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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ٩١ بارطضا ق نيبملا غالبلا

  

 نيديلاضبقوعفر ثيداحأ بارطضا

 يفاصوبلا دشار نب ملاس نب دشار

 هل مدقو هعجار
 ةمالعلاخيشلا ةحامس

 يليلخلا ناميلس نب دمح نب دمحأ
 نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا

   م ٢ ٠١ ٢ _ ھ \ ٣ ٣ ٤



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ _ ٢ » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 ( نببغناغالبناألإ انيع امَو )

 )١٧( سي ةروس

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢ » بارطضا مق نيبملا غالبلا

 نامم ةنطلسل ماعلا يتفملا - يليلتتلا دمح نب دمحأ .ا ةمالخلا خيشلا ةحامسةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب
 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .. دعي امأ نيعمجأ هبحصو

 نم نكر اهتأو ةالصلا ةيضرف يف اهنيب فالخ عقي مل اهرسأب ةمألا نإف
 يف فلتخت مل اهنأ امك ةماقتسالاو دشرلا مئاعد نم ةماعدو 6نيدلا ناكرأ

 فلتخت ملو ‘تاولص سمخ يمه ةليللاو مويلا يف رودت يتنا ةالصلا ضورف نأ

 يه ةيثالثلاو ‘ءاشعلاو رصعلاو رهظلا يه تايعابرلاف ،اهتاعكر ددع يف

 لابقتسا بوجو يق فلتخت مل كلذكو ؛حبصلا يه ةيتانتلاو ‘برغملا
 عوكر نم ةيساسألا ةالصلا لامعأ يف الو ةالصلا ءادأ لاح ةفرشملا ةبعكلا

 .ةمالا هذه ىلع ىلاعت هللا لضف نم اذهو .ركذو ةءارقو دوعقو مايقو دوجسو
 اهشص دحوي نأ يف ايفاك هيلع تعمج أو هيف تكرتشا يذلا اذه ناك دقو

 ةالصلا تائيه يق فلتخت تناك نإو اهبولق نيب فلؤيو اهتاتش مظتنيو

 دولل دسفي ال يذلا يأرلا يف افالتخا دعي امم وهو 6لامعألا تايئزج ضعبو

 الو ةفئاط دنع ليلدلا تبثتي دقف لاصوألا عطقي وأ لمشلا تتشي الو ةيضق

 الو هب ذخأي مل نم فنعي نأ ينظ ليلدب ذخأ نمل ناك امو ؛اهريغ دنع تبثي
 .سكعلا

 هبهذم يف رقتسا ام بسحب ةالصلل اميقم نوكي نأ ملسملا نم انبسحف

 هئاملع دتع وأ - رظنلل الهأ ناك نإ - هدنع حجرتو هسفنت هيلإ تنأمطاو

 نم رئاصبلا ولوأ ءالقعلا هيلع قفتا يذلا انهو - ديلقتلا لهأ نم ناك نإ -

 نيب ماجسنالاو حماستلا انه هل قري مل نم سانلا يق نأ ريغ 6بهاذملا لك
 ام فالخب لمع نم لكب ددنيو يأرلا يف هقلاخ نم ىلع عنشي تخأق ةمألا

 قيض ىلإ عجري امتإ انه نأ كشالو نيدلا نم اقورم كلذ اداع هب وه لمعي

 دحاو يأر ضرق يف ةبغرلاو رخآلا دنع ام ىلع عالطالا مدعو رودصلا
 يضر ةباحصلا نأب ءالؤه ميهفتب هجالع بجي رمأ وهو ءارآلا ةيقب ةرداصمو

 .فينعت الو ةعيطق نكت ملو تايئزجلا هذه يف اوفلتخا مهدعب نمق مهنع هللا
   .ل   .ةمحرملاو دولاو مائولاو حماستلا فالخلا عم مهنيب ناك لب
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نيذلا لبق نم مجهتلاو دقنلل ةضرع ةيضابإلا ةالص تناك دقو :انه

 ىلع ددرت ام اريتكو !مهيأرل فلاخملا يأرلا لامتحا نم مهرودص تقاض

 تاف دقو ‘ةعدبلاب نوسبتلمو ةنسلل نوفلاخم مهتالص يف مهنأب ةنسلألا

 .هتدج هب ىلبت الو نيدلا لبح هب نهي ال تاينزجلا هنه يف فالخلا نأ ءالؤه

 توبت يه يأر هت نكلو ةنسلا ةفلاخم دمعتي مل رخالا يأرلاب ذخأ نم نآو
 .هيلع لوع نم يأر نع فلتخي اهنم يور ام

 ايملع اثحب ةلأسملا هنه ثحب نم دبال ناك ةلوقعملا بابسألا هذهل

 ثحابلا رابلا اندلو انهل ىربنا دقو }تالاعقنالاو جنشتلا نع اديعب ايعوضوم

 .ريخلل هقفوو هاعرو هنلا هظفح يفاصوبلا دشار نب ملاس نب دشار /داجلا

 جهنملا ىلع الوعم ضبقلاو عفرلا ثيداحأ يف ليق ام ضرع يف عتسوتق
 بارطضا يف نيبملا غالبلا "اذه هتحي ىمسو حلطصملا ءاملع دنع يثيدحلا

 سبلل اليزم ةمغلل افشاك هللا دمحب ءاج دقو "نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ

 .تالاعفنالاو فطاوعلا ريتآت نع اديعب

 ليمجو بدألا نسح نم هنراق هدجي ام اذه هثحب يف ام نسحأ نم نإو
 نأ ريغ نم درلاو ذخألا يف بدأتلا ىلع صرح دقف ‘نخأملا قمعو ضرعلا

 املق تامس يهو .هيأر هفسي وأ هردق نم هطحي وأ ءيشب هفلاخ نم شدخي
 .نوفلتخي امدنع نيثحابلا يق رفوتت

 اعضاوتو ابدأو امهفو املع هديزيو ثحابلا ةايح يف كرابي نأ هنلا وعدأل يتاو

 ىلإ ثحابو ئراق لك وعدأ امك .ةينلا هبهاوم ننازخ هل حتفي نأو
 دولا امهتيب رشتنيو حماستلا ةمالا دوسيل عيفرلا هبولسأ نم ةدافتسالا

 .ليكولا معنو انبسح وهو قيفوتلا يلو هللاو ؛مانولاو

 . : 7 =.٠.

 . يليت دحل

 ٠ ٩١٩ مرح ١ 4٣٣ھ
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :همدقملا

 ةايحلا بيطت هتعاطب لمعتابو ‘ تاحلاصلا متت هتمعتب يذلا هلل دمحلا

 . ةريصب مهرونأو ، ةريس قلخلا ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ‘ تاكربلا لزنتو
 .« نيمركألا هتباحصو نيبيطلا هلآ ىلعو ٧ اقلخ مهنسحأو : اقلخ مهلمكأو

 ... دعب امأ

 ةلاسر هعم قفرملا مكباطخ انلصو دقف . هركشأو مكيلإ ىلاعت هللا دمحأ ينإف

 ةالصلا " باتك ىلع ضرتعا يذلا ء( ةحفص ٢٩ ) ودود ريكب نب حلاص / خألا

 ىلع اهيف ار ، نيزاب فسوي نب ميهاربإ خألل " ةماهلا ةيفالخلا لئاسملاو
 تاءاضإو ةالصلا " هباتك ىلع ميهاربإ خلا اهب ضرتعا يتلا تاضارتعالا

 2 امهقفاوأ ال يندجأ ، ةيملعلا تاحراطملا كلت امهيف ربكأ ذإ يناو

 قلعتي ام امّيس الو يملعلا شاقتلا ةقيرط 2 الو ‘ يملعلا حرطلا ةيجهنم

 . نيلماعلا ءاملعلاب ةصاخو صاقتتساللا تارابعو 0 مهتلاب قشارتلا بناجب

 مكح نم ىلع ينيطتسقلا نمحرلادبع يبأو حلاص خألا تاضارتعا نأشبو

 تلفكت دقف 6 امهضبق ثيدح فقوو 6 ةالصلا 2 نيديلا عفر ثيدح بارطضاب
 مكيديأ نيب هعضأ يالا عضاوتملا باوجلا انه 2 تاضارتعالا مكلت ىلع درلاب

 يديس نم نذإ دعيو ' ضرتعملا اذه ىلع درلا خ مكتبغر دنع ًالوزن 8 ةعاسلا
 ماعلا يتفملا -ىلاعت هللا هظفح- يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس

   . ناروكذملا هيلع ضرتعا ام لوح سابتلالا عفر لجأ نم 0 نامع ةنطلسل



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ` » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 صقتنت ٦ يتلا 0 ةثداهلا ةفداهلا ةيملعلا ةشقانملاب بوتكملا اذه تكبس دقو

 هعر اقم ىلع ترصتقا امنإو {. هيهذم ناك امهم سانل ا نم ردح أ ردق نم

 . ةيملعلا دعاوقلا تايضتقم بسح ةجحلاب ةجحلا

 : ةيلاتلا طاقتلا هنه 2 لثمتت 6 باوجلا انهل ةيجهنم تعضو دقو

 . ةقرق ال ةدحو ةما ةيمالسإلا ةمألا -ا

 ٢- هطباوضو يملعلا شاقنلا .

 ٣- ةدقتتملا طاقتلا ةشقانم .

 . ةيوخا ةحيصت -

 ٥- ةمتاخلا .

 عقر ثيداحا بارطضا خ نيبما غالبلا " رصتخملا ثحبلا اذه تيمسأ دقو

 . " نيديلا ضبقو

 بيرقلا % ضبقلاو عفرلا يتلأسم ةلدأ ةشقانمل اصاخ اباتك درفأس يتأ ىلع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ لجاعلا

 دم نم ىلإ ، ناقرعلاو ركشلا ليزج يجزآ نأ ماقملا اذه 2 ىسنأ ال ينأ امك

 /يتقحلا ةمالعلا انخيش ةحامس يأرلا ءادبإ ةصرق يل حاتأو ، نوعلا دي يل

 اذه ةعجارم 2 هدهج هل نمثأو -ىلاعت هللا هظفح -يليلخلا دمح نب دمحأ

   نبمتلا هتقو نم تقو صيصختو دتارقلاو دئاوفلا نم هي ين داقأ امو ت ثحبلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

)١( 
 ام ىلع ليمجلاب هل اقرتعم هعيجشت هل اركاش « يعم تحبلا اذه ةشقانمل

 . نيملسملاو مالسإلا نعو انع ءازجلا ريخ ىلاعت هللا هازجف ! مدق

 . ةمالسلاو ةيفاعلاو داشرلاو دشرلا مكلو انل ىلاعت هللا لأسأو انه

 . نيعمجأ هتباحصو هلآ ىلعو رمحم انيبنو انتديس ىلع ملسو هلا ىلصو

 +2اصوبلا دشار نب ملاس نب دشار / ريخلاب مكٹ يعادلا مكوخا

 طقسم - نامع ةتطلس

 ه ١٤٣٢ ناضمر ٧ / دحألا

 م ٢٠١١ سطسغأ ٧

 (م ٢٠١١ ربمتبس ٥/ه ١٤٣٢ لاوش ٦ نيتثالا موي ) 6 خيشلا ةحامس عم ثحبلا اذه ةشقانم تناك 0

 ناتالصلا شاقنلا لصفي ى اليل ةرشاعلا ةعاسلا ىتح رصعلا ةالص دعب نم رماعلا هتحامس تيب 4

 دعسا نم ناكف خيشلا ةحامس عم مويلا اذه تيضق دقو ، ءاشعلا ةبجو لوانتو (ءاشعلاو برغملا)

 يليلخلا اتدلاوو انخيش نم مجلا عضاوتلاو عيفرلا قلخلاو ريزغلا ملعلا نم تيار ام ‘ يرمع مايا
   . نيملاعلا بر هلل دمحلاو - هاعرو ىلاعت هللا هظفح -



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ةقرف الةدحوةمأ ةيمالسالا ةمألا هن

 برقملل ةكئالملا قلخو ٨ ةدافتسالل الو ةجاحل ال قئالخلا قلخ ىلاعت هللا نإ

 قئالخلا رئاس قلخو . ةدابعلاو ءالتبالل سنإلاو نجلا قلخو : ةداعسلاو

 ءاقبلاب هتاذ صتخاو 7 ةدابإلاو توملاب اعيمج مهيلع مكحو ! ةداهشلاو ةلالدلل

 . ( ٢٢٠ ءايبنألا ةروس) & نولاني مُهَو لَعَضَي اًمَع نانس ال » هناحبس ةدايسلاو

 فيلاكتلاب مهفيلكت تضتقاو 6 قلخلا دوج.و تضتقا ىلاعت هللا ةمكح نإ مت

 .اهكرت ىلع باقعلاو اهلعف ىلع باوتلا طينو 0 ةيعرشلا

 . اهتقميو ةقرفلا نبني وهف ى ةفلأو ةدحو نيد ديحوت نيد هنأ امك مالسإلاو

 ةروس) 4 اوَقّرَمَت الو اعيمج هللا لبحب اوُمصتُضاَو » اهبجويو ةفلألا ىلإ وعديو

 .( ١٠٣ : نارمع لآ

 كلذب مهفصو امك صوصرملا نايتبلاكو دحاولا دسجلاك نوملسملاو

 . نيملسملا ريغ 2 اهدجت ال ةزيملا هنهو 6(ل) هلوسرو -ىلاعتو كرابت - مهبر

 مهقلخ يذلا مهبرو ال فيك .اضعب مهضعب محريو اضعب مهضعب فلأي

 . ةدحاو مهتلبقو ‘ دحاو مهنتيدو ، دحاو

 ىقبتس . ممألا اهيلع تبلاكتو ، روهدلا اهيلع تمداقت امهم ةيمالسإلا ةمألاو
 اهءعاشحأ قزميو اهلاصوأ عطقي نأ ديري نَم لك ماما ةدماص ةدحاو ةم

 . ةفئاز ةيناملع تاحيصو ةجذاس ةيبهذم تارعنتب

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٩ أ بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ام مضب نيم اوُمَلَتخاَو اوقرَمَت نينَلاَك اوئوكت الو » : لوقي ىلاعت هللاف
 .( ١٠٥ : نارمع لآ ةروس) 4 ميظع باَذَع هل كيو تاتبلا مهءاج

 لاقف ركنملا نع تهتنو فورعملاب ترمأ ام ةمألا هذه 2 ةيريخلا لعج لب

 نع َنوَهنَتَو فورخَملاي َنوُرُسأَت سانلل تجرخا ةمأ ريَح مثنك »هناحبس

 ةمألا نم ناميإلا راسحتا عمو ء( ١١٠ : نارمع لآ ةروس) » هللاب َنوتمؤَتَو ركتُملا

 رتكيو 0‘ ىضوفلا معتو نيزاوملا لدبتتو سيياقملا بلقتتق ث ةثراكلا نوكت

 نم ملست ضرخلا نم ةقطتم داكت الف تاتشلاو ةقرفلا معتو 6 مهتلاب قشارتلا

 اهتعش ململي نم ةبيطلا ةمألا هنه نم يربتي نأ نم اهتيح دبالف . اهتاليو

 ةمألا هنه ىلع نيرويغلا لودعلا نم الإ كلذ نوكي الو ! اهعدص بأريو

 . اهتدحوو

 طابرب ةطبارتم ةمأ يه امنإ } اهفئاوطو اهبهاذم ةفاكب ةيمالسإلا ةمألاو

 ةيالو اهعمجت دإ : قحلا ةملك ىلع ةدحولا عماجب ةعمتجمو ‘ ديحوتلا

 هللا تَحَبَ ةدحاو ةمأ سانلا ناك »ىلاعت هنلا لاق مالسإلا ةيفينحو ناميإلا
 ۔.۔۔“. ۔ .و ه ه۔۔ ۔ےہ

 امي سانل ا نيب مكحيل قحلاب َباتيلا مُمَحَم َنَرَنَأَو نيرنتُمَو نيرتشم َنيّيبتلا
 ه ۔ . ,ال ..؟ رم ر ٠ ٤ ر ش

 ايقب تاتيبلا مهتءاج اَم دعب نم هوتو ١ نين ١ الا هيِف فلتخا اَمَو هيِف اوفلتخا

 يده هللاو هنذإب ّةَحلا نمم هيف اوفلتخا امل اونمآ نينثا هللا ىدهف مهتيب

 ٥... : ] و ,م . م

 ٢١٣(. : ةرقبلا ةروس) » ميقتسم ط ارص ىنإ ءاشي نم

  

  



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هناحبس لاقف ممألا نم اهريغ ىلع ةديهش ةمأ ةمألا هذه ىلاعت هللا لعجو

 و, ه م & م م 2 ر رم ه رو ٠ م و » ى م ِّ ه ي د ,م. ؤ 7

 لوسرل ا نوكيو سال ا ىلع ءادهش اوتوكتل اطسو 7 مك انلعج كلذكو «

 . ( ١٤٣ : ةرقبلا ةروس) 4 اديهش مكيلع

 اذه نأ الإ ، ةروهشملا ةفورعملا اياضقلا ضعب 2 تفلتخا نإو ةيمالسإلا ةمألاو

 اهمهفو 7 ةلدألا نم ماكحألا طابنتسا ب تاردقلا فالتخا هعجرم فالخلا

 لك نخأ انهلو -ىلاعت هللا ءاش نإ -قحال ثحبم خ كلذ حضونس امك

 هداهتجا هيلإ لصوتو ، هناحجر هل ناب يذلا ليلدلاب ملاع لك وأ بهذم
 هنأش انه ناك نمو . هلصو يذلا ليلدلا كلذ ىضتقمب هللا دبعف 6 هرظنو

 ءاملعو } باوصلا ادصاق هداهتجا ج أطخأ ولو هيلع عينشتلا زوجي الف

 نم امو ٧ اودهتجاو هقفلا عورف لئاسم 2 اذهب اوذخأ دق ةيمالسإلا بهاذملا

 . يعرش ليلد ىلإ دنتسيو الإ ةئيه ىلع ىلاعت هللا دبعي بهذم

 ادحاو ًاير نودبعي مهف . الامجإ اهتدابع خ ةقفتم ةيمالسإلا ةمألاف

 نودمتسيو 3 دحاو مهتآرقو ‘ دحاو مهيبتو ة ةدحاو ةلبق ىلإ نوهجتيو

 . ةدحاو ةعيرش نم مهمظتو مهماكحأ

  

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 .اهئادأ ةيفيكو اهتاقوأ خ نوقفتي ةددحم تاقوأ اهل ةدحاو مهتالصف

 فالخ دوجوو .دحاو مسوم 2 دحاو مهجحو دحاو رهش 2 دحاو مهمايصو

 دوجو لاوحألا نم لاح يأب ينعي ال 0 ةيداهتجا ةيعرف ةيضق ة ةمألا نيب

 تاهجو بسح رشبلا ينب نيب هب مدنسم ءيش فالخلاق 0 اهيق قزمتو فالتخا

 . مهرظن

 ماهفألا تماد ام يعيبط ءيش ايتدلا رومأو نيدلا رومأ 22 سانلا نيب فالخلاو

 يعيبطتا نم نكلو رخآ صخش ىلإ صخش نم فلتخت لوقعلاو كرادملاو

 ءيش 2 تفلاخ ةعومجم لك سيل هنأو ٧ ًاقاقش فالخ لك سيل هنأ اضيأ

 دحاولا بهذملا ءاملع نبب فالخلاك ةيمالسإلا ةمألا بهاذم نيب فالخلاو

 .ءيش خ ةقرفلا نم كلذ سيلف : بهاذملا هنه نم

 ةدحاو ةرسأ دارفأ نيب فالخلاك : ةعيرشلا عورف 2 بهاذلا نيب فالخلاو

 لايح مهرظت تاهجو 2 نوفلتخي : دحاو فقس تحت سحاو تيب 2 نوشيعي

 ءانبألاو ةأرملاو لجرلاف ، رخألا فلاخي ايار ىري لكف 6 عضوت نيأ ثاثأ ةعطق

 لك ىقبي دقو ، دحاو يأر ىلع نوقفتي دقف 0 مهتاردقو مهقاوذأ فلتخت

 يدؤي ال نكلو ‘ حصألاو بوصلا هاري هنأل ! هآر يذلا هيأر ىلع مهتم دحاو

   مهتم ,دحاو لك مرتحي لب ! لزنملاو ةرسألا نم تتشتلا ىلإ فالخلا انه مهب



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٠١١٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 :قلخلا نسحو ةحامسلا ىلع لدي انهقف 8 هل انايصع هدعي الو ! رخآلا يأر

 .ةيمالسإلا ةمألا فالخ لاح اذكهف

 و ةدحاو ةمأ سانلا َلَعحَن كنر ءاتش ؤَنَو )

 ١١٨- ١١٩١٩(. : دوه ةروس) ) هَْقَلَح كيدلو كر

 محر نَم الإ نيضيتخُم نوُناَزَي

 تاولصلا ةيضرف مدعب لئاق الف ! اهلئاسم مظعم 2 تقفتا ةيمالسإلا ةمألاف

 مدع الو ، عيطتسملا ميقملا ىلع ناضمر رهش موص ةيضرف مدع الو ‘ سمخلا

 دجاو ىلع ةاكزلا ةيضرف مدع الو ‘ عيطتسملا رداقلا ىلع جحلا ةيضرف

 . ةمألا هيف تقفتا امم اذه لك . ةقورعملا طورشلا هيف ترفوت نإ ل

 . داهتجالاو رظنلا اهيف عساولا ةيداهتجاللا يأرلا لئاسم 2 تفلتخا نكلو

 دهتجملا رجؤي لب ، اهيف فلاخملا رذع عطق زوجي ال يأرلا لئاسم 2 فالخلاو
 نأ يغبني اذهلو 8 قحلا ىلإ لوصولل هيف ةينلا صلخأ نإ ! هداهتجا ىلع اهيق

 لئاسم نيب قيرفتلا خ ةياردلاو هقفلاب ايلحتم ىلاعت هللا ىلإ ةيعادلا نوكي
 لطابلاو } الطاب قحلا روصتيف ! هتوعد 2 طبخت الإو نيدلا لئاسمو يأرلا
 عمجم اهنأ اهيف فلتخملا اياضقلا روصتيو : ًانيد يأرلاو ايار نيدلاو 6 اقح
 ىلعو هنلا ىلع لّوقتيف . اهيف فلتخم اهنأ اهيلع عمجأ يتلا اياضقلاو اهيلع
 .اعرش زوجي ال انهو ملع ريغب هدابع

 لب } قاقشلاو قرفلل ًاببس يأرلا لئاسم خ فالخلا نم ذختي نأ يغبني الف
 نيعباتتاو ةباحصلا نيب يأرلا 2 فالخلا عقو دقو ، ءاضفلا نم عسوأ رمألا

 . اذه انموي ىلإ مهدعب نم مهريغو

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 تدحتق ضعب ىلع مهضعب لماحتي ساتلا لعجي يأرلا لئاسم 2 ددشتلاو

 سانلا نسحأ ولو ، ةجذاسلا مهتلاب فذقلاو متشلاو بسلاو 6 قاقشلاو ةقرفلا

 ماودو مهتفلأل ةاعدم كلذ ناكل ‘ مهريغل رذعلا اوسمتلاو مهضعبب نظلا

 نم مه اهبهاذم ةفاك نم ةيمالسإلا ةمألا وفقتمو } مهرومأ حالصو مهتدوم

 مهذنبنو مهرزآتو مهنواعتب كلذو ٬ينيب ادي مامألا ىنإ ةمألاب نوريسي

 قاطت عسؤوي نأ دارأ نم لك ةيراحمو .ةيلهاجلا تارعتلاو ةيبهذملا تايبصعلا

 . ديدج نم ةقرفلا حرج قتقيبو قاقشلا

 ماد ام ، ةمألا هذه رظتني يذلا ريخلاب نورشبتسم -ىتاعت هللا دمحب - نحتو

 . اهتملك ديحوتو اهلمش عمجو ةمألا ةدحو ىنإ وعدي سفنتي نمم كانه

 ةقرفلا يك ببسب فزني انامز ادغ يذلا ةمألا حرج مئتليس ىلاعت هللا نذإبو

 . ةيمالسإلا ةمألا ءانبأ نم نبصلخملا فاتكأ ىلع الإ كلذ امو قاقشلا رانو

 ةراضح ال هتأ اونقيأ نيذلا : تاعامجلا فيلأتو ، تاعازتلا نبتل نوعسي نيذلا

 ليفك ةمذلا هذه لوأ حلصأ ام نأو ب فصلا ةدحوو عدصلا بأرب الإ مدقت الو

 ةزعلا بر لوقي 0 ءاريبغلا هذه رهظ ىلع تيقب ام حالقل او حالصل ااهل ديعب نأ

 ه وم ٥ م ه
 م م مه مم - روو م , م ص

 هللا نإ اوريصاَو مكحير َبَهَتَو اولتشضتف اوُعَراَتَت الو » :ىلاعتو كرابت لالجلاو
 م م

   :٤٦( ٠ لاقنلا ةروس) » نيرباصلا عم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هطباوضو يملعلا شاقنلا
 ريدقتلاو مارتحالاب خمضيو ءةيملع سسأ ىلع نوكي يذلا يملعلا شاقنلا نإ

 . هتدتاف ىجرت يذلا رمتلا شاقنلا وهل ة ءارآلا 2 نيبضراعتملا نيب لدابتملا

 هب عفتنتف . قئاقدلاو قئاقحلا هب جرختستو ، دئارفلاو دئاوفلا هنم دافتسو

 هتامس نم يذلا يعوضوملا ريغ شاقنلا امأ ‘ هبحاص هيلع رجؤيو ةمألا

 فاتكأ ىلع دوعصلا لجأ نم مهتلاب قشارتلاو صاقنتسالا تارابع قالطإ

 وهف ‘ رودصتا اهيف قيضتو 8 شاقنلا اهيف مدتحي يتلا نطاوملا 2 نيرخآلا

 يضقتم لاح ىرن نأ 0 ةعوللا بلقلا و ‘ ىسألا سفنلا 2 ثعبي امم يرمعل

 يفقثم ةكوحضأ ادغف ! يوسلا كلسملا نع طحنا دق ةيمالسإلا ةمألا

 ببسب الإ كلذ امو ب نيدحلملا ةرفكلا سلاجم ةهكافو ! نيقرشتسملا برقلا

 ماقتنالا ةوهش هتعفدو ، هفلاخم مد نم هليلغ يوري نأل هسفن هتلمح ناسنتا

 ك دجيو ‘ رعشي ال وهو ديرولا ىلإ ديرولا نم مالسإلا رحت ىلإ راصتنالاو

 . هادي هتربح امب رخفيف . ديؤملا راصتنالاو ي دمحألا زوقلا اذهب ةحارلا هسفن

 : نوعجار هيلإ انإو هلل انإف ے هاتفش هب تهوفت امو

 لبالا نم ًادابكأ ظلغأ نحتل ,دحأىلع يكبتالواتيلع ىكبي

 قح خ لاقي امم ردصلا قاض الإ ةثيدحلا بتكلا 2 كيرظان بلقت نإ امق

 (تترتنإلا) ةيتامولعملا ةكبشلا حفصتت الو-كير محر نم الإ -هلهأو ملعلا

 تحبصأ اهارتو الإ -يملعلا شاقنلاو رواحتلل الحم نوكت نا ضرتفي يتلا -

     متشلا نأكو !ريفكتلاو نعطلاو زمللاو متشلا تارابع ىقرأ ضارعتسالل الحم
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ١ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 سالقإلاب هيلع مكح الإو 8 قطتلا مهنم فرعي نَم ىلع نيع ضرف مهتلاو

 . مملا اهلهج نم تكحض ةمأ ايق ...

 بلو عوزج بلقب ! كامس هعمدل اب نم له ... مالسإلاو ةبورعلا بابش ايف
 هللا هبساحي نأ لبق هسفنل بساحم نم له 0 عومه عمدو عوجق دبكو عوله
 :١٨(. ق ةروس) ه ديتع ًبيِقَر هيدن انر لوق نمم ظفلي اَم ىلاعت

 نإف ٨ انئدابمو انتلاصأو 0 انتدحو ىلإ دوعت نأل ةسام ةجاحب مويلا نحنف
 لواحت نحنو طقاستن انيقب ، يركفلا رومضلا نم ةلاحلا هنه ىلع انيقب
 . ضوهنلا

 :لازت نأ دبال ميهافم ه

 ملو . ةجحلا ةبالصو ةوقلا رايعم مهتلاب مجهتلاو صاقنتسالا تارابع تسيل
 . ةفاقثلاو ملعلل ارايعم تسيل لب ى ةرفانتملا بولقلل ةفلؤم ًاموي حبصت نلو
 انأير الهف ؛ ليلدلاو ةجحلا نم سالقإ ةمالعو . ةتوقمم ةيعجر يه امنإو
 . كلذ ىلاعت هللا لأست انتاراوحو انتاشاقت 2 لاصخلا هنه لتم نع انسفتأب

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ةدقتنملا طاقنلا ةشقانم

 حلاص خألا ةلاسر 2 تءاج ام بسح ةدقتنملا طاقتلا ركذأس ةطقنلا هنه 2

 نب حلاص خألا له اهداقتنا نم مسا ىلإ ةراشإلا عم اهيلع درلاو ! "!ريكب نبا

 . ينيطنسقلا نمحرلادبع وبأ هخيش وأ ريكب

 : ملسمو يراخبلا نبليلجلا نيمامإلا ىلع مجهتلا ءاعدا : ىلوألا ةطقنلا

 نيمامإلا ىلع مجهت " : نيزاب ميهاربإ خألا نأ ريكب نب حلاص خألا ركذ

 """ امهيحيحص خ ةفيعض ثيداحأ امهل نأ ىعداو ملسمو يراخبلا نيليلجلا

 % لوقي ثيحءأضيا امهيلع لواطت('"هب دجنتسملا خيشلا ) نأ ركذ امك

 . ءاملعلا دئاوم ىلع لفطتو لواطت يذلا هب دجنتسملا لجرلا اذهو " : هتلاسر

 نيعبسو ةئام نم رثكأ هدقتتا - هللا همحر - مامإلا خيشلا نأ اروز ىعداو

 خ ةيورملا ثيداحألا نم نيسمخو نيتئامو }_ةعبرثلا بهاذملا عابتا نم املاع

 . ءاملعلا ضعب امهدتقتنا امهدحأ وأ نيحيحصلا

 ةجفتا ةقيرطلا هذهب قدصي وأ لبقي نأ نكمي ال لوقلا نم طغللا اذهو

 ..... ٠٧' هلهأو هدعاوقو هتيسدق ثيدحلا ملعل نأل 6 ةتهابلاو

 ةضرتعملا ةلاسرلا خ اهدورو بسح ةدقتنملا ةطقنلا اهيف تركذ يتلا ةحفصلا مقر ىلإ ريشاس )

 .( ةحفص ٢٣٩ يوحت يتلاو يعم يتلا ةخسنلا بسح)

 ١ ص ضارتعالا ةلاسر "

 هظفح - يبوتقلا كوربم نب ديعس ةمالعلا خيشلا انه هب دجتتسملا خيشلاب ريكب نب حلاص دصقي .

 ٣ ةحفص خ هب حرص امك - هافاعو ىناعت هللا

 دعاوقلا نم حلطصملا ملع خ ام كل نيبأسو 4 اقح ملعلا اذه لهأ مه نم ابيرق كل نيباس ٤

   . نيمدقتملا دنع دجوت ملو نورخاتملا اهعضو يتلا تاحلطصملاو ةلهلهملا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ١٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يتلا هب دجتتسملا اياوت فشكي س المق كحضملا ءاعد ال ااذهو [ لاق نأ ىلإ ]

 هللا ءاش نإ موي يتأيسو () هللا لوسر نع تبث ام ىلع هبشلا ءاقلإ ىلإ يمرت

 .") ". ردقلا فذقلاو نعطلاو طقللا اذه نع راتسلا هيق لازي

 ةمهت تابثإل امهقاس نيذلا نيقايسلا نيذه نم هجتتتست يذلا : لوقأ

 هنه ىلع لدتسي مل هنأ ( ملسمو يراخبلا ) نيليلجلا نيمامإلا ىلع لواطتلا

 صاقنتسا هنأ وه همهف امالك دروأ امنإو 8 ربتعم يملع ليلدب ةمهتلا

 : نيميظعلا نيمامإلل

 ثيداحا امهل نأ ىعداو : هلوقب كلذ ىلع لدتسا : ميهاربإ بتاكلا ناشب ١-
 . امهيحيحص 2 ةفيعض

 خيشلا نأ اروز ىعداو : هلوقب كلذ ىلع لدتسا : يبونقلا حيشلا ناشب ٢-

 بهاذحلا عابتأ نم اماع نبعيسو ةئام نم رثكا هدقتتا - هللا همحر - مامإلا

 امهدحأ وأ نبحيحصلا 2 ةيورملا ثيداحألا نم نيسمخو نبتتامو }_ةعيرألا

 . ءاملعلا ضعب امهدقتنا

 . كلذ نع باوجلاو

 باتك 2 ةفيعض ثيداحأ دوجو ءاعدا له : ريكب نب حلاص خألل هلأست لاؤس

  

 بحاص ىلع لواطتو حدق هانعم رخآ باتك يأ 2 وأ ثيدحتا بتك نم

 ير اخبلا بتك نم باتك 2 ةفيعض ثيداحأ دجوت هنإ ليق ول له 5 باتكلا

 . !ه يراخبلا صخش خ نعط هاتعم الثم " درقملا بدألا "ك

 ١ ص ضارتعالا ةلاسر ٢

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دعي كلذ هيق ليق نإف : طقف " حيحصلا " هباتك لوقلاب صخت كنأ مأ

 . ))؟ هيف انعط دعي الف بتكلا نم هريغ خ ليق نإو ! يراخبلا 2 انعط

 ميهاربإ بتاكلا ىلع ريكب نب حلاص امهب ضرتعا نيقايسلا خ ناتطقت اتهو

 : امهو ء يبونقلا خيشلاو نيزاب

 : نيحيحصلا يف ةفيعضلا ثيداحألا ىوعد -أ

 لاوقأ ركذب انه هلوق ىلع للد يبونقلا خيشلا له : حلاص خألا لاست نحتوأ

 مت وأ ةدقتنملا ثيداحألا ركذنبو ثيداحألا هنه اودقتنا نيذلا ءاملعلا ءالؤه

 ال هنأبو لوقلا نم طخل هنأب كلذ ىلع مكحت نأ لبق ؟؟ اذه هلوق ىلع للدي

 نم نيسمخو نيتئام ركذ -ىلاعت هللا هظفح - يبونقلا خيشلا نإ : لوقاف

 ث ءاملعلا ضعب اهدقتنا يتلا امهدحأ وأ نيحيحصلا خ ةيورملا ثيداحألا

 ."فراجلا نافوطلا " هباتك

 ضعبو ءاملعلا صوصن نم ًاصن نيثالثو ةسمخ نم رثكأ ركذو لب
 .) اذه هباتك 2 كلذ ىنإ راشأ امك ... ملعلا ىلإ نيبستنملا

 هعالطا ىلإو هيثإ عجار وهف حلاص خألا هيلع علطي مل اتيش اذه نوكو
 . ٥٥٩) ًاصنو انايع كلذ ىري امدنع قدصيس لهف 6 قئاقحلل هربسو

 ثيداحأ ضعب اودقتتا نينتا ءاملعلا صوصت ضعب كل قوسأ انأ اهو

 : قيفوتتا هللايو ب رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع ب نيبحيحصلا

     ١١. ١ ج فراجلا ناقوطلا - ييوتقل ٢ ق ٢ ص ٧٦٧
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ليدعتلا " 2 يكلاملا يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ ظفاحلا لاق ١-

 دق هتا امكو ..." : " حيحصلا عماجلا خ يراخبلا هنع جرخ نل حيرجتلاو

 ينطقرادلا نسحلا وبأ خيشلا كلذ جرخأو ى مهولا هيف ام نيباتكلا خ دجو

 داهتجالا لها نم ناك نمق !داهتجالا بسحب كلذ امنإو ءزج ب هعمجو

 . ارظت ام لثمب همقسو ثيدحلا ةحص خ رظني نأ همزل نأشلا اذهب ملعلاو

 مل اميف فقوتلاو هتحص ايعدا ام خ امهديلقت همزل هلاح كلت نكي مل نمو
 اهكرت اهتحص دقتعا ثيداحا يراخبلا جرخأ دقو " حيحصلا " 2 هاجرخي

 اهكرت اهتحص دقتعا ثيداحا ملسم جرخاو ب كلذ ريغ اهيف دقتعا ان ملسم

 هقيرط رمألا نا ىلع لدي وهو ة هدقتعم ريغ اهيف دقتعا ال يراخبلا
 ."... مه ام ليلقو ناشلا اذهب ملعلا لهأ نم ناك نم داهتجالا

 نبال " ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط " 2 امك يطايمدلا ظفاحلا لاق ٢-

 حيحصلا هعماج يفف يراخبلا هللا ديع وبأ ايندلا مامإ امأو..." :يكبسلا

 .ا" "...ماهوأ

 يراخبلا نألو ..." : " لوصألا ىلإ لوصولا " 2 ناهرب نبا حتفلا وبأ لاق -

 ملعلا لهأو ثيدحلا لهأ نأكو ، هلوقب عطقن الف } أطخلا نع اًموصعم سيل

 هب اًعوطقم امهلوق ناك ولو } امهماهوا اوتبثاو يراخبلاو ًاملسم اوطلغ
 .'" "... كلذ امهيلع لاحتسال

 يعم دجوت يتلا تاعبطلا نم صوصنلا تلقن : ةظحالم / ٤١ ص حيرجتلاو ليدعتلا - يجابلا ا"
 .( كلذل هبتنيلق ) يبونقلا انخيش اهنم لقت يتلا ةعبطلا سفن نم سيلو

 .( يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع : ةمجرت ) ٢٢٢ ص ٥ ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط _ يكبسلا (٢)
   (٢) ج لوصا ىنإ لوصولا - ناهري نبا ٢ ص ١٧٤



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 !. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لضفلا يبأ ظفاحلا ةمجرت خ " ءالبنلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق ٤-

 لضفلا وبأ ظفاحلا جرخ دقو ..." : ديهشلا يدوراجلا نيسحلا يبأ نب دمحم

 ةعضب هيف .اديفم اءزج هل تيارو 6" ملسم حيحص " مسر ىلع " احيحص '
 ." "..." ملسم حيحص " 2 اهللع نيب يتلا ثيداحألا نم اثيدح نوثالثو

 ءاتتتساللا انه نم سفنتلا 2 نأ " : "فاصتإللا " باتك 2 لحرملا نبا لاق -ه

 ظافحلا نم اريثك اتدجو دق انأ اميس ال ءاهيلع ليلد ال ىوعد اهنأل ا ةصغ

 ."" ".اهتاور سيلدتب امهدحا وا نيحيحصلا خ تعقو ثيداحا نوللعي

 ام احيحص ىمسي دق اممو ..." : " ىواتفلا عومجم " 2 ةيميت نبا لاق ٦-

 : نولوقيف هحيحصت خ مهتوفلاخي نورخآو ثيدحلا ءاملع ضعب هححصي
 ة هعزانو هحيحص خ ملسم اهاور ظافلأ لثم ‘ حيحصب سيل فيعض وه
 الإ هقدصب مزجي ال انهف هقوف وأ هنود وأ هلثم امإ ملعلا لهأ نم هريغ اهتحص

 اميا " لاق (ةألي) هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةلعو نبا ثيدح : لثم ليلدب
 مامإلا هفعض دقو يراخبلا نع ملسم هب درفنا اذه نإف "رهط دقق غبد باهإ
 ىلص (ةلي) يبتلا نأ ملسم ىور ام لتمو ؛ ملسم هاور دقو هريغو دمحأا

 اذه نإف يراخبلا ن{ع كلذب درفتا ا تاعوكر عبرأو تاعوكر تالت فوسكلا
 .". "... ملعلا لها قاذنح هفعض

 ٠٤٥"ص ١٤ ج ءالينلا مالعا ربس - يبهذلا .

 . ۔بں ۔ "
 ١١١ ص ٢ ج حالصل ا ني ا ب اتك ىلع تكنلا - يتالقسعل ١

   ) حيحصلا فيرعت : باي ( ١ ص ١٨ ج ىو اتفلا عومجم =- ةيميت نبا - . ". . . <, .. ٦

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ثيداحأ ةدع خ عزون هنإف جاجحلا نب ملسم فالخب ..." : اضيأ لوقيو ٧-

 دعب لاق ىتح ]...هعزات نم عم اهيف باوصلا ناكو : اهجرخ امم

 وه نم هيف هعزاتو "تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ" ملسم ىور كلنكو.[ارطسأ

 اذه سيلت طلغ اذه نأ اوتيبق امهريغو يراخبلاو نيعم نب ىيحيك هنتم ملعأ

 .) "....(ءإ8) يبنلا مالك نم

 عماجلا 2 ةعوضوملا ثيداحألا ىلع ريغملا " خ يرامغلا دمحأ لاق ٨-

 : " ريقصلا

 رتغت الف ، هتالطبب عوطقم وه ام اهيق نإف نيحيحصلا تيداحأ اهنمو ..."

 ىلع عامجإلا نم هنوركذي ال ‘ عضولاب هيلع مكحلاب بيهتت الو كلذب

 نإف ب صيحمتلاو ثحبلا دنع تبثت ال ةغراف ىوعد اهنإف 0 امهيف ام ةحص

 . عقاو الو لوقعم ريغ نيحيحصلا ثيداحأ عيمج ةحص ىلع عامجإلا

 . ةلطاب وأ ةفيعض امهتيداح آ نأ اذه ىتعم سيلو 6 رخآ عضوم كلذ ريرقتلو

 ةحيحص ريغ ثيداحأ امهيف دجوي هنآ دارملا لب ، ةرتكب كلذ اهيف دجوي وأ

 ."") ". عقاولل اهتفلاخمل

 كي ال امم انهو " : " فافزلا بادآ " 2 كلذ ىلع اقلعم ينابلألا لاق ٩-

 ةمدقم " ے هوحن ثركذ تنك دقو ٧ ملعلا اذه 2 سرمتم ثحاب لك هيف
 ,ا٢) "..." ةيواحطلا حرش

) 

(٢) 

 ٢) ص فاقزلا بادآ - ينابلألا ‘}٦٠

 . ( نيقولخملاب لاؤسلا ثيداحا : باب ) ٢٥٦ ص ١ ج ىواتفلا عومجم - ةيميت نبا أ

   . ( ةديدجلا ةعبطلا ةمدقم ) ٥٩ - ٦٠ ص ينابلألل فافزلا بادآ باتك نم القت ا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢ » ارطضا فق نيبملا غالبلا

 اذه 2 ذوذشلا انه ..." : " ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلس " 2 لاقو ٠-

 يذلا نيئشاتلا ضعب لهج ىلع لدت يتلا ةلثمألا تارشع نم لاتم ثيدحلا

 . ىمعأ اًبصعت " ملسم حيحص " ل انكو 6" يراخبلا حيحص "ل نوبصعتي

 .")"... ١ حيحص امهيف ام لك ناب نوعطقيو
 تلطأ دقف دعبو ..." : " ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس " 2 اضيأ لوقيو ١٦-

 وأ ، لوقتم لّوقتي ال يكلو . ةنسلا نع اعافد هيوارو ثيدحلا اذه ىلع مالكلا

 حيحص " ٣ نعط دق ينابلألا نإ : ضرغم وأ دساح وأ لهاج نم نئاق لوقي

 وأ يلقع مكحأ مل يتنأ ةريصب يذ لكل نيبت دقف . هثيدح فعضو " يراخبلا

 ءاملعلا هلاق امب تكسمت امنإو . اًئيدحو اًميدق ءاوهألا لهأ لعفي امك ييأر

 نم هحلطصمو فيرشلا ملعلا اذه 2 مهدعاوق هيضتقت امو ، يوارلا اذه 2

 ٨"'. " قيفوتلا يلو هللاو ةقثلا فلاخ اذإ ةصاخبو ب فيعضلا ثيدح ر

 فقت نا تدرا نإ كيلعف ! راصتخالل ًابلط هتكرت ريثك نم ليلق اذهو
 ناطقلا نبا ظفاحلل "ماهيإلاو مهولا نايب" باتكب مهلاوقأ ىلع كسفنتب

 يلبقملا حلاص ةمالعلل "خياشملاو ءابا ىلع قحلا ليضفت 2 خماشلا ملعلا "و

 لامكلا ةمالعلل "ريدقتا حتق "و يشرقلا ءافولا يبأ نبال "عماجلا باتكلا "و

 حتاوف حرشب توبثلا ملسم "و ‘ ينولجعلل "ءافخلا فشك "و 0 مامهلا نبا

 " رظنلا تارمث" و } ًاديج هعلاط روكشلا دبع نبا ققحملل " تومحرلا

 ١١, ج ةحيحصلا ةلسلسلا - ينابلألا `٦ ص ٩٢ ( ثيدح ٢٥٤٠ : " ةتجلا ةنجلا لهأ لخدي ... ) .

     ٢! ج ةفيعضلا ةلسلسلا - ينابلألا ٢٣ ص ٤٦٥ ) ثيدح ١٢٩٩ : ...ةملكلاب ملكتيل ديعلا نإ ( .

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 نب فيطللا دبع يضاقلل " تاساردلا تابايذ بذ "و ‘ اديج هعلاط يتاعتصلل

 . ئراقلا يلع خيشلل " ةبختلا حرش حرش " و ‘ يدتسلا يثراحلا مشاه

 :لوبقلاب نبحبحصلا ثيداحأ تقلت ةمألا نأ ىوعد امأو ه

 لالخ نم لب ٧ نيباتكلا نيذه خ ءاج ام لك لوبق ىلع ةمألا قفتت مل : ًالوا
 هذه طقست ليلق دعب هضرعتس امو ءاملعلا لاوقأ نم اقباس هانضرع ام

 . ىوعدلا

 قوسأسو ٨ ءاملعلا نم ةفئاط اهلاطبإو ىوعدلا هنه دينفتل ىدصت : ايناث

 . ديزتسي نأ ءاش نمل ديزم اتيدلو ىوعدتا هنه ىلع مهدودر ىلع طقف نبلاتم

 : باوجلا انه راصتخالا انبلط نكلو

 ضارتعا اركاذ " حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا " غ يشكرزلا لاق ١-

 : حالصلا نبا اهركذ يتلا ىوعدلا هنه ىلع ءاملعلا

 امهتيداحأ ضعب ىلع ظافحلا نم ةعامج ملكت دق " : نيرخأتملا ضعب لاقو "

 لقنتو " هيف ضراعت ال يعطقلاو ‘ ضراعتملا امهيفو !؟ لوبقلاب يقلتلا نيأف

 يضتقي ثيدحب ةمألا لمع نأب لوقتا ركتأ هنأ يلوصألا ناهرب نبا نع

 وهو " تايتلاب لامعألا امنإ " ثيدح نيب قرفلاب عطقن انإف اضيأو هب عطقلا
 ال تايلمعلاو . ًانينحو ادحاو اردب () يبنلا ةازغ نيبو هيلع قفتملا رهشأ نم
 ةبطخ تناك اذإو ‘ ضعبو اهرابخأ ضعب نيب قرفلا رهظي ىتح توافتت

 ثك اهعوقو عم داحآلا دادع خ يه لب 6 اهعوقوب ملعلا لصحي مل عادولا ةجح

   الإ اهعمسي مل يتلا رابخألا ةيقبب نظلا امف ا جحلا خ نيعمتجملا ملاعلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 " يوقلا نظلا ديفت نيحيحصلا ثيداحأ نأ قحلاو" لاق 0 ناتتا وأ دحاو

 ضراعملا مدع دنع هب لمعلاو لوبقلاب ةمألا يقلتب كلذ ىلع هجاجتحاو
 بتكلا ةمألا تقلت دقو نيحيحصلاب صتخت ال ةجحلا هنهف 6 عطقلا يضتقي

 . كلذ 2 عامجإلا لقن يتأيسو لوبقلاب ةتسلا وأ ةسمخلا

 ىفخي الف ةما لك دارأ نإ " لوبقلاب نيباتكلا تقلت ةمخلا نإ " هلوقف اضيأو

 نيعباتلنتاو ةباحصلا رصع دعب ةتلاتلا ةئاملا 2 افتص امنإ نيباتكلا نل هداسف

 دارأ نإو 9 راثآلا داقنو رابخألا ظافح سوؤرو ةعبتملا بهاذملا ةمئأو مهيعباتو

 ميقتسي الف مهلك ال ةمألا ضعب مهف نيباتكلا دعب اودجو نيذلا ةمألاب
 نودتعي امنإ ةيرهاظلاو . مهل ةمصعلا توبثو ةمألا يقلت نم هردق يذلا هليلد

 . لوبقلاب هوقلت اهنم ثيدح لك نأ دارأ نإف اضيأو ةصاخ ةباحصلا عامجإب
 اهنم ثيداحأ 2 ظافحلا نم ةعامج ملكت دقف ميقتسم ريغ وهف

 نكلو ‘ نيعوضوم نيتيدح امهيف نآ مزح نبا ىعدا لب 0 ينطقرادلناك

 دمحم ثيدح جارخإ ىلع ملسمو يراخبلا قفتا دقو ‘ هيلع هودقتتا ظافحلا

 . ظافحلا نم دحاو ريغ هيف ملكتو هب جاجتحالا نم ارتكأو رادتب راشب نب

 ال ءالؤه دتع تيداحألا كلتف مهيف ملكت نيذلا امهلاجر نم كلذ ريغو

 هل قبت مل ‘ كلذ نم ملاس امهيف ام بلاغ نأ دارأ نإو ، لوبقلاب اهنوقلتي

 دقف اضيأو هررق ام ىلع ةموصعم يهو ةمألا يقلتب جتحا امنإ هنإف ةجح

 هيف هيلع درو ‘ حصأ ملسم باتك نأ ظفاحلا يلع يبأ نع قبس اميق يكح

 ةحصب عطقلا عم نوكي ال حيجرتلاو ، حيجرتلا امهيف ىرجأ دقف لوقلا

 راصعألا فلاس خ ءاملعلا لعفب ضقتنيف اضيأو 6 هلاق (ةلي) هنا ىلع عامجإلا
 نم رابتعاب ضعب ىلع اهضعب حيجرتو نيحيحصلا ثيداحأل مهضرعت نم

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠ » بارطضا اق نيبملا نابلا

 . تاحيجرتلا هوجو نم كلذ ريغو : هنم ملسي مل نم ىلع مالكلا نم ملس

 عامجإلا ضراعي انهف 6 حيجرتلا باب دسنال هب اعوطقم عيمجلا ناك ولف
 عازتنا لحم هلوانتت عتتمي نكل 6 عامجإلا ىوعد اتملس حالصلا نبا هلاق يذلا

 سفن خ نوكي نأ مزل اتيش تنظ اذإ ةمألا نأ ىلع هتحص ىتنب حالصلا نبا نأل
 متي مل الإو ، امولعم عامجإلا ريصيف هيلع عمجملا نظلا هدنع نوكيف ! رمألا

 ءيش ىلع تعمتجا اذإ اهنأ هانعم امنإ : لوقنو ' كلذ عنمن نحنو هدصقم هل

 ام مزلي ال ذئتيحو اهنظ 2 اهؤطخ مزلي الئل موصعم اهنظو نونظم هنآ

 ."أ ها ".هلاق

 ٢- لبتح نب دمحا مامإلا دنسم ةمدقم " 2 يمركلا بيهص وبأ لاق "

 ام لماك نأ عدي مل عبارلا نرقلا ءاملع نم ادحأ نأ : ايناث ركذ امدنع 2

 " ختإا... حيحص " نيبحيحصلا .

 اهبقعت مث طاقن لكش ىلع اقلطم اًميلست نيباتكلل ملسي نَم لاوقأ ركذ مث
 ( لوبقلاب امهل ةمألا يقلت ىوعد ) طاقنلا هنه نمض نم 0 لصفملا درلاب

 رومخلا وأ هجوألا كلت ركذو ، هجوأ ةدع نم ىوعدلا هذه نالطب ركذو

 ىهو طاقن لكش ىلع"" ةرصتخم ةلمجم هتع اهركذأس انأو ة اهشقانو

 : يتالاك

 ىلع مئاق مهتحب لصأ نيذلا نيرخأتملا نم ةلث ىوعدلا هنه ىعدا نم نأ -

 . ديلقتلا

 ١) ج حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا - يشكرزلا ٢ ص ٢٨٤ - ٢٨٦ ) لوألا عوتلا : باب - ٦٨ (

 ٢) دارا نم ، راصتخالا لجا نم ظافلألا 2 فرصتو حيضوتو حرشو ةصخلم طاقنلا هنه تركذ

 يمركلا بيهص يبأل ليتح نب دمحا مامإلا دنسم ةمدقم ىلإ عجري حرشلا نم ةدئافلا .

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦ » بارطضا افق نيبملا غالبلا

 اودقتنا مهنأ دجيل نيمامإلا دعب اوءاج نيذلا ءاملعلا لاوقأ ب رظانتلا نأ -

 . ةيلاتتملا نامزلا رادم ىلع ثيداحأ

 نفلا كلذ 2 امهمدقت نم ةدمتسم روصعلا كلت 2 نيباتكلا ةرهش نأ -

 . امهثيداحأ رايتخا انسحأو امهبيوبت اداجأ دقو 3 امهريغ هب تأي مل يذلا

 نوشطعتم اوناك ساتلا ذإ نيباتكلا نيذه 2 اهتلاض روصعلا كلت تدجوف

 . ماكحلا هنتم نوقتسيو هب نوقتي باتكل

 ةمئألا ضعب لبق نم اداقتنا امدعب مل نيباتكلا نيذهل ديلقتلا كلذ عم -

 . نيدهتجملا

 اددع نأ اندجول انرظن ول انأ عم ٨ امهل ةمألا يقلت ىعدي فيك بجعلا -

 هنه خ ةعنصلا لهأ مهو نيمدقتملا دنع ةدقتنملا ثيداحألا نم ادج اريبك

 .... يدهم نب نمحرلا دبعو ناطقلا ديعس نب ىيحيك لئاسلا

 كانه نأ انيلع ضرقي يملعلا عقاولا نأ عم ‘ ىوعدلا هذه نم بجعلاو -

 . يراخبلا اهفّحض ملسم دنع ثيداحأو ملسم اهفَّحض يراخبلا دتع تيداحأ

 . ةفورعملا مهلوصأ وحن هجوتلاب كلذو

 نأ انل دكؤي يملعلا عقاولا نأ عم كلذ ىعدي نأ اضيأ بجعلا نمو -

 اهفّحض يراخبلا دتع ثيداحأو } يراخبلا اهفّحض ملسم دتع ثيداحأ كاته

 . لوبقلا 2 ةفلتخم امهلوصأ نأل ، ملسم

   . اهيف حالصلا نبا اودقتنا لب ءاملعلا دنع ةملسم ىوعدلا هنه نكت مل -



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لهأ نم هتخيتم ىلع هباتك ضرع امهدحأ وأ نيخيشلا نأ ىوعد امأو ه

 : هورقأق ةعتصلا

 ١- يرابلا حتف ةمدقم " 2 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هركذ ام " :

 " باتك " يراخبلا فلأ ام : يليقعلا ورمع نب دومحم رفعج وب أ لاقو

 يتيدملا نب يلعو نيعم نب ىيحيو لبتح نب دمحأ ىلع هضرع " حيحصلا

 يليقعل الاق . ثيداحأ ةعبرأ 2 الإ ةحصلاب هل اودهشو هونتسحتساف مهريغو :

 .")"" ةحيحص يهو يراخبلا لوق اهيف لوقلاو

 نادبع نب يكم نع هغلب هنآ " ملسم حيحص ةتايص " 2 حالصلا نبا لاق ٢-

 يباتك تضرع : لوقي املسم تعمس ": لاق هنأ - روباسيت ظافح دحأ وهو -

 لاق ام لكو 6 هتكرت ةلع هل نأ راشأ ام لكف يزارلا ةعرز يبأ ىلع دنسلا اذه

 .'"" " . هتجرخأ ةلع هل سينو حيحص هنا

 : ١" نيرثذاةشقاتم ه

 : لوألا رثألا

 ١- اهنأ اميس الو ‘ يليقعلا نع اهتحص تابثإ ىلإ جاتحت ةلوقملا هذه نإ 2

 اذهو } ةحيحص اهلك هتيداحأ نأو هلوق لوقلا نأب يراخبلا نع عفادملا ماقم

 هللادبع يبأل ثعابلا ببسلا نايب : باب ) ١١ ص يرابلا حتف ةمدقم يرابلا يده - ينالقسعلا "

 . ( حيحصلا همماج فيتصت ىلع يراخبلا
 . ( هطرشو هلضفو باتكلا اذه لاح نايب : باب ) ١١ ص ملسم حيحص ةنايص - حالصلا نبا "أ

 دمحا مامإلا دنسم ةمدقم "- رظنا / نييورملا نييرثألل ةيملعلا ةشقانملا هذه 2 ةدئافلا نم ديزمل )

   .( حيضوت ةدايزو فرصتي ) يمركلا بيهص يبأل " لبتح نيا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هيف فعض دقف " ءافعضلا " هباتك 2 يليقعلا هيلع يذلا عقاولا فالخ

 نب يلع نب مصاع لاتمأ " حيحصلا " 2 يراخبلا مهل جرخأ نمم ةعامج

 ملسم نب هللادبع نب دمحمو ورمع نب لاهتملاو ناطح نب نارمعو مصاع

 فيعضتو للع " ءافعضلا " هباتك خ دروأو ى مهريغو (يرهزلا يخأ نبا)
 . يراخبلا ثيداحأ ضعب

 هياور اهلعجي يراخبلا ىلإ هدنس نودب ةصقلا هذهل يليقعلا ركذ ٢_-

 . ةطساوب الإ هنع يوري الو ‘ يراخبلا كردي مل يليقعلا نأل ! ةعطقنم

 . ينيدملا نب يلعو لبنح نب دمحأك يراخبلا خويش كردي مل يلاتلابو

 .ةعطقتم ةياورلاق

 اوفعض مهنأ ينيدملا نب يلعو نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحآ نع تبث ٣-

 نم رثكأ هتيداحأ عومجم تناكو " هحيحص " خ يراخبلا مهب جتحا الاجر
 . يليقعلا ىنإ ةبوسنملا ةصقلا 2 ةروكذملا

 عجرم يأ و 7 ةلوقملا هذه هنم لقت يذلا ردصملا ركذي مل رجح نيا نأ ٤-

 رجح نبا عيتص فالخ اذهو : هريغ بتك خ وآ هبتك نم يليقعلا اهركذ

 . ةطساولاو عجرملا ركذب هلقني " حتفلا " هباتك خ هلقني ام بلغأ

    

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : يتاثلا رثألا

 ١- اغالب حالصلا نبا اهلقن امنإو ، دانسإ اهل سيل ةصقلا هنه نإ .

 ٢- هحيحص " خ ملسم اهاور ثيداحأ ضعب لعأ يزارلا ةعرز ابأ نإ "
 ملسم دنع ةريره يبأ ثيدحك )١١٤٤( الاقو ةعرز وبأو متاح وبأ هلعأ دقف :

 يبأ ركذ هيف سيلو ، لسرم () يبنلا نع نيريس نبا نع وه امنإ } مهو اذه

 متاح يبأ نبال " للعلا " 2 امك ةريره .

 كلذ 2 هلو 0 ءافعضلا ثيدحل هجارخإ ملسم ىلع باع ةعرز ابأ نإ ٣-

 نب يكم هلاق ال لصأ ال نأ نيبي امم : ملسم قح 2 لوقلا اهيف ددش ةصق

 . ةعرز يبأل يعذربلا تالاؤس 2 ةدوجوم ةصقلاو ! نادبع

 : نيحيحصلا يف ةدقتتملا تيداحألا ضعب ىلع ةلتمأ ه

 2 ءاملعلا اهدقتنا يتلا ثيداحألا ضعب ىلع ةلتمألا ضعب ركذأس

 نيتيدح ركذ ىلع رصتقأو اهيق اولاق اذامو ءامهدحأ خ وأ نيحيحصلا

 ثيداحألاف الإو ليثمتلا ليبس ىلع يراخبلا دنع رخآلاو ملسم دنع امهدحأ

 : نيلاتلا كيلإو ! كل هانركذ امم تعمس امك نبتئاملا تقاف ةدقتنملا

 نوملسملا ناك " : لاق سابع نيبا يتثدح ليمز ويأ انثدح ةمركع انثدح ١-

 ثالث هللا يبن اي () يبنلل لاقف ، هتودعاقي الو نايفس يبا ىلإ نورظني ال
 يبأ تتب ةبيبح ما هلمجأو برعلا نسحأ يدتع لاق .« معت » لاق نهيتطعأ

 .كيدي نيب ًابتاك هلعجت ةيواعمو لاق .« معت » لاق ، اهكجوزا نايفس
 . نيملسملا لتاقأ تنك امك راقكلا لتاقأ ىتح يترمؤتو لاق .« معت » لاق

   . ملسم هاور .« معت » لاق



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « .٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . يفتحلا ديلولا نب كامس : وه اذه ليمز وبأ : تلق

 اذه ةاور دحآ رامع نب ةمركع ةمجرت 2 " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لاق

 | : ملسم دنع ثيدحلا

 نبا نع يضتحلا كامس نع ًاركتم الصا هل قاس دق ملسم حيحص ةو ..."

 ١". " نايفس وبأ اهبلط يتلا ةتالثلا 2 سابع

 لوصألا خ ملسم هٹ قاس دق : تلق ..." : " ءالبتلا مالعأ ريس " 2 لاقو

 رومألا ذ . سابع نبا نع يفنحلا كامس نع هيوري يذلا وهو . ًاركتم اثيدح
 .'" ". ملسو هيلع هللا ىلص يبتلا نم ! نايفس وبأ اهسمتلا يتلا ةتالتلا

 ضعب نم مهو ثيدحلا اذه ج ..." : " لكشملا فشك " 2 يزوجلا نبا لاق

 . ثيدحلا يوار رامع نب ةمركع هب اومهتا دقو 6 ددرت او هيف كش ا ةاورلا

 لاق كلذكو ! حاحصب تسيل : لاقو ديعس نب ىيحي هتيداحا فعض دقو

 امنإو يراخبلا هنع جرخي مل كلذلو ‘ فاعض تيداحأ يه : لبتح نب دمحأ

 هللا دبع يبأ نع رصات نبا انأبتأ دقو ... [ لاق نأ ىلإ ] ...ملسم هنع جرخأ

 اذه :لاق ظفاحلا ديعس نب دمحأ ني يلع دمحم وبأ انتتدح لاق يديمحلا

 ملو ‘ رامع نب ةمركع نم هيف ةفآلاو ‘ هعضو 2 كش ال عوضوم ثيدح

 نوك امأو ؛ رفاك اهوبأو رهدب حتفلا لبق اهجوزت () هللا لوسر نأ فلتخي

 مث هتيراحم نم اوقل ام لجألف هنودعاقي الو هيلإ نورظني ال اوناك نيملسملا

 ا ٩١

 ١١٦ ص ٥ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا "

   ١٣٦ ص ٧ ج ءاليتلا مالعأ ربس -_- يبهذلا ٢٠.

  

  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( »٢١ بارطضا ق نيبملا غالبلا

 تبث هللا نإ مث ، مهبولق ةفلؤملا 2 دودعم وهو همالسإب نوقثي اوناك ام

 .'» ". غئايو نيكرشملا لتاقف هبلق 2 مالسإلا

 نم دعي امم اذهو ..." : " ةباحصلا ةقرعم 2 ةياخنا دسأ " 2 ريثألا نبا لاق

 مالسإ لبق ةشبحلاب يهو اهجوزت دق ناك () هللا لوسر نأل ، ملسم ماهوأ
 .'_" "...كلذ 2 ةريسلا لهأ فلتخي مل ، نايفس يبأ

 سابع نبا نع ةمركع نع بويأ نع بيهو انثدح دسأ نب ىلعم انثدح ٢-

 مرحم وهو مجتحا - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نآ :امهنع هللا يضر

 . يراخبلا هاور . مئاص وهو مجتحاو

 هلاق ! مئاص وهو مجتحا هتا هنع حصي الو ..." : " داعملا داز " 2 ميقلا نبا لاق

 نب ىيحي انثدح :دمحآ لاق "هحيحص" 2 يراخبلا هاور دقو ‘دمحآ مامإلا

 ينعي . مايصلا 2 ةماجحلا 2 مسقم ثيدح مكحلا عمسي مل : لاق ديعس

 مجتحا (ة;رز) يبنلا نأ " سابع نبا نع "مسقم نع ، مكحلا نع اديعس ثيدح

 ." مرحم مئاص وهو

 .نارهم نب نوميم نع ديهشلا نب بيبح ثيدح نع دمحأ تلأسو : انهم لاق

 حيحصب سيل :لاقف .مرحم مئاص وهو مجتحا «(لي) يبنلا نأ ؛سابع نبا نع

 نارهم نب نوميم ثيداحأ تتاك امنإ ‘ يراصنألا ديعس نب ىيحي هركتأ دق

 .اتيدح رتع ةسمخ وحت سابع نبا نع

(١) 
 ٤٦٣ - ٤٦٤ ص ! ج نبحيحصلا ثيدح نم لكشملا فشك =- يزوجلا نبا

 . (٢)
 لا       ١١٦ - ١١٧ ص ٧ ج ةباغلا دسأ - ريثالا نبا

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢ » بارطضا ةق نيبملا غالبلا

 "١". .هقعضق . ثيدحلا اذه ركذ هللا دبع ابأ تعمس : مرثألا لاقو

 : ركذلاب ريدجلا نمو

 . امهدحأ وأ نيحيحصلا 2 امم انضعب فعض نم مهدحو اوسيل ةيضابإللا نأ

 امم اًضعب وأ نبحيحصلا 2 امم اضعب فعض نم ءاملعلا نم ةفئاط كاتهف

 نب يلعو نيعم نب ىيحيو دمحأو يعقاتلاو كلام مامإلاك امهدحأ 2

 يلع يبأو يقشمدلا دوعسم يبأو ديهشلا رامع نباو ينطقرادلاو ينيدملا

 2 ةدوجوملا ثيداحألا ضعب فّحض هسفن يراخبلا مامإلا لب } ينايجلا

 اهاور يتنا ثيداحألا ضعب ظافلأ فَّحض هسفن ملسم مامإلاو ! ملسم حيحص

 ثيداحألا ضعب دوجو ىلع ءاملعلا نم ريثك صن دقو 8 يراخبلا مامإلا

 .امهدحأ ج وأ امهيلك نيحيحصلا خ ةلحملاو ةفيعضلا

 حدقتا ىلع أرجتي نم دجت نأ لقعيفأ " :_ريكب نب حلاص لوق بيجعلا نمو

 .')" خلإ... ًابصعت وأ ًادسح ملع ىلع هللا هلضأ نم الإ ؟ امهملع 2 وأ امهيف

 يراخبلا نيخيشلا " امهملع ج وأ امهيف حدقلا " هلوقب دصقي ناك نإف

 . - هللا ءاش نإ - ليلق دعب كلذ خ لوقلا ملعيسف 6 ًاملسمو

 نوكي اذه ىلعف امهيتيداحأ وأ نيحيحصلا " امهملع " هلوقب ينعي ناك نإو

 هللا مهلضأ } نيلاض ينيدملا نباو نيعم نباو دمحأو يعفاشلاو كلام مامإلا

 ٥١ ص ! ج داعملا داز _ ميقلا نبا ٠)

   ٢٤ ص ضارتعالا ةلاسر ""

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هقفاوت نأ اشاحو - حلاص مالك ىضتقم ىلع - اًبصعت وأ ادسح ملع ىلع

 نأ نيقيلا ملع ملعاو " : لاق امنيح همالك صنب هيلع درن لب \ كلذ ىلع

 )١(. " مهموحتن شيهت رذحاق ةمومسم ءاملعلا موحت

 ": هتأ رقي هسفنب اذه ريكي ني حلاص ن أ ىلكتلا كحضي يذلا بيجعلا نمو

 كلذ نيب امك عباصألا ىلع دعت يتنا ةفيعضلا ثيداحألا ضعب مهل تركذ

 .'" " عوضوم دحاو ثيدح مهنع وري مل نكلو 7 هللا همحر ينابلألا خيشلا

 ناعتسملا هللاو هب هل ةقاط ال ام هسفن مزلأو ، يردي ال ثيح نم ىتأف

 يردي ناك ول هكاله هيفو ءيشل ىعسي بلاط نم مكو

(١) 

(٢) 

 ٢٣ ص ضارتعالا ةلاسر

 هفيعضت نم هبتك 2 ينابلألا خيشلا هيلع صن ام كل تلقن دق - ٢٣ ص ضارتعالا ةلاسر

 .امهيق ينابل الا اهفعض اثيدح نوعبس اتيدلو : نيحيحصلا ثيداحأ ضعبل

    



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ىراخبلا مامإلل ءاملعلا داقتنا -ب

 - هافاعو ىناعت هللا هظفح -يبونقلا خيشلا ىلع اًضرتعم ريكب نب حلاص لاق

 : هتلاسر ضرعم 2

 ىعداو ٨ ءاملعلا دئاوم ىلع لفطتو لواطت يذلا هب دجنتسملا لجرلا اذهو "

 نم املاع نيعيسو ةئام نم رثكأ هدقتتا - هللا همحر - مامإلا خيشلا نأ اروز

 .") "...ةعبرألا بهاذملا عابتأ

 خيشلا ىنإ اهبسنت يتلا ةرابعلا هذهب تيتأ نيأ نم : ريكب نب حلاصل لوقاف
 ةئام نم رثكأ هدقتنا مامإلا نأ خيشلا ءاعدا تلقن باتك يأ نم ؟يبوتقلا

 ةئام نم رثكأ هدقتتا مامإلا نأ : يبونقلا حيشلا لاق له ؟ الاع نيعبسو

 ث ةمايقلا موي اهيلع بساحتس ةلطاب ىوعد هنه نأ : قحلاو ؟ املاع نيعبسو

 . ملاعلا خيشلا اذه قح

 : تلق " : " فراجلا نافوطلا " هباتك خ يبونقلا خيشلا مالك صن كيلاو
 ، ةعيرألا بهاذملا عابتأ نم املاع نبعبسو ةئام نم رثكأ اتركذ نأ دعيو

 يتلا امهدحا وأ نيحيحصلا خ ةيورملا ثيداحألا نم نيسمخو نيتئامو
 نم ًاصت نيثالثو ةسمخ نم رثكأو .نيروكذملا ءاملعلا ضعب اهدقتنا

 ."" خئر... ءاملعلا صوصت

 ٢ ص ضارتعالا ةلاسر ا
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 وا نيحيحصلا 2 ثيداحالا هذه اودقتنا نم مهق : الاع نيعبسلاو ةئاملا هب ىتعي : نيروكذملا هلوق )٢ ٠ ٠ ٠ ٠

 . اديج هبتناف .امهدحأ 2

   ٧٦٦- ٧٦٧ ص ! ق ٣ ج فراجلا نافوطلا - ىيوتقلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نم رثكأ اندجو دقو اذه ...." : " داحلا فيسلا " هباتك ج انخيش لوقيو

 ثيداحأ ضعب اوفعض دق مهريغو ةعبرألا بهاذملا باحصأ نم ملاع ةئام

 ةعوضوملا وأ ةفيعضلا ثيداحألا ضعب دوجوب اولاق مهنأ وأ نيخيشلا

 .() " امهيف

 نيعبسو ةئام نم رتكأ ركذي : يبوتقلا خيشلا : نيصتلا نيب ةتراقملا هجو

 . نيحيحصلا ثيداحا ضعب اودقتتا املاع

 ةئام نم رثكأ نأ ىعدا : هنأ يبونقلا خيشلا ىلع ىعدا ريكب نب حلاصو

 . مامإلا اودقتتا املاع نيعبسو
 برقمو قرشم نيب ناتش ايرغم ترسو ةقرشم تراس

 . نيزاب ميهاربإل " ةيفالخلا لئاسملاو ةالصلا " باتك نم اهلقن دق ناك نإو

 " فراجلا نافوطلا " نم خيشلا صت لقن لب ‘ كلذ ميهاربإ ركذي ملق

 .!؟ ءاعدالا اذهب تيتأ نيآ نمف 6 ( ٢٠ ص ) هباتك 2 هتمدقم رظناف

 اهفلاخ نم ىلإ نوبستت يتنا ‘ صوصتلا لقن ة ةيملعلا ةنامألا نيأف

 . يبونقلا خيشلا قح 2 اذه كعينص يمست اذامبو !؟ سيبلتلاو سيلدتلا

 . رمألا اذهب كسفن تيذآ امنإو ى هيف هتلق ام هرضي نل يذلا

 بيرضباهل يتأي نأ دهجيو اهءوض سمشلا دسحي نم بعت يفو

 صوصتلل كلقت ةتامأ ىدم بوتكملا اذه ارقي نم لكنو كل نيباس يتتأ ىلع

 مالك كحلقت إ كل يشاقت دتع ! هعضاوم نع ملكلا كفيرحت ىدمو

 . " ةعيرشلا سوماق " باتك نم يصورخلا ناهبت يبا نب رصات خيشلا

١ 
    0١ص داحلا فيسلا _- ىبوتقلا ١٨١ - !١٨



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 الو ةملكب امهسمن ملو ‘ نيخيشلا نم لتن مل ةيضابإلا رتاعم نحت امأو

 نالحفو ةمألا ءاملع نم ناملاع امهف } رطاعلا ءانثلا امهيلع ينثن لب . ةزمغ

 اننإف كلذ عمو ! ثيداحألاو ةنسلا ابحاص : اهباطقأ نم نابطقو اهلوحف نم

 . ءاملعلاو لاجرلا يقابك امهأطخ لمتحت يتلا امهتيرشب نع امهجرخنت ال

 . ءوسب امهصخش سمي ال امهتيداحأ ضعبل انفيعضتو

 ثيداحأ ضعبل الثم انفيعضتف ..." : كلذ يبوتقلا خيشلا هلاق ام عمساو

 % حدتقن اتتأ الو . الك نيباتكلا نيذه 2 حدقن اننأ يتعي ال نيحيحصلا

 مهلوحف نم نالحف : نيملسملا ةمئأ نم امهنأب امهنع لوقن لب امهيفلؤم

 () يبنلا نع تبثت ال ةنس عضو ادمعتي ملو ‘ ظافحلا رابك نم ناظفاحو

 ةلالجو امهظفح عم - رشبلا نم امهريغك رشب امهنأ الإ 0 امهيباتك 2

 ام وأ تاياورلا ضعبب ناقتي امهنأ وأ للعلا ضعب امهيلع ىفخت دق - امهردق

 حيحص " 2 ةدوجوملا ثيداحألا ضعب فعض دق يراخبلا دجن ‘ كلذ هباش

 . " يراخبلا حيحص" خ ةدوجوملا ثيداحألا ضعب اضيأ ملسم فعضو ." ملسم

 نيخيشلا رصع و نيخيشلا لبق نم تيدحلا ةمئأ نم رابك ةمئأ كانهو

 . نيباتكلا نيذه ج ةيورملا ثيداحألا نم ةفئاط اوفَعض دق ، نيخيشلا دعبو

 لصأ ةحصب نولوقي اوناك نإو ! ثيداحألا ضعب خ فرحألا ضعب اوقعض وأ

 نيذه خ نوحدقي مهتأ كلذ ينعي الو ‘ ثيداحألا ضعب 2 ثيدحلا كلذ

 .» "... نيباتكلا

 ۔ ه ١٤٢٧ ناضمر !١ خيراتب ةقلح - نامع ةنطلس نويزفلت ) ركذلا لهأ لاؤس جمانرب - يبونقلا ١١ ١

 اح ح= =     ٣١٧ - ٣١٨. ص ١ ج " ةيضايإلا ةالص لئاسم . ةيضرلا ةلاسرلا " انباتك / رظنا ( م ٢٠٠٦ ربوتكا ه

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

( 

 ) بيرأ ملاع نم هب مركأ يبوتقلا ملاعلا مالك اذه

 . امهباصأ ام حيرجتلا نم اًملسمو يراخبلا نيمامإلا باصأ دق هنأ ىلع

 كل اهركذأ : ةتوقمم وأ ةلوبقم ةريتك تارابتعال : ةمئألا ةيقب باصأ امك

 . ةيضابإلا نم اوسيل مهو ! مهيف هولاق ام ىلع فقتل

 قلخ ةلأسم 2 هلوق لجأل قيلي ال امب يراخبلا مامإلا 2 ءاملعلا ضعب ملكت

 يبأو متاح يبأك هثيدح اوكرتو هوفعحضو (٧ قولخم نآرقلاب يظفل ) نآرقلا

 .'" نييزارلا ةعرز

 انمدق ام ةلثمأ نمو : تلق " : " ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط " 2 يكبسلا لوقي

 . ظفللا ةلأسم لجأ نم متاح وبأو ةعرز وبأ هكرت : يراخبلا 2 مهضعب لوق

 ءاول لماح وهو كورتم يراخبلا لوقي نأ دحأل زوجيأ ١ نيملسملاو هلل ايف
 هحدامم لعجيأ 6 نيملسملاو هلل اي مث 6 ةعامجلاو ةنسلا لهأ مدقمو 0 ةعانصلا

 2 نيقولخملا نم لقاع بيرتسي ال ذإ ‘ هعم ظفللا ةلأسم 2 قحلا نإف 0 مانم

 .""! "... ىناعت هلل ةقولخم يه يتلا ةثداحلا هلاعفأ نم هظفلت نأ

 ١٤ ص رمتعملاو رئازلاو جاحلا ماكحا ج ردتقملا حتف - فيس نب هللادبع يدتكلا 0

 ٧ ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبآ نبا ٧ ص ٢٥٩

   (٢) ج ةيعفاشلا تاقبط - يكبسلا ١ ص ٢٥١٧



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نم مهريغو كلامو ملسم ىلإ بسن امك ! سيلدتلا يراخبلا ىلإ بسن دقو

 دقق } نسحي ال امب لوقلا اوددشو ةمئألا نم ريتك مهيف ملكتو .تاقتلا

 . هكرتو هرفكي اومكحو ١) هوفعضو اعذال امالك ةفينح يب أ اوملكت

 نب دمحا هاهن ىتح . هركذ نسحي ا امب يعفاشلا 2 نيعم نبا ملكت دقو

 ءافج هيف مالكب ستأ نب كلام 2 بئذ يبأ نبا ملكتو "كلذ نع لبتح

 ."".. رايخلاب ناعيبلا " : ثيدح 2 كلام لوقل هنم اراكتإ هلاق "ةنوشخو

 نوملسملا مهنأ نوريو 0 مهتديقع هذهف ..." : " تاقبطلا " 2 يكبسلا لوقي

 ىلع مهيف ملاع الو - مهؤاملع غلب امل اددع اودع ولو 0 ةنسلا لهأ مهنأو

 مامإلا ىلإ نوزتعي مث ةمألا ءاملع بلاغ نورفكيو ٧ ربتعي اغلبم - ةقيقحلا
 ضعب لاق امك هنكلو ٧ ئرب مهنم وهو - هنع هللا يضر - لبتح نب دمحأ
 هللا امهالتبا نامامإ : حالصلا نبا نيدلا يقت خيشلا طخب هتيأرو نيفراعلا

 نم " : ثيدح ركذ دنع ٢٢٣ ص ١ ج " هتنس " 2 امك ةفينح ابا مامإلا ينطقرادلا ظفاحلا فعض """
 ةفينح يبا ريغ ةشئاع يبا نب ىسوم نع هدتسي مل : لاقق 8 " ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك

 ف امك ةقينح يبا همامإ اراصتنا هيلع يروفنراهسلا درو : ها ".. نافيعض امهو ةرامع نب نبسحلاو

 يبا قح خ ةظفللا هنهب ظفلت ال ىيحتساو ينطقرادلا بدات ول : الئاق ٥٣٢ص ٤ ج" دوهجملا لذب "

 . " خلإ.. برغلاو قرشلا هملع قبط مامإ هنإف ' ةفينح
 ٢ ص هلضفو ملعلا نايب عماج - ربلا ديع نيا ٤٣٠

 . ةحفصلا سفتب قباسلا عجرملا "

 الإو بات نإف كنام باتتسُي : لاقف "...رايخلاب ناعيبلا "ثيدحب ذخاي مل ًاكلام نا بئذ يبا نبا غلب
 ني دمحم همسا ) بئذ يبا نبا ةمجرت 2 ١٠٣ ص ٢ ج " دادغب خيرات " 2 امك " هقنع تيرض

     . ( ةريغملا نب نمحرلادبع
  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 رفعجو 6 ةمسجملاب ىلتبا لبنح نبا دمحا ، مهنم نائيرب امهو امهباحصأب

 ١'. ".. ةضفارلاب ىلتبا قداصلا

 بيبح نب عيبرلا مامإلاو يميمتلا ةديبع وبأ مامإلاو ديز نب رباج مامإلاو

 هنأب معز ثيح هسفن يليصألا ىذآ دقو 6 نيملسملا تاقث نم تاقت يديهارفلا

 مكحيو نيملسملا ةمئآ نم هريغو سابع نبا هقثوي بيجع رمآ اذه ... لوهجم

 نم ةبيرغو بئاجعلا نم ةبيجع هذهف لهجلاب هسقت ىلع ىدان .. )! هتلاهجب

 )١. بئارغلا

 ضعب مكح ثيدحلا ءاملع نم ادج ةريبك ةعامج كلانه لاح لك ىلعو
 مزح نبا .. نوروهشم نوفورعم مهو نوقرعي ال مهنأبو } مهتلاهجب ءاملعلا

 ..!) يذمرتلا ةناهجبو هجام نبا ةلاهجب مكح

 مكح هنأب : لاق ! يليصألا ىلع در امدنع رجح نبا ظفاحلا نم بجعأ انأو

 لوقي نأ هل يغبني ناك ... هقفلاب فورعم هنأب : لاق ... رباج مامإلا ةلاهجب

 نم تباثلاب مهل ةيارد ال ءاهقفلا ضعب نإ ذإ ، هقفلاو ظفحلاب فورعم هنأب
 درنا دنع لصألا ... دبالو مهتايورم 2 ةريثكلا ءاطخألا عقتو () يبنلا ةنس

 هبتني مل كلذ لعلو هقفلاو ناقتإلاو ظفحلاب فورعم مامإ هنأب فصوي نأ

 نب رباج مامإلا ردق فرعي هنأب كشالق الإو 6 ةناحلا كلت 2 ظفاحلا هيلإ

 .'"" "...- ىلاحتو كرابت هللا همحر - ديز

١ 
 ١) ١ ج ةيعفاشلا تاقبط _ يكيسل ١ ص ٢٥٥

 )٢( |] . ,ه ۔-ا(١۔٠ .
   ركذلا لها لاؤس جمانرب 2 يبونقل ا انخيش باوج نم ١١ ناضمر ١٤٢٧ ةدايزو ىنم فرصتب ( ه )



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛. » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ثدحم ‘ يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا نأ مهضعب همعز ام كلذ نمو

 وبأ هخيشو وه هدلت مل هنأب ‘ حيحصلا دنسملا بحاصو ريهشلا ةيضابإلا

 ناميظعتا نامامإلاو ‘ تاهمألا ماحرأ يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 ةفرعمو للعلا "باتك 2ِ دمحأ مامإلا لاق دقف . تابثألا تاقتلا ظافحلا نم

 ١_'. اسأب هب ىرا ام : عيبرلا مامإلا نع "لاجرلا
 هباتك خ كلذك يراخبلا مامإلا هركذو """'٨ تاقثلا " 2 نابح نبا هركذو

 حرجلا ركذ هتداع نمو 7 اليدعت الو احرج هيف ركذي ملو" ريبكلا خيراتلا "

 هنأب لجرلا نع يراخبلا توكسب لدتسي ءاملعلا نم ريتكو 8 نيحورجملاو

 نباو (دجلا) ةيميت نب تاكربلا يبأ عينص وه امك : هتياور لبقتو ةقث

 نافع نب نامثع ةفيلخلا ثيدح هركذ دتع'" داعملا داز " هباتك خ ميقلا

 ‘خلإ..... هيلع ساتلا ركتأف تاعكر عيرأ ىتمب ىلص هتأ : هيف ءاج يذلا

 . ميهاربإ نب ةمركع نع ير اخبلا توكس ىلع مهدامتعالل هولبقو

 ٤٩٢ ص ٢! ج لاجرلا ةفرعمو للعلا - لبنح نيا"

 ٣٤٩ ص ٢ ج تاقثلا باتك - نايح نبا "

 ٢) ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ٢ ص ٢٤١

   ٠ْ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ٣ ص ٢٤١

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 كلذ ىلع هبن امك يدزألا سيلو يلهابلا ةمركع وه اذه ةمركع نأ عم

 : لوقي ثيح " اثدحم عيبرلا مامإلا "ثحب يبونقلا انخيش
 امك يدزألا ال يلهابلا وه ثيدحلا اذه داتسإ 2 يذلا ةمركع نأ ملعا..."

 تحضوأ امك رجح نب ظفاحلاو ميقلا نباو ةيميت نباو يقهيبلا مهوت

 .'» ". نيبملا قحلا 2ِ كلذ

 ٢ " هخيرات " 2 هنع يراخبلا توكسلل هولبق يذلا اذه 1 ةمركع نأ ىلع

 : ةرم لاقو ‘ فيعض : يئاسنلا لاقو 6 ءيشب سيل : دواد وبأو ىيحي هنع لاق

 الو ليسارملا عفريو رابخألا بلقي نمم ناك : نابح نبا لاقو 8 ةقثب سيل

 نيت :رازبلا لاقو &‘ثيدحلا ركنم :نايفس نب بوقعي لاقو 0 هب جاجتحالا زوجي

 . فيعض : يقهيبلا لاقو ، يوقلاب سيل : دمحأ وبأ مكاحلا لاقو ' ثيدحلا

 ك نيهاش نباو دوراجلا نبا هركذو ، بارطضا هتيدح 2 : يليقعلا لاقو

 . ءافعضلا

 نع يراخبلا توكس ىلع ادمتعا دق ميقلا نباو (دجلا ) ةيميت نبا ناك اذإو

 نع هتوكس ىلع دمتعن نأ انل حصي الفأ فيعضتلا نم تيأر ام هيفو ةمركع

 هيق حدقي ملو 6 ت ابثألا تاقثلا نم ةعامج هقثو يذلا - هلا همحر - عيبرلا

 "انمالعأ نم "لسلس نم ةسماخلا ةودنلا 2 مدقم ثحي ( ٢١ ص اثدحم عيبيرلا ماملا _ يبون ةلا )١(

 . ( م٩٩١! - ه ٤٣١

 (٢) ج ريبكلا خيراتلا _ يراخبلا ٦ ص ٣٦١

  

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 مهنأ ، هنع اوتكس : هلوق نأ نم " ةظقوملا " 2 يبهذلا لوق امأو .ءيشب دحأ

 الإ فرصي ال مهبم ظفل وهف قالطإلا ىلع اذكه هب ملسم ريغ ٨'>ه هوكرت

 .انه ةنيرق حرجلا هركذ مدعو نتارقب

 : نيثدحملا دنع صاخشأ ةثالث بيبح نب عيبرلا نأ ىلع

 ١- بيبح نب ذئاع وخأ : وكلا بيبح نب عيبرلا .

 ٢- بحاص ظفاحلا ةقثلا مامإلا : يضابإلا يرصبلا بيبح نب عيبرلا "

 حيحصلا دنتسملا ".

 .ةماميلا لهأ نم ةملس وبآ يفنحلا بيبح نب عييرلا ٣-

 ىلع هعباتو ى ادحاو امهلعجف يفنحلاو يرصبلا نيب متاح يبأ نبا طلخ دقو
 امنيب ‘. كلنك رمألا سيلو رجح نبا ظفاحلاو يزلاو يبهذلا كلذ

 " تاقثلا " 2 نابح نباو " ريبكلا خيراتنا " 2 يراخبلا ةثالثلا نيب قرق

 يناتلا ركذو " نيحورجملا " 2 ( وكلا ) لوألا ركذنف " نيحورجملا " و

 . "تاقثلا " 2 ( يفتحلا ) ثلاتلاو ( يرصبلا )

 ( فافقلا - نيروك ) يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هخيش امأو

 نأ مولعملا نمو 8 " ساب هب سيل " : لاقو نيعم نب ىيحي مامإلا هقثو دقف

 حرجلا 2 نيددشتملا نم وه لب قيثوتلا غ لهاستم ريغ نيعم نبا مامإلا

١١ 
   ص ةظقوملا = يبه ثلا ا ٨٣

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛+ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هلوق ةلزنمب وه ، سأب هب سيل : لجرلا 2 نيعم نبا لوق نأ ىلع ‘ ليدعتلاو

 : ليدعتلا بتارم باب 2 " ثيدحلا ةيفلأ " 2 يقارعلا لاق . ةقت

 ! القئو ةقثف هب سأب . ... .ال لوقأ نَم لاق نيعم نباو

 : تيبلا اذه حراش " ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتق " 2 يواخسلا لوقي

 ىوس ليدعتلاو حرجلا 2 مدقملا مامإلا ىيحي وه - ميملا حتفب - نيعم نباو ..."

 نالق لوقت كنإ : هل ليق ذإ - هب سأب الل هلوقو ةقث هلوق نيب يأ -امهنيب
 ہہ ؟

 لوقأ نمو 6 ةقثف هب سأب ال هيف لوقأ نَّم : لاق ‘ فيعض نالفو سأب هب سيل

 .'" " هتيدح بتكي ال ةقثب سيلف فيعض : هيف

 وهو دحاو لدعم وآ حراجب امهيف ىفتكي ليدعتلاو حرجلا نأ مولعملا نمو

 . نييلوصألاو نيثدحملاو نيققحملا بهذم

 نأل } هب حرضُي الف - ىلاعت هللا همحر - ةديبع ابأ مامإلا متاح يبأ ليهجت امأو

 مهتم هتلاهجب مكح ةقث نم مكف ! كلذ إ عرستلا هنع فورعم متاح ابأ

 .'" كلذل ةلثمأ يطويسلا ركذ امك ! نيخيشلا لاجر ضعب

!١١ 

 ٢١٢ ص يق ارعلل ثيدحلا ةيقلا حرش- يطويسل ١ ا 7

١ 
 ٢٩٥ - ٣٩٦ ص ١ ج ثيدحلا ةيفلا حرشب ثيغملا حتف - يواخسلا ""

   ٢! ص يوارلا بيردت - يطويسلا / رظنا ٢٧٦ - ٢٧٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : يبوتقلا خيشلا الإ اهعطتسي مل يراخبلا ءاطخ افاشتكا ىوعد ه

 : لاق يبوتقلا خيشلا نع همالك ضرعم 2 ريكب نب حلاص هلاق ام امأ

 عطتسي مل ام - فشتكا 6 ميظع فشتكمب ميركتلا خألا اذه دجنتساف ..."

 ينيدملا نباو حالصلا نبا لتم . هفاشتكا ثيدحلا ملع ةذباهج نم هلبق نم

 نبا ةبيتقو ميعنت وبأو نيعم نب ىيحيو يبهذلاو ربلا دبع نباو رذتملا نباو

 -ةليوط ةمئاقلاو مهريغو ةملسم نب هللا دبعو هيوهار نب قاحسإو ديعس

 مامإلا اهيف عقو يتلا ةحدافلا ءاطخألا اوفشتكي نأ اوعيطتسي مل ءالؤه لك

 ١'. "... همعز بسح ملسم مامإلاو هللا همحر يراخبلا

 مل كنأ كنم رهاظلاو كلذ كل حرشأ فيكو )) كل لوقأ اذام يردأ ا

 للع نايب 2 تفلأ يتلا تالاقملاو للعلا بتك نم دحاو يباتك ىلع علطت

 . لاجرلا نم اهلعأ نَمو ثيداحألا

 امدعم راص دق نيرادلا ةورث نمق ةورث ملعلا ةورث نم هل ال نمو

 انخيش ماق يتنا للعلا كلت اوفشتكي مل ءاملعلا ءالؤه نأ كت لاق نم

 . كلذ نم ءيش ىلع علطت مل فسآلل كنكلو ؟ اهيف مهلاوقأ عمجب يبوتقلا

 ضعب ىلع مهلاوقأ اندجو اننإف الإو ؛ كاوعد قدص ىلإ ال كيلا عجار اذهو

 . تالاقملاو للعلا بتك 2 نبيحيحصلا ثيداحأ

( 
 ٢ ص ضارتعالا ةلاسر )

  

  

    
 



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ 4 ؛ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نم رثكأ نإ هلوق ركذت تنأو ي كلذ يبونتقلا خيشلا 2 كلوق بجعلا نمو

 كممعز بسح - مامإلا اودقتنا ةعبرألا بهاذملا عابتأ نم الاع نيعبسو ةئام

 عابتا نم املاع نيعبسو ةئام نم رثكأ هلوق نأ قحلا كل انّييو - حيشلا ىلع
 لقي ملو 6 امهدحأ وأ نيحيحصلا ثيداحأ ضعب اودقتتا ةعبرألا بهاذملا

 . مامإلا اودقتنا

 وأ نيحيحصلا ثيداحأ ضعي اودقتنا يذلا ءاملعلا يبونقلا خيشلا ركذ مت

 يبأو ينيدملا نب يلع)ك ةمئاقلا % تركذ نمم ضعب مهنيب نمو 6 امهدحأ

 ."!( يبهذلاو ربلا دبع نباو نيعم نب ىيحيو رذنملا نباو حالصلا نباو ميعت

 ثيداحأ ضعب مهدقن ك نورقب يبونقلا خيشلا اوقبس ءالؤه سيلأ

 .امهدحأ وأ نبحيحصلا

 ضعبل هفيعضت ةلأسم لوح ينابلألا كخيش ةبوجأ نم اباوج كل لقنأسو

 خيشلا ىواتف " مساب ةعوبطملا هيواتف نم امهدحأ وأ نيحيحصلا ثيداحأ

 : ينابلألا خيشلل هجوملا لاؤسلا لوقي " ءاملعلا ىواتفب اهتتراقمو يتابلألا

 خ ثيداحا فعض نأ خيشلٹ قبس له : وه لاؤسلا...انخيش : لاؤس

 كلذ ىٹإ كتقبس لهف كلذ لصح نإو ٩ ام باتك 2 اهدرقآو يراخبلا

 . اريخ هللا كازج نييبتلا عم وجرت ...ءاملعلا

 "" { ١ د ه ٠ ج ييونقلا ٢٣ ق ٢ ص ٧٤٥ (  2ةيشاحلا ) .
 فراجلا نافوطلا "" باتك رظنا
(١(   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ... نيئيش نمضتي كلاؤس نأل.. اذام ىلإ..كلذ ىلإ ةراشإلا مسا ددح /باوج

 % كلذ تعمج لهو يراخبلا ثيداحأ نم ائيش تفعض نأ كل قبس له
 الو فيعضت ىلا... ؟يتعت اذام ...كلذ ىلإ كقبس له تركذ املف.. باتك

 ٩ فيلآتلا ىلإ

 . نيتنثلا ىلإ : لاؤس

 بجي ةقيقحلا هذهف ! يراخبلا ثيداحأ تفعض نآ يل قبس هنأ امأ /باوجلا

 . ادج ةريثك بابسأل كلذ ٧ اهراكنإ زوجي الو ، اهب فارتعالا

 مهلك ملسم لهاج وأ ملعتم وآ ملاع نيب قرف ال ةفاك نوملسملا نأ : اهلوأ

 - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر دعب محأل ةمصع ال هنأ ىلع نوعمجي

 وأ ملسملا لاب 2 رطخي باتك يآ نآ 4 اضيأ ةيهدبلا جئاتنلا نم اذه ىلعو ...

 نآ دبال هنأ هنهذ 2 خسري نأ دبالل ‘ همسر ىلع فقي نأ لبق همساب عمسي

 مل رشبلا نم ةمصعلا نأ ةقباسلا ةديقعلا نأل ؛ اطخلا نم ءيش هيق نوكي

 . (لو) هللا لوسر الإ دحأ اهب ظحي

 هللا ىبأ : لاق هنأ - هنع ىناعت هللا يضر - يعفاشلا مامإلا نع ىوري انه نمو

 . هيباتك الإ متي نأ

 ىلولا ةطقنلا 2 هركذ ليوط مالك دعيو ] ... ةشقاتملا لبقت ال ةقيقح هذهف

 له وهو كلاؤس 2 ءاج امم يريغب قلعتي امع امأ ... [ لاق لاؤسلا نم

   . دحأ كقيس



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ؛ب » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 اذهب ينم فرعأو ينم دعقأ مه نيريثك سان نم تقبس : هلل دمحلاو لوقأف

 هريغو ى ينطقرادلا مامإلاف ‘ ةنس فلأ وحنب ادج ىمادقو ، فيرشلا ملعلا

 نأ رمألا يب غلبي ملف انأ امأ ..ثيداحألا تارشع " نيحيحصلا " اودقتتا دقف

 ثحبلا ءانثأ . نكل...! مالك دعب لاق ىتح ] ...'"ثيداحأ ةرشع دقتنأ

 فشكنيق امهدحا خ وآ " نيحيحصلا " خ ثيداحألا ضعب يعم رمت يملعلا

 مكحا ام نم بير خ ناك نم نكل . ةفيعضلا ثيداحألا ضعب كانه نأ يل

 ءايشا كانه دجيسق " يرابلا حتق " ىلإ دعيلف ثيداحألا ضعب ىلع اتآ

 يذلا يتالقسعلا رجح نبا دمحآ ظفاحلا ... اهدقتني ًادج ةريثكو ةريثك

 نم لك نأ نظأو انأ دقتعأ يذلاو ‘ ثيدحلا 2 نينمؤملا ريمأ قحب ىمسي

 اذه. هلثم هدعب ءاستلا دلت مل هنأ ىلع ينقفاوي ملعلا اذه اكراشم ناك

 2 ةريثك ءاطخأ هحرش ءاتثأ 2 نيبي يتالقسعلا رجح نيا دمحأ مامإللا

 2 ءاج امو لب طقف ملسم ثيداحأ 2 سيل ناك ام هجوب يراخبلا ثيداحأ

 . ديناسملا ضعب و نتسلا ضعب

 .. هلك ثيدحلل نوكت ةرات " يراخبلا حيحص " ثيداحا خ دوجوملا يدقت مث

 .. ثيدح نم ءزجل ادقت نوكي ةراتو ‘ فيعض ثيدح اذه : لاقي يأ

 " فراجلا ناقوطلا " ز يبونقلا انخيش هل ركذ دقو ٧ ريثكب ددعلا اذه نم رثكا ينابلألا دقتنا لب ""أ

 . هيتك نم هم الك صوصت القان امهدحأ و أ نبحيحصلا ثيداح ١ ضعي هفيعضتل ن اثم نبعيس ء اهز

   . قفوملا هللاو



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دعب لاق مت ].... حيحص ريغ هتم ءزج نوكي نكن حيحص ثي دحلا لصأ

 هث نكي مثو هب درفتو " يراخبلا حيحص " خ اثيدح ىور اذإ اذهف ....[ةلتمألا

 لبقي يذلا فيعضلا ةبترم 2 هثيدح ىقبي دهاش هثيدحل نكي مل وأ عباتم

 . همالك نم هلقت تدرأ ام ىهتتا ") ".. دهاش وأ عباتمب ةيوقتلا

 2 اهتلق يتنا كاوعد 2 تقدص له ( ريكب نب حلاص ) ل لوقأ هلك اذه دعيو

 . ٩ هرضت نل يتلاو يبوتقلا خيشلا قح

 كيدل ام ىدم ىلإ راظنألا تهجوو كلذب كسقت تيذآ كنأ الإ كارأ الف

 {} هملعت اث ام خيشل ا ىلإ بستت ىتح كسفن محرت ملو 7 عالط الاو ملعل ا نم

 . ١)! هتناكمو هصخش نم لانت نأ هيخي

 رجحب مالغ هيق ىمر نأ ارخاز ىسمأ رحبلا رضي ام

 يد نم ١٠ : ليجستلا خيرات ٧٣٩ / ١( ) طيرشلا مقر - ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا عقوم "
 ): /.. / -ح- .مم (طيارلا م ١ / ٥ / ١٩٩٣ ققاوملا - ه ١٤١٣ ةدعقلا

 يمالسإلا تارتلا ةبتكم ةعبط -ءاملعلا ىواتفب اهتنراقمو ينابلألا خيشلا ىواتق ۔ينابلألا-رظنا وآ /

 ٧٠٨ - ٧١١ ص ! ق ٣ ج يبوتقلا انخيشل " فراجلا نافوطلا " باتك / رظنا وأ / ٥٢٤ - ٥٢٨٢ ص
   ٠ ) راصتخ او فيرصتي (

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤١ » _دارطضخا اق نيبملا غالبلا

 : ةالصلا يف نيديلا عفر ثيدح بارطضا ةيضق : ةيناثلا ةطقنلا

 ىلع ينيطتستتلا خيشلا اهدقتنا يتنا يه طاقتلا نم اهدعب امو ةطقنلا هنه

 دقق - ضارتعالا ةلاسر 2 ريكب نب حلاص خألا اهدروأ امك - يبوتقلا خيشلا

 َرأ ملو ‘ ضارتعالا انه ىلع درلا "" هب دجنتسي يذلا هخيش كلذب هلعج

 مهتلاو بطخلا ىوس ةلاسرلا هذه ة ةيملع ادودر ريكب نب حلاص نم

 . ناعتسملا هللاو . اهريغو تايدحتلاو

 2 كتاشقانم ىلع تعلطا: يتيطتسقلا نمحرلادبع يبآ خيشلل لوقأ

 نم هريمغو يبوتقلا خيشلا هب مكح يذلا نيديلا عقر ثيدح بارطضا عوضوم

 امتإو . ةيدقتلاو ةيملعلا ةيحانلا نم ىوتسملا كاذب نكت مل نإو ،'"ءاملعلا

 ركشأو كدهج كل ربكأ يتنأ الإ 8 ةيملعلا ةلدألاب ضحدت تاريسفت يه

 لالخ اهولتت يتنا ةيصاقتتسالا كتارابعب تئجوف ينكلو ‘ كشاقن كل

 كلوقو (... موهفلنا لالتخاو لوقعلا بارطضا وه مأ ) كلوقك كتاشقانم

 بعالت هنأ مأ ) كلوقو (... فولأملا عم ًايشمو فطاوعلا ةغدغد اهنأ مأ )

 ( فّرحو َسنَد ) كلوقو ( سيندتناو سيبلتلا هنأ مأ ) كلوقو ( صوصنلاب

 دمعي ...لقتلا هتتامأو يبوتقلا ةهازن ىلع يخأ كيلإ مكحلاف ) كلوقو

 (... ةتسلت هتقتاخمو هتعدبرربيل... ةنسلا ءاملعب رتستلاو لئاسملا طلخ ىلإ

 خيشب دجتتسي هسضتب وهاه ‘ يبوتقتا خيشلا قح ح ريكب نب حلاص هب ربع يذلا وه ريبعتلا اذه (١)

 روكذحما خيشتا نذأ له يردت الو امهضعبب امهتقالع يردن الو 4 يبوتقلا خيشلا تاضارتعا ىلع درلل

 . ١؟ هضارتعا طاقن دارياب بتاكلا اذهل

   . ةطقنلا هنه خ كل يتشقاتم لالخ كل نيباس امك "أ

  

  

 



  | 

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نهذ نع باغ له ) كلوقو (...يبوتقلتا مهف ة بارطضالا نذإ ) كلوقو
 . (.. يبوتقتا

 ةيوقت 2 كل فلاخملا ءارآ هيفستو مهتلاب قشارتلا لحتسي نمم تنآ لهف

 . !؟ كشاقت

 ةجحلا ميقي مارتحالا ظافلأب نيزملا يملعلا شاقنلا نأ ىري نمم كنأ مأ

 هتنيب يذلا قحلا ىنإ عوجرلل هسفن رسأي ةيحان نمو ! همزليف فلاخملا ىلع

 ٩ كلذ ىري نمم تسل مأ : هل

 نشأف ٩٨ كريغ هب تلماع يذلا بولسألا اذه لثمب كلماعأ له كلأسأ م

 ١. لاوقألا تاهافسو مهتلا تاراغ كيلع

 عقر ثيدحل يبوتقلا خيشلا شاقن تلمح ذإ بهذملاو ةعجتلتا تدعبأ دق كارأو

 . درلاو تخألا اهيف حصي ةيملع ةلأسم ال ةيبهذم ةيضق هنأ ىلع نيديلا

 . ١٨( : فسوي ةروس) © نوفيصَت ام ىلَع ثاَحَتنسُملا هللاو ٌليِمَج رْنَصف «

 : ادحاو الاؤس كلأسأ كتاضارتعا ةشقانم ے كحم ضوخأ نأ لبقو

 ك نيديلا عقر ثيدح بارطضاب مكح نم طقف وه يبوتقتا خيشلا له

 ؟؟ ةالصلا
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هيلإ ةراشإلاردجتن اممو
 ١- يبوتقلا خيشلا هدقن يذلا ثيدحلا ركذت نأ ضرتقملا نم ناك هنأ .

 بارطضالاب هيلع مكح نم لبق نم هيلع ضارتعالا هجوأ عيمجب يتأتو .

 ىلع شاقتلا موقي ىتح . يملعلا شاقنلاو ةرظانتملا لوصأ نم دعي انهف

 تاضارتعالا هجوأو ثيدحلا ركذأس كلذ عمو . ئراقلل ةحضاو زئاكر

 ىلاعت هنلا نذاب -شاقنلا لالخ - .

 ٢- ريغ وهف ..." : بارطضالا ةيضق ر 2 همالك لوأ 2 يتيطنسقلا لاق

 حاتتفالا دنع عفرلا ىلع يوارلا هيف رصتقي ثيدح تاي مل هتإق ؛ حيحص
 نم عمج نع تباثلنا لي 0 طقف عفرلا دنع وآ ‘ طقق عوكرلا دنع وأ طقف

 دحاو ثيدح 2 لكلا ركذ ةباحصلا ..." ١'.

 دتع عقرلتا ىلع يوارثا هيف رصتقي ثيدح تاي مل هتإف " هلوق عم ةفقو انهو
 تيداحخلا نم كلذ لتم دورو مدع اهب ديري امإ " تأي مل " هلوقف "... حاتتفالا

 دحاو عوت ركذ يآ - ةقيرطلا هنه ىلع درو ام لك توبث مدع اهب ديري وآ خ

 ظفل خ عيمجلا عمج ريغ نم عاونألا ضعب ركذ وأ لالقتسالا ليبس ىلع

 . - دحاو

 اهيف دجت . اهعلاط ةنسلا بتك كنود : هن لوقتف لوألا ديري ناك نإف
 . ةلكاشلا هنه نم ثيداحألا ضعب

 اهيف ءاج تاياور يأ توبث مدع يأ : يتاثنا ريسفتلا ديري ناك نلو

 رخا نود ضعبلا ركذب وأ ، لالقتسالا هجو ىلع دحاو ركتنب صيصتتلا

     ؛ ص ضارتعالا ةلاسر "ا
  

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .! » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هدوصقم نم برقألا وه انه لعلو .( ةياورلا خ اعيمج ةثالثلا ركذ مدع يأ )
 2 لكلا ركذ ةباحصلا نم عمج نع تباثلا لب " هلوقب دّضعت هنأ اميسالو

 . " دحاو ثيدح

 ك اهيلع تصصنو كسفتل اهتعضو يتلا ةدعاقلا هذه نإ : هٹ لوقتق

 عفرلا ف عضاوم ةثالثلا عمجت مل ةياور لك ىلع كمكح يهو كمالك

 - ةفيعض يأ - تبثت ال اهنأب ( عفرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع )

 . يثيدحلا حلطصملا بسح

 . انتمو ادتس ثيداحألا كلت ةشقانم ةنؤم نم انتحرأ دقف حرفم ءيش انهو

 وه مهدتع روهتملا فانحألا نإف . ةيفتحلا ةوخإلل قوري ال اذه كمكحو

 نودري دقو ‘ راصتتالا مامت كلذل اورصتناو ‘ طقف حاتتفالا دتع عقرلا

 .ابيرق كيلع
 ال ةياور يأ توبث مدعب مكحتا ) نآلا اهتلصأ يتنا ةدعاقلا هنه ىضتقم ىلعو

 تاياور ىلع ىتح فعضلاب مكحت كنإف ( عفرلا 2 عضاوم ةثالثلا عمجت
 : - خيشلا اهبأ كمعز بسح -كلذ لتم اهيف ءاج يتلا يراخبلا

 نبا لوقل هركذ دعب يراخبلا ىلإ هبست اثيدح ينيطنسقلا ركذ دقف «
 عفرلا ركذ نود نم هريغو يراخبلا دتع رمع نبا ثيدح امأو : لاقق ميقلا

 عقر اذإو ، هيبكتم وذح هيدي عقر ةالصلا حتتفا اذإ ناك " : لاق 6 عوكرلا دنع

 اتبر هدمح نم هللا عمس : لاقو ، اضيا كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر
 ١>'. " دوجسلا خ كلذ لعفي ال ناكو ب دمحلا كلو

/ ٠١ 

    ٠١ ص ضارتعالا ةلاسر ٤ ٥



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نأ تركذ يتلا ةياورلا هذه نإف : اهتعضو يتلا ةدعاقلا هذه ىضتقم ىلعف

 ٠ ةفيعض يه ‘ اه اور هريغو ير اخيل ١

 ةث ةصاخ اهللع نايبو اهعبتتو نيديلا عفر تاياورب يلاغتشا مكحب : مهم هيبنت

 يتلا ةياورلا هذه نإف 0 يراخبلل " نيديلا عقر ءزج " باتك و " نيحيحصلا "

 عماجلا" ال يراخبلا دنع ادبأ دجوت ال يراخبلا ىلإ ينيطنسقلا اهبسن
 دنع اهنأب ينيطنسقلا ىتأ نيأ نمف .ا" "نيديلا عقر ءزج" 2 الو "حيحصلا

 ىمسي اذامف ! هيف سيل ام يراخبلل خيشلا اذه بسني اورظناف ، يراخبلا

 !! نمحرلادبع ايآ اي اذه

 " 2 يراخبلا تايورم خ اهل دوجو ال اهاور يراخبلا ناب ينيطنسقلا اهركذ يتلا ةياورلا هذه 0

 : "هحيحص "2 نيديلا عفر 2 يراخبلا تاياور كيلاو " هحيحص

 نأ " : هييا نع ب هللا دبع نب ملاس نع ‘ باهش نبا نع . كلام نع . ةملسم نب هللا ديع اتثدح ١-

 . عوكرلل ربك اذإو . ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم ونح هيدي عفري ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ٨ دمحلا كلو انير ، هدمح نمل هللا عمس : لاقو 4 اضيا كلذك امهعقر 4 عوكرلا نم هسأر عقر اذإو

 . دوجسلا خ كلذ لعفي ال ناكو

 ملاس يتربخا ، يرهزلا نع ، سنوي انتريخا : لاق 0 هللا دبع انربخا : لاق : لتاقم نب دمحم انثدح ٢-

 عفر ةالصلا ماق اذإ () هللا لوسر تيار " : لاق } امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ى هللا دبع نبا

 نم هسار عفر اذإ كلذ لعفيو 6 عوكرلل ربكي نيح كلذ لعفي ناكو : هيبكتم ونح انوكي ىتح هيدي
 . " دوجسلا 2 كلذ لعفي الو ! هدمح نمل هللا عمس : لوقيو 0 عوكرلا

 مثاس ينربخا ‘ يرهزلا نع } سنتوي انربخا : لاق ٧ هللا دبع انربخا : لاق ‘ لتاقم نب دمحم انثدح ٢-

 ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيار " : لاق ، امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع : هللا دبع نبا

 اذإ كلذ لعفيو 6 ريح كلذ لعفي ناكو ! هيبكتم وذح انوكي ىتح هيدي عفر ةالصلا

   . " دوجسلا 2 كلذ لعفي الو ' هدمح نم هللا عمس : لوقيو 0 عوكرلا نم هسار عقر



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤. » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لب ٧ ةثالثلا عضاوملا هذه 2 عفرلا ةياور 2 نيددشتملا نم يراخبلا نآ ىلع

 ىلع عالطا ىندأ هل نمل فورعم وه امك : راصتنالا مامت كلذل رصتنيو

 ىلع لوقلا ظلغي نأ ةدشلا نم غلب ىتح " نيديلا عقر ءزج "و " هحيحص '

 . طقف حاتتفالا 2 عفرلاب نيلئاقنا هباحصأو ةفينح يبأ

 دنع عفرلا ركذ 2 مهو هلعل هنأب نظلا تنسحأ ةياورلا هنه تدجو امدتعو

 دكؤي ذإ ‘ كلذ يفتي ينيطنسقلا نكلو ‘ يعبطم اطخ هلعل وأ ، عوكرلا

 نبا ثيدح اماو" : اهلبق هلوقب يراخبلا ىلإ اهبستي يتلا ةياورلا هنه صنت

 ناعتسملا هللاف " عوكرلا دتع عقرلا ركذ نود نم هريغو يراخبلا دنع رمع

 . دعب نمو لبق نم

 ةياور بقع يونكللاو ربلا دبع نبا مالك هلقن يهو ىرخأ ةتكن كانه نأ ىلع

 . ابيرق نيباس امك ! يراخبلا

 ءاعدا خ يبوتقلا هيلإ دنتسا يذلا سماخلا هجولا امأو ":يتيطنسقلا لاق «

 ةعبرألا عضاوملا ىدع ام دوجسلا 2 عفرلا ةدايزب ءاج هنأ:هلوق بارطضالا

 . ها " عضاوم ةسمخ 2 عفرلا نوكيف ‘ عقات قيرط نم هئزج 2 يراخبلا دنع

 ثيدح تبث نإ هنإف : اهلبق يتلا ىلع باوجلاك ةهبشلا هذه ىلع باوجلاو

 هاور ةاورلا دحأ نوكي نأ نكميف ‘ ضراعت كانه سيل انلقل دوجسلا 2 عقرلا

 الو } القع نكمم اذه ذإ ‘ اهنود نم ةرمو 0 دوجسلا ك عفرلا ةدايزب ةرم

   ثيدح تبثي مل هتاو امأو ‘ عضاوملا نم هريغو دوجسلا 2 عفرلا نيب ضراعت



  

 نيديلا ضبقو خقر ثيداحأ « هه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هئاعداب يبونقلل ةجح الف ، دوجسلا خ عفرلا خ -قيقحتلا دنع -دحاو

 .') "...تبثي ال امب تباثلا ثيدحلا ةضراعمو ى بارطضالا

 ثيدح ىلع همكحب -ريكب نب حلاص خيش -ينيطنسقلا حرصي صنلا اذه نم
 هذهو } يراخبلا مامإلا هاور ولو ، توبثلا مدعو فعضلاب دوجسلا 2 عقرلا

 ينيطتسقلا هخيش نأ فيك رظنيل ! ريكب نب حلاص خألا ىنإ اهيدهأ ةيده

 .""" " نيديلا عفر ءزج " يراخبلا مامإلا اهاور ةياور فعض
 لوقعم هل نم مهق همهقاو لوقأ ام دشرلا تيده عمساق

 نيديلا عقر ةياور ركذ امدعي هنأ : يتيطتستقلا هركذ اميق ةتكنلا ناشي امأ

 اهدعب ركذ : هريغو يراخبلا ىلإ اهبسنو -همالك بسح- عوكرلا 2 ادع ام

 : مهتع هلقت ام ركذأ نأ سأب الو } يونكللاو ربلا دبع نبا مالك

 ةياور اذكه " : - ىلاعت هللا همحر - ربلا دبع نبا مامإلا لاق : ينيطتسقلا لاق

 هتورو ، ةعامج أطوملا ةاور نم هعباتو ، عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل \ ىيحي

 دنعو حاتتفالا دنع نيديلا عقر هيف تركنف كلام نع ةعامج ًاضيأ

 باهش نب باحصأ هاور كلذكو عوكرلا نم عفرلا دتعو عوكرلا

 )٢(, ". باوصلا وهو

 نا ال فلألاب اذكه ( ادع ) ةباتكلا غ حيحصلا... عضاوملا ىدع ام : هلوق / ه ص ضارتعالا ةلاسر ""]

 . اطخ انهف ينيطنسقلا اهبتك امك ( ىدع ) بتكت

 ؛ ( ٢٥ ) ثيدحلا مقر ( يدشارلا نيدلا عيدب ةيشاحي ) ٥٣ ص ةالصلا ج نيديلا عفر - يراخبلا "أ
 عفر ةالصلا لبقتسا اذإ ناك رمع نب هللادبع نا : عفان ينربخا ثيللا انثدح حلاص نب هللادبع اتثدح
 . هيدي عفر ربك نيتدجسلا نم ماق اذإو عوكرلا نم هسار عقر اذإو عكر اذإو هيدي

   (٢) ج راكنتسالا - ربلا دبع نبا ١ ص ٤٠٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 - ىلاعت هللا همحر - يوتكللا يحلا دبع يفتحلا ققحملا ةمالعلا مامإلا لاقو

 .') ( ربلا دبع نبا مالك لثم ركذو )....

 ينيطتسقلا اهركذ يتلا يراخبلا ةياور عمجت يتلا ةقالعلا ام : ةتكتلا

 ك يذلا ىيحي اذه نمو ‘ يونكللاو ربلا دبع نبا مالك نيبو ، هيلإ اهبسنو

 . ةياورلا ىلع صوصنلا قيبطت دح ىلع يراخبلا ةياور

 "اطوملا" غ كلام اهاور امنإو . ةتبلا يراخبلا اهوري مل ةياورلا هنه نإ : لوقأ
 وه اذه ىيحيو " اطوملا " 2 كلام ةياور نع 0 يوتكللاو ربلا دبع نبا مالكو

 يراخبلا ةياور نع مهمالك سيلو 8 كلام ذيملت يثيللا ىيحي نب ىيحي
 .!! يتيطتستقلا اهبست امك

 م م م م

 - ةياورلا هنه خ كلام مهو حَجَر امك - كلذ خ مهو يتيطتسقلا لعلق

 ماهوألا هنه تناك ولو ‘ ناك امهم ساتلنا نم دحأ مهولا نم ملسي او

 هيفستو صاقتتسالا تارابع نم انعسوأل ينيطتسقلا دي 2 تعقوو انتدتع

 اننكلو 4 اجيجض ايتدلا آللو ‘ همصخ اهب رحنيلو ‘ هفقوم اهب يوقيل ءارآلا

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو . ابهذم متشلا لحتنتت انسل

 ١) . ۔ ,.
   ص ضارتعالا هلاسر ٥

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 -يتيطتسقلا لوقي امك - باجعلا هباتك خ ربلا دبع نبا لوق امأ
 دنع عفرلا ركذ طاقسإ نإ : ملعلا لها نم ةعامج لاقو " : "ديهمتلا"
 هيف مهو امير ناك يذلا وهو كلام نم ىتأ امإ ! ثيدحلا اذه إ طاطحنالا

 .") "عيمج نيهجولا هنع اوور اظافح ةعامج نأل

 امك ى ربلا دبع نبا مالك نم سيل : مالكلا انه خ مهولاب لوقلا : لوقاف
 مهبقعتي ملو ! ملعلا لهأ نم ةعامج نع ربلا دبع نبا هلقني امنإء هنم مهوتي
 ديهمتلا 2 هلاح نم رهاظلا وهو - مهقفاوي هنأ ريدقت ىلعو 0‘ ءيشب

 لاقي ىتح هب درفتي مل اكلام نأل 6 هب حرفي امم سيل اذهف - راكنتسالاو
 . يرهزلا نع يديبزلا كلذك هاور دقف ! هيف مهو

 ربلا دبع نبا بقعتم " كلام اطوم ىلإ كلاسملا زجوأ " إ يولهدناكلا لاق

 : لاق ، هنه مهولا ةياكح

 هلوق كلذكو ٧ هنم مهو ' كلام مامإلا ىلع ربلا دبع نبا همقن ام : تلق "

 هجرخآ ثيدحلا نإف ، هنم وهس " هركذ باهش نبا نع هاور نم رئاس نإ " :

 . عوكرلا دنع عفرلا ركذ هيف سيلو دواد يبأ دنع يرهزلا نع يديبزلا
 نبا ىلع عفانو ملاس فلتخا لب ، طقف يرهزلا ىلع هيف فلتخي مل اضيأو
 صحفت خ يلايللا رهس نم ىلع ىقخي ال امك - امهتع هللا يضر - رمع
 . "" "....ثيدحلا بتك

(١( 

(٢) 

 . ( ملاس نع باهش نبال لوا ثيدح ) ١٤١ ص ٤ ج ديهمتلا - ربلا دبع نبا
   ٨١ ص ٢ ج كلاسملا زجوا - يولهدناكلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « هد » بارطضا اق نيبملا البلا

 : نيديلا عفر ثيدح يف بارطضالا ةيضقل ةيماعلا ةشقانملا ن

 ٥ تاياورلا نمبارطخضالا عضاوم نايبو تيدحلاركذ :

 اومكحف مهدنع تحص ريياعمب هبارطضاب ءاملعلا ضعب مكح يذلا ثيدحلا

 بصعت ببسب الل } اهببسب هب تخألا 2 اوفقوت وأ هلوبق نم اوعتتماو 6 اهبجومب

 . هريغو ينيطتسقلا هنظي امك يئابآلا ثوروملل ةيعبتو يبهذم

 ث نيديلا عقر خ - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا ثيدح وه ثيدحلاو

 . ةالصلا

 ثيدحلا نأ ضرفتلق " : لاق هتنأ ينيطنسقلا مالك نم هتيأر ام بجعلا نمو

 ةحيحصلا ثيداحألا نيأف 0، هب لمعي الف 'ًايرطضم يبوتقلا هركذ يذلا

 .ا" "... ةباحصلا يقاب نع ةتباثلا

 هفلس دتع هتناكمو رمع نبا تيدح ةوق ىدم ملعي ال هتنأ رهاظلاو

 هلاح ناسل نأكو ث هيف هولاق ام ملعي الو لب 0 يتيدملا نبا و يعفاشلاك

 ؟ هبارطضا هب لمعي ملو ‘ رمع نبا ثيدح بارطضا حص نإ اذام : لءاستي

 ثيداحأ ىوقأ ثتيدحتا اذه نودعي عفرلاب لوقي نمم كفلس نإ : هل لوقأف

 . قلخلا ىلع قحلا ةجح هتتأ ىلع نوصنتيو لب . ةجح عفرلا

 لجا نم وه امك هتلقت لب نتملا 2 هححصا ملو . اطخ انذهق ًايرطضم سيلو 4 7 : حيحصلا ١)

 . لقتلا ةنامأ

2 

     ٨ ص ضارتعالا ةلاسر ""

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ه١٩ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ك نيديلا عفر 2 (ة;;) هللا لوسر ثيدح عمس ,دحأل لحي ال " : يعفاشلا لاق

 هلعفب ءادتقالا كرتي نأ عوكرلا نم عفرلاو عوكرلا دنعو ةالصلا حاتتفا

 .() "... (ةيي)

 نع يرهزلا ىور امب نيملسملا ىلع قح يديألا عقر " : ينيدملا نبا يلع لاق

 ( " هيبأ نع ملاس

 هانعم هي ةحاطإلاف \ كفلس دتع ةجح ىوقأ وه ثيدحلا اذه ناك ناق

 كلاب امف ! ثيدحلا اذه ةجح تضحذ نإ 0 اهولاق يتلا ةجحلا كلت رايهنا

 )١. ةجح هنم لزهأ يه يتلا ةياورلا كلتب

 : شقانملا ثيدحلا صن

 اتثدح : لاق ‘ شايع انثدح : ( امهنع هللا يضر ) رمع نبا نآ عفات ثيدح ه

 لخد اذإ " ناك ى رمع نبا نأ ، عفات نع ى هللا ديبع انثدح : لاق ىلعألا دبع

 نل هللا عمس : لاق اذإو ، هيدي عفر عكر اذإو ، هيدي عفرو ربك ةالصلا خ

 رمع نبا كلذ عقرو 0 " هيدي عقر نيتعكرلا نم ماق اذإو ي هيدي عفر ‘ هدمح

 ."" (;ال) هللا يبت ىلا

 . () يبتلا نع ، رمع نبا نع ‘ عفات نع ‘ بويأ نع 0 ةملس نب دامح هاور

 . ارصتخم ةبقع نب ىسومو ! بويأ نع ، نامهط نيا هاورو

 . ( ميهاربإ يبا يتزملا ىيحي نب ليعامسإ ةمجرت ) ٣٢٨ ص ١ ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط - يكبسلا "ا
 . ( ١٩ ) ةياورلا مقر ٢٨٢ ص ( يدشارلا نيدلا عيدب ةيشاحب ) ةالصلا . نيديلا عفر - يراخبلا ا"

   ١٢ مقر "حيحصلا عماجلا " 2 يراخبلا هاور ) ٧٣٩ ( هريغ هاورو .



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسومو ةميمت يبأ نبا بويأ نع نامهط نبا هاورو

 امئاق ىوتسا اذإو عكر اذإو ى ةالصلا حتتفي نيح هيدي عفري ناك هنأ : رمع

 . كلذ لعفي (ةي ) هللا لوسر ناك : لوقيو ى هبكنم ونح هعوكر نم

 : لاق (ةلَي) يبنلا نع ‘ رمع نبا نع : عفان نع ‘ بويأ نع ةملس نب دامح هاور

 . عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ' عكر اذإو ربك اذإ هيدي عفري (ةي) يبنلا تيار "

 . " نيتدجسلا نيب كلذ لعفي الو

 . ةلأسملا هذه ة هيلإ دنتسي ام ىوقأ نم عفرلاب نولئاقلا هدعي ثيدحلا انه

 اذهل انتشقانم ضرعنسو انمدق امك قلخلا ىلع ةجح هنأ ىلع اوصت لب

 . داقتلا بهاذملا ءاملع هيلع ضرتعا اذاميو } هيف ليق اذامو ‘ ثيدحلا

 : امهو نيتطقن لوح نوكتس ثيدحلا اذهل انتشتانمو
 . هعفرو رمع نبا ثيدح فقو يه فالخلا : ىلوألا ةطقتلا

 . رمع نبا ثيدح ظافلأ يه بارطضالا : ةيتاتلا ةطقتلا

 حرطلا 2 ةيملعلا جهانملا هيف مزتلن يذتا يملعلا شاقنلا اذه لالخ نم

 ميركلا ئراقتا دجيس . اهباحصأل لاوقألا ةبستو عجارملا قيثوتو ، ليلحتلاو

 . بارطضالاب ثيدحلا اذه ىلع مكحلا ىنإ ءاملعلا ضعب تعد يتنا بابسألا

 تارابتعالل امنإو 4 افازج كلذ اولوقي مل مهف ‘ هعقر مدعو هققو ناحجر وأ

   . اهقاف وأ مهتنزنتم لصو نم الإ اهكردي ال دق مهدتع

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ٦١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نبا ثيدح بارطضاب اومكح ءاملعلا نم ةفئاط نأ ميركلا ئراقلا دجيسو

 مهتمو ! هظافلأ فالتخال هب لمعلا كرت نم ةمئألا نمو : نيديلا عقر 2 رمع

 . ءاملعلا دنع دراو ةلدألا مهف 2 فالخلاو ، هعقر مدعو هفقول هكرت نم

 اذه نوكي نأ كلذ نم مزلي الو ‘ مهماهفأو مهكرادم فالتخا بسح كلذو

 . ةيئابآ ةيعبت وأ ةيبهذم ةيبصع جاتن ءاملعلا نيب لاوقألا نيابتو فالخلا

 : مهسرادمو مهكرادمو مهيراشم فالتخالل ءاملعلا نبيب دراو فالخلا امنإو

 ربتعيق مهضعب دتع حصي ربخلا تيح نم فالخلا يجي دقو

 جهنملا اذه وحن نم مهفالخ يجيق موق دتع حصي اللو

 '٢لئاسملا يف حيجرتلا فلتخي لئالدلا ضراعت عم كاذك

 اه 34 دل دإ دل دل دل لع دلب دل دل لع دل لع دل لع دع م لعج

   ( هقفلا لوصا باتك : باب ) ٢٦ ص ١ ج ماظنلارهوج - يماسلا 0



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢` » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : هعفرو رمع نبا ثيدح هفقو يق فالخلا : ىلوألا ةطقنلا

 مهضعب حّجرف ! هفقو و انه رمع نبا ثيدح عفر خ اوفلتخا ءاملعلا نإ

 ضعب كيلإو ٧مثاس لوقب عفرلا ىلإ بهذ مهضعبو } عفان لوقب فقولا
 : اهولاق يتلا صوصنلا

 ىلإ رمع نب كلذ عفرو ) هلوق ..." : " يرابلا حتف " 2 رجح نبا ظفاحلا لاق

 يفقتلا هاور : دواد وبأ لاق 8 () هنلا يبن ىلإ رذ يبأ ةياور 2 ( (غي) يبنلا |

 ثيللا هاور اذكو 8 حيحصلا وهو هعفري ملف هللا ديبع نع باهولا دبع ينعي

  
 % ينطقرادلا ىكحو : ًافوقوم عفات نع يتعي كلامو جيرج نبو دعس نب

 . ىلعألا دبع لوق باوصلاب هبشألا لاقو هعفرو هفقو 2ِ فالتخالا " للعلا "

 % اطخا ىلعألا دبع نأ ىلإ أموأ : هنأ هخياشم ضعب نع يليعامسإلا ىكحو

 يفقتلنا باهولا دبعو سيردإ نب هللا دبع هفلاخو : يليعامسإلا لاق : هعقر

 . رمع نب نع ًافوقوم هوورق هنلا ديبع نع ينعي رمتعملاو

 هاعفر نكل ؛لاق امك عقات نع هللا ديبع نع باهولا دبعو رمتعم هفقو : تلق

 .') "...رمع نب نع ملاس نع يرهزلا نع هللا ديبع نع

 نبا نع عقان نع هللا ديبع قيرط نم رمع نيبا ثيدح 2 ناا اتمالك : ثٹلق

 . رمع

      . ( نيتعكرلا نم ماق اذإ نيديلا عفر : باب ) ٢٥٩ ص ٢! ج يرابلا حتف - ينالقسعلا أ



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣` » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دبع نبا : وه ، ىلعألا دبعو " : " يرابلا حتف " 2 يلبنحلا بجر نبا لاق

 نع 6 رمع نب هللا ديبع نع ، ثيدحلا اذه يور دقو . يرصبلا يماشلا ىلعألا

 : مهنم افوقوم هللا ديبع نع سانلا هاور امتإو .اعوفرم رمع نيا نع : عفان

 اذإ عفرلا : هيف ركذي مل ادمحم نأ الإ « رشب نب دمحمو يفقتلا باهولا دبع
 ىتعملا اذهلف ._ًاقوقوم هنع عفان باحصأ هاور كلذكو . نيتعكرلا نم ماق

 نم ليق ام عقديل ؛ هعفر ىلع ىلعألا دبع عبات نم ركذ ىلإ يراخبلا جاتحا

 نع ى هللا ديبع هاور : هريغو يذورملا ةياور 2 دمحأ مامإلا لاق ذقف . هب هدرفت
 هنأ ‘ دمحأ نع يور دقو . هعفر ىلعألا دبع نأ يتغلبو ‘ رمع نبا نع ، عفان

 .- ىلاعتو هناحبس هللا ءاش نإ - هركذنسو . هعفر ححص

 دبع هلاق ام : هللا ديبع نع باوصلاب اههبشأ : ( للعلا ) 2 ينطق رادلا لاقو

 . حصا عفات نع فوقوملاو : لاق مت . ىلعألا

 امك ٨ ىلعألا دبع نع 6 يلع نب رصت نع : ( نتسلا ) 2 دواد وبأ هجرخو

 . عوقرمب سيلو ‘ رمع نيا لوق حيحصلا : لاق مت اعوقرم يراخبلا هجرخ

 : هللا ديبع نع يفقثلا هاورو : لاق . هدنسأو هللا ديبع نع هلوأ ةيقب ىور : لاق

 . هييدث ىلإ امهعقري نيتعكرلا نم ماق اذإ : هيق لاقو ، رمع نبا ىلع هفقوأ

 . حيحصلا وه اذهو

 نب دامح هدنسأو ٧ افوقوم جيرج نباو بويأو كلامو دعس نب ثيللا هاورو

 نم ماق اذإ عفرلا : كلامو بويأ ركذي ملو ‘ بويأ نع ،‘ هدحو ةملس

 ٧'. ". ىهتنا - هتيدح 2 ثيللا هركذو ن نيتدجسلا

   ١) ج يرابلا حتف - بجر نبا ٤ ص ١٦٦ ) نيتمكرلا نم ماق اذإ نيديلا عقر : باب ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦`؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دهشتسا يتنا نامهط نب ميهاربإ ةياور امآو ..." : -بجر نبا يأ - اضيأ لاقو

 نب بويأ نع ، نامهط نب ميهاربإ ةياور نم يقهيبلا اهجرخف : يراخبلا اهب

 هيدي عفري ناك هنآ ! رمع نبا نع ‘ عقان نع ‘ ةبقع نب ىسومو ةميمت يبأ

 . هيبكنم وذح هعوكر نم امئاق ىوتسا اذإو ‘ عكر اذإو } ةالصلا حتتفي نيح

 ماق اذإ عقرلا:هتيدح % ركذي ملو. كلذ لعفياةي) هللا لوسر ناك : لوقيو
 . يراخبلا هيلإ راشأ يذلا عقرلا وه اذهو نيتعكرلا نم

 ليقو 6 بويأ نع 6 ةملس نب دامح : نامهط نب ميهاربإ عباتو : ينطقرادلا لاق

 هللاو : ةملس نب دامح : دارأ امنإو ، بويأ نع ، ديز نب دامح نع ! ةبده نع :
 ةرمض وبأ لاق اذكو . ًاقوقوم بويأ نع ى ديز ني دامح نع : حيحصلاو . ملعأ

 نب هللا دبع نب ديز نب دمحم نب رمع نع يورو : لاق . ةبقع نب ىسوم نع

 . روباش نب بيعش نب دمحم هلاق : اعوفرم رمع نبا نع ! عفان نع ، رمع

 ةيمأ نب ليعامسا هاورو .اعوفرم رمع نبا نع ، عفان نع ‘ يرمعلا نع يورو
 . حصأ عفات نع فوقوملاو : لاق. فوقوم رمع نبا نع ، عفات نع ‘ ثيللاو
 رمع نبا نع 0 ملاسو عقات نع ‘ ريتك يبآ نب ىيحي نع يورو : لاق . ىهتنا

 . اعوفرم

 يبأ لوقو دمحأ مامإلا نع فورعملا وه اذهو ؛ىيحي نع ظوفحم ريغ وه :ثلق

 حصا اهفقو نآ ىلع نورثكألا رمع نبا نع عفات ةياورق . ينطقرادلاو دواد

 ححصو : نيتنتتا نم مايقلا مهتاياور 2 اوركذي مل ءالؤه لكو : اهعقر نم

 .) ".يقهيبلاو يراخبلا اهعفر

 ١" ج يرابلا حتف - بجر نبا ٤ ص ١٢٧ ) نيتمكرلا نم ماق اذإ نيديلا عقر : باب ( .

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 `ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نوححصي نيرثكألا نآ -ديزملا انيدلو -صوصتلا هذه نم ىرت تتآ اهف

 . رمع نبا ثيدح 2 عفرلا ىلع فقولا

 ضحد ىلع هي ارصتنم ينيطتستقلا هقاس يذلا ربلا دبع نبا لوق امأو

 . عفان فقو ىلع ملاس عقر حيجرتو ! هفقو وأ تيدحلا عفر 2 عقاولا فالخلا

 يتلا ةعبرألا ثيداحألا دحأ ثيدحلا اذه " : " ديهمتلا "% ربلا دبع نبا لاقف

 . رمع نبا ىلع عقان اهفقوآو ، مالسلا هيلع يبتلا نع هيبأ نع ملاس اهعفر

 نع رمع نبا نع هلعج ام اهتمو ‘ هلعفو رمع نبا لوق نم هلعج ام اهنمق

 . ١ ". عفان ىلإ اهيف سانلا تفتلي ملو ملاس لوق اهيف لوقلاو رمع

 . اذه همالك 2 ربلا دبع نبا ابقعتم " كلثاسحلا زجوأ " 2 يولهدناكلا لاق

 نكمم ناك : ختإ... سانلا تفتلي مل : ربلا دبع نبا لوق امأ : تلق " : لاق

 اهفقوأ يتنا ةعبرألا هتيداحأ 2 عفات لوق ىتنإ ساتلا تفتلي ملول ميلستلا

 رباكأ لب 6 ساتلا تفتلا لب ب كلذك نكي مل اذإ امأو ، ملاس اهعفرو عفان

 ياف ى ثيدحلا 2 ًاحدق هولعجو عفان فقو ىلإ اهرثكأ لب ' اهضعب خ سانلا
 ."" "... هيلإ اوتفتلي مل نأ ىلإ مهل عاد

 ىلع اوصت نيذلا ءاملعلا لاوقأب ضراعم ربلا دبع نبا لوقف كلذ عمو

 ةيحجرأب لق وأ 8 ضراعتلا دنع ملاس عفر ىلع عفان فقوب نخألا ةيحجرأ

()١( 

()٢( 

 . ( ملاس نع باهش نبال لوا ثيدح ) ١٤١ ص ٤ ج ديهمتلا- ربلا دبع نبا

   ١٠٩١- ١١٠ ص ٢! ج كلاسملا زجوأ - يولهدناكلا



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ٦٦١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 كل ركذأ نأ يفكيو ‘ ضراعتلا دنع ملاس ةياور ىلع عقان ةياورب ذخألا

 : ضراعتلا دنع ملاس عفر ىلع عفان فقو ميدقت ىلع اوصن ءاملعلا نم ةتالث

 : رمع نع رمع نبا نع عفان ثيدح هل تركذو :لبنح نب دمحأ مامإلا ١-

 هفلاخ : -دمحأ مامإلا يأ -لاقف . " عئابلل هلامف لام هلو ادبع عاب نم "

 امهيأف : تلق ٧ () يبنلا نع رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا هاور اذكه ملاس

 ١ امهنم كبلق هيلإ ليمي يذلا ام : ثلق . ملعأ هللا : لاقو } مسبتف ، تبثلا

 ١. عقات ىلإ ملعأ هللاو ىرأ : لاق

 ٢- حصأ عفات نع فوقوملاو : " للعلا " 2 ينطقرادلا """.

 رمع نبا نع عقات ةياورق : " يرابلا حتف " 2 يلبنحلا بجر نبا لاق ٣-

 .") اهعفر نم حصأ اهفقو نأ ىلع نورثكألا

 لولا صتلا 2 ءاج : تلق .( يذورملا تالاؤس ) ٢٨٢ ص لاجرلا ةفرعمو للعلا 2 عماجلا - لبتح نبا )١;

 . هتلقنف لمكأ انهو . ارصتخم باتكلا ةيادب خ راوحتا اذهل
 . ( نيتعكرلا نم ماق اذإ نيديلا عقر : باب ) ١٦٦ ص ٤ ج يرابلا حتف - بجر نبا "أ
   . ( نيتعكرلا نم ماق اذإ نيديلا عفر : باب ) ٧!١ ص ٤ ج يرابلا حتف - بجر نبا "ا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 2 عقانو ملاس فلتخا كلذكو ..." : " نتسلا فراعم " 2 يروتبلا لاق

 . كلام هب ذخأي ملو : يليصألا ظفاحلا لوقي اذه لجأ نمو 6 فقولاو عفرلا

 عفاتو ملاس اهيف فلتخا يتلا عيرألا وهو ،‘ رمع نبا ىلع هفقو اعفان نأل

 ١)". ها " خنإ ...نكمي ال امم اهضعب طاقسإو اهضعبل حيجرتلاو

 تنأف ..." : " ةيضابإلا ةالص لئاسم خ ةيضرلا ةلاسرلا " يباتك 2 تلق

 دتع عقرلا َرَصقو هيوري يذلا ثيدحلا انهب نخألا كرت اكلام مامإلا نأ ىرت

 هنأ عم رمع نبا نع عفان ثيدحب لمعلا كلام مامإلا كرتو . طقف حاتتفالا

 ةتسلاب هكسمت ةدش نم كلام مامإلا نع فرع ام عم 6" أطوملا " 2 هل يوارلا

 نيا ىلع هفقو اعفان نث هب لمعلا كرت نوكي نأ امإف 6اهتافتقا ىلع هصرحو

 . كلام اهدبي مل ثيدحلا انه خ ةلعل امإو ، هعفر هدنع حصي ملو رمع

 ءيشل امنإو ‘ هيضتري هدنع ثيدحب لمعلا كرت 2 هنم ةبغر نع ال هكرتو

 . هب لمعلاو هلوبق نم هعنم

 اهيلع رقتسا يتلا كلام ءارآ اهيفف " أطوملا " ىلع ةمدقم " ةتودحلا " نأ ىلع

 بذنهُي ارمع ىضق كلامو ة هتبوجآو يلمعلا هجاتن يهو . هدنع لمعلا

 اهفنحي مل يتلا ثيداحألا نم يقب امو : هيضتري ال ام هنم فنذحيف " أطوملا '

 . (٢) ",. مولعم وه امك ٨ اهي لمعلا كرت دقخق

 ةعبرألا :حيحصلاو .. اهيف فلتخا يتلا عبرألا وهو لصألا 2 / ٤٧٥١ ص٢ ج ننسلا فراعم - يرونبلا ١)

   ٢١٠ ص ١ ج ةيضرلا ةلاسرلا _ 2اصوبلا )



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦٨ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 2 امو كلام أطوم ج ام تيصحأو ..." : "ةنايدلا بتارم " 2 مزح نبا لوقي

 ةئامسمخ دتسملا نم امهتم دحاو لك 2 ت دجوف . ةنييع نب نايفس ثيدح

 كرت دق اتيدح نوعبسو فين هيقو ، افينو السرم ةئامثالتو ‘ ادنسم افينو

 .'» "...ءاملعلا روهمج اهاهو ةفيعض ثيداحأ اهيفو ، اهب لمعلا هسفن كلام

 دهشي يذلا باوصلا وه انهو " : " يوبتلا ثيدحلا نع عافد " 2 ينابلألا لاق

 . بتك نع ةيملع ةسارد "أطوملا " تيداحأ سرد 6 ملعلا اذهب فراع لك هب

 يملعلا دقنلاو عقاولا ةداهشب دودرم وهف هفالخ ىلع لاقي دق ام لكو

 ١"'. " حيحصلا

 نأل هدنع ةفقو نم دب ال انهف } هب لمعلا كرتي ثيدحلل يوارلا نوكو

 تسيلو 6 ظافحلا ضعب دنع ثيدحلا اهب لعي هتياورل يوارلا لمع ةفلاخم

 اهيلع ضرتعي دق يتلا اياضقلا نم هتياور كلام لمع فلاخ يتلا ةلأسملا

 . كلذ هباش ام وأ اهنع هلوهذ وأ هتياورل (كلام) يوارلا نايسن لامتحاب

 نإ 8 يوارلا ثيدح فيعضت ءاملعلا ضعب دنع ةررقملا دعاوقلا نم نأ ىلع

 رتكأو دمحأ مامإلا كلذ ىلإ بهذ نممو 0 هيار وأ هلعفب يوارلا هفلاخ

 . ةريثك ثيداحأ كلذ لثمب اوفعحضو 6'" ظافحلا

 ١ ص يطويسلل " يوارلا بيردت " باتك نم القن ٧٣ ٧٤

 "` ص يوبنلا ثيدحلا نع عافد - ينابلألا ٦
   ٣٠٢ ص يذمرتلا للع حرش - بجر نبا / رظنا . ۔ . . . ۔ ,.)



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٦٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 عفرلا ديناسأ نم دنس ملسي مل..." : " بيطخلا بيتات " خ يرثوكلا لوقي

 . رمع نبا ثيدح ريغ عقرلا 2 ثيدح حصي مل لب ‘ ةلع نم عوكرلا دنع

 نوكي هيورمب نخألا يوارلا كرتو ‘ شايع نب ركب يبأ ةياور 2 هب نخأي مل وهو

 نم دقتلا لهأ نم ريثكو ٧ امهباحصأو كلامو ةفينح يبأ دنع خسنلا ليلد

 .'""..فاسلا

 نأب اولاق ةيفنحلاو ...": " دوهجملا لذب " 2 يفنحلا يروفنراهسلا لوقي

 يوارلا ناك اذإ اصوصخ هتيدحب كلذ رضأ هيورم فالخب لمع اذإ يوارلا

 هفالخب لمع نأب امإ لوألاو : نعطلا لصف خ " حيضوتلا " 2 لاق . ايباحص
 ثيدحكو ...[ لاق نآ ىتإ] ... ةشتاع ثيدحك احورجم ريصيف ةياورلا دعي

 رشع رمع نبا تبحص : دهاجم لاقو ، عوكرلا 2 نيديلا عفر 2 رمع نبا

 "٨١. ... حاتتفالا ةريبكت 2 الإ هيدي عقر هرأ ملف نينس

 امنإو } مهقفاو نمو هباحصأو كلامو ةيضابإلا ىلع عفرلا كرت رصتقي ملو

 رجح نب لئاو ثيدح ةداحج نب دمحم هل ركذ امدعب يرصبلا نسحلا يبأ

 نم هلعف () هللا لوسر ةالص هنه : نسحلا لاقف () يبنلا ةالص ةفص

 . هكرت نم هكرتو هلعق

 ٠١ ص بيطخلا بيتاأت - يرثوكلا ١٦٦

(٢) 
   ج دوهجملا لذب - يروفتراهسلا ٤ ص ٢٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧٠ » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 نأ ىلع ليلد ثيدحلا انه يفق : الئاق ةلوقملا هذه ىلع ربلا دبع نيبا قلعي مث

 .') ملعأ هللاو ‘ هلعف نم هيلع بعي ملو ' هكرت نم مهنم

 ث نيديلا ةباحصلا عفر ثيدح ىور امدعب يراخبلا لوقب انيلع ضرتعي الو

 ث لاله نب ديمحو نسحلا قيرط نم حوارملا اهنأك مهيديأ نأو ةالصلا

 نسحلا نثتسي ملف : يراخبلا لوقي ثيح" ةالصلا خ نيديلا عقر " هباتك
 .'_" " () يبنلا باحصأ نم ادحا لاله نب ديمحو

 ." هكرت نم هكرتو هلعف نم هلعف " : نسحلا لوقب دودرم انهف

 دتعو ٠ هعفرو هفقو ة اوفلتخا ثيدحلا نأ كل هتررح امم ىرت تنأف

 كلذب راصف .ةلعلا هذهل هب لمعلا كرت نم مهتمو ‘ فوقوم نيرثكألا

 ك ةجح ال انه ىلعو ( لمعلا كورتمو - فوقوم ) وهف هب لمعلا كورتم

 . كورتملا نع الضف فوقوملا

 ١}' فيعضلا الو ةجح موقت فوقوملاو عوطقملاب سيلو

 ١٥٩٠ ص ٤ ج ديهمتلا - ربلا دبع نبا ١)
 ٦٤ ٦٥ ) ماقرألاب ( يدشارلا نيدلا عيدب ةيشاحب ) ٧٥- ٨٦١ ص ةالصلا خ نيديلا عفر - يراخبلا "

 - ٦٦)

 - تيب فلا ءاهز ىوخت هقفلا لوصا ملع ة زجرلا رحب نم ةموظنم ) لوصألا سمش - يماسلا '"
    ( ( سمشلا ةعلط ) 2 هسفتب مامإلا اهحرش - ةيفلألاب اضيا ىمست



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٧١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 بارطضاب يبوتقلل - الدج - انملس نإو " : ينيطنسقلا لوق نم بجعلاو
 كلذب انملس نإ ... هعقرو هفقو 2 عقاولا فالخلل يراخبلا دنع عفان ثيدح

 حجريو : موعزملا بارطضالا اذه عقري يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نإق 6 هلك

 .') ".. عقات قيرط ريغ نم هتإف 6 فقولا ىلع عفرلا

 . ةنيعم قيرط نم ام ثيدح دنس بارطضا عقري نمحرلا دبع ابأ اي لهق

 نم رمع نبا ثيدح ةقالع امق فلتخملا هيوارو صاخلا هدنس هل ناث ثيدحب

 كنآ عم ؟؟يدعاسلا ديمح يبآ ثيدحب هدتس بارطضا عقرت 6 عقان قيرط

 داتسإ ةلع ىلع بصنتي نآلا انمالكو عفات قيرط ريع نم هتأ كسفتب صنت

 . نتملا ىلع سيلو 6 عقان قيرط نم رمع نبا ثيدح

 عقاولا بارطضالا ربجل عفان قيرط ريغ نم رمع نبا ثيدحي انتيتآ ول معن

 . كلذ كل انملسل عقان قيرط نم هيق

 . هلك هدتسو هيوار فلتخي ! لوألا ثيدحلاب هل ةقالع ال ثيدحب يتأت نأ امأ

 ةلعلا نأ ملعت كنأ ةصاخو ‘ باوصب كلذ سيلف لوألا بارطضا هب عفرتل

 وأ هعقر 2 فالخلا امنإو نتملا وه نتملاف ‘ نتملا 2 نوكت ال عفرلاو فقولا 2

 كلذ امنإ هفقو وأ ثيدح عفر 2 فلتخي امدتعف 6 يباحصلا هيوار ىلع هفقو

 عوفرم وآ عوطقم وأ فوقوم ثيدح لاقيف : نتملا ثيح نم ال دنسلا ثيح نم

 امامت فلتخم رانتساب ربجتت فيكف : ةيداتسإ ةلع ىهف . انكهو ...لسرم وأ

١ 
   "" ضارتعالا ةلاسر ٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ثدحتي رخآ ثيدح نتمب ثيدح دتس بارطضا عفري فيك وأ ! رخآ ثيدحل

 .))) ةيضقلا سفن ب

 نود وه يذلا - يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح ىلإ انليحت تتك نإ كلذ عمو

 رمع نبا ثيدح فقوب لوقلا ةوق كل انيب ام دعب - لحارمب رمع نبا ثيدح

 عفدت يذلا يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح 2 اتشتاقت ابيرق عمستسضف ! هعقر ىلع

 َرَقَتْنُص بت لكل ». للعلا هنع عفدي نمل جاتحم وهو 0 رمع نبا ثيدح ةلع هب
 م

 م و ٥ ى ۔ . ٥ ۔ مه

 ٦٧(. : م اعتألا ةروس ( » نوملعت فوسو

    



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٧٣ » بارطضا اق نيبملا البلا

 : رمع نبا ثيدح ظافلأ يف بارطضالا : ةيناثلا ةطقلا

 بسح رمع نبا ثيدح 2 بارطضالا نم هولاق ام نايب 2 عرشت نآ لبق

 لوأ دبال ، بارطضالاب هيلع اهبجومب اومكحف 7 اهيلإ اولصوت يتلا تارابتعالا
 هسفت ادحاو اثيدح نأ فيكو ثيدحلا انه اهنتم ءاج يتلا قرطلا نيبن نأ

 تارم ددعو ‘ عقرلا نم ةفلتخم ةقيرط لمحي هجو لكو : جوأ ةتسب يور

 انه سيلأ ‘ دحاو يباحص نع ةدحاو قيرط نم وهو 8 عقرلا نم ةفلتخم

 اهنم ءاج يتلا قرطلا ضعب درون نأ انمزلي كلذ ةفرعملو : ةبيرلا ىلإ وعدي

 : يلاتلاك نيديلا عفر ةيضق خ رمع نبا ثيدح

 نيا نع كلام نع مساقلا نباو بهو نبا لاق : " ىربكلا ةتودملا " ةياور ١-

 هيدي عفري ناك () هللا لوسر نا : هيبا نع هللا دبع نب ملاس نع باهش
 . " ةالصلل ريبكتلا حتتفا اذإ هيبكتم ونح

 كلامف .طقف ةالصلا حاتتفا دتع ةياورلا هنه خ عفرلا : ثيدحلا ةصالخ

 ءاج دقق ‘_طقق ةالصلا حاتتقا 2 الإ عفرلا ىري ال : نيديلا عفر ةيضق 2

 : "هتتودم "2 هنع

 ضفخ خ ال ةالصلا ريبكت نم ءيش خ نيديلا عفر فرعأ ال : كلام لاقو "

   كلذ خ ةارملاو افيفخ ائيش هيدي عفري ةالصلا حاتتفا ج الإ عفر 2 الو



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ال افيعض كلام دنع نيديلا عفر ناكو : مساقلا نبا لاق . لجرلا ةلزنمب
 .') ها ".. مارحإلا ةريبكت

 نع ىيحي يتثدح : رمع نبا هيبأ نع ملاس ةياور نم " اطوملا " ةياور ٢-

 هللا لوسر نآ : رمع نب هللادبع نع هللادبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام

 ناكو ! دمحلا كلو اتير هدمح نم هللا عمس : ل اقو ، اضيأ كلذك امهعقر   عوكرلا نم هسأر عفر اذإو هيبكتم وذح هيدي عفر ةالصلا دا تتف ا اذإ ناك (مي)
| 

 . " دوجسلا 2 كلذ لعفي ال

 هللا دبع نا عفات نع كلام نع ىيحي يتثدحو : رمع نبا نع عفان ةياور نمو

 نم هسار عفر اذإو هيبكنم ونح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ ناك : رمع نيا
 " كلذ نود امهعقر عوكرلا

 ر دتع وح اتتقاللا دتع نيعضوم 2 ةياورلا هنه 2 عقرلا : ثيدحلا ةصالخ

 ةو ‘ ملاس ةياور 2 عوكرلا 2 عفرلا ركذ ريغ نم يأ 6 عوكرلا نم سأرلا

 . عفات ةياور

 نع عفات نع ةبقع نب ىسومو ةميمت يبأ نبا بويآ نع نامهط نبا هاورو ٣-

 ىوتسا اذإو عكر اذإو . ةالصلا حتتقي نيح هيدي عفري ناك هتأ : رمع نبا

 . كلذ لعفي ( ةلي ) هللا لوسر ناك : لوقيو ى هبكنم ونح هعوكر نم امئاق

     ١. ج ىربكلا ةنودملا يحبصخلا ١ ص ١٦٥

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( به » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 : لاق () يبنلا نع .رمع نيا نع ، عقات نع ، بويأ نع ةملس نب دامح هاور

 . عوكرلا نم هسار عقر اذإو عكر اذإو ربك اذإ هيدي عقري () يبنلا تيار "

 . " نيتدجسلا نيب كلذ لعقي الو

 هذه 2 عفرلا ى رمع نيا نع عفات قيرط نم ةياورلا هذه : ثيدحلا ةصالخ

 نم عقرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع: عضاوم ةثالث 2 ةياورلا

 . عوكرلا

 انثدح : رمع نبا نع عفان قيرط نم "هحيحص" 2 يراخبلا مامإلا ةياور ٤-

 نيبا نا . عقان نع 6 هللا ديبع انثدح : لاق 6 ىلعألا دبع انثدح : لاق ‘ شايع

 اذإو هيدي عفر عكر اذإو ى هيدي عفرو ربك ةالصلا خ لخد اذإ " ناك 8 رمع

 . " هيدي عقر نيتعكرلا نم ماق اذإو ، هيدي عفر 8 هدمح نه هللا عمس : لاق

 . ". ملسو هيلع هللا ىلص هللا يبت ىلإ رمع نبا كلذ عقرو

 دثع :عضاوم ةعبرأ 2 عفرلا اهيفو } هركذ مدقت دقو : ثيدحلا ةصالخ

     ايقلا دنع م عق اتتقاللا

 نيا نع عفان قيرط نم "نيديلا عقر ءزج" يراخبلا مامإلا ةياور ٥-
 هللا دبع نأ عقات يتربخا } ثيللا انثدح 0 حلاص نب هللا دبع انثدح :ارمع

) 
 .( ٢٥ ) ثيدحلا مقر ( يدشارلا نيدلا عيدب ةيشاحب ) ٥٣ ص ةالصلا خ نيديلا عقر - يراخبلا )

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٧٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نم هسار عقر اذإو ‘ عكر اذإو ، هيدي عقر ةالصلا لبقتسا اذإ ناك : رمع نبا

 .".هيدي عفرو ربك نيتدجسلا نم ماق اذإو ں عوكرلا
 ماق اذإ عفرلا ركذ ةدايزب اهيف عفرلا ركذ ةياورلا هذه 2 :_ ثيدحلا ةصالخ

 : يهو عضاوم ةسمخ يراخبلا دنع عفرلا عضاوم نوكيف ‘._نيتدجسلا نم

 نم مايقلا دتعو عوكرلا نم عفرلا بتعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع

 . نبتمكرلا نم مايقلا دنعو نبتدجحسلا

 انثدح :.رمع نبا نع عفات قيرط نم "راثلا لكشم " ك يواحطلا ةياور ٦-

 نب ىلعألا دبع انثدح } يمضهجلا يلع نب رصت انثدح ى ميهاربإ نب قاحسإ

 هيدي عفري ناك هتا " : رمع نيا نع ‘ عفات نع ى هللا ديبع نع ، ىلعألا دبع

 . نيتدجسلا نيب دوعقو ، مايقو دوجسو 03 عوكرو ‘ عقرو ضفخ لك

 . " كلذ لعفي ناك (أّي) هللا لوسر نأ معزيو

 عوكرو عفرو ضقخ لك + عفرلا ركذ ةياورلا هنه 2 : ثيدحلا ةصالخ
 . نهتدحسلا نهب د ابقو د

 هوجو ةتس نم برطضم هنأ ركذ " نتسلا فراعم " 2 يرونبلا نآ ىلع

 . فورعم وه امك فيعضلا ثيدحلا م اسقأ نم برطضملا ثيدحل او

   ٠٠١ ج يرابلا حتف - ينالقسعلا / رظنا ٢! ص ٢٦٠

  

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٧٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ث يذمرتلا هجرخأ يذلا رمع نبا ثيدح ..." نتسلا فراعم " 2 يرونبلا لاق

 . بابلا 2 مهدنع ثيدح قثوأ وهو 0 ةعامجلا هاورو ملاس قيرط نم بابلا

 نيكراتلت نأ ريغ ‘ ينيدملا نبا هلوقي امك قلخلا ىلع مهدنع ةجح وهو

 امم لقأب اهب لمعلا اوكرت ثيداحأ نم مكو ٧ هب لمعلا كرت خ ةيوق اهوجو

 امك كلام دهع 2 ةنيدملا 2 هب لومعم ريغ هنوك عم ثيدحلاف : انه اه

 نبا دتع رمع نبا نع دهاجم رثأي اضراعم هنوك عمو 7 ةيكلاملا هنم رذتعا

 نم هيف . ةيفنحلا هنم رذتعا امك . "!حيحص دانسإب يواحطلاو ةبيش يبأ

 : هوجو ةتس ىلع يتأي ام بارطضالا فونص

 كلام نع " ىربكلا ةتودحلا " 2 امك طقف حاتتفالا 2 عفرلا ركذب : لوألا

 . )١/,٧١( ةنودملا رظنا 6 كرتلا ةلدأ 2 اهوتودم هدرسو

 كلامل " أطوملا " قايس وهو : عوكرلا دنعو حاتتفالا 2 عفرلا ركذب : يتاثلا

 هعباتو ىيحي ةياور وهو عوكرلا دنع عفرلا ركذي ملو نيعضوملا 2 يأ

 دبع نبا هلوقي امك ‘ ةعامجو يديبزلا عفات نباو نعمو يعقاشلاو يبتعقلا

 . يرهزلا نع امهريغو سنويو ةنييع نبا اكلام عبات دقو ربلا

 يناعم حرش " ے يواحطلا دنع امك طقف حاتتفالا دنع الإ عفري رمع نبا ىار ام ادهاجم نا رثألا "

 نع 6 نيصح نع . شايع نب ركب وبا انث : لاق ‘ سنوي نب دمحأ انث : لاق . دواد يبأ نبا انثدح : "راثآلا

 ىلوألا ةريبكتلا 2 الإ هيدي عفري نكي ملف - امهنع هللا يضر - رمع نبا فلخ تيلص " : لاق 6 دهاجم
 نوكي الف (ةي) يبنلا دعب عفرلا وه كرت دق مث 0 عفري () يبنلا ىار دق رمع نبا اذهف 0" ةالصلا نم

   . ها.كتذب هيلع ةجحلا تماقو هلعف (ي) يبنلا ىار دق ام خسن هدنع تيبث دقو الإ كلد



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نب دمحمو بهو نبا ةياور وهو ة ةثالثلا عضاوملا 2 عفرلا ركذب : ثلاثلا

 ةياور نم " اطوملا " 2 سيلو كلام نع ةعامجو مساقلا نباو نسحلا

 . يدومصملا

 عفان قيرط نم ى ةثالثلا عضاوملا ادع ام نيتعكرلا دعب عقرلا ةدايزب : عيارلا

 فلتخا نإو وهو عضاوم ةعبرأ 2 عفرلا نوكيف " هحيحص " 2 يراخبلا دنع

 هميزخ نبا همعزيو عفرلا حجري " حتفلا " 2 ظفاحلا نكل 4 افقوو اعفار هيف

 نم حصو تبث امب تخألاب هتدعاقل هب يعفاشلا ديعلا قيقد نبا مزليو ، ةنس

 . ةدايزلا

 % يراخبلا دنع ةعبرألا عضاوملا ادع ام دوجسلل عفرلا ةدايزب : احلا

 . عضاوم ةسمخ خ عفرلا نوكيف عقات قيرط نم " هئزج"

 دوعقو مايقو دوجسو عوكرو عفرو ضفخ لك 2 عقرلا ركذب : سداسلا

 ك ظفاحلا هاكح امك "راثا لكشم " 2 يواحطلا دنع ‘ نيتدجسلا نيبو

 ١". ها " خئإ .... )١٨١٥/٢( " حتفلا "

 ف بارطضالاب ثيدحلا اذه ىلع مكحي اضيأ يرونبلا خيشلا نأ ىرت تنأف
 زجوا " 2 يولهدتاكلا خيشلا نأ ركنتس كلذكو ٠ " نتسلا فراعم "

 . رمع نبا ثيدح ىلع بارطضالاب مكح اضيأ " كلاسلا

   ٤٧٣ - ٤٧٥ ص ٢ ج نتسلا فراعم - يرونبلا ا"

  

 



  

 نيديلا ضبقو خقر ثيداحأ 4 ٧٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لالخ مهضعب انركذ ءاملعلا نم ريتك كانهو ي طقف يبونتقلا خيشلا سيلف

 . ركذن مل نم مهنمو ! مهلاوقأ ضعب ضارعتسا

 يضر - رمع نبا ثيدح نأ قحلاف " : " كلاسملا زجوأ " 2 يولهدناكلا لاق

 لعلو 6 عفرثا عضاوم خ برطضم نيحيحصلا خ جرخم هتا عم - مهنع هللا

 (ةتودملا ) امب دارملا وهو :روهشملا 2 هب ذخأي مل اكلام مامإلا نأ رسلا كاذ

 ضفخ خ الو } ةالصلا ريبكت نم ءيش خ نيديلا عفر فرعأ ال : كلام لاق

 دنع نيديلا عفر ناكو : مساقلا نبا لاق . ةالصلا حاتتفا 2 الإ ، عفر 2 الو

 ١)'. ". مارحإلا ةريبكت 2 الإ افيعض كلام

 هطورشو هعاونأو بارطضالا ماكحأ خ ةيثيدحلا دعاوقلا نم ًاعوت نيبن نآلاو

 بارطضاللاب مهريغو ءاملعلا ءالؤه مكح ببس ئراقلل حضتيل . هتايوتسمو

 امنإو 6 ةيئابآ ةيعبت وأ ةيبهذم ةيبصع ةيضقلا تسيلو ‘ ثيدحلا اذه ىلع

 . ةتحب ةيثيدح ةيملع تارابتعال

 فلتخت يدنلا وه ثيدحلا نم برطضملا : برطضملا ثيدحلا فيرعت ه

 . هل فلاخم رخآ هجو ىلع مهضعبو هجو ىلع مهضعب هيوريف : هيف ةياورلا

 .'" " . تاياورنا تواست اذإ ايرطضم هيمسن امنإو

)١( 

(٢) 

 ٨٢ ص ٢! ج كلاسملا زجوأ - يولهدناكلا

    ٩٣- ٩٤ ص ( حالصلا نبا ةمدقم ) ثيدحتا مولع _ حالصلا نبا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ه. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دحاو وار لبق نم ىوري يذلا وه ثيدحلا نم برطضملا : نأب لاقي نأ نكميو

 . عمجلا نكمي الو اهنيب حجرم ال } ةيواستم ةفلتخم هجوأ ىلع رثكأ وأ

 دقف ادنس برطضملا امأ 0 انتم برطضملا 2 وه امنإ فيرعتلا اذه : ثلق

 .دنسلا 2 بارطضالا نوكيو نوتملا دحتت

 دقو } هظافلاو ثيدحلا نتم خ عقي دقو ‘ ثيدحلا دنس خ بارطضالا عقيو

 برطضتق دحاو وار هاور ثيدح 2 بارطضالا عقي دقو 4 اعم امهيف عقي

 هظافلأ برطضتف ةاورلا نم ةعامج هاور ثيدح 2 عقي دقو ، هنع ةياورلا

 . هدنسو

 خ اهتيمهأل بارطضالا طورش نم اضعب ركذأس : بارطضالا طورش ه

 ددصب نحت يذلا رمع نبا ثيدح ىلع قبطنت له ىرنلو ‘ عوضوملا انه

 :') ىلي ام طورشلا هنه نم ٧ ال وأ هتشقانم

 ١- فالتخالا انه رمع نبا ثيدح خ دجت : رثؤملا فالتخالا دوجو 2

 تاياورلا هذهب لمعلا دنع ةصاخو ظافلألا .

 ٢ - دحاو و ار نع دحاو جرخم نم رمع نبا تبدح ن ا لحنت : جرخمل اداحتا .

 يذلا قيلعتلا نود ةمقرم طورشتا طقف لومزاب ركذ - ٤٧ ص برطضملا نايب 2 برتقملا _ لومزاب )١)

 . ( كتذت هبتنيلف ) طرش لك ماما هتركذ
     م

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 »٨١ بارطضا اف نيبملا غالبلا

 ٣- تاياورلا يواست رمع نبا ثيدح خ دجن : ةيواستم هجوألا نوكت نأ ٨

 ةيضتقملا هجوألا 2 تواستو ‘ حاحصلا باحصأ ظافحلا اهاور دقف ةوقلا

 نقتملا طباضلا ةقثلا يوارلا وهو ! دحاو جرخم نم تجرخ اهنأل ! حيجرتلل .
 ٤- تتأ يتلا رمع نبا ثيدح تاياور نيب عمجي فيك : عمجلا نكمي ال نأ

 لك 2 تاقت تادايز اهتأب تايقابلا 2 لوقنو ةدحاو ححصت له 8 هجوأ ةتسب

 داز ام ىلع مكحتو ةحيحصلا ةياورلا لبق ام طقسن مأ ؟ كلذ لوقن ةدايز

 .اعمج سيل طاقسإلاو ؟ ةقت ةدايز اهناب اهيلع
 حيجرتلا نأل ! تاياورلا هنه 2 حيجرتلا نكمي ال : حيجرتلا نكمي ال نأ -ه

 2 سانلا هاضري ال ام اذهو (يتيطتسقلا لعفك) ةلدألا ضعبل طاقسإ

 دنع تايورملا 2 حيجرتلا لهو 0 مهحاحص خ تاياورلا هذه ةاور تايورم

 هلغتسا امك حيجرتلا اذكه له . باوصلا وهو مهلوق ليوأتب نيثدحملا

 . ابيرق كلذ شقانتس امك يتيطتسقلا

 ال هنأ للنديل بارطضا٦ا طورش 2 رجح نيبا ظفاحلا لوق يتيطتسقلا ركذو

 ىلع قبطني ال مالكلا اذهو ‘ باوصلا وهو مهلوقب حيجرتلا دوجول بارطضا

   . رمع نيبا ثيدح نع دوذلا دتع ءاملعلا هركذي ملو ثيدحلا اذه



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ه٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ال ثيدحلا خ ظافحلا ىلع فالتخالا " : " يرابلا يده " 2 رجح نبا لاق

 : نيطرشب الإ ارطضم نوكي نأ بجوي
 لعي الو } مدق لاوقألا دحأ جحر ىتمف 6 فالتخالا هوجو ءاوتسا : امهدحأ

 . حوجرملاب حيحصلا

 ىلع بلغيو ‘ نيثدحملا دعاوق ىلع عمجلا رذعتي نأ ءاوتسالا عم : امهيتاث

 كلت ىلع مكحي زئتيحق ! ثيدحلا كلذ طبضي مل ظفاحلا كلذ نأ نظلا

 .'". ثيدحلا كلذ ةحصب مكحلا نع فقوتيو بارطضالاب اهدحو ةياورلا

 نبا ثيدح بارطضا 2 صن هنأ اندجول اذه ظفاحلا مالك انقبط ول نحنو

 دنع الإ - ىرخألا ىلع هتاياور دحأ حيجرتب لوقلا مدع نم انمدق ام ‘ رمع

 ةلماح اهسفنب ةدتعم اهنم لكف : تاياورلا نيب عمجلا مدعلو : - ينيطنسقلا

 . اهريغ نع افلتخم امكح

 % -دنسلا 2 ) عاونأ ةتالت نيتدحملا دنع بارطضالاو : بارطضالا عاوتأ ه

 لالخ نم حيضوتلا نم ءيشب كلذ نايب نكميو ( اعم نتملاو دنسلا خ - نتملا

 : كلذ 2 ءاملعلا لاوقأ ءارقتسا

    0١ص (يرابلا حتف ةمدقم) يراسلا يده - ىتالقسحعلا ٤٧٢

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ١- نتملا داحتا عم طقف دحاولا دتسلا ىوتسم ىلع بارطضالا نوكي دق :

 دحاو وار هنع هيوري نكلو ‘ دحاو يباحص نع ثيدحلا ىوري دق ىنعمب

 هيلإ دنسلا ثيح نم يآ هنع هتياور 2 برطضيف .

 ٢- ىنعمب : يباحصلا كاذ ةهج نم نتملا ىوتسم ىلع بارطضالا نوكي دقو

 برطضتف ى ةاورلا نم ةعامج قرط نم دحاو يباحص نع ثيدحلا ىوري دق

 يباحصلا نآ عم 0 حيجرتلا الو عمجلا لبقت الق نوتملا ثيح نم مهتاياور

 .دحاو

 ٣- نع هقرط عيمج ةهج نم نتملا ىوتسم ىلع بارطضا نوكي دقو

 ةباحصلا نم ةعامج نع دحاولا ثيدحلا ىوري دق ىتعمب : ةباحصلا

 اذه ىمسي الل ابلاغو ) . نتملا كاذ 2 تاياورلا فلتختف : ةفلتخم ديتاسأب

 داتسإلا افلتخم نيثيدحلا نأل ابارطضا ٧ يوغل بارطضا وه مهضعب دنعو
 يثيدحلا حالطصالا ال ةغللا ةهج نم يأ ( .

 ف ) هدتس خ برطضي ىنعمب : اعم نتملاو دنسلا خ بارطضالا نوكي دقو ٤-
 ضراعتب وأ - عفرلاو فقولا ضراعتب وأ - خويشلا ءامسأ 2 وأ - ءادألا غيص

 فالتخاب ) نتملا 2 نوكيو ( عاطقنالاو لاصتالا ضراعتب وأ - لاسرإلاو لصولا

 فالتخا دنع بارطضاب سيل انلقو - هفالتخا وأ جرخملا داحتاب امإ هظافلأ

   ١ جرخمل - ) .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨؛ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 لاقي نأ امإف ‘ هفنصن ماسقألا يأ ىلإف رمع نبا ثيدح ىلإ انئج ول نحتو

 اميف نيمسقلا ثحبتلق ‘ طقق نتملا برطضم وأ 0 نتملاو دنسلا برطضم هنأب

 : يلي
 : هدنس بارطضا ه

 نمق 6 هعقر 2و هفقو 2 مهفالتخا ثيح نم هدنس بارطضاب لاقي نأ امإ-١

 . مهسفنأ نم ىوه نع سيلو هبارطضا ىلع اوصن رابتعالا اذه

 ىلع عفرلا حجريف ، بارطضاللاب لاقي الف حيجرتلا ىلإ راصي نأ امإو-٢

 دقو (٧ افوقوم نوكيف ) عفرلا ىلع فقولا حجري وأ ( اعوفرم نوكيف ) فقولا

 . فوقولاب ةجح اللو ' فوقوم وهف 6 هفقوب لوقلا ةوق اقباس كل انيب

 : نتملا بارطضا ه

 ظاقلألا براقتو جرخملا داحتا عمو 7 دحاو جرخم نم جراخ رمع نبا ثيدحو

 رمع نبا اهيف هاور يتلا ةعقاولا هيف تددعت دق نوكت نأ دعبي 6 اهفالتخا عم

 . هنع هريغ هلقنو

 2 ءاج ةفلتخم ظافلأب ءاج اهنم لكو 0 جرخملا ةدحتم ثيدحلا تاياورف

 دتعو حاتتفالا دتع عقرلا ) اهضعب و (طقف حاتتفالا دنع ) عفرلا اهضعب

 عفرلا دتعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع عفرلا ) اهضعب خو ( طقف عوكرلا
   ( نيتعكرلا دعب عفرلا ةدايزب ةروكذملا ةثالثلا خ عفرلا ) اهضعب بو ( هنم

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨ه » بارطضا ق نيبملا البلا

 اهضعب خو ( دوجسلل عقرلا ةدايزب ةروكذملا ةعبرألا 2 عفرلا ) اهضعب و

 .( نيتدجسلا نيبو دوعقو مايقو دوجسو عوكرو عفرو ضفخ لك خ عفرلا )

 ةدحاو تبثن لهف ١؟ عمجلا اذه نوكي فيكو !؟ عمجلا ىلإ اهيق راصي لهف

 هقث ةدايز اهقوق اميق لوقتو 0 اهنود ام توبث مدعب مكحتو تاياورلا نم

 . ةلدألا ضعب هيف فلتت ال عمجلاف 4 الصأ اعمج سيل اذهو . ةلوبقم

 ضعبل فالتإ هانعمو - ينيطنسقلا لعف امك - حيجرتلا ىلإ راصي وأ

 فيعضت وهو 6 اهظافلأ ةحص مدع وأ توبتلا مدعب اهيلع مكحلا وأ ، تاياورلا

 اذهو } ظافحلا كئلوأ اهاور يتلا تاياورثا كلت فعضت اذه ىلعو 6 حضاو

 . مهروهمج هاضري ال امم

 . نيديلا عقر 2 رمع نبا ثيدح بارطضاب مكح نَم مكح تارابتعالا هنهلق

 كلت نآ ىلع ‘ تاياورلا يقاب عم ةنراقملاب لكك ثيدحلا قرط ىلإ اورظن مهف

 . ملعأ هللاو مهدتع حاحصلا 2 ةيورم اهنأل اهباحصأ دنع ةحيحص قرطلا

 . دحاولا ثيدحلا خ نولتلا " : " ريبحٹا صيخلتلا " 2 رجح نبا لاق

 نآ الإ ‘ هطبض ةلقب ئبنيو هيوار نهوي جرخملا داحتا عم ، دحاولا دانسإلاب

 كلذ نوكي الف ‘ ثيدحلا قرط عمجب نيفورعملا نيرثكملا ظافحلا نم نوكي

 .') ".. هطبض ةلق ىلع لاد

 ٢ ص ٤١٤ ( عوطتلا موص : باي )
 ج رىيحلا صيخلتلا - يتدالقسعلا

)١(   



  

 : . ٢
 | نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تاياورلا عيمج ىلإ رظتلا وهو كلسملا اذه كلسي ملف ينيطتسقلا امأو  

 تاياورلا هذه عم لماعتلا _ كلس امنإو ‘ ثيدحلا اهب ءاج يتلا قرطلاو

 عم هفالتخال بارطضالا هل رهظي مل انهلف ‘ فيعضتلاو حيجرتلا كلسم

 ٨ عفرلا ةياور توبثب ًالوأ مكحف اهعم لماعتلا ةيفيك خ ءاملعلا كئلوأ
 دنع عفرلا )ةياورو ‘ ( طقف حاتتفالا دنع عفرلا ) ةياور ناتياورلا تطقس   اذه ىلعو ٨ ""( هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع ) عضاوم ةتالت

 ( دوجسلل عقرلا ) وهو سماخلا عضوملا امأو ، ( طقف عوكرلاو حاتتفالا

 تباثلا هب ضراعي الف توبثلا مدعب هيلع مكح مث ! ةقت ةدايز ىلع هلمحف

 - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع حيحصلا تباثلا نأ صنو - هلوق بسح -

 . دوجسلا 2 عفرلا مدع

 ةعكرلا ىنإ لوألا دهشتلا نم مايقلا دعب عفرلا ) وهو عبارلا هجولا امأو

 ثيداحألا خب ةدراولا ثالثلا ىلع ةدايز هتأ ىلع هعم لماعت دقف : ( ةثلاثلا

 حرش " 2 لوقي ثيح يوونلا لوق اهلوبق ىلع لدي ام قاس مت ‘ ةحيحصلا

 : "ملسم حيحص

 نم ماق اذإ وهو عبار رخآ عضوم 2 امهعقر بحتسي هنأ لوق يعفاشللو ..."

 يضر - رمع نبا ثيدح هيق حص دقق ب اوصلا وه لوقلا اذهو لوألا دهشتلا

     ١. هل اسر ١ ص ص ارتع ال ٤
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نم اضيا حصو ٨ يراخبلا هاور .هلعفي ناك هنأ (ي) يبتلا نع -امهتع هللا

 )١) م ه۔
 . هحيحص ديناسأب يذمرتلاو دواد ويأ ٥اور يدعاسلا ديمح يبأ ثتيدح

 ام حيجرت ىلع اهب للديل ينيطتسقلا اهعبتتي :_ (باوصلا وهو) : ةئوقم

 نباو يزملا ةرابع دعب لوقيف 6 اذه مهلوقب بارطضالا هب يفني ىتح هولاق

 :امهتع هلقن اميف الاق امهنأ رجح

 همعزي يننا بارطضالا نياف..اطخلا هلباقي باوصلاو "باوصلا وهو "
 .'" بارطضا الف باوصلا رهظ دقو اما : لوقيو ..!؟ يبونقلا

 . ةدعاقلا هذه ىضتقم ىلعق

 نم مايقلا دنع عفرلا وهو عبارلا عضوملا 2 عفرلل يعفاشلا بابحتسا نوكي

 يوونلا لوقل ٧ ةثالثلا نطاوملا 2 عفرلا نيبو هنيب ضراعت ال ، لوألا دهشتلا

 اهضراع ام نآ كلذ يضقي ‘_ باوصلا وه : بابحتساللاو ةدايزلا هنه نع

 ناك (ة;) يبنلا نأ رمع نبا ثيدح خ تحص اهنأو ةصاخ أطخلا وه اهلباقو

 . - يوونل ١ مالك بسح - هلعفي

 )١( ج ملسم حيحص حرش - يوونلا ٢! ص ٢٣٢١

   ص ضارتعالا ةلاسرلا ا" ٢١



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨٨ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 حاتفتسالا ) ةثالثلا عضاوملا خ عفرلا ةياور نوكت : هجوتلا اذه ىلعق

 نم مايقلا دنع عفرلا ةدايز ريغ نم يا ( عوكرلا نم عقرلا دعبو عوكرلاو

 مايقلا دتع عفرلا ةياور عم اهضراعتو اهبارطضاب ءاملعلا مكح يتلا - دهشتلا

 دنع عفرلا اهيف روكذملا ةياورثا باوصلاو ‘ اطخ ةياورلا هذه -دهشتلا نم

 . لوألا دهشتلا نم مايقلا

 اهحجرو رمثلا ةيادب 2 ينيطنسقلا اهححص يتلا ةياورلا حرص مدهني اذهب

 حاتتفالا دنع .عفرلا ةياور) اهنود يتلا تاياورلا اهب طقساو تاياورلا يقاب ىلع

 نآلا اهطقسي اذ وه اهو ، ( طقف عوكرلاو حاتتفالا دنع عفرلا ةياورو ‘ طقف

 رارقإلا مدع لجآ نم ‘ هريغ ىلع اهب دري يتلا ةدعاقلا هنه ىضتقمب

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو دهشتلا دعب عفرلا ةياور عم اهبارطضا وأ اهضراعتب

 بابحتسا 2 يعفاشلا نع يوونلا هلقت يذلا بايحتساللا اذه نإ : لوقأو

 صن امب ضراعم . ةثلاثلا ةعكرلا ىنإ لوألا دهشتلا نم مايقلا دنع عفرلا

 ةثالتلا عضاوملا ىوس ةالصلا نم ءيش 2 عفرلا مدع نم هسقن يعفاشلا هيلع

 . ةروكذملا

 هيدي عقر ةالصلا حتتفا اذإ : لوقتف : " ثيدحلا فالتخا " 2 يعفاشلا لوقي

 اذإ اضيأ كلذكو . امهعفر عكري نا دارأ اذإو ، هيبكنم امهب يذاحي ىتح
   ...عضاوملا هذه ريع ةالصلا نم ءيش 2 هيدي عقري الو 7 عوكرلا نم هسأر عقر

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٨٩١ » بارطضا ق نيبملا البلا

 تبثأ اهنأل ‘ ثيداحألا نم اهفثاخ ام انكرت ثيداحألا هذهيو ... [ لاقو ]

 ١)". ها . دحاولا نم ظفحلاب ىلوأ ددعلاو ى ددع اهنأو ، هتم ًاداتسإ

 . باوصلا وه دهشتلا نم مايقلا دعب عفرلا نآ ىلع لالدتسالا طقسي اذهلف

 لوقلا يقب تملس نإف ينيطتسقلل عضاوم ةثالثلا ةياور ملست يلاتلابو

 . هجولا اذه نيبو اهنيب بارطضالاب

 : ةيثيدح ةدئاق

 وا اهنم ةياورل هحيجرت عم ةياورلا ىلع بارطضالا ةفص قلطي دق تدحملا نإ

 هيف ثيدح اذه ": يراخبلا لوقك : اهظافلأ نم ظفلل وأ اهقرط نم قيرطل

 . " اهلوق ةشئاع نع حيحصلاو ء بارطضا

 عيتص اذهو "مهظفحا يروثلاو هيف اويرطضا دق " يزارلا ةعرز يبأ لوقكو

 . هريغو يراخبلاك نبمدقتملا داقنلا نم ةقئاط

 ةفص نيب نوعمجيف : ليبقلا اذه نم للعلا بتك 2 ةريثك صوصت كانهو

 . بارطضا اث اولوقي ملو ب نوحجري اهدعيو بارطضالا

  0١ص ثيدحلا فالتخا _ يعفاشلا ١٧١٧ / ص نيثدحملاو ءاهقفلا نبب ثيدحلا فلتخم - رظنا ٣٠٦ -

٣٠٧   



 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4٩٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 بحاص هلكشتسا يذلا رمألا اذه لقن ينيطتسقلا نأ : هتنم بجعأ يذلاو

 دقو ،'"لومزاب رمع نب دمحا روتكدلل " برطضملا نايب خ برتقملا " باتك

 . لاكشإلا انه عفرل لاوقأ ةثالث كانه اروكشم روتكدلا ركذ

 قفاوي لوقلا انه نأل ، هيلع رصتقاو طقف لوألا هجولا ينيطنسقلا ركذف

 نأ مهدارمو ، يئاهتلا مكحلاو ةجيتنلا ىلإ رظنلا نود بارطضاللاب فصو ١-   : ةرصتخم ةتالتلا ةبوجألا ركذأسو . هيلإ بهذ ام

 كانه نوكي ال اهدنعو 6 نالف ةياور فالتخالا نم حجارلاو هيف اوفلتخا ةاورلا

 ... ةياورلل العم" ًايارطضا

 ٢- وار وأ قيرط ىلإ ةبسنلاب بارطضالاب فصو .

 لاق امنإو ةبرطضم تاياورلا هعم لظت لب هل رثأ ال يضارتفا حيجرت هنأ -

 ."رهاظلا 2 اهتسحأ هنأل ‘ هحيجرتب

 نآ ىلع الثم ثلاتلاك ٨ هريغ ركذي ملو لولا باوجلا ركذ ينيطنستقلاف

 . هركذ يذلا لاكشإلا لحل ةبوجألا هنه 2 روتكدلا هركذ اميق ارظن انل

 نيمدقتملا ةمئخلا نم صوصنب هجول ا هذه ىلع للدي مل روتكدلا نأو ةصاخ

 مسا 2 هنم مهو اذهو ، لومزاب رمع روتكدلا خيشلل : لاق هيلإ باتكلا وزع دنع ينيطنسقلا ركذ ١

 . هتبثا ام حيحصلاو روتكدلا اذه

 ٢" ص " برتقملا " باتك نتم 2 اذكه ٤٨ } بارطضا : حيحصلاو .

 راد - ىلولا ةعيطلا - يعم يتلا ةعبطلا بسح ) ٤٨ - ٥٠ ص برطضملا نايب برتقملا - لومزاب )7

   . ( مزح نباراد - زارخلا

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٩١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةفص نوقلطي مهنأ ىلع ‘ مهل اوقأو مهتاحلطصم رقتساو عبتت نمل ةلهس يهو

 نأ ىسعو . رخآ ارابتعا هب نوديريو ام ةياورل مهحيجرت عم بارطضالا

 امو هدهج هل ركشأ يننأ ىلع . ةيناثلا ةعبطلا 2 كلذ روتكدلا خألا ركذي

 . ميقلا باتكلا اذه 2 هلذب

3 3 4 4 4 4 4 4 

 : يتيطتسقلا لاقت نإف

 وه امنإ ‘ ثيدحلا بارطضا ىلع يبونقلا هب لدتسا يذلا عبارلا هجولا نإ

 ضراعت ال ذإ . ةتبلا ابارطضا هنوكب فصوب الو هقف ةدايز رمألا ةقيقح خ

 ةثالثلا عضاوملا غ روكذملا عفرلاو ‘ عضوملا اذه خ عفرلا نيب الصأ

 ٧}'. "... ةقباسلا

 تءاج نإ ) ةذاش نوكت نأ امإو ؟ ةلوبقم نوكت نأ امإ ةدايزلا هنه : هٹ لوقتق

 فيعض نم تءاج نإ ) ةركنم نوكت نأ امإو ( تاقتلا اهب فلاخ دقو ةقت نم

 . ثيدحلا حلطصم ملع تاحالطصا بسح : ( ةقثلا اهيف فلاخ

 لهو . ةلوبقم تسيل وأ ةلوبقم ةدايزلا هذه لهق : ةقث ةدايز هتأ ريدقت ىلعو

 ٩9٩ ةلوبقم تاقثلا ةدايز لك

١ 
   ) ص ضارتعالا ةلاسر ٧



 نيديلا رخبقو عقر ثيداحأ 4 !٩٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : نيثدحملا دتع ةقتثلاةدايز ه

 دانساب ادحاو اثيدح ةاورلا نم ةعامج يوري نأ يه : ةقثلا ةدايز فيرعت -أ

 ."" ةاورلا ةيقب اهركذي مل ةدايز هيف مهضعب ديزيف دحاو نتمو حاو

 )٢(. " دحاو وار ةدايزلاب درفني ثيداحأ خ ةيهقف ظافلا تادايز " : يه وأ

 درفت : يه نيقباسلا نيفيرعتلا 2 ثيدحلا ءاملع ركذي يتلا ةدايزلا هذهف

 .'""هوحنو فوقوم عقر وأ لسرم لصو وأ : نتملا |   2 ةظفل ةد ايزي ‘ خيشل ا سقفت نع دتسلا سفنتي ةاورلا ةيقي نع ةقث دحاو و ار

 يتلا ةدايزلا امنإو ...": " حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا " 2 رجح نبا لاق

 يذلا ثيدحلا 2 عقي ثيح ظفاحلا ريغ نم اهلوبق 2 ثيدحلا لهآ فقوتي

 ىور اذإ -امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان نع كلامك ! هجرخم دحتي
 درفناو ' خيشلا كلذ ثيدحب نيقراعلا تابثألا ظافحلا نم ةعامج ثيدحلا

 نم روهمجلا لقعت ا ةظوفحم تناك ول اهنإف 7 ةدايزب هتاور ضعب مهنود

 هنع تخألا ىلع مهيعاود رفوت عم مهنود اهب هنع دحاو درفتف .اهنع هتاور

 ٠. "... اهنع فقوتلا بجوت ةبير يضتقي هتيدح عمجو

 ١٦٩ ص يذمرتلا للع حرش - بجر نبا ""
 (٢) ص ثيدحلا مولع ةقرعم - مكاحلا ٣٩٨

 ١٥٣ ص ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا - يدمحملا );

     ١٦٩ ص ٢ ج حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا ينالقسعلا

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٩٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 عونتلا اذه "هتمدقم " 2 حالصلا نبا مسقيو ،نتملا 2 ةقثلا ةدايز 2 اذه لكو

 . ماسقأ ةثالت ىلإ تادايزلا نم

 امك درلا همكح انهف تاقثلا رئاس هاور امل ايفانم افلاخم عقي نأ : اهدحأ
 . ذاشلا عون 2 قيس

 يذلا ثيدحلاك .هريغ هاور امل الصأ ةفلاخمو ةافاتم هيف نوكت ال نأ : يناثلا

 انهف الصأ ةفلاخمب ريغلا هاور اه هيف ضرعت الو . ةقث هتلمج ةياورب درفت

 . لوبقم

 .ذاشلا عون 2 هلاثم قبسو هيلع ءاملعلا قافتا هيف ( ببطخلا ) ىعدا دقو

 اهركذي مل ثيدح ج هظفل ةدايز لثم نيتبترملا نيتاه نيب عقي ام : ثلاثلا

 ١". ثيدحلا كلذ ىور نم رئاس

 : ةقثلا ةدايز 2 داقتنا ءاملعلا لاوقأ -ب

 -ًاقلطم درلا) تاقثلا يقاب نع درفنا اذإ ةقثلا ةدايز لوبق خ ءاملعلا فلتخا

 نيمدقتملا نم داقنلا ءاملعلا لاوقأ ضرعتسو 0 (ليصفتلا ۔ًاقلطم لوبقلا

 : ثيدحلا ملع نيطاسأ نم نيرخأتملاو

 داقتنا نم نيمدقتملا نأ ‘ لوقتا نكميق نيمدقتملا لاوقأل عبتتلا دعب نم نإ

 نم تءاج اهنأل اهنولبقي ال اهنيحو . ةنيعم طورشب الإ اهنولبقي ال ةمئألاو

 : طورتلا هذه لجآ نم امنإو بسصحضخف ةقث

   ١) ص ( حالصلا نبا ةمدقم ) ثيدحلا مولع - حالصلا نيا ٨٦



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٩؛ » بارطضا مق نيبملا غالبلا

 ا ةدعاق ىلع ةقثلا ةدايز لبقي ال اكلام نأ دجن :_ستأ نب كلام بهذم -

 إأر دقف ى كلذ لثم ثيداحأ در دقف سكعلا ىلع لب ؛ مهمهفو نيرخأتملا

 ١". أطوملا عبتت نم دجي امك ٧ تاقثلا اهب درفت تادايز

 ةدايز لبقي هنأ } ةقثلا ةدايز 2 يعفاشلا بهنم صخلتي : يعفاشلا بهذم -

 | امأ . ةعامج مامأ ةعامج وأ ں دحاو مامأ دحاو وار . ةئفاكتم تناك اذإ ةقنلا

 ١". اطخ اذاش دعي انهف ، تاقثلا ةعامج نع دحاو وار درفتا اذإ

 |0ةقتلا ةدايزل همدعو هلوبق 2 تاياورلا تيراضت : لبتح نب دمحأ بهذم -

 ماملا نأ عم ‘ كلذ ىلع هنم حيرص صنب اوللدي مل هلوبقب اولاق نيذلاو

 امل ! ةاكزلا تيدح خ " نيملسملا نم " : كلام مامإلا ةدايز 2 فقوت دمحأ

 ثيدح بيهتأ تنك ":لاق ثيح عباتي ملو اهب درفت دق أكلام مامإلا نأ نظ

 هل ليق } ( نييرمعلا ) ثيدح نم هدجو ىتح يتعي . "نيملسملا نم " :" كلام

 . معت : لاق ٩ "نيملسملا نم " كدنع وه ظوفحمأ :

 ولو ى تاقثلا نم دحاو ةدايز خ هفقوت ىلع لدت ةياورلا هنهو " : بجر نبا لاق
 لثم ةعباتم نأ ىلع لدتو . ةدايزلا كلت ىلع عباتي ىتح كلام لثم ناك

 """راكتإلاو ةونشلا هتيدح نع ليزيو ب كلام ةياور يوقي امم كلامل يرمعلا

/ 
 ) فيرصتي ( ٢٦٥ ص ةقتلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا _ يدمحملا ؛١)

 ( فيرصتب ) ٢٠٩ ص ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا - يدمحملا ‘٢ز
 ١

     ٢. ١ للع حرش - بجر ني ١ ص ي ذمرتل ١٦٧

  
  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١أ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 كتام لتم نم ولو ةدايزلا لبقي ال دمحأ مامإلا نوك لاتم حضوأ اذهو

 .'» عباتي ىتح

 نب ىيحي مامإلا هيف لبقي حيرص صن دري مل :نيعم نب ىيحي بهذم -

 اهطورشب الإ اهلوبق مدع ىلع هعينص للدي لب ٧ اهدري وأ ! ةقثلا ةدايز نيعم

 ثيدح عفر ةدايز خ ٨ ةقث وهو مدآ نب ىيحي ةدايز در دقف 0 ةربتعملا

 هنظأ الو .. مدآ نب ىيحي ريغ هعفري مل " : لاقف 7 " اورتواف تيملا مترمج] اذإ "

 ."") أاطلغ ال

 اهدر نم ةقثلا ةدايز لوبق 2 هجهنم ج ءاملعلا فلتخا_:_ يراخبلا بهذم -

 ةقثلا درفت نم اهنأل سيلو نئارقلاب اهلبقي ليقو 0 هدرب ليقو 6 هلوبقب ليقف

 . اهب

 نب رمع فلخ ةالصلا " ثيدح خ كنام ةدايز ملسم ًدر : ملسم بهذم -

 . ةاورلا نم هريغ اهوري ملو 0 "حبصتا " ةملك كلام داز دقف "باطخلا

 اذه 2 اوعمجأ دق مهلك ماشه باحصأ نم ةدع ءالؤهف : -ملسم يأ -لاقف

 هولتي ‘ كلام لاق ام نود هولاق ام باوصلاو ‘ كلام فالخ ىلع داتسإلا

 .'" "هدانسإب كنام

 ١) ص ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا - يدمحملا ٢١٠

 ٢) ص ! ج ةيارلا بصت - يعليزلا ٢٧٣

   " ص زييمتلا- ملسم ٢٠١



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٩١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ظفاحلا لوق خ أدر وا ًالوبق ةقنتلا ةدايز نيمدقتملا ءاملعلا لوق صخلو

 : "رظنلا ةهزت " 2 ينالقسعلا رجح نبا

 ىيحيو ! يدهم نب نمحرلا دبعك : نيمدقتملا ثيدحلا ةمئأ نع لوقنملاو "

 يبأو .يراخبلاو . ينيرملا نب يلعو:نيعم نب ىيحيو 6لبنح نب دمحاو ناطقلا

 اميف حيجرتلا زابتعا مهريغو ، ينطقرادلاو ،يئاسنلاو ؛متاح يبأو ،ةَعز

 .'» "...ةدايزلا لوبق قالطإ مهنم دحا نع فَرْضُي الو !اهريغو ةدايزلاب قلعتي

 مكاحتاك قالطإلاب اهلوبق ىلع بلغألاف_:_نورخاتملا ءاملعلا امأ

 (ماكحألا) غ مزح نباو (داشرإلا) 2 يليلخلاو (ةقرعملا) خ يروباسينلا

 حرش) 2 يوونناو (ةمدقملا) 2 حالصلا نباو (ةياقكلا) غ يدادغبلا بيطخلاو

 % يواخستاو (ةيفثألا) 2 يقارعلاو (يورلا لهنملا) 2 ةعامج نباو (ملسم

 . (ثعابلا) غ ركاش دمحاو (ثيفغملا حتف)

 لوبق 2 ءاملعلا نبب فالخلا رهظي ! رصتخملا ضرعلا اذه دعب : ةصالخلا

 تاقثلا ىقاب نع ةدايزب ةقثلا يوارثا درفت اهنأ ىلع فرعت يتلاو ! ةقثلا ةدايز

 انعم رم امك دنسلاو ثيدحتلا داحتا طرتشيو ، ثيدحلا سفنت نووري نيذلا
 و

 . اقباس

٩١ 
     " ص رظنلا ةهزن - ينالقسعلا ٦٧ - ٧٠

  

  

  

   



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ٩٧ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 فلتخم ,ظفلب تءاج ةياور لك لب هظافلأ غ دحتي مل : رمع نيا ثيدحو

 . ةقث نم ةدايز اهنأل ةلوبقم هقف ةدايز وهف داز ام نأب لاقي فيكق : ةيقبلا نع

 . ةلوبقملا تاقثلا ةدايز طورش اهيلع قبطنت الو . ةدايزب تسيل يهف

 اهظافلاو هتاياور عومجم ثيح نم ثيدحلا اذهل ًامزالم بارطضالا ىقبيق

 . ملعا ىناعت هللاو

 : نيثدحملا دنع برطضملا ثيدحلا مكح ه

 ال . فيعض برطضملا ثيصحلاق ‘ ثيدحلا فعض بجوي ثيدحلا بارطضا

 دحا هيف فلاخي ملو هيلع اوصت دقو : ثيدحلا لهأ دنع مكحلا اذه خ فالخ

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 يبونقلل -الدج - انملس نإو " : ينيطنسقلا لوق نم ةيناث ةرم بجعلاو
 نإ... هعفرو هفقو ج عقاولا فالخلل } يراخبلا دنع عفان ثيدح بارطضاب

 بارطضالا اذه عقري يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح نإق ‘ هلك كلذب انملس

 ١'. "... عقات قيرط ريق نم هنإق ' فقولا ىلع عفرلا حجريو موعزملا

 نبا ثيدحب هربجي نأ ىلوألا ناكو ، رمع نبا قيرط نم ثيدحلا اذه نأ عم

 نأ ال ، " نيحيحصلا " خ ةيورم نوكتو نتملا ةيرطضم ريغ قيرط نم رمع

 . رمع نبا ثيدح هب ذقنيل فلتخم دنسب يدعاسلا ديمح يبأ ثيدحب يتأي

   ٧ ضارتعالا ةلاسر ا٧]



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٩٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ؛ نيديلا عقر 2 يرهزلا قيرط نم رمع نبا ثيدح ملعي ال ينيطنسقلا لعلو

 فلتخت مل امم مهدنع وهف 6 قلخلا ىلع قحلا ةجح ينيدملا نبا هربتعي يذلا

 . هنتم 2 بارطضا الو ‘ يرهزلا ىلع هتاور هيف

 ىلص - يبتلا ناك : رمع نبا ثيدح : هلاثم " : "رابتعالا " 2 يمزاحلا لاق

 عوكرلا نم هسأر عقر اذإو ' عكر اذإو ى ربك اذإ هيدي عفري - ملسو هيلع هللا

 ملاس نع يرهزلا هاور نممو 6 هجو ريغ نم رمع نبا نع ىوري ثيدح اذهف ."

 نم هيلإ ريصملاب ىلوأ ناكف ! هنتم غ بارطضا الو ، هيف هيلع فلتخي ملو 4

 .() "... بزاع نب ءاربلا تيدح

 نم مهدتع - يرهزلا قيرط نم رمع نبا ثيدح - ثيدحلا اذه نأل ارظتو

 شقانتسف ةالصلا خ نيديلا عقر ةيضق اهب نوتبثي يتلا ثيداحألا

 نيثدحملا دتع ةربتعملا دعاوقلا بسح . ةيثيدح ةشقانم ثيدحلا اذه

 . قيفوتلا هللابو

 ٨ ج رابتعالا - يمزاحلا ١ ص ١٤٢ ( رشع عساتلا هجوتا - تاحيجرتلا هجوأ ( .
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 4٩٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ثي دجلا صن ةث

 نع 0‘ ةملسم نب هللا دبع انتثدح__ يرهزلا قيرط نم رمع نيا ثيدح ے

 () هللا لوسر نا ": هيبا نع 0 هللا دبع نب ملاس نع ‘ باهش نبا نع ‘ كلام
 عقر اذإو ، عوكرلتٹ ربك اذإو ، ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم ونح هيدي عفري ناك

 انير ں هدمح نهل هللا عمس : لاقو } اضيا كلذك امهعفر ! عوكرلا نم هسار

 ١". " دوجسلا 2 كلذ لعفي ال ناكو . دمحلا كلو

 : ةياورلا داتسإةتقاتم ه

 مهتا دقف يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ةياورلا هنه دانسإ ك

 .سيلدتلاب روهشم مهضعب دنعو :ردانلا 2 مهضعب دنع ،سيلدتلاب

 ملسم نب دمحم : هنع لاقف " لادتعالا نازيم " غ يبهذلا كلذ ركذ امك

 .'""رداتنا 2 سندي ناك ةجحلا ظفاحلا يرهزلا

 مهتا نم نأل ! ردانلا اغ سلدي هنأ ىلع صنت يبهذلا نأب انيلع ضرتعي الو

 عيمج 2 سلدي هنأ لمتحي هنإف ! ةدحاو ةرم ولو هنع كلذ تبثو سيلدتلاب

 . ىفخي ال امك نيتدحملا دنع حرج سيلدتلاو 0 هتاياور

 " سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لها فيرعت " 2 رجح نبا لاق
 يعفاشلا هفصو نيعباتلا نم ةلالجلاو ةمامإلاب روهشم ..." : يرهزلا نع

 ." ". سيلدتلاب دحاو ريغو ينطقرادلاو

, 
 . ( ٧٣٥ ) مقرب " حيحصلا عماجلا " 2 يراخبلا هاور .
9 
 ٣٣٥ ص ٦ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ا
 ٢)

     ١٠١ سيدقتلا لها فيرعت _ ينالقسعلا

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ..٠١«4 » بارطضا خف نيبملا غالبلا

 يعفاشلا مامإلا يأر وه ، ةدحاو ةرمب ولو تبثي سيلدتلا نأب لوقلاو

 | كلذ راص ةرم هسيلدت توبثب هنأ كلذ نايبو . امهريغو يدادغبلا بيطخلاو

 | هلاح نم رهاظلا راص ةرم ءاقللا توبثب هنأ امك :. هلاح نم رهاظلا وه

 رهاظلا وه بنكلا راص . دحاو ثيدح ة بذكلاب فرع نم اذكو ! عامسلا

 ."") هضعب 2 اقداص هنوك زاوج عم هثيدح عيمجب لمعلا طقسو : هلاح نم

 باهش نبا افصو امهنأ ينطقرادلاو يعفاشلا نع ءاج ام نإ :_ليق نإف

 دنع فورعملا سيلدتلا ال لاسرإلا هب ادارأ امهنإف ‘\ سيلدتلاب يرهزلا

 "... حداقلا سيلدتلا يا 6 نيرخأتملا نيثدحملا

 سيلدتلا ال لاسرإلا هب ادارأ امهنأ نم هيلع ليلد ال مالكلا اذه :_ هباوجق

 ال ، "رداتلا ةب لسري " لاقلنو يبهذلا هنيبل لاسرإلا ادارأ ول نأت ىلعو 6 حداقلا

 مهدنع سيلدتلاو نيرخأتملا نم يبهذلا نأل . " ردانلا غ سلدي " لوقي نأ

 يرهزلا قح 2 أطخلا ىدافتيل ‘ هحيضوت هنم مزلي ناكف 8 حداقلا سيلدتلا

  

 . هدعي يتاي نمم

 يتأيس امك ًامالك يرهزلا ليسارم خ نإف اضيا لاسرإلا ةدارإ ريدقت ىلعو
 . - ىلاعت هللا ءاش نإ -

 ةيافكلا - ٢١٣ ص ١ ج يواخسلل ثيغملا حتف / رظنا ) ١٩٢ ص يوارلا طورش - قازرلا دبع دمحم أ
 . ( ٣١٦ ص يدادغبلا بيطخلل

 ٢) ص سيلدتلا 2 نيمدقتملا جهنم - دهفلا رصات / رظنا ٥ ) ضرعلا ةبسانل ظفللا 2 فيرصتب ،

     همالك نم بولطملا وهو ىتعملا ءاقب عم (

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « »١.١ بارطضا فق نيبملا غالبلا

 اهب اودارأ ، سيلدتلا ةملك اوقلطأ نإ نيمدقتملا نأ ضرتعا نمل ملسي ال مث
 مهتاوقأ ة تدرو نومدقتملاف ، نيرخأتملا دنع حيبقلا سيلدتلا ال لاسرإلا

 الإ } اهانعم اهب نونعي امهنم ةدحاو لكو ! لاسرإلا ةملكو سيلدتلا ةملك
 نومدقتملا در لب ، هودصق يذلا مهدارم ىلإ هنع ظفللا تفرص ةنيرق تلد نإ

 وأ ءافعضلا نع مهسيلدت ببسب ناك ءاوس اهتاور سيلدت ببسب ثيداحأ

 سيلدتلا نونعي نيمدقتملا نأ مهملاف } هنع اوسلد نمع عامس توبث مدع ببسب

 .دارملا اذه فرصت ةنيرق تلد اذإ الإ هنيعب

 . نبج . ةقث يرهزلاو " : " ناسحإلا لذب " خ ينيوحلا قاحسإ وبأ لوقي
 ! اسلدم باهش نيا نوكي نأ انياحصأ ضعي ركنأو ‘ سلد امير 4 ظفاح

 " ةقيحس ةدهو خ ىدرت " هفلاخم نأ معز ىتح غلابو 6 ادج كلذ مظعتساو

 وه هيلإ راشملا راكنإو !ا لاق اذك ١ فلس هيق هل سيل الطاب ىعدا هنأو

 ينطقرادلاو يعفاشلا سيلدتلاب هفصو دقف ، مظعتسي نأ يغبتي يذلا

 امهرضو ..." (١) ٠

 .اديج كلذ اومهق مهتاحلطصم ربخو نيمدقتملا نع ذخأ نمم نورخأتملاو

 نيثدحملا روهمج ثدجو لب ٬لاسرإلاو سيلدتلا نيب نوقرفي مهدجت اذهلو
 ةصاخو مهضعب دتعو : مهيرخاتمو مهيمدقتم لاسرإلاو سيلدتلا نيب قرفي

 قلطملا سيلدتلا انايحا اهب نوديريو يفخلا لاسرإلا ةملك نودروي نيرخأتملا

 . ةيوستلا سيلدت وهو سيلدتلا نم اعون انايحأو 6

 ء ١
   تعلط دمحمل ٤١٨ ص نيسلدملا مجعم / باتك نم القت )



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٠٢ + بارطضا ق نيبملا غالبلا

 .- يروصت بسح- نيثحبم نم اهثحبن ةيضقلا هنه 2 ضمغ ام مهفلو
 -: يلاتلاك امهو

 : يفخلا لاسرإلا وأ لاسرإلاو سيلدتلا نيب قرفلا :لوألاثحبملا
 لاطأ نم الإ هل نطفتي داكي ال ًادج قيقد سيلدتلاو لاسرإلا نيب قرفلا
 لامجإ نكميو ‘ كلذ خ رثألا لهأ تاحلطصم ربسو ةعلاطملا موادو سفنلا

 : راصتخاب يلي اميق قورفلا

 هنم عمسي مل ام - هيقل وأ هنم عمس يذلا - هخيش نع يوري : سيلدملا ١-

 . عامسلل ةمهوم ةغيصب

 امنإو ، هقلي ملو هنم عمسي مل نمع يوري يذلا وهف : ليسرملا امإو ٢-
 . هرصاعي مل وا طقف هرصاع

 ماهيإ لاسرإلا غ سيلو ‘ عمسي مل ام عامس ماهيإ سيلدتلا نإ ٣-
 الو ، لاسرإلا نمضتي سيلدتلا " لوقي نيثدحملا ءاملعلا ضعب دجت اذهلو
 ."" "سيلدتلا لاسرإلا نمضتي

 ام خيش نع يوارلا يوري نا ں لاسرإلاو سيلدتلا نم الك نا : كلذ ىتعمو
 نم عمس دق سلدملا نأ الإ ، هريغو عامسلا لمتحم ظفلب ‘ هنم هعمسي مل

 لاسرإلا وأ ًايفخ الاسرإ ليسرملا امأ ، اهسلد يتلا ريغ ثيداحا خيشلا كلذ

  

()١( 

 "٠ ص ةياورلاو يوارلا طورش / رظنا ١٩١ ) حيضوت ةدايزو فيرصتب ( .
 ٠٢ ص " ةيافكلا " 2 يدادغبلا بيطخلا لاق ٢١١ : "... لاسرإلل انمضتم سيلدتلا اذه نوك بجوق 0

 ها ". هنم عمسي مل نمم عامسلا ماهيإ يضتقي ال هنأل ؛ سيلدتلا نمضتي ال لاسرإلاو .

 ص " ثيغملا حتف " ے يواخسلا لوقيو ١١٨١ : "... ال لاسرإلاو ، لاسرإلل انمضتم سيلدتلا نوك بجوف

     ها "هنم عمسي مل نمم عامسلا ماهيإ يضتقي ال هنأل سيلدتلا نمضتي .

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٠٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . اهريغ الو اهلسرأ يتلا ثيداحألا ال 4 ادبأ خيشلتا كلذ نم عمسي مل قلطملا

 لسرملا نأ نيح 2 0 عامسلا مهوي سلدملا نآ هيلع ديزتو 6 هيقلو هرصاع هنكل

 . ملعأ ىلاعت هللاو . عامسلا مهوي ال

 : نيثدحملا دتع سيلدتلا مكح : يتاتلا تحبملا

 نإو ٧ اقلطم هتياور درف ٧ ةاورلا نم سيلدتلاب فرع نَم حرج نم ظافحلا نم
 هلبقي نم مهنمو ؛ ةدحاو ةرم الإ سلد هنأ فرعي مل ولو ا لاصتالا ظفلب ىتأ

 هلبق نم مهتمو ؛ هنعنع ام درو ! (تعمس وأ ينتثدح وأ يتربخأ) ةظفلب ىتأ نإ

 نع فقوت نم مهتمو ؛ هنع سلد نم 2 بيع رتس هب ديري ال هسيلدت ناك نإ
 وبأ هيوري اميق دمحأ مامإلاك هلوبق مدعو سلدملا ثيدح لوبق 2 مكحلا

 ٧'. هنع دواد

 انل نابأ دقف ةرم سند هانفرع نمو " : " ةلاسرلا " 2 يعفاشلا مامإلا لوقي

 ةحيصنلا الو 6 هثيدح اهب درتف بذكلاب ةروعلا كلت تسيلو ٧ هتياور 2 هتروع

 .'" " قدصلا خ ةحيصنلا لهأ نم انلبق ام هنم لبقتف ب قدصلا 2

 هنأ ولق ى سيلدتلا ةظفلب قايسلا اذه 2 ربعي يعفاشلا مامإلا نأ ىرت تنأف

 نولبقي نيمدقتملا ضعب نأ عم هتم لبقي ال لاق ال لاسرإلا اهب دصقي ناك

 . ةباحصلا نم مهبرقلتو مهنامز 2 ةدع رومأل لاسرإلا

 هنا هسفنب ققحتيل : نيسلدملا تاياور عم هلماعت 2 يعفاشلا راثآل عبتتملا نإو

 . ةتبلا لاسرإلا سيلدتلناب دصقي ال

١ 
. - ١( . ٦( 

 ١ ص يذمرتلل ا للع حرش = بجر ني ١٣٩

٦١ 

   " ص ةلاسرلا _ يعفاشلا ١٥٦١ ) تارقفلا : ١٠٢٣-١٠٢٤ ( .



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ «١٠.؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 | نالق نع نالق يتتدح " ثيدحلا 2 لبقأو " : "ةثاسرلا " 2 يعفاشلا لاق دقف

 .() " اسلدم نكي مل اذإ "

 " يتثدح " هيق لوقي ىتح اثب دح سلدم نم لبقت ال : انلقف " : اضيأ لوقيو

 أ " . " " (٢)
 . . تعمس و

 لبقي الو سلدي ال هنأ هنع فرع نمع الإ ةنعتعلا لبقي ال هنأ همالك رهاظو

 . هنم عمس امب   هيقل نمع الإ ثدحي الو ‘ عامسلا وأ ثيدحتلاب هيف حرص ام الإ سلدملا نم

 لاحب ميقتسي ال لاسرإلا سيلدتلاب ناديري ينطقرادلاو يعفاشلا نأ لوقلاف

 ينطقرادلاو يعفاشلا هيلع مكح نم لك ناكل ‘ ليق امك رمألا ناك ولو

 . لمحملا بعص هجوت اذهو ؛ لسرم لب سلدمب سيل وهف ‘ سلدم هناب

 ةمئألا ةماع دنع لسرملا نإف 0 لاسرإلا سيلدتلاب ادارأ امهنأ الدج انملس ولو

 لسرملا ثيدحلا در نم لوأ وه يعفاشلا مامإلاو ب فيعضلا ثيدحلا مسق نم

 ام وأ ، ةباحصلا ليسارم ءانثتساب : ليقو ، اقلطم : هنع ليق 0 هلبقي ملو

 . خل ... يب احص لوق هدضعو يباحصل ا ربغ هلسرآ

١ 

 "" ص ةلاسرلا _ يعفاشلا ١٥٤ ) ةرقفلا :١٠١١( .

   . ( ١٠٣٥ : ةرقفلا ) ١١٦١ ص ةلاسرلا - يعفاشلا ""

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١.ه » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 ناك دقف لسرملا امأو ..":" ةكم لهأ ىلإ هتلاسر " 2 دواد ويأ مامإلا لاق

 ه يعازوألاو ستأ نب كلامو يروثلا نايفس لثم ىضم اميق ءاملعلا هب جتحي

 .') " هريغو لبتح نب دمحأ كلذ ىلع هعباتو ى هيف ملكتف يعفاشلا ءاج ىتح

 مهنم } نيمدقتملا نم يعفاشلا لبق نمع لسرملا لوبق مدعب لوقلا يور لب

 نع " لوصألا عماج" ةمدقم ج ريثألا نبا هلقن اذكو ، بيسملا نب ديعس

 ( | .د . . . 7 .. .
 ."" هريغو كرابملا نبا نع حصو يعازوالا نعو هسقت يرهزلا

 مامإلا بهذمو " : " يرهزلا مامإلا هقف " 2 ليعامسإ يقح روتكدلا لاق

 حرصي يرهزلا مامإلا اذهف... [ لاق نأ ىلإ ]... ةجحب سيل لسرملا نأ : يرهزلا

 .'" "... هدانسإ ركذي ملو ثيدحلا لسرأ يوارلا نأل ثيدحلا لوبق مدعب

 مل هت أ - امهتع ىلاعت هللا يضر - س ابع نيا نع " ملسم حيحص "ةمدقم و

 2 مهب جتحملا تاقثلا نم ناكو نبعباتلا ضعي لسرم لبقي

 [ )٤( . 7 لا

 ١ ص ١٤١ /
 )١() ج ( ةكم لهأل دواد يبأ ةلاسر - ةمدقملا ) دوهجملا لذب - يروقتراهسلا / رظنا

 ١ ج حالصلا نبا باتك ىلع تكتلا=- ينالقسحعل ٢ ص ٥٢ - ٥٣ / نيا ةمدقم ىلع تكتلا - يشكرزلا

 ص حالصلا ١٥٦-۔ ١٥٧

)٢( 

() 

 ٧٩١ ص ١ ج لوصا عماج _ ريثألا نبا

 ه سكع كاته نكلو ٥٦١ ص اهنا لصألا ) ٥١ ص هيف هجهنمو يرهزلا مامإلا هقف ليعامسإ يقح
 . ) ماقرألا

. ١١٧ 
  )٤( ص حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكتلا - يشكرزلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ٠.١ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 : لوقي ثيح هسفن يعفاشلاك ائيش يرهزلا ليسارم ىري ال مهضعب لب

 .() " ... مقرأ نب ناميلس نع يوري هدجن انأل 4 ءيشب سيل يرهزلا لاسرإ "

 دمحأ ان " لوقي ثيح متاح يبأ نبا هيوري اميف } ناطقلا ديعس نب ىيحيكو

 يرهزلا لاسرإ ىري ال ناطقلا ديعس نب ىيحي ناك : لاق يطساولا نانس نب

 اذإ اوناك ظافح موق : ءالؤه لوقيو 6 حيرلا ةلزنمب وه : لوقيو ٧ ائيش ةداتقو
 .'" "... هوقلع ءيشلا اوعمس

 هتأل } هريغ لسرم نم رش يرهزلا لسرم..":-ناطقلا ىيحي يا -اضيأ لوقيو
() . 

 ءاملعلا كلذ ركذ امك هتالسرمو هتايورم ضعب خ مهي يرهزلا نأ ىلع   هيمسي نأ بحي ال نم كرتي امنإو ب ىمس يمسي نأ ردق ام لكو 6 ظفاح

 نب ىيحيك : ءاملعلا نم دقن لحم هتاجاردإو هتالسرم تناك اذهلو ٧ داقنلا

 هتمامإو يرهزلا ظفح ةعسضف : مهريغو " حيحصلا " بحاص ملسمو ناطقلا

 هذه دقت 2 مكحملاو ، مهولاو طلغلا نع ةمصعلا هحنمي ال نفلا اذه خ

 يملعلا دقتلا ريياعم امنإو 0 ملعلا 2 ةمامإلاو ةقتلا درجم تسيل رومألا

 طرش نتملا ةحصخف 7 ةعيرشلا لوصأل تالسرملاو تاجردملا هذه ةقباطم ىدمو

 هذهو ، جردملاو لسرملاب فيكف ، عومسملا صنلا لوبق 2 دتسلا ةحصك

 .هماهوأ نم اهنأ الإ جرخم اهل سيل يرهزلا ىلع ةمئألا اهذخأ يتلا طالغألا

 ١. ص ه٥ه ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ٣٣٩) يرهزلا رابخا : باب (.

 " ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا ١ ص ٢١٤ ) ليسارم 2 ديمس نب ىيحي مالك نم ركذ ام : باب

 رابخألا ةلقان ( .
 " ٢ =( 2 - 7 - و ١

 ظافحلا ةركذت " 2 لاق اذكو - (يرهزلا رابخأ : باب) ٣٣٨ ص ٥ ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ا

     ح ١ ص ٨٤

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ه ١.۔ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يبأ نع ، بيسحلا نبا يتربخأو : باهش نبا لاق " : "زييمتلا " 2 ملسم لاق

 ديبعو نمحرلا دبع نب ركب وبأو فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأو .ةريره

 يذ ةصق خ اذه باهش نبا ربخو : لوقي املسم تعمس .هللا دبع نب هللا

 هللا ىلص هللا لوسر نع حاحصلا رابخألا رهاظتل ظوفحم ريغ مهو نيديلا
 .)". اذه 2 ملسو هيلع

 وذ هنأ ثيدحلا اذه 2 يرهزلا لوق امأو ":"ديهمتلا " 2 ربلا دبع نبا لوقي

 دقو ، ردب موي لوتقملا هنآ ىلع يرهزلا هلمحو هيلع عباتي ملق ، نيلامشلا

 ملعلا لهأ دنع بجوأ ابارطضا نيديلا يذ ثيدح خ يرهزلا ىلع برطضا
 ..'" "ةصاخ هتياور نم هكرت لقنلاب

 لوع هيف نيفصنملا ثيدحلاو ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعأ ال..." : اضيأ لوقيو
 هل متي مل هنأو هيف هبارطضا ، نيديلا يذ ةصق خ باهش نبا ثيدح ىلع

 هنم ملسي ال طلغلاف نأشلا انه خ اميظع امامإ ناك نإو ٨ انتم الو ًاداتسإ

 . () يبنلا الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ لكو 6 قولخمل سيل لامكلاو دحأ

 ك هطلغ نيبت دق هنأل \ ةجح ردب موي لوتقملا هنأ باهش نبا لوق سيلف

 . راصتخالل ابلط اهتكرت ءاملعلل ةريثك صوصن كانهو ."") ".كلذ

 ريع لاسرإلا هب دصقي يمفاشلا دتع سيلدتلا ناب : لوقثا نأ :_هتصالخو

 . لوبقم ريو باوص

(١ 
 ١١٦ ص زييمتلا _ ملسم

 ٢
 ٢٥٨ - ٢٥٩ ص ١ ج ديهمتلا - ربلا دبع نيا .

( 
    ٢٦٠ ص ١ ج ديهمتلا - ريلا دبع نيا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١.٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دنع ةفقو انلف ١"'6 " رداتثا 2 سلدي ناك ..." يرهزلل يبهذلا فصو امأو

 : نيتيحان نم اذه همالك

 : ردانلا ةملك : ىلوألا ةيحانلا ه

 هنإف سلدملا اهسلد نإ ام يتنا ثيداحألا ددع مكو ؟ اهطباض امو اهرايعم ام

 مأ !! ثيداحأ ةرشع سلد نمل كلذ لاقي له : رداتلا 2 سلدم هنع لاقي

 .! كلذ خ ةيعجرملا يه امف ١9 لقأ ما كلذ نم رثكا ما اا اثيدح نيرشع

 : يرهزلا ناش خ ةظفللا هذهب يبهذلا درفت : ةيتاثلا ةيحانلا ه

 اومجرت نينتا يبهذتا ىلع نيمدقتملا ليدعتلاو حرجلا لهأ لاوقأل عبتتملا نإ

 سيلدتلا هيلإ نوبستي امنإو . ردانلنا 2 سلدي هنأ ةظفل دجي ال ‘\ يرهزلل

 . اقلطم اذكه

 اومجرت نيذلا يبهذلا ىلع نيرخأتملاو نيرصاعملا لاوقأل عبتتملا اذكو

 لب 6 هل مهتمجرت خ ردانلا ةظفل دجي ال هنإف } هريغو رجح نباك يرهزلل

 . يبهذلل ةعباتملا ليبس ىلع الو اهنوركذي الو

 نم ىلوألا ةبترملا ردانلنا 2 سيلندتناب فصو نَم ةبترم لعج رجح نبا نأ عم

 ةثلاثلا ةبترملا نم هدع لب ‘ يرهزتا مهنيب نم ركذي ملو ! نيسلدملا بتارم
 . -ىلاعت هللا ءاش نإ - ابيرق ركذنس امك

 لب ، ليدعتلاو حرجلاو لاجرلا ملع نيطاسأ نم وه مهفارتعاب رجح نباو
 . - ينابلألا هفصو امك - ثيدحلا خ نينمؤملا ريمأ

١ 

 ١ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٦ ص ٣٣٥

    
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١.١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هنأو هردق ةلالجو هتمامإب هملع عم ، يرهزلا هلوق ج هريغل ادلقم نكي ملو

 ."نبحيحصلكتا " 2 ثيدحلا ةدمعأ دحأ

 نم ةبترم - ةثلاثلا ةبترملا - ةبترملا هنه هدنعو 7 ةتلاثلا خ هعضو كلذ عمو

 هيف اوحرص ام الإ مهثيداحأ نم ةمئألا جتحي ملو سيلدتلا نم اورتكأ

 ريبزلا يباك مهلبق نم مهنمو ، اقلطم مهثيدح در نم مهنمو ، عامسلاب
 .)) ريبزلا ابأ ىتثتسا امك يرهزلا نثتسي ملو ء'"يكملا
 نم امق هب سانلا دنع رهتشاو سيلدتلا يرهزلا نع تبث دق هنإف كلذكو

 وهف ٨ هب روهشم هنآ ركذي نم مهنمو 8 هب هفصوو الإ يرهزلل مجرت ملاع

 .'"سيتدتلاب روهشم
 نع الضف (صاخلا سيلدتلا) يرهزلا سيلدت تابثإ رسعي هنأب : لوقلا امأو
 ."" هبرهتشي نا
 تايورم عم ةمئألا لماعت عبتت نل كلذ تابثإ رسعلا نم سيل : لوقتف
 تتاك ناو ةمئألا دنع كتذ لثم دوجو هسقتب تبثأ لتاقلا نأ ىلع 6 يرهزلا

 . اهونتيب دقو ءاملعلا دنع ةفورعم تالاحلا هنه نوكو 6 ةدوجوم اهتأ الإ ةردان

 . مهدتع ةروهشم يلاتتاب يهف

 ٢٣ ( ةمدقتملا ) ٠
 ص سيدقتلا لهأ فيرعت _ ينال - زا

)١( 

 . ( ٤٦ ) همقر نيسندملا ءامسأ - يطويسلا ؛٢)

 كلذ : هسقت ىلع أر دقو ٨٦- ص " سيلدتلا خ نيمدقتملا جهنم " هباتك 2 دهفلا رصات / رظنا (٢)
 . ( ةردات ) يبهذلا لاق امك اهنكلو كلذ نم تالاح مجارتلا & هل ركذ دق : ةيشاحلا 2 هلوقب

   . ها . ةمئألا اهتيب ةفورعم اهنإ مث



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ .١« » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لب قالطإلا ىلع سيلدتلا تقمي هسفن يبهذلاف كلذك رمألا ناك اذإو  

 ك سيلدتلاب يرهزلا فصي " نازيملا " إ وهف ‘ هب فصوي نم ىلع عنشيو

 : ءانثتسا ريغ نم سلد نمع لوقي هسفن وهو ٧ ردانلا
 ( اولعقي مث امب اودمحي نا نوبحيو ) : هلوق مومع 2 لخاد سلدملاو : تلق "

 نأ نيعماسلا مهوي هنأل (انم سيلف اتش نم ) : مالسلا هيلع هلوق 2 لخادو

 نع هربخ سلد اذإ امأ :ةقث نع سلد اذإ انه ، عاطقنا هيفو لصتم هتيدح

   .")أ ها "..هلوسرو هللا ناخ دق انهف ب حيحص هنأ مهوي فيعض
 امدنع" ىربكلا ةيعفاشتا تاقبط " 2 يكبسلا اهركذ اتايبأ يبهذتا مظت لب

 . يرهزلا مهنم ركذو ‘ نيسلدملا ءامسأ يبهذلا اهيف رطس ‘ يبهذلل مجرت

 هنأ وأ سيلدتلا ليلق هتأ تايبألا غ ركذي ملو ‘ مهتمدقم 2 هركذ لب
 : لاقف ، ءيشب هنثتسي ملو نيسلدملا ةلمج نم هدع لب ؛ ردانلا 2 سلدي

 ">" يرهزلا مث يفعجلا رباج ركفلا اذ اي نيسلدملا ذخ

 :اهيف لوقي يبهذلا ذيملت وهو : نيسلدملا خ يسدقملا دومحم يبأ ةديصق يو

 ا٢) ه . . و ٠ 7 4 ء -

 "يضعجلا رباج جيرج نباو يرهزلاو شمعألا ئراقلاو

 ١. ص ا٤ا ج مالسإللا خيرات - يبهذلا ٥٤١

 ةقبطلا - يبهذلا مامإلا ةمجرت 2 ) ٦٤ ص ٥ ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط - يكبسلا / رظنا ,"

 ( ةمباسلا

     (٣ ص نيسلدملا مجعم - تعلط دمحم / رظنا ٥٢٠

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : " نيحورجملا "ةمدقم 2 نابح نبا لاق

 يبأ نب ىيحيو ةداتق لثم رابخألا 2 نوسلدي اوناك نيذنا نوسلدملا تاقتلا "

 نمو ميشهو يروتلناو قاحسإ نباو جيرج نباو قاحسإ وبأو شمعألاو ريتك

 . نيدلا 2 عرولا لهأو 8 نييضرملا ةمئألا نم مهددع رثكي نمم ءالؤه هبشأ

 خيشلا نع اوسلد اميرق } هنم اوعمس نمع نووريو لكلا نع نوبتكي اوناك

 مل امف } مهرابخأب جاجتحالا زوجي ال ‘ ءافعض ماوقأ نع هنع مهعامس دعب
 هربخب جاجتحالا زوجي الف 6 تعمس وأ ينتدح - ةقت ناك نإو - سلدملا لقي

 هعبت نمو- هللا همحر - يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأ لصأ اذهو 4

 () " انخويش نم

 هبتك يقاب 2 يرهزلا قح 2 "رداتلا ة سلدي " ةظفل ركذي مل يبهذلا لب

 . " ظافحلا ةركذت "وأ " ءالبتلا مالعأ ريس " لتم اهيف هل مجرت يتلا

 سيتدتلا : ناميلس لاق ..." : " ثيدحلا مولع ةفرعم " 2 مكاحلا لاق

 . دحاو ذافن خ رئارسلا ىلبت موي رشحي بذكلاو عادخلاو رورغلاو شغلاو
 : لاق نادبع انربخأ هجوملا وبأ انربخأ : لاق يرايسلا سابعلا وبأ انربخأ

 اديدش ًالوق هيف لاقف \ سلدي ناك نمم لجر كرابملا نب هللادبعل ركذ
 : هيف دشتأو

 '" اسيلئدت لبقي ال هتلاو ... هثيداحأ ساتلل سلد

 زوجي ال يتلا تاقثلا ثيداحا نم ساتجا ركذ : ةمدقملا ) ٨٦١ ص ١ ج نيحورجملا - نابح نبا
 ( ثلناثنا ستجتا - اهب جاجتحالا

   .( نيسلدملا ةفرعم : نيرشعلاو سداسلا عوتلا ) ١٠٣ ص ثيدحلا مولع ةفرعم _ مكاحلا آ



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١١٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : "فاطلألا دراوم " 2 ىكلاملا انخيش لوقي

 لولعملا نم يهو ةدودرم لوهجملا ةياور اتدتعو
 ةيارد اذ نيدلا يف نكف بيع ةياورلا يف سيلدتلا اذكهو

 نطق امق هعمس نكي مل نم نع يوري نأ سيلدتلا ةفصو

 اعمتسي ملو عمسي ملو هنع اعمس دق هتأ هيق مهوي

 رق هيف صقتل امسلا نم هل رهتشا ام ريغب يوارلا ركذيو

 ')اذخأملا رداف سيلدتلا وه اته اذف هنيبي مل لدع مساب وأ

 : " لوصألا سمش "2 يملاسلا مامإلا لوقيو

 سيبلتلا نم عونت اهتأل سيلدتلا ةياور تطقسو

 اهيوري نم ريغ نم اهنأب اهيف ءاج ماهياللا يتلا يهو

 ركذ اميق ةمصول همسا نم رهش ام ريغب يوارلا ركذ وأ

 ٢) لصق عوتب هتيبي ملو لدع مساب هامس هت أوأ

 : " سمشلا ةملط " هباتك ج تايبألا هذه هحرش 2 لوقيو

 سيلدتلا نأل : هتياور خ اسٹدم يوارلا كيد نوكي ال نا : عساتلا طرشلا "

 نأ سيلدتلا ةفصو سندملا ةياور انكف سبلم ةياور لبقت الو سيبلتلا نم عون

 ام عماسلا لبقيل ‘ هنع اهذخأ نم ريغ نع اهنأ مهويو ةياورلا يوارلا يوري

 نع اهتأ عماسلا مهوأو - الثم - ةريره يبأ نع ةياورلا ىور اذإ امك " ىور

 ٣٧ _ ٣٨ ص فاطلألا دراوم - يكلاملا ""أ

 ٢ ج سمشلا ةعلط - يملاسلا / رظتا - ( يوارثا طورش باب ) لوصألا سمش ةموظنم - يملاسلا ")
   ص ٠ ٥

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٦٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 كرتيف ، هيف ناصقن ىلع لدي روهشم مسا هنع ىور نل ناك وأ ‘ سابع نبا

 يوز نم ناك وأ ! هب رهش يذلا مسالا نع رخآ مساب هيمسيو مسالا كيد

 ةفصب هنيبي ملو نالف ىور : لوقيف 6 لدعلاو لضفلاب رهش نل ايماسم هنع

 كيد نم ردابتملا ذإ ! ةياورلا غماسلا لَبقَيل روهشملا لضافلا كي نع هزيمت

 ك بيع اهلك ةثالث سيلدتلا عاونأف لضافلا روهشملا لجرلا وه مسالا

 .'"أ ها ". ةياورلا

 هباتك 2 نيسلدملا تاقبط نم ةتلاتلا ةبترملا 2 يرهزتا عضو دق رجح نباو

 : ةثلاتلا ": هلوقب ةبترملا هنه بوب دقو ""أ" حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا '

 كلذكو يرهزلا مهنم ركذو "٨ "... هب اوفرعو سيلدتلا نم اورثكأ نم

 . "سيدقتلا لهأ فيرعت " غ هركذ

 سيلدتلا " هباتك 2 ينيمدتا رفسم روتكدلا ةتلاتلا ةبترملا غ هعضو اذكو

 . ا} "ثيدحلا

 : لوقي ثيح ؛رجح نبا ظفاحلا دنع امك ةبترملا هنه هدنعو

 نبيتمدقتملا نبتبترملا لهأ فالخب . سيلدتلا نم رتكأ نمم ةبترملا هنه لهأف"

 اوفّعض الو ةعبارلا ةبترملا لهأك ! ليهاجملاو ءافعضلا نع اورثكي مل مهنكل

) 

) 

 ٢ ص٥٧-۔ ٥٨ ج سمشتا ةعلط - يملاسلا أأ

 ١٦٢ ص ٢! ج حالصلا نيا ىلع تكنلا - ينالقسعتا ,
 ١١٩ ص قباسلا عجرملا "أ

 ٤ ص سيدقتلا لها فيرعت - يتالقسعلا ١٠٩

   ٣٤١ ص ثيدحلا 2 سيلدتلا - يتيمدلا ه



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ «١٠؛ » بارطضا ؤاق نيبملا غالبلا

 تبث نمع ةياورلا مكح وه مهمكحو ةسماخلا ةبترملا لهأك رخآ ءيشب

 "...هسىلدت ١) ٠.

 يذتلا ، ةيوستلا سيلدتب يرهزلا فصو ىلإ ملعلا لهأ ضعبب رمألا لصو لب

 كلذ ىلع صن امك . اهحبقأو سيلدتلا عاونأ رش ثيدحلا لهأ دنع وه

 . ثيدحلا ملع ةمتأ نم ريثك

 دنع " نايبثا ءاوضأ " هريسفت خ يطيقنشلا نيمألا دمحم ةمالعلا لوقي

 ريسفت 2" نيمي ةرافك هترافكو ةيصعم خ رذنت ال " ثيدح ىلع همالك

 : لاق جحلا ةروس

 ثيدحلا دانسإ نم فذح هنآ وهو ‘ يرهزلاب ريثك نظ ءوس هيقو ..."

 يبأ نع هلسرأو } ريتك يبأ نب ىيحيو ٧ مقرأ نب ناميلس امهو : نيتطساو

 حصي ال : روكذملا ةشئاع ثيدحل هجارخإ دعب يذمرتلا لاق كلذكو .ةملس

 نظلا ءوس يوقي اممو 6 ةملس يبأ نم ثيدحلا اذه عمسي مل يرهزلا نأل

 ال كورتم دانسإلا نم هفنح يذلا مقرأ نب ناميلس نأ : يرهزلاب روكذلا

 نم لودعلا نم هقوف نمع هتيدح ةياورو كورتملا فذحف ء هثيدحب جتحي

 نم عونلا اذه نأ كش الو ءاهحبقأو سيلدتلا عاونأ رش وهو ةيوستلا سيلدت

 ."".. هدمعت نميف حداق سيلدتلا

 ١٤٣ ص ثيدحلا غ سيلدتلا - ىتيمدلا "

   ٧٢٨ ص ٥ ج نايبلا ءاوضأ - ىطيقنشلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةريره يبأك ثيداحألا ةرثك خ نيعباتلا 2 دعي يذلا يرهزلا مامإلا انهف

 ناميلس هامسق هثدح نم هنع لئس مث ةهقهقلا ثيدح لسرأ ! ةباحصلا 2

 ١»'. ثيدحلا لهأ دنع ثيدحلا كورتم وهو مقرأ نب
 ىلع ليدعتلاو حرجلا لهأ نم داقتنا عمجأ 0 انه مقرأ نب ناميلس : ٹلق

 .هنع ةياورلا زوجت الو . هثيدح كرتو هفيعضت
 ىور نم نأب :" هباتك ةمدقم " 2 ملسم مهنم : ءاملعلا نم ةفئاط حرص دقو

 امثآ نوكي هتنأ ، هقرعي ال نل كلذ نيبي متو هلاح فرعي وهو ةقت ريع نع

 حبقأ ثيدحلا نم ةقتب سيل نم طاقسإق ‘ مرحم لعف هنآ نوديري : كلذب
 هلاح نييبت ريغ نم هنع ةياورلا نم (٢)

 تايورم يقاب ةلماعم هتايورم لماعت هنإف : سيلدتتا يرهزلا نع تبث نآ دعبو

 ىور نمم عامسل ا وآ رابخإلا وأ ثيدحتلاب حيرصتلا طارتشا نم نبسلدملا

 . ثيدحتلاي هيق حرصي مل ام الو هتتعنع لبقت اللق : هنع

 ام هتايورم لبقت ال سلدملا نأ ىلع ثيدحلاب ملعلا لهأ نم ريتك صن دقو

 هيف حرصي مل وآ انعتعم اهنتم ناك امو ‘ عامسلا وأ ثيدحتلاب اهيف حرصي مل

 . لبقي الف عامسلا وأ ثيدحتلاب

. . . . . (١ 
 ص ديناسألا ةسارد نق 2 سيساتلا _ ناميإرمع أ ٥٣

 نوكي ال نا : ياورلا طورش نم سداسلا طرشلا ) ١٤٠ ص يذمرتلا للع حرش _- بجر نبا / رظنا :

   . ( ًاسلدم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٦١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . لوبقلا مدعب هثيدح ىلع مكحت نم يه سلدملا ةنعنع له : ليق نإف

 ؟روذحملا اذه عفري ثيدحتلاب حيرصتلاو

 امم اذه ، ةقث ناك نإو هتعنع اذإ سلدملا ثيدح در ىلع مكحلا نإ : لوقنف

 دبك اوباصأ مهنأ هنم مزلي الو يثيدحلا نفلا لهأ نم نورخأتملا هب مكح

 ناب لامتحا كانه ناك نإ ةصاخ ى قالطإلا اذه ىلع هلك كلذب ةقيقحلا

 ىتعم سيلو 0 هنع ةاورلا فرصت نم امنإو ‘ هسفن سلدملا نم تسيل ةنعنعلا

 رّيحتف ٨ ابيرق هنيباس امك الك بيعلا نم سلدملا ةنعنع ةمالس كلذ

 ملف " نيحيحصلا " 2 نيسلدملا تانعنع ىلع مكحلا 2 مهسفناب ءالؤه

 ف نوسلدملا هاور ام نأ : اولاق نأ الإ انه مهمكح ةقبر نم مهل اصلخم اودجي

 ىلع اوللدي ملو لاصتالاو عامسلا ىلع لومحم وهف اعنعم " نيحيحصلا "
 .- ابيرق هنيبنس امك - كلذ

 نيمدقتملا ةمئألا دقن تايطعمو لاجرلاو للعلا بتكل عبتتلا لالخ نمو

 مهدقن ةقيرط خ قئاقحلا ضعب ىلع فوقولا نكمي ، نيسلدملا ثيداحأل
 . نيسلدملا ثيداحأل

 عبتتلا دعب نآلا ىئإ يسضت اهيلإ تتامطا يتلا طاقنلا هذه خ اهتصخل دقو

 : ًافاصتإو ًاباوص نوكت نا وجراف ى ةساردلاو صحفتلاو
 هفارتعاب الإ كلذ متي الو 6 هنم اهنأ تتبث نإ سلدملا ةنعنع لبقت ال ١-

 نم ةتعتعلا ناك نإ امأ ى قرطلا نم اهريغب اهتنراقمب وأ 0 اهتعنع هنأ هسفتب

   . مكحت الف هنع ةاورلا فرصت



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةظفل دوجو درجمب ثيدحتلا وأ عامسلاب سلدملا حيرصت لبقي ال ٢-

 فرصت نم نوكت نأ لامتحال 0 هنتم اهنأ تتبث نإ الإ " يتربخا " وأ " ينثدح "
 متي الو ' ثيدحتلا ةغيص خ ىتح سلد نوكي دق وأ ، هتع اهوور نيذلا ةاورلا

 امك . ىتش قرط نم ثيدحلا كلذل هتايورم عيمجب اهتتراقمب الإ كلذ

 . " ضعبلا اهضعبب تاياورلا اويرضا " ثيدحلا لهأ لوقي

 ةياورلا درث دقف : سلدملا ةياور لوبق خ ثيرتلا بجيف حرج سيلدتلا ٣-

 كلذ خ رايعملاق ي ثيدحتلاب حرص وأ اهيف نعتع ءاوس سلدم نع اهنأ درجمب

 .- نيمدقتملا ةمئألا ضعب هيلع ىرج امك - همدع وأ هنع سيلدتلا توبث

 ةجراخ ةلعل امنإو 0 ةنعتعلا وأ سيلدتلا ةلعل سيل سلدملا ةياور درت دق -؛٤

 يوارتنا يرتعت يتلا ةحداقلا للعلا نم اهريغو بارطضالاو ذوذشلاو ةراكنلاك

 . يورملا نتملا 2 تعقو نإ اذكو : هريغو سلدملا

 هنأ ىلع ةلدألا تماقو هتع تتبث نإ ثيدحلا إ سلدملا ةتعتع ربجنتت ال ٥-

 مل نإ } عامسلا وأ ثيدحتلاب اهيف حرص ىرخأ قيرط نم ةياورب ، اهتعنع
 ةياورلا نم تبثأ اهنأ ىلع ةلدألا تماقو هنه ثيدحتلا ةياور هتع تبثت

 . ةنعتعملا

 اهتودريو نيسلدملا تاياور ضعب نولعي نيمدقتملا ةمئألا نا تركذ دقو «

 : كلذ لاثمو يوارتنا نع سيلدتلا توبث درجمب

 . هباعو ههركف سيلدتلا نع نيعم نب ىيحي تلأس : ةبيش نب بوقعي لاق

 : لاقق } انربخا وأ انثدح لوقي ىتح ىور اميف ةجح سلدملا نوكيف : هل تلق

    نع ينيدملا نيا يلع تل اسو : بوقعي لاق ._هيقه سلد اميق ةجح نوكي ال



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١١٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هيلع بلاغلا ناك اذإ : لاقف 6 انثدح لقي مل اميف ةجح نوكيأ سلدي لجرلا

 ."" ".انثدح لوقي ىتح الف سيلدتلا

 لقي ملو ( سلد اميف ) سلدملا ةياور 2 ةجحلا لعجي مل نيعم نبا ىرت تنأف

 توبث خ ةياورلا ىلع مكحلا هدنعف : ( انثدح ) لوقي ىتح وأ ، ( نعنع اميق )

 ةغيص درجمب ال ‘ اهريغب اهتنراقمب كلذ فرعيو 0 اهيف هدنع سيلدتلا

 بلاغلا ناك اذإ ) وأ ( سلدي مل اميف ةقث ) لجرلا 2 مهلوق اذكهو . ةنعتعلا

 هجو انهف . ةنعتعلاب ةياورلا نولعي ال مهف 6( ةجح نوكي الف 6 سيلدتلا هيلع

 ال نأ هانعم سيلو ، نيسلدملا تاياور نومدقتملا اهب لعي يتلا هوجولا نم

 الف الك . نيرصاعملا ضعب بهذم وه امك أسأر ةنعنعلا ةيضق ىلإ تفتلي
 رضت مهنم ةنعتعلا نأل ! ثيدحلا ءادأ 2 نيسلدملا ةنعنع نم رذحلا نم دب

 هثدح نَم وه ( نع ) دعب روكذملا نأ لمتحت ةنعنعلا نأ كلذ نايبو ٧ انايحأ

 هثدح نم وه (امهتيب هطقسأ يذلا ) روكذملا ريغ نأ لمتحتو ب ثيدحلا اذهب

 تاياور عم لماعتلاف .هدنع ام رمأل (امهنيب طقاسلا ) نيبي ملو ب روكذملا نع

 ققحتي الو ، لوبقلاو درلا يتيحات نم يدش رذحب نوكي نأ دبال نيسلدملا

 سيلف 0 هيف نيمدقتملا جهنم ءارقتسا نم ملعلا اذه ةقيقح ربسب الإ كلذ

 هتنعتع اهب ربجتو 0 اهب حرفي روهشم سلدم نم (ينثدح) وأ (ينربخأ) ةظفل

 . فوقوملاو لصتملاو عطقنملاو دتسملاو لسرملا ةقرعم : باب ) ٥٠ ص ١ ج ديهمتلا - ربلا دبع نبا

   .( سيلدتلا ىنممو



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ١١٩١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نمؤي الف ةقث سلدملا ناك ولو ٨ اهنم اليلد ىوقأو ًاليق موقأ تتاك نإو

 حيرصتلاب) ناك وأ (ةتعتعلاب) ثيدحلا ةغيص تسيل كلذكو : هبناج

 دقنلا تارابتعا نود سلدملا ةياور ىلع مكحلا ضيوفت نم يه (عامسلاب

 . قيقدتلاو تبثتلا نم دب الف 0 داقتنا اهكلس يتلا ىرخألا

 نيسلدملا نم ةتعتعلا نل ‘ ثيدحتلا خ ةتعتعلا نم رذحلا نم دبالف : تلق

 . انايحارضت

 نأ عم ى ةقتلا هخيش نع ةقثلا سلدملا ةتعتع 2 ررضلا ام : لئاق لاق نإق

 لاق وأ (يثدح) لاق نإ هيلإ ريشت يذلا ررضلا امق 0 ءادألا غيص نم ةتعنعلا

 ٩٩ (نالق نع)

 نع يوارلا كاذ يقلت ةيفيك ةفرعم ادج ةمهم ءادألا غيص نإ : لوقاق

 (ينربخاو) ٧ (انثدح) ريغ (ينثدح) لب 3 (يتربخأ) ريغ (يتثدحف) 6 هخيش

 امهيف (نأو نعو) ٧ (انيّوز) ريغ (انيورو) ، (تَدَح) ريغ (لاقو) 0 (انربخأ) ريغ

 ىلإ ريشي هنإف ظافلألا هذه نم ةظفلب قطن اذإ يوارلنا نأ لصاحلاو . فالخلا

 . هسفت 2 ام ءيش

 ذملتتو هنم عمس يذلا هخيش نع هتياور خ يوارلا اهلاق نإ الثم " نع "ف

 . ثيدحلا كلذب هثدح هنأ اهب مزجي يتلا غيصلا نم تسيل اهنإف 8 هيلع

 . ثيدحلا كلذب هتدح هنأ لمتحت لب . ةمزاج لاصتا ةغيصب تسيل يأ

   . ثيصلا كئنذي ثدح هتأي هخيش نع هثدح هريح نأ لمتحتو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٢. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ؟هخيش نع هثدح يذلا اذه نّمف : يناثلا لامتحالا اذه خ نمكي فوخلاو

 ٩. انه هب حرصي مل اذاملو ؟ليدعتلاو حرجلا ثيح نم هلاح ام

 سيلدتلا مهتع فرعي" مل نيذلا تاقثلا تانعتنع خ سيل فوخملا اذهو

 نم مهريغو 0 عيبرلا مامإلاو ‘ ملسم ةديبع يبأو ، ديز نب رباج مامإلاك

 نعنعملا مهثيدح مكحو ‘ لودع ظافح تاقث ءالؤهف 0 انريغ نم تاقثلا

 . لاصتالا

 نوكي دقف - سيلدتلا هتع تبث نإ ةقث ناك نإو - سلدملا 2 انمالك امنإو

 . ةلعلا هنهل هب حرصي مل ، ثيدحلا كورتم وأ افيعض هخيش نع هثدح نم

 . ةقث هخيشو ةقث وهو " نع " ةغيصب هخيش ىلإ هنم ثيدحلا عفرو

 ناو 6 ةقث وهف ( انثدح) وأ (انربخآ ) لاق نإ : ديلوثا نب ةيقب ة يئاسنلا لاق

 .'١"هذخا نمع ىردي ال هنع ذخاي الف (نع) لاق

 فالخ ىلع ) هيقلنو هنم عمس يذتا هخيش نع ةقثلا يوارلا نإ : ةصالخلاو

 . ال وأ ًاسندم نوكي نأ امإ . ) مهعم

 عامسلاو لاصتالا اهمكح هخيش نع هتياورق : سلدمب سيل ةقث ناك نإف -

 فالخ ىلع ليلد ضمهتي مل ام 7 ةنعنعلاب ناك ولو يآ 6 هب حرصي مل ولو 4

 . كلذ

   . ) ةيقب همسا نم ركذ ( ١٣٠ ص ٧ ج دادقغي خيرات - يدادغبلا .

  

  

  

 



  

 نيديلا خبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦٢١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ى

 لاقي عامسل اي هيق حرص ام ار عامسل ا ىلع لمحي الق : اسلدم ناك نإو -

 لصذخلاف 4 عامسلاب هيف حرصي مل ام امآ " ىتربخأ " وآ " يتثدح "وأ "تحمس _

 .هخيش نع هل هاور نم لاح ىردي ال هنأل ، لبقي الف عطقنم هنأ هيف

 . ثيدحلا كاذ هخيش نم عمسي مل وهو عامسلاب سلدملا حرص نإ : ليق نإف

 ؟ همكح امخض

 حرص نإف ‘ سيلدتلا هنع تبث يذلا ةقثلا سلدملا 2 اتمالك : لوقتق

 . ًاباذنك حبصاو هتلادعو هتقث كلذب تطقس هعمسي مل ام 2 عامسلاب

 غيص خ ىتح سلدي دقف ة اهبناج نمؤي ال سلدملا ةياور لوقت اذهلو

 عمج نم دي ال انه نمو : ةياورلا كلت ءادأ لجآ نم عمسي مل اميق ثيدحتلا

 له هنع حيحصلا حيجرتل قرطلا عيمج 2 رظنلاو ‘ ثيدحلا كلذ قرط

 . ملعأ ىلاعت هللاو . ثيدحتلاو عامسلاب حيرصتلا وأ ةتعنعلا

 هتياور 2 ( لاق ) سلدملا لوقب ثيدحلا نولعي نومدقتملا ءاملعلا ناك اذإف

 نآ عم 7 هنولبقي الو كلذ هثيدح اهب نودريو ، هنم عمس يذلا هخيش نع

 مل كلذ عمو 6 عامسلاب حيرصتلا ىنإ برقأو ( نع ) نم حرصأ ( لاق ) ةظفل

 . ( نالق ) هلوقو ( نالق ثّدح) هلوق 2 اولاق اذكو 6 هسيلدتل هنم اهولبقي

   : كلذ نمق



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 (يتثدح) : لاق اذإ ًاقودص جيرج نبا ناك " : ناطقلا ديعس نب ىيحي لاق
 (لاق ) : لاق اذإو ، ةءارق وهف ( يتربخأ ) وأ (اتربخأ ) : لاق اذإو 8 عامس وهف

 . ا "حيرلا هبش وهف

 . تربخأو 3 نالف لاقو ، نالف لاق : جيرج نبا لاق اذإ " : لبنح نب دمحأ لاق

 .'" ". هب كبسحق 0 تعمسو ٧ ينربخأ : لاق اذإو ب ريكاتمب ءاج

 ام ءاج اذإف 6 عمسي مل امم عمس ام ةداتق ثيدح فرعأ تنك " : ةبعش لاق

 انثدحو . ديعس انثدحو : نسحلا انثدحو ‘\ كلام نب سنأ اتثدح : لاق عمس

 وبأ لاقو ‘ ريبج نب ديحس لاق : لوقي ناك عمسي مل ام ءاج اذإو ‘ فرطم

 . )٢( " ةبالق

 : لاق اذإو . كانذق تعمسو ينت دح : رباج كل لاق اذإ " : يروتلا نايفس لاق

 . ). ( " . الخ ‘ نالق ل اقو نالق ل اق

 ؛٣٢ ص لصافلا ثدحملا - يزمرهمارلا

 ٣٢٨ ص ٦ ج ءالبتلا مالعا ريس - يبهذلا ٢.

 ٢٢٩ ص ٧ ج ىربكلا تاقبطلا - دعس نيا `"

   ١٠١ ص ريبكلا ءافعضلا - يليقعلا ْ

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٢٢ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 : لاصتالاو عامسلا ىلع ةلومحم نيحيحصلا يف نيسلدملا ةياور نأ ىوعد ه

 اوحرصي ملو " نيحيحصلا " 2 نيسلدملا تانعنتع ءاملعلا ضعب لكشتسا دق

 نأب : لوقلا الإ اجرخم اودجي ملف . اهعم نولماعتي فيك ى عامسلاب اهيف

 متو ، لاصتالاو عامسلا ىلع ةلومحم " نيحيحصلا " 2 نيسلدملا تاياور

 وأ لاصتالا ىلع اعلطا امهنأب نيخيشلا غ نظلا نسحب الإ كلذ ىلع اوللدي

 اوماعتي مل مهنأ بيجعلا نمو ‘ قيرطلا كلت ريغ 2 عامسلاب اوحرص مهتأ

 ةمئأ اوناك ولو ! نيخيشلا ريغ دنع نيسلدملا تاياور عم جرخملا اذه سفتب

 )١. ابيرقت جهنملا سضت مهلو } نيخيشلا اورصاع اداقن

 "نيحيحصلا " 2 ناك ام نأ ملعاو " : "ملسم حيحص" ةمدقم 2 يوونلا لاق

 ١'. "ىرخأ ةهج نم عامسلا توبث ىلع لومحمف اهوحنو "نعب " نيسلدملا دنع

 : باوجلاو

 نيحيحصلا يفق الإو 6 (٨ نظلا نيسحت ) درجم الإ اهيلع ليلد ال ىوعد هنه

 . عامسلاب هب حرصم رخآ قيرط نم تأي مل ام ةنعتعملا نيبسلدملا تيداحأ نم

 دقتنا نم الثم ينطقرادلناك ةمئألا نم دجو كلذكو ب ًاتعتعم ءاج امنإو

 . ةنعتعلا ةلعل نكت مل ولو " نيحيحصلا " 2 نيبسلدملا تاياور ضعب

, 
 ٥٩ ص ١ ج ملسم حيحص حرش - يووننا ١
  ٠ ) ينم حاضيإ ةدايزو فيرصتي ( ١٠٩١ ص دلدتلا 2 نبمد ةتملا جهنم . ارصات ٢



 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ٢١؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ليلد ىلع موقت ال مكحلا اذه نم " نيحيحصلا " ينثتست يتلا ىوعدلا هنهف

 . عقاولا ث حلصي يملع
 ءانتتسالا اذه نم سفنتلا 2 نأ " : " فاصتإلا " باتك 2 لحرملا نبا لاق

 ظافحلا نم اريثك اندجو دق انأ اميس ال 6اهيلع ليلد ال ىوعد اهتأل . ةصح

 .() " اهتاور سيل دتب امهدحأ وأ " نيحيحصلا " 2 تعقو ثيداحأ نوللعي | .

 لوبقلا امإ 0 ةدحاو ةقيرط ىلع تابثلا نم دب ال " : ديعلا قيقد نبا لاقو

 ام نيب ةقرفتلا امأو . باتك لك 2 اقلطم درلا وأ ب باتك لك خ اقلطم

 : نيرمأ دحأ هب هجوي ام ةياغف 6 هنع جرخ امو كلذ نم حيحصلا 2

 . اهيف عامسلا ةحص حيحصتنا بحاص فرع ثيداحألا كلت نأ ىعدي نأ امإ

 . لامتحالا درجمب رمأ تابثإو ! ةلاهج ىلع ةلاحإ اذهو : لاق

 عامسلا عقو ىلع ليلد نيباتكلا 2 ام ةحص ىلع عامجإلا نأ ىعدي نأ امإو

 وهو أطخلا ىلع نيعمجم عامجإلا لهأ ناكل الإو \ ثيداحألا هذه 2

(٢) « ٠- 
 عسسمم ٠٠

 )١( ج حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا - ىنالقسعلا ٢ ص ١١1٩

     قباسلا عجرملا"

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢١ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 اهديتاسأ 2 يتلا ( نيديلا عقر خ ) رمع نبا ثيداحأ ىلإ انتئج ول نحتو

 رابخإللاب حرصو : اهضعب نعتع دق هنأ اندجول } يراخبلا مامإلا دنع يرهزلا

 : يناتناك اهفينصت نكميو ي ضعب خ

 ٥ مثاس نع يرهزلا) يرهزلا ةنمتمب (نيديلا عقر ) رمع نبا ثيداحا ...( :
 هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح

 ةالصلا حتتفا اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك (ةي) هللا لوسر نآ : هيبأ نع

 اضيا كلذك امهعفر عوكرلا نم هسار عقر اذإو عوكرلل ربك اذإو .
 كلذ لمقي ال ناكو (دمحلا كل و انبر هدمح نم هللا عمس) لاقو %

 دوجسلا "" ١.

 رابخإلاب اهيف يرهزلا حيرصتب ( نيديلا عقر خ ) رمع نبا ثيداحا ه
 : ناثيدح امهو (... ملاس يتربخ يرهزلا )

 نع ستوي اتربخأ لاق هللا دبع انربخأ لاق لتاقم نب دمحم اتثدح -ا

 : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع هللا دبع نب مثاس يتربخأ يرهزلا

 هيبكتم وذح اتوكي ىتح هيدي عفر ةالصلا خ ماق اذإ () هللا لوسر تيار

 عوكرلا نم هسأر عقر اذإ كلذ لعفيو عوكرلت ربكي نيح كلذ لعفي ناكو

   .") .دوجسلا ٣ كلذ لعفي الو هدمح نم هللا عمس لوقيو
 )١( ثيدحلا مقر ) يراخبلا حيحص - يراخبلا : ٧٣٥ ( .

 . ( ٧٣٦ : ثيدحلا مقر ) يراخبلا حيحص - يراخبلا )

  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٢٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ني ملاس اتربخآ لاق يرهزلا نع بيعش انربخأ لاق ناميلا وبأ انثدح ٢-
-- 

 (;ال) يبنل ا تيأر : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نأ هللا دص

  2٥ه. ه٠ے

 . هيبكنم وذح امهلعجي ىتح ربكي نيح هيدي عقرق ةالصلا 2 ريبكتلا حتتفا

 ؛ هلثم لعف ( هدمح ن هللا عمس ) لاق اذإو ، هلثم لعف عوكرلل ربك اذإو

 هسار عفري نيح الو دجسي نيح كلذ لعفي الو (دمحلا كلو انير ) لاقو

 ."أ ". دوجسلا نم

 لبقي ال اهنم يرهزلا هنعنع امف 0 " يراخبلا حيحص " خ ثيداحألا يه هذهف

 . سلدم هنأل ثيدحلا لهأ دتع ةربتعملا دعاوقلا بسح

 " يراخبلا حيحص " 2 ثيدحتلاب يرهزلا حيرصت نم ينابلألا هركذ ام امأو
 ةلاسر ىلع هقيلعت دتع'"" ةالصلا ةفص " هباتك خ كلذ ركذ امك

 ."7 يبايسلا خيشلل " ةالصلا خ مضلاو عقرلا "

 ١. ثيدحلا مقر ( حيحصلا عماجلا - يراخبلا : ٧٣٨ ( .

 يرهزلا حيرصت لهاجت امك : لاق ثيح (ةيشاحلا ) ٢٤ ص () يبنلا ةالص ةفص - ينابلألا "]
 . ( ٧٢٦ مقر ) " يراخبلا حيحص " ا ثيدحتب

 ةلاسر بحاص ى ةنطلسلل ماعلا يتفملا بتكمب ماعلا نيمألا - يبايسلا دوعس نب دمحا خيشلا ةداعس .)

 : ٢٦ ص لاقق ينابلألا خيشلا هركذ ام ىلع اقلعم يبايسلا خيشلا در دقو " ةالصلا ا مضلاو عفرلا "

 نم تافطتقم هيق دروأ يننا 0 ينابلألا خيشلل " (3;ر) يبنلا ةالص ةفص " باتكب ساتلا ضعب نتف امير"

 دقت خ هددشتب فرع يدتا ينابلألا خيشلا نأ رمألا غ بيرغلا نمو 0٠ اهريغ نمو ثيداحألا هذه

 . ها " اهحيحصت فلكتي مضلاو عفرلا ثيداحأ 2 هارت ثيداحألا

 قحو هقح خ ينابلألا تاماهتا نم ناك ام عم ابذهم ادر يبايسلا خيشلا در ناك فيك ىرت تناف

 نم هل صاقنتسالا تارابعو تاماهتالا دجت هلباقم و 0 ينابلألا خيشلاب الإ هوعدي الف . ةيضابإلا

     =اهفلؤم نأل... ةتسلا نع مهقارحتاب نيفورعملا ةيضابإلا نم وهو ..." : ٢٤ ص لاق امدنع ىنابلألا

  



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ١٢٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . ليلق دعب نيبنس امك ةلولعم اهسفنب ةياورلا كلتف ءيشب سيلف

 2 امب هتيجحو عفرلا رابخأ 2 رتاوتلا هتياكح عم ةققو يتأي اميف انلو

 . قالطإلا ىلع نيحيحصلا

 2 يراخبلا اهاور يتلا تاياورلا ىلإ ريشي ينابلألا حيشلا نأ رهاظلاف

 ديري هنأكو : رابخإلا وأ ثيدحتلاب يرهزلا اهيف حرص يتلاو " هحيحص '

 نع روذحملا عفتريق رابخاب حيرصتلا تاياور ىلع ةنعنعلا تاياور لمح

 . يرهزلا ةنعتع

 حرصملا ىلع نعتعملا لمح ةدعاق ىنإ راصي نأ لبقف : كلذك رمألا سيلو

 نع تبثأ نيتياورلا يأ ةفرعم نم الوأ دب الف ں سلدملا ةنعنع يفنل ثيدحتلاب
 ةسارد نم دبالق . رابخإللاب حيرصتلا ةياور مأ ةنعتعلا ةياور له ،‘ يرهزلا

 ىلع ةنعنعلا ةياور لمحب مكحلا لبق امهديتاسأ لاجر ثيح نم نيتياورلا
 حيرصت اهب ةياور دوجو درجمب « اقلطم اذكه رابخاب ةحرصملا ةياورلا

 نم اضيأ دبالو ' سلدملا نم تسيلو ةاورلا فرصت نم نوكت دقف ! رابخإللاب
 كلذ لالخ نم حجارلا حضتيل تاياورلا نم اهريغب تاياورلا هذه ةنراقم

 . هتايطعمو يثيدحلا نفلا دعاوق ىلع ىتبّي يذتا شاقتلاو ‘ يملعلا ضردعلا

 ةنايخ هلقن و.. لقنلاو دقنلا ثيبخ هنكلو ... نيملسملت حصتلاو ملعلاب فورعم ريغ لوهجمت=

 . مهللا كناحبس ." خلإ... هئارقل اليلضت يضابإلا اهفنحق ....ةيملع
 لاؤس رثإ كلذو ! يتابلألا خيشلا هلاق امع اقيلعت مالكلا اذه ىلع دزي مل هنأ خيشلا ةداعس يتداقأ دقو

 عم هتيرجا يفتاه لاصتاب كلذ ناكو ! ةلاسرلا هذه 2 ائيش بتك دق ناك اذإ امع هيلإ هتهجو

 فتاه ىلع ) م ٢٠١١ رياني ٢٩ قفاوملا ه٢٣٤١ رفص نم ٢٤ تبسلا موي حابص ةرشاعلا ةعاسلا هتداعس

   ۔( هبتكم



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٢٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 متي الو ، يملعلا شاقتلا لالخ رهظت دق يتلا للعلا ضعب ىلع فوقولا عم

 : يتلا شاقنلاب الإ كلذ

 ١- رابخإلاب ةحرصملا ىلوألا ةياورلا دانسإ ةسارد :

 يرهزلا نع ستوي انربخأ لاق هللا دبع انربخأ لاق لتاقم نب دمحم انثدح
 .رمع نب هللادبع نع هللادبع ني ملاس يتربخا

 يبأ نب ديزي نب سنوي وه يرهزلا نع اهاور يذلا نأل : ةفيعض ةياورلا هذه
   . ظفحلا ءيس وهو : نايفس يبأ لآ ىلوم ( ديزي وبأ ) يشرقلا يليإلا داجنلا
 . يرهزلا نع هتايورم 2 مهب
 نب لتاقم ٹعمن : لاق يبأ ان..." : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح يبأ نبا لوقي

 هتركاذق يليإلا ديزي نب سنوي تيقل : لوقي ًاعيكو تعمس : لاق دمحما
 ١٧. ".. هماقأ امف اثيدح يل ميقي نأ ٹثدهجف . ةفورعملا يرهزلا ثيداحأب

 لاق لبنح نب دمحأ لاق : ديزي نب سنتويل هتمجرت خ اضيأ هنع لوقيو
 هتنم عمس : دمحأ لاق . ظفحلا ءيس ناكو يليإلا ستوي تيأر : عيكو

 )٢(, ثيداحأ ةثالث عيكو

 ةلقانب حارجلا نب عبكو ةفرمم نم ركذ ام : باب ) ١١٨ ص ١ ج ليدعتلاو حرجلا _ متاح ييآ نبا ١)

 . ( مهيف همالكو راثآلا ةاورو رابخألا
 ٦ ح " ءالبتلا مالعأ ربيس " 2 يبهذلا لقت اذكو / ٣.٠٥ ص ١ ح ليدعتلاو حرجلا _ متاح ييا نبا (٢)

     ص٢٩٨

  

  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يوري سنتويو : هللا دبع وبأ لاق " : " ءالبتلا مالعا ريس " _ يبهذلا لاق

 يرهزتا نع أطخلا ريتك سنوي ب ديعس نع اهلعجي يرهزلا يأر نم ثيداحأ

 .") "...اطخ لقأ ليقعو

 تعمس : يقشمدلا ةعرز وبأ لاقو ..." : " بيذهتلا بيذهت " رجح نبا لاق

 . تاركتم يرهزلا نع ستوي ثيدح خ : لوقي لبنح نبا دمحأ هللادبع ابأ

 لئس : ينوميملا لاقو " رشعلا ءامسلا تقس اميق " هيبأ نع ملاس نع اهنم

 ثيداحأ ىور : لاقن؟ ستويف ليق 6 رمعم : لاق 6 ٩ يرهزلا 2 تبثأ نم : دمحأ
 .ا" "... ةركنم

 ًامهو يرهزلا نع هتياور خ نأ الإ ةقث ..." : "بيذهتلا بيرقت " خ هنع لوقيو
 .'} "...اطخ يرهزلا ريغ و ٧ اليلق

 (تبثآ امهيأ يأ) ستويو ليقع نع - لبنح نب دمحأ يأ - لئس : يذورملا لاق
 نع هريصي ، يرهزلا يأر نم ءيشلا عفر امير سنوي نأ كاذو ، ليقع : لاقق

 .) .ليقع نع سنوي ىور دق : لاقو ى بيسلا نبا

 عقر " ءزج خ اهنيعب ةياورلا هنه ىور يراخبلا نأ _:رمألا ٨ بيجعلا نمو

 نع ملاس نع (ةتعتعلاب) يرهزلا نع ستوي نع قباسلنا هدتس سفنتي " نيديلا

 ." هحيحص " . امك ( رابخإلاب حيرصتلاب) سيلو 6 رمع نب هللا دبع

 ١) ح ءاليتلا مالعأ ريس _ ىيهذلا ٦ ص ٢٩٩

 (٢) ج بيذهتلا بيذهت - يتدالقسحعلا ٧ ص ٢٧٥

٥٤٣ 
 ٣ ' ص بيذهتلا بيب بيرقت - يتالقسحعلا

 _ .     (٤) ص لاجرلا ةفرعمو للعلا عماجلا - لبتح نبا ١٢١ ) لبتح نب دمحا نع يذورملا ةياوري ( .

    

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٣٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا |

 نع ستوي انأبنأ هللا دبع انأبنأ لتاقم نب دمحم انثدح : لاقف : يه ةياورلا

 2 ماق اذإ (ةلي) هللا لوسر تيار : لاق رمع نب هللادبع نع_ملاس نع يرهزلا

 ربكي نبح كلذ لعفي ناكو 0 هيبكنم وذح اتوكت ىتح هيدي عقر ةالصلا

 نمل هللا عمس " لوقيو ، عوكرلا نم هسأر عفر اذإ كلذ لعفيو 8 عوكرلل
 ."). دوجسلا ج كلذ لعفي الو "هدمح

 ٢- رابخإللاب ةحرصملا ةيناثلا ةياورلا دانسإ ةسارد :        

 دبع نب ملاس اتربخأ لاق يرهزلا نع بيعش اتربخآ لاق ناميلا وبآ انثدح

 . رمع نب هللا دبع نأ هللا

 وهو ناميلا وبأ وه بيعش نع اهاور يذلا نأل : اضيا ةلولعم ةياورلا هذه

 دقو . ةلوانم بيعش نع هتاياور رثكأ ‘ يصمحلا ينارهبلا عفان نب مكحلا

 . كلذ 2 رابخإلاب هحيرصت هيلع بيع

 ثيداحأ : ينيدملا نب يلع لاقو ..." : " حيرجتلاو ليدعتلا " خ يجابلا لاق

 .'""...بيحش نم عمسي مل هنأ ىلإ بهذ . نيواودلا ثيداحا هبشت ناميلا يبأ

 بيعت نم عمسي مل : ةعرز وبأ لاقو ..." : " ظافحلا ةركذت " 2 يبهذلا لاق

 ! بيعش (اتأ) لوقي ناك : دمحأ لاقو . ةزاجإ يقابلاو ادحاو اثيدح الإ

 .'") ".ىنع اوورا مهل بيعش لوقي ‘ كلذ لحتسا

 ١. ص ةالصلا 2 نيديلا عفر يرا حبلا ١٥٠٢١ ثيدحلا مقر ( ١٧٦ ) .

 ٢ ص حيرجتلاو ليدعتلا - ىجابلا ١٤٥٨ - ١٤٦

     ٣٠٢ ص ١ ج ظافحلا ةركذت - ىبهذلا "
 



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ١٣١ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 نع هللا دبع وبأ لئس : مرثألا لاق " : " بيذهتلا بيذهت " 2 رجح نبا لوقي
 لوقي وهو : لاق ‘ حيحصق زيرحو ناوقص نع هتيدح امأ : لاقق ناميلا يبأ

 .اا "...بيجع ءيشب كلذ لحتساو بيعش انربخأ

 يتلا ( ةزاجإلا وأ ةلوانملا تايورم 2 رابخإلاب حيرصتلا ) ةلعلا هذه مهفلو

 نم ء يش ركذ نم ديال \ بيعش نع عق ان نب مكحلا تايورم ىلع تبيع

 : نيثدحملا و نييلوصألا دنع امهطباوضو ةزاجإللاو ةلوانملا ىنعل فيصوتلا

 ينع يورت نأ كل ثزجأ : هزيجي نمل خيشلا لوقي نأ وه : ةزاجإلا ىتعم الوا
 ..'"ينالفلا باتكلا وأ ا يتاعومسم نم كدنع حص ام وأ 6 هنيعب ثيدحلا اذه

 ."" ةزاجإلا ظافلأ نم كلذ هباش ام وأ

 . هدي 2 ايباتك وأ ةفيحص هذيملت خيشلا لواني نأ وه : ةلواتملا ىتعم ايتاك

 : نيهجو ىلع يهو

 ١٧٧ ص ٢! ج بيدنمهتلا بيذهت - يتالقسعلا 0

 فرصتب ) ١٤٧١ ص لوحفلا داشرإ - يناكوشلا / ٤٠٨ ص ! ج رظانلا ةضور - ةمادق نبا / رظنا ٠٢

 . ( حرشلا 2 يتم

 نا نود الامجإ انه اهركذن : عاوتا ةعست ىلع يتأت نييلوصألاو نيثدحملا دتع ةزاجإلا : لق "!

 نيعم ةزاجإ - نيعم نيعم ةزاجإ ) : يه تازاجإلا عاوناو ب حلطصملا بتك اهلحم نأل اهرسفنو اهحرشن

 ةزاجإ - مودعم ةزاجإ - لوهجملاب لوهجم ةزاجإ - مومعلا فصوب نيعم ريغل ةزاجإ - نيعم ريغ ك

 . زيجملل زيجا امل ةزاجإلا - دعب زيجملا هلمحي مل امب ةزاجإ - ءادألل ألها سيل نم ةزاجإ - ةئيشملا
 نبا ١٧٧١-١٨٦١) ص حايفلا اذشلا - يسانبألا / ١٢٨١-١٣٢٢ ص قئاقحلا بالط داشرإ - يوونلا / رظنا )

 مولع مجعم - يسيمخلا كلذك رظنا ؟ ( طقف تازاجإ عبس اوركذ يسانبألاو يوونلاو حالصلا
   . ( ةعستلا ركذ ) ١٠- ١٦ ص يوبتلا ثيدحلا



      

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٣٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ناك . ظفللاب ةزاجإلاب حرصيو هلواني نأ ىنعمب : ةزاجإلاب نرتقت نأ امإ -

 هنه يتفيحص ذخ وا ، ينع هوراف اذه يباتك ذخ : هل لوقيو اباتك هلواني

 . ينع اهوراف يتاعومسم اهب

 يعامس اذه لوقيو باتكلا هلواني نأ ىنعمب : ةزاجإلاب نرتقت ال نا امإو -

 : هل لوقي الو ‘ يتاعومسم ةفيحص هذه وأ 6 ينع هورا : هل لوقي الو ء نالف نم

   . هيف هملعو هآر بيعل ، يتع اهورا
 : ةلوانملاو ةزاجإلاب ةياورلا ٨ طباوضلا : اثلاث

 : ةلوانملاو ةزاجإلاب ةياورلا ءاهقفلاو نيثدحملاو نييلوصألا روهمج زوج

 .امهزجي ملف كلذ 2 نييلوصألا ضعب فلاخو

 . انثدح وأ انربخأ و ، ينثدح وأ ينربخأ : لوق 2 كلذل نوزوجملا فلتخاو

 . ( ةزاجإ يتثدح وا يتربخ ) : لوقي ال يأ 0 ةزاجإلاب كلذ دييقت ريغ نم

 نم ةلق بهذو ث ةزاجإلا ديق ركذب الإ ثدحي ال هنأ ىلإ مهضعب بهذف

 هعامسب رعشي هت دساق اذهو ! ةزاجإلا ديق ريغب ثيدحتلا زاوج ىلإ ءاملعلا

 .ابذك وهو هنم
 هيلع لمع يذلا راتخملا حيحصلاو " : " قئاقحلا بالط داشرإ " 2 يوونلا لاق

 ءاهوحتو "انربخأو انثدح" قالطإ نم عنملا : يرحتلا لهأو روهمجلا

 ةلوانم نالف انثدح وأ انربخا " هلوقك ث هب رعشت ةرابعب كلذ صيصختو

 . هتذإ 2 وأ 0 اتذإ وآ 0 ةلوانم انربخا " و " ةزاجإ انثدح وأ انربخا "و " ةزاجإ وأ

   ٤٠٩ ص ! ج رظانلا ةضور - ةمادق نبا 0

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٢٣٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . نالق يل زاجأ "وأ ، هنع هتياور يل قلطأ اميق وأ ء هيق يل نذآ اميف وأ

 .) "... ههبش امو " ينلوان وأ اذك يتزاجأ وأ

 ةحابإب لوزي ال " انربخأو انثدح " قالطإ نم عنملا نأ ملعا مث " : اضيأ لوقيو

 ءاش نإ " : نوزيجي نمل مهلوق نم خياشملا نم موق هداتعا امك .! كلذ زيجملا

 ."" . ملعا هللاو " انربخأ : لاق ءاش نإو 6 انثدح : لاق

 2 ىتح " حالطصالا نايب 2 حارتقالا " هباتك 2 ديعلا قيقد نبا ددش لب

 اهيف لمعتست ال نا : هارأ يذلاو" :لاقف " ةلوانم انربخا وأ ةزاجإ انربخا " لوق

 ذإ ، رابخإلا نع ةزاجإلا ظفل ةلالد دعبل } دييقتلاب الو قالطلاب انربخأ

 ." "... ةياورلا 2 نذإلا عضولا 2 اهانعم

 . هنع ةياورلا هل زيجيو هديب باتكلا هملسي نأ يه : ةلواتملا نأ فرعت اذكهف

 بيعش نع يور دقف 6 الل وأ هلوان له اهيف فلتخم بيعش نع مكحلا تايورمو

 ۔ناميلا وبآ مهتيب نم ناكو - كلذ 2 هوملك امدتعو ‘ ثيدحلا رسع هتأ

 ه ينع اوورا مهل لاقو هبتك مهلوان هنإ : ليقف ( هنع ةياورلا تفلتخا انهف )

 لاقف ‘ كلذ 2 هوملك مث ! ضفرف هثيداحأ ةياورب مهل نذأي نآ هولأس : ليقو

 تسيل هذهو 0 اهلحتساف كلذ مكحلا عمسف . ثيداحألا كلت ينع اوورا : مهل

 . لبتح نب دمحأ مامإلا لاق امك ةلواتم

 ١) ص قئاقحلا بالط داشرإ _ يوونلا ١٣٦

 (٢) ص قئاقحلا بالط داشرإ - يوونلا ١٣٧

   (٢) ص حالطصالا نايب 2 حارتقالا - قيقد نيا ٢٢٧ - ٢٢٨



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٣٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ! عفان نب مكحلا ناميلا ابأ لواني مل ًابيعش نأ تالوقنلا ضعب خ ءاج هنإ مث
 لاق : لبنح نب دمحأ لاق . هتوم دعب هنبا نم بيعش بتك نذخأ مكحلا امنإو

 ةعاسلاو ، هباتك ذخأف ، يبأ توم دعب ناميلا وبأ 5 ءاج : بيعش نب رشب

 .") اذه لحتسي فيكف 6 بيعش انربخأ : لوقي
 وأ (لوق ىلع) ةلوانملا ليبق نم يه امنإ بيعش نع مكحلا ةياور نإ : ليق نإف

 . (رخآ لوق ىلع) ةزاجإلا

 عقر ةياور ) رمع نبا ةياور غ هل بيعش رابخإب حرصي ناميلا ابأ نإ : انلق

 . هنم لبقي ال امم اذهو 7 ةزاجإلا وأ ةلوانملا ديق ركذي نأ نود ( نيديلا

 ( انربخأ قالطإب )ا" ةداجولاو ةلوانملاو ةزاجإلا سيلدت نا نم : ليق ام امأو
 . - سيلدتلا نم دري ام باب نم يأ - بابلا اذه نم نفلا اذه ةمئأ هدعي مل

 نب ةمرخم ةياورو ‘ بيعش نع عفان نب مكحلا ناميلا يبأ ةياور 2 ليق امك

 . كلذ هبشو ، يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاصو ؛ هيبأ نع جشألا نب ريكب

 .'_" الصتم دعي وأ عاطقنالاب هل موكحم امإ وه لب
 ةفصلل ظفللا ةقباطم ىلع نوكت نأ يغبني ءادألا ظافلأ لامعتسا نإ : انلق

 ةيمهأ نمكت انه نمو 0 هنع يوري يذلا نع هثيدح يوارلا اهب لمحت يتلا
 :"" ىلي اميف كلذ ةيمها صخلتت امك ةاورلا نم ءادألا ظافلأ طبض

 ٢٤٩ ص ! ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ""

 مل وأ هقلي مل وا ‘ هنم عمس وا هيقل ءاوس اهيوار طخب ثيداحا ملعلا بلاط دجي نا يه : ةداجولا ٢.

 . ملعا ىناعت هللاو ں نالف طخب تدجو هلوقب اهيوريف . هنم عمسي
 . ) ةدئافلل ليلق فيرصتي ( ٦٦ ص نبسلدملا ءامسأل نييبت .ت {ا - . زا نبا ٣

     . ( فيرصتب ) ٢٢٦١ ص ثيدحلا مولع خ دقنلا جهنم - رتع نيدلارون / رظنا أأ

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٣١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ملعتف 6 هثحبت يذلا هثيدح يوارلا اهب لمح يتلا ةقيرطلا انفرعت اهنأ ١-

 لوبقلا طورش دحأ لتخا دقق ةدساق تناك اذإو ‘ ةدساف وأ ةحيحص يه له

 . ثيدحلا

 مث } لمحتلا قرط نم ايند ةقيرطب ثيدحلا لمحت اذإ يوارلا نأ ٢-

 وا انثدح ) ةزاجإلاب هلمحت اميق لمعتسي نأك . ىلعأ ةرابع هيف لمعتسا
 . كلذ ببسب بذكلاب ءاملعلا ضعب هممتا اميرو . اسلدم ناك ( اتربخا

 ةريثكلا هثيداحأ 2 مهتا : يدتقرمسلا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ : هلاثم

 راصو هتم ةزاجإ ىلع لصح سيلدت وه امتإو 8 يزورملا رصن نب دمحم نع

 . سيلدت اذهو ب اهوحنو " انثدح " ةفيص لمعتسي

 هوكلسضف ٨ ةداجولا 2 " انثدح " قلطي ناك : يرزجلا دشار نب قاحسإ اذكو

 .() نبسلدملا دادع 2ِ

 وأ ةلوانملا ركذب هديقي ملو (يتربخا) رابخإللاب حرص نإ لوانتملا وأ زاجملاف

 ! هخيش نم عمسي مل ام عامس ماهيإ هيف نأل ‘_حراج سيلدت هتإق ! ةزاجإلا

 ديق نإف ،\ بيعش نع ناميلا يبأ ةياور خ امك برقأ عاطقنالا ىلإ وهف

 (ةزاجإ يتربخآ وا ةلوانم يتربخا : لاق يا ) ةزاجإلا وأ ةلوانملا ديقب رابخإلا
 . ملعأ ىناعت هللاو ء لاصتالاب هل مكحي انهف

 ا
 . ( ٤ مقر ةمجرت ) ٣١ ص سيدقتلا لها فيرعت - ينالقسعلا ١.

  

     



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٣٦١ » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 نب ىيحي لاق امك 6 طق دحأل ةلوانملا نم جرخي مل ناميلا ابآ نإ : ليق نإف

 اهجرخأ مل ةلوانملا : لاقف بيعش ثيدح نع ناميلا ابآ تلأس : لاق 8 نيعم
 ٧". بيعش انربخأ : ناميلا وبآ يل لاق : لبنح نب دمحأ لاقو .دحأ ىلا

 . بيعش نم هعمس امم وهف رابخإلا نم هيف حرص ام نأ : مالكلا اذه ىتعمو

 . - همالك رهاظ بسح - اهنم ثدحي مل يأ ءيش اهنم جرخي مل ةلوانملاو
 عمسي مل هنأ مهضعب مزجو ‘ بيعش نم هعامس خ اوفلتخا ءاملعلا نإ :اتلق

 عمسي مل : لاق ‘ فوع نب دمحم انثدح : دواد وبأ لاق ‘ ةدحاو ةملك الإ هنم

 .'"" ةملك الإ بيعش نم ناميلا وبا

 ثعمس : يعدربلا ديعس لاق ٧ ةزاجإ يقابلاو ادحاو اثيدح الإ عمسي مل ليقو
 يقابلاو 7 ادحاو اثيدح الإ بيعش نم ناميلا وبا عمسي مل : لوقي ةعرز ابأ
 . (٣) ةزاجإ

 ةقيقحلاو جراوخلا " هباتك خ - ىناعت هللا هظفح - يعباسلا انخيش لاق

 : "ةبئاغلا

 نب بيعش نم مكحلا عامس ثك اريثك ليدعتلاو حرجلا ءاملع فلتخا دقو "
 ىلا وعدي امم .. رسع رم ا صعب ىلع مهضعب ليو اقأ حيجرتو . ةزمح يب ١

 .( " . بيعش نع مكحلا هاور اميق فقوتلا

 ١. ص ! ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٣٤٨

 قباسلا عجرملا ٢.

 قباسلا عجرملا "أ
     ٢٨٤ ص ةبئاغلا ةقيقحلاو جراوخلا - يعباسلا 3



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٢٣٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نع بيعش نع هتايورم خ نإف ‘ بيعش نم مكحلا عامس توبث ريدقت ىلعو

 . يرهزلا باتكب قصلم نيسح يبأ نبا نع بيعش باتك نأل ! امهو يرهزلا
 دنع لصأ هل سيلو يرهزلا نع بيعش نع هب مهثدحي ناميلا وبآ ناكف

 ( ( .") دمحأ مامإلا كلذ ركذ امك : يرهزلا

 نع ‘ بيعش انربخأ : ناميلا ويأ اتثدح : ةبيبح مأ ثيدح 2 كلذ ثدح امك

 ىقلت ام تيرا " : لاق (ي) هللا لوسر نا ةبيبح مأ نع ‘ سنأ نع ، يرهزلا
 . هللا نم اقباس كثذ ناكو ى ضعب ءامد مهضعب كقسو ى يدعب نم يتما

 .'_" " لعفف ى مهيف ةعافش ينيلوي نأ : هتلاسف

 مامإلا دنع هنأ قحلاو ، يرهزلا نع بيعش نع هاورق ناميلا وبأ هيف ًميهو دقف
 نع سيلو .'" سنا نع نيسح يبأ نبا نع بيعش نع ناميلا يبأ نع دمحأ
 ناميلا وبآ مكحلا هيف مهو امنإو ، يرهزلا دنع سيل وهف 6 يرهزلا نع بيعش

 . يرهزلا نع بيعش نع هاورف
 وبأ هيق مهو ثيدحلا نأ نيعت : تلق " : " ءالبتلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق

 دتع وه ام ثيدحلا نأب اومكح رابكلا نأل ، مهولا ىلع ممصو ء ناميلا

 ."" ملعا هللاو ۔ يرهزلا

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

 .( ةدئافلل فيرصتب ) ٢٢٣ ص ١٠١ ج ءالبتلا مالعا ريس _ يبهذلا

 ١٨٢٦. ص ٤ ج ( ٢٩٩٠ ) مقرب نييماشلا مجعم _ يتاربطلا هاور

 . ( ةبيبح ما ثيدح نم لئابقلا دنتسم - راصتألا دنتسم ) لينح نب دمحا دنتسم

    ٣٢٣ ص ١٠ ج ءالبنلا مالعا ريس _ يبهذلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٣٨ » بارطضا اق نيبملا ئالبلا

 عفر " 2 - رمع نبا ثيدح - ةياورلا هنه ىور يراخبلا نأ : بيجعلا نمو

 ملاس نع (ةتعتعلاب ) يرهزلا نع بيعش نع ماميلا يبأ نع هدتسب " نيديلا

 حيحصلا 2 امكإ( رابخإلاب حيرصتلاب)سيلو رمع نب هللادبع نأ هللادبع نبا

 هللادبع نب ملاس نع يرهزلا نع بيعش اتأبتأ ناميلا ويآ انثدح : يه ةياورلا

 عفر ةالصلا 2 ريبكتلا حتتفا اذإ (ةلو) يبنلا تيأر : لاق رمع نب هللادبع نأ

 لثم لعف عوكرلل ربك اذإو \ هيبكنم ونح امهلعجي ىتح ربكي نيح هيدي

 دمحلا كلو انير : لاقو كلذ لتم لعف هدمح نمل هللا عمس : لاق اذإو ى كلذ

 .'». دوجسلا نم هسأر عفري نيح الو دجسي نيح كلذ لعفي الو

 عفان نب مكحلا ناميلا يبآ ةياور نم يناربطلا دنع " نييماشلا دنسم " و

 ةياورلا هنه 2 نعنع يرهزلا نأ تدجو دقف ، يرهزلا نع مهربخأ ابيعش ناب

 .رمع نب هللادبع هيبأ نع هللادبع نب ملاس نع رابخإلاب اهيف حرص يتلا

 ، ناميلا ويآو ى شايع نب يلع انت ‘ يقشمدلا ةعرز وبأ انثدحو ... : يه ةياورلا

 : لاق . هيبأ نع . ملاس نع { يرهزلا نع ةزمح ييبأ ني بيعش اتربخا : الاق

 ىتح ربكي نيح هيدي عفري ةالصلا غ ريبكتلا حتتفا اذإ (ةلي) هللا لوسر تيأر
 : لاق اذإ مث ، كلذ لثم لعف عوكرلل ربك اذإ مث ى هيبكنم ونح امهلعجي
 لعفي الو " دمحلا كلو انير " : لاقو ى كلذ لثم لعف " هدمح نم هللا عمس "

 )٢(. ينا ربطلا هاور .دوجسلا نم هسأر عفري نبح الو دجسي نبح كلذ

 . ( ٨٦ : ثيدحلا مقر ) ٩٨١ ص نيديلا عفر - يراخبلا ""
 ۔==۔=۔=۔===;ديا   . ) ٥٠ ٣١ ( ثيدحلا مقر ٢٢٩ ص ٤ ج نبييماشلا دتسم - يتا طلا ٢ ه 5 ٢) - - ٠

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٣٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 حيرصت ركذب ةقباسلا يراخبلا ةياور 2 ناميلا يبأ مهو دكؤي امم اذهف

 رابخإلاب حيرصتلا ركذ امنإو 6 ةنعتعلاب اهنأ لصألاو ءاهيق رابخإلاب يرهزلا

 طبض 2 هظفح ءوسب ةمهتلا قصلتف ! ناميلا وبأ هي فرصت امم وه امنا

 ةياور 2 لاقي اذكو ى ةنعنعلاب ةراتو رابخإلاب ةرات اهركذيف 7 ةياورلا هذه

 نع هتايورم 2 مهي ظفحلا ءيس سنوي نأ اميس الو ‘ يرهزلا نع سنوي

 نأو 6 عامسلاب حيرصتلا ةياور نع تبثلا يه ةنعتعلا ةياور نأ تبثتف } يرهزلا

 ! هنع ةاورلا فرصت نم يه امنإ ملاس (يتتدح) وأ (يتربخأ) يرهزلا لوق

 . ملعا ىتاعت هللاو ، هنادأ نم سيلو

 يتنا يه ةنعنعلا ةياورو ةنعنعلا ةياور نم ىوقأ رابخإلا ةياور نإ : ليق نإف
 . ةنعتعلاب اهاورق ناميلا وبأ اهيف مهو

 عفر ثيدح خ ) رمع نب هللادبع نب ملاس نع يرهزلا تاياورل عبتتملا نإ :انلق
 مهدتع ةمئألاو ةاورلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ دجيل : ( ةالصلا 2 نيديلا

 طبضأ مه نمم هريغ قيرط نم وأ ناميلا يبأ قيرط نم ءاوس 3 ةنعنتعلا ةياور

 رابخإ لاب حيرصتلا ةياور امأو "نيديلا عقر " 2 هسفن يراخبلا دنع ىتح : هنم

 . ةلولعم اهقرطو : أدج ةليلق يهف
 درفت ام لبقي الف 6 همهو ةرتكو هطبضو هظفح ءوسب مهتم ناميلا ابأ نإ مث

 ء(ةتعتعلا ةياورب) هنم طبضأ وه نم هفلاخ نإ اميس الو (رابخإللا نم) هب
 | عقر " 2 امك اهب هريغ قفاوي امم ةنعتعلا ةياور هسفت هنع تدرو دقو فيك

    . يت اربطلل " نبيماشلا دنتسم " و يراخبلل " نيديلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١؛!. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 حيرصتلا) اهيف يتلا يرهزلا نع بيعش نع ناميلا يبأ ةياور نأ ىلع

 (يرهزتا ةنعنع) اهيف يتلا يرهزلا نع كلام مامإلا ةياورب ضراعم(رابخإللاب

 .بيعش ةياور ىلع مدقت كلام ةياورو "هحيحص" 2 يراخبلا اهاور امهالكو

 ملاس نع باهش نيا نع كلام نع ةملسم نب هللا دبع انثدح : يه ةياورلا

 اذإ هيبكنم وذح هيدي عفري ناك (ةلي) هللا لوسر نأ : هيبأ نع هللا دبع نبا

 كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عقر اذإو عوكرلل ربك اذإو ةالصلا حتتفا
 ة كلذ لعفي ال ناكو (دمحلا كل و انير هدمح نم هللا عمس) لاقو اضيأ

 .'» ". دوجسلا

 ركذ ىلع رصتقأ ى ووجو ةدع نم بيعش ةياور ىلع مدقت كلام ةياور : تلق
 : ةلاجعلا هنه 2 اهنم ةعيرأ

 نقتملا ظفحألا ةياور مدقتف ، بيعش نم طبضاو ظفحاو نقتا اكلام نا ١-

 . هري ةياور ىلع

 ام وحن ؛ ظفحأو نقتأ نييوارثا دحأ نوكي نأ " : "رابتعالا " 2 يمزاحلا لاق

 نإو . ًابيعش نإف ى يرهزلا خ ةزمح يبأ نب بيعشو 6 سنأ نب كلام قفتا اذإ
 ربتعا نمو 8 هظفحو هناقتإ خ ًاكلام يزاوي ال هنأ ريغ . ةقث اظفاح ناك

 م

 .'_" ". اديعب انوب امهنيب دجو امهثيدح

 ١) ثيدحلا مقر ( يراخبلا حيحص - يراخبلا : ٧٣٥ ) .

   ) يناثلا هجولا - تاحيجرتلا : باي ( ١٣٢ ص ١ ج خوسنملاو خسانلا 2 رابتعالا - يمزاحلا ؛٢)

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛؛١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ام يرهزلا نع بيعش ىورو ، يرهزلا نع اثيدح كنام مامإلا ىور اذإف
 اناقتإ رثكأ هنأل ! كنام هاور ام وه ;نئنيح مدقملاف ، كلام ىور ام فلاخي

 .")بيعش نم اطبضو اظفحو

 ٢- ماشلاو قارعلا لها ةياور ىلع زاجحلاو ةنيدملا لها ةياور ميدقت :
 . ثيدحلاب ةنيدملا لهأ ملعأو مهثدحمو مهمامإ لب ةنيدملا لهأ نم كلامو

 ىور اذإو : دمحأ مامإلا لاق .صمح لهأ نم يماش ةزمح ييأ نب بيعشو

 .'".ءيش حصأ وهف هب اولمعو ائيش ةنيدملا ءاملع

 دانسإو ايزاجح نيثيدحلا دحأ دانسإ نوكي نأ " : "رابتعالا " 2 يمزاحلا لاق

 راد اهنأل ؛ جرخملا يندم ثيدحلا ناك اذإ اميس ٨ ًايماش وأ ايقارع رخآلا

 هوقلتو عاذو مهدتع عاش اذإ ثيدحلاو 8 نيرجاهملاو راصنألا عمجمو ةرجهلا

 اودهاش مهنأل ؛ مهريغ عاص ىلع مهعاص انمدق اذهلو ؛ يوقو نتم لوبقلاب

 ."" " .ةعيرشلا ترقتسا مهيفو ‘ ليزتتلاو يحولا

 ناميلا يباو ستوي ةياور ىلع ٧ اهيف بارطضا ال هنأل كلام ةياور مدقت ٣-
 . رابخإلاب ةراتو ةنعتعلاب ةراتف ءادألا غيص 4 بارطضا اهيف ثدح دقف

 امنيب ، اهيف سلدي مل اكلام نأل ! بيعش ةياور ىلع كلام ةياور مدقت -؛
 هلوقف ، ةنوانم بيعش نع هتياورو ( بيعش اتربخا ) هلوقب ناميلا وبأ اهاور
 . هتايب مدقت امك سيئدت ةلواتملا 2 اتربخأ

(١( 

) 

٠ 

) 

 ٣٠٨ ص ثيدحلا فلتخم - نبسح ذقات

 ٠ . ۔۔ , ٢

 . ( دبعلا تحت ةمألارايخ : باب ) ٤٦٥ ص ٩ ج يرابلا حتف - يتالقسحعلا ا

   ( رشع عبارلا هجولا- تاحيجرتلا : باب ) ١٢٨١ ص ١ ج خوستملاو خسانلا 2 رابتعالا يمزاحلا ا"



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 !! » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةياور نم ىوقأ ناميلا يبأ قيرط نم ةنعتعلا ةياور نأ دكؤي هلك اذهف

 حيرصتلا ةياور ىرخألا قرطلا نم تاياورلا يقاب اهتقفاوم رابخإلاب حيرصتلا

 ةيقب نع هب اذشو سنويو ناميلا وبأ هيف اطخأ امم يرهزلا نم رابخإللاب

 . لوبقملا ري ذاشلا رم اذهق ! امهريغ دنع تاياورلا

 هتاياور ىدحإ خ . عامسلاب حيرصتلا ءادألا ةغيص خ يوارلا انايحا ديزي دقو
 هتنعنع لبقت ال لصألاف ٧ ةنعتعلاب اهيوري ةياورلا قرط نم اهري نأ نيح

 هتنعنع رثؤت الو عامسلاب حرص هتأل هتياور لوبقب مهضعب لوقيف سسلدم هنأل

 نع ةقثلا كلذ هب دش امم وه وأ ى هتحصو عامسلا كلذ توبث 2 رظنلا نود

 تايورم عم لماعتلاب لغتشي نمم ريتك هل نطفتي ال اذهو 0 هتايورم يقاب

 : قاحسإ يبأ ةياور ليبقلا اذه نمو - نيرصاعملا نم ةصاخ - نيسلدملا

 ييأ نع رمعم انربخأ قازرلا دبع انثدح : يدامرلا روصنم نب دمحأ هاور ام

 هلجر عضو املف ‘ بكر نيح أيلع عمس هنأ ، ةعيبر ني يلع يتربخا قاحسإ رب يلع يتربخا قاحس

 .( ةيادلا بوكر دنع ركذلا 2 اثيدح ركذف ).... باكرلا 2

 حيرصتلا هنع درو دق قاحسإ ابأ نأو اميس ال : ةحصلا دتسلا اذه رهاظق

 .هتنعنعب جتحي الو ب سيلدتلاب نيروهشملا دحأ وهف 6 دنسلا اذه 2 عامسلاب

 قازرلا دبع اتتدح : " دتسملا " 2 دمحأ ماملا ثيدحلا اذه ىور دق نكلو

 يبأ نع انه هاورف 0 خلإ... ةعيير نب يلع نع قاحسإ يبأ نع رمعم انثدح

     . ةنعنعلاب قاحسا

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١؛؛٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هطالتخا لبق دمحأ عامسو 0 هرمع رخآب طلتخاو ريغت دق قاحسإ وبأو

 ةدايزف اذه ىلعو 0 هطالتخا دعبف ىلوألا ةياورلا 2 يدامرلا عامس فالخب

 ١". ةذاش ةدايزو ' قاحسإ يبأ نم طيلخت يه ى ىلوألا ةياورلا خ عامسلا

 . ةلولعم ةفيعض ثيدحتلاب يرهزلا اهيف حرص يتلا تاياورلا نآ : ةصالخلاو

 يهف . ثيدحتلا تاياور نم يرهزلا نع تبتآو ىوقأ اهنعتع يتلا تاياورلاو

 يرهزلا 2 ظفحاو طبضأ كلامو ‘ يرهزلا نع كلام مامإلا تايورم نم

 مدقت هيقفلا طباضلا ظفاحلا ةياورو 6 اهيقق هنوك كلذ ىلإ فضأ هريغ نم

 ٠. صر اعتل ١ دتع

 ثيدحتلا تاياورو ، ةنعنعلا يرهزلا نع تباتلا نإ : لوقت هلك اذه ىلعق

 هحيرصت ىلع يرهزلل ا نع تي اتلا نعنعمل ا لمح نكمي الف . اهنم فعص أ

 ثيدحتلا ةاور ناقتإ مدع ةهج نم هنع تبتي مل يذلا رابخإلا وأ ثيدحتلاب

 . يرهزلا نع ةنعتعلا ةلع تعفترا لمحلا اذهب لاقي ىتح ى هنع

  

 .( ةفيعض ةل ذ رابخالا تاياور امأو . ( نيديلا عقر 2

 . ةنعتعملا ةياورلا الإ يرهزلا نع "" "هحيحص " 2 ملسم مامإلا وري مل اذهلو

 فورعم وه امك . هطرش خ يراخبلا نم هطرش خ لهسأ املسم نأ عم

 . روهشم

 . ( فيرصتو ةدايزب ) ٢٨ -٢٢ ص نوتملاو ديناسألا خ ةقثلا ةدايز - معتملا دبع رمع '' .-ه - . ١١)
   . ) ٣٩٠ : مقر ثيدح ( ملسم حيحص _ ملسم 3



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 روهشم يرهزلاو - يرهزلا لبق نم اهتنعنع تتبث ةياورلا هنه نأ امبو

 % ناك ولو ٨ ةدحاو ةرم ولو 8 نيثدحملا دنع كلذ هنع تباثو سيلدتلاب

 مكحلا نم ةيثيدحلا ةعانصلا هيضتقت امب ةياورلا هنه ةلماعم بجو -ردانلا

 . ملعأ ىئثاعت هللاو ! اهب هثيدح لبقي الف ‘ ثيدحلا لمت سلدملا ةنعتع نأ

 ! يرهزلا نع ةاورلا فرصت نم اهسفن ةنعتعلا هذه نوكت نأ لمتحي : ليق نإق

 . يرهزلا نم تسيلو
 يرهزلا. نع ةريثكلا تاياورلا كلت عم ضوفرم لامتحا اذه : لوقنه
 ة ) رمع نبا ثيدح قرط نم ةرثاكلا ةرثكلاو ىمظعلا ةيبلاغلاف . ةنعتعلاب

 ثيدحتلاب هيف حرص امو 7 هتنعتعب ءاج يرهزلا قيرط نم ( نيديلا عقر

 .ليلق دعب نيبنس امك هب جتحي امم سيل هنآ ىلع ذاش ليلق وهف عامسلاو

 . هييضتري ةقث نع الإ ذخأي ال وهف نعنع نإو 0 ةقت يرهزلا نإ : ليق نإ

 . هتياور نمايو

 ىلع نوصنتيف . ثيدحلا ملع 2 دوجوم اذهو ستنديو ‘ مهي ةقتلا نإ : لوقنق

 سيلدت اقباس انركذ نحنو ! سيلدتلاب تقولا سفن خ هنوفصي مث مامإ ةقث
 . هسيلدت نع لب هتقث نع مالكلا سيلو 6 يرهزلا

 ركذ امك ثيدحلا كورتم نع سيلدتلا يرهزلا مامإلا ىلع برج هنإ مث
 بلطتت يوبنلا ثيدحلا ةنايص اذهلف ! هريغو يعفاشلناك داقنلا ةمئألا كلذ

 ! هي فصو امب اوفصو نمم هريغ تايورم ةلماعمك هتايورم ةلماعم 2 مزحلا

 . عيمجلا قح 2 فاصنإلا وه اذهو

  

     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛م » بارطضا اق نيبملا البلا

 ريغ دنع تاياور 2 ثيدحتلاو رابخإ لاب حرص يرهزلا نإ :_لئاق لاق نإف

 . اهتلع متنيب يتلا يليإلا سنويو ناميلا يبآ قيرط ريغ قرط نمو 8 يراخبلا

 . روذحملا يفتنيف ثيدحتلاب ةحرصملا تاياورلا ىلع ةتعتعملا هتاياور لمحتف

 . يراخبلا ريغ دنع ثيدحتناب يرهزلا اهيف حرص يتلا تاياورلا نإ : لوقنه
 ةنعنعلا ةياور دّضعت نأل حلصت ال ‘ يليإللا سنويو ناميلا يبأ قيرط ريغ نمو

 : تاياورلا هذه ضعب ةساردب موقت كلذ ةقرعملو ! يثيدحلا دقتلا نم ملست

 لاق شايع نب يلع انثدح : لاق روصنم نب ورمع انربخأ : يئاستلا ةياور ١-

 .ح ملاس يتثدح : لاق يرهزلا نع ةزمح يبآ نب بيعش انثدح :
 نع . بيعش نع : نامثع انثدح : لاق يصمحلا دمحم نب دمحا انربخأو

 : لاق رمع نب هللا دبع نآ ع رمع ني هللا دبع ني مثاس يتربخآ : لاق دمحم

 . ربكي نيح هيدي عفر 0 ةالصلا خ ريبكتلا حتتفا اذإ ، () هللا لوسر تيأر

 : لاق اذإ مث ‘ كلذ لثم لعف عوكرلل ربك اذإو هيبكنم ونح امهلعجي ىتح
 لعفي الو ں" دمحلا كلو انير " : لاقو ي كلذ لثم لعف " هدمح نم هللا عمس "

 .') دوجسلا نم هسار عفري نيح الو ب دجسي نيح كلذ

 : ةياورلا هذه داتسإ ةسارد .ه

 انيقكيو 6 رشب وبأ يصمحلا يومألا ةزمح يبأ نب بيعش ةياورلا هنه داتسإ 2

 .ةياورلا هنه خ ًاكلام فلاخ هنآ الإ ء ةقث ناك نإو ًابيعش نإ :انه لوقن نأ

 .بيعش نم نقتأو ظفحأ -كلام يأ -هنأل ضراعتلا دنع مدقت كلام ةياورو

 ١) ثيدحلا مقر ىربكلا نتسلا _ يئاسنلا ) ٨٧٦ (

  

   



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ة ؛؛` » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 ام وحن ؛ ظفحأو نقتأ نييوارلا دحأ نوكي نأ " : "رابتعالا " _ يمزاحلا لاق

 ناو ٧ ابيع نإف 4 يرهزلا 2 ةزمح يبأ نب بيعشو ‘ سنآ نب كلام قفتا اذإ

 ربتعا نمو } هظفحو هناقتإ اكلام يزاوي ال هنأ ريغ . ةقث اظفاح ناك

 .ا ". اديعب انوب امهنيب دجو امهثيدح

 ي_;خا نبا انثدح . بوقعي انثدح : دوراجلا نباو ينطقرادلاو دمحأ ةياور ٢-

 : لاق هللا دبع نأ . هللا دبع نب ملاس يتثدح ! همع نع 3 باهش نبا

 وذح اتناك اذإ ىتح هيدي عفري ةالصلا ىلإ ماق اذإ (:) هللا لوسر ناك

 { ربك هيبكنم وذح انوكي ىتح امهعقر عكري نأ دارأ اذإ مث ‘ ربك هيبكنم

 وذح انوكي ىتح امهعقر هبلص عفري نأ دارأ اذإ مث ‘ عكر ‘ كلذك امهو

 ے هيدي عفري الو ، دجسي مث 3" هدمح نهل هللا عمس " : لاق مث 6 هيبكنم
 ىتح . عوكرلا لبق اهربك ةريبكتو ةعكر لك 2 امهعقريو : دوجسلا

 . )٢( . هتالص ىض . ۔۔

 : ةياورلا هذه دانسإ ةسارد ے

 هللادبع نب هللاديبع نب ملسم نب هللادبع نب دمحم : ةياورلا هذه دانسإ 2

 : ( يرهزلا يخا نبا ) باهش نبا

 ١ ج خوسنملاو خسانلا رابتعالا - يمزاحلا ١ ص ١٣٢ ) يناثلا هجولا - تاحيجرتلا : باب (.

 باب ) ثيدحلا مقر ىربكلا نتسلا - ينطقرادلاو ( باطخلا نب رمع نب هللا دبع دنسم )- دمح ا") :

 ىقتنملا - دوراجلا نباو - ( كلذ ردقو هنم عقرلاو عوكرلاو حاتتفالا دنع نيديلا عفرو ريبكتلا ركذ

     . ( ١٧٧ ) ثيدحلا مقر

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛؛ب ; بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ةمثيخ يبأ نب ركب وبأ انأ ..." : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح يبأ نبا لاق

 : لاقف 8 باهش نبا يخأ نبا نع نيعم نب ىيحي لئس لاق يلإ بتك اميق

 يبأل ليق : لاق نمحرلا دبع ان ب حلاص : ىرخأ ةرم لاقو 6 يوقلا كاذب سيل

 .'» ".. هتيدح بتكي ى يوقب سيل : لاق ‘ يرهزلا يخأ نبا لاح ام

 ملسم نب هللادبع نب دمحم ": " نيكورتملاو ءافعضلا " 2ِ يزوجلا نبا لاق

 مل : يدع نبا لاق ‘ فيعض : ىيحي لاق ‘ همع نع يوري ( يرهزلا يخأ نبا )

 .'" ".مهولا ريثك ظفحلا ءيدر ناك : نابح نبا لاقو 4 اسأب هتيدحبزأ

 ." اذكو اذك : لاق ؟ وه فيك : يرهزلا يخأ نبا نع لبنح نب دمحأ لئس

 ث ، يرهزلا يخأ نباو ‘ قاحسإ نب دمحم : - لبتح نب دمحأل يأ - هل ليق

 ٤. امهفعضي هنأك هدي كرح : يردأ ام : لاقف ؟ يرهزلا ثيدح

 4 دل تلق : لاق ام نب نا - انئدح ..." : "" ءا ٠ ٠ ا " 2 1 اق ز ا لاق

 ىيحي نب دمحم امأو... فيعض : لاق ؟ هلاح ام يرهزلا يخ أ نيا : نيعم نب

 ديز ني ةماسأ عم يرهزلا باحصأ نم ةيناتلا ةقبطلا 2 هلعجف يروباسينلا

 ءالؤهو قاحسإ نب نمحرلا دبعو ، حيلقو ‘ سيوآ يبأو قاحسإ نب دمحمو

 .ا "بارطضالاو فعضلا لاجر 2 مهلك

 ٤٠٧ ص ٧ ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا "
 . ٨١ ص ٢٣ ج نيكحورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نبا )
 ٦٦٥ ص ءاقعضلا- يليقعلا ٥ . ( يذورملا تالاؤس ) ٢٠ ص لاجرلا ةفرعمو للعلا ٨ عماجلا - لبنح نبا " . ( يذورملا تالاؤس ) ٢١ ص لاجرلا ةفرعمو للعلا خ عماجلا - لينح نبا "

    



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١؛٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : نيعم نبا لاقو 0 دواد وبأ هقتو ..." : " ءالبتلا مالعأ ريس " 2 يبهذلا لاق

 ١) ٠ " برغتست ثي داحأ هثالتب همع نع درفت : تلق ٤ يوقل اي سيل

 . مهولا ريتك ظفحلا ءيدر ناكو..." : " نيحورجملا " 2 نابح نبا لاق

 زوجي الف 8 تابثألا هنع ىور اميف هفلاخيو تاياورلا ة همع نع ئطخي

 هملس نب دامح كرت نم فصني ملو...[ لاق نأ ىلإ ]...درقنا اذإ هب جاجتحالا

 دبعو يرهزلا يخآ نباب جتحاو . دنه يبأ نب دوادو برح نب كامسو

 ."" "... رانيد نب هللادبع نب نمحرلا

 ساب ال : دمحأ نع بلاط وبأ لاق ..." : "بيذهتلا بيذهت "رجح نبا لاق

 ، فيعض : ىيحي نع يمرادلا نامثع لاقو ‘ ثيدحلا حلاص : ةرم لاقو . هب

 ... حلاص : ةرم لاقو ، يوقلا كاذب سيل : نيعم نبا نع ةمثيخ يبأ نبا لاقو

 نب دمحم امأو لاق . هثيدحب جتحي ال فيعض : نيعم نبا نع : يليقعلا لاقو
 نباو ديز نب ةماسأ عم يرهزلا باحصآ نم ةيناثلا ةقبطلا نم هلعجف ىيحي

 فعضلا لاح 2 مهلك ءالؤهو : لاق ، حيلفو سيوأ نباو قاحسإ

 اهل دجن مل تيداحأ ةثالث يرهزلا يخأ نبا ىور دقو : لاق ...بارطضالاو
 ى

 . )( "...الصأ

 ٨ ج ءالبثلا مالعا ريس - ىبهذلا ٧ ص ١٩١

 ٦ ج نيحورجملا - نابح نبا ٢ ص ٢٥٨ فيرصتي ( يعيمصل اراد ةعيط )

     ٦٨٦ ص ٥ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا "

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٤١ » بارطضا ةق نيبملا غالبلا

 باطخ يمأل يدج انث ‘ يزوفلا دمحأ نب ةملس انثدح : يتاربطلا ةياور ٣-

 . باهش نبا نع : ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع ‘ ريمح نب دمحم اتتث ‘ نامتع نب

 ث ريبكتلا حتتفا (ي) هللا لوسر تيأر " : لاق ، رمع نبا نأ ے ملاس ينثدح

 ربك امل مث ‘ هيبكنم وذح امهلعج ىتح ربك نيح هيدي عقرق ةالصلا

 : لاق مث كلذ لثم لعفف هدمح نمل هللا عمس : لاق مت ب كلذ لعف عوكرلل

 نم هسأر عفري نيح الو دجسي نيح كلذ لعفي الو "دمحلا كل انير"

 ١'. " دوجسلا

 : ةياورلا هذه داتسإ ةسارد ه

 : يعاضقلا سيتأ نب ريمح نب دمحم : ةياورلا هذه داتسإ

 ريمح نب دمحم نع يبأ لئس..." : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح يبأ نبا لاق

 '_» ". هنم يلإ بحأ ةيقبو برح نب دمحمو . هب جتحي الو هثيدح بتكي : لاقف

 ويآ لاقو 4 ميحدو نيعم نبا هقتو ..." : " ءافعضلا 2 يتخملا " 2 يبهذل ا لاق

 : يتطقرادلا لاقو ‘ يوقلناب سيل : يوسقلا بوقعي لاقو 3 هب جتحي ال : متاح

 . هب سأب الو انخويش ضعب هحرج » (٣)

 2 دعي هثيدح . ةجحلا كاذب وه ام : تلق " : " ءالبتلا مالعا ريس " 2 لاقو

 .ا" "... ناسحلا

١١ 

 . ( ٦٩ ) ثيدحلا مقر ٦٤ ص ١ ج نييماشلا دنسم - يناربطلا ا"
 ٣٢١ ص ٧ ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نيا )")

 ٣) ج ءافعضلا 2 ينقملا _ يبهذلا ٢ ص ٢٠٢٩٠

() ,.. 
 ٢٣٤ ص ٠٩ ج ءدالبتلا مالعا ريس - يبهذلا

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١ه. » بارطضا ق نيبملا البلا |

 .")"... دارفأو بئارغ هل : ٹلق ...": "لادتعالا نازيم " هنع لاقو  

 : رمع وبأ يزوفلا نامثع نب باطخ : اضيأ ةياورلا هذه داتسإ 2  

 نب هللا دبع نأ ملاس انثدح ‘ يرهزلا نع يرقوملا دمحم نب ديلولا انثدح   حصاو نب بيسحلا انثدح - صمح ندم نم ةنيدم ۔-صمح ةامحب ييامحلا   سابعلا نيب هللا دبع نب دمحم ثيغملا وبأ انثدح : ىلوألا ئرقملا نيا ةياور ٤-       .'" ". اطخا امير..." : "تاقثلا " نابح نيا لاق

 نيح هيدي عفر ةالصلا خ ريبكتلا حتتفا اذإ () هللا لوسر تيار : لاق رمع
 لاق اذإ مث ۔ كلذ لثم عقر ربك اذإ مث ، هيبكنم وذح اهب يذاحي ىتح . ربكي
 الو } " دمحلا كلو انبر " : لاق مث ‘ كلذ لثم لعف ى "هدمح ن هللا عمس ":

 .'"" دوجسلا نم هسأر عفري نيح الو . دجسي نيح كلذ لعفي

 : ةياورلا هذه داتسإ ةسارد ے

 وبا وهو يماشلا يشرقلا يرقوملا دمحم نب ديلولا : ةياورلا هنه دانسإ
 . كلملا دبع نب ديزي ىلوم رشب

 ةقث ريغ يرقوملا دمحم نب ديلولا " : " لاجرلا لاوحا " غ يناجزوجلا لاق
 .'') "" لوصأ اهل سيل ثيداحأ ةدع يرهزلا نع يوري

 ١ ج لادتعالا نازيم - ىبهذلا ٦ ص ٩!١٢

 " ج تاقثلا - نابح نبا ٥ ص ١٥٩

 " ثيدحلا مقر ئرقملا نبا مجعم - ئرقملا نبا ) ٩٩ (

   ( ٢٨٦ : مقر ) ١٦١ ص لاجرلا لاوحا - يناجزوجلا '

  

  

    
 



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ١١١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نب يلع لاق 6 ريكانم هثيدح 2 ..." : " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لاق

 نم ارقي ال ناكو ‘. كلملا دبع نب ديزي ىلوم رشب وبآ ديلولا ةينك : رجح

 .» ". هارق باتك هيلإ عفر اذإو هباتك

 نب دمحا نب هللادبع انا ..." : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح يبأ نبا لاق

 يرهزلا نع يوري يرقوملا : يبأل تلق لاق : يلإ بتك اميف لبنح نب دمحم
 : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس لاق...ءيشب كلذ سيل ٧ هآ : لاق ؟ بئاجعلاب

 : لاقف } يرقوملا دمحم نب ديلولا نع يبأ تلأس لاق...باذنك يرقوملا

 لاق ... هأرق باتك هيلإ عفد اذإف ‘ هباتك نم أرقي ال ناك ثيدحلا فيعض

 ."". ثيدحلا نيل : لاقف ، يرقوملا دمحم نب ديلولا نع ةعرز وبأ لئس
 ريكانملا ريتك..." : " ءافعضلا " 2 يناهبصألا ميعن وبأ لاق (٣)

 لاق . يرهزل ا نع يوري... " . " نيكورتملاو ءافعضلا " 2 يزوجل ا نيا لاق

 . ثيدحلا كورتم : يت اسنلا لاقو ‘ باذك : ىيحي لاقو ت ء يشب سبل : دمحأ

 دنسيو ليسارملا عقري ناك : نابح نبا لاقو ‘ فيعض : ينطقر ادنلا لاقو

 .ا ". لاحب هب جاجتحالا زوجي ال هيلإ عفد ام ارقيو فوقوملا

 اذكو / ١٧٨١ ص ٢ ج ريغصلا خيراتلا ج هركذ اذكو / ٤٦ ص ٨ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ""
 ١٢١ ص ريغصلا ءافعضلا غ هركذ

 . ( فيرصتب ) ٢٠ ص ٩ ج ليدعتلاو حرجلا _ متاح يبا نبا /
 ١٥٦ ص ءافعضلا يتاهبصألا 7

 (٤ ص ٢ج نيكورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نبا ١٨٧١ / ج نيحورجملا - نايح نبا / رظنا ٢! ص ٤١٨١

   ) يعيمصلاراد (



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٥٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 .ا" كورتم ...": "بيرقتلا "رجح نبا لاق

 ىسنملتلا ىم اسنلا ناحرس ني حضاو نب بيسملا : اضيأ ةياورلا هنه داتسإ و

 )٢(, " ئطخي ناكو ...": "تاقثلا "2 نايح نبا لاق

 : لاقف هنع يبآ لئس لاق ..." : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح ييأ نبا لاق

 ريتك حضاو نب بيسملا " : " نيكورتملاو ء افعضلا " 2 يزوجلا نبا لاق   ."". لبقي مل هل ليق اذإف . اريثك ئطخي ناك قودص

 ." "فيعض بيسحلا : ينطقرادلا لاق ، مهولا

 2 " ة . يدتع وه : حضاو نب ب !ا " : " ت ٠ , ٠ " 2ِ يئاسنلا لاق

 نع ينطقرادلا تلأس : يملسلا لاق " : " ءالبنلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق

 : "هتتس " نم عضاوم يتطقرادلا لاقو . فيعض : لاقق ، حضاو نب بيسلا

 )٦) " ل ه هخ

 ٥١٣ ص بيذهتلا بيرقت - يتالقسحعلا )

 ٥٤٢ ص ٥ ج تاقثلا - نابح نبا ا"

 ٣٢٨ ص ٨ ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا "":

 ١٦١١ ص ٢ ج نيكورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نبا ٣"

 ٩٥ ص خويشلا ةيمست - يئاسنلا

     ٤٠٣ ص ١١ ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ا"

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٥٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٥- يلخ نب دلاخ نب دمحم نب دمحأ اتثدح : ةيتاثلا ئرقملا نيا ةياورو |

 ينربخا . يرهزلا نع هيبأ نع بيعش نب رشب انت ، يبآ انت اهب : يصمحلا |

 عفر ةالصلا حتتفا اذإ () هللا لوسر تيار : لاق رمع نب هللادبع نأ ملاس
 لثم لعف عوكرنل ربك اذإ مث ، هيبكنم ونح امهلعجي ىتج ربكي نيح هيدي
 دمحلا كلو انير : لاقو كلذ لثم لعف هدمح نم هللا عمس : لاق اذإؤ ب كلذ

 .'.دوجسلا نم هسأر عفري نيح الو دجسي نيح كلذ لعقي الو

 ٥ ةياورلا هذه داتسإ ةسارد :
 يمالكنا يصمحلا يلخ نب دلاخ نب دمحم ني دمحأ : ةياورلا هنه داتسا 2ِ

 .( يلع نزو ىلع يلخ )
 يردت الق ى لاجرلاو مجارتلا ءاملع دنع ةمجرت هل دجن ملو ، هيبأ نع يوزي
 . هلاح امو ء وه نم

 . هب ساب ال : دمحم نب دمحا خ لاق يئاسنلا نإ : ليق نإف

 نب دمحا سيل 6 هب سأب ال : يئاسنلا 2 لاق يذلا دمحم نب دمحأ نإ : انلق

 . اذه دلاخ نب دمحم

 , ٢٧ ناتثا امهو ب دمحم نب دمحأ 2 " هتخيشم " 2 كلذ يتاسنلا لاق امنإو

 :وهو ء " دئاع نبا "وأ "دباع نبا " نع يوري يذلا وهو دمحم نيب دمحآ -ا١

( ٤٣٧ ) ٠ 
 ثيدحلا مقر ئرقملا نيا مجعم - ئ ةلا نبا

(١( 

(٢) 
   ٠٧ ص خويشلا ةيمست - يئاسنتلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١ه! » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 خياشم نم وهو " (ه ٢٧٣ : ت ) مرثألا ركب وبا يتاه نب دمحم نب دمحا

 . روكذملا يصمحلا دلاخ نب دمحم نب دمح أ سيلو ب يئاسنلا

 نم } يصيصجحلا يرغثلا ءاجر يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نب دمحأ ٢-

 ے هيق لاق 3" دئاع نبا " نع يوري نم وه ليقو اضيا يناستلا خياشم

 يصمحلا دلاخ نب دمحم نبا دمحا وه سيلو .هب ساب ال : " هتخيشم "
 .روكذملا

 مجرتي ملو 6 اذه يصمحلا دلاخ نب دمحم نب دمحا نع وري مل يئاسنلا لب

 " ىرغصلا نتسلا "و " ىربكلا نتسلا " 2 هنودجت امو ‘ هخياشم نم سيلو هل

 ةريغملا نب دمحم نب دمحا وهف يصمحلا دمحم نب دمحأ نع هتياور نم

 وه سيلو 0 " هتخيشم " 2 هل مجرتو : يئاسنلا خياشم نم معت وهو يصمحلا

 .روكذملا يصمحلا دلاخ نب دمحم نب دمحأا

 يوري " نتسلا " 2 يذلا يصمحلا دمحم نب دمحأ نأ : كلذ ىلع لدي امو

 دمحم نب دمحو ‘ يشرقلا رانيد نب ريتك نب ديعس نبا وهو نامتع نع

 سيلو 7 ةريغملا نب دمحم نب دمحأ طقف وه ديعس نب نامتع نع يوري يذلا

 . ةتبلا نامتع نع ةياور هل سيل ريخألاف: روكذملا دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 .يصمحلا يعالكلا يلخ نب دلاخ نب دمحم هيبأ نع يوري لب

 هنهق دباع نبا اماو ،" لامكلا بيذهت " 2 هتمجرت خ امك يناسنلا خويش نم وه مرثألا : ليق أ
 هنع فرع يئاستلا نأل كلذو ٨ دباع نبا سيلو " ةشئاع نبا " نع - ديدشتلاب - ةفحصم ةظفللا

 لجر نع يوريو " دمحم ني دمح ا " هل لاقي نم يناسنتلا خويش خ دجوي الو . ةشناع نيا نع ةياورلا

 نم ةلماك ةيمستب مرثألا هخيش نع يئاسنلا ىور " ىربكلا نتسلا " 2و . الصا " دباع نبا " هل لاقي
   . ملعا ىلاعت هللاو . ةشناع نبا نع هتياور

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . قثو : دمحم نب دمحأ 2 لاق " فشاكلا " إ يبهذلل ا نإ : ليق ناق

 . قتو : " فشاكلا " 2 يبهذلا هنع لاق يذلا دمحم نب دمحأ نإ : انلق

 وه سيلو ء'"!(ةكماربلل يزاغملا بتاك ) خساتلا بويأ نب دمحم نب دمحا وه

 . روكذملا داح ني دمحم ني دمحأ

 . قودص : دمحم نب دمحأ 2 " بيرقتلا " 2 لاق رجح نبا نإ : ليق نإق

 . قودص : " بيرقتلا " 2 رجح نبا هنع لاق يذلا دمحم نب دمحأ نإ : انلق

 : يلي امك "صاخشأ ةرشع مه

 ١- يلبألا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ .

 ٢- يزاغملا بحاص ) بويأ نب دمحم نب دمحأ ( .

 ٣- يسوسرطلا رفعج نب دمحم نب دمحآ .

 ٤- يرقفثلا ءاجر يبأ نب هللاديبع نب دمحم ني دمحأ .

 يمدخلا ىلعملا نب دمحم نب دمحأ -ه .

 ٦- يصمحلا يدزألا نانس نب ةريغملا نب دمحم نب دمحأ .

 يدادغبلا كزين نب دمحم نب دمحأ -ا .

 ٨- يناذمهلا حلاص نب كزين نب دمحم نب دمحآ .

 ٩- ساوقلا نوع نب دمحم نب دمحآ .

 ١٠- ناطقلا ديعس نب ىبحي ني دمحم نيب دمح أ .

 ١ ,٩.۔ .
 ج ةتسلا بتكلا 2 ةياور هل نم ةقرعم 2 فشاكلا _ يبهذلا ١ ص ٢٠

٢ 

   ص بيدمهتلا بيرقت _ يتالقسحعلا ٢٣ - ٢٤



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١١١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يذتا ‘ يصمحلا يعالكلا يلخ نب دلاخ نب دمحم نب دمح أ نأ : ةصالخلاو

 ! هلاح ىردي الو ةمجرت هل تسيل دلاخ نب دمحم هيبأ نع ثيدحلا اذه ىور

 ٩. لوهجم وهو هتياورب دتعي فيكف ! مجارتلا بتك ركذي ملو لب

 طورش نم اطرش اهدقفل مهتياور در مزلتست ةاورلا بويع نم بيع ةلاهجلاو

 .') يوارلا ةلادعب ملعلا وهو .ةياورلا لوبق

 عامستاب يرهزلا اهيف حيرص يتلا تاياورلا نأ حضتي : هلك اذه دعيو

 ( ةالصلا 2 نيديلا عفر )ثيدح خ رمع نبا هيبأ نع ملاس نم ثيدحتلاو

 ستويو ناميلا يبآ قيرط ريغ قرط نمو 8 يراخبلا ريغ دنع تدرو يتلاو
 اذهل يرهزلا ةياور نع ةنعنعلا ةلع يفنت نأل حلصت ال ةلولعم اهلك ى يليإللا

 .') اريثك هلل دمحلاو ثيدحلا

 3 ٨ ٨ ل ل ل ل م

(١١ 

١ 
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 ٨٦ ص ديناسألا ةسارد نف % سيسأتلا _ ناميإ رمع

 وا انعتعم يرهزلا هاور ام ءاوس . رمع نبا قيرط نم نيديلا عقر تاياور عيمج 2 ةشقانم ديزم اتلو )

 % ةيضرلا ةلاسرلا " ديدجلا انباتك % كلذ لكو ن يرهزلا قيرط ريغ نم وأ 6 رابخإللاب هيف حرص

 رمعلا ے ناك نإ - ىلاعت هنلا ءاش نإ - هنم ةيناثلا ةعبطلا % كلذ نوكيسو " ةيضابإلا ةالص لئاسم

 ةيتاثنا ةعبطلا رودص لبق ! ةلقتسم ةلاسرب باتكلا اذه نم نيديلا عفر ةلأسم ءزج دارفإ مزعاو ، ةيقب

   . ريخ لكل قفوملا هللاو ى ةيضابإلا دنع ةالصلا لئاسم ضعبل لماشلا باتكلا نم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٠٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 اهديتاسأ ةساردل ةمئألا ضعب دتعرمع نبا ثيدح قرط ضعب عبتت ٠

 ؛ قازرلا ديع اتثدح ! عفار نب دمحم ينثدح : ملسم دتع ثيدحلا صت ١-

 , رمع نبا نا }هللا دبع نب ملاس نع ‘ باهش نبا ينثدح ! جيرج نيا انربخا

 ىتح هيدي عفر ةالصلل ماق اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك " : لاق
 عفر اذإو ' كلذ لثم لعف عكري نأ دارأ اذإف ، ربك مث ! هيبكنم وذح انوكت

 .') " دوجسلا نم هسار عفري نيح هلعفي الو : كلذ لثم لعف عوكرلا نم

 كلملا دبع هدانسإ خ ملسم مامإلا دنع -رمع نبا ثيدح يأ - ثيدحلا اذه

 ._) جيرُج نبزيزملا دبع نبا
 نع ىورو ."" "سلدي تاقثلا مالعألا دحأ " : " نازيملا " 2 يبهذلا هنع لاق

 نبا اهلسري يتلا ثيداحألا هنه ضعب : يبآ لاق " لبنح نب دمحأ نب هللادبع

 ١. ".اهنخاي نيا نم يلابي ال جيرُج نبا ناك ى ةعوضوم ثيداحا جيرج

 .. ". سلدي هنكل اتبث جيرج نيبا ناك : تلق " : " ظافحلا ةركذت " 2 لاقو 0 " ` 7 7 ه . : ة

 زيزعلا دبع نب كلملا دبع " : "سيدقتلا لهأ فيرعت " 2 رجح نبا هنع لاقو

 هفصو ! ثيدحلا ريتك تبتلاو ملعل اي روهشم : زاجحلا هيقق يكم ا. جيرج نب

 . ينطقرادلاو يقهيبلاو ةناوع وبأو ( ٣٩٠ ) مقر " حيحصلا " 2 ملسم هاور )
 . ميجلا مث ةيتحتلا ةاتثملا ءايلا نوكسو ءارثا حتفو ميجلا مضب : ( ريغصتلاب ) جيرج )7(

 ٤٠٤ صا ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٢)

 ةحفصتا سفن قباسلا عجرملا ]

 ١٢٨١ ص ١ ج ظافحلا ةركذت - يبهذلا !

  

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٠٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ! جيرج نب سيلدت سيلدتلنارش : ينطقرادلا لاق « سيلدتلاب هريغو يئاسنلا

 ٧'. " حورجم نم هعمس اميق الإ سلدي ال سيلدتلا حيبق هنإف

 نم ، لسريو سلدي ناكو ! لضاف هيقف ةقت..." : " بيرقتلا " 2 هنع لوقيو

 .'" "ةسداسلا

 نم اورثكأ نمم " حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا " هباتك 2 هلعجو

 .'" هب اوفرعو سيلدتلا

 نيعم نب نع ديعس نب نامتع ىورو.. :" حيرجتلاو ليدعتلا " 2 يجابلا لاق

 .'') "...يرهزلا 2 ءيشب سيل : لاق

 : لاق يقراخلا دواد نب ليعامسإ..." : " دادغب خيرات " 2 يدادغبلا لاق

 .'_" "...}) ليل بطاح جيرج نبا ناك : لوقي سنأ نب كلام تعمس

 ٠٩١ ص سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لها فيرعت - ينالقسعلا '"
 ٢٠٤ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا "

 ١١٩١ ص ! ج حالصلا نبا ىلع تكنلا - ينالقسعلا "

 - يدادغبلا / ٤٢٢ ص ٥ ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا / ٣٤٥ ص حيرجتلاو ليدحتلا - يجابلا '"
 "٤٠ ص ١٠ ج دادغب خيرات

 يقتني الو دحا لك نع يوري يذلا يوارلا قح خ نيثدحملا دنع لاقت ةظفللا هذه : ليل بطاح"

 راثكملا ) : لاق يفيص نب مثكأ لوق هلصأو .هيوري ام دقتني ال يذلا فنصملا قح خ وأ 0 هتايورم

 يتأيق ، هنم رثكيو همالك 2 رذهي نم لكل برضي الثم اهوحنو ةرابعلا هذه تراصف (ليل بطاحك
 لوق اهتمو . اليل بطتحي نم لاحك ءوسلا 2 همالك هعقوي دقو ‘ هدضو عفانلاو هريغو حيحصلتاب

 ةمجرت 2 " نازيملا ناسل " 2 يزوجلا نبا 2 رجح نبا لوقو ، ليل بطاح ناكو : ةداتق 2 يبعشلا

 ها . هب تدحي ام دقني ال ليل بطاح يزوجلا نبا نأ ىلع ةصقلا هذه تلدو : سرشأ نب ةمامث

   ٦ ج دادغب خيرات - يدادغبلا ١٠١ ص ٤٠٣ ) كلا دبع همسا نم : باب- جيرج نبا ةمجرت ( .

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٥١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ١»'. " سندي ناكو ..." : "راصمألا ءاملع ريهاشم " 2 نابح نبا لاق

 . يرهزلا نم هعمسي مل وهف ‘ جيرج نبا هب فصو يذتا سيلدتلا اذه عمو

 مل : لاق .كلذ هسفنب حرص امك ! طقف ةزاجإلاب يرهزلا نع يوري امنإو

 . ١"' " ىل هزاجاو هتبتك اءزج يتاطعاأ امنإ يرهزلا نم عمسأ

 كلذ ديقي ملو " باهش نبا يتثدح " ظفلب ثيدحلا اذه 2 هنع ثدحي وهو

 انحرش امك : هلعاف ةياور لبقت ال حيبق سيلدت ءاملعلا دنع اذهو : ةزاجإلاب

 . اقباس كلذ

 دمحأو ملسم دنع -رمع نبا ثيدح- ثيدحلا .اذه قرط ضعب خو

 قازرلا دبع : مدقتملا هدانسإ 2 قازرلا دبعو ةناوع يبأو يقهيبلاو ينطقرادلاو

 . جيرج نبا نع يوري 6 يريمحلا عفات نب مامه نبا

 نيب هيف مهف ‘ ملعلا لهأ نيب اذه مامه نب قازرلا دبع خ مالكلا رثك دقو
 . هدعيو هطالتخاو هامع لبق هتياور نيب لصفم نيبو ‘ فعضمو اقلطم وقم

 قفاوم هنأب راكنإلا انه درو ، اذه هلوق هيلع ركتأو ، هبنكب لاق نم مهنم لب

 . هيق هولاق امم كلذ ريغ ىلإ ى سيندتلا هيلإ بستو 6 هريغ لبق نم

 لاق } مامه نب قازرلا دبع ": " نيكورتملاو ءافعضلا " يزوجلا نبا لاق

 لاقو . ريكاتم ثيداحأ هنع تبتك ! هرخآب هنع بتك نمل رظت هيف : يئاسنلا

 قازرلا دبع ىلإ تمشحت دقل هللاو : ءاعنص نم مدق ال ميظعلا دبع نب سابع

  

 ١٧٥ ص راصمألا ءاملع ريهاشم _ نابح نبا ا . 0
(٢ 

    ج ظافحلا ةركذت - يبهذلا ١ ص ٨!١٦



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 قازرلا دبع تدح : يدع نبا لاق ،\ هنم قدصأ يدقاولاو ‘ باذكل هنإو

 هوبستو ريكاتم مهريغل بلاثمو اهيلع دحأ هقفاوي مل لئاضفلا 2 ثيداحأب

 .'»" عيشتلا ىلا
 نأ يثيدحلا نفلا لهأ هيلع حلطصا ام ىلعو ‘ هتكرت ليوط مالك هيفو

 . ليدعتلا ىلع مدقم حرجلا

 ٢- ىلعألا دبع انثدح : لاق ، شايع انثدح : يراخبلا دنع ثيدح صت ٥

 ةالصلا 2 لخد اذإ " ناك ى رمع نبا نأ ، عفات نع . هللا ديبع انثدح : لاق

 عقر ، هدمح نهل هللا عمس : لاق اذإو ، هيدي عقر عكر اذإو ، هيدي عقرو ربك

 هللا يبت ىثإ رمع نبا كلذ عقرو ي " هيدي عفر نيتعكرلا نم ماق اذإو ، هيدي
 ملسو هيلع هللا ىلص "'.

 هدانسإ 2 - عفان قيرط نم لوألا رمع نبا ثيدح يأ - ثيدحلا اذه

 . يماسلا يرصبلا ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع

 ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع ..." : " ىربكلا تاقبطلا " 2ِ دعس نبا هنع لاق

 % يوقلاب نكي ملو ‘ مامه ابأ ىنكيو ، يؤل نب ةماس يتب نم يشرقلا

 .'" "ثيدحلا

 ١٠٤ ص ٢! ج نيكورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نبا .

 ٢) مقري " حيحصلا " يراخيلا هاور ( ٩) هتتس " 2 دواد ويأ هاورو ".

   ٢ ج ىربكلا تاقبطلا - دعس نبا ٧ ص ٢٩٠

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١`١٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لاق : لاق دمحأ نب هللادبع انثدح ..." لاقف :" ءافعضلا " 2 يليقعلا هركذو

 نب دمحم انثدح . ردقلا ىري ناك : لاقق 0 ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع : يبأ

 ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع نع انثدحو 6 راشب نب دمحم تعمس : لاق دمحأ

 ه لوطأ هيفرط نأ ىلعألا دبع نب ىلعألا دبع يردي ناك ام هللاو : لاقف

 .) ". لوطا هيلجر نأ وا

 هلاح اذهف ، ردقلاب ضعب هامرو ' ضعب هنيلو ‘ مهضعب دنع قثو دقو : تلق
 .ملعأ ىلاعت هللاو مهدنع

 3 م %

 عفرل ينيطتسقلا هب دجنتسي يذلا ‘ يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح امأو

 ريغ نم هنأل ، فقولا ىلع عقرلا حجريو } رمع نبا ثيدح نع بارطضالا

 .ا" عفان قيرط
 : شقاتملا ثيدحلا صت

 مصاع وبأ انثدح ء لبنح نب دمحا اتثدح : يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح

 - دمحأ ثيدح اذهو - ىيحي انثدح ى ددسم انثدحو ح 0 دلخم نب كاحضلا

 نب ورمع نب دمحم ينتربخا ، رقعج نبا يتعي ديمحلا دبع اتربخآ : لاق

 هللا لوسر باحصا نم ةرشع خ 0 يدعاسلا ديمح ابآ تعمس : لاق 3 ءاطع

 . ةداتق وبآ مهنم ملسو هيلع هللا ىلص

 - ر (!
 ءاقعضلا _ يليقعلا ٤٣٣ ) ةمجرتلا مقر : ١٠٢٣ (

 داتسإب لازت ال . ةيدانسإ ةلع عفرلاو فقولا ةلع نأ اقباس انيب دق : تلق / ٧7 ص ضارتعالا ةلاسر ٢) - - ٠ . 1

 . نتملا سضتي ناك ولو امامت دانس لا فلتخم ثيدح

    



  

 نيديلا رضبقو عقر ثيداحأ « ١٦٢ » بارطضا ذف نيبملا غالبلا

 ام هللا وف ٩ ملف : اولاق ،(م) هللا لوسر ةالصب مكملعا اتا : ديمح وبأ لاق

 ؛ ضرعاف : اولاق 9 ىلب : لاق ، ةبحص هل انمدقأ الو ًاعبت هل انرثكاب تنك

 امهب يذاحي ىتح هيدي عفري ةالصلا ىلإ ماق اذإ (ي) هللا لوسر ناك " : لاق

 ربكي مث ، ارقي مث ، الدتعم هعضوم خ مظع لك رقي ىتح ربكي مث ، هيبكتم
 ىلع هيتحار عضيو عكري مث ‘ هيبكنم امهب يذاحي ىتح هيدي عفريف

 عمس : لوقيف 0 هسأر عفري مث ، عنقي الو هسار بصي الف لدتعي مث ! هيتبكر

 : لوقي مث ٨ الدتعم هيبكنم امهب يذاحي ىتح هيدي عفري مث ! هدمح نهل هللا

 ينثيو هسار عفري مث ، هيبتج نع هيدي اجيف ضرألا ىلإ يوهي مث ربكأ هللا
 مث دجسيو 0 دجس اذإ هيلجر عباصأ حتفيو ، اهيلع دمقيف ىرسيلا هلجر

 عجري ىتح اهيلع دعقيف ىرسيلا هلجر ينثيو هسار عفريو ، ربكأ هللا : لوقي
 نم ماق اذإ مث ، كلذ لثم ىرخألا ا عنصي مث } هعضوم ىلإ مظع لك

 حاتتفا دنع ربك امك هيبكنم امهب يذاحي ىتح هيدي عقرو ربك نيتعكرلا
 اهيف يتنا ةدجسلا تتاك اذإ ىتح هتالص ةيقب % كلذ عنصي مث 0 ةالصلا

 تقدص : اوناق ء" رسيألا هقش ىلع اكروتم دعقو ىرسيلا هلجر رخآ ميلستلا

 . ") ". () يلصي ناك اذكه

 يراصتألا مكحتا نب هللادبع نب رفعج نب ديمحلا دبع ثيدحلا اذه دانسإ

 . مهدنع يوقلناب سيل وهف : مهي هنأل ! هتيدح لوبق مدعو 6 هفعضب اولاق

 ١ مقرب " هنتس " 2 دواد وبأ هاور )٧٣٠ ( ةميزخ نيا هاورو " نيديلا عقر " 2 ارصتحم يراخبلا هاورو ١) ." 7 . 1

   . مهريغو يقهيبلاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٦٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نب ديمحلا دبع " : "راصمألا ءاملع ريهاشم " هباتك 2 نابح نبا هنع لاق

 لهأ رايخ نم صفح وبأ يسوألا يراصنألا مكحلا نب هللا دبع نب رفعج
 .) ". نيياحألا ٨ مهي ناكو . ةئامو نيسمخو تالت ةنس تام ةنيدملا

 هللا دبع نب رفعج نب ديمحلا دبع " : " بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاقو

 .'""ةسداسلا نم مهو اميرو ردقلاب يمر قودص يراصنألا عفار نب مكحلا نب

 رفعج نب ديمحلا دبع " : " نيكورتملاو ءافعضلا باتك " 2 يئاسنلا لاق
 .'}أ " يوقلاب سيل

 هيلع مقن دقو .ةقث : نيعم نبا لاقو ..." : " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لاق

 : ليقو .هب جتحي ال : متاح وبا لاقو .هللادبع نب دمحم عم هجورخ يروثلا
 ردقلاب لوقي ناك : ينيدملا نب يلع لاق معن .ملعأ هللاف . ردقلا ىري ناك

 .ا" " هفعضي نايفس ناكو : لاق .ةقث اندنع ناكو

 نب ديمحلا دبع هيف يذلا عفرلا ثيدح نع " ئراقلا ةدمع " ي ينيعلا لاق
 وهف رفعج نب ديمحلا دبع نع وهف كلذ هيف يذلا قيرطلاو ..." : رفعج
 نإف ى مصخلا ىلع هب نوجتحي فيكف هثيدح إ نوعطم هنإ اولاق ‘ فيعض
 دنع افيعض نوكي ال نا كلذ نم مزلي ال : تلق ى ملسم لاجر نم وه : تلق

(0) « 

 .هريغ

) 
:٠ 

 ص بيتهتلا بيرقت - يتالقسعلا ا' ٢٧٥
 )( ,١۔ ١.

 ص نبكورتملاو ءافعضلا باتك - يئاسنلا ٢١١

) 

١) ٩ 
 ص راصمألا ءاملع ريهاشم - نابح نيا ١٥٠٩١

 ٧٣٨ ص ٢٣ ج بيذهتلا بيذهت ۔-رجح نبا / رظتا - ٢٤٧ ص ٤ ج لادتعالا نازيم _ يبهذلا . ., اث
(: 

   ٣٩٩ ص ٥ ج ير اخيلا حيحص حرش ءىراقلا ةدمع - ينيعل ا ا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ءاطع نب ورمع نب دمحم 7 هدانسإ و

 ابأ تعمس " : هلوق ةياورلا 2 نأل كلذو 7 ةداتق يبأل هكاردإ 2 اوفلتخا

 "... ةداتق وبا مهنم (غلت) هللا لوسر باحصا نم ةرشع خ يدعاسلا ديمح

 كانه وأ ‘ هل هكاردإ لامتحاب نورخآ حرصو هل هكاردإ مدعب مهضعب حرصف

 هللاو ب كلذ خ مهضعب لوق ركذنس امك . ةداتق يبأ ركذ خ مهو ةمث

 . ملعا ىلاعت

 كلام نب هللادبع نب ىسيع . دواد يبأ دنع ثيدحلا اذه قرط دحأ داتسإ و

 . ظافحلا دنع لوهجم اذه ىسيعو : ءاطع نب ورمع نب دمحم نع رادلا

 مل لوهجم : ينيدملا نبا لاق ..." : هيف " بيذهتلا بيذهت " 2غ رجح نبا لاق

 .() " قاحسإ نبا دمحم ريغ هتع وري

 نب كلملا ديع اتثدح : لبتح نب دمحا اتثدح : ثيدحلا اذه قرط دحأ و

 وبأو ‘ ديمح وبأ عمتجا : لاق ‘ لهس نب سابع يتثدح 0 حيلق يتربخا ورمع

 () هللا لوسر ةالص اوركذف ث ةملسم نب دمحمو ! دعس نب لهسو 8 ديسا

 خلإ ...اذه ضعب ركذف (ةي) هللا لوسر ةالصب مكملعا اتا : ديمح وبا لاقف
 ."ثيدحلا

 : يعازخلا ةريقفلا يبأ نب ناميلس نب حيلق ةياورلا هنه دانسإ 2

 نب نامثع ىور " : حيلف خ هولاق امع " ءالبتلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق

 نع سابع ىورو .سيوأ يبأ نم هيرقأ ام فيعض : نيعم نب ىيحي نع ديعس

 "" ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ٥ ص ٢٠٢ ١١!

   ٢. مقرب " هنتس " 2 دواد وبا هاور ) ٣٤ ) هريغ هاورو .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 .هنم تبثأ يدرواردلاو ، يدرواردلا نود وه 8 هب جتحي الو ‘ يوقب سيل : ىيحي

 هنأ نيعم نب ىيحي نع ينغلب : دواد وبأ لاقو .يوقلاب سيل : متاح وبأ لاقو

 ةيواعم تعمس : متاح وبأ لاقو .ناميلس نب حيلف ثيداحأ نم رعشقي ناك

 الو ، ةقثب سيل ناميلس نب حيلق : لوقي نيعم نب ىيحي تعمس 8 حلاص نب
 .حيلف نب دمحم ىلع لمحي نيعم نبا ناك : متاح وبأ لاق مث .هنبا

 ىقتي ةثالث : لاق ، نيعم نب ىيحي نع ‘ لبتح نب دمحأ نب هللادبع ىورو

 .ناميلس نب حيلقو 0 ةبتع نب بويآو ع فرصم نب ةحلط نب دمحم :مهتيدح

 هنع ذخآ تنك ! كردم نب رفظم نم : لاق ؟ اذه تعمس نمم : ىيحيل تلق

 نإو } مهي : يجاسلا ايركز لاقو .حيلفب جتحي ال : دواد وبأ لاقو .نآشلا اذه

 نب ىيحي لاق : دواد يبأل تلق : يرجا ديبع وبأ لاقو .قدصلا لهأ نم ناك

 : لاق .مهثيدحب جتحي ال ، حيلقو 8 ليقع نباو ٧ هللاديبع نبا مصاع : نيعم
 .')".يوقلاب سيل : ةرم لاقو ‘ فيعض حيلف : يئاسنلا لاقو .قدص

 ريثك قودص ...": ناميلس نب حيلف 2 " بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاق

 .""" ةحباسلا نم أطخلا

 ص ه ج " لادتعالا نازيم " هيف هلوق كلنك رظنا / ٢٥٣ ص ٧ ج ءالبتلا مالعا ريس _ يبهذلا ١)

٤٤٢ - ٤٤٤ 

 ٢٨٤ ص بيتهتلا بيرقت - ينالقسعلا "

     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٦٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هباتك 2 هتمرب اذه يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح فعض يواحطلا نأ ىلع

 دعب لاقق " ةيارلا بصت " هباتك 2 يعليزلا كلذ ركذ امك "راثآلا حرش "

 يواحطلا هفعضو 7 ارصتخم هوجرخا..." : ديمح يبأ ثيدح ركذ نأ

 .') "... نيديلا عفر ثيدح خ يتأيس امب
 امب يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح ىلع يواحطلا ضارتعا يعليزلا ركذ مث

 : - يواحطلا يأ - لاقف " : يواحطلا مالك لقنتف } هفيعضت هدنع بجوي

 نم الو ‘ ديمح يبآ نع ءاطع نب ورمع نب دمحم هعمسي مل ثيدحلا اذه

 2 ركذ ورمع نب دمحمو ! لوهجم لجر امهنيبو 6‘ديمح يبأ عم ركذ رحأ

 لبق لتق ةداتق ايأ ناق \ كلذ لمتحي ال هتسو . ةداتق ابأ رضح هنأ ثيدحلا

 نب فاطع هاور دقو 6 يلع هيلع ىلصو 6 يلع عم لتق هنأل ، ليوط رهدب كلذ

 .ىيحي نع هجرخأ مت . الجر امهنيب لعجف ! ورمع نب دمحم نع دلاخ

 ءاطع نب ورمع نب دمحم ينتثدح دلاخ نب فاطع اتث ميرم يبأ نب ديعسو

 وحن ركذف ٧ اوسلج () هللا لوسر باحصأ نم ةرشع دجو هنأ لجر ينثدح

 متنأو : مهل ليق ‘ فاطع فعض اوركذ نإف : لاق 0 ءاوس ‘ مصاع يبأ ثيدح

 مكنأ عم ى فاطعل مكفيعضت نم رثكا رفعج نب ديمحلا دبع نوفعضت اضيا
 . هثيدح نوكرتتو هميدق نوححصت امنإو ‘ هلك فاطع ثيدح نوحرطت ال

 ميدق فاطع نم هعامس ميرم يبأ نباو .هباتك خ نيعم نبا هركذ اذكه

 .ديمح يبأ نم ورمع نب دمحمل اعامس ثيدحلا اذه لعجي دحأ سيلو .ادج

 نمحرلا دبع نب ىسيع نع جرخأ مث ‘ فعضأ مكدنع وهو ‘ديمحلا دبع الإ

   ١) ١ ج ةيارلا بصت - ىع ابزل ١ ص ٣٨٧ - ٣٨٨



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نب سابع نع كلام ينب دحأ ،ءاطع نب ورمع نب دمحم نع كلام نب

 .يدعاسلا دعس نب ليهس وبآ هيف سلجم 2 ناكو ٨ يدعاسلا ليهس

 انأ :ديمح وبأ لاقف 8 ةالصلا اوركذتف . ديسأ وبأو .ةريره وبأو ديمح وبأو

 : هيف سيلو ‘ ثيدحلا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةالصب مكملعأ

 اهلوقي دحا سيل 6 تقدص : اعيمج اولاقف : هيف هلوقو : لاق تقدص : اولاقف

 ."> ىهتنا ، مصاع وبآ الإ

 هنه 2 هريغ هل رصتناو ' هتجح ضقني ال امب كلذ خ يواحطلا ىلع د دقو
 عقر ثيدح 2 مدقت دق : تلق " : لوقي ثيح يعليزلا ركذ امك . ةلأسملا

 راصتناو 6 هعم يقهيبلا مالكو ديمح يبأ ثيدحل يواحطلا فيعضت نيديلا

 ."". دمحلا هللو ۔ ىفوتسم يواحطلل نيدلا يقت خيشلا

 ديمح يبأ ثيدحب مصخلا جتحا نإف " : " ئراقلا ةدمع " 2 ينيعلا لاق
 دمحأ نع اهدحأ ةريثك هوجو نم هجرخأ دق دواد ابآ نأ : هياوجق . يدعاسلا

 هيف يذلا قيرطلاو 8 عوكرلا دنع نيديلا عفر ركذ هيف سيلو لبنح نب
 % نوعطم هنإ اولاق ‘ فيعض وهف رفعج نب ديمحلا دبع نع وهف كلذ
 . ملسم لاجر نم وه : تلق نإف ؟ مصخلا ىلع هب نوجتحي فيكف ‘ هثيدح

 كلذ انملس نئلو ٧ هريغ دنع ًافيعض نوكي ال نا كلذ نم مزلي ال : ثلق
 عمسي مل ءاطع نباو رمع نب دمحم نأ وهو ىرخأ ةهجي لولعم ثيدحلاف
 يبأ لثم ثيدحلا اذه 2 هعم ركذ نمم الو \ ديمح يبآ نم ثيدحلا اذه

 ؛٤٨ ص ١ ج ةيارلا بصت - يعليزلا )
)7( , 

 ٤٩٧ ص قباسلا عجرملا

  

    



  

 نيديلا ضبقو :عقر ثيداحأ 4 ١٦٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 تناكو كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخ 2 وت هنإف 0 هريغو ةداتق

 ديمحلا دبع لعلو مزح نبا لاق اذهلو ، ةئامو نيرشعو سمخ ةنس 2 هتفالخ

 لاق نإف .ءاطع نباو رمع نب دمحم نع هتياور 2 يتعي هيف مهو رقعج نبا

 ابأ عمس هنأب (هخيرات ) 2 يراخبلا مكح (ةفرعملا ) 2 يقهيبلا لاق : مصخلا

 ثب ةجح وهو يبعشلا وه ديمح يبأ نم عمسي مل هنأب لئاقلا :انلق ‘ ديمح

 ١>'. همالك ىمتنا ".بابلا اذه

 ءاطع نب ورمع نب دمحمف : ةلمجلابو " : " نتسلا ءالعإ " 2 يوناهتلا لوقي

 . ةداتق يبآ نم رضحمب ديمح يبأ نع ثيدحلا اذه هعامس 2 فلتخا دق

 قيقد نبا نيدلا يقت خيشلا رصتناو ، هنم هعامس مدع يواحطلا حجرف

 نبا هقفاوو ة )١- ٢٧٤( " ريدقلا حتف " 2 هب حرص امك يواحطلل ديعلا

 يواحطلا لوق حجريو .امهتم هعامس مهريغ حجرو ‘ كلذ ىلع ناطقلا
 نيب ةطساولا اتبثأ دق كلام نب هللا دبع نب ىسيعو دلاخ نب فاطع نوك

 % نابح نبا هركذ هللادبع نبا ىسيعو . ديمح يباو ورمع نب دمحم
 فاطعو ٧ احرج هيف هريغ ركذي ملو ٨_٢١٧١(. بيذهتلا 2 اذنك) " تاقثلا "

 ةدايزو ، الصفم يواحطلا مالك خ نيعم نبا نع هقيثوت رم دق دلاخ نب
 .ةطساولا تابثإ حجارلاف ة هريغ اهيلع هعبات اذإ اميس ال ةلوبقم ةقثلا

 نع الإ تبثي مل ديمح يبأ نع ثيدحلا اذهل ورمع نب دمحم عامس حيرصتو

 . هيف ملكتم وهو } دحأ كلذ ىلع هعباتي ملو ‘ رفعج نب ديمحلا دبع

 . هي درفت امي جتحي الق

   ١ ج يراقلا ةدمع - ينيعلا ٥ ص ٣٩٩ / ج دوهجملا لذب _ يروفتراهسلا ۔رظنا ٤ ص ٦٧- ٦٨



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 % كروتلا ركذ سيلو 0 اعطقنم ثيدحلا نوك تبث دقف كلذ تملع اذإو

 .... مهدنع ةجحب سيل وهو 6 عطقنملا ثيدحلا اذه خ الإ ريخألا سولجلا

 ... [ لاق نأ ىلإ ]

 نتملا 2 برطضم دانسإلا برطضم هتوك عم ديمح يبأ ثيدح نأ ملعاو

 اذكو 8 لوقلاب ةالصلا ةفصب ديمح يبآ ةياكح هيف ثيللا قايس نإف 4 اضيا

 دبع ةياور هوحنو ةلحلح نب ورمع نب دمحم نع هاور نم لك ةياور

 سابع نع حيلف امهقفاوو ، ءاطع نبا ورمع نب دمحم نع رقعج نب ديمحلا

 ءاطع نب ورمع نب دمحم نع هللا دبع نب ىسيع عيمجلا فلاخو } لهس نب

 نباو يواحطلا دنع هظفلو ! لعفلاب اهفصو ديمح ابأ نأ ىكحف ؛ سابع نع
 . " ثيدحلا... ربكف أدبف ‘ نورظني مهو يلصي ماقف : انرأف : اولاق " : نابح

 نيب عمجلا نكميو : لاق مث )٢ / ٢٥٣( " حتقلا " 2ِ ظفاحلا هركذ انك

 . ها . لعفلاب ةرمو لوقلاب ةرم اهفصو نوكي ناب نيتياورلا

 برطضم ثيدح ايتدلا خ قبي مل الإو : بارطضالا عفتري ال ناكمإلابو : تلق
 . مهفاف

 . لهس نب سابع مهبأ هنكل ، دلاخ نب فاطع نع اضيأ ىسيع قفاو دقو :لاق
 نبا قيرط نم جرخا ةميزخ نبا نأ كلذ يوقيو 0 اضيا يواحطلا هجرخأ

 هللاو اضيا لعفلا ةفصب ثيدحلا َقاسف هثدح لهس نب سابع نآ قاحسا
 ةياكح خ ًادرفتم سيل هللا دبع نب ىسيع نأ رهظ اذهبو : ثلق 8 ها ملعأ
 . بارطضالا يوقه دهاشو عباتم هل لب 6 ةذاش هتياور اودعي ىتح لعفلا

 دقف اضيأو : )١- ١٣٤( " يقتلا رهوجلا " ے ينامكرتلا نبا ةمالعلا لاق
 دمحم نبب لخدأف دلاخ نب فاطعلا هاورق ؛هتتمو ثيدحلا اذه دتس برطضا

  

  



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٧٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 امهنيب نأ ىلع لديو ٧ الوهجم ألجر ةباحصلا نم رفنلا نيبو ورمع نب
 قيرط نم " هحيحص " 2 ثيدحلا اذه جرخأ نابح نب متاح ابأ نأ ةطساو

 هنأ يدعاسلا لهس نب سابع نع ورمع نب دمحم نع هللا دبع نب ىسيع

 . ثيدحلا يدعاسلا ديمح وبأو ديسأ وبأو ةريره وبآ هيف سلجم 2 ناك

 نم هجرخأ دواد ابأ نأ " امهقارطأ " 2 يسدقملا رهاط نب دمحمو يزملا ركذو

 (نيتبكرلاو نيديلا ىلع دوجسلا : باب) 2 يقهيبلا هجرخاو ، قيرطلا اذه

 دمحم نع كلام نب هللا دبع نب ىسيع ينثدح) رح نب نسحلا قيرط نم

 . ثيدحلا لهس نب سابع وأ شايع نع كلام ينب دحأ ءاطع نب ورمع نب

 لهس نب سابعلا نب هللادبع نب ىسيع نع ميكح يبأ نب ةبتع ىورو : لاق مث
 دوعقلا باب) 2 : يقهيبلا لاقو . هدانسإ ادمحم ركذي مل (ديمح يبأ نع

 نب ىسيع نع هدانسإ خ ليق دقو " : (نيتدجسلا نيب ىرسيلا لجرلا ىلع

 دبع ةياور 2 مث ." ديمح ابا رضح هنأ لهس نب سابع نم هعمس هللادبع
 يعفاشلا مزلي هنأ مدقت دقو ، نيتعكرلا نم مايقلا دنع عقر هنأ اضيا ديمحلا

 يتلا لهس نب سابع ةياور خو . ةيناثلا ةسلجلا كروتلا اضيأ اهيفو ث
 سلج مث عرف ىتح " : اهظفلو ‘ هنه فالخ ةياورلا هذه دعب يقهيبلا اهركذ

 نأ اذهب رهظق ." هتلبق ىلع ىنميلا ردصب لبقأو ىرسيلا هلجر شزرتفاف
 .) اصخلم ها نتملاو دانسإلا برطضم ثيدحلا

 ٠. ج نتسلا ءالعإ - يوناهتلا ٢ ص ٩٦-٩٨

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ »١٧١« بارطضا ق نيبملا غالبلا

 عفريت } يتيطنستقلا هب دجتتسي يذلثا يدعاسلا ديمح يبآ ثيدح اذه : تلق

 للعلا هذه هنع عقري نل جاتحي هسفنب وهف ‘ رمع نيا ثيدح بارطضا هب

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو ء الوا هداتسإ خ يتلا

 توتو توتلاو

 : ةالصلا يف نيديلا ضبق تيدح فقو ةيضق : ةثلاثلا ةطقنلا

 2 ينيطنسقلا خألا هلاق امم بجعن اننإف ةلأسملا هنه مضخ ضوخت نأ لبقو

 درلا 2 انلق املتم يبونقلل لوقت : لوقي ثيح ء ةيضقلا هذهل هشاقن هيادب

 .هعفر حصي ال دعس نب لهس ثيدح نأ ضرفتل : عقرلا ةلأسم 2 هيلع

 تبثي ملأ : يبونقلا خيشلل انلاؤسف...ًايرطضم لئاو ثيدح نآ اضيأ ضرفنلو

 ١١ ٧". حيشلا دنع باوجلا ؟ نيثيدحلا نيذه ريغ

 : كيلع باوجلا يبوتقثا خيشلا يفكاس
 نيثيدحلا نيذه 2 شاقنلا مل لءاستت مل فيك كنم بجعأ يتإ : لوقاف
 نيذه ةناكم ام كفلسو كسفن لأست ملأ ؟ضبقلتا ثيداحأ نم امهريغ نود

 ؟ ضبقلاب نيلئاقلا دتع نيثيدحلا

 رجح نب لئاو ثيدحو يدعاسلا دعس نب لهس ثيدح نودعي كفلس نا
 نم حصأ امهو 0 ةالصلا ج ضبقلا ةلأسم 2 مهت ةدمعلا امه يمرضحلا

 لحارمب امهتود يه ضبقتنا ثيداحأ ةيقبو ، لوعملا امهيلعو بابلا 2 امهريغ

 ناك ولو هب نوحمسي الل لب 0 اذه كضارتقا كل نوملسي ال كبهذنم لهأف

 . برطضم : حيحصلاو اطخ اذهو 4 ًايرطضم لئاو ثيدح نأ : لاق / ٩ ص ضارتعالا ةلاسر ١)

     



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٧٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نولدتسي ام لوأ تدجول مكئاملع ةبوجا خ ترظن ول تناو اا ضارتفا درجم
 يتلا ثيداحألا نم ائيش امهعم نوركذي ال لب ‘ ناثيدحلا ناذه امه هب

 .ايتفلاو ةرظاتملا قوس 2 لالدتسالل اهتيحالص مدعو' اهراوع نوملعي

 . اذه كبسحو

 اهنم اضعب ىرتس ب ضبقلا ةلأسم 2 ةتباتلا ثيداحألا نع كلاؤس نع امأو

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ - شاقنلا لالخ

 وهق ' ثيدحلا ةحص لوح تسيل يبونقلا خيشلا ةشقانمو : كلوق نع اماو
 ... هتحصي رتم كش نود نم (   (١)

 كربخأ له 6 كريغ اهب رفظي مل يتلا ةدئاقلا هذهب تيتأ نيأ نم : كل لوقاق

 ماق نإو ؟ هتبوجأو هبتك ضعب 2 اهتدجو له ؟ كلذب يبوتقلا خيشلا

 . ىوعدلا هنه قدص ىلع ليلدلا نع كلأسو كبهذم عابتأ دحا كيلا

 ةدئافلا هنه لتمب ترفظ تتك ولو ؟ اهنيح هت لوقتس امف اهرشني ىتح

 كنيب ء تاهيهق )ه كمصخ ىلع اهب لدتست وأ اهرهظت الو اهكرتتس لهف

 . داتقلا طرخ تيعدا ام نبيو

 " أطوملا فارطأ " 2 ينادلا اهركذ يتنا ةلعلا يبونقنا خيشلا ركذ مدع لهو

 ؟ دانسإلا اذه ةحصب لوقي هتأ ىلع كليلد

 !) يتيطتستقلا نمحرلا دبع ابآ اي كقرع 2 ىوعدلا هذه يمست اذامق

 يذلا ثيدحلاب احرف ريطي ناسنإلا لعجت يتلا يه داتسإلا ةحص له مث

 : ثيدحلا انهٹ شاقتلا كيلإف . لاوقألا هيف تددعتو ةملكلا هيف تفلتخا

١ 

     "( ص ضارتعالا ةلاسر ١



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ١٧٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : شقانملا ثيدحلا صن

 مزاح يبآ نع ب كلام نع ى ةملسم نب هللا دبع اتثدح : دعس نب لهس ثيدح

 ىنميلا ديلا لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك " : لاق ‘ دعس نب لهس نع

 ىلإ كلذ يمني الإ هملعا ال : مزاح وبأ لاق " ةالصلا 2 ىرسيلا هعارذ ىلع

 ') " يمتي لقي ملو ب كلذ ىمتُي : ليعامسإ لاق ى () يبنلا

 : طاقن يف نوكت تيدحلااذهل انتشقانمو

 يق يتادلا اهركذ يتلا ةلعلاو هعقر مدعو تيدحلا فقو ةيضق : ىلوألا ةطقنلا

 : "أطوملا فارطأ"

 اهركذ يتلا ةموعزملا ةاعلا " اهنأب ينيطنسقلا اهنع لوقي يتلا ةلعلا هذه

 دق ءاملعلا نأ ىلإ لصتل اهقرطت نأ سأب ال ، " أطوملا فارطأ " 2 يتادلا

 لب ثيدحملا نع ةلخلا هذه ءافتنا ىلع اوعمجي ملو . كلذ خ اوفلتخا

 . مئاق فالخلا

 ةيحجرا نم ليق ال ضقنتلا ماربإ " 2 يطيقنشلا رضخلا دمحم لوقي

 : لاق ينادلا اهركذ يتلا ثيدحلا انه ةلعل هركذ دنع " ضبقلا

 باوجب هنع يجا : امهدحا : نيهجو نم لولعم اذه يراخبلا ثيدحو "

 فارطأ " 2 ينادلا لاق : لوألا هجولا . هنع بجي مت : يناتلاو ! هيف شودخم

 ..... مزاح يبآ نم نظ هتألةلولعم ثينذحلا اذه : " أطوملا

: .. . . ١١ 
 ١ مقرب " حيحصلا " 2 يراخبلا هاور ) ٧٤٠ ( : باب : رفسلا 2 ةالصلا رصق باب 2 " أطوملا " 2 كلامو

   : ةالصلا 2 ىرخألا ىلع امهادحإ نيديلا عضو .

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٧٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يراخبلا لوق نأ : وه لالعإلا يهجو نم هنع بجي مل يذلا : يتاثلا هجولا

 نأ نييبت هب دصق " كلذ يمنّي لقي ملو ىمني : ليعامسإ لاقو " : قباسلا

 مامحلا همع نباو هلاخو هخيش نع ثيدحلل سيوأ يبأ نب ليعامسإ ةياور

 % لاق ؛ الصتم ال السرم ثيدحلا نوكل ةديفم : - ىلاعت هللا همحر - كلام

 ظفلب ميملا حتفو هلوأ مضب وه " كلذ ىمني" : ليعامسإ لوق " حتفلا "

 نوتلا نوكسو هلوأ حتفب يهو ‘ يبنعقلا ةياور يفنملا وهو يناتلاو ‘ لوهجملا

 نوكيف نأشلا ريمض " هملعأ ال " 2 ءاهلا ليعامسإ ةياور ىلعف 6 ميملا رسكو

 ريمضلا يبنعقلا ةياور ىلعو 6 هل هامن نم نيعي مل مزاح ابأ نأل ، السرم
 هذه ىلع سيوآ يبأ نبا ليعامسإ قفاو دقو : لاق ؛ لصتم وهف هخيش لهسل

 ها ." بئارغلا " ينطقرادلا هجرخأ اميف ديعس نب ديوس كلام نع ةياورلا
 ثيدحلا يتياور ىدحإ نأب ضبقلا هبهذم يذلا رجح نبا نم حيرصت اذهف

 هب طقس لامتحالا هقرطت اذإ ليلدلا نإف 8 هلالعإ إ يفاك وهو 0 ةلسرم

 . لالدتسالا

 . هنم قثوأ هنوكل ليعامسإ ةياور ىلع ةمدقم يبنعقلا ةياور نإ : ليق اذإو

 لك ىلعو ! ديعس نب ديوس ةياورب تدضتعا ليعامسإ ةياور نأ : وه باوجلاق

 ... ليعامسا ةياور ىلع يبتعقلا ةياور ميدقت هليزي ال لاسرإلا لامتحا لاح

 ىلع يراخبلا عالطا نم كل رهظ امبو : تلق ...[ يطيقنشلا لاق نأ ىلإ ]

 ىلع علطا ول هنأ ملعت ، هاوس ضبقلا 2 اثيدح وري مل يذلنا ثيدحلا لالعا

 يورملا ثيدحلا 2 هركذ يذلا لالعإللا نم ملاس ‘ ضبقلا 2 حيحص ثيدح

 يذلا كتلنام ثيدح كرتو ، هيلع رصتقاو هدروأل كلام مامإلا قيرط نم

   ةدشو هرحبت عم كلام ثيدح ريغ وري مل هنأ ثيحو لالعإلاب هيف حرص



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٧١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لدأ اذهو ، هنم هدنع ىوقأ اثيدح دجي مل هنأ ملع ‘ ثيدحلا ىلع هعالطا

 نم ملاس حيحص ثيدح هيف دجوي مل ضبقلا نأ نم هانمدق ام ىلع ليلد

 .'٧ها .باوصلل قفوملا هللاو نعطلا

 يبتعقنا ةياور طبض خ فالخلا " حتفلا " غ ركذ رجح نبا ظفاحلا نأ ىلع

 نونلا نوكسو حتفلاب - " يمتّي " وأ ‘ لوهجملل ءاتبلاو مضلاب " ىمنُي " له

 2 هانطبض يذلاف " : فالخلا هيف ركذ يذلا هيبنتلا 2 لاقف - ميلا رسكو

 4 يبنمقلا ةياور مضلا لملق ‘ يثالتلا نم هلوأ حتفب يبنعقلا نع يراخبلا

 .ا" ".ملعأ هللاو أطوملا

 ليعامسا ةياورل ةقفاوم ثيدحلا اذهل يبتعقلا تاياور ىدحإ نوكت اذه ىلعو

 يراخبلا ةياور ىلع اهطبضو اهرمأ اهب ىوقتيو اهب دضتعتف ، سيوأ يبأ نبا

 . يبتعقلا نع

 ديوس ةياور ناتياور اهدضمت "كلذ ىمني " سيوأ يبأ نبا ليعامسإ ةياورف

 .أطوملا خ هسضت يبتمقلا ةياورو \ ديعس نبا

 لب } ءيش اهدضمي ملف " كلذ يمتّي " يراخبلنا دتع يبنعقلا ةياور امأ

 .اهدعب ليعامسإ نع هركذ امب يراخبلا اهتهوأ

 . ( ةدئاقلا فيرصتب ) ٢٩ - ٣٢ ص ضتقتلا ماربإ - يطيقنت +رر(٧)

 ٢٦٢ ص ٢! ج يرابلا حتف ينالقسعلا (٢)

  

     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٧٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نبا رمع ويأ ظفاحلا صن اذلف ..." : " لصفلا لوقلا " 2 دياع دمحم لاق

 .'» ". الإ سيل لهس ىلع فوقوم رثألا اذه نأ ىلع "يصقتلا " ربلا دبع

 ثيدحلا انه عفر تابثإ ىلع سنأتسي رجح نبا نأ هنم بجعي امم هنإو

 دوعسم نبا ثيدحب ى (آق) يبنلا "رمؤن انك " يباحصلا لوق خ رمآلا نوكو

 : " حتفلا " 2 رجح نبا لوقي ثيح 6 هيدي ضبق 2 (ادن)

 هب ستأتسي ءيش 6 نكسلا نب حيحصو يئاسنلاو دواد يبأ ننس خ درو دقو..."

 اعضاو (ةثلي) يبنلا ينآر " : لاق دوعسم نب نع يورف ى رومأملاو رمآلا نييعت ىلع

 هدانسإ " ىرسيلا ىلع ىنميلا عضوو اهعزنق ىنميلا يدي ىلع ىرسيلا يدي

 : انتمو ادنس لولعم ثيدحلا اذهو ."" " ن

 نبا لاق امك ٨ لوهجم وهو : نايرثا نب راكب نب دمحم هيفف : هدنس للع امآ

 سلدم وهو : ريشب نب ميشه هيفو : " نازيملا " 2 يبهذلا كلذ ححصو مزح

 . "بيرقتلا " 2 رجح نبا لاق امك ! يفخلا لاسرإلاو سيلدتلا ريتك لب

 الو يوقب سيلو فيعض وهو : هتفآ وهو بنيز يبأ نب جاجحلا اضيا هيفو

 . ئطخيو لب ظفاح

 وهو : يطساوتا قاحسإ نب نمحرلا دبع : ثيدحلا اذه قرط ضعب كو

 وهو دوعسم نبا ىنإ بسني نأ هيف يتلا ةديدشلا ةراكتلا هيفكت : هنتم للع امأ

 . يلصي فيك فرعي ال هنآ مهدنع ىوتفلا عجرمو ةباحصلا ءاملع نم

(١ 
 ٣٠ ص ضتنلا ماربإ - يطيقنشلا رظنا / ١١٠ ص لصقلا لوقلا- دياع دمحم

   ٢٦١ ص ٢! ج يرابلا حتف - ينالقسعلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٧٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ال دوعسم نبا ثيدحي دعس نب لهس ثيدح عقرل رجح نيا سانتئتساق

 هفعض ليلد اذه - ليق دقو - لاقي دق لب ‘ تبتي مل ثيدحلا ماد ام ميقتسي

 .ا" ثيدحلا اذهب هنرقب افعض هدازو هفقوو

 : " نورمؤي سانلا ناك ' يباحصلا لوق ه

 هذه 2 ءاملعلا فالخ 2 لخدن نأ لبق هيلإ رظنلا تفلي نأ يغبني امم نإ

 ىلإ بسني هارت ‘ ةيضقلا هنهل هتشقانم دنع ينيطنسقلا خألا نأ ‘ ةيضقلا

 تارابعو مهتلاب قشرلاب ذذلتلا 2 لحفتي هارتو ، هريغ مالك يبوتقلا خيشلا

 لوقي ةراتف ں هتجح ةيوقتل هسفنل هلحتني ابهذم اهاري يتلا صاقنتسالا
 ىلع يخأ كيلإ مكحلاف " لوقي ةراتو " يبونقلا سيلدت ىلع يخأ فقتس "

 سيبلتلا هنأ مأ " ةرات لوقيو " ملعلا لهأ نع لقنلا 2 هتنامأو يبونقلا ةهازن

 لوقيو " ءاملعلا لاوقأل فيرحتلاو سيلدتلا وه يل حجرت يذلاو ؟ سيلدتلاو

 اهب يتأي يتلا تارابعلا هذهف 6 هرخآ ىلإ " فرحو سلد يبوتقلا خيشلا انهف "

 هللا لأستو ، يملعلا دقنلاو ةرظانملا قوس خ نزو اهل سيل 6 ليزهلا هشاقن

 . ةيفاعلاو ةمالسلا

 نع هلقت ةنامأ نيم بجعت نَمو ' سانلا ىلع سبليو سلدي نَم ابيرق ملعنسو

 . اهيلئاق ريغ ىتنإ لاوقألا ةبستو ءاملعلا

    . اقحال هعضوم 2 ليصفتلا نم ءيشب ) هن) دوعسم نيا ثيدح ةشقانم يت اتس - ه2؛۔ ,إ >إ۔ .(



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٧٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : كلوقب صوصت نم يبونقلا خيشلا ىلإ هتبسن ام نأ خألا اهيأ ملعا

 بيطخلاو يليعامسإلا ركب يبأو ينطقرادلا ىلإ يبونتقلا خيشلا بسن دقل "

 حرش ٨ يوونلا لاقف : اضيأ يبونقلا حيشلا لاقو ...! كلوقو 1...'""يدادغبلا

 مل فيكف مزاح وبأ هب مزج ولو ًاعوفرم نوكي الف ! لوقلا اذه ىلعو : ملسم
 . هب مزجي

 رثألا اذه نأ ىلع يصقتلا خ ربلا دبع نبا رمع وبأ ظفاحلا صن اذلف

 .ا" "... الإ سيل لهس ىلع فوقوم

 اهضعب متختو ‘ يبونقنا خيشلا ىلإ اهبسنت اهريغو صوصنلا هنه لك

 ىتدأ نود ‘ همالك نم اهنأ ادكؤم 4 يبونقلا خيشلا مالك ىمتنا : كلوقب

 نآ اندجول صوصتلا هنه ةقيقح ىلإ انيتأ ولو ، قيقدتو ربس لقأ الو ققحت

 هكمب ةيكلاملا يتفم - دباع دمحم خيشلا مالك اهيف لقني يبونقلا خيشلا

 . هصقو هصنب " لدسلا ةتس دييات % لصفلا لوقلا " هباتك خ - ةيمحملا

 درلاب هب لاق نم ىلع درتو 7 هلئاقت هوزعتو لقتلا اذهل نطفتت نأ كيلع ناكف

 تخألت ةلباق ةيملع ةلأسم اهنأ ىلع : نازتالاو مارتحالاب خمضملا يملعلا

 ةيبهذم ةيساسحب اهذخأت نأ ال رظتنا تاهجو قافتا اهيف مزلي الو 0 درلاو

 . ناعتسملا هللاو كربم ءارآل اهفسم تاضارتعالا مكلت ىلع درلل ىدصتتو

١١ 

 ص ضارتعالا ةلاسر ١٠١٠ ص و ١٦

   ٢. ص ضارتعالا ةلاسر ١٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٧٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 " لصفلا لوقلا " هباتك نم دباع دمحم خيشلا مالك نم ءاج ام لقنأسو

 : لوقي ثيح

 نأ نم - حتفلا خ رجح نبا - هركذ ام نأو ، دوجوم فالخلا نأ هيفو ... "

 هتفاضإب حرصي مل ولو دنسم " اذكب رمؤت وأ اذك لعفت انك " يباحصلا لوق

 نصحلا وبا لاقو ؛ مكاحلا هللادبع يبأ رايتخا وه .() يبنلا نمزل

 + ا مامإلاو بيطخلاو يتطقرادلا

 نإ : نييلوصألاو ءاهقفلاو نيثدحملا نم روهمجلا لاقو .ري ال فوقوم وه لب

 ث لعفن انك : لاقف هفاضأ نإو ' عوقرمب سيلف (لي) يبنلا نمز ىلإ هفضي مل
 . عوفرم وهف كلذ وحنو ٧ انرهظآ نيب وأ انيف وأ هنمز خ وأ (3لو) يبنلا ةايح

    

 ..... ه مؤ اذإ فكت , مزاح وبأ هب ؤ اعوقرم ثنحلا

 امدنع مهو 2 ينيطتسقلا عقو يذلاو يبوتقلا خيشلا هلقت يذلا صنلا اذه

 ىمسي اذامف ، يقيقحلا هلئاق ىلإ هبسني ملو ‘ يبونقلا حيشلا ىلإ هبسن

 لاوقألا ةبست 2 ةهازنلاو ، لقنتلا 2 ةيملعلا ةنامألاب دشانت نَم اي اذه

 ))؟ اهيلئاقل

 سد اميرلق ' كنم سيل هلعلف اذه كوهس خ رذعلا كل سمتلا الوأ تنكو

 خيشلا ىلإ تبسنو كيلإ تلقن يتلا صوصتلا هنه ىلع تتأ تددرف كيلع

 سأر عقرت نأ ديرت ردقتنم ثحابك كل يغبتي ال اذه عمو ‘ يبوتقلا

 ١) ص لصملا لوقلا _- دياع دمحم ٠ ١

  

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .١٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 كل سمتلا تنك كلذ عمو ؛ صوصنلا نم كسفنب ققحتت الأ كبهذم

 . تنرتنإلا نم كلقن نأ تركذ كنأو اميس الو رذعلا ضعب

 اهنأ كملع عم ؛ يبونقتا خيشلا ىلإ لاوقألا هنه ةبسن كدمعت يل ناب نكلو

 : ىبوتقلا لاق ..." : كشاقن ضرعم خ تلق امدنع كلذو 6 هريغ مالك نم

 يفق . هلاسرإو هداتسإ خ برطضا دقف : لصقلا لوقلا بحاص هنع لاق )

 ةداجح نب دمحم نع ديعس نب تراولا دبع ثيدحلا اذه ىور : بيذهتلا

 له بيذهتلاب -انه - يبونقلا هدصقي يذلا ام يردأ ال " : اذه دعب تلق مث

 باتك وه وأ -ىلناعت هللا همحر - رجح نبا ظفاحلل بيذهتلا بيذهت وه

 .'_" "..- ىلاعت هللا همحر - يزملا جاجحلا يبأ ظفاحلل لامكلا بيذهت لصألا

 ٠ ءاملعلا دحأ نع هلقن امنإو . هلقي مل ام خيشلاب ًرلت كنأ فيك رظناف

 همالك نم سيل وهو ! خيشلا ىلإ لوقلا اذه ةبسنو لقنلا انه يمست اذامف
 كسفن تيذآ امنإو ٨ ًائيش هرضي نل اذه نأ ملعاو ١١ كلذب كملع عم

 .اذه كلقتب

 ةشقانم هشقاتت مث خيشلا لوق لقتت نأ ‘ يملعلا شاقنلا نم عنامن ال نحنو

 . هيزنلا يملعلا شاقنلا دعاوق ىلع . ةيملع

 "فراجلا ناقوطلا " هباتك 2 يبونقلا خيشلا هركذ مالكلا اذه نا املع - ١٨١ ص ضارتعالا ةلاسر `"

 ٤٥٩ ص ٢ ق ٣ ح

'٦٢ 
   ص ضارتعالا ةلاسر ١١٩



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « »١٨١ بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ةيضقلا هذه يق ءاملعلا لاوقأركذ

 هعقر وأ هيلع دعس نب لهس ثيدح فقو يهو ةيضقلا هنه 2 ءاملعلا فلتخا

 . " نورمؤي ساتلا ناك " ظفلب هدورو كلذو ٧ () يبنلا ىلإ

 نيثدحملا نيب ىتح لب ! نييلوصألاو ءاهقفلا نم ءاملعلا نيب مئاق فالخلا نإ

 فالخ ال ":لاق هنأ يقهيبلا نع ينيطتسقلا هلقن امك رمآلا سيلو 0 مهسفنأ

 ١'. " ملعأ هللاو لقنلا لهأ نيب كلذ

 لاق ‘ يعقاشلاك ثيدحلا ءاملع نم فالخلا دوروب ضوقنم قافتالا اذهف

 نأ ىلع قافتالاب ربلا دبع نبا لوق لقن امدعب " رظتلا ةهزت " 2 رجح نبا

 رظن قافتالا لقن بو " : عوفرم كلذ نأب " اذك ةتسلا نم " يباحصلا لوق

 ركب وبأ عوفرم ريغ هنأ ىلإ بهذو 0 نالوق ةلأسملا لصأ 2 يعفاشلا نعف

 لهأ نم مزح نباو ، ةيفنحلا نم يزارلا ركب وبأو ، ةيعفاشلا نم 2ريصلا

 انرمأ ) : يباحصلا لوق كلذ نمو ...[ لاق نأ ىلإ ةلثمألا ركذو ]... رهاظلا

 ."" "...هلبق يذلا 2 فالخناك هيف فالخلاق . ( اذك نع انيهن وأ : اذكب

 : يباحصلا لاق اذإ " : " ملسم حيحص حرش " ةمدقم 2 يوونلا لاق

 اسأب نوري ال وأ ىرن ال انك وأ اذك نولعفي وأ نولوقي وأ لعفن وأ لوقن انك)

 وه لب اعوفرم نوكي ال يليعامسإلا ركب وبأ مامإلا لاقف هيف اوفلتخا (اذكب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب لصف خ فوقوملا مكح ركذنتسو فوقوم
 نمز ىلإ هفضي مت نإ لوصألاو هقفلا باحصأو نيتدحملا نم روهمجلا لاقو

 ١٢ ص ٢ ج حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا " هباتك رظنا / ٢٦١ ص ٢ ج يرابلا حتف - ينالقسعلا ٧
1 ٢ 

 ص رظنلا ةهزت _ ينالقسعلا ٧!١٦- ١٣٠/ ج " ثيغملا حتف " 2 يواخسلا لوق رظتا ١ ص ١!١ دعب

 .ها " امهيق فالخلا توبث قحلاو " : لاق قافتالا مهتياكح

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٨١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هفاضأ نإو . فوقوم وه لب عوفرمب سيلف - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر

 وهو وأ هتمز 2 وأ - ملسو هيلع هللا ىلص -يبتلا ةايح 2 لعفت انك لاقف

 حيحصلا بهذملا وه اذهو عوفرم وهف كلذ وحن وأ انرهظأ نيب وأ انيف

 هعالطا رهاظلاف - ملس و هيلع هللا ىلص - هنمز 2 لعف اذإ هناف رهاظلا

 ... عوفرم كلذو - ملسو هيلع هللا ىلص - هايإ هريرقتو هيلع

 (اذك ةنسلا نم) وآ (انك نع انيهن) وأ (انكب انرمأ) يباحصلا لاق اذإ امأو

 نوتفلا باحصآ نم ريهامجلا هلاق يذلا حيحصلا بهذملا ىلع عوفرم هلكق

 .)".. فوقوم ليقو
 هنهق 0 يووتلا مالك خ َفَرَحو َسنَد يبونقلا خيشلا نأب ينيطنسقلا لوق اما

 خيشلا وهو - لقانلا مالك نيب هقيرفت مدع ببسب هيلع تلطتا 6 ةلطاب ىوعد

 روكذملا صنلا نظف - دباع دمحم خيشلا وهو - صنلا بحاصو - يبونقلا

 . اهيلإ نوعدي يتلا لقنتلا ةنامأ هذهف 6 يبونقلا حيشلا مالك

 لوقلا انه هيلع سبتلا دق يكلاملا دباع دمحم خيشلا نإ لوقن نحن امومع

 نأ اميس الو ، مهولا نم ملسي ال رشب وهو ی صوصتلا ضعب هيلع تطلتخاف

 هفسيق ضرتعم موقي نأ كلذ ىتعم سيلو 6 ةيضقلا 2 ةهباشتم صوصنلا
 قافتالا ةياكحل ملسي ال كلذ عمو ‘ ححصتو شقانت ةمولعم يه امنإو 3 هيأر

 ركذي مل اذهلو ‘ روهشم دوجوم فالخلا لب ‘ كلذ 2 اهنوركذني يتلا

 هباتك انكو ,/ ( ةدئافلل ليلق فيرصتب - ةمدقملا ) ٥٤ -٥٥ ص ١ ج مل حرش - يوونلا 0

   . ٧٦١ ص " قئاقحلا بالط داشرإ "

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4١٨٣ » بارطضا اق نيبملا نابلا

 فالخلاخف ! ريهامجلا لوق هنأ ركذ ىلع رصتقا امنإو 6 قافتالا ةياكح يوونلا

 . كلذ 2 فورعم دوجوم اذإ

 لخد ال ةتحب ةيثيدح ةلأسم هنه نأ نم ينيطتسقلا مالك هب يحوي ام امأو

 : لوقي ثيح طقف ثيدحلا لهأل اهيف مكحلاف . اهيف نييلوصألاو ءاهقفلل

 دتع نييلوصألاو ءاهقفلا ضعب مالكب رثأت دق يبونقنا خيشلا نأ رهظيو ..."

 عقاولا ىلع ال يقطتملا يلقعلا زيوجتلا ىلع ءاتب- غيصلا ضعب 2 مهكيكشت

 امنإو لي هللا لوسر وه سيل الثم يهانلاو رمآلا نوكي نآ لامتحاب - يثيدحلا

 ةبست ةحص ضرق ىلعو ..[ مالك دعب لاقو ] ..ءاملعلا وأ ةمئألا ضعب مه

 عوجرلا يغبني ةيثيدح ةعانص هنهف..ءاهقفلاو نييلوصألن فقولاب لوقلا

 .") "..داقنلا ةمئألا نم ثيدحلا لهأ مهو ي صاصتخالا لهأل اهيف

 لهأ ىلع ةلأسملا هنه 2 مالكلا رصق ذإ بيجع هيلإ بهذ يذتا بهذملا اذهو

 لبق ةيلوصأ اهنأ ةفورعم ةروهشم تاذلاب ةلأسملا هنه نأ عم ‘ طقف ثيدحلا

 هذه ( ىهتنت وأ رمؤن انك ) لاق اذإ يباحصلا : ةلأسمف 3 ةيثيدح نوكت نأ

 ثحبتو الإ ليبقلا اذه نم هيف ثيدح ءاج نإ امو 8 ةروهشم ةيلوصأ ةلأسم
 ىلع عالطا ىندأ هل ناك نم هفرعي اذه ‘ لوصألا بتك نم ةلأسملا هذه

 وهو 6 لوقلا اذه لوقي نأ لجرلا انه بيجع نمق ‘ ثيدحلاو لوصألا بتك

 بتك ىلإ عجر ولو 7 ةلأسملا هنه 2 ملكت نمم ملعلا لهأ نم دحا هلقي مل

 ةمدقم 2 نييلوصألا لاوقأ دجول حلطصملا بتك ضعب وأ ثيداحألا حورش

 ۔۔ب, د ١)
 ١٢ ص ضارتعالا ةلاسر

    



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ٨١؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةيثيدح ةلأسم هنه نإ : نوثدحملا لاق لهف 6 نبثدحملا بتك خ ةلأسملا هنه

 .") اهنع نييلوصألا مالك اوصقأو

 لهأ ةياكح ركذي ام ابلاغ لئاسملا هنه 2 يوونلا مالك ىلإ عجر ول هنأ ىلع
 : يووتلا لوقي الثم ةلأسملا هنه يفف 7 ءاهقفلاو نيثدحملا هركذ دنع لوصألا

 .'" "... لوصخلاو هقفلا باحصأو نيثدحملا نم روهمجلا لاقو "

 ثيدحلا باحصآ نم ريهامجلا هلاقو ! لمعلا هيلع يذلا حيحصلاو " : لوقيو

 ."" "... لصتم هنأ لوصألاو هقفلاو

 يققحمو ملسمو يراخبلاو ءاهقفلاو نييلوصألا ةقيرط حيحصلاو " : لوقيو

 .ا "... لاصتالاو عفرلاب مكحي هنأ نيثدحملا

 ةربع الف ،ءاملعلا نع كلذ حص اذإو نييلوصألا مالكب نودتعي ءاملعلا دجتف

 . مهريغ لوقب

 صوصنلا ضعب لقنأسو :ةيضقلا هنه 2 اوفلتخا دق نويلوصألاو نوثدحملاو

 . قيفوتلا هللابو لاثملاو راصتخالا ليبس ىلع

 تكنلا / ( عوطقملا : باب ) رجح نبا ظفاحلل " حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا " باتك / الثم رظنا ١
 / يقارعلل ثيغملا حتق / رجح نبا ظفاحلل رظنلا ةهزن " باتك / يشكرزلل حالصلا نبا ةمدقم ىلع
 . يواخسلل ثيغملا حتق

 ٥؛ ص ١ ج ملسم حيحص حرش - يوونلا "
 ٢. ص يطويسلل - يوارلا بيردت / رظنا !١٧ ) نعتعملا - لضحملا باب ( .

 موي 2 يتلا ةعاسلا - ةعمجلا ةالص : باب ) ٤٠٤٤- ٤٤٥ ص ٣ ج ملسم حيحص حرش - يوونلا 3

   . ( ةعمجلا



  

 نيديلا ضبقو قر ثيداحأ « ٨١ه » بارطضا اق نيبملا البلا

 نم لصف 2 ءاملعلا فلتخاو ...": " يسخرسلا لوصا " 2 يسخرسلا لاق

 (اذك نع انيهت ) وأ (انكب انرمأ ) لاق اذإ يباحصلا نأ وهو : سنجلا اذه

 رمأب رابخإلا قلطملا اذه نم مهفي ال هنأ اندنع بهذملاف : (اذك ةنتسلا)وأ

 : ميدقلا 2 يعفاشلا لاقو . هللا لوسر ةنس هنأ وأ -مالسلا هيلع -هللا لوسر

 كلذ ىلإ فرصني ال : لاق ديدجلا بو ‘ قالطإلا دنع كلذ ىلإ فرصني

 ك لاق ىتح ءاسؤرلا وأ نادلبلا ةتس دارملا نوكي نأ لامتحال نايبلا نودب

 ةنس دارأ امنإق : اذك اندلبب ةتسلا - هللا همحر - كلام لاق عضوم لك

 2 انتجحو ...[ لاق نأ ىلإ ] ...ةنيدملاب افيرع ناك وهو لالب نب ناميلس

 امك - مالسلا هيلع - هللا لوسر ريغ نم ققحتي يهنلاو رمالا نأ كلذ
 هنإف ظفللا انه اوقلطأ اذإ مهنأ نيبتي انهبف ...[ لاق نأ ىلإ ]... هنم ققحتي

 تبثي ال لامتحالا عمو .اصن () هللا لوسر ىلإ ةفاضإلا مهدارم نوكي ال
 ١". ".ليلد ريغب نييعتلا

 ةغيصلا ينبي نأ : ةعبارلا ةبترملا " : " طيحملا رحبلا " 2 يشكرزلا لاق

 نم هيلإ قرطتي انهف (اذنك نع انيهن) وأ (انكب انرمأ) لوقيف لوعفملل
 ضعب يمهاتلناو رمآلا نوكي نأ ديريو (رمأو لاق)ل قرطتي ام تالامتحالا

 فرصو ةجح هنأ ةمئألا رثكأو يعفاشلا هيلع يذلاو ، ءارمألا وأ ءافلخلا

 رابجلا دبع لاق هبو -ملسو هيلع هللا ىلص -يبتنا وهو رمألا هل نم ىلإ لعفلا

 نيمرحلا مامإو يليعامسإلا ةريصلا ركب وبأ فلاخو ، يرصبلا هللا دبع وبأو

 ةقاضإ اوعتمو ث دادغب ةيكلام رثكأو ةيفتحلا نم يزارلاو يخركلاو ءانم

١ 
 ١١ ج يسخرسلا لوصا - يسخرسل ١ ص ٢٣٨٠ - ٣٨١

  

   



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٨٦١« » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لمتحي هنأل لعافلا ةيمست مدعل - ملسو هيلع هللا ىلص -يبتلا ىلإ كلذ

 نأ ناطقلا نب نيسحلا وبأ ىكحو 8 لامتحالاب هيلإ فاضي الف اعطق هريغ

 هنأ ىلع ميدقلا بو ، عوفرملا مكح خ سيل هنأ ىلع ديدجلا خ صن يعفاشلا
 نبا ىكحو . فقولاب اثلاث الوق يناعمسلا نبا ىكحو . هنايب يتأيسو عوفرم

 نا نيب ليصفتلاب اعبار ًالوق : " لوصألا عماج " ةمدقم خ يرزجلا ريثألا
 نم جرخيو 6 هريغ هيلع رمأتي مل هنأل عوفرمف قيدصلا كلذ لئاقلا نوكي
 نم هلئاق ناك نإ " ماملإلا حرش " 2 لاق هنإف سماخ ديعلا قيقد نبا مالك

 وه رمآلا نأ ةيوق ةبلغ نظلا ىلع بلغيف ةعبرلا ءافلخلاك ةباحصلا رباكأ
  
 نب ذاعمو تباث نب ديزو دوعسم نباك ةباحصلا ءاملع مهانتعم .و ‘ لوسرلا

 نباو ةريره يبأو ستأك هتمزالمو يبنلاب همامإ رثك نم مهاتعم بو ‘ لبج

 ةباحصلا داحآ نم كلذ لتم نع ديعب وه نمم ناك نإو 6، سابع نباو رمع

 مهدالب ىثإ نودوعي مث هيلإ نودفي وأ 5 () هللا لوسرب مهقاحتلا رخأت نيذلا
 ١". "...ىهتنا . يوق مهيف لامتحالا نإف

 ريق 2 رمخلا 2 فالخلا 2 مهمالك دعب : " يوارثا بيردت " 2 يطويسلا لاق

 - قيدصلا ريع 2 يآ - هريغ 2 فقولا ديؤيو : تلق " : لاق قيدصلا ركب يبآ

 تعمس : لاق . يسودسلا ةلظنح نع " فتصملا " إ ةبيش يبآ نبا هجرخأ ام

 مب نيب قدي مث ‘ هترمث عطقيف طوسلاب رمؤي ناك " : لوقي ‘ كلام نب ستأ

     ؛٢٣ ص ٣ ج طيحملا رحبلا - يشكرزلا )١)

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٨٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نامز 2 : لاق ؟ اذه ناك نم نامز 2 : ستأل تلقف } هب برضي مث 6 نيرجح
 .() ". باطخلا نب رمع

 .لمتحم ثيدحلاو } ءاملعلا نيب ادوجوم فالخلا ىرت لاح لك ىلعو
 الو ‘ ةجح هب موقت الف لالدتسالا هب طقس لامتحالا هقرط ىتم ليلدلاو | :

 . نيتدحملا دنع فورعم وه امك فوقوملا 2 ةجح

 ثيدحلا اذهب تخألا مدع حجرت يتلا بتاوجلا ضعب كاته نأ ىلع

 )٢(, يلاتلاك يهو . ةرصتخم ةلمجم اهركذنس

 : ليعامسإ لاق : هركذ دعب هلوقب فقولاب هنالعإ ىلإ يراخبلا راشأ -ا

 . ديعس نب ديوس ةياورب تدضتعا ليعامسإ ةياورو ، يمنّي لقي ملو ىمني
 . اقباس انركذ امك " اطوملا " 2 يبنعقلا يتياور ىدحإب تدضتعا كلذكو

 اذهو 6 خسنلا ىلع لدي هنإف هاور ام فالخب لاق اذإ ثيدحلل يوارلا نإ -آ

 ةهاركب لوقي كلامو 6 يراخبلا ذخأ هنعو "أطوملا " غ كلام هاور ثيدحلا

 نع فيلأتلا 2 ةرخأتم (ةتودملاو ) لدسلا بابحتسابو ( ةتودحلا خ ) ضبقلا

 . يملعلا هجاتنو كنام ماكحأ نايب اهيفو ، (اطوملا )

 .هناش نم نهوي هل يوارلا وهو ثيدحتلا اذه ىضتقمب لمعلا كلام كرت -

 ١٤٤ - ١٤٥ ص يوارلا بيردت - يطويسلا )

 . ثيدحلا اذهل خستلا دوجو نم هاري ام 2 يكلاملا اكلا حيشلا هلاق امم اهتفضا طاقتلا ضعب هذه )
 ثاكلا خيشلا طاقن ىلع فوقوللو ةدئافلا متتل حرشتاو طاقتلا ضعب اهيلإ تفضاو اهتنم اضعب تلقنو

 ١١ -٠١؛ص لدسلا ةنس دييأت غ لصفلا لوقلا يكلاملا دباع دمحم /رظنا ‘ ثيدحلا اذه خسنب لئاقلا

  .( ميق يكلام باتك وهو )



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ١٨٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 مامإلا وهو - هل يوارلا لمع كرتب هلالعإو ثيدحلا اذه خسنب لوقلا -

 ريغ ث نيديلا عفر 2 رمع نبا ثيدح لالعإب لوقلا ريظن وهو - كلام

 ةريبكت ك عفرلاب الإ لمعي ال كلام تيح : عفان قيرط نم مارحإلا ةريبكت

 ."ةنودملا " 2 امك طقف مارحإلا

 : ضبقلا يف دعس نب لهس ثيدح خست ةيضق

 نب لهس تيدح خ دراوتا ةالصلا 2 نيديلا ضبقل نبعنتاملا ءاملعلا ضعي دافأ

 يباحصلا لوقل عفرلاب هيلع اومكح ءاوس ؛هخستب لوقلا ى يراخبلا دنع دعس
 يتلا ةقباسلا للعلا كلت ىلإ ةفاضإ هنهو 6فقولاب وأ (ىهنن وأ رمؤت انك)

 . هيف
 . كلذل لمتحم هنأ يتعي " : " لصفلا لوقلا " غ دباع دمحم حيشلا لاق

 : نيلئاقلا ةيفنحلا دنع ةجح هيف معن 6 هجوب ةجح هب موقت ال زئنيحف
 هب ةجحلا مايقب انلق ول انأ ىلع ، ةيكلاملاو ةيعفاشلل ًافالخ ةجح فوقوملا ناب
 : ةيكلاملا يرخأتم ضعب هلاق امك لوقن : ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع ىتح

 .') "... ةتالترومأبرصتلا ج 2اكلا خيشلا هديأو خوستم هتآ

 نبا ثيدح خ : " ضقتلا ماربإ " 2 يطيقنشلا رضخلا دمحم خيشلا لاق

 2 (...اذنك ةتسلا نم ) : يباحصلا لوق ) : هلوق نأ وه ..." ضبقلا 2 ريبزلا

 رم امك ٨8 ثيدحلا لوصأ لهأ دنع هيلع قفتم ريغ اذه ( عوفرملا مكح

 هنم مزلي الف . دعس نب لهس نع يراخبلا ثيدح ىلع مالكلا خ ىفوتسم
 .حستلا نم هل ًاعتام كلذ نكي مل همقر ىلع انعرف ولو 8 عفرلاب عطقلا

   ظ ص لصفل ١ لوقل ١ دي اع دمحم ١.



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٨٩١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ! ةديدع قرط نم دراو هنأل 4 عوقرم ريغ هنأ ال خسنلا وه امتإ اندنع ىعدملاو

 هنم ىوقأ وه امب هتضراعمل هانكرت امنإو ' هعفرب ملعلا اهعومجم نم لصحي
 لمع نم يتأي املو ؛ كلذ نم راثآلاو ثيداحألا هيلع تلد ام ًاخوسنم هنوكلو

 لعف امك هفالخب لمعو ضبقلا ثيدح ىور رييزلا نبا نوكو . ةنيدملا لهأ

 هلقن 2 همهوت وأ هدنع هخست ىلع لاد ة هنع نبتياورلا رهشأ 22 كلام

 ."".. هنع هعوجرو

 نب هللا دبع نم لك لاسرإ نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ امب انه مهمالك دياتو

 نباو بيسملا نباو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو يباحصلا ريبزلا
 . ريبج نب ديعسو نيريس

 لاق نسحلا نع ، نوميم نب فسوي نع ‘ عيكو انتدح : ةبيش يبآ نبا جرخا

 ليئارسإ ينب رابحأ ىئإ رظتأ يتاك " : ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر لاق :

 .'" " ةالصلا خ مهلئامش ىلع مهتاميا يعضاو

 . ديز نب رباج مامإلا بحاص وهو ‘ تبث ةقث مامإ يرصبلا نسحلا : لوقأ

 الإ يوري ال لب 6 ةقث نع الإ لسري ال هنأل : هليسارم ءاملعلا ضعب لبق اذهلو

 نع هوور اميق هنارقأ نع يوريو كلذكو ! تاقتلنا ةباحصلا مهو هلبق نمع

 خ ىعاري نأ دبال ثيدحتلا ًاجهنمو ةدعاق هسفنل عضو دقو ، ةباحصلا
 امك ء نانثا هب هثدَح نإ () هللا لوسر ىلإ ثيدحلا لسري وهف ‘ هليسارم

 مكح اهلو ةلوبقم نسحلا مامإلا ليسارم انهلف ؛ هسفنب كلذ ىلع صنت

,١ 
 ١ ص ضقتلا ماريإ - يطيقنشل ٦٠ - ٦١

٢٢ 
 مقر فتصملا - ةبيش يبأ نيا ) ٣٩٢٧ ( - لامشلا ىلع نيميلا عضو : باب .

     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٩٠ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 داقنلا ءاملعلا دنع رظن هيف كلذ فالخب ءاج امو 7 هتلادعو هتقثل عفرلا

 . هطسب لحم اذه سيل

 اهلبقف : نسحلا ليسارم 2 سانلا فلتخا " : "ديهمتلا " 2 ربلا دبع نبا لاق

 تثدح امير : لاق ديز نب يلع نع ةملس نب دامح ىور دقو ، نورخآ اهابآو موق
 ؟ديعس ابأ اي كثدح نم لوقاف . هب ثدحي دعب هعمسأ مث ' نسحلا ثيدحلاب

 .هب كتثدح انأ : لوقأف ! ةقث نم هتعمس دق يتأ ريغ يرد أ ام : لوقيف

 لاق : تلق نالجر هي يتثدح ام : لوقي نسحلا تعمس روصنم نب دابع لاقو

 .") ". ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نم يست ولو ، ةقث نع الإ ثدحي ال يرصبلا نسحلا مامإلا نأ ىرت تناف
 (;) هللا لوسر ىلإ ثيدحلا لسري هنأ : ةدعاق هسفنل عضو هنأو ‘ هتدح

 ةاعارم نم دبالق 6 نانثا هثدح نإ ( (ةلي) هللا لوسر لاق ) هلوقب : ةرشابم

 . هليسارم % كلذ

 نب لئاو ثيدح نم " هتتس " 2 دواد وبأ هاور امب ةدضتعم ةياورلا هذه نأ ىلع

 : دمحم لاق ... لئاو نب رابجلا دبع نع ةداحج نب دمحم هيوري يذلا رجح

 () هللا لوسر ةالص يه : لاقف ‘ نسحلا يبأ نب نسحلل كلذ تركذق

 .ا" هكرت نم هكرتو . هلمق نم هلعق

 ٧ ج ديهمتلا- ربلا دبع نبا ١ ص ٦٩١
   . ( ٧٢١ ) مقر دواد يبا نتس - دواد ويآ .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٩٦١ » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 : ضبقلا خست ىلع ةياورلا هذهي لالدتسالا هجو

 . مومذم هنأ ىلع حيرص حضاو ليلد ليئارسإ يتب رابحأ ىلإ ضبقلا وزع نإ

 رابحأ ةقفاوم () هتنس نم سيل ذإ ، خوسنم وهف ضبقلا نم ناك امف

 . () هنع العفو الوق مهتفلاخمي حيرصلا رمألا تيث لي : دوهيلا

 ' حتفلا " غ رجح نبا مالك دعب " ضقتلا ماربإ " غ يطيقنشلا خيشلا لاق
 . عرش هيف هيلع لزني مل اميف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ناك (ةي) يبنلا نا

 ىهن ‘ باتكلا لهأ هيلع ام فلاخي هنإف رمألا كلذ 2 عرش هيلع لزني امدعبو

 ةدبع بلغأ نمآو رشتناو برعلا 2 مالسإلا بلغ امدعب ةصاخ مهتقفاوم نع

 .'أ ناثوألا

 ضبقلا وزع نأ نم هانركذ اميف حيرص مالكلا اذه ..." : يطيقنشلا لاق

 هنأ : -رجح نبا يأ - هلوقل ‘ هخسنو همذ ىلع لاد ، ليئارسإ يتب رابحأل

 بحي راص برعلا خ مالسإلا ةبلغ دعب - ملسو هيلع ىناعت هللا ىلص -

 نيع وه اذهو 0 هرمأ نم رخأتملا وه اذه نأ ىلع لدف ، باتكلا لهأ ةقلاحم

 لا .. (٢) .

 لدسي ناك ( ٣٥٥٨ ) مقر ثيدح () يبتلا ةفص : باب ) ٦٤٧ ص ٦ ج حتفلا غ رجح نبا لوقرظنا :

 هنامز 2 باتكلا لها نأل هعرش فلاخي مل اميف يا : ءيشب هيف رمؤي مث اميف هلوق : لاق 4 ( هرعش

 املف ٧ ناثوألا دابع ةقفاوم نم هيلإ بحا مهتقفاوم تناكف ‘ لسرلا عئارش نم اياقبب نيكسمتم اوناك
 ها . باتكلا لهأ ةقلاخم ذئنيح - ملس و هيلع هللا ىلص - بحا ناثوألا دابع بلاغ ملسا

 ٥١ ص ضقنلا ماربإ - يطيقنشلا ا"

  

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٦١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : لاق ميهاربإ نب ديزي انثدح : لاق نافع انثدح : ةبيش يبأ نبا جرخأو

 .') " هيدي لسري ىلص اذإ ريبزلا نبا ناك " : لاق رانيد نب ورمع تعمس

 : ضبقلا خسنت ىلع ةياورلا هذهب لالدتسالا هجو

 صبقب نولئاقلا اهب ضرتعا يتلا تاياورلاو ةياورلا هنه نيب ضراعت ال ١-

 حصأ امهيأ 2 تسيل ةلأسملا ناف : ضبقلا ثيداحأ ىور هسفنب هنأ رييزلا نبا

 .خسنلا نم ًاعتام كلذ سيلف ٧ هنع ةتباث تاياورلا كلت تناك نإف ى تبثأو

 لخدي ضبقتنا ثيداحأ ىور نم وهو ضبقلل رييزلا نب هللا دبع كرت ٢-

 نأ ءاملعلا دنعو 7 ( هتياورت يوارلا لمع فالتخا ) ةيلوصألا ةلأسملا تحت

 . ةيفتحلا دنع لصا وه لب : اهل خسان وأ 0 اهب راضو هتياورل نهوم كلذ

 مف نم هعامسب كلذ لبق ضبقلا هدنع تبث ريبزلا نبا يوارلا ناك نإ ٣-

 هنأ اميو ‘ يعطق هقح خ ربخلا كلذ نإف ى هلعفي هنيعب هآر وأ (ةلق) هللا لوسر

 يعطق خسان دوجول الإ هكرتي مل هنأ كلذ لد هفالخب لعف هنأ هنع ءاج

 . هدنع

 لاق امك (;:ن) قيدصلا ركب يبأ نع ةالصلا ةفص نذخأ رييزلا نبا نأ ٤-

 . (لو) هللا لوسر ةالصب سانلا ملعأ ركب وبأو 0 ءاملعلا

 نب هللا ديبع نب دمحم انثدح " : " دادغب خيرات " 2 يدادغبلا بيطخلا لاق

 : نولوقي ةكم لهأ : لاق قازرلا دبع انثدح لبنح نب دمحآ انثدح ىدانملا

   ١. مقر فنصخا- ةبيش ييا نبا ) ٢٩٥٠ ( - هيدي لسري ناك نم : باب .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٦٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نيا اهذخأو رييزلا نيا نع ءاطع اهذخأو ‘ ءاطع نع ةالصلا جيرج نبا ذخأ

 ١". "...(ء) يبنلا نع ركب وبأ اهنخاوركب يبآ نع ريبزلا

 () هللا لوسر نأ لب 8 ةالصنا خ هيدي لسري ناك ركب ابأ نأ كلذ ىنعمو

 هللا لوسر ةالصل ةقفاوم ريبزلا نبا ةالص نل } ةالصلا . هيدي لسري ناك

 ."هننس " دواد يبأ دنع سابع نبا كلذب دهش امك ()

 نسحلا ةياور فالتخا 2 راج هلمعو رييزلا نبا ةياور فالتخا نم ليق ام ٥

 نم هنع يور امع عجر يرصبلا نسحلا نأ كلذ لديف ٠ هلمعو يرصبلا

 .""" هنع يور يذلا ضبقلا خسنت توبتل لاسرإلا ىلإ ضبقلا

 هنأ هنع يور ةنيدملا ءاهقف دحأو ليلجلا يعباتنا بيسملا نب ديعس نإ ٦-

 (ثه) باطخلا نب رمع كردأ نمم وهو . امهضبقي الو ةالصلا خ هيدي لسري

 فيكق 6 ضبقلا مدعو ةالصلا خ لاسرإلا هبهذم ناك اذإف .! هنع ىورو لب

 . رمع دعب امب كلاب امف ! هنع ىورو رمع كردأ دقو ةباحصلا رباكأ فلاخي

 ك لمعي يعباتل حمسي فيكف ، نيدلا ا هتدش رمع قورافلا نع فرع مث

 اممو اضيا رمع لعف نم لاسرإلا نأ كلذ نم ملعف ء ةنسلا فالخب هتالص

 وه امك ةنيدملا لهأ خ ارقتسم يقيو ى ةباحصلا دنع لمعلا هيلع رقتسا
 . كلام دنع نأشلا

' 
 . ( جيرج نبزيزملا دبع نب كلملا دبع : ةمجرت ) ٤٠٣ ص ١٠ ج دادغب خيرات يدادغبلا ا
" 

    ٦٣٢ ص ضقنلا ماربإ - يطيقتشلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 :٩؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هللا ناوضر - ةباحصلا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا ضعبل عبتتلا لالخ نم : لوقأ

 هنإف انريغ دنع هتوبثب ليق امو 6 مهنع تبثي مل اهلك دجت - مهيلع ىلاعت

 . مهيلإ ةبوسنملا تاياورلا ضعب للع اقحال نيبتس امك ! خوسنم
 رابك نم مهريغو ةريره يباو دوعسم نباو يلعو ركب يبأ نع يور امق

 . مهنع كلذ تبثي الف مهئاملعو ةباحصلا

 نباو ةريره يبأو دوعسم نباو يلعو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأف

 % لصخلا وهو لاسرإلا مهنع تبث لب ضبقلا مهنع تبثي مل مهريغو ريبزلا

 . ةالصلل مئاقلا ةلاح

 ةعماج 2 يكتاملا هقفلا سردم - كرابم خيشلا لآ ديمحلا دبع روتكدلا لاق

 ريرحت خ لضفلا يوذ فاحتإ " ميقلا هباتك 2 - ءاسحألاب لصيف كلملا

 : " لدسلاو ضبقلا لئاسم

 يفف ٨ لاسرإلا ىلع ةماع ةباحصلاو 8 نيدشارلا ءافلخلا نأ انل حضتاف ..."

 . مهريغو ةباحصلا رابك نع فورعملاو روهشملا وه () هللا لوسر ةنيدم

 يبأ نبا ىور دقف 0 بيسملا نب ديعس مهسأرو ‘ كلذ 2 عبت مهل نوعباتلاو

 . هلامش ىلع هنيمي ًاضباق َرُي مل هنأ : ديهمتلا خ ربلا دبع نباو ، ةبيش

 نع لئس ال لاق هتأ كلامب ادح امم ! لمعلا اذه ىلع ةنيدملا ءاملع اذكهو

 ؛ ةنيدملا لهأ دنع اهتابودتم نم الو . ةالصلا ننس نم يآ ؛ هفرعأ ال : ضبقلا

 ناضمر خ مايقلتا لوط نم يصعنا ىلع ةباحصلا دامتعا اضيأ كلذل دهشيو

 . ىصعتا ىلع دامتعالل اوجاتحا اذل ؛ نولدسي مهف

 ادهاجم نإ لب ، جيرج نباو ءاطعو دهاجم ! لدسلا اهتمئأ بهذمف ةكم امأو

   . ئفاكم فلاخم مهت ملعي ملو ، لامشلا ىلع نيميلا عضو هركي ناك



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١؛ه » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 ىلع هيدي ىدحإ عضو دق الجر ىارف مرحلاب فوطي ناك ريبج نب ديعسو

 يكملا مرحلاب نكي مل هنأ ىلع لدف : امهنيب قرفف بهذف ةالصلا 2 ىرخألا

 . اضباق يلصي نم

 نسحلاو يعخنلا ميهاربإو ‘ ريبج نب ديعس اهتمئأ بهذمق قارعلا و

 . ضبقلا ركنأ نم مهنم لب } لاسرإلا ىلع نيريس نباو يرصبلا

 .... لاسرإلاو ضبقلا نيب رييختلا ىري يعازوألا اهمامإف ؛ كلذك ماشلا و

 هزوجو ' ضبقلا نم هيلإ بحأ لدسلا \ دعس نب ثيللا اهمامإ اذه رصم و

 لدسلاب اوذخأ مهو ى كلام ذيمالتل ةملكلا تناك ثيللا دعبو مايقلا لوطل

 .""... هنع حصأو ىوقأ لدسلا ةياورو ‘ يعفاشلا مامإلا مهدعب ءاجو

 كلام ) ةثالثلا ةمئألا هب لاق ةالصلا لاح نيديلا لاسرإ نأ ىلع لدي وهو

 . ( دمحو يعفاشلاو

 هنع ةياور دجن ملو ، لفنلاو ضرفلا غ ضبقلا هبهذمف : ةفيتح وبا اما
 يبأ مامإلا هقف نايبب اهباحصأ ىنتعا يتلا فانحألا بتك ة لاسرإلاب

 . "عئاتصلا عئادب " باتكو " طوسبملا " باتكك ةفينح

(١ 
   ص لضفلا يوذ فاحتإ _ ديمحلا دبع ٢٧ _ ٢٢ ) ليلق راصتخاب ( .

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٩٦ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ضرفلا 2 ضبقلا ةهارك : لاق ) هنع تاياورلا تفلتخا دقف : كلام امأو

 ةهاركلا : لاقو - ًازئناج كلذ لعف نوكيف ةلقانلا خ مايقلا لاط اذإ الإ لفنلاو
 لفنلاو ضرفلا ة ضبقلاو لدسلا ةحابإ : لاقو - لفنلاو ضرفلا خ اقلطم
 ةياور يهو لفنلاو ضرفلا خ ضبقلا عنم : لاقو - بهشأ ةياور يهو
 . ( نييقارعلا

 2 ىلوألا ةياورلاو ... " : " لضفلا يوذ فاحتإ " 2 ديمحلا دبع روتكدلا لاق

 ٨ يوونلا هاكحو ٨ ربلا دبع نبا اهب ردصو ؛ رثكألا اهيلعو ٧ ةروهشملا ةياورلا

 . ركذ نم ريغ بهاذملا ةمئأ نم مالعألا نم ةريبك ةلمجو ، يناكوشلاو

 يواحطلاك . هبهذم روهشم هنأ ىري مهضعبو 08 هاوس ركذي مل مهضعب

 ٧'. ". رجح نباو يقشمدلاو ةمادق نباو ةريبه نباو يدنقرمسلاو يناساكلاو

 نيكست ضبقلاب دوصقملا نأ ىريو . اقلطم لدسلا هبهذمف : يعفاشلا اماو
 . ءاضعألا

 ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري نأ... لصم لك رمأنف " : "مألا " 2 يعفاشلا لاق

 ةدحاو لك 2 هعفر نوكيو } عوكر نم هسأر نم عقر اذإو ، عوكرلل ربك اذإو

 ريبكتلا نم عرفي ىتح نيتعوفرم هيدي تبثيو 6 هيبكنم وذح تالثلا هذه نم

 ١"'. " هئاضقتا عم عقرلا نع هيدي درو ريبكتلا حاتتفا عم نوكيو ‘ هلك

 ٠. ص لضفلا يوذ فاحتإ - ديمحلا دبع ١١ - ٢٠

   (٦, ج ملا - يعفاشلا ١ ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ) ةالصلا 2 ريبكتلا غ نيديلا عقر : باب ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٩٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةلاحلل الإ درلا نوكي الو : طقف امهدرب رمأ لي 0 درلا دعب ضبقلا ركذي ملق

 ."» لاسرإلا يهو ى عفرلا لبق يتلا

 2 ىرسيلا ىلع ىنميلا عضوت نآ ىأر نممو ...": "طسوألا " 2 رذنملا نبا لاق

 ."" ".. يعفاشلا نع كلذ يكحو ى قاحسإو دمح أو ي ستأ نب كلام ةالصلا

 مدعو ضيرمتلا ةغيصب اهركذ ب يعف اتلا نع ةياكحلا ركذ امدنع ه ارتق

 يعفاشلا بهذم نأ ىلع ليلد اذهو " يعفاشلا نع كلذ يكحو " مزجلا

 . هيلإ بهذي ام لصأ ريغ يهو هنع ةياكح ضبقلاو 6 ةالصلا 2 لدسلا

 يوادرملا نأ الإ 4 اقلطم ضبقلا دمحأ بهذم 2 هيلع لوعملا : دمحا اماو

 هنع ىرخأ ةياورو ضرفلاو لفتلا 2 اقلطم لاسرإلا ةياور دمحأ نع ركذ

 .""" ضرفتا نود لفنلا خ لاسرإلاب

0 
 ٢١ ص لضفتا يوذ فاحتإ - ديمحلا دبع

 : .,, "ا
 !٩ ص ٢٣ ج طسوألا _ يروباسينلا
( _ .. 
 ررصسي ِ . ( ليلق فيرصتب ) ٢٢ ص لضفلا ىوذ فاحتإ - ديمحلا دبع

     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٩٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نحت هيلإ لوصولا ديرت ام اصخلم ديمحلا دبع روتكدلا لوقي اذه دعب
 : " لضفلا يوذ فاحتإ " لاق ، نآلا

 ءالؤهف 0 نيدلا انه ةلمحو 6 مهراطقأو مهنامز 2 نيملسملا ةمئأ مه ءالؤه "

 نسحلاو ،‘ يعختلا ميهاربإو ‘ ريبج نب ديعس 8 قارعلا 2 نيعباتلا ةمئأ

 لهأ مامإ ثيللا كلذكو ! ماشلا لهأ مامإ يعازوألاو ' نيريس نباو ‘ يرصبلا
 ؛ ةكم لهأ ةمئأو ، ةنيدملا لهأ بهذمب ملاعلاو 0 ةمئألا مامإ كلامو ! رصم

 . لدسلا ىلع مهلك ؛ جيرج نباو ‘ ءاطعو 6 دهاجم

 ةباحصلا نم راصمألا خ ةمألا بلغأ هيلع يذلا وه لدسلا نأ حضتاف

 . ةلضفملا ةثالتلا نورقلا 2 نيعباتلاو

 دنع حيحصلا لوقلاو ، هباحصا روهمجو ‘ كلام بهذم اضيا لدسلاو

 ."أ ".. دمحا نع ةياورو ‘ يعفاشلا

 ع لع ل لجل عمج

١ 

   ص لضفلا يوذ فاحتإ - ديمحلا دبع "ا ٢٩ - ٣٠
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٩٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : راتيد ني ةملس مزاح ييأ ثيدحلا يوار ةيضق ه

 نب سيق سيلو راتيد نب ةملس مزاح ويأ وه دعس نب لهس ثيدح يوار نا

 نأ كلذ يتعي ال : نييراقتم نيمسا . رشبلا دحل سبل تدح ناق ! مزاح يبا

 . اميظع ازاجنإ ققح هناكو ٧ احرف هب ريطيو ٧ ًاجيجض ايندلا ناسنإلا ألمي
 لب } ناقتإلاو طبضلاو ظفحلا . غلب ام غلب ولو ءاملعلا نم ملاع نم امف
 نايستلا قح 2 حصيزشب هنأل ةوفه هلو الإ ، ءازوجلا حطانو ءامسلا غلب ولو

 : اتتيرشب ليلد اذهو 8 مهولاو

 بلقتي هنأ الإ بلقلا الو هيسنتل الإ ناستإالا يمس امو

 ف ملقلا قبس نم - ىلاعت هللا هظفح - يبونقلا ظفاحلا انخيش نم عقو امف

 ؛ ىسنيو ركذي 6 ئطخيو بيصي زشب هنأل الإ كلذ امق ، ثيدحلا انه يوار
 : ادبا دحا هتم ملسي ال رمأ انهف ٧ مدآ انوبأ يست نم لوأ ناكو

 سانلا لوأ سات لوأ ناو زقتقم نايستلاو كتيست دقل

 اميظع ازاجنإ هدع ، رملا اذهب رفظ امدنع يتيطتسقلا خألا نم بجعاو

 دقو هسفنب وهو 0 مهتلاب قشريو طيلختلاو صاقتتساللا تارابع اولتي ماقف

 سيلف ‘ ءيشب هصقتنا مل نكلو ‘ همهوو هأطخ ثتنتيبو \ كلذ لتم 2 عقو

 . هاطخ ناسنإلا فرعي نأ يفكيق ، دمحلا هللو انتتميش نم كلذ

 اطخلل ضرعم ناسنإلا نا ملست الا : يتيطتسقلا خألا ىلإ ههجوا لاؤس يدلو

 ؟ هيلع قئاقحلا سابتلاو لوهذلاو

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ..٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ؛ رومألا ضعب هيلع ىفخت نأو دبال 0 ةفرعملاو ملعلا نم غلب امهم ناسنإللا نا

 ال ةيعرش ماكحأ ناسنإلا ىلع ىفخت دق لب ٧ رداونلا ضعب هنهذ نع بزعتو

 . ناقتإو ًاظفحو املع هنم لقأ وه نم اهيلع ههبني دقو ى اهكردي

 ةمألا ملعأ -هنع ىلاعت هللا يضر - ربكألا قيدصلا ىلع يفخ ام كلذ نمو

 ةريغملاو ةملسم نب دمحم هب هربخأ ىتح ! ةدجلا ثاريم هيلع يفخ () هب

 باطخلا نب رمع هب هربخأ ىتح هل ةيد ال ديهشلا نأ هيلع ًيفخو ، ةبعش نب

 . هلوق ىلإ عجرف ()

 ارهش يقب ول : لاقف ں بنجلا مميت - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع ىلع يفخو

 . لستغي ىتح لصي مل

 . يردخلا ديعس وبأو ىسوم وبأ هب هربخأ ىتح ناذئتسالا ناش هيلع يفخو

 نايفس نب كاحضلا هيلإ بتك ىتح اهجوز ةيد نم ةارملا ثيروت هيلع ًيفخو

 : ةيدابلا لهأ نم يبارعأ وهو يبالكلا

 . اهجوز ةيد نم يبابضلا ميشآ ةأرما ثروي نآ هرمأ () هللا لوسر نأ

 . ةبعش نب ةريغملا دنع هدجوف هنع لأس ىتح ةارملا صالمإ مكح هيلع يفخو

 نيرشعو سمخب اهيلت يتلاو ماهبإلا غ ىضقف عباصألا ةيد هيلع تيفخو

 رشعب اهيف ىضق (ي) هللا لوسر نأ : مزح نب ورمع لآ باتك نأ ربخا ىتح
- 

   رسع ٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 »٢.٠ بارطضا اق نيبملا غالبلا

 () يبنلا نأ ىلع فقو ىتح اهنع ىهني ناكو جحلا ةعتم نأش هيلع يفخو

 نع عادولا فاوط طوقس هيلع يفخو ٨ اهب رمأو هلوق كرتف اهب رمأ دق

 () يبنلا نع هغلب ىتح نفطي مث نرهطيا ىتح نهدري ناكف ا ضئاحلا
 ءايبنألا ءامسأب يمستلا زاوج هيلع يفخو ، هلوق نع عجرف كلذ فالخ

 نع كسمأف دمحم ابأ هانك (ةي) يبتلا نأ ةحلط هربخأ ىتح هنع ىهنف

 دعو نأ ةيبيدحلا موي هيلع يفخو 7 ةلالكلاو دجلا رمأ هيلع يفخو ‘ يهنلا

 ىتح ماعلا كلذ خ نيعتي ال قلطم ةكم لوخدب هباحصأو (ةلي) هلوسرل هللا

 ىلع مودقلا رمأ ةباحصلا رثكأ ىلعو هيلع يفخ امك ى (ةلي) يبنلا هل هنيب

 نأ () فوع نب نمحرلا دبع مهربخأ ىتح : هتم رارفلاو نوعاطلا لحم

 ضراب متناو عقو نإف اهولخدت الف ضرأب هب متعمس اذإ " : لاق (ةلو) هللا لوسر

 . "هنم ارارف اهنم اوجرخت الف

 ىتح ةيلهألا رمحلا موحل ميرحت - امهنع هللا يضر - سابع نبا ىلع ًيفخو

 لضفلا ابر ميرحت هيلع يفخو ربيخ موي اهمرح (ةة) لوسرلا نأ هل ركذ

 . همرح () لوسرلا نأ ربخأ ىتح

 ىتح سدسنا تنبلا عم نبالا تنب ثاريم نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلع يفخو

 . كلذ اهثرو (ةلَي) هللا لوسر نأ هل ركذ

 اهب لوخدلا لبق اهجوز تام اذإ ةضوفملا مكح (هن) دوعسم نبا ىلع ًيفخو
    قادص اهل : لاقف 9 هيأرب مهاتفأف ارهش اهمكح نع نولئاسلا هيلإ ددرتف



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢.٢ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 نب لقعم هربخأف : تاريما اهلو ةدعلا اهيلعو ططش الو سكو ال اهئاست

 ةارما قشاو تتب عورب 2 كلذب ىضق (ةي) هللا لوسر نأ يعجشألا نانس

 .ضيف نم ضيغو ريثك نم ليلق اذهو .مهتم

 نم ريثك ءاملعلا نم مهدعب نمو نيعباتلا ىلع يفخ دق كلنكو

 رسيأ وه نم مهيلع اهكردتسا دقو ةيرثألا لاوقألا نمو ةيوبنلا ثيداحألا

 . ةبترم ىتدأو ًاعاب رصقأو ًاعالطا لقأو املع مهنم

 ةبعش انهف 0 ةمئألاو ظفحلا رابك نايستلاو اطخلاو مهولا 2 عقو دقو

 كاتسي رثكأ ادحأ تيار ام " ةياور مهو - ثيدحلا 2 نينمؤملا ريمآ وهو -

 دمحا انه هأطخ ححصو 7 ريكب يبأ نع لاقو ةبعش هاور "رمع نم مئاص وهو

 : لاقف هيف ةبعش اطخاف ‘ كيهن وبأ وه امنإو " هدعب لاقف " للعلا " 2

 "١". ريكب ويآ

 ث رجح نبا هنع كلذ ركذ امك يسنو ثيداحأو ديناسأ 2 كلام مهوو

 .'" " اتيستو ظفح هنإف نسحلا اولس ..." : كلام لاق " بيذهتلا بيذهت "

7 
 ءامسا 2 ةبعش طلغ ناك : لبتح نب دمحا لاق/ ١٧١ ص ! ج لاجرلا ةفرعمو للعلا - لبتح نبا ا
 (ريكب همساو ملعلا هنع يور نم : باب) ٣٢٩ ص ٢ ج ليدعتلاو حرجلا- متاح يبا نبا -رظنا /" لاجرلا
   .( يرصبلا نسحلا يبآ نب نسحلا مامإلا : ةمجرت ) ٢٤ ص ! ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ا"



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠٢ » بارطضا اق نيبملا نابلا

 تاقبط " 2 يطايمدلا مالك انركذ امك ءاطخأو ماهوأ 2 عقو يراخبلاو

 ١'. ىكبسلت " ىربكلا ةيعفاشلا

 ءاطخأ ىلع نييزارلتا ةعرز يبأو متاح يبأ هدلاو تابقعت متاح يبأ نبا عمجو

 ليعامسإ نب دمحم أطخ نايب " هامسو " ريبكلا خيراتلا " هباتك 2 يراخبلا

 ناسل " غ دمصلا دبع نب دابع ةمجرت خ همسا ءاجو " خيراتلا ز يراخبلا

 ٥ " بيذهتلا بيذهت " و ""أ " يراخبلا اطخ باتك " هنا رجح نبال "نازيملا

 يزورملا صفح نب يلع ةمجرت و ""أ "يراخبلا اطخ" ىفش نب نيسح ةمجرت

 .'“ " يراخبلا ىلع درلا باتك "

 اوبست ال " : ثيدح ىور دقف " حيحصلا " 2 ملسم مامإلل مهولا عقوو

 يبا نع مهتثالث ‘ بيرك يبأو ركب يبأو ىيحي نب ىيحي نع "... يباحصا

 . مهيلع هيف ملسم مهوف . ةريره يبا نع حلاص يبآ نع شمعألا نع ةيواعم
 .ديعس يبا نع حلاص يبأ نع شمعألا نع ةيواعم يبأ نع هوور امناو

 ( يطايمدلا فلخ نب نمؤملا دبع : ةمجرت ) ٢٩٢ ص ه ج ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يكبسلا "

 ٢٨٣ ص ٢٣ ج نازيملا ناسل - يتالقسعلا '

 ٨٩ ص ٢ ج بيذهتلا بيذهت ينالقسعلا "
   ٥٨٨١ ص ٤ا ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا '



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢.٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هباتك 2 يزملا ظفاحلا مهولا اذه ىلع هبن امك ! سانلا مهنع هاور اذك

 .'" " يوارلا بيردت " 2 يطويسلاو .""أ "فارشألا ةفحت '

 نم رثآ لماحو ربخ لقان نم سيلف " : " زييمتلا " هباتك 2 ملسم لاق

 و ايقوت مهدشأو ،سانلا ظفحأ نم ناك نإو - انتامز ىلإ نيضاملا فلسلا

() ,. 

 لقن و هظفح 2 نكمم وهسلا و طلقلا الإ - لقني و ظفحي امل اناقتا

 طلغي ال نأ ةقثلا طرش نم سيلف" : " ءالبتلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق
1 . )!( 

 ..الينو هقث امهي كحيهاتو ! كل امو ! ةبعش طلغ دقف .ا دي أ

 . - مهرادقأ تلج نإو - ظافحلا رباكأ دنع هدوجو ملسم مهولاو أطخلاق

 هجو ىلع كلذ خ تفلأ يتنا بتكلا ضعب ىلع علطا ديزملا تئش نإو

 " ماهيإاو مهولا نايب " باتكو ' ملسم مامإلل " زييمتلا " باتكك صوصخلا
 روتكدلل "راصمألا يفلتخم تاياور خ مهولا " باتكو 6 ناطقلا نبا مامإلل

 . ( رصاعم ) تاكيرولا ميركلا دبع

 34 ع دل دع دع دل دل د ع ل دل م م

 ٦ا هيا ٦د دح - )
 ٣٤٣ ص ٢ ج فارشالا ةفحت - يزملا

 ٢٦٢ ص يوارلا بيردت - يطويسلا "
 ٨٤ ص زييمتنا- ملسم "!

 ( يذوعلا ناوكذ نب نيسحلا : ةمجرت ) ٢٤٦ ص ٦ ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ٣
٠ 

)   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢.ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هشقاننسق ‘ يمرضحلا رجح نب لئاو ثيدح وهف . يناثلا ثيدحلا امأ

 . ةيثيدحلا دعاوقلا ءوض 2 ةيملع ةشقانم

 : شقاتملا ثيدحلا صن

 ه برح نب ريهز انثدح : ملسم دتع يمرضحلا رجح نب لئاو ثيدح ٥

 رابجلا دبع ينثدح : ةداحج نب دمحم انثدح : مامه اتثدح : نافع انثدح

 نب لئاو هيبا نع هاثدح امهتأ مهٹ ىلومو ، لئاو نب ةمقلع نع ث لئاو نبا

 فصو - ‘ ربك ةالصلا خ لخد نيح هيدي عقر () يبتلا ىأر " هنأ : رجح

 ! ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضو مث ! هبوتب فحتلا مث - هينذأ لايح مامه

 . عكرف ربك مث ٧ امهعقر مث ، بوتلا نم هيدي جرخأ عكري نأ دارأ املف

 ١". " هيفك نيب دجس دجس 6 املف هيدي عفر هدمح نه هللا عمس : لاق املف
 هنتم ةيحان نمو 6 هدنس ةيحان نم : نيتيحات نم ثيدحلا اذه ةشقانم نكمي

 . هقرط عيمج نم

 : قرطلا عيمج نم دنسلا ةيحات نم امأ

 رابجلا دبع : وه روكذملا ثيدحلا اذهب نولئاقلا هيلع رقتسا يذلا دنسلاف

 . لئاو هيبا نع لئاو نب ةمقلع نع لئاو نبا

 دعب ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضو : باب : ةالصلا باتك ) )٤٠١( مقر حيحصلا عماجلا - ملسم ١
   . مهريغو دواد ويا دمحأ هاورو ) هردص تحت مارح لا ةريبكت



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢.٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةمقلع يوارلاف ، حضاو عاطقنا قيرطلا هذه نم روكذملا ثيدحلا اذه يفف

 . ىلوملا ةياورو ‘ رجح نب لثاو هيبأ نع لئاو نبا

 . هب ةربع الف فرعي ال لوهجم : وهف رجح نب لئاو نع يوارلا ىلوملا امأ

 . هجح ىندأ هب موقت الو

 اهيف ةطساو نودب هيبأ نع هتياور نإف : هيبأ نع رجح نب لئاو نب ةمقلع امأو

 ؛ هيبأ نم عمس لوقي نم مهنمف ٨ لاجرلاو للعلاب ملعلا لهأ نيب فالخ

 . ةلسرم هنع هتياورو هيبأ نم عمسي مل لاق نم مهنمو

 ا له نيبتنت 6 ةيضقلا هذه 2 ةيملع ةشقانمب موقت رمألا اذه ةقيقح ةقرعملو

«» 

 عمسو هكردأ له وأ ‘ هنم عمسي مل وأ \ رجح نب لئاو هيبأ نم ةمقلع عمس

 ؟ هنع لقعي الو هكردأ وأ ، هتم

 :لئاوهيبأنم ةمقلع عمس له : ةيملع ةشقاتم ٥
 : هيبأ نم هعامس مدعب نولئاقلا -أ

 ةياورو هتياورو : نيعم نب ىيحي لاق " : " ءامسألا بيذهت " 2 يوونلا لاق

 .') "'هاكردي مل ، ةلسرم امهيبآ نع رابجلا دبع هيخا
 هنآ نيعم نبا نع يركسعتا ىكحو ..." : " بيذهتلا بيذهت " 2 رجح نبا لاق

 . هابأ كردي مل كلذب ديري ."") "لسرم هيبا نع لئاو نب ةمقلع : لاق

 ٣٧٣ ص ١ ج ءامسألا بيذهت - يوونلا " ١١) . ١
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   ٥٦١ ص ٤ ج بيذهتلا بيذهت - يتالقسعلا ""



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٠ ب » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نب دمحم ينعي - ادمحم تلأس ... " : " ريبكلتا للعلا " 2 يذمرتلا لاق

 دلو هنإ : لاقف ٩ هيبأ نم عمس له لئاو نب ةمقلع نع - يراخبلا ليعامسا
 . ) )١ 0" - أ 2 - هيبأ توم دعب

 """ هيبا نم عمسي مل هنأ الإ قودص..." : "بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاق

 وه ٨ يبأ ةالص لقعأ ال امالغ تنك لئاقلا نأ ىلع " : رازبلا ركي وبأ صن

 .'" " . رابجلا دبع هوخأ ال لئاو نب ةمقلع

 : هيبأ نم هعامسب نولئاقلا -ب

 يمرضحلا رجح نب لئاو نب ةمقلع ..." : " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لاق

 . اك " , ريمع نب كلملا دبع هنع ىور . هايآ عمس وكلا ي دنكلا

 وهو 6 هيبأ نم عمس رجح نب لئاو نب ةمقلعو " : " عماجلا " 2 يذمرتلا لاق

 . )".هيبأ نم عمسي مل رابجلا دبعو } لئاو نب رابجلا دبع نم ربكأ

 - هيلم ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا : باي ( ٢٠٦١ ص ريبكتا يذمرتلا للع _ يذمرتلا 0

 . ( ٣٥٦ ةرقف

 ٢٢٧ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا ""
 ١ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ٢ ص ٧٣١

 ٣٥٠ ص ٦ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا"

 ةارملا ٤ ءاج ام : دودحلا باتك ( ١٤٥٤ ) مقر ) ٤١٣ ص ! ج ( عماجنا ) يدمرتلا ننس - يذمرتلا ""
   ( اتزنثا ىلع تهركتسا اذإ

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢.٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يدنكلا يمرضحلا رجح نب لئاو نب ةمقلع " : " تاقثلا " 2 نابح نبا لاق

 دبعو ٧ هابأ عمس ةمقلع ‘ لئاو نب رابجلا دبع وخأ وهو . ةفوكلا لهأ 2 هدادع

 نيصح هنع ىور ‘ هيبآ نع يوري ، هب لماح همأو هوبأ تام هري مل رابجلا

 .() ".ةفوكلا لهأو كامسو

 : نيلوقلا تايطعم ةشقاتم -ج

 ١- ةلسرم هتع هتياورو هابأ كردي مل ةمقلع نأ : نيعم نبا لوق .

 . هابأ كردي مل ةمقلع نأ دادتعاب صني 0 ليدعتلاو حرجلا مامإ نيعم نبا

 . ةلسرم هنع هتياور نأو

 يركسعلا نأل ، ةفيعض اهنأل نيعم نبا نع تبثت مل ةياورلا هذه نإ : ليق نإف

 . نامزلا نم فصنو نرق وحن امهنيبق ، هكردي مل نيعم نبا نع يوارلا

 . امهنيب ةلوهجم ةطساولاو ب ةطساو نم دبالق

 كلت هترظتب ناك نإ امأو ..." : " ةحيحصلا ةلسلسلا " 2 ينابلألا لاق

 ك ءاج دقو . هيبأ نع لئاو نب ةمقلع ةياور نم هنأب ثيدحلا لالعإ ينعي

 نع لئاو نب ةمقلع : لاق هنأ نيعم نبا نع يركسعلا ىكحو " : " بيذهتلا "

 : نيهجو نم باوجلاف ." لسرم : هيبأ

 نيبو هنيب يوارلا ةناهجل ؛ نيعم نبا نع كلذ توبثب ميلستلا مدع : امهدحأ

 ةنس تام ۔-نظأ اميف يصمحلا هللادبع نب نسحلا دمحأ وبأ وهو -يركسعلا

 . نامزلا نم فصنو نرق وحن امهنيبف 6 )٢٣٣( ةنس وت نيعم نباو 0 )٣٨٦٢(

   ٣٨٧ ص ٢! ج تاقثلا - نابح نبا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢.٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 حيحص ,نسب يئاسنلا هجرخأ ثيدح 2 هيبأ نم هعامس تبث هنأ : رخآلاو

 .اا ".هركذف ... :يبأ ينثدح : لاق هنع

 دمحأ وبأ وه يركسعلا نأ هنظ ىلع اذه همكح ىتنب يتابلألا نإ : لوقنف

 ةنس وت نيعم نباو (ه ٣٨٢ ) ةنس ىفوتملا ‘ يصمحلا هللادبع نب نسحلا

 .امهنيب ةلاهجلاب مكح اذهلف نمزلا نم فصتو نرق وحت امهنيبف ( ه ) ٢٢٣

 نب يلع ظفاحلا وه يركسعلا نوكي نأ برقأخلاف ‘ لاق امك رمألا سيلو

 مه نّمع ىور دقو 6 لاحرتلاو فيناصتلا بحاص ، يركسعلا هللادبع نب ديعس

 . مهريغو ىنثملا نب دمحمو راكب نب ريبزلاو سالفلاك : نيعم نبا ةقبط

 هنع ركذيو " رئارسلا "و " ةباحصلا مجعم " باتك هل ! ظافحلا نم وهو

 . "ةباصإلا " ك رجح نباو " باعيتسالا " 2 ربلا دبع نبا اريثك

 . لاحرلا ثدحملا مامإلا : يركسعلا " : " ءالبتلا مالعأ ريس " 2 يبهذلا لاق

 : نع ثدح. يرلا ليزن ‘ يركسعلا هللا دبع نب ديعس نب يلع } نسحلا وبأ

 نب ريبزلاو ‘ يقرودلا بوقعيو 6ىنتملا نب دمحمو 0 ريصلا يلع نب ورمع

 نادمح نب ورمع وبأو } بابقلا ركب وبأو ‘ خيشلا وبأ : هنع ىور .مهتقبطو راكب

 .كلذ ريغو 6" رئارسلا ": باتك هفيلآت نمو نورخآو 6 رطم نب ورمع وبأو

   . ) اوعيطأو اوممسا : ٣٦) ) مقر ثيدح ) ٥٢٣٦-٥٥٢٧ ص ٧ ج ةحي ١ا ةلسل _ يتابلألا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« .٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةئم ثالثو ةرشع تالث ةنس وت : ليقو 0 ةئم ثالثو سمخ ةنس وت

 :" هخيرات " 2 هيودرم نبا لاق .يزارلا نومأم ةافو هنع ثدح نم رخآو. يرلاب

 .") ""فنصيو ظفحي . تاقثلا نم يركسعلا ناك

 كلذ ركذي ملو - هنم نظ درجم وهو - قيلعتلا اذهب درفت ينابلألا نأ ىلع

 نع هتياور نوركذي لب ى نيعم نبا نع يركسعلا لوق اوركذ نيذلا ءاملعلا
 دمحأ ابأ وه يركسعلا ناك ولف ‘ ءيشب كلذ اوبقعتي نأ نود نيعم نبا

 نبال هكاردإ مدع ىلع اوهبتل (ه )٣٨٢ ىفوتملا يصمحلا هللا دبع نب نسحلا

 نأ اوملع مهتكلو ، نمزلا نم فصنو نرق وحن امهنيب نأ امّيس الو ، نيعم

 نب ديعس نب يلع ظفاحلا وه 7 هنارقأو نيعم نبا نع يوري يذلا يركسعلا
 . ( ه ٣١٣ ليقو . ه ٣٠٥ ليقو 6 ه ٣٠٠ ليق ) ىفوتملا يركسعلا هللا دبع

 نمو 6 ءيشب هبقعتي ملو " بيذهتلا " 2غ كلذ ركذ الثم رجح نبا ظفاحلاق

 2 هدمتع او نبعم نيبا لوقي دتعا لي : رداونلاو تكنلا هنه بقعت هتداع

 مالعأ ريس" 2 يبهذلا دنع لاحلا اذكو 7 ابيرق ركذتس امك " بيرقتلا"

 ."ءامسألا بيذهت " 2 يووتلا دنع لاحلا اذكو ب " لادتعالا نازيم"و "ءالبنلا

 يتابلألا ركذ يذلا ؛ يصمحلا هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ يركسملا امأ

 . نيعم نبا نع يوري نم وه نوكي نأ دعبيق

   ١) ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ١٤ ص ٤٦٣



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « »٢٠ بارطضا ف نيبملا غالبلا

 بيدألا ثدحملا مامإلا : يركسعلا " : " ءالبتلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق

 فيتاصتلا بحاص ؛يركسعلا ديعس نب هللا دبع نب نسحلا دمحأ وبأ ةمالعلا

 هللادبع مساقلا يبأو ‘ يرتستلا ىيحي نب دمحأو 4 يزاوهخلا نادبع : نم عمس

 يبأو ، يربطلا ريرج نب دمحمو 6 دواد يبأ نب ركب يبأو ‘ يوغبلا دمحم نب

 ٥ بدؤملا حور نب يلع نب دمحمو ، هيوطفن ةقرع نب ميهاربإو ، ديرد نب ركب

 . مهتقبطو ، يناهبصألا ديلولا نب سابعلاو 0 دايز نب ركب يبأو

 يدزيلا رفعج نب دمحم نب دمحا ركب وبآو ، يتيلاملا دعس وبأ : هنع ثدح

 نب دمحم نيسحلا وبأو } يميعنلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأو 8 يناهبصألا

 ميعت وباو ، يزاوهألا يلع نب نسحلا يلع وبأ ئرقملاو ، يزاوهألا نسحلا
 .نورخآو . .... . ظفاحلا
 ةمئألا نم يركسعلا دمحا وبأ ناك : يفلسلا رهاط وبأ ظفاحلا لاق

 نمو ث موهفلا نونق 2 رحبتلاو 0 مولعلا عاونأ 22 فرصتلاب نيروكذللا

 ."لاثمألاو مكحلا " باتك فلأ ' فينصتلا نسحو فيلأتلا ةدوجب نيروهشملا

 " ظعاوملاو رجاوزلا " باتكو " حاورألا ةحار " باتكو " فيحصتلا " باتكو

 .قافالا 2 رهتشاو ‘ نسلا هب الع ىتح شاعو

 ٥ ناتسزوخ رطقب سيردتلاو بادآلل ءالمإلاو تدحتلا ةسائر هيلإ تهتنا

   . هتيحات ندمو رتستيو ركسعلاب يلمي ناكو



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يركسعلا نالضف نب ليعامسإ نب دمحأ ميكح وبأ خرأ ... [ لاق نأ ىلإ ]

 نيتنتا ةنس ةجحلا يذ نم نولخ عبسل ةعمجلا موي 2 دمحأ يبأ ةافو يوغللا

 ."" "...ةئم ثالتو نينامثو

 ( م ٩٠٦ - ٩٩٣ = ه ٢٩٣ - ٣٨٢ ) يركسعلا " : " مالعألا " 2_ يلكرزلا لاق

 بيدا ‘ هيقف :دمحأ وبأ } يركسعلا ليعامسإ نب ديعس نب هللا دبع نب نسحلا

 .هرصع خ (ناتسزوخ) دالب ة سيردتلاو ءالمإلاو ثيدحتلا ةساير هيلإ تهتنا

 .دادغب ىلإ لقتناو ‘ هتبسن اهيلإو (زاوهألا روك نم) مركم ركسع خ دلو

 .هترهش تلعو ءاهريغو ناهفصأو ةرصبلا 2 لوجتو

 ليضفتلا) و (ظعاوملاو رجاوزلا) هبتك نم .هنع ذخألل ءالجألا هيلإ لحرو

 و ( حاورا ةحار ) و ( لاثمألاو مكحلا ) و (ط - مجعلاو برعلا يتغالب نيب

 هيف عقي ام حرش) مساب عوبطملا هباتك هلعل ( خ - نيثدحملا تافيحصت )

 2 (ط - نوصحلا) و (رئاظتلاو هوجولا حيحصت) و (فيرحتلاو فيحصتلا

 لهس نب هللا دبع نب نسحلا ) لاله يبأ لاخ وهو (رعشلا ةعانص)و 8 بدألا
 .ا" " هذاتسأو ى هركذ يتآلا ( يركسعلا

 وه ٥ لوقلا اذه نيعم نبا نع ىور يذلا يركسعلا نأ ىلع هب سنأتسُي اممو
 دمحأ وبأ سيلو ،. يركسعلا هللادبع نب ديعس نب يلع نسحلا وبأ ظفاحلا

 مجارتلا لالخ نم اتنأ ،- ينابلألا ركذ امك - يصمحلا هللادبع نب نسحلا

 لغتشم ( ةئاحر ثدحم مامإ ) ديعس نب يلع يركسعلا ظفاحلا نأ ظحالن

   ١ ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا ١٦ ص ٤١٤ ٤١١ ) فيرصتب (



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دمحأ وبأ يركسعلا امأ 6 ةريسلا بلط 2 ةلحرلاو تاياورلا عبتتو ثيدحلاب

 .رعشلاو ظعاوملاو ةغللاو بدألاب لغتشمف(بيدألا ثدحملا) هللا دبع نب نسحلا

 ال نيعم نب ىيحي مامإلا نأ ثيدحلا ءاملع ىدل مولعملا نم لاح لك ىلعو

 2 هلوقي ءاملعلا دتعا اذهلو ‘ ققحتو ةسارد دعب الإ الوق لجرلا ك لوقي

 . كلذ ىلع ةدهاش كلذ 2 مهتاوقأو ‘ هريغ لوق ىلع هومدقو لاجرلا

 مهئابآ نم اوعمسي مل مهنأبو } مهئابآ نع ءانبألا تاياور 2 هلوقب اودتعا دقف

 . هودعتي ملو مهيف هلوق ىلع اولوعو

 (ريرج هيبأ نع ريرج نب ميهاربإ ) ةياور 2 نيعم نبا لوق : كلذ ةلثما نمو

 الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ : () هللا لوسر لاق " : لاق هنأ

 .") " هللا

 ."" ائيش هيبأ نم عمسي مل : انه ريرج نب ميهاربإ ا نيعم نبا لاق

 (هيبأ نع ريكب نب ةمرخم ) ةياور 2 نيعم نبا لوق : كلذك ةلثمألا نمو

 هللا لوسر ىلإ دوسلا نب دادقملا تلسرا : لاق بلاط يبأ نب يلع ثيدح

 . هب لعفي فيك ناستإلا نم جرخي يذملا نع هناسف -ملسو هيلع هللا ىلص -

 ."") " كجرف حضتاو اضوت -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لاقف

١ 
 : مقر فنصملا - ةبيش ييأ نبا ) ٢٨٩٢٩ (.

 ٢ ج بيذهتلا بيذهت - يتالقسعلا ١ ص ١٠٦
    . ٥٦٢٣( ) مقر ىربكلا نتسلا _ يقهيبلا "



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ملو هيبأ باتك هيلإ عقو هنإ لاقي : انه ريكب نب ةمرخم 2 نيعم نبا لاق

 .") ائيش هيبأ نم عمسي ملو : لاقو . ١) هعمسي

 نمحرلا دبع نب ةملس يبأ ) ةياور 2 نيعم نبا لوق : كلذك ةلثمألا نمو

 . هيبا نع هتاياور عيمج 2 ( فوع نبا

 هيبأ نم عمسي مث هتإ : فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ 2 نيعم نبا لاق
 .() ائيش

 مل } ةلسرم هتع هتياورو هابأ كردي مل هنأ ةمقلع خ نبعم نبا لوق نأ ىلع

 حيرصت نم ءاج ام الإ ، ةوقلا 2 هل واسم ربتعم صنب ءاملعلا هضراعي

 ةشقانملا هنه لالخ يتأنسو 0 تاياورلا ضعب 2 هيبأ نع ثيدحتلاب ةمقلع

 داتسإلا 2 ةلع تبثي حراج مامإ لوقل ةيدانسإللا ةغيصلا ةضراعم خ ام ىلع

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ -

0 . . 
 ٤١٦١ ص ٨ ح ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نيا
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ١٢ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٢- يراخبلا لاوقأ :

 ث هيار نع لئس امدنع لوقي ةراتف : ةمقلع خ يراخبلا نع ةياورلا تيرطضا

 . هابأ عمس : لوقي ةراتو . رهشأ ةتسب هيبأ توم دعب دلو هنإ : ةمقلع

 ناك " رهشأ ةتسب هيبأ توم دعب دلو هنإ " : ةمقلع 2 يراخبلا لوق : لوقنق

 2ِ صاخلا هيأر ئدبي وهف ، لئاو نب ةمقلع 2 هل يذمرتلا لاؤس نع اباوج

 . ةمقلع

 نب رابجلا دبع ج هيأر وه اذه هباوجو ‘ كلذ 2 مهو يراخبلا نإ : ليق نإق

 ك هيلع صن امو 8 كلذ 2 مهولا هيلإ ىرسف ء ةمقلع هيخآ 2 سيلو لئاو

 . ةمقلع 2 حيحصلا هيأر وه " ريبكلا خيراتلا "

 هب دصقق 7 هابأ عمس ةمقلع نإ " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لوق نإ : لوقنف

 . هيبأ نم هعامس تابثإ هب دصقي الو ، ديناسألا دحأ 2 عامسلاب ءاج هنأ

 مدع توبث هدنع نوكي دقف " هخيرات " 2 يراخبلا جهنم نم فورعم اذهو

 هخيش ) نالف نع ىور ) لجرلا غ لوقي كلذ عمو ، هخيشو لجر نيب ءاقللا

 يراخبلا ريغ دنع لاحلا اذكهو (..نالق هنع ىورو : ( امهؤاقل تبثي مل يذلا

   . ةعنصلا لهأو نيثدحملا نم



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢١٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 مل وأ ‘ هابأ كردي مل لئاو نبرابجلا دبع نأب مهلاوقأ رفاضت عم : كلذ لاثمو

 ىور : نولوقي ةمجرتلا سفن 2 مهارت كلذ عم 6 هنع لقعي ملو ‘ هنم عمسي

 رابتعاب كلذف .... هتيب لهآ نعو ، هل ىلومو ةمقلع هيخأو همأو هيبأ نع

 . هيبأ نع ةياورلاو هعامس تابثإ هانعم سيلو : ديناسألا 2 كلذ ءيجم

 وهق ‘ هابآ عمس ةمقلع نإ " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لوقف كلذ عمو

 :يذمرتلا هلقت يذلا هلوق امأو .هيبآ نم هعامس تابثإ ديري نوكي نأ لمتحم

 ةبيرلل ريتم هنم مهو هنأب لوقلاف } رهشأ ةتسب هيبأ توم دعب دلو ةمقلع نإ

 : رومأل

 رازبلا لوقو 8 هابأ كردي مل ةمقلع نأ نيعم نبا لوقل قفاوم انه هلوق نإ ١-

 .ةمقلع وه يبأ ةالص لقعأ ال لئاقلا نل :

 ةقيرط نم انررح امل 6 اذه هلوق ضراعي ال "ريبكلا خيراتلا " 2 هلوق ٢-

 . مجارتلا 2 مهجهنمو نيثدحملا

 هباوج دعب يذمرتلا هبقعتي مل ملف 6 انه هلوق 2 مهو يراخبلا ناك نإ ٣-

 . رابجلا دبع نع ال ةمقلع نع كتلأس ينأب - رابجلا دبع ة هلوقب - هل

 .! رابجلا دبع 2 كلوق وه اذه كباوجو

 نكمي ال لامتحا وه ى هابأ عمس ةمقلع نأب : يراخبلا لوق نإ :لوقلثا ةصالخو

   . امكح هيلع ىنبن نأ نكمي ال لامتحالاو 6 ةلعلا هنه عفر 2 هيلع دامتعالا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢١٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : نابح نباو يذمرتلا لوق-٢

 وهو هيبأ نم عمس رجح نب لئاو نب ةمقلع نأب " هتتس " 2 يذمرتلا لوق امأ

 امك دنسلا لاصتا نم هدجو امم وه امنإق ، لئاو نب رابجلا دبع نم ربكأ

 . نبئثدحملا ةقيرط نم وه

 . لئاو هيبأ نم عمسي مل ةمقلع نأ ركذ نيعم نب ىيحي ناك نإ : ليق نإف

 : لوقت ةدعاقلاو 0" تاقثلا " 2 نابح نباك هيبأ نم هعامس تبثأ هريفق

 . 2 اتنا ىلع مدقم تبثملا نا

 : لصألا ثيح نم هجوأ ةعبرأ نم دودرم مالكلا انه نإ : انلق

 تبث نإف } نابح نبا نم هيف دعقأو نفلا اذه مامإ نيعم نب ىيحي نإ ١-

 .امهنيب ةنراقملل هجو الو لب نابح نبا مالك ىلع مدقم همالكف : هنع كلد

 ةدعاقلاو \ لدعي نابح نباو (حرج يأ) ةحداق ةلع تبثي نيعم نبا نإ -!

 . ليدعتلا ىلع مدقم حرجلا نأ : نيثدحملا دنع

 هسفنل عضو دقو 6 فورعم وه امك قيثوتلا 2 لهاستم نابح نبا نإ -

 ىلع ءاملعلا نم ريثك هبن دقو 6" تاقثلا " هباتك خ لاجرلا قيثوت 2 ةدعاق

 يشكرزلاو يئالعلا حالصلاو حالصلا نبا مهنم : ةدعاقلا هنه ىلعو هلهاست

 . مهريغو ينابلألاو يبونقلا انخيشو يداهلا دبع نباو رجح نبا ظفاحلاو

 ضحم وه امنإ ؛ رجح نب لئاو هيبأ نم عمس هنأب ةمقلع 2 يزملا مالك اما
 نيعم نبا ليدعتلاو حرجلا مامإ هلاق امب ضراعم هنأ ىلع : نابح نبالل ةيعبت

    . كلذ انبسحو



  

 نيذيلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢١٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : رجح نبالوق-٤

 عامس مدع تبت رجح نبا ظفاحلا نأ دجي ‘ رجح نبا مالكل عبتتملا نإ

 ث دادتعاب نيعم نبا مالك هداريإ نم كلذ فرعيو ‘ هيبأ نم ةمقلع

 لوقلا اذه دمتعاو لب 0 هتداع ريغ ىلع ءيشب هبقعتي ملو " بيذهتلا بيذهت "

 هيف يذلا " بيذهتلا بيرقت " هباتك خ احيرص ًاصن هيلع صنو هاضتراو

 . " بيذهتلا بيذهت "2 ةدوجوملا هلاوقأ ةصالخ

 رجح نبا لئاو ثيدح نع " مارملا غولب " 2 لاق ظفاحلا نأب انيلع ضرتعي الو

 اذهو ء'">" حيحص تسب دواد وبأ هاور : هلامشو هنيمي نع () يبنلا ميلست 2

 . دواد يبأ دنع لئاو هيبأ نع ةمقلع ةياور نم ثيدحلا

 ٠ لاجرلا لاوحأ خ ءارآو للع باتك ال ةياور باتك " مارملا غولب " نأل

 . لاجرلا لاوحأ 2 هيلإ مكاحت الف

 " بيرقتلا " باتك خ احيرص ًأاصت عامسلا مدع ىلع صت ظفاحلا نآ عم

 نايبل ناصصخم امهو " بيذهتلا " باتك 2 رازبلاو نيعم نبا مالك دروأو

 .ليدعتلاو حرجلا ءاملع عجارم مهأ نمو 6انه امهتف 2 ناتيآو لاجرلا لاوحأ

   ( ٢٥٢ ) ثيدحلا مقر - ٩!ص مارملا غولب ينالقسعلا 0
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ث رجح نب لئاو ثيدح ركذ امدعب " ريبحلا صيخلتلا " 2 ظفاحلا لاق

 دواد وبأ هاور رجح نب لئاو ثيدحو ..." : دواد وبأ هاور يذلا (غي) يبنلا ميلست

 ١". ".هنم عمسي ملو هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع ثيدح نم يناربطلاو

 هيبأ نع يوارلا امنإو } رابجلا دبع ركذ ج مهو رجح نبا ظفاحلا نإ : ليقف

 يذلا رجح نبا فالخب ! لاصتالاب ثيدحلا ىلع اومكحو : ةمقلع وه انه

 . عاطقنالاب هلعأ

 2 امأو 6 هيبأ نع ةمقلع يوارلاف ! معنف مسالا 2 ظفاحلا مهو امأ : لوقنف

 عمسي مل هنأ ىلإ بهذي هنأل ؛ كلذ ٨ مهي ملف هيبأ نم عمسي مل هنأب همكح

 رصحي كلذبو ! هدنع لصأ اذهف " بيذهتلا " و "بيرقتلا " 2 امك هيبأ نم

 . مسالا 2 همهو

 :رازبلا لوق-٥

 نب ةمقلع وه يبأ ةالص لقعأ ال امالغ تنك لئاقلا نأ : رازبلا ركب وبأ لوقي

 . رابجلا دبع هوخأ الل لئاو

 ٩ مالكلا اذهٹ لئاقثا نم ةشقانم

 " لامكلا بيذهت " غ يزملا بهذم وه امك لئاو نب رابجلا دبع وه : ليق نإف

 دلو رابجلا دبع : نأ لاق نم لوق ابقعتو " يذوحألا ةقحت " 2 يروفكرابملاو

 . رهشأ ةتسي هيبأ توم دعب

   ٠١ ج ريبحلا صيخلتلا _ يتالقسعلا ١ ص ٨٨١؛



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تنك : لاق هنأ هنع حص دق هنإف ادج فيعض لوقلا اذهو " : يزملا لوقي

 .")" لوقلا انه لقي مل لمح وهو هوبأ تام ولو 6 يبأ ةالص لقعأ ال امالغ

 . يبأ ةالص لقعأ ال امالغ تنك : رابجلا دبع لوقف " : يروفكرابملا لوقي

 .'" " هيبأ ةايح خ دلو دق رابجلا دبع نأ غ حيرص صت

 ك امك نيعم نباو 0 " نتسلا " 2 يذمرتلاو ، " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلاو

 " باستألا " 2 يناعمسلاو 0" تاقثلا " 2 نابح نباو 6 " بيذهتلا بيذهت "

 ال ناك لئاو هيبأ ةافو دنعو : هيبأ ةافو دعب دلو رابجلا دبع نأ ىلإ اوبهذي

 . همأ نطب غ المح لازي

 ىتح صيحمتلاو رظنلا نم دبالل اذهلف 0 مهنيب مئاق فالخلا نإ : لوقتق

 لاق نم وه هيبأ ةايح 2 هدوجو تبثأ نم نأ لمتحيف : اذه نم باوصلا نيبتي

 يراخبلا تاياور طقستف : رابجلا ديع نوكي نأ لمتحيو . ةمقلع وهو كلذ

 رابجلا دبعو ةمقلع نيب لصافلا رمعلا وه عبتتي نأ يغبني اممو .هباحصأو
 . ةنراقملا 2 كلذ ةيمهأل

 ٢٢ -۔١٢ ص ٦ ج لامكلا بيذهت - يزملا "

   !١ ص ٥ ج ٦ جم يذوحألا ةفحت - يروفكرابملا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 مدعو هيبأ نم هعامس زقفل لحت له ةمقلع نم ثيدحتلاب حيرصتلا تاياور ه

 : ث وأ . هعامس

 : ىهو 0 ت اياورنثا ضعب عامسل او تيدحتلاي

 وبأ انثدح ‘ ييأ انثدح : يربنعلا ذاعم نب هللا ديبع انتدح : ملسم ةياور ١-

   : لاق : هثدح ! هايأ نأ هثدح ! لئاو ني ةمقلع نأ ! برح ني كامس نع : سنوي
 هللا لوسر اي : لاقف ، ةعسنب رخآ دوقي لجر ءاج ذإ (لي) يبنلا عم دعاقل ينإ

_ 

 ١. "....و هتلتقأ " : (لو) هللا لوسر لاقف ، يخأ لتق اذه -

 ميلس نب سيق انأبنأ ' نيكد نب لضفلا ميعت وبأ انثدح : يراخبلا ةياور ٢-

 تيلص " : لاق ييأ ينثدح , رجح ني لئاو نب ةمقلع تعمس : لاق يربنعلا

 نأ دارأ نيح هيدي عفر مث هيدي عفرو ةالصلا حتتفا نيح ربكف (ةلي) يبنلا عم

 ."" " عوكرلا دعيو ! عكري

 ؛ كرابملا نب هللا دبع انأبنأ : لاق ؛ رصت نب ديوس انربخأ : يئاستلا ةياور ٣-

 . يربتعلا ميلس نب سيق نع

 هللا لوسر فلخ تيلص : لاق ييأ ينثدح : لاق ! لئاو نب ةمقلع يتثدح : لاق

 : عكر اذإو ں ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري هتيأرف ()

٩١) 

 ٠ مقر حيحصلا عماجلا _ ملسم ) ١٦٨٠ ( - نيبراحملاو ةماسقلا باتك .
: ٢) 

   ١ ص نيديلا عفر- يراخبلا ٤٤-٤٥ ثيدحلا مقر ) ٢٨ ( .

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . "١" نينذألا وحت ىلإ سيق راشأو 0 اذكه "هدمح نهل هللا عمس " : لاق اذإو

 . يركبلا يلهذلا برح نب كامس : اهدانسإ يفف ملسم ةياور امأ : لوقتق

 . ثيدحلا برطضم : دمحأ لاق ‘ ةفوكلا لهأ نم ثيدحلا لاجر نم وهو

 ءيش هيف هتيدحو هب ساب ال : يئاسنلا لاق ءهنافعضي يدادغبلاو ةبعش ناكو

 ريغت ‘ فيعض : نايفس لاق ٧ نيل هتيدح 2 : شارخ نب نمحرلا دبع لاقو 4

 اقحال ليصفتلاب كلذ ركذتسو . هولاق ام خلإ... نقلتيف نقلي ناكف هرخآب

 . - ىلاعت هللا ءاش نإ -

 ثيدحتلاب حيرصلا حيرصتلا امهيف يتلا يئاسنلاو يراخبلا ةياور امأ

 ةمقلع عامس مدع 2 ليدعتلاو حرجلا ةمئأ لاوقأ هضراعيف ‘ ( يبأ ينثدح)

 . هيبأ نم

 2 مهلاوقأ اونبي مل ليدعتلاو حرجلا ءاملع نأ نيثدحملا دنع مولعملا نمو

 يتلا ءادألا غيص امأو 0 مهلاوحأل عبتتلاو قيقحتلاو ربسلا دعب الإ لاجرلا

 . ظافلألل مهطبض مدعو ةاورلا تافرصت اهيرتعت دقف دانسإلا ظفل 2 نوكت

 كلذ لكو ٨ عامسلاب حيرصتلا ةراتو ةنعتعلا هنع ركذث يوارلا دجت ةراتف

 لوعيو داتسإلا غيص مكحت لهف : مهطبض مدعو هدعب نيذلا ةاورلا فرصت نم

 حرطتو ، هخيش نع نعنع وأ عامسلاب حرص هتآ يوارلا ىلع مكحلا 2 اهيلع

 2 يذلا هخيش نع هنيعب يوارثا كلذ لاح ىلع نوصني نيذلا ةمئألا لاوقأ

 . ةياورلا كلت

   .( عوكرلا نم عفرلا دنع نيديلا عقر : باب - ( ١٠٥٥ ) مقر يئاسنلا نتس _ يئاسنلا 0



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 كلذ لاح 2 ليدعتلاو حرجلا لهأ لاوقأ غ رظنلا : ةلأسملا هذه % قحلاف

 نوكت يتلا } ديناسألا غيص ىلع ايلك لوعيو مهتاوقأ حرطت نأ ال ، يوارلا

 . مهطبض مدع وأ ظفللا مهطبضل ةعضاخو : ةاورلا تاقرصت تحت

 : " ةيتوقيبلا ةموظنملا ىلع ةيتاميلسلا رهاوجلا " 2 ييرألا نسحلا وبأ لاق

 : نيرمأ دحأب كردي هنإف ؛ حيرصتلا قيرطب لاصتالا توبث امأف

 نم عمس اًئالف نإ : مامإ لوقي نأك : نأشلا اذهب فراع نم صيصنتلا (¡)

 . كلذ وحت وأ : ةلصتم نالق نع نالق ةياور وأ } نالق

 لوقي نأك ! هخيش نم عامسلاب هيلإ تباث انسإ 2 يوارلا نم حيرصتلا (ب)
 لاقف 6 نالف تيقل وأ ائالف تلأس وأ : ائالف تعمس وأ } نالف ينثدح :

 : طورش هجولا اذه نم لاصتالا ىوعد لوبقل طرتشيو . خلإ....يل
 ١- عامسلاب حّرَص نَم ىلإ دانسإلا توبث .

 همهو تبتيو .اًباذك وأ : عامسلاب هحيرصت 2 اًمهاو يوارلا اذه نوكي الأ ٢-

 . قرطلا عمجب وأ - تلاتلا طرشلا 2 يتأيس امك - مامإ صتب كلذ 2

 نإف ‘ هخيش نم يوارلا كلذ عامس مدع ىلع مامإ صن كلذ ضراعي الأ ٢-

 درجم ىلع مدقم مهمالكف ؛ هخيش نم يوارلا اذه عامس ثيدحلا ةمئأ ىف
 . عامسلاب حرصخف مهو يوارلا نود نم نوكي نأ لامتحال ؛ دتسلا 2 ءاج ام

 لامتحالو ‘ كلذك رمألا سبلو . اًئالف تعمس : لاق هخيش نأ اناظ

 قالطإ 2 يوارلا زؤجت وأ ، ةعابطلا وأ خسنلا 2 فيرحتلا وأ فيحصتلا

 كلذب يتعي 7 ةريره وبأ انثدح : نسحلا لوقك ! هنم عمسي مل نمم عامسلا

     كش الو ! زوجت اذهو ' هنم هسفنب عمس هنأ ال } هدلب لهأ ثدح ةريره ابأ نا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دوجو دنع اميسال ، ىلوأ عامسلا مدعب نأشلا اذه ةمئأ دنع مولعملا نأ

 .'أ ها ". ملعأ هللاو ۔ لامتحالا

 هفيص دوجو درجي سيلو 0 اهلك تارابتعالا هذه ج رظنلا نم دي ال اذاق

 هذه نوكت ام ابثاغف ، لاصتالاب ثيدحلا ىلع مكحي ثيدحتلاو عامسلا

 . هتياور نم سيلو 0 يوارلا اذه نع اوور يذلا ةاورلا فرصت نم تاحيرصتلا

 نأ عم ) عامسلاب حيرصتلا يأ ) كلذ ةاورلا ضعب ىلع اتيرج انتأ اميس ال

 اهيلع مكحيف سانلا ضعب عرستيف . ةنعتعلاب اهنأ ةياورلا كلت 2 لصألا
 ةنعنعلا ةلع نوعفديف أسلدم يوارلا ناك اذإ ةصاخ ! ثيدحتلاو لاصتالاب

 . عامسلاب هحيرصت اهديناسأ 2 ءاج يتلا تاياورلا ضعب دوجو درجمب هنع

 عمو 0 ةنعنعملا ةريتكلا تاياورلا يقاب نع ةحرصملا ةياورلا كلت نشت دقو

 ةياورب ةتباتلا ةنعتعلا نوعفديف 0 ذوذشتلا اذه ىلإ ضعبلا تفتلي ال كلذ

 نوححصيف : ةنعتعلا تاياور نم لئاهلا مكلا نع ةذاشلا عامسلاب حيرصتلا

 نوفني وأ ، ايعرش ًامكح حيحصتلا اذهب نوتبثيو ' سلدملا كلذ ةياور كلذب

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو ں ناكمب ةروطخلا نم يرمعل اذهو ! ايعرش ًامكح
 ثيداحأ اهي تدعأ ۔لئاو هيبأ نم ةمقلع عامس مدع ةلع - ةلعلا هذه نأ ىلع

 ةبعش نيب فالخلا اهيف ءاج يذلا " نيمآ "ثيدحك : داقنلا ةمئألا دنع

 ۔'" داقتلا هنيب امك ! هتوص اهب عقر وأ هتوص اهب ضفخ : خ يروتلا نايفسو

 ٣٦ - ٢٧ ص ةيتوقيبلا ةموظنملا ىلع ةيناميلسلا رهاوجلا _ ييراملا "
 ٤٤٧ ص ١ ج ةيارلا بصت - يعليزلا / رظنا ٢

    
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٠ » بارطضا افق نيبملا غالبلا

 نب لئاو ثيدح - ثيدحلا اذه اهنم ءاج يتلا قرطلا ضعب ىلإ يتات نآلاو

 : اهتشقاتمو - رجح

 ٤٥ دواد يبأ دنع 7 هيبا نع ةمقلع نب لئاو نع لئاو نب رابجلا دبع ثيدح 4

 " "هننس :

 . ديعس نب تراولا دبع انثدح 6 يمشجلا ةرسيم نب رمع نب هلا ديبع انثدح

 : لاق ؛ رجح نب لئاو نب رابجلا دبع ينتدح ! ةداحج نب دمحم انثدح : لاق

 لئاو يبأ نع ى ةمقلع نب لئاو ينثدحف : لاق يبأ ةالص لقعأ ال امالغ تنك

 : لاق ! هيدي عقر ربك اذإ " ناكف (ةلةو) هللا لوسر عم تيلص : لاق رجح نبا

 نأ دارأ اذإف : لاق هبوث 2 هيدي لخدأو هنيميب هلامش ذخأ مت ‘ فحتلا مث

 هيدي عقر عوكرلا نم هسأر عقري نأ دارأ اذإو } امهعقر مت هيدي جرخأ عكري

 هيدي عفر اضيأ دوجسلا نم هسأر عقر اذإو } هيفك نيب ههجو عضوو دجس مث

 .") " هتالص نم غرف ىتح

 نب ةمقلع وه رابجلا دبع ثدح يذلا نأ : وهو اطخ دانسإلا اذه و : تلق

 هللاو اوركذ اذكه ! فرعي ال لوهجم وهف ةمقلع نب لئاو سيلو : هوخأ لئاو
 . ملعأ ىلاعت

٠١ 
   مقر دواد يبآ نتس _ دواد وبأ ) ٧٢١ ( نابح نباو ةميزخ نبا هاورو .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٦ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 : " هننس " ب دواد يبآ دنع ى هتيب لهأ نع لئاو نبرابجلا دبع ثيدح ه

 دبع ينثدح 0 يدوعسملا انثدح : عيرز نبا يتعي ديزي انثدح . ددسم انثدح

 () هللا لوسر :ىأر هتنأ إمهتدح هنأ: يبآ نع يتيب لها ينثدح لئاو نبرابجلا

 ١". "... ةريبكتلا عم هيدي عفري :

 هتيب لهأف ى كلذ نيعي ملو هتيب لها مه هوثدح نيذلا نا رابجلا دبع ركذ
 صني نيعم نبا نل ديعب اذهو . ةمقلع هاخأ هتيب لهأب دارأ نإ الإ ‘ نولوهجم

 نع هتيب لهأ نع ثدحي امنإو ائيش هيبأ نم عمسي ملو تبث 6 رابجلا دبع نأ :

 .هسنأ (٢) .

 مدقت امك . ةلسرم هنع هتياورو هابأ كردي مل ةمقلع نأ صني نيعم نباو

 . هلك كلذ ركذ

 ؛ لئاو نب رابجلا دبعو : يرذنملا لاق " : "راطوألا ليت " 2 يناكوشلا لوقي
(٣) « 

 نولوهجم هتيب لهأو ، هيبأ نم عمسي مل

 :" هننس" هب دواد يبأ دنع ةرشابم لئاو هيبأ نع لئاو نبرابجلا دبع ثيدح ٤ے

 نب نسحلا نع ‘ ناميلس نب ميحرلا دبع انتدح ى ةبيش يبأ نب نامثع ينثدح

 () يبنلا رصبأ هتأ : هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع نع ‘ يعخنلا هللا ديبع

 هيماهبإب ىذاحو هيبكنم لايحب اتناك ىتح هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق نيح

 ١ مقر دواد يبا ننس - دواد وبآ ) ٧٢٢ ( امهريغو دمحأ هاورو .

 .آ 7 - ٠ -

 يرودلا ةياور _ نيعم نبا خيرات / رظنا

   ١٨٤ ص !ج راطولا لين - يناكوشلا ٢



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٢٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 )( . ك مث هيتذأ

 . هريغو نبعم نباك } ءاملعلا

 لئاو نب رابجلا دبع ةياور نم ..." : " بذهملا حرش عومجملا " 2 يوونلا لاقو
 (٢)

 كلذب حرص امك : هيبأ نم عمسي مل رابجلا دبع ..

 هيبأ ةافو دعب دلو ليقو 8 هنم عمسي ملو هيبأ نع

 لك ى هب لماح همأو لئاو هوبأ تام " : "راصمألا ريهاشم " 2ِ نابح نبا لاق

 .""" "... سلدم هيبأ نع ىور ام

 ٥ يراخبلا دنع رجح نب لئاو ثيدح :
 اتثدح . ةمادق نب ةدئاز انربخأ : هللا دبع انربخأ } لتاقم نب دمحم انثدح

 تلق : لاق هربخا ؛ رجح نب لئاو نأ يبأ انثدح ‘ يمرجلا بيلك نب مصاع

 ماقف " هيلإ ترظنف : لاق يلصي فيك (ةلي) هللا لوسر ةالص ىلإ نرظنأل

 عفرف هسار عفر مث ‘ اهلثم هيدي عفر عكري نأ دارأ امل مث ‘ هيدي عفرو 3 ربكف

 كرحت بايثلا لج مهيلع درب هيف نامز 2 كلذ دعب تئج مت ٧ اهلثم هيدي

 باحصأ نم لئاو نثتسي ملو " : يراخبلا لاق ." بايثلا تحت نم مهيديأ

 ."" هيدي عفري مل هنأ () يبنلا عم اولص اذإ ادحأ (ي) يبنلا

 امب جتحي ال اذه مصاعو : يمرجلا باهش نب بيلك نب مصاع هدانسإ 2

 .) ىنيدملا نبا كلذب حرص امك هب درفنا

 )٧٢٣( مقر دواد يبا ننس - دواد وبا :

 ١٨٤ ص ٢٣ ج بذهملا حرش عومجملا - يوونلا :

 ١٩٤ ص راصمخلا ريهاشم _ نابح نبا "

 . هريغ هاورو ( ٦٧ ) مقر ٧٦ ص ةالصلا 2 نيديلا عقر _ يراخبلا :

   ٧٠ ص ٢ ج نيكورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نبا / رظنا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٨ > بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . ىتعملاب اهيوريو رابخألا رصتخي ناكو

 وكلا يمرجلا نونجملا نب باهش نب بيلك هيبأ نع ةياورلا هنه مصاع ىورو

 . ءيشب تسيل هنع مصاع هتبا ةياور نأ الإ ' دعس نباو ةعرز وبأ هقثو نإو وهو

 هدج نع هيبأ ن{ع بيلك نب مصاع : هلوق دواد يبأ نع يرجلا ىور امك

 .'"مهو وه : رجح نبا لاق ى ةبحص هل نأ : لاقيو .ا" ءيشب سيل

 ٥ دمحأ دتع رجح نب لئاو ثيدح :

 دبع نع ، يرتخبلا يبآ نع ! ةرم نب ورمع نع 7 ةبعش انثدح ‘ عيكو انثدح

 هللا لوسر تيأر " : لاق يمرضحلا رجح نب لئاو نع ى يبصحيلا نب نمحرلا

 .'"7 " ريبكتلا عم هيدي عفري ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ٥ يقهيبلا دنع رجح نب لئاو ثيدح :

 حير نب دمحم أبنأ ى قاحسإ نب ركب وبأ ينربخا 6 ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 يبأ نع 0 ةرم نب ورمع نع ث ةبعش أبتأ ، نوراه نب ديزي انث ‘ كامسلا

 تيلص " : لاق رجح نب لئاو نع ‘ يبصحيلا نمحرلا دبع نع ‘ يرتخبلا

 اذإو ، ريبكتلا عم هيدي عفر ربك املق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلخ

 "٨". " هلامش نعو هنيمي نع ملسي هتيارو دجس " : لاق وأ " عفر اذإو عكر

 ؛٦١ ص ٥ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ""أ

 ٢ ج دوهجملا لذب _ يروفنراهسلا ٤ ص ٥٦

 ( رجح نب لئاو ثيدح - نييفوكلا دنسم ) دمحا دنسم - لبنح نبا أ"
   . ( ٢٣١٢ ) مقر ريبكلا نتسلا - يقهيبلا ٤



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٤٥ يمرادلا دنع رجح نب لثاو ثيدح :

 يرتخبلا وبآ ينثدح: ةرم نب ورمع نع : ةبعش انتدح ‘ دامح نب لهس انربخأ

 هللا لوسر عم ىلص هنأ : يمرضحلا لئاو نع ، يبصحيلا نمحرلا دبع نع

 دنع هيدي عفريو ! عفر اذإو ب ضفخ اذإ ربكي " ناكف ملسو هيلع هللا ىلص

 ريبكتلا ٧ ههجو حضو ودبي ىتح : تلق : لاق " هراسي نعو 6 هنيمي نع ملسيو ٩

 معن : لاق ." )'.

 يرتخبلا وبا زوريف نب ديعس : ةاورلا ءالؤه دنع تالتلا تاياورلا هنه دانسإ 2

 . يئاطلا نارمع يبأ نبا

 .'" " لاسرإلا ريثك...": "بيذهتلا بيرقت " ةرجح نبا ظفاحلا هنع لاق

 يبأ 2 لوقي هنأ ليهك نب ةملس نع " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لقنو

 نع يوريو 6 هثيدح لسري ثيدحلا ريثك يرتخبلا وبأ " : اذه يرتخبلا

 وهف اعامس هثيدح نم ناك امف ' دحا ريبك نم عمسي ملو 0 ةباحصلا
 .") "فيعض وهف "نع" ناك امو نسح

 . فيعض وهف انه ىلعف " نع "ب اهاور يقهيبلاو دمحأ ةياور 2 انهو : تلق

 قيقحتلا دعب ؛ وه نم يردن ال لوهجم يبصحيلا نمحرلادبع اهيف هخيشو

 . ىملعلا

 ( دوجسلاو عوكرلا 2 نيديلا عقر : باب ) يمرادلا ننس - يمرادلا 0 . . .

 ١٨٠ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا :7

 . . .. . . .. . ,, (؟
   ٦٨0 ص !ج "بيذهتلا بيذهت " 2 رجح نبا ركذ اذكو / ٢٣٢ ص ٧ ج لادتعالا نازيم _ يبهذلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٣٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : يبصحيلا نمحرلا دبع ةقرع ةيداتسإ ةسارد ة

 دمحأ دنع ةقباسلا يمرضحلا رجح نبا لئاو تاياورل يعبتت لالخ نم

 هخيش نع اهيوري يرتخبلا يبآ قيرط نم يتلاو ‘ يمرادلاو يقهيبلاو

 . ؟ اذه يبصحيلا نمحرلادبع نمق : يبصحيلا نمحرلادبع

 : يلي امك يهو طاقن تس ج ةيدانسإ ةساردب تمقرمألا اذه ةفرعمل

 ييأ قيرط نم يتلا يمرضحلا رجح نب لتاو تاياور عيمج تعبتت : ىل ول ١

 نمحرلادبع نع اهيوري يرتخبلا ابأ تدجوف } ثيداحألا بتك خ يرتخبلا

 (اذه نمحرلادبع يبأ مسا ركذ نودب هنأ الإاارجح نب لئاو نع يبصحيلا

 . ةيتيدحلا ةعنصلا هيضتقت امب هيلع مكحنو ! هلاح فرعنو هفرعت ىتح

 يوار يمرضحلا رجح نب لئاول تمجرت يتلا لاجرلا بتك عبتتب تمقف
 كلذكو ! هنع يوري يذلا اذه يبصحيلا نمحرلادبع نم رظنأل ! ثيدحلا

 نمحرلادبع نم رظتأل ! زوريف نب ديعس يرتخبلا يبأل تمجرت يتلا بتكلا

 مسا ركذ نودب هنوركذي اعيمج مهتدجوف . هنع يوري وه يذلا يبصحيلا

 . هبأ

 .يبصحيلا نمحرلادبع -هنع ىورو يأ-هنعو : لئاو ةمجرت 2 التم نولوقيف

 يبصحيلا نمحرلا دبع -نع ىور يأ -نع : نولوقي يرتخبلا يبأ ةمجرت و

   -: مهلاوقأ كيلإف
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٣ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 هنع ىور ...": رجح نب لئاو ةمجرت خ " ءامسألا بيذهت " 2 يوونلا لاق

 اضيأ هنع ىورو .رابجلا دبع هعمسي مل : ليقو ، رابجلا دبعو ةمقلع هانبا
 . " ". مهريغو يبصحيلا نمحرلا دبعو سبنع نب رجحو باهش نب بيلك ))" .. .د . 7” 7

 هانيا هنعو ..." : رجح نب لئاو ةمجرت 2 " بيذهتلا " 2 رجح نيا لاق

 رجحو باهش نب بيلكو 7 هتجوز ىيحي مأو مهل ىلومو رابجلا دبعو ةمقلع
(!٢) ٠ ٠ ِ ٠ 

 ىبصحيلا نمحرلا ديعو ريرج وبأو سبنتع نب ." .

 { هنم عمسي مل ليقو ، رجح نب لئاو نب رابجلا دبع هنباو سبتع نب   رجح هنع ىور..." : رجح نب لئاو ةمجرت 2 " لامكلا بيذهت " 2 يزملا لاق
 )( » ا ادىع

 يرتخبلا وبأ مهنع ىور نم هركذ دنع يرتخبلا يبأ ةمجرت 2 اضيأ لاق

 .ا" "...يناملسلا ةديبعو يبصحيلا نمحرلا دبعو ..."

 : اذه يبصحيلا نمحرلادبع ةمجرت 2 " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لاق

 لئاو نع : نييفوكلا نم دعي ‘ يبصحيلا نبا لاقيو يبصحيلا نمحرلادبع "
 يرتخيبلا وب اهنم عمسو 6 رجح نب . . ٠ . ۔ - . (٥)

 ٥ ص ٢ ج تاغللاو ءامسألا بيذهت _ يوونلا .

 ٧٠٧ ص ٦ ج بيذهتلا بيذهت - يتالقسعلا ٢

 ٥١٢ ص ١٠ ج لامكلا بيذهت يزملا ""
 ٠ ج لامكلا بيذهت يزملا ٤ ص ١٩٨١

٥ 
   ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ٥ ص ٢٦٢٩-٢٣٢٠ / ج " تاقثلا " 2 نابح نبا لاق اذكو ٥ ص ٣٢٣



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٣٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لب } وه نم هفرعت يبصحيلا نمحرلادبع يبأ مسا ركذت الل تاياورلا لكف

 نمحرلادبع يبا مسا ركذت ال ‘ رجح نب لئاوٹ تمجرت يتلا بتكلا لك

 . طقف يبصحيلا نمحرلادبع ىلع نورصتقي امنإو ، هنع يوري يذلا اذه

 نمحرلادبع همسا نم لك نع مجارتلاو لاجرلا بتك تعبتت :ةيتاثلا

 : مهو سفنتأ ةتس يلاوح مهتدجوق : يبصحيلا

 هللادبع وخأ } قشمد لهأ نم يماشلا ‘ يبصحيلا رماع نب نمحرلا دبع «
 .') ئرقملا يبصحيلا رماع نبا

 . يرهزلا نع يوري ‘ يقشمدلا يماشلا يبصحيلا رمت نب نمحرلا دبع ٤ے

 .'"؛ ملسم نب ديلولا هنع ىورو

 يصمحلا يدتكلا يلامتلا ‘ يماشلا يبصحيلا ذئاع نب نمحرلا دبع ٤ے

 . يدنكلا ةركعز نب ةرامع نع يوري

 نب زيرح هتع ىورو . ةمامأ ابأ عمس ‘ يبصحيلا رشب نب نمحرلا دبع «
 نامتع (٣) .

 ٤ ةملس نب بيبح نع يوري 0 يماشلا يبصحيلا قرع نب نمحرلا دبع .
(٤) 

 . دمحم هتيا هنع ىورو

 '"ىبصحيل ١ يضاقل ١ يصمحت ١ يماشل ١ يشرجل ١ فوع ييأ ني نمحرلت ١ دبع ٥

 ٦٩١ ص ٤ ج بيذهتلا بيذهت ينالقسعلا ""
 )٢' ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ٥ ص ٢٢٠ / ج تاقثلا - نابح نبا ٤ ص ٥٠

 ) ج ريبكلا خيراتلا _ يراخبلا ٥ ص ١٥١٠ / ج تاقثلا - نابح نبا ٢ ص ٣٠٨

 ) ‘8ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ٥ ص ٢٠٥ / ص ! ج تاقثلا - نابح نبا ٣١٩

   ٥  71ج نازيملا ناسل - يند ت ١٧ ص ٢٣١ / ج تاقثلا - نابح نيا ٢ ص ٣٢٢
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يبصحيلا نمحرلادبع ةمجرت ركذت يتلا مجارتلا بتك تعبتت :ةثلاثلا

 . اوركذ اذكه ايفوك هتدجوق 6 رجح نب لئاو نع يوري يذلا

 : اذه يبصحيلا نمحرلادبع ةمجرت 2 " ريبكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لاق

 لئاو نع 0 نييقوكلا نم دعي ب يبصحيلا نبا لاقيو يبصحيلا نمحرلادبع "
 . يرتخبلا ويا هنم عمسو 6 رجح نب ) ( " - . ج ,. .

 ! 2 وكلا يبصحيلا نب نمحرلا دبع " : " ةعفتملا ليجعت " 2 رجح نبا لاقو

 يبلغتلا رماع نب ىلعألادبعو يئاطلا يرتخبلا وبأ هنعو ‘ رجح نب لئاو نع

 .'" ". نابح نبا هقثو

 نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلادبع نأ مهلاوقأ نم رهاظلاف

 . نييقوكلا نم 2 وك رجح

 لاجرلا مجارت ثتعبتتو } لاجرلاو مجارتلا بتك ىلإ تعجر :ةعبارلا
 فقأل ىرخأ دعب ةمجرت 4 يبصحيلا نمحرلادبع مسال نيلماحلا نيقباسلا

 . ايقوك مهتم دجأ ملق ‘ مهتم وكلا ىلع

١ 

 / ٢٢٣ ص ٢ ج " تاقثلا " غ نابح نبا لاق انكو ٢٢٩ - ٢٣٠/ ص ٥ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا 0

 ٣٦٧ ص ٥ ج " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح ييأ نبا لاق اذكو

   . ( ٦٥١ مقر ةمجرت ) ٢٢٢ ص ةعفنملا ليجعت - ينالقسعلا ""



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نمحرلادبع نم رظنأل لاجرلاو مجارتلا بتك ىلإ تعجر :ةسماخلا

 رجح نب لئاو نع يوري هتأ هتمجرت خ ركذي ‘ نيروكذملا نم يبصحيلا

 : يلاتلاك هنايبو ' هلك كلذ نم اتيش دجأ ملق ! يرتخبلا وبأ هنع يوري وأ

 يوري الو ‘ رجخ نب لئاو نع يوري ال ' يبصحيلا رماع نب نمحرلا دبع ١-

 ١'. زوريف نب ديعس يرتخبلا وبأ هنع

 يوري الو « رجخ نب لئاو نع يوري ال ى يبصحيلا رمت نب نمحرلا دبع ٢-

 .ا" زوريف نب ديعس يرتخبلا وبأ هنع

 ريغ هنع وري مل ، اذه يبصحيلا رمن نب نمحرلا دبع نأ ىلع مهضعب صنت لب
 .'" ملسم نب ديلولا

 يوري الو ' رجح نب لئاو نع يوري ال ‘ يبصحيلا ذئاع نب نمحرلا دبع -

 ."زوريف نب ديعس يرتخبلا وبأ هنع

 يوري الو ، رجح نب لئاو نع يوري ال ‘ يبصحيلا رشب نب نمحرلا دبع ٤-

 .اث زوريف نب ديعس يرتخبلا وبآ هنع

 ٦٩- ٧٠ ص ٤ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا / رظنا !أ
 - ٢٥٧ ص ٥ ج ليدعتلاو حرجلا _ متاح يبا نبا - ٢٢٠ ص ٥ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا / رظنا ")

 لامكلا بيذهت - يزملا - ٦١٥ ص ١ ج ءافعضلا 2 يتغملا - يبهذلا - ٥٠ ص ٤ ج تاقثلا _ نابح نبا

 ٢٩٣ ص ٦ ج

 ٢. ج لادتعالا نازيم _ يبهذلا ٤ ص ٢٢٢٣ - ٢٣٦٢٤ - ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا ٢٩٣

 - ٢٢٩ ص ه ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا - ١٩٧ ص ٥ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا / رظنا "أ
 ٢٩٢ ص ٤٤ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا - ١٧٥ ص ٦ ج لامكلا بيذهت - يزملا

   ٢٣٠٨ ص ٢ ج تاقثلا - نابح نيا ۔- ١٥٠ ص ٥ ج يبكلا خيراتلا _ يرا . دلا / 2 دا ٥ر

  

  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٢٥ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يوري الو ؛ رجخ نب لئاو نع يوري ال ' يبصحيلا قرع نب نمحرلا دبع -ه

 .ا زوريف نب ديعس يرتخبلا وبأ هنع

 الو ‘ رجح نب لئاو نع يوري ال سيشرجٹا فوع يبأ نب نمحرلا دبع ٦-

 ."زوريف نبديعس يرتخبلا وبأ هنع يوري

 ني لئاو نع يبصحيلا نمحرلا ديع اهاور يتلا تاياورلا تعبتت : ةسداسلا

 نمحرلادبع نع اهاور نم اهيف رظنأل . يرتخبلا يبأ قيرط ريغ نم رجح

 يبصحيلا نمحرلادبع يبأ مسا ىلع فقأل هتمجرت خ رظنا مت ‘ يبصحيلا

 دنعو "ريبكلا مجعملا " 2 يناربطلا دنع ةياور تدجوف . هنع يوري يذلا اذه

 نع يبصحيلا نمحرلادبع نع ثدحي ىلعألا دبع قيرط نم ! يبارعألا نبا

 . ٠رب لكا

 يناهبصألا يعازخلا دمحم نب دمحأو 6 يكملا دواد نب دمحأ انتدح : اهصن

 فلخ تيلص : لاق ىلعألا دبع نع : ليئارسإ انث ‘ ريتك نب دمحم انث : الاق

 هراسي نعو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هنيمي نع ملسف يبصحيلا نمحرلا دبع
 ؟ انه تذخأ نيأ نم : هل تلق : لاق كلذ لثم

 - ٢٢٨ ص ه ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا- ٢٠٥ ص ٥ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا / رظنا ""
 - ينالقسعلا ٣٠٤-_ ص ٤ ج لادتعالا نازيم - يبهذنا ٢١٢- ٢١٣ ص ٦ ج لامكلا بيذهت - يزملا

 ٣١٩ ص ٢! ج تاقثلا - نابح نبا - ٩٤ ص ٤ ج بيذهتلا بيذهت

 ص ه ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبا نبا - ٢٠٥ - ٢٠٦ ص ٥ ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا / رظنا ""

     ٣٢٢ ص ! ج تاقثلا _ نابح نبا ٢٣٥-_ ص ٦ ج لامكلا بيذهت - يزملا -



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٣٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لعفف () هللا لوسر فلخ تيلص " : لاق رجح نب لئاو فلخ تيلص : لاق

 ٧. " هيدخ ضايب تيأر ىتح كلذ لثم

 ىلإ تحجر 6 خوكلا يبلعثلا رماع نب ىلعألا دبع : وه اذه ىلعألا دبع : ثلق

 يبصحيلا نمحرلادبع ركذ دجأ ملف ، لاجرلاو مجارتلا بتك 2 هتمجرت

 يبأ نع ىور هنأ نوركذي امنإو ة انه ىلعألا دبع مهنع ىور نميق

 يلع نب دمحمو ريبج نب ديعسو ةيفنحلا نب دمحمو يملسلا نمحرلادبع
 ."كيرشو ةناوع وبأو ليئارسإ هنع يوريو 0 مهريغو نيسحلا نبا ١) ے .. د ۔ . ... . .. -١

 رجح نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلا دبع نإ : ةصالخلاو
 . يئاطلا زوريق نب ديعس يرتخبلا ويآ هنع يوري يذلاو ‘ يمرضحلا

 . هلاح ام ىردي الو لب ي وه نم يردت الو هفرعت ال

 مدعو ضومغلا انه هنع عقري نأل يفكي ال يبصحيلا نمحرلادبع مسا ركذو
 ةرهاظف هلاح ةلاهج امأو ٩ هوبأ نمو ؟ وه نم فرعن ال اننأل . هلاحب ةفرعملا

 . كلذ بيسي

 . ١٧٥٧٢( ) ثيدحلا مقر ريبكلا مجعملا - يناربطلا "

 ٢! ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا / رظنا ٥ ص ٢٤٣ - ج ليدعتلاو حرجلا - متاح يبأ نبا ٦ ص ٢٣-

 ص ريغصلا ءافعضلا - يراخبلا ٨٠ - ج نيحورجملا - نابح نبا ٢ ص ١٤٠ ) يبهذلا - ( يعيمصلا راد

 _ ج ءافعضلا 2 يتغملا ١ ج لامكلا بيذهت - يزملا ۔-٢٨٥ ص ٦ ص ٥- ٦- بيذهت - يتالقسعلا

   ج بيذهتلا ٤ ص ٧٢١- ٧٢٢

  



_ _ 

 . نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ٢٢٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا
 ا
! 

 ٥ نامسق نبثدحملا دتع نبعلا ةلاهجو :
_ 

 | (لجر نمع نالاق هاور) لاقي ناك ! همسا ركذي نأ نودب لجرلا ركذي نأ | ١-

 مسالا ركذ ولو ' مهمجارت 2 ءاملعلا دنع فورعم ريغ يوارلا نوكي نأ | ٢-
١ 

 دحاو وار هثيدح ةياورب درفتي وأ 6( هددصب نحت يذلا اذهو ) وه نم ىردي الف

 نم الإ هتيدحو وه فرعي اللو ، ءاملعلا ةقرحب الو ملعلا بلطب فرعي مل 6 |
 ا

 "!لاوقأ ةسمخ ىلإ مهنيب فالخ اهيف نيثدحملا دنع نيعلا لوهجم ةياور :تلق
 لاحلا لوهجم ىلإ نيعلا لوهجم مامضتال٬لوبقلا مدع مهرتكأ دتع اهحصأ

 ءاملعلا ضعب ىنثتساو ' ىلوأ باب نم هلاح تلهج هصخشو هنيع تلهج نمق

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا ةلاهجلا هنه نم

 لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلادبع نإ : نآلا لوقلا نكمي اذه ىلعف

 هلاحو هبستو هصخش ىردي ال ى يرتخبلا وبأ هنع يوريو يمرضحلا رجح نبا

 ةسارد نيثدحملا دنع ةحداقلا ةينيعلا ةناهجلناب هيلع مكحلا جاتحي كلذ عمو

 . باتكلا اذه ريع اهلحمو ةلقتسم

 امو ‘ يبصحيلا نمحرلا دبع وه نم فرعت ال انت لوقلاب يضتكتف نآلا اماو

 نم دشا هفمض نيملا لوهجم نأ نيثدحملا دنع ررقتملا مولعملا نمو ؛ هلاح

 . ملعأ ىلاعت هللاو : فيعض امهالكو ! لاحلا لوهجم

 _ ه

   ٢٧٤ ص يوارلا بيردت - يطويسلا / رظنا .
   -ل



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ٢٣٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

  

 إ لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلادبع نأ تاراشإلا ضعب تدجو : ةدئاق

 | قرع نب نمحرلادبع : وه ‘ يرتخبلا وبأ هنع يوريو ‘ يمرضحلا رجح نبا

 . يبصحيلا

 يوريو ب رجح نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلا دبع نإ : لوقتق
 _ يبصحيل ١ قرع ني نمحرلل ١ ديع وه سيل « زوربق نب ديعس ي .7 { وب أ هنع

 .|وه هتأب ةينورتكلإلا بتكلا 2 تاياورلا ديناسأ لاجر تامجرتب ىنعت يتلا   ةيبوساحلا جماربلا ضعب معزت امك سيلو : اقباس رمألا اذه انحضوأ امك

 . قرع نب نمحرلادبع

 . يبصحيلا قرع نب نمحرلادبع وه سيل الك

 يرتخبلا وبأ هنع يوريو ‘ رجح نب لئاو نع يوري يذلا وه هنأ : ريدقت ىلعو

 . - ىضخي ال ام دعبلا نم هيق ام عم وهو - زوريق نب ديعس

 هيف يي ا قرع ني نمحرلادبع نأل . هب حرفي امم سيل كلذ نإ : لوقت
 حرجلا لهأ هلاق ام مكيلإو ، ىضترُي ال امم ليدعتلاو حرجلا لهأ دنع مالك

 : لجرلا اذه خ للعلاو
 يبصحيلا نمحرلا دبع نكل ...": " ةقيعضلا ةلسلسلا " 2 ينابلألا لاق

 ريغ هنع ىور الو ‘ نابح نبا ريغ هقتوي مل-يصمحلا قرع نبا وهو -

 اذه ةلع وهف ٨ نيلوهجملا دادع 2 وهف ‘ " نازيملا " 2 امك 0 دمحم هنبا

 ١'. "... ثيدحلا

 مهل مقي مل ؛ يتما لفت مل نإ ) - ٥١٦٩ مقر ثيدح ) ٢٢٥ ص ١١ ج ةفيعضلا ةلسلسلا - ينابلألا 0
   . ( ادب !ودع

  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نأ ىلإ "ريبحلا صيخلت " 2 ريشي ينالقسعلا رجح نبا تدجو مت

 ني نمحرلا دبع : وه رجح نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلثا نمحرلا دبع

 . يبصحيلا رماع

 يبصحيلا رماع نب نمحرلا دبع نع 6 رخآ هجو نم يقهيبللو " : لوقي ثيح

 ربك املق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر فلخ تيلص : لاق ! لئاو نع

 .)". ريبكتلا عم هيدي عفر

 لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلا دبع نأ نم ظفاحلا هركذ ام : تلق

 2 ظفاحلا نم مهو وه امنإ يبصحيلا رماع ني نمحرلا دبع وه رجح نبا

 دبع نأ نم انمدق امل رماع نب نمحرلا دبع وه سيل لب حصي ال ‘ كلذ

 . زوريف نب ديعس هنع يوري الو لئاو نع يوري ال رماع نب نمحرلا

 ك ركذي ملو ' اذه يبصحيلا رماع نب نمحرلا دبعل مجرت ظفاحلا نأ ىلع

 ظفاحلا لب ، ادبأ رجح نب لئاو نع يوري هنأ اهيف هل مجرت يتلا هبتك
 ركذي رجح نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا نمحرلا دبع ركذي امدنع
 . هيبأ مسا ركذ ريغ نم

 نمحرلا دبع نأ هريغك صني رجح نبا ظفاحلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 ليجعت " ٧ لوقي ثيح وك رجح نب لئاو نع يوري يذلا يبصحيلا

 وبأ هنعو 6 رجح نب لئاو نع . وكلا يبصحيلا نب نمحرلا دبع " : " ةعفنملا

 .'" ". نابح نبا هقثو يبلغتلا رماع نب ىلعألا دبعو يئاطلا يرتخبلا

 ٣٩٥ ص ١ ج ريبحلا صيخلت - ينالقسعلا .

     . ( ٦٥١ مقر ةمجرت ) ٢٢٢ ص ةعفنملا ليجعت - ينالقسعلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .!٢٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 كلذ ركذ امك ! قشمد لهأ نم يماش يبصحيلا رماع نب نمحرلا دبعو

 ررماع نب هللا دبع وخا وهو .ا" بيذهتلا بيذهت " خ هسفنب ظفاحلا
 . روهشملا برقملا يبصحيلا

 .هيلإ ريشي يذلا ثيدحلل تعجرو يقهيبلل " ىربكلا ننسلا " ىلإ تعجر مت

 ,يبصحيتا نمحرلا دبع ركذ يقهيبلا نأ تدجوف 6 " هصيخلت " غ ظفاحلا

 : اهدتسو ةياورلا صن وه اذهو . هيبأ مسا ركذ نود

 أبنأ ؛ قاحسإ نب ركب وبأ ينتربخأ ‘ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : ةياورلا صت

 ٧ ةرم نب ورمع نع 7 ةبعش أبنأ ، نوراه نب ديزي انث ا كامسلا حير نب دمحم

 : لاق رجح نب لئاو نع ‘ يبصحيلا نمحرلا دبع نع 0 يرتخبلا يبأ نع

 اذإو عكر اذإو ! ريبكتلا عم هيدي عفر ربك املق (ل) هللا لوسر فلخ تيلص "

 ."" " هلامش نعو ، هنيمي نع ملسي هتيارو دجس " : لاق وأ " عفر
 وهف ! رجح نب لئاوو يرتخبتا يبأ نيب عقاولا يبصحيلا نمحرلا دبع رظناف

 . هيبأ مسا ركذ نودب يبصحيتا نمحرلا دبع

 رماع نب نمحرلا دبع وه سيل اذه يبصحيلا نمحرلا دبع نأ : باوصلاق

 يبصحيلا نمحرلادبع وه لب «يبصحيلا قرع نب نمحرلا دبع الو. يبصحيلا

 . ملعأ ىناعت هللاو ، هلاح ىردي ال يذلا

 "٠ ص ؛ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ٦١

   !": ثيدحلا مقر ىربكلا ننسلا - يقهيبلا ) ٢٣٢ ( .
  

 



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ة ٢٤١ > بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هتع لوقب ىبه تلاق .وكلا رماع ني نمحرلا ديع رجح نيا ظفاحلا دار أ نإو

 .'» وه نم ىردي ال : "نازيملا "

 لاسرإلاو عاطقتالا ثيح نم هدانسإ 2 للعلا هنه عم رجح نب لئاو ثيدحف

 . ةتبلا ةجحلا هب موقت ال ةلاهجلاو

 : نتملا ةهج نمامأو
 : مل هنتم ج تادايز -رجُحخ نب لئاو ثيدح - ثيدحلا اذه قرط ضعب ج ءاج

 ' يذلا بيلك نب مصاع نع دواد وبأ هاور دقف 0 قرطلا نم اهريغ خ دجوت
 ; ةريخألا ةياورلا هذه خ لاقو " هنيميب هلامش تخأ مث":اهيفو هنع ةياورلا ترم

 : هيف لاقو " دعاسلاو غسرلاو ىرسيلا هفك رهظ ىلع ىنميلا هدي عضو مث "
   !بايثلا لج مهيلع سانلا تيأرف ديدش درب هيف نامز خ كلذ دعب تئج مث "
 ."" بايثلا تحت مهيديا كرحت

 درب هيق نامز 2 كلذ دعب تئج مث " ركذي مل ىلوأل ا مصاع ةياور يفق _ ا

 . " خلإ ... ديدش _

 مصاع درفتو } رجح نب لئاو نع ثيدحلا اذه ىور نمم هريغ اهركذي ملو

 اهيق يتنا ىلوألا هتياورل ةخسان ىهف تحص نإف . ةدايزلا هذهب بيلك نبا:

 .هب درفت امم يهف لبقت مل وأ ، نيديلا ضبق
 ّ ١

! 

_ 

 ا

١ 
٠ ٩١ 

 ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٤ ص ٢٩٢
 ¡ .؟

 { أ
 هاورو ( ٦٧ ) مقر ٧٦١ ص ةالصلا خ نيديلا عفر - يراخبلا هاورو ( ٧٢٥ ) مقر دواد يبأ ننس = دواد وب

 ا

 . امهريع ا
١ 

!   ._ _ 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢؛٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 | | اهب درفنا ام اذإ فيكف 0 ةياورلا طبض ثيح نم لاقم هيف بيلك ني مصاعو

 ! ! {: ينيدملا نبا يلع لوقي اذهلو ‘ ةياورلا هنه اوور نيذلا ةاورلا يقاب نع

 _ ك . قبس امك ى درفنا اذإ هب جتحي ال
| 

 .() عفرلا ثيدح

 هيحجرا نم ليق ام ضقنلا ماربإ " 2 يطيقنشلا رضخلا دمحم لوقي

 |: ةياورلا هنه 2 بيلك نب مصاع اهركذ يتلا ةدايزلا هنه نع " ضبقلا

 ةلوبقم تناك ناف ! ةلوبقم ريغ وأ ةلوبقم نوكت نأ امإ ةدايزلا هذهو ..."

 نأل ضبقلا نم ىلوألا ةرملا 2 هاور ام خسن ىلع ةحضاو ةلالد ةلاد تناك

 ةلاح يديألا كرحت نأل لاسرإلا غ رهاظ " بايثلا تحت مهيديا كرحت " هلوق

  

 ةدهاشملاب رهاظ وه امك اعيمج مسجلا ةكرح نودب نكمم ريغ ضبقلا

 يذلا وه ضبقلل خسنلا نم هيلع ةلاد يه امو ‘ كلذ غ كش نمل ةيبيرجتلاو

 يتأي امك ضبقلاب لاقو انم دش نم ريغ -ةيكلاملا رشاعم -نحن هب لوقن
 " هلوقب الصتم " كلذ دعب تئج مث " : هلوقو 6 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ نايب

 ةرملا 2 هآر ام نأ 2 حيرص " ىرسيلا هفك رهظ ىلع ىنميلا هدي عضو مث

 ريق تتاك نإو ! ركذ ىلإ جاتحا ال الإو ىلوألا ةرملا 2 هآر ال فلاخم ةيناتلا

 ةبجوم تتاك رجح نب لئاو نع رثكألا هاور ال ةفئاخم اهتوكل ةلوبقم
 .'" ھا ". هنع بيلك نب مصاع ثيدح بارطضال

 ١. ص ه ج راخزلا رحيلا - رازبلا ٤٧

   " ص ضقنلا ماربإ - يطيقنشلا ٢٨١



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢؛٢ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 رجح نب لناو ثيدحب مصخلا جتحا نإف " : " يراقلا ةدمع " 2 ينيعلا لاق

 نيحو عكري نيحو ةالصلل ربكي نيح هيدي عفري لي هللا لوسر تيأر " : لاق

 . يئاسنلاو دواد وبأ هجرخا " هينذأ لايح هيدي عقري عوكرلا نم هسأر عفري

 يضر - دوعسم نب هللا دبع نع يعخنلا ميهاربإ هاور ام هداض هنأ : هباوجق |

 ريغ غ نيديلا عقر نم ركذ ام لعف أي يبنلا ىأر نكي مل هنأ - هنع ىلاعت هللا

 . لئاو نم هلاعفاب مهفأو لي هللا لوسرل ةبحص مدقأ هللا دبعف : مارحإلا ةريبكت
 دبع ناكو ! هنع اوظفحيل نورجاهملا هيلي نأ بحي لي هللا لوسر ناك دقو

 ةنس غ ةنيدملا غ ملسا رجح نب لئاوو لي هللا لوسر ىلع جولولا ريثك هللا

 ميهاربإ لاق اذهلو ، ةنس نورشعو ناتنتا امهيمالسإ نيبو ، ةرجهلا نم عست

 حتتفا اذإ هيدي عفري لع هللا لوسر ىأر هنأ تدح الئاو نإ لاق نيح ةريغملل

 لعفي ةرم هآر لئاو ناك نإ ! عوكرلا نم هسأر عقر اذإو عكر اذإو ةالصلا

 . كلذ لعفي ال ةرم نبسمخ هلا دبع هآر دقف كلذ

 ةنس تام هنأل هللا دبع كردي مل هنأل لصتم ريغ ميهاربإ ربخ : تلق نإف

 امك نيسمخ ةنس ميهاربإ دلومو ةفوكلاب ليقو ةنيدملاب نيثالثو نيتنثا

 . نابح نبا هب حرص

 هتحص دعب الا هلسري مل هللا دبع نع اثيدح لسرا اذإ ميهاربإ ةداع : تلق
 ىوقأ ةعامجلا ربخ نأ كش الو هتع تاياورلا رتاكت دعبو هتع ةاورلا نم هدنع

 .') ". ىلوأو دحاولا ربخ نم

١١ 

     ` ١ ص ه ج ير اقنا ةدمع - ينيعل ٩ - ٤٠٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٤٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ,قيرطلا هنه نم لتاو ثيدح 2 ةجردم ةدايزلا هنه حالصلا نبا ربتعا لب

 : "ةمدقملا " 2 لاقف - مصاع قيرط يأ -

 افرط الإ دانسإب هل يوارلا دنع ثيدحلا نتم نوكي نأ : جردملا ماسقأ نمو "

 "فذحيو لولا داتسإلا ىلع هنع هاور نم هجرديف نات دانساب هدنع هناف هنم

 . لوألا دانسإلاب هعيمج يوريو يناتلا دانسإلا

 | نع هيبآ نع بيلك نب مصاع نع ةمادق نب ةدئازو ةنييع نب ثيدح : هلاثم

 _ ءاتشلا 2 ءاج هتأ : هرخآ و () هللا لوسر ةالص ةفص خ : رجح نب لناو

 . بايثلا تحت نم مهيديأ نوعقري مهآرق

 ةالصلا ةقص دانسإلا اذهب بيلك نب مصاع نع ىور نم ةياور : باوصلاو

 نب رابجلا دبع نع مصاع نع هاورف هنع يديألا عفر ركذ لصفو 0 ةصاخ

 ١'. "." رجح نب لئاو نع هلها ضعب نع لئاو
 تلصتا ةاورلا ظافلأ ضعب نم تتأ ام تيدحلا يف تاجردملاو

 نع هباوج 2 " مالسإلا ناكرأ ىواتف " 2 نيميثعلا حلاص نب دمحم لوقي

 : لاق ‘ ردصلا ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو 2 رجح نب لئاو ثيدح

 ىلإ هريغ نم برقأ هنكل _فعضلا نم ءيش هيف ناك ناو ثيدحلاو ..."

 ."" "ةحصلا

 ىلع روت ىواتق " ىواتفلا ةبتكم 2 ينورتكلإلا هعقوم 2 ترشت ىوتق 2 لاقو

 : يتآلا لاؤسلا هيلإ هجو امدنع " بردلا

 ٩١٦١-٩٧ ص ( حالصلا نبا ةمدقم ) ثيدحلا مولع - حالصلا نبا أ

   ٣١٥ ص مالسإلا ناكرأ ىواتف - نيميثعلا "

    



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢؛ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لاسي ى لوقي خيشلا ةليضف اي ماصع اضيا عمتسملا ، مكيف هللا كراب : لاؤسلا
 4 عوكرلا نم مايقلا دعب ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو نع ثيدحلا نع

 ٩ ةالصلا

 نم مايقلا دعب ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو نأ معن لوقن /خيشلا باوجلا

 نب لهس ثيدح كلذ ىلع لد امك : ةنس عوكرلا دعب مايقلا 2 0 عوكرلا

 عضي نأ نورمؤي سانلا ناك : لاق " هحيحص " 2 يراخبلا هاور يذلا دعس

 . ثيدحلا اذه تلمأت اذإف " ةالصلا 2 ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا هدي لجرلا

 نيبت 6 ةالصلا 2 ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضوب نورومأم سانلا نأ وهو

 ىنميلا ديلا عضو وهو : لعفلا اذه هيف عرشي عوكرلا دعب مايقلا نأ كل

 نيديلا نأل 6 عوكرلا هنم جرخي ماع ثيدحلا نأل ، ةالصلا . ىرسيلا ىلع

 هنم جرخيو : ضرألا ىلع نيديلا نأل دوجسلا هنم جرخيو نيتبكرلا ىلع

 وهو كلذ ادع ام ىقبق : نيتبكرلا وأ نيذخفلا ىلع نيديلا نأل سولجلا

 ةعوضوم هيف ىنميلا ديلا نوكت عوكرلا دعب مايقلاو عوكرلا لبق مايقلا

 . ىرسيلا ىلع عضوت ىنميلا ديلاو ‘ ثيدحلا 2 امك 8 ىرسيلا عارذلا ىلع

 3 عارذلا نيبو فكلا نيب يذلا لصفملا وهو غسرلا ىلع امإو عارذلا ىلع اما

 نسحأ وه رحح نب لئاو ثيدح ! ثيدحلا نأ ء ردصتا ىلع انوكت نأ لضفألاو

 ناو 6 مايقلا لاح خ نيديلا عضوم 2 يأ كلذ 2 يور ام نسحأ : ليق ام

 .ا "... عوضوملا اذه خ يور ام نسحأ هنكلو ، ملعلا لهأل لاقم هيف ناك

.١ 
 ثيدحتلا خيرات _ ةالصلا( ةبصن ) بردلا ىلع روت ىواتف - نبميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا عقوم

     )٦٧-صںل ٢٠٠٤ م ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٤٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هلاثمأو ظفللا اذه . ةحصلا ىلإ هريغ نم برقأ هتكل : حيشلا لوق امأ : تلق

 مكحلاو حيحصتل ١ مزلتسي ! » ب ابل ا 2 عيش نسح أ وآ بابلا 2 عيش حصاك

 . فورعم وه امك نيتدحملا ظافحلا دنع نسحلا و ةحصل اي

 . فعضلا نم ء م ءيش هيف ه ناك نإو : كلذ لبق لاق دقو فيك

 اذكو ! رجح نب لئاو ثيدح خ ردصلا ىلع نوكي ضبقلا نأ ىلإ هتراشإ امأو

 ك هيلإ هجو يذلا لاؤسلا ىلع -زاب نبا - قباسلا يدوعسلا يتفملا باوج

 ٩ حصأ امهيأو لاسرإلاو ضبقلا 2 ءاملعلا فالتخا

 دعس نب لهسو رجح نب لئاو ثيدح نم () يبنلا نع تباثلا ": لاقف

 مايقلا لاح لامشلا ىلع نيميلا عضو وهو ‘ ضبقلا وه _ امهنع هللا يضر -

 كرت هنكل ةحيحص هتالصق لسرأ نمو . ردصلا ىلع امهعضو لضفألاو

 .) "... لضفألا

 . امهريغو يقهيبلاو ةميزخ نبا دنع رجح نب لئاو ثيدح ىلإ ناريشي امهلعل

 . هردص ىلع ةدايزب

 نب مصاع نع ؛ نايفس انربخأ لمؤم انربخأ ىسوم وبآ انربخا : ةياورلا صت

 عضوو 6 ةلي هللا لوسر عم تيلص " : لاق رجح نب لئاو نع : هيبأ نع ‘ بيلك

 فب ٥ ١ ٢ فلمب ٥ ١ فص ٥ " )٢(.

 ;١ز
 ١٤٦ ص ١١ ج ىواتف عومجم =- زاب نبا

 .٢‘
 لبق ةالصلا 2 لامشلا ىلع نيميلا عضو : باب - ( ٤٧٩ ) مقر ةميزخ نبا حيحص - ةميزخ نبا

   . رابجلا دبع نب ديعس هيقفو يقهيبلا هاورو . ةءارقلا حاتتقا

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢؛ب » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نب لمؤم اهب درفت اهنأل 0 داقنلا ضعب دتع ةركنم ةدايزلا هنه : لوقاف

 نب لمؤمو 6 هنع نايفس باحصأ يقاب اهركذي ملو ، نايقس نع ليعامسإ

 الإ هعباتي ملو ‘ ثيدحلا ركنم ' ظفحلا ءيس ! ثيدحلا فيعض اذه ليعامسإ

 دبع هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع نب ديعس وهو ‘ هنم افعض دشأ وه نم

 ديعسو 0" هننس " 2 يقهيبلا هاور امك 8 رجح نب لئاو نع همآ نع رابجلا

 .رظن هيف : يراخبلا لاقو 0 ةقثب سيل : نيعم نبا هيق لاق ! رابجلا دبع نبا

   .ةلوهجم يهف : ءاملعلا ركذ امك اهلاح الو اهمسا فرعي ال:رابجلا دبع مأو
 ابارطضاو افعض الإ اهديزت ال رجح نب لئاو ةياور تادايزلا هنه : لوقا
 ۔لئاو ثيدح - ثيدحلا اذه نتم خ تافالتخالا هذه ببسيو . ةراكتو ادوذشو

 . " دنسملا "2 هل يوارلا هتأ عم لبتح نب دمحأ مامإلا هب ذخاي مل

 دنع عقرت : لبنح نب دمحأل ليقو " : " راكذتسا " 2 ربلا دبع نبا لاق

 نع ملاس ثيدح ىلإ بهذأ انأ 6 ال : لاق ؟ نيتدجسلا نييو نيتنثا نم مايقلا

 .") "...هظافلا ٨ فلتخم هنأل رجح ني لئاو ىئإ بهذأ الو : هيبا

 نيب نيديلا عفر هثيدح 2 رجح نب لئاو ةدايز " : " ديهمتلا " 2 لاقو

 نيتدجسلا نيب عفري ال ناكو هلوقب رمع نبا كلذ 2 هضراع دق نيتدجسلا

 2 ةليلق امايا هآر امنإ رجح نب لئاوو . تعفادتو تضراعت اذإ تبثت ال ننسلاو
 مهدنع حصا رمع نبا ثيدحف : ةلي وت نأ ىلإ هبحص رمع نباو هيلع همودق

 ةف ةعامح دنع اهيلع ٠ او ثبدح م هب رأ ,كل وأ

   ١٤٨ ص ٤ ج ديهمتلارظنا / ٤١١ ص ١ ج راكنتسالا - ربلا دبع نبا"

  

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٤٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 عقر : لبنح نب دمحأل ليق : مرثألا ركب وبأ لاق .عفرلاب نيلئاقلا راصمألا
 نيب عقري الو رمع نبا نع ملاس ثيدح ركذف نيتدجسلا نم نيديلا

 .') " رمع نبا ثيدح ىلإ بهذن نحن لاق مث نيتدجسلا

 امم " هدتسم " إ هيوري وهو رجح نب لئاو ثيدحل دمحا مامإلا كرت : لوقأ

 امك : هتياور ىضتقمب لمعلا هل يوارلا كرتل ًافعضو ةبير ثيدحلا ديزي
 . اقباس كلذ انركذ

 : ثحبلا ةصالخو

 اذه فعض نم ديزي هظاقلا خ فالتخالاو نتملا ج بارطضالا اذه نإ

 تبثت مل تماد ام قرطلا ةرثكب ةربع الف ‘ ةجح هب موقت الف ، ثيدحلا
 . اهتوتمو اهديتاسا

9 4 3 4 

 ١٥٢٠ ص ٤ ج ديهمتلا- ربلا دبع نبا أ
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٤٩ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ةالصلا يف نيديلا ( مض ) ضبق ةيعورشم ىلع تلد ثيداحأ 4
 لهس ثيدح فقول هميلست ضارتفا دعب اذه هضارتعا ة يتيطنسقلا راشأ

 ةتباث ةحيحص ثيداحأ دوجو ىلإ رجح نب لئاو ثيدح بارطضاو دعس نبا

 . ضبقلا

 ثيداحألا ىوقأ نم امه (لئاو و لهس ثيدح) نيثيدحلا نيذه نإ : هباوجق

 ملو " نبحيحصلا " 2 ملسمو يراخبلا ناخيشلا امهاور دقو ‘ ضبقلل ةتبثملا

 وري ملو ثيدحب درفنا نيخيشلا نم لك لب ، ثيداحألا نم امهريغ ايوري
 نآ ليلد اذهو 0 - ةنسلا نم تباتلا عبتت ىلع امهصرح عم - هبحاص تيدح

 . هدنع هلوبق نم هتعنم هبحاص ثيدح 2 ةلع ىلع علطا امهنم ,رحاو لك

 هايإ هبقعت نم 0 انرشأ امك هجرخأ يذلا هتيدح ةلع ىلع علطا يراخبلا نكل

 ىردي الو ' هتيدح ةلع ركذي ملف ملسم امأو ى سيوأ يبأ نب ليعامسإ مالكب
 . هنم هدنع حصأ اثيدح بابلا غ دجي مل هنوكل اهرفتغاو اهيلع علطا له

 ك هجارخإ نع عنتما يذلا يراخبلا هخيش ثيدح ةلع نم فخأ هتلع ىريو

 هليحي ال نكلو دعبتسم اذهو } هثيدح ةلع ىلع علطي مل هنأ وأ " هحيحص "

 . لقعلا

 نيخيشلا ىرن اهيف نعطم ال يتلا ةحيحصلا ثيداحألا مظعم نأ ىلع

 قفتم : ثيدحلا 2 لاقي اذهلو " امهيحيحص " 2 اهجارخإ ىلع ناقفتي

 . هيلع

 هجواو امهللع انيب دقو ضبقلا خ ام حصأ ناتيدحلا ناذه ناك نإق

   . لحارمب امهتود ناك امب كتظ امخق , امهيلإ ةهجوملا داقتنالا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢ه٠. » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 .ةحيحص اهنأب اهيلإ ريشي يتلا ثيداحألا هنه ركذأس ةلاجعلا هذه خو

 :"راصتخاب نآلا اهشقاننسو

 : ةيورملا تيداحخلا : لوأ

 وبأ اتثدح : لاق ةبيتق اتثدح : ( ةماتق نب يزَي ) يئاطلا بله ثيدح ١-

 : لاق ، هيبا نع ، بله نب ةصيبق نع ، برح نب كامس نع ‘ صوحألا

 .'"' " هنيميب هنامش نخايف 3 انمؤي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك "

 يركبلا يلهذلا دلاخ نب سوأ نب برح نب كامس ثيدحلا اذه دانسإ 2

 : ( ةريخلا وبا )

 يلهذلا دلاخ نب سوأ نب برح نب كامس " : " مالعألا " 2 يلكرزلا لاق

 .ايباحص نينامث كردأ. ةفوكلا لها نم ثيدحلا لاجر نم : ةريغملا وبأ يركبلا

 ف يراخبلاو ‘ هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هل ىورو
 .هفعضي نم نيثدحملا خو 0" خيراتلا " (٣)

 ةالص لئاسم خ ةيضرلا ةلاسرلا " يباتك 2 ليصفتلا نم ءيشب ثيداحألا هذه ةشقانم تمت )
 ىلاعت هنلا ءاش نإ اهفيضأس 0 ىلوألا ةعبطلا 2 اهفضا مل يتلا تاشقانملا ضعب يدل نا ىلع " ةيضابإلا

 2 عسوتا صاخ باتكب ةالصلا خ ضبقلاو عفرلا يتلأسم دارفإ ىلع مزعاو ، ةيناثل اةعبطلا 2
 . ةيملع ةشقانم امهتشقانم

 . مهريغو يناربطلاو هجام نياو دمحا هاورو ٢٥٢( ) مقر يذمرتلا عماج - يذمرتلا "
   ٣ ج مالعألا - يلكرزلا ٢ ص ١٣٨



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٠١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : لبنح نب دمحأ نع بلاط وبأ لاقو ..." : " لامكلا بيذهت " 2 يزملا لاق

 : نيعم نب ىيحي نع ميرم يبأ نب دعس نب دمحأ لاقو . ثيدحلا برطضم

 .فعضي يدادغبلا : دمحم نب حلاص لاقو ...هفعحضي ةبعش ناكو ةقث

 فسوي نب نمحرلا دبع لاقو .ءيش هتيدح و ‘ سأب هب سيل : يئاسنلا لاقو

 .) ". نيل هتيدح خ : شارخ نب

 نع ميرم يبأ نب دمحأ ىورو ....فيعض هنأ : نايفس نع كرابملا نبا ىور   روهشم : ملعلا ةيعوأ نم 6 حلاص قودص " : " لادتعالا نازيم " آ يبهذلا لاق

 برطضم كامس : دمحأ لاقو ....هفعحضي ةبعش ناك ةقت كامس : ىيحي

 مل لصاب درفنا اذإ : يئاستلا لاقو .فعضي ةرزج : حلاص لاقو ....ثيدحلا

 ريغ خ وه : ةبيش نب بوقعي لاقو ....نقلتيف نقلي ناك هنأل ! ةجحب نكي

 .""". نيتبتتملا نم سيلو 6 حلاص ةمركع
 ةصاخ ةمركع نع هتياور ! قودص ... " : " بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاق

 ."""" نقلت امير ناكف هرخآب ريغت دقو ، ةبرطضم
 : يئاطلا بله نب ةصيبق اضيأ ةياورلا هنه دانسإ و

 هنع وري مل ‘ لوهجم : ينيدملا نبا لاق " : " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لاق

 .ا" ". ةقت : يلجعلا لاقو . كامس ريغ

,١ 
 ج لامكلا بيذهت يزملا ٤ ص ٤٢٥

. 

 ج لادتعالا نازيم _ يبهذلا ا ٢٣ ص ٣٢٢٦-٣٢٧٢ ) فيرصتب ( .
 ؟

 ص بيذهتلا بيرقت _ ينالقسعلا ١٩٦١
٢ 

    ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ا ٥ ص ٦٦؛



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 2 " راثآلا لهأ بهاذم حرشو رابخألا لضف نايب " هتلاسر 2 هدنم نبا هركذ

 ةقبطلا اذه هدتعو 6 درلاو لوبقلا ثيح نم ةاورلا تاقبط نم ةتلاتلا ةقبطلا

 : اهنع لاق دقف ليهاجملاو نيكورتملا ةقبط

 يراخبلا ليعامسإ نب دمحم نم قافتاب ةكورتملا يهو ةتلاتلا ةقبطلا "

 ةرثكل امإ ةكورتم ةقبطلا هذه ‘ ىتش لاوحأل امهريغو جاجحلا نب ملسمو

 2 اويبرطضاق مهيلع تلخد ةلعل وأ مهظفح ءوسل وأ مهتيدح خ مهولا

 .""" ".. بذكلاب مهترهشل وأ مهيلع ةعقاولا ةمهتلل وأ مهيف ةناهجل وأ تاياورلا

 نم ةريبك ةفئاط ركذ دعب لوقي ثيح بله نب ةصيبق مهنم ركذو

 : ءامسلا

 ةصيبقو بارغألاو ليهاجملا يلع انبا نابحو لدنمو يدوعسملا نمحرلا دبعو "

 ميكح نب زهبو مرقأ نب هللا دبع نب هللا ديبعو هيبأ نع بلتلا نباو ‘ بله ني

 ."" "... ريكانملاب نيمهتملا ةريمض نب هللا دبع نب نيسحو هدج نع هيبا نع

 هنع وري مل بله نب ةصيبق هدانسإ و " : "راطوألا ليت " 2 يناكوشلا لاق
 .'" " لوهجم : يئاسنلاو ينيدملا نبا لاقو .يلجعلا هقثو كامس ريغ

 ةجح هب موقت الف ‘ لوهجم نع ثيدحلا برطضم فيعض هاور ثيدحلا اذهف

 . فيمض وه لب

, : . . 9 
 . ( ةلماشلا ةبتكملا ) ب٤ ص راثآلا لهأ بهاذم حرشو رابخألا لضف نايب - هدنم نبا

3 
 ٧٧ ص قباسلا عجرملا
7 . 
   ١٩١ ص ٢! ج راطوالا لين _ يناكوشلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠٣ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ٢- نايرلا ني راكب ن دمحم اتثدح : () دوعسم نب هللا دبع ثيدح !

 نبا نع ب ذلا نامثع يبأ نع ‘ بنيز يبأ نب جاجحلا نع ! ريشب نب ميش

 ىلص يبنلا هآرف ، ىنميلا ىلع ىرسيلا هدي عضوف يلصي ناك هتا ! دوعسم

 ىرسيلا ىلع ىتميلا هدي عضوف " ملسو هيلع هللا " )'.
 ةيحان نمو : هدتس ةيحان نم : اضيأ نيتيحات نم نوكت ثيدحلا اذه ةتقانتمو

  

 . هتنم

 : نايرلا نيراكب نب دمحم هدتس يفق : هدتس ةهج نم امأ

 لضفلا نباو راكب نبا : مزح نبا لاق ..." : " لادتعالا نازيم" 2 يبهذلا لاق

 ,! ".. .لوهجم هنأ حيحصفق راكب نبا امأ : تلق . نالوهجم

 : ريشب نب ميشه اضي أ هدانسإ و

 يرهزلا 2 نيل وهو 6 اسلدم ناكو " : " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا هنع لاق

 نم الو ب بيلك نب مصاع نم الو ' دايز يبأ نب ديزي نم عمسي مل :دمحأ لاق

 ديز نب يلع نم الو 6 رايس نم الو ، ةدلخ يبأ نبا نم الو ، هللادبع نب نسحلا
 نب نسحلا ويأ لاق [ لاق نأ ىلإ ]... مهتع تدح دقو : لاق ‘ ةعامج ىمسو

 ."" ها " سيلدتلا خ ةرونحم ةعنص ميشهلو : ناطقلا

١ 
 . امهريغو يقهيبلا هاورو ( ٧٥٢٣ ) مقر دواد يبا ننس = دواد وبا

3 
 ٨١ ص ٦ ج لادتعالا نازيم _ يبهذلا
 ٣
   ٩٠ - ٩١ ص ٧ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢ه؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 سيلدتلا ريثك تبت ةقث ..." : " بيذهتلا بيرقت " غ رجح نبا لاقو
 ١. ها " يفخلا لاسرإلاو

 نم اورثكأ نميف " حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا " هباتك خ هعضوو

 .""" هب اوفرعو سيلدتلا

 : بتيز ييآ ني جاجحلا . ةياورلا هذه 2 مالكلا رادم هيلعو اضيأ هدانسإ و

 : دمحأ لاق .." : " لادتعالا نازيم " 2 بنيز يبأ نب جاجحلا نع يبهذلا لاق

 نبا لاقو ‘ سأب هب سيل : نيعم نبا لاقو .تيدحلا فيعض نوكي نأ ىشخأ

 وه سيل : ينطقرادلا لاقو يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو . فيعض : ينيدملا

 .ا" لفاح الو (٣) يوقب

 .ا٥) ٠ ئطخي قودص ..." : "بيذهتلا بيرقت " 2غ رجح نبا ظفاحلا هنع لاقو

 لاسرإللاف ‘ "يفخلا لاسرإلاو سيلدتلا ريثك " هلوق : تلق / ٥.٤ ص بيذهتلا بيرقت _ ينالقسعلا )١)

 وأ ثيدحتلاب حرص اذإ الإ هب فصو نمب جتحي الو ةيوستلا سيلدت وه ثيدحلا لهأ ضعب دنع يفخلا

 : ليقو . حرج هنل اقلطم هتياور لبقت ال حيحصلاو ٧ ءاملعلا ضعب دنع تاقبطلا عيمج خ عامسلا

 ثدحاو ظفل خ ًاعم امهنرق نم ظفاحلا لعف هب رعشي ام وهو سيلدتلاو يفخلا لاسرإلا نيب قرفلاب
 . هيف ام ركذ مدقت دقو

 ١٢٢ ص ٢ ج حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا - ينالقسعلا ."

 هيف مهلوق نم دشا ديدش حرج وه " يوقب سيل " لجرلا غ مهلوق نآ نيثدحملا ةماع بهذم : ثلق "!

 . ملعأ ىناعت هللاو } هبحاصب جتحي ال حرج امهالك لاح لك ىلعو . نيه حرج وهف " يوقلاب سيل "

 ٤ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٢! ص ٢٠٢

   ٩٢ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا "



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ 4 ٢هه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : وكلا يطساولا قاحسإ نب نمحرلا دبع هقرط ضعي دانسإ و

 دمحأ تلأس : بلاط وبأ لاق ‘ هوفعض ..." : " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لاق

 . هريغو يبعشلا نع يوري ثيدحلا ركنم ءيشب سيل : لاقف هتع لبتح نب

 . ةيواعم وبأو ‘ سيردإ نبا هنع ىور : لاق ، هيبأ نع دمحأ نب هللادبع ىورو

 ىيحي نع سابع ىورو ' كاذب ثيدحلا خ وه سيلو : ريكانم هل ليضف نباو
 وك : ىيحي نع ، حلاص نب ةيواعم ىورو ، كورتم : لاق ةرمو . فيعض :

 ١". ".فيعض : هريغو يئاسنلا لاقو ١٧". رظن هيف : يراخبلا لاقو . فيعض

 .""" قافتالاب فيعض وهو ..." : " ملسم حيحص حرش " 2 يوونلا لاق

 ٧". "ةعباسلا نم فيعض ..." : " بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاق

 ًافيعض ناك نميف الإ اهلوقي ال هنا "رظت هيف ": لجر غ يراخبلا مامإلا لوق نا ثيدحلا لها ركذ ""
 مهدنع هيلع صوصنم وه امك ! فيعضلا نم الاح اوسا وهو مهتم لجر خ الإ اهلوقي الو : قافتاب
 نم ةظفللا هذهو .رظن هيف: يراخبلا لاق : "نودلخ نبا ةمدقم " 2 نودلخ نبا لاق ، ملعا ىلاعت هللاو

 هيف ) : لاق اذإ هثداع اذكو ": ٨٣ ص " ةظقوملا " ز يبهذلا لاق ، " ادج فيعضتلا خ ةيوق هحالطصا

 نازيم " 2 لوقيو . ها .( فيعضلا ) نم الاح أوسا هدنع وهف . ةقثب سيل وأ 6 مهتم هنا ىنعمب ى (رظن

 الو } ( رظن هيف ) : يراخبلا لاق دقو " : ( يطساولا دواد نب هللادبع ) ةمجرت خ ٩٢ ص ٤ ج " لادتعالا

 نوكي نا لقو .": ٦٦١ ص ٥ ج ( دئاف نب نامثع ) ةمجرت خ لوقيو . ها . ابلاغ همهتي نميف الإ انه لوقي

 : ٢٣٠١ ص " يوارلا بيردت " غ يطويسلا لاق . ها...مهتم وهو الإ رظن هيف لجر يراخبلا دنع

 . خلإ... هثيدح اوكرت : نميف ( هنع اوتكس ) و ( رظن هيف ) : قلطي يراخبلا.."

 ۔يئاسنلا / ٧٢ ص ريغصلا ءافعضلا باتك - يراخبلا / ٢٦٠ ص ٤ ج لادتعالا نازيم يبهذلا "

 ٢٠٦ ص نيكورتملاو ءافعضلا باتك

 "٠ ج ملسم حيحص حرش - يوونلا ٢! ص ٢٥١ _ ج " بذهملا حرش عومجملا " 2 كلذ لثم لاق اذكو ٣

 ص ١٨٩
1: 

 ٢٧٨ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا ا

  

   



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ٢٠٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نبال كلذ ةبست ةحص مدع ىلع مالكلا مدقت دقف :هنتم ةهج نم امأو

 رومألا نم رمألا اذه سيلو 0 ةباحصلا ءاملع رباكأ نم وهو (ذين) دوعسم (

 تارم سمخ نم رتكأ رمألا اذه رركي وهو 8 اهب هلثم لهج لمتحي دق يتلا

 ديعبلا دعبأ نم انهف (ةي) هللا لوسرب هلك كلذ خ ًايدتقم ةليللاو مويلا
 . - هيلع ىلاعت هللا ناوضر - هنع

 ةباحصلا رابك نم وهو - (ةن) دوعسم نب هللادبع ناك اذإ يرعش تيلف

 نيمزالملا نم وهو مهمعز بسح ىلع هيدي عضو خ أطخأ دق - مهئاملع نمو

 هنأ يور لب ، رفس خ الو رضح خ هقرافي ملو ، هتايح لاوط () هللا لوسرل

 لاح 2 - ريدقت لقأ ىلع - ةرتسلا بنج وأ () يبنلا ةرتس 2 فقي يذلا وه

 : مالحألاو ىهنلاو ىقتلا ونوأ ةالصلا ج هيلي نأب رمأ (ةق) يبنلاو ، ةالصلا

 رارمتساب ةالص لك خ رركتي هتالص خ ارمأ فرعي ال نم مهنم نوكي لهو
 اذإ دهشتلا 2 واولاو فلألا هباحصأ ىلع ذخأي ناك هنأ (ن) هنع يور دقو

 لاق امك . حيحص ,نسب يواحطلاو ةبيش يبأ نبا هاور امك . مهملع

 .') " ةالصلا ةفص " 2 ينابلألا

 سانلا ةالص ىلع ًاصيرح ناك () يبنلا نأ عم دوعسم نبا خ مهمعز اذهف
 امك ينالفلا ءيشلا مهملعي ناكف ‘ صرحلا دشأ مهنيد رومأ مهميلعتو

 ةحتافلا مهملعي امك ينالفلا ءيشلا مهملعيو 6 نآرقلا نم ةروسلا مهملعي

 . مهسفنأ نم مهتادابع ىلع اصرح دشأ ناكف نآرقلا نم ةيآلا وأ

   ٠ ص () يبتلا ةالص ةفص - ينابلألا ١٨



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٠٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةباحصلا ءاملع نم وهو () دوعسم نبا ىلإ نوبستي مهلاح نم هابجعاوف

 نوبسني ." املع هيمدق صمخا ىلإ هسأر نم لس دق " مهنيب ىوتف عجرمو

 ةحصب هيلع مكح نإو ! هنع هتوبث لاحملا نم انهف ، هتالص رمأ ةلاهج هيلإ

 . (ذح) هاشاحو هتسح وأ هدانسإ

 ٣- امهنع ىلاعت هللا يضر ) يراصتألا هللادبع نبرباج ثيدح ( :

 ح اجححلا فسوي وبأ انثدح « يتزملا ينعي يطس اولا نسحلا ني دمحم اتثدح

 لوسر رم " : لاق ، رياج نع ب رايقس ي أ نع ء لق ا بتبذز ىبأ ندنا ىت

 . اهعزتناف ىنميلا ىلع ىرسيلا هدي عضو دقو يلصي وهو لجرب (ةي) هللا

 .') " ىرسيلا ىلع ىنميلا عضوو

  

 : لقيصلا بنيز يبأ نبا جاجحلا فسوي وبأ : ةياورلا هنه دانسإ 2

 هلاق ام نايبو (ةخ) دوعسم نبا ثيدح ةشقانم دنع هيلع مالكلا مدقت دقو

 . هعجارق هيف ءاملعلا

 : يطساولا عقان نب ةحلط نايقس ويأ : اضيأ ةياورلا هذه داتسإ و

 وبأ يطساولا عفان نب ةحلط " : " سيدقتلا لهأ فيرعت " 2 رجح نبا لاق

 هفصو سيلدتلاب فورعم هتينكب روهشم قودص ؛رباج نع يوارلا نايفس

 .'" " هريغو ىنطقرادلا كلذب

 . امهريغو يناربطلا هاورو .( هللادبع نب رباج دنتسم ) لبتح نب دمحأ دتسم - لبنح نبا : ._ .
 ٢:
    ٨٨١ ص سيدقتلا لهأ فيرعت - يتالقسعلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٠٨ » بارطضا خف نيبملا غالبلا

 رباج نع هتيدح : ةنييع نبا لاق ..." : " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لاق

 هنع لئس : ريهز نب دمحأ لاقو .سأب هب سيل : دمحأ لاقو .ةفيحص يمه امنإ

 نبا لاقو . هتم يلإ بحأ رييزلا وبأ : متاح وبأ لاقو .ءيش ال : لاقف نيعم نبا

 ثيدح : لاق ةيعش نع ، عيكو ىورو .هثيدح خ هنوفعضي اوناك : ينيدملا
 ةقث لوقأ نأ ديرتأ : لاقف ! هنع ةعرؤ وبأ لثسو .ةفيحص رباج نع نايفس يبأ

 .'» ". ةبعشو نايفس ةقثلا 6

 نب دمحم انثدح : - ههجو ىلاعت هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع ثيدح ٤-

 نب دايز نع 0 قاحسإ نب نمحرلا دبع نع , ثايغ نب صفح انثدح ، بوبحم

 عضو ةنسلا نم " : لاق ،- هنع هللا يضر - ايلع نا ، ةفيحج يبأ نع 0 ديز
 .'" " ةرسلا تحت ةالصلا خ فكلا ىلع فكلا

 وكلا يعخنلا ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صقح : ةياورلا هنه دانسإ
 . هظفح نم ثدح امم حصأ هباتك نم َثدَح ام ؛ هظفح ءاس ."ارمع وبآ

 تالاؤس" لاجرلا ةفرعمو للعلا خ عماجلا " إ امك لبنح نب دمحأ لاق

 ةدبع امأ : لاق ؟ ةدبعو صفحخف : - دمحأل يأ - هل ليق " : " هل يذورملا

 .ا" " . هتقيدح 2 هلخ : لاقو ى هدي ضفنف صفح امأو ! تبث قودصف

 ٤٦٩ ص ٢ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا !

 ٢) مقر دواد يبأ ننس - دواد ويآ ) ٧٥٤( ينطقرادلاو يقهيبلا هاورو .

 نارهم نب نوميم نع يوري يذلا يرصبلا ثايغ نب صقح وه سيلو ! وكلا يعخنلا اذه : ثلق ٣
 . ظافحلا دنع ةلاهجلا مولعم لوهجم كاذف

 نب ثايغ نب صفح وهف صضح امأ : تلق / ٢٠ ص لاجرلا ةفرعمو للعلا ج عماجلا - لبنح نبا ا"
   . ناميلس نب ةديع وهق ةدبع امأو ‘ يعخنلا قلط



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 صخفح : لوقي ةعرز ابأ تعمس ... " : " ليدعتلاو حرجلا " 2 متاح يبأ نبا لاق

 وهف هباتك نم هنع بتك نمف ٠ ىضقتسا امدعب هظقح ءاس ثايغ نب

 .') ".انك وهف الإو ي حلاص

 نب قلط نب ثايغ نب صفح " : " يرابلا حتق " ةمدقم 2 رجح نبا لاق

 ىلع اوعمجأ تابثألا ةمئألا نم بوكلا يضاقلا ورمع وبأ يعخنلا ةيواعم

 حصا هباتك نم عمس نمف هظفح ءاس رخآلا 2 هتا الإ هب جاجتحالاو هقيثوت
 .ا" "هظفح نم عمس نمم

 ."" " ءاضقلا يلو اه هظفح ريغت ثايغ نب صغح " : اضيأ لاقو

 نمرخآلا ج اليلق هظفح ريغت هيقف ةقت ... " : " بيذهتلا بيرقت " 2 لاقو

 .ا ".. ةنمانلا

 نأ : لبنح نب دمحأ نع مرثلا ركذو ..." : " بيذهتلا بيذهت " 2 لاقو

 ٥. ""سلدي ناك اصقح

 ناك دقف : ثايغ نب صفح امأو ": " يذمرتلا للع حرش " 2 بجر نبا لاق

 .مهريغ همدقو . ءيش هيف ناك هظفح نأل ! هتيدح 2 نوملكتي هريغو دمحا

 مدقي ال يدهم نب نمحرلا دبع ناك : دواد يبأ نع يرجآلا هللا ديبع وبأ لاق

 _»ه

 ١ ج ليدعتلاو حرجلا _ متاح يبا نبا ٢٣ ص ٢٠٠

 ٥٢٢ - قايس 2 : عساتلا لصفلا
 ص ( يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده ) يرابلا حتف - ينالقسعلا

" 

 .باتكلا اذه لاجر نم هيف نمط نم ءامسا
 ٦١٦ ص قباسلا عجرملا "

 ١١٢ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا "
   ٠ ج بيذهتلا بيذهت - يتالقسعلا ٢! ص١٠٦



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تعمس : دواد ويأ لاق.تايغ نب صفح ريغ شمعألا باحصأ نم رابكلا دعب

 .ا "...ةيواعم ابأ مدقي مهضعب ناكو ٧ اصفح مدقي ناذاش نب ىسيع

 مهظفح .و . حيحص باتك مهل تاقث موق " عون 2 بجر نبا اضيا هركذو

 انايحا نوثدحيو ى نوطلفيق ًاتايحا مهظفح نم نوثدحي اوناكف : ءيش ضعب
 .""" نوطبضيف مهبتك نم
 يضاق ، رمع وبأ يعختلا تايغ نب صفح : مهنمو " : كلذ دعب بجر نبا لاق

 نم هنع بتك نمق . يضقتسا امدعب هظقح ءاس : ةعرز وبأ لاق : ةفوكلا

 ليق . تبت صفح : ينيدملا نبا لاقو .اذكو اذك وهف الإو ى حلاص وه هباتك

 اذإ تبث ةقث وه : ةبيش نب بوقعي لاقو .حيحص هباتك : لاق ؛ميهي هنإ : هل

 ! دحاو ريغ هظفح خ ملكت دقو .هظفح ضعب ىقتيو ؛ هيباتك نم ثدح

 .طلقلا ريثك ناك : ديشر نب دواد لاقو . دمحأ مامإلا مهنم

 نكلو 6 انسح ظفحي ال ناك نكلو ٧ ال : لاقف رامع نب دمحمل كلذ ركذو
 .انسح هب موقي يأ ... ناكف ثيدحلا ظفح اذإ ناك

 دادغبب هظقح نم الإ ثدحي نكي مل اصقح نإ : نيعم نبا نع يور دقو
 نم ثيدح فالآ ةعبرأ وأ فالآ ةثالت هنع اوبتك 4 اباتك جرخي ملو 0 ةفوكلاو

 .'" ".هظفح

. !9١ 
 ص يذمرتلا للع حرش - بجر نبا ٢١٤ ) شمعألا باحصأ (

(٢ 
 ص قباسلا عجرملا ٢٢٣٢٣

'٢.   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « »٢٦١ بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ناكو ..." هنع لوقي ثيح سلدي ناك هنأب "تاقبطلا " 2 دعس نبا ركذ لب

 "١. سندي ناك هتأ ال ًاتبت ًانومأم ةقث

 ةلمج نم " ليسارملا ماكحا 2 ليصحتلا عماج " 2 يئالعلا هركذ دقو

 2 لبنح نب دمحأ هركذ يوكلا ثايغ نب صقح " : هنع لوقي ثيح نيسلدملا
 .'" ". هنع مرثألا ةياور

 رمع وبأ وه ؛ ثايغ نب صفحو " : " ةفيعضلا ةلسلسلا " 2 ينابلألا لاق

 لبق نم ريسي فعض هيق ! نيخيشلا لاجر نم ةقث وهو ‘ يضاقلا يعختلا
 وأ ، روكذملا يضاقلا نوكي نأ نيب اذه صفح 2 يوانملا ددرتو . هظفح

 يوري يذلا نإق 6 يدنع ددرتلا اذهل هجو الو . لوهجمف ، نوميم نع يوارلا

 ."" ".يضاقلا وه امنإ دواد نع

 : ةصالخلاو

 قيثوت اذهو 7 انيأر امك هتقث ىلع اوعمجأ ةقث يعخنلا ثايغ نب صقحف

 هظفح ١ فعضلا نم ائيش هيف نا الإ ‘ (ةقث وه ةلمجلا خ يأ ) لمجم
 ! اهمدعو هتقث 2 اذإ ةيضقلا تسيلف : هنع لققغُي نأ نكمي ال امم هطبضو

 نم امهو 7 ةياورلا 2 ظفحلاو طبضلا وهو كلذ نم قدآ وه اميف امناو

 طرش تحت ناجردني ال امهنأ مولعم وه امكو - ةياورلا ةحص طورش

١ 

 : ج ىربكلا تاقبطلا - دعس نيا ٦ ص ٣٨٩

 ةمجرتلا مقر ) نيسلدملا ءامسأل نييبتلا - يمجعلا -رظنا / ١٠٦ ص ليصحتلا عماج - يئالعلا "

 ٢٢ ص 1٦)

 رهظا ؛ ًاكاله ةيرقب هللا دارا اذإ : ٨٢٢٢ه : مقر ثيدح ) ٢٥٤ ص ٥ ج ةفيعضلا ةلسلسلا - ينابلألا "
   ( ىتزلا مهيف

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هظفح لقيو ‘ ئطخيو ةقثلا مهي دقف ء'"-ةقثلا طرش تحت الو ةلادعلا

 . ةقثلاو ةلادعلا ةقتوب نم هل اجرخم كلذ نوكي الو . ةياورلل هطبضو
 . اديج كلذ ملعيلف

 نإف ‘ نيخيشلا لاجر نم وأ حيحصلا لاجر نم لجرلا نوكب قيثوتلا امأو

 امنإو } ةلادعلاو ةقثلا 2 سيل اتمالكف ٧ هانلق يذلا لوقلا اذه رضي ال كلذ

 ملكت نَم نيخيشلا لاجر نم مكو ! لجرلا 2 امهئاقبو ظفحلاو طبضلا

 اهب درفنا اذإ اميس الو هتياور ءاملعلا َلَعأو ؛ هطبضو هظفح ةيحان نم هيف

 .هلك كلذ ىلع ةلثمأ انيدلو 6 هتلالجو هتقث ىلع مهعامجإ عم

 - هظفح فعض ببسب - هظفح نم هب ثدح اميف مهمالك نإ :ليق نإق

 . هباتك نم هب ثدح اميف سيلو
 اًضصفح نأل . هباتك نم ال هظفح نم ثدح اميق مهمالك نإ معت :_اتلق

 نع لختشاق . ةقوكلا ىلع ىضقت امدعب هطبضو هظفح فعض يضاقلا

 .اهنم ثيدحتلاو هبتك ةعلاطم
 ؟ هظفح نم ال هباتك نم هاور امم ةياورلا هنه نأ ىلع ليلدلا ام نكلو

 ! لاجرلاو للعلا بتك ةعلاطم لالخ ثيداحألا ضعب يب رمت ينأ ىلع

 نب صقح يضاقتا ظفح فعضب ثيداحألا ضعب نولعُي ءاملعلا نأ دجا

 ثيداحألا هذهو ! هباتك وأ هظفح نم يه له اولءاستي نأ نود يعخنلا تايغ

7 
 لوا نم مهتقثو ةاورلا ةلادعو 0 لقنتلا 2 ةاورلل ماتلا طبضلاو ي دنسلا لاصتا : ةياورلا ة ط هش ,ر

 بارطضالا مدعو ، ةحداقلا ةلعلا دوجو مدعو 7 ةياورلا 2 ذوذشلا مدعو : ةراكنلا مدع ، هرخآ ىلإ دنسلا
   . انتمو ادتس ةياورلا 2



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ٢٦٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تارابتعالاو دهاوشلاو تاعباتملا نم ناك ام اهنمو \ جاجتحالاو لوصألا

 . تاقيلعتلاو

 دادغبب هظفح نم الإ ثدحي نكي مل اصفح نإ : هلوق نيعم نبا نع يور دقو

 نم ثيدح فالآ ةعبرأ وأ فالآ ةثالث هنع اوبتك . اباتك جرخي ملو . ةفوكلاو

 ٧. ".هظفح

 ناك اًصفح نا احيرص ًاصت صني - ليدعتلاو حرجلا مامإ - نيعم نبا اذهف

 نم ال هظفح نم يهو ثيداحألا فالآ هنع اوبتكو \ هظقح نم ثدحي

 .هباتك

 : يطس اولا قاحسإ نب نمحرلا دبع : ثيدحلا اذه داتسإ 2

 نبا ثيدح ىلع مالكلا دنع لجرلا اذه خ ءاملعلا لاوقأ ركذ مدقت

 . يوونلا كلذ ىلع صنت امك هفيعضت ىلع اوقفتا مهنأو ! (كين) دوعسم

 يبأ نب يلع لوق اذه ....": ثيدحلا اذه 2 " ئراقلا ةدمع" 2 ينيعلا لاق

 . (٢) , . ريغ يبتل ١ ىلإ هدانسإو بلاط

 ."" " دواد يبا نتس فيعض " ينابلألا هفعض كلذكو

 ٢٢٧ ص يذمرتلا للع حرش - بجر نبا .

 ٢ ج يراخبلا حيحص حرش ئراقلا ةدمع - ينيعلا ٥ ص ٤٠٨

 ٢ ج دواد يبا ننس فيعض =- ينابلألا ١ ص ٦٢ ) مقر ةالصلا 2 ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو باب

   ثيدحلا -_- ٧٥0٦ )

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦٢؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ان ' نيكسلا نبا انثدح : - امهتع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا ثيدح -ه

 نبا نع ، ءاطع نع ء ةحلط ات 0 ديزي نب دلخم ان \ دمحم نب ديمحلا دبع

 روحسلا رخؤت نأ انرمأ ءايبنألا رشاعم اتإ " : لاق () يبنلا نع 8 سابع

 .") " ةالصلا 2 انلئامش ىلع اننامياب كسمن ناو راطفإلا لجعتو

 : يمرضحلا يكملا ورمع نب ةحلط ةياورلا هذه دانسإ 2

 يمرضحلا نامتع نب ورمع نب ةحلط " : "بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نيا لاق

 .'_" "كورتم : يكملا

 يوري ‘ يمرضحلا ورمع نب ةحلط " : " نيحورجملا " باتك 2 نابح نبا لاق

 ام تاقثلا نع يوري نمم ناك 7 ملسم نب ديلولا هنع ىور 6 عفانو ءاطع نع
 ةهج ىلع الإ هنع ةياورلا الو هتيدح ةباتك لحت ال 6 مهتيداحأ نم سيل

 ورمع انثدح لاق ينادمهلا انربخأ .ةئامو نيسمخو نينثا ةنس تام ‘ بجعتلا

 .ورمع نب ةحلط نع ناتدحي ال نمحرلا دبعو ىيحي ناك : لاق يلع نب

 نابأ نب رفعج انثدح : لاق توريبب مالسلا دبع نب هللادبع نب دمحم انربخأو

 : ءيشب سيل : لاق ورمع نب ةحلط نع نيعم نب ىيحي تلأس : لاق ينارحلا

 تعمس : لوقي دمحم نب سابعلا تعمس : لوقي رذنملا نب دمحم تعمس

 .'} ".ءيشب سيل ورمع نب ةحلط : لوقي نيعم نب ىيحي

. . . ١ 
 . رمع ني او سابع ني ١ قيرط نم يقهيبل ا ٥ اورو : ينطقر ادلا نمس ۔- ينطقر ادلا

 ‘٢ز
 ٢٢٥ ص بيذهتلا بيرقت _ ينالقسعلا

/ 
   ٢ ج نيحورجملا - نابح نبا ١ ص ٣٨٢



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦٢ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ىيحي ناك : يلع نب ورمع لاق ... " : " بيذهتلا بيذهت " 2 رجح نبا لاق

 لاقو . ثيدحلا كورتم ءيش ال :دمحأ لاقو 6 هنع ناثدحي ال نمحرلا دبعو

 . هثيدح غ يضرم ريغ : يناجزوجلا لاقو ‘ فيعض ءيشب سيل : نيعم نبا

 ناك ءيشب سيل : يراخبلا لاقو ‘ مهدنع نيل يوقب سيل : متاح وبآ لاقو

 : يئاسنلا لاقو ‘ فيعض : دواد وبأ لاقو ، هيف يأرلا ءيس نيعم نبا ىيحي

 : لاقو ثيداحأ يدع نبا هل ىورو 3 ةقتب سيل : اضيأ لاقو . ثيدحلا كورتم

 نع ينيدملا نبا يلع لاق...هيلع عباتي ال هيوري ام ةماعو تاقت موق هنع ىور

 عمتجاو ةبطصم ىلع دعقف ةرصبلا ينعي ورمع نب ةحلط مدق يدهم نبا

 - ةركنملا ينعي -ثيداحألا هل انركذو يبرع نب نيسحو انأ هب تولخفق ى سانلا

 لاقف ! سانلا ربخأو ةبطصم ىلع دعقا : هل انلقف 6 بوتأو هللا رفغتسأ : لاقف

 نب يلع لاقو .ظفاحلاب سيلو يوقلاب سيل : رازبلا لاقو ‘ ينع مهوربخأ :

 وبأ مكاحلا لاقو ! هنم يلإ بحأ ىيحي نب ةحلط : دمحأ نع يئاسنلا ديعس

 : دينجلا نب يلع لاقو 6 - نارمع يبأ 2 هركذ- مهدنع يوقلناب سيل :دمحأ

 يلجعلاو ةعرز وبأ لاقو ، ءيشب سيل فيعض : يتيدملا نبا لاقو ، كورتم

 ( هنع ةياورلا نع بقري نم ) باب 2 يوسفلا هركذو ‘ فيعض : يتطقرادلاو

 لحي ال مهتيداحأ نم سيل ام تاقثلا نع يوري نمم ناك : نابح نبا لاقو

 ٧'. ".بجعتلا ةهج ىلع الإ هنع ةباورلا الو هتيدح بتك

  

 ٢ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا / كلذك رظن 6 ٢١ -٢! ص ٥ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ,)
   ٤٦٧ - ٤٦٨ ص



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 وه ءاطع نع ورمع نب ةحلط " : "ريغصلا ءافعضلا باتك " 2 يراخبلا لاق

 )١(, "مهدنع نبل

 يكملا ورمع نب ةحلط " : " نيكورتملاو ءافعضلا باتك " 2 يئاسنلا لاق

 .'" "ثيدحلا كورتم

 نعو ، كورتم ورمع نب ةحلط هدانسإ بو " : " ئراقلا ةدمع " 2 ينيعلا لاق

 [ )٣( "ك ثب دل : ل نبا

 ث -ءايبنألا رشعم انإ - سابع نبا ثيدح فعض ىلع يناكوشلا صنو
 . )٤) "راطوألا ليت "

 : ظفلب (هلل) ةريره يبا قيرط نم اضيا ينطقرادلا دنع ثيدحلا اذهو
 . " ....ءايبتألارشمم انرمأ

 : & ايعامس ني رضنتل 7 ١ : هداتسإ 2

 نبا لاق ‘ ليعامسإ نب رضنلا هداتسإ بو " : " ئراقثا ةدمع " 2 ينيعلا لاق

 . " فيعض ءيشب سيل : نيعم

 }٦ ص ريغصلا ءافعضلا باتك - يراخبلا )
١ 
 ١٩١ ص نبيكورتملاو ءافعضلا باتك - يئاسنلا ِ . :.. .

 ٢

 ٤٠٧ ص ٥ ج يراخبلا حيحص حرش ئر اقلا ةدمع _ ينيعلا ٠

3 : 
 ١٩٣ ص ٦ ج راطوالا ليت - يناكوشلا ٠

)0 
   ٤٠٧ ص ٥ ج يراخبلا حيحص حرش ئر اقلا ةدمع - ينيعل ١ `١



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٦- اهيبأ نعو اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ةديسلا ثيدح - :

 هللا دبع انث ‘ ظفاحلا رمع نب يلع ابتا ! هيقفلا ثراحلا نب ركب وبآ اتربخا

 روصتم لاق ميشه انث ، دلخم نب عاجش انث ء زيزعلا دبع نب دمحم نب :

 تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع 8 يراصتألا نابأ نب دمحم نمع انثدح :

 " ىنميلا ديلا عضوو } روحسلا ريخاتو ، راطفإلا ليجعت : ةوبنلا نم ثالث

 ةالصلا خ ىرسيلا ىلع . " ١'.

 : يدادغبلا يوغبلا سالضلا دلخم نب عاجش : ةياورلا هذه دانسإ 2

 لضفلا وبأ سالفلا دلخم نب عاجش " : " بيذهتلا بيرقت " 2 رجح نبا لاق

 هركذف فوقوم وهو هعفر دحاو ثيدح 2 مهو ، قودص دادغب ليزن يوغبلا

 .() " يليقعلا هببسب

 : ريشب نب ميشه : اضيأ ةياورلا هنه هدانسإ و

 مالكلا مدقت دقو مهضعب هنيلو ى هب فرُعو سيلدتلا نم رثكأ دقو سلدم

 . هعجارف (;ن) دوعسم نبا ثيدح ةشقانم دنع هيلع

  
 : ي راصتألا نابأ ني دمحم : اضيأ ةياورلا هنه داتسإ و

 نع ةبيتق ينثدح : نايأ ني دمحم " : " ربكلا خيراتلا " 2 يراخبلا لاق

 نم تالث " : تلاق ةشئاع نع ير اصتألا ن ايأ ني دمحم نع روصتم نع ميشه

 ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي لجرلا عضوو روحسلا ريخأتو راطغإلا ليجعت ةوبنلا

 ."" "ةشئاع نم اعامس دمحمل فرعن الو : هللا دبع وبأ لاق "ةالصلا

 ١ مقر يقهيبلا نتس - يقهيبلا ) ٢٢٣٣٠( ينطقرادلا هاورو .

 ٢ ص بيذهتلا بيرقت - يتالقسعلا ٢٠٥
٢ 

 : ج ريبكلا خيراتلا - يراخبلا ١ ص ٣٢٢ - ٢٣

` 

١   



  

  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ 4 ٢٦٨ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 : ةنيدملا لهأ نم يراصنألا نابأ نب دمحم " : " تاقثلا " 2 نابح نبا لاق

 ريثك يبآ نب ىيحي هنع ىور ٧ رييزلا نب ةورعو دمحم نب مساقلا نع يوري

 .)" مهو دقف ةشئاع نم عمس هنأ معز نمو 6 رمتعملا نب روصنمو

 هللا يضر - ةشئاع نع نابآ نب دمحم ":" لادتعالا نازيم " يبهذلا لاق

 .'" " اهنم عامس هل فرعي ال : يراخبلا لاق -اهنع

 ةديسلا ىلع فوقوم وهو 0 هتاور فعض عم هدنس 2 عاطقنا هيف ثيدحلاق

 ٠ هعفر حصي الو ةشئاع

 ٧- دابز نب دحاولا ديع انثدح ء ددسم انثدح : () ةريره يبأ ثيدح !

 لاق ، لئاو يبأ نع 0 مكحلا يبأ رايس نع غ وكلا قاحسإ ني نمحرلا دبع نع

 : لاق ء" ةرسلا تحت ةالصلا ج فكألا ىلع فكألا ذخأ " : ةريره وبأ لاق

 .!" وكلا قاحسإ نب نمحرلا دبع فعضي : لبنح نب دمحأ تعمس : دواد وبأ

 دنع هيلع مالكلا مدقت وكلا يطساولا قاحسإ ني نمحرلا دبع : هدانسإ 2

 .(غثن) دوعسم نبا ثيدح ىلع مالكلا

 . ا ىدصلا رشب وبأ دانز نب دحاولا ديع : اضيأ هداتسإ 2و

(١ 
 ج تاقثلا - نابح نبا ٤٤ ص ٢٤١

ُ٢( 

 ج لادتعالا نازيم - يبهذلا ٦ ص ٤١
٢٢ 

 : مقر دواد يبأ نتس - دواد ويا ) ٧٥٦ ( .

  

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ _( ٢٦٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يدبعلا دايز نب دحاولا دبع " : " تايفولاب اولا " 2 يدفصلا حالصلا لاق

 : نبعم نبا لاقو .هريغو دمحأ هقثو : ءاملعلا ريهاشم نم يرصبلا مهالوم

 .' ".ديعس نب ىيحي هنيلو .ءيشب سيل
 هيه تفلتخا لاقم هيق ، يدبعلا دايز نب دحاولا دبع لاح ىرت تتأ اهف

 . لاوقألا

 يبا نب ايركز وبا انربخا : ( امهنع ىلاعت هللا يضر ) سابع نبا ثيدح ٨-

 ديز ابنا بثاط يبا نب ىيحي ابنأ يراخبلا نب بوقعي نب نسحلا ابتأ قاحسإ

 يبأ نع يركنلا كلام نب ورمع يتثدح لاق بيسحلا نب حور انث بابحلا نب

 لصف » لجوزع هللا لوق خ -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ءازوجلا
 ."" "رحتلا دنع ةالصلا خ لامشلا ىلع نيميلا عضو : لاق « رَحذاَو كنر

 الو ‘ ثيدحلا اذه ةفآ وهو :_ييلكلا بيسحلا نب حور : ةياورلا هنه دانسإ 2

 . ةجح هب موقت

 هريغو تباث نع : يبلكلا بيسملا نب حور " : " نازيملا ناسل " 22 رجح نبا لاق

 نبا لاقو 6 حليوص : نيعم نبا لاقو ،'" ةظوفحم ريغ هتيداحأ : يدع نبا لاق
 متاح وبأ لاقو .....هنع ةياورلا لحت ال تاقثلا نع تاعوضوملا يوري : نابح

 ." ". يوقثاب سيل حلاص وه : يزارلا

 ٦١٠ ص ٢٦ ج تايفولاب اولا - يدفصلا"

 . ٢٣٣٩( ) مقر ريبكلا يقهيبلا نتس - يقهيبلا )

 ٢٣١ ص ٢! ج نيكورتملاو ءافعضلا - يزوجلا نيا - رظنا / ١٤٣ ص ٣ ج لماكلا - يدع نبا '"
   ٩١ ص ٢ ج " نازيملا " يبهذلا لاق اذكو / ٥٤٣ ص ٢ ج نازيملا ناسل - يتالقسعلا ك

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٠ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ءاجر وبأ يبلكلا بيسحلا نب حور " : " نيحورجملا " باتك 2 نابح نبا لاق

 ؛ يركنلا كلام نب ورمعو يتاتبلا تباث نع يوري 6 ةرصبلا لهأ نم يميمتلا

 نع يوري نمم حور ناكو 6ىيحي نب ىيحيو ميهاربإ نب ملسم هنع ىور

 حور نم اثيدح ركنأ وهو ! تافوقوملا عفريو ديناسألا بلقيو تاعوضوملا تاقثلا
 .") " رابتخالل الإ هثيدح ةباتك الو هنع ةياورلا لحت ال « فيطغ نب

 دنع مالك هيفو _: يركتلا كلام نب ورمع : اضيأ ةياورلا هنه داتسإ و

 : ءاملعلا

 ركنم ‘ يرصب يركتلتا كلام نب ورمع " : " لماكلا " غ يدع نبا لاق
 نب ورمع : لوقي ىلعي ابأ تعمس . ثيدحلا قرسيو ، تاقتلا نع ثيدحلا

 ." " افيعض ناك يركنلا كلام

 ورمع 2 يدع نبا مالك القني مل رجح نباو يزملا نيظفاحلا نإ :ليق نإق

 هيلعو ." نازيملا " 2 يبهذلا هلمهأ امك هالمهأ لب 6 امهيبيذهت 2 يركنلا

 نبا بقعتو ، هن نابح نبا قيثوت القن لب ‘ هيف هلاق ام ىلع قفاوي ال هنإف

 ةمجرت 2 " بيذهتلا " 2 امك هنم مهو هنأب اذه يدع نبا مالك رجح
 . (٢) يبسارل اكلام نب ورمع

(١ 
 ` ج نيحورجملا = نابح نبا ١ ص ٢٩٩

(٢ 
 ١1 ج لماكلا -_- يدع نيا ٥ ص ١٩٠

2 
   : ` ١ ج بيذهتلا بيذهت _ ينالقسعل ٥ ص ٨٥



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 2 اذه يدع نبا مالك القتي مل نيظفاحلا نأ ‘ حيحص مالكلا اذه نإ :انلق

 يركتلا ىلإ مالكلا اذه ةبسن نأب مكح رجح نبا ظفاحلا لب ، يركتلا ةمجرت

 . هل نابح نبا قيثوت - رجح نباو يزملا - القنو ‘ يدع نبا نم مهو وه امنإ

 هتمجرت 2 " بيذهتلا بيذهت " 2 مهو هسفن رجح نبا ظفاحلا نأ ىلع

 نع نابح نبا هركذ ام اذه يركتلا ىلإ بست ثيح ! يركتلا كلام نب ورمعل

 : لوقي ثيح " برغيو ئطخي " هنأ نم يبسارلا كلام نب ورمع

 . ةئامو نيرشعو عست ةنس تام : لاقو " تاقثلا " 22 نابح نبا هركذ ... "
 و همه

 .") ".برغيو ئطخي . هنع هنبا ةياور ريغ نم هتيدح ربتعي : لاقو : ثلق

 مالك يه امنإ 6'" " هنع هنبا ةياور ريغ نم هثيدح ربتعي " : ىلوثلا ةرابعلا -
 يركنلا كلام نب ورمع ةمجرت 2 نابح نبا

 ."") " تاقثلا " امك "ئطخيو برغي" وأ "برغيو ئطخي " : ةيناثلا ةرابعلا -

 ( يبسارلا حيحصلاو ) يركنلا كلام نب ورمع خ نابح نبا مالك يه امنإ

 .يريمتلا ناميلس نب ليضف نع يوري يذلا

 نابح نبا تاقتل هلقن ءارج نم رجح نبا ظفاحلل عقو طلخلا اذه : لوقأ

 (يبسارلاو يركنلا ةمجرت) نيتيلاتتم ناتمجرتلا تءاجو ،يمتيهلا باتك نم

 اسار "تاقثلا "باتك نم لقنيرجح نبا ناك ولو ، فورحلا لسلست بسح

 ةقبط ج امهنم ,دحاو لك ركذ نابح نباق ، نافلتخم نيلجرلا نأ هبتنال

 ٨٦ ص ٥ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ,
.٢ 

 ج تاقتلا-_ نابح نبا ٤ ص ١٤٠٤ ) نيعباتلا عابتأ ( .
3 

   . ( نبعياتلا عابتا نع ىور نم ( ٥.٠ ص ٥ ج تاقتلا - نايح نيا

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٢٧٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ال إ نووري نمعو ةاورلا تاقبط بسح هتاقت بتر هنأل ! رخآلا ةقبط فلاخت

 نابح نباق كلذ عمو ٨ هريغ لعفي امك ءامسألل رحلا لسلستلا ىلع

 اذهل َدّيَم نم لوأ ناكف } ( هنم مهو وهو ) يركنلا هنأب يبسارلا ركذ هسفن

 . هلبق نم يدع نباو رجح نبا هيف عقو يذلا طلخلاو أطخلا

 ١" " ةرشاعلا نم " يبسارلا نع " بيرقتلا " 2 لاق هسفن رجح نبا نأ عم

 .""" "ةعباسلا نم " : يركنلا نعو

 هقيلعت دنع " ةنملا مامت " 2 ينابلألا كلذك هيف عقو طلخلاو أطخلا اذهو

 . "... ةثالث نيدلا دعاوقو مالسإللا ىرع " سابع نبا ثيدح ىلع

 يركنلا كلام نب ورمع ةياور نم هنأل رظن يدنع هيفو : تلق " : لوقي ثيح

 هلوقب نابح نبا هقصو دقف كلذ عمو نابح نبا نع الإ هقيثوت اوركذي ملو

 ."" " هتع هنبا ةياور ريغ نم هثيدح ربتعي : اضيأ لاقو ." برغيو ئطخي ":

 يبأ نع يوري يذلا يركتلا كلام نب ورمعل اومجرت نيذلا ظافحلا نأ ىلع

 نبا قيثوتو . " تاقثلا " 2 هل نابح نبا قيثوت طقف نوركذي امنإ ٧ ءازوجلا

 اماهوأ هل نأب ركذي نم مهنمو ! هب قثوي ال امم هب هدرفتو يوارلل نابح

 . ريكانمو

 هتيدح 2 ريكانملا تعقو ..." : "راصمألا ءاملع ريهاشم " 2 نابح نبا لاق

 .ا" "... ةحهللا قودص هسفن 2 وهو هنع هنبا ةياور نم

 ٣٦٣ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا :

 . ةحفصلا سفن قباسلا عجرملا "

 ١٢٣٨١ ص ةنملا مامت - ينابلألا "
,  

   ١٨٥ ص راصمألا ءاملع ريهاشم - نايح نبا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نونلا مضب يركنلا كلام نب ورمع " : " بيذهتلا بيرقت
)( 

 ك رجح نبا لاق

 ... ةعباسلا نم ماهوأ هل قودص يرصبلا كلام وبآ وأ ىيحي وبأ

 : ةصالخلاو

 الإ مهضمب هقثو نإو ٧ ءازوجلا يبا نع يوري يذلا يركتلا كئام نب ورمع نا
 . ريكانم و ًاماهوأ هل نأ

 وبا انث ءالمإ ظفاحلا هللا دبع وبا انثدح : بئاط يبآ نب يلع ثيدح ٩-

 نب دمحم متاح وبأ انث نادمهب بالجلا نادمح نب نمحرلا دبع دمحم

 نب لتاقم نع متاح نب ليئارسإ انث موحرم يبأ نب بهو انث يزارلا سيردا

 امل : لاق - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع ةيابت نب عبصألا نع نايح

 كاَتْيطْعأ انإ »؛ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع ةيآلا هنه تلزن

 . «رَحناَو كنر َلَصق رتكا
 اهب يترما يتلا ةريحتلا هذه ام : ليربجل - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا لاق
 عفرت نا ةالصلل تمرحت اذإ كرمأي هنكلو ، ةريحتب تسيل اهتإ : لاق ، يبر

 انتولص اهنإف عوكرلا نم كسار تعفر اذإو تعكر 7 اذإو تربك اذإ كيدي

 هيلع هللا ىلص - يبنلا لاق ،‘ عبسلا تاوامسلا خ نيذلا ةكئالملا ةالصو

 اوناكتسا امف ) ىثاعتو كرابت هللا لاق يتلا ةناكتسالا نم يديا عقر -ملسو

 .'} ( نوعرضتي امو مهيرل
 : يزورملا متاح ني ليئارسل : ةياورلا هنه داتسإ 2

 ١ ص بيذهتلا بيرقت - ينالقسعلا ٣٦٣

   " مقر ريبكلا يقهيبلا ننس - يقهيبلا ) ٢٥٢٧ ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هللادبع وبأ يزورملا متاح نب ليئارسإ " : " نازيملا ناسل " غ رجح نبا لاق

 دباوألاو تاعوضوملا لتاقم نع ىور : نابح نبا لاق ، نايح نب لتاقم نع

 ليئارسإ هب رفظو ! لتاقم نع حبص نب رمع هيوري ربخ كلذ نم : تاماطلاو

 ةرحناو كبرل َلَصَقلتلزن امل يلع نع ةتابن نب غبصألا نع لتاقم نع هاورف
 ؟ ةريحنتلا هذه ام ليربج اي : لاق

 اذإو تربك اذإ كيدي عقرت نأ ةالصلل تمرحت اذإ كير كرمأي " : لاق

 ال : لاقف يدزألا هركذو .ىهتنا ثيدحلا ." عوكرلا نم تعفر اذإو تعكر

 .)) " هتيدح داتسإ موقي

 وبأ يزورملا متاح نب ليئارسإ " : " نيحورجملا " باتك خ نابح نبا لاق

 تاقثلا نم هريغ نعو ى تاعوضوملا نايح نب لتاقم نع يوري 6 خيش هللادبع
 حبص نب رمع هيلع هعضو ام نايح نب لتاقم نع يوري ، تاماطلاو دباوألا
 "٧". " هنم اهقرسي ناك هنأك

 ادج ةراكنلاب اهفصو لب هريسفت خ هذه ةريحنلا ةياور ريثك نبا ركنتسا دقو
 لوقي ثيح . رثوكلا ةروسل هريسفت ٣ امك أدج ةبارغلاو ةحصلا مدعبو
 : كانه

 .رحتلا تحت ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو ؟زَحثاَو»:هلوقب دارملا :ليقو ..."

 : رقابلا رقعج يبأ نعو .هلثم يبعشلا نعو .حصي اللو ‘ يلع نع اذه ىوري
 : يأ «زَحثاو » : ليقو .ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفرا : ينعي زحئاو»

 ٠٠ ١ ح نازيملا ناسل - يتالقسعل ١ ص ٥٠١

٢ 

   ج نيحورجملا۔_نابح نبا ا ١ ص ١٧٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نبا ىور دقو .ريرج نبا ةثالثلا لاوقألا هنه ركذ .ةلبقلا كرحتب لبقتسا

 يمافقلا ميهاربإ نب بهو انثدح : لاقق ادج اركتم اثيدح انهاه متاح يبأ

 انثدح ٨ يزورملا متاح نب ليئارسإ انثدح -۔نيتتامو نيسمخو سمح ةنس -

 " خلإ.... بلاط يبأ نب يلع نع . ةتابت نب غبصألا نع ، نايح نب لتاقم
 لوقلا حيحصلاو 6 ادج ةبيرغ لاوقألا هنه لك ..." : لاق مت ثيدحلا ركذو

 ."ها ". كسانملا حبذ رحنتلاب دارملا نأ ! لوألا

 نباو مكاحلاو يقهيبلا و ..." : " ريسفتلا ريسيت " غ بطقلا انخيش لاق

 رحنلا نع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لأس : هيودرم نباو متاح يبأ

 ناو 6 ةالصلا 2 ةريبكت لك دنع كرحن ىلإ يأ كيدي عقر : لاقق 8 ليربج

 . ". ةالصلا ةنيزو ةكئالملا رشعم انتالص كلذ

 هللا ىلص -يبنلا همزلل حص ول 6 عوضوم ثيدح اذه : - بطقلا يأ - انلق

 اثيدح دجن ملو ةباحصلا كلذكو : هتاولص 2 هنم رتكأ وأ - ملسو هيلع

 ثيدح هنإ : لاق 6 ريثك نبا تيأر مث ، هتحص خ الو هلعف هنا خ احيحص
 يبأ نع ريرج نبا ثيدح اذكو ' عوضوم هنإ : لاق يزوجلا نباو ادج ركنم
 يراخبلا ثيدحو ٧ ةالصلا حاتتفا ةريبكت نع نيديلا عقر هنأ اعوفرم رفعج
 ! ةالصلا 2 كردص ىلع امهعضو مث كارسي ىلع كاتمي عضو هنأ هريغو

 ال عوضوم كلذ لك سابع نبا نع ةعامجو سنآ نع يقهيبلا 2 اذكو
 (٢)

 . ( رثوكلا ةروس ريسفت ( ٢٦٥ - ٢٥٦٦ ص ٤ ج مي اذحلتا نآرقلا ٢ .۔- __ ث نبا ,1.

   . ( رثوكلا ةروس ريسفت ) ٢٣٦٧-٣٦٨٢ ص ١٥ ج ريسفتلا ريسيت - شيفطا `"



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ٢٧٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نع ب كلام نع 0 ىيحي ينثدح : قراخملا يبآ نب ميركلا دبع ثيدح ٠-

 : لاق هنأ يرصبلا قراخلا يبأ نب ميركلا دبع

 امهادحإ نيديلا عضوو 8 تئش ام لعفاف يحتست مل اذإ ةوبنلا مالك نم "

 رطقلا ليجعتو ىرسيلا ىلع ىتميلا عضي 0 ةالصلا خ ىرخألا ىلع

 .") "روحسلاب ءانيتسالاو

 اخملا يبأ ن ا ديع : ثيدحلا رادم هيلعو ةياورلا هذه دانسإ

 : ةيمأ ويأ يرصبلا

 فلتخي ال فيعض انه ميركلا دبعو ... " : " ديهمتلا " 2 ربلا دبع نبا لاق

 ميركلا دبع بويأ يل لاق : لاق رمعم نع ... هفعض خ ثيدحلاب ملعلا لهأ

 نب ىيحي لئسو...انيش هنع تلمح امف : لاق هتع لمحت الف ةقث ريغ ةيمأ وبأ

 ...ءيشب سيل ةيمأ وبأ وه لاقف قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع نيعم
 .'""".فيعض : لاقف } قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع يبأ تلأس :هللا دبع لاق

 ميملا مضب قراخملا يبأ نب ميركلا دبع " : " بيذهتلا بيرقت

 ليقو سيق هيبأ مساو ةكم ليزن يرصبلا ملعملا ةيمأ وبأ ةمجعملا ءاخلابو
() « 

 ك رجح نبا لاق

 فيعض « قر اط

 يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياور - ( ٣٧٥ ) مقر كلام اطوم - يحبصلا '"

 ( فيرصتب ) ٢٣٩٢-٢٤٠٠ ص ٧ ج ديهمتلا - ربلا دبع نبا "

   ٣٠٢ ص بيذهتلا بيرقت - ىتالقسحعلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٧ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 ناك : هيبأ نع دمحأ نب هللادبع لاقو ..." : "بيذهتلا بيذهت " 2 هنع لاقو

 نبا نع يرودلا لاقو 7 معنت : لاق فيعض وه : هل تلق : هقعضتسي ةنييع نبا

 "٧". فيعض يرصب وهو ةيمأ يبأ ميركلا دبع نع كلام ىور دق : نيعم

 قراخملا يبأ نب ميركلا دبع ةيمأ وبأ " : " ءالبنلا مالعأ ريس " 2 يبهذلا لاق

 .ريبج نب ديعسو ؛دهاجم نعو ؛ سنأ نع يوري بدؤم ! ثيدحلا فيعضق

 عم ءاجرإلا ىري ناكو .ةملس نب دامحو 7 نانايفسلاو ' كلام : اضيا هنعو

 .كورتم : ينطقرادلاو يئاسنلا لاق .سيق هيبأ مسا : لاقي . عوشخو دبعت

 2 هناكبب كلام رتغا : ربلا دبع نبا لاقو .هثيدح ىلع تبرض :دمحأ لاقو

 .'"" ". لئاضفلا 2 هنع ىورو ! دجسملا

 2 نوفلتخي ال : ربلا دبع نبا لاق " : " ثيثحلا فشكلا " 2ِ يبلحلا لاق

 ."" هفرعيف هدلب لهأ نم نكي ملو هتمس هنمأ كلام ريغ ! هفعض

 اكلام نا ملعن الو .... : يراخبلا لاق " : " رايخألا يتاغم " ينيعلا لاق

 ةيمأ يبأ قراخملا يبأ نب ميركلا دبع نع الإ هتيدح كرتي دحأ نع تدح

 ٠ ٤. يرصبلا

 قراخملا يبأ نب ميركلا دبع " : " ريغصلا ءافعضلا باتك " 2 يراخبلا لاق

 5 ثيدحلا كورتم : يرصبلا ةيمأ ويأ

 ١١ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ٤ ص ٢٢٥ ٢٢٦! ) فيرصتب (.

 ٢٨٧ - ٣٨٨ ص ٤ ج " لادتعالا نازيم "كلذك رظنا / ٨٣ ص ٦ ج ءالبنلا مالعا ريس - يبهذلا "

 ١٧٣ ص ثيثحلا فشكلا - يبلحلا"

 ( مصاع نب هللا ديبع نب مصاع : ةمجرت ) ٢١ ص ! ج رايخألا يتاغم - ينيعلا ""
 ٢١٢ ص ريغصلا ءافعضتا باتك - يراخبلا "أ

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دنع اذه قراخملا يبأ نب ميركلا دبع 2 " نتسلا "2 يذمرتلا ىسيع وبأ لاق

 يضر هاشاحو - اهفعض نايبل امئاق باطخلا نب رمع لوب ةياور ىلع مالكلا

 : لاق - كلذ لعفي نأ هتع ىلاعت هللا

 لهأ دنع فيعض وهو قراخلا يبأ نب ميركلا دبع ثيدحلا انه عقر امنإو "

 نع عفان نع هللاديبع ىورو ، هيف ملكتو ينايتخسلا بويأ هفعض ! ثيدحلا

 ١' "تملسا تتم ًامثاق تلب ام " : - هنع هللا يضر - رمع لاق : لاق رمع نبا

 ."") "...ميركلا دبع ثيدح نم حصأ اذهو

 ميركلا دبع 2 ءاملعلا لوق ركذ دعب " لادتعالا نازيم " 2 يبهذلا لوق امأو

 ملسمو .اقيلعت يراخبلا هل جرخأ دقو : تلق " : لاق اذه قراخملا يبأ نبا

 ."" "." حرطمب سيل هنأ ىلع لدي اذهو ٧ ةعباتم

 ءاملعلا ءالؤه صوصت دعب هل هب ملسم ريغ " حرطمب سيل " هلوق امأ : تلق
 . نفلا اذه ةقرايص

 هنع هتياورو ‘ ثيدحلا كورتم هنأب هيلع مكح هسفنب يراخبلا مامإلا نآ لب

 ةياورلا ىور يراخبلا مامإلا امنإو ! هرمأ اهب ىوقتي الو اهب حرفي ال اقيلعت

 هاوفأ نم يراخبلا مامإلا غلب امم ، ميركلا دبع ةدايز اهيلإ تبحسنا يتلا

 يذلا ميركلا دبع نأ ليق دق هنأ ىلع . هنيعب هنع ةياورلا دصقي ملو ‘ سانلا

 يبأ نب ميركلا دبع ةيمأ ابأ وه سيل ، ملسم هل عباتو يراخبلا هل قلع

 هاور : ٢٨٢ ص ١ ج " دئاوزلا عمجم " 2 هنع يمثيهلا لاق 7 ءاملعلا نم ريثك هححص رثألا اذه )
 ها . تاقث هلاجرو رازبلا

 . ( امئاق لوبلا نع يهتلا نم ءاج ام : باب ) ١١٩١٨ ص ١ ج يذمرتلا ننس - يذمرتلا 2
   ٢٨٨ ص ٤ ج لادتعالا نازيم - يبهذلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 م ام ال ١ عينص 2 ةتكنلا هذه ربس نمو 4 يرزجل ١ ميركل ادبع وه امتإو ، قراخملا

 . اهتقيقح ىلع اهدجو يراخبلا

 بيذهت " هباتك 2 كلذ ىلع ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا هبن كلذلو

 : تلق ": لوقي ثيح قراخملا يبأ نب ميركلا دبع ةمجرت ركذ دنع " بيذهتلا

 : نيرمأب كلذ 2 يراخبلا نع رذتعيق

 . لامعألا لئاضفب قلعتي ثيدح خ ةدايز هل جرخأ امنإ هنأ : ( لوألا )

 نم بيرق هل عقو امك 7 انكه هحمس هنأل ميركلا دبع ةدايزب هعبتأ مت ! هطرش   ىلع وهو لصتملا ثيدحلا قاس امنإو هل جيرختلا دصقي مل هنأ : ( ىتاثلاو)

 ےو ٧ ةرامع نب نسحلل ةبسنلاب عويبلا _ يدماغلا رخص ثيدح خ كلذ
 ام امأو } يدوعسملل ةبسنلاب ءاقستسالا 2 ينزاملا ديز نب هللادبع ثيدح

 اذه ميركلا دبعل اجرخأ نيخيشلا نأ ‘ نيحيحصلا لاجر غ يسدقملا هب مزج

 دولج 2 يلع نع ىليل يبأ نبا نع دهاجم نع هتيدح ! جحلا باتك خ

 هياور نمو جيرج نبا ةياور نم يراخبلا دنع هنإف ‘ هنم مهو وهف ة ندبلا

 ملو يرزجلا هنأب جيرج نبا ةياور غ حرصف 6 ميركلا دبع نع امهالك يرونلا

 2 لاقف ؛ يروثلا قيرط نم يليعامسإلا هجرخأف ‘ يروتلنا ةياور 2 هبسني

 هنأ نيتياورلا نم لك خ حرصو ميركلا دبع نع امهالك ةيلع نبا ةياور

 ملو ميركلا دبع نع ةيواعم نب ريهز ةمتيخ يبآ ةياور نم هجرخأو . يرزجلا

 فلؤملا مقر امو ٧ ملعأ هللاو يرزجلا هنأ هنم تخؤي ام هقايس خ نكل هبسني
 لب ًائيش هل قلعي مل يراخبلا نأل ديجب سيلف قيلعتلا ةمالع همسا ىلع
   . ميركلا دبع ىلإ هدنع ةدنتسم يه اهيلإ راشأ يتنا ةدئازلا ةملكلا هذه



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٢٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هنأ يضتقي قالطإلا اذهو 0 تاعباتملا غ هل ىور فلؤملا لاقف } ملسم امأو

 ! دحاو عضوم ىوس هباتك 2 هل سيل كلنك سيلو 6 ثيداحأ ةدع هل جرخأ

 دمحم وبأ ظفاحلا لاق دقو } يرزجلا وه امنإو ةيمأ ابأ وه سيل هنأ ليق دقو

 دبعل جرخأ امنإو } هريغ الو ةعباتم ال الصأ نيش ملسم هل جرخي مل : يرذنملا
 . هصقو هصتب ها "" " يرزجلا ميركلا

  

١١ 
     ١) ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا ٤ ص ٢٢٦ - ٢٢٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ةيورملا راثآلا : ايناث

 ءالعلا نع ‘ دمحا وبأ انربخا ، يلع نب رصت اتثدح : ريبزلا نبا ثيدح ١-

 : لوقي 0 رييزلا نبا تعمس : لاق ، نمحرلا دبع نب ةعرز نع 0 حلاص نبا
 .") "ةنسلا نم ديلا ىلع ديلا عضوو نيمدقلا فص "

 : يميتلا حلاص ني ءالعلا : ةياورلا هنه داتسإ 2

 لاقيو . يميتلا حلاص نب ءالعلا .. " : " بيذهتلا بيذهت " 2 رجح نبا لاق

 نع ىور مهو وهو حلاص نب يلع هتياور 2 دواد وبأ هامسو وكلا يدسألا

 لشيهنو ةبيتع نب مكحلاو ليهك نب ةملسو تباث نب يدعو ورمع نب لاهنملا

 هنع ىور مهريغو وكلا ميحرلا دبع نب ةعرزو ميرم يبأ نب ديزيو ديعس نبا

 نب دمحمو ديربلا نب مشاه نب يلعو ريمن نب هللا دبعو يرييزلا دمحأ وبا

 مهريغو ىسوم نب هللا ديبعو ميعن وبأو يدسألا ىلعي نب ىيحيو يدبعلا رشب

 ال : متاح وباو ةعرز وباو اضيا نيعم نبا لاقو . ةقث دواد وبأو نيعم نبا لاق

 : ةبيش نب بوقعي لاقو } ريكاتم ثيداحأ ىور : ينيدملا نبا لاقو 8 هب سأب

 ٨"' " عباتي ال : يراخبلا لاقو : تلق .تاقثلا خ نابح نبا هركذو .روهشم

 يدسلا وأ يميتلا حلاص نب ءالعلا " : " بيذهتلا بيرقت " 2 اضيأ لاقو

 "٢, ماهوأ هل قودص وكلا

 ٧ مقر دواد يبآ ننس - دواد ويا ) ٧٥٢ ( .
0 
 . ( فيرصتب ) ١٧٠ ص ٥ ج بيذهتلا بيذهت - ينالقسعلا '

   ٣٧١ ص بيذهتلا بيرقت - يىنالقسعل ١ ؛٢

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٢ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 دانسإ اذهو : تلق ..." : " ليلغلا ءاورإ " غ تيدحلا اذه نع ينابلألا لاق

 هقثوي ملو امهدحأ اذه ءالعلا : نانثا الإ هنع وري مل اذه ةعرز : اضيأ فيعض

 "١>'. فعض هظفح ج ! ةقث : حلاص نب ءالعلاو } نابح نبا ريغ

 نب نصحلا ابتأ قاحسإ يبأ نب ايركز وبأ اتربخا : ريبزلا يبآ نبا ثيدح ٢-

 يبأ نع جيرج نبا نع نايفس انث ديز ابتا بلاط يبا نب ىيحي انث بوقعي

 قوق ةالصلا 2 ناديلا نوكت نيأ 4 اديعس لأسا نأ ءاطع ينرمأ : لاق ريبزلا

 ."" " ةرسلا قوق : لاقف ، هنع هتلأسف ةرسلا نم لفسا وأ ةرسلا

 : بلاط يبأ نب ىيحي ةياورلا هنه دانسإ 2

 ! بذكي هنأ دهشأ نوراه نب ىسوم لاقو " : " نازيملا ناسل " 2ِ رجح نبا لاق

 دواد وبأ طخ يرجآلا ديبع وبآ لاقو...تيدحلا 2 نعي ملو همالك 2 ىنع
 . "") "بلاط يبأ نب ىيحي ثيدح ىلع
 : لاقق } مكاحلا دمحأ وبأ امأو ... " : " ءالبتلا مالعا ريس " 2 يبهذلا لاق

 .ا ". نيتملاب سيل

 ةجحلا هب موقت ام اهيف سيل : راثآو ثيداحأ نم هيلع نودمتعي ام اذهف
 . نيماعلا بر هلل دمحلاو ، ةتسلا هب تبثتو

 اون ؤ ن

. ١ 
 : ج ليلقلا ءاورإ _ ينابلالا ٢! ص ٧٤

3 

 مقر يقهيبلا ننس - يقهيبلا )٢٣٤٠( .
 ج نازيملا ناسل - ينالقسعلا أ ٦ ص ٢٤٣ .٢

.., ٤ 
   ج ءاليثلا مالعا ريس - يبهذلا ١٢ ص ٦٢٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ريكب نب حلاص اهركذي يتلا يدحتلا تارابع : ةعبارلا ةطقنلا

 ريكب نب حلاص خألا اهصخل يتلا ضارتعالا ةلاسر تادرفمل يعبتت لالخ نم

 نإو ‘ نايحألا ضعب اهولتي يتلا يدحتلا تارابع اهيف ظحالا } يرئازجلا

 . رهظلل ةمصاق اهنأل : ةيفالخلا لئاسملا غ ثحابلا نم اهتنسحتسأ ال تنك

 للعلا بتك ىلع عالطا ةلق هيف حملا لب ، املع ءيش لكب طحي مل وهف
 هتدجو امم امنإو ادنف كلذ لقأ ملو ' ينيطتسقلا خيشلا اذكو ٧ لاجرلاو

 انعم رم امك مضلاو عفرلا يتلأسم خ ةلدألا ضعب 2 امهتاشقانم نم

 لثم قالطإل تاطوغضلا ضعب ناسنإلا عفدت دق لاح لك ىلعو . اقباس
 . هعفنت امم رثكأ هب رضتف ! اباسح اهل بسحي ال دق يتلا تارابعلا هذه

 . نيعمجا سانلا مامأو هسفن مامأ اهلاق ةملك لكب ًاتوهرم نوكيف

 اهيف نيبأو ، لاقملا اهيف صلخأ ةريسي طاقنب خ ةيضقلا هنه شقانأسو

 : ريخ لكل قفوملا ىلاعت هللاو ! ججحلا
 ١- نيحيحصلا 2 ةعوضوم ثيداحا ىلع روثعلا خآ يدحتلا :

 دوجوب امهيحيحص ماهتا ىلإ ليبس ال نأ نقيتو ..." : ريكب نب حلاص خألا لاق

 لاق نأ ىلإ ]...امهيحيحص يتفد نيب اهل لصأ ال ثيداحأ وأ ةعوضوم ثيداحأ

 امأ... [ لاق ىتح ]... عوضوم دحاو ثيدح مهتع وري مت نكلو...[ مالك دعب

 2 رثعي نأ فصنم ملاع يأ ىدحتأو كادحتأق ضبقلاو عقرلا ثيداحأ
 ) ( " ٠ ه .

 . ١ . عوصوم دح او تدح ىلع ير اخيل ١ حيحص

٩3 
    ص ضارتعالا ةلاسر ٢٣



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨٤ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ةفيعض ثيداحأ ىلع روثعلا مدع 2 دحتي مل ! ريكب نب حلاص خألا نأ ىرتف

 ثيداحألا ضعب مهل تركذ نأب هفارتعا دعب ةصاخ .! نيحيحصلا ج

 -كلذ نم ريثكب رتكأ يهو همالك بسح -عباصألا ىلع دعت يتلا ةفيعضلا

 ثيداحأ امهيف سيل نأ هتلاسر ةيادب 2 همالك ةدح ضقاني عينصلا اذهو

 ةفيعضلا تيداحألا ضعب دوجوب هنم ميلست اذه لهف ! ( هبتناف ) \ ةفيعض

 .؟ اذام وأ 4 ) نبحيحصلا ( امهيف ةدقتنملا وأ

 ے نيديلا عفر ثيداحأ نإ : لوقتق : ضبقلاو عفرلا ثيداحأ ناشب هلوق امأ

 الو 6 امهتم دحاو لك خ ثيدح ضبقلا ثيداحأو . ادج ةليلق نيحيحصلا
 يفكي امنإو } اهب لمعلا مدعو اهكرت زوجي ىتح ةعوضوم اهنأب لوقلا مزلي

 لمعلا كرتل للع نم اهب امو انتمو ادنس اهبارطضاو اهفعض ثيداحألا هذه

 .اهتحصب لوقلا مدعو اهب

 ةليلقلا ضبقلاو عفرلا ثيداحأ 2 " نيحيحصلا " غ دجوي الأ : لأست نحتو

 وأ بارطضاللاك ) للعب اهولعأ وأ ءاملعلا اهفعض يتلا ثيداحألا ضعب 6 ادج

 .))؟ اهب لمعلا اوكرتو ( خسنلا وأ فقولا

 : يلي امب كلذ نيبنسق نبحيحصلا 2 ةعوضوم ثيداحا دوجو ناشب امأ

 عقو ام امهيف عقو . ةيثيدحلا بتكلا نم امهريغك نيحيحصلا نإ : لوقأ
 بتكلا يقاب نم لقأ امهتكلو . ةدقتتملا ةعوضوملا ثيداحألا نم بتكلا يقابل

 نأ ملعاو ‘ كلذ 2 ملسم حيحص نم ريثكب لقأ يراخبلا حيحص لب ٧ ريثكب

 ءيشب سيل وأ هل لصأ ال وأ : لطاب وأ 8 عوضوم) ةملكب نوربعي ةرات ءاملعلا

   ال () هللا لوسر ىلع بوذكم عوضوم هتأ ديفت ظافلألا هنه لكو ( خلإ...



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هانكرت امو ! رصحلا ال : راصتخالا ليبس ىلع نيلاثم برضتسو 0 هل لصأ

 : مظعأ

 نب ىيحي نع ٧ ريرج انربخأ ‘ ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح : يراخبلا ةياور -أ

 ردب لهأ نم هوبأ ناكو 7 هيبأ نع : يقرزلا عقار نب ةعاقر نب ذاعم نع 8 ديعس

 : لاق ، مكيف ردب لهأ نودعت ام " : لاقف () يبنلا ىلإ ليربج ءاج : لاق

 نم اردب دهش نم كلذكو : لاق 6 اهوحن ةملك وأ نيملسملا لضفأ نم
 ١>'. "ةكئالملا

 اذه نع نيعم نب ىيحي لئس" : " ريبكلا خيراتلا " 2 ةمتيخ يبأ نبا لاق

 .'" " لطاب ، ءيشب سيل : لاقف ؟ ثيدحلا

 رمعم انثدح : قازرلا دبع انثدح ، عقار نب دمحم انتدح : ملسم ةياور - ب

 . (3ل) هللا لوسر نع ، ةريره وبأ انثدح ام اذه : لاق ، هبنم نب مامه نع

 ىسوم ىلإ توملا كلم ءاج " : (ي) هللا لوسر لاقو } اهنم ثيداحأ ركذف

 نيع مالسلا هيلع ىسوم مطلق : لاق ‘ كبر بجا : هن لاقف . مالسلا هيلع
 يتتلسرا كنا : لاقف ىلاعت هللا ىلإ كلما عجرف لاق ي اهاقفف توملا كلم

 : لاقو ، هنيع هيلإ هللا درف : لاق } ينيع اقف دقو ، توملا ديري ال كل دبع ىلا

 ىلع كدي عضق ةايحلا ديرت تنك نإف ٩ ديرت ةايحلا : لقف يدبع ىلإ عجرا
 ." "...ةنس اهب شيعت كنإف ى ةرعش نم كدي تراوت امف روث نتم

 . اردب ةكئالملا دوهش : باب ( ٣٩٩٢ ) مقر حيحصلا عماجلا يراخبلا "
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 ٠ ج ريبكلا خيراتلا - ةمثيخ يبأ نبا ٢٣ ص ١٨٧١ ثيدحلا مقر )٧٦٧٧( .

   مالسلا هيلع ىسوم لئاضق - باي ( ٢٣٧٢ ) مقر حيحصلا عماجلا _ ملسم ٢

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٦ » بارطضا ةفق نيبملا غنالبلا

 ءاج اذإ ىناعت هللا لجأ نأ صتي ىلاعت هللا باتكو ثيدحلا اذه لبقي فيك

 ؟َنوُملْعَت مُننك ؤل ُرَخَوُي ال ءاَج ا دإ هللا َلَجأ نإ لوقي ىلاعت هللاف رخؤي ال
 م

 ه. ے م, و

 امب زيبخ هللاو هلجا ءاج اذإ اسضَت للا رخؤي نل »لوقيو ٤(! حون ةروس)

 نوُرِخأَتْنسَي ل هْلَجا ءاج ادف » هناحبس لوقيو ١١ ( ٧ نوقفانملا ةروس)(َنولَمْعَت

 . ( ٦١١ لحنلا ةروس) هك َنوُمدَقَتْنسَي الو ةَعاَس

 هياورلا هنه درت لب الك ء ملسم اهاور ةياور لجأ نم صوصنلا هنه درت له

 هللاو هبرل ابتاعم هشقانيو هير جاحي توملا كلم نأ اهيفو فيك ى لبقت الو

 :٠( ميرحتلا ةروس) ه َنوُرَسْؤُي اَم َنوُلَعْفَيَو ْمُهَرَسَا اَم ةللا نوصي ان »لوقي ىلاعت
 ْلَعَفَي اًمَع ننسُي ان >لعفي امع لأسي نأ نع ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت
 . ( ٢٣ :ءايبنألا ةروس) َنوثانسُي مهو
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 : ديدجلا هباتك رادصإب ديدهتلا ٢-

 ابيرق ردصيس يذلا هباتكب نيزاب ميهاربإ بتاكلا ريكب نب حلاص خألا دعوتي
 2 نكيل " : لوقي ثيح ضبقلاو عفرلا يتلأسم 2 هتاضارتعا ىلع هيف دريو
 دق 6 اهتحرط يتلا تاهبشلا وأ كلاب تلغش يتلا تالاغشتالا لك نأ كملع

 يذلا ( اهتتس ىلع ةعشم تاءاضإو ةالصلا باتك ) ايانث 2 اهنع باوجلا مت

 .")". هللا ءاش نإ بيرق نع هردصأس

 ليلغلا يفشت ال يتلاو اهنع تذخأ يتلا رداصملا نيب نراقأ نأ ديرأ ال " : لوقيو

 تاضارتقاو \ لايخلا 2 حرست تامهبمو تاضقانتو ضومغ نع ةرابع اهنأل

١ 
    3ص ضارتعالا هلاسر ٢٥

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ام نييو . ملعلا لها لبق نم اساسأ ةضوفرم يهو . ايملع ةلوقعم ريغ
 ريثي دقو . كجعزيو كقعصي كلذ نأل . اقئوم كمامأ هتحرط

 .")".. بصعتم لك ةظيفحو كتظيفح
 كلذ خ دجت له يردأ الو ‘ مجلا كعضاوت ىلع 7 هللا ءاش ام : لوقاف

 . ميهاربإ بتاكلا اهدروأ يتلا رداصملا هذه يه ام يردأ الو ‘ كسفنل ةرخفم

 ؟ ملعلا لهأ دنع ةلوبقم ريغ يهو

 انامثأ هسضتل ىأر اذإ انامي٦الا لمكتسي اث ءرملاو

 عضاوملا لفسأ يف هب ىمري عضاوتلانمًأظح لتي مل نم

 ةيملعلا تاشقانملا هيف ركذتس يذلا !انه كباتك رظتنأ يننأ يخأ اي ملعاو

 ضعب نم تبلط دقو -ضبقلاو عفرلا خ ةحيحصلا ثيداحألا هيف ركذتو

 هيف يتأتس لهف ! هيف رظنأسو -انه رداصلا كثحب نم ةحسن راضحإ ةوخإلا

 . نيديلا عفر 2 يدعاسلا ديمح يبأو رمع نبا ثيدح نم ىوقأ ثيداحاب

 . ينيطتسقلا خيشلا لعف امك !رمع نبا ثيدح نم ىوقأ اهتإ اتل لوقتو

 ىلع ةجح رمع نبا ثيدح نأ ىلع نوصتي نيذلا كقفلس كلذب فلاختق

 . قلخلا

 هاور امم ضبقلا ةلأسم 2 دعس نب لهس ثيدح نم ىوقأ ثيدحب انيتأتس ما
 دجت ال وأ ' ملسم دنع رجح نب لئاو ثيدح وأ ، دعب هيلع علطت ملو يراخبلا

 .؟ امهيثيدح نم ىوقأ ثيدحب يتأتق 6 نيتيدحلا نيذه ريغ امهدنع

- ١ 
   ' ص ضارتعالا ةلاسر ٢٥



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ينيدملا نب يلعو يعفاشلا صنك نيمدقتملا ثيدحلا ءاملع نم صنب امهتم

 كنيذ نم ىوقأ اذه هيف لوقي ‘ ملسمو يراخبلا وأ لبنح نب دمحأ وأ

 رثا ىوقأ هنأل ضبقلا خ ريبزلا نبا رثأ نم ىوقأ رثأب انيتأت وأ ، نيثدحلا

 . يقهيبلا كلذ ىلع صن امك يورم

 ءاملع نم دحأ اهيلإ كقبسي مل اهعون نم ةديرف ةيملع ةشقانمب انيتأتس مأ
 2 دجأ مل يتتأل ‘ كلذ دعبتسأ يننأ ىلع 6 تالاقملاو ةيثيدحلا للعلا بتك

 ال نكلو } يثيدحلا صصختلا لهأ نم كنأ 8 اهتعضو يتلا كتاحراطم

 حرجلاو ‘ ثيدحلا مولع 2 كعالطا ىدم ىرأ نأ لبق 6 نآلا كيلع مكحأ

 . لاجرلاو ثيداحألا للعو 6 ليدعتلاو

 ... حضتي هيق يذلاب ءانإ لكو
 الو ' ثيداحألا ىوقأ ثيح نم الل ي ديدجب اذه كباتك ج يتأت ال تنك نإف

 تاياورلا عمجتو \ كسفت بعتت ال كل لوقأق . ةيملعلا ةشقانملا ثيح نم

 رظنت نأ نود 0 هرشتت باتك ج اهسدكتق ضبقلاو عقرلا اهيف ركذي يتلا

 كسفن ىلع اباب حتفتف ! ثيداحألا كلتل تهجو يتلا للعلا 2 كلذ لبق

 . ادودسم ناك كبهذم عابتأ ىلعو

 نأ ىلع للدتل اهتدروأ يتلا تيداحألا ضعب تركذ هذه كتلاسر 2 كارأو

 ىورت ر اثآب تئجو . كلتك نبعيباتلاو ! ةالصلا 2 مهيدي أ نوعقري ةباحصلا

س
_
۔
۔
۔
۔
 

  
 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 رثكأ اهيقو ٧ ةليوط ةمئاقلاو ردقلا اذهب يفتكأ " : تلق مت ! نيعباتلا نع

 .."١'. هللا همحر يراخبلا اهدروأ ارثأ نيتامثو ةئام نم

 ىلإ ريشت يذلا " ةالصلا نيديلا عقر " يراخبلا باتك نإ : كل لوقاف

 اهنيزت مث ! كباتك ج تاياورلا هنه عضو ديرت تنك نإ ! هيف يتلا تاياورلا

 ك اهعضتف : اذه يراخبلا باتك ىلع قلعملا يدشارلا نيدلا عيدب تاشقاتمب

 نم تملس ام تاياورلا كلتو 6 ديدجب تأت مل تنأف ‘ كيلإ هبسنت باتك

 اهيلع دودرم هيملعلا هتارواحمو يدشارلا نيدلا عيدب قيلعتو ! يملعلا دقنلا

 هللا لضف نم ديزم انيدلو - رصتخملا ثحبلا اذه 2 اهاتحضوأ اهضعبو

 . - انيلع ىلاعت

 هتعد يتلا فورظلا يردت ال تنأو ، اذه يراخبلا باتكب اريثك امرغم كاراو

 2 ليق ام يردت الو ةيفالخ ةيضق ج يهقفلا هبهذمل اراصتنا هتباتكل
 . هبهذم اراصتنا ں باتكلا اذه خ يراخبلا اهدروأ يتلا تاياورلا

 ةرشع " حيحصلا عماجلا " 2 يراخبلا ركذي مل اذا : خألا اهيأ كلاساو

 " ةالصلا % نيديلا عقر " باتكلا اذه 2 اهركذ يتلا عفرلا تاياور نم

 ةحيحص تناك نإ ! ةرشع طقف اهلك لوقن ال ‘ ثيدح ةئاملا قوفت يتلاو

 .)؟؟ هدنع

 عفرلا ةنس خ ثحب " كثحب خ اهتركذ يتلا كترابع ينتفقوتسا دقلو

 هباتك خ نيزاب ميهاربإ خألا اهلقن امك ةمدقملا 2 " ةالصلا & ضبقلاو

 ةالصلا نتس عوضوم ناك دقلف..." : تلق ثيح " ةيفالخلا لئاسملاو ةالصلا '

- ٠١١   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠٠ > بارطضا اف نيبملا غالبلا

 .. قيقحتلاو ةءارقلا 2 اًعاي تددزا املكو ! ةنس نيثالث نم برقي ام ىنقرؤي

 علطيل هيلإ تلصوت ام نايبت 2 ام لمعب موقأ نأ يلع بجي هنأ ةقث تددزا

 ١'. "... ةقيقحلا نع ثحاب لك هيلع

 | جرخت كلعجت نأل ةليفك ! كلذ نم برقي ام وأ ةنس نوثالث : يرعش تيلف

 .)؟ انل جرخم تنأ امف ةنس نوثالث ٧ اهعفنتت ةيملع ةدام ةمألل

 بتك ٨ " ديهمتلا " باتك بحاص يكلاملا ملاعلا ربلا دبع نبا رمع وبأ

 نع لتُسف ! رتافدلاو رباحملا ج هانيعو ةنس نوثالث ! ةنس نبثالت 2 ديهمتلا

 : ديهمتلا هباتك افصاو لاقف ى كلذ

 يمه نع جرخلاو يتهذ لقاصو ةجح نيثالث نم يداؤف ريمس )٢ز ٠ - - ٠ , ٠ ٠ ٠ ,2 ج¡ - 7 ٠

 ام نأو 8 نيزاب ميهاربإ بتاكلل كثيدح ضرعم 2 شاقنلا ىلإ توعد دقو

 ىوقأب يتأت نأ الإ كيلع امف ، سأب الو ٧ زايتماب ةيملع قئاقح هب تيتأ

 اهشقانتسو ضبقلا ىلع ةلادلا ثيداحألا ىوقأو .عفرلا ىلع ةلادلا ثيداحألا

 كرظنأ مث ٧ اهيق ليق امو اهللع كل نيبأسو ٧ ةيثيدحلا ةعانصلا ءوض خ
 6 هعبتا قحلا هل ناب نم نأ كسفن ىلع كمالك قبطتس له لعقتس اذام

 ! تباث هنأ ىوعدب هيلع رصتو \ كفلس نم هتقلأ ام كرتت نأ ىبأت كنأ مأ

 : لاقي امك كلاح ناسلو

 دشرأ ةيزغ دشرت نإو تيوغ توغ نإ ةيزغ نم الإ انأ لهو

 ١. ص ةيفالخلا لئاسملاو ةالصلا - نيزاب ١٩١

 " ص ربلا دبع نبال - يكلاملا ةنيدملا لها هقف اكلا باتك ةمدقم / رظنا ٧

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩ > بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لكأ لب ب كصخش نهتمأ الو : ءيشب كبيلاطأ ال اهنيح ينأ قث كلذ عمو

 . ىلاعت هنلا ىنإ كرمأ
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 ٢- ةعيرشلا مولع نم ًاملع اواشتآ نيذلا ءاملعلا نم :
 ٩ ريياعملا هنه طبض ىرت اي نمف " : ةداح ةربتب ريكب نب حلاص خألا لاق

 نقتي نم ءاملعلا ءالؤه ريغ كانه لهو ؟نويقيقحلا ةعنصلا لهأ مه نمو

 اليلضتو اسيبلتو سيلدت ىفكي ‘ كسفن نم لجخت الأ ؟ةعنصلا هذه

 )١ نيملسملل

 اوئشنا ! اثيدح وأ اميدق مهيلع دمتعت نيذلا ءاملعلا ءالؤه نم ةلثمأ ينطعأ

 عبسلا تاءارقلا ملعك )ققد ًاملع اوئشنأ : تلق 0 ةعيرشلا مولع نم املع

 ملع اشنا نمو ؟'رشع ةعبرألا لب ٩ ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلاو ؟ ةرتاوتملا

 ةقيرطب مهنم ادحاو يل ركذت نأ كادحتأ ينإ ...[ لاق نآ ىلإ ]...ريسفتلا

 ١:.. ھ .
 ( ةعبرالا تاء ارقلا : تلق ١ ىلع ةدتازل ١ قرط نم تء اج ةرت اوتم تسيل ‘ ةرتاوتملا رشعل ١ رتاوتت مل ةيداح

 تاءارقلا خ ريسيتلا "هباتك ينادلا مامإلا عضو ام دعبف 6 تاءارقلا نم رتاوتلا نمض نم لخدت فيكف

 هجوو ينامألا زرح" اهامسا ليوطلا رحب نم تيب فلا نم رثكا خ همظنق يبطاشلا ءاج" عبسلا

 مامإلا رهظ نماثلا نرقلا خو : " ةيبطاشلاب " مويلا سانلا دنع ةروهشملا "عبسلا تاءارقلا خ يناهتلا

 ةيبطاشلا 2 عبسلا تاءارقلا هنمض ةلسلس فلا ىوح يذلنا مخضلا هباتك فلأف يرزجلا نبا ظفاحلا

 2 همظن مث 6 نيمخض نيدلجم 2 " رشعلا تاءارقلا 2 رشتلا " هامساو 0 ةرتاوتملا ثالثلا هيلإ فاضاو

 باتك هيف ربح" ريسيتلا ريبحت " هباتك عضو مث ! تيب فلا 2 " رشعلا تاءارقلا ة رشنلا ةبيط "

 % ةيضملا ةردلا " اهامسا ةعيدب ةموظنم ج ةرتاوتملا ثالثلا قرطلا هذه مظنت مث : يتادلل ريسيتلا

   . " ةيورملا ثالثلا تاءارقلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٢٩٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ةنسلا لهأ ىلع لايع لكلاف . ةتباثلا ةحضاولا ةلدألايو } ةقثوم ةيملع

 .ا" ". مهيلع لفطتم مهريغو

 مه مولعلا هنهب ماق نَم مث ‘ كلذ ىلع ىلاعت هللا دمحا كل لوقن : 7

 لبق نمو : ةيبهذملا تاميسقتلا هنه لبق نيم ‘ ةماع ةفصب نيملسملا ءاملع

 ال مالسإلا مدخي نكف }- ابيرق ةيمستلا هنه عم فقأسو - ةنسلا لهأ ةيمست
 . نآلا تنأ اهب رخافتت يتلا ةيبهذملا

 نع هدنع يتلا ثيداحألا عمج نم لوأ وه ديز نب رباج مامإلا نإ :ايناث
 لمح هناويد نأ ليقو ء" هتاويد " 2 مهراتآو مهلاوقأ نودو . اهنودو ةباحصلا

 . اقباس رمألا اذهب تعمس كلعلو : هيردن ال نآلا دوقفم وهو « ةرعبأ ةسمخ

 ماملا دهع 2 ناكف \ كفلس دنع تاياورلا عمجو ةنسلا نيودت ءدب نع امأو

 . اهيلماح توم نم ةتسلا ىلع يشخ امدنع (:هة) زيزعلا دبع نب رمع لداعلا

 نع رثأ وأ (لي) هللا لوسر نع ثيدح هدنع ناك نم هنأ راصمألل بتكلا بتكف
 . هبتكيلف هباحصأ

 : " نيثدحملا جهانم " هباتك 2 ديمح لآ دعس روتكدلا لوقي

 ىأر - هللا همحر - زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخلا رصع ءاج ام نكل..."

 قافآلا ىنإ بتكيف ٧ اهيلماح ةافوب كلذو ! توفلا نم اهيلع ىشخي ةنسلا نأ

 ةنس نم مهدنع ام اونودي نأ اهب مهيلإ بتك يتلا بتكلا كلت خ مهرمأي
 هللا يضر - ماركلا هتباحص نع راثآ نم كلذ ىنإ فاضي امو : (ي)يبنلا

 ٣٥ ص ضارتعالا ةلاسر `"

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نب ملسم نب دمحمك : ءالجألا ءاملعلا ضعب كلذب ضهنو اولعفف -مهنع

 .'» "... ةنسلا تنودو - ىلاعت هللا همحر - يرهزلا باهش

 نب ليلخلا : داضلا ةغل دعاوق سسؤمو ةييرعلا مامإ نع تعمس امأ : اثلاث

 لهأ نم ءاغلبلاو ءابدألا خيش ، يدزألا يديهارفلا ميمت نب رمع نب دمحا

 وهو 6 ضورعلا ملع سسؤم و " نيعلا باتك " بحاص : نامع ةنطاب نم مادو

 . ليلخلا نع يهف هيوبيس باتك 2 ةياكح لكو 7 هيوبيس ذاتسأ

 يدزألا ديرد نب نيسحلا نب دمحم : بدألاو ةغللا مامإب : تعمس امأ : اعبار

 ."ةغللا ةرهمج " باتك بحاص :ركي وبأ

 ناك ...": " ةقيثولا ىرعلا " 2 ينامعلا خرؤملا يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 "ىربكلا قارعلا ندم ىدحإ يهو 8 ةرصبلا ليزن ينامع وه و ديز نب رباج

 مهل نيذلا نوينامعلا ناكو ٧ هنم ابولطم و 1 ملعلل ابلاط اهب هميخم برضف

 ك كاذ ذإ ملعلا ةايح حور مهو 0 ةيلاعلا مالقألا مالسإلاو ملعلا ةمدخ 2

 بيبح نب عيبرلا و 6 هيحاون عيمج 2 هقفلا مامإ ديز نب رباج ناكف ! ةرصبلا

 بدألا ناكرأ ديرد نبا و دمحأ نب ليلخلا و ى ثيدحلا ةدمع دنتسملا يوار

 كاذ ذإ تناكف 6 ةمألا 2 ةماعزلا لماح ةرفص يبأ نب بلهملاو } هيناعم عيمجب

 يبا ةرصب يه و . ةرامإ بلهملا ةرصب يهف لثملا برضم ءاحيفلا يه و ةرصبلا
 

 )٢(, " . ايدأ و لبت دي ديرد نبا و دمحأ نيب ليلخلا ةرصي يه و اهقف ءاتعشلا

, ١ 

 ص نيثدحملا جهانم - ديمحلا ٨

:٢ 
   ٠١ ص ةقيثولا ىرعلا _ يبايسلا ١٤٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٩٢؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٥ عمساق ةيضابالاءاملع فرعت ال تنك ناو :

 ىلإ قحلا ةوعدو ملعلا تايار اولمح . ذانفأ ةذباهج ءاملع ةيضابإلا 2 نأ ىلع

 ربانم الع نم مهتمق : ميقتسملا قيرطلاو ميوقلا جهنلا ىلع اوراس ، قلخلا

 مهنمو ،اًملعمو اًيتفم ركذلا تاقلح ردصت نم مهنمو 6اًعقصم اًبيطخ ملعلا

 ك زاح ىتح ةيبرتلا تاقلحو ةدابعلاو ملعلا بيدارس 2 هتايح ىنضأ نم

 . قبسلا تاباصق كلذ

 نبرباج مامهتا مامإلا معألا هنكرو مشألا بهذملا دوط ءاملعلا ءالؤه نمق

 دنع ملعلا 2 هترهشو ، نامُع ةيلخاد نم قرف لهأ نم يدمحيلا يدزألا ديز

 .ملع ىلع ران نم رهشأ فلاخملاو قفاوملا

 ةمالع : نامعب دزألا سمش نم ينامعلا يبدتلا بئاسلا نب مامض مهنمو

 هللا امهمحر - ديز نب رباج مامإلا نع ثيدحلا ةاور دحأ 0 ليبن هيقفو ليلج
 . - ىلاعت

 ةديبع وبأ مالعألا ءاملعلا ةيآريرحنلا ةودقلا يقتلا يلولا مامإلا مهنمو

 ةقث ةجح ظفاح ريهشلا ةيوارلا يرصبلا يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم

- . 

 . تبث

 نب عيبرلا ورمع وبأ تبثلا نقتملا ظفاحلا ةياورلا يضر ملاعلا مامإلا مهنمو

 ."حيحصلا دتسملا "بحاص : نامُع ةنطاب نم مادو دلب نم يديهارقلا بيبح

 .نامع ةيلخاد نم ايسب ةيرق نم مساقلا نب هللادبع ريغصلا ةديبع وبأ مهنمو

 .ريدق ققحمو ريرحت ةمالع ، يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا وبأ مهنمو

   مامإو ءابدألا خيش يديهارفلا ميمت نبرمع نب دمحأ نب ليلخلا مهنمو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢ه » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 مامإلا كلذ لبق مهنمو . هيلإ قبسي مل امب داضلا ةغل مدخ يذلا ءاغلبلا

 يشرقلا نايفس يبأب انتقراشم دنع فورعملا ليحرلا نب بوبحم رهاملا

 ليحرلا نب بوبحم نب دمحم ةماهفلا ةمالعلا مامإلا هنباو ‘ يراحصلا

 . هللادبع يبأب يقرشملا هققلا 2 فورعملا

 دحا وهو ليثملا عطقنم ةمالع ٧ ماير ينب نم ينالعجلا رينلا نب رينم مهنمو
 . نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح
 دحأ : ىوزنرقع نم عقات ينب نم يناوزتلا رذنملا نب ريشب ةمالعلا مهنمو

 .ءالجألا ملعلا ةلمح

 ريزغلا مليعلاو ريبكلا خيشلا ىسوم يبأ نب ىسوم يوكزألا ةمالعلا مهنمو

 . هنامز 2 نامع لهأ ةدمع

 يبأك ناسارخ نم ءالضفلا تاقثلا نييناسارخلا ءالجألا ءاملعلا ىسنأ الو

 نب ريشب متاغ يبأ مامإلاو يناسارخلا هللادبع نب مشاهو 8 يمزراوخلا ديزي
 . "ةنودملا "بحاص ةيضابإلا راثآ 2 روهشملا يناسارخلا مناغ

 ةيالو لامعأ نم اجيس ةيرق نم ديلولا وبأ ناليغ نب مشاه خيشلا مهنمو

 ركب يبآ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ مهنمو . دمحم خيشلا هدلوو لئامس

 مهنمو ، ىوزن رقع نم رقصلا نب نازع يعاولا مخقألا ةمالعلاو ‘ يوكزألا

 ناكو " عماجلا "بحاص يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ هيقفلا خيشلا

 . رقصلا نب نازعل ارصاعم
 نم ناكو يولهبلا يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ خيشلا مهنمو

 نامثع نب ناهبن هللادبع وبأ مهنمو 4 اريرض ناكو ءاغبتلاو ءاهقفلا لجأ

   . ةيملعلا ىوزن عوير 2 ىبرت هيزن هيقف ملاع - كلذك ناكو - جرعألا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٩٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 " عماجلا "بحاص يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ هيقفلا ةمالعلا مهنمو

 .مصأ ناكو رفعج نبا عماجب نيينامعلا دنع روهنشملا

 ةثالث هريدي لظ نامع رمأ ناك نامزلا كاذ 2 نأ نامزلا بيجاعأ نمو

 ؛ رثؤملا وبأ وهو ىمعأ : نوروكذملا مهو كاذنآ ملعلاو رمألا 2 ةياهنلا مهيلإو

 يذلا هلل دمحلاف } رفعج نب دمحم وهو مصأو 6 نامثع نب ناهبن وهو جرعاو

 . قحلا هنأ اوملعيل سفنألا و قافآلا 2 هتايآ سانلا يري

 وبأ مهتمو ، " عماجلا " بحاص يرقلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ مهنمو

 وبأ مهتمو ' رقعج نبا عماج ىلع يشحملا يناوزنلا نسحلا نب دمحم نسحلا

 . يراحصلا ينالصلا رضخلا نب ناسغ كلام

 يبعانلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ ناميظعلا نايلوصألا نامامإلا مهنمو

 وبأ مامإلاو ‘ عماوجلاو "ربتعملا " و " ةماقتسالا "بحاص مدك نم يمدكلا

 ؛ " عماجلا " بحاص ءالهب نم يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم

 ءايضلا " بحاص يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس ةباسنلا ةمالعلا مهنمو

 ؛ فورعملا هؤايض هنع ربخي نيينامعلا دنع روهشم ةمالع وهو "باسنألا " و

 . هتق 2 ةيآ نيباتكلا الكو . فوصوملا باسنألا حضومو

 باتكو " مئاعدلا " باتك بحاص رضنتلا نب ناميلس نب دمحأ مامإلا مهنمو

 " ديلقتلا دقت خ ديحولا " هلو نادلجم " نامع لهأ ةريس خ نامجلا كلس '

 ! تادلجم ةعيرأ 2 " رثألا نم فلتخملا عمج خ رصبلا ىرق " هلو نادلجم

   . امد خ ةاضقلا يضاق وهو هنامز لهأ ملعأ دمحأ نب هللادبع هدج ناكو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 باتك هلو تادلجم ةعبرأ 2 " ةباتكلاو كوكصلاو ةباتإلا " باتك فلؤم وهو

 فاصو نب دمحم خيشلا مهنمو . نيدلجم 2 " عاضرلا ماكحأ 2 عاقرلا "

 يبا نب نامثع خيشلا مهنمو } رضنلا نبال " مئاعدلا " باتك حارش دحأ

 نب ىسوم نب نامثعو ! نامثع نب دمحمو ‘ ىوزن رقع نم مصألا نامتع

 . يرقعلا نامتع نب دمحم

 نب دمحم نب ناميلس نب ميهاربإ نب دمحم يضاقلا يدنكلا ةمالعلا مهنمو
 دمحا هيقفلا ةمالعلاو ادلجم ٧٣ 2" عرشلا نايب "بحاص يدنكلا هللادبع

 ."فنتصملا "بحاص يدتكلا ىسوم نب هللادبع نبا

 سيمخ هيقفلا حيشلاو } يقاتسرلا يناهبنلا ناضمر نب دمحم خيشلا مهنمو

 . يصقشلا ديعس نيا

 ٠ يوزنلا يناديبعلا ناديبع نب هللادبع نب ةعمج نب دمحم خيشلا مهنمو

 . مدا نم وهو " لئالدلا " بحاص يقورحملا ةعمج نب شيورد دهازلا خيشلاو

 دمحم نب هللادبع خيشلاو ، يرقعلا يوزنلا يلمازلا ديعس نب حلاص خيشلاو
 مهنمو } ىوزن لهأ نم وهو " رايخلا عيب خ رايخألا ةتازخ "بحاص ناسغ

 نب رصان مامإلا ريزو دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم هللادبع وبأ خيشلا

 . هتقث لحمو دشرم

 ملاع وهو " ريبكلا عماجلا " بحاص يحبصلا ريشب نب ديعس خيشلا مهنمو

 بحاص يدعسلا سيمخ نب ليمج مليعلا ةمالعلا مهنمو ، ليبن هيققو ليلج

   . " ةعيرشلا سوماق "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٢٩٨ » بارطضا خف نيبملا غالبلا

 ينايرلا خيشلا هنباو ‘ يصورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا مامإلا مهنمو

 سيم;خ نب دعاج نب رصان ةرهابلا لامعألاو ةرهازلا رارسألاب فورعملا

 . يصورخلا

 دجاملا خيشلاو يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا لامكلا ةمالعلا مهنمو

 خيشلاو يديعسوبلا دوعسم نب دمحم خيشلاو ‘ يربعلا سيمخ نب دجام

 خيشلاو ، يثراحلا حلاص نب ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاص حلاصلا
 . يدتكلا رصان نب ديعس ىضترملا

 هللادبع نيدلا رون ققحملا مامإلا رهازلا نرقلا اذه خ نيرخأتملا انئاملع نمو
 خيشلاو ، ةعماللا ججحلاو ةعئارلا فيناصتلا بحاص يملاسلا ديمح نب

 يضرلا مامإلاو } عرابلا يلوصألا يوحنلا يكلاملا سيمخ نب رماع ةمالعلا

 . يليلخلا هللادبع نب دمحم ربحلا مامإلاو ' يصورخلا دشار نب ملاس يلولا
 ملاس نب دمحم خيشلاو } يمايرلا دمحم نب هللادبع ديز وبأ دهازلا خيشلاو
 نب نافلخ يلوصخلا خيشلاو ، يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلاو } يشيقرلا

 مهريغ مهريغو يميلسلا ديبع نب دمح دهازلا خيشلاو يبايسلا ليمج
 . نوريثكلا

 ملسملا رطقلا انهو قيرعلا دلبلا اذه ىلإ نومتني ءاملعلا مالعألا ءالؤهو
 ! تاقثلا ملعلا ةلمح لودعلا ةمئألا نم نامع مهتبجنأ نمم مهف ليصألا

 مهملعب تمعنو ءاملعلاب نامع تصخفق : ءاهبتلا ءاهقفلاو ‘ ءاحصفلا ءابدألاو

 هصلاخ ةدابعو ةيفاص ةديقع مالسإللا ىلع اوظفاحف مهتماقتساو مهلدعو

   . ةدلاخ ةعيرشو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢4٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 رهوجلاب ابناوكأ تنيزتو مببأرون تترشاروصع تبغذ

 رتسسي مل حضاو زمعاولجنا مث ةدم نميهملا نيد مببالعو

 رومأصخشنزبمع ينارتالزأ رذاصف يبغلا ىلع تينخ اذإو

 رتشالا مزع نوفأمزع تيأرل ءرماريبدتلايندلاتزيح ول

 ركفملا مالظلا حيباصم مهفو ىجدلانابهر جبصلاذوسأ مهف

 يرتمتال ىنطصما ليبساوكلس دتقدهنلاوةيتق نم ميهبمركأ

 رسخأ يفرشسع نارضخلابفالوأ تسمفايحتزأ تئش نإ مهبحبف

 ءيرب مقسامهنلا هيلع ىلص دمحا ةعامش ىجرت مهبحبو

 يهو 0 دالجلا نارعبلا اهترتكو اهلقت نم نئت تافلؤم ةيضابإلا ءاملعلو

 ةيخيراتلاو ةيبدألاو ةيعرشلا نونفلا فلتخم 2 ىصحت نأ نم رثكأ

 لمح هنأ هنع ليق "ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ مامإلا ناويد " اهنم: ةيلوصألاو

 مامإلل " حيحصلا عماجلا " باتك اهنمو . هيردت الل دوقفم وهو ةرعبأ ةسمخ

 راثآ اهتمو . قالطإلا ىلع ةيثيدحلا بتكلا حصأ نم وهو بيبح نب عيبرلا

 يدزألا ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ اهبتر يتلا بئاسلا نب مامض مامإلا
 . ينامعلا

 نيعبس 2 بوبحم نب دمحم نب ريشب خيشلل " ةتازختا " باتك اهنمو

 عرشلا نايب " باتك اهنمو 6 " لوصألا خ ناتسبلا " باتك اضيأ هلو ، ادلجم

 خيشلل "فنصملا " باتكو ءادلجم ٤ ٧٣ يدنكلا دمحم يضاقلا ةمالعلل "

 .يبتوعلا خيشلل " ءايضلا " باتكو 6 ادلجم ٤١ نم برقي ام يدنكلا دمحأ
   يدعسلا ةمالعلل " ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق " باتك اهنمو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ..٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ے يدنكلا ىسوم نب دمحم خيشلل " ةيافكلا " باتكو . ادلجم ٩٠ ةبارق
 ."رصيلا ءالج " باتك اضيأ 7 ادلجم نبسمخو دحأ

 نيسمخو دحاو 2 مصخلا هللادبع يبأ نب نامتع خيشلل " جاتلا " باتك اهنمو

 ."راوتألا " باتكو " ةريصبلا "باتكو "رونلا "باتك هلو ادلجم

 باتكو ! هريغل ليقو يديعسوبلا انهم ديسلل " راثآلا بابل " باتك اهنمو

 . ريتكلا اهريغو عماوجلاو ادلجم نيرشع خ ناديبع نبال "راثآلارهاوج "

 زييمت خ جهانملا قدصأ " 2 يبايسلا دومح نب ملاس خرؤملا خيشلا لوقي

 : بتكلا هنه نع : " جراوخلا نم ةيضابإلا

 ے مههقفأو 6 مارحلاو لالحلاب مالسإللا قرف ملعأ نامع لهأ نإف بير الو ..."

 امم اهبيترت خ تافلؤم نونفلا ةيقب 2 مهلو ‘ ةصاخ ةيعرشلا ماكحألا

 ارقُيو ، اباتك راسيلا ىلإ نيميلا نم ارقُي اباتك تيار ينإف ں راكفألا شهدي
 اهيلع ةصاخ رطسأ ارقُيو ں عوضوم خ ًاصاخ اباتك لفسألا ىلإ ىلعألا نم
 نم اذهف 6 القتسم هلك يأ اعومجم أرق اذإو ى اصاخ اباتك رمح ماقرأ

 . ") "... انيأر ام عدبأ
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   ٦١ -٦٢ ص جراوخلا نم ةيضابإلازييمت 2 جهانملا قدصا - يبايسلا ""



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢.١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٤- ةنسلا لهأ ةيمست :

 . ةنسلاو نآرقلا نم مهتلدأ نوذخأي ةيمالسإلا ةمألا بهاذم عيمج نإ

 وهف نآرقلا نم هليلد ذخأ نم لكف ، نويتس مهعيمجو نويتآرق مهعيمجق

 هذهل ارظتو . ليلدلا ينس وهف ةنسلا نم هليلد نخأ نم لكو ٧ ليلدلا ينآرق
 وأ ( ةنسلا لهأ ) ىمسم تحت ةلخاد ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نإق ةقيقحلا

 قرف ىلع ( ةنسلا لها )ةيمستلا هنه رصقت نأل ىنعم الف ( نآرقلا لهأ )

 ةنسلا نع دعُب غ مهريغ نأكو ! ةصاخ بهاذم اهسفنل اهركتحت وأ . ةددحم

 عيمجف ؛ لاحب ميقتسي الق . ةقيقحلا هدصتو عقاولا هدري اذهو ، اهتجحو

 . مهماكحأ طابنتسا 2 ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ىلإ نوعجري نيملسملا

 يفنحلاو يضابإللاف ي بهذم يأ نمو اوناك ةقرف يأ نم ةنسلا لهأ مهق

 كسمت اذإ-ارصح ال الثم -يديزلاو يرفعجلاو يلبتحلاو يعفاشلاو يكلاملاو
 اذا ةنسلاف ( ةنسلا لهأ )نمو ينس وهف () مانألا ريخ ةتسب ذخأو ، مالسإلاب

 كلذ نع فارحنالا يه ةعدبلاو ! (ةو) هللا لوسر هب ءاج امب كسمتلا يه
 . اسأر نيدلا نم خالستا وأ سفتلا نم ىوهب

 : " ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا " هباتك 2 رمعم ىيحي يلع خيشلا لوقي
 لك نم حالصلا لهأ ىلع ( ةنسلا لهأ ) ةملك قلطت نأل ناوألا نآ دقل "

 بسح هيلع ظفاحم مالسإلاب كسمتم درف لك ىلع يتسلا ةملكو ى ةقرق

 ةملك قلطت نأو ؛ هيلإ يمتني يذلا بهذملا هيلع زكتري يتلا لوصألا

 ةمزتلم ريغ سانلا نم ةعومجم لك ىلع (ءاوهألا لهأ) وأ (ةعدتبملا)

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢.٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نواهتم لك ىلع (ةعدبلا بحاص) وأ (عدتبملا ) ةملكو . اكولس مالسإلل

 ."اها ".هيلإ يمتني يذلا بهذملا بسح مالسإلا ماكحأب

 بهذم يأ نم نوحلاصلا ءايقتألا مه ( ةنسلا لهأ) ..." : كلنك لوقيو

 رباج ةبج اوسبل ولو ةرجفلا ةقسفلا مه(ءاوهألا لهأ) و (ةعدتبملاو ) : اوناك

 نآ دقل ‘ رفعجو ديز تمس مهرهظم اوذختاو دمحأ ةمامعو كلام ناسليطو

 (٢)

 تسيلو (ةو) هللا لوسر ىفطصملا بيبحلا ةنس يه ةنسلاب دصقي ناك اذإ

 مزلأو ، ةلصب نيدلا ىلإ تمي ال يسايس ببسل اهثدحأ : رشبلا نم هريغ ةنس

 . اهيلإ مهسفنأ اوبست ةتس تراصف : هدعب نم اهعابتا هريغ

 { يدبعلا هانم ديسلا لضافلا ةلئسأ ىلع هباوج 2 يليلخلا انخيش لوقي

 () هللا لوسر ةتسب اكسمت سانلا رثكأ نم مه ةيضابإلا نأ نيب نأ دعب

 : - ىلاعت هللا هظفح - لاق

 . هروصت دعب الإ هيف مكحلا يغبني الف رخآ ائيش ةنسلاب دارملا ناك نلو ..."
 نب يلع نعل نأ (ةفن) زيزعلا دبع نب رمع لبق ةيمأ ينب طاسوأ 2 عاش دقف

 اهيلع توميو ريغصلا اهيلع أشني ناكو ! ةنس - ههجو هللا مرك - بلاط يبأ
 يضابإلا دقولا اهتتامإ ىلإ هاعد نم لوأ ناكو ! رمع اهتامأ ىتح . ريبكلا
 ! يلالهلا ناوكذ نب متاسو ! يدبعلا كامسلا رفعج نم نوكتي ناك يذلا

 نب رمتعملاو ‘ نبصحلا نب يلع رحلا يبأو ! جرعألا نايحو \ بتاك نب تاتحو

٠١ 
 '` ص ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا - رمعم ىيحي يلع ٣٧٩

   ٢. ص ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا - رمعم ىيحي يلع ٣٨٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣.٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 اوبستي نأ نوضري الو ، اهنم هللا ىلإ ةيضابإلا اربي ةنسلا هنه لثمف 7 ةرامع
 . حيشلا ةحامس مالك .ها "... ريبد الو ليبق 2 اهتم اونوكي مل ذإ 0 اهيلإ

 مكحتو ٧ مالسإلا ةلثمم اهتاب ةقرف يعدت نأ فاصتإلاو لدعلا نم سيل اذإف

 ةفلاخمو ريفكتلاو عبدبتلاو قيسضتلاب فئاوطلاو قرفلا نم اهريغ ىلع
 . ةنسلا

 رشنتو 8 مالسإلا ةمأل تامدخ نم ةيمالسإلا بهاذملا ةفاك هب تماق ام نإف

 . ركشتو ركذث امنإ ؛ رقكيو دحجي نا يغبني ال ةرومعملا عاقصا خ مالسإلا

 . عيمجلا قح 2 فاصتإلاو لدعلا وه اذهو
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 ٥- نيدلا تايئزج لك يطخي عييرلا دنسم له :

 يطغي عيبرلا دنسم خ ام نأ يل مزجت لهو ..." : ريكب نب حلاص خألا لوقي
 كلذب مزجت نأ لاحمف ؟ ميظعلا عرشلا اذه تايئزجو تايلك ..." ١'.

 عييرلا مامإلا دنسمب الإ نوجتحي ال ةيضابإلا نأ كل لاق نم : كل لوقاف .

 -ىلاعت هللا همحر - عيبرلا دنسم تاياور نم ةدمتسم مهتادابعو مهتالص نأو

 الضف " نيحيحصلا " خ امب نوجتحي ال ةيضابإلا نأ يعدت نأ ديرت كنا مأ

 دنسم ريغ خ تدرو نإ ةنسلاب جتحن ال اننأ انيلع يعدت مأ 6 امهريغ خ امع

 عيبرلا .

 لحز نع كيتقي ام سمشلا ةعلط يف هب تعمس الوق عدو كاتأ ام ذخ

!9١١ 

   ‘' ص ضارتعالا ةلاسر ٣٧



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣.؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ؛ يمالسإلا عيرشتلل يناتلا ردصملا ةنسلا نودعي - خألا اهيأ - ةيضابإلا نإ

 لكب نوجتحي ال كلذك مهو , ةيمالسإلا بهاذملا يقاب لاح كلذ خ مهلاح

 2 وأ " نيحيحصلا " خآ ناك ءاوس (خي) هللا لوسر نع تبثي مل ثيدح

 وأ هلعف وأ هلوق نم () لوسرلا نع هتباث لكب نولدتسي ةيضابإلاف ءامهريغ

 اهارتق } اهتالوطمو اهتارصتخم ةدوجوم ةيضابإلا بتك هذهو ٦ هريرقت

 . "عييرلا دنسم " 2 دجوت ال اهمظعم يتلاو ةيوبنلا ثيداحألاب ةئيلم ةرخاز

 ١٩ عيبرلا ثيداحا الإ نولبقي ال مهنا كل ةيضابإلا لاق لهف

 هللا لوسر انديس نع تبثت ام نإ - ةيضابإلا رشاعم - كل لوقت نحن اهف
 هتيمرشب نينعنم نيملسم سارلاو نيعلا ىلع هلبقتو ، انمرش وهف ( ةلي )
 . هتيقحو

 .اسار هب عقرت الو ، عرشب انل وه سيلو 0 ةجاح هب انل سيلف تبثي مل ام اما

 هيلع مكحلاو هفيعضت ة ةضاضغ الو ! أساب تباثلا ىلإ هتفلاخم خ دجت الو
 . توبثلا مدعب
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 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ٣.ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٦- هلوسرو هلل يقيقحلا ءالولا )( :

 هلل ءالولا ميدقت هسفنل يعدي نم عشبأ امو ..." : ريكب نب حلاص خألا لوقي

 ام سكع هلعف نوكي مث (ص) هلوسرو هللا ريغل هميظعتو هئالو ىلع هلوسرو

 . ( ناحتمالا دهاوش هتبذنك ! هيق سيل ام ىعدا نم ) لوقت ةمكحلاو ! يعدي

 هيلع - هلوسر لوق وأ ىلاعت هللا لوق ضراعتي امدتع ىلجتي يقيقحلا ءالولاو
 خيشلا لوق وأ يار عم 0 ماركلا هلوسر هباحصأ جهن وأ - همالسو هللا ةالص

 ١'. "...ةمصعلا هيف نودقتعيو ٨ امامإ هل نودلقملا هربتعي يذلا

 نيذلا ءالؤه نم فرعن ىتحو 6 يقطتمو حيحص مالك اذه : هل لوقاف

 نومدقي لب !امهريغ نوكرشي مث ) ل ( هلوسرو هلل يقيقحل بقحلا مهء الو نومدقي

 . ةنسلاو باتكلا تفلاخ نإو ، لاجرلا لاوقأ امهيلع

 رومأب فرصتملاو 6 هكلامو ءيش لك بر -لجو زع - هللا باتك ىلإ يتأن : الوا

 نيلا نوُئمؤُملا حلفأ ق »لوقي ىلاعت هللاف . مكحلاو رهقلاو كلملا هل اهقلخ

 . ١ -٢( :نونمؤملا ةروس) & َنوُعيشاَح مهتالص يِف مه

 ام اهلمحي الأو } ملع ريغب تايآلا هنه لوؤي الأ } نيزاب ميهاربإل لوقت تناف

 قيبطت نأو } ةالصلا 2 نوكسلا هب دصقي تايآلا 2 عوشخلا نأب } لمتحت ال

 2 انت ةبابسلا كيرحتو عفرلاو ضبقلاك () هللا لوسر نع ةتباثلا نتسلا
 . خلإ ...عوشخلا

 ١ ه

   ٣٨ ص ضارتعالا ةلاسر ا



  

 ! نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣.٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ك نيديلا كيرحت مدعو ةالصلا خ نوكسلا اهنأب ةيآلا هنه ريسفت نإ : لوقنق

 نب هللا دبع ميركلا نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ريسفت وه ٠ اهيف عفرلاب

 همع نبا ليوأتلاو نيدلا 2 هقفلاب هل اعد يذلا - امهنع هللا يضر - سابع

 | نوعضاوتملا نوتبخملا مه" : ةيآلا هنه ريسفت خ سابع نبا لاق () هللا لوسر
 | .'"" . ةالصلا ك مهيديأ نوعفري الو 4 الامش الو انيمي نوتفتلي ال نيذلا

 جرخ : لاق : (ةثن) ةرمس نب رباج ثيدح ! حيحصلا ثيدحلا هرسفي امك

 مكيديا يعفار مكارأ يل ام " : لاقف -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر انيلع
 .") " ةالصلا 2 اونكسا ٩ سمش ليخ باتذا اهناك

  

 ؛ هجوأ ةتس ىلع تدرو يتلا هتاياورب (ةثن) رمع نبا ثيدح ىلإ انيتأ ول نحنو

 لوقلا نيب اريبك ًاقراف ةمث اندجول ةالصلا غ عفرلا ةلأسم اهيلع انقبطو

 % ةرم نيرشعو اتس عفرلاب لوقلا نيبو ، ةالصلا 2 ةدحاو ةرم عفرلاب
 : عقرلا عضاوم خ لاوقألا عاجرتسا لالخ نم كلذ نايبو :ةالصلا

 .طقف حاتتفالا دنع ١-

 .هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفال ادتنع ٢-

 دهشتلا نم مايقلا دنعو هنم عقرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع ٣-
 .ةيعابرلاو ةيثالثلا ةالصلا خ لولا

 عفرلا دنعو دوجسلا دتعو هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع ٤-
 .هنم

 .عفرو ضفخ لك دنعو حاتتفال ادتنع -ه

 ادنع عقرلا خ رييختلاو ، هنم عفرلا دنعو عوكرلا دنعو حاتتفالا دنع ٦-

(١ 
 ٣٥٩ ص سابع نبا ريسفت نم سابقملا ريونت - يدابآزوريفلا -

. (٢ 
   . ىلاعت هللا ءاش نإ هيقيرطب ثيدحلا اذه ةشقانم يتأتسو ( ٤٣٠ ) مقر حيحصلا عماجلا _ ملسم `'



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣.٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 بهنم اذهو ، لوألا دهشتلا نم مايقلا دنعو ء هنم عقرلا دتعو دوجسلا

 . يتابلألا

 : ") ىلي ام ناعمإب يعم عبات ى ميركلا ئراقلا يخا
 .ةدحاولا ةالصلا 2 ةدحاو ةرم نوكي عقرلاف لوألا لوقلا ىلع ءانب -

 و } تارم سمخ ةيئانثلا ةالصلا 2 نوكي عقرلاق يناتلا لوقلا ىلع ءاتب -

 .تارم عست ةيعابرلا و تارم عبس ةيتالتلا

 ثبو ‘ سمخ ةيئانثلا ةالصلا 2 عفرلا تارم ددعف ثلاثلا لوقلا ىلع ءاتب -

 .رشع ةيعايرلا 2و 0 نامث ةيتالتلا

 ةرشع ثالث ةيئانثلا ةالصلا 2 عفرلا تارم ددعق عيارلا لوقلا ىلع ءانب -

 . ةرم نورشعو سمخ ةيعايرلا و : ةرم ةرشع عست ةيتالتلا و : ةرم

 ىلع عضاوملا لك 2 عقرلا راتخا نم لوق ىلعو سماخلا لوقلا ىلع ءانبو -=

 كو 6 ةرم ةرشع ثالث ةيئانثلا ةالصلا 2 عفرلا تارم ددعف 7 ينابلألا بهذم

 !! ةرم نورشعو تس ةيعايرلا بو . ةرم نورشع ةيثالتلا

 اذه نأ فيكو 7 ةالصلا 2 عوشخلا نم عقرلا اذه هثدحي اذام : يخأ رظناق

 يتلا ةالصلا هذهأ 6 نولوقي امك ةالصلا 2 ةنيز وه تاعقرلا نم لئاهتا ددعلا

 ٩ هنوعشخي يذلا عوشخلا وه اذه ؟ هباحصأو (ةلي) هللا لوسر ىلإ اهنوبسنت

 . عقرلا 2 تءاج يتلا تاياورلا ضعب طقست نأ الإ اذه نم جرخم كل سيلو

 حاحصلا ةمن أ اهاورو ةحيحصلا بتكلا 2 ةيورم يهو اهل فيعضت اهطاقساإو

 . ينيطتسقلا كخيش هيلإ كقبس دقو هلعفتس ام اذهو

: ١ 
 عقرلا " ثحب خ تاياورلا خ ةدراولا هجوالا بسح ةيضقلا هذه 2 يعباسلا رصان خيشلا تاليلحت
(١ 

   . ةعوبطم ريغ قاروا " ةالصلا خ مضلاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢.٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا
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 اهيف ءاج يتلا رمع نبا ةياور يه تاياورلا هنه نم تباثلا نأ : انل تلق نإف

 | . ( هتنم عفرلا دعيو عوكرلا دتعو حاتتفالا ) عضاوم ةثالث خ عفرلا

 . تارم سمخ ةيئاتتلا ةالصلا 2 نوكيس : عقرتس ةرم مك رظنا : كل انلق

 .))) تارم عست ةيعابرلا 2و 6 تارم عبس ةيثالثلا كو

 ؟؟:; تيدحلا 2 دوصقملا نوكسلاو : ةيآلاب دوصقملا عوشخلا وه اذه أ

 إ نعو () ليلجلا يباحصلا رييزلا نبا نع ربخ نم يقهيبلا هيوري ام عمسا
 _ : ةياحصلا ةلج أ ضعب

 انث ؛ بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ انث \ ظفاحلا هللا دبع نب دمحم انربخأ   : ةياورلا صت
 نع : ضايع نب ليضف اتث ! ستوي نب دمحأ انت 4 يرودلا دمحم نب سابعلا

 + ماق اذإ - هنع هللا ىضر - رييزلا نبا ناك : لاق دهاجم نع : روصنم
 : لاقي ناكو : لاق كلنك ناك ركب ابأ نأ ثدحو دوع هناك ةالصلا

 ث اوراق : لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع انيورو . ةالصلا 2 عوشخلا كاذ
 .') ".اهيق اونكسا ينعي 6 ةالصلا

 يقهيبلا ىور..." : لاق تيدحلا اذه نع " حتفلا "رجح نيا لاق اذام يردتأ

 .".. دهاجم نع حيحص داتساب

 : لاق ‘ هل هحيحصتو انه ىقهيبلا ثيدحل هداريإ لبقو مالكلا اذه لبق لاقو

 رهاظلا ذإ حراوجلا نوكسب كردي عوشخلا نأ ىلع هبتي نأ دارأ هنأب بيجأو "
 ٠ . . " )٢)

 . ها . نطابلا ناونع

 . ةالصلا خ عوشخلا : باب ( ٢٥٢٢ ) مقر ىربكلا ننسلا - يقهيبلا " ا

   . ( ةالصلا خ عوشخلا : باب ) ٢٦٣ ص ! ج يرابلا حتف - ينالقسعلا " |



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ة ٢.١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ١ دوع هناك : هلوق ىلإ رظتاق

 . ةكرحلا مدعو تابثلاو نوكسلا نم ةيلاع ةلاح 2 هنأ ةملكلا هنه ىتعمو

 يذلا عوشخلا وه اذه سيلأ هنوكسو هتابث ةدش نم بلص دامج هنأكو

 مأ } ىوري ثيدحو ىلتي نآرقب رطاعلا ءانثلا هبحاص ىلع ىنثي نأ قحتسي

 هيديب ثبعي هارتو الإ ‘ مارحإلا ةريبكت ربك نإ ام يذلا 2 عوشخلا كاذ

 لقنلا تاريماك مهيلع طلستو } نيملسملاب نولصي مهو : هبابلجو هتيحلو

 وهو مامإلا اذه عوشخ ىدم ةرومعملا عاقسأ 2 ساتلنا دهاشيل ‘ ينويزفلتلا

 . مامإلا اذه يرعش تيلف 6 ةميظعلا ةبعكلا همامأو ، مالعلا هللا يدي نيب

 )١. ناعتسملا هڵلاو ' هفلخ نمب فيكف

 اومهف نيذلا ةباحصلا راثآو ةحيحصلا ةنسلاو نآرقنا ىلع ضرعلا اذه دعبو
 () هلوسرو هلل يقيقحلا ءالولا حلاص خألا رهظيس لهف !() هللا لوسر ةنس

 ؟ثيدحلا 2 هب رومأملا نوكسلاو ةيآلا 2 بولطملا عوشخلا لثتميو
 كيذ ,خب نم مهنم قيرف ىنَوتَي مث انطو لوُسردايو هللاب امآ نولوقيو »
 قيرق اذإ ْمُمَتيَب مكحَيل هيوُسََو هللا ىنإ اوغذ اذإَو نيتمؤُمْناب كيتؤأ اَمَو
 مأ ضَرَم مهبولق يفأ نينعذُم هنإ اوثأي قحلا مين نكي نإَو نوُضيُم مُمنَم
 امنإ نوُملاظلا مه كينو لب ُهنوُسَرَو ْمهْيَلَع هللا فيحَي نآ َنوُفاَحَي مأ اوُباتزا
 اتخيّس اولوقي نأ متيب مكحيل هيوُسَرَو هللا ىنإ اوُغذ ادإ نينمؤملا لْوَق ناك
 هقئَيَو ةللا َشْخَيَو ُهَلوُسَرَو ةللا عطي نَمَو نوُحيضُمنا ًمُه ًكيتؤأَو اتطأَو

 م روم

 . ؟ َنوُزئاَمنا ُمُه كينؤأف

  

  



  

 ١ . نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4٣١٠ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يتلا للعلا نم اهيف ام اهيف يتنا يراخبلا ةياوريو يأرب نخأيو كلذ ىباي ما

 إ هيدي عفريف ، حيحصلا ثيدحلاو ةفيرشلا ةيآلا ىلع اهمدقيف 6 اهنايب قبس
 ؟ كلذب ىلاعت هلل اعشاخ نوكيف حوارملا امهنأك انوكت ىتح عضاوملا هذه

 ٩9 نوكسو اعوشخ حوارملا ةكرح نوكت لهو

9999 99: 

 : ( اهرايعم امو ى اهطورش ام ) ةتباثلا ةنسلا ةيضق : ةسماخلا ةطقنلا

 وا (ةتباثلا ةتسلا ) امهنأب نوددري ضبقلاو عفرلاب نيدئاقلا عمسن ام ًارينك
 نيب يتلا هنه ريكب نب حلاص خألا ةلاسر 2 اهأرقأ انأ اهو 6 (ةتباث ةنس) امهنأب

 '(..(ص) هللا لوسر نع ةتبات ضبقلاو عفرلا ةنس تماد ام) لوقي ثيح يدي

 .'"(...(ص) لوسر نع ةتباثلاو ةلالدلا ةيعطقلا صوصتلا هنه عم...)لوقيو

 نيبت دقف ) لوقيو ،'"(..(ص) هنلا لوسر نع ةتباثلا ننسلا قيبطت نأو) لوقيو

 لوسر نع ةتباثلا ىدهلا نتس نم ةالصلا خ عفرلاو ضبقلا نأ نيفصتملل

 نيعباتلاو - نيعمجأ مهتع هللا يضر- ماركلا ةباحصلا نع ةرتاوتملاو ي هللا

 .'') (.. ناسحإب مهل

1 ٠ ١ 

 ` ص ضارتعالا ةلاسر ٢٨١
3 

 ٣٤ ص ضارتعالا ةلاسر
 , ;٢)

 ا
   ٣٥ ص ضارتعالا ةلاسر



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٠١ » بارطضا ةق نيبملا غالبلا

 : ةتسلا يه امق

 () هللا لوسر ىلإ بست وأ يوز ام لك اهنأ ىلع : ةنسلا اوفرع ءاملعلا نإ

 نع ثدجو اميف فيرعت معأ اذهو ةريس وأ ةفص وآ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم

 . نيثدحملا فيرعت نم لمشأو معأ هارأو نييلوصألا

 تبثي مل ام امأو _() هنع تبث ام وه امنإ هيلإ بسن وأ يور امب دوصقملاو
 ءادتقالاو اهعابتا عرشي يتلا () هتنس نم هنأب لوقلا نكمي الف () هنع
 . قحلا وه اذه اهي

 (3:2) هللا لوسر نع يور ام لك ىلع ةنسلا ةظفل قالطإ ءاملعلا زيوجت امأو

 ىلع صن امك حالطصالاو بيلغتلا باب نم وه امنإ () هنع تبثتي مل ولو

 هيف لاقي نأ نكمي ال () يبنلا نع تبثتي مل امف : ءاملعلا نم ريتك كلذ

 ال ةينظ روما فيعضتلاو حيحصتلا معن ! هيلع ادحا رقأ وأ هلاق وأ هلعف هنأب

 . ةيثيدحلا ةعانصلا ىضتقمب ةحصلاب هيلع مكح امف ٧ اهنم رحاب عطق

 عطقلا ثيح نم يا 6 هيلع ادحا رقأ وأ هلاق وأ هلعف () يبنلا نأب عطقي الف

 برقا ريرقتلا وأ لوقلا وأ لعفلا اذه نأ ايوق انظ هيف نظي نكلو 6 توبتلاب

 مدع يا ) هسكع نم رثكأ هيلع ادحا رقأ وأ هلاق وأ هلعف (ةي) يبتنا نوكي نل

 ىضتقمب قحتسي امب عضولا وأ فعضلاب هيلع مكح امو ‘ (هنم كلذ

 رقُي مل وأ هلقي مل وأ هلعفي مل () يبنلا نأب عطقي ال } ةيثيدحلا ةعانصلا
 نأ ايوق انظ هيف نظي نكلو ، توبثلا مدعب عطقلا ثيح نم يأ 0 هيلع ادحا

 هلقي ملوأ هلعفي مل () يبنلا نوكي نأل برقأ ريرقتلا وأ لوقلا وأ لعفلا اذه
   . هب اندبعت ام انهو ، هيلع ادحأ رقُي ملوأ

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣١٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ءاملعلا نم نيمدقتملا نم ريثك اهيلع مكح يتلا ثيداحألا نم مكف

 ىلع اومكحو مهدعب نم ءاملعلا نيم ءاج نم ءاج مث ؛ توبثلاو ةحصلاب

 اهضعب ىلع اومكحو لب 0 توبثلا مدعو فعضلاب ثيداحألا كلت ضعب

 -نيرخأتملا مكح يأ -كلذ 2 امع رظنلا ضغب ؛ سكعلا كلنكو عضولاب

 . للعلا نم

 ؤ قرطلا يقاب نم حصي الو ةنيعم قيرط نم ثيدحلا حصي دق كلذكو

 ءاج ولو 4 اقلطم ةحصلاب طقف قيرطلا كلت ىلع علطأ نم هيلع مكحيف

 اذكو 6 باوص ريغ انهو ةحيحصلا قيرطلا كلت ريغ ةيهاو قيرط نم

 دقو ، ةنيعم قيرط نم فعضلاب اهيلع مكحي يتلا ثيداحألا ىلإ ةبسنلاب

 ىلع علطا نَم اهيلع مكحيف 6 ىرخأ قرط نم يأ قيرطلا كلت ريغ نم حصت
 ديناسألاب تءاج ولو 4 اقلطم توبتلا مدعو فعضلاب ةفيعضلا قيرطلا كلت

 درتف } ورت ريغ نم هدعب يتأي نمم ريثك قلخ كلذ ىلع هعباتيو 6 ةيبهذلا

 نومكحيفق 7 ةنيعم ةقرف ىلإ بستني هنأل وأ ! ةيسايس عزاونل ةقث ناسنإ تاياور

 ىندأ نود لجرلا كلذ ةقرف ىلع مهمكح ىضتقمب ثيداحألا كلت ىلع

 تاعوضوملا بتكب هيلعف ثركذ ام لثم ىلع فوقولا ءاش نمو ‘ قيقحت

 ىلاعت هللاو تاخيشملاو مجاعملاو ءازجألا ضعب اذكو ! للعلاو لاجرلا بتكو

 . قفوملا

 ريفضغكانه.مجهب لضو هيعس لضألاعانيأر يأك

   ريقح نويعلاياريف ملعلا نم بيصن/ةوتققيفوتاب جحلاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣١٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 اوريبأ فيك موقلل اغسأ ايو ىوهلا هةسمطي ملعلل افسأ ايف

 رينم طارصلاوزونت قمللو ةربجم ليلدلاواودض موقلا ىرأ

 ااازوبدو مهئاوها نم لئامش ےبنتأابمم دريلانوشبفي اورس

 .'") فيعضو "نسحو ) !حيحص ىلإ ثيداحألا نومسقي ءاملعلا نأ مولعملا نمو

 ىرخا ماسقأ هتحت جردنت عاونألا هنه نم عون لك نإق الإو ةماع ةفصب اذه

 . ريرقت نسحأ ثيدحلا حلطصم ملع 2 ررقم وه امك

 سيل ) ةحصلا يفن ةظفل قلطي ءاملعلا ضعب نأ هيلإ لوصولا ديرأ امو

 ؟ ةلاحلا هنه 2 اهب دصقي اذامف . ام ثيدح ىلع ( حيحصب

 ١- حيحصب سيل " ةظفل قلطأ اذإ ملاعلا نأ ىلإ ملعلا لهأ ضعي بهذ "

 سيل هنأ ىنعمب 6 ةيحالطصالا ةحصلا يفن اهب دصقي امنإ ام ثيدح ىلع

 مسق نم سيل وه رق وأ ، لدعلا هلقان طبض متو هدنس لصتا يذلا حيحصلاب اد

 الو . افيعض وأ هريغل انسح وأ انسح نوكي دق نكلو 0‘} حيحصلا ثي دحلا

 هللا لوسر نع هل لصأ ال هنأ هنع ةحصلا مهيفن دنع ءالؤه دنع دصقي )(

 كلذ نم دشأ وه ام وأ عوضوم يأ .

 ٦!- ةظفللا هذه اهيف تركذ يتلا بتكلا غ رظنلاب لوقلا ىنإ نورخآ بهذو .

 هنأ اهب داريف } اههباش امو للعلاو لاجرلاو تاعوضوملا بتك خ تركذ نإف

  0ص ملسم ييا ناويد - ملسم وبا ٢٦-۔ ٢٧ ) فيرصتي ( .

 الو ةحداق ةلع الو ذوذش ريغ نم هطبض مت يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه : حيحصلا ثيدحلا "
 . بارطضا

 ةلع الو زوذش ريغ نم ًاليلق هطبض فخ يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا ام وه : نسحلا ثيدحلا ""
 . بارطضا الو ةحداق

   . لوبقلا طورش هيف رفوتت مل ام وه : فيعضلا ثيدحلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٠٣؛ » بارطضا ؤاق نيبملا غالبلا

 امأو ں هيلع عوضوم هنأ يأ (ةلو) يبنلا نع هل لصأ ال يأ 0 الصا حيحصب سيل
 سيل يأ ، ةيحالطصالا ةحصلا يفن اهب داري هنإف هقفلا بتك 2 تركذ اذإ

 . حيحصلا ماسقأ نم وه

 لغتشا نمم اهب ظفلت ينلا ناك نإف اهظفلي نم ىلإ رظنلاب لاحلا اذكو

 . ءاملعلا ةداهشب كلذ هنع فرعو لاجرلاو للعلا ملعو ةيثيدحلا ةعانصلاب

 هللا لوسر نع ادبأ كلذت لصأ ال يأ ةيلصألا ةحصلا يفن هدارم لمحيف

 لمحيف ةيثيدحلا ةعانصلا هنهب هل لغش ال اهب ظفلتي يذلا ناك نإو ء(لي)

 نوكي دق هنكل حيحصب سيل يأ طقف ةيحالطصالا ةحصلا يفن ىلع هلوق

 . افيعض وأ انسح

 وا ( بابلا خ ءيش حصأ ) ثيدحلا 2 نيثدحملا لوق . لاحلا وه انكو

 امنإو ب ثيدحلل احيحصت دعي ال ( هنم حصأ الل ) وا ( بابلا خ ءيش نسحأ )

 ةيورملا ثيداحألا نم هريغ نم نسحأ وأ ثيداحألا نم هريغ نم حصأ هنآ ديفي
 ىلع ماكحألا لقت ج هتيمهأل هيلع هيبنتلا ثدرا ام اذه . بابلا اذه 2

 . بتكلا نم ثيداحألا

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١٣ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٠٠ ٠ -+ , ... , هم . :

 : عفرلا ثيداحا يقرتاوتلا ةيصق : ةسداسلا ةطقنلا

 . ضبقلاو عفرلا يتلأسم 2 هشاقن 2 هركذ ام نأب ريكب نب حلاص خألا ركذ

 قئاقحلا هذه نمق : زايتماب ةيملع قئاقح لب . ةيملع قئاقح يه امنإ

 ٨ (3;ي) يبنلا نع عفرلا ثيداحأ رتاوت ةيضق هتشقانم 2 اهارن يتلا ةيملعلا

 : ةريسي طاقن 2 رتاوتلتا اذه شقاتتسو

 : اياضقلا نم اهريغ نود ضبقلاو عفرلا ةيضق يق تاياورلا سدكتت اذام : لوأ

 نود اياضقلا ضعب 2 تاياورلا سدكت نم بجعيل تاياورلا بتكل عبتتملا نإ

 ث الإ نوكي ال سدكتلا اذه نأ ظحالي رملا اذه صحفي امدتعو 7 اهريغ

 ردصلا كيحيو ءيش نهذلا 2 حدقني امم ٧ اهبارضأو ةيفالخلا اياضقلا
 : لؤاستلا هيف رثكيو 6 رمأ كلذ نم

  

 . ١9 بابحتساللا

 وأ اهلوبقو تادابعلا ةحص رادم اهيلع يتلا اياضقلا مهأ نم نأ دجن نيح خ

 . رومألا مهأ نم اهنأ عم تاياورلا اهيف رثكت مل ، ةيبلقلا ةينلا يهو ٧ اهدر

 نب رمع قيرط يهو ٧ ةدحاو قيرط نم الإ ورت مل اهنأب نولوقي الثم دجنف
 ةليلق اهقرط نكي امهمو رثكأ دح ىلع نيقيرط نم وأ .'"!(ن) باطخلا
 . ادج

 نبا قيرط نم " دنتسملا " 2 عييرلا هاورو ب باطخلا نب رمع قيرط نم ملسمو يراخبلا ناخيشلا هاور ١ >. ۔١.. . . .

   سابع .



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ٣١٦ » بارطخا ق نيبملا غالبلا

 تدجو 6 نتسلاو ديتاسملاو حاحصلا لهأ دنع تاياورلل يعبتت لالخ نم نكلو
 . اهيلع قفتملا اياضقلا خ حشتو ةيفالخلا اياضقلا خ سدكتت تاياورلا نأ

 2 اذكهو ، دهشتلا وأ دوجسلا وأ عوكرلا ةفص خ تاياورلا رثكت ال اذاملف

 اهيف رثكت ةالصلا خ عفرلا ةيضق نأ دجنف ٧ اهيلع قفتم يه يتلا لامعألا
 . اقيرط نيسمخ مهدحأ اهغلبأ ىتح تاياورلا

 نيسمخلا وحت اوغلبف هتاور تعمج دقو " : " ثيغملا حتف " 2 يقارعلا لوقي
 ١". " دمحلا هللو

 نم اسفن رشع ةعبس نع ىوري كلذكو" : كلذ لبق يراخبلا لوقيو

 ةداتق وبأ مهنم عوكرلا دنع مهيديأ نوعفري اوناك مهنأ () يبنلا باحصأ

 ." ".... يراصتذلا

 ىلع قفتا ةنس ملعت ال : لوقي ‘ ظفاحلا هللا دبع ابأ تعمسو " : يقهيبلا لاق

 رباكأ نم مهدعب نمق 7 ةرشعلا مث 6 ةعبرألا ءافلخلا () يبنلا نع اهتياور

 .ىهتنا . ةنسلا هنه ريغ . ةعساشلا دالبلا 2 مهقرفت ىلع ةباحصلا

 .ديجب يدنع سيل ةرشعلا ةياورب مكاحلا مزجو : " مامإلا " غ خيشلا لاقو

 ةلمج نع حصي ال هلعلو ‘ حصيو ثيدحلا تبثتي ثيح نوكي امنإ مزجلا نإف
 .""" " .ةرشعلا

 ٩ ١١ اهريغ نود ةيضقلا هذه خ ثاياورلا رثكت اذال يرعش تيلف

 . ( روهشملاو زيزعلاو بيرغلا باب ) ٢١٥ ص ٤ ج ثيغملا حتف- يقارعلا ""
 ۔ ( ٩ ) مقر ٢٢ ص ةالصلا 2 نيديلا عقر _ يراخبلا ٢

   ؛١٩ ص ١ ج ةيارلا بصن - يعليزلا :



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢١٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 الو دجن ال . ةيثيدحلا ةعانصلا هيضتقت ام قفو تاياورلا هنه ةسارد دنعو

 بارطضالا نع كيهان ! ثيدحلا بابرأ نم دقتلا نم تملس ةدحاو ةياور
 . ىفخي ال حداق حداف اهبارطضاف . اهتيب يذلا

 دنع مهتافتصم اهب اوربحو تاياورلا هنه قرط اوعمج نيذلنا ظاقحلا ءالؤهو

 للعلاو تاداقتنالا بلاغلا 2 اهدعب نوركذي . اهلك ال اهبلغأل مهداريإ

 هجوأو قيرطلا كلت فعض نم نوركذيو 8 قيرطلا كلت ىلإ ةهجوملا

 . اهل هفيعضت

 اهفعض هجواو اهفعض نمو تاياورلا هنه انل نولقنت متنك اذإ : يرعش تيلق

 مكدنع مهلوقب دتعملا ءاملعلا ضعب لبق نم اهيلع ضارتعالا هجوأو اهللعو

 قيرطلا هذهو ٩ ةيضقلا كلت اهنم تيور يتلا قرطلا نمض نم اهنودعت ميف
 . )١ اهدروي نم دنع ىتح تاضارتعالاو للعلا هنه عم الصأ تبثت مل

 نيلئاقلا دنع عفرلا تاياور 22 سدكتلا اذه تانسح نم نأ ظحالي اممو

 هللا لوسر نع ةالصلا خ عفرلا رتاوتب اومكح ءاملعلا نم ةفئاط نأ ، عفرلاب

 . ١١ تاياورلا هنه قرط ةرثك ببسب ى ()

 : رتاوتلا ةيضق : ايتاث

 ىلع ترثأ 6 ةالصلا 2 عفرلا ةيضق 2 تءاج يتلا تاياورلا نم لئاهلا مكلا نإ

 يتلا بتكلا 2 درو اهضعب نأو ةصاخ ! ةماعلا نع الضف ءاملعلا نم ريتك

 الو هب ساسم الف . يملعلا دقنلا ةرطنق زواجت دق اهيف درو ام لك نوربتعي

 اوحارأ مهدتع هب ملسملا رمألا اذه ببسبو ‘ طقف ميلستلا الإ هعم حصي

   . بتكلا هنه لثم ج ءاج ام ةشقانمو يملعلا ثحبلا ةنؤم نم مهسفنأ



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣١٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 مهحورشو مهتافتصم 2 ترثانت كلذلو ‘ بسحف اهيف اهدوروب نيفتكم

 اهيف رهتشا يتلا اياضقلا ضعب ىلع رتاوتلاو قافتالاو عامجإلا ركذ تارابع

 . ًمطو معو فالخلا

 غلب اهيف فالخلاو ، عامجإلا اهيلع مهضعب ىكح لئاسمو اياضق نم مكف
 هداهتجا هيلإ ىدأ يأر ىلع عامجإلا يكحي ضعبلا نأ لجأ نم كلذو ٧ هتورذ

 دتعي الو ، هيف هنودلقي وأ هيأر نوري نمم ءاملعلا نم ةفئاط هيلع هتقفاوو

 عم عامجإلا دقعني ال نمم ناك ولو ٠ يأرلا اذه 2 هفلاخ نم فالخب

 .هفالخ

 هتلاه نمم ءاملعلا ضعب اهقلطأ يتلا رتاوتلا ةياكح 2 لاحلا وه اذكو

 اهتوبث 2١ فالخلا ةيضق خ رتاوتلا ىعداف . ًاقرطو اددع عفرلا تاياور

 ١١. اهرتاوت نع الضف !رهشي نأ نم رهشأ اهتحصو

 !فالخب نودتعي الل مأ

  

 ول -مئاق اهتحصو اهتوبث 2 فالخلا - اياضق 2 رتاوتلل تاياكحلا هذهو

 . قيقدتلاو قيقحتلا ريياعمب تسردو قيقدلا دقتلا نازيم ىلع تضرع

 رتاوتلا ىعدا نمم ريتك ىلع تيفخ يتلا قئاقحلا نم زيثك ترهظل

 . ةدقانلا ةريصبلا نيعب اهربسو اهتساردب ينتعأ ولو : اذه هلوق نع عجرلو

 -ىلاعت هللا نذإب - ىلجنال ادحا يباحت ال يتلا أطخلاو باوصلا نيزاومو
 . ةيفخلا قئاقحلا نم ريثك

 ريمأ ىلع هدر ضرعم 2 يونكللا ةالصلا 2 عفرلا تاياور رتاوت ىكح نممو

 ةالص نالطب 2 ةلاسر فلأ يذلا ةفينح يبأب ىتكملا يناقتإللا ريمأ نب بتاك

   ةهفينح ييأ مامحلا نع " عاعشلا باتك " 2 يضستلا ةياورو ‘ هيدي عقر نم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣١ ; بارطضا ق نيبملا غالبلا

 " : هلوقب يونكللا امهيلع ًدرف 6 هنم عفرلاو عوكرلا دنع عفر نم ةالص داسفب
 هللا لوسر نع هلعف رتاوت امب ةالصلا دسفتأ ‘ هفعضأ امو همالك حبقأ ام

 .') " هباحصأو ()

 نإ " : لاق ثيح " نيدقرفلا ليل " غ يريمشاكلا اضيأ رتاوتلا ىكح نممو
 .'"ها ". هنم خسني ملو هيف كش ال المعو داتسإ رتاوتم عفرلا

 ليت " هباتك 2 عفرلا تاياور رتاوت ةياكح ركذ يذلا يناكوشلا مهنمو

 وهو ببسلا ىلع ماعلل رصق هنأب باوجلا اذه درو ..." : لوقي ثيح "راطوألا

 تبث دق عفرلا نأ الول هجتم درلا اذهو ‘ لوصألا ررقت امك حوجرم بهذم

 لاوحا لقأو . مدقت امك أرتاوتم ًاتوبث -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هلعف نم
 وأ ببسلا ىلع ماعلا كلذ رصقل ةنيرق اهلعجل حلصت نأ ةرتاوتملا ةنسلا هنه

 .'"' "رصقلا مدع ميلست ىلع مومعلا كلذ صيصختل

 ىلع نبت مل . عفرلا تاياور رتاوت نم هريغو يناكوشلا اهاعدا يتنا ىوعدلاق

 قرط ةرثكل رتاوتلاب مكحلا اهتياغ امنإو ‘ ربتعم ليلد ىلع الو يملع دنتسم

 . قالطإلا اذه ىلع اعطق ضوفرم اذهو } تاياورلا هذه

 ة ةربتعملا طورشلا ضعبب طونم وه امنإ رتاوتلاب رمألا ىلع مكحلا نأ ذإ

 رظنلا نم دب الف : قن الو لاقم نم ملست مل يتلا هقرط ةرثكل سيلو ، كلد

 . رتاوتلا ةاور طورشو ةحصلا طورشو نوتملاو ديناسألا تيح نم رمألا اذه ج

 الو } ةيرطضملا نوتملاب الو } ةفيعضلا ديتاسألاب تبتت اث رتاوتلا ىوعد نإف

 ( يدشارلا نيدلا عيدب دمحم يبا قلعملا قيلعت ) ١٨١ ص نيديلا عفر - يراخبلا "
 (يرثألا خيشلا ةدايز يدشارلا نيدلا عيدب دمحم يبأ قلعملا قيلعت) ٣٠ ص نيديلا عقر - يراخبلا "

 . ٨ ...؟
   ١٨٣ ص ٢ ج راطواللا لين - يتاكوشلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « .٣٢٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 4 ةيلالقتسالاو ةيتاذنا ةحصلا نم دي ال ذإ . اهريغب ةربجنملا تاياورلاب

 ت ١ ٠2 -

 اهتحص تابثإ ضعبلا بلاطي ةيضق خ رتاوتلا ىعدي فيك يرعش تيلف
 بارطضالا نم تملس ام تاياور رتاوت ىعدي فيك مأ ١١؟ اهرتاوت نع الضف

 . ١٩ ادتس يملعلا دقنلا نم ملست ملو انتم

 . ديناسألا للع نمو ديدشلا بارطضالا نم ملست مل اهلك عفرلا تاياورف
 مكحلا نع كيهان ى (لو) هللا لوسر نع ةتباث ةنس لعجت نأ حلصت الف
 . اهرتاوتب

 ةرثك ىلع ةينبم يهو ث اهب حرفي ال رتاوتلا هريغو يناكوشلا ةياكحو

 ةينبم تسيلو 6 اهتوبتو اهتحص نع رظتنا ضغب عفرلا خ ةدراولا تاياورلا

 . ةربتعملا رتاوتلا طورش اهيلع قبطنت الو } عنام الو عماج ليلد ىلع

 تاياورل رتاوتلا هتياكح خ يناكوشلا ًابقعتم يفنحلا يروفنراهسلا لوقي
 : هلوق نأ كيلع ىفخي الو ..." : " دوهجملا لذب " هباتك 2 هنع لوقي 8 عقرلا

 ال ىوعد ... ارتاوتم ًاتوبت - ملسو هيلع هللا ىلص - هلعف نم تبث دق عفرلا نإ

 .""" .. هيلع ليلد

 : رتاوتلل يناكوشلا ةياكح دعب " كلاسملا زجوأ " خ يولهدناكلا لاق
 فالتخاو ، ةباحصلا فالتخاو ، تاياورلا فالتخا دنع رتاوتلا ءاعداو ... "

 ."" " تاكحضملا نم نيدهتجملا ةمئألا فالتخاو 6 نيعباتلا

 ١ ' ص ٤؛ ج دوهجملا لذب - يروفنراهسلا ٣٩

   "` ص ! ج كلاسملا زجوا - يولهدناكلا ٩١٠



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ « ٣٢١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يراخبلل ديلقتلا ةعزن نم ملسي مل تاياورلا هنه خ رتاوتلا ىكح نمو
 قيقحتلا ةنؤم نم هسفن رذع امنإ ‘ ديدجب تأي ملو امهريغو يتاكوشنللو

 . دعب نمو لبق نم رمألا هللو ں ةموعزملا ةياكحلا هذه 2 قيقدتلاو

 دق ةباحصلا نأ يردي ال وهو " : " راطوألا ليت " 2 يتاكوشتلا لوق امأو

 ال مهو -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -هتوم دعب ةنسلا هذه ىلع تعمجأ

 . [ هيلع ]- ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اوقراف رمأ ىلع الإ نوعمجي

 نأ ركذ نأ دعب لاق هنأ ! يقهيبلا دنع رمع نبا ثيدح نم تبت دق هنأ ىلع

 دنعو مارحإلا ةريبكت دنع هيدي عفري - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ."" "...ىلاعت هللا يقل ىتح هتالص كلت تلاز امف لادتعالا دنعو عوكرلا

 ال هنا قحلاف ؛ رمألا اذه ىلع ةباحصلا نيب يذلا انه عامجإ يأ : لوقاف

 هذهو عامجإلا فيك ! مهدعب نممو ةباحصلا نم ةلأسملا هنه ىلع عامجا

 ةخراص -تبثت ال يهو مهنع اهتوبث ريدقت ىلع- ةباحصلا نع تاياورلا

 () يبنلا نع تبثت مل عفرلا تاياورف ، ةيضقلا هنه 2 نيابتلاو فالخلاب

 . (ة;>) ماركلا ةباحصلا نع الو

 ابلاغ ، حيحصلا ريغ عامجإلا تاياكحو ٧ عامجإ الو اهيق رتاوت ال ةيضقلاف
 لجا نمو ٧ هيف يملعلا شاقنلا باب قالغإو رمألا ليوهت لجا نم اهب ىتؤي ام

 . رومألا هنهٹ ضوقرملا ميلستلا

 . ِ ه.ا"
    ١٨٣ ص ٢ ج راطو ا ليت _ يدب اكوشلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . اذه همالك ضرعم خ هتوبثب يناكوشلا مكح يذلا رمع نبا ثيدح امأو

 رمع نبا نع حصي ال لطاب ثيدح وهف " هنتس " 2 يقهيبلا هجرخأ يذلاو

 . عضوملا انه ريغ خ كلذ نايبو - هيبأ نعو هنع ىلاعت هللا يضر -

 مزجيو هب نيدي الو عامجإلا عوقو رذعت ىلع صن هسفن يناكوشلا نأ ىلع

 ةيجحب نيدن ال انأ ىلع " : لوقي ثيح "راطوألا ليت " هباتك خ كلذب

 ١'. " هعوقو رنعتب مزجنو هناكمإ عنمن لب عامجإلا

 ك كلذ ريرحت 2 لاطأو لب 6 ناك نممو ناك عامجإ يأ 2 ماع اذه همالكف

 عامجإلل لقاتلا نكمتي هنأ ىعدا نمو ..." : لاقف " لوحفلا داشرإ " هباتك

 ىوعدلا خ فرسأ دقف . ايندلا ءاملع نم هيف ربتعي نم لك ةفرعم نم

 هللا محرو ، احضاو ارهاظ ًارنعت كلذ رذعت نم انمدق امل لوقلا غ فزاجو

 « بذاك وهف عامجإلا بوجو ىعدا نم » : لاق هنإف لبنح نب دمحأ مامإلا

 عامجإلا عوقو روصت ركنأ نم ىلع ركب يبأ يضاقلا ريكن دادتشا نم بجعلاو

 : نيدلا تايلك نيب ينيوجلا لّصقو ركنملا وه ركنملا ىلع هراكنإ نإق . ةداع

 اهيلع عامجإلا روصتي الف ةنونظملا لئاسملا نيبو ااهيلع عامجإلا عنتمي الف
 اهليلد يتلا لئاسملا خ وه امنإ عازتنا نإف ليصفتلا اذهل هجو الو ، ةداع

 لعجو , ةنسلناو باتكلا نم ةيعطقتا ةلدألاب ةمولعم نيدلا تايلكوءعامجإللا

 ىلع عالطالا رذعت قحتا : لاقو.ةباحصتا عامجإ ريغ 2 فالخلا يناهفصألا

 . ةلق 2 مهتم ءاملعلا مهو نوعمجملا ناك ثيح ةباحصلا عامجإ الل عامجإلا

 وهو : لاق هب لمعلل عمطم الف ءاملعلا ةرتكو مالسإللا راشتتا دعبو نآلا امأو

. .١ 
   ج راطوالا لين _ يناكوشلا ٢ ص ١٩٢٣



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ة ٢٢٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ىلع هعالطا ةدشو هظقح ةوقو ةباحصلا نم هدهع برق عم دمحأ رايتخا

 هدجي ام الإ عامجإلا نم هل ربخ ال هنأ ملعي فتصملاو : لاق 0 ةيلقنلا رومألا

 وأ مهنم عامسلاب الإ هيلع عالطالا لصحي ال هنأ نيبلا نمو ى بتكلا 2 ابوتكم
 نم امأو } ةباحصلا رصع 2 الإ كلذ ىلإ ليبس الو 0 انيلإ رتاوتلا لهأ لقنب

 .أ ها "... الف مهدعب

 نآ الإ ةالصلا خ عفرلا تاياور ةرثك نم مغرلا ىلع هنأ هل بجعي اممو

 عم هبوجوب نولوقي ال - مهنم هلوقب ربتعي نم يأ - عقرلاب نيلئاقلا روهمج
 نم ىلع اودرو ! ةنس درجم وأ بابحتساللا هولاق ام ىصقأو 0 !) تاياورلا هذه

 . ضعبلا مهضعب نع اهنولقني يتلا عامجإلا ةياكحب بوجولاب لاق

 دمحا تيار " : ٢٣ ص " دمحا مامإلا لئاسم " 2 يناتسجسلا دواد وبأ لاق

 نايذاحي ةالصلا حاتتفا دنع هعفرك عفرلا دنعو عوكرلا دنع هيدي عفري

 عمس لجر : هل ليق دمحا تعمسو : لاق ! حاتتقالا عفر نع رصق اميرو هينذأ

 ال ةالصلا مامت : لاق ؟ ةالصلا مات وه 0 عفري ال مث () هنع ثيداحألا هذه

 ."""" صوقتم هسفن خ وه نكلو 6 يردأ

 عم اهيق عقري مل نم ةالص مامت يردي ال هنأب لاق دمحأ مامإلا نأ ىرتق

 لوقلاو دنسملا بحاص ةعامجلاو ةنسلا مامإ وه نم وهو ٧ تاياورلا هنه ةرثك

 . هياحصأ دتع دمتعملا

, ١ 

 ص لوحفلا داشرإ - يناكوشلا ا ١٦٩ - ١٧٠

" 
 . ( قيلعتلا ) ٢ - ٣٦ ٥ص يدشارلا نيدلا عيدب قيلعتب - ةالصلا 2 نيديلا عفر باتك - يراخبلا
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تلاس " : " هيبأ لئاسم " 2 امك دمحأ مامإلا هابأ دمحأ نب هللادبع لأس دقو

 نمع يبا تلأسو 6 لاق ب لضفأ عقر نم : لاقف 0 ةالصلا 2 نيديلا عفر نع يبا

 عفري لجر وأ ‘ عكر اذإ هيدي عفري ال نآرقلا ظفحي لجر ةالصلا 2 مدقتي

 عقري نأ هل يغبتيو . هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي : لاق 6 نآرقلا ظفحي الو

 . (١) " هنس هنذأب هيدي

 ال نمم ةالص متأ وهف عقر نم : هللا دبع وبأ لاق " : يروباسينلا قاحسإ لاقو

 .'" " (ةلو) يبنلا ةنس نع بغر دقف عفرلا كرت نمو 0 عفري

 ؛ ةثالثلا عضاولا 2 عفرلا نم هيلإ بهذي ام عم ب كلذ لبق يعفاشلا مامإلاو

 مدقت امك : هب ءادتقالا الإ نيديلا عقر ثيدح عمس دحأل لحي ال هنا عمو

 : لوقي هدجن هلك انه عمف : هركذ

 ے هرمآ مل ثيح امهعقر وأ هب هترمأ ام عيمج خ نيديلا عقر كرت نإو "

 هيلع نكي ملو \ هل كلذ تهرك ةزانج وأ ديع وأ دوجس وأ ةلفان وأ ةضيرف

 2 ةئيه هنأل } هلهج وأ هيست وأ كلذ دمع ء وهسل دوجس اللو ةالص ةداعإ

 ."" " اهكرت لمع ج ةئيه لك خ لوقأ اذكهو لمحلا

 لبق وه لب اهجراخ امنإو 8 ةالصلا نم سيل عقرلا ىري ةفينح وبأ مامإلاو

 دقف كلام مامإلاو . ةالصلا نم سيل ةريبكتلا هدنعو ، مارحإلا ةريبكت

 . هركذ قبس امك هنع تاياورلا تيرطضا

 ٦٤ ص لبتح نب دمحا مامإلا لئاسم - دمحا نب هللادبع :
!٢ 

 ٠٧ ص لبتح نب دمحا لئاسم - يروياسيتلا ا ‘

   ٢٠٧ ص ١ ج مألا - يعفاشلا " ١ / ٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢ه » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 لوقلا اذه 2 هوؤطخو نيديلا عقر بوجوب لاق نم ىلع اودر مهنأ ىلع

 . اهنووري يتلا عامجإلا ةياكحب

 عفر بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ " : " ملسم حيحص حرش " 2 يوونلا لوقي

 .اها " مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا

 عفرلا نم ءيش بجي الل هنأ ىلع اوعمجأو " : كلنك لوقيو

 . تاياورلا هذه ةرثك عم طقق نيديلا عفر بابحتسا ىلع صت هتا ىرت تناق

(٢) 

 : مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر 2 "راكنتسالا " 2 ربلا دبع نبا لوقيو
 الإ عفري مل نم ةالص لطبي الل ءاملعلا نم هب لمعو عفرلا ىأر نم لك ..."

 . "١" يعازوألا نع ةياورو دواد باحصأ ضعبو يديمحلا
 اهلطبا نمل الو ‘ ةصقان عفري مل نم ةالص لعج نمل هجو الف ..." : اضيأ لوقيو
 ةباحصلا فالتخاو - مالسلا هيلع - يبنلا نع عفرلا 2 راثآلا فالتخا عم

 ال امب الإ تبثت ال ضئارفلاو ، كلذ ج راصمألا ةمئأ فالتخاو مهدعب نمو

 روهمجلا دنع ذوذش هعبات نمو يديمحلا لوقو ! هيق نعطم الو هل عفدم

 ٧". ". هيلإ ملعلا لهأ تفتلي ال أطخو

 ربتعي نمم هبوجوب لئاق ال عفرلا تاياور نم ةرثكلا هنه عم نأ بيري اممو

 تاياكحب ذودرم هنكلو مهبتك ضعب خ هب لاق نَم ثدجو معن 0 مهلوقب

 . ناشلا اذه 2 هنم ملعأ مه نم لبق نم بوجولا مدعو بابحتسالا

 ١٨٣ ص ٢ ج "عومجملا " اذكو / ١٣٢-٠٣٢ص ٢ ج ملسم حيحص حرش - يوونلا ""
 ٢٣١ ص ! ج ملسم حيحص حرش - يوونلا "

 ٢) ص ١ج راكنتسالا _ ربلا ديع نيا ٤١١

   ج راكنتسالا - ربلا دبع نبا" ١ ص !١؛



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢ ٣٢٦ بارطضا اق نيبملا غالبلا
 أ

 . .٠

 اا ىلإ بهذو يعازوألا نع يور دقو ..." : "ديهمتلا " ے ربلا دبع نبا لوقي

 ,ةدساف ةالصلا نأ رمع نبا ثيدح ىلع هيدي عفري مل نميف يديمحلا كلذ
 | ‘ انرك د ال اتدتع حيحصي اذه سيلو ! ةداع ال ١ هيلع مهصعب ى أرو {! ةصقان و ]

 ال ةنس وأ ةجحب الإ تبثت ال ضنارفلاو : ضرف باجيإ ةداعإلا باجيإ نأل

   .)"ةمألا نم عامجإ وأ اهل ضراعم
 انا : لافقلا ىواتف نم قلع اميف نأ تيأرو ..." : " عومجملا " يوونلا لوقي
 ¡ نم يزورملا رايس نب دمحأ نسحلا ابأ هقفلاو ثيدحلا 2 عرابلا مامإلا

 ال مارحإلا ةريبكتل هيدي عفري مل اذإ : لاق ينزملا ةقبط ج انباحصأ يمدقتم

 ابجي ال تاريبكتلا يقاب فالخب عفرلا بجوف 9 ةبجاو اهنأل هتالص حصت

 ."" ". هلبق نم عامجإب دودرم هلاق يذلا اذهو . ةبجاو ريغ اهنأل اهل عفرلا

 ضراعت دنع عفرلا كرت نأ ىلع... " : " عئاتصلا عئادب " 2 يناساكلا لوقي

 ناك تبثي مل ولو ةنسلا ىلع هتجرد ويرت ال عفرلا تبث ول هنأل ؛ ىلوأ رابخألا

 بجوي ال هتوبت عم عفرلا كرت نألو ؛ ةنسلا نايتإ نم ىلوأ ةعدبلا كرتو ةعدب

 لاغتشا هنأل ؛ ةالصلا داسف بجوي توبثلا مدع عم ليصحتلاو ةالصلا داسف

 ."" " اعيمج نيديلاب ةالصلا لامعأ نم سيل لمعب
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 ١٨٥- ١٨٦ ص ٢ ج بذهملا حرش عومجملا _ يوونل ". ١   ( مثئاس نع باهش نبال لوألا ثيدحلا ) ١٤١ ص ٤ ج ديهمتلا - ربلا دبع نبا "

 ٤٨٦ ص ١ ج عئانصلا عئادب - يناساكلا "
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةيبرعلا ةكلمملاب ءاتقإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا تاباوج نمو

 ( : باوجلا اذه ءاج ضبقلا مدع ةلأسم 2 ةيدوعسلا

 فالخ وهو : زئاج اهلاسرإو ، ةنس ةالصلا 2 ردصلا ىلع نيديلا ضبق ..."

 هيف فالخلا ببسب نيملسملا نيب قرفتلا زوجي الو هب ةالصلا لطبت الو ىلوألا

 ال هنأل ؛ هبوجو ىلع لدي ال «" يلصا يتومتيار امك اولص » :(ةي) هلوقو ٠

 سيلو } لاسرإلا الو ضبقلا هل ركذي مل يلصي فيك هتالص ءيسملا ملع

 | .") "..هلئاق نم طلغ اذه لب ي لسرأ نم ةالص نالطب ةلباتحلا بهذم

 : مهلوق امأ " : " عتمملا حرشلا " غ نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا لوقي

 ال كلذ نإف دوجسلا كرت ول ىتح : لوقنف 8 دوجسلا كرتيو اهأرقي نأ امإ
 2 انتالص نإ : انلقل الإو . اهوركم سيل نوتسملا كرت نأل ؛ ةهاركلا يضتقي

 مارحإلا ةريبكت دنع هيدي عفري مل اذإ ناستإلا نإ : انلقلنو .ةهوركم لاعتلا ريغ

 لعف دقف ةيرهجلا 2 رهجي مل اذإ ناسنإلا نإ : انلقلو .اهوركم لعق دقف

 ٨١". " ...اهوركم

 اهب نيلئاقلا نيب ضيرع عازن لحم تناك اهنأ الإ اهترثك عم تاياورلا هنهو

 يديألا عطقو برضلاو نجسلا دح ىلإ لصو نأ ىلإ رمألا مهنيب دتشا ىتح

 حيحصلاف 6 بهاذملل اراصتنا سيلدتلاو بارطضالا اهيف رتكو ى كلذ ريغو
 نيقلتلاو طالتخالا رثكو :! حيحص ريغ اهنم حيرصلاو ‘ حيرص ريغ اهنم

 . اهيف بارطضالاو لاضعإلاو لالعإلاو } اهتاور ضعبل اطخلاو مهولاو

  

 ثوحبلل ةماعلا ةسائرلا عقوم -ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ١

 ) :/..( ءاتقإلاو ةيملعلا

   !١٠ ص ٤٤ ج عتقتسملا داز ىلع عتمملا حرشلا - نيميثعلا .



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٢٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ثيح نم : مهريغ تاياور عم لماعتلا 2 نفلا جهنملا ةيضابإلل ناك اذهلو

 لصألا ىلإ مهعوجرو ، مهجهنم حوضول رومألا هنه نم اوملسف درلاو لوبقلا

 نذإب- كلذ حضوتس امك ةالصلا رمأ خ يلمعلا رتاوتلاب مهيلإ لقن يذلا

 . - ىلاعت هلا

 هباحصأ نعو (ة;) لوسرلا نع مهفالسأ نم مهيلإ لقن امب اومزتلا ةيضابإللاو

 هللا لوسر فلخ مه اهولص يتلا مهتالصك مهفلخ اولصو مهوأر نيذلا ()

 انموي ىلإ مهغلب نم هيف اوفلتخي مل ‘ يرتاوت يلمع لقن لقنلا اذهو 0 (ةي)

 : مهتالص مهل تملسف اوريغي ملو اولدبي ملو اوملع ام اومزتلاف . اذه

 مهب مركأ ةبصع نم مهب مركن ميهلثمك نمو مهنم اففعت
 اوريغو اولدب ام ىدهلا نم اورصبأ ام ىلع نوتومي اوناك

 يذلا (;ض)ديز نب رباج مامإلا نم رمألا انه 2 مههقف ةيضابإلا نخأ دقف

 % عفرلا رباج مامإلا لقني ملو } () هللا لوسر باحصا نع ملعلا نذخأ

 . ةباحصلاب هطالتخا رتك عم ةالصلا

 : ةيهقق ةيلوصأ ةدعاق

 دنع اهب ملسملاو اهيلع عمجملا ةيهقفلا ةيلوصألا دعاوقلا ىلإ ماكتحالا نإ

 عوجرلا بجي امم وه : لئاسملا نم ةلأسم يأ خ باوصلا ىلإ لوصولل 6 ةمألا
 نع ةصاخو ‘! يعرشلا ليلدلا ةلالد راهظتسا 2 ةملكلا فالتخا دنع هيلإ

 ملعلا هنأب دحي هقفلا لوصأ ملع ناك اذهلو ! ةيعرشلا ةلدألا نيب ضراعتلا

 امك . ةيعرشلا اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا ىلع هب ردتقي يذلا
  : - ىناعت هللا همحر - يملاسلا مامإلا لوقي



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 روسلاماكحأطابتتساىلع هب ردتقي ملع هقفلا لوصأ دح

 )عازن عم سايقلا كلذك 3 عامجإلاو لوسرلا ةتسو
 دنع هلعف ىلع مدقم () هللا لوسر لوق نأ : ةررقتملا دعاوقلا هذه نمو

 . حيحص عماجب امهنيب عمجتلا ةيناكمإ مدعو ضراعتلا

 ليبقتلا ثيدح ىلع هقيلعت دنع " ةحيحصلا ةلسلسلا " 2 ينابلألا لوقي

 ثيدحلا اذه اهب ضراعي نأ زجي مل ! اهنم ءيش حص ول هنأ ..." : ءاقللا دنع

 نم اهريغ وأ ؛ ةيصوصخلا لمتحي () يبنلا نم لعف اهنأل ‘ حيحصلا

 ثيدح هنأل ! ثيدحلا اذه فالخ ىلع اهب جاجتحالا نهوت يتلا تالامتحالا

 لوصألا ملع ررقت امل ! اهيلع ةجح وهف ةمألا ىلإ ةجوم ماع باطخو ! يلوق
 اذهو } حيبملا ىلع مدقم رظاحلاو : ضراعتلا دتع لعفلا ىلع مدقم لوقلا نا

 .""""" تحص ول ةروكذملا ثيداحألا ىلع مدقملا وهف ، رظاحو لوق ثيدحلا

 ةيلعف ثيداحا اعيمج اهدجن ةالصلا خ مضلاو عفرلا ثيداحأ ىلإ انرظن ولو
 بارطضالا ةديدشو ةحيرص ريغ ثيداحا يه لب ‘ يلوق ثيدح اهتم دري مل

 وأ ةباحصلا ىلإ بسنت لاعفأ وأ لاوقأ امإ يهف ، نوتملا ثيح نم اهنيب اميف

 . اذك لعفي () هللا لوسر ناك وأ () هللا لوسر تيأر : هلوقك يباحصلا

 . عفرلاب رمأي حيرص يلوق ثيدح تبثتي ملو

 ةكرحلا مدعو نوكسلاب رمألاو ةالصلا خ عفرلا نع يهتلا ثيداحا امأو

 . يهتلا ةحيرص ةحيحص ةيلوق ثيداحأ

 انم نيريثكلا دنع ىمست ام يهو هقفلا لوصا ةموظنم 0 لوصألا سمش ةموظتم - يملاسلا "" - ١ز

 . ( ةيفلألاب)
. .. )٢; 

   ج ةحيحصلا ةلسلسلا- ينابلألا ا ١ ص ٢٠١ ) مقر ثيدح ١٦٠ - ءاقللا دتع ليبقتلا نع يهنلا ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٣٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا
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 اهيف درو يتلا ثيداحألا ىلع مدقت ةيلوقلا ثيداحألا نإف كلذ تبث اذإف

 يتلا ثيداحألا هنه تبثت ملو لوقلا ثيداحأ تتبث دقو فيك : لعفلا ةياكح  

 | . لعفلا يكحت

 مدعو ضراعتلا دنع رمألا ىلع مدقي يهنلا نأ ةررقتملا دعاوقلا نم كلنكو

 ىلع ةالصلا 2 عفرلا نع حيرصلا يهنلا ثيداحأ مدقتف } عمجلا ةيناكمإ

 . لعفلا ةياكح اهيف درو يتلا ثيداحألا

 نع مكتيهن اذإ " :(ةي)هلوق 2 يتلا ةدعاقلا دعاوقلا نم ررقتملا نم كلذكو

 عيبرلا مامإلا هاور " متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو ، اوهتناف ءيش

 . ظفللا اذهب

 مكترمأ اذإو ، هوبنتجاق ءيش نع مكتيمهن اذإف " : ظفلب يراخبلا مامإللا هاورو

 ." متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب

 مكترمأ امو } هوبنتجاف هنع مكتيهن ام " : لوألا ‘ نيظفلب ملسم مامإلا هاورو
 ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإف " : يناتلاو 8 " متعطتسا ام هنم اولعفاف هب

 . " هوعدق ءيش نع مكتيهن اذإو ‘ متعطتسا

 اناهن اذإو ، انعطتسا ام هتم يتأن ءيشب (ي) انرمأ اذإ هنأ هيف ثيدحلا اذهف

 إ ةدحاو ةرم الو مضلاب الو عفرلاب انرمأي مل () وهو 6 هنع يهتنن ءيش نع
 مهملعي ناك دقف ٨ مهتدابع رمأ ةمألا ميلعت ىلع صيرحلا وهو 7 هتايح

 دهشتلا دعب سمخلا وأ عبرألا تاذاعتساللا ىرخأ خو ةياور 2 دهشتلا ظافلا

 _ ارمآ مهناقتإ ىلع هصرح نم : نآرقلا نم ةروسلا مهملعي امك مالسلا لبقو

 | | . ةدابعلا

| 
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 ا
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 ا



  

 ا 7
 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣١ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

  
 . ةرابع حرصأب ةالصلا 2 ةكرحلا نعو عفرلا نع اناهت لباقملا 2 امنيب

 ليخ بانذأ ةكرحك عفرل ا هيبشتيب كلذو ! هنع يهنم ا نع رقنم يهنيو

 .- . . -. . -٠ ٠ - . ٠ - ۔ ؛ - ةلزج - .. 7 )١(
 انتالص 2 كرحتن ملو مضت ملو عفرت ملف انيهتناق ) ) ان اهتق . ١ سمش

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هولزع ؤي 99 ق

 : يصورخلا ناهبن يبأ نبرصان خيشلا مالكل ريكب نب حلاص داقتنا : ةعباسلا ةطقنلا

 نب رصان خيشلا لاق ام لثم لوقت نأ تدرأ نإو ..." : ريكب نب حلاص خألا لوقي
 اهيأ فرعتأ . كرمأ ىلوتي هدحو هللاف ، هللا ىلع ىلأتتف 3 ينامعلا ناهبن يبا

 نم هتلقن دقو عيظف ءيش هلاق ام نإ ؟ خيشلا اذه لاق اذام ميركلا خألا

 ايفرح صنلا كيلإو . ٢٧٢ - ص سماخلا ءزجلا ةعيرشلا سوماق باتك

 . ًايذاك وأ ًاقذاق نوكا ال ىتح

 رفكلا مظعا نم ايؤرلاب داقتعالا نإ : لاق ( ةمايقلا موي هنلا ةيؤر ةلأسم يفف)

 نم يبن كلذك لاق ولو ناتهبلا مظعا نم يبتلا نمو 0 نمحرلا هللاب

 .نيطايشلا ناوخر نم ًانوعلم راصو : نانملا هللاب رفك دق هنأ اندهشل .ءايبنألا

 . اولضي نا اشاح هللا ءايبتأ نكلو : لاقف كردتسا مث

 كرابت هللا نع نوربخملا هب يتأي ام رارصإبو ضفر دق لوقلا انه لاق يذلاو
 ريصقلا هلقع قفاوي مل اذإ -مهيلع همالسو هللا تاولص - ءايبنألا مهو ىلاعتو

 . "فهكلا " ( ابنك الإ نولوقي نإ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربك ). غئازلا

.١ 
 هروفنو هبغشل هناكم رقتسي ال يذلا : باودلا نم روفتلا وهو : سومش عمج : نيشلا مضب سمش

    .اهروقنو اهرعذل ةكرحلا ةمئاد اهباتذأف ! هبارطضاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نأ نكمي الو هلقع هلبقتي الل امب هربخا يبن يأل عاصني نا ضقري وهف

 : مهيرل نيلئاقلا ةرمز نم جرخ هنأل ادبا هللا نم قيفوتب هاوه عبتا نم ىظحي

 ٢٨٥. ةرقبلا « ريصملا كلإَو اَتيَ كتاَرفُم اتْعطأَو اتغيمتس اولاقو )

 ١". "... نيبملا لالضلا اذه نم مكايإو هللا انافاع

 ! هناسل طلستو ٧ ( ريكب نب حلاص ) لجرلا اذه ةأرج نم بجعأل ينإ : لوقاق

 هزت - بارتلا هاراو حلاص لجر ىلعو : ايناث هئايبنأ ىلعو ! الوأ ىلاعت هللا ىلع

 .)) هير دنع قح راد نآلا وهو - هقلخ راصبأ هكردت نأ نم هير

 انأ فيكق ىدهلا لوسرالو هتيرب نم هنلا ملس ام

 طاقنلا ضعب خ مالك نم أفنآ هب هوفت اميف لجرلا اذه ةشقانم نكميو

 : هلاق يذلا صتلا بسح

 : لقتلا يف هتنامأ-١

 ناهبت يبأ نب رصات خيشلا نع مالكلا اذه لقت هنأ ريكب نب حلاص صنت

 امدنعو 6 ٣٧٢ ص سماخلا ءزجلا " ةعيرشلا سوماق " باتك نم يصورخلا

 ةحفصلا هذهو ءزجلا اذهو باتكلا اذه ىلإ ةقيقحلا نع ثحابلا عجري

 |سماخلا ءزجلا " ةعيرشلا سوماق " غ يقيقحلا صنلاف ىري امم بجعيل
 : يتالا وه ٣٧٢ ص

     ضارتعالا ةلاسر ص٢٧ - ٢٨ ١



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٢٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 مظعأ نم ىبنلا ىلع © نمحرلا هللب رفكلا مظعأ . نم اندنع اذهو

 7 رفك دق هنأ اندهشل . ءايبنأل! نرم ين كلذك لاق ولو ؤ ناتهبلا

 . 'ولضي نأ هتلا ءايبنأ اشاح نكلو ٠ نانميشلا؛ ناوخا نس انوعلم راصو

 هنن 1 دهشن رحنو . )١( ه هتلاسر لعجي ثبح ملعأ هتنا ؤ : _ ىلاعت ۔ هتنا

 كش ٥ ره سيل : > ال قولخ اه ١ ي الو قىرت ال هن اذ ن او 3

  

7 7 . . 
 . انه ا هل

 لاق د
 ى

 قحو ١ - يش رح

 مامنألا ۔ ١٢٤ ۔ ةيالا - ١

 ۔ _ ٣٧٢

 ناتهبلا مظعا نم يبنلا ىلعو ' نمحرلا هللاب رفكلا مظعأ نم اتدتع اذهو

 راصو : نانملا هللاب رفك دق هنأ اندهشل ! ءايبنألا نم يبن كلذك لاق ولو

 هللا لاق دقو : ا

  

 ءيش وه هللا نأ دهشت نحنو ٧ "" هتناتسر لَعْجَي ثْيَح ملعا هللا » -ىلاعت - و ۔ ٥ م 5 ٥ م

 الو ' ىري امم ائيش وه سيل ذإ 6 قولخم اهاري الو ىرت ال هتاذ نأو ، قحو 6

 .ا" "...هلثمك نوكي ءيش نيوكت ءيش نكمي ال امك . هاري ء يش نيوكت نكمي

 . ( ١٢٤ ) ماعنألا ةروس

 ةروصملا ةحفصلا نم صنلا يقاب ركذب ٹمق . ٣٧٢ - ٣٧٣ ص ه٥ه ج ةعيرشلا سوماق - يدعسلا "

 لوق خ ىنعملا مامتو لوقنملا صنلا ةماقتسا لجا نم اهت ةيلاتلا ةحفصلا نم مالكلا ةيقبب هلامكاو

 باتكلا اذه ةهجاو ةروص عضاسو ) ...ًاثيش وه سيل ذإ :روصملا ءزجلا نم ناهبن يبآ نب رصان خيشلا
   . ( ثحبلا اذه رخآ تاقحملا ءزج 2 ريكب نب حلاص اهنم لقنت يتلا ةحفصلا ةروصو

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٣٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نأ هسقت ىلع طرتشا صنتلا اذه لقني نأ لبق ريكب نب حلاص نأ بيجعلا نمو

 نيب ةنراقملا ىلإ انيتأ ول نحنو . ابذاك وأ ًافذاق نوكي ال ىتح ايفرح هلقني
 ىدمو : صوصنلل هلقن ك حلاص ودود ةنامأ ىدم اعيمج انل رهظل 6 نيصنلا

 : هطرشل همازتلا

 : امهضعبب نبصنتلا ةنراقم

 "نمحرلا هللاب رفكلا مظعأ نم ايؤرلاي داقتعالا نإ ": ريكب نب حلاص لقن -ا

 ."نمحرلا هللاب رفكلا مظعا نم اتدنع اذهو ": يقيقحلا صنلا نم حيحصلاو

 . نيصنتلا نم أطخ هتحت ال رظنا } قيلعت ىلإ جاتحي ال حضاو لقنلاف

 صنلا نم حيحصلاو : " ناتهبلا مظعأ نم يبنلا_نمو " : حلاص لقن ٢-

 " ناتهبلا مظعا نم يبنلا ىلعو " : يقيقحلا

 نم ال ، يبتلا ىلع ةيرف رمألا انه نأ خ مالكلاف 6 حضاو نيترابعلا نيب قرفلاو

 . ( مهفاق ) يبنلا

 ءايبتأ نكلو ( لقن مت ) نيطايشلا ناوخإ نم اتوعلم راصو" : حلاص لتقن -

 ." اولضي نأ اشاح هللا

 نكلو ‘ ناطيشلا ناوخا نم اتوعلم راصو " : يقيقحلا صنلا نم حيحصلاو

 ركذ هنأ الإ ، ىتعملا سفتب ناك نإو انهو " اولضي نأ هللا ءايبتأ اشاح

 اهدعب يتلا ةرابعلا ة رخأو مدقو 7 دارفإلاب ناطيشلا وهو 6 عمجلاب نيطايشلا

   . طرتشاو دعو امك ايفرح لقنلاب مزتلي ملو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ه ٣٢ه ; بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ) ابذاك وأ فذاق نوكأ ال ىتح ( هسفن ىلع حل اص خأل ١ مكح ._- ۔ ىلعف

 . اذه همالك ىضتقم ىلع بذاك فذاق وه

 : مهبذكب نونمآ نيذلا نوعداخيو هنوعداخي نيذلا 2 لوقي ىلاعت هللاو

 ي َنوُرْعنثَي امو مُئسفنأ الإ َنوُعَدْخَي اَمَو اوثَمآ نيلاو ةللا َنوُعِداَحُي

 :روس )؟ َنوُبِدكَي اوئاك امب مي باَذَع مُمَلَو اضرم هنلا ُمُهَداَرَف ضَرَس مهبولق
 . ( ٩ -١٠ : ةرقبلا

 : صتلا مهف يف أطخ-٢

 كيهبنأ يننأ الإ اديج اذهف 6 ةيضابإلا بتك خ أرقي ريكب نب حلاص نأ امب

 اهكردي ال تاحلطصم مهلاةمجع مهطلاخت مل حاحقأ برع ةيضابإلا نأ ىلا

 بسح مهتاحلطصم لوؤت الف 6 هسحو هقوذو هناسل 2 ةييرعلا تناك نم الإ

 نأ لبق وأ ؛ ليصألا يبرعلا اهلولدم ىلإ عوجرلا نود ‘ كدتع اهلولدل كمهف

 . ةجحلا مهمزلأ مث . اهيف مهدارم نع ةيضابإلا لأست

 . - حيحصب سيل وهو - ريكب نب حلاص هلقن يذلا صنلا ةحص ريدقت ىلعو

 لعجو ؛ نيبم يبرع ناسلب () ميركلا هيبن ىلع باتكلا لزنأ ىلاعت هللا نإف
 تامكحملا تايآلا هنه فصو مث ٠ تاهباشتم رخأو تامكحم تايآ هنم

 تايآ هنم باتكلا كْنَلَع نَزنأ يننا َوُه » ىلاعتو هناحبس لاقف . ةمومألاب
 َنوُعيَتَيَف غنر مهبولق 2 نيلا امأف ثاَمبانتُم رخأو باتكلا مأ نه تاَمَكحُم
 هللا الإ هليوأت ُهلْعَي اَمَو هديوأت ءاَقِتْباَو ةتثفلا ءاَمتْبا هثيم َهَباَشَت ام

 اونؤأ ألإ ركي اَمَو اتير هنم نس لُك هب اًئَمآ نولوقي معنا يف نوخيسارداو
   . ( :٧ نارمع لآ ةروس ) » بابلألا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 اهيلإ هباشتملا در يضتقت تامكحملا تايآلا هذهل ةمومألاو هلصأ يأ ءيشلا مأو

 ينآرقلا اهلولدم عم هرهاظ ضراعت دتع

 ٥ و م ّ

 فيطلل ١ وهو ر َراَصْنَأل ١ كر دب وهو راصديالا كر دت اكل) . لوقي ىلاعت هلل او

 م روو ى ١ ه -

 عيمسلا َوُهَو ءيش هلثمك سيل هناحبس لوقيو 6 ( 6.ء؛ مدنا ةوس ) ريبخلا

 هذه ةلالدل ةحيرص ةفلاخم ىلاعت هللا ةيؤرب لوقلاف .( ١١٠:ىروشا ةروس) ريصبلا

 . تايآلا

 ناسغ وبأو ' يمضهجلا يلع نب رصن انثدح : "هحيحص " 2 ملسم ىور دقو

 . دمصلا دبع نب زيزعلا دبع نع اعيمج : ميهاربإ نب قاحسإو ا يعمسلا
 ينوجلا نارمع وبأ انثدح 6 دمصلا دبع وبأ انثدح : لاق ‘ ناسغ يبأل ظفللاو

 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا نع ٧ هيبأ نع سسيق نب هللا دبع نب ركب يبأ نع

 امو } امهتينآ بهذ نم ناتنجو 7 امهيف امو ٧ امهتينآ ةضق نم ناتنج " : لاق

 ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ مهير ىلإ اورظني نا نيبو موقلا نيب امو ، امهيف
 .ا'""ندع ةنج

 ةيؤر نم عتاملا نأ صانتلا " ملسم حيحص " 2 يذلا ثيدحلا اذه ىلإ رظناف

 تافص نم ءايربكلاو ، ءايربكلا نم هيلع ام وه - ىلاعتو كرابت -مهيرل موقلا
 ةدحاو ةظحل هنع ىلختي هنأب فصوي نأ زوجي ال يتلا -ىلاعتو كرابت - قحلا
 هل هقلخ ةيؤر نم عناملا هئايربك نع هتاحبس هيلخت هانعم ةيؤرلاب لوقلاف
 توكلملاو كلملا كلام ربكتملا رابجلا -ىلاعتو كرابت - هللا ىلختي لهف

 ١ ءايربك الب نئنيح نوكيف ! ميظعلا هئايربك نع توربجلاو رهقلاو

   ةرخآلا 2 هللا ةيؤر تابثإ : باب ( ١٨٠ ) مقر حيحصلا عماجلا مل )



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٣٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 -اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت-ءايربك الب نوكي اهنيح ةيؤرلا تزاج نإف

 "...ءايبنألا نم يبن كلذك لاق ولو " : ناهبن يبأ نب رصان خيشلا لوقو

 الف 6 صوصنلا عم لماعتلا 2 يلج حضاو ىلاعت هللا جهنم نأ كلذ ىتعم

 هللا لب ‘ بسح الو بسن هقلخ نيبو هنيب سيل ىلاعت هللا نإف ، دحأل ةاباحم
 هللا تاولص - هئايبنأل هتاباطخ 2 ىتح يديدهتلا بولسا اذهب ربعي ىلاعت

 مهتبثأو اناسحإ مهرثكأو اناميإ سانلا ىوقأ مهنأ عم -همالسو مهيلع
 دقو - اولضي نأ هللا ءايبنأ اشاحو - ةريس مهاقنأو ةريرس مهافصأو 6 اناكرأ

 . ( ١٢٤ :ماعنألا ةروس ) هتلاسر لَعْجَي ثْيَح ملعا هللا » ىناعت هنلا لاق

 اَم دْعَب نم مُهءاوهأ تعبتا نئنَو » : (ةلة) هيبن ابطاخم لوقي ىلاعت هللا

 عبتا نإ هانعمو ٧ ( "ه . ةرتبا ةروس ) نيميلاظلا نيمث اذإ كت ملعلا نيم كءاج
 يبتلل اشاحو ! نيملاظلا نم راص ملعلا هءاج ام دعب نم مهءاوهأ (لي) يبنلا

 نيرفاكلا ءاوهأ عبتي نأ ()

 -مالسلاو ةالصلا هيلع-ميهاربإ انديس راوح انل ركذ امدعب ىلاعت هللا لوقيو

 لاقف ءاهب ىلاعت هللا هديا يتلا ةجحلا مهيلع ماقأ هنا فيكو هموق عم
 م و ٥ م ه م م و م م ه م م ٥. -- 2۔ ,.-

 نمو لبق نيم انيده احوُتَو انيده الك بوَقْحَيَو قا قاَحْنس ا ل اتْبهوو « هناحبس

 و ,۔ م م و . .ذ و ۔ ,۔ ٥ 2- و م ر

 يزجت كيدكَو نوراهو ىَسوُمَو َفسوُيَو بويأو َناَمْيَلُسَو ةوؤاَد هتيرذ

 ليع ًَمْسِإَو نبحياّصلا نس ك َساَيلَِو ) سيو ) ريحت : و ًيِركَرَو نيِنيسخُمل
 رو م م م ٤ م

 ! ( ٨٤- ٨٦١ : مقر ماعنألا ةروس ) 4 سمل اَعل ١ ىلَع تلضف الكو 7 سشويَو عسيل او

 هللا ىده كيد » نيروكذملا لسرلاو ءايبتألا ءالؤه 2 هلوقب نتملا هنه عبتأ
 و . م ه و

 م

   َنولَمْحَي اوُ ك م مهنع طيحت اوكَرش أ 7 هد ابح نمم ء ءاشي نم هب ي 7
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٣٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ۔
ہ
۔
ہ
۔
۔
۔
 

.
۔
۔
 
۔
۔
 

ہ
ے
۔
۔
۔
 
س
ہ
 

۔
۔
 

۔
 
م
۔
 

 دقف ءالؤه اهب زْضْكَي نإف َةَوُبثلاَو مكحلاو اتيلا مهاتآ نيدا كيَؤأ
 . ( ٨٨- ٨٩ : مقر ماعنألا ةروس ) ٩ نيرِضاكب اهب اوسيل اموق اهب نلكو

 دعب اورفك ولو ٨ مهلامعأ تطبحل لسرلاو ءايبنألا ءالؤه كرشأ نإ هانعمو

 اهب اوسيل مهريغ ًاموق اهب ىلاعت هللا لكوت 7 ةوبنلاو مكحلا باتكلا مهنايتإ
 ( . اورقكي نأ وأ اوكرشي نأ لسرلاو ءايبنألا اشاحو : نيرفاك

 مه اذإ هلبق نم ءايبنألا عمو هعم هجهنم (ةي) هيبنل انيبم ىلاعت هللا لوقيو

 نيل كيبق نيم نيلا ىلإو كنإ يحوأ منو » هللا ريغ اودبعو اوكرشا
 . ( :٦٥ مقررمزلا ةروس ) نيريساَخلا نمم َُتوكَتَنَو كمع ن ًدطَبْحَيل تكن

 ىبنلا ءاسن اَي » ىلاعت هلوق ريسفت دنع " هريسفت " يوارعشلا خيشلا لاق

 ىلع كيد َناَكَو نْيضْحض باعلا اين فَعاَضُي ةَتَيَبُّس ةَشحاَمب نكنم تأي م

 . ( ٣٠ : بازحألا ةروس ) 4 ارييسي هلا

 نئل » : هلوقب -ملسو هيلع هللا ىلص - هيبن ىلاعت هللا بطاخ دقو ... " : لاق

 .[٥٦:رمزلا] ... , 2 تكرش

 ب } ىنعملاف : نذإ ى كرشلا 2 عوقولا ةنظم سيل هللا لوسر نأ مولعمو
 : هئاستل ةبسنلاب لاحلا كلذك ! ةبساحملا قوف كنأ ينعي كؤافطصا سيل

 اهيلع رتست نلو 8 باذعلا اهل فعاضت فوسف ، ةشحاف نكادحإ تلعف نإ

 الاو } نكل عقشتس ةناكملا هنه نأ َننظت نأ ًكايإف ، هللا لوسر نم اهتناكم

 ؛ فيرشلا قرس اذإو دحلا هيلع اوماقأ عيضولا قرس اذإ قاطن 2 ةلأسملا تلخد

   .ا ". هوكرت
 ١ ,. ۔ ے..۔ . ۔ ه 7

 ١ رىسصد = يو ارعشل ١ ا هروس ررسصدب ( يوارعشل ٦ ةيأ ب ازح ٣٠ ) .
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ه ٢٢٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . هقلخ نم مهافطصا وهو : هريغ اودبعي نأ هتوقفصو ىلاعت هللا ءايبتأ اشاحو

 .- ىلاعتو كرابت - هنيع ىلع اوعنصو

 لسرلاو ءايبنألا ماهتا كلذ ىنعم سيلو :ليبقلا هنه نم ةريتك تايآ كانهو

 ر7حأل هيف ةاباحم ال يلج حضاو ىلاعت هللا جهنمف \ كلذ 2 اوعقو مهنأ 2

 يهلإ جهنم انهف } هديعو ىلاعت هللا فلخي ال ؛ مهرادقأ تلج نإو قلخلا نم

 . هتنسو ىلاعت هللا جهنم ىلع ضارتعا هيلع ضارتعالاو

 نوبسني نيذلا ءالؤه لاثمأ 2 " ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط " 2 يكبسلا لاق
 2 ةمسجملا مهو : ةيباطخلاب لاحلا ديازت دقو ..." : مهريغ ىلإ تاهافسلا

 مئاقلا اميس ال ةديقعلا 2 مهيفلاخم ىلع بذكلا نوري اوراصق اذه اننامز

 نوملسملا مهنأ نوريو مهتديقع هذهف 6 هلامو هسفن 2 هءوسي ام لكب مهيلع

 ىلع مهيف ملاع الو -مهؤاملع غلب امل اددع اودع ولو 5 ةنسلا لهأ مهنأو

 . ""... ريتعي اغلبم -ةقيقحلا

 ىلع ضارتعالا ىلإ ريكب نب حلاص عفد يذلا ببسلا ىلإ انرظن ول نحتو

 اندجول ٨ ىلاعت هللا ةيؤر ةلأسم 2 لاق اميق ناهبن يبأ نبا مامإلا مالك

 وأ هقلخ هباشي نأ نع ‘ ىلاعت هلل نيهزنملا نم مامإلا نأ وه ديحولا ببسلا
 هاري لب } ريكب نب حلاص هاضري ال ىلاعت هلل هيزنتلا انهف 0 هقلخ ههباشي

 . ةوبنلا ماقمو ةيهول با ماقم ىلع الواطتو امرج
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   ٢٥٤ _ ٢٥٥ ص ١ ج ةيعفاشلا تاقبط _ يكبسلا `.



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 .٢٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 امرجو الواطت هقلخ نبعأ هارت نأ نع ىلاعت هللا هيزنت ناك نإ 68 يرعش تيلق

 هللا 2 ةيؤرلا وتبتم هدقتعي ام لهف ١١٦ ةيهولألا ماقمل يقب اذامف 4 الالضو

 باوصلا وه هتاقولخم لبق نم ىريو . هتاقولخم لثمك ىري هنأ نم ىلاعت

 ١٦ قحلاو

 اهنم رعشقت ام رومألا نم هيف دجي ةيؤرلا يتبثم مالك رقتسا نم نأ ىلع

 نودعي مهنأ الإ كلذ ىلع مهل لماح الو ! بولقلا اهنم لجوتو ي نادبألا

 نم اهيف امب ةنجلا نأ ىتح ! هعاطأ نَم هب ىلاعت هللا مركي باوث مظعأ ةيؤرلا

 يذلا ءيشلا ةيؤرلا نودعيو ‘ ميظعلا باوثلا اذه مامأ لءاضتت ميقم ميعن

 ةرخآلا ٨ ىري مل ول ىلاعتو كرابت هناو ! هدبع نم ةدابع هب ىلاعت هللا قحتسا
 ١": هوثاق امم اضعب كيلإو ٧ ايندلا خ ةدابعلل اقحتسم ناك ام

 ال هنأ سيردإ نب دمحم ملع ول ": لاق هنأ يعفاشل ا ىلإ وزعي ميقلا نبا دجت

 لك خ ةيلع نبا فلاخأ انأ " : لاقو 7 " ايندلا 2 هدبع امل ةرخآلا 2 هبر ىري

 ث ىري يذلا هنلا الإ هلإ ال : لوقأ ينإف ٨ هللا الإ هلإ ال لوق 2 ىتح ءيش

 .'"" "... ةرخآلا ج ىري ال يذلا هللا الإ هلإ ال : لوقي وهو 6 ةرخآلا

 ال: لج و رع هللا ىري هنأ سيردإ نب دمحم نقوي مل ول و " : لاق هنأ ةياور و
 . )م( » هدبع

 دنع -ىلاعت هللا هظفح - خيشلا ةحامس هيناطعا ,باوج نم ناشلا اذه خ ليق ام ريرحت غ تدفتسا ١)
 . قفوملا ىلاعت هللاو ب ثحبلا اذه ىوتحم خ يل هتشقانم

 ١٤٥٤ ص ٤ ج ةلسرملا قعاوصلا ميقلا نبا""

   ٢) ص حاورألا يداح - ميقلا نبا ٢٨٦



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٤١ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 ميركلا نآرقلا اذهف ! لوقعلا هنم شهدتو 6 دولجلا هنم رعشقت مالك اذهو

 عضوم يأ خ تطين ىلاعت هللا ةدابع نأ هايانث 2 ناستإلا دجي له انيديأ نيب
 ؟ ىلاعتو هناحبس هتيؤرب هنم

 نم هدابع ىلع هب ىلاعتو هناحبس هللا معتأ امب تطيت ىلاعت هللا ةدابع امنإ
 } لقعلا اهنم راحيو 7 رصحلا توفت يتلا ، ءالالا رئاسو قزرلاو قلخلا ةمعن

 و م م

 نيم نيلاو ْمكَمَلَح يذلا مك اوُدُيعا ( سالا اهمأ اي » لوقي ىلاعت هنلا نإف

 نمم نو ءاتب ءامسلاو اشارف َضَْألا :7 لَحَج يلا ن مت وقَّكَت مكلعل هكيبَق
 م مه ٥

 هشنأو ادادنأا هليل اولعجت الف مكل اقزر تاَرَمَتلا نيم هب ب َجَرْخأف ءام ءامسلا

 :٦٢٠١- ٢٢( ٠ ةرقبلا ةروس) : َنوُملْعَت

 َبَر اوُدُبْعَيلف فْيَصلاَو ءاتشلا ةلحر مهايإ شيرق فاليإل » هناحبس لاقو
 و ۔«۔ صس

 ١- ٤(. : شيرق ةروس) 4 فوخ نم مهنماو عوج نم مُهَمَحطأ يلا د تنبلا اذه

 اولاق نيذلا دوهيلا لوق يهاضي هتيؤر لجأ نم ىلاعت هنلا ةدابع نأ لوقلاو

 مهنأ عم : (٠ه٥: ةرقبلا ةروس) ٩ ةرنيج هللا ىَرَت ىّئَح كل نمؤت نل » : (ةةنتَا) ىسوم

 رما يذلا ىلاعت هلل ذانع اهيف ةلوقملا هذهو 0 (لتتل) ىسومل ًادانع اهولاق

 . معنلا فوتصو قزرلاو قلخلاب هلضفتل ةدابعلاب

 انإ سنإلاو نجلا تقلح اَمَو)) لوقي ثيح طقف ةدابعلل قلخلا قلخ لب

 تادامجلا نأ ىرث لهف ؟ ةدابعلل ًابجوم قلخلا سيلوأ ،(ه٦: تايراذلا ةروس) نوبعل

 هللا معنأ يذلا ، ناستإلا نم ىلاعتو هناحبس هلل بجاولا انهب موقت نأب ىلوأ

 رخسو ب ضرألا 2 ام هل قلخ نأ هيلإ هناسحإ غلبو ؛لقعلا ةريصيب هيلع ىلاعت

   ؟دوجولا 2 ام هل



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٣٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 دامج نم اهيف امب اهرسأب تانئاكلا هذه نأ -ىلاعت هناحبس- هللا انربخي ملوأ

 ىلاعت هلوق كلذنذي نذؤي امك . هل دجستو هدمحي حبست . ن ويحو تابنو

 ه ل۔ و 2- روه ك ۔
 حبسي ل ع يش نم نإو َنهيِض نمو ُضز ل او عْبَنسل ا ث و متسل اهل م حبست »

 ! ٤٤( : ءارسإلا ةروس) 4ً اروفغ اميلح ن اك 7 ١ ! ْمُهَحيبنست نوُهقفَت ال نيلو ه دْمَحب
 م

 و و و م ے

 ضزألا يف نَمَو تاوامسلا يف نم هل ْجني هللا نأ َرَت منأ » ىلاعت هلوقو

 سانلا نم ريِتكَو باَوَدلاَو رجشلاو لاَبجناَو ُموُجّنلاَو ُرَمَقلاَو سْمَنشلاَو

 اَم ْلَحْفي ةللا نإ مركُم نيم هن اَمَف هللا نهي نمو بادَحلا هْيَلَع ًقَح زيثكَو

 نوكيو ٧ دايقنالاو ةعاطلاب ىلوأ تانئاكلا هنه نوكت لهف 7 (٨١؛جحلا ةروس) « ُءاَشي

 نأ هقلخ ىلع ةبجوم ىلاعت هتيبوبر تسيلوأ ؟ دانعلاو درمتلاب ىلوأ ناسنإللا

 ىلاعت هلوق ة زيزعلا باتكلا كلذ ىلع صن دقو فيك : هوقتيو هودبعي
 ىلاعت هلوق ! (07: ءايبنالا ةروس) « نوُدُبْعاف مكير انأو ةدحاو ةما مكنم هنه نإ »

 ه | ۔ , 4 وإ ۔۔۔ ِ ۔ ٤ ے ٨ و ے م

 . (ه٠٢ نونمؤها ةروس) ك نوقتاف مكير اَنأَو ةَديحاَو ةمأ مكتمأ هزه نإو !و »

 ىلع همودقو 8 لاح ىلإ لاح نم لوحتلاو ىلاعت هللا ىلإ ريغتلا ةبسن نإ -

 يتلا هتروصب مهيتأي مث ، اهب هنوفرعي يتلا ةيقيقحلا هتروص ريغ ةروص
 نع هللا اتيرب هزتت - هلل ةفخلاو ثبعلا ةبست هلك كلذ خ ٦ اهب هنوفرعي

 . - ىلاعتو سدقتو كلذ

 اوفصي نأءىلاعت هلل نيتروصلاب نولوقي نيذلا ةيؤرلا ودقتعم عيطتسي له -
 اولاق اله ؟ مهيلإ همودق نم ةيناثلا ةرملا 2 اهب هنوفرعيس يتلا ةروصلا انل

   .)؟ ثيدح يأ نم وأ } ةيآ يا 2 . ةروصلا هنهب مهل نيأ نم انل



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٢٤٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 قحتسا اهبو ةنجلا ميعن نم مظعأ ىلاعت هللا ةيؤر نإ نولوقي اوناك نإ -
 ىلع تصن ةياورلا هنه نأل نوقفانملا هيلع لصح ميعنتلا اذه اذإف ، ةدابعلا
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 ىلع هب ىلاعت هللا نمي مظعأ يه اومعز امك ىلاعت هتيؤر تناك نإو -

 دجو ام بسح - نورفاكلاو نوقفانملا اهيف مهكراشي نأ غاس دقو ! نينمؤملا
 يهو : ةنجلا لوخد نم نوعنمي اذامل ب يرعش تيلف 6 - ةيؤرلا يتبثم لاوقأ نم
 . ١١9 اميعنو ةذل ةيؤرلا نم لقأ

 ةرظنلا هنه ةذل مهمرحي مث تاظحل هيلإ نورظني مهكرت : ليق نإ -

 . امغو ةرسح نودادزيف ٧ رانلا غ مهفنقب
 مهتليسع قوذتو اهتليسُع اوقوذي ىتح اليلق ةنجلا مهلخدي ال اذالل: لوقتف -

 ظيغأو مهب ىكنأ كلذف اهنم مهمرحي مث

 مهل ةافاكمو ں يرهاظلا مهمالسإل انمث أليق هنوري نيقفانملا نإ : ليق نإف -

 نيبو مهنيب زّيمي ىتحو ! رهاظلا مكح 2 مالسإللا ميلاعتل مهدايقنا ىلع
 . نيدحاجلا نيكرنتملا

 ةيورخألا ماكحألا 2 نيكرشملاو نيقفانملا نيب عمج ىلاعت هللا نإ : لوقتف -

 يِ َنيرِضاكلاَو َنيِقِفاَتُملا عماج ةللا نإ » ىلاعت هللا لوقي رانلا 2ِ دولخلا نم
 رافكلاو تامِفاتُملاو َنيِقِفاَتُمْلا هللا َدَعَو » هناحبس لوقيو 0 ٩ اعيمج َمَنََج

 ا ميقم باذع 7 هلل ١ مُمَتَعلَو مهبسح يه اهيف نيدل اح َمَتَهَج ران

 نيِكرنتُمل او تاَقِضاتُمناَو نيِقِضاَتُمْنا هللا َبتَحْيِل)ل ىل اعتو هناحبس لوقيو
 ى و م

   4 اميحر اروفحع هلل ان اكو ه ت اتيمؤُمل و نيِنِمؤُمل ١ ىلَع هلل ١ َبوُتَيَو ت اكرنتُمل و

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣؛٤؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نيئاظلا تاكرنتُملاو نيِكرنتُملاَو تاقضاتُملاو َنيِقِفاَتْسلا َبََحْيَو » لوقيو

 ميل دَعاو مْمَتَحَنَو مهيلع هللا بيضَعَو ءوسلا ةراد ميلع ءوسلا نظ هلاب
 ءيش خ ةلادعلا نم سيلف 6 تايآلا نم اهريغو اريصَم تءاسو مَتَهَج
 . ةيؤرلا 2 مهنيب قيرفتلا

 ك نوكيس ىلاعت هللا نأب : نولوقي اهيتبثمو ةيؤرلا يدقتعم ضعب نا ىلع

 لب ' هتيؤر نم اعيمج رانلا لهأ نكمتيف اذه ىلعو . ةعبارلا ةكردلا ب رانلا
 هاري الو نولاضلا نوكرنتملاو ‘ نودحاجلا رافكلا هاريف رمألا سكعني انه

 نم لفسألا كردلا نوقفانملاو . ةعبارلا ةرطنقلا 2 نوكيس هنأل ! نوقفانملا

 دجت نلو رائلا نيم لَضنسألا كزدلا يف َنيقِفاَتُملا نإ » ىلاعت هللا لاق 0 رانلا

 . « ريصت م

1 

 ٥ مهبتك يف ةيضابالا مالكو . حلاص ودود عم ىرخأ ةفقو :

 بتك نم هلقن ةنامأو ريكب نب حلاص خألا عم ىرخأ ةفقو فقن نحن اهو

 ے ائطخم ناك ولو } همهف بسح اهلوأتيو صوصنلا فرحُي ثيح ةيضابإلا

 فئاطلو اهتورذ غولب نع همهف رصق نإ ةيضابإلا لاوقألو هل امف ، اذه همهف

 .!!؟ اولوقي مل ام مهيلإ بسني ةيضابإلا ءاملعلو هل امو ؟اهيناعم

 ىلع ضرتعملا خألا اذه لعف نم ةريحلا هاشغتتو بجعلا هنخأيلت ناستإللا نإ

 : مهبتك نم صوصنتتا هفيرحتو مهيلإ لاوقألا هتبسنو 6 ةيضابإلا مالك

   ميظع تلعف اذإ كيلع راع هلتم يتأتو قلخ نع هتتالو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٢ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هلقن اصن " ةالصلا ز ضبقلاو عفرلا ةنس ٢ ثحب " 2 ريكب نب حلاص ركذ
 ثيح ! (ءثن) مناغ يبأل امالك هيف ركذ " يتاسارخلا متا يبأ ةتودم " نم

 2 ركذ ام ىلإ ريشأ نأ ةشقانملا هنه 2 يب ردجيو ..." : ريكب نب حلاص لوقي
 يضابإلا يناسارخلا مناغ يبأ ةمالعلا خيشلل "ىربكلا ةتودملا" 2 ددصلا اذه

 . اعيمج هللا مهمحر شيفطأ دمحم خيشلا اهححص يتلاو

 نعو : مناغ وبأ لوقي _رشاعلا رطسلا ‘ ٦٥ ةحفصلا نم لوألا ءزجلا يفف

 ةلبقلا يلصملا لبقتسي نأ ةنسلا نأ ! امهريغو رمع نباو صاقو يبأ نب ديعس

 الو هيلع ءيش الف كلذ يلصملا لعفي مل نإف ! اوركذ ام ةنسلاو ! هيفكي

 . ةلبقلا نع هفكب فلاخ الجر ىار هنأ دوعسم نبا نع ًاضيأ اوركذو . ةداعا
 . ةلبقلا امهب لبقتست ال ثيح كيدي هب تعجوا ارجح يدنع نأ ول : لاقو

 . خيشلا مالك ىمتنا

 رمأ ررقي 6 يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم وهو يتاسارخلا مناغ ابأ خيشلا نأ ىرتف

 نيب اماع نوكي داكي ننسلا قيبطت نإ ثيح : مارحإلا ةريبكت 2 نيديلا عقر

 اذهو ٧ ايموي ةسرامملا ننسلا هنه خ ريبك فالتخا كانه سيلو ، نيملسملا

 ةيمالسإلا ةيملعلا رضاوحلا نم مهيرقبو لي هللا لوسر دهعب مهدهع برقل

 ١". اهريغو دادغبو قشمدو ةفوكلاو ةرصبلا : لثم

 نيزاب فسوي نب ميهاربإ ذاتسألل " ةماهلا ةيفالخلا لئاسملاو ةالصلا " باتك نم اذه همالك تلقنت ١.

 دقو ٨ ريكب نب حلاص ودود بتاكلل " ةالصلا 2 ضبقلاو عفرلا ةنس ة ثحي " قاروا يدي 2 تعقو مث

 مناغ يبا ماملا مالك نم سانلا ىلع هسلدي ام الإ ةشقانملا قحتسي اديدج اهيف تدجو امو اهتارق
 انيدلو ، باتكلا اذه لالخ اهضعب ةشقانم مت ةلدا نم هركذ ام لكف 0 - ىلاعت هللا همحر - يناسارخلا

   . قفوملا هللاو - ىلاعت هللا ءاش نإ -ضبقلاو عفرلا غ هصصختس يذلا انباتك خ ةشقاتم ديزم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٤٦ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 - هنع هللا يضر _ مناغ وبأ مامإلا ركذ يذلا صنلا ىلإ انعجر ول نحنو

 . ةيضابإلا بتك نم لقنتلا 2 ريكب نب حلاص خألا ةنامأ ردق عيمجلل نابل

 عوجرلا نود هاوه بسح صوصنلا هليوأتو هعضاوم نع ملكلا هفيرحت ىدمو

 ميقي مث ى صنلا اذه ىزغمو ىنعم مهنم حضوتسيل ةيضابإلا ءاملع ىلا
 . كلذ دعب ءاش نإ ةجحلا مهيلع

 ٥ ةنودما"نم يتاسارخلا مناغ يبأ مامإلا مالك صت الكبرى"الجزءالأولص٦٥.

 مريتلا ز!مهزضاوربمذنل نمينوص عفداو رن رزلنبدزن ىدم
 هيزن االجرىلز هنا درشم !نعلا ٢ ثيرو )لئوا ؛وركمماملر /
 ذل هيلتنشاتسزرتارعت )!ردكدنشن اول لافزةليفلا نت

 ت : صرالاثإرءع - ءاغگرشابنا لحر لالظلا تلت

 ةنسلاه :.ني لتلوصلالم إ ننسلا ناةنسل !هن :ايهغور نباو صاقر إ ة :

 ت___زاروةراملالوديمله ؛سالفرزر اصلا لحن افأ ركذام
 لبثنسةلصحزنعوتازانعمجةلشم فللشميؤتاة الصلا

 ! ةلبقلا نع هفكب فلاخ الجر ىأر هنأ دوعسم نبا نع اوركذ " : ةتودملا صت ٠ ٠ !!

 ةلبقلا امهب لبقتست ال ثيح كيدي هب ثعجوأ ارجح يدنع نا ول : لاقو
 ‘ ضرألا هدوجس 2 هافك رشابت ال لجر ىلإ [ هللا ] رظني ال : لاق هنأ هنعو

 يلصملا لبقتسي نأ ةتسلا نأ ، امهريغو رمع نباو صاقو يبأ نبا ديعس نعو

 هيلع وهس الف كلذ يلصملا لعفي مل نإف اوركذ ام ةنسلاو ، هيفكب ةلبقلا

 . يناسارخلا مناغ يبأ مامإلا مالك ىمتنا """. ةداعإ الو

   ٦٥ ص ١ ج ىربكلا ةنودملا _ مناغ وبا ل



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ < ٢٤٧ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 : نبصتلا نيب ةتراقملاهجوأ ه

 اذهو يلصألا صنلا نع فيرحتو ميدقت هيف حلاص ودود هدروأ يذنا صنلا ١-

 تارابعلا ضعب ميدقت 2 نأل ؛لقانلا ةلادع طقسيو يملعلا لقنلا ةنامأ اني

 . بتاكلا هيلإ لصي نأ ديري يذلا ىتعملل ارييغت ضعب ىلع

 امهب ةلبقلا لابقتساو ضرألا ىلع نيفكلا عضو خ مناغ يبأ مامإلا مالك ٢-

 رشابت ال لجر ىلإ هللا رظني ال : لاق هنأ " : (دثن) دوعسم نبا نع لوقي هارت الأ

 نأ " : امهريغو رمع نباو صاقو يبأ نب ديعس نع ركذ مث !" ضرألا هافك
 هلوقب مهمالك ىلع قلع مث " هيفكب ةلبقلا يلصملا لبقتسي نأ ةنسلا

 . "... اوركذ ام ةنسلاو "

 الجر ىار هنا : (ةهن) دوعسم نبا يباحصلا نع منامغ وبأ مامإلا ركذ ٢-

 ال نمل اذه لاقي لهف (فلاخ) هلوق ىلإ رظناق ٨ "...ةلبقلا نع هفكب فلاخ

 .!!؟ ةلبقلا نع كفكب تفلاخ هل لاقي عفري ال نَم له . هيدي عفري

 مارحإلا ةريبكت غ نيديلا عفررمأ ررقي مناغ ابآ مامإلا نأ حلاص ودود ركذ ٤-

 ملعن انه نمو ..." : رطسأ دعب " لاكشتسا " ناونع تحت اذه هتحب 2 لوقيو

 خيشلا لثم عفرلاب لوقي نم هيف دجتف هريغ نع نشي ال يضابإلا بهذملا نأ

 . مامإلا قح 2 هئاعدا خلإ "... لوقي ال نم هيف دجتو . يناسارخلا مناغ يبأ
 مامإلا ىلإ بسنت ىتح هيلع تدمتعا يذلا ظفللا وه ام : حئاص خألا لاسنلق

 مارحإلا ةريبكت دنع عقرلا رمأ ررقي هنأ - ىرثلا تحت نآلا وهو - مناغ يبأ

 وأ (ةلبقلا نع هفكب فلاخ) هلوق نم له ؟ ةصاخ ةفصب عضوملا اذه تركذو

 نأ ةنسلا) وأ (ضرألا هدوجس 2 هافك رشابت ال) وأ (ةلبقلا امهب لبقتست ال)

   ؟ (اوركذ ام ةنسلا) وأ (هيفكب ةلبقلا يلصملا لبقتسي

  



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٤٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 هررقي هنأب مارحإلا ةريبكت دنع عفرلا عضوم تصصخ فيك كنم بجعلاو

 مهئاهقفو ةيضابإلا ةمئأ نم مامإلا نأ كملع عم ! يضابإلا مناغ وبأ مامإلا

 . اقلطم ةالصلا خ عفرلا ةيعورشم مدع مهتملك فلتخت مل ةيضابإلاو
 دعوت هنأ سلدنألا ريمأ نع ركذي " بيطلا حقت " بحاص اندجو نحنو

 مدع % كريغ ىلع الو كيلع اهب جتحن ملو 0 ةالصلا 2 عفر نم دي عطقب

 هصقلا هنه 2 ينعملا عفرلا انه نأ انملعل } هتمرحب لوقلا وأ عفرلا ةيعورشم

 لخاد عقرلا مدعب نيلئاقلا - فانحألا بهذم ىلع ةالصلا لخاد عفرلا وه

 امك سيلو - طقف مارحإلا ةريبكت دنع عقرلا مهدنع عفرلا امنإو ةالصلا

 نأ : ىنعملاب " ةالصلا غ ضبقلاو عفرلا ةنس ثحب " غ ريكب نب حلاص لوقي

 مامإلا بهذم ىلع نييسلدنألا نأل مارحإلا ةريبكت دنع هيدي عفر نم 2 كلذ

 عفري ال-كلام مامإلا يأ - هعابتأ نم دحأ كانه سيلو " هلوق امأو . كلام

 . عضوملا اذه 2 سيل هباوجف ." مارحإلا ةريبكت دنع هيدي

 ضعب هركذ نإو هريغو " بيطلا حفت " بحاص هركذ يذلا لوقلا اذهو

 عقرلا هب ديري ال هدروأ نم نث هدرون مل اننأ الإ هنع القن هريغ هعباتو انئاملع

 . قلطملا

 2 (عفري ) وأ (عفر) ةملك اهلبق (هيفك ) وأ (هفك) ةظفل دجت امدنع لهف

 .!ال صيحمت نود احرف كلتب ريطت ! ةيضابإلا ةمئأ صوصن نم صت

 يذلا مالكلا اذه مناغ وبأ مامإلا ركذ نيأ : ريكي نب حلاص خألا لاست-٥

 وه ام مامإلا ىنإ تبست مث 6 ديرت ام بسح هتلوأو ترخآو هيف تمدقو - هتلقن

 ك له ؟" ىربكلا ةتودملا " 2 هركذ باب يأ 2 - قح هجو ريغب - هنم ءيرب

   . ٩ دوجسلا باب 2 وأ ؟ مارحإلا ةريبكت باب



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣٤٩ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 سيلو 6 دوجسلاو عوكرلا باب خ مالكلا اذه ركذ مناغ ابأ مامإلا نأ ظحالن

 .))؟ يعاولا ئراقلل مهولا يرسي اذه دعب فيكف ، مارحإلا ةريبكت باب

 دنع نيديلا عقر ةمرح خ ءاملعلا لاوقأ ىلع فقوو ثحاب ماق ول تيأرأ

 عفر نم) وا (نيديلا عقرزوجي ال) الثم نولوقي مهدجو . هنع يهنملا ميلستلا
 ! تارابعلا نم اههابشأ وأ ...(هنع يهنم نيديلا عقر) وأ (هتالص تدسف هيدي

 حتف " 2 وأ 0 ربلا دبع نبال "راكذتسالا " وأ " ديهمتلا " إ الثم اهدجوو

 . يوونلل " ملسم حيحص حرش " وأ رجح نبال " يرابلا
 لوقي يوونلا وا رجح نبا ظفاحلا وأ ربلا دبع نبا نإ : لوقي نأ هل غوسي لهف

 : هقح 2 لاقي نأ نم لقأ الف .)))) همالك صن اذهو ! نيديلا عفر ةمرحب

 مهفأ كنم هنأ الهج بسحيف الهاج مهفت نأ ءاتع ناو
 لئاسملاو ةالصلا " هباتك 2 هبن نيزاب فسوي نب ميهاربإ ذاتسألا نأ ىلع

 . ريكب نب حلاص اهطقس يتلا ةطقسلا هذه ىلع " ةماهلا ةيفالخلا

 لالخ نم , ةيضابإلا ةمئأ ىلع ءارتفالا نم ردقلا اذهب حلاص ودود فتكي ملو

 . مهيلع يرتفي نأ لبق لأسي هتيلو 6 مهبتك خ ملعلا لهأ لاوقأل همهف ءوس

 " ةالصلا خ ضبقلاو عق رلا ةنس خ ثحب " حلاص ودود ثحب آ تدجو دقف

 نع ثدحت امدنع هتدجو : مايلا هذه هنم ةيقرو ةخست ىلع تلصح يذلا

 نتس نم تالث " : هيف ءاج يذلا - امهنع هللا يضر _- سابع نبا ثيدح

 يذلاو " لامشلا ىلع نيميلا عضوو روحسلا ريخأتو رطفلا ليجعت نيلسرملا

 همحر- مناغ يبأ مامإلا ىلإ امالك حثاص ودود بستني . اقباس هتشقانم تمت

   . بطقلا مامإلا ىلإ اًبقعت بسني انكو ٧ " ىربكلا ةتودحلا " 2 _ ىلاعت هللا



  

 , ` نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ٢ه. » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 'مرك - يلع ريسفت ىلإ راشأ امدعب اذه هثحب خ ريكب نب حلاص ودود لوقي
 . لامشلا ىلع نيميلا عضوب ؟ زَحناَو كبرل لصف ىلاعت هلوق - ههجو هللا

 ;} يضابإلا بهذملا اهنع نشي ال ةنسلا هذهو ... ": مالك دعب حلاص ودود لاق

 ىربكلا هتنودم 2 لوقي يضابإلا يناسارخلا مناغ ابأ ةمالعلا خيشلا نأ اذإ

 !باب لوألا ءزجلا ة . هنلا همحر ةمئألا بطق اهققحو اهحرشو اهبتر يتلا

 : لوقي هنع ( ضر ) بلاط يبأ نب يلع نأ ، ١٠ رطسلا ٢١٣ ص راطفإلا

 ,نيميلاب تخألاو روحسلا ريخأتو راطفإلا ليجعت : ءايبنألا قالخأ نم ةثالث "

 خيشلا بترملا بقعو 7 مناغ يبأ خيشلا مالك ىمتنا ." ةالصلا 2 لامشلا ىلع

 ىنميلاب ذخأ نم ةالص ضتقتنتت ال : الئاق ثيدحلا اذه ىلع شيفطأ دمحم

 مامإلا لعف نإ مومأملا ةالص ضقتنت الو ، اندنع حصي مل هنأ ولو لامشلا ىلع

 . حلاص ودود مالك ىمتنا ".... خيشلا مالك ىهتنا . كلذ

 حضافلا هلهجو } قولخملا اذه ةأرج نم بجعلاب باصيل ناسنإلا نإ : لوقأ 4

 ةيضابإلا ىلع ءارتفالا هدمعتو -٠ اًيفرح بتكلا نم لقنتلا-رومألا لقأ 2 ىتح

 هسيلدتب ءايحألا للضيل ، قح هجو ريغب تاومألا مهئاملع ىلإ لاوقألا ةبسنب

 . ناعتسملا ىلاعت هللاو ں مهئاملع مالك فيرحتو مهيلع

 اهححص يتلا يناسارخلا مناغ يبأ مامإلت " ىربكلا ةتودحلا " ىلإ عوجرلابو

 : ةيتآلا طاقنلا صالختسا نكمي . - ىلاعت هللا امهمحر - بطقلا مامإلا

 دجن ملف حلاص ودود ركذ امك ٢١٣ ص لوألا ءزجلا " ةتودحلا " ىلإ انعجر ١-

 . تاقحلملا 2 اهتروص نودجتسو ، نيمامإلا مالك نم هلقن امو هلاق ام اركذ

 هنأ حلاص ودود نم رهاظلاو ‘ تاعبط تالت انه اندنع " ىربكلا ةتودحلا ٢-"

  

   هحفصلا تقفاو يتلا يهو ، ديلا طخب يه يتلا ةيرجحلا ةعبطلا نم لقني



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢١ » بارطضا اف نيبملا البلا

 ٢١٣( ص) ةحفصلا هذه ىلإ عوجرلا دنع نكلو 6 ( ٦٥ ص) اقباس اهركذ يتلا

 . هل ركذ ال لب 6 هلقن ام دجت مل

 موصلا باتك ىلإ تعجر ! راطفإلا باب 2 مالكلا اذه نأ حلاص ودود ركذ ٢-

 2 ثيدحلا اذه ركذ ثدجوف 6 ٢٧٧ ص هتيادب ثدجوق " ىربكلا ةتودملا "

 : مالكلا صن اذهو ٢٨٧ ةحفص

 ءاكنا - آ . 6ا۔- ۔ سب وعيو نعيرحح رد صعببسب

 هموص ماميتفح نم ناتلصخ جروملاوبإتاق د رخ ©هههدود

 بيلملا ننس نمننالاأن ذادكلب الاق ةبذككاوةربجل ١ اهداقتنا

 ةم السدل!ةل اشاع لملاب خال ابر سلاريخ 77

 لجترللونتان ارمع دريل الواتشن كنل دنه تي اتنم

ب ناوةالصلا) ثكرشيمللعضخعل !دس .فاحب نا
 ردنزادزا ١ بحا الد

 ِ ےهلترتولاغنسنا ١هاتنآةمانت ةالصلاف كربل رسيلاإعزتمل ابررثعاو

 !اقوموصلافىجعانمعها ( .دد ثيرلا بيرزلا اق انيل ١ ابح ١
 َدخأن ٧٨

 هموص هل مت امهظفح نم ناتلصخ : جرؤملا وبأ لاق " : مناغ وبأ مامإلا لوقي

 نتس نم ةثالث نأ كغلبأ : لاق ! ةبذكلاو ةبيغلا امهو 3 ىلاعت هنلا ءاش نإ

 ك لامشلا ىلع نيميلاب ذخألاو روحسلا ريخأتو راطفإلا ليجعت نيملسملا
 انأ ريغ ! هبيعن اللو ائيش كلذ نم ركتتسنت ملو كلذ انتغلب دق : لاق 0 ةالصلا

 بح امهيلدي ناو ةالصلا 2 ىرسيلا ىلع ىنميلا هديب دمتعي نأ لجرلل هركن

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمات ةالصلاف ىرسيلا ىلع ىتميلاب دمتعاو لعق ناو : يلا

 : لاقو 6 موصلا 2 ىيحي انمع هاور ثيدحلا : بترملا لاق . انيلإ بحأ هكرتو

 ١". ىهتنا . لامشلا ىلع نيميلا ذخأب نخأن ال

١ 
     ج ىربكل ةنودملا _ يناسارخلا ١ ص ٦٢٨٧-٢٧٨٨



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٢ » بارطضا اق نيبملا البلا

 ليجعت وه هركتتست ال يذلا ءيشلا . " ائيش كلذ نم ركنتسن مل": هلوق <

 لوقلا اذه بقعت مث : امهب ةحيحصلا ةتسلا دورول ى روحسلا ريخأتو روطفلا

 ىلع ىتميلا هديب دمتعي نأ لجرلل هركن انأ ريغ " هلوقب راكنتسالا مدعب

 . بهذملا لوق وهو "يلإ بحأ امهيلدي نإو ةالصلا خ ىرسيلا
 هللا ءاش نإ ةمات ةالصلاف ىرسيلا ىلع ىنميلاب دمتعاو لعف نإو " : هلوق 4

 بحا هكرتو " : هلوقب لوقلا اذه بقعت مث 0 انريغ بهذم ىلع يأ " ىلاعت

 . اندنع هتوبث مدعل ةيضابإلارشاعم انيلإ بحأ " انيلا

 ! موصلا 2 ىيحي انمع هاور ثيدحلا " :- بطقلا انديس يأ - بترملا لاق هه

 هركذ يذلا قيلعتلا اذه نيأف ٨ " لامشلا ىلع نيميلا ذخأب ذخأن ال : لاقو

 هريسفت ك بطقلا مالك ىلإ حلاص ودود عجر ول لب 6 هتحب ج حلاص ودود

 . مامإلا اذه قح 2 هلاق ام لاق امل ةيآلا هذه ريسفت 2 " ريسضتلا ريسيت "

 نب يلع ثيدحب لوقي هنأ يناسارخلا مناغ يبأ مامإلا ىلإ حلاص ودود بسن ٤-

 قباس عضوم خ صن مامإلا لب ! مامإلا نع أدبأ حيحص ريغ اذهو ى بلاط يبا

 : هصن ام " ىربكلا ةتودملا " 2

 . انلوق نم كلذ سيلئو ٠ لامشلتا ىلع نيميلاب ذخألا مهضعب لاقو "

 ف ىلاعت هلل ةبهرلاو ةبغرناو رصبلا ضغو ثبعلا كرتو عوضخلاو عوشخلاو
 .")". كلذ نم ظفحتي نأ يغبني هسفن كف

 >١٦چ حب

 7- 3 اح هن ةمحرلاو ةخضخركاو رمرصيئ ١ صغعروتبحكإ ( کرتو :و عوضخلا _عوتنفلو نيوق كد سيلو لايشلللعزيميلاب تخدل ¡ ميضعب لاكو
 ةالصتاطبركح اب 6 کك د نم هطحي . ب] عبني هضحن ف

  

 ء ؟ س . ٠, _ [ ١ م ى 1 ,7 _ . ؟

   ١٦٧ ص ١ ج ىربكلا ةتودملا - يناسرخلا """



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ٣٠٣ { بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : بطقلامامالا مالكو . حلاص ودود عم ةفقو ه

 بتك عم لماعتلا خ هتفرعم مدع ىلع ليلدتلا ريكب نب حلاص فتكي مل
 ناهبن يبأ نبا حيشلا مالك نم هلوأتو هركذ ام لالخ نم مهلاوقأو ةيضابإلا

 ىلع للدي نأ ىلإ رمألا هب غلب ىتح . - ىلاعت هللا امهمحر - مناغ يبأ مامإلاو
 اذه نم رهاظلاف 6 -ىلاعت هللا همحر - ةمئألا بطق مامإلا بتك نم كلذ

 . ةنراقملا هقف 2 ةصاخ يه امك ءاملعلا لاوقأ مهف ىلع هتردقم مدع خألا

 . (;ثذ) بطقلا انديس مالك هب بقعت امم كلذ نيبأس امك

 بهذلا " 2 ةمالعلا خيشلا دروأ دقلو " : اذه هتحب خ لجرلا اذه لوقي4

 : يلي ام ١١٤١ ص " صلاخلا

 دنع وأ 6 هدعب وأ مارحإلا عم نيديلا عفرب حيحصلا ىلع ةالصلا تدسفو

 عفرلا ثيداحأو . لامشلا ىلع نيميلاب ذخألاو نيمأتلايو عفرلا وأ ضفخلا
 مهوتي ىتح هدعيو نيعباتلا نامز 2 اهعضو رتكو . ةعوضوم تخألا ةدايزو

 ٧'. لاوقأ كلذ لك ة تحص وأ .اهعضو مدع

 نمز 2 اهعضو رثك " لمأتو 6 !)ا" تحص وأ " لمأت : لاقف حلاص ودود قلع 4

 نيعباتلا " ١١ .

 ال عجرملا لصا نم صنلا تلقن دقو ( يعم يتلا ةعبطلا بسح ) ١٦٦١ ص صلاخلا بهذلا - شيفطأ 0

 نم مدقت اميف لقنلا خ هتناما مدع هنع تبث دقو ں صنلا هفيرحت نمآ ال ينأل ريكب نب حلاص قاروا نم
     . ناعتسملا ىلاعت هللاو : صوصنلا



  

 ١ نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣ء! » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 ا :صصختلا ةشقانم ه

 يتلا ةعبطلا بسح وه بطقلا مامإلا باتك نم هتركذ يذلا صتلا اذه-١

 بسح- هثحب ك صنلا اذه لقن امدنع ريكب نب حلاص ركذي ملو ، يعم

 .لوق اهنم فورحلا ضعب 2 ريغو } تارابعلا ضعب - يدي نيب يتلا قاروألا

   ثيداحأو " بطقلا لوقو . " نيمأتلا وأ " حلاص ركذ " نيمأتلابو " بطقلا
 ؛" ةعوضوم عفرلا ثيداحأو " حلاص ركذ " ةعوضوم ذخألا ةدايزو عقرلا

 ,نامز 2 " بطقلا لوقو 6 لوقنملا صنلا نم " ذخألا ةدايزو " ةرابع طقسأف

 . وه امك صنلا لقني ملف " نيعباتلا نمز خ " حلاص ركذ " نيعباتلا

 لقن 2 هتنامأ مدع ةمهت ديزي الف لقنلا اذه ريكب نب حلاص نع تبث نإف

 | . ًاتابثو اججات الا صوصنلا

 بهذملا لوق يكحي " خلإ... حيحصلا ىلع ةالصلا تدسف " : بطقلا لوق ٢-

 ث هيدي عقر نم ةالص داسف ىلع هئاملع ةملك تقبطأ يذلا يضابإلا

  
 هلوقب لوقلا اذه بقعت دقو فيك . ةالصلا ءانتأ وأ مارحإلا دنع ةالصلا

 . "ةعوضوم ) ضبقلا يأ ) ذخألا ةدايزو عقرلا ثيداحأو "

 عقرب يأ ) كلذ لك 2 ةالصلا تحص يأ " تحص وأ " : بطقلا لوق ٣-

 ذخألاو نيمأتلايو عفرلا وأ ضفخلا دنع وأ هدعب وأ مارحإلا عم نيديلا
 باتك نأل انريغ دنع كلذ لكب تحص هاتعم امنإ 6 ( لامشلا ىلع نيميلاب

 ةيميداكألا تاحلطصملا بسح ةنراقم هقف باتك " صلاخلا بهذلا "

 ةفاكب اهتنراقمو دحاولا بهذملا 2 لاوقألاو ةلأسملا ركذ ىتعمب . ةتيدحلا

 / تحص وأ " بطتلا لوق نأ قذاحلا ئراقلا روصتي لهف . ىرخألا بهاذملا
١ , 

   ؛ اندنع كلذب لاق نم ةمت نأ ىلإ ةراشإ وأ ‘ بهذملا 2 نات لوق " كلذ لك
_ 



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ « ٢هه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ميقسلا مهفلا ىلع ىتح لب - مهتقراشمو مهتبراغم - ةيضابإلا رشاعم
 - مامإلا اشاحو - عفرلاب لوقي مناغ ابأ مامإلا نأ ريكب نب حلاص هركذ يذلا

 " كلذ لك خ تحص وأ " مناغ ابأ مامإلا ينعي ناك نإ بطقلا لوقي الف

 لوقي مناغ وبأ مامإلا لهف ب كلذ لبق ركذ ام لك يأ " كلذ لك " ىنعمو

 . ))) كلذ لكب

 فرحملا ةيضابإلا بتكل عبتتملا -ريكب نب حلاص - لجرلا انه نم هابجعاوو
 قفتملا لوصأل مهافلا ريغ ! مهتارابع يناعمل كردملا ريغ . مهئاملع لاوقأل

 . مههقف نم هيف فلتخملاو هيلع

 يذلا " عرفلاو لصألا لماش " 2 - ىلاعت هللا همحر - بطقلا لوق يسن

 . ةلطاب تاليوأت نم انه هانب ام لك ىلع يضقي

 انم نيديلا عقرب'"ألئاق الو : - هنع ىلاعت هللا يضر - بطقلا انديس لوقي

 عورشلا لبق امهادحإ وا امهعفر نمف ! مارحإلا دنع ةيضابألا'"ةيراغملا رشعم

 تحصو اهنم مارحإلا نأ ىلع ءانب تدسف غارفلا لبق وأ هتالص تحص اهيف

 ."" ها "" تدسف غارفلا دعب وأ اهنم سيل هنأ ىلع ءانب

 ١ ةينامعلا ثارتلا ةرازو ةعبط خ اذكه ٧ لئاق الو : باوصلاو 6 يعبطم اطخ هلعلو .

 مارحإلا لبق عفر نميف - هنع ىلاعت هللا يضر - بطقلا انديس لوق اماو 6 اضيا ةقراشملاو : تلق "
 ىلاعت هللاو مارحإلا لبق نيديلا كيرحت هرضي القدعب ةالصلا 2 لخدي مل هنأل " هتالص تحص "

 .( كلذت هبتتيلف ) ملعا

    ٦٢ ص ٢ج عرفلاو لصألا لماش - شيفطا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 ؛ مهنم يمخللا هاكح امك ةيكلاملا ضعيو نحت انلق دقو ..." : اضيأ لوقيو

 عم هب ةالصلا ضقنب انلقو ، هدعب ىلوأو . ريبكتلا عم مارح يديألا عفر ناب

 .'> ها " ةضقان ريغ ةعدبف هلبق امأو 6 هدعب وأ مارحإلا

 مدع مهوتي ىتح هدعبو نيعباتلا نامز خ اهحضو رثكو " : بطقلا لوق ٤-
 اليلد خيشلا ركذي ملو : ًالئاق " هثحب " خ ريكب نب حلاص هبقعت . ." اهعضو
 ... هلوقملا هذه ريربتل ادحاو

 إنيديلا عفر تبثي مل..." : ديز نب رباج مامإلا نع " لماشلا " 2 بطقلا لاق

 مهآرلو مهنع هاورل () هنع حص ولو 6 عقر الو ضفخ خ الو مارحإلا 2 هدنع

 رمألا ناك اذإو . اندنع وه امك اتموق دتع ةقث ديز نب رباجو . هنولعفي

 ةدايز هنأل برقأ عنملا ىلإ امهعفر ناك نيديلا عفر 2 دنسلا حصي ملو 6 اذكه
 .ا" ".ةالصلا 2 نوكسلل فانمو ! ةالصلا 2 لمع

 هلعفل اتباث ارمأ الثم ريبكتلا دنع ديلا عقر ناك ولو ....." : اضيا لوقيو

 دقو } دحا هركني ال اروهشم ارمأ ناكلو ! نوعباتلاو ةباحصلاو رمعو ركب وبأ
 .'"7 ها "... همرح اضعبو ههرك انموق ضعب نأ تملع

 . !)) حلاص ودود مالك نم اذه نياف

 اهنأل انحرش قباسك " ةضقات ريغ ةعدبف هلبق اماو " : هلوق ١٥٩٤/ ص١ج ةنامضلا ءافو - شيفطا ١ .اب ,. . ١. ۔ . - =-( ... : ه ٨1

 . ملعا ىناعت هللاو ةثداح اهنأل ةعدب هلوقو 0 مارحإلا لبق

 ٦٥ ص ٢ج عرقلاو لصخلا لماش _ شيفطأ !

 ٦١٦ ص ٦ ج عرقلاو لصا لماش - شيفطا ."
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣ه۔ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ةقيقحلانع ثحاب لكل ةمهم ةظحالم ه

 فورعملاب رمألا 4 اعيمج سانلا ىلعو انيلع يعرشلا بجاولا همتحي امم هنإ

 لالخ نم : نيملسملاب ةقرق دارا نم لك نم ريذحتلاو ‘ ركتملا نع يهنلاو

 .اهعضاوم نع اهليوأتب وأ مهصوصنو مهلاوقأ فيرحتب : مهتيب نتفلا جيجأت

 لماعتلا 2 ريكب نب حلاص خألا هكلس يذلا جهنملل قيقدلا انعبتت لالخ نمق

 بسنيو ٧ لاوقألاو صوصنلا فرحي فيكو ٧ مهلاوقأو ةيضابإلا بتك عم

 دعقمو قح راد 2 نآلا مهو ! لاوقألا نم هولوقي مل ام ةيضابإلا ءاملع ىلا

 .ردتقم كيلم دنع قدص

 { يصورخلا ناهبن يبأ نبا رصان مامإلا مالك صنت عم هلماعت لالخ نمق

 -هللا مهمحر-ةمئألا بطق مامإلا مالكو .يناسارخلا مناغ يبأ مامإلا مالكو

 % ناشلا وه اذكهو ، لاوقألا ةبسنو ى صوصنلا لقن خ هتنامأ مدع نيبت

 . - هاقاعو ىلاعت هللا هظفح _ يبونقلا ثدحملا مامإلا عم هلماعت

 ام ىلع دامتعالا نم رذحلا هثاحبأ وأ هبتك نم لقني نمم وجرنف اذه ىلعو
 يهو ، هيق ةلصخلا هذه دوجول } نيملسملا ىلإ لاوقأ نم هبسنيو هلقني

 . قيقحتلا 2 هتيقادصمو : لقنتلا 2 هتلادعل ةطقسم

 هبستو ‘ صوصنلا لقن 2 هتنامأ ىدم متيارو انيار امدعب الإ كلذ لقأ ملو

 نايسنلاو مهولاب لاقيف ةدحاو ةرم 2 كلذ سيلو 0 ءاملعلا ىلإ لاوقألا

 . كلذل دمعتملا هنأ ىلع لدي امم انيأر امك ةرم نم رتكأ وه لب : ةلققلاو

 هذهو . هريغ هنع هركذ امم هب قحا هنيمي هتبتك امب ناستإلا ىلع مكحلاو

   "ةالصلا خ ضبقلاو عقرلا ةنس ثحب " 2 هسفنب ريكب نب حلاص اهررق ةدعاق

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ٢ه٨ » بارطضا اف نيبملا غالبلا
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 ,هسفن نع ناسنإلا هبتك ام نأ ركذلاب ريدجلاو " : لمات ةفقو 2 لوقي ثيح

 اذإ هنأ امك ؛ هيق بير ال يقطنم مالك اذهو 6 نورخآلا هيلع هبتك امم قثوأ

 ربخل ايفانم درق كتع هلقن ربخلا سفنو 4 الثم اربخ ةعامج كنع تلقن

 . ها ""... درفنا ربخ نع ةعامجلا ربخ حجري يملعلا قطنملا نإف . ةعامجلا

 -معزي امك -زايتماب ةيملعلاو ةيملعلا هتاحورطأو هشاقنل يعبتت لالخ نمق

 : يتاي ام نيبت
 ك ثيدحلل هلهأت ال . ةياغلل ةليلق ثيدحلا مولعب حلاص ودود ةفرعم نأ ١-

 . طقف روشقلا الإ هنع فرعي ال ملع

 مهف نسحي الو ، مهمالكو ملعلا لهأ بتك ءارقتسا نسحي ال هارأ ٢-

 . هريغ دنع احضاو ناك ام هيلع لكشي هارت اذل ب صوصنلا

 . هدقتني نأ لبق هدقتني يذلا بهذملل ةيملعلا لوصألا فرعي ال -

 ,ةيبلسلا هتفرعم راهظإ لواحي هارت ثيدحلا ملعب هتفرعم فعض عم -

 . هشاقت لالخ نم ةاجزملا هتعاضبو

 . هل ولحي امك مهمالكو ءاملعلا صوصن فرحُي -ه

 ال ام اهنم لقني نأ لبق مهبتك تانونكم نع ةيضابإلا حلاص ودود لأس الهف

 اعيطتسي ال ام مهف 2 لقعلا كو اهسفنب بتكلا ةءارق تسيلف } همهفي
 : قيقحت ىندأ نود هريغ ىلع مكحلا ءرملا لوخي ام هكاردإ

 مولعلا كاردإل مهف اح يدهت بتكلا نأ رمغلا نظي
 ا .. ميهفلا لقع تريخ ضماوغ اهيف نأب لوهجلا يردي امو
 | ميقتسملا طارصلا نع تللض خيش ريغب مولعلا تمر اذإ

) 

  
| 

  

 .لمات ةفقو : ةرقف -( قاروا ةدع - عوبطم ريغ ) ةالصلا خ ضبقلاو عفرلا ةنس ثحب -حلاص ودود `"

_ 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ٢ه١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نا لبق صوصنلل لجرلا اذه لقنل نطفتي نأ اقح فصنملا ثحابلا ىلعف
 صنلاب ايفرح اهلقنأ ) الثم اهلبق هلوقب رتغي الو 6 هتاباتك خ اهيلع دمتعي
 اههباش ام وأ ( دحاولا فرحلاب هلقنا ) لاق وأ ( افذاق وأ ابذاك نوكأ ال ىتح

 . لاوقألا نم

 ثحاب لكل ماع وه لب ' رطقلا كاذ خ ةيضابإلل اصاخ سيل ريذحتلا اذهو
 بهذم نم ولو ! نيملسملا لاوقأ 2 هيقتيو ىناعت هللا ىشخي 6 ةقيقحلا نع
 ث ناسنإلا عقي ال ىتح لجرلا اذه تالوقن نم رذحلا رذحلاف ‘ لجرلا اذه

 . قثوت ريغ نم هثاحبأو هبتك نم لقنت نإ ٧ اهب هل لبق ال تابطم

 نم ظفحلاو ٧ داشرلاو دشرلا ةيمالسإلا ةمألا يفقتملو انل ىلاعت هللا لأسنو

 . داسفلا

  



  

7 
 ١ نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٦٠ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 هخيشو ريكب نب حلاص اهركذ يتلا سيلدتلاب مهتلاو صاقنتسالا تارابع : ةنمانلا ةطقنلا

 : ينيطنسقلا

 اهدجيل } ينيطتسقلا خيشلا دودرو ريكب نب حلاص خألا ةلاسرل عبتتملا نإ

 اهتقيقح ىلع اهاري امو 6 زمللاو نعطلاو صاقنتسالا تارابعو مهتلاب ةئيلم

 امو 6 امهمالكل انشاقت لالخ كلذ انيب امك اهفالخب قحلا نأ نيبتي
 فذقلاو نعطلل ضيراقم امهتتسلا ادرج دقف .مظعأ امهتارابع نم هانكرت

 اهدجن ملف ىواعدلا هنه ىلع اتفقو دقو ، سانلا ىلع سيبلتلاو سيلدتلاب

 هللا دابع ج كلذ الختسا قح يأبف 4 انايع متيار امك امهيلع قبطنت الإ

 نم موق خنس ان اونمآ نيلا اهيأ اي » : ىلاعت هلا لوق نم امه نيأ 6 ىلاعت

 .7 اريخ كن ن 1 ىسع ء اَسَت نم ءاَسِت او مهنم ارَْخ اووكي ن 1 ىسع موق
 م ٥ ٥

 نمو ن امي !ن ١ دعب ُةوُسمل ١ مُس) الا سني + باقلألاب اوري انت و هكسمت ١ اوُزملَت انو
 - 4 / ٥ 2 م ه

 نظلا م اريِثَك اوبنتجا اونَمآ نيزنا اميأ اَي نوُملاظلا مه كينؤأف بشي مل

 نآ مكدَحا ُبحُيَأ ًاضَْب مكضَب بخي بتخَي انو اوُسَسَجت انو مثإ رظلا ضب نإ

 تارجحلا ةروس) ميحر باوت هللا نإ ةللا اوقَتاَو ُهوُمْثنهركف اتْيَم هيخأ مخل لكأي

 .( :١١- ١٢

 ث وأ يبونقلنا خيشلا قح خ اهالاق يتلا تارابعلا لك نإ لوقن كلذ عمو

 ناهبن يبأ نب رصان خيشلا ينايرلا ملعلا قح ج وأ ! نيزاب ميهاربإ خألا قح

 , ادبأ مهرضي نل كتنذ نإف ! ةيضابإلا 2 هنولوقي ام لك وأ ‘ يصورخلا

 هللا دنع هقحتسي امب هسفت ىلع ىدانو ، هسفت ىذآ مهيف ملكت نَم امنإو

   : لئاقلا لوق هيق قدصو : هقلخ دنعو ىلاعت



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٦١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي مله اهعلقيل أموي ةرخص حطانك
 : لئاقلا لوقو

 لبجلا ىلع قفشت ال سأرلاىلع قفشأ هملكيل يناعلا لبجلا حطاناي

 ترتوتو
 : سٹانم نودب ةنسلا لهأل ثي دحلا ملع ركح : ةعساتلا ةطقنلا

 عيطتسي ملو 6 ةنسلا لهأ ملع وه ميظعلا ملعلا اذهو ": ريكب نب حلاص لوقي
 ٧"'. " نآثا دح ىلإ دحأ هيف مهسخاني نأ

 هدرجتو ! هطبضو هتقد 2 _نييبرفلا ىتح لهذأ ثيدحلا ملعق " : اضي أ لاقو

 ".لاقي امكفةيواعم نم يلع نيأو ؟ ايرثلا نم ىرثلا نياف :هطورش ةناتمو

 ارق اله ٨ ىلتي انآرق ناك ول امك هؤرقي امل ملسي ناسنإل لوقأ ام يردأ ال

 جهنم نبي ةنراقم ةءارق ثيدحلا ملع أرق اله . بقات ةءارق حلطصملا ملع

 : ادحاو الاؤس هلأستلو ؟ دعاوقلا هنه اوغاص يذلا نيرخأتملاو نيمدقتملا

 نوكيل 0 نورخاتملا هعضو يذلا ( حلطصملا ملع ) ثيدحلا ملع لهات له

 ٩١ نومدقتملا اهاور يتلا تاياورلا دقنل وأ . ةنسلا ةيقنتل ةحجات ةليسو

 ينتعي نأ ملعلا بلاطل يغبني يتلا مولعلا لجأ نم وه ةنسلا ملع نأ كش ال

 ةفاصحو : همهف ج ةكلم ىلاعت هللا هاتآ نم ىلع انايحأ ابجاو نوكي لب ى اهب

 ةلمح نم نيمدقتملا نيعم نم لهني امدعب 6 هتريصب 2 ةبقات ةرظنو : هيار

, ١` 

 ٢ ص ضارتعالا ةناسر `“
 ٢٠

   ٣٥ ص ضارتعالا ةلاسر `

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هيفيكو ٨ مهتاحلطصم ربسيو ‘ مهسرادم 2 ىبرتيو ، يوبنلا ثيدحلا

 ةيسح ةكلم هيدل دلوتتف ، (ًادر وأ الوبق ) مهيلإ ةدراولا تاياورلا عم مهلماعت

 اوشياع نيذلا نيمدقتملا جهانم ةفرعم لالخ نم 6 يوبتلا ثيدحلا يقلت

 ةعنصلا لهأ مهف ، اهيف للعلا نطاوم اوربخو اهوقتصو 0 تاياورلا دهع

 . مألا تاياورلا يقلت دهع ضارقنا دعبو ! مهدعاوقو مهيأر ىلإ مكتحملا
 نالق انثدح : نالف انثدح) : ليق ىتح : تاياورلا 2 ديناسألاو دوهعلا تلاطو

 . اذكهو (...نالف نع نالق انثدح ب

 ناهذأ ىلإ ثيدحلا لوصأ ملع برقت دعاوقو طباوض اوعضوو نورخأتملا ءاج
 اليلعتو احيحصت ثيداحألا عم لماعتلا 2 فلسلا ةقيرطب مهفرعتلا بالطلا

 هذه تحرش مث دعاوق خ نيرخأتملا ضعب داهتجاب ثيدحلا ملع كبسو

 ام أشنف ، تافاضإ اهيلإ فيضي لكو 8 تديزو اهحرش خ بنطاو دعاوقلا

 بناجلا اذهب ىنتعا نم لوأ ناكو (ثيدحلا حلطصم ملع) مويلا هيلع قلطي

 ثدحملا " هباتك ة (ه ٣٦٠ ةنس ىفوتملا) يزمرهمارلا وه ءدبلا ثيح نم
 ةيادبلا ةطقن وه نكي مل هنكلو ، ملعلا اذه ةيادبل ساسأ رجح دعي" لصافلا

 اه ٤٦٣ : ةنس ىقوتملا) يدادغبلا بيطخلا ءاج ىتح دعاوقلا ريرحت

 :ةنس ىفوتملا ) حالصلا نبا ءاج مث " ةياورلا ملع ة ةيافكلا " هباتك عضوف
 " حالصلا نبا ةمدقمب " نآلا روهشملا " ثيدحلا مولع " هباتك عضوف ( ه ٦٤٣

 لوأو ملعلا اذه يدئار امه حالصلا نباو يدادغبلا بيطخلا ربتعي اذه ىلعق

 ملع بيرقت لجأ نم ةطوبضم تايرظن لكش ىلع اهلعجو : هدعاوق دعق نم

 امك هملاعم ترهظو نوكت حلطصملا ملع نإ لوقت نأ اذهب عيطتستو 6 ثيدحلا
   . عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا 2 0 يه

_ 



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ « ٢٦٢ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 هب زرابي افيس نيرصاعملا ضعب اهلعج نأ طباوضلاو دعاوقلا هنه تثبل ام مث
 . هوححص ام فعضي وأ هوفعض ام ححصيف : نيمدقتملا نم لوحفلا ةمئألا

 2 ررقت ام فلاخي كاذ وأ ثيدحلا اذه ىلع نيمدقتملا مالك نأ ةجحب

 بيرقتل ةلواحم الإ ( هدعاوق ) و (ثيدحلا حلطصم)لهو 6 (حلطصملا دعاوق)

 ىلإ (حلطصملا دعاوق) ةمكاحم بجاولاف ١؟ انيلإ ةنباهجلا كنلوأ مولع

 .""... (حلطصملا دعاوق ) ىلإ مهلمع ةمكاحم ال ةمئألا كئلوأ لمع

 ةثالث ىلإ ثيدحلا ملع بالط ميسقت نكمي سانلا لاوحأل عبتتلا لالخ نمف

 مهو ٧ ملعلا اذه 2 اهيلإ لصو يتلا ةجردلا بسح ، - يروصت خ - ماسقأ

 .'" ( غلابلا بلاطلا - نراقملا بلاطلا - ئدتبملا بلاطلا ) : يلاتلاك

 ١- عمدتبملا بلاطلا :

 نبا ةمدقم "و " ةيافكلا" ك حلطصملا ملع تارصتخم أرق يذلا ناسنإللا وه

 " بالطلا داشرإ "و " ةظقوملا "و يواخسلاو يقارعلل " ثيغملا حتق "و " حالصلا

 اهريغو 6 رجح نبا ظفاحلل "رظنلا ةهزت " و "ركفلا ةبخن " رقو } يوونلل

 . اهتءارقب ئدتبملا بلاطلا رمؤي يتلا : حلطصملا ملعل تارصتخملاو بتكلا نم

 . حرشلا عم اهنوتم ظفحب انايحاو

 لصحت هنأ -نيكسملا - رعشيو : ملعلا اذه 2 هأرق امب بلاطلا اذه رهبنيق

 غلبي الو 6 دقتني ال يذلا ملعلا هاريو ملعلا اذهب رتغيف 0 ةيثيدح ةكلم ىلع

 ىلع يداني هنا يردي الو 6 لفاحملا 2 ملعلا اذهب احرف ريطي هارتف ، هواش

 ٤٩- ٥٠ ص سيلدتلا 2 نيمدقتملا جهنم - دهفلا رصان / رظنا "
 مهمامتهاو ملعلا اذه ىلع مهعالطا ىدمو ب سانلا لاوحأ ءارقتسا لالخ نم هتعضو مي =-)ا اذه ٣:

   . هب



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٦٣؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لواطتي نأ 2 قحلا هل نأ هسفن بسحيف أرجتي دقو ، حضافلا لهجلاب هسفن

 نم ظفح ام بسح ىلع اهفيعضت وأ اهحيحصت عيطتسيف . ثيداحألا ىلع

 نم هداتسإ لاجر عبتت الإ ‘ ثيداحألا نم ثيدح هيلع ضرعي نإ امف 6 دعاوقلا

 . نيقودص وأ تاقث اوناك نإف ! رجح نبا ظفاحلل "بيذهتلا بيرقت " باتك

 ؛ فيعضتلا 2 سكعلا انكهو ' ةحصلاب ثيدحلا كاذ ىلع فيعضلا اذه مكح

 () هللا لوسرل امصخ نوكيل . احيحصتو ًافيعضت ةوبنلا ملع ىلع لواطتيف
 . ملع ريغب هيلع لوقت هنأل ةمايقلا موي

 ٢- نراقملا بلاطلا :

 طاقن ربسو 0 نيرخأتملاو نيمدقتملا ملع 2 ارق نم وه يناتلا فنصلاو

 نيمدقتملا جهتم نيب ةنراقم ةسارد عضوف . نيتسردملا جهانم نيب قراوفلا
 لاجملا انه 2 مدقتلا نم ةلحرملا هنه ىلإ لصو هنأ هبسحو 6نيرخاأتملا جهنمو

 : غلابلا بلاطلا ٣-

 . ةثداحلا تاحلطصملا ريسأ نوكي الل نأب ء ىلاعت هللا هابح يذلا فنصلا اذهو

 هوضتراو لب 0 هومزتلا يننا مهجهتم ريغب نيمدقتملا تاياور مكاحيف

 ىلع فوقولاق . (ادر وأ الوبق) مهيلإ ةدراولا تاياورلا عم لماعتلا 2 مهسفنأل

 هومزتلاو هوكلس يذلا مهجهتمب الإ اهعم لماعتت الأ بجوي نيمدقتملا تاياور

 نأ اذه يتعي الو . اهعم هب اولماعت يذلا مهجهنمب ةقثلا ةدايز عم لماعتنتق

 اذه نأكو ٨ اهللع نع رظتلا ضخغب ةلوبقم يهف ةقث نم تتاك نإ ةدايزلا

 ةقثلل امراخ ابيع سيل اطخلا نأ عم طلغيو مهيو طخي نأ موصعم ةقثلا

 اذاف مهتادايز ضعب اودرو ، تاقثلا تادايز ضعب اولبق مهدجتف . ةلادعلاو

   . ىرخخلا نئارقلا امنإو 6 ةدايزلا لقانت ةقثلا وه سيل هيلع لوحملا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٦٣ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 امو } ثيدحلا ملع 2 نومدقتملا هجهتنا ام نيب قراوفلا مظعأ نم ناو

 عبتتلاو ربسلا ىلع موقت مهماكحأ تناك نيمدقتملا نأ وه ،نورخأتملا هجهتنا

 مكحلاو ليلعتلاو حيرجتلاو قيثوتلاو فيعضتلاو حيحصتلا 2 ءارقتسالاو

 ةسرادملا ةرثكو مهفلاو ظفحلا عم ' كلذ وحنو ةراكتلاو سيلدتلاو مهولاب

 يتلا طباوضلا ىلع دامتعالا مهجهنم ىلع بلغف نورخأتملا امأو ، ةركاذملاو

 رصتخي ألهس اقيرط نيرصاعملا نم ريثك اهلعجو . اهيلإ ةراشإلا قبس
 ةسرامملاو عبتتلاو ءارقتسالا طاسب مهنع يوطيو ظفحلا ءانع مهيلع

 مهتم بلاطلا يفكيف ! نوتملاو ديناسألا لاوحأو نئارقلا 2 رظنلاو ةنراقملاو

 ! (ثيدحلا حلطصم) اباتك أرقي نأ نمزلا كلذ 2 ةمئألا ربكأ عراقيل

 ١". ثيداحألا ضعب جرخيو

 : نيرخأتملاو نيمدقتملا جهتم نبب فالتخالا هجوأ نم جذامن ٠ه

 نع نيمدقتملا جهنم اهيف نيابت يتلا اياضقلا ضعبل ضرعتت نأل سأب ال

 : لماعتلا ةيفيك خ ، نيرخأتملا جهنم

 : ةقثلا ةدايز -ا

 نم ةعامج يوري يأ يه : ) حلطصملا ) ءاملع نم نيرخأتملا دتع ةقتلا ةدايز

 ةدايز هيف ةاورلا ضعب ديزيف دحاو نتمو ، دحاو دانسإب ادحاو ًاتيدح ةاورلا

 . ةاورلا ةيقب اهركذي مل

 ىلع مالكلا دنع هريغو فيرعتلا اذهب نيمدقتملا جهنم ةنراقم انركذ دقو

 . حضاولا نوبلا رهظ دقو ‘ عفرلا ثيداحأ

   ٥٠١- ٥١ ص سيلدتلا غ نيمدقتملا جهتم - دهفلا رصان '"



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٢- ذاشلاوركنملا :

 . ةقتلا فيعضلا هيف فلاخ ام وه هنأ : ركنملا نورخاتملا فرعي

 نم هيوار 2 سيل يذلا درفلا وأ ‘ تاقثلا هاور ال فلاخملا درفنملا وه : لق وأ

 ١". هدرقت هعم لمتحي ام ناقتإلاو ةقثلا

 . ةركنم اهنأب ثيداحألا ضعبل مهلالعإ 2 نيمدقتملا جهنم ىلإ عجرن امدنعو

 لعُي نيعم نب ىيحي انهف } نيمدقتملا جهنمو نيرخأتملا حلطصم نيب نوب ىرن
 درفتب " امهرد نوسمخ هدنع ناك نل ةقدصلا لحت ال " دوعسم نبا ثيدح

 ).ركنم ثيدح : هنع لاقف ، نايفس نع نايفس باحصأ نود هب مدآ نب ىيحي

 . هسقت نيعم نبا هقتو لب مهدنع ةقث وكلا مدآ نب ىيحي ن أ عم (٢) - ۔۔ ه

 مونلا دنع حورلا دمثإللاب رما هتا " : (لي) يبنلا نع هدج نع هيبا نع ةذوه     | نب دبعم ثيدح . امك : فيعضلا ةفلاخم ىلع "ركتم " ظفل قلطأ اذكو
| 

 | نب ىيحي يل لاق : - دواد وبأ - لاقو . دواد يبأ دنع " مئاصلا هقتيل لاقو

 .") لحكلا ثيدح يتعي ركنم ثيدح وه : نيعم

 ٨٢ ۔-١٨ ص ( حالصلا نبا ةمدقم ) ثيدحلا مولع - حالصلا نبا   ١١)
 ٧٢١)

 ( ةدئافلل فيرصتب ) ٦٢ ص ةقثلا ةدايزو ركتملاو ذاشلا _ يدمحملا ١

 . ( ٢٣٧٧ ) مقر دواد يبآ نتس - دواد ويا )
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ىلعو ٧ ةقثلا ةفلاخم ىلع "ركنم" ةظفل قلطأ ينيدملا نب يلع كلذكو

 '١لوهجم هب درفت ام ىلعو فيعضلا ةفلاخم ىلعو_فيعض هدانسإ غ ثيدح

 .'" نيروكذملا ءالؤه ةفلاخم 2 عينصلا اذه هل لبنح نب دمحأ كلذكو

 امب ةقثلا درفت ىلع "ركنم " ةظفل اقلطأ نايزارلا ةعرز وبأو متاح وبآ اذكو

 ةفلاخم ىلعو ‘ فيعضلا درفت ىلعو : ةقتلا ةفلاخم ىلعو ث عباتي مل

 يراخبلا اذكو . نيكورتملا درفت ىلعو ، ليهاجملا درفت ىلعو ‘ فيعضلا

 . مهريغو ملسمو

 اهدانسإ خ يوارلا ئطخي يتلا ثيداحألا يه ةركنملا ثيداحألا نأ : ةصالخلاو

 يا ! اكورتم مأ ًافيعض وأ ًاقودص مأ ةقث يوارلا اذه ناك ءاوس " اهنتم وأ

 ."ةركنم" ةظفل تقحتسا تاقثلا تاياور يقابل يوارلا ةياورل ةفلاخملا ققحتب

 عئاشلا لوقلا نالطب انل نيبت ! مهعينصو ةمئألا لاوقأ نم رم ام لالخ نمف

 تاقثلا درفت ىلع "ركنملا " نوقلطي نيمدقتملا نأ \ نيرخأتملا ضعب دنع

 وأ " ريكانم " وأ "ركنم " حلطصم قالطإ نيمدقتملا جهنم نأ نايو ...طقف

 ريغ ءيشب اقلطم ةاورلا درفت ىلع اهلكاش ام وأ " ءاطخأ " وأ " طالغا "
 ."") مهدنع ظوفحم

 ( ةدئافلل فيرصتب ) ٦١٢ ص ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا - يدمحلا أ"
. . ., ". 

 لبنح نب دمحال لاجرلا ةفرعمو للعلاو _ يليقعلل ءافعضلا / رظنا

 ٢

   ( ةدئافلل فيرصتب ) ٨٠-٨١ ص ةقثلا ةدايزو ركتملاو ذاشلا - يدمحملا :

  



  

 { { نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٦٨ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا
 ا

 ;؛ مهئارقتسا بسح هيف مهتاحلطصم تنيابت دقف : نيرخأتملا دنع ذاشلا امأ

 ,اذه عمو ، عنام عماج حاو فيرعت ىلع اورقتسي ملف ‘ نيمدقتملا دعاوقل

 ؛ يوارلا فلاخ ام هتنأ ىلع : ىتعملا ةيراقتم نوكت داكت ذاشلل مهتافيرعت نإف

 _ . هب درفت ام لبقي نأ هلاح لمتحي ال نم هب درفنا ام وأ : تاقثلا يقاب ةقثلا
 اا ُ

 , يوارلا درفت ءاقلطم ةقثلا درفت ) 2 نيرخأتملا دنع ذاشلا حالطصا صخلتيف
 اا

 \ ا ى

 _ | ثيدحلا يأ - ثيدحلا 2 ةفلاخملا ، هنم قثوأ نمل ةقثلا ةفلاخم : اقلطم

 .( - اطخ

 . احضاو افالتخا ىرن " ذاشلا " مهقالطإو نيمدقتملا لماعت ىلإ عجرن امدنعو
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 ,ةقثلا درفت يأ) هريغ هيوري الو ةقثلا هيوري ام ذاشلا ىري ال يعفاشلاف
 آ , |

 ؛فلاخي اتيدح ةقثلا يوري نأ ذاشلا ىري امنإو ء(نيرخأتملا دنع امك ةياورلاب

 . سانلا هيف

 : عفرلاو فقولاو ، لاسرإلاو لصولا ضراعت -
 ضراعت اذإ اميق نيمدقتملا جهنم عم ة نيرخأتملا حلطصملا ءاملع فلتخا

 نأ دجي كلذل عبتتملاو } عفرلاو فقولا خ وأ ، لاسرإلاو لصولا 2 ناثيدح
 نومدقي ًانايحا مهارت اذهلف ، نئارقلا هدضعت امب نومكحي امنإ نيمدقتملا
 . فقولاو عفرلا 2 انكو 0 نايحألا ضعب 2 سكعلاو لاسرإلا ىلع لصولا

  
  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٦٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٤- فيعضلا ثيدحلا لوبق ج فالخلا :

 اقلطم هلوبقب ليقف ‘ فيعضلا ثيدحلا لوبق خ فالخلا اذكو ٧ هدرب ليقو

 لبقي الو تارابتعالاو تاقيلعتلاو دهاوشلاو تاعباتملا خ هلوبقب ليقو : اقلطم
 يوارلا يذلا فعضلا عون خ رظني ليقو ! جاجتحالاو لوصألا ٧ ليقو

 دجوي مل نإ سايقلا ىلع مدقي ليقو 6 بابلا 2 هريغ دجوي ال ناك اذإ لبقي

 سايقلا الإ بابلا .

 رصتني لكو حلطصملاو ثيدحلا لهأ نم اندجو امم ءارآلا تبعتت ىرت امكف

 . هاضتقمب لمعيو اباوص هاريو هيارل

 : ثيداحألا ىلع قيلعتلا ظافلاو ليدعتلاو حرجلا ظافلا إ فالخلا -ه

 حرجلا ظافلا ضعبب مهدارمو نيمدقتملا تاحلطصم مهف 2 فالخلا رتك

 " ءيشب سيل" لجرلا خ هلوق 2 نيعم نب ىيحي دارم 2 اوفلتخاف ! ليدعتلاو

 و " يوقلاب سيل " لجرلا 2 مهلوق نيب قرفلا 2 اوفلتخاو ، " ءيش الث " وأ

 اذكو : "رظت هيف " لجرلا 2 يراخبلا لوق خ اوفلتخاو } " يوقب سيل "
 لجرلا سفن 2 رخآ مامإو مامإ نيب ظافلألا هذه فلتخت لب . " هيق اوملكت "

 . ربجني حرج رخآلا دنعو ! ديدش حرج اذه دنعق

 يذمرتلا لوق 2 اوفلتخا دقف 6 ثيدحلا بقع اهب نوتأي يتنا تارابعلا اذكو

 هلوق ك اوفلتخا لب } " بيرغ نسح " وأ " حيحص نسح" تيدحلا بقع

 هنأ ثيدحلا 2 دواد يبأ لوق 2 اوفلتخا اذكو 0 هب ديري اذام "بيرحت"

 { هيوري يذنا ثيدحلا نع يوارلا مامإلا توكس 2 اوفلتخا لب ‘ "حلاص "

 وأ ًانيسحت وأ احيحصت ثيداحألا ىلع قيلعتلا هنأش نم ناك نإ ةصاخ
 م

. ٠ ٠ ١ "=-   

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٦- ءافعضلاو تاقثلا :

 مهنمو } هقيثوت ىلع قفتا يذلا ةقثلا مهنمف : تاقثلا فيصوت كلذكو

 ةقثلا مهنمو ء(نورخآ هقئوي ملو موق هقثو) هقيثوت ة فلتخملا ةقثلا

 ئطخي يذلا ةقتلاو ، لاسرإلاو سيلدتلا ريثك ةقثلاو ، هرخآب طلتخملا 8

 مهولا ريثك ةهقتلاو ...

 فيعض مهنمو 7 ةلادعلا مورخم فيعضلا مهنمف : ءافعضلا ب لاحلا اذكو

 ... لوبقملا فيعضلا مهنمو 6 ناقتإلاو طبضلاو ظفحلا

 هذهب هئانتعا ىدمو مكاحلا فالتخاب ثيداحألا ىلع ماكحألا فلتختف

 رخآ هفعضيو ‘ طقف ةقث هيوار نأل اثيدح مهدحأ ححصي دقق ء تايئزجلا

 . فيعضتلل ةبسنلاب اذكهو هيف أطخأ ةقثلا هيوار نأل

 ٧- ةياورلا ءادأ تارابع :

 و " اتربخا " و " انثدح " لوقي ىتمف ! ثيدحتلا غيص 2 كلذك اوفلتخاو

 ال ىتمو ظفللا اذه يوارلا اذه نم لبقي ىتمو ٧ " لاق " و " نع " و " نآ "

 ... ةداجولاو ةبتاكملاو ةلوانملاو ةزاجإلاب ةياورلا اذكو 0 هنم لبقي
 : ةصالخلاو

 ةلثمأب هيف تأت ملو هانرصتخاو ة هانركذ يذلا عيرسلا ضرعلا اذه دعب

 اذه سيل هيف ليصفتلاو ، ئراقلل لاقملا حضتيل تاراشإ درجم امنإو ةرثك |

 { تاياورلا عم لماعتلا 2 صاخلا مهجهنم مهل نيمدقتملا نأ رهظ ‘ هلحم

 تايرظنو دعاوق 2 هوعضوق : ناهذألا ىلإ جهنملا اذه بيرقت نورخأتملا دارأف

 ." ثيدحلا حلطصم " ملع هيلع قلطأو 0 اهيلع ةلثمألا برضو اهحرشب اوماق

   : امئاق لاؤسلا لاز امو



  

_ 

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٧١ > بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ؟ نيمدقتملا ةمئألا تايورم ىلع قبطي نأل حلطصملا ملع لهأت له /س

 نم ديزم ىلإ جاتحي ‘ حلطصملا ملع نأ حضتي قباسلا ضرعلا لالخ نم

 بناوجلاب قلعتي اميق اميس الو } قيقدتلاو فيصوتلاو ريرحتلاو ‘ ثحبلا

 ليدعتلاو حرجلا ظافلأو ' اهريغو ذاشلاو ركتملاو ةقثلا ةدايزك اهانركذ يتلا

 . خلإ... ءادألا غيصو

 . لاقملا حضتيل نيرخاتمو نيمدقتم ىلإ ةمئألا فينصت ىلإ انيتأ ول نحنو

 نورقلا 2 اوناك نيذلا مه ةمئألا نم نيمدقتملا اولعج ءاملعلا اندجول

 : مهو (ه ٣٠٠ ) ةنس سأر ىلإ يأ ، ىلوألا ةثالثلا

 كوت ) كلامو (ه )١٦١ يروثلا نايفسو (ه )١٦٠ ةبعشو (ه )١٥٧ يعازوألا

 نمحرلا دبعو (ه )١٩٨ ناطقلا ىيحيو (ه )١٩٨ ةنييع نب نايفسو (ھ ٩

 (ه )٢٢٤ ينيدملا نبا يلعو (ه )٢٣٣ نيعم نب ىيحيو (ه )١٩٨ يدهم نبا

 متاح وباو (ه )٢٦١ ملسمو (ه )٢٥٦ يراخبلاو (ه )٢٤١ لبنح نب دمحأو

 .مهريغو (ه٧٧٢ ) يزارلا

 لماعتلا غ صاخ جهنم مهل ! تاياورلا باحصأ نومدقتملا ءالؤه ناك اذإف

 مهنع ةرخاتم ةثداح تاحلطصمل مهتاياور عضخت نأ نكمي الو ، تاياورلا عم

 . مهقح % فاصنإلا نم اذهف ! مهجهنم ىلإ عوجرلا نم دبال لب ، نورقب

 جهنم مهلو ث تاياورلاو ثيدحلا ملع ومدقتم مه نوروكذملا ءالؤه : لوقاف
 ملع نيب قيرفتلا نم دبال اذهلو ا حلطصملا ملع دلوي نآ لبق ‘ صاخ يملع

 ملع سيلف ث دعاوقلاو تاحلطصملا هذه نيبو ، تاياورلا ملع يأ ثيدحلا

 لحم يهو . اهباحصأ اهيلع قفتي مل يتلا دعاوقلا هنه وه فيرشلا ثيدحلا

   . ءاملعلا نم ريتك دنع رظتنت

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ه ١٨ دلو ) ديز نب رباج مامإلاك ةيضابإلا يثدحم يمدقتم ىلإ انيتأ ولو

 يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو 6 لوألا نرقلا 2 وهف ( ه ٩٣ وتو

 نيب ام وت ) دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلاو (ه٠٥١) حصألاو )١٣٦-١٨٠(

 2 ءالؤه لكو ناهدلا حلاص حون يبأو بئاسلا نب مامضو (ه٠٨١-٥

 . يناثلاو لوألا نينرقلا

 ةمئأ انيودتو ةياور هيلإ نيقابسلا نم ناك تاياورلاو ثيدحلا ملع اذإف
 ركتحي نأ ناستإ ؤرجي فيكف : مجارتلاو خيراوتلا نم ظحالت امك ةيضابإلا

 . هتلحنو هموق 2 ةياورلاو ثيدحلا ملع

 دقو ٧ هب انل نأش الف ‘ حلطصملا ملع وه ثيدحلا ملعب دصقي ناك نإ امأ

 . نيمدقتملا جهنم مامأ بويعلا نم هيف ام انيار

 نيمدقتملا نيثدحملا جهاتم اوسرد نيذلا ءاملعلا نم ريثك هبنت دقو

 جهنم نيبو نيرخأتملا دنع حلطصملا ملع نيب يتلا ةوجفلل } نيرخأتملاو

 يتلا تاساردلنا هنه لتم ىلع فوقوللو تاياورلا عم لماعتلا 2 نيمدقتملا

 بتكلا ضعب ئراقلا علاطيل ، نيمدقتملا جهنمب نيرخأتملا جهنم تنراق

 حيحصت خ نيرخاتملاو نيمدقتملا نيب ةنزاولا " باتكك كلذ ك ثوحبلاو

 روتكدلل امهو " ثيدحلا مولع خ ةديدج تارظت "و " اهليلعتو ثيداحألا

 فراع نب متاح فيرشلل " حلطصملا مهفل حرتقملا جهنملا و يرابيلملا ةزمح
 " نيرخأتملاو نيمدقتملا نيب ةتزاوم ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا" و ينوعلا

 ذاتسألا " سيلدتلا % نيمدقتملا جهتم"و ‘ يدمحملا رداقلا دبع روتكدلل

 نيمدقتملا جهنم نيب ةتزاولاو نوتملاو ديتاسألا خ ةقثلا ةدايز"و 8 دهفلا رصان

   معنملادبع ورمع ذاتسألل " اهدرو اهلوبق خ نيثدحملاو ءاهقفلاو نيرخأتملاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٧٣ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 . ركب وبأ ناميإ رمع روتكدلل " ديتاسألا ةسارد نق ج سيسأتلا " و ‘ ميلس

 روتكدلل " ليلعتلاو حيحصتلا خ نيرخاتملاو نيمدقتملا جهنم نيابت " ثحبو

 . ةرصاعملا تاساردلا نم ريتكلا اهريغو ‘ لحفلا نيساي رهام

 هتقد خ نييبرغلا ىتح لهذا ثيدحلا ملعف " : ريكب نب حلاص لوق امأو

 نم يلع نياو ٩ ايرثلا نم ىرثلا نياق ! هطورش ةناتمو هدرجتو ‘ هطبضو

 ." لاقي امك ٩ ةيواعم

 نيملسملا مولع ةحص خ نييبرغلا يار ىلإ مكاحتلا ناك ىتم ى يرعش تيلف

 ملع هلهذأ يذلا مهفقومب لدتست ىتح نييبرغلا نأش امو ، اهتحص مدعو

 باجعإلا اذه امف ' هطبضو هتقدو هتناتم 2 (حلطصملا ملع دصقيو) ثيدحلا

 اجهنم مهيلإ مكاحتلا ناك ىتمف ٠ مهفقومب لالدتسالاو نييبرفلاب

 .؟ هلهأو مالسإلاب زتعملا يبألا ملسملا هجهتني

 دنع ةقثلا ةدايز مكح نع كلأسو : نيييرغلا ءالؤه دحأ كل ىربنا ول مث

 ىلع نيرخأتملا دنع ليسارملا ماكحا قبطت فيك كل لاق وأ ، نيثدحملا

 اهيلع قفتا حلطصملا ملع خ ةدحاو ةدعاقب ينتا لاق ول ؟ نيمدقتملا تاياور

 هللاو ، هل لئاق تنا اذامف ؟ اهيف فالخ مهنيب دجوي ملو حلطصملا ءاملع

 . ناعتسملا

 حلطصم ملع ىلع نيقرشتسملاو نييبرغلا لبق نم هجؤ ًادقن ةمث نأ ىلع
 2 رتع نيدلا رون روتكدلا تاداقتنالا كلت ىلع درلاي ىتتعا دقو ‘ ثيدحلا

   . "ثيدحلا مولع خ دقتثا جهتم " هباتك



  

 إ { نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( !٢٧ » بارطضا اف نيبملا غنالبلا

 | ; ٩ ةيواعم نم ىلع نيأو ٩ ايرثلا نم ىرثلا نياف " : ريكب نب حلاص لوقي مث
 أ ج

 ." لاقي امك
 | ؛نم ىرثلا نيأ " لاقف لوقي ام يردي ال ‘ حلطصملا ملعب هراختفا ةدش نمف

‘ 

 . ٩ ةيواعم نم يلع نيأو ؟ ايرثلا

 ,يفف ايرثلا امأو ، لفسخلا ة سادي يذلا بارتلا وهف ىرذلا ام : لوقن نحنو
 'إنم يلع نيآو " يناتلا لاتملا 2 هلأسن نكلو 0 امهنيب ةنراقم الو ، ىلعألا

 هللاو } اتريغ هيلع دريسو ؟ ايرثلا امهياو ىرثلا امهيأو ؟دصقي اذامف " ةيواعم
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 اعطقناو لض يدهت ملاعم الو اهل ليلدال قيرط يف ىضم نمو
 ١" اعدسوأ زاج امهمردي مل هالول هدناقل جاتحم نيعلا دقافو

  

      (١ 
 ١ ص ينالهبلا ملسم يبأ ناويد - ملسم وب ٢٩١

 ح



 نيديلا ضبقو غفر ثيداحأ « ٢٧١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ةوعدلا يف ضويب خيشلا ةيجهنم نع ثدحتلا : ةرشاعلا ةطقنلا

 ؛ نويضاب) ةذاتسا هابرو ايضايإ ىبرتو ! ايضابر اشن هناب : ريكب نب حلاص ركذ
 دوهج ركذ مث -ىلاعت هللا همحر - ضويب ميهاربإ خيشلا مهنم ركذ مث

 نم فارطا ركذو . يراخبلا حيحصل هحرشك ى ةيملعلاو ةيحالصإلا خيشلا
 ال لاق نم لك ءارو اولص " : هلوق اهنيب نمو 6 هتاملكو هتارضاحمو هبطخ

 هللا الإ هلإ ال لوقي تيم لك ىلع اولص : لاقو . هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ

 % نوملسملا فلتخا دقل" : هلوق ركذ كلذ دعب مث " هللا لوسر دمحم

 نمو .خلإ... نيمآ ةملك خو ةبابسلا كيرحتو ضبقلاو عفرلا لئاسم
 لطبت ال ةيعرفلا لئاسملا هنه نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ ركذلاب ريدجلا

 اذكو هتالص لطبت ةالصلا 2 هيدي عقر نم : لاق نم أطخأ دقلو 9 ةالصلا

 مالك نم ركذ نأ ىلا... هتالص لطبت ريبكتلا 2 هيدي عفري مل نم : لاق نم

 . ضبقلا اذكو ٧ ةنسلا خ درو دقف ةالصلا خ نيديلا عفر امأ " : خيشلا

 اهب تاي مل يذلاو 6 ةنسلاب ىتا دق اهيف فلتخملا رومألا هنه قبطي يذلاف

 خيشلا مالك ىمتنا "...ةحيحص كتالصو ةنس تكرت كتا هن لوقت

 ١). هللا همحر

 هيلع لخدو دجسملا 2 سردي هسفن ىأر : مانملا 2 اهآر ايؤرب همالك متخي مث

 . خلإ... - هللا همحر - خيشلا

 م . 7 ١١

     . ارصتخم هركذ ام ىوحف انه 6 ٣٠ - ٣١ ص ضارتعالا ةلاسر

  

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . اذه همالك عم تافقولا ضعب فقنل : خألا اذه هلاق ام انيأر نأ دعبو

 : طاقن سمخ 2 اهلعجن
 ١- ةيضابإلا تارصتخم نم ائيش ارق له يردأ ال انأ : اًيضابإ خألا اذه اشن .

 مهركف و ة مهتلدأو مههقف و مهتلدأو ةيضابإلا ةديقع 2 ارق له

 ؟ مهتيجهنمو

 تنا اهو ب كيلإ اونسحاو نويضابإلا كابرو ايضابإ تنك : ًالاؤس هلأسا مث
 كلذ تيلو ٨ تارابعلا حبقأ مهب زلتو 0 تاماهتالا فونص مهيلع نشت نآلا

 ءافصب كنم لهجل وه امنإو ‘ هنع اوفرحنا قحل ةرصن وأ كنم قحب

 . مههقف ةحصو مهجهنم تابثو مهركف ةعاصنو مهدقتعم

 مهميلعتو كل مهتيبرتب كيلإ مهناسحإ تيسنو ءارب هنم مه ام مهيف تلقف

 : لاق نم كيف قدصو ى كايا

 ناتبلا فارطأب همقلا الفط تيبر نملأبجع ايف
 يتامر هدعاس دتشا املق موي لك ةيامرلا هملعأ

 يتاضج هبراش رط املق نبح لك ةوتفلا هملعأ

 يتاجه اهرعاشراص املف تقو لك ةياورلا هملعأ
 . (١) ةظفل هداخأ نل .- ۔ او ! ةظحل دادو ىعار نمرحلا " . يعفاشلا لاق

 لضف نم كدافأ نمل تفرتعا الو ‘ هرسأب رمع دادو عرت مل تنآ : يرعش تيلق

 . ملعتتو قطتت فيك ىلاعت هللا دعب كملعو ى اظافلأ هللا

 ٢٧٣ ص لوقنلا ريرحت ىلإ لوحفلا داشرإ - يلالهلا "

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٧٧ » بارطضا فق نيبملا البلا

 بهذملا تكرت لهو ٩ كيلإ اونسحأ نيذلا ةيضابإلا ىلع هتركتأ يذلا امف

 ؟ هتافو دعب مأ - ىلاعت هللا همحر - ضويب خيشلا ةافو لبق يضابإلا

 نآلا نحن اهف ؟ ةالصلا 2 نومضي الو نوعفري ال مهنأل ةيضابإلا تكرت له

 . ضبقلاو عفرلا ثيداحأب مهذخأ مدع ببسو مهجهتم كل انيب

 تافصب فصوي نأ نع ىلاعت هللا نوهزني ةيضابإلا نث بهذملا تكرت مأ

 َوُهَو ءيش هلثمك َسْيَل > هسفن هزنم ىلاعت هللا لاق امك نولوقيو ، هقلخ

 يه لب تامومعلا معأ نم " ءيش " ةملكو «( ١١ : ىروشلا ةروس ) 4 ريصبلا عيمسلا

 امتح وهف (ءعيش ) هل لاقي نأ قدصي ام لكف : نييلوصألا دنع تامومعلا معأ

 . ىلاعتو هناحبس هلثم سيل مزجو

 تلوعف 6 بهاذملا يقاب عم ، مهددع ليلق مهنأل ةيضابإلا بهنم تكرت ما
 . ةنسلا ةقفاومو } ةحصلاب بهاذملا ىلع مكحلا 2 ةرثكلا ىلع

 فرعي قحلا لهو ؟ يملعلا قيقحتلا نم هيعدت ام اذإ نيأف : كلت لوقاف

 ةرثكلا ىلع ناك ناو ؟ هناهربو هتجح ةوقب فرعي قحلا نأ وأ ، هيلئاق ةرثكب

 نوواسي ال مهتدجول 0 ملاعلا 2 مويلا نيملسملا دادعأ ىلإ ترظت ولف . تلوع

 طقق دنهلاو نيصلا ناكس كبسحو ! رافكلا نم ةرارجلا دادعألا مامأ ائيش

 .( نيملسملا ريغ ناكسلا يأ )

 -ىلاعت هللا همحر -ضويب خيشلا دوهج ركذ هنأ : يتاثلا رمألا -!

 . يراخبلا حيحصل هحرشو ةيملعلاو ةيحالصإلا

 ينب يقاب عم مهفلآتو ، ةيضابإلا ةحامس ىلع يلج حضاو ليلد اذه : لوقاف
 نم مهل ام هل . مالسإلا ل مهل غ وه ملسم لك نا نوبسحيو ث مالسإلا
   : ءيشب نيتلمجلا قوف هنوبلاطي الو 6 تابجاولا نم مهيلع ام هيلعو 6قوقحلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٨ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 اداقتعا مهيتداهش قوق ادابعلا بلاطن ال نحنو

 ١" اتمققوقحلابواتناوخأ انلق نيتلمجلاب ىتأنمف

 نقتأف ، () هللا لوسر نع هدنع حص ام هيف هبحاص عمج باتكل هحرشو

 ذإ ؛ ةرهطملا ةنسلل ةمدخ دعي هل هحرنتف : هرايتخاو هفينصت 2 لمعلا لزجأو

 لجن نحتو ‘ نيملسملا يقاب نع هسفنل دحأ اهركتحي نأ نكمي ال ةتسلا

 مظعا نم عماج باتك . قحو قدص ةلوق هيف لوقنو ‘ هحيحصو يراخبلا

 ةوبنلا ملع نم لهتلل نيملسملا عجارم نم عجرم وهو 7 ةرهطملا ةنسلا عماوج

 دقتنا نمم انريغ اهفعض امك ى هيف ثيداحألا ضعبل انفيعضت ينعي الو

 ناستإ نم ام لب الك ! هرجهنو باتكلا اذه يردزن اننأ ؛ نيحيحصلا ثيداحا

 نع الضف ملسمو يراخبلا حيحص نم ةخسن هيدلو الإ ، ةنسلا عابتال يحم

 هنأل ، سانلا نم ةئفل يراخبلا حيحص ركتحي نا نكمي الو ‘ امهحورش

 الاو اليبس هيلإ عاطتسا ام هبحاص هيف عمج () هللا لوسر ثيداحا باتك
 رباج مامإلاك ظافحلاو ‘ ةباحصلا دهع نم ناك ةيوبتلا ةنسلا ملع نإق

 ةفينح وبأ مامإلا لب 0 ةليوط نورقب يراخبلا لبق اوناك نيعباتلا نم هنارقأو
 ملسمو يراخبلا لبق اوناك ! دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلاو كلام مامإلاو

 . مولعم وه امك

 باتكلا اذه 2 ةعومجملا ةيوبنلا ةنسلل ةمدخ وه امنإ يراخبلا حيحص حرشف

 ادبا ةضاضغ دجن ال نحنف ٧ مهريغ بتك ىلع ةيضابإلا حاتفنا ليلد اذهو
 . افلاخم وأ ناك ًاقفاوم هبحاص ناك امهم ايندلا غ باتك يأ ةءارق

   . ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم - يماسلا .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٧٩ » بارطضا اق نيبملا البلا

 نأ لبق - ىلاعت هللا همحر - خيشلا نأ ركذي نأ ريكب نب حلاص خألا يسنو

 ريغ نم اباتكو 1 يضابإلا بهذملا بتك هلبق سرد يراخبلا حيحص حرشي

 ةيشاحب عيبرلا دنسم "يرابلا حتف" لبق سرد دقف ! ةريسلاو ركفلا 2 بهذلا
 هتمجرت 2 جاحلاب خيشلا دمحم ريكب ذاتسألا ركذ اميف كلذو : ةتس يبأ

 : لوقي ثيح (ضويب مامإلا ىواتف) هيواتف ةمدقم خ ضويب خيشلا ةايحل

 . ةتس يبا خيشلا ةيشاحب بيبح نب عيبرلا دنسم يوبنلا ثيدحلا 2 سرد "

 ةرشع سمخ نوضغ 2 6 رجح نبال يرابلا حتف حرشب يراخبلتا حيحص مث

 لوألا عيبر ٢٢ نينثالا موي خيراتب دوهشم لفح هماتتخا ةبسانمب ميقأ ، ةنس

 .ا"". م ١٩٤٦ يرفيف ٢٥ ب ٥

 حالصإلا ٨ ضويب خيشلا جهنم " هباتك مساق نب دمحم روتكدلا ركذ
 وه يحالصإلا هراوشم خ ضويب خيشلا اهسرد يتلا بتكلا لوأ نأ } " ةوعدلاو

 هسيردت ةدم تناكو ؛ يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل " تاريخلا رطاتق " باتك

 ةمرظنملا باتكلا اذه عم سد مث ! ةرارقلا دجسم خ (م٨٣٩١ _٣٢٩١)نيب ام

 . يناشولملا حون نبرصن حتف يبأ خيشلل (ةيئابلا)

 خياشم ريس " باتك وه ةليوط ةدم هيف ثكمو هسرد يذلا يناتلا باتكلاو

 . تاونس عبرأ هيف ثكمو 6 يخامشلا ديعس نب دمح أ حيشلل " برغملا

 باتك ضويب خيشلا سيردت كلذ دعب مساق نب دمحم روتكدلا ركذ مث

 /ه )١٢٥٠- ١٢٦٥ نيب ةرتقلا ا هسرد " يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف
   ١ ص جاحلاب خيشلا دمحم ريكب اهعمج " ضويب خيشلا مامإلا ىواتف " باتك ةمدقم ""



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« .٣٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نب عييرلا دنسم " باتك سيردت نم غرف نأ دعب كلذو ( م ٦١ - ١٩٤٥١

 .() تاونس سمح ةدم "بيبح

 لينلا باتك " حرش ! بتكلا هنه بناج ىلإ ..." : دمحم روتكدلا لاق مث

 % سمشلا ةعلط " باتكو ‘ ينيمتلا زيزعلا دبع خيشلل " ليلعلا ءافشو

 ديمح نب هللا دبع خيشلل " لوقعلا راوتأ " و " ماظنلا رهوج " و " هقفلا لوصأ

 " صلاخلا بهذلا "و " عضولا ةيشاح " باتكو ( م٤١٩١ - ه ١٣٣٢ ت)يماسلا

 .'" ".... شيفط دمحمأ جاحلا خيشلل

 . بتكلا هنه هسيردت لالخ نم ةيحالصإلا ضويب خيشلا ةيجهنم صخلتتق

 نيب هدالب 2 اهسرامي يتلا ةيوعدلا هتكرح 2 هيلإ وبصي ناك يذلا فدهلاو

 : هسفنب هلوقي ام ةيجهنملا هنه 2 لثمتي 6 هتدلج ينب

 مل نم هيلإ وعدت امو ، حالصإلا ةقيقح انسوردو اتلامعأب مهفي نأ وجرأو ... "

 | لمعنلو } ىتسحتاب همهفتلو لاضلا ديب تخأتلف ، لاضلا يدتهيو ‘ مهفي

 ا. لمعتا ىلع بظاونتلو ‘ سوردلا هذهو تاعامتجالا هذه لتمب ٧ ةمألا ديحوتل

 . هيلإ انلصو ام ىلإ انلصو لامتحالاو ربصلابق .ال لمحتنلو ربصنتلو

 ىلإ مضنيس مهفي مل نم مهفيسو 9 هللا لوحب اذه نم رثكأ ىلإ لصتسو

(١ 
 ص ضويب خيشلا جهتم-ماجح وب ٨١ -٨٧ ) فيرصتب ( .

١ 
/ (٢ 

 ص ضويب خيشلا جهنم _ماجح وب !٩
   



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٨١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . هللا باتك ةمدخل ملعلا دهاعمو سرادملا حتفو ٧ هللا نيد عقرل نيلماعلا

 .")"... ةرضملا عدبلا ءافطإو ، نتسلا ءايحإو

 : هلك اذه دعب لوقأ

 ةيملعلا -ىلاعت هللا همحر -ضويب خيشلا ةمالعلا ةايحل عبتتملا نإ

 تناك يتلا ةيوعدلا هتريسمو ‘ اهيف شاع يتنا ةبقحتاو ‘ ةيحالصإلاو

 ام يتلا ةيبرغلا راكفألا تارايتو 6 هدالبب لح يذلا رامعتسالا عم ةنمازتم

 جهنلا نع هدعبتل ملسملا بابشلا لوقع 2 فاعزلا اهمومس ثبت تكفنا

 ةثامدو ؛ فاصنإلاو ةلادعلاب هتيجهنم مستت نأ امازل ناك هنأ دجي ! ميوقلا

 يتلا ئدابملا ىلع ملسملا بابشلا تيبثتو 6 يمالسإلا ركفلاب يقرلاو 0 ةوعدلا

 روماب لاغتشالاو ! تاتشلاو ةقرفلا لمتحي ال كانه رمألاف ! مالسإللا اهب ءاج

 ىلع ييرفغلا رامعتسالا فورظ 2 ! قزمم لك ةملسملا ةدحولا قزمت ةيعرف

 . ملسملا يبرغملا يبرعلا نطولا دالب نم اهتاوخأو رئازجلا

 تايقالخلا طاقن تقاف يتلا ةيوعدلا هراكفأ رسفت نأ نكمي ال اذه ىلعق

 ذبنو ، ةدحولاو ةفلألا ىلإ وعدت يتلاو ' ةيمالسإلا بهاذملا ينب نيب ةقيضلا

 قحا انك الإو ؛ حلاص ودود خألا هديري ام ىلع رسفت نأ نكمي ال ‘ تاتشلا

 . هنم اهريسفتي

 ٠!١ ص " رئازجلا ج حالصإلا مالعا " باتك نم القت ١!ه ص ضويب خيشلا جهنم - ماجح وب 0

     . زوبد يلع دمحمل

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4( ٣٨٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 -ىلاعت هللا همحر -ضويب مامإلا خيشلا ةيجهنم ىلع عالطالا ءاش نمو

 هيحالصإللا هتكرح ةيجهنم نم مكل تركذ ام ليلحت نم نكمتيل

 ءايحإ ىلع عجشت اهنأ نم ريكب نب حلاص خألا اهمهفي ام ريغ ىلع !ةيوعدلاو

 معزيو 6 قزمم لك مهقزميو نيملسملا اهب تتشيل 7 ادبا اندنع تبثت مل هنس

 هل مَسَر نم هنأ حيشلا ىلإ بسني مث - هروصت بسح- ةيحالصإ ةكرح اهنأ

 . - تتأ الإ هلإ ال مهللا كناحبس - قيرطلا اذه

 . يأرلا 2 ةفاصحلا بناوج سملتيل خيشلا ةيجهنم ىلع عالطالا ءاش نمف

 انلعجي امم ! بهاذملا ةفاك نم مالسإللا ينب 2 عدصلا بأرو ةملكلا عمجو

 لكل ملعم وه لب 5 هدلب خ ملسم لكل املعم ناك ضويب خيشلا نإ : لوقن
 ىلع فوقولا دارأ نم } ًايضابإ نكي مل ولو ةفرعملاو ملعلا ديري بلاط

 باتكو "يسايسلا لممثاو ضويب خيشلا " باتك ةءارقب هيلعف هتيجهنم

 مساق نب دمحم روتكدلل امهو " ةوعدلاو حالصإلا ة ضويب خيشلا جهنم '

 يلع دمحم روتكدلل "رئازجلا ة حالصإلا مالعأ " باتكو : ماجح وبرصان

 . زويد

 ةيضابإلا لك لوق وهف . ةلبقلا لها فلخ ةالصلا زاوجب لوقلا امأ ٣-

 ضويب حيشلا هيلع صت امك 7 مهبتك خ هيلع اوصن دقو ' مهبهذم روهشمو
   : مهلاوقأ ضعب كيلإو . ةميقلا هيواتق 2 هسفن



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣٨٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 فلخ ةالصلاب سأب الو ..." : "رفعج نبا عماج " 2 رفعج نبا ةمالعلا لوقي

 ىري ال نميف - هللا همحر - هللادبع يبأ باوج و 6 اهريغو ةعمجلا ج انموق

 نم انفالسأ هيلع ىضمو هيلع نحت يذلاف " : انموق فلخ ةعمجلا ةالص

 . اهتقول ةالصلا اوماقأ اذإ انموق ةمئأ فلخ ةالصلا 2 سأب ال هنأ ، ءاهقفلا

 )ا( .. جاجحلا فلخ ةعمجلا يلصي - هللا همحر - ديز نب رباج ناك دقو

 ةالص " : " حئاصملا نيع " 2 يثراحلا يلع نب حلاص بستحملا مامإلا لوقي

 ال كشلاو ! مومأملاو مامإلا ىلع اذهب داسف الو ضقن الو ةمات مهلك ءالؤه

 هتالص ك لخدي نم الإ مهلك ديحوتلا لهأ فلخ اولصو 6 هوعدق هيف ريخ
(٢) » 

 . ملعأ هللاو ء ةالصلا هب موقت ال ام هئوضوو هتراهط 2 وأ اهدسفي ام

 ةديبع وباري مل امنإو ": "لامآلا جراعم " يملاسلا نيدلا روت مامإلا لوقيو

 ؛ خوسنم الو ةعدب ريغ تونقلا نأ ىري لحتسم مامإلا نأل . ةالصلا ةداعإ

 رذع اوعطقي ملو هب اوذخاف خسنلا انباحصأ دنع تبثف يار لحم ةلأسملاو
 ك تنقي هنا ملعي ال نم ءارو يلصملا ىلص اذإف ى كلذ هعم حصي مل نم

 ام 2 هيأر مامإللو ‘ هعم تدقعنا دق هتالص نأل هيلع ةداعإ الف تتقف ةالصلا

 همزلي نم مكح خ مامإلا عم لوخدلا دعب مومأملا راصف . يارلا هيف زوجي
 هعم ةالصلا 2 لخدي الف تنقي هنأ ملع نإ امأو . ةالصلا كلت 2 هعابتا

 ."") ها "... ملعأ هللاو ! نيملسملا يأر 2 اهضقنتي ام لعفي هتأ هملعل

ِ (١ 
 ٢٩٥ - ٣٩٦ ص ٢! ج رفعج نيا عماج - رقعج نبا

 ق
 . ١٤٧١ ص - حلاصلا خيشلا ةيوجأ نم حتاصملا نيع - يثراحلا

 - ؛
   ٢٢٣ ص ٤ ج ٣ جم لامالا جراعم _ يملاسلا

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٨٤ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 فلخ ةالصلا نع لئس امدنع " هيواتق " 2 ضويب ميهاربإ مامإلا لوقي

 يأ نم ملسم مامإ لك ءارو زوجت ةالصلا نإ...": لاقف بهذملا يكلاملا مامإلا

 رئازجلا وأ ةنيدملا وأ ةكم 2 } عورشملا اههجو ىلع ةالصلا ميقي 6 ناك بهذم

 .ا'٢". مالسإلا دالبرئاس نم اهريغ وأ

 هلعفي ام نإ..." : - قياسلا يتفملا - يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا لوقيو

 لمع وأ ىوه درجم وأ الهج مهسفنأ ءاقلت نم هولعفي مل ةالصلا 2 انريغ

 اهولقانتو مهدنع تحصو مهتغلب يتلا ةنسلاب المع هولعف مهنكلو . ةعدبلاب

 مهنأو . ةالصلا دسفت امم اهنأ ىلع اوقفتي مل انباحصأ نإو ، فلس دعب ًافلخ

 ""اهزاوج انفلس هيلع يذلا حصألا لب ى مهفلخ ةالصلا عنم ىلع اوقفتي مل

 . """ قيفوتلا هللابو

 : انرطقو انرصع يتفم -ىتاعت هللا هظفحي - يليلخلا انخيش ةحامس اذهو

 : هتالص خ تنق يعفاش ةالص خ هلوق نع لئس امدنع هل باوج خ لوقي

 الو ازاوج يعفاشلا ريغ الو يعفاشلا ةالصل يباوج 2 ضرعتأ مل ...": لاقف

 يدؤي بهذمب بهذنمتي ,دحأ ةالص نالطبب مكحأ نأ يل ناك امو 4 انالطب

 ث ءارآو تاداهتجا مهت نيملسملا ءاملع نإف ى بهذملا كلذ ميلاعت قبط هتالص

 ةيضفملا اياضقلا نم كلذ 2 فالخلا دعي الو ى تادابعلا نم اهريغو ةالصلا

. . (١ 
 ' ص ضويب مامإلا ىواتف - ضويب ١١٦

 مكحلا اذه سيلو : هبهذم هاري ام بسح هتالص 2 تتقيو نيمآ لوقي نم ةالص 2 هلك اذه : تلق ٨

 بهذملا يضابإ وهو هتالص ة تنق وا نما نمف . الثم ةيضابإلاك كلذ ةيعورشم ىري ال هبهذم نميف
 ۔ ملعا ىتاعت هللاو . اهلحم 2 ةطوسبمو ةقورعم ةلدأل ةحيحص ريغ هتالصخف

   .( ةيشاحلا ( ٣١ ٠ص١ج مالسإلا دعاوق _ يلاطيجلا ؛٢,



 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ٨٣ه » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ١. "...دحاولا بهذملا 2 ىتح نوكي يعرف فالتخا هنأل ! لاكشإلا ىلإ

 نم نيملسملا مهناوخإل ةيضابإلا مارتحا فيك ىلاعت هللا كاده رظناف

 ١١ مهريغ مهفصتأا لهق ريدقتلاو فاصتإللا 2 ةيام هدجت ، ةفلتخملا بهاذملا

 درو دقق ةالصلا 2 نيديلا عقر امأ " " : خيشلا مالك نم هتركد ام امأ -؛٤

 ىتأ دق اهيف فلتخملا رومألا هنه قبطي يذلاف . ضبقلا اذكو ٨ ةتسلا

 ."..ةحيحص كتالصو ةنس تكرت كنأ هث لوقت اهب تأي مل يذلاو : ةنسلاب

 ناك هنأ -ىلاعت هللا همحر - ضويب مامإلا خيشلا نع تبث له : لوقت الوا

 ك ضبقلاو عقرلا ةيعورشمب لوقي ناك هنأ وأ ؟ ةالصلا 2 هيدي عفري

 نع ةتباث ةنس كلذ نأ ىري هنا كلوق ىنعم له ؟ ةيضابإلا دنع ةالصلا

 هموق لجا نم اهب لمعلا كرت كلذ عمو اهتوبث هن نايو () لوسرلا

 ٩ ةيضابإلا

 لوقلا الو 0 ةالصلا خ ضبقلاو عفرلا مامإلا خيشلا نع تبثي مل هتا امبو

 بجي ٧ هب لمع هنآ تبثي ملو ‘ ةيضابإلا دنع ةالصلا 2 هتيتسو هتيعورشمب

 مل ام هب زلي نأ زوجي الو } هيلع وه يذلا لصألا اذه ىلع هلاوقأ لوؤت نأ

 نيديلا عقر امآ " : هب تيتأ يذلا هلوق ىنعم كل حرشتسو ٨ هلوقي وأ هدصقي

 ةريثكلا ثيداحألا هب تدرو يأ -ضبقلا اذكو ةنسلا 2 درو دتف ةالصلا

 ةنسلاب ىتأ دق اهيف فلتخملا رومألا هنه قبطي يذلاف - اتريق دنع

 آ   - اهب تأي مل يذلاو - اتدنع تبثت ملو هدنع تتبثو هتفلب يتلا ةنسلا يا -

 - ٢٢؛٦ ص - عجرملا اذه سفنت 2 هباوج كلذ لثمو : ٢١١ ص : ٢١٨ ص ىواتفلا باتك - يليلخل ١

| 
 ا   ٧٢٢ص :
 ا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٦ » بارطضا اق نيبملا نابلا

 ; دنع تتبث يتلا - ةنسلا تكرت كنأ هل لوقن - هدنع ةنسلا هذه توبث مدعل

 . " هحيحص كتالصرو - ةنس هتاب كريمع ٥ اري ام تكرت وأ كريغ

 ; اققوتم رمألا ناك نإ لوقأف : حلاص خألا اهآر يتلا ايؤرلا ةيضق نع امأ -ه
! 

 . . كلذك رمألا سيل نكلو 4 ١ دج ةريثك - هللا دمحي - ىؤرلاق : ايؤرلا ىلع

 ..رودلا اذه لهف ‘ يحالصإلا كرود ىلإو كيلإ ريشي هنأ كايؤرل كليوأت اماو
 , حلصت كنأ ايعدم ! نيملسملا فئاوط نيب ةنتفلا ججؤت نأ وه يحالصإلا

 _ .كريغل لوقت نأ كعسي ناك امأ ى حالصإلا اذكه له : يحالصإ رودب موقتو

 '.. اهب اولمعي ملف ةيضابإلا دنع تبثت ملو اهب انلمعو اندنع تتبث ننس هذه نإ

 _ امنإو حالصإلا تدرأ ام نكلو : اباوص هاري يذلا ليلدلا ىضتقمب لمعي لكو

 _ انوعدت يتلا نأ لوأ انل تبثأ الإو ى ةيمالسإلا ةمألا قيزمتو ، رحانتلا تدرأ

 :امبو . كنع انتكسل انع تكس كنأ ولو 6 تتبث نإ هيلإ انعدا مث: ةنس اهيلإ

 '.كبلاطنف ٧ هنع ىنغ خ تنك يذتا بابلا اذه كسفن ىلع تحتف كنأ

 | 6 ةتباث ةنس ىلإ وعدت كتأ ناديم لك خ دان مث ! ةنسلا هنه انل تبثتت نأ الوا

 | . ناعتسملا ىلاعت هللاو

 ) نوو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٨٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هيزن ملاع لك ةلوقم : رشع ةيداحلا ةطقنلا

 ال نا ةي هللا لوسر ةنس هل تنيبت نم ىلع بجاوو : ريكب نب حلاص خألا لوقي
 ث ةجحلا نإق ٧ ةناكملاو لضفلا نم غلب امهم قلخلا نم دحآ لوقل اهعدي

 ويا ةلوقم هذهف 7 مهناعفأو لاجرلا لاوقأ 2 ال }\ همالكو ي هللا لوسبر لعف

 .ا" " هيزن ملاع لك ةلوقمو ينيطتسقلا نمحرلا دبع

 . ناميإلا تايضتقم نم وهل () هللا لوسر مالكل ميلستلا اذه نإ :لوقاف

 امو . : لوقي ىلاعت هللاف ( ة( هلوسرو هللاب نمؤم لك ي نوكي نا بجي يلا

 نيم ةَريِخْل ميل نوكي نآ أ ارمأ هل هلوُسََو هذل ا ىضق ا 5 ةتيمؤم انو نمؤمل ناك

 لوقيو 6اس:بزحال ةروس) ك انيبم ًالاتض لض دمف هَلوُسَرَو هللا صني نمو مهرمأ

 اوقتاو اوهَتناَف ُهْنَع كاه اَمَو هوُدْخْف لوسرلا ُهكاتآ اَمَو » ىتاعتو هناحبس

 اهف ةيضابإلا راس اذه ىلعو ..تس ةمس ١ ( باتعا يدتق ةلا للا
 : مهلاوقأ

 : " ربتعملا " 2 يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس وبأ ققحملا مامإلا لوقي

 نأ دحأ عسي الف ":- رفعج نبا عماج باتك بحاص ينعي - هلوق امأو ...

 ؛ " لدعلا ةمئا راثآو هلوسر ةنسو هللا باتك خ ام ملع نم الإ يأرلاب يتفي

 املاع نوكي نأ الإ؛ءيش 2 يارلاب لوقلا زوجي ال هنأ كلذو 6اتدتع حيحص وهف

 (٢) ".. .هلوسر هنس وأ ‘ هللا باتك 2 ءاج ام نيدلا لوصأو ‘ هيق نيدلا لوصاب

  

١ِ) ١١ 
 { ص ضارتعالا ةلاسر ٢٥٢, نمحرلا دبع يبا : باوصلاو . اطخ... نمحرلا دبع وبا ةلوقم هذه : هلوق

   "" ج ربتعملا - يمدكلا ١ ص ٢٦

  

 



  

 ك ك نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٣٨٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 سيلف () يبتلا نع ربخلا تبث اذإو " : "عماجلا " ةكرب نبا مامإلا لوقي

 _ ك ١'. "... هعابتا الإ

 ١ ,دوجو عم رظنلل ظح اللو ب رظنلا نم ىلوآ ةنسلل ميلستلاف ... ": اضيا لوقيو

 آ .ا" "... ةنسلا

 | !لوسر ربق راز امدنع ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ مامإلا لوقيو

 عابتإلاب ىلوأ مهف ةباحصلا امأو ،ربقلا اذه بحاصل الإ ديلقت ال" : (ةلي) هللا

 ١ .""" ها ". لاجر نحنو لاجر مهف نوعباتلا امأو 6 () هللا لوسرب مهدهعل

١ 
! 
1 

 ا

 :نمو ..." : " ديهمتلا " 2ِ يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا مامإلا لوقيو

 ينضراعت تناو - ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر نع كل صنأ نأ بجعلا
 ى ١

 : اعوت ن ايعل ١ 2 اذه سيل أ ‘ ليبس حص او او ليل ٥ ريغي مالسإ اا ةضيب ء املعب

 | 1 .() ".. نايذهلا نم

 ( ك ههج نم ذخؤي نيدلا نأ بسحت مأ ... ": " ديهمتلا "2 كلذك اضيا لوقيو

 ادئاح ! سابتلنا 2 رهدلا لازي ال ‘ سايقلاب هنيد ذخأ نم نإق الك ٨ يارلا

 اذ ) مساقلا يبأ نع ذخأ ام هلك نيدلا لب ! ليلدلا نع ارئاح ! ليبسلا نع

 ' عادتبالا راتخاو عابتالا هرك نمو ث ميلستلاو عابتالا الإ هدعب نم هريغل سيلو

 | . (٥) ها " ميحجلا نم هل دب الف .

_ 
 ١

!| 
 ا!

 ا
3 
5 

| 
 ١

 ١ ؛

 آ

  
 ٢٥٧ ص ١ج عماجلا باتك - ةكرب نبا )

 ٢) ص !ج عماجلا باتك - ةكرب نبا ٢٣٧

 ١١ ص ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةياور - يديعسوبلا ""
 ٣٨٦ ص ٢٣ ج ناميإلا دعاوق ديهمت _ يليلخلا .
     ٢٠٧ ص ٥ ج ناميإلا دعاوق ديهمت - يليلخلا ' / 0



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٨٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 :" عرفلاو لصألا لماش " 2 شيفطأ فسوي نب دمحم بطقلا مامإلا لوقيو

 وأ ثيدحلا كلذ ريسفت 2 الإ يارب لمعلا هل زوجي الف ثيدح هغلب نمو ..."
 .")".. هليوأت

 ضعب ىلع ادار " لامآلا جراعم " 2 يملاسلا ديمح نب هللادبع مامإلا لوقيو

 : لاقف ةنسلاو نآرقلا رهاظ اهيف اوفلاخ مهنأ ىري ةلأسم خ ءاملعلا

 ةنسلا رهاوظ هفالخل ٧ هلئاق لج نإو لبقي نأ حصي الو ، حصي ال اذه ... "

 .""... ميظعلا نآرقلا هفالخلو لب . ةرهطملا

 : " هتزوجرأ " 2ِ يفغناصلا خيشلا لوقيو

 ناميإلاو زيدلالوصأاذام :ناوخإلاةصالخ يل لاقو

 بوالاسنيبنهسو باتكهصنام:هلأاتلق

 يملاسلا ققحملا ةمالعلا لوقيو

 هاوألا ىفطصملا مالكالو هلاباتكبرظاتنتتالو

 "" اريبخ املاع نوكيولو اريظن هل لعجتال هانعم

 : " ليلجلا حتفلا " 2 يليلخلا هللادبع نب دمحم ةمالعلا مامإلا لوقيو

 .""" طئاحلا ضرع هب برضي ثيدحلا فالخب لوقو ..."

 ١ه ص ١ ج عرفلاو لصألا لماش - شيفطا !
 !٦٢ ص ! ج ٢! جم لامآلا جراعم _ يملاسلا 1

 ٧ص ١ ج ماظنلارهوج - يملاسلا

    ١٩٢ ص ليلجلا حتفلا - يليلخلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٩٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ضعب 2 - ىلاعت هللا هظفحي - يليلخلا دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس لوقيو

 ةجح ةنسلاف ‘ حيحصلا ثيدحلا فلاخي لئاق لوقب ةربع الو ..." : هتبوجا

 .) " اهيلع ةجح اهريغ نوكي الو اهريغ ىلع
 عجري يذلا لصألا نوكي نأ متحي بجاولاف ... ": " غمادلا قحلا " 2 لوقيو

 ىىلع لوعي نأ ال... ةحيحصلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا حيرص هيلع لد ام هيلإ

 الو ' بيصيو ئطخي الك نإف 6 جاجتحالا رادم وه لعجيو 7 هنيعب دحا لوق

 فوفحملا وهو اليلد هسفن هلوق ناك نم الإ ليلد نودب دحا عابتا زوجي

 انإ وه نإ ىَوَسلا نع ُقطتي اَمَو » : هلوقب ىلعألا يلعلا هفصو يذلا ةمصعلاب

 دار - هواش عفتراو هردق الع نإو - مهنم لكف هادع ام اماو "" ىحوي يحو
 ...هيلع ذوخامو ذخآو 0 هيلع دودرمو " ( +)

 تاش اذكهو ..." : " ةعمجلا يتبطخ خ ةنسلا يحو " 2 كلذك لوقيو

 دعب مالي فيكف ! ىوهلا مهكلتمي الو ديلقتلا مهرسأي ال نيذلا ءاملعلا لوحف

 درو اذإ ثيدحلا نأ ىلع ب انالف وأ انالف هتفلاخمل ةتباث ةنسب لمع نم اذه

 ٢ يرمعلو...[ لاق نأ ىلإ ]...همومعو هصوصخ 2 حيحصلا ىلع هب لمُع

 . نايسنلاو لوهذلا هورعيو بيصيو ئطخي نم ديلقتب ىضري نمم الإ بجعأ

 فوقحملا يحولاب ديؤملا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ديلقت عديو
 يحو انإ َوُه نإ ىَوَهْنا نَع قطني اَمَو » ىلعألا يلعلا فصوب جوتملا ةمصعلاب

 ٤؛٠-٩٣ص ١ ق ٣ج فراجلا نافوطلا - يبونقلا )
٢ 

 : مقر ةيآ مجنلا ةروس ٢-٤
 ١٥٣ ص غمادلا قحلا _ يليلخلا (٢)

  



  

 ريديلا ضبقو غقر ثيداحأ 4( ٢٩١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 تاولص - هباب نم الإ ةعيرشلا تزرب له مأ 6 هب الإ نيدلا فرُع لهو """ ىَحوُي

 ءازوجلا حطان وأ ءامسلا ىطتما نإو (ي) هريغ نوكي لهو - هيلع همالسو هللا

 نا الو . هيدهب الإ يدتهي نا نكمي ال ذإ ، هعابتاب ًادبعتمو هل انيدم الإ

 هلمع رظاني وأ هريغ لوقب (ةلي) هلوق ضراعي فيكف ‘ هسمشب الإ عيضتسي

 .'" " ساتنا نم رحأ لمعب

 ليلد عم امجسنم هاندجو امف ... " : " ةمألا ةغايص ةداعإ " 2 اضيأ لوقيو

 انذخا - مالسلاو ةالصلا لضفأ - اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا

 .'" ها " هب ءاج نمم ضوفرم كلذ نإف امهل افلاخم ناك امو . هب
 حص اذإ..." : هتبوجا ضعب -ىلاعت هللا هظفحي - يبونقلا خيشلا لوقيو

 تباث حيحص ثيدحلا نأ متيار دقو ' ميلستلاو لوبقلا الإ مالك الف ثيدحلا

 : ناصقنلاو ةدايزلا نع ثحبلا 2 ةجاح الف كلنك رمألا ناك اذإو

 لادجلاو ريقتتلا انلامو لاثتمالا اتيلعًادبعت

 اثيدحو اميدق اهيف ءاملعلا فلتخا دقو ' فالخلل ةلباق ةلأسملا هنه نإف الاو

 تحص نم : لوقن انك نإو 6 اهيف فلاخملا فنتعُي ال ةيفالخلا ةلأسملا كلذلف

 ""هيلع قفتم ما وهو اهفالخب لمعلا هل زوجي الف(ل)لوسرلا نع ةنس هدنع

 يخَو ان وه نإ ىونلا نع قطني اَمَو ) ميركلا هلوسر فصو 2 (ذتق) هللا لوق نم ةيضابإلا مهلتسا :

 هللا نع غلبملا وهف ' قحلاو قدصلا مزال هلوق ناو ةيصعملاو اطخلا نع موصعم (ةي) لوسرلا نا (ىَحوُي
 ةوسا هللا لوُسَر يف مكل ناك دق ) هماكحا ةفرعم 2 هقلخ نييو هنيب ةطساولاو - ىلاعتو هتاحبس -
 ٩١-١٠ ص ثيدحلا ةياور -يديعسوبلا/ _ اريثك ةَللاَرَكَذَوَرخآَا هَوَيلاَو ةللا وُجْرَي ناك نمت ةتَسَح

 ٥١١ ص ةعمجلا يتبطخ ج ةنسلا يحو قحلم - ىواتفلا باتك - يليلخلا ١

 ٣٩ ص ةما ةغايص ةداعإ _ يليلخلا )
 )٤( ,, _ ۔ .

   ص ةعوتتم ىواتع - ييوتقلا ٤٨

  

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٩٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ةيوخأ ةحيصن :
 :ودودريكب نب حلاص خألل ةيوخاأةحيصت وأ

 ريكب ودود خألا عم راوحلا تاظحل رخآو 7 ءاقللا تاطحم رخآ خ نحن اهو

 هللا لوسر انديس لوق الثتمم ٧ هيلإ اهيجزا حئاصن نع ةرابع يهو ى يرئازجلا
 : نيتطقن خ هل يتحيصت لثمتتو . ١" "ةحيصنلا نيدلا " : (ةي)

 : ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو لماعتلا نسح: ىلوألا ةطقنلا

 نيب ىلاعت هللا نإف ، نوكت ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا اذكه ام : ميركلا خألا اهيأ

 كبر ليبس ىيإ غذا » : لوقي ثيح ىلاعتو هناحبس هيلإ ةوعدلا نوكت فيك

 ملعأ وه َكَنَر ًنِإ نسحا يه يتلاب مُهلداَجَ ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 . ( ١١٠٠ حنلا ةروس )4 َنيدَتُْملاب ملعأ َوُهَو هيييَس نَع لَض نمب
 اذإف نسحا يه يتلاب عقذا ةتّيَسلا اَنَو ةنسحلا يوتنست انو » هناحبس لوقيو

 اَمَو اوُرَبَص نيلا انإ اهاقلي اَمَو ٌميمَح يلو هنأك ةَواَدَع هنيبو كتنب يذلا

 ا ميظَع ُظَح و انر اهاقلي

 ترمأ يتلا ةمكحلا هنهأ ، نيملسملا كناوخإل اضارقم كناسل طلس كارأو

 يذلا نأ انضرف ونو ، كعم يتلا ةنسلاو مالسإلا رشنت كنأ بسحتو ى اهب

 له لعفت نأ كاسع اذام ٧ ًاتيقم ارفاك وأ اينارصن وأ ايدوهي ناك كجاحي

 امنإو مالسإلا لثمت ال كنأ ىلع - هنه كتفرجعب مالسإلا ىلإ هوعدت

 | ةيعرفلا ةيفالخلا لئاسملا تنخأ كارأ مث \ - طقف كسفن لثمت كفرصتب

 | الو 1 ناديملا سراف كتأكو مالكلا نهاوعب تيمرو 6 ةيبهذم ةيساسح لكب

     ةحيصتلا نيدلا _ ناميالا : باي ) ٥. ( مقر حيحصلا عماجلا- 1 هاور (٠١



  

 نيديلا ظبقو عقر ثيداحأ « ٢٩٣ » بارطضا جذق نيبملا غالبلا

 بارسك الإ وه ام رظتنملا كباتك ج هب يتأتس امو هب تيتأ ام نأ فرعت

 عسي ةيعرف ةلأسم اهلجا نم لضانتو اهيف شقانت يتلا ةلأسملا نأ عم 0 ةعيقب

 يتلا تارابعلا كلتل يعادلا امف 6 نيملسملا نيب درلاو ذخألاو ‘ فالخلا اهيف

 . كريغ اهب قشرت

 اعافد كلذ نظتو 6 قح هجو ريغب يبونقلا ليلجلا خيشلا ىلع تمجمهت مث

 نيذللا امهيحيحصو ملسمو يراخبلل ةرصن وأ 0 اهيلإ وعدت يتلا ةنسلا نع

 امهيف نأ 2 لوقلا مظعت كنكلو 7 ةزمل الو ةملكب ةيضابإلا امهنم لني مل

 كنأل 6 امهقح ج رفتغت ال ةريبك هلعجتو ٧ ءاملعلا اهفعض ةفيعض ثيداحأ

 .اذه طيسبلا كعالطاب اهكردت نلو ةقيقحلا هذه كردت ال

 كتجح نأل ، تلق امهم يبونقلا خيشلا صخش نم لاتت نل كنأب ملعاو
 نيملسملا ءاملع نم ملاعف يبونقلا حيشلا اماو ب كسفن تيذآ دقو ، ةضحاد
 هرضي الف 0 هلباقو هب عمس نمم اذه اننامز ءاملع رايخ كلذب هل دهش

 : كمالك

 بركالو اهلوح موحي الف بيرلاىمح نع بتاجلا ذخأ دق

 ارجتمو ابسكم يلاعملاالا ىري الف هتمه هب تمس

 دري ملاع نم امو ' () يبنلا نع اتباث اثيدح نودري ال ءاملعلا نأ ملعاو
 هتباثلا ةنسلا اودري نأ نيملسملا ءاملع اشاحو 0 هدرن بجومب الإ اثيدح

 تطقس الإو 8 اهسارحو ةيوبنلا ةنسلا مادخ مهو (;ة) ميظعلا يبنلا نع

   . مهتلادع

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةمألا ءاملع نم دحأل سيل " : " ملعلا عماج " باتك ج ربلا دبع نبا لوقي

 هيلع خسن ءاعدا نود هدري مث - ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا نع اثيدح تبثي

 نعط وأ } هيلإ دايقنالا هلصأ ىلع بجي لمعب وأ } عامجإب وأ } هلثم رثأب

 مثإ همزلو امامإ ذختي نأ نع الضف هتلادع تطقس دحأ كلذ لعف ولو هدتس

 ١'. "." كلذ نم - لجوزع - هللا مهافاع دقلو ‘ قسفلا

 . ءاملعلا نم دحأ نم عقي نلو مل يا كلذ نم هللا مهافاع دقلو لوقي هارتف

 . ثيدح 7 دمعتي نأ

 معزت يتلا ةنسلا 2 بازيم يداو ينبل اهلجا نم تيمتست يتلا كتوعد امأو
 لازأ الو مهوعدأ انأ معنت " : كلذ ادكؤم كلوقب (ل ) يبتلا نع اهتوبث

 هللا مامأ يبجاو انه نأل ، ةوعدلا هذهب مزتلم انأو 6 هللا ينافوتي ىتح مهوعدأ

 .'" ".. (ص) هنلا لوسر نع ةتباث ضبقلاو عفرلا ةنس تماد ام

 تديق كنكلو \ كتوعدو كسيردت دقتنن الو عنامن ال اننإ : كل لوقاف

 اهتبثأ الوأ : كل لوقت اذهلف . ةتباث تناك نإ 6 ةنسلا هنه ىلإ كتوعد
 تيتأ نإ مث ۔ ضبقيو عفري ناك هنأو (ةي) هللا لوسر نع اهنا ةغمادلا ةلدألاب
 ىلإ عدا . ةيثيدحلا للعلاو ةيملعلا تاضارتعالا نم ةملاس تناكو ةلدألا هذهب

   . ملعو ةربصي نع هنسلا هذه
 ٤١٥ ص ملعلا نايب عماج - ربلا دبع نبا "
   ٢٨١ ص ضارتعالا ةلاسر "



 ديديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ةيضابإلا ةفلاخم ىرتو ! تنا بهذم يا ىلع يردأ ال يتأ ملعاو

 دنع يهو 7 ةدحاو ةرم الإ عقرلاب نولوقي ال فانحألاف : ًايفتح تنك نإق

 نولوقي ال كلذك ةيضابإلاو ى اهريغ 2 عفرلاب نولوقي الو ، مارحإلا ةريبكت

 . اسار ةالصلا نم تسيل مارحإلا ةريبكت نولوقي فانحألا لب ، عفرلاب

 لاقو 6 ةالصلا نم ريبكتلا " : " قيقحتلا حيقنت " 2 يداهلا دبع نبا لاق

 دنع عفرلاو : حاتتفالا ةريبكت ىلع مالكلا ناكو"" "...اهنم سيل : نويفنحلا

 : " طوسبملا " غ يسخرسلا لاق } مارحإلا ةريبكت لبق نوكي فانحألا

 عضوم 2 اترقتسا اذإف 6 لوأ هيدي عفري هنأ انخياشم رثكأ هيلع يذلاو..."
 . نعمأو رظناف ٧ ا" "... ربك ةاذاحملا

 ! كلام مامإلا نع حصألا ث لدسلاب نولوقي ةيكلاملاف : اكلام تتك نلو

 نوضبقي ال مهيديا نولدسي ةيضابإلاو ! هيف لاوقألا تبراضت دقف عفرلا امأو

 . ةالصلا 2 نوعفري الو

 يوونلا لوقي 6 ةيضابإلاك ةلمسبلاب نورهجي ةيعفاشلا : ًايمفاش تنك ناو

 ةالصلا 2 ةلمسبلاب رهجلا نسيو : باحصألاو يعفاشلا لاق " : " عومجملا "

 ."ها ". اتدتع هيف فالخ ال اذهو ةروسلا و ةحتافلا خ ةيرهجلا

 نمم نيرخاتملا ىواتف ضعب اقباس كل تركذ دتقق : ًايليتح تنك نلو

 . ضبقلاو عفرلا 2 هولاق اميف 0 ةلبانحلا ىلإ بستني

 . ةميرألا بهاذملا دنع لاوقألا حصا مهتالص خ اوعمج ةيضابإلا نآ ىرتف

0 
 ٣٢٧ ص ١ ج قيقحتلا حيقتت - يداهلا دبع نيا

." 
 ٨٤ ص ١ ج طوسيملا _ يسخرسلا

 ا

 ___ _     ٢٠٢ ص ٢ج - بذهملا حرش عومجملا - يوونلا

  

  

  

 



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣٩٦ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 : ةباتكو اظفل () يبنلا ىلع ةالصلا ةيمهأ : ةيتاثلا ةطقنلا

 ظفلتلل هتمزالم وه هتفرعم بجي ام لوأ ‘ ثيدحلا ملعل سرادلا نأ ملعا

 اقطت ناك ء اوس ، هل ركذ لك دنع . () هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاب

 . ةتيدحلا تالآلاب ةباتكلا نم امهماقم موقي ام وأ ‘ ملقب ةباتك وأ ناسللاب

 هملعتي امم ةيضقلا هذهف 6- هلآو هيلع همالسو يبر تاولص - هركذ رركت ولو

 ةريثكلا ةندألل كلذو ، يوبتتا ثيدحلا ملع مهبلط دنع ثيدحلا بالط

 هيلع لصحتي يذلا ميظعلا رجألاو (لي)يبنلنا ىلع ةالصلا ةيمهأ ىلع ةلادلا

 دنع (لو)هيلع ةالصلا كرت نمل ديدشلا ديعولا دورولو .() هيلع يلصملا

 انيلع قحلا لقأ نم انهف 0 اسأر هيلع يلصي ال نمب فيكق ‘ هدنع هركذ

 يذلا وهو ٧ (ةلو)هللا لوسر ةرضح خ بادآلا نم بجاولا لقأو () ههاجت
 نمو 6 ةيادهلا ىنإ ةلالضلا نمو ! رونلا ىلإ تاملظلا نم هب ىلاعت هللا انجرخأ

 ايبن ىزج ام ريخ انع هللا هازجف 7 ملعلا ىلإ ةناهجلا نمو 6 دشرلا ىلإ يفلا

 . هتمأ نع الوسرو . هعابتأ نع

 ركذي تارملا نم مك (ألو) هللا لوسر ثيدحب ثدحي وهو ثيدحلا بلاطف
 رشع هيلع ىتاعت هللا ةالصل ًاببس نوكتف ! ةمات ةالص هيلع يلصيو () يبنلا
 نأ فرشو ارجأ (تدحملا) ثيدحلا بلاط ىضكف 7 ةدحاولا ةالصلا نع تاولص

 ث هل ريثكلا هركذب هيرق لاني ٨ (;)۔يماو وه يبأب -هللا لوسر برق لاني

 مهرقوأو ، هب ساتلنا ىلوأ نم نوكيو ةمايقلا موي هنم ادعقم هيرقو ، هسلجم

   . اظح هنم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٢٩٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : ثيدحلا ةباتكو ثدحملا بادآ باب 2 " حارتقالا " 2 ديعلا قيقد نبا لاق

 % دصقي ام نسحأ نمو : ةينلا حيحصت 7 ةدابع لك 2 ىمظعلا ةدمعلا "

 رركت املك (ة) يبنلا ىلع ةالصلا ةرثكب دبعتلا :امهدحأ : نائيش ملعلا اذه

 هجو ىلع جرخي الو ' هب ظفللا دنع ادوصقم نوكي نأ كلذ جاتحيو ! هركذ

 ١'. ". ةداعلا

 ةباتك نم الدب (ص) زمر ىلع رصتقت تنك كنأ كلعف . ينبار امم هنإو

 ك ثيدحلاب ملعلا لهأ ديدشت عم 6 () هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا

 ے اهتبسح لب : ثالث وأ نيترم وأ ةرم وأ اوهس كلذ تركذ كتيلو ى كلذ

 . دعب نمو لبق نم رمألا هللف ! (ةرم )١٣ ابيرقت اهتدجوف هنه كتلاسر

 : نيتطقن ةالصلا بتك خ بنتجيل مث " : " بالطلا داشرإ " 2 يوونلا لاق

 : يناثلا . كلذ وحن وأ ! نيفرحب اهيلإ زمري نأب ةروص اهصقن : امهدحأ

 هيلع" بتكي وا " ملسو " ريغ نم ( هيلع هللا ىلص ) بتكي نأب ىنعم اهصقن

 ."".. اميينست اوُمَلسَو هَلَع اولص » : ىلاعت هللا لاق ! "مالسلا

 زمري ناب كلذو () يبنلا ىلع ةالصلا راصتخا نم رذحي يووتلا ناك اذإف

 خألا لعفي امك ! طقف دحاو فرحب اهل زمري يذلاب كلاب امف ! نيفرحب اهل

 .ريكب نب حلاص

١ 
 ١ ص حالطصالا نايب 2 حارتقالا _ قيقد نبا ٢٤٤

٢ 
   ١ ص قئاقحلا بالط داشرإ - يوونل ١٤٥



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٣٩٨ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ثيدحلا ةباتك بادآ نايب 2 " دقتنا جهتم " هباتك خ رتع نيدلا رون لوقي

 "ةباتك ىلع ظفاحي نأ .ةصاخ ثيدحلا بلاطو ملعلا بلاط ىلع يغبني ":

 الو } ركذ دنع - ملسو هيلع هللا ىلص - هنلا لوسر ىلع ميلستلاو ةالصلا

 اهلجعتي يتنا دئاوفلا ربكأ نم كلذ نإف : هرركت دنع كلذ ريركت نم مأسي

 اليخب ناكو !اميظع ًاظح مرح كلذ لفغأ نمو 0 هتبتكو ثيدحلا ةبلط

 : نيرما اهتابثإ غ بتجتيل مث .امورحم
 .كلذ ريغ وأ " معلص " وأ "ص " لثم فرحب اهيلإ زمري نأ : امهدحأ

 ."" " سكعلا وأ مالسلا نود ةالصلا ةباتك ىلع رصتقي نأ : يتاثلاو

 لتقم هيكف نيب ام ئرما لكو لهجي نبح ىتفلا فتح ىتفلا ناسل
 لكوم ءالبلاب ناسل كاذق هرنذه رثكأ ءرملا ناسل ام اذإ

 لفقم هيلع لفق نكي مل اذإ هسضتلرش باوبأ حتاف مكف
 لهجي ثيح نم تاقآاهب تطاحأ هيأرب ابجع تاقلا نمأ نمو

 لثمتم لئاق يلبق لاق دقو ييراجتت يتتملع ام مكملعأ

 لقعت تتك نإ ءوسلا باوج رذاحق هباوج نهر تنك لوق تلق اذإ
 لقعتو لوقت ام زنيمو ربدف املسم اديعس ايحت نأ تئش اذإ

 رداقلاو هلك كتذ يتو هنإ ! حئاصتلا هنهب كايإو ينعفتي نأ ىناعت هللا لاسأ

 . ريدق ءيش لك ىلع هناحبس هنإ 6 هيلع

 ه هل ز ا : ا :2

 ١) اهتححصخف يعبطم اطخ اهلعلف 6 اذكه "ةبتك " ةبوتكم : باتكلا اذه نم يعم يتلا ةخسنلا 2

 دصقلا ءارو نم هللاو صتلا ميقتسيل " ةباتك " لقنلا .
() . ِ . _ 

   ٢٣٤ ص دصلا حهىم ۔- رع نيدل ١ رود



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4« ٢٩٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ينيطنسقلا نمحرلادبع يبأخيشلل ةيوخأ ةحيصن : أيناث
 ينيطنسقلا نمحرلا دبع يبأ خيشلا عم اهيضقأ يتلا ةريخألا ةظحللا هذهو

 . ضبانلا ناميإلاو } يحلا نادجولاو ں يعاولا لقعلا اهب بطاخأ تاملك يهو

 ءاوس ةملك ىلإ كوعدأ انأو ب كلقعو كبلق تافغش اهي سمالا تاملك

 ه يملعلا شاقنلا لوبق نم فكنتسنت ال نحن : نمحرلا ديع ايآ مكنيبو اننيب

 . قيقحتلاو ثحبلا ىلإ عقاد وهف ا لالجإلا ةياغ هلجنو هب بحرت سكعلاب لب

 ول ىنمتأ تنك ينكلو : نافرطلا اهيلع لصحتي يتلا ةدئافلا هنم وجرنف

 . صاقنتسالا تارابعب هتهوش يذلا شاقنلا اذه لثم نع كسفنتب تأير كنأ

 ينب دنع يعامتجالاو يملعلا كماقمب يرزي امم ، مهتلا فئاذقب هتنشو

 لب ، خيشلاب كوعدي ريكب نب حلاص خألا انيأر اننأ اميس الو ‘ كتدلج

 تدعبأ دق كارا كلذ عمو 6 هشاقن ٨ هب دجنتسي يذلا خيشلا كلعج

 نوكت نأ بجاولا ناكو ؛ ةيبهذم ةيساسحب ةشقانملا ةيضقلا تذخأ ذإ بهذلا

 نم ناكف : ءاملعلا نيب درلاو ذخألاو ، فالخلا اهيف اعساو ةيعرف ةيضق

 ىلع اصرح رثكا نوكت نأ -اهؤوبتت يتلا ةناكملا هنه عم - كب ريدجلا

 ىلع ىلاعت هللا نودبعي اوماد ام 0 اهفئاوط ةفاكب ةيمالسإلا ةمألا ديحوت

 . باوصلا ىلإ برقألا هنوريو ! هناحجر مهل ناب يذلا ليلدلا ىضتقم

 ملو 0 اهب انلمعف اندنع تتبث ننس هذه : لوقت نأ خيشلا اهيأ كحسي ناكو

 يذلا مهدنتسم مهلو ، هليلد لكلو 6 اهب اولمعي ملف ةيضابإلا دنع تبثت

   .هيثإ نودنتسي



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٤.. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٤ ةيملعلا كتت اكمي قيلي اش اقن هلعجا نكلو - اله يحف ۔-شاقنلا تدرأ نإو

 !:كانمي هتربح ام لالخ نم كعالطاو كملع ىدم ىلع مكحت سانلا نأل
| 

 ١
 , مهتلاب اب قشارتلا 2 كذيملت نع فلتخت ال كتيأر ينإف هلك اذه عمو

 ا ;؛ تبسنو . يبوتقلا ليلجلا خيشلا ىلع اهب تمجيهت يتلا ‘ ص اقنتساللا تارابعو

 آ | كل ذ انيأر امك كلذ دمعتت تنك لبي 0 اهلقي مل وهو تالوقنلا ضعب هيلإ
 ٥ ه م

 _ ء( :١٨١ نارمع لآ ةروس ) « اولاق اَم بْثكَتَس » ىلاعت هللا لوق تيسنو 6 شاقنلا لالخ

 . ةمايقلا موي هنع لوؤسم تنأو 6 كاتفش هتلاقو

 :نيِقد داصلا لأنسَيل « هتوقو ( :١٩ فرخزلا ةروس) 4 َنوثانسنَو مهتداهش ب ُتَتكْتَس , هلوقو ک؟ةن < و . ه و م

 ديتع بيقر هيت انإ لوق نم ظفلي اَم» هلوقو ء(هبزحالا ةروس ١ مقنيص نع
 قف اوُبَستكا ام رْيَعب تاتمؤُمناَو نينمؤملا نوُؤُي نيلاو » هلوقو ااه ق ةس ا
 . ( هه بازحذلا ةروس) ك انيبم امثإو ًاناتْهُي اولَمَتحا

 ىلع كتلمحو كسفت كتنخأ امنإو 4 اباسح كلذ لتل بسحت مل فسأللو

 . قح هجو ريغب ناسنإ ىلع مجهتلا

 ريبعت فطلأو ةرابع قرأب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا نينمؤملا تافص دسجت نيأ

 | !لالجلاو ةزعلا بر لوقي تيح نبيتمؤملا ىلع ةلدأ 4 مهضعبب ءامحر مهنأب
 ا

 و. ے بد ۔
 | 7 ١ . ه 4 ٥ ۔ ۔ م ى ه ه

 ا

} 

 ىكح

٠ 
. 

  
 مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلَع ءاًديتأ ُهَعَم نيزلاو هللا لوسر دمحم

 .رك ذأ ( م مهيهوُجؤ يِف مه اميس ان اوضرو ب هلل ١ م الضف َنوُغَتْبي 1 دجس .,

 . ( :٢٠ حتفلا ةروس) دوُجُسلا

 ىوتسم قاف مهاوتسم نأل كلذو « مهنيب اميف ءامحر مهنأب مهفصو دقق

 إُهَتوُبِحُيَو ْمُهُبِحُي مؤت موقب هللا يتاي ةأَي فوسف » ىلاعت هلوق ىرتو ! ةوخألاو ةبحملا

     . ( ٥٤ : ةدئاملا ةروس ) 4 َنيرضاكلا ىلع ةّرِعأ نينمؤملا ىلَع ة ةلذ



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛.١» بارطضا ق نيبملا غالبلا

 عضاوتلا دح اوزواجت مهنأل قيقد فصو وهو ، مهضعبل ةلذلاب مهفصوف

 . مهسوفن تكزو مهقالخأ تمسف 6 مهضعبل حاتجلا ضفخو

 بجت يتلا ةيناميإلا يناعملا هذه لكل تفتلت ملق خيشلا اهيأ تتأ امأو

 ملعت ال شاقن غ لخدتل كسفن كتعفدو ! سوفتلا اهب مظعتو 0 اهتاعارم

 عالطاو } ثيدحلا ملع 2 ةفرعم نم كدنع ام رادقم هب ترهظأف 3 هبقاوع

 . ثيداحألاو لاجرلا للع ىلع

 كلم نم الإ اهيف ضوخي ال ! فالخلا اهيف عساو ، ةيعرف ةلأسم اهنأ عم

 . ةنراقملا 2 ةكلمو ؛ رومألا قئاقدو للعلا عبتت ىلع ةردقملاو ‘ ةجحملاو ةجحلا

 : حيجرتلا 2 ةقاصحو

 فاو نيلئاقلا عيمج دنع فالخلا لئاسم يف قحلاو

 ادهتجي اهب ملاع ريفل ادبأ زوجي سيل هتكل

 . الاقاميف ةجحلاملع نم الاوقلا حجري امنإو

 ، ضبقلاو عفرلا يتلأسم 2 كل انشاقت تيأر دقف : كل لوقت كلذ عمو

 اندزو ، ثيداحألا ىوقأ مكدنع يهو اهب تيتأ يتلا ثيداحألا إ طقف اذهو

 ثيداحا كيدل تناك نإق : اهيلإ ريشت كلعل ثيداحألا ضعب اتدتع نم

 نحتف ى شاقنلل ةديدج ةقيرط كدنع تناك وأ 0 اهب تأف تركذ امم ىوقأ

 نمز امأو ثيداحألا هذه ةوق انل تبثتس يتلا ةديدجلا كتقيرط رظتنن

 مل ضبقلاو عفرلا ثيداحأ نم ديدجب يتأت كنظأ الو ! ىهتتا دقف ةياورلا

 . ثيداحألا بتك خ ركذي

١ 
   ج ماظنلا رهوج - يملاسلا ١ ص ٢٢٣



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤.٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 عفرلا ديناسأ نم دنس ملسي ملو ..." : "بيطخلا بيتات " 2 يرثوكلا لوقي

 ارمع نبا ثيدح ريغ عفرلا 2 ثيدح حصي مل لب 6 ةلع نم عوكرلا دنع

 . هيورمب ذخألا يوارلا كرتو ‘ شايع نب ركب يبأ ةياور 2 هب ذخأي مل وهو

 لهأ نم ريتكو . امهباحصأو كلامو ! ةفينح يبأ دنع خسنلا ليلد نوكي

 ١»'. "فلسلا نم دقنلا

 تنك نإ - ةماع ةفصب ضبقلا ثيداحأ خ ةيكلاملا ءاملعلا هلاق ام عمساو

 ةمركملا ةكم خ امهينامز 2 يكلاملا بهذملا ايتفم الاق دقف - بهذملا يكلام

 : كلام بهذمب اسأر عفرت تنك نإ ! ةرونملا ةنيدملاو
 كلام بهذم يمخللا قزم امك اهنوفج ماهس يبلق تقزم دقل

 ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةيمحملا ةكمب ةيكلاملا يتفم -دباع دمحم خيشلا لوقي

 ةلمجلابو ..." : " لدسلا ةنس دييات غ لصفلا لوقلا " هباتك خ - هنمز
 لب فعضلا نم املاس الو اناسح الو ًاحاحص اهرثكأ سيل ضبقلا ثيداحأف

 ." ".. تملع امك فيعضو برطضمو فوقوم نيب ام اهلك

 2 ةرونملا ةنيدملاب ةيكلاملا يتفم - يطيقنشلا رضخلا دمحم خيشلا لوقي

 .| هوركذ ام " : " ضبقلا ةيحجرأ نم ليق ال ضقتلا ماربإ " هباتك 2 - هنامز

 . ىرتس امك نعطتا نم ملاس حيحص ثيدح هيف سيل ثيداحألا نم , ()

 اهنم ىوقأ ةريتك صوصت انيدلو ‘ انه اهتركذ يتنا صوصنلا ضعي ه ذهو

 . ضبقلاو عفرلا ثيداحأ

(١ 
 ١. ص بيطخلا بينأت - يرثوكلا ١٦٦

7( 
 ١٦ ص لصنقلا لوقلا - دياع دمحم

 ٢٥ ص ضقنلا ماربإ - يطيقنشلا ۔۔. ه ("
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ؛.٣ » بارطضا ذق نيبملا البلا

 انيف اوملكتت مل ولو . عازنلاو لادجلا انتميش نم سيل هنأ خيشلا اهيأ ملعاو

 نم ارجت ىتح ‘ مكدقن نم انتالص ملست مل نكلو ، انبتك امو انملكت ام

 ىلع اباب حتفو . ةنسلا ةفلاخمب انفصوو 6 نالطبلاب انتالص ىلع مكحو ارجت
 يتلا مكتلدا ةشقانمل انمالقأ تضفتناف } هدسب هل لبق الو دسي ال هسفن

 . لوقلا نع انهاوفأ انمجلل انع متكس مكنأ ولو . ةتباث ةنس اهنأ اهيلإ نوريشت

 نأ لجأ نم لوقلل انبدتنا 6 انتالص ةحص 2 نعطلاب مكدحا ارجت ا نكلو

 همْظ دْعَب َرَصتنا نملو { انيلع هومتعقوأ يذلا ملظلا كلذ دعب نم رصتنن

 نوْكْبيَو سالا َنوُميظَي نيذلا ىلع ليبسلا اَمئِإ ليبس نم مهْيَلَع امم كيف
 . ( !- س . ىش ةوس ) « ميلأ ًباَذَع ميت كينؤأ قَحنا ريَقب ضزأنا يِف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛.؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : بازيم يداو يف ناوخإلل ةحيصت : ثلاث
 - ةماقتسإللاو قحلا لهأ- بازيم ينب عم ةريخألا ةطحملا غ فقن نحن اهو

 : لاقي امكو ؛ لاط ءانع دعب لاحرلا طحنل
 بابحألاب حيورتلا ىلإ تعزف اهقيرط مآسلاىشغ ناسفتلاو

 بايغ دعب حورلا راضت مهبو هتامزع نم ءرملا دشي مهبق

 نم نحتو - مكيلع هءامعتو هدييأتو هزع ماداو هللا مكاقبأ - مكباتك انلصو

 مكدهع لضفأ ىلع-دمحلا هللو - انإو لاقم حصخفأو لاح لضفأب ىلاعت هللا

 - ىلاعت هللا مهظفح -ماركلا انخياشمو نحن ! مكتقث دكوأو مكنظ نسحأو
 . - نيملسملا خيشو نيدلا ردب - يليلخلا ةمالعلا انخيش ةحامس مهسأر ىلعو

 انخياشم يقابو - لوصألاو ةنسلا مامإ -يبونقلا ثدحملا مامإلا انخيش اذكو

 لأست امك . ةمتاخلا نسحو ةيفاعلاو ةحصلاب مهلو انل ءاعدلا مكلأسنو

 . مكل كلذ

 -مهيلع ىلاعت هللا ناوضر-انباحصأ نأ -قحلا لهأ رشاعم-عيمجلا ملعيل مث

 % نيعورشم ريغ (مضلا) ضبقلاو عفرلا نأ نوري مهيرخأتمو مهيمدقتم

 امهنأل \ ةالصلا امهب حصت اللو 7 (%>) هللا لوسر ةنس نم اسيلو 8 ةالصلا

 ثيداحا خ ةالصلا 2 عفرلا نع () هللا لوسر ىهن لب 0 اهيف نادئاز نالمع

 تدرو امك ٠ عييرلا مامإلل عيفرلا دنسلاك حاحصلا 2 تدرو ةحيحص

 .(:ذ) ةرمس نبرباج ةياور نم امهريغ بو ملسم مامإلا حيحص 2 كلذك
 عقر نود عقر َنتتسُي ملو ى ةالصلا عفر لك نع اماع ءاج يمهنلا اذهو

 % مضلاو عفرلا ةيعورشم مدع ىلع ةيضابإلا ءاملع ةملك تقبطأ اذهلو

 : هولاق امم اضعب مكيلإو ، ةالصلا

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛.ه » بارطضا اق نيبملا البلا

 انباحصأ لوق يناعم خ جرخي هنأ يعم ..." : يمدكلا ديعس وبأ مامإلا لوقي

 ةالصلا ريبكت و 0 نيديعلا ريبكت دنعو مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عقر كرتب
 ثك ثبعلا عقوم عقي كلذ نأو ى هلعف نع نوهنيو كلذ كرتب نورمأيو ءاهلك

 .""" ةالصلا خ عوشخلاو نوكسلا نم هريغب رومأملاو ں هل ىتعم الو . ةالصلا

 جرخي انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم..." : -ديعس وبآ مامإلا - اضيأ لوقيو

 نم هريغ الو حاتتفالا دنع ةالصلا 2 نيديلل عفرلا نوري ال مهنأ يدنع

 ريغ ىنعمل الإ () يبنلا نع نيديلا عقر ىنعم اوتبثأ مهنأ ملعأ الو ء ريبكتلا

 ."" ".. ملعا الف ةالصلا ىنعمل امأو ى ةالصلا يناعم

 ةالصلا 2 لاسرإلا توبث انباحصا لوق يناعم 2 جرخي ..." : اضيأ لوقيو

 ."" "...ءاضعألا عيمجل

 رما هئا اهلك تاياورلا هنه غ سيلو " : " عماجلا " ے ةكرب نبا مامإلا لاق

 عفر هئا انوفلاخم ىورو ؛ هب انمق كلذ حص ولو ريبكتلا عم نيديلا عفرب

 لوسرلا هيلع تام ام ىلع لمعلا ناك كلذب ةياورلا تحص ولو ، عفري ملو

 ناك ناب رذعلا عطقل ربخ انيفلاخم عم نكي مل اذإو ،- مالسلا هيلع -

 دب نكي مل ارخآ نوكي نأ لمتحاو . الوا نوكي نأ لمتحاو ى هلمع رخآ عفرلا
 تبث دق ام عم عفري نيا وهو لصألا ىلإ عوجرملا ناكو 0 امهدحأب لمعلا نم

, ١ 

 ج عرشلا نايب - يدنكلا ١١ ص ٩١ / ج ةعيرشلا سوماق - يدعسلا ١٩ ص ٢٧٠
" 

 ج ةعيرشلا سوماق - يدعسلا ١٩١ ص :٢٧٠

(٢ 
 سق     ج عرشلا نايب - يدنكلا ١١ ص ٩٢

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛.٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 مكلاب ام) : هلوقل ةالصلا 2 نيديلا عفر نع ىمتن هنأ () هنع ربخلا نم

 .) "...(سمُش ليخ باتذا اهئاك مكتالص مكيديا نوعفرت

 عمجأ ..." : " ءايضلا " 2 يبتوعلا ملسم نب ةملس هيقفلا ةمالعلا لوقي

 .""كلذ 2 مهدنع تحص ءايشأل ةالصلا 2 نيديلا عفر كرت ىلع انباحصأ

 عقرب الئاق الو ..." : " عرقلاو لصلا لماش " 2 ةمئألا بطق مامإلا لوقي

(٤) , (٣) 
 ارحإلا دنع'"ةيضابألا ةيراغملارشعم انم نيديلا مارح ٠ ٠

 هيفكب عوشخلاو ..." : لاق 4 عوشخل ا نع همالك دنع رثؤملا وبأ ةمالعلا لوقي

 ٥, " . ال اسرإ هيدي لسريلو هتيحلي اللو هب ائيش ثبعي ال

 فص ةالصلا يلصملا دارأ نإف ..." : " ءايضلا " 2 يبتوعلا ةمالعلا لوقيو

 ساب الف رثكأ وأ لقأ ناك نإو } اهضرع 2 لعن طقسم امهنيب لعجو هيمدق
 مهنم } ملعلا لهأ نم ةعامج لاق اذهبو ، همايق خ الاسرإ هيدي لسراو ٧
 الق ةالصلا 2 لامشلا ىلع نيميلا عضو امأف ،يعخنلاو ريبزلا نباو نسحلا
 “١}'. "هتفص 2 فالتخا اضيأ هب نيلئاقلا نيب هيفو اهفرعت

. ِ (١ 
 ( ج هكرب نبا عماج - ةكرب نبا ١ ص ٤٩٢ - ٤٩٣

 (٢) ج ءايضلا - يبتوعلا ٥ ص ١١١

 . ةالصلا 2 عضوم يا 2 الو مارحإلا دنع ال عفرلاب نولوقي ال ةقراشملا ةيضابإلا رشاعم اذكو )
 ٦٣ ص ! ج عرفلاو لصألا لماش - شيفطا

 ٢٧٦ ص ١٩ ج ةعيرشلا سوماق - يدعسلا " .0
 ١٢٨١ ص ٥ ج ءايضلا - يبتوعلا أ"

(٤)     



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ؛.۔ » بارطضا ق نيبملا البلا

 نتس نايب 2 " لاصخلا رصتخم " إ يمرضحلا قاحسإ وبآ مامإلا لوقيو

 .ا" مايقلا لاح الاسرا هيدي لسري نأ : رشع سداسلا " : ةالصلا

 ةالصلا 2 هركي ام باب 2 باتكلا سفن 2 - يمرضحلا مامحلا - اضيأ لوقيو

 { مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر : ين اثلا " : لاق ، ةنس انموق هلعج امم

 .""" ةرسلا ىلع نيديلا عضو : ثلاثلا

 ك لمعلا نأ يدنع ": هلوق نسحلا يبأ ةمالعلا نع " ءايضتا " بحاص لقنو

 سيل المع ةالصلا 2 نيديلا عقر تي أرو !زوجي ال ةالصلا ىنتعم ريخي ةالصلا

() « 
 هنع يهنل اءاج دقو ء ةالصلا نم وه

 هوركم مارحإلا دنع نيديلا عقر ..." : " لامآلا جراعم " يملاسلا مامإلا لوقي

 وأ هب رومأملا عوشخلا اني وهو ! ةالصلا خ لمع هنأل ! اندنع ةالضلل ضقانت

 (" ضتن

 ضعب انقفاو دقو.." : " رهوجلا راثن " 2 ينالهبلا ملسم وبأ مامإلا لوقيو

 ريبكتلا عم مارح نيديلا عفر نأ ىلع ‘ مهنع يمخللا هاكح امك ةيكلاملا

 هعدبق هلبق امأو } هدعب وأ مارحإلا عم هب ةالصلا ضقني انلقو ، هدعب ىلوأو

 .'})" ةضقان ريغ

 ٠٧١ ص لاصخلا رصتخم - يمرضحلا :

 ٥٨ ص لاصخلا رصتخم ۔يمرضحلا "أ
 ١٥٣ ص ٥ ج ءايضلا - يبتوعلا :

 ٢١٣ ص ؛ ج ٢٣ جم لامالا جراعم _- يملاسلا :

    ٢٠٥ ص ! ج رهوجلاراثن - ملسم وبا :



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤.٨ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 : "بهذلا لسالس " خ يشاطبلا ةمالعلا لاق

 هب لقي مل نيديلل عفرلاو

 عفريذلافمارحإلاةلاح يف

 اعفرامهمو هتالص تحص

 نم مارحإلا امنإلوقي نم عم

 ةيعورشم مدع ىلع نوقفتم ةيضابإلا ةمئأ نأ ىرت اهريغو لوقنلا هذه نمق

 ىلعو 6 اهدعب وأ اهعم وأ مارحإلا ةريبكت لبق ءاوس 4 اقلطم ةالصلا 2 عفرلا

 ةدئاز ةكرح لب . هل ىنتعم ال ثبع هنأو . ةالصلا 2 مضلا ةيعورشم مدع

 . ةالصلل ةضقان

 عفر نم حيرصلا يهنلا اهيف ءاج يتلا ثيداحألا هلك كلذ إ مهتجحو

 هبرفغمو هقرش يف قفاوم

 عرشاسمو ةدحاو وأ هيدي

 اعلالو تدسف غارف لبق

 نكزدق نوق كاذو هتالص

 هذهو ، ناك عقر لك نع اقلطم يهنلا ء اج دقو . ةالصلا خ يديألا

 دواد يباو ملسمو عييرلا مامإلاك ظافحلا ثيدحلا ةمئا اهاور ثيداحألا

 : قيقوتلا ىناعت هللابو لوقنف 0 ةلدألا هنه ضعب ركذب يفتكنو 6 يئاسنلاو

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع : هدنسم خ عيبرلا مامإلا هاور ام ١-

 نوعقري يدعب نم نوتاي موقب يتاك " : لاق () يبنلا نع () سابع
 .'" " سمش ليخ باتذا اهتاك ةالصلا خ مهيديأ

 ءيش عفرلا نأ ىلع لدي وهو ٨ () يبنلا نع تباث حيحص ثيدحلا اذهف

 " يدعب نم نوتاي موقب يتاك" هلوتتل كلذو )٤( هللا لوسر ةافو دعب ثداح

 ١) ج بهذلا لسالس - يشاطبلا ٢٣ ص ١٦٢٨

   ( ٢١٣ ) مقر حيحصلا عماجلا _ عيبرلا )



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛.١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 اهيلع دمتعي يتلا عفرلا خ ةدراولا ثيداحألا نإ ةيضابإلا لاق كلذلو

 نم ملس ثيدح اهتم امو ' ةعوضوم وأ ةفيعض امإ ‘ ىرخألا بهاذملا باحصأ

 هعانصلا قفو ةيملع ةسارد هتسارد دنع ثيدحلا لهأ نم دقتلاو نعطلا

 . ةيتيدحلا

 ٢- الاق بيرك وباو ةبيش يبا نب ركب وبأ انثدح " : ملسم مامإلا هاور ام :

 نع ةقرط نب ميمت نع عفار نب بيسملا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح

 يمقار مكارا يلام : لاقف () هللا لوسر انيلع جرخ : لاق ةرمس نب رباج
 ةالصلا خ اونكسا : سمش ليخ باتذا اهتاك مكيديا ...." "".

 الو ں اهلك ةالصلا 2 عفرلا نع يهنلا 2 حيحص خيرص صن ثيدحلا اذه

 نأل ؛ مالسلا لاح نيديلا عفر نع يهنلا ثيداحأب يهنلا انه دييقت نكمي

 ضعب كلذ ررق امك ! ةدحاو ةعقاو يه تسيلو امامت نالصفنم نيثيدحلا

 عفرلا ثيداحا ةشقانمب صاخلا انباتك ة كلذ نيبتسو . ملعلا لهأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ضبقلاو

 ثك عفر يا نع يهنلا ثيدحلا اذه نم رهاظلا نأل ، انه دييقتلا تبثي الف

 فرصيف : انه مالسلا ةظفلل ركذ ال مث ! مالسلا دنع عفرلا هيف امب ةالصلا

 اذهو ، تاضارتعالا نم املاس نوكيو ٨ هديقي ام يتأي ىتح هقالطإ ىلع ظفللا

 يقبف ، قالطإل دييقت الف هيلع ضرتعم هب اوديق ام لك لب ثدحي مل

 يذلاو ثيدحلا اذه دعيو 8 هقالطإ ىلع ةالصلا 2 عفرلا نع قلطملا يهنلا

 . ةالصلا 2 عفرلا نع يهتلا لصأ امه هلبق

١ 
1 

١ 
    ۔__سخر ا   ( ٣٠! ) مقر حيحصلا عماجلا _ ملسم



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤١٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٣- هللا لوسر نإ " (غ) ةريره يبأ قيرط نم : ملسم مامإلا هاور ام )35(

 | لوسر درف (ةلي) هللا لوسر ىلع ملسق ءاج مث ىلصف لجر لخدف دجسملا لخد

 ناك امك ىلصف لجرلا عجرف : لصت مل كنإف لصف عجرا لاق (ةت) هللا

 كيلعو (ةت) هللا لوسر لاقف ‘ هيلع ملسف () يبنلا ىلإ ءاج مث يلصي
 لاقف تارم ثالث كلذ لعف ىتح ! لصت مل كنإف لصف عجرا لاق مث مالسلا

 : ىلإ تمق اذإ : لاق ، ينملعف اذه ريغ نسحا ام قحلاب كثعب يذلاو لجرلا

 نئمطت ىتح عكرا مث نآرقلا نم كعم رسيت ام ارقا مث ربكف ةالصلا

 عفرا مث ادجاس نئمطت ىتح دجسا مث امئاق لدتعت ىتح عفرا مث ًاعكار

 اهلك كتالص خخ كلذ لعفا مث اسلاج نئمطت ىتح " )'.

 ركذنف دجسملا لخد الجر نأ " همع نع دالخ نب ىيحي نب يلع قيرط نمو
 دحأل ةالص متت ال هتإ " () يبنلا لاقف - ةريره وبأ هركذ ام يا - هوحن

 دمحيو ربكي مث - همضاوم يتعي - ءوضولا عضيف اضوتي ىتح سانلا نم
 عكري مث ربكأ هللا لوقي مث نآرقلا نم ءاش ام ارقيو هيلع ينثيو (ذتت) هللا

 مث ! امئاق يوتسي ىتح . هدمح نمل هللا عمس لوقي مث هلصافم نئمطت ىتح

 عفريو ربكا هللا لوقي مث هلصافم نئمطت ىتح دجسي مث ربكا هللا لوقي
 مث هلصافم نئمطت ىتح دجسي مث ربكا هللا لوقي مت ًادعاق يوتسي ىتح
 .'"" " هتالص تمت دقف كلذ لمق اذإف ربكيف هسار عفري

 )١) حيحصلا عماجلا - هل ( ٣٩٧ ) مقرب " نتسلا " 2 دواد ويا هاورو ( ٨٥٦ )

 ٢) دواد ييا نتس - دواد وبا ( ٨٥٧ )

  

  



  

 نيديلا ضبقو غقر ثيداحأ ؟ ؛١» بارطضا ق نيبملا غالبلا

 مل امو 6 بجاو وهف ثيدحلا اذه 2 ركذ ام نإ " : ثيدحلا اذه حارُش لاق

 . " بجاو ريغ وهف ركذي

 : لاق (ةي) يبنلا نأ ثريوحلا نب كلام قيرط نم : يراخبلا مامإلا ىور -؛

 .") " يلصا يتومتيار امك اولص "

 . ةقراص ةنيرق هفرصت مل ام بوجولل رمألاو (ي) هنم رمأ اذهو

 فلتخي ال نارهاظ امهنأل ابجول () هتالص نم مضلاو عفرلا ناك ولف

 هللا لوسر ةالص دهاش نممو (ةي) هللا لوسر فلخ ىلص نمم نانثا امهيف

 امك اولص " قباسلا ثيدحلا صنب ابجو نذإف هتالص نم امهتأ امبف 9 ()

 . ةالصلا 2 لوخدلا دعب امهنأو ةصاخ " يلصأ يتومتيار

 امهلعفي نمم ةيمالسإلا ةمألا يققحم نم ريثك صن دقف هلك كلذ عمو

 ىكحو ؛ طقف امهبابحتسا ىلع اوصن لب 6 امهبوجو مدع ىلع ةالصلا 2

 نولوقي نمم مهنا عم - امهبابحتسا ىلع يأ - كلذ ىلع عامجإلا مهضعب

 . ةالصلا 2ِ امهب

 ةبراغملا رشعم انم نيديلا عفرب الئاق الو ": "لماشلا " بطقلا مامإلا لاقو

 تحص اهيف عورشلا لبق امهادحإ وأ امهعفر نمف 0 مارحإلا دنع ةيضابألا

 هنأ ىلع ءانب تحصو اهنم مارحإلا نأ ىلع ءانب تدسف غارفلا لبق وأ"" هتالص

 ."" ها "" تدسف غارفلا دعب وأ اهنم سيل

 ١ مقر حيحصلا عماجلا - يراخبلا ) ٦٢١ (

 هنأل " هتالص تحص " مارحإلا لبق عفر نميف - هنع ىلاعت هللا يضر - بطقلا انديس لوق امأ : ثلق "!
 .(كلذت هبتنيلق ) ملعا ىلاعت هللاو مارحإلا لبق نيديلا كيرحت هرضي الف.دعب ةالصتا إ لخدي مل

   ٦٣ ص !ج عرفلاو لصألا لماش _ شيفطأ

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 وبا ينثدح ، بيبح نب عيبرلا لاق ..." : " ةتامضلا ءافو " ل اضيا لوقيو

 نم نوتاي موقب يتاك " : () لاق سابع نبا نع: ديز نب رباج نع ةديبع

 اذه :انلق "سمش ليخ باتذأ اهتاك ةالصلا % مهيديأ نوعفريف يدعب

 دانسإلا 2 نوكي ام حصأ اذهو ، عفرلا دنع وأ ريبكتلا نع يديألا عفرل لماش

 يمخللا هاكح امك ةيكلالا ضعبو نحن انلق دقو ء (ةلي) هنم برقلا ةدش عم

٠ 

 ةالصلا ضقنب انلقو 6 هدعب ىلوأو ، ريبكتلا عم مارح يديألا عقر نأب } مهنم

 ١". ها " ةضقان ريغ ةعدبف هلبق امأو } هدعب وأ مارحإلا عم هب

 : ةالصلا 2 عفرلاب لاق نم ةلدأ ركذ امدعب " لصألا لماش " 2 اضيا لوقيو

 () هللا لوسر ىلإ اندتع اهدنس حصي مل اهلك اهوحنو ثيداحألا هذهو.."

 ذخألا رثكأو . ةباحصتا نم نيعبس نع ىور - هللا همحر- ديز نب رباج اذهو

 لب ' سابع نباك مهريغو ستأو رامعو دوعسم نباو ةريره وبا مهنم مهنع
 ؤرأ مل ينإف ى سابع نبا رخازلا رحبلا الإ "

 الو ضفخ ة الو مارحإلا 2 هدنع نيديلا عفر تبثتي ملو ‘ " هدنع ام عيمج

 دنع هقث ديز نبا رباجو 0 هنولعفي مهآرلو مهنع هاورل (;%) هنع حص ولو 4 عقر

 ملعلا نم مهدنع ام تيوح : لاق

 اهنأل انحرش قباسك " ةضقان ريغ ةعدبف هلبق اماو " : هلوق ١٥٤/ ص١ج ةنامضلا ءافو- شيفطا ا"
 . ملعا هللاو ةثداح اهنأل ةعديو مارحإلا لبق

 نمو ! ةمعتلاب ثيدحتلاو هيلع ىلاعت هللا لضفب فارتعالا باب نم هبقانم ناسنإلا ركذي نأ حصي ا"
 نم مهدنع ام تيوحف " : - هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر - هلوقف ، هعمسي نممو هريغ ةمه ذحش لجأ

 فورعم حابم رمأ اذهو } هيعماس ةمهن اذحشو هيلع هتنمو ىناعت هللا لضفب فارتعا الإ وه ام " ملعلا

 ينإ : هلوق () يبنلا نع ءاج دقف . ةريرسو ةريس قلخلا حلصأ مهنأل 7 ءاملعلا ةنسلا ىلع روهشم

 هغلبت ادحأ نأ تملع ول هلاو : ًاموي لاق هتا (ءثن) دوعسم نبا نع ءاجو " هن مكاقتاو هلل مكاشخا

   ." هيلإ تلحرل هللا باتكب ينم ملعا لبإلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 عقر 2 دنسلا حصي ملو 0 اذكه رمألا ناك اذإو 0 اندتع وه امك اتموق

 فانمو . ةالصلا 2 لمع ةدايز هنأل برقأ عنملا ىلإ امهعفر ناك نيديلا

 ١'. ".ةالصلا 2 نوكسلل

 وبأ هلعفل اتباث ارما الثم ريبكتلا دنع ديلا عفر ناك ولو ..." : اضيأ لوقيو

 دقو ٧ دحا هركني ال اروهشم ارما ناكلو 5 نوعباتلاو ةباحصلاو رمعو ركب

 .""أ ها "... همرح اضعبو ههرك اتموق ضعي نأ تملع

 ءاج امك 6 حيرص حيحص يهن هيف ءاج عفرلا نأ : هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ةرمس نب رباج قيرط نم ملسم مامإلا دنع () يبنلا نع ثيدحتلا 2ِ كلذ

 اهناك مكيديا يمفار مكارا يلام : لاقف (ةلت) هللا لوسر انيلع جرخ " : لاق
 .دمحا مامإلا اضيأ هاورو ".... ةالصلا خ اوتكسا سمش ليخ باتذا

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع :" هدنسم" 2 عيبرلا مامإلا هاور امو

 نوعفري يدمب نم نوتاي موقب يناك " : لاق (ثي) يبنلا نع (ة;ن) سابع

 . "سمش ليخ بانذأ اهناك ةالصلا خ مهيديا

 راكنإلا اذه ظلغأو 0 ةالصلا 2 يديألا عفر مهيلع ركنأ () يبتلا نأ ىرتف

 كلذ امو ‘ سمش ليخ بانذأ اهناك ةالصلا 2 عفرلا لاح مهيديأ هيبشتب

 . ةالصلا لاح لعفلا كلذ نع مهرفقنيل الإ

 ٦٥١ ص ٢!ج عرفلاو لصا لماش _ شيفطأ ,

 ٦٦ ص قباسلا عجرملا .

    

  



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 مارحإلا دنع امهعفر ناك ءاوس اماع ءاج ةالصلا ج يديألا عفر نع يهنلاو
 هنأل ! هنع يهتنم وهف ةالصلا عقر ياف ، هنم عفرلا دنع وأ عوكرلا دنع وأ

 . ىلاعتو هناحبس هالوم يدي نيب فقاولا ماقم عم بسانتت ال ةكرح ضحم

 نم رقتست ال يتلا سمش ليخ بانذأك ةالصلا 2 نيديلا عقر هبش اذهلف

 . ًاريفنت هيبشتلا اذهب ىفكو ! بارطضالاو فوخلا
 اهنع ىهني امنإ ةالصلا 2 اهنع يهن يتلا يهاونلا خ لاحلا وه اذكهو

 اهنع يهتنا ديكأت لجأ نم كلذو ٧ اهلعف وأ تاناويحلا تاكرحب اههيبشتب

 -درقلا دوعق - بلكلا ءاعقإ) ةالصلا 2 اهنع يهنملا تاكرحلا هذه نمخ

 .( ختثإ... ريعبلا كورب - كيدلا رقنو - بلعتلا تافتلاو

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ : - ىلاعت هللا همحر - عيبرلا مامإلا ىور دقف

 ؛ بلكلا ءاعقإ هتالص خ يعقي نأ يلصملا ىهت هتأ : (ةلَي) يبنلا نع سابع نبا

 اهيف دعقي وأ بلعثلا تافتلا اهيف تفتلي وأ ‘ كيدلا رقت اهيف رقني ناو
 .")". درقلا دوعق

 يقهيبلاو ملسمو يراخبلا ةمئألاو ىلعي يبأو دمحأ مامإلا نم لك ىورو
 لثمب تائيهت ا هنه لثم نع يمهنلا اهيف تيداحأ يئاسنلاو دواد يبأو يذمرتلاو
 . فاصوألا هذه

 ةفلاخمب رمألا (ةلت) ىبنلا نع تبث دقو " : " مالسلا لبس " 2 يناعنصلا لاق

 نعو 6 بلعتلا تافتلاك تافتلا نع ىهتف ةالصلا تائيه 2 تاناويحلا رئاس

   . ( ٢٣٨ ) حيحصلا عماجلا _ عيبرلا )



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 عقرو ، بارغلا رقنك رقنو ؛ بلكلا ءاعقإك اعقإو ، عبسلا شارتفاك شارتفا

 : انلوق اهعمجيو مدقت دقو مالسلا لاح يأ سمش ليخ باتذأك يديألا

 هتسباهيفقنايتالانعاتيهتن انتنإق ةالصلا يفاتمق نحت اذإ

 هضيرقلادوجس يفبارغرقتو بلعثكتاقتلاوريعب كورب

 : انلوق حرشلا 2 هركذ ام ىلع اتدزو

 عققزب ,سارب بيوضتؤ,قثغل ءادمبراَمجناجيبدتكاتازو

 يا ' سمش ليخ بانذاك يديألا عفرو " : - يناعنصلا يأ - هلوق امأ : لوقأ

 ك كلذو ميلستلا دنع ةالصلا 2 مهيديا نوعفري اوناك مهتأل " مالسلا لاح

 هللا ءاش نإ- عضوملا اذه ريغ خ ضرعنسو ى كلذ نع ىهنف ةالصلا رمأ ةيادب

 ,الو ةقلطم تءاج عفرلا نع يهنلا ثيداحا نأ لوح ًاعسوم شاقنلا -ىلاعت
 . ميلستلا لاح عقرلا نوكب ديقت

 عقرلا نع يهنلا نم ةلعلا نأل ةالصلا 2 عفر لكل الماش ءاج يهنلا نأ امبو

 . يهنلا اذه 2 عفر لك لخديف 6 عفر لك ج ةدرطم ةالصلا

 هحرش دنع ديعلا قيقد نبا ةمالعلا نع " يرابلا حتق " 2 رجح نبا ركذيو

 نإف هتلعب نورقم انه مكحلا ركذ دقو " : هلوق دوجسلا خ شارتفالا ثيدحل

 . "" " ةالصلا خ هكرت بساني ةسيسخلا ءايشألاب هيبشتلا

 2 نوكسلاب رمألاو ".. ةالصلا خ اونكسا .." : ثيدحلا 2 ءاج كلذكو

 هكرحلاقف ! ةالصلا 2 هلوخد دعب يلصملا اهثدحي ةكرح نع امنإ ةالصلا

١( 
 ج مالسلا لبس - يتاعتصلا ١ ص ٢٥٨ - ص ٢٥٩

   ٣٤٩ ص ٢! ج يرابلا حتق - يتالقسعلا ()

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ٤٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ىلع نوكسلاب رمألا اذه دتشيو } ةحضاو ةكرح عفرلاو ، نوكسلل ةداضم

 ةريبكت عم وأ لبق -اهريغ نم رتكأ مارحإلا ةريبكت دعب عفرلاب لوقي نم

 دوجسلا دعبو 6 هدعيو عوكرتا لبق عفرلاب لوقي نم ىلع كلنكو -مارحإلا

 . مايقلا لاح يأ

 عفرلاو دوجسلل رورخلاو هنم عفرلاو عوكرلل بلصلا ةكرح نإ : ليق نإ

 ىلع امهعضو وأ عوكرلا لاح نيتبكرلا امهماقلإل نيديلا كرحتو هنم

 يتلا تاكرحتا نم اهلك دوعقلا لاح ذخفلا ىلع وأ دوجسلا لاح ضرألا

 . نوكسلا فلاخت

 الإ ةالصلا لامعأ وأ ناكرأ متت الف ، اهنم دبال تاكرحلا هنه نأ : لوقنق

 متي ال دوجسلاو ‘ هنم عفرلا اذكو بلصلا كرحتب الإ متي ال عوكرلاف : اهب

 ولو 6 هنم دب ال امم تاكرحلا هذهف ! اذكهو .... الماك دسجلا كرحتب الإ

 ال تاكرحتلا هذهف كلكو ١١٥5 هب قلعتملا رمألا ام يديألا عقر ىلإ انرظن

 . )١ عقر اهنأب اهل لاقي

 ٠ حيرصلا ثيدحلا قوطتم دتع اتفقو ةيضابإلا رشاعم اننأ : ةصالخلاو

  

 ؛ سابع نب هللادبع ثيدحو ةرمس نب رباج يثيدح ج دراولا يهنلاب انمزتلاو
 لوسر اناهت دقف , تاناويحلا تاكرحب انتالص ج هبتتُن نأ نع انسفنأب انأبرو

 نا انرمأو ‘ يهتلا اذهب امازتلا ةتبلا عفرن ملف ةالصلا ج عفرلا نع (ألي) هللا

 انملسف ٧ () هرمأ دنع ًافوقو ةتبلا كرحتن ملو انكسف انتالص خ نكسن

 انتالص انل تملسو 6 انريغ ىنإ ةهجوملا تاضارتعالا هنه نم ىلاعت هللا دمحب

     . هلل دمحلاو
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 ضبقلل فرعن ال-ةيراغمو ةقراشم -ةيضابإلا رشاعم نحتق ضبقلا امأو

 هللا همحر - ديز نب رباج مامإلاو \ يرجهلا لوألا نرقلا نم 3 اندنع الصأ

 هشئاع ةديسلا نينمؤملا مأ مهنم ةباحصلا رابك نع ملعلا ىقلت -ىلاعت

 (ني) هللا لوسر جوز يهف ‘ يه نم يهو - اهيبأ نعو اهنع ىلاعت هللا يضر -

 . سابع نب هللادبع نع ملعلا ذخأ اذكو ٧ هنم اهيرقل هتالصب سانلا ملعأو

 ىلاعت هللا ناوضر - ةباحصلا ءاملع نم مهريغو ةريره يبأو كلام نب سنأو

 . - مهيلع

 الإ هلبق نكي ملف 4 ليوط نمزب نيروهشملا ةعبرألا ةمئألا لبق رباج مامإلاو

 .ديز نب رباج مامإلا دعب اوؤاج ءاهقفلاو ةعبرألا ةمئألا امنإو 0 ةباحصلا

 يحبصالا سنا نب كلام مامإلاو وكلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مامإلاف

 لبنح نب دمحم نب دمحا مامإلاو يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلاو

 ىفخي ال دهعب ديز نب رباج مامإلا دعب اوؤاج ةمئألا ءالؤه لك ء ينابيشلا

 . دحأ ىلع

 نمع هوري ملو 6 ةالصلا خ عفرلا -ىلاعت هللا همحر - رباج مامإلا َري ملو

 3 مهنم نيدلاو ملعلا يقلت ىلع سانلا صرحأ نم وهو 6 ةباحصلا نم مهيقل

 . طق ةالصلا ج امهمض وأ هيدي عقر ارباج مامإلا نأ وري ملو

 ضعب هتوفت نا نم دُب الف غلب ام ملعلا نم غلب امهم ملاعلا نإ :_ليق نإف
 مل ارباج مامإلا لعلف هفيصُت الو ملعلا يوحي دحا امف . ماكحألاو ةلدألا

 . رتافدلا تئلم يتلا مضلا ثيداحأ الو عفرلا ثيداحأ هغلبت

 هنأ كلذو ! ىفخي ال ام دعبلا نم يهو 7 ادبأ ةلوبقم ريغ ىوعدلا هذه : انلق

    ىوبنلا ملعلا بلطل هدهج سرك يذلا ربحلا مامإلا اذه توفي نأ لقعي ال
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 ! اهئاداو اهليصحتل ىعسي ةدابع لجأ رومأ نم رمأ 0 اقيبطتو اليصحتو اثحب

 هآر نم لك ةالص خ رركتي دهاشم رهاظ رمأ هتوفي نأ } عورشملا اههجو ىلع

 ٠ ةالصلا هنم ملعت وأ يلصي  

 5 ثدح نم وهو ةالصلا ضبقل او عفرلا رمأ هيلع ىضخي فيك يرعش تيل

 ايردب نبميس تكردأ " : ًالئ اق اهي هابح يتل ا هير ةمعت ذ ارهظم هسفقت نع

 نمم اسفن نيعبس ملع ىوح دق ناك نإ ".. رحبلا الإ مهدنع ام تيوحق

 ١ !لها ءارقلا ءاملعلا 4 ةباحصلا لضافأ ؟؟ مه نم مهو ىربكلا ردب ةوزغ دهش

 _ _ طلاخو ةباحصلا نمز 2 شاع دقو ؟؟ مهدعب نمب فيكف 8 دقعلاو لحلا

 |نع هلاؤسل لبإلا دابكأ هيلإ برضت نم ىلع ىفخي فيك يرعش تيلو
 ;١ اهيلصي يتلا هتالص 2 رما لئاسملا تاصيوع

 إلها هلاس ول " : () هللا لوسر مع نبا هنع لاق نم ىلع ىفخي فيك ما
 . )١ هتالص رمأ لهج هملع غلبم نم اذه لاقي لهف . ".. هملع مهعسول قارعلا

 |مهرصاع نيدلا ةباحصلا كئلوأ ملعلاب ديز نب رباج مامإلل دهش دقو

 . هيايث المي ءايح أ ةياحصلا ضعيو ت امو ةيباحصلا

 مهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نيتمؤملا ماو سابع نباو كلام نب ستاك
 إنيدلا قئاقحب ةفرعملاو ' قلخلا ةحامسو 6 ملعلاو هقفلاب هن اودهش - نيعمجا
 إامّيس ال ةنسلا بتك لخت ملق . ةنسلا عقاومو ميركلا نآرقلا يناعمب ملعلاو ب
 |) تايآل هريسفت نيودت نع نورسفملا نغتسي ملو ‘ هنع ةياورلا نم حاحصلا
 آ . اهتادرفم يناعم ج هلاوقأو نآرقلا

 3 هب لوقت ةيكلاملاف ى طقف ةيضابإلا 2 نيديلا لاسرإب لوقلا رصحني الو

/ 

    
| 

 نع لدسلا يوز دقو } مهدتع ةياور ريدقت لقأ ىلع لق وأ ‘ مهبهذم روهشم

| 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤١ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 . ريبج نب ديعسو ، بيسحلا نب ديعس : مهتم نيعباتلا رابك نم ةعامج

 ... نيريس نب دمحمو : يعخنلا ميهاربإو ' يرصبلا نسحلاو 0 دهاجمو

 ك لدسلا يور كلذكو ٧ مهيدل افورعم نكي مل ضبقلا نأ ىلع لدي انهو
 ث رذنملا نبا ىور دقف رييزلا نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا نع ةالصلا

 انثدح : لاق نافع انثدح : لاق "فنصملا " 2 ةبيش يبأ نبا و " طسوألا "

 ىلص اذإ ريبزلا نبا ناك : لاق رانيد نب ورمع تعمس : لاق ميهاربإ نب ديزي

 . ") هيدي لسري

 ىلإ ةمركملا ةكم نم () يبنلا ةرجه لبق تضرف ةالصلا نأ مولعملا نمو

 نولصي مهو ؛ ةباحصلاب يلصي ةنيدملا 2 (ةت) يبنلا شاعو 0 ةرونملا ةنيدملا

 مهو (ةي) هللا لوسر ةالصب سانلا ملعا ةباحصلاف ‘ يلصي امك هفلخ

 هللا همحر - ديز نب رباج مامإلاك نيعباتلا رابكو ! اهناقتإ ىلع صرحألا

 لقنلا ىلع اوضعو اهب اوكسمتو ٧ ةالصلا ةيفيك ةباحصلا نع اوذخا-ىلاعت

 ىلعو اهيلع اوظفاح يتلا مهتالص انيلإ اولقنو 6 مهنع رتاوت يذلا يلمعلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . اهتيفيك

 يذلا (خ) ديز نب رباج مامإلا نم رمألا اذه خ مههقف ةيضابإلا نخأ دقف

 % عقرلا رباج مامإلا لقني ملو () هللا لوسر باحصأ نع ملعلا تخأ

 . ةباحصلاب هطالتخا رثك عم ةالصلا

 عفرلاب لاق نم ةلدأ ركذ امدعب " : " لماشلا " 2 ةمئألا بطق مامإلا لوقي

 ىلإ اندنع اهدنس حصي مل اهلك اهوحنو ثيداحألا هنهو ..." : ةالصلا 2

٠١١ 
   ثيدحلا مقر ) فنصملا - ةبيش يبأ نبا : ٢٩٥٠٠ ( ج ١ ص ٢٤٣
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١ 

 ' ةباحصلا نم نيعبس نع ىور - هللا همحر-ديز نب رباج اذهو () هللا لوسر

 ! هنب اك مهريغو سنأو رامعو دوعسم نباو ةريره وبأ مهنم مهنع ذخألا رثكأو

 ؛؛6} سابع نبا رخازلا رحبلا الإ ملعلا نم مهدنع ام تيوح : لاق لب ‘ سابع

 : الو مارحإلا 2 هدنع نيدبلا عقر تبثي ملو 6 " هدنع ام عيمج ورا مل ينإف

 , نب رباجو ، هنولعفي مهآرلو مهنع هاورل () هنع حص ولو 6 عفر الو ضفخ
 : دنسل ا حصي ملو 3 اذكه رمخل ا ناك اذإو 0 اندنع وه امك انموق دنع ةقث ديز

 ذانمو ' ةالصلا 2 لمع ةدايز هنأل برقأ عنملا ىلإ امهعفر ناك نيديلا عفر 2ِ

 . ١" ها ". ةالصلا 2 نوكسلل

 ؛يبا نب ملسم ةديبع وبآ ناليلجلا نامامإلا رباج مامإلا نع ملعلا ذخاو

 ¡ امهو - ىلاعت هللا امهمحر - يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو يميمتلا ةميرك
 ١ . ناهيقف ناتقتم ناظفاح نامامإ

 !ةالصلا 2 عفرلا نوري ال مهو . ةهازنلا هذهو ةناكملا هنهب ةيضابإلا ناك اذإف
 ةحص ج ةبيرلا ريثي اذه مهفقوم نإف . اهرخآ 2 الو اهئانثأ 2 الو اهلوا 2 ال

 . عفرلا نأشب ترثك يتلا تاياورلا هنه

 نع تبث امب الإ نوجتحي ال مهريغك ةنسلاب جاجتحالا 2 ةيضابإلا جهنمف

 ةربعلاف - افلاخم وأ ناك ًاقفاوم - هاور نمع رظتلا ضعب () هللا لوسر
 .هب انججتحاو هانذخا (ةلت) يبنتا نع تبث امف 6 توبثلا مدع وا كلذ توبثب

 . هب انل نأش ال تبثي مل امو 6 هفورحو هدودح دنع انفقوو انل اعرش هانذختاو

   ٦٥ ص ٢ج عرفلاو لصألا لماش - شيفطا )
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ؛١٠» بارطضا لق نيبملا البلا

 وه يرمعل انهو هاور نم هاور نإو ! أسأب هتفلاخم خ دجن الو اسأر هب عفرن الو
 . مازتلالاو فاصتإللا ةياغ

 بتكلا ضعب 2 هدورو درجمب ةحصلاب ثيدحلا ىلع مكحي نأ أطخلا نمق

 ةلمجلا ثيح نم () يبنلا نع تباثلا حيحصلا عمجب اهباحصأ ىنتعا يتلا

 . هيوار 2 حدق وأ ةرهطملا ةنسلا نم رتاوتملاو زيزعلا باتكلا رهاظ فلاخ ولو

 هريغ ىلع مكحيو ! حيحصلا باتك خ هنأ ىوعدب راذعألا هل سمتلي هنإف

 ةرطنق زواج دق بتكلا كلت ج درو ام نأكو ٧ امهيف سيل هنأل توبثلا مدعب
 . هب ساسم الو يملعلا دقنلا

 مل } نوتملا بتك نم اهريغك - الثم نيحيحصلاك - بتكلا كلت نأ ىلع
   ةلعملاو ةلضعملاو ةقلعملاو ةعطقنملاو ةفيعضلا ثيداحألا ضعب دوجو نم ملست
 الإ اهكردي ال ةيفخ اهتلع تناك وأ ةيلج ةرهاظ اهتلع تناك ءاوس

 امنإ ‘ امهنم لك ىلع " حيحصلا " ةظفل قالطإ اماو ، لاجرلا نم لحاطفلا

 لوق اماو ‘ عومجملا ال عيمجلا رابتعابو ليصفتلا ال ةلمجلا رابتعاب كلذ

 بلغألاو لكلا رابتعاب كلذك وهف 6 حيحص وهف امهيف ام نأ : ءاملعلا ضعب

 هياورب حيجرتلا نإ ..." : " فراجلا نافوطلا " 2 يبونقلا خيشلا لوقي

 لب } ادج فيعض امهريغ ةياور ىلع ظافلألا ضعبل امهدحا وأ نيخيشلا

 دمحب - ةرفاوتم ةلدألا لب 0 هيلع لادلا ليلدلا دوجو مدعل } هل هجو ال لطاب

 بهذ نممو ! ةمألا روهمج هيلإ بهذ يذلا وه اذهو 6 هفالخ ىلع - ىلاعت هللا

 كو "ريدقلا حتف " 2 مامهلا نبا لامكلاو مساق ةمالعلا نيرخأتملا نم هيلإ

   ريمأب فورعملا نيمألا دمحمو جاحلا ريمأ نبا هباتك احراشو " ريرحتلا "



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 يراقلا يلعو يتالطسقلاو يطويسلاو يشكرزلاو ريثك نباو هاشداب

 . ١" "... نورخآو يرثوكلاو ركاش دمحأو يدنسلا مركأو يناعتصلاو

 ث ام نأ هتأرما قالطب ناسنإ فلح ول : لوقلا ءاملعلا ضعب ىلإ بسن امو

 هتمزلا امل () يبنلا لوق نم هتحصب امكح امم ملسمو يراخبلا يباتك

 .'" اهتحص ىلع نيملسملا عامجإل هتثتح الو ! قالطلا

 نأ فارتعالاب رعشم تقولا سفن 2 وهو } ىنعملا ثيح نم زيطخ مالك وهف

 : ال وأ هنع افقو ءاوس ةحصلاب هيلع ناخيشلا مكحي مل ام " نيحيحصلا "

 . هريغ نود ةحصلاب هيلع امكح امب هفلح دييقتل كلذو

 ىلع مهمكح ببسب . ةنسلاب نوجتحي ال ةيضابإلا نأ مهضعب ىعدا اذهلو

 تسيل ىوعد هذهو ‘ توبتلا مدعو فعضلاب " نيحيحصلا " تاياور ضعب

 نم ةجح ةنسلا نأ نولوقي ةيضابإللاف ، اهساسأ نم ةلطاب يه لب هحيحص

 كلذ و ! ةريثكلا ثيداحألاب ةئيلم ةيضابإلا بتكو 6 فينحلا عرشلا ججح

 . اهلصأ نم اهتاتتجاو ىوعدلا هنه نالطب توبثل ! رظنو لمأت نمل ةيافك

 يبنلا نع تبثي مل امو ، () هللا لوسر نع تبث ام لكب نوجتحي ةيضابإلاف
 نوبيهتي الو ں امهدحأ خ وا " نيحيحصلا " 2 ناك ولو 6 هب نوجتحي ال ()
 لوبقلا تارابتعاو ، ةيثيدحلا ةعانصلا ىضتقمب قحتسي امب هيلع مكحلا نم
 . امهدحا 2 وا " نيحيحصلا " 2 ناك ولو

 . ..., ا‘
 ٢٨٥ - ٧٢٨٦ ص ١ ق ج فراجلا ناقوطلا = يبونقلا ١)

 بس نم نع بوسنملا اذه توبث ريدقت ىلع اذه - ١٨٧ ص ١ ق ٣ ج فراجلا نافوطلا - يبونقلا ""
   . هيلا
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 نع تبث ام لكب ذخات نحنو " : -ىلاعت هللا هظفح- يبونقلا انخيش لوقي

 سيلو ! تباثلا ةفرعم نم دبال نكل - ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص - يبنلا

 ث تبث ام لكب ذخأن ى كلذ هباش ام وأ ديناسألا ضعب رهاوظب تخألا درجم

 وأ - هللا همحر - عيبرلا مامإلا دنسم ادوجوم ناك ءاوس (ةي) يبنلا ةنس

 وا ننسلا ج وا نيحيحصلا ج وأ كلام مامإلا اطوم ج ادوجوم اضيأ ناك

 لك : اهريغ خو ءازجألاو دئاوفلا وأ تاخيشملا 2 وأ مجاعملا 2 وأ ديناسملا 2

 يا خ (ةي) يبنلا نع تبثي مل ام لكو ٧ هب ذخان اننإف () يبنلا نع تبث ام

 هتوبثب مكحن الو هدرذ اننإف اريغص وا اريبك هفلؤم ناك ءاوس ! ناك باتك
 .)"... ابيرق وا ابيبح هفلؤم ناك ولو () يبنلا نع

 هاتأانلاضغبمناكول هارنتىتمقحلاذخأتو

 اوفغطصاهل يذلا لخلاهب ىتأ ولو اتدتع دودرملا لطابلاو

 , امهدحأ وأ نيحيحصلا 2 امم اضعب فّكض نم مهدحو اوسيل ةيضابإللاو

 امم اضعب وا نيحيحصلا ج امم ًاضعب اوفّمض نم ءاملعلا نم ةفئاط كانهف

 2 ةدوجوملا ثيداحألا ضعب فعض هسفن يراخبلا مامإلا لب ! امهدحأ

 مامإلا اهاور يتلا ثيداحألا ضعب فّحض هسفن ملسم مامإلاو ، ملسم حيحص

 فيعضلا ثيداحألا ضعب دوجو ىلع ءاملعلا نم ريثك صنت دقو ، يراخبلا

 .'" امهدحأ 2 وأ امهيلك نبحيحصلا 2 ةلحملاو

 )١( ۔,, .
 خيراتب ةقلح - نامع ةنطلس نويزفلت )ركذلا لهأ لاؤس جمانري - يبوتقلا ١٣ ناضمر ١٤٦٢٧ ه -

 ٦ ربوتكا ٢٠٠٦ م ) .

 )٢( ۔۔۔, .ج إ ُ
 ةعبرالا بهاذملا باحصا نم املاع نيعبسو ةئام نم رثكا ركذب يبونقلا ثدحملا انخيش ىتتعا دقو

   =ةفيعضلا ثيداحألا نم ضعب دوجوب اولاق وا نيحيحصلا ثيداحا ضعي اوفعض دق مهريغو
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 ىفطصملا ةتس نايبل تفلأ يتلا ةيثيدحلا بتكلا نم امهريغك ناحيحصلاف

 امهيف اطخلا نم نيموصعم ريغو دقنلل نالباق - هيلع همالسو هللا تاولص -

 نحنو ؛ رشب امهنأ الإ امهنأش مخفو نيملسملا دنع امهيفلؤم رادقأ تلج نإو

 هنع حصي ال ام ةياورب (ةو) هللا لوسر ىلع بذكلا دمعت نع هللاو امههزنن
 هلاحل انئمطاو هب اقثو نمم اذخأ امهنكلو ، امهاشاح مث امهاشاح (ةلي)

 هظفح فخ وأ جردأ وأ نقلت وأ طلتخا نمم وأ ، ةقثب سيل وهو هتياورو

 ے امهيف ليق امو ناخيشلا امهل ىور نمم ضعب نايب يتأيس امكو ى هطبضو

 . ثحبلا اذه ريغ

 ثيداحا ضعبل الثم انفيعضتف..." : -ىلاعت هللا هاقبا-يبونقلا انخيش لوقي
 % حدقن اننأ الو ‘ الك نيباتكلا نيذه 2 حدقن اننأ ينعي ال نيحيحصلا

 مهلوحف نم نالحف . نيملسملا ةمئأ نم امهنأب امهنع لوقن لب امهيفلؤم

 (ي) يبنلا نع تبثت ال ةنس عضو ادمعتي ملو ، ظافحلا رابك نم ناظفاحو

 ةلالجو امهظفح عم - .رشبلا نم امهريغك رشب امهنأ الإ 0 امهيباتك

 ام وأ تاياورثا ضعبب ناقتي امهنأ وأ للعلا ضعب امهيلع ىفخت دق -امهردق

 حيحص " 2 ةدوجوملا ثيداحألا ضعب فعض دق يراخبلا دجن ‘ كلذ هباش

 يراخبلا حيحص " ةدوجوملا ثيداحألا ضعب ًاضيا ملسم فعضو . " ملسم
 نيخيشلا رصع و نيخيشلا لبق نم ثيدحلا ةمئأ نم رابك ةمئا كانهو
 وأ نيباتكلا نيذه ج ةيورملا ثيداحألا نم ةفئاط اوفَّحض دق نيخيشلا دعبو

 . امهيف ةدوجوم اهنا الإ ركذت داكت ال ادج ةليلق - ةعوضوملا ينعا - تناك نإو امهيف ةعوضوملا وا=
 "فراجلا نافوطلا "و " داحلا فيسلا" يبوتقلا مامإلا انخيش يباتكب هيلعف ديزملا ىلع عالط الا ءاش نمو

   . قفوملا ىلاعت هللاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٢٠ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 لصأ ةحصب نولوقي اوناك نإو ثيداحألا ضعب خ فرحألا ضعب اوفعض
 نيذه 2 نوحدقي مهتا كلذ يتعي الو ! ثيداحألا ضعب خ ثيدحلا كلذ

 . " "... نيباتكلا

 اذه لثم ىلع اوصن نيذلا ءاملعلا صوصت نم ادج ةريبك ةفئاط كانهو

 عضوم تناك ام ثيداحألا نم " نيحيحصلا " نأب لوقلا اوفصنأو ٧ مالكلا

 ىلع فوقولا ءاش نمو 6 هناسرفو ثيدحلا ملع ءاملع لبق نم لالعاإو ,دقن

 دجي يبونقلا انخيشل " فراجلا نافوطلا " باتكب هيلعف صوصتلا هنه لثم

 . هتيغب هيق

 ددشاق نيع ريرق نيديلا هبق ىقتلاو ةنامألا يذب ترفظ اذإو

 ٠ ملعلا بلط ةيمهأ :

 حاورألاب نادبألا ىيحت امك : حاورألا ةايح ملعلا نأ كردي عيمجلا نأ كش ال

 الو بسحلاب الو لاملاب فرشي مل ناسنإلاف ! ناسنإللا هب فرش ام لوأ ملعلاو

 ىلع ناسنإ لكل ةعفر ماقم ملعلاف : ملعلاب فرش ام لوأ فرش امنإو ب بسنلاب

 ىلإ يده دقف هب ذخا نمف } اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ضرألا هنه
 موي لبق ايندلا 2 يسنم بيغم بئاغ هنإف هنع داح نمو ، ميقتسم طارص

 . ةمايقلا

 3 ملعلا نع ههجو فرص نمو ، هضعب ملعلا هاطعأ هلك ملعلا ىطعأ نمو

 : هلك لهجلا هب ملأو هلك ملعتا هنع فرص

 ١) خيراتب ةقلح - نامع ةنطلس نويزفلت ) ركذلا لها لاؤس جماترب - يبوتقلا ١٦٢ ناضمر ١٤٢٧ ه -

 ٥ ربوتكا ٦ ٠٠ م ( .

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٢٦: » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 رمشتلاب الماع ىرخأو ايندل ًمزاح مئازعلا يضام ىتفبحأ
 رثدتما دكارلا موتجلاب الو هب ابحرم ال تاموتلا وخأ امأو

 هئاملع لاوقأو هبهنم بتك ىلع عالطالا 2 لوا عسوتي نا ناسنإلا ىلعو
 هل نوكي ىتح . ًاحورشو ًانوتم ثيداحألا بتك ةءارقب ينثي مث ، هخياشمو
 . ءاشي ام اهدعب أرقي مث 7 ةوبنلا ملع نم ظح

 ةوعدلاو ‘ يركفلا عارصلا سيطو هيق يمح اذه انرصع نأ عيمجلا ملعيلو

 يتلا } مالعإلا لئاسو لالخ نم امهقوس تجار ىتح : ةيهقفلا سرادملا ىلا

 . سضاتتلا انهل ةبصخلا ضرألاو مئالملا خانملا تأيه

 مهركف نع اودوذي نأ نيدلا خ ةماقتسالاو قحلا لها ىلع امازل ناكفا
 اوسلسيو اوتهي نأ ال ةيهقفلا مهلئاسمو ، ةصلاخلا مهتديقعو 0 ينآرقلا

 : عاد لكل دابقلا

 متشي متشلا قتي اث نمو مدهب هحالسب هضوح نع دذي ال نمو

  

 ! كانهو انه نم ةقافخ تايار -ىلاعت هللا دمحب - حملت مويلا اننأ ىلع

 هيزنلا مهدقتعم رصاتتو . ةماقتسالاو قحلا لهأ ركف ديؤت ةيودم تاحيصو

 دهع رجف جالبتاب نذؤتو . ينآرقلا كلسملا نع رفارحتا ةبئاش هبشت مل يذلا
 : '١تاحيصلا مكلت ضعب مكيلإو ! ديدج

 ةخست يدل(فيرصتب) رئازجلا خ ةماقتسالاو قحلا لهأ ىتنإ يليلخلا خيشلا ةحامس باوج نم القن ( ١ ) -٥ .- ُ
       . هنم ةيقرو



  

 نيديلا ضبقو قر دثيداحأ ؟ ؛٧٢ » _دارطضا ق نيبملا غالبلا

 هباتك خ سنؤم نيسح روتكدلا ققحملا ثحابلاو فصنملا خرؤملا لاق

 2 بتك ام لك ىلإ ءانبلا هدقن هجو امدعب : ٤١ ص " مالسإللا ةمأ روتسد "

 : لاق دقف ! ةماقتسالاو قحلا لهأ ريغ مالقأب ةيعرشلا ةسايسلا

 . مكاحلل رمأ ىنإ بلطملاو ؛ بلطم ىلإ ةحيصنلا اولوح نيذلا نوديحولاو "

 اذه اوربتعاو ! نيدلا نع جورخ ةيعرلا رمأل مكاحلا ةعاط مدع اوربتعاو
 جراوخلاو } جراوخلا اهيمسن يتلا ةمولظملا ةفئاطلا كلت مه ! ارفك جورخلا

 ةفالخلا اوركنأو } ميدقلا يمالسإلا طخلاب اوكسمت نيذلا مه ةياهنلا 2

 ةدر بصخغلاو ةوقلاب مكحلا نإو ‘ ةيمالسإ تسيل اهنإ اولاقو -كلملا -

 ناسنإلا ةميق اومرتحاو ىروشلاب اوكسمتو ، ةيلهاجلا مظت ىتإ مالسإلاب

 | بهو نب هللا دبع وهو ! مهتماع نم ادحاو اوراتخاو ! " هلل الإ مكح ال ": اولاقو

 . هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلاو ىروشلا ىلع ةمامإلاب هوعيابو يبسارلا

 نكلو ٨ ةدرلا لهأ عم ركب وبأ لعف امك ةداجلا ىلإ اهلك ةمألا ةداعإ اودارأو

  
 ةقيقحلا ك مهو ، جراوخلا مهومسو نيدلا مساب مهويراح كولملا ءافلخلا

 مهنم قبي ملو ! مهتكوش ترسكنا ىتح جرفتت اهلك ةمألا تفقوو ں لخاودلا

 . ها " نامع لابج بو طسوألا برغملا : دالبلا فارطا 2 نيقرفم مذارش الا

 يتلا ، ةيبرغملا مكدالب خ ةميقتسملا ةوحصلاب ًادج نورشبتسم انتأ ىلع
 لهأ ةقراشم لزي ملو 4 امئاد مكب اندهع اذهو ٧ اننيعأ اهب ترقو اهب عمست

 مدقتلاو ةعفرلا ماقمو ىضرلا نيعب مهتيراغم ىلإ نورظني ةماقتسالاو قحلا
 مكتناكم ىلع ةدهاش ةيمظنلاو ةيرثنلا مهلاوقأو ' لمعلاو ملعلا 2 ةمامإلاو
   : ةيضابإلا مكباحصأ نم ةقراشملا بولق 2

  

 



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ؟ ؛٨٢ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 -ىلاعت هللا همحر- يولهبنا دايز نب رمع نب هللادبع ةمالعلا لوقي
 : بهذملا لوصأ ةسيمخت

 رئارس مهيف هنلا نيد ةمنأ رباكأو اتل خايشأ برغملا يفو

 اورصاتتو اوصلخأ اسوفت لهأو رخاقملا اهتهز ءارهزلا ةيرجب

 رشعم ريخ مه هنلا نيد ةرصنل

 يدتهنو اموي نيدلارومأ يف مهبس يدتقنو اقح هنلا يف مهيلاون
 دصقم لك يف فورعابرمألا ىلع دمحأ دعب نم هنلا ءافلخ مهق

 يرزي نمل نعطو كش مهيف امق

 لمعلا عم حيحصلا لوقلا اونيز دقل للز مهتيد يف سيل ةاقت ةاده

 لمك مهلك قحلا لاقم ريغب لدجلا ينوألوق هنلا يف اوفلاخ دقو

 رجفلاو ليللا يف هللا مالس مهيلع
 يتيتمو يلؤسو يلامآ غلبمو يتدشو تابئاتلا يف يتدع مه

 يتمأ ريخ نم ساتلا يف مهتألل يتيغبل رمأ لك يف يدتهأ مهب
 ركتلا نع يهنو فرعلاب مهرمأل

 اوتيب مث الع ىتح هملاعم اوتسحأو يضابإلا جهتلا اوسسأ مهو
 اونود بتكلا يفو هيق ام ةحصب اوتلعأو مهتم لوقلاب هتقيرط

 ردبلاكو سومشلاك قح فئاحص

 ءانثلا اذه دعب -هاقبأو ىلاعت هللا هظفح- يليلخلا انخيش ةحامس لوقي

 : ءالضفلا برقملا لهأ هب يظح يذلا رطاعلا

 ةماركو فرش ةدالقو . مكتاماه هب هللا نيز دجمو راخف جات الإ اذه امو "

 اذه بابسأ ىلع اوظفاحو 7 مكيلع هللا ةمعن اوركشاف ! مكقاتعأ اهب ىلح

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٢٩ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 اولزنت الف : اهيلإ هللا مكعفر يتلا ةقماسلا ةلزنملاو ‘ ميظعلا فرشلا

 الو اوئهت الو لالضلا لهأ رئاسو ةئجرملاو ةهبشملا ةلزنم مكسفنأ

 . ها "..ه نينمؤم مئنك نإ نولعألا ٌمشناَو اوُنَرْحَت

 ااو 999 ث
 : ةمتاخلا

 هللا لأسا ينإف ' ثيدحلا ملع لالظ خ اهانيضق يتلا ةلوجلا هنه دعبو

 نأو " ميركلا ههجول اصلخم اصلاخ ًالمع اذه انلمع لعجي نأ ىلاعت

 مكتامولعم خ تدز ينأ معزأ الو ، داشرلا مهنم دارأ نمل دابعلا هب عفني

 دلبلا ةاكز نأ لصألاو ! هتبلطو ملعلا لهأ هيف رثكي دلب ز متنأف 6 ائيش
 : اهلهأ

 اهلقت يف ةحلصم نكت ملام اهلهأ يق دلب لك ةاكز

 يضابإ ثحاب ركذ ناوخإلا دنع عاش : وهو مهم رمآ ىلع هبتآ نأ ديراو

 انأ تسل هنأ ، هيلع هبنتلا ديرا يذلاو ب ضبقلاو عفرلا ةيضق . ثحبي

 قيفوتلا هللا لأسنو ، يريغ وه امنإ-كلذ نظي نأ تيشخ - ثحابلا اذه

 تاتش نم انظفحيو ٧ انبولق نيب فلؤي نأ اعيمج انل ىلاعت هللا لأسأو

    ؛ رسيلا دعب رسعلا نمو } ردصلا قيض نمو رضلا سم نمو 0 رمألا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٣. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ىلع ةميزعلاو رما ىلع تابتلا هناحبس هلأسنو : رهدلا تابلقت نمو

 .اريثك هلل دمحلاو دشرلا

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛١٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 : تاقحلملا ةث

 يرئازجلا ريكب نب جلاص هيلإراشأيذلا-سماغلاءزجلا ةعيرشلا سوم اق باتك ةهجاو

  

  

  

 



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٢٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 زجلا ةعيرشلا سوماق باتك نم يرئازجلا ريكب نب جلاص اهيلإراشأ يتلا ةحفصلا
 ( ةحفصلا لفسأ يقيقحلا صنلاو ) ٢٧٢٢ ص : سماخلا

 ةقرغ رك تراصو ١٠ كلذك تقرنفا دق ةمالا نال ؛ اهنحص لع لدي لقعلا

 . نارقلا نم تايآ لبواتب اهبهذم حيحصت لع جتحتو . ةقحملا يه اهنا يعت

 هف انفلاخت امو . ناهربلاو ليلدلاو . ةجحلا ةماقال يتلا نم تاياورو
 نمكلو . ةريثك ت.دلمم زا . هحايياو هحرشو هركزب يعدتسي مهانعملاخو

 + قرفلا نم ريغ ال ةبتسلاو نحن هيف فلاخن ام ضعب كن نيبا نا تركذ تنآ

 ٠ ةناطالا فرخ تافلاخملا ءمجو ىس اريتك دروأ ال ناو . لوقلا نم :ايمإب

 . كلذ نم اضعب كاهق

 يف اوناد مهنا مهبتك يف كلذ نايبو ١ هيف مهانتلاخ ام مظعأ نمو ؛ نايب

 هيبا هي يرسأ هناو + اييذيا ق نتملا رظنب هر تد ىار هب يتلا ا محتاقعا

 ةماقنا موي يق امأ : ايدتا ق اهب صخ ةمارك كلت نار . هنع ابيرق راص ىح

 مه ىلجتي وأ لزني هناو ١ ةنجلا ين كلدكر . ۔ ىلاعت هللا تاذ نورطني مهلف

 : هيلا رضنلا ىلا فنحجلا يف نم ميج بمهذيق ى ةنجلا يت رودت ةعج لك يف

 : هعضرم ين وحر اري لك و" ٨ اهم نيعم عضوم يق اردارأ مهنأ يردا الو
 . ٨ايسل' ف يمو ٠ ضرالا ف سانلل رسمشلاك

 هجوزلا نم نسحا انىحر,الح نوري مبئا مهعم له : رمش تيلو

 يأن ن؟ ىلا اقوشتم ۔رفا ىقبي لهو ! نسح' نسحلل كلد مأ ةنجلا ي مف يلا

 ين نسحلا كلذ ررصت هتسلا هتجوز ى رظنلاب لقتملا اد. مأ ىرخالا ةعحجل.
 اريك اونع كنذ نع هلما نمت ؟ ربك( هب ايناد هررحت ىغبي مأ ٠ هسمت

 خعأ .رم يبنل! لعو ١ رحرلا هللاب رفكلا ملعا نم اندح اذمو
 د كنف . رتت دح هنا اندهش . ايبن نه يب ولو ٥ ناتهبل . نانلا هلان نك :أ اترمل اسالا ٠ , كلذك لاتق .اح ا"

 فاق دقو . ولب نآ ةنا ءاينآائاح نكلو . باطيشلا ناوخا نم انوعلم رصو

 هلا نأ دهت نحنو . ؛؛ر هتلاسر لمحي ثيح ملعأ ةا : ۔ ىنامت۔ هنا

 اهش وه سيل ذ . قونح هاري الو ىرت ال هتاد ناو . قحو . ءيش وه

 عمال ۔ ا ٠٤ هيالا - ١

   ۔ .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٣٢ » بارطضا فق نيبملا غالبلا

 - ىلاعت هنلا همحر- يناسارخلا مئاغ يبأ مامإلل ىربكلا ةنودملا باتك ةهجاو

 س

 , ٹرإ و رنموتو رشح ءذكح رهص

| 

 ربلل | زورلا

 فيلأت
 ةمالعلا لاحلا خيشل

 ىضاألإز اسام , .
 بم آ ٠٥ اضر و هنع 7

 اهحرتشو اهمتخوامه

 ملاعل ١ حيشلا ةمئالا :.:.

 سشيفطا فسول نيرج 7

 يرئازتاىضإ لا 5
 وتوملا ٢٣٦اهالمتوؤذل ١٣٣

 نيمآ هاضراو هنع هدا افخ

 لو الاز

 ةكيبدخلاةنجقيلاداهح
 رخالر.-بيتاارزياس

   ناتيلو يروس يف



  

 نيديلا ضبقو عفر ثيداحأ « ؛٣؛ » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 ٥١١٦ص لوألاءزجلا "ىربكلاةنودملا " يف مناغ يبأ مامإلا مالك صن اهيف يتلا ةجفصلا

٦٥ 

 9رنبعمتاكرشالاوعوموانعحابجتوتنا .رتت انكو كعم نوبلطسيال
 اوحرف حككاذ!وامربكممامالاريلاذ)لاتختالصل اص بلعهسالصهدا
 نا لاوس رادافلهرجسات دبعن
 . کلتکتنذ هريلادترانر

 كلذخ همامت ادا امالارىلاذ ذاملسد تسا لوس
 مهنخاوريبتتت !نم رص

 .تت اشلحا اخالجر ىنز دوعزبا تب لزتو :م امالا
 ةلبنلااجمتست امش رالك تحديديهب تعجماارجخكدنعن ناللا ن

 يديعس نت ج؟طرالاذذوج فت انگرشابت ال لجر ىلارظنبإللاقةتآهنع إهن
 ةنسلطهيفكبةلبتلالسملالبتتسيناةنسلانا اجعورمعزباوص " ©

 _ _رابوةداعل الو هيلعوهسالندتدراصملالعهي ناخ اوركذام
 لبقنسةلصحتنعت)قتحمج ةلطم فللثختا ةالصلا لاقي
 ملحللاغلمافاهج لوخيلازنتنةلااماف دجو لخرلا] تسرام لوخيلا
 مىنلعانهدنبام هب لطننامورة الصلارب تناب ١ ىا ِترملالاق
 لسحعلعمالصوتلالوفل ىتنا هدضجزعتتقإلا اطفَحزموركتام»
 .ع ؛وضولاتين انلا هزجزرثلعنملعز ليلف
 ف اكذا الا إ متيالدلرس اخالالانال لماترترملالاتهة ةراهطبالا ةالصال
 ارشن رزا كنو الرضزن اهنل زرلردشي ن النترامعللمز
 دسمزكننعتنداطذخزامت لوتب سابلا ةثلانلإون) يلعا وضوالو
 ةالصل هناز . وولاطزحةعنارلا«ة ة ..و | ىنعي

 _ت هلرنل هالبغلالابتنساةسال هاتوقوماناتكمعنمزملارعتناح
 ةيبيىث )ةسراسل]هةانفلتو هرخفعبمزالرجنزطش دمجحالون
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٢ه » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 : ٢٧٨٢ص وهو ٢١٢ ص يف هنأ حلاصودود هركذ يذلا ثيدحلا اهيف يتلا ةحفصلا

< ٨٧٢ 

 دكدواربااشنحهيلععممالفالع فلجلا ةيربالاراعشنحرق هنا
 رضالكشن ان ال هتدزر هبلع ذرلجلانلااماو تابثال!ناش
 صرج)جر نع بيبحنب حبرلا تلاس ىض ن!هزا) إنانهزٹمركتثنح

 معطب ( تامتخ .ل ذعطتببمافارهت ارهٹ ضرملاهب للواظتف ناضمر ىت

 فيلآملهنعمطا هتومدنع زيرهوإناكذ) لاقزلآسماهنع
 ىدالاقر)دلذ لاقولو برملازاق هدنعمطي داد أ رصوب ناو
 زىكوال زىزعئاربغرلوهنا هحت)ىمرل نادنصونملامضدزلو) مآحطال )
 ثرئلز اترحازغدعامون الدرحانعرح] محطبالاور>١نعرحا

 ٨هرصلابرمرل ناوهب :ىصر) ناماحطال ( دلو كنب ىصراولو

 جبالوتزلم جوملاو ازإترخنا همرصلا .ةواوموجصبالو ١رحط ١

 لنت ا او)اليلناضمرزةنانبلا !هبيعتلجر) افتلق همالتحالحند دامعو اب هد
 صموقمصراسضلا ةالصل

 بيرلللاق هي هراملا ةالصلا
 ميصخ :ان اويجالات

 يجم مدهت او : .» ه

 هاشزاهموصهلمنامطفحنم نانلصن مبوملاز
 لسملا ننس نمتلالن"نادقلبا يحم

بذايور اطزال ازيمت
 ؟الالمملا ل ايالع نمب اب ؛فخالإر :ررعلار

 : لرهعةيولالر دنىلنشىن اه دكدانذل

 لحناتزا بحأ اهيلمي ناوة -.. | .ذلاق بن

 اغسننا :اث ناةمانةالصلان رسل سيلام تملادوشعا

 تد عوصلاف ىح انج هامر ٹىرالا بيرغزا ٥ ل ا ابح .
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٦٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : ( بردلا ىلعرون ىواتف ) نبميثعلاجلاص نب دمجم خيشلاىوتف نم ةروص

 ا
 مض .۔ د 6 سب ر

  

 كلب ؛اصبي بر رط ررد رر يزانلا امهم

 . [ مه :اص درف م ربح ..مهس
 احح رق ِءركول م مشن الي مس رع رحن ح وذو زع نيحذ نص .زج نهل يحن اجقق ١ هدص حب وسح كيف ث؛ هرج -
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 هحمحم و پ دنا ۔., يذل دحب ى لهم ثنح كن ىنف ےد ک هس د كرلا ص اها ي عوك :س افلا ده لومح ص ىسلا دلا صر دا مه نولب جفلا
 يب ةه ل ئيس يمت ىمد هبنن عضوم درريمط ردت ن ومو فدح ذه فمش دي لالم ي يرال هنرق نل ىب هس حر عم د:دوردزچ ےنل. دك لد

 ءآل موحمض هم حرسم يك مم خ ينين بأل عوكزل. بم ع مم مجن تيه دال ,؟نم ف رترميش يخ يسا دين عمو وهو رجحم :مه هه ع رح عوكرمل ذ ماين يإ كن

 رم توصرخ هف ميب هل نوكن عوك ند هه مهاو ج وكو زم عمل رعو ديلف بم د ريص سكلا را روصحملا يم مس تال ريط هس ح متو رمرالي يم مهلا

 دال منص يش ۔ركم بإ لصفألاو ج .رن سو فكن ؛ يب يسم لصنلا وهز حيرم ىلم بو ج زدما ىه ٠٠ فرمجل ضف جصون نملا هلاو مدخ يل ايك لرمنا جارفنا
 عرموت :نه ا زور د سحأ هكو : زه٦ ۔ دي هه دك ر هدن لح ي شضسا۔ عموم ق ياكم ي برو “سح رم د سح ره ,كح ي و بح اهنج

 د=:٦ة٦ا. .۔.همدم©

 دهاشف تعممهههمشمشه هممحمهحمتحممدمحححمفمممهحمممههمممممممفهمممهم ههه ةششتشك ةفهل ككش 6

 اهممصم ۔ . ۔ ٠ ۔ ا ۔"۔.۔۔ ء .؟ 8.٧ ؟ ٠... .۔ . .. . .,؟
 ٦: اااادح.٨... .٠ص'دوج!-٠٠ل ہ:.٠>ءا٠;٧ارر:اا-ه.بل

 . مسنممي خعم .....ب _>_.ا اهنا كلودهم فوه" لمل

 نددتحعصسسح

 ٠١ ۔ ..٠ ۔ ۔۔.
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ٤٣٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٨٣ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 : عجارملا هه
 فلؤملاقرح بسح (أ) فرح : ةيضابالا عجارملا

 ةرازو ، - عرفلاو لصألا لماش - ( ه٢٢٢١ ت ) ىسيع نب فسوب نب دمحم - شيفطأ ١(
 . م ١٨١٨٤ ه ١٤٠٤ ةناقتلاو ثارتلا

 وبأ خيشلا هيلع ىلع - صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا ............... ٢)

 ةعبطلا - ( نامع ةنطلس - بيسلا ) عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبثكم = شيفطأ ميهاربإ قاحسإ

 . م ٨٩١١ه ٩ ةيناثلا

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو - ثيدحلا مولع يف ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو ۔........ ...... ٣)

 . م١٨٨١١- ه ٤٩ ةيناثلا ةعبطلا -

 - ه ١٤٠١ - ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو - ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت ۔........... . ٤)

 . م ٩٨٨

 (ب) فرح

 ةرازو - ينورابلا ىيحي ىسيع قيقح - عماجلا ب اتك- ةكرب نب دمحم نب هللادبع = ةكرب نبا ٥(

 . ةناقتلاو ثارتلا

 حيشلا دمحم ريكب بيترت - ضويب خيشلا مامإلا ىواتف - ضويب رمع نب ميهاربإ = ضويب ٦)

   . م٦١؛٩؛٠+ - ه ١٤١١ ةيناثلا ةعبطلا - نامع ةنطلس = بيسلا = ءاثعشلا ىأ ةبتكم _ جاحلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ؛٩٢ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٧( طقسم ةبتكم - رهزالا عرشلا ملع يف رهوجلا راثن ح ميدع نب لاس نب رصان = ينالهبلا -

 ىلوألا ةعبطلا ١٤٢١ه - ٢٠٠١م .

 راتخملا راد عاطم - رادنزخلا نمحرلادبع قيقحت = ملسم يبأ ناويد -.. ...... . ٨)

 ` م ١٩٨٦ س ١٠٦

 ثارتلا ةرازو - بدالاو عورفلاو لوصألا يف بهذلا لسالس - سماش نب دمحم = يشاطبلا ٦(

 لوألا ةعبطلا - ةماهلا ةينالخلا لئاسملاو ةالصلا - نيزاب فسوي نب ميهاربا - نيزاب [ ٠   . ةفاتثلاو

 . ١٢٩ ٢٠٠٨

 ةعبطلا - ريتسجام ةلاسر « ةيضابإلا دنع ثدحلا ةاور = دمحأ ن لاص - يديعسوبلا ١(

 . م٠٠٠٢ _ ه ٤٠ ىلوألا

 ءوض يف ةيضابإلا لص لئاسم يف ةيضرلا ةلاسرلا - دشار نب لاس نب دشار - يفاصوبلا ٢[(

 - ه ١٤٢٢ ىلوألا ةعبطلا - طقسم - نامع ةنطلس - ةيلوصألا دعاوتلاو ةيثيدحلا تاحلطصللا

 . م ٢٠١١

 يف هللا همحر - ضويب خيشلا جهنم - ماجح وب رصان مساق نب دمحم - ماجح وب ١٢(

 ه ١٤٢٩ ىلألا ةعبطلا - رئازجلا - ةيادرغ - ةرارقلا - ثارتلا ةيعمج رشن - ةوعدلاو حالصإلا

   ٢ م _ ٠٨ ٠ .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 (ج)فرح

 يلك : هيلع قلع - مالسإلا دعاوق . ( ھ٠٥٧ ت ) ىسوم نب ليعامسإ - ىلاطيجلا ٤(

 . م٥١٦٦٧١ - ه٦١٤١ ةثلاثلا ةعبطلا ء ةماقتسالا ةبتكم ، رمع نب نمحرلادبع

 (ح)فرح

 ه٤٠٤١ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو = لاصخلا رصتخم - سيق نب ميهاربإ = يمرضحلا ٥(

 . م - ١٩٨٤

 رشنلل يرماضلا ةبتكم = حلاصلا خيشلا ةبوجأ نم حلاصملا نيع ح يلع نب لاص ح يثراحلا ٦٦)

 . م ١٩٩٣ _ ه٤١٤١ ةيناثلا ةعبطلا = عيزوتلاو

 (خ)فرح

 اهحرشو اهققحو اهبتر - ىربكلا ةنودملا = يناسارخلا مناغ نب ريشب مناغ وبآ - يناسارخلا ٦٧(

 عبطلا مزتلم ) رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةيبرعلا ةظقيلا راد - شيفطأ فسوب نب دمحم ةمئألا بطت |

 . يثراحلا دمح نب لاس خيشلا ملقب رشانلا ةملك ( رشنلاو

 - ه ١٤٠١ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، نامإلا دعاوق ديهمت = نافلخ نب ديعس = يليلخلا ٨(

 . م ١٩٨٦

 ميدقتب = ليلخ يبأ مامإلا ةبوجأ نم ليلجلا حتفلا = ديعس نب هللادبع نب دمحم ح يليلخلا ٩(

   . ىخوتتلا ةمالعلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ ( ٤١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٠( عزوتلاو رشنلل يرماضلا ةيتكم - غمادلا قحلا - ناميلس نب دمح نب رمحأ _ يليلخلا .

 ةيناثلا ةعبطلا - نامع ةنطلس ١٤١١ه - ١٨٦٩١٢م .

 ٢١) ...... ...... يملعلا ثحبلا مسق دادعإ = ( لوألا باتكلا ) ىواتفلا باتك-..

 ةثلاثلا ةعبطلا ، نامع ةنطلس لايجألا ةبتكم - ةيندلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو 3 ءاتفإلا بتكم

 ٢٢٣ ۔ ا ٢٠٠٣ م .

 ٢٢) ...... ...... يبهولا كرابم نب دلاخ دادعإ - ةمألا ةغايص ةداعإ باتك-.. -

 ىلوألا ةعبطلا - دعاولا ليجلا ةبتكم .

 ٢٣) ...... بهذملا لوح ةلئسأ ) يدبعلا هانم ديسلا خيشلا ةحامس باوج ۔....

 موب / خيشلا ةحامس طخ ةدمتعم ( يضايإلا ٢ اهنم ةخسن فلؤملا ىدل - ه٩٠٤١ لاوش .

 (ز)فرح

 ٤( رماع معنملا دبع قيقحم = رفعج نبال عماجلا - رفعج نب دمحم رباج وبأ يوكرألا -

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .

 (س)فرح

 ثارتلا ةرازو = ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق - سيمخ ني ليمج - يدعسلا ٥(

 . م ١٦٨٨ - ه ١٤٠٨ ةفاقثلاو يموقلا

 ةبككم } لامكلا جرادم ىلع لامآلا جراعم = (ه٢٢٢١-ت) ديمح نب هللادبع - يملاسلا ٦(

     . م ٢٠٠٨ ىلوألا ةعبطلا _ يملاسلا مامإلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛٢ » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 ؛ يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم ِ ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج .. .. . . ٢٧)

 رشع ةثلاثلا ةعبطلا

 ةداعسلا حاتفم )باتك ىيف ةعوبطم ى ةقيرطلا لهج نمل ةقيقحلا فشك ةموظنم =. ...... ٢٨)

 . ىلوألا ةعبطلا نامع ةنطلس ء يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةبتكم ، ( ةدابعلا حيحص لإ

 رشنلل يرماضلا ةبتكم - ( هقفلا لوصأ ىف ةيفلألا ) لوصألا سمش ةموظنم ...... . ٢٩)

 . م٣٠٠٢ - ه٢٢٤١ ىلوألا ةعبطلا ( بيسلا = نامع ةنطلس ) عزوتلاو

 ةبنكم - مايقلا نسح رمع قيقحت - لوصألا سمش حرش سمشلا ةعلط ...... ٣٠)

 . م ٢٠٠٨ ىلوألا ةعبطلا = يملاسلا مامإلا

 ١( جراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا قدصأ - سماش نب دومح نب ملاس = يبايسلا -

 ةناقتلاو يموتلا ثارتلا ةرازو _ فشاك ليعامسإ ةديس قيقح .

 ةقيقحلا ليج زمل ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا ىرعلا ۔.................. ٣٦)

 . ( ةعوبطم ريغ ةركذم )

 ٣( عزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم - ةالصلا يف مضلاو عفرلا - دوعس نب رحأ _ يبايسلا =

 ةثلاثلا ةعبطلا ٤٢١ ه -٢٠٠٠م .

 ٤( ةخسن فلؤملا ىدل) عوبطم ريغ - ةالصلا يف مضلاو عفرلا - ناميلس نب رصان = يعباسلا

    (اهنم .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ _( ؛؛٣ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٥( نامع ةنطلس نونزنلت هلبد ينويزفلت جمانرب _ ركذلا لهأ لاؤس .

 (ع)فرح

 =- ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو = ءايضلا باتك ميهاربإ نب ملسم نب ةملس = ىبتوعلا ٦(

 . م١١٨١٦١ -ه ١٤١١ ىلوألا ةعبطلا

 (ف)فرح

 - ( بيبح نب عيرلا مامإلا دنسم ) حيحصلا عماجلا - بيبح نب عيبرلا - يديهارفلا ٧(

 لوألا ةعبطلا - ةماقتسالا ةبتكم _ فسوي نب روشاع هل مدقو هعجار - سبردإ دمحم هطبض

 . ما٥٩٩ - ه ٥

 (ق)فرح

 ٨( ىلوألا ةعبطلا - فراجلا نافوطلا - دومح نب كوربم ني ديعس - ىيونقلا ١٤٦٠ -

 ٢ م .

 ٣٩) ................. - ةديزمو ةحقنم) ةثلاثلا ةعبطلا - داحلا فيسلا (

 ١٤١٨ھ

 ةودن باتك نمص نم ( ثجحم ) اثدحم عيبرلا مامإلا ۔-.................. 5

 ةسماخلا انمالعا

 ٤١) .... ...... ..... ...- ةعباطلا ةلآلا ةعوبطمو ةعومجم ىواتف .

   ٤٢) ..... .. ..... ...... .- يلآلا بساحلا ةعوبطم ىواتفو ةبوجأ .



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛؛ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٤٣) ركذلا لهأ لاؤس جمانرب نم ةعومجم ىواتف ۔................... .

 (ك )فرح

 ٤٤ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ، ربتعملا = ديعس نب دمحم ديعس وبأ - يمدكلا = ٠٥}١ ه -

 م ١٩٨٤

 ثارتلا ةرازو = يثراخلا دمح نب ملاس قيقحت - عرشلا نايب = ميهاربإ نب دمحم يدنكلا ٤٥)

 ٤٦( رمتعملاو رئازلاو جاحلا ماكحأ يف ردتفملا حتف = ذمحم نب فيس نب هللادبع يدنكلا -   . م ١٧١٨٨ - ه ١٤٨ ةنامثلاو يموتلا

 ٢ م . ىلوألا ةعبطلا ٣٠ ها - ٠٠٩١

 (م)فرح

 ٤٧) ةفاقثلاو ىمونلا ثارتلا ةرازو ن فاطلألا دراوم _- سيمح ن رماع 7 ىكلاملا ٠٥ ها -

 ١٩ م ٨٥ .

 رشنلل يرماضلا ةبتكم - ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا - رمعم ىيحي يلع = رمعم ٤٨(

 . م٢ ٠٠٢٣ ه ٤٦٢٤ ١ ةثلاثلا ةعبطلا = عزوتلاو

    



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 «؛ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 . هيضابالاريغ عجارملا

 (آ)فرح

 ٤٩( يدانآ زوريفلا بوقع دمحم = يدابآ ) ٨١١ سابع نبا ريسفت نم سابقملا ريونت ح (ه -

 ةثلاثلا ةعبطلا = ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ٢٠٠٨م = ١٤٢٩١ه .

 سنأ نب كلام - يحبصألا )ه. ) ١٧٩ راد - تاريمع ايزكز هطبض - ىربكلا ةنودملا = ( ه

 ىلوألا ةعبطلا ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا ٢٠٠٥ م-٦!٤٢؛١ ه .

 ٥١) ...... ...... ...... ...- يثيللا ىيحي نب ىيحي ةياورب ح كلام مامإلا أطوم =

 ىلوألا ةعبطلا - ةيملعلا بتكلا راد ٢٠٠٩ م .

 ٥٦( ميدقت = ننسلا باحصأ دنع ةياورلاو يوارلا طورش - دوسأ قازرلا دبع دمحم - دوسأ
 ىلوألا ةعبطلا عزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةبيط راد - بيطخلا جاجع دمحم ١٤٢٨ ه - ٢٠٠٧ م

 (ب)فرح

 - يراخبلا حيحص - (ه٦٥٢ ) ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم - يراخبلا ٥٣(

 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ثيداحألاو باوبألاو بتكلا ةمقرم لماكلا لكشلاب ةديدج ةعبط

 . ه٨٢٤١ - م٧٠٠٢ ةسماخلا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب )

 نيدلا عيدب ةيشاحو قيلعت - ةالصلا يف نيديلا عفر باتك -... .... ...... ٥4)

   . م ١٦٦٦ ه١٦١٤١ ىلوألا ةعبطلا = عيزوتلاو رشنلاو ةعابطل مزح نبا راد - يدشارلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٥٥) اطع دمحأ رداقلا دبع ىفطصم قيقحت - ريبكلا خيراتلا باتك-............. -

 ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ٢٠٠٨ م - ١٤٢٩ه .

 ةفرعملا راد = دياز ميهاربإ دومحم قيقحت = ريغصلا خراتلا باتك۔............ ٥٦)

 . م٦٨٦٩١ - ه ١٤٠٦ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل = توريب )

 ةفرعملا راد = داز ميهاربإ دومحم : قيقحت - ريغصلا ءافعضلا باتك-. ...... ... ٥٧)

 . م ٨٦ ۔ ١٤٠٦ ىلوألا ةعبطلا =

 راخزلا رحبلا - ( ه ٢٩٢ ) رازبلا يكّعلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركي وبأ - رازبلا ٥٨(

 ( نانبل- توريب ) ةي اعلا بتكلا راد = نمحرلا دبع ظوفحم قيقحت = ( رازبلا دنسمب ) فورعملا

 . ه ٢٠٨٩-١٤٣٠ ىلوألا ةعبطلا

 عضو - ىقتنملا باتك- يروباسنلا دوراجلا نب يلع نب هللا دبع دمحم وأ - دوراجلا نبا ٥٩(

 ىلوألا ةعبطلا ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ح يدعسلا دمحم نب ديمحلا دبع نب دعسم {

 . م ١٩٩٦ - ه ١٧

 نبا حبحص - ( ه ٢١١ ) يروباسنلا ةمزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ - ةميزخ نبا ٦٠(

 - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - دعس نب لداع نمحرلا دبع يبأ قيقحت - ةميزخ
   . م ٢٠٠٦ ىلوألا ةعبطلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛؛٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دمحم قيقع - ىربكلا ننسلا = ( ه ٤٥٨ ) يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ - ىقهيبلا ٦١)

 . م ٢٠١٠١ ةعيارلا ةعبطلا = ةيملعلا بتكلا راد = اطع رداقلا دبع

 هل جرخ نمل حرجتلاو لبدعتلا = ( ه٤٧٤آ ) يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا ويأ - يجابلا ٦٢(

 ةعبطلا = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط ىنتعا = حيحصلا عماجلا يف يراخبلا

 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ىفطصم ميهاربإ يلع هيلع قلعو هب . م ١٦٩٥ - ه٦١٤١ ىلوألا

 . م ٢٠١٠ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل = توريب )
 ٦٣( لبنح نب دمحم نب دمحأ مامإلا = لبنح نبا ) ٢٤١ لاجرلا ةفرعمو للعلا باتك- ( ه -=

 لوألا ةعبطلا - يناخلا راد يمالسإلا بتكملا - سابع هللا يصو قيقحت ١٤6٨ ه - ١٦٨ م

 ٦4) ...... ...... ..- وبأ هتانآ جرخو هصن طبض - لاجرلا ةفرعمو للعلا يف مماجلا

 لرألا ةعبطلا - ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - فيظنلا يلع ٢٠٦ = ١٧٤٢٧ .ه

 ةعبط - راصمألا ءاملع ريهاشم = (ه٤٥٣) ىتسبلا نابح نب دمحأ نب دمحم نابح نيا ( ٥

 . م ١٤١٦ - ١٦٩٥ ىلوألا ةعبطلا = (نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد

 يكرتو { نيدلا سمش ميهاربإ يشاوحلا عضو - تاقثلا باتك .... ...... .. ٦٦)

 - م ٩٦٩١ه لوألا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ىفطصملا ناحرف

. ١٨٩   



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛؛٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دمحم قيتحن - نيكوزتملاو ءافعضلاو نيثدحلا نم نبحورجلا باتك ...... .... ٦٧)

 . ه٦٩٢١ ىلوألا ةعبطلا = ( بلح ) يعولا راد = دياز ميهاربا

 دبع ىدمح قيقحت = نيكوزتملاو ءافعضلاو نيثدحلا نم نيحورجلا باتك ...... .... ٦٨)

 . م ٢٠٠٧ - ه ١٤٢٨ ةيناثلا ةعبطلا _ ىعيمصلا راد = ىفلسلا ديجلا

 مجعملا =( ه ٢٨١ ) يناهبصالا مصاع نب يلع نب ميهاربإ نب دمحم ركم ويا = ئرقملا نبا ٩(

 و ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم قيقحت - فنصملا مهنع ذخأ نيذلا خويشلا يفو ثيدحلا يف

 م ٢٠٠٢ ىلوالا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد = يدعسلا ديمحلا دبع دعسم

 . ھ - ١٤٢

 ٧٠) يدادغبلا يناسلا دادش نب برح نب ريهز نب رمحا - ةميخ يبا نا ) ٢٧٩ ه ( -

 راد = ديمحلا دبع نب يعيبر نب دامع هللا دبع يبأ قيقح = ةمثيخ يبا نبال ريبكلا خراتل

 ىلوألا ةعبطلا ( نابل - تقريپ ) ةيملعلا بتكلا ٢٠٠٩ م .
 تاتبط - (ه ٧٧١ ) ىكبسلا ىفاكلا دبع نب ىلع نب باهولا دبع ح يكبسلا نبا ١([

 توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - اطع دمحأ رداقلا دبع ىفطصم قيقحت - ىربكلا ةيعفاشلا

 م ١٦٩٩ - ه ٤٠ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل =

 رخ يده ق داعملا داز - ( ٧٥١ ت ) دعس ن بوأ ن ركت ىأ نب دمحم ميقلا نا ٧٢)

     .م٦٠٠٢ - ھا١ ٤٢٧ ةيناثلا ةعبطلا = نانرلا ةسسؤم - دابعلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٤٩ » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 هَقَمح = ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا -.. ...... ...... ...... .. ٧٣)

 رشنلل ةمصاعلا راد - هللا ليخدلا دمحم نب يلع روتكدلا : هل مدقو هيلع قلعو هثيداحأ جرخو

 . م ١٨٩٨ - ه٨١٤١ ةثلاثلا ةعبطلا _ عيزوتلاو

 ثيداحأ جرخ - حارفألا دالب لإ حاورألا يداح ..... ................ ٧٤)

 - ١٤٢٢ ةنس ةعبط = ( ةرهاقلا ) ثيدحلا راد _ يطنابصلا نيدلا ماصع : هيلع قلعو

 . مآ ٠٠١

 عماج - ( ه ٦٠٦ ) ينابيشلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم - ريثألا نيا ٥(

 ةيملعلا بكلا راد ةعبط - نابعش ملاص نمأ قيقحت - (ةلق) لوسرلا ثداحأ ىف لوصألا

 . م٩٠٠٢ ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب )

 دسأ = ( ه ٦٢٠ ) يرزجلا دمحم ن يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا نيدلا زع - ريثألا نيا ٦(

 دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلاو ضوعم دمحم خيشلا قيلعتو قيقحت = ةباحصلا ةفرعم ىف ةياغل

 . ه ١٤٢٩ = م ٢٠٠٨ ةثلاثلا ةعبطلا - ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ح

 نبا ةمدقم = ( ه )٦٤٢ يروزرهشلا نامثع نب نمحرلادبع نب نامثع - حالصلا نيا ٧([

 ه٦٢٤١ ( نانبل- توريب ) يبرعلا باتكلا راد - يخلبلا ةماسأ قيلعت ح ثيدحلا ملع يف حالصلا

   . مآ _ 0 ٠ ٠



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه. » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد _ يدنجلا زيزعلا دبع ديرف قيتحم - طقسلاو طاقسإلا

 . ه ١٤٢٤ = م ٢٠٠٢ ىلوألا ةعبطلا

 هثيداحأ جرخ - حالصلا نبا مولع نم حايفلا اذشلا = يسانبالا نيدلا ناهرب - يسانبالا . ٠(

 . ه ١٤٣٢ - م ٢٠١١ ىلوالا ةعبطلا = ةيرصعلا ةبتكملا - هب ىنتعاو

 ءامسأل نييبتلا - يمجعلا نبا طبس ليلخ نب دمحم نب ميهاربإ ءافولا وبأ = يمجعلا نبا ١(

 لوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - قيفش ىيحي قيقح - نيسلدملا

 ٠. م ١٩٨٦ - ھا ٠٦

 ةسسؤم -= ميظعلا نآرقلا ريسفت - ( ه ٧٧٤ ت ) ريثك نب رمع نب ليعامسإ = ريثك نيا ٢(

 . م ٢٠٠٦ ھ ٤٧ ةيناثلا ةعبطلا = نانرلا

 حرش يرابلا ف - (ه٥٩٧) يلبنحلا بجر ن رمحأ نب نمحرلا دبع = بجر نب ا ٨٣(

 - ه١٢٤١ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - يراخبلا حيحص
   ٢٠٠٦ م .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه١ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 هطبضو هيلع قلعو هققح = يذمرتلا للع حرش ۔............. ...... ٨4)

 - ه ١٤٢٢ لوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - لبش حاتفلا دبع دلاخ

 . م ٢٠٠٦

 ٥( راثآلاو ثيداحألا يف فنصملا باتك ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع - ةبيش ىبا أ نيا -

 نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - نيهاش مالسلادبع دمحم طبضو حيحصت ( -

 ةيناثلا ةعبطلا ٢٠٠٠٥ م=۔٧٤٢٦هھ .

 ٦([ ىربكلا تاقبطلا = يرهزلا يرصبلا هللادبع ونأ عينم نب دعس نب دمحم = دعس نبا -

 رشنلاو ةعابطلل توريب راد - ١٤٠٠ - ١٦٨٠ م .

 ٧( لاجرلا ءافعض ىف لماكلا - ( ھ٥٦٣ ) يناجرجلا يدع نب هللا دبع - يدع نبا -

 ةثلاثلا ةعبطلا = ركفلا راد يوازغ راتخم ىيحي اهتقدو اهأرق - راكر ليهس قيتحم .

 راد ةعبط - نودلخ نا ةمدغم - ( ھ٨٠٨ ) نودلخ نب نمحرلا دبع - نودلخ نا ٨٨)

 ( ةمركملا ةكم ) زابلا دمحأ سابع ةبتكم عيزوت - ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا

 يف نايب حانتقالا - ( ه )٧٠٦٢ ديعلا قيقد ن يلع نب دمحم حتفلا وأ - قيقد نيا ٩(

 - ه ١٤٢١ ةيناثلا ةعبطلا - ةيمالسإلا رئاشبلا راد - يربص نسح رماع قيقحت - حالطصالا

   ٢٠٠٦ م ٠.



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه٢ » بارطضا لق نيبملا غالبلا

 ٩٠( مالسلا ةنيدم وأ دادغب خيرات - ( ه٢٦٤ ) بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ -يدادفبلا -

< 

 ٥ ھ - ٢٠٠٤ م .

 بتكلا راد ةعبط - تاريمع ايركر قيلعت = ةياورلا ملع يف ةيانكلا ..... ...... ٦١)

 . ه ١٤٢١ = م٦٠٠٢ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل - توريب ) ةيملعلا

 نيتغ - ىونلا عومجم -(ه٨٢١ ) ملسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ - ةيميت نبا ٩1(
 ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - اطع رداقلا دبع ىفطصم

 .م ٢٧٠٠٥ ۔ ھا٧ ٢٦

 يلبنحلا ديمحلا دبع نب يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش = يداهلا دبع نبا ٩٣(

 بتكلا راد ةعبط - نابعش حلاص نمأ قيقحت = قيلعتلا ثيداحأ قيقحت حيقنت - (ه ) ٤٤١

 . م٨١٨٦١ - ه١١٤١ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل- توريب ) ةيملعلا

 - نيكوزتاو ءافعضلا - ( ه )٥٩٧١ دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع جفلا وبأ - يزوجلا نبا ٩٤(
 . ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ح يضاقلا هللا دبع ءادفلا وبأ هققح

 نيسح ىلع روتكدلا قيقحت - نيحيحصلا ثيدح نم لكشملا فشك .......... ٦٥(

   . نطولا راد= باوبلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه٣ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٦٦( يدادغبلا ناهرب نب يلع نب رمحأ _ ناهرب نبا ) ٥١٨ لوصألا ىلإ لوصولا - ( ه -

 لوألا ةعبطلا = ( ضايرلا ) فراعملا ةبتكم = دينز وبأ يلع ديمحلا دبع روتكدلا قيقحت ١٤٠4 ه

 - ١٩٨٤ م .

 ٩٧( ننسلا فراعم = ( ه١٩٢١ ) ينيسحلا ايركز دمحم ديسلا نب فسو نب دمحم = يرونبلا

 يشتارك ىنبمك ديعس ميا = جا رشانلا - يذمرتلا عماج حرش

 ٩٨( ةعونتم تالاقمو ىواتفلا عومجن = زاب نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع = زاب نيا

 راد - ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا ةرادإ ةسائر _ رعيوشلا دعس نب دمحم فارشإو بيترتو عمج س

 ةثلاثلا ةعبطلا = عيزوتلاو رشلل ةيسنلل ٤٢٢ ھ .

 ٩( هدعاوق - هفيرعت ) برطضملا نايب يف برتقملا - لومزاب ملاس نب رمع نب دمحأ - لومزاب -

 ليألا ةعبطلا - مزح نب راد زارخلا راد - ( بارطضالاب نوفزصوملا لاجرلاو - هتلثمأ ١٤٢٢

 ه ٢٠٠١ م .

 (ت)فرح

 - ( يذمرتلا ننس ) حيحصلا عماجلا - ( ه٧٩٢ ) ةروس نب ىسيع نب دمحم _ يذمرتلا ٠٠(

 ةعبطلا - ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - راضن دومحم نب دمحم نب دومحم قيقحت
 د

     . ه ١٤٢٨ -= م ٢٠٠٧ ةينانلا



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 بلاط وبأ ، عماجلا بتك ىلع هبتر = ريبكلا يذمزتلا للع ... ............. . ٠١)

 يطاعملا وبأ ديسلا و يئارماسلا يحبص ديسلا ، هيلع قلعو هصن طبضو هققح - يضاقلا

 ١٤٢٩ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) بتكلا لاع - يديعصلا ليلخ دمحم دومحمو يرونلا

 م ٢٠٠٨ - ه

 ١٠٢( ينامثعلا يقت دمحم هيلع قلعو هققح = ننسلا ءالعإ - ينامثعلا دمحأ رفظ _ يوناهتلا -

 ناتسكاب ں يشتارك- ةيمالسإلا مولعلاو نآرقلا ةرادإ رشن .
 (ج)فرح

 قلعو هتقح- لاجرلا لاوحأ - ( ه ٢٥٩ ) بوتس نب ميهاربإ قاحسإ وبأ = يناجزوجلا ٠٣(
 م ١٦٨٥ - ه ١٤٠٥ ىلوألا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسؤم = يئارماسلا يردبلا يحبص ديسلا هيلع

 (ح)فرح

 ديسلا ةيانع - ثيدحلا مولع ةفرعم = ( ه ٤٠٥ ) يروباسينلا هللا دبع دمحم = مكاحلا ٠٤(

 م ١٩٦٧٧ - ه٧٩٨٣١ ةيناثلا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - نبسح مظعم

 نتؤملا تاقيلعتب - هسانجأ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم ۔............... ٠٥)

 لوالا ةعبطلا - مزح نبا راد = مولسلا سراف نب دمحا قيقحتو حرش - حالصلا نباو يجاسلا

   ٤ ١٤٢ ۔ ه ٢٠٠٣ م ٠

  

  



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛هه » بارطضا ةف نيبملا غالبلا

 خوسنملاو خسانلا ق رابتعالا _- ) ه ٨ ( يناذمحلا ىسوم ن دمح ركي وأ _- يمزاحلا )\ ٠٦

 - مزح نا راد = ةيكملا ةبتكملا - ددسم یرهوج يواطنط رمحا قيقح ةسارد - راثالا نم

 . ٠٠١ ٠ س ه ١٤٢٢ ىلوألا ةعبطلا

 - ثيدحلا عضوب يمر نمع ثيثحلا فشكلا = ( ه ٨٤١ ) يلحلا نيدلا ناهرب ح يلحلا ١٠٧(

 ه ١٤١٦ ةيناثلا ةعبطلا = بتكلا لاع راد = يئارماسلا يردبلا ىحبص ديسلا هيلع قلعو هققح

 . م - ١٩٩٦

 فاقوالا ةرازو - نيثدحملاو ءاهقفلا نيل ثيدحلا فلتحم - دامح نيسح ذفان - دامح ٨(

 . م٩٠٠٢ - ه٠٢٤١ ةيناثلا ةعبطلا - رطق ةلود ةيمالسإلا نوؤشلاو

 ةيملعلا بتكلا راد = هيف هجهنمو يرهزلا مامإلا هقف - هلإلا دبع ليعامسإ يقح - يقح ٠٩(

 . ه ١٤٢٧ = م٦٠٠٢ ةعبطلا = ( نانبل ح توريب )

 نب رهام ةديبع ويا اهب ىنتعا = نيثدحلا جهانم - ديمحلا هللا دبع نب دعس = ديمحلا ١٠(

 . رشنلل ةنسلا مولع راد _- كرابم آ حلاص

 (خ)فرح

 راد = يوبنلا ثيدحلا مولع مجعم - يسيمخلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع - ىسيمخلا ١(

      . م٠٠٠٢ - ه١٢٤١ ىلوألا ةعبطلا = مزح نبا راد -عزوتلاو رشنلل ءارضخلا ىلدنالا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 (د)فرح

 - (ه٥٨٣) ينطقرادلا دوعسم نب يدهم نب دمحأ ني رمع نب يلع نسحلاوبأ ينطقرادلا ٢(

 اع راد ةعبط = يدانا دمحم بيطلا يبأل ينطقرادلا ىلع ينغملا قيلعتلا هليذب = ينطقرادلا ننس

 . م٢٦٩٩٧١ - ه٢١٤١ ةثلاثلا ةعبطلا = بكلا

 هماكحأو هماسقأو هتقيقح ) ثيدحلا يف سيلدتلا - ينيمدلا هللا مرغ نب رفسم = ينيمدلا ٢

 . م ١٩٦٩٢ - ه ١٤٧٢ ىلرألا ةعبطلا - ( هب نوفوصوملاو هبتارمو

 (ذ) فرح

 ملسإلا خرات = ( ھ٨٤٧) زامماق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش - يبهذلا ٤(

 توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - اطع رداقلا دبع ىفطصم قينحم - مالعألا ريهاشم تايفوو

 . م٥٠٠٢ - ه ٤٦ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل ح

 - ةدغ وبأ حاتفلا دبع ةيانع - ثيدحلا حلطصم ملع يف ةظقوملا ۔.... ...... 0

 . ةيمالسإلا رئاشبلا راد ةعبط ح ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم
 لداع و ضوعم دمحم يلع قيقحت - لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم ...... .. ٦٦)

 - ه٩٢٤١ ةيناثلا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - دوجوملا دبع دمأ
 . م ٢٠٠٨

 - م ١٦٨١ ىلوألا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسوم = ءالبنلا ملعأ ريس ۔......... ٧)

 ١٤١١ ھ .

  

   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - تاريمع اركر طبض - ظافحلا ةركذت ...... .. ١٨)

 . م ٢٠٠٧ - ه ٤٢٨ ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل ح تور )

 راد ةعبط - يضاقلا مزاح ءارهزلا يبأ قيقحت - ءافعضلا يف ينغملا ۔. ...... . . ٦)

 . م٩٦٩١؛١ - ه ١٤١٨ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا

 هضوو هب ىنتعا - ةنسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا -.. ...... . ٦٢٠)

 - ه ١٤٢٨ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - تكوش ورمع هيشاوح

 . م ٢٠٠٧

 (ر)قرح

 لصافلا ثدحلا -( ه ٣٦٠ ) دالخ نب نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم وبأ - يزمرهمارلا ١[

 . م ١٩٨٨٤ - ه ١٤٠4 ةثلاثلا ةعبطلا - عزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد - يعاولاو يوارلا نيب

 دمحأ رداقلا دبع ىفطصم قيقح - ليدعتلاو حرجلا - متاح يبأ نب نمحرلا دبع يزارلا ٢(

 . م ٢٠٠٨ - ه٩٢٤١ ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - اطع

 (ز)فرح

 ( ه ٧٦٤ ) رداهب نب هللا دبع نيدلا لامج نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا ردب = يشكرزلا ٢٣([

 - ( نانبل = تورو ) ةيملعلا بكلا راد ةعبط - رمات دمحم دمحم هطبض - طيحلا رحبلا -
   . ١٤٢٨ - م٧٠٠٢ ةيناثلا ةعبطلا

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ه٨ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ۔ كمس يلع نب دمحم قيقحت - حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا ..... ...... ٢٤)

 . ١٤٢٥ - م٤٠٠٢ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط

 نيدباعلا نييز ةساردو قيقحت - حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا ۔............. 1٢٥)

 م ١٤٢٩ - ٢٠٠٨ ىلوالا ةعبطلا = ةيرصملا بتكلا راد - فلسلا ءاوضأ جرف الب دمحم نب

 جرخت ةيارلا بصن - ( ه ٧٦٢ ) فسو نب هللا دبع نيدلا لامج دمحم وبأ - ىعلزلا ٦

 - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - نيدلا سمش رمحأ قيقحت = ةيادهلا ثداحأ

 ٠. م ٢٠٠ ةل از ا ةعبطلا

 (س) فرح

 قيتع - دواد يبأ ننس - ( ه ٢٧٥ ) يناتسجسلا ناميلس دواد وبأ - يناتسجسلا ٧(

 ھ ٤٨١٦ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل - تور ) ةيملعلا بتكلا راد = يدلاخلا زيزعلا دبع نب دمحم

 . م٦٩٩١ -

 ثيدحلا مولع يف يقارعلا ةيفلأ حرش - ( ه ٩١١ ) ركب يبأ نب نمحرلا دبع = يطويسلا ٢٨(

 - ه٢٢٤١ ىلوألا ةعبطلا - مزح نبا راد = نامعنلا لاس دمحم نب يداش صفح يبأ قيقحت

. ٠٠٨ ٦   



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛ه١ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 دمحم نب رظن ةبيتق يبأ قيقع = يواونلا برقت حرش يف يوارلا ببردت - ......... ٢٩)

 . م٥٠٠٢ - ه ٦ لرألا ةعبطلا- عزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نايرلا ةسسوم = يبابرافلا

 ١٣٠) ...... .... ثيدحلا مولع يف لئاسر ثالث ) بانك يف عوبطم = نيسلدملا ءامسأ ۔. (

 - ندرألا - ءاقرزلا ) رشلاو عيزوتلل ةيبرعلا ةلاكولا = ديمحلا دبع يلع نسح يلع قيقحت (

 ١( دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم = يواخسلا ) !٩٠ ةينلأ حرش ثيغملا حتف = ( ه

 نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ةضيوع دمحم دمحم حالص قيلعت - ثيدحلا ( -

 ةلاثلا ةعبطلا ٢٠٩ م .

 ٨٢( لهس يبأ نب دمحأ دمحم ح يسخرسلا )٤١٠ يفنحلا هقفلا يف طوسبملا باتك- ( ه -

 ةثلاثلا ةعبطلا - ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ليعامسإ نسح دمحم قيقحت

 راد _ يناننألا ءافولا وبأ هلوصأ ققح - يسخرسلا لوصأ -.. ...... .... .... ١٣٣)

 . ه ١؛}؛٦٢= م ٢٠٠٥ ةيناثلا ةعبطلا ( نانبل توريب ) ةيملعلا بتكلا

 نيدلا يقت ىقيلعت = دواد يبا ننس لح يف دوهجلا لذب = دمحا ليلخ _ يروننراهسلا ٤(

   . م ٢٠٠٦ - ه ١٤٢١ ىلوألا ةعبطلا = ةيمالسإلا رئاشبلا راد = يودنلا



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٦. » بارطضا اق نيبملا غنالبلا

 (ش) فرح

 يجان روتكدلا هب ىنتعا = ةلاسرلا = ( ه ٢٠٤ ) سابعلا نب سردإ نب دمحم ح ىعفاشلا ٥

 . ه ١٤٣١ = م ٢٠١٠ ىلوألا ةعبطلا = ( توريب = اديص ) ةيرصعلا ةبتكملا = ديوسلا

 راد - يجرطم دومحم هيلع قلعو هثيداحا جرخ - مالا ۔............... ٣٦)

 . م ٢٠٠٩ ةيناثلا ةعبطلا - ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا

 اهدعا - لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم = لبنح نب دمحم نب دمحأ ني هللا دبع = ينابيشلا ٧(

 ه ١٤٢٩ ةثلاثلا ةعبطلا - ةدوملا راد ح ليصأتلا راد = يرصملا لاس نب دمحأ لابشألا وبأ رشنلل

 . . ٠٨ ٠ ٢

 نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ - ( ه ١٢٥٥ ) دمحم نب يلع نب دمحم = يناكوشلا ٨(

 . م٤٠٠٢ - ه ١٤٢٥ ىلوألا ةعبطلا - عزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد - لوصألا ملع

 مشاه لاس دمحم هطبض = (ل رايخألا ديس ثداحأ نم راطوألا لين ...... .. ٣٩)

 . ه٥٢٤١ - م٠٠٢؛٤ ةثلاثلا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط

 حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ - ( ه )١٣٩٢ ىتكجلا راتخملا دمحم نب نيمألا دمحم ح يطيقنشلا [ ٤٠

 لوألا ةعبطلا = عيزوتلاو رشنلل دئاوفلا لاع راد - ديز وبآ هللادبع نب ركب فارشإ - نآرقلاب نآرقلا

   ١٦ ه .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ _ ٦١: » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 نم ليق امل ضقنلا ماربإ = ينكحلا يبايام نب هللادبع ىديس نب رضخلا دمحم - يطيقنشلا [ ٤١

 ةيناثلا ةعبطلا = ةيمالسإلا رئاشبلا راد - نيمألا دمحم دومحم دمحم رشانلا - ضبقلا ةيحجرأ

 . م ١٩٦ - ه ١٦

 (ص)فرح

 مارملا غولب حرش مالسلا لبس = ( ه٨١١! ت) ينميلا ريمألا ليعامسإ نب دمح - يناعنصلا ( ٤٢

 ةعبطلا - نانبل = توريب = يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - يلشعرملا نمحرلادبع نب دمحم هطبض =

 . م!١٠٠ - ه ٤٢٢ ةيناثلا

 - يطويسألا لالج قيقحت = تايفولاب ىفاولا - ( ه )٧٦٤ كيبأ نب ليلخ - يدفصلا ٦٤٣[

 . م ٢٠١٠ لوألا ةعبطلا - ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط
 (ط)فرح

 - ريبكلا مجعملا - ( ه ٣٦٠ ) يمخللا بوأ نب دمحأ نب ناميلس مساتلا وبأ - يناربطلا ٦٤٤(

 - ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بنكلا راد ةعبط - يطويسألا دمحم وبآ هثيداحأ جرخو هطبض

 . ه ١٤٢٨ = م ٢٠٠٧ ىلوألا ةعبطلا

 ديجلا دبع يدمح « هثيداحأ جرخو هققح = نييماشلا دنسم -.. ...... ...... ٦٤٥)

 . م ١٦٨١ - ه ١٤٠٦ ىلوألا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسؤم - ىفلسلا

 ه ١٤٢٦ ىلوألا ةعبطلا - فلسلا ءاوضأ = نيسلدملا مجعم - تعلط نب دمحم- تعلط ( ٤٦

    ٥ ٠ ٥٠ ٦م .



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٢٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 (ع) قرح

 يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف = ( ه ٨٥٦٢ ت) رجح نب يلع نب رمحأ ينالقسعلا ( ٧

 . م٤٠٠٢ - ه٤٢٤١ ( ةرهاقلا ) - ثدحلا راد - زاب نب هللادبع ني زيزعلا دبع قيقحت

 يدمح قيقحت - رثألا لهأ حلطصم يف ركتلا ةبخن حرش يف رظنلا ةهزن -... ...... . ٤٨)

 . م٦٠٠٢ - ه١٢٤١ ةيناثلا ةعبطلا زابلا ىفطصم رازن ةبتكم - شادرمدلا

 ريمع يداه نب عيبر ةساردو قيقحت - حالصلا نبا باتك لع تكنلا -.. ........ ٩(

 . م٨٠٠٢ - ه٩٢٢٤١ ةثلاثلا ةعبطلا - ناقرفلا ةبتكم = يلخدملا

 دبع دمحأ لداع قيتت - ثدحلا لاجر يف بيذهتلا بيذهت ۔........... ٦٥٠)

 لوألا ةعبطلا - ( نانبل توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - ضوعم دمحم يلعو « دوجوملا

 ٤٢٨٥ ا٧اھ ۔ ٢٠٠٤ م .

 ىلوالا ةعبطلا - ةلاسرلا ةسسؤم _- دشرم لداع ةيانع - بذهتلا برقت -... ... ٥١ ١)

 . مآ ٠٠٢ _ ها ٢٢٣

 دوحوملا دبع رمحأ لداعو > ضوعم دمح ىلع قيتح _- نازيملا ناسل ۔... ...... ٥٢ ١)

 . م ١٩٦٦٦ - ه٦١٤١ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط -

 هتثوو هب ىنتعأ - ةعرألا ةمئألا لاجر دئاوزي ةعفنملا ليجعت ح .... ......... . ٦٥٣)

   م ١٦٩٦ - ه ٦ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل ح توربي ) ةيملعلا بتكلا راد ح نابعش حلاص نمأ



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٣٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 راقفلا دبع قيقع - سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فرعت -... ..... . ٦٥٤)

 = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - زيزعلا دبع دحأ دمحمو يرادنبلا ناميلس

 . م ١٩٨٧١ - ه٧٠٤١ ةيناثلا ةعبطلا

 وأ هن ىنعا - ربكلا يعفارلا ثداحأ جرخم ىف ريبحلا صيخلت -... ...... .. ١٥٥)

 ةعبطلا = يملعلا ثحبل ةاكشملا راد ةبطرق ةسسؤم = بطق نب سابع نب نسح مصاع
 . م ٥٩٩١ه -ه ٤١٦ ىلوألا

 راد = يداه ىسوم ماصع قيقحم - ماكحالا ةلدأ نم مارملا غولب -.. ..... . . . ٦٥٦)

 . ه ٢١٠٠٦ - ه١٧٢٤١ ةثلاثلا ةعبطلا = نانرلا ةسسؤم عزوت _ عيزوتلاو رشنلل ةيرثألا ليلدلا

 ءافعضلا باتك - ( ه ٢٢٢ ) دامح نب ىسوم نب ورمع نب دمحم رفعج ونأ - ىليقعلا ( ٧

 - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط -يجعلق نيما ىطعملا دبع روتكدلا هقثوو هققح - ريبكلا

 م ٤٨١١ه ٤ ىلوألا ةعبطلا =-( نانبل
٠ 

   ٢٩ ١ 7اه _ ٠٠٨ ٦م ٠.



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٦؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ماكحأ يف ليصحتلا عماج - ( ه ٧٦١ ) ليلخ نب ديعس وبأ نيدلا حالص = يئالعلا ٩

 بتكلا ملاع راد - يفلسلا ديجلا دبع يدمح : هثيداحأ جرخأو هل مدقو هققح - ليسارملا

 . ه ١٤٠٧ - م ١٦٨٦ ةيناثلا ةعبطلا = ( ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكم )

 قيلعت - ثيدحلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف - ( ه ٨٠٦ ) نيسحلا نب ميحرلا دبع = يقارعلا ٦٠([

 راد = ةعامجلاو ةنسلا بتك رشنل نوضيب يلع دمحم تاروشنم = ةضيوش دمحم دمحم حالص

 . م١٠٠٢ - ه١٢٤١ ( نانبل = توريب )ةيملعلا بتكلا

 يراقلا ةدمع - ( ه ٥ ( يفنحلا يباننيعلا ىسوم نب رجأ ن دومحم دمح وأ _ ينيعلا ١٦١)

 توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - رمع دمحم دومحم هللادبع حيحصت - يراخبلا حيحص حرش

 ٢٠٠٩ ةيناثلا ةعبطلا - ( نانبل =

 ٦٦٢) راثآلا يناعم لاجر يماسأ حرش يف رايخألا يناغم ۔................. -

 لوألا ةعبطلا ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - ليعامسإ نسح دمحم نسح دمحم قيقحت
 ٢٠٠٦م۔ ١٤٢٧ ه .

 دلو دومحم نب دمحم رشانلا - لدسلا ةنس ديبأت يف لصفلا لوقلا ح دباع دمحم = دباع ٦٣(

 - ( طسوألا قرشلا يف عيزوتلاو رشلا ماع نيمأو نييناتيروملا نيرشانلا داحا ءوضع ) نيمألا دمحم

   . م٢٠٠٢ - ه ٤٢٣ ىلوالا ةعبطلا - يديوسلا شوربح نب دمحم ةقفن ىلع عبط



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٦ه » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 يزوجلا نبا راد = عنقتسملا داز ىلع عتمملا حرشلا = نيميثعلا حلاص نب دمحم = نيميثعلا ٤(

 . ه ٤٢٣ ىلوألا ةعبطلا _ عيزوتلاو رشنلل

 ميهاربإ نب رصان نب دهف:بيترتو عمج= مالسإلا ناكرأ ىواتف ...... ...... .. ٦1٦٥)

 . ه ١٤٢٢ ىلوألا ةعبطلا - ةعابطلاو رشنلل انرثلا راد ةعبط = ناملسلا

 ٦ نانبل - توريب ) ركفلا راد ثدحلا مولع يف دقنلا جهنم = رتع نيدلا رون = رتع( ( -

 نورشعلاو ةعساتلا ةعبطلا ١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م .

 جهنم نيب ةنزاوملاو نوتملاو ديناسألا يف ةقثلا ةدابز = ميلس معنملا دبع ورمع - ورمع (٦ا

 ةعبطلا - عيزوتلاو رشنلل ءايضلا راد = اهدرو اهلوبق يف نيثدحملاو ءاهقفلاو نيرخأتملاو نيمدقتملا

 . م٦٠٠٢۔- ه ١٤٥ ىلوألا

 ريرحم يف لضفلا يوذ فاحتإ - كرابم خيشلا لآ كرابم نب ديمحلا دبع = ديمحلا دبع ٦٨([

 ةجمربلل هيوبيجن راد - ( ةمكحم ةيملع ةلجم ) ىدنلا رطق ةلجم رشانلا - لدسلاو ضبقلا لئاسم

 . م ٢٠١١ رشنلاو ةعابطلاو تاساردلاو
 (ف)فرح

 نب هللا دبع خيشلا ميدقت - سيلدتلا يف نيمدقملا جهنم - دهفلا دمح نب رصان - دهفلا ٩
 . م ٢٠٠١ - ه ١٤٢٢ ىلوالا ةعبطلا - فلسلا ءاوضا دعسلا نمحرلا دبع

  

   



  

  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٦٦ » بارطضا ق نيبملا البلا

 (ق)فرح

 يف يفاكلا - ( ه ٤٦٣ ت ) يرسنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللادبع نب فسوي - يبطرقلا ٠([

 - ه٢٢٤١ ةثلاثلا ةعبطلا - ( نانبل ح توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - ىكلاملا ةنبدملا لهأ هقف

 يدهملا قازرلا دبع قيقحت = ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا -.. ...... . ٧١)

 . م٠٠٠٢ - ه٠٢٤١ ىلوألا ةعبطلا = ( نانبل- توريب ) يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد =

 راد ةعبط - ضوعم يلع دمحمو ، اطع دمحم ملاس قيلعت -راكذتسالا -... ...... ٧٢\)

 . م ٢٠١٠ ةثلاثلا ةعبطلا = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا

 ةلاسرلا ةسسؤم - طوؤنرألا بيعش قيقحت -= هلضفو ملعلا نايب عماج ...... . ٧٣)

 . م٨٠٠٢ - ه ٤٩ ىلوألا ةعبطلا - نورشان

 ( ك )فرح

 عانصلا عئادب = ( ه ٥٨٧ ) يفنحلا يناساكلا دوعسم نب ركب وبأ نيدلا ءالع = يناساكلا ٤(

 - شيورد نيساي نب ناندع دمحم اههققح - يبلحلا قازرلا دبع خيشلا ميدقت = عئارشلا بيترت ق

 ه٩١٤١ ةيناثلا ةعبطلا = ( نانبل ح توريب ) يبرعلا خيراتلا ةسسؤم = يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

   ١ م - ١٩٦٩٨ م .



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٧٦ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 كام أطوم ىلإ كلاسملا زجوأ -( ه ١٤٠٢ ) ىندملا ىيحي نب اركر دمحم - يولهدناكلا ٥(

 ىلوألا ةعبطلا - ( قشمد ) ملقلا راد - يودنلا نيدلا ىقت روتكدلا هيلع قلعو هب ىنتعا -

 . م٢٠٠٢- ه ١٤٢٤ ( ةحقنمو ةققحم )

 هقاس ام ىلع بيطخلا بينأت -( ه )١٢٧١ يرثوكلا نسحلا نب دهاز دمحم - ىرثوكلا ٦(

 - ھ ١٤١١٠ ةديدجلا ةعبطلا يريخ رمحأ ذاتسألا قيلعت _ بنذاكألا نم ةفينح ىآ ةمجرت ف

 ٠. م ١٩٩٠

 (ل)فرح

 كناك ميلستلا ىلإ ريبكتلا نم () يبلا ةالص ةفص = نيدلا رصان نب دمحم = ينابلألا ٧(

 . م٤٠٠٢ - ه٤٢٢١ ةعارلا ةعبطلا = عزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم - اهارت

 دمحم فارشإب - ليبسلا رانم ثداحأ جرخم يف ليلغلا ءاورإ ...... ..... .. ٧٨)

 م٥٨٩١ -ه ١٤٠٥ ةيناثلا ةعبطلا - شيواشلا ريهز هبحاصل يمالسإلا بتكملا _ شيواشلا ريهز

 اهبحاصل عزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم - دواد ىأ ننس فيعض ۔............ ٧٩)

 . م ١٦١٦٨ - ه ١٤١٩١ ىلوالا ةعبطلا = ( ضايرلا ) دشارلا نمحرلا دبع ني دعس

 ةيتكم - اهدن اوفو اههمنف نم ءىشو ةحيحصلا ثيد احأل ا ةلسلس ۔........... ١٨٠)

 ةديدج ةعبط - ( ضايرلا ) دشارلا نمحرلا دبع ني دعس اهبحاصل عزوتلاو رشنلل فراعملا

     . م ١٩٩١٥ - ه ١٤١٥ ةدزمو ةحتنمو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٦٠٨: » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 ٦٨١) ...... ...... ةمألا ىلع ئيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثداحألا ةسلس -

 ةيناثلا ةعبطلا - عزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم ٤٨ ه - ١٩٨٨ م .

 ٦٨٢) ............... ..- اهبحاصل عنزوتلاو رشنلل فراعملا ةبتكم - فافزلا باذآ

 ةعبطلا = ةديزمو ةحقنمو ةديحولا ةيعرشلا ةعبطلا - ( ضايرلا ) دشارلا نمحرلا دبع نب دعس

 لوألا ٤٢٣ ھ - ٠٠٢ ٢م .

 ٨٣( ...: ...... .- رونكدلا تالاهج ىلع درلا يف ةريسلاو يوبنلا ثيدحلا نع عافد

 يميخلا ديفم دمحم ) نيقفاخلا ةبتكمو ةسسؤم تاروشنم - ةريسلا هقف هباتك يف يطوبلا ( .

 ٨٤) ...... .......- ةحتنمو ةدددج ةعبط - ةنسلا هقف ىلع قيلعتلا يف ةنملا مات

 ةسماخلا ةعبطلا = عيزوتلاو رشنلل ةيارلا راد = ةديزمو ١٤٢٩ ه - ٢٠٠٨ م .

 (م)فرح

 قيقح - لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت - نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا وبأ - يزملا ٥([

 - ١٤٦٢٥ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل = توريب) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - تكوش ديس ورمع

 ةيملعلا بتكلا راد - فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت ۔................ ٦٨٦)

   . م ١٩٨٩٩ - ه ٤٢٠ ١ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل = تورس )



  

 نيديلا ضبقو ثقر ثيداحأ _ ؛٩٦ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ةنجو رظانلا ةضور - ( ه )٦٢٠ ةمادق نب دمحم نب دمحأ ني هللادبع _ يسدقملا ٧([

 ةبتكم = ةلسنلا دمحم نب يلع نب ميركلا دبع هيلع قلعو هققحو هل مدق - هقفلا لوصأ يف رظانملا

 . م ٢٠٠٨ - ه ١٤٢٨ ةنملا ةعبطلا - ةححصمو ةحتنمو ةديزم ةعبط ( نورشان ) دشرلا

 - ( ه ١٢٥٢ ) يروفكرابملا ميحرلا دبع نب نمحرلا دبع دمحم ىلعلا وبأ - يروقكرابملا ٨([

 راد - ظوفحم ينغلا دبع نب دلاخ اهححصو اهطبض - ىذلا عماج حرش يذوحألا ةنحم

 . م ٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦ ىلوألا ةعبطلا ( نانبل- توريب ) ةيملعلا بتكلا

 نيب ةنزاوم ةقثلا ةدايزو ركنملاو ذاشلا = قازرلا دبع ىفطصم رداقلا دبع - يدمحلا ٩

 - م ٢٠٠٥ ىلوألا ةعبطلا - ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - نيرخآتملاو نيمدقتملا

 . ھ ٤٦

 ةموظنملا حرش ةيناميلسلا رهاوجلا = ىناميلسلا ليعامسإ نب ىفطصم نسحلا وبأ _ يبرأملا ٠([

 رشنلاو ةعابطلل نايكلا راد - ( ةيملعلا تاقيبطتلاو ةيرظنلا دعاوقلا نيب عمجي حرش ) ةينوقيبل

 . م٦٠٠٢۔- ه ٤٦ ىلوألا ةعبطلا - عيزوتلاو

 (ن)فرح

 عم _ ملسم حيحص = ( ه ٢٦١ ) يريشقلا جاجحلا ن ملسم نيسحلا وأ - يروباسينلا ١(

 ةيملعلا بتكلا راد - مشاه لاس دمحم قيق = يناتشولا ةفيلخ نب دمحمل ملعلا لامكإ لامكإ حرش

 . ه =١٤٢١٨١ م ٢٠٠٨ ةيناثلا ةعبطلا ( نانبل - توريب )

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛ب٠. » بارطضا اف نيبملا غالبلا

 ٩٢) ...... ...- يدمحملا ىفطصم رداقلا دبع روتكدلا هيلع قلعو هققح = زييمتلا -

 ىلوألا ةعبطلا _ عزوتلاو رشنلا يزوجلا نبا راد = دعسلا نمحرلادبع نب هللا دبع خيشلا هل مدق

 ١٠ ه .

 دعأ - لبنح نب دمحأ مامإلا لئاسم = ىناه نب ميهاربإ نب قاحسإ - يروباسينلا ٩٢(

 - ١٤٢٨٩ ةثلاثلا ةعبطلا = ةدوملا راد - ليصأتلا راد - يرصملا ملاس نب دمحأ لابشألا وبأ رشلل

 . م ٢٠٠٨

 قيتحم - نيكورتملاو ءافعضلا باتك- ( ه ٣٢٠٢ ) بيعش يلع نب دمحأ - يئاسنلا ٨٤[

 . م٦٨٦٩١ - ه ١٤٠٦ ىلوألا ةعبطلا = ةفرعملا راد = دياز ميهاربإ دومحم

 يدنسلا مامإلا ةيشاحو ، يطويسلا نيدلا لالج حرشب = يئاسنلا نتس ...... . . 1٩٥)

 ةعبطلا ( نانبل - توريب ) ةيملعلا بتكلا راد - يلع دمحم ثراولا دبع حيحصتو طبض -

 . م ٢٠١٠ ةثلاثلا

 راد - دعس يلع مساق روتكدلا قيقحت = خويشلا ةيمست ۔....... ...... .. 1٦٦)

 . م ٢٠٠٢ - ه ١٤٢٤ ىلوألا ةعبطلا - ةيمالسإلا رئاشبلا

 ماصع قيقحت - ملسم حيحص حرش = ( ه٦٧٦ ت) فرش نب ىيحي ايركز وبأ - ىوونلا ٩٧([

 - ١٤٦٢٢ ةعبارلا ةعبطلا - ( ةرهاقلا ) ثيدحلا راد - رماع دامعو 3 دمحم مزاحو 4 يطنابصلا

   ٠٠١ مآ .



 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ١: » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 . م ٢٠٠٧ - ھ ٤٢٨ لوألا ةعبطلا - ( نانبل ح توربب) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط

 ٢٠٠) .... ...... ...- (ثةي) قئالخلا ريخ ننس ةفرعم ىلإ قئاقحلا بالط داشرإ -

 . م ٢٠٠٩ - ه ١٤٢٠ ةعباسلا ةعبطلا = رتع نيدلا رون روتكدلا هيلع قلعو هققح

 (ه)فرح

 ٢٠١( ناميلس نب ركب يبأ نب يلع - يمثيهلا ) ٨٠٧ دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم = ( ه -

 ةعبطلا = ( نانبل = توريب ) ةيملعلا بتكلا راد ةعبط - اطع دمحأ رداقلا دبع ىفطصم قيقحت

 . م١٠٠٢ - ه ٤٢٢ ىلوألا

 حيحصت يف لوقنلا ريرحت ىلإ لوحفلا داشرإ - يلالهلا ديع ن ميلس ةماسأ وبأ - يلالحلا ٠٢(

 . م ٢٠٠٢ - ه ٢٤١؛يبد = ناقرفلا ةبتكم = ( ةياعرو ةياردو ةياور ) لودعلا ثيدح

 (ي) فرح

 رشنلل فراعملا ةبتكم - ديناسألا ةسارد نف يف سيسأتلا = ركب وبأ ناميا رمع = نام ٢٠٢(

     م ٢٠٠١ - ه ١٤٢١ ىلوألا ةعبطلا - ( ضاررلا ) دشارلا نمحرلا دبع نب دعس اهبحاصل عبزوتلاو



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٢٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 : هينورتكلالا عجارملا

 فرشلا يوبنلا دجسملا ةبتكم تايدتنم مقوم -مالعألا يلكرزلا نيدلا ريخ = يلكرزلا ( ٠٤

 . )م:// .!. ( ةلماشلا ةبتكملا عقوم عم كارتشالاب ) :// ../ (

 رادلا ةفاقثلا راد يفوصلا ميعن وبأ دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ - ءافعضلا = يناهبصألا ٥(

 . ( ةلماشلا ةبتكملا )م ١٩٦٨٤ = ه ١٤٠6٥ « ىلوألا ةعبطلا -ءاضيبلا

 ٠٦ ([ نيعم نب ىيحي ايركز وبأ - نيعم نبا ) ٢٣٣ يرودلا ةياورب ) نيعم نبا خيرات - ( ه ( -

 ةكم - يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم رشانلا - فيس رون دمحم دمحأ قيتع
 ةمركملا ) ١٣٩٩ ه - ١٩٧١ ةلماشلا ةبتكملا)۔ (م ( .

 ةماعلا ةساترلا عقوم - ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ءاتقإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ٠ ٢(

 . )://پس.اد.م( ءاقلاو ةيملعلا ثوحبلل

 ٢٠٨( طيرشلا مقر _ ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا عقوم ) ٧٣٩ / ١ ( ليجستلا خيرات : ١٠

 طبارلا - م ١ / ٥ / ٩٣ قفاوملا - ه ١٤١٤ ةدعقلا يذ نم

 . ( ://. ا. / ا--.م (

 ٠٩ ( ةلماشلا ةبتكملا ) راثآلا لهأ بهاذم حرشو رابخألا لضف نايب يف ةلاسر = هدنم نبا ( .

   ٠ ( ةلماشلا ةبتكملا ) يوارعشلا ريسفت = يوارعشلا ىلوتم دمحم ح يوارعشلا ( .



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٣٧ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 باتكلا ةسرهف

 ناونعلا

 نامع ةنطلسل ماعلا يتفملا خيشلا ةحامس ةمدقم ا ١

 فلؤملا ةمدقتم ٢

 ةقرفالةدحوةمأةيمالسإلا ةمألا أ ٠

 هطباوضو يملعلا شاقتلا [

 ةدتقتتملا طاقتلا ةشتاتم 5

 ملسمو يراخبلا نيليلجلا نيمامالا ىلع مجهتلا ءاعدا/ىلوألا ةطقتلا :

 نيحيحصلا يف ةفيعضلا ثيداحألا ىوعد ك

 لوبقلاب نيحيحصلا ثيداحأ ةمألا يقلت ىوعد

. 
 نيحيحصلا يفةدقتنملا ثيداحألا ضعب ىلع ةلثمأ : ٠

 يراخبلا مامإلل ءاملعلا داقتتا

 طقف يبوتقلاخيشلاالإاهعطتسي مل يراخبلا ءاطخأ فاشتكا ىوعد

 مقر

١٤ 

١٦ 

١٦ 

١٨ 

٢٢ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٤ 

٤٤   



  

١٢ 

١٤ 

١٥ 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

٢٠ 

٢٨١ 

 ل

٢٢ 

٤ 

٢٥ 

٢٦ 

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٤٧؛ » بارطضا ق نيبملا غالبلا

 ٩: ةالصلا يف نيديلا عفر ثيدح بارطضا ةيضقا ةيناثلا ةطقنلا

 ٥٨ ' ةالصلا يفنيديلاعفر ثيدح يف بارطضالا ةيضقل ةيملعلا ةشقانملا

 ٨ تاياورلا نمبارطضالا عضاوم نايبو عفرلا ثيدحركذ

 ٥ ةالصلا يف نيديلا عفر يفرمع نبا ثيدح صت

 ٦ هعفرورمع نبا ثيدح فقو يف فالخلا / ىلوالا ةطتنلا

 . ةالصلا يف نيديلا عفر يف رمع نبا ظافلأ يف بارطضالا/ ةيناثلا ةطقنلا

 ١٢ نيثدحملا دنع ةقثلاةدايز

 ٩ نيثدحملا دنع برطضملا ثيدحلامكح

 9 يرهزلا قيرط نم نيديلا عفر يضرمع نبا ثيداحأ

 ٢٢ عامسلا ىلع ةلومحم نيحيحصلا يف نيسل دملا تاياور نأ ىوع د

 4 3 ةالصلا يف نيديلا ضبق ثيدح فقو ةيضق / ةثلاثلا ةطقتلا

 ١٧٢ ةالصلا يف نيديلا ضبق يف دعس نب لهس ثيدح صت
 ٠ ١٧٣ " يف ينادلا اهركذ يتلا ةلعلاو ' ثيدحلا فقو ةيضق /ىلوألا ةطقنلا
 " اطوملا فارطأ

   نكل ( نورمؤي ساتلا ناك ) يباحصلا لوق يف فالخلا



  

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

5 

٢١ 

٢٢ 

٢٢ 

٢٤ 

٢٥ 

٣٦ 

. ٧ 

٢٨ 
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ٧: » بارطضا ف نيبملا غالبلا

 ةالصلا يف ضبقلا يف دعس نب لهس ثيدح خست ةيضق

 راتيد ني ةملسمزاح يبأ ثيدحلا يوار ةيضق

 صضبتقلاوعقرلا يف يمرضحلارجح نب لئاو ثيدح صت

 رجح نب لئاوهيبأ نم ةمقلع عمس له

 ةفلتخملا لئاو نبرابجلا دبع ثيداحأ

 نيثدحملا نع لاحلاو نيعلا لوهجم مكح

 ةالصلا يف نيديلا ضبق ةيعورشم ىلع تلد ثيداحأ

 ةالصلا يق نيديلا ضبق ةيعورشم يف ةيورماراثآلا

 ريكب نب حلاص اهركذي يتلا يدحتلا تارابع / ةعبارلا ةطقتلا

 نبحيحصلا يف ةعوضوم ثيداحأ ىلعروتعلا يض يدحتلا

 ديدجلاهباتكرادصإب ديدهتلا

 ةعيرشلا مولع نم املع اوأشتأ نيلا ءاملعلا

 عمساق ... ةيضابالاءاملع فرعتال تنك نإ

 ( ةتسلا لهأ) ةيمست

١٨٨ 

:٩ 

٢٠٥ 

٢٢٥ 

٢٢٧ 

٢٤٩ 

٢٨١ 

٢٨٧ 

٢٨٢ 

٢٨٦ 

٢٩١ 

٢٨٢٩٤ 

٣٠١ 

  

  

  



  

 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ 4 ؛٦٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نيدلاتايئزج لك يطغي عيبرلا دتسم له ١

 () هلوسرو هنل يقيقحلاءالولا ز ال قت ٤٢

 ( اهرايعمام. اهطورشام) ةتباثلا ةتسلا ةيضق / ةسماخلا ةطقنلا ا ٢

 ةالصلا يف عفرلا ثيداحأ يفرتاوتلاةيضق/ ةسداسلا ةطقتلا ٤٤ ٠

 اياضقلا . نماهريغ نودةالصلا يف ضبقلاو عفرلا ةيضق يف تاياورلا سدكتت اذامل . ٤٥

 رتاوتلا ىوعد - هت ٤

 ةيهقف ةيلوصاةدعاق -. .۔ , ٤٧

 ناهبت يبآنبرصان خيشلا مالكلريكب نب حلاص داقتنا /ةعباسلا ةطقنلا ا ٤٨
 يصورخلا ; .

 لقنلا يفهتتامن ٦

 -..۔ ٦. , ا ٠
 صتلامهق يق اطخ _

 .۔.۔ ١
 مهبتك يه ةيضابالا مالكو حلاصودود عم ىرخا ةققو | 

 هخيشوريكب نب حلاص اهركذي يتلا صاقتتسالاتارابع/ ةنماثلا ةطقتلا ا ١
 يتيطتسقلا .

 ٥٢
 طتق ةتسلا لهأل ثيدحلا ملع ركح / ةعساتلا ةطقتلا {

 نيرخأتملا تاحلطصمو نبمدتقتملا جهتم نيب فالتخالا هجوأ نم ج ذامت
 ۔۔ ۔

٣١٥ 

٢١٧ . 

٢٢٨ 

٢٣٣١ 

٢٣٢ 

٥ 

٢٤٤ . 
٠ 

 ۔ ۔۔ .ف ... ... ۔

! : 

٣٦١ 

٣٦٠ 

 ا۔..۔۔۔۔ ۔ ۔۔.۔.۔۔ ۔۔

٣٦٥ 

   ۔۔۔۔۔ ح ۔ ۔۔۔ ۔ م ..
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 نيديلا ضبقو عقر ثيداحأ « ؛٧٧ » بارطضا اق نيبملا غالبلا

 نيمدقتملا تاياور ىلع قبطي نأ حلطصا ملع لهأت له

 ةيوعدلا ضويب خيشلا ةيجهنم نع ثدحتلا / ةرشاعلا ةطقنلا
 ص ۔ . . ۔.۔ . ۔ ۔ ۔۔ ۔ -

 هيزن مئاع لك ةلوقم ارشع ةيداحلا ةطقنلا /

 ريكب نب حلاص خألا ىنإ ةيوخأ ةحيصت

 ىئاعت هنلا ىنإ ةوعدلاو لماعتلا نسح

 () يبتتاىلع ةالصلا ةيمهأ

 يتيطتسقلا نمحرلادبع يبأ خيشلا ىلإ ةيوخأ ةحيصت

 بازيم يداو يف ناوخإلا ىلإ ة حيصت

 انباحصأ دتع ةالصلا يه نيديلا ضبقو عقر ةيضق

 هبلطو ملعلا ةيمهأ

 ةمتاخلا

 تاتحلما

 عجارملا

 ةسرهقلا.
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