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 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو "نيملاعلا بر هلل دمحلا

 :نيعمجأ هبحصو

 مهفايطأو مهعئابط فلتحم ىلع سانلا نيب لصاوتلا نإف:دعب امأ

 ىلإ يدؤي مهنيب لصاوتلا نأل يرشبلا عامتجالا ةرورض نم وهل مهفئاوطو

 تامس نم رشبلا يتب نيب عامتجالا نأ ىلع ©ضعبلا مهضعب عم عامتجالا

 اهيف شيعلا نوكي يتلا ةنيدملا نيوكت هانعم ندمتلاو "مهتايح يف ندمتلا

 ليق كلذل ضعب عم مهضعب سانلا ةفلأ ىلع مئاقلا يندملا عمتجملا نيوكتو

 يذلا وهو رخآلا ناسنإلا عم شيعلا بحي هنأ يأ ،هعبطب يندم ناسنإلا نإ

 يناسنإلا عامتجال ا نإ » :لوآلا بابلا يف هتمدقم يف نودلخ نبا هلوقي

 دب ال يأ ،عبطلاب يندم ناسنإلا ،مهلوقب اذه نع ءامكحلا ربعيو "يرورض

 .«نارمعلا ىنعم وهو مهحالطصا يف ةنيدملا وه يذلا عامتجالا نم هل

 يذلا ساسألا امه رشبلا ينب نيب لاصتالاو لصاوتلا نأ مولعملا نمو

 .يرشبلا عامتجالا هيلع ينبني

 عم لصاوتلا نإف ،ناكمب ةبوعصلا نم وه عيمجلا عم لصاوتلا ناك املو

 .رسيو ةلوهس هيف صوصخلا
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 مهنم لك بذجني مهنم ةعامج رك وأ سانلا نم دحاو لك نإف كلذل

 .ايقرع ءامتناو ابهذمو اركفو انيد سانلا نم هسنج ىلإ

 نم وه لصاوت نم ابرغمو اقرشم ةيضابإلا نيب ثدحو لصح يذلاو
 الو ، تالسارم وأ تاءاقلو تارايز لصاوتلا كلذ ناك ءاوس ،ليبقلا اذه
 لاوحألا ةشقانمو ،راكفألا لدابت وه كلذ لك نم فدهلا نآ كش

 تافلؤملا لدابت نأ امك ،تاباجإو ءاتفإ اهنييبتو ةيعرشلا ماكحألا نايبتساو

 اهباحصأو بهاذملا عابتأ نأل ةيبهذملا ةقالعلا ةيوقت مهأ نم ناك مهنيب اميف

 .هل ارشن وا هنع اعافد وأ هب اكسمت هبهذم ىلإ لك زاحنإ

 مكئلوأ هكلس يذلا قيرطلا سفن كولس نم ةيضابإلل دب ال ناكف
 .نورخآلا

 مهنيب اميف لصاوتلا ليبس يف ريثكلا ءيشلا ةيضابإلا فالسأ لذب دقلو
 ءاقلل ةصرف جحلا مسوم نم نيذختم الامشو ابونج ،ابرغو اقرش
 اياضق نم مكو {مهينعيو مهمهي اميف رظنلا تاهجو لدابتل عامتجالاو
 .كلانه تلح تالاكشإو تشقون

 نإ اهب لمعيو لمع نم رجأو اهرجأ هل يتلا ةنسحلا ةنسلا كلت ينامعلا يدزألا ديز نب رباج مهريبكو نيعباتلا ديس مهمامإ مل سس دقلو
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 هاضرأو هن ناك وهف ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ىلاعت هنلا ءاش

 جهنلا كلذ ىلع راسو ،ميقتسملا ضرغلاو ميوقلا فدهلا اذهل ةنس لك جحي

 تاداسلا نم مهدعب ءاج نمو مامضو ةديبع يبأك ماظعلا ماركلا هؤافلخ

 .مالسإلا يف مالعألا

 مكلذ قثون نأ انقتاع ىلع ابجاو هانيأرو ،انيلع امازل ناك :اذل

 لك ءداجنلا محتقاو داهولا ىطختو دودحلا زواج يذلا ،دومحملا لصاوتلا

 ليجلل همدقن اقيثوتو ءانفالسأ رئآمل اليجست دابعلا بر ةاضرمل كلذ

 رثأ قحأللا يفتقي يكل "ىلاعت هللا ءاش نإ لبقتسملا لايجألو رضاحلا

 لايجألاو رضاحلا ليجلا فرعي يكلو فلسلاب فلخلا يدتقيو ،قباسلا

 كلذ يف تبكترا امنإو ةلوهسب مهيلإو انيلإ لصي مل رمآلا نأ ةقحاللا

 اوبكر نأ دعب نحملا دئادش اوقالو ،لاوحألا مهيلع تدتشاو ،لاوهألا

 ملعلل ابلطو ‘قدصلاو ريخلا ىلإ ةوعد ،رحبلا يف نفسلاو ،ربلا يف باودلا

 ينالهبلا ملسم وبأ مالسإلاو ةبورعلا رعاش لوقي امك مهف ،قحلل ةماقإو
 :يحاورلا

 مئاه ناير لكلاو مهردصاف هئامب ابرش نآرقلا ىلع اوبكأ

 مئاق هلل صالخإلا ىلع مهو تباث ةماقتسالا يف مدق مهل

  

 انفلس رثآم انيبمو رايخألا كئلوأ لصاوت اركاذ باتكلا اذه ءاجف

 امهريوطت 7 عوضوملا لجأ نم امدق ناثحب هلصأ يف وهو راربأل ١
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 هباوث كنت هلاسأ امك ۔هب هلا عفني نأ ىسع ،امهيلإ ةفاضإلاو امهتعسوتو

 .هيلع رداقلاو كلذ ىلو هنإ .ىرخآو ايند

 نأ ان اوعد رخآو ئ ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا

  

 يبايسلا دوعس نب دمحا

 .طقسم
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 ىلوألا مسقلا
 ايضابإ يبراغملا ينامغلا لصاوتلا
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 ١) 'لص اوتل ١ ةيا دب

 الثم لاقتنالا يف اوبرضو القتنا نامع ىلإ مهضعبو
 قاللثظطناب راط ن املو قارعلا ي خرف رئاطب

 بجنلا ءاملعلاب تألتماف برغملا وحن راط اضيأ كلذك

 كلاسلل هؤاج رأ تحضتاف كرابا نميل ١ وحن كاذك

 ."مدع دق اهبلاغ رم نآلاو اَمَلُغ مهيفو ناسارخلو

 ةيخيرات ةلوقمل مظن يهو ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا نع تايبألا هذه

 .«نامُع ىلإ راطو ةرصبلا يف خّرفو 5ةنيدملاب ملعلا ضاب » :لوقت ةيضابإ

 هركف هيلع ماقو يضابإلا بهذملا هيلع ىنبنا يذلا ملعلا نأ كلذ ينعيو

 ميركلا يبنلا دي ىلع ةيم لوسرلا ةنيدم يف دجو ،اكولسو اهقفو ةديقع

 .تنح ماركلا هباحصأ هدعب نمو مالسلاو ةالصلا هيلع

 مث ،يدزآلا يدمحيلا ديز نب رباج مامإلا دي ىلع ةرصبلا يف اشن مث

 ةبلط نم بهذملا ءاملع ةطاسوب نامُغ ىلإ بهذملاو نيدلاو ملعلا لقتنا
 .ةديبع يبأ مامإلا ةبلط نم ملعلا ةلمح مهدعبو ،ديز نبا رباج مامإلا

 ةكلمملاب تيبلا لآ ةعماجب ةينامعلا تاساردلا ةدحول نماثلا ىقتلملل هتددعا ثحب عوضوملا اذه لصا۔,١ر
 .ةيمشاهلا ةيندرألا

 .ملعلا باب .ماظنلا رهوج ،ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا ٢
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 نأ ىلع ،ابونجو الامشو ،ابرغو اقرش قافآلا ىلإ نامغ نم رشتناو

 هنأل ،نيكم ناكمب ةيمهألا نم وه كارح يألو ركف يأل يخيراتلا ليصأتلا

 .كارحلا كلذل وأ ركفلا كلذل ةيملعلا ةيادبلا نيبي

  

 عيمجب يبراغملا يناملا لصاوتلا نأب كانه نّودنو لوقن اننإف كلذل

 هجو ىلعو !ةيفاقثلاو ةيراضحلاو ةيملعلاو ةينيدلا هلاكشأو هفايطأ

 ركبم تقو يف ادب دق لصاوتلا مكلذ ناك ةيضابإلا ةيبهذلا صوصخلا

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ مامإلا لسرأ ثيح ،مالسإلا خيرات يف ايبسن

 نم وأ نامع نم وهو دعس نب ةملس وهو الأ نيهبانلا ءامظعلا هتبلط دحأ

 .اريبك الابقإ يضابإلا بهذملا ىلع ةبراغملا لبقأ كانهو نميلاب توم رضح

 لوق ىلع "نيتمئاقلا ةيمالسإلا ةاواسملاو مالسإلا ةلادع هيف اودجو مهنأل

 لوق ىلعو 0١٢٣ :تارجحلا 4 ةكنتنأرتلا دنع كمركا ت :ىلاعت هللا

 ىلع يمجعأل الو ،يمجعأ ىلع يبرعل لضف ال :لي ميركلا لوسرلا

 .حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ يبرع

 اودؤزتيل نامعو ةرصبلاك قرشملا ىلإ مهدالوأ اولسرأ دقف كلذل

 هروصو .هلاكشأو هعاونأ ىتشب لصاوتلا مكلذ ذخأ ىتح ،عفائلا ملعلاب

 ىلإ لصو نأ ىلإ .مايألا بقاعتو خيراتلا لحارم ربع ائيشف ائيش عسوتي
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 ىلاعت هللا دمجب هعاونأ عيمجب لصاوتلا هيف فتكت يذلا اذه انتقو

 فلتخم نم بهذملا عابتأو بهذملا زرأم يه ن امُع ةنطلس تحبصأو

 .هنطاوم
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 لصاوتلل ةيركفلا ةيفلخلا

 نيب يراضحلاو يناقثلاو يملعلا ينيدلا لصاوتلل ةيركفلا ةيفلخلا عجرت

 ديز نب رباج مامإلل ةيملعلا ةيعجرملا يف ةلثمتم ةيبراغملا دالبلاو نامع

 ةينيدلا ةيعجرملا كلت هيف لثمتت ارباج مامإلا نوكلو ،(اه٣٩ )٦٢١-

  

 : لوقنف هنع ةرصتخم ةذبن داريإ نم دبال هنإف ©ةيملعلاو

 يف لحرو ."ىوزن ةيالول ةعباتلا قرف ةدلب يف رباج مامإلا دلو
 كلذ ذنمو "نييناملا دزألا نم هموق ثيح "قارعلاب ةرصبلا ىلإ هبابش

 ءةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ثيح زاجحلا ىلع ددرتلا يف ذخأ تقولا

 نع ملعلا لمحو ،مهنع هللا يضرو ..ايلك ينلا باحصأب لصتا كانهو

 هئاقل نع انثدحي وهو هيلإ عمتسنلو ةباحصلا رابك مهتمدقم يفو ،مهنم ريثك

 ام تيوحف ايردب نيعبس تكردأ » :لاق ثيح ماركلا ةباحصلا مكتلوأب

 دبع ةباحصلا ملاع لب ؛ليلجلا يباحصلا رحبلاب ينعيو ""«رحبلا الإ مهدنع

 .ةمألا ربحو نآرقلا نامجرتو ملعلا رحبب فرع يذلا سابعلا نب هللا

 ،عطقنم ءانثتسا ،ردب لهأ نم سابع نب هللا دبع ديز نب رباج ءانثتساو

 رباج ناكو ةيبرعلا ءاملعو ةاحنلا دنع ةفورعم ةيوحن ةيبارعإ ةلأسم يهو

 عسوتلل ارظن ىوزن ةنيدم نمض ةلخاد تحبصأ ايلاح اهنكلو ءةنيدملا ىوزن نع ةلصفنم تناك ۔«١ر

 . ينارمعلا

 .رباجل تمجرت ىتلا ةيضابإلا رداصملا ك )٦٢-
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 نبا هقف سكعنا نأ دح ىلإ ،ةباحّصلا نم هريغ نع سابع نبال ةمزالم رثكأ

 ةماع ةروصب يضابإل ا هقفلا ىلع كلذ سكعناو رباج هقف ىلع سابع

 .ةحضاوو

  

 ناك هنإ ىتح سابع نبا هخيشل ريدقتلاو مارتحالا ديدش رباج ناكو

 ذخأيو هيأر كرتي هفالخب لوقي سابع نبا هخيش نأ دجي امدنعو ،يأرلا ىري

 نم لضفأ انلبق نم يأرو » :هلوق ةعئارلا هتارابع نمو سابع نبا لوقب

 نورجاهملا كلذب قحأ ناكو لوألل فرعي رخآلا لزي مل ىرن يذلا انيار

 قحلاف اوملعو اودهش دقف ناسحإب كلذ يف مهل نوعباتلاو الك انلوسر عم

 عزان ىتح طق موق كلهي مل هنأ ملعاو مهرثأ عابتاو مهمادقأ ءطو انيلع

 .'«مهملعب ميقلا لهأ كّسمت اذإ ملعلا يف لوآلا رخآلا

 مرتحا اذإ كاله كلانه نوكي ال هنأ ديز نب رباج مامإلا مالك موهفمو

 عڵطنتي ملو فلسلاب فلخلا ىدتقاو ،لوألل رخآلا فرتعاو ،قباسلا قحاللا

 .ريخب لازت ال ةمألا نإف عابتالا كلذ ناك ام اذإ هنإو ،لوألل ةفلاخم رخآلا

 يذلا سابع نبا هذاتسأو هخيش مهنمو ةباحصلا نم ديدعلا هيلع ىنثأ

 مهعسول برغملاو قرشملا لهأ هلأس ولف ديز نب رباج اولأسإ » :هيف لاق

 تام مويلا » يفوت امدنع كلام نب سنأ ليلجلا يباحصلا هيف لاقو ،«هملع

 .«ضرألا رهظ ىلع نم ملعأ

 .يرماضلا ةبتكم ١٥٢©} ص “يريبعجلا تاحرف قيقحتو ةسارد ،يدزألا ديز نب رباج مامإلا لئاسر ١ر
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 نم ريثك قلخ هءاجو ،ةرصبلا ي ءاتفإلاو سيردتلل رباج مامإلا سلج

 هيف لاق ررصمو سرافو ناسارخو نميلاو نامعو قارعلا نم ،ىتش نكامأ
 سانلا دبعأو سانلا عروأو سانلا ملعأ ناكو » :اغيلب الوق يخامشثلا ردبلا

 .)«ءاعألا باجم ناكو ةريثك سان هنع ذخأو ةميظع ةعامج هرونب ءاضتسا

  

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٧ ص 6١ ج ،ريسلا .ىخامشلا )4١



 _ يضليإلاطاوتلا ] حو

 لصاوتنل ةيملعلا ةيادبلا

  

 ىلع وهف ةبراغملاو ةقراشملا نيب يضابإلا لصاوتلل ةيلمعلا ةيادبلا اما
 فلخلا ،ناسيك نب ملسم وأ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا دهع
 .هل يعرشلا ةفيلخلاو ديز نب رباج مامإلل يملعلا

 نم ناك هنأل ،هنارقأ اهب ًؤب ةيلاع ةلزنم ملعلا يف ةديبع وبأ غلب دقو

 عابتا يف هصرح ىلع لدت يتلا هلاوقأ نمو ،ديز نب رباج مامإلا صاوخ
 يف وهف هقفلا يف مامإ هل سيل ثيدح بحاص ُاك » :هلوق رباج هخيش

 نم ةميظعلا ةرابعلا هذه "«انللضل رباجب انيلع هثلا معنأ نأ الولو لالض

 ضيرعلا ناونعلا اهولعج نأ ةيضابإلا ىلع بجوت ميظعلا مامإلا مكلذ
 هيلع راس ليصأ جهنم نع ربعت اهنأل بهذملا ةقيثو اهوربتعي نأو ،مهركفل

 قرشو رشتناو يضابإلا بهذملا هيف قلأت نمزلا نم احدر ةيضابإلا

 .ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا يف اميس ال ؤبنجو لآمشو ‘بّرغو
 هيلع ضعلاو هب كسمتلا يغبني مكحمو مكحم جهنم هنإ :لوقلا يف ةصالخلاو

 مامإلا هخيش يف لاق ةديبع وبأ مامإلا ناك اذإو ؛مادقألاو يديآلاو ذجاونلاب
 رطاع ءانث نم هقحتسي ام هيف ليق اضيأ وه هنإف ،عئارلا لوقلا كلذ رباج

 ترجفت دقلو » :يملاسلا نيدلا رون مامإلا هيف لاق دقف ،عئار فصوو

 .""«ملعلا سومش هناسل نم تعلطو ةديبع يبأ بلق نم ةمكحلا عيباني

 .توريب .يمالسإلا برغلا راد ٩٧. ص ةيضابإلا نع تاسارد ،ةفيلخ نب ورمع يمانلا هر
 ٦. ص 6 ١ ج كنسملا حرش 6يللاسلا ٦



  
 7 ا ةيبراغملا دزلبلاو رام ريب (

 يبأ ةمظع نع ربعت يملاسلا نيدلا رون مامإلا نم ةميظعلا ةرابعلا هذه

 هبلق نم ةمكحلا عيباني ترجفت اقدصو اقح وهف ،انيدو املع هتناكمو ةديبع

 نميلا يف ةنوميملا ةكرابملا ةيمالسإلا لودلا كلت هتاهيجوت ىلع تماق هنأل

 تددجو ءهاؤر مالسإلا ىلإ تداعأ يتلا كلت ،يمالسإلا برغملاو ،نامعو

 هناسل نم تعلطو ،نايغطلاو ملظلاو روجلا لود هتلبأو هتقلخأ ام هنم

 اومس نيذلا هتبلط قيرط نع قافآلا يف هملع رشتنا دقف "ملعلا سومش

 .برغملا ىلإو قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح

 بقاري ناك دقف هدهع ىلع ايضابإ برغملا عم لصاوتلا ىلإ ةبسنلابو

 برغملا ىلع ةيمأ ىنب ةالو نأ هغلب هنأ كلذ نمو كاذنآ ةيملاعلا عاضوألا

 روجلاو فسعتلا نم ريثكلا اوسرام مهلامعأل ةدعاق سنوت نم اوذختا نيذلا

 ىتح (يمالسإلا برغملا) يقيرفإلا لامشلا ناكس .غيزامألا وأ ربربلا ىلع

 .ةالولا مكئلوأ تافرصتب اعرذ ربربلا قاض

 الآ هتبلط دحأ تاسرامملا كلت هتغلب نأ دعب ةديبع وبأ لسرأ كانهو

 ةيعادلا هجوتو دعس نب ةملس هنيدلو هلوسرلو هلل صلخملا ةيعادلا وهو

 لابجلا محتقيو ،ىراحصلاو هماهملاو رافقلا زاتبي ،ةيبراغملا دالبلا ىلإ ريبكلا

 مالسإلا ىلإ سانلا ايعاد ابرغ ناسملت ىلإو اقرش ترس نم القنتم ،داهولاو

 نيد مالسإلا نأ مهل احضوم ،نايغطلاو ملظلا هثّولي مل يذلا حيحصلا



 [ يضابإلا لصاولا | ٨

 لضف ال ،‘هاوحفو هنحلو ،هبلو مالسإلا حور امه لب ،ةاواسملاو ةلادعلا

 هلعفي ام نأو حلاصلا يمالسإ ١ لمعلاو كىوقتلاب الإ يمجعأ ىلع يبرعل

 .ءيش يف مالسإلا نم وه سيل مهيلعو مهيف ةّيمأ ينب ةالو

  

 » :هتوعدو هخيرات يف اضيرع اطخ تلظ ىتلا ةريهشلا هتلوق لاق كانهو
 ء""}»“«يقنع برضت نأ يلابأ امف ادحاو اموي رمألا اذه رهظي نأ تددو
 مكح ماظن مايق ينعي وأ ،ةماقتسالاو قحلا لهأ بهذم رمألاب ينعي هلعلو

 .ةدشارلا ةفالخلاو ةوبنلا جهنم ىلع ريسي يمالسإ

 ريثكلا لمشو يضابإلا بهذملا رهظ دقف ،نارمآلا ققحتي نأ هللا ءاشو
 نكامأ يف يفتخيو ءاهنم نكامأ يف صلقتي نأ لبق ةيبراغملا قطانملا نم
 دقف ،يمالسإلا مكحلا ماظن امأو ،دعب نمو لبق نم رمآلا هللو ،ىرخأ

 يفو ،ايبيل يف برغلا سلبارط يف ةيضابإلا ةمامإلا ةلود روهظب اضيأ ققحت

 كلت - ىلاعت هللا ءاش نإ اقحال اهنع ثدحتنس ىتلا - رئازجلاب ترهيت

 يتلاو ،ةيبراغملا دالبلا نم ةعساو ةحاسم ىلع تنميه يتلا ةلداعلا ةلودلا

 لوصا يف فورعملا ةقفاوملا موهفم امهنم نوكتي ناذللا نامسقلا امه باطخلا ىوحفو باطخلا نحل ,رر
 .هقفلا

  

 ريس ،ينالجراولا ايركز وبأ ١١. ص ٢. ج ٥ثبرغماب خياشللا تاقبط ديعس نب دحأ 6©ينيجردلا )1٦-

 ١. ح ربسلا ©يخامشلا .توريب .ىمالسإلا برغلا راد يبرعلا ليعامسإ قيقحت !مهرابخاو ةمئألا

 ص ،لوألا مسقلا ،ايبيل يف ةيضابإلا ،رمعما يحي يلع .نامُغ ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ٩٠ ص
 ٢٥.



  
 7 ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع نيب (

 مالسإلا يف ةيرحلاو ،يمالسإلا لدعلا معط كانه يلاهألا اهلالخ نم قاذ

 نب ةملس صلخملا ةيعادلا مكلذ هانمت ام ىلاعت هللا لضفب ققحت كلذبو

 ال سانأ نيب لوجتيو لقنتي دعس نب ةملس ذخأ دقف لاح لك ىلعو .دعس

 يلاغلاب يحضي هبحاص نم لعجي يذلا أدبملا هنكلو ،هنوفرعي الو مهفرعي

 لوق دح ىلع ةايحلا نم ىلغأ ءيش ال هنأ مولعملا نمو ،هلجأ نم سيفنلاو

 :ةيهاتعلا يبأ رعاشلا

 .دوجلا ةياغ ىلغأ سفنلاب دوجلاو اهب نابجلا نظ اذإ سفنلاب دوجي

 نم فورعم ريغ حبصأ ريبكلا ةيعادلا اذه نأ ،هل فسؤي امم هنأ ريغ

 يف ةيضابإلا نطاوم يف اميس ال ،يضابإلا بهذملا ىلإ نيبستنملا نم ريثكلا
 الو دجسم الو ةسسؤم ةيأ ىلع همسا قلطي مل هنأ ىتح ،بوغملا دالب

 .اريبك وأ ناك اريغص ملْعَم يأ الو ةسردم

 إم٢١٠٢ ربمتبس ۔-ه٢٣٤١ ةدعقلا وذ رهش يف رئازجلا ترز امدنعو

 موي ءاسم ةيادرغ ةيالوب بازيم يداوب فطعلا عماج يف ةرضاحم تيقلأ

 ةملس نع مهتلأسو ،(ةيوعدلا هدوهجو ديعس نب ةملس) ناونعب ،ءاعبرإلا

 اوناك اذإ اميف اضيأ مهتلأسو هنوفرعي ال مهنم ريثكلا نأ تدجوف \دعس نب

 ،كلذ ىلع مهتبتاعو ،يفئلاب اوباجاف مهدنع ام ةسسؤم ىلع همسا اوقلطأ

  



 (_ ىضايلا طاش _ ] م
 نم ءيش ىلع همسا نوقلطي فوس مهنإ ،اريخ هللا مهازج اودعو دقو

 .هاركذو هركذل اديلخت تاسسؤملا

 اهحيحصت نم دب ال ، ةيضابإلا رداصملا اهتدروأ ةياور كانه نأ ىلع

 سابع نبا ىلوم يربربلا هنلا دبع نب ةمركعو دعس نب ةملس نأ :يهو

 ىلإ وعدي ةملس ناكو دحاو ريعب ىلع اناكو اعم برغملا دالب ىلإ اراس

 .'"ةيرفصلا ىلإ ةمركعو ةيضابإلا
 :ةيلاتلا بابسألل ةقلتخم يهو ةحيحص ريغ ةياورلا هذه نإ :لوقنو

 نبا ذيمالت رابك نم وهو حيحصلا ىلع ايرفص سيل ةمركع نإ ١.
 ارباج نإ ىتح ،ديز نب رباج مامإلل ليمزو ميمح قيدصو ،سابع
 .")سانلا ملعأ هنأب هنع لاق

 تاينيرشعلا يف ةملس ريسم ناك امنيب ةيرجه ١٠٥ ةنس يفوت ةمركع ٢.
 هريسم ناك يخيراتلا ءارقتسالا بسح هنآل ،يرجمهلا يناثلا نرقلا نم

 .(ةيرجه ١٢٥ - ٥٠١)كلملا دبع نب ماشه يومألا ةفيلخلا دهع يف

 ةالولا نم نيكاش ماشه ىلإ اوؤاج ةيبراغملا دالبلا ناكس نأل

  

 ىلل دعس نب ةملس لاسرإ ررق كلذب ةديبع وبأ عمس امدنعو
 .برغملا

 ١١. ص .٦ج خياشملا تاقبط ٤١. ص مهرابخاو ةمئالا ريس ۔١ر

 .رافصلا نب هللا دبع مهمامإ جراوخلا قرف نم ةقرف ٢
 ٤١. ص كيز نب رباج مامإلا هقف يحي شوكب ٣ر



  
 - ! [ هراغملا دلبلاو رامع نيج ]

 نيبهذم ىلع امهو ةدحاو ةلحار ىلع ناصخش بهذي نأ لقعي ال ٣.

 نم هيلع اوناك ام عم رخآلا بهذم هبهذم فلاخي امهنم لك نيفلتخم

 .كاذنآ يبهذم بصعت

 لوقت ثيح ،ةيرفصلا بهذم ةمركع قانتعا لوح بارطضا كلانه ٤.

 مامإ ا(اه٩٦ :ت) يفنحلا رماع نب ةدجن مزال هنإ ةياورلا

 ءةيرفصلا ريغ ةيدجنلا نأ مولعملا نمو هب رثأتو ‘"هتادجنلا
 ناذهو ،(ه٠٦ :ت) رافصلا نب هللا دبع عابتأ مه ةيرفصلاف

 يف امهتافو تناك ،رماع نب ةدجن و رافصلا نب هنلا دبع ناصخشلا

 بهذيو هديسو هخيش ةمركع كرتي لهف ،سابعلا نب هللا دبع ةايح
 ءايرفص ةمركع نوك ةحص ضارتفا ىلعو ،رافصلا نباو ةدبحن ىلإ

 دالب ىلإ دعس نب ةملسو وه ابهذي نأ لوقعملا الو لوبقملا ريغ نمف

 فلتخي بهذم ىلإ وعدي امهنم دحاو لك ،دحاو ريعب ىلعو برغملا

 ءادأو ليثمتلا هبشي رمآلا كلذ لعجي قيدصتلا نإ .رخآلا بهذم نع

 قيلي ال ،ةينيدلا ئدابملل صيخر قيوست وهو .ةيليثمتلا راودألا

 .نيملسملا ةاعدلاب الو ةيمالسإلا ةوعدلاب

 .رافصلا نب هللا دبع مهمامإ "جراوخلا قرف نم ةقرف ء١»
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 ةيبالطلا ةثعبلا

 ةيبالط ةثعب نيوكت نم دعس نب ةملس هقيفوتو ىلاعت هلا لضفب نكمت

 مالسإلا خيرات يف ةمظنمو ةهجوم ةيبالط ةثعب لوأ ربتعت اهلعلو ،ةيبراغم

 انركذ امك يقيرفإلا لامشلا وأ برغملا قطانمل هطيشمت نم ةملس دافتسا دقو

 نيلهؤملا ةبلطلا ىلع فرعتلا نم ابرغ ناسملت ىلإو اقرش ترس نم

 :مهو بالط ةسمخ تمض ىتلا ةثعبلا كلت ىلإ مامضنالل

 (يبرغلا لبجلا) ةسوفن نم ،يسوفنلا ينوانجلا ريطغم نب ديمحلا دبع ١.

 .ايبيلب سلبارط بونج سمادغ نم ،يسمادغلا رارد نب ليعامسإ ٢.

 .سنوتب ناوريقلا نم يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ٣.

 .سنوت نم يوازفنلا يلبقلا داود وبأ ٤.

 .)رئازجلاب ساروألا لابج نم ،يتاردسلا مصاع ٥.

  

 يذلا ىزغملا كرديل ةبلطلا رايتخا يف يفارغجلا عيزوتلا يف نعمتملا نإ

 لك نوكي نأ دارأ رهظي ام ىلع هنأ وهو دعس نب ةملس هيلإ يمري ناك

 وهو ۔يلبدلا حالص :خيشلاب ةسوفن لبج يف تيقتلا ۔م٢١٠٢ ربمفون رهش يف ايبيل ترز امدنع ہ١ر

 .يتاردسلا مصاع اهيلإ يمتني يتلا ةتاردس نأ ركذي هتعمسو ،يضابإلا بهذملا خيرات يف ديج ثحاب

 نم اردق لمحت ةظحالملا هذه لعلو ايبيل بونج يف ةدوجوملا ةتاردس يه امنإو ڵرئازجلا ةتاردس تسيل

 .ثحبلا نم ديزم ىلإ جاتحي عوضوملا نكلو ةحصلا



 5 ( ةيبراغملا دلبلاو رامع .يم )

 ناك ام وهو ةيملعلا هتلحر نم هتدوع دعب هتقطنم يف ائيضم اجارس دحاو

  

 .ققحتو عقوو

 ثيحو ةديبع وبأ مامإلا ثيح ،ةرصبلا ىلإ ةيبالطلا ةثعبلا تراسو

 ةكئالملا مهللظتو ،هقيفوت مهطوحجيو ،هللا ةيانع مهودحت ،نوميملا هدهعم

 .نيرادلا ةداعسب مهل ةيعاد اهتحنجأب

 نع مهلاسو مهلبقتساو ةديبع وبأ مامإلا مهاقلت ةرصبلا مهلوصو دنعو

 ىلإ مهمض ملعلا بلط يف مهتبغر فرع املو "مهئيجم نم ضرغلاو مهلاوحأ

 ملعلا نولهني ،ةرصبلا يف ةيلاتتم نينس سمخ ةبلطلا مكئلوأ يقبو ،هدهعم

 نب ديمحلا دبع وهو مهدحأ نأ ديب ،قوشو قوتو ةبحمو فغش لكب كالهن

 تأرط فورظل تناك هتدوع لعلو ،مهلبق هدلب ىلإ داع ينوانجلا ريطغم

 ءاطابتعا دعقي ملو اللهبس سلجي مل هتدوع دعب هنكلو ،هب تملا لاوحأو هيلع

 رشني ذخأو ،يفاصلا نيعملا نم هذخأ يذلا هنلا نيد ىلإ ةوعدلا يف ذخأ امنإو

 كلذ دعب هؤالمز داع امدنع هنإ ىتح ،طاشنو دج لكب هلمح يذلا ملعلا
 يف مهتمهم مهل لهس يذلا رمألا ،ةيبعشو ةيملع ةدعاق مهل ايه دق هودجو

 ءاقبلا نم نينس سمخ اولمكأ دقف نوقابلا امأ ،دعب اميف ةمامإلا ةلود ةماقإ

 .ةرصبلا يف

 مامإل ١ عم ةرصبلا ف نيمايملا ةبلطلا مكتلوأ اهاضق نينس سمخ لعبو

 دعب اميف اوُمُس دقو مهرايد ىلإ ةدوعلا ىلإ بهاتلا يف اوذخأ ،ةديبع يبأ



  
 [ يضابإلارصانلل ) 7

 امدعب ةدوعلا كلتب ةديبع وبأ مهخيش مهل نذأ دقو ،©برغملا ىلإ ملعلا ةلمجب

 باطخلا وبأ وهو هتبلط دحأ مهيلا مضو ،ةيركفلاو ةيملعلا مهتيلهأ ملع

 رفسلا اودارأ امدنعو ،ينميلا يريمحلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع

 هنأ رهاظلاو ‘ةرصبلا نم ،ام ناكم ىلإ مهل اعدوم ةديبع وبأ مهعم جرخ

 ةئامثالث نع يسمادغلا رارد نب ليعامسإ هلأس كانهو ،ةرصبلا جراخ

 سحأ هلعلو ،هخيش هل لاق ىتح ماكحألاو ءاضقلا لئاسم نم ةلأسم

12 
 رارد نبال ةديبع يبأ نم اينمض انذإ ربتعي اذهو ؟كلذب تيلتبا نإ تيأرأ

 كلذ يف كلانهو ،قحلا ةلود مايق يهو ‘بابسألا رفوت دعب ءاضقلا يلوتب

 الئاق ڵتاصاصتخالاو ماهملا ةديبع وبأ مهيلع عرو ‘بيهملاو رثؤملا عيدوتلا

 .عمست مل امو ينم تعمس امب تفأ :متسر نب نمحرلا دبعل

 .تعمس امب الإ تفت ال :يرفاعملا باطخلا يبآل لاقو

 عمست مل امو تعمس امي تفت ال :يوازفنلا يلبقلا دواد يبأل لاقو

 دحاو لكب هتفرعمو ،هبالط يف ةديبع يبآ ٍةَساَرِف ىلع لدي يذلا رمآلا

 .مهنم

 )١- ح كنسملا حرش ١. ص ٦.

  



 - ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريب (

 همامإلا ةلود

 اورواش مهدالب لإ ليحرلا ىلع ءاملعلا ةبلطلا مكتلوأ مزع امدنع

 هنأل ةوق مهسفنأ نم اودجو نإ ةمامإلا ةلود ةماقإ يف ةديبع ابأ مهخيش

 نميلا يف ةمامإلا ةلود تماق ثيح ،ةيضابإلل ةقباس براجت كلانه تناك

 .قحلا بلاطب فورعملا يدنكلا ىيحي نب دبع مامإلا دي ىلع ه٩٢١ ةنس

  

 مامإلا دي ىلع ه٢٣١ ةنس ىلوألا ةمامإلا ةلود نامع يف تماق امك

 ١ دوعسم نب ى دنلحل .

 ابأ مهليمز اومدقي نأ مهيلإ راشأو كلذ ىلع ةديبع وبأ مهقفاو دقو

 ةسايس هذهو ،اليبس كلذ ىلإ اودجو نإ "مهل امامإ يرفاعملا باطخلا
 ةدحو يرفاعملا باطخلا يبأ ين ىأر هلعل ،ةديبع يبا مامإلا نم ةميكح

 مهنم دحاو ىلع نوقفتي ال غيزامألا نأ ىأرو ايبرع هرابتعاب مهتملكل

 .مهيلع امكاح نوكي

 عقاولا ةءارق ىلع تماق ةديبع يبأ نم ةسايسلا كلت نأ رهاظلاو

 .غيزامألا ةيبراغملا دالبلا ناكسل يعامتجالا

 ص .٢ج .خياشملا تاقبط ،ينيجردلا )١-
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 ةوعدلاب نوموقيو ،ملعلا نورشني اوذخأ مهنادلب ىلإ مهلوصو دعبو

 نأ دعبو ةبسانملا ءاوجألل ةئيهتك ةلودلا ةماقإ ةركف سانلا يف نوثبيو

 ددع مهعم عمتجاو ،سلبارط يف اوعمتجا كلذل ةيبعشلا ةدعاقلا تنركت

 نالعإو ةركفلا ذيفنت ةيفيك يف اوركف و دقعلاو لحلا لهأ نم سانلا نم

 لاقي عضوم يف سلبارطل ةيبرغلا ةيحاضلا ىلإ اوجرخي نأ اوقفتاو .ةمامإلا
 رومأ نم رمأ يف سانلا ضعب حلص ىلإ نوبهاذ مهناك (ادايص) هل

 تناك ىتلا سلبارط يف ةمكاحلا ةطلسلا ىلع ةيروت تاعازنلاو تاموصخلا

 .نييسابعلا لبق نم

 باطخلا يبأل ةمامإلا نالعإ مهرظن ىضتقا اورواشتو اوركف نأ دعبو

 دنع هنع رمآلا اوفخأ دق اوناكو هرمأو ةديبع يبأ مهخيش يأر ىلع ءانب

 ام :الئاق مهل رذتعاو ضفر رمألاب هوحتاف املو ،(داّيص) ةقطنم ىلإ مهجورخ

 هنأ وهو ةديبع يبآ مامإل ١ مكحب هوربخأ مهئكلو مكعم يجورخ ناك اذهل

 .هقنع برضت هضفر لاح يف

 رمع ىناثلا ةفيلخلا مكح نم ذوخأم مراصلا مكحلا اذه نأ رهاظلاو

 ءاضعأ هراتخي نم قنع برضي نأ يمورلا ابيهص رمأ امدنع هفخ باطخلا نب
 هراتخي يذلا وأ هتفيلخ رايتخاب رمع مهيلإ ىصوأ نيذلا ةتسلا ىروشلا

 .ةفالخلا راتخملا ضفريف مهبلغأ

 



 7 ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريج {

 هل ناكو ،ةيضابإلا دنع ماكحألا دعاوق نم ةدعاق حبصأ مكحلا اذهو

 بوصاأو مهرظن دعبأ ام مهد هللف 5"'ةهباشم فقاوم يف مراص مسح

 .مهفقوم حصأو مهيار

  

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأل ةمامإلاب ةعيبلا تمت اذكهو

 سباقو سلبارط ىلع ىلوتساو ةيرجه ١٤٠١ ةنس كلذ ناك و ،يرفاعملا

 .قطانملا نم اهريغو ناوريقلاو

 لدنع ةمامإلا ةلود دوجو ةركف تسكت كلت ةمامالا ةلود مايقبو

 .يبرعلا برغملا وأ يمالسإلا برغملا يف ةيضابإلا

 يسابعلا يلاولا دي ىلع هلتقمب باطخلا يبأ ةلود ىلع ءاضقلا دعبو

 ةيناث ةرم ةمامإلا ةلود ةيضابإلا ماقأ ةيرجه٤٤١ :ةنس ثعشألا نب دمحم

 بيبح نب بوقعي متاح يبأ ةمامإ تنلعا ثيح تاونس رشعب كلذ دعب

 ١٥٨ :ةنس رخآلا وه لتقو ،اضيأ سلبارط يف ةيرجه٤٥١ ةنس يزوزلملا

 .(ةيرجه٦٩٢ - )١٦٠ ةيمتسرلا ةمامإلا ةلود كلذ دعب موقتل شةيرجه

 تناك يتلا ةلودلا كلت يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع مامإلا دي ىلع

 ،فونت ةدلب يف ةيرجه١٣٣١ :ةنس نامع يف يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن دنع رمألا رركت ,ار

 ملاس مامإلا ىار امدنعو هقنع برضب ديز ابا يملاسلا خيشلا رمأ ةمامإلا بصنم لوبق ضفر امدنعف

 .كلذ ىلع قفاو هفيس الاس هسأر ىلع افقاو ديز ابأ
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 ةراضحو الضفو الدع ،يمالسإلا برغملا يف يمالسإلا خيراتلا ةرخفم

 .٠"هكلذب فلاحملاو قفاوملا امهل دهش

  

 :هلوقب هرهوج ف يملاسلا مامإلا هنع ربع ام وهو

 هبلاغ ءارمأ توم رضحو=ةبراغمل او نيينامللو

 الضفو اعروو ةقثو=الدع نيرمعلا نوهباشي

 .'_)مهبر نم ىضرلا عم انثلا نسح مهلف باوصلا جهن ىلع اوضم

 يبا ةمجرت نم ،يخامشلا ريسو ايركز يبأ ريسو "ينيجردلا تاقبط نم ةذوخام تامولعملا هذه ,رر

 .ةمامإلا باب ،ماظنلا رهوج ٢ر



 1 ا ةيبراغملا دالبلاو رامع ريج (

 يبراغملا ينامعلا لصاوتلا

 برغملاب ةيمتسرلا ةلودلاو نامع يف ةيناثلا ةمامإلا ةلود دهع ىلع
 ةمامإلا ةلود اهعم ترهظو برغملا دالب ين ةيمتسرلا ةلودلا ترهظ

 امهيلإ فاضيو.نيكم ناكمب ةوقلا نم نيتلودلا اتلك تناكو ،نامُع يف ةيناثلا

 رغصأو ةوق اهنم لقأ اهنكلو ،نميلاب توم رضح يف ةيضابإلل ةمامإ روهظ

 نيب لصاوتلاو نواعتلا نم تاقالع كلانه تناك هنأ كش الو ةحاسم

 ةحضاو ةطيرخ انل مسري مل خيراتلا نأ ديب ،ةيمتسرلاو ةينامعلا نيتلودلا

 يف ةزراب ملاعم لكشت اهنأ ريغ ،اهنم اضعب انل ظفح امنإو ،تاقالعلا كلتل

 :كلذ نمو ةرتفلا كلت يف يبراغملا ينامعلا لصاوتلا

 :يلاملا معدلا ة

 ناك يذلا ،يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع مامإلل ةمامإلا تمت امدعب

 اهنإ رهاظلا - ‘قرشملا نم ةيضابإلا لسرأءةيمتسرلا ةلودلا يف مامإ لوأ
 ترمهيت ىلإ دفولا راس دقو ةيلام ةدعاسم هيلإ ةرصبلاو نامع نم تناك

 ىلإ مهفوصو دنعو ثةدعاسملا كلت هعم الماح ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع

  

 هتيب لإ سانلا ضعب مهدشراف ،نمحرلا دبع مامإل ١ نع اولأس ترهيت

 هدنعو ©&فقسللا ي هليب لمعي تيبلا ىلعأ ي هودجو مهنإ ةياورلا لوقتو

 اوبلطف ؛مامإلا وه ءانبلاب موقي يذلا لجرلا نأ اونظي ملف ،نيطلا هلواني دبع
 عمسي مامإلا ناكو مهلوخدل هنذأتسيو مامإلا ىلع لخدي نأ دبعلا نم

 نم لستغاو تيبلا قوف نم لزنف ،مهرخؤي نأ دبعلا ىلإ راشأف ،مهمالك
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 لاومأ اوكرت ذق اوناكو ةفايضلاب مهل رمأو ،كهوفرعف مهيلإ جرخو نيطلا

 اوأر املف الوأ مامإلا ةريس نم ققحتلا مهفدهو ،ةنيدملا جراخ ةدعاسملا

  

 نع نوضار مهنأب هوربخأو ،لاومألا هيلإ اوعفدي نأ اوقفتا ةيضرم هتريس

 اوؤاج مهنإو هلضفو هلدعو .هتربس نسح نم هوعمسو هودهاش ا كتريس

 .قرشملا لهآ نم نيدلا ف هناوخإ نم اهتيوقتو ةلودلا ةدعاسمل لاومأب هيلإ

 رواش امنإو ءاعشجو افهلت لاومألا كلت ىلع رخي مل مامإلا نأ ىلع

 وأ ةدعاسملا كلت لوبق يف ءةحيصنلاو يأرلاو دقعلاو لحلا لهأ هباحصأ
 نيملسملا ءارقف يف اهضعب لعجي نآو ،اهملستو اهلوبقب هيلإ اوراشأف اهضفر

 نم ريبدتب كلذ ناكو ةلودلا ةوقل حالسلا ءارش يف رخآلا اهضعبو

 يبأب بقلملاو ىكملا مساقلا نب هللا دبع ريغصلا ةديبع يبأ ينامعلا ةمالعلا

 .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ هخيش نيبو هنيب ةقرفت "ريغصلا ةديبع

 ةعطاقم ىلإ لصو يذلا وه مساقلا نب هللا دبع ةديبع وبأو

 نئشثد نم لوأ ربتعي وهف اذهبو ،ةيراجت ةلحر يف نيصلاب ،‘"ه(نوتناك)

 .نيصلاو نامع نيب ةقالعلا

 )١- ج تاقبطلا ©ينيجردلا ١. ص ٤٣.

 ر٦۔ اهنم رضحت ىلا يمهو ةديدحلا وزناوج اضيأ كانهو ثةميدقلا وزناوج يهو (وزناوج) نآلا ىمستو

 يف دجسم ءانبب تماق نامع ةنطلس ةموكح نأ ركذلاب ريدجلاو .يلاحلا رصعلا ف ةينيصلا عئاضبلا



 ب ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ي |
  

 :ةينيدلا ةيعجرملا
 لحل ةبراغملا ةيضابإلا اهيلإ عجري ناك ىتلا ايلعلا ةينيدلا ةيعجرملا نإ

 اوناك دقف ،نامُعو ةرصبلاك قرشملا يف تناك مهنيب أشنت يتلا تافالخلا

 .امهيف بهذملا ءاملع ىلإ نوعجري

 دعب امامإ يمتسرلا نمحرلا دبع نب باهولا دبع ريتخا امدنع الثمف

 نم رمأ يأ عطقي نأ هل سيل هنإ نيلئاق سانلا ضعب هيلع ضرتعا هيبأ

 لامعألا ريسي نأ هل سيل هنأ ىنعمب "مهيلإ عوجرلاو مهيأر نود رومألا

 ىلإ عوجرلاب الإ ةداتعملاو ةفورعملا ةيرادإلا لامعألا فرصي وأ ،ةيمويلا
 باهولا دبع مامإلل مهنم ةعيبلا نأ اوعداو ،نيضرتعملا صاخشألا مكئلوأ

 اهناش نم ةنتف نوكت نأ تداكو هب مزتلي نأ دب الو طرشلا اذه ىلع تناك

 ىلإ ةلأسملاب اوهجوت نأ الول اهطقست تناك امبرو لب ،ةلودلا فعضت نأ

 ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلا نيريبكلا نيملاعلا ىلإ ،اقرش بهذملا ءاملع
 ةكم يف نوثوعبملا امهاقال نيذللا ،يناسغلا درمعلا نب دلخم ناسغ يبأو

 ام انب لصتا دقف دعب امأ » :ةيلاتلا ىوتفلا ناملاعلا ردصأ كلانهو ،ةمركملا

 ةريس نم سيلف طرشلا رمأ نم هومتركذ ام اماف ،هيف متبتك امو مكلبق عقو

 ربوتكأ رهش يف حتتفا دقو هركذل اديلخت مساقلا نب هللا دبع ةديبع يبا دجسم يمس ةميدقلا وزناوج

 .م٢ ٠٠٩ ةنس
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 ةعامج نود ارمأ مامالا عطقي ال نأ :اطرش ةمامالا يف اولعجي نأ نيملسملا

 ماق ال طرشلا ةمامالا يف حص ولف ،لطاب طرشلاو ةحيحص ةمامالا .ةمولعم

 .قحلا عاضو ماكحال او دودحلا تلطبلو كدح هل ميقا الو قح هل

 نأ هنكمي الف قراس هيلا مدق نا مامالا نأ ىلع .اهقافتا رذعتي ةعامجلاو

 وأ مجري الف دحأ ىنز وأ ةعامجلا رضحت ىتح هدي عطقيف قحلا هيلع ميقي

 الا ركنم نع ىهني الو اودع مامالا دهابحي الو ةعامجلا رضحت ىتح دلجي

 ‘لاطبإ اذهف مامإ ال مهلكو امامإ نذإ مهلك اونوكيف ةعامجلا رضحمب

 امأو .ىغ اذه نع لاؤسلاو يغب هب ةمامالا ىمرو كماقتساا ريغ هعبتتو

 زئاج كلذف هنم ملعأ وه نم نيملسملا ةعامج يفو لجر ةيلوت نم متركذ ام
 لدعالو نيدلاو لضفلا لهآ نم ناكو ةمامالا طورشل المكتسم ناك اذإ

 ديزو ؛ هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ يلو دقف ةيضرملا ةلزنملاو ةسايسلاو

 كهنم فرعأ مارحلاو لالحلاب ذاعمو هنم ىضقأ ىلعو كنم ضرفأ تباث نب

 ملف اذه عمو كلذب 0 هنلا لوسر هل دهش لك كهنم رقأ هللا باتكب يبأو

 طرشلا لاطبإو ةيالولا تابثإ باوجلاف ةمامإلاب هنم ىلوأ مهنم دحأ نكي

 لطبت ال ةمامإلاو كلحم ريغ هلحأو هقلتخا نم ةئطختو هيلع تدقعنا ولو

 رارصإلا ىلع ثدحملا يدامتو ،راذنإلاو راذعإلا دعب مامإلا يف ثدجب الإ

 نيملسملا رمأ نم راص ام لاطبإو هيلع مايقلا بجي ذئنيحف ؤرابكتسالاو
 ."_)«هيل] )١(

  

 )١- ج تاقبطلا 6ينجردلا  6١ص ٤٨. ج لينلا حرش 6©فسوي نب دمحم شيفطا رظناو ١٤. ص ٣٠٦.

 اوربتعا دقف راكنلاب اوفرع نم دجو كلذ ذنمو ،ينرفيلا نيدنف نب ديزي نيضرتعملا سيئر ناكو



 7 ا ةيبراغملا دزلبلاو رام ي

 مامإلاو ةمألا نيب ملاعملا تمسر ،ةيروتسد ىوتف قح ربتعت اهنإ
 تددح امك .مكاحلل اهتباقر يف ةمألا تايحالص تددحو (مكاحلا)

 خيرات نم ركبملا نمزلا كلذ يف ةيذيفنتلا هتايحالص (مامإللا) مكاحلل

 يرجملا يناثلا نرقلا نم نماثلا دقعلا ةيادب ىلإ دوعت ثيح مالسإلا

 .يداليملا نماثلا

  

 ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ هجوتلا باهولا دبع مامإلا دارأ امدنع كلذك

 اولاقو ،سابعلا ينب نم هيلع افوخ اهلهأ هضرتعا ةسوفن ىلإ لصوو جحلا

 حلاصمب موقي هنأل ،هلآل لضفألاو هلاب بسنألا وه هتلود يف هءاقب نإ هل

 .بجوأو حلصأ كلذو مهرومأ يف رظنلاو نيملسملا

 اوناك راكللا نأ امك ،ايبهذم مهوفنو ةيضابإلا مهاصقاو ،يمتسرلا باهولا دبع ةمامإل نيركنم

 بورحو تامداصم نيقيرفلا نيب تثدحو .ةبراغملا ةح يه اذكهو إةيضابإلا نم مهفقاوم يف نيفينع

 اذكهو .ايكلام حبرلاو ةيضابإ تناك ةراسخلا نأ ةجيتنلا تناكف ،يكلاملا بهذملا ىلإ راكنلا لّوحت مث

 يف اواطخا دق راكنلا ناك اذإو ةرفنلا ىلإ كلذ يدؤي ام امئادو يأرلا يف بلصتلاو ددشتلا لعفي

 نيض زتعملا ءاصقإ يف اضيأ اواطخا ةيضابإلا نإف ،ةيضابإلا نمو ةيمتسرلا ةمامإلا نم ةفينعلا مهفقاوم

 ييار يفو ءةلزعلاو روفنلا ىلإ يدؤي ةعرت باقلا يف يارلا يف فلاخملا رصح نأل ،راكتلاب مهفصوو

 وه نامع يف ةيقاتسرلا ةسردملا باسح ىلع رارمتسالاو ءاقبلا نم ةيناوزنلا ةسردملا نكم يذلا نا

 لك ىقبا ةيناوزنلا ةسردملا ديمع يمدكلا ديعس وبأ مامإلاف ،ةفلتخملاو ةفلاخملا ءارآلا باحصا ءاوتحا

 كلام نب تلصلا مامإلا ىلع جورخلل نيضراعملاو نيديؤملا نم هتيالو ىلع ةيالو هل تناك ام
 نم ةءاربلا ةكرب نبا اهديمعو ةيقاتسرلا ةسردملا تبجوأ امنيب ء(ةيرجه٢٧٢ - )٢٣٧ يصورخلا

 .ثدحلا نم اربي يكل ثدحلاب ملعلا اوبجواو لب .مهيلوتمو نيجراخلا



 [_يضاإاطانل ) 29

 ءاملع ىلإ لسراف ‘يسوفنلا يأرلا اذهب عنتقي مل مامإلا نأ ريغ

 وأ ةرصبلا يف بيبح نب عيبرلا مامإلا ىلإ لسرأ ثيح ،قرشملاب بهذملا

 امهالك هباجأف ،كلذ يف امهيتفتسي رصم يف دابع نب هلا دبع ىلإو ")نامعب

 نم بيني نأ هل لضف عيبرلا نآ الإ ،هينطاوم نيبو هتلود يف هئاقب ةيلضفأب

 .هنع جح

  

 اللعم ،ةيلكلاب جحلا بوجو هنع طقسأ دقف دابع نب هللا دبع امأ

 ةعاطتسالا طورش نم قيرطلا نامأو ،مامإلل ةبسنلاب نمألا دقفب كلذ

 طوحاألاب المع هنع جحي نم لسرأو ،عيبرلا يأرب مامإلا ذخأ كانهو

 كردي ال يذلاو ،لاملاب الإو سفئلاب نكت مل نإ جحلا ةريعش هتوفت ال ىتح

 قلعت اذإ طوحألاب نولمعي امئاد هتمئأو بهذملا ءاملعو ،هلك كرتي ال هلك

 .اريخ هللا مهازجف مهريغب قلعت اذإ رمألا نوعسويو ،مهب رمألا

 نودمتسي يمالسإلا وأ يبرعلا برغملا يف ةيضابإلا رمتسا اذكهو

 لئاسم يف مهيلإ ةديبع يبأ مامإلا ةلاسر نم ءدب قرشملا ءاملع نم مهاواتف

 رابجلا دبعو يدنكلا ديلت نب ثراحلا ءاقبإ يف ةمساحلا هاوتفو ةاكزلا

 قوف امهنم دحاو لك فيسو نيلوتقم ادجو نآ دعب ،امهتيالو لع يدارملا

 نافضغ نكس ثيح 6رمع رخآ نامُغ لإ داع هنإف 8نامغغ لإ داع دق ةرتفلا هذه ف عيبرلا مامإلا لعل )١-

 .هنع يضرو هللا همحر هربق اهبو ءاهب يفوتو ىول ةيالو نم
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 يف \ةيضابإلا نيب ةنتف ةيضقلا هذه عقوت تداكف سلبارط يف رخآلا ةثج

 ةمساح ةديبع يبأ ىوتف تءاجف امهدحأ نم وأ امهنم ،ةءاربلاو ةيالولا

 نم مهؤادعأ اهربد ةيبرح ةديكم اهنأ فرع هنأل ،ةيالولا يف امهئاقباإب
 يناثلا نرقلا نم تاينيثالثلا يف كلذو "ناوريقلا يف كاذنآ ةمكاحلا ةطلسلا

 .يرجهلا

  

 ارورم ،ةديبع يبأ دعب برغملاب مهناوخإ ىلإ ةيقرشملا ىواتفلا ىلاوتتو

 تاباوج ىلإ مهريغو دابع نب هللا دبعو ناسغ يبأو بيبح نب عيبرلاب

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يليحرلا بوبحم نب دمحم مكحملا ةمالعلا

 يف ايملع قرشملاب برغملا طابترا ىلع لدت ىتلا ةمهملا رومآلا نمو

 دقف ،يناسارخلا مناغ نب رشب مناغ يبأل ةنودملا باتك ةصق ،يضابإلا راطإلا

 هامس يذلا هباتك ةرصبلا يف شاع دق ناك يذلا يناسارخلا مناغ وبأ نود

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا ذيمالت نم ةعست نع ةياورلاو لقنلاب (ةنودملا)

 درمعلا نب دلخم ناسغ وبأو "يديهارفلا بيبح نب عيبرلا :مهو ،ةميرك يبا

 جرؤملا وبأو ‘يرصبلا زيزعلا دبع نب هللا دبعو ،يقارعلا يرصبلا يناسغلا
 رجاهملا وبأو ،يناسارخلا روصنم نب متاحو ،ينميلا يمدقلا دمحم نب ورمع

 يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأو ،يفوكلا يمرضحلا رجاهملا نب مشاه

 .يدزآلا فورعملا نب بيعشو يرصملا دابع نب هللا دبعو
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 ابأو جّرؤملا ابأو رجاهملا ابأو عيبرلا تلأس » :هلوقب ةنودملا ردصو

 متاحو بويآ ابأو درمعلا نب دلخم ناسغ ابأو زيزعلا دبع نب هللا دبع ديعس

 مهلأس نم ينربخأ نم مهنمو ةهفاشم تلأس نم مهنم روصنم نبا

 فورعملا نب بيعشو يرصملا دابع نب هللا دبع انه ركذي ملو .«ةهفاشم

 ترهيتو ةسوفن ىلإ هقيرط يف وهو كلذ دعب امهب ىقتلا هنأل ،يدزآلا

 .امهنع ىور كانهو

 وهو ،عيبرلا ذيملت ليحرلا نب بوبحم ،ةعستلا كئلوأ ىلإ فاضيو

 .عيبرلا نع مغاغ يبأل يوري

 ىلإ ةرايز يف راس "ةنودملا وه يذلا هباتك فيلات مناغ وبأ لمكأ نأ دعبو

 يكل باتكلا نم ةخسن هعم الماح ،ةيمتسرلا ةلودلا ةمصاع ترهيت

 ناك يذلا ،يمتسرلا باهولا دبع نيملسملا مامإو نينمؤملا ريمأ ىلإ اهمدقي

 نم ادحاو ةنودملا باتك نوكي ىتح ملعلا ةمامإو مكحلا ةمامإ نيب عمجي

 .ةموصعملا ىمست تناك ىتلا ةرماعلا ةريبكلا ترهيت ةبتكم تانوكم

 سورمعب ىقتلا كانهو ةسوفن لبج ىلع مناغ وبآ رم كلت هتلحر يفو

 .ةنطف دقوتيو ءاكذ قلأتي ناك هنكلو اثدح اباش ناك يذلا ،ينكاسملا حتف نب

 ترهيت نم عجري ىتح ،اسورمع باتكلا مناغ وبآ عدوأف ،ةيرقبع قتفتيو
 باهولا دبع مامإلا ىلإ اهمدق يتلا ةخسنلا ،ناتخسن ةيدل تناك هلعلو
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 ةخسن الماح ناك هنأ وأ .حتف نب سرورمع اهعدوأ ىلا يه ةيناثلا ةخسنلاو

 يف نكامألا ضعب ىلإ هباهذ ناكو سورمع دنع اهكرت يتلا يهو ةدحاو

 .اهنم ةبيرقلا وأ ةسوفن

  

 لالخو ةيضابإلا رداصملا يف تدرو يهو ىلوألا ةياورلا حجرأ يننأ ديب

 ماق هيلإ عجري ىتح سورمع نع مناغ وبآ اهيف باغ يتلا ةدملا كلت

 هنواعت تناكو ةقاطو دهج لك الذاب ةنودملا باتك خاسنتساب سورمع

 نالقنتي ناكو .هيلع يلمت هتخأو بتكي وه ناك ثيج ةدهاجملا ةملاعلا هتخأ

 باتكلا دجو هترايز نم مناغ وبأ داع امدنعو ،ءاسملا لظو حابصلا لظ عم

 فلؤملا لدتسا نأ الول سورمع هربخي نأ نودو هنم نذإ ريغ نم اخوسنم

 معن :لاق ؟اذه تقرسأ سورمعل لاقو ،باتكلا ىلع ربحلا طاقن ضعبب
 .")ملعلا قراس ىنًّمس

 ىدل تيقب يتلا يه ةنودملا باتكل ةيسورمعلا ةخسنلا نأ رهاظلاو

 ىلع ةيليعامسإلا ةعيشلا نويديبعلا ىضق نأ دعب ،برغملا دالب يف ةيضابإلا

 هقفلا اهيلع دمتعا ةكرابم ةخسن تناكو ‘ترهيت يف ةيمتسرلا ةبتكملا

 ىلإ دعب اميف تلقتنا يتلا يهو ،هل لصآلاك تناكف دعب اميف يضابإلا

 ميمأت دعب ةيرصملا بتكلا راد ىلإ تلقتنا مث ،ةيضابإلا عم ةرهاقلا

 .توريب يمالسالا برغلا راد ٠ ص "يبرعلا ليعامسإ :قيقحت .مهرابخاو ةمئألا ريس 5ركب يبا نب يحي .ايركز ربأ -۔-(١)
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 يهو ،ةيضابإلا فاقوأ اهنمو ،ةموكحلا دي تحت اهعضوو رصم يف فاقوألا

 دمحم نب ميهاربإو يناهبنلا هللا دبع نب يحي ناخيشلا اهققح ىتلا ةخسنلا

 ىلإ اهقيرط ةيقرشملا بهذملا بتك تدجو ةيمناغلا ةنودملا دعبو ،‘ركاسعلا
 .اريبك الابقإ برغملا ةيضابإ اهيلع لبقأو ؤ©برغملا

  

 ءاملع ىلإ رانيد فلأب ثعب يمتسرلا باهرلا دبع مامإلا نأ كلذ نم

 .بهذملا بتك اهب اورتشي يكل قارعلاب ةرصبلاب بهذملا

 ةرصبلا ةيضابإ ماق بتكلا نم اريبك اددع غلبملا كلذب ينتقي يكلو

 ةقيرطلا كلتب اوخسنف خسنلاب مه اوموقي نأ ىلع ،ربحو دولج ءارشب
 اهرشن امدنعو ‘باهولا دبع مامإلا ىلإ اهب اوثعبو ،بتكلا نم المح نيعبرأ

 ول هنإ :لاق نيتلأسم ادع هتاظوفحم نم اهلئاسم عيمج نأ هللا دمح اهأرقو

 .'")رئاظنلاو هابشألا باب نم امهريغ ىلع اسايق امهيف باجأل امهنع لئس

 دمحأ سابعلا وبأ هركذ ام ةيقرشملا ةيضابإلا بتكلا ةرثك ىلع لدي اممو

 ةسوفن لبج يف سردي ناك امدنع هنأ :لاق ،يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب

 نم ةيلاخلا ةيلصألا ةنودملا اهنأ ىلإ ريشنو نامع ةنطلس طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم اهعبطب تماق ,,

 خسن نيب نوقرفي الف سانلا نم ريثكلا نع بيغي رمألا اذهو يشاوحلاو تاقيلعتلاو تافاضإلا

 .ةنودملا

 ٩٩. ص ثقباسلا ردصملا ،ايركز وبأ ۔٦ر
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 اهب نإ هخيش لاقف ©فلقألا ةحيبذ هيلع ترم نودعس هخيش دنع ترم

 ناك يذلا بتكلا ناويد تلخدو لاق ،امهبسني مل نكلو نيلوق

 اذإو رجفلا ةالصو رجفلا ناذأ نيب الإ مانأ ال رهشأ ةعبرأ تيقبوءةسوفنب

 ."بهذملا يف قرشملا لهأ بتك نم باتك فلآ نوثالثو ةثالث هيف ناويدلاب

  

 ىلع لدت اهنأ الإ فيحصت وأ ةغلابم اهب تناك نإو ةياورلا نأ ىلع

 .برغملاب ةيقرشملا بهذملا بتك ةرثك

 .ةمدقملا نيضرألا لوصاو ةمسقلا ركب نب دمحم نب دحأ سابعلا وبأ م ١ر



 [ يضابإلازصاونلا ) محم

 :بوبحم براضم
 همايخ يهو يشرقلا يموزخملا ليحرلا نب بوبحم براضم تناك

 نوتأي اوناك يذلا ةيضابإلا جاجحلل ءاقتلا ةطقن لثمت جحلا مساومء انثأ ىنمب

 هباتك ربتعي يذلا يتاوللا مالس نب بال ركذ دقف مهناطوأ فلتخم نم

 تناك ةكمب بوبحم راد نأ يمالسإلا يبرعلا برغملا نع يخيرات فلؤم مدقأ

 لهأ نم نورشعو ةسمخ مهنم نينسلا نم ةنس يف اجاح نيسمخو ةئام مضت
 هنإ لاقو جحلا مايأ ىنمب بوبحم براضم ىمست امايخ هل نأ ركذو ،نامُع

 مالس نبا ناكو ،نيينامع جاجح ىقتلا دق ناك يسوفن ملاع كلذب هربخأ

 ٢٧٣)" ةنس دعب "ةبودنج هيقل

  

 ةمالعلا نيب ىرج دق ناك ًاماه ءاقل ةيضابإلا رداصملا انل ظفحتو

 يسوفنلا ةمالعلاو "يليحرلا بوبح نب دمحم مكحملا ريبكلا يناملا
 دمحم هباحصأ نم ددع هعمو سورمع راز دقف ،ينكاسملا حتف نب سورمع

 اسورمع بوبحم نبا فرع ةركاذملاو ةشقانملا يف ذخألا دعبو ڵبوبحم نب

 هفرعي ناك هنأ رهاظلاو انايع لبق نم هفرعي مل ناكو ،هتالاؤسو هتاشاقن نم

 فرع ءءاقللا كلذ لبق نم امهنيب تالسارم كلانه تناك هنأ وأ ءاعامس

 .اهنم يبرغلا لامشلا يف ايبيل يف ةقطنم هر

 ١٣٠. ص 8،بوقعي
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 ناك نإ :لاق كلذل اهلالخ نم ةيملعلا سورمع ةلزنم بوبحم نبا

 .سررمع هنإ معن اولاقف كهنم الإ ردصي ال لاؤسلا اذهف مكيف سررمع

  

 لاؤسلا نم امهنيب ىرج ىتح كتلزنم عفرو هسلج ىندأ ذئنيح

 .ربثكلا ءيشلا ملعلا نونف ىتش يف باوجلاو

 نبا ربتعا دقف ،يبوبحملا باوجلاو يسورمعلا حرطلا قمعل ارظنو

 مامأ حرطت الأ يغبني يتلا ملعلا نونكم نم اهناب لئاسملا كلت بوبحم

 فالخ ىلع اهومهفي نأ ةيشخو ،مهكاردإو مهاوتسم قوف اهنأل ،"ةماعلا

 ناك كلانه نم ،مهماهفأ هيلع هيلمت امب اولمعيف اعقاوو ةقيقح هيلع يه ام

 .ةماعلا مامآ اهحرط مدع ىلع بوبحم نبا صرح

 ال ةيضابإلا اهيف يقتلي تابسانم جحلا مسارم تناك دقف مومعلا ىلعو

 نم كلذو مهراكفأ اوسرادتيلو ،مهرومأ يف اورواشتيل مهؤاملع اميس

 « مهل يتم أودَهشَل إ :هلوقب جحلا يف اهنع هللا ربخأ يتلا عفانملا
 ٢٨. :جحلا

 .۔. ٩ ص ٢. ح .خياشملا تاقبط ١



 [_ضنيلاطاشا ] م
 مامإلا وهو الأ ،بهذملل لوآلا مامإلا ذنم مهدنع ةعبتم ةداع تناكو

 ف هلو ماع لك جحلا كسانم ءادأ ىلع اصيرح ناك يذلا ديز نب رباج

 .ناكمب ةعتملا نم ىه رابخأو ) صصق كلذ

  

 بئاسلا نب مامض كلذكو ملسم ةديبع وبأ هفلخ كلذ ىلع راسو

 لئاوو ،يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو يئاطلا دودوم نب بجاحو ،يبدنلا

 بوبحم نب دمحم هنباو يشرقلا ليحرلا نب بوبحمو ‘يمرضحلا بويآ نب

 .مهنع يضرو هللا مهمحر مهريغو

 تامولعملاو تالسارملا لدابتل ةصرف اضيأ تناك جحلا مساوم نأ امك

 نيينامعلا جاجحلا يديأ ىلع برغملا ىلإ اهلاسرإ مت ةينامع بتك نم مكف

 .ةبراغملا جاجحلا يديأ ىلع نامع ىلإ اهلاسرإ ت ةيبراغم بتكو

 نع هخيرات يف ريغصلا نبا هركذ امك يبراغملا يقرشملا لصاوتلا نمو

 نم راشتسم هل ناك يمتسرلا حلفأ نب دمحم مامإلا نأ ،ةيمتسرلا ةلودلا

 نم يردن الو 5 ‘أهب سانلا صخأ ناك هنإ لاقو اركب نب دومحم وه برعلا
 نم مأ نميلا نم مآ ،نامُع نم وه له شلب يأ نمو ركب نب دومحم وه
 دالب يف لصاوتم دوجو مهل ناك نميلا ةيضابإ نأل نميلا نم هلعلو ،قارعلا
 .برغملا

 ٨١. ص ،نييمتسرلا ةمئألا رابخأ _م١ر
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 ملعلا نيب عمجي لجر مودق اضيأ يبراغملا يقرشملا لصاوتلا نم نأ امك

 عمجلا نباو ،تاقبطلا يف ينيجردلا دنع امك يعمجلا نبا ىمسي ةراجتلاو

 .وه قرشملا يف ناكم يأ نم يردن الو ،ريسلا يف يخامشلا دنع امك

 يرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب يف ناك برغملا دالب ىلإ همودق نأ رهاظلاو

 ةساملجس ىلإ لقتنا مث الوأ يسنوتلا بونجلاب رزوت ىلإ مدق ثيح

 يذلا ينرفيلا دادبك نب دمحم ديز وبأ ملعلا هنع ذخأو همزال دقو ،رئازجلاب

 نم ادحاو راص يذلا نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبأو 5ايراكن دعب اميف لوحت

 ‘)رابكلا ملعلا ةمئأ

  

 ناميلس عيبرلا يبا ةمجرت نمض هركذ امهالكو ٣٣٨. ص 6 ٢ ح .ريسلا ١٠. ص ا ٢ ح ‘تاقبطلا )١(-

 .نوقرز نب
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 نامع ىلإ ةبراقم بالط
 "يرجهلا عبارلا نرقلا يف ةيعون ةلقن يبراغملا ينامعلا صاوتلا دهش

 يبأ مامإلا ةسردم يف ةساردلل ملعلا بالط نم ددع نامع ىلإ ءاج دقف

  

 هللا دبع نب دمحم ةبيشلا خيشلا ىور دقو ،‘_الهب ةنيدم يف ةكرب نبا دمحم
 ةكرب نبا ةسردم نم جرخت هنإ :هلوق يملاسلا نيدلا رون هدلاو نع يملاسلا

 ةعس ىلع ناك ةكرب نبا دمحم ابأ مامإلا نأل كلذو ،"لايبراغم املاع نونامث

 لازت ال يتلا الهب يف حرضلا ةلحمب عقت هتسردم تناكو ،ةورثلاو ىنغلا نم
 مهتيذغتو مهئاويإال بالطلل انكس أشنأ دقو اذه انموي ىلإ ةيقاب اهلالطأ

 ناك كلذ لجأ نمو ،ةيلخادلا ماسقألاب رضاحلا تقولا يف فرعي امب اهيبش

 ارظن ،الهب يف ةكرب نبا ةسردم نودصقي برغملاو نامع نم ملعلا ةبلط
 .ءاذغلاو ةساردلاو ىوأملا رفوتل

 نم ةكرب نبا مامإلل الالجإ رثكأ ةبراغملا ةيضابإلا نإ لاقي كلانه نم

 ماسقألا ماظن أشنأ نم لوأ ربتعي عينصلا اذهب ةكرب نبا لعلو ةقراشملا

 .يمالسإلا خيراتلا يف ةيلخادلا

 ايركز يبأ ةسردم يلخادلا اهمسقو ةكرب نبا ةسردم عم كرتشتو

 ةريزجب ناشحلا ةموح يف ريبكلا عماجلا يف اهأشنأ يتلا روسم يبأ نب ليصف

 ريبكلا اهروسو "ةميدقلاو ةريبكلا اهتعلقب رهتشت ،نامُغ نم ةيلخادلا ةقطنملا يف عقت ةريبك ةنيدم يه ١١

 .ينامعلا خيراتلا تارتف ضعب يف مكحلل ةمصاعو إملعلا رضاوح نم تناكو
 ١٧١. ص ريضنلا ضورلا ٢
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 ةبلطلل نكاسمك تارجح ريبكلا عماجلا بناجب أشنأو ،ةيسنوتلا ةبرج

 .")يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوآلا فصنلا يف كلذو

  

 يملاسلا نيدلا رون مهنع لاق يذلا ةبراغملا ةبلطلا نع ثيدحلاب دوعنو

 .ةكرب نبا ةسردم نم اوجرخت ابلاط نونامث مهنأب

 اوتأي ملو {ةقرفتم تاعفد ىلع اوؤاج دق اوناك ةبلطلا كئلوأ نأ رهاظلا

 ةروطخو تالصاوملا ةبوعصل مايأل ا كلت يف كلذ ىنستي ال ذإ ةدحاو ةعفد

 ةدحاو ةسردم يف ددعلا كلذ باعيتسا ىلع ةردقلا مدعو قيرطلا

 ىدل ةصاخ ةناكم ةكرب نبا مامإلل ناك كلانه نمو ،مهتيذغتو مهناكسإو

 دجوت اضيأ كلانه نمو ،ريبك دح ىلإ هلاوقأ يف هيلع نودمتعي هف ةبراغملا

 .ةبراغملا خيش ةكرب نبا نأ يه ةينامع ةلوقم

 طوقس دعب ناك نامع ىلإ يبراغملا يبالطلا هجوتلا كلذ نأ ودبيو

 ءاملع نم تائملا اهيف لتق يتلا (ونام) ةكرعم دعبو ،ةيمتسرلا ةلودلا
 دقف ونام ةكرعم امأو ٢٩٦ ةنس اهتياهن تناك ةيمتسرلا ةلودلاف بهذملا

 ىلع ةيبلسو ةيسكع جئاتن نيثدحلا نيذهل نأ كش الو ته٣٢٨٢ ةنس تناك

 ٩٠. ص ؛ةيملعلا اهسرادمو ةبرج ةريزج خيرات ،بوقعي نب ملاس ,ر



 [_ ضاي ] ل
 نم يسايسلا نايكلا طوقسو ءاملعلا باهذ نأل برغملا دالب يف ةيضابإلا

 .عمتجم يألو ةعامج يأل فعضلا لماوع مهأ

 ةنس نامع يف ةيناثلا ةمامإلا يتلود طوقس نمازتي نأ بيجعلا نمو

 ةنس ةيمتسرلا ةمامإلا ةلود تطقس امنيب ،نييسابعلا دي ىلع ه ٠

 .ةعيشلا نييمطافلا نييديبعلا دي ىلع ه ٦

  

 امنإو .ةلودلا ةماقإ ةركف نع كلذ دعب برغملا يف ةيضابإلا ىلخت دقو
 . (ةبازعلا ماظن) هيلع اوقلطأ يعامتجا ماظن عضوب اوفتكا

 يذلا يسايسلا نايكلا نآل ،ةلودلا داجيإ ةلواحم نع اولختي مل مهتيلو

 وه يسايسلا رارقلاو يسايسلا رارقلا هيلع بترتي يذلا وه ةلودلا وه

 دهاش ريخ خيراتلاو ةعامج يألو بهذم يألو ركف يآل ةوقلا نمكم

 صْلقت ،نميلاو برغملا يف ةلودلا ةماقإ نع ةيضابإلا يلختبو كلذ ىلع
 .نميلا يف ىهتناو ،برغملا دالب يف بهذملا

 اوناك امدنعف ةلود دعب ةلود ةلودلا ةماقإ ىلع اورصأ دقف نوينامعلا امأ

 .اهتماقإ ىلإ نودمعي ةوق مهسفنأ نم نوسنآي

 سردي نأ ىنمتي ناك ‘شيفطا قاحسإ ابأ خيشلا هدلا و نأ ،شيفطا ميهاربإ نب دمحم خيشلا ينربخأ ١

 رارق ىلإ جاتحي رمألا اذه نإ لاقو ،قفوي مل هنكلو كلذ لواح دقو رهزألا يف يضابإلا بهذملا
 .ةلودلا دوجو ةيمهأ ىلع لدي يذلا رمألا 8هعباتيو هائبتي يسايس
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 ثيروتلا ىلع ةمئاق ةيكلم الود لودلا كلت ضعب ناك نإو هنأ ىلع

 الك نإف ةمامإلا لود يف ناشلا وه امك ىروشلاو ةعيبلا ىلع تسيلو

 .نامع يف ةيضابإلل ىسايسلا نايكلا ىلع ظفاح نيماظنلا

  



 |___ يضابإلا رصاونلا _ ] م

 نامُع يف ةنهابنلا دهع ىلع لصاوتلا
 ىلع نامُغ اومكح دقو ثدزألا نم كيتعلا نم ةينامع ةليبق ةنهابنلا

 ةرتفلا نأ ريغ ،ماع ةئامعبرأ يلاوح نيترتفلا يف مهمكح رمتساو ،نيترتف

 نيترتفلا يف مهمكح ىلع قلطي كلذل "مهمكح ةرتف لوطأ تناك ىلوألا

 ،نيطالسلاب نوبقلي اوناكو ،ةيناثلا ةيناهبنلا ةلودلاو ىلوألا ةيناهبنلا ةلودلا

 .نامع ماكح نم ناطلسلا بقل لمح نم لوأ مه اوناك مهلعلو

  

 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا ىلوآلا ةيناهبنلا ةلودل ا نيطالس رخآو

 .يناهبنلا

 و ادمحم نب ركب يبأ نب ىسيع :همسا يبرج ملاع نامع راز هدهع يفو

 ةياغ همركأ يذلا ،ناميلس نب ناميلس ناطلسلا لباقو ىوزن ىلل لصو
 لهأو نامع ءاملعو ناطلسلا ربخأو ‘بيحرت لمجأ هب بّجرو ماركإلا

 ةريزج لهأ راصتنا نم مهرطاوخ ىلع رورسلا لخدأو مهجهبأ امب نامع

 ةبرج ىلإ نامع نم هتدوع دنعو ءةريزجلا اوزغ نيذلا ةازغلا ىلع ةبرج

 سيئرو ةبرج يف ةبازعلا سيئر هيقفلا ملاعلا ىلإ باطخب نامع ءاملع هدوز
 ايركز يبأ خيشلا اهريمأو ،تيراعت نب سنوي هيقفلا ملاعلا خيشلا اهئاملع

 ىلإ انباتك » :ةمدقملا دعب هيف ءاج‘ينمومسلا حون يبأ نب ديعس نب يحي

 يبأ نب ديعس نب يحي ايركز يبأ ريمآلا خيشلاو تيراعت نب سنوي هيقفلا
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 نم انناوخإ ىلإو ،هفيسب بهذملا ىلع لتاقملا ةبرج خيش ،ينمومسلا حون

 ةلي دمحم انديس ةمرحب نيرادلا ين مهدعسأو هثلا مهملس ةبرجب نيملسملا

 :لعبو

 نب ركب يبأ نب ىسيع جاحلا ىوزن دلب ىلإ نامع ىلإ انيلإ لصو دقف

 هعلطمو هتحمل انرشبتساو هدوروب اندعسو نيلصاولا لجأ نم ناكو دمحم

 هللا مكحنم امو مكتلاح ةماقتساو مكتمالس ملع نم هيلع انعلطأ ام انًرسو

 بهذملا مككولسو مكنيد يف داشرلل مكتيادهو مكنيب تاذ حالص نم

 ليبسو هراونأ حضاولا ،"يبسارلا يبهولا يلجلا يفينحلا نيدلاو يضرلا

 اهوضغبمو هؤادعأ ريثكلا ،هولماحو هوكلاس لوألا ،هوعبتمو هلهأ ليلقلا

 يف هتوفص لهأ دابعلا اهب هللا صخ ةفص كلت ،هوفلاخمو هونعاط رفاولا

 ريثك الو ليلقلا يف لسرملا هيبن نأل ىلع لزنملا هباتك يف لاقف كدالبلا

 هللا لوسر لاق دقو ،نيفلاخملا نم ريثكلاو نيحلاصلا نم ليلقلا فصوب

 ةةدحاو ةقرف الإ ةكلاه اهلك ةقرف نيعبسو ةثالث ىلع ىتمأ قرتفتس» ةل

 نحنو ،اهضغب ىلع ةمألا تعمتجا نم لاقف هللا لوسر اي هذه نم ليقف

 ادب :مالسلا هيلع لاقو ةيقيقحلا ةفئاطلاو ةيفصلا ةقرفلا كلت نم هللا دمحب

 نم ليقف يتمأ نم ءابرغلل ىبوطف أدب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسالا
 نوكسمتيو ،كرتي نيح هللا باتكب نولمعي موق :لاق ؟هللا لوسر اي ءابرغلا

 نم هلا ءاش نإ مكنإف "مكنيد ىلع اوتبثاف عطقي نيح مالسإلا لبجب

  

 .ناورهنلا لهآ ةمكحملا مامإ يبسارلا بهو نب هلا دبع مامإلا وه



 [_بضاااطافشل _) مم

 ىلإ ركب يبأ نب ىسيع كرابملا جاحلا لصو دق هنأ مكملعنو ©نيزنئافلا

 ناميلس يلع وبأ مركألا ةمالعلاو مظعألا ناطلسلا وهو ،نامُغ ناطلس

 سردنال هالولو "ميقتسملا يضابإلا وه ذإ اهودع لذو ،هَّرع ماد ناميلس نب

 اذه ىلع هب نوضقني امو ،ةيعفاشلاو ةعيشلا هب تراد دقلو ،بهذلملا

  

 دحأ ردقي ال ثيجب ،مهتوعد تكساو ، مهتجح عطقف ؤ هسلجم يف بهذملا

 نيدلا لوصأ يف ملاع وه ذإ هتجح ضحدو ٢ بهذملا يف نعطي نأ ىلع
 .كلذ اوملعتل

 نم ةبرج نم هنأ هملعأ روكذملا ناطلسلا ىلإ ىسيع ع جاحلا لصو املو

 لهأو هناوخإ دنع نأ رمأو ،‘"همزلاو الزنم هلزناف 6 .'ةيبهولا بهذم

 ايركز يبأ خيشلا ريمآلا نيب ىرج ام ناطلسلا ىسيع ملعأو ،هبهذم
 ةكربب مهيلع هللا رصن دق امو لاتقلا نم ،‘"أكرتلا نيبو ينمومسلا

 .‘'"بهذملا

 ديفتسنو «سنوتب ةبرج ةريزج لهأ ىلإ نامع ءاملع ةلاسر يه هذه
 :اهنم ةدع ارومأ اهنم

 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نع ركذ ام فلاخي اهيف ءاج ام نإ :الوأ

 هنع ركذ نأ ىلإ كلذ يف ةغلابملا وأ نوجو ةعالخ نم يناهبنلا

 .راكنلا نيبو مهنيي ةقرفت بار
 .ةباتكلا يف فيحصت ثدحف همركأو هلعل ٢.

 .برغلا سلبارط ماكح مهلعل ٢

 ٢٢٢. ص ءةيملعلا اهسرادمو ةبرج ةريزج خيرات بوقعي نب ملاس
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 كلذ يف تناك نأ دح ىلإ ةيراع يهو ىوزن نم ةأرمال هتدراطم

 يف طيسولا انباتك يف ةصقلا كلت تدئف دقو ،همكح ةياهن وأ هتياهن

 .كانه ءاش نم هيلإ عجريلف ينامعلا خيراتلا

 نيطالسو كولمو ةمئأ نم ةيضابإلا ماكح هب فصتي ام ةلاسرلا نيبت :ايناث

 ماكح نم اذه مدعي نيح يف ،مهيفلاخمل ردص ةعس نم ابرغو اقرش

 .ةيضابإلا هاجت ىرخألا بهاذملا

 ددري امك سيلو ،بهذملا ويضابإ مه ةنهابنلا نأ ىلع ةلاسرلا لدت :اثلاث

 رابتعا ىلع ينسلا بهذملا ىلع اوناك ةنهابنلا نأب نيثحابلا ضعب
 .طقف ةمامإلا لود ىلع مئاق يأ يمامإ بهذم هنأب يضابإلا بهذملا

  

 نإف "حيحص ريغ اعبط نيثحابلا نم ضعبلا كئلوأ هلاق امو

 مضي وهو &بهاذملا نم هريغك يدقع يهقف بهذم يضابإلا بهذملا
 ماكحلا نم لداعلا ريغو لداعلا هيف نأ امك ،ميقتسملا ريغو ميقتسملا

 مهو لئابقلا خويشو ءامعزو ءارمألاو نيطالسلاو كولملاو ةمئألا هيفو
 .لداع الو ميقتسم ريغو ‘لداعو ميقتسم نيب

 دمحم همسا ينامع لجر راز ،ةنهابنلا دهع يأ دهعلا اذه ىلعو

 نب دمحأ نيدلا ردب خيشلاب ىقتلاو ةسوفن لبج يلئامسلا هللا دبع نب

 نأ رهاظلاو تافلؤملا نم هريغو ربسلا باتك فلؤم ىخامشلا ديعس



 [ يضابإلاصاوشل ) محم

 يخامشلا خيشلا بهذو ٠بطلا مولعب ماملإ هيدل يناملا لجرل
 فسوي يبأ ةرايز ىلإ دمحم نب سنوي خيشلا امهعمو ينامعلا فيضلاو

 دمحمو دمحم نب سنوي ملكتف ،اضيرم ناكو ىسوم نب دمحأ نب بوقعي
 فسوي ابأ خيشلا نكلو ©بطلا يف هدنع يلئامسلا هللا دبع نب

 ."امهمحفأ

  

 .سنوت يمالسإلا رادملا راد كنسح دمحم :قيقحت ٧٩٦. ص .٢ج ريسلا .يخامشلا )١(-
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 نامُع يف ةبراعيلا دهع ىلع لصاوتلا

 ةلودو اهركذ رم ىتلا ةنهابنلا ةليبق نم تعرفت ةيدزأ ةليبق ةبراعيلا

 دشرألا ملعلاو ديؤملا مامإلا وه اهب مامإ لوأ ناك دقو ،ةمامإ ةلود ةبراعيلا

 .٠)(اه٩٥٠١ ۔ه٤٣٠١) يبرعيلا دشرم نب رصان

 .'"(ه٧٥١١ - ه٤٥١١) دشرم نب ناطلس مامإلا وه ةمئألا رخآو

 دقف ،ةبراغملاو نيينامعلا نيب لصاوتلا دادزا ةبراعيلا ةلود دهع ىلعو

 نيملسملاو مالسإلا خيش مهيلإ هجو ثيح تابتاكملاو لئاسرلا مهنيب ترثك

 تماق يذلا ،'")(نيبلاطلا جهنم) باتك بحاص ،يصقشلا ديعس نب سيمخ

 دشرم نب رصان مامإلا نع اباطخ ةيبرعيلا ةمامإلا ةلود هتركفو هركف ىلع
 ةقرفلا مدعو فالتئالاب مهل هحئاصن سيمخ خيشلا هنمض ،يبرعيلا

 :وه كرابملا باطخلا كلذو فالتخالاو

 مامكألا نم تارمثلا جرخو ،مادعإلا دعب ءايشألا دجوم هلل دمحلا »

 .ماهوألا رطاوخ تايفخب ملاعلا {ماحرألا تاملظ يف ءاش امك ممألا روصمو

 قلاخو ،اهديعمو قلخلا ئدبم ،ماعنألاو فاطلآلاب هقلخ ىلع لضفتملاو

  

 .ه٩٤٦١ - ١٦٢٤ :ايداليم قفاوي۔,ر

 ايداليم قفاوي ء"

 يهقفلا باطخلا يف ةيعون ةلقن ثدحا يعوسوم يهقف باتك نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم باتك ر

 باتك هنال يضابإلا طسولا يف ةعساو ةرهشب يضحو .ابرغو اقرش ةيضابإلا دمتعم حبصاو يضابإلا
 نوكو ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا نيب عمج يصقشلا خيشلا نألو ةيهقفلا لئاسملا ريرحت ىلع موقي

 ةلودلا لحارم ربع ةينامعلا ةحاسلا ىلع ايركف تنميه يتلا ةيصقشلا ةسردملا يه ةسردم كلذ نم

 .ديعسوبلا ةلود دهع ةيادبو ةيبرعيلا



 [ _ يضلإلارصاوشا ) م
 ترعو هتمكح تقدو هتنم تمظعو هتمظع تلج يذلا 17 ةيرملا

  

 نم هناحبس ،هتمحر ءيش لك تعسوو ،هتكرب تمعو ،هتردق تلعو .هتملك

 رقأ نم دمح دمحأ ميلع عساو "ميلح روكش "ميحر رب ،ميرك كلم

 هركشأو ،هتينالعو هتريرسب لمعلا هل صلخأو ،هتيلزاب دهشو ،هتينادحوب

 فرتعاو ،هماكحأل ملستساو ‘هتيلب ىلع ربصو ،هتيضقب يضر نم ركش

 دحاولا هل كيرش ال هدحو هنا الإ هلإ ال نأ دهشأو ‘هماعنأو هلضفب

 عدتباو ،هتاعونصم تاعدتبم رهظأ رافغلا زيزعلا رابجلا كلملا راهقلا

 ءاوربتعيو هتازجعم اودهاشيو ،اوركفتيل ءالقعل اليلد ،هتانونكم تاعرتخ

 هئايلوأ مامإو ،هئايبنأ متاخ ،هلآو ةي هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 نيدو ىدهلاب هلسرأ ،يبيرعلا هلوسرو يبلا هدبع ،هئايفصآ نم هتوفصو

 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص "نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا
 هل ةرخدم دييأتلاو رصنلا هل ةبجوم دييأتلا ىلع ةفوقوم ةالص ،نيعمجأ

 .ناولملا بقاعتو نالقثلا فلتخا ام ديمحلا زيزعلا انبر دنع

 ةةرهاز ةحيصنو ،ةرهاظ ةكولأو ةرفاو ةيحت هيف باتك اذهف :دعب امأ

 هدبعو نومأملا هللا يلو ،نيدهتجملا ةودقو ،نينمؤملا ماظنو ،نيملسملا مامإ نم

 نب دشرم نب رصان يضرملا يضرلا ،يكزلا عروألاو يبألا مامهلا ،نوميملا

 .يبهولا ملسملا يبرعيلا برعلا يبأ نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام

 حرب الو ،دوعسلا جورب نم هلضف سمب تلاز ال ،نيملسملا نم هعم نمو

 ىفطصملا يبنلاو ميكحلا ركذلاو تايآلا ةمرحب ،دوقفم ريغ قلخلا ىلع هلدع
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 ىلإ سانلا ةاعد ،ةداقلا ءالضفلا ةداسلا خياشملا ىلإ هلآ ىلعو ةلي ميركلا

 نيميقتسملاو ،ميوقلا هللا نيدب نيمئاقلا ،ةداهزلاو ملعلا لهأ ،ةداعسلا قيرط

 ناميإلاب نيصلخملا "قيقحتلا لهأ ةلحنب نيكسمتسملا "ميقتسملا طارصلا ىلع

 ىتنأ امب هللا لوسر نع نيذخآلا ،هباتك يف ءاج امب هلل نينئادلا ۔قيدصتلاو

 بسنلاو ،بسحألا بسحلا يذ ،ىدههلا ملاعمو ىجدلا حيباصم ،هب

 ينب لاجر انناوخإ ©برعلاو مجعلا ةداس ©بلغألا دجلاو ڵبسنألا

 مهيلع لبسأو ،ةيفاو ةسارح مهألكو .ةيقاب ةمالس هنلا مهملس ©بعصم

 دييأتلاو رصنلاب دمأو ،هرفغو ،هوفع ميظعب مهدمتعاو ،هرتس ليمج

 لمهأ هلآ ىلعو ةت ىفطصملا لوسرلا ةمرحب ،ديدستلاو قيفوتلاب مهاوقو

 .اريثك مهيلعو هيلع ملسو ىفوأآلا لضفلا

 مايقلا ىلإ هنيعتسنو ،اهيلع دمجي ةلاح يف ىلاعت هلا دمحن انإف :دعب امأ

 ميسجلا هباوث لينو "ميظعلا هلضف نم ديزملا هلأسنو ،اهركش ءادأل

 ملاعلا هنإف ،هتاضرمل ةعراسملاو ،هتعاط موزلو هللا ىوقتب انسفنأو مكيصونو

 .رئامضلا هنبتو رئارسلا هيفخت امب

 اننازحأ تفعاضو .اننويع تكبأ رابخأ مكنع انتغلب دقف :دعبو

 .مكفالتئا دعب مكاصع قشو مكفالتخاو مكقارتفاب انربخأ ثيح ءانمومهو

 .ليلجلا رمألا اذه ىلع ةناعإلاو لوصولا مكنم وجرن كلذ لبق انكو

 ىلع افوخو مكل ةمحر انرطاوخ تردكتو انرودص كلذ لجأ نم تقاضف

 اوهبتناف ،ءاضغبلاو ةوادعلا مكنيب ىقليو مكنم ناطيشلا هسلتخي نأ ،مكنيد
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 ثيح هباتك يف هللا لزنأ ام ىلع اوملعاو اوربتعاو اورصتباو هللا مكمحر
 ہ۔,رم و س ے ۔ ےس د ٥ 1 ٠ ہىو ۔,۔ ۔ < ,م -

 ( ودر بتكل ١ وتوأ َن يلا نم امبر اومس نإ اوُشَم \ء نيزل ١ امات « :لوقي

  

 م سم ےم ےص

 هللأ اتا 7 نلا ١ اهمأ و تش برص لإ ١ َئرَه َدَعَك ا اب ممملعي نمو

 ارمت الو اًميمج هللآ لب اوخيتغآو ال ومين مشنآو الي ةئوَم الو ولتت

 انوخ ۔ويَمَقنب ُمسَبَصآَق مكيوتف نب تأت ءادأ حنكذإ مكتتَع رقلا تم اوركذو
 ء م م

 كنعل ۔رتاع مك هت نيي كياتك اهتي مكَدَمنأَت راتلأ ني وَرَعح امس ىلع متنكو رم . 1 م س ة يم م. . رس م ے'ےس ه > ًّ
 ے م 2ِ ه ل ےس م۔ےسص

 زر بهذتو اولَمفلف ش الو هلوسرو :1 اوعيطأو « :لاقو ١) نتسج

 )©(٨٨"'. يريطلا عم هتلآ إ أقيَصاو

 نع ةبوتلا لبقي هنإف هنع مكاهن امع اورجزناو ،هب هللا مكرمأ امب اوموقف
 :مكلامعأ عيمجب ملاعلا وهو ،نولعفت ام ملعيو تائيسلا نع وفعيو هدابع

 ليبسلا حضو دقف فللا اوقتا مث هللا اوقتاف مكرئامض دئاقع ىلع علطملاو

 نم اورذحاو "مارحلاو لالحلا ملاعم نيبو ،مالسإلا هللا لمكأو ،ليلدلا ماقو
 دعب كشلا مكلدبيو "مكنيد رمأ مكيلع ردكي نأ اورذحا مث هللا ودع
 رثكأ هنإف .مكرودص ف لغلا يقليو ،مكبولق نم ةمحرلا بلسيو ،مكنيقي

 امأو ،ءارغلا ةلحنلاو ،ءارهزلا ةوعدلا هذه لهأل ©ةاساقم سيكأو ةاناعم

 ١٠٠- ١٠٣. :ةيآلا .نارمع لآ ةروس هر

 س ٤٦. :ةيآلا لافنألا ةروس ٦
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 لك هنم اوزرتحاف ،مهتنؤم ىفكو مهيلع نمآ دقف ثةلاضلا للملا رئاس

 هللا انامح ،هنع ةمصعلا اولأساو ،هنم ةمالسلا يف هثلا ىلإ اوبغراو ،زارتحالا

 .هدئاصم كارشأ نم اناجنو ،هدئاكم نم مكايإو

 هللا بدأ دقو ةمحر عامتجالا نأو ©باذع ةقرفلا نأ انتداس اوملعاو

  

 َنم انميت نو » :لاقف مهنيب تاذ حالصإ ىلع مهثحو نينمؤملا

 ع ىنتت ىلأ اليم رفشلا لع اممندرتتب نإق تنيب اوخلضف اوتا تبيمملا
 بطمقملا بيج هئل اوطيفأو لذملا متيب ارخآ تةاق نيق " رشآ هلإ ةنت

 ٨4". ةوَعركَلتل هئااوغتاو زكترت بارخيصتت ةرت ةرتمزننااتر (
 فللا نم ةمحربف مكنيب تاذ متحلصأو متعمتجاو متفلآت دق متنك نإف

 مكنيب برحلاو ،مكفالتخا ىلع نيميقم متنك نإو مكنم انرسي يذلا كلذ

 ال هللا نإف ،ةبوتلاب هللا ىلإ اوردابف ،هنلا هنعل ناطيشلا نم ةعزن كلذ ،ةفقاو

 مكرومأ اوملسو ‘برحلا نع اوفكف ،مهسفناب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي

 ىلع ملعلا لهأ مهو رمآلا اولواو مكنم رمآلا ىلوأو ىلاعت هتنا ىلإ

 اوقتاو اوعمتجاو اعيمج اوفلآتو نيحلاصلا ءاهقفلا نم نيدلا يف ةماقتسالا

 .نيقداصلا عم اونوكو هللا

 ةدقعو ،ةحيحص ةعيب هل مكتمزل دق يضرم لداع مامإ مكل ناك نإف

 مكيلع بجاوف ،هتلادع ىلع عامتجالاو هتمامإب يضارتلا حص مأ ،ةحيرص

 ٩ -١٠. :ةيآلا ،تارجحلا ةروس ر
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 ىلع ماقتسا ام ،ةيعرلا نم هتيصعمو هنالذخ مكيلع مارحو ،هترصنو هتعاط

 نإف ©باحصألا نم نيقحملا عامجإو "باتكلاو ةنسلاب كسمتو ڵباوصلا

 مثإلاب ةزعلا هتذخأو ةيمحلا ىلإ قحلا نع لامو ةيعرلا نم دحأ هيلع فلاخ

 وأ ركذتي هلعل ،لادجلاو فينعتلاب هوأدبت الو ،لاقملا هل اونيلأف ةيبصعلاو

  

 ‘ىضري فوسف هل اوحصناو ©ىركذلا هعفنت هلعل ىلاعت هللا هوفوخو ىشخي

 اوظلغأف ،اراتخم يغبلاو ملظلا ىلإ حنجو چارابكتساو اروفن الإ ىبأ نإف

 الإو ربتعاو رصبأو رجزنا نإف هيلإ مكحصن اوديعأو ءهيلع مكلوق

 برحلا هوذبانو ،نينمؤملا ةجح هيلع اوميقأو ،نيملسملا ةوعد هوفرعف

 اليبس كلذ ىلإ متدجو نإ ©قاس نع هل اورمشو دعاس نع هل اورسحاو

 فكلاب اولسارتو اوبتاكتف ،مامإ مكل نكي مل نإو هللا رمأ ىلإ ءعيفي ىتح

 مكرومأ اوملساو ،مكئابرقو مكئابحأ عيمج يف نامألاب اودانو ؤبرحلا نع

 كلذ ىلع مهوطعاو "مكنم لضفلا لهآو حمكئاحلصو مكئاهقف ىلإ

 الو مهونوخت الو مهرمآل عوطو مهل عبت مكنإ ،مكقيثاومو مكدوهع

 ءاحلصلاو ءاملعلا عمتجيلو إمهب اوركمت الو إمهوعدخت الو إمهورغت

 مكنم الجر اوراتخاو ،مكارق نم ةيرقو يح لك نم ءالضفلا و ءاهقفلاو

 افصنم انومأم انيمأ ،املاع ،ايوق ادلج ،ايلو الدع ةقث ءايضرم احلاص

 المتحم دهعلل اضقان الو ،دعولل افلخ الو ادوقح الو ادوسح الءاميلح

 الو ديعب نع فناجتي الو ،بيرق ىلإ ليمي ال الوجع الو اليخب ال ،ةمئآلل

 ىلع هوعيابو ،مكيلع ةفيلخو مكل امامإ هومدقو ،مئال ةمول هللا يف هذخات
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 رمألا ىلعو ءءاخرلاو ةدشلاو ،ءارمضلاو ءارسلا يف ةعاطلاو عمسلا

 تعنتما ةفئاطو ،ةيغاب ةقرف لك داهج ىلعو "ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ءيندلاو فيعضلاو يوقلا يف قحلا ذافنإ ىلعو ،ةيعاط قحلا نع

 ضبقو ،مولظملا فيعضلل موشغلا ملاظلا نم قحلا ذخأو فيرشلاو

 .اهلهأ يف اهعضوو اهلح نم تاقدصلا

 نم نيرضاحلا يف نكي ملو انفصو امك مكنم لجر ىلع متعمتجا اذإف

 مكنع هل رذع الف نيدلا و عرولاو ملحلاو ملعلا يف هقوفيو هلضفي

 نم عامتجالا أيهتي مل نإو ،ةمامإلاب هيلع اومكحاف ،عامجإ هيلع مكعامجإو

 رضح نمب يفتكيو «ابابحتسا لب ،اعرش مزاللاب كلذ سيلف ،ةيرقو يح لك
 لهأ نم نيدلا يف ءالضفلاو ملعلا لهأ ةعيبلا رضحي نأ الإ ،نيملسملا نم

 املكو ةعيبلا زوجت لقأآلاب :ليقو ،الجر نيعبرأ اوناك ولو ،دقعلاو لحلا
 .لضفأ ناك رثكأ ناك

 مكنم دحأ لكو ةملك فالتخاو ةنايدو ليوأت نع مكلاتق ناك نإو

 نمف ،نيرخآلا نود هدي يف قحلا نإ :لوقيو اهب ىمستيو ةمامإلا يعدي
 يتلا نحإلا نع مكراصبأ اوضغتو برحلا نع اوفكت نأ اندنع يأرلا

 مكبرح ةفص حرش اوبتكتو تفلس ىتلا ءامدلا ىلع اواطتو ؤتضم

 وأ اةبرجو ةسوفن لهأ نم ،مكفالتخا ةيفيكو مكتملك فالتخا ببسو

 .مكرمأ ين مهاوتفو مهلوقو مهيأر اورظناو ،اهنم مكناوخإو نامع مامإ
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 مكل وجرن انإف ڵبيرأ ملاع لك ىوتفو ‘بيصملا مهيأر ىلع اولمعاو

 .مكسوفنو مكلاومأ ريفوتو مكرومأ ديدستو ،مكنيد ةمالس

 رخفو ءانثلا بحو ،ةسائرلا بلطو ءايندلا ىلع مكلاتق ناك نإو

 ظوظحلا سجغنأو ،عئانصلا أوسأو ،عئاضبلا سخبأ نم كلذف ةسايسلا

 مظعأو ،هايندو ءرملا نيدب ءيش رضأو ،لامآلا سخأو ،لامعألا مأشأو

 نيلوألا نم سانلا نم ريثك كلذب كله دقو ،هابقعو هترضح يف ةرسح

 انل هللا لأسن ،هتوقو هلوحو هنمب هيلع لضفتو هنلا همصع نم الإ نيرخآلاو

 ناطيشلا ةوعد ةباجإ ىلل سوفنلا ةحاسمو ،نتفلا نم ةاجنلا مكلو

 ضوفنو ،هيلع لكوتنو ،هب مصتعنو هب ذوعنو ،ناودعلاو ملظلا يف جولولاو

 لاضفملا ميركلا هنإ انديدستو انقيفوتو انداشرإلل هيدهتسنو ،هيلإ انرومأ عيمج

 فكلاب هللا ىلإ رارفلاو هيلع متنأ ام ىلإ عوجرلا مكل يغبنيف ،لاعتملا ريبكلا

 ةبوتلاب هنلا ىلإ ةردابملاو هيلإ مكسوفن تلوسو مكل ناطيشلا نيز امع

 دادتعالا سبج ةليلقلا ةايحلا ةيقب مانتغاو .حومجلا سفنلا رجزو حوصنلا

 صالخإو ىضقناو لازو يضمو تاف ام ىلع مدنلاو ،ةليوطلا ةلقنلل

 يف كت هللا ىلإ اوبغراو .ميلع عساو هللا نإف يقب امب ىلاعت هلل لمعلا

 موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإ هللا حور نم اوساأيت الو مكتياده

 نتفلا نم هب متيلتبا امم مظعأ وه امم نامع رمأ نم راص دقو ،نورفاكلا

 .ةرهاظلا ركانملاو داسفلاو ،ةفناكتملا ملاظملاو بورحلاو نحإلاو .ةلزانلا

 ركنم رييغتب نيملسملا نم دحأ عمطي ال داك ىتح ةرهاجماب اهيف هللا يصعو
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 تحيبتساو ،هلك داسفلا رهظو ،هلهأو مالسإلا يفخو ةملظم در الو

 ىلع ضباقلاك اوراصو ،نوملسملا فعضتساو ،مثآملا تبكتراو 3مراحملا

 سمطنت نأ تداكو ،ةعرش راهظإ الو ،ةعدب ءافخإ نوعيطتسي ال ،رمجلا

 ةرصنو نيملسملا راهظإ هللا دارأ املف نيطايشلا هلصأتستو نيدلا راثآ

 لئاضفلا اذ عطاقلا ماسحلاو عطاسلا رونلا اذه هثلا رهظأ ،نينمؤملا

 ،هرصن هللا زعأ انُمامإ ،ةروربملا ةرهاظلا ةريسلاو ،ةروكشلملا رثآملاو ةروهشملا

 ددحو ‘هتدايس ديأو ،هتلوص رصنو .هتلود مادأو ،هردق ىلعأو ،هركذ عفرو

 .نيملاعلا بر نيمآ ،نيكاسملاو ءافعضلا هب رصنو ،نيدلا هب ىمحو ،هتداعس

 ىلع هوعيابو ،نيملسملا نم اوعمتجي نأ هنلا رسي نمم لاجر عمتجاف

 يف قحلا رشنو ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ىلعو ،ةعاطلاو عمسلا

 نم اورصتناو اوقفوف ،هل اوقدصف “تفيرشلاو ءيندلاو ©فيعضلاو يوقلا

 اودارأو ،دحاو سوق نع برعلا مهتمرو ،ريثك يف ليلق وهو اوملظ ام دعب
 ،نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا يبأيو مههاوفأب هلا رون اوئفطي نأ

 ،لئابقلا مهل تنادو ‘نوصحلاو عالقلا محل تحتفف ،نوقفانملاو نوقسافلاو

 ملاظملا تدرو تاكرحلا تنكسو ،نيهراكو نيعئاط كولملا مهل تداقناو

 تمظعو ننسلا تييحو ،ةجحلا تماقو ةوعدلا ترهظو ،مولظملا رصتناو

 .اريثك كلذ ىلع هلل دمحلاف ،ننملا

 ين هللا ءانمأ ايو ،مانألا رودص ايو ؛مالسإلا موق اي هللا هللا مث هللا هللاف
 نع اوفاجتو ،اعايض يضمت مكمايأ اوكرتت ال ،هدابع ىلع ءءافلخو ،هدالب
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 .ةينافلا ةايحلاب ةيقابلا ةايحلا اورتشاو ،اعالقإ اهنع اوعلقاو ءايندلا يف ةحارلا

 متنأ نيتلزنملا ىدحإ ىلإو ،نولمعت متنك ام نوقالمو ،نوتيم متنأ ليلق امعف

 هنيزاوم تمح نمو نوحلفملا مه كلتئلوأف هنيزاوم تلقث نمف ،نورئاص

  

 .نودلاخ منهج يف مهسفنأ اورسخ نيذلا كتلواف

 قحا متسلو ،مكل انحصنو ،مكيدل انتريخذو ،مكيلإ انتحيصن هذهف

 ةلي ينلا لاق "نينمؤملا ةلسارمو نيدلا ةنس هذه نكلو ،انم حصنلاب

 نمؤملا بيصي الو ،هب فلوخ فلاخ نمو ةحيصنلا نيدلا ،ةحيصنلا نيدلا

 هللا نم ةمحر وأ ،هل ةرافك كلذف ،هفلسأ بنذل الإ اهبئاصمو ايندلا نحم نم

 او ج :ىلاعت هللا لاق دقو .اهيلإ هرقف مويل هل اهرخديل ،هيلع اهب لضفت

 هك ريثك نع اوُفَعَيَو ركيرتأ تبسك اكبق ةنيمث نت : مكبر

 نم مكايإو انابو ،كلاسملا موقأ ىلإ مكايإو هللا اندشراو \ ٣٠ :ىروشلا

 انلعجو ،انتين صالخإو اننيد ةمالسب مكيلعو انيلع نمو ،كلاهملا عيمج

 الو مهيلع فوخ ال نيذلا ،نينثمطملا ،نينمآلا نينمؤملا هدابع نم مكايإو
 .نونزحي وه

 .ةلماك هنلا نم ةمعنو ،ةلماش ةمالس يف نحنو كاذه انباتك مكل انبتك

 .ةرهاق مهديو ،ةرهاظ مهتوعدو ،ةيلاع مهتجحو ،ةدحاو نيملسملا ةملكو
 ءاميلست ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو



 !/ ١ ةيبراغملا دلبلاو رامع ريب (

 ةفاك ىلعو مكيلع مالسلاو "ميظعلا يلعلا هناب الإ ةوق الو لوح الو

 .'؛«هتاكربو هللا ةمحرو مكتبحمو مكتقفش هتلمش نمم مكناوخإ

 .رئازجلا نم ""يبازيملا مساقلا نب ناميلس خيشلا نم باوج درو دقو
 :وه اذهو يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا باطخ ىلع ادر

 درب يف لفريو بتارملا ىلعأ يف دجملا للجب ىلحت دق امالس يدهاف
 هب يدتهي ،ةيفاولا ةربملاو ةيفاصلا ةدوملا هرماخت ڵبهاوملا ىنسأ نم رخفلا

 لوسر ناوخإلا نم مهيلع دري نمم عمجل ،ليلعلا هب يفتشيو ،ليلضلا

 لبحلاب كسمت نمم ،نطاقو نعاظ نم ،نادخألا نم مهنولي نمم ،دلخلا
 ةقبوملا لبسلا نع الداع "ةرينلا ءاضيبلا ةجحملل اكلاس ،نيمآلا ةنسو ،نيتملا

 عاونأ ىلع لمتشي امم عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا هب راد امب ابئاد \ةلضملا

 عامش ىنغأ نمم اعدص ءهيومتلاو داحلإلا نونفل اذبان اعطق ،هيزنتلاو دارفألا

 ايلاحو ايلاخ مهرابخأ ركذو "مهلاعفأ دادعت نع ،مهبقانم عوطسو مهراونأ

 ام الحو اوناك ام انئاك ،‘"ةيبسارلا ةوعدلاو ،ةيضابإلا ةلحنلا لهأ نم

  

 نم هصيصخت ىلإ ةجاحلا تعدو هينيعت ىلإ ةجاحلا تسم نم نيعيو ،اولح
 ةمهلا وذ مه نيذلا ،ةينامحلا ةضورلا لهأ ،ةرمثملا ةنجألاو ،ةرمقملا ةلهألا

 نبا حال ام مهيلع يدتغيو حوري كايدبأ الصتم ايدمرس امالس ،ةيكامسلا

 ٢١٩. ص ١© ج ؛مويقلا يحلا ةعاط يف مولعلا هكاوف ادمحم نب هللا دبع ينيسارخلا مر

 .بعصم ونب اميدق بازيم ينب ىلع قلطي ٢.

 .ناورهنلاب ةمكحملا مامإ يبسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا ىلإ ةبسن ,مر



 [_ضنلاطاونا _) ح
 هللا مع ،للتلا ىلع يراوسلا بيبآش رمهنا امو ،للقلا ىلع رون ءاكذ

 .مهدساحو مهرزاش فنأ مغرأو ،مهدئاكو ،مهئلاق هلجآو باذعلا لجاعب

:. 

 اهريغو يكزإو لئامسو قاتسرلاو ىوزنو ةلهبو كنضو وجلا نم ،ةيثيغلا

 هئاحنم نم مهيلع لبسأو ،ةيفاعلا مئامغب هنلا مهلظأ ،ىرقلاو دالبلا نم

 نبا دمحم حيشلا :نييمانلا نينطفلاو نيعرابلا نيخيشلاب كيلعو ثةمالسلا

 ذإ امهب رزنأو ذال نمو ،يولهبلا مشاه نب دوعسم خيشلاو ،يوزنلا رمع
 ةماقإو هللا نيد يف ةبالصلاو ةدالصلل ىوصقلا ةياغو احرلا بطق امه

 ةنسلاو باتكلا لدع ىلع ركنملا نع نيهان فورعملاب نيرمآ ،هدودح
 كلذ نع ىنثنت ال ،ناولملا نارودو ،نايحضألا ماود ةمألا عامجإو

 .يلاحلاو يلاحلا يف ام ةعاس امهرابدأ هل نولوي الو ءامهفاطعأ

 نع متلز ال مكيلإ هبجوأ يذلا نإ :افطعتسم افطلتسم لوقآو ؛اذه
 هيلإ اموأ امو ،هوبكو نامزلا وتع نم انيأر ام "مئازعلاو دئاقعلا حئاحص
 ؛سيكعتلاو سيكنتلا هنم دوهعملا ذإ ؤةيتآ مئاشم نع لدي امم هيلاح طسق

 ءاسأ نإو ‘هنيح نم مدن نسحأ نإ ،بوقرع دعوو ،‘بولخ دهع هناشف
 الاسح اذه ‘لاحم نم ولخي ال لاح ىلع مودي ال ،هتءاسإ ىلع ًةصأ

 داقرلا نع نافجألا رهسأو ،دابكألا يف ناجشألا عدوأ يذلا وهو \اسدح
 اهعضارم نع تاعضرملاو ءاههاسجأ نع نيبت نا حاورألا تداكو

 .اهدالوأو

  



 71 ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ي

 نم مهدرفأو ،ةيبازملا لاحملاو ةيبعصملا رايدلا ىلع هروجب ميخت دقو؛اذه

 يذلا اههجو ريغ ىلع اهبلقو "يلاعألا لافستساب داليتساو ارهق سنجلا ينب

 ،ضرحلاو ضضملا بقعأو ؤ\تسسأو تينب هيلع يذلا اهساسأو ‘تقلخ

 باحصألاو دسكلاب بابحألا يردف ،رهدل اسفن ضرعلاب هيف ينصخأ امو

 ءهتاوطس نم هللاب اذايع ،نوجأ صلاخلاو نوجل هنم عنصلاف ،دمكلاب

 .هتامقن مئاجع تانه نم هب اماصتعاو

  

 تشتجاو "مهمداوق تصقو ،مهلابج تدهناو مهلابح تثر دقو ؛اذه

 هللو ،ةيشاوغلا ةمئادص مئاشمو ،ةيبالغلا رئاود هيلع تراد امل إمههافش

 ،هئاوطناو مهنع ملعلا ءاوزناب ءاضرلا هلاؤس نم اذايل هبو ،ءاضقلاو رمألا

 ،كلتحأو رمألا كبتلاف ،اهلابقإو ةلهجلا ءاليتساو ءاهضابقناو هتلمح عدوتب

 ىدّرلاو يفلا هماهم يفو ،نوطبختي مئالطلاو مجالعلا يف اوراصف

 هتنداخمف ،هثبخأ ام رهد نمو ‘هجمسأ ام رصع نم هنلا هحبق ،نوريحتي

 .جاجأ هرج ءامو ،جاجوعالا ىلع ىنبم ادبأ وهف ،ةبطاعم هترياسمو ،ةبلاخ

 .نوجش هفورصو ،نوجث هروبعو

 اسباع اركان اركام بعصم ينب رايد لهأ انب لزي مل هنأ :هلصاحو

 ىتح اندابكأ يف بائتكالا ران رعسأو ،انداسجأ يف مراوصلا يضام ،اسئاب

 دلصلا ثمدتساو دسألا دقنتساو ،انرش ىفشتساو ،انرتس كلهتسا

 .بوغرم لك ليبن هنم رفظتساو ؤبولطملا نم هلؤس يوانملا نكمتساو

 .رئازجلاب بازيم يداو ١



 [_ضابإلاطصاونل ] --
 ةرطام ةليل ف ،ةريان ةزئمشمو ةرفان ةرشتنم ةورذلا كرت دقو ؛اذه

  

 قئاوعلا قئاوبب اهيعار نيبو اهنيب ليح دقو ةيذؤم ةعبسم ةضوغ يف ،ةيحير

 .قئالعلا دادتماو

 وه امم ،هوبقرتمو عقوتم وه ام نوكي ام ىجشأو ،ناك ام ىهدأو ؛اذه

 لوق نم ةيَي لوسرلا دهع ىلع ،روهدلا فلاس يف روكنم ريغ عومسم
 ىشف دقو ،قالخلا كلملاب اذايع رعشلا تيبو رطملا هلق مهتفأ حطسم

 .ولحلا بلخلا لغشأو حزملا بحتساو حرجلا حرضأ ىتح انيف كلذ

 حلاصلا فلسلا هيلع ام متلمهأ لب متلهمأ دقو له وفصلا ثغلا بقعأو

 ىدس انومتكتو ثةهفاشملاو ةبطاخملاو ةحصانملاو ةبتاكملاب ةدهاعملا نم انيف

 مداقت امو ةقدرخلا ليصحت يف امئاد ابئاد طيرفتلاو عيضتلا ةيدوأ يف نيمئاه

 .بابلألا يوذ دهاعم نع باحصألا هب

 باشلا جاحلا مودقب انل هللا حاتأ ذإ \ةشحولا نيح يف نحن امنيبف

 "قاض دق ام همودقب خسفناف ،انيلع نارمع جاحلا مظعملا هيزنلا مركملا

 امو ،ىذقلاو اشعلا نم نيعلاب ام هب ىلبناف حوص دق ام هغوزبل جهتباو

 مايأ ،مايأ ال مايألاو لاح ال لاحلاو انب ملا املف ،ىذآلاو ءادلا نم دسجلاب

 ةرفاحلاب انددرتساو انهتهتساف ،كابتلاو كابتشاو ،شاوهو شهدو شوه

 .مكلون مئامغو مكلضف بئاحس نم انيلع ضيفي امل الاجعتساو افاصعتسا
 ادعتسم ادعسم زهجتف ©ىوللا نم انب لح امو ثءايعلا نم انب امل ءافشتساو

 نم انيف عدوأ ام عم هيف بوغرملا يف ايغار هنم ةبولطملا ىلع امزاع



 مجح ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريب (

 ،هترواحمو هترواجمب ناكتسالاو ،هتعلاطمب سانئتسالا دعب هنم ةشحولا

 فدوبكلا ىلع ةمكارتم ناجشألاو ،دودخلا ىلع ةلئاس انم عومدلاو دعتباف

 اورون انتداس هللا هللاف ثدئالصلل عدصلملا ءاكبلاو ذمالجلل بيذملا نينحلاب

 عدوأ ام عم هحيرستب هءاكب انمحر امك انءاكب اومحرا ،انرصاوب ءايض انرئاصب

  

 ليخد نع صحفم.عئابطلا رارسأب ملاع حصان قفان ‘دولا يفص بيطب انيف

 نم عيضرلا بقرت مكئاقلت نم هوبقرتم انإف ،ءاد لكش ذوحي ،ءاودلا

 ءافش ىلع انإف ةلجعلاب انناوخإ اوثيغأ هتلع نم ءافشلا نقيتمو ،هتعضرم

 ءاوهألا ءاليتساو ،اهسابتلاو رومألا كابتشاو ءارآلاو ڵبولقلا فالتخاب

 .اهئافتقاو

 ةزئمشملاو ،ةرفانلا دادرتسا اولجاعت ل نإ تالفنالا فيخ دقو ؛اذه

 .ةمئالا

 لهاب نظلا ةءاسإ ىلع مدقأ نأ - هللا ءاش نإ ىوقأ الو ؛اذه

 ديدهتلا نم لاحلا نسحتسا ام الإ ،ةميزعلاو ةنسلاو ،ءابإلاو ،‘ةريبغلا

 دوآلا نم نامزلا هيلإ وعدي ام عم ءوسلاب ةرامإلاب قوثولا ةلقو عيشتلاو
 امو ،ضرحلاو ضضملا نم فاوجألا يف رعسي امو ،سيكنتلاو سيكعتلاو

 لهأ نم ضرم مهبولق يف نيذلا عامطتساو ؤ©فجرلاو فجولا نم لزلزي

 .غيزلاو داحلإلا

 .نامُغل ميدق مسا ةريبغلا مر

 



 [_ضنإلاطصاونل _) ب
 "فيخلا فيخ دقف الإو "مكيلع شوشي ام تلاز ال اذه ،انتداس

 اران مكيلهأو مكسفنا اوق :هلالج الج ليلجلا لاقو ،ةلجعلا مث ةلجعلا

 انتانق اذإو كأيريزبا هتبتك ادراش يل در نم" :هنع ىكحي اميف ةلي اضيأ لاقو

 ىلع مكلضفو ‘تعبن مكروحب لحاوس نم اننويعو مكتحود نم تبعشت

 لهأل ةرخصلا " :يي لاق دقو ؤال فيك ،اهسلا ىلع سمشلا لضفك ريغلا

 هعالضأو ةديقعلاو بهذملا ققحتل الإ كلذ امو ،روكنم ريغ ارتاوت نام

 قيقحت ةربم لك داقتعاو.ةرسم لك رامضإ دعب ةلصاح رمآلا ةحص ىلع

 ظافلألاو ةباتكلا نم هءارو امع ضارعإلاو ڵبولطملا نومضملا يف رظنلا

 ةدودسملا عياهملاو ،ربإلاب ةبوشملا لبسلا جهنتسيو حصفيو برعي امبر لب

 .ةدهاعملا كرتو لافغإلاو لامهإلاب ثربزلاب

 .ضرلا ىلع متلز ال ىضم نم ةنس انناوخإ
 دمحأ نب دمحم خيشلا عوضوملا سفن يفنو ىرخأ ةرم هباجأ دقو

 :يلي امك وهو ،يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا نم نذإب يوزنلا ينيسارخلا

 دعولا رجنم كديري امل لاعفلا ديعملا يدبملا اديمحلا كلملا هل دمحلا »

 شطبلا يذ كديبع هل ضرألاو تاوامسلا يف نم لكف ،ديعولا تبثمو

 بلغت نم يرجي امو رئامضلا تابيغمب ملاعلا ،ديدسلا لوقلاو ،ديدشلا

 فيك ناك ول نأ نوكي ال ام نوكي امو ناك امو ،رئاودلا نارودو ةنمزألا
 .رومآلا ربدمو ،روهدلا ىرجم رئابكلاو رئاغصلا نم ملع امك ثرئاص

  

 )١- مولعل ا هك اوف ٠ ح ١. ص ٠٢.



 ٦ [ ةيبراغملا دالبلاو رامع ديم )
 دارأ اذإ هرمأ امنإ روفغلا كلملا هناحبس ،ملعو ءاش امك ،رودقملا ردقمو

 تركفتو لوقعلا بابرأ كلذ دنع تربدتف ،نوكيف نك هل لوقي نآ ائيش
 هضرأو هتاوامس قلخ نم اهرئاصب نيعب هيف تد:أو ءاهراصبأ هتدهاش اميف

 ام عيمجو هراهنو هليلو ،اهعينص بئاجع فيطل نم امهيف امو ،امهنيب امو

 كلذ دنع اولمعف ،بابلألا يوذ لوقع اهيف راحتام هنلا تايآ نم هنودهاشي

 لك ىزجتل "قحلاب الإ كلذ هلا قلخ امنإ ،بايترالا يفني امم انيقي املع
 ،ضرأآلا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ،ىعست امب سفن

 اونسحأ نيذلا يزجيو اولمع امب اوءاسأ نيذلا يزجيل ،اند امو ىأن ام ملعي

 .ةفكاو عومدب ةيكاب نيعو ،ركاذ ناسلو ركاش هلل بلق مكف ،ىنسحلاب

 رانو ةلجو هللا نم مهبولق ثبارحملا اوفلأو ؤباحصألاو لهألا اوقراف
 اعكر مهارت مهنيب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ ةلعتشم مهدابكأ يف ديعولا

  

 هللا بزح نإ الأ هثلا بزح كئلوأ ،اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي ادجس

 مهليبسل اوضمف ،مهدوعوم هللا مهزجناف مهدوهعب اوفوأ ،نوحلفملا مه
 هتكئالمب رابجلا مهييحي ،نودلاخلا تانجلا يف مهف ،مهليقم بيطأ ىل اوبلقناو
 لوسرلا باحصأ كئلوأ رادلا ىبقع معنف متربص امب مكيلع مالس ،راربألا

 املف ،ةمالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ةنسو هللا باتكب نولمعي ؤهلآ ىلعو ةلي

 هب دبعت ام عيمجو هيهنو هرمأو ،همارحو هلالح نيبو هنيد هنم هللا لمكأ

 هيلإ امامإ نآرقلا مهيلع فلخف ةلي هيلإ هللا هضبق ؤنوقتي امو هدابع

 اوعيطأو هلا اوعيليأ انماع نلا اهيأي :كصلا لوقل نوهتي هيلو كنوعجري



   [( _ضاالاطاونل _) :77

 22 ى 2 7 وو 2 ,ث ے 2 <, و روث .ي . ح ء۔ے<ح . و . مم 7 ۔ و,

 هلاي نونمؤت مننكنإ لوسرلاو هنلا لإ هودرف ىع يف ممرت نإف ركنم رخلا يلؤآو لولا

 ٥٩. :ءاسنلا هك () اليوأت نسحأو رمح كلذ رخلا مويلاو

 ام عيمجو ،همارحو هلالحو ،هديعوو هدعو نم نآرقلا يف ام عيمجف

 رمآلا خسنلا امهيلع يرجي نيفرح ىوس ،خوسنم ريغ مكحم هب قطن

 عفانمب هملعل الإ ءايشآلا نم ءيش يف بالقنالا هنلا ىلع زوجي الو "يهنلاو

 رمألا يف فيفختلاو فيوختلاو ديدشتلا يف هرمأ نم مهحلاصمو دابعلا

 .مهعفانم نم هيلإ لوؤي امل يهنلاو

 ىلع هللا ءاش نإ هب جتحن ،انبهذم ساسأو ،اننيد لصأو انمامإ نآرقلاف

 ليواتب جتحا سيلو ةجحلا تحضتاو ةجحلا تماق دقف ،انقراف نم

 ريسفت ملعلا نم هدعب امو ،ليزنتلاو لصألا وه نآرقلا نأل ةجح لالضلا

 ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ،ليواتو هل

 .ةباحصلا هنقلي ةيم ناكو ،ماركلا ةرفسلا يدياب ةيم دمحم هيبن ىلع ديمح

 يف ثتَتَي نيام وه لب :ىلاعت هلوقل ظوفحم عومجم ولتم وهو ةلي تامف
 ٤٩. :توبكنعلا ه( ديلا ائوأ مزلا روذض

 ولعو هتماركل فن قيدصلا ركب يبآل نوملسملا عياب ةلي يبنلا دعب مث

 نوملسملاو تامو ُهَلاذَمتر هيبن ةريسب راسف ،هقيدصتب ماق نم لوأو هتجرد

 ىلع هللا ءانمأ ،ةماتلا ةجحلا مهو ،نورزاؤمو نوعماجم هلو \نوضار هنع

 .هلآ ىلعو هيلع هللا تاولص هيبن دعب هقلخ
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 ةنسو هللا باتكب مهيف ماقأف هن باطخلا نب رمعل نوملسملا عياب مث

 ،اليبق ريغ الو اليلق لدب ال ،هيبحاص ليبس يلع ىضمف ةلي دمحم هيبن
 هلوقل !ةي دمحم هيبن دعب هللا ةجح مهو نوضار هنع سانلاو ايندلا قراف

 ًوكيَو سانلا لع ةادب اؤوضنت اطسو همأ مكتنتج كلدكو :ىلاعت

 ١٤٢. :ةرقبلا ه أَديهَك كنع لوسرلا

 مه نيذلا رفنلا ةتسلا يأر قافتال ،نافع نب نامثعل نوملسملا عياب مث

 هلل امهيف داهتجاب هدعب بلاط يبأ نب يلعل اوعيابو ىروشلا لهأ

 ىضم امبو ،امهرمأ نم ناك امب ملعأ هللاف .قباسلا ءاضقللو نيملسمللو

 امع ثحبلا يف ةنحلا فيفختو ،امهنمز عاطقناو ،امهرمأ بيغمل ،امهلاح نم

 دهشن الو 6رايخألا اننيد دلقن ال انأل ءانع يحولا عاطقنال و ،امهرمأ هيلإ لآ

  

 يبن وأ هللا لوسر هل دهش نم الإ ،ران الو ةنجب دحأل راثآلا هب تدرو امب

 نيملسملا لوق مهيف انلوق نكلو ،هللا باتك نم ةيآ وأ ،هنلا ىلع ميرك

 .مهودع انودعو "مهيلو انيلو ،مهيأر انيأرو

 هللا ةجح مهو ،يبسارلا بهو نب هللا دبع ناورهنلا لهأ مامإ ىلوتن

 راسو مهنيدب نيدي نمو ثةليخنلا لهأو -هللا مهمحر انتمئأو انؤاملعو

 ةديبع يبأو سابعلا نب هللا دبع :لثم نيعباتلاو ،ةباحصلا ةيقب نم مهتريسب

 ©بيرقو ريدح نب سادرملاو ديز نب رباجو 6ببيح نب عيبرلاو ،ملسم

 فورعملاو ‘كامسلا نب رفعجو قحلا بلاط ىحي نب هللا دبعو ،فاحزلاو
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 ‘©باهولا دبع هدالوأو يبرغملا يسرافلا نمحرلا دبع ملعلاو لضفلاب

 . برغملا لهأ نم انتمئأ ءالؤهف ،حلفأ نب دمحمو.حلفآو

 ديعسو بوبحم نب دمحمو ليحرلا نب بوبحمو «ضابإ نب هللا دبعو

 نب مشاهو &يلع نب ىسومو مامإل ١ بوبح نب دمح نب هنلا دبع نبا

  

 ريشبو ،رباج يبأ نب ىسومو ،مشاه نب دمحمو ،رقصلا نب نازعو "ناليغ

 اولقن تيذلا ،نيدلا يف انتمئأ ءالؤهف ،ناهبنو ثرينلا نب رينمو رذنملا نب
 امو مهركذب ةلاطإلا اندرأ ولو لوأ نع ارخآو قداص نع اقداص ملعلا

 هيلع مهوقراف امو ،لالضلا ليوأتب مهفلاخ نم ىلع جاجتحالا نم هوركذ

 نوبذاكلا مه مهنإ الأ عيش ىلع مهنأ نوبسحيو اولمع ام فارتقا نم

 نولوألا ةجحلاب ىضم دقو ‘©باطحلاو لادجلا هيف عستاو باتكلا لاطل

 ےس ص ے

 لتب بتكنا كتتع امنأ تأ مهمكت ركو » :هلوقل ةجح نآرقلاب ىفكو

 ٥١. :توبكنعلا 4 ًرهتَلَع

 نيدب هيلإ برقتنو لالضلاو ىمعلا لهأ ةقرافمب هلل نيدن نحنف

 هللا هنم أربي نمم أربنو "نيملسملاو هلوسرو هللا ىلوتن ،لادبأآلا ءاملعلا

 انتملك ،مهيلو انيلو .مهودع انودع ،مهنيد اننيد نوملسملاو هلوسرو

 اننيد دلقن الو .عامجإل او ةنسلاو باتكلا انعمجي ةدحاو انتوعد ٥مهتملك

 عم نوكن نأ هلا انرمآ لب ،لالضلا ىلع انئابآ نيدب نيدن الو ،لاجرلا

 :هركذ لج هلوقل ،داشرلا لبسل انقيفوت هللا ىلعو ،داهتجالا انمف ،نيقداصلا

 :توبكنعلا ه( (( ينيخشلا ل هآ ةرو أتلبش مهتيرهتل اتف اوثهج تيلت زا
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 صالخإو هلقع ةزيرغ ىلإ رظني نأ بل يذ لك ىفكو كهلا انبسحف ٩

 هللاب الإ مكايإو انقيفوت امو ،هعم هللاف ،هللا عم نهدجو نإف ،هتينو هلمع

 .ليكولا معنو انبسح وهو

 ا ةيبهولا ةقرفلا نحنو «لوهجمو سراد ريغ انيديأ يف قحلاو نحنو

 نم نيملسملا نيب ناك ام الإ ترقتساو ترقأ يهو ةيبوبحملا ةيضابإل

 اذه انموي ىلإ انيد هبحاص ىلع هلا دمجب مهدحأ بصني ملو يواعدلا

 نيقداصلا عم هللا ءاش نإ نحنو مهرمأ رهاظ يف هيلع اوناك ام ىلع اوقرتفاف

 .نيدلا موي ىلإ
 دحاو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ ةداهشب :هنل نيدن ام لوأو

 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل دلولاو ةبحاصلا نم ءيرب دمص درف دحا

 هللا دنع نم دمحم هب ءاج ام عيمج نأو ،هلوسرو هدبع ادمحم نأو ،ريصبلا

 ءايبنألا عيمجب قيدصتلاو ناميإلاب هلل نيدنو ،ارسفمو المجم نيبملا قحلا وهف

 ةنجلا يف ةنجلا لهأ نأو ثرانلاو ةنجلاو ةكئالملاو ةلزنملا بتكلاو لسرلاو

  

 % كوئيخح اهيف ممُهَرإل:كَت هلوقل نودلاخ رانلا لهأو ،نودلاخ

 .ا :جحلا ه(()روقلا يف نع ثبي هك ےأرإل :هلوقل ٢٥ :ةرقبلا

 ف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هنع بزعي ال دارأو ءاش امك مهبساحيو

 .ميلعلا عيمسلا وهو ضرألا

 سنالا نمف رجلاو سنالا نم هئادعأ ةوادعو ،هئايلوأ ةيالوب هل نيدنو

 لامكبو .ةالصلا ةماقإب هلل نيدنو ةمايقلا موي ىلإ داي مدآ ندل نم
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 نيب دوعقلاو عوكرلا دعب لادتعالاو اهدوجسو اهعوكر مامتو ،اهتراهط

 اهقحو اهلهأ نم اهذخأو ةاكزلا ءاتيإبو نيسلاج نئمطن نأ ىلإ نيتدجسلا

 هتقس امم رامثلا راشعأ ةمئألا ةابج ىبجت ءاهقحتسمو اهلحم يف اهعضوو

 الو ،رابآلاو حضاونلا هتقس امم اهراشعأ فصنو اهلاثمأو ،راهنألاو ءامسلا

 ملظلا نم الماك اماع اهلهأ ةيامح دعب الإ ةيشاملاو قرولا ةقدص ضبقن

 اهذخأ مامإلل عساوف ،مامإلل اهعفدو اسفن كلذب باط نم الإ "ناودعلاو

 نأ لبق ىمح اذإ امهدحأ :نالوق كلذ يف ليق ثورحلا نمو ،ربج ريغ نم

 رظن ىلع وهو ،عرزلا ناوأ رصملا ىلع ىلوتسا اذإ :ليقو سودلا نم عفرت
 عيمج نم :ليق ،ةاكزلابو همايأبو هلاب ءاملعلا رظن ىلع مامإلاو مامإلا

 نم :ليقو٬بوبحلا نم امهاوس ام ءاوس لبنسلا تاوذ نم :ليقو بوبحملا
 .اهيلع عمتجملا يهو سانجألا ةتسلا

 رهش مايصبو ،اليبس هيلإ عاطتسا نم {مارحلا تيبلا جحب هلل نيدنو
 كرتو اهلهأ ىلإ ةنامآلا ءادأو دهعلاب ءافولاو فافعلاو قدصلاب ناضمر

 اهب درت يتلا يهو "مالسإللا ىرع لجأ يهو ،نيملسملل ةحيصنلابو ،ةنايخلا

 دمغ ال نكتلو مكل ثحَستَو ل :ىلاعت هلوقل ءاهمما ىلع ءايبنإلا

 تورام عم نيمأ حصان مكل انأو ٩ :فارعألا ه () جحمتلا

 هيخأ ةحيصنب جان نم مك هنأل ،رابخألا اهلضفب تلصتاو راثآلا اهلضفب

 .نيملسملا نم دحأ ةحيصن يف ىشم شام لضفأو
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 نيدنو ،لايكملاو نازيملا رسخن الو طسقلاب نزولا ميقن ناب :هلل نيدنو

 ادبأ ادلخم ادلاخ ،ةرذ لاقثم ىلع ولو رارصإلا ىلع رانلا يف دولخلاب ،هلل

 .نيدلاولا ربو ناريجلاو ماحرألا ةلصب ه نيدنو .عاطقنا الو ةياغ ال

 .طسقلاب ىماتيلل مايقلاو

 ©قافنلاو بجعلاو ءايرلاو دسحلاو لغلا نم ةدئفألا ريهطتب هنل نيدنو

 ءاليخلاو ربكلاو مهل ةوادعلاو نيملسملاب نظلا ءوسو كشلاو كرشلاو

 .ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا دبعن لب ءانثلاو ةسائرلا بحو ءايندلا بحو

 ،قحلا هوجو نم جرحم مهل نكمأ ام نيملسملا يف نظلا نسجب هلل نيدنو

 كلذ هيلع ققحتو بولقلا هب لقثت امم لضف ميدق هل نمم دحأ نم رهظ نإف

 نإف لاقملا نيل و ةنسحلا ةظعوملاو ةحيصنلاب هءاج نيملسملا نم ققحت نم

 .هيلع لجعي الو عجور كلذ در نإو "هلل ا نم هيلعو انيلع ةنملاف كلذ لبق

 ىوآ وأ اثدح مالسإلا يف ثدحأ نم الإ اليمج اكرت كرت ربكتساو رصأ نإف

 هيلع راكنإلاو هنم كلذ رييغت نيملسملا ىلعف ،ةعدب مهيف ثدحأ وأ ،اثدحم

 .ةحيصنلا دعب كلذو ،لثتمي الو بنجتيل ماعلاو صاخلا يف هتعدب راهظإو

 منتغن الا اننيد نم نأل ©بجاو هللا نم قح نيملسملا ىلع ةحيصنلا نال
 .ةرذعملاو ةبوتلا درن الو ةرثعلا

 امو اهنم رهظ ام شحاوفلا عيمجو ةميمنلاو ةبيغلا كرتب هللا ىلإ نيدنو

 ةجحلا دعب ةيغابلا ةئفلا لاتقو ركنملا نع يهنلاو رمألاب هلل نيدنو نطب

 نأ الإ امهريغ الو لدنج الو مهسب يمرن ال ةمدقتلاو ،ةوعدلا راهظإو
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 بجي ذئنيحف ،مهمزل يذلا قحلا ءاطعإو عوجرلا نم اوعنتميو مهنم باصي

 حيرج ىلع مهف زيجن الو ،الايع مهل يبسن الو ،الام مهل منغن ال مهلاتق انيلع

 دنسم محل نكي مل ام ،هتعجرو هتبوأ نمؤت ايلوم اربدم مهل لتقن الو ،اًراث

 .نوعجري هيلإ مئاق

 خيشلاو لفطلاو ةأرملا لتق قحتسن الو ،هل ةوعد الو ةاغبلا دئاق لتقنو

 الف لفطلا امأو ،مهناودعو مهملظ ىلع مهنم ةاغبلا ناعأ نم الإ ينافلا

 ايضرم الإ دلبلا ىلع يلون الو ،هديب نيملسملا لتاقي نأ الإ ؤلاح ىلع لتقي

 نم اهنأل ةروشملا نم دب الو ،هتريصب وأ هملعب ىنغتسا نإو ،ايوق امزاح
 ةجح هل نوكيل نيملسملا راثآ يف دجوي ام ىلع لأس الإو ،ةمامإلا طئارش

 اجرخو اجرف ءيش لكل هنلا لعج دقو هللا نم قيفوتلا ءاجرو ءاجرو

 نمو بستحي ال ثيح نم هقزريو اجرخم هل لعجي هللا قتي نمو :هلوقل
 دقف ،هنلاب قثوو هلفاكو هيفاك هنلا نكي نمو هبسح وهف هللا ىلع لكوتي

 نيقيلا ناك نمو ،رومآلا رادم هيلع وهو ،نيقيلا نم ًرف نم الإ \هظح يتوأ

 هل ىبوط مث هل ىبوطف ©نيرادلا ةداعس هللا نم هل وجرنف هريمأ لقعلاو هنيرق

 .بآم نسحو

 نب كلام نب دشرم نب رصان انمامإ ةريسو ،نيلوأآلا انتمئأ ةريس هذهف

 هحورو ،هيلع هللا ةمحر يوزنلا مث يقاتسرلا يبرعيلا ناطلس نب برعلا يب

 زيزع ،هناطلس يوق ،هناكم ميرك ،هنأش ميظع ،هناوضرو هترفغمو هناحيرو

 ريثك ظيلغ الو ظفب سيل ميحر فوؤر نينمؤملاب ،هدوعس ةرتاوتم هدوجو
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 يف كلم وهو "نيكسملاو دبعلا عم يشمي نأ فكنتسي ال ،وغللا ليلق ركذلا

 ميظع نزحلا ليوط ،ردصلا عساو ،ءايحلا ريثك ،بلقلا فوؤر ،نيكسم يز

 ليلج ،ظيفلا مظاك 8رسلا متاك ،هللا نيمأ ،ءافولا ميرك نملا ليلق ءاجرلا

 .ءاجرلا ميظع ،ىدهلا جارس ©ىذألا ليلق بناجلا نيل ،ءاطعلا

 اسمتلم هللا دهعب ايفوم هللا رمأب امئاق اميرك ايفاص ادودو اميلح هارت

 اعشاخ ،تابيصملل امتاك ،تارثعلل ارفاغ \تاوهشلل اعطاق هبر ناوضر

 يقت ةنطفلا ليمج ،هلهأ نيب ابيرغ ،ءارقفلا بيبح ،ةمهلا فيرش ءابينم

 ريسيلا ركشيو ،هراقتفا ةدشل ريغصلا برقيو&هراقول ريبكلا مظعي ،ءايقتألا

 قلط ،ةبحاصملا دنع الهس ،هرارطضا ةيؤرل ريقفلا محريو هرارتغا ةلقل
 ظيغلا ءيطب سفنلا يخس ،مسبتلا رثك ،رظنملا بويه ،رطخلا ميظع هجولا

 الو بس يذب سيل ،مالملا ليلق ،قلخلا عساو ،مالكلا بيط ،لقعلا نيزر

 ايبن نوكي نأ داكو ،دوقح الو بوذك الو دوسح الو ةبيغ الو ةميمن

  

 .هل رفغو هللا همحر ،الوسرو

 راثآلا سردي ،ةرهاطلا هتينالع اهنع تاأبنأ هتريرسو ،ةرهاش هتريس

 مامإ هريسم ناك نم ظحلا نم مودعمب سيل ،رايخألا ءاملعلا لأسيو

 هللاب ملعلاو عرولاو تيصلاو عفرألا دجلا وذ ،نيدلا يف مهملاعو نيملسملا

 ،لامكلاو لضفلا يف ةياغلا وهو نيرخآلا ديسو نيعباتلا ةيقب ،همايأبو

 همحر دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم هللا دبع ابأ هرهد ميركو هرصع ديحو
 دوعسم نيدلا ين انتودق إمارحلاو لالحلا يف مهملاعو نامع لهأ يتفمو كهلا
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 ،ىضتراو ىفطصا نيذلا هناوخإ نم نيملسملا اياقبو ،هللا همحر ناضمر نب

 هل وهو ،هليكوو هديؤم ىلاعت هللاو ،نيمودعم ريغ نودوجوم هللا دمجب مهو

 .ريهظ كلذ دعب ةكئالملاو نينمؤملا حلاصو ظيفح

 نيذلا ،نيقتملا تاجرد نم انبرقي امل نيملسملا رشاعم مكايإو هللا انقفو
 نسحو نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نيئيبنلا نم مهيلع هللا معنأ

 نم اندنع كدي امم كلذو ،ردتقم كيلم دنع قدص دعقم يف اقيفر كئلوأ

 نيبو هنيب اميف حلصأ نم ،ليلق هنأل ،نيملاعلا بر هللاب ةقيلاو ،نيقيلا ةرثك

 الو ةعيب ىلع ربجي ال ميحر زب وه ذإ ،سانلا نيبو هنيب ام رش هللا هافك هللا

 الو ،نامزلا ميدقب بقاعي الو ،لالتغالاو نحإلاب سانلا ذخاي الو لاتق

  

 ريثك اوناك ثيحو اوناك امنيأ ،نينمؤملاب ميحر ،ناهربو ةجحب الإ ذخاي

 .هللا همحر لاؤسلا

 امو ،اهيناعم فرعو اهلمأتو اهيلإ رظنو ،ماركلا مكبتك هتلصو املف

 ةلقو داشرلا ليبسل رئاصبلا يوذ مدعو ،داهجلا يف بغارلا ةلق نم متوكش

 6الاجرو الاومآ رثكأو ةوق دشأ مه اوناك برغملا لهأو ،نيملعتملاو ءاملعلا

 دانعلا لهأ داهج ىلع ثحلاو لمعلاو ملعلا يف اهل ةياهن ال يتلا ةياغلا مهو

 نادلبلا يف يهتنن مهيأر ىلإو "يدتهن مهب ىجدلا حيباصمو ءايبنألا ةثرو

 مهركذب ألتماو ضرألا مهلاثمأب موقت ،نوفورعم ضرآلا يفو نوروهشم
 .ضرعلاو لوطلا
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 رتافدلا يف مهركذ الإ قبي ملو رايدلا مهنم ترفقا دقو اوحبصأف

 باودو ،اهموجنو ءامسلا ريطو ،اهماوهو ضرألا مهيلع يكبت ،راثآلاو

 لسريو ‘تامقنلا عفريو ،تاكربلا مهيلع لزني هللا نأل ،اهناتيحو رحبلا

 باود شيعتف ،عرمضلا هب ألميو عرزلا هب تبنيف اراردم مهيلع ءامسلا
 لك نم ادغر اهقزر اهيتأي ةنئمطم ةنمآ ،ةمئاسم ةدغار ،اهماوهو ضرألا

 .ناكم

 .مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنا ،نيملسملا رشاعم هنلا هناف

 عم هللاو هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مكف مكروهظ انب اودشو

 .انتوعد باجتساف ،متوكش ام هلا ىلإ انوكشو ،متنأك انلكف ،نيرباصلا

 شخي ملو 6ملاظملا كفو "لدعلا رهظأ ىضترم ةفيلخي دمأف ،انتفعض محرو

 هل ةربابجلا تعاطأو هتجرد عفرو هتملك هللا رهظأف ،مئال ةمول هللا يف

  

 اذه انل رتس يذلا ناحبسف ،ارسقو اعوط كولملا هل ترغصتساو ،ارغص

 هلل دمحلاو ،نيلاع نيبلاغ انحبصأف ،نيلوذخم انك نأ دعب ،نينرقم هل انك امو

 نيبيطا هلآو ،ميركلا يمألا يبلا هلوسر ىلع هللا ىلصو ،نيملاعلا بر

 .نيرهاطلا

 ايندلا ةايحلا امو ،نيدتهم مهليبسبو نيدتقم كئلوأب هنا دابع اونوكف

 ضرألا لمن نأ انتينو ،نوبلاغ هللاب هللا ءاش نإ نحنف ،رورغلا عاتم الإ
 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ديبعلا تاين عم هللاو ،الدع
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 انإ ءانب مكبولق نئمطتل الإ اننيد لوصأ ضعب نم ائيش مكل تبتك امو

 هللا باتكل اقفاوم هومتدجو امف ‘نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا ةلحن ىلع

 هوذخف هللا نم قحلا وهف ةمئألا نم نيحلاصلا نيملسملا عامجإو هلوسر ةنسو

 ناكم اودرو ،هوكرتاف ناطيشلا نمو ينم وهف افلاخم ناك امو ،هب اولمعاو

 ام طخ باوج اودروءالدعو اطسقو اقدص بذكلا ناكمو ،اقح لطابلا

 انسوفن كلذب بيطتل مكبهذم لوصأ نم ائيش انيلإ اوبسناو مكيلإ هب انبتك

 مكلو يل هثلا رفغتسأ انأو ،نيبملا قحلا ىلع مكايإو انأ ملعنو إمكسوفنو

 هنم قد امملمع الب لوق لكو ،للزلاو أطخلا عيمج نم ،نيملسملا عيمجلو

 رفغتسأ انأ ،يغارتفا ةعاس ىلإ تلمتحا موي نم دمعلاو أطخلا نم ،لجو

 يف هتبتك امب ذخؤي الو ،اهوركم هنلا دنع هئيس ناك ام لك نم ميظعلا هثلا

 مالسلاو اهلدع رصبأ نم الإ ،نيملسملا ىلع ضرعي ىتح الإ اذه يباتك

 مكرضح نم ىلع انل اوملستو ،هتاكربو هنلا ةمحرو نيملسملا رشاعم مكيلع

 مكمداخ نم ،نيدودعم ريغ نيدودحم ةوعدلا لهأ خياشم نم هيلع متردقو

 مامإ رمأب ،يوزنلا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ديعس ربكألا مكبحمو لقألا
 .هللا همحر كلام نب دشرم نب رصان نيملسملا

 نيذلا مهمدقمو مهلوأ نامع لهأ نم مه نيذلا ءاملعلا نع متلأس او

 خيشلاو ،هللا همحر دادم نب دمحأ نب رمع نب دمحم خيشلا افنآ امهانركذ

 فللا همحر ،يحنملا يلع نب دمحم خيشلاو ،هللا همحر ناضمر نب دوعسم

 اعلا ةجحلاب مئاقلا خيشلاو ،هللا همحر يولهبلا مشاه نب دوعسم خيشلاو
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 مهيلع نيذلاءالؤهف ،هللا همحر يقاتسرلا يلع نب ديعس نب سيمخ ةجحلاب
 دمحلاو ريثك نيملعتملا و ملعلا يف مهنود نم وءايلعلا ةجردلا لهاو ثرادملا

 .هدمح قح هلل

 نب فلخو ©فلخ نب دمحأ ،نيمظعملا نيلجألا نيخيشلا نع انلفغو

 يف بيغزتلا يف ىضرملا ةفيلخلا اهيأ كركذنو ،هللا امهمحر ،نييوكزألا دمحم

 لمأ هنإف مامإلا لوصول وأ ،داهجلا يف بغري نمم نامع ىلإ ،انيلإ لوصولا
 عطق نم مكيف انغلب دقف ،هقفوو هللا همصع لاحرلا دشت هلاثمألو ثكلذل

 ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هدمح قح هلل دمحلاو ،ةرخآلا رمأل الإ هسفن

 .")ميظعلا يلعلا هناب الإ ةوق الو لوح الو هقلخ

 لصاوتلا ىلع لدت ةبراغملاو نيينامعلا نيب ةلدابتملا تابطاخملا هذهو

 .رخآلا قيرفلا لاوحأ عبتتي ناك قيرف لك نأ ىلع لدت امك مهنيب فراعتلاو

 .هتفطاعو بهذملا ةدحو كلذ يف مهعمجت

 ةلود يف ثلاثلا مامإلا يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا رصع يفو

 نب رمع وه يبرغم ملاع نامع راز ا(ه٤٠١١ -٠٩٠١)ةيبرعيلا ةمامإلا

 رورسلا هلخدف سنوت نم ةبرج ةريزج نم ايركز نب دمحم نب ديعس
 ىدبأ هنأ ريغ عدبلا ةتامإو نسلا ءايحإو لدعلا روهظ نم ىأر امل جاهتبالاو

 مامإلا ىلإ بتكف "ملعلا رشن يف ريصقتلاو للخلا لوح ةميق تاظحالم

  

 ١ ج ،مولعلا هكاوف  8١ص ٢١٢.
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 صلخم بلق اهب شاج ةصلاخ ةجيصن نمضتت ةلاسر ناطلس نب برعلب
 :يه هذهو نامع لهأ ةماع و نيملسملا مامإلو هباتكلو هلوسرلو هلل

 لعجو كلاعفأ كنم لبقتو كلاوقأ ددسو كلاوحأ هلا حلصأ انالوم

 ىلاعت هللا نم امل ينإ :ريقفلا دبعلا انأ لوقأف ،كلآمو كعجرم ةداعسلا ىلإ

 لئامسو دكسم يف هلا دمحي تيأر ةكرابملا ةعقبلا هذه ىلإ لوصولاب يلع

 ةيضابأآلا ةريسلاو ةيعرشلا ماكحألا نم فيرشلا ماقملا اذه يفو ىوزن يفو
 دمحلا هلو ارورس هتدهاشمب آلتماو ردصلا هب حرشنا ام ةيدمحملا ننسلاو

 لكشلا ةنسح نأشلا ةبيجع اهتدجوف نامع لاوحأ تلمأتف ،هقيفوت ىلع

 ملعلاو ،ةليلق اهيف ملعلا سرادمو ركذلا سلاجم نأ ىوس فاصوألا ةلماك

 ناصقنو ©لامهإلاب صقنيو لامعتسالاب دادزي مكيلع ىفخي ال امك يديس

 كربخأو ؛هلاوز كشوي ناصقنلا ىلع ناك امو ؛ميظع نيدلا يف ررض ملعلا

 اذه اننامز يف ةوعدلا هذه لهأ نم ةبرج لهأ لاوحأ ضعبب ديسلا معن اي

 ىلع ديزي ام ملعلا سرادم نم مهعمو "مهلاح ءوسو مهتلقو مهفعض عم

 ةغللاو وحنلا ىلع رصتقا نم مهنم ؛هملع ردق ىلع ملعي لك نيرشعلا

 نايبلاو يناعملاو فرصلاو ةغللاو وحنلا يف رحبت نم مهنمو تانايدلا ملعو

 ةيعرشلا ضورفلاو باسحلاو هقفلاو نيدلا لوصأو ديحوتلاو قطنملاو

 مهو ،هريغو فاحزلا نم اهب قلعتي امو نازوألا ينعأ ةيرعشلا ضورعلاو

 .خياشملا خيش ىلع ءاثالثلا مويو دحألا موي لك يف نوعمتبجي مهتداع نم
 سلاجملا يف نوقليو هيلع نوأرقيف ةتس يبأ نب دمحأ نب ديز وبأ وهو
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 مهو ؛سابتلالا اهنع ليزيو باوصلا اهيف ىرحتيف ؛تالاؤسلاو تالكشلملا

 ؛هناصقنو ملعلا ساردنا ىلع ؛فساتلا ةياغ نوفساتي ةلاحلا هذه يف

 صقنيو ملعلا دايدزاب دادزي يمتسرلا يفينحلا يقيقحلا بهذملا نأ مهملعلو
 نامز يف برغملا ضرأب بهذملا اذه ناك دقو ؛هباهذب بهذيو هناصقنب

  

 ةوشحم ةرامع اهلك ديزأو رهشأ ةثالث ةريسم هللا مهمحر ةيمتسرلا ةمئألا

 تلاز املف ؛مهداتع قاطي الو مهددع ىصحي ال ءاملعلاو دابعلاو داهزلاب

 اونواهتو "رارشألا تيقبو رايخألا تبهذ هماربإ هنلا دارأ رمأل ةمامإلا مهنع

 مهبولق ىلع عبطف۔لهجلا مهبكرف ءايندلا ىلإ اولامو ميلعتلاو ملعلا يف
 بارسلا اوليختف ،ةلطابلا ججحلاب نوفلاخملا ءاملعلا مهتتأو ؛مهبونذ ببسب

 مهقيرط مهب اوكلسف "مهبولق ةمزا نم تنكمتو ةريصبلا سومطل ءام
 ذايعلاو مهرابدأ ىلع اودتراف قئاسو دئاق نيب دوذلا كلس امك ،ةلاضلا

 هللاب مصتعاو قيفوتلا هقاس نم الإ مهنم قبي مل ىتح ةبراقتم ةنمزأ يف هللاب

 لهأ ضعبو ،ةسوفن لهأ ضعب :ةثالثلا عاقبلا لهأ وهو ؛ملعلاب رتتساو

 اهب اوكلس لبق نم تلخ دق ىتلا هللا ةنس الإ سيل بعصم ونبو ةبرج

 .اوكسمتو
 هل رانأو قيفوتلاب هللا هديأ نيملسملا مامإل يغبنيف اذكه رمآلا ناك اذإف

 ديزملا هلدع للجما هتكلمم نوصح نم نصح لك يف لعجي نأو قيقحتلا ملاعم
 ةسيسخلا ةينافلا ايندلا يف مهدهزيو مهنيد رمأ سانلا ملعي املعم هلضف

 يف رظنلاب ىلاعت هللا ءاش نإ اذه رسيتيو ،ةسيفنلا ةيقابلا ةرخآلا يف مهبغريو



 [_رصضاإاصافنل__) -ل
 هنم ترهظ نإ ملعلا يف قوذو ةفرعم ىندأ ولو ةفرعمو رظن هل نم لاوحأ

 يف ةبغرلاو مهيلع ةقفشلاو هثنا دابعلو الوأ هسفنل ةحيصنلاب ريخلا بابسأ

 .نيدلا

 ميلعتلا ىدصتي ناب نيملسملا مامإ نم عاطلملا رمألا هجوتي ذتنيحف
 ةصلاخ هتين تناك نإ لق نإو ملعلا نم هعم ام رقحي الو يشعلاو ةادغلاب

 زع هلل اصلاخ ناك ثيح ،هلضفو ملعلا ةكربب ديفتسي ديفيو ديزيو ومني ناب

 ررصبتي الهاج وأ ركذتي ايسان وأ ظقيتي امئان وأ هبتني الفاغ لعل لجو

 موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأو اهنس نمل مالسإللا يف ةنسح ةنس نوكتو

 روجأ نم صقني الو ريغي ال نيدلا يف هناوعأو نيملسملا مامإ وهو ،ةمايقلا
 .ءيش نيملعتملا

 تنأو اذه لثم يف نواهتيو لفاغتي نأ كلثمل اشاحو هثلا هنلا مث هنلا هلا

  

 مزاولو هعورفو هنلا نيد لوصأ ملعلاو ؛هضرأ يف هتفيلخ هلضفو هللا قيفوتب

 لكلو ببس ءيش لكل نكلو ،هعورشو هلاثمأ ضورفملا هب رومأملا لدعلا

 دحأ دي ىلع هارجأ نيدلا يف هيضري رمأ راهظإ هنلا دارأ اذإو باتك لجأ

 وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ) هلضف ديزمل هصتخي نمم ،هقلخ نم

 قاقشلا يوذ باهذو قحلا ةملك ولعو لدعلا روهظك ( ميظعلا لضفلا

 ديعس نب سيمخ خيشلا موحرملا دي ىلع قافنلاو كرشلا ملاعم سامطناو

 تناو ،نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر نييضرلا نيمامإلاو يقاتسرلا يصقشلا
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 ايندلا ىلإ ليملا نم هب سانلا يلتبا ام ىرت دقو ،هللا دمحب ثلاثلا يضرلا

 .اهيلإ مهراقتفا ةدش عم ةرخآلا يف دهزلاو

 لصو يف بقاثلا حجارلا لقعلاو ةريصبلا نيعب رظنأ :يالومو يديس

 ةمحرو ةفأر مهيلع كفلختسا نيذلا هدابع نيبو هنيب لصوي نأ هب هثلا رمأ ام

 قب اهيف مئاق نم ىلاعت هللا ضرأ ولخت الو ،ىلاعت هللا ناوضرل ءاجرو مهب
 لاق امك }هقلخ ىلع ةجحلا وهو تاقوألا نم تقو لك يف هقلخ يف ملعو

 يف تلمأتو ترظن اذإ مراكملا دهج ايو ديسلا معن اي ( داه موق لكلو) هلا

 يف دوهجملا لذبب تممهو هيلإ كسفن تنأمطاو نأشلا بيجعلا رمألا اذه

 مظعاو لجأ هباوثف ،هباوثل ءاجرو هلل ابح هدعاوق دييشتو هدهاعم ديدبت

 نيمئاصلاو نيلصملاو نيطبارملاو نيدهاجملا باوث نم هيف ببستملاو ببسملل

 الضف كلذ لك ناكو هلك كلذ نم ضئارفلا الخ ام نيرمتعملاو نيجاحلاو

 ناوضر تيفغتبا معن :نيملسملا مامإ لوقك ينرست ةمالع كنم ينراف الفنو

 سمشلا هيلع تعلط امم يلإ بحأ ةقيرطلا هذه ءايحإ نإف ىلاعت هللا

  

 ذإ "نيملسملا نم هسفن حصان نم ىلإو هلوسرو هنلا ىلإ بحأو ‘تبرغو

 ةرذ نزت الو ةيدبألا ةداعسلا بناج يف ربتعي ال ةينافلا ايندلا ماطح عيمج

 دبعلا نم رس اذهو .ديهش رمضأو رهظأ ام ىلع هللاو يديب هتبتكو كهنم

 هناوضرو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو بيبحلا ىلوملا ىلإ بيرغلا
 نيكسمتم اوناك نإو ةبرج لهأ امأو ،ةنجلا لهأ سافنأ لسلست لسلستي



 [_ ضياف _) مم

 مهدقفل لكشم مهرمآو لحنم مهدقعو لتخم مهريبدتف مهدهج ملعلاب
 ."لضفلا لهأ هءانرقو لدعلا مامإلا

 :يبرجلا ملاعلا ةحيصن دروأ نأ دعب يملاسلا مامإلا لاقو

 ةحيصنلا نأ ليق دقو ؛رهام حصان مالك وهو يبرحلا رمع مالك ىهتنا

 زواجت مل ناسللا نم تجرخ نإو نانجلا يف تعقو نانجلا نم تجرخ اذإ

 ماقف ليجبتلاو لوبقلاب مامإلا اهاقلتو ؛ليمجلا رثآلا هتحيصن ترثاف ؛ناذآلا

 ةلمج عمجو ؛هكلامم يف ميلعتلاب رمأو ملعلا بلط ىلع ةيعرلا ثحو رمشو

 ناك هنأ ليقف ( نيربج ) وهو هءانب ددج يذلا نصحلا يف نيملعتملا نم

 ةمعطألا مل ىرحتي ناكو هسفنب مهرطعي ناكو هسفنب كلانه مهمدخي

 نصح يف يتلا ةسردملا هذه نم جرخ هنأ لاقيف ؛ءاكذلاو ماهفإلل ةيوقمل

 .'"٨«يارلاب ءاتفإ لهأو داهتجا لهأ املاع نوسمخ نيربج
 ىف ةلودلا اهتماقأ ةسردم لوأ ربتعت نيربج نصح ةسردم نأ ىلع

 .ينامعلا خيراتلا يف ةيموكح ةسردم لوأ اهنأ ىنعمب ‘نامُغ

 مكلذ ةحيصن ىلع ءانب هنكر دتشاو ه دوع يوقو ملعلا رشتنا اذكهو

 ىلع ءازجلا ريخ هللا هازجف ءايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع يبرجلا ملاعلا

 ناطلس نب برعلب نيملسملا مامإ اريخ هللا ىزجو ةحيصن نم همدق ام

 .ةيوقلاو ةعيرسلا هتباجتسا ىلع

  

 ٨١- ٨٤. ص ٢ ج ٧نايعألا ةفحت ،يملاسلا ١ر

 ٨٥. ص ٢ جح هسفن ردصملا ۔؛٢ر
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 يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا رصع يف يأ تقولا اذه سفن يفو
 رصان خيشلا ةسوفن لبجو ةبرج ةريزج راز ه٢٠١١ ةنس يف ديدحتلابو

 هلعلو ،(نيبلاطلا جهنم) باتك بحاص نبا يصقشلا ديعس نب سيمخ نب

 يملعلا رمتؤملا وأ ىقتلملا رضحو ىرئازجلاب ةيضابإلا نطاوم اضيأ راز

 وأ رمتؤملا كلذ ،ةسوفن لبجم (تولان) تولال ةيرق يف دقع يذلا يضابإلا
 ءاملع ةعبس ةبرج نم هرضحو لبجلا ءاملع نم ددع هرضح يذلا ىقتلمل

 :مه

  

 .ينورابلا ايركز مساقلا وبأ ١-

 .يروداجلا يحي نب ديعس _- ٢

 .نايب نب ملاس نب يلع ٣-

 .ينورابلا حلاص نب رمع ٤-

 .ينورابلا ركب يبأ نب يلع -۔٥

 .ىعصملا دمحم نب فسوي ٦-

 ينورابلا فسوي نب دمحم ٧-

 ةيضابإلا اههجاويو ةيضابإلا هجاوت ىتلا ةيوعدلا و ةيهقفلا اياضقلا نم

 دمحم مامإلا هنع لوقيو ،يناممعلا يصقشلا سيمخ نب رصان خيشلا ،كاذنآ

 نيميلاب فيلحتلا ةغيص ةبرج لهأل بتك يذلا وه هنإ شيفطا فسوي نبا

 نامُع لهاب دوصقملاو ‘ىوعدلل ركنملا اهب نوفلحي نامع لهأ ناك ىتلا



 [_ضاإلاطاشا ) م
 َرُه الإ ةلإ ان يذلا هللآو لق» :يه ةغيصلا كلتو ،مهتاضقو مهماكح

 باق باتكلا نّرَنُمَو باحسلا ئيشنُم ميحرلا نَمْحَرلا ردتقملا ُيزَعْلا
 وله ۔ را ۔

 رمَدُمَو ةَرياََجْلا ُمصاَق َراَمْغَلا رياو راثآلا يجام يباقعلا يدش بوتلا

  

 ريتقُم زيزع خأ ابذاك هيئساي َفَلَح نَم أي يزلا ءةَريساَكألاَو ةئارقلا
 يذ اتناَح 3 نإَو كلد وخ وأ امهرد ادكو ادك لجرلا ادهل ًئَلَع ام

 انربخي اذكه .")ةرخآلا باَدَعَو ايلا لاكَني ًنذناَحْلا م هللا ُمِقَتْنَي كلد

 ةمج دئاوف اهل ةبراغملاو ةقراشملا نيب تاءاقللاو ةلدابتملا تارايزلا نأ خيراتلا

 دحوتو كرصاوألا دشتو ةقالعلا يوقت كش الو يهو ،ةميظع تاكربو

 .رظنلا ةهجو برقتو ةملكلا

 ٣٥٤. ص ٢٣. ج ،لينلا حرش -)
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 نامع يف ديعسوبلا ةلود دهع ىلع لصاوتلا
 نب دمحأ مامإلا ذنم ةبراغملاو ،نامُع لهأ نيب ةوق دادزاو لصاوتلا رثك

 تابطاحم نيقيرفلا نيب تناكو ‘(اه )١١٦١- ١١٩٦ يديعسوبلا ديعس

 قيرع نب رماع نب دمحم ناميلس وبأ يضاقلا ملاعلا مهيلإ هجو دقف لئاسرو

 ةيرعش ةديصقو ةلاسر طقسم ىلع ديعس نب دمحأ مامإلا يضاق يلوعلملا
 :امهيف ءاج

 نيملاظلا ىلع الإ ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هنل دمحلا »

 ملسو ،نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو ينلا دمحم انديس ىلع مهللا لصو

 ةريزجلا لهأو بعصم ينب نأ ينغلب دقف دعب امأ .)نيعمجأ مهيلعو هيلع

 هيلع ناك يذلا نيدلا ىلع اوتبث برغملا نم ةسوفن ضرأ نم مهلاثمأو

 .مهلوأ نع ذخاي مهرخآ راصو اولدبي ملو ،اورّيغي ملو شوم هللا لوسر

 ررد مهل مظنأ و 'مالسلاب مهصخأ نأب كرحتو ،قوشلاب مهل يبلق قرف

 بابسأو ةلوصوم اننيب ةدوملا نوكتل اهلوقأ ةديصق يف مهل ينم ةبحم مالكلا

 ."ةلوصفم ةعوطقم رحبلا

 اركاذ ؤبهذملا ىلع مهتابث ىلع ىنثأو اهيف مهركذ دقف ةديصقلا امأ

 .ةيدقعلا هملاعمو بهذملا ئدابم ضعب اضيأ

  

 اذه اولقن نيذلا مهف م يبنلل اعبت مالسلاو ةالصلاب مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا ركذ هتيل هار
 .كلذ يف ىلوألا ةقلحلا مهو انيلإ نيدلا

 ٢ ص ٬ةبرج ةريزج بوقعي ني ملاس ١٩٥.
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 :يه ةديصقلاو

 لزانم نيقفشملا بولق يف مكل

 بعصم لمهأ اي بلقلا ضاير متلز
 اباس ةدوملا طخ مكيف انل

 ىضم يذلا فينحلا نيدلا ةبصع ايأ

 ىدا نم هيلع متنأ امب مكيلع

 هليبس ميوقلا نيدلا مكنيدف

 مه نيذلا نود سودرفلا ةنج مكل

 مكرايد لاح فيك يرعش تيلايف

 ابهذمو انيد نويضابإلا نحنف
 ىدملاو ةنايدلاب ىنمتي مكف

 الوقم لاق نإو مكيف اوعمست الف

 ةلاقم باوص هنم نبي مل نإ

 الطاب يضابإلا نيدلا ىدع دق امف

 اولوقتو اوفرخز ام اوفرخز ولف
 مه ةرات مهايند اودلق دقل

 ةيالو نم اننيد يف محل سيلف

 ةحيحص لوسرلا تاعافش اولاقو

  
 ) يضابألا لصاونلا |

 لاوأ رامع مكاركذب نهو
 لزانملا كلتو متنأ متكرويف

 لئاوآلا هيلع اموي تفلس امك

 لدابعلا مث هثلا لوسر هيلع

 لفاحجلا لاتقلاب مكتمواق ولو

 لئام جوعأ لوذرملا مهنيدو

 اولداجو اودص هللا يف اوحصوتن اذإ

 لج اوملا اهيدي اهنع تدعب دقو
 لئاضفو بصنم اناوسل امو

 لفاغ دشرلا نع واغ هنكلو

 ل لئاوو رشبو ركب هقدصو
 للاوأآلا ماركلا لاق ام ئطاوي

 )رخاد رانلا يف وهف هنع دص نمو

 لطاب كلذ ركذلا عئطاوي مل امف

 لئاسم مهنم كفإلاب ترهظ ولو

 لزان وه ام نيدلا يف اوفلاخ اذإ

 لتاق وه ول نايصعلاب تام نمل

 فراعتلاو فرعتلا نم رذع الف نآلا امأ ضعبلا اهضعب نم فقت بهاذملاو قرفلا عيمج تناك اذكه »١,

 الإ بهاذملاو قرفلا عابتأ نيب لصح يذلا بيرقتلاو براقتلل ارظن ايمالسإ رخآلاب فارتعالاو

 .يئاصقإلا هفقوم ىلع ارصم لازي ال يذلا ضعبلا
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 ىصع نم رانلا ىلع دلخي مل كلذك
 ىرماب فرخزت تالاقم كلتف

 ةبوت ريغ نم نيصاعلل وفع الف

 هقلخب اقلخ نمحرلا اوهبش دقو

 مهنويع هارت اموي مهلوقو

 محص وذغلاو ولغ كاذف

 مهلوقو اروج ناكرألا اومسق دقو

 مكل الف مارحلا تيبلا ةبعكلا نم

 مكلاقم باتكلا يف ال مهل لوقن

 تدب ىتم نيحلاصلا نامز يف الو

 هليبس قيتعلا تيبلا مكل الف
 مكلاقم نع مكناهرب انل اوتاهف

 يذلاب نزوت لامعألا مهلوقو

 هماقو ارهش ماص نم مهف لوقن

 ىرت امو بولقلا يونت ام نزو مكو

 هكذمهوالتق رابجلا هده نمو

 هيك نيذ يف ردهلا ظفل ناك دقو

 افئاخ فجري رابجلا نم تابف

 توافت رومألا يف اذه نيب لهف

 رصاق ردقلا يف نزولا ليقث نم مكو

 ةلق رده ىرقلا ناك اذإ فيكف

71 
 لداع قحلا ىده نع ارصم تامو

 ل لالد اهيلع اهيلهأل سيلو

 ل خاد وه نم رانلا نم رف الو

 لماجتلا لوهجلاب يرزي كلذك

 للاوفلا تاقبوملاب مهتباصإ

 للئاوو عيبرلا لاق دق كلذك

 لئاسرلا دوت اهيف انتاماقم

 لماع هيف مكل ال متناو اناوس

 لوانألا كلت هللا ىن نع الو

 لذارا متنأو اذ ف مكعئادب

 للناق لاق نإو كلمي ملف حابم

 للئازو مامغ لصأ الب لوقو

 لماعو دومع لب ناتمك هل

 لماك حص هل لطر مك نزولا نم

 لداجي نم اي عمسلاو ىرولا نويع

 لتاقي نبلطي ال لتقب ريقح
 لتاق نيذ نم هلتقي ملو داوس

 لساكتيال روقحملا هده نمو

 ل لام اذهل اذه الف نوبو

 لئاط ردقلا يف نزولا فيفخ برو

 لجاومهلا هتشطعأ نم ىلع دشو
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 ةردق كل حجار اذه نزولا يفف

 مكدنع توافتلا اذه يف نزولا امف

 اندنع هلل طسقلا ريغ نزولا امف

 رذاون هارت امسج نكي ل امو

 يذلاب نزوت لامعألا اهنكلو

 هنزو لقبلاك ناسنإلا لمع الو

 م ام ءوس مهءاوهأ مهفلكت

 مهبولق غازأ اوغاز مه املف

 بقاوع ميقتسملا ريغل سيلف
 ا نديعس وجني لامعألا ةمتاخ

 ةريغص لك رارصإلاب ربكتو

 : ذم رانلا يف رارصإلاب دلخيو

 لقي نمو نيحلاصلا داقتعا اذهف

 ةبرجو اسوفن تلح ةبصع ايف
 ءانثلاو دجملاو دمحلا ءاول مكيلع

 ةت ائم هللا مالس مكيلع

 ةلئامو فلأ دعب نم اهخيراتو

 يلي يذلا عيبرلا رهش يفو انينس
 مشاه لآ نم قلخلا ريخ ةرجهب

  

  

 [_يضنيلاطاونا )
 لهاج رغلا يف دجملا نود هللا عم

 لداعي كاذل نازيم ىلع

 لداع وه يذلا ملعلاب ري
 لخاد لطرلاو نملا هيلع سيلف

 لطابو قح ءايشألل زي
 لقان ةلاقبلا نازيل سيلو

 لماوح مهالت مل تناك تيل ايف

 لئاق وه امك اموي ىرولا هلإ
 ل لاق هللا وه مهنع اذإ ىجرت

 لماع وه يذلاب يقش ىقشيو
 للالجلا نيرفغتسملا نع ىحمتو
 للئاز كاذ نع سيل رذ لاقثمب

 لضاعملا وهف نيدلا يف مهل افالخ

 لضافألا معنو يكازلا انبعصمو

 لصاوملا تامركملاب مكلصاوي
 ل لئامشلا روبدلا حير تبقاع امب

 لماوك نامث اهولتي نيتسو
 لئاست هنع تئج ام اذإ ىدامج

 لباو لهنأ ام هللا ةالص هيلع
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 ينورابلا رمع نب مساقلا يبأ نب ىسيع ملاعلا خيشلا هباجأ دقو

 ءاملعلاو ملعلاب ةرماعلا ةبرج ةريزج ءاملع هناوخإ نع ةباين ،يبرجلا

 :مهتلاسر وأ هتلاسر هذهو بازيم يداو ءاملعو ةسوفن لبج ءاملعو

 مالكلاب ةهفاشملا ماقم ةمئاق ناسنإلل ةباتكلا لعج يذلا ه دمحلا »

 نانلا نم لضف كلذ ،ناطوألا تدعابت ولو نادبألاب ةاقالملا ردعت دنع

 مُّمعو هلضف ضحمب معنأو ،ملعي مل ام ناسنإلا ملعف ،انمّلعو انمهلا يذلا

 هملعو "ناسللا هل رسو همعن لجب همركأو هقلخ نم ريثك ىلع هلضف

 ةيلوقلا ضئارفلاب هفلك اهببسبف ،ةيلقعلا ةزيرغلاب فرش امدعب ،نآرقلا
 ءاوه هلقع بلغ نمو ،العو امس هاوه هلقع بلغ نم راص ىتح هةّيلعفلاو

 ءاش نم قوف ،ممألا نم نيدحلملا لوق نع العو لجف ،ىڵدتف ىوه
 .ةحلاطلا هلاعفأب ءاش نم هلدعب لذخو ةحلاصلا لاعفألاب مايقلا ىلإ هتردقب

 لولعملاو ةلعلا نعو دلوو ةبحاصو دضو دن نع هنت هلإ نم هناحبسف

 ولتي مهسفنأ نم الوسر مهيف ثعب مث "،لعفلاو لوقلا يف كيرش نعو

 يفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزيو هتايآ مهيلع

 ديؤملا ملق طخ الو بتك ةسارد قبس ريغ نم ملظلا حابصم ،نيبم لالض

 ءةدحاجلا ةرفكلا ىلع اهب هللا هرهظأ ،ةرهابلا تايآلاو ةعطاقلا نيهاربلاب

 ةمحر قداصلا ناسللاو قطانلا باتكلاب هدمأو ،ةرفانتملا ةدحلملا نم مهريغو

 بولقلا مض نم امهب عبشاف ،نيقئملل ىركذو ةظعومو نينمؤملل ىرشبو
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 هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هنلا ىلص ،اليقص امهب قحلا فيس راصو ءاليلغ

 :دعبو نيملاعلا بر هنل دمحلاو ،نيدلا موي ىلإ ناسحإب هل نيعبتملا

 لضفلا يوذ ماركلا "ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا ليزجب صخاف
 ةرونملا ڵنايبلا صيلختل مهرودص ةحرشنملا إماعنإلاو لدعلاو ناسحإلاو

 ررد جاردإبو ،ماهفإلا ةنيزو كاردإلا ةيلب نيفرشملا ،نايبتلا عماولب مهبولق

 انتداقو انتداس مهب ينعأ ماظتنالا طرش ىلع ظافلألا رهاوج يف يناعملا

 طارصلاو ميوقلا نيدلا يوذ ،نامُع لهأ نم اقح انناوخإو انخياشمو

 مهروطس ريرحتب تدهش نيذلا رايخآلا ينيب رايخألا ءاملعلا ،ميقتسملا

 مهنأ ىلع عامجإلا ةملك تماقو .رباحملا مالقأ مهقيقحتب تضقو كرتافدلا

 مهنأ ىلع مانآلا ةملك تكحو ،سانلا نم لمعو ملعب ركذي نم ماتخ

 ةنسلاو باتكلا ىضتقمب نيلماعلا نيرابلا سايقلا ىلع صنلا مدقت نومدقم

 رابكتسا الو ءاير ريغ نم لمعلا هل نيصلخملاو ،راهنلا فارطأو ليللا ءانآ

 نم عم نييلع ىلعأ يف مهايإو هللا اننكسأ بابلألا اولوأ مه كتلواف

 نرثكيل " :يكي لوسرلا مهيف لاق ذإ ،اماعنإو ادروم ضوحلاب ىلوملا مهصخ

 اَهْلجا ام ةماركو اهمظعأ ام ةراشب نم اه ايف نامع لهأ نم يضوح داور

 صخاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ حيرصلا ديفت ةيانك اهفطلأو

 ئدزألا دمحم نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ ناطلسلا انتودقو انمامإ مالسلاب

 ىلعأ يف لعجو همايأ هللا دعسأ )١١٦١-١١٩٦(، ديعسوب لآ ينامثلا

 .هاداع نم ىلع هرصنو ،هودع لألاب تبكو ،هماقم نييلع
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 فيرشلا مكبانجب نولي نم ىلعو .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 ملاعلا ماركإلاو ةيحتلاو مالسلاب صخأو اذه ،ناوخإللاو لضفلا يلوأ نم
 .اهانيقلت يتلا ةديصقلا مظان دشار نب رماع نب دمحم حيشلا ةمالعلا

 كاذ امو ©بيجعلا مالكلا مهعامسب بيبح لك نيع نم عومدلا ترثانتف

 اهانلسارتو دي ىلإ دي نم اهانيداهتف ،انناوخإل انم ةبحمو اقّوشتو افغش الإ

 نحن اهف راربألا رايخألا انفالسأ عابئاو كسمتلاب انمح دقو ،دلب ىلإ دلب نم
 انريبكف ،ريغم الو لدبم الف مكفالسأو انفالسأ هيلع ام ىلع انلك انتوخإ اي

 ةيدوبعلاو ةينابرلا ةديقعلا نم هنوملعت ام ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم انريغصو

 .ةيدمحملا ىغلا

 اشاب دمحأ مايأ يف ١١٥٦. ماع يف ثداوحلا ضعب تثدح دقو اذه

 مانت ال نأو ،نافكألا ىلإ نادبألا دروي داك اعيضف ارمأ ناكو سلبارط

 كلذو "نآرقلا نم ربصلا ةيآب كسمئلاو ،ناندع دلوب يساتلا الول ،نانيعلا

 دمحم نب فسوي مالعألا ملع انخيش فلأ نأ ىلإ انتوعد لهأ ةداهش مهرب

 مهبتك نم مهيلع درلاو انتاداقتعا ضعب ىلع لمتشت ةلاسر غ يبعصملا

 الو هب نوبيجي اباوج اودجي ملو مهمحفاف ،اوثدحأ ام ىلع مهلئاوأ ةلدأو

 مهخايشأ لوقو مهبتك نم مهيلع ةر امنإو "نيملاعلا بر هل دمحلاو كاليلد

 ةداهشو ،هريغ فيسب هلتق نم مظعأ هسفن فيسب ءرملا لتق نآل ،مهتداقو

 .نيلدع ةداهش نم مظعأ هسفن ىلع ءرملا

  
 



 [_ يضابإلا لصاولا ) ح
 ضعبب ةنتف تعقو دقو ،اهيف انل خيش ال يتلا سلبارطب عقو ام اذهو

 نم تامو نينس ينامث تمادو بارعألا ءالؤه ضعب نم ةسوفن نادلب
 قيرف ،ناقيرف بارعألا ءالؤهو .اهيف لضافألا ضعب تامو ثريثك قلخلا

 هب لوطي كلذ ببسو ءايندلا ءازج يف اعمط مهعم لتاقي قيرفو مهيف لتاقي

 .باتكلا

 ناوخإلا ةلمج نمو هنم ماركإلاو ةيحتلاو مالسلا مكؤرقي اهبتاكو اذه

 :مهنمف هلاحب بئاغلاو هناسلب دهاشلا

 هوخأو ينورابلا رمع نب مساقلا وبأ خيشلا اندلاو يقنلا لدعلا -

  

 .حلاص خيشلا

 خيشلا هوخأو ينورابلا ناميلس خيشلا نبا دمحم خيشلا سردملاو -
 .دمحأ

 دمحم نب فسوي خيشلا انتودقو انخيش لضفألا دهازلا ئلولاو -

 يتنهم خيشلا لجآلا عرولاو ،دمحم سردملا خيشلا هونبو يبعصملا

 .يلع خيشلا لجألا مركملاو

 خيشلا لضافلا هوخاو ينورابلا دمحم نب سنوي خيشلا لضافلاو -
 .ينورابلا بويأ نب زيزعلا دبع خبشلا هنباو بوا

 .ينايغدّصلا ديز يبأ نب دمحم نب فسوي لضافلا خيشلاو -

 خيشلا هوخاو يواجلا هللا دبع موحرملا نب ديعس سردملا خيشلاو -
 .يلع
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 ميهاربإ نب حلاص خيشلا هوخأو ينورابلا ميهاربإ نب ىسيع خيشلاو -

 .ينورابلا بويا نب مساقلا وبأ هرهصو ينورابلا

 .ناميلس خيشلا هنباو يوداجلا دمحأ نب رمع خيشلاو -

 .يخامئشلا ليعامسإ نب دمحأ خيشلاو -

 .يخامشلا رمع نب مساق خيشلاو -

 .يخامشلا يحي نب ديعس خشلاو -

 .يميجآلا ديدح نب قوزرم نب يلع خيشلاو -

 يلألقلا مساق نب يحي خيشلاو -
 .ينثملا مساق خيشلاو -

 .يركنؤلا ديعس خيشلاو -

 .يلألقلا لوغلا ناضمر خيشلاو -

 .يلاطيجلا ديدح نب ناميلس نب يلع خيشلاو -

 .ميهاربإ خيشلا هنباو يتريمدنتلا ميهاربإ نب دمحأ خيشلاو -

 .يتريمدنتلا ىسيع نب بويأ خيشلاو -

 .يخامشلا دمحأ نب هنلا دبع خيشلاو -

 .ينورابلا يلع نب رمع جاحلا خيشلا لضافلا عرولاو -

 .ينورابلا ميهاربإ نب دمحم خيشلاو -

 .يوطاسفلا نمحرلا دبع نب دمحم خيشلاو -

  



 [_رضاإاصانل _) -ل

 نم اثيدحو اميدق ميوقلا نيدلاب نيكسمتملا ةبراغملا مكناوخإ ةفاكو

 يناوخإ متنأو اذه ،امومعو اصوصخ بعصم ينبو ةريزجلا لهأو ةسوفن
 هللا هظفح ناطلسلا مسابو مكئايلوأو مكخئاشمو مكئامساأب انوفرع

 بابسأو ةلوصوم ةبحملاو ةدوملا بابسأ نوكتل مكلاوحأ عيمجب انوفرعو
 اولفغت نأ مكايإو مكنمو انم فالسألا ةداع تناك امك ،ةعوطقم ةرجملا

 انئأل ،هومترسي املك ةفيرظلا مكتاباطخو ةفيرشلا مكتابتاكم لاسرإ نع
 مظن - مئاعدلا حرش - لاسرإب انيلع اونمو ،مكيلإ قايتشالا ةياغ نوقاتشم

 ادوجوم ناك نإ هللا همحر فاّصو نبا حرش ريغ هللا همحر رظنلا نبا

 .ارخأتم

  

 نيعادلا ناوخإلا ةلمج نمو مكيلإ اهبتاك نم ايناث مكيلع مالسلاو اذه

 يف ةدابع لك رثإ كلذ مكل بلاطلا "ناوأ لك يف حالصلاو قيفوتلاب مكل
 يضابإلا 5،ابسن ينورابلا رمع نب مساقلا يبأ نبا ىسيع مكوخأ 5نامز لك

 لمعلل مكايإو هنلا انقفو انكسمو اراد يبرجلا ءانطو يسوفنلا ،ابهذم

 هللا ىلصو ،نيقيدّصلاو نيثيبنلا عم نييلع ىلعأ يف مكايإو انعمجو حلاصلا

 .)نيملاعلا بر هلل دمحلا نإ اناوعد رخآو نيئيبنلا متاخ دمحم انديس ىلع

 ملعلا ةبلط ضعب ءيجم يبراغملا ينامعلا لصاوتلا مهأ نم ناك امك

 خيشلا :امهو ،مهنم نيصخش ةلوادتملا ةياورلا ركذتو ،نامُغ يف ةساردلل

 )١ ص ةبرج ةريزج خيرات ٩.
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 نب دمحم ريهشلا ريبكلا ةمالعلا مامإلا وخأ ،شيفطا فسوي نب ميهاربإ

 خيشلا هج وهو ،ةريهشلاو ةريثكلا تافلؤملا بحاص شيفطا فسوي

 وه امهنم يناثلا صخشلاو ،شّيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ ققحملا ةمالعلا

 .رئازجلاب بازيم يداو نم امهو رابزأ سيردإ نب دمحم

 نأ هللا هاقبأ نامُع ةنطلسل ماعلا ىتفملا يليلخلا ةمالعلا انخيش ىريو

 )١١٣٧- يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبآ مامإل ا نمز يف ناك مهئيجم

 دعبي ذإ ٥6هدنع اوسرد مهنأ اجتنتسم ةيلاع ةيملع ةماق وه يذلا (اه١ ٦

  

 ف ينيدلاو يملعلا عجرملا وهو ةساردلل هريغ دنع اوبهذيو هوكرتي نأ

 .كاذنآ نامع

 نب يلع برغملا دالب تراز ىتلا ةينامعلا تايصخشلا مهأ نم نأ امك

 يتلا يمتسرلا باهولا دبع نب حلفأ مامإلا ةديصق ريطشتب ماق يذلا دمحأ

 .هبلط ىلع ثحلاو ملعلا لضف يف يه

 َقَراَم ا هنم هل اهظفحو مظنلا ىلع رادتقا اد ءابدألا نم هف َناَكَو

 ةعماَجْلا ةذمالتلا نيب ةَروُهْشَمْلا ةَموُظْنَمْل كلت قئارلا هرغيش نمق َباطَو

 دادمب بتك نأ اهَل حي لب ،اتيغالاَو ظفحلاي ةَريِدَج يه حئاصنو مكحي

 مليذاي , ءانغا اد ناَك نَم لك اَهَلَعْجَ ناو .نيجلا ه تاَحَفَص ىّلَع ربتلا

 بةَهُم حبصي ىتح هتاظوُفْحَم رَرُد نيو يداوف تانوكم ني هي , لَمَعْلاَو
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 ذَقَو اَةَعفاَئلا مولعلاو ةيلاَعْلا بادآلا نيساَحَمي ايَلَحَتُم .قلحلاو قالخآلا

 خيشلا ُهاَمُمْلا ةَمًالَعْلا ُاماَكلا ُثبيِآلا ريهشلا ةَلاَحَرلا كلد امريطننتر ين م

 هتَحاَيِس ءانثأ يف قرشلا ةّيِضاَبإ ءاَمَلُع نم (١)ليناَمْعْلا دَمْحَأ نب ع

 دِهاَشَم َراَر اًمَل ةَرْجهْلا نم شع هع شاملا نرقلا طساوأ يف ةيقيرفإلا ةراقلاب

 عم ةيعرشلا يهانملا يف روهتلا نم كاد ذإ هلهأ هبَلَع ام ىأَرَو ةسوفن لبج

 نادوُسلا ىلإ ةُج ةجوت كانه نمَو ريسلا ملاعم ساَمِطاَو . دجاَسَمْلا باَرَخ

 ني ةَرَرَح اَمَو ،ودِئاَصَقَو راعشل عِماَجْلا هئاويد هنم َقَرَس كلد هقي هقيرط يفو

 كنتَو للا ةَمحَر ىفو كياَتُهَو ِهيَلَع ت ديزم ال اًمَغ كلدي ما لخو

 نَم َمِحَرَو لْصآلا د بحاص هن عيدبلا اًَمريِطْشت َعَم عم ةقئاَرلا ةَموُظْنَمْلا رصن

 .لثملاي ُهاداَح

  

 رم مو ه م

 ءاملقلاو ملعلا لضف الضف

 لسو ؤ هلآو دمحم اتريس رّيَس ىّلَع ىّلَصَو ميجلا نمحرلا ه هلل مشب

 0ااتذق ميلا سومشي مُهَلَيَلَو ارائآملينا لمأل ىقبأمليلا

 ارامكبأو ا¡]حوُر مَهَص اًحشأ يري ذَقَو نامزل ا َلوُط مُهُرَكِذ هب ايحي

 .(َنوقزَم) .٦٩٣ص ٢ ج 6يرشمْلا مسق و !ةيضابإلا مالغ م مَحْغُم : :رظنا )١)

 ٢٦. ٠ص عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ينورابلا ناميلسل ةيضابإلا كولمو ةمئأ يف ةيضايرلا راهزألا )٢(
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 عو وذو مل وذ تامم ذاو يَح

 اوَصَمَو مَهَصاَحشَأ ثرتَعاجتأ أ

 ة َمَقنَمَو لرهجَج لَعةاَتَح وذو

 ؛زدميوُطيفمتمَع4تاتع
 نأي مليلا لهأ ةبض

 مك نابو ارط وب ينامألا اولات

 ةمْرَكَم مليلايىقَك ملع ُململا

 طيحم نيدلارومتأي لاجم مك
 اقرت يمرأ ومشا ةنع مليلا
 بتذ نم مليلا روئْنَع ىَتقْللاَم
 ةترنتزاتنإللمليلا فرتب

 ةبترم لك نَعالَع رق منلا
 ةحأالوزضَتةترئملنيلا

 نَمَو لوقُعْلا روَع بمو ارييَع لسف

 ةبطاق لاغلا لَع لضت منينل
 هب ثيدحلا ٍصَتذَق جلا ُهلضَتَو

 تلب تابمل بيط وقي
. , 

 ٥ هم 77 ٥ و ٥ ٠

 الذتبمم دملاب ىجدلا تيبب نمو

١١١ | 

 ارامماَم راربألا جهتنُم داك نإ
  

 مح .م م

 اراَطؤأ لاد نم ۔ىَمَق دْبَع تام ام

 اراَع مألاتارنأ لا الو

 اَراَصغأ رسل ايف ىوك ذَق ِتْيَمَك

 اراونأيقانآلا نم قفأ لك يف

 اَراًَضُحَو اباي سانلا لَع لضت

 اراَتخااَممْلِمْلاَق اربح ذري نَمَو

 ارابذإ لهجلاي ىك لهج لهجلاو
 اراعطأ مليلاي_ييتخيذ هزم
 اَراَع هب ْمِظغأ همشا دنع لهجلاو

 ارثأبذَعْلاةاتَج نم يتو
 اراةفأذاسنإللمليلا عتري

 ارا]حةتود لفَع لكل يصحت

 اراف ذلا ال يذ سانلا يف

 اراصنأوئلا نيدي ؛روَتَداَك

 ارابخأ ويف اَتنوَر ءينلا نَع
 اراي نآمظلا ةروت ةبغرب

 اراطخأهئلا ةنع مَظغأ مليلا يف



 اد هتحت هتلةتش دباع ني

 ول طق ميلا لضت ًالضق اتام

 ىلَعَنيلاطلاةاتيًاإَللَقَو

 ىلَع يدن نيح ةنم جضنلا رت ذإ
 نكت نيمرحلا ءادهشلا ملف

 ةلامنآلاغَع مليلا يودت لضق
 اةمكةايألاةوثرت خملاو
 اومدَعال شزَعْلا برل ةالو ممق

 ك نيبملا لضقلا يود نم مير ميأ
 ْمُمَو لوقعلا اولوأ مهلضَق يف باتزا ام

  

 هبوتإلازييييياتلا
 ةلحار قوق الخخَر ميلا لإ ذذشا

 يقرأ لَع ارهد زبطضاَو ىرَكْلا صاق

 اًقىيتغم قاسلا جد لَع زبضاو

 ةاَوُفْلا يفشيامم دهجلا نم لدبا
 مهلاحر يفل اج٦ر روزَت ىَتَح

 ذيحت ناولا َلوُط مهترايز . ماو

 [ يضابإلارصاتلا )

 اراَطنق رتتلا زونك نم قنمَو

 اراهشأ ليللا ىحوأو راهنلا ماص
 اراحشأو الاَصآ ويف مهيماََد

 اراَطشأ ساَضزِقْلا لَعَو مهياَيث

 ارامكبأ نيملا زوح يذلا ةَنَج يف

 اويأ ميلا لمأب مرمأَت لضت
 ارام نمم ٌباَتْزَيَال مليلا بت اَرَم

 ارابخأَواَميِداَحَااَتْنَوَر مهيف

 اراَونأ ضزألا تايلظم اسك وي

 اراَص مدنأ يفؤةوجنلا ثزإ
 اراَح ىهنلا هيفامو مولعلا نم

 راهظإ يضملا ًيِفَع يرهظ
 اريس ميعنلا بلط لإ نَكَو
 اَراَقشسأأ تاقلا يفمليلا لإ لمو

 اَراَقْفأَو اناطيغ ضزألا َنِم غطفاَو

 اراَطفأَواتارخا ضزألا ةياَهَم

 ارات مهرات نم زسيتقاو مك ناَع
 ااو مليلا لمأب مرْكأَق الضت
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 ه , ف ه

 _ سبتقم ملل ٢ هنم تنأ ئ نحب فطل او

 ٤ م م

 ايقن بلقلا ظييَعاظَق ناكول
 ...ث .
 هت 1 هنم م جرحت شم ٨ فطللاف

 ةت نيدياولا رت كيلَقي لعجاو

 ًجرَح ةَمْغَجاَر ذإ مليلا يذ رذَصَق

 هَقكاقَتز دجت نأ كحاتج ضفخاو
 . و ٠

 هل طاتَنلا تاَعاَص رِطاَوَح ذُضزاَو

 اوشلا يفن يخاو عزلا رفاَعَو
 ةّنلاَطث ملع نَع فشكلا نييخأو
 ابلط :ت لآالنمتالوويتَع مدو

 اجئزخت فخ صلل اكماَج نكتلو
 لعش ىف ف ميتلا ي بلط نَع تنأو

 ةتروت ة نألا م مغن ز ةَليِضَقْلا مف

 ىنِغَوَُو ءزملا زوتُك زنع ملاو
 ْمَهُفلأَت ساتلار رئَحب َتئَمح نإو

 د فتييزخأ ا باَحِطضا َتذَجَو ذَقَل

 هب ب ضورقلا ىصق ةث امم ملعلا رم بلطاف

 اهترهش خاتؤأ ن نمسفنلارمَطَو

 اراَج وَلَو ارب

 راَرنإكنم موي لك هلذنَج

 ارات ٌمَيْلل ىَرَت يلللا نو

 اربص لاَص ذ هتلوَصل نكو
 اراق ايج ذخاو ةنم اضرلا عار

 اراوطأ قذحلا امم ةئلا ىَرَبذَقَق

 ازازذمةنماباحس نرِطْمتَسَو

 اراركت ِلْوَقْلا ضغَبل

 اَراَصْأَو امأ سحب ثسهئاو

 اراهجأَو اري ةتسارد مَرلاَو

 اراَقؤَأ راقشألاب تيباوتلا الت

 اراَقشأ ريملا َنَب لمحت ريملاك

 ارابةتودزنَو رخذ لكف

 ارائآ تنسحأ ذإ مويلا كييفتل

 اراتؤأو ىتنم مُهَلِضاَقأ قلت

 اَراَيخأَو ارارنأ ململاب تفي

  

 ر اًقفشُم هب نَكَو

 هبل َتذَرأ اد هل

 7 ك 2 1 ُ < 74 ., .ص

 اَر اون بلقل ١ ف المع هب فردزاو

 رو 7 ٠ ٠ 4 ٠ ر ٥ , ۔

 اَراَتْعَو ارطضم كيليب لَمغاَو



 ص .ر ,2 . ۔ ٠ 7 .ث؟ , ۔
 اهتدمو ايندلا ف تشع امم هبلط او

  

 مةَتذتَي موتل ارن ةلَعاَو

 ةرمف 4نَتتالوئي هلمجو

 الَمَع نشت رابج لك نَع ةنسو
 د يتفف ريمع ءارش لكلا

 هب ضوجتايفزوَطاَتَعذَقَ
 كداَيلا قاوشأ مليلايداطضت

 ك رصيقلل جار تالاحلا ىقلي

 اتم ضزأآلا تاَوَلَق يفاك وت
 ابَمَد اهفارطأ نم صقزآلا ىرت وَلَو

 عوش فرذاو ىقنلا ريَو ز جاَو

 الت ؤودّصلا يفخت ام مَلْعَي لالؤَم
 لق فوؤرلا يقابلا كبَرْنَع تذح
 ةلاشت تلئامتادإنهاتتالو

 ذقلمماتألا ةاتفب نهاتتألو

 ةركاذش نماظَح كييشتل لجاو

 هبعوشحلاولجت سيجت لإ ليق

 [_ضاإاطصاا _)

 اراوْغم بيغغزتلاو كمزع نكو
 اراًنلا ةروث الأ رضزَعْلا فقزمل

 اراَرَج ربكلا ليل ماتآل اَنْيَي

 اراَصخأَوارذبوبئارتالَو

 ارادو ابوش ةتيطب ثتاك

 ارازؤوأروامماتآ دتمت و

 اراَعْلا تَراَتخاَو ةقِالَح ثءاس

 اراَتْطأ زاجنا صقم ةاطضت
 ارايد الاد ني ْميَْغَتَالَو هزذ

 اراَرط يقاولا يف مهارَدللَو

 ارارق لغفْلا حبيق نَع نكو زدخاَو

 اعضأويختام متعي ةلا مق
 اراَدَع تنك يهم كلغفب نَتفت ى 2۔ ه. .وو .. ٥2 . ٥ َ ٠

 م ٠٥.
4 ُ 

 ارارَع ةلالؤمم نم مذلا كل نكي

 ارات فاصنإلاو لذعلا نم نكَو
 اراَرضِإ َتنمعاَد نإ نيدلا تزرضأ

 اراّجَم زبلا كيخأل نكتلو
 اراس تشححؤَتشا ادإ قيدصلا ََم



 [ ذيبولغملا دزلبلا دامع نيم ]
 لتم ني دجال ذإ كميليل طتناو

 هتحاسب لزنتآل لذنلا بياججَو
 هو ., ۔ے ٥ ۔ ه +. ؟, ۔ 7 ح .ا --
 هرشاقعت نم رظن اَو سانل ١ رِشاعَو

 ىَرَي لاَرَيَل بخص ريم ه برق

 ثبلَب ىتفلا ىوهي نَم ةبحص بو
 و

 ةلعاَقَو عودخم س اتلا يفرحلا
_ 

 هيونت لجخ يِتاَمَزلا فاق
 يتنم رسانلايآل كبري نو
 ةَلالاَعَد ايف نمكتشاو هب نثَو

 ؛هتًإتلذاتعداتيلا4حت
 ۔ ه .؟ . ٠ ِ < ٥ ھ ؟ 2

 ررض نم دبعلا فوخ دنع هل ىرت
 هم ةي يم ال ٦ ك هنا : 7
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 ةتحنروججزأويتيزيققلااتأ

 [اهريطشت عم ةديصقلا تمت

 اراقظنأو ماهتلا كبلق اَرَع ادإ
  

 اَراَرَق سانلا عيمج نم نكتالو

 ارامكَمَوائاذَص سانلا يفنإَق

 ارامل بخصلا ريك الو ادصق

 ازاكاتشألابق ةؤ قا
 ارارفأءووشلا ءارقو يفت

 اراَدَعَراَصذَقهَل نامرلا ىرأ

 ارابذق للا ادو ليلقلا الإ

 اواَرَع آلا عشم اوئاك سانلا
 7 ٤ 2 ٍ ح 2 ّ . ُ
 ارافغَو افق از كرب ىفك

 ص م م ٥ ٥ م م ” م

 اراظت نمحرلا ةيشخ لإ افزط

 اراَسيأرشلاذثَياَبِفَح امط . ي . و

 



 [ يضلبالا رصاونلا ) :=
 اوناك ثيح نيينامعلا نم ريثكلا تاظوفحم نم ةديصقلا هذه تناكو

 .بلق رهظ نع اهنوظفحي
 راز دقو كرعش ناويد هل ،ارعاشو ابيدأو املاع اذه دمحأ نب يلع ناكو

 تناك يتلا ايقيرفإ برغ ىلإ هجوت مث ،برغملا دالب يف ةيضابإلا نطاوم

 هناويد هنم قرس كلانه ىلإ قيرطلا يفو ‘نادوسلا ضرأ اهيلع قلطي

 ةراجتلل ايقيرفإ برغ ىلإ بهذ هلعلو ،اريثك هيلع نزح دقو ،يرعشلا

 ثلاثلا نرقلا طساوأ يف هترايز تناكو ،ةسوفن لبج نم ةيضابإلا ةقفرب

 ‘برغملا ىلإ ةينامعلا تارايزلا نمو ،>ةلحرلا كلت يف يفوتو يرجهلا رشع

 رئازجلاب بازيم يداو راز يذلا يكمللا رصان نب ناميلس هيجولا ةرايز

 راز دقف ،اميقم ناك ثيح ةيقرشلا ايقيرفإب رابجنز نم كلانه ىلإ رفاس دقو

 فدهلا وه كلذ نأ رهاظلاو حشيفطا فسوي نب دمحم ةمئآلا بطق مامإلا

 .“)شيفطا بطقلا خيشلا ةنبا جوزت دقو ةيكمللا ةرايزلا نم

  

 رونو رئازجلاب شيفطا فسوي نب دمحم نيريبكلا نيملاعلا دهع ىلعو

 حبصأ 6كرصمب يخامشلا لآو ناممب ىماسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا

 نم تالسارملا ترثكو ةيميمحو ةوق رثكأ برغملا دالبو نامع نيب لصاوتلا
 اهبيترتو اهنم ريثكلا عمجب ماق دقو ،شيفطا بطقلا مامإلا ىلإ نيينامعلا

 ٢٤٥. }ةيضايرلا راهزألا رر

 .ةلوادتمو ةروهشم ةيوفش ةياور ٢ر
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 رون مامإلا ةبلط رابك نم [ثعي] يذلا ديمح نب دوعس ديلولا وبأ خيشلا

 نم رمأب كلذب ماق ثيح "نيينامعلا ءاملعلا رابك نم وهو يملاسلا نيدلا

 رونلا ةبلط نم رخآلا وه يذلا يثراحلا حلاص نب ىسيع ةمالعلا ريمألا

 .يملاسلا

  

 ي ةنطلسلاب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو هعبطب تماقو٤\بركلا فشك هامسو

 :ديلولا وبأ بترملا لوقيو ،نيأزج

 ةودقلا ريرحنلا مامإلا ةمالعلا خيشلا لئاسر تناك املف دعب امأ »

 ىسيع نب فسوي نب دمحما جاحلا انخيش ةمآلا يتفم ةمئألا بطق ريهشلا

 هللا هدمغت ينجسيلا يبرغملا يهولا يضابإلا نمحرلا دبع نب حلاص نبا

 ناكم لك يف ةقرفتم نامع لاهأ ىلإ هبتكو هتنج سيدارف هنكسأو هتمحرب

 ةرهاب دئاوفو ةرئاس دراوش يهف اهعفن سانلا يف رشتنيل اهعمج انيلع بجو

 الين لهسأو ديفملا بغارلل الوانت برقأ نوكتل اباوبأ اهانبترو اباتك اهانفلا
 الإ عومجملا اذه ام يرمعلو ديعبلا نم ديرُملل اعفن معأو ديفتسملا بلاطلل

 هركذ عاش يذلا ضايفلا رحبلا كلذ مولع عبنم نم ةلبو ثيغ نم ةرطق

 لوطو رادتقالاو قبسلاب للملا ةذباهج هل فرتعاو عاقصألا عيمج يف عاذو

 هرثآمو نيقفاخلا اهعفن مع ىتلا ةديدعلا هفيلآت نم رهتشا امب كيهانو "عابلا

 بطق نإف لصاوتلا كلذل اقيمعتو "»«نيرينلا ريسم تراس ىتلا ةديمحلا

 ١ ص ث اج بركلا فشك ٥.



 ] يضابإلا لصاوتل ( -- ,

 :يملاسلا رونلا ىلإ هل ةلاسر يف لاق "يملاسلا رونلا تافلؤم رشنب ماق ةمئألا

 نب دمحمأ ١٣٢٥ ماع ناضمر نم نيضم عستل هبتاك نم مالسف :دعب امأ »

 هللا دبع لماعلا ملاعلا ىلع نيدلا يف هناوخإو هذيمالت رئاسو فسوي جاحلا

 اهلك كفيلآت ترشن دق ينأ ملعا :الئاق هدارم ىلع هللا هناعأ ديمح نب

 ىتح مهل هتنيب الإ ءيش لكشي الو اهيف امب لمعلاو اهتعلاطمب ترمأو
 مالسو قحلا هجولا نم كدصق ىلع هوكرديو اوداقنيو هنلا لضفب هومهفي

 .كذيمالت ربكأ صخأو ،[كلوح :هلعل اذك] كل نمو مهلك كذيمالت ىلع

 .)_هنف لك يف يبتكبو يلامب لام يل ناك ول مكعفنل ديرم ينإو

  

 اذه حبصأ ىتح ةمئألا بطقب هوبقل نيذلا مه نيينامعلا نأ ىلع

 رعش ىلع اينثم راونألا قراشم يف ىملاسلا نيدلارون لوقي ،هل املع بقللا

 هلعج نممو » :ةمئآلا بطق حدم يف يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا خيش

 دمحم نايبلا خيش هنارقأ ىلع مدقملاو هنامز رعاش ،]مامإلا كلذ ةفيلخ هللا

 كلذ هل دهشي امك ©باجعلا بجعلاب "بابلا اذه يف ىتأ هنإف ناخيش نب

 :ةمئألا بطق اهب حدم ةديصق رخآ يف هلوق كلذ نمف همالك عبتت نم

 .")رئاشبلا كيلإ تفوتساو دجملا كب ىهتناو لئاضفلا كيف تلمك دقل

 ١ ص ،.١ج &بركلا فشك ٦١.

 .ىلئامسلا رظنلا نب دمجأ ٦٢

 .هدوصقم مامتب رعشي امب همالك ةمتاخ ف ملكتملا نايتإ ٣ر

 ٣٧. ص ثىلوألا ةعبطلا راونألا قراشم هر



 مح [ ةيبراغملا دزلبلاو نامع ديب ]

 .ةمئألا

  

 ةنس ةيادب يف قراشملا هباتك فيلأت نم ىهتنا نيدلا رون نأ مولعملا نمو
 يذلا 6يملاسلا ناخيش نب دمحم نايبلا خيش اضيأ كلذب هبقل امك ه ٣٢

 :هيف لاق دقف شيفطا مامإلا عم نيلصاوتملا رثكأ نم وه

 .")لضفا نم هل اي ةمئألا بطق دمح ماركلا نبا مامإلا كاذ

 بيطلا بقللا اذهب الوأ كلذب هبقل نيلاسلا نم نم يردن الو
 هنأل بقللا اذه هيلع قلطأ نم لوأ وه ناخيش نبا نأ ييأر يفو ،؟كرابمل

 فاصوألل الامعتسا رثكألا مه ءارعشلاو ءابدألاو ،‘"هرعاشو بيدأ

 .باقلألاو

 مهؤاملع نوينامعلا لاق دقف ،نيينامعلا دنع ةمئألا بطق ةناكمل رظناو

 دعب انيزحو اراح ءاثرو هتايح يف هل احدم ،ةريثك راعشأ هيف مهؤارعشو
 ملاس نب رصان ملسم وبآ ،ناريبكلا نارعاشلا ناملاعلا مهتمدقم يفوءهتامم

 .يملاسلا ناخيش نب دمحمو يحاورلا ينالهبلا

 .ةيناثلا ةعبطلا ٢٦٢٦\ ص ،ىملاسلا ناخيش نبا ناويد هر

 .اضيأ نيد ملاع وهو ۔-٦ر

  



   يضلا رصاونلا ) ل

 ميعزلا ةرايز ،ينامعلا يبراغملا وأ ،يبراغملا ينامعلا لصاوتلا مهأ نمو

 دمحم مامإلل اراشتسم لمع ثيح ءاهب هتماقإو نامعل ينورابلا اشاب ناميلس

 دقو ،ايناث روميت نب ديعس ناطلسلل اراشتسم مث ،الوأ يليلخلا هللا دبع نب

 ةيبدألاو ةيركفلا ةايحلا هترايز تشعنأو عساو ىدص نامع يف هدوجول راص

 مسقلا يف هتماقإو نامعل هترايز نم فرط نع ث دحتنسو ،ةيسايسلاو

 .اذه انباتك نم يناثلا

 يداليملا نرقلا نم تانيتسلا يف نيينامعلا ةبلطلا نم ريثكلا نأ امك
 ةايحلا ةسردمو ةايحلا دهعم يف ةساردلل اوبهذ ،نيرشعلا نرقلا يأ يضاملا

 نامع يف عضولا ريغت امدنعو رئازجلاب بازيم يداوب ةرارقلا ةدلب يف

 ةيملع بصانم يضاملا نرقلا نم تاينيعبسلا ةيادب يف مهتدوع دعب اودلقت

 .مهلمع سأر ىلع مهنم ريثكلا لازي ال وأ نولازي الو ،ةيرادإو

 دهع مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج دهع دهعلا اذه يفو

 باوبألا تحتفنا ،نامُع يف ةرصاعملا ةايحلا دهعو ،ةيرصعلا ةلودلا

 ةيسامولبدلا تاقالعلا تميقأو لصاوتلاو يقالتلا رثك وءدويقلا تمطحتو
 .يمالسإلا يبرعلا برغملا لودو ةنطلسلا نيب



 [ ةيبراغملا دلبلاو رامع ريب )

 يناثلا مسقلا

 ينامعلا رعشلا يف ينورابلا ميعزلا

 اجذومنأ يدنكلا مالس يبا رعش

١١١   
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 نامع يف ينورابلا
 نم عباسلا يف نامُع ىلإ ينورابلا اشاب ناميلس ميعزلا خيشلا لصو

 إم٤٢٩١ ماعل سطسغأ رهش نم نماثلل قفاوملا ه٣٤٣١ ماع مرحم رهش

 ميعزلل ةرايز لوأ يف يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا نم ةوعدب
 .نامع ىلإ ينورابلا

 ةرارحلاو ةوافحلاب اءولمم الفاح الابقتسا نوينامتلا هلبقتسا دقو

 .ةيحيرألاو

 لثمك ةغلابلا ةوافحلا كلتب ارئاز لبقتست مل نامع نأ ييار يفو

 نامُع ريغ يف لبقتسي مل ينورابلا نأ مزجأ داكأو ،ينورابلا ميعزلل مهلابقتسا

 دهاشملا كلت دحأ انل فصي وهو هيلإ عمتسنلو ،لابقتسالا كلذ لثمي

 ىلإ انلوخدل ناكو » :لوقي ثيح ءارمحلا ةدلبل هترايز نع ةيلابقتسالا

 وجلا يف مهعفادمو اهقدانب ناخد دبلت دقو ،برطم رظنم ءارمحلا
 رهملاو ليخلاو لاجرلا انب فحت ءارضخلا اهعرازم نيب رمن انكو ڵباحسلاك

 باوكأب ةاطغملا ءاملا رارج نلمحي يتاللا تامداخلاو تانبلا ددع غلب دقو

 انيمي ءابظلا بارسأك رظانلا نهاري ،ةئاملا وحن نهسوؤر ىلع جاجزلا

 ىلا .ةينامعلا ةفاقثلا يف هروضحو ينورابلا اشاب ناميلس ةودن ىلإ مدقم ثحب لصألا يف عوضوملا اذه ١

 تاساردلا زكرم نيب نواعتلاب (م٢١٠٢ ويلوي ١٠ - ١١ :خيراتب ةيمشالا ةيندرألا ةكلمملا يف تميقأ

 .ندرألاب تيبلا لآ ةعماجب ةينامملا تاساردلا ةدحوو سوباق ناطلسلا ةعماجب ةينامعلا



 ] ةيبراغملا دزلبلاو رام يب ]
  ١١٢ 

 دنع موجنلاك عملت رارجلاو باوكألا ىريو ؟بارش نم له نيداني الامشو

 .«بكاوملا نم هتدهاش ام لمجأ نم بكوملا ناكف سمشلا ةلباقم

 دهاشملا كلت نم رخآ ادهشم يدنكلا مالس وبأ رعاشلا فصيو

 :دبدب ةيالوب ءاعفن ةدلب ىنورابلا راز امدنع ةيلافتحالا

 رشنت ةراشبلاب اعفن مالعأ

 اهضرأ ةحاس ينورابلا ىتأ ام

 بكرم يف مداق نم هب الها
 املثم اراخف اعفن اهب تهات

 انقلاو بحرت اهعفادم تحضأ

 هوحنل نوتفاهتي ألملا ىرتو

 مهنيب نم هنأكو هب اوقدح

 هصخش ةيؤر لبق اقح هوفرع

 ىرقلا تحبصأ لصولا موي هلل

 املثم تباطو“')اعفن هب تفرش

 مكدالب لازت ال ")بيسملا لآ

 .نامع نادلب ءامسأ ,رر

 .نامع يف نادلب ءامسأ ٢ر

 .نييبايسلا ةليبق ٢ر

 ربخت دان لكب رورسلا نعو

 رطمت يناهتلا بحس اهب تحضأ
 رصعست مداصتلا ران ذإ ثيللاك

 ربنلا هاتو هب داوجلا هات

 رشبت فويسلاو ةيحتلا يدبت

 رديي ةيحتلاب لكو احرف

 رظتنت قئالخلاو جوتي كلم

 اوربكف هومظعتسا هوأر امل

 رذتنتو لاصولا هبلاطت الك

 رشوب تباطو“"”ءاجنف هب تدعس

 رشنت ةرجملا قوف اهمالعأ

  

 



 [_يضابإاطاوشل _) 4
 ىربنا ثيح ،ينامعلا رعشلا يف ةليمجو ةعئار ةروص هل تمسترا دقو

 حيدملا نم ريثكلا لمحي ،ارعش مهحئارق هيف تقتفتو نوينامعلا ءارعشلا

 .ينورابلا ميعزلا ىلع ءانثلاو ءارطإلاو

 هراودأو هتالوطبو هداجمأب اينغت ،هترضح يف مهدئاصق ءاقلإ يف اورابتو

 ين ارعش ءارعشلا مكئلوأ رزغأ نآ ريغ ،ةيحالصإلا هدوهجو ،ةيسايسلا

 ناك يذلا ‘يدنكلا مالس وبأ حيصفلا غيلبلا عدبملا رعاشلا ه ،ينورابلا

 ي ةديصق ةرشع رشع عبس هيف لاق دقف .ةينامعلا هتالحرو هتالوج يف هل اقفارم

 .فقاومو اداهجو المعو املع هب ةداشإلا

 .هيلع ةنيخس اعومد امهيف بكس نيتيثرمب هاثر امك

 ةروص ءالجتسال يدنكلا مالس يبأ رعشب ءافتكالا تيأر كلذل

 يف مهحئارق تلاس نيذلا ءارعشلا ةرثك ىلإ ارظن داعبألا ةددعتملا ينورابلا

 ،لوقلاو ثحبلا هعم لوطي يذلا رمآلا ،هب ةداشإلاو ميعزلا كلذ فصو

  

 .مهراعشأ يف ينورابلا ةروص انضرعتسا نحن اذإ

 وه و،يدنكلا رصان نب ديعس نب ناميلس وه ،مالس وبأ رعاشلاو

 دحأ يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا هوباف ملعلا يف ةقيرع ةرسأ ىلإ يمتني

 .هدهع يف نامع يف رابكلا ءاملعلا

 يفوت دقو ىوزنو رشوبو طقسم نيب هتايح مالس وبأ رعاشلا شاعو

 هرعش يف رثأتم وهو "عوبطم ريغ رعش ناويد دلو «م٩٥٩١ -ه٩٧٣١ ةنس

 .عبطلل هتثيهتو هدادعإي رعاشلا يخأ ديفح يدنكلا ميهاربإ نب دمحم لضافلا انوخأ ايلاح موقي ١ر



 ٦ [ ةيرغملا دلاو دامع ديب )  
 ،يحاورلا ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم يبأ برعلا رعاشب ريبك دح ىلإ

 .طقسم يف ةموكحلا لبق نم ينورابلا ةقفارمب مالس وبآ رعاشلا فلك دقو

 ةعونتمو ةددعتم يدنكلا مالس يبأ رعش يف ينورابلا ةروص نأ ىلع

 :يلي ام اهزربأ نكل



   ١٦ ( يضابإلا لصاوتلا 1

 نامع يف هب ابحرم ينورابلا
 طقسم ةمصاعلا وه ،هلاحر هيف طحيو ينورابلا هيف لزني ناكم لوأ ناك

 ءارزولا سيئر ،روميت ناطلسلا وخأ لصيف نب ردان ديسلا هلبقتسا ثيح

 وبأ رعاشلا ىقلأ كانهو ،دنهلا ىلإ ةرايز يف ناك روميت ناطلسلا نأل كلذو

 :لاق ثيح نامع ي ارئاز هب ابحرم ينورابلا يف هدئاصق ىلوأ مالس

 يدانت رورسلابو ىداهتت تءاج رئاشبلا هذه هذه

 يدايآلا كلت مثلل يموقل اي اومله ءاج ينورلا ىتفلا اذ

 دارولا ردصم ناميلس اذ اوبه يموقل اي يحلا يف تحص

 دالبلا عيمج ىلع راخفب ومست كلصوب طقسم تحبصأ
 دادجألاو ءابآلا ميرك اي اهامس ترانو اهضرأ تكروب

 املاع ينورابلا
 عبانم نم لمهن هنآل ةريثك امولع عمج دق وهف ،ءاملعلا نم ينورابلا دعي

 نب هللا دبع ملاعلا هدلاو ملعلا مهنع ذخأ نم زربأو ،اباش ناك امدنع ملعلا

 سرد هنأ امك "رئازجلا يف شيفطا فسوي نب دمح مامإلاو ،ينورابلا يجي

 مالس وبآ رعاشلا هفصو كلذل رصمب رهزألا عماجلابو ،سنوتب ةنوتيزلا يف
 :هيف لاق ثيح ملاع هنأب

 داشرإلا مئاعد تماق كب اهانس تنأ مولعلا سمش تنأ

 :هيف لاقو

 هلئان كنغي هدصقتاو هرهاوج طقتلت هيف صغ ملعلا رج رحبلا وه

 



 , [ ذيراغملا دالبلاو رامع ديج |
 :هل هئاثر يف لاقو

 نونكملا رهوجلاك فلؤمو ةروشنم ةمكح نم هل مكلو
 نونف مجحب تلفح""هراهزا هرافسأ هراثآ ىلع تدهش

 نوميلا علاطلا اذه باهذب ىدهلا سمطناو ملعلا رحب صاغ دق

 يلاطيإلا لتحملل مواقم ينورابلا
 هجارخإل لتحملا ةمواقم ايبيل رارحأ ىلع ناكف ءايبيل ايلاطيإ تلتحا

 رارحألا لاجرلا مكئلوأ ةمدقم يفو ينورابلا نم ناكف ،ايبيل ريرحتو ،اهنم

 ةمواقم نوفرعيو نييبيللا مهناوخإ داهج نوعباتي نوينامملا ناكو نيدهاجملا
 هب ديشي مالس وبا رعاشلا ناك كلذل ضيغبلا لالتحالا كلذل ينورابلا

 :لاق ثيح هل كلذ ركذي و٬هدئاصق نم ددع ربع

 تدرو قدصب ثيداحأو تتأ كلع انل تاياور مك

  

 ىمحلا اؤاج اذإ رفكلا يوذل ترعس ميحج تنأ امنإ

 درف كايقل مار عاجشو درو برحلا يف كل داوج مك

 الألا لان كفيس ابش نم دقف كرشلا ينب نم ميعزو

 اودهاش اذامو ناميلس نم اودجو اذام نايلطلا لئاس

 امج هوأر اذإاهوؤفطا اودقوأ برحل اران املك

 .(ةيضايرلا راهزألا) هباتك ىلإ ةراشإ م١»



 .. يضلبإلازصاوللا ) ١١٨  

 :ىرخأ ةديصق يف ىنعملا اذه يف لاقو

 اهب ىتأ نيكرشملل ةرك مكو

 همزع نثت مل هللا نيدل ماسح

 ىغولا ةموح يف راركلا دسألا وه
 ةناهم يف ايلاطيإ تحبصأ دق

 :ىرخآ ةديصق يف لاقو

 سلبارط يف هتعقوأ امب انعمس
 :اضيأ هيف لاقو

 ال فيكو مهنم تنأ ارخف برعلا ىفك
 ةحار كرسأ فالحألا لود تأر

 :اضيأ هيف لاقو

 هل تدهش نم مادقملا سرافلا وه

 هب اطس افيس هافك تضبق نإف

 ةريهش بورحلا يف تامدص هل

 هلثمب ءىج هللا دبع نباك نمف

 هلباوذ اهتفط اران اودقوأ نإو

 هلواعمو ادعلا باهرإ قعاوص

 هلصانمو انقلا رمس تكبتشا اذإ

 هلتاقت ذإ هسأب نم تدهاش امل

 مسري كراعملاب ارخف كبسحف

 رعسم برحلل ءاجيهلا وبآ تنأو

 رأزت ثيللاك "»سيراب يف كتقباف

 عطست رحبلا اذإ تقال امب ابورأ

 عضخت ربابجلا هنم املق نإو

 عرصت نيح ايلاطيإ اهخرؤت

 عملت ضيبلاو ناسرفلا محدزا اذإ

 هل طسوت ىتح ايليس - رامو سيراب ف يقبف ايلاطيإ نم بلطب , اسنرف نم جورخلا نم هعنم لا ريشي )١-

 .جورخلاب هل حمسف كاذنآ زاجحلا مكاح يلع نب نيسح فيرشلا



 [ ةيبراغملا دلبلاو رام ديج )
  

 الطب ينورابلا
 اهنأ كش الو بولطم رمأ {ةايحلا يحانم رئاس يفو بورحلا يف ةلوطبلا

 كلانه نكت مل ام ،داتعملا بلاغلا يف مسحلا اهل ،لازنلاو برحلا لاجم يف

 مالس وبأ رعاشلا مهنيب نمو نوينامعلا ناك دقو كلذ نود لوحت فورظ

 يف تالوطب نم هققحي ناك امو ،نيياطيإلا دض هداهج يف ينورابلا نوعباتي

 لطبلا هناب مالس يبا رعش يف هفصو ءاج كلذل ،مهل هتمواقمو مهعم هبرح

 :هلوق كلذ نمو بورحلا يف

 لصألاو راحسألا ىجد ينايفلا يوطن لطبلا ةوعد يبلن يقيفر اي مق

 لخلا نم برض اهريس امنأك اهب ةادحلاو ىوهت سيعلا كرتنو

 للعلا نم اهيفشيف مامهلا دنع اهلزننف ىوزن انب ىفاوت ىتح

 لصش هللا لضفب نوردصيف هل ةافعلا مأ نم ينوربلا كاذ

 :هلوقب ىرخأ ةديصق يف هفصوو

 قلجي ءامسلاو ةرجملا قوف ادغ نم سراوفلا وبأ بورحلا لطب

 قرفي ةلاسبلا وخأ هنمو اران تجُجاأت بورحلا اذإ ركي دسا

 قفوموهفراشلاهماسجب ادعلا ىورأ يذلا ينورلا كاذ

 يتلا ةرازولا ينورابلا يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ىلو امدنعو

 :هيف لاق (العلا تنب) مالس وبأ انرعاش اهامس

 



 ةبعص يلاعملا نإ العلا تنب

 مهلك بصانملا بابرأ كوبطخ

 ىجتري لك كيلإ نوقباستي

 ينف تناو رويغلا لطبلل كوفز
 ىللاو بصانملا بابرأ كولزج

  
 [_يضليب0اطاشل _)

 كولعي مه نيأ كلثملالإ

 كوبطخام دجلا بالط الول

 كونرع مهنأل لاصولا كنم

 كوئز امدنع مراكملا للح
 كوذفكل هنأ ينوربلا نيال

  



 ١٢١ [ ةيبراغملا دلبلاو رامع ديج ]

 ايسايس ينورابلا
 اليوط اسرمت اهب سرمتو ،اهبناوج لك نم ةسايسلا ينورابلا ربخ

 هتقالعو ،ايبيل ين يلاطيإلا لالتحالا ةمواقم نم اءدب 5اريثك هب تبلقتو

 ىلإ هتلصوأ يتلا ةينامثعلا ةلودلا عم هتقالعو ثةيبرغلا لودلا عم ةرتوتملا

 نم ديدعلا يف هتالقنت مث ،ايكرت يف ا(ىروشلا) ناثوعبملا سلجم ةيوضع

 .اهيف رارقلا باحصأو اهماكح عم ةديج تاقالعل هتماقأو ،راطقألا

 .خيراتلا يف ةيبرع ةيروهمج لوأل هسيسأتو

 ةيجراخلاو ةيلخادلا ةسايسلا نوؤش يف ةريبك ةرربخ هاطعأ كلذ لك

 .ةيسايسلا تاربخلا كلت غرفي نأ بحأ نامع هلوصو دنع كلذل

 اهيلع ريست ةضيرع اطوطخ وأ ةحضاو ملاعم نوكتل ةيرادإلا براجتلاو

 .ن امُغ ف ةلو دلا

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا ىلإ اههجو ىتلا ءارغلا هتديصق نأ ىلع

 :اهيف لوقي ذإ ،نايب ريخ كلذ نيبت هنع يضرو ىلاعت هللا همحر

 ةمج قئاوعلاف رُمشو ضيهناف

 ةريب تاحجارلا لوقعلا رذت

 ىلع فكعاو هلاجرل اضقلا لخ
 هنإ لئابقلاب يعادتلا حماو

 تقرمت فالخلاب ابولق عمجاو

 ادقاع كفرط لو لصيف لبشلو

 ءاقرخ ةسايس نامزلا اذلو

 ءاكذ هيدل نم اديلب ىريو

 ءاود ماظنلاف دنج ميظنت

 ءادوس ةنحمو يودعلا مهس

 ءاول نهتاتش مضي ىتح
 ءاقش قاقشلاف رصانخلا هعم

  



 [ يضابإلا رصاونلا | :  
 ءافوو ةمه لصيف لالف لبقل نلمعاو مدقت ام عد

 ءاقرزلا اهران لب اهماصمص احفاصم كيدي دجن ىلإ ددماو

 ءاعنص هردب تعلطب تءاض نم ديمح لوسرلا طبس ىلإ فطعاو

 ءاوح ندهشتلو اودهاهعتو اوقرفتت الو اودحئا كلانهو

 ءالقعلا دعسيل دودجلا دحم اوركذاو قرفي نم سواسو اوعدو
 ءالقعلا برطيف هلإلا يضرت ةلوبقم ةروصب دودحلا اوعضو

 ءانع كلتب اهلف اهزونكو هدالبب اذ دعب لك نعيلو

 ءايلع سرادمو ةعارزو ةعانصو ةراجبتوركاسعف
 ءادف نيملسملا عيمج الف اهزع ةريزجلل عجري كاذ ذإ

 :هيف لاق امدنع عئطحم ريغ مالس وبأ رعاشلا ناك كلانه نم

 قفوم داه تنأف نامع دشرأ ىدهلاو ةسايسلا ممألا دشرم اي

 قفشم رح تنأو هتلمأ ام ىجترت كلصول تئح املاطلو

 : اضيأ هيف لاقو

 اماوع اهرحب ين نكي مل نإ اهسوسي رومآلا يلوي نم لك ام
 امامهو اديس ينوربلا نبا مفعءارآ اودلق موق لض ام

 :اضيأ لاقو

 بئاونلا موي هيقلي ام يأرلا ىلإ اولبقاو ينوربلا نبا ءاعد اوبلو

 براجتلا يديأ برحلا هتكنح دقل اهلك ةسايسلا لاوحأب ريبخ



 [ ةيبراغملا دلبلاو رامع ديج ]
  ١٢ 

 اجلصم ينورابلا

 فراعمو مولع نم ينورابلا اهب عتمتي ناك ييتلا تايطعملا عقاو نم

 حلصمو ينيد حلصم وهف "حلصم هنأ ىلإ هيلإ رظني حبصأ تاربخو

 هوجو نم كلذ ريغ ىلإ يوبرت حلصمو يعامتجا حلصمو ،يسايس
 ناك دقف هبطخو هراعشأو هلئاسر هل ارق نم هنع كلذ فرعي حالصإلا

 رخآ يف تقلطنا ىتلا ،(ةيمالسإلا ةدحولا) ةيمالسإلا ةعماجلا ةاعد نم

 .يداليملا رشع عساتلا نرقلا

 لاق ،هتايح يف اهيلإ اوعدي ناك ىتلا ةيحالصإلا ميقلا كلت ىلإ ارظنو

  

 ىقرنو ايحن كاذو اذهبف

 :مالس وبآ انرعاش هيف

 امالعألا اورشناف مكيلإ ىفاو دق هللا دبع نب ناميلس اذه

 ااو مكناطوأ اكرادتم مكدالب حالص يف ىعسي ءاج دق

 :ةرازولا يليلخلا مامإلا هالو امدنع هل ابطاخم لاقو

 دانعلا لهأ لوقب لابت ال دالبلا حالص يف ناميلس مق

 دابعلاب يردزت برفلا ممأ تحضأ فيك ملاع تنأ امنإ

 داؤفلا ميمص نم دهجلا فرصاو رمشو سيفئلاو سفنلا لذباف

 داشرلا لهأ لبس ناممب كلساو لاملا عمجاو دنجلا مظن

 دالبلا عيمج نم لهجلا رثأ قحماو فراعملاو ملعلا رشناو

داجنلا ليوط اي دجملا ةورذ



 [_يضايإلا رصاونلا 7  

 لئامس ةنيدم يف يرصعلا ميلعتلل ةسردم ينورابلا ميعزلا أشنأ دقو

 :مالس وبأ لاق كلذ يفو ،يليلخلا مامإلا ةلود ةيلوؤسم يف ناك امدنع

 ىنضقناوا نامزلا كاذ ىضمام اذإ

 لمشلا عمتجي ينورابلا للثظمبلابف

 ارمشمدالبلا يجيادفهاج ىعس

 لعفلا هتلاقم يكز دقو يداني

 تلتعاف(ا )لئامس ىلعا ارخفم تلع

 ومرلعتاهريغ ىلع ءاسعقلا هع تمهب

 اهب ةسردم ءاشنإ يف رمهيشثف

 لهجلا هُسمالاط بعش ءايحإل

  



 [ ذيبولغملا دزلبلاو رامع ديج )
  ١٢٥ 

 ينورابلل مالس يبأ ءاثر
 "يابموم ةنيدم يف م٠٤٩١ ه٩٥٣١ ةنس ةايحلا ينورابلا ميعزلا رداغ

 دق ناك يذلا روميت نب ديعس ناطلسلا ةبحصب جالعلل اهيلإ ابهاذ دنهلاب

 .نيتيئرمب يدنكلا مالس وبآ انرعاش هاثرو ،ايسايس اراشتسم هذختا

 :اهعلطم امهلوأ

 .مهلدم ليلك تحضأ اندالبو مدهنم حبصأ نيدلا نكر لاب ام

 اهيف لوقيو
 لا انيف ثداح نم لهف انزح اهمالعأ تسكن لقاعملا ىرتو

 مجسنم عمدب هيكبأ تشع دق ام هللا دبع نب ناميلس يكبا

 معن ىلوا ام هيزجي كلاف هتايح ليمجلا ينيلوي لاز ال

 ممذلا نم يلع ام يدوأ اميك هشعن عيشملا تنك ينتيل اي

 مكو مكو مانألا نم هيلع كاب مكف يابمب هتينم تناك

 :اهعلطم ةيناثلاو

 ينورابلا هب اربق تنمض دق ىجحلاو ةماهشلاو ةبورعلا نإ

 نوفدم نم هللا ايف يابمب ةبرت تباطو افرش هب تباط

 :اهيف لوقيو

 نوطب فيلأ ادغ دالبلا طبض نم هللا دبع نب ناميلس اذه

 نيدلا مولع ءايحإ ىلإ اعدو ىلعلل يلاعملا بصن يذلا بهذ

 .نوزم ضراو ىصقألا برغملاب ةمج رثآم هل ديقفلا لحر

 .يابموم ىلإ اهمسا ريغ ةريخألا نينسلا يفو ،اقباس ءابلاب يابموب ىمست تناك »

  



 [ بيضلبإلارصاوتلل ) -

 حيصفلا رعاشلا رعش يف ينورابلا اشاب ناميلس ميعزلا ةروص يه هذه

 نم ينورابلا هب ىظح امل جذومنأك ،يدنكلا ديعس نب ناميلس مالس يبا
 نوردابي نيينامعلا ءارعشلا لعج يذلا رمآلا ،نيينامُغلا دنع ةعيفر ةناكم

 وهف ،ةديمحلا لالخلاو ةليمجلا تافصلاب هفصوو هيلع ءانثلاو هحدم ىلإ

 ينيدلا حلصملا وهو كنحملا يسايسلا وهو ملاعلا وهو ،دهاجملا وهو لطبلا

 .يوبرتلاو يعامتجالاو

 ارثأت رثكأو ،هيف ارعش مهرثكأ وه يدنكلا مالس وبأ رعاشلا ناك املو

 نم ينورابلا ميعزلل داعبآلاو بناوجلا ةددعتملا ةقرشملا ةروصلا اندمتعا هب

 .هئاثر يف نيتديصقو ةديصق ةرشع عبس هيف أشنأ يذلا مالس يبأ رعش

 .قيفوتلا يلو هللاو

 :عجارملا

 ىلع ةعوبطم ةخسن ثحابلا دنع دجوتو ،يدنكلا مالس يبآ ناويد ١.

 .ةبتاكلا ةلآلا

 .ناظقيلا يبأ ميهاربإ خيشلل ،هتايح راوطأ يف اشاب ينورابلا ناميلس ٢.

 نب ديعس روتكدلل ،نامعل ىنورابلا اشابلا ةايز يف ،ناولسلا ةياغ ٣.

 . .يمشاهلا دمحم

  

 نامع يبرعلا اهمساو ،ناجام نويرموسلا اهامس امك ةيسراف ةيمست اهنإ لاقيو ،نامُغ يه نوزم )

 .نامحن رعشلا ين اهيلع قلطي انايحاو
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 ثلاثلا مسقلا

 "ةيبراغم ةيضابإ بتكل تاميدقتن

 اهعفن معيل .باتكلا اذه ي اهداريإ بسانملا نم تيار ةيبراغم بتكل اهتعضو دق تنك تاميدقت هذه )١-

 .برغملا دالب يف يضابإلا دوجولاب قلعتت ةيخيراتو ةيركف بناوج نم اهب امل



   [_صضاإاطصاوشا _) ٨

 ةيفاصلا ةنونيدلا باتكل ميدقت

 ىنكاسملا حتف نب سورمع مامإلا ةمالعلل

 ١) ميدقت

 « هنم لاؤسلا اذهف دلبلا اذه نم ءيش يف صفح وبأ ناك نإ »

 .ميظع مامإ يف ميظع مامإ نم ةميظع ةملك
 تازاجألا نم ةزاجأو ،ىوتسملا ةعيفر ةيملع ةداهش يه ةرابعلا هذه

 وه مكلذ مالسإلا ءامظعو ملعلا باطقأ نم دحاو اهحنم ةيلاعلا ةيملعلا

 هنع هللا يضر ينامعلا يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم مكحملا مامإلا

 نب سورمع صفح وبأ وه مالسإلا ءاملعو ملعلا ةرقابع نم دحاو ىلإ

 .هنع هللا يضر يسوفنلا ينكاسملا حتف

 هاياضقو ملعلا لئاسمل هطابنتسا ةوقو همهف ةقدو سورمع َةّيمالع نإ
 ةغبانلا اذهب هباجعإ رهظي نإ بوبحم نب دمحم ريبكلا مامإلا نم تلعج
 نامع اميس الو يبرعلا قرشملا ىلإ ةيملعلا هترهش هتقبس يذلا يبرغملا

 ثيدحلا ذخا ىتح ىلاعت هنلا اهسرح ةمركملا ةكم يف امهنيب ءاقللا مت امدنع

 ىلإ هيف الغوتو امهب لغوتو ذخام لك ًانوئشو ًانوجش نيريبكلا نيمامإلاب
 .هلهأ ريغ ىلع هب نضي يذلا ملعلا نونكم

 .ينكاسملا حتف نب سورمع مامإلا ةمالعلل ةيفاصلا ةنونيدلا باتكل ميدقتلا اذه )١-
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 ىمظع ةلزنم نم سورمعل ام ىلإ اندشرت ةيكملا ةيئاقللا ةثداحلا هذه نإ

 .مهفلا يف ايلع ةجردو ملعلا يف

 هنع هللا يضر ينالجراولا بوقعي ابأ لوقعملاو لوقنملا مامإ دجن كلذل

 لقن نيذلا ةرشعلا ةمئألا نيب نم (( ناهربلاو ليلدلا )) هباتك يف هدروي

 .ةديقعلا ملع يف دعاوق ربتعت ةيدقع لئاسم مهنع

 ةيأ نم ةيقن ردك ريغ نم ةيفاص ((ةيفاصلا ةنونيدلا)) يتأت نآ ورغ الف

 .نيبراشلل ةغئاس دروملا ةبذع ةبئاش

 نم ةقتشم فينحلا مالسإلا نيد وهو نيدلا اهانعم ةنونيدلا نأ ىلع

 هودع امم امنإو \برعلا دنع ةيفيرصت ةغيص اهل تسيل ةملك يهو نيدي ناد
 داحو ،ةروريس راسو ،ةروريط راط)) مهلوق هنمو رئاظنلا ليلقو رداونلا نم

 لاقو 5،ةدوديس داسو ،ةعوعيه عاهو ةموميد مادو ،ةنونيك ناكو ،ةدوديح

 .((ةلوليق

 هتيرقبع يحوو سورمع ركف جاتن نم دحاو وه ليلجلا لمعلا اذه نإ
 .ماكحألا اياضق حضاوو تادابعلا لئاسم قيقد هنمض ةذفلا

 قيقحت ين مورك ومح نب دمحأ جاح / لضافلا ذاتسألا لمع ءاج دقلو

 ثيح اروكشم ادهج هيف لذب دق وهف ،ًاسوملم احضاو ًادهج باتكلا
 تايساسأ نم ربتعي رمأ وهو باتكلل اسمخ تاطوطخم عمجي نأ عاطتسا

 .قيقحتلا لمع
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 لصيف / ديسلا ومس اهسأر ىلعو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نإو

 رشنب مهت امنيح ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ديعس لآ لصيف نب ىلع نب
 ملعلا زونك نم اميق ازنك ةيمالسإلا ةبتكملا ىلإ فيضت اهنإف باتكلا اذه
 ةديقع ميظعلا يمالسإلا ركفلا ةحاسم نم ازيح كلذب ألمتو {ةفرعملاو

 .ةعيرشو

 بحاص ةرضحل ةميكحلا ةدايقلا تاهيجوت نم ًاماهلتسإ الإ كلذ امو
 هذه رضاح نوكيل هنلا هظفح مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا

 قباسلا برد ىلع ارئاس قحاللا نوكيلو ءاثارت اهيضامب الوصوم ةمألا

 سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ًادمتسم كولسلا نوكيلو كخيرات

 .المعو اداقتعا ملعلا لهأ روثأمو

 هللا ىلصو لمعلاو لوقلا يف دادسلاو ريخ لك ىلإ قيفوتلا هلأسن هثلاو
 .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخأو

 ه٨١٤١ ٠/ ٦/

 .م٧٩٩١ ٧ ١٠١/
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 "فلؤملاو فلؤملا

 : فلؤملا :الوأ

 نامثع يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلا مامإلا وه ريسلا باتك فلؤم

 دمحم نب ناميلس نب مساق لضفلا يبأ نب ديعس نب دحاولا دبع نب ديعس

 .يخامثشلا رماع نب ىسوم نب ميهاربإ نب يحي نب رمع نب
 يلع نب رماع نكاس يبأ ريرحتلا ةمالعلا ققحملا مامإلا ةرسأ نم وهف

 ثيح ٬هقفلا يف حاضيإلا باتك بحاص هنع هنلا يضر يخامشلا رماع نب

 ةرسأ ىلإ يمتني هسفن فلؤملاف كلذل ‘يخامشلا رماع هدج يف هعم يقتلي

 دقو لضفلاو ملعلا يف ةخسار روذجب ةبراض ةقيرع ةلئاعو دتحملا ةميرك

 رصتخيو كيخامشلا نيدلا ردب وهف نيدلا ردبب هلا همحر- فلؤملا بقل

 لاق» هءارآو هلاوقأ يكحت ىتلا بتكلا يف ئراقلا ديو ،ردبلا هل لاقيف انايحأ

 .ردب بلا

 هجو ىلع اذهو يرجهلا عساتلا نرقلا نم تاينيعبرألا يف هدلوم ناكو

 هابا نأ ديب هتدالول ددحم خيرات ىلع رثعن مل اننإ ثيح ،الإ سيل بيرقتلا
 ةيرجه ٨٦٥ ةنس ينوت يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نامثع ابأ خيشلا

 .ةعوفيلا ةلحرمو بابشلا روط يف لازي ال فلؤملاو

 .يخامشلل ريسلا باتكل ميدقتلا اذه )١-
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 لضفلاو ملعلا ةرسأ يخامشلا ةرسأ ةرسألا كلت نم هنوكلو

 باحر يف قاحتلالا نم هرافظأ ةموعنو هرغص ذنم هل دب ال ناك .حالصلاو

 يف ةخسارلا مدقلا مهل ءالضف ءاملعو ءالجأ ةذتاسأ مزالف ،ءاملعلاو ملعلا

 فيفع يبآ خيشلا نع ملعلا ذخأ ام لواف مهفلا يف ىلوطلا ديلاو ملعلا

 لقنتلا فورظلا هل تحاتأ مث ،ايبيلب ةسوفن نم يتريمدنتلا حون نب حلاص

 سنوت يف ملعلا ىقلتف ءامظع ،اخايشأ رادقألا هل تايهو "سنوتو ايبيل نيب
 :نم لك ىلع

 .يرومديبلا ليلجلا ةمالعلا ١-

 .دمحم نب سنوي خيشلا ٦-

 .ميهاربإ نب رماع نب يحي ايركز وبأ خيشلا ٣-
 .ىسوم نب دمحأ نب بوقعي فسوي وبأ خيشلا ٤-

 ملعلا يف ةريبك ةلزنم هنع هللا يضر يخامشلا سابعلا وبأ مامإلا غلبو

 عرابلا ملاعلا خيشلا ىلإ عمتسنلو ،رفاو ظح هنم ذخأو ،هنم ةيلاع ةجرد لانو

 ةناكملا كلت نع انثدحي وهو شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ ةرهاقلا نيفد

 سابعلا وبأو » :لوقي ثيح اهلزن يتلا ةلزنملاو فلؤملا اهاوبت ىتلا ةيملعلا

 ةلزنم اوغلبو سمهداهتجاو مهدجل ميظع ناش مهل هبن نيذلا ملعلا مالعأ نم

 .هيلإ أجليو ،هب مصتعي املعو ،هب يدتهي ارانم اهب اوناك ملعلا يف ىوصق

 اذإو ةياغ اهلح يف ناك ةلكشم هيلإ تدر اذإو ،ةيآ ناك فنصو فلأ اذإ
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  ١٢٢ 

 مولع ةدع :فيناصتلا نم هل "ةياهنلا هيف ناك ملعلا سلاجم نم اسلجم رضح

 .«تاهمألا نم دعت اهلك

 نم ديدعلا فلأ دقف مدقب هيف عئطوو مهسب هيف برض دقف فيلأتلا امأ

 :هتافلؤم نمو اهنع ىنغتسي ال رداصم تحبصأ ىلا ةديفملا ةميقلا تافلؤملا

-١ 

-٢ 

 .ةيضابإلا ءاملع مجارت يف وهو (انيديأ نيب يذلا) ريسلا باتك
 فاصنإلاو لدعلا باتك هيف رصتخا فاصنإلاو لدعلا رصتخم

 لوصا يف ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ مامإلل
 .فالتخالاو هقفلا

 بتك عورأو مهأ نم ربتعيو ©فاصنإلاو لدعلا رصتخم حرش

 وهو .اهيلإ هقبسي مل ةيهقفلا لوصألا يف ءارآ هعدوأ ،هقفلا لوصأ

 .ملعلاب نيمتهملا ةذتاسألا دحأ دي ىلع ايلاح قيقحتلا تحت

 مامإلل نيرحبلا جرم باتك هيف حرش دقو ،نيرحبلا جرم حرش
 ىئمت دقف باتكلا اذه ةيمهألو ،ةفسلفلاو قطنملا يف ينالجراولا

 هللا همحر -لينلا فلؤم - ينيمثلا زيزعلا دبع نيدلا ءايض مامإلا

 قلع يخامشلا ردبلا نأ تعمس ينأ ريغ » :الئاق هيلع فوقولا

 هل تنك ينتيل ايف عاض هئكلو ابيجع احرش (نيرحبلا جرم) هيلع

 .«ابيصم

 . نآرقل ا ب ارعإ ۔-٥
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 نب دمحا ةمالعلل وه مئاعدلا باتكو ،مئاعدلا لكشم بارعإ ٦-

 سداسلا نرقلا ءاملع نم “ينامعلا ،يلئامسلا يبعانلا رظنلا

 .يرجهلا

 يف تانايدلا نتم ةلاسر هيف حرش دقو .تانايدلا نتم حرش ٧-

 .يخامنشلا يلع نب رماع نكاس يبأ مامإلل ديحوتلا

 .هقفلاو مالكلا ملع يف لئاسر ٨-

 اهيلع تضقو انيلإ لصت نأ اهل ردقي مل ىرخأ ابتك فلؤملل نأ رهاظلاو
 دعبو » :-هللا همحر - شيفطا قاحسإ بأ خيشلا لوقي "رهدلا يداوع

 تافنصم هل نأ رهظيو ،نيرثكملا نيفلؤملا نم يخامشلا ردبلا نأ ىرأ ينإف

 .يشالتلا يديأ اهب تبعل لب .انيلإ لصت مل اهنأ ديب ،ةيهقفلا عورفلا يف

 .«نيع دعب ارثأ تناكف يشاوغلا يداوع اهب ثتبعو

  

 رضاوح ىدحإ ةبرج ةريزج يف سنوت يف فلؤملا ةماقإ لالخو

 دبع نب دمحم وه "نيينامعلا خياشملا دحأ هراز يمالسإلا ملاعلا يف ملعلا

 ركذ دقف "بطلا مولعب ماملإ هيدل ينامعلا خيشلا نأ رهظيو ،يلئامسلا هللا

 بوقعي فسوي يبأ ةرايزل بهذ هنإ -ريسلا باتك - باتكلا اذه يف فلؤملا

 .دمحم نب سنوي :خيشلا امهعم ،ينامعلا فيضلا هعمو ىسوم نب دمحأ نب

 .امهمحفأف بطلا ين امّلكتف لاق اضيرم فسوي وبأ خيشلا ناكو

 ةنس هبر راوج ىلإ هناوضرو هيلع ىلاعت هللا ةمحر فلؤملا لقتناو
 ةئيلم نيدلاو ملعلا ةمدخ يف طاشئلاو دجلاب ةلفاح ةايح دعب ةيرجه٨
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 هنأ ىلإ ضعب بهذف ،هتافو ناكم يف فلتخا دقو تاعاطلاو ربلا لامعاب
 قاحسإ وبا خيشلا هركذ يذلا اذهو ايبيل يف ةسوفن لبجب نرفي يف ينوت

 ردبلا نع هتاركذم يف رمع ىنهم ذاتسألا خألا لقني امنيب شيفطا

 اهيخرؤمو ةبرج ءاملع نم وهو بوقعي نب ملاس خيشلا سمحت يخامشلا

 نع هللا يضرف ،اهيف نفدو ةبرج ةريزج يف يفوت هنأب لوقلا ىلإ نيرصاعملا
 .نيدلل ةمدخ لجأ نم همدق امل نيدلا ردب

  

 : فول ا:ايناث

 ءالضف ءالجا ءاملعل مجارت نمضتيو ،ريسلا باتك وهف فلؤملا امأ
 ءاهيزنو ارفاو اماهسإ يخيراتلا عقاولا نيوكت يف اومهسأ ءامظع ةداقو

 مكح ماظن مالسإلا ةعيرش قيبطت ةريخلا ةيخيراتلا ةريسملا كلت يف مهودحي

 كولسلا ةعتم دجيل ئراقلا نإو .عمتجم لماعتو دارفأ كولسو ةايح جهنمو

 يف لوآلا ليعرلا ذنم ةماقتسالا لهأ ةريسو ةايحب طاحأ يذلا يمالسإلا

 ئراقلا ىلع بير الو - كلمي يذلا كولسلا كلذ ©يرجهلا لوآلا نرقلا

 ةحاس ىلإ ةفاجلا ةيداملا ةايحلا لغاشم نم ةلقن هلقنيو هنادجوو هرعاشم

 ربع مهب يقتلي نيذلا صاخشألا كئلوأ يف لمقمتملا داجلا يمالسإلا لمعلا

 مهلاوحأو مهخيرات يكحي وهو ،فداهلا ميقلا باتكلا اذه تاحفص

 ءاملعلا كئلوأب ئراقلا طبتري هلالخ نمف “ىلثملا مهتريسو مهتاماركو

 نيب تاقلحلا ةكباشتم ةيخيراتلا ةلسلسلا ًدتمتل امكح اقيثو اطابترا ماظعلا

 ۔-ريسلا باتك باتكلا اذه ةيمهأ ىلع ليلدتلا نإو الأ ،قحاللاو قباسلا
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 امه نيليلج نيملاع نيخيشل ثيدحلا اكرات ملقلا كسمأ هاوتحمو هنومضم يف

 عمتسنلف ،رّمعما يحي يلع خيشلاو «رشيفطا ميهاريإ قاحسإ وبا خيشلا
 هللا همحر شيفطا قاحسإ يبإ عرابلا ملقلاو عماجلا لوقلا بحاص ىلإ الوأ

 :ةماقتسالاو قحلا لهأ خيراتو لاجرلا مجارت عجارم نمو » :هلوق يف ىلاعت

 ىلع مهل ةردق الو .خيراتلا نم مهل ظح ال نيذلا نظي ،هل ريسلا باتك

 هنا نوملعي ال مهنكلو ،ديفم ريغ باتك هنا :هنيدايم لوخدو هلحارم بوج

 ملعلا نيطاسأ ركذب تصتخاو ‘ببسب ةيحان لك نم تذخأ ةدامو ةورث

 كلفلاو ‘نونكملا زنكلا اذه علاطأل ىناو ؤ©بجعب مهنم تتأو ،نيدلاو

 ام حيتافمو ،ةمئآلا خيرات لئالجو قالعالا هيف فشتكأ لازأ الو نوحشملا

 خيرات ...ةيقيرفإ لامشب ةيمالسإلا ةمألا طسو ةيضابإلا خيرات نم قلغأ

 .«ناميالاو نيدلا راهدزاو ،نارمعلاو ملعلا

 تتا ةكرابملا ةكرحلا تناك اذإو » :لوقيف رمعما يحي يلع خيشلا امأ

 ةقيرط نإف ةيمالسإلا ةبتكملا هب رختفت اديجم اثارت انل تكرتو .ةبيط ارامث

 هانفرع اميف ليثم اهل سيل ةديرف ةقيرط ،(ريسلا) ميقلا هباتك يف سابعلا يبا

 ثداوح مهفطختت ام ابلاغ خيراتلا يف نيفلؤملا نإف خيراتلا بتك نم

 كراعملاو تابالقنالا ثداوح نم ةعداحلا رهاظملا نوعبتتيو ةسايسلا

 خيراتلا بتك نم تارق دقل » :لاق نأ ىلإ «ماكحلاو كولملا ريسو ةيركسعلا

 يف كلذ دجأ امك "ينيوهتسي ام دجأ ملف عامتجالا بتك نم اريثك تأرقو
 ةرشع دتمت ةيعقاو ةايح شيعأ ىنلعجي يذلا باتكلا اذه ،(ريسلا) هباتك

  

 



 - [ ةيبراغملا دلبلاو دامع نيب ]
 صوخش ين ةايحلا ثعبي نأ عيطتسي يذلا قفوملا يصصقلا تيأرأ ،نورق

 .ىخامشلا سابعلا وبأ هنإ مهلامعأب امتهم مهب ابجعم كلعجيو هلاطبا

 ال ةقيقحل اهلاطبأو ،نورق ةرشع لالخ ةمأ ةايح ةصق يه هذه هتصقو

  

 نم اهيف امب ،ىنغو رقف نم اهيف امب ةعتم نم اهيف امب ةايحلا ةقيقح لايخلا

 ةيمالسإلا ةمألاو ،يعامجو يدرف لمع نم اهيف امب ،لاضنو عارصو ةكرح
 امكو ،وه امك عقاولا نوروصي زارطلا اذه نم وبائك ىلإ ىربك ةجاح ين

 .«ليوطلا نامزلا كلف يف يعقاولا خيراتلا هب يرجي امكو .ةايحلا هب دهشت

 الوق هب ىفكو ‘باتكلا اذه قح يف ناليلجلا ناملاعلا هلاق ام اذه

 هردق ةلالج نع نهربت ةًحح هب مظعأو ديفملا باتكلا اذه ةيمهأ نع عربني

 يتلا بتكلا نم ريثكل اًبصم ربتعي (ريسلا) باتك نأ ىلع هاوتحم ميظعو

 يبأ مامإلل باتكو "ناورهنلا باتك لثم اهنم ريثكلا دقف ىتلاو هتمًدقت

 ،ةقوثوملا ةيردصملا ةفص هاطعأ امم بتكلا نم اهريغو ينالجراول ١ بوقعي

 فلؤملا طخب تناك ةلوقنم ةسخن نم ةرهاقلا يف ةيرجح ةعبطم عبط دقو

 ناميلسو ،ينورابلا فسوي نب لمحم نالضافلا ناخيشلا عبطلاب م اقو ©هسمفن

 .يسوقلا دوعسم نب

 ابرغو اقرش ةكرابملا ةعبطلا هذه نع ةعرفتملا خسنلا ترشتنا دقو

 .ةيئالمإلا ءاطخألاب ةنوحشم اهنأ ديب اهاوس نوأرقي سانلا دعي مل ثيحب

 طخلا اهيلإ لصو امو ،ةثيدحلا ءالمإلا دعاوق قفو ةعبطلا هذه انحّحصف

  

 



   [_ضااللصاوتا _ ل

 يف اهانلمع ىتلا ةينفلا تاسمللا ىلإ ةفاضإ ،نفلا اذه يف روطت نم يبرعلا

 .هللا ءاش نإ بسانملا لكشلا اذهب هجارخإو باتكلا عبط ةيفيك

 طبضل ينيجردلا سابعلا يبأ مامإلل (تاقبطلا) باتك ىلإ انعجر دقو

 انلمع ناكف &(ريّسلا) باتكل دفار مهأ هتفصب ءامسألاو تاملكلا ضعب

 ىوس هصقني مل فورعملا يملعلا قيقحلا نم برقي ۔دمحلا هللو - اذه

 ضعب (ةيرجحلا) ىلوألا ةعبطلا يف باتكلا رخآب قحلا دقو ،خسنلا ددعت

 :يه لئاسرلا

 .نيدلا بسن ركذ يف ةلاسر ١-

 .ينورابلا خيشللة ةموظنم ٢

 .خياشملا ضعب ركذ يف ةلاسر ٣

 .ةسوفن لبج دجاسم ضعب ةيمست يف ةلاسر ٤-

 .ةدئافلل امامتإ اضيأ ةعبطلا هذه يف اهانتبثأف

 يموقلا ثارتلا ةرازو ىلإ ليزجلا ركشلاب هًجوتن نأ انيلع امازل ىرنو

 ةيانعلا ىلع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ريزو ديسلا ومس اهسأر ىلعو ةفاقثلاو

 نم ىتلا ثارتلا بتك رشنل لذبت ىتلا ةبيطلا ةميظعلا دوهجلاو مامتهالاو

 .ديفملا ميقلا باتكلا اذه اهنيب

 ديفم لمع نم هيف هانعضو امو باتكلا اذهب عفني نأ هنلا لأسنو

 قيفوتلا يلو هنإ

 .طقسم

 



  
 7 ا ةيبراغملا دالبلاو رام ريج (

 جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا باتك ميدقت

 ٠٩٠ ب ك س و

 ؛ہمرتم

 هلآو رَمَحُم ائدّيَس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بَر هلل دْمَحْلا

 .نيِعَمْجَأ هيخحَصَو

 دعب امأ

 "7 .جراوخلا ىلإ ةيضابإلا ةبسن لؤَح جيرهلاَو ُطْلَحْلا َركك دقف
 ٤ِ ٠. -٠ / ؟ 9 . .7 ح ٠ ٤ ۔ م .,۔ م ٤ِ.

 ظفل قالطإو .جراوخلا فر نم ةقرف ةيضابإلا لعج يف ارفاس فلكتلا

 يتا ةَرحاَعْلا تاياعدلا نم ةماقتسالاو قَحْلا لأ ةض ابالا ىّلَع جراَوَحلا
 ح ّ ٥ ح ث
 ) َيِبَهَذَمْل نع مث : لو ئيسايسلا ه بصعتلا نَع تأشن

 ةقراَرَآلا) راوحلاب ةيضابإلا طبرت ةقالع ةم تسل هنأ ىَلَع

 اهْمَلَعَتسا ةياعد [ يه اَمئَِو .جراَوَحْا قَرِف نم اَمرْيغَو (ةئجَلاَو ةّررفُصلاَو

 .يومألا مكحلا ة ةيعرش مدَع نوداني يذل نَع سانلا ريل ةي ةيوم وَمألا ةلودلا

 ةَيِضاَبلِ ُفَلَس مه يرذلا - (ناَوَرهَنلا لفأ) ةَمَكَحُمْلا ًاْعَج نأ امك
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 .جراوخلاو ةيضابإلا نيب قرفلا باتكل وه ميدقتلا اذه ر



 [_ضايلاسافا ل  
 نوريسي جراوخلا نأ مَم ءةَضرغُملا مالقآلا بابرأ عنص نيو َنيمضاَلا

 . ّ ٤ ؟ . َّ ه 2۔ ۔ح م م م ٧ ۔ .

 سسألاو ئدابملا لالخ نم كلد حضتي .ةيضابإلا َعَم سكاعم طخ يف
 . . ِ , ِ . ٠٥ ى ر ۔ها۔ . ۔ه۔۔ ه 7 و م

 فقاَوَملا نم ديدعلا ٍةّيضاَبإلِلَو ،نيقيرفلا نم لك بهذم اَهْيلَع موقي يتلا

 :اهنم جراوخلا دض

 يناَمُْلا دزلا ةرفص ييأ ن بلهملا ريهشلا دئاقلا لاق :الوأ

 :اگلا

 ل م م . ّ 7 ّ 2 «. . س > - ٠ 7 - ¡ ٠ ُ م , ٠

 لمع عبطلاب َوهَو _ َنيِنوَم الل اَيِلاَوُم ناك ث و بلَهُملاَو 6 جراوَخلل
 ء 7 و 2 ِ . ِ ِ 7 . 7 < ٩ و م . ؟ ۔ ه 7

 بلهُم لآ ةرسأ نأ اًيخغرات تيائلا نم نإف - ةيضابإلا ةَضري

 يدزألا ديَر نب رياج مامإلاي قيثو لاصتا ىلع اوناكو ،ةّيضابإ اوناك
 مهيلع ءاَضقلاَو جراَوَحلا لاتق يف بلهملا لدبي مل ،هنَع هللا يضر ه ٥ ۔ . ؟ َ ه ۔ : _ . 7 ٠ ه۔ ه ك د٥ه۔ ًَ م . م

 رم _ ّ - م ِ . . ٠ ء

 .ةيضابإلا نو ممع ةقالعلا دغب هيليل ألإ
 يتلا راكفآلاَو ءارآلا ءازإ اديدش ضابإ نب هللادبع مامإلا ناك :

 ةمات ةَحاَرَصي اهنالطب نلعي ناَكَو ،قرزآلا نب عفان اهي يداني
 ...سالا اهني دَح
 دَئْسُمْلا بحاص يديهاَرَقْلا وبيبح نب عبرلا ةَجُحْلا ثّدَحُمْلا ناك

 لوقلا اوزَواَجَتَي ىئَح مُهوُغَد :مهيف لوقي َناَكَو .جراَوَحْلا نم ارب

 نإو 6ْمهْيَلَع لوُمْحَم ْمُهَوَطَحَت مهلوق ىلَع اوقب نإف "لغلا ىإ

 :هللا مكحي مهيف اًمَكَح لفلا ىلإ ووج
 نم َوُهَو - يجراخلا ناَبَيَسِل دوُعْسَم نب ىدنجلا مامإلا لاتق :اعياَ

 - حافسلا ني ابراه نامع ىلإ شيج يف مق اَمَدْنع - ةيرفُصلا



 7 [ ةيبراغملا دزلبلاو رامع ديم )

 َنْيبَو ىدنجلا مامإلا شيج نيب ةكرْغعَم تزرادَو - يسابعلا مكاحلا

 .ودونجَو نابيش لتقم نَع ةَكرْعَمْلا ترفسأو .هباحصاو نابيش

 يا هللا هَمحَر يناَسارُحلا ةيطع نب لاله اَوْغِمْلا لطبلا ناك :اسماخ

 ىَلَع ناَك ؛دوُعْسَم نب يدنلُجلا مامإلا شيج يف لولا دئاَقْلا َراَص

 هنم لبقي ْمَلَو يضابإلا َبَمتَمْلا تتا ًمُث .ئيرفصل ا بَمَمْلا

 ىََلإ ْمُهاَعَد نيذلا ىلإ عجزيت نأ دغب ألإ مهيل مامضنالا ةيضابإلا
 يا هاراو ودان كل نالطب ممت :جراوخلا عدا
 ىدنجلا مامإلل اريزوو ادا ناَكف نامُع ىإ ةاَع م ءاه ْمُهاَع

  

 و ه ء وو ه ى ٥

 هيغ ةييضانإلا اَهَفَتَو يلا ةمراصلا فقاَوَمْلا نم ديدعلا ًكاَتُهَو . . ء ح ٠ ۔,ص۔ ۔ ٠ ّ ؟ 3 رم م
 . ١ -, . 4٨ . ١١4 )(١١ ,ح 4 ۔ ٠"۔ .۔٠ ى ۔ ؟

 . خيراتلا ايار ي 7 ثادحال ١ ماكر نيب يمتحب ،جراوَحل ١

 ٥ه رو ح . ٠ ِِِ . ى ۔ 0 . 2 م :

 وبأ ليلجلا ةمالعلا يشلا هبتك يذلا ميقلا ثخبلا اده يتأيو
 اهيف فينح يتلا طاقتلا اًحّضَوُم هنع ةللا َييضَر شّيفطأ ميهاربإ َقاَحْسِإ ٠ ۔ . / ل ّ . 4 7 7 ٤ ٠ م ,٥ ۔., ۔ ه

 و م

 ۔ ۔ .ح
 ٠ ٠ ىه م ٠ م ه ث ٥

 ئوابَملا ةَمظَع نيبت ىتلا ةضيرعلا طوطخلا اًمساَرَو .جراَوَخل ا عم ةيضابإلا
 .اقيبطتو ةيرظن اَهي اوثَخأَو ةيضابإلا اهي لوقي يتلا ءارآلا وُمُسَو ِ ٢۔ ٤  4 ِ 7۔٤ , َ -١ ؟. 7 ٠ِ ً

  

 



 _ يضابإلا رصاونلا _ ا  
 ميهاَرنإ خيشلا و بلط ىَّلَع ءاَني ثحبلا ادم َقاَحْسِإ وبأ بتك ذَقَو

 ْمليلاَو نيدلا هياتك يف هَرَشنَو ،رمهزآلا ِءاَمَلُع ني يقابلادبع دَّمَحُم
 تخت .ةيمالسإلا قرفلا نَع هثيدح ضرغَم يف ٥ - ٢٦٦٤ ٢ص ثيدحلا

 .جراوخلا نَع نَع ةَذْبُث ناَونُ ہ۔ هر

 اًمَلَ ثحلل هقايس َلبَق ثيدحلا مليلاَو نيدلا باتك فلَوُم َلاَقَو
 - جراوخلاو ةيضابإلا يأ مهنع ثحبلاب يلع يفي اًحبحش تفلا ناك
 ىمن مهن ةفئاط مير ومَو .مب ةريخ ةل نمي تلصلا هيبيقتلاو
 رادي فظو .شّيَقطا َمي ميِهاَرنإ قاحسإ ابآ ىمس م ميلا ا ادَه .ةيضابإلا
 لال ال  ؛َكَحُم ۔ ه مم هر هلا ٨۔ آ غ هش اَمَك ش . ؟ لا وم ىن يناَمَكَ هلا د ا

 رشو © ۔٤١١-٠١ ص مك 1 خيرائ نامع امهب اتِك يف ف اسع يج ان

 ١ ٥٤. ۔-١٣٥ص ة ةيمالسإلا 7

 نأ هنأش نم ريِغَص هبتك ىتف نب ه ثحبلا اذه َلْعَج ت ق َبيَر لو
 م, ۔ رو

 جراوخلاو ةيضابإلا نب قرملا ةقرغم ريثكلا ىلع - ريبك دح ىلإ _ لهس
 .ةدئاقلا هب ُمْعَتِلَو

 .لَمَعْل حلاَصَو لوقلا ريخ ىلإ انموي نأ لاسن ةللاو



 [ ةيبرغملا دربلاو رامع نيب )
  ١٤٢ 

 لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا باتك ميدقت

 رمعما يحي يلع خيشلا ةمالعلل

 ؛ اميدقت

 :فلؤملا فيرعت ١-

 رمعم ىيحي يلع خرؤملا بيدألا ةمالعلا خيشلا وه باتكلا اذه فلؤم

 هانيع تحفاص ثيح م٩١٩١ /ه ١٣٣٧ ةنس ةايحلا هذه ىلإ جرخو ديلو

 .ايبيل يف تولان ميلقا نم تيوكت ةيرق يف رونلا

 حالصلا نم ريبك بناج ىلع ةميرك ةحلاص ةرسأ يف عرعرتو أشنو

 ةيبرتلا كلتل ناكو ،هتابجاوو نيدلا تايضتقم ىلع ةظفاحملاو ةماقتسالاو

 يلع خيشلا ةايح ىلع هتايباجيإ تسكعنا بيط رثأ ةميقتسملا ةأشنتلاو ةحلاصلا

 .كولسلا نسحو ةهازنلاو ةماقتسالا نم هيلع بش ام ىلع باشف

 :ةيساردلا هتايح

 ءانبأ ةداعك "ميظعلا نآرقلا سرادم ىدحاب قاحتلالاب ةيلمعلا هتايح أدتبا

 يني اَم لوأ هئف نآرقلا مكدألوأ اوُمِلَع» 8 لوسرلا رمأل لاثتما "نيملسملا

 دوعسم نب هللادبع خيشلا ةسردم لخدف 8‘"اوُه هللا ملع ني ملعتي نأ

 اداح ءاكذو قئاف اغوبن رهظاف ةيئادتبالا ةسردملا ىلإ لقتنا اهدعبو 3يوابكلا

 نم ناكو ،هتذتاسأ راظنأ كلذب تفلو ،هئالمز نيب اهب زاتما ةدامو ةبهومو

 ىنيللا ىيحي نب ناضمر ملاعلا خيشلا ءيجم ردقلا تآئيشمو فدصلا نساحم

 .رمعما يحي يلع خيشلا ةمالعلل ،لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا باتكل وه ميدقتلا اذه

 .٣ر "نآرقلا ركذ )٣( باب يف عيبرلا هجرخا ثيدحلا )٢(

  

  



 [_ضابإلا صاشلا _) ٣  
 نب دمح ةمئألا بطق ةبلط نم ينيللا خيشلاو ،ايبيل ىلإ يسنوتلا يبرجلا

 ةمزالم همزالو هتقلح ىلإ فلؤملا ًمظناف ،-هيلع هثلا ناوضر- شيفطا فسوي

 نأ دعبو ،هتدافإ نسحو خيشلا ملع ةعسو اهصرحو بلاطلا ةبغر نع منت

 جراخ هرصبب انر ملعلا نونف ىتشل هكاردإ يوقو ةيملعلا هبهاوم تمن

 هل متو ءاهيلإ رفسلا ىلإ هحومط هعفدف ،هتهجو سنوت تناكو ةيبيللا دودحملا
 /ه٧٤٣١ ةنس يسنوتلا رطقلاب ملعلا ةرضاح ةبرج ةريزج ىلإ رفسلا

 مظناف ليلقب تقولا اذه لبق اهيلإ داع يذلا نيللا هخيش رثأ ًايفتقم م ٧

 ملعل دادتما ربتعي يذلا هملع نيعم نم فرتغاو همزالو ةيناث ةرم هتقلح ىلإ

 .ميظعلا يملعلا قالمعلا كلذ فسوي نب دمحمأ ةمئألا بطق

 عماجلا ،ةنوتيزلا عماجب قحتلا ثيح ةمصاعلا سنوت ىلإ لقتنا كلذ دعبو

 هتهجو ايلوُم ،ىلإ ليحرلا ةش م٧٣٩١ /_ه٧٥٣١ ماع يفو سنوت يف قيرعلا

 نم ادحاو ربتعي يذلا دهعملا كلذ بازيم يداوب ةرارقلاب ةايحلا دهعم رطش

 الإ ضمت ملو ،ابلاط هب قحتلاف ،يمالسإلا ملاعلا يف ةفرعملاو ملعلا حورص مها

 ةيضرأ نم هكلمي امو ،ديجلا يملعلا هاوتسم هخايشأل رهظ ىتَح لئالق مايأ

 راصف ،دهعملا يف سيردتلا ةمهم هيلإ تدنسأف ،ءاطعلا ىلع ةرداق ةيملع
 ثحبلا نم ديزملا ىلع هزفح يذلا رمألا دحاو نآ يف ًاسردمو اذيملت

 دقو ،هعئاورو بدآلا تايورم نعو ،هقئاقدو ملعلا تانونكم نع بيقنتلاو

 نب ميهاربإ خيشلا نم ةصاخو ةايحلا دهعمب هدوجو لالخ ًريثك املع دافتسا

 اذه ىلع لظو «(ًايلاح دهعملا ريدم) جاحلب نب نودع خيشلاو ضويب رمع
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 ىلإ ادئاع لفقف م٥٤٩١ /ه٥٦٣١ ةنس ىتَح لاونملا اذه ىلع ارئاس لاحلا

 .ةيركف ةضهن اهب سسؤيل ايبيل هنطو

 ،سنوتب ةبرج يف ةيعمج هؤاشنإ هتاطاشن لئاوأ زربأ نم ناك دقل :هتاطاشن

 هدوجو ءانثأو ©ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هللا ىلإ ةوعدلا اهتمهم
 6هزكرملا هفداهلا هتاطاشن ددعتل احلاص اوجو ةبصخ ًاضرأ دجو ب ةايحلا دهعم
 قرفلاو هيبدألا تايعمجلا ين هلاعف ةكراشمو سوردلا ءاقلإ يف فيثكت نم

 .دهعملاب ةيحرسملاو هيضايرلا

 امك ،دهعملا ةبلط اهردصي ناك يتلا !بابشلا» ةلجم يررحم زربأ نم ناكو
 دحأ لوقي ،ةرئاثلا ةينطولا ةئيبلا هيلإ اهتحوأ ؛ةربعملا ديشانألا ءاشنإ يف زرب

 كرتتو نوجشلا كرحتو رعاشملا بهلت هديشانأ» :ديشانألا كلت نع خياشملا

 دعاس نع رمش أيبيل هنطو لإ عجر امدنعو ،ااروصمه ائيل ةيدعرلا نابجلا

 هنطو ءانبأ ىوتسم نم عفرلا ىلع لمعي ذخأو ،دهجلا قاس نع فشكو دجلا

 ةيسايس بابسأل تردوص اهنكلو :عاريلا اهامس ةلجم أشنأو ،اّيملعو ايركف

 .دادعأ ةثالث اهنم ردص نأ دعب

 ملف ةينوك رهاوظو ةيعامتجإ بابسأ اهتزرفأ ةيلام ةقئاض هب تقاح مث

 جردت مث اسردم نّيمتف يمسرلا يفيظولا لمعلا ىلإ ءوجللا نم اد دجي
 رقتسا مث ،يوبرت قثومف يوبرت هجوم ىلإ ةسردم ريدم ىلإ سردم نم ايفيظو

 ةيبرتلا ةرازوب ةمرتحم ةفيظو يف برغلا سلبارط يف ماقملا هل باطو فاطملا هب

 طاشنلا نم ةلعش هتايح ىضقو نيرشابملا هيلوؤسمو هئالمز نم امّركُم الًجبُم
 نيلت ال ثادحألا ةهجاوم يف ةميزعو ،رتفت ال لمعلا نم ةمهو &عرفطنت ال
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 نم ددع يف ةيبدألاو ةينيدلا تالاقملا رشنيو ظعاوملاو سوردلا يقلي ناكف

 اهنم حلاصملا نم ريثك هيدي ىلع ققحت هنأ امك 6ملاعلا ين ةروهشملا فحصلا

 حتفلا ةيعمجو وداج ةدلب يف نيملعملل دهعمو ةيئادتبا ةسردم سيسات
 .سلبارط يف حتفلا ةسردمو

 ديدعلا فلأف ؛هتقوو هدوهج نم رفاو مامتهاو ريبك بيصن فيلأتلل ناكو

 .قيمعلا ليلحتلاو ديجلا ضرعلاب ةزيمتملا ةميقلا تافلؤملا نم

 :هتافلؤم

 .(تاقلح عبرأ) خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ١.

 .ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا ٦.

 .ةملسم ةرسأ رمس ٣.

 .ظيلغلا قاثيملا ٤.

 .ةايحلا لكاشمو ةيبيللا ةاتفلا ٥.

 ىولحلا نم ةهلآ وأ ةثالثلا ميناقألا ٦.

 .ةيناسنإلا ميقلاو مالسإلا ٧.

 .راصنألاو نيرجاهملا نيب نيطسلف ٨.

 .ىواتفو ةبوجأ ٩.

 .ةعمجلا ةالص ٠.

 .مالسإلا يف رفسلا ماكحأ ١١.

 .نخديو قلحي هنكلو ملسم ١٢.

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ١٣.
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 .لاومألا يف قوقحلا ١٤.

 ةبتكم رشن (ئراقلا يدي نيب وهو) لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا ٥.

 .عيزوتلاو رشنلل يرماضلا
 ام الإ هرعش نم قبي ملو كاهقرحأ هنكلو ةثالث اهددعو .رعش نيواود ١٦.

  

 هتحيرق هب تضافو هعاري هب لاس ام رخآو ،تالجملاو فحصلا يف رشن

 هتماقأ يذلا ناظقيلا يبأ ىركذ ناجرهم يف اهلاق ةيرعش ةديصق

 هذه اهنم فطتقن ،م٩٧٩١ ةنس ةيدارغ يف ةيمتسرلا لبالبلا ةيعمج

 :تايبألا

 متسر لبالب ىركذلا ىلإ ينتعد
 هللا همحري ناظقيلا وبأ تلاقو

 رضاح تنأ لهف ىركذلا هل ماقت

 اركنبديشتوأاباطخ يقلتل
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 رعاش ماقام نافظقيلاابأ مالس

 هاو جنب ودشيو هاليلب ينغي

 دقو بابشلادهع ي تنك امك

 ا ياطم لذت اكولمم رعشلا كل ادغ
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 هايقلب ىظحتو هايقلب ىظحيو اهركذ هددري ىليل مف لكب

 هانغ ناك ام غاص دق اهدحو هل دُّمَحُم ةمأ ناظقيلا يبأ ىليلو

  

  

  



   ١٤٨ ( يضابألا لصاونلا ١

 هايانح تلامو يداولا برط الو متسر لبالب تناك ام هالولف

 هانعمو نايبلا تاتشأ قسني بتاك لظ ام ناظقيلا ابآ مالس

 هللا ملعي ام ءافجعلا كلم انأ تزرط دئارجلل تاحفص ىلع

 :ناظقيلا وبأ ةفاحصلا خيش اهردصأ يتلا فحصلا ركذ دعب لاق نأ ىلإ

 تلطع ةزيزعلا فحصلا نم نامث

 هاياضق تشاع قحلا توص نكلو

 قهرم قحلاو قحلل اهب توعد

 هاشختو امود ءادعألا هبراحت

 ددع ًاضيأ هلو ،ىنبملا ةسالسو ىنعملا ةعورب زاتمي هرعش ظحالن اذكهو

 :ناتيحرسم هلو بتكلا نم ددع ىلع قلعو ثوحبلاو تالاقملا نم ريبك

 .يسايس ىزغم تاذ يهو راق يذ ةيحرسم :ىلوآلا -

 .نسحم ةيحرسم :ةيناثلاو =

 ٢٧ يف اهئراب ىلإ حورلا ملسو ىلاعت هللا ةمحر ىلإ فلؤملا لقتنا :هتافو
 تحت هتحص تروهدت نأ دعب م٥١/١/٠٨٩١ :ل قفاوملا ه٠٠٤١ رفص

 .ةيسايسلا طوغضلا ةأطو

 ربج جك
 :باتكلا - ٢

 يلع» خيشلا هفلأ ام رخآ وه "لدتعم يمالسإ بهذم ةيضابإلا باتك

 هدعأ اثحب لصألا يف باتكلا اذه ناكو ،هفيلآت رخاوأ نم هنأ وأ رمعم ىيحي



 = [ هبراقم دربلاو نامع ديج ]
 لكشلا اذه ىلع راص ىمَح هيف عسوت مث ةيبرعلا ةراضحلا ةعوسومل فلؤملا

 .م٩٧٩١/ ه٩٩٣١ ةنس هفيلأت نم غرف دقو ‘نومضملاو

 هلوصأو هقفلا ذاتسأ) خيشلا نب دمح هيقفلا خيشلا ةليضف ينثدحو

 انعلطأف ايبيل يف ه ٩ ماع نم ناضمر رهش يف انك» :لاقف ،(ةايحلا دهعمب

 باتكلا اذه نإ» :انل لاقو ةيضابإلا هباتك ىلع رمعم ىيحي يلعأ خيشلا

 ةريسملا اولصاوت نأ مكيلعو .يضابأل ا بهذملا نع يتافلؤم رخآ نوكيس

 عافدلا اولمحتتو بهذملا اذه ئدابم سانلل اوحضوتو عوضوملا اذه يف

 هنإو هللا هَمحَر- يلعأ خيشلا يفوت ةليلق رهشأب ءاقللا اذه دعبو ..اهنع

 'رثشيفطا دمحم لضافلا ذاتسألا ىلإ باتكلا اذه لوصو ىلاعت هنلا لضف نمل

 ماقو ،ةبتاكلا ةلآلاب ةبوتكم قاروأ يف ،ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا رادب

 ةنطلس ىتفم) 'يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش ىلإ اروكشم اهلاسرإب

 - باتكلا لوصو عم نمازت دقو ،اهتدئاف معتل اهرشنل يلإ اهعفدف ،(نامع

 مهنم ب ةايحلا دهعم ةذتاسأ نم ةوخإلا ضعب دوجو انيلإ - قاروألا وأ

 يف يبرعلا بدألا ذاتسأ) ماجح وب رصان دُمَحُم بتاكلا بيدألا خألا

  

 ةيضابإلا ناونع تحت يف هعبطب ماقو ،هنم ةروصم ةخسن اوذخاف (دهعملا

 ةديفم ةمجرتو ةميق ةمدقم هل عضوو ،امهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد

 همحر- فلؤملا نع هالعأ ةنودملا انتامولعم اهنم انيقتسا فلؤملا ةايح نع

 تءاج امنإو باتكلل اناونع لمحت ال انيلإ تلصو ىتلا قاروألا نكلو ،-هللا
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 ؛ةلدتعملا ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم ةيضابإلا» :ةرابعلا هذه اهلوا يف

 .اهنم ةروص ئراقلا ىلإو

 نأ الإ ©باتكلل اناونع نوكت نأ ةرابعلا هذه نم دارأ فلؤملا نوكي دقو

 ةعبطلا ترهظف !ةيضابإلا ىلع ءاوضأ» :ناونع هل راتخا يتفملا خيشلا

 .ناونعلا اذه تحت هنم ىلوألا

  

 ةسارد ةيضابإلا ناونعب يف هرشن دقف ماجحوب دًّمَحُمت ذاتسألا امأ

 ناونع نوكي نا ةعبطلا هذه ين انيأر دقو ،'مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم

 اهعضو يتلا ةرابعلا نم ابارتقا "لدتعم يمالسإ بهذم ةّيضابإلا» :باتكلا
 .هباتك اهي ردصو فلؤمل

 ميظع ىنعملا ريبك هنأ الإ مجحلا ريغص ناك نإو باتكلا اده نأ ىلع

 هنمض امك ©بهذملا ةأشن نع ةيخيرات ةحمل فلؤملا هنمض دقو ..ةدئافلا

 باتكلا اذه نإ :لوقلا ةصالخو ..ةقدلاو ةيلومشلاب يحوت ةعماج تارابع
 . .يضابألا بهذملا نع ةزرابلا ملاعملاو ةةضيرعلا طوطخلا ئراقلل مدقي

 ..لمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هللا لأسن



 ( ةيبراغملا دلبلاو رام ريج ]

 ماكحألا باتك ميدقت

 ينوانجلا ريخلا نب يحي ايركز يبأ ةمالعلل
 7 نمحرلا هللا مسب

 هلآ ىلعو ‘ىفطصملا يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ىفكو هنل دمحلا

 .ءايفوألا هباحصأو &،ءافرشلا هبحصو

١٥١   

 روحمو "ةيعامتجالا ةايحلا رادم وه مالسإلا يف مكحلا نإف :دعبو

 . ءاطعو اذخأ ناسنإلا هيخأو ناسنالا نبب يعامتجال ١ لعافتلا

ه
ج
-
۔
 

 آ

 ٭:لاَمََلاَ :ءانتعا امسأ مكحلا رومأب اينتعم مالسإلا ءاآج دقو

١ 

 ىدح > إ .س م س - > 7 ِ ۔ء۔ عس .مه مص ىم هرمس .مم ہسرص ى . 7 و ہ - ص - -
 لزنأ م ضعب ع گتاوتتفَب نآ مهرذحاو مه 1 وهأ عينت و هلل ١ لزنأ ام مهنيب ١

 سيانلا نم اييك ةك مهيوذ ضقي مهتي نآ هلأ ديري ايتأ متعات اولوت نيك كت ةت

 « © ةني رتياخح رق ةي ةسل نمو ةت ةيه مكعقأ (ة) ةين
 ٤٩ - ٥٠١. :ةدئاملا

 امكح ةيمالسإلا ةلودلا سأر ىلع ةلي ميظعلا لوسرلا ناك دقو

 .هادهو هجهن ىلع نودشارلا ءافلخلا راسو ءاضقو

 ناك ميظنتلاو يرادإلا هلكيه مخضتو اراشتنا مالسإلا عسوت امدنعو

 خيرات لفحو ميظع ناش مالسإلا يف ءاضقلل راصو .هيف ريبك زيح ءاضقلل

 .ةزراب ملاعم كلذ نم العاج "عئاقو ءاضقلابو ازومر ةاضقلاب مالسإلا

 خ

 .ينوانجلا ريخلا نب يحي ايركز يبا ةمالعلل ماكحألا باتكل وه ميدقتلا اذه ,,
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 قحلا قاقحاإل ةلادعلا زمر هرابتعاب عمتجملا يف ةقومرملا هتناكم يضاقلل ناكو

 افيعض يوقلاو ،قحلا هل ذخاي ىتح ايوق فيعضلا هلعجب لطابلا لاطبإو

 .قحلا هنم ذخأي ىتح

 الدع ةلثمألا عورأ اوبرض ةاضق ميركلا يضابإلا بهذملا يف زرب دقو

  

 .مئال ةمول هنلا يف مهذخأت مل ةهازنو

 نم لجر هءاج يراوهلا مكحم نب دوه نأ يدومح نب نوميم خيشلا ركذ

 يف راكنلا نم لجر دنع ةنوهرم هل ابتك كفي ام ىلع هب نيعتسي ةبازعلا
 ىلإ لجرلا اذه عم رس » :هل لاقف الجر مكحم نب دوه اعدف ،ريناند ةسمخ

 ‘هل نوعنصي اميف اوعراستو ةصقلا مهربخأو مهءاجف «ةتازم نطاوم

 هيف نومري ءاسنلاو لاجرلا قفطف ءاطاسب اوكسبف ،لاومآلا هل نوعمجيو

 ءاريثك الام كلذ نم عمجف ،مهنم دحاو لك نكمأ امو مهاردلاو ريناندلا

 لجرلا دمعف مكحم نب دوه هب اوتأف ،هوعفرف طاسبلا فارطأ اوملف

 تنأ » :دوه لاقف ،يقابلا كرتو اهذخاف ريناند ةسمخلا ىلإ بتكلا بحاص

 .'ه«كنورتعيو كنودصقي نمم ةريبك كيلع ةنوؤملا نإف خيش اي اهب ىلوأ
 مكحلا ىلإ قيرطلا مسرت يتلا ةليلجلا تافلؤملا كلذ يف اوفلأ دقو

 .مهبراجتو مهمولع اهيف اوعدوأ ءاضقلاو

 ةؤلؤلو۔لاجملا اذه يف ةمهملا بتكلا نم ادحاو ،ماكحألا باتك يتأيو

 وبأ دهتجملا ةمالعلا مامإلا وه هفلؤم نأو اميس ال بتكلا كلت نيب ةئيضم

 .بويا نمحرلا ع /ت ٢٦٠. ص ءةمثألا رابخاو ةريسلا باتك ،ركب يبأ نب يجي ايركز وبأ ه١»

 



 ک !
 مكلذ عضولا باتك بحاص ينوانجلا ريخلا نب نيريخلا نب يحي ايركز
 .ايقيرفإ لامشو نامع يف اعساو اراشتنا رشتنا يذلا كرابملا باتكلا

 .ريثك قلخ هنم دافتساو

 ليلجلا ةمالعلا ةيشاحب لّيذملا (ماكحآلا) باتك وهو الأ باتكلا اذهو

 نيلضافلا نيذاتسألا نم لك هقيقحتب ماق يذلا يبعصملا دمحم نب فسوي

 ةبسانملا ةناكملا لتحي فوس ،نيزاب دمحأ رمع إمورك ومح دمحأ :نيميركلا
 ايملع اقيقحت قيقحتلا ءاج دقو ،ةرماعلا ةيمالسإلا ةبتكملا يف عساولا زيحلاو

 .ةددعتم خسن ىلع ادمتعم هنوكل اعئار

 هنأ امكءيملعلا قيقحتلا لمع تايساسأ نم ربتعي اذه نأ كش الو

 .هتيشاحو باتكلا ىلإ عوجرلا ليهست اهناش نم ةديج سراهفب دوزم

 اذه ىلع نيلضافلا نيققحملا دوهج كرابن نأ الإ انعسي ال ماتخلا يفو

 ىتح روكذملا باتكلا جارخإو قيقحت يف هالذب يذلا كرابملا ريبكلا دهجلا

 .ةليمجلا ةروصلا هذهبو ،ةبيشق ةيهاز ةلح يف ءاج

 .عئارلا زاجنإلا اذه امهل نيئنهم ،دادسلاو قيفوتلاب امهل هنلا نيعاد

 دمحلا نأ اناوعد رخآو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملو هنلا ىلصو

 .نيملاعلا بر هلل

  

 ٥ ١ وذ ١ ةجل ٩ ا١ه

 ١ ليرفآ ١٩٩٩م.
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 ينايسولا عيبرلا يبأ ةمالعلل ،ينايسولا ريس باتك ميدقت

 ةنابصعوب ناميلس نامقل ومح نب رمع ذاتسألا هقيقحتب ماق دقو

 ميدقت

 امأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 :دعب
 قالطإلا ىلع اهمهآ نكي ل نإ مولعلا مهآ نم ربتعي خيراتلا نإف

 راطإ هنوكل ‘تاظعو ربع نم هيف امل كلذو "مولعلا يبأب مهضعب هبقل دقو

 اذه ىلع ةقيلخلا ءدب ذنم نامزألاو بقحلا ربع اهتروريسو ةيرشبلا ةكرحلا

 يف اهعفادتو اهتالعافتل مكحملاو دمتعملا لجسلا وهف يضرألا بكوكلا

 َساَتلآوتا عفد الؤلو» لوادتلاو عفادتلا ةنسل ناويد هنأ يا ،ةايحلا

 نيب اهلوادن مايأل ا كلت ;و» . ` ركلا ٍتَدكََل ضعبب مهَكَب

 .""“سانلا (٣)

 اقادصم ءءادتهالاو ءادتقالل ةيباجمإلا ةعفنملاو ةربعلا نوكت كلانه نمو

 .‘‘'«بابلألا يلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقل » :ىلاعت هلوقل

 ؟نمل ةربعلا كلت نكلو ،ةربع ممألا ركذو ةيخيراتلا عئاقولا درس يف نذإ

 رمع ذاتسألا هقيقحتب ماق دقو ،ينايسولا عيبرلا يبأ ةمالعلل ،ينايسولا ريس باتكل وه ميدقتلا اذه ١

 .ةنابصعوب ناميلس نامقل ومح نبا
 ٢٥١. :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ہ٦ر

 )٣ - ةيآلا نارمع لآ ةروس : ١٤٠.

 ١١١. :ةيآلا فسوي ةروس هر
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 نيذلا مهف ،ةيفاصلا ةميلسلا لوقعلا لهأل ،بابلآلا يلوآل اعبط

 كانهو ،ةرباغلا بوعشلاو ممألا لاوحأ يف نوربدتيو نوظعئيو نوربتعي

 ملع ةيمهأ اهيف نيب هللا همحر يملاسلا نيدلار ون مامإلل ةعيدبو ةليمج ةرابع

 ،عتمللا يملعلا نفلا اذهل ابسانم اليلعت قحب ربتعت نم ةدئافلاو خيراتلا

 نأ لقاع ىلع ىفخي ال هنإف » :لاق ثيح عمتجملاو درفلا كولس يف هرثأو
 .نيقتملا ةقيرط ىلع دشريو نيحلاصلاب ءادتقالا ىلع نيعي امم خيراتلا ملع

 رابخأ لقاعلا عمس اذإف ؛حلاطو حلاص نم ىضم نم رابخأ ركذ هيف نآل

 نيحلاطلا رابخأ عمس اذإو ؛مهراثآ ءانتقا ىلإ هسفن تقاتشا نيحلاصلا

 ؛حلص نم راثآ يفتقي كلذب هارتف ؛مهتلمج نم نوكي نأ هسفن تقفشأ

 نم كلذب قحتسيف ؛داهجلا قح هسفن دهاجيف ؛حلط نم لاوحأ بنجتيو

 .«قيفوتلاو نوعلا هنا

 ةياور خيراتلاب مالسإلا لهأ مامتها ناك قلطنملا اذه نم هنأ بير الو

  

 .ممألا نم مهقبس نم لاوحأ نم تاظعو اربع اوديفتسي يكل .انيودتو

 مهيبن خيراتب مامتهالا ىلإ مهدئاقو مهدشرمو مهيداه كلذ ناك هلعلو

 هدلوم ذنم ،هتايح راوطأو هلاوحأ عيمج ين يي دمحم مهبيبحو مهديسو

 لجس دقل ،نامزلا عمس يف يدملاو رثؤملا ميظعلا هتوم ىتحو فيرشلا
 ةمكحو اعيرشت ءاطعلاب ةلفاحلا مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةايح نوملسملا

 . تاوزغو ايارس . ابرحو املسو

 



   [ _رضابإلا رصاونلا ) "

 ينلا ةريس يأ ةريسلا أ مسا دعب اميف ديجملا خيراتلا كلذ ىلع قلطأ دقو

 انديس خيرات ىلع ةيفرع ةقيقح وأ املع ةريسلا ةظفل تحبصأ ىتح ةي
 .ةلك دمحم انبيبحو

 ناسل ىلع نوخرؤملا لوقي امك ةيوبنلا ةريسلا ةريسلا ةظفل ترهظ دقو

 نبا رمأ امدنع ،(ه٦٢١ :ت) يرسقلا هفلا دبع نب دلاخ يومآلا يلاولا

 بتكا :هل الئاق ،ةيوبنلا ةريسلا هل بتكي نأ ا(اه٤٢١ :ت) يرهزلا باهش

 هللا هعطق هعطقا :دلاخ هل لاقف رضم بسنب يرهزلا أدبف بسنلا يل

 .ةريسلا بتكاو

 ةريسلا ةباتك نم دايدزالا يف نيملسملا مامتها ذخأ نيحلا كلذ ذنمو

 ىنعمب امهو يدقاولا يزاغمو قاحسإ نبا ةريس ترهظف {ةفيرشلا ةيوبنلا
 اذه يف فيلأتلا نم نوملسملا رثكأ يمالسإلا خيراتلا دادتما ربعو ‘دحاو

 يف فلؤم فلأ نيثالث ةيوبنلا ةريسلا بتك تزواجت ىتح ،مهدنع لاجملا

 .اهريغو ةيبرعلا ةغللا

 باتك :اهنم .خيراتلا بتك ضعب ىلع ةريسلا " مسا اضيأ قلطأ هنأ ىلع

 .يملاسلا نيدلا رون مامإلل نامع لهأ ةريسب نابعألا ةفحت

 نيودتب مامتهالا ،ةرطعلا ةيوبنلا ةريسلا ةباتكب مامتهالا بحصو

 ةيادب ذنم ةيرشبلل تخرأ ىتلا ماعلا خيراتلا بتك ترهظ ىتح اضيأ خيراتلا

 دهع ذنم نيملسمللو -كلذ يف ةحصلا ةبسن نع رظنلا ضغب - ةقيلخلا
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 ءاوس ‘كلذ نم بيصن ةيضابإلل ناكو 5 قيدصلا ركب يبأ لوألا ةفيلخلا

 .يمالسإلاو ماعلا خيراتلا نع وأ ةيوبنلا ةريسلا نع ةباتكلا يف ناك

 متها ابازحأ تبؤحتو ءاعيش تعّيشتو ،ةيمالسالا ةمألا تقرفت امدنعو

  

 بتك تفرعو !مهبهاذم ءاملعل مجارتلاب بهذم لك اوخّرؤمو ءاملع

 .تاقبطلا بتك وأ ريسلا بتكب كلت مجارتلا

 بتك ترهظف 5مهئاملع نع ةباتكلا نم ةيضابإلل دب ال ناك كلذ ءازأو

 .يمالسإلا يبرعلا برغملا ةّيضابإ ىدل اميس ال تاقبطلاو ريسلا

 فصنلا ىلإ ةيادب دوعي يبرعلا برغملا يف يضابإلا دوجولا نأ ىلع
 ةيعادلا ةرصبلا نم كلانه ىلإ بهذ امدنع ،يرجهلا يناثلا نرقلل لوألا

 رفسلا ةقشم ءانع امّشجتم لف دعس نب ةملس هنيدلو هلوسرلو هل صلخملا

 ىتح ىرافقلاو هماهملا اعطاق ،داهولاو لابجلا امحتقم ،قيرطلا ةروعوو

 سانلل انيبم ءابرغ ناسملت ىلإ اقرش ترس نم برغملا ضرأ ىلإ لصو
 نيب قرف ال ،نيعمجأ قلخلا نيب هتاواسمو هتلادعو مالسإلا ةمظع كلانه

 ،حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ دوسأو ضيبأ نيب الو .يمجعأو يبرع

 ابوعش ركنلَعَجَو ىتدأورك د نت ركتَقَلَع انإ سالا اهت ٭ :ىلاعت هلوق مهل احراش

 ؟ مر صس ؟

 :تارجحلا ه ) ح ُلَ هللأ ل ر مكنأ هللأ دنع يرك ا 7 ًاوْفَراَعَل ليابقو

 ١٣.
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 ىنب ةالو اهسرامي ناك ىتلا ةرئاجلاو ةملاظلا تاسرامملا مالسإلا نع ايفان

 ةثعب نيوكت \ةصلخملا هدوهج لضفبو هللا لضفب عاطتسا ىتح 6مهيلع ةيمأ
 :نم نوكتت ،يبرعلا برغملا دالب نم ةقرفتم ءاحنأ نم ةيملع

 .يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ١-

 .يسمادغلا رارد نب ليعامسإ ٢-

 .يوازفنلا ىلبقلا دواد وبأ ٣-

 .ىتاردمسلا مصاع ٤

  

 .ةدوعلا يف مهقبس دقو ،ينوانجلا ديمحلا دبع ةديبع وبأ ٥-

 قاحتلالل قارعلاب ةرصبلا ىلإ ةنوميملا ةكرابملا ةثعبلا كلت تهجوتو
 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ كاذنآ ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ مامإ دهعمب

 سومش هناسل ىلع تعلطو ةمكحلا عيباني هبلق نم ترجفت يذلا 5نهض

 .هذ يملاسلا مامإلا كلذب هفصو امك ،ملعلا

 اهلالخ اولظ ۔-سمخ اهنإ - ليق نينس عضب مهيلع تضم نأ دعبو

 ءاملع مهبولق تألتما نأ دعبو ،ريبكلا مامإلا مكلذ ملع نيعم نم نولهني

 مهيلع ناك لضف سالحأو ملع ةيعوأ اوراصو ،الضف مهحناوج تسبلو

 ىلإ ةدوعلا نم اهل دب ال دوسألاف مهناطوأ ىلإ عوجرلاو مهدالب ىلإ ةدوعلا

 يرفاعملا باطخلا ابأ مهليمز ةديبع وبأ مهمامإ مهنم ثعبو ،اهنيرع
 .ينميلا يريمحلا
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 ىلإ ملعلا ةلمجب دعب اميف اومس نيذلا رفنلا كئلوأ دوعي اذكهو

 عاقصأ يف مالسإلل ةيماسلا ئدابملا كلت رشنب اوموقيل ،ةرصبلا نم ،برغملا

 ةاواسملاو لدعلاو قحلا ىلع ةمئاقلا ئدابملا كلت يبرعلا برغملا

 .ميوقلا كولسلاو ةماقتسالاو

 برغملا دالب يف بهذملا رشتنا ةاعدلا ةداسلا مكتلوأ دوهج لضفبو

 امبو ،ابرغ ناسملت ىلإ اقرش ترس نم تدتما ةعساو ةحاسم ربع يبرعلا

  

 ةيامح اهب موقي يسايس نايك نم ةيماسلا ةيمالسإلا تادرفملا هذهل دب ال هنا

 رزأتو ،هامح ىلإ يوأت يسايس نايك نم ةوعدلل اضيأ ب ال هنآ امبو ،اذيفنتو

 كلذ ةماقإب ايجيتارتسا اهيجوت ملسم ةديبع وبأ مهمامإ مههجو كلذل ،هيلإ
 ةمامإلا ةلود ةماقإب نالعإلا تو ،ةلودلا يف لثمتملا يسايسلا نايكلا

 يرفاعملا باطخلا وبأ غيوبو ه ١٤٠ :ةنس برغلا سلبارط يف ةيضابإلا
 .اهل امامإ

 اومن دادزي ملعلا ذخاو ،اراشتنا دادزي بهذملا ذخأ كلذ ءوض يفو

 ةمصاعلا (ةيغيزامأ ةليبق ةسوفن ىلإ ةبسن) ةسوفن لبج حبصأو ءاخوسرو
 ىلإ سلجي مل نم نأب لئاقلا لوقلا عاش ىتح ،ةيضابإلل ةيناميإلاو ةيركفلا

 .ىوتف هنع ذخؤت ال لبجلا خياشم

 ءاسنو الاجر نويسوفنلا لبقأو ةسوفن يف ابيجع اراشتنا ملعلا رشتناو

 جاتحت ال ةيرق لك تدغ ىتح ءافيلأتو ،اميلعتو املعت هدييقتو هظفح ىلع



 [ رضلبالازصاوتلا ] محم

 يف مهريغ ىلإ نوجاتحي ال تيب لك لها حبصا لب ،ءاتفإلا يف اهريغ ىلإ
 تحبصأ (نَواَنجإ) ةيرق يه ةدحاو ةيرق كانهو ،مهنيد رومأو ءاتفالا

  

 نم ديدعلا ءامسأ يبراغملا يضابإلا خيراتلا انل ظفحو ،املاع نيعبس يوحت

 ركذيو ،ةوعدلاو هقفلا يف رثأ نهل ناك يتاوللا ،تاهيقفلا تاملاعلا ءاسنلا

 مهمدخ نإ ىتح عاشو لبجلا يف اشف ملعلا نأ ركذو » :الئاق ينايسولا

 لئاسم هنيب نركذي ىتح نعجري ال ءاقتسالا ىلإ نجرخ اذإ مهءامإو
 باتك ظعاوم ةلأسم ةئامثالث هيفو ڵباتك بحاص كسوطام باتك

 .ناوخالا

 ناك "مهتافلؤمو ءاملعلا يف لثمتملا لئاهلا يملعلا مخزلا مكلذ ءازإ نذإ

 كلتب مهدعب نم لايجألا عفتنتل مهريس نيودتو ،مهرابخأ ركذ نم دب ال
 تاقبطلاو ريسلا بتك تءاحف .مهراثآ ءافتقا ىلإ نوقوشتيو ،ةليلجلا رثآملا

 تزربأو إمهلئامش تركذو مهرابخأ تلجسو مهءامسأ تدروأ يتلا

 اهالولو ،انيديأ نيب وه يذلا ينايسولا ريس باتك :اهنمو "مهمولع
 .مهركذ سردناو مهؤامسأ تيسنو مهرابخأ تسمطنال

 ىدل كلذب مامتهالا ناك اذامل وهو الأ ،الؤاست ريثن نأ انل قحي انهو

 ؟كلذ لثمب مامتها ةقراشملا ةيضابإلا ىدل نكي ملو ،ةبراغملا ةيضابإلا

 نيينامحلا اميس ال ةقراشملا ىدل ةيضابإلا ةلودلا دوجو رارمتسا له

 ؟يملعلا نفلا اذهب مامتهالا نع مهل الغاش
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 صاخشألا ركذب اريثك هبأي ال يذلا ةقراشملا ىدل يبرعلا سحلا نأ مأ

 ؟زجاحلا وه ناك

 ؟كلذ نع اعنام تلكش ةيعامتجاو ةيسفن ىرخأ ارومأ كانه نأ مأ

  

 اهلعل ةساردو شاقن ىلإ ةجاحب تالؤاستلاو تاراسفتسالا هذه لك

 .بابسألا كلت ضعب وأ كلذ بابسأ ىلإ انلصوت

 .ريسلا هباتكو ينايسولا ىلإ دوعن

 ديرجلا ضرأ نم ،ينايسولا مالسلا دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ وهف
 ةقلحلا خويش دحأ ' :هنأب تاقبطلا هباتك يف ينيجردلا هفصو ،سنوت دالبب

 ةريس هتفت مل أرابخألاو خيراوتلا هنع يورملا ،راثآلاو ريسلل ظفاحلا رابكلا

 تدجو امهم كنأ ،راصتخاب هفاصوأ ةلمجو راصعألا لك يف ةوعدلا لهأل

 .رابكلا هخويش نع اهيوار وهف عيبرلا يبأ نع ةميدق ةياور
 نع القن فاصوألا هذهب ريسلا هباتك يف يخامشلا ردبلا هفصو امك

 ١ يغج ر دل .

 لوألا فصلا ءاملع نم هنأ نيبت هتايحل ةيخيراتلا تايطعملا لالخ نمو

 نم ينيجردلا هدعي نأ بيرغلا نم هلعلو يرجهلا سداسلا نرقلا نم

 ناكو ،(يرجهلا سداسلا نرقلل يناثلا فصنلا) ةرشع يتنثالا ةقبطلا ءاملع

 نرقلل لوألا فصنلا) ةرشع ةيداحلا ةقبطلا نم هربتعي نأ بسانملا نم
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 نم وه ىينيجردلاو تاقبطلل هفيصوتو هفينصت بسح ،(يرجهها سداسلا

 ةافولا فيصوتلا كلذ يف ربتعي ناك اذإ الإ ءاقيقحتو ةقد ارفلا اذه يف ،وه

 هلعجي ىنايسولل رخآ اخيرات هيدل نأ وأ ًةرصاعملا وأ ةشياعملا تسيلو

 .يرجملا سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلل اشياعمو ارصاعم

 رداصملاو \ةمهملا عجارملا نم ربتعي ينايسولل ريسلا باتك نأ ىلع

 ىلإ ةفاضإلاب وهو ،هدعب ءاج نم هيلع دمتعاو ،نوريثكلا ذخأ هنعف ةميقلا

 ةمجرت يف دروي ثيح .ةيهقف ةريخذ اضيأ وهف ايخيرات اردصمو اعجرم هنوك

 انلعجي امم ءاهب درفني يتلا لئاسملاو ةيهقفلا هءارآو ةيدقعلا هراكفأ ملاع لك

 ةيدقعلا لئاسملا نم هريغ يف دجوي ال ام هيف دجوي هنأب نيلئاق مزجن

 .ةيهقفلاو

 نمب نامزلا دوجي هلعلو ىربك ةيملع ةميق هيطعي - كش الو - اذهو

 ةريبك ةدئاف كلذ يف نإف ،ةيهقفلاو ةيدقعلا رئاخذلا كلت هنم جرختسي

 .اعفان املعو

 ناميلس نامقل ومح نب رمع روتكدلا انقيدصو انيخأ لمع يتأيو

 نم ديزملا انل زرعيل ۔(قيقحت و ةسارد ،ينايسولا ريس) باتك ىلع ةنابصعوب

 .هدعب ءاج نم ىلع ىملعلا هريثأتو باتكلا اذه ةيمهأ
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 ناميلس نامقل ومح رمع) لمح يذلا ببسلا ىلع فرعتن انوعد نكلو

 لينل ةيمداكألا هتساردل اعوضوم ينايسولار يس رايتخا ىلع (ةنابصعوب
 .بجعلا انع لطبي فوس ٥©ببسلا انفرع ام اذإو هاروتكدلا ةجرد

  

 .يضابإلا يملعلا ثارتلاب ابح فغش (رمع) انقيدصو انوخأ

 كلذو فغشلا كلذ ىلع هلمح دقو ،هحرابي ال مئادلا هقشع ناكو

 دقو ،ديعبلا اهنمو بيرقلا اهنم ةقرفتم نكامأ ىلإ لاحرتلا ىلع قشعلا

 لإو ءاهُيبرغو اهُيترش ابروأ لود ىلإ لاحزتلا ةقشمو رفسلا ءانع لمحت
 بيقنتلاو ثحبلل ايقيرفأ برغ ىلإو اقباس يتايفوسلا داحتإلا تايروهمج

 ريزغلا دجوو ،ريثكلا كلت همتهب فشتكا العفو ،يضابإلا ثارتلا زونك نع
 .كلذ نم

 نم فشتكا ال فصو نم هبتك ام ءيش ىلع تعلطا ىنئآ ركذأو

 خيراتلا يف اصصختم هنوك همامتها يف داز امم لعلو ،ةيضابإ تاطوطخم

 .ةراضحلاو

 ريس جارخإب (ةنابصعوب) قيدصلا انفحتي نأل ايفاك اببس ناك كلذ لك

 هلامعأو ءاذه هملعب هللا عفنو ،اريخ هللا هازجف ،اققحو اسوردم ينايسولا

 .نيثحابلاو ثحبلا ىرخألا



 ٦ )_ يضابإلا رصاونلا _ [
 ومس مامحلا اهريزو ةَمهب ةرقوملا ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو تلعف انسحو

 باتكلا اذه رادصإل اهتيانع يلوت يهو ،ديعس لآ قراط نب مثيه :ديسلا

 يبحمو ،نيثحابلاو ءارقلا نم اديدع ةدئافلا معتل ،اروشنمو اعوبطم ميقلا

 رداصمل اهلامعأ لجسو ءاهتارادصإ ةلسلس يف مظتنيل ،يفرعملا عالطالا

 ةيملعلا ةضهنلا ثعابل ةيماسلا تاهيجوتلا نم اماهلتسا يضابإلا ثارتلا

 ةرضح ةلصؤملا ةيديدجتلا ةيركفلا ةكرحلا رخفمو ،ةرصاعملا ةينامعلا
 .هاعرو هللا هظفح - مظعملا ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالجلا بحاص

 .نيملاعلا بر هنل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .ةرماعلا طقسم

 ه ١٤٦٢٨ كرابملا ناضمر ٥

 :ل قفاوملا ١٧ ربمتبس ٠٧ ٠ ٢م.

  



 1" ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريب )

 ةاقتنملا رهاوجلا باتك ميدقت

 يداربلا مساقلا يبأل

 ميدقت

  

 وبأ ناك ،ةيملع ةلئاع نع ثيدح وه يداربلا مساقلا بأ نع ثيدحلا

 .ايرسأ اهدامعو ايملع اهسسؤم مساقلا

 :ابسنو ادلوم يداربلا
 نب ناميلس نب ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ ةمالعلا مامإلا وهف

 ةتانز ةليبق نم رمد ةليبق ىلإ يمتني ،يرمدلا يداربلا نارمع يبآ نب ميهاربإ
 مسا مساقلا ابأ نأ رهاظلاو ةيغيزامألا ةليبقلا ،ةوازفن عورف ىدحإ يه ىتلا

 مساق اباب هلصأ مساقلا ابأ لعلو لضفلا وبأ هتينك امنإو ،ةينك تسيلو هل

 ةقيرط ىلع ،مساقلا يبأ ىلإ مث "مساقلا اب ىلإ رصتخا مث انديس ينعي ابابو

 وبأ ققحملا ةمالعلا لوقي امك مهئامساب مهءامظع نوئكي نيذلا غيزامألا

 ىلع هحرشل يتالتلا ناميلس دواد يبأل هتمجرت يف شيفطا ميهاربإ قاحسإ
 .ديحوتلا ةمدقم

 بونجلاب رمد لبج ةقطنم يف ه٠٢٧ ةنس يداربلا مساقلا وبأ دلو

 ىلع فلطيو رمد ةليبق نم هينكاس ىلإ ةبسن رمد لبج يَمسوءيسنوتلا

 .(شادخ ىنب) ايلاح ةقطنملا

 .يدابلا مساقلا يبأل ةاقتنملا رهاوجلا باتكل وه ميدقتلا اذه ,,



 .اميلعتو املعت ؛يداربلا

 هيف دلو يذلا دهعلا كلذ يف ءاملعلاو ملعلاب ارومعم رمد لبج ناك

 .ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا نونف يف همولع مساقلا وبأ سرد كلانهو "يداربلا

 ءاملعلا رابكب ىرخألا يه ةءولمم ةيسنوتلا ةبرج ةريزج تناكو
 ىلع ملعلا ىقلتي يكل اهيلإ لاقتنالا هل قار كلذل "ملعلا راشتناب ةرهدزمو

 يغاوزلا سيعي ريبكلا ةمالعلا خيشلا مهتمدقم يفو اهيف ءاملعلا نيطاسأ

 مجن نب حلاص ربلا وبأ خيشلا كلذكو بيبزلا يداو ةقطنمب سيردتلل عبرتملا

 .نايغدص يف يوارغملا

 دش دقف ،لزانم يضابإلا يملعلا طسولا يف هل» ةسوفن لبج نأ امبو

 نكاس يبأ :ملعلا ةمالعلا مامإلا ةسردمب قحتليل هيلإ لاحرلا مساقلا وبا

 فئصملاو ،ددسملا باتكلا حاضيإلا باتك بحاص يخامشلا يلع نب رماع

 خيش وه يذلا يسيمرطلا ىسوم يبأ خيشلا ةسردمب قحتلا امك دمتعملا

 .يخامشلا

 ةزاجإ ربتعي ،هيف ملعلا خياشم ىلإ سولجلاو ةسوفن لبج يف ةساردلا نإ

 .هيلإ قفويو كلذب ىظحي نمل ةيلاع ةيملع

 يلولا خيشلا وزعيو "ملعلا لهانم نم ملعلا مساقلا وبأ فرتغا اذكهو

 هتيصخش ةوقو ةيملعلا يداربلا ةأرج.يبرجلا بوقعي نب ملاس حلاصلا

 يفاذقلا ةيغاطلا ىهتنا نأ دعب ةينيدلاو ةيملعلا هتناكم هيلإ عجرت نأ هللا لاسنو ،ايبيل برغ يف عقي ١

 .ةعجر ريغ ىلإ هدهع لازو



 ا ١٦٧ ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريج (

 ةيناميإلا ةمصاعلا ربتعي يذلا ةسوفن لبج يف هتسارد ىلإ يركفلا هلالقتساو

 .يمالسإلا برغملا دالب يف يضابإلا دوجولل

 ةايح ىلإ ةبسنلاب يرعملا يقلتلاو يملعلا ذخألا ةلحرم تهتنا نأ دعبو

 عجر كانهو هنم يفرعملا رشنلاو يملعلا ءاطعإلا ناوأ ناح دقف "يداربلا

 هنوكو .اناسنإ هبجأ يذلا هدلب ءانبأ ىلإ ليمجلل رك رمد لبج " هنطوم ىلإ

 نع عفادي يكلو ،نيلهاجلا حفاكيو لهجلا براحي يكل كلذو ،الوأ املاع

 .هموصخ هنع عفديو هبهذم

 سفن يف تكرت ةليمجلا ةعداولا ةريزجلا كلت ةبرج نأ رهاظلا نكلو
 ىلإ هلمحيل ،اهيلإ نينحلا دشف ،ناكملا الو نامزلا هحمي مل ارثأ يداربلا

 لكشي يذلا يداولا كلذ ،بيبزلا يداو ةقطنم ىلإ ديدحتلاب و اهيلإ ةدوعلا

 ناك ثيح "ةكرابملا نوتيزلا راجشأ نم ةليلظ ةحاوو ءارضخ ةيعيبط ةحول

 .ةيملعتلا هتايحم نم ام ةلحرم يف هميلعت ىقلت

 امجرمو املاع يداربلا

 عمتجملل ةيملعلا ةيعجرملاو ةينيدلا ةدايقلا ملس يف جردتي يداربلا ذخا

 حبصاو ،اهيف ةيملعلا ةيعجرملاو ةينيدلا ةدايقلا هيلإ تلآ ىتح ةبرج يف

 يلع نب ديعس خيشلا ةافو دعب اهئاملع سلجم سيئرو اهتبازع سيئر
 دقف 6عطقني مل طاشنو رتفت مل ةمه نم انفلؤم هب عتمتي ناك امل ارظنو ،نوماي

  

 ةرملل اهترزو دحاو مويل ةريصق ةرايز تناكو .م ١٩٩٨ ةنس رياربف رهش ف ىلوأل ١ ةرملل ةبرج ترز ١

 دقفو م ٢٠١٢ ربمسيد ٧٢۔- ٢٥ نم ةرتفلا ف يبرجلا يريخلا ديعس يمعل يملعلا ىقتلملا روضحل ةيناثلا

 .بيبزلا يداول جيهبلا رظنملا ينبجعا
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 هباحصأ ىلع فرعتلل يمالسإلا برغملا دالب يف بهذملا نطاوم ضعب راز

 رمألا ءاهنم هب سأب ال ردق ىلع لصح يتلا ةيملعلا هزونك نع ثحبللو
 ين هانكمو املع امهب دازتسا ،ايفرعم ادازو ،ايملع ادفار اهنم هل لعج يذلا

 .فينصتلاو فيلأتلا

 ءادأل بهذ امدنع ،ةمركملا ةكم يف نامع لهاب ءاقللا ةصرف هل تناكو

 هنأ امبرو ،ةيقرشملا بهذملا بتك ضعب مهنم ىنتقا هلعلو جحلا كسانم

 مسوم نأل ،ةبراغملاو ةقراشملا جاَجحلا ربع ةرمتسم تالاصتا هل تراص

 ناك ثيح ،مهنيب يملعلا لدابتلا ناكمو ،نيبناجلا نيب ءاقللا ةصرف جحلا

 باتكلاو ةبراغملا جاجحلا ةطساوب قرشملا ىلإ لصي يبراغملا باتكلا

 تارايزلا نأ امك ،ةقراشملا جاجحلا ةطساوب برغملا ىلإ لصي يقراشلملا

 بتكلا لاصيإ يف ريبك رود اهل ةبراغملاو ةقراشملا اهب موقي ناك ىتلا ةلدابتملا

 هتافلؤم

 :يه تافلؤملا نم اددع يداربلا مساقلا وبأ مامإلا فلأ

 .نآلا انيديأ نيب وه يذلا ةاقتنملا رهاوجلا -

 باتك رارسأو قئاقح نع فاشكتسالاو قداصلا ثحبلا -

 هقفلا لوصأ يف وه فاصنإلاو لدعلا باتكو فاصنإلاو لدعلا

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ مامإلا لوقعملاو لوقنملا ةمالعل
 .يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم ينالجراولا

 



 ا ةيبراغملا دزلبلاو رامع يه

 .ديحوتلاو داقتعالاو قئاقحلا ف ديفملا ةحورطأ -

 .ةيضابإلا بتك دييقت يف ةلاسر -

  ١٦٨٩ 

 وه مئاعدلا باتكو .مئاعدلا باتك ضعبل حرش مئاحلا ءافش -

 يلئامسلا رظنلا نب دمحأ مامإلل يرعش مظنب هقفلاو ةديقعلا يف باتك

 .يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم ينامعلا
 ةريثك اهنإ يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا لوقي ىواتف هل -

 .داهتجالا ي ةريبك ةجرد غلب دق هنأ ىلع لدتو

 هذيمالت

 :مهنم نوريثك ه نع ملعلا لمح
 .يداربلا مساقلا يبأ نب هللا دبع هنبا -

 .يداربلا مساقلا يبأ نب دمح هنبا -

 .يشكيودسلا دمحأ نب ديعس -

 .ينايغدصلا حلفأ نب ايركز وبأ -

 :رهاوجلا باتك

 باتك هب لخا اميف ةاقتنملا رهاوجلا هباتك يداربلا مساقلا وبأ فلا

 يبأ ةمالعلا فيلأت خياشملا تاقبط باتك وه تاقبطلا باتكو تاقبطلا

 تفرع ةيملع ةرسأ نم ردحني رخآلا وهو ينيجردلا ديعس نب دمحأ سابعلا

 هبولسأ لامجب زاتمي باتك وهو حالصإلاو حالصلاو لضفلاو ملعلاب

 ةيمتسرلا ةلودلا خيرات يف بهذملا بتك لجأ نم وهو ،عئارلا يبد آلا
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 نب نامثع نيتفيلخلا ثادحأ ىلإ قرطتي مل هنأ ريغ ؤبهذملا ءاملع مجارتو

 خيرات وأ ةنتفلا ثادحاب فرعت يتلا يهو بلاط يبأ نب يلعو ،نافع

 ىلع "تاقبطلا باتكب لخم كلذ نأ يدابلا ىأرو "ىربكلا ةنتفلا وأ ؤةنتفلا

 قرف ىلإ ةمألا هيلع تقزتفا يذلا ساسألا يه ثادحألا كلت نأ رابتعا

 ةنتفلا ثادحأ ركذب تاقبطلا باتك ىلع كاردتسا وهف كلذل بهاذمو

 باتك نم مهملاو ربكألا بناجلا لكشت ثادحألا كلت نإ ثيح ،ىربكلا

 اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةريسلا ثادحأ ضعب فلؤملا قاس دقو ،رهاوجلا

 نع ازجوم اخيرات قاس اضيأو ،ةزجوم ةروصب ميلستلا أو ةالصلا لضفأ

 ثادحا ركذ ىلإ لخدمك ‘باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ نيتفيلخلا

 .ةلصفم ةروصب ىركلا ةنتفلا

 باتكل يداربلا مساقلا يبأ فيلأت يف ببسلا وه اذه له ىرت اي نكلو

 .؟هفيلأت ىلإ هعفد رخآ ببس كانه مأ ؟اذه ةاقتنملا رهاوجلا

 ناك ام وه ببسلا كلذ فيلأتلا ىلإ هعفد رخآ اببس كانه نأ ييأر يف

 يحي يلع خيشلا لوقي امك داح يبهذم بصعت نم ةرتفلا كلت هشيعت

 مساقلا يبأ خيشلا نع هثيدح ضرعم يف سنوت يف ةيضابإلا " :هباتك رمعم
 ناك يتلا ةرتفلا نأ خيراتلا ةسارد نم ودبي يذلاو » :لاق ثيح يداربلا

 رمد لبج ىلع ترم يتلا تارتفلا جرحأ نم تناك لضفلا وبآ اهيف

 ىلع اريبك ادح تغلب ةيبهذملا ةيبصعلا تناك دقف هلك يسنوتلا بونجلاو

 شقاني باتك لضفأ هرابتعاب نيثحابلل هتيمهأ ىلع ةاقتنملا رهاوجلا باتك نآ

  



 " ١ ةيبراغملا دزلبلاو رامع ريب (

 يبأ نب يلعو نافع نب نامثع نيتفيلخلا دهع ىلع ىربكلا ةنتفلا ثادحأ

 ينورابلا ةبتكم نم ةيرجح ةدحاو ةعبط ىوس عبطي مل عساو لكشب بلاط

 دقو ،ةيعبطملاو ةيئالمإلا ءاطخألاب ةءولمم ةعبط يهو فه٢٠٣١ ةنس رصمب

 تامولعملاو ءامسألاو تاملكلا طبض يف ةعبطلا هذه حيحصت يف تدهتجا

 .عوضوملاب ةلصلا تاذ ىرخآلا رداصملاب انيعتسم

  

 نم نوكيل ميقلا باتكلا اذه عبطل ندنلب ةمكحلا راد ةبتكم بحاص

 بدألاو حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب هللا اهرمع ةرماعلا هتبتكم تاروشنم

 .عيفرلا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قيفوتلا يلو هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ،ملسو

 ه٤٣٤١ ١٣/ ٦/ طقسم

 .م٣١٠٢ ٢٥/ ٤/
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