامعملا اهتمي عاضأ امم

 ةمصاعلا ةرهاقلا ءاحنأ ىف ةميدقلا رئامعلا نم ةبرعلا ةيمالسالا راثآلا رشتنتو
 * راثآلا كلت اهب دجو ىتلا ةقطملا بسح لقي وأ اهددع رثكي « تاعومجم ةئيه ىلع

 ٠ اهف هئاقب ةرتفو اهنارمع مدق ةيحان نمو « ناكسلا ددع ةيحان نم كلذو

 ىلا راظنألا تفلن نأ دون ةمصاعلا ةرهاقلا ىف ةيرئألا رئامعلا ركذ ةيسانمبو

 ىلع سانلا نيب تعاش ةئطاخ تامولعم نم ميدقلا «ةرهاقلا» ظفل لولدمب لصتي ام

 . ٠ ةققانملا وأ كلشلا لبقت ال قئاقح اهنأكو تحبصأ ىتح مهتافاقث فالتخا

 اضن
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 ةئثبدح ال انصح تناك زعملا ةرهاق

 - : ىلب اميف ةثطاخلا تامولمملا كلن صخدتتو

 اهئانب ىلقصلا رهوج هدئاق ىمطافلا هللا نيدل زعملا رمأ ىتلا «ةرهاقلا» نأ : الوأ

 ٠ (مثكح) ماهو ةنس ىف اهدسنتت أدب ةئيدم تناك « رصم حتف دعب

 كلذ ذنم ةيررصملا رايدلا ةمصاع تحبصأ ىتلا ىه هذه «ةرهافلا» نأ : اناث

 ٠ نيحلا

 وحن وأ « ايرجه اماع ١1ا/ وحن اهرمع غلب نذا هذه « ةرهاقلا ه نأ : انلا

 * ايدالم اماع ٠666

 نويرثألا سفانت اه ةرثك اهقيدصتو ةئطاخلا تامولعملا هذه راشتنا ىلع دعاس دقو

 تالجمملاو بتكلا تاحفص ىلع هديدرت نم بئاجأو برع نم نوئدحملا نوخرؤلاو .
 « ةرهاقلا » نيب مهلاوقأ ىف طلخ نم ةيعاذالا ثيداحألاو دئارجلاو ةيفاقثلاو ةيململا
 ةجسدتن ءاطخألا كلت ىف عقو دق باتكلا ءالؤه ضعب نأ ودبيو ٠ ةثيدحلا روصعلا ىف « ةرهاقلا » مساب فرعت تحبصأ ىنلا ةيرصملا رايدلا ةمصاع نيبو « نييمطافلا ةعلف
 عم ىئمتلا مهتلواحمل ةجيتن اهيف رخآلا ضعبلا عقوو « هيلع ةيخيراتلا قئاقللا ضوممل
 قئاقللا باسح ىلع كلذ ناك ولو « ةمصاعلا كلنل ىفلألا دسلاب لافتحالا ىلا ءاجتالا
 ٠ ةححصلا ةضيراتلا

 اننأ دجنن « ةمصاع وأ ةنيدم تناك زعملا ةرهاق نأب داقتعالاب لصتي ام ةيحان نمف
 انللح مث < ةيزسملا ةرهاقلا نع ءامدقلا نيخرؤملا لاوفأ ىف ءاج اميف رظنلا انممأ ول
 « اناحأ «ةنيدملاب» اهل مهتيمست نم مغرلا ىلع مهنأ انيأرل « اقيقد اليلحت اهنع هوركذ ام
 * هتصاخ ىلعو مكاحلا ىلع ة 13 تناك اهانكس نأ اهب فيرعتلا ىف تأي مل ىتلاو مصاوملاو ندسلل ةبسنلاب روصملا عيمج ىف ادئاس فرعلا ناك امكو « ركسملاو طاطسفلا نوفصير اوناك املثم بعشلا نم ماعلاو صاخلا اهنكسي ةمصاع وأ ةقيقح ةئيدم اهنأب ىحوي نأ نع ديعب ىمطافلا رصعلا ىف اهتفيظول مهفصو ناف

 : ةرهاقلا » ركذ اهب ءاج ىتلا اييرقت عضاوملا لك ىف نوخدؤلا ءالؤه ركذ دقو
 نأ وه ددحم ضرفل تديش اهنأ ىلع نيمات ءالجو حوضد ىف لدي ام مهتافلؤم ىف
 «ىمطافلا ةرهاقلا نصحل ةيسنلاب مهيلع امرحم ناك رمأ وهو ٠ مهتماعو سانلا ةصاخ نم ةبعرلا اهنكستو « عئاطقلاو ركسلاو نم 0 0 نع اهنم عافدلا م ا نوكت تناك ىتلا ةيقيقملا 0 لا م اينم ماقدلا مهنكريو ٠ هنلود لاجرو هدنجو هشويج داوفو هتساخو هتبب لآو ىمطافلا ةفيلخلا اهب نصحتي ثيحب « بسحف ةيباطلا وأ ةملقلا ةفيظو 0
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 رصم وا طاطسف تناك نييمطافلا مايا ةيقيقحلا ةمصاعلا

 ةظحلا لوأ ذنم ددرتي مل ىلقصلا رهوج نأ نم كلذ ةحص ىلع قدصأ سلو
 « نيرتمولك وحنب ةقبقحلا ةمصاعلا نع دعبي اعضوم ةرهاقلا نصحل راتخب, نأ ىف

 نصحلا اذه لخدي ملو ٠ ىرغصلا ليفلا ةكربو ىربكلا ليفلا ةكرب اهنع هلصفي ناكو
 تهتتا نأ دعب كلذو ٠ ايرقت ماع ىتئامب هسيسأت دعب الا ةريبكلا ةمصاعلا قاطن نمض

 حتف ىذلا ىبويألا نيدلا حالص ناطلسلاب نيبويألا رصع ادبو ةيمطافلا ةلودلا مايأ

 لخادب اودشي نآب عيمجلل حمسو « بمشلا نم ةماعلاو ةصاخلل نصحلا باوبأ

 ىلع ةينيدلا رئامعلاو رجاتملاو رودلا نم اوءاش ام نصحلا اهلغشي ناك ىتلا ةقطنلا

 ةيويألا هتلودل نيدلا حالص دش نأ دعب الا كلذ ثدحي ملو ٠ اهعاونأ فالتخا
 نصح نم ةعانم رثكأ هلمجت ةريبك ةيعافد تازيمب عتمتي رخآ انصح ةديدجلا
 حالص ةملقب » نآلا فرعيو « « لجلا ةعلقب » ديدحلا نصحلا ىمسو ٠ ةرهاقلا

 ىتلا ةملقلا اهتجح ىتح اهلك ةمصاملا ىف نم راظنأل ةحضاو تيقب ىتلاو « نيدلا

 ٠ « ةرهوجلا رصقب » ىمسملا هرصق ىلعو هعماج ىلع ىوتحتو ىلع دمحم اهديش
 ىف هتصاخو بعشلا ةماع نم ةيعرلا نكس ثيح تناكف « ةقيقحلا ةمصاعلا امأ

 ىتح عاقبلا كلمت ىف نوميقي سانل' لظ دقف ٠ عئاطقلاو ركسلاو طاطسفلا ةقطنم
 ةمقر تعسنا مث ٠ كلذ دمب ام ىلا لب ةبويألا ةلودلا ماقو ةيمطافلا ةلودلا ةياهن

 تنين ططخو ءايحأ نم دجتسا ام قطانملا كلت ىلا نيدلا حالص مض امدنع ةمصاعلا
 قبس امك تناكو « ىربكلاو ىرغصلا لفلا اتكرب اهبلغأ لغشت تناك ىتلا ةقطنملا ىف
 ايح حبصأ ىذلا ىمطافلا ةرهاتلا نصح نيبو ةميدقلا ةمصاعلا نيب ةروصحم « لوقلا
 ةليوط اراوسأ اعيمج اهيلع رادأ مث 6 ١4 ( 2١ : ش ) ةريبكلا ةمصاملا ءاحأ نم
 تناكو < بونجلاو قرشلاو لامشلا ىف اهنم اياقب دهاشت تلاز ال رجحلا نم ةيلع

 الا اهدودح ريغ مل ىتلا ةمصاعلا لخاد حبصأ ىذلا ةرهاقلا نصح راوسأب ىقتلت

 ىكلاوح ىلا ( م1175 ) ه هال ةئنس نم ىأ < نورق ةعبس غلبت ةليوط ةرتف ىف اليلق
 « ةعساو تازفق ىف اهتحاسم عست تقولا كلذ ذنم تذخأ مث « ىضاما نرقلا فصتنم

 «ةرهاقلا ةنيدم مسا تحن هلك .ملاعلا ىف اهتيص رهتشي ىتلا ةميظعلا ةئيدملا تحبصأ ىتح

 نمف كلذلو « ةمسن نييالم ةعبرأ ىلا رضاحلا تقولا ىف اهناكس ددع لصي ىتلاو

 نب ورمع اهسسأ ىتلا طاطسفلا ىعو م اهف ةقطنم مدقأب اهرمع خرؤي نأ بجاولا

 نأ ىأ ٠ (مث58) هالإ ةةس ىف نيملسملا برعلا ناسرف نم هبحص نمو صاعلا

 ىلاوحي ردقي الو ( ةيدالم ةنس 1٠ اوحاو ) ةيرجه ةلس 184 وحن غلي اهرمع

 لهد.مإ] 4 1؟..0/1 © ه.../): ةحاملا ةحلصمو ةيسنرغلا ةلمحلا طرخ (1)

 ؟"؟ 1١ - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا





 ةيسنرفلا ةلمحلا مايا لع ةمصاملا ىلع « ةرهاقلا ١ ىمطافلا نصحلا مسا قالطا

 ةرهاقلا نصح نيب كلذب نوطلخيو <« هوردقي نأ ضعبلل ولحي امك طقف ماع فلأ

 ٠ ةيروهمجلا ةمصاع ةثيدحلا ةرهاقلا نيبو ىمطافلا

 ءامس ىذلا نيمطاقلا نصح مسا قالطا ببسب ثدح دق طلخلا اذه لملو

 < ةيسنرفلا ةلمحلا مايأ ذنم كلذ أدبو « اهلك ةمصاعلا ىلع ةرهاقلاب هللا نيدل زعملا

 ملاعلا ىف رشتني ذخأ مث « ابروأ ىف ىبرغلا ملاعلا ىف هب رهتشت تقولا كلذ ذنم تذخأف

 فرعت تناك ةيقيقحلا ةمصاعلا نأ عم « ىلاحلا نرقلا لئاوأ ذنم ملاعلا راطقأ ىقابو ىبرعلا

 66 رصم »و « رصم طاطسق » و « طاطسفلاب » ءامدقلا نيخرؤملا دنع كلذ لبق

 رصم »ه و « ةرهاقلا رصم ه و « ةمورحملا رصمب » ىغاملا نرقلا ذنم فرعت تحبصأ مث

 1" ةيشاح ىف روكذملا قامقد نبا بانك ىف الثم قالوب ةعبطم اهتتيثأ امك « ةبمحلا

 ظفل لامعتسا لقف تقولا رورنم عم رمألا روطتو + + 1497 خيرات ىف ؟7غ# : ص
 مسا رصتقا دقف مث نمو < هلك ىرصملا رطقلا ىلع قلطي حبصأو « ةمصاعلل « رصم »

 ْ ٠ « ةرهاقلا » ىلع ةمصاعلا

 وأ ةئيدم تناك هللا نيدل نعملا ةرهاق نأب داقتعالا أطخ قبس امم نذا حضتيو

 انصح .وأ ةعلق نوكتل تديش اهنا حيحصلاو « نييمطافلا مايأ ةيرصملا رايدلل ةمصاع

 مجري ىأ ٠ ةبويألا ةلودلا ماق ىتح هذه هتفيظو ىدؤي ىقب ةيمطافلا ةموكملاب اصاخ

 ةنس 1١69 وحن ىلا ىأ ٠ ( م ه١ ) ه مهي ةنس ىف رصا ىمطافلا حتفلا ىلا هخيرات
 سيلو ةعلقب لافتحا وه نذا ةفلالا ءذهب لافتحالاو ةيدالم ةنس 1٠٠٠ اوحو ةيرحه

 58 ٍك ٠ ةمصاعب

 « ةرهاقلا ىح ه مسا قلطتس اننأ ءارقلل احضاو نوكي نأ وجرت انئاف اذهلو

 مايأ ىتح ىلقصلا رهوج مايأ ذنم نصحلا اهلغشي ناك ىتلا ةقطنملا كلن ىلع اذه ائباتك ىف

 . ةلاغبلا عرات لامشلا نم نآلا اهدحي ىتلا ةقطنملا ىهو « ىبويألا نيدلا مءالص ناطلسلا

 روسلانم اريبك !ءزج فشكيو قرشلا وحن دتيو «ىلالا ديعسروب عراش نم أدبي ىذلا
 ردب لمع نم كلذ لكو ٠ رصنلا بابو حوتفلا باب : نيتملظعلا هتشباوبو ريبكلا ىرجحلا

 ه4م6 و 54* نيب ةرتق ىف ىمطافلا ةقيلخلا هللاب رصنتسلا ريزوو شوجلا ريمأ ىلامجلا

 ةينسخلا ىح نيبو روسلا نيب ةلاغيلا عراش دادتما ريسيو٠© ( م 1١99 م١

 ىحو ةساردلا ىح نيب لصوي ىذلا ةيروصنمللا عراشب ىقتلي ىتح رصنلا باب رباقمو

 ىلع عمي ( ١44 : ش ) رفظلا جربي فورعم ريدتسم جرب اياقب دهاشتو ٠ ةيساعلا
 ةصانلا جربلا اذه نيعبو < ةرهاقلا رورم ملف رقم برقو قرشلا وح رصنلا دادتما

 رصنلا باب نيبو جربلا نيب دتمي ناكو ٠ ىمطافلا ةرهاقلا نصحل ةيقرشلا ةيلامشلا

 799 -- ةراضحلاو ةرامملا



 00117 113111505: يي اا

 « ةرهاقلاب ٠ سضسلا سمطافلا محلا دودحأ

 « قورحملا برد جرب : ةيمطافلا ةرهاتلا - ؟.. : ش

 نصحلل ةيقرشلا ةيبونجلا ةيصانلا دنع

 ةيرجه 851 ةئس نيب ةرتف ىف ىمطافلا رصعلا ىف نيدلا حالص ءديش رجحلا نم روس
 فقيو .« رباقملا نيب ةفتحخم روسلا كلذ نم ءازجأ تقبو « *(ماكااله ورا )

 ةىرشلا ةهدلا ىف روهظلا ىلا ةناث دوعي هنكلو ىبرغلا ةيدوصنلا راش دح دنع ووسلا

 + ىقللا جرب ىح كيو كراع نم

 هل هاني ىذلا ىرجحلا روقلا نم اياقبلا كلت هنيعتف نصحلل هي 7
 وحن نظل جرن نم دي تال

 اس



 هيسيرفلا ةلطخلا يح ةينوباآلا هلوثلا دلم « رصم طاطسق هنا

 ةميدقلا ةمالسالا ةبرعلا روصعلا ىف سانلاب انارمع ةمصاعلا قطانم ركأ امأ

 رئاسمعلاب محدرت لازت الو تناك ىتلاو < ىضأملا نرقلا فصتم ىتحو ةطيسولاو

 «بونجلا ىلا لامشاا نم دنمي ليوط طيرش ةئه ىلع دتمت ىتلا ةقطنلا ىهف « ةيرئألا

 هضرع حوارتيو ١94 ( ٠ : نش ) فرحم هبش نم برفيو لكشلا مظننم ريغ وهو

 ىذلاو ٠ تارئمولك هعبس ىاوج هلوط غليو ء تارتمولبك ةلالثو نيرتمولبك نيب
 ٠ هنم ىفرشلا ىلامشلا نكرلا ىمطافلا ةرهاقلا ىح لغشي

 هفرط أديو ٠ تارتمولك ةئالئا وحن هلوط طخ لامشلا نم طيرشلا اذه دحي

 برق رفظلا حرب اهنمي ىتلاو ةرهاقلا نصحل ةفرشلا ةللامسشلا ةيصانلا دنع ىفرشلا

 عراش مسقيو ٠ ايرقت رصم ةطحم نادم دنع برغلا ىف هقرط ىهتنيو « رورملا ملف

 امهنم ىفرشلا مقلا نيعي : نيم ىلا طيرشلل ىلامشلا دحلا كلذ ىلاحلا دعسروب

 لازت الو ء حوتفلا بابو رصنلا باب هب دجويو هيلا انرشأ ىذلا ىمطافلا نصحلا روس

 مراش نيبو ميدقلا رورملا ملف ىنم ترف رفظلا جرب نيب دتمتو « ملاعلا ةحضاو هاياقب
 مدر دقو ٠ ةيرمشلا باب دنع ميدقلا ىرصملا جلخلا ناكم لغشي ىذلا ديمسروب

 ٠90 هيف مارتلا رمل < 19٠٠ ةنم ىلاوح ىف ىرصملا جيلخلا

 ىتح ةيرعشلا باب نادم نم دتمي هناف « ىلامشلا دحلا نم ىبرغلا فصنلا امأ

 كيلامملا رصع رخاوأ ىتح ىقرشلا لثلا ءىطاش دجوي ناك ثيح « ةيروهمجلا عراش

 ءاحأ اهب ىتلا ةقطنملا حصتل برغلا وحت ءىطاشلا كلذ رصني نأ لقو ةيرحبلا

 كيامملا رصع ىف كلذ ثدحو « ةمصاملاب ةلصتم اربش ىح نم ءزجو ةيشبسلاو قالوب

 ٠ هعضوم ىف الصفن هحرشنس امك « ةجربلا
 ا مم 3

 نيدلا حالص هّضعب دش ىذلا روسلا اياقب هنبعتف < طبرشلل ىقرشلا معلضلا امأ

 ٠ ةيمطاغلا ةلودلا ءافلخ رخآ دضاملل هترازو مايأ « ىمطافلا ةرهاقلا نصحل ىبويألا

 كلذ علخ نأ دسب شوفارق نيدلا ءاهب هريزو دب ىلعو هسفن نيدلا حالص هتيقب ديشو

 مايأ ىف © نيدلا حالص ءانب ىذلا ىف را لا كاف لإ لك ناسا

 جرب ىلا الامش رفظلا جرب نم دتبي ناك ىذلاو « ىمطافلا ةرهاقلا نصحل هترازو

 ىلع ىبوجلا علضلاب ىف رسشلا الا لباقت دنع عقب ىذلاو « ابونج قورحملا برد

 حالص هفاضأ ىذلا ءزِخلا امأ ٠ قرنشلا وحن ىاحلا رمحألا بردلا عراش دادتما

 ةئفكم 1, ص. 23. )١(

 شنب



ص ذئم « رصم طاطسف 7 هايحاو ططخ
 ةيسنرفلا ةامجلا مايا ىتح نيدلا حال

سسك رم وعفا هيو فلم
 

ك نم اليق رثكأ ةفاسم دتمي هنا ةئطلسلا هللوت دعب نيدلا
 ابونج هجعتيو رتمولي

 حالص اهانب ىتلاو « لجلا ةعلق نم ىبرغلا علعلا سمي ىتح قورحملا برد جرب نم

مث « ةنطلسلا هيلوت دعب اضيأ نيدلا
ذلا روسلا نم ىقابلا ءزجلا دتمي 

 دحي ناك ى

رتمولك ةمبرأ وحن مليت ةفاسم قرشلا نم ةميدقلا ةمصاعلا
 عضوم نم « فصنو تا

 طوطخ ةدع ىف ريسيو « برغلا وحن فارحتاب بونجلا ءاجنا ىف نيدلا حالص ةعلف

رشلا كلذل ىبونجلا دحلاب ىقتلي ىتح ةجرعتمو ةرسكتم
 *ىطاش ىلع أدبي ىذلا « طي

بو ةميدقلا رصم ىح نيب عضوم ىف لبنا
رش هجتيو « ةيلاحلا مالسلا راد ةقطنم ني

 ا

 ٠ لامشلا وح فارحتاب

 « رصم ةطحم ناديم دنع لامشلا ىف أدبي طيرشلا كلذل ىبرغلا دحلا ناكو

 ىلا ىهتني ىتح ىنيعلا رصق عراشو سيسمر عراشب ارام بونجلا ىلا اهجتم ريسيو

 ٠ ميدقلا ليلا ءىطاش ءاذحب دتمي ناك هناف < رخآ ىنعمب وأ « ةميدقلا رصم بونج

 تأدب ىتلا « ةمصاعلا ةرهاقلا ةنيدم ءاحأ مدقأ ليوطلا طيرشلا كلذ مضي

 مسنت اهتعقر تذخأو « صاعلا نب ورمع مايأ طاطسفلا ةنيدم سيسأت عم ىلوألا اهللامم

 * (مال60) ىا#8 ةنس ىف نييساعلا ةالو رصع نم ىلوألا مايألا ىف ركسلا ةفاضاب

 *( ١98 : ش ) قرشلا ةهج فارحتاب لامشلا وحن طاطسفلل دادتما ةققلا ىف ىهو

 ىف نولوط نب دمحأ عئاطق ةقاضاب هاجتالا سفن ىف ىرخأ ةرم ةمصاعلا تدتما مث

 فرط ىلع تماف ىتلا مطقملا ةضه حفس ىلا اهدودح تلصوف < (مهلإل») ه هزل ةئس

 ٠ ةمصاعلا ىلع فرشتل نيدلا حالص ةملق دعب امسف اهنم

 ءاج ىتح « ثالثلا - ءاحألا وأ « قطانملا كلت نم نوكت ةمضاعلا ترمتساو

 ىلعو ريصم ىلع ىلوتساف م هللا نيدل زعملا ةفيلخلا هالوم لبق نم ادفوم ىلقصلا رهوج '
 عقت ةعقب راتخاو < اهب لزم مل هنكلو ٠ (مةحح) مه وه ماع ىف طاطسفلا اهتمصاع

 . نع عافدلاب موقي انصح اهيف ديل عئاطقلا نم لامشلا ىلا نيرتموليك وحن دعب ىلع
 وهو ٠ هدنجو هسرح هنع عفاديو هتصاخو هلهأو ةفيلخلا هب :ىمتحيو ةمصاعلا

 « ةرهاقلا » مسا زعملا هيلع قلطأ مث « ةيروصنلاب ىلقصلا رهوج هامس ىذلا نصخلا
 نيح نم رامدلاو فلتلا اهيمصي ناك راوسأب نصحلا طيحأو ٠ تاونس عبرأب هئانب ديب
 امك « تارم ةدع ةديدج راوسأ اهلا تفيضأو تمعدو اهتيوقت' تدعاو < رخاآ ىلا

 ٠ باتكلا اذه نم ىناثلا دلجملا ىف ليصفتلاب هركذنبم

 اةففل

 بنز



 اجل

 طاطسفلا رصف ءايحاو ططخ
 2 ا ا لاو كل م م

 ليفلا انكرب هلغشت ةمصاملاو عئاطقلا نيبو ةرهاقلا نصح نيب ءاضفلا ناكو

 حالص ىلوت ىتح رخا دعي اءزج امهنم عطتقي نارمعلا ذخأ مث ٠ ىرغصلاو ىربكلا

 *ىمطافلا نصحلا عضوم نم ةعانم رثكأ هعقي ىف لجلا ةعلف ىنبو « رصم ةنطلس نيدلا

 حتفو < رمالا لوأ ىف اهلجأ نم ديش ىذلا ةرهاقلا نصح ةفيظو تهننا دقف ملأ نمو

 كلذ ذنم راصو « مهب محدزا ىتح اديدش الابقا هيلع اولبقاف سانلل هباوبأ نيدلا حالص

 ةقطنلاىطغ ىتح اهيف نارمعلا فحزو اهتحاسم تربك ىتلا ةمصاعلا ءابحأ نم امح تفولا

 هفطنم نع ائينف اين رسحني ىرخا ةهج نم ذخاو « ليفلا انكرب اهلغشت تناك ىتلا

 ءاننأ ىف ىلوألا تناك : نيترم بارخلا اهلا بد نأ دْمب ةصاخؤ « ركسعلاو طاطسفلا

 - ٠١66 ) ه4 ىتح 2/ ةنس نم تاونس عبس ترمتسا. .ىتلا « ىمظعلا ةدسشلا

 ةفيلخلا ريزو رواش لعشأ امدنع ةيناثلا تثدحو م هللاي رصنتسملا ةفالخ ىف < ( م ل9١٠

 * ( م54١1 ) ه 6054 ةلس ىف ريبك ءزج اهنم قرتحاف « اهيف رانلا دضاعلا

 < ىكولمملا رصعل. ىف ركسلاو طاطسفلا ةقطنم نع نارمعلا راسا دادزاو

 « ةرهاقلا ىحب تلصنتا ىتح اهلامش ىف امو عئاطقلا هقطنم ىف ةرامعلا تداز امنيب

 ةيملحلاو ةفوسسلاو ليفلا هكربو ةييلصلاب رضاحلا تقولا ىف ةفورعملا ءابحألا ترهظو

 تحتو قلخلا بابو نيلبرغلاو حالسلا قوسو ةئاتلاو ةملقلاو ةديدحلاو ةميدقلا

 ةيكولمملا راثآلا نس ًارفاو اددع مضت قطانم اهلكو ٠ اهريغو رمحالا بردلاو عيرلا

 دنم ةمصاعلا ءاحأ نم اح حبصأ 0 ىمطافلا ةرهاقلا نصح نأ ريغ ٠ هبنامثعلاو

 « هف رئامعلا دشت ىلع سانلا لافا ةدشب صاخ هجوب ىظح نيدلإ حالص تفو

 قطانملا ىف راثآلا ددع عم لداعتي داكي هتقطنم لخاد راثآلا ددع نأ ىلا ىدأ امم

 ةرهاسقلا ىح ةقطنم لخادب دجوي ذا « ليوطلا طيرشلا كلذ لخاد ةقالا ىرخألا

 ٠ ارثأ ١٠ وحن اهدحو ميدقلا

 دجوت لب « بسحف طيرشلا كلذ ىلع ةمالسالا رئامعلا راثأ دوجو رصتقي الو

 معقتو < ةمصاعلا جراخ تافارقلا قطانم ىف راثآلا نم ىرخأ ةماه ةميظع تاعومجم

 دجوتف ءهبونج ىتح هلامش نم دتمتو « مطقملا لالت ةهج طيرشلا كلذ قرش ىف اهلك

 «ريفحلا ةبقب مولا ةفورعملا ةيلامشلا ةفارقلا ىف ةريثك ةيرئأ رباقمو تاواقناخو دجاسم

 1547 // هدالا/ 4 ) ةيجربلا كيلامملا رصع ىلا دوعي اهيلغأو « ىاتتياق ةفارق وأ
 هو دالاس ا ييضيس قاس ب5

 ا 5 0 هيرحبلا كيلامملا رصع نم رباقمو تاواقئاخ امهيف رث

 5 * اًضيأ ةيجربلا 0

 ب



 اهيف ةيقابلا رائاو ةمصاملا ءايحأو ططخ

 ةفارقب .ةفورعملا « ةلبقلا كلامملا ةفارق نيدلا حالص ةعلف بونج ىف دجوتو

 اقلك ةنس رخاوأ ىف همده مت ىذلا رصم نجس نم بونملا ىلا عقتو « لالج ىدس

 تقولا ىف هنم دهمملا ءزجلا أدب ىذلا ديدجلا ملام حالص قييرط ىف رئاسلا نيمي ىلاو

 وحن هجتيو « ناولح ديدح ةكس طيرش تح محلاصلا كلملا قفن دنع نم رضاحلا

 ىلا ةفارقلا كلت راثآ بلغأ بسنتو ٠ ةديدجلا رصمو رصن ةنيدمو ةساعلاو ةعلقلا

 ٠ ةيرحبلا كلامملا رضع

 ةسيفن ديسلا ةفارق ىف ةحرضألاو دجاسملاو رياقملا راثآ كلذ دعب رئانت م

 « ةميدقلا ةمصاعلا ءاحأ مضي ىذلاو لبق نم هانركذ ىذلا طيرشلا لخاد ةميدقلا 1

 معجريو ٠ طيررشلا كلذ جراخ طاطسفلا بونج ىف ىعفاشلا مامالا ةفارق ىف كلذكو

 رئاشتي امك ٠ ةينامثعلاو ةيكولمملاو ةيبويألاو ةيمطافلا روصعلا ىلا راثآلا كلت خيررات

 ٠ مطقملا حفس دنع رخآ ضعب

 ىحو رهاظلا ىح لشم طيرشلا كلذ جراخ ةديدج ءاحأ تاش دقو اذه

 نيب ةروصحم تناك ىتلا ةقطنملا ىف هلخادب ىرخأ ءاححأ تماق امك ٠ لامشلا ىف ةيساسلا

 تناك ىتلاو  ابرغ ليثلا ٠ *ىطاش نيبو قرشلا ىف  نآلا ديعسروب عراش «ىرصملا جيلخلا

 ءايحأ نآلا اهلغشتو « كربلاو نيناسبلا ةطيسولاو ةميدقلا ةمالسالا روصعلا ىف اهلغشت

 ةكدلا ةرطنقو ةيكبزألاو نيدباعو قوللا بابو ىتسم ندراجو ةرينملاو ىنيعلا رصقلا

 ٠ ةضورلا ةريزجو قالوب ىف ةليلقلا راثآلا ضعب دجون امك ٠ رحبلا بايو

 لمأك نيب ام 6 ةرشعو ةلامسمخ وح# ىلا ةيرامعملا ةرهاقلا راثآ ددع لصيو .

 ٠ رثدني ىتح ائيشف اش ىلبلا هيلا قرطتي هلاح ىلع كرت وأ هضعب دآدج < مدهتمو

 سرادمو دجاسم نم ةشد رئامع نيبو « ةيبرح تاثشنمو راوسأ نيب اهعاونأ حوارتتو

 قاوسألاو تاناتسراملا لثم ةماعلا تامدخلل ةيناده رئامع نيبو ٠ بناتكو تاواقناخو

 رئامع لثمو « باودلا برشل ضاوحأو برشلا ةلبسأو سانلل ءايملا رطاتقو تامامحلاو

 لزاملاو روصقلاو عابرلاو تالاكولاو تاناخلاو قدانفلا لثمو م ةصاخو ةماع ةينكس

 ٠ اهريغو

 اهنم ريثكلاو ليلق وهو هلانب رصع ىف اهنم دحاولا خرؤي ام رانآلا كلن نمو ..
 روصع ىف فذخلاو ةفاضالا نم ليدعتلاو ديدجتلا نم ةددعتم لامعأ هلق: ترج

 , ةيانع نم هاقلت تناك ال « كلذل ضرعت ام رثكأ ىه ةينيدلا رئامعلا تناكو + ةفلتخم

 اهيلع افوقوم ناك ال ىرخأ ةهج نمو « هللا باوثل ابلطو اهب اكربت نيردتقملاو ماكحلا
 .. ةئيدلا راثآلا كالت هناص ىلع اهتلغ نم فرصلل ناطأو راقع نم

 انفي



 ديشرو ةيردنكسالا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا راثآلا

 رصع ىلا طقف نارثأ بسني ةيمالسالا راثآلا نم ءانركذ ىذلا ددعلا كلذ نيب نم

 ةنم ىف نولوط نبا ةيالو نيبو (م 1١ اها هنس ىف ىمالسالا حتنملا نيب ةالولا

 - 764 ) نييديشخالاو نينولوطلا ةرتق ىلا راثآ ةثالث بسنتو ٠ ( م ملال ) ىببوو

 هم) ىمطافلا رصعلانم ةيقالا رئامعلا ددع مفتريو ٠ ( م ههه 411 / ىعمو

 ةتس ىلا ىرخأ ةرم لقيو ٠ ارثأ نيرشعو ةعبس ىلا ( م 1١171 - ةحح / ه هدب

 رصنلا امأ ١ ( م 189+ 1111 / ه 44 - هزلال ) ىبويألا يصعلا نم ارثأ رشع

 « ماكه0 - 11060 / هاله - 844 ) ةيرحبلا كيلامللا ةرتف ىأ < لوألا ىكولملا

 رصعلا نم ىقايلا ددع لصيرو ٠ دحاوو رثا ةئام ىلا هنم ةقايلا رئامعلا ددع لصف

 + (م 1545 - ١١80 / هالوك - >4مرةيرحبلا كيلامملا ةرتف ىأ «لوألا ىكولمملا

 ةرامعلا راهدزا اهب ىهتني ىثلا ةرتفلا ىهو « ارثأ نيئالثو ةئالثو ةثام ىلا « ( م وب

 اهىف دقفت تذخا ةرتف اهدعب أادبتو « رصم ىف هلصالا ةيمالسالاو هيبرعلا نونفلاو

 نأ ذنم ىأ » كارئألاو كللامملاو نينامعلا ةالو ىديأ ىلع اهدلاقت روهدتتو اهتلاصأ

 ها1ا17 ةلم ىف نوبات لوخد ىتح ( ما61إ/ ) ىوالال ةلم ىف رصم نوينامثعلا حتف

 ا1806) ى1184 ىلا 185٠١ ةنس نم مكحلا ىلع ىلع دمحم ءالتسا ىلاو ٠ (ما/ة)

 « بناجألا نيسدنهملل اهميراصم ىلع رصم باوبأ تحتف ىتلا ةرتفلا ىهو ٠ ( ماخغم

 ةرتف نم ىقبو .٠ ةيمالسالا ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا بساور نم ىقب ام ىلع ءاضقلا متو

 ٠ ارئأ نيرشعو ةعسنو نيثام وحن ىلع دمحم مكح ةياهن ىتح ىنامثملا حنفلا

 دج ا +

 ملق ٠ 2 ريك دح ىلا ةردان ىهف ةيردنكسالا ىف ةمالسالا ةبرعلا راثآلا امأ

 لجسي حول دجوي لازي الو ٠ رخأتملا ىكولمملا رصعلا نم ىابتياف ةيباط الا اهنم قبب

 قب ملو ةعباتم روصع ىف دحسملا ددج دقو ٠ ىلامحلا ردي مايأ نيراطعلا عماج ءانب

 دعتسالا انكلو * نآلا فورعم وه ام بسح « حوللا كلذ ىوس ىمطافلا رصملا نم هب

 عجرت ىتلا ةلصألا جذامنلا اعين دق اهدوقع لكشو ةيلاخلا هتاكئاب ططخت نوكي نأ

 ٠ رصعلا كلذ ىلا عجري اميدق اهضعب نكي مل اذا اذه < ىمطافلا رصعلا ىلا

 ةلاح ىف اهنكلو ديشر ةنيدم ىف ىابتياف رصع نم ىرخأ ةباط دجوتو
 ةمدهتم

 ريبك ددع ىهف ديشر ىف ىرخألا راثآلا امأ ٠ ةيردنكسالا ىف ةببللا ةلاحب نراقت ال

 ةنوحاط اضيأ اهتمو ٠ىنامثعلا رصعلا ىف خرؤت ىتلا لزانملا نم
 لثلا اهلعل لالغلل

 اضيأ اهفو + ةنامعلا ةرتفلا ىف اًضيأ خدؤتو < ىبرعلا رصعلا ىف عونلا اذهل دححولا

 مهموم دقت : حم تمم 18و38, عج 65-62, 86-81, 147 5 39مم, صو. 706-67 و 1908, نر

.121-7124 .22 ,1912 : 307-109 .012 
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 ميعصلاو طايعن ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا داثوب

 دوست مينا هديشاد انباع قف رن وك ار عم ير

 ٠ ةيلات

ف « هب اينعم نكي مل
 جاتحا

 ٠ للقلا الا ةميدقلا

 ثيح <© صوف لثم ىلبقلا هجولا ندم ىف ةرئانتم ةيرامعلا راثآلا ضعب دجوتو

98 ةيلق قت اهب دجوي
عماجلا دجسملا ربتمو <

ثال مايأ ىلا عجريو « 
 " قيذد نب م

وخ ذأ نأ لبق ديعصلا ع امكامب ناك ىذلا
 امك ٠ ىمطافلا زئافلا ا ك

قو « جاجحلا نام ةياذثم رصفألا ة ةنيدمب دجوتو
 املا و نيللاب تديش د

 اهئانبب رمأ دق ةئذلملا نوكت نأ لمتحملا نمو ٠ ىئوعرفلا رصقألا دبعم ةدمعأل ىولعلا

هو < ناوسأ ىف ناتذملا كلذك « ىلامحلا ردي
 «ىرحبلا دهشلا ةئذثمو ةباطلا ةنذئثم : : ام

ردب رمأب اتديش امهنأ اضيأ نظي ناك دقف
هبسني « ديدج ىأر رهظ نكلو « ىلاملا 

 ام

 0 ا اخ .٠ 016 ةحفص ) دعب امي هحرش تيس امك « ىلا رصعلا ىلا

 بتك ىذلا ىلجستلا صنلا كلذ ىلع ىلع لدي « ىلامجلا ردب دهع نم ىهف انما دحسم

 ةئذثلا موقت ىتلا دجسملا رادج ئف اتبثم لاز ال « ماخرلا نم حول ىلع ىفوكلا طخلاب

 رصملا تح ةعباتتم روصع ىف عماملا دج امنيي اهلاح ىلع تيقب ىتلاو هنم نكد ىف

 ىبونج لبقلا دهسملا ة هندلئمو ةئذلملا هذه نيب دوجوملا هيشلا ساسأ ىلعو ٠ ثيدحلا

 اضيأ نكمي ناوسأ ةنذثم ناف « ليصافتلاو ىرامعملا نيوكتلا ثيح نم كلذو < ناوسأ

 ٠ 0 ىلامجلا ردب رصع ىلا اهتبسن

 راثآلاب « ةمصاعلا ةرهاقلا دعب « ةيروهمجلا ندم ىنغأ نس ناوسأ ةنيدم دمتو

 نم ريبك ددع اهب دجوي هناف ٠ سانلا هنظي اف ريغ ىلع ةمالسالا ةيرعلا ةيرامعملا

ةنيدم 0 ا او
 اهئانب يال نكلو 0 طامد ة 
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 0 ةريدالاو ىطبفلا فحتملا ىفو ديمصلا ىف ةيمالسالا ةيبرملا راثألا

 نييومألا ةالو رصع ىلا ىأ « مالسالا نم ةركبملا روصعلا ىلا عجرت ىتلا رباقملا

 ةحرضألا ىلا تمض اذا جذامن ىهو ٠ نيمطافلا ءافلخلا رصع ىلاو « نيساعلاو

 رست < اهتاقلح لصتت داكت هلسلم نآوكت اهئاف ةمصاملا ىف ةيقايلا ةيمطافلا دهاشملاو

 تاقلح حضوت اهنأ امك ٠ ىرصملا رطقلا ىف نفادملاو ةحرضألا ةرامع روطت لحارم

 ىلا < بابقلا لمحت ىثلا لاقتنالا قطانمو بابقلا لثم « ةيسيئر ةيرامعم رصانع روطت

 ٠ فلي رصانعلا نم كلذ ريغ

 تمقو دق نوكتس اهلعل وأ « عقت نأ كاشون ةاسأم ىلا ريشن انناف « ةيسانلا هذهبو

وي ناك وأ « دجوي هنأ ىهو « ةعبطملا نم ثحبلا اذه جورخ دنع العف
 ةقطنم ىف « دج

 « 7١١ : نش ) ةمالسا ةيبرع نئفادم اياقب ىلاعلا دسلا ءارو هاملا اهقرغتس ىتلا ةبونلا

 نم اهتميف راكنا نكمي ال هناف « عضاوتملا اهرهظم نم مغرلا ىلع ىهو « ( ٠١

 ءىث ذاقلا وأ اهذاقناب دحأ متهي ملو اهلك تكرت دقو ٠ ةيرئألاو ةيرامعملا نيتمحانلا

 دقف ةيمالسالا ةيبرعلا امأ « ةيطبقلاو ةيوعرفلا راثآلا ذاقنال سامحلا لعتشا امنيب « اهنم

 ٠ اهيمحي برل راثآلا ةحيلصم اهتك رت
 اينما

 عجري ىمالسالا رضعلا فحت نم ددع ىلع ىلبقلا فحتملا ىوتحيو
 ىلا اهبلغأ

 قاوذالاو تاهاجتالا عم ةيحيسملا ديلاقتلا اياقب اهيف جزتميو ىلوألا ةمالسالا روصعلا

ب دجوت امك ٠ دعب ةيصخشلا اهتازيمم تبسنكا دق نكم مل ىتلا ةيمالسالا
 فحتلا ضع

 عطقلا كلت تءاجو ٠ ىكولمملا رصعلا نم ةردان عطقو < ىمطافلا رصعلا نم ةليلقلا

ينك لسشم « ةميدقلا رصم ةقطتم ىف سئانكلا ضعب نم زارطلا ةيمطافلا
 تسلا ىتس

 ريبكلا بايلا لثم ىرخأ ةيمطاف عطق اهضعب ىف دجوي لاز الو ٠ نيفس ىبأو ارابراب

 ٠ 29 ةقلعملا ةسنكب دوجوملا

 انيقيل

 ضعبب دجوت ىمالسالا ىبرسملا زارطلا نم راثآ ىلا ريش: نأ ركذلاب ريدجو

 اهتاردج تنيز ىتلا « نايرسلا ريد ىف ءارذعلا ةسينك لثم « نورطنلا ىداو ةريدأ
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 سلانكلاو ةريدالا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا رانا

 فحتلا ضعب ةريدألا كلت ىف دجوت امك ٠ ىنولوطلا زارطلا نم ةيصج فراَحَرُب

 تلاس ريدب دجويو ه بلصلا ةراش ةيمالسالا ةيبرعلا اهفراخز ىف رثكي ىتلا

نم ىبشخ ربنم هب ريخص عماج ءانيس ةريزج هسشب نيرتاك
 « ركبم ىمطاف ذارط 

ىف ةسينكلل ىبشخ باب هجوي امك ٠ هسفن' زارطلا نم بسشخ ىمركو
 « ريدلا 

 فراخزلاو ٍىدنهلا نيوكتلا ةيحان نم حيرص ىمطاف بولسأب هتاوشح تفرخز

 ةيرامعم راثا اضيأ اهنم دجويو . © نيسيدقلاو ةكئالملا لاكشاب كطبحتت ىتلا ةيئاننلا

 ةبقلل ةلماخلا ةينكرلا ةصئرقملا ىلا انرشأ دقو « جاهوس ىف ضببألا ريدلا ىف
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 سماخلا لصفلا تالمتشم

 ,نم'الا ظفحل طاطسفلاب سراحم دوجو « ةئصحم نوكت نأ طاطسفلاب دصقي مل

 «, لاقتنالا ةرتف ىف ةرامعلا تازيمه « ةرامعلا ىلع كلذ ر*او ةالولا عباتتو ددع ةرثك

 طاطسفلا ةائب <« ةنوكسم ريغ ءاضف ضرأ ىلع طاطسفلا تماق ٠ طاطسفلا سيسأات

 ىف طاطسفلا لكش « طاطسفلا ةطيرخ « نيملسملا برعلا دنجلا مه اوناك لوألا

 , طاطسفلا ىف رئافحلا ةعقب « رئامعلا جذامنو قرطلا ٠ طاطسفلا ططخ . اهتيادب

 , ةميدقلا ناردجلا راثآ ليجستل رئافحلا تاثعب لافغا « ةركبملا رئابعلا ءانف لماوع

 هللا دبع رصق 2 ىلوألا نكاسملا جذامن طابنتسا ةلواحم , لوألا رئابعلا ملاعم سملت

 مسا « نيرصقلا نيب » « ورمع نب هللا دبع رصق طيطخت روصت ٠ صاعلا نب ىرمع نب

 تامايحلا , طاطسفلا ناكسل هايملا رداصم ٠ طاطسفلا ىق ركبملا رصعلا ْذنم فورعم

 « نييسابعلا ةالو رصع ىلا ةيرامعملا راثآلا ىف صقنلا دادتما , ةركبملا تاناتسراملاو

 مايا صاعلا نب ىرمع عماج « نييسابعلا ةالو مايا هطيطختوصاعلا نب وىرمع عماج

 ديدجتلا عباتت « صاعلا نب ورمع عماج ىف ةركبملا فراخزلا , نييسسابعلا ةالو

 ططختلا ؛ نييسابعلا ةالول ىلوألا مايألا نم ةيقاب رصانع « عماجلا ىف عيسوتلاو
 مدهت 2 ناردجلل ةدناسلا تاماعدلا «٠ نيسابعلا ةالول ىلوألا مايألا ىف عماجلل ىلصألا

 «ىوبنلا ميمصتلا جذومن ىلع مماجلا طيطخت ٠ دوقعلا « سفر » ببسي ناردجلا

 فضل 0



 نيملسلا برعلا ىديا ىلع رصم حتف
 هس ية رص يبا ىلع يصم جاي ااا

 ريمعتلا لامعأ ىلاوت ٠ عماجلا ىف ةميدقلا باربأل 2 مماجلا طيطختب ةصاخ تازيمم

 لصتي ام ضعب ىف تاغلابملا , ةميدقلا عجارملا ىف هب لصتي امو عماجلا ركذ « ءانبلاو

 دادغب باب 2 ىمطافلا رصعلا رخاوأ ىف طاطسفلا قيرحب عماجلا رثات عماجلاب

 « عماجلا ىف ةليصألا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رماوظلاو رصانعلا , ةميدقلا ةقرلا ةنيدمب

 سايقملا ءانب ةبسن تالواحم « ةضورلاب لينلا سايقم ٠ ةيراضحلا ورمع عماج ةناكم

 رقنم « سايقملا سدنهم ٠ سايقملا رثب عاقل رظنم « نيملسملا يغ وأ برعلا ريغ ىلإ

 ةلخد « هئانبو سايقملا ميمصت ىف ةيسدنهلاو ةيرامعملا ةراهملا , سايقملا رثب ةهوفل

 ٠ ملسملا ىبرعلا سدنهملل رخف سايقملا « رثبلا رادج ىف
 نين

نم هعم ناك نمو صاعلا نب ورمع دي ىلع رصم حتف مت
 نيمحسلا برعلا ناسرف 

س فالإ نشب عدد دراجج ل ل
ا ةرتتناو 31(. ةشلاز هاب ه

 ةرتأل

ب نصح ىف نيطنزيلا ةمواقم ىلع ءاضقلا دعب مهل
 ىف مهتوق زكرم ناك ىذلا نويلبا

لع كلذ دمب ءالتسالاب مث < ةيرصلا رايدلا لخاد
 اهب ميه تناك ثيح ةيردنكسالا ى

نأي دلل ناك نيذلا نيطنزنبلا نم ةيوق ةيماح
 برعلا مهلحت لح مث < رحلا نم مهي

 ٠ اهتهج نم مهروهظ كلذب اونمأو ةعئنلا اهنوصح ىف نوملسما

 نييطنز بلا نيرمعتسملا سوباك حازنا ىمالسالا حتفلا نم لحارملا كلم ءاهتنابو

نامستسالا لل صلقتو نينرصملا ندغأ نع
 هسلاو كاجبلا عتق دقن مث نو ىطتزلا 

 ٠ رهدزتو ومنتل ةيمالسالا ةببرعلا ةراضحلا مامأ

لا ةراضحلا مئاعد تذخأ رصم ضرأ ىلعو
 « ةيوق تبا“ سسأ ىلع زكترت ةسرع

ورمب اخساش عقتري اهئانب حرص ذخأ امك
نيحاسأل برسلا ددع دادزا املكو مليألا د

 

 كلذ ؟ مهتدوم نوسستكيو مهتورهاصيو اهلهأب نوجزتميو اهيلع نوقفدتي اوذخأ نيذلا

 اجاوقأ ةيحبسملا نع نولختي نويحيسلا نويرصملا ذخأ ىرخأ ةيحان نمو « ةحان نم

 هفاشعا نم فده دق مهضعب نأب لامتحا كانه ناك اذاو ٠ ىمالسالا نيدلا نوقتتعيو

 هنيد ىلع ءاقبلا دارأ نم ىلع ضرفت تناك ىتلا ةيزجلا عفد نم صلختلا ىلا مالسالا

ك نأ هيف كش الامم هنأ الإ « نيا نم
اد ةبخد نع مالسالا قت دق مهثم اريث

 ع

لا ةحامس مهل تحضو نأ دعب ةسافيو
لا فطاعت نم هودهاشامو « ىمالسالا نيد

 نيملسم

 ةبسنلاب ىتح ةيناسنالا ميقلا رادها نعو ةسرطفلاو ءايربكلا نع مهدمبو مهطبارتو

 برعلا نمو نييمذلا نم دالبلا لهأل هنوطعي نوملسلا ناك ام اوأر امك ٠ مهئادعأ دلأل

ايح ىف قحلا نم هاوسلا له نيعلسلا
لا اهيف مهتم صقسشلا لضفي الا ةميرك ة

 رخآ

ف رصم لهأ اهدقتفي ناك تافص اهلكو ٠ ىوقلاب الا
 < نيسيطتزييلا نم مهيرمعتسم ى
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 صم و رك نا كاطيشلاب تصقبا عا ل ل ل نوكت نإ طاطسفلاب دصقي مل 220001100 ةئصحم ن

 مهنا عم ةليوط انورف مهلالغتساو مهتوسقو مهتنع نم نيرمألا نوناعي اولظ نيذلا

 هقتتعي ناك ىذلا ىبوقعلا بهذملا فالتخا نأ ريغ « مهنيد سفنب نوئيدي اوناك

 ماق ىف ايبس ناك نويطنزيلا ةداسلا هع ناك ىذلا ىناكلملا بهذملا نع نويرصملا

 مهروجو ماكحلا ةسرطغ ىلا ةفاضالاب < نيهذملا باحصأ نيب ةيهاركلاو لكاشلا

 ٠ مهماكلل نيموكحملا ةيهاركو

 مورلا ءالؤه نيب تانزاوملا نودقعي نيبحبسملا نم نييرصملا لمج كلذ لك

 هيف نولخدي هيلع اولبقأف < مالسالا مهيلا ببح امم نيملسملا برعلا نيبو نيحبمملا

 ٠ ةريبك ةعرس ىه ديازنت نيملسملا دادعأ تذخأ مث نمو « اجاوفأ

 نم نيموكحلاو نيبطئزيلا ماكحلا نيب ةلداملا ةهاركلا كلت تناك كلذك

 اومدق نيذلا « دالبلا لهأ نم اريبك انوع نوملسملا برعلا دجي نأ ىف اسم نييرصلا

 مهددع لث حتفلا متي ناك ام اليلق ارفن اوناك ذا « ةينالعو ارس تادعاسملا لك برعلل

 584 ه الا ىلا ١ ةئس نم ىأ « نيماع زواجتتي مل ىذلا ريصقلا تقولا كلذ ىف
 اومضنا دق اوناك نيبحبسملا نييرصملا نأ ولو ٠ دالبلا لخاد نم نوع نود < ( مم

 جرحلا تقولا كلذ ىف نيحتافلا برعلا ةبراحم ىلع مهنونوامي نيطئزبلا فوفص ىلا

 قرغتسالو ةنضم قاشمو ةمج تابوعص اودباكلو ةحداف رئاسمخ برعلا كئلوأ ديكتل

 ٠ ©97 ةيقيرفا لامش حوتف ىف ثدح ام وهو < تقو نم قرغتسا ام فاعضأ متتفلا

 نم اهحصي امو ةيراضملا مئاقولا نم اهجاتنتسا نكمي ةحضاو لئالد كانهو

 نييرصملا نيبو نيملسملا برعلا نيب فطاعتلاو ةدوملاو ءافصلا ماق تبثث ةيرامعم رهاوظ

 اوركفي مل هحصو ورمع نأ كلذ . ةرشابم حتفلا دعب ىلوألا تاظحللا ذنم نيحسملا

 مهمصعي مهل نصح ءانب اولواحي ملو < طاطسفلا ىف ةديدجلا مهترضاح نيصحت ىف طق

 ةنيدم ىف ناك دقف ٠ اهلخاد نم وأ دالبلا جراخ نم مهمكح ددهتت راطخأ نم

 ىلا ةفاضالاب دالبلا ءىطاوش نم ءزج مهأ نع عافدللا ةيافكلا ةتيصحلا ةيردنكسالا

 ةئيصح ةدلب تناكو امرفلا اهنمو « ضببألا رحبلا ءىطاش ةبقب ىلع ىرخألا نوصحلا

 اهنم راسو « اهيلع ىلوتساو اهنم مهجرخأو صاعلا نب ورمع مهلئاقف « مورلا ىديأ ىف
 اهدعبو مورلا نم اهللع ىلوتساف اضيأأ ةنيصحلا لقاصملا نه تناكو < سيب ىلا

 ةدعاسمب ةنيصخلا ةئيدملا طاسمد ىلع ىلوتسا مث ٠ ديدش لاق دعب نيند مأ نصح

 ضعب اهدّدر ةروطسأ هلو ٠ « طش ه ىعدي ناكو سقوفقملا لاخ كوماهلا نبا

 ١ نسلؤم نيسح 2( 1 ص يم ف عل * )١( ميهاربا نسح : ١ ءءء 2 ك1 « © ىمايسلا مالسالا خيرات :

 اهدمب امو 761 5 ص © [5 : اج « ةبرصملا ةراضحلا خيرات .
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 نمالا ظفحل طاطسفلاب سراحم دوجو

ح ءانثأ ةلللا كلت ملسأو مانملا ىف ىبنلا ىأر هنا ١ : ىهو نيخرؤملا
 « لدو ةنيدملا راص

 « طايمد جراخ نفدو ٠ ةكرعملا ىف لتق ىتح مهمم لتافو ةئيدملا كلاسم ىلع برملا ٠

 « برعلا نيحتافلاب دالبلا لهأ قلعت ىلع لبلد وهو . 2 ء نآلا ىلإ رازي هرقو ٠

ىلع مهلابقا ىلعو « مهل تادعاسملا ميدقت ىف مهتبغر ىدم ىلعو
 ةبعر نع مالسالا قانتعا 

 * صالخاو قدصو

 نويلباب نصحب اوميقي الأ اولضف دق برعلا نأ حضاولا نمف دالبلا لخاد ىف امأ

 نوملسلا ناك ولو ٠ طاطسفلاب مهططخ دنت ىلا اوهجنا لب هيلع مهئالتسا دعب

 ناك امك دالبلا لخاد عالقلاو نوصحلا اوذختال نييرصملا نم مهسفنأ ىلع نوسشخي

 نولوط نبا رصع لبق انصح نوملسملا ديشي ملو ٠ لبق نم نويطنزيبلاو نامورلا لمفي

يشي نأ صاعلا نب ورمع باطخلا نب رمع هب رمأ امالا
 مهل باط هشيج نم ةفئاطل ءد

 طاطسغلا لوح قدنخ ىلا ةرباع ةراشا الا نوخرؤملا رشي ملو ٠ ©© :زيلاب ماقملا

 فحز امدنع (مه48) ه 54 ةنس ىف رصم ىلع ريبزلا نبا لماع مدحج نبا هلمعب ماق

رهش ىف ءرفح هنا لاقيو « ناورم نب زيزعلا دبع اهللع
 فلآ نونالث كلذب ماقو دحاو 

فوت ىذلا ىدنكلا مايأ ىلا طاطسفلا ةربقمب ىقب ىذلا قدتحلا وهو ٠ لجر
 ةنس ىف ى

 نصح راوسأ نم اضعب برخ ارمع نأ ىزيرقملا ركذو ٠99 (م وحز) ه مو

نع هيلا اول دق اوناكو « مورلا هنم بره نأ دمب ةضورلا ةريزجب ناك مورلل
 د

 ٠ 4" نويلباب نصحل برملا حتف

 نيملسملا نيبو برعلا نيب ةيبط ةلصلاو ةالولا رصع لاوط رومألا تراسو

 ديازت املكو اطبارتو اقيوت اهديزي تقولا رورم ناك لب داللا لهأ نم نييحسملاو

قتتي. نمم مهلا مضني ناك نمب نيملسلا ددع
 نم هلباقيو « نييحبسملا نم مالسالا 

 رصع ةياهن ىلا لاونملا اذه ىلع لاخلا مادو « ةحسسلا ىلع نيفاللا صقانت ىرخأ ةهج

يأ ىلع رصم تحتفو ديشخالا ىنب ىلع ىضق امدنع « ةالولا
 ٠ نييمطافلا شويج ىد

 طاطسفلاب ةقرفتم سراحم ىلا راشأ دق قامقد نبا نأ هركذ ردجي امم نكلو

لخ سرحم لثم « ىومألا رصعلا ىلا عجرت ةيبرع ءامسأ اهضعب لمحبي
 ىولخ نب ىو
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 هك ةرامملا ىلع كلذ راو ةالولا عباتنو ددع ةرثك
 يي ات

 ةئالث وحت ىلا لصت ىثلا ةليوطلا ةخيراتلا ةرتفلا كلت لاوط رصم تلظو

 ىتلا ةريمكلا ةمالسالا ةيروطاربالا اهمضت ىتلا راطتألا ىدحا ىهو نرقلا ثلثو نور

 ءافلخلا مايأ ةكم ىف همكح ةدعاق تناكا ءاوس « دحاو ملسم ىبرع ةفيلخ اهلك اهمكحي

 ىف مث ارماس ىف مث دادغب ىف وأ « ةيومألا ةلودلا مايأ قشمد ىف وأ < نيدشارلا

 ةالو ةرتفلا كلن ىف رصم مكحي ناكو ٠ ةيساملا ةلودلا مايأ ىرخأ ةرم دادغب

 قوتي مهضمب ناك ذا ٠ اهضعب وأ اهلك اهيف مكحلا ةزهجأ ىلع ءافلخلا ءالؤه مهبصني

 روما ىلوتي ىذلا وه جارخلل رخا لاو هعمو « بسحف ةسايسلاو ةيرادالا نوئشلا

 ٠ نيتيحانلا نيب عمجي ةالولا ضعب ناك امك < ةرشابم ةفيلخلاب لصتيو ةلاما رطقلا

 ؟١ نم اماع 11/ ةرتف ىف ةالو ةتس وحن نيدشارلا ءافلخلا مايأ مكحلا ىلو دقو

 صارت بح وكب كارلا دج اييلخ دع وللا كا :5و ( ملوح - 50م5 ) هاج ىلا

 طاشتلا رصتقاو ه2 ” تاونس ثالث وحن نيرخآلا نم دحاولا مكح طسوتم غلبيو

 ةئره ىلعو ةريغص ةحاسم قوف صاعلا نب ورمع عماج ءانب ىلع ةرتفلا كلت ىف ىرامعملا

 صاعلا نب ورمع باحصأ لزانم ءانبو طاطسفلا ةئيدم طبطخت ىلعو < ةطسسب ةجذاس

 نم مهيف جمدنا نمو مهدمب ءاج نمو مه اهب اورقتساو رصم حتف ىف اوكراش نيذلا
 * ةرتفلا هذه نم ةيرئا اياقب ةيأ انلصت ملو « دالللا لهأ

 مم ىتنس نيب « اماع هب ةرتف ىف ايلاو م٠ وحن نييومألا لبق نم رصم مكح مث
 نب ةملسم اهيف اهمكح ةئس ةريشع ثالث اهنم ناك ٠ ( ماله١ هال ) هد و

 اهيف اهمكح ةنس ةرشع عصتو + ( م الاله - 5817 ) اه ٠ و 4 ىتنس نيب « دلخم

 امأ (٠ م الها“  ه44) ه مك را 58 ىتنس نيب « مكحلا نب ناورم نب زيزملا دبع
 طاشنلا هجتاو ٠ 29 نيتنس وحن غلي مهنم دحاولا مكح ةرتف طسوتم ناف ةالولا ىقاب

 لزانملاو رئامعلا ءانيو « صاعلا نب ورمع عماج' ديدجت ىلا ةرتفلا كلت ىف ىرامعلا

 ةرتفلا هذه راثآ نم انلصي مل نكلو ٠ اهومن ىفو اهتعتر ىف داز امم ء طاطسفلا ىف
 ٠ حجرتلا وأ قيقحتلا هجو ىلع اهلا هتبست نكمي ام

 ةرتق ىف ايلاو م وحن مهددع غليو نيسابلا ةالو مهدمب نم مكحلا :ىلو مث

 نب دمحأ ةيالو ىلا ىأ < ( م مثال ال٠5 ) ه 784 ىلا ه #١8 نم « اماع 180
 ةرتف ىأ دزت ملو ٠ فصنو ةئس وحن مهنم ىلاولا مكح ةرتف طسوتم غلبيو ٠ نولوط
 ةرتف ىف ىرامعملا طاشنلا داز دقف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو + 9 تاونس سمخ ىلع
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 لاقتنالا ةرتف ىف ةرامملا تازيمم

 ةظوحلم ةجرد ىلا دادزا دق اهبف قنأتلا وحن ءاحتالا نا ودبي لب « ةالولا ءالؤه مكح

 عاج ناردج نم ءازجا ىف رهظتو « اهنم ةيقابلا ةلبلقلا راثآلا ىف اهب سحب نا نكمي

 ةريبك ةعقر تفضا دقو اذه ٠ ةضورلا ةريزجب لينلا سانقم ىفو < صاعلا نب ورمع

 اهب فعاضتف < ركسعلاب تمس طاطسفلا ةئيدم ىلا
 ذنم اهفارطأ تمارتو ةمصاعلا مجح

 ةرامالل يراد ءانب عم اهطسو ىف نان عماج دجسم دشو ٠ نييسانعلا ةالو مكح ماق

اقأف « نولوط نبا ءىجسم دعب ام ىلا لاولل ارقم تحبصأ
 ًارادو ءرصق ديش نأ ىلا اهب م

 ةيرخصلا ةوبرلا قوف هانب ىذلا ميظعلا هعماج نم هلبقلا رادج قصل ةرامالل ةديدج

 ٠ © ركشي لجب ةفورعملا

 ىأ « ةقباسلا تارتفلا ةيمست ىلا ليمن انلمجمت ةريثك باسأ كانهو
 هاا ةنس نم

 نونفلاو ةرامعلا روطتل ةيسنلاب كلذو « لاقتنالا ةرتقب ( م م541-517) ه ه5 ىلا

روطتلا لحارم اهيف تجردت ىتلا ةرتفلا ىهف « ةيمالسالا ةيبرعلا
 ىف سبتق# تناكو « 

 ةرصاعلا نونفلا ديلاقتب ةرئأتملا ةفرخزلا رصانملاو ليصافنلاو تائيزجلا ضعب اهئانثأ

نلق ام رركتف دوعن اننكأو « اهضعبب ةجزتمم ةيطئزيبو ةيناساسو ةيتسنله نم
 لبق نم ها

 ىلع ارصاف ناك ليصافتلاو تانيزجلا نم جيزملا كلذ روهظ نأب < ( 007 ةحفص)

 ةيقيطتلاو ةيانبلاو ةطيطختلا تاهاجتتالا امأ « طقف ىجراخلا رهظملاو ةيفرخزلا ةحانلا

 اهلك تناك اهناف « هيف تغص ىذلا بلاقلا لثمتو نونفلاو ةرامعلا رهوج لثمن ىتلا

 روهظ تمزال ىتلا فورظلاو لماوعلا اهتضرفو اهب تحوأ ةصلاخ ةمالسا ةييبرع

 نيملسملل ةئشانلا ةراضحلا نم عبن ىذلا ىبرعلا عباطلا اهيلع رطيسو م« ديدحلا نيدلا

لماحتملا ءاململا هيلع ىرج ال افالخ كلذو « ةيبرعلا ةئيلا ميمص نمو
 نم ءديكأت نم نو

 ريغو ةبرع ريغ ديا هتعنص بلاف ىف تبص دق ةيمالسالا نونفلاو ةرامعلاو ةراضحلا نا

الو ةدياحم ةميلس ةيملع ةسارد ىلع ال مق مل ةجف ءارآ ىهو « ةمالسا
 قيقد مهف ىلع 

نفل ححصلا ىملعلا ىنعملل قدا مهف ىلع الو ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلا حورل
 ةرامعلا 

اف هراركت ىف للم نم مغرلا ىلعو « ءانحرش نا قيس امكو
 الا ةصرف كرت نل انن

 ةلماحتملا ءارآلا كل راركت هب ىحؤأ ىذلا ثلا رينأتلا نم ففخن ىتح هانركذو

 ةيفاقثلا طاسوالا ف اهرشن أدب ىتلا ةرتفلا كلت لاوط ناهذالا قهنم بسرت امو

 ٠ ءاوسلا ىلع ىبرغلاو ىبرعلا ملاعلا ىف
 امنيثعل
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 : .« طاطسفلا » ةمصاعلا ,ءانبو طيطخت

 امدنع طاطسفلا عقوم ءاقتنا ىف ادهج اولذبي مل نيحتافلا برعلا نأ

 عضوملا نأ كلذ ٠ىمالسالا حتفلا دعب ةيرصملا رايدنل ةبرع ةمصاع ء

نم ثدح امو ليثلا .ىطاش ىلع نويلباب نصح هلغشي ناك ىذلا
 نم ةرتف هل مهراصح 

 حضاولا نم

 انبىلع مهيأر رقتسا

 مهدعاس دقو * ةرتفلا كلت لاوط هبرقبو هلوح مهتاركسم نوميقي مهلمج دق نمزلا

 ٠ مضاوملا كلم ىف نؤملاو ءاملا ىلع مهلوصح ةلوهس هءراصح ىف ددشتلاو رارمتسالا ىلع

 عضاوملا كلن هرفوت ام مهل نيت دق ناك ىتح هيلع ءالتتسالاو نصحلا حتف مهل مت نأ امو
 ةصرف مهل كرتت مل تازيمم نم هب عتمتت امو « ةشمملا بلاطم ىلع لوصللا ىف رسي نم

 نأب نذا لوقلا نكميو ٠ ةديدجلا مهتنيدمل رخآ عضوم راتخا ىف ريكفتلا وأ ددرتلل

 ٠ رمآلا ةقيقح ىف ةئيدملا عقوم تراتخا ىتلاىه ىبرعلا حتفلا تبحاص ىتلا فورظلا

 ء عضوم نأ » : اهنم تارقف نم نيخرؤلا بتك ىف ءاج اميف الج اذه حضتيو
 2 لجلاو ليلا نيب امف عرازمو ءاضف ناك رصم ةنيدم مولا هل لاقي ىذلا طاطسفلا 5

 « مويلا فرعي نصح ىوس ءانبلا نم هيف سيل مطقملا لجلاب فرعي ىذلا ىترشلا

 دنع نيحتافلا نأ اضيأ اذه ديؤيو « ٠.0 © ةقلعملابو عملا رصقب هضعب ه

 ىذلا عضوملا اذه ىف مهطيطاسف وأ مهمايخ اويصن دق نويلباب نصحل مهترصاحم ه

 « راصح ىلع صاعلا نب ورمعو نوملسملا عمجأ املف ٠ : ىزيرقملا هنع لوقب

 « ىف اهيلا جرمف نصحلا نم برقت انانج ىأرف موثلك نب ةيسق رظن « نصحلا »
 « هحتف ىتح نصحلل مهراصح لوط اهف ماقأو هطاطسق اهف لزنف هدو هلهأ ه

 « هلهأ فلخو ةيردنكسالا ىلا صاعلا نب ورمع عم ةبسق جرخ مث ٠ مهلع هللا ه
 « داعو « ةيردنكسالا مهيلع هللا حتف مث ( نصحلا برق عضوملا كلذ ىف ىأ )اهيف ٠

 0 اهلزن ىتلا نانملا كلت لباقم هراد صاعلا نب ورمع طتخاو ٠ هلزنم ىلا ةيسق ه

 « لزنم نوكي نأ اوأرف « عماجلا دجسملا نوكي نيأ نوملسملا رواشتو «« ةبسق »
 « لاقف ٠ تببحأ ثمح نمحرلا دع ابأ اي طتخا انأ لاقو هيأ ورمع هلأسف « ةيسق »
 قدصتأ ىناو < هتكلمو لزنملا اذه تزح ىنأ نيملسملا رشاعم اي متملع دقل ةيسف »
 ه٠« ٠٠٠ لحترأو نيملسلا ىلع هيو

 ةصرف ناكرتي نيخرؤلا لاوقأ امهب زيمنت ىتلا حوضولاو ءالجلا نأ نظن الو
 ناكو اريبك ءاضف ناك ةنيدملا ءانب هيف أدب ىذلا تقول. ىف طاطسفلا ناكم نا ىف كسشثلل
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 ةنوكسم رف ءاصاف صرا ىله طاطسفلا تماق

 بيرق دهع ذم رشن ىذلا ىأرلل لاجم كانه نكي ملف مث نمو « نيتاسب هضعب ىف

 « طاطسفلا نا » : لوقي ذا نيخرؤملا لاوقأ ىف حوضولاو ءالجلا كلذ امامت ضفانيو

ن اهنأو « تويبلا ةينبم طيطختلا ةحضاو ةلماك ةئيدم ترهظ دق ٠
 « ساسأ ىلع تأش

 « «دالبلا لهأ ةنواممب هميظنتو هطيطخت برعلا داعأو « لبق نم انوكسم ناك مضوم ٠

 ءا 97 نيئانب اونوكي مل برعلا نأو »

 نأ نم نوخرؤملا هركذ ام هضقني ىأرلا اذه نم لوألا رطشلا نأ انيأر دقو

وجولا ىف رهظت مل ةنيدملا ناف ىلاتلابو <« هيف ناب ال ءاضف ناك طاطسفلا عضوم
 الا د

 ترهظ دق ةنيدملا نوكت نأب نظلل كلذ دعب الاحي كانه نأ نظن الو ٠ ىبرعلا حتفلا دعب

 لماكتيل ةليوط انورف اهروطت ذخأ دقف « ةلماكتم ةئيه ىلع ريصق دج تقو ىف وأ ةأجبف

 ةلماك ةنيدم تأسن نأ هلك ملاعلا ىف ادبا ثدحي ملف « ريستلا اذه حصص اذا « اهلكش

 * .يصبلا حل ىف
 دالبلا لهأي اونامتسا دق برعلا نأي صاخلاو ىأرلا كلذ نم ىقاللا رطشلا امأ

 ةريبك ةءاسا هب ءاسأ 9 نودلخ نبا خرؤملل ىأر وهف نيئانب اونوكي مل برعلا نأل

 قوسلف نم هرودصل ريطخ لوق وهو « مهفئاوط فالتخا ىلع برملا عيمج ىلا

 نكمي هنأ ريغ ٠ ىماعلاو ىبرعلا ركفلا لاجم ىف رابكالاو ريدقتلاب عتمتي ريبك خرؤمو
 ودلا هب دصقي ناك هنأب ءانرسف اذا ارذع . حصأ ىنعمب هل لمتفن وأ :هل لحتت نأ

 مهياودو مهلبا هف نوعري < تقولا ضعب الا عضومب نورقتسي اوناك ام نيذلا ةلاحرلا

 مهل حش كلذ نكي مل ء اذكهو هريغ ىلا نولقتتيف ىعرملا حشي ىتح مهمانغأو

 اذه حاتأ دقو ٠ نونفلا نم هريغ بيلاسأ ىلعو هببلامأ ىلع سرمتلاو ءانبلل ةصرفلا

 وحن ءادعلاب نيثتمملا نيفرشتسملل ةصرفغلا  ريبك دح ىلا اًنطاخ هدعن ىذلا ب ىأرلا

 نم اهرودصل ججحلا ىوقأ نم اهوثدع ةحح هوذختتي نأ ةصاخب نيملسملاو ةماع برعلا

 تامدخ ىلا ديدشلا راقتفالاب راطقألا عيمج ىفو ارضحو اودب اعمج مهنمدتو « ىبرع

 ديلاقتو سسأ مهل اوعضي ىكل برعلا ريغو نيملسللا ريغ نم اهوحتف ىتلا دالبلا لهأ
 ىلا برمعلا نوخرؤملا هبتني الأ اقح هل فسؤي. اممو ٠ مهنونفو مهترامعو مهتراضحو

 نم هيف اماونيتي ىك ليحتلاو صحفلاب هولوانتي الأو ةطلاغمو أطخ نم كلذ ىف ام

 « هيأر نم نوقرشتسملا هصلختسا امو نودلخ نبا باكر ىف اوريسي ال ىتح « ءاطخأ

 ش ٠ ةشقانملاو لدجلا لبقي ال هنأكو
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 قرسشلا نمو بونحلا ىلا لامشلا نم مهدالب نم ةفلتخملا قطانملا ىف برعلا نا نم ( 4

 نورينكلا حجري ىتلاو « ىحولا طبهم اهنمو ىلسولا قطانملا ىف ىتحو لب « برغلا ىلا

 اهيف موقت اهلك قطانملا هذه < ىنفلاو ىرامعملاو ىراضحلا رخأتلا ىف ةلغوم تناك اهنا
 تاراضح اهساسأ ىلع أشنت نأ نكمي ىنلا تاموقملا اهب ناك هن ىلع ةليلقلاب تسيل لئالد

 اهتوادب وأ اهت راضح ثيح نم قط قطانملا كلت ىلع مكحلا نكميال هناو « ام عون نم

 ىلع روشلا ةلواحم نمو اهيف ايملع اميظنت مظنت ىتلا رئافخلا نم ريثكلاب مايقلا دعب الا

 ةيأب ءالدالا تالواحم امأ ٠ اهتايوتسمو تاراضخلا كلت ملاعم ىلا ىدهت دق تافلخم

 5 ميلس ساسأ ىلع موقت ال اهناف رضاحلا تقولا ىف عوضوملا اذه ىف تايرطظن وأ ءادآ

 ٠ ىنجتلاو لامتفالاو بيغلاب مجرلا لبق نم الا ىه امو
 نم ناك هنا هضقني اهئانيو طاطسفلاب صاخلا رطسشلا كلذ ناف ىرخا ةمحان نمو

 ةيبرع لئابق نم تاعامج رصم حتنفل هتلمس ىف صاعلا نب ورمع اوقفار نيذلاو دنملا نيب
 ةلودلا نم تعطتقا ىتلا دالبلا نمو ماشلاو ىقارعلاو نميلاو زاجحلا نم ةفلتخم

 ءالؤه نم ناك لاثلا ليبس ىلعف ٠ برعلا اهمس ناك امك مورلا دالب وأ « ةطئزيلا

 سرفلا نمو ملو فيقثو شيرف لئابق نم تاعامج ةفلتخملا نطاوملا ىوذ نمدنلا
 نمو ٠ ماشلاب اوملساو مالسالا لبق نميلا ىلع ىرسك لماع « ناذاب ه دنج اياقب نم

 ريغو © ناسارخ نمو « 2١ ماشلا نم ةيراسبق لهأ نمو نميلا نم بصحي لئابق
 ٠ نوريثك كلذ

 نأ ىلا مهمفد دق رصمب رارقتس الا ىلع دنحلا ءالؤه مزع نأ هيف كنثال اممو

 تايراسقلاو قدانفلاو رودلا نم مهرئامع ءانب مث < « اهططختو ةنيدملا ريمعت ىف اونخأي

 ءامسأ قامقد نبا خرؤملا ركذ ىتلاو « اهريغو ركسلا خباطمو تامامحلاو قاوسألاو
 بوردلا نم ةديدجلا ةئيدملا هيلع تططخ ام ركذ مث ٠ ةفلتخملا رئامعلا كلت نم ريثك
 ىبرعلا حتفلا نم ىلوألا مايألا ىلا اهنم ريثكلا عجري ىتلا قرطلاو باحرلاو ةقزألاو
 لكلو رئامعلا لك ءانبب ماقلا نوعيطتسي اوناك نييلحملا عاملا نع الو . 299 رسل
 ةريبك ةعرس ىف نوديازتي اوناك نيذلا ناكسللو مهلهأو دنجلا نم دادعألا كلت

 دق برملاو دنملا نم ةعامج لك نوكت نأ حجرألاو ٠ مهتجاح دسي ريصق تورو.
 اهنطوم ىف هتدوعت ىذلا ماظنلاب ام دح ىلا ةرئأتم رئامعلا نم اهتجاح دسشتب تماق
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 اهتبادب ىف طاطسفلا لكش

 دلاقتو مظن ةدع كلذب تممتجاف « ديدجلا ىمالسالا نيدلا بلاطمل هعاضخا دعب ىلصألا

 كلت عامتجاو ٠ ةيرصملا رايدلا ةمصامل ةاونا حبصأ دحاو ناكم ىفو ةبنفو ةيرامعم

 ىذلا ىمالسالا ىبرعلا زارطلا هب زاتمي ام مهأ نم اهضعبب اهجارتماو ديلاقتلاو مظنلا
 ٠ ةيمالسالا ةبرعلا راطقالا رئاس ىفو رصم ىف ةدحاو ةقتوب ىف اهلك اهرهص

 افقي

 ىف ءاج امم هجاتنتسا نكمملا نم هناف اهنيوكت أدبه ىف اهسفن طاطسفلا لكش امأ

 باك امهلوأ : انيلا تلصو ىتلا ةميدقلا ةبخيراتلا عجارملا نم نيسيئر نيعجرم
 البصفن رثكأ لوألا دميو ٠ ىزيرقملل ططخلا باتك ىناثلاو قامقد نبال راصتتالا
 ثيدحلا ىف اليصفت رثكأ ناك ىذلا ىزيرقلا نم اهططخلو طاطسفلا نع هثيدح ىف

 ٠ اهلك ةريكلا ةمصاعلا ءاحأ نعو ةرهاقلا نصح نع

 اهيططخو طاطسفغلا نع بنك ام عبتب (ةموصوربو افوئازاك قرشتسملا ىنعو

 نيوكتب لصتي اميف ةميق ةيملع جئاتت ىلا اهف لصو ليلحتو ةسارد عوضوم اهلعجو
 كلذ عمج من ٠ ةللاتلا نورقلا لالخو حتفلا رصع ذنم اهناروطتو اهططخو طاطسفلا

 م11 ( 708 : نش ) ةيسئارلا اهلحارم روطتو ةزراللا اهملاعم حضوت ةطيرخ ىف
 تناك اهنأي دوجولا ىف ترهظ امدنع طاطسفلا نع ةماع ةركف ىطعت نآ نكميو

 ةطحم نيب ام لصي طخ ىف دتمي ناك ىذلاو « تقولا كلذ ىف لدلا لحاس ىلع عقت

 « رضاحخلا تقولا ىف بئيز ةدسلا نادم نيبو ناولح ديدح ةكس ىلع سج رجرام

 ائيش داعتبالا ىف ذخأي مث سجرجرام ةطحمب رمي طخ ىف ريسي ناك رخآ ىنءمب وأ
 فصن وحن امهني دعبلا غلي نأ ىلا ناولح ديدح ةكس نع قرشلا وحن اًئيشف
 حتفلا دمب نم « رهدزتو ومنتو ءاحأ وأ ططخ ةدعنم نوكتت ةئيدملا تذخأو هرتمولبك
 ةطحم دنع نويلباب نصح وأ عمشلا رصق بونج نم أديت ٠ رومألا رارقتسا دعبو لقب
 برمعلا هتكسي طاطسفلا ةنيدم نم اح وأ ةطخ طسوتي حبصأ ىذلاو « سجرجرام
 وحن ةنيدملا تدتماو « دجاسملاو سئانكلا هبو « بنج ىلا اءنج طابقألاو نوملسملا

 ىلا لصيل قرششلا وح اهدادتما فارحتا داز مث للا ءىطاش ءاذحب ىقرشلا لامستلا

 عقتو « دمب اميف نولوط نب عماج اهيلع ميقأ ىتلاو ركشي لبجب ةفورعملا ةبضهلا دودح
 هدنع دجوي ناك ىذلا ىلا بئيز ةدسلا نادم نم ىقرشلا لامشلا ىلا ةبضهلا كلت
 ءىطاش راسحتا عم لقتتلا ىف ذخأي نأ لبقو « ىبرعلا حتفلا تقو ميدقلا جيلخلا مف
 ىف دعي ناك نذا للا ءىطاش نأ رخآ ىنعمب وأ ؟ نورقلا رم ىلع برغلا وحن للا

 تممحوو» (2) : وممن لع تموعتتهستمو همموموطتونع لع اه نثللع كاهل 1هنعتقع هن عر 0
 لامن, مامص 111.

 ضدي



 طاطسفلا ططخ

 ل ل لل
 78 : وحنب طسوتملا

 نيب تصقنا ىتلا فصنلاو ةئالثلا نورفلا
 ةرثف ىف طاطسفلا ةحاسم ىلا اهفصن نع

 ش٠ ش ٠ ىمطافلا حتنلاو ىبرعلا تنل
 تيم اهيلع تدين ىتلا ةقلتلا نمألا لوأ فتم عض ذا طاطسنلا تناكو

فرخ ةقللا كازأ تاكو 2 نت ذر نع رك يوبا ملا دع ا
 0 00 

 نب ركشي ىنبو ليور ىنبو قرزالا ىنب لئابق ططخ اهبو « ىوصقلا ءارمحلاب ىومألا

اليا كالت يسن كسب ني حا فلا يكن ب
 هذه رثكأ ناك 

مح اوناكو « ماشلا برع نم لئابقلا
 ءىوصقلا ءارمجلاب كلذل ةقطنملا تيمسق هوجولا ر

و « تفولا عم نارمعلا اهنع رسحتا دق ةقطنلا كلم نأ ريغ
 تديعا من « ءارحص تراص

 ركسع اهرمعو « ىنابعلا رصعلا ةيادب ذنمو ىومألا رصعلا ءاهتنا دمب ةيئاث اهترامع

 ٠ ركسلاب كلذ نم تيمسف نييسايعلا

 تقو دعب طاطسفلا هيلع تحبصأ ىذلا ريبكلا عاستالا نم جتنتسن نأ انتكميو

لا نم تاعامجللا كلت نم اريثك نأ حتفلا نم ريصق
 نم ءاوس اهيلا انرشأ ىتلا نيملسم

لا اهتارحه ىلاوت تناك برعلا ريغ نم وأ برعلا
  طاطسفلا ىف اهمظعم مقيو « رصم ى

لسملا شويج اهنم دنج بحاص ىتلا لئاقلا ىلا ةفاضالا
 مهب تقلل مث نيحئافلا نيم

هل انطوم اهليا مهرابتخاو رصم ىف مهرارفتسا دعب مهتالئاع
 نأ اضيأ حجت امك ء م

تم نكت مل لئابقلا كلت نم ةعومجم لكل تمطقأ ىتلا ططخلا
 اهضعب راوجب ةقصال

 ءىطاش نم برقلاب ديازتي ذخأ ىذلا ريكلا ماحدزالا نم ةجردلا كلت ىلا لصت ملو

ىف فارطألا ةيمارتم تناك اهنأ اننظ ىلع بلغيل هنا لب ٠ لدا
 ذاخأ مث اهرمأ لوأ 

 رثكألا قطانملا ىف ازيك رت دادزيل ةيقرشلاو ةيلامشلا فارطألا نم صلقتي نارمعلا

ذلا صاعلا نب ورمع عماج لوح ةصاخبو « لبثلا ءىطاش نم ابرق
 دعبي نكي مل ى

غأ ىف لاحلا ناك امك ةئيدملا طسوتي نكي مل ىأ « ةللق تاوطخب الا لحاسلا نع
 بل

 * ةفلتخملا راطقألا ىف ىرخألا ةمالسالا راصمألاو ندملا

حت تناك طاطسفلا ططخ نم ةطخ لك نأب لوقلا نكمي كلذك
 اهقفارم ىلع ىوت

 ( ةماعلا قرطلا ىلع ةحوتفم تيناوح ىهو « قاوسألا نم ىأ ةرفصم ةروصب .ةضاخلا

 دجاسملاو تامامحلاو نارفألاو نحاطملا نمو « ةلفقملا قاوسالا ىأ تايراسسقلا :نمو

 اذهو ٠ 2 كلذ ريغ ىلا « نوباصلاو ركسلا اهيف غنصي ىتلا عئاصملا ىأ < خباطملاو
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 عسا ١ املا د تال الج

 رئامعلا جذامنو قرطلا

 ةيعانص زكارم تناكو «ةربكم ةئيه ىلعو عاونألا كلن نم ةماع قفارم ىلا ةفاضالاب
 .ركذ دقو ٠ علسلاو تاجتنملا نم عاونأ وأ عونب لماعت ةيلاع لب ةيسيئر ةيراجنو
 نيشاشقلا قوسو نيراطعلا قوسو نيكامسلا قوس : لثم اهضعب ءامسأ نوخرؤملا انا

 «ناورم نب زيزعلا دبع مايأ ىلا عجرتو « ةرم ىبأ ةيراسيف اهنمو ٠ نيلبارغلا قوسو
 ريغو 27 كلملا دبع نب ماسه مايأ لبق ام ىلا عجرتو « حبسم ىبأ نبا ةيراسفو
 ٠ ريثك كلذ

 طاطسفلا ةنيدم للختت تناك ىتلا قرطلا نع ةبرقم ةماع ةركف نيوكت نكميو
 اهنم حضتيو م اهنم ءزج ىف تيرجا ىتلا تايرفحلا هنع تفشك امم اهدوجو لوأ ذنم

 طباض ال تاجرعت ىفو < نيعم ماظن ريغ ىلع اهضعب نم عرفنتو ةقيض تناك فرطلا نأ
 تناكو + ةذفانا ريغ تاراح اهناكف « ءرخا ىف دادساب اناحأ ىهتني اهضعب ناكو اهل
 اهنم ريثك ناكو < دحاو رم ىلا اهنم دحاولا ضرع لصي دق ىتلا بوردلا اهنيب رشتن

 تناك امهم تاراحلاو عراوشلا ٍبلغأ تناكو + نمألا تايضتقمل هيفرط نم اليا قلفي
 ىلع راتمأ ةعبرأ وأ ةيالث نيب اهضرع توافتيو ضرعلا ةمظتنم ريغ ةيسسئر وأ ةماه

 ناك اذاو ٠ هنم ىرخأ عضاوم ىف رتم نم اليلف رثكأ و « هعضاوم ضعب ىف رثكألا
 رصنلا ىلإ وأ ىمطافلا رضعلا ىلا رئافحلا كلت نع تفشك ام ةبسن ضعبلا حجري
 ىمطافلا حتتفلا لبق هلك ةالولا رصع ىف ةنيدملا طيطخت ناف ريدقت دعبأ ىلع ىنولوطلا
 ةركف وأ « ىسدنه ميظتل عوضخلا مدع ثيح نم جهنلا سفن ىلع ريسي ناك هنآو دب ال

 .2© ( 704 : ش ) اهاتركذ ىلا فاصوألا ثيح نمو ةنيعم ةيطيطخت

 ةيلكسو ةماع ةيئدمو ةيشيد نم ةفلتخملا اهعاونأب رئامعلا تاميمصت ةيحان نم امأ
 نمز ىف هخيرأت ىلإ نانئمطالا نكمي اهنم ىأ نم اياقب نع نآلا ىتح فشكي مل هناف
 نب ورمع عماج نم ةيقاب ءازجأ مدقأ اهيلا بسني ىتلا ( م م8 ) ه817 ةنس قبسي
 ههسيسأت لوأ ذنم ءروطتو عماجلا اذه نع ثيدحلا دنع دعب اميف هحرشنس امك < صاعلا

 بلغأ ىف ةفلتخملا عاونألا نم نكاسملاو لزانللا نأ ىلا لبق نم انرشأ دقو
 نال مل: شاحب ركنا نارا ير م ترب يدتالا رسل خروع
 ةشيدلا رئامعلا دسشت ىف لدبي ناك املثم ةريبك ةيانع اهتناص وأ اهئانب بولسأب ىنعي
 ا ا ا ير بك ول والا نمد رق ايا قو اهب تا
 فضأ ٠ 29 لخنلاو صوبلاو نكدألا بوطلاب » ةديسشم تناك طاطسفلا لزانم نأ

 )١( مال 2 76 2 ]0 2: نص ؛ ( : ج « قامقد نبا .4 .

 لكش « طاطفلا تايرفح : ليربج رييلاو تجهب ىلع (؟) 0 .
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 طاطسفلا ىف رئافحلا همقن



 ةركبملا رئامعلا ءانف لماوع

 ناك ىتلا رئامعلا نم ىرخألا عاونألا ىفو لزانملا ىف ءاملا يزوت مظن نأ كلذ ىلا
 نم ةعونصملا بببانألا ىأ < خباربلا اهف مدختست تناك « ءاسلاب اهديوزت نم دب ال
 دهشي امم « طاطسفلا رئافح اهنع تفشكو « نوملسملا نويرامعملا اهركتبا ىتلاو راخفلا

 انفضآ اذا نكلو ٠ روصعلا كلت ىف تناك ىتلا تايناكمالا دودح ىف ةينفلا ةردقملاب مهل

 كلذ ناف < ضرألا تحت تانازخ ىف اهفيرصتب تالضفلا نم صلختلا لئاسو اهيلا
 ىذلا رمألا « ناردجلاو تاساسألا ىلا ةبوطرلاو ءاملا برست عنم ىلع دعاسي نكي مل
 * انيتم نكي مل اذا ةصاخو < ريصق تفو ىف ءانبلا كالهتسا ىلا لاحلا ةعيبطب ىدؤي. ناك
 بوطلا بلاوق وأ راجحالا اهب ىنبت ىتلا ةنوملل ةدامك صجلا هنف مدختسا ام اذاو
 اهنع تفشكو طاطسفلا ىف اريثك مدختسمت تناك ىنلا ةدادا ىهو « ءىنلا وأ قورحملا
 ٠ كانه رئافحلا

 وأ نرق ىلاوح غلبت ةرتف الا ةمئاق رودلا ءاقبب حمست لماوعلا كلمت 'نذا نكت ملف

 ىلا جانحت اهتانثا ىف تناكو « ةليلق لاوحا ىف الا كلذ نع ديرن الو طسونملا ىف نينرف

 « ميعدت وا حالصا اهيف عفني ال هلاح ىلا لصت نا ىلا ميمرتلا نم هعباتتم لحارم

 نمو ٠ ديدج نم اهنانب ةداعاو اهمده نم ارفم نودجي ال اهباحصا ناك دقف مث نمو

 ٠ ميدقلا ططختلا نع فالنخا وا ليدمت هبفو ديدملا ءانيلا ىتأي نا ىعبطلا

 امو نآلا مئاق وه امي طاطسفلا ىف ةميدقلا لزانملا ثلت ةلاح هبشن نا انتكميو
 ىرق ىفو مصاوعلا ىف ةعضاوتملا لوخدلا ىوذ لزانم ىف بيرق دهع ىلا امئاث ناك
 ةناسرخلاو ديدحلا ةضاخيو هتدحلا ءانبلا بلاساو داوم رشتنت نا ليق تلذو < فيرلا

 ىلا فضأ ٠ تارم ةدع ءانبلا رامعأ نم فعاض امم « ءانبلا ىف تنمسالاو ةحلسللا
 ةئيدحلا روصعلا ىف تالضفلا فرصو هاملا عيزوت مظن ىف ريبك مدقت نم ثدح ام كلذ
 ناردحلا ظفحتو هاملا برستب حمست ال ىتلا تاماخلاو تاودالا مادختسا لضفب

 ماكحا ىف طيسب لامها ىفكي هناف كلذ نم مغرلا ىلع نكلو + فلتلا نم تاساسألاو
 نم رصقتو اهفعضتو ناردجلا ىلا ةبوطرلا برستت ىتح بببانألا ىف ةلصو وأ طابر
 ٠ اهرمع

 ىتلا طاطسفلا رود نم ةحضاو راثآ ءاقب رظننملا نم سيل هنأب نذا لوقلا نكميو
 كانه تناك اذا الا مهللا « نييومألا ةالو رصع وأ نيدشارلا ءافلخلا رصع ىلا عجرت
 نييسايعلا ةالو رصع لبق اهاتكس سانلا رجه قطانم ىف بارتلا تحت ةرومطم اياقب
 نيسابعلا شويج مامأ رفي وهو طاطسفلا ىف ىناثلا ناورم هلعشأ ىذلا قيرخلا ببسب
 كلذب ىضقو « هلتقو هيلع ضبقلا ىف تحجن ىتح هبقعتو هتدراطم ىف دجت تناك ىتلا

 ٠ نييومألا مكح ىلع

 انننل
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 ناردجلا راثآ ليجست رئافحلا تاثمب لافغأ
 ةميدقلا

ئامع نم رانآ نوكي نأ دعبتسملا نم سبل هنا ريغ
 خالولا رصع نم ةيقاب لطظن ال ر

ةقطنم ىف رئافح تيرجأ دقلف < نآلا ىتح اهنع فيشكلا متي ملو
 دج نب هير 

ىف ةيكيرمأ ةئعب اهب تماقو ورمع عماج لامش ىف دوعسلا بأ
 قو ٠ 1954 ةنس ءاتش 

 ناردج اياقب اندهاش ةيلاتلا ةنسلا ءاتش ىف اهنم ةبيرق ىرخأ رئافحلو اهل انترايز هاننأ

 نيديدش بقرتو قوش ىف انكو « رفحلا لامعأ اهنع تفشك ىتلا ردجلا تح ةميدق

هتنمضت امو ةيكيرمالا ةئعبلا ريراقت ىلع عالطالل
 ترفسا ىتلا تافاشتكالاو جئاتنلا نم 

ا لهسلا نم نكي مل هنا ريغ ٠ عاقبلا كل ىف اهنايرفح اهنع
 ةرهاقلا نم اهيلع لوصحل

 دعبو اريخاو ٠ اكيرما ىف ةثعبلل ىسيئرلا زكرملا نم اهيلع لوصحلا ىلا انررطضاو

تو انتفهل ةدش لداعت ةريبك لمأ ةيخبب اهيلع عالطالا دنع انبصأ دهجلا
 ٠ اهجئاتنل انبقر

ةيخيراتو ةيرئا تامولعم ةعضب الا اهيف دجنن مل اننا كلذ
 مسف ةيلط ىدل اديج ةقورعم 

 ةييخ فقت ملو ٠ مهتاسارد نم ىلوألا لحارملا ىفو « ةرهاقلا ةعماحب ةيمالسالا راثآلا

 لثمتت ةيرئا ةيرامعم ةاسأم عوفوب ساسحالا ىلا تدتما لب دحلا اذه دنع ءاجرلا

 ةحضاو تناك ةميدق ناردج طوطخ- نم ةيقابلا رانآلاب قلعتي امل ريراقتلا كلت لافغا ىف

رامعم ثحب ريغب اهلجست درجمب ةشبلا تينع ىتلا ناردجلا تحت
 ديفم ىرثا ى

 نم اطسف تلان ول تلفغا ىتلا راثآلا كلت نم ءادتهالا نكمملا نم ناك امنيب ٠ اهححاصي

 ةرتفلا ىلا عجرت اهلعل ىتلاو « خيراتلا ىف ةقباسلا تاطيطختتلا نع تامولعم ىلا مامتهالا

 لوصحلا نكمي ةيدام تامولعم ةيا ىلا رقتفن انلز ام ىتلاو « ىنولوطلا رصعلل ةقباسلا

 كلت ةقطنم نا انملع اذا ةاسألا مظع روصتت .نا نكميو ٠ ةليْثس تناك امهم اهيلع

 تعاضو « هيف ةئيدج ةيبعش نكاسم ءانبل ىرامعم طاشنل احرسم تحبصأ دق رئافلا

 / حثيرات ىف ةرغاف ةوجف ءلم اهب نكمي ناكو راظتنا ريغ ىلع نمزلا اهب داج ةصرف كلذب
 كش نم انيدل سيل هنا امك ٠ ةركملا روصعلا ىف ةيمالسالا ةيبرعلا ةراضحلاو ةرامعلا

 ىمالسالا ىبرعلا رصعلا نم ىرخا قطانمو عضاوم ىف رركتتس ةاسأملا هذه لثثما نأ ىف

 ةيرثالا ثاحبالا رصانع مهأ نم ولخت اهيف بيقتتلاو رفحلا تائعب تماد ام صاخ هجوب

 مولعلا ىف علضتلا نم لك نيب نوعممجي ءاضعا كارتشا ىف لثمتو ةميلسلا ةيملعلا

 ٠ ةيرثالا ثاحبالاب ةياردلا نمو ةيرامعملا

 ىقطنملا ليلحتلا ىلع دامتعالا ىلا ةدوعلا نم ارفم دجن ال انناف قيس ام لكلو .

 ةفلتخملا رئامعلل ىلوالا تاميمصتلا هيلع تناك ام ةفرعم ىلإ لوصولا ىلع هب نيعتسن

 ٠ اهنم ىنكسلا عونلا ةصاخبو طاطسفلا ,ىف
 تعضخ دق تافيمصتلا كلت نوكت نأ عقوتن نأ ىلا ىرامنملا قطنملا اندوسقي . ...
 نونفلا نم.ليصافتو تادحوو رصانع الا اهلخدت ملو ديدملا نيدلا بلاطمل انت اعوضخ

 يا وو وو اس جحد



 ىلوالا رئامعلا ملاعم سملت

 تناك اهلكف قوذلاو حورلاو رهوجلاو مباطلاو نيوكتلا امأ < لوقلا فلس امك ةقباسلا

 ٠ ةصلاخ ةمالسا ةيبرع

 تناك ام روصت ىلع ةخيراتلا مجارملا ىف تدرو فاصوأو لاوقأ نم فتن اننيعتو

 ىلا ةفاضالاب كلذو « حتفلا دعب ىلوالا روصملا ىف طاطسفلا ىف ةنكسلا رودلا هلع

 رصاعي تقو ىلا بسنتو ىرخأ ةيمالسا ةبرع قطانم ىف ةيرثأ اياقب نم انلا لصو ام
 ٠ رصم ىف ةالولا مكح ةرتف

 هننادبع نا « : اهيف لاف مكحلا دبع نبال رصم حوتف باتك ىف ةرباع ةراشا تدروو

 اذه اهاب ىذلا وهو « دجسللا دنع ىتلا ةريبكلا رادلا هذه طتخا صاعلا نب ورمع نبا

 بانك ىف ءاج امك +29 . ٠. ىلوالا ةبعكلا عيبرت ىلع ارصق اهيف ىنبو « ءانبلا
 نيرصقلا نيبب فورعملا ناكملا ) ٠ : لاقف حاضيالا نم ديزم عم ىنعملا سفن قامقد نبا

 لق امئاو « لبطسالا ةخوخل لباقملا عضوملاو ىرغصلا ورمع راد نيب ام وه ( طاطسفلاب

 هنا كلذو 2« صاعلا نب ورمع نب هللا دبع رصق امهدحأ ىنعيو « نيرصقلا نيب كلذل

 رصق امهنم رخآلا رصقلاو « ىلوالا ةبعكلا عيبرت ىلع ارصق ىرغصلا رادلا ىف ىنب

 ٠ « مكحلا نب ناورم نب رمع
 ( ةفاذح نبا ) ةجراخ ناكو ٠ : لاق ذا اهتمهأ اهل ةصق قامقد نبا ىور امك

 نبا ) رمع ىلا كلذب ( صاعلا نب ورمع ) بتكف « طاطسفلاب ةفرغ ىنتبا نم لوأ

 (ادمقم ىأ ) اريرس اهف بصناو ةجراخ ةفرغ لخدا نأ ورمع ىلا 'بتكف « ( باطخلا

 كلذ لمفف « اهمدهاف اهاوك نم علطا ناف ريصقلاب الو ليوطلاب سبل الجر هيلع مقأو

 ٠99 . اهرقأف ىوكلا غلبي ملف ورمع

 مدعو ةهباسملا لاوقالا نم اهريغو ةقباسلا تاراعلا باضتقا نم مغرلا ىلعو

 تالالد عضب اهنم صلختسن نأ كلذ عم انتكمب هناف ىلوالا رودلل ايفاش اليصفت اهنمضت

 : اهنم < رودلا كلت ءانل ماعلا ماظنلاو ديلاقتلا نع ةيراضحو ةيرامعم

 حتفلا تلت ىتلا ةرتفلا ىف ىأ « صاملا نب ورمع رصع ىف رودلا نأ : الوأ

 هسفن ورمع راد تفصو ذا « فارسالا مدعو ةطاسبلا ىلا اهمسصن' لمي ناك « ةرشام

 دجسملا نم ( راتمأ 4 وحن ) عرذأ وحن دعب ىلع اهعضوم ناكو « « ىرغصلا رادلاب ه
 اهدمن نأ انتكمي كلذلو' ٠ هنم ةقرشلا ةلامشلا ةهجلا ىفو « همساب ىمسو هديش ىذلا

 وهو < ركملا ىمالسالا رصعلا ذنم ريشتتا ىذلا ديلقتلل اعبت تديش ةرامالل راد ةباثمب

 )١( ص « اهرابخاو رصم حوتف : مكحلا دبع نبا ' 19 .
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 7617 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 ي_رتادآلا نكاسملا جذامن طابشتسا ةلواحم

 ندملاو ةديدجلا راصمالاو مصاوعلا ىف ىلوالا دجاسملا راوحب ةالولل رود ءانب ىضقي

 ٠ ةيمالسالا ميلاقالا ىف ةسسنئرلا

 اوناك ىمالسالا رصعلا لوأ ذنم نيملسملا نأ تاراملا كلت نم اضيا جتنتساو

 لزانملا ناو « مهتوب لخاد سانلا تامرح ىلع ةظفاحملا ىلع صرحلا ةياغ نيصيرح
 مل

  عراوشلاو قرطلا ىلع لطت ةريبك كيبابش وأ ذفاون ةركبملا روصعلا ذنم اهل نكت

 ءاوهلا ىقلتتو ءوضلا دمتست هذه ةلاخلاو تناك رودلا نأ ىلا كلذ نم لصن اريخأو

 هرادلا اهنم نوكتت ىتلا ةفلتخملا ةنكسلا تادحولا طسوتت ةينفأ لالخ نم ةيسئر ةفصب

 تأدب مث « بسحف ىضرأ قباط نم رمألا لوأ ىف نوكت لزاملا تناك كلذك

 ريغ « باطخلا نب رمع ةفالخ ىفو ةليوطلاب تسيل ةرتفب حتفلا دعب نم قباوطلا ددعتت
 ةعفترم  لفسلا اهتافاح ىأ  اهناسلجو « ريغص تناك ايلعلا قباوطلا ىف ذفاونلا نأ

 نأ نم لوطلا طسوتم صخش نكمتي ال ىتح نيرتم نم رثكأب قباطلا ةيضرأ نع

 ٠ ىمرك قوف فقو ولو ىتح ناريملا ىلع اهتم لطي
 ىلع ضرفي طورشو دويقل عضخي ناك رئامعلا ءانب نأ ىلع لدي كلذ لكو

 ناكو © رصم ىف ىمالسالا رصعلا نم ىلوالا تاظحللا ذنم كلذو « اهمارتحا سانلا

 ٠ اهمارتحاب سانلا مزليو اهقبطت ىعارب نأ ىلاولا ىلع
 ةركملا نكاسملا اياقبو ةقباسلا طاقنلا ساسأ ىلع هناف اهسفن رودلا ميمصت امأ

 امهدحأ : نيسسيئر نيجذومن ىلع ىنبت تناك اهنأب لوقلا نكمي ىمالسالا ملاعلا ىف
 ٠ ىقارع رخآلاو « ىماش

 ىتشملا رصق نم لك ىف ةنكسلا تادحولا ىف لثمتي ىذلا وه لوألا جذومنلاف
 « ( خلا ١185 : ص ) لبق نم امهللا ةراشالا تقبسو الاح ندرالا ةيداب ىف ةبولعلا رصقو

 ناترجح نيليوطلا هيبناج نم لك ىو ليطتسم طسوأ فوشكم ءانفنم نوكتي وهو
 ١9/5 ( ٠ و ١ا/# : ش ) امهضعبب ناتقصتلم

 رصقب ةينكسلا تادحولا ىف لثمتيو « قارعلا ةقطنم هردصم ىناثلا جذومنللاو

 نوكتيو « ءالبرك ةئيدم نم ىبرغلا بونجلا ىلا ارتمولبك 40 دعب ىلع ةيدابلا ىف رضخالا
 نم ةعومجم هنم نيلباقتم نييئاج نم لك ىفو « عبرملا نم هلكش برقي فوشكم ءانف نم

 همدنتت ةفيقس ىلع وأ ةرشابم ءانقلا ىلع حوتفم ناوي اهنم ىلسولا : تادحو ثالث
 ٠ ( 198 : ش ) ةرجح ناويالا ىبناج نم لك ىلعو ءانفلا يلع ةحوتفم

 ةالو رصع ىف عبتملا دئاسلا وه ناك ىماشلا جذومنلا ناب نظلا ىلا ليمن اننا ريغ

 مودقو دادي ىف ةيسابعلا ةلودلا مات ذنم ىقارعلا جذومنلا رشتنا امنيب نييومالا ..
 عة اونا ١

 ان ايل اا ديب 0 ريع تعمل رج يال نجل ند يح



 | صضاقلا نب ورمع نب هللا دبع رصق

 ىماشلا جذومنلا نم ةرادصلا ذخأي ىناثلا جذومنلا لهج امم « رصم ىلا نيساسلا ةالو

 ٠ نمزلا رورم عم ىفتخا ىتح اًئيشف ايش ىراوتي هلعجو

 حفلا دعب ءاشللاو ميمصتلا ىف نيعبتم اناك نيذللا ةطاسبلاو فشقتلا نا : ايناث

 .ةماخفلاو ةماخضلا ىلا لم نرق عبر ودحنب امهبقعا دق موقلا راكو ةالولل ىتح ةرشابم

 اهانب ىتلا ةقباسلا ىرغصلا رادلا ىلا فاضا دق صاعلا نب ورمع نب هللا دنع ناف

 اهئاجرأ ىف عاسناو قئاتب زاتمت تناك ةريبك اراد < حصا ىنعمب اهناكم ىئب وأ « هوبأ

 تافصب زاتما رخآ ارصق مكحلا نب ناورم نب رمع ىنب امك ٠ رصقلاب تيمس ىتح

 ٠ عاسنالاو قئأتلا نم ةهباشم

 نأب اريك الامتحا كانه ناف عسوتلاو قاتلا ىلا لملا كلذ ىلا ةفاضالابو : انلاث

 ىلعو ىصاوتلا ىفو ةيواستم تافاسم ىلع جاربأب تدوز دق ةجراخلا هناردج نوكم

 ىنعم نم « رصقلا ١ لفل هنمضتي ام هب ىحوي لامتحا وهو < ىسئرلا لخدملا ىماج

 ءاجتالا اذه نأ ريغ ٠ ( هاه : ص ) دعب امي هحرش ىتأس امك ةعلقلا وأ نصحلا

 ميمصتلل ةاكاحم حجرالا ىلع ناك لب موقلا ددهنت راطخا نم نصحتلا ىلا ةجاهل تأي مل

 ماشلا ندم ىف اهئانب ىف نويومالا ءارمالاو ءافلخلا حار ىتلا ىلوالا روصقلل ىمالسالا

 * ( 11754 : نش ) ةبوطلا رصفو ( 198 : ش ) ىتسملا اهنم ىقبو « هتيدابو

 ةبعكلا عبرت ىلع ناك هناي صاعلا نب ورمع نب هللا دبع رصق فصو امأ : امبار

 طسوتت املثم ءانف طسو عفتري ءانب ةئيه ىلع ديش هناب نهذلا ىلا ىحوي. هناف ىلوالا
 لوال هب ىحوت امو ةزكفلا هذه نم انصلخت اذا اننأ ريغ ٠ مارحلا دجسملا نحص ةبعكلا
 قطنملا ىلا برقأ ةرابعلا كلتل رخآ ًاريسفت اندجول اقطنم رثكأ ىنعم نع ثحل ةلهو

 مارحلا دجسملا هب دصق دق « ةعكلا عيبرت ٠ نأ وهو « اهميمصتو رودلا ءانبل ىرامعملا

 اهفاضأ ىتلا تالظلا نم هب طحي امو فوشكملا طسوالا نحصلا نم نوكتي ىذلا هسفن

 اهالخأ دق باطخلا نب رمع ناك ىتلا ةقطملا نم ةعبرالا بناوجلا ىف نافع نب نامثع

 قصتلت نأ تداكو ةبعكلا ترصاح ىتح تفحزو اهؤانب رثك ىتلا رئامعلاو رودلا نم

 ( اا : ص ) لق نم كلذ نع ثيدحلا فلس امك « اهب

 رصق روصتن نأ ىلا لصن نأ انتكمي تاجاتنتساو ليلحت نم قبس ام لك نمو

 ةئيه ىلع ىأ 2 ( 7٠8 : ش ) مسرلاب نيبم وه امك صاملا نب ورمع نب هللا دبع

 ةبوطلا رصق امهعومجم نم نوكتي نيذللا نيمسقلا دحأ طيطخم نم برقت
 (٠ 4١1:ش)

 موو



 ماعلا نب درهم نب هللا دبع رصق طيطخت روصت
0 

 تيبلا ءاتف

2», 

 ىسي رلا هانغلا
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 هَ
 لخدملا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع رصق : طاطسفلا ب 1.68 : ضش

 نا



 طاطسفلا ىف ركبلا رصملا ذلم فورعم مسا «( نيرصقلا نيب »

 كلل هباشم طمن ىلع تططخ دق ةيداعلا رودلا نوكت نأ انيدل حجري كلذك

 ى وأ اهمجح وأ اهتادحو ددع ىف ءاوس ةطسبم مو ةرغصم ليه ىلع نكلو روصقلا

 ةفورصم تناك اهنأ اهنم حضتي ذا « « نيرصقلا نيب » ةرابع انرظنا فقوتسن مث

 ىبناج ىلع نيلباقتم نيرصق ءانب نآو <« نورف ةئالث نم رثكأب ىمطافلا حتفلا لبق نم

 نم تجتنو « ىمطافلا رصعلا ىف تركتبا ةديدج ةركف نكت مل امهنيب لصفي قيرط
 زعملا ةفيلخلا وبأو هنبا مساقلا ءاج من ةيدهملا ةئيدم ىف هرصقل ىدهملا هللا ديبع ءانب
 ةرم عضولا رركت من ٠ ةلباقملا ةهجلا ىف قيرطلا دح ىلع رخآ ارصق دسثف هللا نيدل

 رصقلا هللاب زيزعلا ةفيلخلا ىنب امدنع كلذو « ةرهاقلاب ةفورعملا ةيمطافلا ةعلقلا ىف ةئلاث

 رهوج هانب ناك ىذلا ريبكلا ىقرشلا رصقلا لباقم ىف كلملا تس هتنبال ريغصلا ىبرفلا

 همسا لاز الو ٠ ٠ نيرصقلا نيب » امهنيب ناكملا ىمس م نمو « زعملا ءالومل ىلقصلا

 ذنم رهتشا مث < نيساحنلاب نووالك ةعومجم اياقب نآلا هيف موقت ىذلا ناكملا ىلع قلطي

 املق مث ةيحرسم تراص ةصقل اناونع ظوفحم ببجت بتاكلا هلعج امدنع بيرق دهع

 * انئامثس

 ةيلامستلا ةهجلا ىف عقي ناك طاطسفلا ىف نيرصقلا نيب عضوم نأ انل ودبيو

 ناك صاملا نب ورمع نب هللا دبع رصق نأو 2« صاعلا نب ورمع عماج نم ةيقرشلا
 اهئانب ىلع ةركملا ةمالسالا دلاقتلاو ةداعلا ترج ىتلا ةرامالا راد ةباثمب هذه ةلاطلاو

 ةيمالسالا ةبرملا راطقالا مصاوع نم ةمصاع لك ىف عماخلا دحسملا راوجب ةالولل

 ٠ لوقلا فلس امك ةفلتخلا

 و #

 تلعج ىتلا باسألا مهأ نم ةقيرط رسيأب ءاماىلع لوصملا ىلا ةجاملا تناكو

 ٠ لينلا لحاس ىلع ةديدجلا ةرضاحلا عضوم نوراتخي هباحصأو صاعلا نب ورمع

 نم هدعب نمو ورمع مايأ رمألا لوأ ىف لمعتست تناك ىتلا قرطلا امامت انل حضتت الو

 اريثك دعت تناك اهنأ نظن ال اننكلو « لينلا نم ءاملا عفرل نيسابعلا وأ نييومألا ةالو

 ديعس نبا اهنع انثدح ىتلاو ىبويألا رصعلا ىف دعب اميف تلمعتسا ىتلا ةقيرطلا نع

 اهددع لصو ىتلا ركبلاو لابخلاو لاطسألا ةطساوب عفري ناك ءاملا نأ ىهو < ىبرغلا

 7ه©1ؤ/ ب ةرامعلا



 2909:0000 ب بيل يي يي يي ا ل

 طاطسفلا ناكسل ةايكا ٍرداصم

 دولج ىف ءالا ليصوت ةقيرط نأ كش الو ٠ 29 لطس ب... وحن همايأ ىف

 اهلمحتت وأ نيلامللا روهظ ىلع عضوت ىتلا راخفلاو ساحنلا نم رودقلا وأ تاناوملا

 ىرفقلا ىف لاحلا ناك امك م 9 ةركمملا تاقوألا كلن ذنم ةفورعم تناك باودلا

 رايزأ ىف دجاسملاو رئامعلاو رودلا ىف ظفحي ءاملا ناكو ٠ ةضام دوهع ىلا ةيرصملا

 قباط نع رودلا ٍقيباوط ديزت ال تناك امدنع اهقوف وأ ضرألا تحت جيب راهص وأ

 تددعت امدنع ىلعأ تايوتسم ىلا جيراهصلا كلت مقر ىلا رمألا روطت مث < دحتاو

 نم بيباتأ ةطساوب عزوت مث « © ركلاو لاطسألا ةطساوب المت تناكو « قباوطلا

 ىتنلا اهاياقب نم حضتي امك <« تاضرألا تحتو ناردحلا عم ريست راخفلاو صاصرلا

 ضبلا ال دقف ةرشابم ليلا نم ءاملا ىلع لوصحلا ىلا ةفاضالابو ٠ رئافملا اهترهظأ

 اهقامعأ حوارتت تناك ىتلا رابآلا رفح 2 ليلا ءىطاش نع مهرود دعت تناك نمم

 رابآ اهنم بيرق دعب ىلع وأ اهباج ىلا رفحي ٠ ناك نكلو « لبنلا نع ناكملا دعبل امن

 لينلا ىفو « اناحأ عراوشلا ىف ىمرت ةتبلا تاناوملا تناكو « لزاملا تالضف فرصل

 عرف ىفءاملا نايرج عطقنا اميروع هيف توبلا تالضف ىمرت تناك امك < ىرخأ اناحأ

 ناك امم « ةنفعتم تالضف نم هبف امي دكارلا ءاملا سانلا برش « طاطسفلا ةهج لدلا

 ليقلا اذه نم ءىث ثدح دق هنا وديو ٠ 240 فيم لكشب ةئبؤألا راشتنا ىف ببستي

 ( م 5848 ) ءا/٠ ةنس ذنم ةيبرعلا رصم ةراضح ىف رهظي ناولح ةنيدم مسا لعج

 ناورم نب زيززعلا دبع ىلاولا جرخف < طاطسفلا رصمب نوعاطلا ثدح امدنع كلذو

 رودلا اهب ىنبو « هناوعأو هتيشاحو وه اهنكس اراد اهذختاف « © ناولح لزنو اهنم

 راظنألا اهلا تهجتاو اهئاوه ةدوجب ةئيدملا ترمعو ٠ اهمركو اهلخت سرغو دجاسملاو
 ٠ نيللا كلذ ذنم اهانكسل
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 ةركملا تاناتسراملاو تامامحلا

 رايدلا ةمصاع ىف تديش ىتلا ةماعلا تامامحلا نعانيدل ىتلا تامولعملا مدقأ دوعتو

 صاعلا نب ورمع نأ نم قامفد نبا هركذ ام ىلإ ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف ةيرصملا

 ناكو « ةيمالسالا رصم ىف ىنب مامح لوأ وهو ٠ رأفلا مامحب ٠ ىمس امامح دش دق

 مسالا كلذ هيلع قلطأ دقف مث نمو « نويطنزبلا اهديش ىتلا تامامحلل ةبسنلاب اريغص

 ةيامورلا تامامحلاك تادحو ثالث“ نم اضيأ نوكتب ناك هنأ لق ام لديو ٠ هرذصل

 ةيلاتلا ىلا اهنم لخدي ىتلا ةيداعلا ةدرابلا ةرجحلا ىه ىلوألا ةدحولا « ةيطنزبلاو

 دجويو ٠ ةخخاسلا ةرجحلا ىهو ةئلاشا ىلا اهدعب نم مث « ةئفادلا ةرححلا ىهو

 امه مالا ةيداب ىف ىمالسالا ىبرعلا رصعلا نم نيقاب نيلثم مدقأ ماظنلا اذه نم

 دبش دق امهلوأ نوكي نأ حجري نيذللا خرصلا مامحو هرمع ريصقب ناقحلملا نامامحلا

 - ١١ا/ ةئس ىلاوح ىف ديش ىتاثلاو < ( مالاو  الا9 ) هوج ها“ ةنس ىلاوح ىف

 /1٠١9(* : ص ) اهنع ثيدحلا قيصاو 2 ( #2 2 245: ش )(ماللث٠ الاه ) ه1

 علخملا : اهنم < ىرخأ تاددحو كانه تناك دقف تادحولا كل ىلا ةفاضالابو

 تامامحلا كلم نم اياقب ةالولا رصع نم انلصي ملو ٠ كلذ ريغو نرفلاو ىقاسفلاو

 ءانبلا بولسأ وأ طقسملا ثيح نم اهل ماعلا ىرامعملا نيوكتلا روصت ىلع انئعت

 صلختلاو اهفيرصت قرطو ةفلتخملا تادحولا ىف هاملا عيزوت وأ تاطغتلا وأ ناردجلل
 لمج امم « ناردجلا ىلا هايملا برسم مدع اهيف عاري مل هنأ اننظ ىلع بلثيو ٠ اهنم

 ٠* اهراثا نم ايش ان كرتي الو اهلا عرسي بارخلا

 هج اج اج

 لوأ نأ لاقي ذا « ةيومألا ةلودلا مايأ ذنم افورعم ناك تاناتسراملا ءانب نأ ودبو

 ليو < 23"( ملء ) همه ةنس ىف كلملا دبع نب ديلولا وه مالسالا ىف اهانب نم
 راد هلصأ ناك ليدانقلا قاكز ىف ناتسرام ةيومألا ةلودلا ىف طاطسفلاب ناك هنا

 انهبنت اهنأ كلذ < هذه ديبز ىبأ راد ىلا ةراشالا انرظن فقوتسيو ٠ 29 دبز ىبأ

 حضتيس ىذلا رمألا وهو < لزانلاو رودلا طقسمب ناتسراملا ططخت رئأت لامتحا ىلا

 ناتسرام ديبز ىبأ راد ىف ناتسراملا كلذ ىلي مث ٠ ىكولمملا رصعلا ىف دعب اميف انل

 مه 747 ةنس ىلاوح ىف هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا ريمأ مايأ ىف ناقاخ نب حتتفلا هديش نان

 نيبو طاطسفلا ةنيدم نم رماعلا نيب ام اهعضوم ناك ىتلا رفانملا ةطخ ىف ( م مه )
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 طاطسفلا تقلا ناكل ءايملا ٍرداصم

لس 190.0 وحب هنايأ
 ةقيرط نأ كاش الو +90 

 م

 اهلمحتت وأ نيلامحلا روهظ ىلع عضوت ىتلا راخفلاو ساحتلا نم رودقلا وأ تاناويحلا

 ىرقلا ىف لاحلا ناك امك « 99 ةركملا تاق

 رايزأ ىف دجاسملاو رئامعلاو رودلا ىف ظفحي
 وألا كلت ذنم ةفورمم تناك باودلا

 ءاملا ناكو ٠ ةيضام دوهع ىلا ةيرصملا

 قباط نع رودلا ٍقياوط ديزت ال تناك امدنع اهقوف وأ ضرألا تحت تحت جيراهص وأ

 تددعت امدنع ىلعأ تايوتسم ىلا جيراهصلا كلت عقد ىلا رمألا روطت مث © دحتاو

 نم بيبانأ ةطساوب عزوت مث < ؟9 ركلاو لاطسألا ةطساوب الت تناكو « قباوطلا

 ىتلا اهاياقب نم حضتي امك « تاضرألا تحّتو ناردجلا عم ريصت راخفلاو صاصرلا

 ضبلا أل دقف ةرشابم ليثلا نم املا ىلع لوصحلا ىلا ةفاضالابو ٠ رئاقحلا اهترهظأ

 اهقامعأ حوارتت تناك ىتلا رابآلا رفح ىلا ليثلا ءىطاش نع مهرود دعت تناك نمم

رق دعب ىلع وأ اهبناج ىلا رفحي ناك نكلو « لبثلا نع ناكملا دمبل امنت
 رابآ اهنم سي بي

 لينلا ىفو « اناحأ عراوشلا ىف ىمرت تملا تاناوبحلا تناكو « لزانملا تالضف فرصل

املا نايرج عطقنا امبرو“ هيف توببلا تالضف ىمرت تناك امك « ىرخأ اناحأ
 عرف ىفء

 ناك امم « ةئفعتم تالضف نم هيف امب دكارلا ءالا سانا برشيف « طاطسفلا ةهج ليلا

 لبقلا اذه نم ءىث ثدح ده هنأ ودنيو ٠14 فيم لكشب ةئبؤألا راشتنا ىف ببستي

 ( م 548 ) ه1ل٠ ةنس دنم ةبرعلا رصم رصم ةراشح ىف رهظي ناولح ةئيدم مسا لعج

 ناورم نب زيرزعلا دبع ىلاولا جرخف < طاطسفلا رصمب نوعاطلا ثدح امدنع كلذو

 رودلا اهب ىنبو « هناوعأو هتيشاحو وه اهنكس اراد اهذختاف < © ناولح لزتو اهنم

 راظنألا اهيلا تهجتاو اهئاوه ةدوجب ةئيدلا ترمعو ٠ اهمركو اهل سرغو دجاسلاو

 ٠ نيللا كلذ ذنم اهانكسل
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 ةركبملا تاناتسراملاو تامامحلا

 رايدلا ةمصاع ىف تدش ىتلا ةماعلا تامامحلا ىعانيدل ىتلا تامولعملا مدقأ دوعتو
 صاعلا نب , ورمع نأ نه قامفد نبا هر ركذ ام ىلإ ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف ةيرصلا

 ناكو « ةيمالسالا رصم ىف ىنب مامح لوا وهو ٠ رافلا رسام

 مسالا كلذ هيلع قلطأ دقف ما نمو « نويطن زببلا اهديش ىتلا تامامحلل ةبسنلاب
 ةيامورلا تامامحلاك تادحو ثالثا نم اغبأ نوكتي ناك هنأ لق ام لديو 0 ٠

 ةلاتلا ىلا اهنم لخدي ىلا ةيداعلا ةدرابلا ةرجحلا ىه ىلوألا ةدحولا « ةطنزسلاو
 دجويو ٠ ةئخاسلا ةرجحلا ىهو ةئاشلا ىلا اهدعب نم من « ةئفادلا ةرجحلا ىهو
 امه مانشلا ةيداب ىف ىمالسالا ىبرعلا رصعلا نم نيئاب نيلثم مدقأ ماظنلا اذه نم
 دش دق امهلوأ نوكي نأ حجري نيذللا خرصلا مامحو هرمع ريصقب ناقحلملا نامامحلا
 - /٠١ ةنس ىلاوح ىف دبش ىناثلاو < ( م ]ل16 115 ) ه ة0 ب هل“ ةنس ىلاوح ىف
 /1٠١9(٠ : ص ) اهنع ثيدحلا قيساو 2( 182 45 : ض)(مال؟١ - الاه )ه1

 ملخملا : اهنم « ىرخأ تادحو كانه تناك دقف تادحولا كلت ىلا ةفاضالابو
 تامامحلا كلت نم اياقب ةالولا رصع نم انلصي, ملو ٠ كلذ ريغو نرفلاو ىقاسنلاو
 ءانبلا بولسأ وأ طقسملا ثيح نم اهل معلا ىرامعملا نيوكتلا روصت ىلع اننعت
 صلختلاو اهفيرصت قرطو ةفلتخملا تادحولا ىف هاملا عيزوتت وأ تاطغتلا وأ ناردجلل
 لمج امم م ناردللا ىلا هاملا برست مدع اهف عاري مل هنأ اننظ ىلع بلغيو ٠ اهنم
 ٠ اهراثا نم امش انل كرتي الو اهلا عرسي بارخلا

 انمنملا

 لوأ نأ لاقي ذا < ةيومألا ةلودلا مايأ ذنم افورعم ناك تاناتسراملا ءانب نأ ودبيو
 ليقو م 29 ( م٠7 ) ه ههه ةنس ىف كلملا دبع نب ديلولا وه مالسالا ىف اهانب نم
 راد هلصأ ناك ليدانقلا قاقز ىف ناتسرام ةيومألا ةلودلا ىف طاطسفلاب ناك هنا
 انهت اهنأ كلذ « هذه دبز ىبأ راد ىلا ةراشالا انرظن فدوتسو ٠ 20 ديبز ىبأ

 حضتيس ىذلا رمألا وهو < لزانلاو رودلا طقسمب ناتسراملا طيطخت رئت لامتحا ىلا
 ناتسرام ديبز ىبأ راد ىف ناتسراملا كلذ ىلي مث ٠ ىكولمملا رصعلا ىف دعب اميف انل
 م 749 ةنم ىلاوح ىف هقا ىلع لكوتملا نب نينمؤملا ريمأ مايأ ىف ناقاخ نب حتفلا هديش نان
 نييو طاطسفلا ةنيدم نم رماعلا نيب ام اهعضوم ناك ىتلا رفاثملا ةطخ ىف ( م خ66 )
 ها 2© ناتسراملا كلذ برخ دقو « ةفارقلاب نالوخ ىلصم

 )١( ص © 6 : ج2 قامقد نبا © ل0 1 ص 2( ؟ : ج © ىزيرقملا 2 17-15 .
  «»2ص « ؟ : هج «© قامند نبا 5 1.60 .

  )0غ.5 2: ص «© ؟ : ج © ىريرتملا .

 اكمل



 نييسابعلا ةالو رصع ىلا ةيرامعملا راثآلا ىف صقئلا دادتما

 ةيومألا ةلودلا رخاوأ

 ىف دمعتم قيررح لوأل طاطسفلا ةئيدم دست

 نيساعلا سشوبج هدراطت < رصم ىلا ماسلا نم نييومألا

 كسا
 0 نيررسملا قرحأو « هبهذملا ناورم لآ راد قرحأ

 براحي وهو لتقف نيسابلا دنج هلل كانهو < ةزيملا نيبو اهنبب مث < ةضوولا ةريزجو
 نآلا ظوفحم زنوربلا نم قيرباب ناورم مسسا طضرا دقو . 2 ريصوب ةيرق ىف

ا لاقي ةرهاقلاب ىمالسالا نفلا فحتمب
 قيربالا لكش لئميو ٠ كانه هيلع رثع هن

 حورلل عضخ نأ دعب ىئاماسلا نفلا روطت نم ةرخأتلا لحارملا هتفرخز بولسأو

 *ء 99 ةيمالمالا ةبرملا

 نييومألا ةلود ىلع ءاضقلاب ىلاثلا اهروط ىف ةيرملا رصم ةراضح تلخد مث

 * (م /090) ه 18 ةنس نم مرحملا ىف طاطسفلا ةئشانلا ةيساعلا ةلودلا شوبج لوخدو

 ىقرمشلا لامستلا ىلا عقت تناكو « ىوصقلا ءارمحلاب فرمت تناك ىتلا ةقطنلاب اولزنو

 ركشي ىنبو ليود ىنبو قدزألا ىنب لئاق لبق نم اهيف لزن ىتلا ىهو< طاطسفلا نم

 رمأو <« نيسابعلا ركسع اهلزن نأ ىلا ءارحص تيقبو مهططخا تبرخ مث « ةليزج نبا

 تينبو ٠ ركشي لبجو طاطسفلا نيب نارمعلا لصتاف اهيف ءانبلاب هباحصأ نوع وبأ

 لحاس عماجب فرع مث ركسملا عماجب فرع عماج دجحسمو ةرامالل راد ركسعلا ىف

 ةنيدم دادتما نأ ودبيو ٠ ةمظع رودو قاوسأ تاذ ةئيدم تراصو م «9 ةلغلا

 تناك فصنو رتموليكو رتموليك نيب حوارتي ضرعب ىقرشلا لامشلا وحت طاطسنلا

 ةديسلا نادم عضوم دنع اهلامش ىف عقت تناك ذا « تقولا كلذ ضرألا ةعسط همتحت

 دجوت تناك امك ٠ ىربكلا ليفلا ةكرب نم اءزج تناك ىتلا نوراق ةكرب ىلاطا بنيز

 نم اهيلا ءاملا لخدي طيرشلا كلذ نم بونملا ىف شبحلا ةكربب ىمست ةميظع ةكرب
 7٠١(٠ اوه: ش) للا

 رصم ىف ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا روطت نم ةركبملا تاقلحلا انصقنت تلاز ال هنأ ريغ

 ةيرامعم اياقي مدقأ دجن ثيح « نرقلا عابرأ ةئالث نم رثكأب نيسالا مايق دعب ام ىلا

 ورمع عمال ةيجراخلا ناردجلا نم تاعاطق ىف ةلثمم لاقتنالا ةرتف نم ةيفرخزو .

 رهاط نب هللا دبع ةرامع ىلا دوعت اهلكو « تانحو كيبابشو دوقع اياقبو « صاعلا نب

 ٠ ( م هل!ال ) ه 7317 ماع ىف عماجلل ىمابعلا ىلاولا

 7 و دج قررا 00 7
 4 196 )857 2 تاحول « ؟9) ف 59. -نض © (1 ط) ةيناربالا نوئفلا : نمسح دمحم ىكز (1)

 .(00 1 لكش © ةيمالسالا نونفلا سلطا

 ٠ 72ه 5.26 3 نص 2١ : اج (© ىريرقملا (©

 رخا دمحم نب ناورم رفام دنع
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 9ع ياها هلل هول ناهس نه ول اه باهل اهب اه اهلا اهل نود ياهجل اها اهلا اهل 9 1

 موو تدل هل دهلا ادهم اهلل .يهنل ده. اه. بيو هلا اهلل .يهس هده ولاا اه. ه١ دمع د

 5 هموم. ءادهنم ءادهلول ديلاا تسيخم و هاما سلال ب ايزمم ايلا ديال ل لا ٠.6.8 ءاهسب هجم ا ءونا هه -5-- 1

 اجلا وللا دهسا دلو وع اوم اها دوس يول اهلا ءاهش اهلا هسا اهون اهنا اهلل اها هك و

 اند حس 225:26 172 ما ملا لل لل ا د . هع ا ده ااه ايس ماه اهلا اع م

 .هي . هن ناهي م ههه اه تهل دهس اهل اهل هاه اهل اه ماه اهل اهل اهل ا و يه

 3 7153-4-14 7-7738 ا د و و ووو و - وتو

 ياو هي هوت 1 . -5 ا 1 1:

 0 ا 6 1
 اهل - هما دوا 1 ل . م 9 ِ

 معو ٠ .٠ مؤ و - هيوم ء همم وج
 ا ل ْ 9 5 .٠ .٠

 0 1 ١

 هن وم هج لإ .٠ .٠ 0 ما
 ا :

 جه اهل 5 ل

 م وحب ها ١
 دونم هجر ها ١ .٠ ٠ 8 م ف

 ١

 2 ص د ست - ال ياخ --

 لا للا دلال ا اا ل للا ا ا ل ا

 .جدازبل هل. اهلل ده ل دهم اج ل دي ل اجلا ده. هج اول ل هل ل 4. هلل ده ل دو هل لا ا 1
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 سس لااا ا 22 لا رشا ل ل ا م ل ل ويلا للا 1

 لهن اسس سو واج 22:73752تفتتنطا
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 صاعلا نب ورمع عماج : طاطسقلا ل 2.5 : ش

 ( م مآل ) اه ؟1؟ ىف عيسوتلا دب



 نضل

 ص م اهلا بساصلا ةالو
 1 ب نس ةرمع عماج

 ةلقلا ةلظ (3 ةيبدق
 ال : ش ةلبقل د ورمع عماج - 1.7 : ش ِ ىف ةميدقلا تاكلابلا اياقب : صاعلا نب درمع

 د ورمع عماج  ؟.48 : ش قرشلا ةيبونجلا ةهجاولا ىف تاماعدلا : صاعلا نب ورمع عماج  ؟ ةيقرش 2



 نييسابملا ةالو مايا نم صاملا نب درمع عماج

 : صاعلا نب ورمع عماج

 ةمصاملا ىف هنانبب نوملسللا برعلا متهاام لوأ صاعلا نب ورمع ماج ناك

 ناوريقلاو ةفوكلاو ةرصبلا ىف ثدح امكو < راصمألا نم اهريغ ىف مهتدامك ةديدجلا
 نم انركذ امك اهغسص ناك صاعلا نب ورمع هديش ىذلا دجسملا نأ ديب ٠ اهريثو
 0 وب كل ا حمو دب نس كام قرات ىلا كوش لع

 هنع انلصو ام لك ناف «ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا دجسم هيلع ديش ىذلا ماظنلا هبشي الف
 هى. وحن هل لباقملا رادجلاو هيف ةلبقلا رادج لوط غلي « ليطتسم لكش ىلع زاك هنأ
 داكت ال ةريغص ةحاسم ىهو 7( رثم ١٠6 *ا9#ه - ) اعارذ ٠" هقمعو اعارذ
 هنه نأ جتتس نا انكمي كلذك ٠ ريدقت رثكأ ىلع نيملسلا نم فلأل الا عست
 نم وأ لخنلا عونج نم ةدمعأ اهيف موقت ةدحاو ةلظ ةئيه ىلع اهلك تناك ةحاسلا
 بسشخلا نم تادادم نم نوكتي اطيسب ناك فقسلا نأو < نيللا وأ رجآلا وأ رجحلا
 هتماتا ىلع عمتجا هنأ هيارحم نع لبقو + ©" اضفخنم ناك هنأ امك « ليختلا فعسو
 تماصلا نب ةداعو ماوملا نب ريبزلا مهيف ناك م هللا لوسر ةباحص نم نونامث
 اهب فرحتا هنكلو ةلبقلا عضو ىذلا وه صاملا نب ورمع نأ اضيأ لبقو ٠ امهويغو
 ىتاسسو ٠ ديدج نم دجسملا ىنب امدنع كيرش نب ةرق اهححص مث < قرشلا وحن
 ٠ ( ه4 هك : ص ) دعب امي هقاقتشا ردصمو بارحملا ركذ

 ةيلامسشلا : ثالثلا هتاهجنم اهتكاسمو طاطسفلا ططخ دجسملاب طيحت تناكو
 ةلامشلا ىأ  ةمبارلا ةهجلا امأ ٠ ةيرغلا ةبونجلاو ةيئرشلا ةبونملاو ةيقرشلا
 ايرق ناك ةهجلا هنه ىف دجسللا علض نأل « ءانب ىأ اهيف موقي نكي ملف ةييرغلا

 * ( 7٠١ : ش ) تقولا كلذ ىف لينلا نم

  راستتالا : قامتد نبأ «< ه5 ٠ ص (« عياثخلا ىيحيب ةمجرت) همانرفس : ورسخ رماث 2(
 ب( 61 24 925 4 21 2< كك6ك: ص ثا : ج «© ططخلا ؛ ىزيرقملا ؛ 64-76 :ص 2 6: ج
 دومحم 6 9/4 90 ١ ص © 1 : جا ةرهازلا موجتلا : نساحملا وبأ(6© 1545-505 3ص(2(2 1: ج

 : نص 41 : ج  ةيرئالا دجاسملا خيرات : باهولا دبع نسح « (1458) صاعلا نب ورمع عماج : دمحا
 8قاشب 1, 29. 29-28, 39-36, 96, 99, 100 ز 11, 22. 3-2, 165,0 مل ا: ص4 5: ج 2 ١) 5؟
 196-171, 171ه8/ 170-157 18. 44-37 زر 5طمى6 قمعوانماب 22. 248-234, 1ةهق. 48-49, 15. 44-45.

 م1567 : ص اء 5 : جس ىريرقملا ؛ 75 : ص 4 4 : ج : قامقد نبا ل (؟)
 . 1567 2 ص 2( 5 :1 جا ىزيرقملا 4 81 : ص < 6 : ج : قامتد نبا - (0
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 ةركبلا ١ ص اعلا نب ةرمع 606 اج فراخز



 ل ساس د اصمم تحطم تصوو يوس ص سس نجس ص سس

 ورمع عماج يف عيسوتلاو ديدجتلا عباتن

 دلخم نب ةملسم ىلاولا ماق ىتح اهلاح ىلع هتلظب ىقب دق ورمع عماج نأ ودبو

 ةحاسم ىلع ديدج نم هئانب داعأو هماسأ نم دجسملا مدهب (م 8899) هامه ةئس ىف
 ةهجلا ىف ىرخأ ةحاسم هيلا فاضأ ذا ٠ لصألا ىف هيلع ناك ام فعض ىلع ديزت

 هىطاش نأ ىلع لدي امم « 2 ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا نم هيف داز امك ةيقرشلا ةلامشلا

 دلخم نبا ةرامع تلمش دقو ٠ ةهجلا هذه ىف ضرألا نم ةمطف نع رسحنا دق لئلا

 هرمأ ةيوامم ةفيلخلا نأ ليقو ٠ ةديدجلا ةلبقلا ةلظ مدقتي فوشكم نحص لمع هذه
 « هناكرآ ىف نذام عيرأ ورمع عمال ةملسم لمجف ٠ رصم دجاسم عمجل نذآم هانبب
 اشورفم ناكو « رصحلاب هشرف نم لوأ وهو ٠ لبق نم نذآم هب نكي مل هنا لقو
 99 كلذ لبق  ريغصلا ىصحلاب ىأ  ءاصحلاب

 ٠59 (م ؟154) هاله ةنس ىف ناورم نب زيزعلا دبع ىلاولا هعسوو هرمع من

 ديدج نم هديشيو © ىرخا ةرم هساما نم همدهل كيرش نب ةرف ىلولا ءاجو
 ىلاولا اهداز ىرخأ ةفاضا دعي  هتحاسم تحبصأف < © (م 916) هاهم ةنس ىف

 اهيلع وه ىتلا هتحاسم فصن  (م /60) ه 1888 ةنس ىف ىلع نب حلاص ىباعلا
 اهديش ىتلا ناردجلاو تاماسألا نم ءازجأ تيقب دق نوكت نأ حجرملا نمو ٠ نآلا

 مماجلل لمج دق كيرش نب ةرق ناكو ٠ رجآلاب ىلع نب حلاصو كيررس نب ةرق
 روصتقم هل لمعو « ديدج ىبشخ ربئمب هدوزو ةلبقلا رادج ىف ارئاغ ايارحم
 7 ٠ © بارحملا راوحب

 نبا لثم « ءامدقلا نيحرؤملا لاوقأ نأ ىلا راظنألا تفلن نأ بجاولا نم دحنو
 اميف ةصاخبو « تالاخلا نم ريثك ىف ةحضاوو امامت ةححص تسيل « ىزيرقملاو قامقد

 كلت نمضتت ذا ٠ ةيرامعملا هرصانعو صاعلا نب ورمع عماج لثم ةركبملا رئامعلاب لصتي

 هب طاج امف كلذل ةلئمأ ىرنو ٠ ىرخأ انايحأ حوضو مدعو « اناحأ ايراضت لاوقألا

 ةرمو « هسفن ورمع تقو ىلا هناسني ةرمف ٠ ورمع دجسمل ربنم لوأ نع تاياور نم
 ىرخأ ةياور ىفو « ةسينك نم هبلا لقت هنأ ناركذي مث < ناورم نب زيزعلا دبع ىلا
 كيرش نب ةرق لمع ىلا لوألا ريثما كلذ ناسني اريخأو « ةبونلا كلمنم ةيده ناك هنأ
 كلذ ثحب ىلا دوعتسو « (مالا١) اه اول“ ةكس ىف ديدج نم عماجلا ءانبب ماق امدنع

 ٠ ب 86 2 نص ) دعي اميف ليصفتلاب 050 ( *
 ٠ 15648 - 197/27ج 2 ىزيرقملا « 318 - 55 ص[ عج : قامقد نبا 9
 "1/1 دج : ىريرقملا 2« "2 صر ؟ جج : قامتد نبا (؟)

 564/5 ج : ىزيرقملا « 55 ص64 ج : قامقد نبا (5)
 114 - 144/75 اج : ىزيرقملا « 860 55 صر/6 ج : قامقد نبأ (5)
 ؟65/+ ج : ىريرقملا « 808 ص6 ج : قامقد نبا ..(0



 هبا نيش ىنو رسل اج ل 0 000 5-0

امم « اهنع ناخرؤملا ناذه هيوري ام هيف ببستي رخآ ميركل <>
 ةيسنل ةصرفلا كرن 

 اهلكو ٠ ةيمالسا ريغ رداصم ىلا - ربثملاو بارحملا لصأ ىف ثدح امك . :

 ءارآلا كلتل انتاشقانم نم حضتيس امك « ميلس ساسأ ىلع انيأر ىف موقت ال

 نيف

 ةفيلخلا ضل 2 نومأملا لبق نم رصم رومأ رهاط نب هللا دنع :

 ةفاضاب (م 1) ه 1 ةنس ىف رهاط نب هللدبع ماقف « 0 ه

 ةرامع دعب اهيلع ناك ىتلا هتخاسم لداعت ةيبرغلا ةيبونجلا

 + 590 [(6 62ص 4« 5 1 ج « ىوبرقملا : ةل4 ص : 4 ؛ ج

- 



 اما اديب جا سس

 وربع عماج حالصاو عيسوتو ديدجلا 7

 ( 15١١ : ش رظنا ) ةهجاولا ىف ةيحورم صوصف نع ةيقاط تاذ ةينح : ورمع عماج ل1511 : ش
 اهددحتو « نآلا اهيلع وه ام ىلع هتحاسم تحبصأف « ىلع نب حلاصو كيرش نب ةرف

 ىأ هل لباقمللا رادجلاو ةلبقلا رادج لوط راصف ٠ ايلاح ةدوجوملا ةيجراخلا ناردجلا
 ريغ 1٠١ ٠ وحن نيرخآلا نيرادجلا لوطو « ارتم 1١؟٠ وحت ىبرفلا ىلامشلا
 هبش ىلا برقأ ىجراخلا هطقسم لكشف « امامت اهضعب ىلع ةدماعتم تسيل هناردج نأ
 120 ( 7.و : ش ) ليطتسم ىلا هنم فرحنم

 فشكلل عماجلا لخاد رئافح تيرجأو 2« ثاحبأو تاسارد ةلمج تدعأ دقو
 اهددع ةفرعم ىلا ءادتهالا كلذب نكمأو « هلخادب تناك ىتلا تاكئالا تاساسا نع
 ةريخألا هتثه ىلع وهو دجسملا طيطخت ةفرعم ىلاتلابو « عبرألا تالظلا ىف اهتاهاجتاو
 دجيسملا ناردج نم ريثكلا ءاقب كلذ ىلع دعاس امك + رهاط نب هللا دبع اهيلا هلصوأ ىتلا
 تاماعدب رخآلا ضعبلا معدو < اهضعب ممر دقو < رجآلاب ةديسثملا ةيلصألا ةيجراخلا
 م 99 ( 7١8 : ش ) عضاوملا ضعب ىف ناردجلا جراخ تعضو طوقسلا نم هظفحت

 8ةلشمر 11, 138. 370. )١(

 1طالر 13, 218. 39 هي تل (9)

 اهني



 ___ نييسابعلا ةالول ىلوألا:مايالا نم؛ةنقان رصانع

 نم ةروفحم فراخز
 ىف دعب أدب دق ارمال



 نييسابعلا ةالول ىلوالا مايالا نم عماجلا ىف ايافب
 اورو ورب ا ئا ا”«< "*<«<تكب

 ةيحورم صوصف نم ةيقاط تاذ ةينح : ورمع عماج  ؟14 : ش
 ( 1518 : ش رظنا

 ةلقلا ةلظ ىف تاكئالا تاياهن تيقب كلذك 22 (1814 0111١ : ش ) ةيححورم ةثيه

 تاكئابلا ءاجتنا نيعتل ىقرشلا ىلامشلاو ( 7١1 : ش ) ىبرغلا ىبونجلا نيرادجلا ىف
 هجنت ىتلا تاكلابلا اهب لدبتستو مدهت نأ لبق ةلبقلا رادجل ةيزاوم تناك ىتلا ةيلصألا

 ٠ كب دارم رصع ىف تديشو هيلع ةيدومع
 اريك برقت ةركف نيوكت ىلع تدعاس دق ةرهاظلاو ةيفتخملا اياقيلا كلن لك

 ةلواحم نأ دجنو ٠ © ىرامعلا هنيوكتو ىلصألا دجسملا ططخت نع ةقيقللا نم

 8ظفاقعر 11, 21. 38 2-6, 1185. 363, 164. )١(

 نسح موحرملا نأ ودبيو « دهجسملل طيطشت ليمب دمحأ دويحم ىرثالا موسصحرملا ماق )0

 مارآ اهيق نثقان ىرخأ ةلواحمب ىركف دمحأ روتكدلا ماقو . عورشملا اذهب منتقا دق باهرلا دبع

 المهأ دن امهيبحاصنأ نيعورشملا ىلع هظحالن امم نكلو . دمحأ دومحم موحرملا ىرئالا عورشم قباطي
 العجو ٠ ةيبرغلا ةيبونجلا ةيبئاجلا ةلظلا ىف تاكلابلا تاسامأ نع فسشكلا جئاتن هنع ترفسأ ام امامت

 لفعل



 ةقورعم '

 نييسابملا ةالول ىلوالا مايالا يف عماجلل :ىلصالا طيطختلا

 ٠ ةحصلا ىلا تالواحلا برأ ىه ىلصألا طيطختلا كلذ لمما لوسيرك ةاتسألا

 ىف تاكلابلا تاساسأ طوطخ ددعو تاعاجنا عم قفتي ثيحب لدُنع نأ دمب ةصاخو

 ٠ عماجلا ىف #1 ةنس ىف تيرجأ رئافح ءانئأ ىف اهنع فشك ىتلاو « ةفلتخملا تالثتلا

ءانثتسا يغب تالواحملا كلت عيمج نأ حالت اننكلو
 ةماه ةيسدنه ةيرظن نع تلفغ دق 

 "1من ةيزيلجنالاب ىمسي ام وأ - دوقعلا لجرأ دنع « سفرلا » ةوق ئهو

 لجرأ اهيلع زكترت ىتلا تاماعدلا وأ ةدمعألا سومر ةحزحز ىف بيست ةوق ىهو

 كلت نكت مل اذا كلذو « اهلمحت ىتلا دوقعلا طوقسو اهعوقو ىف ىلاتلابو « دوقملا
 ناردجلا ضعب ىف احضاو هذه سفرلا ةوق ريثأت وديو ٠ ةيفاك ةئاتم تاذ تاماعدلا

 جاتحتو < جراخلا ىلا ةجعبنم اهلمجتف ةلخادلا تاكئابلا اهيلع تدمامت اذا ةفيعضلا

 ىلع اهنيعتل جراخلا نم اهل ةقصالم عضوت ةدئاس تاماعد ىلا ةلاحلا هنه ىف ناردحلا

 ىقرشلا ىلامستلا < نيناجلا نيرادجلا ىف كلذل لاثم دهاشيو ٠ اهتلاح ىلع ءاقلا

 * ( 7١9 : ش ) ةملقلاب نووالق نب دمحم رصانلا عماج ىف « ىبرغلا ىبوتسلاو

 نم عطقب ديشم سوقم دقع لك نأب هذه سفرلا ةوق فيرعت طبسن نكميو

 نم صلختي نأ ىلا امئاد هجتي هلمجت ةريبك ةنورم هب بوطلا بلاوق وأ راجحألا
 اؤأ - هافرط لواحي نأب كلذو « طسبنم وأ ميقتسم عضو ىف حبضل ىنحتلا عضولا

 : ش ) ىقفأ ءاجتا ىف امهناكم نم جورخلا  ىرامعلا حالطصالا بسح هالجر

 ىعور دق نكت مل اذا دقعلا ىلجر لمحت ىتلا تاماعدلا مدهت هنع ببستي امم « ( 91

 ٠ سفرلا ةمواقمل ةفاكلا ةنانملا اهف

 ماهسلا ىمرل لمعتسي ىذلا سوقلاب ةنورم نم هيف امو ءانبلاب دشلا دقعلا هسثنو
 كرت اذاو « ىنحنم ةئيه ىلع سوقلا لمجي. رتولا وأ طبخلا دش ناف ه ( 989 : لكش )

 نأ ريف . رئاقحلا اهنع تفشك ىتلاو تاساسألل ةمسجللا ةيداملا اياقبلا نم قدصا قامقد نبا فصو

 هدنع نم فاضأ دقف « ةياهنلا ىلإ قامتد نبا ثيدح ىف قدصلا ضارتفا ىف بهذي مل ىركف ىوتكدلا

 ميمصتلا لوصأ ىف ةفولام ريغ عضاوم ىف اهعزو مث © ةدمعأ ةينامث خرؤلا كلذ اهركذ ىتلا ةدمعألا ددع ىلا

 . اهيلا ىعادلا مهف نع ىرامعم سدنهم ىأ نهذ رصقيو « ةثبدحلا الو ةميدقلا رو هملا ىف ال ىرامملا

 : ىه « قاورلل : ظافلا ةلالث هباك ىف مدختسا دق ىركف روتكدلا نأ اشيآ ظحاللا نمو
 عيمج امئاذ هركلي ناك ىذلا وه قاورلا قفل نأ عم . قاور (©) « ةطالب (؟5) « بوكسأ(1)

 باتكللا ناك ىمالسأآلا برغلا يف هنأ يم ٠ هيرغو ىمالسالا ملاملا قرش ىف ءامدقلا ٍبرملا نيخرؤملا
 نيب ةدتملا ةحاسملا كلذب نوئميو . قاورلل «طالب» وأ «ةطالب» ظفل افيأ نومدختسي نوخرؤلاو

 كلت نم لك فيرمت ىف ىركف .روتكدلا قفوي .ملو ٠ ةدمعالا نم فصو.رادج نيب وأ ةدمصالا نم نيفص
 دح ىلا هضميب اهيف رمالا طلتخي هتاباتك لمج امم « اهئيب قورفلا حيضوتو اهلولدم حرفو ظاافلالا
 عماج : دمحأ دوبحم : رظنأ) . هنامولمبب عافتنالاو اهمبتلو هئارآو هتايرظن مه ائيلم' رقعتنو ماهبالا

 2« نص ؛ ١ * ج  ةيرلالا دجاسملا خيرات ؛ باهولا دبع نسح © «#."ص « ؟ ةحول.. :صلعأ1 نب ورمع
 . 057 : لكش 4 ١6 : نص ب اهسرادمو ةرهاقلا دجاسم ىلا لخدقا : ىركسمنمحأ © 7
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 ناردجلل ةدناما تاماعدلا

 دلل

 هن د « اي لاا طم للاكل

 ' حا 1 2 -- 1 1
 ىف

 ف رداع كاني
 دمحم رصانلا عماج , نيدلا حالص ةعلف : : "16

 ( ىقرشلا ىلامشلا رادجلا ىف جاعبنا ر

 0 0 تا وخال تزال ىلا تتم توف ذا رتولا
 20 اهضعبب دوقعلا لجأ طيرت ىتلا ةيضخلا رائوألا اوركتباف هباشتلا اذه ىلا اوهبتت

 ه7



 دارفنالا هتلواحمو دقعلا ل 111 : ض

 ماهسلا سوق ب ؟197 :

 ريخألا دقعلل ةدحاو لجر الا دجوت ال ثيح تاكئابلا فارطأ دنع امأ ٠ كلذ لك لمحل

 ناعرس اهناف الاو ةيوف تاماعد ىلا جاتحتت اهناف « سمرلا مواقي. ام ىلاتلاب دجوي الو

 كلذلو ٠ دوقعلا لجرأ نيب ام طبرت راتوأ دوجو نم مغرلا ىلع كلذو « ىعادتت ام

 ٠ ةئدب » وأ لفألا ىلع نيدومع دوجو نم دب الو « دحاو دومع دوجو ىفكي ال هناف

 * ءانبلاب ةديشم ةماعد ىأ « ةمخض

 اهيلا ىهتنت ىتلا تاماعدلا لاكشأ نم انلدع دق انئاف هذه سفرلا ةوق ببسبو
 ىتلا ةئيهلا ىلع تاماعدلا انلعجو < ىرخأ تاكلاب ىلع دماعتت ىتلا تاكئالا فارطأ
 ناك ىلصألا عماجلا نأ حجرن ىذلا لكشلا وهو 7٠4 ( ٠ : ش ) مسرلا ىف اهانبب

 ىتلا ةدسمعألا نأب انحيجرت نم مغرلا ىلع « تاكلابلا مدهت بابسأ امأ ٠ هيلع اديشن
 .فعض ىلا عجرت اهناف < تاندب ةئيه ىلع تديش دق سفرلل ةضرعملا عضاوملا ىف تاج

 ع

 هسا

 ده



 هم

 ىوبنلا ميمصتلا جذومن ىلع عماجلا طيطخت

 ةفاضا نم حضتي رمأ وهو ٠ ةيلصألا ناردجلاو تاندبلا ىف هسفن هانبلا بولسأ
 ٠ ( ١7ه : ش ) طوقسلا نم ةابلا ةميدقلا ناردجلا لظفح ضرغب ةدئاسلا تاماعدلا

 ىذلا خرؤملا جآونملا نبا ىرحألاب وأ  ىزيرقملاو قامقد نبا نأ نظلا بلغأو

 نرقلا عابرأ ةئالث وحنب لوألا قيس ىذلاو راثآلا نع امهتاباتك بلغأ هلع القن

 ةريدتسلا نيطاسألا لك ىلع ةدمعألا ظفل اوقلطأ دق كئاوأ - نرق وحنب ىناثلا قش

 ضومغلا اوعاشأ دق مهناف كلذك ٠ ©» عاطقلا ةليطتسملا وأ ةعبرملا تاندبلاو عاطقلا

 قوفصل مهفصو ناف ٠ دجسملا ىف اهناكمو لاملا تيب تحت ىتلا ةيقسفلا عوضوم ىف

 وهو « ةقرشلا ةلامشلا ةلظلا لخاد ةيقسفلا كلن دوجوب ىحوأ دق اهدادعأو ةدمعألا

 ىف ادبأ ثدحي ملو « ةميدقلا دجاسملل ىرامعملا ميمصتلا لوصأ مم اناتب قفني ال رمأ

 تيب مضو لب ٠ ةقورألا لخاد هتحت ىتلا ةيقسفلاو لاملا تبب عضو نأ دجسم ىأ

 طسوتي ىذلا فوشكملا نحصلا ىلا كلذ دعب لقن مث « ةرامالا رود.ىف رمألا لوأ لاما

 برعلا نييرثألا نأ ةشهدلا ريثي اممو 56١ 888 ( ٠ تاحفص هدعب ) دجسلا

 «قامقد نبا فصو ةشئانم اولواحي ملو ةذاشلا ةبيرغلا ةركفلا كلتب اونمآ دق نيثدحملا

 * 99 هلاوقأل امبت مسرلا ىف اهوعضوو

 ملاعلا ىف دجاسملا ةلئمأ نم الثم نوكي نأ نع نذا طيطختلا كلذ جرخي مل

 « نوملسملا برعلا هركتبا. ىذلا ىددقتلا جذومنلا اهميمج تعبت ىتلاو « هلك ىمالسالا

 وأ دحاو بناج نم تالظلا هب طحت ءامسلا ىلا فوشكم نحص نم نوكتي ىذلاو

 ىبرعلا ملاعلا ىف ادئاس ناك ىذلا ةعماجلا دجاسملا ميمصت وهو ٠ ةعبرألا بئاوجلا

 - ه9 : ص ) ةرونملا ةئيدلاب لوسرلا دجسم ءانب ذنم برغملاو قرشملا ىف ىمالسالا

 ىذ طقسملا روهظ دمب ىتح المعتسم جذومللا اذه لظو (٠ 1-4 : ش6 ه4

 سرادملل رمألا لوأ ىف مدختسا ىذلاو 6 ©© (م9١) ه 5 نرقلا ىلاوح ىف تاناويالا

 * ( ١1/٠ - ١07 : ش ) رصم ىف ىنسلا بهذملا رشنل ديشت تذخأ ىتلا

 ةيراممملا رصانملا كلت لثك هفصو ىف ةقد رثكأ ريبج نبا ىسلدنالا خرؤملاو ةلاحرلا ناك )١(

 نأ ةدممالا نع لاق ذا © (اهدمبامو 164؟ ص  ريبج نبا ةلحر) قشمدب ىومالا عماجلا نع هثيدح ده

 تاماعد ىأ «لجرا» رخآلا ضميلاو ب عاطقلا ةريدتسم تاناوطسا ىأ 6« ىراوس» ناك اهشمب

 قباطي فصو وهو ٠ ماخرلاب اوسكم ىا (© امخرم ناكام اهنمو 2« صجلاب ىطغم ناكام اهنمو  ةديشم

 ٠ ١ امامت مقاولا

 ي هىركف .دمجأ 6 10 : نص © | : ج  باهولا دبع نسح 4 5 ؛ ةحول © دمحأ درمحم (!)

 . 7" ” ش

 ىف ةيتدملاو ةيثيدلا رئامملل مفختسا ىذلا طيطختلا نم ديدجلا عونلا اذه حرش ىتايس (م)

 ' . ىلاعت هللا ةثيشمب ثلاتلا انياتك. ىف ىكولمملا رصملا ىفو © ىئاثلا انياتك :ى ىبويالا رصعل]



 ا

 عماجلا طيطختب ةصاخ تازيمم
 -- -  ------ - ع ديص ومي تاز ييو و ا

ورمع عمال ريخألا ططختلا نأ ريغ
 نم ىأ ىف ةفولأم ريغ رهاوظب زيتي 

راقتت اهلك هتالظ نأ كلذ + ىرخنألا دجاسمل
 ًةلبقلا ةلظ هيف ديزت الف « اهقمع ىف ب

 ىف لاحلا وه امك ء( 90+ : شل ئىرشلألا توفل عضلتلا 0 1

 سس م

 ىفد ٠ ىرخألا ىف هنع امهادحا ىف تاكلابلاو ةقورألا ءاحتا فلتخي نحصلا ىبن

 2 ىلالابو « هلبقلا رادجل ةيزاوم تاكئابلاو ةقورألا هحتت ةقرشلا ةلامشلا ةلظلا

 وحلا ةلظلا ىف هجتت امئب ٠ ٠ اهل ةلباقملا ةلظلاو ةلبقلا ةلظ ىف تاكئالاو ةقورألا

 5 ه«ىرخألا ثالثلا تالظلا ىف تاكئابلاو ةقورألا عيمج عيمج هاجتتا ىلع ةدماعتم ةيبرقلا

 ةيبرعلا روصعلا نم ةقالا ةعماحلا دجاسملا نم رخآا كسلا 21 ىف دجوي ال فالتحا

 هاجتا ثحح. نم تالاحلا عيمج ىف ةيبناحلا تالظلا قفتت ذا ٠ ىرخألا ةمالسالا

 ٠ اهضعب نع ةقور'الا لصفت ىتلا تاكئابلاو ةدمعألا فوفصو ةقورألا |

 نم اهنم ةدحاولا نوكت تاكئاب نم قوفص ةعبس ىلع ىوتحت ةليقلا ةلظ تناك تاو

 نادبألاو ناحبتلا ةيحان نم لاكشألا ةفلتخم ةماخر ةدمعأ اهلمحتت ادقع رشع ةعصت 00 5

 با



 با
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 عماجلا ىف ةميدقلا باوبالا

 جراخلا نم ةلبقلا ناردج ىف ةدودسلا ٠ ذفاونلا 1 : ورمع عماج 1١1١8 : ش

 دعب ةلقلا زادج ىلع دماعت ثححب كب دارم اهدش ىتلا ( 7١84 < 73١9 : ش ) ةديدجلا

 ويصل 7 كركتو © هل ةيراوم لضألا ىف تتاك نأ

 ٠ نآلا ىلا
 ىلاسشلا زاجل ىف ةنال“ هنم اياب 18 رهاط ني هلا دبع مايأ ورمع عماجل ناكو

 ىقرشلا فلا" ئفو < ىبرغلا ىبونجلا رادجلا ىف ةعبرأو < نادسلل هجاؤملا ىبرغلا

 باوبآلا د ةوركو وحتي يرضع رادخا ىف. دككاو كابو <, تاونأ"ةسخ

 158 : ش) لوألا ىئاسلا رصعلا ىف قارعلا دالب.عماوج ىف ةرشتنم تناك ةرهاظ هذه
 0 ا ىماشلا ماظنلا نع كلذب فلتختو < 27 ( ذوو ء لك ء +٠١

 نك هلا نيتهجناولا نم لك ىف دحاوو ةلبقلا رادجل لباقملا رادجلا روجم ىف دحاو بأب

 0 هي يح 1 .(66١:ش)
 ا 0 0 تا نم ةنامث نق اي 0 ركذد



 ٠ ىزيرقملا ةياود هو

 عاجلا ف ءاثبلاو رمعتلا لامعا ىلزوت

 لخادلا نم ةلبقلا رادج ىف ةدودسملا دفاونلا : ورمع عماج - ؟14: ش

 لوج تفيضأف رهاطإ نية ذيع صع. ديب, نم رممتلاو ديا لاس

 هناك كولوط نإ رس قئارحلا هيف تلعتشاو ٠ تادايز ةدع عماجلا

 تلمعف ٠ ىمطافلا رصعلا ىف ىرخأ تاررم رمع امك ٠ هترامع تدععأو < هيورامخ

 بصنو < بشخلا فقاسم ةبقلا لوح دازو < ةرم لوأل لاملا تب هيف تحت ةراوف هل

 هف نيرزز ىذلا تقولا لس الو ٠ ءالا اهنم جرخي ىتلا ماخرلا باح ةراوفلا ىف

 هتفورآ نم تملق اهنأ ىزيرقملا ركذي نكلو ٠ ءاسفيسفلاب صاعلا نب ورمع ع
 ٠ (م 4مه) ه لاله ةنس ىف عماشلا راز ىذلا ىسدقملا انثدحيو ٠ 29 اهمضاوم ضيو

 ناردج نأ توقاي ركذي, كلذك + 29 ناردجلا ىلع» 0 اهوسر ىأر هنأ

 « ءاسفيسفلا نم ريثك ليزأو < 29 (م هجاب) ه مهب ةنس ىف اهؤالط ددج دق عباجلا

 امنادداملا

 ء1مءو 14ج ىزبر

 ٠ لقك بؤ 2 ص : :ىل

 .ءملك 5 نص : 2 يب عيك ناذلبلا مجعم ميس: ةوابت9



 ةميدقلا عجارملا ىف هب لصتيامو عماجلا ركذ

 + مسيوخ بلا هيو ةيضف' نم يلع < ايرث ىلا نوت هللا نبل مكاحلا هدوزو

 « هلم رونتلا لخدل باوبألا دحا بتع مده ىلا سانلا رطضا نأ دعب عماجلاب قدعو

 ىلا اهددع دازي « ةليل لك ليدنف ٠٠١ هف دقوي ناكو + ىرخأ ةرم هؤانب ديعأو

 ٠ داعألاو مساوملا ىلال ىف ليدنف 7ث _ٍ

 تاياورلا نم ديجي.« مقاكنلا اهب. ءاضي ناك ىتلا ليدانقلاو ايرثلا ركذ ىلعو
 زواجنت تاغلابم ىلع ىوطنتو مهبتك ىف اهب نوتاي ءامدقلا نوخرؤملا ناك ىتلا ةفيرطلا

 نب ورمع عماج نع ورسخ رصان ىسمرافلا ةلاخرلا هركذ ام « عقاولاو قطنملا دح
 باب » « ئدبم عماتخ رسم قوس ظيتاو. قوم ٠* ©" لوقي ذا « هيف هتادهاشم نعو صاعلا

 « نم دوسع ةلاسيرأ ىلع مئاق دجسلا اذهو * 9 ( عماوجلا جات دصقي ) عماوجلا 5 ٠

 « ىذلا <« ضييالا ماخرلا حاولأب هلك ىطغم بارحملا هيلع ىذلا رادجلاو ٠ ماخرلا »

 « قاوسالا عبرالا هتاهج نم دحسملاب طيحيو ٠ ليمج طخب اهيلع نآرقلا بتك ه

 « عامتجا ناكم وهو «نوثرقملاو نوسردملا دجسملا اذهب ميقيو ٠ هباوبآ حتفت اهيلعو

 « ٍبالط نم فالا ةسمخ نع تقو ىأ ىف هيف نم لقي الو ٠ ةريبكلا ةنيدملا ناكس »

 « ىرتشا دفو ٠ اهريغو دوقعلاو كوكصلا نوررحي نيذلا باتكلاو ءابرغلاو ملعلا د
 وم

 جركل ب © رانيد فلا ةئامي ٠9٠ صاعلا نب ورمع ءانبأ نم دحسملا اذه هلا رماب مكاحلا 5

 2 «ء اهنم « ةيجعو ةريثك تارامع هيلع لخدأ مث < رصم لهأ لك كلذ ىلع دهشأو ه ب -

ابناج رشع.ةتس اهل. ةيضف ايرث ه
 0 « ةسيرآ اهرئاد فصنو « عازف اهنم بناج لك « 

 لاقيو ٠ ليدنف ةئامعبس نم رثكأ مساوملا ىف نودقويو (؟) اعارذ نورشعو ٠

 منص مث نيح هنا لاقيو ٠+ (5) ةضف اراطنق نورشعو ةسمخ ايرثلا هذه نزو 5

 ! 1 ا اواي لعبكا سسال ارأ نم نم باب اهل عستي مل »

 اقبط رشعب دجسملا اذه شرفيو + هناكم بابلا

 >7 اقسلال



 000 لل 000000 -١١١١١١١١١١00 7“ ة3ةظششا# ةظاقلا#اةسا#ةَاَكَْلْل

 عياجلاب لصتيام ضعب ىف تافلابلا

 رمشع وحن اه 3520



 ىمطاقلا رصعلا رخاوا يف طاطسفلا قيرحب عماجلا رئات

 م
2 

3 

 + لمحتي دقو ٠ مارجو ليك ٠١٠١ وأ نط نم رثكأ لداعي
 ٠ ورسخ 2 0



 - خللا ةنإلا نيد دعي عي يا ةعبدقلا ةقرلا ةئيدمب دادغب باب

 دادفب باب : ةقرلا 7 111 : ش



 عماجلا ىف ةليصالا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رهاولفلاو رصانعلا

 نارحمو ةيصح ققاون 217 (م 108) هال ةنس ىف رالس ريمألا هبف اهارجأ ةرامع
 ء()ع| م ال١٠ : ش) ةيمامألا ةهجاولا ىأ ىبرغلا ىلامشلا رادجلا ةهجاو ىف صحا نم

 كب ارم اهب ماق ىتلا كلت عماجلا ىف ترج ريمعتلا نم ةلحرم أوسأ تناكو
 « ةلقلا ةلظ ىأ « عماجللا ردص ليذمت اهيف مت دقف < 2“ (م !الوم) ه1 ةنس ىف ت#ِ

 ىف ةلقلا رادج ىزاوي ناك ىذلا اههاجتا ريضت عم اهؤانب دنعأو اهتاكلاب تمده تبحبب

 ةيلصالا ذفاونلا عضو كلذ ىف عاري ملو رادجلا كلذ ىلع دماعتي هلعجو < لصألا
 ةديدجلا تاكئالا ضعب دوقع تلباقت نأ هنع جنن امم ٠ اهعيزوتو ةلبقلا رادج ىف
 رادجلا كلذ ىف ذفاونلا عيمج دس رمألا بلطتو « ةلمقلا رادج ىف ذفاونلا تاحتفب

 ةيبرقلا ةقورألا ىلا ةرشابم ةقيرطب ءوضلا لوصو عتتماف < ( 73١9 « 14: نش .ةانيلإب 8
 . 29 اشيأأ ءانبلاب ةسنالا ناردجلا ىف ذفاونلا عيمج تدس امك ٠ ةلبقلا نم ,

 قاور ءانب دعأو < ىرخألا ثالثلا تالظلا ىف ةقورألا تاكئاب تمدهت دقو اذه
 مدقأب قيلت ال ةبرخ ةئيه ىلع نآلا هلك عماجلاو + ةلبقلا ةلظل ةلباقملا ةهجلا ىف دحاو
 * رصم ضرأ ىلع برعلا هساسأ عضو ىمالسا ىرامعُم رثأ

 اعتامناملا

 يلدا نم مغرلا ىلع هنأ دجن ةيفرخزو ةيرامعم رهاوظ نم ىقب اه انضرعتسا اذاو

 مس ىتلا ارماس ةنيدم تاريثأت لوصو ىلع خيداتلا ىف رهاط نب هللا دبع لامعأ قبس

 ىف ىقب دق هناف « اهفراخزو اهرهوج نم لك ىف ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا اهيف تحضن
 ِ 2 تب نع بيلاسأو ةيفرخزو ةيرامعم رصانع هرصع ىلا عجرت ىتلا ءازجألا

1 

 )١(  نص : 5 « ج : راثآلا بئاجع : ىتربجلا : .96) . 3 73

 ا دعب تءاجا ىتلأ ةيسنرفلا ةلمحلل ابحاصم ناك ضنا 2 ليشراع قد 1 00
 نص | ج : رصم افمو وأ 4 ةيسنرفلا ةلمحلا باتك ىف ريصت تقوب : 14# :

 م ىف هيلع 0 يي 3

 ذي دارا غلا اذه ىلع هانبو ٠ عماجلا ا 1
5 



عنخ وف ةليصالا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رهاولفلاو رصانلا
 ___ 

دوقلا هلي ةفيرطة قو * حيررصلا
 ا كأم 

 ىمالسالا ىبرملا عباظلا

اهلوطب هجيتت رججآلا ٍبلاوق نم تاجنس نم
 سوق زكرم وحن 

 نب دوحم « هفيس ىلع بوط نم نبزئجيي ه رصم ىف جوادلا ىرامعلا حالطسالا

 دوقع ىف ام هبسشي بولسأ وهو ٠40 ( سو. : ش ) « هنطب ىلع, بوط » نم نسرربزنج
3 

 رف قالا وقل لسا ا
0 

 , ةرامغلل َةْرِعْلا رصانعلا نم حبصأ ىذلا ببدلا دقعلا : اًضيأ رصانعلا كلت نم

 ةريغصلا ذفاونلا ىف ةصاخ دقعلا كلذ جديد + قرشا ىف ةماعو ةيالا ةيرما

 ىقاوطلل مدختسا امك ٠ * ( 5316 - >4: ش) ةلبقلا
 | تاينحلل ةيفرخزلا

 ح ل١81 : ش ) ةيبرغلا ةيبونجلا ةهجاولا ىف رادجلا ىعأ ىف ذفاوتلا '

 مدقأ نا حبحصب سيل هناف نذاو « ( 7”. : ش ل

. نش ) ةضورلاب لثلا نيايقنا ىف دوب رن
2 5354 6 566 2 

 عماج ىف ةيبدملا دوقعلا نأ كلذو ٠ تول ا ةنس



| 
1 
1 
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 ةيراضحلا ورمع عماج ةناكم

 ةينابن فراخز اهيلع ترفح ىتلا زيرافألاو ةيبسخلا ةطرشألا اياقب ىف ظحالنو
 هنأ حضاولا نم نكلو 3٠١ ( ٠ : ش ) ةيتسنيلهلا حمالملا ضعبب ظفتحم تلاز ال اهنأ

 ديلاقت نكت ملو « ةقباسلا نورقلا ىف نيدوجوم انوكي مل روطتو ريوحت اهيلا قرطت دق
 ٠ دعب تروطناو تمن دق ةقرخزلا ارماس

 امتادلاملا

 ٠* ىفمالسالا رضعلا ىف ةيرعلا رصم ةياشتس يف ازباب انكم قرمه ماع لتعود

 حتفلا دعبو ىكولمملا رضعلا اوشتاؤأ) كك الا د هتاكم نادقف ىف أدبي ملو

 ٠ ىنامثعلا

 تاقلح اهيف دقعت تناك ىذلا رصم ىف عماوجلا مدقا وه صاعلا نب ورمع عماجف

 هقفلا مولع نم نيدلا رومأ ىف نيصصختلاو ةيلطللو بعشلا نم ةماعلل سوردلا
 بهاذملل تاقلح ىف هى سوردلا ىقلت تنكو ٠ ةيبرعلا ةغللاو نارقلاو ثيددحلاو

 دنع عماجلا ىف ىعفاشلا مامالاب فورعملا سيردا نب دمحم سكردو ٠ ةعبرألا ةينسلا
 «تاقلخلا كلت ددع لصوو ٠ © (مه) ىرجحهلا ىناثلا نرقلا ةياهن ىف رصم ىلا همودق

 ْ ةفالخلا مايأ ىتسلا بهذملا مولعل ةقلح 1٠١ وحن ىلا « اياوزلاب ىمست تناك ىتلا
 اذهب ميقي » هنأ نه ورسخ رصان هركذ ام كلذ ىلع لدي امك ٠ © اهسفن ةيمطافلا

 | نم لقي الو ٠ ةريبكلا ةنيدملا ناكس عامتجا ناكم وه ٠ نوئرقملاو نوسردلا دحسملا

 نوررحي نيذلا مياس بالط نم فالآ ةسمخ نع تفو كل ىف دف

 / « «٠ 202 اهريغو دوقعلاو كوكصلا

 0 ا ب سا طعس ا



 ةيراضحلا ورمع عماج ةناكم
 يا تحستسحا 25-5737

 عماجلا ىف أدبي مل سيردتلا ناف ٠ ماع ةئامتس وحنب رهزألا مالا ىف ناك ام --

 ىرادقدتبلا سرببب رهاظلا ناطلسلا رصع ىأ < ىكولنما رصعلا لئاوأ ىف الا رهزألا

 هئاضف دعب هنم اهلطبأ دق نيدلا حالص ناكو « هيف ةبطخلا داعأو هترامعب ىنع امدنع 3

 ةسارد كانه نكت ملو ٠.0 هما نمي مكاليا عماج ىلع اهرصقو ةيمطافلا ةقالخلا ىلع

 ىبطافلا رصعلا لاوط صاعلا نب ورمع عماج ىف تناك املثم رهزألا عماجلا ىف

 ىمطافلا ةفيلختلا: رق ,ةيببملا مولع نق وزال لت تاك ا رصعلاو

 ةرهاقلا نصح تفولا ىف فوّرتم وه ام .يغ ىلع < 0 رهزألا الإ ق سنو اخاد

 ٠ ىمطافلا رصعلا نعو رهزألا عماملا نع ئيدملا دنع لصفتلاب كلذ ركذنسو < رضال

 ه3



 ىدتشقلقلا,؛ 715 : ص ؛ ] : مح < نساحملا وبا ؛ همل «

 , 2 ةلودلا

 بيساتم سانقل اهنم دش ام رصم ةراضحب ةلصلا ةقيشولا ةيرامعملا تائشنملا نم

 ناومأ ىأ »2 جارحلا هيابجو ةعارزلا

 : ةضورلا ةريزحب لينلا سايقم

 اهيف عاطقو ةيلبطلاو رثبلا طقسم « لينلا سايقم : ةضورلا ةريزج 111 : ش
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 ةضورلاب ليثلا سايقم



 ةضورلا ةريزجب ليثلا سايقم

701 
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 سايقلا



 ب ا ل ل ا نيملسملا ريغ نأ برعلا مف ىلإ سايقلا ءانب ةيسن تالواخم

نأ لبق ليتل ىشيقم نويلباب نصل راج كل
 ٠ نوملسلا هيلع ىلوتسي 

همقأ نيف: ىمداتمالا رانا تا ولا ل
 هي نب ةماسأ ةضورلا ةريزج ىف 

غ ني اذيزت ارو لارق فورس
أ من < (1019) يعل ةفا كليم ك

 ىف هلمع داع

بع نب ناميلس ةقالخ ىف ةيلاتلا ةئسلا
 * كلما د

 ىتلا اياقبلا دعب امدق ةمالسالا راثآلا ىنا ةظورلا ةريزحب ىلاحلا ساقملا دعيو

 سد ٠ ىلا رصعلا ىلا اشيأ بسني وهف © سادلا نب ورمع عاج ىف ةمئاق لن ل

 ةرازو اهب تماق ىتلا ةناصلاو حالصالا لامعأ لضفب ةدج ةلاح ىف هلك سايقملا ىقب ٠

 ٠90 1و9 ةئس ىف لفخألا

 رمأب (م461) هال4/ ةنس ىف ىنب دق سايقملا اذه نأ ىلع نوخرؤملا عمجأو 0 ٠

 نبا خرؤملا نأ ريغ ٠ نومأملا ةفيلخلا ىلا ضعبلا هيسنو ٠ ىناعلا

 اروفحم ناك لكوتما ةفيلخلا مسا نأ دكؤي ام ركذ دق « نايعألا

 اهئانب خيرات هعمو اهالعأ نم رثبلا ةهوفب طيحي طيرش ىلع ىلع

 دمحم نب دمحأ ىدي ىلع تينب دق ركبلا نأو « (

 ريغ ىلا ةئاشلا وأ ةيرامعلا داصعألا بن :

 م
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 ىف نفد هنأو « « ىناغرفلا بناك نبا » همسا ناك سايقملا سدنهم نأ ركذ ىذلا
 وه هناي لوقلا ىلا كلذ نم اوصلخو تمزبعطتو ©” ءستويلوك » سيدقلا ةسنك

 ٠ ايطبق ناك هنأو « ىناغرفلا بناكلا نبا

 كلذ بستتي نأ نكمي ال هنأ ساسأ ىلع ىأرلا اذه لوسيرك ذاتسألا ضراعو

 ' نم ناك ىرخأ ةيحان نم نكلو ٠ تفولا سفن ىف ابطبق نوكي نأو ةناغرف ىلا لجرلا
 كرتف ٠ دحاو صخش ىناغرفلا ريك نب دمحأو بساحلا دمحم نب دمحأ نأ هيأر

 تقولا كلذ ىف تناك ىتلا ةناغرف ىلاهأ نم ةقيقح ناك لجرلا نأب نظلل الجم كلذب

 رخآا ىمنإ وأ ٠50 ةيسورلا ناتمكرت نم ءزج نآلا ىهو < سراف دالب لامعأ نم

 «سراف هنطوم ناك وأ اسراف ناك لب « لصألا ىرصم وأ رصم نم ابرع نكي مل هنأ

 ظةنؤوعطنادم ءاخبتوأ» وه رخآ ىحبسم خرؤم اهركذ ىرخأ ةياور كانهو اذه

 ةئس 1!مخوحنب سائقملا ءانب دعب ىأ < م موو. ةنم ىف لينلا خيرات نع هعضو باتك ىف

 .9 ىكلفلا ىسوم نب دمحم هراتخاو قارعلا نم ناك هنأ سدنهملا كلذ نع لاقف < طقف

 امدنع ثدح دق كلذ لملو « ناكلخ نبا امهيلا راشأ ناذللا ناصنلا عاض دقو

 لديتتساو « (مهل/6) هاهو. ةنس ىف سايقملا ىف تاحالصاب نولوط نب دمحأ ماق
 0 17 نيللي نعل نيميدقلا ىبرفلاو ىبونملا نيبنالا ىف نييبباتكلا نيطيرشلا

 0و مدقأ ىقرشلاو قاتلا نييناحلا ىف رفحلاب ناشوقنملا ناطيرشلا دعو

 0 ٠ رصم ضزأ ىلع ةيرامعم راثآ ىلع دجوتو ةخرؤملا مكح ىف

 ) ب مل بساحلا دمحم نب دمحأ مسا ناف رمأ نم نكي امهمو

 ركذ لب و يل
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 هلانبو سايقملا ميمصت ىف ةيسسدنهلاو ةبرامعملا ةراهملا

 اهلوأ : حاون ةدع نم نيملسملا برعلا نيسدنهملل اسسدنه ارخف ساقملا ءانب دعيو

 اهكمس ديري ثيحب تممص دف نقتملا توحنملا رجحلاب تديش ىتلا رثيلا ناردج نأ

 اهنم ىلفسلا : راودأ وأ تاطح ثالن ىلع رثلا تلمعف ٠ شضرألا ىف اهقمع دادزا املك

 ىولعلا عبرملاو « ةرئادلا رطق نم ربكأ اهملض ةعبرم ةطح اهولست « ةرئاد ةئيه ىلع

 انهو ٠290 ( 3917 798 : ض ) ١٠ ىطسولا ةطحلا علض نم ربكأ هملض ربخالا
 دايدزاب ةصاخلا ةيسدنهلا ةيرظنلاب ةفرعمو ةيارد ىلع لدي رادحلا كمس ىف جردتلا

 بولسأ ناف ةيناث ةهج نمو ٠ اهقمع داز املك ناردجلا ىلع ةبرتألل ىقنألا طغضلا

 ىتلا ةنوملا عون ءاقتنا وه كلذ نم مهألاو «نيتقئاف ةقدو ةيانع ىلع لدي راجحألا تحن

 ىلع ديرت ةرتف ءاملا لمفب للحتلا مواقت تلظ: دقف ٠ راجحألا قصل ىف تمدختسا

 *ء.90 ةئس فلآ

 تقيم حلاا هويتي جمعت - اهمعأ ىهو.- ةثلاث ةهج نمو

 امامت لمعلا ءاهتتا ىتح « اهيلإ ةلصوملا قافنألاو رثلا رفح ىف ءدبلا ذنم كلذو « ناققد

 امامت رثلا روحم ىف عضو ىذلا دومعلاو اهقافنأو اهناردج : رثلا ءانب ىف
 ٠

 ةرشع نع اهعلض لقبي ال ةعبرم اهلخاد رثيلا ءانيل تلمع ىتلا ةرفحلا تناك

 بمكم رتم 17*+ رفح مزلتسي رمألا ناكف + ارتم 179 نع اهعافترا لقي الو « راتمآ

 0 ريبكلا قمعلا كلذ ىلاو < جزللا نيطلاو ةبرتألا نم لفألا ىلع

 2 كك ا

 0 ماد دمام كايادم ىف مقرا 20074 - - 778 : ش ) ةمخضلا

 . | لصيل ةريدتسلا ةطحلا ىف لفسألا قفنلا لمع

 اي 0 قوف ةيناثلا ةطحلا تديش مث ٠ طاطسنلا

 كباس ١ ورانا نك وحلا رححلاب

 ةيوكلا كاكا نم ةلرعأ ن ك0 ناك ام عم اذه



 ٠ رثبلا ىف ةيرادجلا تالخدلا ىدحا «© ةضورلاب ليثلا سايقم - 117 :؛ ش

 ةيلبطلا قوف فصنو راتمأ ةرشع وحن هعافترا غلبي ىذلا © دومعلا كلذ مّض وو
 ايدومع هلعج ىف ةفلاف ةقدو اديدش اصرح بلطتي كش ال ء اهركذ قبس ىتلا ةيسئخلا

 تهتناو ةقسعلا ةريبكلا ةرفحلاب تأدب ىتلا ةفلتخملا ةيسدنهلا لحارملا كلت لكو ٠ اماعتت
 ىلا لبللا طوبه نيب ام ةرثف ىف اهنم ءاهتنالا نم دب ال ناك © طسوألا دومعلا تيشتب
 هناضيف هدب نيبو « طاطسفلاو ةضورلا نيب لينلا عرف امامت هف فجي داكي ىذلا دحلا
 :٠ طقف رهشأ هس نما رعي اه نأ ىرخلا هك

 م
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 ملسملا ىبرعلا سدنهملل رشف سايقملا

 نينلا قشملا بشخلا نم ةيللبطلا كلت سدنهملا نهذ هنع قتفن ام عورأ نمو

 سفن ىف لمعت ىهو رثبلا ناردج هفوف عفترت ساساك ةرشابم لمرلا قوف ثعضو ىتلا

 ةحزحزلا وأ طوبهلل ضرعتب ال ثيحب طسوألا دومعلا اهيلع زكتري ةدعاقك تقولا

 ةباتكلل لثم مدقأ نم ةضورلا ىف ليلا سايقم هيلع ىوتحي ام بناج ىلاو

نيلثم اضيأ هب ناف رصم ىف ةيمالسالا رئامسلا ىلع ةيلجسنلا '
 نم نيرصنمل نيحيرص 

 دقعلا : امهو دكؤم خيرات امهلو رصم ىف ادجو ةصلاخلا ةيمالسالا رصانعلا مهأ

 بئاوج ىف عبرألا ةرئاغلا تالخدلا جوتي وهو < ( 7997 : ش ) نيزكرملا وذ ببدل
 لكش اهل ىتلا ةقصتللا ةنكرلا ةدمعألا ةدعاق وه ىناثلاو ٠ رثبلا نم ايلعلا ةطحلا

 ةدمعألا دعاوقو ناحنل دئاسلا جذومنلا راص ىذلا لكشلا وهو < ىسوقان وأ ىنأك

 ص ) ارماس ىف هل لثم مدقأ دجويو  قرشلا راطقأ ىف ىمالسالا رصعلا ىف
 عك :
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 سداسلا لمفلا تالمتشم

 نم عاقب رظنم ءارماس ةئيدم سيسأت . ةلجد رهن ىلع ارماس ةئيدم دادتما

 فورعملا مصتعملا رصف « ارماس ىف طيطختلا مظن حوضو « وجلا نه ةميدقلا ارماس

 , ارماس ىف ةديدجلا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رهاوظلاو رصانعلا « ىئاقاخلا قسوملاب

 برعلل ةضرغم تاماهتا « ىناقاخلا قسوجلل ىسيئرلا لخدملا وأ « ةماعلا باب »
 ةردن « ةيناوطسالا ةدمعألا نم الدب تاندبلا ءانب « ةيحيسملا دناعملا ريمدتب نيملسملا

 .ةيولملاب ةفورعملا رماس عماج ةنذثم ءارماس رئامع عيمج ىف ةدمعألا
 2 تاضنرقللا وأ بتابقلل ةلماجلا تاينحلا 2 ىبرعلا ىمالسإلا ,ىساكلا ١ جاتلا

 فراخزنا' . ةيمالسإلا ةببدملا دوقعلا ؛ لوألا ارماس زارط نم ةيصجلا فراخزلا
 ءارماس ىف ةيصجلا فراخزلل ةثالشلا زرطلا . ىناذلا ارماس زارط نم ةيصحلا'

 ءرصم قارساسيِيلاس | زاننما :كلان ارسال سا ١
 وأ نولوط نبارصق .عئاطقلا ءانب .ربمعتلاو ءانبلاب نولوط نبا مارغ
 . ىناثلا ىنولوطلا تيبلا نم فراخز ؛ لوألا نولوطلا تيبلا . ناديملا رصق
 رصنع .طاطسفلا تايرفح نم.ىلوألا رادلا ؛ ةيناشلا نولوطلا تتييبلا طيطخت
 . طاطسفلا تايرفح نم ةشلاشلاو ةيناشلا رادلا (ةروشابلا» وأ رسكتلا لخدملا

 نم ةسداسلا رادلا « طاطسفلا ىف ةفشتكملا رودلاب نيينولوطلا نيتيبلا ةنزاوم

 موك



 ةحول «٠ طاطسفلا ىف لبق نم ةفشتكملا رودلا طيطخت ليلحت «٠ طاطسفلا تايرفح
 ةبمهسنلاب اهتاهاجتاو اهماجحأ ترافتو تويبلا ىف ةكرتسشلملا ةاونلا نيد ةنراقم

 ةلدالا ٠ تويبلا ىف ةيلخادلا ناردجلا ةفرخز 2« تويبلا ناردج نيب لصاوفلا « لامشلل
 , لبق نم ةفستكملا تويبلا نه ةينولوط فراخز تويبلا ىف قباوطلا ددعت ىلع

 « ةيلخادلا فراخزلاو ىقاسفلاو تاناورذاشلا ٠ تويبلا تاقحلم « تالضفلا فرص

 رصقلا اياقب 2٠ لبق نم ةفضتكملا تويبلا خيرات ىف ةيصجلا فراخزلاب ةناعتسالا 1
 « ىنولوطلا رصعلا ىف ةعبرألا تاناويالا ىئذ طيطختلا خيرات توبث « ىبرغلا ىمطافلا
 ىمسسي نولوط نبا عماج ناك ٠ نولوط نبا دمحأ عماج « نولوط نبا عماج طقسم
 نم عماجلا تاهجاو فراخز «, ىوينلا جذومنلا ىلع عماجلا طيطخت « ناديا عماجب

 35 نع ةحيحصلا ربغ ريطاسألا 2 عماجلا ىف ةيلصأ تايسمش « لخادلاو جراخلا

 « ارماسأ نمز نولوط نبا عماج نم بشخلا ىف فراخز « ىطبقلا هسدنهمو عماجلا

 ىف تدجو نوهوط نبا عماج رصانع نم ريثك « ادبا  ايطبق عماجلا سدنهم نكي مل 3
 ةبقلا ؛ ةنذئملا خيرات ٠ نحصلا طسو ىف ةأضيملا « عماجلا ةنذثم ٠ لبق نم طاطسفلا

 , عماجلا ىف ىكولمملا نيجال ناطلسلا ربنه « بارحملا ءارو ةرجحلا « ٍبارحملا قوف
 ىكولمم حطسم بارحم « ىمطاف حطسم بارحم « عماجلا ىف ىكولمم حطسم بارحم
 دادعت ريدقت ٠ عماجلا داوجب ةرامالا راد < ىمطاف حطسم بارحم ٠ ىمطافلل ديلقت

 رطانق دادتما ةطيرخ « عماوجلا تاحاسم ساسأ ىلع نيينولوطلا مايأ ةمصاعلا ناكس
 , رطانقلا ءانب ةروطسا « هايملا ذخأم « نولوط نتا هآيم رطانق ٠ نولوط نبا هايم

 رصق ديوزت ومع رطانقلا ءانبل ىقيقحلا عفادلا 2« رطانقلا دادتمال ىلصالا دادتمالا
 2 - تاناتسزاملا ؛ مياس ىسدنه قطنم ىلع لدي رطانقلا ءانب « ءاملاب عاطقلاو ناديملا
 0000 نورطنلا ىداوب ريد ىف ذارطلا ةينولوط ةسينك « ىنولوطلا رصعلا ىف سابحالاو
 0020 دهشم « ةيئولوطلا ةلودلا ىلع ءاضقلا « ةلودلا ةيلام زه خذبلا ىف هيورامخ ةالاغم
 2 5 اقوطلا رصعلا نم ةيرثآلا ةينبألا رثانتو ةلق « ةريصلا نيع دنع ىديشخالا ابطابط
 2- ندا نفل ٠ نيحتلاب م ردقلا 8 كفل ةقالغ « رضمب انصح ىنب نم لوأ نولوط نبا

 ده كا ع ف ةةعادبصلا .دادو نولوط نبا نصح « ةضورلا ةريزجب نولوط

- 



 اة: 4 ل ارباس هنتاي ل ةلجد رهن ىلع ارماس دادتما ةطبرخ



2 

01 0# 

 ١رماس ةلئيده سيسات

 ةديدجلا ةيساسلا تاهاجتالا ىلع نولوط نب دمحأ ةيلون ةيمهأ رصتقت الو
 ةيمالسالا نونفلاو ةرامعلا ىف ةديدج تاهاجتا حوضو هتيلوت بحاص لب « نصي

 تا قارعلا ىف تثدح ىتلا ةينفلاو ةيرامعملا ةرفطلل ىدص تناك رضم ىف

 كلذ ٠ تاحفص نم ىلي اميف ليصفتلاب هركذ ىتأيس امك دادغي لامش ىف ارماس ةئيدم

 نولوط نبا عماج ىف رصم ىف نونغلاو ةرامعلا ىلع ةرفطلا كلت ريثأت حضو دق هنآ
 ةمكز ىلا اهفاضأ ىتلا ىهو « ةديدجحلا عئاطقلا هليدم ىف ركشي لبج ىلع ءانب ىذلا

 ىف اهادصو قارعل: ىف ةرفطلا كلت تناكو ٠ ةيرصملا رايدلا ةمصاع ديالشتلا ردو

 ةلحرم ىلا اهلوصوبو « ةيمالسالا ةيبرعلا نونفلاو.ةرامعلا ةيصخش روهظب اناذيإ 2
 ةكاتارع او لعافتلا ىف دلل تاك ولو ىتخس« رخنآ زازط: أي ةلصا لك هذ كضوت

 دعب تجرد مث « هلك ىمالسالا ىبرعلا قرشلا راطقأ ىف ةيصخشلا كلت تحضتاو

 ايبرع اهفااغ لك زاصو * جضتلا نم ةميظع قافآ ىلا تلصووراهروطت لحارم ىف كلذ
 ليصافتلاو تايئزجلا ىف وأ « ميمصتلاو طيطختلا ىف كلذ ناك ءاوس « اصلاخ ايمالسا

 ىفتخاو اصلاخ ايالسا رهوجلاو رهظلا نملك حبصأ « حضوأ ىنممب وأ < فراخزلاو
 ٠ ىمالسا ريغ ردصم نم وأ ييئأتب ءاج دق هنأ ىف هششي ام لك

 اهنارمعو ارماس ةنيدم نسمع ةعيررس ةماملا ملت نأ ٍبجاولا نم لعحي كلذ لك

 كلذ ىلع تبترت ىتلا جئاتنلاب مث < اهيف نونفلاو ةرامعلا روطن ىلع ترئأ ىلا لاش

 ٠ ةيرامعمو ةينف تاروطت نم رصم ىف ثدح امب ةقيثو ةلص هل ناك ام ةصاخبو « هلك
 يروا : 1 اممم

 مصتتلا ةقيلخلا راتخا عقو امدنع'دّوجولا ملاع ىف ارماس ةنيدم روهلظ آدب
 6 كلا ىل رتموليك 1و د دعت ةلجد رهن ىلع ضرألا نه ةعقب ىلع ىساعلا

 | ءدنج نيب نتفلا مقاعت نود

 و < ىرخأ ةيحان نم دادغب



 يع دحسمبو لج لس صح

 ديد
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 ارماس يف طيطختلا مظن حوضو

 دبتعلا ةفيلخلا ررق امدنع بارخلا اهيلا قرطتو ةئيدملا ىلا لامهالا اهدعب بد « اماع

 رو ا ماع وحن ىف دادعب ىلا دولا اع اه رحمه

 7 ىرخأ ةياور ىف ( م 91 ) ةيرحه ٠م ماع وأ « تاياورلا

 كلم يفي جملا دك ديف ترمع ىنلا تول رت 0

 « هلم ةددعتم حاون ىو ىمالسالا ىبرعلا نفلا روطت ىف ةئجافم ةروف وأ دار كدا

 تحضن ىتلا تازيمملا حرشل انه لاجملا عستي الو ٠ ةعانصو ةفرخزو ةيزلال جر

 تاساردو ثاحبأ ةريك تادلجم ةدع كلذ لجأ نم تعضو دقف < ىحاونلا كلت ىف

 نع تاساردلاو ثاحبألا كلت نم ديزم عضول اعساو لاجملا لازي الو , 9 2

 ةميظعلا ةنيدملا كلمت تافلخم نع فشكلا تاقلح دعب متت مل هنأل كلذو « ىحاونلا. هذه
 رغاوظلاب ةقيثو ةرشابم ةفالع هل امب تازيمملا كلت نم انه ىفتكتسو ٠ فارطألا ةيمارتملا
 ٠ رصم ىف: اهب ترثأت ىثلا رصانعلاو بيلاسألاو

 دجاج

 « ةحضاو اهراثآ تنقب ةمالسا ةنيدم مدقأ اهنأ ارماس ىف رظنلا تفلي آف لوو

 داكت ال ةسوردم تاميمصتو ةيسدنه ملظنا عضخ دق اهلطيطخت نأ ىلع اهاياقب نهربتو
 نه كلذ حفضتيو ٠ ةفورعملا ةميدقلا ندملا نم ىرخأ ةنيدم ةيأ كلذ ىف ايعراضت

 اهلوط دادتما ىلعو فارطألا ةمارتملا اهئازجأ نم ريثكل وبلا نم تذخأ ىتلا روصلا

 روص 0 ع ا ل للا

 )١( نسح دمحم قنكزإ :

 ( : 390ظلكشمر 15, ص.
 السلا نقلا ؛ نصح ديخت ىر (5)



 ىنافاخلا قسوجلاب ىمسلا مصتملا رصق
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 ىناقاخلا قسوجلاب ىمسملا مصتعملا رصق : ارماس - ؟؟1 : ش

 ةماع ةيثبأو لزانمو روصق نم « ءانب ةنقتملا اعاونأ ةفلتخملا رئامعلا اهف موقت تاثلثمو
 مث ٠ فلد تأ عماجو ريبكلا ارماس عماج اهمظعأ ناك « ةريبكلا ةعماجلا دجاسملا لثم
 ٠ اهريغو قاوسألاو تامامحلاو تاناوحلا قئادحو كاملا نئازخو دونجلا تانك
 طيطخت ملع ىف ةفورعللا ةسدنهلا مظنلا ىلع ثيدحلا رصعلا ىف تططخ ةئيدم اهنأكف
 < اهنم لامشثلا ىلا لكوتملا اهانب ىتلا ةيرفعملا ةنيدم اهماظن ىلع تراس دقو ٠ نذملا
 ٠ ( 8 : ش ) امهنبب لصيل اهيلا مظعألا عراشلا دم ىتلاو

1 



 دما

 تي

 ا

 ارماس ىف ةديدجلا ةيفرخزلاو ةيرامعملا رهاوظلاو رصانملا

 فرتلا رادقم نع ةركف كانه ءافلخلا اهانب ىتلا ةميظعلا ةمخضلا روصقلا اياقب انيطعتو

 ةينفأو ةيلاع ةمخض باوبأ اهنم رصقلا مدقتي ناك دقف ٠ مهب طيحت تناك ىتلا ةهبآلاو

 ميرحلا ةحنجأو لابقتسالاو شرعلا تاعاق اهذعب نئاثو « اهفس ءاذو عباتت ةعساو

 تالبطسالاو دونجلاو سرحلا تانكثو لاملا رود اهب طبحتو ٠ ءارمألاو تيللا لهاو

 كلذ ريغ ىلا قاوسألاو تامامحلاو ءارزولا روصقو ةيشاحلا لزانمو حالسلا نئازخو

 * اهتاذب ةمئاق ةنيدم هنأك اهنم رصقلا لمجي امم

 ىذلا 217 ( مم م١ نش ) ىناقاخلا قسوجلا رصق روصقلا كلت ةلثمأ مهأ نمو ٠

 ىلاوح ىف رتعملا هانب 'ىذلا اروكلب رصقو ٠ (م ممك) هاا ماع ىف مصتعلا هأدب

 هالا88 < 84 ىماع نيب اميف دمتعملا ءانب ىذلا قشاعلا رصقو 29 (ءهيإ) هاب ماع

 نم لك هنع ثدحت ىذلا قوشعلا رصق هسفن وه هلعلو ٠ 99 ( موب - م8)

 *ء 9 ( م 18ا0/ ) ةطوطب نباو ( م 1184 ) ريج نبا ةلاحرلا

 ىذلا مصتعلا رصق وهو اهمدقأو اهلوأ صاخ هجوب روصقلا كلت نم انمهيو

 ةعساولا هتينفأ ىلا ةفاضالاف ٠ ةفيلخلا تيب نآلا فرعيو « ىناقاخلا قسوجلاب ىمس

 هل لمج دقف < هدنجو هطالبو هتيب لهأل هب ةطحلا ةنبألاو هفاسفو ةميظعلا هناعاقو

 0 * ( 1901 : نش ) قابسلل اميظع انادمو ( ولوبلا ) جلاوصلاب ةهبف بعلي ةريبك ةحاس
 اهنم ةدع اهيف تدجو دقف « ارمام ىف ةديدجلا ةرامعلا رهاوظ ثمح نم امأ

 روطتب اهتئالمل صاخ هجوب انسه ىهو < ىمالسالا ملاعلا ىف اهل ةلثمأ مدقأ دمت
 رهظ دقف « ىنولوطلا رصعلا ةيادب ذنم كلذو رصم ىف ةرامعلا

 ]8 002 002 طانلا سلا ىف ودل هضوأ ريلو
 ١ ل اولغلا كلت نم



 ينافاخلا قسوحلل ىسيئرلا لخدملا وأ «ةماعلا بابا)

 ةماعلا بابب فورعملا ىئاقاخلا قسوجلا باب : ارياس 1586 : ش

 ٠ ةماعلا بابب فورعملا يناقاخلا قسوجلا باب : أرم 3 1
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 نييحيسملا دباعم رمدتب نيملسملا برملل ةضرفم تاماهنا

 هديدرتب ىمادقلا نوحسملا نوخرؤملا مرغأ رمأ وهو « اهليكشتو اهلقنو اهجارختسا

 الا ةصرف تكرت امف < ثيدحلا رصعلا ىف هب مارغلا دازو « نيملسملا برعلا نع

 عازتناو ةيحيسملا ةدابعلا نكامأ ىلع نيملسملا برعلا وطس ةمهت ديكأتو زاربال تزهتناو
 م © كلذك تسل ىهو < ةمهتلا هذه تحص اذا ىتحو ٠ اهنم ةماخرلا ةدمعالا

 كلذ ىلا مهقيم قلك ع ةجيبدللا رئامعلا نم ةدمعالا عزتنا نم لوأ اونوكي مل مهناف

 ةدسمعألا نوعرتتو 1وناك اهكنتعا# ه4« #6 : ص ) 'لوقلا قبس امك نوحبسملا

 دباعملاب كلذ لثم نامورلا لعفو * ةنامورلا ةيئيدلا رئامعلا نم باشخالاو باتعالاو

 ٠ لبق نم ةيقيرغالا
 نأ نم مفقملا نب سريواس ىحيسيملا خرؤملا هركذ ام ةبسانملا هذهب ددرن دقو

 ةيمالتسالا ةلودلا ءاحتأ عيمج نم فرخلا باحصاو عانصلا عمجب فتكي مل مصتعملا

 نأ مهرمأو رصم ىلا الاجر لسرأ هنأو « ءانبلا داوم اضيأأ اهنم بلج لب « بسحف
 نساك اوك فنا ركذو © ناكن لك ق سااننكلا نت ماحرلاو ةدتمعالا اونخأي

 < عراضت ال ىتلا اهتايضرأو نولملا اهماخر اهوبلسو « طويرم ةسينكو ةيردنكسالا

 ىلا اهتباوب لقنو اهلع ىلوتساو ةيرومع ةئيدم مجاه لب كلذب مصتعملا فتكي ملو
 ف
 ايا ودل ا لع للا لارا هيو نأ بحع َنِمَو

 ايحبسم ناك نولوط نبا عماج سدنهم نأ نما ىريرقا' لوق هيف لبوق ىذلا
 مكي 0 يل مو 39 ابك يدع شارع
 ةسايسافب ىنل ١ ةدمعأ ىلع نولوط ,نبا ءالشسا نود كر رجآلاب

 صتغعل عل رعو عفقملا نبا كايقأ ِك 3- 1 نأ 0 اك

 7 تاع عملا

0 1 



 ةينا وطسالا ةدمعالا نم الدب تاندبلا ءانب
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 ارماس رئامع عيمج ىف ةدمعالا ةردن

 . ىلاحلا تقواا ىف ربكلا عماجلا ةيولم : ارماس 176 : ش

 ناف ةققح كلذ ثدح ناك ولو « انادف 7١ وحن ىلا اهعومجم ىف لصت ىتلا ءاهبالاو

 دسل ىفكت تناك ام امهف ةئامورلا دباعملاو اهلك رصمو ماشلا ىف سئانكلا ةدمعأ
 رجحلاب ةناوطسالا ةدمعالا ءانب نا ىرخأ ةحان نمو « ةحان نم اذه ٠ اهنم هتجاح

 نيطاسأ تدش دقف ٠ ركملا ىمالسالا رصعلا ذئم قارعلا ىف افورعم ناك رجآلا وأ
 >6 ) ه ه٠ و 48 ىماع ىف هبا نب دايز مايا رجحلاب ةفوكلاو ةرصملا ىدحسم

 وأ فاصنأ نم-وأ ةريدتسم اهناعاطق ةدمعا رجآلابو رححلاب تدش امك < (م ٠" و

 ةباوب ىفو « 27 رضخألا رصق ىف ناردجلاب ةقصتلم تعضوو « ةرئادلا عابرأ ةئالث

 7 ةهج نمو « ( مالال# ) ه 1هه ماع ىلا بسنت ىتلا ( 5397 : ش ) ةقرلا ةنيدم ىف دادغب

 ةثعبلا هموسر لمعب تماق ىذلا « هتاقحلم عبمجو مصتعملا رصقل ىقفالا طقسملا ناف ةئلاث

 )١( 181ه5 37, دهر 45, 52, 54, 58, ع. ,11 8.31



 «ةيولملاب) ةفورعملا ارماس عماج ةنئنم



 ةبولملا نذآلا

000110660 [0[0[00اككلللابحبحيييالااب ا
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 ىروشالا تاروقيزلا : راباسروخ - ؟2م : ش

 سل ا كوي عود زا تعمم دلفزترهو عوعم# هراز نيلاعلا ةساثرب ةيئللألا
 ةيماخر ةدمعأ راثا نع ءىبنت تامالع اهتاساسا ىف وأ اهف نسل اهلك هتادحو ناردج

 نا كلذ ىلا فضأ * دخلا ةلازق ا تاّرتسع اهدا زواجتيإاال :امبرو © اوذانلا :ق.ألا

 . ةئيدم بارخ ىف يالا ىنأكلا عونلا نم ةدكع ناحت ىلع ترثع دف ةثعبلا كلت

 3 5 دو 0 هاو لدي يع م نس 0 نيكل ع0 5

 ديدح ع اتحلأ نعني هيلو ناجسبتلا كلت

 0 ان كا



 « ةيولملا » نذآملا

 ىسوقان جات : نايرسلا ريد 2 14. : ش ىسوقان جات : ارماس  ؟+8 : ش

 ريغو هلك ىمالسالا ملاعلا ىفو لب بسحف ارماس ىف ال ةفارط ةمالسالا

 دعصي ىذلا ملسلا نأي ةيلاعلا جاربألاو نذآمل عبمج نع فلتحت اهنا كلذ ٠ ىمالسالا

 رودي لب « هلكملاعل» ىف عتتمو فولأم وه امك ةنذثملا لخادب عضوي مل اهتمق ىلا

 « اهجوتي ىذلا قيشرلا قسوحلا ىلا ىهتني ىنح جراخلا نف ةنذثلا ندب لوح امقترم

 دعاصلا ملسلا ,ةركف نأ حجرملا نمو ٠ اهعون ىف ةديرفلا ةثهلا كلت اهل ىطعأ امم

 ةركف اهب تحوأ دق هضرع لداعي ام ءانبلا مسج نم مظتقيو جراذلا نم فني ىذلا

 تناكو « ( 708 : ش ) تاروقيزلاب ىمسملا ىروشألا دبعملا ىف هسفن قارعلا ىف ةهباشم
 ةميدقلا اداباسروخ ةقطنم ىف ةنس ٠١١ وحن ذنم اهنع فشكو ةدوجوم تلاز ال هنم اياقب 20

 عونلا كلذ نأ ريغ ٠ 7٠لصوملا فاو كسلا ىلا سوو ورحل

 ريسي وسلا دادس لح ةدماعتم 0 ,

 عماج ىف امهادحا « ناتئذثم الا رضا :

 فلد ىبأ عماج فز ىرخالاو 4



 كه

 ىبرعلا ىمالسالا ىساكلا جاتلا

 انآ ثيح نم اضيأ لب <« بسحف هتفارط ثيح نم ال اذه ةيولملا ميمصت انمهيو
 <( م )1956 ) هه 595 ماع ىف تديش ىنلا ء نوئوط نبا عماج ةنذثم ىف ىرنس
 ةيفارعلا ةيولملا ريثات رادقم < ( 3٠١ < "٠مل < 791 : ش ) نورف ةعبراب ارماس دعب ىأ

 ٠ نيرصعلا نيب ريبَكلا ىنمزنا ىرافلا نم مْعرلا ىلع ثالذو اهيلع
 ماع ىف دش ىذلا ارماس ىف مصتعملا رصف ىا « ىنافاخلا قسوجلا ىف دجويو

 وهو « 27 (؟م8 :ش) ىسوفانلا وأ ىسأكلا دومعلا جاتل لثم مدقأ < ( م مم ) ه؟ابو
 ىف ىمالسالا رصعلا ىف ةيبرعلا ةدمعالا دعاوفو ناجيتل ىسئرلا جذومنلا راص ىذلا

 ىلا صلاخلا ىبرعلا هبون' ىف هجارخاو هريوطنت ىف لضفلا عجري ىذلاو <« قرشلا

 « "9 ىتاساسلا نفلا ىلا لكشلا كلذ لصأ عجري ىأر كانهو ٠ ملسملا ىبرعلا نانفلا

 ىف روطت' مث « ساثكالا قاروأ نم نوكتي « ىتسنيله لصآ ىلا انيار ىف عجري هنكلو
 ٠ ؟9ركتملا لكشلا كلذ ىلا ةيفالسالا ةيبرعلا ةرامعلا

 ىف خرؤم ماخرلا نم ربق دهاش ىف اروفحم رصم ىف خرؤم لثم مدقأ دجويو
 سايقم ىف دوجوملا لشلا نم نيماع لبق ىنأي ىأ + © ( م م٠ ) ف 746 ةئنس
 ناردجلا بناوج ىف ةرئاغلا تابنملا ىضاون ىف ةدمعألا دعاوقل مدختسا ثيح ةضورلا
 عماج ىف ىصاونلا ةدمعأ ناحبت عيمجل لكشلا كلذ رستنا دقو ٠ ( 990979: ش )

 ءارذعلا ةسينك ىف مث < ( ٠١ خلا مهو  ممه# « م.* ء 94 : ش ) نولوط نب دمحأ

 415(4 < 418 < 74+ :ش) نورطنلا ىداو ىف نايرسلا ريدب ىنولوطلا زارطلا تاذ

 ٠ 60( م و14 ) ه الواب ماع ىلاوح ىف خرؤتو

 ع يلا رصانعلا مالعأ نم املع ىبأكلا لكشلا كلذ حبحصأ دقو

 كلذ « .ةحضاو ةردن اردان هدوجو ناكف ىمالسالا برغلا ىف اه ٠ ىمالسالا 3 ةرشلا

 ءألا ناجل 0 يحمل راطقألا ىنانف نأ
 ءا هدم ءيوواكستلا لارط دع



 تعي تاصنرقملا وأ بابقلل ةلماحلا تاينخلا

 دجسملا ىف ةصنرقم ©« رضيخالا رصق : قارعلا ةيداب 1541 : ش



 لوالا زارطلا نم ةيصح فراخز : ارماس 145 : ش هب

 ةميدق ةيناساس روصق ىف ةركفلا هذهل ةلثمأ مدقأ دجويو ٠ 2 ( 78مم ءور : س )
 ابك #4( 1١4 - 11١ : نش ) دالملا نم سماخلاو ثلاثلا نينرقلا ىلا عجرت اهنا لاقي

 #14 : ص ) خيراتلا ىف ةيناساسلا دعب ىتأت ةطنزيبلا ةرامعلا ف ىرخأ ةلثمأ تدجو

 رضخألا رصق ىف دجتو ىمالسالا ىبرعلارصعلا ىف تاصنرقملا ةلثمأ مدقأو 48 ( ٠

 دبش ىذلاو ( مالال/ ) 15٠ ةنس ىلاوح ىلا بسني ىذلا "0741 : ش)
 رصق ىف تاصنرقملا نأ ريغ ٠ ءالبرك ةئيدم نم ىبرغلا بونجلا ىف قارعلا ةيداب ىف 3

 مترا ال نيخو < ةمللا باب تاصن رقم امأ .ةناساسلا ةلثمألا هبشت رضيخألا ْ

 نك و دعما دع, افلا تسرب ْ

 وكف 1 11 ا ظ

7 



 لوالا زارطلا فراخز : ارماس - 145 6 546 : فى
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 لذال' ارماس زارطإ نم ةيصحلا فراخزلا



 ةيمالسالا ةببدملا دوقعلا

 ىف ارماس ىف دقعلا كلذ ةلثمأ دجونو 7١7 ( ٠ : ش ) لبق نم هيلا انرشأو « ةترلا

 دوقع عبمجل مدختسا امك ٠ 27 ( 7389 : ش ) ىنافاخلا قسوحلا رصق نم ةماعلا باب

 ةعبرا نم مسرت ساوفأ ةعبرأ نم نوكتي وهو ٠ 9 فلد ىبأ عماج ىف تاكنابلا
 نيسوم نم نوكتي رخآ عون نيبو هنبب اناحأ رمألا طلتخيو 14١ ( ٠ : ش ) زكارم
 هتتمست لضفن ىذلا وهو « دقعلا ةمىف دنع نالباقتيو نيسوقلل نيسامم نيمقتسمو

 مل اذا ةصاخبو « امهنيب ةقرفتلا بعصتل ىتح ريك امهنيب هبشلاو ٠ ىمطافلا دقعلاب
 نازيمتي ةعبرألا زكارملا ىذ دقعلا ىف نيس وقلا نأل كلذو « امهئانبب ةبفاك ةيانع لذبت
 نيسوقلا اذ دقعلا نأ رظنلا فقوتسي اممو ٠ ةماقتسالا نم برقي داكي لدق سوفتب
 دقعلاب » نايحأ ىمسيو 1كم شمتنظ ةيزيلجنالاب هلع قلطأ دق نيسامملاو

 ةيفانلا ةحبحصلا هتلثمأ مدقأ ناف « هراكتبا ىف اهل لضف ال سراف نأ عم « « ىسرافلا
 لحارم لوا ىلا دوعي ىذلا ءزجلا ىف رهزالا عملا ىف دجوت ىمالسالا ملاعلا ىف

 ةروص هل دجوت ىذلاو < ؟© ( م هال و ةلال٠ ) هاما < مهو. ىتنس نيب ىأ هلانب
 سي دهع ذنم هف تيرجأ ىتلا ديدجتلا لامعأ ىف ءدللا لف تذخأ ةيفارغوتوف

 ٍْ ند عاشلا انح نع ةلئاسلا ةلثألا ثق قيسي حيرصلا ىمطافلا لئلا اذهو « ديعبب
 ب . سراف ىف كلام طابر ىف دوجوملا لثملا خرؤي, ذا « نامزلا نم نرف وحنب سراف ىف دوقعلا

 00 ةلاغاو نذا ىلوآلاو « © ( م ١١ ) ىرجبلا ل نرملا نفا الا ىصنلا قف
 0 ٠ ىسرافلا ال ىمطافلا دقعلا مسا عونلا اذه ىلع قلطي نأ « هذه

 0 دلل 2 وكلا نم زلكاازأ زك ندجي امه كلو
 امع اياقي ىف امهنم ىأ رهظي مل « ةبقلا تحت ةينكرلا ةصنرقلاو
 !| دقمل» لامعتسا ىلع رمألا رصتقا لب ناطتنم' وه امك

 : ناي رمل لو (146 نع



 يناثلا ارماس .زارط نم ةيصخلا فراخزلا



 ارماس ىف ةيصجلا فراخزلل ةتالثلا زرطلا

 عماج تاماعد ىصاون ىف دجوي ناك ىذلا قصتلملا ةيصانلا دومع ةرهاظ امأ

 نب ورمع عماج ىف انلف امك ترهظ اهناف « هاياقب دلفزتره دجو ىذلاو ريبكلا ارماس

 كلن خرؤتو <( 8١١ - 7١4 : ش ) تاهجاولا ىف ةيفرخزلا ايانحلا ىف صاعلا

 ها17 ةنس رهاط نب هللا دبع ىلاولا مايأ ورمع عماج عيسوتا تقو ىف ةرهاظلا
 ٠ (م00)

 امتيقملا

 روطت ىف ريظخ لوخت نم هنع جتنا ام ببسب ارئااسا ةنيدم ءانب ةيمعأ ديزنو

 ءاملع فرتعا دقف + اهنم ةتانلا ةصاخو « رئامعلا ىف صجلا ىف ةروفحملا فراخزلا

 ةبسن < « كسبارالاب » دعب اميف تفرع ىتلا « ةيمالسالا ةيتانلا فراخزلا نأب نونفلا

 فراخزلا كلت ىلع « كسبارأ » ةملك قالطاو ٠ ارماس ىف تدلوهدقو « برعلا ىلا

 * 058 : ص رظنا) اهريوطت ىف مهتيرقعبو اهراكتبا ىف برعلا لضفب حيرص ميلست

 ىهو ارماس ىف روهظلاب صحلا ىلع ةروفحملا ةتانثلا فراخزلا, كلم تأدتبا

 كو 6 ادور ةفتاو معحلم تاورب كوالا اتلحبرم ىف .كئفتحت

 ا لا تا ( 45 7ع: ال0 االط ي بلاسأو نسانغلا

 + جد م ىفتخت نأ تداك ىتح ةعاصلا بلامأ وأ رصانعلا ىف ءاوسأ < بساورلا كلت اهنف

 : ََت 0 يا يي ا

 و 6أ نبل خم ديا انكلو ٠ للا ةلحرللا ىف امدختس

 ليك 8 ١_3 لحازإإ

 8.ةقلقشمر 11, 21. 768. 0

 2: و ب وع
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 ةقاثلا ؟رتابس لنارط نم ةيصحلا فراخزلا



 ارماس يل ةيصجلا فراخزلل ثالثلا زارطلا

 هؤلمت بدحم عاطف هلو ع 22“ ( 7808 : ش ) صوصق ةثالث نم نوكتي ىذلا طبحملا

 ةرئاغ تائيعم اهؤلمت بفحم عاطق تإذ ةيسأك رصانع من « اهطسو بوقثم تامبح

 كاس خ0

 تاونق تراص ىتح تايضرألا تلءاضن ( 7494 - 749 : ش ) ىناثلا زارطلا ىفو

 ضعي ًاهضعمب لاصتا نم هانفلأ ام دقفت ة نأ تداك ىتلا رصانعلا نيب ام لصف ةقض 2

 يلا يللا او جم مكدولا جرت نأ نم ترق ب انوش لالا

 لك طظيحم عي ثبحبو « اهيف مسجت ال ةحطسم ةريبك تادحو ىلا رصانعلا تروطتو

 نع اهلصفي ال حصأو « هب طبحمت ىتلا ىرخألا رصانعلل ةبجراخلا دودحلا اهئم رصنع

 ديدجلا ءاجتالا اذه نع جنو ٠ © ( 7هه : ش ) ةقضلا تاونقلا كلت الا اهشعب

 هيلع تناك امع اهساقم داز دقف « اهمادحأو اهتاثهو رصانعلا لاكشأ ىف ريك ريوحت

 ىلا عجري < تادحولاو تاميمصتلا هذه راكتبا نأ اننظ بلغأو + لوألا زارطلا ىف

 ظ نع نكمي اه ركل ةاوححي نأ ارمام ىف نيملسلا نيئانفلا ىلع تضرف ىنلا ةدورضلا

 31 تلطلا دايدزا اويلي ىكل تقو رصقأ ىف رئامعلا ناردج ةوسكل ةفرخزلا تاحطسملا

 5 نكي مل ىذلا رمألا ٠ ناردجلا ىلع ةيصحلا فراخزلاب اهنييزتو رئامعلا دست“ ىلع

 8-1 1 : 5 رك ناتو 5 لوألا زارطلا نومدختس. اولظ. ول مهل رفوتي

 000 . اهجاتنا ةقفن عافترا نع الضف نيريبك ادهجو انقو

 ماثلا زارطلا روطتل ةريخألا ةلحرملا وهف ثلاثلا زارطلا امأ .

 ,ه ةديدج ةركفل ةيحالص رثكأ حبصي ثيحب اهيف ديدج ليدمت

 م ىعو ٠ دحاولا ىفرخزلا نيوكتلا نم ةددعتم خنسن جارختتساو

 رفح ١ ةقيرط' نم ركآ ةقننلاو دهجلاو تقولا ريفوتت ىلع دعاس

 00 ا ا ل ل ا لع ضاسو ٠ يبا



 1 ارماس يف ةيصحلا

 ةيسامخ بنع ةقرو فرخز ه2 565 : ش

 ىساك فرخز ل 5600 : ش ىسأاك فرخز  ؟04 : ش

 ىتاساس ىساك فصن فرخز س 100 . ,ش



 ارماس ىل ةيصجلا فراخزلا

 ةيلخنلا حوارملا لثم ةيناساسلاو ةيتسنيلهلا نونفلا نم ةراتخم ةميدق رصانع نم

 نم دبعت كشال ىرخأ رصانع اهنم تروطت نكلو 7٠١ 6 77 - 74 ( ٠ : ش ) اهناصنأو
 :ش ) اهفاصتأو ( 756 < 704 ش ) سوؤكلا لثم « ىمالسالا ىبرعلا نفلا تاراكتبا

 ماهل ةردان هابشأ ىلع نرثع ىتح بيقتتلاو ثحبلا ىف ةريبك ةبوعص انيتال دقف 700 ( ٠
 خيرات وهو < 27 ( 8هال : ش ) ىمالسالا ىبرعلا رصعلا لبق اه ىلا عجرت اهنا لاقي
 ٠ اهيلا نآمطي ةلدأ هززعت الو مساحب سبل

 تحبصأ ىتلاو « ثلاثلاو ىناثلا نيزارطل فراخزل ةديدجلا تازيمملا مهأ نمو

 ةئابلا قاروألا جورخ ةرهاظ ىه ةيمالسالا ةبرعلا ةيئانلا فراخزلا تازيمم نم

 هلم تبني قرع ةئره ىلع حبصي ىتح اهنم رصنملا فرط دتمي نأ ىنعمب ٠ اهضمب نم

 ىفالسالا ىبرعلا نفلا قفا ةرهاظلا منع راشتتا ٍتناج ىلا نكلو + انكهو رخآآ رصنع

 9 نايك وتلا رمرتلا كورس ىو 2 ةقولأت كناقب ىلا ةيعبطلا ةرهاظلا تمتب دقف

 * تاجوم.-وأ تاءاوتلا وأ - دا ديعلا قورعلا

 ل وتفادي اسوم يت ىزمدو# ساو ندر اولا لاقت رش

 قيربلا ىذ فزخلا فراخز امأ ٠ 29 (م.+ : ند) امام ىف اهَنم رك ةلأ ىلع

 تاحطسم ىلع شقنلا ةعيطل هتمسالمل ارظن ىناثلا زارطلا اهمظعم عبت دقف دقف ىندعملا

 داقيج , ٠ 99 رقح ريغب ناولألاب هشقنب بسلا نم حاولأ هب تفرخز امك « ةيوتسم

 1 ع
 2 : دنعلاا عما رضع قا 1مم ىفأ تتدحت ل كارؤلطتلا كلع لك وح تكلا ةاجو

 ع اهب صاخلا اهارجم ف .نيستو « اهيف رقتسل نولوط نبا
 . 1-2 7 - 57 ١

 ..مسع--- لا



 رصع يف ارماس بيلاسا راشتنا

 تا نأ دعب « ةينارمعلا رهاظملا كلت ىف ىلتلو عسوتلا وحن رصم ىف ماكحلا اهيف

 لوألا ةالولا ءالؤه روعش لملو + نيقباسلا ماكحلا دوهع ىف ةيلغلا لادتعالاو ةطاسلل

 ةلودلا ماق ذنم دادغببو « نييومألا مانأ قيقف ثمدي ةمئاقلا ةفالخلل ةقلطملا مهتعشب

 نييعتو :تقو ىأ.-ىف لّزعلل هضارش" نه“ ةضقلا كلت ىلع بترتيب ناك اهو < ةسايعلا

 عسوتلا نمو مهتشعم ىف فرتلا وحن وخد .ءاتالا نم: مه زجيت ىقئااكنا كلو ناك 6

 طالب لاسر نيش ا روعشلا اورش نأ ةيسمن رئامتلااةاثر نق

 المف ثدح ىذلا رمألا وهو .٠ مهب ىذألا عاقيالو مهلزعل تارماؤملا كاحتف « ةفيلخا

 * نولوظ نبا دمحأل
 وحن مغلبت ةرتف اهيف ةرامالا رادب نكسو < ركسلاب لزن اه لوأ نولوط نبا لزن

 ةنيدم ءانب ىلا هسفن تقاتف < مهب تقاض ىتح هعابتأو هدئج ركسعلاب هعم نكسو « نيتنس

 ةصاخ ةنيدم ءانب ىلا هجتي .نأ ىف اسم تناك ارماس ةئيدم ىف هتأشت لملو * هب ةصاخ

 نمو « رصم مكحبب لالقتسالا ىلا حومطلا نم هنعذ ىف شجي ناك ام ىلا ةفاضالاب هب

 ٠ (م مكح) هالوك ماع ىف عر ايام

 تاهو هتدعاس دق رصم ىلع هتيالو نولوط ننا اهف أدب تا فور

 لئاسولا لكبو دهللا هعسو اه لمعلاو رصم ىف رارقتس َ

 لالقتسالا ىلا لب اهيف مكللا ىسرك قوق هسفن ٠
 ىأ ) بسحف اهتيصق مكح دلقتل رصم ىلا دفو دقف *

 لضفو حاصلا 6 همأ ج



 رممتلاو ءانبلاب نولوط نبا مارف

 فرتلا وحن هحومط اهب عبشي نأ دارأ ىتلا ةنارمعلا هتاوطخ ىلوأ تناكو

 دقف مث نمو ٠ ارماس ةنيدم ىف هآر ام اهب ىكاحي ةديدجلا عئاطقلا ةنيدم ءانب ةهبألاو
 عقي ناك ىذلا عساولا ءاضفلا اهل راتخاو ٠ همدخو هعاتأو ءدنجبو هب ةصاخ اهلمج

 نيدلا حالص اهقوف ماقأ مطقملا نم ةبضه دنع ىهتنيو ركسعلا نم ىقرشلا لامشلا ىلا
 رصق هاني (مه08) هاله5 ةنس ىف نولوط نبا أدبو ٠ دعب اميف لبجلا ةعلق ىبويألا
 سلي اميظع انادم همامأ لعجو « هفاصوأ ركذ ىف باتكلاو ءارعشلا جهل « هل فينم

 ماقتو « ولوبلا ةبعلب رضاحلا تقولا ىف ةفورعملا ىهو « 2 ( ما : ش ) جلاوصلاب هيف

 نذاو ٠ دنجلا هيف بردتيو شبجلا لاجرو ءارمألا نيب لاتقلا نونف ىف تاقباسملا هيف

 « طاطسفلاو ركسفلاب ةرامعلا تلصتاف هلوح مهسفنأل اوطتخي نأ هناملغو هباحصأل

 ةعطقو ةبونل؟ ةميطقا لش « اهنكس نم مساب تيمس ةعيطق مهنه ةعامج لك عطقأو

 تبمسو اهنم ةقرفتم عضاوم ىف هداوق ىئبو ٠ ©9 اهريغو نيشارفلا ةعطقو نادوسلا

 ىذلا هعماجو هرصق نبب لصي نينك عواش ةنيدملا قرتخي ناكو . © عئاطقلاب كلذل

 ناك ىذلا مظعألا عراشلاب هل اهيشت مظعألا عراستلاب ىمس ركشي لبج ىلع هانب

 لامش ىف فلد ىبأ عباجو اروكلب رصق ىلا تارتموليك ةدع دتميو ارماس قرتخي

 م« سر هذ «اومام

 ا ا لرلا نك و60 د "يف لم رت عئاطقلا ةحاسم تناكو

 ىلع دمحم ةئلق اهيلع موقت ىتلا ةبضهلا : ىقرشلا لامشلا ةهج نم : يتلا

 لا ضدأأ ةوصتسا امو بيز مدجيلا ل لا

0 0 [ 
 1 0 يس رق ىتح ن - رط

 ناديم نم ايلاح دتمي ىذلا ةملصلا عزلشب ىبرغلا لامشلا نمو < رضاحلا تقولا ىف



 عئاطقلا ءانب

او ككسلا اهيف تقرفتو ةنسح ةرامع عئاطقلا تربعف ه : ىزيرقلا لوقي
 ٠ ٠ "9 ةفزأل

 تامامحو رود نم اهبف دبش امو عئاطقلا ناريع ةرتك ركذ .نف نوخرولا ةرطتيسو

 « نيزازبلاو نيراطعلا لمشي ناكو نيراملا قوس لثم.« قاوسأو نارفأو نيحاوطو

 نم كلذ ريغ ىلا نيياوشلاو نيلاقملاو نيرازجلا عمجيب ناكو نييمافلا قوس لثمو

 نكي امهمو ٠ نارمع نم طاطسفلا ىف ناك ام عئاطقلا تسفان ىتح « ةراجتلا عاونأ

 رهوج ديش امدنع ثدح امك راوسأ تاذ وأ ةنصحم نكت مل اهناف عئاطقلا رمأ نم

 ٠ ىمطافلا ةرهاقلا نصح قّمصلا

 ترمتسا ىتلا ةالول. رصع ىف ةمصاعلا ةعقرل حضاو لكش لماكت عئاطقلا ءانبيو.

 اناطلس هسفن ىبويألا_نيزدلا_ حالتص_بيصتت دمي امي ىلا مشل نم ةئانلزو ةسانلا ]كس

 دعت ىعو اميرقت فصنو نورف ةسمخ ةرتف تيقب ىأ ٠ ةماشلاو ةيرصلل رايدلا ىلع

 +. «.ةرهاقلاب هرتف رع ىتلا ”نييمطافلا ةملف دزني اهتاكب نكح ماو# هيا يحج

 مضي ضزألا نم طيررش ةئثه. لع دتمت عئاطقلا ءانب دعب .ةمصاعلا تحبصأ

 نب .ركستنغو 4 لضاعلا نبأ قوتك طاطس ىو .اهسسب ىف .ةلخانتم لك شال

 نييئولوطلا دنلم ةصصخم تناك عئاطقلا نأ ريغ « نولوط نب دمحأ عئاطقو < سابعلا

 لامشتلا وحن ىبرثلا بوتجلا نم هجتتي طيرشلا كلذ ناكو « ميضاوختو تشاو

 ةبضهلا دنع ىهتنيو <« ةضورلا ةريزج ةلابث لدلا لحاس دنع نم ىلا رسم

 ةبضهلا كلت تناكو ٠ ىلع دمحم ةملق مث نيدلا حالص ةعلق لع ت

2 2 6 

9 0 
 ةسمخ وحي طتسوتملا ىف .هلوط نا

 جيلخب ىمسو صاعلا نب ورمع ب
 وسحتب ورمع عماج نم لاسشلا ىلا عقي ع



 ناديملا رصق ذأ نولوط نبا رصق

 حالص نادم دنع مطقملا ةبضه لفسأ هديش ىذلا نولوط نب دمحأ رصق امأ

 اثرشا ىذلا هعضوم نأ امك . دحاو رجح هنم قبب ملو « اهلك هراثأ ترئدنا دقف نيدلا

 اوفصو نيذلا نيخرؤملا لاوقأ ىلع هانينب نظ وه امناو امام دكؤم ريغ ( مبوب : ش ) هيلا

 ىف ءابدالا اهمظن ىتلا راغشألاو دئاصقلا اوورو فصولا شق اوهسأو نادملاو رصقلا

 ىف مهنم هيلع الصح ام لكو ٠ ةيرثألا تاساردلل ةدئاف ام نود نكلو ظيرقنلاو حدملا

سا اهنم لكل باوبأ ةعستت هل ناك رصقلا نأ وه لسسلا ذه
 انزل تفليو هاضاخب م

ظعألا عراشلا ىلع حتفي ناك هنأل < ةالصلا باب ىمس باب اهنم
 حجرالا ىلع وهو « م

 عماج ىلا ةعلقلا ةيضه لفسأ نيدلا حالص نادم لصوي ىذلا ىلاحلا ةسسلصلا عراش

 نم نيعبس ةدوص هيلع تناك ذا « عابسلا باب اضيأ بابلا اذه فرعو + نولوط نبا

 0000 اا تام اوئا هدم فردي سادس قون ىلبو ٠ نونا ,

 لهسلا نم لمحت هجرد ىلا اعفترم ناك سلجملا نأ ودبيو . © هشيج هنم ضرعي ناك

 ٠ تارتمولك ةعبرأ دعب ىلع وهو هنم ليلا ة هيؤر

 لوقا اننكمي هناف « نولوط نبا دمحأ ىلع ارماس ريثأت انراتعا ىف انعضو اذاو

 , الع ديش ىتلا ةيراسملا ديلاقتلاو بيلاسألاب هتفرخزو هميمصت ىف ارئأتم ناك ءرصق نأب
 ظ

ش ىف اروكلب رصقو « كانه مصتعملا ةفيلخلا رصق وهو < ىناقاخلا قسوجل
 7 «اراس لام

لمو راجشأو نيتاسبو ةينفأو تاعاقو ءاهبأ نم امهف ناك امو
 يف نم كلذ ريغ ىلا « بعا

 ٠ ةهبألاو فرتلا عاونا

 تنين يبسستسسس م ير

مجو « هيف دازو نادملا رصق ىلع هيبأ دسب هيورامخ لبقأ من
 اك ناديلا ل

د درولاو رجلا كو ٍنيحايرلا عاونأ هيف ترن
 اساحم كا 0 مدك

 يع

 هيف ىو نا ناتسبلا ضدأ 0- 5 ىلا 0 يقاسلا
 0 نعاجرب

 م ق 0 0-0-0 حرسو * ةردانلا رويل 1

 ءابحذلاب ةفرحز 0 ةامس



 لوالا_ىنولوطلا تيبلا

 7000 21771 1 220110111011 ينبح ووو مومو -
 موو

 ري هدد كك

 ٠ لوالا ىتولوطلا تيبلا : ركسعلا - 108 ؛ اك

 فل



 لوالا ىنولوطلا تيبلا

 عيمج ىلع اهنم فرشي ةيلاع ةبق رصقلا ىف اضيأ ىنبو ٠ هنم وكشي ناك ىذلا قرألا
 ىريو « هريغو ناتسبلا نم هراد ىف ام

 هاحنأ عيمجو لبجلاو لينلاو ءارحصلا
 ٠ ةنيدملا

 عبس اهنم ناكو عابسلل اصافقأ هراد ىف لجو ٠ هيبأ ناديم نم ربكأ رخآ نادي ىلبرب

 2ع ىذؤي الف رادلا ىف قلطأ ساتسم "ل

 مسا ىزيرقللا اهيلع قلطي ىتلا جداوسهلا ىف نلقتتي هيورامخ ءاسن تناكو
 دابعاو ةسورفو ديص تالفح هيورامخ مايأ تناكو ٠ لاغبلا اهلمحتو « بانغلا ٠

 .٠ © لايخلا قوفي ىذلا فرتلاو ةهبألاب ةئوخسشم

 ناميلس نب دمحم دئاقلا حار دقف + ءىث هنم قي مل نيع دعب ارثأ حبصأ كلذ لك

 ءاضقلل (م ٠4م) ى الوا# ةنس ىف ىساعلا ةفيلخلا هتلاب دضتعملا هدفوأ ىذلا بناكلا

 لعجو « هدنجو هتيشاحو هعابنأ عئاطقو هلوح امو رصقلا رمديو مطحي نينئولوطلا ىلع

 الا كانغ نولوط نبا لامعأ نم قبي مل ىتح « نمزل اهرمط بئارخ هلك كلذ نم

 تيب سمي نأ نم اجرحت نيسانغلا بيرخ# نم ملس دقو + ركشي لج ىلع هعماج

 ٠ ؟9 هللا ةدابعل دش

 هدم بيسو سوس مس

 احراج

 ء فلا ىأ « ةميدقلا ةمصاعلا ىف اهرانآ ىلع رثع ىتلا نكاسملا مدقأ امأ

 و هنع فشك لزتم نم حانج وأ ءزج اهناف < ىنولوطلا رصعلا ىلا دوعت ىتلا

 س ىلاوح وأ قولوطلا رصملا ىلا هتبستو هخيرأت ديكأت نكميو ركسلا

 1 5 دجو ىتلا ةيصخلا فراخزلا ساسأ ىلع كلذو مو.

 نم حانللا كلذ نوكتي 0٠



 0 لوآلا_ىنولوطلا تيبلا نم فراخز

 ع1 : ش اضيأ رظنا) ثلاثلا ارماس زارط نم فراخز  لوالا ىتولوطلا تيبلا : ركسعلا - 1604 : ش

 ى اب < اا نين ةزتف ىلا بسنت ىتلا ارماس لزانع ىف كلذكو * (مابالا)
 : ناويا نم ةعوسجملا هذه طيطخت نأ نييرنآلا ضعب نظيو + ( م م١ < 49 )
 < ( 881 - ١١8 : ش ) قارعلا دالب ىف ىتاساسلا رضعلا ذنم اقورعم ناك نيترححو
 ١864 ( ٠ : ض ) لوقلا فلس امك

 ةالولا عم قارعلا نم تءاج دق ةعومجملا كلت ةركف نوكت .نآ انيدلا حجرألاو ١"
 ننس ل رصتفلا: ذتما مدختشكلظأ اهنأاو نييسانعلا ء ءافلخلا لق نم نيدفوملا
 ٠ دعب امق'ىرتس امك ىمطافلا رصعلا

 ةيرامعم تادحو ريغب اذه ىنولوطلا تلا ىف ادرفنم حانللا كلذ دوجو نأ انيغ
 ا ليتسشلننسديزتمززو تيا لا 0 9 ١

 ةركف نبوكت ىلع اريثك دعاس را يك 22 :



77 

 حجل 277

0000 

 ا
9 

 د

 طاطسفلا ل 155. : ش
: 

 ىناثلا ىنولوطلا تيبلا :

 فل



 طاطسفلا بئارخو ىناثلا ىنولوطلا تيبلا نم فراخز

 فراخز - ىناثلا ىنولوطلا تيبلا : طاطسفلا - 181 : ش

 رادجلاب ةقصنتم ثلاثلا ارهاس لارط نه

 نحف ماسي ىذا ةريبكأ 1 !
 لييرباجربلاو تجهب ىلع تايرفح ىل



2 
 فب

4 
0 

 ىناثلا ىنولوطلا تيبلا طيطخت

 تيبلا ناردج عفترت امم رثكأ عفترت ال هناردج اياقب نأ ريغ « ( 710 ش ) هطقسم
 اضيآ ىنولوطلا رصعلا ىف ىناثلا تيبلا خيرات ىلا نانثمطالا نكميو ٠ لوالا ققولوطلا
 51 لدور باوك ةقصال تلاز ام تناك ىتلا فراخزلا ضاشأ مع كلذ
 6< ( 4١5 : ص : ءالعأ )* ىقنلا ثلاثلا ارماس زارط نم اهنأ ىف كش ال ىتلاو

 نع فشكلا ىف هقففوت ةلاسرلا بحاصل لجسن نأ انرسيو « ( 76١ < ؟٠6 : ش )
 ٍبئارخلا نم رادلا طيطخت عفرب هماق مث ناردجلاب ةقلاعلا ةينولوطلا فراخزلا اياقب
 ىف ةئالث رود فصوب. ىتأ امدنع هب ماقلا نع تجهب ىلع لفغ ىذلا رمالا < ةقابلا
 ١ ىناثلا ىنولوطلا تيبلا اذه ناكو < لبق نم اهب ماق ىتلا رئافللا ةقطنم لامش عقوم
 ٠ ىلوألا ءرئافح جئاتن نع هرمشن امل لات خيرات ىف ©) اهنع اثحب تحهب ىلع رشنو ءاضيا ا ةئالثلا نم ناث تيب مسر ليجستب ىراوهلا نسح موحرملا ىنع امك « ةئالثلا دحأ

 ش يلا و حوضوو ءالج ىف نيبب هنأ ثيح نم ة ةريبك ةيمهأب تبلا زاتميو

 لرتلأ ىضرآلا قباطلا طيطخت اهنم نوكتي ىتلا اهتاقحلمو ةيوناثلاو ةيسيئرلا
 ىذلا نبط حجرألا ىلع وهو < رص ىف ىنالسالا لا

 + راهنلا ءانثأ ىف ةيموبلا ةشيعملاو

 .و هيلع حتتفت ىذلا ىديلقتلا عساولا ءانفلا رادلا طسوتي
 ناذللا 8 ناحانجلا 52 تي نم اهسأر لع ىنأيو



 و
 + ويب ةسمخ اهبو ىلوألا رادلا

 ىلوالا نادلاب تجهب ىلع اهيمسي ) تويب ةسمخ نم ةعومجم ت طاطسفلا - 519 : نش ) 5

 رضي



 (6روشايلا» وا رسكنملا لخدملا رصنع

 نأ ججرت ةيفرشلا ةيلامسشلا ةيوازلا ىف ةرجح اهنم « رادلا ىف نم ةمدخل اهضعبو

 ةيفلخلا ةليوطلا تارمملا ؟رظن تغلي امك « نرفلا اهبو تيبلل ىسيئرلا خبطملا نوكت
 تادجولا نيبو ىبونحلا حانجلاو لخدملا راوحب راوزلا حانج مَ كا نيب 5-5005 ىلا

 مينتتلاب اوموهي نأ مدخلا ىلع لهسلا نم لعجت تارمم ىهو « خبطملا نيبو ىرخالا
 .٠ ىسنرلا طسوؤوالا ءانفلا لالخ نم اورمي نا نود تادحولاو - :>الا كلم لع

 نيناويا ىلع الا ىوتخي ال هنا تبلا اذه ططخت ىف ةماهلا تالثحالملا 5

 دوجو نم نايرخالا ناتهجلا تلخو « ءانفلل ةيبونجلاو ةلامشلا نيتهجلا ىف بسحف

 وأ قيمع ريغ لحض ناوي ماقم موقت ةرئاغ ةلخد نم ىتح وأ امهنه ىأ ىف ناوبا
 ةلماكتملا ىرخالا طاطسفلا رود ىف هنع فشك اه لك ىف دئاس دلقت وهو « هبلا زمرت

 لمع هل هطيطخ# دنع هرابتعا ىف لخدي مل سدنهملا نأ انيدل حجري امم ٠ طقسللا

 بالا رحر ماقل هتبن ىف كلذ ناك ول ذا ء لقالا ىلع. نيلخد وأ نيباحلا نيناويالا

 امامنا هفصتنم يي د حصا يمل



 ةثلاثلاو ةيناثلا نارادلا

 «ةيناثلا رادلاب تجوب ىلع اهيمسي) نيتيب تاذ راد ب طاط.سفلا 2 5114 : ش

 ( ةثلاثلا رادلاب تجهب ىلع هيمسي ر تاناويا ةمبراو ءانف ول تيب  طاطسفلا - 1108 : ش
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 ةروشابلا رصنع

 هل طيطختلا ىف حوضولا اذهبو ةروشابلا وأ رسكتملا لخدملا اذه ىلع رونعلاو

 ىتحت دقني هنأ ثيح نم اهيف عسوتلابو هتساردب ىنسي نا قحتسي ناكو ىوصق ةيمهأ

 ىبرعلا ملاعلا ىفو لب بسحف رصم ىف ال خيراتلا تباث هعون نم مئاق لثم مدقأ نآلا
 ىدادغبلا بيطخلا باتك ىف درو ام ىف الا كلذ لبق فرعي ملو « هرسأب ىمالسالا 1

 روضنلا رفعج وبا اهانب ىتلا ةرودملا دادنب ةنيدم فصو دنع ميدقلا ىبرعلا خرؤملا

 ترثدنا ىتلا ةنيدملا ىهو « ( ١9١ : ص ) نامزلا نم نرف وحنب نولوط نبا رصع لبق
 اهططخم نم انش خضوت اهناردج نم اياقي ىأ نع نآلا ىتح فشتكي ملو امامت اهراثآ

 ٠ اهل نيخرؤملا فصو ززعي
 راظنأ علم امهدحأ ٠ روصقلاو لزانملا ىف نيماه نيضرغ دكا لخدملا ىدؤيو >

 وو © ىيتيللا بالا حتق ام اذا رادلا لخادب نم فشكت نأ نم قيرطلا ىف ةراملا

 ١ ء نيسابعلا ةالولا مايأ ذنم صاخ هجوب رصم ىف ب ناحل راش 0551

 ةيخاد نق وأ الق تا منازل نع عالدلا صرف ةاي وه الا شرفا أ

 ٠ ةجراخ وأ

 2 ردنا دن ةدوشإلا نم جذوسا اذه نأ انثرظن ٠ ففوتسيوو

 ملا ىرخأل دنع يلا راع حطي امك طاطسفلا رصم ةمصاعلا_ىف.رودلاو 1
 7 هيو ًه



 ةثلاثلاو ةيناثلا نارادلا

 «ةيناثلا رادلاب تجهب ىلع اهيمسي) نيتيب تاذ راد  طاطسفلا 2 514 : ٍش

 ( ةثلاثلا رادلاب تجهب ىلع هيمسي ر تاناويا ةعبراو ءانف وذ تيب ب ططتشقلا < اع اع

 نين



 ةروشابلا رصنع

 هل طيطختلا ىف حوضولا اذهبو ةروشالا وأ رسكنلا لخدملا اذه ىلع رونعلاو

 ىتحل دعي هنأ ثيح نم اهيف عسوتلابو هتساردب ىنعي نا قحتسي ناكو ىوصق ةسهأ

 ىيرغلا ملاعلا ىفو لب بسحف رصم ىف ال خيراتلا تبا' هعون نم مئاق لثم مدقأ نآلا
 ىداشغلا بيطخلا بانك ىف درو اه ىف الا كلذ لبق فرعي ملو « هرسأب ىمالسالا
 روصنلا رفعج وبا اهانب ىتلا ةرودملا دادنب ةنيدم فصو دنع ميدقلا ىبرعلا خرؤملا

 ترئثدنا ىتلا ةنيدملا ىهو < ( ١141 : ص ) نامزلا نم نرف وحلب نولوط نبا رصع لبق
 اهططخت نم انش حضوت اهناردج نم اياقب ىأ نع نآلا ىتح فشتكي ملو امامت اهراثآ

 ٠ اهل نيخرؤملا فصو ززعي
 راظنأ عنم امهدحأ ٠ روصقلاو لزانلا ىف نيماه نيضرغ رسكتملا لخدملا ىدؤيو

 وهو <« ىجراخلا بالا حتق ام اذا رادلا لخادب نم فشكت نأ نم قيرطلا ىف ةراملا
 لقالاىلع نيسادلا ةالولا مايأ ذنم صاخ هجوب رصم ىف باجحلا راشتنا دكؤي رمأ
 ةيلخام نت وأ لقالق تنل ان اذا زادلا نع عاالا صرف ةداينف:وهف ىناثلا ضرفلا امأ

 5 ةجراخ وأ دك

 جذومنللا اذه نأ انرظن ٠ كرك
0 

 داعب رجا كولا



 ( ةميارلا رادلاب تجهب ىلغ هيمسي ) يفص تيب : طاطسفلا ل 151 :
: 

 ةسما -

 ) نأ رادلاب تجوب للم اهيمسي) توين تال تاك ناد ةاكطتتلاا اول
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 طاطسفلا ىف ةفشتكملا رودلاب نيتبولوطلا نيببلا ةنراقم

 ىلع تويبلاو رودلا كلت خيرأت ىلا لصوي امب ةساردلاو ليلحتلا ىف ابهسي مل امهنأ
 ةلمج خيرات ىلا اصلخ امهتاف كلذلو <« هيلع دامتعالاو هلا نانثمطالا نكمي هجو

 ةرجهلا نم سداسلا ىتح ثلاثلا نرقلا نم لمس نورك ةعبرأ ةرتف ىف رودلا
 اهلواتت ىتلا تاعوضوملا دحأ رودلا كلن نم لوسيرك ذاتسالا لعج مث ٠ (م 179  ه)
 فضنلاق اهلك اه>رأو < ىمطافلا رتل ىف يتسم ىف ةيمالاسالا ةرامعلا نع هباتك ىف

 لذ عادا ) ةرجسملا نم نساخلا نرقلا ىف ىأ « ©" ىنطافلا ”ندونلا رم لوألا
 +ايتورأل اساسأ هنختا ايرث وأ اخيرات وأ ايزامعم اللخت وأ ادحاو البلد ركذي

 ىف هيلع ارثع ام ىلع رودلا كلتل امهخيرا# ىف لييرباجو تجهب ىلع دنتسا امليب:
 تازيمم لمحت ةيقيبطتلاو ةيفلا رانآلا نم ةيدام اياقبو ةيصج فراخز نم اهضاقنأ

 مامآ احوتفم بالا كلذب اكرتف « اهف اهاخرأ ىتلا ةرتفلا كلن ىلا اهعجرت صئاصخو

 امه اديدحمت رثكأ خيرات ىلا ردا كج نق ةيس ددحت ىرخأ تافاشتكا تالامتحا
 ةصاخبو « نينولوطلا نيتيلا قاسكا هتنأ امك رظنلا ىدعب كلذبااناكف ٠ ءاناتالأ
 قويا ا مل هئاق لوسي ك ذاتسألا امأ ٠ .لماكتملا_ ىناثلا تببلا

 * بسحف دحاو نرق ىلا اهلك رودلا



 ةسداسلا رادثا

 « ةسداسلا رادلاب تجهب ىلع هيمسي ) هتاقحلمب ربك تيب : طاطسفلا 158 : ش
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 طاطسفلا ىف ةفشتعلا رودلا

 ىثلا توبتلاب ةوسأ كلذو <« «.تبب » ظقل هريغب لصتا وأ هسفنب لقتسا ءاوس نكسم
 قارعلاو ماسشلا ةيداب ىف ةمالسالا ةيبرعلا روصقلا ىف كلذب اهتيمست ىلع انحلطصا

 ( 118 و 1784 : ش ) ىتسملا رصق لثم ةقباس عضاوم ةدع ىف اهركذ ددرت ىتلا
 امك * ( ١91 91879 : ش ) رضخالا رصفو ( ١1/4 و ١8 : ش ) ةبوطلا رصقو

 لخاد نم امهضعبب نيلصتم رثكأف نيتبب ىلع ىوتحي ام لك ىلع « راد » ظفل قلطنس
 صاخب لخدم انهنم لكل ناك وأ «دحاو كرتشم لخدم امهل ناك ءاوسو « رادلا
 تبب وأ زاد نم رثكأ مضي, ىذلا هانلا ىلع قلطنسو « كرتشملا لخدملا ىلا ةفاضالاب

 ٠ « رود ةعومجم » لصفنم
 ىتلا ىه رودلا نم نيتعومجم انيدل دجت انناف تاحالطصالا هذه ساسأ ىلعو ١

 امهادحأب نيزاذ نم نوكت ىعو « ( 79 : ش ) ىلوألا رادلاب تجسهب ىلع اهامس
 دحاو لخدم نيرادلا نم لكلو « (د) و (ج) اضيأأ ناتيب ةئاثلابو « (ب) و (أ) نات

 هدب صاخلا هلخدم هل لقتسم تب نيرادلاب قصتلبو ٠ امهنم لك ىف نيتبلا ىلا ىدؤي
 رآدلاب تيمس ىنلا#قهفا ةناثلا ةعومجلا امأ + توبب ةسمخ اهب ةعومجملا هذه نأ ىأ
 3 , نالصتي < (ب) و (أ) نيتبب نم ةدحاو راد ىلع ىوتحتو < ( 30 : ش]) ةساخلا

 وع يأ لأ < لصقنم لخدم اضيأ ابهنم لكلو < رمم لالخ نم امه ضي تس سس
 ص ةلحدم هلو امهنع امامنا لضصفتم 75

 - * توب

 رث ) ةيناثلا رادلا امهادحا ىلع قلطأ نيراد انيدل دحن مث

 . مع ىلا ىدؤي 0 2 1 و 0 5-1



 « ةعباسلا رادلاب تجهب ىلع اهيمسي ) نيلقتسم نيتيب تاذ راد : طاطسفلا - ؟35 : ش
 « ةنماثلا رادلاب تجهن ىلع هيمسي ) رفغص تيب : طاطسفلا 20. : نش

545 
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 طاطسفلا ىف لبق نم ةفشتكملا رودلا طيطخن ليلحت

 ىسيئرلا حانجلا روحم ليوطلا هعلض ىزاوي ىذلا لطتسملا نيبو « ( أ/594# « ب

 ةفيقسلا ءاجتا هروحم ىزاوي ضرعتسم ليطتسم وأ < ( 7097 < جرم : ش )
 «برالووب ء ردح ء هراطدع < برا : نثا) ىسترلا حئاتملا عدقتع تلا: ةعرستسلا

0 
 طيطخت ىف داس جذومنل عضخ دقف ءانفلا لوح ةيسيئرلا رصانعلا عيزوت امأ

 هنم طسوألا ءانفلا نم دحاو بئاج ىف عضو ىذلا وهو < رشع ةتسلا نم اتيب رشع ةعبرأ

 عالضالا امأ « هيناج ىلع نيترجحلاو ناويالاو ةفيقسلا نم نوكملا ىديلقتلا حانجلا

 رع ناوبا ١ 311510712 ىف عضو, د ءاننلا ىرخالا

 حمستت امل اعبت ةللوتاسلو اهعاسنا ثيح نم تالخدلاو تاناويالا لاكشأ ىف كرست

 ءةفلتخملا هتادحوب تبلا اهلخاد ديش ىتلاو اهل ةججراخلا دودحلاو ضرالا ةحاسم هب

 تاناورالا لكم ىف فرصت اهيف ثدح ةلثمأ ةعضب جذومنلا اذهل نأ ريغ
 ةفيقسب' نيناحلا نيناويالا دحأ هنف لدبتسا ( جر/كدإ/ : نش .لذع دختوو ذا < ةسناجلا

 0 28 ش.) نيتفيقسي ناسنالا"ناناويالا لديتسا وأ « اناحأ ةدحاو

 ريسفت نكميي كلذ "لك '"* ائغلا ”قتت"هلا ةلباقمل ا و عضوو
 0 1 | 00 ولا تافرصتلا كح نشسؤروم رس دق هول نككتاوأ هات نأب

 : ٠ ١ فولألا

 ةريدج ةماه ةظحالم كا ةقباسلا ةلثمالا فوق 7



515٠ 

: 
 َش

 ةنماثلاو ةعباسلا نارادلا

 « ةعباسلا رادلاب تجهب ىلع اهيمسي ) نيلقتسم نيتمب تاذ راد : طاطسقلا -

 ( ةنماثلا رادلاب تجهب ىلع هيمسي ) رغص تيب : طاطسفلا ب ؟0. :

 لل
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 طاطسفلا ىف لبق نم ةفشتكملا رودلا طيطخن ليلحت

 ىسيئرلا حانجلا روحم ليوطلا هعلض ىزاوي ىذلا لطتسملا نيبو < ( أ/555 <« ب

 ةنيتلل ءاجتا هروحم ىزاوي ضرعتسم ليطتسم وأ < ( 787 < ج88 : ش )
 «بر/ 4 ءادك ع هزم م ب954 : ش ) ىسيئرلا حانجلا مدقتت ىتلا ةضرعتسملا
 . ( ال١٠

 طيطخت ىف داس جذومنل عضخ دقف ءانفلا لوح ةيسيئرلا رصانعلا عيزوت امأ
 هنم طسوألا ءانغلا نم دحاو بناج ىف عضو ىذلا وهو « رشع ةتسلا نم اتبب رشع ةعبرأ
 عالضالا امأ + هيناج ىلع نيترجحلاو ناويالاو ةفيقسلا نم نوكملا ىديلقتلا حانجلا
 « همدقتت ةفيقس ريثب قيمع ناويا رثكأ وأ دحاو علض ىف عضو دقف هانفلل ىرخالا

 عاونأ نم كلذ ريغ ىلا « ناويال قمر اهناك ةلحض ةلخدب ناويالا لدشسي انايحأو ١

 حمست امل اعبت م اهقامعأو اهعاستا ثيح نم تالخدلاو تاناويالا لاكشأ ىف فرصتلا

 ءةفلتخملا هتادحوب تبلا اهلخاد ديش ىتلاو اهل ةيجراخلا دودحلاو ضرالا ةحاسم هب

 تاناويالا لك غش ىف فرصت اهف ثدح ةلثمأ ةعضب جذومنلا:اذهل نأ ديغ
 ةققل نيناويالا دحأ هف لدبتسا ( جركحإا : عش لف دجوي ذا < ةسناجلا

 د70 : ش ) نيتفيقسب نايناجلا ناناويالا لدتتسا وأ « اناحأ قلحاو

 ا
 ا

 : فسم نأ شدا ناوبالا ؛ نانحت ديلا 0 ةلفسلا تدح نايل



 نيبت ةنزاوم لامشلا ىلع اهفارحناو ماجحالا ىف اهفالتخاو طيطختلا ىف تويبلا قافتا

 ةاونلا طيطخت ىهو تويبلا عيمج ىفإةكرتشم ةركفل ماتلا عوضخلا نيبت ةنزاوم 2 191 : ش
 ةفيقش تاناويالا دحا مدقتيو « رثكا وأ هنه علض ىف ناوياو طسوأ ءانف نم اهلك اهيف ةيسيئرلا
 ةربكلا تويبلا ىف ةارسنلا كلت تاحاسم نيب ريبكلا نيابتلا نه ممنرلا ىلع كلذو © ةضرعتسم
 . ىلامشلا هاجتالل ةبسنلاب نييسيئرلا نآويالاو ةفيقسلا عضو ىف نيعم ماظن عابتاب لوقت ىتلا ةيرظنلا اطخ ةنزارملا حضوت امك . ةرغصلاو ةطسوتملاو



 تويبلا ناردج نيب لصاوفلا

 ةروصحم ىرخالا ةيوناثلا تادحولا اولعجو « ةمئاف اياوز ىف اهنم لك عالضا دماعتو

 ٠ ةمظتنملا ريغ عقاوملل ةجراخلا دودحلا نيبو ةيسيئرلا رصانعلا نيب

 ةحشجالا هجاونت نا اهف عاري مل رودلا كلن ىف توسلا طيطخ# نا لحالي امك

 ىلع كلذو < ( 791 : ش ) انيعم افارغج اهاحتا طسوالا ءانفلاب ةطبحملا تاناويالاو

 عضو دق سولجلا حانج نا ىلا بهذت ىتلاو مهركذ قباسلا نييرثالا لاوفأ سكع
 هنم ىتأي ىذلاو جرادلا حالطصالا بسح ىرحبلا هاجتالا وا لامشلا هجاوي ثيحب

 00 0 و المع مجوفة الث دنك' انتا ذا + تيضلا ىف فطللا ميسنلا

 لامشلا ةحان للت فارحتاب وأ ىرخأ اناحأ امامت برغلاو ناحالا ضعب ىف امامت

 ىناثلا ىنولوطلا تببلا امه.6 طقف نالثم الا دجوي الو ٠ ىرخأ ةلثمأ ىف بونجلا وأ

 هجاوي حانج امهنم لك ىف دجوي ثيح « ةسداسلا رادلا ىف تببلا مث اثيدح فشتكملا

 هذه نم امهضعبب هبشلا ىقنثو امهلمحي امم امامت بونملا هجاوي رخآو امام لامشلا

 93 ةيحانلا

 ناك ةنفالاو هةحتجالاو تاناويالا عضوو ططخت نأ ىلا هلك كلذ نم لصتو

 ىذلا لكلا وهو « تبللا اهيلع ماقي ىتلا ضرالا لكش هب حمسي امل امئاد عضخي..

 لوقلا فلس امك ماظن ريغ ىلع ةجرعتملا بوردلاو ةقزالاو تآزاملا ططخت هضرفي

 ٠ رخآ لماع ىأ ىلا ال < ( 704 : ش ) ةطيرخلا ىف حضاو وه امكو

 انادقمل

 نيب لصاوف تابئثاب اينع دق ليرباج ريبلاو تجهب ىلع نأ انرظن فقوتساو
 نآ انل رسفي لضاوفلا هذه دوجوو « ةقصالتملا رودلاو توسلا ءازجا ضعب ناردج

 تالاطا ضعب ىف نكمي هنا ريغ « ةفلتخم ةيمز تارتف ىف تديش دق رادلا وأ تيبلا

 ءارن ام كلذ نمو « ءازجالا كلت ضعب ءانبل ىنمزلا لسلستلا حجرت ىلا لوصولا

 ليطتسملا ءانغلا اذ ىلصألا تببلا نأ انيدل حجري هناف ( 754 : ش ) ةياثلا رادلا ىف

 اهيلع ىل ةرواحملا ضرالا ةعطق ءارش نم دعب .اميف تيبلا كلام نكمن م م الوأ دبش دق

 * تبلل تاقحلم اهلمجو لكشلا مظتنم ريغ طسوأ ءانف لوح ىرخأ تادحو

 نايحالا نم ريك ىف ىنمزلا لسلستلا ةفرعم ىلا لصوتلا لهسلا نم سيل نكلو

 ٠ كلذ ىلع دعاس ةحضاو ةيرامعم ةلدأ ةدع بلطتي رمالا نال « ىرخالا

 رشع هتسلا نيب درفني ( 754 : ش ) ةسداسلا رادلاب فورعملا وه تمل ىنأن

 قف ىذلاو <« ناز يوم ل دو 0 كل
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 ةيلخ ويل خادلا ناربحل ةفرخز ١

 - دن طسصسشلا ل0121



 تويبلا ىف قباوطلا ددعت ىلع ةلدالا

 طسوتي اناويا مدقتت ةفققس نم نوكت ىذلا ةشيعملاو سولجلا حانج نيلباقتمللا نيريصقلا

 تارجح امهنم لك ءازو تصر دقف ناليوطلا نارخآلا ناعلضلا امأ ٠ ناترحح

 ١, < قلاهدوا كارم. ةظحاوب اهضعبب اهلك لصتتو « ةيقابلا تببلا تادحوو

 ١! بلغا ف تعضو ىتلاك ةيبئناج تاناويا عضو طيطختلا ىف عارب ل هناف رخآ

 * انيِب رشثع ةعبرا اهددع غلبي ىتلاو ىرخالا

 نوكت داكت ىتلا ىرخالا ةفرخزلاو ةيرامعمللا ىرخالا لصافتلاو تازمملا امأ

 قباوط : نكاسملا كلتل ت تناك .اذا امع لؤاست اهتمدقم ىف ىنأي هناف عيمجلا نيب ةكرتشم

 ديزي, ال ءانثتسا ريغب ناردجلا نم ىقب اه ىل [عآو دحاو لك اهنزاانعي ل ذي 314 ةيولع

 هلدا ةدع دجوت ذا هنع هباجالا بعصت 0-لا هنا ريغ <« راتما هنثالث نع هعافترا

 2 ىبلط © 51 34 وكت كاك توبلاو رودلا | نم اريثك نأ ىلع نهرتت ةحضاو

 ٠ ةيرقت هَجَرَد ىلا قباوطلا ددع باسح ىلع ةلدالا هذه: نضعب#اندعانشنو ّلْب

 :' ئه رغاؤطظاعبزأ»ىف نيهاربلاو ةلدالا كلت لئمنت

 رتم ىلا لصي ىذلاو رجآلابةديشلا ةيسيئرلا نآردللا كمس وأ ضرع : الوأ

 ىف ناردجلا لخاد تكرت:ليطتسم وأ عبرم اهعاطق ةسأر تاونق دوجو :,ايناث

 ٠ اهسفن اهتاردج ىف وأ ضيحارملا برق ةصاخبو ءانبلا ءانثا
 ٠ ىلعأ ىلا ةدعاص ملالس جرد دوجو : اثلاث

 لدن ناردجلا لخاد ةنوفدم ريدتسم :اهعاطق راخفلا نم ببانا دوجو :'اعبار

 ٠ ىقنلا ءاملل لمعتسم تناك اهنا ىلع اهتفاظن

 قياوط توببلاب ناك هنأ ىلع ةمساملا ةئدالا نم ىناثلاو لوألا ناللدلا دعيو

 اهءاتيو ىضرألا قباطلا ىف رتم ىلا لضت كمسلا ةضيرع ناردخلا لمع ناف « ةيولع

 فالخب ةعبرأ لب ةئالث ىلا لصت ةيولع قباوط لمحت اهلمحي كمسلا كلذب رجالا

 لمع ناف ع ةيبقا ةئيه ىلع اضيأ هانبلاب ةدسشم فقسألا تناك ول ىتحو « ىضرألا

 نم هفقس لمع ام اذا دحاو قباطل فاك نم رثكأ ناك ارتمتتس 4٠ هكمس رادج

 ناك هنا انيدل حجارلا وهو « عاونألا نم هريغ نم وأ لخنلا عوذج نم بشخ

 ضعب هب ناك ىذلا ىضرالا قباطلا ادع اميف قباوطلا فقست ىف عبتملا بولسالا

 كلذلو ٠ تادحولا نم كلذ ريغ ىلا جيراهصلا وأ تاعاقلا وأ تاناويالا ىف ةبقالا

 توييلا بارخ ةعرسل ةماهلا لماوعلا نم ناك بشحخلا لامعتسا نا حجرملا نم هئاف

 نم ةضراقلا تارشملاو ةبوطرلا لعفب فلتلل ةلياق ىهف <« نمزلا رورم عم رثامعلاو

 ظ1ظكه



 لبق نم ةفشنكا ُدنكملا دودلا نم ةيئولوط فراخز

 سجنا نناةققا]71726  دما -
 (ةفشتكلا رودلا ضاقنا نم)

 صحجلا ىف ةروفحم ثلاثلا ارماس زارط

 عقلا وبلا فاقت نق

 طرأ

 و
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 00 عا 2 بصتل دا تحت

 تويبلا ىف قباوطلا ددمن ىلع ةلدالا

 ةيخان نمو ٠ ىرخا ةيجات نم ناريلل تضرعت ام ادا باهلالا هعيرس ىهو « هيحا

 سانلا ىديا اهلواتت ىتح اهف ىكسلا لطب داكن ام ةرامعلا وا توبسلا نا هنلا

 هلوهسل باوبالاو كببيشلاب ادن ىتلا هبتشحا ءازجالا هصاخيو اهتاعلحم ىلع وطسلاب

 يشوع نا سب اقباط ناردجلا مده دعب فقسالا باشخاب .ىهتنت مم ٠ اهعازنا
 ديلاقتلانم نالو تادملاب جرادلا حالطصالام اهم ىتلا هسئخا هطيرالاب كلدل الثم

 وا نيتها نم ناردحلا لوط ىلع ةدتمم اهعضو روصعلا كلت ىف ةدئاسلا ةيرامعملا

 «* ندمالا ردقب اهفؤف لامجالا عيزوتب ناردخا هيوقت دصقب كلذو اهنم رادجلا ضرعب

 ضعب ىف ةحضاو ةرهاظ اهنم تعزتااو ءانلا ىف اهلغشت تنك ىنلا اهتنكما تلاز امو

 ضوبل#« ةشم تناك طاطسفلا توبي نا ىزيرقملا ركذ دقلو ٠ ( 7377 : ش ) بنارخلا

 هنكلو بشخلل ةبسنلاب حيحص لوف وهو <« بشحلا صوبلاب دصقي ناك هلعلو « نيطلاو
 دف اهنع انادحمت ىتلا ةنولوطنا توسلا ناف نبلما وأ نيطلاب ءانبلا ميمعت ىف اقيفد نكي مل

 عرساف نيللاب ادشم رخآ ريك كنه ناك هنا حجرالا نمو.« نجالاب اهناردج تنيتيل

 *« .هرانا تفتخاو ءانفلا هنلا
 وأ عيرملا عاطقلا تاذ ةيسسارلا تاونقلا دوجو وهف ىناثلا مسالا ليلدلا امأ

 نا ىوس رخآ ريسفت اهل دجوي الاهن < ( 359 < 7518 < 8759 : نش ) ضيحارملا

 | لها لامعتسا نع ةقلختللا تالضفلاو هاملا فيرصت اهنم دوصقملا نوكي
 تا ثيح < ىضرألا قياطلا ةضرأ لفسأ ىتح العلا قباوطلا نم

 يجيووووووو وص حسم ورم وأ داوجي يل ع يامال تح ”ةاكسسمسلا
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 تالففلا فرص

 ةصصخم تناك تويلاو رودلا نه المعلا قباوطلا نأ اننظ ىلع بئيو اذه

 ةصصخم ىضرألا ر ,ودلا ىف ت تادحولا نم اهريغو تاناويالا تناك امتنب « مونلاو مي رحل

 قباسسلا نييرآلل ىأر كانهو ةفاضلاو تالاقتساللو راهنلا ءانثأ مولا ةشيعملل

 ىنالاو لاجرلل اًصصخم امهدحأ ناك نيتيب ىلع ىوتحت ىتلا رودلا نأب مهركذ

 سبل انيأر ىف وهو « « كلمارحلا » و « كلمالسلاب ٠ نامسي اناك ام ىأ « « ميرحلل

 لفتس حاج ( 554 : ش ) نيتيلا تاذ رودلا كلت ىدحا ىف دوي هاف < ادكؤم

 ادعم ناك هناب هتفظو حضوي امم ىسنرلا لخدملا راوحب ةرمشابم عضو امهلا ةفاضالاب

 ةينفالا ىلإ اولصي, ىتح تاربملاو زيلاهدلا لالخ نم اوضوخي نأ ريغب لاجرلا لائقتسال

 ٠ توببلا لخاد تاناويالاو

 نكامأ ضتحارملل صصخي ناك هنأ ظحالملا نمف توبلا ىف هاملا تارود امأ

 ردقب ىعاري ناكو « ةمئاق اياوزب ةرسكنم تارمم نابحالا بلغأ ىف اهيلآ لصوي ةفكتمم
 نأ وديو ٠ تالافقتسالاو ةيراهنلا: ةشعلا حانج نم بيرق ضاحرم عضو ناكمال

 راثآ نم قد مل ذا « ترئادنا ىتلا توبلا نم اذعلا قباوظلا اهب دوزت تناك تامامحلا

 دجوي وهو < ( 504 : ش ) دحاو حيرص لثم ىوس ىضرالا قباطلا ىف تامامحلا

 دحخاو باب الآ اهل سل ةرحح وهو < ضاحرملا راوي ةيقرشلا ةيونجلا ةيوازلا ىف
 «ارتم #ره» * ار ء٠ وحي اهداعب 0

 0 اهطسو ىفو <« نيريصقلا نيسناللا ىف ناتلباقتم ناتلخد اهبو

 ا يل ٠ مامخلاو ضاحرملا نيب لصت رادجلا ىف ةبوبنأ

 ْ هذه تالضف ثم شلتلا ةقب ةيرط امأ امأ



 لبق نم ةفشتكملا رودلا نم صخحلا نم ةينولوط فراخز

 ةيسدنه فراخز اهيلع .رصجلا ,نم ةعطق : طاطسفلا  ؟98 : ش
 ( ةفشتكملا رودلا ضاقنأ نم)

 ةيسدنه فراخز اهيلع صجلا نم ةعطق : طاطسفلا انها

 . ( ةفشتكملا رودلا ضاقنآ نم) 3



 تويبلا تاقحلم

 ءايرثالا اهكلمي ناك ىتلا رودلا نم اضمب نأ ىف كشلل لاجم كانه سبل كلذك

 ىلا ةفاضالاب ىرخأ تادحو ىلع ىوتحت تناك صاخ هجوب سانلا نم ةردقملا ووذو

 تالبطسا ةيفاضالا تادحولا كلت نمو ٠ ةينكسلا تادحولا ىلع ميدختلا تاةحلم

 لهال ةنميسلل ةمزاللا داوملاو ءاملا لقنل مايالا كل ىف لمعتست تناك ىتلا باودلل

 لوخلا باودلا كلن نم ناكو ٠ مهتالحرو مهنالقنت ىف اهدارفأ لحل مث < رادلا

 «هاسنلا تالقتتل جداوهلا اهروهظ قوف عضون تناك ىتلا اضيأ لبالا مث قانبلاو ريكو

 ىمالسالا نفلا فحتسب ظوفحملا ىمطافلا بشحلا ىف ةروفحم روص اهل دجوي ىتلاو
 ليلدب ىمطافلا رضعلا لبق نم ةفورعم تناك جداوهلا نأ بير الو . ةرهاقلاب

سفلا نم هيوزامخ تنب ىدنلا رطق ةلحر نع ركذ ام
 5 (471/ : ص ) دادقب ىلا طاط

 ىوأت تالبطسا ىلع نيرداقلا رودو ءانغالا روصت ئوتحت نأ ىهيدللا نمناكو

 ةصاخلا نؤللا ظفحل < نزاخم ىأ « « لصاوح »ىلع ىوح امك باودلا كلت

ها ايدل حجرملا نمو ٠ اهتمدخ ىلع مونتي نل' تارجح ىلع م « اهلكأب
 لاث اهل دجوي 

 امانح حلصي ةعربدلا ةاتقلا تدمر عر 2 22807 كلا ىادلا نع د ىف

لخاد رمم هلا لصوي ذا كلذل اصيصخ ديش هلعلو < ضرغفلا كلذل
 ناويالا نم ى

 *ةرشابم ىجراخلا قافزلا ىلع حتتفي. رخآ باب هيلا لصوي امك « د 5 تيللا نم ىقرشلا

 , ٠ ماعلا قيرطلا ىلع ةفيقس اهمدقتت نيكاكد ةئالث ءانبلا اذه لامش ىف دجويو
 دجوي .ىتلا نم « ةلاكو » ةباثمب نوكي نا هنم دوصقملا ناك ءانبلا اذه ناب ىأر كانهو

 ا كل قو هسا نامل نكاسم ةيولعلا اهقباوطبو رجاتملا ىضرالا اهقباطب

 ٠ ىأرلا اذه معدت ةحضاو ةلدأ:انيدل دجون ال

 ادلاب قحلملا ىنبلا نأ كلذك اننظ بلغأو



 ل ع نم ةظشنلا دولا تن سور نب غو ضروريه 0 ا لف نم ةفشتكلا رودلا نم صجلا نم ةيئولوط فراخز

 1 ةسداسلا رادلا ىف دتع لوح صجحلا نغ ةيسدنه فراخز طاطسفلا - 18. ش



 ةيلخادلا فراخزلاو ىفاسفلاو تاناورلاشلا

 رصانع ىهو ٠ هيلالا ةردقملا ىوذل توسلاو رودلا ىف هضاخا ةمهألا تاذ رصانملا

 ٠ نابحالا بلغا ىف اهضعب عم ةطبارتم تناك ةنالب

 نم فراخز اهحطس ىف رفحي ماخرلا نم وأ بلص رجح نم ةطالب ناورذاشلاف

 «ةجرعتم ةرئاغ تاوف اهرفح نم جتنيو « اهريغ وأ ةئانو ةيسدنه نم ةفلتخم عاونأ

 نيب حوارتت ةيوازب رادجلا ىلع ليمن ثبحب ناويالا ردص ىف اهنم ةطالبلا عضوتو
 جيرهص نم هاما هيلا ىقتأي ركل وأ دو.>- العلا اهتفاح دنع عضويو « 5-5 ا

 ةطالبلا حطس ىلع هنم ءاملا ليسف < رادخلا فلخ
 ةقيقدلا تاونقلا ىف اجرعتم ريسي وهو

 هديربتل ىلاملابو هرخبتل ةصرقلا ديرتل هريس ىف لهمتي هلعجي امم فراخزلا نيب

 اردحتم ليسي وهو فيظللا هرظنمو ءىداهلا هريرخ نع الضف ناكللا وج فطلف

تيل ةطالبلا نم لفسالا فرللا دنع ىهتني ىتح « الهمت.
 حطس ىلع دتمت ةانف ىف ليس

 ناؤيالا لخاد عضو مظننم ىمدنه لكش ىذ ءاملل ضوح ىف بصتو ناويالا ةيضرأ

 مكه واج موس ملا وخلا هكر وف وأ عطر عم قف

 ضعب نآ ودبو ٠ ءانغلاو ناؤيالا نم لك ىف وأ < ( 9٠ ء بدرب م أكدال مدد

 ةسار تعضو هاملل ببباتا تدجو ذا < هطسو ىف ةروفانب ادوزه ناك ضاوحالا هذه

 ىف ضاصرلا نم ببانأبو ضوملاب لصتت رستم مف ريكو ةيلفالا ردج ىف

 لبق نم هيلا انرشأ ىذلا ىؤلعلا جيرهصلا ىف ام طغض تحت ءاملا اهنم عقدنيل ةروفانلا

 4 دو : * ريراحمللا ىتح 8 تنبانآ ىف فرصي ضئافلا ءاملا ناكو

 : هج

 نإ ودي هناف ةلخادلا
 فراخزلا ةيحان نمو و

 دويبلا نم ةيسيئرلا



 لبق نم ةفشتكلا رودلا

 ؛ 585: ش

 < طاطسفلا

 ىف ةيسدنهفراخز

 دقع لوح صجلا
  ةساخلا رادلا)
 059 : شا
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 لبف نم ةفشتكملا رودلا خيرات ىف ةيصجنا فراخزلاب ةنامتسالا

 نولوط نبا عماج ىف الماكتم الثم هل ىرنو © ةرشام فقسلا تحت تاناويالاو تاعاقلا
 ا يا ةيزماساا ةسلكإل اا ان قم بلي امك + ( 946.2 نش ) بشأإ نم عنس

 أ رثع كلذك + روصق نم اهيف امو تاجلا ركذ اهيف ءاج ىتلا ةبآلا ىف اظفل تناك صحلا
 ْ |. 7 ييصلا ىقتلا تلاثلا اماسي قارط نم ةيتانا :فراخز اهيف ترفحب ملفا لع

٠ 
 ةيسدتغ فراخز اهف ترفح ةريك ىرخأ تدجو امك ٠ ( 1010 < مالك عدو

 ةرسكتملا طوطخلا رصنع ةيسدنهلا فراخزلا كلت دوسو <( 484*148: صض)

 ْ 6( : ش) ةقيرغالا فراخزلا ىف لف نم هانيأر ىذلا فوكعملا بيلصلا ةثيه ىلع

 ٠.6 ةكورفملاب 0 جرادلا حالطصالا ف فورعملا ىفالاسالا فرخزلا هنم روطت ىذلاو

طقلا هذه نم ةعومجم نأ دتحالل اننأ ريغ
 فت ةقيرظب فراخزلا اهيف ترفح دق ع

1 

 11 تايضرألا ناف ىلوألا ةقيرطلا امأ * ىرخألا»ةعونجملا ىف اهب ترّمح ىتلا كلم نه

 فطسقلا ةقيرطب تزف دف تانيقتسلا ني
 00 دول ااا طذخ مج انني 6 رئانلا

 قصل ىه ةنئثلا ةقيرطلاو (٠ 541 + مع ءدابرب : نث ) ىرماسلا ثلاثلا زارطلا

 ةيظرأ قوف ةلباقتمو ةدبامتم تعضو رجآ وأ نبل بلاوق اهناك ةليول ةعيفر عطق

 ١ 1١ 3 نكل# تولطلا قرخزلا ىستهلا نيوكتلا اهدئانتو اهلباقت نم حتي ثيحب ةحطسم

 ١١ قا ةقرخزلا عطقلا نم ةعومجم ريخألا بولسالا نمو ٠ ( 380 < مع ء ربو

اهنم جتنبل اهشعب عم كباشتجو عطاقج ساوقأ اهتانيوكت ماوق
 اكشالا 

 اًضعي نا هف كمال امهو « (؟86١ <ديك ءجرج : شر

 87 : نش ) اهنبب تاوشحو دوقع تاهجااو نيزت تناك ةفرخزملا
 لا | 1 نك د

 اردج نيزي



 صجلا يف ةروفحم فراخز

 رع

 : ش

 ةسداسلا رادلا نم صجلا ىف ةمسدنه فراخز : طاطقلا 585: ش



 لبق نم ةفشتكلا رودلا خيران
 ةسسس

 جوي حتت ةفلتخملا ةينكسلا تادجولاو تارجحلا ىف كيبابشلاو ذفاونلا تناكو

 ةيلاغلاو ةعانصلا ةقيقدلا تابرمشملا نم عونب ابلاغ دوزنت تناكو « ىطسولا ةينقألا ىلع ماع

 عقابا قيضلا وأ عساولا طرخلا نم تعنص اه اذا نمثلا
 تويب “ىف كلذو + هضبب عم

 ىمسيامم نوكتي تابرشلانم صيخر عونب اماو « ةيفاكلا ةيلاملا ةردقملا ىوذو ءايرثألا

 < نيرتمدتس وحن اهضرعو ةيرئادلا فصن تاعاطقلا تاوذ ىصعلا وأ « تانازارخلاب ه

يوان ىلعو نيرخآ نيرتميتتس وحن غلبت تافاسم ىلع اهشعب زاوجي عضون
 ىف :ه ة

 ىو « ةيرشملا هبشيام هلك كلذ نم.نوكتيف < ىفلخلا هجولا ىف اهلمو ىجراخلا هجولا

 نم :ةيقابلا رانآلا نشمي ىف ةلكأإ اهل دجنوي .لاؤي. الو * ايس: نمثلا ةصيخر ةقيرط
 تارححىف ةصاخبو « تايرشملا كلم ىلا فاضي ناكو اذه ٠ اهريغو ةيكولمم تالاكو

 لك لتت ىسدنع لكش 16 51 و[ بعتاهنبا لكيأ بشلل[ نم فلاش «:مونلا
 جس

 فايرالا ىف ةلثمأ كلذ نم لاز الو * دربلا ءاقتال كلذو « ٠٠ خلا نمثم وأ عيرم 0

 ىلع رثعي ال نا ىعسطلا نمو * اهقالغا داري ىتلا باوبالا تناك كلذكو ٠ نآلا ىتح

 نو ا ا ول تار اك يشب وأ ةيرشم وأ فام

 عيرسلا لاوؤلل ةضرع !تناك بتتحلا نم .ةعونصلا ءاشألا نأ نم ةيبشخلا فقسألا

 ٠ اهريغ لق

 هل ا ايتحوأت عوضوم ىلا اطل ووو د نع تدك اق ياهلا نمو

 ا تا ةما  و ما
 ههبلاو تجهب ىلع نأ لبق نم انركذ ىذلا عوشوللا وهو < ىثولوطلا رصعلل ةيلاتلا

 هلاو تويبلا ةيسن ىلا هيف ابهذ دق ليرباج
 : 1 لج 1١ 5 1 يلا مالا 3 : --/غ

 < 601) ىرجملا سما نر

 0 1بدرسوضوس را ا ا ا



 ١ ءم خ2 0
 لبق نم ةفضتكلا رودلا نم صخلا نم ةينولوط فراخز

 : طاطسفلا - 1م: ش
 مشلا ىف ةيسدئه فراخز

 7 را ودرإ »تاي لا زوول#+ 1
| 4 



 اف نم ةفتكلا ١ خيران
 لبف نم ودل كس ص 0

 بسح ةرئاغ تالخد ةئثيه ىلع ةلحض وأ ةقيمع تاناويا ةقانا عالضالا ىف عضوو

ومنلاب هتملست هعم نكمي امم « هانبلا اهيلع دست ىتلا ضرالا ةحاسم هبا حمسم ام
 جذ

 ٠ ( 73894 - 88 : نش ) تويلاو رودلا بلغأ ىف هراشتنال ةعبرالا تاناويالا ىذ

 .٠ اهعيرزوت ةقب رطو اهلاكشاو تاناويالا ددع نك ةقابلا توسلا فلتختو

 كلذو ةلهشلا رومالا نم بسحف نيحانملا ىذ لوالا جذومنلا خيرات حبصأ دقو

 ىنولوطلا تلا وهو هتلثما دحا رادجب ةقصتلملا ةنولوطلا فراخزلا فاشتكا .لضفب

 ةسداقلا كلا ا530ةرجوملا "وهو هّلم_قئاثلا لثملا خيرات نكمي هشاسأ ىلعو « ىناثلا

 خيرات ليبس ىف ةماه ةوطخ كلت ٠ ىنولوطلا رصعلا ىلا اضيأ هتبسنو ( بهل : سار

ال © ةغماغ خيراتلا ةعص ةلهو لوال ودبت ىتلا رودلا ىقاب
 ىلع اهنف ىأ ىف رعي ملا ةث

 نع ٠ ىناثلاو لوألا ىتولوطلا تيبلا ىف ثدح املثم اهناكم ىف ةتبان ةيفرخز عطق

 اضيأ اهخيرات ىلإ ءادتهالا لغتسي نأ نكمي ضاقنالا نيب فراخزلا كل ىلع روشعلا

 جذوسُنلا نيب لّمولا ةزمه لثمي ىذلا ةيناشلا رادلا ىف تيبلا خيرأت ىلإ ةفاضالاب

 تجهب ىلع نا كلذ « توبلا ةبقب هيلع تينب ىذلا ىناثل جذومنلا نيبو لوالا ىنولوطلا

 ةروفحملا ةصخلا عطقلا ىلع اهف ارثع ىتلا نكامألا الحسي نأ امهتاف دق لييرباج ريبلاو

ماخلا زادلاو ةسداسلا رادلا ىف تببلا ىف هيلع ارثع ام الا فراخزلا اهف
 اهلكو ء ةس

 ىوتحي دمع راطا نم ءزج ىهو ةسدنه قراخز ىلع ىوتحت « ةدحاو ةعطق ادع اميف

 نم ثلاثلا ارماس زارطب ةقيولا هتقالع هيف حضتيو « ةقصالتم سوؤك فرخز ىلع

 ىلا ةفوطشلا رفخلا ةقيرط .نع الضف « اهضعب نم اهجورخو سوؤكلا :قصالن ثيح

 ىلا سداسلا تيبلا اذه ةبسن ززعي رخآ اليلد ةعطقلا كلن دمتو « زارطلا كلذاهب زاتمي

  اهردصتي ىثلاو ةيسدنهلا فراخ تاذ ةيصخلا عطقلا ةقب اما.
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 ىبرغلا سطانلا رصقلا اباقب



 ىتولوطلا رصعلا ىف ةهبرالا تاناونالا ىذ طيطختلا خيران توب

 ديش دق رخآ اضعب نأو ىثولوطلا رصعلا ىف ديش دق رودلا كلت نم اضعب نأ وه هلوف
 لامها نكمي ال هناف < ةعبرألا تانويالا ىذ ىنواوطلا جذومنلا ىلع ةلات روصع ىف
 رصغلا ىلا عجرتو اضيا نشانعالا نيب اهيلع رثع ىتلا ىرخاللا ةيرئثالا تافلخملا
 هابل المعتسم لظ دف ىناثلا ىنولوطلا جذومنا ١: اذه نا نظلا بلغأو ٠ الثم ىمطافلا

 ىذلا, ريغصلا ىبرغلا رصقلا نم اياقب ىف هدوجو ليادب ىمطافلا رصعلا ىتح رودلا
 : نش )إ هليجستب نيرع نسكام ىرثألا ىنع يذلاو < كلملا تس هتنبال هللاب زيزعلا هانب
 احبج رم ىمطافلا رصعلا ىلا اياقبلا كلت ةبسن ىف لوسيرك ذاتسالا هضراعو < ( 8
 كلذ شقانتسو ٠ 'هيأر ىف اقحم ناك زتره نا انيأر ىفو « ىكولمملا رصعلا ىلا اهتبسن
 + ىمظافلا رصعلاب صاخلا مسقلا ىف باتكلا نم ىناثلا ءزجلا ىف

 لوسيرك ذاتسالل ةيرظن عزعزتت ةعبرألا تانويالا ىذ طقسملا دوجو توبشبو
 نبك ىذلاو دجاسو تاواقناخو سرادم نم ةديدلا رئامعلا طقسم نا ”2١ اهف لوقي
 نم نؤوكملا طيطختلا نم روطت دف دق ىكولمملا رصعلا لئاوأ ىف رهظو تاناويا ةعبرأ نم
 كلذ ىف نكاسملا هيلع ىنبت تناكو ىمطافلا رصعلا ىف رهظ ىذلاو بسحف نيناويإ
 0 ىذلا ةنسلا سرادملل ىبويالا نيدلا حالص هسبتقا مث < يصعلا
 , لوسيرك ذاتسالا كسمتيو + ةيمطاقلا ةفالخلا ىلع ىضف نا دعب ىعيشلا بهذملا

 ىلع ىلع ايندك يا توا ىف ةعبرالا تانآويالا دوجو ىلا الاب ىقلي الو#ةيزظنلا هده
 ١ ١ نماخلا نرقلا ىلا وه اهنسنو طاطسفلا ىف ليرباج ريبلاو تحهب
 ىف ةعبرالا تاناويالا تاذ تاطيطختلا كلت موسرب ىنا نا دعب

 ب ال را ايم 7 ةكاقفلا
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 عيلوك قيابمحا عماج

 « ماع روقؤنم ) نولوط نبا عماج : عئاطقلا 141 : ش

 امانينا

 : نولوط نب دمحأ عماج

 ىف رصم ىف نونفلاو ةرامعلا ىلع ارمام ىف تندح ىتلا تاروطتلا ريثأت ىلحتي
 دوت ةدع افلا ديد ال واول نب دخل 2 لا 0

 درست 0 ريل

 * ( "44 : ص ) ىوصقلا ءارمحلاب ةبضهلا

 قانااكش نأ دعب (م مي15) ه 757“ ةئم هةعماج ءانب ىف نولوط نب ا أدب

 كلذ ديؤيو + (مههاله) ه6 ةنس ىف ءؤاني لمكو * مهب ركسملا عماج قيض نم هيلا

 رصم قى ىمالسالا نفلا : نسح دمحم ىكز © (1187) ئتولوطلا عماجلا : ضشوكع دومحم )١(

 5. ةوسضوب 2 وال ام )198 4 15 225 تاحول 4 ه6 ب له © 8 ص « (|97ه)

 < 556-56 صل جاع مم علق
 طمس معتم كك 1771: 1مم ةئددون6ع د هقتعو ةرمو. 216-208ز آل, ذهب آ, طاع هز ظللشم

 11, طط: 359-322, ذوق. 257-254, طاك. و4-6, 122 تععرسعلل : كل 5طمعع ةمعمتصع هع ةعمتارب

 ةطساتس معتم مو. 317-302, 15اهت. 64-61, طاق 66-72
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 قف

 نولوط نب دمحا عماج

 - للا 1 هب
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 يبت“ يبرت#
- 

 ربع 78

 « ماع روققنم ) نولوط نبا عماج : عئاطقلا 141 : ش

 ا

 : نولوط نب دمحأ عماج

 ىف رصم ىف نونفلاو ةرامعلا ىلع ارمام ىف تندح ىتلا تاروطتلا ريئأت ىلجتي
 طسوت: ةيضه قوف « ةميظعلا ةحاسملا كلت ىلع نولوط نب دمحأ هديش ىذلا عماجلا

 نيذلا ماشلا برع نم.ةليزج نب ركشي ةليبق ىلا ةبسن « ركشي لبجب تفرع عئاطقلا
 بونج ىف ةقطنملا ىمست تناكو ٠ ىبرعلا حتفلا ذنم هنم برقلاب تنكس ىتلاو اوملسأ

 * ( "48 : ص ) ىوصقلا ءارمحلاب ةضهلا

 نسانلا اكش نأ دعب (م مال) ى ام ةنس هعماج هاي ىف نولوط نيت ةمحا ادب

 كلذ ديؤيو ٠ (مهاله) ه7“ ةنس ىف ءؤانب لمكو « مهب ركسعلا عماج قيض نم هيلا

 رصم ىف ىمالسالا نفلآ : نسح دمحم ىكز © (14197) ىنولوطلا عماجلا : شوكع دومحم )١(

 تر جم كطكلا - قررت ل 181 ]1 2 1 تاحول 4 ه6 ب و © 0+ ص « (197ه)

 < 1560-151 صم جاع للم عرق

 ةامدوانكعو كح تقتعع آرمو. 216-208: 11, ذهب 5, طاو. هز ظفاشم
 رامات عمم 4 7ع: ةمع

 11, مون 359-322, اوم. 2ئ2-4و7ر طاق. وم-ة14, 122 5 تععم»مءلل : كل 3طمم ةععماس: نأ عمعتر

 ةاسسلتمت معطل معمم مو. 317-302, 11و. 64-61 طلق. 66-72.



 اديملا ( 0"
 ع ل 1 " اضملا مهعماد ىمسي نولوط نبا عماج ناك

 , هلاثبل ىليجستلا صتلا ةحول  نولوط نبا عماج : عئاطقلا  ؟5؟ :

 ةلظ تاندب ىدحإ قوف ةتبثلا سيسأتلا ةحول ىف ىفوكلا طخلاب لجسم وه ام

 ء10 ( روج : شر ةلبقلا
 نادملا ىلعو ركسعل ىلع فرسشت تناك ىتلا ةميضهلا كلت نولوط نبا رات>او

 ىطغيو ٠ نادملا عماجب نيحلا كلذ ىف ىمس دقف مث نمو « هرصق مامأ ءآشنأ ىذلا

 ةلامشلا : ,ثالثلا هتاهج نم هب طحت ىتلا هدول ا

 عماجلا 4 شّوكع دومحم 81 - 1 ص © ([59] نولوطا نب دما
 + 1١ ةحول ©« رصم يف صالسالا نقلا : نسح دمحم ىكذ



 نواوط نبا عماج

 ةدايزل لخاد نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجاولا 14( : ش

 558 - رصم ىف ةيبرعلا ةرامعلا



 2 م كرا : ىف ةيفوك ةباتك طبرشو (ددجم) ىبشخلا فقسلا + 557 : .٠ بشخلا 3

4533 



 ىوبنلا جذومللا ىلع نولوط نبا حماج طيطخن

 ةيجراخلا ةهجازلا ىف ةيحورم صو هف تاذ ةينح 141 : ,رش

 < فصنو ةندفأ ةتس وحن غلت ةحاسم ةيرغلا ةيبونملاو ةيبرغلا ةيلامشلاو ةقرشلا

 ليطتسم نم بيرق وهف هسفن عماجلا امأ * ارتم 107 هعلض لوط عبرم ةئبه ىلع ىهو

 : شش ) ارتم 1؟م وحن هيلع ىدومعلا علضلاو ارتم 1١4 وحن ةلبقلا رادج لوط غلي
 نم ارتم ١ وحن هحطس قوف هتافرش ةمق ىلا هناردج عفترتو ٠ 2 ( 7و٠ و 4

 ةيلامستلا ةهجلا ىف ىلامشلا رادجلا عافترا ديزيو ٠ ةلخادلا ةقوزألا ةضرأ بوسنم

 * ( 7844 : ش ) طقف ةهجلا كلت ىف باوبألا مامأ ملالس لمع ىلا اعد امم « ةيقرشلا

 فوشكملا نحملا نم نوكللا ىديلقتلا ماظنلا نولوط نبا دجسم طيطخت عبتو
 ىبرعلا ملاعلا ىف ادئاس ناك ىذلا طيطختلا وهو ٠ هب ةطبحملا ةفوقسملا تالظلاو

 < "58 : ص ) ةئيدملب هدحسم لوسرلا ديش نأ ذنم برغملاو قرشملا ىف ىمالسالا

 ظفلشر قر ظله. 257“ نإ 0

4"/ 



 1_2 يىبويللا جذومثلا ىلع عفاجلا كيطخت

 ياس وو <

 ١ ديوسسدع

 - 94: ض
 فوحجملا بارحملا

 ىف تاناويالا ىذ طقسملا روهظ دعب ىتح دجاسملل المعتسم ىقبو « ( 4 - 1 : ش

 11/٠ - ١/9 ( ٠ : ش < 78١ : ص رظنا ) < (م 18) ىرحهلا سداسلا نرقلا ىلاوح

 1 (.٠ ااا“

 «ةيفرخزو ةيرامعم حاون ةلمج ىف ريبك حضن حوضوب نولوط نبا عماج زيمتيو
 هرصانع ةوالطو هئانب بولسأو هميمصتو هعقوم راتخا نسح ىف جضنلا اذه ىلجتيو
 نم مغرلا ىلع « حيرص ىلحم عباط تاذ ةيصخش هل لعج امم « ةيرامعملاو ةيقرخزلا
 ٠ ارماس نم هنلا تءاج ةليلقلاب تسل تاريثأت دوجو

 دجاتسملا لثم عيزم ةنكيه ىلع ( 780 2154 :.ش ) نولوط نبا عقاجا ططخت
 دادقبو 2559 1! شا, ةفوكلاو ةرضبلاو <( 4.680 : ش) ةرونلل ةنكلا قف لكلا
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 نولوط نبا عماج طيطخن

 ءاهمظعم رثدنا ىتلاو < (”65 :ش) ريخألا هلكش ىف صاعلا نب ورمع عماجو طساوو
 عيظع ليطتس ةئه ىلع كانه فلد ىبأ عماجو ريبكلا ارماس عماج نم لك طخ امنيب
 تالظى ةقورألا تعزو كلذك «نولوطنبا عماج ةحاسم فعضنم رثكأ هتحاسم غلبت

 : ش ) ريبكلا ارماس عماج نم لك ىف اهءيزوت نع فلتخت ةقيرطب نولوط نبا عماج
 دجاسم ىف هيلع تناك امم اريثك برقتو < ( 158 : نش ) فلد ىبأ عماجو < (

 ٠ © هلع ناك ام فعض ىلا هعيسوت لق دادغب ىف روصنملا عماجو ةفوكلاو ةرصبلا

 غلي عبرم فوشكم ريك نحص نم ( 8٠ : ش ) نولوط نبا عماج نوكتي
 هيف ةلظ ربكأو * ةمبرألا هبناوج نم تالظلا هب طبحتتو ارتم 47 وحن هعاض لوط
 تاكئاب سمخ ةطساوب ةقورأ ةنمخ ىلا مسقنت ذا < ةلبقلا ةهج ىتلا ىه اهقمعأو
 ىأ < « تائدب » اهلمحت اببدم ادقع !١ نم نوكتت اهنم ةكئاب لك « ةلبقلا رادج ىزاوت

 ىأ <« ( 7و4 ءابومه ءالمو : ش ) رجآلا نم تدش طقسملا ةلطتسم ةيئانب فاتكا
 ىققألا اهعاطق ةدمعأ نم اهنم ةندبلا ىصاون نوكتتو ٠ قورحللا وأ رمحألا بوطلا
 تاحتف لمعت دوقعلا نيبو تاندلا قوق ءانللا لقث فذخو * ةرئادلا عابرأ ةئالث نم

 ةدصهع همه عساف : ةعامعماموتععطع 8ءوع ذم ظدكمع نمل ”1ةعملك-6ءطأعأ 11, 18. ()

 دقو ز 8.81.4. 11, مم. 52-33, 818. 24.

 ظ154



 ادن /
 لحلادلاو جراغنلا نم عماجلا تاهجاو فراخز

١ 

 ا

 ةدفان - 7.. : ش 1 م 0-5

 ةندب العا ىف

 لخاد ىلا هوضلا ضعب ةفاضا ىلع اضيأ دعاست ةببدم دوقع نم سوؤر تاوذ ةريغص

 تاكئاب ىف دجوي. ىذلا ماظنلا سفن وهو 8:٠ ( ٠ : ش ) ةقسعلا ةلئقلا ةلظ ةقورأ

 ٠ ( 78ه : ش ) طقف نيتاور نم اهنم لك نوكت ىتلا « ىرخألا تالظلا
 كلذكو نحصلا ىلع ةهجاولا ادع اميف < نيهجولا نم تاكئابلا عيمج تجوتو

 دوقعلا تاراطا ممق قوف ريس ةيصج فراخز نم طيرش « هلخادلا ناردحخلا هحروأ

 ديزيو ٠ فقسلا تحت عضو بشخلا نه طيرش وأ رازيا هقوف ىتأي مث < ةرشابم
 تايآ اهيلع تنك دقو ٠ فصنو نيرتمولكك ىلع تارازيالا كلت لاوطأ عومجم

 فقسلا نم ىقب امك © ( 785 : ش ) ةزراب هفورح طيسب وك طخب ةبنآرق
 فقس ناكو ٠ نمزلا عم تيلب ىتلا فوقسلا ةيقب ديدجتل اجذومن ذخأ هنم ضعب
 ةللطتسم تاوشح اهنيب رصحت ةيضرع تارمك نم نوكتي ةلظ لك ىف دحاولا قاورلا

 ٠ ( )ه5 : ش ) ليلق روغ تاذ ةقصالتم تاعبرم نم ةعومجم ىلا مسقنت

 81الف 11, 21. 102- 0
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 لخادلاو جراخلا نم عماجلا تاهجاو فراخز

 بحه انك * ش

 دوقعلا دحا نطاب

 2 ناي ىقفأ طيرشب ( 801 : ش ) نحصلا ىلع ةقورألا تاكلاب تاهجاو تنيزو

 1 27 1 او روز كو ردات ديلا عسل ىوتس اتيت
 صاخ . لكش تاذ تافارشب لصألا ىف تدوز دق تاهجاولا كال تناك اذا اه. فري الو

 جراخلا . لا ناردجل الملا تاياهنلا تدوز امنيب ٠ رثأ اهل يدي ملو دال ان
 لإ ةورد 0 « ةسدنهلا تاوشحلا نم

 ىمالشال ا اغلا يف لم اهل دجوي 1 0

 أ هبشنتا ا
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 (.8 : ش رظنا) ةيلصأ ةيسمش : نولوط نبا عماج - ؟.15 : ش



 ا هم ا سس سس سس سس ||| كس ل ىطبقلا هسدنهمو عماجلا ءانب نع ةحيحصلا ريغ رطاسالا

 ةلظ ىلع حلفت ةعبرأ اهنم « اياب ١96 ىلا عماجلا ناردج فش باوبألا ددع لصيد

 ةسمخو « نيتبناجلا نيتلظلا نم لك ىلع حتفت باوبأ ة ةهسخو ٠ نيبناجلا نم هلبقلا

 ىلا نآلا لصوي ربنلا راوجب باب اهيلا فاضي ٠ ةلبقلل ةلباقملا ةلظلا ىلع حتفت ىرخأ
 ىتلا ةرامال راد نيبو عماجللا نيب لصألا ىف لصي. ناك هنكلو « بارحملا ءارو ةرحح

 ةالص ىلإ هباهذ دنع اهب لزني ناكو « ةلبقلا رادجل ةقصالم نولوط نب دمحأ اهديش
 ةروصقملا ىلا بالا كلذ نم جرخي مث « ةحارلا نم اطسق ذخأيو هءوضو ددجيف ةعمجلا
 ةراما راد نم ام رثأ قبي ملو ٠ 27 ربلملا بارحملا راوجب ةبقلا ةللخ ىف هل تصصخ ىتلا
 ٠ هتروصقم وأ نولوط نبا

 ىف ةتس اهنم ٍناوبألا نم ددعلا سفنب عماجلا لوح تادايزلا راوسأ تدوزو
 تادايزلا باوبأ تعضو دقو اذه ٠ ىبرغل, ىلامشلا روسلا ىف ةعبسو نيبناجلا نم لك
 ٠ هسفن عماجلا ناردج ىف باوبألا روح.مم ىلع

 عونلا نم اهنأب عماجلا ناردج ىف ذفاونلاو ةقورألا ىف تاكلابلا دوقع عيمج زيمتتو

 لا لكك 11 ايش نككركا نم لفعألا ءرحلا ترتعيو ٠ نيزك رملا ىذ تيدملا
 عماجو مصتعملا رصق ىف ةماعلا باب دوقع نع كلذب فلتختو « سرفلا ةودح لكش نم

 نولوط نب عماج قيستو « ةعبرألا زكارملا ىذ عونلا نم ىهف ٠ ارماس ىف فلد ىبا

 * ةيحانلإ ءناع نم نولوط نبا عاج ىلع ارماس نم ريثأت نذا دجوي الف ٠ خيراتلا ىف
 نم الدب ةئانب فاتكأ ىأ «تاندب» اهدوقع لمحت ثيحب تاكئانلا .ءانب ةقيرط امأ

 0. 0 0 نم . ةلرطن] | اهنع تيور دقف ةيناوطسالا ةدمعألا

 قيقحت د برعلا نيخرؤملا ىلع



 3ث

 ةلبقلا رادج يف ةيلصا ةيسمش - 1.4 : ش

 ,غ



 ةلبقلا رادح ىف ةيلص' ةيسمش - 7.65 : ش 5

 ,« ةقفنلل هل قلطأو « هيلع علخو هقلطأو هنسحتساو هجعأف هل هروصو ترضحأن ه

 ء ٠ كل ءانقلطأ كلذ دعب هيلا تجتحا امو قفنأ : هل لاقف * رانيد فلأ ةئام هيلع ه

 1ع يلج وحده رح ىذلا عشولا,ىف ءانبلا ىف هدي ىنارصنلا مضوف »

 ٠ «2 ٠ خلا * هعيمج نم غرف نأ ىلا ىنبيو لمعيو هنم رشني »
 هنأ وأ < هنع لقن نمو ىزيرقملا ىلع تسد دق ةصق اهنأ ىف كشلا انلخادي الو

 نامم ةدع نمضت ىهف ٠ برعلاو مالسالا ىلع دقاح عجرم نم رصبت ريغب اهلقن دق

 نيدهطضم اوناك ىراصتلا نأب نيملسملا ريغ نوخرؤملا اهجوري ىتلا ةركفلاب لصتيام اهنم

 ىنعملا سفن لمحت ىرخأ اصصق دجن ذا ٠ ىمالسالا رصعلا ىف رمألا ىلوأو ماكملا نم

 نم كلذ ريغو ىكولمملا رصعلاو ىمطافلا رصعلا ىف ترج ةخيزات ثداوح ىف

 كلت ىزيرقملا ىلع سد نم هيلا فده قباسلا نم بيرق رخآ ىنعم كانهو ٠ روصعلا

 ىلع ءالسسالا دصقب مهسئاتك بيرخت نم نوناعي اوناك ىراصنلا نأ وهو ةصقلا

 سريؤاس اعاوز ىتلا ةصقلل ةئاث ةزوص ىغو < نيملسملا رئامع ىف اهمادختساو اهدمع

 ةيردنكسالا ىف سئانكلا دمع ىللع ءاليتسالا ىلا مصتعملا ةفيلخلا هاجتا نم « مفقملا نب

 اكدصَو ىتلاو © ارماس رثامع ءانب ىف اهمادختسال  تاذلاب رصم ندم ىأ 0

 ٠ ( 404 - ٠4ه : ص ) ءاطخأ نم اهيف ام ىدم

 )١( نص ؛ [ ؛ ج « ىريرقملا 1 518 ٠
 اه



 ل00 ال ارماس نمو نولوط نبأ عماج نم بشخلا ىف فراخز

 دجسملا رادج ىف باوبالا باتعا دحا نطاب - ؟.5 : ,رث

52-7 

 آرماس نم بسشخ ةعطق - 7.7 : ش

 فل



 ذب

 _اهبا ايطبق عماجلا سدنهم نكي مل 0-0200 . 0

 ةجاح ىف اوناك نيملسملا نأ وهف ىزيرقنا ةصق هنمضتت ىذلا ثلاثلا ىنعملا اما

 ٠ ةيرامعملاو ةنفلا ىحاونلا ىف ىراصنلا ةريخ ىلا

 رجآلاب تاندبلا ءانب راكتبا ىف لضف ىراصنلل نكي مل هنأ ىلع نهربي نكلو
 ارماس عماج نم لك ىف اهلمع قبس ةركف اهنا نم لص نه هانرث ذ ام ةدمعالا نم الدب

 فارع زاكتبا ىه لب < ىنارصنلا سدنهمللا اهعرتخي ملو فلد لأ عماجو ريبكلا

 رصانعلا ضعب ىف حضن: ىتلا ىرجالا ةفارعلا تاريئاتلا عم رصم ىلا هجم حجري

 ٠ هركذ ىتايس امك نولوط نبا عماج ىف ةفرخزلاو ةيرامعملا
 نأ لبق هنأ ىهو انهانتا تعرتسا ىزيرقملا ةصق ىف ةظحالم كانه نأ امك

 جاتحي دجسملا نأ افورمم ناك نولوط نب دمحأل عماجلا لكش ىنارصنلا كلذ رو.هي
 - قدملا نم ءىث اهيف ةصقل١ تناك اذا كش نم كنه سيلو « دومع هئامثلن' ىلا

 ساسآ ىلع لمع « باسحلاب هيلا اولصو لب « ءاوشع طبخ تأي مل ددعلا اذه نآ ىف

 ةدمعآلا ربخ لصي نأ لبق لب ىنارصنلا كلذ اهعضي نأ لبق دحسملل ةيطيطخت ةرئق
 ٠ هتامدخ ىل جاتحي ْنذا رمألا نكي ملو « هيلا ةيماخرلا

 ىنممو ٠ ةئدب 15٠ اهاندجوف تديش ىتلا تاندبلا ددع ىصحن نأ انل نع م
 اذا ىوصق ةياهنكأ دوم ىتئام نم رثكأ ىلا هناكئابل جاتحي نكي مل عماجلا نآ اذه

 ٍبارحملا ةدمعا ام . ةروطسألا كلن ىف درو امك ةئامثلث ىلا سلو « كلذ رمآالا بلطت

 «نرلوط نبا مايأ ىلا عجرت ةدمعأ ةعبرأ ايلاح دوجوملاف « نادومع امهنآ اهنع لاق ىتلا
 ةمالسالا رصم ىف ةفالا خيراتلا ةدكؤملا ةفوجملا بيراحملا مدقأ بارحملا اذه دعيو

 م2 (مومهن: ش

 هين نم اناحأ برعلا نيخرؤملا ضعب هيلا لصي ناك ام ىدم كلذ لك حضوبو
 اهلك اهب وأ « اناحأ اهرصاتع نم ريثكب .كشلا طيح ريطاسنأو صصق درس ىف ةببط
 ىذلا انحوبب بعارلا ةصق الثم اهنمو < دمي امف اهنم اددع فداصنتسو ٠ ىرخأ اناححأ

 وبأ اهاور ىتلاو < ىلامجلا ردب مايأ ىف ىمطافلا ةرهاقلا كدا باوبأ؟ىنب هناا

 ىراممملا للحتلا اهبذكي ىتنا ريطاسألاو صصقلا نم كلذ ريغ ىلا ٠ .ىنيمرألا- حلاص
 ٠ ةيخييراتلا ديناسألاو

 صاملا نب ورمع عماج ناردج اهتقيس دقف <« رجآلاب هيج راخلا ناردحلا ءانب امأ

 ىلامسلا رادجلا ىف اهنم ءازجأ ضعب ىقبو (مالا +) هوا“ 3 كيرش نب ةرئ اهانب ىتلا

 عماج ىف اهدوجو انحجر ىتلا تانديلا ةركف نوكت نأ دعتسن ال اننأ امك ٠ ىترشلا

 ءاحيإلا ردصم ىهو ٠ ( ما# 6/٠ : ص ) دوقعلا سفر ةمواقمل صاعلا نب ورمع
 8.1/لكشم 11, ذهب 257. ()
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فلا ىف تقجو رتولوقي نبا عمدج ضضفتخ وما ع
 لبق نم كالتس

ميمج تاكئابلا دوقع .عئاوق لمي
ثد# نم نولوط نبا عماج ىف اه

 ةركف اهنأ ىأ ٠ تل

 ىف ترهظ ىتلا ىرخألا ةريثكلا رصانملاب ةوسأ كلذو * ارماس نم تأت ملو ةيلحم

اج ىف كلذ لق تدجو,ةهباشم رضانع ريثأتب نولوط نبا عج
 « صاءلا نب درمع عم

 ىمابعلا روصنملا مايأ ىلإ عجرت تاندبلا ةركفنإف ناحل لك لغوزاف عركو» ئدس ذك

ىف دجوت نيس (ننج.: شالق نسي عل ا
 ٠نحصلا ناكدأ 

 ىتلاو « ةيسدنه ةفرخز لاكشأب ةغرفم ةيصج حاولأي .ةفاوثلا ءلم ةركفو

ماج ىف ةذفان نونامث اهنم دجويب
ا رضعلا ىلا عجرت نولوط نبا ع

 < رككيملا ىمالسال

 - 151/5 شر) (مالا هز فقب هس ققفال ىودألا عماجلا ىف اهنم لثم مدقأ دجوب

 نيناستلا نم نوكي نا:لمتجيو 2 صل نسأل للا نم كك سا

ش ) نولولع نبا رصع ىلا اهتينسم نكمي ليت نول را ا ا
 : ن

 ىمطافلا رصعلا لثم ةرخأتم روصع ىلا بسنيف ىقايلا امأ < 40 ( موو _ س.ب

هيلع قلطآ ىتلا كفاوتلا ىهو ٠ ىكولمملاو
 دعب ةصاخبو « دعب اميف « تايسمشلا » ا

 ٠ 1" فرخ عيزوت ىف نوللا جاجزلا نم عطقب المت اهتغارف تحبصأ نأ

 ايلط امباط تبستكإا ىتلا ةيانلأ فراخرلل ىف ءزد ا 1 حضتي نكلو.

 باتعأ نطاوبب وتتم ةينفسا حلول نت لارا كا ىف ايدي رجت

 ١ ه8 قباطت "'' ( 5 : ش ) ةعطق اهنمو ٠ نولوط نبا عماج '

فراخزلا ىف ارماس بولسأ حضتي كلذك : 7
 نبا عماج ىف ةيرامعملا رصاشلاو 

 « اهنطاوب ىفو تاكئابلا دوقع لوح تازاطالا 3 ةيصحل : اه

 - © 998 : ش ) ذفاونلا تاحتفو تاندبلا ىصاون

 ( 758 : ش ) فوجملا ىسن

 ىلع حلطساو ا

34 

 ماع
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 ةنذلملا <« نولوط نبآ عماج - ؟.8 : ش

 ةدايزلا ىف تديش ىتلا ةيلاعل ةنذثملا نيوكت وه ارماس ريثأت هيف ىلحتي ام مهأو

 ىعأ ىلا دعاصلا ملسلا دوجو ىف ةصاخبو < ( مل « ؟91 : ش ) ةيبرغلا ةيلامشلا

 عيمج ىف عبتم وه امك لخادلا نم سلو جراخلا نم ةئذئملا ندب لوح فتلي وهو

 لامش ىف فلد ىبأ عماجو ارماس ىف ريبكلا عماجلا ىتنذثم ادع ىمالسالا ملاعلا نذآم
 عافترا ىثلث وحن نأ ىف امهنع فلتخت نولوط نبا عماج ةنذثم نأ ريغ ٠ ةنيدملا كلت |

 *« جراخلا نم هلوح ملسلا فتلي لاز ال ىناوطسا ءزج هولعي « عالضألا دماعتم اهندب
 قوف نم ءادتبا هلك اريدتسم فلد ىبأو ارمام ىتيولم نم لك ىف ندبلا عفتري امنبب

 ء/4



 ةدودسم ةلفانو ةنذلملا ةرطنق نطاب ل 7.01 : ص

 ءزجلا نوكي نأ بجنع نهو ٠ ايلعلا ةياهنلا ىتح عافترالا ةليلقلا ةعيرملا ةدعاقلا

 نم ىروشألا تاروقيزلا ىلا هبسثلا ىف برقأ نولوط نبا عماج ةنذثم نم لفسألا

 ٠ ارماس ىعماج ىتبولم

 تنلاسأ نم. تاريثأت ةلمج نولوط نبا عماج ةنذثم ىف جرتمي هنأ انيأر ىفو '

 ٠ برغلا نم رخاو قرشلا نم دفاو ضعبو ىلحم اهضعب 7 ةفلتخم ةيمالسا ةيبرع
 دماعتملا محضلا ندبلا ناف قارعلا نم هتركف تءاج ىذلا ىجراخلب ملسلا ىلا ةفاضالاف
 ةدحاولا زاتمنا ذا « ىمالسالا ىبرعلا برغلا ىف نذآملا نيوكتب ةقيثو ةلصبوذ عالضألا

 ةمماج © بادآلا ةيلك ةلجم) ىراممملا اهنيوكت ىف ىاو ©« نولوط نبا دجسم ةئذلم : انلاقم رظنا )١(
 . ةحول ]8 © لاكشا 5 ٠ 184 117 : ص (1؟81 ويام) ١ : ج ؛ 14 دلجم ؛ لوالا داؤف

 ظ1مخ



 ا ا ا مال ا عا قلك نولوط نبا عماج ةنللم

 ش ) ةبف ءولعت قسوج هقوف عضويو « ةمّقللا برث ىلا عفترب لاع مخض ندب اهنم
 6 نبا عماج ةيذثم ةدعاف ةفكوأ نم لك ىف دجوي هنأ كلذ ىلا ةققأ 107

 سرغلا' ةودنس لكش دقت اهتم لكلا  نيدودص ىأ ب نييمهو نيتذفان نم ةعومجم
 ةيرامعم رصانع اهلك دومعلا جاتو امهادقعو ناتذفانلاو 8*١" ( ٠ : ش ) دومع امهنبو
 دقو اذه ٠ سلدنألاو ةقيرفا لاهش قف ىمالسالا ىبرعلا برغملا اهب زيمت ناك

 نه ةرطنقلا لمحيو « عماجلا حطسب اهلصت ة ةرطنف ةنذثملا عم تفولا سفن ىف تديش

 نطو نعمك عشك نش ) اضيأ سرفلا : تتر و

 تقو ىف ةديض دق ةنثلاو ة ةرطلا نأ دكذب اسو + سانألو يي كاش يف

 ةرطنقلا ءانب ةداه نأ امك <« ةروصلا ىف حضاو وه امك عماللا رادج ىف تقفاونلا
 ٠٠ رجآلاب عمالا ناردج تدش امنيب « توحنملا رجحلا ىه ةنذثلاو

 ىف اضيأ دهاشي هنأ ىمالسالا ىبرعلا برغلا نم ريثأتلا اذه دوجو ززعي اممو
 ةرطنقلاو ةنذثلا هيف تديش ىذلا تقولا سفن ىف اهلمع مت عماجلا نم ىرخأ ءازجأ
 4 ١ * بارحلملا ءارو ةرجحلا فقس ىف ليلق دعب ىرتست امك

 هب ىهتتت ىذلا نمثلا قسوجلا ىف رضم ىف ىلحملا ىرامعملا بولسألا ىلجتي من
 : ىف فرعت ةعلضم راكم و امهولعت نيقباط نم نوكتي وهف ٠ اهالعأ نم ةنذثلا '

 3 3 - 7 لكش ناكو 00 . ( 61: 192 0 ا » ىلحملا ىرامعملا حالطصالا

 ةرتفلا لاوطو ىبويألا رصعلا ٍرخاوأ ذنم“ رصمه ف دئاسلا بولسألا وه هقوف ةرخدأاو

 ل اذا ةيرامعم ةلدأ د .٠ ااا 0 نم 3



 «فرطلا - ؟1. : ش
 ةنذئملل ىولعلا

 مايأ ىف تب ةميدق ةنذثم اهتقبس دف ةنذشلا هذه نأ هيف كلش ال اممو
 ةوزو تقلي ناك هنأ نولوط نبا نع هضنا نحول فور دعف 2 نولوطا ق0 دا
 ىلع هنذثملا دش نأ سدنهملا نم كلظف 7 ضاطرقلاك تحصأف اهدشو هعبصأ لوح

 نيخرؤملا .ضعب اهددري ناك ىتلا ةلابخلا صصقلا نم ىرخأ ةصق ىهو « اهطمت
 اهنيوكم ناك ةئدثم دش دق نولوط نبا دمحأ نأ ىلع اهنم لدتسن اننأ ريغ « ءامدقلا

 م9 ارماس ىف نيريبكلا نيعماجلا ىف اتدش نيتللا نيتيولملا لكش نع دعبي ال ىراععملا
 صر/؟ اج : نساحملا وبا © 547 نص[ ج : ىزيرتملا © 156 ص( ج : قامقد نبا (1)

 .أ6-4١

 كلدكو ارماسس عاج .ءاثب ىلع عماجلا اذه ءانبو : ىليام ةقباس ةيآور نع قامقد نبا' لقن ([)
 ذا صنلا سفن (م /٠ فى 104 ةنس قوت) ىعاضقلا نع ىربرقملا لقنو ٠ 118 ضر ج « ةرانملا
 . 045 صر/6 ج « « ةرانلا كلدكو ارهام عماج ءانب ىلع هانيو ١ : لاق

 ل



 نولوط نبا عماج ةندئم

 ىلا رضحي نأ لبق ةنئيدملا كلت ىنف هتماقا ةدم لاوط نولوط نبا امهدهامشي ناكو

 قرظت دق رجآلاب ةئم تناك ىتلا ةميدقلا ةنذملا نأ نوخرؤملا ركذ دقو اذه ٠ انت

 رضا ةلاحرلا فئارط نمو ٠ مكاحلا مايأ ىف اهنم ريك ءزج مدهتو فعضلا اهبلا

 < نوعا مكاحلا مايأ ىفو » : لاق نولوط نبا عماج ةنذثم نع هاور اه ىسرافلا ورسخ

 « نولوط نبا دافحأ ( دجسلا ىأ ) هعاب ( رصنتسملا ) ناطلسلا اذه دج « هللا ٠

 « * عبت مل اهنأ ةجحب ةنذثملا مده ىف اوعرش ةدم دعبو ٠ ىبرغم رانيد فلأ نينالثب

 « : اوباجأت ؟ هنومدهت فيكف دجسملا اذه ىتومتعب دقل : الئاق مكاحلا مهل لسرأف »

 | ارتاح هالك ناكح فلا ةتبخ مهاطأت ٠ ةنذثلا عب مل نحت ه

 نم اينكس ناو يكب ةكاشم تلك ةتدكلا هذه نا لات قعبتملا نأ رك ذل دج

 < (ع ةيد) ع 8/6 ةتس ىلاوح ىف رصم راز ىمدقملا نا فورعملا نمو ٠ 99 جراخلا

 00000000 0010700041211 اس تكد اعداز ىلا داللا نيش كلذو

 ٠ هب اهءانب نيجال ناطلسلا ددجي نأ

 لكش ىلع ةذوج وأ ةياهم ةثذكلا :لعأي. ناك ةنأ نيخرؤملا ناوقأ نم ا

 7 < سمسشلا عم قود تناك اهنأي ةصق اهنع نووريؤ ٠ « ىراشع » وأ ةريغص ةنيفس

 1« عبزلا نارود عم رودت اهنأ ةقتْلاو ححص ريغ هنأب كلذ ىلع ىزيرقلا بّكقعي و

 شآ 0 ا ل ولالا ماكل كلا كأد
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 ءاضيملا 

 ىف

 طسو

 نحص

 عماج

 نبا

 نولوط

 عماودبلا نعص طسو ىف ه اسابملا



 ةندلملا خيرات

 رونألا عماج نأ ملعن نحنو + هللاب زيزعلا هدلاو ةافو دعب هلمكأ ىذلا وه هنأل همساب

 هناردج تديش امك <« ىبرغلاو ىلامشلا هكر ىف رجحلاب ناتندثم هل تدشن دق اذه

 رصآت (نعاؤمألا نقتل دق هنأب نظلل وعدي كلذ لكو ٠ رجحلاب اهلك ةيجراخلا

 رو نم نولوط نبا عماج ةنذئل مكاخلا ءارش ربخ نع اهاور ىتلا ةصقلا ىف ورسخ-
 ٠ مكاحلا سلو هللاب زيزعلا وه اهءانب داعاو اهارتشا ىذلا نأ ربخلا ةحصو

 مث ىبويألا لماكلا رصع ىلا ةلماكتم تيقب دق رجحلاب ةديشملا ةنذثلا هذه لعلو
 « نيجال نيدلا ماسح ناطلسلا مايأ ةثلاثلا ةرملل اهؤانب دععأف « اهلا فعضلا قرطت

 ٠ نآلا ىتح ةيقاب تلازال ىتلا ىهو

 لو تايرظنلاو ءارآلا كركي كلا بتسق اذهإ هنآ. نك ذلاب نيدج وه اممو

 ىتلا ةلصألا ةئذثلا اهنأ ةرامعلا وخرّؤمو 11 10 فب مينو دقن ةيدقلا هذه خيرأت
 : هطقسم نوكملا وه اهف ىلصألا ع ءزجلا نأ ىلا رخآ ضعب بهذ امنيب عماجلا عم تديش

 1 لا ملسلا ىلع نايوتحي نيذللا نيءزللا نم ىأ ةناوطسالا نم مث عبرملا نم
 20- حب * رخأتم رصع ىف افيضأ دق امهناف نايولعلا ناقسوجلا امأ « جراخلا نم

 *ىمطافلا رصعلا ىلا اهنم ىولعلا ءزجلا وأ اهلك ةنذثملا بست نم ءاملعلا نمو

 ةريدتسم ةميرلق ةنذثل قالغ الا وه ام عبرلا ٠ 1 لا ا ل د

 ندبلا بجحي مل عالخألا دماعتلا فالغلا كلذ نأو < ارماس ىف ةيولملا ةنذثلا هبست

 تماق دقو ٠ فالغلا ولعت ىتلا ا ومسإلا وخل ةلما|رج كرن لب هلك ميدقلا ريدتسملا

 ىف نيتيبونجلا نيتقفانلا ىف كنه آب هن سنلا هده ١ د كح قيقحتب ةبرعلا راثآلا ظفح ةرادا

 كوب قع ردك نرتب رد ع فعكلا كي قبع لا افا اه يزل ندبلا

 : 0 نك انك ولأ نم حصاف « ةدوجوم ريغ اهنأ تبثف عالضألا دماعتملا ءزحلا

 3 ةلتك اهضعب عم ب 2 4رتغأ ءازبجأ نم . هولعي امو وه 0

 ارك“ تعب دو كول



 قاسم < ةاضيلآ م12 +

 * ةاضيملاو ةراوفلا

 ولعت ةراوف عماجلا نحص طسوب ناك هنا لقو

دومع رشع ةلمااهب كلحيو دمع ةرشع لع موت اهفاوع
 نم اهلكو اهيئاوج ىف ا

ةبقلا تحتتو « ماخرلاب اضيأ اهتضرأ تشرفو « ماخرلا
 ىف نارتم اهرطف ماخر ةعطق 

 ةنس ىف ىمطافلا رصعلا لئاوأ ىف ةراوفلا كلت تقرتحاو ٠ ءالاب رو هارت انطق

 ءانب (موو6) ىو ةنس ىف هللاب زي زعلا

 عيمج نم ةكبشم ةهذم ةق اه

 رمأو + ءىش اهنم قبب ملو (مهين) هس“
 نب ورمع عمال هسفن ةفيلخلا كلذ اهب رمأ ىتلا ةراوفلاب انركذي امم ٠ © اهريغ

 * ( 5975 : ص ) ضاعلا

 ةأضيملا تناك لب ءوضولل ةمدختسم نولوط نبا عماج ىف ةراوفلا نكت ملو

 ناردج ىلع ةظفاحم كلذو « ةئذئملا راوجب ةيبرغلا ةيلامشلا ةدايزلا ىف موقت ةميدقلا

 ٠ © هلخادب تلمع اذا ءملا نايرج نم راضت نأ دحسملا

 فاعسال ةدحو هبشي ام دادعاي نولوط نبا رمأ ةميدقلا ةأضملا كلت راوحبو

 © مدخلاو ةيودألا اهف لمجو « ةعمجلا موي اهيف رضحي بببط ديب ىلع نيلصلا

 - 01# : ش ) ةراوفلا كلت ناكم ةيلالا ةأضملا نيجال نيدلا ماسح ىنب مث

 نم ةكمس ناردج هلو ارتم ١4 وحت هعلض غلب عبرم ةئيه ىلع اهطقسمو ( 18

 017 :.ش) ءوضولل ءاملاب ألي نم ضوح لخادلانم اهطسوتيو «توحنملا رجحلا
 ٠ نيزكرم وذ ببدم دقع اهل ةلاع ةضيرع باب ةحتف ةجراخلا ناردجلا نم لكبو

. 

 * 381-134 ص ؛ 5 ؛ ج « ىريرقملا ؛ ![؟ ص ؛ 6 : ج « قامتد نبا.(
 .ءا4 ضصر/6 ج5 ىريرقملا < 11؟ صر( ج : قامقد نبآ 09 ,

 كل



 ل

 ةاضيملا ةبقل ةلماحلا تاصنرقملا « نولوط نبا عماج +05 : ش

 ٠ لخادلاو جراخلا نم طالملاب تيسكو رجآلاب تيب ببدم اهعاطق ةق ىنملا ىطغيو

 ءارتم## وحن اهتمق ىف ةساحنلا ةذوخلا ةياهن ىلا نحصلا ةيضرأ نع اهعافترا عليو .

 ةدعاقلا امأ + ذفاون ةنامت <« ةدعاقلا ىلع زكترملا « اهنم ىناوطسالا ءزحلا ىفو

 عبرملا لوحت ىتلا لاقتنالا ةقطنم ىلع ىوتحتو < رجآلاب اًضيأ تبنب دقف ةبقلل ةعبرملا
 تافطش ةثيه ىلع عبرملا ىصاون لمعب كلذو « ةبقلا هلع زكترت ىولع نمثم ىلا لفسألا

 نم فوفص ةعبرأ نم لاقتنالا ةقطنم نوكستف لخادلا نم امأ « جراخلا نم ةجردم
 العلا اهدوقع زرت « حطسم اهضعبو رئاغ فوجم اهضعب تاشح ىهو < تاصن رقملا نم

 هلوحتو عبرملا طقسلا نم فوفصلا دنت ثيحب « هولعي ىذلا اهنم فص لك لمحل
 (٠ #18 : ش ) ةبقلا ةرئاد ةيادب هقوف ىتأت عالضألا ريثك ملظتنم علضم وأ نمثم ىلا

 امه « لخادلا نم ةبقلا, ةبقر لوح ىكولمملا ىخسنلا طخلاب ءوضولا ةيآ تبتكو
 ةيرامعملا اهرصانعو اهئانب بيلاسأ نأب ةأضملا هذه زاتمتو ٠ اهئانب نم ضرغلا حضوأ

 ىبرسعلا برغلا نم تاريثأتل عضخت ملو < ةصلاخ ةيلحم اهلك ةيباتكلاو ةيفرخزلاو

 نيدلا ماسح ناطلسلا مايأ عماجلا ىف تديسش ىتلا تادحولا ىقاب لثم ىمالسالا
 * نيجال

 اجا



 || ٍبارحملا قوف ةبقلا
 م ست للا

 بارحملا ةقطنم قوف ةبقلا © نولرط نبا عماج 514 : ش

 : بارحملا قوف ةبقلا

 ىلع بارحملا قوف تعضو ىتلا ةبقلا لمع عماجلل نيجال ناطلسلا ةرامع تلمش

 ليوحتل بشخلاب ةوسكملا تاضصنرقملا نم تاطح اهلخادبو « جراخلا نم ةعبرم ةدعاف

 صجحلا نم تايسمش تاصنرقملا نيب تعضوو « ةبقلا ةرئاد هلع زكترت نمثم ىلا عبرملا

 (٠ 14# : ش ) صلاخلا ىلحملا ىكولمملا عباطلا تاذ رصانعلا نم اهلكو *جاجزلاو

0. 

 ريو يا ١ ا + 7 مجيب جبان:  ءاجيش سل
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 بارحملا ءارو ةرجحلا

 بارحملا ءارو ةرجحلا فقس ب 52 : ١6

 : بارخملا ءارو ةدوجوملا ةرححلا

 ناك هنآ حجري ىذلاو رين راوجيب دوجوملا بابلا ةرجحلا هذه ىلا لصوي

 اناقب ىلإ عجرت:ةصاخ ةيمهأب. زيمتت ةريغص ةرجح ىهو + ةرامالا راد لا لكر

فارطأ ةيبشخ ليباوك هلمحت زراب فنط هنم ىقبو اهطفي ناك ىذلا فقسلا
 هبشت اه

 نرتتلا الإ دج وي زل عرب نم وك 816 2 فان تاوذ تائاويح. .سوعر

 ىمالسالا ىبرعلا برغلا نم الا اهعئاص نوكي نأ نكمي الو < سلدنألاو ىمالسالا

 | ىو < ( م !885) ع هذ ةنم ىف نيجال ناطلسلا لامعأ ىلا نذا عجرت ىهف

 نمض تديش ىتلا ةئذثلا ىف اهانيأر ىتلا ةيسلدنألا ةيبرغملا تاريئاتلا دوجو دكؤت

 0-06 / : ٠ هلامعا

 اشيا رظناو < +  ثولوط نيا دجسم ةندثم» انلاقم رظنا (1)

مت معمم ذه ةهرمار مم. 3-35و, (8دلل هك ع وع انلاحكتت
 7ع ةعامستع ةمكاسعممعد هد ق

 26 11, 266. دوكور مم. ةدوور سانط وذ ةونععو ةمل ت7
 رفعوا

0 
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 رعب

 ةجيو

 ةيكأ . تيان ى :
 نيبجال ناطلسسلا ربثم

9 0 
 يو

 عماحلا 1



 ربنملا نم ليصفت - ١07+ : ش

 ا

 ىرهاظلا عماجلا ىلا هلقن دعب نمزلا عم رثدنا رشب هعماج نولوط نبا داوز

 ةنس ىف نيجال ناطلسلا لمع نم وهف ىلاللا ردنملا امأ « © لينلا ءىطاش ىلع ةاشنملاب

 60000 لا تر او جلو ىف لكس وم انك بور هدو

فولأملا ماظنلا هنيوكت ىف عبتيو < بشللا نم ربا
نيتفلض نم نوكملا هباب ثيح نم 

 

 ملالسلا ىلا ٍباللا ىدؤيو < ةريغص تافاربش اهولعت تاصن رقملا فوفصب جوتم راطا ىف

 لك نادودسم نانناج ريثمللو ٠ ىولعلا قسوجلا تحت مامال, ةسلج ىلا دعصت ىتلا

لا نم نيزبارو هولعي ثلثم ةّئه ىلع امهنم
 مدلل هجولا قوحوو تاطرحلا بشخل

 تاوشحلا تعمجو ٠ رفحلا ةقفد هيا فراخز اهلع ةريغص ةيسدنه تاوشحب ثلثملل

 اهعمجت نم نوكتيو « تالح تاذ ةمشخ تاباصق وأ <« تاناق د ةطساوب اهضعب عم

 ىمالسالا ىبرعلا نفلا هب زيمتي ىذلا ىمحتلا قبطل, اهماوق ةمظتنم ةسدنه تادحو

نو ىبويألا رصعلا ىف هروهل أدب < ( س19 : نش ) نونفلا نم هر نود
 ايمن جض

 م اهل رصح ال الكشأو اعاونأ هنم نوملسملا نونافلا ركتباو ٠ ىكولمملا رصعلا ىف

 صصخملا ءزجلا ىف ىرتس امك
او هئع ةريثك تاوشح تيهن دقو: + :قراخزلل

 ترشم

 ددجو هئاكم ىلإ اهضعب ديعأ م © ًايووأ فحاتمو تاعومجم ىف
 ساسآ ىلع رخآ ضعب

 ٠ ةيلصألا تاوشحلل اهلع لوصحلا نكمأ ىتلا روصلاو موسرلا
 دس سيرسل اص 2

 رمل اا

 ظماسومأم : ةعو 8مم عام عمو. 53
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 عماجلا راوجب ةرامالا راد

 : عماجلا راوجب ةرامالا راد

 رادسج قصل ةرامالل ًاراد ريبكلا هرصق ىلا ةفاضالاب ىنب دق نولوط نبا ناكو

 ناك ىتلا ةقطنملاب ةطيحملا ةروصقملا ىلا هنم جرخيل اباب هيف حتفو « هعماج ىف ةلبقلا

 ىئذلا ربنملا نآلا اهنم اءزج لتحي ىتلا ىأ < بارحملا راوج ىلا عماجلا ىف اهب ىلصي
 +: قثاا ئآ نولوط نبا ةروصقم نم قبي ملو ٠ نيجال نيدلا ماسح ناطلسلا هلمع

 بهذ اذا اهب لزني ناكو < روتسلاو شرفلاب اهنيزف ةرامالا رادب نولوط نبا ىنعو

 تبرخو ٠ ©7 هباي' ريغيو ههوضو ددجيو اهيف سلجيف « عماجلاب ةعمجلا ةالص ىلا
 نيسساملا دنجلا دئاق بناكلا ناميلس نب دمحم دي ىلع عئاطقلا نم برخ اميف رادلا هذه

 ٠ ةينولوطلا ةلودلا ىلع ىضق ىذلا
 افق

 ضعب هف دحنأ لاو نولوط نبا عماجب لمعت لوسسرك ةاتسولل ىأر كانهو

 « مينأ ىقارع ىبنجأ ءاثب ةديدع ىحاون نم نولوط نبا عماج نا » : لوقي ذا م ةالاغملا

 « نيفارعلا عانصلا نم ريك ددع هيف مدختسا دف نوكي نأ دب الو « رصم ضرأ ىلع 3

 « نولوط نبا ناف < بحعلل اذه وعدي الو ٠ صخلاو سثحخلا ىف هفراخز لمعل »

 « دق هنأ اوعمس امدنع قارعلا نه فولأ هعبن دق هنأ كش الو قارعلا نم هاج دق ه

 « كلذ ىلع ىلع عطاق لالد انيدلو © لبق نم مهنم ريثك دجوي. ناك هنأ ريع + ٠ مكحلا ىلوت »

 * نسسنملا ناضأ دحأ رف (م451) هفإلعإ/ ةنس وحن ىف هنأ ةيادلا نبا انل ركذي ذا »

 « رعش مل ىتح « دادغب نم سانلا نم اريبك اددع دجوف ايفختم رصم ىلا (ىساعلا) »

 * 99 « ةئيدملا كلت ىف هرمأ فشك نم نامأ ىف .هنأب.ه 3

 2ع وتدوم م ىطاخ ساسأ ىلع ماق هنأل تاتا أولا اذه بباديؤد#



 ١ عماوجلا تاحاسم ساس ىلع ةمصاعلا ناكس دادعت ريدقت

 هن رصملا "رايدلا ةمصاقا  طاطسشنلا رصم ىف ةمماخلا دجاسملا ددع حبصأ مث

 كلذ 0 ةعماحلا هاكتللا نأ ائملع اذاف ء نولوط نبا عماج ءانب دعب عماوج ةيول

 زيا لاقطألاو ءاسنلاو ىضرملا الا اهئادأ نع فلختتي ال اجاو اضرف تناك تقولا

 + نولوط' نبا تقو ئف ةميضاملا ناكساودع لاس ردا ل ل < نيملسملا

 ٠ ىمطافلا حتفلا لبق ةالولا رصحت ىف اهراهدزا ةمق 38

او رثم نم برقي ام لفشب هتالص دنع صخيشلا نأ فورعلا نمف
 وأ عيرم د

 ىأ ) حطسم رتم 00 ا وحلا مالا نب ربع عنا حالم كنا ودع عقلنا

 ءةقباسلا ةحاسملا فصن ىلا لصت ىتلا تادايزلا اهلا انفضأ اذاف < (ارتم واله«

 هيواسي ناك ركسملا عماج نأ انضرف اذاو * حطسم رتم 9ر٠٠ وحن ةلمجلا حبصتف
 انف انعمج اذاو « حطسم رتم ؟9هر٠٠٠ هتحاسم غلبت نولوط نبا عماج نأو « ةحاسلا ىف

5 

 مء١ر٠٠*ء ا وحلل سقت حطسم رم الهر٠*+*+ وحن عومجملا 2 اهلك تاحاسلا

 ءاسنلا .نأ انضرف اذاو « نيفلابلاو لاجزلا نم نيلصملا نم صخش 2 لا 9

 كلذ فمض نم رثكأ نوغلس نيملسملا ريغغو ةالصلا ىلع نيرداقلا ريغو  لافطألاو 9

 ؟ةهءر*٠+ نم برقي ناك تقولا كلذ ىف ةمصاعلا ناكس ددع نأ ىلا انلصول « ددملا 1

 غلبت اهتحاسم تناك ىتلا ةمصاعلا نولغشي اوناك 0 نويم عبد وأ 6 ةمسن 3

 ةئا ىلاوح و

 م 0 -

 ةعبره تارتموليك “ةنامث وحن 3

 بسحف دجاسلا ا ىوس اهب نكي 0
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 نولوط نبا هايم رطانف

 : نولوط نبا هايم رطانق

 نآلا فرمت ىتلا هاملا رطانق وه رخآ اماه ايرامعم ارثأ نولوط نب دمحأ كرت

 قييررطلا سفن نم اهلا لوصولا نكميو * ( 5808 577 : ش ) « مامالا ىرجمب ٠
 عراسشلا ىف راس اذا ءرملا نأ كلذ « رضاخلا تقولا ىف نيتاسبلا ةفارق ىلا لصوملا
 ةيواحطلا عراش ىف لخدي مارتلا ةياهن ىلا لصي نأ لو ىعفاشلا مامالا ىلا لصوملا

 نيرتموليك نم برقي ام دعبو « ىدركلا عراش ىف نيميلا ىلا فطعني مث « راسبلا ىلا
 اذه نم © رتمولك بفصن وحن دعب ىلع اهب لصتملا ذخألا جربو رطانقلا هل رهظن
 ٠ ( مو» : ش ) ىداعملاو نيتاسلا ىلا ىدؤملا عراشلا

 ةرخص ةفاح دنع دشو . اكسامت ةقالا ءازجألا رثكأ وه اذه ذخألا جربو

 وحن هجتيو رخضلا نم عطتقا ربغص داو اهنم جرخي ةطقن دنع ضرألا نم ةزراب

 ٠ نيتاسبلا ةيرقل بصخلا لهسلا
 هسناج ىلعو « ءامسلا ىلا حوتفم غرقم رثب اهلخادب رجآلاب ةديشم ةلتك جربلاو

 امهنم ءاملا بحسيو < نيمسف ىلا رثبلا مسقنيو ٠ ( 584 : ش ) ناوبف امهيطغي ناتفرغ

 عضو ىرجم ىف هنه ريس مث « جربلا رهظ قوف ىرجملا ىلا هناعفرت نيتفاس ةطساوب
 جربلا بناج ىلع ةجرد ١4٠ غلي فارحتا ىف جربلا نم جرخت ىتلا رطانقلا قوف
 لامشلا ىلا ىبرغلا لامشلا نم رطانقلا ءاجتا فرحتي ارتم ١7 وحن دعبو « ىلامشلا

 ىلا ليمب لاّمشلا وحن !رتم 1787 دعب ىرخأ ةرم فرحني مث < برغلا وحن ليلق ليمب
 رثكأ نآ ريغ ٠ ىتاولخلا اغأ نيهاش ةنذتم وحت مقتسم طخ كلذ دعب دتميو < قرمثلا
 ٠ ( مب : ش ) ةبرخ ةلاح ىف حبصأو مدهن دق رطانقلا هذه دوقع

 انمندل

 « رطانقلا ديت نم مساب قلمتي اميف ىزيرقلا ىلع سبتلا دق رمألا نأ ودبيو
 ةنس ىف هنبا نفد امل بويأ نب ركب ىبأ لداعلا نب دمحم لماكلا كلملا نآ ركذ دقف
 < هربق ىلع ةقلا ىنبو <« ىعفاشلا سرد“ نب دمحم مامالا ربق راوحب (م711١) 04

 نارمعلا ةدايز ىف اسم كلذ ناكف < ةلصتم رطانقب سشبحلا ةكرب نم ءاملا اهل .ىرجأ
 اهنأي كشلل الاجم عدت ال نيتاسبلا رطانق ءانب ةقيرط نأ ريغ ٠ © ةفارقلا كلت ىف
 نب دمحأ ىلا رطانقلا ةبس' حجري. امم نولوط نبا عماج هانب بولسأب لاصتالا ةقينو

 ةةسستمعمعتك : © ١1 ةحول «© 55 "6 نص « رصم ىف ىمالسالا نفلا : نسح دمحم ىكز )١(

 ى "اع : ]مع ةلاموهانمعرب 1, مو. 122, 209 ز 11, 81. 3 ز 18.8. 11, 28. 332-329, 718. ةهفر
 : ام 94.

 .ا181 : ص © 5 : ج « ىربرقملا )١(



 ءهابملا دخام طقم

 طقسم « نولوط نبأ رطانق هايم ذخام
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 رطانقلا ءانب ةروطسا

 نأ عماجلا كلذ ءانب نع هتصف نم ءزج ىف قدص دق ىزيرقملا نأ ئأ + نولوط

 هالالإ# ةنس لبق ىأ « لبق نم رطانقلا كلت ىنب ىذلا هسفن وه ناك هانب ىذلا سدنهملا

 ناك سدنهملا نأب ةصاخلا ةصقلا ةيقب امأ ٠ عماجلا ءانب ىف هدبلا خيرات وهو (مها/0)

 ٠ لبق نم اهانركذ ىتلا بابسألل ةحيحص ريغ ىهف اينارصن

 نأ « اهنم ذخأت ىتلا رثبلاو رطانقلا كلن ءانب ببس نع ةصق قامقد نبا ركذيو

 « دنجلا نم همم ناك نم قبسو ةقطنملا كلت ىلا موي تاذ جرخ نولوط نب دمحأ

 بلطف شطملاب نولوط نبا رعسشو « اطابخ ةهجلا كلن: ىف مادقالا دحسم ىف دجوف
 نولوط نبا نكلو < برشلا ىف دصتقي نأ هنم بلطو ازوك هل جرخأف طاخلا نم ام

 عضوملا نأ هيبس برسشلا ىف داصتقالا هبلط نأ طاخلا نم ملع مث « ءرثكأ برش

 همم لمرأو طاخلا بلط ءرصق ىلا نولوط نبا داع امو ٠ لانملا زيزع ءاملاو عطقنم

 اوأدمو جربلا اهقوف اونبو < 22 « ىربكلا ةصفعلاب » تيمس ارب اورفحف نيسدنهملا

 دحلا ىلع * ةينولوطلا رثبلاب ىزيرقملا اهامس ىتلا رثلا كلت تناكو ٠ رطانقلا

 طاطسفلا رصم ةئيدمل ةيبونجلا دودحلا ىلع عقت تناك ىتلا شبحلا ةكربل ىلامشلا

 ةقطنم دنع مطقملا لال ىتح لينلا نم دتمت ةميظع ةكرب تناكو  ةمصاعلا ىأ

 ٠ ( 9١ه : لكش ) نيتاسبلاب مويلا ةفورعملاو ةميدقلا ريزولا نيناسب

 ان

 دمحأ ءانب ببس نع قامقد نبا ةصق ىف فعض نم كانه ام'انهاشنا ىعرتسيو

 ىذلا ريثكلا لاملا نولوط نبا قفني نأ قطنملا نم سيلف « رطانقلا كلت نولوط نبا
 اهنكسي نأ رظتتي ال ةفارقلا نم وأ ءارحصلا نم ةعقب ىلا املا لقن درجمل اهؤانب هفلكت

 هركذ امم ىوقأ رخآ زفاحو ببس دوجو نم دب ال هناو < سانلا نم ريسللا رذنلا الا

 + قامقد نبا

 ةطيرخلا ىلع اههام ذخُأمو رطانقلا عقوم عبتتن نأ ىلا كشلا كلذ اناعد دقو

 «ىققحلا اهعقوم نع اهحزحز دق هصعوصو»ه افونازاك ةمالعلا نأ انل نيتف < ةحاسملا

 ءابحآ نع نوخرؤملا ءركذ ال هليلحتو هثحب جئاتن اهيف عمج ىتلا ةطيرخلا ىف كلذو
 انه ٠ ( 7ه» : ش ) اهتفارغوبط نع اهرشن ىتلا ةمّيقلا ةساردلا ىف طاطسفلا

 ةميدقلا ةريبكلا ةمصاملل اهانددعأ ىتلا ةطيرخلا ىف رطانقلا عضوم انححص دقو

 «( 788 : ش ) رخآ ىليصفت مسر ىف رطانقلا طبطخت انحضو امك < ( ١94 : ش )

 )١( هل هال : ص © ( : ج < قامقد نبا *

 ص16 حج : ىريرقملا (؟5) 55) +
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 رطانقلل هانملا ذخام



 رطانقلا طخل ىلصالا دادتمالا

 نظ امك ةريصلا نيع دنع ةكربلا ىلا لصت نأب حمسيال اهريس طخ نأ كلذ نم نيشنو
 ٠ ابيرقت نيرتمولكك رادقمب اهنع دعس لب « افونازاك

 نم ةيراضحو ةيرامعم جنات عضبب صلخن نأ اننكميو

 ٠ نولوط نبا لامعأب اهتقالعو رطانقلا
 ءاملا اهنم عفري ناك ىتلا ةديشملا رثبلا ىأ رطانقلا ةيادب نأ انل نيبتي هنأ كلذ

 ىتلا سشبحلا ةكرب دودح ىلع ةطقن  نيخرؤملا لاوقأ بسح  نّيعت نيتبقاس ةطساوب
 ىلا ىربكلا ةفارقلا نم طاطسفلا بونج ىف ضرألا نم ةريك ةحاسم لغشت تناك
 دمت تناك ةكربلل ةلامشلا دودحلا نأو ٠ ريدولا نيتاسب وأ نيتاسلا ةيرق لامش

 ٠ ىعفاشلا مامالا حيرض نع فصنو نيرتموليك وحن
 ةليوط ةرتف 'ةرشابم ليلا نم اهءام دمتست تلظ شبحلا ةكرب نأ اضيأ حضتيو

 جرخي ناك ىذلا لئاو ىنب جلخ مث ( ةيعشلا ) ةكرب قيرط نع كلذو نمزلا نم
 ةريزج سأر دنع عرفتي نأ لبق ىأ < رتم 0٠" وحنب عمشلا رصق بونج لينلا نم

 ريس ىذلا عرفلا !فدحأو < ( 7٠ < ١ومل : ش ) نيفورمملا هبعرف ىلا ةضورلا

 نسوا نع فس عم سس واك كل م قو كازولا امدح عنلاو ع طاطسقلا ءانحب

 ىتح < تقولا رورم عم ةديدج قطانم طاطسنلا ةحاسم ىلا ةيقرشلا هتفض نم مضت

 ىلاتلا ناضيفلا مسوم ىتأي ىتح ةتسسلا نم اتقو اجي ناك هنأ دح ىلا ءارحن قاض

 ٠ اذكهو

 لاوط ةيفوج ءامب ظفتحت شبحلا ةكرب ءىطاوش ىلع قطانملا لمج كلذ لك

 | * اهنم برق ىلع رفحت رابآ نم ةبس ةلوهسب اهجارختسا نكميو ةئسلا

 را اساجتلو دلل تاع رار با طخ لج نيرا

 مارتلا هب ىذلا ىعفاشلا

 لأ ةعرأ م
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 رطانقلا هايملا ىرجلل ةلفاحلا



 رطانقلا ءانبل ىقيقحلا عفادلا

 « فارطألا ىمارتم رصقلا ناكف ٠ ( 49 478 : ص ) هركذ مدقت امك تاحاسلاو

 ولو ٠ نولوط نب دمحأ نب هيورامخ مايأ ةصاخبو « لاخلا دودح هيف فرتلا قافو

 عاونا نم هب امو رصقلا فصو ىف ةغيلبلا ةريثكل, دئاصقلا اومظن نيذلا ءارعشلا ناك

 مجرتن نأ انل نكمأل رمشلا ةكلم نم اويهو املثم ةيرامعم ةيارد اويهو دق فرتلا

 ىلا برو « هليصافتو رصقلا كلذل اروص اهنم لمجنو ءوسرو طوطخ ىلا مهراعشا

 يناككسلا للبيلس نم دسم كئاقلا ديف تييدتأ لق رعت هلع ناك امم ايش ناهذآلا

 ساشا حبصأ ىتح نارينلا هف نولعشيو رامدلا هيف نوعيشف < نويساسلا هدنجو

 ريبكلا رضقلا كلذ لثم نأ رطانقلا نع انتحبب صتخي اميف كلذ لك نم انمهيو

 نولوط. نادسخأ طالب. هتكسي ناك اعاشنا معئاطقلا لداعي ناك هنا هنع لبق ىذلا

 قئادخلا كلذكو سانلا نم ريكلا ددنلا انه ديوزت نم دب ال ناكو + ءدنجو ةتيشاحو

 لوصحلا رست ىتلا ةنكمملا قرطلا لكب < لفألا ىلع ىفاكلا وأ « ريزغلا ءاملاب نيتاسبلاو

 ٠ هلع

0 

 نأ ديغ « ضرغلا كلذل ةيفاك رايآ ةدع رفحت نأ نهذلا ىلا ردات, ام لوأو

 .ةبومصلا غلاب اناش ارمأ اهنم لمجت لماوع ةدع ببسي طق ةريسي نكت مل ةقي ةقيرطلا هذه

 لالث نضح ىف عقت ىتلا ةقطنملا هذه ىف ةيرخصلا ضرألا ةمط لماوعلا كلن“ نمو ١

 ءةيفوجلا ءاملا رهظت ىتح رابآلا هيلا لصت نآ بجي ىذلا ريبكلا قمملا اهنمو ٠ مطقملا

دع اهلا فاضي « ارتم نيرشع رحنب لينلا لحام نع عفترت ةقطنملا نأ ذا
 ىعع راتما ة

 يا يسم م ا دا انتسب

 سا اع
 ةسان و مئاقلا < شوقارف نييدلا ءاهب ريزولا لعج امه © معطلا

 6 رجمبب عمو دنا ةراصا كد دمعي « 1 يو



 1019 ءاياب عئاطقلاو ناديملا رصق ديوزت وه رطانقلا مانبل ىقيقحلا عفادلا

ونج ليلا لحاس ىلا ليصي ىتعب برغي .ابوئج رييبسو ةفلثلا نط جرخع
 حمستلا رصق ب

 ءدمو هايملل ىرجم لمع ًاركتبم نيردلا.جالص ناطلسلا نكي ملو ٠ ( ؛هرره لكش )

بو انه. اهيلا انيصو. ىثلا, خماتتلا مانو اسي هل ةناكرع ةليول كام
 طيطختل انمبت دع

 ءايملا رطانق ىنب نم لوأ وه نولوط نب. .دمحأ نأب .لوقلا الا نولوط. نبا هام رطانق

 هدب نيردلا حالض ةعلق. اهقوف تماق ىتلا :ةيضهلا لفسأ ءرصق ىلا اهلاصيال رصم ىف

 « نولوط نبا نم ةزكفلا هذه سبتقا دق ىبويألا نيدلا حالص نأو < نورق ةئالثب

 « همايأ ىف ةميردقلا ةمصاعلاب طيحبل هئانب ىف أدب دق ناك ىذلا روسلاب عقتنا هنكلو

م الدي ليلا «قلياع نعدالل لمحو راس ىرحم هقرت ليد
 ىلعور«: شبحلا ةكرب ن

 نبا ىرجم لوط نع ديزي هقوف ىرجملاو ىبونجلا روسلا اذه لوط .نآ نم مغرلا

 كلذب نمأ دق نيدلا حالص ناف < ناديملا رصق  ىتح شبحلا ةكرب ءىطاش نم نولوط

نكلو ءراصحلا و برحلا رطخ اهددهت ام اذا هتملق نع ءاملا عطقي ال نآ
 ريدج وه امم 

 «نيردلا حالض ىخأ لداعلا نب لماكلا دهع ىف الا متنإ مل روسلا ىرحم نا ركذلاب

 نصح ةقطنم ىف ةماقالا نم الدب كلذو « ةمئاد ةفصي ,لجلا ةملق نكسي ىتح كلذو 0

 حالص همعو لداءلا هوبأ لمفي ناك امك « ةملقلا ىلع رخآل نيح نم ددرتلاو ةرهاقلا

 * لف نم نيدلا
 5 2 ع ا ما

 تمولا ىف اديدهت ىثخي وأ .ارطخ :رلظتني نكي مل نولوط نب دنا نآ ودسو 0 ٠

.هرهظ ىمحي, نم دوجو ىلا انثعطم ناك وأ هاملا رطانق ءاني ىف هف عرش. ىذلا ب10
 طالب ىف 

فن لعلف ىرخأ ةيحان نمو < دادقي ىف .ىباعلا ةفلخلا. ا 8
 هندحت تأدب دق نكت مل هس

4 
 95 34 نيمو

 م 55 3 رع ا
 7 نه وك 0000-5 محم ن9 4 7-700

 ىوس.هايما.رطانقب قلعتي..اميف نولوط: ني دمحا ىسشتوا كن[ ك6 ني نونا 0 ا

 هه



 هو

- 

 هرم

 ميلس ىسدنه قطنم ىلع لبي رطانقلا هانب

 + ىرجأو ىمعفاشلا رف ىلع ةمظعملا ةبقلا ىنبو ىعفاثلا سيردا نب دمحم مامالا ريق 3

 ىلع مهبا دق هنا اننظ بلغأو +206 ٠٠٠ اهنم ةلصتم رطانقب شيلا ةكرب نم ءاملا اهل ه

 <« لق نم نولوط نب دمحأ اها ىتلا كلت ىوس رطانقلا هذه تناك امق < ىريرقملا

 5 9 تناك ام ىلا اهداعاو لماكلا اهحلصاف نمزلا رم ىلع اهيلإ قرطت دق نهولا نأو

 دش. دقق < ىمفاشلا | مامالا اهيف نفد ىتلا ةعقبلا كلت اهبف مركت ةرم لوأ هذه نكت ملو

 ةسودللا تبيمس هريف راوحب ةسرده (م٠84١1) هوهالو ةنم ىف ىفويألا نيدلا حالص

 ف ميقي ةسردم ديشلل نيدل' حالص ناك امو ٠ ءرصانلا» هقل ىلا ةيسم ةيرصانلا

 ةشيعملا لبس اهيف رفونت ةلوهأم ةرماع تناك اذا الا ةعقبلا كل ىف ةلطلاو نوسردللا

 اهيلا ةلصاو تناك نولوط نبا رطانق نأ ,ىف انيأر ززمي كلذ لكو ٠ اهمحأ ءاملاو ايس

 ماف هلملو نيدلا حالص نمز ىتح ضرم هجو ىلع اهتفظوب موقت تناك اهنآو

 هنس نينالث وحنب كلذ دعب الا ىرخا ةرم اهحالصا ىلإ ةجاحلب عدت ملو < اهحالضاب

 ٠ هيخأ نبا لماكلا مايأ ىف

 ءىطاش دنع نم رطانقلا ءدب راتخا اهرفوي .ىتلا ةجودزملا ةدئافلا ىلا ةفاضالابو

 رصقلو « ةحان نم ةفارقلا نم ةكرابملا ةمقبلا كلتل ءاملا ريفوت ىأ < شبحلا ةكرب

 ظيطختو هوما اهرفوي ةماه ةيداصتقاو ةيسدنه ةزيم كانهف < ىرخأ ةيحان نم نردملا

 ذخأم ري دنع ضرألا بوسنم نيب عافترالا ىف راتمأ ةرشع وحن قراف ىه « رطانقلا

 رصتقي الو ٠ للا ء ”ىطاش دنع ضرألا بوسنم نيبو شيحلا ةكرب ه ءىطاش ىلع رطانقلا

 . عافترالا كلذ ةيحان نم ءامملا ذخأمو رطانقلا ءاني ىلع ةقفنلا ف داصتقالا

 نكمأ دقف < اهنتفت رطانقلا ضرع نم هيلع بترتي ام ةيحان نم اًضيأ لب « بسصحف

 رسل دل وتلا هذا وظف عاقترا بلطت امني طقف ارتم !ره٠ وحن ضرعلا لمغ

 انجرح تدح نأ نويعلا ىرحمب ةقورعملاو جلخلا مق دنع نم نووالق نب دمحم

 نأ ركذلاب ريدج وه اممو ٠ عضاوملا ضعب ىف كلذ كي 2 لب دامأ ةيالثث نم

 رمتسو نيدلا حالص روس ىقتلل جلخلا مف نم دمحم رصانلا اهانب رطانقلا هذه

 2500 ايوتج ىقالثلا ةطقن نم اًضيأ اهدم 0 اهديوزتل ةعلقلا ىلا هقوف

 ناك ىنيدلا عزاولا سفن نأ ىلع لدي امم « ( 4١م : ش ) ىعفاشلا مامالا ةيق ءاختا

 نم نكلو ٠ ةعقبلا كلتب كربلا ىلا ناطلسلا باحصأ عقديل ةدسكلا جفت ىف انياغأ

 ىف هامل 3 3 00 دحولا قالا نكي مل 3 فلا اذه نأ حضاولا

 )١( نص © [ : ج « ىريرقملا : 446 *

024 



 053000 ىنولوطلا رصعلا يف سابحالاو تاناتسراملا

 نبا رطانق ةطساوب اضيأأ متي ناك ءاملاب عئاطقلا ةنيدم ديور نأ ناعذألا ىلا ردات دقو

 نولوط نبا عماج لوح .سرألا بؤنسنم.نأ :شتنني'“ةللو نظن ائسل انئكلو ٠ نولوط

يدلا حالض نادم. بوش نع كير فخ
 رهنلا ءىطاش نع اليلق الا ولعي الو ن

 طيواطولا رب اهيف رابآلا رهشأ نمو + ةينتم ةلوهتس ىف رابألا ضحي نك ام

مات ليلقي ع نال رس ل رتل لإ
 نك ذأ تلز الو .« نول. نبا ع

ضقو عئاطا نم ةيبرق تناك ىنلا.ةريكلا رادلا
 تركذ امك ىئلوفط نم ارطش اهيف تي

 < بيبانآلا ةطساوب هامل عيذوت راشتنا دعب ءاطغ هقوف تبن رثب اهب ناكو < ةمدقملا ىف

لت لثم ةقطنملا ىف ىرخألا رودلا لكي ناك امك
 * رثبلا ك

+ 

 جئانن ىلا انيده نأ نكمي ةيداملا ةيرثألا اياقبلا ةسارد نأ ان حضتي اذكهو

 ةيخيرات تامولعم انل ححصت لب ٠ نوخرؤملا اهركذي مل ةيراضح ىحاون انل رسفت

 * ةيملعل» ةقدلاو قيقحتلا اهصقتي
00 

الهو ةلس ىف ركسلا ةقطنمب رصمب اناتسرام نولوط نب دمحأ ديمو
 ه 

 ىلع قفنأو ٠ ( م هه ) ه 941 ةنس ىف هديش هنأ ىرخأ ةياور ىفو « ( م ما“ )

 « ديمصلا: ىف هيلع رثع ىذلا رثكلا"نم اهنا اهلا لاقي 260 راد 0001

 كفا تا انك 0 نويلم هرادقم ناكو

 ضرعم ىف سابحألا نع ىزيرمملا هركذ ام دعيو 0 ِ
 نانا

 نولوط نب سبح ذا ٠ نيخرؤملا تاباتك ىف فادوألا ص ةحارص درو اه . .مدقأ نم

 امهدحأ نيمامح هيف لمعو ٠ كولمم الو ىدنتح ناتسراللا ىف جلاعي ال نأ فقولا

 دنع هعم ام ظفحيو هباث عزنت ٍليلعلاب ءىج اذا هنأ طرشو « ءاسنلل رخآلا

 ا ا 0 ةيودألاب 000 ياو

 2آ أ
 ةحح ىف طرشو « قيكرلا قوسو ةيراسقلاو ةفكاسألا ىف هرودو ناويدلا راد هلغ

 هلو



 دمهم

 هلو

 نورطللا ىداو ىف زارطلا ةينولوط ةسينك

 نأ اطنخ ”نونظي-ةريتلالا زوصملا ىف سانلا لمج امم ٠ نيناجملل صصخم ءزج هف

 ٠ نينادملل هلك اصصخم ناك ناتسراملا

 ناتسراملا نئازخ دقفتيل ةعمج موي لك ىف هسفنب بكري نولوط نبا ناكو

 من * نيئاجملا نم نيسوبحللاو ىغرملا لاوحأ ىف رظنيو « ءابطألاو هيف لمعلا ريسو

 ٠ نيناحملا كئاوأ حتا هيلع ىدتعا نأ دعب ناتسراملا ةرايز نَع عنتمأ

 رصع ىف كاطسفلاب دش ىذلا دحول», وه نولوط نب دمحلا قاكمراق نكي ملو

 روفاك هلمسب رمأ ( م هيدال ) ه م48 ةئس ىف رخآ ناتسرام ديش ذا « ةالولا

 نبتلا نيتاضملا نمعو 0 ءارهألاب سابقملا رمع ىذلا نزاخلا هانبو « ىدسخألا

 كلذ دلخالا فققوأو «< ناروب ىتانحو ةياقشلاو ئتوملا لسغل امهادحأ تصصخ

 ئدصلا زايزألا خم ناتنمزالا"اذه"' يف"ناكو' تيئاوخو رود عم ناتسراملا ىلع هلك

 * راثيد ”ر**٠*٠ ىواسي ام كلذ زيغو توشطلاو نيواوهلاو ساحنلا رودقلاو رايكلا

 ناتسراملاب ئمتسي ناك ىذلا نولوط نب دمحأ ناتسزاف: نم كلذ فاعضأ هيلا لقنر

 لطبو ناناتسرالا برخو ٠ لفسألا ناتسزاملاب ئمسي: ديشخالا ناتسرام ناكو < ىلعألا

 امهطتظخم ىلع لذي ام انيذل سيلو 2-٠ (م 14) هن ملا نرقلا ةياهن لق امهلامعتسا

 ةالولا ٌرصع ىف اناتسراه ديز ىبأ راد لامعتسا ىلا ةزاشالا نع. قساامنف ءاجءام.ىوس

 - ( "هو :. نص ) نييومألا

 دج راجل



 ةلودلا ةيلام زه خذبلا ىف ةيورامخ ةالاغم

 نينولوطلا ةرسأ سسؤم نكي مل نولوط نب دمحأ نأب لوقلا اننكمي اذكهو

 تبستكا نم لوأ ناك هنا لي « بصف ىمالسالا رضعلا ىف يسب لسا ل

 رهوجلا ثيح نم اصلاخ ايمالسا اعباط ه هدهع ىف رص ىف ةبرعلا َنونْملاَو ة رامعلا

علا روطت ةلحع عقد دق ءانيلاب رينكلا ةيارع أف 1[ لا
 امم < ةيوق ةعفد ةرام

 ٠ ريصق تفو ىف صلاخلا ىبرعلا ىمالسالا عباطلا كلذ بستكت اهلعج

 اهتينعل

 ترمتساو ٠ ( م مه ) هلال ةنس هتوم دعب هيورامخ شيلا وبأ هنبا هفلخو

 ىلا « هدعب نم دمحا هئبا نيب مث دادقب ىف ىساعلا ةفيلخلا قفوملا نيبو هنبب ةموصخلا

 نب دمحأ ىلوت مث نينس ةدع ترمتسا تاعزانمو بورح دب حلصلل نانثالا لام نأ

 ىلع هيوروامخ ةيالوب هرمأ ردصأو (م م9) ه الاله ةنس دضتعلا مساب ةفالخلا قفوللا

لمجو « ةقرب ىلا تارفلا نم ةئس نيثالث ءدلوو وه رصم
 « ءاضفلاو جارخلاو ةالصلا هل 

 نع رانثيد ”٠هرءء٠ او ىطم انمع زاد 7 ماع لك ىف عفدي نأ ىلع

قافنالا متو هيورامخ ىلع علخلا دضتملا عفخو * ليفتسمل
 .اسسأ نم دضتلا جاوز ىلع 

 * (444) ه 4١ ةنس ىف ىدنلا رطقب 'ةفورعملا هيورامح تب

ةصرفلا هل حاتاف هوبأ هل هفلخ اريك الم دجو دق هيورامخ نأ نظلا بلغأو
 

 ىنغلا ىف هتسفانمو ةفيلخلا ةاهاضم دارأ هناكو هتنبا زاهج ىف ةديدش ةالاغم ىلاغتي

 ا

 اضيأ كلذ نمو + رهوج ةبح هيف قلعم طرق كيبشتلا نم نيع لك .ىف كبشثم بهذ

 ةرشع اهنم ةدحاولا نمث بهذلا نم ةكت فلاو < بهذلا نم نواه ةئامب اهزهج هنأ

 اميف ميظع رصق ةلحرم لك سر لع اهل ني نإ ل مث ٠ ريثك كلذ ريغو < ريئاند

 هيث شرف دف ارصف تدجو اهنم ةلحرلا ءاهتا ناح اف  دادنبو طاطسفلا مصمم ني

 (مخم) فالملاا ةنس دادغب تمدق ىتح ٠ اهبأ رصق ىف آهنأكو هلا جاتحت ام عيمج

 ٠ 99 ةنسلا سفن ىف هيورامخ اهوبأ فوتو ٠ دضتعملا ىلا تنزف

 هتنبا زاهجو هنالفحو . هروصف ىف هيورامخ خّدب نم نوخرؤملا ءاور اه لعلو

 ىلاتلابو  دالبلات ايداصتقا تلعج ةديدش ةزهب لاملا تيب باصير نا ىف اسس ناك

 ةلاخلا كلت نم ىناعت تلظو < نيديدش فعضو بارطضا ةلاح ىف ىرخألا نو

 ٠ ىمطافلا حتفلا ىتح

 وهو نوراه هوخأ وتو © رهشأا ةتس لالا سلا ف هيداش نا تكس ل

 أ
ْ 

 ١



 ةبثولوطلا ةلودلا ىلع ءافقلا

 ىمابعلا ةفيلخلا ىفتكملا اهرخاوأ ىف كرحمت « نيئس نامن وحن ثكمو <« نيرشع نبا

 نب دمحم هدئاف ثعف + ةلماكلا دادغب ةرطس تحت هيالو اهتداعاو رصف عاضخال

ه بكاارمب هكارم تقتلاو »2 ناملسس
 طامد ىلعو يلع ىلوتساو نسش ىف همزهو نورا

» 

 نب ناسش وهو مهدحأ ىلوتو « هلت ىلع همامعأ قفتاو < هباحصأ نوراه نع قرفتو

 نب دمحم ىكوتساو ءاموي رشع ىنثا الا هف ثلسمب مل هنكلو ٠ مكحلا نولوط نب دمحا

 فه 4 ماع طاطسفلا لخدق ٠ ناس داوق هللا مضنا نأ دعب رصم ىلع نامملس

 اوحاتساو رودلا اومجاهو طاطسفقلا هباحصأ بهنو عئاطقلا ىف رانلا ىقلأو « (م ة0٠)

 ةهروص عشنبإا ىلع نيسولوطلا هلود تهت كلذبو 3 ا ناسش باحصا اوحبذو ءابتلا

 ءايض لاخلا كح هيأ فرك ناكل ناك ام مفقروخت تعاش ؛امع تمدخغ امك ٠
 ويب و فرت نه اهن مهرو امهر

 نولوط نبأ دح!ا رظانف اياقبا زخم ع رئامعلا نم ردانلا للقلا الا اهرانآ نم قبب ملو

 نونفلا راما امأ ٠ ركسلا ىف لزنم اياقب مث  ركشي لبج ىلع هعماجو نيناسبلا ىف

 ٠ سصجلاو بثخلاو فزخلاو .ةشمقألا نم ةليلق عطق اهم تقف ةفرخزلا

 ءاننلا ذل 10 لع ىرجأ نر نوبقاعتي نييساسلا ءافلَخلا لق نم.ةالولا ادخأو

 لزعي وأ لتقي ىتح اليلق الا ثيلي مهنم ىلاولا نكي ملو « ةينولوطلا ةرسألا رمأ

 نهال و آو + اذكعو ةتلاثو ةناث ةرم مكحلا دلقتيل دوعي وأ رخآ هناكم و

 لع نيمناف اوناك الاو رشثع دحأ نم رثكأ اهف مكحلا دلقت < ةئس نيئالث وحن كلذك
 ي . 42
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 ٠ مهتب 00 سلسل تناك ءاصقلاو جارخلا ىلع اممثاق ناك نم مهعمو « ةالصلا

 بورحلا تماقو <« ناصعلل تالواحمب رمألا لوأ ىف نيننولوطلا راصنأ ضعب ماقو

 دالولا نيبإ نستامدو نتف نم هب ماق آم كلذ ىلا فتضأ ٠ نييسابعلا ركسع نيبو مهنبب

 نب هللا ةدايز اهلا مدق امدنع رصم ةالو هب سحاو نييمطافلا رطخ حال مث ٠ مهضعبو

 مث © ىعستلا هللا دبع ىبا نم اهوزهم (مو٠و) هالوك ةنس ىف بلغألا نب مهاربا

 تييعارعساوب تدرك هه دنع 'ركشع .قيتو -قاقالفلاو وضحا دج نيب بورحلا تماق

 هنس ىف اهولخدف ةيردتكسالا ىا اورامو ةفرب لع ا رلوكتسلا و نس الز

 نشويج نم ريثك ددع ءىحم دعب برغملا ىلا ةئاثث اودنرا مهنكلو < ( م14 ) ىو

 * قارعلا

 وا ةصرف: كرتتل نكت مل رارقتمالا مدعو ةلقلقلا نم لاحلا كلت نأ كش الو

 00 ا و ا ع وع الادم

اك امك « ةنفلا ةميقلا نم لاع ئوتسم ىلعغو ةريو دادعأ ىف ةينف تاعونعم
 ثدحي ن

 رهسي ناك نيداملا كلم ىف جاتنالا نأ نللا بلغأو ه ءاخرلاو ءودهلا تاقوأ ىف

 مممسشسسسسسسللل

 52ص ع < ىرررعلا 0 ١"
 671 -رصم ىق ةيدرغلا ةرامعلا





 ىديشخالاو ىنولوطلا نيرصملا نم ةيرئالا اياقبلا رئانتو ةلف

 سبلمو لكأمو نكسمنم ةاحلا تارورض اهبلطتت ىتلا ةيداعلا تاوطخلاب ةرتفلا كلم ىف

 ٠ ركسلا ىف ةرامالا رادب ةالولا ماقأو عئاطقلا ترحهو ٠ كلذ ريغ ىلا

 جارخلاو ةالصلا ىلع ديشخالا جنط نب دمحم ةيالوب اليلق رومألا ترقتساو

 ءاماع رشع ةعبرأ ثكمف روجونأ هنبا هفلخو « اماع رشع دحأ وحب هتيالوف ثكمو « اعم

 رهظو « رصم ىلا ةبراغللا ةرجه تدازو < حمقلا دوجو زعو ءالغ هدعب نم ثدح من

 بارطضا دتشاو <« ديعصلا ىلع ةبوثلا كلم راغأو لينلا ءام لقو < ماشلا ىف ةطمارقلا

 ىوم زوفاك اهلو ىتح < ريمأ ريغب انتو رصم تيقبو « اهلك ةيرصملا رايدلا ىف رومألا

 ىدذحا ءرمع ناكو ©«ةدحاو ةنس دشتنالا ءائبأ دحأ هدعب نمو « نيثنس ةدم دسقخالا

 دل نيكل اا ورم ناو لع لكس عوج نع سان ردو 4 دق ةرسشع

 ناكو + ( م9 ) هجوم ةنس نابعش نم رشع عباس ىف طاطسفلا لخدو « ىمطافلا

 <« ىفرشلا لامشلا نم نيفحازلا ةطمارقلا رطخ هيف حولي ذخأ ىذلا تقولا ىف كلذ

 ٠ 97 مهنم عرسأ اوناك نييمطافلا نكلو

 ًابطابط دهشم وه دحاو ىراممم رثأ الا ىديشخالا رصعلا نم انلصي ملو

 د ا

 افق

 ضعب عم ىنولوطلا بولسألاب زيمتي ىذلا روفحملا بثخلا نم تاعومجم كانهو

 كت فرع بارك هس لوسي ركو مهرب ناف ىأر نم ناكو ٠ ليئغلا روطتلا

 رصعلا ىلا هتسسن انحجر هللحتو هصحف دعب اننكلو ىدسشخالا رصملا ىلا هيبشلا ىحيي

 29 زكمملا ىمطافلا

 اقف

 ٠ هدعب ءاج نمو دثخالا هف ناك ىذلا فرتلا ضعب نع نوخرؤملا انثدحو

 ناتسيلا كلذ نمو ٠ لق نم نوينولوطلا هيلع ناك امب ساقي ال ليلق فرت هنكلو

 «ديدح نم اباوبأ هل لعجو هب ىنتعاو ديشخالا جغفط نب دمحم هأش:أ ىذلا ىروفاكلا

 * كلاغلا هيفا ءرح ميتياو هب لزب ناك + وذا ثاللطساو قاسفلا نادنم هبا ناكو

 ىنبو ٠ ىروفاكلا ناتسلاب كلذل ىمسف « روفاك دهع ىتح هؤافلخ كلذ ىف هعتو

ا رصملا ىف ىبرغلا ريفصلارصقلا دعب امنف .هنم ءزج ىف
 رصعلا| لوح انازاحو © قلافل

 057 21 < ىرترتلا 0
 يعول : 5ع ةكسكاتنسم ةعءطتنععنكع هغ 8ورمأ آر طم. 15-11, 715. 6-3, 21. 3 ه-. )2

 م3775 - ٠# * .ضص « ١رماس ز وو فراخز : انلاقم رظنا ()

 هضم
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 رصمب انصح ىنب نم لوا نولوط نبا

 لامشلا نه هدحي هعضومه ناكو ٠ © رلاملا هف اود نيسطافلا ءافلخلل اه تم

 نهو » ةديدحلا ةكيعل عراش بونحلا رمو 6 كاسب رصقل ههجاوملا ه«هلماللا هن زدملا

 نآلا. هناكم_ ىذلا» برغلا: نمي جتلخلا“:ىلع لطي .ناكو ٠ نيرصقلا نب

 نيينولوطلا لاوز نيب تضقنا ىتلا:ًاماع نيتسلاو ةسمخلا ةرتف ناف لاح. لك نعو

 ٠ ٠ اهرابتعا نكي (مو54) هه ةتس ىف رصل نييمظافلا حتف نيبو (م18) فاول ماع ىف

 تافلخم' هنم:تدقب ول ىتحو «© رصه ىف ىتملاو ىدامعملا طاشنلا ىف .دوكر وأ ناوتف ةزتف

 ىلع تبفاعت ىثلا بارخاا لفاوعب رآثآلا نم عاض ام عم تعاض.دق نوكت نأ اما اهناف

 رصعلا تاحتنم نع اهزمي عباط انينداوك مل 550000 ركشا 813 ظ الهش ترقلا ةةقطنم

 ٠* اهدعت ءاج ىذلا ىمطاقلا رضعلا ع وأ اهقيسي ىذلا ىئولوطلا

 امنامياولا

 برعلا ءافلخلا ةالو رصع ىف اهتراشحو رصف ةرامع نم ةماه حاون كانهو

 عالقلاب لّصتي ام كلذ نم -”للك خخ اهمحشتت ىلا اوال ادا روع مل نيملسملا

 <« ةيوناث وأ هيا عساس قالا نيخرؤملا بنتك ىف اهركذن' نعي مل ىتلا تائصحتلاو

 ةضاخو « ىبويألاو ىمطافلا نيرصعلا لاوط' اهتتفش هع نكامأ لخت ملاو

 ٠ دالبلا ةمصاعب الصتق اهنم ناك ام

 مهباسح ىف اوعضي مل رصمل مهحتتف ذنم نيملسملا نأ ىلا انرشأ-نأ قبس دقف

 اونوكيا ملو + اهمحت نوصح ْئأ ءانب' اولواحي ملو ةعيشم ةئصخح طاطسفلا ةئيدم لمع

 علل كارم ف1 انصح ءداختا ف ااوركفي ملو نولباب نصح ىلع نيدمتعم اذه ىف

 نأ هريغو قامفد نبا خرؤملا لاوقأ نم ضلختس انئاف ٠ نيطنزسلا م اننأ" لاح" ناكءانتك

 قا نع دل تراوح نم 0” عمشلا رصق

 نأ ىعتللا نم هر يور رش هل لج اع لج رك وكوحدلاب ود

 +90نيملسلا نكاسو دحلاشملا ّللا ةفاضالاب < نيحبسملا نم طخلا اذه ناكس ددع رثكي

 حبصأ ذا < ةديدبلا ةمصاملا اهب عفتتت ةيبرح ةطقنك هتيمهأ نوبلباب نصح كلذب دقفو

 هيأت تناك ىذلا ىرصللا رطقلا لامشل ةيسقلاب كلذو < ةيمامأ ال ةنملخ ةطقن ةباثمب

 ٠ "تاذلاب ىقرشلا لامسشلا نمو امئاد لامشلا نم تاوزغلا

 اهيف ناك هذه ء رصق ه ةملكل ناف مورلا رصق وأ عمشلا رصق ركذ ةبسانمبو

 2151 2 5. 2 ؟هوضر]ج © ىزيرتلا 10)
 5 كج رقع م سيور سر كرش تامد نبا 6
 ها 1 : قامقد نبأ 4



 نيصحتلاب « رصقلا » لفل ةقالع

 رصعلاو ىومالا رصملا ىف احضاو ىنمملا اذه ناكو * نيصخلا ناكملا وأ نصحلا ىنمم

 قارملا ىف ىرخاو ماشلا ىف ةيومالا روصقلا نم ريثك انيلا لصو دقف ٠ لوآلا ىماعلا

 جاربألاب ةمعدملا ةيوقلا ناردجلاب ةطاحم ابيرقت اهلكو « ركبملا ىماسلا رصعلا نم
 « عافدلل ةيراسمملا عدبلا عاوناب اهلخادمو اهجاربأو اهئاردج تدوزو « ةميظملا

 ليبس ىلع روصقلا كلت نم ركذنو ٠ اهريغو تافارسشلاو تاطاقسلاو لغازملا لثم

 رضقو ىبرغلاب يلا رصقو ىقرششلا ريللا رصقو © ةيوليلا رصقو ىتشملا رصف : لال
 رصعلا نم رضيخألا رصق مث * ماششلا ىف ىومالا رصملا نم اهلكو « ةنارتح رصقو اينما
 ىسابعلا رصعلا ىف تديش ىتلا ةريغصلا نوصحلا كلذ ىلا فضأ « قارملاب ىماسلا

 نم ريذحتلاو « عافدلاو ةبقارملا ضرفب نوطبارملا اهيف ميقيل سوت لحاوس ىلع
 روصقلاب ىمسم ةريغصلا نوصحلا كلت تناك دقف ٠ دالبلا لخاد ىلع نيطئزبلا تاراغ

 ىتلا روصقلا نم كلذ ريغو « ءاسنلا رصقو ةطمل رصقو < نيعأ نب ةمئره رصق لثم

 ٠ 29 اهدمب امو ةيلاغألا رصع ىف كلذ دعب ترشتن

 ىف ةيللاتلا روصعلا ىف ةملقلا وأ نصحلا ىتعم لمحت رصقلا ةملك تنظو

 نصح ىلع رصقلا ظفل برعلا نوحرّوملا قلطأ دقف كلذ نمو « اهلك ةيمالسالا راطقألا

 هنم مهفي ام قامفد نبا خرؤملا ركذ دقو ٠ مورلا رصقو عمشلا رصق هومسف نويلباب

 >4 : تاحاولا نع مالكل عضوم هيف ءاج دقف < راصتنالا هباتك عضاوم ضعب ىف ىنعلا اذه

 « ىطسوو *ةنيدملا ىمست اهتبصقو ةجراخلا ىمست ىلوألا : تاحاو ثالث ىه لقو »

 « 2 ادنه ىمصت ىرخألاو رصقلا ىمستو ىربكلا ىهو امهادحا ناتنيدم اهفو »

 6-0040 هو ناتروسم امهو »

 مدحج نبا هرفح قدنخب تطبحأ امدنع طاطسفلا نيصحت ىلا ةراشا مدقأ ىتأتو

 ةفيلخلا دنج نم اهيمحبل (م49) ه4 ةنس ىف ةنيدملا لوح ريبزلا نب هللا دبع لماع
 نيبو ةكم ىف ريبزلا نبا نيب عارصلاو ةتتفلا مايأ ىف كلذو « مكحلا نبإ ناورم

 فلأ نوئالث هلمع ىلع ماقو دحاو رهش ىف هرفح دق هنا لاقيو ٠ مالا ىف نييومألا '

 73 : هنع لاق ثيح © م وه١ ىف ىفوت ىذلا ىدنكلا مايأ ىلا ادوجوم ىقبو ٠ لجر دش ع

 لوقيف ىزيرفقملا هركذي مث ٠ © « مويلا طاطسقلا ةربقمب ىذلا قدتحلا وهو »' ١

 تيعموعلا : 5طم كععدانستب مم. 84-82, 11ه. 16. (1

 ةجرد اهب اهبحاص لان ةلاسر  «ريشانملاب نيعأ نب ةمئره رصق» : حوبش ميهاربآ ()
 ذاتسالا فارشاب ٠ ةرهاقلا ةعماج  بادآلا ةيلك  ةيمالسالا راثآلا مق نم زايتمالا ةجردب ريتسجاملا 0

 ٠ ىمقاش دكيرق روتكذلا

 : 11 نصه ج : قامقد نبا (
 7 امم طوماع (5) : ةةنعممو هع ظورمأب 1ع ةانفنلع ةهعر مب 187. 4
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 ا

 ةصورلا ةريزج ىف نولوط نبا نصح

 ء ريف ىبرغلا ءريفش ىلعو « رئدناو رصم ةفارقب ناك قدنخلا اذهو ٠ (قدنحلا) .

 « ,ناورم نمز ىف ةرم : نينرم رفح ٠ لبا ىلا لينا نم ناكو « ىمفاشلا مامالا ٠

 + يع ههه ديستولا نوراه نم دمدم نيمألا ةفالخ ىف ةرمو < ه8 ةثسم مكحلا نبا »

 ٠ 60 , رهوج دئاقلا ءرفح ٠

 نويلباب نصخ نم مهجورخ دنع مورلا هيلا اجل نصح ةضورلا ةريزجب ناكو

 ناويه هراش يونحلا  ءرساس امدنغ ةضورلا نصح نم آوبوه ما < ةيبتماذيب

 ٠ ©9 هنم اراوسأو اجاربأ صاعلا

 قامقد نبا باتك ىف عضاوم ةدع ىف ءاج « سرحم » » كفل انرظن ففوتساو

 م, ء صيرخلا | يستوعب وج اف

 هلا نافل تلا © ٠ نقانق .نسسرعم هاو 9 دارا لفارس رف

 ناك د * (مالهه / هاا ةنس ىف نامل نب ىلع ىأ ) مدهو » : لاق نيح ىدنكلا

 * « ىوح نب ىوخ سرحم »ه و « 40 « نيطنطسف سرحم

 نم ةقرفتما قت ىف دنج ةماقا ضرغل .ناك سراحملا هذه ءانب نأ انأ ودبيو

 كلمت ناف رمأ نم نكي امهمو ٠ ةريبك اءالق وأ انوصح نكت ملو « اهتسارحل ةنيدلا

 0000 نم ةركبلا مايألا ىلا اهلغأ خيراتب دوسي ىذلا صلاخلا ىبرعلا عباطلا لمحت ءامسألا

 ٠ ىبرعلا حتفلا
 00000 1 0 ةوشنا وعم ند بو

 1 ةالولا رصع لاوط اهناصح: ١ مهوعدي ام

 ّ 01 للا نكي يع هير بو نوال

 : دم دل ين ولا نت. < رمل

 5 1 لك كنان امعالوأ



 ةضورلا ةريزج ىف ةعانصلا رادو نولوط نبا نصح

تألو هل انصح اهيف ىسل ةضورلا ةريزج ىلا
 هرئاخذو هلهأو هعاب

 « هتورذ ىلا ارماس ف هةيسانفلا هل

 وأ هلع ءاضقل

 نولوط نبا هحبتا
 ودلا لاجر نيبو هنبب .عازنلا لصو امدنع هلاومأو

 :نويهتي .مهلفجت امن: <:ةفمتنملا فيلل تنل قولا نم عاشو
 او هتبراحمل

 هوجو .نم ةحلاص ةضورلا ةزئازج تناكو-ءةيررتضملا اندلا مكح نع هئاصقال لقألا ىلع

 امئاق ناك هنا لبق ىذلا ميدقلا نصحلا ناكم هانب دق هلعلو ه نصحلا كلذ ءانل ةريثك

 هباحصأو سقوقملا هنلا البو .رصم ضاعلا نب:ورمع حتف تقو
 نوملسملا دتستا امدنع

 *. هحتف ىف حاجتنلا ىلع اوكشؤأو نويلباب راصخ ىف

 ىف دجي. دخسأو ٠ (مهالا/):ةها»+ ةنس_ نصحلا ءانب ىف نولوطا نب دمحلأ عرش

 اوادكو ومتهاف < هنم ءزج ىلع فارشالاب مهنم لك موقي نأ هئاقثو هداوق مزلأو ءانبلا

 عانصلل ءاطعلا لزجيو ٠ لمعلا ىلع هسفنب فرشي نولوط نبا ناكو « ءانبلا ىف
 « الو طغض ريغ نم هيف نييغار رجفلا عم لمعلل نونأي اوناك ىتح لاسلاو ٠

 هيف لمعلا فقوأ نولوط نبا نأل' هلمع لمكي مل نصا نكلو ٠ © « تاتحتما ه

 زهجملا شيلا سأر ىلع بصن ناك ىذلا اغب نب ىسوم دئاقلا تومب ملع نأ درجمب

 حاتأ امم « نولوظ نبا ةوق نم اهو ةليؤط"ةرثق يشللا نع لقاك ىدلاو

 هيلع لاطو اغب نبا ضرم آريخأو ٠ اريبك اطوش نصحلا ءاثب ىف عطقي نأ هن ةصرقلا

 +00 تاه حلا شرك

 نأ هنع هفرعن ام لكو + هل فصو ىأ وأ نصحلا كلذ نم راثآ انلصت ملو 1

 أو < *نيشأ رعت هيف لمعلا قرفتساو رائيد م٠٠٠5 تغلب دق هلع ةقفنلا

 ىذلا وه هعضوم لملو ٠ ائيشف ايش لينلا هلكأ ىتح ةريزجلاب امئاق لظ دق نصحلا ٠

 ىبونجلا ةريزجلا فرط ىف بويأ نيدلا مجن حلاصلا هاب ىذلا نصحلا هلتحا

 ٠ هحّرش ىتأسس امك رخآلا وه رثدناو سايقلا زاوجب
4 

 ملك



 عياسلالصفلا
 5 ةيرصملارايدلا ف ةدامعلا

 هريرلاارمع ف

 ٠مل , ها روبل ع دوغ
 1 منيب يل هع
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 ةحرضالل ىسيئرلا جذومنلل روظنم « ناوسا 78. : ش

 عباسلا لصفلا تالعتشم ٠

 ديعبصلا قيرط نع جحلا « امهنم روصو تاوسآ ىف ننال اتطيرخ 1

 « ةيبقاب ةاطغملا رودقلا جذامن * ةيرصملا رايدلا قف نوصحلا « رباقملا جذامن «٠ ىصقالا

 برعلا بوزح , ناوسسأ ىف خرؤملا ديحولا ربقلا © ةيرصملا رايدلا نوصحو ةطبزا

 , ةعبرألا بناوجلا ةحوتفمو ةبقب ةاطغم ةربقمل جذومن 2 ةبونلا لأ عنا

 تاثلثم ىلع ةبق اهيطغتو ظقسملا ةليطتسسم ةربقه «٠ « ةجبلا لئابق عم نيملسملا ب

 “ ناوسا رباقمب ةقيولا اهتلصو بورحلا « نإاوسأ ىلع ةبونلا تلي تنال

 دهاوش خيراوتو دادعا تالالد , طقسملا ةيضيب ةبقا اهيطغت ة

 عاونا ٠ ةبولقم ةيمره تائلثم اهتبق لمحتو ةليطتسم
 هتبق لدحتل عبرم و 2 ةيورك تاثلثم ىلب
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 باقر ٠ ليطتسم ءانف همدقتي ليطتسم جذومن 2 بابقلل ةلماحلا ناكرالا لوصا

 رباقم ىف ةيرامعم رصانع ةدع عامتجا « ماشلاو ناوسا ىف ةحطسملا تاثلثملا . بابقلا

 هجوالاو ماشل: ىف ةيمرهلا تاثلثملا ٠ قارعلا ىف بابقلل ةلماحلا ناكرالا ٠ ناوساأ

 رباقم طمن ىلع جاهوسب ضيبالا ريدل' ىف قسوج « ناوريقلا ىف بابقلا باقرل ةرعقملا

 نم دوقعو نيتطح ىلع تاصنرقملا « ناوسا رباقم ىف تاينح اهنيبو تاصنرقملا , ناوسا

 ةيباطلا اتنذثم «بورحلاب ىصقألا ديعصلا نذآم ةلص ٠ بابقلا باقر يف ذفاونلل تايلح

 دهسلملا ةنذثمه « ةيباطلا ةنذئم لخاد ةيطورخم ةينح . ناوسأب ىرحبلا دهسملاو

 ةظبرالا نم ةلسلس « قىرحببلا دهشملا ةنذئم ىلع رجالاب ةباتكلا ليصافت . ىرحبلا

 ديعصلا نذآه ىف ةيرامعملا رصانعلا «٠ طاطسفلاو ىصقالا ديعصلا نيب تارانملا تاذ

 * ىصقال

 امنع

 رايدلا ةمصاع ىلع تاحفص نم قبس امين ءاوضألا زكرتت نأ ىميبطلا نم ناك

 ةيعقبلا ىهف <« ةييرضملا رايدلا نم ضبانلا بلقلاو ططخملا نشا[رْلا اهفصوب ةيرصملا

 ةيبرعلا ةرامغلا راثآ مهأو رثكأ مضت اهناف ىلاتلابو ةراضمللا تاموقم اهبف تزكرت ىثلا

 ىهو ٠ ليوطلا اهخيرا# لالخ اهروطت تاقلح تلاوت ىتلاو رصم ضرأ ىلع تماق ىتنا

 « ىبرعلا حتقلا ذنم اهجراخو دالبلا لخاد نم راظنألا بذتجت تناك ىتلا ةغقبلا اضيأ

 رقم اهفصوب ةفلتخملا ةنفلاو ةيراضحلا ىحاونلا ىف تاءافكلا ردقأ امهعم بذتحتو

 ىلع رطيستو دالبلا ةنايس ىلع موقت ىتلا ةلودلا ةزهجأ نم مهعبتي امو ءافلخلا ىلئمم

 ٠ ةراجتلاو تاورثلا زكارم اهيف عمجتتو هيداصتقالا اهتامدقم

 ردو تاورثلا اهف لقتو اهتيمهأ ىراوتت دالبلا ءاحنآ ىقاب لمج كلذ لك

 ىرامعملا طاشتلا ناد من نمو ٠ ذوفنلا ةيوقلا ةماهلا, ةريبكلا تايصخشلا دوجو اهيف

ةراضحلا تاقلح حضوي امي هراثآ,كتقح ىلع دعانا ىتلا ةيانعلاب ىلظحي نكي مل
 « اهيف 

 + اهلحارم حشو را ىلع روثملا صرف كلذب لءاضنتو

 0007-2 دنع تديز دف ةيانعلا ضعب رك نك لامتحا نم مغرلا ىلعو

 تح ءىث انلصي مل هناف ىرخألا قطانملا كلت ىف ةيعاقدلاو ةيئيدلا لثم رئامعإا نم

 اهركذ ددرت هيف عاقب دوجو نم مغرلا ىلع كلذو « الثم هلك ىرحبلا هجولا ىف نآلا

 <« ىبرعلا حتفلا مانإل دتف دؤلللا ىف تندح ةيئراشحتو ةيخيرات عئافوب اهطايترال اريثك

 سا اهيف تراد ىتلا كراعملا ءانثأ ىف اهمبت امو مايألا كلم هل تضرعت امل ةصاخبو

 0 0 :ويدللا نع تاياجلاو تالبحلا اهب رمل تناك امدنعو
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 هل ةهبيف# ؟ هيو ةيعتت نال

 ناوسا ةنابح نم رظانم



 فد

 هعبتي ىذلا ىسرلا قيرطلا اهدنع رسكني ىتلا ةيوازلا سأر دنع عقت تناك اهنأ كلذ
 ةسدقملا ىضارألا ىلا نوهجتم مهو رصم لامش نمو ىمالسالا برغلا نم نومداقلا
 قاتلا ةهج نوفطعني م ضوق ىتح ليلا , رجم عم نوريسي اوناكف « راجحلا ىف
 هنوريعي منا <.نمحألا رحبلا وأ مزلقلا رحب ىلع باذيع ءانيم ىتح ءارحصلا ىف نيبراض
 ٠ ةنيدملاو ةكم ىلا اهنمو ةدج ىلا

 ىف ةميدقلا ةييرعلا ةيرامعملا راثآلا نم ٠ ءىث قبي مل هنا نآلا ىتح نظي ناكو
 نم ايدج و اكأ يع * ٠ رصم ىف ركبملا ىمالسالا رضعلا ىلا ةتبست نكمي ديعصلا
 ىدامعم.ليلحتب .اجزتمم .خيدالا عئاقو ليلحت جهنم ةانأو صرح ىف انتا اذا نكملا
 ضعب خيرأت ىلا لصن دق انناف ناوسأ ىتح صوق ىبونج ةقطنملا ىف ةيقايلا راثالل قيفد
 هدعب ءاج امو نيسابعلا ةالو مكح رخاوأ ىلا رباقمو دجاسم نم ةينيدلا رئامعلا اياقب

 (نالرف وحب نآلا ىتح هب هب رؤت تناك ام قبسي خيرات ىلا ىأ ٠ نولوط نبا مكح نم
 ٠ هليصفتو هحرش ىتأيس امك ناهزلا نم

 راثآلا . هذه ءاقب ىلع اريثك دعاس ىدلا .ىسئرلا لماعلا نآ اننظ ىلع بلغيو
 زاتمي ىذلا ديدنقلا فافجللا وه ةنس ةلامو:فلا وحن نع اهرمع ديزي ىتلا ةميدقلا
 ةدشم تناك ولو ىتح ةميدقلا رئامعلا راثا ظفحي ناك ىذلاو « هقطنملا كلت خانم هب
 ىمالسالا رصعلا ىف الامعتسا داوملا رثكأ وهو « نيللإ وهو ءانبلا داوم عاونأ فعضأب
 امك هيف قئاتلاو رححلا مادختساب مهل حمست دارفألاو ةلودلا ةيلام تناك امف < كانه
 * ءامدقلا ةنعارفلا مايأ ثدحيي ناك
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 ةيرصملا رايدلا يف نوصحلا

 نومألاو نيمألا نيب تماق ىتلا نتفلا ةصرف نيزهتنم ( م م ) نيتئامو عسشب ماوعأ
 فالاو ةنس ىف اهنوصح ديدجتب لكوتلا رمأف « (ممدر) مهم ةلس اهوكلمو
 » ديشخألا روفاك توم دعب (مه58) هامه ةنس ىف كلذ دعب اهومجاهو ٠+ (مهق9)
 ٠ قوبألا رصعلا ةياهن ىلاو ,« نيسطافلا مايأ مورلا تامحهل ةضرع ترمتساو

 ةيدق ناك انك +: سيح نصحع لثم" نوصحلا نم رخآ اضعب نوخرؤلملا :نكذو
 ممم ةنيدللا منها ركذ درتي .ناكو + « برحلا ىلاو ه اهب ميقي ةروسم ةنيصح سيباب
 اهل برعلا حتتف ذنم ةيرصملا رايدلا اهل ضرعتت تناك ىتلا تاراغلاو حوتفلاو بورحلا
 ٠ هباحصاو صاعلا نب ورمع ىديا ىلع

 نوصحلا نم اددع  (مهه8) هاهو ةنس ىف ىفوتملا - قالون نبا يكشف
 دالبلا لخاد وأ رحبلا ءىطإوش ىلع ةنيصحلا طاقتنلا اهب دصقو « تاطابر » اهامسو
 ةيقارم طقن ةفظوب موقت وأ اهنم ةماهلا عضاوملا ىف دالبلا نع غافدلاب امأ موقت ىتلا
 لكل ليقو ٠ رطخلاب تارّدنالاو تاريذحتلا اهنم اهيلإ لسري.. ةئيصح ندم ةمدقنم
 عونل دمي اميف مدختسا دق طابرلا ظفل نأ ديغ ٠ طابر مهءارو نمع هلهآ عقدي رغن
 +م ذ ىتايس ةينيدلا رثامعلا نم

 < ظاير كلذ نم : روغثلاو تاطابرلا نم رصمب ام ركذ » قالوز نبا هلا اممو
 « طايرو « مامحلا تاذ طابرو « ةيردنكسالا طابرو < دشر طابرو <« سلربلا :»
 7 ظايزو « ةدراولا طابرو < امرفلا طابرو < طايمد طابرو « انخأ طايرو « ةريحتلا »
 2 ٠ 20 « قاحسا رثب طابرو < .شيرغلا »

 © مركدأ : قالود نيا (1)
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 ةيرعملا رايدلا نوصحو ةطبرا 1

 +"الآ ةعان نوكي الف ىرخألا ما اهيلت ىتلا مث طابرلل ىتلا ةرانلا دقوتف « ماوقأ
 « جرخو طابرلا كلذ ىلا هدد هدانا ىلع دليلا برشو ايميل وقنا دقو د

 ٠ © « ةوقلاو حالسلاب سانلا »

 « دمحأ نب ميغاربا ىلو امل » هنأ نم ىزيرقملا » هركذ اه ناتياورلا ناتاه معديو
 « لفاوقلا تناكف < هتريس تنسح (مهل/ه) ه1 ةنس ىف ةيقيرفا بلغألا نبا »

 « لحاس ىلع سراحملاو نوصحلا ىنبو ٠ ةنمآ ىهو قرطلا ىف ريست راجتلاو »
 را صم + رشتلالا لا 3و نال زدورت تك جت ردا
 ,نوخرؤم ركذو ٠ 259 « رهشأ ةريسم امهنبو ةدحاو ةليل ىف ةيردنكسالا ىلا »
 ٠ © ىنعلا اذهل ةهباشم ىرخأ تاياور نورخآ

 مايأ ذنمو ىمالسالا ىبرعلا رصعلا ىف رهظ دق هنأ ىلا كلذ لك نم صلختو
 دنملا اهيف ميقي نوصح وأ ةيبرح ةطقن وأ سراحم لمع ماظن كلذ لبق امبرو ديشرلا
 .ةلاع تارانم وأ جاربأب نوصحلا هذه دوزت تناكو ٠ ىمالسالا عياعلا راطقأ نع عافدلل

 نم ريذحتلا تاراشا لاسرا نكميو « رخآلا اهنم دحاولا ىري نأ حمست تافاسم ىلع ١
 اهضعبب ةلصتم اهلك نوصحلا كلذب حبصتو « ناخدلا وأ رانلا ةطساوب نصح ىلا ظابر

 دل 21 طق لع قلظ ناكون». كالبلا لحاد سودلا تاكو ةيسطرلا نومللابو
 * 2 طابر » عمج « طبرلا » مس ١ ةلسلسلا كنت اهنم نوكت ىتلا

 ٌرَما ىقا رثفتتا مث قرشلا ىف ىمالسالا ىبرعلا ملاعلا ىف ماظنلا كلذ أدبو
 - ىف عننا لب < بسحف ءىطاوشلا ىلع امبتم نكي ملو ٠ ىمالسالا برغملاو ةبقيرفاو
 000 دعو بيتس يد دك < ةمددلا قفل

 2 م ا



 ( 801 جفومن) م 1.61 / اه 62١ ديحولا خرإللا ربقلا ةهجاو - 54١ : ضش

 (؟ 01 جذومن ) م !.11ه 4١١ ب ديحولا ىف خرؤملا ربقلا -

 - 00 خثرإلا ديحولا ربقلا



 7 يمس عدد هيج ةاجيلا ناكو ٠ نيملسملاو

 بهنلاو تاراغلاب رصم دعص ىف اوثاعو لكوتملا مايا ىف كلذ اوضقن مث « مهضرأ
 . 99 مهتكرح دمخأو لكوتلا لبق نم ىنقلا للا دبع نب دمحم مهبراحف

 ىف ىتلا ةقطنملاو ناوسأ نأ ىلع نوخرؤملا اهررك ىتلا تاراشالا كلم لدنو
 برعلا لوخد نم ىلوألا تاظحللا ذنم اهتيمهأ تدب دق صوف ةنيدم ىتخ اهلامش

 برعلا نم نويفارغجلاو نوخرؤملا متهاو ٠ اهيف ىمالسالا رصعلا ةيادب نمو < رصم
 دودحلا نم اهبرف ببسب تأت مل اهتيمهأ .نكلو < اهخيرات نم تاقلح ركذب مهريغو
 رفسلا ىلا برعلا ليه لماع اهتيمهأ نم داز لب < بسحف ةيرصملا رايدلل ةيبونجلا
 مث نمو < رحبلا قيرطب رفسلا نم ناكمالا ردقب لالفالاو زاجحلا ىلا ربلا قيرط نع
 مزلقلا رحب لحاس ىلا اربعم ةقطنلا كلن" نوذختي ىمالسالا حتفلا دعب برعلا ذخأ
 هود[ ةيسلام ناك ه.: ىزييرتملا لوقي ذا + زاججلا .لا هنمو.« رمحألا نحتلاىأ
 ىوريو ٠ 29 « دنهلاو نملاو زاجحلا ىلا اهنمو « مزلقلا رحب ىلع باذبع ءانيم ىلا
 يسوووووا ناوسأ ةنيدموا» 5 لوقي نتك هنأ ىدوعسملا نع

 . 69 « زاجملا نم مهرثكأو شيرق نم ريثك قلخو رضمو ةعبر نبا رازنو
 تناكو م ةيرصللا رايدلل ةبونللا ةهبجلا ةباثمب ىرخأ ةحلات نم لاوسا تناك و

 ٠ نادوسلا ىف ةلقند ىلا تفولا كلذ ىف تدتما ىتلا هبوتلا دالب بونللا نم هجاوت
 دوسي من < رخآلاو نيحلا نيب ىصقألا دعصلاون اوسأ ىلع ريغي ةبونلا كلم ناكو
 . © ةندهلا موقتو نيملسملا نيبو هنبب مالسلا

 , و ع دي مع ذا ٠ ىبرعلا حتفلا لوأ ذئم ةبونلا عم كاكتحالا أ آدبو
 : 2 دلا ىلا ىص ةك رديت ع نايبأ نب تا ردع وم هداوت ن نم دئاقب



 بتاوجلا ةحوتفمو ةبقب ةاطفم ةربقم جذومن
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 ةجبلا لئابق عم نيملسملا برعلا بورح 50

 تاكو . © ةبونلا ضرأ ىف اهدمب ىرخأ ةملقو ميربأ ةملف لداجلا ةهج ىف ايلباقيو ٠ 99 دحاو ليم ةبونلا ىرق لوأ « رصقلا » نصح نيبد اهنيبو « لايمأ ةعبرأ
 ٠ © نيملسملا نقسو ةبونلا نفس اهدنع ىهتنت تناكو © ربنم هب عماجو لي للا اهبو < نومنك .قإللأ اهيفو لدانملا برق .يبلسلل الج انصح «قالب»

 تناك ىثلا لئابقلا قرشلا ةهج نم هجاوت ناوسأ تناك كلذ ىلا ةفاضالابو
 ٠ بونجلا ىف ةشبحلا دالب لوأ ىلا مزلقلا رحب ىلع باذيع ةنيدمو صوق ةنّدم دنع نمو « رمحألا رحبلا لجاسو لينلا نيب امي نورشتني ًاودب اوناكو « ةجبلاب » فرعت
 روافم ىف هيلع رثي. ناك ثيح درمزلاب ةينغ ضوفو ناوسأ ةهج نم ةقطنملا تناكو
 امالسا ةجيبلا ءاسؤر نم ريثك ملسأو ٠ مهنم اوجوزتو مهوطلاخف < درمزلا مهعم نوجرختسي نيذلا نوملسملا رثكو موق ةجبلا نم ملسأو ٠حبباصملاب اهيلا لخدي ةقيمع
 ىلا ةؤكتتم دق نيالا نما ناوسأ. هالو ناكو..٠ نيملسملل مهاذأ رثك مث.« افيمض
 تنقثو < نيملاتلا نم .سشج سر ىلع عفحلا نب هلادع دئاقلاب مهيلا ليرات نوبل
 ذا < اليوط مدع مل اهنكلو + © (م مس ى 815 ةئسن ةندهلا تعقو مث مهنبب كراعلا
 . © حلصلا ابلاط (م مه6) ه 84١ ماع ىف ارماس ىلا هتنلخو هخأ نباو رفاسف «مهريك لتقو هدئاف مهبراحف < ىناعلا لكوتلا ماي ىف رصم قير وزغ ىلا ةَجِبلا داع
 نوللاطلا نوملسلا رككو مهدالب ىف بهذلا رهظ مث ٠ مهتهج نم لاجلا تأدهو
 ٠ نارمعلا اهيف دازو ةجبلا ضرأ ىف بهذلاو درمزلل

 - مث < برعلا نم مهريغو ةنيهجو ةعيبز نم تاءامج هممو (م 404) ه هو ةنس ىف ىرمعلا نمحرلا دبع ىبأ ةدايقب نيملسلا راضتاب تهتتا بورح ةبونلا .لعأو نيملسملا نيب تعقو ةيلات ةرم ىفو
 | اشو ف هيلا داعب ناك نم ىلا اويمضا



01 

 )2 "7 مقر 1 ةحطسم تاثلثم ىلع ةيفب ةاطغم ُذ ةربقم 8

 و « بناوج ةنالث نم ةح وتفم ةرقم انا 2 51
 )ع الإ زمحت مقر ) ةحطسم كك اثلثم اهتق هوق :

 هزم 1 ةحطسم ةبق اهطفتو ةل رمقم ىلع ةلبطتسم ةرمق 4
 تاثلثم

 : مس



 ناوسا ىلع ةبونلا كلم تاراغ

 قو < (م مال#) ه لهو ةنس ىف ركسلاب ناتسراملا ىي نأ لبق ثدح دق كلذ

 ناتسراملا ءانب ىلع قفنأ هنأل « 27 (م مالو ) ها 751 ةنس ىف هديش هنأ ىرخأ ةياور
 . 629 زئكلا كلذ نم اهذخأ هنأ لاقي راثيد ة5ءر٠٠٠ وحن

 نييولملا عايشأ نم برع اهراثأ ىثلا نتفلا نع ىرخأ ةصق ىدنكلا ىوريو
 |” 00 ل ب ا ررتلاا قرتفلا نبا: جرخو 2 : ةلوقتك"# رشم ةديعص ىف

 « هيلا ثعبف اهلهأ لتقو اهبهنف ( م م18 )اه ”وو ةنس انما لخدف ( م مك ٠)

 «ء ( م مال٠) ه اله> ةنس وهب هعقاوف هشج ىف ذاذرا نباب نولوط نب دمحأ ٠

 « مهبل نولوط نبا كشف لاق ركملا رو بع وك ]لاو حرقت ةاؤرأ نبا مزهناف »

 «05 ةتس دعتصلا قآااج رفا فجع نبا هلا ضو نجا لع نيبنحلا نبا »

 « حاولا ىلا ىغمو ٠.٠ ىوصلا نبا مزهناف ٠ محلل ةيحانب اوقتلاف ٠ (م ملإ٠) ة

 « ثعف ٠ ب يك هليوم ايلا ع 0 مول كرف
 < ةيراخملل .ناوحأ ىلا: ناس .دققوصلا نبا: دجوفا < ةئامسحلا ىف كتم :ىأب هلا

 « ٠ ةميظع ةلتقم مهنم لتقف هشج عيمجبو ىرمعلا هب رفظف ىرمعلا هللا دبع ىبأ »
 «قهبع اهب هداف رهظو ةلخت مه.ر و6.٠ اهلهأل عطقف ناوسأ ىلإ قرفلا نبأ عجرو »

 « رحبلا بكرو باذيبع ىلا ىغمو مهكرتف هباحصأ عم ىفوصلا نبا رمأ برطضاو »
 29 ع5. اهب ماقأف ةكم ىلا »

 تأآده امني < نينولوطلا نمز دعب قاوحتا ىلع ةبونلا كلم تاراغ ادهن ملو

 ىتلا قطانملا ىف نيملسملا نم ةعامج نكسو + مالسالا مهنبب ىوق امدنع ةحبلا لئاق

 هرازن نب ةعببرنم برعلانم قلخ مهنمف « درمزلاو بهذلا ندعم اهنم جرختسي ناك

 اع ) ةلو ةءوجو انه انتو ىف ندملا تيايووو وع تابوت
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 ناوسا رباقمب ةقينولا اهتلصو بورحلا

 اهب ميفت ةيونجلا رصتتاهوقَلا نع عافدلل ايركسع ازكرم ناوسأ ترمتساو
 نادوسسلاو ةبونلا موجه نم رغثلا ظفحل ةحلسألاب نيدعتسملا دنجلا نم ةيوف ةماح
 لئاقم ١ءر.«+ ىف ةبوثلا كلم اهيلا راسف « ةيمطافلا ةلودلا تلاز ام دنع كلذ لمعأ م
 ناوسسأ نأ وديو ٠ نيملسلا نم اهيف ناك نم رسأو ناوسا ةريزج ىف لزنو
 ٠ دالوألاو ءاشنلا نم كانه ناك نم اوبسو < سانلا نم اريثك اولتقو ( م 1438 ) ه م18 هنم بركلا ىف ةزاوه ةلسق هتمده روسب ةروسم تناك

 ىتلا ةرهاظلا نيبو بورحلاو تارافلاو نتفلاو لفالقلا ثيح نم ىصقألا ديعصلاو ا ناوسأ ةقطنم ىف ةالولا روضع ىف تففوإ ىتلا ثادخحألا نيب طبرن نأ نكميو
 ناوبسأ رياقم نم تنمج ىتلا ذوبقلا دجاوش ددع ةرثكأ ىغتؤإ6 لبا نم «رث تفقوتسا
 ةثراكلا هنع تست ىذلاو م 15 ةنسم ةقطنملا ىف رمدملا لسلا كلذ ثدح امدنع
 ىفظوم ىديأ ىلع تمن ىتلاو ( 808: نص ) لبق نم اهيلا انرشأ ىتلا ةيرثألاو ةيرامعملا
 ناك ءاوس تاناجلا نم روبقلا دهاوش اوعمج امدنع نيسنرفلاو زيلجنالا نم راثآلا
 نأ ريني اهضعب قوف دهاوشلا اوسدك من ءهسسمي مآ وأ ليسلا هسم ربق ىلع اعوضوم
 ملع دعاوق طسبأ كلذي ىضقت امك اهنم دحاو لك اهب ناك ىتلا نكامألا نيعتب اونعب

 دهاوشلا نيب ةلصلا تعطق نأ كلذ ىلع بترت دقو ٠ هنم ىلوألا :قكانازا راثآلا 1 /
 منا نمو ٠ ةمئاق كلظ ىتلا وأ تعاض ىتلا ءاوس روبقلا نيبو خيراوت نم اهيلع امو ا

 ىلاتلابو < اهخيرأت ىف ةققح جئات ىلا ٌلوصولل دكؤملاو رصتخملا قيرطلا انيلع قلغأ
 ساسأ ىلع موقي نأ نكمي ناك اميف مث < اهرصانعو ىرامعملا اهنيوكت روطت عبنت ىف
 ةركملا اهروصع ىف ةمالسالا ةرامعلا خيراتب لصتت ىتلا ىرخألا ثاحبألا نم كلذ
 ٠ ةيبرعلا ةلودلا راطقأ رئاس ىفو لب بسحف رصم ىف ال

 ا اول كا درلو رك ي عوستل حسا دقو
 لق لطيلطخم ةيان نم ةئراقملا تاماردلاو ىراسملا ليختلا ٠
 ا ةيكيفتو اعرماع تيح نم مث« اه ةينيئرلا لكل

 هنا م هل صصخف رايليف ىد هبرين وم ملاعلا

 زا لوصف دحأ ىف



 كدب

 هحطسم تائثلثم ىلع طقسملا ةيواضيب ةبق اهيطفت (1) مقر ب ةربقملا - 0١" :ش

 ج ذومن نم طقسم تاذ ( 5 مقر ) ةربقم 150. 2< ؟(4 : ش
 ةحطسم تاثلثم

 ىلع طقسملا ةبواضيب ةبق اهيطغت ,صاخ

 طقسملا ةيضيب ةبف اهيطغت ةربقك ىداع رغ جذومن



 ةرثكلا روبقلا دهاوش خيراوتو دادعا تالالد

 نكمي ىرخأ رظن تاهجوب ىلدنل احوتفم لازي ال لاجملا نأو « دعب هتني. مل رمألا
 قس ام ىلا اهتفاضا

 ىتلا رتتا دماوخ خياوتو دادعأ ضارعتساب عوضوملا اذه َ انتمهاسم آدنو
 70 ا ا و

 ا 0 0 |

 (م) ه١ نرقلا ىف اخرؤم ادهاش 1 + - - ١١
 (مه) ها“ نرقلا ىف اخرؤم ادهاش ه4إ) - 4ه + 4و5

 (م1) ه4 نرقلا ىف اذرؤم ادهاش ١١4 ت2 #5 + هل
 (م١1) هه نرقلا ىف اخرؤم ادهاش دل - امو + مم

 (م18) ه5 نرقلا ىف ةخرؤم دهاوش 58 - مخ +

 5530 عومجملا ادهاش الإء سس 6٠ + ١4٠ ا ا
 ا اا تل © وول ع ادهاك م[ وحن نم ةعومجمم باج ىلا اذه و

 0 | ىلا ةعومجملا هذه نم هتبسن نكمي ام نأ اهيلع ةبوتكملا صوصنلا نمو ىفوكلا لمخلا

 و ةقباسلا و 5 ةيسنلا لثم نع لقي. ال (مه) ىرجهلا كلاثلا نرقلا

 ! 1 0 عر ل ةيالث 2 نأ نذل دجنو
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 رباقملا جذامنو عاونأ ل

 ا و هعااطلا ويف نم ةقكاسنم ىلع + عافترالا ةريصق ةيناج ناردج هل « ةدحاو 10712 زكأل عت أذل ليؤلط قودنص هنأك اهنم ربقلاو « نضدألا قوف اهل ليلق ءزجا عفترب رجآلاب ةذئستم ةزهتك ارو تافارقلا كلتل انتارايز ىف اندهاش ذا « ضرألا 00 11 بشي وأ ةكاوهدتتس نبق سأر دنع اعونضوم اهضعب ناك لب < شرا كلل رق جرم ناك قول هيد .رباقم نم اهلك تاج .دق دعاش تقلا نم اهعومسع نرقي ىتلا دهاولا كلتا نوكت ال نأ ىهيدبلا نمف رمأ ,زم نكي امهمو
 | لل ٠ 2 ال دب ووشو ةيزغ ىف © لسلا نيت نم اهلثم مسي. مل هنكلو اهناكم ىف ةمئاق اهنم ةلثمأ تيقب ىتلا جذامنلاو عاونألا دحأ -نم ءانب, هلع. ناك وأ ناردجب ءارمآ.لوأ ىف اطاحم نأك ضرألا ىف ةنوفدملا روبفلا هذه نم اددع نأ دعبتسنال اننكلو | 2 ري اتنلا 87 اهلي نوكي دف < ضرألا تحت دوبقلا نم رثكأ وأ رخا عون كانه نوكي نأ لمتحملا نمو .* ربقلا ىف ةئجلا لاخدا دقي ناريصقلا“نارادجلا فيش من ا ينج دفا فعسز ليوا هيزادصجنأ هلاستاةنقيرط نم حضتيو « ةييئاد

 .ةئيدملا عاستاو ريمعتلا دي تضتقا دقف هذه انمايأ ىف امأ ٠ اهبونج ىف ةناثلاو ةنيدملا نابغ ىف نيعاجلا ىدحل اهبوتو +90 007-06 1 شا)* ناوسأ ةئيدم ىف ك1 اا يسرا ىف كراش هرعت 71[ اهددسع قلي دفا ةيحشم لك ىتح اهضعب وأ اهلك ةكسامتم ةمئاق تيقب ىتلا رباقملا نافأ قرح ديحات نمد
 رفتم عاقب ىف اهل جذامن الا قبب ملو اهنم ريثكلا مده عراوشلا حتفو

 جاه « طقف رباقملا نم هو. ددعل اماقزأ هيرينوم لعج دفو
 نرقلاو (م١1) ىرجهلا سماخلا نرقلا



 ةيمره تاثلثم ىلع ةبقلاو ناتليطتسم ناتربقم

0 
 طقسملا ةليطتسم ةربقم 21657 <© 166 : ش

 اهتبق لمحتو ةعبرالا بئاوجلا ةحوتفمو
 ةميفر تالخد اهتاهجاو نيزتو ةيمره تاثلثم

 .«( كل مقر د

 لقاسملا ةليطتسم ةربقم ل ؟04 « 100 : ش

 اهتميق لمحتو ةئالث بناوج نم ةحوتفمو
 ,.( ؟, مقر ) ةيمره تاثلثم

05 



 رباقملا جذامنو عاونا

 + (حرصلا دعب ل يرانا بورتلا ىف انتل موت نأ ىتاا# .ىراسملا نيوكتلا ةيحان نم انك ا نع اهب عن ادعو واتت ننجبك ميم جذاسن نم الكا نم عد لك 111 د2, انوااهاويلوزاه] ايلالا جرشتلا ىف هيلع يتم ىذلا بيترتلا وهو « رخآلا ناكم امهنم الك لمجف كلاثلاو ىناثلا نيعونلا بيترت ىف لوسيرك هفلاخو

 ادلب نع لتتم قيس نا قتلو - (ارزقتم : سا ) - ددألا عونلا امأ
 : ىنآلاك اهل هيرينوم قير نم انل َدَع جذامن ةياالث ىلا مسقني هناق ةعبرألا

0 
 )١1 ( ا ل 10 ويسب : ضر افوتسم ع جوس

 ٠ ديشم ربق لكو
 اهلخادب رثكأ وأ ريقي طيحتو باب يغب ناردج ةعبرا نم ريفص

 دحاو ريقل سدصخملا لطتسلا داعبآو
٠ 

 ةدحاو ةثلل الا عستي الو ضرآلا تحت

010 4 
 دجوي رياقملا ضعب ىفو * ليطتسلا لخاد ىلع اهنم لطي ةذفا ةريغص تاقاط 0 احح -ناردجلا ىلعأ ىف دجوت ام الاغو * ةليوطل» ناردجلل ىلخادلا هجولا فصتنم ىف قاتكأ اهضمب ىف ديزو < 29 ( مم : ش) ةيلخادلا ناكرألا ىف فاتكأب رباقملا ضعب يرحم نع :ناردحلا عاضرا ديزت الد.« راثمأ م 4 وحن جراخلا نم

 ١ نما را رادجلا فصتنم ب عضو ةرئاد فصن هطقسم ريغص

 0ك + بسحو ةكربو زمرك عضو هنأ ىهيدبلا نمو * ( 0



 طقسملا ةليطتسم ةربقم - 705 <« ؟هو : ش

 اهتبق لمحتو ةعبرالابتاوجلا ةحوتفمو
 ةعيفر تالخد اهتاهجاو نيزتو ةمره تاثلثم

 .«2 كل مقرر

 طقسملا ةليطتسم ةربقم 2 ؟04 «© ؟ها/ : ش

 اهتميق لمحتو ةئالث بناوج نم ةحوتفمو

 ,. ( ؟. مقر ) ةيمره تاثلثم

02 



 رباقملا جذامنو عاونا

 ناكم امهنم الك لمجف كثلاثلاو ىنالا نيعونلا بيترت ىف لوسيرك هفلاخو
 هيلا مسقني الو اهتازيمللو اهل ىلاتلا حرسشلا نق هيلع نيم ىذلا بيئرثلا وهو# رطآلا
 ةهجو مم قفتي امي ميسقتلا اذه ىف ليدعتلا ضعب عم « جذامن نم ةئالثلا نم عون لك

 روطتلل ىخيراتلا بسترتلا ىف انيار حضون نا ىلع + ٠ ىرامعملا ن نيوكتلا ةيحان نم ان رظن
 ٠ حرشلا دعب

 ا هيا أ/معو : ش) - لوألا عونلا امأ
 ىتآلاك اهل هيرينوم بيترت نم انل دع جذامن هياالاث ىلا مسقني هناف ةعبرألا

 لقطتسس ةليه قلعاوهو +28(: ش )- فوقسم ريغ جذومن )١1(
 ديشم ريق لكو ٠ اهلخادب رثكأ وأ ربقب طيحتو باب. ريغب ناردج ةعبرأ نم ريغص
 دحاو ربقل سصخلملا لطتمللا داعبآو ٠ ةدحاو ةئجل الا عستي الو ضرألا تحت
 001 ١ ني 2 نع ناردللا عافتزا ديزي الو < ناتمأ 4-7 وحن .جراخلا نم
 قاتكأ اهضعب ىف ديزو < 29 ( ممل : ش') ةيلخادلا ناكرألا ىف فاتكأب رباقملا ضعب
 نا دجلا ىلعأ ىف دج 5 يع . 0ع ناردجلل ها 0 فصتنم يف



 ةيورك تاثلثم ىلع اهتبقو ةعبرم ةربقم

 ((5 مفر) بناوج ةئالث نم ةحوتفمو طقسملا ةمبرم. ةعبرم ةربقم - 784 : ش

 7 هد
 دهون سيب وج نورمان 2217 777 هيا

 وسم نجيسسموو دعنا

 , ةيورك تاثلثم اهتبق لمحت 21 مقر ةربقملا 215. :2ش

 كالا



 رباقملا جذدامنو عاونا

 ٠ ىلاتلا جذومنلا نيبو قباسلا جذومنلا نيب لصولا ةقلح انيأر ىف وهف < .لوسركو هيريثوم ىأر ,ىف كلاثلا ال ىتاثلا وه جذومنلا اذه زابتعا لضفنو

 لدابتلاب ةقيضو ةضيرع ةرئاغ تاوشحب هناردج تفرخز ليطتسم جذومن ( 11)

 عقتري كوط وبقي ىلي وأ فقس ريغب كرتب نأ اما وهو ( 541 - 52 ث)

 عم أ ءاأ نيجذومنلا نيب عمجي انيأر ىف جذومنلا اذهو ٠ ةجراخلا ناردجلا عافتراب

 ٠ ةفرخزلا تاوشحخلا ةفاضا

 ىأر ىف كلاثلاو لوسيرك ىأر ىف ( ؟ب - ١ب/*ه : ش ) ىناثلا عونلا امأ
 ٠ ةيسيئر جذامن ةثالث ىلا مسقني وهو ٠ ةبق هطفن عبرم هطقسم ناف هيرينوم

 ,ء ( 9 مهب م 9907 ش) « ةعبرألا هبناوج نم حوتفم وهو < ١ب جذومن -

 « نارحم ةلثمألا ضعب ىف هيف عضوو ةعبرألا نم بناج دس < ؟ب جذومن 5-5

 0 محراب 20 مرو 2 ربو © موون ش)

 | د از ةسرالا هل اني علورفتم نايات دن نكلو قياسلاك م < ب جذومن ب .

 ٠ ٍبارحملل لباقملا رادجلا ىف ناحألا بلغأ ىف تعضو 3

 ةلثمألا نضع نجوي هنآ انيغ
 ةقباسلا ةئالثلا جذامنلا تازيمم

 و + 40 (مجم : ش) نيلباقتم
 يو رتملا ةحتفلا 2



 . ةيطدرلم تاينح ىلع ةنقآةيطفن عبر عوومت
 نب

١ 
١ 
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 بناوجلا ةدودسم طقسملا ةعبرم ةربقم 711 ش ةحوتفم تناك طقسملا ةعبرم ةربقم 761 ش
 ,4 65 مقدر ةعبرالا بناوجلا نم

 . ةيطورخم تاصنرقم ىلع ناتبق اهيطفت م5 © 64 ناتربقملا ل 515 : ش
 (1؟5164 2 559 : لكش رظنا) ,



 دب با

 0(" مع ملا شا ) همدقتي فوشكم ءاف عضو نكمملا

 روبقلا جذامنو عاونا 0

 ديزي 27 ( "و١ ب مم49 : ش ) ةربقم عوللا ادهل هيداعلا ريغ جذامنلا نمو

 ذفاون عبرأ اهيف تحتف طقسملا ةيواضيب ةبقب تيطغ كلذلو عبرملا نع اليلف اهطقسم
 ةنوكملا لاقتنالا ةقطنم قوف ةرشام ةقلا تعضو لب ةبقر اهل سيلو < ةيرئاد فصن
 + قولألا ريغ ىلع ىبرغلا رادجلا دس دقق ناردجل انأ ٠ ةثلكم :ةحطربس ةطاقب نم
 امأ .+ وادجلا نم فرط ىف باب ةحتفب ىقرشلاو ىلامشلا نيرادحلا نم لك دوزو

 ٠ ةليوط ةيسأر ةقيض قوق د ةعبرأ هيف تعضو دقف ىبونحلا رادجلا
 عبرم هظسوتي طقسللا ليطتسم وهف ( ؟ _ اج مجسم : نش ) ثلاثلا عونلا امأ

 عونلا اذهو * وبقب عبرملا ىناج ىلع نيقابلا نيءزلا نم لك ىطغ مث ٠ ةبق هولطت
 : ىتآلاك ام دح ىلا ةعرفلا هجذامن ثبح نم ىناثلا عش ثلاثلا

 عا مورب ع9 مه : ش ) ةعبرألا هناوج نم حوتفم وهو : ١ ج جذومن
 ا , ل( 29 موو

 شوو ( 006: ش ) ةعبرألا تااوحلا نم بااج هيف دس : ؟ج عفوت 5

 0222 7160 نقار نآركم حنس" ضع ىف
 58 ١ كلذ هل 9 1 مبا تح تق

 د كلذنبو <« هلقلا رادج لباقم دحاو ناب هف ىقب : جذوم

 وللا نم 0 هلو ىنثلا عوشلاب ف و دم امك



 0606ءْ

 ه1 مقر ةربقملا ىف ةئقلل ةلماحلا ةينحلا 2 60

3 

 . 01 مقر ةربقم ىف ىطورخللا لكشلا تا3 ةينك رلا ةينحلا - 1 :ش

 ةبقلل ةلماحلا ةيطورخملا ةينحلا



 بابقلل ةلماحلا ناكرالا ةلالدب رباقملا جلامن خيرات

 ىلا اهخيرات عجري ىتلاو هه لا دهاوشلا اهب تناك ىتلا رباقملا نا : الوأ

 نسيلو ٠ تاثلا نع لقي ال ناك اهددع نأ دب ال (م١1).ىر ,حهلا سماخلا نرقلا لبق ام

 نغ اهرمديل تاذلاب اهعيمج رباقملا نم تاثملا هذه ىقننا دق ليسلا نوكي نأ لوقعملا نم
 نرقلاف ةخرؤم دهاوش اهب ناك ىتلا رباقملا نيب نم ادبأ ايش رمدي مل امنبب « اهرخآ
 للَهنَك تيس ةمئاق:ةريقم + كرت دق ليسلا نأ اذه نم رثكألا لب *(م11) سماخلا

 ىرجهلا عبارلا نرقلا دعب اهخيراوت عقت ىتلا دهاوشلا نأ عم « هدعب امو نرقلا اذه
 «ةرصاتمب الماك اميلس, نياقملا كلتا بلغأ ىقب دقو « ادهاش 8 اهددع زواجتي ال (م )٠١

 نذا بجاولا نم ناكو ٠ هناردج نم وأ اهنم هازجأ وأ بابقلا هصقني اهنم للقلاو

 سماخلا نرقلا ىلا افازج اهلك رباقملا هذه بسنت ال نأو ةماهلا ةقبقللا هذه لفغت ال نأ

 *ةيلاصحالا تانزاوملا هذه رادعالا ىف ذخؤي نأو < ىرجهلا

 عاونألا كلت عيمج نوكت نأ لامتحا اهلخدي مل تالواحملا كلمت نأ : اناث

 نوكي نأو (م11) ىرجهلا نساخلا نرقلا ىلع ةقباس نورق ىف ترهظ دق اهجذامنب
 لب <« ءاده فرغي ال روطتلا نم ريثك وأ ليلق عم نرقلا اذه ىتح دتما دق اهلامعتسا

 لثم ىلع دامتعالا ةمكحلا نم نكي مل هناف كلذلو ٠ ةبلات نامزأ ىف لمعتست ترمتساو

 ل ا صك دمعت حينا و حل تتش وتب توزع ( 0 - 553 نتح) دحاو
 و ةيئرلا اهعاونأب نينامثلا رباقملا ةيقب خيرات ةلسملس ىف

 9 0 ع و ىلا اهددع

 : ذخؤيب مل هنأ : اًملاث

 هتافو ليو هئابح ءانثأ
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 هلطد ذك دا:

 -تدرخم تايئح ىلع ةبق هيطفت عبرم جذومن

 ؛«ايفر ةريتكأ“ةبفا لمختا ةيطورغم اهنا ةينع كا 407+

 بفك



 بابقلا ةلما>لا ناكرالا ةلالدب رباقملا خيب رات

 (مه) ثلاثلا نرقلاىلاتاذلاب عجري ةعومجملا نم ربكألا ددعلا نأ انيأر ىف لب (م١1) يأ
 نكمت رخآ ًاددع نأو ٠ دهاوشلا عابرأ ةثالث ىأ ادهاش ه١4 وحن هنم ىتأي ىذلا

 نم برقي ام ىأ « ادهاش ١١4 وحن هنم ىتأي ىذلا (م١٠١) عبارلا نرقلا ىلا هتبسن
 رع ىلا لصي داكي ال ىذلا ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف ةخرؤملا دهاوشلا ددع فعض

 ٠ اهلك دهاوشلا عومجم نم دحاو
 ةفابلا رباقملا نه ةعومجملا كلت خيراتب قلعتت ىتلا ءارآلا نم فعضي كلذ لكو

 دمتعاو < ىرخألا دعب اهنم ةدحاولا ىلاوتت روطتلا تاقلح نم ةلسلس ىف اهسترتبو
 اهطقسم ثدح نم رباقللا كلت جذاسنو عاونأ“ ىلع كلذ ىف دامتعالا لك اهباحصأ

 ه. بسحف
 ادمتعم روطتلا ىف لسلستلاو خيراتلا ىف ساسألا نوكي نأ بوصألا نم دجنو

 نم اهيلع موقي امو لاقتنالا قطانم جذامنو عاونأ نم ليصافتلاو ةيرامعملا رصانعلا ىلع

 نوكي نأ بجي رضانع ىهف < كلذ ريغ ىلا بيراحملاو دوقعلا لاكشأو بانقو باكر

 ىنمزلا لماعلاب ارثأت رثكأ تناك اهتاروطن نأ ثبح نم عوضوملا ىف لوألا ماقملا اهل
 ٠ ريك دح ىلا طقاسملا روطت اهل عضخي ناك ىتلا ةيداملاو ةعامتجالا لماوعلاب اهنم

 امو ٍبابقلا تاذ عاونألا نم رباقملا نم ايلعلا ءازجألا ىلع انه انمامتها بصنيسو
 عونلا امأ « لاقتالا قطصهانمو باقرلا لثم ىرخألا ةيرامعملا رصانعلا نم اهعبتي
 دعا ال ةيرامعملا هرصانع نأب فارتعالا نم انل صانم الف ةبقألاب ىظنملا وأ فوشكملا
 عونلا اذه نع هلوق اننكمي: ام لكو « هل خيرات ىأ نيسن وأ هروطت عبتت ىلع لاح كا

 ىمالسالا رصعلا لئاوأ ذنم هروهظ. ادب دق نوكي نأ لمتحملا نم هنأ ةفلتخملا هجذامنب
 ءرمأ ناف كلذلو ٠ هدعب اه ىلاو لب ىمطافلا رصعلا ىلا رمتساو عاقبلا كلت ىف

 نيوكت ىلع دعاسي ام رصاسلا نم اهب دجوي. ىتلا بابقلا تاذ عاونألا نع فلتخي
 * اهب سأب ال ةجرد ىلا روطتلا عباتت نع ةركف

 عاونأ ساسأ ىلع نيتعومجم ىلا اهميسقتب بابقلا تاذ رباقملل انليلحت أدبنو
 لاكشأ ىلا عبرملا لكشلل العلا. قارطألا لوحت ىتلا ةينكرلا لاقتنالا قطانم جذامنو
 لاقتنالا قطانم نأ انيأر ىفف < بابقلا دعاوق وأ باقرلا اهللع زكترتل ةيرئاد وأ ةنمثم
 اهروطت عبتت ىلا لوصولا ىلع دعاسمت ىتلا رصانعلا نيب لوألا ماقملا ىف ىتأت هذه
 ٠ اهخيراتو

 ةطالب نم ةنوكملا ناكرألا لثم ةطيسبلا جذامنلا لمشت اهنم ىلوألا ةعومجملاف

 (موا# - و8 : ش) بولقم ىمره ثلثم نم وأ < ("48 - م47 : ش) ةثلثم ةحطسم
 ىطورخللا فصن عونلا نم ةينخ نم وأ ( "6 : ش ) ىورك ثلثم نم وأ

 ةمع
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 ف 1
 السا تاصئنرقم ىلع ةق 57 8 و

 تاصنرقم ىلع ةبق اهيطفت 1. مقر ةربقملا - 514 : ش



 بابقلل ةلماح ناكرالا ةلالدب رباقملا خيرات

 م ميو م مصب د مي + نش ) ةيمالسا ةصترقم نم وأ ( 6137 < 6 < 784 : نش

 ودي « نينكر لك نيب ةقفاث دوجوب جذامللا نم ةعومجملا هذه زاتمنتو ٠ ا( خلا مالا/

 : .هيحراجو ءاكلا لاف نم اصشاو

 « ركملا ىمالمالا رصعلا ذنم ترهظ رصانع لمشت اهنأل ةعومجملا هذه انمهتو
 ءاسشأ دجويو « راطقألا فلتخم ىف ةيمالسالا رئامعلا نيب اهنم ةحيرص ةلئمأ تيقبو

 * مالسالا لبق اه روصع ىف اهنم ضعبل

 ةلحرم نم تلقتنا ىنلا ىأ 6 ةبكرملا ناكرألا جذامن لمشتف ةيناثلا ةعومجملا امأ

 رصعلا لوأ ذنم ليلقلاب سيل نمز دعب اروطتو ادقعت رثكأ ةلحرم ىلا ةطاسبلا
 وجرنو < ىمطافلا رصعل» لبق ام ىلا عجرت الءاهنأ انظ ىلع بلغيف كلذلو « ىمالبسالا
 نم ركذن نأب انه ىفتكنو ٠ اذه انباتك نم ىناثلا دلجملا ىف اهنع ثيدحلا ىلا دوعن نأ

 ةدكر تاثح نه ةنوكملا لاقتالا ةقطنم امهلوأ نيسمئر نيجذومن ةناثلا :ةعومجلا هذه

 1 .ةضافس او قف 317 ياس ىرخأ ةينح اهنم لك نيب
 ىف وأ ناكرألا ىف اهنم عضو ام ءاوس تانحلا عيمج نأب جذومنلا اذه زيمتيو
 - ةعومجملا جذامن سكع ىلع ( "و8 : ل2 50015301 نم ةكضاو دب عالضألا
 702 ب و ولا كر داود ادا قلك لددم نعم : ىتلا اهلك ىلوألا

 ' : ( 3 رصم ءاحنأ رئاس نود ىصقألا ديعصلا



 تاصنرقم ىلع ةبقب عبرم جذومن

0 

 2أ|0|01||]ىآ#/// ل لاع
. 4 
0 #7 

 جحا



 ةيمالسالا تاصنرقملا

 . ؟؟ مقر ةربقملا ةبقل ةلماحلا تاصنرقملا - 505 : ضش

 , 59 مقر ةربقملا ةهجاو ب 595 : ضش

 ه6ا/



 سس ا ةافلألا ا ويح يول ةيمالسالا تاصئرقملا
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 . 1١62 مقر ةربقملا ىف تاصنرقملا - 75/4: : ش :

 . يىجراخلا بارحملا نودب نكلو ( 57. ) 5؟ مقر لثم طبضلاب اهطقسم
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 بابقلا ةلماحلا ناكرالا لوصا

 ةربقم ىف ةميقتسملا ةقاحلا تاد ةطالبلا ةركفب هيشلا 0 ددعوتاو
 ةيامور ةربقم ىف ةريدتسملا ةفاحلا تاذ هطالسملا رخآ لم دجوي انك ا ( مرو ؛ ى ) ةيريبح تءرمك وأ ليداجم نم نوكتت ىهو ناروحب نوتيزلا ما ىف هينامور
 قاولتأا ىف ”ةدوججولا ةرهاظلا نع.ريخالا لثما فلتخيو ٠.7 ( 245 : نك.) نافع ىف
 ةجراخلا اهفارطأ تتحناو اهضعب بئاجب تعضو .رجحلا نم لبباوك نم نوكتي. هنأب
 نيولا ده خطو وعام القلا ةرئاد يقلك ةريدتسم ةفاح اهنم نوكتل

 رضق تادحو نم ريثك 0 دجوتف ةرهاظلا هذهب ةرمشادملا ةهلصلا تاذ ةلثمألا امأ

 تازوشلا اهنمو < ©” ( "هه : ش ) ىسنرلا لخدملا زيلهد ىف ةبقلا اهنمو « رضخألا
 5 ص ) رضقلا طسوتي ىذلا ريبكلا ءانفلا لوح ناردجلا ىف ةيفرخزلا

 ةنيدم ىف هش ( م86 ا, : ني ) بولقملا ىمرهلا ثلثا جذومنا دجويو
 000 00 ك0 2 9 20005 -032 نش ) ىتامورلا رصعلا ىلا بسني ةفذاللا
 ٠ توحتنملا

: 
 ل ل

 سو فا 85 7 0 ها لا عج



 عبرم جذوم ىلع 1 ذومن
 تاصنرقم يلع كينان .:

 ١ ةعبرم ةرمقم ةرمقم  ؟الال « طئاسك مابك :
8 

 1"مقر ةس ةضنكر تا تاصررقم ةبق اهيل طفتو بناوج ذاوج ثالث نم ةحوتفم

6 



 بابقلا ةلماحلا ناكرالا ةلالدب ربافملا خب ران

 تاينح نم اهعبتي امو باع نم اهيطغي امو هئاردج لكو هناعاق تتحن ىرامعم رئأ ىف
 ةديدب نم ارتموقي اهب ومس دب ىلغ © ناياب ٠ ىمسي مشوع ىف رخصلا ىف هيثكر
 , 20 ناتساففأ ةمصاع لوباك

 نم بلاوقب تديسسش دق اهنم الك نأب زيمنت ةطورخملا ناوسأ تاينح نأ ريغ
 نش ) ةيلاتتم ريزااتج ىف اهضمب بئاجب تّصر ةعبرم ةريغص تاطالب ةئيه ىلع رجآلا

 ل هرتيلا نست ةبق نم رقمك اهنم ريزنجلا رطق لقيو < ( 000 < 600 < 4
 ىف ةنيكول بال قطوزخلا خلعسلا زيمتيو انه ٠ عبرلا ةيواذ دنع عت ىتلا
 جردم ريغ هنأ ىأ « دابازوريفو ناتسفراس ىرصق ىف تانحلا لثم وتسم هناب ناوسأ
 ان نكلو. + ىضيخألا رصقو ناساب ىف دجوتو اهيلا انرشأ ىنلا تاينخلا لئم
 ١ اهانفصو ىلا قارطإا كانح ىف نجلا ريزانجلا صر ةقب رط نأ ةظحالملاب ريدج وه

 ئدنحا اهب تجوت' ةيؤركا ةعطق نم ةققاطب ةريبك هيش ةلصب تمث اهنم ةينحلا تلعج
 رضنخألا رصق ىف ىسيئرلا طسوألا ءانغلا ناردج اهب تنيز ىنلا ةرئاغلا تاوشحلا
 هرمكلا# : شر

 ١ موا نش ) ةضارقملا ةينح وهو ميمصلا ىمالسالا رصنعلا ىلا لصن اريخأو
 ت0 0 ا ا وسلا لو ا ل

2[ 
 اال

 : 10 ا يول ملاعلا ىف
 0 هاثبإ 2 0 قسوحلا

 هيعمل



 ليطتسم ءانف همدقتي ليطتسم جذومن

7/// 
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 صل

 ٠ ( مقر ةربقملا ةهجاو ب ؟الك : ضش

 هذ



 بابقلا باقر

 نم نوكتي ىلخادلا اهحطس ةقر هقوف عفترت نمثم ىلا عبرملا لوحت اهناف ةمالسالا
 م. قلاب سيو اهو عصرا "ني 61( + شوا الش ةياحا

 لاكشأ دحأ ىلع هقلطأ امب لوسي رك ذاتسألا هدصقي ىذلا ام فرعن ملو اذه
 انل ودبي لكشت وهف < ( 306 : ش ) 2هه1ه8] هناا حالطصا نم ناكرألا
 ىه بوطلا بلاوقب هلانب بولسأ ىف ةبارغلا ضعب لعلو « ةيوركلا تائلثملا ةلثمأ دحأ
 ء فصولا كلذ هيلع قلطأف ايورك اثلثم هرابتعا ىف اددرتم هتلعج ىتلا

 اهنم لك ىفتخم ةقباسلا لاقتنالا قطانم جذامن عيمج نأ كلذك ظحالملا نمو
 اهطقسم ناك اذا بعكم هبش نم نوكتت ىتلاو « ةربقملا ءانب ةلتكل ايلعلا فارطألا لخاد
 ةلتكلا عافترا ناف نيتلاحلا ىفو « اليطتسم طقسملا ناك اذا زويقتم خرم 316 ظطيارق
 اهنأكو جراخلا نم اهتم ةلتكلا ودنتو ٠ ةبقلا ولعت ىذلا عبرملا علض لوط نم برقي
 ع رسوب 2 سوز 2 عرب < منكم : نش ) ةبقلا اهولعت مث ةبىرلا اهفوف تتضو ع لققات
 ااا 2 ا دكا بج قو ٠١ ( .٠ علااتو ءامبع ء صح ت8 هج ء 0
 فصتنم ىف تاهجاولا ىف رهظت ةريغص كيبايش لاقتالا ةقطنم ناكرأ نيب تعضو
 هربقلا دهاش اهبف عضويل ةيقرششلا ةذفانلا دست تناك انايحأو « بمكملل ايلعلا فارطألا
 ٠1١ كلون نم ةيطان لك قوق ةدحاو ةفارش عضوت تناك هنأ ىلع لدي ام اياقبلا نم كانهو
 1 » طقسا عيرم_ ىنرك ةثيه ىلع نوكت نأ اما ةينكرلا ةفارشلاو ٠ ةربقملا ةلثك
 :رئاد عير لكش ىلع نيرهاظلا اهيهجو نم لك نوكي نأ وأ « هجوألا
 000 ءا(مسو : ض) اناخا

 | باقر ناف ةردانلا ةلدلقلا ةلثمألا ضعب ءانثتسابو
 ذ كل ةصاخشو < ناوسأ ىف تاذلابو

 هم ١ 2 يل .
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 ةفاحلا ريدتسسم حطسم نكر : نامع - 181 : ش ةفاحلا ريدتسسم حطسم نكر : ناوسا - ؟85 : ش

 , ةفاحلا ميقتسم - حطب نكر 0 ناوسأ 3 : ش
 ٍش

 ٠ ةفاحل) ميقتسم

 عطسم نكر : ناروح - 41 :

 ماشلاو ناوسا ىف ةحطسملا تاثلثملا نم ناكرالا



 ه2 رح ىف ةيرامعم رصانم ةده عامنجا
 ٠ ةقطنلا كلت ىف ةلحم ةصاخ اهنأ كش الو « ملاعلا رث رئاس نود ىصقألا ديعصلا ةقطنم اهب صتخت ةدير رف ةرهاظ ىهف نورقلا ةئه

 ٠ نورقلاك تافاحلاو ةرعقملا هجوألا نم كانه دئاسلا لكشلا : كلذ ىلع اهبابق باقر جرخت ناوس وسأ رباقم ىف ةردان ةلثمأ ةعضب دجوت هنأ ريغ
 يني ةيمأر عظترت اهدنع لياقت تلا تافاحلا نكلو ةرعقم هجوأ وذ وه ام اهنمف

 ىف الزب قش ف غد دوت ليك هيلكرلا .نئاس ىف عبتم وه امك ةيئامثلا نم عاض 01 33 نواتو دما ىح ةئلا ةيعيلل ع كونش نم هيف ال .تاذلاب ( 906 : ضر ىف لثما اثرظن فقوتسيو ٠ ( داسيا ىلا - معو: ش ) اهالعأ ىف زورب وأ ءانحنا
 ٠ هيبناج ىلع نيعلضلا نم لك ىف

 ا ووط كانو 2و5 00 زل ةلبص اي اهتوخ تنجو عادلا ها طقسلا ةعبرم ةدعاق ةثيه ىلع ةهجناولا ىف رهظتف ناوسأ ىف دئاسلا ديلقتلا ىلع جرخت ةانب ةلتك لخاد لاقتنالا ةقطنم دوجوب زيمتي وهف * + ( نيمنلا ىلا - "4م: ش ) ةبقلا تحت ةبقر دوجو نم ولخي ذا ناوسأ ىف هعون ىف ردان لثم دجويو
 ١ تح 8١# ( ٠ : ش ) ىرخا

 1 32 تاز يع ازع ةةفارب تام ردحاو هداكم ادع 2-17 ابق . ىرئادلا فم .عوتلا نم اهدوقع نأب ٍبابقلا باهر ذفاون عيمج زاتمتو
 / باوكلا وأ 0 تاوذ ا امأ 00 ٠



53 

5
1
 

 دعاك

0
 
2
 

28 

 ةيطورخم فصن ةيثح ؛ رضيخالا رصق « قارعلا - 786 : ش



 . لاقتنالا يتانم ةلالدب هفلتخملا جاامنلا خيرات 0-0-0000

 نم اودفو موق هب ءاج دق هنأ الا هدوجو ريسن نكمي ال ةماشو ةفارع لوصأ ىلا

 انامييرب نك يللا شويجلا دارفأ نيب نم ءالؤه نوكي نأ حجرنو « تاهجلا كلت
 ىتلا نتفلا ةمواقللو ةبونلا لهأ تاراغ دض ةهببونحلا رصم دودح نع عافدلل ةالؤلا

 ءذادج عيش رصاتتلا كات روهظ ىلع دعام دقو « ةقطنملا ىف لئابقلا ضعب اهلعشل تناك

 * ىلتفلا نم ة ةريثكك دادعأ نم اهيف كرامملا هنع رفسمت تناك ام عاقبلا
1 

 ليف نم اهبلا انرشأو ةهباشم رباقم نم ةبونا ١: قطانم ىف دجو ام كلذ ديؤيو
 "وو 1 رك 2 لف يف تهنابإلا تحبسأ ىتاو ٠ ؟ 5

 ٠» كانغ ةنوعرقلا راثآلا لج ىف عا ىذلا ىملعلا جهنملا ىلع اهلجستل ةيانع ةيأب 1 لتحت نأ نود « ىلاعلا دسلا ءارو هاملا لمفب نبللاب ةديشلا اهباتو اهناردج تباذ

 ممردلجي دق هنأ ات بلغألا قتالتسالا برثلا نت هلأ نوكي نأ لمتحي ام امأ
 لامش ىلا دفت تناك ىثلا نيسلدنألاو نينقيرفالا جاجحلا جاوفأ نمض اوناك نينانف

 ربت مث ربلا ىلع وأ لبثلا ىف بونجلا ىلا ريو برغلا نم ارحبو ارب ىرصملا رطقلا
 هن ىلا اهنمو < باذع ءانم دنع  رمخألا رحبلا ىأ  مزلقلا رحب ءىطاش ىلا ءارحصلا
 0000١ «ينالسالا برقلا نم تامسلا ضعب لمحت ةربقم هل اونبف مهنم جاح تام من « زاجحلا

 : ىرخأ عم رطقلا جراخ نم تدفو

 ىف كلشلا نكمي ال ىتلاو « رباقما نم
 0 ليك كلذ



 _ناورقلا ىف ٍبابقلا ةبقر ىل ؟رمقملا هجوالاو ماشلا ىف ةيمرهلا تاثلثمل

2-707 

1 1 0 
1-0 52 
 ل 5-3

 ةيولقم ةيمره تاثلثم نم ناكرا «© ةيقذاللا 2 ؟م/ < 18 : ش

 . عماجلا دجسملا ىف براحملا عبرم قوف ةبقلا « ناورقلا - 18 : ش

038 



 ناوسا رباقم طمن ىلع جاهوسب ضيبالا ريدلا ىف قسوج

 نواطوولا مم (9ه)١ -38ةخ ش)52( "اله : ش ) 4 مهر
 موو : سر ما ء( كحك - م: ا هيواخل ش1 م91

 ب7 موو : ش ) "80 356: شا) ا < ( "9 - #”الا : ش ) ؟“” < ( ”48
 ( سوس ذا مما ف شا مس 499 رركم “ما 2( "هم "هال ) "+ 4( 05
 :ش ) 4و < ( ملال  ”لك 2 54: شر ؛:8506(52- هو: ش ا) 47 4 مب
 0 يك شا ) و م ( مس : ش ) ه١ 4( "ه4 "ه8 < س4
 .ء(علوسو ءصع صل : شر هذ 2 ( 56 كل

 ٠ رباقم عبرأ اماقرأ لمحت ال ىتلا نمو

 دق نوكي نأ لمتحي هانركذ امم اضعب نأ ىلا هبنت نأ بجاولا نم دجن نكلو'
 لاقتنالا ةقطنم جذامن نم ضعب مادختسا هيف رمتسا' ىذلا ىمطافلا رصعلا ى 3 دنش
 اهنم ىمطافلا رصعلا ىلا بسني ام نيت انثكمي ال اننأ ريغ * اهانركذ ىذلا ةطيسبلا
 : ير رقد ةربقملاب الثم كلذل برضنو ٠ كلذ ىلع دعاست هل ةلدأ كانه تناك اذا الا
 فص: جذومنلا نم ةيثكر تاينح نم لاقتنالا ةقطنم نوكتت ذا ( 197 - ام
 0 7 0 نم ال طورت

 ف لعوب ه ديش دق ١8 مقر ةيناثلا ةرمقلاب قصتلملا اهرادج
 لا رادجلا كد دمأل داع كل لقا رك
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 ال11 ناوسا_رباقم طمث_ىلع جاهوسب نضينالا ريدلا ىف قسوجلا



 ناوبسا ىف ةربقم ىل تاينح اهنيبو تاصنرقملا

1 
 1 ش

1 
3 

 .ع3 0



 , نينطح ىلع تاصنرقم © ناوسا 2 5814 : ش

 ( ىلو نيعبسو ةعبسلا حيرض )

 ت'ذ دوقعلل لخاد روظنم « ناوسا س 545 : ش تايلح نم دوقع تاذ ذفاون « ناوسأ 5558 : ش
 . ( ؟6 ةربقم ) . ةينكرللا تاصنرقملاو تابلدحلا 00 ةربقم ) ةبقلا ةبقر ىف



 هنأكف « ىرئاد فصن دقع تاذ ةريبك ةحتف هعالضأ نم لك ىف ناك هلعلو « هطقسم
 قوف تعضو عاطقلا ةيبدم ةقب ءانبلا ىطغو ( 7و : ش ) ١ب جدولا ةلثمأ دحأ
 اليلق جراخلا ىلا ايلملا اهفارطأ زربت تافاحا ىف لباقتت ة ةرعقم هجوأ تاذ ةلمثم ةقر
 ةلصلا ةقنو صوصق تاذ دوقعب هجوم اهناب اهعالضأ ىف ذفاونلا زستتو ٠ نورقلاك .
 ِ ش ) نولوط نبا عماج ىف ةيجراخلا ناردجلا كبباسش نيب تاشنحلا دوقع صوصفب
 دان + ايتن او انيق قيس كيبابسص .ةيامثب ةبقلا ريم كلذكو + ( اله
 اهنأ اننظ ىلع بلش نكلو < ناكرألا عون ىلا انيدهي ايش اهنم ىرن الف لاقتنالا
 تناكو « اهانركذ ىتلا ةبكرملا ريغ ةطيسبلا جذامنلا دحأ نوكت نأ نع جرخت ال
 لالا نرقلا رخاوأ ىف قسوجلا خرؤن انناف اذلو ٠ كازو رباقم ىف ةندك
 ٠ (م١٠) عبارلا نرقلا ىف وأ (م4) ىرجهلا

 امنع

 ديعملا ةقطنمب تعقو ىتلا ةخيراتلا ثادحألا نيب ةقالعلا ىلا ةفاضالابو
 ناف « ناوسأ ةنيدم ىف نفادملاو روبقلا دهاوش نيبو اوصل ىلا صوق نم ىصقألا
 ا اهركذ .ىتلا نوصحلاو سراحملا نيبو اهئس ةقشو ةقالع كانه
 ”االه انفو ىتح ةدوجوم تلاز ال اهنم اداقب نوكت نأ

 :ءناوسأ ةنيدم ىف دجوب, امف ايااقبلا كلت لثمنتو

 .٠ ا ىفتخاو امثاق اهضعب لظ « دجاسلا
 : ىلع دجوت م ش ) ىرحبلا دهشلا





 ةيباطلا ةنلثم لخاد ةيطورخم ةينح

 ةعيرللا اقلا نم ىولعلا ءزجلا ىف ةينكرلا ةصنرقملا ةيباطلا ةنذئم 6« ناويا 144 ش 1

 8 اهئازجأ 0 ةلماك ةتدكم ميدقلا نا ةنيدم دحتسم نه تبقبو

 ا

 تناك ا يك

 .. "9 .رصزألا# ةئيدمب 0 ىبأ ٠ دحسم ةنذثم تيقب



 ةنذلملا نه ىولعلا ءزجا١ ليصفت ؛ ىرحبلا د<شملا ةنذئم © ناوسسا -(.. : ش

 ةعومجملا امأ ٠ هركذ قبس امك « ةجبلاو ةبونلا نيبو نيملسملا برعلا نيب تاكاكتحالا
 اريخاو « انسا ةنيدم ةنذثمو دحسمو ىلبقلا دهشملا ةنذثمو دحسم لمشت ىتلاو ىرخألا

 + رصشنلا زدت" لفصا لا امش نكت ىتلا ىهف < رصقالا ةئيدمه جاجحلا ىبأ ةئذثم
 نذآملا كلت“ ىلإ اوريش مل نيذلا لوألا ىأرلا باحضأ هنلا زاشأ ىذلا حراق ىو
 ةنيطوت هناا ملو « بسحف ىنيد ضرغل تديش دق اهنأ ىلع الا
 ٠ ةبرح

 ىساعلا رصعلا ىلا بسني ناك ام اهنم ءاوس « تاراثملا وأ نذآملا هذه نأ قحلاو
 ةمهم ءادأل امامت ةحلاص اهلعمجت ثحب اهعقاوم تريتخا دق « ىمطافلا رصعلا ىلا وأ

 هالك



 ىرحبلا دهشملا ةنذثم ىلع رجآلاب ةباتكا ليصافت

 رِخآلاب ةباتكلا ليصفت - ىرحبلا دهشملا ةنذئم ©« ناوسأ , 4.16 4,1 : ش

 7191/1/2 رصف ىف ةيبرغلا ةزامعلا



و ىصقالا ديعصلا نيب تارانملا تاذ ةطبرالا نم ةلسلس
 طاطسفلا

 تل ا وما نب تاراثلا تاك طير سقي 8

 ريدحتلاو ةباقرلل حلصت تناك امك « ةالصلل ناذآلل مدختتست تناكف : ةجودزم

 .٠ تاراشالاب

ديش دق اهنأ ىلا لق نم انرشأ ام ىه ةريخألا ةغيولا هذهو
 تارانم اهلجأ نم ت

 لم « ةيقيرفاو ةيردنكسالا نيب امبف ضيبألا رحبلا لحاس ىلع تميقأ ىتلا ةظبرألا

 ةطبرألا نم اهريغو < ةمئره رصق طابرو ةسوس طابو كا ةيزدئكسالا وام

 * رخآلا ضعبلا رئدناو سن :وت ىف اهضعب ىقب ىتلا

 نمض تنال ىصقألا ديعصلا ندم ىف تقب ىتلا تاراثلاو نذدآملا نأ اننظ بلعأو

 تناك قتلا« صوف ةم دَهَو ةبونللا رصم دودح نيب ام لصت تاقلخلا ةديدع هلل ١

كلذ نم دمبأ ىلإ لصت تناك اهلملو ٠ ٠ ديعصلا ىلاو ةدعاق
 كلت تناكو * لامشلا ىف 

 ٠ اهؤانب نهو وأ بارخلا اهباصأ املك ديدج نم اهانب داعب

 ىسايعلا رصعلا ىلا دوعت نذآملا كلت نم نيتنئا نأب. لئاقلا 1 بحاص دمتعي



 ىصقالا ديهصلا نذآم ىف ةيرامعملا رصانملا

 نيب اهباشت دجن انناف العلا قساوجلل ىرامعملا نيوكتلا ىف هباشتلا ساسأ ىلعو

 ىلعأ ىف دجوي امو < ناوسأ ىبونج ىلبقلا دهشملا ةنذثم نم لك ىف ىولعلا قسوجلا

 ركذي صن ىفوكلا طخلاب هيلع لحسم حول اهئانب حيران نيعي ىتلا انسا عماج ةنذثم

 حوللا اذه لازي الو ٠ هدلاف مساو ىلامجلا ردب مساو < (ما١الال) هؤزو خشب رات

 وديو + تارم ةلمج هؤانب دبعأو مهر ىذلا كيرلا ان عماج نم ةلبقلا رادج ىف اتيثم

 دحسم ةناذكمو نيتذثملا نيتاه نع لصفم ثيدح ىتأاسو « دهعلا ثيدح ىلاحاا هاوانب "

 ٠ باتكلا نم ىناثلا دلجملا ىف رصقالا ىف جادحلا ىبأ

 دهشلاو ةيباطلا ىتنذثم نيب 25 رت ةي رامعم رصانع كانه نأ لفحالملا نمو

 هجوب انرظن ففوتسيو « اوس ةئيدم تافارق ىف ةدوجوملا نفادملا نيبو ىرحبلا

 ةنذثم لخاد ىناساسلا جذومنلا نم ( مهو : ش ) ىنكرلا طورخملا دوجو صاخ
 ىطورخللا ندبلا ىلا لوحتلا ةيادب دنع ةدعاقلا نم ايلعلا ناكرألا ىف مضوو « ةبباطلا
 دجوي ىنك رلا طورخملا اذهو ٠كلاحلامالظلا ببسب لبق نم دحأ هدوجو ىلا هبنتي ملو

 ٠ ( 3ل/ ء يو ء “55 : ض ) اهيلا ةراشالا تقبس ىتلا نفادملا نم ددع ىف

 ا

 0س وكوا او در ع 00
 كنعإ : 000 تاويل نا وحلا ديت هيد طيرت ىرختا ةلص كاهو

 5 0 هلا للا جذوع ةلثمأ دحأ هنأك ودبي وهف ٠ ةنذثملا ىف ىولعلا قسوجلا ا

 ا 3 ألا هناردج نم لك ىف ةحتف دجوت ىذلاو

 ١ رياقملا ىف ةيديلقتلا ةقرلا ريغب ةرشام ةمكملا

 ا ا: كا ناف ليصافتلا ةيحان نم اما . دحولا

 -و نم لك ودبي ةفارش اهنم لك

 دوكجوبا رمت ةيدتلا قسوج



 ىصقألا ديعصلا نذآم ىف ةيراممملا رصائملا
 ٠ ______ فلا ديعصلا وذم هل هيا راو و ا

 حفلا نم « ةالولا رصع ىف ئصقألا دننصلا ةقطتير زا نناع اذع

 اياقبلا هنم اروص سكمتو هيكحيت بباج وهو < ةسطاقلا ةلودلا ماي لق ىتح. ىمالسالا

 وجرنو < طيسبتو زاجيا ىف اهانحرش « كانه, ةدوجوم لاو ال ىثلا ةنردابعلاو,ةبرئألا

عتلا نم ديزنل ىمطافلا رصعلا نع ثيدحيلا دنع اهلا دومت نأ
 م 1 اهليلحتو اهحرش ىف قم

- 

 اهيلع بترتي امو اهنم ةيرامعملا جيئاتنلا صالختساو





 تالمتشملا

 نماثلا لصفلا تالمتش

 ىتلا ةلعتفملا جئاتنلا 2« بارحملا لصأ ةشقانم ىف نيقرشتسملا طبخت « بارحملا
 تايرظنلاو جئاتنلا ٠ لماحتلا حور ىلا ةفاضالاب ةيبرعلا ةغللاب ةيإردلا مدع اهبيسي
 « بارحملا لصال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا 2 بارحملا لصال ةلعتفملا
 ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا « سدقلا ىف ةرخصلا تحت ةراغملا ىف حطسملا بارحملا
 رصق ىف بيراحملا مدقأ «٠ لوسرلا مايأ ادوجوم ناكو ىمالسا ىبرع هلصأ بارحملا , ىتشملا رصق ىف رجحلا نم بارحم « بارحم ةملك لصأ قيقحت « بارحم ةملك لصال
 عماج بارحم ٠ رصمو ماشلا ىف ةفوجملا بيراحملا ؛* قشمدب ىومألا دجسملاو ةبوطلا
 هم”



 م

 سئانك ىف ةيمالسالا بيراحملا * رصصم ىف بيراحملا ٠ قارعلا ىف بيراحملا « ناوريقلا
 5 رصم ىف ةحطسملا بيراحملا « ماسثلا ىف ةحطسملا بيراحملا « رضم

 ىف رجحلا نم ىمالسإ ربثه © « ريثما لصال ةلعتفملا تاشقانملاو 3 2 ريثملا
 عماج ربثم ؛ ربنملا لصأ نع ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا , ةراقسب ريد
 .٠ ةيقارع ناوربقلا ربثم ةعانص ناوريقلا

 ىلوالا نذأملا 0 ناوربقلا ةنذئم « ةقيتعلا روصعلا جاربا ةنذنملا لصأ : ةنذلملا

 ةراتمو روسلا ةرانم « هسوس ةنيدمب ةطيحملا روسلا ةرانم « ناوريقلا ةنذلمل ةهباشم
 ةروصقملا « ىصقالا ديعصلا نذآه « قارعلا ةيداب ىف ةضجم ةرانم ؛ هسوس ىف طابرلا

 0 ةراوفلاو لاملا تبب ؛« ميكس ىمهالسإ اهلصأ

 اتقول

 ةيراتسما رطاعو تادحو ىلع ةقباس تاحفص ىف ةميرس ةماع ة ةرظن اقلأ
 ةرامعلا زرط نم ةيمالمالا ةيبرعلا ةرامعلا ىلا تلقتتا دق نوكت نأ لمتحي ةيفرخزو

 اهنضمب ىف ام دح ىلا ىوقي زرطلا كلت ىلا اهتبس ىف لامتحالا نأ انيأرو + ةقباسلا
 4 اخ وس دبل ىشااو هوما لداعتت دقو « رخآ ضعب ىف فعضيو
 000111 اكمال اكل قا كل واقل لتس لوحل عودت يتلا. كوكشلا كلت هلك
 1 ٠ هدعي ىتأي وأ مالسالا قبسي خيرات ىلا اهئازجأ ضعب

 00 ةيبرعلا ةرامعلا نأ ىرخأ ةبحان نم دجنو
 ١ نم دعتو اهب هصاخ ةفرخزو ةيرامعم رصانعو

 025 فرد 4 يوت قحتن قحتتس كلذب ىهو

 ا او اي تلج اذه ال انصح يذلا

 د انج معسو اهلزج ف هد
 ساو دول هس



 سل كل... _ةلصاو هئاشنو :بتارخملا هلصاو هتاشنو بارحملا

 : بارحملا

 نع هلصأ ةشقانمو مالسالا رجف ىف هتأشنو بارحملا عوضوم ان: فشكي 0
 لش

 : برعلا باتكلاو نيخرؤملا تاياور ىف ام رادقم اهف لحتي ىتلا ةلثمألا حيضوأ نم

 ضفعب اهب لؤاثتيإ ىتلا :ةبنزتلا قرط ةيلغ فضا قك نورتو تلك كلي د

 كلت ىف :تءاج ىتلا تاياوزلا: ضعبل نييبرفلا نم ةيبرعلا ةراضعيلاو زاثآلا ءاملع

 « اهنم جئاتنلا صالختسا ىف ميلس ريغ ابولسأ اوعبت دق مهنأ فيكو « ةميدقلا عجارللا

 نولواحيرو « اهب نوئمب ىتلا مهتايرظن اهتم مثالي ام سادتقاو اهريسفت ةحان ع نم كلذو 0

 * ىملعلا تخبل ةميلسلا جهانلا باسح ىلع كلذ ناك ولو « اهدكأتو اهتاثا اهب 0

 لوصحم دودي, ثحنب ,نمض نكقوت امدنع :لاَويلا عوضوم يف ثدح ام كلذ نم '
 نب رمع ةيالو ىفو الملا جبع نب دلولا رت تاك ةداعاو ةئيدملاب .لوسرلا 5

 0 اسك » 0 نأ كلذ بلطتيو ٠ زاجحلا ىلع زيز

 هتان راو هناا نمو «ءادتلا برا تاياود نم هنمشتي امو تسب انه يف لوصيرك

 نأ نراعي + عرضوا انج ىف اليف لظودو# هيدا املا" اد

 6« ا 0
 - 2 "ذي>هم< دي 01 5

 « ىدذالبلا لوقي (  مالمو الهال ) هع م : ةئيدملا دجسم 0

 هم ا لعل

 . : اعلا لعأ
 0 0 مانقلا 1 رصمو م لهأ نه 1 5 ورلا

 2 « لاقيو < ملا ةنس ىف ثدح دق كلذ نا 0

 0 7 ع 7

 »2 « زيزعلا دبع نب ري دق دولا

 « تاجوز تارجح اه انك



 هلصاو هتاسشنو بارحملا

 ٠ ىوس ىرونيدلا ركذي الو « 20 ه ه٠ ةئس ىف لمك دق لمعلا نأو « ءاسفيسفلا «

 ءاسفيسفلا نم المح. نيمبرألا و "' ٠ لوقي ذا « اليصفت رثكا ناك ىربطلا نأ يغ :

 , ةنس رفص ىف أدب دق مدهلا نا 48 ) ١١ رياربف - رياني 10 ( ٠ * ديلولا ملعأو
 خلا هيلا لسرأف * هتمهايس بلطو دجسملا مدهب هرمأ ردصأ دق هنأب مورلا كلم

 » انآ ةحضوملا ةدغاسملا ٠ ءدق هنأ ىه رظنلا ففوتست ةياور ىربطلا فيضيو

 اهلاسراو ةبرختلا نكامألا ىف ءاسفيسفلا نع ثحبلاب « كلذ ىلا ةفاضالاب « رمأ «
 » ىلا اضيأ ىسدقملا ريشيو + © زيزعلا دبع نب رمع ىلا اهب ثعب ىذلا ديلولا ىلا «<

 هيرو دي رحت أ هيبزيأنا ةودرلا كلم ىلا ديلولا بتكو ) الثاق عانصلا لف |

 / » ةعضبو لامحأب هيلا ثعب هناف كلذ ىلع هانبو « ( ءاسفيسفو عانصب هيف ىنعأف مظعألا «
 « |مءرءم٠ مهدحو مهتابترم تغلب ةرمثع مهنيب نم ناك « اعناص نيررشعو »

 « مءر٠٠٠ نا لوقيو ةدعاسملل ديلولا بلط ةطوطب نبا ركذيو ٠ © رانيد
 5 ٠ ©0 + تلسرأ دق بهذلا نم لاقثم

- -. 

 « لقنو : (م# ةنس ىفوتملا ) ىدفاولا نع القن )١484( ىدوهمسلا لوقيو »
 20 ءاةلظ ىأ مدقملا ) ىمامألا ءزجلا ءانبب طبقلا ماق : ىتأي ام ديزي نبا هللا دبع نيا
 / < ( فقسلا ) ىطغلا ءزجلا نع ىجراخلا ءزجلا ىف مورلا لمعو ( ةلبقلا
 م دم 00 دل الا وع لف نا وسر

 ص

 تيا

 ص لاسرا نع ةهباشم تاياور تركذ دق هنأ ىرئسو 30

 8 ت تاياور ىهو © قشمد ىف عماجلا دحسللاب لصتتو » 100



 هلصاو هتاشنو بارحملا

 « ةدمعأ ةتس تفيضأو ٠ تيحنلا رجحلاب دش دق دحسلا نا ىسدقملا لوقيو »

 « ماشلا ةهج ©* فاضأو « ( ىبرفلا بناطلا ىف ىأا) برفلا:ةهج قرشلا نم :

 « ىلعو ٠ "9 ةقورالا عبنت ةعبرأو نحصلا هجاوت ةرشع اهنم « ادومع رشع ةعبرأ » ف

 « نابناجو « برغلا ىلا قرشلا نم ادقع ريشع دحأ هب فحيي ناك نحصلا َناَف كلذ » 2

 « ىتأيو ٠ ادقع ١6 وه برغلا ىلا قرشلا نم دوقعلا عومجم نأ ىأ < نيقاوز نم » 5ك

 ٠.26 عارؤ *ءء دي ٠٠» اهتأ ىلع ةئاهنلا دانبألاب 'ئربطلا» ١7-0

 « نان عال لاو هالامور نظرا ار

 / : 4 ولالا نا

1 55-5 

 240 قامقد 3 نأ كلذ « ةيمعألا ىف ةيلغ ةعدب تقولا اذه ىف تندحأ دقو 0

 دكا دكسمولا 7522

31 
 00 ا 02

0 3 1 9 05 
6 
2 0 

 9 م 1 ع
 اهركذ ددرتيو ةفورمصم تناك هرقل 000017 ( ةندلا )ل

 « فرعي اميف دجوي ال ىزيررقملا ىف درو ىذلا صنلا نإ لقا وللا

 « هذه ةمهأل ةسنلاب نكلو « هنم ققحتلا نكمي ال هناف كلذلو < ىدقاولا
 « ةطوطب نبا باتك ىف ربخلا سفن دجوي. نأ حانترالا ىلا وعدا انك ةنآفا

 « قبسأ .مجزمااوخوأ © ىضترم اناتكل 576100 هتاف ةمجرت ىفو < "9 ١(
 « ىلاوح ىأ  لماكلا ناطلسلا توم نم ةريصق ةرتف دعب بتك ذا < خيراتلا

 : نيل لاداء رع الاقوال تع ىف ا ا ْ

+١ 

70 

 ريزعلا
 3 1 ل : لوسيركا مخ ص :
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 ةوتلاو ةبالصلاب



 بارحملا لصا ةشفانم ىف نيفرشسملا طبخت

 ٠ دلاخ نأ ىلع لدي ام ( 1115 ىموت ) "'" ركاسع نبا نع ( 1531 قوت ) ركاش «

 نأو « عماجلا دجسلاب نالا فورعم وه امي ىل ىلص قشمد حتف نا دعب دلولا نبا ة +

 لوسرلا ةباحص بارحمب فورعملا ءزجلا ىف مهسفنأ اوعضو لوسرلا ةباحص ه «
  5تيلي دة يجن يبوسي لندلا ع دادبلا اوئرخ د اربيل مل فيا عد 1

 » .فصولا كلذ هيلع قبطني ىفربشلا فصنلا طسو ىف بارحم عماجلا دجسملا ىف «

 بارحملا لصأ نع لوسيرك ذاتسألا اهيلا فدهي ىتلا ةصالملا ىلا لصن اريخأو
 : لوقف

 <« : فوجملا ٍبارحملا لصأ »

 «اهنه لخآ ىف ةيناسأ ةيمهأ تاذ ركذلا ةفلاسلا ىدوهمسلا ةرقف نأ ىل ودبي »
 « هف ناك ىذلا ءرجلا نآ ( ؟اذك ) بسس هب ملسملا نم ناك امل هناف ٠ ةلضعملا »
 نكن فاو توب ادألا لج كلذ ناف طبقلا هدسش ىذلا وه بارحملا ه
 « تاباتك نم ةرقف [روصتسصعمك سنمال ىور دقف « ٍباَّتك ةلمج هدكؤي ىأر وهو ه
 « امرحم ب( بارحللا ىأ) ةلمع ناك قاثلآ نوقلا :لوأ“ ىف -) :- ىه ىطويسلا“»
 قيود « برق ىلع ةمالع دجاسملا ىف هعضو ناكو سئانكلا نأش نم ناك ذا « ثيدحلا ىف »

 000111111 © هقاك ىف لضو ارح افلؤم نأ ىلا عممائوم . ركب:زاشأو ٠ ©9 ( ةمايقلا موي#» 1
 523 بارحملا نا لاقق < حورلا سفنب ثدحت دق « رشع عبارلا نرقلا ىلا » "

 00 نآ 00 ىلع بحف « دحسملا ىف ةسدق ءازجألا »

 ' ةيطبقلا ةسينكلا ىف ديحولا ءزجلا ناك الو نآلاو»
 : ىف دجوي املثم « ةميدق ةللق ةلثمأ انذحأ اذا م « لكفلا » :

 ناف © ( 414.2 م08: ::نشا)ةةزاقسإ



 بارحملا لصأ ةشقانم يف نيقرشتسملا طبخت

 كلت ةيبرعلا عجارملا نم تءاج ىتلا تارقفلا ىف انرلن تفلتسي ام لوأو

 «هلامكاو ءانبلا خيراوتب .قلعتي اميف نيخ.رؤملا لاوقأ نيب نيابتلاو ةحضاولا تافالتخالا
 ىلا هلسرا دق مورلا كلم نا ليق ىذلا بهذل» .رادقمب قلعتي ام ىرخأ ةبحان نمو

 « بهذلا نم لاقثم فلأ ةلامب « ىنؤقملا لثم < نيخرؤملا ضعب هردق دقف'٠ ذيلولا

 ذاتسألا رشثي ملو * طقف فلأ فلأ نونامث هنا ىلع ةطوطب نبا لئم رخآ ضعب , هركذاامنينإ

 تارقفلا ىف هلاوفأ ضعبب دهشتسا ىذلا خرؤملا وهو ىدؤوهمسلا ىلا لوسي رك

 نكذ دقف ٠ عوضوملا ذهب اضاخ هركذ امو ةريطخ ةيمهأ اهل لمجو ةقباسلا

 ةياؤر ئفزور# رائيد»فلأ .نينات ناك تعذلا رادقم نأ نشاور ىدحا ىف ىدراسلا >
 تافالتخالا هذه لكو ٠ © طقف بهذلا نم لاقثم .فلأ نيعبرأ ناك هرادقم نإ ةبناث

 ىتلا. مقوأل لوا نف رشحلاو صرحلا لا تكلا رخص كش الا ركل فر كاوا ١
 ١  0طسلل 2

  __ -- 8ددصلا - تءاجا هنا يد ٠

 اولمع مهنأ لق نيزلا لامتلا ددعل ةشلاب ةصاخ ةسهأ ناك 1
 وه ديلولا نأو الماع نينامث اونك مهنأ ىدذالبلا ركذ دقف] «. ىوبللا :

 + كلملا دبع نب ديلولا ىلا مهثعب ..ده' مورلا كلش نأ تاكا :

 ٠ الماع نيرشعو ةعضب اوناك مهنأ ىمدقملا ركذيرو ليان بوق

 ىذ ىدوهمسلل: تاياور ثالث لفغأع دق لوسرك داضالا نإ كلا فقن اننا تاو
 < ثعبق ه6. : لاقف "* ىبدقللا مقر انهم كوألاب ادرك < ءدنع ةصاخلا"ةثاكلل 210000

 « يالا ةياورلا ىلا درطتسا مث « + الماع نيرشعو ةمضبو.ءاسفسفلا نم لامخأي هيلا ٠٠ ٠
 « ٠٠ ةلاه نولدعي ةرشعب كلا تعب لاقو لامع ةرشعب مهضعب لاقو + م5 لاقف :

 2 مورلا نم نيعبدأب لل لا لاق ةثلاثلا .ىمد 7
 69 ٠٠ طبقلا نه نيرا

0-0-7 

011 
 ىلا ةيزامعملا هجئاتن فلتخت ةئيدملا دجسم ةرا 04 ُْ

 دجيسم ىف نولمعي الماع 0 وأ ةلام نأ كلذ

3 



 ةيبرعلا ةفللاب ةياردلا مدعو لماحتلا اهببسي ىتلا ةلعتفملا جئاسلا

 نط ةكبكيببقلا نطل ءرجلا غاببو رثم 1٠١*1٠١ وا هتحاسم
 نم كلذ ريغ ىفو اعم ةفرخزأ لاو ءانيلا ىف لامعلا كثلوا هيف مهاسي نأ :نكمملا قب ناك 0

 0 وا نري ناك اذا اما ٠ لامعالا

 و جتيسم ءانبلاب اومهاس دق «ظبقلا» نوكي نأ ادبأ لمتحملا ريغ نم حبصي اا تي ةنيدملا ةقطنم ىفو ا هجاوب زاححلا ةقطنم ىف نيملحملا
 |0110 ١١ لل انفاو الك هيف ديس ىتلا .ةقبانللا ةمجرتلا :تازعنلا ل ةلدكلا لكيه لكش ىلع وأ « فو جم بارحم ةئيه ىلع ةلبقلا
 : )00 0 ارو فس رك ات :كمتلا
 ٠ ةلطاخ جئاتن نم هيلع

0 : 1 1 
 و ءاتيو ءومف : :قهو ىسدقلا ثيدح نع تمجارن ىتلا تاملكلا ىف لثملا اذه ىرن

 : ناك < انناض 'نبرشعو 'ةغلضبو لامتخأب هيلا .ثعب هناف كلذ ىلع. »
 ا . « راند املءر٠*٠٠ مهتابترم غلبت »
 رمتسا نيتللا نيتتسلا ىدم ىف دحاولا رجأ نأ دجول كلذ ئنعم
00 
 ع
20 



 9 ا 8 با رحملا لصال ةلعتفملا تايرظنلاو جئاتنلا

 ىف م 0 هيلا بسه يدوؤجنتلا رك ذي فت سايت

 مدقم ءانسب اوماق طبقلا ن )ا  بارخملا لَضأَ لصتن, ىذلاو لوتس رك داتسألا ىأر

 ءزخلا ىف مورلا لمع امنيب « فوقسملا ءزجل وهو  ةليقلا ةلظب همست ام ىأ
 ت'عئماجتلا

 "ناك : - 5 551 0 2 6

 3 : لاه ديزي. نب هللادبع ىنثدح ىدقاولا لاقو ه : وه هتياور صنو « هنع جراخلا

: | / 589 ( 
م جرخاملمعت مورلا تناكو عماجلا مدقم طبقلا لمع

 ."" «٠ هرخؤمو هبناوج فقسلا ن

 وأ  معماجلا مدقم نأ كلذ نم مهفيو ٠ اقف فوقسملا ءزحلا وه ناك  ةلبقلا ةلظ

 ذاتسألا حجر ىذلاو ىسدقملا نايك ىف درو ىذلا فصولا عه امامت ضراعت ام وهو

 هل ناك نييزعلا دنع, نب نسمع هانا ىذدلا دححتملا نأ ىلا هنم ىهتناو هتحص لوس رك

 اذه ىلع هل ىليخت طقسمب ىتأ من « ةعبرألا هيناوج نم نحيصلاب طبحت تالظ عبرأ
 ةيبناجلا تالظلا نم ةلظ لكو « ةقورأ ةسمخ نم ةلبقلا ةلظ نوكتت هبقو < ساسألا

 كلذو  ىدوهمسلا ةياور نم ايساسأ اماه ارطش ناف رخآ ىنعب وأ ٠ ؟9 نيقاور نم

 «حيحص هنأب هفصو نكمي ال  هسفن لوسرك داتسألا اهلا لصو ىتلا جئاتلا بسح
 ىود ىذلا دبحولا وه ىدوهمسلا نأوةصاخ « هلع لوعي ققد هنأي لقآلا لع وأ
 ةطوطخملا هتافلؤم نم انلصو امم ىأ ىف دجوي ال ىذلاو « ئدقاولا نع رخلا اذه

 ىدوهمسلا :لوق, لوسي رك ذاسإلا كلا كك كلذ لك عمو ٠ نآلا: نع ةروشلاب لإ

 بارحملا هيف ناك ىذلا ءزجلا نأ هب ملسملانم ناك املو » : هلوق هيلع ىنبل امامأ اذه

 ٠ اهنم اغورفم ةقيقتح حبصأ دق عوضوملا اذه نأ ىأ « ++ طبقلا هديش ىدلا وه

 تددعت دق لامعلا ددعب لصتت ىتلا اييرقت رابخألا عيمج نأ ىلا قبس امم صلختو

 لكو ٠ دحاولا عجرملا ىف اناحأو لب « ةفلتخملا عجارملا ىف ةياور نم رثكأ اهنأشب

 تاياورب داهشتسالا ىف نيديدشلا رذحلاو صرحلا ىلا ثحاللا وعدي كش ال كلذ

 الا اهنم ذخأي الو « اهللحت ىف اريك قّدي. نأو « اهلصافتو اهتلمج ىف نيخرؤملا

 ٠ تاغلاملاو صصقلاو ريطاسألا جمالم هلع ودنتال و « لقعتلاو قطنملا هف حجري ام
 صاخ ىنعم اهل ةدحاو ةياور ىوس تاياور ةدع نم ركذي, ال نأ باوصلا نم سلو
 جهنملا نم سيل كلذكوريويريفدملا كلذ. عمر قفتيتاال ام كرش يتب وتم ل وا

 ةدع نم دحاو ىنعم, لع ناظألا ركارت ثحب, ربخ لوؤي. وأ ةرقف رسفت نأ ىملغلا

 دومصلا ىلع ىوقت ال تايرظنو ءارآ ىنعملا اذه قوف ىنبي نأو < ىقاللا لمهيو ناعم
 ٠ توبكنملا طبخ نم ىهوأ ىهف « دقن لقأ مامأ

 )١( ص : ىدوهمسللا : .١6 ,

 عبطلا تحت وهو  لوالا ءزجل ةركبل )5( ءزحلا  «ةركملا ةيمالسالا ةرامملا) هباتك نم ةيناثلا ةعبطلا
0 
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 7 لصال ةشفانمل ةلمنفملا جئاتنلاو_تايرظنلا

 ةروصب لجني رخآ بنراضت كانهو « لامعلا نأ ديو هيحان نم اذه

 ةرشابم لصتي ىذلا ءزجعلا نع نوخرؤلا اهك ىثلا .تاناورلا ةديت يف احبوضو رثكأ
 نب رمع وه هندحا ى ىدلا نآو « دجاسملا ىف ثدح فوجم بارحم لو نكي

 اني قؤيسي وك ذاتسألا دهيشتسا دقو ٠ هنيدلاب ىوبن
 < ىدفاولا نع هايود امهنا لاق نيدللا ىزيرقملاو قامفد نبا لثم ةميدق عجارم ىف ءاج

 ٠ نساحملا ىبآو ىطويبسلا بتك .,ىفو <« ىضترم بانك ىفو ةطوطب نبا لثمو
 متيجرت انآ اميه ادرو. نيدللا جهنملاو هقفانملا ةقيرط ىف هانيأر اه اناعد دقو

 : وهو نوخروؤملا كئلوآ هتك ال ىلصألا صنلا انه ضرعن نأ ىلا هريغ ىفو ةقباسلا
 « كيوش نب .ةرق انناو. فوج بارحم ورمع مانب ىذلا دحسملل نكي مل هنا لبقو » |

 « دوي وهو زيزعلا ديع نب, ن مع كلذ ثدحأ نم لوأو < فوجملا بارحملا لمج »

 «.بارحملا ءانبل تايلور عيبرأ ركذ دسقف زير امأ « 0. كلملا دبع نب ديلولا لماع
 « نكي مل نولوقي اتخايشأ تعمس : ةعيهل .نبا لاقو ""  : لاقف ةره لوآل فوجملا
 (2(دلغ نبا) ةسلسم اهانب ىردأ الو* فوجي بارحت صاعلا نب ورمع دحسمل »

 د 0 ا ال و فارم يل هلا ع ا » 7
 َ ثدحا نم لوا لاق لاله نب دمحم انثدح ىدفاولا لاقو 3 يح

 50 ملس ل فريز اص تلا دسم ىراولال زيزعلا دنع نبا 1

 000001 0 ل نودظسانوب ناملع نا ةيشا تأ ٍ
 - ارو ل فونت الام ال.لا « تكس الارأ

2 
 اهتقلخف 7 5-5 ع 3 2

 ١! دجسملا ىنب امدنع زيزءلا دبع



 بارحملا لصال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرطنلا

 ظافلألا نم ناك « ةلبقلا » لفل نأ كسشلل الاجم عدي ال ام رقت اهنأ ىه' ىرخأ
 * بارخملا ىلع نوخرؤملا اهقلطأ ىتلا

 ىدفاولا نع ىور دق هنأ ىلا هبشن نأ دون ىزيرقملا لاوقأ كرتن نأ لف َنكلَو

 ذاتسألا كلذب فرتعا امك < ىدقاولا تافلؤم نم انيلا لصو اه نيب هدجحت ال ًاربخ

 * هسفن لوسي رك 1
 رمع::لْقح ريغ انك :لوسي زك "هب ةهلضنم عقلا ةطولطر نأ لأ 2 5-

 ثالث نع انثدحي هدحت اننا طبقلا ىدتات مالسالا ىف بارحم لوأل زيزعلا دبع نبا

 ناك اذا امع اهنم ةدحاو ةيأ نم لدتسي ال ةئيدملا دجسم ىق بارحملا لمعل تاياو»

 يفلح ( ىونما بسلا ىفىأ زدنا

 وك 11 ير وح نى ريرما دع ني رص لل« 7

 لوسي رك داتسألل اذا ناك امف ٠ ٍبارحلا 0 ا 0

 برع رمع ةيالو ىف هلمع لافتخنا ىوس ذخ

 ىدذلا ىدوهمسلا وه د ديحو خدؤم .لوق ىلع دمتعا

1 

 ثدحأ نم لوأ وه زيزعلا دنع 0 نأ ىوس ركذي, ملف م 0 ام
 اركذ ىطوسلاو نساحملا وبأ نكلو ٠ لوقلا قس امك نآكملا ركذ نود لا
 ٠ يجد 2 نع

 ب

 يس



 بارحللا لصال ةلمتفلا تاثفانلاو تايرظنلا

 هيانتكا خرؤي ىذلا ىبوقعلا وه ةيقلاا رك ذ نف مدقأ نأ اندجول ءامدقلا نيخرؤملا
 ىذلا ىرذالبلا نم طقف تاونس نامن دعب ى ىأ < ( م مال4 ) ىالوال ةنس وحن ىف
 يشل قر 7يعف نم ريرتلا دبع نب رمح ىلا ديلولا ةلسرأ ام ربخ ركذ نأ قبس
 -.- نامثلا تاونسلا نهو ةةتدعاسم بلطو مورلا كلم ةضق ىلا راما ةيأ نؤح# مانصو

 ترهظ مث « امناص ؟* لامعلا ددع دازو « لاقثم ؟هر٠٠٠ بهذلا رادقم اهيف داز ىتلا
 از 1 را نينو د اكلواةت عزك درتي ذخأ مث < مورلا كلم ةسق اهي
 اهنآ ىلع ىوبتلا دجسملا ءانبل مورلا كلم اهلسرأ ىتلا ةدعاسملا ربخ تنمضت ةصقلا نأ
 نآدب امنيب ٠ ديعو وأ ديدهت ام نود ىدو بلاق ىف غيص ديلولا نم بلطل ةيبلت تناك

 11 ورا, قاطح ةهباتت ةنقأ ناورقأ ةلالك نم برقي امب كلذ دعب ددرت
 سعاقت نا ا ادعو ةرملا هذه نمضتت' اهنا ريغ قشمدب عماجلا
 ددعب ريج نبأ مهردقو لماع ىتنامب خرؤملا تع نبل مهردق لامع لاسرا نع
 نيب عانضلا ددع اهيف ددرتيو ةصقلا هذه ركذ ىلاوتيو + عناص () ١9٠.٠ وه مخض
 ٠ عناص ا" ا؟8 ءءء او االول

 85 اا ا ا و كلنا نأ ركألاب ريدج وح اسو
 50--> ع يي ققمدب ىومألا عماجلاو ة ةرخصلا ةبق ءاسضيسسف نع ةمبقلا ظ

 2 ْ 0 ا عدل نيدو ىخيراتلا ل ليحتل ةحان ع

 7 .. ايا أ ىتا تعجل كانا هيف اجو

 100 71 6 مدل انملاو نا نأ ل هيف تت ا



 هرحغثو بارحملا لصال ةلعتفملا تاشفانماو تايرظنلا

 ترمتسا دق ةئحابلا نأ ول دون انكو ٠ نيملسم .ريغ دارفأو ةيزع ريغ سانجأل ىديأ
 ىهو « ةيملعلا ججحلاو ةلدألل الا انزو ميقت الو:< قيمعلا.نزتللا اهنتهتَم ىف ةءاهتلا ىلا

 ةصالخ ىف هيلا لوصولا نكمي ام لك حيضوت نم جرحت الأو « كش الو قدصألا

 ةرخصلا ةبف ةرامع ىف هعانص كارتشاو مورلا كلم ةصقب لصتي ام ةصاخيو « اهثحب
5 

 فعضلا ةياغ ىف ودبت هصق ىهو ٠ قشمدب ىومألا دحسملاو ةنيدملاب ىوبثلا دعبسلاو

 براضتلا ىلا ةفاضالاب « ةئحابلا اهيلا تلصو ىتلا ةيدداملا لئالدلا مامأ زازتهالاو

 اهتسمللو نيخرؤملا كئلوأ تاياور ىف ةحضاو ودنت ىتلا ريطاسألا حمالمو ضومغلاو ٍ

 0 اهيلا تراشاو اهسفنب ةثحابلا 3 (

 - ددع هيدل ناك ناورم نب كلملا دع هلق نمو دلولا نأ ىلا قس ايم حر ش

 نيذلا مهو < ةصاخلا مهتسردم مهل تناكو « ماشلا لهأ نم جانصلاو عانت جتك

 ملو < كلذ دعب قشمد عماج ىف مث لبق نم ة ةرخصلا ةبق ىف ءاسفيسفلا لمعي اومأق

 مورلا كلم نم مهبلطي مهنم فولالاو تاثملا ىلا حاج ف هله ةلاكلاو ديلولا ُ

 نمر ديا امن زكدم لير كولا نا نذا جالا انوع |



 _بارحمللا لص لصالا ةلمتفملا تاشفانملاو _تايرظنلا د. حست 0

 نكيعلا كناوأ سلغأ قنتعا نأ ؟ ديب ةياقسالا هلا هيب يح قرأ نومس
 ا ال ةحيرص تارقف ءالج ىف هحضوت 0 وهو ٠ مالسالا نيد مهريغو
 لوقي ثيح لاثملا ليبس ىلع قامقد نبا مهنمو « نيخرؤملا بتك ىف تءاج اهريسفن ىف
 ان كيما ا تاوارمجلا ططخ مث م: 6“ ةنيدقلا طاط سفلا ططخ رك ذ دنع
 حت رس نب. له ططخ ىمو + مهب مورلا لوزتل تاوارمحل رمحلا مهل لبق امناو »
 < نب ليذغو < محل .نم ركش 0 ولرالم ينو < معي يد ا ولا
 « ىنبو ٠.مورلا نم مهو © قززألا ىنبو « هبن ىنبو « رضم نب سابا نب ةكردم »
 ©« مآشلا نم صاعلا نب ورمع عم و ا كا
 2 لهأ نمو كومريلا لبق ,نم مالسالاب ىف بغر ناك نمم ماشلا مع نم .رصم ىلا »
 .6 ٠٠ مهريغو ةيراسبق »

 « لظخ- ) ه).: ©9لؤقي, ذا 'نششكأ ليصفت ىف نكلو ةهباشم ةرقف ىزيرقملا ركذيو
 «٠ «لبووو م هنن ونب : ةنالثىلع ءازمخلا تناكو ىدنكلا لاف (٠ ٠ ؟ ثالثلا تاوارمحلا

 ا« مجاع نغ ارضم ىلا ماشلا نع نم ضافلا نب ورمع عم راس نمه اوناكو * قدزالاو »

 يكف ب عهررغو ةيراسي لهأ نم نمو كومربلا لبق نم مالسالا ىف تغر ناك نمه ماشلا »
 , اني قب طخ هاون "اهب مورلا"كوزنل ءارمحلا لق امناو ىعاضقلا لاقو »
 5 « دارث مهو « دقألا نضينو ب ناودعو.« عكبوا< ةعاشق نب فاحلا نبا »

 ' نب ةكردم نب ليذهو « مخل نب ركسشيرو « ناهالس ىنبو »
 لساف ايدوهب. . ناكو ليبود ىنبو ايفل اوم «مقتو < .قذألا»

 لع 9 ل نأ اذه نم حضاوو
 داير ةييرلط هتف نفاد" ٠ مورلاب نومسي اوقب



 بارحملا لصال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 ريشبو ةماع ةفصب رصم ناكس ىلع ظفللا اوقلطأ برعلا باتكلاو نيحرؤملا نم اريثك

 « ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا ٠» بانك ىف حضتي امك © هنب نيحيسملا اوصخي نأ

 فارشالاو ةياهنلا ىفو « " ىربونلل برألا ةناهن ىفو < 27 ريثألا نبال

 بحاص فرع دقو ها 6 ىربعلا نبال لودلا رصتخم خيرات وا 91 قد وسفلا

 ,69 اهصلاخو اهلصأ ىأ اهكنب مهو رصم لهأ مهنأب طبقلا هريغو سورعلا جات مجعم 38

 (» ددحيام اهبف تأي ملو « طبحملا سوماقلا ىفو « © ىرهوجلل ةغللا جات محعم ىفو 0

 روبق اهنأ ىلع مارهألا نعو ةبطبقلا روهشلا نع ةميدقلا عجارملا تئدحتو .
 , مهيف ةينارصنلا روهظ لبق مهدئاقعو مهتباتكو مهتغا نعو « مهرباكأو طبقلا كولم

 : ةمالث ءاسنألا نم طبقلا ىلا رهاص : صاصقلا ناورم لاقو ه.«٠ : ىزيرقلا يكفي

 « بحاص تنب جوزت فسوبوو « رجاه ىّرست مالسلا هيلع نمحرلا ليلخ ميهاربا » '
 عضومىف لاؤو + 21 « ةيرام ىترست ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرو « سمش نيع ٠

 « نم اهلبق كلم نم زونك ملاعم بتكب ترفظ امناو بتكت مل مورلا نا لبق

 هنم لدتسي امه ريثك درس نع ماقملا قضيو ٠ « © طبقلاو نينادلكلاو .

 هيوم 22707322077
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 بارحملا لصال ةلمتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 ب : ةللاثلا زف اهرب قريبلا .بارجلا نم انيدل ثا .تامولسلل ةصالخ ىلا ابرتلا ءاملعلاو برعلا نيخرؤملا لاوقأل ةئشقانمو ليلحت نم قبس اه لك نم لصنو

 >6 .1)27لوألا'تارحملا لامع بسنت تاياوو سمقح نع لقي ال ام كانعن نأ : الوأ 5
 نافع نب نامثع ءانب دنع (م484) ه5 اهمدقأو اهلوأ : ةفلتخم خيراوت
 عماج ةناكع نأ (مادا) هاه ةنس ىناثلاو ٠ ةنيدملاب ىوبنلا دحسملا
 ل بو ةثتن كلاثلاو + دلغ نب ةملشم ةيالو ىف طاطسفلاب صاعلا نب ورمع
 هناورم نب زيزعلادبع ىلاول !1 ماييأ ن صاعلا نب ورمع عماج ةرامع دنع (م558) هالو ةنس عبارلاو .٠ مكحلا نب ناورم ةفالخ ىف ىوبنلا دجسملا ىف < (م584)
 نلركلا) نأ ىرتساود نو ةيرارا كس نيا ةرمع .ةيالو. مايأ ىوبنلا دجسملا ا ةزاستمع هيفا تلمك .ىذلا (مال:م), هو+ هنس وهو ساخلا خيراتلا اريخأو
 ةبقلا يجراخت) نمثملا نم ىبونجلا علضلل ىبخادلا هجولا ىذلا فوجملا
 --722- اع د امك لييسفتلاب هركذ ىتأسسو ٠ ناورم نب كلملا دبع | مايأ ىلا ىأ < (مهو10) هال# ةنس ىلا هخيرات عجري. نا نكمي ةرخصلا

 ” 0 د ل ل هم عا ىلإ ةيس ىف نكي ل ديلا أ اني ١
 تور ا

 ال

 دع : ع 6 نافالقواع ثلح © ناردجلا
 لد نان ىتلا ةرخصلا ةق ىف
 7 و -7 ماعا يح . قشمدب ريبكلا

 كا لذا هنأ : ل



 بارحملا لصال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 ادح-ا دحين ال انناف « ةماع ةفصب هتأشنو بارحملا لصأ ةشقانم ىلا انلقتنا ام اذاو

 « بارحم لوألا هللا لوسر دحسمل ناك اذا امع ثحبلاب ىنع دق نيبرغلا ءاملعلا نم

 ءامدقلا برعلا باتكلا نأ ىف مهل رذع الو ٠ دجو دق ناك نا هلكش هلع ناك امعو

 ىلا انلصو دق اننأ ىعدن انسلو ٠ ءريغ نع وأ هنع ايش اوركذي نأ مهرثكأ تاف دق

 | دق كلذ عم هنكلو هيف ليلقلا ىلع الا رثن ملف « عوضوملا اذه نع ةريثك تامولعم 8
 ءاقلا دصقب ديدش صرح ىف هيلا انلصو ام لوانتتسو «:هنع ةركف نيوكت ىلع دعاس 00

 « راصمألا كلامم ى:رانصبالا7كلاسم:و تاتك ىف.لوسرل نار ركع

 لاقو < ىرمعلا هللا لضف نبا هفلأو (م 40"1) ه ال٠4 ةنس ىلاوح ىف خرؤي ىذلا

 « فقسو (ص) هللا لوسر دجسم ىنب : ىلهسلا لاق » : 2١ ىوشلا دحسملا نع هبق 0

 « ىلع اهضعب ةدوضنم ةراجح نم لب : لاقيو + نبللا نم هتللق تلعجو « ديرجيلاب ه 23023

 ٠ ىقب ةلبقلا تلوح املف « سدقملا تبب ىلا ارهش رشع ةعبس وأ ارهش رشع ةتس» «
 ةفصلا لهأ ناكم ىلوألا ةلب أ « ٠٠+ ركذو » : "9 ءابق دجسم نع لاق مث 0

 00 كايا 1-8
 0 رجح بنج ىلا هعضوف رمع ءاج مث < هعضوف 0



 بارحملا لصال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 قب «قيكلا وحن ةالصلا ىف ءاجتالا نقتسا نأ ذنم ىأ « ةرجعهلا نم ةيئاثلا ةنسلا ذنم
 هةئيدلا ىف ىوبنلا دجسلا ساسأ اهيف عضو ىتلا ىلوألا ةظحللا ذنم دجو دق كلذ لعل
 + ةئيدنلا ىلا ارجاهم هقيرط ىف وهو همضوم ىف ةالصلا لوسرلا ماقأ ىذلا دجسملا وهو « ةنيدملا جرا> داق دجبسم ىف هضني بارخملا عضو دق ميركلا لوسرلا نأو

 ىف الضم نيذللا نييارحملا نأ قباسلا فصولا نم جتنتسن نأ نكمي كلذك
 .ا ةلللب ةئهما قع امهنم لك ناك اءآق دسم ىفو ةنيدللا دجسم ىف لوسرلا ةاح
 فيوجتلا اذه ءاجو  ءامدقلا نيخرؤملا لوف دح ىلع - « ةقّلخم » وأ «ةفوجم» ةئه ىلع ناك ىأ « ةلبقلا رادج هجو نع هنري ناك امهنم بارحملا هجو نأ انئظ بلغأو
 بارخلا سكتب « اريبك رادجلا كمس نوكي نإ بدطتي”ذلا نيللاب رادجلا ءانل ةجت
 ديشللا نم كمسلا ىف لقأ رادج ءانبب حمسي كلذل وهو رجحلاب اديشم ناك ىذلا
 نوكي انأل دست الو + نيكل نيب قرفلا نم فيوجتلا نوكتي اذكهو ٠ نبللاب
 0 0 ا نكلس ذك 7وازكلا قا وغقألا رس باح ند ايرف هلكش
 | . (٠ عهلب ش < ©5١٠6 : ص ))

- 

 ء دادزي ذخأو نمزلا مم روطت دق فيوجتلا اذه نأ انيأر ىف حجرملا نمو

 ف بارع اًنوحم الكش ذختا نأ ىلا « ةلبقلا رادج اهب دجوي ىتلا
 م ىأ < ةظوظب نبا لاوقأ بسح كلذو < (م144) ه4
 هحصلا بناوجب طبحت تالظلا لمج دق نامثع نوكي
 : تاهج نم وأ ( 58 - 55 : ص هالعأ ) ىكلا
 0 لا فحم“ كاوا ةيملل ياك
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 بارحملا لصال ةلمنفملا تاشقانم لاو تايرظنلا ىلع درلا

 كلذو « 2 ( 404 : ش ) ىرئادلا فصن فوجملا ىوس رْخآ ايش. ىصت نأ نكمي. ال

 بارحم ديش نم لوأ مه طبقلا نأب لوقي ىذلا رخآلا ربخلا ديكأت ىلا اولصي ىكل
 بارحملا ناك اذا هنأ ىأ « سكملا وأ < ةسنكلا لكه ةئه ىلع ناك هنأو دجسملا

 قرطتي ملو كلذ لك ٠ اطبق هديش نم نوكي نأ دب الف ةرئاد فصن ةئيه ىلع افوجم
 هطقسم نوكي نأ اًيأ ىنمت « فيوجت » ةملك نوكت نأ ىف كشلا نم ةرذ مهيلا

 : ش ) قارعلا ةيدابب رضبخألا رصق ىف دوجوملا بارحملا لثم امبرم وأ اليطستسم
 نع لؤاستلل وعدي امل هناو  (م//م) ه ١5١ ةنس ىف خرؤي ىذلاو < ( ٠و
 نم اذه ٠ ؟ نذا ىسس اذامبق فوجمب ىمسي نكي مل اذا بيراحملا نم عوتلا اذه

 رطضي ىذلا حلُملا لماعلا حيضوت اولوا>ي مل مهناف ىرخأ ةبحان نم و « ةيحان
 ءانغتسالا نم مهعنم ىذلا مناملاو « « ضضم ىلع » د ةعدبلا كلت ساتقا ىلا نيملع تملا

 ٠ ةرورض ةيأ هيلا وعدت ال ىذلا جرحلا كلذ ةطاسي لكب اوبنستي نأو « اهنعا

 نمتض ةلاقم. نه ءزجب ىف داحس دقفا صامل هللا راش ىذلا ىل ]1 كا ا

 “بيرألا مالعا هتيمس هزج اذه ه 9 : ىتأي ام اندجوف اهيلا انعجر_ىرخأ تالاقم

 ري دا ىف يارا ترك يلح يح ارت ل

 ١ بارحم طق هنامز ىف نكي ملو * هئمز ىف (ص) ىبلا دجسم ىف ناك هنأ «

 يف تدعي ملا ني او ةئاملا ا هيدي نمف ةعبرألا ها ف *

 2“ ىريكلا نئتسلا_ ىف

 د اتا



 بارحملا لصال ةلمتفملا تاشفانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 اسملا ىف حباذملا ذخت ل نأ ةعاسلا لعاربشا نم نا نولوقي ا ن 2 نيد :اياحصلا ناك : لاق دمجلا ىبأ نمو دجاسلا ىف مباذلا دخت نأ ه « ةعاسلا طارشأ نم : لاق رذ ىبأ نع ةبيش ىبأ نبا ج جرخأ هاضتقمب ٠00 حيححص ه0 د. جم ذو +. يرانا عيالملك يباذم ممدجاسم ىف اوك مل ام ريخب ىتمأ وأ ٠
 « ٠ تافاطلا »

 (٠ نووي هيفي نكذي_ ملل اسهيف غيض ىتلا ةددمتلا هغيص ىف لوسرلا نع. ىلور :ثيدحلا نأ .ىطويسسلا ىلا بسن ىذلا لوقلا ىف هظحالن ام لوأو
 د درو لورا و تا ساالرك جرم وف + دوست كما عجول 8 دهج ىلا جاتحي - ب حص اذا ثيدحلا اذه ىنعم نأ نظن الو ٠ بسحف « حباذملا ه
 هيف عضوت ىذلا ناكا وهو « ةقرشلا ىمست تناك ىتلا ةريبكلا ةينحللا ىف اهردص 0 اا د عيش راكم نيصب» نم ممسلاك ىف دنوخ ىراصتلا ناك
 وهو « ةيحبسلا زومر نم كلذ ريغو تانوقي.ألاو سدقملا زخلاو نيبارقلا اهلع ةدئام
 .١ ملغم حيبذملاب فرعي لازي الو ناك ىذلا ناكملا

 < يسع دج

 ا ا ا سل يح هس سل نأ كلذك ظحالنو
 91 زواجتي ال ىتلا دجسملا ىف بارحللا ةفلو نيبو اهانحرش ىتلا ةسنكلا #2 وح - 0001 اولا نإ ىأ © مهتم لك ىتم نيب قدافلا مهيلع ضخ
 : 0 نأ بحي ىتلا ةلبقلا 0
 را تالاح ىف هيف فقيو نيلصملا مؤي ىذلا وه دخاو صخشل الا مستب
 / لش ةسساج ءاجسلا تاولصلا ىف نيلصلاب عماجلا 0
 : ل1 لخاد ادبأ فقير الإ مامالا ناف ةيداعلا لاوحألا
 كات سيلق « ناكملا عستي ام ردقب ١
 7 دو ا

0 



 بارحملا لصال ةلعتقملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 بارحلا نأ ىنمت ىرخأ ةيحان نم مث « ةفوجم ريغ بيراحم لبق نه دجوت تناك
 ثدحي مل هنأ هتلاقم ىف ءاج ام عم ضرامتي امم « ىلوألا ةلاملا ىف دجو دق قوحلملا

 هنمز ىف نكي. مل هنأ نم هيف ءاج ام نأ كلذ نم مهألاو ٠ ةئالا ةثالا لوأ ىفاالا
 لضف ننال راّضنألا كلاشم»ناتك ىف ءاج اش امامت نضتاني نارخت طق ت13

 « ءابق دحاسم ىفو ةنيدماب هدحسم ىف لوسرلا هلعج ىذلا بارحملا نع ىرمعلا هللا
 هباتك لهتسم ىف ىرتيعلا باتك ىلا زاشأ ذا ىرمعلا نع رخآتم ئطوبسلا نأ عم
 ىتلاو « هباتك ىف اهيلع دمتعا ىنلا عجارملا نمض نم هنأ ىلع « ةرضاحملا نسح ه
 لبق نم انرشأ دقو + © مهريغو جوتملا نباو قامقد نباو ىزيررقملا بتك اهنم ناك
 عماج ىف افوجم ابارحم لمع ,نم لوأ نع ىزيرقملا اهركذ ىتلا ةثالثلا تاياورلا ىلا
 نيتياورلا ىلاو « ( م الؤ8 ) ه ها“ ىف كيرش نب ةرف نمز ىلا صاغلا نب ورمع
 ٠ ةئيدملاب ىوبلا دجسملا ىف فوجلا بارحملا لمع نم لوأ نع اًضيأ امهركذ نيتللا

 تلمع اذا ةماقلا موي لحيو ةعاسلا موقت نأب ديعولا نأ قبس ام ىلا فيضنو
 ارصاعم نوكي نأ نكمي ىذلاو « ىطويسلا ىلا بوسنملا لاقملا ىف ءاج دق بيزادلا
 ٠ (م16) ىرجهلا عسانلا نرقلا ةياهن ىف ىأ < « ةرضاحملا نسح ه باتكل ةخسيوأت ىف
 لوقي ىتلا ةئاثلا ةئاملا لوأ دعب نورق ةيئامنا وحنا لبي نمز رم دق هناف رخآ ىنعمبي وأ
 ىتح لب ىطوبسلا ةافو ىتح ةماقلا مقت مل كلذ عمو ٠ اهيف ثدح دق بارحملا نا
 ٠ اذه انتقو

 نأ ريغب لاقملا اذه بتكي نأ نكمي ىطويسلا لثم اخرؤمو الاع نأ نظن ال كلذك
 ريمملا حابصملا » و « طبحملا سوماقلا ٠ لثم ةيبرعلا ةفللا مجاعم ىلع علطا دق نوكيي
 ىأ ىف تأي ملو « بارحملا ظفلل ريسفت نم هتنمضت امو « اهريغو « برعلا ناسل : و
 نأش نم اهنأ وأ « ةعاسلا مايقب ديعولاو بيراحملا ذاختا نع ىهنلا ىلا ةراشا اهنم
 درونتو ©« همجعم ىف ريسافتلا هذه © سورعلا جات بحاص عمج دقو ٠ سئانكلا
 < تسلا ردصو ) ٠٠ ىلاعلا عضوملاو (ةفرغلا بارحملاو) » : وهو « اهنم اضعب ىلي امي
 « يارحملا لاقو *« (بارحملا اوروست ذا مصخلا أبن كنأ لهو) « (.٠ هعضاوم مركأو »
 « لاو ٠. ةفرفلاك انه بارحملاو لاق ٠ دجسسملا ىف ناكم عفرأو دادلاف تيب عفدأ »
 < لوو «نيلاخلا قرشأ وه : حاملا ىفو ٠ نكامالا فارسا تالا ع5
 ٠ « : برعلا ناسل ىفو ٠٠ ( دجسمل ١ نم مامالا ماقم ) ةماعلا دنع بارحملا : ىرعنالا »

 « : صأ) ج : ةرضاخملا نسح 41)

 عناب ب 2.5 ضر/) جب : سورفلا جات (5)
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 بارحملا لصال ةلمتفملا تاشقانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 سلال رودص بي راحملا ٠
 قوق ىلع جرخف )ل ىلات هلوثد + هيف عظوم منار آو هردص اًضيأ دجسملا » « بارحو « ةلبقلا بارحملاو .٠ دجيسملا بارحم هلمو

 اهمدقمو سلاجملا ديس بارحملا : ةداسع ونبأ لافو ٠٠دحتسملا نم اولاق « ( بارحملا 5
 . , . خلا ... دجاسملا نم وه كلذكو لاق ٠ اهفرشأو » 5

 نع

 ةهاركلا هذه ىنمم نمضتي ناك ىوبنلا ثيدحلا نأو ةقيقح نيملسلاا ةمثأ نم اهوركم بارحملا ناك ول هنأ ىطويسلا ىلا بوسنملا لاقملا ةسسن نم اضيأ فعضي اممو
 هاوعتب قوبل ردنا قالا. «؟ىوبلا 'دجتسلابةلمع ىلع زيزعلا دبع نب رمع مدقأ اا
 ٠ مالسالا ديلاقتو لوسرلا ننس و نارقلا ميلاعتب كسمتلا ىف هددشتبو

 0 كشلاب ةطادم « بيراحملا ةعدب ثودحب كنارألا مالعا » ةلاقم لعجي كلذ“ لك
 ل1 طق تلا للا ةازإلاو تاياورلا ةخص ثبح نم ال « كلا
 ؟ لوقا ااا اا ا ل لالج ىلا اهتبسن

 ف

 دةوتتلا ظلظ ا لوسيرك ذاتسالا هن ىذلا سامال نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 :لا ىف ثدح امناو ٠.٠2 وهو هب تدرو ىلا اهانعمب اهمهفي. مل ىطويسلا ةلاتم نم

 َّّى ىنمم ىلا اهفرح لب « خلا 335 هذاختا نع ىهنلاب ثيدحلا 0 'َ

 0077 ل

 0 هللا رتل قع َةرْدق لادم
 كل رودس الا ربا قم ىو ام 59 1

 ءاس لكشب فيرحتلا اذه لجتيو 0



 /- بارحملا لصال ةلمتفملا تاشفانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 , نأ هل ىفشو ٠٠٠ ( لصف ) » : 2 بارحملا نع جالا نبا لوقي ذا < تارحملا

 : نم وهو « عدبلا نم كلذ ناف « هريغو بارحملا ىف ةفرخزلا نم هوئدحأ ام ريفي »

 «ء ركذبي اكلام تعمسو : مساقلا نبا لاق + ( ىتوطرطلا نمو ) + ةعاسلا طارشأ

 « نيح كلذ سائلا هرك » لاقف « هتلش ىف قييوزتلا نم لمع امو ةنيدملا دحسم »

 «ء بتكي نأ ءركي له دجاسملا نع ( كلام لئسو ) * هيلا رظنلاب مهلششي هنأل هلمت »
 « ىسركلا ةيآ لثم ( ناولألاب مسرلا ىأ ةغابصلا دصقي هلمل ) غبصلاب اهتلبق ىف »
 « دحسملا ةلبق ىف بتكي نأ هركأ : لاقف « امهوحنو نيتذومملاو دحأ هللا وه لقو »

 ٠ « ىهتنا ٠ ىلصملا لغشي كلذ نا لاقو ٠ قيوزتلاو نآرقلا نم ءىش »
 ةحاربملا لك عهترتسإ وهف. جالا نيإل لت تمم :جرض :ىلل ةعاحم ان الو

 وأ « هتفرخزو بارحملا قيوزتل نيدلا ءاملعو كلم مامالا ةيهاركل حيضوت هنآ لع
 ٠ هلخادب مامالا فوفو ةيعارك وآ هتفيظو وأ هتيسدق ثيح نم هسفن بارحملا د ىلا ةراشا ةيآ صنلا نمضتي الو ٠ نآرقلا نم تايآ تناك ولو هيلع ةباتكلا ىتح

 ىلع - لوسيرك ذاتسألا هيلا ىهتنا ىذلا ىأرلا نأ دحن ىرخأ ةحان نمو
 لوأ مه طبقلا نأب - هيلا لوصولل ءريغو وه اهيل عقو ىتلا :ريكلا تارثلا نم مشرلا

 هلأ ةجرد ىلا هيلع طلست دف ةرئاد فصن نم ىقفالا عاطقلا اذ بارحملا لحدا نه ٠

 نم ىبونللا علضلا ىف دجوي ىذلاو عاطقلا سفن نم فوجلا بارحملا امامت لفغأ
 نمتملا اذه رادج بسن هسفن وه هنأ عم < ( م : ش2 ةرخصلا ةيقن ىجراحلا نمثلا

 ٠ (م51) هالا# ةنس ىلا ىآ < ةرخصلا ةبقل ناورم نب كلملا دبع هب ماق هاني لوا ان ا

 ةرخصلا ة راز ىذلا وهو. هرظن نع هتاده:بارخمللنح نوكي نأ نكمل : 1 ١
 كلذ عمو ٠ عجرم 80+ وحن وجت ىلا اهددع لصي ىتلا عجارملا اهنع أرقو تار 59

 دق هناف كلدك ٠ ديب نم ولو بارحملا كلذ ىلا ديشي نأ نع ام

 بارحلملا كلذ ظحيب ملو ىتبملا 5 فرخزو ليصفتو

 ل 2



 بارحفلا لال ةلمتفلا تاشفانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 نون دق وعيا نيكي نا ان + ارتمبتتس 4* زواجتي ال جراخلا نم رادحلا هجوو نيبادلا نم بلرحلا هجو نيب روصحملا كمسلا نال «:هيف بارخملا عضو دعب هلانب ةياعاو
 رادملا نيرفت بلطتي ناك كلذ نال + دعبتسم رماف رثم وحن قصب هلانب دعب رادأجا ىف

 بلطتي امم « ةقدو ماكحا ىف فيوجتلا ةرادتسا ءانب ةداغا نكمه ىتخ ربكأ قمع ىلا ب
 ن# ناز اذه نأ هيف كاش.ال ىذلاو + لوقلا قبس امك رادللا نم ءزملا اذه مده
 مامآ هب ىلصي ىذلا بارحلاو » : هلوقب هيلا راشأ هنأ كلذ ٠ « راصبالا كلاس ه هباتك ىرمعلا هللا لضف نبا اهيف بتك ىنلا ةنسلا ىهو (م184+) هاله ٠ ةنس لبق ادوجوم
 « مدقلا بشحلا نيزياردلا لخاد ىلبقلا ٍنايلا نم لخادلا نيمي نع ةرخصلا »
 « ةروكذملا ةواقللا نطاببو *+ ةفيرشلا ةرخصلا ةراغم باب بارحملا ءاجنو « ركذلا »
 ىو ٠٠١ . ٠ قلطل للخو ئدوبغ قه بارحم لك « راسلاو نيمللا ىلع نابارخم »
 راسل ديف ةزالط تنحي ادن ىئاشلا رصنلا ىف ثدحي مل بارحلا نأ ىلع كلذ
 ٠ ةفرخزملا ةفزخلا تاطالبلاو ماخرلا حاولأب اهناردج تنيذو

 جرم لوأ هئاثب دعب رادبملا ىف قرح ثدح دق ناك ول هناف رمأ نم نكي امهمو
 ةحنو ااا

 ناكلو « ةوطخب ةوطخ لامعألا كلت نوع. هريغو 3 قاكو - ةنسرشع ةسخ ذنم ىببملا ىف تثدح ىتلا ميمرتلا لامعأ 0 7 3 2
 ىلا الا ةرامملا نع هباتك نم لوألا ءزجلا نم ا

2 
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 0 -01---حلسدقلا ىف ةرخصلا تحت ةرافملا ىف حطسملا بارحملا

 عابجع 8
 راوس# ل 6
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 ةرخصلا تحت ةرافملا ىف حطسلا بارحملا * ةرغصلا ةبق - 4.5 : ش
 اذه ىلا لصو دقو « ىمالسالا رضعلا نم دوجوه بارحم مدقأ هادع دقف مث نمو
 ىرخأ ةرمو + افوجسم سيلو حطم بارما كرما ةنأإىلا نئملتلا وهو خارألا
 تخت ةراثملا ىف ادحاو ايارحم ال نيبارحم دهاش ىرمعلا نأ هتاف هنأ ظحالن
 * لوقلا قبس امك ةرخضصلا

 بيرق انرظن ىف بولسألا اذه دقمل» كلذ ىلع ىوتحي ىذلا ليل الا دلل رمتسي ىذلاو ةحطسملا ةوشحلا دقعب طيحملا راطالا ىف ةينانلا فراخزلا بولسأ نأل كلذ + بارحلا اذه خيرأت ىف اًضيأ قفوي مل لوسيرك ذاسألاةتتتاانأ دغ
 اذاو 48١ (٠ - ك5 تاحيفص ) ارماس ةنيدم ىف رهظ ىذلا ىناثلا زارطلا نم ادج

 الا



 ربثملا لضال ةلعتفما تاشقانملاو تايرظنلا

 اننم قوكت ىتلا صارقألاو « ههجوتت ىتلا ةنئسملا ايلعلا تافارسشلا كلت كلذ ىلا انفضأ
 كلا وع ؟ كاهن قم لك ىف دوسلا جا لكش مث + تافارشتلا لفسأ طيرسلا
 © ةئم الدب همسا عضوو ناورم نإ كلملا ديع مسا لازأو ةرخصلا ةبقب متها ىذلا + عورألا يأ ىف متجرألا ىغو « ىمابعلا رصعلا لئاوأ ىف هخييرأت ىلا انب ىدؤي كلذ لك
 ١ ا اور قات لاتلاب ىاللل قمح قي ام ىلا اهنيسغن ةماع تالع كانعو 00 (مكو1) هاالا» وه انك ىقف كلما دبع راوجب بتك ىذلا خيراتلا لفغ هنكلو
 رص عياج ناكل ةقيقحي كلذ ىف لضف مهل ناك ول هنأ ىه طبقلا ىديأ ىلع فوجم

 موقي "نأ ميلسلا قطنملا نم ندلتاا# قوجم ارحب دوز دجسم لوأ صاعلا نبا
 2101 د2 ىلا ةنيدللا اديدتتسما ىف ةفوجم بارحم لمعي رش ناكس مهو طانألا ,

 ٠١ 0 ارك را ع نتالاع يمي وت دنت كلذ تدي. نأو مهتمون نع لالا
 5 نيبرفلا ءاملعلا نم ددع مهنع لوقي نيذلا  طاقألا كئاوأ نأ لقعلا ىلا برقألا
 000 نم ةزكيملا روصملا ىف فرسحلا نم هديغو ءانيلاب نوموقي. نيذلا مهدحو مه اوناك
 * ىقاوحدالب ىف" مالدالا ئف نارحم لوأ لمعب اوموقي نأ قظتنمللا نم ناك -مالسالا
 تناك رخآ ىتعمب وأ ٠ (مل54) هاا ةنسا ىف وأ (م878) هدا ةنس ىف هؤانب ْ ديعأ امدنع وأ (م40) ىلا ه2 ىف ةربا لوأ ديش اندنع ضاملا نب ورمع_ عماج

 آداب اناا اول قاافؤجسااارتم اديس: دنأل رف :تالا '
 - نكمل لك نايسام التحف ئزياوقملا "كذا دقو,« (م/01) عدم ةنس ىف

 مع "ضر داعتسالا ىنعم كانه سلو + لوقلا قبس اهكاامهتما نيتعاوا 3

 كلذ ىف ام رادقم ىرخلأ ةرم انل حضوي ام وهو * ةنيدلاا ىف 8 »ف الا :قوجتملا بازحملا ةركف ذيفتلل ةصرف لابألا دجسي مل 5مل
 -أ ةححان نم عوضوملا اذهب انمامتها ريثو

 أ ىف كانشلا نم ةرذ لوسيرك ذاتسألا

0 
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 لا 1 بارحملا لصال ةلمتفملا تاشئقانملاو تابرظنلا

 ةرامعلا ىف صصخت ىذلا 2١ هيسرام قرشتسملا اذه ىف لوسيرك كراش دقو

 لوأ لمع لضف نم طبقلا مرحي ال ىتح كلذ لكو + ىمالسالا برغلا ىف ةيبرملا
 مالكلا ىتأيس امك ربملا لكشب ءاحيالا لضف ىلا ةفاضالاب < ةيمالسالا دجاسملا بيراحم

 ٠ رئلملاب ةصاخلا تارقفلا ىف هنع
 اتينا

 ىلع ىرخأ .ةزم نييض اهدجلف < «.نارحم » ظفل لصأ ةشفانم ىلإ ىنأت ارخاو

 : ىتآلاك دوهعملا جهنم لا سفن

 « تقولا كلذ ىف اهل ناكو « ركملا ىبرعلا رمشلا ىف بارحم ةملك ىتأت ه

 « نكلو ٠ ريمأل وأ كلمل ءانب « 213136زعع هكدلون ىأر ىف « ىسرو ةودو ةنالو»

 حجن دق « هكدلون ناتكل اضرع دعأ امدنع « 100 ]ع مسن ساكو دور نأ ودي د

 شرعلا ةينح : وه « ءانيلا كلذ نم صاخ ءزج نع ربتل اهانضم رصح ىف »

 نأ ةلوهسب اننكمف احيححص اذه ناك اذاو ٠ ( الثم ورمع ريصف ىف دوجوملاك ) »

 طبقلا اهلقن ىتلاو لكيهلا هبشت ىتنا ةرئاغلا ةلخدلل اهسابتقا ثدح فيك مهفن »

 هكدا لا :

 ةيحان نم ةريح ىف انمقوأ دق هريغ عم اذه ثحبلا جهنم ىف براضتلا نأ قحلاو

 ةهيلح وه ه هرمع ريصق ىف دوجوملا للا نأ كلذ ٠ ةرقفلا كلت نم دوصقملا ىنعملا

 تلدل ٠ هطبقلا لكايهلا بيراحم لثم ةريدتسم تسبلو عالضالا ة ةدماعتم ةفوحم

 ىكلم ءانب ىف شرعلا هينح ىلع قلطت بارحم ةملك ناب سنان ودور ريسفت نأ ودبي
 لصتي رخا عوضوم ةشفانم هلوح رودت ىذلا ىنعملا عم هقافتال اناسحتسا لان دق

 للعتلاب روعشلا نيملسملا ةالولاو هنافلَّو لوسرلا ىلا هف بسني ىذلاو « هلصأو ربنلاب

 ىلع سولجلاب ةمظعلا راهظاب سانلاو ءارفسلا ىلع ريئاتلا هلواحمو « رخافنلا بحو

 ٠ ( 5810 55 تاحفص هدعبي ) ناكطوص اهناذ اصملاب كاسمالاو شرع هناك ربنا

 تاريسفتلاو جورشاو تالواحملا هذه لك نم مغرلا ىلع هنا هلك كلذ ىلا فضا

 لمغا دقف < هتاجاتنتسا اهيلع ىنبل كانهو انغا نمإ#َلوَسيرك ذاتسالا اهب ىتأ ىتلا

 بارحملا ىنعمل حورش نم هيبرعلا هغللا مجاعم ىف ءاج ام نيفرشتسملا نم هريغو وه امامن
 ىتلا هميركلا تايالا لفغا امك ٠ ( 1*5" »ها : ص ) لق نم اهيلا انرشأ ىتلاو

 ىنعمب لصتي ام اهنم صلختسي .نأو اهمهفني نأ لواحيي 0و2 كاسل ازكودازو ءاع

 اهل ةمجرتب ىتأيو هتاسارد ىف ةينآرقلا تايآلا ضعب ىلا ريشي ناك هنأ عم « بارحلا

 ةلمتومتو : ةامحما كامعع ةطدسلسعمب هان آي وب 22 لل
 82و 1, 22.99. (؟)
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 : نار ةئايرظن .تانثا ىلع هدعاسيو هل عفن اهنم ناك اذا ةصاخبو « ةيولا كي داحالاب دهبشتس ام اريثك هنا منا « ٠ الشم ةلبقل ريغتلل ضرمت امدنع 5 م 1 2 لك ا. ءا 2 : : 5 1 1 1 ١ 5191091 ا ل ومو نوال ص م« بارحم » لففل لصا قيقحت
 , / (4) الو كندل نم ىل بهف ارقاع ىتأرما تناكو ىئادو نم كاوللا 5 او < (4) اق بر كلاغدب نكأ ملو ايش سأرلا لعتشاو ىنم مظعلا » 0 نفو ىتأ اير لام + (0) انخ وقوي هجر دان ذا + () ايركز هدبع كبر تمحر ه « ركذ < () ن ضيهك » ىلاصت هللا لوقي ذا < اهقبسن تايآ اهل دهمنو ءميرم» ةروس ىف ىوألا .٠ ةلالدلاو ىنعملا ىحشاو قيثيآ يف بارحلا ةملك ركذ ءاج دقف

 مالثي كرشبن انا ايركذ اب اي < (5) ايضر بر ةلعجاو توقعي لا نم ه
 0 وب كد ل لما رمت 0 ل ارهاع راك اخ ىل نوكي ىّتنأ بر لاف < (,) ايمس لبق نم هل لمجن مل ٠
 ا 0 نورا يحواف تاويحلاو نب هموق ىلع جرخف < )1١( ايوس ه

 ا هموق ىلا هنم جرخ ىذلا اوكا ,ىف وهو
 9 .نكي ملو < للاب لاصتالاو ديعتلل دعم سدقم

 1 وا

 ديح يلب

0 0 5 



 ©« ىتشلا رصق - 14.60 :شا
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 2 وظلم ) فوجملا بارحملا « ىتشملا رصق تا

 ىتشملا رعق 2 ىف رجحلا نم ب رتتحلا نم بارخم



 لوسرلا مايا ادوجوم ناكو ىفالسا يىبرع ةلصأ بارحخملا

 تايآلا كلت ىلا الاب اوقلأ ولو ٠ ةفلتخملا ةيبروألا تاغللاب نارقلل ةمجرت نم رثكأ
 حاوت ةدع ىف ةميظع ابق نآرقلل ناف ٠ رثنلاو رعشلا ا

 كلت ىف بارحملا ىننم حورضو ماها رمألا وعدي الو ٠ ةيوغللا ةحانلا اهمعأ ن

 تقلطأ دقف * اهانمم نعو اهلصأ نع ثحبلا ىف اهريغو سيماوقلاب ناعتسي نأ تايآلا
 ةالصلا رئاعش دعتملا اهف ىدؤي ةعموص وأ ةرحجح ىلع تايآلا كلت ىف «بارحملا» ةملك

 هاجتا نيعت ةمالصك دجاسملل ةبسنلاب تسبتقا دقف مث نم * هيلا برقتلاو هللا ةاجانمو
 ىلع ةمالعلا هذه تناك ءاوسو « مهتالص ىف هيلا نوهجتي نيملسملا دنع ناكم سدقأ

 وهو مازحلا هلا تيب هاجنا نيعي زمر درجم وهف « زراب وأ رئاغ وأ حطسم مسر ةليه
 ٠ ةعكلا

 اجا

 هدجسمب بارحم ميركلا لوسرلا مايأ ىف ناك هنأ قبس ام لك نم صلخنو
 تزن ىتلاو لقألا ىلع ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا ذنم كلذو ءايقب هدجسم ىفو ةنيدملا ىف
 ةئه ىلع تناك اهنأ اننظ بلغأو « ةالصلل ةلبق ةبعكلا ذاختاب رمألاب ةميركلا ةيآآلا اهنف
 ةي 00 لا لا يلو اطاكلا رص هللا رادج ىف ةمالع

 قنأتلا داز امدنع ةقيرفا لامش راطقأو رصمو ماشلاو قارعلا ىف ةديدج راوطأ وأ
 نرقلا فصتنم ذنم ةمالسالا ناسا و ندملا ىف دجاسملا ءانب ثلاكا ىف

 هريغو ناوريقلاو طاطسفلاو ةرصبلاو ةفوكلا ىف كلذ ثدحو « ىرجيهلا
 عملا ادا بيراحملا دوجو ىفنت نأ نكمي ةجح دجن
 م ىلع قوجم بارحم مدقأ نوكب نأ نأ را نأ 3 ركبا 0 كلذ

5 1 
3 



 2 5 39 د 9 3 3 1 1

 دب ىومألا دحسلاو ةب وطلا رصق ىف بيراخملا مدقإ



 رضفو ماشلا ىف ةفوجملا بيراحلا
 ا ا وس و سي

 نب دلولا مايأ ةنيدملاب لوسرلا دجسسم ىف فوجملا بارحملا لمعب موقب نأ مهريفل
 كلذ ةبسن ًلخأ تنيو * 099 هاه. ةئس زيزعلا دع نب رمع ةيالو ىفو كلملا دع
 دجاسملاو ةريغصلا دجاسملا عيمج بيرام نأ ظاقألا ىلا فوجملا بارحلا نه جذومنلا
 ىذلا جذومنلا كلذ تع دق هلك ىمالسالا ملاعلا برغو رصمو ماسشلا ىف ةعمادلا
 ااوفلا 00 ادت كقح ىرأل دبا ةرخخصلا ةبق ىف هانيأر
 60 م مس ء الالو ةنس نيب امك خرؤت ناو دولا ما دجسمو ببزلا ناخ دجسمو

 ها ااا لا يبق أ لك يف ينسلا دجسلا بارسسو
 ريجلا رصق دجسم ىف هدوجو حجريو“ ا )وللا رصقو
 . هدجتا منا ٠ ىومألا رصعلا ىلا اهلك بستتو « * 3 نارخا انحقم فالزحمو + © ئقرشلا
 ٠ عاقبلا كلت ىف ىسابعلا رصعلا ىف كلذ دعب

 ىلا: ردابتيام لوأ ناف رصم ىف ةبابلا ةفوجللا بيراحملا ةلثمأ مدقأ ثيح نمو
 : .صاعلا نب ورمع عماج ىف ةلقلا رادج ىف دجوم ىتلا ةثالثلا بيراحملا نأ نهذلا

 00 شل رهاظ نب.هللا دبع رصع ىلا ىأ (مه88/) ىالا ةنس ىلا اهتبسن نكمي
 37 ىلا اتا اللد كلمن ال اننأ ريغ
 7 15 وكوب روطع نك كلل ب 00 لامعلا ند ناودحلا نم ريغ ىلعو

 9 ىف لثم مدقأ وهف ( 78 : ش ) نولوط نبا عماج ىف فوجملا بارحلا امأ
 : نم اهلوح امو هتهجاو دقعو فوجملا هرادج ةبحان نم كلذو « خيراتلا دكؤم

 0 -أ رضع ىلا دوعت اهلكف + ةيصج

 نم ىهف ناولألاب تفرخز ىنلاو
 ديبي 9 تلا و ءاسفيسفلاب

1 



 ناوريقلا عماج بارحم

 عماجلا دجسملا بارحم © ناورقلا 1.8 : ش

 ناوريقلا عماج بارحمو » 2.0 دفا هاله ةم فق خدّؤت ىذلا ةسوس طابر

 ' 299 (مرت7) هذارب ةنس ىف وأ (مه) هاالالا ةنس ىف اما خرؤيو (8«4 : ش)
 بارحمو < 29 ( م م11 < مال ) هاالالك < 7808 ىتنس نيب خرؤيوو اناتفون بارحمو
 , 29 (مر4) ىاالو» ةنس ىف خرؤيرو سوت ىف ةنوتيزلا عماج

 دق بيراحملا مظمم ناف < سرافو قارعلا ىف ىأ < ىمالسالا ملاعلا قرش ىف امأ
 81144, 11, مم. 170-168, 8أ8. 156, 281. 0 1ك(

 1طذل., 11.0, 2. 308, 1و5. 175, 180, 235, 215. 83 3, 87 6-ن 88 -ي 1 5. 5
 1طن, 11., مم. 248-246, 8ذهك. 195-196, 21. 121 3. (5)

 15ذق., 11, مم. 325-321, له. 243. 4

53315 



 و1 1+ ال افلا
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 قارعلا ىل بيراحملا

 طع
 ةهىدقلا دادغب ىف روصتملا عماج بارحم .4١ : ,ش رضيخالا رصق دجسم بارحم - 4.4 : ش

 اياوزلا مئاق فيوجت هنأ ىأ « ةدماعتم عالضأ نم طقسم اذ رخآ افوحم اجذومنا تعنت

 رصف دحسم بارحم جذومتلا كلذ ةلئمأ نمو ٠ لوألا ىمابعلا رصعلا لاوط كلذو
 فرعيو سراف ضرأ ىلع قاب دجسم مدقأ بارحمو < 27 ( 4+ : ش ) رضخألا
 نماثلا ) ىرجهلا ىناثلإ نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىلا بسنيو « « ةناخ كيررات » مساب
 م قنا كلا نساك عماج بارحيم كلذكو < ' ( ىدالبلا
 ىف ىتافاحلا قسوملا رصقب قحلملا دجسملا بارحبو « ( ١١9 : ش ) فلد ىأ

 35 1 علف. 11, 11م. 6و, 21. 120 © (1
 17 1طزفر 11, م. 1-98هم, 118. 81. (



 قارعلا ىف بيراحملا

- 
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 ءاوس + دجاسملا ىف فوجملا باردملا لمع 5 ةركف تيح نمف « رمأ نم

 هه. وأ .ىرئاد فصن ناك 31 © قارملا دحام ل نال 032

 ا

 ٠ بارحلا في لل فق ل



 قارعلا ىف بب راحلا

 ب
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 2-0 ”ىئاقاخنا قسوجلا ىف بارحم « ارماس ةماقناو

 نارم ءادأب نوموقي نيذلا م ا



 ايمره بالا ريد ىف ناتينح <« ةراقس 414 < 415 : ش

 نولوط نب دمحأ ىتأي نأ لبق ىساسلا لئاوأ ىتحو ىومألا رصعلا لآ امهنست نكمي
 ٠ ةديدحلا ةفرخزلا ارماس فلاسأ روهظ نم كلذ لحص امو ء رش لآ

 ىلع دادغبب ىكصاخلا عماج ىف رثع دق هنأ نظلا كلذ ىلا لملا ىلع اةدعاسو

 دح ىلا هسشت ةفرخزو ةيرامعم تازيسم هبو ماخرلا نه ةدحاو ةعطف نه بارحم

 هيلع رثع ىذلا بارحملا كلذ نع لاقي. هنأ عم < نيتقباسلا نيتنحلا ىف دجوي. اه ريبك
 روصنملا عماجل ل كك للا ىف ناك هنأ 2( نش ) ىكصاخلا عماج ف

 ةجاح ىف لازب ال نظ وهو ٠ ةرودملا دادغب ةنيدم طسو ىف هرصقل اقصالم هانب ىذلا

 نأ دعتسي ال كلذك ٠ اجرت نظلا نه لمت ىكل تركذ امه ةوق رثكأ ةلَدآ لآ
 لمع ىذلا ماخرلا عون نأل كلذو « دادغب ىلا لقنو ماشلاب عنص دق بارحملا نوكي

 فراخزلل ةريبك ةلصب تمن هفراخز نألو ©« قارعلا ضرأ ىف ههبشي ام دجوي. ال هنه
 +. مانشلا' ةقطنم ىف ةدئاس تناك ,ىتلا ةيومألا ةتسدلفلا

 [8كاللش., 11, مم. 38-35, 51م. 26, طاق 1 ه-عب 120 ١ لذ

118 



 ىف ةيمالسالا بيراحملا

 نايرسلا ريدب ءارذعلا ةسيتك ىف فوجم بارحم « نورطللا ىداو - 415 : ش

 6-8 نايرسلا ريدب ءارذملا ةسنك ناردج نأ ركذلاب ريدج وه اممو
 ممل نأ ريغ + ةيمالبالا بيراحلا مالظ ىلع ةفوحم تاشحبب تفرخز دف نورطنلا

 1 1 دسم كو جلا دو ” ةباصأ كف
 ٍِ . هقثتكت هطسو ىف ريك بارحم دوجوب صاخ

0 0 



 رعع نئاثك ىف ةيمالسالا بيراخملا

 رسلا ريدب ءارقملا ةسينكب بارحم ليسفن 6« نورظنلا ىدآو - [150: لش

 رصعلا ذلم :ذيديج ةرامحم ةرهآأا زاشللا ا

 ٠ اهف دوم عضو 3 وماوب ىف رئاغ هب ز لمع هو 2 ركملا ىمالسالا تلال

 نأ نكس ةسالسالا :ييراخملاب لسا لذا را تاركتبملا مهأ نم دمت ىهز 9 2

 ونيل هس بارحم ىف اهنم لثم مدقأ 'دجوبو ٠ ةقلخملا ىساوللاب اهيعسن ,
]0 , 

 قشمدب ىومألا ديستملا بارحم هليو «(85 سال لق نمدهنلا ا رشأ ىذلا ىبونجلا 3 5

 .ء(1(ءه( 4*4 ١ ش.) ينسملا رصق بارحب مدمب ننو +( الإ ثيل

 ةلفلا رادج ىف تاك ىتلا ةنالثا سادلا نب ورمع عماج بيرام نأ . ودسيو

 هدع ىلا فاضأ هيأ كلذ < 2 قامقد نيا.لاوقأل امبت كلو < نادومع اهنم لكل ناك
 2 تا رورب كك دال : ءاسأ

 مغ





 رصم ىف ةحطسملا بيراخملا

 لوالا ىنولوطلا تيبلا ىف حطم باوحم < ركسعلا ب 218: نت
 بارحملا وه انلاث اجذومت نيقباسلا فوحمللا تارحلا يقرتلا نا كش |

 ىذلاو سدقلا ىف ةرخصلا تحت فهكلا ىف دوجوملا لثملا هنم انيأر ىذلا حطسلا

 عجري انيأر ىف هنا انلقو « ةرخصلا ةبق هيف تديش ىذلا خيراتلا ىلا دوعي هنأ نظي ناك
 دمي لاح لك ىلع وهو ٠ ( 4.5 ةخيفص .هالعأ ) ىماعلا ةفيلخلا َنومألا رضعا لا
 (٠ 400 : ش ) بيراحملا نم حطسملا جذومنلا اذهل قاب لثم مدقأ انيأد ىف

 بارحم اهنم : قارعلا ىف لوألا ىمابعلا رضعلا ىلا بسنت ةلثمأ ةدع هنم دجويو

 ٠29 ( غ؟و : ش ) راجتس لبج ةقطنم ىف « ءاّرغلا » ىف « زيزعلا دبع ناكم »
 رادج وسكت صجلا نم ةيفرخز ةوشح نوكي نأ هب دوصقملا لعل رخآ لثم دجبويو
 : ش ) ناحطسم نادومع هفنتكي بارحم ةئيه ىلع تلمع « ارماس توبي نه لزتم

 150, 11, طا 74 ءث نز
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 ا ا ور هود رع سس حس قارعلا ىف بيراحملا

 زيزعلا دبع ناكم ىف بارحللا : ءارفلا 6

 "7 0 سر

 .( 418: ش ) ركسلا ىف
 عي ما



 رصانع لذدا وأ ضانقا ناب لوقلا ررك لطنسل اتناول :

 برعلا ريضب ال ةمالسالا ةيبرعلا نونفلاو ةرامعلا ىف ةفرحز وأ ةنرامعم لصاقتو

 تاطيطختلا رهوج نم لاتتت ال طل ارو لوكا نأ ونس ١ ان
 « هدوجو نم ىلوألا تاظحللا ذنم ”ىمالشالا :نيدلا اهضرف' ىلا



 بارخللا لصال ةلعتفملا تابشقاتملاو تايرظنلا

 زيي عضو ىف هضقنإ/مالسألا هيل دوتماو + اماع ردع ةمبرأ وحدنب ةئيدللا ىلا هترجم
 . 20 ةمكلا رادج نم هناكم ىف دوسألا

 تقولا كلذ ىف اهؤانب ل لمك نأ دعب ةبعكلا لكش ريوصت ثحبلا نمضتيو
 ىذلا ىقرزألا خرؤملا فصو ىل اع كلذ ىف هلك دامتعالا ءاجو "'( 48٠ : ش )

 ةصق ًاولفانتا نيدلا:نيخرؤملا نم يزيسغ ىلعو ؟" ( م مهو ) ه:848 ةنس ىف ىفوت
 ٠ ةاوزلا لاوقأ نم اهوقتسا وأ « رخا ىلا دحاو. نم اهئانب

 ءام دنع رخبلا لحاكم لع” ةماؤر ةنيفس حونج ةروطسأ لاوقألا كلت ىورت
 ةئفسلا تناكو + ةدج دوجو للف نمزلا كلذ ىف ةكم ةنيدمل ءانيم تناكو « ةيبيغشلا
 راكتن ىلإ ءانلاب اودهعو © ةبعكلا هب اونببل سيرف برع .هارتشاف < بشخلاب ةلمحم
 رجحلا نم كامدمب ةب ةعكلا ىنب هناو م امور ناك هنا ىقرزالا هنع لاق < « موقاب » ىعدي

 يي هيب اك ديكا وو سوك مابأا نكار ٠ © بشكحلا نم كامدمو

 : ٠ امور سيلو ايشبح اضيأ .ناك راجنلا نأو « ميمص ىتبح اذه ءانبلا بولسأ

 ا ا احلا كلاذ مي نم تامشي ايمو
 ١ .الا ىلا اعد امم ايمور ناك هنأب نال راجنلل ىقرزألا خرؤملا
 011 21 قل ناك فنأ تانالا نيقرشتسملا_نم-ةسبحلا

 ىو ىثبح مسال اهباشم وأ 0 ناك ا



 رصانع لاخدأ وأ سابقا ناب ل هلا رر

 برملا ريضي ال ةيمالسألا ميرا نرسفلاو هامل ١

 تاطبطختلا رهوج نم لات ال ةيحطس لقرضمتر ود

 ٠ هدوجو نم ىلوألا تاظحللا ذنم قمالسالا نيدلا اهضرفا
 ان .-



 ّك
 .٠

| 

 بارحملا لضال ةلعتفملا تاشقانملاو تايرظنلا .

 املا اتضو يف هسا عاليا ديطبدلؤتأو + اناع ريثع ةمبرأ رسم ةنيحلا ىلا ترجل
 .٠ > ةبعكلا رادج نم هناكم ىف دوسالا

 ٠ ةاوزلا لاوقأ نم اهوقتسأ وأ « رخا ىلا دحاو نم اهئانب ةّصق اًولقانت نيذلا نيخرؤملا نم هيج لغو © ( م موه ) حدك ةنسمب لإ لق ىذلا ىقرزألا خرؤملا فصو ىلع كلذ ىف هلك دامتعالا ءاجو 6( :26٠ ش0 تقولا كلذ ىف اهؤانب لمك نأ دعب ةعكلا لكش ريوصت ثحبلا نمضتيو
 ءانم دنع رحبلا لحاس ىلع ةيمور ةليفس حونج ةزوظسأ لاوقألا كلت ىورت

 ةقل9 باكو + .ةنأجل ذوجو :لبق“نمزلا كلذ :ىف ةكم ةنيدمل ءانيم تناكو « ةيببسشلا
 رات ىلا ءانيلاب اودهعو © ةبعكلا هب اونبيل قف رك برع هارتسشاف « بشخلاب ةلمحم
 رجحلا نم كامدتتب ةبعكلا'ئني هناو © ايموز ناك هنا ىقرزالا هنع لاق < « موقاب » ىعدي
 5-5 03 .. موز سيلو ايشبح اضيأ ناك راجنلا نأو < ميمص ىئثبح اذه ءانبلا واع نأ تابنآ ىف اريبك ادهج لذب رام ةاتبألا كلو .٠ بشحلا نم كامدمو

 04 0 ل ا ككشل نع هيلع لمسعا اماعخبلا كلذ::ةميق نم فمضي اممو
 !ءاننلعب ةنامتمالا ىلا اعد امم ايمور. ناك هنأب «موقاب» زاجنلل ىقرزالا خرؤملا
 قطنم وهو ©همسأ ىلع هانب ايشبح ناك .هنأ تابثال نايف رشتسملا نم ةيشيحلا
 1 ا وأ اثوروم ناك مسالا لملف
 | 1010 كنوع ورا داما ندد قرص لما تاخد
 اما يو
 ع اذا ةياور نم مسق ىف ثحابلا ككشتي نا
 .ي ىذلا و



 ربلملا لصأل ةلعتفملا تاشقانملاو تابرظنلا 1

 ءمهدنع ةرلمع سدقأ هب اودشي ىكل بشخلاب ةلمحم بكرم حونج .بقرتو زاظتنا ىلا

 «(ه8 : ص هالعأ) لبق نم انركذ امك كلذل ىفكي ام فئاطلا ةئيدم بشخ ىف ناك دقف

 « ةبعكلا نع ةساردلا سفن ىف كلذ ركذ ءاجو < ىئاملاب ةرماع ةئيردملا كلت تناك ذا

 ٠.29 عافدلل جرب اهل راد اهب ناكو « اهنصحيو اهيمحي روس اهل ناك هنأو ا

 هلعل لب « اسشيح اذه.ءاثيلا :تولسأ نوكي نأ ىرورضلا نم لمحبي ال كلذ. لك ا
 هبش طسو ىلا: لقتناو نميلا ىف افورعم ناك وأ < لبق نم دالبلا كلت ىف افورعم ناك 0
 تناك ىتلا ةيبرحلاو ةيراحتلاو ةيساسلا .تاقالعلا عم ةشبحلا ىلا لقتنا امك ةريزجلا 1

 نوكي نأ ادبأ ىرورضلانم سيلو ٠ةشيحلا دالب نيبو ةريزلسا هبش بونج نيب موقت 2072077
 يم نيف نيا را تضر ل ا

 ا 113 .لامعتس

# 

2 

 2 حا نأ“ 57 . 0 لصأ تف ةبمكلا ٍ يا روع كلا

 ٍِ 1 ويوسع

 ناسك حم .ىكتي وهو هبطخ ىقلي ناك
 ىربطلا لاوقأ بسح (مجىد) ة ةرجمهلا نم ةعباسلا ةئ

 ء ربع د لمع ب نرحل كلت تت
 3 راجن هعنص دق هنا لاقيو ٠ «ةباثلا ىداو» نه هب ءىج 1 1

 ءأ6 تاجرد ثالث نم ايسرك ربثلا ناكو ٠ ( لوقاب ) وأ ( موقاب ال ىعدي
 ل « ٠ ةياثلا ىلع هيمدق عضيو ( ايلعلا دقي. ) ةثلاثلا ةجردلا ىلع سلجي دمحم نأ

 « .لع سلجي ناك رع ىلوت امدنعو « ةيئاثا ةجردلا ىلع سلجي ركب
 3 و امص



 ربنملا لصال ةلمتفملا تاشقانملاو تايرظنلا

 « عاو ثحب اب ناك مالسالا ىف ةرم لوأل نألا هلباقت ىذلا ريثملاو »
 ةيناديلا رك : ىلي اميف هل صخلبب ىتألو * وممامو» ركب هب ماق

 0 ا يود وساوف 110 اب

 « ىف ةعاطلا ضورف ىقلتي هتفيلخ ركب وبأ ناكو ٠ تاهجلا عيمج نم ةرمتسم
 + مهلوصح دنع هدعب نم ءافلخلا هوذح اذحو ٠ رشم ىلع سلاج وهو لماك لافتحا »
 * دنع ربثملا نوقتري اوناكف < لاوملا سفن ىلع ةالولا راسو ٠ ةرشابم ةعسلا ىلع »
 + نينا دنع لاقي .ناكو ٠ تحتف ىتلا راطقألا دحأ ىف ديدج بصنم ىلع مهلوصح »

 ٠ ةديدجلا هبصنم ىف ةالولا دحأ ٠٠ انك ناكم ىف ربما ىلع هسلجم ذختا هنا 0. «

 : ىومألا رعاشلا قدؤرفلا'لوقيو ٠ ؟9 « كلذ لبق هتطلس سراي نأ هل نكي ملو » -
 « اهبحر ءاضفلا ضشزألاو كلملا هل ىذلا متاسحلاو نيدوعلا ثرو نمو »

 ٠ ىف ناتجرد هل. ناك هنأ انيأر ىذلا ربثملا نأ ىلا كلذ نم ركب صلخيو ©

 « ناكو « مالسالا نم ةركملا مايألا ىف ةينيدلا ةلالدلا هصقنت تناك تارمألا لاوأ
 « هناف كلذلو « مساوملاو تاعانتجالا ىف هؤافلخو ىلا هلع سلجي عضوم د رجع

 409 <« تقملا ةعامجلا' سأر همدختس عفترم شرع نم اعون ناك

 هروب 2 يداقلا ىنركلا ىوس لصألا ىف نكي ملو ةيلهاجلا مايأ ىلا ربنلا 0 رآلا
 70 « مايألا ف مكاحلا ىرك ىلا لوحت ىذلا © - دهموتومونع ىبرعلا ىلاولل 5

 قتلا ةيقرشلا ةركفلا ريتا ىلا ايئزج كلذ عجريو « مالسالا نم ة ةركملا

 7077707 60 ةماعلا شارغألا مسجل ةتاقلح ونيك هيدا را
 دو حو صل

 نيكترلا ا 0 نو ع 2 8 نع ار ع ىهن

1 0 

0116 



 _ ربثملا لصال_ ةلعتفملا تايرظنلا

 000 رينملا نع ركنب هيتك_امنج دعي مراد .ةيرتو شيكي

 بم امك ٠و هتمظعب ءارفسلا رغشل ارش. دختاف هسفن ةمظعلا تلخاد.ذق؛ ادهحم' نأ

 ةفص ىهو ٠ اًضيأ ةمظعلا رهظمب روهظلا ىلا :مهليم مدني نم ءافلخلاو ركب ىبأ. ىلا
 هجوب نوملسملا برعلاو هؤافلخو .لوسرلا اهب" فصوب. نأ نع دعبلا ,لك ةدبعي تناك

 مهتفرعم ةيلهاجلا برع ىلا .بسنر نأ بجع نمو «: ةيزومألا.ةلودلا سيسأتي لبق ماع
 لبق نم لوسررك هيلا بهذ ام عم قفتر."البام انهو.« قئأتلاو فرتلا رهاظمب.ةيارد 995 , َ دول نم كلذ عبتي امو ةهبألاو ةمظعلا ىلا لملا ىلع لدي. ىذلانمألا < نئرتلا ىتاركي

 ىف نونفلاب ةيارد مدعو ىنف غارف لاخلا ةمييطب هعشو < ئرامعم غارف ةوجوب نم. 5---
 شورعلا دوجوب لوقلا نيب قفوث فيك ىردن ال كلذك + ةيلهاجللا مايأ قطاثملا كلت

 ٠0٠00000١ نم لاومألا باحصأ ىنغأ نأ نم ( مله ::ض.) سنمال هلاق ام نيبو: برسلا دنع -
 - 0ةريقف نكاسم ىف نوشيعي اوناك ٠+ رصق ةملكب نوقطني اونوكي. مل برعلا نأو

 ءاملعلا 0 هاشنا عرتسم ملو انرظن تفقوتسا  ىتلا ةفاهلا .تاظحالملا نمو . يعض

 ىلحس بشن .نم عنص دق .لسمرلا ربنم نأ نم ةقباسلا تارقفلا ىف : درو ام نييبرغلا :
 بلق ىف راجشأو تاباغ اهب قطانم دوجو ىلع لدي 0 دس

 تحنح م 4 فعضي و « زاح 1
 ّ ا

 سل ريشي ٠ كسلا برم

 مل ربثملا عنص ىذلا ىمورلا «موقاب» نأ ةمكلا 0
 ا ا

 « وه ناك < ىقيرغألا“» كلذ نأ نودكؤي. نورخا َنوُحرّوَم 0

 « ربنلا نأو « اهل شيرق ءانب ةداعا ءانثأ ىف ةسكلا قوق افقس عض هو ىذ

 ملو نيخرؤملا كنلوأ 1 0 لوسيرك 0 0
 دا » ىتلا مهتعحا



 ربنلا لصال ةلعتفلا تاشقانملاو تابرظنلا ىلع درلا

 +. ةزيخس وأ ةيادد ةراسلاو ءانبلاب مهيدل نكت مل ثيح < نيجرفتم نم رثكأ اوناك ام

 قدزرفلا ماحقاب ميرك ريغ قزأم ىف هعبت نم عقوأو هضفن رك 0 كب عقوأ دقو اذه
 ناك ديدجلا ىلاولا نأ ىلع ليلدتلل هرعشا نم تسع ده ربملا عوضوم ىف 98

 اهنأ ىلغ اصملاب كيييسميو شرع هنأك ربثملا ىقتري امدنع هئيعت دعب هتطلس سرامب
 قدوؤاملا اهبأ سدني ةديصق .نمض درو دق رمشلا نم تنل كلذ نأ عمإ ٠ ناجلوص
 ةواماو.نيملسلا ةقالخ اوثو نينذلا ناورم لآ نح هيب “كلا دبع نب ماشم ةنلخلا

 لبيلدب « ركب هدصق امم ادبأ اين تيبلا ىنعي الو ٠ (ص) هللا لوسر نع نينمؤلا
 : © ىه تانبأ نم هدعبو تببلا لبق ءاج اه

 يو دع األ ور عسر داورأ تلد
 اهبوعتا قالتخل اني. تعمتجا دق تحبصأف ةالصلا هللا عمج مهب
 اويل ١1 اهلك ءاقنلا ضرالاو كلما هل 2 ىبذلا متاخلاو نيدوعلا ثرو نمو
 اوي جابك ىلع ىتاعع 09 هب اويركتسا دق لبح مهل ناكو

 يي ونس نوجا تارقلا ضافي“: مولعة وجاه وهني نم ضدألا لع
 0-7-0 2 : عيت كس ١ بس ولأ 0

 ايا

 .ض ىراسلا ليمامسا هللا ديع 4(
 رولا ربثا ف (( م ظماذرح

 ا ا أ 1 وب نكس“ فيز



 ةراقسس ريد ىف رجحلا نه ىمالسا ربثم

 لكتاا _-
 ايمره بالا ريدب رجحلا نم ىمالسا ربنم © ةراقنس 151 : ش

 « هع ةنس ىف ديدملا نشل تضنو »© الاقف < عماجلل كيررش نب ةرق ةرامع ةبسانمب
 « هيف هلمج ناك صاعلا نب ورمع نأ ركذو <دجسملا ىف ناك ىذلا ربثملا عزنو » 3

 « ركدو + اور نب نيزعلا ربع نبنم وه ليقو < باطخلا نب ردع هال دن هالك »
 ...ةيونلا كلم ىتقرم نيران ركاز نص دا ل ا
 « « هَّنك ر ىتح هراجن هغه ثعبو « "" ” جرس ىبأ. نب دعس نب هللا دنع: ىلإ هادها »

 ككاو ا

 : نمت : كريلتلا 6 ص( جى 2 قاعقد' نبا 19
 ا نس ا باسنالا مجعم رظنا . (مل66و "(5) هع عه 6( [58© ىتنلس نيبام ةرتفلا ىف رصم ىلع ايلاو حرس ىبأ نبا ناك )00

 لو

 د
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 ربنكا لصال ةلعتفملا تاشفانملاو تايرظنلا ىلع درلا

 « ىتح دجسملا ىف ربنا اذه لزي ملف « ةردند لهأ نم رطقب ر راجنلا اذه مساو ه
 ء'كطت قلي ملو ٠ هحرش مدقت ام قله ءاوس اربنم بصنف كيرش نب ةرق هيف داز ه

 « ريصت نب ىسوم ناورم نب كلملا دبع ىَّناو نأ ىلإ ىمسلا ىلع الا ىرقلا ىف »
 + ىف كلذو ىرقلا ىف ربانملا ذاختاب رمأف « دمحم نب ناورمه لبق نم رصم ىمخللا »

 « ريدم دعب كيرش نب ةرىا ربنم ىنعي هنم هنم .مدقأ ربثم فرعي ال هنأ رك ذو” 619 ةنسااو

 ٠٠ ٠ هللا لوسر د

 نم لقت ذق هنأ حضوي نيعجرملا نم لك ىف هتبفرح ىف ضصنلا قافتا نأ ظحالنو
 امو صيحمت وأ قيقحت ريثب ةفلتخم رداصم نم تاياور ةدع هيف تعمج قباس عجرم

 ا وسمو : اهنم <« صاعلا نب ورمع عماج ربنم لظأ لست

 <  «كلذب باطخلا نب رمع هرمأ امدنع هعفرو هب هدوز ىذلا وه ركع ناك (1[)
 هي از 2 . . * باطخلا نب رمع توم دعب هداعأ 00

 : متلو ربنملا كلذ لمعي رمأ ىذلا وه ناورم نب زيزعلا دبع 0
 نكت ٠+ ضصاعل

 2 ا 2 ا 00 3 ١
 7 عع مح. تاك ىدحا نم عزن هنأ (ج )
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 ناريقلا عماج ربثم

 عماجلا دجسملا ربثم © ناوربقلا ل 15259 شا
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 و

- 

 هلل قكل) فاوريتلا عماجج ريثع وغوا

 ربنملا لصأل ةلمتفملا تاشفانلاو تايرظنلا ىلع درلا

 وأ صاعلا نب ورمع ربنم اهنم ذخأ ىتلا ةقباسلا هنأب لوقلا نكمملا نم حبعي كلو
 ةحيرص ةلئمأ اهنم تيقبو رباثلاب#تدوز دق .ىبرعلا حتفلل قباسلا رضعلا ىف رصم ىف يدئاكلا تناك ولو« بلا ةميق تاخب نيش ةيرظنلا كلت لمجي دح ىصقأ ىلا هخيرأت ىف كوكشم دحاو لثمب .داهشتسالا نا كلذ ٠ ةميلس ريغ ثحب ةقيرط ىهو ٠ هريغ
 كلذ ىلا فضأ ٠ اهميعدتو ةيرظنلا كلن تابثا .ىلع اريثك تدعاسل خيرأتلاو ملاعملا
 نللل الاجم دكارتي رينللا :بيكارتلا 'ةبونلا كلم فو ودلا راجنلا قي "مسا ركذ نأ
 مل مهنأو « لمعلا كلذل ةيافكلا طاطسفلا لوح نييلحملا ,عانصلا ىف نكي مل هنأب
 ٠ اهتعانص نعو رباثملا نع ائيش نوملعي. اونوكي

 هلك لق ملي للك هنأو 4 حبحص صانلا نب ورمع نبنم نيخ نأ انيدل حجدألاو
 يدل حجرألاو + تاجردب ثالث نم انوكم ناكو لوسرلا ربنل لمع ىذلا جذومنلا
 لا ةروطسألاب ةبونلا كلم سنم عم ةردندنم ءاج .ىذلا: زاجنلا رطقب ةصق انركذت امك 0000 ناك لو ىتالسألا يبدا نم سابقا وه ةداقس يف نيدلا ربنم نأ اضيأ
 1 0 ررإا طك وك .للسإ ىح لي كاهذك 21 ةققح هم ضصقلا كالت هوب دع ' :لاثمأل ليي ال امم (٠ >للقيتس 0م.: تاحفص ) لبق نم اهيلا انرشأ ىتلاو هلمعب ماق ىذلا ىتتحلا وأ ىمورلا راجعللا موقاي ركذ نم اهيف ءاج امو لوسرلا ربثم نع تيدر
 : : دم لصأ ىلا رمألا لصي. دقو < رخآلا نع دحاولا ةيور ريغب
 ىف 0 نأل ةصرفلا حاتت كلذبو < ىدوهي. لآ

 ك١ لاا ذرب ديكورات نأ نما مغرلا
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 ربلملا نم ليصفت : ناورقلا» 6455 0: ش 3

 اهنم نوكتي ىتلا: حاولألاب ىف. ةروفحملا رضانعلاو فقالا بولسأ سفنا نم .ةروفحم
 نم نينانف ودل دحلاو علصم ىف اوعنص دق عمجلا نأكو ٠ 0 6 رع

 بشخلا ىلع رفحلاو ميمصتلا ةلئمأ لمجأ نم ةيبتخ انت انا 1

 ََنآ نم تملس دق فحتلا هذه, نأ انرظن فقوتسيو 0 هي

 نم نينانف نيبو اهتعانص نيب مهتدانك نوسرغلا» رشتسلا
 ربنملا اذه ةعانص نأب فارعالا تاو اودجبي ملو ٠ طبقل :

 اولفغأ دق مهئاق كلذ 2 7 دترارا لا ىعا اهجر



 ا

 عماجلا دجسملا ةنذلم « ةقرلا 1

 ىدييأ ىلعو ىمالسالا رصعلا ىف تمن لحارم ىهو « هل تدهمو هتقبس روطتلا نم
 ٠ نينرق ىلع ديزت' ةرتف ىف برملا

 امل

 : ةنذئملا

 نوثدحملا برعلا كلذ ىف مهعتو اذه انو ىتح -_ ءاملعلا راس دقل
 تراظسالا ن رعت ىلع ىلوألا اهتاروطت تاقلح نعو نذاملا ل نع ثحبلا جهنم ىف
 ةمالسالا ةزامعلا رصانع نم امهريغو ريثملاو بارحملا ةسارد هلع تراس ىذلا
 ةبرع ريغ رداصم ىلا اهفاقتشا دانسأ ىلا فدهي ىذلا بولسألا وهو“ ركملا اهرصع ىف
 ٠ ةمالسا ريغو

 ءامدقلا برعلا# نم نوخرؤم اهزكذ تاياور سملتب ةداعلاك جهنملا اذه ادن
 زارباب مامتهالا لذبيو هيانعلا زكرتف ٠ ثحبلا عوضوم ىلا دعب وأ تنرك نه ريشو
 كسلا قوف عضوبف « دوهعملا فدهلا ىلا لوصولا ىف عفن ئذ رابخألا كلت نم ناك ام
 لصوبي ىذلا ثحبل: اهقوق عقتري ىتح « ةشقاملا لمتحت ال ةيضف ذخؤيو < ةبررلاو
 عباطب غمدي وأ هركذ لفشي نا اما هناف هعم ضراعتي وأ قفني ال امامأ ٠ فدهلا كلذ ىلا
 م دعب امه ىئرتسو, لف نم انيأر امك «.ةحصلا مدعو كشلا

 ىفوتملا ىرذالبلا خرؤملل نادلبلا حوتف ناتك ىف ءاج ام ىف كلذ لك ىلجتب
 نذآم نع ركذ ام مدقأ دمي وهو © ةرصبلا عماج ةنذثم نع ( م مهوب ) ه 148 ةنس ىف
 0 ا اسم أ نب . ةيوانس لق نم قارملا ىلآو هبأ نب دايت نأ ىو َر ذا < دجاسملا
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 _  ناورقلا عماج ةنذئم

 طقاسمو رولننم © ناورقلا ةنذئلم - 1450-2458 : ش

 مثلك



 ةقيتعلا روصعلا جاربا ةننلملا لصأ

 ىتلا ةياورلا امأ . © ربخلا اذه ىور ىذلا ديحولا خرؤملا وه ىرذالبلا نأ قتاضأ ىلع كشلا نم ةلاهب طيحأ دق ربخلا اذه نأ ريغ ٠29 ديدج نم هءانب داعأو لوألا عالم مدح اندنع كلذو + ( م 958) غب 46 ةئس ىف ةرصبلا عيال نجكلاب < ةداك د
 نتك ئف فصنو نورت ةعبرأ وحن دعب تءاج ىتلا كلتف اهثدصب انامياو اضر تلات
 عبرا ءانبب (ما/ا») ه هع ةنس ىف ماق دق ىلاولا كلذ نأ -قامفد هوبا نكني ذا < .ىناثلا ةلوانمو لوألا ديزيو لوألا ةيوامم : مه. نيبومألا ءافالخلا نم..ةثالث نم ىف حقتو ؛(مهرلإ - *40) ها < 4ا/ ىماع نيب ةليوط ةرتف ىصم مكح ىلوت ىذلا « دلخم نبا ةقلتنسم: مايأ ىف نذآلا ءانب نع نيخرؤللا نم مهريغ نع القن ىزيرقلاو قامقد نبا
 ةفلخلا قع ىلع ءانب كلذو < طاطسفلاب ضصاعلا نب ورمع عماج ناكرأ ق عماومد
 ديب درو د ادلدج ديك موس ىف .نانلا ياتو ونا زيةامك < يناشتس نأ نب ةيواس
 « نا عماجلا ىنذؤم نمأو « راثملا ىلع همسا تتكيإ نأب ةملسم وها ...٠ نالوخو »
 2 َنَمَرَح لك نذآ يهئاذآ نم اوغرف اذاف « ليللا فصن ىشم ذا رجذلا اونْذؤي »
 حصأ ىذلا 6 قشمد ىف ىنامورلا دبعملا ناكرأ ىف عماوصلا نم. سابتقا الا عبرألا عماوصلا هذه نأب لوقت ةيرظن ةياورلا هذه ىلع تماك دقلو يو اا ا عماوصلا كلت نأب احا ةذازو تونعلا انو امر شا ىف اربَخ ىزيرقملا ىودو ٠ « رجفلا ناذآ دنع سوقاني برضي الأ م » ةملسم رماو ٠ ديدش ىؤود مهناذآل ناكف « دحاو تقو ىف طاطسفلا ىف »
 060) ه هج ةنس ىف دعب اميف كلل دبع نب ديلولا هديش يي
 , لب دخح ةهدادتع ةيزظنلا كلت فقت ملو .ورمع عمال

 ١ خرؤملا ةياود ىلع



 ةقبعلا روصعلا جاربإ هنذاملا لصا

 نق "1" ( 484 ش ) عماجلا حطس نع البلف الا ولعت نكت..مل. ىثلا .عماوصلا

 اهنأل اهتلاح ىلع تك رت اهنكلو قشمد لئم .ةريبك همصاع ىف ةالصلل ةوعدلل حلصت

 ىف ىعور َنواَم وأ هيلاع تارائم اهفوف ”تمفر دعاوق ةباثمب نركب نأل حلصت تناك 7

 1 نأ نذؤملل حاتي نأ - لقألا ىلع انمي ءزملا نيوكت وأ - ىدايبل اهنيك 3
 كل .نأ ؛اننظ:بلغأو ها" ” ةالصلل اهنم ىدانيو اهيف رودي. ةيلاع ةفرش ىلا دعصي

 ىنلا لزالزلا لعفب.تمدهت دق نيتمموصلا ولعت تناك ىتلا ىلوألا نذألا وأ تاراثلا ٠
 * ايلعلا اهفارطأ :نيتسير مدهب أ لهعاتترا لاك ندا مده ىف تببستو تندح امار

 نيتنذئملا نأ نلظلا اذه معديو م داطقألا بلغأ ىف نذآملا نم ريبك ددنل

 ا نيتميدقلا نيتنامورلا نيتعموصلا قوف ناعفترت نيتللاو قنثمد دح
 يتسلل هل موا

 ةرانم هيبأ نب دايز ءانب نع ىرذالبلا,ةياورإ ىف

 ةملشل نان 0 :' ةيوأتمع مآ عما قنا ا 3

 لامتخلا كانهف ٠ طاطتشلا يامن لظرر ا ف

 ٠ ةيبرعلا ةلودلا راطقأ ىف اماع ناك .تارانللا وأ 3 3

 ديزي ال ورمع عماج « عماوص ه هاثبو ة ةرضبلا عماج اج ةرانم ءانب



 ةلذلملا لصأ

> 

 ١ ناق ى 1 ولا ١ ورا ةحص رذؤلالا هنأ

 50د دحولا خرؤملا 2 ا 7 939

 0 1 اذ اتكلآ لوألا



 ناورقلا ةنذئم 5

 حضتي اميف امهنأو < تقولا نم ةرتف امهضعب ارصاع دق نينئالا نأ ىلا ةفاضالاب اَدَه

 لفافلألا سفن تءاج ذا.« دحاو مسيوم رع عضوم نم نكأ ىف : القن دق امهتاباتك نم

 الثم انفداصو ٠ ليدبت وأ ريشت ريثب نيعجرملا نم عجرم لك ىف نايحألا ضعب_ ىف

 2 ( 156 - 54 ةحفص ) سانلا كاوربع تاجر او القل

 مكحلا دبع نبا لثم نيقباس نيخرؤم نم امهراخأ رثكأ نالقني اناك امهنأ نظلا بلغأو

 ىفوتو « ورمع عماج عماوص ربخ ىور نم مدقأ وهو « « رصم حوتف » ٍباتك بحاص

 جوتملا نبا نع القن امك « ليلقب ىرذالبلا دعب ىأ < 2 (م مال1) ه هال ةنس ىف ا

 ٠ نرق فصن وحن قامقد نبا قبس ىذلا 020202000
 ىنامور ىماش لا ل نضصاعلا نب ورمع نذآم ةبسن ىلع رمألا رصتقي ملو .

 ةملك ناف كلذلو: ب لآل يعن ىلا هلك "والاب نرالإإ ناكل هي ىلا دتما لب

 ءراطقألا كيت نا ا ع كلا ل

 عما رشا ربأل

 1 يو 14

 كيس ع 100 2 0 :
 كس لل 7
 نياح 00

 نكمي :ءىع اهفانسنلو < هانلا بولساو ىرامعملا نر
 مغ رك دقعلا د 0 هجم ح0 قب



 ةقيتعلا روصعلا جاربأ ةنذئملا لصأ

 لّوق وهف سانكلا جار أب ترئان دق ماشلا نذآمو ناوريقلا ةنذلم نوكي .نأ امأ
 ىتلا ىمالسالا ملاعلا ىف ةركبملا نذآملا وأ تارانملا نأ كلذ ٠ ميلس ساسأ ىلع موقي ال
 مورو ىلا اال نم ىأ < رضم ىف ةالولا مكح ةرتف رصاعي ام ىلا اهتبسأ حجري
 ير حرا ب1017 فيج داق وأ ارابسلا هلع 6 هحح - >6 )
 وأ + ناحألا نظعب ىف هب لصتيا الف دجخسملا نع الصفنم نوكي داكي طبارتم ىرامعم
 حري دعي ناك امنب اذه ٠ ىرخأ ناسحأ ىف ةجراخلا ناردجلا ةطساوب هب لصتي
 ةلثكلا نمضو « هلك ىرامعملا نيوكتلا تادحؤو. نمض ايرهوج اوضع ةسينكلا

 ٠ ةماعلا ةبرامعملا

 يلمع ىف ةريدتسما وأ ةعيزم ةلاع”جاربأ لمع ةركف ناف ىرخأ ةبحان نمو

 « تاذدلاب نحل رصع 3 رطق ىأ وأ ماشلا وأ نيطنزسلا ل نامورلا راكتبا نم تسيل

 جاربألا نيب فالتخالا افا مث نئاوإ ٠ ةقيحس روصع ذنم فورعم ىراممم رصنع ىهن

 ىتلا العلا فارطألا لاكشأو فراخزلاو ليصافتلا ىف رصحني ةفلتخملا زرطلا ىف
 يا د ةالصلل ةوغدلا وأ ناذألا نأ ىف كش نم سبلو * جاربألا اهب ىهتنت
 اذهل مدختست : ىتلا ةسبرملا جاربألا نمب عون , 0 م
 0 ع ةلمَو هلطتي ناتحا 0ك ىلا نع ةهادب تفلح ردو 2 نسنخلا

 ٠ بسحف ةيقارملا ع ل

 5 نش ) ناوريقلا نك ىف ام دركا صاخلا لكشلا كلذ لثمتيو

 3 ًايعالخضأ لؤح رودت ةفرش ةيسفت رمل ةيووملا ةوعافلا كل ايوعل 00-1

 ةفرشلا ىهو « ةدعاقلا علض نم لقأ ىولعلا قباطلا علض لمعل ةجيتن تندحو ةعبرألا
 سمسم جدا ةماقا ىلا اهنم نيملسملا وعدي ىكل اهيف كرحتي نأ نذؤملل حتت ىتلا
 5 ضلا تاذ ةئقلاب ديل ىولعلا قسوملا لوح تيرم رس المج

 نه 5-3 دعب أك رصع ىف ذايب ديعأ دق دق قسوم ا اذه 7



 ناورقلا ةنذلي ةهباشم ىلوألا نذآملا

5 

 ىومالا دجسملا ةنذلم © بلح 1 ؟. ش

 « اهعافترال ةسسنلاب ةريدتسم تناك نا اهرطق وأ < طقسا ةيرت ناك نا اهعلخ كوط

 ىنعمب وأ © طيسو قباط اهقوف ىتأي وأ ةرشانم اهفوف دحاو قسوج لمع ةيحأن نمو
 جذامنلاو تالاخلا عيمج ىف هنأ اضيأ اننظ بلغأو + نيتفرش وأ ةدحاو ةفرش لمع رخآ
 ٠ ميلقالا وأ ةقطنملا ىف دئاسلا ىلحملا"بولسألا عشت ةبقب ىطغي ىولعلا قسوحلا ناك

 1 اهنف رثكت ىتلا زاظقألا ىف كلذ تشللا نم ةلظمب ىطغت تافرتثلا تناك اام"ابلاغو
 ٠ اهلخاد ئنوزلحلا ملشلا ىلا ترسل نم زظللا ةام؟عنمتو اهنم اهمحت ىتح واطمألا
 ليس ىلع اهنم ركذن ٠ سرافو'قارعلاو ماشلا "يف ةنقانلا ةلثمألا كلذ, ىف هت تناكو
 27 (م ٠١6٠ ) ه 4مل ةكس ىف خرؤتو بلح 8 عماجلا دحسملا ةنذكم لاثملا

 (٠ 80: ش)
 هةهديشسيلسشلل

 راسسودانل, هع... آه درتع 8160 هدهلعب طا. 37 2/1
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 ىقرشلا رحلا رصق رانم « ماشلا ةيداب س 45١ : ش

 قكلاك امل ةركذا"ندامَلل العلا فارطألل .ىل ]وألا تاتللا انضقنت نأ ىهيدباو
 نآملل ةحت اهصت قئارح بسب وا « الا لزالزلا ببسي ريمدت نه هل ضرعتت
 زاهنألاو زاحتلا“ءىطاوش ىلع نفسلا ةياده نحر اهصعلا قف ”لعشت تناك ىلا
 جارت "لاو نذاملا ىف اراهن ناحدلابو الل نارينلاب هسنتلاو ريذحتلل تاراشالا لاسرال وأ

 تارك نامت ىلا عقاومل ولا ىف ةصا>و ضرغلا كلذل كا مدختست تناك ىلا

 و ٠ ءامدقلا نيحرؤلا دنع « تارانلاب » فرعت تناك دقف مث نمو « ةب ركسع
 (.٠ هإ هزه تاحيفص ) ةطبرألاو نوصللا, نع انئيدح ىف كلذ ىلا

 ىرجهلا عباسلا نرقلا ىتح ماشلا نذآم نأ رظنلا ففوتست ىتلا تاظحالملا نمو
 ىف عبرلا لكشلل اهنف' ةيسئرلا | اتس تاكاءاعدسب ام لاو كب (150
 سرافو قارعلا قطانم ىف « ةنذلملا ندب ىأ < ىسئرلا ءرجلا عش : امني « اهطقسم
 نكلو عافترالا ةتوافتم طقسملا ةعبرم ةدعاق قوف عضوي 00 ىناوطسالا لكشلل

 انرخإ دقو

14 



 ةيدوس ةنبدمب طيحبملا رولا ةرانم ةسودس ةلئ
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 قارعلا ةيداب يف ةضحجم ةرائم

 يووب ٠

 ةضجم ةرانئمه © قارعلا ةبداب 458 : ٌش

 00 ٠ نم ندلا ادب ناك اناحأو ٠ ىناوطسالا ندبلا عافتزا نع اهعافترا ديزني ال

 ح ف

 : ش ) ىقرشلا ريللا رصق ةرانم وه ماثلا ىف ةمالسالا تارانملل لثم مدقأو
 عبرم جرب ةئيه ىلع ىهو © ( ماا04) ه1 ةنس ىلاوح ىف خرؤتو < 1“ ( ١"

 - ةراملا صقنيو * رصقلا ىربكلاو ىرغصلا نيتقطنملا نيب ءاضفلا طسوتي « طقسملا
 قدا نإ رد نكلو © رثا هل قبب. ملو مدهت ذا ء اهنم ىولغلا ءزملا  ةداعلا ىه امك
 ٠ ناذألا نوكي نأ نم رثكأ ةفارملا وه اهلانب نم سامألا

 1. 1, م. 339, ام 403 طآ. 543, 8 7

156 
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 00 ااا ا ووو عطفا قا لج سس تجم ىمقالا ديعصلا نذآم

 خرؤتو « ( "9 40 شش ١) ةضجيم » ةراسم ىهف قارملا ىف لثم مدقأ امأ
 ياوليبارؤدب ةئم ىلع جو. هر( م + ) ه 858 ةنس ىلاوخ ىف ىظيخألا رصف عم
 + ىيولماا ءربخلا اضيأ اهصقتيو رجآلاب تديشو + طقسلا ةعبزم ةدعاق قوف زكتري

 رصق دضقي نم اهب ىدتهي ةمالع نوكتل ءارحصلا طسو ىف تديش اهنا ودبيو
 ىلآ فيضن انثكلو ٠ ةيرخصلا لالتلا نم طيرش رصقلا بجحي ذا ةفوكلا نم ىبرغلا لائشلا ىلا ارتموليك نينامث وحن ةفاسم ىلعو نارمعلا نع اديب ديش ىذلا رضيخألا
 ددهتي طخ لأب زاذنالاو ةقارملا ىه ىرخأ ةفيظو ىدؤت تناك اهنأب احبجرت كلذ
 كامارو راطاخلاا نما دب لعسي .ناككإل الزم اصح .ءديش ىذلا رصقلا بحاص
 هياكل ايش دوت ةيقاع

 نرقلا ىلا امهتبسن حجري ناوسأ ىف ناترانم ديعصلا ىصقأ ىف رصم ىف ىقبو
 ء(طسووت * ) نالثشلا برق ىرحبلا دهشملا ةنذثم : امهو « (م ه) ىرجهلا ثلاثلا
 دحت دقو (٠ موا : اد تكاتك قدنف بونج ةيلاع ةوبر ىلع ةبباطلا ةيذلمو
 ءءارآو تاشقانمنم اهخيرأتب لصتيام انحرشو «(هاله هال“ تاحفص) نآلا لق امهنع

 .ِ رضانعلاو ليصافتلا ىف نافلتختو . ىرامعملا (ىتيوكت ىف ةماع تازيمم ىف ناتنذئملا كرتلشتو
 ١1107 ئرخألا نذاملل ربخآ عباط ىأ نع فلتخي مب صاخ عباطب |مهعومجم ىف نازيمتت |منكلو
 امهدعب تءاجوأ اهتيصاع وأ (مهتقبس ءاوسو «زاطقالا نم اهريغ ىف وأ رصم ىف
 : . خيراتلا ىف

 هلم بيرق وأ عبرم اهطقسم ةدعات دوجو ىف نذأللا كلت كرئشت
 رخآلا ىف هنع ةنذثم لك ىف اهملضل ةبسنلاب ةدعاقلا هذه عافترا
 هنع ديزت اهنكلو « بمكم ةئيه ىلع نوكت نأ نم برتقت ةبباطلا
 ا يووم عع نسا تمدح ةياعا

1 



 ىصقألا ديعصلا نذآم

 نوكتتو <« ىرحبلا دهشملا ةئذثم ىف تيقبو ةبباطلا ةئذثلل الغلا ةياهنلا تفتحاو

 بلغيو « هفوف ةريغص ةبق تعضوو <« بعكملا لكش نم برقي قسوج نم ةياهنلا هذه

 ٠ ىوركلا فصن لكشلا اهيلع

 دهشملا ةنذُم ىف ةريغصلا ةبقلا ىرثق ٠ ةللق ىهف فراخزلاو لصافتلا امأ

 رجآلا بلاوق نيب تاغارف لمع نم تئوكت ةذفا: ةريغنص ىوكب تعصر دق ىرحبلا

 .((<..0 مهم: ضش)

 ةفارش اهقوف عضوي ناك نذآملا دعاوق ىصاونل ايلعلا فارطألا نأ اننظ ىلع بلغيو

 حجريو ٠ ىرحبلا دهشملاو ةباطلا ىتنذتم نم لك ىف تفتخا « ةبصان لكل ةدحاو
 : ش ) ىرحبلا دهشللا ةنذثم قسوج قوف ةمئاق لازت ال تافارشلا هذه نأ نللا اذه
 ٠.( غلا م22 نش ) ةديدع اهتلثمأو < ناوسأ ىف رباقلا قوق ةرشتم ال110 0177

 ةفانلا نذآملا مدقأ دوعت ذا ٠ ىرخأ ةلئثمأ ةيأ رصم ىف ةالولا رصع نم قس ملو
 هللا رمأب مكاملا عماج ىتنذثمب اهتاقلح أدنتو ركملا ىمطافلا رصعلا ىلا ةرهاقلا ىف
 ريكتشالا سربب ريمألا لمعنم امهف ناتيولعلا ناتياهنلا اما ةفلغألا لخاد نابفتخت نبتللا
 تعدصتو ناتيلصألا ناتياهنلا تمدهت نأ دعب كلذو < (م ؟/ءام) ه ا/ #٠ ماع ىف
 ٠ © ةقباسلا ةنسلا ىف ثدح ديدش لازلز ءارج نم ناتذملا

 <« ( 48ه 4 تاحفص ) لبق نم اهنع انملكت دقف نولوط نبا عماج ةنذئم امأ
 مه وت ةئس ىف ديدج نم اهؤانب دعأ ىتح تاروطتا نما اهبا طاخلا اه احرشو
 .ء.(ماكحك)

 ىتفظو اهمظعم ىدؤل ىبرغلا ىمالسالا ملاعلا راطقأ ىف تاراثملا تدنشو
 ٠ اهنم ةييرقلا وأ رحبلا لحاوس ىلع ةطبرألاو دجاسملا, ىف: ةصاخو ةقارملاو ناذآلا
 8*4 : ش ) ةسوس ةنئيده ةرانم لثم طقسملا عبرملا جذومللا ىلع اهضعب دو

 ىلع رخآلا ضعبلا ديشو ٠ (مم10) ه ؟49 ةئس ىلاوح ىف خرؤت ىتلا " (
 هال ةنس ىف خرب ىذلا ( 48ا : ش ) ةسموس طابر رانم لثم ىناوطسالا جذومللا

 ,59 م مح)

 هلمع بلطت ىمالسا رصنع ةزاثملا وأ ةنذثملا نأ ىف كشلل الجم دجت,اننلو

 ىيعءووعلل : 8ك فور آر م, 85 كعم طاهك. 44-32د 2طاو. 23-32. (
 2.11.8, 11, مم. 273-76, 818. 217, 220 69..]2 4. (0
 1طزل., 11, م. 170, 8185. 555, 166, 21. 5 طب م

. 



  يمتم .نيالسلا اهلا ةيونعدا
 هراكتبأ 7 لشف الو 0 ةممصت ىف اصاخ داك صض رهو هدلاقت همح و ديدحلا نيدلا

 35 ءادهق دب مهريغل نسلو ؛ نيملسملاو برعلل الا

 ةاململا

 4 : ةروصقملا (ج) 1
 + ةؤوصقملا تدلا امأف » : هتمدقما ئف!نودلخ نبا لوقي « ةروصقلاب لصتي اميفو

 + كؤاف .٠ ٠ هيليب امو هزوحبف بارحملا ىلع اجايس ذختتيف < ناطلسلا ةالصل دجسملا نم :
 6: لقا وأ « ةفووعم ةصقلاو © ىجراخلا هنعط نيح نابفس ىبأ نب ةيواعم اهذختا نم ٠
 « نم ءافلخلا اهذختا م ٠ ٠ ئناميلا هئمط نيح مكحلا نب ناورم اهذختا نم لوأ 4 ٠

 ٠ ه6 ةالضلا ىف سانلا نع ناطلسلا زيبمت ىف ةّنس امهدعب , 60 2-8

 امم < دجسللا ىف الاتغا اذق نيدشارلا ءافلحلا نم نينثا نأ ءاجتالا اذه ديؤيو
 1 ه44 ةئس ىف هتاح ىلع ةظفاحملل طاتحالا كلذ لثم ذختي ةيواعم لثم ةفلخ لعج

 ع ةيرورضلا عاب ةيصع تفولا كلذ ,نم ةروصقملا تحبصأو ٠ (م55)

 رش نب ةرق نوكي نأ لمتحلا نمو ٠ عماجلا
22 ْ 3 / 

 7 مهل هءامب ذاعآ امدنع ةروصقمب



 هروصقملا

 نينذؤملا نا لب مكاحلا وأ ىلاولا وأ ةفلخلا ةالصل ريال ماكيتا رضي لو

 مصتمملا ةفيلخلا لطبا نأ ىلا صاعلا نب ورمع عماج ةروصقم لخاد نوئذؤي اوحيصأ

 ٠ اهجراخ اونذؤي نأب رمأو < كلذ ىساعلا

 خدؤيرو هبط رق عماج ىف ىناثلا مكحللا هلعج ىذلا بارحملا مدقتي عبرم دجوي و

 « هكباشتم هصصفم ادوقع لمحت ىتلا ةدمعألاب طاحملا مبرملا وه +1٠ نرقلا ىف

 دوقعلاو ةدمعالا ةعومحجم ىف دحم: ال اننأ ريغ ٠ ةروصقم هرادتعا ىلا ليمي نم كائهو

 ٠ نظلا اذه حجري ام اهلمحت ىتلا

 يومالا عماجلا نحص ىف لاملا تيب © قشمد 454 : ش
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 ةراوفلاو لاملا تيب

 دويل وب نيت يح دايس اثم مدقأ ناف ىرخأ ةرمو
 نب زعملا مس ةروصقملا لمحتو ٠ ناوربقلا عماج ف قي هيج © تاكريقملا :تولعلاب
 م .عم 1.59 )اه 149 2 105 ىتلس ىلب امق خرؤتو « سيداب

 نوملسملا برعلا اهركتبا, ىتلا . 1 نم اينان ارصنع ةروصقملا ىف دجن اذكهو
 *ءاعازن يغب

 امقملا

 : ةراوفلاو لاملا تبب

 «صاعلا نب ورمع عماجب ناك يعم ىضرتأ لعامل كاملا تبل ءانب لوأ نأ ودبي
 كلملا دنع نب ناميلس ةفيلخلا لبق نم رصم جارخ ىلوتم ىخوتتلا ديز نب ةماسأ هديش

 ٠59 (مالا//016) ه وال ةنس ىف كلذ ناكو
 ل ب لك 2 وقفل خشي لالا تح اماخ اريخ لوصرك ذاتسألا_ىور دقو

 « ةقورألا تحت ام ناكم ىف ةرجح تديش (مال10/1916  هوال) ةللق تاوئنس ه

 « نم اهلا لخدي ناكو ٠ اهناكمب فرعن مل نكلو « ( ةنيزخلا وأ ) لاملا تيبل »
 ىلا ربخلا نداصم لوسيرك ذاسألا بسو ٠ « 255 30و. ىفخ بابي حطسلا ه
 د يوتا < م © ىطوسلا نيدلا لالج ىلاو < نساحملا تأ لاو 2 ىرورتملا

 : ا ا و د انلواحو

 ' ' امك هتيقب امأ < بسحف ؟ ديد نبا ةنانأ قدي لح لاما تيب ءانبب صاخلا رظستلا

 وتسيو * اهريغ ىف 0 يو يعدل
 تا .أ دو >م ىرثألا موحر 1 0ك كول هنأ ربخلا اذه تح 1

 5 : تر ةلبقلا ةلل ةلبق ةلظلا / لخاد لاملا تيب دوجو



 ةراوفلاو لاما تيب

 اهولعت طقسملا ةنمثم ةربسح نم لالا تيب نوكتيو:م (ماو )عم: هسا كليا

 ةياوطسأ ةدمعأ ةيئامث قوف نحيصلا ةيضرأ نع ة ةرحللا عفترتو ةيرئاد فضن ةبق

 امدنع ديحولا اهباب دنع مضوي كرحتم ملس ةطساوب الا اهبل, لوصولا نكمي ال ىتح

 ٠ هيلا رخآ ضعب ةفاضا وأ لام نم اهنف ام ضعب ذحأل اهلا لوخدلا رمألا بلطتي

 ديري نم لك لعجي نحصلا طسو هعضو نأ ذا « نيملسملا لام ىلع اصرح كلذ لكو

 ىلا ددوفلا نير اعلا دانترا نع نوعطقني. ال نيذلا سانلا مامأ ارهاظ هيلا

 صرحلا صرف نم ديزي ةدمعألا قوف ضرألا هجو عه
 تمم

 : | مخل
 هعماج نحص طسو ىف نولوط نب دمحا اهذس ١

 نأ ىلا ( "و : ص ) لبق نم انرشأ دقو ٠ خيررانلا ى

 رقع ىلع موه اهنا 07 8







 رئافحلا دعب ىتاي متالسالا لبق برعلا ةرامع_ نع حيحصلا ىملعلا تيدحلا

 ةصاخ جيئاتتو تاظحالم عضب ىلا باتكلا لوصف ىف ثيدح نم قبس أمم لصن
 هجوب ىمالسالا ى ب رسعلا ملاعلا ىف ةراضحلاب اهتاصبو « هسبرعل ١!/ ةرامعلا روطنتو ةاشنب

 ٠ صاخ هجوب ةيمالسالا ةيبرعلا رصم ىفو « ماع

 ةيارد مدعيو « لاجحلا ةقطنم ىف ىراضح غارف دوجوب لوقلا نأ ايار دقف
 ضارتقا آلا وه ام هنأ انيأر. « رك كلا هرصع ىفو قس ةقطنملا كلت
 ٍبعَذ دق ضرفلا اذه ديكأت ليس ىف لذب ىذلا دهجلا نأو « س اسأ ىأ ىلع موقي ال
 ا ال نم تعزتنا وأ تلعتفا دق تقس ىتلا نيهارملا نأو « ءايه
 تح اهيف مقت مل زاجحلا ةقطنم نأ : وه ديكأت وأ حرش ىلا جاتحي ال حضاو طيسب
 مت 7-5 كاع ةرامعلاو تاراضحلا تاقلخمو راثآ نع ثحبلل تالواحم ةبآ نآلا
 :؛ نسوا ا زو جالس نارك يل الع دس هيلع تافردت ةيأ كلذل
 ا مدعي د 1 ناف كلذلو ٠ اذه انو ىتح ةلهاجلا روصع ذنم كانه ةراضحلاو
 لع لكتب ليل وه لب هب دنع ال او ليلد عاقبلا كلت ىف ةيداسمم تافلخم دوجو
 نيعمجتم اوناك ءاوس « رشبلا روطت نع فورعملا قطنملا نأ انيأر اننأ كلذ ٠ قالطالا
 2 كيل حرار دي تايرطولا كد اناحت ضامي < ةريغص وأ ة ةريبك دادعأ ىف مهضعب عم
 مقل اقل الك احماو نكي مل ةراسلا ننس نأ ودي هناف ىرخأ ةبحان نمو < ةيحان

 8 6 0 يي يي

 هب جرت . <

 ١ فكل ع ةوئاتلل رزاسبخألا انضر عتسا دفا اننأ كلذ ىلا فضأ
 يوكو جلو ع ٌفورظلا ءوض 0 زاجملا نونكس

 ةالاع انض دييادكا عي عاقل كلن دوس ناك انك انتو



 _ برعلا دنع ةرامعلا دوجو ىلع لدن ةيخبراتلا طقنلاو ىفطنملا ليلحتلا

 ةرابج ةوق اوحبصأ دق برعلا كئلوأ « ىرخأ دمب ةعامج هب نمآو مهلع ضافو

 نييدلاو ةييرغلا ةغللا نفعل فوق حامبلا. كلي نم ةعيطم تكل يع

 ةرامعو ةراضحو ملاعملا حضاو عمتجم اهساسأ ىلع موقيو « هديلاقتو هميلاعتب ىمالسالا

 اريصف دعي تقو ىف ىأ « نينس عضب ىف كلذ لك ثدح دقو + صئاصخلا ةددحم

 ةلدرلا تاراضحلا اهتقرغتسا ىتلا ةليوطلا نورقلاو تارتفلاب ءانسق اذا رصقلا ةياغ

 نم اوسقفدت نيذلا يرعلا كئاوأ نوكي نأ نذا.دب الو ء ةحضاو ملاعم ىلا لصتل

 تاهاجتالا ىلع مهريكفت قرطو مهتيصخش اوضرف دق ىمالسالا ملاعلا ىلع زاجحلا

 نسأرلا ةناثم ريدتقت لقأ ىلع نذا اوناكف < ةئِشانلا ةراضملا كلتل ةيرامعملاو ةئنفلا

 بلاطمو تايضتقم ذيفنتب مايقلا اهيلا دنسأ ىتلا ىديألا دوقتو هجوت مث ططخت ىتلا

 سنج ىأ نم 3و ىبرع سنج نم ىديألا كلت باحصأ ناك ءاوس « ةديدحلا ةراضحلا

 اننكلو ٠ اهريغ وأ ةيوامسلا نايدألا نم نيد ىأ ىلع وأ مالسالا نيد ىلعو « رخآ

 مهنطوم نم برعلا كئلوأ هلقن ام ىدم ىلا انيدهي ام كلمن ال اننأب لوقلا ىلا دوعت
 ءاهون وك ىتلا مهتلود ىلا ةبراضحلا صئاصخلاو حيمالملا نم ىحولا ٍطيهم نمو ىلصألا 1

 نيذلا تاسنجلا ةفلتخملا ماوقألا رثأ نم لالقالا 0 هنأ اذه ىنعت لسلاو
 رثألا كلذ ىف ةغلاملا ىغشت ال كلذك نكلو « ةببرعلا ةلودلا نِمض مهراطقأ تلك

 ةرامعلا ىف نيثحاللا نيمبرغلا ءاملعلا ضعب هيلا لصو ىذلا فرطتلا نم دحلا كلذ ىلا

 ٠ ةراضحلاو نونفلاو

 ةرامعلا بوث جبسن ىف لخدي مل هنأ ( ١48-888 ص ) انيأر اننأ كلذ
 درجم ىأ ٠ بسحف فراخزو لصافت ىوس ةركملا روصعل: ىف ةيمالسالا ةيبرعلا
 نالثمتي ناذللا امهو < ىققحلا اهرهوجو ةرامعلا بلص ىف لخدت ال ةحطس رهاوظ

 كش كلذ ىف ام ةيمالسا ةيبرع تناك ىتلا ةيرامعملا تائيوكتلاو ةلماشلا تاطبطختلا ىف
 ىف ودبي « تاطيطختلا نم طقف نيلثم دوجول ةبلا ةمبق ال هنأ انيأدو ٠ ماهبا وأ

 هنيدم ةرادتسا وهو  رخ رخآلا ىف ودبل 187 ةضوس او هدام ةقاوهو  امهدحأ

 +نورق ةنامث وحت نم ىأ « قارعلا .ىف و ىنرافلا رصعلا نم ىلا دست ذاتك ةادعب

 قرشلا ىف ةصلاخلا ةيمالسالا ةيبرعلا ةلثمألا .فالا طسو امام نابوذي نالثم امهو
 ريثأتلا كلذ ودعي الف ٠ انرق رسثع ةثالث ىلا لصت نمزلا نم ةبقح لوط ىلعو « برغلاو

 ٠ اهناممل روف تبخ ةلشض ةرارش لثمك وأ « طبحم ىف :ةزذب لثمك هلثم نوكي نأ نذا

 ا



 ةقباس زرط نم ليصافتو رصانع ىوس ةيمالسالا ةيبرملا ةرامعلا ىف لخدب مل

 ةرامعلا ىلع برعلا ريغو نيملسملا ريت رثأ ديكأت تالواحم نأ كلذك انيأدو
 < ءامدقلا نيخرؤملا تاياورو لاوقأ ضعب ىلع اناحأ موقت تناك ةبمالسالا ةيبرعلا
 ىف تالواحملا كلت قفوت ملو ٠ فدهلا كلذ مدخت ىتلا ىناعملا لاعتفاو عازتناب كلذو

 حور طلستو <« ةيحان نم ةيبرعلا ةغللا ىف قمنلا مدع ببسن ذا ؛ ناحألا بلغأ
 < نابحألا نم ريثك ىف ةفسؤم تارثع ىف عوفول ١! ىف « ىرخأ ةحان نم لماحتلا

 تاياورلاو لاوقألا لك لوانت ميلسلا دياحملا جهنملا بلطتي كلذك ٠ اهضعب ىف ةفيرطو

 ىف ليلحتلاو ,صخفلاب دحاولا عوضوملا نع برعلا نيخرؤملا بتك ىف تدرو ىتلا
 حمالمو فعضلا مامأو « عجرم لك ىف تاياورلا ددعت مامأ ةصاخبو « ديدش صرح

 لافغا مث انبمم افده مدخي. .لوق ركذ نم الدب كلذو « اهضعب ىف ودب ىتلا ريطاسألا
 ماق .لمعب لصتيو برعلا نوخرؤملا هاور.ربخ سملت حصي ناك امو ٠ هعم قفتي ال ام

 - يت ةفابكالا وم هيظستلا قب ة لامي اتت يملا ىغ ريغو برعلا ريغ هيف كرتشا وا هب
 ءامامت لفغي وأ هب ناهتسي ايش دي رش لوقت الدلع لحي يسم« زايشمالا تح لا دي

 وما دال 2و زو معفإوا كاياورلا كلت ىف ءاج ام مظعم نأ عم
 عيا ةيداملا دال و ,ىملعلا ليلحتللا

 لميدتا يح



 6 ةيمالسالا رغو ةيبرعلا رغ ماوقالا ةمهاسم رادقم ىف ةفلابملل ساسا ال

 حتفلا ىتحت ردنكسالا حتف ذنم كلذو:« ىرخأ ةرم ىدانقلا هزكر م لالتحا ىلا قارعلا

 اهنم رخآ ء ءزج ىأ نع فلتخت ال ةيبرعلا ةلودلا نم ةمطق اهنم لج ىلا ىبرعلا

 ثاحباو تالوج اهئاملعل ناكو « ةبرعلا هغللا بناج ىلا ةيدصألا ايتن ابق ىف هز

 ىمست نأ ةريدج اهلعحي, امم « اهريغو“ هيوغلوةليد نم هيبرعلا تاساردلا ىف ةمش

 ٠ نيحلا كلذ ذنم ةيبرعلا سراقب

 هب اومهاس امانادقم ىف غلوب نيذلا - ماوقألا كثنوأ ناف رمأ نم نكي امهم

 نكي مل نا < مهنم نبك ناك ةمالسالا ةيبرعلا ةراضخلاو ةرامعلا روطتو ةأشن قس

 مهنا ىف كش نم سلو + قارعلاو ماشن هلا قطانم ارسال وو ب اح و

 مهنم ميقي ناك نم كلذ:ىف مهقبسو < ىرخأ دعب ةعامج مالسالا نوقتتعي اوذخأ

 اذكهو ٠ زاحبلا نم نيحزانلا نيملسملا برعلاب رشاملا مهلاصتال مصاوعلاو ندملاب

 هعم ىريست تناك ةثشانلا ةلودلا راطقأ نيب هدئاقعو ىمالسالا نيدلا ىرسس ناك ثح

 يخل نعي ينيب ةظبارتلا هوما نم" مالكألا 8 اهلهأ نيب لفلغتتو ةببرعلا ءامدلا

 عيمخلا كرتشا دقف مث نمو ٠ ىرخأ حاون نم ةوقلا كلت نم محرلا تالمد ديزتو

 تاظحللا ذنم اهمللعم تحضو ىتلا ةيمالسالا ةبرعلا ةراضحلا حرصب عافترالا ىف

 ىذلا ىبرعلا عباطلا ةيلغ عم « اهديلاقتو ةرامعلا ىلع اهتامسو اهروص تعطناو < ىلوألا

 اط ىأ ىلع ىفطي ذخأف < عاقبلا كلت ىف هروذج تلصأت ىذلاو اهل انتم اساسأ ناك

 ٠ ةيمالسا ريغو ةبرع ريغ صئاصخ ةيأ بيذيو رخآ

 نم رطق ىف ةراضحلاو ةرامعلا نع ثيدحلا لماكت. نأ نكمي ال هناف هلك كلذلو

 روصعلا ىف ةصاخبو ةلودلا كلت نم ءزج هنأ ىلع الا ةيمالسالا ةبرعلا ةلودلا راطقأ

 ىتلا راطقألا عيمج ىف هباشتت ىلوألا لحارلا ىف اهتاروطتو اهتأشنا تناك كح ةركملا

 كلت ترمتساو ٠ ةيوغللاو ةيعامتجالاو ةنيدلاو ةنساسلا طباورلا اهنب تغمج

 م ناك امو ىبرعلا سنجلا لفلغتو زاشتتا كلذ ىلع اهدعاسيو اهب عمجتت طباورلا

 كلذ ناك ءاوس « راطقألا نم رطق لك ىف لاهألا نم ةيلغألا قورع ىف ةيبرع هاد نم

 اما ديارد تَدَكإَو حوتفلا عم هيلع اوعباتت نيذلا برعلا نم ةريبكلا دادعألا ببسب

 ىرخألا سائجنألا نما َنِيلْطألا1قلاهألاب ٍبرسلا 'ةالاؤفتاخارتما' نم تافخاانت#كسسسب ناك وأ
 نيدلا نييلصألا ىلاهألا كئلوأ عيمج قنتعا نأ دعب ةصاخببو « ةرهاصلاو جوازتلاب,

 تايلقأ الا قبب ملو « برغلاو قرشلا ىف ةببرعلا ةلودلا ءاحنأ بلغأ ىف ىمالشالا
 ملف مهنيد ىلع اوقبو مالسالا اوقنتعي مل ىرخألا راطقألا ضعب ىف سانلا نم ةلشض

 مهيلع تبلغ دقف كلذ نم مغرلا ىلع مهنكلو « ةيبرعلا ءامدلاب اهنف مهؤامد جزتمت

 د سوقط ةيحان ادع اميف < مهتانح ىحاون عيمج ىف ىئرعلا عباطلاو ةيبرعلا دلاقتلا
3 

 يه

 هي وييبيسلا.



 ةصاخلا اهتازيمه اهلو رصم ىف ةيفالسالا ةيبرعلا ةرامعلا تادب

 قف ٍثَرعلا نع نوفلتخي الو دارفأك ةيبرغلا تاعمتجملا ىف اوجمدناو « هيلع اوقب ىذلا

 < تابجاؤلا سفن مهيلعو قوقحلا سفن مهل تناكف « سوقطلا كلتب لصتي اميف الا ءىث
 ةرامغلا زارط ىف ريك خوضوب كلذ لك ىلجت دقو ٠ تائيبلا سفن ىه مهنا تناكو

 نم اهاذع ام ىفتخاو ةفالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ديلاقت تداس ذا « رئامعلا عاونأو
 دلاقتلل عوضخلا نم اهرودب ملست مل ىتلا « ةيحبسملا ةنيدلا رئامعلا ىف الا ديلاقت

 0 + ئارخأ ىف“ وأ ةحان ىف ةمالسالا ةببرغلا

 د 033

 اة ةالولا رصع ىف ةيمالسالا رصم ىف ةيرعلا ةراضحخلاو ةرامعلا نع ثيردخلاو

 كم ماع نسر الا هرودب مقتسيل نكي مل باتكلا اذه دل انصصخ

 اهنم تقثنا تل و ىبرعلا ملاعلا قرش ةقطنم ىف اهنأسشنب تطاحأ

 ٠ اهيف اهحمالم, حوضو ىف اهريغ تقبسو ىلوألا اهلحارم

 امآلا 07 ةرامعلا نأ ضرعلا اذه ىف 1

 ءادبأت ىأب ل رثاي اهرهوج ناف < تازيمملاو صئاصخلا ةيلج اهلحارم

 اك اولا للحم هسا نم كلدو < ىمولحا
 ع حا 8 ةيوبنلاةرجهلا نم ىوألا تاظحللا

 1 لكش ٠ اكن ىع 3 عبد نم ملو <« قباس ماظن ىأ

 ل ا ا اا ا

 ' 1 نجلا برثلاب قرشا ىف ةيالسلا



 كاذنيح ةمئاقلا فورظلل عضخ طاطسغلا كبيطخن

دتي ىتلا ٌركارملا نم ارك رم ىرخنألا نه تحيبسأو + ةسايسلاو لب
 اهريع ىلع اهس قف

 هيخيراتلا دئاسالا نم انيأرو « اهلطخو اهتوق اهل « ةيراضحلا ىحاوتلا كلئ نم تارابت

 * انه ريصم دوي عضوتلا ىتكيام
 حضوب ام ةيرئألا تافلخملا نم انيدل سيلو ةيداملا ةلدألا نم كلمن ال اننأ ريغ

 ةيمالسالا رصم ىف ةيبرملا ةرامصلا اهيف تراس ىتلا روطتلاو نيؤكتلا لحارم تاقلحانا 2070200
 ىلا ءادتعالا ىف انفك سيلو ٠ ىبرعلا حتفلا دعت نم نمزلا نم نيئرق وحين هيلبتا ةرثف 2

 نيخرؤملا عجارم ىف تءاج تاياورو رابخأ نم انيلا لصو ام ىلوألا تاقلخلا كلن عب 3

 ىبرعلا ملاملاب قلمتي ناك ام اهنم ءاوس  تاياورلا كلت نأ كلذ + ءاندقلا برتلا ١١١١١)
 احضاو وأ اقْيَقد سيل اهليصافتو .ةرامملا نع اهبف ثيدحلا ناك - ةصاخ رصمب وأ ةماع

 كئلوأ ةيارد مدع ببسي كلذو < ىرخأ ناحأ ىف امهنمو + نانألا ضعب ىف اناث

 اذهو ٠ ةيقاك ةجردب اهنع ريمتلا بولسأو اهتاحلطصمو اهليسافنو ةرامعلاب نيخرؤملا

 فق قارملاو ماش زك ىف ةيقابلا ةيبرعلا

 كلذ ىلع دعاس ام سملن" عم « ةماعلا اهتافصو رصم ىف ةركبلا :امملا ع

 « لوقلا قبس امك هحوضو َمدعْواَاَمِ رد 0 لا د رعلا ع

 ٠ اهانيدبأ ىتلا بابسألل عجارملا كلت ىف ءاج امب ةنامتسالا دنع ديدشل

 نينرقلا ةرتف ىف ةيمالسالا رصم ىف ةببرعلا ةرامعلا نع هلوق نك
 طاطسفلا ىهو ةيمالسالا رصم ضزرأ ىلع تميقأ ةبرع ةنيدم لوأ

 ىذلا ءاضفلا ىف هساسأ ىلع عستتو أشتتل اهل عضو مظ .دتغ ماظن

 نو نم



 رصمو قارمتاو مايشلا و ةيمالسالا ةيبرعلا ديلافسلا

 ةرصبلا ىدجسم ىف ر رمألا ناك امك بمحف ةدحاو هلط :ريغصلا هحاسملا كلت تاك وا

 ٠ نيلوألا هموكلاو
 مم اوءاج نيدلا « برعلا ريعو برمعلا نم نيملسملا لرام نأ نظلا باغاو

 ناك « مهل تمطق) ىتا طاطضقلا ططخ ىف !وماقأو هدعب نمو ضاعلا نب ورمع
 ىف نيمللا رود ىف ناك م ىرحأ وأ ةبحأل ىف هن نادحو ىلع ىونحي. اهطبطخت
 طاطسقلا ةقطنم ىف رئافحخلا اهنع تفشك ىتلا تاططختلا ضعب نأو ٠ قارملاو ماسثلا

 اياقي ضعبب ظفتحتا لظ دق نوكت نأ ادبأ دمبتسا ال ىنولوطلا رصعلا ىلا اهتسسن تنباو
 الو ةصاخبو « ةالولا رصع ىف ةفيصتسم تناك ىثلا تادحولا عاونأو تاططختلا
 0 هواه وما و

 رئامعلا عاونأ نم طاطمغلاب ناك امع ةبرقم ةركف نيخرؤملا لاوقأ انبطستو

 « سزاحللاو ةقرشلا زودو تاناتسراملا لثم ةماعلا ىتاملا نم ىرخألا
 نديديجت  نوياصلاو كلا ج :اصعَو زيفتللاو < ةماملا قاوسألاو  ةقققملا قاوسألا ىأ -
 نيويترت هأث# زنا فج تاعانسصلا عاوبأ نم كلذ ريغو نداعملاو جيستلاو

 ' 7 ا يا وف ع هد كلا نع ا رئاسلا

 : . ع كو 97
 6 عمك عا ابج لوع ال راس نت اتتيصلا

 : يف ةليعلاب كلل تاوجمأ المع لاح لك قع اهكلو

 نررعت اني تدم
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 طاطسفلا رئاممل ةصاخ >. ةيرامعم 55000
 نيس يس 0
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 حضوتو * نيلوألا نينرقلا لالخ ةفلتخم خيراوت ىفا تازرم ريع نم رثكأا ىلا لصت
 دالبلا ىف صئاصخلا نع اهزيمت ,ةيبزعلا رصا ةيلحم ةيزامعم ضئاضخم اناقلا كلت

 ىمالسالا ىبرعلا راطالا' نع :اهج رشات مل هسفن تقولا ىف اهنكلو ىرخألا ةيمالسالا

 ا برغلاو. قزيفلاب ف ىف .راطقألا كلت ةيقب :نع اهانلسغبيب ملون« ةلخاد اهلك اهمضيب دل

 ٠ هيسيكرلا تادحولاو ططختلا ةحان نم ةصاخو

 لينلا سايقم وه .مثاق ىزامعم رثأ ىناث ىف ىرخأ ةرم :صئاصخلا كلتالجتو:+

 ةيمالسالا رصم ىف برعلا عانصلاو نيسدنهملل ةرذفم دعي ىذلاو ةضورلا تت
 * ةقرخزلا لصافتلاو رصانعلاو هتقدو دفنتلا تولظا و2 بصتلا

 نولوط نب دمحأ هانب ىذلا عماجلا ىف ىلجت ام رثكأ صئاصخلا

 هططخت نأ كلذ ٠ رصم ضرأ ىلع تماق ةيقارع ةنارامعم ةعطق

 اريثك فلتخي ةئيدملاب ىونلا دحتسملا نم قنا ىذلا سيئرلاب |

 هيلع دبش ىذلا لطتسلا لكشلا نع تالظلا لخاد ةق ةورألا عيزوت ىفو' عبر

 لتاك ةقودألا مثيلا - مال 3 تلد ىبأ,

 1 5 رعد :

07 

 نولوط ا مأيأ ىف" تديست قتلا ةيذتنلا بل . 00
 ل ع ل ىتيولسب اهتلم مغرب اب

 ةبارقلاو هيشلا دحر لاف 000 0 .٠ ' ىلوألا ةئذثلا 3
 * ةداتتلا نع اهنأ ىلع ذخؤت نأ انلق ام



 نولوط نبا مايأ ىف ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا ديلاقت ةرولب

 يالا :قامضأ ةئالث ةمصاعلا تراص مث ٠ ركسلا ىلع هقالط ءامدقلا نيخزؤملل ولخي
 ىذلا ىقرسشلا ىلامشلا هاجتالا سفن ىف نولوط نبا ع مئاطق ةفاضاب نييومالا طاطسف هيلع
 قئادحو ايعلمو افينم ارصق مطقملا ل لبج حفس دنع اهتياهن ىف ديشو ر نيكل هل ندع
 ٠ ةهافرلا بابسأ ىف ىلاغتلاو ةهبألا ىلا هحتاو رصم رومأ كو قه كوأ ناكف م ءانغ

 قطانلملا ىلا ءاملا لاصياب متها امك < ىضرملل ناتسرام ءانب نولوط نبا متهاو
 اهاثب ىتلا هايملا رطانف ءانب قيرط نع كلذو « مطقملا حفس دنع تافارقلا ةهج ةدعبلا
 0 تلك يأ انبجو ب ىلاو طاطبقلا بونج ىف بلا ةكرب دنع نم ةلدتبم
 ٠ ةعلقلا دنع ميظعلا هرصق

 ىلا نولوط نبا اعد امم « ةيسابعلا شوجلا نم برحلاب ديدهت ةلاح تأشن نأ ىسابلا ١ ةفلخلا ةعاط ىلع جورخلاو رصمب لالقتسالا ىلا نولوط نبا ةعزن نع جتنو
 هيف لمعلا فقوأ مث < لئلقلاب نسل اطوش هيف راس ةضورلا ةريزجب هل نصح ءانب

 د هلا لكك لإ ةدضانلا نأ ىعي ةماه ,ةيزاضح .ةقيقح نصحلا اذه ءانب ىلا هاجتالا تتادت ا 000090502 نقلا دل توببمب ملع نأ درجنسب
 م. دالبلا ةيلخاد دوست تناك ىنلا ن نمألاو رارقتسالا ةلاح ىلع لدي, امم « اهتأشن لوأ
 0 زاك ام سكع ىلع طبقلاو برعلا نيب حتفلا تاظلل لوأ ذنم ماق دق قافولا نأ ىلعو

 ع 01 هس ىلع نيبو نييطنزسلا ماكجلا نيب ةيهارك نم لآ

 يجيب

 3 ا ٠ هذه < تسكتاو



 ىرخأ ممأ ىلا ةيمالسالا ةيبرعلا ةرامعلا سسآ ةبسن تالواحم لشف

 ملعن ال امئاف ليلقلا ىقبو ةيفارثحلا لماوعلا لمفب اًهئم ربك" نيدنأ ةحرشار راتب

 ىتلا روبقلا دهاوش انآ" بسحف تان زاوملاو ىزامعلا للحتلا 0 ىلع الا هخيرات

 هذه تناك ىنلا اهتنكمأ نم تعزتنا دقف دهان لأ وكيلا ىلا اهددع لصيو اهب تناك

 ىتلا ةنكمألا نيعت نأ ريغب نزاخملا ىف تعمجو «:هيف كش ال انيرأت اهخرؤت دهاوشلا

 دادعألا روطت عشت لع دعاض تناك ىتوتسلم ةلدألا عض كلذبو هيب تاك

 نم مغرلا ىلع نكلو ٠ ةماه ةيرامعم رصانع نم هيلع ىوتحت امو زئامعلا نم ةريبكلا
 ةيراضحلا تامولعملا ضعب جاتنتسإ انئكمير هناف « ةيرامعم ةيرثأ ةئراك دعي ثدح ام ْنأ

 ءاحتأ عيمج ىف اعسأو اراشتنا رشتنا دق ىبرعلا سنجتلا نأ : اهتم, تافلخملا ف 2

 رثع ىتلا :روبقلا دهاوش مظعم ىلع تلجس ىتلا ةيبرعلا ءامسألا ندب تفل رابدلا

 00 بع 0 مل نتا بوو 0



 ةيبرعلا عجارملا سرهف
 1 ا ا ا ب تس سس سس سسسسسسسسللا <23 11000 ايايااااابا 5

 2 خير وأ فيلاتلا ثرات
 رشنلا ناكمو غيرات عجرملاو فلؤملا فلؤملا ةافد خيرات ١

 ٠ 1 4 الا 07 5ك تب سي يااا

 هريتسانملاب نيعأ نب ةمثره رصق : حوبش ميهأربا
5 

 6-3 هر ا ةرهاقلا ةعماج « ريتسجاملل ةلاسر طوطخم )
 ادلب ( ىعفاش ديرف روتكدلا ذاتسألا فارشاب

 3 3 “7 "78 ( مركلا ىبأ نب ىلع نب دمحأ ) لا نبا ريثأ  ١١؟؟8/ 350 ت
 ااا وتطل َت ةيجاقلا , ءزج ١١ « خيراتلا ىف لماكلا

 "نب هللا دبع نب دمحم ديلولا وبأ ) لا - ىقرزأ مسا تا
 ” رابخا : ( ةبقع نب ديلولا نب دمحم نب دمحأ
 يت 0773و 6 ان ءاجلوب ةك
 ةيدجاسملا

 ٠ + ند وبأ ) نبا - سايا ١ه؟؟/ ة١50 تت

 ييجي ايصصا عئاقو ىف
 000 . 0 ةطوطب .

 عمال /١

 12 لا ىلا



 ست سس يال اتت اس ا

 وا فيلاتلا خيرات
 رشنلا ناكمو خيرات

 مجرملاو فلؤملا فلؤملا ةافو خيرات

 :(ىنانكلا ديحأ نب دمحم نسحلا وبأ ) نبا  ريبج ١11/515 - ت

 ريبج نبا ةلحر : 0

 «مالسالا لبق برعلا خيرات ىف لصفملا : ىلع داوج - تا

 / 2 ىقارعلا ىيلعلا عمجملا رشن ؛ ءازجأ اا

 نييالملل ملعلا راد رشن ؛ ءازجأ

 نييالملل ملعلا راد رشن ءازجأ ٠

7 
 ف اي

 , ىسايسلا مالسالا خيرات : نسح ميهاربا نمسح - تا

 ؟ ط , ثلاثلا ءزبللا - 1
 يمول مب 2 دا

 ىمالسالا ريوصتلا : اشابلا نمسح 3 00

 ىلع فئاظولاو ةيمالسالا نوتفلا اشابلا نسسح 20

 ءازجأ ” , ةيمالسالا راثآلا

 ءزج ©. ةيرثالا.دجاسملا خيرات : باهولا دبع نسح

 نم اهميظنتو ةرهاقلا طيطخت : باهولا دبع نسح ' و
- , 

000 
26 

 ةرماقلا 4/١5١

 دادغب 1١96٠--1١5608

 توريب 1١558

 توريب ١5175

 19145 ةرهاقلا

 ةرهاقلا ١

 19547 ةرهاقلا

 ١961 ةرماقلا

 9١همل دادغب

 15+19 ةرهاقل



 تور 0+ لج

 فلأملا ةاكو خي ران

 ١ اه تاع

 5 5ةه4م/ ١

 ووكر ؟ةكد ت

 وأ فيلأتلا خيرات
 عجرملاو فلؤملا

 10 1 ... ران لال اة ب بيبيبييبييبييبييببمل رشنلا ناكمو خيرات
 . ع ىرصملا دمحم نب ميعاربا ) نبا - قامقد

 هاو 5 ج 2 راصمألا دقع ةطساول راصتنالا

 ض1 ةرهاقلا

 ( برعلا لئابق مجعم ر ةلاحك اضر

 يحن »و0 ةرهاقلا رطل قفا ىعالسالا نقلا :.نسح دمحم ىكذز
 /٠851 ةرماقلا نيمطاقلازونكي در,نبسح دمحم قكذ 7777فل ةرهاقلا (ةئجارت ) مالَسالا ثارت : نسح دمحم ىكذز
 مالسالا نوتف : نسح دمحم ىكز

 ةيمالسالا نؤئقلا سلطأ : :«نشح دمحم قئكز

 نيسحلا نب ميماربا نب نسحلا ) نبا - قالوذ
 10 نب دشار نب ىلع نبا
 ل « ى « هنويبس رابخأ : ( ىثيللا ىرصملا

 ىلح ىف جعدلا نويعلا : نب - قالوز
 هيا تك ىف ىب رغما ديعس نبا هركذ

5 
 سسش ) لا نبا مس تايذ



 6-0-0606 91كم سىس ل ا سمت سلا

 رشنلا ناكمو خيرات مجرملاو فلؤملا فلؤملا ةافو خيرات رملاو فلؤملا / 0 5-0

( نمحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ) لا  ىطويس 6و( 50
 

 ءافلخلا خيرات

 :(سحرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ز لا ب ىطويس

 ةرعاقلاو رصم رابخأ ىف ةرضاحملا نسح

 نب سجرج مراكملاا وبأ ) وبأ  ىنيمرألا حلاص
 رصم ةريدأو سئانك : ( دوعسم

 خيرات : ( ريرج نب دمحم رفعج وبأ ) لا - ىربط
 ءزج ٠ ١١ كولملاو ممألا

 نم ىمالسالا ىرصملا نكسملا روطت ::ىملح سابع

 طوطخم 2 ىنامثعلا حقفلا ىلا ىبرعلا متفلا

 فارشاب « ةرهاقلا ةعماج نم هاروتكدلل ةلاسر
 ١  ىعفاش ديرف روتكدلا ذاتسالا

 تهيب ه4

 ةرماقلا 1608//١8/61

 ةرماقلا 1915/111١

 دروفسكا 1١4560

 ةرماقلا

 193/4 ةرماقلا



 وأ فيلأتلا خيرات
 فلألملا ةافو خيرات

 مجرملاو فلأؤملا

 زاارطلا ىف ةفرخزملا باضشخالا : ىعفاش ديرف
 داؤف ةعماج - بادآلا ةيلك ةلجم 0 ىومألا
 5ع ١ جم لرالا

 "جادا جه لوألا داؤف ةعماج بادآلا ةيلك ةلجم ٠ ارهاس زرطو فراخز : ىعفاش ديرف

 باشخالا تازيمه : ىعفناش ديرف
 ىمطافلاو ىسابعلا نيزارطلا
 ةرهاقلا ةعماج ٠ بادآلا ةيلك

 ىف ةفرخزملا

 ةلجم ٠ رصه ىف
 عادا جم

 يف 1١6 جم « لوألا داؤف ةعماج , بادآلا ةيلك ةلجم ٠ ( ةيزيلجنالاب ) نولوط 2001ج نق ابق ىمطاف بارحم : ىعفاش ديرف

 ةعماج « بادآلا ةيلك ةلجم , رصه ىف ةرامعلا ىلع للافللالا بَلِ نم تاريثات : ىعفاش ديرف
 (ةيزيلجنالاب) "جاءك جم ؛ ةرهاقلا

 لا فحصم فراخز : ىعفاش ديرف
 اال جم - ةرعاقلا ةعماج 0 بادآلا ةيلك ةلجم

 ا ةك 2 ثنا 18 ب 5س 5085

 رشتلا ناكمو خيرات

 ةرهاقلا ١96805

 130 ةرهاقلا

 165 ةرماقلا



 رشنلا ناكمو خب رات عجرملاو فلؤمللا فلؤملا ةافو خيرات

 - اوؤدك ناطر ةرهاقلا رياج فحتم ) هيلتيركلا تيب : ىديدحلا دومحم
 151/5 (؟طز ةرهاقلا فيسك

 ١9516 ةرهاقلا ئنولوطلا عماجلا فصوو خيرات : شوكع دومحم 5 هللا

 , ارماس تايرفح : دادغبب ةميدقلا راثآلا 0 7 2 . 1

 ِآ راثآل لا "جا 1 تعم سيرا و

 3 195454 دادغب لا

 1 نب نيسحلا نب ىلع نسحلا وبأ ) لا ىدوعسم 0/5 ١١
 امثالك ١85١ سيراب 4 2. رهوجلا نداعمو بهذلا عفرم : ( ىلع 7

 1873/1181 ةرهاقلا 0 1 ١

 ا لوما نديرالا هدد رس 2

 6 7-5 تنحل دو
 ركذب رابتعالاو ظعا ارا: 30 ٠

 اكد ١51١/ ةرعاقلا

 ىو 1١9١٠١٠١ و 01-١9 سيراب : ( نيومشالا فقسا 0

 1516 نم ٠١ 0 هرج

 1١5148 ةرعاقلاو :

 191514 ةارهاقلا



 عجرملاو فلؤملا فلؤملا ةافو خيراق او فلؤ
 رشنلا ناكمو خيرات.

 ءازجأ 8 وهإل١ ب 1845353 خزبيل تادلجم ؟ ىف ءازجأ ١ نادلبلا مجعم : ( ىمورلا نإ : هللا دبغ وبأ نيدلا باهش ر) ىومحلا ترقاي اكول ت ا
 ١7-15 ةرهاقلا

 نب بصوأَّنْب بوقمي ىبا نب دمحأ ) لا - ىبرثسي مقال/ 585 - ت
 35 لوح اوكا ردمح نديال نادلبلا بناتك: ( حضاو

 ١918 فجنلا

 0س 0 18450 نديال ىبوقعيلا خيرات )٠٠٠( لا  ىبوقعي
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 ىذلعال ظذلا خل, هسل 6 خ18111]آ. (ةذزز : 7هسللعع 0: خل-1”هسامأ 2ومتعر 1

 م1101 (111.), ©11115115 (ذ.11) هعمل 5 (11.5,) : 1طع آععقمز

 ه1 1ةأةد 1آمه002, 8

 م1111 (ال) : 8ةهط 2مدعراةط, ها 18 105وانكع ل ثل1/10-1ءزعل, 8.1آ.5., 11

 دعلعر 4, مم. 132-128, 140-139, 152-147. 1ع ©ةنزء, 4

 قانزا/عإ' 0[ ءعوذقم ثأر, 156 كل. ظفالن1 11541115 (1.) : 5ة5ةمنقل 50
 آمملم» ةمل 11عب الوزاع, 2 9701. مم. 601-0

 288015121 (0.18.) : طنع 1ععمتعا دمت 1نلأننق لعق ةلاعم 1ةلاقصت. 01 ةضاقل 1ث ع

 5انلزعم 1( طعملمع 81010ءعاع 1ءوافءطمتكا) ., مم. 1-3311 1 قمعتب 017

 ماظل (0.آ1) : طةلدعع ةصل 81هدونع ءغ آتططقتلتع, 2 دنةنلزن ذم مازن 1كامسنع

 ةيعطلاةءاننع. 0 ةمعملمم 2ععقوب 0:ه2ل, 4

 1لعرم.  مسانتقأطل غ6 ةسانن آم2002, 1

 12121+(0111881 (842ع ابهص) : آلمع 505010665 لان (عزترو 0عو 1ةانسنأاع5 تال

 ملمع. 8006م درع 1ع 0ةسن' ءت0هزتابوطت, 8.[آ:8.. 11, مم. 605-619.

 1ع تأجل, 89

 م81 013234 (11ةعع. انوص): طع 34هكهنعو ه5 طع 2همصمع ه6 طع ظهعاع ةغ

 لءحنددأعمد ةضل ه5 طع 1عقمغ 11ه5وانغ 3غ 1030335ءانك, ذه : ©عوالننأ]

 (ركم.0© : 51[ ذ.. 1, مم. 72-211 01ه:ل, 1932

 280111610171 (1.) : آبع5 ةناك متقطع مومو, 3

 1لعرج : طعمءأو لع ]'ةعغ ةعهططع طوعلو, 2

 8511065 (0. 5) : 14نطقست773لقم ةءءطلاءءاننع زن عالما ةمل 2هلععاتمع.

 01ةنعملمو ععوؤر 100 1924

 81011812 (ه١) : طع ةمعاغعما ©0مانع كدانتعاعو 05 طعالما. آم 1884

 م17214311 (آ..) : ةصسمقلل 0ع]15'1هلمت * [خهرنق 1905-56

 (2م5م)1017/84. (2) : 11565زئع ء(ن لعوعوتمانمد» لع 1 ©ة0كاع لدن هلكت

 (11.11.1.1.ث.0., 7/71, مم. 1 آع ©ةزرعلا 1894-7

 1ع. عوكوأ لع :ععمدفأل (اناتنمو 0مم ععممطتوانع لع 15 االاع ل'ةثل-1*هانكأقأ هان

 1/5 آم هقامعي 1913-9

 20715313 18 071518110713 7285 101/1111810/15 62 1"خلخآ'
 مج 8812,  طعمعقو 7ممطو ع لعق 56م0. 1ع توزع, 1882-51

 60095118 (05) : مىطئ(ءءانع ةىوطع هان 11001191615 لان 11 مورزكإ 959
 ج25 آنآ (1.8.©) : :عمباوب 14نكاتم ةعطتا عانت, 1/01.

 1, 2 موتأك, آل203])208, 200 ©اورمملمرو ممنكك, 01ه. 9
 11, مه تزومعولوو طمموك, 010:0, 0

 د

 بس



 1لءعمد. 8ةنولتم مةععطلا ءعءابسع ه6 ععالمأت
 اثوإ. 1. مان ©1ةعءعملمرر مءوؤ, 0:كهرل, 2

 ا/نآ. 11 مةريونطتلك همن عدمارت 8ةكمسصاانلككت تةععملمو طععوور 0:1هرل, ١060
 رمرعوعوعاإ طل10رلأ طظ 1”عالاطم1ع' عاما 81هلعيمع' 2 الماك. ةالققر وعلق

 مومن, 1912-2

 م:عوص0الال : مسموم عماك 0'ةععطلا ءءانتع ةهاتوانع. موعلوو 3

 معالمراوزت عع (315. ه1 ) : عمشضطاعو زم منه هزم, 1915, 1
 وعم : 0نعاونعو ذمئلانعمععو زكاوستتوانعد دانع 1عو ةماك لع !'طانضممع آع هزت, 5

 ماع (8) : طثو عيمكغ لعد 1؟اةسصنكعطعم /هاطع 8ععانن, 7
 . طاحافمتم (31.) : 5ومدع ةكمععاو هك آتسسقزلالث0 ههه ءقورازت ةططققأتل هعهقع 1

 معد (مسس 1كامستعم, 1['. مم. 337-293). مخهم ثنو 1517 ا
 عرج م( من34 (12 : 2و5 0دكنس 025 1201 8انكأقل» (مرعو 1ةامسنعم, 1آ/, مه.

 1آم500هت, 7

 ا

 لطي ييورر تدب
 595 : عوواناع (©) : مموزاغ .كعمدعمتمتمع ل'ةمعطتا عادم معاق '
 ١ م1713 11هانوع (2) : مع 8عبءالعل ىلع ذم اطع ووغ 5ةهلق552 610.
 5 د هععمملتو ذم 1كعصمرتاسمس عممعمع 1ةعمكأل, مم. 72-0
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 : 1 : خم عمبارب طدفنستل 8قتطعقط ذه 1ع 7/ه5وانع 06 0
 2 لاسم (8نلا“ ه6 طع عدع نع مرتك, ©هزعم آلم. الوآ. 3[2/, 2غ. 1, م8.

 هزرنم 3

 | 1مم , هم طع ةعءطتاءعءسع 0. علما (آمع. 0.
 ا 2 0 47-1 سلاط 17 مامغعو منعم, 4

 0م 1 اا راو اس و
 7 (0هاءو, 6

  ةمم1ةعماتوتءدأ 0 ل



 امم, 969 طم 1آ1014 (1 .ال/ا) : طعام نا 1

 ظالجفانمع ةععاتانءاسعع هعمل 2ءمءولتموب [[م11111010 (ا.ذ.)

 امم, 3

 لفذخذلا 11011 خ11 خماكس] ا مان/ ملال : المع متأكولا 0ل*عمموسنع 1نلسمأل عر

 (ظ.[1.ظ., ةءال[هقعب ١١ مم. 7 ]ع نهأعع, 1932-3

 1لعم. : 1مزؤ متمديتغاك ؟ةنتصتلعك غ اه 4؟مملتغع هسطاعممع (8115 بمأب

 آع ©ارنع. 5 8/11, مم. 141-35)

 لمان 1500 عان1ج (آم) دمل ال181 (6.) : آمو 1/كهووانغع لد تزرع. ]1ع

 هان. 2

 آمر 2 علما (ع) : طلع 6ءمعوزو لعع [1كاههص أك ءطعم 1نصكأ انمل 035 5

 معمماعمت. (عع 1كءاذص, 1, مم. 63-27, مم. 144-105) رقععاتم, 0

 لعمر. : ُمهعهطعوونع. (عمعربءعإ. هغ [ءانصت, 1, مب 36367). 8عاتنم, 0

 1لعمد :. عع آلكةملكءعطسانعاع لعع 8داناعل المر 53202:3 ال00 5ءامع ©0203-

 516م1 1ع ظععاذم, 3

 ]معمم علل (ع) : طلع 312[15عءأز) 701 8ةععازو, 7

 1لعمج : 0عءوعءطتعالاع لعع 520 8عءانم, 8

 11046 (1.) : آنةععطلإءءارنع اكاةستوانع طموعأك,

 ركن 1121 (2) : 15ةنىلكءالع 1كدمقأ ظعءاتن, 4

 10مم. : طزغ مره ءووانغ عععاتنم, 40

 11711112715 (8.) : هلع خذ 15 ؟كلاع لع 1”طغعتنع

 (ة4ءاودعع لع 1”المز؟ءمجزاع 56. 104مءمأط, 8ءعمرممانال, 701. 1/111. مم. 183,

 ةمل زم : 5زعأور 7/01. 1, مم. 88 ؟) مومو 0

 اذ2لع->00185 (51.) : 114 خه هوغ طع 53:35عدك ذم عالما, آمم0هجم 1886

 1لعم. : ى 8قن5ؤئممإ/ ه5 عوزنما ذه طع 14100لع ةععو, كاط عل. آمدهلمموي 5

 خ1م 415 (6) : ©هنمماعو هن ماوئمملك 0ع ]12 ©ةهلع 7140ه5نن6غ 0
 )4111000 موهنو 5

 لعن. : 11ةمانعأ 0”ة5غ متانكاتا 23813, 2 7015. معونوو 77

 ؟لعرت. :؛ ]معو «طقمععو ةياتكاتوانع ماع 5'1عزلمأع ء 165 م35 طتانكالا 5

 هعوالعمأةاناك. ([1عومعرأق, 701. دلك, مم. 106-95) مورتك, 4

 اكمتكلتزج (آمخ) : ة1كدساناع ماقزتنسع قعلذ. (4.*8.11ش.0) آع ههننع,ي 9

 1لعرد. : 1ةلامرصتنع ىلا ءعاو ةمل طغتع 0115. عجمان, 6

 ريولورعع مطممرت : ه4معممزع ةطعممماهعنونع 0'ةمزوهمطتع هعهطعق, 0عماناك
 10 لعءمانأ)" 1
 1115م8 مهفقأع : 5ئغاعو لصق 21:65, 8015. 1 1932-42

 مم (8.) : 8هزك ةءابل ماكو 6'0ع]زذءو مماعو, «مموانع انس
 : آم ههزنع, 0

 16م. ؛ ىانع ندع مهئ1ع ةد طمزق ةهنامأ6 م:096868غ 0ع ع عدعطلول (8.1.6.0.,
 2, مم. 81-71) آم 0هزعع 0
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 ممدع (م.11.) هما 401258831407 (218.) : خ 5يركعإول 01 ءقلمم ثنكأ, (آ5 0.

 6 ؟ماليسدعة) 1آمصسلمم ةه20 ةطلعرب الوراع, 9

 م1552 2:ىئ1/عرلل85 * ةرؤنأ ةعمطع ل'هممغو ١غق مممان3أ5 لان 1؟ةلتع.

 (1 موا. هؤ (عتع, 3 ة([هقعق) طوعلق, 77

 10عمد : آه 06ءمروهغنتمم 3:2 طوتتق, 7
 عرعقرج7» (ط) : ممررع مصمتعملعع 1'ههع مانكانلسصتقه همك !فتكتودع لان

 رهموول هع هم 8كممعمع طوع, 4

 2108 (12) : ظروممامع ثنا 1آمج0هن, 4

 210171140732 (8.1) : 14هدلعس ثععطلاءءاتنتع 1آم2002, 6

 5 عرعواس (م) : 5نلعدقعم 8عماتسصب 5
 عركما]عم (6.1) : 18هدولاععم ةععطتاععاانتع 010, 8

 عماش ]1 (3) : آه 7ه5ونثع 0ع 5101 0158 2 زمنا طوجتق, 9
 ةممععت (5) همو ةمعضلاللط (8) : قةععطقءمامهزقءطع هعامع ذه 8انمطتقك»

 دفا نمل اعنك عطلعأب 4 هلك ل هعلتم, 1911-0
 -  ونورتتزلاه عجم (00) : ةمع ؛هدنللعو نع دمج 21-ةمنع ءك-مطقتطت, 1936-

 ال0000 38, (هودقم, وأ. 266, مم, 238-195, مو. 373-324) موعتق, 9
 ' 5 معمالهظشك () : 1متععوسطأ 5و ةيلكاتعمو ماع 8مرمأم ال تأ

 دوستاسمم. (ما ف مقلع هوا. 111, مص. 411-21) 145010, 5
 1 : ]مو ةعلذطعو لن 0/هههقاشتع 5

 آم تمننع, 8

 آرع تهذءعي 0

 . ةمدلمل, 2





 قدجحبا فاشك

 ,دسضوهإ و. مايرؤلو "ان 4 الا ؛ "4 ؟ )١(

 0 204 خلو و 4513 2( 4*+ال ؛ ؟ءذذ

 ع عمك عارم د نيف ( 4١ ع مال : ه56 . هعم : بلقألا نب دحا نب يهاربا ع جابو و مث556 4498 ؛ 0*4 ؛ انيحل
 ”هنال

 ن موز ( اة نات 65ه.:.6ع مو4 16
 8 نو مالمو عم ع او 00 6: جو68 هت 6 ه١ +« ةزررزعوعو 6و4 #68 2 وع م : حوبشم ميهاربا

 . عه ه #5 ليا 14 « 5546-14 56814
 , مؤ . (رن هن بأ دب - 1
 دج ١ هعق ب هما (ةيلق) ميربأ هللا ؛ مر : ىقاغرقلا ريثك نب دنحأ رن ىرجل هللا هلا وسبح د 8

 1 وروعوموج سر لاخلا يو ديفا“ . مرو: ثاثأ 577 ل دا هديا ووو م . 4010 : (عمنمهطسفعم)  نزراهجتتأ ا ا المع و شيك ع (ا) رميحأ ىلع وم ءويك عوحو رق ب ةكباتأ 52د ينسمل :' نابل ققؤلا نيادنخأ ع 8و ٠١ : 5تمم4 ممم _ س قلب .ى . ١ : 5 تا ١ , موز 6 مرهف : بماحلا ديم نب دمح
 ,. معنا هوقو : ناثآ
 . مهى ب دمسمتملع  (بنع) لثأ
 م اك ا ا (11 نبا) ري

 . هقول © هزم ع هاثو 6 ماا

 . 2+6 516 2 أ

0 
 0 ْ لاله علال 154

 2 1 20 4 2001 مل



 ( ىدجبا فاسشع ) مالعالا سرهف

 .؛ال؟ ؛ غه.ب ؛ طوقو هد رازآي

 0 01( ةيكب زأ

 كا 017 قي ) قرزأ

 ىووصحوح ىكر تح عك :(11) ةرازأ

0 5 7 

 م5686 عزذذح ىعرتتلا ديز نب ا

 ..ىلدنألا ..اميأ كلا اينابسأ 0 1 د
 . ؟ةو : تاناكحتلا 7

 ريو ب راع ى : (ةيقيرغا)

 2 4 : 4١6 : ليطسأ

 ٠ 4-5 هك ف ال 6 ل4 78

 . ةهؤاأل 2« هذك

 . :١55 (ثعدأفت) قي

 ٠ 1 ( ةيب رح ) ةراشا

 . 488 : نورالت نب ليلخ (1) فرغأ
 ءةركك 4ك نينوحكأ

 ء35وع ءركو ءركك له : (ق ررغأ

 ا ل وا

 . م66 : نايفصأ

 . عمو : (ىأ نبا) ةيبيصأ

 6 (زاجحلاب ىداو) مضآ

 ميعطتسمعب 80هعلعئ, عمصتع. راطأ

 يزول عل م ارو زالوا [الابلكم

 ووو م نين اوقع أعلنا"

 0 00 ىتلطا

 ١ هو ىمجعأ

 ءمف م( هوسو» 4+ 6 425 6 54 : نيرغأ

 ءويااوحل امورك ال 16

 تيمي جالا ك6 الا

 ؟ءالوسنلا 6101 احل عا

 «٠ 144 + 155 ( 1901 6199 مل

211061 00000 0 

 « كل م ا

 و

 5-7 0 ه١ ىلا

 . ممودلإوا : 1عتع  ديفقأ دل



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 -_ ومو : (0هولوطوه) (نوفشيط) نوفيسيتكا
 , كاب نالسو نئادملا : اضيأ رظنأ

 . م4 : ( ةتسام-عطممءللع) لباشال سكا

 د يم : 1( والا ء مزال , (هلطأع هدطعا) لييرباج ريبلا َ ,مورب مر :, ةموو دس ةطوشنأ . 55 : (لبالا) راوكا
 مري. ةكاطنأ تجرم لع +, انعبآا رطتأ بج ج7 © 869

 م. وأ 6 ايا م هما ع 4م 2 و

 ع 1716 . عمك ع 587 ؛ ١م

 . اينابسأ : رظنا- . هدو 440 ٠

 ا يور دبل: ديفعالا نب روجولا عر وجم و هدج : (ايانأر) ناملأ . 191 : ةرقنأ . لييرباجو

 2101000 (قورواو) ايودوأ 0 8 هوس , مور ىلا همم طنالك انيتوأ تورم و ديو. ودع مرك ع 466 : مام / : . هوه : مارهأ , قالو اس“, اصيل رظيأ ب 6. هلا
 0000 وو ع نارا م مكح د دو ديو“ 00 14 نكمل وو ء ووين ىفاقلا 00 مثلا 000 دم نرووج عداد ل06 هم ءدع ع كل . هني عاوبأ) ةمانا
 ووو و : : ا د يحمل ١ ..ع.5و : كلام هم 3 1-0022 واكل 4 . اه. . ثيل (0) ماما

 , اك 1 02 هع 01 ومحب نوم ا دبوباع "نيا أ ١ ع عل ء مع : (نبا) سايا « مو : ز)رصع ىلاو « ةفيلخ « نويومأو) ىومأ :
 :.ىوويع موو يحق ءادمتلاع 1

 عاودت ناك وو اال #1 وب

 قش 2 موو . عما ع 1

 01100502 ا 10

 . عى يرون هلو 6 6

 : شريجلا ريمأ



 ( ىدجيا فاش ز مالعالا سرهف

 . رصقو نصح : رظنا - نويلباب 3 رش 21 0 اس ا

 . 4 : ظوللم س ويتاب ءاووبع عوجي معو معمم كاب
 , ؟غ5 2 هه : ناذاب عريف ءدنقع ءىودع حم عنخ

 : مؤ - فقنم < جندذاب . دومع جات : رظنأ 1هدنع - نويأ 0
 ةد ب

 ١54 : سيراب

 يشل ب رو

 7-5 .ةاغ5 0 0 40ال ع مالاب :. تاب -6-

 1 72 نم راو اك مم عمم د يفعألا ()ةايا 3٠٠١6 وو : ناجارت اكيليزاب 1 هه يطوممل ا حلما

 لع لور ءارحلا : 8عمع ظماعدمءع ةروغأب
 اا ار

 5 + 7[80141- !بتغ, نلماب

  طمصصتمم تنطاب ]55506
 ةييم ع والعم 1119616 :دقع حد

 يع - هاوي 4 .ةىذ١

 000 ل 0 |

 7 . 1مل 2 ؛ملال : ةرطنق

 الكت 5-0 3

 125310 اا موقاب 1

 0 لوناب ؛

 "1 و

 . هؤ# : نايماب

 ع
 , البس : رظنا : (طدصتطعمد) نوياي.

 3 164 افقد 4

 الل 0 دير 0 افلح ع0

 « ٠٠٠١ ء هم : (ةيحيسمو ةيئامور) اكيليزاب

 اي
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 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 . نق
 . ىراكذت ومو اممم 2مم 2 هم 6 65 : رحب دومق افيأ رظنأ  ٠.و ؛ ىراكذت جرب .ةابو 6 همسال و هعق 6 ه8 ةمجب وأ ةاحي وير ا الو ا ح17

 يوري ةداوك .:* جايرلا جرب واط اوم , هو : طسرتملا ضيبالا (0) رح اموال ع مو5 : قورحنا برد جرب مرت : اضيأرو . ١١4 : ة5ربه# هم رجب
 ى جول سم»؛ : رفظلا جرب عا دووفاو دج وول و اا يدع 04 ع 1مل
 وللا أ هع

 ب مه حلب .06 : هجيبا رحب وسوبر نوبل: , 2 تكوديسالسلا ةماجرب , هم : ةيرتيرالا رحب : نوم. 8 . عوسمةمنلع - سيقاوتلا جرب .ككف يور ا ديج# . طابر « ةنذكم راط انتا 2ع ومعه و ممو ( ممالل 2 مالو 2 ءاك5 رظناسو ومع 589 ؟ د ب ا : ةبقآرم جرب ع مريع او هوو ه1 6 رمحالا 0( رك م16 2 1منملع 1ع ءايملا ذخأم جرب

 . 66 : ةريح 5 : 7 . م65 : ناكرب . رمخالا رحبلا : رظن' : مزلقلا رحم تسلا 7 يع تنوي نيه ع4 : ةقرب , 1١١ : نيوزق رحب
 ع7 : ةكرب

 كة | طابر) ةريب
 . ١1م5 : ةيريبط ةريع

 عام... و5 : (ىرصتتسملا ردب) ىاجلا ردي
 عقر 11 0 2
 0 ا
 ١ ممم ع هاله(« ءالال

 . 8طقكع - (ةئذثم وأ دومع) ندب
 هيف هين ديو ءمؤل؛ةلل

 36 سيو ومب والاب : ظاعع عةئدب

 0 ١
 عك .نئبحلا ةكرب

 يآ 2مل

 107 طا كيل 2 ادلب
 1 4 59 ب

 تلا عمال و( ١4م عا



 ( ىدجبا فاشم ) مالعالا سدرهف
 سي سس 1122252 نزززر 17017171ا7طس7لا5ا9ُاجو

 . 46 : ةطاطب

 ٠ : (ىداوز ناسطب

 .5مو : (طوم) س (0ا) ءارطب

 <« هؤ (١ هزاع وكأ < عغءم دب (نبا) ةط ولعب

 ,؟ءل 4 هؤال ع( هذك4 2« و6

 .كمنك ءلال» ركاب ء ومدح ع . كيل

 ثا عب

 41١,. 4 م«ءو : ةيئاملا ةثمب
 9 دج سوادا

 3006 ييرتاا لب د
 -لؤ٠ 6 ١م» ,ء ١-50) هو ءاممو : دادغب دن

 كك في تلا ل يا ل شاورما

 ذظخأ10أ0111101312ةز0ةز زذز ]| ]| ] . بهي ناو
 3 0 ل ا 1

 ١ هاله « هن مق ع مج فجل

35 0 
 ا 1

0 

 يي

 . رصق رظنا : اراوكلب

 ._#46 2 "ل١١ : ةلهعسع  ءانب

 .؟ا6 6164 علم : () ةيقدبب

 . #5817 : راسب

 .شوقارق : اضيأ رظنا - ه١. : شوقارق نيدلا ءاهب

 . هاله : نيسحلا نب مهب

 2.4 : قوم

 . 4 : ةيولج

 . باي : رظنا : ةباوب

 ."مم2 م80 : (طوستن#) كقوب

 . 074 : (ةيذوبو) اذوب

 . 45م : (ظمسهمنط) نارجروب

 .14496 "ه١ : صرب

 . 101# : ريصوب

 ا 0 اتاتفوي



 ( ىدجبا فاشك ) مالمالا سرهف

 ,؟و8 ؛ ىو : ةيلعيركلا تيب

 عفؤورع . هوه 6( "اله © "اله : لاملا تيب
 (ت)

 وربع ماج 1 رظنا . مايو : ممارجلا جات 000
 : 1 ياعرب را 6ع 871ةمعم) رئتولف رتيب . ضصاملا نبا

/ 
 وعورزإءوف ؛5' ؛. ههوالعل < درمع جات 0 9

 5 دلإ :: رنا 6 "+ للا تح
 06 عووو ع موهمسعموا ل م50 665: رش 0000556 . االحلال# < 1 ا ةطيتكا اضيأ رظنا + 1584 : مل تيب 00 1 يت 16 2 1" سس سدقملا تيب

00 

086 412 231 + 7 

 ١ جد د .هيز ا وقك 2 18 ىلا هه همكم 7
 . يود : ساثناكا جات . هج : (طابر) قاحسا رثب ا

 ند ورع جلت رظنا © ه..:1:نولوط نبا رئي وأ هايملا ذعأت رئي
 : . ن5: قامام يات . ذعأملا جرب : اضيأ

 وقح دقو : ةللا جت . 0 تكسو دقن
 اوم. ىنرقات وأ ىناك جلت . ه18 : طيواطولا رثب

 يس ع يصل ل1 يا ل
 دك ا م حلال (7تىزهتادع<) ريجب ريب

 . ةسيئك : اضيأ رظنا ء 507+
 اوم دوو دوس . »م : (سراف) ازيب

 عمه 41 6 مم2 14 : (.. ىطنزييو) ةطنزيب
 هكركفردو ( ة الا لوكان هدا

 6 تورو عانت انو عاق

 اوس سنك« كلا 00
 000 ل بح دي

 0 وا



 ( ىدجبا فاش ز مالعألا سرهف
 يي ب رراا'اااااا"#ا'لااااااا"ااا015717

 .؟م6 9 ؟م١ : ةيناطلسلا (0ا) ةيرت 00 5

 ا ه6: تايم ارك

 ل رظنأ 751-754 : مموعهتنممه < ريوحت
 8 741. ةيسورلا .ناتسكرت مرر ا

 - رع : « ١طامم, طافصمنمه - طقسم - طيطخي

 : .ددك 2 1514 : . 2>«مهتقظموي قيوزت ١1١" 7216 م4 د م ابيع <06

 . ناهد نيولت ةفرحخز : اضيأ رظنا معدد هه 21 يم 0

 ا اكل حيرشت ع او سسك لما ع سورس( او : ندم اميطت ؛

 ©« 5١ ؛ هال ء ه5 : ظوططقصه < ريوصت كح ع ويعم ماو
 و . ةيغا رك ميرحت : اضيأ رظنا « 3 هن مع

 . كينكتا: اكفيأ للا راد :ةمعتم ع ميطت 20011 ماوج طلت ا

 . اتا ا دن 00 ل ىوبنلا جذومنلا

 ا ف ا م (بشخإ -) كت ١ مدع عع ع 5

 نيم | 100 0 ب ل د

 2 560: تيركت دع ع وحلا مورالو ء مح

 مامتاطهن.. ١ 705:56 ١ تينكت - | ١ و999 نيبال رآ فنك
 . ةفرخزو « عيمجت : رظنأ « قرخز نيوكت 3

 .ههم عراب با ةدمطممامو» ةنك ([

 ف 0. ءاقئاخو ء 145 : 0 ممج6صإ ةيكت

 3 7 ٠ ناهد : اضيأ رظنا ء ؛هاب نيولت
0 
0 

3 
2 

 «ءورممو دمك رعد 575552 |١

 ملا ارك ومسوم م
 ء موتو عم

 امانكاتع < رونتا

 : نوعرف ريونت



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا س رهف

 (ث)
 4. ون و اقوم ايأ عماج

 لا ١ دطحيو طابر ء نصح : اضيأ رظنا ء 018 6 080 : رفث ا 0 رونت : اضيأ رظنا « 88٠ ؛ 5ال : ايرث اع 4 4 8586146 : ةرصبلا 8
 . ة'؟ : ةيليمرأ 0

 . ؟ماب ؛ اتاتفرب »
 .ةهور 6. مم : ناوما و 000

 ايدل. يتلا ب
 9 دو . ياخ كيرلكا و .مم1 : ريتماتملا م زووم , همي ؛ (ناوسا) قالي د , 1-6 5 نشوطرط“" و

 ا
 وو و بيج م

 4.606 4.8 : دوتج ةنكل

 . قرحز ٠ ايقيأ راظنا. © 269 نا
 : لا

 ودب وب عاهع 1

 ا مم»ع : رصقالاب جاجحلا فنا

 : اضيأ رظنا ء عه١ « 8١م : (ريبلا) لييرباج
77 

 عاورب6 و١ 5٠ :دجسمو عماج



 0 ا تس ع ا 1 ع ا ( ىدجيا فاس ) مالعالا سرهف

 0 نس ناطلسلا مماج

 . ١519 : ناملس نالطلسلا م

 . 6610117414 "ةيوح

 .اةكب مئالط حاصلا 0

 .)؟5 6 ١١6 : (ةكلملا) ةيفص د

 < من6 ءينق لالا : (نبا) نولوط »

 ء؟ م461ح < 86عام 011 59 --

 نا 0 لا علا 1 ل

 2 هب فكوووياي ٠ هم عافت
 ف 20 ا ل ا ا

 ع لع «.هالورع .ةالومييمتايلا

 ', ناذيملا ماج ':' اًضيأ
 50 : .ىرماظلا 3 تتم

 ظنا او. نك نيم“
 1 يووم

 .: د هنع ةكويبج و د5 فيلل : ١
 ءم4ك[أ ءادالال و + صاعلا نب

 مهو ع عه
 سير
 . علق

> 

7 000 

 . ١١" : قادراملا معاج

 ,758 دلل : لعسماو

 ,هةم٠ : ناو ربقلاب قلمملا 5

 : 191 : رطينلاب و

 هالك خيم ديوملا 5

 نبأ عماج : انقيأ ضنا 1551: نزل عا

 . نولوط
 .مال8 4 585 < 581 : ةملقلاب ةمغ رساثلا و

 2 م عمم ك1 1: ىوبتلا ماجا

 ءدللاب نيل و ا

 ا ةرفضك ا درعا ان 1510 اشر اف فل

 هو 5-هؤ؟(ةهؤ6١غةهريزحعي هذك ع ؛الل

 ىكلءكمز«4 ديت 518 6( 0. م+هحدح

 5 نعد

 . 4101: طساو عماج

 000: (ىصو يس حدا
 , . 86 : دادنب 2

 قط ا .... . ضال كال
 . هو .؛ ةيملع ةعئاج وي دج 0م ا .

5 8 
 طب ل ني 0 : 0) ةيلماج 0[

 "ا ها ع ل و 1

 6 وديا 4 اا ع 3 5 والا ا ا

 : ؟انكيأ رلقأا 76 1

 6 261117 عوإلا 2 ناوفاتفنت

 اصضبمر
 هج 0

 700 وحمار زن



 هر ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف
200010 

 ءقمم افلم ا. مالو 7460 2 (نبا) ريبج
 ,هحكو (« 14“

 . هوم : (ملسم) ىلببقلا ريبج

 ٠ (نبا) مدحج : 841 6804.
 . ل16 ه8و 668 : ةدج

 : ©هنلاهءهطع - ( فرخز) ةليدج

 . فرخز : اضيأ رظنا + 7506 837
 : اضيا رظنا ء 554 6 همم ٠ مو»ع : ةلخن عذج

 . هال : فوع نب ةعيذج

 ءةوكيفقت

 .؛2ه 6 97201١64 : تينارج :

 «ءدوعكإز ؛ مو ( تننمنلع 861): لبدورترج

 3 حالا كك نرحل

 . فعس : اضيا رظنا«ع .5.٠ 2 4م : ديرج 4

 - .ه١4 : ناوسا ةريزج

 .ةم810 6 همم : قاليب ةريزج

 املا ع مرو , م... : ةضورلا ةريزج

 5 2 2 اةرطنلب 03 سمحت تيدوخلا

 1 55 6ةحعكوزرل. ع دهمءال ع 156 2

 : اضيا رظنا ا

 . لينلا سايقم ٠ نولوط نبا نصح

 ءافرع ع ه0 ع اعقاب هيش : ةيبرعلا (01) ةريزج
 020200001 مابا( 5| ( ه5 ع هك

 551 7.128 فيان نا

 05 ذل : ةضو

 م) ءردمع ءزوق هاف

 ب

 .قابإب ع واب( م5... .ه :. دلج

 «.ير ل هو : س (كابش) ةلج

 نحر ء ركوب ( 613غ ني 2:ع2) زيدو كرلج

 اما

 قنوطلع هع طتعطعل 8004 هع نرلاج

 701 2 يللا طل ل اظن ا دال

 66م. ؛#نو وم. 6 4.6 : لابقتسالا انج

 ير يع بيع 4 0164:426١

 . مما : لدتج

 ماا سس واو راو طلقه “ -ا ريالج
04 00 

 .هالال ء هج : ةنيهج

 ,.5, 6 وابسم»# : لع داوج

 :  ههو؟1ل1ئ5ه - قسوج

 1-2 رينم لا قسوج

 مالو ع كول ع فيرع بقمرلا ب ةنذقلا اى
 ةنميصم» + 007 9-3 ع هرم

 بيرل | اتطح رظا فاقللا () قسوج



 ( ىدجبا فاشع ) مالعالا سرهف

 . دوضنم ,رجح : اضيأ رظناو « 50٠ . موم وع 00

 ١ : ىحر رجح : اضيا رظنا ء« عه# ء عم# ء ؟4و : لصاع

 ."5857 4 5١7.٠ هرك ( “د54 14+ : ةرجح ٠ , ص

 / , م51 2موتلمعسسر قمم ءامعتاسمت عدد راب - و
 : 4مم ؛ مله 6 خاب : ع

 . 5١”, : 1ءهمالدعتسمس ع ةفاد 0 دب

 ءلو5 ءذلوجح : همائةمضسست 0

 ب م

 . دمع : رظنا : سرفلا ةودح
 2( 5٠١5 2 همك (؛( "مو ( 544 : ىربن ثيدح

 نوح

 وي ل . 118# : ىلوالا ةيملاعلا 0 برح

 : (رارح « تارح : .ج) ةرح
 : اضيأ 1 ء مدر هور ب. ىكلا () مرح |

 . ةبيكلا
 906 ا 4 2زيرورخم

 717711114215077 قيرح

 [ مابك : ورمع عماج 0 ه4

 ءوسدورب ء مومو. عزاب . عر5 7: طاطسفلا م

 2255 هه 3



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف
 ل يطيب ب 7 7 7 7ص سل ل دسف)ص)ْل6 3 000ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةية0يةيةيااا

 ء قالوا ممم. م5 مالا : ىراوطلا نسح

 0 هقرقاو 4 6#

 .؟م) ٠ 55م٠ : 01) نيح

 .؛5١ : دشار نيسح

 ._موو 6 "4م 2 4٠" : سنؤم نيسح

 . 006 : (ىملا) (1) ةينيسح

 . 4410 : ةضراق ةرشح

 « ال8 ء الدف ( +١57 : طوصعآ هه ةرشح

 < م0 6 4 ةناولا وأ "خف ع 074 6

 هه 6 هلو فلا 6441 6 ل7

 (:6 كلو ( هذا“ ( هك ؛ هم9#ب ؛ هة١

0 

 < ١:56 2 5١) مل © ؟#” 6 "ه : نضح

 م« 54٠ الولف ةرييلاتالاا# 18 6

 2 نك ا 1 6 او عيونا

 تس[ ري فا لك انآ كل كنز تكن 01 نضي

 00000905205065 © «4ةت06 هألو 6 ةاءق

 . رفث « طابر : اضيا رظناو

 .هزو غ 4#. 6 "مو : ةيردنكسألا نصح

 .ه١4 : ناوسا م

 ع 4# 2 م١4 . ممبو 2 1١64 : نريلباب م

 07 3 م55 هزو 2 "مخ ؛( معة

 تيه رع : اضيا رظناو ؛« 26

 671 6 4٠" : نسفيلل

 . هاا : سيئن

 عمر وقر مالو مال ء5ف : (برحلا)ر رفح

 05 ( "© 6( ١ةال

 .ا١م6 عراد ظاممم - رفح

 ,وومزب و مور 5مل عناعد - (تاصنرقم) ةطح

 5” اذمل

 ع مون هلى دم مقمدو مس راافح

 54 6 هه ع ب6 ع مالا ع(ا14

. 

 , وسو ه ع ممب ع مو6ب##و) : طاطفلا و

 010ا .44

 2 0.0 مؤ) اهم تهامه < فوطشم رفح

 كيكو فام ع - .ثلاعلا آرماس رارط : افَيا رظنا

 ْ بفةهودبل : 44 م ني: بلح

 و 1ءا4 ىيةم 6غ و. : قابس ةلح

 نيود ريجوهج مع ا هع

 « رهو «ه٠.16.ءدرزع : 5مانهل -نوزلح

23005 



 ( ىدجبا فاشع ) مالعالا سرهف

 ء 415 4 .(1) , ةيجوم ىح . ه1 : نآ روب ماح

 . 455 : (1) نيليرتم ف ءا5 2 (ةلصنم) ) ستيت"

 . 456 : مالظلا روث د ١6)1. : (2طءاءهتمو) نشيلكو يد و

 82١6.  نوييع «,ل45 2 رز كاان تنمو خرملا و 5

 . سصق : رظنا « (1) ريح لكلا ءدإوو ءرلوم 4 ركمو ء لكم ٠

 يم ومب الار ةيك 7 . 5 افرول

 158-/585 ؛ 111 : ريواصتو ف راخز - ناويح 71# يطاق دو : و

 . ةيح تانئاك : رظناو ء« 44١ ءدذعو < 1محآ ١6 : «(دهكلاع) تك[

 5 01 700101 (نبا) لقوح 7 7 1

 ْ 1 : يي 7
 (خ) .-

 .كعلاو 5و متاع

 ىجراخ : 6١".

 هما# : 00 نزاع

 .هرلحك « هرمز : ديلولا نب دلاخ

 ا. 15# 596 : ناخ

 0 : ناجرم

! 

 يع هكمتع 406 ءافكحا

 كت رت يعد دك ءركشإو باي
 .؟مك 6 .85٠ 756١6 : ريكتشاجلا سريب ه

 . 80١ : ءادمسلا ديس و

 . 150١ : ةرئارفلا ه

 لال 0 ل يضل

4 

 . #59 : سدقم زبخ

 4 : صاصر مخ

 ءمرل؛ءرمك كمال و١4544 : جارخ

 اهب اذني 3-0 ' |

 00 ا 600000

8# 



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 . هون : 0 ىب) قرزا ةطخ , ممم : نارخ

 . هوب : (ىن) رحت » وانو : كارنأ و

 .ه9ا : ورمم نب لب م : رظنا كلك ا (عوورملا ثرص و

 .هوال : دزالا نم دارث م ( رورم) 5

 .هوال : (ىب) ليبود ه . 406 - حالم ةنازع |

 . هوان : (ىب) نابلس 0

 .هوال : ناودع مه م55 :55م عابر : ©عوصلع - نزخ ا : نا ا

 م1 01 رئاغم 0
 ١ 1 هال ياما 6

 . هوال : (ىن) ب 0

 + : لام ةنازخ

5 

 . 515 : ةمالوامع ©. ىدعم قيرب ه
 . 690 : ريغم نب ليذه 'و

 وع ا 1646 104 6 6 وره 3

 رع ١ . هوا : ثالثلا تاوارمحلا ططخ 0 ال ل ل
 ظ وفور مور هعمل مح : طاطقلا 2 1مال 2 554 ءزرلححك «ء زوال 2(الوؤم

 وروي دبش 1 #5 6غ مخو 6 مهفا عراللإوب ع هقول ع اقل

 6-55 000- ا بح ْ ءمك5 ءاكفكم ارفع 2 عمم ؛ مالل ْ

 ا تصل , 4 نت دب 000 2( غ7 2 4هوؤو ( همس ؛؟ ؛4؛5 ؛ ؛؛ا/ إ

 : د نتا 2, هزه « ؛ذ؟4١ «(2 ؛1_“ 2( 48 2 4:5١

 00 وعلا 1
 0ع : نودغارلا (1) ءافلخ ه0 6 هيو ءدعو ع حعد +

 ا
| 
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 5 1 6 6 1 6 لا

 دويل كسك
 امهم جل

 00 - ةينلغ

 . م10 : زيمج بشخ

 ماش ات جاس 0

 ووو ف# «"كةوبعويمبا ال قواوط 0

 . هو : جوع. ه



 ( ىدجيا فاش ) مالعالا سرهف

 . عمو : ةيساحن ةذوخ

 . 17!4:غ)] ءذهحح ؛ اوم : دايامروخ

 ١١١ « ١54. : ناكروخ

 . 4١“ : وح نب ىوخ

 ,ه٠ءه : طايع

 .5م كافي ع امم : (نودس) ريغ

 . 44 + ليغ لا

 .61 1: ةميع

 4 ااةديض د

 ء موس موز 454 كلا د ديا
 3 1 ية 000 7س

 ج ه(-ا#

 قمل ع كلم 44 ع

 0 ا

 1 5 * هل .

 0 عك

 « هه © ه1 + 446 + قاعول

 2 هوال 6« ه15 "+ ه6 خقة

 5 هنن

 8ةلسكادلع ع نيزب راد

 دك (/ ىح) ةسارد

 .448(أ؟ #44 ع طه] « "45 : برد

 ويم ك  (ىد) رمخالا 01 برد

 .ك5ل56 64 44106 4و 2 45 : مالم جرد

 .5569 6 5مو : ربخملا جرد

 1١89. : درجتسد
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 106 لم ع ا : مرد

 . 48 : 5 ةمهو6#6 هد ةررد
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 « "ما 6 مالو 6 للا

 * 48م4 6 455 6 6غ ؟ه 4 مخك ٠
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 ( ىدجبل فاشك ) مالعالا سرهف

 .586) 6 همال : (1) ىررتيد ؛6 هلو ءام4) . م4. . مم» : طابق
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 ( ىدجبا فاشع ) مالمالا سرهف

 .01 : تيغر . هر 2 هع[ : ةمن ره رمق طابر
 . 5 : ةوهن س ةقاط عه نر . 4707 . كلام و
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 010100111001000 ( ئدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 .عماب ع و5 . وو : ةيقيرغأ فراعز ومو المع الاول ع ل1
 عمار نول 2 5ع. 6و : ةيصح هو ” 110 0

 نرولو ماع موع 4م 4-1 ١1910 46 ١88. : ةينيطتطسقلا ك ةديدجلا امور
 ناو © هوم دي غوت اطعام ءةربس وه هال هو. مم(. 84 : نامور

 . ارماس زرط : رظناو ء4 لرررس واب وأ امك( مح ع الع الك
 هوا رقم للم ءا١5 : ةينامور ه ع« لمنزل ها 146 1 6 اا ذل اماكقا
 .اه) ع والو : ةيناساع ه اواو عالق 55 ع ووو نعويسأل ع اهلا

 تا عوو 6 مرينو ع ممخ و مالع :!رماع د توون ووك ع روكا ع 19-2
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 7 ...٠ كو 1 . 6 هن فل : ىكنامور
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 نيوز 055 منجي ع١ ء علك 02

 يال دخن نإ 5 و .ردم ءروهج :, (ظ1مها) لحيد
 ءرواب و رر4 ءررال , (طنومانع) اريوغير

 0 ب ب 06 5

 (ينيي)

 كردلد ريب سورجاُز 0” نيا 0 ١

 .عرزو ؛عيح ب (5مسمع) ءزاث



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 تلفن اء اه ١14 555 51١:4 : لازلز ا و 5 د يا :.رظناو <« 451 ءالالم : هعفع تايبيح د 1

 ,دل : عمعزمز ءدلزال 12م4 قي 8عم1 - صارقاو زرخ :

 .[54.03 رفا , راع :
 0 . ١55 : الوهم « ةيرسز تم رو ا شاخشع ضن 7 21

 هم اع (نبار قالوز 1 7 رت / . قرود 100 0

 .ويي ع دعا همك ي 5ع هيأ نيادآيز

 .هءءءعايمكت عالق ( كتم ( عماوجلا ةدايز

 : هدايه م تلقالابنبز هربا نب تامدانت |

 عا 3 . ايو لكلا
 5 ير ١١م65هه « هم : نوتيز

 را نزع ع . هدر : 0! ما) نوعيز

 هواطتا ع دح ا“ : نسبيز

 .هلم: ىيص ريز

 015 511 .؛مل 41١ 4٠ : تاركا

2001 2 211 

 56 ءن) : ياس
 تنل! ذيع

 3 : 5 تيوب 50: (بمام) دم

 : رظناو ءرلو ءرمز : ةماسسم د ةيرام

 ء مع ءاله ءالي .الاكسإلإ . 4م : نامام

 ك1 د ا ففعل
 ءرؤهؤ المل -|وال 4و” مج ع4

 اأو عام ب اوم ع ل

 مولا يمك

 0 ولا ف دمعت 1

 41١6 ؛ ع ىلا



 ( ىدجبا فاش ر مالعالا سرهف

 .4985 : (0أ ىح) ةيجورس ؛ موو ع موو ول 4100 ابكي دع اما
 عيه و مك. : (ام) لطم 507 ا ل للا ,١ معو : (مدقلا ةنركلا مهوم) ناتسورس ع عسرلو هواي دو وي ودماو ٠ مك
 . ممو : ضصاقو ىنا نب دعم يووم  بروسكلال؛4 50 4 66* + . وح 6 و4 ع وه : (نبا) دعس عاومب ع مالا 2 فوك 2( 4686 ٠ مالال

 . م18 : لحم فعس امو . 4.7 . 7م: مققملا نب سريداس
 7-0000 . 4م : بيثملا نب ديعح . ال

 . ءاقناخ : رظناو . ؟١6 : ءادعسلا ديعس
 21 1 نع 1 8اس صنم ١ . 6و : (وبا) نايفس , و6١ : ةوهلهنم رتئالابم ع دع كلن عياد ء 4و : همان رغس . موو : طابصمو د كابس 0 هه رو: ... ةرافس , و4: طمعا ونمعم د تابكرم قابس

 0 0 ىح) 1 25 )847 سقس
 تلا : 1 هيلي عاام ع 48ه : ةنيفس

 مم ع نوم ءىكو ( همك : ةراتع - ةيلح : رظنا : 8ءهف 5مه < ةحبس
 0 دلو نيروياك ه6 6 قوما: ةممو# رين ريس

 نهكخمددلنك -ةطاقس | 6 وزو ءاررزع ء لء4 ع 63١1 ٠١0
 سا اني ةيكك ١ 114 تو لل راك ,

 ن6 اعلا ّخ : ا ةفيقس 0004 سرب نورا عجب دال كالا

 . 3 هروسر عم 6 ه5 : زالبل

 مرو , و6٠5 2 مها : (برشلل) ليبح

 0 0 ل

2 2 

 85576 4 مارق < ركس



 ( ىدجب ١ فاش ) مالعالا ىبرهف

5-01 

 ا كار (4ك رحت) ملس
 : 0( نيراطع ٠ قوس

 5 : 01) نيرايع و ندمت 7 1يلا ةيو ينوللاب نان

 ا قاط : رظناو
 . "هذ : (0!) نيابارغ و

 .148 : فرع نب نمحرلا دبع نب (وبأ) ةملس
 ؟ : (0) لزخ و

 .455 : 01) نييماف و :ةقلئوقرت# 0 (مأ) ةملس
6 

 ١ : 01 نيشافقا و
 ؟ ٠١0) ؛ء مك ءمك : (5ءكعفمع) قرل

 . "4 رصمو :
  0 1لزدلا  ©

 . الك : (6801ئ459) سديلوس 0 (ىزلا) نايلس 4

 . ه6 وهل ةااةيتي خس هيل عامل ءد0ع , عمو : كلل ديع نب 8 :

 ملل ن7 . 751141 قللا دبع لقاع ولم

 23لمال 2 ومسكت يح اهوبص ( 5ةهطز' ) ىبيس , هكل-هوؤالا 4 م"سو دب : (01) ىتوهمس

0 
 ٠ ١ كلا + ا ا 0 - 0

 راك ع لكك تاروشجإرال لور ٠ فرخز : رظنأو « 7188 « 11100: حمقلا لبتس وا

 .١ه6 ؛ )ه4 ءانالمب تكور وورد علل | 8 ىأسو ةنسا 1 :

 1555 لف ريآل . طيطخت : رظتاو ا

 . هلك 6 هوم 6 ه4 ::ليس 1 دوج

 : 096 : ناليم . ا مثل رمزا

 امك 1 1 تام 7

 2 هوك ؛ء هكر( همك (6 هملمد 0000 ١ ا
 جريع

 لو دال 0 وكف + ا|ةف : رو

 0002 2 (ن) 5 2



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 . م00 : (ىح) اريش "ل عب رلا تحت عراش
 راكيينملا ةريزجا : زظنا + ةريزجلا هبغ . مو100 : () ةيررهمج ه
 هدم 6 هو : رجش . مما : رمحالا (0) برد ه
 75 حلا ىدظملا (0) ة ةدش .هزو : ةديدجلا 00 ةكض و 0 5١م :. ههه د-.ةايحلا ةرجش .”78 : سيسمر م
 . م٠0. 6 : (0ا) ةبيلص م لير رووحوو. : نمونصه - ةنارث . ه.ال : ةبقع ىديم »

 . ه.# : (0ا) ةيراحط م
 م ناو الل همزإ ؛ هله 6 6

 عسر م كل دف دي 5 5 تاق ايوب لاك 60( 211 5 5 هيمو الك 54 . "0م : ىنيعلا رصق ه تا ار ىدرت ا , 5ىملعل للا ع ةنلما 0 ' ا ف1 ع ا: ةيوزغ و | . عنيم ىلا ء موه : سئارعلا »

. 
 هم 6 عالو : ةط . م86 : 0) ةيروصنم

٠ 

 1و6 هذ ع مذ عافاك هرعت (0ا) ماغ

 د11 0 497 61442 347 © همك وع ءابو م الدحالا 2( هك 20م
 . نذؤم « ةطاتل ١ ( 012 5ك 6 كلل 25٠6 نوح ع« ىلا

 لع 1 عوم يوهك 577 ع
 /ءعخ عمق ظدصول < طيرش 7 046 مو عو 0371-16

 1 2770 ضع ل كك <
 وومدسمك للك لكك ؛ء ل54 ع ل51 دوب

 03 3 ورفع ءرحإز ءدهمع ءدمأع

 1 5501 ىو مم 4 00 < 1-16

150 1 
 مبرسوو ع( موف 2( 660 ع2 64
 5777012 هلا كا 00

 يع 7



 ( ىدحبا فاش ) مالعالا سرموف

 ,كلكثا 6 )"4 عيت : ةفص . 01١6 : نولوط نب دم-أ نب نابي

 . 54 : زاجحلاب مضوم - (0ا) ءارفص ( عمك عرمرم 2 دز هوقو جه ب ةعيش

 .كالا « »مو ؛ ةيلقس ل ا

 ."”"مو .ء "البو : كم
 8 7 و

 اال ع دلال ع 14: قويالا نيالا ضلت (ص)

 مم ممس يس 6١ "54 تسرق ا ا

 موك ع موز ءاطإاول 6 معلب ل معو 1 : 3 يام ج1
 . شا دح ه4 ب

 ومر )تت لا 1 ع ا 0

 8 مط راو لع . .ككك 4 5ك
 . مك ع 0 سعب مئالط () ل 0

 . ؟ة؟ : لاصلص
 ف . همه : نايك نب لس

 . ١06 : 7ت2* تتهس قورحم و نايل 0 كل .: بويأ نيدلا مي
 + 418 : 0هؤؤر 0عدعكه ج2 د ىدلص © بيلص + - يب 3

 اضيع( فسرت الطايف اناا ر 2901 ل ع ١ 1 . ول

 ا 0 علم
 5 . جو هوو موكا هذ و

 كاد رول تارا

 . فرخز : رظنا « 58ةهئانكله < فوكعم بيلص

 ل 03 ايدل : ؟هانكووزع تك (دقع) ةجتص

 .؟5١إ كحكإ حلوو ؛( هالعوا : مم

 | : رظار,ع ه4 ىو سس د وال ب

 .فرخز

 2 مهوال ( مهمك « 53

 ءلوزؤ 4 داع( ه5 : نلكاعم < جيروص

 - مس 220654 © 44لال 006 خف



 ( يدجب ا فاش“ ) مالعالا سرهف

 .همز 6 هكال ءفقا : (ىوك) ةقاط : رظناو 6 54٠9-540 ورمع ماج ةعم وص
 + ١44 : ) ةينحلاو بارحملا 23003 د ةيقاط . ةنذئم

 ,جربخ قرف ع ممك و مالا ءلالك ءرمكع ءرال5 0 000 مؤ: ىيص؛ نيص
 ا 6 ا ا « ار ا ا 9

 . 40. ١89 : سوواط

 + عع ع هد عمم : 0):كتاط (ض)
 .ور)# 6 هزل ء4مك 6 5494 : بيبط « بط 1 اة
 تل 3 ل ماو ىنكأ] الإ كني غ حال : 01) ىريط ( 107 ع وج: لف ا هنت تا حي رش

 9س بع ودا ٠ عزز : ذدرممع وناعم < ىمجن قبط - عاب : ىفئاشلا 0( ماما 1 يّ ْ بلا ديو اح .كجك 1 هام ماج مع مالا

 ا هيرو . ١ : ناوساب ناخاغا و
 هجم ْ ا ه0 4 هال دحلان

 777 . موو ع مو#م ؛ ةيلبط 207 0 رقع

 7 9 منه ةيقارغوبط / . همز : (ةديسلا) ةكتاع ه»

 2 ١ 01 عورب  طاطسفلا بي 1]| 1595 < 5 هوو هون . ( خيشلا) سنوي م
 | ا نيعرعع عال ارماس زارط مهم : ةبرتالا طغنض

 ع مر5 4م : لوألا م ه . 4مم واع مالر الت ب هلط د ملض
 5 ا يي : قاتلا حا » هد . 168 + ظاسنموو - دومملا ندب عولض

 مروح . تلاعلا و

 كي ل للك :
)2( 

 5 . : اد 2 7 : كيفن ل نا ا" 5 1 57 لا ا ء دير 638 6 عوف :  اومع ص قباط

 ..نجآ : ناو “1
 ورطة سورس م



 ( ىدجبا فاش ) مالعالا سرهف

 . 5110 : مهجلا نب هللا دبع . نبل « قوبأط ء رجآ : رظناو : م7+
 .ه١٠ : ريزلا نب هللا دبع (28)

 .1؟١4 : دايز نب أ دبع مث : ا ىح ) رماظ

 . 3581 6 888 : حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع . 748م : ىمطاقلا (01) رهاظ
 < مالا ع "584 6 مال 2 ضاط ني هللا دبع . سربيب : رظنا « سربيب (1) رغاظ

 .كلوء ةلو4أ مردزب ع مالو 1[ بز اكن كنب ءجو و طممتمم - ةلظ

 . مها00-مه8 : ضاعلا نب وربع نب هللا دبع ةييكورال ع 2097علي : 3

 . ممل0 : ديزي نب للا دبع 2 5417 6غ 418 - 7 2 0
 / تي 9 01 1 1

 .ةهلو : (وبأ) ىعيعلا هللا دبع ' و عع عدم ع .؟ ةال- يعل

 . هم. : (وبآ) ىرسلا هللا دبع ه5 6 00 م ع ل
 0889 : ةياقب نب حيسملا دبع عمرا ءيكال افا مد 5-7

 « م05 « 184 2« 4-44؟ : ناورم نب كلملا دبع ه1 تتاونشل د ينس الا ١

 8 اقي ل اللول 0 كا 0 ا

 . هوه : (0| نبا) ىربع

 ١ال* ع )54: عماعلنصه ٠ 08*17 - ةربع 0 .همر : قدي

 . تلاث :هذافازكا نك رقفكي# نقتل .٠  كه» دو

5-6 3 
 "0001611 <: ةنلع نب دمحا نب دمحا نب ديبع اا 2 0

 ع 527 2 مالك ( و :  ةشطاقلا مع بتع

0 ' 
 لما ءمالء دمع كال ء وم : نافع نب نامع ١ :- يأ

 .كها ؛ كد عهوك ( ةك4 6 مفاالا 5 هايف

 706817 ناودلتما نب نابع

 ءرمع و رردو و م4 . مال : نايع لآ « قاع

 هروح طكدمعي 80 ءيعق هدكح

 تاتعرام عقد مرر ا



 ( ىدجبا فاشع ) مالعالا سرهف

 و٠ # ةملظملا (1) روصع ءوفال ءرقال : رويمسل؛# ع لالال
 نويل ىو ن < سل ملل و4 6 #0 ىطسو م ءاومع 4 زوز( زوما [؟1-4 هو
 د رك شفا ب ينسق 6: اوال 0 اذه ئ زوم ع لوأإ © اذ4

 . ٠.٠١ : ]ومنط د ةدافع دل 1 ك1 017 سلال ل ا ب م

 . ةرغ هى ماظع و موو ةيوودجام كا 6 ؟النؤ 00

 . 51م : ةراطع كوت ف ير ف شخ ف شفت د ايدكب
 . ه# : ىربكلا (0) ةصفع ' نمو 6 و7 4( خولإ 6غ مؤ 14
 9 . 509 : مقان نب ةبقع وموال ا عوز 2 مال مكر م65
 ى,ورعو ءلزو ءلا4 ؛ و" : ثمحبنط دع دقع 2و أ هاواي وشل ةحجاتالاا
 يالا ٠٠١ زق ب ايوسرااب ع عا اك# عا1ه 2, د4دوؤ 4 ؛ملال ؛ 4ما 2 ؛19نك © ؟ 51

 00 رمل ع لا 6( ٠١ « ةقكرع ع اوكا 6 مالا[ هب هس ط8 7
 تن 010001016 2 هع عم ع ع4 نامل جل5 كتل ع كدا( هؤالاةمذك

 يعج ندا 3ك ف رب تت ل . "4 و 1 6 يللتالا 8 يا
 3 د ةءّيكه 6 مهدذلال ع مكل © ةةو .٠ دول وسما ناكل و تاانوزي 4 ١

 رسب . 5-110256طمع -< سرفلا ةردح دقع  ةقاارغ .:. رظناو+: #40 .: سئارع ت7 1 5 ع هك
 "000مل ع 10ج 0 1015 1 . هم. هلؤ6(9 614 6 45 : شرع
 0 ماع ع ابد علال «24زو « لامادو ةاعس ع (فرعز) ٌقرع

 5 نمت شل ة0ابب -2
22 

 هال 0ع ع

 ءوممسعمم . 45 2 ممال : للاي (0) زيزع

 اق



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف

 81/1 . ال4 ءرقق ا غلا ع ه1 . هم : (ا ضار) قيئع
 ءاوقك ٠ 488 « ها هاش ؟رانيقلا كنتم 16 مههع - كااكف

 ,5ه1-كد١ا' 2( كت ؛؟كن٠الا( ٠٠< 46 ةهؤح 5 : (1) الع

 .و# : 0:06م د لماك دوبع موه هانا( قرح بكرت ]106

 2 1١٠6 +51١6 :  قةينمعطعل س ىرادج دوبع ٠, 4م : بلاط. ىلأ نبا ىلع

 ,؛ءقاع مالها |[  ء*وا6 ما 2 "117 :لييرباج ريلاو تجب لع

 168 : ىئراوسلا دومع 7 ا 6
 , 788 : قوعرئدومع . 651 : ناملم نب لع

 ءارال> . >6 ةطتلب < ةيصاث دونع |[ ١ . رج تيوتا هامل
 2 ةاذتع 816 2 5 ا ا "نه و اس يرم

 .5 6 40م ء الل

 . م5680: لحن دربع

 2 ١١56 ز١و ع وو : الاطع د بنع

 . نرعز : رظناو ©« م6٠ 1

 .ر؟لو :  ولكأموو -ع ءادنع

 5 ؛ 00و دروع

 0 وع

 : ( مصر ةجسوع |
 : رمح سوو

 , هوكي معن. همل نهرو . عمم : باذيع
 ءاا جوف : رظنأو © 5١ : (لوسرلا) ىديع

01 



 ( ىدجبا فاش ) مالعالا سرهف
 117 و بس يب ب سلق و سس سس سس

 . هال ء ه5 : دارو ةيرق - 00) وأف .هلح :؟ .تاورق ا
 . مم : ىنطافلا 01) زئاف . ه١ : (لبج) ناوزغ
 , ممل : ناتاع نب (01) متف .ا١م656 ١و9 ؛ الو« هو : ةنلاغ

 6. . 20“ - ةوجف . م١0 ؛ (0ا ناطللا) ىررغ /
0( 

 اسير ع مورس و هاب ؛ مهمعم» سس راخق
 (نر) |

 92ه (برثي راوجي) كدف

 : .هر4 : 01) تارف
 «ت نبع : ا 5 0 .".ه : راجرف ' ءادمالء مخك(. مك : (طوسطتمسم) قراف ووويصسم ٠ ل د , 581 : (ءاقناغ) ةرفارف : 5 - 2 2 . همك :  (الوصتعع) هييتاف

 0-5 : 9 6 هم 6656 456. 4١ م8(. 898 : سراف 00 . عز 4 (رموسومم) نوسوجرت . 6 20سوؤ ريع ل ع حو :0) ةدنرت مع ع الالم ءلكك ع 37
 : هيب نصرت «(مخع مالء4ما5( م١ ع الولع ا هك هي 5 ه4ققةاعان) : شرف

 10 2 094 6 1465 : فرغت ءهردل ءرووءرودالء))+ ءومعفكال
 0 ا د ىيريف كوع ع د علمك القل ا
 نادي عم انني 3 0 ل د شل ل ملل لاطلا ا
 ند دك نيك ءروز 2 مالو( م4526 7ء) ءككل ْ

 010531 > ةناغرف ءدويك يمك ءتلاب ءكلك عشت
 زر 10 اال ا

 تو ع )م44 2 ١4) 2 1١١ ءرتوت ىطاف

 599046 2 معو:مع عدل عنز 4 ١:2

 0000 4 ع )682 ه١

 ١ , كملو 2 أ م١8 ؛( ؟ا/و

 81١ و 200 مم 6 رب ( 00
5 

 تا[ ووو عب رينو تى ملم



 ( ىدجبا فاش ) مالعالا سرهف

 1 .هؤا(ي« هحو 2 ؟؟1 : نانف ء تلك 2 5ل4 ء كل + هؤؤ عوز 1

 , 019-150 : ليكشت نف : رظنلاو ء دكو زوو ع هؤمعوناواو#و

 .95 25م : قدف . ملا .. صم « عئاطقلا « ركسلا 0

 1 .ت4ؤ 6 هاله : تكاراتاك قدنف 2 07 غوص - ةيتسل١ 1

 ا .هذ١م : (وب) رهن 5 هه ل د

 ' 2356068( م56 4866« مال. : ةيقف عة_اوف 1١٠١4 «٠ ءا١٠1+ ؛4؟ : ةاموعنممه كتءاسقيسف 22د :

 . 6 < عزب ع وجع ل لاا هدا 1 _

 , 5٠6 : ديسلااَن و < هكم ءمقع « هرزئال ع هرذك 2( ع5 ص 8

 ؛ء١1ال 4 1٠١ ؛ ؟رحخ م: ؟؟هعصممم نامررف ل 6 يت تصب صال

 4 ب ل ل ا رش ل كل نيالا ل ل لل يل هب

 رولا ١ 1 ةحح هناا واب ديوربت طربا ميو
 ٠7 ا يجو

 0 ات 2

 ال

 د

 : رظناو ء همه ء مرح ءروك 0 تين

 اكلة ريح 3و رج نه اوم
 01 رع عرس رمح
 . هلا : براق ع درع 0 ناعم 51!

 . مها : ىدهملا نب (01) مماق

 4و ارك هوا تاه
 3 كال ك6 2 اة



 ( ىدجب أ فاشك ر مالمالا رهف

 ع وؤإاب ا #2 ع لووك ؛ 5١ال 1: 44 ءركدك ؛ رزو : 6عميعمهب 8همص - بلاق 5
 ع« هوهلو. اجا هن وا مالا يي ا ع ا . ةوبع : رظناو ؛ 4١

 ناوزرمب ؛ه ؟ءملكلاأك ( ه5 ف هوك كاتم هر نقي دال 83 00 ةرعاق ا

 . 0 - مر ل ا مووسووو ب كلو - ١ ا
 ء جةياي + 885 ةيديلصلا ةبث - نر د عىل مالو دس ؟الاسكالا ا
 . هكا : 5طمللو# 2. - ةلحض ةبق روع رول رورو امك - م4 ٠

 : . 811١ : ىروفلا ةبق عبر ا, ميك ملم م.ل-55
 0 . مم[ : ةيمطافلا (0) ةبق 0 رموجبسجوو . موك . مزك ع ملل

 اهو ما ه0 ةيبدحةيق ء جوال ع وو 2 موو م مم 2 م16 ْ
 "نس يي يي د عوبزو هةقيدادبقالا ةسردملا ةبق عمك ك ا ممل ا ال5 ملك ك1 4
 .ةمه 6 هزو ؛ ؛4م5 : ةكبشم ةيحلم ةبق ودق م هروب + اوال هو 4 ايل :
 نيكون . 4ع : طفطاعا 2: - ةملفم ةبق را ةملك + قمح :: رشئاو 1

 يبس ء٠56. 2 4م, : ةنذثملاةبق .مموه(2 ١مم : ىأبياق
 , #52 مانو جدو هبق . م08 : فقو ةجح ه

 وح : [ههيط - ريق .55 6 586 . همه : (دجسم) ءايق
 22 رظناو عمور هذا ء هال ءمه و البس و ءوم 2 4١ : 2مم ت«ةبق /
 7.18 ء-و4# مرم ةديسلا ربق ١1- مف ع2 م5 ع 1ا/ل عي ١1١ 6< 1 ا
 ييرلؤاف ع ١ ةالجيع 74 : ىطبق.ع طبق يورو ع رروز كالو( 4و 6 »دل 24 001 من4 ع لعق : ( ةلسسماعتع) سرلوزرم ري ء دفع ميت مق قاكك رع اوكي 2 ون ْ

 8 عب هططق 5 بيكورس 6< عزم 0 ا مع»ع 2 7502 6 القل 5
 ع اهمك + هاله « .هيمرل ع 45 03 4ك ؛ 3 ل 0

 3 ل بع "0 ءمعما هزك
 6« مما « 7-5 همز 2 هوؤ ؛ هوم(« هأذك

 4 ؛ بعالاو 03 5 كيم دليلي



 ( ىدجبا فاش ) مالعالا سرهف

 «ءمم غلاب هوك امال نى عا : (01)) صدق

 0 ا ل لي فرك 3

10 

 . 6.4 . انعوي () سيدا
 : ةنايج : رظناز 6 ه6 2 ع5 « "6: ةفارعر خل

 5 ةوزجمور : ناومأ و
 : ىعفاشلا مامالا ا“

 : ا 0

4 7 2-5 

0 

 01 6 7 هب

 هذ ةيوص

١ 

1 1 

 001) رمق

 5 2 سودس ىب ةيرق

 2 217 وأنلا

 5 وأ عج عة 16 46 اج "يا 1+ هاهي ذ نكورلا

 ةجا را كا كب

 ءوخ اع 56 : (ونب) ةظيرقاا
 ةاغ لان لل

 .118 6011٠6 : اكيليزاب - نطلق

 هم :*ةيناتتعلا ]

 لكل هدر الو . ع مب . ةينططست
 1 رز كي را تارا تقيزب يح رن

 مالا و لا رد 2 لس طا المل

 . ةطنزإب

 .ا١م5: رمت - () لطدت

 . و4 غم. : ةيمالسالا راثالا مسق

 . 41 : ةعءعط د دنع س سرق

0 

 9 ىلع يعمق

 00 + سل[

 مل م ا اك

 1 ا د 0019ا

 انا ل ود
 0م 0": نشح -

 وبول عر كو ءدكك ؛: صيصالا م

 رققا تام م تم كا ا

 قوز ازا عنو ءرلكك
 ا 0 1

0 0 

 « [هأل ؛

 : رظناو

 دبس روي سس برمي



 ( ىدجب ١ فاشك ) مالعالا سرهف

 . 581 : دادقيي روصنملا رصق 2و١: 59556 ١1م1 : ةنارح رصق 5
 .هو٠. 6. ١1م6 : ايثملا ء ءلفع ءمم : فرملاو قرشلا ريغلا ه 0

 .ةر١٠ ؛ ءانلا د .كفم > : نولوط نبا رصق رظنا ؛ ناديلا » ركنا هدول 6 عوبم و حبو 6 نأ
 14١ : سيجموتلا ١١89 . ٠ : نشيلكويد ه»
 0767+ هع. : نيعأ نب ةمئزهأ ف . هيا ناةقولا ف
 ىمووه ءىرور .ء مه : ماشه م نضخا : رظناو : ه8. ء هذو : مورلا »

 مك ؟لمكور ومص ءوقو : نادرو نبا هد . عمشلا رصق ع نريلباب
 ندر ةيفيؤاوال 6 ٠١5 26 مه : هرمع ريصق .هكع هروح هلال. : ناتيفرع و

 حلووو نرومع ل ال-ل66 ©( 14 كا ماقال 1 ريبكلا ىرشنا (لاز د 3
 كلو ثمل :ءموثاب و موف . م44« م١١ : ممشلا د
 تا نممرب عررو ءريا : مالم - ةمصق اهل ب 1ك 8

 1 .ةهواب ءم.. : (0) ىعاضق ,ىموشلم 1و هب رك تااكالدب قيديكا و
 جس اعدولإي عود ع 5ع5 : 01) مئاطق .« مطههحرإوم ؛ء ١54 « مه : ةبوطلا م

 5 ا ا ا ب شي ف ضي 5000561 074 عيرزواكر) عالة ق لوا
 8 سوني ةوموك 6: مة 6< 564
 11 ل

 . مهم : ىفاديلا رصق وأ نولوط نبا » 1
 نا ( هي ءورف م عجب ءاععقا ' »

 تكحو ع دوزعو مالا ع فدك 6 هعمل

550 2 
 . و قد 1 ف يرسل 0 0

 يتلا ورعب هاج
 . موو 0 موو : ناورم نبرمع »م



 ( ىدجب ا فاش ) مالعالا سرهف

 : ةرهاملا < ةيمطافلا (01) ةعلق كيا ع, لاا

 : رظناو ع 455 : عوريع عوف

 ه 114 ةنهك 2

 يرحب فرم ءضر# : لع دعاها ع
 راو ىو (1) ىدنشةلق يي

 . 7 م جاو رملا ملك

 ةروال فحل تك

 . ةرهاقلا

 : وو ةدولاو م ةهقالسفا

 .هلا ؛ همال : طم

 1” رجوع مع ينم 0

 . 811 : (ميلعت بتكم) باتك 1
 موو ىحك ا ةرعزز تاك 1

 معا عزرا مو . كد ءالومو ع ةباتك

 .هوو : قلارسيت

 ىلن زيبلا (0) رصيق
 .ةم”6 5٠01 (وتب) عاقنيت

)42( 
 . ه5 8066 : لوباك

٠. 1 

 .ء ؛م"“ 2 ١؛5 :. ةلاملنلللمه > لرباك

24550551 17 

 هلك رس

 . رزه ؛ قع هقلو» < ساتناكالا م

 200 عموم : لكشفلا ىناك

 * 2 مة : قاغرفلا (!| نبا) بتاك

 . هذحك : (©مامت#6ع) ) ريمرتاك

 ومو . مييسم41/ : ( همعدممبو) انوثا زاك

 كا

 756 0 1 وشو ئديمحالا نرئاك

 اويألا 0( لماك

 : رظناو « 050 5-

- 

 . طخ : رظناو

 , 801 : ةيليجست

 11 ةيطاؤمما و
 ءمووكع 0 ما : ةيفوك 7

٠ 



 يي

 ( ىدجبا فاشك ) مالغالا سرمف

 «#مز4 . م١ ةيبرملا راثآلا ظقح ةنجل تاسارك

0 

 . تاما : رافئا ء الكا رك

 7١4. : ريوستلا ةيها رك

 . 555 : رباقملا ءانب ةيها رك

 .86)4 تامو5 : ءالب رك

 ناويا ءقاط : رظناوءا5١هءل١5 : (0) خرك

 ,(2 هزؤو ء ال١١ : 5هلعهتهل - دربملا ىمرك

 5 ءارطا تب ةققيا

 .1610 : كوكرك

 . ل51 : ءاشئامرك

 . م00 : كورك

 . #36 2 و9 : (0ا تيب) ةيلتيرك
 . الإ : (ةطمافاتع) ىسيرك

 45 ء 44 2ع :4١١14١ (مموسكل) لوسي رك

 توض ءانض فس 1 عا كك نا: ف دلل

 «هللؤ 4« ل2 ال ء الل ء الك عالا

 عادل هب زك 1-6

 «2زكإ ؛ )هو 2« لهم« ١6٠ (2 ١614

 225096 6 4 كت م 4

 لرموز لوم اوم لم 81 الا

 نروسجرمع ىلإ ءرءقء لعد علك ل#

 وزب ع رع اكرر ءكرلك ءاطلال
 نيكسرررو م40 ع 7548-6 402

2 0 : 

 عخوارسلاو عموم «ن 6 72د م ه4

 عه دوويسكبلل ا 51# 42 5411 6 04٠

 "ه6

 . ناويا : رظناو ء 8456 1١١67 6 1١818 ىرسك

 .؛؟١ : (ناردج) ةرسك

 8016 54 6 5164 5 6186 4 01 ةبعك

 برك شال 0:6 < عواو 6< 51 6 /##

 ىطمزاو عمو ؟١514-5562

 . ىكملا مرحلا : رظناو

 ردو و )55 6 856: ( هلهدولع) ىكيسالك

 .٠ كال

 قا 01 ىلك

 ,عهؤ ء محمي مم : ىلادلك
 . وهو ءاذالا ءالمال : ظعهست - ةرك
 ل ةوال عمو ع مرج م6١٠7 سو1 : 01) ىدنك
 . معن عاهرعال مال ع ممم : زاك

 "تمون اج وجم يولع ولا . ةينك

 + اللا عب 180-1637 << ١ه١] 2« ١4

 وو

 عينا يدا 5 نبع 00١ ع 0+

 71يوم توم دفيع عدو
 "00 .ءءءورف ةيئالال ةافالعع 4.4 ع م

 نمر فلك ع دعويسكماو ع مرح
 ينسج يونا 70

 2. ةيينل لا: 2 هنييسسحي رمل. . دع

 نص

7 

 كه



 ( ىدجبأ فاش ) مالعالا سرهف
 0 ل يببيبيببيييييبييب اباه إال ليليا 8

 21م4 2ع ؟عؤ 2 مال ع عل : (01) ةفوك ٠ رظناو غ 1, :نءوكاتالا لتاريخ و

 244 6 عنق . ىسيلاك ةجوخ عماج

 . ١١ ا : 1©( هووئانصت « مويسرل وك .8١1ه ؛ *١١ :.دوعسلا و 5

 ,58] 4 4108 6 ١510 : (ةكانطمعا) لئوك ٠ءككل تولع ؛لرصام سعع كيما رثنلا و

 دع . #5 : (©نلاءلل) ليبيرك ٌ ” ا ما 21

 .اد6 رايك | ١ مل رزع هي - 1

 نمو 2 وتو سينوغل ٠ دس

 « 4مل «4مه.« #4: (نيدلا ماسح) نيجال . ال ءراعم ع مالا ا ويجي دين ف و

 2 عولال ءديوك ل عوع ع دعحر كرك ا ء.ا١# 2 185 : انفاريو لات د

 كلو ا

 والم ع امكل : (01) : ةيقذال |
 هج

 اممع معاك : ا( ( مال ةنتكمدج او

 6« 5عز 6 هلك © 4 (ةهصمسصعمك ) سنامال 217 :

 بباا[م تال ىورتل © كا ن0 | < ياحب

 كم عوج عديم. ةكسل-همعك عال || هرغح بفك
 ء ال 4 < نفع كغ ءيودك 00

 دقق 5 5 م ١

 اللا 2 طلسم نك 00000
 م 0 تراس

 7 نيو 2 7

 1 لانْطا فل

 : ةنل
0 
 "لا

 ا

 ملك
 ع



 ( ىدجبا فاشك ) مالعالا سرهف
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 : نووآلق نبدمحم رصانلا رطانق < نويعلا ىرجم

 ينال

 : 49707: سلجم

 . "هال ؛ نوروالق ةعومجم

 .878 : سوح

 « امو ءعؤأالا مكه (ءالآ : (!اوبأ) ساحب

 ٠ ه4 4 0 د ةهريززإ 6, مه8عو ع غم

 تالا "ل

 . غ ايلا 5# 00 مه بدع

 كال للك46 تلال ع 756 + .ااززع دس ويسسسم#

 6 1 م70 1 | ] 55

 ب44 4 عوماف 4دعاع غلاك 220
 2 همو4 هقفو 2 ةؤذك ©« ه4 « 05-0 8

 مي وو تعا نددت يقم وم

 .ءاابيغ اور جمع

 يجمع مز ءامرعن# بكلب 1

92 1 

 ٠ ةيطورخم ةينح : رظناو « دعها« ةنبو

 : ةيضئارقن
 + لصاج. ننزل
 . طيطختو ممر رظناو ؛ ع.04 ؛ م05 : ططخع

 ._ل8 64 5556 ؟4١ : طوطع

 51 : (ماحلا) عل

 : (هيعتمطمم) (1) نئادب
 2 نا 3 ل

 .؛4ه١ : لخدم

 ( ردم ةكمسمماسل للمصمم زراب لخدم

 . 8م 6 ماله : سردم

 ©« 58]) ؛ 7414 : ©ملاءوع - (ةينس) ةسردم

 كاييطا ب يجدأ ب نلت ف لا ف كك

 فك يعل

 ١ لا

 : ةيواعبقالا ةسردم

 . م64 : نسح ناطلسلا فه

 لا

 فلا نذل جت 0

 00 مل : ىررتلا»

 75 ٠٠ هزذ ٠ مهدي ةيلئاكلاجو

 كنب ا نا ال .

 . (نيدلا حالص رصانلا) ١ كس
 .: 56+ : نووالق رصاتلا '»

 « .زي»

 ع



١ 

 ىيجبا فاشك ) مالعالا سرهف «

 ولا هيا كيف ع جوشم (ك5درلم (2 +5١ ؛ تلهع - جيبذم

 اج : رظنا« دجسم اق
 +اةيمكلا : رظناو : +ها0 : مارحلا (0) دجسم و اح ع لمافلا از بات"

 . ةكم . مللف64 6: مةالشصاوز) ؛ ؟ءكؤ : ىلا » ع

 06 د ةلظسم .15م 6 ممم مالك اتم 3
 .ةرإا و هو 68و 6 66 : (01) ىدومسم .ء ميم. مدر .,5كدكيك . 546 : ىميشلا

 .. ”ةدينوظش ال دا هزل اس ل
 55 0 0 20606 داما ع للام 6 ١ د ا تاكو
 0 رعب 6 14 2 1108 قرراطتلا ف

 0 2 .*:؛٠ : قرشميلا . تيب « لزتم راد 8
 8 “. 3 . نياع

 ا ا هي 2371 مو / 5
 8 مهم « راثم نصح « طاير : رظناو ؛ هما : ةطبارم 7

 18 ع موف موت ءمذول , م40 : دلخم نب ةملسم 0

 أ” 27 ا ا ' معمم مالال مالك ١ : كبدا
 5 ع .ه6)8 698 6 ه8 : فرح بكرم ١ ها و دوور ع 601 جا وب موا ريدبنهربنا خم“ 50 ومع : رظنا « بكرم حج ةياقولم جكلالع : ىنطاقلا () رصتتم 52017 َْ 1 7 ! / . 1١ 2“ يحرم يبوح كح . 4و4 : ىنايعلا () رضتتسم 8 5 0 2 0 عءامال5 . مالا : كي دارم

 5 5 .؟ 3 0 1 7-10 , 4 : راثآلا ليجست زكرم 2 . 48: سوسم
 ١ 7-0 60و44 6 هذؤامع : ىفترم ذ - سحايب رعب ءرووسلال عدم عت ِ : 6 35 . م. : 5طمممامه هعماتع - قيوست زكرم دوم رع 1 5 كا - 2 : يرو -

 عه ع146 . ١9601١15 : ضاحرم عمير ويوم 4 ل02 ع كاعما

 .. 31: وتم ص لح رم
 - , ب 0057 2 طر نا © اوك ل

 7 وهم ل : 7-11 (رنب) ناورم :

 ل ع 6 -
 95 هوقو ماؤفك 4 هلل ء ه9 : مكحلا نب 5
 5 1 : هفآ

 5 6 مول : دمع نبا3
 , .ةفرعز_. نظنا يي ولسا < ةيليت ةحورم دام

 0 50 1م 1/156 ت ىح ورم

 . ريق,: ,نظناو 4303 : مرم



 ( ىدجيا فاش ) ةيبنجالا ععارملا .سرهف

 . 117 7 اهو قا احنا و

 ل ه7 + كيلي ق نسروللخو

 ..04 : مز صقا :

 نا حابصم

 . ”م90 : فحصن

 , ٠+6 : ةديدجلا رصم

 .أ؟ا 5 5١ : (ةردطعسم) ستاركيل , . 11714107006 الا ب ةيفرعرفلا رقم

 5 بيك14 + 1٠ ىساسلاة وطبقا : نظناو © س86 ع مع : طاطسقلا رم

 ع و ب مع نييسصم ىباينلا .ممتنملا | «ةعزؤرخجلا رص( مئاطقلا « ركملا ء طاطسفلا م

 2 1ءؤ 2 ةىلدم ل 1 . ةرهاقلا رصم ة62قز

 نولي ل انك 0 7 0 ' .. 0 هر : ةرجاعلا نورقتلاا 00

 . كمل 6 هاف
 1 .555 64 552 + 101 2 ةعدقلا_.صم :

 ..)4 45 455: ىنابعلا (1) دضتسم | ف هيفا ج يس
 . 516 6 6 5 (1) دمتعم 0 ةبطم 8

 و ليي ل ا ( ب بهو صك ١ ندعم : 4

 والو ع« واعو « "55 .

ظناو © م51 : اسم
 : ما ر

 . 508 : ضيداب نبا (01) زمم تينا هيلاري ذب <

 7 بيكا ا نردتو © ١ : تأ نذل 00) لك | 7

 هلماززإالا ى ]50772 7 06 0 د م رباح

 . 48ه : قشيف

 . رصق : رظنا ٠ (1) قوشعم

1 . 

 2 اور ا



 ((ىدجبا فاشك ) ةيبنجالا عجارملا سرهف

 , م#» ء م6. : (01) سقرقم . هماإ-هول) ؛ ملو : ناوسأ رباقم

 . م١ : ءارهألاب ليتلا سايقم . هول « هوال : ةيئامور ةريقم

 جربو . سوم . ١0م :ةضورلاب لينلا سايقم ع 4مم. عمو . مالو. ؟١4 : 01) ىمدقم
 للوإام عريووبب «يويرؤك(ع ١86 عذ4 .هؤل-هوت ؛ءهؤمون ةهمالا؛ هلا( 6 هلا

 هال ب كدب , 50د هوك 2( ه؟ال-هؤت 5 مماجلا ةمدقم ف

 .هو58 : بمعكم .ىوم : اينردقم

 اورو و6 (كردوو او ةالسهوك ا. عمدا ةكم نكح ء رعود اع ا: 8م12©من1ع د ةصنرقم
 نيمورعمعوو مالك ءه هيله 6 "49 « 5200 وا الا  يرسا 7 ند ا © ف ادخل

 دس فره مل اا رملا ©« م4 «عادوأ]ال 6 4|ةه ع1 «( غ4

 يعزز هود . ؟.0 : (باتك) بتكم <« 86هوو 2 هوال ء همم5 ( #45 ع 5٠

 نا : ل١ : ىروغلا م ء ةكق 4 هذي من ةوعرف هكك ف مو 8
 5 . #4 .: سيراببرشةيلهألا 01) ةبتكم . ةالال « هالو مالا

 : :ةيروو ىنابعلا 0) ىتكم . "مو 2( مالو : ءىرقم
 7-5 . 51 : ةكئالم عملنا ع موك ءالهز .ء #4 : (0) ىزيرقم -

 ع او ويوزع ركع د : طالم و مز ع م لو ماو
 9 4 قلو د: حلم ع ورسول ع مور . لاو ع 14

 تور“ همه اوما ةعالا 000077 ه٠ بعلم عووبسوبجمو نومال وو ع موا دعوم 5-- "يسرا 4هو 6456 : ترويبلا تاقحلم 1 2 م
 نوب و مهوطتط عع 2 قامور بعاع 0707و ع عراك ع طعالذ يك 0 ااا نادج < رطل تاقروب اوبل اوك 6( او اك

 / جنه ذاب 9 رظناو © 883:22 فقلم | 281005 -ه.و <« ه.م 6 فم» « يفرج .

 ش 35 (بهذم) ىناكلم 3 45-011 « هلال « ه6 ؛« ه4
 . : تاويل تاوعو عاوعالا ع هجم ء الا
 0و5 هوم ه4 : ع موال 2 هذؤوكو 2( هذا“ 2 همذخ «رهمذل
 سر ل ا ل د ا هذه
 , ا هوحخملل ء كنا 2 الك

 ءمكمالا 2(« مالو , مثال : ةروصقم
1 

4 - 

 ةرلرر اا (...٠١ 1261: وربع عماج 0
 1 ف . «0+ : ناوريقلا عماج د
 ماع رح : ةبصضه « لت « لبج (01) مطقم

 مسسك»و ع 44# ع ١"

 هي هج شما
4 

 00 14 . عمو ع عهد ةدمومنه



 ( ىدجبأ فاشك ) ةيبئجالا عجارملا .سرهف

 41/17 6 م12 هوي مىمح و

 . ه١ 1 4 45لال ء 48م 2 عمل

 اضل ناضل 2 كح

 ,لوهو ( ن١ عمه : ةرؤاتم

 < هال هايم ع همم : ه4 : ةراتم «. راتم

 ١ اطال هدو ب ىو يعل
 : ةلذثم « طابر : رظناو «اة5: 54ه -

 , م7: ةرضبلا مماجت ةراثم 5

 . 68٠١ : هسوم طاير . ع

 عما ةعم وم . قرشلا ريا ر
 .5ع4م 1: ةضحم » ا

 ركود ع 5410/0 6 545 : هضوع ةنيدع ريروورسي# ب

 1 و نرتعإنملا”110ةجينحيا

 ءدسام اعجاب 2 4و :. 2نلوزع د ربثم

 ندوب 6 وولي عيومع عةل] 3_3 انكم

 : دلو 2 لا 2 3

0 . 
 قنابملا () قل قيوم

 . رمق “زنا #1 109 ايئم
 . 98 : 00| ىح) ةريثم

 8 : (01) نو جاهم

 . ه8 : بهذلا دهم*

 م مهاب 0( ةيدهم

 101 م م 0س

 علل و عملو عمت يول 1

 2 ؛#و © 4. , موو عدصوإ ( عرس

 2 54556 576 كارلا 4 1 ا

1" 

 : . 506 : تولوط نبا عماج سدثهم

 "" 07و :.قارصن وه

 "ل عماجلا رخؤم

 .ةمز هتيم و كعم دعو و نذؤم

 . 5519 : ةلمانععوونع - كمروم

 ءلوهووز ءففت (ةاهدس هاو: ) سولو زوم

 ني اا
 0 "ضم

 ءركفي زكدحل م لتر هك ءلكعب

 كفا ل ل 0
 7 ةليل.

 10 م اك»#

 10 : اغب نب ىموم

 : اة ع رفاط

 ذي



 ( ىدجبا فاشك ) ةيبنجالا عجاركا سرهف
 مظلل تت تتت-خطُإ7إ7تتتتاتاتااتااااتت#

 عمابوسمالو ءمعو» : ىرحبلا درشملا مكاحلا ةنذئم . موال . معو : ةيرمشلا بايه
 وود 51١5١ 64 هم اهوا ىمفاشلا مامالا عماج 0

 ع نربي ءامابو .ء "م8 : لبقلا دهتملا ١» » . وزو 4 ةيورايك ف 5
 28 .؛مه(. مك6 2. م45« بنيز ةديسلا د ش

 نك( وحن هطاستمم "هدصتمنم < ةأضيم .6ز5 ع هيا ء مالو نيذلا حالص م
 .همكع٠ همك ؛2 ذك ؛ 4غ .هزلز ؛ءود5 . ؛١ا7 : نولوط نبا ه ٠

 . ه2 : روفاك ناتسرام ةأسيم . عوو : ةملقلا د
 . 4186 : (ةةنلع) ليم . موب , مم0 : رصم ةطحخم م

 ١ 7 : قاموا عا والاب : ةيبيعشلا ءانيم عمهم م مق و طيار و سسيريسو الاكل يب ةيوضتس نفس .ىانو : (ناهد ىا هيوم ) ءانيم عوملج ريك دال , ةالممتعع د ةنذنم
 5-3 ,هوؤ ءهرعو ع هرو ء الع : باذيع م ناويو اعظعور موقعك 6 ما[ 6ع 46 1

 : وو 2( 1ةنمعحسل زامل ) اكيديم افربثيه , عنكم ع 5كم. ا( ؟#"زل ع2 ههه ع ه١
 |اييعب مي ام اح . لاقتنا ةقطنم : رظناو . ةيولثا نايت: «قظناؤز كك

 ل ع+ ورروصعرد» ع 4١١ . 4١8 : ةيولم ةنذنم 0
 9 1 كراع عدوا لا

 .؟م8-١م١٠ : رضخألا بابلا ةنذئم
 . م5 : لوبان

 . ع١ : نويلبات .: 3 < مدربه . هديل , معو . انبآ ماجا»
 2 رثلب

 ير نبا) ىجان
 ْ اهزلبجأ 56. . عمن : ةرصبلا » 7

3 
 "ب 5 "8 0

 < جتساويع. د 11 9 0 كون ع١ ةلوخت مكاحلا .

 و .همراع هاله ءاهالال د جاجحلا ىنأ ماد / زاب ءعياتع دوق ران

 ةععللل انك ورسخ رصان 77070 بلح و

 . 5من : ةقرلا ه ه»

 7 0006.م : قولخلااغأ نيهاش وه د

 ا د رورو وتل 2 ةمارن دال
 : دا ميقا 00

 ةادلالا د تدع

 0001 ىنادراملا

 , هعع-6+ . 5مم : ناوريقلا

 مسا يع دا 1 د دلو
 5 2 ما

 0 2 71 572707 ةسرو طابر

 قا نيل

: 20 



 ( يدجبا فاش ) ةيبتجالا عجارملا سرهف

 دال عسر وكم رجعو ؛. دعو
 د نو يا (ةبقا رمو عافد و) ةسا رح طقن 7 ا

 لفيف مها ءي مد فارم
 1 . "م. : ةيبرعلا ىورحلا طققت : 58 ب

 مدركيت د و 1 . موال ظرفغ نوما ١ يه :ْ

 . يك و0 1101008 ١ رسع) ةضبن | ككل ترو ووو ل , مري وا بدول ْ وأ و رسم . تاغ هوو
 ءمعم عمم ءاهراال ء معمم. )بوث 17 ل قحاب ا
 , هدو امويمالال ءاممغل ع. مزغو عاملا عمو ءىهأ لقك 0 زج صل
 هجر م . ك5,« ةنالو 7 ةمكيو معدي, ء م؟لايعاطتلا ءبتدييت دع ٠ يح

 ا "0 1114 2 (ةسردم) نيدلأ روت 9 ايا و يعواةموو امر هوك لوقا 9 ١
 20455 2 (ىح) مالظلا رون .1الو عال مج دب فلل - زراب تحن بيبا

 0 تسع 7" ير. دج مشا ديفا هع :ا(ىاوز كان
 : 2, كنب : ( »ئانعمط أمن جروب رون

 ةينادمعم : رظناو ء 184 : (20008) اريشون
 كيع ل7 ةقرا ج هر دحلا ء) هكدلوت

 عا 5 هل رف رل

 ري جب ءدمع ع عر : 0)يليتا
 1 روز و جوج هن موق خ46

 م.

 7 ؟ "وزع مقبلا 6 3

 مور -هويو بفمثالءاوكال ءا؟5 5 ءكئككف

 سكلا 0 2 35 « هححا هب هرعالاوع : امل
 بح #1 كا انكم ع( هام يع



 ( ىدجبا فاشك ) ةيبنجالا عجارلا سرهف

 . تييف : رظناو ؛ ه٠“ . ١و6 : ( 8ةمهصلنم ) ناماه

 .4و# ؛( 459 : جدره . مو. : (0ا نبا) كوماه
 .١و١؟ : ة1ةهمته - ابوه .ةو4 . مرز»ع : ةامماهع - نراه

 ١ . »ع : ستودوريه , 53 ني( مص ) لبه و
 تالا بدء عوقأ] . هرمو : ةسينكلا لكيم . 54 : ةيوبنلا (0ا) ةرجه

 5 0 دمر ع هور دكا هو ا: ةرجه
 2( .؛وعاو ويوم : (15سم) رترع
 يبس وجم 769٠ "د ةلككحأ و تبوك م54 ء والاب ؛ (11عم6كن) دلفزترع

 5 )مسا هو ٠ : ةجرامخلا ةحاو . عزو ع 41714 ا ل
 ١ : اايببح لا كوم : قار . م81 : نيعا نب ةمئره : 2#

 . سسوس ف .: #0 ا م" لق
 3 ورم ل د ٠.88 : ناحطب م ١ .ا١م# : ةلقرح
 9 7686 . نيفملا 8 ,« 18/6512 < مره

 10210 وجوب ءاوورو . ةباقلا د 5 قمع 6 اه ء 8 ع 4و : (نبا) ماشح
 : ب قافلا و <76 70و تجراو ول : كلملا ديع نب ماشه

 ع ةانق 8 يو
 57 ,4 : ىرقلا ها . 4ع: لالم

 ءم1+ ء 2+ : تورظلا » كوع كال عا 2 ع م5 0746 04 : ىشنيله /
 15 6 يضيع ةكرن 00000 ١و ع2 67 6 166 2 .١

 0 6 5ع 0 هي ع لال

 تدهس

 كك هباء قع ع



 ( ىدجبا فاشع ) مالعالا سرهف .

 «٠ هذال 2 مه : ©0896 - رعّقهع هجو

 : فالق

 02 مص دو

 .؟)146 ٠٠ه : (نبا نصحو رصم) نادرو

 كم5( ماد ء معلا . عمو و م04 : قوو

 ..ض مديت لكسرو

 . (7١ : طامرنمه هعملق < بلا قرو

 « ز8١١ اهم :. طولصءاتعد ةيليحخ ةقرو

 يون ترمز "ل11
 . ممو : لانغألا ةداذو

 . مام : ئاقوألاه رميت
 9 لهو ةيرل هس

 2و  هحاسلا "41012 واوا

 . م17 : ةفاقثلا »
 هش مق

 . م06 : ةيموسلا فراعملا

 زو ىرنكل : هدفطتموب 5الل# < ةدامو

 2(ى)

 .ه/ : نئمساي

 .ه85 (2© ال4 : ىرومحلا ترقاي

 ةئيدملا : رظناو « "4 6 كين معامل

 0-لا بصح

 ب ع ءممم ع خه ؛. مءز 2 ىوو : باشا

 17 وت دما كر

 5654 ىءوم نب ةماوق نب ىرحي

 كل 5 (01) كومري

 . #4 : درجدزي

 . درو : (كلملادبع نب) ل دالا ديزي.

 :نظئاو ع 4562 عدو ءجسو. . موو : ركشي

 . م٠4 : (بهذم) ىوقعي « لبج

 عقم 6 منو ءدلرإ ء ك9: 0) ىرشي
 .هؤو ( هذو مون موكلا

 ش . 146 : ماع
 , . هم : (01) ةماع

 ماو فا
 ةمو 6 456 ههه هال © ه١









 دما

 .ماقخ6 نا نم ١” ىف ىفوتو ©

 ىعقفاش دومحده ديرف روتكدلا

 لالخ نم لطي وهو أ أشتو .. ما1*15 ماع ويلوي نم <” نى ةرهاقلاب دلو «©

 نبإ عماج لثم ةيمالسإ رئامع: ىلع ةنئاعلل ريبك لزئم ىف تايبرشملا
 ليصافتلا مسر ةيوناثلا ةلهرملا ىف هتياوه تحبصأو .هريغو نولولل

 ١ ومي ىمالسألا ىبرعلا زارطلا خبسأ امك :ةيمالسإلا فراخزلاو

 ةيلك) ةيكلملا ةسدئهلا ةشردمب ةرامعلا مسقب ةيرامعمل. :اعورشملا دادعإل

 .م1519 ماع ىف اهنم جرخت ىتلا (نآلا ةسدنهلا

 .ما5174 ماع ىتح ةيرصملا لاغشألا ةرازوب تآميمصتلل اسدنهم لمع

 قحتلاو ةيكلالا روصقلا ةسدنهب ةيرامعملا تاميمصتلا مسقب لمعلل 0 .٠

 هنم لصح ثيح ةرهاقلا ةعماجب ةيمالإلا ناثآلا دوعمب ةئسلا نشاللا ىف

 .م1547 ماع ىف ريتسجاملا ىلع

 .م١119 ماع ىف هنم هاروتكدلا ىلع لصحو هيف ةيمالسالا خونذلاو ؟زامعلا سينردتل سن" ©

 .ةيمالسالا راث اللا مسق ىلإ لّدع ىتح دهعملل اسيئر حبصأ مث 8م ١15١ ماع ىقَي انعاسم (ذاتسأ َنيَع اي

 .ماأ 6" 17/ ماع يف دعاقت ىتح ةرهاقلا ةعماجب :ةيمالسإلا ةرامعلا سر لغسي لذ .

 .ما١31 ماع ىتح ايبيب ت'.دلدلا ةرازوي ةيرامعملا تاميمصتلا نع ةلوؤسدنمج »

 ضايرلا ةعماج) دوعس كنملا ةعماجب ةسدنهلا ةيلكب ةرامعلا ٌمَسِقل (سيررو ا ؛ م1510“ ماع ىف َنّيَع 9
 رئاس نيب اهب زيمتت ذوعس كلملا ةعماج لازت_ف ةيمالسإل ! ةرامعلاب ةصاخ ةدام اهب أشنأو (اقباس

 .م٠158 ماع ىف ةرهاقلا كلان ملع,ىتح ةيمالسإلا ةي امعلل# زان“ لظو « ةيبرعلا تادماجلا

 عماج اهزربأ نم :ىمالسإلا زارطلا ىلع ةصاخبو ةيرامعملا, تاعورشملا َنَمِإاَريَبَك [ددح فلؤبا جتنأ «

 أشنت هتاميمصت لازت امو ايبيلب اعورشم ١ ىلاوحو,.ناوسأب ناخاخأ قرا نيدو ؛ةرهاقلاب بعشلا سلجم
 : ,.كانق

 .دوعس كلملا ةعماجب ةسدنهلا ةيلك دجسم ميمصت عضو .©

 اهبن تماق 1-3202 ةديرعلا ةكلمفلا يف تاعورشم ةدع ىف ةيمالسإلا + يول فلوبلا ليش. ©

 ١ يع بون -

 لصح ,ىذلاو باتكلا اذه اهنم «ةيمالسإلا نونفلاو ةرامعلا نع ثاحبألاو بتكلا نم اديدع فلؤم# رشن ©
 و 1511 نيماعلل ود هيلا ةليه نم ةقثبنملا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنهلا ةزئاج ىلع
 دلجملا هللا ءاش نأ ابيرق ردصيسو .ةدقنم ةديزم هنم ةيناثلا 'ةعيلدلا ىه هذهو «ىلاوتلا ىلع م5
 :ىمطافلا رصعلا ناونعب ثلاثلا دلجملا كلذكو ؛ةيبرحلا ةرايمعلا)» ىمطافلا .ريمعلا ناونعب هنم ىناثلا
 ةينيدلاو ةيئدملا ةرامعلا

 0 <17 ا را ا

 نازي ت مش ١ سخن سس “5 0 6 ا ا 9

 0ك

0 
3 
ّ 

 بويل راقتل) راد ربع) فالغلا ميمصت


