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 ةخلاخلا ةحمللا

 ےم ٢٠٠١ - _ه ٩

 ةظوفحم قوتحلا عيمج

 عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم
 ١٢١ :يديربلا زمرلا ۔-!٢ :ب.ص

نامع ةنطلس -_- بيسلا



  

 مم 7 م ر ر ے وو ح ۔ 2

 ًًتكنالَع؛ 4 دشأ هعم ًم َنيَل اوه هلل نأ لوسر دمح
 . هيع ر م ء۔ ورس ر
 مهنيب ء ُءامحرر

 ممهاممصسانرشيووتارمالضَتَدوُتَياَدَُسامَكَت ز مهرت
 هلسر فل كيكزيشت
 هرت تس لزالا
 بل اهماَدَعرْراَتُكلام .ليمل عا .--
 م ص ا  مم

 امي .انعاو ةمهتم تْحلنَصلأأوُلِمَعَواوتَماَ

 ٢٩ حتفلا ةروس

 



     
      

         

  

 هللا ديزيس .مالسإلا نيد ينيدا

 (٢ نم ىبوطف .ًاديصو ابصخ نامع له
 لو يب نمآ نمل یبوطو ؤيآرو يب نمآ
 لو يب نمآ نمل ىبوط مث ىبوطو ؤينرب
 ديزيس هللا نإو .ينآر نم رب ملو ؛ينري

 ..ا مالسإ إ نايغ لهأ



 زيالتمافز
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسل او ةالصلاو ،هلل دمحلا

 ..دعبو .هالاو نمو

 ةرطفلا نيد وهو نيتملا هلبحو . ميوقلا هللا نيد مالسإلا نإف

 كلذ هللا قلخل ليدبتال ،اهيلع ل رظنف يتلا هللا ةرطف ةيناسنإلا

 هب حتنو ناذآلا هب ب عمساف ؛زيت ادمحم هيبن هب ثعبو . «متقلا نيدلا

 نيب براقو 6ةرفانتملا بولقلا نيب فلاف .ممهلا هب ظقيأو ©بولقلا

 بولقلا نيب دداوف 5داقحألاو مئاخسلا بهذأو ةدعابتملا سوفنلا

 .ةدحاو ةمحو ،ًادحاو ًادسجو ،ًادحاو ابلق سانلا هب راصف ءةضغابتملا

 اوركذاو ،اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو لجو زع هللا لوقي
 هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فتن ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن
 .هگاهنم مكذقناف ءانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو .اناوخإ

 هيلع همالسو هنلا تاولص ميركلا لوسرلا مهفصو اك اوحبصأو

 اذإ دحاولا دسجلا لثمك مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا ىرت" : هلوقب
 .؛ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا

 ةبحصل هللا مهصتخا سانلا نم ددع مالسإلا رمأل باجتساو
 ًابرغو ًاقرش اهب اوقلطناف ةيمالسإلا ةلاسرلا لمحب مهفرشو ةلي هيبن

 ريخلاو ةيادهلا سانلل نيلماح ضرألا ءاجرأو ةرومعملا عوبر يف

 ۔وچ ٥ .
 



 اناف ايندلا تفرع امف .الضفو ايلع ايندلا اوألمو شةمحرلاو لدعلاو

 .مهنم محرأو لدعأ

 يباحصلا ماركلا ةداقلاو ماظعلا ءافرشلا كلنلوأ نيب نم ناكو

 ىلع .هنع هللا يضر ينامعلا يئاطلا يدعسلا ة ةبوضغ نب نزام /ليلجلا

 'نايغ لهأ مالسإ نع ثيدحلا وه ةبوضغ نب نزام نع ثيدحلا نأ

 عضرو .قيرعلا رطقلا اذه ف مالسإلل ىلوألا ةرذبلا رذب يذلا وهف

 الدع ٠ ةلودو ًاني د مالسإلاب ن نايع تمحعنتف . هيف مالسإل ١ حرص ءانب ةنبل

 .ةمظعو ة ةوق .ًانمأو

 ادج ةليلق ليلجلا يباحصلا اذه ةايحب ةقلعتملا ةداملا نأ ديب
 ثالثلا ىلإ نيتحفصلا نم ةليلقلا تاحفصلا زواجتتال ىهن

 رداصم ف تدجو ناو ىهو 6 هنع تثدحت يتلا رداصملا ف تاحفص

 .همالسإ ةصق لوح رودت اهلكو ةرركتم اهنأ الإ ةديدع

 تاتش عمجب عوضوملا اذه دادعإ يف عسولا تلذب دق يننأ ىلع

 ةايح لعج ام جاتنتساو اهنيب طبرلا ةلواحمو ةرثانتم اةليلقلا هتدام

 .ام دح ىلإ ملاعملا ةحضاو ليلجلا يباحصلا اذه

 نم ريثكلا هفنتكت صاخشألا ةايح نع ثحبلا ناك اذإو
 دشأ نوكي "نيينايملا صاخشألا ةايح نع ثحبلا نإف تابوعصلا

 نيعت ىتلا رداصملا ةردنو ،ةيملعلا ةداملا ةلق ىلإ ارظن ةبوعص
 صاخشألا كثلوآ ةايح نع ةقرشملا تاحفصلا زاربإ ىلإ ثحابلا

-  



 اذه ف اهبناوج عيمجب ةيمالسإلا ةراضحلا ءانب ف اومهسأ نيذلا

 .دلبلا

 اذه دادعإ يف عاطتسملا ردق تدهتجا دقف ‘لاح يأ ىلعو

 يضر۔ ةبوضغ نب نزام ليلجلا يباحصلا" ناونعب وه يذلا باتكلا

 :ةيلاتلا عيضاومل و لوصفلا نم انوكم ءاحف !هنع هللا

 : نزام ةيلبقلا روذجلا۔لوألا لصفلا ٭

 لسلستو ةيناملا ريغو ةينايمتلا رداصملا يف نزام بسن انركذ

 يتلاو ءاهنم ردحني يتلا ذاخفألاو نوطبلا انركذ ايك ،ءيط ىلإ هبسن
 اهلك ءيط لئابقل ربكألا بألا وه يذلا ءيط ىلإ عجرت

 :نزام اهشاع يتلا ةنيبلا۔ يناثلا لصفلا ٭

 ،لئايس ةنيدم يهو هيف شاع يذلا ناكملا ركذ ىلإ انقرطت دقو
 ي هيلع اهريثأت ىدمو هتايح يف اهيلع ناك يتلا ةيعايتجإلا ةلاحلاو
 ةنايدلا ىلإ لصفلا اذه يف انقرطت ايك .هتيلهاج ين هكولسو هتايح
 .ةصاخ ةفصب هموقو نزام دنعو ةماع ةفصب برعلا دنع ةدئاسلا

 : ةبوضغ نب نزام مالسإ۔ثلاثلا لصفلا ٭

 هتلحرو هيلإ عفادلاو همالسإ ببس .لصفل ااذه يف انركذ دقو



 :الصلا هيلع هئاعد رثأو هنع ةياورلاو يبلل هتبحصو ةي يبنلا لإ

 انايغ يف مالسإل ا راشتنال ىلوألا ة ةيادبلاو ،نايغ لهألو نزام مالسلاو

 .نزام رعش ين ةيمالسإلا ميهافملاو

 : نامُع لهأ مالسإ۔عبارلا لصفلا +

 مالسإلا يف ةفاك نايع لهأ لوخدو نايع يكلم مالسإ هب ينعنو
 يلانثدحتو .طبارت نم نايع لهأ مالسإو نزام مالسإ نيب امل كلذو
 زعو 9َي يبنلا باتك نعو }صاعلا نب ورمع ءيجم نع لصفلا اذه
 دعب ةنيدملا ىلإ هعوجر مث نايع يف ةي هللا لوسر لوسر هب ماق يذلا رودلا
 جر يناي دفو هعمو 6مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبلا ةافو

 بتك نيذللا نايع يكلم دحأ ىدنلجلا نب دبع ةسائرب ىوتسملا

 نزام رود ءافتخإ هللا ءاش نإ ابسانم ًاليلعت انللعو .ةةيَي لوسرلا امهيلإ
 مالسإ وهو ماهلا يخيراتلا ثدحلا كلذ يف ةكراشملا يف ةبوضغ نب

 نب ورمع عم مهريسمو ،نايغ لهأ مالسإو ىدنلجلا ينبا رفيجو دبع
 .لوألا ةفيلخلل ةعيبلا ميدقتل صاعلا

 : مالسإلا ف نزام ةرسأ .سماخلا لصفلا ه

 ناك امو 6 هدافحأو نزام دالوأ لإ ركذلاب قرطتن نأ انيأر دقو

 .لضفو بدأو ملع نم مهضعب هب فصتي

 



 ةنراقملا لالخ نم هيلإ انلصوت ام انثحب ةمتاخ يف انركذو
 .قحالملا ضعب انتبثأ ،باتكلا رخآ يفو .راكفأو جئاتن نم ليلحتلاو

 ةدايز همالسإ نعو نزام نع تثدحت ىتلا رداصملا مهأ نم اهانلقن

 .ءىراقلا مهفل ابيرقتو ؛قيثوتلا يف

 .لمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هلأسن هللاو

 ..نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يبايسل ادوعس نب دمحأ





  

 نزام ةيلبقلا روذجلا  

 لوألا لصفلا

     





 ةبوضغ نب نزام بسن
 .ةبوضغ نب نزام بسن ةلسلس يف ةيناملا رداصملا قفتت

 نايح نب ةسايش نب ةعيبس نب ةبوضغ نب نزام هنأب ،هبسني يبتوعلاف
 قفتيو "ءيط نب ثوفلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب رشب نبا
 .ءيط ىلإ نزام بسن الصوأ دقف ،يبتوعلا عم ىل اسلاو '"”يوكزألا

 .قباسلا اهخرؤمو "لوألا نايع ةباسن وه يبتوعلاف كلذ يف ورغ الو

 رداصملا نيبو اهنيب دجويف ةيناهمتلا ريغ ىرخألا رداصملا امأ
 .نزام بسن ةلسلس يف فالتخإلا نم ءيش ةينايمتلا

 بازع نب ةبوضفلا نب نزام هنأب هبسني ينالقسعلا رجح نباف
 نب دوسأ نب دعس نب رصن نب ةبلعث نب دعس نب ةماطخ نب رشب نبا
 .‘‘ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن

 نب ةعبس نب ةبوضفلا نب نزام :لوقيف يبلكلا نبا هبسنيو
 نب نزام :ربلادبع نبا لاقو .)يح نب رم نب نايح نب ةسايش

 )١( ص (ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو) ١ج باسنالا .يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس ٢٥٥.

 )٢( ديجملادبع قيقحت) ةمغلا فشك نم سبتقملا نايع خيرات "يوكزالا ديعم نب ناحرس
 ۔(يسيقلا بيسح

 )٣( ج :نايعالا ةفحت يل اسلا : نب دلا ا رون ز  6١ص ٥٩٢.

 {ةيملعلا بتكلا راد) .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا "ينالقسعلا رجح نبا نيدلا باهش )٤(

 ١٥. ص 5٦ ج ،(توريب

 يجان روتكالا قيقحت) ربكلا ! نميلا دعم بسن .يبلكلا دمحم نب ماشه رذنم ١ وب )٥)

 .١١٦٢ص ١ ج٤ (نسح

 ي ١٣

  

 



 . ءىط نم ذخف ىماطخلا بوضغلا لاقيو ءةبوضفلا

 .'"هللادبع تنب بنيز همأ نأ رجح نبا ركذي ايك

 اخفألاو لئابقلا كلت نع ركذلاب قرطتن نأ بسانملا نم ىرنو

 بن عجريف .اهب هبسن لصتيو نزام اهيلإ يمتني يتلا بسنلا روذجو
 .اهل ربكألا بألا وهو ،اهلك ءيط لئابق عامج وه يذلا ءيط ىلإ

 بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب ةمهلج ،ءيط مساو
 را لحارملا ىوط نم لوأ هنأل هبقل ءيط اينإو ناطحق نب برعي نبا

 فيرظلا صصقلا ضعب بسنلا بتك ركذتو .'"ليق اك لهانملا

 اجا يلبج ىلإ فيرط همسا نميلاب ناكم نم هليحر نع ةقيشلا
 زم ترشتنا مث هينب عم كلانه هرارقتساو (ءيط يلبج) ىملسو

 .")نادلبلا نم امهريغ ىلإ ءيط لئابق كانه

 دجويو .ناي نم قطانم يف ًاضيأ ةرشتنم ءيط لئابق نأ ىلع
 ىرقلا نم ديدملا هيلع بيصخ داو وهو نييئاطلا يداو نامعب
 لعلو ءيط لئابق نم اذه انموي ىلإ هناكس مظعم لازيالو .نادلبلاو

 زم هتلحر يف ءيط اهب رم يتلا نكامألا ءايسا ضعب نأ فيرطلا نم

 .ةباصإلا شماه ىلع ربلادبع نب رمع وبأ باحصالا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 )٢( ص .٦ج .ةباصإلا ١١.

 نبقحت .ديرد نبا ركب يال قاقتشالا رظناو ۔٦٤٢ ص ١0ج ،يبتوعلل باسنالا )٣(
 ٣٨٠. ص .نوراه دمحم مالسلادبع حرشو

 )٤( ج‘يبتوعلا ١. ص ٢٥١.

} ١٤ 

  

 



 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم يأ ) ىملسو اجأ يلبج لإ نميلا

 ،نيئاطلا يداو ف ةدوجوم يه بسنلا بتك ركذت ام بسح (اهلايش

 . امهريغو 0 )ةقيضو الحأ لثم

 ءيط نم بسنلا لسلست

 ةرطفو .ءيط نب ثوفلا :امه نيلجر ربكألا بألا _ ءيط دلو
 هل راص يذلا ثوغلا نب ورمع دلوف ءيط نب ثوغلا امأ .ءيط نب

 .ءيط لئابق رثكأ تقرفت مهنمو ،نالوبو مرجو لعثو ناهبن دلولا نم
 ،ثوفلا نب ورمع دلو نمو ،ثوفلا نب ورمع ينب يف ددعلا راصو

 .هل بقل نادوسأ نأ يبرو نادوسأ وهو ورمع نب ناهبن
 لوقي .‘"أدعس نب ةماطخ دعسل دلو ناهبن نب دعس دلو نمو

 ناك 6نايمئثب مهو ناهبن نب دعس نب ةماطخ ونب مهنموا :يبتوعلا

 .'"٨«خلا ..ةبوضغ نب نزام مهنم

 يناهبنلا يدعسلا يماطخلا ةبوضغ نب نزامل لاقي كلذلف

 تراص نيذلا لاجرلا ءالؤه نم هبسن رادحنإ رابتعاب ،يئاظطلا

 .ىربكلا ءيط ةليبق نم ،ذاخفأو نوطب مهيلإ بستنت

 )١( ص ردصملا سفن ٢٤٨.
 )( ج"يبتوعلا  0١ص ٢٥٢ ۔٢٥٥.

 )٣( ص ردصملا سفن ٢٥٥.

 ي ١٥
 





  
  





 نب نزام اهيف شاعو اهشاع يتلا ةئيبلا ىلع فرعتلا نم دبال

 نأ ثيح هكولسو هركفو هتايح ىلع رثأ نم اهل ناك امو ،ةبوضغ
 ايف ،هكولس طامنأو .هركف نيوكتو ناسنإلا ةايح هيجوت ين ًاربثأت تيبلل
 تناك ىتلا ةنايدلاو راكفألا ىه امو ؟هيف شاع ىذلا ناكملا وه

 تالؤاستلا هذه لك ؟هتايح يف نزام اهب رثأتو ناكملا كلذ يف ةدئاس
 .هللا ءاش نإ ةباجإلاب لصفلا اذه يف اهل ضرعن فوس

 لن امس

 ىلع ةمكحتم .نايع ةيلخاد ىلإ يدؤملا قيرطلا ىلع لئايس عقت

 ينالهبلا ملسم وبأ برعلا رعاش اهايس كلذلو قيرطلا كلذ

 :ةروهشملا هتينون يت لوقي ثيح ،اكلملا موقلحا

 'أناطلس ناطلسلل يهف لئاس همصعم كلملا كاذ موقلح نبأو

 ةعيبط تاذ يهو ،لئابقلا نم ديدعلا ايلاح لئايس يف عمجنيو
 (جالفألا) لوادجلا اهللختت راجشألاو نيتاسبلا نم اهيف ايب ةبالخ
 ءارعشلا ىنغت دقو ؛راهخألا اهتحت نم يرجت ةجهب تاذ قئادح ةنؤكم

 اهفصو دقو هيلع ديزم ال ايب .ةرحاسلا اهتعيبطو بآلخلا اهلاجب
 :هلوقب يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 ةطساوو رطقلا اذه لهأ عامجإب ةيلخادلا ناغ موقلح يهد

 . ةينونلا "ينالهبلا ملسم يأ ناريد )١(

 ١٩ ي
 



 طنلا ةنسحلا ضايرلا ةجهبلا ،لظلا ةفراولا ءاحيفلا ىه .هدقع
 لهابع ءايعزو لضافأ ءاملعب رهدلا هلجس نأش اهل ]ةئيهلا ةليمجلا

 ابالا تلازام رايخأو "مهلضف رهدلا سني مل نايعأو رباكأ ءارمأو
 :ديحولا اهتنج ةيناهقلا دالبلا ىلإ ةبسنلاب يه .مهدجو مهفرش ولتت
 ةيناد اهرايثأو ،ةيراج اهراهنأ رقوملا اهجاتو .ةديرفلا اهتحود وأ
 لئابق اهبو ،ةفروم ءاتغ اهضايرو .ةقفدتم اههايمو .ةفراو اهراجشأو

 .")اعينم اروس اهب طيحت اهب ةظنكم لابج نيب عقتو شةمهم
 رجو اهلو ،ءارعشلاو ءابدألاو ءايلعلا نم ديدعلا اهنم جزخت دقو

 زاليبق اهنكست مالسإلا روهظ ليبق تناكو "ينايعلا رعشلا يف ركذو
 نزام راشأ اهيلإو تماصلا ونبو ةماطخ ونب :امه ءيط لئابقق نم
 :ملسأ امدعب هرعش ف

 لق رجاب يبر لاق نمل ينإ اهتاوخإو اورمع نفلب ًابكار اي
 همسإ تماصلا ينب ديري ينعي اورمع نفلب هلوق» :يبتوعلا لاق

 نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع
 يهن لئاس نطقت تناك ىرخأ لئابق ًاضيأ كانه لعلو .ا"""ءيط
 .‘>نارمعلا ةيلهاج

 (١)  7ايسلا دومح نب ٠ ص ،ناونعلا ٧٠.

 (٢) ص ا يبرعلا ٥٧.

 (٣) ص ئ ناونعلا ٧٢.

: ٢٠ 



 تاداع نم بستكاو اهعوبر نيب شاعو اهيف نزام أشن دقو

 ءاهب يفوت ىتح لئايس يف ءيش لك عم ءاطعو اذخأ لعافتو ءاهلهأ

 .نيقدقدلا هيلع قلطي ناكمب فورعم هرقو

 ةيعامتجإلا ةلاحلا

 انفرع ايك دتحملا ةميرك بسنلا ةقيرع ةرسأ نم نزام ردحني
 ةلزنملا ةعيفرلا ةناكملا لتحي ناك هنأ ودبيو ،هبسن نم مدقت اميف كلذ

 منصلا ميطحت ىلع هتوقو هتأرج كلذ ىلع ليلدلاو ،هموق يف ةخماشلا
 امل مهيف ةلزنملا يلاع "مهيلع ًاسأرتم نكي مل ولف {هنودبعي اوناك يذلا

 برعلا نأ مولعملا نمو .منصلا ميطحت نم هب ماق ايب موقي نأ عاطتسا
 ءاج هنوكل الإ ،هوبراحو هدض اولتاقو مالسإلا نع اوفكنتسا ام
 .ناثوألاو مانصألا ةدابع ىلع ايضاق

 وأ منص ىلع ناسنإ يأ ودعي نأ فولأم ا ربغ نم هنإف ؛كلذلو

 الإ .هنوسدقيو هنودبعي نيذلا موقلا ةرئاث روثت نأ نود رخآ دوبعم يأ
 .مهدنع يأرلا عاطم .مهيف ةملكلا عومسم لجرلا كلذ ناك اذإ

 ىلإ دمع كلانه نمف ،هموقو هتليبق يف هتلزنمو نزام نأش اذكهو
 .ًاذاذج هرسكف منصلا

 ءةناكم نم هل نكت ايهمو ؛ةلزنم نم صخشلل نكت ايهم هنإ
 ضعب هبنأ دقف 6نزامل ثدح ام وه اذهو ةضراعم نم هل دبال هنإف

 وي _ ٢١
 



 يذلا رمألا .هئاجه ف مهرعاش ذخأو ،هيلع اولماحتو ؛هومتشو هموق

 يقهيبلا لقن دقف .ادجسم هيف ىنبو رخآ ناكم ىلإ لاقتنإلا ىلإ هأجلأ

 زب ماشه ىلإ هدنسب نزام دافحأ نم وه يذلا رفعج يبأ ثيدح نم
 يموق ىلإ تعجر املف :نزام لاق» :نزام مالسإ ةصق ين يبلكلا دمحم
 انإف مهتوجه نإ تلقف .يناجهف مهرعاش اورمأو ينومتشو ينوبنأ
 :'لوقأ تأشنأو مهتكرتف .يسفن وجهأ

 زشانموقاي مكدنعانمتشو ةقاذم رُماندنع مكمتشو

 نطفانبيع يف انبأ مكلكو مكبياعم تبني تبثي نأ رهدلا بشني ال

 نسل انمتش يف غلبي انبرح يف مكرعاشو مكنع محفم انرعشف
 ')زحإلاو ءاضفبلا مكرودص ينو رغو اوملعاف مكيلع رودصلا ين ام

 ىلع ليلد !يسفن وجهأ امنإف مهتوجمه نإ تلقن» :هلوق يفو
 .مهيف روظنم هنأو .هموق يف هتناكم

 هموت ةقياضم ةجيتن هيلإ لقتنإ يذلا ناكملا نوكي نأ دعبيالو
 دجسم وه هانب يذل ادجسملا نوكي نأ دعبيال هنأ ايك راضملا وه

 هموق نع ىحنت امل ًانزام نأ" :يقهيبلا نعا ءاج دقن .فورعمل اراضملا

 .")ههيف دبعتي ادجسم ىتتبآف ًاعضوم ىتأ

 )١) ج ،ةوبنلا لئالد ؤيقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ٢ ص (توريب ٨ةيملعللا بتكلا راد) ٢٥٧.

 )٢( ج ةوبنلا لئالد ٨٦ ص ٢٥٨.

. ٢٢ 



 اومدن 6مهيف مئاقلا ناكو ؛هموق يف ةيعامتجإ ةناكم اذ هنوكلو

 هيل اولبقأف 6هب اوعنص ام ىلع اومدنو ‘هل مهئاجهو هايإ مهمتش ىلع
 اومدن موقلا نأ مث» :نزام لاق .ةيلوئسملا ىلإ ةدوعلاو حفصلا هنولأسي
 ةلنرأ ينءاجف .هب عنصن نأ اناسع ام اولاقف .مهرومأب ميقلا تنكو
 تيبأ اذإف هنع كانيهنف ًارمأ كيلعانبع؛ ؛مع نباي : اولاقف ةميظع

 .هانعم عجر رأ كوكرات نحنف

 ؛هتربشع ءاهجوو هموق ءاسؤر نم ناك ًانزام نأ انفرع اذإو

 وه ايك ،نوجملاو فرتلا نم ريبك بناج ىلع ناك هنإف مهيف اقومرم
 رمخلا نوبرشي اوناك دقف ةيلهاجلا يف اييسال ءامعزلاو ءارمألا نأش

 .برطلاو وهللا سلاجم نورمعيو ،نايقلا مهيلع فزعتو

 ءانبأ دحأ وهو ءسيقلا ؤرما يلهاجلا رعاشلا انل روصيو
 لتقم ىعن هغلب امدنع ةيهاللا ةنجاملا ةيلهاجلا ةايحلا كلت ،ءارمألا
 .'"هزمأ ادغو رمخ مويلا» :هيبأ

 :هتقلعم يف ةايحلا كلت فصو ايك

 لجلج ةرادب موي ايس الو حلاص نهنم كل موي برالا

 لمحنملااهيوك نم ابجع ايفن يتيطم ىراذعلل ترقع مويو
 فملا سقمدلا بادهك محشو اهمحلب نيمتري ىراذعلا لظف

 )١( ص "قباسلا ردصملا ٢٥٨.
 . ناويدلا ٠ يدنكل ١ رجح نب سيقل ا ؤرم ( ٢)

 ع ٢٣
 



 ةرينع ردخ ردخلا تلخد مويو

 ًاعم انب طيبغلا لام دقو لوقت

 هنانع يخراو يريس اهل تلقن

 عضرمو تقرط دق ىلبح كلثمف

 اهؤابخ ماري ال ردخ ةضيبو

 لجرم كنإ تاليولا كل تلاقن

 لزناف سيقلا ءرما اي يريعب ترقع

 للعملا كانج نم ينيدعبتالو

 لوحم مئامت يذ نع ابهنيملان

 "لجعم ريغ اهب وف نم تعتمت
 :ةيهال ةنجام ةايح اهنلعي دبعلا نب ةفرط اذ وه اهو

 ينقلت موقلا ةقلح يف ينغبت نإف
 يتالن عيمجلا يملا ني نإو
 ةنيقو موجنلاك ضيب يامادن

 يتذلو رومخلا يارشت لازامو

 ىتفلا ةشيع نم نه ثاللاالولو
 ةبرشب تالذاملا يقبس نهنمن

 انبح فالا ىدان اذإ يركو

 بجعم نجدلاو نجدلا موي ريصقتو

 دطصت تيناوحلا يف ينسمتلت نإو

 دمصملا فيرشلا تيبلا ةورذ ىلإ

 دسجمو درب نيب انيلع حورت

 يالتمو يفيرط يقافنإو يعيبو
 يدوع ماق ىتم لفحأ مل كدجو
 دبزت ءاملاب لعت ام ىتم تيمك
 دروتملا هتهبن اضفلا ديسك

 دعملا ءابخلا تحت ةنكهبب

 اهنأ فسؤملا نمو ةيلهاجلا ف ةنجاملا ةايحلا كلت روص ددعتتو

 دقو روصقلاو فرتلا لهأ ىلإ اهليبس تدجو مالسإلا يف ىتح
 )١) 6؛سيقلا ؤرما ١ ةقلعم .

٢٤ : 



 لوقن 7 يفكيو ول ١ انب لاطل كلذ لع ةلثمألا انقس ولف ةايحلا

 .كلذ ىلع عمجت داكت خيراتلاو ب بدألا بتك نأ

 ًاعلوم .ال ًانمدم رمخلل ًابراش .هتيلهاج ف نزام ناك اذكهو

 ناك كلذ لك .ءاسنلاب اجوجل "نوجملاو وهللا سلاجو برطلاب
 .نيكملا يعايتجإإلا هعضول ةجيتن

 ،هبلت ةشاشب مالسالا طلاخ امدنع ةلي يبنلل كلذ ركذ دقو

 دقف۔ مالسإلا لضفب هيلإ راص ام ةحصو ،هيلع ناك ام داسف فرعو

 رمخلا برشبو برطلاب علوم ينإ :هللا لوسر اي» : ةلي لوسرلل لاق
 ةلاحلا هذه نع ربع ايك .ةاذه يف يلام رثكأ دفن دقو 5ءاسنلاب جوجل

 :هلوقب هرعش يف ةيعامتجالا

 '_"جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش اعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكو

 ةسائر .هتيلهاج ف ةيعامتجإلا ة ةبوضغ نب نزام ةلاح يه هذه

 .اهيلع ًانمدم رمخلل ًابراش ،نوحمل و وهللاو برطلاب اعلوم .هموق ف

 ةايح يه ىرخأ ةايح مالسإلاب هللا هلدبأ ىتح ؛ءاسنلاب ًاعولو اجوج

 هل كيرش ال هدحو لاعت هلل ةدابعلا ةايحو ناصحإالاو ةفعلاو دحلا

 :نزام لوقي .هللا ليبس ين داهجلاو

 )١) ج ؤيبتوعلا باسنأ ١ ج نايعألا ةفحت ١ ص ٥٥.

 )٢(نفس ردصملا

 ٢٥ ۔ ج

  

 



 يجرف يل نًّصحف ًاناصحإ رهعلابو ةقعو انمأ رمخلاب ينلتبف
 ١) يجح ام هلبو يموص ام هللاف يتينو داهجلا ف يمه حبصأف

 ةنايدلا

 تناكو ،ناثوأو مانصأ ةدبع برعلا نم مهريغك نايع لهأ ناك

 يل ةينثولا ترشتنا ثيح ةبطاق برعلا يف اهنارجب ةبراض ةينثولا

 عاشو ةيبرعلا عمتجملا يف دئاسلا وه كرشلا راصو ،برعلا ةريزج

 ىتح ،برعلا نوطب نم نطب لك ىدلو ةليبق لك ىدل مانصألا ذاختا
 ضعب كانه نأ ايك ًانص هسفنل ذختي نم صاخشالا ضعب نأ

 نم حيلم ونب تناك دقف .نجلاو بكاوكلاو موجنلا دبعي نم برعلا
 ميمتو رمقلا ةنانكو .سمشلا دبعت ريمحو ،نجلا نودبعي ةعازخ

 دسأو ىرعشلا سيقو اليهس ءيطو "يرتشملا ماذجو مخلو .ناربدلا
 .ًادراطع

 ملاعلا رسخ اذام) ميقلا هباتك يف يودنلا نسحلا وبأ لوقي

 ةديقعلاو ماعلا برعلا نيد وه كرشلا ناك» :(نيملسملا طاطحناب

 ربدمو .ناوكألا قلاخ ضمظعأ هتإ هنأ هللا يف نودقتعي اوناك ،ةدئاسلا

 قلاخ نم ويس نئلف 'ءيش لك توكلم هديب ضرألاو تاوامسلا
 مهتلأس نئلو» ."ميلعلا زيزعلا َنهقلخ َنلوقيل ضرألاو تاوايسلا

 )١( ج 6نايعألا ةفحت ١. ص٥٩٦١.

.-- ٢٦ 



 عست مهركف ةلصوح تناك ام نكلو .مهللا نلوقيل مهقلخ ز
 مهناهذأ تناك امو .هومسو هئافصو هصولخ يف ءايبنألا دبحوت
 دحأ ءاعد نأ غيصت ،ةينيدلا ميهافملاو ةوبنلاو ةلاسرلاب دهعلا ةديعبلا
 ةرشابم لوبقلاب هنلا دنع ىظحيو ىلمتلا تاوايسلا ىلإ فرطتي رشبلا نم

 عاضوأو هتاداعو رصاقلا ملاعلا اذه ىلع ًاسايق ةعافشو ةطساو رذب

 اولسوت ءاطسو نع مهل اوثحبف ،اهيف رومألا يراجمو ةدسافلا ةيكوللا
 تادابعلا ضعبب مهوحن اوماقو ءاعدلا يف مهوكرشأو هللا ىلإ م

 ةردق» ةديقع ىلإ تلوحت ىتح ةعافشلا ةركف مهناهذأ ي تخسرو

 هللا نود نم اوذختاف كرشلا يف اوقرت مث ،اررضلاو عفنلا ىلع ءاعفشلا
 ىلع ةيتاذ ةردقو نوكلا ريبدت يف ةكراشمو ةلثامم مهل نأ اودقتعاو .ةهلآ

 نولوألا ناك اذإف 3 .عنملاو ءاطعإلاو رشلاو ريخلاو ررضلاو عفنلا

 ءاعفشلاب نوفتكي و ،ىربكلا ةيبوبرلاو ةيهولألاب هلل نونب
 ةردق مهيف نودقتعي و هنلا عم مهتهلآ نوكرشي نورخآلا ناك .ءايلوألاو
 ريغ ىنعم عم ؛ءاننإلاو دابجيإلاو رضلاو عفنلاو رشلاو ربخلا ىلع ةيتاذ

 ...لاق نأ ىلإ "بابرألا برو مظعأ هلإك هللا نع حضاو

 عشبأب مانصألا ةدابعو ةينثولا يف ةمألا تسمغنا اذكمو»
 ناك لب صاخ منص ةنيدم وأ ةيحان وأ ةليبق لكل ناكف ءاهلاكشأ

 ةكم نم راد لك لهأل ناك :يبلكلا لاق .يصوصخ منص تيب لكل
 عنصي ام رخآ ناك رفسلا مهدحأ دارأ اذإف ؛هنودبعي مهراد ين منص

 لخد اذإ عنصي ام لوأ ناك رفس نم مدق اذإو ،هب حسمتي نأ هلزنم يل

 ر ٢٧
 



 مانصألا ةدابع يف برملا ترتهتساو .اضيأ هب حسمتي نأ هلزنم

 ىلع الو هيلع ردقي مل نمو ًامنص ذختا نم مهنمو .اتيب ذختا نم مهنمف

 هب فاط مث د نسحتسا ام هريغ مامأو مرحلا مامأ ا ارجح بصن تيب ءانب

 تيبلا ةبعكلا فوج يف ناكو .باصنألا اهومسو تيبلاب هفاوطك

 أنص نوتسو ةئايثالث اهئانف يفو هدحو هللا ةدابعل يتب ةب يذلا

 .')«ةراجحلا سنج ةدابع ىلإ ناثوألاو مانصألا ةدابع ين اوجزدتو

 سمغنا دقف ،ةينثولا هذه نم لزعمب اهلهأ الو نايغ نكت و
 رئاسك كرشلا نم اولانو برعلا نم مهريغك ةينثولا يف نايغ لهأ
 رنبو ةماطخ ونب ذختاف هللا نود نم اهنودبعب مانصألا اوذختاو ؤبرعلا

 .ومسو نايع نم لئايس يفاينص ءيط نم ناتليبق امهو تماصلا
 ر ارجان»" هنأ ليقف همسا داريإ يف تفلتخا رداصملا نأ ىلع ءارجان»

 لبو .ميجلاو ةدحوملا ءابلاب ارجاب» ليقو .ةلمهملا ميجلاب ارحاب»
 .")ميجلاو نونلاب 'رجان»

 .ميجلاو نونلاب ارجان» همسا نأب ةينايعلا رداصملا يف درو دقو
 يبتوعلا ىقتسا يذلا يبلكلا نبا نإف .خاسنلا نم فيحصت هلعلو

 ارجاب» ظفلب هركذ هبتك نم ةبوضغ نب نزام مالسإ ربخ يف هتدام
 يف دىيرد نبا كلذكو ،(مانصألا) هباتك يف ميجلاو ةدحوملا ءابلاب

 )١( ص ؛نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام يودنلا نسحلا وبأ ٥٢ ١ ٥٤.
 ثحب) نايع لهأ مالسإو يتاطلا ةبوضغ نب نزام يباحصلا ؛معنملادبع دومحم ركاش )٢(

 .(خيراتلا ب ىف نايغ باتكل مدقم

+ ٢٨ 



 اولاق ايبرو ميجلا حتفب وهو :لاق ارجاب» ظفلب هدروأ (ةرهمجلا)
 . ) )ميجلا رسكب ارجاب)

 هدبعت ًانص ناك هنإف همسا ةقيقح ةقيقح ي فالتخا نم نكي اهمو

 امدنع نزام لوق يف كلذ ءاج دقو .هندسيو نزام هدبعي ناكو ءيط

 ا دنع يأ هدنع انرتعف» :همالسإ ربخ ين لاف

 .«""منصلا نم ًاتوص تعمسف ۔ ةحيبذلا ينعي

 نم مهرو اج نمو دزألا ناك منص وه « :لوقي ديرد نبا نأ ريغ

 نبا اهركذ يتلا لئاب ابقلا هذه لعلو ،«‘")هنودبعي اوناك ةعاضقو ءيط

 هذه بناج نم ًادوبعم ًانص ناك هنأو ،لئايس نكست تناك ديرد

 ىلإ ريشي ام همالسإ دعب نزام رعش يف نأ ديب .لئايس ي اهنوكل لئابقلا
 :هلوقب منصلاب ۔تماصلا ينبو ةماطخ ينب۔ ءيط يتليبق صاصتخا

 يلاق رجاب ير لاق نمل ينإ اهتاوخإو اورمع نفلب ابكار اي
 يف يبتوعلا ركذ دقف ،لئايس يف ناك منصلا ناف لاح يأ ىلعو

 ىلع همودقو همالسإ ربخو ةتصق نم ۔ نز زام يأ ناكو» :لئاق هباسنأ
 لئايس ةيرقب نايم ضرأب ةيلهاجلا يف ًانص ندسي ناك هنأ ةي يبلا

 .'_«يط نم نم تماصلا ونبو ةماطخ ونب همظعت رجان» هل لاقي

 - ةربتع موي تاذ_۔ منصل

 )١( ص . ةغللا ةرهمج ، ديرد نبا ركب ربأ ٢٠٩ .
 )٢(ا ىبتوعل ٠ ج ١ . ص ٦ .

 .يملاسلل نايعألا ةفحتو «يبتوعلا باسنأ )٢(
 ٩. ص ١ ج‘ ةغللا ةرهمج (٤)

 پ ٢٩

  

 



 ةفصب لئايس يفو نايغ يف سانلا نسلأ ىلع روهشملا نمو
 وهو !نيقدقدلا» هيلع قلطي عضوم يف ناك منصلا نأ ؛ةصاخ

 .لئايس نصح نم ةيلايشلا ةهجلا يف عقي ،لئايس ين فورعم عضوم
 نيب عقي هنأ ايك ءاهطسو يف رمي يذلا يداولل ةيلايشلا ةفضلا يف وهو
 نم (نيتاسب) حاوض ىلع يوتحي ناكملا اذهو ،اهتلافسو لئاس ةيالع
 دنع فورعم ومو نزام ربق هب دجويو .ىنكسلا ضعب هيفو ؛ليخنلا
 .روهشمو دلبلا لهأ

 نم هيلع اوناك امو نايع لهأو برعلا ةنايد انضرعتسا نأ دعبو
 يف سايغنا نم ةبوضغ نب نزام ةايح هيلع تناك امو .كرشو ةينثو
 ةايح) هباتك يف ميلو ريس هلاق ام لقن بسانملا نم ىرن ،ايلاحوأ

 :لاق ثيح ةيدمحملا ةثعبلا لبق برعلا ةلاح ًاروصم (دمحم

 لك نع ةديعب ةيدمحملا ةثعبلا لبق برعلا عاضوأ تناكو»"

 عامتجاو فوفصلا ةدحو نع دعبلا لك ةديعب تناك ايك ،ينيد رييغت
 اهروذج تقمعت ةفيخس ةينثو ساسأ ىلع موقي مهني د ناكو لمشلا

 ؛حالصإلل ماشلاو رصم ىراصن تالواحم اهترخصب تمدطصاو
 .'هلشفلاب تء

 .رويم ميلو ريسل دمحم ةايح باتك نع القن ٥. ص 5ةيوبنلا ةريسلا ؛يودنلا نجلا ربأ (١)

 س ٣٠



  
  

 





 :نيببس ىلإ ناثوألاو مانصألا ةدابع هكرتو ةبوضغ نب نزام مالسإ عجرب

 : لوألا ببسلا ٭

 عمس دقف ةحيبذ هيلإ إ مدقي ناك امدنع ِ«رجاب» منصلا نم هعمس ام

 او دمحم وهو ديدجلا يبنلا روهظب هربخيو هبطاخي منصلا نم ثعبني اتوص

 .هيلإ هبرقي امو منصلا ةدابع كرتو {هب ءاج ابو ؛هب ناميإلا ىلإ هوعديو

 ذنع يأ ۔هدنع انرتعف» :ةثداحلا هذه نع ثدحتي وهو نزام لوقي

 :لوقي منصلا نم ًاتوص تعمسف ةحيبذ يأ ۔ةربتع موي تاذ رجاب منصلا

 رش نّطبوزيخرهظ رس عمسا نزامابي

 بكالاهللا نيدب رضم نم يبن ثب

 رقس رح نمملست رجح نم ًاتيحن عدن

 مالك نم هنع ربعي امو توصلا اذهف نوكي نأ لاحلا ةعيبطبو

 قلطني نأ دوهعم ريغ مالكلا اذه لثمف .هعماس سفن يف عزفم عقو
 نم نزام عزف كلذلف ؛ةينيد رومأ نع ثدحتي هنأ مث راجحألا نم

 تعزفف» نزام لاق .منصلا نم هفلأي ملو هدهعي مل يذلا توصلا اذه

 نم ثعبنملا توصلا وهو ةثداحلا هذه رركتت نأ هللا ءاشو .'كلذل

 موقيو ىرخأ ةحيبذ هيلإ مدقيو همنص نزام ندسي ناك امدنع منصلا
 . ةوبنلا لئالدو 9 نايعألا ةفحتو . ةمغلا فشكو ، يبتوعلا باسنأ رظنا )١(

 م ٣٣
 



 ؛ىلوألا ةثداحلاب ربتعي مل نزام نأكو .ةداتعملا ةينثولا سوقطلاب هدنع

 ف لمحي ال ارمأ كلذ ربتعا هلعلو .طقف بعرو عزف هباصأ اينإو

 هلأامدقم ىرخأ ة ةرم منصلا ةنادس ىلإ دواع كلذل ارس هتايط

 ةرم توصلا عمس هنكلو .ةداتعملا سوقطلا ءادأب هدنع موقيل ةحيبذلا

 ناسنإ ! يأل ناك اام ًارمأ عمسي نأب حوضوو ةوقبو ةدشب هبطاخي ةيناث

 قح نم هب ءاج امو لسرملا يبنلا نع هربخيو ،هنع لفغيو هلهجي نأ

 اذهو .ةلعتشم ران رح نم وجني يكل هب نمؤي نأب هرمأيو هبر دنع نم
 :هلوقب ةيناث ةرم كلذ نع انثدح نزام

 :لوقي منصل ا نم ًاتوص تعمسف ،ىرخأ ةربتع مايأ دعب انرتع مث

 رهجبيالام عمست لبأايلإلبأ

 لانم قجحبءاج لسرئ؛وباذمه

 لعشترانرح نم الدمتيكهب نبت

 '»لدخجلابامهدوقو

 ًارمأ نمضتي اينإو ارباع امالك سيل هنأ فرعيو رمألل نطفي انه
 وعدي امو توصلا كلذ يف ام كردأو بتاوعلا نم هدعب ام هل .ًاربطخ

 "ي دارُي ريخل هناو بجعل اذه نإ تلقف» :نزام لاق .ربخ نم هيلإ
 هيلإ ءادنلا هيجوت يهو ةيصوصخلا هذهب نزام صتخا دقو ال فيك

 عم لظ ًانزام نأ ديب ،هريغ دحأ ىلإ هجوي ملو .مالسإلا ىلإ ةوعدلاب

 .ركذلا ةفنآلا رداصملا رظنا ٢( و )١

 .- ٣٤



 قدصم نيب وهف ؟عنصي فيكو !لعفي ام يرديال ناريح هفن
 انيبف» :هلوق كلذ ىلع لدي ۔هل بكم نيبو ©توصلا كلذ نومضمل

 نحن ينيبف هلوقن ،كزاجحلا لهأ نم لجر مدق ذإ كلذك نحن
 ربخاف يزاجحلا لجرلا مدق ىتح رمألا نم ةريح يف يأ۔كلذك
 .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا روهظب

 :يناثلا ببسلا ٭

 نايمئب ةروهشملا ةنيدملا ماد ادصاق ناكو زاجحلا نم لجر مودق
 لجرلا لعلو ،لئايس ىلع رم دقو ًايلاح بيسلا «امد» ًادصاق ناك وأ
 رضاوحلا نم اهنإف ؛ةراجتلا فدهب «امد» وأ مأ ىلإ هباهذ ناك يزاجحلا

 !امد» كلذكو .ةين ايلا ءارحصلا ين عبرتت اهنأو اميسال ةفورعملا ةيناملا

 اذإ هنأ لع ءاضيأ ةيخيراتلا رضاوحلا نم يهو نايع رحب ىلع عقت يهن
 اذإ امأ ةنطابلا ةهج نم ًامداق ناك هنأ كلذ ىنعمف «مدأ» هتهجو تناك

 ءاج دق ناك هنأ كلذ ىنعمف .حجارلا وه اذهو !امد» ىلإ هنهجو تناك

 نيببو هنيب ءاقللا متي نأ هللا ءاش لئايس ىلع هرورم دنعو ةرهاظلا ةهج نم

 ربخأو اهريغو لئايس ف سانلا نم ريبك ددعب ىقتلا هنأ كشالو ،نزام

 وهو مهتريزج يف برعلا دنع ةعاسلا ثيدحب ثدحتو يزاجحلا لجرلا
 كيرشلا يفنو ىلاعت هللا ديحوت نم هيلإ وعدي امو ةلت دمحم يبنلا روهظ
 اهضرع ةنجب نينمؤملا رشبيو ،ناثوألا ةدابع كرت ىلإ وعديو هنع
 .ىظلتت ران نم رحيو ضرألاو تاوامسلا

٣٥ -- 
 



 لئايس ضرأب انيلع درو ذإ ؤ كلذك نحن امنيبف» :نزام لوقي
 رخلاام تلقف :لاق اامد» لزني نأ ديري زاجحلا لهأ نم لجر

 نب بلطملادبع نب هللادبع نب دمحم هل لاقي لجر رهظ :لاق ؟كءارو
 مكتمب تسلف فللا يعاد اوبيجأ هاتأ نمل لوقي ؤفانم دبع نب مشاه
 هكرشبأو .ناثوألا ةدابع كرتو هللا ىلإ مكوعدأ لاتخالو رابج الو

 افطي ال ىظلت ران نم مكذقنتسأو ضرألاو تاوايسلا اهضرع ةنجب
 .')همنصلا نم هتعمس ام أبن هللاو اذه :تلق .اهنكاس معني الو اهبيهل

 منصلا نم هعمسي ناك يذلا توصلا كلذ رس نزام كردأ انهف
 .منصلا نم هتعمس ام أبن هللاو اذه :هلوقل حئابذلا هل مدقي ناك امدنع

 منصلا ميطحت

 ىلإ ةوعدلا هذهب نزام رثأت ةعرس ابجع ءرملا هل شهدني امممل هنإ
 يف لجرلا كلذ اهلقن ينلا ةيمالسإلا ميهافملا هذه ريثأتو مالسإلا
 فلب ًانمؤم املسم يزاجحلا لجرلا كلذ نوكي نأ دعبتسن الو هت ايلك

 مالسلاو ة ةالصلا هيلع يبنلا هيلإ وعدي ناك امل هناقتإ نإف .هلوسرو

 ين دهتجإ نوكي نأ ًاضيأ دعبتسن ال ايك .همالسإ ىلع حضاو ليلدل
 ناو .هل كيرش ال هدحو هللا دبعي نأو و .مانصألا ةدابع كرتب نزام عانقإ

 سحأف منصلا نم هعمس ايب هربخأ ًانزام لعلو ةي يبنلا ىلإ لحري

 اك .كلذ ىلإ هعانقإب ماقف مالسإلا ف لوخدلا ف نزام ةبغرب لجرلا

 .ةبوضغ نب نزام مالسإ ةصق ف رداصملا سفن )١)

: ٣٦  



 توص نم هعمس امل رمأل ااذه قدصو ربخل اةحص نزام عمتجا هن ا هنأ

 رمألا ةحص نقيتف .يزاجحلا لجرلا كلذ هب هربخأ امو لوأ منصلا

 ابن هللاو اذه» نزام لاق .اذاذج هركو ًاييطحت همطحف منصلا ىلإ ماقف
 .')هآذاذج هترسكف۔ منصلا ىلإ يأ- هيلإ تبثوف ؛منصلا نم هتعمس ام

 ةلي يبنلا ىلإ ةلحرلا

 : ىلوألا ةلحرلا ()
 دمع ةلت دمحم يبنلا ثعبمب ربخلا ة ةحص نم نزام نقيت نأ دعب

 ىلإ هتهجو ًايميم هتلحار ىطتماو ًاذاذج هرسكف ؛رجاب» منصلا لإ
 ءاج يذلا نيدلا نع هلأسي يكل مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع يبلا

 ىرخأ ىلإ ةديقع نم ةلقنلا نإف هرمأ نم ةنيب ىلع نوكيلو ؛هب
 دبالف ،نبهلا رمألاب سيل داضم رخآ نيد ىلإ نيد نم وأ اهل ةضقانم
 هذه ءاطعإ ىلع ردقأ دحأ الو .هتقيقح ىلع رمألا ةفرعمو دكأتلا نم

 ماق كلذل .ةلي يبنلا وهو ةوعدلا بحاص نم اهحيضوتو ةقيقحلا
 ابرو ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىري يكل رفاسو هتلحار ىلإ نزام
 ين وأ ةكم يف له ؟ةلَي يبنلا ىلع نزام مودق ناك نيأ !لؤاست رودي
 تتخ هتيطم نأب هتلحر نع اهلاق يتلا هتديصق يف ركذ دقن ؟ةنيدملا

 .جرعلا ىلإ ناي نم

 .رداصملا سفن )١(

 ي _ ٣٧

  

 



 جرعلا ىلإ نايع نم يفايفلا بوجت يتيطم تتخ هللا لوسر كيلإ
 فئاطلا يف عقي :امهدحأ زاجحلا يف نيناكم ىلع قلطي جرعلاو

 ل يبنلا ىلع نزام مودق نوكي اذه ىلعف فئاطلا يحاون ي داو وهو

 هنيدملا ىلإ وهو ،‘)ةنيدملاو ةكم نيب عقي ناكم :امهيناثو .ةكم يف
 رهاذهو .ةنيدملا يف ال يبنلا ىلع همودق نوكي اذه ىلعف .برقأ

 .""هيف مئال ًاير رمحلاب هللا هلدبي نأب هل اعد ةي ةي يبنلا نإف حجارلا

 :هلوقب هرعش يف كلذ ىلإ راشأ دقو
 يجرف يل نّصحف ًاناصحإ رهمتلابو ةيشخو انمأ رمخلاب ينلتبن

 .ةنيدملا يفالإ مزحت مل رمخلاو

 ةمعنب هيلع نم دق هللا نأب هيلع هللا ةمعنب نزام ثدحتيو
 . ىلع تمدق ىتح يتلحار تبكرف» منصلا مطح نأ دعب .مالسإلا
 | يبلق هللا رونو مالسإل ١ ل حرشف . .هب تعب ايع هتلأسف :الت هللا لوسر

 , مالسإلا ف نزام لخدي نأ هللا ءاش اذكهو . تملسأن ىدهلل

 ,ميظعلا ناميإلاب هبلق رونيو ؤفينحلا مالسإلل هردص هللا حرشي نأو

 | .اهتينثوو ةيلهاجلاب املظم ناك نأ لدعب

 تداجو شمالسإلاب ءادعصلا سفنتو ةيحيرألا ًانزام تذخأ دقو

  

 (٢) ج ييتوعلا ١ ص ا ٧ . ج 6نايعالا ةفحت ١ ، ص ٥٥ .

 )٣( .ردصملا سفن

- ٣٨ 

 ا

 ٩٨. ص ٤. ج ث نادلبلا مجعم ، يومحلا توقاي )١(
| 

 



 مه ام ىلع هموق ىلع ًايعان ،هيلع هنلا ةمعن ًاركاذ ةيرعش تايبأب هتحيرف

 :لاق ثيح ةينثوو رفك نم هيلع

 لالضتب الض هب فيطن ابب انل ناكو ًاذاذج ًارجاب ترسك

 لاب ىلع ينم هنيد نكي ملو انتلالض نم اناده يمشاهلاب

 )يلاق رجاب ير لاق نمل ينإ اهتوخإو اورمع نفلب أبكار اب

 همساو تماصلا ينب ينعي ،اورمع نغلب ،هلوق ىنعم مدقت دقو

 نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع
 نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب ةماطخ ينب ديري اهتاوخإ و ،ءيط
 .ءيط نب ثوغلا

 فقوملا كلذ يف هل ةحناسلا ةصرفلا زهتني نأ نزام تفي ملو
 لهأو نايعل ءاعدلا هلأسن .ةلي هللا لوسر يدي نيب وهو "ميظعلا
 .ةصقلا انيلع صقي اذ وه اهو ةصاخ هسفنل مث ناي

 :لاق .نايع لهأل ىلاعت هللا عدأ :هللا لوسراي تلقف» :نزام لاق
 مهتزرأ مهللا :لاقف .هللا لوسراي يندز :تلقن .مهبثأو مهدهإ مهللا
 رحبلا ؛هللا لوسراي :تلق .مه تردق ايب اضرلاو فافكلاو فافعلا
 مهللا :لاق .انفلظو انفخو انتريم يف ىلاعت هللا عداف ءانبناجب حضني

 :لاقف .يندز :تلق .مهرحب نم مهريخ رثكأو مهتريم يف مهيلع عسو

 مالسإ ببس يف ةوبنلا لئالدو ،ةمغلا فشكو ،نايعألا ةفحتو ،يبتوعلا باسنأ عجار )١(
 .ةبوضغ نب نزام

 وي ٣٩

  

 



 نإف . .( نيمآآ « نزام اي ث . .مهريغ نم اودع مهيلع طلست ال مهللا

 .'»«نيمآ تلق :لاق .ءاعدلا هدنع باجتسي نيمآ

 قداصلا هبح رهظيو نزام دنع ةقحلا ةينطولا ىلجتت انهو

 رغ نم ئدُس رمت ميركلا يبنلاب هئاقل ةصرف عدي مل وهف ،هموقو هنطول
 اقم فرعو ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هئاعد ةكرب فرع هنأل هلأسي نأ

 الوأ أ ادب دتو .ميظعلا هبر دنع ميركلا يبنلا ةناكمو ،ميظعلا ة ةوبنلا

 ركشلا هببسب بجوتسي يذلا رمألا ؛هموقو هنطول ءاعدلا بلطب
 بحو ةينانألا نع هعفرت نم بجعلا هكلمتيل ءرملا نأو .ءانثلاو
 هلهأو هدلبل ءاعدلا بلط نع نايسنلا هب بهذي مل ثيح ،تاذلا

 .يداصتقالا فظشلاو ةعيبطلا ةواسق نم نايع هيناعت امو ؛هموقو

 لك تيلو }هموق اهشيعي يتلا ةفرحنملا ةيلهاجلا تايكولسلا ىلإ ةفاضإ
 ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا ميدقت يف يباحصلا اذهب ىسأتي دحاو
 .ةصاخلا ةيدرفلا

 هنع هللا بهذيل هل وعدي نأ هللا لوسر لأسي ذخأ كلذ دعب مث

 هل ءىسهي نأو ؤفارحناو ءاقشو ةساعت نم اهيف امو ةيلهاجلا ةايح

 ىعامتجا رارقتسا اهبكاوي ةرقتسم ةئناه ةديعس ةيمالسإ ةايح

 برشبو برظطلاب علوم ينإ هللا لوسر اي تلق» :لوقي .يداصتقاو
 عداف كدلو ل سيلو كاذه ف يلام رثكأ دفن دقو ،ءاسنلاب ؛ جوجل رمخلا

 .ايحلاب انيتأيو ينيع هب , رقت ًادلو ل بهيو دجأ ام ينع بهذي نأ هللا

 )١( باسنأ العوتبي٤ج ١. ص ٥٦٥٧ ج ؤنايعألا ةفحتو ١ ص مء؛ ٦ .

 ٭ .



 .لالحلا مارحلابو .نآرقلا ةءارق برظطلاب هلدبأ مهللا :رال ينلا لاقن

 هل بهو ءايحلاب مهت :و هيف م ل ال ابر رمخلابو .جرفلا ة ةفع رهمعلابو

 ؛ .“)«هنيع هب , رقت ًادلو

 : ةيناثلا ةلحرلا (ب)

 نع .ربصي دعي ملف بهذم لك هب بهذو ًانزام قوشلا ذخأ
 مالسلا ميلاعت نم ةدازتسالاو هب ءاقللاو م ميركلا يبنلا ةيؤر

 زاجحلا لإ بهذو يناثلا ماعلا 8 ةيناث ة هرم هتلحار ىلع دش كلذل

 ةكربب انيع ر رقو مالسإل ا ةوالح قاذ دقو ؟كلذ نع رخأتي نأ هل ىتأو

 .هني يبنلا ءاعد

 دتو هكولسو هركف ىلع لوتساو همحلو همد ٢ مالسإل ١ ىرس دقو

 مالسإلا ميلاعتل قيقدلا همهف نع اهيف ربع رعشلا نم ات ايبأ دعأ

 نمضتت تايبألاو ملسملا هيلع نوكي نأ يغبني امو هميهافمو
 نيب اهاقلأ هنأ بير الو .ىماسلا ىمالسإلا كولسلل ةماعلا طوطخلا

 :هترضح يف اهدشنأو ةلي هللا لوسر يدب

 جرعلا ىلإ ناي نم ينايفلا بوجت يتيطم تخ هللا لوسر كيلإ
 جلفلاب عجراف ير يل رقغيف ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفشنل

 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف مهنيد هللا يف تبناج رشعم لإ

 .نايعألا ةفحت «يبتوعلا )١(

 ي ٤١
 



 ينلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش ًاعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكو

 مجرف يل صحف ًاناصحإ رهعلابو ةيشخو انمأ رمحلاب ينلتبف

 "يجح ام هللو يموص ام هللف يتينو داهجلا يف يمه تحبصأف

 يذ ألَي لوسرلا نيبو هنيب راد ايع ليلجلا ياحصلا ثدحتيو
 بن تدفو يذلا لباقلا ماعلا يف ناك ايلف» :لاق ثيح ةيناثلا ةلحرلا
 نبا بيطلا ،نيكرابملا نبا كرابملا اي تلقف .هلآو ةي ع هللا لوسر ىلع
 دقو ؛كنيدب مهيلع رمو نايغ لهأ نم اموق هللا ىده دق ؛نببيطلا

 هيلع لاقن .اهب ديصلاو حابرألا ترثكو ائينه ًابصخ نايغ تبصخأ

 اديصو ابصخ نايع لهأ هللا ديزيس مالسإل ا نيد ينيد :مالسلا

 مث ىبوطو ،ينرسي ملو يب نمآ نمل ىبوطو ٥ينآرو يب نمآ نمل ىبوطف
 ناغ لهأ ديزيس هللا نإو .ينآر نم ري ملو يب نمآ نل ىبوط
 .هامالسإ

 لاعت هللا ةباجتساو هئاعد ةكرب نع ميركلا لوسرلا ربخأ دقف

 زمألاو ناميإلا نم وه هيلإ راص امو ؛نايغ هيلإ تراص امو .هيبن ءاعد
 .هئاعدو هتوعد حاجنب رورسلا ةياغ ةلي يبنلا رس دقو رارقتسإلاو
 .كلذ ىلع هلل دمحلاو .مالسإلاو ربخلا ديزمب اهلهأو نايل اعدو

 رخ يف ةوبنلا لئالدو .ةباصإلاو ،نايعألا ةفحتو .ةمغلا فشكو ،يبتعولا باسنأ رظنا )١(
 .نزام مالسإ ١

 ٥٦. ص ث ١ ج ٥ نايعألا ةفحت . ٢٥٧ ص 0 ١ ج ايبتوعلا )٢(

٤٢ 9
 

        



 :نزام ةبحص +

 هيدي ىلع ملسأ ؛هب هئاقتلاو هلا لوسر ىلإ نزام ةلحرل ةجيتن
 هللا مهفرش نيذلا دحأ راص .الوسرو ايبن دمحمبو ًابر هللاب نمآو
 ةيلاع ةلزنم ةبحصلا ةلزنمو ضمالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هيبن ةبحصب

 .عيفر اهفرشو ميظع اهلضفو

 نيدلا رون ةمالعلا لاق "يباحصلا فيرعت يف ءايلعلا فلتخأ دقو

 نم ليقو .هب انمؤم ةثعبلا دعب يبنلا يقل نم وه يباحصلا» :يماسلا
 هيقل وأ ةثعبلا لبق ةلي هيقل نمف .ةياورلا عم ليقو .ةبحصلا لاطأ نم

 دعب هيقل نميف فالخلاو .ًاقافتإ يباحصب سيلف هب نمؤم ريغ اهدعب
 .')هوري لو تلاط وأ هتبحص لطت ل اذإ هب نمؤم وهو ةثعبلا

 ىأر نم يباحصلا نأ وه اهحجرأو لاوقألا هذه حصأ هنأ ىلع

 تفقو ام حصأو» :ينالقسعلا رجح نبا ةمالعلا لاق .هب ًانمؤم ئبنلا
 ىلع تامو هب انمؤم ري يبنلا يقل نم يباحصلا نأ كلذ نم هيلع

 نمو "ترصق وأ هل هتسلاجم تلاط نم هيقل نميف لخديف !مالسإلا

 مل ولو ةيؤر هآر نمو زغي مل وأ هعم ازغ نمو وري مل وأ هنع ىرر

 هيقل نم ناميإلا ديقب جرخيو ۔ىمعلاك ضراعل هري مل نمو .هسلاج
 . !ىرخأ ة ةرم هب عمتبحي ل ذإ كلذ دعب ب ملسأ ولو ًارفاك

 )١ ) يملاسلا نيدلا رون ٠ جح سمشلا ةعلط ١ ٠ ص ٢ ١ ٠

 )٢( ص 7 ةباصإلا .ينالقسعلا رجح نبا نيدلا باهش ٤ .

 ؛٣ ي

  

 



 ينلا ىلع هدوفوو نزام ةبحص رداصملا نم ديدعلا تدكأ دقو

 دنع زا هللا لوسر ىلع مدق ..ةبوضغ نب نزام» :يبتوعلا لاق !ي
 . '٨سخيب ناهغ لهالو ل يبنلا هل اعدو ملسأو "نايب مالسإل ا لوأ

 نبا لقنو .اةبحص هل نأ لاقي ةبوضغلا نب نزام» :نايح نبا لاقو
 لل» ربلا دبع نبا لاقو .‘"هةبحص هل نأ» دحاو ريغ نع رجح
 نع ريثألا نبا ركذو ."")هةوبنلا مالعأ يف جرمخ بيجع هربخو ةبحص

 ىلع هدوفو يناعمسلا ركذ ايك ."همالسإ ربخ قاسو يبنلا ىلع همودق
 .)همالسإ ةصق يقهيبلا لقنو .يي يبنلا

 ءاعدلا هنع ىور دقف ؛يَي يبنلا نع ةياورلا يف نزام كراش دقو
 هئاقلو ىلوألا هتلحر يف همالسإ ةصق ربخ يف نايع لهألو هل ربخلاب

 هئاقل يفو ةيناثلا هتلحر يف هنع ىور مث .ةي ميركلا لوسرلاب لوألا
 هللا ديزيس .مالسإلا نيد ينيد» :هلوق ةالصلا لضفا هيلع هب اثلا

 ي نمآ نمل ىبوطو ؤينآرو ي نمآ نمل ىبوطن ًاديصو ًابصخ نايع لهأ
 هلا نإو .ينآر نم ري ملو ينري ملو يب نمآ نمل ىبوط مث ىبوطو ،ينري ملو
 .'_هامالسإ نايع لهأ ديزيس

 )١( ج ، يترعلا باسنا ١ ص٢٥٦.

 ٢) ج. ةباصإلا ٦ ص ث ٢٦ .

 .ةباصإلا ةفرعم ىلع .باحصالا ة ةفرعم ين باعيتسالا ربلادبع نب رمع وبأ (٣)

 .١٦ص ٥. ج ةباغلا دسأ © ريثألا ن نب نيدلا زع )٤(

 )٥) ج ةوبنلا لئالد ٦. ص ٢٥٥.

 )٦( نايعالا ةفحتو . يبتوعلا باسنأ .

٤٤  



 نب دمحمو نكسلا نبا هجرخأ ام ةباصإلا يف رجح نبا لقن دقو
 نع ميعن وبأو هدنم نباو رابخألا رداون يف عيكوب فورعملا فلخ
 :لوقي هيبأ نع ريثك يبآ نب نع ىجي نع ريثك نب نسحلا قيرط
 :لوقي ةلي هلا لوسر تعمس :لوقي ةبوضغ نب نزام تعمس
 ال بيرغ هدنم نبا لاق ."ةنجلا ىلإ يدهي هنإف قدصلاب مكيلع

 مدع يضتقي ال ةبارغلا هجو نأ ررقملا نمو .")دانسإلا اذهب الإ فرعب
 دحاو هتياورب درفت اذإ ‘")ابيرغ ىمسي حيحصلا ثيدحلا نإف .ةحصلا
 اذإ و درفتلا موهفم وهو كرتشم طبار درقلا ثيدحلا نيبو هنيبو .ةقل

 يقرلاو ةوقلا يف ذخأي مث : ءًاريزع يمس س خيشلا نع ةثالث وأ نانثإ هاور

 .""نفلا اذه لهأ دنع مولعم وه ايك هتاور دادزإ اذ

 ءاقللا نم ةبحصلا طورش عيمج هل ترفوت انز ام نأ دحن اذكهو

 .ةسلاجملا لوطو هنع ةياورلاو ،هب ءاج ايبو هب ناميإلاو ةلي يبلاب

 ةلي ىبنلا ءاعد رذأ

 ناعل هتكرب ترهظو مالسلاو ةالصلا هيلع هؤاعد ققحت دقو
 يف ن اي بصخلا مع دقف .ةصاخ ةروصب نزامو ةماع ةفصب اهلهأو

 ترشتناو تاريخل ا ترثكو ت اونسل ا نم اهدعب امو ةنسلا كلت

 ١٦١. ص . ٦ج .ةباصإلا )١(
 (٢) ص ى هتاحلطصمو ثيدحلا مولع .حلاصلا يحبص .د ١٥١١.

 )٣(نفس ى ردصملا ص٦؟٢٢٩٨0٢٢ .

 ؛٥ ۔

  

 



 مع امهو منغلاو لبإلا نم سانلا دنع ةيشاملا تمن ثيح ،قازرألا
 رحبلا يف كايسألا ترثك ايك "يبرعلا لجرلا دنع ىشيعملا داصتتالا
 امةجيتن ةراجتلا تطشن دقف ريبك دح ىلإ يناهلا داصتقإلا رهدزاو
 .أي دمحم رشبلا ديس ءاعد ةكربب كلذ لك ،حابرأ نم هردت تناك

 لهأ نم ددع نمآ نأ تاكربلاو تاريخلا كلت روهظ بكاو دقو

 اذوه اهو "ميظعلا مالسإلا نيدب مهيلع هللا نمو مالسإلاب نايع
 امو ةنسلا كلت يف نايغ تبصخأو» :هلوقب انثدحي ليلجلا يباحصلا

 ترهظو رحبلا ديص رثكو ‘فلظلاو فخلا مهيلع لبقأو اهدعب

 3 .هنا لهأ نم ددع نمآو تاراجتلا ين حابرألا

 امدنع هئاعد قيقحتب ةي هللا لوسر ىلإ ىرشبلا نزام لقن دقو

 نبا كرابملا اي» :هل الئاق ةيناثلا هتلحر يفو ةيناثلا ةنسلا ين هلباق

 نمو نايع لهأ نم اموق هللا ىده دق "نيبيطلا نبا بيطلا ںنيكرابملا
 حابرألا ترثكو ًاتنه ابصخ ن نايغ تبصخأ دقو كنيدب

 دقو هموتو هدلب ىري وهو ارورسم ناك ًانزام نأ ايك .'")هاهب ديصل

 يذلا وهف "قازرألا فونصو تاريخلابو مالسإلاب مهيلع هللا معن
 انايغ لهأل هنلا عدآ» :هل لاق امدنع مهف وعدي نأ لوسرلا نم .

 حضني رحبلا نإ :هل لاق مث ،باوثلاو قيفوتلاو ةيادهلاب مه اعدن
 مهللا :الئاق ةلي مه اعدف ،انفلظو انفخو انتريم يف هللا عدآف ؛انبناجب

 .نايعألا ةفحتو ، يبتوعلا باسنأ )١(
 ردصملا سفن )٢(

- _ ٤٦    



 ًايرح ناك كلذل .مهرحب نم مهريخ رثكأو مهتريم يف مهيلع عر
 بصخلا نم نايع هيلإ تراص ام ميركلا لوسرلا ىلإ لقني نأ نزإب
 .هيف مهلوخدو مالسإلا ىلإ اهلهأ لابقإ و رارقتسإلا

 5هل هيبن ءاعد ىلاعت هلا باجتسا دقف هسفن نزام ىلإ ةبسنلاب امأ
 برطلاو وهللا عامتسا يف ةبغرلا نم هيلع ناك ام هنع هللا بهذأن

 ىلإ طاشنو ةذل نم هب رعشي ناك امو راتوألا تايغنو نايقلا تاوصأل

 ىلإ جح نأب هللا هقفوو رمخلا برشو ءانفلا عايتساك نوجملا ةابح
 .جحلا ة ةريعش ىدأ ةر ةرم مك يردن الو .ةددعتم اححح م ارحلا هللا تيب

 باتك ظفح يف دهتجا مث .ججح عضب جح هنأ ىلإ ريشي هلوق نأ ربغ
 نم دبالف ؛دلاخلا مالسإلا روتسد هنأل ،نآرقلا نم ًارطش ظفحن هلل
 ةباحصلا نأش ناك وه اك ،هنم روسو ءازجأ ظقح وأ هظفحو هناقنا

 ليلجلا باحصلل بابسألا هذه تأيهت دقو ميبلع هللا ناوضر ماركلا

 مارحلابو "نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا» : هلوقب هل يبنلا ءاعد رث]
 .)«هيف مثإ ال ًاتر رمخلابو جرفلا ة ةقع رهعلابو ،لالحلا

 ءاسنلاب ًاجوجل ناك نأ دعبف ؛ةيعايتجإلا هتايح ترقتساو
 جؤزتف .مارحلا نع لالحلاو ءانزلا نع جرفلا ةقع هللا هلدبأ رهملاو

 هاس دلو هءاج دقن نهنم دلولا قزرو ،برعلا مئ ارك نم ءاسن :عبرا

 نأ دعب اهنيع هب رقت ًادلو هل بهو» :ًالئاق هل اعد ل نأل انابح

 .'ينيع هب رقت ًادلو يل بهيو» :هلوقب هل وعدي نأ نزام هلأس

 .ركذلا ةفنآلا راصملا سفن )١(

 ٤٧ ي

  

 



 امعنك ةنطابلاو ةرهاظلا معنلا نم هللا هبهو ايع ثدحت دتو

 اعت هللا بهذأف» :لاق ثيح شةايحلا ءاخرو شيعلا ةمعنو مالسإلا
 تججحو ©بابسألا كلتل طاشنلاو برطلا نم دجأ تنك ام ينع
 نم لئاقع عبرأ تجوزتو .نآرقلا نم ًارطش تظفحو ًاججح

 .٠)«نزام نب نايح هنيمس ادلو تقزرو ،برعلا

 :هرعش يف كلذ نمض دقو

 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش ًاعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكو

 يجرف يل صحف ًاناصحإ رهعلابو ةيشخو ًانمأ رمخلاب ينلتبف
 "وجح ام هلبو يموص ام هللف يتينو داهجلا ف يمه تحبصأف

 نامغ 3 مالسإلا راشتنا ةيادب

 رطف يتلا ةرطفلا عم ًاجسنم هلعج يذلا هللا نيد وه مالسإلا

 رطن يتلا هللا :ط ةرطفلا هذه عم ًاقسانتمو ،اهيلع سانلا هللا

 .“متقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال ءاهيلع سانلا

 .مهوقع هلبقتتو هيلع سانلا لبقي نأ ةهادبلا نم هنأش اذه نيدو

 نيدلا ملاعم لوسرلا هل حرشو ةلي لوسرلا ىلإ نزام راس امدنعو
 زا يعيبطلا نمو .ملسأف مالسإلا ىلإ هردص حرشنا .مالسإلا عئارشو

 .ركذلا ةفنآلا رداصملا )١(

 .رد امم ١ سفن ) ( ٢

- ٤٨    



 امدنعو {ةدابعلا رومأ فرعو نآرقلا نم ائيش ظفح دق نزام نوكب
 لوسرلا لوقل ًالاثتمإ هعمتجم طاسوأ يف كلذ رشني ذخأ ٧هدلب لإ داع

 ةقرف لك نم رفن الولف» ىلاعت هلوقل مهفو ،'ةيآ ولو ينع اوغلب ة
 مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهن
 ناكف ٨هب اونمآف مالسإلا ةوعدل هموق نم ددع باجتساف هگنورذجب

 مهللا :هلوقب نايع لهأل اعد دقف ،هئاعدو يبنلا ةوعدل اقيقحت كلذ
 .«ًامالسإ نايع لهأ ديزيس هللا نإو" هلوقبو «مهبثأو مهدهأ

 "نايع لهأ نم ملسأ نم لوأ وه ًانزام نأ لوقلا عيطتسنو

 ةوعدلا هدوهج ةجيتن ،اهيف رشتني مالسإلا أدب نايع ىلإ هتدوعبو
 لهأ نم ددع نمآو» :لوقب هيلإ راشأ ام وهو هب سأب ال ددع ناييإب
 .يلاتلا ماعلا يف هب ىقتلا امدنع يبنلا ةقيقحلا هذهب ربخأ ايك ءاناي

 هللا لوسر ىلع هيف تدفو يذلا لباقلا ماعلا يف ناك املف» :نزام لوقي

 دق ،نيبيطلا نبا بيطلا ،نيكرابملا نبا كرابملا اي تلقف ،هلآو ة
 :مالسلا هيلع لاقف ،كنيدب مهيلع ن رمو نايع لهأ نم ًاموق هللا ىده

 نمل ىبوطف ًاديصو ًابصخ نايع لهأ هللا ديزيس .مالسإلا نيد ينبدا

 نمآ نمل ىبوط مث ىبوطو .ينري ملو يب نمآ نمل ىب وطو ،ينآرو يب نمآ
 دتو 5اًامالسإ ناي لهأ ديزيس هللا نإو .ينآر نم ري ملو ينري ملو ي
 مه هكرتو مهنع هلاقتنا ىلع اومدن نأ دعب هموق مالسإ ىلإ ًاضيأ راشأ

 .')«مهلك اوملسأو ةدوعلاب هوبلاطو
 ٢٥٨. ص ٤ ٢ج .ةربلا لئالد( -
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 زهغ يف مالسإلا ىلإ ةوعدلاب همايقو ليلجلا يباحصلا مالسإبو
 غماشلا مالسإلا حرص ةماقإو يمالسإلا ءانبلل ىلوألا ةنبللا تعضو

 زيزعلا دلبلا اذه يف

 ءادأل .لئايس ةنيدم يف دجسم ءاشنإب ةبوضغ نب نزام ماق دقو
 امدنع هنإف .ةي يبنلاب ءادتقا مهنيد رومأ سانلا ميلعتو ةدابعلا

 افأ نأ هيف عرش ام لوأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةمركملاةكم نم رجاه
 ءادأل نوملسملا هيف عمتجيل هللا اهسرح ةبيط يف فيرشلا هدجسم

 :راضحلا ساسأ وه دجسملاف ،ةايحلاو نيدلا رومأ ميلعتو ةالصلا
 هلحم يف عقي نزام هئانبب ماق يذلا دجسملاو إمالسمإلا يف ةينارمعلا
 .لئايس ةنيدم نم ةلافسلا ةقطنم ي زئاجلا قيرطلا ىلع راضملا

 إك دجسملا اهيف نئاكلا ةلحملا ىلإ ةبسن ارايضملاا دجسمب فرعيو
 لال ًاصربم» اضيأ يمسو .ةبوضغ نب نزام دجسمب اضيأ فرعي
 زكسي ناك هلعلو .''أىناعي هنإف هيف وعديف صربلا ضرم هب ناك نم
 الهنأ مهفلا ىلإ ردابتملا نم هنإف .دجسملا هين ميقأ يذلا ناكملا يف

 روكذملا دجسملا فرع دقو .هلزنم نع اديعب دجسملا لعجي نأ نكمي

 ىحنت امل انزام نأ درو دقف ،هيف ءاعدلا ةباجتسإ رسب ناهي لهأ دنع
 مولظم هيتأيال وهف هيف دبعتي ادجسم ىتباف ًاعضوم ىتأ هموق نع

 ""هل بيجتسا الإ هملظ نم ًاقحم وعدي مث اثالث هيف دبعتي

 | البلا اذه يف ىوقتلا ىلع سسا دجسم لوأ وهف بيرغب رمألا سيلو

 : ردصملا سفن )٦٢( .ردصملا سفن )١(
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 يباحصلا ذنم مههابج هضرأ تسمالو نيحلاصلا مادقا أ هت أطو دنر

 نم ًاريثك صتخا دق هللاو .هنع هنلا يضر ةبوضغ نب نزام لبلجلا

 يردنال اننأ ديب .اهملعي ةمكحل ةفلتخم صئاصخب عاقبلاو نكامأل
 يف ديدجتلاو ميمرتلا نم دجسملا اذه اهيلع رم يتلا ةيخيراتلا لحارلا
 ةلالج ةقفن ىلع ليمج عئار يرثأ لكشب هئانب ديدبت مت ىتح ؛ءانبل

 ."نايع ناطلس» ديعس نب سوباق ناطلسلا

 نحصو يلخاد نحص نم نزام دجسم وأ راضملا دجسم نوكتيو

 .هب ةدوجوملا رئبلاو قفارملا ىلإ ةفاضإلاب حرصلا وهو يجراخ

 نزام رعش ىق ةيمالسإ ميهافم

 بر هللا أيهو .مالسإلا نيد قانتعاب نزام ىلع هللا َنم نأ دعبو
 نأ نزامل ىنست دقف ،ميظعلا هنيد باحر يف لوخدلا بابسأ هل ةزعلا
 ةي مالسإلا يبن نم عمسي نأ هل ىنست ايك "ميركلا نآرقلا أرفب
 هيدل تنوكتن }هميهافم نيبتو مالسإلا حرشت يتلا ةفيرشلا هلبداحا

 نزام اهعمس يتلاو نآرقلا اهم ءاج يتلا ةيمالسالا ميهافمل ا كلت

 تاءاحنف . ًاديج اهروصتو اهلثمتو .ولي ىفطصمل ا ثي داحأ نم اهمهنو

 مامأ اهاقلأ يتلا ةيرعشلا ةعطقلا وأ تايبألا يف هرعش يف ةلثمتم
 :نيتميركلا هيدي نيبو ةي ميظعلا لوسرلا

 ي _ ٥١
 



 ;علا ىلإ ناي نم يايفلا بوجت ينيطم تتخ هللا لوسر كيلإ
 ملفلاب عجرأف ير يل رفغيف ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفشتل
 جرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف مهنيد هللا يف تبناج رشعم ىلإ
 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش ًاعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكو
 يجرف يل نًّصحف ًاناصحإ رهعلابو ةيشخو انمأ رمخلاب ينلتبن
 يجحام هللو يموص ام هللف يتينو داهجلا يف يمه تحبصأف

» 

 ميهافم ةدع ةقيقرلا ةليمجلا ةيرعشلا تايبألا هذه يف دجن اننإف

 زني يبنلا ةعافش يهو 6ميهافم ةرشع اهعومجم يف نوكت ةيمالسإ
 ةمرحو ؛رافكلا نم ةءاربلاو .ىلاعت هللا نم ةرفغملا بلطو .نينمؤملل
 .لاعت هللا ليبس يف داهجلاو ،انزلا ةمرحو رمحلا ةمرحو وهللا
 موصلاك لاعت هلل ةدابعلا صالخإو ىلاعت هلل ةينلا صالخإو

 ناك ام همالسإ الول ،نزام رعش يف تدرو يتلا ميهافملا هذهو .جحلاو

 .يرعش بلاق ف اهغوصي نأ نم الضف ؛اهروصتي نأ هل

 اهتيمهأ كردي وهو "ميظعلا يبنلا ةعافش نزام بلطي ال فيكو
 .باسحلا موي ،ةمايقلا موي وهو الأ ،لوهملا فقوملا كلذ ين اهلالجو

 مهنم ءىرما لكل ،هينبو هتبحاصو ،هيباو همأو هيخأ نم رملا رفي موي
 هبن دبال ميظعلا فقوملاو بيهرلا دهشملا مكلذ نإ ،هينغي نأش ذئموي

" 
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 هبطاخ يذلا لسرلاو ءايبنألا ديس ةعافشب سانتتسالا نم نمؤملل
 يذلا ماقملا ومو . .هگأدومحم ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع هلوقب هبر

 يبنلا دكؤيو .ًاعفاش هلثم اودجي مل ثيح نورخآلاو نولوألا هيف هدمج

 ةمحربو حلاص لمعب الإ ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام) : هلوقب كلذ
 . '(ىتعافشو هللا

 ىلاعت هللا ةرفغم الإ ةنمت دمحم ىفطصملا ةعافش دعب اذامو

 نم نارفغلاو دبعلا نم رافغتسالا يأ ،ةرفقغملاو رافغتسالابو .هناوضرو

 نمو :هتمحرو هميعن ىلإ هطخسو هنا باذع نم ملسملا وجني ىلاعت هلل

 .'"«اميحر اروفغ هللا دجي هثنا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعب

 جايس ىلإ ةجاحب نمؤملا ىدل ةينيقيلا تاعانقلا هذه نأ ديب
 يف ضغبلاو هللا يف بحلا وه جايسلا اذنهو هراطإ يف كرحتي يعاينجا
 ةءاربلا وه هللا يف ضفبلاو ،نينمؤملل ةيالولا وه هلا يف بحلاف . هللا

 داح نم نوداوي رخآل ا مويلاو هناب نونمؤي اموق دبت ال :رافكلا نم

 .مهتربشع وأ مهناوخإ وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو هلوسرو للا

 تانج مهلخبو ،هنم حورب مهدأو ناميإلا مهبولق يف بتك كلتلو

 هنع اوضرو مهنع هثلا يضر اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت
 ."«» نوحلفمل ١ مه هللا بزح نإ الأ هللا بزح كلنلوأ

 )١( ثيدحلا ، عبارلا ءزجلا ، عيبرلا مامإلا دنسم ١٠٠٢
 )٢( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ١١٠١ .

 )٣( ةيآلا : ةلداجملا ةروس ٢٢ .
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 زع مهضارعإ ةجيتن نيمألا هموق نم قاذ دق ًانزام نأ ىلع

 ناكف .انمؤم ًالسم مهيلإ داع نأ دعب هل مهتقي اضمو مالسالا ة ةوعد

 مهكرش ىلع اوقبو هوعبتي مل نيذلا هموق نم هتءارب نلعي نأ نم هل دبال
 نأشلا تاذ ةيدقعلا رطألا نم ةءاربلاو ةيالولا نأ بير الو . مهرقكو

 .رفاكلا نم ملسملا زييمتل مالسإلا ين ةيمهألاو

 رومألا مئاظع ىل ًايعاد ،داهتجالاو دجلاو لمعلا نيد مالسإلاو

 ركذ نع لغاش همظعم يف وهللا نأ ايبو .داجمألاو يلاعملا ىلع ًاثاحو

 نمو :مالسإلا ين مرحم وهف "مئاظعلا مكلت نعو ةدابعلا نعو ،هللا
 اهذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهف يرتشي نم سانلا
 .')هلنيهم باذع مهل كنلوأ اوزه

 .مرحم ةروصلا هذه ىلعو ةيفيكلا هذه ىلع وهللا ناك اذإ هنأ ىلع

 عامج يهو هتدابع نعو هللا ركذ نع تاتهلمل ١ مظعأ نم رمخلا نإف

 مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :مثأ لك

 ناطيشلا ديري امنإ ،نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر
 ركذ نع مكدصي و رسيملاو رمخلا يف ءاضفبلاو ةوادعلا مكنيب عقوي نأ
 .'""«نوهتنم متنأ لهف سةالصلا نعو هلل

 بئاصملا مأ اهنوكل .ديدشت اييأ رمخلا يف مالسإلا ددش دقلو
 . مانآل ١ عامجو

 . ٦١ ةيآلا 6 ناهقل ةروس )١(

 . ٩١١٩٠ ةيآلا .ةدئاملا ةروس )٢(
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 .كولسلا نسحو قلخلا ميركو ةليضفلا ىلإ هتوعد يف مالسإلاو
 كليبس ءاسو ةشحاف هنأبو شحفلاب هفصوو انزلا يف ظلغو ًادج دذش

 هيف انزلا نأ ىلع ،ةليذرلا هذه نع ريفنتلا نم هيف ام هيف فصو وهب

 ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبرقت الو» :ريثكلا ءىشلا ةيعايتجإلا ىسألا نم
 1 .')هئالينس ءاسر

 عرفتت ةيعامتجإ ةرهاظ لكشتتو مالسإلا ميهافم دوست يكلو
 حفانتو اهيلع ظفاحت ةوق ىلإ ةجاحب يهف ةيكولسلا مالسإلا ملاعم اهنع
 دصقب اهيلع يدتعي يذلا عفادتو اهرارقتساو اهدوجو ليبس ين
 ىلع ءاضقلاب كلذو اهراشتنا هجو يف فوقولا وأ اهيلع ءاضقلا

 يف داهجلا يف ةلثمتم نوكت ةوقلا كلت ءهليبس نع دصلاو مالسإل
 .مالسإلا مانس ربتعي يذلا هللا ليبس

 نوكت داهجلاب ب نأل مالسإل ١ ي ةعيفر ةلزنم هللا ليبس ف داهحللو

 ن اكم ةيمالسإل ١ ةزوحل اهب رامحو يمالسإل ١ عمتجمل أ ةب رامحو نيدلا ة هي اح

 .ًاركفو
 الف اوهتنا ناف هلل نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو

 .")ه نيملاظلا ىلع الإ ناودع
 ىسع نينمؤملا ضرحو كسفن الإ فلكت ال هللا ليبس ي لتاقف

 )١( ةيآلا ، ءارسإلا ةروس ٣٢ .

 )٢( ةيآلا " ةرقبلا ١٩٢.

 ي ٥٥
 



 .'»هماليكنت دشأو ًاسأب دشأ هللاو اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا
 المعو ةديقع }ةلماعمو ةدابع هميهافم عيمجب مالسإلا نأ ىلع

 ف ةينلا صالخإ نم هلك كلذ يف دبال ءاكولسو اركف ،العفو الوق

 .هرهوجو لمعلا بل وه صالخإلاو .نيدلا ساسأ يه ةينلاف ،ىلاعت
 اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امو»

 .‘"”هةمّقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا

 نم ةدعاق ءاملعلا هربتعا ةّتنلا يف درو يذلا روهشملا ثيدحلاو
 ىمظع ةيمهأ نم ةينلل امل كلذو .ملعلا ثلث هيف نا اولاقو ملعلا دعاوق

 .'"هىون ام ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإ» :يمالسإلا موهفملا يف
 موصلا ةدابعلا صالخإ يف ركذ هنع هللا يضر ًانزام نأ ظحالنو

 ىلإ ةجاحب ناسنالا ناو نارهاظ نالمع اهنأل كلذو .جحلاو
 ءايرلا ناف ،هبلق ىلإ ءايرلا برستي ال ىتح .امهئادأ ين ةينلا صالخإ
 بيبد ناسنإلا بلق يف بديو رغصألا كرشلا وهو .لمعلل طبحم
 نود نم ريثكلا ءيشلا ةقشملا نم جحلاو موصلا يف ناف اضيأو .لمنلا
 ةدابعلاو ةينلا صالخلل ءايرلا نع سفنلا ةرباكمو ‘تادابعلا رئاس

 يلإ هللا هقفو نم الإ هعيطتسي ال ميظع رمأ وه لب ،هب ناهتسي ال رمأ

 .هل هرسيو ،هيلع هلهسو

 )١( ةيآلا ، ءاسنلا ٨٤ .

 )٢( ةيآلا . ةنيبلا ٥ .

 (٣) حيحصلا عماجلا 6" ابيبح نب عيبرلا .
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 : مي دهت +٭

 «ةبوضغ نب نزام» ليلجلا يباحصلا نع انثدحت دق انك اذإو

 نع ثدحتن نأ بسانملا نم هنإف .همالسإ نعو هنع هللا يضر-

 ايهن ] 17 ضعبلا اهضعب نيعوضوملا طابترال ارظن ناهم لهأ مالسإ

 ثدحتنس ام وهو "ناي لهأ مالسإ وهو الأ .ادحاو اعوضوم نانوكي
 .لصفلا اذه ين هنع

 صاعلا نب ورمع ءيجم

 لوسر اهيف ثعب يتلا ةنسلا ديدحت يف ةيوبنلا ةريسلا بتك فلتخت

 ريشتو .مهريغو برعلا نم ءارمألاو كولملا ىلإ هلئاسرو هلسر ةي هلل
 ماعلا علطم يف ناك هلعلو .ةمركملا ةكم حتف لبق ناك كلذ نأ تاياورلا

 لقره راوح يف ءاج دقف ،اهنم عباسلا ماعلا رخاوأ يف وأ ةرجهلل نمالل

 نيح يف ةكم حتف لبق ناك هنأ ىلع لدي ام نايفس يأ عم مورلا مبظع

 نب ةيحد ثعب مالسلا هيلع يبنلا نأ كلذو .هكرش ىلع نايفس وبأ لازيال

 باطخلا لوصو فداصو ٧مورلا ميظع لقره ىلإ باطخب يبلكلا ةفيلخ
 نم تبثتي نأ لقره دارأف ماشلا يف شيرق نم ةعامجو نايفس يأ دوجر
 '؟ردغي لهف» هنع هلأس اميف ناكو نايفس يأب اعدف ةيل ىبنلا رمأ ةحص

 .")؟اهيف لعاف وه ام يردن ال ةدم ين هنم نحنو هال نايفس وبأ هباجان

 )١( ص ى ةيوبنلا ةريسلا ، يودنلا نسحلا وبأ ٢٤٦١ .

 وي _ ٥٩

  

 



 لع ليلد كلذ يفو .ةيبيدحلا حلص ةنده يه ةدملاب نايفس وبأ دصقيو

 .مظعألا حتفلا لبق ناك كلذ نأ

 زامغ ىلإ هئيجم نأ ىلع لدي ام صاملا نب ورمع مالك يف نأ ريغ
 ل ءاج دقف .22 ١ ف شيرق تلخد امدعب ةكم حتف دعب ناك

 نع ينربخت الأ» :صاعلا نب ورمع عم ىدنلجلا نب رفيج راوح

 بهار امإو نيدلا يف بغار امإ هوعبت تلقف ؟تعنص فيك شيرق

 لالض ين اوناك مهايإ ها ىده عم محلوقعب اوفرعو هريغ ىلع هوراتخاو
 .')ةجرخلا هذه يف هريغ يقب ادحأ ملعأ ايف ،نيبم

 ,ناي كلم _ىدنلجلا نب رفيج نيب ليمجلا راوحلا اذه يفف
 نايغ يكلم يبنلا ةوعد نأ ىلع ليلد الإ وه ام ةلي هللا لوسر لوسرو
 .ةكم حتف دعب تناك مالسإلا لإ

 اولم ىلإ هتاباطخو هلسر ثعب ةلي ىبنلا نأ ايل رهظي يذلاو

 دعب برصلا ءارمأو كولم ىلإ ثعبو مظعأل ١ حتفلا لبق مجاعأل ١

 برعلا نإف ؤ مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ةميظع ةمكح كلتو كلذ

 ريدقتل ١ نم ءيش اهيف ةصاخ ةرظن شيرق لإو ةكم لإ نورظني

 الو ةكمل ال ةيزملا هذه مهدنع دجوت الف مجعلا كولم امأ "لالجلاو
 نب صاعلا نب ورمع ةلي يبنلا لسرأ دقف لاح ةيأ ىلعو "شيرقل

 )١( ج . ةيبلحلا ةريسلا " يبلحلا ناهرب نب يلع ٢  0ص ٣٠٣ .
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 نب ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ناي يكلم ىلإ يشرقلا يمهسلا لا
 يف ةيمهأ نم ةلودو ًاضرأ نايل ناك ام اذه نم جتنتسنو ربكتسملا
 اه ةيميلقإ ةدحو اهننأبو .كاذنآ ةيفارغجلاو ةيسايسلا ةطيرخلا
 كلاملا ىوتسم ين اهلعجي يذلا رمألا رارقلا ذاختا يف اهلالقتسا

 نيذلا نيرخآلا كولملا ىوتسم يف اهكولم لعجيو .ةفورعملا ىرخألا
 ابأ اضيأ لسرأ ةلي يبنلا نأ يرذالبلا ركذو ةي لوسرلا مهيلإ بنك
 ورمع ةيعمب نارقلا ةظفح دحأ ديز نب تباث وهو - يراصنألا ديز
 ةالصلا مهملعيو نيملسملاب يلصيل يأ ةالصلا ىلع نوكيل صاعلا نبا
 ىلإ موقلا باجأ نإ" :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقف .نيدلا ماكحأو

 ')ةالصلا ىلع ديز وبأو ريمألا ورمعف هلوسرو هنلا اوعاطأو قحلا ةداهش

 ‘"هتمهم ىدأ نأ دعب ةنيدملا ىلإ داع يراصنألا ديز ابأ نأ لاقيو
 .رلك ىفطصملا ةافو تناك ىتح نايع ف صاعلا نب ورمع يقبو

 : لح يبنل ا باتك ٭

 ينبا دبعو رفيج ىلإ اباتك صاعلا نب ورمع عم ةي يبنلا لسرأ
 :هيف ءاج مالسإلا ىللإ امهوعدي ىدنلجلا

 دبعو رفيج ىلإ هللا لوسر دمحم نم ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب"
 كوعدأ ينإف دعب امأ ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ،ىدنلجلا ينبا

 )١( يزدالبل 7 دمحأ ٠ ص ب نادلبلا حوتف ٨٧.

 (٢) .ر دصلملا سفن
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 نم رذنأل ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر ينإف ايلست ايلسإ ،مالسإلا ةياعدب
 مالسإلاب امتررقأ اذإ ايكنإو نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك
 اطن يليخو ايكنع لئاز ايككلم نإف مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ نإ و ايكتيلو
 .'_)«ايككلم ىلع يوبن رهظتو ايكتحاس

 لاقيو ربشلا نم لقأ ةفيحص مالسلاو ةالصلا هيلع هباتك ناكو
 بعك نب يبا ليلجلا يباحصلا وه كرابملا باتكلا اذه بتاكلا نأ
 دبحوتلا ةملك لمحي يذلا كرابملا همتاخب همتخو مالسلا هيلع هئالمإب
 .'"»ههللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال »

 نايع يكلم ىلإ ةلي هباتك تدروأ يتلا رداصملا مظعم قفتتو
 ودعي ال فيفط فالتخا نم امهنيب ناك امو ©باتكلا اذه ةغيص ىلع

 دأ ابلاغ دوهعملا وه ايك ةاورلاو خاسنلا نم ًافيحصتو ًافيرحت نوكي نأ
 افلتخم اصن (‘ؤل اومألا ( هباتك يف دروأ دقف مالس نبا ادع ام انايحأ

 نايع كولم نبيديسلألا هللا دابعل هللا لوسر دمحم نم»" :هيف ءاج ثيح

 ةالصلا اوماقأو اونمآ نإ مهنإ نيرحبلاب مهنم ناك نمم نايع دسأو
 اوكسنو ةي ىبنلا قح اوطعأو هلوسرو هللا اوعاطأو ةاكزلا اودأو
 .!هيلع اوملسأ ام مه نأو نونما مهنإف نينمؤملا كسن

 نع فلتخت مالس نبا اهدروأ يتلا ةلاسرلا صن نأ ظحالملا نمو
 ةوق ثيح نم نافلتخي ايهأ ايك ءىرخألا رداصملا هتدروأ يذلا صنلا

 ٥٨٨٥٧. ص 5 ١ ج نايعألا ةفحت )١(
 .ردصملا سفن )٢(
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 يوبنلا ظفللا ىلإ برقأ ىلوألا ةلاسرلاف .بولسالا ةناتمو ىنعملا

 يتلا لئاسرلا عم اهتايلك نم ريثك يف قفتت اهنإف اضيأو ،فيرشلا

 حجرن انلعجي اذهو ،سقوقملاو يشاجنلاو ىرسكو لقره ىلإ تلسرأ
 .نايع يكلم ىلإ اههجو يتلا ةت يبنلا ىلإ ىلوألا ةلاسرلا ةبسن

 ةالصلا هيلع لوسرلا ناك مالس نبا اهدروأ يتلا ةلاسرلا لعلو

 ،نايع نم دزا اهنطقي نيرحبلا يف قطانملا ضعب ىلإ اهلسرأ مالسلاو

 ينبا دبعو رفيج دادجأ نم وهو ةلوعم نب زع دبع نأ درو دقن
 نيرحبلاو ةماميلا ىلإ هكلم غلبو هناطلس يوقو هكلم دتشا ىدنلجلا

 ين هلوسر ناكو ةواتإ نيرحبلاو ةماميلا لهأ ىلع هل ناكو امالاو امو

 .')دمحيلا نب يراش نب لقاب ةماميلا لهأ نم اهضبن
 مهكولم دالوأ نمو دزألا نم اياقب تقولا كلذ ذنم تيقب هنأ ايبرو

 دهع ي ةفلتحم لئابق اهنكست تناك يتلا نيرحبلا قطانم ضعب يل

 هتفرعمل .مالسالا ىلإ هيف مهوعدي اباتك يبنلا مهيلإ بتكن .ةي يبنلا

 دقو ضعبل مهضعب عوضخ مدع نم ٨©برملا ل اوحأب مالسلا هيلع

 ريدجلاو ,ةي يبنلا ىلإ هتبسنو نيتلاسرلا نيب عمجن نأ اذهب انيأر
 رفيج ىلإ ةلي يبنلا باطخ نمضتت ةقيثو ىلع روثعلا مت هنأ ركذلاب

 طخلاب هيبش طخب هذه تبتك دتو ،نايمغ يكلم ىدنلجلا ينبا دبعو

 ريثي نيرصاعملا نيثحابلا ضعب نأ ريغ . ٦ "ةوبنلا رصع ين دئاسلا

 نم ريثك ين ريوزت ثودح ًايعتم .ةقيثولا هذه ةحص لوح اكوكش

 )١( نايعالا ةفحت ٠ ج ١ ص ث ٥١. )٢( مقر قحلملا رظنا 0١١.
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 .'»ءارمألاو كولملا ىلإ ةأيي يبنلا لئاسر اهنمو ،ةميدقلا قئاثولا

 اهنبحالص مدع وأ ةقيث ةقيثولا كلت ةحص نم نكي ايهم لاح يأ ىلعو

 رداصمل ا تلقانت دقو كنايع يكلم ىلإ ًاباتك هجو ةنيت ع هنأ يف فالخ الف

 .فيرشلا باتكلا كلذ

 : نامع ق صاعلا نب ورمع ٭

 هلزني ناكم لوأ راحص تناكف كناه لإ صاعلا نب ورمع مدق

 ىلإ لصو هنآ رهاظلاو .هتلحر يف اهكلس يتلا قرطلا يردن الو ،اهنم
 ىلإ ربلا قيرط نع زاجحلا نم جرخ هلعلو رحبلا قيرط نع راحص
 بكر اهنمو (ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نم ةيقرشلا ةقطنملا) نيرحبلا

 ةنيدم لاقي ام ىلع يهو ادرجتسد» ةقطنم يف لزنو راحص ىلإ رحبلا

 ."»مالسإلا روهظ لبق اهيف نيدوجوم اوناك مهنأل مجعلا اهتنب
 ةقطنم يف ةيناهمتلا ةموكحلاو دبعو رفيج نايغ يكلم رقم ناكو

 له ملعي الو ۔ىدنلجلا نب دعب ورمع ىقتلاف (ًايلاح يميربلا) ماوت
 ناك اذإو ءامهريغ ةقطنم يف مأ .ماوت يف مأ راحص يف امهؤاقل ناك
 هيلإ ثعب مأ كلانه دبع دوجو فداص لهن راحص يف كلذ

 امدنع ورمع لعلو «ماوتا يف ناك ءاقللا نأ يل رهظي يذلاو ۔هلوصوب

 )١( ص ميركلا يبنلا ةلاسر) خيراتلا ف ناه باتكل دعأ ث ثحب .يروبجلا ةليهس . د ٧١

 .(نايغ يكلم ىلإ
 ٥٨. ص 6 ١ ج. نايعالا ةفحت )٢(
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 نم راس مث هلوصوب امهربخي دبعو رفيج ىلإ ثعب راحص ىلإ لصي
 هتمهمب هربخأف ىدنلجلا نب دبعب ًالوأ ىقتلا كانهو ماوت ىلإ راحص
 مث هأرقف ل يبنل ا باتك هملسو رفقيج هيخأ ىلإ هلصوأو هب بحرن

 ه مامأ فوقولا نم دبال انهو ١) اضيأ ١ هأرقن دبع هيخأ ىلإ هعفد

 .نايع يكلم بناج نم ةباتكلاو ةءارقلا ةفرعم يهو ةيراضحلا ةرهاظلا

 ةمأ اوناك مالسإلا روهظ ليبق برعلا نأ مولعملا نم هنأ ثيح
 ةءارقلا نوفرعي نيذلا ناكو "ناميإلا الو باتكلا ام نورديال ةمأ

 اي لوسرلا لعجف { ةكمب كئلوأ نم ةلق ناكو ءادج نيليلق ةباتكلاو
 ةنيدملا يف نيملسملا ءانبأ نم ةرشع ملعي نأ نيكرشملا نم ريسألا ةيدف
 .")ىركلا ردب ةكرعم بقع كلذو

 ةرهاظ ربتعت ةباتكلاو ةءارقلل دبعو رفيج ةداجإ نإف كلذل
 .نايمئل ةيراضح

© 

 اهنيب راد مالسلا هيلع يبنلا باتك ةءارق نم ايهتنا نأ دعبو

 انلعاف هملاعم حرشو مالسإلا صاعلا نب ورمع هيف ضرع ؤعتمم راوح
 ملسأ مث إمهبولق ةيضار .مهسوفن ةبيط .هللا نيد يف الخدو مهمالسإ
 هللا نيد يف اهلهأ لخدو نايع ءاجرأ مالسإلا معو ،نايمغ لهأ امهموق

 )١( قباسلا ردصملا .
 )٢( ص ى ةيوبنلا ةريسلا ، يودنلا نسحلا وبأ ١٧٩١٩ .
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 ملسأو الإ دحأ ىلع رقيج لوسر درو ايف رطاخ بيط نع ةيعاوط

 لبقت يف ميظعلا كولسلا اذه مالسإلا مه ظفح دقو .هتوعد باجأو

 ربسن موق لإ الجر ثعب هنأ ةنيت ةلي يبنلا نع ءاج دقن .مالسإلا

 :لاقو ."'كوبرض الو كوبس ام تيتأ ناي لهأ ول لاقف هوبرضو
 الو مهسب هومر ام يلوسر مهاتأ ول ناي اه لاقي اضرأ ملعأل ينإ»
 يضر قيدصلا ركب وبأ هللا لوسر ةفيلخ هيلإ راشأ ام اذهو .")هرجح

 هوجو نم هعم نمو ىدنلجلا نب دبعب ةيبيحرتلا هتملك يف هنع هللا
 الو شيج الب صاملا نب ورمع مكيلإ ثعب مث» :هلوقب نايع نايعأو
 ىلع مكرمأ ذإ هومتعطأو مكراد دعب ىلع مكاعد ذإ هومتبجأف حالس
 فرشأ لعف ياو ؛مكلضف نم ربأ لضف يان 6 .مكتدعو مكددع ةرثك

 ماقأ م ذ داعملا موي ىلإ ًافرش ةلي هللا لوسر لوق مكافك ؟مكلعف نم

 فل َنَم دقو املسم لحر ذإ إ مكنع لحرو امركم ماقأ ام ورمع مكيف

 .ا مكب هزعأو هب هللا مكزعأو ىدنلجلا يتبا رفيجو دبع مالسإب مكيلع

 :نامع ىلإ هتلحر نع ثدحتي صاعلا نب ورمع +

 ثدحتي الك 1 لوسر لوسر ليلجلا يب احصلا اذ وه اهو

 نم دبعو رفيج نيبو هنيب راد امو ناي لإ هئيجم ربخ انيلع صقيو
 ىلا عمتسنلف نايع لهأو نايع يكلم مالسإب هتمهم حاجنو راوح

 .يملسالا ة ةزرب يأ قي رط نم ملسم هجرخأ ) ( ١

 ديبل يبا قيرط نم دحأ هجرخأ )٦٢)
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 تجرخ :لاق دقف ةمهم تامولعمو ةددعتم دئاوف هيف نإف هثيدح

 اهلهسأو نيلجرلا ملحأ ناكو دبع ىلإ تدمعف نايع ىلإ تيهتنا ىنح
 :لاقن كيخأ ىلإو كيلإ وتيت ع هللا لوسر لوسر ينا :تلقف افل

 من د كباتك أرقي ثيح هب كلصوأ انأو ث كلا او نسلاب لع مدقملا ب ىخأ

 نم دبع ام علختو ،هدحو هللا ىلإ كوعدأ :تلق ؟هيلإ وعدت امو :لا

 ديس نبا كنإ ورمع اي :لاق ،هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشتو !هنود

 .ةودق هيف انل نإف ،لئاو نب صاعلا ينعي ؟كوبأ عنص فيكف هموق
 .هب قدصو نما ناك ول هل تددوو ةةَت دمحمب نمؤي ملو تام :تلن

 ىتم :لاق .مالسإلل هللا يناده ىتح هيآر لثم ىلع لبق تنك دقو

 دنع :تلقف ؟يمالسإ ناك نيأ ينلأسف ابيرق :تلق ؟هتعبن
 هموق عنص فيكف :لاق 3 ملسأ دق يشاجنلا نأ هتربخأو .يشاجنلا

 ةينارصنلا ءاسؤر يأ ؟ةفقاسألاو :لاق ،هوعبتاو هورقأ :تلق 5هكلمب

 نم سيل هنإ 6لوقت ام ورمع اي رظنا لاق .معن :تلق ،نابهرلاو
 امو :تلق ؤ بذك نم۔ ةحيضف رثكأ يأ ۔هل حضفأ لجر يف ةلصخ
 .يشاجنلا ملع لقره ىرأ ام :لاق مق ،اننيد 1 هلحتسن امو تبذك

 يشاجنلا ناك :تلق ؟ورمع اي كلذ تملع ءيش يأب :لاق .ىلب :تلقن
 دمحمب قدصو يشاجنلا ملسأ الف ًاجارخ هل جرخي هنع هللا يضر

 هلوق لقره غلبف 3 ‘هتيطعأ ام ًادحاو امهرد ينلأس ول هللاو ال :لاق ز
 ؟اثدحم انيد نيديو ًاجارخ كل جرخي ال كدبع عدتأ :هوخأ هل لاقن

 الول هللاو ؟هب عنصأ ام هسفنل هراتخاو نيد يف بغر لجر :لقره لاقن
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 :تلق ورمع اي لوقت ام رظنا :لاق . .عنص اك تعنصل يكلمب نظلا

 :تلق ؟هنع يهنيو هب رمأي يذلا ام ينربخأف :دبع لاق .كتقدص هللاو

 ةلصو ربلاب رمأيو ،هتيصعم نع يهنيو ،لجو زع هللا ةعاطب رمأي
 نعو رمخلا برشو انزلا نعو ناودعلاو ملظلا نع يهنيو محرلا
 لإ وعدي يذلا اذه نسحأ ام لاقف ؤبيلصلاو نثولاو رجحلا ةدابع

 هب ؛ قدصنو الت دمحمب نمؤن ىتح انبكرل يتنعباتي يخأ ناك ول

 هنإ :تلق اعبات يأ ابنذ ريصيو هعدي نأ نم هكلمب نضأ يخأ نكلو
 مهبنغ نم ةقدصلا ذخأف .هموق يلع ةني ةنم هللا لوسر هكلم ملسأ نإ

 هتربخأف ! !؟ةقدصلا امو .نسح قلخل اذه نإ لاق عقف ىلع اهدرف

 يشاوم ا تركذ املو ل اومألا ف تاقدصلا نم ةيتي ةلت هللا لوسر ضرف امب

 درتو رجشلا يف ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس نم ذخؤيو ورمع اي :لاق
 ةرثكو مهراد دعب ف يموق ىرأ ام هللاو :لاقن .معن تلقف ؟هايملا

 دتو رفيج بابب ًاماي أ تثكمذف :ورمع لاتق .اذهب نوعيطي مهددع

 هناوعأ ذخأف هيلع تلخدف يناعد هنأ مث ؛يربخ هوخأ هيلإ لصوأ
 ينوعدي نأ اوبأف سلجلال تبهذف ‘تلسرأف ؛هوعد :لاق ،يعبضب

 اموت اباتك هيلإ تعفدف "كتجاحب ملكت :لاقف .هيلإ ترظنف سلجأ
 مث أرقف هيخأ ىلإ هعفد مث هرخآ ىلإ ىهتنا ىتح هأرقف هماتخ ضفن
 " هار امإ ؛هوميت د :تلقف ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخت الأ :لاق

 سانلا :تلق ؟4 هعم نمو :لاق فيسلاب روهقم بهار امإو ،نيدلا ي

 ذلا ىده عم مهلوقعب اوفرعو ؤهريغ ىلع هوراتخاو مالسإلا يف اوبغر دق
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 هذه يف كريغ يقب ًادحأ ملعأ يف نيبم لالض يف اوناك مهنأ مهاب
 كءارضخ ديبتو ليخلا كؤطت هعبتتو مويلا ملست مل نإ تنأو ،ةجرخلا

 .لاجرلاو ليخلا كيلع لخدت الو كموق ىلع كلمعتسيو ملست ملسأ
 ىبأف هيلإ تيتأ دفلا ناك املف .ادغ لإ عجراو اذه يموي ينعد :لان

 ينلصواف هيلإ لصأ ل ينإ زإ هتربخأف هيخأ لإ تعجرف ل نذأب نأ

 نإ برعلا بعضأ انأ اذإف ؛هيلإ ينتوعد اييف تركف ينإ :لاقن هيلإ

 تفلأ تفلب نإو ؤانهاه هليخ غلبت ال وهو يدي يف ام الجر تكلم

 يجرخمب نقيأ املف ءادغ جراخ انأو تلق ،ىقال نم لاتقك سيل ألانن
 اهوخأو وه مالسإلا ىلإ باجأف إ لسرأف حبصأف ،هوخأ هب لخ

 يل اناكو ،مهنيب اييف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو اقدصر

 .«ينفلاخ نم ىلع نوع

 :صاعلا نب ورمع عوجر
 نم ةقدصلا ذخأي .امركم نايع يف صاملا نب ورمع ماقأ

 دصاقمو مالسإلا ماكحأ سانلل نيبيو ،ءارقفلا ىلإ اهعفديو ءاينغألا
 دمحم نيلقثلا ديسو ةيرشبلا ريخ ةافوب نوملسملا م عجف ىتح .نآرقلا

 .يت

 ىلع مزعف ،هربغو ورمع هب عمسف ناي ىلإ ةلي هتافو ربخ غلبو
 ةباحصلا نمو ؛لَي يبنلا دعب عاضوألا نم ةبرقم ىلع نوكيل .ةدوعلا
 عيفر دفو هبحص .ةرونملا ةنيدملا ىلإ نايع نم ةدوعلا ةلحر يفو .ماركلا

٦٩ 7 
 



 الجر نوعبس هعمو ناي يكلم دحأ ىدنلجلا نب دبع هسأري ىوتسملا

 زبادج يمامح مهنم ؛ ؛مهنايعأو مهئاهجوو نايع لهأ رباكأ نم

 زم وهو يمامح يئ ابآ نم ملسأ نم لوأ ناك» :ديرد نبا لاق ديرد

 لإ نايغ نم صاملا نب ورمع عم اوجرخ نيذلا ابكار نيعبسلا
 .'«هودأ ىتح ةلي لوسرلا ةافو مهغلب امل ةرونملا ةنيدملا

 زب ةرفص وبأو .يكتعلا مشج نب رفيج دفولا يف ناك ايك
 نزام ليلجلا يباحصلا رود ءافتخا ظحالملا نمو 3‘")لاظ نب فراس

 لهأ رئاسو دبعو رقيج مالسإ ةصق يف لب .ةرتفلا هذه يف ةبوضغ نبا

 اربحص نيذلا ابكار نيعبسلا عمالو كلذ يفًركذ هل دجن ملف 5ناي
 نم دفولا راتخا ًادبع لعلو 6ىدنلجلا نب دبع عم صاملا نب ورمع

 امدنعف ؛كلذك هنأ ودبيو .ءيط نم ناك ًانزام نأ رابتعاب دزألا هموق

 رشاعم مكافك) :اولاق ةفيلخلا سلجمب نايع لهأ ىلع ةباحصلا ا

 ملف صاعلا نب ورمع ماقو ،مكيلع هؤانثو ةلي هللا لوسر لوق دزالا
 .'""دزألا ين هلاق الإ ءانثلاو حدملا نم ًائيش عدي

 وه ثدحلا كلذ يف نزام ةكراشم مدع يف ببسلا اضيأ لعلو

 يف ناك نزامو «ماوت» ميلقإ يف اناك نيذللا دبعو رفيج نع هدم
 كلذ يف لاصتالا ةبوعص عم ةفاسم 'لئايس» و 'ماوت» نيبو ،لئايس

 . ٣ ص . نوراه مالسلادبع ميدقت . ديرد نبال قاقتشالا )١(
 )٢( ج نايعالا ةفحت ١ ص ث ٦٢ .

 )٣( .قباسلا ردصملا
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 عبزوتلا ىلإ عجار هتبحصب اونوكيل درلل دبع رايتخا لعلو .تنرل
 عيزوتلا ثيح نم نايل ةيناكسلا ةبيكرتلا ظحالي نم نإف ،يناكسلا
 ،قاتسرلاو .ماوت» ميلاقأ ةنطوتسم دزألا لئابق نأ دجي تقولا كلذ ن

 ةرهمو روص ىلإو ةرهاظلا نم نايع ميلاقأ ةيقب امأ ."ابد ىل ..راحصر
 بهذ دق ناك نزام لعل وأ .ةعاضقو ءيطو رازن نم لئابق اهنكست
 ين ةدوملا نم نكمتي ملو .عادولا ةجح ماع يف جحلا كسانم ءادأ ل

 .روهظلا يوق ببسلا اذهو .لقنتلا ةبوعصو ةفاسملا دعبل ًارظن اهنبح

 ييف رخآ بس نزام ةكرام مدع يف بابسألا هذه بإ فيضاو
 ًارداق دعي ملف رمعلا هب ذخأو فعضو رك دق ًانزام نأ وهو يل رهظب

 هنأ ركذ دق ناك نإ و ككرحتلاو لاقتنالا ىعدتست ىتلا ةكراشملا ىلع

 .ملعأ هللاو ..دوفولا ين ةكراشملا نع فلتي جحلا نإف .اججح جح دن

 ناك يذلا ىوتسملا عيفرلا ينايعلا دفولا كلذ ريسم نأ ىلع
 نب ورمع ةرافخ هفده نكي مل انيأر يف ،ىدنلجلا نب دبع هسأرب

 هللا لوسرل لوألا ةفيلخلل ةعيبلا ءاطعإ هفده ناك اينإو طقن صاملا

 .ةدشارلا ةفالخلا ةلود ءانب يف ةكراشملاو ةعاطلاو ءالولا ديدبتو .ةب
 ناكمإب ناكل طقن ةرافخلا دفولا كلذ ريسم نم فدهلا ناك ول

 ناكف ؛صاخشألا تائم نم نوكم بكر لاسرإ دبعو رفيج نبكللا

 يف كراش ثيح ًايباجيإو ًالامتف ادوجو ةنيدملا يف ىدنلجلا نب دبع دوجر
 .ةيمالسإلا تاحوتفلا
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 سماخلا لصفلا

 مالسإلا ىف ةبوضغ نب نزام ةرسأ
 2 | ٧٣





 مالسإلا ى ةبوضغ نب نزام ةرسأ

 : نزام نب نايح
 لأس ملسأ امدنع ةبوضغ نب نز ام ليلجلا يباحصلا نأ انب م

 هل اعدف هنيع هب رقت يكل . ادلو هقزري نأ هنلا وعدي نأ ةت لوسرلا
 فقن لو نزام نب نايح ه ايسأ ا ادلو قزرف ًادلو هللا هبهي نأ لوسرلا

 ين هيب أ ثيدح يئ هركذ درو اينإو ؛ ؛ةلقتسم ةمجرت ىلع نزام نب نايحل
 . ١ )همالسإ رخ

 : نايح نب يلع +

 اينإو ؛ةمجرت هل تسيلو .ةبوضغ نب نزام نب نايح نب يلع وه
 ىجي نب دمحم رفعج يبأو ؤبرح نب ىلع هيديفح ةمجرت يف ركف اج ءاج

٢ ٢( 

 رمع نب

 + يلع نب دمحم :

 ف هركذ دري . ةبوضغ نب نز ام نب ن ايح نب يلع نب دمحم وه

 ("برح نب ىلع هديفح ةمجرن

 .نزام مالسإ ربخ يف ةمغلا فشكو نايعالا ةفحتو 5 ةوبنلا لئالدو ،يبتوعلا باسنأ رظنا )١(

 . ٩٤ ص ٧. جؤرجح نبال ٥©بيذمهتلا بيذهت (٢)

 ٤١٨. ص 6 ١١ ج ٠ دادغب خيراتو . ٤ ص ء ٧ ج ٠ بيذهتلا بيذهت (٣)
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 : دمحم نب برح ٭

 .ةبوضغ نب نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح وهو
 نا هنع ىور هنأ بيذهتلا بيذهت يف ينالقسعلا رجح نيبا اركذ دقو
 .'_برح نبا لع

 لات دقف ىلع هنبا عم ثيدحلا بلط يف ةلحر هل تناك هل

 دمحم نب سيردإ ني دمحم جرفلا وبأ لإ بتك :يدادفبلا بيطخلا
 :لاق مهئدح ؛يسوطلا دمحم نب رفظملا روصنم ابأ نأ ركذي يلصوملا

 ىلع :لاق يدزألا سايإ نب دمحم نب دمحم نب ديزي ايركز وبأ انثدح
 عمسف هيبأ عم لحر دمحم نبا

 : اببرح نب يلع ٭

 نب نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نب يلع وه
 ءإيلع دحأ ةةيرجه ١٧٥ ةنس ناجيبرذأب دلؤ .ىئاطلا ةبوضغ

 ةنوكلاو دادغبو زاجحلا ىلإ هبلط يف لحر نم دحأو ؛ثيدحلا
 يمرجلا ديز نب مساقلاو هنييع نباو هيبأ نع ىورو . ."ةرصبلاو

 دمحم نب نمحرل ادبعو سي ردإ نب هللادبعو ثابغ نبا صفحو

 .نيريثك نيرخآ سانأ نعو يراحم ا

 . ٢٩٥٩ ص ٧. ج. بيذهتلا بيذهت ()

 )٢( ج "دادغب خيرات ، يدادغبلا بيطخلا ١١ ٥ ص ٤١٩١ .

 (٣) جا دادغب خيرات ١. ص ٤١٨.
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 وبأو يدارجلا نيسحلا نب دمحأ هيلمتسمو يئاسنلا هنع ىورو

 نب ىحي نب دمحم رفعج وبأ هنبا ديفحو ،يلصوملا دهف نب سرع رباج
 . )نورخآ قلخو ،يوفغبلاو ،ايندلا يبأ نباو متاح ي أ نباو رمع
 ىلع دفو ؛ارعاش ابيدأ ؛اهمايأو اهباسنأو برعلا رابخأب املاع ناكر

 .اعايض هعطتأو هطخب هنع زتعملا بتكف ةيرجه ٢٥٤ ةنس زنعلا

 .'"_>قارعلاب لصوملا يف ةيرجه ٢٦٥ ةنس لاوش يف يفون دنر

 : برح نب دمحأ

 نب نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نب دمحأ وه
 ف 1 اع ناكو برح نب يلع هيخأ ة همجرت ف هركذ درو دقو ةبوضغ

 تلق» : :برح نب لع ركذ نأ دعب يدادفبلا بيطخلا لاق ثيدحلا

 ."«ًاعيج اثدحو ةيواعم رخآل او دمحأ امهدحأ ناوخأ هل ناكر

 : برح نب ةيواعم

 نب نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نب ةيواعم وه
 مدقت دقو 6©برح نب ىلع "ثدحملا هيخأ عم :هركذ ءاج دقو .ةبوضغ

 ؤثبرح نب ةيواعم امهدحأ نيوخأ هل نأب يدادغبلا بيطخلا لوت

 ثيدحلاب ملعلا لهأ نم ةيواعم نأ ىلع لدي وهو اعيمج اثدح انابو
 . ٥ ص ٧ جت بيذهتلا بيذهت )١(

 . ١١ ج ، دادغب خيرات )٣(

 . ٤٩ ص ١١ ج دادغب خيرات )٢(
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 يدادغبلا بيطخلا لاق ؤآبرح نب يلع هيخأ ىلع ىلص يذل ا وهو

 .'٨هبرح نب ةيواعم هوخأ هيلع ىلصو» :برح نب ىلعل هركذ دنع

 : ىيحي نب رفعج وبأ ٭

 زب برح ني يلع نب رمع نب ىيحي نب دمحم رفعج وبأ وه
 فه ٦٢٥٣ ةنس دلو ةبوضغ نب نزام نب نايح نب يلع نبادمحح

 نبدمحأ نعو يلع نب رمع هدج نعو برح نب يلع هيبأ نع ىور
 ةنس دادغب عماج ف ثيدحتلاب ماق دتو .يلبصومل ا باشخلا قاحسإ

 نزام مالسإ ريخ يقهيبلا دروأ دقو }اةعامح هنع ىورو )٢_ه٨٣٣

 رفعج يبأ نع ناطقلا نيسحلا نب دمحم نب نيسحلا هيبأ ىلع هتصقو

 لاقو .يبلكلا نبا نع برح نب يلع هدج يبأ نع ىجي نب دمحم
 ."ةئاهنايثو نيثالثو نايث ةنس يف كلذب هثدح رفعج ابأ نأ ناطقلا
 .'")ه٣ ٤٠ ةنس رفعج وبأ يفوتو

 )١) ج. دادغب خيرات ١. ص ٤١٧٩.

 (٢) سفن ١ ج ردصمل ٢٣ ص ٤٣٢ .

 )٣( ج .ةوبنلا لئالد ٢ ٦ ص ٢٥٢ .
 )٤( ج .دادغب خيرات ٢. ص ٤٣٢ .

٧٨ 7    



 ةمتاخ

 يباحصلا ةايح هيف انضرعتسا يذلا ثحبلا اذه لالخ نم
 ناي لهأ نأ انل حضتا "ناي لهأ مالسإو يئاطلا ةبوضغ نب نزام

 ةبغر مالسإلا يف اولخد مهنأو .ةلي هلا لوسر دهع ىلع اوملسا
 ؛مهمالسإ يف نيقداص اون و ي يبنلا لوسر اومركأو .ةيعاوط
 ىنثأ ايك .مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ءانث هيلع اوقحتسا يذلا رمأل
 .هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ لوألا ةفيلخلا ًاضيأ مهبلع

 ىلع نايع لهأ نم ملسأ نم لوأ وه ةبوضغ نب نزام ربتعيو
 اهجوم هتلحار بكرو رجاب منصلا ميطحتب ماق ثيح ،حجاربل
 ماق دقو .ىرخأ ةلحر هل تن اكو همالسإ نلعيل يي يبنل ١ وحن هتهجو

 لهأ نم ددع هيدي ىلع ملسأ ثيح نايع يف مالسإلا رشنب نزاس

 دحسمب ًابلاح فورعملا وهو لئايس ف دحسم ءانبب ماقو اناي

 مالسإلا يهو ةبحصلا طورش لمكتسا دق ًانزام نأ انتبثأو راضلا

 اهيلع قفتا ىتلا ىه طورشلا هذهو }هنع ةياورلاو ىبنلا ةسلاجر

 . .ةفيرشلا ةبحصلا تابثإ يف ءالملا

 ةرهاظ دوجو اهنم رومأ ةدع انجتنتسا نايع لهأ مالسإ لوحو
 نوكو دبعو رفيج نيكلملا دنع اميسال نايع لهأ دنع ةباتكلاو ةءارفل
 ين اهنأبو رارقلا ذاختا يف اهلالقتسا اهل ةلودو هتيمهأ هل ادلب ناي

 .ىرخألا كلاملا ىونس
 ٧٩ ب

 



 ال نيبت دقف ءارمألاو كولملا ىلإ هبتكو هلسر يبنلا لاسرإ نع امأ
 اولم ىلإ ثعب ةت هنأ تاياورلا نيب عمجلاو ةنراقملا لالخ نم
 دقف برعلا ءارمألاو كولملا ىلإ امأو .ةكم حتف لبق كلذب مجاعألا
 .كلذ نم ةمكحلاو بابسألا انحضو دقو ؛ةكم حتف دعب ناك

 ناغ يكلم ىلإ ةلي يبنلا باتك يتغيص نيب عمجلا انيأر ايك
 ىرخألا ةغيصلاو مالس نبال لاومألا باتك يف ةدراولا ةغيصلا كلت
 .ىرخالا رداصملاب تءاج يتلا

 أددع انركذ دقف ى ملعلا ةمدخ يف نزام ةرسأ رود لمهن ل اريخأو

 .ملعلا ةمدح 6 ةبيط دوهج مهل تناك هتيرذ نم
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 ()) مقر قحلم

 عنحرزا صحرلا هنلا مس

 رليلاجناتعع 9رمحول
 ردبر١)حس \١ ص دع ھتسو
 دنامك وع دا ے ام ةعناما
 !نافليس امل..١ مالسي اك ١ هماع
 رسالا ملا هدرا د

 سم اكلا ولع ل وملا يع

 اعسات داتيجلشإد راف
 وسرمصس و لع ح و زب \ا2 <= ح اس

   يور هكحلع ولعو
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 )٢( مقر قحلم

 مهنم ناك ۔نايمئب مهو۔ناهبن نب دعس نب ةماطخ ونب مهنمو
 نب دعس نب رشب نب نايح نب ةسايش نب ةعيبس نب ةبوضغ نب نزام
 ىلع مدق ،لئايس لهأ نم ناكو ۔ءيط نب ثوفلا نب ورمع نب ناهبن
 زم يبنلا هلاعدو ملسأو ،ناهمئب مالسلا لوأ دنع ةلي هللا لوسر

 يبنلا ىلع همودقو همالسإ ربخو هتصق نم ناكو ريخب ناي لهأل
 لئ |س ةيرقب ناي ضرأب ةيلهاجلا يف هل ًانص ندسي ناك هنأ .زي ت

 لات ؤءيط نم تماصلا ونبو ةماطخ ونب همظعت ؛(رجاب) هل لاقب

 نم ًاتوص تعمسف ةحيبذلا ينعي ةريتع موي تاذ هدنع انرتعف :نزاس

 :لوقي منصلا

 رش نَّضبورزبخرهظ رست عمسانزاماب
 بكالاهلللا نيدب رضم نم يبن ثب

 رقسرحنمملست رجح نمآاتيحنعدن

 ينلهذأو ينبعرأ اديدش ًاعزف كلذ نم تعزفف "نزام لاق
 تعمسف 6ىرخأ ة ةربتع كلذ دعب انرتع مث ؤ©بجعل اذه نإ :تلقو

 :لوقي منصلا نم ًاتوص

 لبهجبالالىعمست لبتأملإلبأ
 لزر نقتجحبءاج لسرت
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 لعشترانرح نع لدعت يك هب نمآ

 لدنجحلاباهدوتو

 كلذك نحن اينيب ،يب داري ريخل هنإو ؤبجعل اذه نإ نزام لاق

 لزني نأ ديري زاجحلا لهأ نم لجر لئايس ضرأب كلذ دعب انيلع درو
 نب دمحم هل لاقي لجر رهظ :لاق .كءارو ربخلا ام تلقن :لاق .ًامدأ
 " :هاتأ نمل لوقي ؛فانمدبع نب مشاه نب بلطملادبع نب هللادبع
 لإ مكوعدأ 77 الو لاتخم الو رابج الو ربكتمب تسلف "هللا يعاد

 ,ضرالا تاوايسلا اهضرع ةنجب .مكرشبا 6ناثوألا ةدابع كرتو هنلا

 تلق .اهنكاس معني الو .اهبيهل ًافطي ال ،ىظلت ران نم مكذقنتسأو

 ًاذاذج هترسكو هيلإ تبثوذف .منصلا نم هتعمسام أبن هللاو اذه

 ثعب ايع هتلأسف !ةي هلا لوسر ىلع تمدق ىتح يتلحار تبكرو
 :تلقو تملسأف ؛ىدهلل يبلق هللا رونو ؛مالسإل ا يل حرشف "هب

 لالضتب الض هب فيطن ابر انل ناكو ًاذاذج ًارجاب ترسك

 لاب ىلع ينم هنيد نكي ملو انتلالض نم اناده يمشاهلاب

 يلق رجاب يبر لاق نمل ينإ اهتوخإو ًاورمع نغلب ابكار اي

 نب ورمع همساو تماصلا ينب ديري ينعي :اورمع نغلب هلوق
 ءىط نب ثوفلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ
 نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب ةماطخ ينب ديري ،اهتوخإ و
 . ءيط
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 ٥كلآو " كيلع هللا ىلص ؛هللا لوسر اي تلقف :نزام لاق

 يندز :تلقف . أو مهدمأ مهللا :لاقف ناهم لهال ىلاعت هللا عدا

 ايب ىضرلاو فافكلاو فافعلا مهتزرأ مهللا :لاقف :هللا لوسراب

 يف هللا عداف انبناجب حضني رحبلا }هللا لوسراي :تلق مه تردن

 مهرخ رثكأو مهتريم يف مهيلع عسو مهللا :لاق .انفلظو انفخو اننربب

 نم ًاودع مهيلع طلست ال مهللا :لاتق :يندز :تلق ،مهرجب نم
 .ءاعدلا هدنع باجتسي نيمآ نإف . .نيمآ۔ نزام اي۔لق مهرغ

 جوجل رمخلا برشبو برظطلاب علوم ينإ هللا لوسر اي تلق :لاق
 بهذي نأ هللا عداف ،دلو يل سيلو ،اذه ق يلام رثكأ ذفن دقو {ءاسنلاب

 يبنلا لاقف ،ايحلاب انيتأيو ينيع هب رقت ادلو يل بهيو دجأ ام ي

 رهعلابو "لالخلا مارحلابو .نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا :ت

 هب رقت ًادلو هل بهو ءايحلاب 7 .هيف مثإ إ ال بر رمخلابو .جرفلا ة ةفع

 .هنع

 طاشنلاو برطلا نم دجأ تنك ام ينع هللا بهذأف :نزام لاق

 نآرقلا رطش تظفحو ًاججح تحححو ثبابسألا كلتل

 نب نايح هتيمسأ ا ادلو تقزرو ،برعلا نم لئاقع عبرأب تجوزتر

 فخلا مهيلع لبقأو !اهدعب امو ةنسلا كلت يف نايع تبصخأو 5نزام

 ددع نمآو ،تاراجتلا يف حابرألا ترهظو كرحبلا ديص رثكو فللاو
 :لوقي ثيح رعش كلذ يف نزامو .نايع لهأ نم
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 يتيطم تتخ هللا لوسر كيلإ

 ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفشتل

 مهنيد هللا يف تبناج رشعم ىلإ
 علوم رمخلاو وهللاب ةرما تنكو
 ةيشخو انمأ رمخلاب ينلتيف

 يتينو داهجلا يف يمه تحبصأف

 جرعلا ىلإ نايع نم يفايفلا بوجت

 جلفلاب عجرأف ير يل رفغيف

 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف
 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش
 يجرف يل نصحف ًاناصحإ رهملابو
 يجح ام هللو يموص ام هللف

 هلا لوسر ىلع هيف تدفو يذلا لباقلا ماعلا يف ناك املف لاق

 ذلا ىده دق ،نيبيطلا نبا بيطلا ،نيكرابملا نبا كرابملا اي تلقف .ةلي

 ًابصخ ناي تبصخأ دقو ،كنيدب مهيلع نمو ناي لهأ نم اموق
 نيد ينيدا : :مالسلا ك هيلع لاقن اهب ديصلاو حابرألا ترثكو اينه

 ب نمآ نمل ىبوطف اديصو ابصخ نايع لهأ هللا ديزيس مالسالا

 لو يب نمآ نهل ىبوط مث ىبوطو ؤينري ملو يب نمآ نمل يبوطو 9ينآرو
 .امالس نايع لهأ ديزيس هللا نإو "ينآر نم ري ملو ينري

 ٥٨٧٨٠٢٥٦! ص 0١ ج ‘ يبتوعلل باسنألا
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 (٣ مقر قحلم

 ناطقلا لضفلا نب دمح نب نيسحلا نب دمحم نيسحلا وبأ انربخأ

 نب يلع نب رمع نب ىحي نب دمح رفعج وبآ انربخأ :لاق ،دادفي
 ىلع وبأ يدج انثدح :لاق .ةئايثالثو نيثالثو نايث ةنس يئاطلا برح

 هللا لوسر ىلع دفاولا ؛نزام نب نايح نب يلع نب دمحم نب برح نبا
 نمم :يل لاقف يبلكلا دمحم نب ماشه رذنملا ابأ تيقل :لاق ةي
 .ناهبن دلو نم :تلق ؟نمم مث :يل لاق مث \ءيط نم :تلقف ،لجرلا
 .نداسلا دلو نم كلعل :يل لاقف ةةماطخ دلو نم تلق ؟نمم مث :لاف

 ًاخويش تيقل تنك :يل لاق مث .ينبزقو يناندأو ينمركأف ؛معن :تلن
 ؟همالسإ ببسو ؟نزام ةصق نع مهتلأسف نيمدقتملا ءيط خويش نم

 هللا نمب كلذو ،نايغ ضرأ هعاطقإو ةي هللا لوسر ىلع هدوفرر

 ندسي ناكو ،لئايس» ىعدت ةيرقب نايع ضرأب نزام ناكف ،هلضنر
 تاذ تزرتعف :نزام لاق ارجاب» هل لاقي منص هل ناكو ،هلهأل مانصألا

 نزام اي :لوقي منصلا نم ًاتوص تصعمسنف }ةحيبذلا يهو ةريتع موب

 قحب ءاج ..لسرم يبناذه ..لهجي الام عمست . .لبقأ لإ لبنأ

 .لدخجلاب اهدوقو ..لعشت ران رح نع ..لدعت يك هب نمآف ..لزنم

 ةربتع مايأ دعب ترتع مث ©بجعل هللاو اذه نإ تلقف :نزام لاق

 عمسا نزام اي :لوقي وهو لوألا نم نيبأ اتوص تعمسف 6ىرخأ

 .ربكألا هللا نيدب ..رضم نم يبن ثعب ..رش نطبو ريخ رهظ ..رسن
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 ه اذه نإ :نزام لاق .رقس رح نم ملست ..رجح نم ًاتيحن عدف
 انلقن زاححلا لهأ نم لجر انيلع مدقو .ي داري ريخل هنإو ©تبجمل

 يعاد اوبيجأ :هاتأ نمل لوقي ةماهتب لجر جرخ :لاق ؟كءارو ربخلا ام
 .تعمس ام أبن هللاو اذه تلقن :لاق .دمحأ هل لاقي ۔ لجو زع ۔ هنلا

 ىتح تلحرو ىتلحار تددشو اذا ذجأ هتركف 1 ١ لإ ترف

 لالضتب الض هب فيطن ابب انل ناكو آاذاذج ًارجاب ترسك
 لاب ىلع ىنم هنيد نكي ملو انتلالض نم اناده ىمشاهلاب

 يلات رجاب يبر لاق نمل ينإ اهتوخإو ًاورمع نفلب ابكار اي

 لوسراي تلقف :نزام لاق .ةماطخ ينب :هتوخإ و اورمعب ينعي
 تحلأو ؛ءاسنلا نم كولهلاو رمخلا برشو برظطلاب علوم ؤرما ين إ : هللا

 يل سيلو "لاجرلاو يرارذلا نلزهأو لاومألا نبهذأف نونسلا انيلع
 .ادلو ل بهيو اايحلاب ينيتأيو دجأ ام ينع بهذي نأ هللا عداف ؛دلو

 ٬لالحلا مارحلابو ،نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا :ةي يبنلا لاقف
 .ادلو هل بهو اايحلاب هت و

 تبصخأو .دجأ تنك ام لك ينع هللا بهذأن :نزام لاقن

 تأشنأو نزام نب نايح ل هللا بهوو رث ارح عبرأ تجوزتو نايع

 :لوقأ
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 جرعلا ىلإ نايع نم ينايفلا بوبت يتيطم تتخ هللا لوسر كيل

 جلفلاب عجراف ير يل رقغيف ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفشل
 ىجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الن مهنيد هللا يف تبناج رشعم لإ

 جهنلاب مجلا نذآ نأ ىلإ يبابش ًاعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكر

 ىجرف يل نًّصحف ًاناصحإ رهعلابو ةيشخو انمأ رمحلاب ينلتبن

 يجح ام هلبو يموص ام هللن يتينو داهجلا ف يمه تحبصأ

 مهرعاش اورمأو ينومتشو ينوبنأ يموق ىلإ تعجر املف :نزام لاق
 تأشنأو مهتكرتف يسفن وجهأ امنإف مهتوجمه نإ :تلقف ،يناجهن
 :لوفأ

 نئلانموقايمكنعانمتشو هقاذم رم اندنع مكمي
 نطف انبييع ف ادبأ مكلكو مكبي اعم تسثب ثي نأ ره ذلا بشني ١

 هنأك يدج لصأ نم هتذخأو تظفح انه لإ :رفعج وب أ لاق

 :يقابلا ديرب

 نسلانمتش يف غلبم انبرح يف مكرعاشو مكنع مكحفم انرعش

 نحإلاو ءاضفبلا مكرودص يفو رغو اوملعاف مكيلع رودصلا ينام

 نع ىحنت 1 انز ام نأ 6 .مهفلس نع ناي لهأ ١ نم انداوم انثدحف

 لبعتي ب مولظم هيتأي ال وهف هين دبعتي ادجسم ىنتباف ًاعضوم ىتأ همون
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 لصأ يفو .بيجتسا الإ ينعي هملظ نم ًاقحم وعدي مث اثالث هيف

 .موبلا ىلإ اصربم ىعدي دجسملاف صربلا نم ىناعي نأ داكيف عامسلا
 متقلا تنكو ؛اومدن موقلا نأ مث :نزام لاق :رذنملا وبأ لاق

 ةميظع ةلذفرأ مهنم ينءاجف ،هب عنصن نأ اناسع ام اولاقف مهرومأب

 نحنف تيبأ ذإف .هنع كانيهنف كيلع انبع ..مع نبا اي :اولاقف

 .مهلك دعب اوملسأف مهعم تعجرف ،انعم عجرأ ،كوكرات

 هحر۔ ظفاحلا هللادبع وبأ انخيش هركذو .ابلاغ هنع انربخأ اذكه

 نع .يلظنحلا دمحم نب نمحرلادبع نع نسحلا نب دمحأ يبأ نع ۔ هللا
 نع هيبأ نع ادمحم نب ماشه نب رذنملا يبأ نع ؤبرح نب يلع
 لئايسب ينص ندسأ تنك :لاق ةبوضغلا نب نزام نع "ينايعلا هللادبع
 ركذف .ةحيبذلا يهو .ةريتع هدنع موي تاذ انرتعف ،انايمغب ةيرق
 :لاقن اَءرما تنكو :هلوق دمب اتيب دازو انيور ام ىنعمب ثيدحلا

 .يجرف يل نّصحف ًاناصحإ رهعلابو ..ةيشخو ًافوخ رمخلاب ينلدبف

 6٥٨٧٠٢٢٥. ص 0؟ ج :يقهيبلل ةوبنلا لئالد
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 )٤( مقر قحلم

 نب دعس نب ةماطخ نب رشب نب بارغ نب ةبوضفلا نب نزام
 نب ثوفلا نب ورمع نب ناهبن نب دوسأ نب دعس نب رصن نب ةبلعث
 هركذ .هللادبع تنب بنيز همأ .يماطخلا مث ،يناهبنلا مث ،يئاطلا ءيط

 ةبحص هل نأ لاقي :نايح نبا لاقو .ةباحصلا يف هريغو نكسلا نبا

 نباو .لئالدلا يف يقهيبلاو .ةكم باشك يف يهكافلاو يناربطلا جرخأو
 :لاق هيبأ نع .يبلكلا ماشه قيرط نم مهلك عناق نباو نكسلا
 اثبدح ركذف ،ةبوضفلا نب نزام لاق :لاق يناهلا هللادبع ىنثدح
 .تملسأن ةي هللا لوسر ىلع تمدقو مانصألا ترسكف ،هيف البوط
 :لاقو .دجي ام لك هنع هللا بهذأف هل اعد ةلي يبنلا نأ هيفو

 رئارح عبرأب تجوزتو ،نآرقلا رطش تظفحو ءاججح تججحي
 :يي هللا لوسرل دشنأ هيفو "نزام نب نايح يل بهوو

 جرعلا ىلإ ناي نم ينايفلا بوجت يتيطم تتخ هللا لوسر كيل
 جلفلاب عجراف ير يل رفغيف ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفش

 .رخآ ثيدح هلو }ةمجعملا ءاخلا يف ىماطخلا يف ىطاشرلا هركذو

 رابآلا رداون يف عيكوب فورعملا فلخ نب دمحمو نكسلا نبا هجرخأ

 ريثك يبأ نبا ىجي نع ريثك نب نسحلا قيرط نم ميعن وبأو ةدنم نباو
 ىلص هللا لوسر تعمس :لوقي ةبوضغلا نب نزام تعمس :هيبأ نع

 و ٩٣
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 :لوقي ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا

 هدنم نبا لاق ..اةَّتجلا ىلإ يدهي هنإف ؛قدصلاب مكيلع» |

 .دانسإلا اذهب الإ فرعي ال بيرغ

 ١٦١٥ ص 0 ٦ ج .رجح نبال ةباصإلا



 )٥( مقر قحلم

 ءيط نم ذخف .يماطخلا بوضفلا لاقيو ،ةبوضفلا نب نزام ا

 برح نب يلعو برح نب دمحأ دج وهو ةبحص هل ،ينايمتلا يئ
 يفو ناهكلا رابخأ نم ةوبنلا مالعأ ف جرحم ٥"بيحع هربخو 7

 علؤم ينإو ،ءيط ةماطُخ نم ءرما ينإ "هللا لوسر اي :تلق هبخ
 عداف .يلاح دمحأ الو .يلام بهذيف ،ءاسنلاو رمخلا بحأو ©برطلاب

 :لاق ،ًادلو يل بهي نأ هللا عداف دلو يل سيلو ‘كلذ ينع بهذي نأ هل
 رئارح عبرأ تجوزتو .دجأ تنكام ينع هللا بهذأن .يل اعدن

 .ًاحجح تحححو ‘ن آرقل ا رطش تظفحو أ ًادلو تنقزرن

 جرعلا ىلإ نايع نم ينايفلا بوجت يتيطم تتخ هنلا لوسر كيلإ

 جلفلاب عجراف ير يل رقغيف ىصحلا ءيطو نم ريخاي يل عفش
 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف مهنيد هنلا يف تبناج رشعم لإ
 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش اعلوم رمخلاو وهللاب ارما تنكو
 يجرف يل نّصحف ًاناصحإ رهعلابو ةيشخو انمأ رمخلاب ينلتبن
 يجحام هلو يموص ام هللف يتينو داهجلا يف يمه تحبصان

 .هيبأ نع يبلكلا نبا ثيدح نم ةوبنلا مالعأ يف هثيدحو

 ربلادبع نبال باعيتسإلا

 ي ٩٥
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 رداصملا :آلوأ

 .ةباحصلا ةفرعم ين ةباغلا دسأ .نيدلا زع ريثألا نبا ١

 .تاقثلا باتك .ىنتسبلا نايح نب دمحم نايح نبا۔٢

 .ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا .ينالقسعلا يلع نب دحأ رحح نبا۔٣

 .بيذهتلا بيذهت رجح نبا۔٤
 .قاقتشإلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نبا ٥

 .ةغللا ةرهمح ديرد نبا۔٦

 .لاومألا مالس نب مساقلا وبأ مالس نبا۔٧

 .باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا ورمع وبأ ربلادبع نبا ٨

 .ةّمغلا فشك ديعس نب ناحرس ©يوكزاألا ٩

 .دادغب خيرات ‘بيطخلا يلع نب دمجأ يدادغبلا ٠-

 .ينالهبلا ملسم يأ ناويد {ملاس نب رصان ،ينالهبلا۔١

 .ةوبنلا لئالد نيسحلا نب دمحأ ،يقهيبلا- ٢

 .ةيبلحلا ةريسلا .نيدلا ناهرب نب ىلع ،ىبلحلا ٣

 .نادلبلا مجعم توقاي 6يومحلا ۔٤١

 .عبسلا تاقلعملا حرش دمحأ نب نيسحلا "ينزوزلا ٥

 .نايعألا ةفحت .ديمح نب هللادبع نيدلارون ،ىملاسلا۔-٦

 .سمشلا ةعلط ىماسلا ١٧
 .باسنألا .ميركلادبع .يناعمسلا ١٨
 .ناونعلا دومح نب ملاس ،يايسلا-٩
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 .هحلطصمو ثيدحلا مولع .يحبص .حلاصلا - ٢٠

 .باسنألا ملسم نب ةملس ،يبتوعلا- ١
 .حيحصلا عماجلا ابيبح نب عيبرلا "يديهارفلا - ٢

 .ريبكلا نميلاو دعم بسن }دمحم نب ماشه يبلكلا _ ٣

 .سيقلا ءىرما ناويد .سيقلا ؤرما .يدنكلا ٤

 .ةيوبنلا ةريسلا ،ينسحلا يلع نسحلا وبآ .يودنلا ٥

 .نيملسملا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام نسحلا وبأ .يودنلا ٦

 عجارم : ايناث

 دعا ثحب) نايغ يكلم ىلإ ةلي ميركلا يبنلا ةلاسر 6يروبجلا ةليهس ١ و اس - -
 ۔(خيراتلا يف نايع باتكل

 لهأ مالسإو ةبوضغ نب نزام يباحصلا معنملادبع دومحم ركاش ۔٢
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 ةمدقم

 نزام ةيلبقلا روذجلا : لوألا لصفلا

 نزام اهشاع يتلا ةئيبلا : يناثلا لصفلا

 ةبوضغ نب نزام مالسإ : ثلاثلا لصفلا

 نامع لهأ مالسإ : عبارلا لصفلا

 مالسإلا يف نزام ةرسأ : سماخلا لصفلا

 قحاللا

 عجارملاو رداصملا
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