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 مدقأ نأ الإ ينعسي ال ةمعنلا مامتو ةرطعلا ةبسانملا هذهب

 لمعلا انمه مامت يف مهاس نم لكل يئانثو يركش

 ،ةيسيردتلا ةئيهلاو ،ةيلكلنا ديمع مهسأر ىلع .عضاوتملا
 .ثوحبلا ةنجل ءاضعأو

 فرشم بيجنلا يخيشو ريدقلا يذاتسأ ركذلاب صخأو

 ذاتسألا شقانملاو .حلصم ينهم دمحأ روتكدلا ثحبلا

 .يحمرلا ملاس نب ديعس نب دمحأ

 ناميلس جاحلا ذاتسألل ليمجلا نافرع ركذ ينتوفي ال امك

 يف ادهج رخدي مل يذلا ينالجراولا زيزباب ميهاربإ

.يحصنو يهيجوت
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 يدهج ةراصعو يلمع ي دهأ

  

 نأش يبلق يف اهل يتلا مالسإلا ةمأ يتأ لل

 .هللا اهافاع يمأو هارث هللا بيط يبأ ليلو

 اهقح نم ريثكلا ينتحنم يتلا يتيب ةنج لزر

 .انوعو ادنس يل تناكف اهتقوو



 هةمدتقملا

 ةايحلا بيطت هتعاطب لمعلابو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 اجارسو نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع ماللاو ةالصلاو ،تاكربلا لزنتو

 هتوعدب اعدو هتنسب نتساو هيدهب ىدتها نم لكو هبحصو هلآ ىلعو ،نيدتهملل

 ...نيدلا موي ىلإ

 :دعب ام ]

 هنم قلغنا ام حتف نكمي الو ،قمعلا رئاغو حيسف تاطوطخملا ملاع نإف

 رضاحلاو كرضاحلاب يضاملا لصول كلذو ،نيريبك ءانعو دهج دعب الإ سناو

 بيشق بوث يف هنم رمغنا ام زربيلو لبقتسملا فارشتسا ىتأتيل "يضاملاب

 .دئاوفلا لضفأو ،مولعلا ىهزأو ‘فراعملا ىهبأب ىشوم

 ذإ ؛اهنيب اميف ةلوصوم يفاقثلا خيراتلا بقح نأ الاجم تشلل عدي ال اممو

 نيبتو ،اهطبارت يعوب الإ متي ال اهمهف نأ كلذ ،ىرخألا نع اهادحإل ىنغ ال

 .اهداعبأ كاردإو ،اهاؤر

 انفيلكت & ةيعرشلا مولعلا ةيلك ۔ انتيلكل يساردلا ماظنلا هيلع ىرج اممو

 نوكي ىتحو ،جرختلا لجأ نم ۔ ةيساسأ ةدام ۔ ثحب ميدقتب ةعبارلا ةنسلا يف

 هذهل ةيلاتلا لحارملا لامكتسال ثوحب ميدقت ىلع دعب اميف ارداق بلاطلا

ةراصع وهف ةساردلا ةرتف لالخ مولع نم هلصح ام رادقم ةفرعملو ،ةلحرملا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٨
-_ 

 ةقيرطب ماملإ ىلع نوكي ىتحو ،تاونسلا عبرألا لاوط راوشملا قيحرو ركفلا

 .دعب اميف ثحبلا

 روهظلا ةلاسر ةساردو قيقحت :عوض وملا اذه ىلع يرايتخا عقو دقو

 .يخامشلا ديعس نب مساق خيشلل موُمَع يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا

 :عوضوملا رايتخا بابسأ

 ةعابط ةعوبطم تناك نأ دعب ةلقتسم ةققحم ،اهرشنو ةلاسرلا هذه جارخإ ١

 امب قلعتت اهنأ ةصاخو ‘هجو ريخ ىلع اهب عافتنالا متيل ،ةميدق ةيرجح

 .ةفاك سانلل ريخلا لاصيإو اهرشنل ،نيدلاب ةلص هلو خيراتلا نم ىضم

 خياشملاو ءاملعلا نم ةفئاط ركذ يف لثمتت ؛ةلاسرلل ةيملعلا ةميقلا ٢

 ءالجألا انبهذم ءاملع نم هقبس نمو ةرتفلا كلت يف فلؤملل نيرصاعملا

 لصو ةقلح اهنأكو مهدوجو ناكمو مهتافلؤمو برغملاو قرشملا لهأ نم

 لقنلا عونت عم ىرخألا بهاذملا ءاملع لاوقأ نم ريثك درسو ءءاقتلا ةطقنو

 هتبحاصو راتخملا يبنلا نع ةدراولا تاياورلاو راثآلاو تارابعلا ةقدو

 .رايخألا نيعباتلاو

 ،ليلدلاب نرتقملا فداهلا يبدألا يملعلا راوحلا بولسأ ةلاسرلا نمضت - ٢

 يفاقثلا لابتلا عباط سكعت نيركفملاو ءاملعلا نيب تالسارملا نفو

 .نيعمجأ ةمألا دارفأ نيب يملعلاو

 الو ةسارد اهلوح رجت ملو ،لبق نم دحأ اهب لغتشي مل يملع بسح ۔ ٤

 .دئاوف نم هلمحت ام مغر .قيقحت

 هذه يف يتسارد لالخ تدازو تمن يتلا ةيلخادلا يتبغرو بوؤدلا يمفغش _ ٥

 .اجارخإو اقيقحتو اعمج تاطوطخملاو ثارتلاب مامتهالا ةيلكلا



 ةمدقملا ٩

 : ثحبلا يه يلمع

 ،يه امك اهلقنو اهطبضب فلؤملا اهدارأ امك اهجارخإو .ةلاسرلا صن ةباتك ١

 .قيقحتلا يف هيلع فراعتم وه امم مزلي امب مايقلا عم

 نيب اهعضوو }ةيملعلا ةداملا ىلإ لوصولا لهست يتلا نيوانعلا ضعب ةفاضإ - ٣

 نع صفح ةياور ىلع ينامثعلا مسرلاب اهتابثإو ةينآرقلا تايآلا طبض ۔٤

 .مصاع

 نم رثكأف نيردصم ىلإ اهزوعو ۔ابلاغ لماكلا لكشلاب ثيداحألا طبض ۔ ٥

 اهحيحصت يف ءاملعلا هلاق ام الو اهمكحل قرطتأ الو ةفلتخملا ةنسلا بتك

 .اهنم ردانلا الإ اهفيعضتو

 هتيادب تفلتخا اذإ الإ هيلإ ريشأ ال رركت اذإو ركذ لوأ دنع ثيدحلا جرخأ ٦

 .هظافلأ وأ

 ،اهنم روهشملا ريغ ةصاخو ةدراولا نكامألاو تايصخشلاو مالعألا ةمجرت - ٧

 .ةفلتخملا مجاعملاو مجارتلا بتك ىلع ادمتعم .روهشملل تفتلأ الو

 حيحصتو > اهنم ضماغلاو ةيدئاقعلا ظافلألاو تاحلطصملاب فيرعتلا ۔ ٨

 .ظافلألاو تاحلطصملا

 امب الإ ؛شماهلا ىلع أطخلا ححصأو 6،هريغأ الو وه امك صنلا يقبأ ٩

 .ةملكلا نم طقاس فرح ةدايزو ليكشتلا لثم ماقملا هيضتقي

 ٠ _ اهترثكل شماهلا نود نتملا يف وه ام ىلع ارصتقم ةينفلا سراهفلا عضو .

 .قحالملا ضعب عم ثحبلل ةزجوم تايصوتو جئاتنو ةمتاخ عضو ١-



 :ثحبلا تابوعص

 قيثوتل _ اهرثكأ امو ۔ ةلاسرلا يف ةدراولا صوصنلا نع ثحبلا ١

 نإ ةصاخو ،اهعضاوم ةفرعمو اهلئاق ةبسنو ،اهتحص نم ققحتلاو اهرداصم
 .لاوطلا بتكلا تاهمأ يف ابئاغ وأ عوبطم ريغ انوقرم وأ اطوطخم صنلا ناك

 ركذ هنأل ؛اهردصمو اهلصأل اهدرو ةدراولا راثآلاو تاياورلا جيرخت - ٢

 رابخألا بتك ىلع اهنم ريثك يف ادمتعم نتم نم ءزج اهضعبو دنس الب اهضعب
 .يل اقئاع ناك اذهو اهمكحو اهتحص يف رظنلا نود ريسلاو

 امإ ،ةلاسرلا يف ةدراولا مالعألل مجارتلا ضعب ىلع لوصحلا ةبوعص - ٢

 ةلقل ةمجرتلا ىلع لوصحلا ةبوعصل وأ يسلدنألا لجرلا لثم ةمهبم اهركذل

 .موُمَط لثم اهيف بتك نم

 :نيتثا نيمسق ىلإ ثحبلا تمسق

 :ىلع لمتشاو ةساردلا مسق ١

 .ةيضابإلا دنع حماستلا لوصأ يف يديهمت ثحبم

 .بلاطم ةتس ىلع لمتشاو ©فلؤملاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا -

 .نيبلطم ىلع لمتشاو ،امهنيب طيسولاو هيلإ لسرملاب فيرعتلا :يناثلا ثحبملا

 .بلاطم ةسمخ ىلع لمتشاو ،ةلاسرلاب فيرعتلا :ثلاثلا ثحبملا

 :ىلع لمتشاو قيقحتلا مسق ۔ ٢

 .ققحملا ةلاسرلا نتم -

 .تايصوتلاو جئاتنلاو ثحبلا ةمتاخ

 .ثحبلا قحالم ۔

 .ةينفلا سراهفلا -

/ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلاو قفوملا ىلاعت هللاو اذها



 لوألا مسقلا

 ةهصصحملا هل اسرلا هس ارد

 :ىهو ثحابم ةعبرأ تلوانت

١١ 

 





 ١٢٣ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مسقلا

  

 يبهذملا حماستلا لوصأ يف

 عئارشلاو ةيمالسإلا قرفلا نم مهريغو ةيضابإلا نيب كرتشملا شياعتلا نإ
 ةمألا ةدحو ىلع لمعلاو ،ةمزالم ةفصو ةزراب ةمس روصعلا رم ىلع ةفلتخملا

 هؤاملعو ةماع بهذملا لهأ هيلإ ىعسيو ىعس اهفص ديحوتو اهلمش ملو

 .مئاق ريخ انيضامو دهاش ريخ انرضاحو ةصاخ هوحلصمو

 ذبنو "مائولاو ةدحولا ىلع هعابتأ ثحي ميوقلا اننيدو فينحلا مالسإلاو
 اهلاوقأب ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا نم عضوم ام ريغ يف "ماصخلاو ةقرفلا

 ممألا نيب اهتناكمو اهفرشو اهتوقو اهزع هيفو ،ماركلا هتباحصو ةي هلعفو
 عم اوشياعت فيك انتمئأ ةلودو انباحصأ ريس نم اضعب درطتسأ لواحأ انهو

 فشكل امنإو ازيحت سيل فلؤيو برقي ام لك ذخأو فالخلا ةوه مدرو رخآلا

 .ةمهلا ذحشو ةربعلا ذخأو ةروصلا

 بتاكب ةميمح ةقالع هل تناك "(ه٣٩ :ت) ديز نب رباج بهذملا مامإ

 عم نواعتلا دح لصت مل ةقالعلا هذه نكلو ِ ملسم يبأ نب ديزي جاجحلا

 ۔ م٩٣٦/ه٨١ :و) يرصبلا يناممملا يفوجلا يدزألا يدمحيلا ءاثعشلا وبأ ؛ديز نب رباج )١(
 مجعم ،يدعسلا :عجار .لوألا ةيضابإلا مامإو ؤ\ثحم هيقفو ،ريبك يعبات (م٢١٧!ه٢٩ :ت

 ١٠٤. ص ٢. ج مالعالا :يلكرزلا .٩؟ ص 0١ ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا



 -- __ مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٤

 فلخ ةالصلاو ‘ةيمأ ينب مكح تحت نطفلا هطاشنو ،ةرئاجلا تاطلسلا

 فالتخاو ،هملظو هشطب مغر هيلع ددرتلاو هترايزو هاياطع لوبقو جاجحلا

 ."ئدابملاو ركفلا

 بطخ امدنع '"(ه٩٢٦١ :ت) يراشلا ةزمح وبأ لضانملا يدنجلا ءاج هدعب

 نحنو انم سائلا» :هيف يفوت يذلا ماعلا يف ،ةنيدملا لهأل ةروهشملا هتبطخ

 5'"«ارئاج امامإ وأ ؤباتكلا لهأ نم ارفاك وأ ،نثو دباع هللاب اكرشم الإ مهنم

 هذه ىلإ رظناف ،هينيع بصن مالسإلا ميلاعت لعج نكلو برح مايأ يف هنأ عم
 ةمألا دارفأ عيمج نم ةيادبلا ذنم ةيضابإلا فقوم نيبت يتلا ةئيضملا تاملكلا

 سانلل حضوأو مهأدبم نيبف ؛ةملكلا عمجو عدصلا بآأر يف مهتبغرو
 .قحلا يف الإ اوجرخ ام مهنأو مهكلسم

 قحلا بلاط ةارشلا مامإ ناك ةلباقملا ةهجلا نمو هسفن تقولا يفو

 تومرضح يف ديدحتلابو نميلا يف '"!(ه٠٣١ :ت) يدنكلا ىيحي نب هللادبع

 ، يمالسإلا لماعتلا اهيف نيب ءاعنص لهأ يف ةبطخ بطخ همايق دعبو ،ءاعنصو

 باتك ،يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نامثع يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا :عجار )١(

 حلاص دمحم 0١٨٦ ص ١ ج .م٢ ١. ٠٠٩ ط .ىمالسإلا رادملا راد كنسح دمحم :ت ©ريسلا

 ١٠٣_ ١٠٤. ص .م٠ ٢٠/_ه٣٢٢٦٤١ طقسم ،ةماقتسالا ةبتكم ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان

 يراشلا ةزمح يبأ ۔ ب روهشملا 6يميلسلا ةزمح وبأ نزام نب ىيحي نب فوع نب راتخملا ( ٢)

 :عجار .يرجهلا يناثلا نرقلا لوأ يف شاع رعاش بيطخو .عاجش دئاق :(م٨٤٧/_ه٣٢ ٠ :ت)

 ١٧٩١. ص ٢. ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم ©يدعسلا

 (٣) ط ‘توريب ،ركفلا راد يناغالا باتك .يناهفصالا جرف يبأ :عجار  6٦ج 6ت.د ٢. ص ٢٤٩.

 «قحلا بلاط» ب روهشملا ىيحي وبأ ٤ ىمرضحلا يدنكلا هللا دبع نب ىيحي نب هللا دبع )٤(

 ثلثلاو ،لواألا نرقلا رخآ ىف شاع هيقف ضاقو ©نميلا يف ةيضابإلا مامإ (م٨٤٧/ه٢ ٠ :ت)

 مجعم ،يدعسللا :عجار .نميلا دالب نم تومرضح نم ؛يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوالا

 ٤. ج مالعألا باتك ،يلكرزلاو ٣٢٠. ص ٢. ج ©قرشملا مسق ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا

 ١٤٤. ص

  



 ١٥ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مسقلا

 اق ___ ل

 انهرك نمو» ديدجلا مكحلل روتسدب هبشأ وهو ،هعبتيس يذلا بولسألاو

 نكي مل انرفظ نإف .هناسلو هدي انع فكيو ،هلهأو هلام ىلإ نامأب جرخيلف

 اوردغ الو ،الام اولغ امف .«همد كفس ىلع انلمحي ملو ‘هسفن انل ضرع

 امدنع ،نميلا لهأ لاومأ ر لب ؛اضرع اوكهتنا الو ءامد اوكفس الو ،ملسمب

 افوخ ،مهسبح امدعب مهنمأو مهتالو حارس قلطأو ،نييومألا نئازخ نم اهجرخأ

 ةملاسملاو جورخلا وأ هعم اونوكي نأو ءاقبلا نيب مهريخف ،ةماعلا نم مهيلع

 .')!؟مالس يأو اذه لدع يأف ؛هب اوردغ اذه عمو

 امشتحاو اهلهأ يف هلعجب امكح ءاعنصب قحلا بلاطو

 هموقلالو هسفنل ائيش هموي قيضم دنع نذخأي مل
 مهب مركأ ةبصع نم مهب مركأ مهلثمك نمو مهنم اففعت

 '٢}٫اوريغ ام اولدب ام ىدهلا نم اورصبأ ام ىلع نوتومي اوناك

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةدايق تحت نامغ ىف ةمامإلا تماق اهدعب

 ركفلا ،ءاملعلا نم هعم نمو ضفر .ةفالخلا ريس ةمألا ىف راسو'")(ه٤٣١ :ت)

 ةيضابإلا ،يربغألا حلاص نب ليعامسإو 0٦٢٢ ج .يناغألا باتك ،يناهفصألا جرف يبأ :عجار )١(

 ٩©}6©٥.١6 ص .م٢ ٣١٠/_ه٤٣٤١ 8 ط نامع ةنطلس فاقوالا ةرازو ،ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح نيب

 06١ ط ،نامغغ ةنطلس .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ‘ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن تافيلخ ضوعو

 .١ا!١ ص .م٢ ٢٠٠/_ه ٢٢

 ةبتكم "ماكحألاو نايدألا يملع يف ماظنلا رهوج ©يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون :عجار )٢(

 ٣٥٣. ص ٢. ج ©‘ت.د }‘ط.د .طقسم ةماقتسالا

 دحأ وهو (م١٥٧/ه٤٣١ :ت) هنمب يدزالا ىدنلج نب رفيج نبا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ۔ )٣(

 كولم سمش نب ةلوعم نب زع دبع نب رارحلا نب دوعسم نب ربكتسملا نب ىدنلجلا ينب

 نب نابيش لتق يذلا وهو "اهيف دزألا ميظعو نامغغ ريمأ ،مهف نب كلام دالوأ دعب نامغ

 ىلوتسا املف ،ةيمأ ينب مايأ يف ةلقتسملا ةعطاقملاب هبشأ نامُغ تناكو .يرفصلا زيزعلا دبع

 لتقو }لتقف ىدلنجلا هلتاقف ءاهعاضخإل شيج يف ةميزخ نب مزاخ حافسلا لسرأ سابعلا ونب

 نايعألا ةفحت .ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ىملاسلا :عجار .هباحصأ نم فالآ ةرشع وحن هعم



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٦

- 

 ؛حافسلا نم بره امدنع نامع ىلإ ىجراخلا نابيش هب ءاج يذلا يريفكتلا

 مدع نم نويناممملا هيف لخد اميف لخدي نأ امإ :نيرمأ نيب نوينامغتلا هريخف

 نأ ةغلاب ةراشإ اذه يفو .نامغ نع لحري نأ امإو ،فلاخم ملسم ريفكت

 قاقشلاو ةقرفلا بابسأ نم ببس وه يذلا يريفكتلا ركفلا نوضفري ةيضابإلا

 ).هذه انمايأ يف لصاح وه امك لتقلاو عازنلاو

 الو هلام اوبلس امف ،يغابلا لاتق هولتاق هيلع طرئشا ام لبقي مل امدنعو

 نأل ؛ةميزخ نب مزاخ حافسلا دئاقل هثاريم ميلست اوضفر لب \هدسجب اولثم

 لاتق لب دترم رفاك لاتق دنجلا نم هعم نمو نابيش اولتاقي مل هعم نمو مامإلا

 امهنيب برحلا ةرارش ليتف رمألا اذه ناكف "مهدنع منغت ال ةاغبلا لاومأو 9غاب

 '_" .ةيضابإلا نم فالآلا لتقمو هداهشتساو مامإلا ةايحب ىدوأ

 يسرافلا متسر نب نمحرلادبع مامإلا اهسسأ يتلا ،ةيمتسرلا ةلودلا تماق

 ةعيشلاو ةنسلاو ةيضابإلا :اهفقنك ىف شاعف رئازجلاب ترهيت يف _ھه٠٦ ماع

 يف ةئشانلا ةيومألا ةلودلا ىلع قانخلا اوقيضي ملف جراوخلاو ةلزتعملاو

 ىلع اهلاوز ةفاخم اهتيبثت ىلع اولمع لب ؛مهل ةديدشلا اهتوادع مغر سلدنألا

 دولل دسفي ال بهذملاو ركفلا فالتخا نأ ةغلاب ةراشإ اذه يفو ىراصنلا يديأ
 ٣)۔ .۔
 .'"ةضق

 5٦ ج "مالعألا باتك :يلكرزلاو إم٧٩٩١/ه٧١٤١ طقسم ةبتكم ٨٥ ص 0١ ج ،نامغ لهأ ةريسب -=

 ١٣٣. ص

 )١( ج ،نامغ لهأ ةريسب نايعألا ةفحت "يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون :عجار ١، ص ٩٤،

 ص ،س.م ،يربغاألاو ١٤١.

 )٢( ،س.م ،يملاسلا مامالا :عجار ٥٦٩٥ ،يربغالاو ١٤٩.

 ©نييمتسرلا ةمئألا رابخأ 0١٢٦ ص .ةلودلا ةساسو نيدلا ةسارح نيب ةيضابإلا ،يربغالا :عجار )٣٢(

 ، يمالسإلا برغلا راد ازاحب ميهاربإو ارصان دمحم :ت ،ه٣ :ق ريغصلا نبال

 .٦٢ص شم٦٨٩١/ه ٤٠٦



 ١٧ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مستلا
 ا99ق__ ز

 مامإلل ناكف ،يرجهلا عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف ةثيدحلا ةمامإلا تماق

 مل هدهع لالخف بناجلا اذه يف زراب رود (ه٦٢٦٢٦ :ت) ديمح نب كلملا دبع

 اوفلاخ نإو ،ركفو داقتعا نم هيلإ اوراص اميف ،ةئجرملاو ةيردقلل دحأ ضرعتي
 ىتح ءداقتعالاو ركفلا ةيرح مهل لعج لب ؛نييناممملا رثكأو مامإلا هيلع ام

 .مهددع دادزاو مهركف ىلإ ةوعدلا يف اوعسوتف ةيرحلا حتفو حماستلا مهرغ

 ةمالعلا هيلاو هل بتك اهنيحو ،نامغ نم ىرخأ قطانم ىلإ راحص زواجتو
 هباجأف مهرمأب هربخي (م٠١/ه٣ق نم يناثلا فصنلا :ت) ناليغ نب مشاه

 دنع ةيضابإلا عنم دقف ©ةاواسملاو ةلادعلا تلجت انهو ،مهعنم ةرورضب مامإلا

 حلاصم ىلع اصرح ةيردقلا اًّضيأ عنمو ،تائيسلاو تانسحلا يف مهفالتخا

 (١.ةفاك نيملسملا

 نيب فيلأتلاو نيرخآلا مارتحا نم جهنلا سفن ىلع ةمامإلا ترمتساو

 . ه٦٢٢٦ ماع ةمامإلاب عيوب ،رفيج نب انهملا مامإلا ةمامإ تماق نيعمجأ سانلا

 قرفي ال ،مهديعبو مهبيرق قلخلا نيب لدعلاو ©قحلا يف هتبالصب فرع يذلا

 يف ايعاس نيملسملا ةدحو ىلع اصيرح ناكو ،ةيرصنع الو ةيبهذم بابسأب

 نآرقلا قلخ ةلأسم يف ضوخلا عنمف ؛ناك فرط يأ نم اهرداوبو ةنتفلا رحد

 ةدحولا فص قشتو ،ةنتف عقت اهببسب تداكو ةيضابإلا ءاملع نيب تعقو يتلا

 ةاعد جرخ امدنعو .ءاملعلا ةملك ديحوتو اهيف ضوخلا عنمي انايب ردصأو

 تندو .ركفلا ةيرح لالغتسا ءاسو نييناممملا ريغت ةنتف تزربو ةيبهذملا

 باحصأ عنم ،نيرخآلا ةيرح يف لخدتلاو رعاشملا زازفتساو ةيبهذملا تارعنلا

 .مهيلع قيضي ال ىتح انايب مهقح يف ردصي ملو يلاولا قيرط نع ةنتفلا هذه
 '٨٢.هتسايسو مامإلا يف نظلا ءاسي ال ىتح ةيضابإلا ءاملع ىلع قيض ام لثم

 .فرصتب ٥٢}١ ص ،يربغالاو 0١٤٠ ص 0١ ج "نايعألا ةفحت يملاسلا نيدلا رون :عجار )١(

 ١٥٤ ١٥٦١. ص ،يربغألا ١0ه٠ ص 0١ ج ،س.م ،يملاسلا :عجار )٢(



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٨

 ت

 تلصو ،ه٧٣٢ ماع ةمامإلاب عيوب كلام نب تلصلا مامإلا ةمامإ تماق

 لاو هل ناكو اهلوح امو ىرطقس ةريزج ىلإ هدهع يف ةيناملا ةيروطاربمإلا

 مض ،يمالسإ يفاقث عونت دوجو جتنتسي هتقيثوو مامالا دهع لالخ نمو ،اهيلع

 تحت شيعلاب اوئنه نيذلا ،ىراصنلا نم اهب سأب ال ةيلقأو ينسلاو يضابإلا

 ته نيملسملا عم ةرشعلا اوؤاسأو دهعلا اوضقن امدنعو .مالسإلا ةلادعو لظ

 ةيمالسإلا ةلودلا نؤكت ةيادب لاحك هلاحف ؛ىرطقس يف هناوخإ ةرصن ىلإ مامإلا

 كلذ ناكف .ةلي هللا هلوسر عم دوهعلا دوهيلا ضقن امدنع ةرونملا ةنيدملا يف

 6».ةرونملا ةنيدملا نم مهدرطو مهئالجإ يف اببس

 اهل ةهباشملا لئاسرلاو ،انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا يف رظنلا انعمأ اذإو

 ةلاسر لثم ؛تاهرتلاو هبشلا دينفتو ‘تاباوجلاو درلا نف يف ةفلؤملا بتكلاو
 باتكو ،(ه٢٣٣١ :ت) شيفطأ ةمالعلا خيشلل «يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ»

 يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا خيشلل «ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا»

 درلاو ،ةنيصرلا ةيملعلا ةيجهنملا عباطب زاتمت اهنأ دجن ،اهريغو (ه٦٣٣١ :ت)

 يف يرحتلا ومس عم ،ةعنقملا ةجحلاو ليلدلاب بوحصملا يلقعلا نزتملا

 نع دعبلاو سفنلا طبض عم ،لادج الو هيف ةيرم ال امم هيلإ مكَتْخُي ام رايتخا

 ىف ديدشلا مهصرحو هعابتأو بهذملا رود يف ةزجوم ةطيسب ةحمل هذه

 ."اهفص ديحوتو اهلمش ملو ةمألا حلاصل يعسلا

000 

 )١( ج ،يملاسلا ،س.م :عجار  0١ص ،يربغالاو ١6ا٣٧ ص ١٥٩.

 اريسم نيأ ىلإ مالسإلا ةمأ ةلاسر :يليلخلا دمح نب دمحأ ،يتلاسر ىلإ عوجرلا ديزملل )٢(
 ظافحلا يف يناملا بعشلا ىلإ ةلاسرو ٠م٥١٠٢/ه٦٣٤١ ،ةريصب عقوم تاروشنم .اريصمو

 .م٥١٠٢/ه٦٣٤١ ،يرماضلا ةبتكم هتدحو ىلع



 ١٩ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مسقلا
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 فلؤملاب فيرعتلا

 ١ .ةيلاتلا بلاطملا ىلع لمتشيو
 :هبسنو همسا :لوألا بلطملا

 نب رمع نب دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق :همسا

 يسوفنلا ينرفيلا يرماعلا يخامشلا وافيس نب ىسوم نب ميهاربإ نب يحي
 .بيدأ بتاكو حلصم ركفم يرصملا يبرغملا يبرجلا

 دقو ،نآلا ايبيلب نايرلا ضرأ يف عقي لاع لبج خامش (يخامشلا) :هبسن -

 كانه ةخمامشلا راثآ تدجوو خيشلا سأر طقسم نرفي ةرايزب يلع هللا نم

 .مهدجاسمو مهراثآ لوح ةلوج يف ينذخأو ةةلصب هل تمي نمب تيقتلاو

 / ةف دوه ىلإ هبسن يهتنيو ،خامشلا ىمسي مهل دج ىلإ ةبسن :ليقو

 نيدلا ريخ :فرصتب هعجرم بلاطم نم هيلع لمتشا امو ثحبملا اذه ىف هتركذ ام لمجم )١(

 0١٦١ ص ‘هج ‘ت.د ‘ط.د توريب ©نييالملل ملعلا راد ،مجارت سوماق مالعألا ،يلكرزلا

 ءةرارقلا ڵثارتلا ةيعمج ،(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم ،يملعلا ثحبلا ةنجل

 ردبلا راونأ نم تاسبق ،ينابيشلا كرابم نب ناطلس .٢٢٧۔١٢٧ص ٤‘ ج .م٩٩٩١/ ه ٤٠

 بكوم يف باتكو ،ةيضابإلا ةفاحصلا دئار يخامشلا ديعس نب مساق باتكو 0١٥٨ ص ©رهازلا

 ةلجم لالخ نم اضر ديشر دمحم ديسلاو ةيضابإلا مالعأ نيب لصاوتلا نم تاحفص حالصإلا

 .م٥١٠٢/ه٦٣٤١ 0.١ ط ةريصب ،نامغغ ةركاذ ه٤٥٣١ ۔ ١٣١٥ يتنس نيب اهرودص ةرتف يف رانملا

 ةيبدأ ةينيد ةديرج ،ةبراغملاو ةقراشملا ساربن عىميهشلا ناطلس نب هللادبع نب ناطلس

 .م٦ .٥١/_ه٦٣٤١ ١. ط ،ىوزن ةعماج ،نامغغ ةركاذ ،ةيسايس



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٠

 س -

 هيقفلا ةمالعلل رشابملا دجلا وهو ،وافيس نب رماع هدج ىلإ ةبسن (يرماعلا)

 هسأر طقسم ىلإ ةبسن (ينرفيلا) /ه٢٩٧ :ت يخامشلا رماع نب يلع نب رماع

 لبجلا ةسوفن (يسوفنلا) /يبرغلا لبجلا ىرق ىدحإ نرفي هدادجأ نطومو

 ةدتمملا ايبيل نم يبرغلا لامشلا يف عقاولا ةيلبجلا ىرقلا لك مضي يذلا ريبكلا

 هئابآ نفدم ةبرج ةريزج ىلإ ةبسن (يبرجلا) /ةيلاحلا سنوت ةلود دودح ىلإ

 هذه لك برغملا (يبرغملا) /عمتجملل نيحلصم ملعلل نيرشان اهيف اوماقأ يتلا

 :اهونكس يتلا نكامألاب يضابإلا فرعلا يف صتخيو .اهيلإ بوسنملا قطانملا

 ءايبيلب ةسوفن لبجو ،رئازجلاب اهريغو بازيم يداوو غيرأ يداوو نالجراوك

 .يمالسإلا برغملا نادلب نم اهريغو ...سنوتب ةبرج ةريزجو

 هتأشنو هتدالو :يناثلا بلطملا

 :هتدالو

 مالعأ مجعم يفف ،اهخيراتو هتدالو ناكم نايب يف مجارتلا بتك تنيابت

 لزن ،يكرتلا دهعلا رخاوأ يف ةسوفن لبجب نرفي مهتبجنأ نم زربأ» :ةيضابإلا
 ىلإ لحر مث لبجلاب هسأر طقسم يف دلو هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ،«©رصمب

 مالعألا يفو .يكرتلا دهعلا رخاوأ هيلإ راشأ ام الإ اهل خيرات ركذي ملو رصم

 يبرغملا هفصوب ىفتكا امنإو اهناكمو ةدالولا خيرات ركذل قرطتي مل يلكرزلل
 .نرفي يف هتدالو نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ركذ رصمل سيلو ،يسوفنلا ينرفيلا

 يف ،ةرهاقلا رصمب موحرملا يدلاو ينبقعأ» هدي طخب هل ةزجوم ةمجرت يف

 نأ دعب ...ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو نيتئمو نيعبسو عبرأ ةنس لوألا عيبر رهش

 ۔ه٤٧٦١ ماع لوألا عيبر رهش يف هتدالو نوكت هيلعو ،«برغملا دالب نم مدق

 برغملا دالب نم هدلاو اهيلإ رجاه نأ دعب ةرهاقلا رصم يف ،إم٧٥٨١ ربمفون

 .يرهزألا ملعلا نم دوزتلل هسأر طقسم



 ٢١ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مستلا

 :هتأشن ۔

 ملعلا يف ةخسار ةرسأ يف يخامشلا خيشلا أشن دقف ؛ةأشنلا ثيح نم امأ

 خيشلا هدلاو ناك دقف حالصإلاو حالصلاو ميلعتلاو ملعتلا بحو ،بداألاو

 ةلود نع ليكو لصنق ةمهم ىلوت اكنحم ايسايسو ازراب اخيش ١٣٠١( :ت) ديعس

 يذلا ةبرجب ريبكلا عماجلا خيش (ه٤٣٢١ :ت) ناميلس هدجو رصم يف سنوت

 نع ابأو ضعب نم اهضعب ةيرذ اذكهو ،كانه نفدو ةمركملا ةكمب ةينملا هتفاو

 .هب مايقلاو حالصإلاو هبحو ملعلا اوثرو دج

 صبرت اهموي ؤبل يذ ىلع ىفخت الف عمتجملا عاضوأو ةئيبلا لاح امأو

 نتفلا عرزف ؛اهل داكف ،ةيمالسإلاو ةيبرعلا لودلا مظعمب يبرغلا رامعتسالا

 رخاوأ رصاعو ارصم يف هتايح مظعم خيشلا ىضقو ةيبهذملا تابزحتلاو

 ناك هلعلو ،ةبرج هئابآ نطومو هماحرأ ةرايزل رفاسو ،يكرتلا ينامثعلا دهعلا

 لصاوتلا بجاوب مايقلل ارظن ةرركتم تارايز «لبجلا نرفي» هدادجأ نطومل

 .دادجألا نطو نع اعافدو

 هخويش :تلاثلا بلطملا

 جرختسنو ،اهبناوج ضعب للحنو انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا يف نعمتن امدنع

 ىرخألا هتافلؤمو ،مهركذ دراولا نيحلصملا خياشملاو ءاملعلا ءامسأ اهنم

 عم ةديدع تاقالعب طبترا يخامشلا خيشلا نأ ظحالن ،ةددعتملا هتالسارمو

 رثأو مهب رثأت هنأ كش الو .مهريغو ةيضابإلا نم هرصع ءاملعو نايعأو لضافأ

 تالسارم هل تناكو مهبراجت نم دافتساو مهملع نم سبتقاو مهيلع

 مهنم ركذأو ،مهنم دافتسا امنإو مهيلع ذملتت هنأب مزجن الو ةيملع تارواحمو

 :زاجيإلا ليبس ىلع

 .(ه١٢٣١ :ت) ىتريمدنتلا ىسيع نب ورمع رصمب سوماجلا ةلاكو رظان -



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٢
- 

 ةعبطملا بحاص (ه٢٢٣١ دعب ت) ينورابلا فسوي نب دمحم خيشلا .

 .ةرهاقلاب ةينورابلا

 .(ه٣٢٣١ :ت) هدبع دمحم حلصملا خيشلا 7

 ه٠٣٣١ :ت) يضرافلا يرمعلا ليعامسإ نب ىفطصم هقيفرو هبحاص _-

 .(ابيرقت

 .(ه٢٣٣١ :ت) يبيللا يسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللادبع خيشلا هدلاو قيفر -

 .(ه٢٣٣١ :ت) شيفطأ فسوي نب دمحما ةمئألا بطق ةمالعلا ۔

 .(ه٢٣٣١ :ت) ىملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون ةمالعلا ۔

 .(ه٩٣٣١ :ت) ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم وبأ ريبكلا رعاشلا -

 ١٣٥٤(. :ت) اضر ديشر دمحم ديسلا ةمالعلا _

 . (_ھ٣١د٤٥ :ت) يومحلا دمحأ نب نسحلا نب لمحم بيدألا رعاشلا 7

 .(ه٩٥٣١ :ت) ينورابلا هللادبع نب اشاب ناميلس دهاجملا خيشلا -

 .(ه٦٨٣١ :ت) ينورابلا ناميلس عيبرلا وبأ بيدألا خيشلا -

 :هقالخأو هتافص :عبارلا بلطملا

 ،هيلع عالطالا يل هللا رسيو ،فْلأ ام ليلحتو بتك ام يتءارق لالخ نم

 وذ ماَمُه خيش ؛ٍةَريَح تافصو ةديمح قالخأب زاتمي يخامشلا خيشلا نأ دجأ

 هتالسارم لالخ نم اذه ظحالنو ،هيكزأ الو ىلاعت هلل هصالخإب ةيلاع ةمه

 مجهت نم ىلع هراكنإب ،اهضايح نع دوذلاو هتديقعب ديدشلا هكسمت .هتاباتكو

 مامتهالا ةيحالصإلا هراكفأب سائلل ريخلا بح ٨ةنيب الو ملع نود اهيلع

 هنطو لضفب فرتعي ‘دج نع ابأ هثرو دقف هنع ابيرغ سيل اذهو ملعتلاو ملعلاب



 ٢٢ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوألا مسقلا
_ 

 يف اعفدنم ةريغلا ديدش . هلصاوتو هتلصب هدادجأ نطومو هسأر طقسمو ملا

 ذفلا هلماعتو ةيلاعلا هقالخأب ،مزعو ةوقب عدبلاو تافارخلاو ليطابألا حافك

 .ةقثلا ردصمو لثملا برضم حبصأ ىتح ؛همارتحاو هنارقأ ةقث بسك

 :ةيملعلا هراثآو هتافلؤم :سماخلا بلطملا

 اهنأ ظحالن كراثآ نم هكرتو يخامشلا خيشلا هبتك ام ىلإ رظنن امدنع

 نيب ىتلا ةلاسرلا نم عضاوم ةدع ىف ىلجتي اذهو ةرهاظ ةيبدأ ةغبصب غبطصت

 لثم ةيغالبلا بيلاسألا مادختساو ،ةلاسرلل يبدألا لالهتسالا لثم ؛انيديأ

 ظافلألاو ةلاحإلاو سابتقالاو هيبشتلا غيص ضعبو ،ءادنلاو بجعتلاو لاؤسلا

 .ةلهسلا

 نم وهو ةلاحضلاو قمعتلا نيب ةيطسرولاب زاتمت ةيملع ةدام هتاباتك عمجت

 فورظلاو ،اهيف شاع يتلا ةئيبلل ارظن ةيضابإلا دنع ركفلا يف بتك نم لئاوأ

 ةوقب زاتمت .تاظحالمو براجت نم همايأ هتوح امو اهب رم ىتلا ةيسايسلا

 . هيلع دمتعي ام يف يرحتلاو © ءاملعلا مالك نم هسبتقي ام طبضو ليلدلا

 :هراثآ ةلمج نمف

 يف هنم غرف ،هنف يف عيدب باتك :(طم) ةلفغلا لهأ ىلع ةجحلا درس ١

 تافآلا يف :لوألا ؛نيباب يف هعضوو & هفيلآت لوأ هلعلو _ه٣١ ٠٦١ ةنس لوألا عيبر

 درس يف :يناثلاو ،©تاعاطلا لعف نع ممهلا روتفو مئازعلا نهو تبجوأ يتلا

 يف باتك :(طم) نيدلا لامك نامثعل ةمكحلا سأر حرش يف ةمكحلا ٢

 .ظعاوملا

 نم ذخؤي نيأزج يف :(طم) بتاكلا هيلإ جاتحي ام يف بلاطلا ةيغب - ٣

 . يوغل ىبدأ هعوضوم نأ هناونع



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٤

_ 

 .انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا يف خيشلا هيلإ راشأ دقو ،ةيقتلا دشارم ٤

 ةلاسرلا يف خيشلا هيلإ راشأ دقو ،نيفلاخملا ىلع درلا يف نيتملا لوقلا ٥

 .انيديأ نيب يتلا

 ةلاسرلا يهو ،موُمَط يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ٦

 .انيديأ نيب يتلا

 مالعأ مجعم يف ركذ ام لالخ نم ةباحصلاو ةيلوتلاو ةءاربلا ةلأسم ۔ ٧

 .(ةبراغملا مسق) ةيضابإلا

 تارم ثالث ردصت ةيملع ةيركف ةلجم ،ةبراغملاو ةقراشملا ساربن ۔- ٨

 .ليعامسإ نب ىفطصم ديسلا هنيرق عم يخامشلا خيشلا اهأشنأ ،ايرهش

 ملعلل ةمدخ اهجارخإب ماقو يخامشلا خيشلا اهب ىنتعا يتلا بتكلا نم ۔

 :بهذملا ثارتلو

 دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع خيشلل ميقتسمل ا ط ارصل اةلاسر۔٩

 . (_ھ٣١ ٤٢ :ت) يرذنملا

 حيحصتب يرصبلا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا نتم ۔ ١٠

 .ىملاسلا نيدلا رون ةمالعلا

 قيلعتب ،ةمئألا بطقل ،يرئازج اي يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ ةلاسر ١-

 .ىملاسلا نيدلا رون

 قاحسإ يبأ يضابإلا مامإلل داقنلا فيسلا ناويد ىلع ظيرقت هل ٢

 .(ھه٥ق) يمرضحلا

 يف اهنم افرط ركذ .ادعبتسم سيل اذهو هرصع لهأ عم تالسارم هل ٣

 .انيديأ نيب يتلا ةلاسرلا



 ٢٥ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مستلا
 ق ___ لز

 اناك تاشقانمو تارضاحم ليعامسإ ىفطصم هيخأو هبحاص عم هل ٨٤

 .تاعمتجملاو يداونلا ىف اهب ناموقي

 هتافو :سداسلا بلطملا

 ءاطعلاو داهجلاو طاشنلاو دجلاب ةلفاح ةايح يخامشلا خيشلا شاع

 هنثت مل دجلا دعاس نع ارمشم ريخلا نيدايم يف اسفانم ،يلمعلاو يملعلا

 انئاملع نم هريغ لاحكو ،رصمب هي يفوت ؤبلطلا ةقشم الو قيرطلا تابقع
 ةباتك نإ ذإ بيرغب سيل اذهو هتافو خيرات يف لاوقألا تفلتخا انخياشمو

 مضه اهنم ؛ةدع بابسأل انفالسأ هب متها املق قيثوتلاب مامتهالاو مجارتلا

 خيراتلا ةباتكب مامتهالا مدع ،ىلاعت هلل اهبرقو اهصالخإ ةيكزتو سفنلا
 ةفرعم نم ريثكلا انيلع توف ،انحلاص يف سيل لماع هتقيقح يف وهو مجارتلاو

 ،م٢٢٩١!/ه٠٤٣١ ليعامسإ نب ىفطصم هقيفر ةافو لبق :ليقف .انتاملعو انخيرات

 مالعأ مجعم كلذ ىلع هعباتو .م١٦١٩١/ه٤٣ مالعألا يف يلكرزلا بهذو

 ينابيشلا ناطلس ثحابلا ذاتسألا دنع حيحصلا وهو ‘برغملا مسق /ةيضابإلا

 نم (ه٦٦٣١ :ت) يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلا اهثعب هلوق ديؤت ةلاسرل

 .اهيف مهيزعي رصمب يخامشلا خيشلا براقأ ىلإ رابجنز
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 م.
 ح ۔ ۔۔ب ا ۔۔۔۔۔۔ہم۔۔.۔.۔۔هيمطتن ةدس س ۔ ۔۔ ۔۔ ه.

  

 امهنيب طيسولاو ،هيلإ لسرملاب فيرعتلا

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلع لمشتيو

 :هيلإ لسرملاب فيرعتلا :لوألا بلطملا

 موُمَط نب ملاس نب دمحم رونلا وبأ نيدلا سمش ةمالعلا خيشلا وه

 لالخ نم (م٨١٩١/ه٦٣٣١ :ت) يرهزألا يكلاملا يصاربشلا يفونملا يرصملا

 يرشبلا جارف يبأ نب ميلس رهزألا خيشل ذيملت هنأ نيبتي يدي نيب يتلا ةلاسرلا
 باطخ نب دمحأ نب دمحم نب دومحم خيشلل نيرق وهو ،(ه٥٣٣١ :ت)

 .رصمب ةيكلاملا ءاهقف نم مهلكو (ه٥٣٣١ :ت) يكبسلا

 رصن نب دمحأ نب فسوي نيدلا لامج نساحملا وبأ خيشلا هذيمالت نم

 يسردإلا ناوضر نب دمحأ نب دمحم نب سابع ديسلاو (ه٥٦٣١ :ت) يوجلا

 .(ه٦٤٣١ :ت) يندملا

 نم وينوي / ه ١٤٣٦ ماع نم نابعش رهش رخاوأ يف ارصم ىلإ رفسلاب تمق

 .فيرعتلا هب متي ام ةيقب لمكتسأ ىتح .م ٢٠١٥ ماع

 لك نع ثحبلا مايأ ةرشع تقرغتسا يتلا يترايز ةدم ادهاج تلواح دقو

 ةميدقلا رهزألا ةعماج ةبتكم :لالخ نم ،موُمَط خيشلا ةمجرتب قلعتي ام

 لاؤسو تالباقملا ءارجإو ةيرصانلا يح يف ةثيدحلا رهزألا ةعماج ةبتكمو

 .ةقيرعلا تاسسؤملا هذهل نوبستني نمم نيصتخملا خياشملاو ةذتاسألا



 ٢٧ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مسقلا
__ 

 فيرشلا رهزألا يف سردو جرخت نم لك نأ ،هيلإ تلصوت ام لصاحو

 عبرت ام هنأ الإ ؤتفيرشلا رهزألل ةبسن يرهزأ هل ليق كلذلو ؛يرهزأ ىعدي

 بتك نم ىلع فقأ ملو ركذت ةمجرت هل نكت ملو ،رهزألا ةخيشم ةجرد ىلع
 ةرتف لالخ ‘بصنملا اذه ىلوت نم ةمئاق ىلع همسا جردأ نمم سيلو ‘هنع

 سراهف ىلع خيشلل تافلؤم ىلع فقأ مل يننأ امك ,هتامم دعب الو هتايح

 .كانه تابتكملا

 ليعامسإ ىفطصم خيشلاو © ىخامشلا مساق خيشلا باطخ نأ هارأ يذلاو

 باب نمو ،يرشبلا ميلس هخيش هب هبقل ام ىلإ ادانتسا ةمالعلاب موُمط خيشلل

 .ةملكلا فطلو باوجلا نيلو باطخلا نسح

 امهنيب طيسولاب فيرعتلا :يناتلا بلطملا
 }الصأ يومحلا يضرافلا يرمغتلا يربص ليعامسإ نب ىفطصم ديسلا

 يربص اشاب ليعامسإ :هيجولا ديسلا نبا .ابهذم يضابإلا ،ادلوم يرصملا

 يخامشلا ديعس نب مساق خيشلا بحاص ،يفاحص بيدأ ىفطصمو ،يجبوطلا
 يف نميألا هدضع ناكو ،هببسب يضابإلا بهذملا لخدو ،اديدش ارثأث هب رثأتو
 نيب «ةبراغملاو ةقراشملا ساربن» ةلجم رادصإ يف هعم كرتشاف .ةيملعلا هتضهن
 مل نإ» ةلاسر لثم ©بتكلا ضعب ةعابط يف هدعاسو .ه٤٢٣١ ١٣٢٢ يتنس
 روهظلا ةلاسر» هباتكل مدقو .ه٨٢١ ةنس «يرئازج اي يبقع اي ةيضابإلا فرعت

 .ه٧٢٣١ ةنس «موتحملا

 ىلوألا ةيدهلا» باتك :ةلقتسملا ليعامسإ نب ىفطصم ديسلا راثآ نمو

 ةنس ةرهاقلاب ردص ةحفص ٦٢٠٠ ىف «ءاودلاو ءادلا ىف ءارمألاو كولملل ةيمالسإلا

 داوس يف ةرشتنملا تافآلاو ،مويلا نيملسملاب لح يذلا ءادلا يف جلاع ه١

 «داقنلا فيسلا» ناويدل ظيرقت اضيأ هلو .هعابتا مزلي يذلا ءاودلا حرشو ،ةمألا



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٨
 خ

 ٥هرصع لهأ عم ةددعتم تالسارمو ©ه٤٢٦٣١ ةنس ىمرضحلا قاحسإ ىبأ مامإلل

 .اهريغو «ىمالسإلا دسألا» ةديرجك فحصلا ىف تالاقمو

 يتلا ةيخامشلا ديعس نب مساق تنب ةلال ةديسلاب ىفطصم خيشلا نرتقا

 . م ١٩٧ ٠/_ه٠٩٣١ ةنس لبق تيفوت طقف ةدحاو اتنب اهنم بقعو 8هدعب تيفوت

 مل (ةدوف وبأ برع) ءارحص يف ةلقتسم ةبزعو رصمب ةعساو كالمأ هل تناكو

 ةنس يخامشلا خيشلا هقيفر ةافو نمز ىلإ ايح ناكو ،اديدحت هتافو خيرات فرعأ

 ٣٣٤ ه_/١٩١٦م"'.
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 ةلاسرلاب فيرعتلا

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلع لمتشيو

 اهفلؤم ىلإ اهتبسنو ةلاسرلا ناوتع :لوألا بلطملا

 ءاملعلا مجارتو بهذملا خيرات بتك يف ثحبلاو رظنلا لالخ نم

 :يهو اهناونعو ةلاسرلا ةبسن فلاخي ام دجأ مل ،ةلاسرلا خسنو مجاعملاو

 ديعس نب مساق خيشلل «موُمَع يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا»

 هبتكو هتافلؤم عم ةيمستلا بولسأ هباشتل اهبتاك نم اهمسا نأو ،يخامشلا

 .ىرخألا

 :اهفيلأت ببس :يناتلا بلطملا

 ةيدهلا» باتك يجبوطلا اشاب يربص ليعامسإ ىفطصم ديسلا بتك
 الإ موممَط ةمالعلا نم ناك امف ،مهنع عفادو ةيضابإلل هباستنا ركذو ،«ةيمالسإلا

 لقنو ©بهذملا اذهل هباستنا ليعامسإ ديسلا ىلع ركنيو نجهتسي اباتك بتك نأ

 حرص مث ؛ةيضابإلا نع هفقاوم يف دضعلاو هسوماق يف يدابآزوريفلا هلاق ام
 ىفطصم دلاول اذه هباتك لسرأ .مهتديقع نع توكسلا الو مهعابتا زاوج مدعب

 هاجت اشاب ليعامسإ هذختي نأ بجي ام ىلإ ةراشإ كلذ يفو ،ليعامسإ ديسلا

 .هدلو



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٠

 ىلع هعلطيل ‘ىفطصم هدلو يدي نيب بوتكملا ليعامسإ ديسلا عضو
 موُمَط ىلعو "ةماع رهزألا ءاملع ىلع دري نأ هيلإ بلطف موُمَط ةمالعلا هبتك ام

 هلسرأف ،بهذملا اذه ةيهامو ،ةيضابإلا ىلإ هباستنا ىنعم هدر يف نيبيو ‘ةصاخ

 درلا وه ىلوتيل يخامشلا ديعس نب مساق هيخأو هبحاص ىلإ هرودب ىفطصم

 .قحلا نايبو درلا يف هتنكمو هعالطا ةعس نم هللع امل مهيلع

 ،ةجحلاو ةلدألاب امعدم ايفاو ايفاك ادر ناكو كمايأ ةرشع يف درلا بتك

 ميمذلا بصعتلا باعو ةي دمحم ةمأ نيب فالتخالا ةقيقح نايبب اهأدب

 ةعبرألا بهاذملا نم ءاملعلا لاوقأب ادهشتسم .ةمئألل ىمعألا ديلقتلاو

 يف هدر ةلمج صخلو ،همدق خوسرو يضابإلا بهذملا ةلاصأ انيبم اصوصخ

 .ةباحصلا رثكأو ههجو هللا مرك يلع مامإلا ريفكت ١

 .نمؤم ريغ دحوم ةريبكلا بكترم نأ ىوعد ١٢

 يوارفدلا هلزنمب ه٧٢٣١ ةدعقلا يذ ٢٢ يف ةلاسرلا ريرحت نم يخامشلا غرف

 ةيديهمت ةملك نيودت ىلإ ليعامسإ نب ىفطصم هقبس هريرحت ءانثأو ،ةبيلصلاب
 مث ،ملعلا يف هتبترمو موُمَط ةمالعلا لضفب افارتعا تنمضت ةلاسرلا اهب ردص

 .'١دحاو عومجم يف لكلا عبط ،ةيضابإلا ىلع ةمجهلا يف هعرستل اراكنتسا

 :ةلاسرلا يف فلؤملا جهنم :تلاثلا بلطملا

 ءاعيدب ايبدأ اجهنم موتحملا روهظلا هتلاسر يف يخامشلا خيشلا عبتا

 املاط هريغ دنع امب ذخألا تمس اهيف رهظي اهصوصن بلغأ يف ةعتمم ةقيرطو
 :ناجهنم هل نأ هركذ نكمي ام زربأ نمو ‘©باوصلا قرافي ملو قحلا قفاو

 :يتأي امك اناكو يلالدتساو ،يفيلأت

 )١) ص ةيضابإلا ةفاحصلا دئار يخامشلا ديعس نب مساق ،ينابيشلا :فرصتب ٥٩٠.

  



 ٢١ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مستلا

 :يخامشلا دنع يفيلأتلا جهنملا

 هدر أدب ڵ©باوجلا يف باطخلا ةيادبو لالهتسالا نسح ىلع ةقئافلا ةردقلا

 نيبوسنملا ةيضابإلا رشاعم نحن ۔ اَنتَباصع امأ» :ةعئارلا ةغيلبلا تاملكلا هذهب

 دنع انسفنأ اهب كلمن ام هتيشخ نم انيلع مسق دق هللا نإف - ضابإ نب هللادبعل

 نم ايندلاو نيدلا رومأ نم اثيش رشابن الف ؤآبضغلاو ةوهشلاو ةبهرلاو ةبغرلا

 الو دعولاب ءافولاو لوقلا يف قدصلاب نيظفحتم ‘ثحب الو نيبت الو ملع ريغ

 ضغبن الو ةمذ رِفْخَت الو ءانتمصاخم يف رجفن الو اننمتئا نم نوخن

 .«نيملسملا

 يعاري إميلس جهنم بسح اهتاباوجو ةلاسرلا تاعوضوم خيشلا بتري -
 رظنلا ةهجو حيضوت عم اهنيب اميف اهتقالعو تاعوضوملا نيب ةبسانملا اهيف
 .لالدتسالا ضرعو

 .اهباحصأ ىلإ اهتبسنو اهعونتو اهدرس يف عسوتلاو لاوقألا رصح

 قافتاو رايتخالا ةقد عم اهتشقانمو ةباجإلاو نيهاربلاو ججحلا ركذ 2

 .ليلدلا

 .ليلدلاب ةجحلا مايقو ديكأتلا ةدايزل لاوقألاو لئاسملا ضعب راركت ۔

 كلذل عاطتسا ام ةت هلوسر ةنسو هللا باتك نم هل رسيت امب لدتسي -

 .رابخألا راثآلا نم امهل برقأ وه امل لدع الإو اليبس

 الو هعم مصخلا اهيف فلتخي ال يتلا نيفلاخملا بتك نم ليلدلا ذخأي ۔

 بتك نم ربخلا ةحص ىلع ليلدلا مكيلع ميقأ نأ لبقو» هراكنإ عيطتسي

 . «مهتافلؤمو مكخياشم



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٢

__ 

 نم ريثكب هذخأ يف كلذ رهظيو ليدعتلاو حرجلا ملعب مامتهالا مدع -

 امو ثيدحلا بتك يف رظنلا نود ،خيراتلاو ريسلا بتك يف ةدراولا ثيداحألا

 .ءاملعلا اهيف لاق

 .اهظفلب اهدرس مدعو ىنعملاب تاياورلا ضعب ركذ

 خياشملاو ءاملعلاو ، نيعباتلاو ةبحاصلا نم فلسلا لاوقأب مامتهالا _

 خيشلا هرصع يف ةيضابإلا مالعأ نم ةعبرأ ةلزنمب داشأ ماتخلا يفف نيرصاعملا

 يدنكلا رصان نب ديعس خيشلاو (ه٢٣٣١ :ت) يملاسلا ديمح نب هللادبع
 خيشلاو (ه٢٣٣١ :ت) شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلاو (ه٥٥٣١ :ت)

 .(ه٢٣٣١ :ت) ىنورابلا ىيحي نب هللا ذبع

 :صتلا قيقحت يف ةدمتعملا ةخستلا فصو :عبارلا بلطملا

 تسسأت يتلا ىوزنب نييفيسلا ةبتكم نم ةلاسرلا هذه نم ةخسن تملتسا

 اهنأ اهبسحأ تنكو ،‘}هه٧٢٣١ ةدعقلا وذ ٢٤ خيراتب تخسن ‘ه٠٠٣١ ماع

 لالخ نم يل نيبت نكلو كمالا طوطخملا نم تلقن وأ بتاكلا طخب ةطوطخم

 ،عوبطملا نم تلقن اهنأ رصمب تعبط يتلا ةخسنلا عم اهخسن خيرات يف رظنلا

 اهب تسنأتسا امنإو اهيلع دمتعأ مل هيلعو ،ةيلوأ وأ ةلقتسم ةخسن تسيلو

 يف اهتعابط دعب نيرحبلاب تعبط ةخسن ىلإ ةفاضإلاب ارخآ ردصمك اهتفضأو
 .اهنيب اقراف ظحالأ ملو ارصم

 ريغصلا مجحلا نم ةحفص نينامث يف تردص رصمب تردص يتلا ةخسنلا

 لقن دقو ه٧٢٣١ ةنس نع اديعب ودبي الو عبطلا خيرات نود (مس )١٨× ١٣

 ناطلسلا ةعماج ةيناملا تاساردلا زكرم ،يضاملاو رضاحلا نيب نامُغ يف فقولا :عجار )١)

 سرباق 67 ٠١٠ ٢م “ ص ٩٣.

  

 



 ٢٣٢ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوالا مسقلا

 ق _ ز

 تبتك ةطوطخملا ةخسنو ،'”«ديحوتلا حاضيإ» يف يثيغلا خيشلا اهنم تافطتقم

 نب ميلس نب دمحم ديب (مس )٢٠× ١٤ ريغصلا مجحلا نم ةحفص نيتس يف

 ه٨٢٣١ ةنس ىلوألا عيبر ٢٣ موي ،يناممتلا يتاهلقلا يولهبلا يطونشلا ديعس

 نب ديبع نب دمح دجمألا خيشلل اهخسن طوطخملا يف دوجوم وه ام بسح

 .(م١٧٩١/ه٠٩٣١ :ت) يلئامسلا يميلسلا ملسم

 :ةلاسرلا فلؤم اهدمتعا يتلا عجارملاو رداصملا :سماخلا بلطملا

 ضعب يف ديدسلا لوقلا يفنحلا يكملا ميظعلا دبع دمحم خيشلا ١

 .ديلقتلاو داهتجالا لئاسم

 ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا ،(ه١١٩ :ت) يطويسلا نيدلا لالج ٢

 .ضرف داهتجالا نأ لهجو

 حلاصم يف ماكحألا دعاوق 0 (_ه٠٦٦ :ت) مالسلا دبع نب نيدلا زع ۔ ٢

 .مانألا

 .ديرفلا دقعلا .(ه٨٢٣ :ت) هبر دبع نب دمحم _ ٤

 .ءايكذألا باتك "يزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ٥

 ةيادبلا باتك ،(ه٤٧٧ :ت) يشرقلا ليعامسإ ريثك نبا ءادفلا وبأ ٦

 .ةياهنلاو

 صيخلتلا (ه٦٥٤ :ت) يسلدنألا مزح نبا دمحأ نب يلع دمحم وبأ - ٧

 .صيلختلا هوجول

 مظان بيدأو ،هيقف ضاق (م٥٥٩١/ه٤٧٣١ :ت) يثراحلا يثيغلا ميلس نب دشار نب ديعس (١)

 :عجار . ةيمظن ةلئسأو ةيرعش تاسيمخت هل ©يرجمهلا رشع عبارلا نرقلا يف شاع .رعشلل

 ٨٨. ص ٢ ج ©ءاهقفلا مجعم يدعسلا



٢٤ 
-- ___ 

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 . طوسبملا (_ه٠٩٤ :ت) ىسخرسلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ ۔-٨

 .كلام ثيدح

 باتك (_ه٠٧٦ ہ :ت) ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ©ىنيجرذدلا _ ٠

 .برغملاب خئاشملا تاقبط

 : تحبلا يق ةدراولا زومرلا

    

 رشنلا وأ خسنلا خيرات نود

 ةعبط ن ود

  



 يت اتلا مسقلا

 ةلاسرلا صنت قيقحت

٢٥





 ٣٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 ] ٠ ٠ 5 .م . [

 ليعامسإ ىمطصم خيشلا ةمدقم

 .... خ ى ر دمد۔ :دلا ةعلتسلااا۔اح۔ اهت تتم خ و ل .:: ما ٠. ياص .را لاا ...... ٠

 -. ٠.٠

 :دبهمت ةملك
-. 

 :'٨هوُمَط ةمالعلا ىلإ

 .ةلاسرلا هذه رهاوج هب تستكا يذلا نايبلا لامج ءالتجا ىف ءدبلا لبق

 يضر افلا يرمعل ١ ليع امسإ نب ىفطصم : ليئضل ا فعضتسملا هللا دبع نم

 يذ ٦٢٠ كرابملا ةعمجلا موي يف ةلزعلا ماقم يف ،'"ادلوم يرصملا يومحلا

 .ه٧٢٣١ ةنس ةدعقلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لصفب هبر كنع نم اناتأ يذلا دمحأ ةمأل ١ لوسر ىلع كرابو هللا ىلصو

 .اميلست ملسو باجنألا هبحصو باطقألا هلآ ىلعو باطخلا

(١( 

(٢) 

 يصابرشلا يفونملا يرصملا موُمَع نب ملاس نب دمحم رونلا وبأ نيدلا سمش ةمالعلا

 .ه٦٣٣١ :ت 6يرمهزالا يكلاملا

 م٣٠٩١/ه١٢٣١ لبق ايح ناك (م٠٢٦/ها٤١ :ق) لضاف يضابإلا يرصملا ليعامسإ نب ىفطصم

 يخامشلا ديعس نب مساق خيشلا دي ىلع ةيضابإلا بهذم ىلإ لوحت .ةيضابإلا ريغ ءاملع نم
 «ةيمالسإلا ةيدهلا» :ناونعب باتك فلأو ،ةقراشملا ساربن ةلجم اعم ارشن (م١٦١٩١/ه٤٣٣١ :ت)

 ىلإ لخدم ةيضابإلا مالعأ مجعم ،يملعلا ثحبلا ةنجل :عجار .ه١٢٣١ ةنس رصمب ةعبط

 يمالسإلا برغملا مالعأ نم ملع فلأ نم رثكأل مجارت لالخ نم يضابإلا ركفلاو خيراتلا

 0١ ط ،ةيادرغ ۔ ةرارقلا ‘ثارتلا ةيعمج رضاحلا رصعلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا ذنم

 0١ ط .ةلاسرلا ةسسؤم ©نيفلؤملا مجعم ،ةلاحك اضر رمعو 0٨٩٧ ص ٤ ج م٩٩٩١/ه ٦٠

 ٨٥٨. ص .ج .م٣٩٩١/ه ٦٤٤



 -.. مومط يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٢٨

 ؛ميقتسم طارص ىلإو قحلا ىلإ اناده يذلا نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةمول ىشخن ال ،نيزئافلا نم قدصلا اذه جاهنم يف ةمعنلا هذهب انحبصأف

 .نيبتاعلا بتعو نيمئاللا

 كخيش كامس امك ةمالعلاب كيمسن نأ ،خيشلا ةرضح اي قدصلا نمو

 ةمئأ ىواتف) باتك اهب حشوملا كاوتف ةحصب هرارقإ يف 5'"يرشبلا ميلس

 '""يكبسلا باطخ خيشلا لماعلا هبحاصل (نيعدتبملا ناسل عطقب نيملسملا

 يف كتناكمب سانلا ىردأ وهف ورغ الو نيلماعلا نم ناك ذإ هئَع هللأ اًقَع _

 لوقعملا لهأ بتارم نيب '"'اهتشَد يف تعّبرت يتلا ةيماسلا كتبترمبو "ملعلا

 نايب قايس نم ،فارتعالا اذه ةيقحب كلذ دعب نحن اندهش دقو .لوقنملاو

 كعاري فقو دق امضخ ارحب كانيفلأ ذإ ،روربملا لاقملا كلذ يف كتيمالع

 امم قئاقحلا ئلآل نم هيف حدقنا ام هعاق نم جرختست ،نميألا هئثطاش ىلع كنم

 نسحلا ءانثلا كلف ،نيحباسلا حبسم هغلبي ملو ،نيصئاغلا ةصايغ هنع ترصق

 يذلا نسحلا لكشلا كلذ ىلع تانيبلا كلت دقع كقيسنت ىلع ،ةمالعلا اهيأ

 خيش :(م٧١٩١ ۔٢٣٨١) (ه٥٣٢١ ۔٨٤٢١) يرشبلا جارف يبأ نب ميلس نب جارف يبأ نب ميلس )١(

 ملعتو رصمب تيخ ربش لامعأ نم رشب ةلحم يف دلو ،ةيكلاملا ءاهقف نم ،رهزألا عماجلا
 ىلع ةيشاح بادآلا ةلاسر حرشب بالطلا ةفحت ةيشاح :تافلؤملا نم هل ،رهزالاب ملعو

 .نييالملل ملعلا راد ،مالعألا :يلكرزلا نيدلا ريخ :عجار .ديحوتلا يف شيلع خيشلا ةلاسر

 .١٨٧ص 8١ ج ،نيفلؤملا مجعم }ةلاحكو 0١١٦ ص ٣. ج ‘ت.د . ط.د

 )٢( دمحم وبأ يكبسلا باطخ نب دمحأ نب دمحم نب دومحم )٧٤!١۔ ١٣٥٢/ ١٨٥٧ _ ١٩٣٣م(

 .«رئاصبلاو راصبألا ةفحت»و «قحلا نيد ىلإ قلخلا داشرإ» :اهنم بتك هل "يرهزأ ،يكلام هيقف
 ج 6س .م :يلكرزلا :عجار ٧. ص  6١١٦٨ج ،س .م :ةلاحكو  0٣ص ٨٢٧.

 يسرك :مكحلا تسدو ،اهبصنَ ةرازولا ثشةو ،سلجملا رذص (توشذ عمج) ثسذلا )٣(

 ،ةحقنم ةعبط ،ةيلودلا قورشلا ةبتكم زيجولا مجعملا ،ةيبرعلا ةغللا عمجم :عجار .ةسائرلا

 ٢٤٤. ص .م٦١٠٢٦!ه ٤٢

 



 ٢٩ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
. __ 

 تتبثأو ©ىنسحلا كلامعأ "يلويه ةنجو يف ،هل نيعباطلا لوأ نوكت نأ وجرن

 .ميركلا هئاهب ةلحب مهتيناسنإ نييزت ىلع ةماعلاو ةصاخلا ثح يف مادقم

 نم رطاقت لضف تاظفلب انرغث ترجف ةعزن قدصو ،مكل هانلق قح اذه

 امب حرفت نأ ةريخلا كلف .ألملا سوؤر ىلع ضغلا مجلا مكنافرع ليبسلس

 اركشو هلل اديمحت الإ دعي ال زارطلا اذه ىلع بلقلا حرفو ؛تلعف امم تيتأ

 .هلضف ىلع

 بلط نمو ‘نوبسحي امم اريخ ينلعجاو املع يندز يبر :لوقت نأ امأو

 لمح يذلا دعب هيلع لمحي امم هنطاب ردكتي نأ هب ردجي ال ملعلا يف ديزملا

 ةوبك داوج لكلف» نيتلاحلا بقاعتل الحم نوكت نأ نم ةقيلخ ولخت املقو .هيلإ

 لضفألا نع وهسلا يف رايخألا نيفطصملا ىتح ،«ةوهسو ةلز ملاع لكلو

 الب مهيلع لزنت ةذخاؤملا نأ مهنيبو مهب - نيدتقملا رشعم ۔ اننيب قرفلا نكلو

 امأو ،مركلاو ماركإلا ةمعنل هلضف نم امامتإو مهبر نم ابدأ لهم الو ةرتف

 وج ىلع حسمنا ام ةبسن توافتب ةتوافتم رامضملا اذه يف مهتاجردف مهريغ

 اهيأ كب ينأكو .صالخإلاو قدصلا ءانس نم اهيف ءاضأو ،ءافص نم رئامضلا

 امب نيرشبم ،نيرذنمو نيرشبم كيلإ هللا انثعب ذإ لبقو ،هللا بحأ نمم ،ةمالعلا
 يتلا كاوتف لاقم يف قحلا لامج نم ،سانلاو ةنجلا رايخو ةكئالملا هتقشع

 حور نم نيخفانلا ةودقو ،اهضوح نم نيبراشلا لوأ نوكت نأ يف ءاجرلا رركن

 مهبر دنع مهتقم ربك نيذلا ،نيلاوقلا فاصم نم جرخت ىتح ،اهئايحإل لمعلا
 انيلع نعطلا فذاوق نم كنانب نم طرف امب نيرذنمو ،نولعفي ال ام نولوقي امل

 ىلوآلا ةيدهلا» باتك يف ،ةيضابإلل يباستنا ىلع كفوقو بغ ةيضابإلا رشعم

 لاح يف لازي ال :ئنالويَه عورشم :لاقي .ىلويهلا ىلإ بوسنملا :ئنالويَهلا .لصالا يف اذكه )١(

 ٧٠٤. ص ،“س.م :عجار .ةيئدبم
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 ةزرابلا هللا لضف راثآ نم وهو 8'”«ءاودلاو ءادلا يف ءارمألاو كولملل ةيمالسإلا

 .ليئضلا زجاعلا اذه دي ىلع

 اهتفرع دق ةملسم ةمأ دئاقع مصول ةمجهلا يف ةمالعلا اهيأ تعرست دقف

 حالصلاب ةمألا لوسر مهسأر ىلعو ،سانلاو ةئِجلا نم قلخلا رايخو .ةكئالملا
 اوعبتاف لوقلا اوعمتسا نيذلا مهنأب لكلا قوف نم اهلهأ هللا ملعو .حالفلاو

 تنك ،نكلو .هنقتأ اودصقف ،لمعلا قيرط يف ىدهلا باب مهل حتفناو ،هنسحأ

 بحاص فيرعت الإ \ةيسورفلا ناهرب نم كديب سيل الزعأ كتمجه يف
 هب مدهي نأ '""فقاوملا بحاص دارأ يذلا ،رتبألا دحلا اذ لوغملاو "١سوماقلا

 ال تنأو ،ىنعملاو ظفللا يف اديلقت الإ كسفن فلكت ملو ‘هللا نيد نم خماوشلا

 يغ نع وأ ىدهو ملع نع اهاركذ يتلا قرفلا نع القن ام القن اناك نإ يردت

 دعب ،فذقلا اذه مس نم هاثفن امب عدخت ال نأ كتيملاعب ردجألا ناكف .لالضو

 ةينورابلا ةعبطملاب عوبطم ابهذم يضابإلا ادلوم يرصملا ليعامسإ نب ىفطصم ديسلا فيلأت )١(
 ةمألا هب تيلتبا يذلا ءادلا ركذب فلؤملا أدب ،ةققحم ريغ ةيرجح ةعبط رصمب ةيردوجلاب

 كلذ دعب عرش مث همانس ملظلا لعجو ءادلا دنف صاخ لكشب يرصملا عمتجملاو ماع لكشب
 يذلا ملؤملا رضاحلاو ىضم امو لاحلا نيب نراقيو هبابسأو جالعلا ركذيو ءاودلا فصيل

 لعج .جالعلل اعنقم فوصوملا ءاودلا نوكي ىتح نيلوألا صصقو ليلدلاب ادنتسم .ىرج
 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالاو ،هقيرط هللا لزنأ امب مكحلاو ءاودلا ةباوب يه ةبوتلا
 .مهب ةميمحلا ةقالعلاو رصم يف ةيضابإلا رابخأ نم ةحمل ركذ ،اناونع ١٣٢٧ يف همسق .اهاحانج

 ١١. ×٦١وه طسوتملا ساقم .ةقرو ٢٠٠ يف ردص

 زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا ديجم ،(ضبأ) ةدام يف سوماقلا بحاص هركذ ام ىلإ ريشي (؟)
 ٦، ط ‘توريب "ةفرعملا راد ٢٢\ ص طيحملا سوماقلا مجعم ،(م٥١٤١ ه٧١٨ :ت) يدابآ

 .م٧٠٠٢/ه٨٢٦٤١

 دضع لضفلا وبأ يعفاشلا يزاريشلا يجيإلا دمحأ نب رافغلادبع نب دمحأ نب نمحرلادبع )٣(

 يناعملاو ةيلوصألاو ةيلقعلا مولعلا يف كراشم ملاع (م٥٥٣١ )١٣٠٨_ (ه٦٥٧۔_-٨٠٧) :نيدلا

 :يلكرزلا :عجار .مالكلا ملع يف فقاوملا باتك هفيناصت نم (سرافب) جيإ لهأ نم .ةيبرعلاو
 .٦٧ص ٦. ج "نيفلؤملا مجعم {ةلاحكو ٦٩٥. ص ٢٣. ج ،مالعألا



 ٤١ ةلاسرنا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 ق ___ ل -

 نم ذخأتف ©فقاوملا ىهتنم سيل ملعلا رحب نم امهفقومو كفقوم نأ ملعت نأ

 ،اهيلإ حزحزتلاب رحبلا كلذ يراجم نم كنع دعب ام دراوشب ةطاحإلا

 هللا لأستو كرظن نم ءاكذلا ةعشأ لسرت مث ،نيعب انيع اهعقاوم ىلع فارشإلاو

 دعب كمكح نوكيف ،كرمأ نم ادشر كل لعجي نأ ءاشي نمل ةمكحلا يتؤم

 :لوقي يذلا ةلي هللا يهنب المع ،ملعو نيبت دعب هتيفتقا عيش ىلع امكح كلذ
 ييل اهيأي » :تبلا لبق نيبتلا رمأ يف لاقو .« ن ۔هي ك ىتلام قتاو » و ح۔ < ء

 < ي ء ۔ے ,أ ع م و .ح ] ۔ سس 0 ٠۔ ه ري ك < بوكر ۔۔ , ۔۔ محم ,س س و ۔,۔

 1 اونكس هللأ ليم ق رشبرَص ادل اونما ترزلااهيأَي : : هناحبس لاقو 6 ]` :تارجحلا]

 ايتذلأ ةوَيحنا مرَع كومَتنَت انمؤم تتم َمكَسلآ مكيتي تنآ نمياولوغت _- ص
 ح

 مكنتَع هتا رمق لست نت مثنك تلتك ةريثك ناكم ونل دنيق 7 ح ۔ و ءے 0ِ ھ م س وهم . م .¡هے س ح 7
 ح

 .ہ 4 < م

 انديس نيبت لهف ،ا٤٠:ءاسنلا] ى اريَبَح رولمَحَت امي تاك هتنا تإ اون

 قرشملا ىف ةعئاذلا ةعوبطملا مهتديقعو مهنيدو ةيضابإلا ملع نم ةمالعلا

 !؟نعطيو فذقي نأ لبق نم برغملاو

 نيرحب نيملاع امهنوك نمو ©نييوارلا ةياور ةحص نم نيبت هنإ :لاق نإف

 ٠ نبممحم

 قاثوتسالا ةبترم يف نوكت ال ةدع نورق ذنم نيتيم نيلجرب ةقثلا :انلق

 هبجحي ال مهناميأب وه مهرون نأل ؛مهيف نونعاطلا نعط نيذلا تاذ نم تاذلاب

 .جرح الو عفاد اهجولو مامأ سيل مهبتك سيراركو مهرافسأ نئازخو بجاح

 انديس هيلإ بهذ امك ۔ نيتيملا لاقمو ءايحألا ءاعداب ةقثلا يف رمألا ناك ولو

 ىصوأ املو ،‘"هربقلا بحاص ىف روهشملا هلوق قيدصلا لاق امل ۔ ةمالعلا

 )١( :ءارسإلا] « الوشْمَم هنَع َناكفيتلؤأ لك داَوْمْلَو رصبلاو متلا َنِإ...» :اهتلمكت ٣٦[. . .م ۔ و ۔۔ هس

 )٢( هلوق نم ذخؤي لك» :لوقي ناك هنأ كلام مامإلا نع درو امك ةلق لوسرلا ربق ىلإ ريشي هلعل
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 الو ،ا"ةنسلاو باتكلا فلاخ اذإ طئاحلا ضرع همالكب برضي نأب "يعفاشلا

 ةمث نأ هعمس قرط امدنع ،'"هدبع دمحم خيشلا موحرملا جهنملا اذهب ىفتقا

 نإ :لقي ملو ؟وه نيأ :لاقف نيسردملاو خويشلا نع هاقلت يذلا ريغ امالك

 بحاص فيرحت اعبط هتفي ملو ،لابخو غيزو لالضو قورم هتأرق يذلا دعب ام
 لهأ نيئراقلا نم ناك لجرلا نأل ؛'”فقاوملا بحاص نعط الو ،'!!سوماقلا

 هيلإ رضحي داك امف ملعلاو نافرعلا نينافأ نم ةدازتسالاو عالطالاب فغشلا

(١) 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

()٥( 

 نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش يواخسلا :عجار .«ربقلا اذه بحاص الإ دريو

 ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا :(ه٢٠٩ :ت) دمحم نب نمحرلادبع

 تاكربلا وبأو ؤفاكلا باب ٥٥١٣ ص 0١ ج ،م٥٨٩١/ه٥٠٤١ 0١ ط ‘توريب ۔ يبرعلا باتكلا راد

 ةمكاحم ىف نينيعلا ءالج ‘ه٧١٣١ :ت ،نيدلا ريخ هللادبع نب دومحم نب نامعن ىسرلألا

 قيدصلا ركب يبال بسنتو 0٩٢ ص 0١ ج ،م١٨٩١/ه٠٤١ 0١ ط يندملا ةعبطم .نيدمحألا

 .هريغو

 يبلطملا يشرقلا يمشاهلا عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم :يعفاشلا مامإلا

 ةفاك ةيعفاشلا تبسن هيلإو ،ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا دحأ :هللادبع وبأ

 .٦٦ص .تج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار ،(م٠٢٨ _ ٧٦٧/ه٤٠٢_٠٥١)

 يفو «يبهذم وهف ثيدحلا حص اذإ» :لوقي ناك هنأ هنف يعفاشلا نع يقهيبلاو مكاحلا ىور

 :عجار «طئاحلا يمالكب اوبرضاو ثيدحلاب اولمعاف ثيدحلا فلاخي يمالك متيأر اذإ» :ةياور

 فاصنإلا ه٦٧١ :ت ،نيدلا هيجو ديهشلا نب ميحرلادبع نب دمحأ يولهدلا هللا يلو هاشلا

 ديجلا دقعو ‘فه٤٠٤١ ،! ط ،توريب ۔ سئافنلا راد .٠١:}ه©ص 0١ ج ،فالتخالا بابسأ نايب يف

 ©١ج ‘ت ٠د ،ط ٠د رصم ۔ ةيفلسلا ةعبطملا ؤفلؤملا سفنل ؤديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف

 حرش 6١٨٤ :ت نمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ يفارقلاو ٢٧١ ص

 .م٣٧٩١/ه٢٩٣١ ١، ط }٤٠٤ه ص 0١ ج ‘لوصفلا حيقنت

 يتفم :(م٥٠٩١ _٩٤٨١/ه٣٢٣١ )١٢٦٦_ ينامكرتلا لآ نم ،هللا ريخ نسح نب هدبع دمحم خيشلا

 ريسفت :اهنم ةدع تافلؤم هل . مالسإلا يف ديدجتلاو حالصإلا لاجر رابك نمو ‘ةيرصملا رايدلا

 ٢٥٢. ص ث٦ج ،مالعاألا :يلكرزلا :عجار ...ديحوتلا ةلاسرو إميركلا نآرقلا

 .ضبأ ةدام يف (سوماقلا) يف يدابآ زوريفلا نع موُمَع ةمالعلا هلقن ام ىلإ ريشي

 .ةيضابإلا نع (فقاوملا) باتك يف يجيإلا نيدلا دضع نع موُمَط ةمالعلا هلقن ام ىلإ ريشي

  



 1 ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 انيديأب يذلا ملعلا اذه نم ءيشب درلا اذه بحاص لجألا ىلاعت هللا يف يخأ

 املكو ،يندز :لاقو أرمتساو معطتسا املك داز املكو \تافرغ هنم فرتغا ىتح

 ادهل اتسَدَم ىلآ هي دمل » :لاقو قحلا لهنم نم ىوترا ىتح ،يندز :لاق ديز

 ديعس نب مساق :ىلاعت هللا يف نيوخألا دي ىلع "هها اتىَدَم نأ الول ىه اكاو
 ناكو .نييضابإلا يضرافلا يرمعلا ليعامسإ نب ىفطصمو ،يرماعلا يخامشلا

 تفزف ،قحلا ةحار ىلع الإ هسافنأ تنكس امف لجرلا مايأ تايرخأ يف كلذ

 .نوثعبي موي ىلإ ةحارلاو ميعنلا ةضور ىلإ قحلا ةكئالم اهلمحت هحور

 نأ لبق نم فذقلاو نعطلاب ردتباف ةمالعلا نم ردص امك ناكف ردق نكلو

 ةيصعم هنأل ؛وهسلا اذه نم انلع هيلإ بتو انديس اي هللا رفغتساف !!!نيبتي

 .تبلاو عطقلا لبق نيبتلا بوجو يف هللا ماكحأ نم مكحل ةفلاخمو

 [ةءاربلاو ةيالولا لوصأ]

 اهس دق وهسلا اذه ىلع سايق هنأ كاجحلاو قوذلا لهأ سانلا دنع يذلاو

 يتلا ةقرف نيعبسلاو ةثالثلل ةممتملا قرفلا يقابو \ةعبرألا بهاذملا ءاملع

 هيلع ىلاعتو كرابت هللا ىلص ۔ هثيدح يف ءاج امك . دمحأ ةمأ اهيلع تقرتفا

 عضاوم يف ةنسلاو باتكلا امهب دراولا ةءاربلاو ةيالولا يمكح نع ۔ ""ملسو

 ىنل امكاَمَو ادنيل اًتسدَم ىيتآ ري دمن اولاقو ةنهكلا مهت نم ىرتت لغ نت مهرودص ىام اَتعَرَتَو » ()
 4 مذت ئكاي اكوُمشفيوأ هتنأ مكلت نآ اوذونو قفي اتير شر تمآع ذل ةلأ اندم نآ و
 ٤٣[. :فارعالا]

 «..ةقرف نيعبسو وثالث ىلع يتشأ قرتفتش» سابع نبا قيرط نم عيبرلا ثيدح ىلإ ةراشإ )٢(
 ٥©يرصبلا يدزالا رمع نبا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ٤١(. :ر ٦/ :ب)

 ©نامُع ةنطلس طقسم ةبتكم كىبيهولا هللادبع نب دوعس دادعإ سراهفلا هيليو

 5٦٢٧٥ :ت يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس "دواد وبأ ننس 0١٧ ص (م٤٩٩١/ه٥١٤١)١ ط

 ننس ،م٠١٠٢/ه١٣٤١ ،مزح نبا راد 0٦٩٨ ص ٤٥٩٦( :ر ،ةنسلا حرش ١/ :ب ثةنسلا ٣٤/ :ك)

 قارتفا ١٧/ :ب ،نتفلا ٣٦/ :ك) ٢٧٢ :ت ،ىنيوزقلا ديزي نب دمحم هللادبع وبأ ،هجام نبا

 ٦٠٣. ص .م" ١٠!!/ه٣٣٤١ مزح نبا راد ٣٩٩١(، :ر ممالا



 __ مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٤٤

 اوحرط دق مهنأ ىلع الضف ،اباب امهل اونودي ملو ،اتافتلا امهوريعي ملف ؛ةدع

 مكاح نم مهقسافو مهملاظ ىلوتي مهحلاص حبصأ ىتح .ايرهظ امهب كسمتلا

 ،ءاسنلا هاوفأ نم ظوفلملا مالكلا يف اهمسا الإ ةءاربلا نم نوفرعي الو ،هريغو

 ةئيرب انأ» :اهانعمو (ةيرُب) :هل نلقيف دحأ نم وأ ءيش نم نهسوفن قهزت امدنع

 رمألا حبصأو ،«لبانلاب لباحلا طلتخا» كلذبو ،«ءيشلا اذه نم وأ كنم

 .ءاوعرا الو عادترا ال ىرت امك ىضوف

 نرق ،نورقلا ريخ يف امهب الومعم ناك نيميظعلا نيمكحلا نيذه نأ ىلع

 اهجوز اهنع لاق يتلا يهو ةشئاع تأربتف - هيلع ىلاعت هللا تاولص ۔ ىفطصملا

 نم '”«ءاريمحلا هذه نم مكنيد فصن اوذخ» :هلوح نم ابطاخم ةق لوسرلا

 .اهرش باب اوحتفو اهمامز اوكلمو ةنتفلا ران اومرضأ نيذلا

 ۔ هيلع ىلاعت هللا تاولص ۔ ةمألا لوسر مع نبا سابع نبا أربت كلذكو

 ةباحصلا رايخ نم وهو هعلض اورسك يذلا يرافغلا رذ وبأو دوعسم نبا أربتو

 ةباحص مهلثم اوناكو مهنارقأ نم نيريثك نم مهريغو رساي نب رامع أربتو
 هللا نايب ققحتي ىتح طسقلا نازيملا يه ةنتفلا تناك نكلو .ةلي هللا لوسر

 ."« يتلا نم تيآ ممت يح هبتع مُسأآَم لَع نمؤملا رد مأ داكامت » :هناحبس

 نع ملعلا ىقلت يذلا وهو ،'"اديز نب رباج مهسأر ىلعو نويضابإلا ىفتقاف

 نع ال نيدو ملعب اولوت نم ةيالو يف ،لودعلا كئلوأ رثأ سابع نباو ةشئاع

 مول نذإ ناك اذإف .ضرغل وأ ضرمل ال مهنم اوأربت نمم اوأربتو ٥ىمعو لهج

 يتأيس ريسلا بتك ضعب يف دوجومو .ةعستلا بتكلا الو عيبرلا دنسم يف اجيرخت هل دجأ مل ١١)
 .۔[٩٧١ :نارمع لآ] « گيلظ ِ 1 .س امكو امز ني س اك تين .ديشأ ني ىتت هالو ن ع تيت تت انو ..» ( .هللا نذإب اهركذ

 (٣) ص هتمجرت تمدقت ١٣.
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 نم ةمألا ترمأ يتلا ةشئاع مامأ الإ جرفني لوقعلا ةهادب هلاخت الف ليبس

 اعد يذلا سابع نبا ىلإ كلذك موللا هيجوتبو اهنع اهنيد فصن ذخأب اهلوسر
 ،هبهاوم ةرازغو هملع ةرئاد عاستال رخازلا رحبلاب هوتعنو لوسرلا همع نبا هل

 ملعلاو هقفلا ةبهومب هل روهشملا دوعسم نب هللادبع ىلع ةركنم ةلمح لمحنو

 لوسر ةباحص ىدهأ رساي نب رامع ىلع ةرئادلا رودت كلذكو ،ةمألا لوسر نم
 ."هولتقي ةيغابلا ةئفلا نأب هأبنأ مث ،'٨«رامَع يذهب مُكتَلَع» :لاق ذإ هلي هللا

 ةلادعلاو ناحجرلاب ةلي هللا لوسر مهل دهش نيذلا ةباحصلا لودع يقاب اذكهو

 َدوَهَفَفَي َدوُداكيال مَوَمْلا الوت لام» نيدو ملعب ةءاربلا مهيلع تقح نمم اوأربت دق

 يف امهل ثلاث ال نيلجر نم الإ بكرتت ال ةنتفلا ذإ ،نوركذي مه الو 5''«اًئيدَح

 ىغب دق ئطخم :يناثلاو ،هعافدو همايق يف بيصم قحم :لوألا ،دوهشلا يآرم
 .بوتيو صاصقلا هيلع ماقي ىتح ةءاربلا هنم تقحو هتلتاقم تقحف

 هلل وهف كلذ دعب يفخ امو ،هعابتاب انرمأ يذلا قحلا رهاظلا مكحلا وه اذه

 يف بهذن نأ انل سيل ،ةيفيقوت ماكحألا نأل ؛ديري ام هدبعب لعفي هناحبس

 آ[َو مُكَيناَمَأب تل » ءءاوهألا انم ءاشتو ءاشن امك هعضاوم نع اهملك فيرحت

 ار اًلَو هلأ نود نم هل دجي الو۔هب رجم اوش لمعي نم بتكل ٦ امأ

 لقإ يف مويلا ىلإ ةمئاق ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ دجن دقلو ٠٦٢٢[، :ءاسنلا] 4 اريك

 يعدتسي ام بكترا وأ فلاخ وأ سانلا نم درفلا ىصع اذإف ،رئازجلاب بازم

 اذك بكترا انالف نإ» :الملا ىلع ىدانو مهدجسم يف مهبيطخ ماق ،ةءاربلا

 سانلا جرخ اذإف ،«نيملسملا عيمج نم ةءاربلا هيلع تقح دق كلذبو ءاذكو

 .كانه رخآلا هئزج لامتكال 6٥٥١ ص هجيرخت ركذأ )١(

 .هلتقت : :هلعلو . يف اذكه )٢(
 7 . .۔ ه ه ۔ طشل إ .. م 8 مس س و ؟

 نيو هأ دنع نم ۔وذن أولوُقَي ةََسَح مهش نيو وَدَيََم جورب ىف منيكدلو ك توم مككر رذي اونوكت اَمَتَيَأ » )٢(
 رحس م س م ءس س ِ َِ .م۔ هم س ۔و س 1 ك م عو . ھ۔ إ إ إ

 «ائبِدَح َدوُهَمَب نوداكي ال موقلا لتم لاف هلأ دنع نم لك لق ينع دنع نم ونه لوث ةَعَتَس مهن
 :ءاسنلا] ٧٨[.
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 الو . هنولكاوي الو هيلع نوملسي الف ،هتلماعم لبح اورتبو لجرلا ةلص اوعطق

 دجسملا لخد سافنألا هيلع تقاض اذإ ىتح ؛ ءيش يف هنورصني الو ،هنونواعي

 ىلإ تبت دقو ،ةءاربلا هنم قحتسأ ام تبكترا نالف نبا نالف انأ» :حيصي ذخأو

 هيلع در هراذتعا مايأ نم ثلاثلا مويلا ناك اذإ ىتح ،«نيملسملا ةعامج ىلإو هللا

 امك دادولاو ةبحملاو اضرلاب هولوت دقو سانلا فرصنيف هتبوت لوبقب خيشلا

 ةءارجلا لهأ نيواغلا رجزي يذلا بدألا حور وه كلذو نيدلا وه اذهف ؛ناك

 .مادقإلاو

 ىلوألا ةنتفلا كلت "بغ ةباحصلا ضعب نم اوأربت دق نويضابإلا ناك اذإف

 يف اهدارفإب ةلي هللا لوسر أبنتو اهنع هناحبس هللا صن يتلا اةموؤشملا

 .ءاريمحلا كلت مهسأر ىلعو ةباحصلا لودع رثأ كلذ يف اوفتقا امنإف ،'"هثيدح

 ىلع ةباحصلا كئلوأ اورصن نيذلا "نونمؤملا كئلوأ مه امنإ نويضابإلا

 ًاربت ةلالس ترهظ املكو ىاوأربت امك هنم اوأربتف ضقن يذلا ىلعو ىغب يذلا

 رئاس لعفي امك اديلقت ال لبق نم ةباحصلا لودع أربتو ،اوأربت امك اهدارفأ

 ىلع مهوبساح نأ دعب ادييقت لب ،رابحألاو "خئاشملا نع ذخألا يف قرفلا

 دقف دييقتلا اذه فلاخ نمف .نيبملا قحلا ةماعد ىلع ةمئاق اهوفلأف مهتءارب

 دارأف هآر ءيش نع هركذي ءيشب أبعي ال ثيحب راصو ،هنزو فخو هتفك تلاش

 رظنلاب ةنزاوملا دعب ديقت يذلا امأو .لوقنملاو لوقعملا سورد يف هنيقلت

 اوعبتا نيذلا ،نيزئافلا نم هنوك يف رامم ىرامتي الف ،قدألا باسحلاو ملسألا

 هليوأت ءاغتبا الو ةنتفلا ءاغتبا ال اهنم هباشتملا اومكحأو ،هللا تانيب نم مكحملا

 ناسل ،روظنم نبا :عجار .هدغ :يأ رمألا بغ هتئيجو ،هرخآو هتبقاع ::يش لك نم تغلا )١(

 ٠٦١. ص ٦. ج .م٢ ١٢٢ _/٠٠٣ .ةرهاقلا ٥ثثيدحلا راد برعلا

 .هجيرخت قبس «...يتمأ قرتفتس» :ثيدح )٢(

 .شناعم ةءارقب لالدتسا هزاجأ نم الإ ؛خيش عمج خياشملا :حيحصلاو .لصألا يف اذكه (٣)



 ٤٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 ے .م رس و سرس وسح و ۔ء۔ س۔ ور .ْ ُ ے ے2ےرس . -

 ٦ تاه ١ تنا كن 1 همحر كندل نم انل بهو انتيده ذإ دعب انبولق عب ال انبر ط : نولوقي مهو

 ٨[. :نارمع لآ]

 ةيالولا لوصأ نايبل ةدهمملا يناعملا قئاقد تاريسفت ثيح نم اذه

 مهلف حوضولاو ءالجلا اذه لدعب موقلا ءالؤه ماهفأ ىلع تقد نإف &ةءاربلاو

 .نيد انلو مهنيد

 انمؤم مهريغ هدعو ،قافن رفك ارفاك نويضابإلا دع يذلا لجرلا امأو

 لين ىلع مهدامتعال ؛رارضإ اميأ ةمألا جذسب رضأ يذلا ،ءاجرإلا أدبمل اجيورت

 باتكلا صنب ارفاك دودعم وه امنإف ؤآباقعلا لهأ لعف مهلعف عم باوثلا

 .قيقحتلا ىلع رفك وهف نيتلزنملا نيب ةلزنم قافنلا نأل ؛ةنسلاو

 رمخلل نابراش نايناز امهو ؟!نينمؤم اذه اي ةأرملاو لجرلا نوكي فيكو

 .ملظأ امهريغلو امهيسفنل ناملاظ “نايغاب نادساف ،نامامن ناباتغم ابرلل نالكآ

 ينزي ال» :ةلاق لوسرلا لوق أرقت ملأ ،نايكزي الو نايلصي ال \ناميثأ ناناوخ

 سنإلا ناطيش وهف ،هقالخأ هذه تناك نمف &ا”«نمؤُم َوهَو ينزي نيح ينازلا

 قساف لكو ،ناطيش ةالصلا نعو ركذلا نع لفاغ لكف ،ةهبش الو ءارم الب هنيعب

 نإف نمؤم َوُهَو اهبرشي نيج َرْمَحْلا برشت الو نمؤُم وُهَو قرشي نيح قراسلا قرشي الو ...ه ()
 0١ ج حيحصلا عماجلا 0٩٨٣ :ر رباج نع عيطاقملا رابخألا ،عيبرلا هاور «هْيَلَع هنأ بات تات

 ٨٦/ :ك) ،يراخبلا حيحص 8،فه٦٥٦ :ت .ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ يراخبلا ٢٦٧\ ص

 كملسم ،م٠١٠٢/ه٠٣٤١ مزح نبا راد ،٠١٨ص ٨٦١٠(، :ر ،ةانزلا مثإ ٢٠/ :ب دودحلا

 /ا :ك) ملسم حيحص ©ه١٦٢٦ :ت ،يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ

 ،هجام نبا ،م٠١٠٢/ه٠٣٤١ مزح نبا راد ۔٢٢٣ص ١٠٤( :ر ،ناميإلا ناصقن ٢٤/ :ب شناميإلا

 ءةنسلا ٣٤/ :ك) دواد وبأ ٥٩٤\ ص ٢٩٣٦( :ر اةهبنلا نع يهنلا ٢/ :ب كنتفلا ٣٦/ :ك)

 ©ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ يذمرتلا إ١١١٧ص ٤٦٨٩( :ر ،هناصقنو ناميإلا ةدايز ١٦/ :ب

 6نمؤم وهو ينازلا ينزي ال ١١/ :ب ناميإلا ٣٨/ :ك) م٠١٠٢٦/ه٠٣٤١ .مزح نبا راد ۔ھه٩٧٦ :ت

 ٧٤٣. ص ٢٦٣٠( :ر
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 سح

 ©رسلا ضعب ضماوغ هدبع نع ميركلا فشك دقلو .ناطيش قفانم وهف ربكتسم
 يتلا ةلفغلا مايأ ءانرقلا تاذ مه مهو ،نجلا نيطايش سوؤر نم ةقرف تسنيف

 ينوزأف ،اوفشكناو اورهظف بلقلا ركذ لصاوت نم اوسئي ،ناسنإ اهنم ملسي مل
 نم ةمحر ءالتبالا ةمعنل امنإو ىضم امل اريفكت ،للم الب نيلوح نم رثكأ ازأ

 هللا رمألو نيرغاص مويلا اولذ قدصلا ةميزع مهتخود ام اذإ ىتح ،الضفو يلعلا

 ةوعدلا هذه ءايحإ يف انل انوع اونوكيو "مهمالسإ يبر تلأس دقو ،نينعذم

 قطانم نم رادقمب تاكربلا لزنتتو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 .تاضويفلا

 تاشمهدمو ،ةنطيَشلا بئارغو ‘ةسلبألا بئاجع يف اقرف تيأر ام !هللا وف

 توبث الول ،نايكلا لزلزت تداك يتلا '»ةيتيرفنلا طيلاختلا تالهذمو ،ةترفعلا

 كلذ ريغ عيش فطللاو ةفاثكلا ثيح نم الإ ،نيعونلا نيب هللا تيبثتب مدقلا

 لالضلاو ءاقشلا لهأ قيرف نم -أربو أرذ ام رش نم هللاب ذوعن ۔ .ادبأ

 .نارسخلاو

 لاقثم هبلق يف نم رانلا يف ميقي ال» :هانعم ام لاق ةمألا لوسر نإ :متلق نإف

 ؟«ناميإ نم ةرذ

 ،اهئالتجال رونلا مكبر نم اودمتساو قئاقحلا مهف يف هللا اوقتا :مكل انلق

 جرخ يذلا امأو ،بيرق نم ولو توملا لبق ةبوتلا بقعأ يذلا ناميإلا اذه نإف
 يف رقتسي ملو ايحطس هناسلب نمآ يذلا قفانملا وهف ‘تاركنملا ىلع ةلئازلا نم
 اتيم اهيف ييحتف هحراوج ىلإ يرست تناك ىتح ناميإلا نم ةرطق الو ،هبلق
 ىلوأ وه هناحبس هللا نايبف ."هنلا رآ ملعأ مثنأع» .لامعألاو لاعفألا حلاص

 )١( ج ،روظنم نبا :عجار ،دتيرفعلاو ةيرفيلل عابتإ ثيرفنلاو ؤةيرفثلا :ليقو ،ثيبخلا ركنملا ٨،

 ص ٦.

 ٠٨2 ؟ . ذ ۔ ۔۔< .؟ ,ى ء :12 س م, ۔س .2 محس 7 2 .۔۔ ےسي,۔ .,۔ < ,۔.,۔ ۔ , ١ - م ح .؟ .
 تناع لق رص وا اًدوُه اوناك طابنألاو بوقميَو حشو ليهسو عا تإ نولوقن ما » )٢(
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_ 

 ذم

 ل 2 & ۔, ۔.۔ ۔ .[. مح ۔ء< ۔ ح ءا : : ة زق َ
 الو ةداَمزَو ىلا اونسحأ َنيِزَلل» :هئاقبو هكلم ةموميد يف زع لاق دقو قيدصتلاب

 ۔ -١ م ه و ۔ هس ِ .م ي و, ے۔ ,۔. ء كص ۔ ء م ھ س » < 4. 9 . ٨

 ِتاتّتَسل ١ اوبسك نيزل \و ٥ نودلخ اهيف مه ةنجللا صا فيتلؤأ ةل د الو رهد مههوجو قهر

 مص إ ,ع ,۔۔ . و ه مو ھ .ه . - د ۔ ى 9 ۔ 2 :3 .ه ه ۔ إ ۔۔ < ِ۔۔۔ س ےس۔

 نم اعطق مههوجو تيشغا اَمَتاك راع ني هللا َنَم مثه ام ةلذ مهَقهَرَتَو اَهتمي مَكَيَس ءارج
 َيَلل لوقت م اميمح مهُدشنَت مونو ٥ ةويلع اهيف مه رلا حض يتوأ املظم لل ه و۔ ۔ش رع ۔ ., و و ع ۔۔ے ر هس

 دق هناحبس هللا نأ ميركلا نايبلا اذه يف ىرتف ١4'0 ركوَكَرُشَو رشنأ مكناكم ارك

 نمؤت ملو مهتنسلأب اونمآ نيذلا نم تائيسلا لهأ نيبو ،اوكرشأ نيذلا نيب قرف

 هللا باتك يف ريثك ةلدألا هذه لثمو .تاركنملا لعف مهحراوج تفلأو "مهبولق

 ءاش ام ىلإ ايموي هتعلاطم ىلع مترباث اذإ اهرارسأ ضماوغ مكل ىلجتت ،ميركلا
 ال ريآ َدإ» :هناحبس لاق ةيناتلا عمساف كلذ عمو ،لالك الو للم ريغب هللا

 ٥ َدرثنَع اتييا٤ نَع مه ميتو اهي اماو ايندلا ةزنلي اوشرَو انءاقل روعي
 وه امنإ نايبلا اذهف اه ." :سنويا 4 روبيك اوئاك امي رانلا هوأ كيتفأ
 ءاهلاوهأو ةرخآلا نع اولفغ مهنأل ؛نيلفاغلا قاسفلا كئلوأ قح يف بير الب

 هنم ةيشخلا هبلق نم تجرخ دقف هرماوأ هلل مرتحي مل نمو ؛ارمأ هلل اومرتحي ملف
 تاذللا شحاوف نم هيف اوفرتأ ام مهّرغو ايندلاب اونأمطا مهنإ مث ،هباذع نمو

 ىوأم رانلا تناكف هءاقل وجري ملو ©ىمعو الهج اراقو هلل وجري ملف ،ةئيندلا

 .نوبسكي اوناك امب مهل

 ةماقإ يف الإ ءالكو مهيلع انسلو .ةهلآ اهءاوهأ تذختا ةيساق ةلبج كلتو

 ةماقإ تلطعت دقو ،مهمارجإ ىلع ةررقملا عماوقلاب مهرهقو ،مهيلع دودحلا

 ،نيرطيسملا لوقع ىلع تاوهشلا بلغتو ،ربكألا مكاحلا طيرفتب مويلا دودحلا

 انبسحف ،مهئارج نم ضرألا ىلع اهفسك ءامسلا تطقسأ دقف مهل رجاز ال ذإو

 ٠٤٠[. :ةرقبلا 4 َمونَمَْت امع لفلتي هنلا امو ل كم ةنع ةدس َرَتك نمم ملظأ نَمَو ةئلآ رآ ملعأ =
 ۔إ هبس إ ھھرےد ہ,۔۔ .

 )١( :سنوي] « ودبت اناَّيإ ن ات مهؤاكرش لاقو ةتنباَليَر... ط ٢٦۔٢٨٢[.
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-_ 

 َدتآ م يرأ ط . ريصملا سئبو منهج نيرس اخلا بسحو ،اعيمج مهيف هللا

 ہ <۔<« و ۔۔ ٨
- 

 ً 2 ۔۔ي , ۔.۔دسص۔.2 ء ے .و . & .

 ٤٣. ٤٤[. :ناقرفلا] ه اليبكم لضأ ه لب ملعنال اكالإ مه نإ ترولِقَعَ

 مدنتلاو ةدوعلا مدع طرش ىلع هناميإ هيلإ عجر مهنم درفلا بات اذإف

 لظي نأ دعب ادلخم رانلا ىف وهف الإو ؛تومي ىتح طرفو ءاسأ ام ىلع رسحتلاو

 امنإو ؤ©باقحألا ليوط دعب ةياهن هدولخل نكلو ،ابذعم ةمايقلا موي ىلإ هربق يف

 ربكتملا كرشملا دولخ امأو .دمألا لوطل ادولخ رانلا ىف هرارمتسا ىمس
 أولمع اَتِم تنَجََد لكير» :دبألا ىلإ هدولخف تائيسلا يهاودل بكترملا وه س ۔۔ 2

 س
 ١٣٢[. :ماعنأل ]١ 4 ےرولكك تع لفكي كلئر اَمَو

 ريجرجلا تبنو جورخلا نود طقف هنع باذعلا فكب لوألا دولخ عاطقناف

 رهاقلا هفصو يذلا يناثلا دولخ امأو .نارفغ باقحألا ديدم دعب هرقتسم يف

 لوقل لحم ةمث نوكي ىتح نارمتسم بضغو طخس وهف ،يدبأ هنأب هناحبس
 :ينعي "4 ءآَكَي نمل كلد نودام رظنيو هي رشي نآ رفغي ال هلأ نإ » :هناحبس ميحرلا

 هللا هلعج دقو ‘قورفلا ىرت ناعمإب ميركلا هللا باتك أرقاف ؛(نيباوتلا نم)

 ،بيرق نم دبعلا بات اذإ كلذ ىلعو .4 وثِقْنَت مكَلَعَلاَيبَرَع انزَف» هناحبس
 نأو ةتبلا دب الف ؛هايند يف قباسلا همارجإ نع هللا َرَقَك نكي ملو توملا هكردأ مث

 .هاياطخو همرج ةبسنب ةدودعم نينس وأ 5ارهشأ وأ ،امايأ ربقلا يف هنع هللا رفكي
ًّ 

 نم ةرفح ؤ "ةنجلا ضاير نم ةضؤر رَبَقْلا اَمَنِ» :ةفق لوسرلا رابخأل اقادصم ٥
 ابتَلَع وشت اتلا » :هلآو نوعرف قح يف هناحب زيزعلا لاقو ." رانلا رَقحح

 .[٤ه :ءانلا] ؟اًميِظَع امنإ ئَرَفآ رَمَف هلأ رثن نمو ...» ()

 ننس ٢٤٦٥) :ر ٦٦. :ب زتهي هللا لوسر نع قئاقرلاو ةمايقلا ةفص ٥/ :ك) ٥‘يذمرتلا هاور )٢)

 ٧٠٣. ص يذمرتلا

  



 ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا ٥١
 ___ ز 2

 لس
 ره ے إ .رر س ۔۔ 2 روي
 ىتح ٦`٤[ :رفاغ] » باَدَمْلآ َدَسَأ روف ل \ًَ اولخدأ ُدَعاََلا موعت مويو اًيِشعو اودغ

 لخديو باذعلا لها ةربغ نم ائيرب ارهاط ماق رشنلا موي بئاتلا كلذ ماق ام اذإ

 هكس ِ . - . ٩1 ,-. ۔
 اهَماتَي %» :هناحبس هللا لاق هلبق نيتبترم زاوجب الإ لاني ال نارفغلا نال ؛ةنَجلا

 يصاعملا نيبو مكنيب اناقرف) :يأ ؛4 اَاَمَرْف مُكَل لعجي هآ أوُمَتَت نإ اوُنَماَء ييأ
 نم نذإ دب الف) « ركَتاَتَيَس مكنع ًرَمَكَنَو» (حلاصلا لمعلاو ةبوتلاب س و ۔ ےسو س

 رس ءم . ۔ءم ۔ے هر ر س , ح۔س | 7 .

 :ىلاعت لاقو &‘» ريظنلا لضفلا وذ هآو مكل رمتو » :لاق من ،(ريفكتلا
 ِ س ۔۔ے < مص إ ۔۔ .ي ے ء\رء۔ ۔ م ۔ ه ٠ و ۔ س ۔م ہو<« /

 مُكياََيَس مكنع َرقكَب نأ مكفَر ىسع اموت هبوت هللا لإ اوبوث اونما يزلا اهيأي
 انا ةياو ئ ةا ىرش ي نألا اهت نم ىرت يكح مس

 ذم
 و وم ےس ورس مر ح۔ > 4

 لَع كنإ الريغآو ار انل ممتأ ابر نولوقي مهنمنابو مهيديأ رنب عب مهرون ,ةعم
 اذه .ريفكتلاو ةبوتلا دعب الإ حنمي ال نارفغلاف ؛[ه ؛ميرحتلا) ه ريَق ء لك

 نم 4 هقيفوتو هللا رون ء ايض ىلع ‘ رظنل ١ وحيحصو قحل ١ لهأ همهمي يذل ا وه

 لمعلل فانئتساو ةبوت ريغب ناسللاب ناميإلا ديفي الف زيزعلا باتكلا تامكحم

 نأ الإ َدوُرظنَي لَح» :هناحبس يزاجملا لاق امك لاكنلاو لابولا الإ نذإ ،حلاصلا
 عَمني ال كبر تيا ضعب قي موي َكَيَر ياع ضعب كةأَم وأ َكبَر َقاَي وأ ةكيتتملا مهيتأت ے م ک ۔۔۔ ے س . :27 رم وس ة . 7 . ۔ً ؟ ر ه م 7 ؟ ح ہ صس رع و ۔ س

1 

 « ورظَتنُم اًنيأترظتنأ لف انيع اهيكيإ ضف تمكزأ لتك نم تتماَع نكت زكاهنتيإ اسف
 نرقي ملو نمآ يذلاو ،نمؤي يذلا ءرملا ةيآلا هذه يف هناحبس ركذف ٠٥٨[5 :ماعنألا

 ال هنأ ناميإلا اذه لثم نع :لاقف لمعلا حلاص وهو ريخلا نم ءيشب هناميإ

 ددرت الب ماهفآألا ساطسقو مالحألا قوذ هلبقي يذلا لوقعملا وه اذهو ،عفني

 نيقفانملا قاسفلا جورخ نع موقلا هركذي ثيدح لكف كلذ ىلعو ،هابتشا الو

 وه امنإف "ةبوت ريغب ايندلا نم اوجرخ مهنوك ةلاح ةنجلا مهلوخدو رانلا نم
 لك ناسل ىلع َنِعل يذلا ءاجرإلا أدبم اوررق نيذلا ءاوهأ هتقفل قفلم ثيدح

 ث .إ .۔۔ ه ۔۔ذ۔ . ۔ , ء ۔ھ «» 74 ه ۔ .س 7 هك

 هللاو مكل رفو ركاتيَس مكنع ركمو اناَفَرف مكل لكي همآ أوقنَت نإ اونَماَء كيزلآ اهباتي » ()

 ۔[٩٦ :لافنالا] 4 ميظعلا لصملا و



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٥٢

 معفم وه امم اهلثم امو ،تانيبلا تايآلا هذه ىناعمل هتقباطم عانتمال كلذو ،ىبن

 مل نم لك) :يأ ،يقت ريغ ناك نم لك ىلع هناحبس هللا قلطأ دقف ،هللا باتك هب

 هايند نم جرخ ناسللاب انمؤم وأ ،كرشلا رفك ىلع تام اكرشم ناك ءاوس (بتي

 .رانلا عيمجلا ىبقع لعجو رفكلا ةفص قافنلا رفكو ©ىمعلاو ةلفغلا ىلع

 مل ےمزلآو قنحلا م ههتَرل اوباجتسا َبذَلل» :أرقاف كديزأ نأ تدرأ اذإو
 مر ۔ءم۔ و رر

 وم وش ط كيلوأ هي اوَدَََْل ةَعَم ,دلنمَو اكيمج ِضْرَكل آ فام مل < و هل هل اوبيج

 مكفرع يف ةباجتسالا لهو ١٨[. :دعرلا 4 داه تيو َةَهَج مُهَوأَمَو ياسن

 يتلا ةنجلا لخديو ايقتم هبحاص دعيف !؟لمع ريغب ناميإ ءاهقفلا تارضح اي

 باوثلا هل بجو يذلا هتاذ لمعلا يه مأ مهاوس نود نوقتملا اهب دعو

 هللا ريرقت نم هانررق يذلا وه ميقلا لوقنملاو نيبلا لوقعملا ناك نإف ؟ةنجَجلاب

 قحلا نم مأ لالضلا نم خياشملا دحأ ليوأتب هل مكتمداصم دعت لهف ،هناحبس

 ."4 لَلَصلآ الإ َقَحَلا َدَحب اَداَمَك» ؟لامكلاو لوقعملا

 نع هلضف نم َرَشَك امك ،هتوم لبق ايندلا يف ءرملا نع هللا رَقَك اذإ امأو
 ص ء مكَتَولنَلَو » :اراذنإ مهبر مهل لاقو ؛مهلوسر عم اوناك نيذلا .نينمؤملا

 ؛(١ه٥ :ةرقبلا] “ يربطلا رتبو رمتلاو ںيشنألاو لوملا َِت ىِصقَنَو عوجلاو يوا

 باوبأ هل حتفت ثيح ،ةمايقلا موي ىلإ اهيف ربحي ةضور يف هربق يف ءرملا اذهف
 . نولمعي اوناك امب ءازج اودعس نيذلا عم اهلخديف ةنجلا

 اميف اهفالتخا عم ةعبرألا بهاذملا نومهتي نمم اننأ علطملا جتنتسي ر الو

 رشعم نحن انومهتا امك ©ةديقعلا داسفو غيزلاو قورملاب مهريغ 7 اهنيب

 قيقح نكلو .ةلأسم انل اوسردي وأ .اباتك انل اوأرقي نأ لبق نم كلذب ةيضابإلا

 نم اريثك اوباصأ دق ءاهقفلا ءالؤه نإ :لوقن قحلاو قحلا الإ لوقن الآ انيلع

 ه ۔۔ه

.[٣٢ : 
 :سنوي] ؛ < تروفرض كاك ا ْلَكَصلآ لإ

١ 
 إ قحلا َدَحب اَداََك 1 3ُر را كردق

, (١ 



 ٥٢ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 .بولطملا قيقحتلاب هريرقت يف اونواهت وأ ،قحلا ضعب يف اوطشو قحلا لئاسم

 تانيودت نيب نم ةءاربلاو ةيالولا يمكح طوقس ريغ نكي مل ول قحلا رمعلو
 ؛تانيبلا نساحم لامج نم هوفشك ام ىلع ةيطغتلا يف كلذ ىفكل مكثاحبأ

 دانعلاو رارصإلاو داسفلاو يغلا حورصل نامداهلا نامكحملا نامكحلا امهنأل

 .املظو ايغب

 :ىمسي مهل مخض باتك يف هونودو قحلا لك اوباصأ دقف ةيضابإلا امأو

 قحلا هللا نيد نم مظع امو قد ام هيف اءزج نيعست ىف '١(ةعيرشلا سوماق)

 حوللا نع هقوف نمع ،نيمألا نع مهيبن نع هوثروو رباك نع ارباك هوذخأ يذلا

 لزألا يف ةزعلا بر ةردق ملقب ةكلمملا نوؤش ريداقم هيف تشقن يذلا ميركلا

 رابجنز يف ةيناطلسلا ةنازخلا تنيزت دقو .ءاملا ىلع هشرع نوكي نأ لبق نم

 مامإلا ىلوملا ربكألا ينامثعلا ناقاخلا رظن انتفلأ انكو .زيزعلا رفسلا اذهب

 ىلاعت هللا يف نيوخألا لئاسر ضعب يف "ديجملادبع نب ديمحلا دبع

 عسوأ دعيو ،ءازج نيعست نم رثكأ يف عقي ،اهعورفو ةعيرشلا لوصأ يف ةمخض ةعوسوم )١(
 نب ليمج هيقفلا ةمالعلا فيلأت ،ءازجألا ددع ثيح نم ىضابإلا بهذملا ىف تفلأ باتك

 يدعسلا :عجار . (م٨٦٨١ -١٦٨١/ه٥٨٦١ ١٧٦٧٨ :نيب ت) يدعسلا نافلخ نب يفال نب سيمخ

 ٥!١٦. ص ١، ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم

 نب شغرب ناطلسلا اهشنأ يتلا ،ةيناطلسلا ةعبطملا يف ةعوبطملا بتكلا ظفح رقم ىلإ ةراشإ )٢(

 ناكو ةيبرغلا ابروأ نادلب ضعب ىلإ (م٥٧٨١/ه٦٩٢١) ماع اهب ماق يتلا ةلحرلا دعب كلذو ديعس

 لوالا ءزجلا ةعابط مت دقو ،ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق باتك اهتاعوبطم ةروكاب
 نب دمحم نب رينم يفيسلا رابجنز يف ةيناطلسلا ةعبطملا :عجار . (م٠٨٨١/_ه١!٧٩) ماع يف هنم

 ماع ةيعرشلا مولعلا دهعم ‘يملعلا ثحبلل ريمع نبا ةقباسمل مدقم ثحب “©فيس

 ٢٥ _ ٢٦. ص .م٣١٠٢/ه٤٣٤

 ،ةينامثعلا ةلودلا نيطالس مظعأ دحأ ،لوألا ديجملا دبع ناطلسلا نبا وه يناثلا ديمحلا دبع )٢(

 نابعش نم ١١ مكحلا ىلوتو ،م٦٤٨١ ربمتبس نم ٢١ يف دلو مهنم ةيلعف ةطلس كلتما نم رخآو

 تحت ماقأو ،ةيعجرلا ةمهتب م٩٠٩١ ماع شرعلا نع دعبأ إم١ا١٦٧٨ سطسغأ ٣١ قفاوملا ه ٢

 = ىلإ ملاعلا يملسم عيمج اعد هتازجنم مهأ نم ،©م٨١٩١ رياربف ١٠ يف هتافو ىتح ةيربجلا ةماقإلا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٥٤

__ 

 مامإلا اهل هللا ضيق اريخ ةمألل ميركلا ميلحلا هللا دارأ اذإف .هيلإ ةيصوصخلا

 سأر ىلع اهل الإ حلصي الو ،هل الإ ةفالخلا حلصت ال يذلا .ديمحلا مهشلا

 .ةمألا داوق نيب نم مهراتخا نيذلا نيقداصلا نيلماكلا هناوعأو .نيدشارلا هبان

 :رصم نم ةينامث مويلا ةنئاكلا ةفلتخملا قرفلا لوحف نم اماع اعمتجم عمجو

 نم برعلا ةريزج نم ةينامثو ،©فانحألاو ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم

 نب ديمح نب هللادبع لمكألا عرولا لجألا خيشلا مهنيب نم ،ةيضابإلا ملايع

 وهف ،لبنلا بهاومو ةهابنلا راونأ طقسمو ،لضفلا لهأ ملع '"يملاسلا مولس

 رصان نب ديعس لثمألا خيشلا هنيرقو .ناوألا ةهبج ةرغو نامزلا ةنسح

 يف ناك نمو ،'"”يثراحلا حلاص نب ىسيع دجمألا ملاعلا ريمألاو 5'"يدنكلا

 فسوي نب دمحم ربكألا يلولا خيشلا ءاملعلا مامإو .مهفلاو ملحلا يف مهتبترم

 مويلا ضرألا هجو ىلع نم دهزأو عروأو ملعأ وهو !يضابإلا شيفطأ

 يملسم اي» فورعملا هراعش رشنو . ةيمالسإلا ةعماجلا ءاول تحت ءاوضنالاو ةيمالسإلا ةدحولا =

 نم مهخيراتو ةينامثعلا ةلودلا ماكح .حاتفلا لدبع دومحمو يركف ميرك :عجار . «اودحتا ملاعلا

 ىسيعو ٢٥. ص 6١ ج .م٢ 0١ ٠١٦ ط ةرهاقلا مالعإلاو رشنلل ةيارلا زكرم دحللا ىلإ دهملا

 ندرألا ،عيزوتلاو رشنلل ةيلهألا رايهنالا بابسأو ءانبلا لماوع ةينامثعلا ةلودلا نسحلا

 ٢٩٩. ص .م٠٢ ١. ٠٩ ط .نامع

 :ت ۔ م٧٦٨١ و ٦٦٨١/ه٤٨٦١ :و ١٦٨٢ نيب ام :و) «نيدلا رونهب ريهشلا يملاسلا دمحم وبأ )١(

 ىف نامع عجرمو ٥ققحم مامإو ققدم هيقف ٩١٤) رياربف ٤١/_ه٢٣٣ لوالا عيبر نم ١٨ ةليل

 ٢٤٦. ص ٢ ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :عجار .رعشلل مظانو هرصع

 ٨٤. ص ٤ ج مالعالا :يلكرزلا

 رفص نم يداح ةليل :ت __ م٢٦٥٨١/ه٨٦٧ :و) .يدنكلا دمحأ نب هللا دبع نب رصان نب ديعس )٢)

 ١١٣. ص ٢، ج :س .م /يدعسلا :عجار ،(م٦٣٩١ ليربإ /٢٣ ه ٥

 - م٤٧٨١ ويام ٢٦١/_ه٠٩٦١ ةدعقلا يذ ٢٣ :و) ،يثراحلا رصان نب يلع نب حلاص نب ىسيع (٣)

 .م /يدعسلا :عجار .هموق يف ريمأو .هيقف ملاع ،(م٦٤٩١ سرام ١١ا!ه ٦٥ يناثلا عيبر ٧ :ت

 ٣٩٧. ص ۔٢ ج :س

 = نب ليعامسإ نب ىسيع نب نمحرلادبع نب حلاص نبا ىسيع نب فسوي نب دمحمأ :وه )٤(



 ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا ٥٥
- _ 

 نم رمحألاو ضيبألاو كرضخألاو رفصألا ملعلا هيلع ىقلتيو ‘بازيمب رئازجلاب

 ةمالعلا مامإلا خيشلا لضفلاو حالصلا يف هيلاتو .نجلا انناوخإ رابك

 وهو ‘برغلا سلبارط لامعأ نم يبرغلا لبجلاب "ينورابلا ىيحي نب هللادبع
 ©ضرألا ىلإ ءامسلا نم هراد ىلع ارجفنم اضيفتسم ارون هل نورئازلا ىري يذلا

 قحأو ،ىغتبا نم رصن ال ،انادجو مهصلخأو مويلا اهيلع نم دبعأ وهف ورغ الو

 © ىصقألاو ىندألا برغلا نم ةينامثو ،اهلوح امو ماشلا نم ةينامثو .دبع نم

 ىرتفا دقو .ريسي عيش يف الإ قح ىلع مهنأل ؛نميلاب ةيديزلا نم ةينامثو

 .هنأ مهتادقتعم نم نإ» :لاق ذإ ،مهتديقعو مهنيدب الهج فقاوملا بحاص مهيلع

 ،ةدحاو ةلمج مهيلع لزنيو ‘ءامسلا يف بتكي باتكب مجعلا نم يبن ثعبي

 ضحم ءارتفا اذهو ؛«نآرقلا يف ةروكذملا ةئباصلا ةلم ىلإ دمحم ةعيرش كرتيو

 الإ ةفيخسلا ةطلتخملا ةلاقملا هذهب لقي مل هنأل ؛موقلا نيدب لهج ضحمو

 ،دنهلا نم ةينامثو ،ناغفألاو كرتلا ءاملع نم ةينامثو .مهريغ نود ةعيشلا ةفئاط

 .سرفلا ةعيش نم ةينامثو

 يف أرقي نيتعكر ىلصو مهب مامإلا ماق عمجلا اذه دقع مظتنا ام اذإف

 تب نم اومتأو اوقَرَمَت نيذلاك اونوكت الو » :هناحبس هللا لوقو باتكلا مأ ىلوألا
 ء س س إ ,م هس ۔ 42 إ ي إ]رءم _ ح

 ،باتكلا مأ :ةيناتلا يفو 5ا٥٠٠ :نارمع لآ] 4 ميظع ُتاَدَع مه كيتلؤاأَو تتآ هاج م

 عيبر ٢٥ تبسلا :ت _ م١٢٨١/ ه ٦٢٣٧ :و) شّتفطا ىصفحلا ريكب نب زيزعلا دبع نب دمحم =

 :يلكرزلا ٨٣٦. ص ،٤ا ج “برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :عجار (م٤١٩١/ه٢٣٣١ يناثلا

 ١٥٦. ص ٧. ج ،مالعألا

 وابكب دلو )م٤١٩١/ه ١٣٣٢ :ت _ م٦٨١ ٠/_ه٦٣٦١ :و) ؤ©يسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللا دبع 60

 عماج لزن مث ،ةنوتيزلا ىلإ لقتنا امك ۔لبجلا خياشم نع ملعلا ذخأ }ةسوفن لبج ىرق ىدحإ

 زاتما ،ةرهاقلا يف ةيضابإلل ةسردم يهو سوماجلا ةلاكو يف ملعملا سلجم سلجو رهزألا

 ٢٣. ج ©ةبراغملا مسق ۔مالعالا مجعم :عجار .يعامتجالا حالصإلا يف نيصرلا هبولسأب

 ١٤٥. ص ٤ ج ،مالعالا :يلكرزلا ٥٨٤ _ ٥٨٥. ص



 مومط يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٥٦

-_ 

 هلا َلِذ مهتأ آمَِإ ىع يف مهتمَتتَل اكش اوناكو مهتيو أوَْرَف يلا إ » :كن هلوقو

 عوشخلا ةسلج عيمجلا سلجي د مث ١٥٩[، :ماعنالا] 4َدونَحَتَ ر اوناك امي مهتين ئ

 مهدمي نأ ،ميركلا ىلاعت هللا نم هعم روضحلاو مامإلا دمتسيو ةيشخلاو

 ىلاعتو كرابت هللا تاولص) ةرهاطلا ىفطصملا ةيناحور ةكربب قيفوتلا فئاطلب

 هناحبس هللاو ديدح رصبب قحلا اوحمليو ،ءاطغلا مهنع فشكني ىتح (هيلع

 اذإ ىتح .ميركلا ىلاعت هللا ءاش نإ ةباجتسالا يف ةيرم الف ءرملا ةين دنع

 ىدهلا ءايضب ترانتسا يتلا مهرئاصب ىلع اوضرعو ‘كلذ بغ اوعمتجا

 ءاهيف اهنيب اميف قرفلا رئاسو بهاذملا تفلتخا يتلا لئاسملا عيمج ،نيقيلاو

 قحلا وه كلذ نأ مهل نيبت ركذلا فلاسلا ةعيرشلا سوماق تانيبب اهولباقو

 ٤٢[،5 :تلصفن] « ديمح ميك ح نم لزغت ذ ُدِفلَح نمالو هيدي نمب نم لطملا هيأي ل > يذلا

 لوقأ تدك !هللاتو ،هنيقشقشملا نيلوأتملا نيصارخلا قطنم هفوذقمب دسني

 ملاع يف تربخأ ىتح .مكلثمو مكنم تنك نأ دعب قحلا اذه لهأ ةلاقمب

 ةدايز الو ناصقن الب صنلا اذهب بهاذملا طبضأ وه بهذملا نأ ،تايناحورلا

 ىواستيف ‘تاسوسحملا ملاع يف تايناحورلا ملاع قدص رشني عمتجملاو .هيف

 .بصن الو ةفلك الب ريصبلاو ىمعألا هقيقحت رمأ يف

 نييضابإلا "نييمتسرلا ةفالخ يف عامتجالا اذه لثم عقو ناك دقلو

 لوحف نيبو مهنيب ةرظانملا تحرطو ،نورقلا ريخ نم ثلاثلا يف برغملاب

 ،ملظملا فسعتلا كلذ ةخاسمب نيتملا مهنيد لامج اوهوش نيذلا ،ةلزتعملا

 ،نييضابإلا هللا نيد لهأ ةجح تماقف ردقلا لئاسم ريرقت يف مهل نيز يذلا

 ريعبلا اهجرخي ةئرلاك ءيش وه :ليقو ©لبإلا نم يبرعلل الإ نوكت الو ،ريعبلا ةاهل :ةقشفلا )١(
 ريثكلا ريعبلاب راثكملا اوهبش ،قشاقش ءابطخلا يمس هنمو ،قِشاقشلا عمجلاو ،جاه اذإ هيف نم

 ١٦١. ص ‘ه ج ‘برعلا ناسل © روظنم نبا :عجار .ردهلا

 ذختا ثيح ۔ه٤٤١ ةنس (ه١٧١_٤٤١) متسر نب نمحرلادبع طسوألا برغملا دالب يف اهسسأ )٢(

 ٥١٦١ - ٥١٧. ص ۔٢ ج ،ةبراغملا مسق ، ةيضابإلا مجعم :عجار ٥هل ةرضاح ترمهات ةنيدم

  



 ٥٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 ةروسق نم اورف مهلالضإ نم ناطيشلا نكمت نيذلاو مهغيز نم ريثكلا باتو
 .مهدوجو طخس نم رايدلا ترهطو يزخلا

 .ةمألا هذه تفلتخا دقو !؟مويلا عامتجالا اذه لثم يف موق اي جرح يأف

 ىمعألا ديلقتلا ةأطوب خيش يأر ىلع بصعتلا ذجاونب ضعو لوقب لك بهذو

 فللا ىلع نيبذاك نيئجرم لكلا ىحضأ لب ؛رظنو ثحب لك نم يلاخلا
 اوَدَهأ دَمَف ۔وي متنَماَة آم يلقمي اونما تإَق» كلمع ريغب ةمالسلا ناكمإ مهريرقتب

 نوعدي مهلكو ،هللا نيد ىلإ قرفلا هذه تدتها نإف ،'»« يتاَقِش يف مهام اون نيو
 يلكلا توملا هئارو نمو قاقشلا قاقشلاف الإو رظنو ةريصب وذ لاجر مهنأ

 هلضف نم هللا ضيقي ىتح رفكو قسف نم ةلودل ةمئاق ةايحو "مالسإلا دجمل
 نييضابإلا دئاقعب داقتعالا ىلع هتمارك رجاوزب سانلا لمحيف رظتنملا مامإلا

 ربح الو خياشملا نم خيش بهذم سيل هنأل ؛نييضابإلا بهذمب بهذمتلاو

 للا دبع نب دمحم هللا لوسر بهذم امنإو نيينابرلا نم ينابر الو ،رابحألا نم

 نم نيقداصلا نييراوحلاو ةباحصلا بهذمو ،لبق نم لسرلاو ءايبنألا بهذمو

 .سانلاو ةنجلا نم نينسحملا نينمؤملا رايخ بهذمو ،دعب

 &'"يخامشلا مساق نب ديعس ديسلا بيجنلا باشلا ةحرابلا ينراز دقلو

 ةيضابإلا ليلد نع ،هالأسو لجألا هدلاو امآ كرتلا ءاملع نم نينثا نأ ينغلبو

 لاقف ،ةعبرألا بهاذملا دارفأ نم مهريغ اهب لقي مل يتلا مهثيداحأ ةحص يف

 رايخ ةيقبو سابع نباو ،نينمؤملا مأ ةشئاع نم ةرشابم اهيقلت مهليلد :امهل

 .ةطساو الب ةباحصلا

 )١( :ةرقبلا] 4 يللآ يميتلا رُهَو 1 ُمهَكيَكَيََق ...» :اهتلمكت ١٢١[۔

 ديعس نب مساق خيشلا نبا وه :يخامشلا ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق نب ديعس )٢(

 يف هل مجرتملا وه سيلو ‘هصخت ةمجرت هل دجأ ملو صنلا نم رهظي ام بسح يخامشلا

 .هيبال هدج وه ٣٨١. ص ٢. ج ةيضابإلا مالعأ مجعم



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٥٨
- 

 هللا باتكل ثيداحألا هذه ةقفاوم :لاقف ؟اذه ريغ رخآ اليلد ديرن :الاقف

 الاقف ثداوحلاو نوؤشلا عيقاوتل اهتقباطمو ،ةمألا لوسر نع ةروثأملا ةنسلاو

 .امهعانقإ متي ىتح مايأ دعب هترضح ىلإ ةدوعلاب هادعوو رخآ اليلد ديرن :هل

 رمآت نآ اولاقو » :لئاوألا دناع امدنع ريشبلا اهلاق امك !يبر ناحبس :تلقف
 4 ّ وه ے س لل س همو > 4

 َرَجَْنَف يتِعَو يليت ن ُةَنَج كل > وأ ٥ اًعويْنَب ضنكلا نم ات َرُجتَت تح َكل

 هلاب قأ وأ اًمَسك انع َتنَعَر اكاملا طيش رأ ٥ ايجنت اهتلغ رمنلا

 مون نلو ءامَسلآ ىف قرت أ فرخ نم تيب كل َدركَي رأ ه اليف ةَكيتََمْلأو

 « الوسر ارَدَم الي ثك نه ير داَحبُس لث ةرفن ابتك انلع لزت َقَح كير
 :ءارسإلا] ٩٠ ٩٣[.

1
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ا
 

 ٠٥٠.۔۔-_

ح
 طيسب رمألاف تانعإلا اذه ءانع نم كدلاو يخأ حرتسيلف :تلق مث 

 ۔ هيلع ىلاعت هللا تاولص ۔ دمحأ ةمألا لوسرب يسأتلا الإ ةياهنلا هذه يف انل

 اتءانو ركاو انءآتبآ دت اولام \ » :هتر هل لاقف هموق دانع نم سئي امدنع

 ."ه ےريبزكنآ َلَع رقا تل ركجتَت لمجتت ةث :كتشنأو اتكشت كنو

 رباقملا ءارحص ىلإ انب اوجرخا :امهل اولوقف ناملاعلا ناذه ىتأ اذإف

 نوكيو ،لصفلا وه اذهو اقعص انم بذاكلا رخي نأ يف هللاو ةيرم الف ©لهتبنل

 ماركإلاب هللا دعو دقف ،ةمارك نييضابإلا رئاسو ىلاعت هللا يف نيوخألل كلذ

 .نيملاعلا تر هلل دمحلاو ىفوو ىنسحلاب قدص نم لك لاضفإلاو

 بتك يف عالطالا ريزغ تنك ولو ،يبر رمأب قحلا كلم انيلع هالمأ ام كلذ

 رجدزم هيفو ،ءابقرلا هب محفي ام ءابنألا حيحص نم يبر يندازل ؤ©بهذملا

 كلت نم انع باغ ام ىلإ ىمظع ةجاح يف نحن !فسألل اي نكلو ،ءامصخلل

 ةفيلخلا يبئان نيلجألا نيلوملا ىلإ مدقتأ ةبسانملا هذهبو .تاعيدبلا تافلؤملا

 ٦١١[. :نارمع لآ) ؟...رليلآ َنِم كاجام دب نم هيف َكَيَأَع نَمَف» اهتيادب ()



 ٥٩ ةلاسرنا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
- ___ 

 ،نامغو طقسم ناطلس "يكرت نب لصيف :نيمامهلا نيديسلا "مظعألا يناملا

 لضف نم انيلع الضفتي نأ ءاجرلا ميظعب رابجنز ناطلس '""دومح نب يلعو
 نيدلا اذه بتك نم ءيشب سيفنلاو نيمثلاب نيترماعلا نيتيناطلسلا امهيتنازخ

 بوسنملاب ىدأ دق زجعلا ذإ ،قيفوتلاو ىدهلا ةلح ءاهب نم انصقني امل اليمكت
 يف يخأ _ حجانلا نسحملا يلولا حلاصلا يقتلا نيفرطلا صلخم فيلكت ىلإ

 ىلع درلاب ،يضابإلا يرماعلا يخامشلا ديعس نب مساق ديسلا - ىلاعت هللا

 هنأل ؛ «موُمط» ةيديهمتلا ةملكلا هذه عوضوم يرصملا يرهزألا ةمالعلا ةرضح

 اناميإ خمشأو ،اباطخو انايب نيبأو ،ةدام رزغأو ،اعاب لوطأو اعالطا ينم رثكأ

 ةيضابإلا ةدمع وهف ،مولعملاو لوهجملا دراوش ىلع ةطاحإو افارشإ عسوأو
 هتيآ كلت يهاهو .نيملاعلا بر هلل دمحلاو رصم يف قحلا اذه لهأ ةجحو

 يتلا ،ةعطاقلا ةداحلا ةعطاسلا هنيهاربو ةرينلا هلئالدو ،ةميقلا هتجحو .ةنيبلا

 ررد ،موُمَط ةمالعلا ةرضح اي عمساف .ماهوألا بهايغ ددبتف مالحألا دنز حدقت

 ىلاعت هللاو ،سابتلالاو ةهبشلا مكنع ليزي ام سانلا اهيأ اوعمساو مولعلا هذه

 .قيفوتلا يلو

 :_ هماركإو هتبوثم فعاضو همادأو هللا هظفح لاق

 نامغو طقسم ناطلس يميمتلا يديعسوبلا ناطلس نب ديعس نب يكرت نب لصيف ()
 ١٦٥. ص 5٥ ج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار (م٣١٩١/ه١٣٣١:ت)

 رابجنز نيطالس نم يديعسوبلا ناطلس نب ديعس نب دمحم نب دومح نب يلع )٢(
 ٢٨٣. ص ج س .م :عجار (م٨١٩١ -٠٨٨١/ه٦٣٣١۔٨٩٦١)



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٦

-_ 

 ] ىخامشلا ديعس نب مس اق خيشل ا باوج [

 ان .الصلا احم :دمخ الكطظتمااخحاطخ ولو دوتمصتمتتت همدص وحمل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو هللا ىلصو

 هيبن ناسل ىلع ةمعنلا هذهب انفرعو ،ميقتسملا هقيرطل اناده يذلا هلل دمحلا

 لما هيبن ةفرعمو . ل هتفرعم ©نيتمعنلا نيب انل عمجف ةت دمحم ،ميركلا

 ،ةمغلا فشاكو ةمحرلا ىبن ىلع كرابو هللا ىلصو ،ةمعنلا هذه ىلع هلل دمحلاف

 . اميلست ملسو ناسحإب مهل نيعباتلاو هبحصو هلآ ىلعو

 ...... ؛دعب امأ

 ليعامسإ نب ىفطصم ديسلا ،ىلاعت هللا يف يخأ نم باتك ينلصو دقف

 يذ ١٦ سيمخلا :خيراتب ،ادلوم يرصملا الصأ يومحلا يضرافلا يرمعلا

 جرملاو ةكنحلا نيب ةعقاولا ءارحصلاب هتلزع زكرم يف هررح - ه٧٢٦٣١ ةدعقلا

 يربص ليعامسإ ديسلا مرتحملا هدلاو نأ هيف ينربخأ «ةدوف يبأ برعب» ةريهشلا

 نيذلا رهزألا ءاملع ضعبل حرشي نأ هيلإ بلط ،'"ئضرافلا يجبوطلا اشاب

 اذه ةيهام حرشو يضابإ ىنعم هفلؤم «ةيمالسإلا ةيدهلا» باتك ىلع اوعلطا

 نأ ۔ هللا هسرَح - ينم دارأو ،ةعبرألا بهاذملا ريغب اوعمسي مل مهنأل ؛بهذملا

 الو هنم زجعل ال ،ددصلا اذه لبق نم ةنؤملا هيفكأو ؤ©بلطلا اذه ةيبلتب موقأ

 ةيرصملا رايدلا يف ءاضقلاو ةرادإلا خويش نمو ...‘هرصع يف ىلوالا ةقبطلا ءارعش نم ()

 ٣١٥. ص ١، ج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار (م٣٢٩١ ٤٥٨١/ه١٤٣١_١!٠٧)



 ٦١ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
7 ___ 

 ةبحصلا بدأ ماقم يف ،هاهتنم نسحأو ۔ هللا هسرَح - هنم المجت امنإو ،ريصقتل

 نيعتسأ ،هتراشإل الاثتماو هرمأب امايقو ،ءادتبالا لضفب هسفن ىلع يايإ ارثؤم

 فارتعالا عم ،ملعلل يجايتحاو يتعاضإ ةرثكو يتعاضب ةلق ىلع لوقأو هللاب

 :ملعلا ليلق ينأب
 يف نعمي مل ،'ضابأ نب هللادبع بهذم نع ءاملعلا ءالؤه نم لئاسلا نإ

 غلب يذلا ةلي هللا لوسر ثيدح هتاف ىتح ‘هليصحت ةريس يف عالطالاو ثحبلا

 اوبذك دق مهتدجوف دوهيلا تولب» :هتا هلوق وهو ،ماوعلا لصوو رتاوتلا دح
 الخ ام ةكلاه اهلك ،ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع اوقرتفاف يسوم يخأ ىلع

 حسوُم مّوَق نمو» :كيت لاقف زيزعلا هباتك يف هللا اهركذ يتلا يهو {ةيجان ةدحاو

 دق مهتدجوف ىراصتلا تولبو ١٥٩[& :فارعالا] ه َتوثدَعَي هبو يلاب وذ مأ

 الخ ام ةكلاه اهلك ةقرف نيعبسو نيتنثا ىلع اوقرتفاف ىسيع يخأ ىلع اوبذك
 مهنم تأي كياد» :ك هلوقب هباتك يف هللا اهركذ يتلا يه ،ةيجان ةدحاو

 ىلع ىتمأ قرتفتسو ٨٦[ :ةدئاملا] ه َتوُريَححَحَسَم ال مهَتأَو انابمهرَو ےريسيتق

 كلت ىعدي مهلكو ةيجان ةدحاو الخ ام ةكلاه اهلك . ةقرف نيعبسو ثالث

 هنأ نآرقلاب اونمآو ثيدحلا اذه مهدنع تبث اذإف فيلت لاق امك وأ ،'"”«ةدحاولا

 ثيدحلا اذه اوقبطيلف { دمحم بلق ىلع ذه ليربج هب لزن كو هللا دنع نم
 4 م ے<۔ . ۔<۔ س ے مر - ى ِ ى ۔ ے ؟ ۔ إ -

 َمَبَفنَك لمشلا اوُعبَتَت الو ُهوُخَرَتاَق امكيِقَحسُم ىلر اًدنَه َنأَر» :ىلاعت هلوق ىلع

 ءاملعلا غوس دق :مهل انلق داقتعالا اذه ىلع انوقفاو اذإف ."4 ۔ولييَس نَع مك
 ىلإ ليلحت نمو مكح ىلإ مكح نم لاقتنالا ،ةعبرألا بهاذملل نودلقملا

 يرجهلا لوألا نرقلا يف شاع ،لئاوألا ةيضابإلا ةمئأ دحأ :يميمتلا يرملا ضابإ نب هللادبع )١(

 ٢٣٦. ص ٢ ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا :عجار (م٦٠٧/ه٧٨ ہ:ت)

 .ممالا قارتفا ١٧/ :ب ،نتفلا ٦ :ك) براقم ظفلب هسفن ىنعملا لمحي امب هجام نبا هاور (٢)

 ٦٩٨. ص ٤٥٩٧( :ر ،ةنسلا حرش /ا :ب ةنسلا ٣٤/ :ك) دواد وبأ ٦.٢. ص ٣٩٩٢( :ر
>.. 2422 

 )٣( :ماعنألا ةروس] 4 َنوَقَنَت َمُكَلَعَل ۔هي كو مكل ..» اهتلمكت ٦٥٢[ .

  



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٦٢
 تخت _-

 يأف ةجرحم الو قيسفت الو ميثأت ام ريغب ليلحت ىلإ ميرحت نمو ميرحت

 مهنأو ،اعيمج هوعبتا مهنأ نوعدي مهو نينمؤملا ليبس عبتا نمم قحملا قيرفلا
 ! ؟ةدحاولا كلت اعيمج

 اونمآو مالسإلا اورصبأ اذإ ةرم لوأ نيكرشملا يف ىلاعت هللا مكح دقو

 بونذلا نم مهل ىضم ام اعيمج مهل رفغو مهنع افع نأ إمهمهلإ اودحوو

 نو ََلَس َدَم امم مهل َرَشُي أوُهَتنَي نإ اورك َتيزَلَل لق » :ىلاعت لاق ،ملظلاو

 ديحوتلا» : ةلي هللا لوسر لاقو اء٨ :دفنال) 4 يلألا ثتُس تمَصَم دَمَق اودوعي

 ذإ ةماع نيكرشملل كن هللا نم ةرفغملا هذه تعقو دقو 8'«هلبق امل بج

 ىلإ مهسافنأ تبهذو ،ةرفغملا هذه يف مهؤاجر لواطتو ءاملعلا ماقف .اوملسأ

 رثآ يفتقملا & كنت هللا نيد يف عدتبملا تقحل ىتح ،ءيش لك يف اهميمعت

 َلَمَع لبقي نأ هللا ىتأ» :لوقي ةياي لوسرلاو .تامكحملا نم رافلا تاهباشتملا

 وأ اثدح هللا نيد يف ثدحأ نم» :أت لاقو ى '"'«هََعذب عدي ىتح ةَعذب بحاص

 نيابملا ةليب هللا ةيصعم ىلع رصملا تقحلو ،ا"«هللا ةنعل هيلعف اثدحم ىوآ

 الخأ ناذللا امهف ،ةنجلا ىلإ امهل ليبس ال ناذللا نافنصلا امهنأ ىلع . كنة هلل

 تفلتخا ام» :ةلي لاق ذل دمحأ ةمأ ىف الصأ ةمالسلا تناكو ؤةمألا ةمالسب

 هل دجأ ملو ٥.صنلا ركذ مث لاق هنأ هللا لوسر نع ليقو :ناهربلاو ليلدلا باتك يف ءاج ) )١

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ةمالعلا :عجار .ةعستلا بتكلا الو دنسملا يف اجيرخت

 .٢٦ص .ج .م٧٩٩١/ه ٤٧٧ ١ثارتلا ةرازو ©ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا

 نبا قيرط نم ٥٠( :ر لدجلاو عدبلا بانتجا ٥/ :ب ؛‘ةمدقملا) هننس يف ةجام نبا هاور )٢(

 ١٧٤. ص سابع

 ةمأ ةمألا ىف ٦/ :ب) .حيحصلا عماجلا }هسفن ىنعملا لمحي امب براقم ظفلب عيبرلا هاور )٣(

 رابخأل ا . «اثدَحشم ىوآ وأ ادح مالسإلا يف تدخأ نم هللا َنَعَل» 6.١٧ ص ٤٦٢( :ر . ةنبت دمحم

 5٥٩٧٧ :ر ،«َلذَع الو تفز هنم لبقي اله :هرخآ يف ةدايزب " ةني ديز نب رباج نع عيطاقملا

 ص ٢٦٥



 ل ةناسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 نب رمع لاقو ،'»«اهقح لهأ ىلع اهلطاب لهأ رهظ الإ اهيبن دعب ةمأ
 :لاق ،«؟دمحأ ةمأ ىلع هفاخت ءيش فوخأ ام» :رابحألا بعكل هز باطخلا

 ةل هللا لوسر كلذ يلإ رسأ دق تقدص» :رمع هل لاق ،«نولضم ةمئأ»

 ىلاعت هللا قيفوت هلمشو ةقرفتلا هذه ناعمعم يف هتين تحص نمف ،'"«هينملعأو

 ملع يف هثحب قرغتساو ،ىرحألا يف رظنلا لامعتسا ىلع هداهتجا هناعأو

 ملو ،اهب ذخألا كرت عسي الو ،اهلهج عسي ال يتلا رومألا نم هنع باغ ام

 ؛بيقنت الو ثحب ريغ نم هلاوقأ عيمج يف ةملسم ةيضق هبهذم مامإل بصعتي
 يف قدصلاب هللا مهتعن نم رامغ يف لخدو ،سانلاو ةكئالملاو هللا دنع ملس دقف

 ٦٩[٨ :ةبوتلل 4 كريقيَصلاَعَم ا وذوكَو هنأ اوشَتأ اونماء مز اهْنَأتي » :ك هلوق

 امأو .دحاو عمو دحاو يفو دحاو قحلا نأ ىلاعت هللا قيفوتب اوملع نيذلا :ينعي

 قحلا بلط يف هداهتجا هناخو ،رظنلاو ثحبلا فلكتي ملو هتين تثبخ نم

 ًزهتساو اهل بصعتو &'"موصعم ريغلا هخيش لاوقأ نم همزتلا ام ىلع ادا ادامتعا

 ،سانلاو ةنجلاو ةكئالملاو هللا دنع مصخلا وهف قحلا لهأ لاوقأ نم

 يف مهتيوط ءوسو ،مهتريرس ثبخ مهيلع ىلاعت هللا ىعن نم رامغ يف لخدو

 نب ىسوم هيف )٥٧/١}١(: يمثيهلا لاق ٧٧٥٤(. مقر )٢٧٠/٧\ طسوالا يف يناربطلا هجرخأ )١(

 ريبكلا عماجلا وأ عماوجلا عمج ،ةلماشلا ةبتكملا "ةينورتكلإ ةخسن .فيعض وهو ،ةديبع

 .٦١٥٠٦ص .ج ،ميملا 7 :ب ،يطويسلل

 دئاوفلاب ةرهملا فاحتإ ه٥٢٨ :ت رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ ينالقسعلا :عجار )٢(

 يدنهلا يقتملاو 0١٥٦٢٧٥ :ر 0١٤٨ ص .\٢ج .م٤٩٩١/_ه ١. ١٤١٧٥ ط دهف كلملا عمجم .ة .ةركتبملا

 لاوقألا ننس يف لامعلا زنك ه٥٧٩ :ت ناخ يضاقلا نبا نيدلا ماسح نب يلع نيدلا ءالع

 وبأو ينالجراولا ١٤٢٩٣، :ر ٧٥٦. ص 3٥ ج ،م١٨٩١/ه١٠٤١ ٥٥ ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ،لاعفألاو

 ثارتلا ةرازو ،يثراحلا دمح نب ملاس :حت ،ناهربلاو ليلدلا باتك ،ميهاربإ نب فسوي بوقعي

 يشوطرطلا ركب وبأ يرهفلاو ،ا:ص ،١ج ،م٣٨٩١/ها٣٠٤١ ،نامغغ ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 ضعدبلاو ثداوحلا ٥٢٠ :ت يسلدنألا يشرقلا فلخ نب دمحم نب ديلولا نب دمحم يكلاملا

 ١٤٤. ص 58١ ج ،م٨٩٩١/ه٩١٤١ ٣، ط ،يزوجلا نبا راد ،يبلحلا نسح نب يلع :حت

 .موصعملا ريغب حيحصلاو لصألا يف اذكه ()



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٦٤
-_ 

 هليوأت هعيبو ةتفلا اكيتآ هنم هت ام هعنص عر رهيوأُف ىف ذلأ ًمَك» :ىلاعت هلوق
 اعبت امإ ؛تاهباشتملاب كسمتلا وهو لالضإلا :ينعي ؛'"4 هن ال :هليوأت متي امو

 ىمعألا ديلقتلاو .ديلقتلا ىلع ادامتعا اهيف ةدهاجملا هكرتل اهب الهج وأ ،هاوهل

 دهاج نمل هتايآ يناعم ىلإ ةيادهلا هللا لعج دقو ،ةدهاجملا عنمي هنأ ىفخي ال

 هللا ََو اتلبُش مهَتَبدهَنل اتيف اودَهَح ديزل » :كيو لاق امك اهيف دلق نمل ال ،اهيف
 بلط يف رهزألا ءاملع نم ضعبلا اذه دهاج ولف ،ا:١ :توبكنعلا] 4 َنييحُمْلَا مل

 ضابإ نبا بهذم نأ لاق املو ،انيأر ام ىأرل ةيضابإلا نحن انتدهاجم قحلا

 الو موصعملا ريغ لوق ديلقت بجون ال انتإف ،ةيضابإلا رشاعم انفالخب خوسنم
 هاندجو ثيح قحلا ذخأن لب ،هريغ ىلإ عامتسالا نم الو هيف ةدهاجملا نم عنمن

 : ةكم لاق امك ؤانم وأ مكنم ناك هب ءاج نم ىلع لطابلا درنو ،انم وأ مكنم ناك

 نم ىلع لطابلا درو ،اديعب اضيغب ريبك وأ ريغص نم هب ءاج نمم قحلا لبقا
 . ةلي لاق امك وأ ،ا"«ابيرق ابيبح ناك نإو ريبك وأ ريغص نم هب ءاج

 يتلا ،ةعبرألا تافآلا لبق نم ةمئألا كرتعم يف نيدلا بارطضا برست دقو

 (يدنع)و (يل)و (انأ)و (نحن) :نهو ضرألا لهأ ىلع لماشلا ءالبلا تناك

 ىتح سنيابتلاو لضافتلا نم ةقيض كلاسم اوكلسف اهميثارجب خياشملا اهسمتلاف
 .!ةميقعلا ةشحولا هذه نم هارن ام ىلإ مهب ةمألا تلصو

 7 7 ب ِ ص ]إه۔م . ر و ۔۔ ء .. . م ۔ إ ۔م ۔ مم ۔۔۔ . ح وو ,س ,< ح مح س 7

 ىف يزلا اَمأَت ثنهركَتُم رآو بتكنا مآ َنُه تنمكتت تياَء هني بتكنا كيلَع لزنأ ئزلآ وه » اهصن )١(
 وس .س ,مص م م ے<۔۔

4 
 . ۔م م ے,ےم۔ ود ح م ر آ ؟. سر .هر _ . ه س هم رو . مإ سم ص 1 4 .۔ . ور

 رلملآ يف بوخسَرلآَو هنآ الإ :هليوأت متي اَمَو ۔هليوات ةاعتبآأَو ةنتفلا ةاغتبا هنم َهَبَحَت ام دوعتف غيتَر مهبولق
 ےر , ۔ م ء

 ٧[. :نارمع لآ] 4 بتلألآ ووأ ةلإ كن امو ر دنع نم 31 ۔هپ اتما۔ نولوقي

 (_ه ٩٥ :ت) يروف ناهربلا يدنهلا نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع لامعلا زنك (٢)

 نع ،“يمليلاو ركاسع نبا هاور «..و ،لاز امنيأ نآرقلا عم لزو ،اثيش هب كرشت الو هللا دبعا»

 ١١٥. ج ؤ ٤٣٤٨١ :ر ‘لامكإلا نم يعابرلا بيغرتلا تايعابرلا يف عبارلا لصفلا دوعسم نبا

 نب نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا ،عماوجلا عمج .م٩ .ه.٩ ةلاسرلا ةسسؤم ٨٧٦. ص

 لامكإلا ٠ انمط سابع نبا نع يمليلا هاور (ه١١٩ :ت) ©يطويسلا ركب يبآ نب نمحرلا دبع

 .م٢ ١، ١٤٦٢١ه ٠٠ ط ‘ةيملعلا بتكلا راد ٤٥ ص ٢ ج ٥٣٧٧٦ :ر ،ريبكلا عماجلا نم



 ٦٥ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 مكخياشم بتك نم ربخلا ةحص ىلع ليلدلا مكيلع ميقأ نأ لبقو

 ديلقتلا يف ءادلا نايرسو ءالبلا وشف ةحص يف اوباترت ال ىتح ،مهتافلؤمو

 راكنإ يف مكبه اذم لهأ نم نيفصنمل ١ م الك مكعمس ىلع دروأ . ىمعأل ١

 .ديلقتلا

 [ديلقتلا مَد]

 لوقلاب» ةامسملا هتلاسر يف "يفنحلا يكملا ميظعلا دبع دمحم خيشلا لاق

 :هصن ام «ديلقتلاو داهتجالا لئاسم ضعب يف ديدسلا

 ايعفاش وأ ايكلام وأ ،ايفنح نوكي نأ هدابع نم ادحأ هللا فلكي مل هنأ ملعا»

 هتعيرشب لمعلاو .ةلت دمحم هب ثعب امب ناميإلا مهيلع بجوأ لب ؛ايلبنح وأ

 ىلع درلا» :باتك يف '""يطويسلا لالجلا نع القن اضيأ اهيف لاقو ،'""«...خلإ

 :ليوط مالك دعب «ضرف رصع لك يف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم
 كلام وأ ةفينح يبأ وأ دمحأ وأ ©يعفاشلا لاوقأب ذخأ نم نأ ملعيلف»

 ءاج ام ىلع دمتعي ملو ،هريغ لوق ىلإ مهريغ نمو مهنم عبتا نم لوق دري ملو

 عامجإ فلاخ دق هنأ ،هنيعب ناسنإ لوق ىلإ كلذ فراص ريغ ،ةنسلاو نآرقلا يف

 دعب :ت) خوؤَق الش نباب بقلملا يفنحلا يروملا يمورلا يكملا ميظعلادبع نب دمحم ()
 لئاسم ضعب يف ديدسلا لوقلا» هل اهب ايتفم ناك }ةكم لهأ نم يفنح هيقف (م٢٤٦١/ه ١٠٥٢

 ٢١٠، ص ٦، ج "مالعألا :يلكرزلا :عجار ١٠٥٦ ةنس اهتباتك نم غرف ةلاسر ديلقتلاو داهتجالا

 .ريخألا رادصإلا ةلماشلا ةبتكملاو

 راد ٢٣. ۔٢٢٣ص ج ،لواألا لصفلا ديدسلا لوقلا ،يكملا ميظعلادبع دمحم يمورلا (؟)

 .يمورلا ملاس ناندعو نيسايلا لهلهم :حت 0م٨٨٩١ 0١ ط ‘تيوكلا ةوعدلا

 يطويسلا يرضخلا نيدلا قباس نبا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج )٢(
 باتكلا اهنم فنصم ٦٠٠ وحن هل ٥بيدأ خرؤمو ظفاح مامإ :(م٥٠٥١ _ ٥٤٤١/_ه١١٩۔ )٨٤٩

 :عجار .هرمع نم نيعبرالا يف سانلا لزتعاو اميتي ةرهاقلا يف أشن ريغصلا ةلاسرلاو ريبكلا

 ٣٠١. ص ٢، ج ،مالعألا :يلكرزلا

  



 .__ مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٦٦

 الو افلس هسفنل دجي ال هنأو هيف كش ال نيقيب اهرخآ نع اهلوأ اهلك ةمألا

 ليبس ريغ اليبس عبتا دقو ،ةثالثلا ةيدمحملا راصعألا عيمج يف هل ارصان اناسنإ

 اوهن دق مهلك ءاهقفلا ءالؤه نإف اًضيأو .- ةلزنملا هذه نم هللاب ذوعن - نينمؤملا

 لعج يذلا امف اًضيأو .مهدلق نم مهفلاخ دقف مهريغ ديلقتو مهديلقت نع

 نب يلع وأ باطخلا نب رمع نم َدَلَقُي نأ ىلوأ مهريغ نم وأ ءالؤه نم الجر
 هللا يضر ةشئاع وأ ،سابع نبا وأ رمع نبا وأ &دوعسم نبا وأ ؤ©بلاط ىبأ

 يف ""مالسلا دبع نب نيدلا زع لاقو .اططش بكر دقف 5'"«نيعمجأ مهنع

 مهدحأ فقي ©نيدلقملا ءاهقفلا نأ بجعلا لك بجعلا نمو» :(ىربكلا هدعاوق)

 هيف دلقي كلذ عم وهو ،اعفدم هفعضل دجي ال ثيحب همامإ ذخأم فعض ىلع

 ىلع هنم ادوحج هبهذم ةحصب ‘ةسيقألاو ةنسلاو باتكلا هل دهش نم كرتيو

 ةديعبلا تاليوأتلا اهليوأتب ةنسلاو باتكلا رهاوظ عفدل ليحتي لب ،همامإ ديلقت
 ،نولآسي نولازي ال سانلا ناكو» :لاق نأ ىلإ '"'«...هدلقم نع الاضن ةلطابلا

 نم دحأ ىلع راكنإ الو بهذمب دييقت ريغ نم ءاملعلا نم مهل قفتا نم
 نيدلقملا نم اهوبصعتمو بهاذملا هذه ترهظ نأ ىلإ ‘كلذ يف نيملسملا

 .'"«بابلألا يلوأو باوصلا نع دعبو "قحلا نع غيز اذهو

 دحأل ،ةفينح وبأ وأ ،يعفاشلا وأ ،كلام حابأ لهو» :صيخلتلا باتك يفو

 باتك ‘ه١٩۔_ ٨٤٩ يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج خيشلا ظفاحلا مامإلا )١(

 ،ةيملعلا بتكلا راد ضرف رصع لك ىف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا

 . ١٣٢. ص ،م٣٨٩١/ه٣٠٤١ 0١ ط ،نانبل - توريب

 بقلملا نيدلازع ،يقشمدلا يملسلا نسحلا نب مساقلا يبأ نب مالسلادبع نب زيزعلادبع )٢(

 .١٢ص ث٤ ج ؛مالعألا :يلكرزلا :عجار (م٢٦٢١ - ١٨١١/ه٠٦٦ ۔ )٥٧٧ ءاملعلا ناطلسب

 ،نايرلا ةسسؤم 0٣٠٥ ص ٦، ج ،مانألا حلاصم يف ماكحالا دعاوق مالسلا دبع نب نيدلازع )٢(

 .م٠٩٩١/ه٤١٤١ ،نانبل ۔ توريب

 تققحتو هقباس تقثو ينأ مغر ‘صنلل ةراشإ دجأ ملو ،تبثتلاو ةءارقلا راركت ادهاج تلمع )٤(

 .ءزجلا ةياهن ىلإ ٥٠٣ص ©،س.م ؛ماكحاألا دعاوق :عجار .اديج هنم



 ٦٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 نست _

 اوحسفي ملو ٠ اوعنمو كلذ نع اوهن دق مهنإ لب اذه نم مهاشاح ؟ طق هديلقت

 ماثولا طورشب اولخأ نيذلا نيدلقملا نيبصعتملا لوق امف ،‘»«هيف دحأل

 . ! اليبس هيلع درلل اودجي نل كرمعل ؟مالكلا اذه دعب ماصتعالاو

 ملو "ةعبرألا ةمئألا موسج ىلع ترهظ يتلا ةعبرألا تافآلا ضارعأ امأو

 امك الهجو ىمع مهنوسدقيو مهنوذبحي اولظ لب ،مهودلقم اهاودع مؤشل هبنتي

 اوذختا رصم لهأك تيأر ام» :'""يدفصلا حالصلا نع القن يعفاشلا لاق .ىرن

 اهنولبقي ال مهف ،اهملعأ ام :مهل لاق لئاسم نع اكلام اولأس مهنأل ؛املع لهجلا

 ةمئأ دحأ ۔ ا"ضايع يضاقلا لاقو .'"«اهملعأ ال لاق اكلام نأل ؛اهملعي نمم

 اذكو ،‘“«ءافشلا» باتك يف ةيعفاشلا ةمئأ نم وهو "يلازغلا ريفكتب ۔ ةيكلاملا

(١) 

(٢) 

(٣) 

)٤( 

(٥( 

(٦( 

 مزح نبا ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم يبأ هيقفلا مامإل ا ؤ فرصتب صنلا فلؤملا دروأ

 .مزح نبا راد ةيمالسإلا ثوحبلا زكرم صيلختلا هوجول صيخلتلا ‘ه٦٥٤ _ ٨٤ :ىسلدنالا

 ىف ©صيخلتلا باتكل ةبوسنم ةرابعلا صن تيأر دقو ١٣٢٤. ۔- ٣٢٣ ص .م٢ ٣٠٠/_ه٣٢٢٤١ ١. ط

 ركب يبأل ضرف رصع لك يف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا باتك

 .كانه نم هب ىتأ هلعلف 0١٢٦٢ ص يطويسلا

 ٠ )م )٦٩٦ _ ٧٦٤ه_/١٢٩٦ _ ١٣٦٣ :يدفصلا هللا دبع نب كبيأ نب ليلخ يدفصلا نيدلا حالص

 يتئم ءاهز هل ،هتبست اهيلإو نيطسلفب دفص يف دلو ،ةعتمملا فيناصتلا ريثك ،خرؤم 4 بيدأ

 :عجار .اهيف لاملا تيبل اليكو رشاب ام دعب قشمدب يفوت تايفولاب يفاولا اهنم &تفنصم

 ٣٥. ص ٢ ج مالعألا ،يلكرزلا

 ،ثارتلا ءايحإ راد ،طوؤانرألا دمحأ :حت ،تايفولاب يفاولا ؤيدفصلا نيدلا حالص :عجار

 .ىعفاشلا مامإلا باب ٥ ص ٢ ج .م٢ ٠٠/_ه٠٢٤١ توريب

 مامإو برغملا ملاع :لضفلا وبأ ،يتبسلا يبصحيلا نورمع نب ضايع نب ىسوم نب ضايع
 ٩٩. ص ٥. ج © ىلكرزلا :عجار )٤٧٦ _ ٥٤٤ ه_/١٠٨٣ -_ 1٤٩) ٠ هتقو يف ثيدحلا لهأ

 :مالسإلا ةجح . ىلازغلا دماح وبأ ىعفاشلا ىسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم نب لمحم

 دلو )م١١ ۔ ٨٥٠١/_ه٥٠٥ _ )٤٥٠ فنصم يتئم وحن هل .هيقف ملكتم ميكح ٥©فوصتم فوسليف

 ةلاحكو ٦٢ ص ١٧ ج :مالعالا :يلكرزلا :عجار .ناسارخب سوط يتيصق ىدحإ نارباطلاب

 .٧٦ل١ص ٣. ج ©نيفلؤملا مجعم

 ة ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا باتك ،يبصحيلا ضايع لضفلا وبأ يضاقلا ةمالعلا

 . )م٢ ٦٠٠/ه٧٢٤١) توريب رداص راد ٣٧٨. ص



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يه موتحملا روهظلا ةلاسر ٦٨

___ 

 خيشلا هركذ ،ماظعلا ةيعفاشلا ةمئأ دحأ "!يزارلا رخفلا ىلع مهضعب عنش

 .""ىربكلا حرش يف'""شيلع

 ىواتفلا بحاص هركذ يعفاش فلخ ةالصلا زاوج مدعب ةيفنحلا ضعب لاقو

 نأ نم :'")طوسبملا يف هنمو .""ناخ يضاقلل ريغصلا عماجلا يف هوحنو ةيناخلا

 ضعب نأ امك .هبهذم ىف ابصعتم ناك اذإ ةزئاج ريغ ىعفاشلا فلخ ةالصلا

 حصي ال» :لاق هلئاسر ضعب يف '`ثكراقلا يلع خيشلا هلقن ام ىلع ةيعفاشلا

 .'"«تابجاولا عيمج ىلع ظفاح ولو يفنحلاب يعفاشلا ءادتقا

 يف حدقو ةفينح يبأ ىلع ريكنلا ضايع يضاقلا ددش '(كرادملا) يفو

 مامإلا :يزارلا نيدلا رخف ،هللا دبع وبأ "يركبلا يميتلا نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم )١(

 ٣١٣. ص 0©٦ج :س .م :عجار (م٠١٢١۔٠٥١١/ه٦٠٦۔٤٤٥) رسفملا

 نم لصألا ىبرغم .ةيكلاملا نايعأ نم ‘هيقف :هللادبع وبأ 6؟شيلع دمحم نب دمحأ نب دمحم (؟)

 :عجار 1٨٨٦) - ٦٠٨١!/ه٦١!٩٩ ۔١٧١٦١) رهزالاب ملعتو ةرهاقلاب دلو برغلا سلبارط لمهأ

 ١١. ص ،٦ج ،مالعألا :يلكرزلا

 .يسونسلل ىربكلا دئاقعلا حرش )٢(

 ناخ يضاقب فورعملا نيدلا رخف ؤزيزعلا دبع نب دومحم مساقلا يبأ نب روصنم نب نسح وه ()
 مالعألا :يلكرزلا :عجار (م٦٩١١/ه٢٩٥ :ت) مهرابك نم يفنح هيقف "يناغرفلا يدنجزروالا

 ٢٢٤. ص ٢ ج

 يسخرشُسلا لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب يبأ مالسإلا خيش فيلأت ،طوسبملا باتك )٥(

 هقفلا يف بتكلا مهأ نم وهو يعفاشلا ليعامسإ نسح دمحم :حت ‘ه٠٩٤ :ت يفنحلا

 بتكلا راد عاضرلا باتكب همتتخاو ،ةالصلا باتكب هأدب ،لاوقألاو لئاسملا هيف طسب يفنحلا

 .م١٠٠٢/ه١٢٤١ 0١، ط توريب ۔ ةيملعلا

 .ةاره لهأ نم نيدلا رون ،(م٦٠٦١/ه٤١٠١ :ت) يراقلا يورهلا دمحم ناطلس نب يلع وه )٦(

 ٤٤٦، ص .! ج ،نيفلؤملا مجعم ،ةلاحك اضر رمع :عجار ،يفنح هيقف .يفوت اهبو ةكم ليزن

 .م٣٩٩١/ه٤١٤١ 5١ ط ،ةلاسرلا ةسسؤم

 يورهلا ناطلس نب يلع نيدلا رون :فيلأت ،يراقلا يلع ةمالعلا لئاسر ةعومجم :عجار ()

 ٥‘ت.د ‘ط.د .ناتسكاب ،بتكلا راد 0١٠١٤ :ت يراقلا يلع ءالمملاب روهشملا ،يفنحلا يكملا

 .باتكلا ةحفص ىلع فقأ مل

 = لضفلا وبأ يضاقلل ‘كلام مامالا بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت - ()



 _ ةناسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 نبا لاقو ؤبانطإلا ةياغ كلذ يف بنطأو دمحأو ةيعفاشلا بهذمو هبهذم

 ثيدح نم عماجلا باتك بيرغ حرش) يف ۔ ةيكلاملا ةمئأ دحأ _ وهو "بيبح
 هنأ كلذو ،هباحصأو ةفينح وبأ وه» :لاقف لاضعلا ءادلا نع لئس دقو ،(كلام

 يف دولوم مأشأ اندنع وهف ؛يأرلاب ننسلا ضقنو ءاجرإلا :نيهجوب سانلا للض

 موي ىلإ مهل عرش امب لالضلا يف نودامتم مهو ،ريثك قلخ هب لض ،مالسإلا
 نع غئازلا يأر نم ناك دقو» :«رفاكب نمؤم لتقي ال» حرش يف لاقو .'""«ةمايقلا

 :كلملا دبع لاق مث 5'""«دهاعملا رفاكلاب ملسملا لتق هباحصأو ةفينح يبأ قحلا

 هذه قارفو ةنسلا ضقنل اسامتلا هليوأت يف اولضو ثيدحلا ةياور يف اولض»
 ٠١ ۔ ؟

 .'"'«ةمألا

 { ةلب لوسرلا بيذكت ىلإ اهبسنتف اهفلاخم رفكت ةقرف لك» :يلازغلا لاقو
 ىلاعت هلل قوفلا تابثإ يف ةن لوسرلا بذك هنأ امعاز يرعشألا رفكي يلبنحلاف

 بذك هبشم هنأ امعاز هرفكي يرعشألاو ،شرعلا ىلع ءاوتسالا يفو

 .'«ءيش هلثمك سيل هنأ يف ذل لوسرلا

 مامالا نع عافدلل هفلأ باتك وهو ،م٩٤١١/ه٤٤٥ :ت يتبسلا يبصحيلا ىسوم نب ضايع -

 كرادملا هباتكب ايدحتم .ةنيدملا لهأ لمعب لمعلا :ىربكلا مهتدعاق اميس ال هبهذمو كلام

 .م٨٩٩١/ه٨١٤١ 0١ ط نانبل - توريب ،ةيملعلا بتكلا راد .ابرغو اقرش ةيكلاملا موصخ

 ملاع :ناورم وبأ ،يبطرقلا يريبلإلا يملسلا نوراه نب ناميلس نب بيبح نب كلملادبع ()

 :عجار (م٣٥٨ ۔ ٠٩٧/ه٨٣٢٢ )١٧٤- ةيكلاملا هقف يف اسأر ...هرصع يف اههيقفو سلدنالا

 ٧}١. ص ٤‘ ج مالعألا :يلكرزلا

 نب نمحرلادبع :حت ،(ه٨٣٢ :ت) يملسلا بيبح نب كلملادبع فيلأت ،أطوملا بيرغ ريسفت ()

 0١ ج ،م١٠٠٦/ه١٦٤١ ١، ط ،ناكيبعلا ةبتكم ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةمركملا ةكم ،نيميثعلا ناميلس

 .يدي نيب يتلا ةعبطلا هذه يف رثأ صنلل دجأ ملو ٤١٤٤٣. ص

 )٣( ج أطوملا بيرغ ريسفت ،س.م ٢!، ص ٢١٩.

 .١٢٢ص ،! ج س .م ()

 اهثشنمل نارمعلاو عامتجالا نوؤشو نيدلا ةفسلف يف ثحبت ةيرهش ةلجم .رانملا ةلجم :عجار )٥(

 = ناهرب .٢٣٥ص ١٣، ج ،يلازغلا دماح وبأ ٨باب (م٠١٩١/ه٥٨٢١) رصم ،اضر ديشر دمحم



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٧٠

 نم دحأ هب هوفتي ملو ،انبتك يف هليلق لقأ ركذي مل امب ريثك نم ليلق اذهو
 مهنيب نوعزانتيو نونحاشتيو '"نوطباشتيو نوحطانتي موقلا انكرتو ،انئاملع

 نم نيدلقملا بصعت اهؤشنم يتلا لوصفلا ليثمت ىلع نوجرفتم نحنو ،نيبلا
 ،ةرهشلاب راثئتسالا ىلإ ةمئألا ليم لبق نم كلذ ءاجو ،مهتمئأل ءاملعلا

 ادايطصاو مهتلزنم عافتراو '"مهترسيمل ابلطو ،ةيملاعلاو ةيلضفألاب راختفالاو

 ذإ دعب ءيش رمألا نم انل سيل نكلو . .ءيش يف نيدلا نم كلذ سيلو ،مهايندل

 يذلاف ؛'"'4 رْهَمَلَع َكلَدلَو كنر محر نَم الي ٥ كيخبتخُت َدولاَرَياََر» :ىلاعت هللا لاق

 ةقرفلا ىلإ ءادتهالاو ميوقلا هنيد قيرط دايترا ىلإ هقفوي ىلاعت هللا همحري
 اهركني ال ،ةميوق ةحضاو ةلدأو تامالعب ،قرفلا عيمج نع تناب يتلا ةيجانلا

 .ىدهلا ىلع هلل دمحلاو بلقلا ضيرم وأ '‘ادومرملا الإ

 [ةيرهوج دعاوقا

 دق خياشملا نأ ،ةعبرألا بهاذملا يف ضارعألا كلت ءابو نم ءاج ام مهأو

 كرت مهعسي الو اهلهج مهلاثمأ عسي ر ال يتلا ةيلوصألا طقنلا مهأ اولمهأ

 .مهتجح تبرطضاو لامهإلا كلذب مهملع دعاوق تعادتف .مههقف يف اهتابثإ

 اهز ام ردقب رئاصبلا لهأ مامأ مهتيملاع هجو كلذب اوهوشف مهليلد جوامتو

 .مهيدلقم مامأ رضنو عنيأو

 ةبتكم ،نيساي رهام :حت إةيفلألا حرش يف امب ةيفولا تكنلا .يقابلا رمع نب ميهاربإ نيدلا =
 ٦٤٨١. ص 0١ ج ،م٧٠٠٦!اه٨٢٦٤١ ١. ط دشرلا

 .ناسللاب مالكلا يف نوكي ام ابلاغو ؤفرط نم رثكأ نيب ةموصخلاو عازنلل ةغل )١(

 أوُقََصَت ن نأو رسيم لإ رظنف رع وذ كاك نيإو » : :ىلاعت هلوق لثم 6مهانغو مهرسي دارأ هلعل )٢(

 ٢٨٠[. :ةرقبلا] 4 تومت متنك نإ ةثست زح

 ًكلَدلَو كثَر َمَر نَم الي ٢ كبيذتن ولا الو ةَدحَو هَمأ سانلا َلَمَل َكْثَر آم زلو» :اهمامتو ()
 . ه ر ص صم

 .[٩١١۔٨١١ :دوه] 4 بآ سانلاو ةنجلا َنم َمَنَهَج تألم كر ةك تَمَتَو ز مهقلخ

 .١٤٢ص . ج ©برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا .اهخافتناو نيعلا عجو :دملا (٤)



 ٧١ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 :يهف ةيرهوجلا دعاوقلاو ‘ ةيلوصألا طقنلاو

 ،('""نامتكلا ماكحأ)و ،('""فوقولا)و ،('"ةءعاربلا)و ('ةيالولا)

 ('٧لرتلاو لعفلا ماكحأ)و .،('روهظلا ماكحأ)و

(١) 

(٢( 

(٣) 

(٥( 

(٦( 

 دنعو ،كلذ ىلع ةردقلا دنع حراوجلاب ةناعإلاو رصنلاو ناسللاب ءانثلاو بلقلاب ةبحملا يه

 لوقعلا راونأ حرش راونألا ةجهب ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ يملاسلا :عجار .عناوملا عافترا

 ۔٢١؟٦ ص ٬ةماقتسالا ةبتكم ،م٣٠٠٢٦/ه٢٢٦٤١ ٢ ط ديحوتلا يف

 مهل ةيهاركلاو "مهيلع راكنإلاو مهل ةثطختلاو هيلع هلهأ ةقرافمو رفكملا لعفلا نم يربتلا يه

 نيبلاطلا جهنم (ه٠٧٠١ہ7:ت) ‘ديعس نب سيمخ ٥.يصقشلا :عجار .مهلعفب اضرلا كرتو

 .ةحفصلا سفن ،©س .م ،راونألا ةجهبو 6٥١٤ ص 0١ ج ،كنيبغارلا غالبو

 كسمملا ىمسيف ،هنم ةءاربلا يف لوخدلا نعو هنيعب دحأ ةيالو يف لوخدلا نع كاسمإلا وه

 فوقوو لاؤسلا فوقوو ،يأرلا فوقوو ،نيدلا فوقو :ةسمخ هماسقأو "افقاو كلذ نع

 ٥٢٧. ص ١، ج ،نيبلاطلا جهنم ٢٩!١، ص .راونألا ةجهب :عجار .كشلا فوقوو }لاكشإلا

 ةعبرالا اهعاونأ دحأو ءامكحو ىنعم روهظلا فالخ "ةميدقلا ةمامإلا رهاظم نم رهظم وه

 متي .مامإ الب ارس رمألا ةمزالمو ىرغصلا ةمامإلا يهو .ةيضابإلا دنع نيدلا كلاسمب ةامسملا

 ناب كلذو ،هلاوز يف ببستي ال ىتح ؛نالعإ نود هيلع ةظفاحملاو ،ءافخ يف نيدلاب كسمتلا

 نم ةعومجم ةيضابإلا تاحلطصم مجعم :عجار .تتشتو فعض يف نوملسملا نوكي

 يليلخلا ٨٣٤. ص 0٦٢ ج ،م٢١٠٢!/ه٣٣٤١ ٢، ۔ ط .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،نيثحابلا

 نيدلا رون مامإلل "داقتعالا مظن يف دارملا ةياغ ةموظنم حرش دمح نب دمحأ ةمالعلا

 ١٠٦. ص ثم٣٠٠٢٦/ه٤٢٤١ دعاولا ليجلا ةبتكم ،يملاسلا

 دعب ابلاغ يتأتو ىربكلا ةمامإلا يهو ثةعبرألا نيدلا كلاسم دحأو ةمامإلا رهاظم نم رهظم

 ،دودحلا ةماقإو ماكحألا ذيفنت نوعيطتسي ثيحب ،ارهاظ نينمؤملا رمأ نوكيو ؛عافدلا ةمامإ

 امامإ مكاحلا ىمسيو ،ودعلا ةرو "ملاظلا ةبراحمو .ركنملا نع يهنلاو ©فورعملاب رمألاو

 تاحلطصم مجعم :عجار .ةمألا ىلع ةبجاو هتعاط نوكتو دقعلاو لحلا لهأ رايتخاب نيعي

 ١٠٣. ص كدارملا ةياغو 0٦١١٤ ص ٦، ج ةيضابإلا

 جردنيو ؛ادوجوم لعفلا نكي مل نأ دعب لعافلا ةردقب هلمعو ندبلا ةكرح :وه رشبلا نم لعفلا

 لعفنت ثيحب ىلاعت هتردق :وه هللا نم لعفلاو .لعفلا مدع يف دهج هنأل ،لعفلا نمض كرتلا

 وه كرت :نيهجو ىلع هللا نم لعفلا كرتو ،ءانع وأ تالواحم ريغ نم ديري ام ىلع ءايشألا هل

 لعفب كرتو ،ايح هيقبيف دبعلا ةتامإ هللا كرت :لثم ،هدضو لعف هيف يذلا كرتلا وهو ءيشو لعف



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٧٢

-_ 

 ماكحأ)و ،('"ءامدلا ماكحأ)و ء('"قافنلا ماكحأ)و ('»رفكلاو لهجلا)و

 .('‘)حاكنلا

 تاحلطصملا مجعم :عجار .انالف قلخي نأ كرت :لثم 6هدض لعف هيف سيل ام وهو ءيش الو -

 ٧٤٦. ص ٦ ج ةيضابإلا

 .الصأ ءيشلاب ملعلا مدع وه :طيسبلاف .بكرمو طيسب :نيمسق ىلإ مسقنيو ،ملعلا دض لهجلا )١(

 رفكلا ٢٠٩. ص 0١ ج ،س.م :عجار .عقاولا نم هيلع وه ام فالخ ىلع ءيشلا داقتعا :بكرملاو

 ءاوس سهللا ركش نم همزل ام دبعلا كرتب ةمعنلا رتس :اًضيأ وهو ،باقعلاب هيلع هللا دعوأ ام :وه

 مولعم راكنإ وهو :(دوحج) كرش رفك :ىلإ مسقني كلذلو ؛رئابكلا رئاس باكتراب مأ كرشلاب
 كارشإو ‘تافصلا وأ تاذلا يف هقلخب ىلاعت هللا ةاواسم وهو :ةاواسم ،ةرورضلاب نيدلا نم

 ارفك ىمسيو ،رئابكلا لعفو نايصعلاو قسفلا :وهو (قسف) ةمعن رفكو ،(ةدابعلا يف هللا ريغ
 ةلملا نم جراخ ريغ ؛قفانمو قساف هبحاصو .لاعفأ رفكو قسف رفكو ،قافن رفكو رفك نود

 ٢، ج »س.م :عجار .(ةريبكلا هنايتإب ناميإلا ىضتقم هتفلاخمل رفكلا مسا قحتسا هنكلو

 ٨٤٧. ۔ ٥ ص

 قافن :ناعون وهو ،نطبي ام فالخ ناسنإلا راهظإو ،نلعلاو رسلا نيب ةفلاخملا قافنلا لصأ )٢(

 .هكرش رمضيو ،نيملسملا لاعفأ لعفيو ،مالسإلاب رهاظتي يذلا كرشملا نم نوكيو :كرشلا

 بكتري نكلو ،اهدقتعيو ةداهشلا ةملكب رقي يذلا دحوملا نم نوكيو :لمعلا قافنو
 ىلع قافنلا قالطإ ةيضابإلا رداصملا يف بلاغلاو .نطبي ام فالخب لمعي اذهب وهف ،يصاعملا

 0٢ ج ،س.م :عجار .لالضلاو ،قسفلاو ،ةمعنلا رفكل فدارم وهو لوألا نود يناثلا ىنعملا

 ۔۔١ ص

 يف مدلا راشتنا مومعو ةبلغلا رابتعاب ،هلك ناسنإلا دسج ءامدلا ةمرح وأ ۔ءامدلا ةملك ينعت )٢(

 داقتعا بوجو ىلع اريثك ةيضابإلا دذشيو .دسجلا يف ةقلطملا ةرضملا ينعت دقو ‘دسجلا

 الإ .هضرع وأ ،هلام وأ ،هندب يف هب رارضإ يأ ةمرحو .ةداهشلاب هرارقإب ملسملا مد ةمرح

 اوضرفو .اذه دقتعي مل نم كرشب مهضعب لاق ىتح ؛ديحوتلا ىلإ كلذ ةبترم اوعفرو ،اهقحب

 قح ىلع اظافح ؛ةهبشلاب دودحلا ءردو ،ءامدلا ماكحأ قيبطتو ،دودحلا لازنإ يف نيقيلا

 ٣٥٨. ص 05١ ج سم :عجار .نيدلا يف ةدراولا ماكحألل اقبطتو 6ملسملا

 .ءطولا يف زاجم ،دقعلا يف ةقيقح هنأ ةيضابإلا ىريو .ءطولاو دقعلا نيب كرتشم ظفل حاكنلا )٤(

 ناجوزلا مرحيو .ةمرحملا ةحكنألا نم امهالكو }ةعتملا حاكنو ،ةينزملا حاكن ةحكنألا نمو

 = رتتسا نأب ؛ملعي مل اذإ نكل .رارقإلا وأ ةنيبلاب هانزب رخآلا ملعو امهدحأ ىنز اذإ امهضعب ىلع

 



 ٧٢ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
: ___ 

 امنإ :انلق ةعدبلاو كالهلاب اهيلع متيضق دق ةلي دمحأ ةمأ هذه :متلق نإف

 نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس» :هلوقب ٠ نحن ال ني هللا لوسر كلذ ىضق

 .'«ةيجان دحاو الخ ام رانلا ىلإ نهلك ،ةقرف

 [بهذملنا لوصأ]

 ملو ادييقت مهانعبتاو مهانبساحو ءانلئاوأ ىلع هانذخأ دقف انبهذم امأ

 ميوقلا ناهربلاو ميقتسملا ساطسقلاب نزولا ىلع اولوع مهنأل ؛اديلقت مهعبتن

 لوسر دعب ةقرف قرتفت مل هنأ كلذو (نيملسملا يأرو ،ةنسلاو ©باتكلا) :وهو

 دنع انتليسو قيرط نم انيلإ رمألا ىهتنا ىتح ،اهلضفأ يف انلئاوأ ناك الإ ةلق هللا
 ©ىلاعت هللا قلخ ةوفص نم هنامز لهأ ةيقب ،نيكرلا هنكرو بهذملا سأ انبر

 نم هللا هافطصا يذلا هنت ىنامعلا يرصبلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 نيدل ايفص اناوعم انوع ايلو الدع ضهنف قلخأ نيح نيدلا بوث ديدجتل هلضف
 حالسب لوقعملاو لوقنملا ضايح نع داذو ،لوقعلل عمتجاف "ميوقلا هللا

 مهدنع ام تيوح دق» :لاقو ،'٠«ايباحص نيثالث» نع ذخأ يذلا وهو .ةقيقحلا

 ةشئاع نع ذخأو ةثقو سابع نب هللادبع :ينعي ؛'"«رخازلا رحبلا الإ مولعلا نم

 يبأ مظعألا مامإلا رمغ ناك ديز نب رباج تام نيحو ءاقو نينمؤملا مأ

 ليلدب الإ لطبي الف اامهحاكن ةحص ىلع اذخأ ؛رخآلا ىلع امهدحأ مرحي الف ؛امهنم ينازلا -=

 ٩٤١٩٤٠١٠. ص ۔٦! ج "س .م :عجار .عطاق

 )٥() ص هجيرخت قبس «ةدحاولا كلت يعدي مهلكو...» ٤٣.

 )٦( ج ،(برغلا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم :عجار ،ايردب نيعبس :حيحصلاو درو اذكه ٢

 ص  0٦١٨ج ،(قرشملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم  8١ص ٩٢.

 )٧( ص ،! ج ،س م :عجار ٦١٨. ج  0١ص ٩٣.



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٧٤

 ذ ل

 :هصن ام هخيرات ىف '""بيطخل طخ ا لاق يذلا وهو ةنس ةرشع ةسمخ '١)ةفنح .

 مهو ۔ نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ۔ ةباحصلا نم ةعبرأ كردأ ةفينح ابأ نإ»

 يدعاسلا دعس نب لهسو .ةفوكلاب ىفوأ يبأ نب هللادبعو ‘كلام نب سنأ

 هقلي ملو ،مهنم دحأ نع ذخأي ملو ،ةكمب ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأو ،ةنيدملاب

 .ىهتنا '"'«لقنلا لهأ كلذ ررق امك

 ةفك يف رمألا اذه اونزي نأ ،اجحلا لهأ لودعلاو "رئاصبلا لهأ نيفصنمللف

 .!؟ رابتعالاب ىلوأو عابتالاب قحأ نيبهذملا يأ نولوقيو "قحلا

 يبأ ىلع اوعمجأف 5 ةلي هللا لوسر دعب اوفلتخا نيملسملا نأ كلذ لوأو

 نب رمعو ،راصتنألاو نيرجاهملا نم انكو ةعيشلا تفلاخف نفز ركب

 ناطيشلا بزح عم ةعيشلا تناكو ،قيدصلا ركب يبأ بزح يف هي باطخلا

 نيرجاهملاو ةلي هللا لوسر دعب نيذلا بزح يف هلل دمحلاو انعقوف .ميجرلا
 هيلع فلتخاف نيمامإلا دعب نامثع ىلو مث .امهدعب ىروشلا لهأو راصنألاو

 نم ناك ام الإ راصنألاو هل ال هيلع نيرجاهملا لجف ةلي هللا لوسر باحصأ

 يبأ نب دعسو ،رمع نب هللادبع نوفقوتملاو إمالس نب هللادبعو ‘تباث نب ديز

 مامإلاو .هل ال هيلع راصنألاو نيرجاهملا يقابو ةملسم نب دمحمو صاقو

 6رامعلو مهل ام» :لاق ،ةنتفلل ةمالع ةلي هللا لوسر هلعج امل هنيز رساي نب رامع

 امهم ينيعو يفنأ نيب ام ةدلج رامع امنإ ،رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي

 دحأ ققحملا دهتجملا هيقفلا ،ةفينحلا مامإ :ةفينح وبأ ،يفوكلا ،ءالولاب يميتلا ؤتباث نب نامعنلا )١(

 ٣٦. ص 5٨ ج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار ،(م٧٦٧ ۔ ٩٩٦/ه٠٥١۔٠٨) ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا

 نيخرؤملا ظافحلا دحأ :بيطخلاب فورعملا ،ركب وبأ "يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ )٢(

 ١٧٢١. ص ١ج ‘س .م :عجار ،(م٢٧٠١۔٢٠٠١!ه٣٦٤ ۔٦٩٣) .نيمدقملا

 ىتح اهسيسأت ذنم مالسلا ةنيدم وأ دادغب خيرات نم روكذملا باتكلا يف صنلل ةراشإ دجأ مل )٣(

 0١٣ ج ٤٦٢ :ت يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل ٤٦٣ ةنس

 .ط.د ،ت.د ،نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ٩٧!٧٦\ :ر نامعن همسا نم ركذ ٣٢٣ _ ٤٥٤ ص



 ٥ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
- _ ___ 

 ةئفلا كلتقت امنإ» :رامعل هيلت هلوقو ،'»«قبتسي مل كانه ءرملا بيصأ
 قبطأ مث .'"«دبع مأ نبا يدهبو رامع يدهب مكيلع» :ةلي هلوقو .'"«ةيغابلا

 ةحلط هنع جرخف مهعم انكو يلع ىلع راصنألاو نورجاهملاو ىروشلا لهأ
 انلصحف تباتف تباث يتلا ،نينمؤملا مأ ةشئاعب اررغو ،ةقفصلا اثكنف ريبزلاو

 سيلو "ماشلاب صاعلا نب ورمعو ةيواعم فلاخ مث .روهمجلا عم هللا دمحب

 يلع عم انلصحف روكذم الو روهقم لجر راصنألاو نيرجاهملا نم امهعم

 يضرو هيبقع ىلع عجر ايلع نإ مث .راصنألاو نيرجاهملا عمو رامعو

 يضارلا اعيمج نيقيرفلا لتقف اهطخاس بوصو ،اهيضار رفك يتلا ةموكحلاب
 نباو رذ ابأ هيلع انقراف يذلا لصألا ىلع انكو لطبملاو قحملاو طخاسلاو

- 
 مكيلع» :لاق نيحو “©فالتخالا دنع ىدهلا ىلع هتبثأف ؛'")«ةيغابلا ةئفلا هلتقت

 نع ،ركاسع نبا هاور ،«ِرائلا يف ةئلاَسَو ةْلتاَق...«هتياهن يف قرافب يطويسلل عماوجلا عمج )١(
 َكلذَو» :ظفلب 0١٦٨١ :مقربو ٢٩٨ ص ،٦٩١؟٠٨ :ر " نث ديز يبأ نب كيرش نب ةماسأ نع دهاجم

 رامع لضف "لامعلا زنك .ةحفصلا سفن «راجفلا ءايقشألا» :ظفل يفو «رازشألا ءايقشالا لغِف

 ٥٤٠١. ص .السرم دهاجم نع ظوفحملاو الوصوم يور اذكه :لاقو ركاسع نبا هاور ٣٧٤١٥، :ر

 موقت ال 0١٨ :ب ،ةعاسلا طارشأو نتفلا 0٥٢ :ك) «امتإ» ةظفل ريغ نم ‘هحيحص يف ملسم هاور ()

 بقانملا ٤٦/ :ك) ،«..راُمَع زشنأ» ةدايزب ،هننس يف يذمرتلا ٨٢٨\ ص ٧٢/ ٢٩١٦( :ر ،ةعاسلا

 ٤٤‘١. ص ٣٨٠٩( :ر رساي نب رامع بقانم ٢٤/ :ب هللا لوسر نع

 نب ورمع نع يدارملا ملاس انثدح ديبع نب دمحم انثدح» ظفلب 6هدنسم يف دمحأ مامالا هاور )٢(

 :لاق ةق هللا لوسر دنع نحن امنيب لاق ةفيذح نع شارح نب يعبرو هللادبع يبأ نع يدزالا مره
 امث رمعو ركب يبأ ىلإ ريشي يدعب نم نيذللاب اودتقاف مكيف يئاقب ردق ام يردأ تسل ينإ»

 مامالا دنسم :عجار .ةفيذح ثيدح 0٢٣٧٧٨ :ر .« امث دبع مأ نبا دهعو رامع يده اودهاو

 .م٨٩٩١/ه٩١٤١ 0١ ط توريب ‘بتكلا ملاع ٧٣٣\ ص 3٧ ج ،(ه١٤٦ :ت) لبنح نب دمحأ

 حيحص رصتخمو 0٨٢٨ ص ٧٣( :ر 0١٨ :ب ٥٢‘ :ك) ،براقم ظفلب .هحيحص يف ملسم هاور )٤(

 ،مدآ نب يتاجن نب حون جاحلا نب نيدلا رصان ينابلألا دمحم نمحرلا دبع وبأ يراخبلا مامإلا

 نبا نع ةمركع قيرط نم 0٢٣٦ :ر دجسملا ءانب يف نواعتلا :ب ،(ه٠٢٤١ :ت) يردوقشالا

 .م٢٠٠٢/ه٢٢٦٤١ 0١ ط ضايرلا - فراعملا بتكم 0١٦٦ ص 0١ ج سابع



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٧٦

 ۔_۔۔۔۔۔۔_ --- -

  

 ةنجلا ىلإ مهوعدي رامعلو مهل ام» :لاقو ،«دبع مأ نبا يدهبو رامع يدهب

 ىلع عيمجلا ناك نإف ةنجلا بزح يف هللا دمحب انعقوف ،'”«رانلا ىلإ هنوعديو

 يف كشي وأ ،قحلا نيد ىلع انتقمي نم نيع تمعن الو ىلوأ نحنف قحلا
 ال ذإ "هللا ةمحرو هللا قيفوتب انزف امب انملس !لطاب ىلع اوناك نإو اندئاقع
 .ةلالض ىلع ةي دمحأ ةمأ عمتجت

 صوصنملا ةلاضلا قرفلا نم متسل مكنأ ملست : متلق نإف

 ''"ةيربجلاو ث‘""ةكئجرملاو ،'"'ةيردقلاك ؛مهتلالض ىلع

 دجسملا ءانب يف نواعتلا ٦٣/ :ب ةالصلا ٨/ :ك) براقم ظفلب .هحيحص ىف يراخبلا هاور )١(

 ٦٢. ص ٤٤٧) :ر

 لوأو .قلخ الو ةئيشم هلعف ىف هلل سيل هتردقو هتدارإب لقتسم دبعلا نأ اومعز ردقلا ىلإ ةبسن )٢(

 رماع هللا دبع يبأ :عجار (_ه٨ ٠ ہ :ت) يرصبلا ينهجلا دلاخ نب دبعم وه ردقلا يف ملكت نم

 ©يدادغبلا ٢١٦\ ص ،م٧٩٩١/ه٧١٤١ 0١ ط ،ناكيبعلا ةبتكم ،ةديقعلا ظافلأ مجعم ،حلاف هللا دبع

 :حت ©قرفلا نيب قرفلا )م١ ٧٣٠/_ه ٤٦٢٩ :ت) يميمتلا ينئارفسالا دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع

 ١٨١. ص .م٩ ٠/ه١٤١ ةيرصملا ةبتكملا ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم

 بلقلاب قيدصتلا وه اهرظن يف ناميإلاف ؛ناميإلاو لامعألا نيب تزيم ةيمالسإ ةقرف يه )٣٢(

 بكترا يذلا يصاعلا ملسملاف لمعلا هنع ردصي نأ يرورضلا نم سيلو ،ناىللاب رارقإلاو

 صاخ رانلا يف دولخلا نأو ،ةرخآلا يف هباسح هللا ىلوتي فوس ضئارفلا عيضو رتثابكلا

 ةيسونيلا :يه مهقرف رهشأو لمع ريغب ةنجلا نوجري مهنإل :ةئجرم اومس ليقو .طقف راقكلاب

 نب ريكب :عجار .ذئنيح ةطلسلا هتعجشو نييومألا دهع يف ايوق هاجتالا اذه رهظو ةيناسفلاو

 ،م٠١٠٢/ه١٣٤١ 0١ ط ،يرماضلا ةبتكم ، ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ؤتشوعأ ديعس

 راد ،لحنلاو للملا دمحأ ركب يبأ نب ميركلا دبع دمحم حتفلا يبأ ،يناتسرهشلا ١٤٢. ص

 ۔ه٠١٢ _ ٦٢٦٢٤ ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ يربطلا 6.١١ ص .ما٩٩٩/ه٩ 6١٧ ط ركفلا

 يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ مامإلل نيدلا ملاعم يف ريصبتلاو

 ١٧٩. ص .م٦٩٩١/ه ١© ٦ ط ةمصاعلا راد .(م٤٢٢/ ه ٠ :ت)

 ،لزألا يف اقبسم هيلع ردق دق ناسنإلا ىلع ثدحي ام لك نأ ىرت ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف يه )٤(

 .ه٤٢٦١ :ت ناوفص نب مهج ةسردملا هذه معزت دقو ةدماجلا ءايشالاك ريخم ال ريسم وهف

 .۔١ا٦!١ص مجعملا ،حلاف ٦٩١© ص ‘،ىناتسرهشلا 0١٧٣٨ ص ؛‘ةيمالسإ تاسارد ريكب :عجار



 ٧٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 اق ___ ق

 اهريغو ،'"رضفاورلاو ©'‘)ةيمهجلاو ©'"ةيرفصلاو 5'"ةقرازألاو اأهةيوشحلاو

 © روصعلا هذه يف ةروهشملا ةعبرألا بهاذملا هذه لهأ نم اونوكت مل مكنكلو

(١ 

(٢) 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

 مالكلا يف ضوخلا نوركنيو ،هيبشتلاو ربجلا ىلع تعمجأ ةيمالسإلا قرفلا نم ةقرف

 هذه بسنتو ةهبشملاب ىمست اذهلو هيبشتلاو تاياورلا رهاوظو ديلقتلا ىلع نولوقيو لدجلاو
 :عجار ٨٦٩ ةنس سدقملا تيب يف يفوتو ناتسجس يف أشن يذلا مارك نب دمحم ىلإ ةقرفلا

 ١٣٩. ۔ ١٣٨ ص ةيمالسإ تاسارد ،ريكب

 ىلإ ةرصبلا نم عفان عم اوجرخ نيذلا ٦٠ :ت قرزألا نبا عفان دشار يبأ باحصأ مه

 نب هللا دبع مايأ يف نامركو سراف نادلب نم اهئارو امو اهروك ىلعو اهيلع اوبلغف زاوهألا

 ،نوكرشم ةمألا هذه نم مهيفلاخم نأب مهلوق :اهنم ءايشأ نيدلا نم مهمج يذلاو .ريبزلا

 :عجار اهريغو ...نوكرشم لافطألا نأ اومعزو مهلافطأ لتقو ،مهيفلاخم ءاسن لتق اوحابتسا

 مجعملا .حلاف 0١٦١ ص “ريصبتلا ‘يربطلا ٦٩. ۔ ٩٥ ص ‘لحنلاو للملا يناتسرهشلا

 ٣٠. ص

 كرشم رئابكلا بكترم نأ نوريو ،رفصألا نبا دايز عابتأ ىلإ دوعت ةبسنلاف جراوخلا نم ةقرف

 .الف لمعلا امأ لوقلا يف بجت ةيقتلا نأو مهعاسنو مهيفلاخم لافطأ لتق نوري ال مهنكلو

 ،حلاف ٥٩١ ۔ ٩٠ ص ث“فقرقلا نيب قرفلا ،يدادغبلا ؤ١!٤ ص ثةيمالسإ تاسارد ،ريكب :عجاري

 ١١٠. ص ،لحنلاو للملا يناتسرهشلا ،٤٢ه ص ،مجعملا

 لاق يذلا ،يدنقرمسلا زرحم وبأ ناوفص نب مهج :ةيمهجلا :ثالثلا ةيربجلا قرف نم ةقرف يه
 طقف هللاب ةفرعم وه ناميإلا نأو اهلك تاعاطتسالا ركنأو ،لامعألا ىلإ رارضالاو رابجإلاب

 ٦٢٢٣٠ :ت راجنلا دمحم نب نيسحلا باحصأ :ةيراجنلا طقف هب لهجلا وه رفكلاو

 ،حلاف ١}١}٢، ص ،“قرفلا نيب قرفلا "يدادغبلا :عجار .ورمع نب رارض باحصأ :ةيرارضلا

 ٦٩. ص ثيناتسرهشلا ٢٨! ص ٥مجعملا

 رشع سمخو ‘ةيناسيكلا نم ناتقرفو ،ةيديز ثالث اهنم عضفاورلا قرف نم ةقرف نورشع مه

 تنأ :يلعل مهضعب لاقف 3 هنظ يلع نامز يف مهتعدب اورهظأ ةَيبْسلا مهنم ،ةيمامإلا نم ةقرف
 يناعنصلا ينميلا يدوهيلا ءداوسلا نبا أبس نب هللادبع ىفنو ،مهنم اموق يلع قرحأف .هلإلا

 .نئادملا طاباس ىلإ ةقدنزلاو رفكلاب لئاقلا نيملسملا قرفتو نامثع لتقم يف ةنتفلا ثعاب

 ،مجعملا حلاف ٢٣\ ۔١٢ص ثقرفلا نيب قرفلا ،يدادغبلا 0١٦٣ ص ،ريصبتلا يربطلا :عجاري

 ١٨٧. ص



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٧٨

_ 

 مكيلع» :راثآلا ضعب يف درو دقو ،مظعألا داوسلا لب ريفغلا مجلا مهعبتاو

 . '!«مظعألا داوسلا عابتاب

 عبتملا وه امنإ "مظعألا داوسلاب دارملا نإ :ميظعلا هللاب نيعتسنو مكل انلق

 . ہح هنع ريبعتل - او هيلإ مامضنالاو هتعباتم بجاولاف ادحاو ناك ولو وح ال

 لاق :ةرهشلا باحصأ مكئاملع ضعب لوق نم كلذ ليلدو ميظعتلل ريثكلاب

 داوسلا عابتاب مكيلع :لوقي ناك هنأ "يسوطلا ملسأ نب دمحم نع :'"!ينارعشلا

 ةلي هللا لوسر ةنسب ناكسمتملا "نالجرلا وأ ملاعلا لجرلا وه :لاق مظعألا

 وأ نيلجرلا نيذه عم ناك نمف . نيملسملا قلطم هب دارملا سيلو ،هتقيرطو

 .ةعامجلا فلاخ دقف هفلاخ نمو ةعامجلا وهف سانلا هعبتو لجرلا

 ةرثكلا تلدل ،اباوص ةلدألا نع رظنلا عطقب ةرثكلا درجم ناك ول :هل انلق

 نأل ؛نيملسملا عيمج نم اهب ىلوأ نوكرشملا نوكي نأ مزللو ،ةباصإلا ىلع

 نأ عم ،ىربكلا ةعبرألا رشبلا نايدأ سمخ نم لقأ نآلا وه يمالسإلا نيدلا

 اَلإ» :ىلاعت لاقو «٨'، روُكَلآتيابع نم لَقَر» :لاقف ليلقلا حدم ىلاعت هلل

 ةعامجلا عم هللا دي» ظفلب نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف هللا دبع نب دمحم يروباسينلا :هاور )١(

 ملعلا باتك :ب 0٣٩١ :ر كرمع نبا قيرط نم «راثلا يف ذش ذش نم هنإف مظعالا داوسلا اوعبتاف

 ۔ ةيملعلا بتكلا راد م٩٩٩١/ه١١٤١ 5١ ط .١٠٢صو ١٩٩ ص 0١ ج ‘بابلا سفن يف ٣٥٩ مقربو

 .ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :حت ‘توريب

 ىلإ ةبسن :(م٥٦٥١ _ ٣٩٤١/_ه٢٧٩ _ )٨٩٨ ينارعشلا يفنحلا يلع نب دمحأ نب باهولادبع )٢(

 ٥©بسن اهيلإو ةرعش ىبأ ةيقاسب أشنو ةدنشقلقب دلو ©نيفوصتملا ءاملع نم ؤةيفنحلا نبا دمحم

 :عجار .ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا :اهنم ةريثك فيناصت هل .ةرهاقلاب يفوتو

 .٠٨١ص ٤‘ ج ،مالعألا :يلكرزلا

 نم 3م٦٥٨/_ه٢٤٦ :ت ،يسولطلا ،مهالوم ،يدنكلا نسحلا وبأ 6ديزي نب ملاس نب ملسأ نب دمحم )٣(

 ٢٤. ص 5٦ ج ؛مالعألا :يلكرزلا :عجار .قرشملا خيشب يبهذلا هتعنو حالصلاب رهتشا ؤثيدحلا ظافح

 اركش دؤاد لاع اوثمغأ نيا روفو باونلل ناقح ليمت بيت ني تيام هلل َيوَمتَي » (ه)
 ٣[. :ابس١ 4 زوُكَقلاكيابع نم ليقو



 ٧٩ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 :هل ليق ،«ءابرغلل ىبوط» :ةي لاقو 5'_« مُهاَميََر تحلص اولمَعَو انماع ل
 مهضخغبي نم نيريثك سانا نيب نوليلق سانأ» :لاقف ؟ هللا لوسر اي ءابرغلا نمو

 . ةلت لاق امك وأ ." «مهبحي نمم رثكأ

 نب دمحأ ىلع هب اومكحت نأ مزلل أطخلا ىلع لدت ةلقلا تناك ول اضيأ

 ،'"٨يرصبلا نسحلاو 5'١يعازوألاو "يروثلا نايمسو '‘دوادو "لبنح

 ةثالثلا ىلع وبري ام رابجنز ةنطلس يفف "مهبهاذم نم اسوفن رثكأ انبهذم نأل

 إ ضعب لَع هصنب ينل ٍءاطتكلا رت اميكَدَو "هاي كي كيت لاوس َكَمَلَط دَمَكَلاَت » :ةيآلا )١(
 ٢٤[. :ص] بانأ امك َرَحَو َُبرَرَقْعَتْساَق هنتف اَمَتَأ دؤاد نلو ُهاَملَقَو تلحيلَتلا اويَعَو

 )٢( :ر ،واولا عم ءاطلا فرح لاوقألا مسق ‘©يطويسلل عماوجلا عمج  0١٧٢٩٦٢٨ص ‘“ه ج 0١٦٢

 :ر  0٦٢٨١٧٨١ج ٩. ص  6١٩٧:ر لامعلا زنك ©يناربطلل ريبكلا مجعملا ٥٩٣٨ ج  0٢ص ١٥٤.

 مامإ :(م٥٥٨ - ٠٨٧/ه١٤٢۔_٤٦١) يلئاولا ينابيشلا "هللادبع وبأ لبنح نب دمحم نب دمحأ )٢(

 ٢٠7. ص 5١ ج "مالعألا :يلكرزلا :عجار .ةعبرألا ةمئألا دحأو ،يلبنحلا بهذملا

 يرمهاظلاب بقلملا ،ناميلس وبأ ؤ،يناهبصألا فلخ نب يلع نب دواد )٤(

 ؛ةيرهاظلا ةفئاطلا هيلإ بسنت .مالسإلا يف نيدهتجملا ةمئألا دحأ :(م٤٨٨ _ ٦١٨/ه٠٧٢۔-١٠٦)

 :عجار .سايقلاو يأرلاو ليوأتلا نع اهضارعإو ةنسلاو باتكلا رهاظب اهذخأل كلذب تيمسو

 ٢٣٢٢٣. ص ٦٢. ج .قباسلا ردصملا

 ه و م

 ١ اونَماَء يزلا ال

 دلو ،ةانم دبع نب روث ىنب نم (م٨٧٧ - ٦١٧/ه١٦١۔ )٩٧ يروثلا قورسم نب ديعس نب نايفس )٥(

 :عجار .ايفختسم اهيف تامف ةرصبلا ىلإ لقتناو ،ةنيدملاو ةكم نكسو جرخ ،ةفوكلا يف أشنو

 ١٠٤. ص ٢٣. ج قباسلا ردصملا

 ىف ةيماشلا رايدلا مامإ (م٤٧٧ _ ٧٠٧/ه٧٥١ - )٨٨ ىعازوالا دمخي نب ورمع نب نمحرلادبع )٦(

 ،قباسلا ردصملا :عجار .توريبب يفوتو نكسو عاقبلا يف أشنو كبلعب يف دلو ،دهزلاو هقفلا

 ٣٢٠. ص ءزجلا سفن

 ءةرصبلا لهأ مامإ ناك يعبات (م٨٢٧ - ٢٤٦/ه٠١١ ۔١٢٦) :ديعس وبأ ©يرصبلا راسي نب نسحلا )٧(

 :عجار .ةكم لئاضف باتك هل ،اهب يفوتو ةرصبلا نكسو ةكمب دلو .هنامز يف ةمالا ربحو

 ٢٢٦. ص ٦٢ ج قباسلا ردصملا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٨٠0

___ 

 يفو ،'”نوديزي وأ كلذ وحن (طقسم) هتمصاع يذلا نامع ميلقإ يفو ©نييالم

 (ةبرج) ةريزجو ،(ةسوفن لبج)و ،رئازجلل عباتلا (بعصم ينب) بازيم ميلقإ
 لظ صلقت دق نيذلا ةمئألا كئلوأ داهتجال غوسملا ناك نإف .كلذ وحن

 اذإ ةيضابإلا رشعم انم مهريغ اذكف "مهيف داهتجالا طورش رفوت وه مهبهاذم

 ضارقنا نم مزلي الو ،ةتبلا هودجت نلو هونيبف هريغ ناك نإو ؤكلذك ناك

 .مهريغ بهذم ضارقنا مهبهاذم

 اوباصأ دق مهنأ مكمعزو "مكتمئأ هلقن اميف ةيدمحملا ةعيرشلا مكرصح امأ

 ،ةرباكملاو دانعلا الإ كلذ ىلع مكل ليلد الف مهاوس نم نود هولقن اميف قحلا

 نيد نأل ؛كلذ ةهجاوم صوصنلا ةمداصمو ،رايتخالا ءوسو بصعتلا ضحمو

 هومتعبتا نمب اصوصخم هل لماحلا الو ،هوركذ ام ىلع اروصقم سيل ميوقلا هللا

 امك ،اليصفتو الامجإ ةعيرشلاب ةطاحإلا رشبلا قوط يف سيل هنأ ىلع .عامجإلل
 ."4 اليم الي رليلآ َنَم مشبتوأ امَو» :ىلاعت هللا لاق -

 يبأ يأر اذه :لوقي ىتفأ اذإ ةفينح ابأ نأ» :(ينارعشلا نازيم) يف ءاج دقو

 )٣'. «باوصلاب ىلوأ وهف هنم نسحأب ءاج نمف ؤهيلع انردق ام نسحأ وهو ،ةفينح

 ليعامسإ ةداعسلا بحاص ىلإ لئاسلا نم تءاج قرو ةعطقب اذإو انه ىلإ

 امل ،عزانتلا اهيلع يتلا (ةيمالسإلا ةيدهلا) فلؤم دلاو يجبوطلا اشاب يربص

 الو ةلمسبب اهررحم اهحتتفي مل ‘ ةيضابإلا ىلإ اهبحاص باستنا نم اهيف ركذ

 باتكلا ةداعو ملعلا يبلاط نأش هيلإ لسرملا ناونع اهيلع مسر الو ،ةلدمحب

 :اهصنو اهصفب يه اهو

 .ىلعفلا ددعلا سيلو ددعلا بيرقت كلذب دصقي هلعل )١(

 ۔[٥٨ :ءارسإلا] « اليم الإ وللا َنَم مشيتوأ امو ىر رشآ نم خوزلآ لف جوزلا نع تذنولَبَو » :ةيآلا ()

 ©‘بتكلا ملاع 6٢٠٧ ص ٨١ ج ©نازيملا باتك ٥.(ه٣٢٧٩ :ت) ينارعشلا باهولا دبع مامإلا :عجار (٣)

 .م٩٨٩١/ها٤ ١. ٠٩ ط



 ٨١ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 ] موُمط ةمالعلا ةل اسر [

 هيلإ بسن ضابأ نب هللا دبع & رسكلاب - يضابإلاو : (سوماقلا) ةرابع»

 .جراوخلا نم ةيضابإلا

 نم ةيضابإلا نأ» :نيدلاو ةلملا دمتعم ةمالعلا مامإلل (فقاوملا)يفو

 نأ اومعزو ةباحصلا رثكأو _ ههجو هللا مرك ايلع انديس اورفك نيذلا جراوخلا

 ؛قرف عبرا ىلع اوقرتفاو نمؤم ريغ دحوم ةريبكلا بكترم

 كرشلاو ناميإلا نيب ةطسوتم هللا ةفرعم نأ نودقتعي (ةيصفحلا) :ىلوألا

 . ةريبك باكتراب وأ ران وأ ةّتَج وأ لوسر نم هاوس امب رفكو ىلاعت هللا فرع نمف

 .كرشم ال رفاك وهف

 يف بتكي باتكلاب مجعلا نم يبن ثعبي هنأ نودقتعي (ةيديزلا) :ةيناثلا

 ةئباصلا ةلم ىلإ دمحم ةعيرش كرتيو \ةةدحاو ةلمج هيلع لزنيو ءامسلا

 .نآرقلا يف ةروكذملا

 ضعب ىف ةيضابإلا اوفلاخ ىضابإلا ثراحلا باحصأ (ةيثراحلا) :ةثلاثلا

 . مهدئاقع

 ناك ىلاعت هللا هب دري مل نإو هب رمأ امب ىتأ اذإ دبعلا نأ نودقتعي :ةعبارلا

 .«ىلاعت هللا هجو اهب دصقي نأ ىلع فقوتت ال مهدنع ةعاطلاف .ةعاط كلذ

 زوجي الو ،ةغئاز مهدئاقع نأ ىرت تنأف ،(فقاوملا) يف ام لصحم اذه

 عابتا بجي لب ،ةلطابلا ةلطاعلا ةدسافلا مهبهاذم ىلع نوكسلا الو ،مهعابتا

 قيرط ىلإ اندشريو ،ليبسلا ءاوس ىلإ انيدهي نأ هللا لأسن ىدهلا ةمثأ نم مامإ
 يتلا اهنإف نييلصألا نييرصملا دئاقع ماكحأ ىلع هلل دمحلاو "ميوقلا قحلا
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 موقأل قيفوتلا ىلاعت هلأسأو ،ةغئازلا دئاقعلا هذه لثم ال نيبملا قحلا ىلع

 .'''«قيرط

 ....رهزألاب موُمَط دمحم :هبتاك

 [ةناسرلا هبش ديتفتأ]

 هللا نإف ،عضابإ نب هللا دبعل نيبوسنملا ةيضابإلا رشاعم نحن انتباصع امأ

 ،ةبهرلاو ةبغرلا دنع انسفنأ اهب كلمن ام هتيشخ نم انيلع مسق دق ىلاعت

 الو ملع ريغ نم ايندلاو نيدلا رومأ نم ائيش رشابن الف بضغلاو ةوهشلاو

 نم نوخن الو دعولاب ءافولاو لوقلا يف قدصلاب نيظفحتم ثحب الو ©نيبت
 نيملسملا ضغبن الو ،ةمذ رفخن الو ،انتمصاخم يف رجفن الو اننمتثا

 لاوط انحامرو "ةزيزع انسفنأ نكلو ،ددعلا ةليلقو ةفيعض تناك نإو انتباصعو

 باطتسا ةريصبو ملعب هللا ليبس يف راصق انرامعأو لالضلاو غيزلا لهأ ىلع

 نكلو ،مكبرو انبر ةكئالم دنع انع ةثودحألا تنسحو ،مكريغ دنع انع ربخلا

 قطنم راثع نم ةبقع ءاكنإ ءاملعلا نم موممط ةمالعلا ةرضح اي لوقلا راثع

 .ءاقشلا قباوس نم هللاب ذوعنف ءالهجلا

 بحاص اهب انمصو نيتللا نيتمهتلا نم ىلوألا ةمهتلا انع عفدن نأ لجألو

 انيلع نعطلا عسوأو يرهزألا موُمَط ةمالعلا ةرضح امهب انيلع عنشو فقاوملا
 ©ليكولا معنو هللا انبسحو لوقنف مالسإلا نيد نم انجرخأ ىتح هللا نيد ىلعو

 :ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإف

 مامإلا نأ مكبهاذم لهأ نم نيخرؤملاو نيملسملا نم رئاصبلا لهأ فرع

 ردصم ىلع فوقولا عطتسأ مل ،موُمَط دمحم ةمالعلا ةلاسر صن نم ءزج يل رهظي ام بسح )١(

 .ةمدقملا يف اهتركذ يتلا بابسألل ،اهصن



 ٨٢ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 7- تت -

 اعيمج اوفرع امك ،هتمامإ ضقن دارأو ،هيلع جرخ نم لك ةيضابإلاب لتاق ايلع

 يذلا قحلا ىلع مهيضم بلطل الإ نكي مل نيمكحلا رمأ نع مهجورخ نأ

 مه يذلا رمألا اذه كرت نأب هسفن ىلع مامإلا مكح دقو ،نيقحم هب اوناك

 سانلا فرعف رفكلا وأ لاتقلا الإ ىرأ ال :هلوقب رفك عامجإلاب هيف نوقحم

 :لاقو لصألا اذه ضقن ايلع مامإلا نأ مث ،ناميإ هكرت نم مهعانتما نأ اعيمج

 ركنأ نم لتاقو هلتقو ةموكحلا يضر نم لتاقف رفاك ةموكحلاب ضري مل نم

 5 ةلي يبنلا راصنأو ردب لهأ ةيقب مهو باوأ فالآ ةعبرأ لتق ،هلتقو ةموكحلا

 ةا ضر نحلي مُهوُعَبَتآَيزَلاو راَصكلاو رجهملا نم ولَرألا كروثيتلاو»
 ڵێ ٤ ي رب و < مم

 ذ َبدلَح زنهنألا امهتََت ىرخجت تج مث دحأو هنع اوضرو مهنع
 .[.. :ةبوتلا] 4 ميظعلا 1

 هللا همرحف ،مهانلتاقف انيلع اوغب انناوخإ :لاقف مامإلا كلذ دعب رذتعا مث

 كرشلا لهأ ملسف ،نيقارعلا ةنتفلا رادب امهنع هضوعو نيمرحلا نم هظح ءوسل

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو .هسفنب مالسإلا لهأ يف طروتو ‘هسأب نم

 .ميظعلا

 ۔ ةرخآلا لدع فقاوم يف نآلا هفقوم نيأو - (فقاوملا) بحاص ماقف

 رمألا نإ :اعيمج اولاقف ىرج يذلا دعب ،امهقفاوو امهعياش نمو موُمَط ةمالعلاو

 نمو ةيواعم هلعف امو .ميكحتلا ءادعأ ناورهنلا لهأ :نيقيرفلا نيب ىرج يذلا

 رجأ هل ئطخملا ،داهتجا مهنم كلذ امنإ يلع مامإلا نم ةعيبلا عزن ىلع هعياش

 ءاملع ناورهنلا لهأ نم امهتقفص نع اوجرخ نيذلاو ‘نارجأ هل بيصملاو

 اوراصو ،لالضلا يف اوعقو نيذلا مه «هلل الإ مكح ال» :اولاقو ،ةنسلاو نآرقلا

 لزنأ ةلي يبنلا اولعجف .امهعياش نمو موُمَط ةمالعلاو فقاوملا بحاص ءادعأ

 نم ةي يبنل ا نع مهدنع حص ام ريغب اوذخأو . مهتمتأ يدهتجم نم ةبترم

 :هلوقب رانلاب اهيلع مكحو ،ةيغاب نيتفئاطلا ىدحإ نأب مكح دق ةلت هنأ

 - س

 كلاذ ادب
_- ٠ 
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 ةنجلا ىلإ مهوعدي رامعلو مهل ام» :ةلي هلوقو ،«ةيغابلا ةئفلا كلتقتس رامع اي»

 مكحلاو ،«دبع مأ نباو رامع يدهب مكيلع» :ي هلوقو ،«رانلا ىلإ هنوعديو

 روجأم قحملا نأو ،ةينيد ةلأسملا نأ قحلا لهأ رشعم رئاصبلا لهأ دنع رهاظلا

 ارتكلا لع امهدحا تحب نإَك» :ىلاعت هلوق ليلدب كلاه لب ،روزأم عئطخملاو

 ةرضح ايو !؟فقاوملا خيش اي ميو 04 هلا رتآ اي َئفت يح ىفنت ىلآ اولم

 يف ءابطخلاو سانلا لمح يف عرش ،ةيواعمل رمألا رقتسا امل !؟موُمَط ةمالعلا

 اهيلع اشني ةنس هنعل لعجو ،ةعمج لك ىف هنعلو ىلع بس ىلع قافآلا عيمج

 امك ،هبابرأ نع هوركذت ملو كلذ نع متكس ملو ،ريبكلا اهيلع كلهيو ،ريغصلا

 ةيضابإلا يف ةوادعلا مترصح لب مكنم وه يذلا "خرؤملا يدوعسملا هركذ

 ملو ٠ مهئامدو مهفويسب هتعيب اوديأ نيذلا ٠ هئايلوأو هراصنأو ىلع باحصأ

 نأ '"'هتلود دهع ىف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ اوبلط لب ،ربانملا ىلع هنعلب اوضري

 ،هنعل نيينسلا ىلع ركناو مهتوعد ىبلف ، يلع نعل يف مهنس نيينسلا ىلع ركني

 . ةيضابإلل كلذ ىف لضفلاو . اوفكف امراص ايهن كلذ نع ىهنو

 مكباحصأ نعط نم موُمَط ةمالعلا ةرضح ايو ؤفقاوملا بحاص اي تنأ نيأ

 :مكحالسب مكبراحأ انأ اهو ...!؟ةباحصلا ىلع مكبهاذم لهأ

 ىفنت ىلآ اليم رتشلا لع امهندخإ تتب نإق اتبن اوخيصت اوتنأ بيمؤُملآ نم ناتنب نيو » :ةيآلا ١(
 ٩[. :تارجحلا] 4 كيطيقُملا تي ةل د اويآ لذملا امهب اوخحلَصأَق تآ نيق هللا رتآ لي :تف يح

 نب هللا دبع ةيرذ نم ث (م٧٥٩/ه ٣٤٦ :ت) يدوعسملا نسحلا وبأ 6يلع نب نيسحلا نب يلع (٢)

 رابخأ :هتافنصم نم . اهيف يفوتو رصمب ماقأ .دادغب لهأ نم 3ةثاحب ةلاحر .خرؤم :دوعسم

 .اطوطخم لوألا ءزجلا هنم يقب ،ادلجم نيثالث وحن يف خيرات ناثدحلا هدابأ نمو نامزلا

 ٢٧٧. ص ٤. ج مالعألا :يلكرزلا :عجار

 )٣( ۔ ١٨٦/ه١٠١۔١٦) :صفح وبأ ©يشرقلا يومألا مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع ٧٢٠م(

 ةنس ناميلس نم دهعب ةفالخلا يلو .ةنيدملاب أشنو دلو لداعلا كلملاو .حلاصلا ةفيلخلا

 ٩ .ةرعملا ضرأب امومسم تام ‘©فصنو ناتنس ةفالخ ةدم قشمد دجسم يف عيوبف

 جح مالعألا :يلكرزلا .عجار ٥. ص ٥٠.



 ٨٥ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 _ سحس . __ 1

 ىلع ركني ناك ،يرصبلا نسحلا نإ :'(ديرفلا دقعلا) ىنف لاق

 قحل او مكخت ملو « : لوقيو . ةموكحل ١ بل اط يبأ نب يلع

 خيرات) يف "!يزوجلا نبا دانسإب لاقو .«كل ابأ ال اهدم ىضفت الأ ؟كعم

 تناكل ةدحاو الإ هيف نكت مل ول ،ةيواعم يف نك لاصخ عبرأ» :'""(يربونلا

 نم اياقب سانلا ىفو ةرواشم ريغ نم فيسلاب ةفالخلا هذخأ :ىهو ،ةقبوم

 سبلي ٠ اريمخ اريكس ناكو ديزي هنبا فالختساو . ةليضفلا يوذو ةباحصلا

 شارفلل دلولا» : ةهلنن لاق دقو ،ادايز هؤاعداو .'؛ريبانطلاب برضيو ريرحلا

 رجح نم هل ليو ايف هباحصأو يدع نب رجح هلتقو . اة؛« رجحلا رهاعللو

 رجحو { ايلع نعلي نآ ىبأ هنوكلف رجحل هلتق ببس امأو . «_ها . هباحصأو

 نم نيسمخلاو ةيداحلا ةنسلا ىف لتقو ‘ةدنك ىنب فارشأ دحأ ناك

 يف يرصبلا نسحلا ،ءابدألاو ءاملعلا رابخأ نم باب ،ديرفلا دقعلا ،هبر دبع نبا يسلدنالا ()

 ٢١٢. ص ٦٢، ج ،م٠٩٩١/ه١١٤١ ،ط.د نانبل ۔ توريب ،يبرعلا باتكلا راد "نامثعو يلع

 (م١٠٢١۔-٤١١١/ه٧٩٥ ۔٨٠٥) جرفلا وب أ .يدادغبلا يشرقلا يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلادبع (؟)

 ٣١٦. ص ٨٢٣ ج مالعألا :يلكرزلا :عجار ،ثيدحلاو خيراتلا يف هرصع ةمالع دادغبب يفوتو دلو

 .افيحصت الإ هنظأ الو ،يريونلا حيحصلاو لصالا يف اذكه )٢(

 )٤( يريمحلا :عجار .روبنطلا ةغل :رابنطلاو افورعم : :يهالملا نم وهو روبنطلا :اهدرفم ،عمج ،
 :ت ،ديعس نب ناوشن يضاقلا ةمالعلا ٥٧٢ ه/١١٧٨م، نم برعلا مالك ءاودو ،مولعلا سمش

 ط ،نانبل - توريب رصاعملا ركفلا راد ،مولكلا ١٤٦٠ 0١ه/١٩٩٩م، ص ،ا٧ ج ٤١٦٤٤.

 )٥( :ب) هدنسم يف عيبرلا هاور  0٢٦:ر دودحلاو مجرلا ٦٠٩( ص ١٥7. :ك) هأطوم يف كلامو ٣٢

 :ب ضارقلا ٢١ :ر ،هيبأب دلولا قاحلإب ءاضقلا ٦٠( ج ةشئاع قيرط نم ٦. ص ٤٦٨ ، ءأطوملا

 ط ةرهاقلا ديدجلا دغلا راد \(ه٩٧١ :ت) سنأ نب كلام ةرجهلا راد مامإلل ١٤٢٦ 0١ه_/٢٠٠٥م.

 )٦( :ت ،يريونلا باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش ‘©بدألا نونف يف برألا ةياهن :عجار ٧٢٣٢ه -

 ج ،ةزمح يلع دامع .أ :حت  8٦٠ص  0٢١٣.ت.د ،ط.د .توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد
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 ميلحب سيل» :لاقف ،اميلح ةيواعم ناك "يضاقلا كيرشل :ليقو .)ةرجهلا

 نم

)١( 

()٢( 

(٣١ 

(٤) 

 ا" يتسودنزلا ركذو .'")ها .«ركاسع نبا هاور .ايلع لتاقو قحلا هفس

 نم .عاجش يباحص :ريخلا رجح ىمسيو 0 (م١٧٦/_ه١٥ :ت) يدنكلا ةلبج نب يدع نب رجح

 هعم دهشو يلع باحصأ نم ناك مث .ةيسداقلا دهشو ةم هللا لوسر ىلع دفو .نيمدقملا

 هب اعدف اهيلع ايلاو نايفس يبأ نب دايز مدق نأ ىلإ ةفوكلا نكسو .نيفصو لمجلا يتعقو

 مهتأوانم ىلإ ةوعدلا هنع تفرع نأ ثبل امف ،ةيمأ ينب ىلع جورخلا نم هرذحف هءاجف دايز

 ءارذع جرم يف لتقف هلتقب ةيواعم رمأف قشمد ىلإ هب ءيجف ،مهيلع مايقلاب رسلا يف لاغتشالاو

 ريثك نبا ءادفلا وبأ 65١٦٩ ص ٢ ج مالعألا :يلكرزلا :عجار .هل باحصأ عم (قشمد ىرق نم)

 ١© ط ديدجلا دفلا راد ٩٢٣. ص 8٨ ج .ةياهنلاو ةيادبلا (ه٤٧٧ :ت) ىشرقلا ليعامسإ

 .م٧٠٠٢/_ه ١٤٢٨

 وهو ،‘كيرش يبآ نب هللادبع نب كيرش :لاقيو ‘نانس نب هللادبع نب كيرش ؤهللادبع وبأ وه

 .ةفوكلا يضاق ،يعّخْتلا عّخَتلا نب كلام نب دعس ينب نم ‘ثراحلا نب سوأ نب ثراحلا

 ٠ يعيبسلا قاحسإ ابأ عمسو زيزعلا دبع نب رمع كردأ 6نيعستو سمخ ةنس يراخبب دلو :لاقي

 :هنع ىور .. لێَهك نب ةَمَلَسو ٨6ؤبرح نب كامِسو رْيَمُع نب كلملا دبعو ©رمتغمُلا نب روصنمو

 :كرابملا نبا لاق . نوراه نب ديزيو 6،يدهم نباو ،حارجلا نب عيكوو كرابملا نب هللا ديبع

 فسوي نب قاحسإ سانلا ىورأ ناكو يروثلا نايفس نم ملعأ نييفوكلا ثيدحب كيرش
 تام .هظفح برطضا ءاضقلا ىلو امل :ليقو .طلغلا ريثك ناك :ةعرز وبأ لاق .يطساولا قززألا

 :عجار . اثيش هنع «هحرحص )]) يف يراخبلا جرخي ملو .ةئمو نيعبسو نامث :ليقو عبس ةنس

 يرزجلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجم لوسرلا ثيداحأ يف لوسرلا عماج

 ٠١ ط ©نايبلا راد ۔حالملا ةعبطم ،يناولحلا ةبتكم ٥٠٦. ص ٠0١٢. ج 6.(_ه٦٠٦ :ت) ريثألا نبا

 . )م )١٣٨٩ _ ١٣٩٢ه_/١٩٦٩ _ ١٩٧٢

 ،لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم ‘دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا .يبهذلا :عجار

 .م٥٩٩١/ه٦ ١© ط ،ةيملعلا بتكلا راد ۔٦٧٢ ص ٣. ج

 هللا دبع نب ىلع نب ىيحي نب نيسحلا :ليقف همسا ىف فلئئخا (م٢٩٩/_ه٢٨٣ :ت) يتسودنزلا

 يتسيودنزلا نسحلا وبأ دمحم نب ىيحي نب يلع :ليقو للا دبع نب يلع نب ىبحي :ليقو

 صفح ىيبأ نع ذخأ ،ىفنح هيقف \دهاز .مالعألا يف يلكرزلا هتبثأ ام وهو .يراخبلا

 نم .مهريغو يزخازيخلا لضفلا نب هللادبعو ،يناديملا ميهاربإ نب دمحمو ،يدركفلا

 ءالضفلا ةهزنو ءاملعلا ةضورو عورفلا يف ينابيشثلل ريبكلا عماجلا حرش :هفيناصت

 ٥. ح مالعألا ،يلكرزلا :عجار .يفنحلا هقفلا مظنو ٥سناجتلل ظافلالا ريحتمو تايكبملاو
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 :مهنم ةباحصلا نم ةثالث لوق لبقي ال ناك ةفينح ابأ نأ» :(هتضور) يف

 دنع ةجح ةباحصلا لوق نإ :لاق اذإ ةلي هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ

 .)«ةريره ابأو ڵبدنج نباو كلام نب سنأ :ةثالث الإ ةفينح ىبأ انمامإ

 :'""(يردبلا خيرات) يفف ،ةبعشو نييفوكلا نم ةعامج ةريره يبأ يف هقفاوو

 نبا هاور سلدي ناك ةريره وبأ :لوقي ةبعش تعمس :نوراه نب ديزي لاق»

 . «'"”ركاسع

 لبقت ال ةباحصلا نم ةعبرأ نأب عيبرلا ىلإ رسأ يعفاشلا نأ» :اضيأ هيفو

 . «'دايزو ،ةريغملاو © صاعلا نب ورمعو ةيواعم :ةداهش مهنم

 ليلضتب مَكَح :يرعشألا نسحلا وبأ اذكو ،'“؛(ةنحشلا نبا خيرات) يف هلثمو

 '_»يزيرقملا اهلقن امبسح هتديقع يف همالك رهاظ وه امك صاعلا نب ورمعو ةيواعم

 ٦© ط تيوكلا ،ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملاو ؟٢٢؟ص -

 ٤٣٨. ص 5٣٩ ج ه ٧

 .هيلع فقأ مل يتسيودنزلل ،ءالضفلا ةهزنو ءاملعلا ةضور ()

 ©يرزيشلا ينانكلا ذقنم نب رصن نب دلقم نب يلع نب دشرم نب ةماسأ رفظملا وبأ ةلودلا ديؤم )٢(

 نبا هنع ىور ثريبك ناويد هلو عمج يردبلا خيراتلا اهنم ابتك فنص (ه٤٨٥ :ت) رزيشب دلو

 يبهذلا زامێاق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع وبأ نيدلا سمش :عجار .هريغو ركاسع

 ٢٥٢. ص 0١٥ ج ،م٦٠٠٢/ه٧٢٦٤١ .ةرهاقلا ۔ ثيدحلا راد ،ءالبنلا مالعأ ريس ،(ه٨٤٧ :ت)

 ٢٩١ ص .ج :يلكرزلاو

 .قفوأ ملو صنلا ردصم وأ باتكلا ىلع لوصحلا ادهاج تلواح ،يردبلا خيراتلا )٢(

 .هيلع علطأ مل ذقنم نبال يردبلا خيراتلا نم صنلا ()

 ،يبلحلا ةنحشلا نباب فورعملا دمحم نب ميهاربإ ديلولا وبأ نيدلا ناهرب ،نيدلا بحم )٥(

 ©بلحب يومالا عماجلا يف ةباطخلا ىلوت ،م١٤١! :ليقو ،م٧٧٤١/ه٢٨٨ :ت هيقفو خرؤم

 ةفرعم يف ماكحألا ناسل) باتكو (رخاوألاو لئاوألا رابخأ يف رظانملا ةضور) هفلؤمب رهتشي

 ،نيفلؤملا مجعم ةلاحك :عجار .ريغصلا ةنحشلا نباب فورعملا لضفلا وبأ دلو هلو (ماكحألا

 .«.ط.ح\م-. ةيملاعلا ةكبشلاو ٩٦١ ص اج

 يويحملا (م١٤٤١_٧٦٣١/ه٥٤٨ )٧٦٩_ ميهاربإ نب دمحم نب رداقلادبع نب يلع نب دمحأ )١(



 __ مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٨٨

 يلع ىلع ايغب امهنأ صاعلا نبا ورمعو ةيواعم يف لوقأو» :لاق ثيح ،(هططخ) يف

 .'«يغبلا لهأ ةلتاقم مهلتاقف ؤبلاط يبأ نبا - قحلا مامإلا

 هيلع يذلاو» :هفقاوم يف (هحرش)و (فقاوملا) بحاص خيشلا ديس لاقو

 لتقلا مرحيف نامامإ امهنأل ؛يلع وبراحمو نامثع ةلتق ئطخملا نأ وه روهمجلا

 قيسفتب :يرعشألا نسحلا يبأ باحصأ نم ريفغ مج لاقو ،'”)«(اعطق) ةفلاخملاو

 لود) نم القن (سيمخلا خيرات) يفو .ةباحصلا نم هيلتاق نأ مولعمو ،نامثع ةلتق

 'ث«ماوعأ ةتس رمع ةريسب نامثع راس» :هصن ام '"'(مالسإلا

 دق ،هتفالخ ةدم يف فالخلا ىلع ،رثكأ وأ نينس تس وه يذلا هتفالخ يقاب يف

 ذايعلاو) مدقتت تالاعفناو بابسأ ءاقشلا قباوسلو ميقتسملا قيرطلا نع لدع

 لمعيل دبعلا نإ» :ضيفتسملا ةي هللا لوسر ثيدح هليلدو ،توملا ىلع (هللاب

 ملعلا هكردي مث ،عارذ رادقم الإ اهنيبو هنيب ىقبي ال ىتح ةنجلا لهأ لمعب
 لمعي هنإو .رانلا ىلإ ريصيف كلذ ىلع توميف رانلا لهأ لمعب لمعيف قباسلا

 هنأ هموهممف :انلق ٠

 ©نيدلا باهش ،نيدلا يقت ،يزيرقملا نباب فرعيو .ةافولاو رادلاو دلوملا يرصملا "ينيسحلا =

 ظعاوملا :اهنم تافلؤم ةدع هل مولعلا ضعب يف كراشم ‘ثدحم .خرؤم ،سابعلا وبأ

 :عجار .اهريغو ةديفملا نايعألا مجارت يف ةديرفلا دوقعلاو ،راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو

 ٢٠٤. ص 5١ ج "نيفلؤملا مجعم }ةلاحكو ،ا؛٧ ص ١0ج ؛مالعاألا :يلكرزلا

 رابتعالاو ظعاوملا ه٥٤٨ :ت سابعلا وبأ 5رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت يزيرقملا )١(

 بتكلا راد 0١٩٥ ص ٤، ج مالسإلا لهأ دئاقع يف لاحلا ركذ باب ،راثآلاو ططخلا ركذب

 .ه٨١٤١ 60١ ط توريب "ةيملعلا

 )٢( ج ‘فقاوملا حرش ،يجيإلا "يضاقلا :عجار ٨، ص "٤٠٤ ط ،نانبل ةيملعلا بتكلا راد 0١

 ٨٩ه/١٩٩٨م.

 رداص راد ٦٧٣ _ ٧٤٨ يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش مامإلل )٣(

 .ت.د \ط.د توريب

 رايتلا نسحلا نب دمحم نب نيسح خيشلا مامإلل ،سيفن سفنأ لاوحأ يف سيمخلا خيرات ()

 .ت.د ،ط.د 0٦٢٥٥ ص ٢، ج ‘توريب - نابعش ةسسؤم يركب
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 __للااالالات

 هكردي مث ،عاب وأ عارذ رادقم الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح رانلا لهأ لمعب

 دقو .'"«ةنجلا لخديف كلذ ىلع توميف ةنجلا لهأ لمعب لمعيف "قباسلا ملعلا

 نآرقلا اوداعو \اعمس امهلكاش نمو موُممط ةمالعلاو فقاوملا خيش اناداع

 اوملعي ىتح ملع ريغب ءيش يأ يف لخادتلا نع نآرقلا مهاهن ءادمع ةنسلاو

 رومألا» : ةي هللا لوسر لاقو ،اونيبتي مل ام عيش ىلع اومكحي ال نأ مهرمأو

 لكشأ رمأو ،هوبنتجاف هيغ مكل ناب رمأو هوعبتاف هدشر مكل ناب رمأ :ةثالث

 . (٢) «لوسرلاو هللا ىلإ هولكف مكيلع

 باتك) نم موُمَط ةمالعلا كديرم نيأو !فقاوملا خيش اي تنأ نيأف

 هيف ركذ ذإ ؟يزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأ هفلؤمل (ءايكذألا

 جحفأ ،قلخلا براقم لجر لبقأ ذإ ؛سلاج جاجحلا امنيب» :لاق كرابملا انثدح

 ىتح هب بحري ملف ةيداغ يبأب ابحرم :لاق جاجحلا هآر املف ،نيب '"اردغ وذ

 :لاق ؟(رساي نب رامع) ةنمس نبا لتاق تنأ :هل لاق مث ،هريرس ىلع هسلجأ

 جاجحلا لاق .هتلتق ىتح اذك تلعفو اذك تعنص :لاق ؟تعنص فيك :لاق ،معن

 اذه ىلإ رظنيلف ،ةمايقلا موي عابلا ميظع لجر ىلإ رظني نأ هرس نم :ماشلا لهال

 :ةيداغ وبأ لاقف ،هيلع ىبأف ائيش هلأسف ةيداغ وبأ هراس مث }ةنمس نبا لتق يذلا

 موي عابلا ميظع هنأ معزتو ،انوطعي الف ائيش اهنم مهلأسن مث 5ايندلا مهل يطعن

 ناسغ وبأ قيرط نم «ةنجلا لهأ لمع لمعيل دبعلا نإ» ةحتافب ،هانعم نمضت امب يناربطلا هاور )١(

 © ريبكلا مجعملا 0٦ ج ،١٤١ا ص 5٥٧٧٧ :ر دعس نبا لهس نع مزاح يبأ نع فرطم نب دمحم

 .م٥٨٩١/_ه٥٠٤١ ٢!، ط ،ثارتلا ءايحإ راد ٣٦٠ ۔ ٢٦٠ دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا

 (٢) :ر سابع نبا نع يظرقلا بعك نب دمحم دنسم ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور ١٠٧٧٤

 ج «...امنإ :لاق ةلل ميرم نبا ىسيع نإ» :هلوأ يف ةدايزب  6١٠ص ٢١٨\ .س.م

 حيسملا ةي لوسرلا اهب فصو ،ةميمذلا فاصوألا نم يهو عجفأ ىرخأ ةخسن يفو حجفأ )٢(

 .هب فوصوم ردغ بحاص :يأ ردغ وذو ،تاياورلا ضعب يف لاجدلا

 نم اذهو "مالسإلا يف ةديهش لوأ ةيمس نبا :لوقي نأ ىلوألاو {هب امكهتم ،ةنمس نبا اذكه ()

 .قحتسي ام هللا نم هلف ،هلهأو نيدلاب ءازهتسالا
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 هقاسو ناقرو لثم هذخفو ،دحأ لثم هسرض ناك نم نإ !هللاو لجأ :لاق .ةمايقلا

 ول هللاو .ةمايقلا موي عابلا ميظعل "ديبزلا ىلإ ةنيدملا نيب ام هسلجمو ءاضيبلا
 لوق اذه اي اذهو ،'"«رانلا مهلك اولخدل ضرألا لهأ هلتق ةنمس نب رامع نأ

 .يساقلا كافسلا كلذ جاجحلا

 راجشلا نم !؟موُمَط ةمالعلا كديرم نيأو ‘فقاوملا خيش اي تنأ نيأو

 "٨'& روصنملا رفعج يبأو 5'"”نسح نب هللادبع نب دمحم نيب عقو يذلا يملقلا

 لثم دقو ؟هباتك باوجل ادر لوألل يناثلا هباتك نم امتنأ نيأف ؟مع ادلو امهو

 ٢٨ و ٢٧ يهجو يف (ديرفلا دقعلا) هفلؤم يف اهبر دبع نب دمحم لصفلا اذه

 يتلا طاقنلا نم هيف ام مهأ ىلع يتأن .كلام عابتأ نم وهو ثلاثلا ءزجلا نم

 :ءايوغألا نيلاضلا ءايبغألا لتاقيف ةجحلا حالس ذحشت

 نب هللا دبع نب دمحم ىلع ١ در ب اتكلا نم عضوم يف رفعج وبأ لاق

 مهيلع ةلي هللا لوسر لمعتسا "ةريبكلا برعلا لئابق ىدحإ ،برح ةليبق ذاخفأ نم ةذيخف )١(

 ١. جح ©برعلا لئابق مجعم :عجار . ةليلو موي ةريسم ةنيدملا نع دعبتو ،يرعشألا ىسوم وبأ

 ةيرصملا فاقوألا ةرازو عقوم مالعألا ةعوسومو ةلماشلا ةبتكملا ©&بوسعيلا عقوم آن ص

.-. »/ :. 

 :قيقحتو ةسارد ٠ ءايكذألا باتك ©يزوجلا نب يلع نب نمحرلا ديبع جرفلا يبا ملاعلا مامإلا ( ٢)

 3٦١٥٦ ۔ ١٥١ ص .م٢ ٤٠٠/_ه٥٢٦٤١ ،نانبل ۔ توريب 6ىبرعلا باتكلا راد ڵضوع نمحرلا دبع دمحم

 .تاحيملتلاو ضيراعملا رشع عساتلا بابلا

 (٣) بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم )٩٣ _ ١٤٥ه_/٧١٦ _ ٧٦٢م)

 دلو نييبلاطلا نم فارشألا ءارمألا دحأ :ةيكزلا سفنلابو يدهملابو طقرالاب بقلملا 5هللا لذبع وبأ

 ج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار .ءاخسو مزحو ةعاجش هيف ملعلا ريزغ ناك .ةنيدملاب أشنو ٦ ص ٢٢٠.

 يناث :(م٥٧٧ _ )٩٥ _ ٧١٤/٦١٥٨ روصنملا رفعج وبأ ©سصابعلا نب يلع نب دمحم نب هللا دبع )٤(

 ةافو دعب ةفالخلا يلوو (نعم برق) ةارشلا ضرأ نم ةيميمحلا يف دلو سابعلا ينب ءافلخ

 ١١٧١. ص ٤‘ ج مالعألا :يلكرزلا :عجار .ه٦٣١ ةنس حافسلا هيخأ

 "رمع وبأ : )م٤٩ )٦٢٤٦ _ ٢٣٢٨ه_/٨٦٠ _ ٠ ملاس نب ريدح نبا بيبح نبا هبردبع نب دمحم نب دمحأ )٥)

 ٢٠٧. ص ١ج ،مالعألا :يلكرزلا :عجار .ةبطرق لهأ نم ؤديرفلا دقعلا بحاص مامإلا بيدالا
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 رَحأ ابآ دمح ش 1 َناَح اك + ,. :لوقي هللا نإف ني هللا لوسر ونب انأ كلوق امأو» : :نسح

 ةأرما يهو .هتنبا ونب مكنكلو ،'ه« نيلا مَتاََو هلأ َلوُسَر نكتلو مُكلاَز ني

 ؟ ةمامإ اهب ثروت فيكف مؤت نأ اهل لحي الو ءالولا ثرت الو اثاريم زرحت ١

 ىبأف اليل اهنفدو . ارس اهضرمو ،اراهن اهجرخأف ؛هجو , لكب كوبأ اهملظ دقلو

 نأ ،اهيف فالتخا ال يتلا ةنسلا تناك دقلو ،اهليضفتل نيخيشلا الإ سانلا

 نم هب ترخف ام امأو .نوثروي الو نوثري ال ةلاخلاو لاخلاو مألا ابأ دجلا

 سانلا ذخأ مث ،ةالصلاب هريغ رمأف ةافولا ةفق يبنلا ترضح دقف هتقباسو يلع

 مهلك هوكرتف ىروشلا باحصأ نم ةتسلا يف ناكو هوذخأ امف لجر دعب الجر

 قلغأو 6كهتعيب دعس ىبأو ريبزلاو ةحلط هلتاقو ٨&فوع نب نمحرلا دبع هضفر

 مكح مث اهيلع لتاقف هجو لكب اهبلط مث هديب ةيواعم عيابو 6كهنود هباب

 هعلخ ىلع اعمتجاف هقاثيمو هللا دهع امهاطعأو \امهب ىضرو نيمكحلا

 لاقو ۔ '«مهاردو قورخب اهعابف نسحلا كدج ماق مث .ةيواعم يف افلتخاو

 ىلع هنعلت ةيمأ ونب تناكف كوبأ برحلاب يلتباو» :قايسلا نم عضوم يف

 لهأ نم يبسحو ،'"«...خلا ةبوتكملا ةالصلا يف رفكلا لهأ نعل امك ربانملا

 عيمج يف . ميقتسمل ١ س اطسقل اب مكحل ١ و ف اصن ال ١ نيقفومل ١ رئاصبلا

 ةمهتلا امأو .ىلوألا ةمهتلاب صتخي امم مهراظنأ قحلا ةعاضب نم هتدرس ام

 لق © معن ٠ «نمؤم ريغ دحوم ةريبكلا بكترم نأ اومعزو» :هلوق يهو ،ةيناثلا

 داقتعاب عطقن ةيضابإلا رشعم اننإف ،ةمهتلا هذه ءافلح اننأب قيقحتلا اوباصأ

 كلذ ؛نمؤم ريغ دحوم ةريبكلا بكترم نأ ىلع ىلاعت هللا نيدنو حيحص

 ربلاو ،مالسإلاو ناميإلا لوانتت امنإ كنت هللا نيد ىلع تعقو يتلا ةيمستلا نأل

 ٤٠[. :بازحألا] « اًميلَع ءىَم لكب هنأ ناك... » ()

 )٢( ج ،رفعج يبأ در ،نييبلاطلا رابخأ نم باب ديرفلا دقعلا باتك ،هبردبع نبا يسلدنألا 5٥٥

 ص٨١۔ ٨٦٢، ط.د نانبل - توريب ،يبرعلا باتكلا راد . ١٤١ه/١٩٩٠م.

 ٨٢. ص ثءزجلاو بابلا سفن ،(س.م) ()
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 ظافلألا هذه نم قتشاو ناسحإلاو حالصلاو ‘دشرلاو يدهلاو ،ىوقتلاو

 عيطمو ،يقتو رابو ملسمو نمؤمك ،هللا نيد لهأ ىلع تعزوت ءامسأ

 نأ زوجي الف هللا نيدب فوي مل نم لكف ،حلاصو دتهمو دشارو نسحمو

 لب ،نمؤم دحوم :ةريبكلا بكترمل لاقي الف ،هللا نيد ءامسأ نم ءيشب ىمسي

 بكترم نآل ؛ملسم نمؤم لكو دحوم ملسم لكو دحوم نمؤم لك :لاقي
 قافنو ثةنايخ قافن :ناقافن اندنع قافنلاو ،ةمعنلاب رفاك قفانم اندنع ةريبكلا

 © ضئارفلل نوعيضم رئابكلل نوبكترم هلهأ امنإ ةنايخلا قافنف ؛ميرحتو ليلحت
 قفانملا ةمالع» :ةلي يبنلا لوق ليلدب ،ةنايخلاو فلخلاو بذكلا مهتمالعو

 ليلحت قافنو .''«ناخ نمتؤا اذإو فلخأ دعو اذإو ؤڵبذك ثدح اذإ

 كلذب نونئاد مهو ،هللا لحأ ام اومرحو هللا مرح ام اولحأ موقف ،ميرحتو

 ال ثيح نم ،اورفكو اوقفانو اوأطخأف اولوأت هباشتملا ريسفت يف طلغلاب

 :لاقي الو ،هللا ىلع اوبذك ليوأتلا يف نيئطخملا نيقفانملل لاقيو نورعشي

 قدصملا وه امنإف ،يفوملا نمؤملا يف كلذك .هللا اوبذك الو ،هللاب اوبذك مهنإ

 .هللا ىلع قداصلاو هلل قدصملاو هللاب

 انلق ؟ليزنتلاب نيرقملا أطخلا لهأ نم ليوأتلا لهأ يف مكلوق ام :متلق نإف

 يفو ادهاش هللا ىلع هب ناكف ليوأتلا نم نيدب ناد نم نإ مهيف انلوق :مكل

 ،اهيبنتو اصن رفكلاو ةلالضلاب هلعف ىلع دهشيو ؤهنم رب هنأ ابذاك هيلع هتداهش

 ىف سيأ ةدوم مهُموُحَي هآ لع ابتك ميا ىرت ةَمكَملا مرو » :كو هللا لاق
 بذك نم لك ىلع ريفكتلاو ديعولا عمجف ،ا٦. :رمزلا ه كيبَكَتُمْلَل ىون َمَتَهَج
 يف :متلق نإف .ليزنت يف هيلع بذاك نم ليوأت يف هيلع ابذاك صصخي ملو ؤهيلع

 قيرط نم ٣٢) :ر قفانملا ةمالع / ٤ :ب ناميإلا ١/ :ك) قفانملا ةيآ ظفلب يراخبلا هاور (١)

 ةمالع ١٤ :ب ناميإلا ٣٨/ :ك) قيرطلاو ظفللا سفنب يذمرتلا ١٣. ص . نط ةريره وبأ

 ٧٤٤. ص .( ٢٦٣٦ :ر .قفانملا
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 لهأ نإ :مكل انلق ؟نورفاك مكدنع مهو ليوأتلا لهأ نوعضت نيرفاكلا يأ

 كرش ريغ ارفك نورفاك ليزنتلاب نورقم مهو ،هيف نيئطخملا نم اندنع ليوأتلا

 لكف .اثيش هنم اوصقني ملو ليزنتلاب مهرارقإ ىلع اوماد ام (قافنلا رفك وهو)
 راكنإو دوحج رفكو ةمعن رفك :نارفك رفكلا نألل ؛اقافن رفك لك سيلو رفك قافن

 نم رئابكلا وذ وهو) قفانمو كرشم :لزانم ةثالث ىلع اندنع سانلاف .ةاواسمو

 هللا لاق رئابكلل بنتجم ضكئارفلل دؤم ثهللا نيدب فوم نمؤمو (ديحوتلا لهأ

 باكترالاو ضئارفلل عييضتلا لهأ ه تتفلو قفتملا هابأ » : لات

 َلَع هن َبْوتَبَو» راكنإلاو دوحجلا لهأ ه ِتكرتُمْلَاَو تيكييشُلاو» رئابكلل
 .'"ملعأ ىلاعت هللاو ءافولاو قيدصتلا لهأ ه ِتتمَوُملآَو َنينمْوُملآ

 نيدلا نم اوقرم مهنأ مهبسحف ،قحلا لهأ ةقفص نع تدن يتلا قرفلا امأو

 دقو ةعيرشلا دودح نع اوجرخ نيذلا جراوخلا مهف ،اولضأو اولض هب يذلاب

 ©'"ةعوبطملا (نيتملا لوقلا) ةلاسر يف اليصفتو الامجإ لوقلا مهيف انعمأ

 .دعب عبطي مل يذلا '"'(دشارملا) باتكو

 [ةيضابالا اوفرعت مل نإا

 مأ ةشئ ةشئاعل هلوقل ةلق يبنلا مهفرع دقف ! ةيضابإلا اوفرعت مل نإف

 ةيضاباللل دالب نامغو .'٠'«نامُع لهأ نم يضوح دارو نرثكيل» : ان نينمؤملا

 تتمو ييمؤمنا لَع هأ بتو تكرششمناو بكيتنلآو تَتتسلآَو هتسلا ةا بعل » )١(
 ٧٣[.. :بازحالا] 4 ايحي ا اروُفَع :« َناَي

 رمع نب دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق بونذلا ريسأ ةمدخ ،نيتملا لوقلا )٢(

 .نامغ ةنطلس ‘©بيسلا ،يرماضلا ةبتكم ،م٢٩٩١/ه٣١٤١ ،؟ ط ،يرماعلا يخامشلا

 لبق هفلأ هنأ ينابيشلا ناطلس ثحابلا هيلإ راشأ ام بسح هيلع علطأ مل ،ةيقتلا دشارم باتك )٢(

 ١٦٦. ص كرهازلا ردبلا راونأ نم تاسبق :عجار .ه١٢٣١ ةنس

 نم ‘بيبح نب عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ةياور نم هدنسم يف عيبرلا هاور )٤(
 ٢٤٩. ص ٤، ج ٨٩٩. :ر ى انث ةشئاع قيرط
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 نم ناملس اي كسنج نم نوكيد» :تن لاق ذإو .نآلا ىلإ نيعباتلا نامز نم

 دقو سرفلا نم مهو برغملا يف نويمتسرلا انتمئأ هايحأ دقو ،'«نيدلا ييحي

 نم ةلزتعملا اوجرخأ نيذلا مهو ،ةيردنكسإلا ىلإ (ترهيت) نم مهكلم دتما

 دقف ؛'""«سراف لهأ نم لاجر هلانل ايرثلاب نيدلا قلعت ول» : ةينتن لاقو .برغملا

 دقو ركذ امك (ترهيت) يف سرفلا نم '"متسر نب نمحرلادبع مامإلا هايحأ

 نيحو ،«''ةديبع يبأ ذيمالت ملعلا ةلمح عم قرشملا نم روكذملا مامإلا ءاج

 مهم موقي هلأ أي فوص ۔هييد نَع مكنم َدَترَ نم اونما يذلا اهنأتَي » :ىلاعت هلوق لزن
 ميال َدَمَوَل َدوماَي الو هلا ليبس ىف توذهتجب تيرفنكنا َلَع قرأ نمؤملا َلَع وآ هتوت
 يسرافلا ناملس ىلإ هللا لوسر راشأ ك[٤٥ :ةدئاملا] ه اسك م هيتؤي هللا لضف كلاذ
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 ازنك هلل نأ» : ةلي لاقو ،اذه طهر نم نونوكي مهلعل :لاقو هيدي نيب اسلاج ناكو

 .'}«سراف ءانبأ روهظ نم نكلو ةضف نم الو بهذ نم سيل

 اهيلع لخد ذإ» انثثو ةشئاع ةديسلا مهتفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 تاقبط يف اروكذم هتدجوو ،ةعستلا بتكلا الو حيحصلا عماجلا يف اجيرخت هل دجأ مل )١(

 .كانه نم هب ىتأ هلعلو خياشملا

 .هقباس لاحك هلاح )٢(

 سسؤم (م٨٨٧ -٧٧٧/ه١٧١۔_٠٦١ :مكح) ىرسك نب ماس نب مارهب نب متسر نب نمحرلادبع )٣(

 .ةيقيرفإب ةيضابإلا ءاهقف نم ناكو «نييمتسرلا»ه نم كلم نم لوأو (رئازجلاب) ترهات ةنيدم

 65٥١٥ ص ٢. ج (برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم :عجار ناوريقلاب أشنو قارعلاب دلو

 ٣٠٦. ص ٢. ج مالعألا :يلكرزلا ٢٦٢. ص ٢. ج ©ريسلا باتك .يخامشلا

 يف نينس سمخ اوضقو ،ملعلا ةلمح ةقفرب ةرصبلا ىلإ م٢٦٥٧اه ٢٥ ةنس نمحرلا دبع لقتنا )٤)

 برغملا ىلإ اوداع مث ؛(م٢٦٧/ه٥٤١ 7 :ت) يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ ةسردم

 65٥١٥ ص ٢. ج ةيضابإلا مالعأ مجعم ىملعلا ثحبلا ةنجل :عجار .ةاعدلا دوهج ةلصاومل

 ١٩. ص ١ ج تاقبطلا ©ىنيجردلا 3٦٥٦ ص ٢ ج ريسلا باتك كيخامشلا ٨٧٣. ص .؛جو

 خثاشملا تاقبط باتك (ه٠٧٦-:ت) ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا 6ينيجرذلا )٥(

 .ت.د كط.د ،يالط ميهاربإ :حت 6١٧٦ ص 6١. ج برغملاب
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 © راصنألاو نيرجاهملا نم رفن اهعمو ةسلاج يهو ربربلا نم لجر ،موي تاذ

 اباضغ موقلا لسناف مهنود يربربلل اهتحرطف اهتداسو نع ةشئاع تماقف

 مهطقتلاف ةشئاع مهيلإ تلسرأف جرخ مث ةجاح اقثؤؤ ةشئاع يربربلا ىتفتساف

 لاق ؟كلذ ملو اباضغ ينع متمق مكارأ :مهل تلاقف ،مهلك اوؤاجف مهرود نم

 صقتننو هيردزن انك ،ربربلا نم كءاج لجر لجأ نم كيلع انبضغ :ضعب

 ىلعو مكيلع هترثآ :انث ةشئاع مهل تلاق ڵكسفن ىلعو انيلع هترثآف هموق

 معن :اولاق ؟يربربلا انالف نوفرعتأ :تلاق ةلي هللا لوسر مهيف لاق امب ؛يسفن

 هجولا رفصأ يربربلا كلذ انيلع لخد ذإ ،اسولج ةلت لوسرو انأ تنك» :تلاق

 رهاظ سمألاب ينتقراف ؟تضرمأ ؟كاهد ام :لاقف ةلي هيلإ رظنف ،نينيعلا رئاغ

 :يربربلا لاق «؟ربق نم ترشن امك ةعاسلا ينتئجو ،نوللا حيحص مدلا

 ددرت :لاق «؟كمه يذلا ام» : ةل هللا لوسر لاق .ديدش مه يب هللا لوسر اي

 هل لاق ،هللا دنع نم ةيآ ئف تلزن نوكت نأ تفخف سمألاب يلع كرصب

 ينءاج ةلل ليربج نأ لجأ نم ،سمألاب كيلع يرصب ددرت انأ» :ةلي يبنلا

 :لاق ؟ربربلا يأو :ليربجل تلق ،ربربلاب هللا ىوقتب كيصوأ ،دمحم اي :لاقف
 موق :لاق ؟مهنأش ام ليربجل :تلقف ‘كيلإ ترظنف ،كيلإ راشأو ،اذه موق

 هللا نيد ‘دمحم اي :ليربج لاق يلب ذإ هنوددجيو تام ذإ دعب هللا نيد نويحي

 هئشنيو هيمني مث ةفيعض ةقلخ ،ةنيدملاب هلصأو زاجحلاب أشن هقلخ نم قلخ

 برغملاب هللا نيد سأر عقي مث ةرجشلا رمثت امك ،رمثيو مظعيو ولعي ىتح

 ')«هسأر دنع نم عفري امنإو هطسو نم الو هلصأ نم عفري مل عقو اذإ ءيشلاو

 . لنت لاق امك وأ

 هيلع مدق نيح» هن ث باطخلا نب رمع مهفرع دقف ؛ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 )١) ح تاقبطلا .ينيجرذلا ١. ص ٨٥ ١١.
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 مهو صاعلا نب ورمع هيلإ مهلسرأ برغملاب ""!(ةتاول) ةيرق نم ربربلا نم موق
 رمع لاقف .(ةتاول) نم :اولاقف ؟متنأ نم :مهل لاقف ؛ىحللاو سوؤرلا وقولحم

 ؟مجعلاو برعلا لئابق نم ءيش يف ليبقلا اذه فرعي نم مكنم له :هئاسلجل
 نإ ،‘""يملسلا سادرم نب سابعلا :لاقف "مهملع نم مهليبق نم انل سيل :اولاق
 سيقل ناكو سيق نب ربرب دفو نم ءالؤه نينمؤملا ريمأ اي املع مهيف يدنع
 ضعب لتاقف ،ةنوعرلا ضعب هفلخ يفو ،سيق نب ربرب :ىمسي مهدحأ ةدع دالوأ

 ؛اوربربت لوقت برعلا تناكو هدلوو هلسن هب رثكف يراربلا ىلإ جرخف اموي هتوخإ

 ©صاعلا نب ورمع هيلإ مهدفوأ دق ناكو 0 هخ رمع مهيلإ رظنف «اورثك» :يأ
 :مهل لاقف ءيش نع رمع مهلأس نإ "مهمالك مجرتي انامجرت مهيلع لسرأو

 لدبن نأ انببحأف رفكلا ىلع تبن رعش :اولاقف ؟ىحللاو سوؤرلا يقلحم مكل ام

 :مهل لاق .ال :اولاق ؟اهنونكست نئادم مكل له :رمع مهل لاقف .مالسإلا يف ارعش

 ؟اهيف نوعيابتت قاوسأ مكل له :لاق .ال :اولاق ؟اهيف نونصحت نوصح مكل له

 :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي كيكبي امو :هؤاسلج هل لاقف " ه رمع ىكبف ،ال :اولاق

 يلإ رظنو (نوملسملا مزهنا) نينح موي ةلي هللا لوسر نم هتعمس ثيدح يناكبأ
 ةلق ،هللا لوسر اي يناكبأ :تلقف «؟رمع اي كيكبي ام» :لاقف :.

 ال» : ةلغ هللا لوسر لاقف ،اهيلع رفكلا ممأ عامتجاو ،نيملسملا نم ةباصعلا هذه

 لذيو مالسإلا هب زعي موق ؤبرغملا نم اباب مالسإلل حتفيس هللا نإف ارمع اي كبت

 :عجار .ربربلا نم ةليبق ةتاولو شيف لامعأ نم سلدنألاب ةيحان :ةانثم ءاتو حتفلاب :ةَتاَوَل )١(

 ءايحإ راد 0١٨٣ ص ٤‘ ج ،نادلبلا مجعم (ه٦٢٦٦ :ت) يومحلا هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش

 .م٧٩٩١/ه٧١٤١ 0١ ط ،نانبل ،يبرعلا ثارتلا

 رعاش :مثيهلا وبأ ارضم نم (م٩٣٦-/ه٨١ 7 :ت) يملسلا رماع يبأ نب سادرم نب سابعلا )٢(

 حتف ليبق ملسأو ،مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ ،ةرعاشلا ءاسنخلا همأ هموق تاداس نم سراف

 ،مالعألا :يلكرزلا :عجار .رمع ةفالخ يف يفوت ،ةرصبلا ةيداب يف لزني احق ايودب ناكو ،ةكم

 ج ٢٣. ص ٢٦٧.



 ٩٧ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مستلا
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 نئادم مهل سيل ،اورصبأ ام ىلع نوتومي ؛رئاصبو ةيشخ لهأ "رفكلا مهب
 تيكب كلذلو ،اهيف نوعيابتي قاوسأ الو ،اهيف نونصحتي نوصح الو اهنونكسي
 لئاضفلا نم مهنع يل ركذ امو ةلي هللا لوسر ثيدح تركذ ثيح ةعاسلا

 ك ركسعلا ةمدقم يف مهلعجي نأ هرمأو صاعلا نب ورمع ىلإ رمع مهدرف

 لتق ىتح ،مهمركي نأ صاعلا نب ورمع رمأو ،مهمركأو هنظ مهيلإ نسحأو
 يف ال برغملاب ةيضابإلا ربرب يف دجوت ةفصلا هذهو ،'«نافع نب نامثع

 .مهريغ

 لهأ اي» :لاق ذإ ؛بلاط يبأ نب يلع مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 هللا نيدب مكنوتأيس مهنإف ،اريخ ربربلابو هللاب مكيصوأ ،ةنيدملا لهأ ايو ،ةكم

 هلوق يف زيزعلا هباتك يف كنت هللا مهركذ نيذلا مه .هنوعيضت ذإ دعب برغملا نم

 يف نورظني ال نيذلا مهو ،"« ونيد نَع مكنم َدَترَي نم اونما ذلا ايأتَي » :ىلاعت
 .'"«ىلاعت هللا ةعاط فالخ دحأ بسح

 ةجح يف لاق ذإ ؛دوعسم نب هللادبع مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 مهنإف ،ربربلابو هللا ىوقتب مكيصوأ ،ةنيدملا لهأ ايو ،ةكم لهأ اي» :اهجح
 :ىلاعت لاق ذإ مكب هللا لدبتسا نيذلا مهو برغملا نم هللا نيدب مكنوتأيس

 سفن يذلاو ،إ٨٢ دمحم) ه ركنتم اونوكي ال ف مكنع اوت لدبتي اولوت أيو»
 نم مهل برقأو ،مهئامإ نم عوطأ تنكل مهتكردأ ول هديب دوعسم نبا
 . مهبايث :ىنعي ؛ 'ُ)«مهراثد

 )١) ج تاقبطلا ©ىنيجرللا ١ ص ١٧ ۔ ١٨.

 ِ ۔س.م هم ے < ۔ .وه ۔۔ 22 < هه ري إ /و ك ۔۔ ويه ؟. ۔.۔۔۔ ِ .ش ك<۔.۔ ۔ ه و۔ م ۔ .م ,7 س

 َصرفكنا َلَع مَّزمأ َييموُمْلا لَع ةنز رُدَنوبحمَو مهبحب موقي هأ ىأب فوص ۔هييد نَع مكنم َدَترَب نم اونما يذلا اهنأتَي » )٢(
 ے .إ ار ۔ءو, ے۔ .ي ۔ ۔ ع , رو س ۔ ۔۔ ۔ےرم س . - هم وے<ه۔ ,۔رس۔ إ ےہ م م س ص س رو هرب
 ٥٤[. :ةدئاملا)] 4 هيلع عيو هناو 4اشد نم هيتؤي هننا ُلضَق كلاذ ميال ةمؤل نوفاخي الو هللا ليبس ق تودهنجي

 ١!. ص 60 ج تاقبطلا ©ىنيجرلدلا (٣)

 ١٨١. ص ٨١ ج ٠ تاقبطلا 6ىنيجرللا (٤)



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ٩٨

- 

 .ةنيدملاب انكاس ناك يذلا 'ينميلا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 ةقط ينرقلا سيوأ يف ةلي يبنلا ةيصو نم رمعو ،ركب وبأ لاق امب املاع ناكو

 لجرلا لاقف ةيضابإلا نم لتق نم نمض ناورهنلا ةعقو يف الوتقم هدجو نيح

 مالسلا ةلي هللا لوسر هيلإ لسري ‘نوعجار هيلإ انإو هلل انإ» :بلاط يبأ نب يلعل
 يذلاو ؤال لجرلا لاقف ،اذه وه سيل :يلع لاقف .حامرلاب هنعطن نحنو ،يلع اي

 لاقف ،ناسنإ يلع اي كنأ امك يلإ رظني هنأكو ،ينرقلا سيوأل هنإ .وه الإ هلإ ال

 ءابراه جرخف ىسمأ ىتح ،لجرلا تكسف هركت ام تيقل الإو تكسا :يلع هل

 اوحرفف ،مهعم وهو لتق سيوأ نأب مهرشبف ةليخنلا باحصأ ىلع مدق هنإ مث

 .'”«مهعم لتق ىتح مهنيب لزي مل وأ ،لجرلاب

 ىلع مدق نيح ،'"'يلع نب نسحلا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو
 ؟ناورهنلا لهأ تلتق له تبأ اي :هيبأل لاقف ،ناورهنلا لهأ لتق دعب ،ةفوكلا

 .اوبح ولو اهلخدأ ينتيل :لاق .ةنجلا مهلتاق ىري ال مرج ال :لاق ،معن :لاق

 لاق ذإ انيفو سابع نب هللادبع مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو
 ونب تهات امك اوهيتت نأ قحأ برعلا يف تيب لهأ مكنإ :يلع نب نسحلل
 متلعجو "مكودع متدهاجو ةلي هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب متمق ،ليئارسإ
 ىلإ متدمع مث ،مكودع يف هللا مكح مكل نابتسا دقو ‘هللا باتك ىلع امكح

 يف ،مظعلاو دلجلا اودهجأو محللاو خملا اونفأ دقو ،مهرايخو نيملسملا ءاهقف

 .مهومتلتقو هلل مهلاومأو مهسفنأ كلذ دعب اولذبو هلل ةدابعلا

 .همسا ىلإ ريشي ام دجأ ملو درو اذكه ()

 )٢( ص ،يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ ةلاسر ؤ©بطقلا شيفطا :عجار ٢٣.

 سماخ (م٠٧٦ _ ٤٢٦/ه٠٥ ۔ )٣ دمحم وبأ ،يشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا )٣(

 ةرونملا ةنيدملا يف دلو ،ةيمامإلا دنع رشع ينثالا ةمئألا يناثو مهرخآو نيدشارلا ءافلخلا

 دعب ةفالخلاب قارعلا لهأ هعياب .احيصف ريخلل ابحم اميلح القاع ناك ،ءارهزلا ةمطاف همأو

 ١٩٩. ص ٦ ج مالعألا :يلكرزلا :عجار .ه٠٤ ةنس هيبأ لتقم



 ٩٩ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 اا __

 نسحأو لماكلا يف مهركذو م_دربملا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو
 ةقثلا هلعجو ديز نب رباج مهمامإ قثو ذإ ٠ '"يراخبلا مهفرعو ©لوقلا مهيف

 يف نيمألا ةدمعلا هلعجو مارجح نبا اضيأ هفرعو ،'"”ثيدحلا لاجر يف ةياغلا
 .'"ثثيدحلا لاجر

 ملعلا يف رحبت امل ،ا”يراخبلا دايز مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 ديعت انيد هلل نإ :لاق ى هيف مهئارآو نيدلا ىف مهلاوقأ ىف نيفلتخم سانلا دجوو

 ةيضابإلا هيلع مه ام ملعل ابلاط جرخف هيف كاشلا الو هلهاج رذعي ال هدابع هب

 ؟وه ام هبهذمو هداقتعا نع هلأس ملعلل ابوسنم وأ املاع يقل املكو ،نيدلا نم

 ٠ (ىضابإ وهو) )ملسم ةديبع ابأ ىقل ىتح اذه ريغ قحلا :هل لاق هربخأ اذإف

(١( 

(٢( 

(٣) 

(٤) 

(٥( 

(٦) 

(٧( 

 سابعلا وبأ (م٩٩٨ ۔ ٦٢٨/ه٦٨٢ )٦٢١٠- يدزألا يلامثلا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم

 ١٤٤. ص ٧. ج س .م :عجار .دادغبب يفوتو ةرصبلاب دلو ،دربملاب فورعملا

 .هللا دبع وبأ )١٩٤_ ٦٥٦ه/٨١٠ _ ٨٧٠( يراخبلا ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم

 ٣. ٤ص .تج مالعألا :يلكرزلا :عجار

 0٢٠٤ ص ثلوألا دلجملا نم يناثلا مسقلا .يناثلا دلجملا .ريبكلا خيراتلا ،يراخبلا :عجار

 .ت.د ‘ط.د ،نانبل - توريب ةيملعلا بتكلا راد ٢٢٠٢. :ر يازلا فرح رباج باب

 رجح نبا نيدلا باهش ،لضفلا وبأ ينالقسعلا ينانكلا دمحم نب يلع نب دمحأ

 ١٧٨. ص ١، ج مالعألا :يلكرزلا :عجار (م٩٤٤١ _٢٧٣١/ه٢٦٥٨ ۔٣٧٧)

 ،(ه٢٦٥٨ :ت) ينالقسعلا يلع نب دمحأ لضفلا وبأ رجح نبا ظفاحلل ،©بيذهتلا بيرقت :عجار

 .م٦٩٩١/ه١١٤١ ٤، ط بلح ۔ ايروس ديشرلا راد ۔١!٦٣ص ،ميجلا فرح

 0١٧ ج لينلا حرش ،شيفطا :عجار .افيحصت الإ هنظأ الو يراجنلا دايز حيحصلاو درو اذكه
 ٤٥٥٦. ص

 ۔ م٥٦٦/ه٥٤ - :و) فافقلاب بقلملا ءالولاب يميمتلا يرصبلا ةديبع وبأ ،ةميرك يبأ نب ملسم

 نرقلا يف شاع هيقف ،مهئاملعو لئاوألا يضابإلا بهذملا ةمئأ رابك دحأ (م٢٦٧/ه٥٤١ :ت

 بهذملا ذخأ ،ةرصبلا يف شاعو أشنو دلو ‘يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلاو لوألا

 ءاهقفلا مجعم "يدعسلا :عجار .لاحرلا هيلإ دشت هيف اعجرم راص مث ديز نب رباج نع

 ٢٢٢. ص ث٧ ج ،مالعألا :يلكرزلاو 0١١ ص 0٢ ج ةيضابإلا نيملكتملاو



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٠٠
- 

 وه اذه :لاق ،هباجأف هلأس املكف ،اهريغو دئاقعلا نم ىتش لئاسم نع هلأسف

 ."هب نادي يذلا هللا نيدو قحلا

 نيد ىلع ناكو ،'""ةيطع نب لاله مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 اصلخم ابئات نامُغ ىلإ عجرو بات ةيضابإلا نم قحلا فرع املو ،ةيرفصلا

 '"'نتير مامإلا دوعسم نب ىدنلجلا عم ناكف هتقرف ءاملع ربكأ نم املاع ناكو

 .اديهش هعم لتق ىتح

 افهكو ايرفص ناكو ،'ارظنلا وبأ ماطسب مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 ينوعد امل» :رظنلا وبأ لاق ؛قحلا ةوعد ىلإ نوملسملا هاعد املف ،مولعلا ىنف

 ىلإ كوعدنو © هب لمعيو قحلا لوقي هتملع دق نم ةيالو ىلإ كوعدن انإ :اولاق

 ةبتكم ،م٢٧٩١/ه٢٩٣١ 0٦٢ ط ٤٥٦} ص ١٧، ج ،ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ‘شيفطا :عجار )١(

 .ةدج ۔ داشرإلا

 ذخأ ةوعدلا لهأل لئاوألا ءامعزلا نم :(م١٥٧/ه٤٣١ ديعب :ت) يناسرخلا ةيطع نب لاله )٢(

 ىلإ ملعلا ةلمح نم ناكف (م٢٦٧/ه٥٤١ :ت) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا

 ةنجل :عجاري .هدنجل ادئاقو اريزو (م١٥٧/ه٤٣١ :ت) دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا هنيع ،قرشملا

 ٢٣٥. ص ١، ج ريسلا باتك يخامشلا ٢١٦٥. ص ٤. ج ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،يملعلا ثحبلا

 ىنب دحأ وهو (م١٥٧/ه٤٢١ :ت) هنثؤ يدزالا ىدنلج نب رفيج نبا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا )٢(

 دعب نامع كولم سمش نب ةلوعم نب زع دبع نب رارحلا نب دوعسم نب ربكتسملا نب ىدنلجلا
 زيزعلا دبع نب نابيش لتق يذلا وهو .اهيف دزألا ميظعو نامغ ريمأ إمهف نب كلام دالوأ

 سابعلا ونب ىلوتسا املف ،ةيمأ ينب مايأ يف ةلقتسملا ةعطاقملاب هبشأ نامغ تناكو .يرفصلا

 وحن هعم لتقو ،لتقف ىدلنجلا هلتاقف ،اهعاضخإل شيج يف ةميزخ نب مزاخ حافسلا لسرأ
 لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع نيدلا رون يملاسلا :عجار .هباحصأ نم فالآ ةرشع

 ١٢٣. ص .ج مالعالا باتك :يلكرزلاو إم٧٩٩١/ه٧١٤١ طقسم ةبتكم ٨٥‘ ص 0١ ج ،نامغ

 نيملسملا يف لضف هل ،ًالضاف اريخ ناك يبضلا ريهز نب بيسملا نب رمع نب ماطسب وه )٤(

 يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ ،يخامشلا :عجار .رظنلا وبأ ةخسن يفو رضتلا وبأ هتينكو .فرشو

 راد نسح دمحم .د /قيقحتو ةسارد اريسلا باتك ،يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نامثع

 ٢٢٧. ص 0١ ج }م٩٠٠٦ ١ ط يمالسإلا رادملا

 



 ١٠١ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

 قحلا فالخب لوقي هتملع دق نمم ةءاربلا ىلإ كوعدنو ملعت مل امع فوقولا

 اذه تعمس امل :لاق .ملعت ىتح ملعت مل امع فوقولا ىلإ كوعدنو ،هب لمعيو

 ناكو مالسإلا تلبقف :لاق .هاضترا يذلا هللا نيد اذه نأ تملع "مهمالك نم

 .'"«مالعألا "ملايعلا نيب فرشو مالسإلا يف لضف هل الضاف اريخ

 مامإلا» '"يندملا دابع نب دمحم مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 لهج نم ةرذعمب لوقلاب نوملسملا هيلع دهش نيح ريهشلا «دهتجملا

 ءامد ميرحتو ثعبلاو ؤباقعلاو باوثلاو رانلاو ةنجلا لهجو .فتن ادمحم

 نب دمحم عم دابع نبا ىقتلاف ،رفاك لئاسملا هذه يتفم نإ :اولاقو نيملسملا

 .اهيف قحلا هفرعو لئاسملا هذه (قرشملاب ةيضابإلا ةمئأ نم وهو) '!!بوبحم
 عيمج نم تبت داتع نبا :لاقف ،قحلا لهأ بهذم يف لوخدلا ىلإ هاعدو

 كلذ كئزجي الف دهتجم مامإ كنإ :ةيضابإلا نم رضح نم هل لاقف .أطخلا

 ةدحاو لك يف أطخلاب رقتو ،اهلك اهيف كداقتعا نم بوتتو ‘كثادحأ دعت ىتح

 ةلاقم ىلإ عجرو باتف ،هنع اوعجريل كنع ذخأ نم عيمجل كلذ نلعتو ،اهنم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيملسملا

 :عمج اهب درأ هلعلو ؛ريسلا باتك نم فرصتب صنلا دروأ هنأل ؛ةلاسرلا بتاك نم ةدايز هذه )١(

 ٤١٨١. ص ٦، ج ‘برعلا ناسل روظنم نبا :عجار ملاوع :حيحصلاو 6ملاع

 )٢( ج ،س .م ريسلا باتك كيخامشلا ١© 0ص ٢٢٢.

 بوبحم نب دمحم رصاع لئاوألا ةيضابإلا يملكتم نم (م٨/ه٦ :ق) يندملا دابع نب دمحم )٢(

 مجعم :عجار ،«دابع نبا باتك» :ب فرعي ،ةيمالكلا لئاسملا يف مخض باتك هل (ه٠٦٢٦ :ت)

 ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ مامإلا ،يلاطيجلا \٧٠٨ص ٤‘ ج ،ةبراغملا مسق ،مالعألا

 /ةيبرعلا ةعبطملا م٨٩٩١/ه٨١٤١ 0١ ط يسوم جاحلا ىسوم نب ريشب :حت مالسإلا دعاوق

 ٣٨٠. ص ،©٧١ج رئازجلا ۔ ةيادرغ

 مرحم ٢ ةعمجلا :ت) ،يموزخملا يشرقلا هللادبع وبأ ؛ليحرلا نب بوبحم نب دمحم (4)

 يف دلو كنحم يسايسو دهتجم ةيعادو ،هيزن يضاقو ،هيقف ملاع (م٢٨ ربوتكأ ٢٢/_ه٠٦

 ١٥٤. ص ٢. ج ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم .يدعسلا :عجار .نامعب رقتساو ةرصبلا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١١٠٦
_ 

 يف :لاق ذإ ةيعفاشلا نم "يزوجلا نبا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 نسحلا هرضح « ةافولا هترضح امل» :ةيضابإلا مامإ هنف ديز نب رباج مهمامإ

 .هبلق ىلع درب ٥معن :لاق ؟هتوم دنع ةمالع ديعسلل له نسحلل :لاقف ،يرصبلا

 .'"«يدبك ىلع ادرب دجأ ىنإ !ربكأ هللا :لاقف

 ىأر ذإ ©يكلاملا شيلع خيشلا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 .«مهب هللا انعفن لئاوألا نم اهنإ» :لاقف ،اهنسحتساف ديحوتلا ىف انتديقع

 زيزعلا هللا باتك ريسفت اوأر ذإ ،انرصع لهأ نم مرحلا ءاملع مهفرعو

 نم ملعأ انعجرمو انتدمعو ،رخازلا رحبلاو رخافلا فهكلا كرابملا انمامإل

 بازيمب ميقملا شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا ءاذه انرصع يف ضرألا ىلع

 .هونسحتساو هب اوبجعأف (رئازجلا ميلقإ عبت بعصم ينب)

 ال» :لاق ذإ "هبزحو يسلدنألا لجرلا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 نإ لوبقم هنإف ثيدحلا نم ىور ام الإ ةجح همالك ىرأ الو ءاكلام ىلوتأ

 فلاخ ام كلام نع لبقن ال :اولاقو عامجإلا فلاخي ملو ،ةنسلاو نآرقلا قفاو

 (٤)ةر 1 ز او ةي ٠ أاك . / ص )اب لاومألاو ءامدلا هليلحت د :لثم كلذ

 ىف :هلوق اذكو ©؟ضقانتم كلذو ٥“فيك الب ءاوتسالاب :هلوق لثمو ،ةقرازألاو

 جرفلا وبأ ،يدادغبلا يشرقلا يزوجلا دمحم نب يلع نب نمحرلادبع )١(

 :عجار دادغبب هتافوو هدلوم .ثيدحلاو خيراتلا يف هرصع ةمالع (م١.٠٢١_٤١١١/ه٧٩٥ ۔ )٠٨ ٥

 .١١٣ص ٢ ج ،مالعألا :يلكرزلا

 )٢( ج ريسلا باتك كيخامشلا :عجار  0١ص  06١٨٥ج تاقبطلا ،ينيجردلا ٢، ص ٦٠٥.

 .امهبم هركذ ةمجرت هل دجأ مل )٣٢(

 قرزالا نب عفان نأ ؛هتماعزو هتساير ببس ناكو ،(ه٩٦ :ت) يفنحلا رماع نب ةَدْجَت عابتأ مه ()

 لافطأ لتق لحتساو ،نيكرشم مهامسو .هيأر ىلع اوناك نأ دعب هنع ةدعقلا نم ةءاربلا رهظأ امل

 قرفلا نيب قرفلا "يدادغبلا :عجار .ةدجن اوعيابو هباحصأ نم عمج هقراف إمهئاسنو مهيفلاخم

 .٦٣٢١ص ةيمالسإ تاسارد ريكب ٥٤٠٤٤ ص مجعملا .حلاف ٨٧. ص
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 9ق ___ ل -

 ©ءيجملاو ةضبقلاو ،نيعلاو بنجلاو هجولاو ديلاف ،ةنسلاو نآرقلا تاهباشتم

 هتابثإو ضقانتم هنإف ،©فيك الب نكلو لوقعملا ىلع اهنأ ؛مدقلاو ةيؤرلاو

 وحنو ملعلاو ظفحلاو ،ةردقلاو كلملا :ب ليوأتلا بجاولاو هيبشتلل بجوم

 لاؤسلاو لوقعم ءاوتسالا :لاقف ءاوتسالا نع لئاس هلأس هنأ هلطاب نمو .كلذ

 تاهجلاو لولحلا يف قلخلاب هلل هيبشت وهو ؛لوقعم :لوقي فيكف ،ةعدب [هنع]

 عيمسلا رمو ىت ۔ويتمك سيل» :لوقي ىلاعت هللاو ،ميسجتنلاو
 ركلا لهأ اوثَسنَف» :لوقي ىلاعت هللاو ؟ةعدب لوقي فيكو ،ا[١٠:ىروشلا]“ ملا

 ١«[٤ج .لحنلا] ه َتوّسَلَنَت ال ل رثكن

 دمحم خيشلا مامإلا ذاتسألا موحرملا مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 ةيقب نم ةيجانلا ةقرفلل دب ال» :لاق ذإ _ هحيرض رظنو هحور هللا محر ۔ هدبع

 بتكلا نم انيديأ يف ام ىلع هانعلطأ اهعم عامتجالاب هللا نذأ املف ؛«ةدوجوم

 نأ ينرسي» :يل لاق مث ،«عبتي يذلا قحلا وه اذه» :لاق ،ةيضابإلا هقف اهيف يتلا

 .'"«نقحم ينقفاوي وأ اقحم قفاوأ

 يفو ةيبرعلا ةريزجلا ناكس مومع مهفرع دقف !ةيضابإلا فرعت مل نإو

 :هل لاقي ۔ هللا تايآ نم ةيآ ريرض خيش نامع ميلقإ نم ،ةريزجلا يقرش

 تغلب ،قفاومو فلاخم نم ةريزجلا ءاملع ملعأ يملاسلا ديمح نب هللادبع

 ىتش ارافسأ ضورعلاو وحنلاو بهذملا :يف تافلؤم هلو رتاوتلا دح هترهش

 ةبصق يف ميلقإلا يتفم ناك يدنكلا رصان نب ديعس خيشلا :هل لاقي ونص هلو

 ةخسن ١١ ص ١، ج شيفطا بطقلا :فلؤملا يرئازج اي يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ ةلاسر )١(

 .ةيضابإلا ةماشلا ةبتكملا ،ةيمقر

 امنإو باتك نم القن سيل ،هدبع دمحم خيشلا مالك نم فلؤملا هركذ ام نأ يل رهظي يذلا )٢(

 ءهدبع دمحم ركفملا خيشلاو رصم ةيضابإ نيب تأشن يتلا ةميمحلا ةقالعلل ؛اعامسو ةهفاشم

 ةيمالسإلا ىلوالا ةيدهلا باتك :عجار .ةيحالصإلا ةيركفلا هتكرح يف هودناس مهنأ ثيح

 .هب فيرعتلا قبس ثءارمألاو كولملل



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٠٤

  

 مزتليو ةفيظولا رجهي هلعج ام عرولاو دهزلا نم غلب (ةنطلسلا زكرم) طقسم

 ' .رفاو ملع ىلعو نيدلا يف ةقث وهو ،هتيب رسك

 ذإ (ةيكلاملا مامإ) "سنأ نب كلام مهفرع دقف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 بطخي '" هن يراشلا ةزمح وبأ يضابإلا مامإلاو ،ةنيدملا يف ربنملا دنع دعق

 ةبطخ ةزمح وبأ انبطخ» :لاقو ،اهظفحو ةبطخلا كلام عمتساو ،سانلا يف

 .'""«باترملا تدرو رصبتسملا اهيف ككش

 فراشملا عجرم ينيد يرصع مامإ مهلف !ةيضابإلا اوفرعت مل نإو
 هتافلؤم تبرأ يذلا ،شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا يلولا ذاتسألا براغملاو

 ريسفتو ‘تالضعملا لحو تاهبشلا درو .ةينيدلا مولعلا يف باتك ةئملا ىلع

 ريمأ هفرع يذلا وهو ،ماخض رافسأ ةعست يف لينلا باتك حرشو ،هللا باتك

 ناشين هيلإ ىدهأف (ديجملادبع نب ديمحلا دبع) ينامثعلا ناقاخلا نينمؤملا

 .ةيضابإلا فرعو راختنفالا

 رئازجلا ميلقإ يف رمألاب نوماوقلاو اسنرف ةيروهمج ةيضابإلا فرعو
 يف مالسإل ا نم هوعمس ام ةحص هنم اوققحت الثمت هللا نيد مهليثمت نم ‘بازيمو

 ©قرفلا لهأ نم مهريغ يف هوري ملو نيملسملا لعف مالسإلا نأل ؛خيراوتلا

 )١( هللادبع وبأ ،يريمحلا يحبصالا كلام نب سنأ نب كلام مامإلا )٩٣ ۔ ١٧٩ه!٢!٧١ - ٧٩٥م(:

 :يلكرزلا .ةيكلاملا بسنت هيلإو ‘ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةمئألا دحأو .ةرجهلا راد مامإ

 .هج مالعالا ٦٥٧.

 يراشلا ةزمح يبأ ۔ ب روهشملا ،يميلسلا ةزمح وبأ ،نزام نب يحي نب فوع نب راتخملا )٢(

 :عجار .يرجهلا يناثلا نرقلا لوأ يف شاع رعاش بيطخو عاجش دئاق :(م٨٤٧/ه٠٣١ :ت)

 ١٧٥. ص ٢، ج ،ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم يدعسلا

 )٢( ج ‘تاقبطلا ينيجردلا :عجار ٦، ص ٧٧. ج ،ديرفلا دقعلا آيسلدناألا هبردبع نباو ٤،

 يناجم ،(ه٦٤٣١ :ت) وخيش بوقعي نب حيسملادبع نب فسوي نب هللا قزرو \؟!؟هص -=

 ٥٠. ص ©٦ج ،م٣١٩١ توريب ،نييعوسيلا ءابآلا ةعبطم ‘برعلا قئادح يف بدالا



 ١٠٥ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
-_- 

 .هيلإ راشملا مامإلا ىلإ اضيأ راختفالا ناشين ةيروهمجلا سيئر ىدهأ كلذلو

 خيشلا :هل لاقي برغلا سلبارط ميلقإل عباتلا يبرغلا لبجلا يف ونص مامإللو

 نامزلا ةنسحو ناوألا ةدمع ناك ذإ ،نانبلاب هيلإ راشي ىنورابلا ىيحي نب هللادبع

 .ةيبرغملا ميلاقألا مومع يف ةطوسبم ةرهش هلو ،روكذملا لبجلا يف

 [ةمتاخا]

 قراشملا يف نيملسملا مومعل نوفورعم مهف ! ةيضابإلا اوفرعت مل نإو

 :برعلا امأ .سرفلا نم ةسمخو ‘برعلا نم ةسمخ ،ةرشعلا مهتمئأب براغملاو

 نب ىدنلجلاو ،'"يدنكلا ىيحي نب هللا دبعو ٥ث باطخلا نب رمعو ،قيدصلاف

 مامإلاف :سرفلا امأو . '""يرفاعملا ىلعأل ١ دبع باطخلا وبأو 6كدوعسم

 ،'"”باهولا دبع نب حلفأ مامإلاو ،'"باهولا دبع هنباو متسر نب نمحرلادبع

(١) 

(٢) 

(٣) 

()٤( 

 «قحلا بلاط»ب روهشملا يحي وبأ ؛يمرضحلا يدنكلا هللادبع نب يحي نب هللادبع

 ثلثلاو ،لوالا نرقلا رخآ يف شاع هيقف ضاقو ،نميلا يف ةيضابإلا مامإ (م٨٤٧/ه٠٣١ :ت)

 ءاهقفلا مجعم يدعسلا :عجار .نميلا دالب نم تومرضح نم ؛يرجمهلا يناثلا نرقلا نم لوألا

 ١٤٤. ص ٤‘ ج "مالعألا باتك ،يلكرزلاو 0٢٢٠ ص 0٢ ج ‘قرشملا مسق }ةيضابإلا نيملكتملاو

 (باطخلا وبأ) ينميلا يريمحلا يرفاعملا ديبع نبا حمسلا نب ىلعاألادبع وه

 مضنا ه١٠٤١ ةنس يف © يرجهلا يناثلا نرقلا يف نميلا ءاملع نم (م١٦٧/ها٤٤ :تر)

 دعب كانه ةوعدلا ةلصاومل برغملا ىلإ مهعم لقتناو ةبراغملا ملعلا ةلمح ىلإ باطخلا وبأ

 ،اهنع ابغار ناكو ه٠٤١ يف روهظلا ةمامإ هل اودقع ،ةديبع وبأ ةسردم يف مهتسارد اولمكأ ام

 ،ةيضابإلا مالعأ مجعم ،نيثحابلا نم ةعومجم :عجار .ه٤٤١ ةنس اغروات ةكرعم يف دهشتسا

 ٢٦٩. ص ٢. ج ،مالعألا :يلكرزلا ٢٤٥. ص ،؟ ج ريسلا باتك ،يخامشلا \٥٠٠٠ص ٢. ج

 ةميالا يناث (م٣٢٦٨ ۔٧٨٧/ه٨٠٢ ١٧١ :مكح) متسر نب نمحرلادبع نب باهولا دبع

 نم هريغو نمحرلا دبع هيبأ نع ترهتب مث ناوريقلاب ملعلا ىقلت اروهشم ثدحمو ،نييمتسرلا
 باتك ،يخامشلا :عجار .ةسوفن لبجو ترهتب سيردتلل ردصتو ملعلاب علضت ،ملعلا ةلمح

 .١٩٥ص ث،٣٢ ج ‘©برغلا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعمو 0٨٥٧٧ ص ٢٣، ج .ريسلا

 مكح) (م١٧٨/ه٨٥٦ :ت) متسر نبا نمحرلادبع نبا باهولادبع نب حلفأ

 هيبأ نع ترهتب ملعلا ىقلت نييمتسرلا ةميألا ثلاث (م١٧٨۔٣٢٨/ه٨٥٢ ٦٢٠٨ :نيب



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٠١٦

- 

 مهنع هللا يضر '"دمحم نب فسوي مامإلاو "حلفأ نب دمحم مامإلاو

 .انلع نيدلا رجاوز نوميقيو نومجريو ‘نوعطقيو نودلجي مهلكو .نيعمجأ

 ناطلس) "يكرت نب لصيف ناطلسلا :ناناطلس اذه انرصع ىف ةيضابإللو

 ماع مامإ مهلو (رابجنز ناطلس) !)د ومح نب يلع ناطلسلاو 7 طقسم

 ۔ خمل سس كر ب هي .7 ح
_ 

 اًَع لفلتي كنر امو اهوُفرَحَف ۔هينباء كيرتس هي دَحلالفَو » ينامثعلا ناقاخلا :وهو
 ،هيلإ الإ هللا نم اجلم ال[و] ٧هللاب الإ ةوق الو لوح الو ٩٢[، :رمنلا 4 َرْلَمَسَت

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو هللا ىلصو

(١( 

(٢) 

(٣) 

(٤( 

 :ميركلا وفع يجار ةمدح

 يرماعلا يخامشلا مساق نب ديعس نب مساق
 ةبيلصلاب يوارفدلا لزنمب ه٧٢٣١ ةنس ةدعقلا ٢٢ ىف ررح

 ؤ©س .م ©يخامشلا :عجار .هيبأ توم دعب ترهت مكح ،ارعاشو اهيقفو املاع ناك باهولا دبع

 .٠٢١ص ٢، ج ردصملا سفن مجعملاو 6٨٩٦ ص ٢. ج

 (ناظقيلا وبأ متسر نب نمحرلادبع نب باهولادبع نب حلفأ نب دمحم
 ترهيتب دلو ،اددع دقعلا ةطساوو ،نييمتسرلا ةميألا سماخ ٨٩٤( _ ٤٧٨/ه١٨٢۔١٦٢٦ :مكح)

 ،ادج ةبعص فورظ يف ةمامإلاب يلتبا ؤباهولا دبع هدجو "حلفأ هيبأ نع ملعلا ىقلت .اهب أشنو

 هل رقتست مل كلذل ،ةفرع نبا ةنتف اهب تفصع نأ دعب ،ةرحانتم ةمألا ركب وبأ هوخأ هل كرت ذإ

 ٧٥٦. ض ٤، ج س.م ،مجعملا :عجار .نينس عبس الإ ةمامإلا

 سداس (م٦٠٩ ۔ ٤٩٨/_ه٤٩٢٦ ٢٨١ :مكح) (متاح وبأ) حلفأ نب ناظقيلا يبأ دمحم نب فسوي

 هتيالو رومأ يف هدلاو نيعي ناكو ،ناظقيلا يبأ هدلاو ةافو دعب ةمامإلا ىلوت ،نييمتسرلا ةميالا

 :عجار .اماع رشع انثا :ليقو ،اماع رشع ةعبرأ هكلم يف ماد ،هتءافكو هتردق سانلا فرعف

 ٤} ١٠٢٨. ج س .م .مالعألا مجعم

 ٢٥. ص ،هب فيرعتلا قبس
 نم :(م٨١٩١ ۔٠٨٨١/ه٦٣٣١۔٦١!٨٩) يديعسوبلا ناطلس نب ديعس نب دمحم نب دومح نب يلع

 غلبي مل هنأ ةجحب ،زيلجنإلا دي يف هرمأ مامزو -ه٦١٢١ ةنس ،هيبأ ةافو دعب اهيلو ،رابجنز نيطالس

 ٢٨٢. ص ج ،مالعالا :يلكرزلا :عجار .مكحلا نع علخ وأ لاقتسا ۔ه٩٢٦٣١ ةنس يفو 6ملحلا

  



 ١٠ ةمدقملا

 [ةلناسرلا ظيرقت]

 مزعلا يبأ ديسلا بيدألا لضافلا ةرضح :اروف اهيلع قلع اهعبط مامت دنعو

 :هللا هباثأ لاقف تايبألا هذه "يومحلا نسحلا دمحم

 ىرولا مالعأ ءاملعلا اهيأ اي

 اومدخاو قئاقحلا دييشتب اوموق
 تلبقأ مكيلإ مهتلاسر يذه

 اهضقن نع مكناهرب انل اوتاه
 اعفان احيحص اهيف ام ناك نإ

 ادساف ارضم اهيف ام ناك وأ

 ةحفن لضافألا نم مورأ ينإ

 ىدهلا بابرأ باوج راظتناب انأ

 ىدهلا قرط ىلإ اندشري هللاو

 0 0 ه

 ؟ىرت ليطابأ مأ قئاقح هذه

 ىرتفي ام اوضوقو هلإلا نيد
 ىرولل تلجت مهتلدأ اهبو

 ارتما نود مكدنع اهونود وأ

 ىرن ىتح مكناسحتسا انل اودبأ

 ارمضأ ام اورهظأو اهيلع اودر

 اركنت نل ةدايس دوسن اهبو

 ىرأ ىتح مهباوجب اومعنيف

 ارشحت فينح نيد ىلع ىتح

 يفنحلا ينيسحلا نيدلا لامج ،مزعلا وبأ \نامسلا دمحم نب دمحأ نب نسحلا نب دمحم )١(
 ..رهزألاب ملعت ةامح لهأ نم ‘بيدآ رعاش ثحاب :(م٣٥٩١ ۔٧٧٨١/ه٤٥٢١ )٩٤!١_ يومحلا
٥. ص ٦. جح مالعألا :يلكرزلا :عجار



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٠٨

 ثحبلا ةمتاخ
 ٠

 .. . :... .. .... . ."حضخل..:؛۔ت عانعن : :...3اتتء۔ةحا‘ ننح خط ۔.دك كظما م. ٥ ے:_.۔هدل.۔۔ ه. ح ب۔۔هسح دمل

 ينقفو نأ ىلع ؛هئالآو هلضف ىلع هل ركشلاو }هتامعن ىلع هلل دمحلا

 .همامت ينقزرو اذه ثحبلا رايتخال

 هتعابطو هجارخإ لمأ ىلع }هقح عوضوملا تيفو ام ينأ رقأ هتمتاخ يفو

 يدي نيب نوكيل ؛مزلي ام ةفاضإو ،هحيقنتو هتعجارم دعب ۔ ىلاعت هللا نذإب

 لجس يف ةدئاف فيضي اعفان الوبقم تابتكملا لجس يفو ميركلا يراقلا

 .قيقحتلاو ةفرعملا

 ناديم رامغ ىف ضوخلاو ،ةعئارلا ةبرجتلا هذه لالخ نم هتدفتسا اممو

 ةبظاوملاو لمحتلا نم دب الف ،ةرباصمو ربص ىلإ جاتحي قيقحتلا نأ ؛قيقحتلا

 ءاطخألا ححصي ريسملا هجويو ،قيرطلا رصبي برجم فراع نيرق ذاختاو

 .هلل دمحلاو هيف تقفو اذهو .صقانلا لمكيو

 قيثوتو مكحلا لبق ،عالطالاو ةءارقلا راركتو ثيرتلا نم دب ال امك

 ىناعملاو ©براقتت فورحلاو هباشتت تاملكلا نأل ؛اهنيقرتو ةمولعملا

 صن فرحنيو ، ةلمجلا ةينب ريغتتو 0 ىنعمل ا فلتخي دق ْتبقَتُي مل نإف ۔ كراشتت

 .رفتغت ال ةلزو للج أطخ اذهو هدارم نع بتاكلا

 اهتيقنت يف مهم لماع ةمولعملا باستكا لئاسو عونتب ذخألا نأ امك

 مادختسا يف ةردقو ةكلم هيدل نوكت نأ ققحملل دب الف ،اهنم دكأتلاو اهقيثوتو



 ١٠٩ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا
 _ نوس .__

  

 وأ ،ةباتكلا وأ ،ثثحبلا يف تناك ءاوس ؛هتامدخ لالغتساو يلألا بساحلا

 .يملعلا ثحبلاو ، ةينورتكلالا تابتكملاو ،تنرتنالا :لثم هل ةبحاصملا جماربلا

 ثحابلل اريثك تّلَهَس ةرصاعملا ةثيدحلا ةينقتلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجتو

 نع ينغي ال اذه !نكلو ،ةفرعملاو ملعلا ملاع يف هب ناهتسي ال اطوش تعطقو

 نم هقيثوتو ‘هلصأو صنلا عبنم بتكلا ىلإ عوجرلاو تابتكملاو باتكلا
 .كلذل ديدشلا رارطضالاو ةردانلا تالاحلا يف الإ .هردصمو هعجرم

 © ع 2٥



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١١٠

 ثحبلا جناتن

 بحسي ......س .. ِ ۔۔۔۔ بوب . ۔بہ ۔۔۔ : ب _
 :. ."... .. ... ..ح دععلد خن دم هلهاكيلوتشلتتتر تومتب وكإ -" | =7٧

 ليعامسإ ىفطصم خيشلا فيلأت نم ،ىلوألا ةيمالسإلا ةيدهلا باتك نإ

 هنأ (برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم باتك يف تبثأ امك سيلو ،هدحو

 . ةلاسرلا بحاص يخامشلا ديعس نب مساق خيشلاو وه هفيلأت يف اكرتشا

 ةمجرت عبارلا ءزجلا يف (برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم يف ءاج

 ةدحاو ةلجم حيحصلاو «ةيمالسإلا تالجملا ضعب اعم ارشنو» ىفطصم خيشلا

 . ةبراغملاو ةقراشملا ساربن ةلجم طقف

 خياشملا تاقبط باتك ىلع هلقن يف اريثك دمتعا يخامشلا خيشلا نإ

 .ىخامشلا ردبلل ريسلا باتكو ،ىنيجردلا سابعلا يبأل برغملاب

000 



 ١١١ ةلاسرلا صن قيقحت :يناثلا مسقلا

  

 انعمجي امف ةيضق دولل دسفي ال ةيمالسإلا بهاذملا نيب فالتخالا نإ

 ۔انفص قزميو انقرفي امم ريثكب رثكأ اندحويو

 حسفي ؛ رظنلا تاهجو فالتخا مارتحاو رخآلل عامتسالاو راوحلا نإ 7

 .اضعب مهضعب رذعي نأ ةمألا دارفأل لاجملا

 نيدلا هب انرمأ بولسأ رخآلا فرطلا دنع ام مهفو . لصاوتلا تاونق حتف 7

 .ةحلصم ينبيو ادصقم ققحي هنأل ؛فينحلا

 باقلألاب زبانتلاك ؛ةمألا دارفأ نيب دولا وفص ركعي ام لك نع دعبلا

 . ناهرب الو ليلد ريغ نم عيدبتلاو ريفكتلاو ،مهتلاب قشارتلاو

 .ةبذاكلا مهتلا رشنو ةنتفلا عرز يف هسفن هل لوست نم لك ديب ذخألا _

 . ةلي يبنلا نع ةحيحص راثآو ثيداحأ اهنأ معزي يتلا ةصاخو

 يمه ،نانثا اهيف فلتخي ال يتلا ةقداصلا ةجحلاو ‘تباثلا حيحصلا ليلدلا

 . ةقيقحلا فشكو قحلا تابثاو تارظانملا ىف حيرص ىملع ليبس

 ءةبحملا ىكذي ؛دودرلاو شاقنلا قالخأب قلختلاو راوحلا بادآب بدأتلا

 .قاقشلاو ةرفنلا بابسأ عفديو ©بولقلا نيب برقي "ةدوملا حابصم لعشيو

 لعجو ،نيدلاو ةوخألا رعاشمب روعشلاو ظيغلا مضكو سفنلا طبض ۔

 .ةدحاولا ةمألل هنم دب ال اقيرط ،نيعلا بصن مالسإلا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١١٢

- 

 لض تحتو ةدحولا ةلودلا ىف ةيمالسإلا قرفلاو بهاذملا نيب شياعتلا -

 ناصتو ،لاومألا ظفحتو .ءامدلا نقحت ىتح ؛هنم دب ال ارمأ ةدحوم ةموكح

 .ضارعألا

 ةمأ نوكتو ةمألا دحوتتل ،هيلإ ىعسن رمأ فالخلا نايسنو ةوهلا مدر

 . اهودع دض ةدحتم ةلتكو ءاهضعبل دحاولا دسجلاك ةدحاو

 /قيرطلا ءاوس ىلإ يداهلاو قيفوتلا يلو ىلاعت هللاوا

٥ 0 



 تحبلا قحالم

١١٢





 ١١٥ ثحبلا قحالم

 - -٭ :دح هه اا

 ل »×= ! ر

 1 ر 7
 موطيرقنال اضمالعلا '

 هك مركلا هبرروغغ ىبرلا ةمدخ×
 رعندوهنن ناملس نبمشاقنبديعس سزساق

 . , «ودللاركرماعلااملل » _
 هبس

 .ةعورعمرترتعت ةتملا )كم ةموتخح كت حضسنلك |

 انون اق»

  

    
 )١( مقر قحلم

 موُمَط يرهزألا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر طوطخم نم /ىلوألا ةقرولا ةخسن

 .قيقحتلا يف هب تسناتساو ىوزنب نيضيسلا ةبتكم نم هتملتسا يذلا



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 تالا هذعيومل نسحلاديح نعل ايلا ;اديسل ليدال
 :. ه ث ہگكلابب ةراثلزاقف ً . ..

 . کزنليلابآمأفئاقح كنع :ةللا هلعا ءالعلا أأ
 ىزنفياماوصوترتلآملانبد : .لزن اقحلاديبغتبإوموق
 ' کر ومل تلجت دأامو 7 تلبتا يل إمتلاسركدح
 کزتمانردرگدىع ونودوأ .: . امهضقننعكناحربانل إواه

 رن !انلاو دبأ ب اعئاناحبحصاهفامناكتا

 ارةأماومظاوانهلعاودر هباهساف ارمامرؤامراكوآ
 اركتتزلهرايسدو امو ب ةحفن لنهفالارم .2 رانا
 ىرإوتحمهاوجزوهنيلف هب كلعللبارإسزوجراظتنابانا
 . وولعرتح : :هغاترل اان :ںشررقنإو

 سم دين قيفوتلا تنان
 ولہلاطون دلا ,لدرعس ن نبںيح

 . ٢٣ حوي زلا انع ن
 ز ٣٢٨) ةنس

    

 . فلن ٦35 لمت
      5ةه 7 : ٢

 )٢( مقر قحلم

 هديب طوطخملا خسان مسا اهيلع رهظيو ،موتحملا روهظلا ةلاسر نم /ةريخألا ةقرولا ةخسن

 .يتاهلقلا يولهبلا يطونمشلا ديعس نبي ميلس ني دمحم نب ديمس

  

  

 



 ثحيل ١ قح الم

 ص, .
2 ع
 

 م .
 7 , جل . ث ( ! ٠ ك : , 5

 :55 م 71 حزما 77 "هميزه نص .ام 0 , : !

 هنا روينپش اوه ن هزن ھخس ب.. خ 7 : 0

 لطرجء. .هسل ذس هحنمو ج جل ٠۔ميحم ٠ممحم .ث .م ما 77

 ه هل : ؛هاضنمليل. ذ متاحلا ريلام ...هنر .ولور :لب 7 ز: كي

 دهز افرزا۔ م ۔١هزيرل ز هرس را فرسا ما 9 ,
 زفي ِ ل .:سبومسرع ۔ل .لع ء يحمرلا . 5 : .

 +. :مطرهرفرا صغ رسرمل .هو ص يش .مز س! / ,ء"

 متر لزهنخص :رد !ء جمد "ك.۔س؛ب ..س نما : 7
 لزننو _ - : :ءالما . سمخ دبرا : 3: ٠

 ضايح . زم۔ز ٠ ال .7 نم ٠ زعي طم" 3 5

 داحلهالويص ٠ . 7 - ۔۔ دهج "ه 2 إ . م

 رلسزذ هيرب .- ءمد۔;اج ر 71 و... رطخ ا ١

 لا يهنم زسزر طح .:س .. مت :سإ
 يوت بحون ۔؛لني م .ىرس 3 :دمرس 3

 نوزز:امرغل خمل ...مكحام اسون ح
..... 
 تم رتنر فوم مغ ٠كانا رهسن ..:. ..همد ضا

 اهز ر ربس رهد هر دبض::ر۔٠.ةتر داس"

 ج- 77 مم ۔ . ملم ع ٠ ` ديس : :هنوس رهص

 زسع .ررمي ذهرشرهمح> :..در..وس ءاحل

 بيددب۔هراب سملم ۔'هف.۔: ۔وزسي اهرون .ا .مرطد
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 ٠ "!ار .يوجخضنبيتتزرتيب

 ة ننمج۔ 'ليا۔. ."ميرب . نر ٦

 ررضز اسر . :5 زوع ملع

 يلبخلا دمحا

 ح ةبنحكتب ظوفحملا بل .بللا ءامل ربس طرطخم زم .رهظ اهم ةنرولا   م٧٩٢١ ةس يخامللا مساف نب دبعم عبنل زبلمن اهبناح ولعو
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 ! حل مرغ ز هرض هسس۔م ورهن هاي ..س .
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 ن . نري ... . . ۔. ه۔;ال.: . .ح ذع ةح هف ه. &

١١٧ 

 ,.. ا ه .ذ ۔۔ 3 <

 ۔ ج ٠ ۔۔۔۔ . . ۔ بيرس :.وي۔ . ۔۔.۔۔ ... ..:. ج.۔٫ ي .>

 < _فرماالحنسنطسبهندسان
 باحر ل امبو دحا ولع دل نصرمين ام

 از امالادانبيگ س روهش !همي
 يران دم خالنيراسانسهبندماس,

 ينلمل ! بيددينماب دنلا

 ممحابم ع تغزفمنردن
 متر سختمربسل ١

 كيرهلزلاويبالادح
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 ۔ . ۔ .. ۔۔ .ظ »...

 فاصنإلاو لدملا رمنخم حرش طوطخم ةمتاخ

 نام لهال ياملا مساف نب ديعس بشلا لسرا يذلا

 )٣( مقر قحلم

 ةيضابإلا ةفاحصلا دئار يخامشلا ديمس نب مساق باتك نم امهردصم

 .قيلعتلا امهيقو ء ينابيشلا كرابم نب ناطلس

  

  



  

  

  

١١٨ 

: 
 7 "ز ةنالمرامز !راصام نز . كام

 ۔“ر,.

 +و ۔۔ .يحو

1 

 ١
 : هن هبو 3 :طرفا م ن ٠;ر اتس" :

 { . رن ;هرز زمتإ انسم تس :

 م :قفد .ر ولاز ;+هررتنا سفنا :هه 7 زو -ا : : يزرد هر اوزرب فصر بوفهر هني ١

 : و :زتفرمر ينمرح :ےرخند ر :ه :نع

 :1 . - .. : ى اوشو ,"مم 7 . : . : عز ة علخا رمعت اي ز

 رمن يدمحم نب ديل۔نب لا تور ةازهفارت ن يل ر :و دحت ار نليل۔ن : ٠ زرا اذ .401 مشنديسنممنهررخلا | ¡ "رتشم ا قملا جرحا بوتلا ريساةمدخ : . : . ؤرما دترا ا
 { وش انهم ابب :سلطا : يبسايلا يليك : نمو 7 ش 'ررذملار ينارهز زرخ انم

 .تز تس _ ١ زنيب تزهمريزرللرموبات ط
 { ."خ زرا 7

 1 ةش هر دلر” ريراو ِ .ر : !{ .تز ل نوهد -.
 ! لازم تالزلا هعم ر نم زمر !

 .. .. . : ! ! داقلإ .تمسرو مضا ٠ هك ىرال ةهبحا زي ! مر رزا صرحنو زرو . ١٠٦ ةلا 3 ! 7 رر وبي ح : ۔۔۔.۔.ذحجحس۔س۔. ۔۔ .... . -. : ,ر . درمت '. ور . | ١ رلك ,ايبن دترا واسم رتررا هيض ر ز
 } ¡ ,8 .-؟( ةم رس ةمال۔ال .ن :ت ةح ١ !: رخ ةمغلا !زم ,
 ل گ..:...... .۔ ۔..._..۔۔ب. قل

 ةلاسر نم ىلرالا ةعبطلا فالم رخاس سق رم ديمس جلا طخ ربصت
 نبفلاحملا ولع درلا يف نبنملا لوقلا صفمإلاو لدملا رضحم حرش طرطحمل

 )٤( مقر قحلم

 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 : لوقل 4

 .قيلعتلا عم قباسلا ردصملا

  

  

  

   



  

 ثحيل ١ قح الم

 مه هرم نب بيح نب عيرق دس ز
 چ .انب دلرفأ دحأ ىرصبلا ىنز الا

 ( ةمبل زر خآ .ع س ,

 بوتب ب ًزلعريقو للهو ٠ زاألا

 ناوضر ينالجرنرلا ميهاربا نب فسوي
 امط فا

 ` زح لانينزنكفانه جرخن مالسال ةبح زخل لذ
 & دبحنةةا دمانبتنالك٠۔رلثر نحصو روهظلا , 7

 ٤ نام مقا فرش لباقا ةمي نيمث عبرم لاست 3
   رركنههخ ماي .لد د .ةك
 ححم اجل بك ص ىلرال ا ةعظطلا نالف

 يخامشلا ديمس نب مسف دب ةباضو يلاف حبشلا ححصت

 )٥( مقر قحلم

 رنامانإم ٠

٠
 

 هديرفلا >

١١٩ 

 ٠١١ م مامنل ۔ح . هد

 ناصللحم نيو تغلبخنم زم درولل س

 .. يوراتس ع :
 دبز مرق واي زيوس ......

 ذ اسر
 ! يخروتعان رالعطال دراه

 > س روم +: هرجح ۔ناناي لولبير .

 بترن تالصوملا ,

 نر
 ركذن ولاقشيريرو ن نمرو

 نينانت راشمراص هلام
 . ٢

 رفايتخددي رخص رباقم خ
 ماكر ار

 : ي 7 ونوس

 نام نم يتراحلا حلاص نب ىبيعو يملاا نبدلا رون نبخبللا نم ةلاسر

 رصمب يخامنلا ديمس نب مساف دبلا ىلإ

 .قيلعتلا عم قباسلا ردصملا

  

  

  

  

 



  

١٦٠ 

 يهن .م ر ند د "٦

" 

 .۔۔نجلوزارمكزوزررس مد _

 ملفانالهاتسلا. دنلل ملكتت >
 :ماس انن يخ يداد مهبس و

  

   

  

 تا اناز اهثودوندز تفخ : !زاح %
 ةللا انيز اطجنز انررم ,ر
 و منم كرهج دتشي تناه :

 . طابرم زاليارفرت انالا امللذوتتفا .يتب ءالعنسيلمت رتل ال د
 زر " نديل :+ “هالاحبر فلخلا سيضا !اهب اوش ج

 ةا نالا ت ك
 : وه نانرتبنلا : / .

 انناملهلرولا نينما اهانرل ٥يزنالاغ >
 مامدلننادلمفتيج للملا .ي .
 ملالا رزا اذعللىببال ر هل ايلا اذىيزل ٨ هيالعم را اللمناللاجترردلضتط ول ح

 .نيي اهسزججنن جزلا وت ن
 از ا و

 ز دنز مظاززمر زناف و 3
 َ . 1 رمنبب ريجب :ج

 رابجيز نم يحاورلا دمحم نس ملام خبللا رم ةلاسر
 رمسب يحاملا دبمس نس مسلق ديلا ولإ

 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 م .انل ۔ہم . هاد "٦١

 . انلادمتا
 نمانبتجلارم: : ...7

 رظخلاكر> م
 (ل زارالاءاملاتضملا ...--]

 مشا جلزالل متناو هللاا >

 مگوسنارو نزاملا 2
 مالعل:س روسلاو :ىلاد

 كز وزحرن؟ تمان

 ه ل بمج " :
 . اللا اشابامرراتز ترا ازوتنرراملضا تارت ,

 ملل كدر انتم هف الالنناراوفل انمزلاغيرصلرزرللن ٠ ٨

 جورت ءاضألدنتالادلما آ
 نروكلا !راقوزخا .رندالبا .

 : اام انكزفلزرسبز نالل ررتاظلمشل
 و اناز رالررنتخدزمركر
 :1 اها ارززطمادافلك

 ل ادطلالإبالازدالايت ة 5
 اع را ميلااهتم ملا ادسرمن نايرب :د

 - زهاوخنب ن ,ساه ا ان `<
 تن ذيززاللاد 3

 ن

 رلجنز رم يحاورلا دمحم رس ملاس خبشلا رم ةلاسر

 بف مهبزعب رصمب يخامننا دبعس نب مساف عبشلا برلأ ولإ

 )٦( مقر قحلم

 .قيلعتلا عم قباسلا ردصملا

  

  



 ١٢١ ثحبلا قحالم

 ر 7 9 يا ها .
 َ ههس و ۔-الح .و ": <

 7 َح <` ترا ج ث/ ميحس نانع أم

 زا ح ايلاب جمرب .اتام

  

   

    

        
 .دم ۔.۔ 2احت دملا هلس اري .تي

 ٠٠

 . دمعتساو يحل ا تيستحما و نبح 77 ةن دنا تبنتيصحت)
 ذرو هلل - له اصلا يلبلا ميلع ةاك حلصا !وت (

 ميج كيه وللو جنوعما

  
 .وو و ن :امتو ج :اكز ر حل ى مدع نام ...- 4 7 أ

 الح و . -رت٥اح

 سكو ظ شا ي زرك الاوز ديفا . يم ةعل/و نايلا

 .مكحلا ةلئحتذكرتح حزم دحك ةلا رتيج هيدلا ضحم
 كلاذجثاناوابنجاح و اداتقضازي رو دنتمكارومج َ م هيوسا اولم

 [جد بسح ك ةكحج بو ء من < وس دعت هويأ

 ١ اكول ت ب يذلل . حو كزتلع دنلا بمو

 " .بع :لغشب متح ىتلملا حل :زرح سبج
 حد هنو 2 ولخ ي حص {

7

 

 ١ تا و < وييد > .د كنس ٍ 3 .كاجا ا ٠

  

س
 

    
 )٧( مقر قحلم

 رصم لضافأ ضعب ا ضعب نم باوج صت طوطخمل ىلوألا ةقرولا ةروص

 يخامشلا مساق ني ديمس هللا دبع نم

  

  



  
  

 ا  

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٢٢

 | رصحي كلل ص د نمخ ع اضتار ادل .ن ةنخي دل/ تراد 2امخ هيلا تبحم
 ۔ةعابكنار ) ت . 7 ح ن دبت ىلع
 |خإايخح٨لاو هتحر تتتامك ةبلطلا ف ن فرري ح ١اتجا]اتو
 _-_ اح !دع كريغب هترتس و الي ىل !۔اتحجر ا د ر هب

 ىنز ; و ديو براغملاو ةقر للا اتاوما رحلارمإ
 ۔ء۔]َتاسكم امح ترك - ;
 ٣ ز : احم وارجاتر .

   
   

 : )اعن هزن آ : وجر تلل تلام بج هن

 :ك ر تالب /و . طسل هل
 ح ! مكيز رشاع ت

  

 .تد :  
 :7 .دار اكاکهت ج خسم / رححجتجم

 ي ا اج
 - زان وعلا ءايلع . نا ! .اتا

 -- كائادوجور مولو

 : هنوَمحل عل افأ دصم , <
 لخت تادهالا۔ "77 ےيتتو ررح

 اتكتت ج ; هلو ,ر !.هاكسراهَع » ر / وملا كت .

 وس ۔رلعح دناللا وحام _ هر / ےکج احم -

 ح ا حيم روا 7 رحو ةنم انبو ي/ و

 و 7 [ > ,2 س ص ر ضكر ومح /و ذل

 و ہيصودلا۔الع تو م ج عيشا رعو و

  

 ہبم رح : / 9
 7 .اتش / رتنا خ اورت

 (٨) مقر قحلم

 م٩١!٧ توأ ١ه / ه٨٤٣١ ةدعقلا يذ رخاوأ يف لقن باوجلا صن نم ةيناثلا ةقرولا

 حلصم ينهم دمحأ /د ،يبرجلا فقولا باتك نم ةلاسرلا ردصم

  

  



 ثحبيل ١ قح الم

 « ةرم :كرم ز ردهت مزر للا .ج ت > > ٣ ٤

 .و .هال -ح 6ز:د اج ۔

ِ ; 
 كتتا ١٧١ ر ا ٥ ؛. ةت تالاه ز ..

2 

  

 رن رنزن ةد دمب يه ٦٧ ۔۔ . ٣

 خض رتح .هز ٦ ه ةيصو يرن 1

 ىنرت رتساه د رترع ج ةبق هسه ر ..

 ٠1 ةمرسا ةيآ حاب ةن.:۔ م اط تنحزف ٨ هرزنا١٦ تال رمو .هتحو

 ٩ دهنكرس ت » كحضم

  

 .-. ٠ ة د,`ا ح ٢ ٦ ر ٠ 7 يف س ج-

_ . 

 , د۔» ٦٥ ١ا.ءپ نيه تالل حر ت | ح لكرجر۔ارر. عن اس
 د نهر ىبن ي 4 .نم. حرج يس ىت 1 مإ الكف وزالاس اربو دما اومط مو هه . دهرنب

 يمالسإلا دسألا ةديرج نم جذومن

   ..و ے۔۔
 )٩( مقر قحدم

 لينلا سمشو مالسإلا دسألا يتديرجل جذومن

١٢٢ 

 « دم-٨تف >

 ھ۔ مه :ربق ةمحش زرحت زف بجب رح ر بج
 همان مج

 ١اب۔مه هس رت عم :رح رو ى دحال

 ةطس دمي
 رمم رح حص حردعم ۔۔٦جلا ز <بسم ٦٢٨ ةر رم

 «-١٠ل تم)

 ةيفرح رح ز ركم
 ہےسہ ۔×ه

 : .رممو ٦×ه بحم

 يدبت زه

 ح ٠٠.۔ < رر١ ٢٢ صام

 ه ىهف ةوخا رد لج ] دار ريخلا س انمو من .علط يمس , ت٠؛.ركدا۔رمكأ نرت مص

 رمس دره ةت٦د_٨٦ رينت م

  

 حلصم ينهم دمحأ /د ؛ييرجلا فقولا باتك نم امهردصم

  



١٦٢٤ 

 - هه تحرف وح َ

 مےته ميم نم ميخم ديع ةديختف نفو ذروق رمرع
 ميخه نيدت ةدسمم ر د>رعحص .

 دراهدنحخحكمد ,هرد -

     م رحهبال معني زم درت ٠

  

  
 3 .2 عمجاو دحم دنار ح .م

 الو رطع اق ممت ي يوحي ةا يا 7
 .وهحال%», ةدتج٦ه .ي ع ؛ر دت موص نر > .< { 4
 -- تعج .- . هها سمتےس ىهم۔ .-: . . 4

 . ۔ ۔. ...

  

 .الت ءام دبجا" + د ص مهنبهر  

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 0 . :لل يرال جوه .... -. .ؤ زر احير .ةر - -وجر.۔ >ح. . :۔.٢ميررحمرحوج - . . ۔۔ .
 دب . . _ ترم ه ةس ٠ ةره ء ناويص . . -۔۔.٦و ه . . .

 _- هارم ه ۔۔اه در -٠ ۔ 4 ؟ .امرخن . إه رها ١۔اص : ٢ س ١ ١ ةسرفهع د اءالب ء۔ ي . »« ي۔۔ مين .مين ۔٭همه ۔`هج ء۔م۔- س - تمسء۔ح۔ءص ٣ ×»ج حرب وم ز .ه ٩٦ رس صو ةه ::ءزجلا .كبر ..:. ي : ؟ رن ےس +. .كم ,:. .عيمج جن «. - “ ه. ے . . .۔ےنن . ت . ا
 ٠١ ١ ٠

 % هه ر .م ۔ہح نتم ے دت م ,ه :
َ -. 

 :8 . د رال ى ب .- . ه. - 9 رارح تج :7 .` ١
 ٦ . مه رح . < + ٠

03 .. 0 

 ج < هه - ٠ ردن ىسس هيه ۔۔ه ص ةيدي ةيحت هيد ةدب .
, 

 .== ىنراجا يرشا ٠ُ .... “ مه ىح يف تام تالت رمح تزم س۔:ء۔ رمس
 " « ٦٠۔۔< ة ةس ,ك . م ؛۔۔` ةسرد لون ۔ .ء ةنس ہ مخ ہنوحح حي فرصم , . 7 1 .۔۔۔۔

 راتت ي ة۔السا قي رطت ؛ةانره بصو بورض ورس
 تبعح ق: اتح ,..دهجحميمنخ ف ادام همح
 الحو ةمرح ك ٧ هر ص نع٬واو ههات .و هن 6'وه؛ نم.

 احررص هدت ء انف حفن ٠١ نع رومال ٠ دونزإ نب 2١ نمه
 ةزج نم باونل مه رخ ام انا تس مدخو ركنا ساب
 .سنذتر ۔.دحي٠ م زح دها سفرچلو رط نسح » ةه ةر
 كو بهر ميدن يرج هيه ؛عرج ةنوتلا رس
 ؤس و نو هب دومحم الو رج

 (١٠) مقر قحلم

 يرماملا يخامشلا ديعس ني مساق ديسلا اهيبحاصل ةبراغملاو ةقراشملا ساربن ةديرجل جذومت

 ساربن باتك نم اهردصم يضرافلا ليعامسإ نب ىفطصم ديسلاو

 مذ 3 م كرما اسو : -. ريعال هصح ي يردصو هه

 1 -- هي دج اب رخمسه مطح تلب انمآ ىهح لج الا دركف الو [.
 -. مرج ؛رزع ميب .تجرد ل س٫ هنم تف لص دص ةماح لوسر
 . . . ` كدلركه لق٠ (٠ رهما وا ايلدحا وا خ ۔ :ره و تحصو

 زب .: اوحفنو يماح نم :نعلاو ئنرلتو ارت ةخ تات مركم
   ث .ي - ح . نم .زتم : جرفو سدح لح هيسحجام .ولد

 يميهشل ا ناطلس ةبراقملاو ةقراشملا

 



  

 باتك
 ةيمالسالا ىلوالا ةيدهلا

 ۔ارصمالاو كولمل

 ف
 ءاودلاو ٠ادلا

 ابهذم يخابالا دلوم يرصملا ليعايسا نب ىفطصم ديسلا فيلأت
 ٢ - ةرغ لزتم ىلع نجلا ةذطم, اميده۔ نم ةيدلا بلطت

 ۔رهاقلاب ةيملحلا ةراظن مام ١
 _ ..>> ويس ۔<۔۔ص

 « هيلع بجو نملا ةملصمل ةماسلا ةمدخلارس ئراقلا ملع ىمإلع
 %٭ ملسلا اذه ةين ىلص ةضنألا ةق ريدقتب اميف كارتشالا

 هينلا ميل ةيدهلا هذه ممت دي رت ين ء

. 

 > متحلااذه نعَ ةي راع ةيدهلا هذه ىقا نه هللا حر ال .7

 هيك وج ۔-

 ٭& فلإر۔ال ةظ ونع عبطلا قوقح لس

 « رصب ةيردوجللاب ةينو رابلا ةحبطملاب مبط <

    

 )١١( مقر قحلم

 ةيمالسإلا ىلوألا ةيدهلا باتكل ىلوالا ةقرولا نم ةخسن

  





 ١٢٧ عجارملاو رداصملا سرهف

 عج ارمل او رد اصملا سرهق

 :..: .دمعتت اتح كتنما مح ححم ؟ف٨4أ درف ا إلا ے..۔ ل ا٠: اا لالا ۔۔ ٠ .لا سا .. ....ل ۔۔۔.۔۔..۔.۔.:. ۔ صم 73

 ©ريثألا نبا يرزجلا دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ نيدلا دجمريثألا نبا ١

 ةعبطم يناولحلا ةبتكم لوسرلا ثيداحأ يف لوسرلا عماج ،(ه٦٠٦ :ت)

 ۔(م٢٧٩١ ۔٩٦٩١/ه٦٩٣١! - 0١ )١٣٨4٩ ط ،نايبلا راد ،حالملا

 ةسارد ،ءايكذألا باتك ،يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأ ملاعلا مامإلا يزوجلا نبا ٢

 ©نانبل ۔ توريب © ىبرعلا باتكلا راد ؤ؟ضوع نمحرلا دبع دمحم :قيقحتو

 .م٦ ٤٠٠/_هھه ٦٢٥

 ميهاربإ .أ و رصان دمحم .د :ت © نييمتسرلا ةمئألا رابخأ .ه٣ :ق ريغصلا نبا ٣

 .م٦٨٩١/ه٤١ ٠٦ ىمالسإلا برغلا راد زاحب

 نيميثعلا ۔ :حت ،أطوملا بيرغ ريسفت ،يملسلا بيبح نب كلملادبع ‘بيبح نبا۔٤

 ©ت.د ،ناكيبعلا ةبتكم ،ىرقلا مأ ةعماج ،ةمركملا ةكم ،ناميلس نب نمحرلادبع

 ط.د

 ٤ ط بلح ۔ ايروس ديشرلا راد ،ميجلا فرح بيذهتلا بيرقت رجح نبا ۔٥

 . م٢٦٩٩١/ه١ ٤١٢

 ديعس نب دمحأ نب ىلع دمحم ىبأ هيقفل ١ م امإ ١ مزح نبا ۔ ٦

 ةيمالسإلا ثوحبلا زكرم صيلختلا هوجول صيخلتلا ه٦٥٤ ٢٨٤ :يسلدنألا

 ١٣٣ _ ١٣٤. ص ،م٣٠٠٢٦/ه٣٢٦٤١ ١ ط .مزح نبا راد



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٢٨

 ٧ - ةرهاقلا آثيدحلا راد ٥©برعلا ناسل روظنم نبا ١٤٦٢٢٣ه_/٠٠٣ ٢م.

 ٨ ريس . (ه٨٤٧ :ت) يبهذلا زامێاق نب نامثع نب دمحأ نبي دمحم هللا دبع وبأ ۔

 ةرهاقلا - ثيدحلا راد ،ءالبنلا مالعأ ١٤٢٧ه_/٢٠٠٦م.

 ٩ دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا مساقلا وبأ ٢٦٠ ريبكلا مجعملا ه٠٦٣٢ ۔ ©

 ط ،ثارتلا ءايحإ راد ٦٢. ٠٥ ٤اه/١٩٨٥م.

 ٠ ،ثارتلا ةرازو ،ناهربلاو ليلدلا ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ

 ١٤١٧ ه_/١٩٩٧ .م

 ١١ ط . توريب ٥بتكلا ملاع 6لبنح نب دمحأ مامالا دنسم ها لبنح نب دمحأ ۔- 6١

 ٩ ته ٩٩٨ام.

 ٦ ةبتكملا ،ةيمقر ةخسن ،يرئازج اي يبقع اي ةيضابإلا فرعت مل نإ ةلاسر ،شيفطأ

 .ةيضابإلا ةماشلا

 ٣ ط ،ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش ،شيفطأ ١٣٩٢ 5٢ه/١٩٧٢م، ۔ داشرإلا ةبتكم

 .ةدج

 ١٤ ط ،توريب ركفلا راد يناغألا باتك .جرف وبأ يناهفصألا ٢. .ت.د

 ٥ ةرازو ،ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح نيب ةيضابإلا ححلاص نب ليعامسإ يربغألا

 ط نامع ةنطلس ،فاقوألا ١، ١٤٣٤ه/٦٠١٢م، ص ١١٠

 ٦-۔ مدآ نب يتاجن نب حون جاحلا نب نيدلا رصان دمحم نمحرلا دبع وبأ ،ينابلألا

 فراعملا بتكم يراخبلا مامالا حيحص رصتخم « (_ه٠٢٤١ :ت) يردوقشالا 7.

 ط ضايرلا ١٤٢٦٢ 0١ه/٢٠٠٢م.

 ٧ _ :ت ©نيدلا ريخ هللا دبع نب دومحم نب نامعن تاكربلا وبأ يسولالا )١٣١٧هك

 ط ،يندملا ةعبطم ،نيدمحألا ةمكاحم يف نينيعلا ءالج ١© ١٤٠ه/١٩٨١م.

 



 ١٦٩ عجارملاو رداصملا سرهف
_ 

 ©نانبل - توريب ،ىبرعلا باتكلا راد ديرفلا دقعلا باتك ،هبردبع نبا ىسلدنألا ۔٨١

 .م٠٩٩١/_ه١١٤ ط.د

 نبا راد يراخبلا حيحص ،ه٦٥٦ :ت ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ يراخبلا ۔٩

 .م٠١٠٢/ه ٠ !مزح

 .ت.د ،ط.د ،نانبل ۔ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد .ريبكلا خيراتلا يراخبلا ٠

 ©قرفلا نيب قرفلا )م١ ٧٣٠/_ه٩٢٤ :ت) دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع يدادغبلا ۔ ٢١

 .م٠٩٩١/ه ٤٤١ ةيرصعلا ةبتكملا ديمحلا دبع نيدلا ىحم دمحم :حت

 :حت ،ةيفلألا حرش يف امب ةيفاولا تكنلا ،يقابلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب - ٦

 .م٧٠٠٢/ه٨٢٤١ ٧، ط دشرلا ةبتكم نيساي رهام

 !مزح نبا راد ۔ه٩٧٢ :ت ٧٥ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ،©يذسمرتلا ۔ ٢٢٣

 .م٠١٠٢/_ه ٣٠

 نب ريشب :حت مالسإلا دعاوق &٨ ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ مامإلا يلاطيجلا _ ٦٢٤

 .رئازجلا ۔ ةيادرغ /ةيبرعلا ةعبطملا م٨٩٩١/ه٨١٤١ 0١ ط ىسوم جاحلا ىسوم

 ءايحإ راد "نادلبلا مجعم (ه٦٢٦٦ :ت) هللادبع نب توقاي نيدلا باهش يومحلا ٥

 .م٧٩٩١/ه٧١٤١ 0١ ط ،نانبل يبرعلا ثارتلا

 ،مولعلا سمش .م٨٧١١/ه ٥٧٢ :ت ديعس نب ناوشن ىضاقلا ةمالعلا يريمحلا ۔ ٢٦

 6١ ط نانبل ۔ توريب رصاعملا ركفلا راد ،مولكلا نم برعلا مالك ءاودو

 .م٩٩٩١/ه ٠

 نيأ ىلإ مالسإلا ةمأ ةلاسر دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس يليلخلا ٧

 م٢ ١. ١٤٣٦ه_/ ٠١٥ ط ةريصب عقوم تاروشنم .اريصمو اريسم

 مظن يف دارملا ةياغ ةموظنم حرش ،دمح نب دمحأ ةمالعلا خيشلا ةحامس يليلخلا ٨

 ١٠٦. ص ،م٣٠٠٦/ه٤٢٦٤١ ،دعاولا ليجلا ةبتكم يملاسلا نيدلا رون مامإلل "داقتعالا



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٣٠

- 

 هتدحو ىلع ظافحلا يف يناملا بعشلا ىلإ ةلاسر خيشلا ةحامس ىليلخلا - ٩

 .م٥١٠٢/ ه 6١ ٦ ط ،يرماضلا ةبتكم

 تاقبط باتك (ه٠٧٦-۔:ت) ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ خيشلا ينيجرذلا _ ٠

 .ت.د ك ط.د ،يداآط ميهاربإ :حت ٥برغملاب خئاشملا

 سفنل ثديلقتلاو داهتجالا ماكحأ يف ديجلا دقع ،هللا يلو هاشلا يولهدلا - ١

 ٠د رصم _ ةيفلسلا ةعبطملا ©فلؤملا

 يف سيمخلا خيرات نسحلا نب دمحم نب نيسح خيشلا مامإلا يركب رايدلا _- ٢

 .ت.د ‘ط.د توريب - نابعش ةسسؤم ،سيفن سفنأ لاوحأ

 دقن يف لادتعالا نازيم دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا يبهذلا - ٣

 .م٥٩٩١/_ه٦١٤١ ١. ط ةيملعلا بتكلا راد لاجرلا

 راد . مالسإلا ةلود نامثع نب دمحأ نب لمحم هللا دبع ىبأ نيدلا سمش ىبهذلا _ ٤

 .ت.د \ط.د توريب رداص

 ٥ _ ط تيوكلا - ةوعدلا راد { ديدسلا لوقلا ىكملا ميظعلا دبع دمحم يمورلا 60١

 ١٩٨٨م۔ .ىمورلا ملاس ناندعو نيسايلا لهلهم :حت

 .ت.د ط.د .نييالملل ملعلا راد 0١٩ ص ٣. ج مالعألا نيدلا ريخ يلكرزلا ۔٦

 يف لوقعلا راونأ حرش ءراونألا ةجهب ،ديمح نب هللادبع دمحم وبأ يملاسلا - ٧

 .ةماقتسالا ةبتكم .م٢ ٣٠٠/_ه ٦٢. ١٤٦٢٣ ط ديحوتلا

 ©نامُع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع نيدلا رون مامإلا يملاسلا - ٨

 .ةيبهذلا ةعبطملا ادمح نب دوعس ءانبأ ريهزو رهاز :رشانلا

 يملع يف ماظنلا رهوج ديمح نب هللادبع نيدلا رون ةمالعلا خيشلا يملاسلا - ٩
 .ت.د ‘ط.د طقسم ةماقتسالا ةبتكم .ماكحالاو نايدألا



 عجارملاو رداصملا سرهف ١٣١

_ 

 ٤٠ نبا راد دواد يبأ ننس .ه٥٧٢ :ت ٥ث ثعشألا نب ناميلس ىناتسجسلا ۔ حزم١

 ١٤٣١اه/٢٠١٠م

 ١ :ت) دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش يواخسلا ۔ ٩٠٢ھ(:

 يبرعلا باتكلا راد ءةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا -

 ط توريب ١.6 ٠٥ ١٤ه_/١٩٨٥م

 يفنحلا لهس يبأ نب دمحأ نب دمحم ركب يبأ مالسإلا خيش يسخرسلا ٤

 ةيملعلا بتكلا راد ىعفاشلا ليعامسإ نسح دمحم :حت ٠ طوسبملا 5ه ٤٩٠ :ت

 .م٦ ١٠٠/_ه١٢٤١ ١. ط توريب ۔

 نبا ةقباسمل مدقم ثحب رابجنز يف ةيناطلسلا ةعبطملا \دمحم نب رينم يفيسلا ٤٢

 .ةيعرشلا مولعلا دهعم .م٢ ٣١0٠/_ه ١٤٢٤ ماع © يملعلا ثحبلل ريمع

 ٤٤ :ت) ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا يطويسلا ۔ ٩١١ه_(

 ط ،ةيملعلا بتكلا راد عماوجلا عمج ١، ١٤٢١اه ٢٠٠م.

 ،نيدلا هيجو ديهشلا نب ميحرلادبع نب دمحأ ،يولهدلا هللا يلو هاشلا ٤٥

 ٦} ط ‘توريب - سئافنلا راد ؤفالتخالا بابسأ نايب ىف فاصنإلا ه٦٧١ :ت

 .ه ٠٤

 ٤٦ ةيملاعلا ةكبشلا .-/..«.

 ٤٧ ط ©بتكلا ملاع ،نازيملا باتك (ه٣٧٩ :ت) باهولا دبع مامإلا ينارعشلا ١©

 ٤٠٩ ١ه/١٩٨٩م .

 .نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم (ه7٠٧٠١:ت) ‘ديعس نب سيمخ يصقشلا ٤٨

 .م٦٠٠٢/_ه٧٢٦٤١ ١. ط طقسم ةبتكم

 ،يخامشلا دحاولا دبع نب ديعس نامثع يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ يخامشلا ٩

 ٠5١ ط ىمالسإلا رادملا راد 6كنسح دمحم .د اقيقحتو ةسارد ريسلا باتك

 .م ٩



 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٢٢

 ٠ _ يرماعلا رمع نب دمحم نب ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق يخامشلا ©

 ط نيتملا لوقلا ٦٢. ٤٣ .نامع ةنطلس ،©بيسلا ،©يرماضلا ةبتكم .م٢٩٩١/ ه

 راد ۔ لحنلاو للملا دمحأ ركب يبأ نب ميركلا دبع دمحم حتفلا وبأ يناتسرهشلا _ ٥١

 .م٩٩٩١/ه٩ ١© ط ركفلا

 نيب لصاوتلا نم تاحفص حالصإلا بكوم ىف كرابم نب ناطلس ىنابيشلا ۔ ٥٢

 ةرتف يف رانملا ةلجم لالخ نم اضر ديشر دمحم ديسلاو ةيضابإلا مالعأ

 م٥١٠٢ ه٦٣٤١ ١} ط ةريصب ،ناممع ةركاذ ه٤٥٣١ ١٣١٥_ يتنس نيب اهرودص

 ةيضابإلا ةفاحصلا دئار يخامشلا ديعس نب مساق كرابم نب ناطلس ينابيشلا _ ٢٣

 .م٥١٠٢/ه٦٣٤١ 0١ ط ةريصب عقوم

 .لايجألا ةبتكم ،رهازلا ردبلا راونأ نم تاسبق ‘كرابم نب ناطلس ينابيشلا ٥٤

 يفاولا (ه٤٦٧ :ت) هللادبع نب كيبأ نب ليلخ يدفصلا نيدلا حالص ۔ ٥

 .م٠ ٠/ه٠٢٤١ كتوريب ©،ثارتلا ءايحإ راد تايفولاب

 ملاعم يف ريصبتلا ه٠١٣٢ ٢٢٤ ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ يربطلا ۔۔ ٦

 .م٦٩٩١/ه ١© ٦ ط ةمصاعلا راد ،نيدلا

 ةرهملا فاحتإ ه٥٢٦٨ :ت ارجح نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ ىنالقسعلا ۔ ٧

 .م٤٩٩١/_ه 6١ ٥ ط دهف كلملا عمجم .ةركتبملا دئاوفلاب

 فلخ نب دمحم نب ديلولا نب دمحم يكلاملا يشوطرطل ١ ركب وبأ يرهفلا ۔ ٥٨

 راد يبلحلا نسح نب يلع :حت عدبلاو ثداوحلا ٥٦٢٠ :ت يسلدنألا يشرقلا

 .م٨٩٩١/ه٩١٤١ ٣٢، ط ، يزوجلا نبا

 ٩ نانبل ةيملعلا بتكلا راد ©ثفقاوملا حرش ،۔يجيإلا يضاقلا ۔۔ ط١©

 ٤١٤٩ ١ه/١٩٩٨م .

 ٦٠ :ت ،نمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا وبأ يفارقلا ١٨٤ه

 ط لوصفلا حيقنت حرش ٠.١ ٢ ه/١٩٧٣م.



 ١٢ عجارملاو رداصملا سرهف

 .ميركلا نآرقلا ٦١

 دغلا راد ،ةياهنلاو ةيادبلا (ه٤٧٧ :ت) ليعامسإ ريثك نبا ءادفلا وبأ يشرقلا ۔ ٦٢

 .م٧٠٠٢/_ه٨٢٦٤١ ١. ط ؟ديدجلا

 ٦٢ نبا راد ‘هجام نبا ننس ‘ه٢٧٢٦ :ت ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ ىنيوزقلا حزم6٥

 ٤٣ ها /٢٠١٢م.

 ٦٤ :ت ناخ يضاقلا نبا نيدلا ماسح نب يلع نيدلا ءالع يدنهلا يقتملا ۔ 5٩٧٥

 ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ،لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك ٥} ١٤٠١ه/١٩٨١م

 ظعاوملا ه٥٤٨ :ت رداقلادبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت يزيرقملا ٥

 .ه٨١٤١ 0١ ط توريب "ةيملعلا بتكلا راد ،راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو

 نونف يف برألا ةياهن ه٣٣٧ :ت باهولا دبع نب دمحأ نيدلا باهش يريونلا ٦٦

 .ت.د ‘ط.د .توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد ةزمح يلع دامع .أ :حت ؤبدألا

 ملسم حيحص ،فه١٦٦ :ت ، يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ يروباسينلا - ٦٧

 ،م٠١٠٢٦/ه٠٣٤١ ،مزح نبا راد

 ٦٨ - ط نيحيحصلا ىلع كردتسملا يف هللادبع نب دمحم يروباسينلا 0١

 ٤١ه/١٩٩٩م. .ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :حت توريب ۔ ةيملعلا بتكلا راد

 :حت ناهربلاو ليلدلا باتك ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ينالجراولا - ٩

 ،نامُع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يثراحلا دمح نب ملاس

 م٣٨٩١/ه]١ ٤٠٣

 ةعماج "ةينامعلا تاساردلا زكرم يضاملاو رضاحلا نيب نامع يف فقولا - ٠

 .م٠١٠٢ سوباق ناطلسلا

 نبا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا ،هللا دبع نب دوعس يبيهولا - ١

 نامع ةنطلس طقسم ةبتكم سراهفلا هيليو 3 يرصبلا يدزال ا رمع

 (م٤٩٩١/_ه٥١٤١)١ ط



 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٢٣٤

_ 

 قوقح فيرعتب افشلا باتك ،ضايع لضفلا وبأ ىضاقلا ةمالعلا ىبصحيلا - ٢

 . )م٢ ٠ ٦٠/_ه٧٢٤١) 6،توريب رداص راد ‘ يت ىفطصملا

 يتبسلا يبصحيلا ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا يبصحيلا - ٣

 مامالا بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت .م٩٤١١/_هه ٤٤ :ت

 .م٨٩٩١/_ه٨١٤١ 6١ ط ،نانبل ۔ توريب "ةيملعلا بتكلا راد كلام

 ةبتكم ،ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد ،تشوعأ ديعس نب ريكب ۔ ٤

 .م٠١٠٢/ه١٣٤١ ١ ط ،يرماضلا

 ©ناممع ةنطلس ىةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ضوع تافيلخ ۔ ٥

 .م٠ ٢٠/_ه٣٢٤١ ١. ط

 يناجم ٥(ه٦٤٣١ :ت) وخيش بوقعي نب حيسملا دبع نب فسوي نب هللا فقزر۔-٦

 .م٣١٩١ ‘توريب ،نييعوسيلا ءابآلا ةعبطم ؤبرعلا قئادح يف بدألا

 ةيبدأ ةينيد ةديرج ،ةبراغملاو ةقراشملا ساربن ناطلس نب هللادبع نب ناطلس - ٧

 .م١٠٢!٥/_ه٦٣٤١ ١، ط ،ىوزن ةعماج نامع ةركاذ ةيسايس

 ،نايرلا ةسسؤم مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق مالسلادبع نب نيدلازع ۔ ٨

 .م٠٩٩١/ه ٠ 6نانبل - توريب

 رشنلل ةيلهألا .رايهنالا بابسأو ءانبلا لماوع ةينامثعلا ةلودلا نسحلا ىسيع - ٩

 ..م٠٢ ١. ٠٩ ط نامع ندرألا ،عيزوتلاو

 ٠ - ط "ناكيبعلا ةبتكم ةديقعلا ظافلأ مجعم ،هللادبع رماع هللادبع يبأ حلاف ١©

 ٧٧ ١ه/١٩٩٧م

 ٨١ -_ ط ةلاسرلا ةسسؤم نيفلؤملا مجعم كاضر رمع ةلاحك ١. ٤٤ ه_/١٩٩٣م.

 دهملا نم مهخيراتو ةينامثعلا ةلودلا ماكح ،حاتفلا دبع دومحمو يركف ميرك _ ٨٢

 .م٢١٠٢ 0١ ط ،ةرهاقلا - مالعإلاو رشنلل ةيارلا زكرم ،دحللا ىلإ
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 ركفلاو خيراتلا ىلإ لخدم ةيضابإلا مالعأ مجعم . ملعلا ثحلل لا ةنجل ۔ ٣

 ذنم يمالسإلا برغملا مالعأ نم ملع فلأ نم رثكال مجارت لالخ نم يضابإلا

 0١ ط ،ةيادرغ ةرارقلا ‘ثارتلا ةيعمج رضاحلا رصعلا ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا

 . م٩٩٩١/ه١ ٤٢٠

 ٤ ط ةرهاقلا اديدجلا دغلا راد ءاأطوملا ،(ه٩٧١ :ت) سنأ نب كلام ١©

 ٦٦ /٠.٠٥ ٢م .

 نارمعلاو عامتجال ١ نوؤشو نيدلا ةفسلف ىف ثحبت ةيرهش ةلجم ©رانملا ةلجم _ ٥

 . )م١٩١ ٠/_ه٥٨١٢١) رصم كاضر ديشر لمحم اهئشنمل

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ةيضابإلا تاحلطصم مجعم © نيثحابلا نم ةعومجم ٦

 .م٢١٠٢/_ه٢٣٤١ ٦٢. ط ۔ةينيدلا

 رصم ةيروهمج ز ةيلودلا قورشلا ةبتكم زيجولا مجعملا ٠ ةيبرعلا ةغللا عمجم - ٨٧

 .م٢ ٢٦١٠/_ه٣٣٤١ ةحقنم ةعبط ةيبرعلا

 طيحملا سوماقلا مجعم ‘ )م٥١٤١ ه٧١٨ :ت) بوقعي نب دمحم نيدلا ديجم ٨٨

 .م٧٠٠٢/ه٨٢٦٤١ ٦٢، ط ‘توريب ،ةفرعملا راد

 ©كطقسم ثةماقتسالا ةبتكم ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم رصان حلاص دمحم ٩

 م٦ ٠٠٢ /ه ٢٢٣

 ةعبطملا ،ءارمألاو كولملل ةيمالسإلا ىلوألا ةيدهلا باتك ليعامسإ ىفطصم ٩٠

 .ةيرجح ةعابط ىةينورابلا

 ٩١ _ ط تيوكلا _- ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو . ةيتيوكلا ةيهقفلا ةعوسوملا ٢

 .هه ٧

 ٩٢ - ةيرصملا فاقوألا ةرازو عقوم .-. «// :.





١٣٧ 

 هيتضل ١ سر اهضت ١

  

 .ةينآرقلا تايآلا سرهف ۔١

 راثآلاو ثيداحألا سرهف ۔ ٢

 ۔ تايصخشلاو مالعألا سرهف ۔ ٢

 .نادلبلاو نكامألا سرهف ۔ ٤

 ۔ فئاوطلاو لئابقلا سرهف ۔٥

 ۔ ظافلألاو تاحلطصملا سرهف ۔٦

 ۔تاضلؤملاو بتكلا سرهف ۔٧

.لاثمألاو رعشلا سرهف ٨





 ةينفلا سراهفلا

 مقرلا

١٠ 

١١ 

١٢     

 ةيآلا

 > ملع هب هب َكَل سيل ام ثفََت الو »

 مكءاج نإ اونَمآ َنيذَلا اَهئَأ اي»
9ِ & َ 

 ١ ..............٠ وتيَبَقف اب ن ب ق اق

 مُتبَرَض ادإ أوتَمآ َنيذَلا اهيأ اي »

 ادهل اناده ينلا ةل دمَحلا »

 «؛نلا ااَدَه نأ الؤَل يدتهت انك اَمَو

 متنأ ام ىَلَع َنيِنمؤممْلا َرَذيِل هنلا ناك اًم»

 ..... ثيبخلا ريمي ىتَح هَلَع

 َنوداَكَي ال مؤقلا ءالؤَم لامَق»

 «انيدَح نوهقفَ
 « باتكنا لهأ ينامأ الو مكتناَمَب سيل»

 اتتيَدَه ذإ دغب اتبوُلُف غرت ال انَبَر»
 7 ] ح

 ..... ةَمحخَر كندل نم اتَل بَمَو

 هنلا مآ ملا مئنأ»
 و 9 و :, ث ه . . ِ ٤

 ...... ةدايزو ىتسُحلا اونسحأ نيذلل »

 .اوضَرَو انءاقل نوجي ال نيذلا َنإ»
   نوُكَت تنأقأ هاوح ةهلإ َدَحَتا نم تأر »

 ةروسلا

 ح ارس : ا ١

 تارجحلا

 ءاسنلا

 فارع الا

 لآ

 نارمع

 ءاسنلا

 ءاستلا

 سنتوي

 سنوي

   ناقرفلا

٩٤ 

٤٣ 

١٧٩ 

٧٨ 

١٢٣ 

 ٢٦ ۔ ٢٨

٧ ٨ 

   ٤٣ ۔ ٤٤

١٢٨٩ 

 ةحفصلا

 ٤١

٤١ 

٤١ 

٤٣ 

٤٤ 

٥ 

٤٥ 

٤٧ 

٤٩ 

٤٩ 

٤٩   



        

 ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٤٠

 ةيآلا مقر مسا ةيآلا مقرلا

 ةروسلا .

 ١٣٢ | ماعنألا | لاقب كير امو أولمَع اممَم تاَجَرَد لكلو » | ٣

 «ولَمغت اَمَ
 ٤٨ ءاسنلا رفْغَيَو ه هب كرشت ئ ه نأ ب 7 ال هللا 7 < ٤

 ءاشي نمل َكلَذ َنوُ اَم

 ٤٦ رفاغ مويو اًيِشَعَو اودغ اَهِبَلَع َنوُضَرَُت ن ُراَلا « ٥

 ...... ةعاسلا موقت

 ٢٩ | لافنألا ةللا اوُقَتَت نإ اونمآ َنيِذَلا اهيا اي » ١٦

 ............. اناقزُف مكل لعجت

 ٨ ميرحتلا هللا ىلإ اوبوت اونَمَآ َنيذَلا اهنا اي , ٧٧

 ....................... اًحوضصت ةبوت

 ١٥٨ | ,ماعنألا ةَكئاَلَمْلا مهتت ن ا الإ نورظني ل ١٨

 .......... َكتَر 7 يتأت ؤ

 ١٨ دعرلا | ........ سحلا مهبَرل اوباَجتْس دا َنيِذَلل» | ٩

 ٥٥ ١ ةرقيلا عوجناو فؤَحْلا نم نم ءيشب :ةتوت ٠ ٢

 ...... لاومألا نم صختو

 ١٠٥ لآ | نياوفَلتخاو اوفَوَقَت نيذلاك اووُكَت الو» | ١

 نارمع ا 3 ..... تايبلا مهءاَج ام دغب

 ۔ ١ِ. :% ث ٤ ۔ زما َ » | ٢٢
 ١٩ ماعنالا | تشنل ايش اوناكو مهنيد اوقرف نيزلا نإ

 ...... ءيش يف مهنم
 ٠ ّ ِ ه 1 1 ٣ 7٩

   ٤٢ تلصق هفلخ ن الو هند و هندب نيت نم :" هيتأي ال» | ٢

 مومط يرمزالا ة

٥١ 

٥١ 

٥١ 

٥١ 

٥٢ 

٥٢ 

٥٦ 

٥٦ 

٥٦   

  



 ةينفلا سراهفلا

 مقرلا

٢٤ 

٢٥ 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 

٢٩ 

٣١ 

٣٢ 

٣٢ 

٣٤ 

٣٥ 

٣٦     

 اتَءاَسنَو مكاتأ اتءاتَبا غذت اؤلاَعَت لقف »

 ...... ...تسفنا > َءاَسنَو

 ...... زنت ةتفلا نين _

 ةللا اوقتا اونمآ َنيذَلا اهيأ اي »

 «َنيِقداَصلا عم اونوكو
 َ < و <

 ا نوعبتيف غيز مهبو يف يذل اَمأَف »

 ...َءاَعِتْباَو ةنْئِفْلا ءاغتبا ةنم هَباَضَت

 البس مُهَتَيدهَتَل اتيف اوُدَماَج ةيلا «

 «َنينيخملا َعَمَل ةللا نو

 َكَُر محَر نق الإ ،َنيِفِلَتْخُش َنوُلاَرَي الَو»
 «...مُهَقَلَح تدلو

 «روُحَشلا يياب نم ليِلَقَو »

 تاَحِلاَصلا اوُلِمَعَو اونمآ ني الإ «

 «ُْم ام ء ل

 «اليذَق الإ ملمذا ن . امَو»

 نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلا »

   ...ناتسخإي مهوثَتَتا َنيِذَلاَو راصنألاو

 ةروسلا

 ةرقيلا

 ء ارس ٧٩ل ١

 ن ارمع

 ماعن ايا

 لاضنألا

 لآ

 توبكنعلا

 دوه

  

3 ___ 

 مقر ةيآلا مقر
 ةحفصلا

١٣٧ ٥٧ 

٩٠ _ ٩٤ ٥٨ 

٦١ ٥٨ 

١٥٣ ٦١ 

٣٨ ٦٢ 

١١٩ ٦٣ 

٧ ٦٤ 

٦٩ ٦٤ 

١٧١٨-١١١٩ ٧٠ 

١٨ ٧٨ 

٢٤ ٧٨ 

٨٥ ٨٠ 

١٠٠ ٨٢   

١٤١ 

  

  

  



  ٤٢ 

٤٣ 

٤٤ 

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٤٢

- 

 ةيآلا مقرلا

 ىرخألا ىلع امهاَدخِإ تقب نإف» | ٧
 ...... يفنت يتألا اولتاق

 نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ ًدَمَحُم ناك ام» | ٨

 4َنيِتبَنلا مَتاَحَو هللا لوسر

 هللا ىّلَع اوُبَذَك يذل ىرتت ةمايقلا عويو» | ٩

 ...... ةدونش مههوجو
 تاَقفاتُملاَو َنيِقفاَتُمْلا هنلا بذعل » ٤

 ........... تاكرشمملاو نيكرشملاو

 هنيد نَع مكنم َدتزَي نَم اوثَمآ َنيِذَّلا اهيأ اي » ٤١
4 

- ٠ 

 ...... م قب هنلا ىتأت تفؤشتنف

 ال مث مكريغ اموق لدبتي اؤڵوََت نإو »

 «ْمُكَلاتمَأ اووكي

 ... اَهتوفرغَتَ هتايآ مكيرْيَس , هلل دْمَحْلا لفؤ»   «زيىيتلا غيمتلا وُهَو يش هلنمك سيل»

 گتقنن

  

 ةروسلا

 تارجحلا

 بازح لا

 رمزلا

 بازح الا

 ةدئاملا

   ىروفلا

٤٠ 

٦٠ 

٧٢٣ 

٥٤ 

٤ 

١١ 

٩٣   

 ةحضصلا

 ٨٣

٩٢ 

٩٢ 

٩٦ 

٩٧ 

١٠٢ 

١٠٦   



 ةينفلا سراهفلا

 راثآثاو ثيداحا سرهف ۔ ٢

 رثألا وأ ثيدحلا مقرلا

 «ءاريمحلا هذه نم مكنيد فصن اوذخ» | ١

 «رامع يدهب مكيلع» | ٢
 «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» | ٣

 «ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم رانلا يف ميقي ال» | ٤

 ه.......... ةنجلا ضاير نم ةضور ربقلا امنإ» | ٥

 .......... ىسوم يخأ ىلع اوبذك دق مهتدجوف دوهيلا تولب» | ٦

 «هلبق امل بج ديحوتلا» | ٧

 ....لهأ ىلع اهلطاب لهأ رهظ الإ اهيبن دعب ةمأ تفلتخا ام» | ٨

 ...عدي ىتح ةعدب بحاص لمع لبقي نأ هللا ىبأ» | ٩

 «هللا ةنعل هيلعف اثدحم ىوآ وأ اثدح هللا نيد يف ثدحأ نم» | ١

 ....... اديعب اضيغب ريبك وأ ريغص نم هب ءاج نمم قحلا لبقا» | ١

 «رفاكب نمؤم لتقي ال» | ٢

 .......... ةقرف نيعبسو ثالث ىلع يتمأ قرتفتس» | ٣

 ..... رانلا ىلإ هنوعديو ةنجلا ىلإ مهوعدي ،رامعلو مهل ام» ١٤

 «ةيغابلا ةئفلا كلتقت امنإ» | ٥

 «دبع مأ نبا يدهبو رامع يدهب مكيلع» | ٦

 «ةيغابلا ةئفلا هلتقت رامع» | ١٧

 «مظعألا داوسلا عابتاب مكيلع» | ٨

   ..... ؟ هللا لوسر اي ءابرغلا نمو :هل ليق .ءابرغلل ىبوط»     ١٩

١٤٢ 

 ةحفصلا مقر

.٧٤ 

٤٤ 

٤٥ 

٤٧ 

٤٨ 

٦١ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٢ 

٦٢ 

٦1٤ 

٦٩ 

٧٢٣ 

٥. ٨٣ 

٧٤ 

٥ ٨٣ 

٧٥ 

٧٧ 

٧٨ 

  

  



  

 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر ١٤٤

 ةحفصلا مقر رثألا وأ ثيدحلا مقرلا

 ٨ «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولاه |
 ٨٨ ..| ........................ ةنجلا لهأ لمعب لمعيل دبعلا نإ» | ١

 ٩١ | |{ ...... فلخأ دعو اذإو ؤبذك ثدح اذإ قفانملا ةمالع» | ٢٢

 ٨٨ | ............. هوعبتاف هدشر مكل ناب رمأ :ةثالث رومألاه | ٢

 ٩٣ «نامُ لهأ نم يضوح دارو نرثكيل» ٢٤

 ٢ «نيدلا ييحي نم ناملس اي كسنج نم نوكي»د | ٥

 ٩٣ «سراف لهأ نم لاجر هلانل ايرثلاب نيدلا قلعت وله | ٦

 ٩٤ 3 | ..... روهظ نم نكلو ةضف نم الو بهذ نم سيل ازنك هلل نأه | ٧

 ٩٤ ....يربربلا كلذ انيلع لخد ذإ ءاسولج ةت لوسرو انأ تنك» | ٢٨

 ٩٦ «؟رمع اي كيكبي ام» ٢٩

       ٨٢ «ةيغابلا ةئفلا كلتقتس رامع اي» | ١
٥ © 0 

  

  



 ١٤٥ ةينفلا سراهفلا

 ت ابصخشتل او م الع ةي ١ سرهف - ٢

 3٥١ ٥٦ دبع مأ نبا

 ٥٩ بدنج نبا

 ٢٢ ٤٦ ٤٧ كلملادبع = بيبح نبا

 ٦٧ رجح نبا

 ٥٩ }۔٨٥ ركاسع نبا

 ٥٩ يرعشألا نسحلا وبأ

 ٧٢ يرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 يرصبلا يدزالا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ

 ٨. ٦٢٩. ٤٩} 5٥٠ 0٦٧ ٦٩ يناملا

 ٥٠ ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ

 ٧٣ يومحلا نسحلا دمحم مزعلا وبأ

 50٦٢١ يشرقلا ليعامسإ ريثك نبا ءادفلا وبأ

 ٩٠

 نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ
 6٦٢١ ٦١٠ يزوجلا

 نب فسوي نيدلا لامج نساحملا وبأ

 ١٧ يوجلا رصن نب دمحأ

 ٦٦ قيدصلا ركب وبأ

 ٢٢ يسخرسلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ

 ٦١ روصنملا رفعج وبأ

   ٨\ ٧١ يراشلا ةزمح وبأ

 ةفينح وبأ 3٤٥ ٤٦

 ٢٩ يرافغلا رذ وبأ

 ٦٨ ملسم ةديبع وبأ

 ٦١١ ،٦‘٠©ش ةيداغ وبآ

 ٢١ يسلدنألا دمحأ نب يلع دمحم وبأ

 ١٤ ينالهبلا ملاس نب رصان ملسم وبأ

 ٥٩ ةريره وبأ

 ٥٢٣ لبنح نب دمحأ

 ٢٢ ينيجردلا ديعس نب دمحأ

 ٨٢. ٨٤ حلصم ينهم دمحأ

 ْيجبوطلا اشاب يربص ليعامسإ
 ٧. ٩. ٤٠. ٥٤ يضرافلا

 ٧٢ باهولا دبع نب حلفأ

 بطق = شيفطأ فسوي نب دمحما
 0١١ ١٤} 5٦٢٠ ٣٦. ٦٩} ٧١ ةميألا

 ٥٠. ٥٩ كلام نب سنأ

 يعازوألا ٤

 ٦٦ ينرقلا سيوأ

 ١ ي ر اخبل ٦٧

 ٦٥ سيق نب ربرب

 ٦٨ رظنلا وبأ ماطسب



١٤٦ 

 ج

 ١. ٦٥ ليربج

 ٢ ٤٤ يطويسلا نيدلا لالج

 ٩ ٦٨ ٧٢ دوعسم نب ىدنلجلا

 ح

 ٥٥ يضابإلا ثراحلا

 ٨ ٦٠ ٦١ حافسلا = جاجحلا

 ٥٨ يدع نب رجح

 ٥٤، ٥٧} ٦6٠. ٦٩ يرصبلا نسحلا

 ٦٧ يلع نب نسحلا

 يميلسلا ملسم نب ديبع نب دمح

 ٢١ يلئامسلا

 0٦٩ ٣٠ ءاريمحلا

٠ 

 ح

 ٩ ةميزخ نب مزاخ

 ٧. ٢٥ يكبسلا باطخلا

 ٥٠١ بيطخلا

 دواد ٥٢

 عيبرلا ٦ ٥٩

 لوسرلا ٩ ٣١. ٣٣. ٤١. ٤٧. ٦١٠

 ز

 ريبزلا ٥١. ٦٢

   ١ يلكرزل ١٦

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 ٥٨ يتسودنزلا

 ٦٧ يراخبلا دايز

 ٦٠ تباث نب ديز

 س

 ١٦ يحاورلا دمحم نب ملاس

 ٥٠ صاقو يبأ نب دعس

 ٣٨‘، ٨٢ يخامشلا مساق نب ديعس

 ٧١٣٦ يدنكلا رصان نب ديعس

 ٦ ٨٥ ينابيشلا ناطلس

 ٥٣ يروثلا نايفس

 ٦٤ يسرافلا ناملس

 ١٧ يرشبلا جارف يبأ نب ميلس

 ١٤ ينورابلا هللا دبع نب اشاب ناميلس

 ٥٠ يدعاسلا دعس نب لهس

 ش ه

 ٢٧! ٤٤} ٤٥. ٤٦} ٥٩ يعفاشلا

 ٥٨ يضاقلا كيرش

 ٥٩ ةبعش

 ٥٣©} ٥٤ ينارعشلا

 !}١ يخامشلا

 ٩١ يجراخلا نابيش

 ص

 ٢٧ ربقلا بحاص

 ٦٠ 0٦٢٦ ٦٢٨} ٣٧. 35٥٦ فقاوملا بحاص

٧. ٥٩ 



 ةينفلا سراهفلا

 ةباحصلا ١٥‘ ١٩.0 ٦٠ ٦٩ ٣٠ ٣٨۔ ٥٠©

٥. ٥٧. ٥٩. ٦٠ 

 يدفصلا حالصلا ٤٥

 كلام نب تلصلا ١

 ط

 ٥١. ٦٢ ةحلط

 ١٧ 5١٩ 5٢٠ 5٦٤ ٣٩. ٥٥. .اه ‘ه موُمَط

 ٦. ٥٧. ٦٠۔ ٦١. ٧٦

 ع

 ١٦ وافيس نب رماع

 ١٢ يخامشلا رماع نب يلع نب رماع

 ٥٠ ةلثاو نب رماع

 ٦٩، ٣٨، ٤٤} 6٥٠ ٥١©5 نينمؤملا مأ ةشئاع

 ٦٢. !٦

 ناوضر نب دمحأ نب دمحم نب سابع
 ١٧ يندملا يسردإلا

 ٦٥ يملسلا سادرم نب سابعلا

 ٣٥ ٧١ ديجملا دبع نب ديمحلادبع

 ٩ ٦٤. يسرافلا متسر نب نمحرلادبع

 ٧٢

 ٦٢ فوع نب نمحرلادبع

 ٢٠} ٥٥ ضابإ نبا = ضابإ نب هللادبع
 ٥٠ ىفوأ يبأ نب هللا دبع

 نيدلا رون = يملاسلا ديمح نب هللا دبع

٦. ٧٠   

١٤٧ 

 ٥٠ مالس نب هللا دبع

 ٤٩} ٦٧ سابع نبا = سابع نب هللادبع

 ٥٠ رمع نبا = رمع نب هللا دبع
 ٦٢٩، ٦٦ دوعسم نبا = دوعسم نب هللادبع

 يسوفنلا ينورابلا ىيحي نب هللادبع
 ١٤. ٢١ ٣٦. ٧١ يبيللا

 قحلا بلاط = يدنكلا ىيحي نب هللادبع

 ٨

 نافع نب نامثع ١٠ ديمح نب كلملا دبع

 ٥٩. ٦٠. ٦٦ .ه.

 ٤٤ مالسلادبع نب نيدلا زع

 يبقع ١\، '٦٦، ١٨

 ٤٦ يراقلا يلع

 بلاط يبأ نب يلع ١٩١. ٤٤، ٥١.3 ٥٧. ٥٩.3

٦١. ٦٦ 

 ٣٩. ٧٢ دومح نب يلع

 دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع
 ١٦ يرذنملا

 يكلاملا شيلع ٤٦} ٦٩

 ةيمس نبا = ساي نب رامع ٦٩. ٥٠. 5٥١

 ٥٦. ٠۔ ٦١

 باطخلا نب رمع ٤٢ ٤٤ 3٥٠ ٦٠} ٦٥.©

 ٦ت. ٧١

 ٥٧ زيزعلادبع نب رمع

 صاعلا نب ورمع 3٥١ ٥٩. ٦٥. ٦٦



١٤٨ 
--- 

 ٤ يترێُمدنَنلا ىسيع نب ورمع

 ٤١ نتن ىسيع

 ٣٦ ىثراحلا حلاص نب ىسيع

 غ
 ىلازغلا ٥. ٤٧

 ٣٢٣ نوعرف

 ١٩ يدابآزوريفلا

 ٩. ٧٢ يكرت نب لصيف

 ف

 ناميلس نب مساق نب ديعس نب مساق
 ٢. ٩. ٦٨. ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٧٣. ٨٥ يخامشلا

 ٤٥. ٤٦ ضايع يضاقلا

 ٦٥ سيق

 ك

 ٤٢ رابحألا بعك

 ل

 ١٨ ةيخامشلا ديعس نب مساق تنب ةلال

 م

 ٢٢. ٤٤ ٤٥. ٤٦۔ ٦١. ٧٠. ٧١ كلام

 كرابملا ٦٢٤. ٦٠. ٦٩

 دربملا ٦٧

 ٥٣ يسوطلا ملسأ نب دمحم

 ٧٦٢ حلفأ نب دمحم

 يطونشلا ديعس نب ميلس نب دمحم
   ٢١ ينامهملا يتاهلقلا يولهبلا

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 ٦٩ دابع نبا = يندملا دابع نب دمحم

 ٦١ نسح نب هللادبع نب دمحم

 ٦٢١، ٦١ هبر دبع نب دمحم

 ٦٩ بوبحم نب دمحم

 ٥٠ ةملسم نب دمحم

 ١٤ ينورابلا فسوي نب دمحم

 ميظعلا دبع دمحم ١٤ اضر ديشر دمحم

 ٢١ يفنحلا يكملا

 ١٤، 0٦٢٧ ٧٠ هدبع دمحم

 باطخ نب دمحأ نب دمحم نب دومحم

 ١٧٧ يكبسلا

 ٥٧ يدوعسملا

 0١٤. يجبوطلا يربص ليعامسإ ىفطصم

 ٥ ٦ء ١٧. ١٨ ١٩ ٦٤ ٢٨ ٤٠١

 ٥١. 53٥٦ ٥٧} ٥٨. 0٥٩ ٦٢} ٨٥ ةيواعم

 ٥٩ ةريغملا

 ٥٩ يزيرقملا

 ٦٥. ٦٢٦ ٢٣٤، ٣٨. ٤٢ ةكئالملا

 ١٠ رفيج نب انهملا
 ه

 ١٠ ناليغ نب مشاه

 ٦١٨ ةيطع نب لاله

 ١٦١ ت دوه

 ي

 ٨ ملسم يبأ نب ديزي
 ٥٧ نوراه نب ديزي



 ١٤١٩ ةينفلا سراهفلا

 نادلبلاو نكامألا سرهف ٤

  

 خ أ .
 ٣٥ ٣٩ ةيناطلسلا ةنازخلا ٦١ دحأ

 د ١٦ نايرلا ضرأ

 ٥٦ ةنتفلا راد 1 ٦٤ ةيردنكسإلا

 ١٧ بتكلا راد ١٠ ةينامملا ةيروطاربمإلا

 ١٩\}5 ٧٣ يوارفدلا ٩ سلدنالا

 ١٠ ةيمالسإلا ةلودلا ب

 ٩ ةيومألا ةلودلا ٢١ نيرحبلا

 ٩ ةيمتسرلا ةلودلا ب

 . ٤١٧٦٢ ١٣ سنوت
 د

 ٩. ٦٤ ت رهيت
 ٦١ ديبزلا رهس

 . ح
 ٦. ٣٥. ٩. ٥٤. ٧٢ رابجنز

 ١٣ ريبكلا عماجلا

 س ٩
 ١٧ رهزالا ةعماج

 ١٠ ىرطقس
 ى ٢ ١٣ يبرغلا لبجلا ب ةسوفن لبج

 س ٦. ٥٤. ٧١

 ٣٦. ٥١ ٦٠ ماشلا
 .. ٩ ٨٢ ٣٠ ٣٦. ٦٩. ٧١ ٣ رئازجلا

 ٧٠ ةريزجلا يقرش ٧٠ ةيبرعلا ةريزجلا

 ص ٦\٨ 0١٧٣ ٥٤ ةبرج ةريزج

 ١٠ راحص
 7 ح

 ١٤٩. ٧٢٣ ةيبيلصلا ٤٠ 4 كن زا

 ٨. ٩ ءاعنص ٦٥ نينح



١٥٠ 

 ٣٦ ٧١ سلبارط

 ع

 ١٨© ٤٠ ةدوف وبأ برع

 ٩ ١٠. ٣٩ ٤ه، ٦٢. ٦٨ ٧٠. ٧٦٢ نامع

 ١٣ يكرتلا ينامثعلا دهعلا

 غ
 ٣٦ ىندألا برغلا

 ٣٦ ىصقألا برغلا

 ف

 ٧١ اسنرف

 ف

 ٣\، 0١٤ 0١٧ ١٨ ةرهاقلا

 ك

 ٥ ةيعرشلا مولعلا ةيلك

 ٥٠. ٦٧ ةفوكلا

 ٦ه٥ ةتاول

 ١٦ ايبيل

 م

 ©٦ت٦ ۔٥٦ ٨ ٤.٨٠ ٥٠۔ ٦١ ةرونملا ةنيدملا

٧١ 

 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

  
٥ 00 

 جرملا ٤٠

 طقسم ١٣.0 ٣٩ ٥٤. ٧١. ٧٢ قرشملا ٢٧©

 ٤ ٦٩ رصم ١٣، ٤\}، 0١٨٦ ١٨ 0٦٢١ 0٣٦

٩. ٨٢ 

 ةينورابلا ةعبطملا ١٤

 برغملا ج٦\، ٣\، ٦\، ٢٢ 0٢٧ ٣٧. ٦١٤

٦٥. ٦٦ 

 ةلزعلا ةماقم ٢٤

 ةمركملا ةكم ١٣ؤ ٥٠، ٦٦

 نيفيسلا ةبتكم 0٢١ ٧٦

 ن

 ىوزن ٢١، ٧٦

 ٦٦ ناورهنلا

 ١٢ غيرأ يداو

 !١٦ بازيم يداو

 ٧٢ نالجراو

 دنهلا ٣٧

 ١٣ ،\آ نرفي

 ١ نميل ٣٧



 ١٥١١ ةينقلا سراهفلا

 فناوطلاو لئابقلا سرهف ۔٥

  

 ت أ

 ٣٧} ٣٨ كرتلا ٥٦٢ ٧٠ ةقرازألا

 ح ٥. ٣\۔. ١٥. ٧\۔ ١٩. ٣٩. ٥٦ يرهزالا

 ٥١ ةيربجلا ٦٦ ةليخنلا باحصأ

 ١٢ ىبرجلا ٣٧ ناغفألا

 ٥١. ٥٩ ر . أ ١٩ دمحأ ةمأ

 ٣١. ٣٦ :رجل ٥٦ ١ ردب لها

 ١ ٠ ٠

 ٦٥ ٦٦. ٣٢ ٣٣ ٣٨. ٤٢ ةنجلا ٦١. ٧٠ يسلدنأل

 0٠. ٥١. ٥٦. ٦٤ ٤ راصنألا

 ةيمهجلا ٥٦٢
 ٦٧ تيبلا لهأ

 ٥٥ ةيثراحلا سراف له ح ٦٤ سراف لهأ
 ٨ ٣٠ باتكلا لهأ

 ٥٢ ةيوشحلا .
 ٤٥ رصم لها

 ٥٥ ةصفحلا .
 َ ٨، ٦٦ ةنيدملا لها

 : : ٤٤ ٤٧
 ٤٤. يلبنح ٦٦ ةكم لهأ
 ١ ٤٣. ٤٤۔ ٤٦ يمنح ٦. ٦٧ ناورهنلا لهأ

 ٤٦ ةيفنحل . ٨ ١ نميلا لهأ

 نييراوحلا ب ٣٨

 ربربلا 0٦٤ ٦٥} ٦١٦ خ

 ليئارسإ ونب ٦٧ جراوخلا ٩ ١٠. ٥٥. ٦١٣

 ةيمأ ونب 0٨ ٦٦٢ ر

 ةدنك ونب ٥٨ نييمتسرلا ٣٧. ٦٤

 بعصم ونب ٥٤. ٦٩ ضفاورلا ٥٢



١٥٦٢ 

 ام.

 ةيديزلا ٣٧، ٥٥

 ةنسلا ٩

 ينسلا ١٠

 ش

 ٤٤ يعفاش

 ٣٦ ٤٥؛٤} ٤٦۔ ٦٩ ةيعفاشلا

 ١٦ ةخمامشلا

 ٩، 0١٠ ٣٧. ٥٠ ةعيشلا

 ٣٧ سرفلا ةعيش

 ةثب اصلا 0٣٧ ٥٥

 ةيرفصلا ٥٦} ٦٨ ٧٠

 ع

 مجعلا ٧. ٥. ٦٥

 برعلا ٥ت} 0٦٧ ٧١

 مرحلا ءاملع ٦٩

 ينامعلا ٦١} 0٢٩ ٤٩

 نوينامغلا ٩، ١٠

 ف

 سرفلا ٣٧ ٦٤. ٧١، ٧٢

 ف
 ةيردقلا ٥١

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

  
٥00 

 ك

 ٥٩ نييفوكلا

 يكلام ٤٤

 ةيكلاملا 0١٧ ٣٦. ٤٥ ٤٦ ٧١

 ةئجرملا ٥١

 نوكرشملا ٥٣

 يرصملا !\، 0١٧ ٦٤} 0٣٩ ٤٠

 نييرصملا ٥٥
 ةلزتعملا ٩

 يبرغملا 0١٢ ١٣

 نيرجاهملا ٥٠ ٦٥١ 8٥٦ ٦٤

 ں

 سانلا ٨ ٦٥‘ 0٦٢٦ ٦٢٨، ٢٣٠} ٣٨. 0٣٩

٤٤٢ ٤٤. ٤٦ ٥٢٣. ٥٦. ٥٧. ٦٢ ٦٣. ٠٦٧ 

٧١ 

 ةيدجنلا ٧٠

 ىراصنلا ٩. ١٠. ٤١

 يسوفنلا ؟٢}٧\، ١٣ ١٤

 ي

 ينرفيلا ٢. ١٣

 ينميلا ٦٦

 دوهيلا 0١٠ ٤١



 ١٥٢ ةينفلا سراهفلا

 ظاقلأاو تاحلطصملا سرهف ۔٦

 أ

 رفكلاو لهجلا ماكحأ ٤٨

 ءامدلا ماكحأ ٤٨

 روهظلا ماكحأ ٤٨

 كرتلاو لعفلا ماكحأ ٤٨

 نامتكلا ماكحأ ٤٨

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ٣٠

 قافنلا ماكحأ ٤٨

 حاكنلا ماكحأ ٤٨

 ءاجرإلا ٣١. ٣٤. ٤٦

 مالسإلا ٨، ١٠. ٣٨. ٤١۔ ٤٦ 3٥٦ 3٦٠

٦٢. ٦٥ ٦٦. ٦٩ ٧١ 

 ءاوتسالا 5٤٧ ٧٠

 ناميإلا ٣٢. ٣٤. 5٤٤ ٥٥. ٦١٣

 ب

 ةيغابلا 5٦٢٩ ٥٠، ٥١ ٥٦

 ةعدبلا 0٤١ ٤٩{ ٧٠

 ةءاربلا 0١٥ ٢٨ ٦٢٩، ٣٠ ٣١. ٢٣٥ ٤٨. ٦١٨

 يغبلا ٥٩

 ةعيبلا ٥٦

   ١ قيدصتل ٣٢. ٦٣

 ىقتلا ٣٩
 ريفكتلا ٩ ٣٣. ٣٤ ٦٣

 ةبوتلا 0٣٢ 0٣٣ ٣٤

 ةيلوتلا ١٥

 دوحجلا ٤٤ ٦٣

 لهجلا ٥ ٤٨. ٥٥

 ح

 ٣٥. ٧١. ٧٢ ىنامثعلا ناقاخلا

 د

 ٦٧ ثيدحلا لاجر

 ش

 ٥٥ ٥٦ كرشلا

 ع

 ٦٧ نيمألا ةدمعلا

 غ
 ٣٢ نيلفاغلا

 قاسفلا ٣٢. ٣٤

 ك

 رفاك ٨ ٩۔ ٣١. ٤٧۔ ٥٥. ٥٦. ٦٢۔ ٦٣

٦٤. ٩٦ 



١٥٤ 
--- 

 ةريبكلا 0١٩ ٥٥. ٦٢

 رفكلا ٤١٠ ٣٤. ٤٧ ٤٨، 3٥١ ٥٦ ٦٢ ٦٣©

٦٥. ٦١٦ 

 راكنإ رقك ٦٢

 كرشلا رفك ٣٤

 قافنلا رفك ٣١ ٢٣٤، ٦١٣

 دوحج رفك ٦٣

 ةمعن رفك ٦٢

 ةاواسم رفك ٦١٣

 م

 ٩، ٠ا،٤ 0١٨ ٦٢٠، ٦٥‘ 0٦٢٦ ٣٠. ٤٢، ملسم

 ٤ ٤٤٧ ٤٩ 3٠ ٥٢٣. 0٥ 3٥٦ ٦٣. ٦٥

 ٧. ٦٨. ٦٩. ٧١

 ٨ ٣٣. ٣٤. ٤١} ٥٢٣. ٥٥. ٦١٢٣ كرشم

 ٣٧١ ٣٢. ٣٤. ٦٢. ٦١٣ قفانملا

 ٦٢ دح وم

   ٦٢ نمؤم دحوم

 مومط يرهزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةناسر

 نمؤم ريغ دحوم 0١٩١ 3٥٥ ٦٢

 نمؤم ٧ ٩. ٣٠. ٣١. ٣٤. ٣٨. ٤١.

٦٢. ٦٣. ٦٤ .0٤٤. ٤٤٧. ٥ 

 يفوملا نمؤملا ٦٢

 ن

 قافنلا ٣١

 ليلحت قافن ٦٢

 ميرحت قاقن ٦٢

 ةنايخ قافن ٦٦٢

 رفك قافن ٦٢

 ةيتيرفنلا ٣٢

 ديعولا ٦٣

 ءافولا ٠۔ 0٥. ٦١٣

 فوقولا ٤٨ ٦٨

 ةيالولا ٨۔ ٣٠۔ ٣١. ٣٥



 ةينضلا سراهفلا
 77 س

 تافلؤملاو بتكلا سرهق ۔٧

 ر أ

 لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا ٢١ ديحوتلا حاضيإ
 ٢١ ضرف داهتجالا نأ ب

 ١٦ ميقتسملا طارصلا ةلاسر ٢١ ةياهنلاو ةيادبلا

 يرئازج اي يبقع اي فرعت مل نإ ةلاسر بتاكلا هيلإ جاتحي ام يف بلاطلا ةيغب
 ٥ ١٦

 س ت

 ١٥ ةلفغلا لهأ ىلع ةجحلا درس ٥٩ ةنحشلا نبا خيرات

 ش ٥٩ يردبلا خيرات

 ثيدح نم عماجلا باتك بيرغ حرش ٦١٠ سيمخلا خيرات

 ٢٢. ٤٦ كلام ٧٥ يربونلا خيرات

 ٤٥ ءافشلا ٢٢. ٤٥ صيخلتلا

 ظ ح

 ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ؛٦ ريغصلا عماجلا

 ١٥} 50١٥ ١٩ ،ه موُمْط 50١٨ ٨٤ يمالسإلا دسألا ةديرج

 ع ح

 0٦٢١ ٥٧ ٦١ ديرفلا دقعلا نامثعل ةمكحلا سأر حرش يف ةمكحلا

 ف ١٥ نيدلا لامك

 ٤٦ ةيناخلا ىواتفلا خ

 ف ٥٩ يزيرقملا ططخ
 ٥٥ سوماقلا د

   ٢٣٥} ٣٧ ةعيرشلا سوماق ١٦ داقنلا فيسلا ناويد

١0٥ 



١٥٦ 

 ٢١ مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق

 داهتجالا لئاسم ضعب يف ديدسلا لوقلا

  

 مومط يرمزالا ةمالعلا ىلع درلا يف موتحملا روهظلا ةلاسر

 ١ دمل ١ كر ٦ ٤ ٠ ٤ ٥

 ١٥ ةيقتل ا دشا رم

 0١٣ ه٥\، ١٦ (ةبراغملا مسق) مالعأ مجعم ٦٢١ ديلقتلاو

 ١٣ برغملا مسق / مالعأ مجعم نيفلاخملا ىلع درلا يف نيتملا لوقلا

 ٦٢٦، ٥٥ فقاوملا ٥. ٦٣

 ٥٤ ينارعشلا نازيم ك

 ن ٦٧ لماكلا

 ١٧، ٨٥ ،١ه ةبراغملاو ةقراشملا ساربن 0٦١ ٦٠ ءايكذألا باتك

 ه ٦٢٣ دشارملا باتك

 ءارمألاو كولملل ةيمالسإلا ىلوألا ةيدهلا ٧١ لينلا باتك

 0١٨ 0،٦٢٦ ٨٦ ءاودلاو ءادلا يف ل

 ١١ ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا

 م
 ٢٢\ ٤٦ طوسبملا

 مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا نتم

 ١٦ يرصبلا بيبح نب عيبرلا

 لاتمألاو رعشلا سرهف ۔٨

 :لاثمألا _

 ٢٩ «لبانلاب لباحلا طلتخا»

 ٢٥ «ةوهس ةلز ملاع لكلو ،ةوبك داوج لكلف»

 :رعشلا

 ١ امكح ءاعنصب قحلا بلاطو

 ٧٢ ىرولا مالعأ ءاملعلا اهيأ اي



 ١٥٧ تاعوضوملاو ىوتحملا سرهف

 ت اعوضوملاو ىوتحملا سرهق

 ٧ ............................................................................................................................................ ةمدقملا

 .............................................................................١١ ةققحملا ةلاسرلا ةسارد :لوألا مسقلا

 ١٧٣ ............................................................ يبهذملا حماستلا لوصأ يف :يديهمتلا ثحبملا

 ١٩ ........................................................................................... فلؤملاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا
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 9 .............................................................................................. هتأشنو هتدالو :يناثلا بلطملا .

 . ..... هخويش :ثلاثلا بلطملا .

 ٣٣ ........................................................................................... هقالخأو هتافص :عبارلا بلطملا ..
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