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 فيلأت
 دمح يبأ يضاقلا هيقفلا ةباسنلا خرؤملا ةمالعلا خيشلا

 شسسما س م. د و ١7

نامثعلا يبايسلا



 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 باتكلا اذه را دصا ةداع اب حمسي الو ةظوفحم قوقحلا عيمج

 هخاسنتسا وأ هلقن وأ تامولعملا ةداعتسا قاطن خ هنيزخت وأ

 .رشانلا نم يطخ نذإ ذخأ نود لاكشألا نم لكش يأب

 ةيناتلا ةعبطلا

 م ٥١٠٢ه / ھ ؛٦

 عيزوتو رشن

 عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم

 ٠.٠٩٦٨٩٦٤٤٤٦٦٩ :فتاه

 ..دل&نل.

نامع ةنطلس ١٢١ :يديربل ١ زمرل ١ - بيسل ٢ ١ :ب ص



  

 ةالصلاو ©،نامُع لهأ نم انلعجو ثمالسإلاب انفرش يذلا هلل دمحلا

 .لي دمحم مامتلا ردبو مانألا ريخ ىلع مالسلاو

 .دعبو

 خيشلل نامع خيرات نع ناونعلا ميقلا باتكلا اذه مدقأ نأ ينفرشي

 ةيخيرات ةميق اذ باتك وهو هللا همحر ىبايسلا دومح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا

 .اهتمرب ةيبرعلا ةقطنملاو نامعل

 همدقن شةينامّعلا ةيخيراتلا بتكلا مهأ نم دعي باتكلا اذه نإف هيلعو

 .اميدق ةينامعلا ةناكملا ىلع فرعتيو فرعيل ئراقلل

.ريخ لكل قفوملا هللاو





  

 ةمدقملا

 لعجو ،ةرماعلا ةيمالسإلا راطقألا مظعأ نم نامع لعج يذلا هل دمحلا

 ةالصلاو ،ةرهابلا ةيناندعلاو ةيناطحقلا ممألا ميمص يف ةبورعلا نم اهلهأ

 ةوفص انديس .ةرهاقلا هتايآب يرشبلا رصنعلا يف قداصلا دهاشلا ىلع مالسلاو

 نم ىفطصملا دمحم ‘ةرخآلا يف هتجحو ىلوألا يف هتوعد ‘لجو زع هللا

 ©قحلا ةاده هباحصأو ،قحلا مجنأ هلآ ىلعو ،ةرهاطلا ةيناندعلا بالصألا

 .ةرهازلا هفراعم ىلإ ةاعدلا

 جذومنك .ةزيزعلا نامع لاوحأ نع برعت ،ةزيجو ةملك هذهف دعب امأ

 اناونع اهمدقن .مالقألا سوؤرب هيلإ راشملا انرطق يف انتريسو ،ماعلا انخيراتل

 نيذلا قوذلا لهأ ىلإ ةمدقم ©ةرضاحلا ةئيبلا يف خيراتلا ىلع عالطالا يبحمل

 .ينامعلا خيراتلا قئاقح ىلع فوقولا نوموري

 6 هاندصق ءيش لك ىلع هنوعو ،هاوقتل هتيادهو ،هاضرل هقيفوت هلا لأسن

 .هاضريو هنلا هبحي امم

 نم هريغ يفو © ناونعلا اذه ىف © نامع نع هلوقأ ام لوقأ ذإ ينإو

 7" ممألل ًامالعإو .قئاثولل ا اريرحتو 6 قئاقحلا نمب ا اريبعت هلوقأ كنايبلا

 ةريزجلا نم ةيقرشلا ةيوازلا يف امل ًافشكو 6 نامعل اهلهجب انعمس املاط يتلا

.اضيأ مالسإلل فرش نمو ،ةماع برعلل رخف نم .ةيبرعلا





 رماعلا يپرعلا نطولا دودح

 ةيالوو سراف جيلخ نم . يبرعلا نطولا دودح : هللا همحر بطقلا لاق

 ىتح الامش سوروط لابج نمو ،ًابرغ تاملظلا رحب ىتح . ًاقرش ركب رايد

 .ابونج ىطسولا ةيقيرفإ

 ءاهب نوملكتيو كةيبرعلا ةغللا اهلهأ مهافتي يتلا راطقألا لمشتو

 © نميلاو دجنو ،قارعلا ،أكرتشم ىلعأ ًالثم نودشنيو ،ةيبرع ةفاقث نوقلتيو

 © نيرحبلاو ،تيوكلاو نيطسلفو ،ندرألا يقرشو ،نانبلو ةيروسو ،زاجحلاو

 .ايسآ يف رطقو نامعو

 ةلجد مث ،رمحألا رحبلاو ضيبألا رحبلاو ،دنهلا رحب اهب طيحي

 ،برعلا ةريزج هبش ثيدحلاب صخي هنوكل ايسآ يف ةيبرعلا راطقألا ىلع فلؤملا راصتقا لعل )١(

 ،رئازجلاو سنوتو ء،ايبيلو ‘نادوسلاو رصم :ةيقيرفأ يف ام كلذ ىلإ فاضيف الإو

 .خلا ...ايناتيرومو ،برغملاو



 نامع

 تقولا اذه يف ‘تاماعزلا ةريثك ‘تارامإللا ةددعتم ةكلممل مسا نامع

 .ملاعملا ةرهاظ ٠ ءاجرألا ةعساو ٠ هيف نحن يذلا

 يدنهلا رحبلا ىلع لطت يتلا ةذفانلا يهف ،ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف عقت

 ةهجلا نم اهيلإ امو نيرحبلاو ؤ‘©فقرشلا نم يسرافلا ميلقإلاو “‘بونجلا نم

 .ةيلامشلا

 ءامسأ اهل تناكو ٨ هب تفرعو اهيلع بلغف ٠ ناطحق نب نامعب تمس

 .ميدقلا خيراتلا يف ركذت تلازال ،ةديابلا ممألا فرع يف

 نامغ دودح

 { ةنونيب لمر ةيبرغلا ةهجلا نمو ،ةيرافظلا دودحلا ةيبونجلا ةهجلا نم
 يف يرتمي ال .دنهلا رحب ةيقرشلا ةهجلا نمو ،رطق دودح ةيلامشلا ةهجلا نمو
 .ةيفارغجلا طئارخلا يف ءاج امك ،امالسإو ةيلهاج نوخرؤملا اذه

 دالبلا هذه ةئزجتب ةربع الو ثأطخأ دقف كلذ ريغ ءار ىأر نإو

 كولم ىلإ كلامملا قرفت نابإ ،ةيجيلخلا تارامإلاو .ةيلاحلا تاليودلاب
 دهاش هسفن خيراتلاو ، يعيبطلا خيراتلا عضو لصأ نم ريغي ال كلذف ،ءامعزو

.كلذب



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 نيرحبلاب دارملاو ‘دحاو رصم نيرحبلاو نامع نأ اميدق فرع دقو
 ةعمجلا ةماقإ نأ مهراثآ يف هيلع اوهبنف ‘كلذ ءاهقفلا دنع رهتشاو ،ءاسحألا

 يف ددعتت ال ةعمجلا نأ لوقلا ىلع ،نيرحبلا نع اهطوقسب يضقي راحصب

 :لوقي ينويعلا برقم نبا مالك نمو .رصملا

 هلحاوس اهتلهستساو ةينامع تحبصأو ىسيع نيرحبلا ىزج تزاجو

 نم نيرحبلا نإ يأ .نامع نم نيرحبلا لحاوس لحاوسلاب ينعيو ،حراشلا لاق
 ال ينامعلا خيرأتلا عوضوم نم اذهو ء نامع لحاوس يه اهلحاوسو ،نامُع

 هذه نم ةريزجلا هبش ىهتنم يأ .ةيبرعلا ةريزجلا قرش يف يهف .هناونع نم
 نم كلذ ىلع نوعلطملا اهفيرعت لوادت امك .فيرعت ىلإ جاتحت ال ةيحانلا

 روصق نوديشي نيذلا نويرصعلا باتكلا صوصخلابو ،مهريغو نييمالسإلا
 لازام يذلا © ديجملا يبرعلا مسقلا اذه يف ‘فراعملا لود نومظنيو ،خيراتلا

 هتمامإب قرشملا دهعلا يف ،ارح احرسمو ٫اقيرع ايبرع ارطق لازي الو

 ركذي خيراتلا لزي مل كولمب ،ةيمالسإلا هلودو ،ةيعرملا هماكحأو ،ةيعرشلا
 ةوق نم هيلع مه ام ىلإ اريشم ،هتايآ ىلجأ يف مهب نآرقلا هونيو ،مهتاماعز

 .امالسإو ةيلهاج ©ناطلسلا

 يفف ،لاوحألا عيمج يف نامعل ام ةريزجلا قرش يف يبرع دلبل سيلف

 يف ،ةفيرش ةقداص فطاوعو ،ةهيزن ةبيط قالخأو ،هيلع ساقي ال مرك نامُع
 ىنب نع الضف ،اهتاناويح يف ىتح نامع تزاتما دقلو .ينامعلا برعلا قلطم

 هللا لوسر ةوعدل اذهب اهصخ هللا نأ ىفخي الو .اهنايعأو اهماوع يف ،اهناسنإ
 اهكمسو ،يؤلؤللا اهديص يفو ،اهرفاحو اهفلظو اهفخ يف ىتح .اهل ةي

١ ١ 



 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 بهذلاو ساحنلاك "اميدق نأشلا اهل ىتلا اهنداعمو ،ىتابنلا اهسرغو يرحبلا
 .اهريغو ةضفلاو

 نامغغ ةحاسم

 ةحاسمب ؤ،ليجلا اذه نم عالطالا لهأ اهردقي نامع ةحاسم نأ ملعا

 رابتعابو .ةهج لك نم ًاخسرف نوتس خسارفلا رابتعابو .اهيلع ديزت وأ ايناطيرب
 عضولا بسح ةبرورضم ريغ ضرأب .مايأ ةثالث يف اهل تارايسلا عطق
 .يرصعلا

 رثكأ وأ كلذ لثم نالعجو روصو طقسم نع دعبت رطق نأ ىفخي الو

 ال ©مقدلا ىلإ ةنونيب لمر نمو .يلاخلا عبرلا نم ةيبرعلا دودحلا كلذكو ،هنم

 .روكذملا انرابتعا نع لقي

 .لابجو نوزح هنم دعابت امو .لامرو لوهس ،رحبلا برق ام اهعقاوو

 .ةيراج راهنأو ،ةيفاو ةيفاك عارمو ©عضتم خانمو عستم فير تاذ

 نامع لهأ ددع

 اذه قيقحت هنع ذخأنف ،هيلع دمتعي يونس يمسر ءاصحإ نامع يف سيل

 هنإف نامعب هتالوجت مايأ هللا همحر ينورابلا ميعزلا رزح انبسحو ،ددصلا

 نويلم نامُعبو :لاق ذإ نييالم ةسمخ رطق ىلإ رافظ نم نامع يف ردقي
 ءاسنلاو لافطألا ىلإو ،نيحلسملا ريغ ىلإ رظنلابف .نوحلسم لاجر فصنو
 .ددعلا اذه نع نولقي ال ،مهوحنو

١٢ 

  



 ] نامع خيران نع نإونعلا ا (

 غلب ‘لاعس ىعدت طقف ىوزن نم ةدحاو ةلحمو دهع نامع ىلع رم دقو

 نب انهملا مامإلا مايأ صاخلا اهشيج يأ اهركسعو .افلأ رشع ةعبرأ اهناكس

 وأ ينامعلا لحاسلا نم ةعقب سيلف .لبإلاو ليخلا لهأ ًافلأ نوعبرأ ،رفيج

 يحلا ركفلا يذ ىلع ىفخي الو ، دهعلا كلذ يف ةمأب ةصاغ يهو الإ ©لخادلا

 .كلذ

 لهأ يدنج فلأ ةئام يأ ،“كلذ قوف نامع شيج غلب ةبراعيلا مايأ يف

 © نامُحب ةديدع ًادوهع تذخأ امدعب تداب ةمأ يهو .مهريغ نع الضف . ليخلا

 © نييلبابلاو ، نييروشآلاو ©نييقينيفلاو © نييداعلاو ،نيينادلكلاو ،نييرموسلاك

 لك .قيلامعلا مث ،ةيورسكلا ةريخألا سرفلا مث ،نييناطحقلا مث ،نييسرافلا مث

 .اهرود ىهتنا ىتح ادوهع نامع تنكس ممألا هذه

 ظعاو خيراتلاو ،ربتعم لوقعلا لهأل كلذ يفو .هدابع يف هللا ةنس كلتو

 .قوثوم ثدحمو ٠“قداص

 .ديري ام مكحيو ،ءاشي ام لعفي ،هلك رمألا هل نم ناحبسف

 نامع ممأ ركذ

 ممأ يأ يهو ،ةعساو لايجأ يف {ةددعتم ممأ اهتلدابت نامع نأ ملعا

 دنهلا ممأ نم تايلاجلا ضعب الإ ؤصلخ مهلك برع ةيلصألا اهتيرثكأ نامع
 ةعيشلا ضعب كلذكو ،ةريخألا دوهعلا هذه يف ناينابلاب نيفورعملا سودنهلاك
 ممألا ضعبو ،ديعب ريغ دهع نم نامُحب اوثدح نيذلا ةنراحبلاو ةيداب رديحلا
 ىقبت مث ،نامُعل ةازغلا وأ ةينامعلا لودلا اهلمعتست تناك يتلا {ةيناتسجولبلا

 .شولبلا مساب نامع يف نوفرعيو ©نيقيرع نينطاومك نامع يف اياقب مهنم

١٣ 



 ] نامع خيران نع نلونعلا (

 ةيناملا تاعطاقملا

 اهب ملعلا لهأو ،©نامُع نع نيبتاكلا دنع ةفورعم ةينامعلا تاعطاقملا

 .لامجإلا هجو ىلع امكيلإو ،اهملاعم نوملعي

 نالعج

 ،ةعساو ةعطاقمو ،ةريبك ةحاو .نامع نم يقرشلا بناجلا يف نالعج

 ،مشهلاو ‘بسار ينبو ‘“سوبحلاو ؤ©يلع وب ينبك ،ةعماج لئابق اهب طيحت

 دحلا سأر ىتح سيورلا نم ،ةعساو نكامأ يف ‘ىرخأ فئاوطو ،ةبنجلاو
 ىنب يداوو ،ةيدب دودح ىلإ لخادلا يفو ،يبونجلا يقرشلا لحاسلا يف

 . .روصو ،دلاخ

 ماعلا يناملا فرعلا بسح ةيقرشلا

 ىلإو نييئاطلا ةحاو دودح ىلإو .الامش ةهلا مادنع يداو ىلإ .بيرغت

 نامع ثلث نوكي نأ داكي ٨©ةديدع ةعساو تاحاو ىلع لمتشي مهم مسق

 .ةضيرع ةليوط تاعطاقم نامع نأ كش الو .ابيرقت

١٤ 

  



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 فوجلا

 ىوزنو ،اهلامعأو يكزأ لمشيف .ًابيرغت رماوعلا نادلب ىلع عقي مسا
 ،الامش رضخألا لبجلا ىلإ ،اهيلإ امو ارمحلاو ،اهعباوتو ىلهبو ،اهلامعأو

 .ًابرغ روكلا لبجو

 دعب ،ةلمهملا لادلاو ،ةزمهلا حتفب) مدأ ةيبونجلا ةهجلا نم هدحتو

 .دوهفلا ىلإ لورتبلا مجانم ىلع يبونجلا لمرلاف (ميم

 ةرهاظلا

 كنضو ابونج عوردلا رايدو .اقرش ةءانه ىنب رايدب ةدودحم ىهو

 .الامش لقنيو .ابرغ

 ٦ فيلسلاو 8&،ىربعو . يبغلاو ] يقارعلاو ] نينيعلاو ٦ زيردلا لمشتو

 .معنت ىلإ ٠ لامعألا نم اهيلإ امو . شولبلا رايدو

 وجلا ضرأ

 يميربلا مسا نآلا اهلمشيو

 .ابرغ يبظ وبأ دودح ىلإ ًابيرغت كنض نم ناك ام لمشت يهو يميربلا

 .اقرش نادحلا نادلبو ،ًالامش يبدو

 ةحاسمب ،ةديدع ملاعمو ،ةعستم تاحاوو ،ةريثك ىرق ىلع يوتحتو
 ،ارهزلا ةضورلاو ءثانغلا ةنجلا ةقيدحلا نآلا اهيمستو .دحأ لك نآلا اهفرعي

 نوزخملا هلورتب ىلإ ايناطيرب نيعأ رظنت نيح اهلابج نم حبصأ تيفح نأل

٥ ١ 

 



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 فرشلا جاتو ؤ ىلعألا قفألا يف قفصملا ةرئاطلا حانج رقوملا دوسألا هبهذو

 .دوهعلا هذه يف لودلل

 ةنطابلا

 ءاطلا حتفو ،واولا مضب) ةيطلا نم دتمتف نامع نم مهم مسق يه

 تاقلحلا ةلص اوتم ةلسلس . اقرش حرطمل ا رغث (ريغصتل ا ةغيص ىلع ةلمهملا

 ًاليهس ةريبكلا ةيرخصلا لابجلاو ٠ الامش ةميخلا سأر ىتح ةلصتم ةرامعب

 .اهل روسك ٠ يبرغلا لامشلا ىلإ قرشلا نم اهرياسي رحبلاو

 مايأ ةسمخ اهيف دجملا بكارلا ريسي & ءيطولا ةنيل ضرأو ‘ عستم ءاضف

 موي يف ةرايسلا اهعطقتو .لزانملاو تويبلاو ٠ ضايغلاو ضايرلا نيب ‘٠ اهيلايلب

 ٠ ةلصاوتم تاماقمو ه ةكطصم تويبو -٠ ةلصتم ةرامع .ريسلا د دجب لماك

 بصخ ( ئداه لهس . نارمعلل حلاص © قافترالل فاك حلاص فير اهبحصي

١٦ 

 



 نامع لابج

 اثيدحو ،دمحيلا لبجب ًاميدق فورعملا وهو رضخألا لبجلا اهمهأ

 مضب) .ىوضر :اضيأ هل لاقيو "ةارشلا لبج :ًاضيأ هل لاقيو . ماير ينب لبجب

 .(ةمجعملا داضلا نوكسو “ةلمهملا ءارلا

 نع عفتري ،اهئامل نازخ ضوحكو .اهل يسركك نامع بلق يف عقيو
 .اذه ريغ عضوم يف هلاوحأ ركذنسو .راتمألاو مادقألا نم فالآب ضرألا

 بصخأ وهو .ريسلا نم هريغو يبتوعلا يف ءاج امك . ماير ونب هلهأو

 .ادرب اهدشأو ،ًاعافترا اهالعأو .ةينامعلا لابجلا

 روكلا لبج

 نم ةءانه ينبب رماع ، ةحصلا يسرك ،دربلا ديدش ،عافترالا ميظع لبج

 هترامع لازت ال ،نامزلا ميدق نم هتاهج عيمج نم هب نوطيحي مهف نب كلام

 نم هنود رصقي هنكلو رضخألا لبجلا نم ةعطقك وهف ثرثألا ةيقاب ةميدقلا

 ركذنس ،نوعلطملا اهركذي ءايشأب هنم برقيو ‘تافاسمب رامعتسالا ةهج
 .ةيسارلا ةينامعلا نوصحلا دحأ وهف ،هللا ءاش نإ اهنم اضعب

١٧



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 نتحسلا يداو هنق

 ءايشأب زاتمم ،هنع لصفنم رضخألا لبجلا ةحنجأ نم ليوط حانج

 خيرات يف نيربتعملا ةرصبت» هتريس يف يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا اهركذ

 هرشنو نامع نع هبتك اميف ،هل هترايز مايأ ينورابلا ميعزلا خيشلاو ،نييربعلا
 .ةيملاعلا تالجملا يف

 نادحلا لابج

 نادحلا لآب ةرماع .نامع نم ىبرغلا بناجلا ىف ةكباشتم لابج ةلسلس

 قفألا كلذ اهب هللا ىسرأ ،لامعألا ةنيابتم ،لاوحألا ةددعتم سمش نب

 يداو يبرغلا بناجلا يف اهرخآ ،ةلصاوتم لابج يهف .وه اهملعي ةمكحل

 .روقلا

 حوحشلا لابج

 ةلصاوتم ةلسلسب هبشأ ©نامُع لامش يف ةسدكتم ةلصاوتم لابج يه

 .ضعبب اهضعب ةطبترم © تاقلحلا

 .لابجلا سوؤرب فورعملا سأرلا ىلإ يميربلا بيرق نم ةليوط ةفاسم اهل
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 نامعب ةيندعملا لابحلا

 ©نامّعل مهشيتفت دعب ،ناوألا اذه يف نييجولويجلا ريرقت بسح

 رصعلا اذه يف ؤ©؟ ضرعلاو لوطلا يف اهتاقبطو ضرألا تايط مهرابتخاو

 .هلامعأب زرابلا

 لهأو نامعل نسح لبقتسمب رشبي ام هنع عاشيو .يميربلا ةيحان يف عقيو

 .قدص نإ نامع

 يذلا جاتلا هيلعو ‘ ةلالجلا بحاص وه حبصأ : نولوقي امك لورتبلا نإف

 ىفو ءاطغلا ةلازإ نم ىطغملل دب الو 0،فاشك لبقملاو .ءامظعلا هل دجست

 .رابتعالا ميظع هتاقولخم يفو ،رارسأ هقلخ يف هو ‘بئاجع بيغلا

 دوهف لبج

 لامر يف عقيو . (ةلمهم لاد اهدعب © واولا نوكسو . ءاهلاو ءافلا مضب)

 .عفادم ريغب هتزوح يفو ،عوردلا
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ام هنع لاقيو ،هيف بيقنتلاب دوسألا بهذلا يف نوبقنملا عرش دقو

 .نآلا ققحت العفو © يفاحصلا ملاعلا يف عاش امم ،لاقي

 طاطح لابج

 طاطح لابجو .(فلأ امهنيب نيتلمهملا نيئاطلاو ،ةلمهملا ءاحلا رسكب)

 ةيندعم ًاعاونأ اهب نإ :لاقيو ،اعورفو الوصأ ةلصاوتم ةكباشتم لابج يه

 .ةمهم

 يف دراب هسفن يف لبج وهف ،6اًيص» لبج ةيطاطحلا لابجلا هذه مظعأو

 ناكل هب ادوجوم ءاملا ناك ولو .هيف هايملا مدعل هب نارمع ال هنكل ،ادج هئاوه
 .نامعب رحلا دادتشا مايأ ،آفيصملا لصف يف ءيش نسحأ



 ةرم اعلا ن امع ةيدو ا

 لنامس يداو

 بصخأ .ةريثك لئابق لمشي .ةعساو ةعطاقمو ،ةعماج ةحاوب هبشأ وه

 ،ةرهاز نيتاسب يف ،ةيراج راهنأو ،ةفورعم عيبانيب هايملا ريثك ،نامُع دالب

 .بيط فيرو

 ءامسأو ٠ نادلب ةدع ىلع نوكت مالعأ نامع يخرؤم ةرابع يف ةيدوألاو

 .مهنيب اماع افرع اهيلع اهنوعضي ،ةددعتم ىرقل

 لواعملا يد او

 ليصفتلا ىلع امأ ،ًالامجإ مسالا اذه اهلمشي ،ةددعتم ىرق نع ةرابع
 لوالا نإف . ةمأو ةرامع لقأ هنأ الإ هنوؤش يف لوألا نم بيرق وهو .الف

 اهمهأ .،ةيرق نيرشع نع لقت ال نادلب هبو ،.ةددعتم ةماه لئابق هللختت

 هيلإ فاضت يأ ،بعنلا ةدلبو ةلوعم لآ لمشي اذهو ،يداولا مأ يهو ،لئامس

 لبجلا نم ةفورعملا ةعطاقملا ىلع ملع وهف .لخن سارلا يفو .،ةيوطلاك

 .لحاسلا ىلإ رضخألا
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 ] نامع خيرا نع ناونعلا (

 قاتسرلا ي داو

 لك يف هنم عسوأ اذه لب ،لواألاب هبشأ ،يحاونلاو ءاجرألا عستم داو

 عستم داو وهف . قازرألا يداو نامع لهأ ضعب هيمسي يذلا وهو - هيناعم

 نيتاسبلا ريثك ،ناكسلاب ةرماعلا نادلبلا لصاوتم ،“تاريخلا ريثك ،ةرامعلا

 .نامع لئابق مهأ نم لئابق هبو ،لخنلاو عرازملاو

 دلاخ ينب يداو

 نامغ قرش يف

 ًادج مهم ‘ ةفورعم ةديدع لئابقو © ةددعتم نادلبو ىرق هيف عستم داو

 .هعضو ىف

 نييناطلا يداو

 ًافيفلو لئابق عمجي هنإف ،ًاناكس اهرثكأو ،اهقرش يف نامُع ةيدوأ مهأ نم
 .نييناندعلا نم اضيأ اقيرفو ٠ دزألاو نميلا نم اطاهرأو ] افورعم

 نتحسلا يداو

 ،مهفيفل نم مه نمو رفاغ ينبل ىرخأو ،نييربعلل نادلب هب داو
 .ةفورعم عرازمو ،ةددعتم ىرق هيف ‘ادحأ لك مهفرعي
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 تايرقلا يداو

 همسا نإف بير الو . هقير عستاو ئ هعرازم ترثكو ئ هارق تددعت راو

 يداو ةيحان نم ردحني ثةيلخادلا نامع بلق يف عقاو ،هامسم ىلع لاد

 يف بصني ىتح ،انلق امك ابونج اهيلي ام ىلع مث ،ىلهب ىلع ارام ،'مفيس»

 .هعرازمو هتايرق تددعت .نامع نم ىبونجلا لمرلا

 ،ةصاخ ةعطاقم مسا يف لخدت مل يتلا ،ةمهملا نامع ةيدوأ يه هذه

 ينب يداوك ٠ اهتيمهأ اهل ىرخأ ةيدوأ تيقبو .صاخ ملع اهيلع عضو الو

 ءايلا حتفو © ةلمهملا ءاحلا رسكب) © لايحلا يداوو ©رواهجلا يداوو © رفاغ

 ءازلا رسكو ،ميجلا حتفب) ‘يزجلا يداوو .(مالف فلأ اهدعب “تحت نم

 .روقلا يداوو 8 (ةنكاس تحت نم ةانثم ءاي اهدعب ‘ ةمجعملا

 6اهئارمأو اهلاجرو اهارقو اهنادلبب ةلوهأم ةرماع ةيدوألا هذه لكو

 يداو ةيدوألا هذه نع دعبي الو .نامع نم يبرغلا بناجلا يف اضيأ اهلكو

 اهدعب ،ةحوتفم ةلمهم لادو ،ةنكاس نونو ،ةروسكم ةلمهم نيعب) ،مادنع

 .نامع قرش يف ،(ميمف فلأ

 يباوعلاو ضيبألاك ، ةعساو ةمهم ىرق ىلع لمتشي صورخ ينب يداوف
 نوكسو .ةلمهملا نيعلا مضب) ىلوألاف ،لاتسو ايلعلاك صورخ ينب نادلبو
 نم ةانثملا ءاتلا حتفو ث ةلمهملا نيسلا رسكي) ةيناثلاو .(فلأف ءاي اهدعب ،ماللا

 .(مالف فلأ اهدعب ،قوف
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 نامع لمر

 يقرش دحلا سأر نم ةدتمم ،ةكباشتم ةلصاوتم لمرلا نم لابج نامعب
 ةنطابلاو رطقو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو تومرضحو رافظ دح ىلإ روص
 .عفترم ريغ لهس نيل ئداه طسبنم هنكل اضيأ

 ،نامُع بونج لمر امأو .ةنطابلا لمرب هيبش هبلاغ نالعج لمر كلذكو

 .ةلصاوتم ملاعمو ،ةسدكتم لسالسف

 ةرثكل ةيشاملا هيف ترشتنا دق شةيدابلا نم ةديدع لئابقب لوهأم هلكو

 هب ترهظ دقو .هيف هلهأ نانئمطاو ،هيضارأ بصخ يف هيعارمو هباشعأ

 .نآلا لورتبلا نزاخم
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 و

 نامع

 ءامدقلا نيخرؤملا ىلإ رظنلاب

 دنع ىعدت تناك نامع نأب : يريترألا رحبلا لوح فاوطلا فلؤم لوقي

 اهيلإ راشأ يتلا تاحوللا ضعب تدجو دقو ،ناجام ضرأ نييرموسلا

 كلذو ،ناجام ضرأ نم ساحنلا ىلع نولصحي اوناك مهنأب نويرموسلا

 اذهو :لاق نأ ىلإ ديزي وأ ةنس فالآ ةعبرأ لبق اذهو تايرهزملا ةعانصل

 دنع ةيسيئرلا ساحنلا رداصم يه تناك نامع يف ساحنلا مجانم نأ ىلع لدي

 .نييرموسلا

 تناك هذه ساحنلا مجانم نإ :ساموت مارترب يناطيربلا خرؤملا لوقيو

 .تيفح لبج يف ةدوجوم

 نأب :م٩٧ - ٢٣ نم شاع يذلا ينيلب يكيسالكلا خرؤملا لوقيو

 ©سأر نم ةيبرغلا ةهجلا يف ،اتيلبإ لابج تحت نكس دق ينادلكلا سنجلا

 نأ لدي اذهف ،نوزام ضرأ نامع ىلع اوقلطأو سرفلا ءاجو .مدنسم

 فالآ ةعبرأ لبق اذهو ،ناجام ضرأ اهومس ثيح نامعب اوناك نييرموسلا

 .دهعلا كلذ يف نامع نم ساحنلا نوجرختسي اوناك مهنأو ،داليملل يأ ةنس

 نأ اضيأ لديو ،تيفَح لبج يف ساحنلا دوجو ررقي يناطيربلا خرؤملاو
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 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 .ًاضيأ نامع اونكس نيينادنلكلا نأو ،مهدعب نامُع اوءاج سرفلا

 امل ناطحق نب برعي نإ :لوقيف يبرغملا يبرعلا خرؤملا نودلخ نبا امأ

 .ناطحق نب نامع هاخأ نامع ىلع ىلو ،مهنم نميلا عزتناو داع ىلع بلغ

 كلذ لبق رطقلل نأ امك © رطقلا ىلع بلغ مث ،لجرل امسا ناك نامُع نأ لدف

 ديعب ريغ اذهو ،داع موق اهب ناك نامع نأ ىلع اذه لدف ،ةفورعم ءامسأ

 كلت يف نامع دودح دحأ وه داع موق هنطقي ناك يذلا فاقحألا لمر نأل

 .ةهجلا

 جنرفإلا باتك دحأ وهو ،يريترألا رحبلا لوح فاوطلا فلؤم لاقو

 8 سيريجوأ ةريزج ىلإ تلصو :لوقي ،داليملل نيتس خيرات يلاوح ،امدقلا
 نامع دالب نم يه ةريصمو .ةريصم مويلا اهمساو ،سيباريسوأ ةريزج يهو

 اهب دبعتي دباعم ةثالث اهب تدجو دقو :لاق .رافظو اهنيب يبونجلا لحاسلا ىلع

 :لاق .كمسلا ابلاغ ناك مهشيع نأل ةريصم لهأ مه ىنعملاو .كمسلا ةَلَكأ

 ةريسمب زمره قيضم روبع دعبو ©يتنروكلا زارطلا ىلع نيلكيه اهب تدجوو
 © بشخلا ةنيدملا هذه ىلإ لصي ناكو :لاق ،نامُع ىمست ةنيدم دجوت مايأ

 ىمست نفسلا نم ًاعون نامع ردصتو :لاق نأ ىلإ ،لدنصلا بشخ اصوصخو
 .بهذلا جورم يف اهيلإ راشأ :تلق ،ةنصحم ةيوق نفس يهو : لاق تاعردم

 ©بهذلاو رمتلا نم ةريبك تايمكو :لاق نأ ىلإ .ؤلؤللا ردصت تناك امك :لاق

 فورعملا اهجيلخو ،نامُع ركذي درطتسا مث .ايقيرفإ نم نيدروتسملا ديبعلاو
 ركذو كعافترالا ةديدش ةيرخص اهلابج نأو ثةراقلا لبجو ثرمقلا جيلخب

 .ةكسم مسابو }اكسم مساب طقسم ركذيو ،©فوهكلا نونكسي ةعامج

 رخآ ىف ©نامُع ىحاون نم ةنيدم طقسم نإ : يومحلا توقاي لوقيو

 . . .رحبلا لحاس ىلع ،اهدودح
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 ١ نامُغ خيران نع ناونعلا (

 نإ :لوقي رصبتسملا خيرات هباتك يف طقسم ركذ دقف رواجملا نبا امأ

 ةنيدملا هذه تناكو :لاق “تكسم هيف لصألا - طقسم ينعي - مسإلا اذه

 ةراجت طحمف طقسم امأو راحص كاذ ذإ ةمصاعلا نأ يأ راحص ىسرم

 دنهلا نم ةمداقلا بكارملا اهيف وسرت تناك ةنيدملا هذه يهو :لاق .راحص

 .لامشلاو رابجنزو

 - مهريبعت ةدعاق ىلع - ينامع ةليبق ضرأ عقت : لوقيف سوميلطب امأ

 نامُع :ًاضيأ سوميلطب لوقيو ،ينيلب هركذ يذلا بعشلا وهو ،لخادلا يف
 .اينامرك لحاس ىلع عقت ةنيدم

 يتلا ندملا ىدحإ روص نأ ةيخيراتلا تاموسرملا ضعب يف ءاجو

 ،جيلخلا نم نويقينيفلا لقتنا نأ امف ،يبرعلا جيلخلاب نويقينيفلا اهنطوتسا

 اهومس ةنيدم كانه اوسسأ ىتح ،يقرشلا طسوتملا رحبلا لحاس ىلإ اورجاهو

 ،نامُع يف اوناك نييقينيفلا نأ ىلع اذه لدف .نامع يف مهنطو روص مساب
 .ةروكذملا روص ةنيدم مهراثآ نمو .اهيف راثآ مهلو

 تاحملو .ةيزمر راكذأو تاظحالم نيمدقألا خيراوت يف ناملو

 نامُع اوركذ ،مهلج وأ مهلك بناجألا نم نوخرؤملا ناك امل نكل ،ةيخيرأت

 ًادج اهرغصي وأ نامع يوطي مهضعبو ئراقلا ىلع رمت يتلا تاظحللا هذهب
 نيذلا مهريغو جنرفإلا يف دوجوم اذهو ركذلا قحتسي ام اهل ىقبي ال ثيحب

 قئاقحلا يطغي لازال يذلا ©نيفدلا ءادلاو دسحلا لجارم مهرودص يف يلغت

 ملاعم نيبو ،قارعلاو ناريإو دنهلا نيب ةعلق نامعو ال فيكو ،اههوشي وأ

 .ةيبرعلا ةريزجلا

 © نامُع ىلع اولوتسا دقف نييروشآلا امأ : ءامدقلا نيخرؤملا ضعب لاق
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 ] نامع خيران نع ناونعلا {

 زكرم دادزاو :رخآ عضوم يف لاقو .يروشآلا رسالف تلفت مهكلم نمز كلذو

 .نييروشالا تثرو يتلا ،ةيناثلا ةيلبابلا ةيروطاربمالاب ،اراهدزاو ةوق جيلخلا

 مهوجرخأ نييلبابلا نأو ،نامُع اولوت نييروشآلا نأ ىلع اذه لدف

 .اهرمأ اولوتو ،اهنم

 نم مداق لطأو :لاق نأ ىلإ ©داليملا لبق عباسلا نرقلا يف اذه لاق

 © يسرافلا شروك وهو ءةيلبابلا ةيروطاربمإلا حستكي ،قرشلا نم ديدج

 ةرهدزملا هئناومو ، يبرعلا جيلخلا ىلع ةرطيسلا يف همالحأ ققحي نأ عاطتساو

 .نامع لحاس ىلع

 لحو نامع نم نييلبابلا لازأ روكذملا شروك نأ ىلع اذه لدف

 كلتو ،ديعبلا دهعلا ذنم لازي ال نامعل ممألا لوادت ىرتف ،سرفلا مهلحم

 .بئاجع رهدلا يفو ،سلانلا نيب اهلوادن مايألا



 ن امع له ا به ذم

 ذخأيو ،عامجإلاو ةتسلاو باتكلا ىلع زكرتي نامع لهأ بهذم نأ ملعا

 ىلع مث .ةيوبنلا ةنسلا ىلع مث ،نآرقلا ىلع دمتعيو ،لالدتسالاو سايقلاب

 .هيف ةداوه ال ادامتعا ،ةمألا عامجإ

 ةلي هللا لوسر لوسر صاعلا نب ورمع دي ىلع اوملسأ ذنم نامع لهأو

 ةطساوب .ةي هللا لوسر نع مالسإلا ميلاعت اوقلتو ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا يف

 ذنم كلذ ىلع مهتابثو ؤابعشو اكولم ،مهنيد هنع مهذخأو ،مهيلإ هبودنم

 .نيدلا دعاوق نم ائيش اوريغي ملو اولدبي مل ،دهعلا كلذ

 الو ،أملعم اذاتسأ الو ،اسردم اخيش ضابإ نب هللا دبع مهل ناك امو

 ،مهضرأ ئطو الو ،مهدالب ينب نم ناك امو ،اهب نوكسمتي ميلاعت مهل عضو

 نبا ملع اهيلع عوضوملا مهدالب نم اهريغ يف الو نامع يف مهتمامإب ماق الو
 نباك شةلَي هللا لوسر ةباحص رايخ نع اهنوقلتي مهيواتف تناك لب ‘ضابإ
 ةريره يبأو ،“يردخلا ديعس يبأو ،“كلام نب سنأو دوعسم نباو سابع

 مهل اهلقني ،ةباحصلا ةيقب نمو ©نيدشارلا ءافلخلاو ،نينمؤملا مأ ةشئاعو

 نب رباج ءاثعشلا يبأ مامإلا ندل نم ،ليج دعب ًاليجو ،ةقبط دعب ةقبط اهوعبات
 دنسملا يو ار بيبح نب عيبرل او ٠ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ديز
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 نيملسملا ءاملع نم هتقبط يف نمو ،ليحرلا نب بوبحم ىلإ ،مهبارضأو
 ةمئأ نع ةلصاوتم لسالسب مويلا ىلإ دهعلا كلذ ذنم ،نيدلاو ملعلا ةمئأو

 نيملسملا ءاملع لب ،ةدحاو ةلأسم ضابإ نبا نع اوفرعي مل شةلداع

 ةبسن الإ ضابإ نبا ىلإ مهتبسنل رثأ ال ،مهؤامعز ىدهلا ءامعزو ،مهؤاملع

 مايأ يف نيملسملا رايخ نم ناك ضابإ نبا نأ اهببسو ،ىرت امك ةيحالطصا
 ًاميعزو كًامامهم مامه ناك ،ميمت نم هلصأ ناكو ،ناورم نب كلملا دبع

 هلهأ ضفريو لطابلا دريو ؤهيلع مهيلاويو هلهأ بحيو قحلا لوقي .مادقم
 مظعي الو ،مئال ةمول هللا يف هذخأت ال ،هلل لماع لك نأش ،هيلع مهيداعيو

 يف كلذب رهتشا ،مهيلإ نكري الو ةملظلا يلاوي الو تناك امهم ةربابجلا

 ريمأ هيمسي وهف ،نينمؤملا ريمأ هنومسي يذلا ناورم نب كلملا دبعل هتاشقانم

 .نيدلا يف هعابتأ نمو هنم أربتيو © نيقسافلا

 ءادعأ ،ةنسلاو باتكلا راصنأ اوناك ذإ ؤًاضيأ نامع لهأ فرع كلذبو

 هب مهءاج نمم قحلاب نوضريو اضفر نيلطبملا نوضفري ةروجلاو ةملظلا

 .ةيضابإ اومس كلذب ،ًابيرق وأ ناك اديعب ؤًابيبح وأ ناك ًاضيغب

 امب ىلوأ مهف حدم كلذ يف ناك نإو ،مه مهف حدق كلذ يف ناك نإف

 اونكر الو ،مهريغ هيلإ حنج امك يديلقتلا بهذمتلا ىلإ اوحنجي مل ‘كلانه
 مهبصن كلذ ىلع دهاش قدصأو ،مهاوس هيلإ نكر امك ىمعألا ديلقتلا ىلإ

 ةعاط ىلع مهنوعيابيف ،مهتوفص نم نيراتخملا ،مهرايخ نم نيبختنملا ةمئألا
 يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو ،ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو .هللا

 ىلعو ،ةنسلاو باتكلاب لمعلا ىلعو ،نيدلا رئاعش ةماقإ ىلعو ركنملا نع
 مهونياب كلذ فالخ مهنم اوأر نإو .طشنملاو هركملا يف كلذ ىلع ربصلا

 اورصانو ،قحلا ىلع اوناعأو ،كلازلا اوبوتو ‘لطبملا اوعلخو 6،مهوضراعو
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 هنع هدنع نم لقيلف ؟مهريغ مالسإلا ممأ نم ةمأ يف اذه دجوي لهف .قحملا

 موسوملا ليجلا اذه يف الإ نيدشارلا ءافلخلا دعب دجوي ال كبرو ال ،ملع

 .ةيضابإلاب

 ةماعزلاو ةرابجلا ةنطلسلاو ،ضوضعلا كلملا ،مالسإلا ممأ يف دوجوملا لب

 طخسيو ،نيدلا هنم أربيو ،مالسإلا هابأي رمأ كلذو .ةثارولاب ةمياقلا ،ةرياجلا

 [٤٢٦١:ةرقبلا] :ه مملا ىدهَع لاتيالظ :لئاقلا © نيملاعلا بر هنم

 نيذلا ىلإ ،نيدلا ةمئأ قحلا ةمأ ايو ،نيملسملا رشاعم اي اورظنا

 دالبو تومرضحو نميلا يفو نامع يف مهودجت نييضابإلاب مهنومست
 ىلع ةيمالسإلا ةفالخلا ةمئألا مهيلوت ،نيدشارلا ءافلخلا جهن ىلع برغملا

 قحلل ملعلا لهأ دها مهللا .توربجلاب طلستلا هجو ىلع ال باختنالا جهن

 .ميقتسم طارص ىلع ءاشت نم يدهت كنإ ،كنذإب

 ©نيب قحلا نإف كسفن رماغت الو ،قئاقحلا هذه يف لقاعلا اهيأ رظنا

 .ًالقنو القع ملسملا ىلع بجاولا وه قحلل عابتإلاو ‘لوؤسم دبع كنإو
 عيارشلا هب تءاج يذلا وهو ءدابعلا هب فلكملا وه لطابلل بنجتلاو

 لمعلا طلخ وأ ،ىومهلا عابتا امأ .ممألا ىلإ لسرلا هب تلسرأو .ةيوامسلا

 هللا ىضري الف ،رذيو يتأي امب يلابي الو لامعألا يف طبخلاو ،دسافلاب حلاصلا

 .رونتملا لقعلا الو كلذب
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 نامع ءاملع ريهاشم

 مالسإلا لوأ يف

 ىلعألا ردصلا مهلو ءءاملعلا ةداق مه مالسإلا يف نامع لهأ نأ ملعا

 .ءالجألا ةداسلا ثيدحلا ملع يف مهف ،ءاملعلا بصانم يف

 قرف يلاهأ نم ،ينامُعلا يدزألا ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ مامإلا لثم

 اهلك ةمألا تعمجأ يذلا “دمحيلا نب ورمع لآ نم وه امك ىوزن لامعأ نم

 .هردق ةلالجو ،هتقث ىلع

 ةاور نم ث،مهريغو ملسمو يراخبلاك ،“ثيدحلا ةمئأ هنع ىور

 ام ىلع نودمتعي ةنسلا ةلقتو .هلاوقأب نوجتحم حاحصلا حارشو .ثيداحألا

 .هاور

 تامو ،‘فصنو نيتنس هللا همحر باطخلا نب رمع ةايح نم كردأ دقو

 .يناثلا لوأ وأ ،لوألا نرقلا سأر ىلع

 لهأ نم هلصأ ،يرصبلا يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا مهنمو
 .اضيأ يدزأ ةنطابلا نم مادو

 ٥ حيحصلا دنسملا بحاص وهو .ةيوبنلا ةنسلاب ملعلا لهأ ةلجأ نم
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 نع اهيوري ةفورعم ةنسلا ىف تاياور هلو ،قحلا ءادعأ نيعأ ىف ئذق وه يذلا

 انرصع يف «عماجلا» ب فورعملا ] حيحصلا دنسملا ريغيف ] بئاسلا نب مامض

 .اذه

 6 ليلج ةمالع وهو اضيأ دزألا نم يبادنلا بئاسلا نب مامض مهنمو

 .بهذملا ىف ةمئأ هنع ىور

 امهريغو .ًاخيراتو نايبو ًافرصو ًاوحنو ةغل . بدألا ىف مهئاملع نمو

 ملع جرختسا يذلا ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ، بدألا ملع هلمشي امم

 ىلع رجي ملو © لاثم ىلع نبي مل ©١،“5تسط ىلع ةقرطم عقو نم ضورعل ١

 .ىفكل «نيعلا» باتك الإ هل نكي مل ولو .لاونم

 © طقنلاو بارعإلا لاكشإ عضاو وهو .ةادهلا دحأو ،هيوبيس ذاتسأ وهو

 .هيلع لايع لاوحألا هذه يف مالسإلا لاجر لكو ‘©ىصحت ال هبقانمو

 ،ديرد نب ركب وبأ ،هيناعم عيمجب بدألا يف يناثلا مامإلا مهنمو

 لاجرلا لجأو ،لّمكلا مالعألا دحأ ثماعلاو صاخلا دنع فورعملا

 فاقب) ،عفدق نم دزألا نم وهو .يمالسإلا ملاعلا يف نيفورعملا ،لحاطفلا

 الإ هل نكي مل ولو .ةميخلا سأر لامعأ نم ،(ةلمهم نيعف ءافف ةلمهم لادف
 بحاص وهو .ةديدع نونف يف ٠ تافلؤم ةدع هلو ©ىفكل اةرهمجلاه باتك

 .نحالملا باتكو ،.ةروهشملا ةروصقملا

 مهب بجعي نم نامع لهأ نم سأبلاو برحلا لاجر يناعم يفو
 لهف ،©سراف فلأ نع دعي يذلا ةبقع نب جلبك عماسلا مهب رخفيو ،ئراقلا

 مالك يف يمتني نرق فلأل يذلا جلب ؟هلثم نيملسملا خيرات يف دجوي
 حتف يف هب كيهانو هربخ عاش دقو ،رظنلا نباو قاحسإ يبأ مامإلا يمرضحلا
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 ديرد نب ريشب هيلإو شهلاثمأب نيرخآ موق يف رهدلا تأيلف ؤهليمز عم نيمرحلا
 :لوقي ثيح هتروصقم يف

 انع رمأ نإ فلآلاك دحاوو

 يميلسلا فوع نب راتخملا يداشلا ةزمح وبأ ريهشلا مادقملا مهنمو

 فرع يذلا ،ةنطابلا هتبجنأ نممو ، راحص لامعأ نم زجم يلاهأ نم ‘يدزألا

 امل يناميلا شيجلاب جرخ ذإ ،ةيبرعلا بورحلا يف هربصو ؤهمزعو همزحب
 ًأفطأو .ةملظلا نارين دمخأو لطابلا حورص كدف ،ةَرَروجلا كولملا دسفأ

 ،ةيغاطلا ،ةيومألا ةلودلا قلقأ ىتح ،ملظلا لمش قزمو ،هفسلا حيباصم

 .هتلا همحر لتقف هلتاقتل اهشويج هيلإ تفحزف

 اهججحب نيبجعم هؤادعأ اهلوادت مث سنأ نب كلام هبطخ ىورو

 .مارتحالا مالقأب اهومسرو ،مهبتك يف اهونودف ،اهنيهاربو اهتغالبو

 .رهدلا مايأ نيب هموي هللو ةزمح وبأ هللو ،ماقملا هعسي ال هبقانم درسو

 بتهملا لثم “لاجرلا اهلامعأب فرتعت لاطبأ شويجلا ةدايق يف مهنمو
 نم ةرصبلا بلهملا ذقنتسا دقو ©نيفورعملا بلهملا لآو ،ةرفص يبأ نبا

 ،بّهملا ةرصب اهيلع عاش ىتح ،ىرثلاو ايرثلا نيب اهعفو ؤدسألا نثارب

 .باجعإو ءاهدزا ةيشم اهيف بلهملا لآ ىشمو

 مهركذ نع ضرعنلف ،ناونعلا مهب قيضي ،ناديملا اذه يف لاجر مهنمو

 .هلحم ىلإ هكرتنلو ،انه

 .نيدلا يف ةعيرشلا ةمئأو ©نيملسملا ءاملع هقفلا يف مهنمو

٣٧ 

  



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ، عساولا هقفلاب نيملسملا ريس يف روهشملا ]“بتاك نب تاتح لثم

 ينب نم هلعلو "٨8 دمس يف ىوزنب هلزنم ناكو ٠ ماوت لهأ نم ©٠ عفانلا ملعلاو

 . ميمه

 ،الولاب لاله ينب نم ‘دودوم نب بجاح ديحولا ملاعلا خيشلا مهنمو
 .بجاح نب صفح نب بيبح هدلو دلوو

 .يحاطلا دبعلا نب راحص مهنمو

 . همايأ يف نامع يف ءاهقفلا ةلجأ نم . ينامعلا ةيطع نب بيبش مهنمو

 رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ ريبكلا خيشلاب مهعم فورعملا مهنمو
 .بلاغ نب يؤل نبا ةماس نم دايز ينب دج . عفان ينب نم وهو يوزنلا

 .مازي نب يمرضح ينب نم ©ينالعجلا رينلا نب رينم مهنمو

 نم :ليقو ،ةبض ينب نم وهو ،يناكزالا رباج يبأ نبا ىسوم مهنمو

 .بلاغ نب يؤل نب ةماس

 نيشو . ةروسكم ءافب) حش لهأ نم © يدنكلا العم نب دمحم مهنمو

 .نآلا ارمحلا لامعأ نم - (ةلمهم ءاحو ،ةحوتفم همجعم

 ، ناليغ نب مشاه نب دمحم هدلوو ،ناليغ نب مشاه خيشلا مهنمو

 ةلمهم نيسب) ؤاجيس لهأ ميمه ينب نم ٠ ناليغ نب كلملا دبع هوخأو

 لامعأ نم . (فلأ اهدعب 8ةحوتفم ميجو }‘“تحت نم ةانثم ءايو ،©ةحوتفم

 .فياحصلا رطعي مهركذو ٠ ر وهشم مهلصضق ذو ٠ ةفورعم مهروبق اهبو .ليامس

 لهأ نم ،مصألاب فورعملا ،نامثع نب ناميلس نامثع وبأ مهنمو
 ملعلا لهأ نم ناكو .ببس مصاألاب هبيقلتل ناك امنإو اًمصأ نكي ملو ©ىوزن
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 . نينمؤملا يف دشرلاو حالصلا لهأو . نيملسملا يف هقفلا لهأو . نيدلا ىف

 .اصالخإو المعو ًاملعو اناميإو انيد نيملسملا ءاملع لضفأ نم ناك

 بير الو © طقف مهريهاشم ينعأ ٠ لوألا ردصلا يف نامع ءاملع ءالؤه

 ةعمللا» كبسحو ،زجوملا اذه لثم يف بتاكلا ملق مهيلع يتأي ال ريثك مهف

 نم نامع لهأ ىفو .هللا همحر ىملاسلا انمامإل .ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا
 قدصأ» انباتك يف مهنم ًاضعب انركذ دقو ؤ©ليج لك يف نوريثك ملعلا لهأ
 يبأ عابتأ نع اثعولا ةلازإ يفو ،اجراوخلا نم ةيضابإلا زييمت يف جهانملا

 ةقيقحلا فشك حرش ةقيثولا ىرعلا» يفو ،مهنع يضرو هللا مهمحر «اثعشلا

 .هنلا همحر ىملاسلا انمامال

 هللا نذأ ىتح ،ابصلا دهع نم نهذلا يف ادلاخ ًازمر حرشلا اذه ناكو
 .نآلا ةرينلا هسمش عولطب

 نهترم ءيش لكو © هيف رهظي انامز ءيش لكل لعج يذلا هلل دمحلاو

 .ميحر ميرك هنإ كقيرط موقأل قيفوتلاو نوعلا هللا لأسأ ،هتقوب
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 ةينامعلا تارامإلا

 تحبصأو ثةريخألا دوهعلا هذه يف تددعت نامع تارامإ نأ ملعا

 اهل سيل ،‘ىنعمو اسح ةسفانتم ةنيابتم دحاو رطق يف ةقرفتم تاموكحك

 ةراشإك اهكيلإو .هماربإو هضقن اهلمشيو ،.هماكحأ اهيلع يرجت ماع مكاح

 .اهيلإ

 هللا ىسعو ،روميت نب ديعس ناطلسلا ةيار تحت مهملا نآلا لخد دقو

 .ددسملا كيلملاو ديؤملا ناطلسلا ةمهب ةدحاو ةيار تحت لكلا عمجي نأ

 ةدومح لآ ةرامإ

 يهو ،نالعج يف يلع وب ينب ءامعز ناطلس نب ةدومح لآ ةرامإ نإ

 دتمت اهنإف ؤ،اهانعمب ةلقتسم ةموكحك ةئيه لكشت ،بناجلا كلذ ىف ةماع ةرامإ

 .روص دالبو دلاخ ينب يداو ىلإ ،اهلك نالعج ءاجرأ ىلع انايحأ

 روصعلا هذه يف فورعم طسبو ؤ©ذوفن ةفص يقرشلا لحاسلا يف اهلو

 ٠ اهيلع ةدايسلا اهل ىرتو -٠ بسار ينبو مشهلا ىلع انايحأ طسبنتف ٦ ةريخألا

 .اهتكوش تيوق اذإ ةطلس لك نأش
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 يلع نب حلاص لآ ةرامإ

 نامغ ةيقرش يف

 رماوعلا نادلب ىلإ دتمتو ،نامُع ةيقرش بلق يف يلع نب حلاص لآ ةرامإ
 ىوقأ كلت نأ الإ ةدعو اددع ةدومح لآ ةرامإ لداعت يهو ،ةحاور ينبو

 .مهلك نامع لهأ كلذ فرعي امك ،هيسوؤرم ىلع اهسيرل اذوفن
 ثلاثلا بألا وهو ،لوألا حلاص نب ىسيع ريمألا ةرامإلا هذه سسأ دقو

 تاخيشملا نم اهريغك هلبق تناكو ،‘ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاصل

 ةدمعأ ماقأ ،يلعلا هماقم يف ليلجلا مامهلا كلذ نكلو .اهلئابق يف ةينامعلا

 دحب اديشم اهحرص ماقأو .اهناكرأ ديشو ،اهناينب سسأو ،ةرامعلا هذه

 5 هاضرأ دقو هضرف ءاضرإ ضرفلا يذ ىلع ضرفو “فورعملا ضرفلا

 ءايندلا ةايحلا هذه يف قفرملا هبلطتي ام كلذو كهللا يفو هلل هرمع ىنفأ ىتح

 . هلل دمحلاو

 ناهبن لآ ةرامإ
 لبجلا لمتشتو ،نامُّحب ةميدق ةنطلس نع تعرفت شةقيرع ةرامإ يهو

 .هعباوتو رضخالا

 عضخي ‘ خسار لصأو © قيمع بحو ةلصأتم ةعاطب ©لاعف ذوفن ذاهلو

 ووذ كلذب اهل فرتعيو ،نامُع لهأ هفرعي اسوملم اعوضخ اهوعبات اهل
 .نأشلا

٢ ٤ 

  



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 بيقاعيلا ةرامإ

 يربع يف
 ةوادبلا الول ةريخألا دوهعلا هذه يف يربع يف بيقاعيلا ةرامإ نأ ملعا

 راصنأ اهل دجوي ثيح © ةمهملا تارامإلا نم تناكل اهب سبلتت يتلا

 فراولا ،جيهبلا عيقصلا كلذ لهأ ىلع ةرطيسلا دي اهل نودميو .كاهنوديؤي

 .ةيبرعلا ةيدابلا كلت نيب يحاونلا عستملا ] لظلا

 ،ةعاطلا اهيلع اهلو 0،يربع اهيلع رطيست ىتش لئابق عمجت يهف
 ‘ 6 اهلك رسلا ضرأ ةديس يربعف .سوسحملا عوضخلاو ٠ سوململا دايقنالاو

 .اقلطم ةرهاظلا ممأ ةدهعو

 يميعنلا ناطلس نب رقص لآ ةرامإ

 نمب ،‘لحاسلاو لخادلا ،اهعباوتو يميربلا ةعطاقم ةرامإلا هذه لمشت

 ينب ادع .مهقالعأو ،يرهاظو ،يبتقو كيسماشو ،يبعكو ،“يمعن نم اهيف

 .مهفيفلو رساي

 تلحنا دقو .اهتوص ىدمو .اهسيسأت تقوو .ةرامإلا هذه رمأ ملع دقو

 .دعب نمو لبق نم رمألا هلو ىمسم الب امسا تراصو .مايألا هذه يف

 يمساقلا ناطلس نب رقص لآ ةرامإ

 دودح ىلإ ‘ يمساقلا يبرغلا لحاسلا يف نادلب ةدع ةرامإلا هذه لمشتو

 .يلامشلا لحاسلا يف ًاقرش ديعسوب لآ ةكلممو .ابرغ يبد

1 



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 مسا ةرامإلا هذه تغلب دقو .ةميخلا سأرو .ةقراشلا اهمصاوعو

 هئاوتحال ،ةنطلسلا مساب اهميعز بقلتي نأ داكو لحاسلا يف ىربكلا ةماعزلا

 .ةيلامشلا ةينامعلا ةكلمملا نم عستم مسق ىلع

 لاقملا دهاش لاحلاو ،ةماهلا عقاوملا هذه يف مساوقلا رمأ ركني الو

 مساوقلا لامعأو ،لامعأ دالب لكلو ،لاجر نامز لكلو .ةجحلا وه خيراتلاو

 .لامشلا لحاس يف ةفورعم

 موتكم نب رشح لآ ةرامإ

 يبد يف
 ائيش نكت مل اهنكل ٠ ميدقلا نارمعلا نم يبدو .لكلا دنع ةفورعم يهو

 ءالؤه اهلزن ىتح . اهدهع فلاسو .اهلاح قباس نم فلس اميف ًامهم

 ٠ اهناكرأل نوميقملاو ] ةرامإلا هذهل نونابلا مهف {. رشح لآ ينعأ ] نوروكذملا

 نانبل نآلا يبد تحبصأ ىتح ،ةرح ةيبرع دايأب .5اهناينب ىلع نوفقاولاو

 لزنملاو ،نيكملاب ناكملا نأ مولعملا نمو .نولوقي امك ،هسيراب وأ جيلخلا

 .اياقبلا برعلا يفو .ايابخ اياوزلا يفو ،لهآلاب

 اهب جهلتو إًاجاهتبا اهب جهتبت اهترامإو ،نامُع دالب جهبأ نم نآلا يبدو
 .اجات ىنغلا نم ةرهاشلا اهتراجتب اهتسبلأو 5ًاجاجث ًاعيبر اهل تناك ذإ ءاجاهلإ
 .ءىش لك هديبو & طسبيو ضبقي يذلا هلل دمحلاف

٤٤ 

  



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةفيلخ نب دياز لآ ةرامإ

 يبظ وبأ يف نايهن لآ وأ

 وأ ،©يبظ وبأ ةرامإ وأ ،دياز لآ ةرامإب ةفورعملا ةديحولا ةرامإلا يه

 .مهريغو ًابرع سانلا اهفرع امك ©نايهن لآ وأ ساي ينب ةموكح

 مهشلا كلذ ،ديازلا اهدياز مايأ برعلا داصق اهيلإ جح ام لاط دقو

 ،همزحو همزعو همرك نع خيراتلا ثدح يذلا ،لاذبملا لاضفملا ،مامهلا

 يف نانبلاب اهيلإ ريشأو “ةريزجلا يف ةرهشلا غلبم همايأ يبظ وبأ تغلب ىتح
 ًاقرش ،اهناريج اهدو بطخو ،ضايرلاو نيرحبلاو نامع نم ةيبرعلا اهلاوحأ

 .ًابرغو

 عضختو ،لودلا هابج هل دجست يذلا لورتبلاب نآلا اهتوص الع مث

 دق ،ىناثلا اهدياز وه يذلا ىلاحلا اهديازو .اهريغو ةيبرعلا تاماعزلا هناطلسل

 لك نم اهيلإ سانلاب اذإو ©لكلا عماسم يف اد توص ملاعلا يف اهل نط
 .نولسني بدح

 يناث لآ ةرامإ

 رطق يف
 نم فلس اميف اهلاح فلاخي ،ةريخألا دوهعلا هذه يف رطق نأ ىفخي ال

 ىلع هيف لطت يذلا اهحابصمو © يبرغلا نامع باب يه اهنأ امك .مايألا

 .اسحلاو ،نيرحبلاو . ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا وحمن . ةيبرعلا ةريزجلا

 اهلاجرب قينألا اهرصعو ،قيرعلا اهخيراتب ةرامإلا هذه رمأ ملع دقو

٥ ٤ 



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 خيراتلا اهنع ثدح دقلو .ءالجألا اهماركو ،لحاطفلا اهديدانصو ،لساوبلا

 مهيدايأب ،نويماردلا نويميمتلا لاجرلا ءالؤه اهلزن ذنم شًاثيدحو ًاميدق

 هبش قرش يف ،ةبورعلا قفأ رطعي ركذ مهب رطقلو .ءايلعلا مهمراكمو ،ءاضيبلا
 .برعلا ردق نم عفريو ،ةيبرعلا ةريزجلا

 نب يلع اهمكاح مراكمب فرشلا ةمق ىلإ نآلا لاحلا اهب ىضفأ دقو

 قافآ عيمج يف مهدجم برعلل هللا ىقبأ .دمحأ ليلجلا مامهلا هنبإو ،هللا دبع

 افاعضأ فلاسلا مهفرش نم مهل داعأو ،مالسإلا حورص مهب العأو ،ةبورعلا

 .قافنلا ةيآ مهضغبو ،ناميإلا ةيآ مهبح لعجو ،ءيش لك يلو هنإ } ةفعاضم

 © رطقلا اذه فرش ملعي هنمو ،يلاحلا انتقوب ةينامعلا تارامإلا يه هذه

 .نامُع يف هتدلج ينبو هموق ءابنأ علطملا ديفتسيو .هتاسائرو هتمأ ةقيقحو

 نطولاو ؤ©ديجملا دلبلا اذه ىدم نامعب لهاجلا ملاعلا ملعي نأ دب الو

 .رذعلا عساو يف تنأو ،"ملسف لالهلا رت مل اذإو» ديعب دهع نم ثزيزعلا

 ةموكحك ةرامإ لك ،عست تارامإ ىلع لمتشي رطق نأ هلل دمحلاو

 يه يتلا ،تارامإللا رئاس ركذن مل انأ عم ؤريبكل ةلماك ةماعز وأ شةلقتسم

 تاموكحلا هربتعت ©‘ناطلسو ذوفن اهل ناك نإو ،اهوحنو ةيلئابق تاخيشم

 .ًايلخادو ًايلحاس

٤٦ 

  

 



 يناملا ةنطلسلا

 لآ يف تلاز ام ،ةنس نيعبرأو نيتئام ذنم ،ةينامُّعلا ةنطلسلا نأ ملعا

 كلذ ذنم نامع ةمصاع طقسم تلاز امو طقسم اهرقمو ديعس نب دمحأ

 اوعزعزتي مل ،نامُع شرع ىلع نوبقاعتي ديعس نب دمحأ لآ لاز امو ،دهعلا

 مامإلا مايأ الإ ،ايلحاسو ايلخاد ةنطلسلا هذه اولوت ذنم ،ادحاو ًاموي الو هنع

 ةيلخاد رمأب لقتساو ‘ه١٣٣١ ةنس يف ماق يذلا ،يصورخلا دشار نب ملاس

 .تام ىتح نامع

 هدعب مث .يدزألا يصورخلا رصنعلا كلذ نم ،يليلخلا مامإلا هفلخ مث

 .هرمأ لحنا مث ،هناوعأو يليلخلا مامإلا نم دهعلا ةيالوب ،يلع نب بلاغ

 ،ءاشي نم هيتؤي هلل كلملاو .روميت نب ديعس ناطلسلا ىلإ رمألا داعو
 .ريغتي ال يذلا مئادلا كلملا هلو

 لب ،يديعسوبلا رصنعلا ىلإ ةعجار يهف سيق نب نازع مامإلا ةمامإ امأ

 ةلودلا هذه سسؤم ث،ديعس نب دمحأ ‘ نامع قفأ ىف مئاقلا دومعلا ىلإ

٤٧





 ةينامعلا ةمامإلا

 يف رايتخالا قيرطب يرجت ،لوألا دهعلا كلذ ذنم نامع يف ةمامإلا

 .نيدشارلا ءافلخلا جهن ىلع ،نامُع

 "هتنامأو هتفعو ،هقلخو هنيد نوضري نم .اهنايعأو ةمألا رايخ راتخيف

 هتانكسو هتاكرح نم ءيش يف نوباتري ال يذلا .هناميإو هاوقتو ،هتلادعو هتقثو

 ،هورزاوو هوعياب ،ةروكذملا ةريتولا هذه ىلع هودجو اذإف كهللا ريغل اهنأ

 هب اوداعأف ،ءاخرلاو ةدشلا يفو ،طشنملاو .هركملا يف ،اوعاطأو هل اوعمسو

 هب اوداعأو ،مولظملا هب اورصنو ؤ،قحلا ةدمعأ هب اوماقأو ،ةعيرشلا ننس
 .ناميإلا ملاعم هب اوبصنو ،نيدلا رئاعش

 .انباتك يف هاندروأ ام مامإلا يفو ،اهيف ءاج ام ةمامإلا ةفص يف كبسحو

 .هلل دمحلاو «مانآلا داشرإ»

٤٩





 ن امع د ر ١ و

 اهب ىشميو ، رصعلا تاثدحتسم نم ءىش لك ،دهعلا اذه ىف نامع دري

 .ثدحتسم لك ىلإ سوفنلا ليمل ،ًابلاغ اهتالغ لصاح غرفتسيو ،طاشن يف
 .هعبر الو هفصن اهرداص لباقي الو

 فالتخا ىلع ©تايلامكلاو “تايجاحلاو ‘ تايرورضلا نامع دروتستف

 بلاوج نإف ،اعبط ةذل ديدج لكلو ،اهريغو سبالمو شياعم نم ،اهعاونأ

 هعبطب قلخ ناسنإلاو ©عابطلا اهيلإ ليمتو بولقلا اهقشعت تحبصأ رصعلا

 .جهبم قئار لك ىلإ لايم

 بسح ةرح ةراجتلا نأل ،نامُع ىلإ هداريإ ماري سنج يأل عنم الو

 .رصعلا اهيضتقي ال رومأ ضعب الإ 0 ةيعضولا نيناوقلا

 ترخأت ،هنم دارملا ريسيتو هئانتقا ةلوهس عم ،عونتملا دراولا ببسبو

 ©ةيتقولا اهتايجاح بسحب عناصم اهب تناك دقو نامعب ةيعانصلا لامعألا

 .اهولماع لطعتو

 كلذبو ،اهعرازم نم اهشاعمو نامع جيسن نم نامع لهأ سابل ناك

 ©كلذب اوكرت املو .نيرخآلا ممألا نع ةلزعنم ‘دالبلا ةيقب نع ةينغ تراص

 نممو ،ناك امهم مهيلإ دراولا نونتقيو مهلامعأ نم مهيديأ نوضفني اوحبصأو

٥١



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 امل ،بولجملا ىراسأ اوحبصأ © نيفلكم الو نيروبجم ريغ نيبغار ،ناك

 .بوبحملا وه حبصأ

 صخر ةلب نيطلا داز مث . اهتالغ دفنتسيو . نامح قيحي قيضلا حبصأو

 ©قزرلل ايعس ىرخألا دالبلا يف نيينامعلا راشتنا الولو ،دهعلا اذه يف اهللغ

 .هلل رمألاو ، ىنامعلا بعشلا روهدتل

٢ ٥ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 نامع رداص

 نامُع يف رثأ دقلو ،ًاسوملم ًارخأت دهعلا اذه يف نامع رداص رخأت
 نم ءيشب هللا اهكرادتي مل نإ ،ءارولا ىلإ اهب ذخأي لازي الو ؤائيس ارثأ ايدام

 .هقلغم حتف ناوأ اذهو ٠ ًارفاو ًادوجو اهب اهدوجو عاشي امك . رصعلا داوم

 رومألاو ] اليلق اليلق ينامعلا مسجلا يف بدت لمعلا حور تأدب دقو

 ىف ةعراش نامعب لورتبلا لامعأ نإف ،ناك ارمأ هللا دارأ اذإو .اهتاقوأب ةنوهرم

 .طاشنب ةمئاقو }كاهددص

 كردأو ٠ اسوملم ادوجو نامعب دوسألا بهذلا اذه دوجو عاش دقو

 .برعلا دالب نم اهتاوخأ هتلان ام نامُع هنم لانت نأ دب الو ،ًاسوسحم كاردإ

 .ةلاحم ال نئاك هب تربخأ امب ىنأكو ©٥©كلذ نع ربخت ةيوبنلا ثيداحألاو

 يف ةلعاف لجو رع هللا ةمكحو . اهتاقوأب ةنوهرم ءايشألا نأ كش الو

 .اهيلإ ىهتني ةياغ ءىش لكلو ٠ لجو رع هللا ءاشي امك تانئاكلا

 فورعملا ىلسبملا رسبلاو {ةددعتملا هعاونأب رمتلاف 0 ةيلاحلا اهتاردصم امأو

 نم ءازجأو ،شامقلا نم عاونأو ،ةميق تايمكب نوميللاو ،ًاقباس ةرفاولا هنامثأب

 نم دادعأو .راغصلاو رابكلا هعاونأب ؤلؤللا ردصت اقباس تناكو .دولجلا

 ةسوبلملا ةرزوألا نم عاونأو .جنرضخلاب ةفورعملا ةينطقلا ةيوديلا تاجوسنملا
 تاجوسنملا نم عاونأو .تايعابسلاو ميامعلا هنومسي امم عاونأو .ةشكرزملا

 . يرقبلا نمسلا نم تايمكو . اهوحنو ليسانملاو لمشلاو جورخلاك ٠ ةيفوصلا

 نأ الول .اهلبقي ال نأ لقعلا داك تايمكب .رخاوبلا يف جراخلا ىلإ نامع هردصت
 { ةينوكلا هنلا تايآ نم كلتو .نوقاب اهيف لمعلا نوداتعملاو ‘بيرق اهب دهعلا

 .دعب نمو لبق نم رمألا هل ،هنأش مظعأ ام هناحبس .ةينابرلا هتازجعمو

٥٣ 





 رطقلا اذهل ةيسيئرلا دالبلا

 ىلع مهطلستو ،يدنهلا رحبلا ىلع نييلاغتربلا لوزن ذنم نآلا اهمهأ
 .يسرافلا يبرعلا جيلخلا

 طقسم

 ىلع ولعتو 6 اناطلسو ةطلس رطقلا مصاوع قوفت لازت الو تلاز ام يهو

 .«ديدجلا دقعلا» انخيرات ىف انلق امك ،اناكمو اماقم ىنامعلا رطقلا

 ةمألا حدتنمو ،ناوألا اذه يف نامع ةمصاعو ناطلسلا رقم نآلا يهف

 الو عفادم الب يبرعلا جيلخلاو ث ينامعلا رطقلا ةراجت ءانيمو ‘ناكم لك يف

 .هلك رطقلا ىلع ةجحلا يهو .عزانم

 لودلل ةيلاحلا عاضوالا بسح .© نيرفاسملا تازاوج جرخت اهنمو

 ةيدو تاقالع اهلو .ناطلسلا نذإب دالبلا عيمج ىلإ نامع نم ،ةيرصعلا

 .ناوألا تايضتقمو ،ةيويحلا نوؤشلا ىف ،ةيلاحلا لودلاب

 لك مغر ،نامُع يف رداصملاو دراوملا يهتنت اهيلإو ‘كلملا يسرك اهبو

 .نآلا نامع شرع يهف ،ناسنإ

 دروتستو ،اهريغو دنهلا ةراجت قاست اهيلإو .اهب طيحت لابج نيب عقتو

٥ ٥



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .ايناطيرب نم يلاحلا تقولا يف اهبلغأ لعلو ،لودلا ةيقب نم رخأ ءايشأ

 .ةيدابأ رديح نم .ةيدنهلا تايلاجلا اهمهأ ،طالخأ اهلهأ بلغأو
 نأ الول ،يحاونلا عيمج نم برعلل ةيلقألاو ،ةيناتسجولب شولبو ؤناينابو
 .ناوألا اذه لبق اودجو امبرو نآلا دوهي اهب دجوي الو .نوفرعت نم اهكولم

 داوقو طابضك .اهلك نامعب نآلا نودوجوم مهف زيلجنإلا ىراصنلا امأ

 .راوز وأ الحر اونوكي نأ الإ ،الف مهريغ امأو .طفنلا ةكارش لهأو ،شيجلل

 © نييناندعلاو نييناطحقلا ،مهيمسقب برعلا مهف نويلصألا نوينطولا امأ

 لظ تحت مهف .ةيدنهلا تايلاجلا نم مهانركذ نيذلا امأ .رومألا ةمزأ مهديبو

 .ةراجتلا الإ ءالؤهل ةفرح الو ؤ همحارم تحتو ،ناطلسلا

 نأل شةيلهاجلا دهع ذنم ةراجتلا لامعأ نع نوعفرتي برعلا ناكو

 ةراجتلا نأل كةراجتلاو قفتي ال كلذو ،مركلا بح ىلع ةعوبطم مهسوفن
 .اهلالغتسا مظعيو ،اهحابرأ عمجتتلل .رانيدلاو مهردلا ىلع صرحلا يعدتست

 اذهلف .ريثكلا اهكرتو ،ليلقلا اهفرتحاف .شم هللا لوسر اهيلع مهضح دقلو

 .هانعم الو مركلا نوفرعي ال مهنأل ،اهمامزب نيذخآ دونهلا ىرت

 راحص

 دهعلا يف . ةميظعلا ةمصاعلاو ،ةميدقلا ةدلبلاو ،ةديحولا ةروكلا يه

 .اهركذو اهئارطإ يف نوخرؤملاو نوفصاولا بنطأ دقو .مالسإللا لبق لوالا

 لهأ نم دحأ اهنأش ركني الو ©يبرعلا جيلخلا نع نوبتاكلا فرتعي اهنأشبو
 .ليجلا كلذ يف © نيخرؤملاو عالطالا
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 ةلودو شةينامُعلا دالبلا زكرمو .ميدقلا دهعلا يف قرشلا ةنازخ يهو

 .راظنألا تفتلت اهوحنو ©نيعألا اونرت اهيلإو .ىسرافلا ىبرعلا رحبلا

 كلذلو .دوفولاو كاذ ذإ ءامعزلا ىمهتنمو & بغارلاو بلاطلا عجرم ىهو

 ال يذلا ةعمجلا ربنم ،هللا همحر باطخلا نبا قورافلا ،يناثلا ةفيلخلا لعج

 هنأل . هط باطخلا نب رمع . ميعزلا دصلا كلذ دهع نم . اهب اظوفحم لازي

 اهيلع دهعتو ثةيمالسإللا راطقألا مصاوع يف ةعمجلا ربانم نيع يذلا وه

 تادرفم هب قيضت ام ،نامزلا نم الخ اميف نأشلا نم اهل ناكو

 هبلطيلف ديزملا دارأ نمو .اهيف ىسيرشلا ىسلدنألا ةملك انبسحو ،تادلجملا

 .اهوحنو ،ريثألا نباو ،©بهذلا جورمك لئاوألا بتك نم

 .عمست ام ىلع اناهرب ‘ ةديحولا ةملكلا هذهب اهيلإ ةراشإلا انبسحو

 هايملا ريثك ،لهس ءاضف يف ،نامُع نم ةيلامشلا ةهجلا يف عقت يهو

 اهبو .اهعاونأب تاعارزلاو سارغلل ةلباق يهو .رحبلا فيس ىلع ىتح ةبذعلا

 نوميللا اهبو .اغناملاب فورعملا ٠ عونتملا ٠ ةرثكب دوجوملا ‘ ليمجلا ابمالا

 .ةليمج اهلك اهلاوحأو ،كنسحلا ظيلغلا

 ترعت ذإ ،لفسألا ضيضحلا يف اهيقلي نأ داك ،اهب نامزلا رخأت نأ الإ
 رمأ هللو .نامع ناطلس شرع اهنع لوحت امل ،ةديمحلا تافصلا كلت نم نآلا

 .هغلاب وه
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 تاهلق

 هلهأب داب يذلا دهعلا يلف ،نامُعل اهريغ لبق ةيلهاجلا يف مصاوعلا ىلوأ

 .(قوف نم ةانثم ءاتف فلأف ،ءاهف ،ةنكاس مال اهدعب ©فاقب يهو) .تافو

 نم ةريزجلا هبش يف ،مهملا يناطلسلا زكرملاو ،يكلملا دهعملا يهو

 ميدق يف ،اهب ابصغ ةنيفس لك ذخأي يذلا لوزن تملع دقو .يقرشلا بناجلا

 ةراشإ كبسحو نامعل ىلوألا ةيلهاجلا يف ةفورعملا ةلودلا تناكف ،نامزلا

 دعب رثأو ،ىمسم الب مسا نآلا اهنكلو .ميظعلا اهناطلسب ههيونتو ثاهيلإ نآرقلا
 .رمألا هللو ،نيع

 تلازام مث ،©نامُع هلوزن دنع ،مهف نب كلام ةمصاع تاهلق تناك

 سرفلا ديب كاذ ذإ راحصو ،لخادلا يف هرصق جهنمو ،‘لحاسلا يف هشرع

 ونب اهبو ،مالسإلا ءاج ىتح ،كلذ دعب راحص ىلإ رطقلا ةساير تلقتنا مث
 هذه يف نآلا مث ىوزن ىلإ نامع شرع لقتنا هدعبو ؤ نامع كولم ىدنلجلا

 هعبط نم رهدلاو ‘لاحلا ماود لاحملا نمو .طقسم ىلإ ةريخألا دوهعلا

 .هتمكحب هربد نم ناحبس .ريغتلاو بلقتلا

 روص

 يناملا رطقلا تاهمأ نم

 شرع لعجت مل نإو نآلا ينامعلا رطقلا تاهمأ نم روص نأ ىفخي ال
 تلواطتو ،اهب اوشاع نيذلا برعلا نم اهرمعتسا نمب ناش اهل رم دقف {ةلود

 اهومسف .اهب مهدلب اهيف اوطتخاو ،ماشلا ىلإ اهنع اولقتنا ىتح نورقلا مهب

 .تاهلق نع يقرشلا بناجلا يف يهو .نامع يف مهروص مساب
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 اهنع ملكتن يتلا روص لامعأ نم ،دهعلا اذه يف تاهلق تحبصأ دقلو

 :ارابتعاو ًاراكذت ©لئاقلا لوق انتركاذ ىلع ددرتي انهو .نآلا

 دعستو لاجرلا ىقشت امك ىقشت اهتيأر عاقبلا ىلإ ترظن اذإو

 حلصتو ،عفادم ريغب نامع نم يقرشلا لحاسلا دالب رمعأ نآلا روصو

 ةيرظن هل نم ىلع ىفخت ال لاوحأل ،ةيقرشلا نامعل ًايناطلس ازكرم نوكت نأب
 .ينامعلا انرطق يف

 داور ىلإ كلذ لكنو { ماقملا لوطي دالبلا هذه نع ليصفتلا نعو

 نإ نامع خيرات ىلإو ،دابعلا رئاس نم ،تانئاكلا ىلع عالطالا يبحمو ،دالبلا

 .هللا ءاش

 .هميعزب لقتسم طهر ذخف لك يف ذاخفأ ةعبرأ مهو نويبينجلا اهلهأو

 5 ةيحانلا هذه نم مهف ،هب ناهتسي ال رطقلا اذه لهأل ةبسنلاب ىنغ مهدنعو

 .ةبرغ يف كئلوأو ‘لحاسلا قرش يف ءالؤهف ،يبظ وبأو يبد يف ساي ينبك

 مئازعو ممه يف ،هب علو مهلو ،ةيرحبلا رافسألا يف ةراهم روص لهألو

 .رحبلا لاوحأب ملع لهأ مهو ،ةرح

 يف ًاصوصخ ،لحاسلا ىلع ،ىنكسلا روص :نامسق هذه روصو
 .روص دالب اهل لاقيو ،ىلعآلا بناجلا يف ،©فيصملا روصو ءءاتشلا تاقوأ

 مهف ©لخنلا ىلع دالبلا نوقلطي مهنأل ،دراوملا ىلع ضباقلا زكرملا انهو

 زكرملا نأ عم ،اهلك نالعج يف فرعلا اذه كلذكو ‘روص لخن نونعي

 هديبو .هانعم لكب نامع ةيلخاد نم دراولا ىلع ضباق روص يف يموكحلا

 .ةمخضلا ةمخفلا دالبلا هذه مامز
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 يبد

 جيلخلا نانبل

 نآلا يهف .جيلخلا سورع وأ .جيلخلا نانبل : نويرصعلا اهيمسيو يبد

 دهعلا وهو ،ديدجلا دهعلا يف اهقوس تماق ،ةميخف ةدلبو ،ةميرك ةمصاع
 ،اهممأ ومنتو "اهقاوسأ طشنت لزت ملو ،طقسم لاغتربلا هيف ترمعتسا يذلا

 .رطقلا اذه يف اهركذ دتميو ،اهتورث ديزتو ،اهلهأ رثاكتيو

 نامع جهبأ نمو .ةينامعلا تارامإلا مصاوع نم يه لامجإلا ىلعو

 ماسبلا اهرغثو ،يبرغلا بناجلا يف نامع موقلح يهو كانارمع اهعسوأو
 اهل .لوخلاو ليخلاو ريخلا لهأ ،رماع نب ساي لآب ةرماع ةنيدم .يبرعلا

 ال طالخأو كدونهلاو مجعلاو برعلا نم ممأ اهبو ،ةنوآلا هذه يف اهتيمهأ

 .اهيف ومنت لازت

 .ةسالف وبأ لآ نم .موتكم نب رشح لآ يف اهتسائر ىلإ اهرمأ مهمو

 مهلصأ ةسالف وبأ لآ نإ :لوقي يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا تعمسو

 وبأ» نم مهنأ فورعملاو ‘كلذب لوقي دنتسم يأ ىلع يردأ الو .نويربع

 خيشلا هلوقي امل ىنعم الو ،مهنيب تناك ةيلهأ نتف دعب اهيلإ اولقتنا \!يبظ

 .يخيرأت عالطا ةرثك هل سيلو ©يربعلا

 8اهتجهب يف جيلخلا سورع اهنإ :اهنع انلق يتلا يبد نأ لوقلا ةصالخو

 ؤلؤللا اهب ناكو .مامألا ىلإ ريست يه اه ‘ءيضولا اهلامجو ،ةيهازلا اهللحو

 تماق اهمدقت نع قوسلا كلت ترخأت اذإ ىتح ،مئاق لمعو ،ةجئار قوس

 هتحصب اطشان ،هتوبك نم رثاعلا ضوهن يبدب ضهنت ،رخأ قاوسأ اهماقم
 .هتوهو
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 يلامشلا نامغ هجو

 ًابصنو ًاعفر ث ةياكحلا جهن ىلع يراجلا اذه اهمساو - يبظ وبأ نأ ملعا

 نامُع هجو يهف ©نامُع نم يبرغلا بناجلا يف عقت - برعأ ءاش نمو ،ًارجو

 نامع قرش نع دعبت ةفاسم ىلع .رينملا يبرعلا قفألا يف اهعلاطو ،يلامشلا

 اهتروص يف يهف ،هيلع ديزم ال امب اهريدقت اوررحو نويفارغجلا اهلوادت امك
 .ءامس يف لالهب هبشأ ةدلب

 .ةيبرعلا هتاحفص يف هلجسي خيراتلا لزي مل ركذو نأش اهل ربك دقو

 اهزعو .يلاحلا اهوج فصو ىلإ يعاد الو .ةرحلا هحاولأ ىلع هلتريو

 ] لوألا اهدئاز مايأ ٦ برعلا داصق اهيلإ جح ام لاط دقو . ىلاملا اهناطلسو

 .كمسلا قاوسأ ال اهب ؤلؤللا قاوأو

 نم ،حالف وب لآ رصنع يف هيلإ راشملا {ةفيلخ نب دياز لآ ىلإ اهتسائرو
 خيراتلا هب هون امك روكذملا دياز وه اهب ناك ريمأ ربكأو .ةعصعص رماع

 .سيق نب نازع مامإلا مايأ ،ءارهزلا تاحفصلا ىلع همراكم مسرو

 .اهتنانكو ةيحالفلا ةسائرلا يسرك يهو ،ةديمح فراعم يبظ يبالو

 .حلاصتملا لحاسلا يف ةيمهأ تاذ

 هسأر جرخأ اذإ هرد هللو .اماقم اهل عفريو . الامج اهديزي نآلا لورتبلاو

 ىلإ لكلا تفاهت هدي دم اذإو ،ةمغار ناقذألا ىلع ةيلودلا هابجلا هل تدجس

 .همالك يف عاطملا هنأ ملعي نسلا كحاض ‘رغثلا مساب وهو .اهليبقت
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 رظطق

 ةرحلا ةمصاعلا

 يه ثيح .اثيدحو ًاميدق هب رختفي امم ينامعلا رطقلا يف رطق نأ ملعا

 ريغ ‘فرشلا ءامس قشي لازام يبرعلا رهازلا اهمجنو ‘برغلا يف نامع ردب

 خيراتلا يف ددرتي اهمسا لازام ،نارمعلا ةيلهاج يهو .ءاوهألا مويغب روتسم

 ] دجملا ىرغط هيلع ةريزجلا نم يبرعلا ملاعلا يف اهمسر حرب امو ٦ امرتحم

 .دماحملا ناونعو

 هفرعي ام ىلإ نآلا لاحلا اهب ىضفأ ىتح ©نآلا هيلع يه ام نود تناك

 © يعيبطلا عضولاب يبرغلا بناجلا يف ينامعلا رطقلا ةياهن يهو .دحأ لك

 .انلق ام ىلع دهاش كلذ ىلع ءامدقلا نيخرؤملا قافتاو

 نيب مهب اهسأر تعفر دقو ،©يلاحلا تقولا يف يناث لآ ىلإ اهتسائرو

 باسنأ ىلع مالكلا دنع ركذ مهيف انلو .ميمت نم موق يناث لآو شةيبرعلا دالبلا

 .نيينامعلا برعلا

 يف مالقألا دقعتت ال يذلا ،هللا دبع نب يلع خيشلا يلاحلا اهريمأو

 .ةديدع اذه هدلب ىف دماحم نم هل امل ،هركذ دنع اهدادم دمجي الو ،هئارطإ

 ترمعتسا دقو .ناش ربكأ دهعلا اذه يف اهلو ،نانبلاب راشي نآلا اهيلإو

 .دجمألا اهديس هحورص ماقأو ،دوسألا بهذلا هءانب معد .ارهاب انارمع
 ملو هرأ ملو “تاملكلا هذه هنع بتكأ يذلا ،هللا دبع نب يلع ،ميركلا مامهلا

 نم هتيانع تاروشنمو هتمه ينلصو ام الإ هلضف نم مدقتي ملو - هضرأ رأ

 ىلإو ،هئارطإ ىلإ ىنوعدي دماحملا نم هنع هؤرقأ ام نكلو .ةنيمثلا بتكلا
 هلوق ةيوامسلا بتكلا ضعب ىف ءاج دقو ©لعافلا فرعي هلاعفأبو .هيلع ءانثلا
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 دماحم نم ريمألا اذه تفرع دقلو ،امهنوفرعت مهرامث نم» :لجو زع
 يف هادبأ امو ٠ هتمأو هدالب قوقحب مايقلا ىف ةيلاع مراكم هنع تأرقو ٠ هلاعفأ

 .ةيهقف ةحارصو .ةينيد ةهابنو . ةيملع ةفاقثب تافتلالا

 نم رايخألا ةنيزب نيزتيو لاجرلا نم ةلمكلا ىلحب ميعزلا اذه ىلحتي

 نيدلا يف هقفلاو ،ناكرألا تباث فرش ءيش لك لبق ،نيدلاو برعلا ءامعز

 .ناسنإلا ىنب نم ذاذفألا ةرقابعلا لامج

 نب ىلع ةيانع نإف ،هيلإ بلج هيف جار ام قوس ريمألا نإ لاح لك ىلعو
 ةميرك سفن ىلع انلدي ‘ اهعضاوم نيابتو ٠ اهعاضوأ فالتخا ىلع © هللا دبع

 نع دعابتتو ،بدألاو ملعلا لامجإلا ىلع بحت © هللا دبع نب يلع يف

 .ةلضافلا لامعألاو .ةلماكلا ىضارملا ىلع دنتستو ©لياذرلا

 لبإلا دابكأ اهيلإ برضت دياصقب هتحدمل ،ارمألا حدمي نمم تنك ولو

 وهو & ءاشي نم لذيو ٠ ءاشي نم زعي هللاو .مهحدمب ةليفك ماركلا لاعفأ نكلو

 .ريدق ءيش لك ىلع

 مامهلا هدلو ثةبوبحملا هتريسو كةبيطلا هتريتو ىلع نآلا هفلخ دقو

 .ملظ امف هابأ هباشي نمو :ليق ًاميدق بير الو ديجملا

 ملعلا لهأ ىلإ تافلؤملا قوست تلاز ال ،ةمهم بتاكم رطق يفف
 وعدتو ،ريخلا بحت ةميرك سفن ىلع لدي كلذ نإ لاح لك ىلعو ‘بدألاو

 .حلاصلا ملسملا قالخأ اذكهو .هنم رفنتو ‘ رشلا نم دعابتتو .هيلإ

 هلل دمحلاو كلذب رومأملل ىبوطف ،ريخلا بحل ريمألا هللا قفو اذإو
 ‘كلذك رشلا لهأو ءهيلإ ةاعد نولازي ال ريخلا لهأو ،نداعم سانلا نإف

 .هللا ىلإ ريسلاو ى ملسملا زاتمي كلذبو
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 ، ةيلخادلا مصاوعلا ركذن نأ بجو .ةيلحاسلا مصاوعلا انركذ امدعب

 بلقلا حلص اذإو ،ةايحلا هب موقت يذلا وهو دسجلا ناطلس وه بلقلا نأل

 .هلك دسجلا حلص

 قحلن مث ،ًالوأ اهركذن نحن اهف ،ىوزن ةيلخادلا نامع يف زكارملا زعأو

 .نامُحب نأش هل امم ،اهدعب ام ركذ اهب

 ىوزن

 نامغغ بلق

 ةكلمم تخت يه ذإ ،ىوزن لخادلا يف ةينامعلا زكارملا مظعأ نأ ملعا

 .نامزلا ميدق نم اهتمامإ يسركو ،نامُع

 8 ةيناملا ةماعزلا زكرم ىلع ةيبنجألا تاراغلا تدتشا امل هنأ كلذو

 ةماعزلا شرع ىقبو ةازغلا ىلاوتب تاوزغلا تلاوتو ،ةنطلس وأ تناك ةمامإ

 رقمو ،مهتكلمم شرع نوينامعلا اهلعج ،قلق يف امئاد اددهم راحص يف

 دئاصقلا اهيف تدنشأ كاذ ذإو .مهتامهم حدتنمو ،مهتمامإ نمأمو ،مهناطلس

 .ةيرثنلا بطخلاو ، ةيرعشلا
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 لزي مل ركذ اهل ماق ىتح . ءيش لك اهيلا بلجيو مدقتت ترمتساو

 نم اهيلإ زكرملا لقن مايأ 5 رباكألا اهتايركذ مَسَرو ،عماسملا ىلع هولتي خيراتلا

 هعزعزت لاطو .ثةيرحبو ةيرب - انلق امك - هيلع تاراغلا ىلاوتب راحص

 .ًاعورُم الإ ثبلي ملو ،ءادعألا فصاوعب

 نامع بلق ىف ىه دإ © ءادعألا تاراغ نم ةنومأم ىوزن تناكو

 ©نامُعل يزاغلا لزن اذإف .اهوحنو تارايس الو تارايط ال لاحلاو ،ةيلخادلا

 روغثلا تدسو . اهديدعو اهدعب نامع هيلع تماق . ىوزن ىلإ هربخ عفتراو

 نم عنقيف ،هددع لقو 6،هدنج فعضو 3هدح لف ىتح هتدراطو 6كههجو ىف

 .هنمأم يف تباث ةمامإلا شرع يقبيو ،بايإلاب ةمينغلا
 اهوقبأو ،اهتمئأ مايأ ىوزن يف ةعمجلا ةالصب اورمأ ساسألا اذه ىلعو

 دقو .ايلك اهنم اهليوحت اوري مل ،ينابملا ةمئاق مئاعدلا ةتباث راحص يف

 .نآلا ىلإ دهعلا كلذ نم راحصب يهف ،اهيف باطخلا نب رمع اهعضو

 يه لابج نيب ‘بونجلا نم رضخألا لبجلا حفس يف ىوزن عقتو
 راهنأ تاذ ث3ةهج لك نم لابجلاب ةظتكم ريغ . حلاص ءاضف يف }كاهروس

 .بسانم وج ىف . ةقساب لخنو . نيتاسبو

 رايخألا نيحلاصلا ىوأمو .ةمئألا ةريادو ،ءاملعلا ةريضح تناكف

 .ناركن ريغب ءايفصألا لضافألا طحمو .ءاملعلا عمتجمو ، رارحألا ءالضفلاو

 اهفياحص يف توطو ٠ اريفغ امج نيملسملا ءاملع نم توح امو اهتبرتل ايو

 .دقان قدصأو © دهاش ربكأ لاحلاو .ريفو اددع ءايقتألا نم

 ١يربعو . يئانهو . يماير نم ثللئابق ديدجلا يف اهتسائر عزانت دقو

 .ركذت نأ نم رهشأو 6،فرعت نأ نم فرعأ يهو .مهئافلحو
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 توقاي اهركذو .اهلاوحأ تروطت مث ،يلهاجلا نارمعلا نم اهلصأو

 نبا اهآرو .ري ملو عمس هنإف ©" دعب نع كذ هنكل . خيراتلا ءاملع نم هريغو

 .ىأر ام ركذف ،ةملظملا اهمايأ ىف ةطوطب

 ةمئألا راونأ ىرت امنيبف 8©نيربتعملل ةربع هلهأب رهدلا بلقت يفو

 ء 4 .
 همالعاو {} ةروشنم عرشلا ملاعمو ٨١ ىوزنب رايخالا ةبكبكو © املعلا يدهو

 لدعب رهدلا اهيمري ذإ هل ليثم ال يذلا اهدجمو اهفرشو اهزع يف ٠ ةعوفرم

 اهموسي نم اهيلع طلستيو }هقحمتو هقحستف }هلك كلذ ىلع يتأت ةيمرب كلذ

 يتلا ناهبن ينب مايأك ءامد نويعلا هب ليست ام هتسرطغ نم اهيمريو ،©فسخلا

 .ملظلاو روجلا لهأ نم ،مهلاثمأو يماوللا رعاشلا اهركذ

 يربجلاك ٠ مهوذح اذح نمو - ةبراعيلا مايأ رخاوأ اهباصأ ام كيهانو

 بولقلا هنم شهدنتو ،بابلألا هل لهذت ام ىوزن ىلع عقو هنإف ،همايأ يف

 ارهج رهدلا يداوع هب حوبت رس عيدب ءاضقلا يط يفو

 ةمامإلا دعب هنإف رهدزم ركف يذ لكل ةيآو ،ربتعملل ةربع كلذ يفو

 هرهاقلا رطخلا لزن ،رهابلا نمألا دعبو ،ةحدافلا اياضقلا تلح ،ةحلاصلا

 مكف ،بير الو هلك رمألا هلل .فدهلا طوقس عقو ؤ‘فرشلاو زعلا دعبو

 ناكرأ يف مانصألا تعضو مكو ] ميطحلاو مزمز نيب نييبنلا ررس تعطق

 .اذكهو .نيلسرملا ىوأمو © نينمؤملا ةلبق ةفيرشلا ةبعكلا
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 ىلهب

 لخادلا يف ةيناثلا ةمصاعلا

 فلأ اهدعب ٥ ماللا حتفو © ءاهلا نوكسو ©كاهحتفو ءابلا مضب يه)

 هل ،مهم زكرم ©ليامشلا نسح يف اهقرعأو ؤلخادلا دالب مهأ نم .(رصق

 .يلاخلا نامزلا يف فرشو لضف

 اهولزن رابحأب كلم ةروكو ،ملع ةنيدم اهنإ - انلق امك - ىلهبو
 ،مهاركذب رختفي خيراتلا لاز ام ،اهلظ يف اوعتر لضافأو ءاهب اوأشن رايخأو

 .مهفرش نع فرعي دجملا حرب امو

 ةضور يهو .اهتافص لماكو . اهلاوحأ بلاغ يف ،ىوزن تخأ يه ةقيقحلاو

 .اهفرش لالج اههجو ىلع ىلجتي انسح ةريضحو “ارهز ةنيدمو 0 ءانغ

 توح دقلو .اهنم ةدحاو ةلحرم ىلع ؛ىوزن نم ةيبرغلا ةهجلا يف عقتو

 مهب رختفي نم ثناميإلاو نيدلا مالعأو © ىوقتلاو لضفلا لهأ نم ىلهب

 ةمئألاك . ةطيشن مهيلع ءانثلاب مالقألا ليستو ] رصعلا مهركذب برطيو ٠ رهدلا

 .طقف مهيلإ ريشن نأ الإ انعسي ال © دجامألا ةداقلاو ،ذباهجلا
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 قاتسرل ١

 قاتسرلا ام كاردأ امو

 ،فلأف ،ةيقوف ةانثم اهدعب ،ةنكاس ةلمهم نيسو ،ةلمهملا ءارلا مضب)

 .(فاقف

 ارسق دوعسملا يوتسي هيلع كلم شرع الإ قاتسرلا امو

 نيح اهيلع ىضم .ناركن ريغب ،اهبارتأ يف ةذفلاو ،اهباب يف ةديحولا يه
 ةرامإ .اهتماعزو ،اهشيجو ءاهتمامإب ةلقتسم ةلود اهدحو يهو رهدلا نم
 ،اهقوقحب موقت شةفورعم ءايشأب ةزاتمم .ةينامعلا ةيروهمجلا نع ةزاحنم

 .رمألاو يهنلا يف كرتشتو رطقلا كولم سفانتو ،اهشويجب مدقتو

 هيلإ راشي نم مالعألا نم اهبو .اذه انماقم هب موقي ال ام ركذلا نم اهلو
 6 لياطلا ركذلاو مخضلا خيراتلا نيينامعلا دنع اهلو .ركذلاب درفيو ،نانبلاب

 رمثلا لوصحمو ،عرازملاو ،نيتاسبلاو ،قئادحلا نم اهبو .مايألا رباغ يف

 © تاكربلاو ‘تاريخلا ةريثك .ةينامعلا دالبلا لصاح ىلإ ةبسنلاب مهم ءيش

 .تالغتسملاو

 ىهتنم ىلإ ،قرشلا يف لخن ةزوح ىهتنم نم ،عساو ميلقإ ىلع رطيست
 نوكيو ،ةافسملاو اًَمَج ىلإ رخآلا بناجلا يفو ‘برغلا يف رفاغ ينب ةيدوأ
 .اهتراشإ نهر ًاضيأ نيقوحلا نصحو ،اهناطلس تحت طيحازملا زكرم

 ءامعز اهيف ةسائرلا عزانتيو { عقصلا اذه يف دقعلا ةطساو يهو

 ةمخضلا اهتعلق هديب نم ىلإ اهرمأ مهأ نأ كلانه ام ةصالخو .نوديدع

 اهعفنتو اهرضت ،ةماه لئابق اهب طيحتو .عقصلا كلذ مامز ىلوتي وهف ةيماسلا
 .اهئاخرو اهدئادش يف
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 مهرخآو ،سيق نب نازع لآ نم ةداسلا ىلإ اهتسائر تهتنا اهمايأ رخآو

 هجرخأ ناك ،طقسمب نآلا ةيلخادلا نوؤشلا رظان ،ميهاربإ نب دمحأ ديسلا

 .يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا اهنم

 .هماقم يف اهتعلق ىلع مالك يتأيسو .ىراجي ال نأش قاتسرللو

 هنيب تعقو يتلا برحلا يف ،روميت نب ديعس ناطلسلا نآلا اهالوت دقو

 هوخأ اهب يلاولا ناكو ،يئانهلا يلع نب بلاغ ةمامإ ءامعز نيينامعلا نيبو

 .اهيلع ةموعزملا هترامإ اهيلإ دعت ملو ،بقرتي ًافئاخ اهنم جرخف ،بلاط
 .لبهلا ئطخملا مألو ‘بلغ نمل كلملاو

 تأشن اهلعلو ‘برعلا لبق لوآلا نارمعلا نم ،ةماه ةنيدم قاتسرلاو

 بسحأ اميف سرفلا لبق ًاضيأ

 دعستو لاجرلا ىقشت امك ىقست اهتيأر عاقبلا ىلإ ترظن اذإو

 .هعم ةمألا ومنتو ،دابعلا هب دعستو ثدالبلا هب نادزت لدعلاو

 كلذ فالخب روجلاو

 بيطتستو مانألا ايحت اهب ةايح ايندلا يف لدعلاك لهو

 ىف ولو .ةاجنلا هيف نإف 5.ةكلهلا هيف مكاحلا يأر نإ لاح لك ىلعو

 .ةيرشبلا ةسايسلا اهيراجت ال ةيوامس ةسايس هنإف ‘لاوحألا قيضأ

 نع دعبتو .يلامشلا بناجلا نم رضخألا لبجلا حفس ىلع عقتو

 .ةدحاو ةلحرم ةفاسمب لحاسلا

 لآو لياو نم امهالكو ؤ‘فوع لآو ،صارح لآ فةماهلا اهلئابق نم
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 لئابقلا يه هذه .نارهز نب ةربع لآو ،بلاغ نب يؤل نب ةماس نم رفاغ
 اهلئابقو .يوق لاصتا اهب مهلف ‘دعس لآ ىسنن نلو .قاتسرلل ةعباتلا ةمهملا

 .ةريثك ىرخألا

 لازامو .ةريخألا ةنمزألا يف ،ةيقاتسرلا ةلاحلا يف ةيصوصخ حلاص لآلو

 رظنلاب اصوصخو .اهيلع راغي اهئامعز دحأك حلاص نب ىسيع ريمألا انخيش
 هيلع لاق امك ."ةثوروم ةوادعلاو ،“ثوروم دولاو .ةينازعلا تايصخشلا ىلإ

 .مالسلاو ةالصلا

 لئامس

 ةيلخادلا نامغ موقلح

 .هدقع ةطساوو ،رطقلا اذه لهأ عامجإب ،ةيلخادلا نامع موقلح يه

 .ةئيهلا ةليمجلا رظنملا ةنسحلا . ضايرلا ةجهبلا ، لظلا ةفراولا ءاحيفلا يه

 3 رباكأ ءارمأو ،لهابع ءامعزو ،لضافأ ءاملعب رهدلا هلجس نأش اهل

 .مهدجمو مهفرش ولتت مايألا تلاز ام رايخأو ،مهلضف رهدلا سني مل نايعأو

 ،ةديرفلا اهتحودو ثةديحولا اهتنج ةينامعلا دالبلا ىلإ ةبسنلاب يه

 اههايمو شةفراو اهراجشأو .ةيناد اهرامثأو ،ةيراج اهراهنأ .رقوملا اهجاتو
 .ةقروم ءانغ اهضايرو .ةقفدتم

 .اعينم اروس اهب طيحت كاهب ةظتكم لابج نيب عقتو .ةمهم لئابق اهبو
 . اهنيرع دوسأ اهامح ىمحت
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 ينب طهر نم ،ليلخلا لآ دهعلا اذه يف اهنم ًابناج ىلوتي اهتسائرو

 نب نافلخ نب ديعس ينابرلا ةمالعلا مامإلا يرارذ مهو نيمدقألا صورخ

 ٦ ًالبنو الضفو ٦ المعو ًاملع .نامع يف تيب فرشأ نم .حلاص نب دمحأ

 .ًادجمو ىقتو

 الو ،مهماقم ركني ال ،نايبذ لآ نم موق رخآلا مسقلا رهظ يطتميو

 نم موق ديدج نم اهتسائر يف مهكراشيو .مهامح حابتسي الو . مهليزن ماضي

 هركني ال ام اهتمزأ نم اوكلمتو ثاهب مهيديأ اودمو اهولزن “بيسملا لآ

 .مئاعدلا ةتباث ،ىنعملا ةحيحص اهب مهتسائرو ،نيرهاق اهعوبر يف اوعبرو

 .سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو

 نم ملسأ نم لوأ نإف ،مالسإلا قبسب نامع ىلع لضف لئامسلو

 .ةنيدملاب ةلي يبنلا ىلإ راس هنإف ،يئاطلا يدعسلا ةبوضغ نب نزام ،نامُع

 نامع لهأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا وعدي نأ لبق همالسإ نسحو ملسأو

 لهأل ةي هللا لوسر نزام ىعدتساو .صاعلا نب ورمع اهيلإ ثعبيو ،مالسإلل
 ملعلا لهأ نيب ةيضقلاو .اصوصخو ًامومع مهل هللا وعدي نأ هلأسو ،نامُع

 .ةيفاخ ريغ خيراتلاو ريسلاو

 راشي اهيلإو ‘ليج لك يف برعلا حصفأ نم ءابدأ لئامسب لازي الو
 ملعأو ثءاملعلا رعشأ ،رظنلا نبا مامإلا لثمب كبسحو ©كلذ يف نانبلاب

 هنباو ،نافلخ نب ديعس ،ليبنلا يليلخلا ،ليلجلا ةمالعلا خيشلاو ،ءارعشلا

 نم رعشأ ،يلع نب هللا دبع خيشلا هديفح مويلا اذهو ،هللا دبع سيئرلا خيشلا

 نم اهيفو ."لئامس ءارعش ركذ يف لئامخلا رهز» انباتك اهءارعش عمج دقو .اهب

 .نورخآ بدألا لهأ
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 ‘ راهدزالا قنورو فرشلاو لامجلاو نسحلا تافصل ةعماج ةدلب يهو

 . اهلهأ هفرعي اهب ارثأ داي هللا لوسر ةوعدل نإو .ىنعمو اسح

 اهل ،اهل روسك اهتاهج عيمج نم لابج اهب طيحت ،نارمعلا ةيلهاج يهف
 ليسم اهطسو يف اهقشيو .اهنم بلقلاب اهنصح عقيو .اهلوخدل طقف ناباب
 يف انلو .اذهب نامسق يهو الخ اميف اهب تانفاصلا ناديم وهو اهيداو

 :اهعلطم ةديصق بابشلا مايأ اهعوبر

 لبالبو ةعول يف هل تبف لئامس ىلعأ حال قرب كجاهأ

 لوادجلا كلتب يرجي ذإ ءاملا مأ { ًاحداص كيألا ىلع ىنغ ذإ قرولا مأ

 لماكتملا اهنسح نم مأ رادلا مأ هب ةمساب راجشألاو ضورلا مأ

 .لئامس ةقيقح نع ريبعتلاب ةليفك يهو

 ناشلا دمس

 نامغ ةيقرش يف

 نامع نم يقرشلا بناجلا يف عوفرملا ملعلا اهنإف ؤاهب كيهانو

 نامع ةيقرشب قيرعلا يسركلاو ،ناكملا كلذ يف هيلإ روظنملا زكرملاو

 ينب كولم مايأ كلذب كبسحو ،نابكرلا اهب تراس ثيداحأ خيراتلا هنع ثدح
 .ناهبن

 ةطحمو ٠ مهتكلمم شورع نم عيفر سشرعو ئ مهدعاوق نم ةدعاق اهنإف
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 لك لازت الو - يهو .مهتماعز لقاعم نم عينم لقعمو ٠ مهلاحر طاحم نم

 نإف ،نامزآلا ضعب يف لاحلا تفعض نإو 0نامُعب قرشلا بكوك - روصعلا

 .عقاولا هب دهشي رهدلا بلقتو ،لود مايألا

 ىلإ نالعج ىتح ةيقرشلا ىحاونلا ىلع ةدايسلا ناشلا دمسل ناكو

 .لوقن ام فرعي خيراتلا ئرقتسي نمو نامزلا نم الخ اميف روص

 فئاظو نم ىه رابخأ ىف . ةينامعلا ريسلا ضعب يف كلذ ركذ ٥،&بسحأ

 لعج هنإف 1 كلذ طسب ىف ةنس ناونعلل سيلو .ةعتمملا هثحابم نمو 3 خيراتلا

 بابسأل ،طقف اهنم مهملا ىلع صنيو ©ديعب نم ثداوحلا ىلإ ريشي ناونع
 .كلذ يعدتست

 لآل ميدق نم اهتسائرو .ةينامعلا ليابقلا نم طالخأ ناشلا دمس يفو

 .اهب نوقيرعلا مهو ،مهف نب كلام نب فوع نب مضهج

 اهبو ،مهريغ لبق اهيف ديلا ووذ مهو ©،سبح لآ نآلا اهلئابق نمو

 لئابقو ،ديعسوب لآ نم ،مهريغو ‘ثرحو ‘لواعمو ،دوروو ؛ةنواكز
 .ىرخأ

 يهف روصو نالعج ىلإ الخ اميف ةيقرشلا ىلع اهترطيس تناك اذإو

 كلذل اهلعلف بير الو ،ىركذ لكب ةقيلخ ثءارطإلاب ةقيقح 8ةمهم ةيالو
 .ناشلا دمس :تيمس
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 تاينقم

 6 فاقلا رسكو ؤ،اهرسكو ميملا مضب) اهمسا طباضو - تاينقم نأ ملعا

 نم يه - (ةيقوف ةانثمف ،فلأف ،ةحوتفم ةيتحت ةانثم اهدعب نونلا نوكسو

 نم ،يلخادلا نامع نم يبرغلا بناجلا يف عقت .ةيناهبنلا ةكلمملا سارغ

 .تاخانملا بيطأو ،دالبلا قرعأ

 نسحم نب حالف سرغ اهبو ء،ةنهابنلا ءامعز رضاوح ىدحإ تناك
 .ابنألاب نآلا ةفورعملا يهو ©نامُع يف تسرغ ام لوأ اغناملا ةرجش يناهبنلا

 هيف نمأي يذلا مرحلا روكذملا اهلعج دقو .ءاه ةزمهلا بلقي مهضعبو

 .نيكملا اهرصقو نيصحلا اهدوشأب هشيع بيطيو شهنيع هيف رقت يذلا عبترملاو

 ؤبولقلا اهقشعت ،ةجهبو سارغو راهنأ تاذ ،©عينم عقوم يف يهو

 ةناصحو ،جهبملا اهرظنمو ،“جسجسلا اهئاوهو اهفيرل ،سوفنلا اهيلإ ليمتو

 © لئاو طاهرأ نم طهر ،©نابلك ينب نم موقب ىمحلا عينم لازي ال يذلا اهنصح

 ديب اهمامزب اوذخأو ،ذجاونلاب اهيلع اوضعف ،ديعب ريغ دهع نم اهيلع اولوتسا
 .هكلم يف كلاملا فرصت اهيف نوفرصتي مهيديأ يف لازت الف ‘اديدح نم

 ةيشالتم ،©ساسألا ةرثعبتم كةيبرغلا نامع ىلع دهع ىضم دقلو
 نم هديب ام لك يعديو .ىضوفلا اهيف دوستو سوؤرلا اهب بعالتت ،رومألا
 نوكي ىتمف .كلذك قطانملا ضعبو .نآلا ىلإ عونلا اذه نم يهو .هيبأ ثرإ

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ .... ؟اذه اهلاحو ركذي نأش نامع ةموكحل

 لاحلاو ةوقلا تنهوو ،رمألا رغص اذإ مرج الف كلاملا اهعاضأ ةكلمم

 .ةرخأتم ةزوح يف ةرثدتم نادلبو ،ةرثعبتم كلامم ،اذه
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 اذهو ©كلامملا ةميكش تناهو ©“كلاملا ةوق تفعض كلملا مسقت اذإو

 يف تقرفت ،اهكلاممو نامع نوصح هذهف .هبانطأ نامع يف برض دق رمأ

 ىلإ يبظ وبأ نم أزجتي ال اءزج نامع تناكو ،نامُع لئابق نم ءاسؤرلا يديأ

 ةسايس ©هريغو حلاصتملا لحاسلا اهيف رهظ ىتح .ًايلخادو ًايلحاس ،نالعج

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ .كلامملا اهب ىشالتت ىتح كلذ تضتقا

 يربع

 ءايف . ةلمهم ءار اهدعب . ةدحوملا نوكسو 3 ةلمهملا نيعلا رسكب يه)

 .(ةنكاس

 دالب لمجأ نم .عينملا اهامحو ،اهكلم ةدعاقو ،ةرهاظلا دالب يسرك

 اهرضنأو ٠ ءاوه اهقلطأو ٠ ًاخانم اهحسفأو 3 ًاماقم اهعسوأو ٠ اهرخفأو ةرهاظلا

 .ًاضاير

 ©ةرصابلا اهنيع يه رسلا دالبو ،قفألا كلذ لئابق نم ريثك عضخي اهلو
 .ءانغلا اهتضورو . ءانسحلا اهترئادو .ةرهاظلا ةمصاع يه .ةيلاعلا اهتماهو

 .هعاونأ فلتخم ىلع سارغلل ةلباق .يحص قفأو © ةحلاص ةيرت يف ةعقاو

 يف رسلا زكارم مهأو ،ةيموكحلا تايالولا ىدحإ ،ناوألا اذه يف يه

 .ةرامع

 ليبسلا دهمي يذلا بابلاو لخادلا نامع ىلع لطت يتلا ةذفانلا يه

 حابصملاو ،يسيئرلا فرشلا يف ةديحو .ةيبرغلا ةهجلا نم نامع ىلإ لصاولل
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 .ةيبوقعي ةماعزو .ةيبرع ةطيح يف ءاوجألا كلتب نامع ديار هب لخدي يذلا

 ،عوردلاك ،ودبلا لئابق صخألابو ،لئابقلا ىتش عم اهراصنأ اهعم كرتشي
 .يربع ةسائر راصنأ نم مهريغو ،نابلك ينبو ‘بتق ينبو سيمخ لآو

 دشار نب هللا دبع لآ ىلإ يهف ةريخألا تاقوألا هذه يف ةماعزلا امأ

 .ىعست مهحلاص يفو ،موقت مهمسا ىلعو ©يبوقعيلا

 فالخب ،©ىنعمو ًامسا ،ةيديعسلا ةيناطلسلا ةرطيسلا تحت نآلا ىهو
 . .نينيعلا

 امك ةسايس نامز لكلو . جراعم تاسائرلل امك . جهانم تاسايسللو

 نب دمحم نب ديعس نب يلع ىلإ امه زيردلاو نينيعلاف .ةساير تقو لكل

 .طقسم ناطلسل عضاخ وهو . نآلا ىتح يرفاغلا ناميلس

 يميربلا وأ ماوت

 ،ةيقوفلا ةانثملا حتفب) ،ماوت ىعدت تناك يتلا يه يميربلا نأ ملعا

 ،ةدحوملا ءابلا مضب) يميربلاو .(ميمف ©فلأ اهدعب 8،ةحوتفم واو اهدعب

 . (ًاضيأ ءايف .ةروسكم ميمف © ةنكاس ةيتحت ةانثم اهدعب .ةلمهملا ءارلا حتفو

 ٠ ام ءيش اهترشابم نع هلقرعي ال قلطم ءاوه عم ٠ عفترم ءاضف يف عقتو

 حاتفم .قانعألا عفترتو راظنألا لوطت اهيلإ .ةفوشكم ةئداه ةلهس ضرأ يف

 .يبرعلا ديشملا اهرصق حابصمو ،يبرغلا بناجلا نم نامُع لفق

 سامحلا يف ةذفلا اهلئابقو ] وجلا ضرأ ءاحنأ يف طلسملا ناطلسلا اهلو

 .ةيونعملا ةداملا روفوو . ةجهللا ةحارصو
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 دهع وأ 5،ىدنلجلا ينب مايأ ةرجهلا نم يناثلا نرقلا يف اهب كيهانو

 نوينادنلجلا اهلعج دقف .انأشو ةمظع نامع ةمئأ لجأ ،رفيج نب انهملا مامإلا

 ىتح ،نامُع ىلع ءاليتسالا اهب اومارو ،مهتماعز شرعو 0مهتكلمم يسرك

 .هقزمو مامإلا كلذ احم

 ىلع ةوقلاو لوحلا اهلو ،كانه نم نامع ىلع ةلوصلا زمر يه ةقيقحلاو

 ثحبلا قوقح نم يه بابسأل ،راطخألا ىلاوتت اهنمو ؤاهلك وجلا ضرأ
 يذلا ناوألا اذه ىلإ ،نامّعب برعلا لوزن ذنم خيراتلا اهركذ مكو .يخيراتلا

 .ةيسيئرلا ةيوقلا لودلا هيلع كلاهتت يذلا دوسألا بهذلا رصع ،هيف نحن

 تبانم نم اونوكي نأ ريثك دويو .ركذلا ديمح رصعلا اذه يف يميربللو

 بئاجعلا لقعلل يدبي رهدلاو ،اهتبرت

 ممألا يف لقعلا نيعب نيرظانلل ربتعم رهدلا اذه بلقت يفو

 دوهع نم عزعزتي مل ‘يسيئر عقوم نامع نم يميربلا عقوم نأ ملعاو
 اجهنم يبرغلا بناجلا ىلإ لجاعلا يف اهلهأ جهن دقلو .ةليوط ةنمزأو {}©كةديدع

 شرع اهنم دعابت امل . اهتمئأو نامع كولم نم رارفلا الإ هل لصأ ال . ىعدم

 .ةيدادبتسالا ةريخألا دوهعلا ىف دوعسلا لآب ًاقلعت تدبأ ،ىوزن ىلإ ةمامإلا
 ةياعرو .اهل ءاقبتسا ةريخألا ةنوآلا يف نوينامعلا كولملاو ةمئألا اهكرتو

 اهدعابت راظنألا كلت ترثأ ىتح 6اهتشح اهتشحول ًانيكستو ٠ اهتعورل ًاعفدو ٠ اهتمأل

 .منغلا نم ةيصاقلا لكأي بئذلاو . اهتمئأو نامع نيطالس نع

 مل نيذلا ،نيعطنتملا يديأب ًاعاضم ليوط نمز نامع كلم ىلع رم دقلو
 ال اغراف ءاعدا ةماعزلا نوعدي ،ءافكأب ناطلسلل الو ،لهأب كلملل اونوكي
 اهيف بعالت يتلا مايألا نوضغ يف لاحلا ىفخي الو .هب دهاش الو ،هل رربم
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 ةيئانهلا نتفلا ىلإ ؤ©ةيطمرقلا تاوزغلا مايأك ،مهئاوهأب نوعطنتملا ءاغوغلا
 .لاوحأ نم كلذ ىلإ امو ،اهيريدمو اهقلطمل .ةيربجلا لاوحألا ىلإ ،ةيرفاغلا

 ام فورظلا كلت يف ناكو ،‘ناشيطع نباب تءاج ىتلا ةنوآلا هذه يفو

 لهأ ةثودحأو رمسلا ثيدح تحبصأو ،ىميربلا ىلإ راظنألا تدتماف ناك

 مورت بينأ نيب تحبصأ ،نيعماطلا ةسيرف يه اذإو .لحام اهب لحو ثركفلا

 تلقرعت ،ةيوق اياون اهيلإ زيزعلا دبع كلمللو .اهمضق لواحت قادشأو ،اهشهن
 .هردقو هللا ءاضقب

 .اهب قحأ وه ةقيقحلاو ©تافتلا اهيلإ روميت نب ديعس ناطلسللو
 .رانلا بهل حناوجلا يف دقويو ،اهيف راتسلا ءارو نم فشي دوسألا بهذلاو

 .بيهتم ريغ نانجو ،ةدقعتم ريغ ناسلب يدانت ةيلودلا عماطملاو

 لب ًاعضوو ًاعبط ةينامع يميربلاف ؤ©فاصنإلا ىلإ لوقعلا تعجر اذإو
 .داسفلاو ةحصلا يف رظنلا اهيلإو ،موعلبلا اهيفو نامع مسج نم ردصلا يه

 يضقي ىتح ،ىرثلاو ايرثلا نيب اهتقلعف يميربلا ةحاو ةيناطلسلا ىوقلا تسادو
 نانجلا ىلع ةيوتحملا .ةيهازلا ةرهازلا ضايرلا كلت هللف .ءاشي ام اهيف هللا

 .رهزلا ضايرلاو رضخلا

 ريغب اهل ةقالع ال ،نامُع كالمأ نم اهنأ ملعي قئاقحلا ىلع لوعي نمو

 مكح فيسللف ،ةلاعفلا ةوقلا اهريدت رومألا تناك اذإ الإ مهللا ،آدبأ نامع
 .ملقلا مكح ريغ

 ناك امهم ينامعلا ناطلسلا نع يميربلا دعابتب ىضري نمم انسلو

 نامعل اهيف قحلا امنإو ‘قح يميربلا يف هلآ الو زيزعلا دبعل سيلف ©لاحلا

 .نامع لهأو

٧٩ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 اجهن نامعب مار نمو .روميت نب ديعس ناطلسلا ،نآلا نامُع رمأب مئاقلاو

 انذؤم ،تقولا اذه يف داك وأ رادتسا دق نامزلاو .ًاشحاف أطخ أطخأ دقف هنع

 .اهلهأ ىلإ قوقحلا عوجرب

 .اهئارمأو نامع نيطالسل ًاجييهت الإ ،يميربلا يف بناجألا زكرمت امو
 يميربلا يف اهسفان نمو .ادبأ يبنجأ ميعزل يميربلا ةحاو نامع كرتت نلو

 .همارم ىف ًايدتعم ٠ اهيلع جراخف

 نلو ،ناركن ريغب نامع اهتعبت ،نامُع نع ةيبنجأ يميربلا تحبصأ اذإو

 حابصلاب اهمورت نامع لاجرو ،حالسلا لمحت نامع يديأو كلذ نوكي

 .حاورلاو

 ينامع يأو .ينامعلا ميعزلا ريغل . يميربلا يف ميعز يأل قح الو

 وأ ،ًالهاج ًارغ نوكي نأ الإ ،ةينامُعلا ةكلمملا نع يميربلا جرخت نأ ىضري

 سأر سادي نأ نامع ناطلس ىضري تاهيهو .كلذ ىلع ًامغرم ،هيلع ًابولغم

 .لقعي ال ام اذه ،ةيبنجألا همدقب ئطاول هتكلمم

 ،ةحوتفم هاياونو ،ةفورعم ةيدوعسلا ةرئادلاب يميربلا جاهتبا بابسأو

 .لفاغ ريغ ناطلسلاو

 



 نامعب ىرخألا زكارملا

 هيف نصح اهب يتلا ةيموكحلا دالبلا زكارملاب ينعن انأ كيلع ىفخي ال

 وأ الالقتسا ذوفنلا اهل يتلا ، ةيموكحلا تاطلسلا نم ،امهوحنو ضاقو لاو
 .اناطلس وأ ناك امامإ ،ىلعألا سيئرلا لبق نم ةسوؤرم

 بجو دقف ،ًايلخادو ًايلحاس ]ةيسيئرلا نامع زكارم ىلع انملكت دق ذإو

 اهنوؤشو ثةفورعملا اهتيمهأ اهل يتلا ،ىرخألا زكارملا ىلإ راظنألا تفلن نأ

 .اهركذ كيلع رمي مل امم ،دعب ةيلحاسلا زكارملا نم نإ :لوقنف .ةفوصوملا

 بيسلا

 بيبحلا نطولل بيرقلا رغلا

 ليامس يداو رغثو ،يبرغلا بناجلا يف طقسم رغث يه بيسلا نأ ملعا

 .طقسم ةمصاعلا ىلإ دصاقلل ،ىرخألا ةيدوألا رغث يه امك ،ةيقرشلاو

 لئابق طحنت اهيلإو ؤهيلع رودت يذلا اهبطقو ،دالبلا هذه روحم يهف
 لب 5 ةيقرشلاو ليامس يداو لهأ صوصخلابو كاهانركذ يتلا ةيدوألا هذه

 ًايلحاس ةينامعلا روغثلا عيمج نم ،طقسم نامع ةمصاع ىلإ دراو لكو

 نامع ةمئأ اهذختا دقو . ةهجولا هذه نم طقسمل ًالوأ ًاباب ربتعت يهو .. .يلخادو
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 ءاخلا مضب) ،سيَرْخلاب نآلا فورعملا اهنم هعقومو ،ًامهم ًاطابر ءامدقلا
 اهرخا ،ةددشم تحت نم ةانثملا ءايلاو ©}“ةحوتفملا ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا

 .مهصاوخ الإ نآلا اهيردي ال إًاقباس امد ىمست يتلا يهو ،(ةلمهم نيس

 ،اهنيتاسبب ©جيلخلا نانبل نآلا يهو ،“بيجعلا اهماقم بيسللو

 © يدنلا يقنلا ،ضاّيفلا قلطملا اهئاوهو ،اهضايحو ،اهضايرو .،اههايمو
 . .عستم ئداه لهس يف عقت .ايعيبط درابلا

 ،لفسآلا ضيضحلا يف اهب ىمرو ةروكذملا امد ىلع رهدلا ىنخأ دقو

 طابرلا تناك امدعب ،ءيش اهنع فرعي الو تحبصأف ،ىمسم الب اهاقبأو

 ،دالبلا جهتبت اهلهأبو ثرايدلا مظعت اهناكسبو .عيفرلا عمجملاو ثريبكلا

 .اهلاعفأ نسحو اهلامعأو اهلاجرب يهدزتو

 ولو .قرشلا يف ةنطابلا لوأ نمو ،ةنطابلا يف دالبلا جهبأ نم بيسلاو
 .ضايرلا جهبأ نم ةضور تناكل .ةيعاو نذآ اهوراعأو رمألا ولوأ اهيلإ تفتلا

 ىلع فاط نيح ،ديجملا ينورابلا ميعزلا اهب ءاف ةملك ىسنأ تسلو

 دنع تناك ول :الئاق } طقسم ةنطلسل ةيلخادلا ةرازو ىلوت امل ،ةنطابلا ءاحنأ

 اهئام ةرثكل ،سارغلل اهتيحالص هانعمو .ابهذ يرجت تناكل نامع ريغ ةلود
 ًانانج تحبصأ 5ايلود امامتها تريعأ اذإف .لمعلل اهضرأ ةلوهسو ،بذعلا

 .ةايح دعسأو ،شيع دغرأ يف اهب يلاهألا شاعو {ةرهاز نيتاسبو ،ةفراو

 عيطتسي ©ميسجلا لضفلاو ©ميمعلا ريخلاب ءولمملا ئداهلا اهرحب نإف

 لهأل ريخ نزخم نامع رحب هلضفب هلل العج دقو .فيعضلاو ىوقلا هضوخ
 وهو ‘هعاونأب كمسلا نم ،لقاعلا ىلع ىفخي ال ام قازرألا نم هيفف نامع

 .رهوجلاو ردلا رحب
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 ةميخلا سأر

 ةميدقلا رافلج وأ

 فرعت ةميخلا سأر تناك - ةميدقلا رافلج وأ ةميخلا سار نأ ملعا

 _ (ةلمهم ءارف ٥©فلأ اهدعب © ءافلا حتفو ] ماللا نوكسو ٠ ميجلا مضب) رافلجب

 ميدقلا اهثيدحب كيهانو .اثيدحو اميدق شةيلحاسلا ةينامعلا ىرقلا مهأ نم

 . ثيدحلاو

 هشيجو دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا لتق ، ميدقلا اهثيدح ةلمج نم ناك

 ٨ ةلودلا كلت وحمو ،ةيطع نب لاله يضرملا ةمالعلا هيضاق عم كاهب عمجأ

 .ةيئانلا ةطلسلا تحت نامع لاخدإو

 ىلإ ،ناطلس نب ديعس ناطلسلا مايأ اهب عقو ام ‘ثيدحلا اهثيدح نمو

 ءاهب لزني رشب اهرذني ،اهيف يضرملا مامإلا كلذ لتق نأ كش الو .اهمايأ رخآ

 .نيح دعب ولو

 ىميمتلا ةميزخ نب مزاخ هيلع جرخف . نامعب مامإ لوأ ىدنلجلا ناك

 هركذ ام هللا ردق نم ناكف شةميثألا ةيسابعلا تاوقلا رجي ءاج ،يمرادلا

 . خيراتلا

 ةدعاق ،نامُعل مهتاراغ مايأ ، ريخألا دهعلا يف سراف ءارمأ اهذختا دقلو

 © نيبناجلا نم نارينلا ىءارتت ذإ ٥ سراف دالب نم دالبلا برقل 3 ةيركسع

 اهب .ةعماج ةيرقو ،ةعساو ةدلب يهو .ةيركسعلا مهتماعزل اهوراتخا كلذلو

 .نينطاوملاو لحرلا نم عاونأو ،ممألا نم طالتخا نآلا

٨٢٣ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 سارب مهلزنأ ،رارج سيمخو ،مخض شيجب ءاجف ،مجعلاب دجنتسا ، ريخألا

 اهب اوركسعف كةيبرعيلا ةطلسلا تحت كاذ ذإ يه تناكو ،ةروكذملا ةميخلا

 © ريمألا قدارس تناك ةميخ ريمألل اوبرضو ،نوروكذملا مجعلا هدونجو فيس

 ريستو ،صاخلا ريمألا خانم هب فرعي ،ًاجارس ليللاب اهيلع نوعضي اوناكو
 سأر كلذ :نولوقيف جارسلا كلذ نوءارتيف ليللاب ءيجت يتلا مهنفس هيلع

 ىلع قلطأ ىتح يفرع ةعاشإ كلذ عاش ىتح .ريمألا ةميخ نونعي .ةميخلا
 .يلصألا اهمسا ىفتخا ىتح ةميخلا سار اولاقف ،اهيلع بلغف دلبلا

 يف هيلإ انرشأ يذلا دهعلا يف ،ةيبرع ةرامإ يأل اهلبق نأش الو ركذ الو

 ©فاقلا رسكب) ،نيويقلا مأ اهدعب ثدح امنإو ،ةيلحاسلا ةيبرغلا ةهجلا

 نامجع كلذكو (نون مث ،ًاضيأ ةيتحت ةانثم اهدعب ،واولا حتفو ،ءايلا نوكسو

 .ةقراشلاو ،يبظ وبأو ©يبد لبق ،ةميخلا سارل قبسلا لب .ةيرمحلاو

 قبسلا امهلو ،رامضملا اذه يف ناتقيرعلا امهف راحصو رافلج امأو
 .ةميدقلا بتكلا يف رافلج مساب ةميخلا سار تركذ دقو .رايدلا كلت نيب

 .ريغتي الو ريغي يذلا ناحبسف
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 ةمهملازكارملا ضعب

 © ةيلخادلا يف اهملع ئراقلا توفي ال نأ يغبني يتلا ةمهملا زكارملا نمو

 .هلهجي ناك ًائيش هموق دالب نع يبرعلا ملعيف ،ةلمج اهلاوحأ نم ًائيش فرعيلو
 .هب كلهج نم ريخ ءيشلاب كملعو ،حيبق لهجلا نإف

 ةرثكو ،اهنارمع لاصتال ،نامز لك يف ةيبرعلا ةريزجلا ةنج نامعو

 امو ةيدجنلا تاولفلا ىلإ ةبسنلاب اهحويس ىتح لب ،اهضايرو اهنيتاسبو اهارق
 .تاعطاقملا رثكأ يف ،ةفتلم راجشأو ضايرو ،ناطيغ نامّعف .اهيلإ

 نانرج وأ يكزا ةنديم

 ءاز اهلبق ؤ،فاكلا رسكو ءثاهحتفو ةزمهلا رسكب) يكزإ نأ ملعا

 مث {ةلمهم ءار مث ةمجعملا ميجلا حتفب) نانرج وأ ،(ءاي اهرخآ من .ةمجعم

 .ةيلهاجلا يف منص مسا وه :لاقي (نونف ،فلأف ،نون

 نانرج رمأل ااذه ةدمع نإف تلعف ام برحلا سيطو ىكزإ نيأو

 نأش تاذ .اددؤسو ادجم ةقيرعلا تارامعلا نم ،ةميدق ةنيدم يه

 رهتشاو ،اميدق داجمألا ةماس ينب ءارمأ اهب ماق ذإ ،خيراتلا ماهمب لفاح ركذو

 © ةيسيئرلا دالبلا قايس يف اهركذن ملو .داوطأ لهابع ملعلا لوحف نم اهب
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 .روغثلا نم ًارغث الو ‘كلم ةدعاق نكت ملف ،ةيلخادلا نامع بلق يف اهنوكل
 - - . - ٤ ٠ ٠

 نكلو .اهايابخ يه نايعالا حرب ملو اهنم جرحت ءاملعلا لزت ملو

 ] انامز اهشورع ىلع اودعقو ٠ ادهع اهعوبر يف اوحرم نويماسلا ءامعزلا

 ناكل ،ةيلخادلا نامع بلق يف اهنأ الولو .اهب مهلاجر نم دقعلاو لحلا لهأو

 .اقباس اهانركذ ىتلا ش ةيناطلسلا دالبلا فاصم ىف لجسي نأ اقيقح اهركذ

 نم اهل امل ،عوضوملا نع انجرخل ةميدقلا اهلاوحأ نع ملكتن انبهذ ولو
 .ةمهملا دالبلا نم يه نآلا ىتحو .امالسإو ةيلهاج نأشلا

 هذه يف عضختو .بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب ةسائر ميدقلا يف اهبو

 .نايحألا ضعب يف الإ ،ىنعم نود امسا ،ناهبن لآ ةماعزل ةريخألا دوهعلا

 كلذ لك اهتماعز ىلإ عجريو .هب سأب ال ءاضفو . عستم فير تاذ يهو

 ىلإو ،ًابونج حنم ةنيدم ىلإ الامش ةحاور ينب يداو دودح نم “عقصلا

 .ابرغ ىوزنو .اقرش ناشلا دمس لامعأ

 خيشلاو ،ءامدقلا يف يلع نب ىسوم ريبكلا خيشلا اهئاملع رهشأ نمو

 يف دمحم نب هللا دبع ديز وبأ خيشلاو ،يشيقرلا رهاز نب ملاس نب دمحم
 .نوريثك هلاثمأو ىراوحلا وبأو ٠ نيرخأتملا

 مصاوعلا ثالثلا هذه نم نامع ءاملع رثكأ نإ - لاقي قحلاو - لوقأو
 ،٨ نوديدع ءاملع دالبلا هذه ريغ يف ناك نإو يكزإف ىلهبف ىوزن ٠ ىربكلا

 .صاصتخا دالب لكلو .اميدق انه اهرقم ةيرثكألاف

 مايقلاو ،ةمامإلا ميوقتل اهيلإ نوقاسي اهريغ نمو اهنم اهؤاملعف ىوزن امأ
 .ابلاغ اهنم اهؤاملعف دالبلا نم اهادع ام امأو .اهنوؤشب
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 .مهركذ لوطيو ،©مهدع رسعي ،نوريثك ملعلا ةمئأ نم نامع ةبرت يفو

 رظناف .نامع ىلإ راط مث ،قارعلاب خرفو ،ةنيدملاب ضاب ملعلا نإ :اولاق دقو
 .ةقيقحلا فشكل انحرش

 ديدب

 اهنم دب ال يتلا

 لماش اهل حوتفلا نيف اهركذ نم دب ال دبدبو

 ،- نانكاس نالمهم نالاد امهدعب ©نيتدحوملا مضب - دبدب نأ ملعا

 ىلإ لزانلل يناثلا فقوملاو ©ليامس يداو ىلع لخادلل لوألا بابلا يه
 © هلفقو ليامس يداو حاتفم يهف ٦ يداولا اذهب ةمهملا زكارملا نم .لحاسلا

 .ًاعبط لفقلا هل حتفني هديب حاتفملا نكي نمو

 عينم يجيتارتسا زكرم - لوقأ اقح - يهو .يسيئرلا رظنلا يف ماقم اهلو
 امهم هب ناهتسي ال عيفر نأش ةماعزلا لهأ راظنأ يف اهلقعملو .يداولا اذهل

 ةدلب نم نأش تاذ ةعساو ةزوح ىلع رطيسي ©نامُع روغث نم رغث .ناك

 نم نييبحرلا رايد ىلإ ،ةنطابلا ةهج نم ليامس يداوب يف ةدلب رخآ ضوخلا

 .نادمه لآ

 يف ،نايبذ لآ رايد نم ًامسقو ،اهعباوتو ًاعفن نييبايسلا دالب مهأ مضتو
 .ىبرغلا بناجلا

 يهف كابرغ يربع ىلإ ،ةيقرشلا نامعل موعلبلاو رغثلا اهنوك اهنأش مهأو
 ةددعتم ةكولمم تناك .اهلك رايدلا هذهل تالصاوملا قرط ىلع رطيست
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 ،اهلك اهملاعم ىلع ىتأ ديدش حئاجب اهل حاتجملا قرغلاب تبيصأف ©لئابقلا

 نم ديز لام فرعي الو ،اهلهأ نم دحأ قبي ملو ،اهنع ءيش فرعي الو اهكرتف
 يصورخلا برعلب نب كلام نب تلصلا مامإلا مايأ كلذ ناكو ورمع لام

 .هللا همحر

 اذإف ،اهب ليسلا ىرجم طاسبنال نآ لك اهيلع ةيغاط ةيدوألا لازت الو

 لاح يف اهكرتتو اهقحمتو اهقحستف ،اهلاومآ ىلإ تعفترا اهب ةيدوألا تقحالت

 .اهعرازمو اهلخنو اهرجش حاتجتو ،اهتاهج نم اهلكأت اهنأل ؤاهل ىثري

 ةمئأ اهلعجف كاهعوبر زيمت ال تراص ءاهباصأ يذلا قرغلا ببسبو

 ليسلا كلذ اهحاتجا ذنم يأ كانرق ةرشع دحأ ةليط ،اهلك لام تيب نامع

 لهأب اهل ىنأو ،اهلهأل ةنامأك ةمامإلا ديب تراصف بابرألا ةلوهجم تراص

 يذلا دهعلا اذه ىتح .ام ائيش ةمئألا اهنم ريغي ملو .لاحلا اذه ىلع يهو

 .هيف نحن

 حلاصمل اهلاومأ نم عيبلاب ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا رمأو

 هل اوزاجأف كلذ ىف ءاملعلا راشتساو ،©كلذ ىلإ لاحلا تعد نيح ةلودلا

 وأ ،اهريغ نم رثكألا عاب امك ،اهلاومأ رثكأ عابف ،ةلودلا حالصل ًارظن كلذ

 .اهاوس نم لكلا

 ةمئألا راظنأ طحم لازي ال يركسعلا اهماقم نأ كيلع ىفخي الو

 هنوك لاوحأ ىلع هللو نيعلا يف ام فرعت نيعلا نإف بير الو ©نيطالسلاو

 قرش ىلع ضبقي اهضبقبو .هحتاف وه كش ال لفق حاتفم هديب نمو .رارسأ
 رحب نم رسيأ سيوسلا ةانق نإف .يربع ىلإ ًاضيأ ةيبرغلاو ةيلخادلا نامع

 .قرشلا ىلإ شناملا
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 مهلو ،نوندألا اهناريج مهنأل ،©بيسملا لآ نآلا دبدبب سانلا قصلأو

 الو .ىشخت مهلو فاخت مهنمو شاهتاهج نم اهب مهنادلب طيحتو . اهرثكأ

 سانلا نم طالخأ ،اهلمع ءارجأ ًابلاغ اهناكس نأل اهب ةصاخ ةليبقل ةسائر

 .اهلاومأل مهضعبو اهنصحل مهضعب . ًابلاغ

 يلو ماقمب اصاخ نصحلا مسا لعجي ينامعلا فرعلا نإف ىفخي الو
 ء .ء ء . ٠. ح

 ماقم لحم وهو ٠ امهوحنو ضاق وا لاو وا ريما وا مكاحك وه يذلا .رمالا

 .انلق امك اهريغ وأ ىلعألا مكاحلا ناكأ ءاوس ،دالبلا مكاح

 مساب ًابلاغ ينبت اهنأل ،لاملا تيب ىلإ ةعجار نوصحلا هذه مكحو

 .لاملا تيب نم ،هريغ وأ ىلعألا مكاحلا ينابلا ناكأ ءاوس ،ةلودلا

 اخن

 رضخخلا لبجلا نم يسشعنلا بناجلا يف

 يف قرشلا ىلإ رضخألا لبجلا نم يشعنلا بناجلاب لخن ةنيدم عقت
 دالب نم يحاونلا كلت ىلع فارشإ اهلو ؤ نامع بلق يف زكرم يهف .ةيلخادلا
 ىلإ ؤسمش نب ةلوعم لآ رايدو ،‘قرشلا يف نايبذ لآ رايد ىتح ،لتسم يداو

 يلحاس فارشإ اهلو يبرغلا بناجلا يف يلاوغلا ةزوح ىتح ،‘حبص ينب رايد
 .ًاميدق دالبلا هذه زكرم يهف ،اكرب ةيحانب

 6 نايبذ لآ نم مسق هجوتي اهيلإو ،قاطنلا ةعساو ةحاو ىلع يوتحت يهف

 اهلاح اذه .بيسملا لآو ،‘حبص ينب نم مسقو ،لياو صارح نم موقو
 .قباسلا ىسيئرلا

 يف ركذ مهل لازال ثءاملعو لضافأو رايخأب ةرماعلا ندملا نم يهو
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 هايم اهب .عضولا ةيلبج .نامع دالب فرشأ نم اهتاذ يف يهو .خيراتلا ملاع
 ء َ َ ٤

 .ربكالا هرخص تحت ،‘ رضخالا لبجلا ميمص نم ةعبان

 طالخأو © كلام نب ةميلسو مايرو صارحو ةدنك نم لئابق ىلع يوتحت

 يفو ] بيسملا لآو ٠ نايبذ لآو ٠ صارح لآ اهتوعد بيجيو .ةديدع ىرخأ

 .يعيش بح يناهبنلا يف اهلو .يمايرلا ىربكلا تامهملا

 ©نونلا حتفب) يهو .دايقناو ةعاط اهلهأ يفو دالبلا ررغ نم لخنو

 .(مال اهدعب . ةمجعملا ءاخلا حتفو

 ،موقلا داب ىتح ،ناينث دالوأل رشع عبارلا نرقلا اذه يف اهتسائر تناكو

 .مهرباد عطقو ٠ مهموسر تحمناو

 لباب نم اوقزمت ءابس ينبك مهلمش قزمت لخن نم صارح

 ال ،.ةهراكو ةيضار اهل دجست .اهتعلق ىلإ اهتسائرو لخن تحبصأو

 هلل رمألاو .تلدع مأ تراج دالبلا مامز اهيلإو ،اهب الإ لوط الو اهل لوح

 .هلح و

 يلع ينب لقني
 نوصفلا ةكبش وأ

 ،ةروسكم فاقو ،ةنكاس نونو ،ةحوتفم ةيتحت ةانثمب يه) لقني نأ ملعا

 © ركذلا ةيلاخ ،نأشلا ةقيرع ،ةيرهاظ دالب اهتاذ دح يف يه (ةنكاس مال اهدعب

 ةدَيصَم تحرب ام لب ،ةيلاخلا مايألا يف اهيلع ىلاوتت ةيولعلا ةماعزلا تلازام

 © ديمح نب كلملا دبع مامإلا طهر مهو ،اهئاسؤرو يلع ينب ءامعز نوصغلل
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 .نامع ةميأ ةلجأ نم ناك .ةريشعلا هذه نم وهف

 ذفانلا مهسلاو ،مهقانعأل مراصلا فيسلا يهف ‘نوصفغلا ةحبذم لقنيو

 ،ةرثعبملا اهكلاممو ،ةرهاظلا دالب اهكولمو نامع ةميأ كرت ذنم .مهدابكأ يف

 ،قيرع يدزأ يناطحق طهر مهو .اهيلع نورطيسيو ،اهرمأ نولوتي مهف
 .نوصخلا :مهل لاقي نطب هيف ةماعزلاب صتخيو

 نبا رماع نب فيس نب رماعو .اهمامز مهديبو ،اهرمأ ةالو نآلا مهو

 ىهتنم هيلإو ،اهنصح ريمأو ،كاهاحر بطق ،ناميلس نب نانس نب نصغ

 ©} طقسم ناطلسل عضاخ ةماعلا ةهجولا نم وهو .رضاحلا تقولا ىف اهتسائر

 .هيلإ ةرظان هنيعو

 نم - دجن نم موق مهف ٠ يلع ينب بسن دومع نم اوسيل نوصفغلاو

 .ءاه ريغب دوس : لاقيو ٠ ةدوس نب يلع ينب ىلع اولزن ] ةطوحلا ذلب صوصخ

 .لوطلاو لوحلا ةريشعلا هذه ىلع مهل راصف ٠ مهتسائر اولوتو ‘ مهيف اوجمدناف

 كلذبو ،ناطلس الو مامإل عمتجي مل ةبراعيلا دعب نامع كلم نأ ملعاو

 لاوك دلب رمأ هديب نم حبصأ ىتح ،ةديجملا ةيبرعلا ةلودلا هذه كلم بعشت

 .هريغ هيلع سفانيو © هسفنل هيعدي ٠ ذجاونلاب هيلع اضاع . ميعزو ضاقو

 اهيقر نابإ ] نامع اهيلع توتحا يتلا كلامملا عيمج يف كلذكو

 بقلي دلب ىلع ىوتحا نم كلذ دعب راصو .لاطبألا اهتمئأو ©لايقآلا اهتبراعيب
 :لوقي ثيح مهيلإ ريشي لياقلا نأك ،اهناطلس وأ اهكلم وأ اهريمأب هسفن

 اهعضوم ريغ ىف ةكلمم باقلأ

 .هنلا ءاش نم الإ ] اهعابط يف سورغمو © ةئيسلا سفنألاب جوزمم دادبتسالاو
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 يقارعلاو زيردلا

 نينيعلا احانج

 هذه ينيع تناك ،عقصلا كلذ يف اهدوجو رقتسا امل نينيعلا نأ ملعا

 يقارعلاو ،اهنم يقرشلا بناجلاب زيردلاف ،اهمسا اهنع فرعي امك كدالبلا

 نودب يح نوكلا يف ةلماك ةشيع شيعي لهو .اهنع يبونجلا يبرغلا بناجلاب

 ؟نينيع

 ةلمهم ءارو ،ةحوتفم ةلمهم لادب) ،زيزع نزو ىلع - زيردلا امأ

 © نينيعلا ديؤت ةدلبف - (ةمجعم ياز اهدعب ‘تحت نم ةانثم ءايو ،ةروسكم

 هذه يف اصوصخو .ةيجيتارتسالا ةهجولا نم اهل ةيمهأ الو إاهل عضختو

 تحبصأ ىتح كاهقزم يذلا لحملا تاركب اهيلع فعضلا يلاوتل روصعلا
 .ايشألا نود ًاتيش

 نب دمحم نب ديعس نب يلع كلم ،نينيعلل ةسوؤرم لازت ال يهو
 ءاضف يف ةعقاو زيردلاف .بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ©يرفاغلا ناميلس

 ال ،عضولا ةيوتسم ‘يضارألا ةعساو ،عرزللو سارغلل ةحلاص ،‘قلطم بيط

 .عفر الو ضفخ

 اهدعب ،ًاضيأ ةلمهملا ءارلاو ،ةلمهملا نيعلا حتفب) يهف يقارعلا امأو

 عاستاو ،اهضايرو اهنانجو اهنيتاسبب ةبيط ةدلب (ةنكاس ءايف ،فاقف فلأ
 .عينم يسيئر نأش اهل نكي مل .اهئاضف

 يهو .اهذوفن مهيلإو ،عينملا ىمحلا اهيف مهف ،نويربعلا اهرمآ ىلوتي
 نكلو ثنينيعلا ةيالو ىلإ فاضت نأ اهقح نمو ،يربع ةيالو ىلإ ةفاضم نآلا
 نم تريغ ءةيئانهلاو ةيرفاغلا عاضوألا نأ ،بيبللا نطفلا ىلع ىفخي ال امل
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 نينيعلا تيقبو ،ةيونعم ةفاضإ يربع ىلإ فيضأ امف ةيعيبطلا دالبلا هذه لاوحأ

 .نورخآ موق هيلع ناعأو ٠ اياوطلا ء وس هراثأ ٠ بزحت ىف زيردلا اهتليمزو

 جهبأ نم امهالكو .اهلامشو نينيعلا نيمي يقارعلاو زيردلا نأ ةقيقحلاو

 .اهبيطأو رسلا دالب

 لصأل خيرات الو ،شولبلا نم موق يقارعلا نم بناج يف لحيو
 لودلا تناك موق مهنأ نم ،نوركفتملا هارحتي ام الإ 0 دالبلا هذه يف مهدوجو

 .ةينامعلا ةيسنجلا ريغ نم مههنأ ىوعدب ، راصنأو دونجك مهلمعتست ةينامعلا

 6مهترصن ىلإ نكرتو ،مهتنامأ ىلإ ةيناطلسلا سوفنلا نكستف ،ةيبهذملا الو

 © قئارلا اهفير ىلإ نونئمطيو كدالبلا نونطوتسيف مايألا مهيلع يضمتف

 .اهتعاطب نونيديو ،اهمكحل نوعضخيف

 دوجو برغتسي الف ،تناك ايأ ةيرشبلا عابط يف دوجوم لاحلا اذهو

 ©نامُع يف ًاعساو اليج مهارتف .لاحلا اذه ىلع ،نامُعب شولبلا ءالؤه

 .اهبلاقو نامع بلق يف مهو .اهتارمث نوصتميو .اهتاريخ يف نوكراشي
 دعت دونج مهنم نكامألا هذه يفف كروصو نالعجو ةيدبو مزامو يقارعلاك

 دلبلا ؤ ةنطابلا يف مهدوجوب كبسحو .ديعب ريغف فالآلاب ليق اذإ لب “تائملاب

 .بيحرلا دهعملاو آبيصخلا

 مهل ةيرثكأ اهيف دجت ىربكلا ندملا اصوصخو ،مهنم دلب ولخي نأ لقو
 ةيدنه ممأ مه ذإ ،©ةيسنج نيينامُعلاب مهعمجت ال ثيح نمو ،ةسوملم
 يتلا ةريخألا روصعلا هذه يف الإ ،ًابلاغ ةيبهذم نامعب مهملت الو ،ةيناتسجولب
 6انه اهركذن يتلا لاوحألا هذه لثمب ©ىرخألا بهاذملا نامعب اهيف ترشتنا

 .امهيلإ امو ناركمو دنهلاك ،ناتسجولب دالب نم ةبيرق نامع نإف بير الو
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 ] نامع خيران نع نونلا ()

 6 نيمدختسمو ىراسأ اهنم لاجرب اوؤاجو ،دالبلا هذه اوحتف نيينامعلا نوكو

 نأ كيلع ىفخي الو .هسفن ىلإ نكسيو ،هسنج ىلإ بذجني كش ال ءيشلاو

 ديعب دهع نم .ةينامعلا ةيارلا تحت لازت ال يهو ،©ناتسجولب دالب رذاوج
 هذه ىلع ،ةمخض تاجوم نامع ىلع نوضيفي شولبلا ناكو .نآلا ىتح

 راجتك "دهعلا اذه ةليط ةرمتسم تلاز ال ،ىرخأ بيلاسأ ىلعو تافصلا

 .نانئمطاو نامأ يف اهريخو نامع فير نيعجتنمو نيلماعمو دانجأو نيئجالو

 ليثم ال ةلاح يف يتأي مهريقف ىرتف ،اهريغ يف اوكردي مل ام اهيف اوكردأ دقو
 يعدتسيف ؤلاح بيطأو ؤشيع معنأ يف ،نامُع يف ابيرق ادهع لظيف ،اهل
 اشيع نودجيف ،لقرعم الو عنام الو نوتأيف ،هسنج ءانبأ نم نيرخآ كلذ
 .نامع ىلع تاعفد نولزنيف ،انمآ ًاماقمو 5اراد اقزرو .اراق

 امك ةرفاو ةيمك طقسم كولم دج ناطلس نب ديعس مهنم بلج دقو

 رافك نم ذناينابلا يأ سودنهلا نم موق كلذ دعب مهقحلو .مهريغ بلج

 ىلع تاريخلا راردإو ،شاعملا كالسأ لاصتال ارظن نامع اولزن ،دنهلا

 تحت يه ثيح ،اهلحاوس يف صخألابو ،اهيف اورشتناو اهونطوتساف ثدالبلا
 اوناك ءالؤهو هنيب قافتالا بجومب لودلا كلتو وهو ،“طقسم ناطلس ةيار

 .هلدعب نيسورحم ‘هلظ يف نينئمطم نينمآ مهارت كلذلف ،اهاياعر

 ىراصن نم ،نامُعب دجوي نأ لق ،ىرخألا سانجألا نم ءالؤه ريغ امأ
 نآلا اوؤاج نيذلا الإ الف ،مهوحنو نييواسنرف وأ ًالاغترب وأ زيلجنإ اوناك ايأ

 .نامعب ديدجلا شيجلا ىلع طابضلاو ةيلورتبلا لامعألا يف ةكارشلا مساب

 رطيست يهف ،اهديب حورلا نال ،اهلك دالبلا هذه ةدمع يهف نينيعلا امأو

 ،مزاعلا مزاحلا ةأطو اهيلع ةئطاو يهو ،اهمدق تحت يتلا جالفألا ىلع

 .سوؤرملا ىلع سيئرلا ةضبق اهيلع ةضباقو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ىلإ اهرمأ لقتنا مث ،يرفاغلا رصان نب دمحم كالمأ نم نينيعلا تناكو

 .نآلا ىلإ يرفاغلا ناميلس نب دمحم لآ

 دمحم نب رصان هناكرأ ماقأ عينملا اهرصقو .ةيبرعيلا ةلودلا ةديلو يهو

 ،اهيلع ايلاو ناك امل ،نيرحبلا جارخ نم اهبلج لاومأب .يرفاغلا رصان نب
 ةمزألا كلام نينيعلا رصقو .نوخرؤملا هركذ عيدب ربخ يف ةيبرعيلا ةلودلل

 .عضولا ىلع نيعلطملا لك كلذ فرعي امك ‘يربعو يبغلاو يقارعلل

 ةايح ال يذلا مخضلا دسجلا كلذل ناترظان نانيع ،امهمساك نينيعلاو

 .عاقصألا كلت يف يلئابقلا بزحتلا دنع اهرمأ لاثتماب الإ هل

 { ذش

 اهلامجو اهتماخف يف

 نم - فاك اهدعب .‘ةنكاس نونو 8ةحوتفم داضب ىهو - كنض نأ ملعا

 ضايرلا نم ةضور ،ةمثاج نوزح نيب بصخ عاق يف اهعسوأو دالبلا رخفأ

 .ميمعلا هعفن اهيلع دوعي امب ةسورغم . فوطقلا ةيناد ۔ لظلا ةفراو شانغلا

 ريصاقمو { ةفثاكتم قيادح .نارمع اهعسوأو © وجلا دالب بيطأ نم

 ٠ راجلاو لهألا ةوادعب تناهتساو . نيشحوتملا ودبلا نم موقب تيلتبا .ةيلاوتم

 .هرسأب رطقلا كلذ جاتو هلك وجلا دالب نيع تناكل كلذ الولو

 امك ،اهيف ىواعدلا رثكت ،اهتسايرو .طقسم ناطلسل ةعضاخ نآلا يه

 :لاقي

 اكاذب مهل رقت ال ىليلو وىليلب الصو يعدي لكو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا )

 اهيفو ©‘ىرقلا تاهمأ نم يه ذإ ةديدعلا ليابقلا نم طالخأ كنض يف

 ٦ دومحملا ماقملا اهب ميعنللو .اهلئابق قرعأ نم مهو ءثزيزع لآ نم موق

 ليابقلا ةيقبو .ركني ال ماقم اهب مهلو ،اهتيالع ءاسؤر مهو ،دوهعملا دهشملاو
 :هلاثمأ ىف فيفل

 اهب ميعنلا لايقأو كنض نيأو

 اهلاجر نم ،اشاحولا اهبو .نوعجري ميعنلا ىلإو فولصلا نم موق اهبو
 .شيطي ال مهس اهيف مهل نيذلا

 © داجمأ رارحألا جهانم يفو ،ميداقم لاجرلا ءامعز نم كنض يفو

 نم يئايحيلا يأ وهو ،دهعلا اذه يف كتلوأل الاثم يئايحيلا خيشلاب كبسحو
 ، ةرهاظلا يف نينسحملا لاجرلا نم وهو ،حيحصلا ىلع يصورخلا رصنعلا

 يفو .لايجألا هذه يف هريغ يف اهدوجو لق لاصخب فورعم رح حلصم

 .لادج الب اياقب لاجرلا

 نم ملعو ،نامُع لاجر سرام نم نإ .لاثم اهل سيل لاطبأ نامع يفو
 لك يف نآلا ةيبرعلا ءايحألا يف مهلاثمأل دوجو ال نأ ملع .مهقالخأ مهئامعز

 .انغلبي ام ىلع ،قارعلا يف نوكي نأ الإ مهللا ناكم

 ثراحلا لآو ةركاسملا ءاربإ

 ةهجلا ىف (ةلمهم ءار اهدعب ] ةدحوملا نوكسو ٠ ةزمهلا رسكب) ءاربإ

 .نامُع ةيقرش نم ةيبرغلا ةهبجلا يفو ،نامُع نم ةيقرشلا

 ىف ةيقرشلا ةرامإ ىهو .عرازم اهبو ٠ دالبلا كلت ىلإ ةبسنلاب ةعساو ةدلب

 اهبو .اهعجرم ءاربإ تحبصأ 6 ةريثك ىرق نآلا اهب قلعتتو .ديدجلا دهعلا
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .ًايسايس وأ ناك ًايعرش ةموكحلا فرط نم مكاحلا

 لآو . دمحيلا نب بعك نب ثراحلا لآ نم موق اهنأش ىف سفانتيو

 .ةركاسملا مساب نوصتخي نآلا دوسألا لآو .دزأ لكلاو ،امسلا ءام نب دوسألا

 .اهتلافس ثراحلا لآلو . اهيف نومهانلاو نورمآلا مهو . اهتيالع رمآ مهيلإو

 ةيقرشلا بلق يف اهلوخدل ٠ ءيش يف ةيركسعلا ةهجولا نم ءاربإ تسيلو

 يتلا روص ىتح ةيقرشلا زكرم ءامدقلا كولملا ضعب اهلعج دقو .نامع نم

 لكلو ٠ ةلود نامز لكلو .ءاربإ ةيالو ىلإ اهرمأ عجري ٠ اهيلع مالكلا قبس

 .ةسايس لاجر لكلو ©لاجر ةلود

 لآ ةماعزو .نامع يف يلع نب حلاص لآ ىلإ عجرت ثراحلا لآ ةماعزو
 ،دشار نب لئاه خيشلا مهنم ،ةركاسملا يف نيفورعم ءامعز ىلإ دوسألا

 نطب ليعامسإ دالوأ مهنمو ئ يريغملا ديعس نب ةعمج خيشلا يرارذ مهنمو

 .مهنع انايب دجت باسحألا ةياعر يفو .فورعم

 لباقلا

 يلع نب حلاص لآ شرع

 (لعاف نزو ىلع . مالف ©ةدحومف ٥©فلأ اهدعب ©فاقلا حتفب) لباقلا

 رقمو .8هترامإ ةمصاع يلع نب حلاص حلاصلا مامهلا مهشلا كلذ اهذختا ةدلب

 يهو .نآلا ىلإ لاحلا اهب رمتسا مث ،روكذملا مايأ ةيقرشلا يسرك يهف .هتماعز

 ملاع يف اهمسا عفتراو ء اهنأش مظع حلاص لآبو .اهانعمو اهمسا يف يه

 .ينامعلا يبرعلا خيراتلا
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 ] نام خيران نع ناونعلا (

 فوس امك ،يشرقلا بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم موق حلاص لآو

 ىمسملا انباتك هنم ىفوأو ،هللا ءاش نإ "ناونعلا نم هلحم يف مهبسن ىرت

 اهلعج دقف ."ةلئاعلا هذه نع فاو طسب هيف ، باسنألا ةيامحب باسحألا ةياعر

 اهنم شويجلا تناكف ،اهلك ةيقرشلا ةدعاق ليلجلا ملاعلا كلذ لباقلا يأ

 اهب هدضع مث .حلاص نب ىسيع ريمألا دهع ىتح ،دقعت اهب ةيولألاو جرخت
 دقلو .هللا امهمحر يملاسلا ديمح نب هللا دبع دمحم وبأ ديجملا ةمالعلا كلذ

 .ديارلا نوعو ئجاللا ىوأمو ،فياخلا عجرم يهو نامز اهيلع رم

 ةيصخش ناكف .ةماع نامع لهأ يف حلاص ماقم ىسيع اهب ماق دقلو

 .اولمع امم تاجرد لكلو ،ًاحالصو ىوقتو .اناميإو انيد 5 ةيلاع

 ةدمعو دصاقلا ةلبقو ،دراولا ةبعك ،ةيقرشلا يف حلاص لآب لباقلاف

 دب ال ©ملعلا اهساسأ ةماعز لك نإف ،بير الو ،نيانض هقلخ يف هللو .يجارلا

 ةماعدو ،ةبيط ةايحل ساسأ ملعلا نإف .ةيماس ةماعزو ،ةيلاع ةجح نوكت نأو

 .عزعزتم لك اهيلإ عجري

 دجملا دايتقال ،ًايوق ًامامز نوكي نأو دب ال ،ايويند ناك نإو ملعلاو

 هنإف ©هريهظو هريصن لجو زع هللا ناكو ،اينيد ناك اذإ هب فيكف ‘فرشلاو
 .كولملا لزانم كولمملاب لزني

 ناكف شوبني ال ًامراص ًافيس هدلقتو ،ملعلاب يلع نب حلاص عردت دقف
 هدهزو ءشهتفعو هاوقتب رهتشاو &3هماقم ىسيع ماقو .ضرفلل اددم ملعلا

 .هللا اهلك تناك هدصاقم نأل ،هدصقم يف هنوع هللا ناكو 6‘هعروو

 لكل قفوملا هللاو .اعم نامع يبناج نم ًارقوم امرتحم ًابوبحم شاعف
 رجؤيف مهيلإ نسحيف ،هيدي ىلع سانلا جياوح لعج ًادبع هللا بحأ اذإو .ريخ

 .ةنملا هللو .هللا دنع هيلع
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 ممه

 هيدب

 رجحلا لآ ةعطاقم

 نم ةانثملا ءايلا حتفو ز ةلمهملا لادلا رسكو ٠ ةدحوملا حتفب _ ةيدب

 .نادلبلا ةددعتم ث،ةفورعم ةعطاقمل مسا - ةيده نزو ىلع .ةددشم تحت

 نم ةانثملا ءاتلا حتفو © نونلا نوكسو ئ ميملا مضب) برتنملا اهتدعاق تناك

 .(ةنكاس ةدح ومف . ةلمهم ءار اهدعب ،قوف

 ًازكرم ةيدب تراص دقو .ةعطاقملا هذه نادلب عيمجل لوانتم مسا ةيدبف

 ميجب) سحاجلا :اهنادلب نمو .خيراتلا يف ىدملا ديعب ريغ دهع نم ايموكح

 . ) هلمهم نيسف ٠ فلأ اهلبق ءاحف . ةحوتفم ةمجعم

 .(فاكف .8ةلمهم ءاحف . فلأف . ةمجعم نيشب) كحاشلاو

 ةددشم ةدحومف . فيرعتلا مال اهلبق ةحوتفم ةمجعم نيغب) يغلاو

 .(ءاي اهدعب ٠ ةروسكم

 نم ةانثملا ءايلا ديدشتو © واولا رسكو ٠ ةلمهملا ءاحلا مضب) ةيوحلاو

 .(ثينأتلا ءاه اهدعب ١ تحت

 .هللا همحر يملاسلا مامإلا ةدلب © رهاظلاو ةعواطملا جلفو

 نالعج ضرأ نع عفترم يف عقت ،ءاحيف ةيهاز ةقئار نادلبلا هذه لكو

 ةحصلل بسانت {©ةجهب ةفاج . حورلا ةيقن ا ءاوهلا ةبيط { ةلقنتم ةلايس لامر يف

 . ىحصلا اهسقطب ةيعيبطلا ةبسانملا مامت

 اهلهأو .نالعج بناج نم ،نامُع ةيقرش ىلع لخادلل بابلا يهو
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 ا نامع خيران نع ناونعلا

 ءازعأ ءايفوأ ءاحلص مهنمو ٠ فرشو لضف مهلو ٠ دزألا نم موق نويرجحلا

 يركسعلا اهزكرمو .اهب ةداسلا مه لب ٠ اهيف نييرجحلا ريغل ةماعز الو .نيمايم

 .اهتسايرو طقسم ناطلسل ةعبات يه نآلاو .نادجولا ميدق ريغ يموكحلا

 نالعج

 نامع روغث مهأ

 ©فلأف .مال اهدعب . ةلمهملا نيعلا نوكسو © ميجلا حتفب) نالعج

 اهل ليابق ىلع لمتشت .ءاجرالا ةديدع ةحاوو ٠ ةعساو ةعطاقمل مسا (نونف

 لبج نم دتمم لهس يف عقت ،ريظنلا ةعطقنم نامع يف نالعج ةحاوو
 ىتح (نونف فلأ اهدعب ،ةحوتفم واوو ،ءاهلا نوكسو فاقلا حتفب) ناوهق

 .لخادلا يف ةيدب دودحو © لحاسلا ىلع (سار ريغصت ،ءارلا مضب) سيورلا

 ©ةبطر ةبصخ ١هايملا ةريثك سرغلا ةنسح شةبرتلا ةبيط نالعج ضرأو

 كلذلف . اهضرأ ىف تنكسف .اهيف تبصناف . اهيلإ نامع بلق نم هايملا تحزن

 فتلم رجش ءءاجرألا ةرضخم ك،تاولفلا ةيهاز ،عبارملا ةرضخ اهارت

 ، دراب قيقر ءاوه ىف .ةقئار ضايرو ،ةعستم تاولفو ء“ةفثاكتم تاطوغو

 ] ةبرت نسحو ابصخ ديزتو اعاستا ةنطابلا ضرأ لداعت .ةعداو ةئداه ضرأو

 .ديحولا اهنأشو ،ةيخيراتلا اهتيمهأ اهل .لامرلا اهللختت

 لوطتو . مهددع رثكي ،نميلا نم موق ١ يلع وب ينب اهليابق مظعأ

 نوبتاكلا هلوادتو ،هتايط نيب خيراتلا اهلجس لاوحأ سابلا يف مهلو 6مهتدع

 © ريخألا نرقلا يف صوصخلابو ،مهيلإ نمو نيملسمو ،مهريغو جنرفإ نم
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 ةروهشم فقاوم كراعملا يفو ،‘تاوطس بورحلا يف مهلو ،ابورح مهل نإف

 اهيلإو ،‘نالعج نم يقرشلا مسقلا يه مهدالبو .ليجلا دعب ليجلا اهلقانتي

 قالخأ نالعج لهألو .ريطي اهبو . موقي اهنمو ؤ‘تاعطاقملا هذه رمأ يمتني

 .ةنسح ةجهل فيطلو ،ةجذاس

 رثكأو .اضيأ نميلا نم موق نسحب وب ينب دالب تاعطاقملا هذه نمو
 اهتبرتو ©‘نالعج يف دالبلا نسحأ نم مهدالبو .نوينمي نامع قرش يلاهأ

 .كلذك اهلك نالعج ةماع ةفصبو .نارمعلل ةحلاص ،سارغلل ةحلاص .ةبيط

 ةيقب نع اهضرأ لوزنل اهارث يف ادلاخ لازي الو ،اهتبرت للختي لازي ال ءاملاو
 ترظنو كهلا همحر يليلخلا مامإلا نم اهيلع تيلوت دقلو .ةيبرغلا نامُع
 .اهلاوحأ

 لهأل عستم اهيفف كاهيلإ تفتلي نأ يغبني يتلا عاقبلا نم نالعج ضرأو
 ول ةينامعلا ةمألا فصن يفاكت يهف ،ناكم لك نع مهل ىنغ اهبو ،نامع

 نع لمرلا ليزأ اذإ اهنإف .ةيلخادلا نامع ضرأب هبشأ يهف ،اهترمعتساو اهتلزن
 نع فشي يذلا ىرثلاب ةجوزمم ،ةيبرتلا ةليمج ضرأ اهنم تزرب ،اهحطس
 .ءاملا

 ،ثداوحلا ىلع ربصو ‘بورحلا يف تامزع نالعج يف سمش لآلو

 اذإو ،اوفج اوبضغ اذإو ،اوفو اودعو اذإ نامع لئابق نيب مهو .ةيلاع تامهو

 ،وبني ال يذلا فيسلا نالعج ليابق يف مهف .ةميرك ةرح ةيداب ،اوفش اولباق
 .وبكي ال يذلا داوجلاو

 همحر يليلخلا مامإلا لبق نم ،ةروكذملا دالبلا هذه انأ تيلوت دقلو

 نولخي ال سانلا ناك نإو . ًابلاغ ليمجلا ريغ مهنم رأ ملف . ًافنآ تلق امك ى هللا
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 ا نامُع خيران نع ناونعلا (

 مهيف خفنف ٠ مهيديأ يف يحالس يقبو هذه نالعج نم تجرخ دقلو .ماغط نم

 املو .ةمينغك يحالس ىلع رارصإلا ىلإ مهتعد ،ءوس ةخفن يدجنلا خيشلا

 مهشلا خيشلا ىلإ رمألا در يل هباوج ناك .هتغلبأف ناطلسلا ىلإ نامُع رمأ عجر

 يقبو ©ةضوعب حانج نزاوي ال امب اذه ينباجأف ،حلاصلا دبعلا ةفيلخ ،©عاطملا

 .يل فصنم ال ذإ ،ىلاعت هللا ىقلأ نأ ىلإ مهيديأ يف يحالس

 مهل دزألا نم موق ‘بسار ينبل وه .يفاولا همسا دلب نالعج دالب نمو

 يسارلا بهو نب هللا دبع مامإلا مهنمو .يبرعلا خيراتلا يف دلاخلا ركذلا

 اوظفح و ،قيرعلا هفرش نوخرؤملا لجس يذلا ،ناورهنلا لهأ مامإ ،©يضابإلا

 .ةقداصلا هتوعد اوديأو ٠ ةبقاثلا هتاملك مهلئاسر ىف

 ةضور .يشعنلا بناجلا ىلإ ،نالعج ىلعأ عقاو .همساك يفاولا دلبو

 }هظح لامجلا نم ذخأ .،ةيهازلا ءارهزلا قيادحلا نم ةقيدحو ضايرلا نم

 . هضايغ ىلع قفدتي ٠ بيط رهن هيلع فوطي .هبيصن يويحلا لامكلا نمو

 .ةيبرعلا دالبلا نيب يفاوللايو .هضاير يف باسنيو

 رطاشت ،ةنسح ةضورو ةبيط ةدلب يهو .لماكلا دالب نالعج نمو

 اهيمسا نيب امك يفاولاو لماكلا نيبو .اهيلإ ءاخإلا دي ميو ،اهلامك يف يفاولا

 .ةيونعم ةبسانم نم

 ضرأ نم ردصلا يف ،يفاولا نم يشعنلا بناجلاب لماكلا عقتو

 رصنعلا نم ،مشهلا نم موق اهلهأو .ينامعلا قفألا عفترم ىلإ رظنلاب ‘نالعج

 .دالبلا هذه اورمعتساو ،مهف نب كلام مايأ نامع اولزن نيذلا ©يرازنلا

 رظن نم نأل كلذ © ىدملا ديعب ريغ دهع نم كلت اورمعتسا بسار ونبو

 ناكو .اهيلإ نوكرلا دوي لزي ملو ،اهيلإ بغرو ،اهبحأ نالعج ضرأ ىلإ
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .لماكلاو يفاولا كلذكو ،نييبرعيلا ةميألا دهع يف نالعج ضرأ مهرامعتسا

 داحتالا نم امهنيب امل ةدحاو ةليبق امهلهأ نأك .ةيونعم ةوخأ نيدلبلا نيبو

 .طابترالاو

 6روميت نب ديعس ناطلسلا نم اضيأ نيدلبلا نيذه انأ تيلوت دقلو

 لاوحأل نسحب ينب نالعجل يتيالو دهع لطي مل امك ،اهدهع لطي مل ةيالو
 .لاحلا اهاضتقا كانه

 بسار ينب ةماعزو .هدلب ىلع ةدايسلا هل ،‘بسار ينبو مشمهلا نم لكو

 عيبر لآ يفو ©،حلاص نب يلع نب رساي نآلا مهيفو .سراف دالوأ ىلإ عجرت

 .ةدابلا يعار دلو سراف دالوأ نايعأ نمو .سيمخ نب دمحم نب رصان

 نب مداخ نب سيلح خيشلا مهنمو .مداخ دالوأب ةطونم مشهلا ةماعزو

 .نولوؤسم ءادشر اهل نوطب مهيفو .دمحم نب مداخ نب سيلح نب نافلخ

 قدصت دقف ،يلع وب ينب ءاسؤر - نيتليبقلا نيتاه ىلع ةسائرلا يعديو

 هللاو ،بلقت وذ رهدلاو .اهضعب يف اهفالخب ،نايحألا ضعب يف ىوعدلا هذه

 .ةمكحل لكلاو ،عفريو ضفخي

 ناسلو ،ةدحاو دي دوهعلا هذه يف يلع وب ونبو مشهلاو بسار ونبو
 ضعب يف مهل نوكي دق ،يلع وب ينب نإف ‘فورعم يبسنلا لصألاو .دحاو

 ريغ كلذو روصو دلاخ ينب يداو ىلإ 4 ءاحنألا هذه ىلع طلستلا نايحألا

 ال ناونعلا نإف ءانه كلذ ركذ ىلإ يعاد الو ،ةرباغلا روصعلا يف لوهجم

 طاقنلا هذه ليصفت نع لوؤسملا وه نامعل ماعلا خيراتلاو ‘طسبلا لمتحي

 .اهيلإ راشملا
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 ا نامع خيران نع نلونعلا (

 نم .ء يتلصلا ناطلس نب ةدومح دالوأ ىلإ عجرت يلع وب ينب ةسائرو

 تولصلا نم يأ كلذك مهو .نييئاطلا ةيدوأ نم - ملق نزوب - ملح لهأ

 .نالعج ىلإ اوحزنف ٠ ملحب اوناك نيذلا

 هسأري ينعاطم مهف ٠ ةليبقلا يمسق ىلإ عجرت نسح وب ينب ةسائرو

 .ىلع نب دشار دالوأ هسأري ىعاوصو ٠ دشار نب ديمح دالوأ

 ىف .ةوادبلا اهيلع بلغت اهرياشعو . ةبيط دالب نالعج ةماع ةفصبو

 .لاوحألا بلغأ

 روص مهل همعدتو . دوهشم ماقمو ٠ عومسم توص نالعج يف ةبنجللو

 .اهيلإ جاتحم لكلاو .مولعملا دلبلا

 ناكف ،اهرامعتسا ىف اوعرشو ©نالعج ىلإ برعي لآ ةميأ تفتلا دقلو

 6 هيلع ةيبصعتلا عزاعزلا تضق يذلا .مامإلا قوسو ،يفاولا ةنيدم مهلمع نم

 ةلودلا كلت رمع لاطأل نامُع لهأل اريخ هللا دارأ ولو .هروهظ لوأ يف طقسف

 دارأ اذإو .ريض لك عفدو ،ريخ لك بلج يف ةيعاس تحرب ام يتلا ،ةيلعلا

 .ناك ارمأ هللا

 ءالعإو شاهدييأتو ثاهترامعو ،نامُع ءايحإل ةبراعيلا هللا ثعب املف

 نامُع ىلإ دوعي ام لك ىلإ مهراظنأ اوتفلأ ،اهملع عفرو ؤ،اهتكوش ةوقو .اهتيار

 يراربلا اويحأو كراهنألا اهيف اورمعف ،عساولا فرشلاو ،عماجلا ريخلاب

 نم بناج ىلإ تئج املكف . ةيحان لك يف لمعلا يديأ اوطسبو © رافقلاو

 .اربع هيف مهل تكردأ  عقص ىلع تلزن املكو رثأ هيف مهل تدجو . نامع

 نامع بلق يف مهف ،هريغ يف اوذخأ امك ،نالعج رامعتسا يف اوذخأو
 رجشلل اهيضارأ يفو ؤنودجم ةرامعلل اهفارطأ يفو ك،نوناب نوصحلل
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 روغثلا يف شويجلل مهو ،نوحتاف ىرخألا كلامملا يف مهو ،نوسراغ

 © كلامملا اوحستكا دقف . هيلع دئاز لمعب تقولا قاض نكلو ٥،نودنجم

 اهعايض ىلع تفسأف ،اهل يتيالو مايأ نالعج ىلع يترظن تيقلأ دقلو
 نم اهل ضيقي نأ هللا ىسعف .ئراقلا اهيأ كل اهتفصو امك يهو .حايرلا جاردأ

 .هتقو يف يتأي ءيش لكو اهلهأ اهب دعسيف ،اهنارمعب موقي

 .لجاعلا بحب ةلوبجم سفنلاو .هب شيعت امم اهل جرخي امبو . هترضاح

 نزحلاو سوبلا دعب دجملا ةيلحب هلدبت نم اموي رهدلل دب الو

 دحلا سار

 قرشلا يف نامغ سأر وأ

 كلت يف يجيتارتسا زكرم وهو يقرشلا بناجلا يف ٥ مهم يرحب لصاف

 امبر ،رحبلا يف دتمم موطرخ وهو .روص ةموكحل عبات نآلا وهو .ةهجلا

 مادطصالاب كلهتف ىرجملا ققحت ال يتلا ] هلوح ةراملا نفسلا هب تمدطصا

 ةافص تعدصناف ،هب رورملا نيداتعملا ضعب هطخ نع لهذ امبرو .اهتوق مغر

 .هانركذ يذلا لاحلا اذه لثم نم نوشاتعي ودب هلهأ بلغأو .مهتوق

 ةنطلسلا نع ًاربعم قفخي لازي ال ،رمحألا يناطلسلا ملعلا هيلعو
 وأ رهدلا افص ،ةيروصلا ةماعزلل هتيعبات نع ال ،ىقثولا هتورع اهنأب ةينامعلا

 .ىرخأ ةهجو اهل ةيليبقلا هنوؤش نإف .ردكت
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 6 حلاص لكل ةحلاص حلاص لآ ةرامإو .هرمأ ىهتنم ةيوانهلا ةماعزلا ىلإو

 .اهيلإ راشملا ةماعزلا هذه نع لقتسم ريغ وهو

 ىأر نم دنع الإ ،انه اهنع ثدحتن يتلا لاوحألا نويقرشلا ملعي دقو

 ملاعملاو ؤ،يقرشلا بناجلا يف مهم لصاف دحلا سارف .سمأ ري ملو ،مويلا

 ربعي مهنميو ،©نونامي مهرثكأ هلهأو .ةيربلا ملاعملا نم نوهأب تسيل ةيرحبلا

 لابجلا سأر

 لابجلا سوؤر وأ

 سارف .دحلا سار وه يذلا لوألا سارلا لباقي ،يناثلا سارلا وه اذه

 لصتم ،دتمم موطرخ لامشلا ةهج يف فورعملا لابجلا سوؤر وأ لابجلا

 هبشأ وهف ©رحبلا يف طقس نأ ىلإ كًابيرغت نادحلا لابج نم ةدحاو ةلسلسب
 يلامشلا نكرلل لصاف ،نييرحبلا دنع فورعم ،هروهظ لوأ يف لالهب

 .نامع نم يلامشلا بناجلا لوح نوكي ام رزغأ رحبلا كانهو .يلحاسلا

 ،نونطاق هريمض يف مه ،ىتش لئابق نم لاجرب ةرماع لابجلا سوؤرو
 اذهب مزلأ - مهف نب كلام يرارذ مهو - حوحشلاو .نولزان هلهاك ىلعو

 .ردقأو ىوقأ هيفو بناجلا

 لالهب هبشأ - اهيف نمب ةنطابلا لمشيو - يلحاسلا لهسلا نأ ةقيقحلاو

 6 ققحتم ريوصت وهو .حوحشلا لابج يناثلا هسأرو ، طقسم لابج لوألا هسأر
 .هيلإ راشملا ، لابجلا سوؤرب فورعملا وهو
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 ا نامع خيران نع نونعلا (

 .اهيلع ودعلا ةروث دنع اهنوصح يه اهلابج نإف نامع يوقي امم اهو

 ءاش ام الإ لوخدلا عنتما باوبألا تدس اذإو .نوصحلا كلت باوبأ اهتيدوأو

 « ... ىنمىصَتي ِلَبَج ٦1 ئواَكَس ٭ : لجو زع هلوق كلذ ىلإ ريشي امك .هللا

- 

 .ةيآلا

 ىلوألا نورقلا ةليط لاز ام رضخألا لبجلا نإف ،اعبط مصاوع لابجلاو

 دوهعلا ىف هلتحا امكاح نأ انغلب امو .هقرطي ودع لك نم ،نامُعل اعينم انصح

 ديعس ،نامُعو طقسم ناطلس نآلا هلتحا مث .سيق نب نازع مامإلا الإ ،ةبيرقلا

 لتحا هلالتحابو ،ناركن الب همدق تحتو ،نآلا هدي يف وه اهو ،روميت نب

 ونبو دمحيو ةارش نم ثنولوألا هلوادتي لاز امو .هئادعأ مغر ،اهلك نامع

 .ماير

 اهنكل ‘ اهيلع نورطيسم ] ةيل امشلا كلتب نونصحتم حوحشل ا كل ذكو

 يذلا اهيسرك وهو رضخألا لبجلا اهحورو .اهبلق نامع لب ةيمهألا ةيلاخ

 بابسأ نأل .رهدلا ناك امهم ©ىبنجألا ودعلا نم ةنمآ اهتموكح هيلع رقتست

 عناصملا نيأو ٦ عانتمال ا تاذ نوصحلا نيأو ] عالقلا نيأف .هيف اهلك نصحتلا

 .عانصلاو ةانبلا اهيف بعت يتلا

 لبقملا ىف هل نوكتسو ءًارارسأ لبجلا اذه نع مايألا كل يدبتسو
 ءاوه .نانبل فيصمك ،اهفيصم ىف نامع ةنج نوكيس رهدلا لاط اذإو .رابخأ

 وهو ء هلهأ نامأو . ةيرطع تاحفنو . ةولح ةهكافو . جسجس ميسنو ٠ دراب

 .اهمظعأ
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 ىرخألا نكارملا

 نامعب اهانركذ ينلا ريغ

 تيقب دقلو .مهألاف اهنم مهألا يه .اهانركذ يتلا زكارملا نأ ملعا

 :لوقنف امكح كلتب اهل ًاقاحلإ انه اهركذن ‘ىرخأ زكارم

 © ماعلاو صاخلا دنع نوفورعملا برعي لآ ةميأ اهثدحأ يتلا زكارملا نإ

 ٠ ةيداملا ةعسلاو ] ةيلودلا ةوقلا نم كاذ ذإ هيلع مه ام ىلع ةلادلا مهينابم نمو

 .رثؤملا ىلع ةلاد راثآلاو ٠ مهمه ميظع نم كانه ىلجتي امو

 راثآلا ىلإ اندعب اورظناف انيلع لدت انراثآ كلت

 نيربج ةنيدم

 يف اهنأش عفر نكل ثةريبك ريغ ةدلب - نيربج ام كاردأ امو - نيربج نإ
 .همايأ يف نامع ديس ©ناطلس نب برعلب ديجملا ديسلا كلذ .ةايحلا ملاع

 رصملا ةرخفمو ،رهدلا ةبوجعأ حبصأ يذلا ،ميظعلا رصقلا كلذ اهيف ىنبف

 .نامع يف

 © كلملا قاطن عستا نيح ،نيربج ةحاو روكذملا برعلب مامإلا ىقتنا
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 اهب قيضت نأ تداك . لامآلا ةدودحم ريغ . لامعألا ةط وسبم ةمامالا تداعو

 يدايألا ءلم ءارفصلاو ءاضيبلا تحبصأو !دونجو ًالاجرو ًاليخ ،اهدالب

 :لياقلا لوقي امك كاذ ذإ نوينامعلا حبصأو

 مهديس تيقال : لقت مهنم قلت نم

 .ًاعبترم هل اهعقص يفو ؤًاعستم هل نيربج ةحاو يف مامإلا اذه ىأر كاذل

 الو شاهيلع ةمحدزم ريغ ،اهل روسك لابجلا اهب تطاحأ ةعساو ةعاق ىف

 نم ناكف . ديشملا هرصق دييشت ىف ديحولا مامإلا اذه دهتجاف .اهب ةظتكم

 . عارتخا بيجعو ةعنص رهاب يف 6 هتايآ ربكأو ٠ خيراتلا ةمظع

 © يئارلا نيعأ رهبت يتلا عناصملا نم روكذملا نيملسملا مامإ هلعج

 ٠ هتماعز رقمو ٠ مامإلا اذه ةمصاع ناكف { رهدلا اهدلخي يتلا نوصحلا نمو

 { هب سانلا باجعإو . هئارطإو ءاملعلاب هرمعو . هتايح ةجهبو .“ هتنطلس شرعو

 هحدم ىيف اوبنطأو ،هركذ يف اوننفتف ،ءارعشلاو ملعلا لهأ نع ءاج ام رثكأ

 .ينامعلا خيراتلا يف ماظعإلاو رابكإلا ةيآ لاز امو .اثيدحو ًاميدق

 اهتارابع ىف ،طقسم ةغبان نع تايبأ ث،ةفيرطلا ةفرطلا هذه كيلإو

 انرصع ىف طقسم ةلود رعاش ،ىكذلا بيدألل ،ةقئافلا اهزومرو .ةقئاللا

 :لوقي يديعسوبلا ناميلس نب فيس نب ردب نب لاله ؤاذه

 اهاسنأ تسل ىركذ بلقل تدهأ اهارسم نيربج ىبر نم ةمسن اي

 امهاعرأو اهيجانأ دوهع الإ رطو نم بلقلاب امو ينتسشعنأو

 اهاوأم ءامشلا كتحود تحتو اهعترم نيربج اي كرصق لظ يف

 اهارب يل نم اهتحاسب يل نم اهتحودب يل نم مأ نيربجب يل نم
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 اهعقوم نيعلا ءلمو داؤفلا ءلم

 ترصق دق نيريج اي كرصقب يموي

 ةسدنه لاكشأ يف فرطلا بلقأ

 ةرخفم خيراتلا يفو ثدح رصق اي

 ةيراع فك تسيلو كونب يموق

 ترهب ةيآالإ رصق اي تنأ ام

 اهاعرأ ترس ىنأ يريمض يفو

 امهانفأ نفلا قيقدو هتاعاس

 اهايابخ يف يلايخ نيعتسأو

 اهانتواوهزم كتربخ دقو

 اهايافخ تحوتساو كيف تننفت

 اهانعم حاضيإ يف رهدلا لفكت

 ءارعش نمو كريثك ءيش مهريغو نيينامعلا ءارعشلا لاوقأ نم هيفو
 داكو ،هينابو رصقلا اذه فصو ىف ءارعشلا تبنطأ دقلو .رثكأ ةيبرعيلا ةلودلا

 . .اهرهاظ الإ هتافص نم فصولا غلبي ال نأ

 نم هانب ناك ذإ ،مهل ةورثلا طسبو - نامعب ىنغلا ةرثك ىلع ليلد وهو

 يف رظناف .نيتنسب ةمامإلا يلي نأ لبق هئانب مامت ناكو .ليق ام ىلع هلام بلص

 ام ،ًاميظع ًائيش دجت ‘كسفن يف اهروصتو .هئانب ىلع اهقفنأ يتلا لاومألا
 . .رهدلا ثداوحل اهب هنزخ

 ملو :ىلاعت هلوقب ةراشإلا هيلإو تارامإلا ميعزو ‘كلملا حور لاملاو

 دهمت هبو ‘كلامملا يف ةجحلا وه لاملا نأل .هيلاملا ےرت ةصَس توب
 .لاجرب الإ لام الو ،لامب الإ كلم الو كلاملا ىلاعتيو ‘كلاسملا

 6ميظعلا رصقلا كلذ ةئيه يف فرطلا تحرسو نيريج تلخد اذإو
 يف نامع لهأو .نامُع ءادعأ هلوقي امع ىلاعتي ًانأش نامعل نأ لاحلا كربخأ
 ،لالحلا ضرألا جارخ وه امنإو ،ادوجوم هيف دوسألا بهذلا نكي مل نامز
 .هنل رمألاو .ةيعرشلا ليصاحملا ةيابجو
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 نينمؤملا ريمأ هيلع فقو امل ةيمأ ينب دجسمب هبشأل رصقلا اذه رمأ نإ

 نم هيلع قفنأ ام ىلع فسأو .هلاه امم ىأر ام ىأرو ،زيزعلا دبع نب رمع

 كلت ىلع دجسملا ىأرو مورلا كولم ضعب هراز مث .لاق ام هيف لاقف ،لاملا
 اظيغ هارأ ينإف ،مكدجسم اوكرتا :رمع لاقف ،ةروهشملا هتلاقم لاقف ،لاحلا

 .ناعتسملا هللاو نامع ءادعأ ظيغي امم رصقلا اذه كلذكف .مكودعل

 ءابهشلا

 ىوزن ةعلق وأ

 يف لقاعلا راتحي ©ملاعلا يف ةميظعلا عالقلا نم يه ىوزن ةعلق نأ ملعا

 يتلا ةمزعلا ليثمت يف شأجلا طيبر لهذيو شاهئانبب تماق يتلا ةمهلا ريوصت

 .اهلثمأ نأ ردقأ ال اهيلع اهتعضو يتلا ةئيهلاو .اهيلإ تعد

 يف ،ةئيهلا ةمخف ©لكشلا ةنيتم ،ءانبلا ةميظع ةعلق يه :لوقأ ةلمجلابو

 قرشيو ‘هنم ءوضلا لخدي حتف باب لك ىلع ءاهئاقترال باوبأ ةعبس اهنطب

 ذإ . اهقيرطب ةفرعم هل تقبس نم الإ اهلوخدل ىداهتي الو .هل دصرمك ٦ هيلع

 .يئارلا اهتعور نم شهدني .قلغم قودنص وأ ©ةملظم ةبق يف هسفن دجي

 يف مامإلا هب ماق امو ثاهيلع قافنإلاو .اهئانب ةدم تروصت اذإو
 راهظإو اهنأش ءالعإو نامع فرشب مايقلا نم مامإلا اذهل ام تملع ،اهتمدخ

 .ةيمالسإلا ةماعزلل دييأتلا بحو .اهل ةوقلا

 ةمظع راهظإو .ءادعألل دادعتسالا تحت لخاد نوصحلا ءانب نإف

 .ه رَوف ني مشَعطَتَسأ ات مُهَل أوثمآو» .هللا دنع تابرقلا مظعأ نم مالسإلا

 6 هب رختفت ام مهنع ىرت فوسو ،ةماعو ةصاخ ةوق دعأ ةميألا ءالؤه نم لكف
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 .هلعفب ءادتقالل . هدعب ءاج نمل عاد هنإف بهذ دق نإو

 وهو برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا ةعلقلا هذه ينابو

 هذهل تناكو .هركذ مدقملا 6 نيربج نصحل ىنابلا ‘ناطلس نب برعلب نبأ

 © نامُع مالعأ ىلع ىوزن ملع عفر يف نأشلا ةيلاع ةرظن اهيناب رظن يف ةعلقلا

 ةمامالا ةمصاع اهنإف كاذ ذإ برعلا ةكلمم ىسركو نامع تحت ىه ذإ

 مل .ناميإلاو نيدلا نأشل ءالعإو ،مالسإلا ةضيبل دييأت اضيأ كلذ يفو .نامعب

 ،نامزلا نم يتأي اميف ‘نامُع ردق نم اهب عفريل اهانب امنإو ؤ،اهب نصحتيل اهنبي

 نوزرأي اهيلإو .اهيلإ نوزيحتي يتلا مهتئف ىوزن نامع لهأ لعج دقو

 ناكرأ دحملل اهب تفاطو ىوزن تفلب اهنإ اهنع كلحر طحف

 نإف ثءايفوألا اهئالضفو ءايقتألا اهلاجرب فرش نامع يف ىوزنلو

 .ءاملعلا ةضور اهنأل ،نامُع اياقب نم اهيلإ يتأي ميرك رح لك ىوزن لاجر
  . ٤ 1 ٤

 .نامع نم رايدلا عيمج نم ،رايخالا عبترمو ،ةميالا دهمو ،ءاهقفلا ةريضحو

 مزحلا نصح

 هانب ،ميرك يمالسإ لقعمو ،ميظع يكولم رصق مزحلا نصح نأ ملعا
 يذلا ،ديجملا ديسلا ديحولا مادقملا ،تيصلا رياطلا © ةمهلا ميظعلا مامإلا

 تنسح يذلا .6هراثآب ءامظعلا راكفأ تشهدناو ،هرابخأب ريسلا هاوفأ تحفط

 ناطلس دمو كلملا قاطن عسو يذلا ،ةربلا هدصاقم تحلصو .ةرحلا هتاين

 املعو ةبورعلا قافآ ىلع ةقرشم اسمش لزي ملف . جراخلا يف نيملسملا

 .ةيلاعلا ةمامالا ملاع ىلع ًاداقو ارونو ، دشرلا ءامس يف اعوفرم
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 ىلع رهدلا ةليط هلظ دتمي ازكرم مزحلا ةحاو ةرينلا هتركف تراتخاو

 ©قاتسرلا ةمظع هيلإ بهذت ،لكلل ًاعجرمو ،ىلخادلاو ىلحاسلا نيطخلا

 هيلإ عجريو ،قافآلا عيمج نم لبإلا دابكأ هيلإ برضتو .اهتاماه هيلإ عفرتو
 .هتين ىلع نمؤملا رشحيو . ىرخأ برآم هيف هلو ] رطقلا اذه نم تامهملاب

 تامظع نم ةمظعو . عناصملا تايآ نم ةيآ نصحلا اذه يأ وهو

 ماظعإ نوري نيذلا ©لدعلا نيطالسو ] قحلا ةمئأ روصق نم رصقو . خيراتلا

 يتلا ةدعلا نم وهو ،هجو يأب نيملسملا ةوق راهظإو ،ىنعم لكب قحلا ةئيه

 ،اهيداعأ مغر ةيمالسإلا ةضيبلا ةنايصو ،ودعلا باهرإل ذختت نأ اهب هللا رمأ

 .رهدلا يداوع نم فئاخلا هيلإ أجلي أجلمو

 رنأل ١ رهاب مزعب امهوظفاحو ةخماش لدعلا نوصح اوديشو اونباف

 ىلع ًاليلدو ،نامُع ةرخفم تحضأ نامع يف ةثالثلا نوصحلا هذه نإ

 يف مهنأش وه امك . © ميظعلا نصحلا اذه فصو يف ءارعشلا بنطأ دقلو

 الفاح ًاخيرات هيناب يفو مهضعب هيف فلأ ىتح . ميخف ثدحتسم لك ءارطإ

 6كهبورحو . مامإلا اذه ةريس اهحرش يف عمج ء ةيميم ةديصقب القتسم

 نمل نكت مل يتلا ،مالسإلا يف هدصاقمو هتافصو هقالخأو هلامعأ نم المجمو
 مامإلا ريشي ىتلا ىه ةديصقلا هذهو .هدعب نمل تناك الو ] ةمئألا نم هلبق

 :اهعلطم اذهو .نايعألا ةفحت يف اهيلإ يملاسلا

 مزحلاب زعلا رقم يف اشن رصق مركلاو دجملاو ىلعلا ركب رصقل
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 ،هبئاجعو رصقلا اذه تافص نم ميظعب انتءاج شارغ ةليوط يهو

 ةرحلا هسفن هيلإ هتعد امو ،هممهو هرابخأو يضرملا مامإلا هيناب تافصو

 قفأ يف ةيواد ةنر ةمهلا كلت تقبأ دقلو .داضلاب نيقطانلا ملع عفرل ،ةطشانلا

 .بناجألا وخرؤم كلذ ررق امك ‘ طسوألا قرشلا

 ةفيحصلا خيراتلا يف برعي لآلو .اهدصاقمو لاجرلا ممه نع ثدحو

 لوط مهل ام نامع ةمئأ نم مهريغل سيلو ،ءارهزلا رطسألاو ،ءاضيبلا
 .ةدوقفم كاصعو ©علاض كريعب :مهب قاحللا يغابل لقف .نامزألا

 يتلا اهتعورو ،هب رختفت يذلا اهجات نامع يف ةثالثلا نوصحلا هذه نإ

 دجملا ىرغط اهيلع عضيو ،قحلا يلح اهسبلي يذلا اهلامجو ،©يئارلا شهدت
 .يبرعلا

 رحبلا رخمت ىتلا ليطاسألا نيبو .ةثالثلا نوصحلا هذه نيب تنرق اذإو

 نوصحلا اونب امك مهنإف ،ممهلا كلتل بجعلاب تيضق ،هءارو ام ىلإ يبرعلا
 كلذ نيب تعمج اذإو .نامع رحب ىلع ىرخألا نوصحلا اونب نامع فير ىف
 .اهنم ةلودلا هذهل عمتجا امو ‘برعلا نوصح يه يتلا ليخلا نيبو ؤهلك
 قافآ يف لغلغتي اشيج نإف .لاح يف ةركفلا هل فقت ال ،ًالئاه ارمأ تيأر
 ©كلذب بجعأف ليخلا روكذ نانع فلأ نيعست ىلإ فالآ ةتس هلمحي .دنهلا

 .اهردق ةلودلا كلت ردقو

 .ارابتعا اهركذن امنإو 5اراختفا اهركذن نل ،لاوحألا هذه ركذن ذإ انإو

 ،ةعئار ةيبرع ةهبج مهناوخإ دالب يف نأ برعلا دالب يف برعلا ملعيلو
 امب اهفصوو .ةيبرعلا لاوحألا ريغصت مهنأش نم يذلا برعلا ريغ ماغرإلو
 نيهوت مهتفرح تلاز ام نيذللو . ممألا نيب ةلآضلاو فعضلا ةمسب اهمسي

 .رطق لكو ليج لك يف ،ةيبرعلا ممألا
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 نم برعي لآل ام ،نامُع خيراتب موسوملا انخيرات يف ىرت فوسو
 هركذ امو ،مهتاليصحت يف جنرفإلا همتك امم ، رخافملا نم اودلخ امو ،رثآملا

 ديؤي هللاو .كلذ زمر وهف هعمستو انه هارت امو .مهتادوسم ىف برعلا باتك

 .ءاشي نم هرصنب

 مدأ

 دالبلا مالعأ نيب ركذلا قحتست يتلا نامغ دالب نم

 ىلع (ميم اهدعب ،ةلمهملا لادلا حتفو ،ةزمهلا حتفب) - مدأ نآ ملعا

 ©حنم نم بونجلا هاجت ةزوح يف ةعقاو ،ًاضيأ ةمهملا طقنلا نم - ملق نزو

 ىلإو ،نامُع ةيقرش ىلإ تالصاوملا قرط هجوتت كانه نمو .اهنم ةلحرم ىلع
 ةيدابلا عقاوم ىلإو ،نامُع ةيبرغ ىلإو ،ةريصم ىلإو ؛توحمو مقدلا لحاس

 .ةبنجو ةبيهوو عورد نم ٠ ةينامعلا

 برقم نبا رعش ىف تءاج ىتلا يهو ٠ ةميدقلا دالبلا نم هذه مدأو

 :مهلاعفأو ةطمارقلا يف لوقي ثيح

 امدأ ةرات ىشغتو قارعلا ضرأ اهكبانس شغت مهليخ لزت ملو

 نم لهس ىف عقت . ربخمل ا ةليمج . رظنمل ا ةجهب ،ةنسح ةبيط ةدلب م دأو

 اهحسفأو ،ءاوه دالبلا بيطأ نم يهو .هنم عفترم حانج اهرياسيو ،لمرلا

 ايقيرفإ ىلإ رافسألاب علو اهلهألو .ةحص اهشعنأو شةالف اهدمأو ،ءاضف

 .ةرح ممه هيلإ مهودحت

 نم نورخآلاو ،ميمت نم نولوألاو .ةبنجلاو قيراحملا ،ءامدقلا اهلهأو
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 يبنج لتاقلا :نامع يف رئاسلا لثملا مهنع لوقي امك ناتتفلا تناكو .جحذم

 .ةدحاو ةبصع يأ ،دهاشلاو لتاقلا سفن مه يأ .يقورحم دهاشلاو

 .روميت نب ديعس ناطلسلا طهر ، ديعس وب لآ نم موق ًاضيأ مدأ يفو

 يف خيراتلا لهأ كلذ ملعي امك .هئابآ رقم ناك اهيفو . هتأشن لصأ اهنمو

 .نامع

 يف برعي لآ ةلود ءاملع ربكأ ،هيقفلا ةمالعلا خيشلا يقنلا هذه مدأ يفو

 © ديعس نب دمحأب يرفاغلا نانس نب فلخ ،ةيفشكلاو رارسألا بحاص .هنامز

 نب دمحأ سارب حسمي خيشلا ذخأف ٠ بسحأ اميف ًاضيأ ميتي هلعلو ٠ ىبص وهو

 هنأ ديعس نب دمحأل ةراشبو هنم ةراشإ .ةيعرلا ىف هللا قتا :هل لوقيو ديعس

 .نامع رمأ كلميس

 نامعب ظافتحالل اهيلإ روظنملا زكارملا نم دهعلا اذه لبق يهو
 نآلا ىهف ،هيلع تناك ام ريغ ىلع لقنت تاوقلا تراصو نآلا امآ .ةيلخادلا

 دانجأو لاطبأ لاجر نوكي نأ الإ ،عنام روسوجلا لزان نع لهو .اهريغك

 ءاج اذإ . حالسلل نوقشعتم ] مهمزعب نوحماط ٠ توملل نودعتسي رارحأ

 .خيراوصلا هيف مهف خيرصلا

 برطي لكلا اهل سارعأ نيدايم اهنإ : نولوقي ابرح اوأر ام اذإ

 .بهللا ىلع شارفلا تفاهت اهيلإ نوتفاهتي اجيهلا تماق اذإو

 ممه ثعبيو ،قحلا ىلع نيملسملا ءامعز لمش فلؤي نأ هللا لأسن

 رداقل هنإو .نيدشارلا ةمئألا ريس ةمألاب اوريسي نأو ،“لدعلاب ذخألل رمألا يلوأ

 .۔يش لك ىلع
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةيقرشلا وانس

 ةيردحلا ةدلبلا وأ

 ىلع (واوف ©٥©فلأ اهدعب &©نونلا حتفو ©ةلمهملا نيسلا رسكب) - وانس

 3 ةيراج راهنأو ،ةرهاز ضاير تاذ ©،ةجهب ةقينأ ةليمج ةبيط ةدلب - باتك نزو

 .اهريغل فرعت ال ءايشأب زاتمت كلكشلا ةنسح ،عضولا ةليمج ،ءانغ قئادحو

 ةباصم ٠ وانس يأ ] اهنكلو ] مركو ءاخسو ٠ لضفو ريخ لهأ اهلهأو

 نيح كلذ اهنع هللا لازأ ىتح ،ةيضاملا دوهعلا ةليط ،قيمع يودب ءادب

 ْ مويغلاب خطلملا اهوج يف تقلح مث  تارئاطلا طاحم نامع ىلع تعضو

 هللا لأسن .ةنئمطم ةنمآ ةراضح ىلإ ،يودبلا ءوسلا نم لاحلا تلدبت كلذبو

 .فاستعالاو ملظلا رين اهنع عفريو ؤفاصنإلاو لدعلا ديب نامع ناطلس دمي نأ

 ةصغ نايحألا ضعب يف اهنطاوم اهاري ،اهلامجو اهنسح عم وانس تناك

 ةفطاعو ٠ سوفنلا كلتمي باذج رس وهو = نطرولا تبح الولو ٠ صصخلا نم

 .كلذ لاحلاو رح اهيف شاع امل ،- ةنمؤملا سوفنلل ةقيشع

 حلاص قفأو ،قينأ حاص وج يف نامع ةيقرش نم ةيبونجلا ةهجلا يف عقت
 ،ةبيط اههايمو ،ةرضن اهضايرو .ءاحيف اهنيتاسبو ،ةنسح اهراهنأ ،©قيلط

 .كلذك اهينابمو

 .باذجلا ىبنجألا ندمتلا اوفلأف ثةيقيرفإلا رافسألا اهلهأ دوعت دقو

 .اهركذ يتأي فوس يتلا يبيضملا دعب ©قفألا كلذ يف ودبلا قوس يهو

 .مهشياعم نوداتري اهنمو ٦ ةيقرشلا ةيداب لاحر طحم امهالكو

 خيشلا اهلضافأ نمو .اهتيمهأو اهنأش اهل ©}©ةديدع ىتش ليابق وانس يفو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 © داشرلا يلوأ ءابجنلاو ،داهزلا ءالضفلا ءاملعلا دحأ ،ىمعألا دمح نب ملاس

 ،اهيف لجر لضفأ ناك ،دالبلا هذه ليابق رهشأ نم ،دشارب لآ ةليبق نم

 .الضفو ًادهزو .المعو ًاملع مهدشرأو

 نوضري الو ،اهيف ةماعزلا نوغبي نايعأ ،ًاضيأ ةفواوصلا ريهاشم نمو

 .زيزع هنطو يف لكو .اهنم ىفوألا مسقلا ريغب
 .ةيردحلا رايدلا نم مدأ وأ الثم وانس :مهلوق نأ كيلع ىفخي الو

 ءاضفلا ىلإ اردحنم شةيلامشلا ايلعلا ةهجلا نم ليسلا ىرجم كلذب نونعي
 .نامع يف ًاماع ًافرع ىنعملا اذهب ةيردح يهف ©يبونجلا

 ييضملا

 نوكسو ،ةمجعملا داضلا حتفو }ميملا مضب يهو) - يضملا نأ ملعا

 دالب يسرك يهو ٠ ريغصتلا ةغيص ىلع (ءايف 8©“ةدحوم اهدعب ©|"“تحت نم ةانثملا

 اهضايغو اهضاير يف ،ةيهازلا اهتعلطو {ةجهبملا اهتيمهأ اهل ةدلب - سبح

 .مهرمتؤم حرصو “مهتودن رادو “سبح لآ عمجم .اهنيتاسبو

 ةعقرلا هذه عجرم يهف ٠ اهب هزكرم ماكحألاو ةموكحلا رمأب مئاقلاو

 لحفلا رعاشلا لوقي امك يهو .ةيقرشلا ءاحنأ يف ةريبكلا قوسلا اهبو ،ةيسبحلا

 :اهيف ءاج ثيح .ةينيسلا هتديصق يف ٨6 ناخيش نبا

 يسرك قوف كلَمك الإ الع اهارق يف يبيضملا راد امو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةليبق نإف “يسبحلا قفألا يف ةردو ©يقرشلا فدصلا يف ةيقيقح يهو

 ةهجولا نم اهل مهم الو .اهيف ةليوطلا مهيدايأو 5،اهتداس مه سبحلا

 .ةيلخادلا ةئيبلا يف اهلوخدل { ةيركسعلا

 دهعلا يفو .يمالسإلا رامعتسالا نم يه امنإو ،نارمعلا ةميدق تسيلو

 يف ىنتتو .يداشلا اهركذب ادشو ؛اهرصإ لحناو ءاهرصق ددجت يبرعيلا
 يف تشمو .اهنارمع ددجت دهع لاط املكو .يداحلا اهوهزب نامُع ةيقرش

 .ًالامج ةيقرشلا سورع تحبصأ ىتح .اهيقرت

 نمو .اهملاعمو اهتاحاو يف نولغلغتي ثةيقيرفإلا رافسألا وريثك اهلهأو
 تناك امل اميسال ديعب ريغف ةيقيرفإلا مهرافسأ نم أابلاغ مهانغ رثكأ كلانه

 © مالعألا ةداسلا عاقصألا كلت يف اوناك مهنإف ،نامُع لهأل ةيقرشلا ايقيرفإ

 رادلا ، يرابجنزلا قفألا كلذ ةدمع مهو ،لوطلاو لوحلا مهل ،ماركلا ةداقلاو

 ©نيعاطم ةداقو ©نيمودخم ةداس ايقيرفإ قافآ يف نامُع لهأ لزي ملو ،هتاريخب

 لودلا مهيلع طلس ،مهشورع طوقسو ،مهلظ صلقتب هللا نذأ اذإ ىتح

 لهأ هيف بلقتي اريخ لودلا هذه تأرف ،اسنرفو نمرجلاو زيلجنإلاك ،ةينارصنلا
 ىتح اوناك امهم هيف اوكرتي نأ يغبني ال ،نانئمطالاب ًارومغم اقزرو ،نامُع

 .ميمرلاك حبصأ ىتح رذجلا تلكأو ،ميشهلا يف رانلا ترسف ،هيف اومساقي

 تائم لب فالآلا تارشع نامع ىلع هنم نولخدي نامع لهأ ناكو
 لحلا يف مهمدختو ،لاومألا عبتت ،نامُع ىلإ ديبعلل نوبلجيو ،ًايونس فالآلا
 عطقف ،فالخ الب مسجلا يف ىرسو ،فاعزلا مسلا رشتنا ىتح لاحرتلاو

 .حاجنلل نلعأو ،حالفلاب ىدانو ،حارسلا قلطأو ،طابرلا صقو ،طاينلا
 .ةيقيرفإلا مهداومب ةينامعلا مهدالب اورمعتسا سبح لآ ناكو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا )

 بسنلا يملاس وه يأ ،يرازنلا رصنعلا نم وهو ناخيش نب رعاشللو
 دحاو تقو يف ارصاعت دقو © يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مع نبا

 نم كاهلاوحأ ىلإ علطتملا يفكي ام يبيضملا ركذ يف هل ‘كلذك الحتراو

 :اهعلطم يف لوقي يتلا ةينيسلا هتديصق

 يسوي ركذلا ضعبو ىسأ تركذ

 اهلهأ لاحو اهلاحو يبيضملا اهيف ركذ ،احيف ةليوط ةديصق يهو

 اولتتقا مهنإف .مهنيب تعقو يتلا ةينتفلا مايأ اهموق نيب راص امو ،اهرهنو
 ىلع اوضقي نأ اوداكو مهسفنأب مهسفنأ اوبدأ ىتح ،ًاريثك اوشراهتو اليوط

 نم همع انباو يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا حدام يسبحلا رعاشللو

 هللا دوهش مهو ،دقان دئارو دهاش ناسل سانلاو .ءارطإو اهل ركذ ‘برعي لآ

 .هضرأ يف

 نأ اهلهأ ىغب ىتح .،اهترضن نابإو ،اهترهز مايأ يبيضملاب كيهانو
 مث ،اعساو ارود ناطيشلا مهب بعل نأ ىلإ اولتاقتف هلضف نم هللا مهانغأ

 .مهفرشو مهتمارك اوظفح و ءهيتلا كلذ دعب اوعجارت

 شراهيف ،مهتغمدأ ريثيو ،مهيف ناطيشلا خفني ،الهجلا برعلا اذكهو
 ًازع كلذ نودعيو اضعب مهضعب ىلع ناودعلاو يغبلا ىلع نوبلاكتيف ،مهنيب
 ثيح ةلي هلا لوسر قدص .ةمالسلا هللا لأسن .ناسنإلا ةفآ لهجلاو .ًافرشو
 .ثيدحلا «...ةيبصعلاب برعلا تكلها» :لوقي
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 زكارملا ةيقب ركذ

 نامع يف يناطلسلا رسلعلا اهيلع ينلا

 ريغ ،نامُع يف يناطلسلا ملعلا اهيلع فري يتلا نامع زكارم نأ ملعا

 اكرب الوأ يه .اهانركذ يتلا

 اكرب

 دالبلا ماهم نم اكربو .لحاسلا ىلإ 6 لخنو لواعملا يداو رغث اكرب

 .طقسم يف سراف دونجب نامع بارطضا مايأ نامع قوس تناكو .ةينامعلا

 يف ةميظع ةيرق يهو .ركنتست ال ةماعزو ،ركني ال نأش اكربل ناكو

 .ةعنصملا ةيناثلاو .ةعساو ةدلبو .ةنطابلا

 ةعنصملا

 بجوي ،ًادج ةمهم يهو .لحاسلا ةهج نم قاتسرلا يداو رغث ةعنصملا
 .قيوسلا ةثلاثلاو .نامع يف يقاتسرلا هجولا ىلإ يجيتارتسالا اهعقوم
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 قيوسلا
 دعس لآ ءارضخ

 دعس لآ عمجم .هبر نذإب هتابن جرخي يذلا بيطلا دلبلا يه قيوسلاو

 ىلإ ريشي ،نامُع ةيلخاد ىلإ ةبسنلاب ،اهلهاكو ةنطابلا بلق ،مهلاجر طحمو

 .ةروباخلا ةعبارلاو .ًايلحاسو ًايلخاد اهيعو ىقلتيو ،ًابرغو ًاقرش ةينامعلا تاماعزلا

 ةروباخلا
 دقعلا ةطساو

 .حبارلا مهقوسو ثةنساوحلا عجرم وه يذلا مهملا دلبلا يهو ةروباخلا

 .ةرهاظلا رغث يهو .ةديدع لئابق اهيفو

 الح ،ةيرهاظلا ليابقلا جهانم ىلإ رظنلاب ،ًايجيتارتسا ازكرم اهب كيهانو
 ةنطلسلا ملع دالبلا هذه ىلع فري .اهيف نحن يتلا مايألا يف ًالاحتراو
 .محص ةسماخلاو .ةيديعسوبلا

 محص

 يقرشلا راحص باب

 ميم اهدعب ،ةلمهم ءاح اهدعب ،ةلمهملا داصلا حتفب) محص نأ ملعا

 راحص ىلإ ةعجار يهو ٠ اهل يقرش بابو ۔،} راحص روغث نم رغث (ةنكاس

 .هديلوو يراحصلا ملعلا نبا اهملع لازي الو 3 ةيانعو ةيالو

 لئابقلا بصنت اهيلإو .لحاسلا وحن اضيأ ةرهاظلا روغث نم يهو
 .يول ةسداسلاو .مهتيصع لهأو مهناوعأو ينابلكو يولع نم ٠ ةيرهاظلا
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 ىول

 راحصل يبرقلا بابلا

 لاقيو (يوخ نزو ىلع { ءاي اهدعب © واولا حتفو ١ ماللا رسكب) يول

 .جنرفإلا ناسل يف اذهو {©“ةدودمم مالب .ةوال : اهل

 .نامعل لامشلا مأ راحصو . اهيدايأ عوط يهو ٠ راحص لامعأ نم يولو

 .صانش ةعباسلاو .يحاونلا كلت ىلع ايلاو نوكي راحص يلاوو

 صانش

 ةيليمشلا مامز

 داصف ©فلأ اهدعب ،نونلا حتفو ؤ}ةمجعملا نيشلا رسكب) صانش

 .ةيليمشلا ةزوح يف يبرغلا زكرملا (ةلمهم

 ةمطحخ ىتح ء8ر احص ةزوح نع جرخ ام ىلع عقي مس ١ ةيليمشل او

 .ةيلامشلا ةهجلا ىف طقسم ةنطلس ةموكحل دودحلا ىهتنم ،ةحالم

 .ةنطابلا مسا هلمشي .انه ىلإ طقسم نم ٠هانركذ يذلا ءاضفلا اذه لكو

 ىهتنم وهو .حدلص رجحو { حيصأ لمرو . حيفأ فيس : لوألا لاق امك هارتف
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 بصخ

 بصنلاو بخصلا دلب

 ©ةحوتفملا ةلمهملا داصلاو ،ةمجعملا ءاخلا حتفب) بصخ نأ ملعا

 ةصتخم يهو ءةيمساقلا ةرامإلا لامعأ نيب ةعقاو ةدلب (ةدحوملا ءابلاو

 مسا تحت تلخد يتلا © دالبلا نم اهرواج ام مكح نع ةجراخ . حوحشلاب

 .نولوقي امك ،حلاصتملا لحاسلا

 الو طقسم ناطلسل ةعضاخ يهو .اهبارتأ نيب اهب سأب ال ةدلب بصخو

 .اهوج ىلع فرفري يناطلسلا رمحألا ملعلا لازي

 قبس امب قاحلا

 نم وه ،يقرشلا لحاسلا يف دحلا سأر زكرم نأ كلاب نع برغي ال
 حبصت نأ مورت يتلا ،ةريصم ىلإ ةيقرشلا رزجلا كلت كلذكو ،طقسم لامعأ

 طابرمب لصتت ىتح ء،ءارهزلا ندملا نم ةنيدم ،ددعلا ةليوط ريغ مايأ دعب

 .ينامّحلا بونجلا يف © رافظف

 ام الو ،خيراتلا قئاقح نم هب امو ،رضخألا لبجلا لاوحأ ركذن مل اننإ
 كلانه ام ركذ نأل . نييربعلا لبج يأ © نتحسلا يداو هنقل الو روكلا لبجل

 خيراتلا ىلإ هتبسن ©هنع ناونع رصتخملا اذهو ،ينامعلا خيراتلا قئاقح نم

 .هفرعاف .طقف باتكلا ىلإ ناونعلا ةبسن ينامعلا
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 ىربكلا ةينامسلا لئابقلا ماقم

 ليصفتلا ىلع ةليبق ةليبق اهركذ عاطتسي ال ،ةديدع نامع ليابق نأ ملعا

 اذه يف ركذن امنإو .عساو غارفو ٠ ليوط ءانع لعب الإ ٠ اهنم عرفت ام ىلإ

 يف نأشلا اهل يتلاو ثةريبكلا ليابقلا اهب ينعنو ،ةيسيئرلا لئابقلا ناونعلا

 ليابقلا مظعأف .ةعنملاو ةوقلا نم هيلع يه امو ،اهنكامأ يف ةلوصلاو ،اهيحاون

 .ماير ونب ةيلخادلا نامع يف

 ماير ونب

 ةيلخادلا نامع يف

 ةرثكل كلذو ،ةسوململا ةيرثكألا مهل نامع ليابق يف ماير ينب نأ ملعا

 مهنوكو ،نامُع بلق يف دالبلا نم مهل امو ،ًانوطبو ًاذاخفأ 6ددعلا نم مهل ام

 هبشأ ،قيمع بحب اهل نوعضخي .ةدحاو ةماعز مهدوقتو ،ةدحاو ةيار تحت
 نم رضخألا لبجلا نونطقي مهنأل كلذو .اوقدص نإ يلعل ةعيشلا بحب

 يف هلهأ .ناركن ريغ نم اهب ناكم زعأو ،نامُع دالب عنمأ وه يذلا ،نامُع

 نم ىضم اميف يأ ،ناطلس ةوطس الو ‘ناطيش روج نوفاخي ال نامأو ةهافر

 .نامزلا
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 مهلو .رمقلاب ةلاهلا ةطاحإ رضخألا لبجلاب طيحت ،ماير ينب نادلب نإ مث
 ةيالعو يكزإك ،هرهق ودعلل الو .ةأطو لحملل فرعت ال يتلا ةريبكلا ىرقلا

 مهلو .اهيلإ امو لخنو لتسم يداوو صورخ ينب يداوكو ةكربلاو ىوزن

 .ىرخأ نادلب يف ةيدولا تاقالعلا ضحمب

 مهنم نآلا دوجوملاو .ناميلس نب فيس لآ ناهبن ونب مهتسائر يلوتيو
 ونب مهنمو ،دشار دالوأ مهنم .فيس نب رصان نب ريمح نب ناميلس خيشلا

 مهنمو .يناث دالوأ مهنمو ،ورمع دالوأ مهنمو ،رومعلا مهنمو .ةبوت

 دالوأ مهنمو ،دوهفلا مهنمو ،ةميلس ونب مهنمو ،ديمارجلا مهنمو ،نويقيرشلا
 .جرفم

 ملعلا اهعمجي ،ةفلتخم باسنأ نم ،ةفتلم ليابق نع ةرابع ماير ونبو

 ،ميعزو ديشرك ،لوؤسم نطب لك يفو ،ماير ينب نوطب مهأ ءالؤه .يمايرلا

 .يناهبنلا ربكألا سيئرلا لبق نم
 عجرمف ،يمايرلا مسإلا اهلمشي يتلا ةعماجلا ينعأ 6 ماير ينب سفن امأو

 .هنع انلق امك .يناهبنلا زكرملا ىلإ اهتسائر

 نب ةرهم نب ارمالا نب رمق نب ماير نم ،ماير ينب سفنف ،مهبسن امأو

 فوسو ناديج نب ةرهم نب ارمالا نب ىرطس نب حريب نب ماير ليقو .ناديج
 .ىفوتسم ‘باسنألا ةيامحب باسحألا ةياعر يفو ©فاعسإلا يف مهبسن دجت
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 نزاوه يف

 نب ركب نب روصنم نب دعس لآ نامع نم ةنطابلا يف ليابقلا مظعأ نم

 ليابقلا نم ،لحاسلا يف دعس لآو لخادلا يف ءالؤهو ،ماير ينب دعب ،نزاوه

 اهباب يف ةديجولا 4 دمعلا ةعيفرلا ددملا ةليوطلا ©ددعلا ةريثكلا ،ةمهملا

 .ةدعو اددعو ،ًالوطو ةلوصو ةعنم ،اهرامضم يف ةدرفنملا ،اهبارتأ يف ةذفلا

 .ميظع مسق يف ،اهبحر نولوتيو ،اهبلق ةنطابلا نم نولتحي
 © قرشلا يف اكرب لامعأ نم مساقلا يداو نم .ةنطابلاب قرشلا يف اهدح

 نم بيرق مهل ناكف ‘برغلا يف مهدودح ىصقأ يأ .برغلا يف ةريجحلا ىلإ

 .مايأ ةثالث مهزاوحأ يف بكارلا ريسي .ةنطابلا ثلث

 .سومخلا : مهل لاقيو . كرابم لآ مهنمو ٠ ةدعاسلا . ةديدع نوطب مهو

 ©}©“تاليهسلا مهنمو . لوهجلا مهنمو . ةبخاصملا مهنمو .تيب مهو . ةسائرلا مهيفو

 ،ةرجانخلا مهنمو ‘هللا دبع لآ مهنمو .شباوغلا :مهل لاقيو ةشباغملا مهنمو

 ال ةديدع ذاخفأ مهنمو ٠ ةصراخملا مهنمو ] ةعوالملا مهنمو ٦ يلع لآ مهنمو

 لآ يف مهتسائرو ‘ سومخلا تيب مهو . لاله لآ مهنمو .اهركذ ماقملا عسي

 .بساك نب يلع نب ديعس نبا دمح نب لاله نب دمح نب لاله

 نم تسيل اهرثكأ ،اهيلإ انرشأ وأ اهانركذ يتلا ذاخفأآلاو نوطبلا هذهو

 يهو .هتحت ةمظنم ،يدعسلا ملعلا ىلع ةفتلم لئابق اهنكل دعس لآ دومع

 .اهباسنأ رييغتب يلابت ال ،ةيودب لئابق

 . يفال نب سيمخ نب ليمج ليلجل ١ ةمالعلا خيشل ١ ةليبقل ا هذه نمو

 ةيبدأو ةيهقف فراعم ةرئاد .ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق بحاص
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 ةدلب يلاهأ نم ناكو . ىصابأل ١ ىنامعلا هقفلا نم ًاميظع ارمأ عمج . ةيخيراتو

 ىضم اميف مهلو .ىوقتلاو لضفلا لهأو ريخلا لهأب نوفرعي لآ لاز امو طرقلا

 فرشلا اهابأي الو ،ىنامُعلا لقعلا اهركني ال رداصمو دراوم نامزلا نم

 مهنمو .براوغلا ًاضيأ ةليبقلا هذه نمو .ةيضابإ ةيبهذم اياون مهلو .يبرعلا

 ١ خيشل .

 يلع وب ينب ةليبق

 نالعج يف

 نامع بلق يف يهو ،ماير ينب ةليبق فلؤملا ركذ فيك :لوقت كلعل

 يهو . يلع وب ينب ةليبق ركذ من © ةنطابلا بلق يف يهو 8دعس لآ ةليبق ركذ مث

 ؟ةهجولا هذه نم ةبسانم ليابقلا هذه نيب سيلو © نالعج يف

 6ربكألاف ربكألا ركذ نم ،مدقت اميف هلمع نيع وه اذه هلمع نإ :لوقأف

 برقل عارم ريغ اذكهو . ايداوف ،ةحاوف © ةليبقف ادلب 8 مزلأآلاف مزلآلا وأ

 يتأي مث ،كلذ وحنو ددعلاو ةرثكلا يف لاوحألا ةبسانمل يعاري لب ،ةهجلا
 .اذكهو ٠ كلذ نود امب

 ،اهفارطأ ىف ةعاطملا ،ددعلا ةريثكلا ،ناشلا ةريبكلا لئابقلا نمف

 وب ونب يأ (مالك نزو ىلع) مامت لآ ،اهترامإ يف ةعينملا ،اهفرش يف ةقيرعلا
 .ةعنمو ًافرشو ،ةدعو ًاددع ليابقلا مظعأ ،نامُع قرش يف نالعج لهأ يلع
 .عماجلا أبنلاو ،عساولا ركذلا خيراتلا يف مهل .ةلوطو ةلوصو

 ©بورحلا ىف ربصلا نم ءالؤهل فرعي ام ةينامع ةليبقل فرعي الو
 لهأ اوحرب امو ربصو دلجو ثةعاجشو ةلاسب لهأ ،اجيهلا يف ةتامتسا
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 هثيدح يف مهل ىقبأو رهدلا نم ًانيح اهنع خيراتلا ثدح .ةيبرع ةتامتسا
 .ركذلا رطاع

 ليابقلا نيزاوم يف اوعضو اذإ موق مهف .قبس امم { مهدالب تفرع دقو

 اودلو .نولءاضتي ال ةيبرعلا تاماعزلا ىلإ اوفيضأ اذإو . نوفخي ال ةينامعلا

 .مهرد هللف .راغملا تقو ليخلا روهظ مهدوهمو اوؤشنو ٠ راتبلا مهعيجضو

 ديعس نب سيمخ مهميعزو ©ةدنسلا مهنوطب رهشأو .ةعساو نوطب مهو

 .بساك لآ مهنمو اير لآ مهنمو ۔ ةمازملا مهنمو .حلاص نب

 .نوريثك ةليبقلا نوطب ةيقبو

 .اهيناعم لك ىف افنآ ةروكذملا ليابقلا هذهب هبشأ ،ساي ينب ةليبق نأ ملعا

 ال ًافرش اهل نأب اهب عماسلاو رظانلا فرتعيو 6اهدجمب خيراتلا دهشي ةليبق يهف
 .ماضي ال ازعو ،ىراجي ال ًادجمو ؤىنادي

 كبسحو . زعا ة ةداسو ،الجأ ةداق يابلا نم م مهلوح نمل ةبسنلاب مهو

 مهئارطإ يف ذ قدصيو ،مهقح يف ةلي امب مهنع . ىتأ هنإف . يحاورلا

 : ناترامإ لحاسلا ىف مهلو .فارطألا كلت ىلع ماكح مهو

 مهيف يلاحلا ميعزلاو ،حالف وب لآ رقم نآلا يهو ،يبظ وبأ ىلوألا
 .ةفيلخ نب دياز لآ نم ©ناطلس نب دياز
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 .موتكم نب ديعس نب دشار يبد يأ اهيف يلاحلا ميعزلاو ©يبد ةيناثلاو

 نم ،نويرازن نامُع ةباسن دنع عياشلا ىلع مهو .ةسالف وب لآ رقم يبدو

 كيهانو .نامعب برعلا يف لبإلاو ليخلا لهأ مهو .ةعصعص نب رماع طهر

 .دايجلا تانفاصلا ناديم ةفورعملا مهقوس نم ليخلا ةكسب

 ةبيهو لآ ةليبق
 نامغ ودب يف

 عيمج يف نوبراقتم عوردلاو مهو .ةبيهو لآ نامعب ودبلا ليابق نم
 مهو .ادهعم حسفأو ،اددم طشنأو ،ًاددع رثكأ ةبيهو لآ نأ الإ مهلاوحأ
 .رهاش طهرو ،رفاو ددع .ةعاجشو ةدجن لهأ

 مقدلاو توحم ىلإ ،نامُع نم يقرشلا بونجلا يف نورشتنم مهو

 ذو ،ةلمهملا نيسلا مضب) ةريدسلا ةيلخادلا نامع يف مهنادلب نمو .لحاسلاب

 ريغصت نزو ىلع ،ءار اهدعب ‘تحت نم ةانثملا ءايلا نوكسو .ةلمهملا لادلا
 .بيط رهن اهبو .ةليمج ةعساو ةبيط ةدلب .مهفيصم ةمصاع يهو (ةردس

 .اهيف يبرعلا فرعلا بسح ،ةفورعملا لبإلا بئاجن نم لبإ لهأ مهو
 .ةبيهو مسا اهلمشي ةينامي نوطب مهيفو .ابسن نويرازن مهو

 يف مهتماعزو .ةليفغ وب لآ مهل لاقيو رطم نب يلع لآ يف مهتسايرو

 يف ودبلا ليابق عسوأ نم موق مهو .يبرعلا اهانعمب ةعومسم ةعاطم ةبيهو

 مهلو ،سانلا لاوحأب ةفرعمو بقاوعلا يف رظن رطم نب يلع لآلو .نامع
 .الاوحأ اهنع انعمس ،مهل ةفورعم ةيلقع ةناهك
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 ةحاور ينب ةليبق

 © رهدلا ثداوح ىلع ربصلاو ‘سأبلاو ةرثكلا يف ةدودعملا ليابقلا نمو

 .ةحاور ينب يداو ةامسملا ةيدوألاب مهلزانمو .نويرازن مهو .ةحاور ونب

 ىلع نوقلطيو .مادنع يداوو ،مرحم يداوو ،يبرغلا يداولاب هنوصخيو

 مهباغو ،عينملا مهنصح وه يداولا اذهو .يقرشلا يداولا مرحم يداو

 لحملاو ،سدقملا مرحلا مهدنع وهف ،هب طيحت مهنادلب نأل كلذ ،عيفرلا

 .لاجرلا هتاهج عيمج نم هب فحتو ،لابجلا هب طيحت .للجملا

 لاضن يف قرزألا حمرلاو ‘برعلا يف ًاميدق ةفورعملا ةرمجلا مهو
 .ةيعيبطلا مهتنكمأ عقوم مكحب ،ربصو ةدش عم مهم ددع مهو ،‘برحلا

 خياشملا ىلإ عجرت ةحاور ينب ةسائر نأ فاعسإلا انباتك يف عقو دقو

 6 مهنيب ةيدولا تاقالعلا ءادتبا نأ ىفخي الو .يليلخلا هللا دبع نب يلع دالوأ

 ىقبو “عقو ام هيلع عقو املو .نافلخ نب ديعس ،ينابرلا ملاعلا خيشلاب تناك

 ،ليامس ةلافس يف ‘دجام نب ناميلس مهدج دنع دمحأو هنلا دبع خياشملا

 ونب مهب جرخ ،مهيلع ودعي نم عفد ىلع ردقي ال روكذملا ناميلس ناك املو
 ماق ىتح ،ةموكحلا دي يف مهلاومأ تيقبو ،مرحم يداو ىلإ لايتحاب ةحاور

 .اهعاجرتسا يف سيفنلاو سفنلا لذبو اهنأش يلع نب حلاص ،حلاصلا خيشلا

 دنع نيئجال ةفصب دمحأو هنلا دبع ناخيشلا يقبو .نينس ثالث دعب تعجرف

 تقشنا مث .ليامس ىلإ اوعجر ىتح كلذ ىلع لاحلا مهب رمتساو ،ةحاور ينب
 ،ةحاور ينب نم مهراصنأو ةيالعلا لهأو ،ديعس نب هللا دبع خيشلا نيب اصعلا

 ةيالعلا تمغارو ،“يدعسلا هللا دبع نب فيس نب دمحم خيشلا هنع ينثدح امك
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 يداوب يقبو ؤاهرمأ نم ءيش لك اهيف ًاكرات اهنم لحتراو روكذملا خيشلا

 ىتح ،كانه دهع هل ىضمو .يلوعملا دمحم نب رصان خيشلا رهاصو .لواعملا

 .هللا دبع نب دمحم مامإلا هدلو اهعاب ،كانه هل تناك يتلا هلاومأ نأ

 يف روكذملا خيشلا نوبحصي نيذلا مه نسحم دالوأ خياشملا ناكو

 ذإ .ليامس ىلإ يتأي امدنع هنوقلتي كلذكو ،لواعملا ةزوح ىلإ ،ليامس يداو

 ىلع لعفلاب ةسائر امأ .عضولا اذه ىلع يشمت كاذ ذإ ةيلئابقلا رومألا تناك

 .اهنع ملعن ملف ةحاور ينب
 لضافلا هدلو كلذكو .ةيملعلا نافلخ نب ديعس خيشلا ةلزنم ىفخت الو

 علاطم ىلع راربألا دصاقم يف هتمجرت انركذ امك .ديعس نب دمحأ ملاعلا خيشلا

 .اياصولا يف هتزوجرأل انحرش راونألا

 ينبل نكي مل ،سانلل امامإ يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا بصن املو
 خيشلا هاخأ نإف .اهيف نحن انشع يتلا ةنوآلا هذه ىتح ،“صاخ سيئر ةحاور

 ىتح ،طقسم ةموكحل ايلاو رشوب يداو يف ازاحنم ناك هللا دبع نب يلع

 . .اهب تام

 بعك نب ثراحلا لآ ةليبق
_- 

 لآ ،ةقيرع ةسائرو 5ءًادجمو ًافرش نامعب ةروهشملا لئابقلا نم
 طهر .نامع ةيقرشب نولزان دزألا نم موق .دمحيلا نب بعك نب ثراحلا

 © يثراحلا حلاص نب ىسيع نب رصان نب يلع نب حلاص نب ىسيع خيشلا
 لخد امنإو .نامع لهأ باسنأ يف هارت فوس امك ‘بسنلا يثراح وه سيلو
 َ .مهتماعزب اوماقو ،مهتسائر اولوتف ‘ثراحلا لآ يف هؤابآ
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 داضلا حتفو ،ميملا مضب) بريضملا ةدلبو ،اربا ةلافس مهرايد مهأو

 (ةدح وم اهدعب .ةلمهملا ءارلا رسكو ؤ“‘تحت نم ةانثملا نوكسو 3ةمجعملا

 ردصت اهنمو ،مهتامهم قاست اهيلإو ؤ‘ثراحلا لآ ةمصاع يهو لباقلاو

 نب حلاص روهظ ذنم ،نامُع ةيقرش زكرم يهو .مهلزاون لزنت اهنمو ،مهتاكرح
 اضيأ - زيزع نزو ىلع - زيردلا مهرايد نمو .فورعملا ميعزلا كلذ ،يلع

 عبر نم رثكأ اهنم دعبت ال شاهنم ةيبرغلا ةهجلا ىلع “بريضملا نم برقلاب
 .مهتسائرل عضختو ©،مهءادن بيجتو ،مهتوعد عبتت ىرخأ نادلب مهلو .ةعاس

 يف مهلو .ةصاخ ةفصب ةيقرشلا لئابق نم ريثك ىلع ةسائر ثراحلا لآلو

 لئابقلا نيب نومرتحم مهو .ليامجلا لضفو ،ليامشلا نسحب لفاح ركذ نامع
 .مهرامذ ظفحو ،مهلزانم عفر ‘يلع نب حلاص توص نأل ،ةيقرشلا

 ملاعلا هدلاو ةافو دعب ©ىسيع نب دمحم خيشلا نآلا مهيف مدقملاو

 خيشلا اهيلإ راشملا مهترامإب ماقف ©يفوت ىتح هتسائر مايأ لطت مل من .ليلجلا

 ىلعلا ديلو ناك هنكل ،هنس رغص ىلع دمحم نب دمحأ ريمألا ،مامهلا
 كلت ةطقن ناك ناطلس ىلإ مامإ نم نامع بالقنا لاح يفو .اهنابل عيضرو

 امل ةرصاب انيعو ‘فورظلا كلت يف ايوق ادومع ناكو ،ارغلا اهتهبجو ،ةريادلا
 يف لجر تبثأ .فورعملا جهنلا ىلع ةحلاص ةدمعو ‘فوفصلا كلت هيلع

 يف لوؤسم لثمأو ،هتموكحل ميعز ىفوأو .هتلماعم يف ريمأ قدصأو .هتهجو

 لب ركمي الو ردغي الو ،نوخي الو قفاني الو نهادي ال .هتريشعو هموق
 مل .ةلماكلا سفنألا يف ،ةلضافلا قالخألا نم ةحارصلاو هدنع امب حراصي

 قدصو فرشو ةزع يف .لذلا باوبأ قرطي الو ،هريغك ءوسلا لخادم لخدي

 .اميظع ناك هدصقمو هامرمو . اميرك ناك هتبنم نأل .ةنامأو
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 لحملا يف هموق دنعو “ةمدقملا يف روميت نب ديعس ناطلسلا دنع ناك

 بعللاو لزهلا ىضري ال .اسرمتم ثداوحلاب ريمأو ،ًاسيك اميعز ناك .عفرألا
 يف ريبك ،هقالخأو هنأش يف ريبك هنس رغص ىلعو .هيلإ بسنت نأ ةعالخلاو

 يف نايعألا هيلع تعمتجا ول .هتصاخ لهأو هئاقدصأ ناش نم عفر .هيعاسم

 هتقول هدج شاع ول .عمجلا قرفيو رخصلا كردي يأرب اهيف مهاتأ ،ةمهم

 .هاوثم هيدي نيب مظعو ،هآرم هرسل

 الب هتوعد نوبليو بوص لك نم برعلا داتصق هجحي يذلا ريمألا وهف
 هرد هللف ،مايقلاو هنم دوعقلا مهتريتو ىلعو ،ماركلا هؤابآ ناك كلذكو .بير

 .مامه نم

 نييرجحلا ةليبق

 ةيدب يف

 نب رجحلا نم موق مهو نامع يف رجحلا لآ ةليبق ةمهملا لئابقلا نم
 ةعطاقم يهو .نامع ةيقرش نم ةيدب ضرأ مهلو .ءامسلا ءام رماع نب ورمع

 ريغ قرشلا ىلإ ةيليهسلاو .ةيبرغلا ةهجلا نم ،لمرلا نم لابج اهب طيحت ،ةبيط
 .اليلق اهنع دعبت ،ةيرجح لابجف ةيلامشلا ةيحانلا نم امأ .اهنم ةديعب

 مهتموكح رقمو ،مهتماعز زكرم يهو ،برتنملا نييرجحلا نادلب مهأو
 .مهتودن رقم اهيفو . مهرمأ ىهتنم اهيلإو ‘مهنصح اهيفو

 ةيقرشلا يف مهو .نوفورعم ةعواطمو نوروهشم رايخأ مهيف موق مهو
 .مهتريتو ىلع نويربعلا ةيبرغلا يف امك ©لثملا برضم

 نم لاوحأ نع ثدحي خيرات مهلو .مهتنايدب ءانتعا نييرجحللو
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 يقرشلا بناجلا يف ةجح مهو .مهلاعفأ نم مراكم نع برعيو ،مهلاصخ
 .دالبلا نم دالبلا برقل ،ةينالعج قالخأ مهلو .مهئاسؤرل ةعاط مهيفو

 نامع يتأي ناك ذإ ،لصاولا مهدلب يف يريطملا اولتق نيذلا مهو

 ةداع كلذ ذختاو .عرشلا هاضري ال ام ىلإ ءايربكلا هقوسن ادينع ارابج هتفصب

 ىلع نامُع يتأي ناكف . فورظلا كلت يف يربجلل ًارصانم ناك امدعب . نديدو

 نم باتكلا لهأ ىلع لاح هنأك ،اهلهأ نم ةيزجلا ذخأي ك،لوَحلا س

 هريصن ناكو .هللا دابع لاومأ لالحتسا ىلع هتلمح ةديقع لعلف س

 .ىشخي الو ةرخآلا كرد فاخي ال يذلا © رابجلا يربجلا نامع لهأ ىلع

 ديدشتو ،ةمجعملا نيغلا حتفب) ، يبغلا ،نييرجحلا نادلب نسحأ نمو

 .(ةنكاس تحت نم ةانثم ءاي اهدعب ، ةدحوملا

 نم همع ءانبأو .ردب نب رصان نب 7 ىلإ ٠ نآلا نييرجحلا ةسائرو

 .صاخلا انقيدص ٠ ملاس نب نادمح مهنايعأ نمو .ةليبقلا هذه صايعأ

 .ىقرشلا بناجلا نم © ثراحلا لآ روس نييرجحلا ىرن ةماع ةفصبو

 .برعلا نأش ،ريواغم نيمايمو ‘برعلا ثويل نم ثويل رجحلا ونبو

 مشهلا ةليبق

 نالعج يق

 طاهرأ نم طهر مهو .مشهلا ةليبق ٠ نأشلاو ةيمهألا تاذ ليابقلا نم

 مالكلا دنع كلذ ىلإ انرشأ امك . دلاحخ ىنب يداو ةسائر مهيلإو . نامعب ةيقرشلا

 .يداولا اذه ىلع

١٣٧ 



 _ نامع خيران نع ناونعلا

 مهبلغأف ا نامع : ةيقرش ليابق ة ةيقب امأ ؛نويرازن بسحأ اميف مهو .اهل يبرعلا

 .ةليلق دارفأ الإ ،يرازن اهب دجوي نأ لقو ،نوينامي

 نسحب ونبو كنويبينجلاو ؤيلع وب ونبو .بسار ونبو ©،مشهلاو
 .اضيأ ةركاسملاو ،نوينامي مهلك ‘ثرحلاو ‘نويرجحلاو

 خيرات يف اهحاضيإ يتأيس ،اهب سأب ال ةباجن مهيفو ،ةلاسب مشهللو
 .بيذلا دالوأ : مهل لاقي نيذلا مهو .هللا ءاش نإ نامع

 دمحم نب مداخ دالوأ خويشلا ةقرف مهو . دشار ونب مهنوطب مهأو

 نب مداخ نب سيلح نب نافلخ نب مداخ نب سيلح مهسيئر وهو نآلا مهنمو

 ٠ يبوهرملاو ٠ ينوعاطلاو . يشوهدملا ىلع نولمتشيو ٨ رمع ونب مهنمو .دمحم

 نطب مهو ٠ نويريصنلا مهنمو يميهزلاو ٠ يناحرسلاو ٠ يماشهلاو . يفيسلاو

 .اضيأ عساو

 ينب يداو تامهم مهيلإو .اهيف مالكلا ىضم دقو ٠ لماكلا ةدلب مهلو

 باسحألا ةياعر يف مشهلا ركذ قبس دقو .ةريخألا مايألا هذه يف ،دلاخ
 .باسنألا ةيامحو

 نييبحرلا ةليبق
 نادمه لآ نم

 نم موق نويبحرلاو .افوو ربصو ةيمهأ تاذ ةليبق نييبحرلا نأ ملعا

 اوعجن نيذلا برعلا نم مهريغك . © نميلا ضرأ نم الَخر نامع اولزن .نادمه

 .طاطح يف مهضعبو ‘ نييئاطلا يداو نم ًامسق ن ولتحي مهو . .نامع فيرل
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 مهنأ ،يواوشلا يف نامع لهأ فرعو ،مانغأ لهأ ،يواوش مهرثكأو

 6 مهتاغل يف ودب نامع لهأ بلغأو .ةراضحلاو ةوادبلا نيب ‘برعلا نم عون

 .مهتاجهل يف حارص

 مهيف يلاحلا سيئرلاو .دمحم نب نسح نب ملاس لآ مهتسائر ىلوتيو
 .ناطلس نب ديعس ،نالا

 مهل اميف نوسفانيو ،‘تناك امهم مهوقح ىلع نوظفاحي موق مهو
 نم مهريغ نود نامع لهأ لاصخ نع ىصقألا بناجلاب اوسيلو .مهيلعو

 نامُع لهأ لكو .ريواغملا برعلا زارط نم مه لب ،اهيلإ انرشأ يتلا ©ليابقلا
 .عفادم ريغب 8 ريواغم

 ميجب) ةنامدرج ىمست ةدلب © دهعلا اذه يف نييبحرلا ةسائر لحمو

 ىلع .ءاهف ،‘نونف ©“فلأ اهدعب ميمو ،ةلمهم لادو ،ةلمهم ءارو ،ةمجعم

 يف ،اهب طيحت لابج يف ‘حصنمو قعلا نيب تلح ةريغص ةدلب ،(ةناوزنخ نزو

 نييئاطلا يداو يف ةليبقلا هذهلو .ليلدب الإ اهيلإ ىدتهي ال قفألا نم ىيض
 . .كلذك طاطح يفو . تاوصأ

 دلاخ ©بيطخلا رعاشلا ،بيجنلا بيدألا ،ةنوآلا هذه يف مهنايعأ نمو

 يسامح رعش ناويد هل .رورس يلاهأ نم ثعنام نب ملاس نب لاله نب

 .بدألا لهأ نيب دوشنملا رعشلا عون نم © يخيراتو

 يف نولذبي رورس ةدلب نم نكمتلا ىلإ نآلا نويبحرلا طشن دقلو
 .ناكم لك نم اهيلع نوتفاهتيو © ناهو زع ام اهنم كلمتلا
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 شاطب ينب ةليبق

 ةلسابلا

 ريواغم نم ةليبق .شاطب ونب ،مالعألا ةعوفرملا ةمهملا ليابقلا نم

 :لوقي مهلاح ناسلو .نأشلا ةريبكف ،ددعلا ةريثك نكت مل نإو ،نامُعب برعلا

 ليلذ نيرثكألا راجو زيزع انراجو ليلق انأ انرض امو

 ةيطاطحلا لئابقلا يف مهل ؤ©سأب ووذو ‘سامح لهأ شاطب ونبو

 ،ةرهاش ةهبجو ،ةرصاب نيع مهو شاطب ينبب مايأ ترم دقو .ماقم ةينيئاطلاو
 .ماركلا تافص نم يه لاوحأ يف ،ةشطاب ديو

 امهدعبو ،ةافسملا مث .موقلا ةمصاع يهو عرازملا اهمهأ نادلب مهلو

 .هنع ةجراخ اهضعبو . نييئاطلا يداوب اهضعب . ةريغص تاديلب

 ©قيارلا رظنملا تاذ ،“فاغلا ليح ةنيدم نولتحي ةنوآلا هذه يف مهو

 اهنأل ٠ بناجلا كلذ ىف ةدلب اهلداعت ال . جسجسلا ءاوهلاو ٦ قيافلا ءاضقلاو

 . جهبم ماظن ىلع }ديعس وب لآ نم رباكأ اهطخ ذإ ] ديدجلا نارمعلا نم

 .نسحتسم عضوو

 نيب لوادتملا ريهشلا ىلع ،©“يط ميمص نم .نميلا نم موق شاطب ونبو
 ىط اهلهأ بلغأ دلاخ ىنب يداو ىلإ طاطح نم دالبلا هذه لكو .نامع لهأ

 ،بناجلا اذهب يط تلزنو .نامع برعلا لوزن لوأ يأ ،ميدقلا دهعلا نم
 ىف ددعلا ةريثك الو ،نأشلا ةريبك ريغ اهنكل .ةديدع ليابق اهنم تعرفتو

 مهلو . فلألا دعب يتلا . ةريخألا نورقلا هذه يف موقلا دومع شاطب ونبو

١٤٠ 

 



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 .مهلوح نم ىلع ةرهاق دي مهبناج يف مهلو ©ةرح ةماعزو ثةعينم ةسائر

 .طقسم لهأل اهرثكأ دلبلاو .ةروكنم ريغ فاغلا ليح ىلع مهتطلسو

 ةذيخف نم © سماش نب دمحم نب ثراح نب دمحم نآلا مهتسائر ىلوتيو

 نب دمحمو .درو دالوأ نم 3.ؤفيدع نب سماش نب دمحمو ء سراف دالوأ

 نب دمحم وهف يضاقلا امأ . درو دالوأ ةذيخف ميعز . روكذملا يدع نب سماش

 دجلا يف سماش دالوأب يقتلي © سراف دالوأ ذخف نم 8رجنخ نب سماش

 نب دلاخ همع نبا يناثلاو .نامعب ةاضقلا دحأ نآلا وهو .ىفخي ال يك ،عباسلا

 .انهم

 دهع ذنم الضف نايعأو ؤابجن لضافأ مهيف جرخي شاطب ونب لازي الو
 خيشلل رصاعملا دمحم نب ديعس ملاعلا خيشلا مهنمو .ناهبن ينب كولم
 .ليامس لامعأ نم ةليجلا ىلاهأ نم ،ىنابرلا ةمالعلا

 شاطب ينب بسنب 46 روكذملا يدع نب سماش نب دمحم نآلا بهذيو

 .نامع لهأ باسنأ ىف هللا ءاش نإ هيلع فقت فوس امك دزألا ىلإ يط نع

 يف اصوصخ ] ملع ريغ نع هيلإ راشملا لوقي الو ] عالطاو ةربخ نع هلعلو

 مهنإف .شاطب ينب يف نامع لهأ ةباسن فلاخي هلوق نكلو .هموق بسن

 ©٥© فقثملا ءاورإو ؤ،‘فويسلا بيضخت ىط تاداع .ىط نم بسنلا وروهشم

 كلذكو «"فاعسإلا» يف هانعضوو ،هنع كلذ انذخأ دقو .ناشطع مويلا وهو

 ريغو .هيقفلا خيشلا اذه لاثمأ كلذ هنع ذخأن نم ريخو .٤باسحألا ةياعر» يف

 .كانه بابسأل ٨،&بسنلا كلذ نم اوسيل مهو موق سانلا نيب عيشي نأ برغتسم
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 ةركاسملا

 دوسالا دالوأ وأ

 © راحلا سامحلا تاذ ،اهناطوأ يف ةرحلا ،ةمهملا ةيقرشلا لئابق نم

 .دحاو بسن نويرجحلاو مهو .ةركاسملا رمحألا نانسلاو

 بلأتل نوزعزتي ال .ةيلاع ةلوصو كةفورعم ةدجن ةركاسملا يفو

 ءافكأ اوشاع دقو .مهتمارك زعي ام ريغب مصخل نونيدي الو ،مهيلع موصخلا

 .مهيداعم الويه يف اذفان امهسو {مهيواني نمل

 اهيلإو مهرمأ ةعماجو “ةركاسملا ةمصاع ،اربإ ةيالع اهزعأ نادلب مهلو

 ىرخأ نادلبو ،©ىدمحيلا ةدلب اضيأ مهلو .ردصي اهنمو ،مهملا مهرمأ يبهتني

 .ةمهم ريغ

 نايعأ نآلا مهتسائر ىلوتيو .ازعأ لاجرو نايعأ ةركاسملا يفو

 اضيأ يعيبرلا دشار نب لشاهو ،يعيبرلا ملاس نب دمحم مهنم ،نودودعم

 نم وه سيلو ،©ليعامسإ نبا دالوأ ةقرف نم ، يليعامسإلا ناميلس نب يلعو

 اوسيل ليعامسإ نبا دالوأو ،دزألا نم موق ةركاسملا نأل ،ةركاسملا بسن

 نب يلع نب ةفيلخو ،دشار نب هللا دبع نب رصانو .اضيأ نمي مهنكل مهنم
 لوؤسم ديشرو ‘هتذيخف يف ءامعزلا ءالؤه نم دحاو لك 0“يريغملا ةعمج

 .ةربتعم ةكوش مهلو .ةددعتم نوطب مهو .مهيف

٤٢ ١ 

  

 



 ١ نامع خيران نع ناونعلا (

 ةعصعص ىلإ هتفاضإو .ةعصعص نبا نب دارملا ةعصعص رماع نأ ملعا

 رماع الو . شيرق رماع الو ،8ةعيبر رماع ال يأ . حاضيإو صيصخت ةفاضإ

 .ةيماستم لئابق كانه ناك اذإ ةرابعلا هذهب دارملا اذهو "دزألا

 دزألا سيقو ،ناطحق نافطغ سيقو ،ناليع سيق :مهلوق هنمو

 رماع دئاورو ٠ ةحاور دئاورو ٠ ماير دئاورو ريمح دئاور ] ًاضيأ هنمو .. اذكهو

- 

 .هعصعص

 ،نوريثك نامعب موق روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةعصعص نب رماعو

 مهل تسيل مهنأ الإ .ةعصعص رماع ال ،ةعيبر رماع ودبلا :ليقو .ًارضحو ودب
 لهأ نم مهريغ نود اهب نوصتخي ةيدوأ الو ،مهطاهرأ عمجت ةمهم نادلب
 ةلبيعملابو ؤ،اهنم ليحلاب بيسلا ةدلب يف مهف ،ةنطابلاب مه نيذلا الإ ،نامُع

 نم ريثك يف مهو .انه نوديدع مهو .اهبرغو بيسلا قرش يف مهف . ًاضيأ

 .الخادو ًالحاسو . ًابرغو ًاقرش © نامع نادلب

 نامعب مهو .اثيدحو اميدق . خيراتلا يف فورعم ةعصعص رماع فرشو

 هذلتست ةعصعص رماعف ‘توملا بهرت برعلا تناك اذإو .اهريغب مه امك

 .ةعاجشو ةدجن مهيفو ،مزعو مزحو ربص لهأ مهو .باذع هارت الو ابارش

 ال ،اهلاعفأب فرعت لزت مل الاجر مهنم ةرهشلا تصخ دقو .سارم ةدش مهلو

 دومع مهو .اهلثم ري مل فقاوم يف بورحلا مهتبرج دقو .اهركذل نآلا لاجم

 .اهلاصخ بلغأ يف برعلا يف

 ةنطابلاب مهتسائر ىلوتيو .لحاسلا يف يه امك 0 لخادلا يف ةسائر مهلو

 .طقسم ةموكح لامع مهو .سماش نب دمح لآو ،بلاغ نب روصنم لآ نآلا
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 نب ناحرس مهيف لوؤسملا نآلاو .فيس نب دمحم دالوأف ةيلخادلا نامعب انمأو

 يف سيمخ نب رضم دالوأو “©فيس نب دمحم نب ناميلس نب يلع نب شارم

 مهلاجرو .اهريغو نامع يف ،ةليمج ةنسح ةعصعص رماع لاوحأو .ةعلقلا

 .ةليبن ةلساب

 .اهيلإ راشملا مهنادلب مهأ يهو .نيتيرقلا لخادلا يف مهنادلب رهشأ نمو

 ةيقب ىلإ ةبسنلاب ةلفاح ،اهب سأب ال ةبيط ةدلب يهو .ةيرق ةينثت ةغيص ىلع يهو
 .ةيرماعلا دالبلا

 ةلمهملا ءارلاو © ةحوتفملا ةمجعملا ءاخلاب) ،امرخلا مهنادلب رهشأ نمو

 يهف ،اهمصخ هجو يف اهربصب اهترهشو (فلأف ةحوتفم ميم اهدعب ،ةنكاسلا

 لآب ةريبك يهف ،عضولا ةريغص تناك نإو .اهموصخ نيب مئاعدلا ةتباث تلاز ال

 .رماع

 ةددعتم ىرخأ كانه تاديلب مهلو .يكزا لامعأ نم ،ةعلقلا دلب مهلو

 فوجلا ضرأ نادلب بلغأ لب فوجلا ضرأ مسا اهلمشي لكلاو .ةمهم ريغ

 .مهل يه اقيرشت حنم نم

 سبح لآ ةليبق

 ىتلا © ةمهملا ليابقلا نم - يقرشلا بناجلاب - سبح لآ ةليبق نأ ملعا

 اهل ،ةمهم ةلساب ةليبق يهف .رارشألا تاشيه اهمهت الو شرابغلا اهيطغي ال
 . درفلا اهرهوج ةيقرشلا ليابقلا تاماقم نيب ةليبقلا هذه ماقمو .ةفورعم ةماعز

 دجملا لهأ ةعيلط ىف .[ ةفورعم ةيبرع ةنشنش سبح لآلو .داحلا اهمهسو

 .فرشلاو
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 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 ©يبيضملا اهمهأو ،ةنسحلا عاضوألا تاذ ،ارهزلا ةيهازلا نادلبلا مهلو

 مهقوس اهبو .هيلع دعقت يذلا ةليبقلا هذه يسرك يهو ،يسبحلا ىمحلا يهف

 ةدلب مهلو .يحاونلا كلت يف ةدمتعملا - اهنع انل مدقت - ةحبارلا ةنسحلا

 ٥ بيسملا لآ مهتوخإو مهنيب اميدق تناكو .ةعساولا ةمهملا دالبلا نم ةضورلا

 كلذ ةسائر مهلو .ةرخاف ةنسح ةليمج ىرخأ نادلب مهلو .اهب اودتشا ىتح

 ةبشخألا ىلإو ثًاقرش ثراحلا لآو ةركاسملا رايد ىلإ وانس نم ©فرطلا

 .ابرغ ةريدسلاو

 دالوأ نآلا مهتسائر ىلوتيو .ةديجم ذاخفأو ،ةديدع نوطب سبح لآو

 ©تحت نم ةانثم ءاي اهدعب ‘ةمجعملا نيشلا حتفو ثةلمهملا ءارلا مضب) ديشر

 نب يلع نب دوعس نب دمحم خيشلا ،نآلا مهيف لوؤسملاو .(ًاضيأ ةلمهم لادف

 .ةقرف نم ‘ دمحم نب ديعس نب ديشر نب دمحا

 باهش نم نوبستني بيسملا لآو مهو .لئاو نم موق تفرع امك مهو

 در ىتح ءاهببسب اهموق ىلع ىرسك ةروث مايأ ةقرحلا ةامح دحأ ،ةريونلا نب

 برحب . مالعألا سوكنم . رافظألا روسكم .راكفألا ددبم ةقرحلا نع ىرسك

 ليجلا اهلوادتي ،مهخيرأت يف ةفورعم ةيضقلاو .ادهع لياو نوطبو هنيب تمدقا
 .ليجلا دعب

 نم نوينامي مهنأ مهنع روهشملاو .ةنساسغلا سبح نوطب رهشأ نمو

 ،رباوج مهيفو ‘بيسملا لآ مهتوخإ يف مه امك ،يناث دالوأ مهنمو .دزألا

 ،ةيجانمو ،ملاوسو ،ديعس ونبو ‘طاطح يفو ،قاتسرلا لئابق يف مه امك
 .مهريغ نورخآو ،ةمنانغو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا )

 دزألا سمش يف نالعج لهأ

 ينب مهسو . ةيمهأ تاذ ةليبق . نسحلا يبأ ينب يأ “٥٨ نسحب ينب نأ ملعا

 يف اهل . ةيعاو ةرح ةريشع . دحلا يضام . دنرفلا لوقصم . لصنلا داح نسحب

 © سوسبلا هاعرت ال يذلا ‘نوصملا ىمحلا اهدنعو ،ىعارملا بيطأ نالعج

 .سوفنلا هت رمتست الو

 لئابقلا نم مه ثيح نمو .نالعج ىلع مالكلا دنع مهنع انملكت دقو

 ال نم نامع نع ملعيل نأشلا تاذ لئابقلا فاصم يف مهركذ بجو ةمهملا

 .اهب هل ملع

 .عطاوقلا فويسلاو ‘ علاوطلا موجنلا نم نالعج يف نسحب ونبو

 .نيدومعلا نيذه ىلع ةلومحم ةليبقلا ةيقبو .ىنعاطملاو ىعاوصلا مهمهأو

 .سيئرو ديشرك لوؤسم هيف نطب لك نوطبلا ةيقبو

 بيسملا لآ ةليبق

 لنامس يداو يف

 موق مهو .بيسملا لآ ةليبق ،نامُّعب ةيمهألا تاذ لبابقلا نم نأ ملعا

 ةوطس مهلو ©ةدع مهيفو 3 هب ناهتسي ال خيراتلا يف ركذ مهل .بلغت نم

 .ةمهملا نامع طاهرأ ةلمج نم طهر مهو .ةدجنو

 يداولا نادلب بلغأ ىيف اوكرتشا دق ذإ ،ليامس يداوب نادلب مهلو

 ال دهع نم ،ةزوحلا هذه يف اوطَّسبتو ،اهنم امهم امسق اولتحاو ،روكذملا

 .الاجرو الام . ةعسلاب مهدمي لازي
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .يبنجأ اهيف مهكراشي ملو اهب اوصتخا دقو .ااعفن)» مهنادلب بيطأ نمو

 ةميدق اعفن تسيلو .مهتسائر اهبو "ةبيرقلا دوهعلا هذه ىف مهتمصاع (اعفن»و

 .ىطسولا نورقلا يف { ةنهابنلا مايأ رامعتسا نم يه لب © ةرامعلا

 فيسلا ريغب نوضري ال ،ةيساق ةبرضو .“ةدقتم ةرارش بيسملا لآ ناكو

 .انيوهلا مهزعزت الو ،ةلوهسب نوداقني الو \امكح

 ماه لك ةلذألل قلفي فيس ريغ ًامامإ يردن الو

 مامإلل دايقنا انمزليف انيلع مكح انراد ىف امو

 تابثإو مهتزع ريرقت يف نوتيمتسيو - مهسفنأ ةبغر ريغل نونيدي ال اوناك

 يف مهلو .ةنطابلا نم لحاسلا ىلإ درجلا نم مهلزانم تلصتا دقو .مهبلاطم

 .فوصوم نأشو فورعم مسا ةزوحلا

 رمأ عجري هيلإو . هللا دبع نب ديعس نب نسحم فلآ يف نآلا مهتسائرو

 لامعأو لخن لامعأ نم يبرغلا بناجلاب ناطق مه نيذلا ىتح ،ةريشعلا هذه
 ىلإ يسيئرلا مهرمأ عجري ©يباوعلا لامعأ نم ليلاهملاب مه نيذلاو ،قاتسرلا

 .اعفنب ميعزلا

 ثيغ لآو ،حابصلا نب يلع لآ اهمهأ ةدع نوطب بيسملا لآو

 وهو ،مظعلا لآ ةقرف نم ناك سيئر رخآو .يسلاطملاو يعابسلا ،مهيمسقب

 ٠ هنل ١ دبع نب ميجن مهتس اتر ىلوت مث . لخن ة ذدلبب ىفوتمل ا ك بيسملا نب فيس

 هيخأ نبا هدعب مث .ناطلس نب ديعس ناطلسلا مايأ ©ميهاربإ دالوأ ةقرف نم

 نمو .مويلا ىلإ روكذملا نسحم دالوأ يف ترمتسا مث .ديعس نب نسحم

 نم نود ةليبقلا هذه ةيقبو .هب ناهتسي ال ددع مهو ،قيزارملا اضيأ مهنوطب
 .ةدعلاو ددعلا ىف . انركذ

٤٧ ١ 



 ] نام خيرا نع ناونعلا [

 نيب لاع توص اهل ،ةريبك ليامس يداو يف بيسملا لآ ةسائر تناكو

 ىلع ءامعز اوناكف .ماهرلا اهئفطي الو ،ماعنلا اهلكأت ال ةرمج مهو .هلئابق

 هب اوضر دقف ©لاجرلا ضعب نآلا مالكلا اذهب ضري مل نإو ،يداولا ءامعز

 .افلاس

 داصلا حتفب) ،ايص ةدلب لتحت ةقرف .كلام نب سيمخ دالوأ مهنمو

 يف ةلخاد ،ةريغص ةدلب (فلأ اهدعب ةددشم تحت نم ةانثملا ءايلاو ،ةلمهملا

 مهنمو .ةيداب لكلاو .نيمطاربلا ةقرف مهنمو .ةيبونجلا ةيقرشلا ليامس لابج

 ددع مهنمو .رشوب ةربغ يف نيذلا ى يناث دالوأ مهنمو .مهودب نم اضيأ دهنلا

 اهب موقي ©كانه ةصيصخ ةسائرب ،يداولا كلذب ةنكمأ يف ،نييئاطلا يداو يف

 © طقسم نم يقرشلا لحاسلاب ©ناتسبلا ةدلب لهأ مهنمو .ليابقلا ةيقبك مهميعز

 نوطب مهنمو .بيسملا لآ نم دحاو تيب مهف ‘بيهو ينبب نآلا نومتني نيذلا

 ىلإ نآلا مهتسائرو .مصاع يح صوصخ يف اكربو بيسلاب ىرخأ قرفو

 هذه رمأ عجري هيلإو ثهللا دبع نب ديعس نب نسحم نب ديعس نب هللادبع
 نبا فيسب تهتنا نأ ىلإ ةسائرلا مهيف تناكو ،مظعلا لآ مهنمو .ةريشعلا

 .هللا دبع نب ميجن انمدق امك مهتسائر ىلوت مث .لخن ةدلبب ىفوتملا ؤبيسم

 نايبذ لآ رباج ينب ةليبق

 نم ىنعم لك يف ،ةريهشلا ليابقلا نم نامُع يف رباج ينب ةليبق نأ ملعا
 تيب ةرازف .ةرازف نم نطب وأ نايبذ نم طهر مهو .يداولا اذه ليابق يناعم

 .مهيف زعلاو ،زعلا

 لبجلا ةورع اودلقتو ،هنم يبرغلا قشلا اوذخأو ،ليامس يداوب اولزن
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .عينم روسك ،بناجلا كلذ نم ليامسب اوطاحأو يقرشلا هبناج نم رضخألا

 امم رثكأ مهودع مهنم لاني ال . ةعنمو زعو ء فرشو ةدجن لهأ مهو

 :مهيف لئاقلا لوقي امك مهو .هنم هنولاني

 .يمتاح مرك مهل فرع دقو

 ةانثملا نوكسو . ميجلا حتفو . ماللا مضب) ةليجللا اهمهأ نادلب مهلو

 ىهو .(ريغصتلا ةغيص ىلع . ثينأت ءاه اهدعب .ةيناثلا ماللا حتفو © ةيتحتلا

 .مهتسائر لحمو ] مهتماعز رقم

 تيب ءاضعأ لك ىلإ كارتشالاب عزوتت ،نايبذ لآ ةسائر يأ يهو

 نباو هيخأ مغر سيئر مهنم دحاو لك لب ،مهنم دارفأ اهب صتخي ال ،ةسائرلا

 ةلوص لهأو ،مهسوفن يف زع لهأ مهو .تادارإللا وتعو ‘سوفنلا ربكل ،همع

 .يبرعلا مهظافح ريثت ةكرح يأ ،ودب دنع ةيمزخأ ةنشنش اهريثت

 ةدلب (ةنكاس واو اهدعب ٠ ةلمهم ءاطب ىھهو) © وطلا ةعينملا مهنادلب نمو

 نم ‘رضخألا موطرخ تحت عقتو ،اهتاهج عيمج نم ةعينملا لابجلا اهب طيحت
 .ثويل نيرعو دسأ باغ ىهو .ىلامشلا ىقرشلا بناجلا

 ىلإ رورس نم ،مهتعاطل عضختو - مهتوعدل بيجت ىرخأ نادلب مهلو

 اجيس مث (مال اهدعب ٨“تحت نم ةانثملا نوكسو ٠ ءاهلا رسكب يهو) ليه

 نادلبو .(فلأف ،ميج اهدعب ،ةنكاس ةيتحت ةانثم مث ؤ،ةحوتفم ةلمهم نيسب)

 فرش . ليامس يداو يف رباج ينبلو .اهنع لقت ال . مهناريج نادلبك رباج ينب

 .برعلا يف نايبذب كيهانو روهشم دجمو ،روكذم
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 نب دمحم نب ثراح لآ ليامس يداو يف مهسأريو ،ةدع نوطب مهو

 نب ملاس نب دوعسم نب دمح لآو . يناث نب ملاس نب دشار نب دمحم نب ثراح

 ونبو .اجيس يف ناميلس نب ناحرس لآو .ةليجللا يف يناث نب ملاس نب يناث
 يهو ،راحص لامعأ نم مسإلا اذهب ةفورعملا ©لئابقلا جلف ةدلب يف رباج

 .اضيأ ءاسؤر اهيف مهلو ] ليمج رهن تاذ . ةبيط ةدلب

 يف نيذلاو طاطحو قاتسرلا نم ،©نامُع يف نورثعبتملا رباوجلاو

 ينب نالعج يف نيذلا امأ .يسفن يف اذكه ،ةدحاو ةفئاط مهلك ،سوبحلا

 .بومهلا لهأ رباج ينب نم مهف © هللا دبع نب ديعس دالوأ اصوصخ نسحب

 مهسيترف ليابقلا جلف يف نيذلاو .ديعب ريغ دهع نم نسحب ينب يف اولخد

 .همع ونبو . ملاس نب عيبر نب هللا دبع نب دمحأ نب يلع نب ملاس . يلاحلا

 .نوطب ةدع جلفلا يف مهو

 لاصخب نأشلاو دجملا ىف ةقيرعلا نامعب ةدودعملا ليابقلا نم نآ ملعا

 مهنادلبب ٠ اهنم رغثلا يف مهو ] لخن ةزوح يف .سمش نب ةلوعم لآ ٦ ةبورعلا

 . جهبلا لكشلاو ٠ نسحتسملا عضولا تاذ

 لضفو بدأو ةزع لهأو ثمهناريج ىلإ ةبسنلاب ةراضح لهأ مهو

 نم ىهدأ ،ءاهد لهأ مهو ‘فارطألا كلت يف ،مركو قالخأ نسحو فرشو

 .ةراضح تاذ ةليبق لك نأش . نامع لهأ نم مهريغ

 ةرهازلا نيتاسبلا اهيفو .حلاص ءاضف يف ] ةبيط ةنسح ةقئار نادلب مهلو

 .ةرضنلا اهراجشأب ءارضخلا
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 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 ،(ءاي اهدعب ،ءافلا رسكو ،ةزمهلا حتفب) «يفأ» مهنادلب بجعأ نمو

 .ةطنحلل عرازم تاذ ثةبيط ةعساو ةدلب يهو .هب فرتعت وأ ءافولاب دعت اهنأك

 .ةيلوعملا ةماعزلا ةمصاع يهو

 نب رمع نب برعلب نب دمحم نب رصان دالوأ يف ةيلاحلا مهتسائرو
 .رمع دالوأب فورعم اذه مهتيبو .رمع نب فيس نب برعلب

 رصان نب ب فلخ نب دوعس مهيف نآلا مدقملاو . .ةميق ةيمهأ هل ددع مهو

 ٠ نوريثك قباسلا يف مهتسائر عزانت دقو .مهيف لوؤسملا وهو .هيبأ لعب

 ةسائرو .اهيف سانأ ىلإ تاملسم تراصو ٠ لواعملا تالاجر يف تبعشتو

 لمحم نب رصان لآ ركني الو .انأ : :لوقي نمم مهريغ يفو ٠ ءالؤه يف «يفأ»

 . اهيف قيرف ىلإ ربح ةسائر تراصو .كلذ

 يف مهينب اميف اولتتقاف . نامع لهأ نم ريثك بعالتك مهسفنأب اوبعالتو

 .اضعب مهضعب ىلع مهوتع ةدايزو . مهسوفن ربكل ،نرقلا اذه لوأ

 ءابآلا فلاسل ىركذ مهرثكأ نمو فرشلا يف ليابقلا قرعأ نم مهو

 .ًامالسإو ةيلهاج نامع كولم . ىدنلجلا ونب ونب مهنم ناك ذإ .دادجألاو

 ناجيتو تاواتإ نوزم ىلع مهل لوسرلا لبق ةلوعم نيأو

 دالوأو . نويثديحملاو ] نويقيرعلا اهمهأ ©ةديدحع نوطب ةلوعم لآو

 ، ناسغ دالوأو ٨6 لماز نبا دالوأ مهنمو . انمدق امك رصان دالوأ مهنمو .رمع

 دالوأ نم يأ . ناهبن نب دشار نب فيس مهنمو . يدع دالوأو ،حلاوصلاو

 تلوت نأ قبس ىتلاو .ةعساو ةليبق لك نأش ،رارشأو رايخأ لواعملا يفو
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .اهاوس نع صاصتخا اهل ىرتو ،ىلاعتتو يعدت سوفنلا لازت ال .كلملا

 ةئيهلا يف ةيهاز ةريضحو ءةينامّعلا ليابقلا يف ةيلاع ةهبج ةلوعم لآو

 .ةيلئابقلا

 صورخ ينب ةليبق

 ةمامإلا ناويد

 يف انمزتلا نحنو .ددعلا ةريثك ريغ ،نامُع يف صورخ ينب ةليبق نأ ملعا

 ام ىلإ ةبسنلاب ةوقلاو لوحلا اهل ىتلا © ددعلا تاذ لئابقلا ركذ ] ناونعلا اذه

 .لئابقلا نم اهلوح

 يهف ٠ ىرخألا ليابقلا تحت ةمضنملا ليابقلا نم لدعت مل نإ ةليبقلا هذهف

 يف ةليبقلا هذه مهأ نإف .ًاوتع ةديدشلا الو ،©ددعلا ةريثكلا ريغ ع ليابقلا نم

 يناهبنلا حانجلا تحت امإ إ مهف 6 مهب فورعملا يداولا يأ ٦ صورخ ينب يداو

 دالبلا ةيقب ىف اميسال .الف مهتئيب يف الالقتسا مه امأ .ابلاغ يبرعلا وأ

 .ىلوأ باب نم ‘ىرخألا

 فرشأ نم مهنأل ،ةرهاز مجنأو ،ةرصاب نويع نونوكي امثيح مهو

 بحاص لوقي امك مه دزألاو .دزألا ميمص نم مه ذإ خ ةينامعلا برعلا

 دزألا فنأ مه :نحن لوقن امك صورخ ونبو .اهنيعو نميلا فنأ :نمتؤملا

 .اهنيعو

 هناكرأو ةمامإلا هالويه صورخ ينب فرش نإف ‘يفخ ريغ مهلاحو

 سانلا ةريخو ©ىوقتلا ةحود اوئتف امو ،ةلادعلا ةدمعأ اولازام نيذلا تاقثلا

 © يقيقحلا فرشلا وه ىوقتلا فرش نأل ،لضفلا يناعم يف مهلمكأو .ناميإ
 .هللا دنع نأشلا هل يذلا
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 رفاغ ينب ةليبق
 نامغ يف نأشلا تاذ لئابقلا نم

 .يشرقلا بلاغ نب يول نب ةماس نم اولسلست موق رفاغ ينب نأ ملعا

 5دالبلل مهدايتراو ،مرعلا ليس ةثداح دعب برعلا نم مهريغك نامع اولزن
 .رفاغ ينب يداوب فورعملا يداولا رفاغ ينبلو .كلذ ملع امك

 نوكسو {ةمجعملا ءاخلا حتفب) ،يدفخ مهتسائر ملع اهب يتلا دلبلاو

 .(ءاي اهدعب ث ةلمهملا لادلا رسكو ءءافلا

 لهأ مهو .نادلب ةدع مهلو ،نامُع يف نأش هل ‘ديدع طهر رفاغ ونبو

 نم مهو ،رهدلا ضضم ىلع ربصو ،ةدجن مهلو .مهنوؤش يف ةبالصو ةدش

 .برضلاو نعطلا دتشا اذإ اهيلع مهرسجأو ،‘بورحلا ىولب ىلع لئابقلا ربصأ
 .ةموسرم رابخأو ،ةمولعم تاراش كلذ يف مهلو

 فورعملا ديمح نب دشار لآك .نامعب ءامعز تجرخ مهنمو
 ©ةددشملا ةحوتفملا ةلمهملا ءاطلاو ،ةحوتفملا ةلمهملا نيعلاب) ،ىباطعلاب
 ةرهاظلا نوصح نامع كلم نم ىلوت ناكو (ءايف ةدحوم ءابف ى فلأ اهدعب

 .خيراتلا فئاحص يف لجسملا نأشلا هلو .انامز

 امهذخأم كرابم نب فلخو وه ذخأ يذلا رصان نب دمحم جرخ مهنمو

 نم ناكف .ةسايسو ةيالوو ةسائرو ةيبصع ،نامُع يقش الدابتو ،نامُع نم
 يئانهلا كرابم نب فلخ دنع فل نمو .هيلإ هتفاضإب ايرفاغ يمس هعم فخ

 ريغ ىلع ىرج ًابسن ًايئانه ىمسي ءارمحلا ةرمجلاو يناثلا ميعزلا ،يروبنعلا
 ةماعزلا بح طقف ىمه امنإو ،ةنايدلا اهيضتقت ال ةيبصعو .بسنلا لوصأ

 كلذ يف يأرلا ءوسو .دادبتسالا بحو .ةبلغلاو رهقلاب سانلا ىلع سؤرتلاو
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 .نايب ىلإ جاتحي ال ام ةيبصعلا هذهل ناكف .لوهجم ريغ
 ةبورعلا ةماه نم ايلعلا ةورذلا يف نودودعم موق رفاغ ونبف ةلمجلابو

 عجرت رفاغ ينب يداو يف مهتسائرو .دجملا نم ربتعملا لحملابو .ةينامعلا

 ، ةسائرلا يف هعزانيو .مهافوأو موقلا لقعأ وهو دشار نب رصان دالوأ ىلإ

 . مهنم نطب مهو . يلع نب دمحم دالوأ : مهل لاقي ٠ ةريشعلا هذه نم قيرف

 اهدعب اضيأ فاقلا حتفو ©١|تحت نم ةانثملا ءايلا حتفب) اقي مهدالبو

 .يداولا اذه يف ،رفاغ ينب دالب ةلمج نم يهو ،(فلأ

 .كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك ،ةرهاظلا نم نينيعلاو زيردلا ةسائر مهلو

 نيذه رمأ ىهتنم هيلإو ناميلس نب دمحم نب ديعس نب يلع امهب مهميعزو
 نيغلا حتفب) ،يبغلا جلف ىلع ىضق يذلا ،روكذملا هدج دهع ذنم نيدلبلا
 رمد ثيح ناودعلاو ملظلا ءاضقب (ةددشم ةدحوملا ءابلا رسكو ،ةمجعملا

 6يعرش بجوم ريغب ‘ندملا بيطأ نم ةنيدم برخو ،ىرقلا جهبأ نم ةيرق
 كلذف ©هدي تحت يبغلا جلف نوكو ،نينيعلا نصح ىلع هرهقب ةسرطغلا الإ

 5 دابعلا لاومأ هيف تكله ،نآلا ىلإ دهعلا كلذ ذنم ؤ،اذه هلاح ىلع يبغلا

 ةينامعلا ةطلسلا يف للخ ىلع لدي كلذو .داسفلاو يشالتلا دي اهب تبهذو

 ءزجم هزايحناو ،ينامُعلا كلملا رثعبت نكلو .اهتموكح مامتها مدعو كريبك

 اهتموكحو ،©تارامإ ةينامعلا ةرامإلا تراص هبو فورعم ،ءاسؤرلا يديأ يف
 .ماقملا اذهب نوينعملا اهفرعي بابسأ كلذلو “ تاموكح

 نيينامعلا نحن لاملاب ديرنو نيرخآ لام نم موق لام نآلا فرعي الف

 ءيشب هانزيم ‘كلذ ريغ اندرأ اذإف ؤًاماع ينامع افرع ‘كلذب ةصاخ نيتاسبلا

 هللاو .ةدملا هذه ةليط اهل بيجم الو ،يدانتو وعدت يبغلا يه اهف .هتافص نم
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 روصقلا تمدهناو ،رودلا تبرختو ث،لزانملا تمدهت دقف .ناعتسملا

 انرشأ دقو .نولمعي امع لفاغب سيلو ،هدابعل يلمي هللاو .دجاسملا ترثدناو

 الو .هوقزم موقلا ءالؤه ىلإ غلبو رشتنا املو ‘فاعساإلا انباتك يف اذه ىلإ

 .رئاضب كلذ سيلو ،هتلوق هل لاقو لجو زع هللا باتك ديلولا قزم دقف بير

 اودارأ اوناك نإو ،لقعلا يفاني كلذف فلؤملا اهركذ يتلا قئاقحلاب اوناك نإو

 هللا نإف . لجو زع هللا ةبوقع نم نونمؤي الف ‘ةضاغإو فلؤملل ةناهإ كلذب

 َ .دعس ةوعد هاطعأ

 صارح ينب ةليبق

 ةيقاتسرلا ةيحانلا يف

 اهل يتلا ،ةمهملا ليابقلا نم لياو نم موق مهو صارح ينب نأ ملعا
 نم امج اهتمصاعو .نامع بلق يف ةمهملا طاهرألا نم يهو ،مج ددع

 .قاتسرلا لامعأ

 قاتسرلا ىلإو ،اهرابوخ يف ليامس ىلإو لخن ىلإ ةليبقلا هذه دتمتو

 ةرطيسلا اهل كةريثك ةددعتم نوطب ىلع لمتشتو .ةنطابلا ىلإو كاهعباوتو

 .اهيف ذوفنلاو ،اهيلع

 داجمأ نم لاجر نآلا اهعبتت .ةديجم ةيلم ةديدع ةيفو صارح طاهرأو

 .ةعساولا اهئاجرأ يف لوطلاو لوحلا مهل صارح لآو .لاجرلا
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 نب ب اي د نب ن اميلس نب دمحم نب لض اف نب دمحم لآ اقب اس مهسأريو

 .بلاط نب دمحم لآ نآلاو .يصارحلا دمحم نب رصان نب ناميلس نب رصان

 .هنم دمحم نب نارهز مهتماعزب امئاق نآلا دوجوملاو

 نييربعلا ةليبق

 نامع لئابق نم نييربعلا ةليبق نأ ظقيلا رحلا تنأو كيلع ىفخي ال

 ،نارهز نب ةربع ةلالس نم نوردحنم .دزألا نم موق مه نويربعلاو .ةريهشلا

 .كلذ يف مهل عزانم ال نويدزأ مهف ،ةفورعم بسنلا ةيقبو

 .ةعنمو ةدشو . ةلوطو ةلوص مهلو .ةريهش ةيدوأو © ةديدع نادلب مهلو

 نأ ىلإ ةجاح نم سيلو .كلذب اوفرع .فيض لهأو فيس لهأ :ليق امك مهو

 دجملا لاصخو .بدألاو ملعلاو ٦ فرشلاو لضفلا يف لاثم مهو ٠ مهب فرعن

 .نيعلا ةفرط مهليازت ال نأ تداك

 نإف “نامُع لهأ نود ءايشأب اتصتخا نيتفئاط نأ نامع يف ملع دقو

 .كلذك ةيبرغلا ىف نييربعلاو . ناميإلاو نيدلا ىف لاثم . ةيقرشلا ىف نييرجحلا

 يف يلع ينبو .ربصلاو ةدشلاو سأبلل لاثم ثةيقرشلا يف ةركاسملا نأ امك

 .كلذك ةيبرغلا

 رخفأ نم يهو ارمحلا ةريخألا نورقلا هذه يف نييربعلا دالب رهشأ نمو

 يف تأشن ذإ ،ةيبرعيلا ةلودلا ءشن نم يهو ءانارمع اهجهبأو ،نامُع دالب

 نادلب نيب ىلاحلا اهماقم ارمحلا تماق ةلودلا كلتبو .اهتديلو ىهف 3 اهبابش

 .مهتماعز شرع اهبو ،مهتسائر ملع اهيلعو ،مهلاحر طحم اهبو . نامع

 .فلؤملا همتي مل امالك هيف نأ حضاوو لصألا اذكه )١(
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 يف فرشلا قيرع تيب مهو .نارهز نب نسحم دالوأ يف نييربعلا ةسائرو

 .تيبلا اذه نم ‘دمح نب انهم نب هللا دبع ،ةيلاحلا مهتسائر ىلوتيو .ةربع لآ

 نيروهشم لاطبأو ،نيفورعم رايخأب ،ىراجي ال فرش نييربعلا يفو

 ٠ يربعلا سيمخ نب دجام .© حلاصلا فلسلا ماتخ . لماعلا ملاعلا خيشلا مهنمو

 يف امهريغو .دشار نب سيمخ اربغلا يذب فورعملا ،هيقفلا خيشلا هوبأ مهنمو

 زيزعلا دبع وبأ ةمالعلا خيشلا مهنمو .نوطب مهو .نوريثك نييربعلا فلاس

 ىف لاجرلا بجنأ نم .- طقسمب ىضاقلا 6 نسحم نب ديعس نب ميهاربإ

 يكذ ،ةيهقفلا مولعلا يف ةداملا ريزغ ،هيف ةورثلا عساو ،يملعلا ليصحتلا

 ©ةيملعلا ةركفلا رين “نهذلا يعاو ،هيحاون عيمج نم بدألل عماجلا نهذلا

 5 ةيعرشلا ماكحألا دعاوق يف ديلا هل ،©بيرأ بيبل بيدأ ةمج مولعب علضتم

 © نييربعلا ةنيز وه لوقأ قحب .سيمخ نب دجام خيشلا ىلع نيجرختملا دحأ

 .قرشملا مهبكوكو

 عوردلا ةليبق

 نامغ ودب يف

 ددعلا ةريثك .ةينامعلا ةيدابلا يف ،ةمهملا لئابقلا نم عوردلا نأ ملعا

 .ةيبرعلا اهتلوصو ٠ ةيودبلا اهتيمهأ اهل ٠ ةعساو

 يربع ريهظ يهو ،معنت ةيرق اهلو .دوهفلا ىلإ ينامعلا بونجلا يف عقت
 ، دماح نب ديعس نب دمحم ربكألا اهميعزو .اهيف نحن يتلا ةنوآلا هذه يف

 يف نيدودعملا لاجرلا نم وه لاله نب يلعو .لاله نب يلع همع نباو
 .رح مادقم ،ةيعردلا ةماعزلا
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 ةسائر مهيفو ،ريفو ددع مهو .ديماحملا عوردلا نوطب مهأ نمو

 .نامُع يف ةيودبلا ليابقلا نع نولقي ال ،©فورعم ددع عوردلاو .عوردلا

 رثكأو ةريثك لبإ لهأ مهو .مهبسن يف ةيرم ال ،رازن نم موق عوردلاو

 يفو .ةيتن يف يذلا اصوصخ .ةينامعلا مهزاوحأ يف نآلا لورتبلا لامعأ

 ناك يذلا ددصلا اذه يف ،©نامُع لهأ ةمدقم يف نآلا اوحبصأ دقو .لابجلا

 .ةيرم ريغب نامع بونج ةداس عوردلا نوكي فوسو .نامع يف ًايمهو ارمأ
 .تاروهشملا قونلا لدب ،تارايسلا نوقوسي مه اهو .كلذب يضقي لاحلاو

 برق ىلع ةليلجلا ةلدألا نم اذه .رمألا هلو .تارئاطلا ًابيرق نوقوسيس مهلعلو

 ءاعر تيأر اذإ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب دوعوملا ،لاوزلاب ايندلا دهع
 .مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك وأ .ناينبلا يف نولواطتي ،لبإلاو ءاشلا

 .اضيأ باسحألا ةياعر يفو ،فاعسإلا يف عوردلا بسن ءاج دقو

 .تئش نإ اهعلاطف

 مهف نب كلام نب ةءانه ينب ةليبق

 ةعينم اهنكلو كددعلا ةريثك ةليبق تسيل 8ةءانه ينب ةليبق نأ ملعا

 ©٥ سارملا ةبعص © سوفنلا ةزيزع .- قوقحلا ةتباث . فرشلا ةظوفحم © ىمحلا

 .مالعألا ةتباث ،دومعلا ةنيتم دوعلا ةبلص

 برعلل حتف يذلا يدزألا كلملا . مهف نب كلام نب ةءانه ىلإ ِ .-
 اهمسرو ءارغلا هتهبج ىلع خيزاتلا اهلجس بورح دعب ،نامُع باب
 .ارهزلا مهقاروأ ىلع نويرابخإلا

 لب ،نارمعلا ةميظع الو نأشلا ةريبك ريغ اهنكل .ةديدع نادلب مهلو
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 لبج يقرش عقت يهو ،تافاغلا اهرهشأ نمو .نامع دالب اياقب رياسك يه

 .هتاهج عيمج نم لبجلا اذهب طيحت نادلب لسلست اهنمو .ركذلا مدقملا روكلا

 .عيفرلا مهرصقو ©عينملا مهنصح وهو

 ال فيكو .لهاج الإ اهركنتسي ال 0‘كلام نب ةءانه لآ ةماهشو

 ةدجنو .نزملا نم رطملا رادحنا ،هنم نوردحني يذلا مهرصنع مهف نب كلامو

 ةنعطلا مهلو .رهدلا ةليط نايفتخت ال ،هتمارص ةدشو ٥“كلام نب ةءانه

 .نيدايملا نيب ،ءاعورلا ةفقولاو ،ءاهوشلا ةعقولاو ،ءالجنلا

 رهاز نب لاله دالوأ نآلا اهالوتيو .ديلولا دالوأ يف ةءانه ينب ةسائرو

 .رهاز نب لاله نب يلع دالوأ مهمع ءانبأ مهنمو .رهاز نب لاله نب نصغ نب

 ،اهمس دربي ال يتلا ةيحلا مهو .لازنلا لاطبأو لاجرلا ميداقم مهيفو

 لوطي ،ةلمج لاجرلا رارحأ نم ةءانه ىنب ىفو .اهبهل ًافطي ال ىتلا رانلاو

 9 .رصتخملا اذه يف اهؤارقتسا

 بصانم نيب مهناكم ركني الو ،مهنأش ىفخي ال ،نامُع يف ةمئأ مهنمو

 :ليقو .كلام نب ةءانه نم نطب ،يحنزلا دمحم نب رمع مامإلا مهنم ،ةمئألا

 نب يلع نب بلاغ مامإلا ءاذه انرصع يف مهنمو .كلام نب ديهارف نبا مه

 دالوأ نم وهو ،يليلخلا مامإلا نم هل دهعلا ةيالوب بوصنملا ، رهاز نب لاله

 .يروبنعلا ريصقلاب كرابم نب فلخ ىلإ هبسن لصتملا ،يئانهلا رهاز نب لاله
 يف امف .مهف نب كلام نب ةميلس نم ،رهاز نب لاله دالوأ نأ حيحصلاو

 .ةحصلا ىلإ برقأ اذهو ،أطخلا ىلإ برقأ ناونعلا

 «تيسدالب» اضيأ مهنادلب رهشأ نمو .نامع لهأ يف ميداقم ةءانه ونبو

 ةانثم اهدعب ،ةحوتفم ةلمهم نيسب) تيس ىلإ دالب ةفاضإ بيكرت بكرم مسا
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 ©ميعزلا وأ رجاتلا اهانعمو ،ةيدنه ةملك تيسو .(ةيقوف ةانثمف .ةنكاس ةيتحت

 دنع سيئرلا وأ ديسلا وأ خيشلاك 6مهدنع ميركت ةظفل يهف ؤ‘كلذ وحن وأ

 الجر اهيناب ناك له .ةدلبلا هذه ىلع املع اهلعج ببس يردأ الو .مهريغ

 ىلع دنهلا نم ايابس تقاس اهنإف ةيبرعيلا ةلودلا مايأ هلعلو ؟دنهلا لاجر نم

 ةانثملا نوكسو ،ةلمهملا لادلا رسكب) ويدلا نمو ةبت نم اوقاس مهنإ :ليق ام

 ةملكلا هذه دجوتو .اهلهأو نامع يف اوجمدنا ريسأ فالآ ةتس ،(ةيتحتلا

 .حرطملا ةنيدم يبرغو 6جلفلا تيب يشعن يه يتلا ؤتيس راد ىلع املع

 يهو .نارمعلا ةميدق نكت مل ،ةروكذملا ةءانه ينب ةدلب يأ تيس دالبو

 .ةبيط ةحلاص ةعقر يف ،روكلا لبج يقرش ةعقاو

 يداو يف ضوخلاك ،ىرخآأ نادلب مهلو .قاتسرلاب تاقالع ةءانه ينبلو

 ضعب يف مهريغ عم نوكرتشم مهو .يقاتسرلا فرطلا يف نيقوحلاو ،ليامس
 .اوناد مكو ،اونيدام ،ةءانه ينب رد هلو .نادلبلا

 ةنساوحلا ةليبق

 نامغغ نم يبرغلا بناجلا يف

 نمو ليابقلا داجمأ نم .نميلا نم موق ‘يط لآ نم ةنساوحلا نأ ملعا

 ًاددعو ةدام تعستاو ةريشعلا تمنو .مايألا هذه يف اوطشن دقو .اهماهم

 طقسم ةنطلس نإف .مهؤامعز اميسال ،ينامّعلا فيرلا يف اوعسوتو ةدعو

 هذه ىف ةداع يرشبلا رذبلا هب تبني يذلا ةايحلا ءام ىنغلاو ،مهتنغأف مهتندأ

 .رهزلا ناطقسيو 6 رذبلا كلذ نالتقي عوجلاو رقفلاو .ةرومعملا
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 يتلا ليابقلا نيب مهلو .ركنت ال ةياكنو ؤىفخت ال ةماهش ةنساوحللو

 ةمكحل . ءاشي نم لذيو ٠ ءاشي نم رعي هللاو .يوطم ريغ ملع . مهرواجت

 .ةيلعلا هتدارإ اهيضتقت

 .مهريغو ،} ديعس ونبو 0 دماوحلاو ‘ ةعماجملاك ةفورعم ةنساوحلا نوطبو

 .نيزيغلاو . ةنساوحلا يداو اهنم © ةديدع نادلب مهلو

 .لصألا يملاس وه :لاقي .دمحم نب فيس نب ناطلس يلاحلا مهسيئرو

 رماوأ يف مئاق ،ةيديعسلا ةنطلسلا ةعاطل درجتم ،لساب زراب صخش وهو

 .هيلإ نويعلا رظنت اميعز حبصأ كلذبو ،ةبغر لكب روميت نب ديعس ناطلسلا

 مهددعو ،عساو طهر . رمع ينب ةليبق ئ نامعب ةدودعملا لئابقلا نمو

 ىولب ىلع ربصو ءةباجن مهلو .لحاسلاب لصتت نادلب ةرهاظلا يف مهلو .رفاو

 ،نوفورعم ةامحو .ةيلاوتم لاطبأو ،ةيماس تاماقم اهل لاجر مهيفو .رهدلا
 .ةيبرع ةماعز نوداتقي ث مهتزوح يف ءادشأ

 بسنلا معنو .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ نوبستني مهنأ ينغلبو

 الك ىلعو .ةعصعص رماع نب رمع نم مهنأ ٥ نحن هارن يذلاو .حص ول

 .نويرازن مه نيبسنلا

 .نولهجي ال ،مهلياصفو مهنوطب يف نوصيصخ ءامعز رمع ينب يفو
 نب نادمح . اضيأ ءامعزلا نمو ،ديبع نب ةفيلخو نوهرم نب ملاس لآ مهنمو

 اهدعب ©5©ةددشم تحت نم ةانثملاو . ءاهلا حتفب) لايهلا يف همع ءانبأو ٠ ميلس

 .ةفورعم رمع ينب ىرق نم ةيرق 0 (مالف ٥فلأ
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةانثمف ©فلأف ،نون اهدعب ،ءاهلاو فاكلا حتفب) تانهك ةدلب مهلو

 .هنوؤش عيمجو هنادلبب ،مهب فورعملا يداولا مهلو (ةيقوف

 روصعلا هذه يف ©‘طقسم ةموكحل امادختسا نامع لهأ رثكأ نمو
 يف نوعاطم ،ةموكحلل نوعيطم مهؤاسؤرو .ركاسعو دونج مهف . ةريخألا

 ةيبرغلا لئابق نيب مهترثكو .هبئاونو رهدلا ضضم ىلع مهربصأو .ةريشعلا
 لئابقلا لقأو .مهنيد يف ةماقتسالا ىلإ ةرهاظلا لئابق اياقب نم برقأو .ةسوملم

 ىفخي ال مهماقمو .داسآو ثويل لاجرلا باب يفو .داوجأ داجمأ مهو .ًاشطب

 .نامع لهأ ىلع

 ه دشار نب ميلس دالوأ مهو ،معانتلا :الوأ ،مهف اليصفت مهنوطب امأو

 يف امأو .دعس ينب نم ‘نادمح نب دمح دالوأف ،تانهك يف امأو .لايهلا يف

 ، ةلمهم نيسب) نينس دالوأ مث ،“فيس دالوأ مث ،ةمقالعف رمع ينب يداو

 ،ديمح دالوأف ،ليخ ينب دالوأف .(نونف .ةددشم ةيتحت ةانثمف ،نونف

 { ةلمهملا ءاحلا رسكب) ييح يفو .ةنيازملاف .ةديازملاف {ةدلاخملاف ،دماوحلاف

 تبلقف اميج ةيتحتلا ةانثملا دعب نظأ انأو (ءابف \ةدحومف .،ةيتحت ةانثم اهدعب

 .ةيداب مهبلغأ يحاونلا هذه لهأ نأل ،ةيدابلا ةغل ىلع ةدحوم

 مهف هيلعو .ليباقملا ددع قوفي مهددع نأ ،مهب عالطا هل نم ينربخأو

 مث ،رافرفلا مث ،اضيأ لاقد تانهكو لاهلا دعب مهنادلب رهشأ نمو .نوريثك
 .افنآ اهنع انملكت يتلا ،ييح مث ‘تالثالا
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 ١ نامع خيران نع نإونعلا (

 نابلك ينب ةليبق

 ىلع لياو نم موق مهو .نابلك ينب ةليبق ؤةيبرغلا لئابقلا مهأ نم

 .ةرهاظلا يحاون يف ترشتناو ،اهنوطب تددعت طاهرأ مهو .ريهشلا

 © ةميركلا ةجهبلا تاذ ثةبيطلا ةدلبلا كلت ©،تاينقم ةرامإ نآلا مهلو

 .ةيناهبنلا ةماعزلا اهتجتنأ

 هنمو ،كلذ عاش امك . ًاعونم ًاسارغ نسحم نب حالف اهيلإ تبلجو

 .تاينقم ىف نامعب تسرغ ام لوأ ،ابمالاب نامع ىف ةفورعملا ،اغناملا ةرجش

 دحاو لكو .فيس نب دمحو ،رصان نب نصغ لآ ثنابلك ينب ءامعزو

 .ةقرف نم

 ليباقملا ةليبق

 ًايلخاد ،ةرهاظلا لوح ،نامُع نم يبرغلا فرطلا يف ليباقملا نأ ملعا
 .ةسوسحم ةباجنو ‘ ةسوملم ةرثك مهلو .ًايلحاسو

 نب نادحلا لئابق نم مهنأ دقتعأ تنكو ،مهبسنل ةحص ىلع فقأ ملو

 .اهريغو ةلخادمو ازاوحأ ،طالتخالاو ةرواجملا عاضوأ ىلإ ارظن ،“سمش

 نب كرابم خيشلاب تعمتجا ادإ ىتح . ليلد ريغب نكلو ٠ يداقتعا ناك اذكهو

 ،مهبسنو ليباقملا انركاذتو ،مايآلا هذه يف قاتسرلا يضاق ،ديمح نب ملاس

 .كلذ ىف هيلع ةدهعلاو ،هنع هذخأن نأ ىلوألاو مهيف يندافأ ام اذه

 اذكهو .موزخم نم مهنأ سانلا دنع ريهشلاف ،مهبسنو ليباقملا امأ :لاق

 نم عمسأ اذكه ،يداولا ينطوب ةبيبشلا مايأ يننأ امك .سانلا دنع رقتسملا

١٦٢٣ 



 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 نم ءيش ىلع ركذلا ىرجو ،مهلفاحمب ريسلا ضعب تيلت اذإ مهو .ءابآلا
 نب دلاخ ديسلا دي ىلع ترج يتلا ،اهريغو ماشلا حوتف ةريسك © عئاقولا

 الف يسفنب يننآ امأ .نورسي هركذب ةعامجلا نإف “يموزخملا ةريغملا نب ديلولا

 .هللا دنع بيغلاو ‘كلذل خيرات ىلع تفقو

 .ةثداح ليباقملا ةيمست لصأ نأ اومعز ،نيلقانلا ضعب نأ عم :لاق

 .هركذ مدقملا ديلولا نب دلاخ ديسلا نب ناميلس ديسلا وه لبقم نأ اومعزو

 مايأ ،رصم لامعأ نم ارغلا اسنهبلا ماشلا حوتف ةكرعمب لتق اذه ناميلسو :لاق

 .هللا همحر هدلاو دلاخ ديسلا اهحتف

 اهتيدوأو راحصب مهنم لقأ ،نامُع ةيلخادب مهف مهنادلب امأ :لاق

 مهب نكي مل ،نويفالخ مهلك مهنكل .افلأ رشع ةسمخ نم نوبرقي .اهتاقلعتمو
 اهدعب ©ةحوتفم ةدحوم ءابب) تاب يلاهأك © نامع ةيلخادب نم امأ .يضابإ

 ءارو ،ةمومضم ميمب) يرم دلب يلاهأو ،ةرهاظلا نم (ةيقوف ةانثمف ،فلأ

 نيذلاو :لاق .(رورملاب ةثنؤملل رمألاك ،ةيتحت ةانثم اهدعب ،ةروسكم ةلمهم
 :لاق .يفالخ مهيف سيل ،نويضابإ مهف ،ينه ينب يداوو رفاغ ينب يداوب

 .مهرابخأ نم ينغلب ام اذه

 دوهعلا ىف ،نامُع ىلع ةئراطلا بهاذملا وأ بهذملا امأ :تلق

 كلذب قحأ لحاسلاو ،لخادملاو باوبألا ىلع أرطت اهنأ كش ال ،ةريخآلا

 ©ىرخألا بهاذملا اهيلإ تبد دقو ،اهفارطأو اهلحاوس نامع باوبأ نألل

 يف ةيعفاشلاو ،نالعج يف ةيباهولاو ‘طقسم يف ةعيشلاك ،اهيف تددعتف

 نم بلقلاب يضابإلا بهذملا يقبو .اذكهو ،ةنطابلا يف فانحألاو روص

 نيينامعلا طالتخا نكل ،الخ اميف ةدوجوم بهاذملا هذه تناك امو .نامع

١٦٤ 

  



 ] نامع خيران نع نلونعلا (

 ،مهنيب اهرشنو ‘بهاذملا هذه بلج ،مهبورح مايأ مهب مهبصعتو ،مهريغب

 ىلع نوقاب ،مهنم ناميإلاو ملعلا لهأ امأو .مهتلهجو مهماوع اهب ذخأو
 صاخ بهذم هل دجوي ال ضابإ نبا نأل يضابإلا ال يدمحملا مهبهذم

 يف هوعبتم هيف هدلقي ،آدبأ ادحاو الوق الو ء ةدحاو ةلأسم الو ،ملاعلا اذه يف

 رئاسو اعنصب لظ يذلا ،ةضابإالاب ىمسملا ديدعلا ملاعلا اذهو .عرف وأ لصأ

 ،نالا ىلإ ،©كلذك برغملا يفو ،ارشتنم نورق ةعبس ةليط تومرضحو نميلا

 هتاماعزو هلودب امئاق ًابهذم ،اضيأ نامع يفو اضيأ ةيقرشلا ايقيرفإ يفو

 ال بهذملا اذه نأ كلدي امم . ءيش يأ يف ضابإ نباب ديقتي ملو  هئاسؤرو

 زع هلوقل ًاعبت .ةمألا نم حلاصلا فلسلا راثآو ،ةنسلاو باتكلاب الإ ديقتي

 كلذ فدرأ مث 4 اوهتنا ُهنَع مكهت امو .و هوذخف لونت و رلا مكتتاء ام و :لجو

 الو ،اهوحنو ةيآلا هذه ىضتقمب نويضابإلا ذخأ دقف .ه هلأ اومتأو :هلوقب

 .هلل دمحلاو .اهيلع نمو اهثراو ضرألا ثري ىتح ،“كلذ ىلع اولازي نلو اولاز

 نب نادمحو .ةصاخ تابثللا ةدلبب دمحم نب يلع ليباقملا سيئرو

 دالوأو ملاس نب ديمح نب دمح نب ناميلس نب دمحمو .ةلحلاب يلع

 يف ،ديمح نب دمحم نب ملاسو .ًاضيأ ةلحلا يف ،لاله نب يلع نب نادمح
 .تاب ةدلب

 .اهعاستا ىلع لادو ثاهترثكب رعشم ءةليبقلا هذه يف ءاسؤرلا ددعتو

 مهددع غلبي 6 اهيلاوح امو راحص زاوحأ يف مه : لوقي يضاقلا ىرت امكو

 ادع ام ةيلخادلاب ينعنو ©نامُع ةيلخادب نيذلا ريغ يأ .لجر فلأ رشع ةسمخ

 .ةينامعلا لحاوسلا

١٦٥ 



 ] نامغ خيران نع ناونعلا (

 ليباقملا امأ :يراحصلا يبقنلا ناميلس نب ديعس نب فلخ نب يلع نب دشار

 بقلو :لاق .مهف نب كلام نم مهنأ لكلا قفتاف ،مهرباكأ دنع تثحبف

 .هانعم مهنم دحأ مهفي مل ، ليباقملا

 ليابق هيلع تبلغ ،يلامشلا فرطلا كلذ نأل اذه حجرأ انأو :تلق

 .مهف نب كلام لآ اصوصخو ٠ دزألا

 سماشوب لآو ميعنلا ةليبق

 لآ وأ سماشوب لآ .نآلا ةدحاو ةليبق سماشوب لآو ميعنلا نأ ملعا

 فارطأ يف ةوطسو ةماهشو ةباجن ةدودعملا لئابقلا نم سماوشلا وأ سماش

 .يميربلا

 نم يف نامع اوؤاج - راصنألا نم موق مهو - سماوشلاو ميعنلا ةليبق

 © يميربلا عقص مهلو .اهنم وجلا ضرأب اولزنو ،اهحتف مايأ برعلا نم ءاج
 اهئاوهب ةريهشلا ©&٨‘5كنض ةنيدم اولتحاو .هضايغو هضايرو ©هنادلبب رماعلا

 .ةليمجلا ءاحيفلا ٦ ءارضخلا ةفراولا ةرضنلا اهنيتاسبو ٠ اهبيطو

 اهب ميعنلا لايقأو كنض نيأو

 نب دمحم ،وجلا ضرأب نآلا مهئامعز نمو .وجلا ضرأ ةماعز مهلو

 نآلا يميربلا نع يلجنملا رقص نب ناطلس نب رقصو ،ةمحر نب نيملاس
 ىلع 6هرمأبو طقسم ناطلس مساب ةديدجلا تاوقلا تلمح امل ،مامدلاب ائجال

 ءًابارغ راص ًارقص ناك امدعبف .روكذملا رقص ىلجنا ،اهتلتحاو يميربلا ةحاو

 .ةينامع ريغ ةطلس هب طيحت ركو ىلإ راطو “هتحنجأ ترسكناو ،هشير قرتحا

١٦٦ 



 ا نامع خيراث نع نإونعلا (

 ةبوقع © يميربلا ةحاو ىلع ةموعزملا هتماعز ةلودو هترامإو هناطلس نع عفتراف

 .هنم تمدقت لامعأ ءازج هيلإ هللا اهقاس

 الو لهمي هللا نإو .ابارخ هلزانم كرتيو هبكار عرصي ملظلا نأ كش الو
 .هلل يقيقحلا ناطلسلاو .هتلفي مل هملظب ادحأ هنلا ذخأ اذإ ىتح ،لمهي

 اهتماعز نم مهلو .وجلا ضرأب ءيش لك يف ميعنلا ءالمز سماشوب لآو

 ،مهءادن بيجتو مهتوعد عبتت نادلب مهلو .نودودعم لاجر مهيفو .بيصن

 .مهلوقل عمستو

 دالبلا نع اولجناف ،ميعنلا مهناوخأب لح ام سماشوب لآب لح دقو

 سنج نم ءازجلا ناكف ،هل اوبستحي مل نم يديأ يف هوفرتقا ام اوكرتو نيمغار
 اوريغي ىتح ،موقب ام هللا ريغي الو .هيلع ىضقي الو يضقي نم ناحبسف .لمعلا
 .مهسفنأب ام

 سانلا لاومأ بهن ،©مهبارضأو بتق ونبو سماشوب لآو ميعنلا لعج دقو
 سانلا نم ةبوقعلا نينمآ هللا دابع ىلع اوطلستو .مهننس نم ةنس نامع يف

 .سانلا بر اهقوسي سانلا نم مهتءاجف

 هيلإ قاس مكو ،ناطلس نب رقص يميربلا ناطلسل طقسم فطلت مكو
 تابغر هيلإ تفز مكو . ًارابكتساو ًاوتع ديزي وهو ب ًافاطعتسا ايادهلاو فحتلا
 اذإ ىتح ء هتلماعم يف ةمارصو ،هسفن يف ًامظاعت الإ هنم ىرت الف ،ناطلسلا
 ًاعضاخ يميربلا ناطلس اهب حبصأ ،ميغ ةعطق قفالا ىلع تفاطو ،نيحلا ناح
 عفني ام ضرألا يف يقبيو ءءاثغلا لمحي ليسلا حبصأو ،“طقسم ناطلسل
 .سانلا

 بهتنا دقو ،يميعنلا رقص نم لقأب يسماشلا دمح نب دشار سيلو

٦٧ ١ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ،تاقرطلا يف رافسألا لهأو ،نامُع يف ةاعسلا بتق ونب امهعمو نايحلا

 يناثلا مامإلاو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا مايأ مهلهاوك ىلع اوبطتحاو

 اولتق مكو ،قرطلا اوعطقو ،رارملا اوفاخأ مكو ،يليلخلا هللا دبع نب دمحم

 ةعباتلا ةنطابلاو نامع قرست 5ةباهن ةازغ اولازي ملف ،ليتض ماطح ةيغب ءايربألا

 ءافعضلا اومجاه حرطملا رغث رشوب ةربغ يف ىتح ،نامُعو طقسم ناطلسل

 تمحأ ةلعف مهل تناك ةرم رخآ هذهو .رارحألا اولمحو اوبهنو اولتقف ث ارصع

 .مهيلع ةمقنلا تيلصإ هلا تلصأف .ماقتنالا ضيمو تدقوأو ،مهيلع سيطولا

 ارمأ هللا دارأ اذإو .مهتدارإ مغر . ًاميدق تناك امك ةينامع ىميربلا تحبصأو

 تركتو تيمر ذإ كيمَر امو .دري نلف هدر يف لامعألا تدج نإو ،ناك

 .هلل رمألاو .هپ نم ر هللآ

 حوحشلا ةليبق
 نامع لامش يف

 ةوطس مهلو .ريفو ددع نامع نم يلامشلا بناجلا يف حوحشلا نأ ملعا

 ةلصاوتم نادلب مهلو .ةيوقلا يديألا الإ هدرت ال سأب مهلو شةلاعف ةيبرع

 .اهلئابق رمأ نم نامع لامش يف مهو .تاقلحلا ةطبترم ةلسلسك

 نامع حتاف ،مهف نب كلام ىلإ مهبسن لصتي ،نوّينامي موق مهو

 .يدزألا دهعلا لوأ يف اهب ةبورعلا ساسأ رجح عاضوو

 اسرد ةلاحلا اوسردو ٥ حلاصتملا لحاسلا باتك حوحشلا نع ملكت دفو

 دالب نم يهو “عفادم ريغب ءالؤه دنع لحاسلا دالب لمهأ بصخو .ًايقيقحت

 ةنطلس ملع اهيلع فري لازت ال ةروكنم ريغ اهتيمهأو .نامعب يلامشلا قفألا

 .طقسم

١٦٨ 

 



 ١ نامع خيران نع ناونعلا (

 نب طيقل يرارذ نم مهو .لامشلا لاجر لسبأ نم لاجر حوحشلاو

 اوبقل .عقصلا كلذ يف ةرارش حوحشلاو .ةصاخ مهف نب كلام نب ثراحلا

 مه اوضافأو .هلف قيدصلا ركب يبأ مايأ يف ةقدصلاب اوحش مهنأل حوحشلاب

 اوقلطأف ،كاذ ذإ برعلا رئاس نم دترا نمك اودترا دق مهنظف ،ةاكزلا يباجو

 نم ةيبنجألا ريسلا يف امك نامُع لهأ ىلإ كلذ اوبسنو دادترالا مكح مهيلع

 .سانلا

 مساوقلا ةليبق

 يف نأشلا اهل يتلا ،ةمهملا لئابقلا نم نامع يف مساوقلا ةليبق نأ ملعا

 يف ةرشتنم ،لاوحألا ةفلتخم ،ةغبصلا ةددعتم ،ةريبك ةريثك يهو .نامع

 ةميخلا سأر ىلإ ةقراشلا نم يلامشلا قفألاو لحاسلا يف اهمظعمو ،نامُع

 موسرم . مالقألا بترم مالعألا عوفرم .ارهاظ ادوجو ٠ ناكفروخ لامعأو

 .نامع يف عاضوألا

 ةصجلا يف اهب دوجو مهلو ،}طقسم ىلإ ينامعلا لحاسلا يف مساوقلاو

 © نالعجو روص ىلإ اذكهو ٠ نيفورعم لامعأ لهأو ٠ نيربتعم اراجت ًاميدق

 بابقلا نيب مهل نولازي ال ةيلامشلا ةهجلاب مهمهأو .نامع نم ةيلخادلا يفو

 .ءارهز ةبق ةيبرعلا

 يفكيو .عجرملا يناندع © دتحملا يرازن لازي ال مساوقلا مساو

 .فرعي ال فورعملاو ،نوفورعم مهنإف ،مهنع زجوملا ركذلا اذه «ناونعلا»

 وأ ،اهنم مهملا ىلع لب لكلا ىلع ملكتن انسلو شةريثك نامع لئابقو

 .لاحلا هاضتقا عادل 3 مهألا ىلع

١٦٩ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةبنجلا ةليبق

 ةيقرشلا نامغ يف

 ىلع مالكلا دنع مهب انهون دقو .ةبنجلا نامع لئابق مظعأ نم نأ ملعا

 اذإ ًاسفن لئابقلا زعأ نمو ،©عاصلاب عاصلل اليك لئابقلا ىفوأ نم مهو .روص

 .ًاعابتأو ًاطاهرأ لئابقلا رثكأ نمو ،عانقلا نامع نع فشك

 لهأ .يساقلا اهرجحو ‘ يسارلا اهلبج مهو .مهب ةفورعملا روص مهل

 . ةفورعم نوطب ةعبرأ مهو .ةدعو ةدش

 رساي يلاحلا مهسيئرو ،ةلعاجملا ىلإ ةيلخادلا نامع يف ةبنجلا ةسائرو

 نب سيمخ همع نب او ، نافلخ نب يلع نب سيمخ نب ناطلس نب دومح نب ١

 دمح ةناخملا يفف .ديشرو ميعزك ،‘لوؤسم نطب لك يفف روص يف امأ

 سراوفلا يفو .راشحلا يلع نب رصان نب لمحم ( يلمارعلا يفو .نافلخ نب

 .ةنفدلو ملاس نب هللا دبع نيلايغلا يفو .رصان نب ملاس

 ديعس وب لآ ةليبق

 نامغغ كولم

 ةرثك “ةدودعملا لئابقلا نم “نآلا نامع يف ديعس وب لآ ةليبق نأ ملعا

 امدعب تمن اهنإف .دهعلا اذه ىف ةينامعلا لئابقلا ىلإ ةبسنلاب ةدعو ةياجنو

 لب ،ةرامع لب ،ًانطب تحبصأ ،اهنود وأ ةليصف تناك ام دعبف .كلملا تلوت

 دلب اهنم ولخت نأ لقو ،اهبرغو اهقرش نامع يف تددعت .لئابقلا مهأ نم ةليبق
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 .ةنطابلاو ليامسو قاتسرلاو ىوزنك ،دالبلا تاهمأ نم

 نب ديعس دالوأ مهنم صخألابو ديعس نب دمحأ دالوأ يفف ةنطلسلا امأ

 ةنس نيعبرأ وأ نيثالثو نيتئام ذنم ،هنارجب مهيف كلملا برض دقو .ناطلس

 .ءاشي نم هيتؤي هلل كلملاو .ابيرقت

 لضافأ ،اهعباوتو ناشلا دمس لامعأ نم ،ةعيرشلا دلب يف ديعس وب لآو

 .ةليبقلا هذه لاجر ةعيلط يف نودعي ،داوجأ مراكأو ،داجمأ

 ةريشعلا لاجر اهيلإ مكاحتي يتلا ديعس وب لآ ةسائر نأ انغلب دق انكو

 امأ .ةصاخ ليامس لهأ ،يديعسوبلا ديعس نب دمحم نب رصان لآ يف .اميدق
 نامُع لئابق ةيقبو ،مهنيب اميف ءامدلا نآرب امأو .ديعس نب دمحأ لآ يفف كلملا

 .كلذ نوركني ال مهسفنأ ديعسوب لآ لعلو .نيروكذملا ىلإف

 كلذ ملعي امك ،اهيف مهناطلس راشتنا ،نامُع يف ديعس وب لآ رشتنا دقو
 .نامع لهأ

 اهيلع يتلا يهو .ةيناطلسلا ةعماجلا مهعمجت ،ةديدع نوطب مهو

 .نآلا لوعملا

 ٥فورعملا كلملا ،مهف نب كلام دافحأ نم ،دزألا نم موق ديعس وب لآو

 .نامعل حتافلا

 نب سيق نب نازع ،يضرلا مامإلا مهنمو ،نايعأو رايخأ ديعسوب لآ يفو
 دهازلا لضافلا ديسلا هدلوو ،ديعس نب دمحأ مامإلا نبا سيق نب نازع
 © راثآلا بابل بحاص ،نافلخ نب انهم ديسلا مهنمو ،نازع نب دوعس كدباعلا

 هناسحإو هفورعمب فورعملا دمحأ نب لاله لضافلا نسحملا ديسلا مهنمو

 .نامع لهأ نم لكلا دنع
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 ديسلاب كيهانو .ددع لاجرلا لضافأو ءاملعلاو رايخألا نم مهيفو

 .ناشلا دمس لامعأ نم ةعيرشلا لهأ نم دمحم نب فيس ،دهازلا لضافلا

 رصان نب دمحأ خياشملا مهنم ،ملعلا هيف لق يذلا رصعلا اذه يف ةاضقلا نمو

 نب فيس نب دمح نب هللا دبع نب دمحو ،نافلخ نب رصان نب روصنم نب
 يلاهأ نم ءالؤهو ،ناطلس نب دمحم نب فيس نب دمحو دشار نب ديعس

 يلاهأ نم ناميلس نب فيس نب ملاسو ،ناشلا دمس لامعأ نم كةعيرشلا

 ىلإ ةبسنلاب مهو .نيدلا يف عرولاو ©لضفلا لهأو ،ملعلا لهأ نم ،ىوزن
 اوسيل سان مهيف لخد :لاقيو .لاوحألا عيمج يف ءافكأ نامع لهأ نم مهريغ

 .مهنم

 م
 1 ممه

 ةيدام ةورثو ةرثك اهيلإ روظنملاو ،نامُعب لئابقلا تاهمأ يه هذه

 تاماعزلا نم فورعملا فبتثسح (4 اهلوعفم اهل ةسائر اهل يتلاو ٠ ةيونعمو

 نم نكمأ . لئابقلا هذه ضعب ناك نإو ] ماربإو ًاضقنو ] ادقعو الح . ةيبرعلا

 .ثيدحلا «...عار مكلكو» لاوحألا ضعب يف ضعب
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 نامع

 (رملسو ديلع ةللا ىلص) ىلوسبرلا رظن يف

 ةالصلا هيلع لاقف ،ءافطصاو ءالو رظن نامع ىلإ ةلي هللا لوسر رظن

 هتيعأ نم» :ةلي لاقو ،«نامّحب هيلعف قزرلا هيلع رذعت نم» :مالسلاو

 نامع تأيلف ىنعملاو ،لوألا ثيدحلا ىنعم وهو ،"نامُعب هيلعف بساكملا

 .اهتنؤم ةلوهسل ،نامُع يف ابعت ةايحلا هفلكت الف ،اروسيم ريخلا اهيف دجي

 حضني ؤنامُع اهل لاقي اضرأ ملعأل ينإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نم لضفأ اهنم ةجحلا .مهسب هومر ام يلوسر مهاتأ ول كاهتيحانب رحبلا
 ةريزجلا دالب ةيقب ىلإ رظنلاب ،اهنم رفسلا ةقشل كلذو .اهريغ نم نيتجح
 .ةيبرعلا

 .نامع قيمعلا جفلا ريسفت يفو

 اهيف ملظ ال ،نامألا دالب نامع تأيلف بساكملا هتيعأ نم» وثيدح يفو

 'اهيف اهلهأ نامأل سانلا اهيلإ لقتني نأ نامزلا رخآ يف كشوي روج الو

 ىضرلاو عونقلا اهيف نإف ،نكسيلف نامع نكسي نأ بحأ نم» ةلي هنعو
 .ريسيلاب
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 ؟ديري نيأ :لاقف الجر عدوي الجر عمس هنأ ،ةملس نب هللا دبع نعو

 .راهنلا نامأو ،ليللا نامأ اهب نإف ،يخأ نبا اي اهب قحلاف :هل لاق .نامع :لاق

 6ناطلسلا روج نم ًارارف ،نامزلا رخآ يف اهيلإ سانلا لقتني نأ كشويو
 . .طبنلا طاطحو ،ةملظلا ناوعأو

 يف ةملظلا ناوعأ مهيلع يليو يتمأ رفكت نأ كشوي» :لاق ةلي هنعو

 ،اهناكس رثكيو ،اهبارخ رمعي ةعاسلا بارتقا دنعن امع نإو معن .نادلبلا

 ريناند ةرشعب ،لجرلا دعقمو ،©ةاشلا ضبرم اهب عابي ىتح ء يتمأ اهب قيضتو
 اهيف اذكو ،سانلا نم اهيف رثكي امل ‘كلذ ىلع ردقت الف ،اراند نيرشعو

 نم مهقازرأ مهنيتأت مهتحابإ حبصت . نامألا عسوأب اهيف سانلا نمأيو .قازرألا

 .«مهراهن بيط ،مهليل نمآ ،مهرجف

 6 طيلخت نم ولخي ال اهضعبو ،حيحص اهرثكأ اهتدجو تاياور هذه

 6 اهحيحصت كردأ نم ىلعف .ظافلألا ضعب رييغتب ،هيف ماوعلا خاسنلا بعالتب

 .ةلاحم ال عقاو ثيداحألا هذه هيلع تلد امب ينأكو .اهحلصيو اهححصي نأ

 .نيعلا بصن تباثو

 هيلع ترذعت نم» :يي هلوق ،لمشلا عماج يف فسوي نب بطقلا ىورو
 .يناربطلا هاور "نامعب هيلعف ةراجتلا

١٧٤ 

  



 اهلمئأو نامع كولم

 مدق ،ةديابلا ممألا دعب ‘برعلل نامعب تخسر مدق لوأ نأ ىفخي ال

 ةديحولا ةمصاعلا ،تاهلقب هلوزن لوأ ناكو .هعم فخ نمو 6 مهف نب كلام

 اوجامو نامعب نيذلا مجعلا تجاهف ،نامُغع يف لغلغت اهنمو .كاذ ذإ نامعل

 راحصب مهركسعم ناكو ءءايإو مهنيب برحلا ىحر اورادأ اريخأو ،هلوزنل

 يتلا بورحلا كلت يف ©“مهف نب كلام اهزرحأ تاراصتنا نع برحلا تفشكناف

 نع كلام نب ةءانه نيب وهو ؤ،هردصب اهماهس ىقلتيو ؤ،هسفنب اهرشابي ناك
 .هترسيم نع هيخأ ديهارف نيبو ‘هتنميم

 مزع اذ ،‘برحلا رخاوزل ًاضاّوخ ،سفنلا ميظع "مادقم ًامامه كلام ناكو
 الو ،اناش هودع يف دونجلا ةرثكل ىري ال ثراوكلا ضضم ىلع ربصو ،مزحو

 .عاطم بوبحم هموق يف وهو .لاطبألا تالمحل جعزني
 علاطلا نمي نم ناكو .ديدش سامح يف ةلعتشم مجعلاو هنيب كراعملا تلاز امو

 مجنأ تلاوتو .فعضلاب اوسحآ ى ىتح .ةرهاب تاعور دعب مجعلا مازهنا ،كلامل

 ًاقنحو ًاظيغ هبلق داقتاو ،مهكلم ةنشنش الول ،نامُع نم ءالجلاب اونذأ ىتح ،مهسحن
 مهيلع ىضقف ،هطاهرأ ةرصانمل شويجلا زهجف .هتقلقأف هتغلب يتلا ثداوحلا كلت ىلع

 ©نامُعب يدزألا يبرعلا دعسلا قفألا يف رهظو .مهباحصأب اوقحلو 6‘ظحلا ءوس

 تيقبو ، ةيلخادلا دالبلا عيمج نم مهتماعز موسر تحمناو ،اهنم مجعلا ماظن لحناو
 .امامت اهاحمف مالسإلا ءاج ىتح :ةنداهمو ةحلاصم ،مهنم لحاسلاب ةيقب
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 تدفو ،اهيف برعلا علاط غوزبل ،ينامُعلا قفألا نم مجعلا مجن لفأ املو

 .هل اهعوضخو ،نامُع ةيكلمب هل رهدلا نلعأ يذلا ،مهف نب كلام ىلإ برعلا

 مهتمدقم يفو ،ءاجرألا عيمج نم هيلع ليابقلا تدفوو ،هيلإ برعلا تباسناو
 تماق مهلهاوك ىلعو ©حتفلا كلذل ةداسلا مهو ،نوحتافلا مه ثيح ءةيناميلا

 .مهلوح ةفتلمو ،©مهناطلسل ةرصانو مهل ةديؤم ،ةيرازنلا مهب تقحل مث .هناكرأ

 .اهتطيسب اوؤلمف ،مهل ةيبرعلا ةماعزلا تدطوتو ،مهب ةينامعلا ءاجرألا ترقف

 6مهريغو ًاكولم ،نامُعل برعلا راوزلا ىلاوتو .اهريخب اوجهتباو ،اهفيرب اوعستاو

 باهذ تققحتو ،ةيورسكلا ةكلمملا دي يف طقس كلذبو .دزألا ىمح يف اوثبلو

 سانلا بحأ دي ىلع ،اهب مهف نب كلام ةايح تهتنا ىتح .اهناطلس نم نامع

 .فورعم وه امك ،هيلإ

 ناطلس مهل دتماو ،ءالجألا هئانبأ نم ،هوثراو هلوادتي نامع رمأ يقبو

 ثيدح يف ،هناينب عفارو ،هناكرأ ديشم ‘كلام نب ةميلس ناك سراف يف ميظع

 ادهع مهف نب كلام دالوأ دي يف نامع كلم لظو .بذعتسم ءانبو ‘برغتسم

 .دزألا اصوصخو ©“برعلا تالاجرب نامع تألتما دقو .افورعم

 ىلإ نآرقلا راشأ امك ،لقاعلل ربتعم اهماقم ىرخأ مايقو ةلود طوقس يفو

 .4 رسالا ب اهنواَدن ُماَيَكَلا آ َكليَو :هلوقب كلذ

 ،©سمش نب ةلوعم لآ ىلإ ،مهف نب كلام لآ نم كلملا لقتنا كلذبو

 مالسإلا ءاجو .مهناطلس هب مظعو ،مهكولم هب ىلاوتو ،ىدنلجلا ونب هب لقتساف
 .نامع نم سرفلا ءالج ىهتنا مهدهعبو .نامع كولم مهو

 نيرحبلاو ةماميلاو نامع كلم 8زع دبع ةيلهاجلا يف مهكولم نمو
 © ىدنلجلا ءانبأ دبعو رفيج مهنمو ،ربكتسملا نب ىدنلجلا مهنمو دجن فارطأو
 ىلإ ،كرشلا ةواقش نم امهب هللا مهذقنأو ،نامُع لهأ امهيديأ ىلع ملسأ ناذللا
 .نامعب مامإ لوأ دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا مهنمو ،ناميإلا ةداعس
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 ةنطلسلاو كلملا ةيار لزت مل ،اهيف برعلا لوزن ذنم نامع نأ تفرع اذإف

 روهشملا ،مهف نب كلام نامعل كلملا ناك يلهاجلا دهعلا يفف ،اهيلع ةروشنم

 نايإ برأم نم جرخ دقف .ةيلعلا هتمهو .ةلياطلا هتالوصو .ةلئاهلا هبورحب
 .انمدق امك نامع لزنو ،مرعلا ليس ةثداح

 ©فلأ اهدعب ءاهو ،ماللا نوكسو ،فاقلا حتفب) تاهلق هلزن دلب لوأو

 اذهل ةديرفلا ةروكلاو نامعل ةديحولا ةمصاعلا كاذ ذإ تناكو ،(ةيقوف ةانثمف

 نامع لخد مث .ةيقرشلا ةهجلا نم ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش سأر وه يذلا "رطقلا
 ناك مث .الامجإ اهيلإ انرشأ بورح دعب ،اهنم بلقلا يف لغلغتف ،انمدق امك

 .ةدم هلآ يف كلملا ىشم مث .ةميلس هدلو دي ىلع هفتح

 سمش تغزب ،ءامظع كولم مهنم ناكف .ىدنلجلا لآ ىلإ مهنم لقتنا مث

 كلاسم مهترصبو ،ىدهلا جهن ىلإ مهتدشرأو مهترانآف مهسوؤر ىلع مالسإلا
 .مهعم نامع لهأ ملسيل ،مهمالسإ ظحلا نسح نم ناكف .ىدرلا

 انبا دبعو رفيج مهنم رمألاب مئاقلا ناكو .ي هللا لوسر بتك مهيلو
 ناميقملا امهو سمش نب ةلوعم نب زع دبع نب رارحلا نب ربكتسملا نب ىدنلجلا
 املسأ املو .نامعل ةمصاع ربكأ كاذ ذإ راحص نع لست الو راحص شرعب

 اماقو {هيف مهابغرو ،هيلإ سانلا اوعد ،تابثو صالخإو ناميإب مالسإلا اقنتعاو
 ،مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةعاط يف نيبهارو نيبغار سانلا الخدأو ،هقوقحب

 .ةروهشم ةيضقلاو .دار هدري وأ ،قئاع هقوعي نأ ريغ نم مالسإللا رشن يفو

 هباتكو .يمهسلا يشرقلا صاعلا نب ورمع ،نامُع ىلإ ةلي هللا لوسر لوسرو
 نم لقأ ةفيحص :ليق امك ناكف .مهيلإ نمو برعلا كولم ىلإ هبتك يف روهشم ةي
 نم ،كولملاو ءامعزلا ةيقب ربتعا امك ‘نامُع ىكلم ،دبعو رفيج ىلإ هدنسأ .ربشلا
 ةريسلا كبسحو ،يوبنلا خيراتلا يف باتكلا اذه ركذ دقو .ةرساكألاو ةرصايقلا

 .ةنيدملا ىلإ صاعلا نب ورمع ةريسو سيمخلا خيراتو ،ةيبلحلا
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 ،مهسوؤر ىلع فرت ةلي هللا لوسر ةيارو .نوملسم مهلك نامع لهأو

 ذفان هللا رمأو ،مهتاماه ىلع ةعقاو ةيمالسإلا هتماعزو ،مهيدل ةلوبقم هرماوأو

 نكر نمو ؤ‘فرشلا زاح دقف هل داقناف قحلا فرع نمو .هلهأ هفرعي قحلاو .مهيف

 .لابو هبسحف لطابلا ىلإ

 ةمئاق ،نامُعب اهبانطأ ةبراض ةيمالسإلا ةرامإلا لزت مل 9 هللا لوسر دعب من
 دشارمل ةعبتمو ،نآرقلا تاداشرإب ةرماع ©نايدلا كلملا ىلإ ةيعاد ناميإلا بجاوب

 ،ةريسلا تلدبت اذإ ىتح .هدعب نم نيدشارلا ةمئألاو ى مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 كفإلا يف سانلا ضافو ©ىوهلا مكحب تاياعدلا تثبناو ،ةملكلا تفلتخاو

 ةطخلا ريغ ىلع ناطلسلا ماقو ،ةجح ريغب لطابلا رحب اوضاخو ،لالضلاو

 مالسإلاب ثدحو ،اهاوه عوط كولملا تراصو ،اكولم ةمئألا تراصو ،ةيمالسإلا

 همحر دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا اوبصنف ،مهنامُع يف نامع لهأ ماق ثدح ام

 بلاط ،يدنكلا ىيحي نب هللا دبع ،نميلا مامإ اوبصن كلذكو ١٣٢. ةنس يف هللا

 وهو . ًاضيأ خيراتلا اذه يف برغملا مامإ اوبصن كلذكو .اهنيعب ةنسلا هذه يف ،قحلا

 ًامامإ ناملس نب دمح اوبصن كلذكو .نميلا نم هلصأو ،يرفاعملا باطخلا وبأ

 تبلغ نيذلا ؤ،قحلا ءادعأ دض ةمئألا ءالؤه ماقف .خيراتلا اذه يف ،©تومرضحل

 ماوقأ اوحفاكو ،لطابلا دونج اوعراصف . .مهسفنأ مهيلع تغطو 6 مهتاوهش مهيلع

 دلو ديس ةريسل ءايحإو ،نآرقلا رماوأل ًاعبت .ءاوهألا لهأ وفص اوردكو ،داسفلا

 ال موقل لضف نوكي ال فيكو ،مهريغ ىلع لضف نامع لهأل ناكف .ةي ،ناندع

 جهنم نيديؤم ،نيدلا قوقحب نيمئاق © ركنملا نع نيهان ‘فورعملاب نيرمآ نولازي

 .نيهركم الإ لطابلل نوعضخي الو “نيمغار الإ ىوهلا نوضري ال ،نيلسرملا ديس
 َ .؟لجو زع هللا نيد يف قحلا نم اذه سيلأ

١٧٨ 

 



 ؟رمه نم نامع لهأ نع نايب

 ليلخلا ميهاربإ دافحأو ،ناندعو ناطحق ءانبأ مه نامُع لهأ نأ ملعا

 6نميلا هتمحلو ثدزألا هتادس كًافتلم ًانماضتم ًابعش ،مالسلا امهيلع دوهو

 همرحو ،معينملا هباغ نامعو ،يعولا ةروسو ميازعلا هتظفحو كرازنلا هتوقو

 .سورحملا هنيرعو ،عيسولا

 يف اميسال كاهب اوفرعو ،مهب نامع تفرع نيذلا نامع لهأ ءالؤه

 .ابلاغ دنهلا ممأ نم نورخآ سانأ اهيلإ ءاج ناك نإو ،اذه انموي ىلإ مالسإلا

 .نيملسم ريغو نوملسم

 يف ءاج دقف ،ىلوألا نورقلا يف نامع اورمعتسا نيذلا ءامدقلا اهلهأ امأ

 نويناعنكلاو نويروشآلاو نويلبابلا مه نيذلا ،©ىلوآلا ممألا نأ خيراتلا

 دوهع اهيف مهل تضمو ،نامُع اونطق مهلك ،مهريغو نويمارآلاو نويقينيفلاو

 .ةليوط

 اولوت ةرساكألا لعلو ،نوريثك برعلا لبق كولملا نم نامُع ىلوتو
 برعلا نأ ،خيراتلا لاوحأ ءارقتسا نم رهظي يذلاو .كئلوأ لبق نامع

 امأو .ناطحق نب نامع ةيلوتبف ©ىلوألا ةرملا امأ نيترم نامع اولوت نييناميلا

 .اهل مهف نب كلام ضبقف .ةيناثلا

١٧٩



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةراح ءابنأب نامع نع ربخت ،بناجألا نم ءامدقلا بتك تءاج دقو

 .ةلماكلا ثيداحألا اهنع اوثدحو .ةمهم ًاراكذأ ةراجتلا ملاع يف اهل اوركذو

 نم مهنم .ةريثكلا معنلاو ،ةراقلا لئاضفلاو ،ةرادلا قازرألا يف اصوصخو

 .يناريإلا رطقلا كلذكو ،اهب ةيروس هبشي نم مهنمو ،ةيروسب اههبشي

١٨٠ 



 مالسإلا سمأ نيب نامع لهأ نأش

 وهف مهنم ناك نإو ©مهيف لئاقلا لوقي امك ©ممألا نيب نامع لهأ نأش
 :مهعقاو نيع

 ناحجر ملحلاب مهلو ىدنلا نع مهبايع تفخ نإو نولقني ال

 مهدجمو ،‘لئاط مهزعو ،‘لماك مهنأشو ،لماش مهلضف نأ كش ال

 هجربأ ناميإلا علاط يفو ،ةرين ًامجنأ قحلا ءامس يف مهل نأل كلذ ،قيرع

 داوقلاو ،ءامركلا ءامعزلاو ءءاغبنلا ءابدألاو ،ءاغلبلا ءابطخلا مهيف .ةيلعلا

 .ءالبنلا ءاحلصلاو © ءالضفلا ءايقتألاو ،ءاملعلا ةمئألاو ،ءامظعلا

 .هركذ نع يفكت هترهشو . يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مهنم

 ] ةلمهم لاد اهدعب © فاقب) عفدق لهأ نم ثؤاديرد نب ركب وبأ مهنمو

 دقو .هيناعم عيمجب بدألا يف ملاع ربكأ .نامع لامش ةيحان نم ،(ةلمهم نيعف

 نب رباج ءاثعشلا يبأب ،اهماكحأو ةيوبنلا ةنسلا ملعو ،هقفلا يف انبسحو

 ىلع ةمألا تعمجأ .نيرقوملا ءاملعلا لضفأو ‘ ءالجألا ةمئألا دحأ {، ديز

 .هلضف ىلع ةمئألا تقفتاو ،هتلادع

١٨١



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 عيبر وهف . فورعملا حيحصلا دنسملا بحاص ٨،بيبح نب عيبرلا مهنمو

 نم ديسو ،نيدودعملا مالعألا نم ملع ٥ لضفلا عيبر ء ملعلا عيبر . ثيدحلا

 .نيرقوملا ةداسلا

 بحاص . ديزي نب دمحم سابعلا وبأ ًاضيأ بدألا ىف مامإلا مهنمو

 .دربملاب فورعملا .لماكلا

 ينب نم وهو ،بيبح نب عيبرلا ةاور دحأ ،بئاسلا نب مامض مهنمو
 .دزألا نم بدنلا

 .دودوم نب بجاح مهنمو

 ناكو .. ءالجألا ءاملعلا فاصم يف فورعملا ٨،“بدنج نب لضفلا مهنمو

 .راحص يلاهأ نم مهو . ايندو انيد نينسحملا ءاينغألا نم

 ينب نم ،يراشلا ةزمح يبأب فورعملا “فوع نب راتخملا مهنمو

 لهأ ىلع جرخ .هنوبحيو هللا مهبحي نيذلا لاجرلا دحأ راتخملا ناك ،ةميلس

 داوق دحأ ناك ذإ ثًاينيد اميعز ركنملا نع ًايهان فورعملاب ارمآ لالضلا

 نيدلا رانم ماقأو .نيمرحلا حتتفاو .نميلاب قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع مامإلا

 ةاورلا اهلقانت يتلا ةروثأملا بطخلا بطخو .اهيف نكمت يتلا ةرتفلا كلت يف

 ٠ ءاملعلاو

 ًامامه هب كيهانو .لجر فلأ نع دعي يذلا ٠ ةبقع نب جلب مهنمو

 .ىرقلا يداوب لتق .تارمغ ضاَّوخ ،ًالصيف

 .راحص لامعأ نم زجم نم امهو

١٨٢ 

 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةلودلا يف نيفورعملا ةداقلا ربكأ وهو ء ةرفص يبأ نب بلهملا مهنمو

 ماقملا مهلو .ةيسابعلا ةلودلا يف اهنأش فرع ةلئاع بلهملا لآو .ةيومألا

 ىلع ران نم رهشأ مهو ٠ مهركذن نأ جاتحي ال . برعلا تالاجر نيب رقوملا

 ملع
 هفقوم فقي ال يذلا نسللا © هتايهيدبب فورعملا © ديلبلا نب ةرم مهنمو

 .دحا

 ةاورلا تور يذلا ٦ ناحوص نب ةعصعص ا[( فورعملا بيطخلا مهنمو

 .كلذك هوخأو ] ةروبزملا هتاملكو . ةروثأملا هبطخ

 .ةرفص نب كلملا دبع ،ةرفص وبأ مهنمو

 لاجرلا دحأ .ناهدلاب فورعملا ،حون نب حلاص ،حون وبأ مهنمو

 .مالسإلا ىف ةدمع مه نيذلا . ءالجألا

 .ةليلجلا هتيمالعب قارعلا لهأ دنع فورعملا ،ةيطع نب بيبش مهنمو
 .لحكلا لاجرلا دحأ

 .نوريثك لوألا ردصلا يف نأشلا مهل نيذلا ،نامُع يف ريهاشملاو

 مهل عضخت نيذلا ٠ لامعألا لوحفو ] لاجرلا رهاوج فذقي رحب 7

 ماقم يف مهدجت نوريثك مهف .مهب نامّحل ركذلا دلخيو .ةيلاعلا سوؤرلا

 .مهب صاخ

١٨٢٣ 





 نامع لهأ قافا

 . تارم ثالث مهنيب اميف اوقرتفا نامع لهأ نأ ملعا

 ىلوألا ةرملا

 قزم يذلا وهو .كلذ ىلع اولتتقاو ،ةيناندعو ةيناطحق ىلإ اوقرتفا
 نب دمحم اورج ىتح .ةماس ينب ءارمأ مايأ كلذو ،مهلمش قرفو “مهتزع

 ىلإ شويجلاب ءاجف (ةدحومب) روب نب دمحم نامُع لهأ هيمسي يذلا كرون
 عدجو ،يديألا عطقو ك“ناذآلا ملصف ثةركنملا ليعافألا لعفو ،نامُع

 يف كلذب اوشمو ،دولجلا اهنم رعشقت الاعفأ نامع لهأ يف لعفو فونألا

 نم ةضورلا ةعقو تعقو كلذبو ء،ًائيس لاحلا ناكف ،يغابلا ةيشم نامُع

 جلف راهنأ اهيفو ،لاومأ تبهذو ،لاطبأ نامع نم تكله اهيفو ،‘فوتنت

 ادهع لظو ،رومألا أوسأ نم رمأ نامع يف ناكو .برتخأو يكزإ نم يكلملا
 ،هبرح ىلإ وعديو ،رخآلا ىلع ضرحي قيرف لك نامع لهأو ،دقتت ءانحشلاو
 تعمجو ،نئاغضلا تتامأف ،اهيراجم ىلإ ةمامإلا تداع ىتح ‘هل شيجتسيو

 . نيملسملا نيب تفلأو ٠ لماشلا

١٨٥



 ا نامع خيران نع نونعلا (

 يناثلا قارتفالا

 ناكو ،نامُع يف لاحلا بتتساو ©نمألاو ءاخرلا دهع بلاط امدعب

 تتشيو ٠ مهعمج قرفيل ا ٠ مهنيب ن اطيشل ١ غزنف ئ بلقتل ١ هعبط نم ره ذلا

 .ةيقاتسرو ةيناوزن اوقرتفاف مهلمش

 ىلإو ‘بحأ نم ىلإ وعدي لك ێاهنابذاجتت نيتقرف نيب نامع تحبصأف

 ىلإ اهشيجب بحسنت ةيار لك ٠ نيتّيمامإ نيتيار تحت ةمأل ١ تشمو .ىوهي نم

 ةقرف لكو ،اهدحو لتاقتت نامعو ادهع ريسي امهنيب بعالتلا لظو .ىرخألا

 ،اهيلع يغبم اهنأ ىرتو .اهلاتق ىلإ وعدتو .اهنم أربتو ‘ىرخألا للضت

 .اهبرح يف ةيغابلا اهدضو

 هنأ ىري مامإ ءارو قيرف لك بهذو .لهاجلا طشنو © لقاعلا راتحاف

 .اضعب مهضعبل ءادعأ ضرألا يف اوقرفتف .ةبجاو هل ةعاطلا نأو ،‘©قحملا

 امو .ةماقتسالا باتك هنع ىضرو هللا همحر ديعس وبأ مامإلا فلأ مهيفو

 ] هدابع نم هللا ءاش نم قحلل ىدتها اذإ ىتح .هركذ لوطي ءيش هيف اوفلتخا

 ] مهتعدب هللا تامأ ىتح إ هنانسو هملقو هناسلو هذيب ىغبلا براحف

 ٠ مهتوع د ديؤي نم مهل قبي ملو ] مهترش تبهذو . مهتكوش تلحمضاو

 .هداقحأ تبهذو ،قارتفالا كلذ نئاغض اوسانتف

١٨٦ 



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 ثلاثلا قارتفالا

 مويلا ىلإ يقابلا وهو

 اهل امب اباجعإ اهفاطعأ تزتهاو ،فرشلا ءامس ىلعأ نامع تغلب امل

 ةرئاث راثأو رش لماعمو ءوس قاوبأ يف هران ناطيشلا مرضأ ،دجملا نم

 .نامع لهأ نيب ملظلا

 لكو .يئانهلا ريصقلاب كرابم نب فلخو ،يرفاغلا رصان نب دمحم ماقف

 راد رقع يف ء ءوسلا لهأ ىوجن ىلإ هعماسم يقلم © نيميعزلا نيذه نم دحاو

 راد ٠ ارحبو ارب ةدياسلا ةرحلا ةرامإلا راد ٠ عرشلا راد ٠ لدعلا راد ٠ ناميإلا

 .نامع ىف ةيضرملا ةريسلاو ،ةيعرشلا ةمامالا

 موي لك نامعو ،ماوعأ ةرشع لظ ذإ ،ريبك قارتفالا اذه بطخ ناكف
 شراهتو . ليوعو خيرص نيب مهو نبح لكو ‘ لازنو ناعطو ٠ لاتتقاو لاتق

 زع هللا هنم ءيشب ىضري الو ،هابقع دمحت ال ام ىلإ رمألا لآ ىتح عزانتو

 .لجو

 لزت ملو .ةمصاع لك يفو ‘دصرم لك ىلعو ،ةعقب لك يف اولتتقاف

 ىتح ٬اهتوص ولعيو ،اهبهل عفتريو كاهنارين دقوتو ،اهلجارم يلغت برحلا
 نب فلخ ،نالجرلا ناذه الإ اهيف قبي ملو .اهبلاوق يف نامع لهأ رهصنا

 ليقلا ناكف . امهريغل مسا امهدهع يف فرعي ملو .رصان نب دمحمو . كرابم

 .امهريغل ةيار الو ©نيلجرلا نيذهل ثلاث ال .يئانه مأ يرفاغ لاقلاو

 .امهتطلسل نوعضخيو .امهتعاطب نونيدي ،امهعابتأ نامع لهأ يقبو
 نم هيلع امه ام ىلع ليجلا كلذ امهعبت .سحن امجنو ،رش اباهش امهو

 .هذفان وه ردقو ٠ هغلاب وه رمأ هللو .لاحلا

١٨٧ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 يبرعلا مسجلا يف يرسي لازي ال ،ائيس رثأ نامع يف قارتفالا كلذ رثأف

 ىلإ رافظ نم دالبلا نم اهيلاوح امو نامعب برعلا مع ىتح ديعب دح ىلإ

 .دجن ضرأ ىلإ نيرحبلا

 نوباحتيو نوضغابتيو 0،يرفاغو يوانه نع نولءاستي لكلا حبصأف

 اولعجو .يرفاغلا نم يئانهلا رش ايو ،يئانهلا نم يرفاغلل ليو ايف .امهيلع
 .ناندعو ناطحق ءانبأ مهو ،هيلإ نوعجري ًادتحمو شهيلإ نوبستني ارصنع كلذ

 ام ءيش ىلع اولوعي مل .رصان نب دمحمو ،كرابم نب فلخ ديبع اوراصف
 .نيملسملا لمش اقزمو ©نيدلا اقرف نيذللا نيميعزلا نيذه ىلع مهليوعتك

 ريثيو ،داقحألا ثروي مدلاو .ةعرسب ىرقهقلا نامع زع عجرو

 .بولقلا يف ءوسلا سرغيو © رصاوألا قزميو ،نئاغضلا

 .نيملسم ناوخإ نيب ناطيشلا اهريثي يتلا ‘تاقارتفالا هذه يف اورظناف

 ،ميظعلا رشلا مهنيب سرغي ‘دحاو نيدو ؤدحاو دلب لهأ ،نينمؤم ناوعأو

 .ةنيب نع ال ىيحي نم ىيحيو شةنيب نع ال كله نم كلهيف .ميسجلا رطخلاو
 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

١٨٨ 

 



 ةيمالسالا ةهجولا ىلإ ضنلاب نامع

 هتفلاخف .ةي هلا لوسر ثيب دق ،ةيمالسإلا ةهجولا ىلإ رظنلاب نامع
 غصُي ملو .قالطإلا ىلع ماصخلاب هتلباقو ، قاقشلاو ءاديلاب هتنيابو ممألا

 .ناميإلا رونب هبلق هللا رون نمم ضعبلاو سانلا نم دارفأ الإ هتوعد ىلإ

 مظعو لالضلا ةدمعأ ترسكناو شيرق اصع قدناو ،ةكم حتف املو

 ءاعمج برعلل ةيكارتشاك ةكم تناكو ،‘برعلا نيعأ يف ةليَي دمحم رمأ

 قحلل ىدتهاو ،رفكلا هقلغأ ام حتفنا اهحتفبو ،ىعسم كلذ دعب نيملسمللو

 .كولملل ةلي هللا لوسر بتك انه ،هلهأ

 &،هيف لوخدلاب امهرمأيو ،مالسإلا ةياعدب امهوعدي دبعو رفيج ناكو

 رصأو اتع نم مهنمو . باجأ نم مهنمف .كولملا رئاس اعد امك .هل قانتعالاو

 .ربكتساو

 6 رفيج ىلع هتمهم ضرعو ،نامُع ىلإ ةلي هللا لوسر لوسر لصو املو

 عساش يف يأ نامع يف وهو هيلإ ةبسنلاب ةيبنجأ ةوعدل شرعلا نع هلزانت ىأر
 ©كيلملا مزحو .ةفاسملا دعبل ،هعم اهل رثأ ال ةوعدلا نا نظي ؤ©ضرألا نم

 .هنم لانن امم رثكأ انم لاني ال ،ةديعب ةقش نم انيتأي اودع نإو .ريمألا مزعو

 ىلع صاعلا نب ورمع لخدأف ،ةكيرع امهنيلأو ،نيلجرلا ملحأ دبع ناكو

١٩



 ] نامع خيران نع نونعلا

 ىقلأ ،رفيج ةلباقم نم نكمت املو ،لاجرلا نم تفرع نم وه ورمعو ،هيخأ
 ذإ ،لصافلا لصيفلا وه باوجب هلباقف ،هشقان مث ،يه امك ةصلاخ هتمهم هيلإ

 .فيسلاب روهقم امإو ،نيدلا يف بغار امإ :لاقف ؟شيرق تلعف امو :لاق

 ةوبنلا هب تءاج يذلا رسلا فاشكتساو .ةقيقحلا صيحمت دعب رفيج ملسأف

 تدانو ،قحلل تنعذأو ،ةبهار ريغ ةبغار ،نامُع هعم تملسأف .ةديدجلا

 ىلع يبرعلا ينيدلا أبنلا اذه مالعأ تفرفرو .ةديدجلا ةيحورلا ةلاسرلا ءادنب

 نم اهب نم ءاس امك .هب برعلا رشبتساو لهجلا كلاوح ءاضأف ،نامُع عوبر

 .ةنداهملا طورشب نيديقملا نيمدقتملا برحلا دعب اهب نيقابلا ،مجعلا

 هرمأل ةلثتمم شلب هلا لوسرل ةعضاخ اهمالسإ دعب نامع تلاز امو

 ... .مالسلاو ةالصلا هيلع

 تملسأ يذلا ،‘يشرقلا يمهسلا صاعلا نب ورمع .اهيلع هيِلاَو ناكو
 هيلع هتافو هتغلب ىتح .ةلي هللا لوسر ةايح ةيقب اهب ناكف .هيدي ىلع نامع

 .نوعيطم نوعماس هل اهلهأو ،نامع نم ورمع جرخف .مالسلاو ةالصلا

 يبرعلا بكرلا يف مامضنالل شةنيدملا ىلإ اهنم ابكار نوعبس هبحصو
 .ةورملاو نيدلا مزالل نيدؤم .ةيماسلا هتيار لوح فافتلالاو ،يمالسإلا

 همحر قيدصلا ركب ابأ نيملسملا يف ةفيلخلا اودجوف ةوخألاو قحلا بجاوو

 نسحو ءدايقنالاو ةعاطلا هل اورهظأو ،رمألا نم هيلإ اوأربتف ،هنع يضرو هللا

 مهركشف .نيدلا ىلع مهتماقتساو قحلا ىلع مهتابث نع هل نينلعم مهمالسإ

 تنسحو “مهتريس تدمحو .اعيمج نوملسملا مهركشو 8كففح ركب وبأ

 رومأب مئاقلا نيملسملا مامإ وهو .ةي هلا لوسر ةفيلخ ركب وبأو .مهتثودحأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دعب عجرملا هيلإو © نيدلا
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 (.يز) ركب وبأو نامغ

 ىلو ،ملع ام نامع لهأو نامع لاوحأ نم ملعو ،ركب وبأ ىلوت املو

 ةرا دإ نسحي ال هآر ثيح مهنع هلزع مث ] يشرقل ا لهج يبأ نب ةمركع مهيلع

 .يناعلقلا 5 ريثألا نبا هامس يذلا نيصحلا نب ةفيذح مهيلع ىلو من .مهنوؤش

 : يربطلا لاقو (ءايف ©،نونف 0 فلأف . ةلمهم نيعف ٠ مال اهدعب ،ةحوتفم فاقب)

 .(ءايف نونف ،فلأف .،ءافف ،مال اهدعب © ةمجعملا نيغلاب) ينافلغلا

 (اهدعب امف &©ءافف . ةلمهم ءاطف ،ةمجعملا نيغلاب) .ىنافطفلا هلعل :تلق

 .ءاطلا اوفحص مهلعلف ،هبشألا وهو

 يبأل ايلاو “نيصحلا نب ةفيذح يأ ،ينافلغلا لزي مل :ريثألا نبا لاق
 راثآ سرفلا بورح يف هلو : لاق .هنظ ركب وبأ تام ىتح ٠ نامع ىلع ركب

 هلعلف © ركب ىبأ دعب ،هتفالخ ىف يأ .ةماميلا ىلع رمع هلمعتساو :لاق .ةريثك

 .قحلا ملع تحت ةراق نامع تلاز امو .حضاولا وهو ©نامُع نع هلزع

 مهريمأ ةبحصب ٠ هنظ قيدصلا ركب يبأ ةرضح نوينامعلا لصو املو

 اوهجوتف .ماشلا برع . ةنفح لآ برحل ركب وبأ مهريس . صاعلا نب ورمع

 .مهضعب اهيلإ راشأو .خيراتلا يف ةروهشم ةيضقلاو .مهفيلح رصنلاو
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 (.يرر) باطخلا نب رمع و نامغ

 باطخلا نب رمع فلختساو .هنع يضرو هللا همحر ركب وبأ تام امل

 رئاسك نامع ىلإ رمع رظن ،ركب يبأ ماقمب موقي ،نيملسملل ةفيلخو امامإ
 يبأ نب نامثع اهيلع ىلوو ،نيصحلا نب ةفيذح اهنع لزعف ،مالسإلا كلامم

 .ةرشع سمخ ةنس © يفقثلا يصاعلا

 نإو .اسحلا يأ ،نيرحبلا ىلإ مكحلا هاخأ هجوو ،نامُع ىلإ راسف :لاق

 .دحاو دلب ةباثمب نيرحبلاو نامع

 نامع ىلع لمعتسا باطخلا نب رمع نإ :باسنألا يف يبتوعلا لاق

 يأ ،اهب ناكف ©نامُع ىلإ راسف .ةرشع سمخ ةنس يفقثلا يصاعلا نب ورمع

 ىلإ رحبلا عطقي نأ ،الولج ةعقو دعب رمع هيلإ بتك ىتح .اهيلع ايلاو هتفصب
 الجر ينوغبأ :لاق ،كلذب هرمأي رمع باتك هاتأ املف :لاق .سرافب ىرسك نبا

 وبأ :اولاق .رومألل برجم لقاع لجرب دارملاو ،رمألا اذه يف يأ .هرواشأ

 نم ةرفص وبأ هللو .نأشلا اذه يف ةروشملل حلصي هارن يذلا وه يأ .ةرفص

 .قارس نبا وأ “فراس نب ملاظ :لاق ؟كمسا ام :هل لاقف هاعدف :لاق .لطب

 :لاق .هرواشي ملف نيمسالا هركف .ةيلهاجلا ءامسأ نم نامسا :نامثع يأ لاق

 نافلأ لب :ليقو ؤ©سراف فالآ ةثالث هيلإ تبدتناف كسانلا نامثع بدنف

 ًابسار نأ لدي اذهو :تلق .سيقلا دبعو ةيجانو بسارو دزألا نم ،ةئامتسو

 اهارت رفوس امك ،ريمح نم لب ،مهنم نكت مل ةقرفو ،دزألا نم ةقرف ،ناتقرف
 نب نامثع عم نيبدتنملا رثكأ يأ .دزألا نم مهرثكأو :لاق .باسنألا يف

 نب ديزي ناكو ،ةونش سار ينادحلا ناميلس نب ةربص ناكو :لاق .صاعلا

 بغري مل يذلا ةرفص وبأ ناكو ،مهف نب كلام ينب سار يمضهجلا رفعج
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 مهعمو :لاق .رماع نب ورمع نب نارمع ينب سار ،ذئموي هترواشم يف نامثع
 ةميخلا سار يأ رافلج نم ‘صاعلا يبأ نب نامثع مهب ربعف :لاق .ةعامج

 رسلا يف ءاج ام رخآ ىلإ .مجعلا دئاق اهيفو :لاق .ناواك ينب ةريزج ىلإ

 ةلغلغتملا سراف ضرأ ةيزاغلا ةلمحلا هذه نع ،برعلا خيراوتو .ةينامعلا

 عارص دعب ةلمحلا هذه تذفن ىتح “ددعلا ةريثك ريغ ةئف يهو .اهبلق يف

 عماسم يف يود اهل نطف .قارعلا لامش ،“جوت ضرأ ىلإ ،راح لاتقو ‘فينع

 مهدسح ىتح ءرابكإلاو لالجإلاب نامع لهأ ىلإ نيعألا تفوشتو ،ءامعزلا
 ىلإ راشأ دقو .ةرصبلا لهأ اصوصخو ،برعلا لاطبأ نم ريثك كلذ ىلع

 .باسنألا يف يبتوعلا اهركذو .هللا همحر يملاسلا مامإلا ةيضقلا

 (.يز) نافع نب نامتع و نامغ

 رقتسم هلزنأو ؤهنع يضرو هللا همحر باطخلا نب رمع يفوت امل

 هيبحاصك ،نيملسملل ًامامإ نافع نب نامثع ىروشلا لهأ فلختسا ،هتمحر

 ةمألا ىلإ ارظان هينيع حتفو 6 رمألا ىلوت املف .باطخلا نب رمعو ركب يبأ
 نع ملعو ،كرحتلا نم نكاسلا ملعو ،ملاعلا يف اهادم دعبو ،ةيمالسإلا

 مهمالسإ لوأ نم هيلع مه امب اذخأ .ةريرسلا ءافصو ةريسلا نسح نم نامع
 دهعو ،ىلوألا ةفالخلا دهعو كةوبنلا دهع ،مهتماقتسا لاح ىلع اولازي مل

 ىلع وأ ،اهيلع هاشخي نامعب ءيش ىلإ عاد هل نكي ملف شةيناثلا ةفالخلا

 .ةقيقحلاب ملاعلا 5 ةقثلاب نئمطملا توكس اهنع تكسف ،اهب نيملسملا

 نوضيفي نيينامُعلاب اذإو ،ةرصبلا ىلع رماع نب هللا دبع ىلو ناكو
 .ليمجلا ءانثلاب ، ةفوكلاو ةيورسكلا نئادملا حتف دعب ،جوت نم نيلفاق ،اهيلع
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 ٠ مهب ًادنجتم هيلإ مهمضف ةروكذملا ةرصبلا يلاو مهيلإ ماق ؤ ؤنسحلا ركذلاو

 ًاطونم نامع رمأ ناكو .مهب هلامعأ ىلع همادقأ دطويل . مهتوطسب ًاززعتمو

 > ينامثعلا دهعلا اذه يف نامعل ماعلا يلاولا وهو ىدنلجلا نب لدبع نب دابعب

 .نامثع رمأ ىهتنا ىتح

 .نيملسملل ًاماع سانلل امامإ بلاط يبأ نب يلع نوملسملا فلختساو
 ردكو ٠ ةريسلا ريغ ٠ نايفس يبأ نب , ةيواعم نإف ٦ مهم هسفن نم لغاش هل ناكو

 تناك ًاثادحأ ثدحأو ،ةدشارلا ةفالخلا ءانب عدصو ؤ،اصعلا قشو وفصلا
 ©عنص اميف عدبأف .يغابلا دصقلا ةكرحو يغاطلا مدلا ناروث ىلإ ةيعادلا

 لوقعلا لهأو ،ذاذفألا ةرقابعلا لاجرلا نم ناك ذإ .قحلا لهأ رظن ىف برغأو

 هركمل اعوضخو ٠ هار تحت اوتفاهتف 6 ملعي يروس ' لك داتقاو ٠ ملسم

 بلق ةقرو ٠ دوملجلا ةواسقو ٠ دوعلا ةبالص قارعلا لهأ يف ذ ًارظان .هتسايسو

 الو هسفن يف ام لين يلع عم ةيواعم لمأي ال .دوهشم فقوم لك يف يلع

 .اهكلس يتلا ةهجولا هذهب ال إ دصقي ام لين ىلإ دعصي نأ اوجري

 (يز) بلاط يبأ نب يلع و نامغ

 ءاصعلا قاقشناب اذإو .نيملسملا عامجإب بلاط يبأ نب يلع رمألا ىلوت

 .هيلع ةمألا فالتخاو ،نايفس يبأ نب ةيواعم بغشب .ةرامإلا نكر عادصنإو

 مئاق ،ىدنلجلا نب دبع نب دابع .اهيلاو ديب نامعو .هيدي نيب رمألا يشالتو

 ىلع لماع ثءافو رظن نيملسملل ماعلا ريمألا ىلإ رظان اهتيار لماح ،اهرومأب

 .نيضاملا اهتالو دهع نامعب الوأ قبس يذلا جهنلا
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 نامع تضمف .رييغت الو ليدبت الو لح الو دقع نامعب يلعل نكي ملف

 ىفوت ىتح .ةلادعلا اهديؤتو ©نيقيلا اهدوقيو ،©صالخإلا اهعفدي كلذ ىلع
 .عبارلا ةفيلخلا ،‘بلاط يبأ نب يلع

 يذلا بعالتلا ثيح نم ءًاضوضع ًاكلم تراصو .ةفالخلا ماظن لحناو

 نم رباكألل يلختلاو ،هل نسحلا عوضخو ،نايفس يبأ نب ةيواعم نم عقو

 دبع نب دابع يفوت ءانثألا اذه يفو .هيلع بلاكتملا هبلاط دي يف هكرتو ،رمألا

 .ناميلس هوخأ هدضعو ،دابع نب ديعس هدلو هدعب رمآلا ىلوتو .هنلا ةمحر ىلإ

 ةماعز نم نامع رمأ عطقنا نسحلا يلختو .ةيواعم ىلإ رمألا كرتبو

 نب كلملا دبعل كلملا راص ىتح .اهلهأ ديب نامع رمأ يقبو .ماعلا ةفيلخلا

 .ناورم

 .فسوي نب جاجحلا قارعلا ضرأ ىلع روكذملا كلملا دبع لمعتساو

 هانّيب امك ،دابع نب ديعس ،اسيئرو ايلاو هتفصب نامُع رمأب مئاقلا كاذ ذإ ناكو
 هترظن جاجحلا ىقلأف .دابع نب ناميلس هوخأ اديعس ينعأ هل ًارزآوم ناكو .ًافنآ

 نامع نم قارعلا برقل ©نامُع ىلإ ةيقارعلا

 ءاخإ نم طباور ميدق نم ىوزنب قارعلا طبرت امنإ

 سيلف .ةيدزأ نامُغ تناكو .ًايرازن ناكو ،ًاطلسم اريمأ ناك جاجحلا نإ

 دزألا ةماعز تحت نامع تناك امنإو .ةيبسن تاقالع نامع لهأو جاجحلا نيب

 ىلإ جاجحلا ةدايق يف ببسلا ناك ،اضيأ قيرع قيرف رازنلا نم اهيفو .كاذ ذإ
 .هارت فوس امك ©قارتفالا عقو نيح ،نامُع
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 نامحمل جاجحلا وزغ

 ىلع ءاليتسالا موري ،ًايتاع الجر ناكو قارعلا رمأ جاجحلا ىلوت امل

 تحت اهلاخدإل ادصق ،نامُع صوصخلابو ‘توربجلاو فنعلاب مالسإلا ةمأ

 .ناورم نب كلملا دبع ناطلسلا دنع اهب مدقتيف ،ةيومألا ةرئادلا

 رزآتلاو تامهاسملا لدابتب نيرطقلا طالتخاو ،قارعلا نم اهبرقلو

 ىلإ ههجوو ،قارعلا يلاهأ نم شيجلا جاجحلا عمج ك©يبرعلاو يمالسإلا

 .نامع

 ال اهل عابتالاو .ةيتوربجلا ةطلسلل دايقنالا ىري ال نمم نامع لهأ ناكو

 اعبت ©ةملظلا ةربابجلا ءالؤه لثم ضفر يف نامع لهأ بهذم ملع دقو .حصي
 نأل .ةيآلا ...دالا كسمم اوئكط نلأ ل انكرت الو » :لجو زع هلوقل
 ،اضوضع كلملا راص لب ،يه امك قبت مل نيدشارلا ءافلخلا دعب قحلا ةريس

 شيجب نامع لاجر تقتلاف .ًاضوغبم قحلا ىلإ يعادلاو ،ًاضوفرم قحلا راصو

 فيلح رصنلا ناكف ،امهسيطو يمحو ،يقارعلا دنجلاب تمدطصاو 0 جاجحلا

 جاجحلا تاراغ لزت ملو .ةثلاثلا مث ،ةيناثلا مث ،ىلوألا ةلمحلا يف نامع لهأ

 ناكف .ةيقارعلا هتيالوو ،ةيومألا هتماعزل اهعاضخإ دصقل ،نامُع ىلع ىلاوتت

 تاوقلا قيزمتو ،لشفلا جاجحلا بيصن ،ةيساقلا تامدصلا كلت يف

 نأ الإ ،هعور أدهيل جاجحلا نكي ملو .قارعلا لاجر برحلا تلكأو .ةيلاوتملا
 .دينعلا رئاجلا وهو .ديحولا عاطملا كاذ ذإ ناكو .نامع نم هظيغ يفشي

 اذه نع رخأتلا نأو ،هشويج ىلع تامازهنالا يلاوت جاجحلا ىأر املو

 نامع تحبصأو ] هرظن ىف هيلع سانلا ئرجيو ٠ ةثودحألا ءوس هثروي ددصلا

 رباكألا ىلع هسأر عفري ىتح اهنع رخأتلا ىري الو ،هل لغاشلا لغشلا
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 يتلا ،‘تاعقولا كلت اهيف عقوأو ،تاراغلا يلاوتب اهيلع ركف ،اهعاضخإب

 .نامع خيرات يف اهقيقحت يتأيس

 يف لجر روجأ ناك ذإ .ليتق نمب الو ،لتق نمب جاجحلا يلابي الو
 لك هملع دقو ،هلاح حرش ىلإ جاتحي الو .مانألا ءامدل كافس ربكأو ث مالسالا

 .دحأ

 نامع ىلع يضقت ةعقو رخآ

 هدوقي . ًافيثك اشيج ةريخألا ةرملا هذه ىف نامعل جاجحلا جرخأ

 هب مؤي ءاجف .قارعلا يف ةدودعملا تالاجرلا دحأ ،ينزملا ةوعش نب مساقلا

 رصتنملاو .اهتداع ىه امك . هتمداصمل تبهأتو . هايقلل نامع تزتهاف ٠ نامع

 ىسرأ ىتح ‘ اذه هشيجب مساقلا ءاجف .هت وشن هرمغتو ٠ راصتنالا ةروس هزهت

 ىتح .ابرغمو اقرشم . اهيلاوح امو طقسم نم يطاطحلا لحاسلا يف هبكارم

 ،مساقلا لوزن نوينامعلا مركأو .فتحلا سوؤك ايطاعتو ،ناشيجلا ىقتلا

 شيجلا كلذ لحمضا ىتح © تاماهلا قلفو ٥سوؤرلا رسكو © ءامدلا ةلاسإب

 .مساقلا وهو شيجلا اذهل دئاقلا لتق دقو .ةميزه رش ًامزهنم 0 يقارعلا

 ثداحلا اذهل شهدناو رمألا هلاه ،ةميزهلا هذه ربخ جاجحلا غلب املف

 نب ةعاجملا ىعدتسا ىتح ،ىرخألا ولت ةدحاولا ،ةيساقلا هتابرضب يلاوتملا

 ] هيخأ راثب هجاهأو © ددصلا اذه نع هل برعأو ] لوتقملا دئاقلا خأ ] ةوعش

 سانلا بدتني نأ هرمأف .هتابغرب هديؤيو ،هتاوقب هدمي قارعلا ناطلس نأو

 © رازنلا لئابق يف يداني جرخف .ةماع برحل ماع ريذنك ٥ مهخرصتسيو

 ىلع مهب ادجنتسمو . اون اك فيك مهب انيعتسمو . اون اك ثيح مهل اخ رصتسم

١٩٧ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا

 .ةيمادلا كراعملا كلت ىف هشويج ىلع ىضق يذلا هودع

 © نيينامعلا رمأ نم هاري ام ىلع ،ًاميظع ًابضغ هسفن نم جاجحلا رهظأو

 هل حرشو ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ كلذب بتكو ،ةيمحو ةفنأب رهاظتو

 .نامع ىف نآلا هموري امو ،اياضقلا

 دبعل رصنلا ناك . جاجحلا رصتنا نإ ؟ناورم نب كلملا دبع رضي اذامو

 .جاجحلا مزهنا :لاقيف .ةميزهلاب هل ةثودحألا ءوسف كمزهنا نإو .كلملا

 .كلذك هرشو . هيلع مازهنالا لابو نوكيو

 كاذ دإ نامع نأل ٠ دزألا هوجو هنع دعقأ ،ًافيثك ًاشيج عمج كلذبو

 دب ال ةميزهلا نأو ،مهقدص مدع ادقتعم ،ةكرحلا نع مهنايعأ رتخأو ،ةيدزأ

 نأو ،هب قوثوم ريغ نامع برح يف مهصالخإ نأو ،“ببس نم اهيف مهل

 . نامُحب عومجلا ضفو ،تامازمهنالا يلاوتل © ةديعب ريغ مهموق ىلع مهتيمح

 ،ةينامُعلا ةيقارعلا ،ىربكلا ةوزغلا هذهل عمتجا يذلا شيجلا نإ :لاقيف

 .ليلق مهو ةيناميلا نم هللا ءاش نم الإ ،رازن نم مهلك .فلأ نيعبرأ هددع ناك
 رصنلا اوأر نيح ،رمألاب اوناهتسا مهنأ امبرو ،نولفاغ نامع لهأو كلذ لكو

 .كراعملا كلت ىف مهفيلح

 لبجلاو لهسلا ألمي ميظع . ًافلأ نوعبرأ هددع ًاشيج نأ كيلع ىفخي الو

 .يحاونلا عيمج نم قيض ةلاح ىلع نامع لهأو اميسال ٠ دابعلا هنم عاترتو

 .نامع لهأ ىلع اقنح ،لجارملا يلغ يلغت هبولقو شيجلا اذه ءاج دقو

 ىفاو ىتح ربلا قيرط كلس اشيج ،نيشيج شيجلا جاجحلا مسقف
 ، رشوب يداو نم 0 ةقباسلا ةكرعملا هيف تعقو يذلا عضوملا نم ابيرق ،.ةعقلبلا

 ديعس هيخأ نع ةباينلاب ،ىدنلجلا نب دبع نب دابع نب ناميلس مهاقتلا كانهو

١٩٨ 

 



 ١ نامع خيران نع نلونعلا (

 اوناكف ،اهوبرجو برحلا مهتبرج نيذلا ،مهديدانصو دزألا ناسرف رئاسب
 لهأ نم فالآ ةثالثو ،سراف فالآ ةثالث اوناكو .،اهتنجو نامع روس

 لتاقت ًالاطبأو ،اهنيرع نع عفادت الاجر اوناكو .لجار ةئامسمخو ©بئاجنلا

 .اهنطو نع

 رمألا دتشاو ،©نيقيرفلا نيب برحلا ىحر تراد نأ هللا ردق نم ناكو

 مزهناف ‘تيمتسملا لاتق تلتاقو ،ماركلا ربص دزألا تربصف ،نيفرطلا ىلع

 طهرلا مهبكرف ©هتوق تلحناو ‘هدضع يف تفو ،ةميزه رش يقارعلا شيجلا

 ناك لب ،هرصانت ىرخأ ةوق هءارو نأ ىري ال وهو كًابهنو ًابلسو ًالتق ينامعلا

 دارأ امك رادقألا تءاش نكلو .هلوأك قارعلا ىلإ يهتنيس نأ مازهنالا يف نمخي

 نم وه يردأ ال لجر هيقل ،رافلج يناثلا شيجلا لصو اذإ ىتح ،لجو زع هللا

 نكت مل تقولا كلذ نأل ،حيحصلا ربخلا مهربخأف . مهريغ نم وأ نامع لهأ

 دابع نب ناميلس نأو ،عقاولا نع مهل حرصو ٠هيف ةدوجوم رصعلا اذه لامعأ

 ةعاجم ظاتغاف .طقف ةليلق ةمذرش هدنع نأو ،مهل ًاعبتتم ك مهرثأ يف جراخ

 لهأ نم هعم نمو ناميلس ةمداصمل ،ةيعاو ةبهأ بهأت . ًاديدش ًاقنح قنحو

 ىلع ادامتعا اهب مهلتاقف ديعس مهب ملعف .اكرب لصو ىتح هشيجب راسف ،نامُع

 هللا لعلو .هللا نم رمأ وه امنإو ،ةوقلا ةدايزب الو ،دونجلا ةرثكب سيل رصنلا نأ

 ىيحيو .ةنيب نع كله نم كلهيل ،ةرملا هذه يف نيينامعلا ىلع يضقي نأ دارأ

 مهنيب زجح ىتح .راهنلا ىحض نم مهنيب برحلا تناكف .ةنيب نع يح نم
 ءاضيبلا ةرعشلاك هودع شيج ىلإ ةبسنلاب دابع نب ديعس شيجب اذإو .ليللا

 .مهيلع تاراغلا تلاوتو .مهلاجر تكلهو مهلاطبأ لتق دقو . دوسألا روثلا يف

 امع مهل عفاد الو ،موقلا لاتق ىلإ ليبس ال نأ ىأرو ،زجعلا رعشتسا كلذلو

 .اهل ةياهن ال اهلعلو ،ىلاوتت تلاز ال شويجلا نأو اميسال هللا دارأ

١٩٩ 

 



 ] نام خيران نع ناونعلا (

 سمألاب مهنإف .شويجلا يلاوتل نامعب بعرلاو فوخلا راط دقو

 شيجلا مهأجاف ىتح ،لظلا دتمي ملو حاورألا أدهت مل ىتح .اشيج نولتاقي

 ،هتليل نم ديعس للست كلذ دنعف .رخآ ًاشيج ًاضيأ هءارو نأ اونظو ،رخآلا

 هب قحلو رضخألا لبجلا ىلإ مهب لزتعاف ،هيخأ يرارذو هيرارذ ىلإ دمعو
 .موقلا

 6مهنم ًايفشتم ،اهلهأ ىلع ًابلغتم نامُع ةيلخاد يقارعلا شيجلا لخدو

 .مهلبج يف نامع لهأ نم امهعم نمو ناميلسو ديعس رصحو

 نبا نفس نأ اوملع دقو ،لبجلا يف هيخأب عمتجا امل ناميلس ناكو

 ةيلخاد ىلإ اهنم اولخت موقلا نأو ؛ةريثك يهو ،طقسم ىسرم يف ةوعش

 اهاسرأ ثةنيفس ةئامثلث يه :ليق ،ةريثك يهو ،نيرصنتسمو نيحتاف ،نامُغع

 6دابع نب ناميلس لسابلا دسألا كلذ اهيلإ جرخف .نيصحلا ىسرملا كلذب

 تلفناو ،ةنيفس نوسمخ اهنم قرتحاف .قلق يف اهكرتو .رانلا اهيف لعشأف

 .رحبلا ججل يف ابره نوقابلا

 هتثدحو ،ةعاجم بلق يف فوخلا عقوف ةعاجم ركسع ديري ىضم مث
 نوكي اذام يردي الو ©ىسرملا يف نم ىلع موجهلا ىأر نيح ،مازهناب هسفن
 رشابي ثًايراض ًاثيل ناك ذإ ناميلس ةمداصمب هل ةقاط ال نأ هل روصتو ،هدعب
 ناذه ىقتلا نأ هللا ردق نم ناكف .ابراه رحبلا ديري جرخف .هسفنب برحلا
 تضقو .ءامدلا تلاسو ،امهنيب برحلا تبشنف 6ليامس ةيرق يف ناميعزلا

 ىلإ اهبكرف هنفسب قحلف .ةوعش نبا ةعاجم وهو ‘برهلا ديرم مازهناب رادقألا
 هشيج ءاضعأ ضعب عجارتو ثاهب هل ةوقلا ضعب ىأرو اهلزن املو .رافلج
 هل جرخأ ًالاحو ،ًابضغ دينعلا طاشتساف ربخلا هربخي جاجحلل بتك ،مزهنملا

٠.٠ ٢ 

 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ةيداب نم ©نانع فالآ ةسمخ يف ،ناميلس نب نمحرلا دبع ،ربلا قيرط يف
 ريغ ًايفتخم يدزأ لجر مهيف ناكو رازن نم رهاظلا ىلع مهلكو .ماشلا
 ربخ امهرسي ديعسو ناميلس ىلإ ءاج . دزألا نم هنأ هب نوملعي ال “فورعم

 .موقلا لاحب امهملعأف ،ةيرصنعلا ةيمحلا كلذل هتعد دق .ةيفخ يف موقلا

 ،ةعباتتملا دئادشلا هذه ىلع امهل لبق ال نأ املعو زجعلا ارعشتسا ذئنيحو

 نم امهعم فخ نمو ثامهداوسو امهيرارذ المحف .ةيلاوتملا تاراغلاو

 .كانه اتام ىتح ،ايقيرفإ يف جنزلا دالبب اقحلو ،امهموق

 ءاش نم ىدتها امهبو .رايجنز يأ ،ةيقرشلا ايقيرفإ مالسإلا لخد امهبو

 هناوعأو جاجحلا ىرت يتلا ،ةمزألا هذهل ربص هتيل :تلق .كلانه هدابع نم هللا

 يف .ةديدعلا شويجلا كلت نامع لهأ عراص دقف .ناطوألا نع رارحألا دوذ

 .ناك ارمأ هللا ادرأ اذإ نكلو .ةديدشلا تاعقولا كلت

 ديعسو ناميلس لاحترا ،ناميلس نب نمحرلا دبعو ةعاجمل رهظ املو

 اهتلود اميعزو ،اهراصتنا الويهو .اهشيج ادئاقو كاذ ذإ نامع اديس امهو

 © نيينامعلا دي يف طقسو ،ركسعلاب ،ةعاجمو نمحرلا دبع يأ 6 نامع الخد

 اهشرع التحاو اهابهنو ‘ليمجلا ريغ نامع يف شيجلا لعفف .ميازعلا تراخو
 .ةفلاسلا عياقولا كلت يف ،ةيقارعلا شويجلل نيلتاقلا اهلهأ نم ايفشتو يلاعلا

 ملاظلا جاجحلا امهءاروو ،امهاوه هب يضقي ام نالعفيو نايفشتي ال فيكو

 لهاج حتاف لك نأش كلذ ؟هاوه مكحب هللا دابع ىلع يغاطلا كافسلا

 .سرطفغتم

 هذه ئراق هيلع فقي فوس امك .اذه لثم نامع ىلع لح مكو

 .لجو زع هلل رمألاو .فئاحصلا



 ] نامغ خيران نع ناونعلا (

 جاجحلا لامع و نامغغ

 ن اميلسو ديعس اه اريمأ اهنم جرخو ٦ جاجحل ا ةطلسل ن امع تعضح امل

 اهيلع ىلو .احتاف همادقأب اهسادو ،نامُع ةورع شيجلا لتحاو دابع انبا

 كلملا دبع تام ىتح ،ناورم نب كلملا دبع لاجر دحأ . ةربس نب جاجحلا

 .اهبانطأ ةبراض نامع ىلع جاجحلا ةرامإو ،نامُعب روكذملا يعشاجملاو

 77 . دحأ هنع ملكتي نأ جاتحي الف . جاجحلا رمأ سانلا ملع دقو

 هللو .هللا نم ءالتبا ،اهتيصان ىلع ضبق يذلا ،ليقثلا رينلا كلذ تحت حزرت

 ‘ رارسأ هقلح ىف

 ارهج رهدلا يداوع هب حوبت رس عيدب ءاضقلا يط يفو

 .لاوز ةنحم لكلو ٠ جرف ةمزأ لكلو .ءاخرلا لابقإ ىلإ وعدت تاقوأو

 .اهيلإ يهتني ةياغ ءيش لكلو

 كلملا دبع نب ديلولاو نامغ
 © ركذلا مدقملا يعشاجملا وه نامع يلاو ناكو ‘كلملا دبع تام امل

 يلوو ،تامف يفقثلا فسوي نب جاجحلا ،يقشلا كلذ ىلع هللا ىضقو

 ،ملسم يبأ نب ديزي قارعلا ىلع ديلولا ىلو ،كلملا دبع نب ديلولا ةفالخلا

 نامع نأل ،هلبق نم ًايلاو ،نامُع ىلع يناذمهلا يناه نب فيس ديزي ثعبف

 يلوي يذلا وه ةفيلخلا لبق نم قارعلا يلاوو “قارعلا لامعأ نم تحبصأ
 دبع نب ديلولا تام ىتح .اهيلع ًالماع اهب يناه نب فيس يقبف نامع ىلع
 © رومألا تعجارتو ،كلملا دبع نب ناميلس هوخأ ةفالخلا يلوو 0كلملا
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 ] نامع خيران نع نونحلا (

 .نامع اهنمو اهل ةعباتلا لامعألا نم ،اهلوح امو قارعلا ىلإ هرظن تفلأ

 :لئاقلا ريشي قياقحلا هذه ىلإو

 ءاخإ نم طباور ميدق نم ىوزنب قارعلا طبرت امن

 كلملا دبع نب ناميلسو نامغ

 لبق نم نامع ىلع يلاولا ناكو ،رمألا كلملا دبع نب ناميلس ىلوت امل

 ىلع ىلوو 0“كلملا دبع نب ناميلس هلزع ،يناذمهلا يناه نب فيس ديزي
 .ةهرب اهب ىشمو ،يثيللا سيق نب نمحرلا دبع نب حلاص ،نامُع

 ىلإ نامعب ةيالولا رمأ عاجرإو ،هلزع كلملا دبع نب ناميلسل ادب من
 .دالبلا ةسايسب ملعأ مهنأل ،اهب نيمدقتملا ةالولا

 6مهرومأل ًاعلطتمو ،مهيلع افرشم يثيللا نمحرلا دبع نب حلاص لعجو

 .لاوحألل ايعارمو

 © قارعلا بهلملا نب ديزي كلملا دبع نب ناميلس ىلو كلذ دعبو

 نامع ىلع ىلوي نأ بلهملا نب ديزي رطضا كلذبو .ناسارخ اهيلإ هل فاضأو

 دايز ىرجأف .بلهملا نب ديزي ،هيخأ لبق نم ًايلاو دايز اهءاجف .ًادايز هاخأ

 اهنأ هنم ارظن .لاوحألا نسحأ ىلع لامعألا بترو ثاهيراجم يف نامعب رومألا
 ةريسلا نسحأف .ينامع يدزأ بلهملا نإف .دزألا هتدلج ينب نطوو ،هموق راد

 اهلهأ وحن اهفطاوع نسحت لاحلا ةعيبطب سانلا نأ بير الو .سانلا هركشو

 .ليج لك يف ،اهيوذو

٢٠٢٣ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 رمع ديجملا ديسلا كلذ رمألا ىلوتو .كلملا دبع نب ناميلس تام مث

 اهلهأ قح نم ىعارو ،مارتحا رظن نامع ىلإ رظنف ،هللا همحر زيزعلا دبع نبا

 .ىرت فوس امك .هلهأ وه امب مهيف ىشمو ،مازل لك

 زيزعلا دبع نب رمعو نامغ

 ةريسلا نسحب افورعم ناكو ز زيزعلا دبع نب رمع ةفالخلا يلو املو

 ©كاذ ذإ ةماعلا ةفالخلا لامعأ نم نامع تناكو ،هلاوحأ ىف ةريرسلا ءافصو

 زيزعلا دبع نب رمع ىلو ،دهعلا كلذ قارعلا ناطلسل اهعوُضُخ صوصخلابو
 الامع نامع ىلع روكذملا يدع ىلوو .يرازفلا ةاطرأ نب يدع ،قارعلا ىلع

 لضفأ ،زيزعلا دبع نب رمع ةمامإ ىلإ رظنلاب اميسال ،اهلهأ يف ةريسلا اوؤاسأ
 ةماعلا ةلادعلا يف مهلثمأو ،هل مهعبتأو ‘قحلل مهادهأو ،ةيمأ ينب يف لجر

 .ةمألا نيب

 .لامعلا رمأ هيلإ وكشو ثرقوملا ةفيلخلا اذه ىلإ نامع لهأ بتكف

 ،مهيف ةريسلا نسحأف ،يراصنألا هللا دبع نب رمع مهيلع ىلوو .مهلزعف

 © نامُع ىلع ايلاو اذه رمع لزي ملف .ةيدزألا حورلاب ءاصخألا هموق مهنوكل

 .هلامعأ يف هورزاوو نامع لهأ همركأف . مهقوقحل ايعارم . اهلهأ يف انسحم

 . مهسفنأ ةبيطب مهنم تاقدصلا ىفوتساف

 8زيزعلا دبع نب رمع نيملسملا ةفيلخو ،مهسفنأ بيطت ال ملو :تلق

 ؟يراصنألا هللا دبع نب رمع مهيلع هيلاوو

 ىتح اهيلع ايلاو يقبف .نامع ىلع روكذملل هتيلوت يف اميكح رمع ناكو

 © يراصنألا هللا دبع نب رمع لاقف .هللا همحر زيزعلا دبع نبا ةفيلخلا تام
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 .اهب كنأشف نامع ينعي .كموق دالب هذه :بلهملا نب دايزل

 جرخو .نامُغ ىلع ايلاو ًاضيأ زيزعلا دبع نب رمع هدارأ اذهلو :تلق

 هتفصب ©نامُع يف بلهملا نب دايز ماقو .نامع نم يراصنألا هللا دبع نب رمع

 ىلإ ،ةيمأ ينب نم كلملا لقتنا ىتح ،ةدم اهرمأب ماقف .روكذملا اهيلاو بئان
 .بلهملا نب دايز ديب نامع رمأو “بلطملا دبع نب سابعلا ينب

 حافسلا ىلو ،سابعلا ينب نم كلم لوأ سابعلا وبأ حافسلا ىلوت املو

 ةيالو ىلإ فاضت كاذ اذإ نامع نإ ثيح نمو .قارعلا ىلع روصنملا رفعج ابأ
 دابع نب حانج ،نامُع ىلع روصنملا رفعج وبأ لمعتسا ،‘تفرع امك قارعلا

 يئانهلا ملسأ نب ةبقع وخأ وهو ،مهف نب كلام نب ةءانه نم ،يئانهلا سيق نب
 حانج دجسمب نآلا ىلإ فورعملا دجسملل ينابلا وهو .نامع ىلع ايلاو همأل
 .اهيف ادهع ذخأو .اهب ًابلاغ رمألا ةالو رقم ناكو .راحصب

 نبا دمحم هنبا هلدب ىلوو .لزعلا تضتقا لاوحأل روصنملا هلزع مث

 ةريسب نامع لهأ يف اذه راسف .ركذلا فنآلا ،يئانهلا سيق نب دابع نب حانج

 .مهب ةفأرلا حانج عضوو ‘هيبأ حانج مهل نآلاف ،هيبأ ةريس نم ريخ يه

 لآ ىلع دقح نامع لهأل نكي ملو .ةيومألا لاوحألا يسانت برق دقو
 هرورشب مهيلع يلاوتملا ،يومألا ميعزلا كلذ ىلع مهدقح ناك امنإو .سابعلا

 هولعف امو ،جنزلا ضرأ ىلإ اهلهأب تدرشو ،نامُع تقزم يتلا ء هتسرطغو
 .ءاشي نم هيتؤي هلل كلملاو .اهلهأب هولعف امو ،اهلالتحا دعب نامعب

 نيمنتغم نوملسملا عمتجا ،نوينامُعلاو حانج نب دمحم قفتا املو

 كلذ ناكف .هللا همحر دوعسم نب ىدنلجلل ةمامإلا اودقعف كلذ دنع ةصرفلا

 .مهتكوش تدتشاو ء نامع لهأل ةوقلا تداع هو نامعب مالسالا روهظل ًاببس
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 لاثملا ناك لب ،ةريسلا نسحو ةهازنلاو ةلادعلل ًالاثم ىدنلجلا مامإلا ناكف
 .نامع يف هدعب ةميألا بعتأ يذلا

 نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا ةعيب رضح نمم روكذملا ىدنلجلا ناكو
 ،اضيأ ةنسلا هذه يفو ١٣٢. ةنس يف كلذو ،نميلا ضرأ يف ، يدنكلا ىيحي

 دمحأ مامإلل عيوب اضيأ اهيفو .برغملا يف يرفاعملا باطخلا يبآ مامإلل عيوب

 هذه يف ةيضابإلل رهظف .نميلاو تومرضح يحاون يف يمرضحلا ناميلس نب
 ىعدت نأب ةقيقح ةنسلا هذه تناكف .ةمهم راطقأ ةثالث ىف ،ةميأ ةثالث ةنسلا

 .يضابإلا خيراتلا يف ةمامإلا ةنس

 .ةيبهذملا باقلألاو تايمستلا ءاغلإ بحن © دهعلا اذه يف اننإ ثيح نمو

 ىلإ رظني ال قحلا دساح نكلو ،نوكرشم امإو نوملسم امإ مهلك سانلا نإو

 امو .ءوسلا لهأ دنع ضوغبم ةلاصألاب قحلا نإف ،هظيغب تميلف ،هيلإ رظنن ام
 لب .قزنلا هب شاط اذإ ،قحلا لبسل يدتهي ال نمو ،لهجلا لهأ نم بجعلا

 مهمصو ةيضابإلا مسا هيلع رم اذإ ،ءاملعلا نم وه :لوقي نمم بجعلا

 عم .ام ةيانج هيلع اونجي نأ ريغ نم مهضارعأو مهنيد نم لانو ،مهصقتناو

 ةالص ،©نيدلا بجاو يدؤي ناك ام ،ناك امهم ادحأ نوصقتني ال ةيضابإلا نأ

 نولبقتسي اوماد امو ، ركنم نع ًايهنو فورعمب رمأو .ًاجحو ًامايصو ةاكزو

 بجاو وه اذهو .همارح نومرحيو ،هلالح نولحيَو ،نآرقلا نؤرقيو شةلبقلا
 نوضري ال نويضابإلاف ءام ءيش يف قحلا دحأ فلاخ اذإ معن .ملسملا

 نيد نإف .قحلا بس دقف 6،مهنم صقتنا وأ ةيضابإلا بس نمو .قحلا ةفلاخمل
 مامإ ىلع نودمتعي ال مهنأل "مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نيد ةيضابإلا

 امأ .نآرقلا الإ مهل باتك الو .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ريغ صاخ
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 ١ نامع خيران نع ناونعلا (

 امو ،ناك يأ نم هوذخأ هسفن يف اقح اهنم ناك امف "مالسإلا ءاملع تافلؤم

 اذإو .دودرم لطابلاو ،عبتملا وه قحلاف .نولابي الو هلئاق ىلع هودر ًالطاب ناك

 ةعيرشلا تدقفو ©يمالسإلا نيدلا لاز ،نوكلا اذه نم ةباصعلا هذه تلاز

 .ةملكلا هذه موهفم كلذب ديرن الو .ةيضابإلا دعب مالسلا نيدلا ىلعو ،ةقحلا

 انرظنو .اهيف ررق ام انيأرو مالسإلا لهأ دئاقع انأرق دقف .هدحو قحلا ديرن لب

 ٥ قحلا صيحمت نم ،ةيضابإلل ام ةيضابإلا ريغل رن ملف ،ماكحألا دعاوق
 جهنم لقاع عبتت ولف .نيدلا رياعش لقأ يف ىتح فاصنإلاو لدعلا قيقحتو

 ىأرو كًايلج احضاو قرفلا ىأر ،هماقم يف مهريغ دنع امب هلباقو ،ةيضابإلا

 بهذملا دعاوق ىلع نيميقتسملا مهب ديرنو .ةيضابإلا هجوأ ىلع حولي قحلا

 .هللاب ذايعلاو لطابلا ججل يف نوضوخي نيذلا ال

 





 اهنمئأو نامع ىلولم ةلمج

 مامإلا دهع نم ،مالسإلا يف اهتميأو . نامع كولم ةلمج نأ ملعا

 اذه كًامامإو اكلم نونامثو ةسمخ ،نآلا ىلإ هللا همحر دوعسم نب يدنلجلا
 ناك نإو ،خيراتلا ءارقتسا نم ،اهملع انيلإ لصو يتلا لاوحألا بلغأ ىلع

 ©لاحلا ةعيبطب نامع لهأ نأل ،مهؤامسأ ظفحت مل نامع كولم نم ريثك

 لطبلا كلاسم تكلسو ٦ ىوقتلاو لدعلا جهنم تفلاخ نإ ةيكلملا نم نورفني

 ١ .ءاوهألاو

 دوهع يف امك ةنطلسلاو ةمامإلا نيب عارصلا نامع خيرات يف ىرت اذهلو

 ،ملظلا هدابع يف ىضري ال هللاو .ةملظلا كولملا نم ،مهبارضأو ناهبن ينب

 .دحأ ىلع ىمخي ال امب ةربابجلا ددهو ةملظلا دعوت دقو

 اذه ىلإ ليصفت ريغ نم هانيرحت ام ىلع ،اذه نامُع ةميأو كولم ددعو

 .نيطالسو ًاكولم مهسفنأ نودعي نيذلا ءارمألاو ءامعزلا ادع . تقولا

 ىتح ،ةيلاغتربلا ةلودلا ةدراطم ىف اميظع اطوش نامُع ةلود تشم دقلو
 عالطالا لهأ نم دحأ كلذ ركني الو ،حلاصلا ءاجرلا سارب نامع شيج ىهتنا

 .قرشلا ةايح يف امك

 ًاردبو ‘ ًابقاث ًامجن نييقرشلا كولملا نيب مهتميأو نامع كولم تلاز امو

 .ءاقبلاب درفنملا دحاولا وهو ،ءاشي نم هيتؤي هلل كلملاو .رهاز
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 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 .لصيف نب روميت نب ديعس ،يلاحلا ناطلسلا دهع يف نآلا نحن اهو
 ملاعلا يف دتشاو ، رهدلا بص وصعا نأ دعب ،رمألاب درفناو كلملا ىلوت دقو
 ةدمعأ ميوقتو ©كلملا مياعد دييأت نم نكمت نأ هظح نسح نم ناكف .رمألا

 ،هلك كلملا هل نم ناحبسف .دحأ ىلع ىفخي ال ثيحب رمألا ناكف ،ةنطلسلا

 .ءاشي امل لاعفلا وهو
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 نامُحب مامإ لوأ

 يف مهنادلب رومأب اولقتسا ،نييناميلا مهتوخإك نيينامعلا نأ ىفخي ال
 اوماقأو ،ةمألا اودشرأو ،ةميألا اوبصنف ،يناثلا نرقلا لوأ نم لوألا ردصلا

 .ميوقلا جهنملا ىلع ةلادعلا يراجم اوداعأو ،قحلا مالعأ اوعفرو ،نيدلا رانم

 ًايبن نوكي نأ داكف ،نامُعب ماق مامإ لوأ دوعسم نب ىدنلجلا ناكف

 ناكو 9ٍيَي دمحمب تهتنا دق ةوبنلا نأ الول ©يملاسلا مامإلا لاق امك “ًالسرم
 .ةمامإلا ةنس يهو ،حيحصلا وهو © ١٣٦ ةنس يف هبصن

 ةنس ايحأف ،مايق ريخ نيملسملا رمأب هنع يضرو هللا همحر يدنلجلا ماقف
 مايقلاو ‘قحلا جهن عابتاب ‘هدعب نيدشارلا ءافلخلا ةريسو .ةايم هللا لوسر
 دجم ةداعإو ،ةيمالسإلا رماوألا ىلع ظافتحالاو ،ةلادعلا ةياعرو بجاولاب

 نايغطو مهتالو روجو .ةيمأ ينب يغبب رثعبت امدعب ،ينامّعلا بعشلا
 امك ةيوامسلا ةنسلا ةداعإب نوينامعلا ماقف .عرشلا رماوأل مهكرتو ،مهئارمأ

 6 يدنلجلا لآ نم ءامعزلا مايأو ،هدعب هئافلخو .ةلي هلا لوسر دهع تناك

 رجف مهدالب قفأ ىلع قرشأو .وي هللا لوسر رون مهبولق ءامس ءاضأ يذلا

 ىأر اذإ ،ناك امهمو ناك نم ملسملا ىلع بجاولا وه كلذو .رينلا مالسإلا

 .لالضلا الإ قحلا دعب امو ،عبتي نأ قحا قحلاو .كلذل ناكمإلا
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 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .ةيمالسإلا قوقحلا يف طسقلاب ًامئاق ةليوط ريغ ةدم مامإلا اذه لظو

 6 هتعاط لهأ هللا ىلإ ايعاد شةينآرقلا رماوألاب الماع .ةيدمحملا ةريسلل ًاييحم

 .ًايضر ًايلو ركنملا نع ًايهان ،فورعملاب ارمآ ،لجو زع هللا باتكل ًاعبات
 .ايفو ًايفصو

 يف “يميمتلا ةميزخ نب مزاخ دي ىلع ©رافلج ةعقاو يف هللا همحر لتق
 يتلا نيينسحلا ىدحإ يه كلتو .نوبتاكلا اهلجسو نوخرؤملا اهلوادت ةيضق
 نم لضف الإ هللا ميأو كلذ امو ،نوقفوملا اهل دهتجيو نونمؤملا اهدشني

 ةعاطلا ىلع ةداهشلا ةلزنم قوف لهو .نيصلخملا هدابع نم هاضترا نمل ؤهللا

 6 هلل دمحلاو ؟ةلزنم

 © دهعلا كلذ ذنم ،ةينامّعلا ةكلمملا شرع ىلع كولملاو ةمئألا عباتت مئ

 .ناونعلا اذه هيف نحن بتكن يذلا مويلا ىلإ

 نا زع لكلا متخو ى دنلحلا ذنم اهبصنم هللا ءافلخ تبقاعت

 مهل داقنا نمو ،ءاملعلاب رهدلا نم ًانيح يلعلا بصنملا مهلدابت لاز امو

 ] نيدلا رئاعش ةماقإ الإ دصق ءاملعلل ناك امو .مهعاطأ نمو -٠ ءاسؤرلا نم

 نوموقيو ءءاملعلا كرحتيف ،ةيعرشلا تابجاولا نع كولملا ليمي نيح
 نم اودجو اذإف ،هرخآ ىلإ 'ةحيصنلا نيدلاه ثيدحب المع ،كولملا ةحصانمب
 اوذخأو مهوكرتو ،مهنم اورفنو مهونياب الإو .،اهب اوذخأ ةماقتسالا كولملا

 رثأت كلذ ىلع مهدعاسيو ٠ بعاصملا بوكر نوفلكتي كلانهو .مهنع ًابناج

 ةقباطملا ريغ ةريسلاو ،يوسلا قيرطلا نع ةلداعلا ،ةرئاجلا ةأطولا نم بولقلا

 .عقاولل
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 ،ملظلا مومس متحفن اذإ نورثأتي ناطلسلا لظ تحت اومان نإو سانلاو

 وه اذهو ،نولولوتي كلذ دنع مهارتف ،ةئيسلا ةهجولا نم رحلا هجو مهحفلو

 ةيضق نإف .ةنطلسلل اروطو كةمامإلل اروط تقولا نوك يف ربكألا لماعلا

 ةماعلا تاقالعلا لاصتاو 5،ةمالل ةاواسملا اهروحم .ةيكارتشا ةيضق ةمامإلا

 5 ةقداص ةيرايتخا اهتاذ دح يف ةيباختنا ةيضق يهو .ةصاخلا عم اهفافتلاو ى اهب

 اميكح ناطلسلا ناك اذإ الإ مهللا شةيبلاغ ةيرهق ةلود اهنإف ،ةنطلسلا فالخب

 6 حلاصملاب مامتهالاب ،سوفنلا تاكرحم عيمج مسح هعسو يف هنإف
 © نيدلا رمأ مهمهي نيذلا ءاملعلا لمش عمجو ،ةرحلا فطاوعلا ىلإ تافتلالاو

 ،اهيلإ ةاعدلاو ،ةمامإلا ةدمعأ مه مهنإف ،نيملسملا يف ةجحلا مه نمو

 .ليج لك يف اهب ماوقلاو

 وه مأ ،قحملا جهنملا وه اذه لهف ،ميدق نم ةيضابإلا جهنم وه اذه

 ًاحلاص رمألاب مئاقلا ناك اذإو معن .حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو .لطبملا
 ءاوس ،ةنئمطم ةنمآ تعترو هلدع لظ تحت ةمألا تنكس .ةمألا يف ًاحلصم

 فيك ةرامإلا نم بولطملا وه لدعلا نإف .اميعز وأ ًاناطلس وأ ًامامإ ناك

 اهقراف اذإو .اهتامهم يف لوعت هيلعو ،اهتايح يف ةمألا شيعت هبو ©تناك
 جهنلا ىلع ريست رومألا تلظو .ماظنلا لتخاو ،يشالتلا عقو لدعلا

 هللاو .لدعلا الإ بحي الو قحلا الإ هدابع نم ىضري ال هللاو .توقمملا

 .ميقتسم قيرط ىلإو ©قحلا ىلإ يدهي

 لك هيلإ يوأي ؤ‘هضرأ ىف هللا لظ لداعلا ناطلسلا نإ لاح لك ىلعو

 ذيفنت نم ًانكمتم ثةمألا ىف لدعلا ىلع ارداق ناطلسلا ناك اذإو .مولظم
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 :لئاقلا راشأ دقو ؟بجاولاب مايقلا الإ هب قيلي لهف ،ماكحألا

 مامتلا ىلع نيرداقلا صقنك ًائيش سانلا بويع يف رأ ملو

 ركذ ىقبأ لهو .كولملا ةيلحو ،كلملا ساسأ لدعلا نأ كش الو

 .لداعلا كلملا نمز ىف تثعب. :ةي هلوقب ةراشإلا هيلإو .هلدع الإ ىرسك
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 يناثلا مسقلا

 لامج الا جهن ىلع نامع خيران ف نإونعلا نم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ©هتوفص ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلالجل دمحلا بجي يذلا هلل دمحلا

 .هلآو هتباحص نم ءايقتألا هتصاخ ىلعو .هلامعأ عيمج يف بيطلا رثألا يذ

 هقيقشب هانقحلأ ،ينامُعلا خيراتلا ناونع نم يناثلا مسقلا اذهف دعب امأ

 خيراتلا نف يف هيلع ام ةمئألاو كولملا رابخأ نم أناونع هيف نيعضاو ،لوألا

 وه امك - ناونعلا نإف {هليصفتب خيراتلا لفكتي الامجإ ،لوعملا ريسلاو
 لالهتسالا نمضتيو ،هدعب يتأي يذلا ءيشلا ىلإ ةراشإلاو زمرلاك - فورعم

 .ليكولا معنو انبسح هللاو .هب
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 نامع لود
 ةنطلسو ةمامإ

 مهف نب كلام ىلإ هلضف عجري ،نامّعب ةيناثلا برعلا دوجو نأ ملعا

 لوأف كلذلو .اهب ةيبرعلا ةمألا ناكرأ دطومو ،نامُع حتاف ،ليلجلا كلملا

 .هينبو مهف نب كلام ةلود نامع لود

 ،هيلإ كلملا راصو ،نامُع يف ةنطلسلا مامز مهف نب كلام كلمت امل

 لعج دق ناكو ؤ“هدعب هونب اهئوض ىلع يشميو ،ةلقتسم ةيبرع ةلود مظني ذخأ

 كلذ ىلع اوذخأيل ،مهيلع هايإ هميدقتب ،هينب ىلع هدهع يلو ةءانه هدلو

 ربكأ نكي ملو ،ةباجنلا لئاخم هيف سرفت ناك هنآل ،هدعب مهتايح يف ننسلا
 ةرسألا ميعز خيشلا لاوحأ نم هومهف يذلا نوناقلا كلذ ىلع اوشمف ،هدالوأ
 .اهلصأو

 رطقلا نم بناج ىلع تلوتساو نمزلا نم احدر مهتلود تذخأ دقو
 .دلاخلا ركذلا خيراتلا ملاع يف اهل ناكف ،نامُع عم يبرعلا

 ةيار تحت تباش مث تبش مث تأشن ،كئلوأ ةلود نإ ثيح نمو

 خيراتلا فئاحص يف اوعضو الو ،اهنع ثيدحلا ملعلا لهأ لطي مل كرشلا

 6 مهعئاقوو سرفلا بورح نم اهللخت امم ةحمل اوركذ امنإو اهل دهع ليوط
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 © ةيرفكلا مويغلاب رومغملا دهعلا كلذ يف ،روكذملا كلام نيبو مهنيب راد امو

 امو ،لاوحأآلا نم هدعب نم هدالوأل ناك امو ،ةيسرافلا بورحلاب طاحملاو

 امو كهيلإ اوؤاسأف مهيلإ نسحأ ناكو ،“سراف ضرأ يف ةميلسو مهنيب راد

 ©لئاوغلا هل نوداتري اولظو ،هيلع اوركنت ىتح ،اريسي الإ مهنيب هتانق تفقو
 © يسرافلا عمجلا يف ةيراسلا كلام ةبيه اهمدقت ،نامُع نم دونجلا هتءاج ىتح

 ةيبرعلا تاوقلا تلصو نإ امف ،هيخأل ًارصانم ،كلام نب ةءانه مزع اهقوسي

 يف طقسو ،هيسفانم رهق ىتح دتمي هكلمو دتشت هتوطس تماق ىتح سراف

 ةكرحلاو ،ةيوق ةينامعلا ديلا نأ اوأرو موقلا ةرعن تلازو ،هيداعي نم دي

 ناك ،نامُغ كلم سرفلل نوكي نأ لدبف ،اهفوقو ديؤت اهل ةورع ال ةيسرافلا
 .سرفلا كلم نيينامُعلل

 اذإو .ةدماجلا لوقعلا لهأ الإ اهلهجي ال رارسأو مكح هقلخ يف هللو

 .الامعأ اهيلع بترو .ابابسأ كلذل ايه نيرخآ زازعإو ،موقل ًالالذإ هللا دارأ

 .ءاشي امل لاعفلا وهف ،هتردق ميظع سانلا يرتو ،هتمكحب همكح ذفنيل

 ةيناثلا ةلودلا

 لاقتنا لجو رع هللا ةنس يف ناكو . مهف نب كلام ينب رود ىهتنا امل

 6 مهف نب كلام ينب ةلود تلقتنا .ةمأ ىلإ ةمأ نمو ،ىرخأ ىلإ ةلود نم رمألا
 كلملا اولدابتو رمألا اولوتو .سمش نب ةلوعم ينب نم ،يدنلجلا ينب ىلإ

 يفو ] اهرمع طسو يف ةلودلا هذهو مالسإلا ءاج ىتح رخآ لعب ادحاو

 .اهبابش ةراضغ
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 يميعزو .اهلهأ يديسو ،نامُع يكلم ىدنلجلا انبا دبعو رفيج ناكو

 لي يبنلا بتك امهيلإو .قبس اميف كلذ ىلإ انرشأ امك اهرمأب نيمئاقلا 6اهتمأ
 .نامُع لهأ مالسإ يف

 كسمش نب ةلوعم نب زع دبع ةيلهاجلا يف ةلودلا هذه كولم نم ناكو
 ناكو .امهالاو امو ةماميلاو نيرحبلا نامع ىلإ مض ،ميظع ناطلس هل دتماو

 هدلو هدعب كلم مث .دمحيلا نب يراش نب لقاب ،يحاونلا كلت ىلع هلماع

 نب رفيج هدلو مث ،ربكتسملا نب ىدنلجلا هدلو مث زع دبع نب ربكتسملا

 نب ديعس هوخأ مث ،رفيج نب ناميلس مث ،ىدنلجلا نب دبع هوخأ من ،ىدنلجلا
 :هلوق يف برعلا رعاش ريشي هدعب نمف زع دبع ىلإو .ىدنلجلا نب رفيج

 ناجيتو تاواتإ نوزم ىلع لوسرلا لبق ةلوعم نيأو

 يتلا بورحلا يهو ،نامّعل جاجحلا بورح ىدنلجلا ينب ةلود للختيو

 .لاوحألا نم كلذ ريغ ىلإ ،ناورم نب كلملا دبع لبق نم ،اهركذ كيلع رم
 نم ،نامُغ ىلع امامإ دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا نامع لهأ بصن نأ ىلإ
 .يسابعلا حافسلا دهع يف كلذو .نامع يف ةينادنلجلا ةلياعلا كلت

 ينبا اناكو ،ةديازو رظنلا هينباو ينادنلجلا رفعج ىدنلجلا مامإلا لتقو

 بورحلا نم كلذ ىلإ امو ،ةيرفصلا مامإ يجراخلا نابيش لتقمو .مامإلا مع
 .نمزلا نم ادهع نامع ىلع تلدابت يتلا لاوحألاو ةينامعلا

 ينادنلجلا زيزعلا دبع مهيفو ©نيملسملا ةلود ىلع ىدنلجلا لآ جرخو

 ىلإ ،ةيبصعو ةيمح هنم خيراتلا مئس ابعالت نامعب اوبعالتو ،ةلياعلا كلت نم
 هللاو .دمحيلا نم موق يديأ ىلإ مهيديأ نم ةلودلا لاقتناب لجو زع هللا نذأ نأ

 .ءاشي نم هكلم ىيتوي
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 مايألا كلتو» .دوعصملا يف امك ،طوقسلا يف بابسأ ةلود لكلو

 .هدابع ىف هللا ةنس كلتو .سانلا نيب اهلوادن

 ةثلاثلا ةلو دلا

 دمحيلا ةلود

 يف هللا ةنس تضق ،نامُع كولم مهو ىدنلجلا ينبب دهعلا لاط امل

 موقي نم يديأ ىلإ مهنع رمألا لوحتو ،مهريغ ىلإ مهنم كلملا لاقتناب هدابع

 .ةفورعم بسنلا ةيقبو .ىمح نب دمحيلا لآ مهو .مهدعب هب

 يبأ نب دمحم ،نامُع ةلودب ماق ةلئاعلا هذه نم نامعب ميعز لوأو

 .هللا دبع نب ناسغ مامإلا مث ‘بعك نب ثراولا هدعب مث .نافع

 نب ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةمامإ اهنم ؤ لاوحأ ةلودلا هذه للختتو

 نب انهملا مامإلا اضيأ ةلودلا هذه نمو .لقني لهأ يلع ينب ةليبق نم ©يلع

 ثدحي خيراتلا لازي ال نيذلا اهئامعز نمو ،نامُع ةمئأ مظعأ نم ك©رفيج

 اهركذ تاكرح ىدنلجلا ينبل تناك اضيأ هدهع يفو ،رهدلا ةليط مهنع

 لاجر ىف ةيقب تيقبو "ةمأ ىلإ ةلود تلقتنا اذإ لودلا نأش كلذو .نوخرؤملا

 يبأ عم لقره ثيدح كلذ ولإ ريشي امك . كلملا ىلإ تحمط ةلودلا كلت

 .ممألا يف ةداعلا كلذب تضق لب ©نايفس

 هايالبو هلئاضفو ةفورعم همايأو ،برعلب نب كلام نب تلصلا مامإلا مث

 .ةيدمحيلا ةلودلا هذه نم © رظنلا نب دشار مث .ةظوفحم نامعب

 .ةمامإلا ىشالتو ،امهيف نامع لهأ قارتفا لاوحأ ،نيذه ةلود للختيو
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 قشنت نأ داكو .نامع لهأ كلذ فرعي امك ًالطبمو ًاقحم امهيف لاقلاو ليقلاو

 رمأ ىشالت امك . مهرمأ ىشالتيو . مهتملك قرفتتو . نيملسملا اصع امهب

 ناكو .اريبك فورظلا كلت يف نامعب بطخلا ناكو .برغملا لهأ مهناوخإ

 .ربكألا نكرلاو ‘ مظعألا دئاقلا ىسوم نب ىسوم

 وه هل بصانلا ناكو .ةفورعملا ةلياعلا هذه نم ميمت نب نازع مث

 .ةيدمحيلا ةمألا هذه نم ًاضيأ وهو .رظنلا نب دشارل بصانلا

 بقل هنإو ،ًارسق رمألا ىلوتي نأ مار هنإ :بناجألا يخرؤم ضعب لاق
 ىسوم هبصن لب ،هل لصأ ال لطاب اذه لب ،لاق امك رمآلا سيلف .مامإلاب هسفن

 يف نامع نوؤش ةرادإ كاذ ذإ مهل نيذلا ى نامع لهأ نم هعم نمو ىسوم نب

 .لاجر ةلود لكلو . دهعلا كلذ

 ًغاو ٠ لبحلا برطضاو &= ىسوم هريزوو اذه نازع نيبوجلا ملظأو

 يراوحلا نبا لضفلا عم نامع لهأ ةيرثكأ عمجت ىلإ رمآلا لآ ىتح .قفألا

 © نامُع لهأل امامإ ىنادحلا هللا دبع نب يراوحلا ةعيابمو رسلا ضرأب يماسلا
 تعقو يتلا عياقولا يف مهبطخ لحفتسا نيح ،“هعم نمو مامإلا ميمت نب نازعل

 .ةيناميلا ةصاخو 8©نامُع لهأ نم نايعأ اهيف لتقو ،ةضورلاب

 قرخلا عستاو .ىسوم نب ىسوم اهيف لتق يتلا يكزإ ةعقو اهتفدرأ مث
 كولملا مهنأ نوري نيذلا ٠ سابعلا ينب كولم ىلا رمألا عفترا نيح عقارلا ىلع

 اوزهج اهبرغو ضرألا قرش يف مهتعاطل عضخي حي مل نم نأو {}ةماع نيملسملل

 . هيلع اوناعأو ٠ شويجلا هيلإ

 لهأ هيمسي يذلا - نونلا مضب - رون نب دمحم جرخ فورظلا هذه يفو

 هشويجب جرخ ءًاعياش ًاماع افرع - ةدحوملا حتفب - روب نب دمحم نامُع
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 ٦ ةروثلا ةاعد نم نامع لهأ نم مهب فتلا نمو ؤ©رضم ةفدترم نم ةرارجلا

 نامع ىلع سابعلا ينب يدايأ تلاوتو .ناشلا دمسب مامإلا نازع لتق ىتح
 ك 1 م

 .سانلا نيب اهلوادن مايالا كلتو .نمزلا نم ادهع

 هددرو ،هيبلاطل خيراتلا هحرش ،نامُعب ميظع رمأ عقو فورظلا هذه يفو

 ونب لاجو .اهلثم نامع خيرات يف فرعي مل © ةرهاب ةعورب نامع نع نوبتاكلا

 © نامع ىلع دوعت ال نأ دمحيلا ةلود تداك ىتح .ةعساو ةلوج نامعب ةماس

 .لاوحأ تعقوو ٠ ةميأ ةرتفلا هذه ىف بصن ذإ

 رصنعلا تفرع دقو .ىصورخلا نسحلا نب دمحم . ةميألا كلت نمو

 نم مهنإف ٨٥“صورحخ ينب ةميأ ءالؤهب دارملاو .ةلودلا هذهل يدمحيلا

 يبأب فورعملا ٠ ديز نب رباج مامإلا طهر ٠ دمحيلا نب يراش نب صورخ

 مت . ينادحلا دمحم نب هللا دبع مث .دمحيلا نب ورمع ينب نم ء ءاثعشلا

 ارهش ةم امال ١ ىف ثكم : ليق }،هدهع لطي ملو ] ىنتحسل ا ديعس نب نسحل ١

 ] فرطم نب دمحم نب رمع مث ] ينادحلا فرطم نب يراوحلا مث .تام مث ف

 ريغ هلصأ ناكو ،يرحبلا الملا نب مكحلا مث يدنكلا ديزي نب دمحم مث

 مث . يشرقلا يليحرلا بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مث . ينامع

 .يدنك : ليق .هيف فلتخملا ديلولا نب دشار

 . مهبطخ مظعو ٨٥“فورظلا هذه ىف نييماسلا نيطالسلا دعاس دتشا مث

 نامع رمأ اولوتو دشار نب صفح مامإلا اوقياضو مهناطلس لحفتساو

 ملظلا لهأل ًاجاردتساو ،هدابعل لجوزع هللا نم ءالتبا ؤ©فسعلاو روجلاب

 .ناودعلاو

 ©برعلب نب كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا مامإلا رمألاب ماق مث
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 ىلإ ،نامُّعل كرتلا بورح مامإلا اذه دهع للختيو ،ةيدمحيلا ةمألا كلت نم

 هدعب نامع لهأ بصن من .هتمامإ ىلع اوضقف ،روكذملا مامإلا اورسأ نأ

 نامع لمهأ هيلإ عجرو . .هل كرتلا رسأ دعب ليلخلا مامإلا عجرو .يلع نب دمحم
 مامإلا علخ يف راظنألا تراد نأ لدعب 6 يلع نب دمحم مامإلا نم هل ارايتخا

 .رصبلاو ملعلا لهأل . رثألاو خيراتلا هدلخ امم كانه ليق امو .هدعب بوصنملا

 .هفنأ فتح تام نأ ىلإ ٠ ىرخألا هتمامإ ىف ليلخلا مامإلا ىقبو

 رصنعلا اذه نم ث،ديعس نب دشار مامإلا © ليلخلا ةافو دعب اوبصن مث

 تناكو .ىرشلا ىلع ةماعلاو ةصاخلا هعيابيو ،ايراش امامإ ناكو .يدمحيلا

 ىتأتف ،نميلا ضرأ ىف لغلغتت هتاوزغو ،ةميظع هتبيهو ،ةيماس ةيركسعلا هتوق

 .مهداسفل ًاعفدو ْ مهرشل ًاحُبَك © نميلا ضرأب مهرايد يف القعو ًادهن

 لهأ نم .ةباهنلا نيدرمتملا عدرل نيرحبلا ىشغت لازت ال هدونج كلذكو

 .اسحألا

 .اهمامز رهدلا هاطعأو ثةوق هلوخ هللا نإف ةيخيرات ةمظع هل تناكف

 ىشغي اهناطلس ناكو ،ثيغم اهقربو رطمم اهباحس همايأ يف نامع تناكف

 .اسحلا دالب اهعم عمجت نامع ةيار تناكو ةمظع يف يحاونلا هذه

 امامإ ٠ دشار نب صمح هدلو © روكذملا ديعس نب دشار لدعب بصن مث

 اهيلع رطيسي ديعس نب دشار ناك يتلا ٠ دالبلا نم اهتاقلعتمو نامعل ًاماع

 .تام نأ ىلإ هتمامإ ىف صفحللا مامإلا اذه ىشمو

 يضاقلا لتق يذلا وهو ،ًامامإ يلع نب دشار نامُع لهأ عياب هتافو دعبو
 ٠ ةيقاتسرلا ةقرفلا نم . هيلع نيجراخلا نايعأ نم ٠ ميهاربإ نب ىسوم نب داجن

 .بولقلا ترغوت دقو .ليلقب
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 هذه صايعأ نم كديلولا نب دشار نب رماع هدعب نوينامعلا عياب مث

 هدعب نوينامعلا عياب مث .اتقو ةمامإلا يف روكذملا ذخأو ،ةيدمحيلا ةلودلا

 .يصورخلا هللا دبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا

 ًاعبت رايتخالاو باختنالا ينيهر قسنلا اذه ىلع ةميألا تلاوت مث
 ناسغ نب دمحم دعب عيوبف .نيدشارلا ءافلخلا دهع ،ىلوألا مالسإلا ةطخل

 نب تلصلا نب ناداش نب ليلخلا نب دمحم نب رمع نب هللا دبع نب ليلخلا
 نيذلا ،ناهبن ينب نتف نم لاوحأ مامإلا اذه ةلود للختتو ،“برعلب نب كلام

 .نامع خيرات يف مهركذ يتأيس

 .يصورخلا ناسغ يبأ نبا ،هللا دبع نب ليلخلا دعب نوينامعلا عياب مث

 وبأ مامإلا كلذب هانك “يصورخلا ديعس نب دشار مامإلا وه ناسغ وبأو

 يمرضحلا ناميلس نب سيق نب ميهاربإ قاحسإ

 ىسوم نب يلاعملا يبأ نب ىسوم نوينامعلا بصن ‘ناسغ يبأ نبا دعبو
 .كلام نب دمحم لداعلا كلملا بورح .مامإلا اذه ةلود لخلختو .داجن نب

 لاجر هشيج بلاغو جرخ ذإ © دمحيلا نم رهظي اميف كلملا اذه ناكو

 وه امك - كولملا لاوحأ بلاغ نأل ،هطهر اونوكي نأ هبشأ مهو ؤدمحيلا

 دامتعالا - كولملا رئاس نم مهريغو ©سابعلا ينبو ةيمأ ينب يف فورعملا
 ىلع نودمتعي مهنإف ،ةميألا فالخب .مهنم ةبارقلا لهأو ،مهبسن لهأ ىلع
 ةدمع نإف اونوكي مل وأ ؤ ًابسن مهبراقأ نم اوناك ،نيملسملا نم قحلا لهأ

 4 ةكنتنآ ر هللأ دنع ًرْكَمَرَآ ل :زيزعلا هباتك يف لوقي هللاو .ىوقتلا نيملسملا

 .ًامحر مكاندأ الو ؤ ًابسن مكبرقأ ال

 ىلإ مدقت دق ناكو .هلضف يف ًاعبتم هلدعب افورعم كلملا اذه ناكو
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 .هدنع ام اهيف ىدبأ ،مهيلإ اهبتك ةريسب نيدلاو ةلملا نايعأو نيملسملا

 وعدي امو ،قحلا نم هدنع ام اهيف نيب اهررح ةلاقم يأ اةريس» ب دارملاو

 دارملا وه اذهو .نيملسملا يف هبحي امو ،هنع ىهني امو ،هب رمأي امو ؤهيلإ

 ةريس يف اذه :نولوقي مهارتف نامعب اصاخ ،ريبعتلا اذه لثم يف ،ةريسلاب

 مهل نيبي ،مهل اهررح ةلاقم يأ .نالف ينب ىلإ نالف اهبتك ةريس يفو ،نالف
 ام فالخب .اذكه نالف ةريس نمو ،اذكو اذك نالف ةريس يفو .هدنع ام اهيف

 6ماع وأ صاخ ،لقتسم خيرات ًالثم ةريسلا نأ نم ‘برعلا نم نوقابلا همهفي

 يف هلدعب روكذملا كلملا اذه ةريس تناكو .هقالخأ ىنعمب نالف ةريس وأ

 .ركفلاب نابهذيو ،‘عمسلا نامصيو ،رصبلا نايمعي ردقلاو ءاضقلا نكلو .هموق

 امع الك لئاس هللاو ،كلملاو مامإلا نيب عقو ام عقو دقف .لجو زع هلل رمألاو

 كلملا رصتنا دقلو .هدصقم يف هجهنم نيبو - مامإلا كلملا رذعأ دقلو .عنص

 .حلصملا نم دسفملا ملعي هللاو .اريبك اراصتنا

 فيرشلا عرشلا بجاو ىدأو ،كلملا قوقحب كلملا ماق اذإ :لوقأو

 نأل ،هيلع مايقلاو هلاتق نيملسملل ىرن الف ،اهيراجم يف رومألا ىرجأو
 روحم وه اذهو .لدعلا ةطخ عابتاو ،ةعيرشلا قوقحب مايقلا نيملسملا ةدوشنأ

 بصنم ىلع بلغت دق كلملا اذه نأ اوظحال نإو .مالسإلا يف لدعلا مامإ

 مامالا باختنا يف اهيلع نوشمي يتلا نيملسملا ةدعاق ريغب لصألا يف ةمامإلا

 انسحم مولن الف هيف نسحأف رمألا ىلوت ناك اذإ :انلق ارسق رمألا ىلوت هنأو

 ىلع ليلد سانلا لاعفأو .ليبس نم نينسحملا ىلع ام ؛هناسحإ ىلع

 ماق امامإ نأ ول ىرت الأ .ءيش لك يلو هنلاو .مهنوفرعت مهرامث نمو . مهاياوط
 اهكلس يتلا ليبسلا كلسي مل مث ،هيلع اهعامتجابو ،هتمامإ ىلع ةمألا عامجإب
 نأ قحأ قحلاو .كلذ هل ًاغوسم هتمامإ ىلع عامتجالا نكي مل ©لدعلا ةميأ

 .لالضلا الإ قحلا دعب امو ©عبتي
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 بجاوب ماقو ،ةروشم ريغ ىلع لصألا يف رمألا ىلوت اذإ كلملاف

 زع هللا ةعيرشب مكتحاو مكحو ،عرشلا دارأ امك ةلادعلا ةرياد رادأو ،كلملا

 .بصنملا هيلوت هل رفتغاو ،ةمامإلا ىنعم وه اذهف ؤهللا رماوأب ماقو ،لجو

 عالطاب قلعتت هتبوت نإ :ليق نإو .هسفن يف بات هلعلو ،ةحلاص ةين هل لعلو

 يوأي ،هضرأ يف هللا لظ لداعلا ناطلسلاو .هرزو هيلعو هلدع انلف .نيملسملا

 نأ تاليوأتلا ضعب يفو .ةنطلسلاو ةمامإلل لماش كلذو ،مولظم لك هيلإ

 . حالصلا تاذلاب دوصقملاو .مهانعم يف نمو كولملا رمألا يلوأ

 ةعبارلا ةلودلا

 نامع يف ناهبن ينب ةلود

 نمف ،نامزلا نم ًادهع نامع كلم اولوت ‘كيتعلا نم موق ناهبن ونب
 يخرؤم نم بناجألا مالك يف اذهو .ةنس يتئام نم رثكأ كلذ نإ :لئاق

 نإ : لئاق نمو .اهنع ةباتكلاب نينتعملاو ] قرشلا لود خيراتب نيينعملا ٦ جنرفإلا

 اوناك ذإ ،اميظع ءالب نامُعب هدابع ىلع هللا اهاضق .ةنس ةيامسمخ ردق كلذ

 .داسفو ىوهو ملظو روج لمهأ

 سداسلا نرقلا رخاوأ ىف ىلوألا تماق ،ناتلود نامع يف مهل ناكو

 .ةنس ىتئام ردق اهتدم تناكف .نماثلا نرقلا لوأ يف تلحنا مث ؤ“يرجمهلا

 ةلودلا روهظ دنع تهتناو ] ةيامعستو نيتسو عبرأ ٩٦٤ ةنس ةيناثلا تماقو

 ضعب ححص اذك .ةنس ىتئام ردق اهتدم تناكف 3ا٠آ!٤ ةنس يف ٦ ةيبرعيلا

 .ءاربخلا نيبتاكلا

 مهتلود نأل .ةنس ةئامسمخ غلبت ناهبن ينب ةدم نأ خيراتلا هديؤي يذلاو
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 ةبراعيلا ةلود تماقو .رشاعلا نرقلا ةياهن ىتح ،سداسلا نرقلا لوأ ىف تماق

 .لقأ ال ةنس ةيامسمخ ناهبن ينب ةلود ةدم نوكتف .رشع يداحلا نرقلا لوأ يف

 نيبو مهنيب عقو فينع عارصو ،ةميأ بصنو ©نتفو بورح اهللختتو
 ةلئاطلا لاومألا كلت قيرفت ثداوحلا ربكأو .مهمايأ يف نيبوصنملا ةمئألا

 نيملسملا ةلود يسرك تحبصأف .ةدملا هذه ةليط اهونتقا يتلا ،ةديدعلا

 .ناهبن ينب كولم لاومأ الإ نامعب لام تيب الو ،نآلا ىلإ نامعب

 نامع لهأ ىلع ةنهابنلا طلست ببس

 ةليوطلا ةدملا كلت

 اضعب مهضعب اوللضو ءةيقاتسرو ةيناوزن ىلإ نامع لهأ قرتفا امل
 .داقحألا اودقوأو ،نئاغضلا مهنيب اوراثأو اضعب مهضعب ءامد اوكفسو

 ةزوحب ٠ دحاو بهذم يفو ٠ دحاو دلب ىف لب ٠ دحاو رطق ىف نيتمامإ بصنب

 نطولا يف ؤ 6مهسفنأ نم ًاودع مهيلع هللا طلس اديع كلذب اورمتساو }ةدحاو

 اذإو ٠ 4 ةرشن م اور ح موقي اَم م ر عن ال هنن إ» ٠ بهذملاو ةيسنجلاو

 هنلو .مهلامعأو مهل امو مهلاح ىف ٠ مهب ام " هللا ريغ . مهسفنأب ام اوريغ

 .رارسأ هقلخ يف

 نيمامإلا دحأ وعديف ... ؟ةدحاو ةدلب يف نيتمامإ بصن مهل نيأ نمف

 .رخآلا لاتق ىلإ

 المك ام دجملا يف اغلب ول نينثا يف ةمامإلا اهيف ةريس لطابو
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 نوكفسيف ،ًاضيأ كلذك كلتو ،ىرخألا لاتقل نيتفئاطلا ىدحإ موقتف

 مساب نيرتستم ،©طلستلاو ةسائرلا ىلع ،ًاضعب مهضعب نولتقيو ،ءامدلا

 هقلخ يف هللا ةجح مه نيذلا ةرخآلا ءاملع نيأف .كلذ نم ىبأي نيدلاو ،نيدلا

 .مهيلع ةنهابنلا كولملا طلست ناك كلذب ؟هدابع ىلع هؤانمأو

 ءايربكلا ىلع مهكلم اونبو اولاص ناهبن لآ نم كولمو

 .ةنس ةيامسخ ىلع ديزي ناك مهكلم لعلو :لاق ةمغلا فشك يفو

 فتليو شةميألل نودقعي ملعلا لهأ ناك تاونسلا هذه لالخ يف نكل
 ريصتو ،©عارصلا ةنطلسلاو ةمامإلا نيب عقيف ©ىوقتلاو لضفلا لهأ مهعم

 زاحنيف ©ناطلسلا رمأ فعضيو ةمامإلا بطخ لحفتسي ةراتف ،ًالاجس برحلا

 مهدحو نامع لهأ ناك ذإ ،رمألا سكعني ةراتو ،هتيبصع لهأ عم بناج يف

 مه ناميإلاو لضفلا لهأ نإف .ةيبنجأ لود مهنيب لخدتت مل يأ ،تقولا كلذ

 .لطابلا راصنأ مه داسفلاو ناودعلا لهأو ى ةمامإلا راصنأ

 مهدضو لضفلا لهأ نيب هقلخ يف ميكحلا زيزعلا هللا ىضق دقو

 لازت الو .امئاد لطابلاو قحلا نيب ةوادعلا اذكهو .نييبنلا دهع ذنم ©قاقشلاب

 الولو ،ًاليوحت الو ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلو ،لبق نم اولخ نيذلا يف هللا ةنس
 5 داهجلا هللا عرش الو "ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هلا ضرف امل كلذ

 .ةنيب نع ايح نم ىيحيو .ةنيب نع كله نم كلهيل

 هل يذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا هللا ناطلس تحت لكلاف الإو

 .هتردقو هتمكحب هلك نوكلا يف فرصتملاو .ءيش لك كلم
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 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 ملو ،ةنطلسو ةمامإ مهدحو اوناك ذإ ،نامُع لهأ نيب رمألا ناك اذكهو

 امهم نامع ىلع يبنجأ لاخدإ كولملا ضرت ملو ،رمأ نامعب يبنجألل نكي

 هالوتي نأ كلملا ىلع افوخ ثهللا ءاش ام الإ اهيديأ نم كلملا بلس ولو ،ناك

 مهنأل .مهيديأ يف وهف نامع لهأ يديأ يف ماد ام رمألا نوريو .يبنجألا

 ،مهموق نم مهل كلذ دوي نم ةرثكل ،مهيلإ هعاجرتسا مهلامآ يفو ،مهموق

 .ليج لك يف مهل تادارإلا لهأو ،لئابقلا ءاسؤر نم دقعلاو لحلا لهأو

 نومأسي لطاب لهأ امإو ،هماود نودوي قح لمهأ امإ ،امئاد سانلا نإف
 سنجلا اذه يف لاحلا اذكهو .عازنلا عقيف .قحلا ةأطو نولميو ،لدعلا نم

 .هدوجو ةأشن لوأ نم ٠6 يرشبلا

 نم نوجريو ،لدعلا مهظيغيو ؤقحلا مهؤوُسي نيذلا ءاوهألا لهأو
 نأل ،مهدهج ةمامإلا لاوز يف نودهاجي ،ةمئألا نم نوجري ال ام كولملا

 ءاسؤرو ءءاغوغلاو ،ءاوهألا لهأ دض اهلاح ةعيبطب يهو .مهدض ةمامإلا

 .لئابقلا

 لدعلا نإف .الداع ناطلسلا ناك اذإ الإ ٦ اهل رربم لك لبقت ةنطلسلاو

 اهعاضوأ نيابتو ٠ اهسانجأ فالتخا ىلع ةمألا عسيو . اهعضاوم رومألا عضي

 اهنابهرو ءوس رابحأو ك ولملا الإ نيدلا دسفأ لهو

 .رهدلا ةنيزو ©0©كلاملا ةبيهو ،كلملا لامج كولملا نم لدعلاف الإو

 .هب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل دهش يذلا ىرسك لدعب كيهانو

 ©قحلا الإ هللا دابع يف ىضري ال نمم مهو ،ةمألا ءاملع مه ةميألاو
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 ةضيبلا ىلع يبنجألا لوخد لبقت ال كلذلو ،ةيعرشلا ةطخلاب الإ يشمي الو

 يف هبلطتت امو ،اهمئاعد هيلع تماق ام فلاخي كلذ نأل ،نامُع يف ةيمالسإلا

 يبنجألا لطاب نأل 6اهضوهن هيف ققحتو .اهملاعم يف هتدوشنأ بلطتو ؤاهمايق
 ءارجإو ةيوبنلا ةريسلا ةداعإ ةمامإلا ةلاض نأل ،هل تماق امم اررض لقأ ال

 نيملسملا ةريس ريغي نمم ماقتنالاو 6 هلهأ ىلع لطابلا درو ،ةيعرشلا ماكحألا

 هودشانف ،ثلاثلا ةفيلخلا مامإلا ىلع ةباحصلا ماق امك 0مهايندو مهنيد يف

 املو ؛هيلع اهايرجأ ام ىلع يأ ،اهننس ىلع رومألا ءارجإو ،هيبحاص ةريس

 وأ لازتعالا هوداشنو ،هيلع اوماق مهفالخ ىلإ داع املو .هوكرت مهقفاو

 نم هماقم تفرع نم وهو .هولتق كلذ دنعو مهل في ملو مهدعوف ©لادتعالا

 رخآ ىلإ اهئدب لوأ نم اهسرداف ،نامُع لهأ لاح يه هذهو .ةي هلا لوسر

 لك يف كلذب مهل دهشي خيراتلا ىرتف نآلا ىلإ يمالسإلا دهعلا يف اهرمأ

 نم ةمأ يف هتفصب قبي مل ،ةيقرشلا ةيمالسإلا لودلا يف باختنالا نإف ،ليج

 هللاو .نيدشارلا ءافلخلا دهعو ©يوبنلا دهعلا ذنم ©نامُع لهأ يف الإ ممألا

 ةاعد مهف هيلعو .بيجأ ريخلا ىلإ ىعد نمو .نامع لهأ اياون نم كلذ ملعي

 ءايبنألا دهع كلذب دهشي ؤ©نيح دعب ولو مهتباجإ نم دب الو ،ريخلا ىلإ
 .نيلسرملاو
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 ناهبن ينب كولم ريهاشم

 نامغغ يف

 لالضو روج لهأ مهنأ ،مهنع انمدق امك ناهبن ينب كولم نأ ملعا

 ىلع مهخيرأت ركذي ملو يلاوتلا ىلع مهدهع فرعي مل .ضرألا يف داسفو

 .نوروكذملا ءالؤه الإ رهشي مل كلذلو ٦ يغبني يذلا ماظنلا

 ،هدلوم ركذو دحاو لك ركذ يف لودج ابصلا مايأ يلإ لصو دقو
 .ائيش نآلا هنع فرعأ ملو ٠ ينم عاض هنكلو ش هتمصاعو ٠ هكلمو هرمع ةدمو

 :مه نوروهشملاو

 .ناهبن نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ

 .ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب يلع مساقلا وبأو رمعم وبأو

 .ناهبن نب رمع نب دمحأ نيسحلا وبأو

 .ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نسحلا وبأو

 .ناهبن نب رمع نب دمحم نب نالهك العملا وبأو

 .ناهبن نب رمع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأو

 .ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمع نب لهذ نب ناهبن دمحم وبأو

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب ةعامس نب ةلدرخو

 ناهبن نب رفظملا نب ناميلسو

 .ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب ناميلس هدلوو
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 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب ناطلسو

 .ناهبن نب ناميلس نب دمحم نب ناطلس نب سامهط هدلو مث

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب ناطلس نب ناطلس هوخأ مث

 .ناهبن نب ناميلس نب رفظملا مث

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب حالف مث

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب حالف نب رارع هدلو مث

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب حالف نب رارع نب ناهبن هوخأ من

 .ناهبن نب ناميلس نب نسحم نب حالف نب موزخم همع مث

 .ناهبن لآ مهلك ءالؤف

 .ظفاح نب ريمح من

 .ظفاح نب ريمح نب ظفاح هدلو مث

 .ظفاح نب ريمح نب ناطلس هوخأ مث

 .ظفاح نب ريمح نب نالهك هوخأ مث

 .ظفاح نب ريمح نب دوه هوخأ مث

 .ظفاح نب دمحم نب انهم هيخأ نبا مث

 .ظفاح نب دمحم نب لهذ نب يلع همع نبا مث
 .ظفاح لآ مهلك ءالؤه

٢٣٢ 

  



 ا نامع خيران نع ناونعلا (

 .ناهبن نب رمع نب برعي نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام مث

 .دشرم نب رصان مامالا دج اذه كلامو

 هذه دعب مهركذ يتأيس نيذلا برعي لآ دج ناهبن نب رمع نب برعيو
 ريغب نويناهبن حيحصلا ىلع مهف ٠ روكذملا رمع نب برعي نم مهو .ةلودلا

 ىلعأو هللا مهعفرف ] مهنم الاجر ىوتقلاو ناميالاو نيدلا زيم نكلو © ةيرم

 ىلع مهدامتعاو ©ىدهلا مهتلود رانم ىلعأو ،لدعلا مهركذ دلخو ء مهنأش

 رثأ كلذل ناك اهظح ىوقتلا نم تذخأ اذإ فرشلا لوصأ تفرع دقو .قحلا

 .لاعف

 ركذي رمأ مهيلإ دعي ملو ،اوقزمت مهرخاوأ يف لاحلا لدبت املو اذه
 .ديعس وب لآ مهلحم لحو ،نآلا ىلإ دهعلا كلذ ذنم

 هدلقت يذلا ميظعلا فرشلاو زعلا دعب ؤًالثمو ةربع كلذب كبسحو
 مهنم دحأ ركذي الو اوحبصأ . طسوألا قرشلا يفو لب ،©نامُع يف ةبراعيلا

 ٠ ةيسفنلا تاياعدلا مهرئامض يف تيقب امنإو ٠ ايند يف الو نيد يف ال © ريخب

 . ةيمهولا تالايخلاو © ربكلاو

 .نآلا ىلإ مهيف لازي ال { ةبراعيلا نع كلملا اولوت ذنم ديعس وب لآف

 ىف ًاليصفت هللا ءاش نإ كلذ ىلع فقن فوسو .ءاشي نم هكلم يتؤي هللاو
 .ناعأو هنلا قفو نإ ، نامعل انخيرأت

 ةمئأ اهب ماق . بورحو بارطضاو لاوحأ ٠ ةيناهبنلا ةلودلا هذه للختيو

 عونخلا ىضرت ال ،اهلهأ لاح ةعيبطب نامع نإف .نامع يف لضفلا لهأ نم

 كلذ ىف ىوقتلا لهأ لازامو .ةرجافلا ةماعزلاو ،ةرابجلا ةرطيسلل عوضخلاو
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 رومألا طحم ناهبن ينب مايأ تحرب امو .لطابلا لهأ نوعراصي ثنامزلا

 ءامعزلا مهيلع اهلسري .ةيبنجألا تاراغلا لزت ملو .ةرساخلا ءارآلاو ،ةرياخلا

 .جراخلا نم

 ليطعتو ءءاغوغلا راشتناو ،نامُع يف ةيلهألا نتفلا روهظ اهنمو

 .قوقحلا

 ىلع زومره ءارمأ دحأ ٠ يتسوكلا دمحأ نب دومحم جورخ اهنمو

 .نالهك

 نب نيدلا باهش هيخأو .ةيادلا دمحأ نب نيدلا رخف جورخ اهنمو

 .ميظع لابوب نامع لهأ اوباصأو ،زاريش لهأ نم .ةيادلا

 يف اوثاعو اوبسو اوبهنو ىوزن اولخدو ،سيئرلا دالوأ جورخ اهنمو
 اهنم رعشقتو . ةرحلا سوفنلا اهنم زئمشت الاعفأ اولعفو اداسف ضرألا

 .نينمؤملا بولق اهنم عاترتو ،دولجلا

 ىأرو ،نامُع ىلإ ءاجو ©“فورعملا ةلاحرلا ةطوطب نبا جورخ اهنمو

 .ىضوفلا راشتناو دسافملا ثبو ،لدعلا ناكرأ لالحناو ،رومألا داسف نم

 سانلا ىشاحتي ال روجلا مايأ نإف بير الو .ىكح ام نامع لهأ نع ىكحو

 .هلل رمألاو .هللا ءاشام الإ ،ءىش نع اهيف ءاهفسلا

 .هدعب هنبا بصنو - كلام نب يراوحلا مامإلا بصن ًاضيأ اهنمو

 .رماع نب سيمخ نب نسحلا يبأ مامإلا بصن اضيأ اهنمو

 دمحم نب باطخلا نب رمع يضرملا ليلجلا مامإلا بصن ًاضيأ اهنمو
 تيبلا اذه نم ٨،برعلب نب كلام نب تلصلا نب ناذاش نب دمحأ نبا
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 يف مئاعدلا تباثلا ©كلضفلا يف مدقلا خسارلا ،©فرشلا يف قيرعلا ،©فيرشلا

 هللا هطلسف .ميظعلا لضفلا وذ هللاو ،ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ .ىوقتلا

 مهيف دحلا فهرأو .مهقهاوز غمدو ،مهتوق رسكو شةنهابنلا ةكوش دضخ ىلع

 بطخلا نم هعراص ام ىلع ،نيدلاو ةلملا قوقحب امايقو ،نيدلا ةملكل ءالعإ

 ىتح .مهلف ىلع ةراغلا نشو ،مهقانعأ يف راتبلا عضو املو .كلذ يف

 .مشاغلا مهوتع مغر مهلذأو 6،اوعضخف ،مهخود

 .يولهبلا جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم بصن اضيأ اهنمو

 اوعيابو هوكرت مث .فيرشلاب فورعملا ،رمع مامإلا بصن كلذكو

 تضتقا بابسأل لزع وأ ىلوألا ةرملا يف لزتعا هنأكو .ىرخأ ةرم يولهبلا
 . .كلذ

 نب ةءانه ينب نم ،يحنزلا دمحم نب رمع نب دمحأ اوبصن ًاضيأ كلذكو

 .كلام

 ةمامإلا يف ماقأو .يوزنلا مالسلا دبع نب نسحلا ابأ اوبصن ًاضيأ كلذكو

 اذه ناكو .روكذملا هيلع جرخف ،ناميلس نب ناميلس مايأ يف ،ةنسلا نود

 ،مامإلا ىلع رمألا ىلوتف ،هبطخ لحفتساو ،رومألا ىلع بلغت دق جراخلا

 دمحم نيملسملا مامإب © رابجلا اذه نم هللا فصتناف ،نيملسملا ىلع طلستو

 ىلعو هيلع ىضقو ،ناطلسلا كلذ مامإلا اذه خودف ‘يرضاحلا ليعامسإ نب

 .رايدلا بيرختو ،©لاومألا قحمو شراثآلا قحسب ،هعياش نم

 .مهنم ناطلس نامعل قبي ملو ‘نامُع كلم بعشت فورظلا هذه يفو

 فرعي امك ،رمألا لحمتو ءادج ماظنلا لتخاو ىضوفلا ترشتنا ًاضيأ انهو
 دباعلا دهازلا لمكألا مامإلا بصنب لجو زع هللا نذأ نأ ىلإ .نوعلطملا كلذ
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 نب دمحم نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب دشرم نب رصان ©يلولا يقتلا

 نب برعي نب دمحم نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي

 © ةيبرعيلا ةلودلا لصأ ،ناهبن نب رمع نب برعي نب كلام نب برعي نب ،كلام
 ،ءالجألا اهئامعزو ،ءامركلا اهكولمو ،ءامظعلا اهتمئأب ملاعلا يف ةفورعملا

 ليطاسألاو ،ةرارجلا شويجلا تاذ ءءالبنلا اهخايشأو ،ءالضفلا اهداوقو

 .ةيلعلا اهممهو ،ىمظعلا

 يذلا ،يناهبنلا رصنعلا كلذ نم دشرم نب رصان مامإلا نإف بير الو
 .ةنهابنلا ءاوهأب ةيمارتملا ةليوطلا ةدملا كلت ،نامُع يف هناطلس دتما

 جرخأ ناشلا ام كاردأ امو ،ماركلا ديصلا ةبراعيلا كلم مهعرف نم ناكو

 ةلجأ جرخأ امك ،ةرهاقلا سوفنلا كلت نم ثةرهاطلا ةلالسلا كلت هللا

 نم ٠ةاتعلا ةلهجلا كئلوأ نم ،مهبارضأو قورافلاو قيدصلا لثم ،ةباحصلا

 ةظوفحم اهلهأل بيغلا ايابخ يف ةنوزخم ظوظحلا نإف عدب الو .شيرقلا ءامعز

 .هتقو يف ءيش لك داريإ ةيهلإلا ةمكحلا تضتقاو .اهيوذل نوكلا رئامض يف

 دج وه - رصان مامإلا بسن هيلإ يهتني يذلا - روكذملا فرعيو

 .تفرع امك نويناهبن مهف ،هيلإ نوبستني نيذلا ، ةبراعيلا

 .قاتسرلا َكِلَم ةنهابنلا نيب كلملا ماستقا مايأ برعلا يبأ نب كلام ناكو

 .ةنوآلا كلت يف كلملا اومستقا مهنإف .كاذ ذإ نامع كلم نم هظح تناكو

 دمس ىلع ضبق مهضعبف .هونب هثراوتي يقبو ،هديب ام ىلع دحاو لك ضعو

 ،اهلامعأو ىلهب ىلوت مهضعبو .ةيقرشلا دالب نم اهلامعأ نم ناك امو ©ناشلا

 ليامس مهضعبو .يكزاو حنم نم ء اهلامعأو ىوزن مهضعبو .ةرهاظلا ىلإو

 .اهيلإ امو لقني مهضعبو .ضوخلا ىلإ ليامس يداو نم ،اهب لصتي امو
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 لك يقبو .اذكهو .اهعباوتو راحص مهضعبو .اهعبتي امو تاينقم مهضعبو

 مغر ،هيلع نوشراهتيو ،هديب ام ىلع نوبلاكتي هوثراوو ،هاخأ سفاني دحاو
 .نيملسملا نم قحلا لهأ

 ٥مهل كلملا نأ اوأرف ،مهيف كلملا ءاقب رمتساو ،كلذب دهعلا لاطو

 اهموست ،ةمألا ىلع ةطلستم ةلياع .كلام دي يف كالمأو ،قاسي ناويح ةمألاو

 يف مهف .اهيلع اونواعت مهدض ةكرح اوأر اذإف .فنعلاب اهدوقتو ،‘©فسخلا

 .اضعب مهضعب نوديؤي لاوحألا بلاغ

 نب ةلدرخب كيهانو .نونف ملظلا يف مهلو لامعألا يف اوشحفأ دقلو

 ةلياعلا كلت يف هلعف امو ث رظنلا نبا مامإلل هلتق كبسحو ،ليامس يف ةعامس

 © ةينوعرفلا لاوحألا كلت ىلع اوضمو .بلقلا ةواسقو شحفلا نم .ةميركلا

 .لاوحألا عيسو ،لابولاو لاكنلا يف مهعم ملعلا لهأ لاز امو

 رزاجملا يف نوعقيو ،اهركذ كيلع رم يتلا ةمئألا كلت نوبصني اوناكو

 لهأ ةظيفح ريثتسيف ،ةكلاملا ةلياعلا نم دحأ رفن اذإ اصوصخو ،حباذملاو
 ءاملعلا منتغيو ،قحلا لهأ نكاس نم كرحيو ،هفاخأ نمم يفشتلل ملعلا

 امبرو .مهرمأ ىلع مهل انوع كرحملا كلذ نوكيف ،قحلا راهظإل ةصرفلا
 يف ،اذكهو معلا نباو معلاو هيخأو خألا نيب ءادعلا دنع ةصرفلا اومنتغا

 .ايالبلاب ةموسوم مايأو ،ايازرلاب ةنوحشم لازت ال فورظ

 صخألاو ،هب قحأ مهنأ اوأر رومألا نم رمأ يف موقب دهعلا لاط اذإو

 مهلهجلو .نحنو نحنو .انأو انأ :هلوقو ناميلس نب ناميلس ىرت الآ .هيف
 نم مدآو مدآل مكلك» ةيضقو .هتيرب يف هردقو هللا ءاضقو ،هدابع يف هللا ةنسب

 نوربكتيو ،مهناوخإ ىلع نومظاعتي ‘مصتو يمعت يتلا ةسرطغللو ،"بارت
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 ،نولابي الو ساسألا اذه ىلع الإ مئاق مهنم موقي نأ لقو .مهتدلج ينب ىلع

 .ربتعملل ةربع نوكت ًالاوحأ اضعب مهضعب يف مهيلع هللا ريثيو

 ال ،كلملا كلام هللاو .يهاونو رماوأ هدابع يف هلو .داصرملاب كبر نإو

 هرجأ هلا دنع هلف قحب هيف ماق نإف ‘بعلو وهل ناسنإلا كلمو .هللا الإ كلم

 .هللا دنع الوؤسم ناك ،هالوم رماوأ فلاخو ،هاوهب هيف فسع نإو ،ليزجلا

 يف هيف نولخادلاو ،حوتفم ةرخآلا بابو ايندلا دهعو .عرزي امم دصحي لكو

 .ناعتسملا هللاو .اددع نوصحي ال ةظحل لك

 ةسماخلا ةلودلا

 برعي لآ ةلود

 ةمظع ،لاثمألا برضم تناك ىتلا نامع ىف ةسماخلا ةلودلا هذه

 لودلا نم ةعبارلا ةلودلا تدع ىتح .ةيملاعلا لودلا ىناعم ىف ًاعاستاو ةبيهو

 .قرشلا ةايح ىف اهنع لاق امك ،ىمظعلا

 تدعق يذلا اهّتسرك ٠ دشرم نب رصان ديؤملا مامإلا ةلودلا هذه لوأو

 .اهترصنل ًالأف همسا ناكف .اهتأشن لوأ هب تفرع يذلا اهشرعو ،اهتمظع هيلع

 دقعلا يف اهب همايق ناكو ،اهناطلسل الأف هدج مساو 3 اهداشرإل الف هيبأ مساو

 نيملسملا ىف راسف ١٠٢٤. ةنس يأ .ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا نم ثلاثلا

 يف ناهبن ينبب هعزعزت لاط يذلا قحلا نكر تبث نأ ىلإ ،ةرهاز ةريس نامعب

 ال ام اهئوس نم هترأو ،اهمصخف هتمصاخو ،اهكراعو نامع هتكراعو 9“نامُع

 ‘ هيراجم ىف ءاملا ىرجو . هدمغ ىف فيسلا رقتسا نأ ىلإ ٠ هيلع ديزم

 ىضرو 1 همحر تام ىتح . يوقلا اهساسأ رجحب نامع يف نمالا دطوتو
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 © لدعلا ناكرأ اهيف تدطوت .ةنس نيرشعو ًاتس هتمامإ تناكف ١٠٥٠١. ةنس هنع

 رهدزاو ،ناهبن لآ كولم تالالض هب هللا لازأو ،لطابلا موسر اهيف تحمناو
 ©نيدلاو ةلملا ءاملعو ©نيملسملا رايخأب مامإلا اذه مايأ يف مالسإلا رصع

 نيصلخملا ءايفصألاو ،نيمايملا راربألاو ،نينمؤملا نم قحلا ءايلوأو

 .نيفوملا ءايقتألاو

 يف لجو زع هللا اهتبنآ نيملسملا بولق يف مامإلا كلذ روذب يه هذه

 تلاز امو .هيف ةبئاش ال المع هلل لماعلا صلخملا يفولا مامإلا كلذ لظ

 .ةعئار نيملسملا ةلالجو ،ةعطاس همايأ يف مالسإلا راونأ

 ةلودل نيملسملا بورح ءادتبا ؤيضرملا مامإلا اذه ةلود للختيو

 ىلع اوطلستو ©يبرعلا رحبلا اوكلمت نيذلا ،©سيكتربلاب نيفورعملا ،لاغتربلا
 دالبلا مصاوع نم اونكمتو طسوألا قرشلا يف مهذوفن كلسأ اودمو ،روفغلثلا

 ،اهتزع ىلع اوضقو ،نامُع طاشن اوتامأ نيذلا ،ناهبن ينب مايأ ةيمالسإلا

 يف .اهناطيحو نامع ناردج نيب ءاوهألاب مهكلاهتو ،©ىمعألا مهبعالتب

 اهلحم يف ،لاوحألا هذه طسب ىلع فقت فوس امك .برطلاو وهللا حراسم
 .هللا ءاش نإ ،نامُع خيرات نم

 لعجو ءهمايأ يف نيملسملا ممه دشرم نب رصان مامإلا ظقةيأ دقلو

 طويخ عضوو ،ءيش لك لبق هينيع بصن ةيبنجألا ةرعملا نم نامع ريهطت
 ةمئألا نم هدعب ءاج نم اهب ذخأف ،نتملا ةنوصرم ،لتفلا ةمكحم مهدرط

 ببسلاو .ةروسيم اهتمحل ةكايحو ،ًادودمم اهتادس لزغ اوأرو كنييبرعيلا
 ىلاعت هتنس نكلو ،كلذك رمتسا رمألا تيلف .يبرعيلا ديسلا كلذ وه لوألا
 .لجو زع هللا ءاش امك الإ تبأ مايألا لوادتب ةيضاقلا
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 فيس نب ناطلس ةمامإ
 برعلا يبأ نب كلام نبا

 بولق قامعأ يف ةزكترملا ،ةسدقملا ةرهاطلا ةمسنلا كلت هللا عفد امدعب

 لامعأ ىلع نيمأو بئانك نيملسملل ماقأ اصالخإو ءالوو ابح ،نينمؤملا
 ©لصيفلا ديسلا مامإلا وهو ©نيمثلا لمعلا اذهل هتءافك ملع نم ،نيملسملا

 كلت ىلع لمعلاب ماقف .رصانلا مامإلا مع نبا كلام نب فيس نب ناطلس

 كاذ ذإ ةديحولا ةلودلا ىلع تاراغلا نشو ‘ةيفاولا ةريسلاو ،ةبيطلا ةريتولا

 لاجرب اهعقاوف ،ةيقيرفإلاو ةيويسألا مصاوعلا يف ةلغلغتملا ،لاغتربلا ةلود

 ديسلاو ،مادقملا ثيللا كلذ اهدوقي ،لهابعلا نامع لاطبأو ،لساوبلا نامُع

 عيضر الإ اهل تبثي ال ،ةنحاط ءاوعش ابورح لاغتربلاو هنيب اهرادأف .مامهلا

 برحك ءاهل ايو ،اهلزالز نم طسوألا قرشلا جترا .اهناطوأ ديلوو .اهنابل

 ىلع هتاراغو ،رابجنز بورحو ء،ةولك ةعقوو كاهتاراجو ايقيرفإ يف ةسابمم

 هشيج ملطصاو .ةشهدملا ةتب ةعقوب كيهانو .رابيلملا لحاسل هحايتجاو ،يبمب

 ةعلق اهنم تينب ،©ةميظع مئانغ اهنم قاسو شةلاجنب ضرأ ةمصاع يلهد
 طاشن مهب دازو ،نامُع يف اولسانت ىراسأ لاجرلا نم نافلأ اهعمو ©ىوزن

 مهنمو ،نوفورعم نامُع يف لئابق ءامسأ مهل اوعضوو ،نامُغ يف مالسإلا

 ملئسم دالوأ مهنمو ،مهلضافأ ضعب كلذب ينربخأ امك ،ةلطاطهلا ليق اميف

 :اومس كلذ دعب مث ،مامإلا يلاوم :مسا مهيلع قلطأ مهضعبو ،مهريغو

 .ةبراعيلا يلاوم

 برعلا رحبو يسرافلا جيلخلا لحاوس يف ليلجلا مامإلا اذه عئاقو نمو

 يهو .جيبسُم ةعقوو .بدنملا باب ةعقوو ،اخم ةعقو اهنم ،نميلا دودح ىلإ
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 بتكلا يف ةفورعم تاعقو .رحبلا ىلإ ءامدلا تلاسأ ،ةشهدم ةريبك كراعم

 كلهو ،لاطبأ نامع لهأ سوؤر نم اهيف نفد ،ةروهشم بورحو .ةيجنرفإلا

 مالسإلا ملع اهب نويبرعيلا ةمئألا عفر ىتح ©لاجر يبرعلا ليجلا نم اهيف

 صاخلا ملعي ثيح ىلإ نيملسملا ناطلس دتماو .ةصاخ برعلاو ،ةماع

 لودلا تحبصأو .ةعورو ةمظعو ةبيه ملاعلا ةثودحأ كاذ ذإ نامعو .ماعلاو

 .ربكألا باسحلا اهل بسحت ىربكلا

 مامهلا ‘بلقلا يوقلا ةمهلا ميظعلا مامإلا اذه نع تئش نإ ثدحف

 امايق نامُعب ىمظعلا ةمامإلا قوقحب مئاقلا ،مالسإلا حورصل عفارلا ،ماهملا

 نم لف امو .ةبهرم ءابنأو ةعئار ثيداحأ هألمو ،يقرشلا ملاعلا بلق عدص

 ،هماسح دح عضي ناك امدعب ،ةفنأ فتح همامح ىقال ىتح ،ءيش همزع

 © لطبلا سرافلا ذخفو ،هتورع يأ عفدملا روفصع ةدحاولا ةبرضلاب عطقيف

 .فيس نب ناطلس ةبرض يه :تيقل نمل لق :هل لوقيو

 لاجر ةتسب طقسم نوصح نم يبرغلا نصحلا يوقلا همزعب لتحيو

 .نصحلاب دحأ ال ذإ اومله نأ :لساوبلا هلاطبأ ىدان بلقلا يف لزن امدعبو

 اهاحر بطق مامإلا ناك ،هنارين تلعتشاو نصحلا سيطو يمح اذإ ىتح

 .لاجر هللو ،اهناكرأ ميعزو ،اهالص دقومو

 فارطألا يمارتملا كلملا كلذ فلخو ،‘فيس نب ناطلس مامإلا تام

 .اهئادعأ مغر ىمظعلا ةمامإلا ةيولأ ةلماح رحبلا بابع رخمت هليطاسأ كرتو

 ملع عفر يذلا ،ميركلا ديسلا اذهب مركأو ،ميظعلا مامإلا اذهب مظعأف

 ملاعلا بلق ألم ،هردقو هنأش نم ربكأو ،هلك قرشلا يف داضلاب نيقطانلا

 .ةيخيرات ةمظعو ،ةقداص ةمامإو ،ةرح ةلوطبب

٢٤١ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ناطلس نب برعلب ةمامإ

 © لماكلا لضافلا ديسلا ‘برعلب هدلو هدعب نوملسملا ماقأ يفوت املو

 ةدعقلا يذ رهش نم ١٦ ةعمجلا موي وهو .هوبأ هيف تام يذلا مويلا يف

 الإ هلثم ءزر الو “نيملسملا ىلع ءزر نم مويلا كلذل ايف ١٠٩١. ةنس ،مارحلا

 .نييبنلا متاخ ولي دمحمب

 يلو لك بلق شهدأو ،يبرع قفأ لك مع دادح مويلا كلذل ناك دقلو

 لضافلا ؤسفنلا رهاطلا ثةبيقنلا نوميملا مامإلا هدلوب مهيلست الولو .نيمأ

 ناميإلاو ملعلا ةدمعأ ةلجأو ©نيدلا ةمئأ لضافأ نم ناك ذإ ،باوألا دهازلا

 .مهيف ريخلا لهأ نمو ©نيملسملا يف

 يف ةيقار نيملسملا ةلود نأو ،“عستا دق كلملا قاطن نأ ىأر امل ناكو

 ،حوتفلاب نيملسملا لاغتشال ،يوق ريغ ملعلا طوش نكلو ،رهاب طوش

 هب عيضتست يذلا وه ملعلا رون نأو ،اهيلإ انرشأ يتلا بورحلاب مهمامتهاو

 بغرو ،هتيلكب هيلإ فرصنا ،مالسإلا رمأ نوكلا يف هب مظعيو ،مايآلا كلاوح
 ةصاخ ةسردم نيربج رصق يف هل ماقأو ،هطاشنب هيلإ لبقأو .،هتعيبطب هيف

 لبقأو راطقأ ةدع نم نوملسملا هيلع دفو ىتح ،اهريغو نامع نم ةبلطلاب

 بهذملا لهأ نم برغملا لهأ ىتح كنادلب ةدع نم نوملعتملا هيلع

 كلت ىلع هللا رون ضافو ،ةميظع ةبكبك نيربجب مهل تماق ىتح ،مهريغو

 كلتب رطقلا قرشأو ،ًءايض رودبلا كلتب ينامعلا قفألا ألتماو ،ةرحلا بولقلا
 دهع لامجو .لامج دهع لكلو ،لاجر نامز لكلو .اجاهتبا ةرهازلا هوجولا
 .ملعلا مامإلا اذه

٢٤٢ 

  



 ا نامع خيران نع نإونعلا (

 نأو دب ال ©ملعلاب ةمألا ةايح نإف ،اهدهع مت ول ةيلاعلا ةرظنلا كلت هللو

 ىلع بلغتتو ،مالسإلا قوقحب موقتو ،نيدلا ىلع راغت ،ةعينم ةرح شيعت
 ةماعدلا هنإف . لمعلا اذهك لمعل مالسإلا ىف لضف الو .ةلادعلا ديؤتو . لهجلا

 .اتباث مالسإلا نكر هيلع موقي يذلا رجحلاو ٠ ةتباثلا

 الو ىنغ رهظ نع يطعي ،ًاضايف ًالاذبم ءاطعم اميرك برعلب مامإلا ناك

 نم نيبتاكلا ضعب لوقي امك ؤبرعلا ءالب ال برعلل ًابأ شاع .يلابي
 .بناجألا

 همسا ادلو فلخو ،نيربجب هرصق ىف ١١٠٤ ةنس ىلاعت هللا همحر تام
 فوس امك ريغصلا ناطلس نب فيس ةمامإب ماق يذلا وهو . برعلب نب برعي

 .هنلا ءاش نإ هارت

 يتلا بورحلا ئ يقتلا يلولا يضرملا يضرلا مامإلا اذه ةلود للختتو

 ريخلاب ةرماعلا ءاوجألا كلت فنتكا امو ‘ناطلس نب فيس هيخأو هنيب تراد

 هيلإ لآ ام رخآو ،نيربج يفو هيف نيملسملا مكحو ©نيربج ءانب يف ليق امو
 .هيف رمألا

 لاوحألا بلقتو .لاوزلا اهيلع موتحم ايندلاو ،لاحلا ماود لاحملا نمو

 .بابلألا ىلوأل ربتعم لاوحألا بارطضا ىفو .لزألا يف ةمكحلا هتضتقا رمأ

 نإف .نامعب اهينابم ةيبرعيلا ةلودلا هذه ةمظع ىلع لدت ةرهاظ ربكأو

 .نامعب ةيخيراتلا ةمظعلل لاثم ،مالكلا هيلع رم امك نيربج رصق

 رمألا ىلوت ] هيدل ام هل راتخاو . هيلإ ناطلس نب برعلب هللا ضبق امل مث

 ،ناطلس نبا برعلب هلواح يذلا رمألا مت ولو .ناطلس نب فيس هوخأ هدعب

٢٤٢ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ىلاعت هتمكحو {}ةلاحم ال ذفان لجو زع هللا ءاضق نكلو 6 نامعل نأشلا لمكل

 .ديري ام مكحيو ،ءاشي ام لعفي هنأش معأ ام هناحبس ،ةمكح غلبأ

 اوحرب َمَلو 6 مهب مالسإلا يوقل ءاملعلا نم ةبكبك نامعل تماق ولف

 رثكأ ءايوقأ نوينامعلا حبصألو ،حتفلا ثوعب نوثعبيو ةلادعلا ةيولأ نودقعي

 يف ةمامإلا تدجو لهو .دهع لك يف كلذ ىلع ثعبي ملعلا نإف ،اوناك امم

 لهو ؟وه الإ اهثعبي لهو ؟ملعلا دجو ثيح الإ ،ناك اهم نامز يأ يف نامع

 .هلثم اهل رصان الو .ةبعكلا برو ال ؟هريغ اهدهم يف اهيبري

 ال ريسأف لهجلا امأ .هتعيرش ةامحو ،هقلخ يف هللا ةاعد ملعلا ةلمح نإف

 .لهجلا نم هللاب ذوعن ديعي الو يدبي

 الإ نوكي نأ ملعلا ىبأف ،هللا ريغل ملعلا انملعت :يعفاشلا نع يور دقل

 مهفي ال بلاطلا لصأ نإف .لاحلا ةعيبطب هللا ىلإ عاد ملعلا نأ هانعمو .هلل

 ىلإ ملعلا دشرأ “ملعلا نم اباوبأ هل هنلا حتف اذإ ىتح ©يغبني امك ملعلا دصقم
 .ةديفم ثيداحأو .ةديدع تايآ ريشت كلذ ىلإو .هللا

 ةبحص نم رفي ملاعلا ىرت كلذلف ؤ©لهجلا دض ملعلا نأ كش الو

 .ريقوتلا نيعأب مهاريو ،©ملعلا لاجر هعبطب بهري لهاجلا ىرتو ©0لهاجلا
 .هتمظع ىلع ليلد هتاقولخم لك يف هل يذلا ناحبسف

٢٤٤ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 ناطلس نب فيس ضرألا ديق ةمامإ

 مهمظعأو كًانأش نييبرعيلا ةمئألا ربكأ ضرألا ديق ام كاردأ امو

 بحاص) .ىناثلا هبقلب كيهانو .هلامعأ نع ًابرعم اذه هبقل ناك .اناطلس

 يف تضاف يتلا لاومألا ةرثكل .ءايميكلا بحاصب ٠ مهضعب هلوأيف (فاكلا

 جارخ هنكل نولوقي امك ءايميك بحاص ناك امو .هلامعأ عيمج تمعف .همايأ

 .كلملا ةبصق كاذ ذإ نامعو .ةيئانلا ىحاونلا نم نامعل ىبجت ىتلا كلامملا

 ؟ضراألا ديق :مهلوق ىنعم يف رظناو

 هيفو :تلق .كلامملا هطبضو كدالبلا هدييقتل :يملاسلا مامإلا لوقي

 .دباوألا ديق :اولاق امك ،ماقملا قباطت ةغالب

 ءاش نإ ريشن فوسو .نيينامعلا ةمئألا ءامظع نم ميظع ضرألا ديقو
 هركني ال رمأ هلالخ نم فشي هنإف ،ريبكلا بقللا اذه هيلع لدي ام ىلع .هللا

 6 مهريغو جنرفإلا دنع ىتح كلذب فرع دقو .ركفلا نع دعبي الو ©لقعلا

 .هعئاقول نيخرؤملا قرشلا باتك نم ،برعلا لاوحأ نع بتكي نمم

 ةيانك وه :تلق .كلملا هدييقتو رمألا هطبضل كلذ : يملاسلا مامإلا لاق

 يذلا ماسحلاب كلامملا طبضو ثهناطلسو هتبيه ميظعو ،همزعو همزح نع
 .لالضلا ناكرأ دهيو ©لطابلا وحمي

 نبا رمع نينمؤملا ريمأل ،قورافلا بقل هيلع لد ام كنع بزعي الو
 ىكذ لك شهدتو ،لماوحلا لامحأل طقست تناك هتبيه نإف .هن باطخلا

 هل هلهأ دنع قحلا نإف عدب الو .نيفلكملا ريغ ىلع رثؤت نأ تداك لب .لقاع
 يفو ،ءامدلا يفو ‘بولقلا يف يرست لازت ال ،ةلهذم ةعورو ،ةشهدم ةبيه

 .ميشهلا يف رانلا نايرس . سوفنلا

٢٤٥ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا

 .لدع راثآ ضرألا يف رثؤي نأش هل ،اميظع اناطلس اذه فيس ناكو

 ،حنمو قرفو ةكربلا نيب يذلا ،سدكلا حيس يف تطقس ةينوج نأ يور

 نأ نع الضف . اهيف ام فرعي نأ دحأ عطتسي ملو ،اهنع قيرطلا تلاتحاف

 اهنم تبنف ،اهاقسف رطملا ءاج مث .حيرلاو سمشلاب تشالت ىتح ،اهلمحي

 نم ءالخ يف سدكلا حيس نأ عم ةشهدملا ةبيهلاو مزحلا اذهل بجعأف .لفلف

 .ضرألا

 نإ ثيح نمو .ائيش هلأسي يودب ءاج .ناطلسلا يوق ،دونجلا ريثك ناك

 ناك كابأ نإ :لاقف .يدنع ءيش ال :هل لاق ،ةيودبلا ةرعنلا عطق موري مامإلا

 © ءاطعلا نيطالسلا ةداع نمو يأ .فيس انأ امأ كناطلس ىيبأ ناك :لاقف .انيطعي

 امل ىرخأ ةملك ةداعإ ىلع يودبلا رسجي ملف .ءامدلا ةلأسإ فويسلا ةداع نمو

 .فيس هنأ هل ركذ

 نم ،كلملا مخض ناك .هتكوش تيوقو هناطلس دتماو ،هكلم مظع

 ، ءامعزلا دنع ابوبحم ناكو ،نامُع يف اورهظ نيذلا نيملسملا ةمئأ مظعأ

 .هتسايس ميظع ىلإ عجري كلذ يدنعو .مظعألا داوسلا يف ًاعاطم

 ريدي ناك .ةنكاس هسفنو .ةلاعف هديو ،©ةظقي هنيعو ،ةيعاو هنذأ تناك

 ام ماقم لك ىطعأ هنإف .ةرفاولا هتمزعو ،ةرهازلا هتريسو ،ةرهابلا هتمهب رومألا

 .مهتسايسب قيلي امب موق لك ساسو ،هبساني

 لذبلاو .لاجرلا داعسإ ىلعو ،لامعألا نسح ىلع دعاست لابقإلا مايأو
 لخد انه نمو .رومألا نادهميو ،©ناطلسلا نايوقيو ،“لودلا نامظعي ءاطعلاو

 نب فيس ىلإ مهرثكأ زاحناف ‘ناطلس نب برعلب مامإلا ىلع ءاوهألا لمهأ
 ،ةرهاظلا فارطأ ىلإ ىوزن نم جرخف كهيلع مه ام مامإلل نيبتو ناطلس

٢٤٦ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 وأ ،©مهعوجرل ًاراظتناو سانلا هيلع امل لهاجتملاك ،لامشلا يحاونو

 مامإلا عجر املو ©نيملسملا نيب اصعلا قش نم ًافوخ .ًاحارص مهفاشكنا

 اهدمتعا كانه لاوحأب ارثأت ى لوخدلا نم اهلهأ هعنم ‘ىوزن ىلإ روكذملا

 ًايلج مامإلل رهظ انهو ،فالتخالا ةرئاد سانلا اهب لخدو ،ناطلس نب فيس

 ،نيربج ىلإ مامإلا عجر كلذ دنعو .هيلع مهبالقنا لب ،هنع سانلا بالقنا

 ةئيف ًايجرتم هردقو هئاضق يف هنلا ىلع ادمتعم ،ًاحفص كلذ نع ًابراض

 .وه راص ىتح ءهتيار تحت نوفتليو ‘فيس ىلإ نوعمتجي مه اذإو ،سانلا
 دقو ،دحأ نم هل دعب عقت مل ةعيبلا نأ الإ "مظعملا مامإلاو ى مظعألا ناطلسلا

 دنعو .سانلا نم نولقألا مهو ‘ةيقت اهضري مل نم هتعاط تحت لخد

 © نامع نوصح لك ىلوت ىتح .دهع لك يف بلغ نمل ايندلاف فالتخالا

 هيخأ نع هفيس ًادمغم ،نيربج هتيب يف برعلبو .اهيف بولطملا مكاحلا راصو
 ،ةرخآلا ىلإ ليملا هيلع بلغ هلعلو .هللا مكح مهيف ارظتنم ،نيملسملا نعو

 اودارأ سانلا نكي نإ ؤهسفن يف لاقو ،ضارعإ اميأ ايندلا نع ضارعإلاو

 الو .رومألا لايذأب سام ريغ هنصح مزلو .مهايند نمو مهنم هللا ينحارأ يريغ

 ملو هعم نمو كلذ ناطلس نب فيس فكي مل هنكلو ،مد كفسل ببستم

 عزانم ريغ رمألا نع ًافاك ىقبيف ،هتيب وهو هنصح يف برعلب اوكرتيف اوضري
 نصحب برعلب هيخأ ىلع ناطلس نب فيس فحز ىتح ،هل بذاجم الو ،هيف
 هلام بلص نم هانب يذلا ،هب صاخلا هتيب وهو ،هنم هجارخإ موري ،نيربج
 .ليق ام ىلع

 عامجإب مامإ الوأ وهو ال فيكو ،مالسإلا يف لاوحألا مظعأ نم اذهو

 هتيب نم جرخي فيكو .هيلع مايقلا هب بجوتسي ثدح هل ركذي ملو ©نيملسملا
 تام ىتح ،اذه لاحلاو رمألا عزاني فيكو ؤ‘هامح حابتسيف هكلم وه يذلا

٢٤٧ 

  

 



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 © ركذت ةئيس فرتقي ملو © نيملسملا مامإ وهو .هرصق يف روصحم وهو برعلب

 .هنصح ىف نصتحا هنأ الإ 3 عاف د هنم عقي ملو

 نم هجارخإ ىلع موقلا رارصإ ققحتو ،ةتامشلا ىأر امل هنإ :لاقيو

 الإ اهدعب ام ىتلا ةتامشلا هدنع تنيعت .6هب صاخلا هتيب وهو ©،نيربج نصح

 ٥هنصح يف ًادبعم هذختا يذلا هالصم يف نيتعكر ىلص :ليق دقف .توملا
 .هالصم ىف هللا هتامأف ،هتيمي نأ هللا اعدو

 نصحلا عاق يف وهو ،روكذملا ىلصملا ىلإ اوطبه هموق هركنتسا املو

 يف ةصاخلا الإ هيلإ يضفي ال ثيح ،سانلا نم لاخ عضوم يف ©جلفلا ىلع

 انددرت مايأ ‘تارم كانه هانرز دقو .ىلصملا سفن يف نفدو .ناكملا كلذ

 .فرطلا كلذ ىلع

 نيربج يحاوض يف ميقم وهو . ناطلس نب فيس ىلإ هتوم ربخ اشف املو

 نب نامثعب هبشأل يدنع هنإو . هومتلتق متنأ : هديبعل لاق . مخضلا هشيجب

 يغابلل عافدلاف الإو ‘تفلتخا لاعفألا نأ الإ .هتيب يف ريصح ذإ ،نافع

 كءاج نمو .ه وهلا رقأ لإ فت يح ىغبت ىلآ ولعف :لوقي هللاو ؤبجاو

 رمأب فيكف .ارداق تنك ام .هيلع هلتاقت نأ كيلع بجو ،كلام كنم بلطي

 ؟نيملسملا

 رمأ يف رظنلا مهلو ،ءاكرش رمألاب نيمئاقلا نأ ىلإ اورظن مهلعلو
 ارمأ تسيل ةمامإلاف الإو ،هيلع نودنتسي لصأ نم مهل دب الو نيملسملا

 وهو .هب ءافولا . مهمزلي مهقانعأ يف هنولمحي هللا دهعو .اذه لثم هيف عوسي

 .هسفن ىلع ثكني امنإف ثكن نمو كةعيبلا

 الو .ام ءيشب ناطلس نب برعلب اوباع مهنأ رهظي مل نيملسملا نإف

٢٤٨ 



 ] نامع خيرا نع ناونعلا (

 الو روصق رمألا يف هنم ناك امو .ةملظم هنم اوكش الو ،ًرمأ هيلع اودع

 رئاسل رهظي مل رمأ كانه ناك اذإ الإ مهللا ،لاوحألا نم رهظي ام ىلع ريصقت

 اريخ ناك نإ ؤ،لجو زع هللا مامأ نولوؤسملا مه رمألاب نولتبملاف .سانلا

 .رشف ارش ناك نإو ريخف

 ءالب هنومسي اوراصف ‘برعلا ابأ هنومسي اوناك :نالسرأ بيكش لوقو
 .نامع لهأ نم دحأ نع هملعن مل اذهو ‘هببس الو ههجو يردأ ال .برعلا

 اذه لثم نكلو .هجول الإ ءايهدلا هذه لثم نوبكتري ال رهاظلاو .هب ملعأ هللاف

 ،مظعألا داوسلا يف عيشي امم لب ©،سانلا ىلع ىفخي امم سيل لاحلا

 سانلل ةرامإو ،ةماع ةمامإ نم عمجأ رمأ يأو .عماج رمأ هنأل ،لكلا هسرديو
 نم لدع مامإ علخي فيكف الإو .مربم رمأ هقلخ يف هل نم ناحبس ؟ىمظع

 .بجوم ريغب هتمامإ

 يحاونلا ىلإ اهعاب تدم ةلودلا نأو ،ميظع كلملا رمأ نأ اوأر مهلعلو

 ءارذش مهيلإ رظنت ودعلا نيعأو ديدج حارجلاو ‘بيرق دهعلا نأو .ةيئانلا

 اطوش تشم ةيبرعيلا ةلودلا نإف ،ارحبو ارب لجارملا يلغك يلغت بولقلا نأو
 لكب اهب ممألا تمهو ،يبرغلا ملاعلا هفاخو يقرشلا ملاعلا رهب ًاميظع
 ىفتكاو ،هبلق كلم نم لابقإ كلامملا ىلع لبقي مل برعلب نأو ،عاطتسملا
 ،هيخأ ىلع اولخد كلذبو رمألاب ماوقلا كلذ [ ضري ملو ‘لامعلا لامعأب
 ريصبلا ميكحلا يمر ضرغلا هب يمري ٠ ًاذفان ًامهسو .اعطاق ًاماسح اذه ماقو

 ليجلا كلذ يف أشن هنإف بير الو .اهاناعو رومألا سرام يذلا ‘سرمتملا

 .كلملا قاطن عيسوت يف ريخلا نأ ىري يذلا ، ظقيلا رحلا

 نم مهيلع ناكل ءاذه وه هيلع اودنتسا يذلا رمألا ناك ول :اضيأ لوقأو

٢٩ 



 ] نامع خيران نع نلونعلا (

 ،كلذ هنم اوبلطيو ،هب هيلع اوجتحيو ‘كلذب برعلب ىلع اوموقي نأ بجاولا

 كلتب هيلع جورخلا امأ .هيف نورذعي ءيشب هنع اوجرخ الإو ،مهباجأ نإف

 .اعرش غوسي ال يغب جورخف .مهنع خيرأتلا اهيكحي يتلا ةفصلا

 مل مهنكلو .هنم اولبقو ،يغبلا كلذ نم بات ناطلس نب فيس لعلو

 كلانه امب ملعأ هللاو .هيغبب مكح نم مهنم انيأر الو ،مهراثآ يف اوركذي

 .هللا مامأ نولوؤسملا مهو .هيلع توكسلا نسحي ءيش ىلع اوعمتجا مهلعلو

 اهاركذ ددري خيرأتلا لازي ال ،ةلياه ةمظع ناطلس نب فيسل تماق دقلو

 ناصح فلأ نيعستو ةتسب ،دنهلا ضرأ هلوخدب كيهانو .رهدلا رخآ ىلإ

 هيف روصتتل ،هروصو رمألا اذه كسفن ىف لثمف .اهثانإ نود ليخلا روكذ

 برو ميظع اذهك ًاشيج نإف .سايقلا قوف ًارمأ هيف ليختتو .ةيخيرأتلا ةمظعلا
 .ةبعكلا

 ضرأ اهلوخد فيكو ،ليخلا هذه نامُعك ةيبرع ةكلمم يف عمتجت لهف
 6 ينامّحلا لوطسالا رخاوب نأ الإ امهنيب عطاق رحبلاو نامع نم دنهلا

 .هلاوحأ هذهو شهنأش اذكه شيجب مظعأف .دنهلا لحاوسب اهلزنت ىتح اهلمحت

 .اهلاجرو اهشويجب ةلودلا ةمظع نإف

 راهنألاو .ناسنإلا ونب اهب معنيل ،نامُعب اهسرغ يتلا راجشألا كبسحو
 فرشلا نع ربعت ،ةرماع ارايدو ةمهم ىرق تحبصأ ،نامُعب اهارجأ يتلا

 .ىراجي ال يذلا يبرعيلا

 بابع رخمي يذلا لوطسألاو ،رفاو ددع ديبعلاو ءامإلا نم هل ناكو

 اهلمحت ثًالاجر ناميإلاو نيدلا لهأ نم ًالماح ،ءاضيبلا نامع ةيارب © رحبألا
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 ىلإ برعلا جيلخ ىلإ دنهلا رحب نم ،مايألا كلت يف ىمظعلا جراوبلا كلت

 .حلاصلا ءاجرلا سأر

 عيوب كاذ اذإو ©6©; ١١٣٤ ةنس ناضمر رهش يف ناطلس نب فيس يفوتو

 .هدلول

 ©نامُع ىلع امامإ برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس مامإلا عيوب
 .هيبأ وذح اذحو ٠ مايقلا ىح مامإلا اذه ماقف

 هدلو ركذب مظعأف ،كضرألا ديق ناطلس نب فيس ركذ تمظعأ اذإو

 كلاممل ةحتافلا هشويج فصو ٠هتئش امب هتمظع نع ربعو ،“ناطلس ليلجلا

 كلتل ةمهتلملا ‘تارامإلا كلتل ةنحاطلا ،يحاونلا كلت يف ةلغلغتملا ،سراف
 نمم كلملا عزنتو ،ءاشت نم كلملا يتؤت كلملا كلام مهللا لق تاماعزلا
 .ءاشت

 ىف حوتفلا هنيع بصن لعجو . ةيلعفلاو ةيلوقلا هيبأ راثآ ناطلس ءيطوف

 يف نيملسملا ةوعد ثبو قحلا ةملك ءالعإو 5 كلملا قاطن عيسوتل . جراخلا

 .راطقألا عيمج

 كلت ملطصا نيح مجعلا جارخو ] سراف مئانغ نم مزحلا نصح ىنبو

 ةعلق ابهشلاو نيربج هيقيقش نع ةفاسم دعبي ال . روكذملا نصحلاو .كلامملا

 دصقم ءالؤه نم دحاو لكلو .ةيخيراتلا ةمظعلل لاثم نصحلا اذه نإ .ىوزن

 .هئانب يف
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 يف تامو .برأم يتنجك نامع لعجي نأ مه يذلا وه مامإلا اذهو

 يف ،روكذملا نصحلا سفن يف نفدو .ةعنملاو ةزعلل هانب يذلا ،اذه هنصح

 .رم امك ،هب نفدف ©نيربج نصح يف همع تام امك © يشعنلا يبرغلا جربلا

 اهل مه ال يتلا ،ةيضرلا ةرهاطلا صاخشألا كلت هللا محر .تارم هانرز دقو

 .ةعساو ةمحر ،هرانم عفرو 3 هتملك ءالعإو ©“قحلا رشن الإ ايندلا نم ءيش يف

 ملع اوعفرو ،قحلا رانم اوماقأ نيذلا مه ،ةسمخلا ةمئألا ءالؤه

 ةدملا كلت يف ©قرشلا ةايح بحاص لوقي امك ،قرشلا يف داضلاب نيقطانلا

 نب دجام نب ناطلس نب انهم مامإلا عيوب ‘ناطلس مامإلا يفوت املو .ةزيجولا

 .برعلب

 ناطلس نب انهم مامإلا ةمامإ
 مامإلا ناكو . مارتحالا نم لحمب تناك ،ناطلس نب مامإلا ةمامإ نإ

 تنب ،ناطلس مامإلا تخأب هجوزت ناكو .ةيبرعيلا ةلئاعلا هذه يف ابوبحم انهم

 .مهدنع هماقم ةلالج ىلع ليلد ربكأ ناطلس نب فيس مامإلا

 نيطاسألا كئلوأل افلخ نوكي نأل ،ةرفاو ةليمج هيف مهلامآ تناكو

 ةريخ تناكو .ناطلس مامإلا ةافو دعب . ةمامإلاب هل مهتعيب تناكف . ءالجألا

 نكلو .اذه انهملا ىلع تعقو ،ديجملا ءانبلا اذه ةدمعأ مه نيذلا ءاملعلا

 نصغ قرويو ،©قاقشلا رذب انه تبنيل .ءاملعلا دارأ ام ريغ ءاسؤرلا دارأ

 لهأ ءىربآأ الو .ناطلس نب برعلب مايأ يف ًاسورغم ناك ام ىلجتيو ئ قارتفالا

 تدسو ،مهتنسلأ تلغو ء مهيديأ ىلع ةمامإلا تذخأ نيذلا © ركملاو ءاهدلا

 6مهايند حلاصم نع الإ نولأسي ال ءاسؤرلا نأل ،داسفلا قرط مههوجو يف
 .ًابابسأ هل أيه ًارمأ هللا دارأ اذإو .ةلجاعلا مهظوظح الإ نوعاري الو
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 لوأ عضوو .رحبو ًارب ىمظعلا ةلودلا هذهل طاطحنالا رود انه أدبف

 فيس الإ مامإلا ىرن ال :اولاقو ،انهم ةمامإ ىلع ءاسؤرلا خمشف .كلذل رجح

 ءاسؤرلا ظحال دقو ‘ايبص دلولا ناكو ،لحارلا مامإلا دلو يأ .ناطلس نب

 نوقفاوي ال ءاملعلا نأو ،ناطلس مامإلا دلول مظعألا داوسلا يف مامإلا ةعاط
 ىتح ءاملعلا هب مغرنسو ،ربكألا حانجلاب انذخأ دق نوكن اذهبو ،“كلذ ىلع

 © دجملا ةمق يف تقولا كلذ يف نامُع لهأو .ةيوقلا ديلاب مامإلا نيلوتم نوكن

 .فرشلا ةورذ يفو

 ةدعاقلا نأ مهوباجأ ،ءاسؤرلا نم رمألا حئاول ءاملعلا ملع املو

 ال يبصلا نأل ،يبصلل حصت ال ©ىرغصلاو لب ،ىربكلا ةمامإلا يف ةيعرشلا

 يف يضقت يتلا ©ىمظعلا ةمامإلا نع الضف ،ةالصلا يف امامإ نوكي نأ حصي

 ةيلوتلاو ..تاعمجلاو دودحلاو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأو ،جورفلاو ءامدلا

 .مامإلا نم الإ حصت ال ،ةديدع رومأ يف ةيعرشلا ماكحألا ىضتقمب لزعلاو

 ءاسؤرلا نإف .عقارلا ىلع قرخلا عستاو ‘فالخلا باب حتفنا كلذبو

 .؟حور الب مسج شيعي لهو ،اهب شيعت يتلا اهحور ءاملعلاو ،ةمامإلا ةوق

 .ةلودلا رومأب بعالتلاو ،ءاملعلا رين نم صلمتلا ءاسؤرلا دصق ناكو

 . ةميوق اهلامعأو ،ةميقتسم اهرومأ تناك ،ءاملعلا دي يف تناك اذإ ةلودلا نإف

 نع ،دقعتو لحتو حلصتو برحتو ،ملع نع لزعتو يلوت ،ةهيزن اهمالعأو

 اهضعب دشي رومألاو امكحم ءانبلاو ،ايوق ساسألا نوكي كلذبو ،ملع

 سانلا ماغط ىلع ءاسؤرلا هب لخدو ثءامعزلا نيب فالخلا عقو اذهبو

 المع ناطلس نب فيس مامإلا نوكي نأ يغبني هنأ مهومهوأو 6 مهئاغوغو
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 كلت وأر نيح .ةثارولاب هيبأ دعب ًامامإ دلولا نوك ىهو ،ةمدقتملا ةطخلاب

 .ةحلصملا لجأل كلذ نأ اورد امو . نيمدقتملا ةمئألا يف تقبس يتلا ةلسلسلا

 فولأم عابطلا يف سورغم ،دوهعم ناطلسلاو مامإلا بيرقل سانلا دايقنا نإف

 عرسأ سانلا نوكل ،هريغ نم ىلو ناك هطورشب كلذ دجو اذإف ،عازن الب
 .هرمأل ًالاثتماو ،هل ًادايقنا

 ةمألا يف حالصلا رهظ اذإو .دحأ لك نم بولطم لصألا يف حالصلاو

 يف ةناكملا اهل تناكو ،اهتماعزل ةعاطلاو اهل عوضخلا سانلا داتعا يتلا

 هل ماق انهو ،‘حالصلا ةدوشنألا نإف .اهريغ نم ىلوأ اهتيلوت تناك .ةمألا

 .ةمألا يف داتعملا لاحلا ةعيبطب دضاعم

 هللا ناوضر ةباحصلا دهع نم ثةيملع ةيعرش ةيضق ةمامإلا ةيضقو
 .بهذملا يف فورعم ةمامإلل باختنالا نأ ريبخ تنأو .نآلا ىلإ مهيلع

 نئارق تراشأو ،بابسألا رفوت اوأر اذإ ،مامإلا نوبختني نيذلا مه ءاملعلاو

 نم وأ ،سانلا دعابأ نم ناك ءاوس .،ةمامإلل هوراتخا صخش ىلإ لاوحألا

 نإ» :ىلاعت هلوق ةيضقب ًالمع .اريقف وأ اينغ ،مهطساوأ نم وأ ،مهبراقأ
 .ءاملعلا ءارمألا يقاب عبتيو "مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 مهيلع نيعتت لب .ءاملعلا هلبق ذإ اذه لبقن ال :اولوقي نأ مهل سيلو

 تافص انغرفتسا دقو هودع ىلع هعم مايقلا مهيلع بجيو ،هتراصنمو هتعاط

 .«مانألا داشرإ» انباتك يف ،ماقملا كلذل امو ،مامإلا

 ملو .يبصلا ةمامإ ءاملعلا ري مل ؤانفصو ثيح نم مامإلا ناك املو

 مهنوحصني ءاملعلاو .ةثارولا قيرط ىلع يبصلا ةمامإ ىلع الإ ءاسؤرلا قفاوي

 ءاسؤرلاو .لاحلا اذه هنيدل ىضري ال هللا نأو ،اثاريم نوكت ال ةمامإلا نأ
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 ةلودو ،ءاسؤرلاب ءاملعلا ىلتباف .هعوقو هللا دارأ رمأل كلذ ىلع نورصم

 نونيحتي اهؤادعأو .هملع كيلع رم يذلا طاشنلا كلذ يف نيملسملا

 .اهنونمتغيف رمت نأ صرفلا اهل نوبقرتيو ؤ6اهيلع ضاقتنالا

 اصع تقشناو ،جراخلا يف ةمامإلا بكر ريس فقو فلاختلا كلذبو

 ءاملعلا نم ،©قحملا لقألا ىلع ،مظعألا داوسلا بلغ انهو .نيملسملا

 .مهعبت نمو ءالضفلاو

 .طرش الو دقع الو .ناطلس نب فيس يبصلا ةمامإب عفادملا تبرضو

 ةجحو .مهيأر ىلع نوروهقم ،مهرمأ ىلع نوبولغم مهو ءاملعلا حار انهو
 هرود بعليل وهللا يدانم ىدانو .ةنتفلا تزفحتو .تفرع امك ءاملعلا ةمامإلا

 .ديدجلا

 نب فيسو ءءاملعلا مامإ ناطلس نب انهم ،نيتمامإ نيب سانلا قرتفاو
 © ناطلس نب برعلب مامإلا نبا برعي وهو ثلاثلا ءاج من .ءاسؤرلا مامإ ناطلس

 عبت هتيلو .هتوعدل اديؤم ناطلس نب فيس رمأب ًامئاق هتفصب ،نيربج بحاص

 .هيبأ ةطخ

 ىلع ناك ام لدبو ،اهساوح بلقف ،ناطيشلا اهمرتخا سوفنلا نكلو
 تحبصأ ،ةيعرش ةمامإلا تناك املف .ىوهلا جهنم ىلع وه امب ،عرشلا جهنم

 .ةيكلم ةسائر

 ،نامُحل مهم شرع كاذ ذإ يهو ‘طقسم ىلإ روكذملا برعي راسو
 ©نويبرعيلا ةمئألا اهملطصاو ،نويلاغتربلا اهرمعتسا ذنم ةماعزلا اهل تناكو

 َ .اهتكرح اوديأو ،اهدضع نم اودشف
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 ةنس لتق نأ ىلإ قاتسرلا ةعلق يف هراصح .مامإلا اذه ةلود للختيو

 .لاوحألا نم كلذ ىلإ امو ٢٣

 © كلام نب فيس نب ناطلس نب برعلب نب برعي مامإلا هدعب بصن مث
 وهو ث،ريغصلا مامإلا نع ةباينلا ىوعدب ءايغاب انهملا مامإلا ىلع جراخلا وهو
 .ناطلس نب فيس

 ةرياطلا ،نأشلا ةميظعلا ةلودلا هذهل طاطحنالا رود طشن انه نمو

 الإ ائيش عفري ال نأ هللا ىلع قح معن .ىرذلا ىلعأ دجملا نم ةغلابلا ،تيصلا

 لاحو ءاهنأش ام نامعل ةعباتلا جراخلا يف كلامملا ىلإ كرظن تفلاف .هعضو

 .اذه اهراد رقع ىف ةمامالا

 ىلع ًايغاب ناطلس نب فيس جورخ الوأ طاطحنالا ببس نإ :لوقأو
 ملو ،ًامرج فرتقي ملو ‘هتمامإ ىلع عمجملا ‘ناطلس نب برعلب مامإلا هيخأ

 ،برعلب دعب ًافيس اوبصن مث .حالصلا الإ هنم رهظي ملو فورعملا الإ لعفي
 ماق نم الإ هلثم هعم نيمئاقلا مكحو .هيخأ ىلع يغب نم هنم ناك ام ىلع

 يذلا رذبلا نإف . فيسل ظحلا نسحب دعب اميف لاوحألا تنسحت نإو .ةيقت

 .ام اموي تبني نأو لب ال & جورخلا يف هرذب

 ام ىلع ناطلس هدلو ءاجو .ناطلس نب فيسل لاوحألا تحلص دقو

 نسح الإ رمأ هنع ركذي ملو . ةديشرلا لامعألاو ئ ةديمحلا لاصخلا نم يغبني

 لعجي نأ مه يذلا دهتجملا داجلا حلصملا حلاصلا ناكف .رمألاب مايقلا

 نم هلل رمألاو .ًاصالخإو ةياعرو فطاوع نسحو ًانارمع برأم يتنجك نامُع
 .دعب نمو © لبق

 نم ىاهلاثمأو لاوحألا هذه نإف .طاطحنالل عضو رجح لوأ اذه يدنعف
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 ةريسلا ةيفاصلا ةيضرملا ةقداصلا ةيقنلا ةرهاطلا ةلودلا هذهل عضعضنتلا بابسأ

 .ةريرسلاو

 بات ،مامإلا ىلع هيغب يف لماك لوح اذه برعلب نب برعيل ىضم املو
 ةمالعلا ىلإ رمألا درو ‘هتسرطغ نع عجارتو ،هتلفغ نم هبتناو ،هلك كلذ نم

 ناك ام اذه .انهم مامإلا رمأب مئاقلا ©يلهذلا ناميلس نب يدع كاذ ذإ مدقملا

 هيفختو "رئامضلا هنكت ام هيلإو ،هتبوت يف هدصقمب ملعأ هللاو .برعي رمأ نم
 .رئارسلا

 ءاسؤرلا ناك يذلا اذهو ،رمألاب بعالتت ءاسؤرلا لزت مل همايأ يفو

 ةمامإب نيعرذتم .بهذم لك رمألاب بهذت ةسائرلا تلاز امو ،هنولواحي

 ثراولا وهو ،قحاألا وه هنأو ،اثاريم ةلودلا لعجب ريغصلا ناطلس نب فيس
 .ةمامإلل قحتسملا

 ، ريغصلا مامإلا لاخ وهو ،يبرعيلا رصان نب برعي كلذ دنع كرحتف

 اهبلق ىف ىشمو ،ةماه تارود نامع ىف رادو ،روكذملا هتخأ نبال ًابصعتم

 رخأت يف ةءانه ونب ناكو ،هعم اوموقيل ةءانه ينب فلاحو ،ةحلاص ريغ ةيشم

 ينب ىلع هنف دشرم نب رصان مامإلا رجحأ ىتح ءةيعاولا ةلودلا كلت مايأ

 ءيش ربكأ وهو حالسلا لمح مهيلع رجحأو ،مهعالقو مهنوصح ءانب ةءانه

 مث .مهل هحيبي نأ هدعب ةمئألا نم دحأ رسجي ملو دهعلا ىضمو .مهيلع

 دييأتل هورصاني نأ ىلع ٠ هلصأ نم عنملا كلذ لحي نأ رصان نب برعي مهدعو

 رسب .هتخا نبا

 © هيلع اوقبطأو ©،هدنج هب طاحأو . قاتسرلا نصح ىلع برحلا عقوأو

 قرتحاف ،ةمجاهم هلوخد ىنستيف 0 قرتحيل نصحلا باب ىلع نارينلا تيقلأو
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 تقو مادقإلا لهأو ،لاجرلا لساوب نم نوسمخو ةئام نصحلا باب ىلع

 تنكمت اهوأرو بابلا ىلع رانلا اومرضأ امل مهنأل ،قيرحلا كلذب ،لازنلا

 بتك اضيأ تقرتحاو .مهبورح يف نيينامعلا ةداع ىلع هيلع اوخراصت .هيف

 .ناردجلا يف نوزخم لام قيرحلا كلذب رهظو .ةمهم

 وهو .اهيلاو اهنم جرخأو شاهلتحاو طقسم ىلإ كلذ دعب بهذ مث
 كانه ثداوح يف ،يكزا نم ىحرلا ةداح لهأ نم ،يمايرلا ناميلس نب ريمح

 يروبنعلا دمحم نب يلع ةهج نم ءاهُيود عامسألا ىلع نطي لزي مل ،ةمهم
 خيشلاو ،يلهذلا ناميلس نب يدع ةمالعلا خيشلا لتق ةهج نمو .يئانهلا

 يف امهوجو ىلع امهلتق دعب ابحسو ©قاتسرلاب نيبولصم ؤ‘فلخ نب ناميلس
 .ربكألا جحلا موي ،قاتسرلا يحاوض

 ةثجب رادي ثيح ،نيملسملا نيب عينشل هنإ ... ؟نامُخب عقو اذه لثم لهو

 جورخ مث .فلخ نب ناميلس هبحاصو ،‘بلكلا ةفيج بحست امك يضاقلا

 نيح ‘“همد نقح يف هيلع نيرياغلل ةحلاصم ،ىوزن ةعلق نم برعلب مامإلا
 ةمامإلاو نيربج ىلإ بهذ مث .سفنلا ةمالسل ابلط ،عافدلا نع زجعلا رعشتسا

 ثداوحلا هذه يف مظعألا دئاقلا وه يروبنعلا ناكو .ناطلس نب فيسل

 .ىنعملا مهو ،امسا مامإلا نوكي نأ ءاسؤرلا ةبغر كلتو .ءادوسلا

 ددهي ماق مث .ةليوط ريغ ةدم روكذملا رصان نب برعيل رمألا ماقتساو
 ديدنصلا كلذ رفاغ ينب سيئر ناكو .رابجلا ةدش رفاغ ينب ىلع دشو ©للئابقلا

 رثأ ىلع ©يروبنعلا كرابم نب فلخبو ،نامُع لهأ هب هللا ىلتبا يذلا ©ميظعلا

 نامع يف ناميعزلا ناذه قتف ىتح ،اضوضع ًاكلم ةمامإلا مهلعجو مهرييغت
 ةيناسفنلا تاوهشلاو .اوعنص امع لكلا لئاس هللاو .ةمايقلا موي ىلإ مئتلي ال ًاقتف
 .هللاب ذايعلاو .كلاهملا ىلإ وعدت
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 هل بصعت يذلا رمألا لابو قوذي نأ هل نآ دق رصان نب برعي نإف

 نب دمحم دده امل هنإف ،هاوهل اعبات ،حلاصلا فلسلا ةريسل اضفار ،لطابلاب

 لئابق ىلإ جرخ ،مزعلا ديحو ،ةمهلا ديعب سفنلا ميظع لجرلا ناكو رصان

 كردأ ىتح ،هرمأ يف لخد نمو ،رصان نب برعي ىلع نئاغضلا لهأو ،ودبلا
 .دانجألا دنجو .دارملا

 قاوبأ تقلطأو ،نيملسملا نيب ةنتفلا نارين تبش دهعلا اذه يفو

 ©&بطخلا لحفتساو .ةيبصعلا لهأو ءامعزلا يدانم ىدانو ]‘بصعتلا

 اولغاشتو ©نامُع لهأ نيب فوحزلا ترتاوتو نامع يف ايارسلا تضواختو

 لآ ةمئأ ناطلس تحت ةلخادلا برعلا دالبو ؤ،سرافو دنهلاو ايقيرفإ نع

 ،مخضلا كلملا كلذ اوسسأ نيذلا ،ءامظعلا ةسمخلا ةمئألا كئلوأ ،برعي

 ةماعزلا نكر عدصناو كاهفارطأ نم صقتنت تبهو ،فارطألا يمارتملا

 نم مهيديأ يف امب ىرخألا كلامملا يف ةالولا كئلوأ لقتساو .ةينامعلا

 اهنأ ىوعدب .هيلع نوحفاكي اولظو ،ذجاونلاب هيلع اوضعو ،كلامملا
 ©نامُع يف اهتمئأو ةلودلا ةبيه ىلع نودنتسيو ،اهل نوحتافلا مهنآو مهكلم

 .اهب اوهجوت يتلا ةوقلا نودلقتيو

 نوينامعلا لغاشتو .كلامملا كلت ءارمأ نيبو مهنيب كراعملا تلظو

 ،اهريغو ليامسو قاتسرلاو ىلهبو ىوزن ىلع نوفحازتي اوحرب امو .مهنامُعب
 ال بورح يف كالاتتقاو اعادتباو اشراهتو ،اعادخو اقاقشو ،اعازنو ادارط

 .حربت الو لازت

 كرابم نب فلخو ،يرفاغلا رصان نب دمحم مهنايعأ نم اهضاخ
 3 دايز نب ناميلس نب دمحمو ،يبرعيلا رصان نب برعيو يئانهلا يروبنعلا
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 ةمحر نب رطم نب ةمحرو ك،يبرعيلا دشرم نب دعاجو رصان نب كلامو
 تامو .قاتسرلاب يروبنعلا دمحم نب يلع ،نتفلا هذه يف لتق ىتح .يلوهلا

 .ىوزنب رصان نب برعي

 اوتام سانأ نع الو اضعب مهضعب نم نامع لهأ باصأ امع لأست الو

 يف ناويحلا عيب عيبف لمح نمع الو . ًاعوجو ًاشطع لابجلاو حويسلا يف

 ءاسنلاو لاجرلا نم ،هاخأ الو هتخأ الو .،هابأ الو همأ فرعي ال قاوسألا

 تنكمتو .ءايمعلا ةيبصعلا كلذب تخسر ىتح .نادلبلا رئاس يف ،نادلولاو

 لهأ نيب بطخلا مظعو .ءارمح ًاران بولقلا دقحلا ألمو ،ءايهدلا ةوادعلا

 نيتمأو ،نيتمصاختم نيتقرفو .نيتيداعتم نيتئف اوراص ىتح .نامع

 ،هتميرك تلمح رخآو .هوخأ كاذو ،هوبأ لوتقم اذهو ال فيكو ،نيتفلاختم

 .اذكهو ،هلايع كلهأ ثلاثو ،هلام بهني يناثو

 يف ةوادعلا تخسرو ،بولقلا قامعأ يف ضعبلا لغلغت كلذبف

 ةوادعلا رجش سرفغناف دهعلا كلذ ذنم كلذ ىلع لاحلا رمتساو سوفنلا

 .ًاضغبو ًاقنح هب دادزت بولق هتعرف ،رمثأو قروأو

 .ىراصنلاو دوهيلا فالتخاك الو فالتخا .هللا ءاشام ىلإ كلذ رمتساو

 نأل ،جراخلاب اهلهأو نامع لاصتال ،نامُع نع جراخلا ىلإ عاش ىتح

 لوح ام نأل كلذ .اهيلإ راشملا نتفلا اهتمع ،نامّعل ةرواجملا كلامملا

 ةاضقو كنوينامُع ةالو اهيف نادلبلا رئاس نم نامع عبتي امو لب ؤنامُع

 لصتي مهنم لكو نامع نم شويجو ركاسعو نوفظوم دونجو ،نوينامُع
 ،سيطولا يمحي ناطيشلاو ،نيرخآ ىلإ ليم لكلو ،نامُع لهأ ضعبب هبسنب
 رابخأ مهيتأت نوؤانلاو ؤهيلإ نوعدي لطابلا لهأو ؤهيلع نوسدي قحلا ءادعأو
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 فخ نمو سهيلإ ليمي يذلا قيرفلل بوصي نأ دب الو ،ءاعنشلا ايازرلا هذه
 .هنم أربتيو رخآلا قيرفلا للضيو .،هعم

 نم تلكأ ."ةيماح نارين تدقتاو ،ةميظع تاوادع كلذب تشف اذكهو

 دجملا ىلع تضقو ،ديدحلاو رخصلا تباذأو ،كنشخلاو نيللا نامع لمهأ

 ىلع رحدناو ىايندلاو نيدلا تقزمف ©،يداعتلاو رحانتلا ىلإ تعدو “فرشلاو

 ©تاوادعلاو ءاوهألا نم ناكرب فارطألا يمارتملا كلملا كلذ نامُع كلم
 نب فلخ اهالصأو ،رصان نب دمحم اهلعشأ ،نتفلا ريعس نم جاومأ تضافو

 ايندلا نأ نوبسحي نيذلا ،نويبرعيلا ءامعزلا كئلوأ اهدقوأ امدعب ،كرابم

 .نوؤاشي ام نولعفي مهنأو .مهيديأب اهكلم نأو ،مهل

 اصعلا تقشنا اذإو .ًاراصنأو ًاعابتأ مهنم دحاو لكل نأ ريبخ تنأو
 ءادلا لصأت ثءامدلا تكفسو ث،نيملسملا نيب شراهتلا ماقو .ةنتفلاب

 لك ناقرفلا لظيو ،مظعيو رجفني لزي ملو .هجالع ءابطألا ىلع ىصعتساو
 ملاظلا هاوسو ،مولظملا نأ نوريو هاوس نوللضيو شهوعباتو هراصنأ هرربي

 .كلذك رخآلاو ،هفرشل مضاهلا ،هقوقحل

 دهع نم ،ةهيدب لوقعم رمأ كلذو .اهئاوهأ فالتخا دنع ممألا اذكهو
 اذإو مهريغو ناورهنلا لهأو ،يلعو نامثع يف ةباحصلا نتفب كبسحو .ديعب
 .هللا ىلإ هلك رمألاو .لجو زع هتمكح اهتضتقا ًابابسأ هل أيه ارمأ هللا دارأ

 كلذ ىلعو .كيلع رم امك ©‘ثلاثلا قارتفالا نامع لهأ قرتفا كلذبو
 ءاش امك ،مهنيب مهسأب نوكيو ،نيلجرلل ةبصع نامع لهأ عومج فحازت
 ةحضاو ةرهاظ ةزراب رودصلا يف ةنماكلا نئاغضلا ىلجتتلو © ديري امل لاعفلا

 ةميزه لوأ هذهو ،هعم نمو يئانهلا مزهناو ،اكرب يف اوعقاوتو .نيعألا ألم

 .امهنيب تعقو
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 © كرابم نب فلخل ةيمح ةديدع لئابق رصان نب دمحم ىلع تبلأت مث

 جلف ةعيرش ىلع اوعمجتو رصان نب دمحمل مهتأوانمو مهفالخ اورهظأو
 ،ةرمتسم تاشوانملا لزت ملو ،لقني فارطأب ،احطبلا نم ثديحملا

 ءاضوض تمظعو ،تاوزغلاو تاراغلا تلاوتو ةرركتم نتفلاو ثداوحلاو

 لهأ ىشمو .ابيرق اهيلإ راشملا لقني ةعقو اهنم ،اهيف تاعوقولا ترثكو .ةنتفلا
 هب اورمدو ،مهنيد هب اوقزم ‘لالضو ءوس يشم نيلجرلا نيذه عم نامع
 .مهايند ملاعم

 نب دمحم اوعياب نأ ،اراهنو ًاليل ةرركتملا بورحلا دعب رمألا لآ اريخأو

 يف اهزرحأ يتلا هتاراصتنا ةرمثو قاقشلاو فالخلا ةرمث كلذو ،ًامامإ رصان

 هل نولئاق ًاريخ قلي نم سانلاو .كرابم نب فلخو هنيب تراد يتلا ‘بورحلا

 .لبهلا ئطخملا مألو ،يهتشي ام

 نيذه تايار تحت ثةكرعم نيعبرأ نم رثكأ نامع لهأ كراعت دقف

 مهتاياعد يف اوناكف .تاوادعلا تلصأتو .ةنتفلا ترمتساو .نيلجرلا

 فلخ عبت نم ناكف ،يرفاغ مأ يئانه مهلاؤسو ؤًاضعب مهضعبل مهخارصتساو

 ضغب الو ؤضفغبلا مامت هعابتأو رصان نب دمحم دنع اضوغبم ،كرابم ني
 نع الإ نولءاستي ال نامع لهأ ناك ىتح سكعلا اذكو ،ىراصنلاو دوهيلا

 رخآ ىلإ ًادساف ًايشمت ‘باقعألا يف داقحألا هذه تشمتو .يرفاغو يئانه
 .رهدلا

 تاروثلاو بورحلا كلت يف رصنلا لعج نأ ،لجو زع هللا ردق نم ناكو

 هوعيابف .مهيف هناطلس مظعيو ،رمألا متي ىتح ،رصان نب دمحمل تاراغلاو

 ١١٣٠. ةنس مرحملا نم تلخ لايل عبسل ةمامإلاب
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 لجرلا ةلاسب نم ابجع ىري اذه رصان نب دمحم خيرات ءىرقتسي نمو
 ةعاس يف ،راحصب نيلجرلا ىلع هللا ىضقف .هتماهشو هسفن ةوقو ،هتمارصو
 ًابراح ،نينس رشع ردق ةمامإلا يف ثبل رصان نب دمحم ناكو .ةدحاو

 .نامع بلق يف ابولطم ًابلاطو ،ًابورحم

 بجعلاو ،هتميزعو كرابملا نب فلخ بلق ةوق نم ناسنإلا بجعت اذإو

 وأ نيترم اومزهنا اذإ سانلا ىلع بلاغلا نإف ،هتعاط لهأو هناوعأ نم ًاضيأ

 ثعاب مهيف رثؤيو ،مهولا مهيلع مجهيو ،سأيلا مهيلع بلغي .ثالث
 الإ كلذ امو .كلذ فالخب ءالؤه نكلو “صوكنلاب دضعلا تفيف ،مازهنالا

 .الوعفم ناك ارمأ هللا يضقيل ،‘3بصعتلا ةوقو ،ةوادعلا ثعاب ةوقل

 نم رهظي يذلاو .ةمامإلا مساب ةلودلا ىلع رصان نب دمحم لخد دقو

 مساو .اهيلع ًاكلاهتم ،ةرامإلا بحب رومغم ناك هنأ ،كرابم نب فلخ لاح

 ىلوت املك هنإف ،هزرحأ يذلا رصنلا عم يوق ثعاب رصان نب , دمحمل ةياصولا

 وأ برحب هجارخإ ناكأ ءاوس ،هنم هجرخأف دمحم هءاج ،ًادلب كرابم نب فلخ

 .رخآ ناكم نم جرخي نأ ينثني ال هنكلو ملس

 ماق يذلا ،ناطلس نب فيسل قيفشلا دلاولا رصان نب دمحم ناكف
 ، ئراوطلل تادعملاو رئاخذلاو تاوقلا تينفف .اهلجأ نم براحو ٠هتمامإب

 ،ناطلسلا ىشالتو ،لدعلا توص تفخو ،نيملسملا ةكوش تنهوو
 بحست نامع تداع ىتح .ةيرفاغلاو ةيئاهنلا نئاغضلا بولقلا يف تسرغناو

 يشمتو كًامويف اموي رخأتتو ؤ‘©فعضلاو رقفلا ءادر رجتو ؤنهولا ليذ
 تناك يذلا ،نامُع مامإ نم جراخلا يف كلامملل ىنأو .كلذك ىرهقهقلا

 .هفاختو هاشخت
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 ريغصلا ناطلس نب فيس ةمامإ

 ءاسؤرلا مامإ

 وهو ،ناطلس نب فيسل همعزب هبورح يف رصان نب دمحم ناك املو
 6 هتمامإ مساب ءاوعش اهنش اهلجأ نمو .ةعيشلا دنع رظتنملاك ريغصلا مامإلا

 ملو ،اهططخ ملعتيو ةينامعلا برحلا سورد ىقلتيل هتيار تحت لزي ملو

 كهحانج تحت هل ًاماض © هتامجاهمو هعئاقو عيمجو ء هدهاشم ىف هعم حربي

 ىشمت ةماعلاو ءهل عبت سانلا ماغط نإف ،هلبق نم لخاد هيلع لخدي ال ىتح

 .رانيدلاو مهردلا ءوض تحت عماطملا لهأو ةهبشلا تحت

 نابعش نم لوألا دقعلا يف © ةعمجلا موي ناطلس نب فيسل ةعيبلا تناكو

 ام هنم رهظي مل لاحلا اذه ىلإ ناطلس نب فيس نأ لاحل ارهاظو ١١٤٥. ةنس

 .ةروتسم تقولا اذه ىلإ هلاوحا نإف 5ادبأ هب باعي

 هلزعف ٠ هلزع تبجوأ لاوحأ اهتللخت 6 نينس سمخ ةمامالا يف يقبو

 .ناطلس نب ريمح نب برعلب اوعيابو . نوملسملا

 ريمح ني برعلب مامإلا ةماما
 فيس نب ناطلس نبا

 ١١٤٥ ةنس كلام نب فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا عيوب

 ىلع ىلوتساف ٠ لوزعملا ناطلس نب فيس مع نبا مامإلا اذه ناكو .ىوزن يف

 .نامع نم بناج ىلعو ٦ ىوزن

 .اهبلاطل اهظفحب خيراتلا لفكت .ةينامع بورح ًاضيأ همايأ تللختو
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 ءاجو سراف ىلإ راس يأ ،مجعلاب لوزعملا ناطلس نب فيس دجنتسا ىتح
 برآم اهيف مهلو ‘عماطم نامع يف مهل تناكو ،ةيسرافلا ةلودلا نم ةدجنب

 مهظقيأ ىتح ،3مهدنع الجسم لازي ال ارأث اهيف نوموري امك ،“ىرخأ اياونو

 .ناطلس نب فيسل ًاراصنأ اوؤاجف ،ناطيشلا مهخرصتساو ؤ©رهدلا يدانم

 يقبو ،©لزعلا نم مربتي ملو ‘،هيلع ناك ام ىلع تبثو ©لعفي مل ًافيس تيلو
 نم دب ال نكلو ثءالبنلا هدادجأو ،ءالضفلا هئابآل ًاعبت ،هئابآ ةريس ىلع
 .ردقلاو ءاضقلا

 عرسأب اهرداصمو اهدراوم صقانتت يتلا لاوحألا هذه يف كلقعب رظناو

 درت مويلا يه اهو ،اهلوح امو سراف ىلع رطيست سمألاب نامع تناك ‘تقو
 اهتوادع سرافو نامع تناك .ناطلس نب فيس ةطساوب ،نامُع ىلع ةركلا

 قفأ ملظأ انه ،اهرش عقوتتو اهاشخت تلاز امو رطخألا اهرشو ىربكلا
 عقوو ©نامُع بلق يف نامع سأب لعتشا نيح ،جراخلا يف ةينامعلا كلامملا
 كلامملا ناكرأ تلزلزت ‘نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ،باوبألا ىلع بارطضالا
 نيذلا مجعلا لزنو ،نامُع يف اهساسأ رجح زتها نيح جراخلا يف ةينامعلا
 مهركسعم اوبرضو ،©نامُع لامش نم ناكف روخ ناطلس نب فيس مهب ءاج
 نم ةبيه ميغ مهيلعو ،نيزكرمتم اهب اوقبو 0١١٤٩ ةنس يف كلذو كاهب
 © لاحلا ءوده اوأر اذإ ىتح .ةينامعلا ةيبرعيلا حايرلا قفآلا يف هترشن 3 نامع

 مهب ترقتسا امدعب ١١٥٠© ةنس نم مرحملا يفف ،لخادلا ةشهد تنكسو
 فيس راصنأ نم ،نامُع لهأ نم مهاتل نم مهابلو ،مادقألا تدطوتو ،لاحلا
 ىلع وأ قحلا ىلع ناك ،راصنأو عابتأ هلو الإ ناطلس نم امو ،ناطلس نب
 كاذ ذإو ©قحلا ىلإ ليمي نمم رثكأ ،سانلا نم ىوهلا ىلإ ليمي نمو ،لطابلا

٢٦٥ 



 ] نامع خيران نع ناونعلا

 لوزعملا مامإلاو ،نامُع لهأ نم هعم نمو ،ناطلس نب برعلب مامإلا فحز

 .ريمح نب برعلب مامإلاو نامع لهأ مزهناو 8كهمجعو ناطلس نب فيس

 لهأ نكلو ،©مجعلا مهعمو نامع لهأ نولتاقي نامع لهأ نأ ةقيقحلاو

 . خيراتلا اهركذي بابسأ نم مازهنالل دب الو .مهموق ىلع ارجأ مه نامع

 عبتو هلصأ نم ينامعلا ساسألا ضقني © همجعب لوزعملا مامإلا ىشمو

 .طقسم لصو نأ ىلإ نامع يف لغلغتف ًارسأو التق مهرثأ يف نيمزهنملا

 ٠ هض ري مل نمم ىفشتيل نامع اهب لخدو ٠ ىرخأ ًادونج مجعلا نم دازتساو

 .هدعب بوصنملا مامإلا لجأ نم براحو © هفلاخ نممو

 نم اهلهأ هقاذأ امو . نامعب همجعو وه لعف امع لأست ال نكمت املو

 .ناطلس نب فيس بلغتو شهتمامإ نم برعلب علخنا نأ ىلإ .ناوهلاو لابولا

 مازهنا نإف .ةمارص يف مدقتلا رصتنملا ةداعو ،رخأتلا مزهنملا نأشو

 وه ،زجعلا هنم رعشتسا ،ًاميظع ًارخأت هعابتأ يف رثأ ةدحاو ةرم مامإلا

 .هموهو

 ىتح 7ايازرلاب ًانوحشم ادهع نامع ىلع أابلغتم ناطلس نب فيس رمتساو
 نم ،ناطلس نب فيس ءايإ مهقاذأ امو ،ناوهلا ةرارم دعب نامع لهأ عمجأ

 ناطلس نب فيس دانجأ مجعلا نم مهلان امو ى ناودعلاو روجلا ةيدرأ مهسابلإ

 .نامع نم ءالجلا ىلع

 هدونج رشو هرشل ًاعفد ،هيلإ هلعجو ،رمألا ىلع هبلغت فكي ملو

 موق نم ،مهيلع قوسملا ءالبلاو إمهب قدحملا رشلا ةمحر نم سانلل ءاقبإو
 اوسيل ،ءاهفس مائلو ،ءاغوغ ماغط .ةءورم الو ادهع يعارت الو ،نيد اهدري ال

 .مهبجاو ىلإ نودتهي برعب
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 هلذخ برعلب نأب اوأرو . نامع لهأ ىلع ةنحملا تمظع كلذبو

 هوبرج ًاضيأ ناطلس نب فيسو .هتماعز ءانب لحناو هتوق تبهذو ،سانلا
 دقف ©كلذ لاحلاو هيلإ اوداع اذإف . هولزع كلذبو ٠ مهءوسي ام هنم اوأرو

 .دح دنع فقي ال ام بونذلا رئابك نم اوفرتقا

 . مهلمش عمجيو ٠ مهثعش ملي . م امإ نم مهل دب ال نأ نوملعي مهو

 نيلجرلا تافص نم ديعب لحم يف اونوكي نأو ،مهايندو مهنيد رمأب موقيو
 .ريمح نب برعلبو . ناطلس نب فيس قاقشلا رين تحت امه نيذللا

 دشرم نب ناطلس ىلإ مهداهتجا بسح مهنم قيرف رظن عقو انهو
 ©تبنملا ةميركلا ،قاسلا ةميظعلا ،لظلا ةفراولا ةرجشلا هذه نم ،يبرعيلا

 .برعي لآ ةمئأ رخآ اذهو برعي لآ ةرجش ،ناكملا ةزيزعلا

 دتشاو ،هتداعك نامع ىف ىبرعلا لدابتلا ماق . رمألاب لجرلا اذه ماق املو

 لهأ نم رخآ قيرف ءاجو .برعي لآ نم ةماعزلاو ةسائرلا بلط عم بطخلا

 .نامع بلق ىلع ضبقف ىرخأ ةرم ريمح نب برعلبل ةمامإلا نيعجار ©نامُع

 ابعالت ،دالبلا نم اهعبت امو قاتسرلا وحن نم ابناج دشرم نب ناطلس ذخأو

 ريغ نم يركفلا نونجلا نم عون يدنع ةقيقحلا يف وهو .هنم سانلا بجعي

 تروص نطو . ايندلا مهؤامسأ تألم نيذلا ٠ ةبراعيلا مايأ رخآ ىه هذه

 .يبرعلا قفألا هب جضو ©،نوكلا عماسم ألمو ،ملاعلا ناذآ يف مهفرش

 ملاعلا يف ةلودلا كلت اهتضهن يتلا ةضهنلا كلت ىلع فسالل اي

 ةديعب ©دهعلا ةريصق ةباحصلا مايأك تناكف ،اهدهع لطي مل ،يقرشملا

 نرق يف تضم .نأشلا ةميظع ،كراعملا ةريهش ©يزاغملا ةريثك ،©حوتفلا
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 © رهدلا ةبوجعأ ئراقلل اهدرون .حلاصلا ءاجرلا سأر ىلع يهو ؤ‘فصنو

 . ءاشي ثيح هلعجي هلل رمألاو . لقاعلا ةربعو & ركذلا ةثودحأو

 © مهيديأ نم رمآلا لاوزب هللا نذأ دحلا اذه ىلإ ةبراعيلا رمأ راص املو

 . ءاشي نم هكلم يتؤي هللاو ‘ رصعلا كولم } ديعس وب لآ نم يحلا اذه ىلإ

 لآ نم كلملا تلقن ىتلا ىه . لاوحألا هذه نأ كلاب نع بزعي الو

 اياضقو ،ةلاعف بابسأ اهنإ .نييديعسوبلا كولملا ىلإ ©نيمايملا رغلا برعي
 .روفن سوفنلاو ٠ ًادقح راكفأل او ٠ ًانغض بولقلا تألم ٠ ةمهم

 ©ةدشو ةمارصو سامح ىف ٠ ةيناملا نيدايملا يف مجعلا بعالتو

 وأ لالحب يلابت ال ،لاومأآلا بهتنتو ،مانغألا حاورأ الو .حاورألا ىلع يضقت

 ءاد اذهو ،ال ملو .يفشتلا ضرغ تحت ،نامُع بلق يف ءامدلا تلاسأ .مارح
 .يلهاجلا دهعلا نم ،نامُغو اهنيب نيفد

 يف نبتلا ورذ اهنورذيو ‘©تفصعلا قد نامع نوقدي اوذخأ اونكمت املو

 اومدهو 1 اورمدو {}© ةوحض لك يف نامع لهأ اوحبذ ىتح . حيرلا

 6 مهعفنت الو نامع تحبصأ نأ ىلإ . نامع يف عاضوالا اوريغو ٦ ينابملا

 .لبقملا يف مهلامآل اردصم نوكت نأ نع الضف

 ةسداسلا ةلودلا

 رصعلا كولم ديعسوب لآ ةلود

 تثرو يتلا ،ةيلاحلا ةلودلا يه ،نامُع يف ديعس وب لآ ةلود نأ ملعا

 ‘ ماغرضلا اهمامإو . مادقملا اهمامه مزعب . اهلحم تلحو .ةيبرعيلا ةلودلا

 .ديعس يبأ نب فلخ نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس نب دمحأ . ديجملا اهلصيفو

٢٦٨ 

 



 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 نم ردحنمو ،‘فرشلا تاتويب نم لسلستم هنأ امك ديعس نب دمحأ ناك

 هللا هلعج يذلا ،نامُع ىف يدزألا ءاملا رصنع نم وه ذإ دجملا تالالس

 دعب يقابلا اهثارت ىقلتيو ،ةيبرعيلا ةلودلا فلخي يذلا ،حلاصلا فلخلا
 .روكذملا مامهلا اذه وه ةلودلا هذه لوأو .اهيلإ انرشأ يتلا ةينامعلا بورحلا

 ، ةيبرعيلا ةلودلا رايهنا هلقع ينيعب ىري ؤانطف القاع الجر ديعس نب دمحأ ناك

 .فراولا اهلظ صلقتو

 نم ةقيقح ىلع فقأ مل ينكلو ،راحص ىلع ايلاو رمألا ءدب يف ناكو
 مايأ ناطلس نب فيس وه هالو يذلا نأ رهاظلاو .برعي لآ ةمئأ نم هالو

 لالحناو مهرمأ يشالتو .ةبراعيلا لبح بارطضا ىأر امل هنكلو .هتمامإ

 نأب ةقطنملا كلت ةداعو .،هتيالو عقوم مكحب راحص يلاو ناكو ،مهتلود

 دودح هب طيحت ام ىلع مكحي ذإ ،لقتسم مكاح ةلزنمب اميعز دعي اهيلاو
 دعت ةنطابلاو ةنطابلا ثلث دعي اذهو .ةيلامشلا دالبلا ىصقأ ىلإ ًابيرغت محص

 رومأ بارطضا مايأ ديعس نب دمحأ ناك كلذلف ،نامُع ثلث نم أبيرق
 فحز كلذلو ديدح نم ديب ةنطابلا نم مسقلا اذه ىلع ضبق .ةبراعيلا

 .ًائيش نغت مل نكلو “عفادملاب هوبرضو راحص نصح ىلع مجعلا
 يف ماس طاشن هلو ‘كلملا بلط يف ةيلع ةمه اذ ديعس نب دمحأ ناكو

 كلذ نم دالبلا ريرحت يف هتميزعب ثعبنتو همسا ىلع موقت ،ةديدج ةلود ءانب

 .داسفلا

 نامُع ءانبأ نم وهو ،نامُّعب مجعلا لاعفأ ىلع ًاقنح يلغي هبلق ناكو
 طويخ ىلع يرجي رحلا يبرعلا مدلاو ،نامُع يف موصيقلاو حيشلا هلظأ نممو
 مئارج ىلع ةسمحتملا ةدارإلاو ؤهسفن يف ةلغلغتم ةيبرعلا ةءابإلاو 5هبلق

 .ناطلس نب فيس مهريمأو ،مجعلا
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 نيح ءءارمح ةرمج دقوتيو ريعس نامعب لح ام ىلع ىظلتي ناكو

 ىراسأ هاوهت امل مهدوقتو ،ايابس سراف مجع مهقوست نامع ءانبأ ىري
 لهأ لان امو .اهئاغوغو سراف ماجعأ يدايأ مهمئارك ىلع مكحتتو ءاياعرو

 لآ نم ةداسلا ىلإ نامع رمأو لعفي اذام هنكلو .ناوهلاو لذلا نم نامع

 مهل نيدتو ،اهؤاسؤر مهل عضخت ،نامُع يف نوعاطملا مهو ،برعي

 .هيف اوأشن يذلا فرشلاو ،هيلع اوناك يذلا لاحلاب المع ،اهؤامعز

 وأ اهئامعز نم ميعز نع الضف ةنطلسلا لهأ مداخل ةمألا نيدت ًاعبطو

 اهل رمتساو ،دهعلا اهيلع لاط اذإ لودلا نأش كلذو .اهئاربك نم ريبك

 عابتالاو ،اهفرشل عوضخلاو ء،اهل دايقنالا نم ةمألا فنأت مل ،عوضخلا

 .مهاوس نود . اهئارمأل دايقنالاو ،اهناطلسل

 برعي لآ ةلود لالحنا هلقع ينيعب ىري ديعس نب دمحأ ناك نكلو

 مسجتملا ،اهضغب نم نيينامعلا بولق يف لغلغت ام ىأرو .اهحورص رايهناو

 روكذملا فيسو ،“ناطلس نب فيس مساب ،يرفاغلا رصان نب دمحم برح نم

 امو .ريصقلاب كرابم نب فلخ بورحو .هيلإ نورظني برعي لآ خياشمو ،هعم
 .نامّعب برعي لآ هيف بعالت امو .كلذ ءارج نم نامع لهأ قاذ

 تجرحأو ،رودصلا ترغوأ يتلا - مجعلا لاعفأ ةلب نيطلا دازو
 ةصرف هذه :نولوقي مجعلاو .ناطلس نب فيس مساب ،نامُع يف - سوفنلا

 ذإ .ناطلس نب فيس مساب مهلامعأ تناكو .نامع لهأ نم اهب مقتنن نأ بجي

 6مهل دئاقلا هنإف هيلع نامع لهأ هدعي هنولعفي امو ،روكذملل ًاراصنأ اوؤاج

 .مهتماعزب ةينامعلا ةلودلا ىلع لخادلاو ،مهب رصنتسملاو

 ناك ول نامع لهأ دوو .برعي لآل ةبحم وأ ةفأر يأ بولقلا يف قبي ملف
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 نصحب اوطاحأ مجعلا نأ كلذ ىلإ فضأو .لاوحألا كلت نم ذقنم مهل

 نغي مل هنكل ،اديدش اراصح هورصحو . عفادملاب هوبرضو .انمدق امك راحص

 .ائيش

 يف ظيغلا لزي ملو ديعس نب دمحأ مامهلا بلق يف دقحلا خسر كلذبو
 نأ ةصرف هل تنست ول نأ ىنمتيو ،لجارملا يلغك يلغيو .،ًاداقتا دقتي هبلق

 .هموق بولقو ‘هبلق ةلغ نم دربت ةصغب مجعلا اهيف يمري

 ام ىأر ،‘كنحملا لقاعلا لجرلا كلذ ديعس نب دمحأ نإ ثيح نمو

 .برعي لآ ةلود لاوزب ملعو .اهلهأ رومأ تابلقتو ،نامُع لاوحأ نم ىأر

 ‘ اهتامدقم نم جئاتنلا جتنتسيو ] اهعوقو لبق رومالا ىري نم لقاعلاو

 .اهلهأب مايألا هثدحت ام اهنم ملعيف ،ةفوشكم ةحضاو هتيعملأ يف ىلجتتف

 .ًاينامُع اناطلس لثمي كاذ ذإ - ةيئانلا ةيحانلا كلت - راحصب هفوقو ناكو
 عبتت اهلك ةيليمشلا نأل .ناطلس ةباثمب راحص يف ناك :انلق دقو .ايبرع ًاريمأو

 © كاذ ذإ ةيبرغلا دودحلا ىلإ ،“قرشلا يف محص لامعأ دودح نم لب .راحص

 نب دمحأ ةرخص نم مجعلا عزعزت مل كلذلو .يراحصلا فرشلا عبتت اهلك

 ،هيلإ بولقلا تفتلاو ،هتلزنم تمظعو ،نأش ةنطابلا يف هل ماق كلذبو

 نامع تألم يتلا تامزألا كلت يف اصوصخو ءهيلع اهتماهم يف تلوعو
 .اجيجعو ًاجيجض

 ديعس نب دمحأ سدقت .اهنع هانلق امم اهتفرع يتلا ةنطابلا تناكف
 هتلود ينبي نأ ديعس نب دمحأ عاطتسا كلذبو .رابكالا نويعب هيلإ رظنتو

 هل أيه ًارمأ هللا دارأ اذإ كيلع ىفخي الو .ةديشر ةماعز اهييحيو ،ةديدجلا
 .هيلع ناعأو . ًابابسأ
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 هفطاَوَع ريثيو ؤ ديعس نب دمحأ بلق يف يودي راحص راصح لظو

 عزعزت امك ديعس نب دمحأ عزعزتي مل نكلو .هثيدح هبلقب رطخ املك .ةرحلا
 ىنبف ،نامُع ءامعز ةيقبك ‘ناطلس نب فيسو مجعلا ةبغرل قاسنا الو ،هريغ
 .ءانبلا ىوقأ ديعس نب دمحأ ةلود نم كلذ

 يف ،ديشرلا ناطلسلاو ديدجلا مامإلا ديعس نب دمحأ لعف اذامو

 ءاضقلا ودعلا ىلع اهب ىضقو ذ لمشلا اهب تتشو ] عمجلا اهب قزمو ‘ ديدعلا

 ةلودلا رعاش ريشي هانلق ام ىلإو .ائيش هتوق نم قبي مل يذلا ،مربملا

 : لوقي ثيح ٠ ةيديعسوبلا

 راحص نصح شويجلاب تقوط

 ديعس نب دمحأ مهشلا فقو

 ًاراتقو الإ بورحلا هدزت مل

 ىلبأو تابثلاب بطخلا لباق

 قح ريدقت نامُع هتردق

 ء انعرلا عفا دملا ران تحت

 ءابالاب آامعفم ثيللا ةفقو

 يئارلا نويع يف دوطلاك وهف

 ءالب يأ ءادعألا لانق يف

 ءانمألل ري ٨ ةتلا كاذ كو

 .هديدجلا دقعلا» انخيرات ىف لاوحألا هذه ىلإ انرشأ دقلو

 نب دمحأ ىقلتو ١١٥٦١. ةنس ديعس نب دمحأ ىلإ ةلودلا لاقتنا ناكو

 مزعو 6 تباث شأجو ‘ بيحر ردصب برعي لآ ةداسلا نم نامع ةلود ديعس

 .ءامظعلا مئازع اهل رخت ةمهو . رهاظ مزحو . رهاب



 ] نامُع خيران نع ناونعلا (

 مش هتبيهل رختو لاجرلا ةرقابع رهبي ام لاوحألا نم فورظلا هذه يفو

 نب فيس دونجو ،طقسم ءامس يف فرت ةيقاب مجعلا تايار نإف .لابجلا
 5 ةيقاب برعي لآ نم ةداسلا تالواحمو ،نامُع يحاون يف ةرشتنم ناطلس

 مسق ىلع هذجاونب رضاع لك نامع يف ءامعزلاو ،ةيشالتم نامع تارامإو
 .اهنم

 اومستو ءءارمألا باقلأب اوبقلتو .مهيديأ يف امب ًاضيأ ةالولا لقتساو

 © يبرعلا جيلخلاو برعلا دالب يفو ءايقيرفأ يف ،كولملاو نيطالسلا ءامسأب

 .اهب قلعتو نامُع رواج امو

 لكل نيحتيو ،ةماهشلا لهاك ىلع رومألا لمتحي مهشلا لجرلا نكلو
 يف رظنلا حيحصب تيشم اذإو .هفورظ يف ضرغ لك يعاريو .هتقو رمأ
 ام خيراتلا كارأ تامزألا كلت يف هلامعأو ؤديعس نب دمحأ لاوحأ ءارقتسا

 ٨ مهلتقب هئادنو ،اكرب يف مجعلا هرهق نم ،رمآلا كشهديو ‘بجعلا هب يضقت

 ،مهدصاقم ميثارج مسحو ،مهتكوش دضخو ،مهداسف ةفأش لاصئتساو

 يف هايإ هدييقتو ،يبرعيلا ناطلس نب دجامل باتكب طقسم ىلع هئاليتساو
 .راحص نصح

 نب دجام وه نم ديعس نب دمحأ ملع دقو .ةمهم اهلك لاوحالا هذه

 ،نامُع لهأ بولق قامعأ يف لغلغتملا روفنلا نكلو .وه نممو ؤ‘ناطلس
 نمل ايندلا نإ ًاعبطو .نيروكذملا نع دعابتلاو ةرفنلاو ،مهنع ةرفطلا مهمزلأو

 لزتعملا ناطلس نب ريمح نب برعلب ،مامإلا دي يفف نامع ةيلخاد امأو

 ،نامُع لهأ نم قيرف هيلإ عجرف .ناطلس نب فيس دهع ،ًقباس ةمامإلا نع
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 ،ناطلس نب فيس لاومأ قيرفتب مكحو .مهقفاوف ةمامإلل ةدوع هنم اوبلطف

 مجعلا هفرتقا ام ىلع مكحلا يف ادانتساو ،هداسف ةكوشل ًامسحو هنم ماقتنا
 .اضيأ وه هلعف امو نامعب

 اهتنج يتلا تانامضلا نإف ،هلاومأب طيحت يتلا تانامضلا ىلإ ارظنو

 تايانجلاو ،يرارذلاو لاومألا يف اهوعقوأ يتلا ثادحألاو ،نامُعب مجعلا

 .روكذملا فيس ةمذب قلعتت اهلك ۔-همجعو ناطلس نب فيس- اهوفرتقا يتلا
 .ناهبن ينب لاومأ ليبس ، روكذملا ناطلس نب فيس لاومأ ليبس نأب مكحو

 هيلع دعو &،ريمح نب برعلب مامإلا ىلع ،ملاس نب بيبح ماق مث
 لهأ ةّيلب اوُسَتو .هعم نمو وه هيلع اهركنأ ،ةعونتم ملاظم هنع ركذو .اثادحأ

 ثداوحلاو ،أدهت تاكرحلا اوكرتي ملو .مجعلاو ناطلس نب فيسب ،نامُع

 رمألا ىلع اوعمتجيو ©نيملسملل ةريخلا اوري ىتح ©نئمطت بولقلاو نكست
 .عماجلا

 ةرم هوبصنو هيلع اوداعو .تملع امك ةرم لوأ اذه برعلب علخنا دقو

 ودبت ال نم ناحبس .ثادحألا هيلع نودعي مه اذإو مايألا لطت مل من .ىرخأ

 مهعرسأ امو ،هيف مهدشأ امو ،قحلا يف سانلا ءالؤه لجعأ ام .تاودبلا هل

 ملف ،رومألاب اولتبا دقل ثهللا رفغتسا .ةسايسلا نم مهدعبأ امو ،راكنإلا ىلإ

 .همولت تنأو ًارذع هل لعل نآلا نحن مولن

 نب دمحأو هنيب تعقو يتلا ١١٦٧ ةنس ،قرف هعقو يف اذه برعلب لتقو

 .ىوزن دمحأ لخدو ،ديعس

 عقوو .اهلئابق هيلإ تعمجتو ،ةنطابلا يف هل رمألا بتتسا امل هنأل كلذ
 هاشلا باتكب ءاج يذلا ،يبرعيلا ناطلس نب دجام ضبقب رفظلا نم هل عقو ام
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 دمحأ ىلوت العفو .ناطلس نب فيس راصنأ ،مجعلا دي نم نامع كلم ىلوتيل

 مامز ىلع ضبقو .هيلإ راشملا باتكلا كلذ سفنب ،كلملا كلذ ديعس نب

 .ةيقاب مجعلل قبت ت مل ةقد اكرب يف مجعلا قدو ١ طقسم

 هسبلأو ©،هذوفن ىوقو ديعس نب دمحأ دعاس نم دش .هلاثمأو كلذ لك

 .نامع يف هفلاخ نم ىلع ،ناطلسلاو ةبيهلا

 اهلباقو فورظلا كلت يف ديعس نب دمحأ اهالوت ،لئالج رومأ كلتو

 نمل ايندلاو .رودقملا ىلع دعاست رادقألا نكلو .ةجرحلا تاقوألا كلت يف
 .ناك امهم رصتنملا عابتأ سانلاو .بلغ

 نب برعي ىلإ “برعلب نب برعي نم .ةبراعيلا لاوحأ نم سانلا ةرفنو
 يف تراثأ رومأ اهلك ‘ناطلس نب دجام ىلإ ‘ناطلس نب فيس ىلإ ،رصان
 ةنسلا هذه ىف ديعس نب دمحأل ةمامإلا تدقعو .داقحألاو نئاغضلا نامُع

 . ١١٦٧. ةنس يهو ىوزن اهيف لخد يتلا

 ًالحف كلملا شرع منستف .ةيفاو هلامعأو ،ةنسح هتسايس تناكو
 اهفارطأ رهقو ،دالبلا داسو ،ًامامهم ًامامه ةمامإلا ةكيرأ ىلع دعقو .مادقم
 هايملا درو ©“كلامملا ناصو ،داسفلاو ملظلا نم دابعلا حارأو يوقلا همزعب

 يف ةمامإلا تارمعتسم ىلع ءاليتسالل فورظلا هفعست مل نكلو .اهيراجم يف

 .ةيسار داوطأب ناكرألا دطويو ،ةعزعزتملا مئاعدلا تبثي نأ مار هنإف .جراخلا
 ناك نكلو .عاض ام عاجرتسال هجوتي كلذ دعبو ء ةلاع لامعأب كلملا زكريو

 مهئامدب خّطلتو ٠ ةريرملا مهلاعفأ نم عمسو ىأر نيذلا 6 مجعلا نم هلك هفوخ

 .مهايإو هنيب ءامدلا ترجو ةثيبخلا
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 يف مهلتاق دقو .اهيلإ ممألا برقأو ،نامُع ناريج ةقيقحلا يف مهو

 باتكب مهيديأ نم كلملا لتسا امدعب ،اكرب يف مهيلع ىضقو .هولتاقو راحص
 هملعل ،هيلع مهتكرح بقري لزي ملو .عينشلا لعفلا كلذ مهب لعفو ثهاشلا

 وه كلذلو .يلهاجلا دهعلا ذنم ،نامُع لهأ ىلع ممألا دشأ نم ةمأ مهنأب

 6مهنم هنيعب ىأر دقو .مهب ًامامتها ،ضيرعلا ليوطلا باسحلا مهل بسحي

 .الامجإ كيلع رم امم ،مهنع هنذأب عمسو

 .هحلاص يف ةحناس ةصرف اهآرف ،اهحتفل ةرصبلا مؤت ايكرت تءاج ىتح

 لوعي نمم لجرلا نأو ؤسرفلاو هنيب امب اهملعل ،هب اضيأ يه تدجنتساف
 .ةيبرحلا تادارطلا كلت ىلع ، نيينامعلا لاطبألا كلتب اهناعأف .هيلع

 حتفو ،ةرصبلا نامع شيج لخدف .لاله هدلو ةلمحلا دئاق ناكو

 ىلع ةلسلسملا لسالسلا عطقف ،ينامعلا ينامحرلا هدارطب وافلا يف اهقلاغم

 تركشو .دالبلا يصاون ىلع ضبقلا نم ايكرت تنكمت ىتح ،“قيضملا
 اهردق ،ةواتأ كلذ ىلع هل ترجأو دبزم نم هيلع ام اركش ديعس نب دمحأ

 لالجإ عم رهدلا نم انيح اهاضاقتي لزي مل .رمتلا نم ةرصوق فلأ نوثالث

 .ماظعإو رابكإو مارتحاو

 اهعور ألمو ‘بعرلا سرفلا بولق يف ديعس نب دمحأ فذق كلذبو
 يف اهايإ هوزغ ىشخت ،©نامُع يف هوزغ لواحت تناك ام دعب تحبصأو .افوخ

 ءاضقلا نكلو .فتكلا لكؤت نيأ نم فرع مامه نم هرد هللف .اهراد رقع

 هارتف ١١٩٦. ةنس يف يفوت هنإف ،ةينملا ماهسب ديعس نب دمحأ لَّجاَع ردقلاو

 .ةنس ٤٠ ردق شاهلبقو ةمامإلا لاح يف رمألاب نامُع يف ماق

 تناكو .لاحرتلاو لحلا يف ‘لاحلا نسحب همايأ نوخرؤملا فصو دقو

 .ةنس نيثالثو ًاعست © ةمامالا دعب هكلم ةدم
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 ىلإ ،ةيقرشلا ايقيرفإ نم شةينامّعلا كلامملا تشالت هتوم لبقو هتومبو
 هذه ةعباتلا ، رجشلا الكمو ءاسحألاو نيرحبلا يحاونو سراف ربو برعلا رحب

 .ناوألا كلذ يف ،نامّعل كلامملا

 نامُع نأل ،اهريغ لبق نامع يف داسفلا عطقب ديعس نب دمحأ مه دقلو

 © دشرم نب رصان يضرملا مامإلاب تلعف امك .بالقنالا اهرداغ اذإ اهنم ىشخي

 .هدعب هناوخإب تلعف امو هنع يضرو هللا همحر

 نب دمحم نب رصان نيبو هنيب تعقوف “ةرهاظلل ديعس نب دمحأ ماق دقف
 فل نمو رفاغ ونب اهيف عمجت ،ةميظع ةعقو ،ركذلا قباسلا ،يرفاغلا رصان
 اهعوضخ مايأ اهيلاو ناك ذإ نيرحبلا نم ًاعجار اذه رصان ناكو ،مهعم
 .نايغطلا سأر ىنغلاو .ديعس نب دمحأ برحل هتموق الاومأ عمجو .نامعل
 امل هنإف .ركذلا ةراملا بورحلا كلت يف ،ميعزلا كلذ دلو اذه رصان ناكو

 باب ىلع دحاو موي يف نيليتق ،كرابم نب فلخو ،رصان نب دمحم يفوت
 دلت لهو .نوثراولا هدالوأ نيميعزلا نم دحاو لك نع ماق راحص نصح

 اهديعي نأ مهو ءةرهاظلا ةماعز ىلع ضبق اذه ًارصان نإف ..؟ةيح الإ ةيحلا
 ،هتيصان ىلع ضبقلاو ‘هعاضخإب مهف كلذ ديعس نب دمحأل نيبتو .ةعذج

 دقف .اهلاثمأ فرعت نارقألاو .دايقلا لهس الو ذخأملا بيرق ريغ لجرلا نكلو
 ةرهاظلا نم ةليثألاب اوقتلاف ‘ديعس نب دمحأ مهيلإ راسو ،موقلا عمجت

 .ةدشب هسيطو يمحو ،درابلا ءاملا هنم رتحاو ،ديدحلا هنم نال الاتق اولتاقتف
 ةصاخ ديعس نب دمحأ شيج نم ،ليتق فلأ رشع ينثا نع ةعقولا تفشكناو

 .رصان باحصأ نم لتق نم ادع

 دنع نولتتقي سمألاب .نيملسم ناوخأ نيب ،نيفص هباشت تعقو اهنإ
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 مويلاو .همجعو ناطلس نب فيس دنع مث .كرابم نب فلخو رصان نب دمحم

 رشع ينثا نإف .ًاليوع دلب لك يفو ،ةحئان تيب لك يف لعجت ةلتقم نولتتقي
 . لاطبألا لوحف اهنم لهذتو ، لافطألا اهل بيشت ىتلا رومألا نم &،ليتق فلأ

 .لمجلاو نيفص تخأ ةليثألل ايف . ةملظم ءادوس نامع كرتتو

 © ةلمج رف اغ ينب خويش نم ديعس نب دمحأ لتق ةيضقلا هذه يفو

 .اعبط ماسجأل ١ لتقب سوؤرلا عطقو .ةعدخ برحلاو هدي مهيلع تضبق

 دارأ اذإ نكلو .ةيونعملا ضارمألا جالعب اريصب ديعس نب دمحأ ناكو

 .ديري امل لاعفلا ناحبسف .ءاودلاو ءادلا نيب لاحلا لاحأ ٠ حجني ال نأ هللا

 ،اهسأر خدشب ةيحلا لتق نأ يردي ناك لجرلاو .ىقلت املك لكأت ران برحلاو

 بح ىلع اوعبط دق سانلاو .لاوهأ كلذ نود تناك نكلو .اهبنذ عطقب ال

 ٠ اهريغو ةرهاظلا ىنف بورح ،ديعس نب دمحأ ةلود للختت لزت ملو . ديدجلا

 .نوخرؤملا اهركذ

 ،لاله مهربكأ ،دالوأ ةدع فلخو .قاتسرلاب ديعس نب دمحأ يفوتو

 ] بلاطو © ناطلسو ©]“فيسو . سيقو .هرمع رخآ يمعف . ةرصبلا ةلمح دئاق

 .هدعب رمألا ىلوت يذلا ديعسو ؤ}‘دمحمو

 .كولملا ةداع ىلع ٠ ةثارولاب هدعب كلملا ديعس نب دمحأ دالوأ مستقاو

 { عمتجملا قرفتو ©ةكلمملا تبعشتف .اكلم اوناك امدعب . ًاكولم اوراصف

 راكفألا شهدت 0“بئاجع هبلقت يف يدبي رهدلا اذكهو .قفتملا فلتخاو

 .بابلآلا لهذتو

 ىلإ مهنم كلملا لقتني ملو .رابجنزو طقسم كولم وبأف ناطلس امأف

 كلم ‘هللا همحر سيق نب نازع مامإلا اهيف كلمت ،ةزيجو ةهرب الإ مهريغ
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 .دمحأ نب ناطلس لآ ىلإ تداع مث ،طقسمو نامع

 هفلخ مث .نامع ةيلخاد يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا كلمت من

 عجر ام ناعرس ،نامُع ىلع امامإ يلع نب بلاغ عيوب املو .يليلخلا مامإلا

 ءاش نإ كلذ فرعت فوس امك .روميت نب ديعس ،ىلاحلا ناطلسلا ىلإ رمألا

 .هللا

 راص نآ ىلإ اهعباوتو قاتسرلا هلآو وه كلمتف . مامإلا نبا سيق امأو

 نب ملاس مامإلا اهنم هجرخأف ،سيق نب ميهاربإ نب دمحأ ديسلا ىلإ اهرمأ
 نب ديعس ناطلسلا ىلإ ك نامع كلم عيمجو يه تداع مث .يصورخلا دشار

 .روميت

 مامإلا هيبأ دعب نامع كلم كلمت يذلا وهف مامإلا نبا ديعس امأو

 دقع هل عقي نأ ريغ نم ثناهبن وبأ خيشلا كلذب هبطاخو .مامإلاب بقلتو
 .هيبأل عقو امك ،ةمامإلاب

 نويربعلاو وه لتتقاو .جهن ىلع هيف ضاخو .رمألا هيلع برطضاو
 نمو -٠ ناكمب مزحلا نم ناكو } ديعس نب دمح هدلو هيلع علط ىتح .تارم

 ال ثيحب كةمألا ىلإ فطاوعلا ليمجو .ريبدتلا نسح نمو ©‘لحمب مزعلا

 .لامآ هيف سانلل تناكو .نامعب لضفلا لهأ ىلع ىفخي

 3 هب مايألا لطت مل نكلو .مامإلا دالوأ يف لجر ريخ لامجإلا ىلع ناكف

  خيراتلا هركذي ، مايق ريخ رمألاب موقي نأ لبق همرتحاف . مامحلا هلجاع لب

 .ائيش سانلا هنع فرعيو
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 مامإلا هللا دبع نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ لامعأ

 طقسم رمأ ىلوت امدعب ،هتلود لوأ يف ديعس نب دمحأ لامعأ نم ناك

 نم ،يودعلا قيرع نب رماع نب دمحم خيشلا ىلإ ءاضقلا دنسأ نامع شرع
 نب نافلخ خيشلا ىلإ ،طقسمب ةيالولا دنسأو .لواعملا يداو نم يفأ لهأ

 ملاس نب سيمخ خيشلا ىلإ ركسعلا رمأ دنسأو .يديعسوبلا هنلا دبع نب دمحم

 عطقلا يأ ،بكارملا رمأ دنسأو .رشوب يداو نم حتفلا لهأ دج ،يديعسوبلا

 ةضرف رمأ دنسأو .جنرهصلا نسح ىلإ ةيبرعيلا ةلودلا اهتفلخ يتلا ،ةيرحبلا

 .يلخنلا ناسغ نب (امهيف ريغصتلاب) دّيعس نب تّيخب نب قيزر ىلإ طقسم

 نابونلا ن نمو .دبع فلأ جنزلا ديبع نم هل ناكو .ةبراعيلا يلاوم نم ناكو

 هيلع رشنت . ت مالعأ ةعبرأ ذختا ناكو .رهدلا ثداوحل مهدتعأ ناك .يبون فلأ

 .ةضف امهسوؤر نانثاو ،“بهذ امهسوؤر نانثا ث برحلا مايأ

 ينسحلبلا ديعس نب دشار ٠ هنامز يف ءارعشلا رعش . ا ىمعألا هرعاش ناكو

 نم ىهو ٠ خيراتلا اهركذ احيف ةنانط دئاصقو ٠ ارغ حئادم هيف هلو .يحاورلا

 .ريهشلا ىنامعلا بدألا

 ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس ةنطلس

 ىوزن لهأو وه فلتخاف ،ديعس هدلو رمألا ىلوت ديعس نب دمحأ دعب

 © رسلا تايلمعب دمحأ نب ديعس رثأت ىتح ‘بطخلا لاطو ،ناهبن وبأ خيشلاو

 هدمحأ نب ديعس ىلع راث انهو .كلذب ًافورعم ناكو ناهبن يبأ خيشلا نم

 .كلملا ىلوتيل دمحأ نب ناطلس هوخأ

 ريبدتلا نسح مهل نيذلا ى نامع لاطبأ نم ًالطب 6كهمساك ناطلس ناكو
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 لكلو .لاجر نامز لكلو .اهفسافس نع دعابتلاو ،رومألا ىلاعم ىلإ رظنلاو

 .مهدصاقم مهتايصخش نع برعت سانلاو .ةسايس رطق

 دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا ناطسلا ةنطلس

 .ةيديعسوبلا ةلئاعلا هذهل ثلاثلا ناطلسلا دمحأ نب ناطلس رمألا ىلوت
 يتلا هلاعفأو ،اهلمع يتلا هلامعأ يف دمحأ .مامإلا هيبأ ةريس ةمألا يف راسو

 ميظعلا رصقلا كلذ اهب ىنبو ،نامُع ةمصاع طقسم ذختاو .ةمألا يف اهب ماق
 كاذ ذإ ىمستو .دهعلا كلذ نم ،©نيطالسلا زكرم لازي ال يذلا ٨٥“فورعملا

 .وه ديسلاب بقلت نم لوأ .ءامسألابو هب مظعأ .ناطلسلا ديسلاب

 ةرحلا ةدايسلا حمالم ههجو ىلع ىلجتت ،ًاماغرض ثيل ًامامه ناكو

 ةريظح يف اهلخدأف ،ءارحصلا رسنأب دالب نم اهترواج امو ةجنل ازغف .ةيبرعلا
 .ءامسلا موجن تلواط ةعلق اهيف ديش نيرحبلا كلذكو .ةيبرعلا نامع

 ءاكنلل ةضرع نيب دلا ةوع د ددحن سراوف هتقو يف ء اج

 ءاشتناباهءامد تغاستساو ضعبب نامُع اهضعب تبرض

 ءامعزلا ةداق مض اسلجم اكربب يبألا لهاعلا دقع

 ءامركلا ةداقلاب مركأف ت وملا ىلع هوعيابو هودهاع

 ءابهشلا ةبيتكلا ريس داق امل مزحلا ىطتماو مزعلا دقع

 ءالحلاب اون ذآو اودانتن مهيوتني هنأ موقل ١ ملع

 ءانبلا نيتم ارصق اهيف داش امل ناطلسب طقسم ترز
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 ءاقترإلا جرادم يف تمسف نامع كلم تختب اهاعدو

 ءاحيفلا ةرصبللادجمر اس دقو كاذ دعب رحبلا بكر

 ءايقشأةبصعل نيفس د اعامدنع هل تدصتف

 ًاديدجت ،ينامثعلا اهريمأل ارئاز ةرصبلا نم هفرصنم دنع ناطلس لتق

 ،اهتقو يف ةيماسلا ةلودلا كلت عم ء اهساسأ رجح عضاو هدلاو ناك تاقالعل

 مساوقلا مهو ،هدي نم كلملا عزني نأ ،هبطخ لاحفتسا فاخ نم هضرتعاف

 همامح هافاو نأ لجو زع هللا ردق نم ناكف ©رحبلا ىف هولتاقف ،ةقراشلا لهأ

 .ءايقشألا كئلوأ دي ىلع ©كانه

 هديبع هب ىنتعاو .طقسمل ةعبات يهو ،©كاذ ذإ ةجنل يف نفدو
 7 ١٢١٩ ةنس هلتق ناكو .نوصيّصخلا

 نوملعي ال اوناك ،مامإلا نب ناطلس اوضرتعا نيذلا كئلوأ نإ ©ليقو

 ءادعأ كاذ ذإ اوناكو .ناك ًايأ رمي نمل ةازغ اوناك امنإو روكذملا ناطلسب

 .اهبهنل دنهلا ىلإ هجوتت يتلا جنرفإلا نفس نوضرتعي اوناكو .اهيلإ نمو ايناطيرب

 اهنيع بصن تلعجو .مامتهالا دشأ مساوقلاب ايناطيرب تمتها كلذلو

 ةباصعلا هذه لتق ىلع ايناطيرب تدشف .ضرألا نم ةيمساقلا ةرجشلا علق

 ةدع نم ناطلس لتق مساوقلا ظح ءوس نم ناكو .اهراد رقع يف ةيمساقلا

 قنحو ،©طقسم ناطلسب ةدضتعم ،مساوقلا ىلع ايناطيرب تلمح ىتح .هوجو
 ، تاوقلا تعمتجاو ،لاوحألا تدضاعتف ،كلذب مساوقلا ىلع نيينامعلا

 دنهلا قيرط نمأيلو ،دوجولا ةرئاد نم اهوحمتل ةميخلا سأر ىلع تفحزف

 .اهراد رقع يف مساوقلا تومت امدعب .ايناطيربل
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 ارسك عفادملاب ةميخلا سأر برضل ،ناطلس نب ديعسب ايناطيرب تمدقت
 ناطلس نب ديعس تايار تحت اهيلإ تراسف .مهل اقحسو ۔موقلا ةنشنشل

 مهيلع مئاقلا لب .مساوقلا فوخب ةرثأتم اهنإ :اهنع لاقي نأ ىرت ال ،هب ةرتستم

 .هدضعل ةداشو ،هل ةدعاسم طقف يهو .هيبأ رأثل ناطلس نب ديعس

 نمم اهنفس نامأ اهمهأو .ةفوشكم ةرهاظ ةردابلا هذه يف اهحلاصمو

 .يدنهلا طيحملا لوح هقرافت ىتح ،ينامّعلا رحبلا يف اهضرتعي

 هذه لوح اياون اهلو .هجولا اذهب دهعلا ةديدج كاذ ذإ ايناطيربو
 علاطلا اهلو ‘تقولا كلذ يف يلاعلا توصلا تاذ يهو .ةيبرعلا تاماعزلا

 ،انمآ اهليبسو ،ادبعم اهقيرط نوكي نأ بحت كلذلف ، قرشلا لود نيب ديعسلا

 .اهتقو يف راحبلا ةديس يهو .اللجم اهملعو

 ةوعد ىبلت ايندلا نأل ،هنوبحي ءىش لك اوعفر ًاموق ظحلا دعاس اذإو
 . . .هضارغأ مدختو ،} ظوظحملا

 مامإلا نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةنطلس

 نع لست ال روكذملا ديعسو . هيبأ لعب ناطلس نب ديعس رمأل ١ ىلوت امل

 ١ بلقلا مخض . سفنلا ريبك هنكل نسلا ريغص كاذ ذإ ناكو همزحو همزع

 ءابآل ١ ةلاسر ىدأو ش رعلا ىلع ديعس هلحن ىقتراف

 ةكلمملا نأش نم عفرو ءًايكولم ًامايق رمألاب ناطلس نب ديعس ماق
 ريغتف ،لسابلا دسألا ةروث هيلع راث ،مامإلا نب سيق همع نكلو - ةينامعلا

 :طقسم ةلود رعاش لاق امك ، وفصلا
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 ءابرقألا برقأ نم سيقو س يق همع هدض برحلا لعشأ

 فرع ةلاسبو مزحو ًامادقإو ًامزعو ةمه ،ناطلس نب ديعس نع لست ال

 ناطلس نب ديعس ذخأي نأ لبق ،مامإلا نب سيق همعو هنيب وجلا ملظأ ىتح .اهب

 : مهرعاش لاق امك يربجلا اهفدرأو .هيبأ ةلتق نم هرأث

 ءالو يف ةعاط سانلا برقت هنم ناك دق يربجلا كاذكو

 ءانحشلا ةيادب تناك مث ادمع ديكلا هب هؤادعأ مار

 ءاظطقرلا ةيحلاب وردحي داع اه ذم داع امدن عو ًادحن مأ

 ء اقرفلا هذه نم يموق ليو ىعست رف اغ عومج هتعبت

 ءالشألا ىلع اوت اوراسو ب هنلاو لتقلا يف شوحولا ىدامتن

 ء اضول ١ ىسيع لآ نم دبأب ي ريطمل ١ لتق دنع رمأل ١ ىهتناو

 رعاشلا لاق امك ،مامإلا نب سيق ةيضق رصان نب دمحم يربجلا فدرأ

 .خيراتلا هلحم اهبابسأب اهليصفتو .يربجلا ةنتفب ةلب نيطلا دازف روكذملا

 دمحم نب قلطم اهمامزو ٠ روكذملا يربجلا ٠ ةردابلا هذه مامإو

 رمأل ناطلس نب ديعس ةيالو نم نينس ثالث دعب يأ ١٢٢٢.“0 ةنس يريطملا

 .نامع

 ز يريطملاو يربجلا دنع ةيرفاغلا تزاحناو .نيلجرلا نيب وفصلا ريغتو

 . ماطحلا يف عماط وأ . هرمأ ىلع بولغم لك نم . نامع لهأ رثكأ امهعبتو

 .ةيوانهلا نم هناوعأ ناطلس نب ديعس نع لذخناو .اعيرس يضمت ةسائرب

 نامع لهأ نع ضرعأ ،ةفصلا هذه ىلع نامع يف لاحلا ىأر املو
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 كرتف .اهؤاد مكحتسي نأ لبق ،ىلوأ ايقيرفإ كلامم كرادت ىأرو ،مهل ًءاقبتسا

 ةرازو ءاسؤر دحأ هنأو ،يربجلاو هقافتا سانلل ًامهوم ،اهيف يربجلاو نامع

 امك لصألا يف كلذك وهو ،اهيلع هلماع هنأو ،نامُع يف ناطلس نب ديعس

 يف ناطلس نب ديعس ركف :لوقي ثيح ةردابلا هذه يف يطقسملا رعاشلا لاق
 ١٦٢٤٦. ةنس اهيلإ راسف .ايقيرفإ حتف

 نم هلماعو ناطلسلا نيب لخدف ،ناطلس نب ديعسل الماع يربجلا ناكو
 .كلذب فقوملا لالغتساو ،اصعلا قش ةدارإل رخآلا ىلع دحاو لك ىرغأ

 لآل ًاخرصتسم ،ضايرلا ىلإ يربجلا جرخف .امهنيب يرغملا هدارأ ام ناكف
 ٥“تاكرح اهيلإ مهلو 0 ًاراظنأ نامع يف مهل ىأر نيح . مهب ًارصنتسمو دوعس

 مث .نامع كلم نم نيرحبلا دادرتسال ،نيرحبلا خويش عم ةرم لوأ اوماق نيح

 نع ةميخلا سأرو ةقراشلا لاصفنا ناكف .كلذك لحاسلا ءارمأ دنع اوماق

 .نامع لامش يف لحاسلا عباتت اذكهو .نامع

 برغ نم مهيلإ مضنا نمو مساوقلا ،لامشلا لهأ تاراغ لزت ملو

 حرطمو طقسم ةمجاهم اومارو ؤ‘دجن لهأ نم مهعم فل نمو ء نامع
 لازت الو .لحاسلا ىلع ةيبذعلا يبرغ ،ليلخلا ةعلق تينب مهلجألو .لحاسلاو

 .نآلا ىتح رثألا ةيقاب

 ضارغأل ،نامُع ىلإ ةتفتلم ةنوآلا هذه يف نييدوعسلا راظنأ لزت ملو

 .ديعس نب ينيوث مايأ ًاضيأ كلذكو .تقولا اهيضتقي ةيسايس

 6 اهلهأ نيبو هنيب اصعلا قشو ،نامُع نع ضرعأ ناطلس نب ديعس نكل

 يربجلا ىلإ دمي مل نممو لحاسلاو ةنطابلاو نامع نم ًافيثك اشيج شيجف
 دارأ نمم عنمي ملف ،نامُع يف همئاعد يوقي امم كلذ يربجلا ىأرو .ادي
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 نأو ةقشلا دعبل هنم ارظن ،رابجنز ىلإ ناطلس نب ديعس ناطلسلا دنع جورخلا

 .يمسوملا اهتقو يف الإ ‘كاذ ذإ اهل قيرط ال دالبلا

 .اهيربجو نامع نع هلغشي ام اييرفإ يف ىري ناطلس نب ديعس لعلو

 نم ففخي ،نامُعب ناطلسلا دوجو مدعو .يفخ ريغ يريجلا حلاص يف اذهو

 .يربجلا حلاص يف يشمت اهلك لاوحألا هذهف .هلامعأو يربجلا ىلع هتأطو

 نم امهم امسق نأو اميسال ،هديب يتلا كالمألا ىلع ضبقلا هل ىنست كلذبو

 5 ةرهاظلاو ،يميربلا فارطأك ،‘ ناطلس نب ديعس ةيار تحت لخدي مل ،نامُع

 .نالعجو ،©يلامشلا لحاسلاو

 تحت ،رحبلا بابع رخمي لوطسأب ،ناطلس نب ديعس ناطلسلا جرخ
 هيوني ام ىلإ ةراشإو ،مدلا زمر ،نامُع يف اهذختا نم لوأ هنإف .ءارمحلا هتيار

 لدب ،ايمسر اسابل ،ةيراحصلا ةمامعلا ثدحأ كلذكو .هيداعي نمل هتلود يف

 .هتلود ءاضعألو هل ءاضيبلا ةمامعلا

 .شرق ةئامعبرأ لتقلا ةّيد اهنمو .رثألا ةيقاب لازت ال ًاننس نامع يف نسو

 وأ ،يواسمن شرق فلأ ةيعرشلا ةيدلاو .ةنسلا ةيدب ‘نآلا ىتح ىعدت لازت ال

 يعرشلا ءاضقلا اهيلع ىرج امك ©ىربكلا ةيدلا يهو .شرق فلأو شرق اتئام
 ةيدلا نأب ،نامُع يف مكحلا ىرج يأ .نامزلا كلذ ءاملع داهتجاب نامع يف

 كلت فرعت امك .ىربكلا ةيدلاب فرعتو .شرق ةئام ةرشع اتنثا وأ آشرق فلأ

 .نآلا ىلإ ،ناطلس نب ديعس ةيدب

 اهلصو املو .رابجنز ىلإ لسابلا فيثكلا هشيجب ‘ناطلس نب ديعس راسو

 اهيف خسر دق ناكو .اهبناوج تجتراو ،هلوصول تزتها - ةينامع رابجنزو -

 نب ديعس ىلع تمسقناف ،نامُع نم اهيلإ رياطلا ،يرفاغلاو يئانهلا ءادلا
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 هدنع اميف بغار امإ هعم يذلاف .هيلع اهضعبو هعم اهضعب ناكف ،ناطلس

 ناطلسلاو اميسال ،هب ضار ريغ لاحلا ةعيبطب هيلع يذلاو .هنم بهار امإو
 يربجلا عم ،نامُع يف هيلع رخآلا مسقلا بالقنال ،يئانهلا مسقلا ىلإ هليم

 .هناوعأو

 كلت ىلع اولوتسا نيذلا ءايقيرفأ ءارمأ نيبو هنيب كراعملا ترادف

 ترثعت دق يهو .افنآ كلذ تفرع امك ،ةيبرعيلا ةلودلل ةالو ،عاقصألا

 كلذبو .ديعس نب دمحأب تحمناو ‘سراف مجعب تشالتو ،ناطلس نب فيسب
 مهسفاني ادحأ نونظي الو ،اماكح اهيلع اونأمطاو ،تايالولا ىلع ةالولا ضع

 نب فيس مايأ ،ةيبرعيلا ةلودلا رخأت دهع نم رباك نع ًارباك اهوثراوتو .اهيف

 .ةيقيرفإلا شويجلا بحاص ‘ناطلس

 نامع يف مكاحلا لغتشاو ،اهنع ينامعلا دئارلا عطقنا دهعلا كلذ ذنمو

 ديعس وب لآ نيطالس لجأ ،ليلجلا ناطلسلا اذه ماق ىتح كاهيلإ رظنلا نع

 ،ةنس نيرشعو اعبرأ نامع يف ناطلسلا اذه ىضق امدعب اهل ماق ١٦٤٦ ةنس

 ءاش ام الإ وفصلا ةردكتم ،ءاوجألا ةملظم ،قفآلا ةربغم مهيلع ترم اهلك

 هنأ كشي الو ،اهلاجر غلابم غلبي نأ دب الو ثايندلل قلخ لجرلا نكلو .هللا

 .ةيبألا هتمهو .ةيناطلسلا هسفن ومسب قيلي ام اهنم لانيس

 6 ايقيرفأ يف هموصخو ،ناطلس نب ديعس نيب تراد يتلا كراعملا مهأو

 واو اهدعب ‘تحت نم ةانثملا نوكسو ءةلمهملا نيسلا رسكب) يويس ةكرعم

 نامع لهأ نم صخش فالآ ةثالث اهيف لتق ذإ .(ةيناتحت ءايف ةروسكم

 شهديو هرمأ لوهي امل اهنإ لاجرلا نم فالآ اهيف ىنفت هذهك ةعقوب كيهانف
 دقف ،‘هشيج يف كاذ ذإ - ليق ام ىلع - نييسايسلا ةلق ىلعو .هعوقو مكاحلا
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 ميجن ،كاذ ذإ ديدجلا مهميعز ةدايقب ،مهنم ًابيرق وأ الجر نوعبس مهنم لتق
 كلامم ناطلس نب ديعس ناطلسلا درتساف .هللادبع نب ديعس نب هللا دبع نب

 .نيينامعلا ةرطيس ثحت تناك ىتلا ،ايقيرفإ

 ينغلا بصخلا دلبلا ثايقيرفإ يف ناطلس نب ديعس ةلالج نع لست الو

 كلانه حبصأف ،عاقصألا كلت يف تيص ناطلس نب ديعسل راطو ء عساولا

 حبصأو .ازكرم رشع ةعبس يف ىايقيرفإ ىلع همالعأ تقفخو ،قلطملا مكاحلا
 .عاقصألا هذه ةداس نوينامعلا

 ،سراف كلم نم ًابناج درتساف ،نامُغع لوح ام ىلع كلذ دعب لبقأ مث
 ةمهم ةعطق ،ناتسجولب نم رذاوج اضيأ كلذ نمو .ءارمحلا هتيار تحت همضف

 هنأل كلملا يف ةنس نيسمخ غلبي ارمع - ليق ام ىلع - شاعو .دنهلا نم

 نوكيف ١٢٧٣. ةنس ىفوتو ١٢١٩©0 ةنس ،ناطلس هيبأ توم دعب كلملا ىلوت

 .ةنس نيسمخو نينثا هكلم

 وحن نمو دجن وحن نم ةدقتم تارارش اهضيمو نم هيرت مايألا لزت ملو

 نكلو . نالعج ضرأ صوصخ يف ٠ نامعب يلع وب ينب وحن نمو ٠ لامشلا

 يف مامإلا نب سيق همع لتقو ،تارارشلا كلتل دمخأ ناطلس نب ديعس

 .افنآ هانيب امك .نامع لهأ نم عمج عم ناكفزوخ

 ام الإ هنع ذشي الو ،رابجنزو نامع ىلع ًاكلم ناطلس نب ديعس يقبو

 ©نامُع يف ًاميظع شاعو .ةيملس ةفصب هرثكأ درتساو ،يربجلا هلماع ديب ناك
 ىلإ هعفادت رادقألاو .مامحلا ماهسب هيمرتل ‘هدصارتو هيوانت ايانملا نأ الول

 ، رحبلا يف ةينملا هتفاوف .مازل درف لك ىلع اهنأ امك . مارتحالاب ماهسلا كلت

 هتدانف .لشيس ةريزج نم ًابيرق ٠ نامع نم ًالفاق رابجنز ىلإ ههجوت لاح يف
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 امو .نامع شورع نمو .رابجنز روصق نم نآلا تنأ نيأ ،لاحلا ناسلب

 خيراتلا يف اهب نفدو كرابجنز ىلإ لمحو .تومت ضرأ يأب سفن يردت
 ةلالج ،ةيديعسوبلا ةلودلا يف ،مايآلا ةرغ همايأ تناكف ١٢٧٣. ةنس روكذملا

 .جنرفإلا نم بناجألا اهفرع امك ،ةعفرو ةمظعو

 ،ةيقيرفإلا راطقألا كلت يف نامع لهأ فرش ناطس نب ديعس داعأو

 ةوقلا نم هل عمتجاو .برعلا كولم نيب همايأ يف ليثم هل فرعي مل ىتح

 ناك هنإف ،ايقيرفإ يف ةبراعيلا ىلع دازو .كالمألا هب خود ام كانه ةطلسلاو

 هفطع حانج عضيف {هب قلعتت تاماعزلا لهأو ،نايعألاو ءارمألا هيتأت اميكح
 .هتلود زعل ةعضاخ .هتيار تحت ةزيزع لازت الف ،ةبهرو ةبغر هيلع

 يف ًامخض الوطسا ىنبو .رابجنزو نامع ،©نيرطقلا كلم وه يقبو
 ايناطيرب عم ناكو .دحأ لك هفرعي يذلا قيرطلا هتلودلو هل هب دهم ،رحبلا
 .عاطملا عيمسلاو رقوملا بناجلاب

 نإ :لوقأ قحبو ،داللا لهأ مهب حبكيو دسف ام مهب حلصي لاجر هللو

 .نيعمجأ نامع لهأ ديسو ©نييديعس وبلا كولملا جات ناك ناطلس نب ديعس

 ناطلس نب ديعس نب ينيوث ناطلسلا ةنطلس

 مامإلا نبا

 ىلوت ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا يفوت امل
 شرع ىلع سلجف ،ديعس نب ىينيوث ديسلا ،هدلو هدعب نامعب ةنطلسلا
 رابجنز ةكلمم شرع ىلع سلج امك .ةينامعلا ةرامإلا ةمزأب ذخأو ،كلملا
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 .اهنيطالس هالوت امو ،نامع كلم ىلع ارتلجنإل لوخدلا رود أدب انهو

 اذه يف ةكيرش نوكتل ،ةرحلا ةيبرعلا ةكلمملا هذه يف لوخدلا باب اهل حتفناو

 رحلا نيدشارلا ءافلخلا دهع نم يبرعلا ،فارطألا يمارتملا عساولا كلملا

 .ىلوألا ةيلهاجلا دهع نم

 لكلا ةحيصن اهتفصب ،امهم ارود ينيوثو دجام نيب ارتلجنا تبعل دقلف

 اكرد فاخت ال ،اسبي ًاقيرط اهل كلذب تدهمف ديعس نب دمحأ لآ هقيدصو

 .اكله ىشخت الو

 ةدشلا كلت ىضتقا هلعلو ،هلامعأ يف اديدش ينيوث ناطلسلا ناكو
 © نييدجنلا نامع ترج كلذلو .يفخ ريغ مهرمأ نامع ءامعز نإف لاحلا

 مكاح نونحط نب ديعس ناكو ،كانه مهركسعم اوبرضو ،يميربلاب اوميخف
 انطاب ،نامُع لهأ ءامعز هعمو ،ةثداحلا هذه يف نييدجنلل دئاقلا يبظ وبأ

 .ةيوانهلا نم هللا ءاش نم الإ .رهاظو

 ميظعو ءهناطلس ةوقو ،ينيوث ةرهق اومظعتسا ءاملعلا ةاهد ناكو

 لقأ ال ملاس ناكو .ينيوث نب ملاس هدلو ةهج نم هيلع اولخد كلذلو ،هتوربج

 ملاس نم كلذ ءاملعلا ظحال دقو .امادقإو ةلاسبو ‘هسفن يف امظاعت ،هيبأ نم

 ميظع هيف اوققحت لب اودقتعاو روكذملا هدلول ينيوث ريدقت اوأرو ،ينيوث نب

 لئابقلا ةلباقم دنع ةزربلا يف لعجي ناك اينيوث نأ ىتح .هيبأ ىلع ةءارجلا

 .اذكهو ،هلثم ةوهقلا ملاس ذخأ دقو الإ ةوهقلا ينيوث ذخأي الو © نيمنغم

 ىلإ رسأ دقو .ملاس هدلو ديب ينيوث لتق ينعأ ،ةينمألا هذه تلجت دقلو
 نأ هودعو . مهيلإ راشملا ءاملعلا نأ هل حضوأو ،هيلع علطا نم كلذب ينيوث

 .هابأ لتق وه نإ ،امامإ هوبصني
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 ىعري يتلا ،ةياعرلا نسح نم كانه امل دعبلا لك كلذ ينيوث دعبتساف

 ركعت هدارم اذهب لئاقلا نأو لاقي ام دعبت الاوحأ ركذو ،ًاملاس ينيوث اهب

 .هدلوو ينيوث نيب وفصلا

 نع هتريصب ىمعأ ،ناطلسلاو كلملا يف ملاس حومط نأ ردي ملو
 ال نارمأ ردقلاو ءاضقلاو .نكمملا يفني هلعجو ،يغلا ىلإ هب ذخأو ،“ببجاولا

 .مغار لك مغر ىلع هب اءاج ام عوقو نم دب

 ءاضعأو شةلئاعلا نايعأو ؤيكرت هوخأو ،ملاس هدلوو ينيوث ناكو

 ءاقتلال اوجرخ اوناك ، راحص يف لئابقلا ءامعزو ،ناطلسلا ءاصخأو .ةلودلا

 يف هذافنإ نم دب ال ،لزألا يف يراجلا ردقلاو ،مربملا ءاضقلاو .نييدجنلا

 .جراخلا

 ةوحض ينيوث نب ملاس راث ١٢٨٢ ةنس مظعملا ناضمر نم ٢٨ موي يفف

 رصقلا كلذ يف مئان وهو ،ينيوث هدلاو ىلع صاصرلا قلطأو ثراهنلا كلذ
 ، راحص يف هب طيحم شيجلاو .كلذ هنمأم يف ،هتزعأو هئاتصخأ نيب ،مخفلا

 هيقالي ام مغر ةميرجلا كلت دلقتي ملاسو .ملاس وبأ انأ :لوقي وهو ًاليتق هادرأف

 .نصحلا كلذ يف © ديدحلا يكرت همع عدوأ كاذ ذإو .اهببسب

 صكن كاذ ذإو ،الاعف اطلست ةكرحلا ىلع طلست ًاملاس نأ رهظي كلذبو

 هدلاو هل هجوت ام ًاكرات ةمصاعلا ضبقيل ‘طقسم ىلإ ًاعجار هيبقع ىلع
 يف ًاعبات .ةئيس ثيداحأ هءارو ًافلخم ©،يدجنلا مهملا رمألا نم ،ناطلسلا

 .ةمئاق هل مقت ملف ،هدعب كلملا هل نوكيل هابأ لتق نيح ،ىرسك دلول هلعف

 ةمألا بولق يف ةيهاركلا هل ينيوث نب ملاس سرغ ،ئيسلا لعفلا كلذبو
 فالتخا ىلع اياعرلا هنم ترفنو ،ديعبلاو بيرقلا هضغبأو ،اهفالتخا ىلع
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 اذه :هيف ةماعلا لاقف .هلعف نم قلق ىف ىقبو ‘كلذب ةرفطلا هتمزالو ؤاهلاوحأ

 ....؟هريغ يف هلعف نوكي اذامف ،لعفلا اذه هيبأ يف هلعف لجر

 .هب هلتق ىلإ اولصوتيل هل مهنم ةعدخ هيبأ لتق دعب ةمامإلاب هودعو اوناكو

 هل نيمئاق ،ينيوث لتقمب نيرورسم هدنع اوحبصي نأ مهلمأت رمألا ىضقنا املف

 ًابوهرم حبصأ هنأ ردي ملو .لعفلا هل نيركاش ،رمألا هل نيملسم ،ةمامإلا دقعب

 .ةهج نم اضوغبمو ،ةهج نم

 يميربلا ىلع رهقلا مئاعد عضو نم نويدجنلا نكمت لاحلا كلذبو

 . هلآو ينيوث نيب ةردابلا هذه نيلغتسم ٠ اهيحاونو

 دئاوف موق دنع موق بئاصم اهلهأ نيب ام مايألا تضق اذب

 عامج درل ةمئاق تناك ذإ ؤ،اهشرع زتهاو ،ةنطلسلا نكر عدصناف

 .اهتيلخاد يف ةلزلزتم ةعزعزتم يهو تحبصأف ،نييدجنلا
 ةدمعأ نويدوعسلا ىسرأ ،هافق ىلع ينيوث نب ملاس ديسلا عجر املو

 نييدجنلا لاتقل ةلولسملا فويسلا تدمغأو ،انلق امك ،يميربلا ىلع مهتطلس

 .اهيف

 نم ثنامُع لوح امع ةينامعلا ةماعزلا نويع ينيوث نب ملاس مانأو
 رظنلا راص ىتح "اهفارطأ نم صقانتت ةكلمملا تلظو ©يبرعلا جيلخلا تارامإ

 .لبق نم لاحلا هيلع ناك امع اروصقم

 اهمهأ ،ثداوحو لاوحأ تعقو ،ينيوث نب ملاس ناطلسلا مايأ يفو

 .هللا همحر سيق نب نازع مامإلا اوعياب ذإ ،هيلع نيينامعلا بالقنا
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 سبق نب نازع يقنلا يضرلا مامإلا ةمامإ

 مامإلا سيق نب نازع نبا

 رغلا ءالجألا خياشملا ،مهؤامعزو نوينامعلا عمتجا ١٦٥٨ ةنس يف

 ينابرلا ةمالعلاو ،اقلطم ةيئانهلا ميعز رصان نب يلع نب حلاص ،نيمايملا

 ،هيزنلا هيقفلا ملاعلاو © يليلخلا حلاص نب دمحأ نب نافلخ نب ديعس ،ديجملا

 نازع ديسلا اوعيابو © نيملسملا رايخ نم مهعم نمو ©يبراغلا مّيلس نب دمحم

 ،هتفعو هاوقتو ،هلضفو هنيدل ،امامإ ديعس نب دمحأ مامإلا نبا سيق نب

 .هصالخإو هعروو هدهزو

 ىلع ‘بهذملا لهأ عيمجو ،نامُع لهأ دنع ةمامإلا نأ ريبخ تنأو

 ةيضرملا لاصخلا يف لضفألل باختنالاب ،مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ننس

 نع ناصت ةينيدلا بصانملا نإف دسف وأ ثراولا حلص نإ ةثارولا ىلع ال

 الو ‘ايندلاو نيدلا حلاصم امهعم قفتت ال دادبتسالاو رهقلاو .ايندلا دصاقم

 .كلذب دهاش لوألا دهعلا ذنم نامع خيراتو .حيحصلا لقعلا امهب لوقي

 تيبب طقسم يف هوعياب روكذملا ديسلا ىلع مهتريخ تعقو املو
 لهأ تاتويب يف ميرك تيب سيق نب نازع لآ نأ كيلع ىفخي الو .رجشلا

 .ةعورمو لضف لهأو ،نامّحب فرشلا

 .هللاب ةقثلا ىوقتلا ساسأو .ثيدحلا كلذب حرص امك ،نداعم سانلاو

 قوفتلا نع ىهنتو ،نواعتلاو عامتجالا ىلإ وعدت ،هقلخ يف هللا ةمكح نكلو

 .لشفلا نارمثي امهنإف ،قاقشلاو

 رصقأب نامع ىلع تلوتسا امل اهنإف .ةمامإلا هذه دهع لطي مل اذهلو
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 :ةيديعسوبلا ةلودلا رعاش لاق امك “لاوحألا رسيأب اهرايهنا ناك تقو

 ءاملعلارباكأ هتنمخ دق امك ًاليوط نكي مل اهرمع

 ء اضيبل ١ مئ امعلا كلتل ابي اهين مئامعل ١ امهرو د تبعل

 .اومزهناف ©نييبايسلا عم ةيرفاغلا اهل عمجت يتلا ،اعفن ةعقو ىلإ ريشي

 يئا :ه لك لاصو ىلاعتت اهانقت زهت رفاغ هذه

 ىلإو .نامعل ًاضحم ءالب ناك ،يرفاغو يئانه ىلإ نامُع ماسقنا نإ يأ

 :نامع ةسايسب نوينعملا ©نوينامّعلا ءالقعلا ريشي اذه

 لقث ،ىئانهلا بناجلا ىلإ هنازيم لام اذإ ،نامُع ىف ناطلسلا نأ وهو

 لطي مل اذهبو .سكعلا اذكو ،هناحجر ةاصح ناكف . يرفاغلا بناجلا هيلع

 ةيصان ىلع تضبق فصنو نيتنس فرظ ىف اهنإف ٠ ةدياسلا ةلودلا هذه رمع

 .نامع

 ًايلو ٠ ًاحلصم ًاحلاص {| هنع يضرو هللا همحر سيق نب نازع مامإلا لتق

 ارمحلا هتقيقشو ٠ حرطم نم ةوربج رومس ىلع هلتق ناك . اصلخم ايفو 5 ايضر

 .باهشلاك عملت ةديرف لاطبألا ءامدب ةغبطصملا

 ةلوطبلا ةمدقم ىف ةدودعملا ،ءالجألا ءابجنلا لاجرلا نم نازع ناك

 هلواطت ال ملع هرصع لاجر نيب هلو .حالصلا لهأ ةمدقم يفو .ةرحلا

 .نازع لثمب نامزلا يتأي نأ تاهيهو .مالعألا

 لوأ يف اينيد ًاديس ناك .قحلل ارين ًاسبقو ،لطابلل آادصر ًاباهش ناك
 ةمئاق . عرشلا بجاو ىف ةقداص ةينو © هلل ةصلاخ ةرح ةميزع هللا ىلإ .بكرلا
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 .بيصعلا دهعلا كلذ يف © هللا رماوأب

 هللا دودح ةماقإل ًادرجتم ] لطابلل ًاغماد ] قحلل ًارصان ماق نم هللا محر

 . هلل دمحلاو .زئاوجلا ادغو . قابسلا مويلا نإف .العو رع

 مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلا ةنطلس

 نب يكرت ناطلسلا رمألا ىلوت ‘“يضرلا ديهشلا ديسلا كلذ لتق دعب

 .ديعس نب دمحأ مامإلا نبا ناطلس نب ديعس

 همع نبا ةلود ىلع اوضق ذإ .هتلود ناكرأ ةانبو ،هراصنأ ةيرفاغلا ناكو

 .نازع مامإلا

 ءافكألا ةلوحف نم هنإ اقح شرعلا ثراو يكرت راث

 ءايلع ةمهو ءاضمو مزعب بوطخلا رباك لطب

 ءادهشلا يف مامإلا ناكو ب رحلاب ةنيصحلا حرطم تملس

 ءافتحا يأ دالبلا كيلمب نامع لهأو طقسم تفنتحاو

 ءاعدلاب اهفاته ىلاعتي بوص لك نم دوفولا هتتأو

 ءانفلا يعاد هيلإ ةعد دق نأ ىلإ اميظع هكلم يف لظ

 ©ىلوألا اهتريس ةنطلسلا تداع ءةينازعلا ةمامإلا ةلود لالحنا دعب

 مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلا ءوض ىلع نامع يف تشمو
 .كلذ دعب عزعزتت ملو ديعس نب دمحأ

٢٩٥ 

  



 ] نامع خيران نع ناونعلا (

 .نكمت مهل نكي مل مهنكل تارم نيينامعلا نم ةيئانهلا اهشوان دقو

 يفوت ىلإ ،نامُع شرع ىلع ناطلسلا يقب نكلو ‘تارم طقسم ىلع اوفحزو
 .لصيف ناطلسلا شرعلا ىلع سلجو 0١٣٠٥ ةنس

 ناكو ثةنطلسلا ناكرأ هيلع رقت يذلا تابثلل ءانبلا ةرخص يكرت ناك

 كولملا مارك نم ناك .بطخلا لولح دنع شأجلا تباث ،ايازرلل ًالومح ًالقاع

 لكب نامع يبناج يعاري ناكف ،مهل ةثودحألا نسح دلخي ام مهيف نيذلا

 .رهاملا ميكحلا ريس عماجلا جهنملا يف ريسيو ةمكح

 فرعي ال ‘ثداوحلا ىلع ربص فيلحو ،هرومأ يف مزح اذ يكرت ناك

 .دحأ لكب قثي الو ،رومألا لمهي الو ،قوقحلا نع ماني الو ،سأيلا

 لاحم الو ،هنم دب الام هءاج نأ ىلإ ،ًازيزع كلملا ىسرك ىلع شاع
 .ناعتسمل ا هللاو .هنع

 ديعس نب يكرت نب لصيف ناطلسلا ةطلس

 مامإلا نبا ناطلس نبا

 ةباجنلا لياخم تناكو ،روكذملا خيراتلاب يكرت ناطلسلا يفوت امل

 .ليلجلا ديسلا لصيف ام كاردأ امو ،مادقملا مامهلا لصيف هجو ىلع ىلجتت

 هون يذلا ،ىنامُعلا شرعلا ىلع ةيلجتملا هتيصخش ىلع ًاليلد همسا كبسحو

 .اميدق هنأشب ميركلا نآرقلا

 هيلع ىلجتت ،ًالاذبم اميرك ؤًامامهم ًاديسو ؤًامادقم ًامامه لصيف ناكو

 وجلا فداص هنكلو ٠ ءالجألا ءامعزلا ممه ههجو ىلع حولتو 6 كولملا عئالط
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 ةيجنرفإلا لودلا ةطيحو ،ةمكحم ةيديدحلا راوسألاو رحبلا ةهج نم ًاربغم

 ،ايناطيربل وجلا افص دقو ملاعلا ءلم اهتافيلحو ارتلجنإو ؤ‘تاقلحلا ةقيض

 يف يشمت رادقألاو طسوألا قرشلا يف اهذوفن طسب ىلع ظحلا دعاسو

 .كاذ ذإ اهحلاص

 ةمصاع ،طقسم قفأ يف ًادصر ًاباهشو ©نامُع ىلع اناطلس لصيف يقبو
 ` .ةنطلسلا

 هراصنأو هناوعأو هدلاو دجو هنأل كلذو ؤ‘تارم ةيوانهلا هلواح دقو

 سوفن يف يقب كلذلف ،هتاهج عيمج نم يثارولا لاحلاب لمعف .ةيرفاغلا

 ماد ام ،جهنملا اذه ىلعو ،نامُع يف ءاسؤرلا ةلاح هذهو .اهيف ام ةيوانهلا

 عاضوألا يف هتقيقح ىلع الوعمو ؤهيلع ادمتعم ةيرفاغلاو ةيوانهلا ىنعم
 .ديري ام مكحيو ،ءاشي ام لعفي يذلا ناحبسف .ةينامعلا

 ةطلسلا ال ،هيراجم يف قحلا ةداعإ مورت ءاملعلا نأ مولعملا نمو

 رئاعش ةماقإو ،ركنملا نع يهنلاو ‘فورعملاب رمآلاو .هللا دابع ىلع ةسائرلاو

 وه ةسائرلا بحو .ةسائرلا لاوحأ نع نوديعب مهو .ءاملعلا روحم ،نيدلا

 وه اذهو ،ناك امهم يرفاغ الو يونه ىلإ ءاملعلا رظني الو .ةيفخلا ةوهشلا
 اوناك ،هب الومعم احيحص تباث أدبملا اذه ماد امو .هيلع نوشمي يذلا أدبملا

 تماق يذلا ساسألا لتخا ،ام ةهج نم أدبملا اذه لتخا اذإف ةحارو ريخ يف
 .ةمامالا هيلع

 يفوت امل ًالصيف نإف ١٣١٢©، ةنس يف لصيفل ةيوانهلا تالواحم مهأو
 دعب كلملا ىلوتف ،يكرت دالوأ بجنأ ناك ‘ طقسم يف يكرت ناطلسلا هدلاو

 .خيراتلا هاكح ام سوفنلا يف يقب نكلو .ةيرفاغلاو ةيئانهلا كلذب رعشأو .هيبأ
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 .لاح ىلع رقتسي ال رهدلا اذكهو

 موصخلا عمتجت هللا ددعو يضمن نيدلا موي نايد ىلإ

 هيلإو ؤاوعنص امع لكلا لئاس هللاو ،مهتاين كولمللو ،مهتاين ءاملعللو

 .بآملاو عجرملا

 نكمت مهل نكي مل ،روكذملا خيراتلا يف ناطلسلا ىلع ةيوانهلا راث املو

 دحأ وأ ،ينيوث نب دمح ناكأ ءاوس ،اوءاش نمب نوتأي ،مهيلإ ًابالقنا مهلوخي
 يف هايملا تقبأ ،ةفقو موقلا هوجو يف لصيف فقو ذإ ،هتوخإ وأ ،يكرت دالوأ

 .طقسم نم اونكمت مهنأ اونظ اوناكو .اهيراجم

 ةكرحلا دئاقو ؤ‘يلع نب حلاص ةمالعلا ريمألا خيشلا نيرئاثلا ميعزو
 .حلاص نب هللا دبع لاوحألا هذه لثمل وجرملا رحلا باشلا

 ىلإ ،انقلاو ضيبلا نيب هسأر اعضاو ،هكلم شرع ىلع ناطلسلا اذه رقو

 .دشار نب ملاس ،مامإلا ةلود لوأ يف 0١٣٣١ ةنس يف يفوت نأ

 اودوار دق - يضرملا يملاسلا يلولا مهتمدقم يفو - ءاملعلا ناكو

 ىملاسلا ديجملا ةمالعلا كلذ ىلإ راشأ امك .ةمامإلاب روكذملا ناطلسلا

 ىلوتي ،ًايعرش ًامامإو ،ًايباختنا امكاح نوكي نأ هنم اوبلطو ،هتفحت يف ديحولا
 اونوكي نأو ،ىهنلاو رمألاو ،دقعلاو لحلاو درلاو ذخألا ىف ءاملعلا هرمأ

 كلانه امل ‘كلذ ىلع ًالصيف فورظلا فعست ملف ،رظنلاو يأرلا يف هءاكرش
 نب ملاس مامإلا اوبصن كلانهو هئاقدصأو ناطلسلا نيب ،ةيلودلا طباورلا نم

 .يصورخلا دشار

 ذئموي ءاملعلا سيئر ،يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ةكرحلا ميعز ناكو

 .ةمامإلا ىلإ ةاعدلا ءالجألا مظعأو 6مهتدمعو
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 ينب نم - رهاز نب لاله دالوأو ٠ يناهبنلا رصان نب ريمح ةروثلا ريمأو

 .مهف نب كلام نب ةءانه

 خيشلا مهملاعو ٠ نارهز نب ةربع لآ مهتمدقم يفو . مهيلإ سانلا عباتتو

 اوملع امل ٠ ةمامالا ىف ةبغر 3 سانلا ةيقب مث 3 فلسلا ةيقب سيمخ نب دحام

 اوشوانو ، ةيلخادلا نامع اولوتو .فاصنإو الدع © ةاواسملا ىف اهلامعأ نم

 يف تلزن ايناطيرب اوأر امل مهتيلخاد ىلإ اوأفكنا مث ،“طقسم يف ناطلسلا

 .ابيصن اهل ذخأتل صرفلا نيحتت تناكو .مهيلع اهتبلغ اورعشتساو ،ناديملا

 .صرفلا لولح دنع اهنأش وه امك . مامإلاو ناطلسلا نيب نم هجرخت

 مادنع يداو نم ٠6 ارضخلا ةدلب يف لتق ىتح هتمامإ يف مامإلا رمتساو

 ١٣٣٨. ةنس

 ليلخلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم ء مامإلا هدعب اوبصن هلتق رثإ ىلعو

 .لوتقملا مامإلا رثإ ىلع ماقف ©سانلل امامإ

 حلاص نب ىسيع ةمالعلا خيشلا شةيناثلا ةمامإلا هذه ةكرح سيئر ناكو

 يف ديحولا صلخملاو ،اهئاقب ىلع لماعلاو ربكألا اهدومع وهو ،يثراحلا

 لماعلاو ىلوألا ةمامإلا ميعز ،يناهبنلا رصان نب ريمح ناك امك .اهئابعأب مايقلا
 .اهدوجول ربكألا

 ةايح يف ءيش زعأ امهو ،ملعلاو ىوقتلاب زاتمي حلاص نب ىسيعو

 هب تأده يذلا ،ةنطلسلاو ةمامإلا نيب ‘©ببسلا رمتؤم دقع هتطاسو ىلعو

 ، لاوحألا هب تحلطصاو نامع ىف تاكرحلا هب تنكسو ءةيبعشلا ثعاوبلا

 .طباورلا هب تقثوتو ،ًالماك ظافتحالا تلدابتو ،بولقلا هب تفلتئاو
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 ظافتحاو ،ءوده لاح ىلع ثنامُع يف ناطلسلاو مامإلا ىشمو

 انيد بعشلا حلصي ام ىلع شةينامّعلا نوؤشلا يف يونعم نواعتو ،قوقحلاب

 . ايندو

 لك لبق يبنجألا ليخدلا ءاصقإ © ءاعمج اهلك ةينامعلا ةمألا روحم ناكو

 تحبصأ لب ،ملاعلا يف نانئمطالاو فرشلاو زعلا لاثم نامع تحبصأو .ءىش

 .ةينامعلا ةطيحلل ظفاحلا ،يوقلا نكرلا ناطلسلا ناكو .لكلا ةثودحأ

 هنأش نم يذلا رهدلا دض ،ةمألا ىف ىنيدلا بجاولا ىلإ وعدي انلكو

 .لالضلا الإ قحلا دعب امو .عبتي نأ قحأ قحلاو .كلذ دض

 اهعمجيو .اراهنو ًاليل اهمدخي .ايندلل ادبع نوكي نأ لقاعلاب قيلي الو
 اميف نوبعالتي اهينبل اهكرتيو ،امغار اهنع بهذيو ،ًافوفص اهمظنيو ،افولأ
 ام ناعرس ثةريسي ةذل يف ءانعلا كلذ نم هلو ،عنص اميف نوفرصتيو عمج

 .يهتنت ىتح ايلم حربت ال ةريصق ةدمو © يضقنت

 بر هب هفلك ام حالصإ يف دهتجيو ،نيدلا بجاوب موقي يذلا لقاعلا لب

 فقوم يف ،ريقحو ليلج نع شقانمو ،ريقنو ليتف نع لوؤسم هنإف .نيملاعلا
 لبس بنجت ،كلذ لقاعلا ملع اذإو .دحأ هيف هفرعي الو ،ادحأ هيف فرعي ال

 .كلاملا قوقح ىعارو ،كلاهملا

 يف قفني لاملا زعأ امو ،هللا قفو اذإ ايندلاو نيدلا عامتجا فرشأ امو

 .هالوم تابجاوب مئاقلا دصقم ىلعأ امو © ةعاط

 ملقلاو فيسلا هداعسإ ىلع ماقت هدبع ةداعسلا هللا قزر اذإ
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 لصيف نب روميت ناطلسلا ةنطلس
 ديعس نب يكرت نبا

 ديسلا ةينامعلا ةكلمملا شرع ىلع سلج ،لصيف ناطلسلا يفوت امل

 لصأ ديعس نب دمحأ مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب يكرت نب لصيف نب روميت
 .ةرجشلا هذه

 ءايلعلا ىقتلم روميتو روميت ثيللا هلجن شرعلا ىلتعاف

 ءامشلا ةلوؤخلا ميظعو ًارهظو ًانطب كولملا ديفحو

 ءاوهألا بلقت يف اهؤاد نكلو نامع هردق تمظع

 طقسم نامع ةمصاع ىلع ًاناطلس ،‘لصيف نب روميت شرعلا ىلتعا
 دق يليلخلا اهمامإب - تفرع امك - ةيلخادلا نامع لاصفنا ناكو .اهعباوتو

 عفري امو ،نامُع لاوحأب ىنعم امهنم لك ،مامإلاو ناطلسلا نكلو ،دكأت
 اهفورظو ،ةبيصع ناطلسلا اذه مايأ تناك نكلو ،اهناطلس ديؤيو - اهمالعأ

 .ركنت ال مويغ هيلع اهقفأو 5ةرثأتم

 ىف نيينامعلا زايحناو ‘ةججأتم تناك لودلا نيب ىمظعلا برحلا نإف
 ةمامإلا ملع تحت ،يلخادلا مهباغ يف ناطلسلا نع مهرصحو ،مهتيلخاد
 ٥مهملا لعفيو مهألا ظحالي رخاوزلا هذه جاومأ نيب ناطلسلاو ضيبألا

 يناطلس ردصو ،يكولم شأج يف ،ةداح نيعأب قومرملا هفقوم فقيو
 تلازو ،نامُع لهأ نيبو هنيب لاحلا تأدهو ءهللا قفو ىتح ك،عستم

 لهأ حارتساو ،لاوحألا تحلصو ءاهترارح سوفنلا تأفطأو سجاوهلا

 .ايلخادو ايلحاس ،ةمزألا كلت نم نامع
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 الدعو اناميإو ًانمأو ،ةنينأمطو ًاءعوده ،ملاعلا يف ًالثم نامع تراصو

 ىتح رهدلا ةهبج يف ةرغ تدغو ةيعرشلا اهيناعم لكب ةماقتساو ًافاصنإو

 نم :ليق امك ،لاح ىلع رقتسي ال رهدلا نكلو .لكلا كلذ ىلع اهطبغ

 .لاحلا ماود لاحملا

 .ةيويندلاو ةينيدلا ،اهلك قوقحلا يف هدهج مامإلا لذبو ©هبجاوب ناطلسلا ماق

 طباورلا دييأت يف ًايعس سانلا مظعأ ،هنع هللا افع ينورابلا ميعزلا ناكو

 بيرقتو ،لمشلا عمج يف ربكألا لماعلا وهو .ةنطلسلاو ةمامإلا نيب ،ةينامُعلا

 امب ٠ ةشحوو ءافح لك ةلازإ 7 ٠ ةنطلسلاو ةمامالا ٠ نيتموكحلا نيب دعابت ام

 .لاوحألا هذهب نيينعملا ىلع ىفخي ال

 فقاولا ٠ قرفملا ودعلا نم ريذحتلاو ٠ لمشلا عمج ىلإ ةاعدلا نم وهو

 ودعلا دض نيلماعلا لاجرلا مظاعأ نم ينورابلا ميعزلا ناك ذإ .بابلا ىلع

 يف يمالسإلا يبرعلا خيراتلا هفرع دقو .يمالسإلا ملاعلا اذه يف ثماعلا

 .برغملا

 هل دهم يذلا وهو .لصيف نب روميت ناطلسلا لضفب نامع هئيجم ناكو

 .نيملسملا نم هبهذم لهأو ،نيدلا ىف هناوخإب ءاقتلالل يوسلا قيرطلا

 ماقم نامُع هتماقأ دقف .دحأ لك اهفرعي ،ملاعلا يف ةنر هذه هترايزل ناكو

 اهتقث لحم هتلعجو نأشلا ةيلاعلا ةلزنملا هتلزنأ ،ناطلسلا ميظع كلم

 هدنستو ،ًاعئار ءاقل هاقلتت فئاوطلا تناكف .هيف ناك ام لك ىسن ىتح .ةصاخلا

 .مارتحاو ةوافح لكب نورقملا دنسملا

 بحأ ناطلسلا راز نم ناك ،ًابيط ةمامإلاو ةنطلسلا نيب لاحلا ناك املو

 .ناطلسلا ةرايزب هرمأ . مامإلا راز نمو مامإلا روزي نأ
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 املو ،مامإلا ةرايز بحأ مث .ناطلسلا ةمهب ،طقسم ينورابلا راز دقلو

 ئ ًامامت هنم هاندأو ٠ قيفر زعأو ٠ قيدص مظعأ هذختاو ٠ قيلي امك همركأ هب لزن

 ىلإ داع مث ٠ مامإلا ةيار تحت نينس رشع شاعو امازل هعم ماقملا ىأر ىتح

 هلامعأ يف يقبو .روميت نب ديعس ( ىلاحلا انكيلم مايأ {} طقسم ىف ناطلسلا

 .دنهلاب هتبحص يف هللا هافوت ىتح

 كلامم نيب ردق اهل مظعف . مايألا كلت نامع تشم كلذ ىلعو

 .مامإ اهلخاد ىفو ،ناطلس اهلحاوس ىف ناك ذإ 4 مالسإلا

 لصيف نب روميت نب ديعس ديؤملا ناطلسلا ةنطلس

 ٠ بعشل ا ةداعس ديعسل ١ هلجن ىف ليختي ٠ روميت ديسل ١ ن اطلسلا ناك

 .اهلك اهلاوحأ يف ،ةمألا نوؤش اهب قلعتت يتلا لاوحألا يف رظنلا ولعو

 ماقف ©كةداعسو ريخ لك هيف المآ {&© ٠١ ١٣٥ ةنس ىف © كلملا نع هل لزانت كلذلف

 نوؤش رادأو ،اهعباوتو طقسم ىلع ًاناطلس ،روميت نب ديعس ديسلا اذه
 برعلا نم نورصاعملا ءامعزلا هل فرتعاو ٠ اهب خيراتلا هل دهش ةرادإ ةكلمملا

 هل داقناو . نوينامعلا ءارمألا هدو بطخو ٠ ىلوت اميف لمعلا نسحب ٠ مهريغو

 .ةماعز مهلجأو اناميإ مهقدصأو .الامعأ مهافوأو .انأش مهربكأ

 مامإلاو هنيب . افصلا لمكأو . افولا نسحو . لمعلا نسح ىلع رمتساو

 .يبنجألا ليخدلا لاوحأل ًابنجت ٠ هللا همحر يليلخلا

 © ريمألا ةمالعلا خيشلا مهتمدقم يفو ،تاقالعلا نسحب رباكألا هءاجو

 كلت نم نامع لهأ ضرغ ناك امو ١٣٦٥. ةنس ىفوتملا ،حلاص نب ىسيع

 تناك ةينيد ،اهلك رومألا ىف ةماقتسالا الإ - ةرم ريغ اهنع انربع امك - ةكرحلا

 .ةعيرشلا ىضتقم ىلع رومألا ءارجإ ةمامإلا نم ضرفلاو .ةيويند وأ
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 © ءامدلا كقسب نحاطتلا نأ اوأرو ٠ مهلمأ ناطلسلا نم اودجو نبحو

 ،كلذ نع اوضرعأ ،بابلا ىلع فقاولا هدويو ؤ ريغلا هانمتي مأ اصعلا قشو

 .نيدضاعتم نينواعتم اولظو ٠ ًاعم امهراصنأو ناطلسلاو مامإلا

 تارشع نم هكاح ام حبصأو { داسك يف يبنجألا قوس حبصأ كلذبو

 ًاباسح ناطلسلا اذهل بسحي حبصأو ،ودعلا نيعأ يف مظعف ،هل رثأ ال نينسلا

 .باسح يف

 6 يئارلا شهدي حبصأ ارس رقوملا هلجن يف روميت ناطلسلا لمأ ناكو
 .عماسلا رّيحيو

 ةيالوب هنع ماقو ، ١٣٧٣ ةنس يف ،هللا همحر يليلخلا مامإلا يفوت املو

 عدصناو قلغملا بابلا حتفنا ،يئانهلا يلع نب بلاغ ،ثلاثلا مامإلا دهعلا

 ،اهملاعم ىري ال ناك نم سمألاب ةنوصملا ةرئادلا لخدو 6“مكحملا ءانبلا

 لزت ملو .يليلخلا مامإلا هباب قلغأو ،ناطلسلا هعفر يذلا حرصلا كلذ كدناو

 قاضو ثىبزلا ليسلا غلب نأ ىلإ ،ريفنلا يف الو ريعلا يف ال ،قحلا مالعأ

 نيمألا حتفو ‘نومضملا قراطلا بابلا قرطف ©ضايحلا تألتماو ©قانخلا
 .دراولا عتريو ،دفاولا جليل ،رادلا ةرجح

 اذه هلك كلملا ىلوت نأ ىلإ ،نامّحب ناك ام ناك دهعلا اذه يفو
 يذلا ،يدزألا ديعس نب دمحأ لآ نم ،نييديعسوبلا كولملا ةعماج ،ناطلسلا

 ةمألا حربت ملو ،ريخ لكب ةلصاوتم ،ةليلجلا ةرحلا هتنطلس يف لامآلا لازت ال

 يذلا ، دوسألا بهذلا ناكرب حتفناو نامُع رمأ ىلوت هنأف .رورس لك هنم وجرت
 .تقولا اذه يف ممألا ةايحو ،يلودلا ىنغلا ةدمع وه

 كلذ هللا لعج ،مظعملا ناطلسلا اذهل علاطلا نميو ظحلا نسح نمو

 نامع ىلإ عجريو .اهتماركو اهتزع هب دوعتو ،ةمألا هب ىيحتل ،هيدي ىلع
 .هتقو يف نوكي ءيش لكو .هغلاب وه رمأ هللو .قيرعلا اهفرش

٣٠٤ 



 ] نامع خيران نع نإونعلا (

 روميت نب ديعس ناطلسلا لامعأ

 نامغ يف

 ميظنت ىلع لبقأ كلملا ىلوت امل روميت نب ديعس ناطلسلا نأ ملعا

 .ةيويندو ةينيد ،اهعاضوأ فالتخا ىلع ةموكحلا رئاود

 ًاداج هذه هلامعأ يف ىشمو .ةيلاملا نوؤش ةرادإ 2 هب ماق ءيش مهأو ِ

 .هتيلام نازيم يوق ىتح داهتجالا مامت ادهتجم ادجم

 ] ماكحألل ةاضقلا ماقأو ] عرشلا ىلإ ءاحنألا بلاغ يف ماكحالا دنسأو

 .نويعرش ماوق ةمألا يف اذه هلمعل ماقف

 بلاغ هدعب عيوبو خ ١٣٧٣ ةنس يف © هللا همحر يليلخلا مامإلا يفوت املو

 مامإلا بناجك سيل © ناطلسلا دنع هبناج ناكو .امامإ ىئانهلا ىلع نب

 نأ ناطلسلا ىأرو دصاقملا ةفلتخم ،عزنملا ةنيابتم راظنألا تناكو ،يليلخلا
 فاخف ،ناكرألا ةنيكم ذخأملا ةيوق دايأ ىلإ نولصتي ،هناوعآو ديدجلا مامإلا

 كرحتو ‘ لشفلا هرماوأ ىلعو ئ ةبيخلا هلامآ ىلعو ئ عايضلا نامع كلم ىلع

 لوأف ،مزحلاو تابثلا نييارش ىلإ مزعلا قورع يف ىرجو ©يكولملا مدلا اذهل
 ٠ هردقو هللا ءاضق نم ناكف ٠ ىميربلا ةحاو ىلع مادطصالا ٠ اذهل تردب ةرداب

 .هنع - فورعملا يديعسوبلا - رعاشلا ثدحتي ام اهفدرأ مث .لكلا دنع ملع ام

 ءابهلاك هب اوتأ ام تلعج امم ةيوقلا ةبرضلا ددس

 ءادتبالا ىف قيفوتلا رس نإ تنادف ىوزنب ًالوأ ىدتباو

 ءامد كفس ريغب تن اكتساو قفرب ن امع اهلك تعضخ

 ىتح ،رهشأ ةينامثو ةنس الإ هتمامإ يف يلع نب بلاغ ىلع ضمي مل
 .هنع عافدلا ىلع رداق ريغ ،هتمامإ شرع ًاكرات روكذملا جرخ
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 نأش اذهو .لصيف نب روميت نب ديعس ،يلاحلا ناطلسلا رمألا ىلوتو

 .سانلا نيب اهلوادن مايألا كلتو و .رهد

 يميربلا نم ،اهلك ةينامعلا ملاعملا ىلع قفخي 3 يناطلسلا ملعلا حبص

 هلك رمألا هئلو .ديعسلا يناطلسلا دهعلا نع ربعي رمحأ ادحاو املع ران ىلإ

 مرتحي لامعألا بيط لاعفلا دومحم ،روكذملا ناطلسلا ناك
 لامعأ نم ءيش لك ىلع علطي ،ًايعاو ًاظقي ناك ،ءامعزلا مركيو ،ءاملعلا
 ىلع لامعألا لهأ شقانيو ،اهيلع علطيو ةيعرشلا ماكحألا بقاريو ،©هتموكح
 .هيلإ سانلا برقأ نم ناك ولو ةمألا ىلع ادرمتم كرتي الو ،مهتاقبط فالتخا

 ال امك ©قحلا الإ هبيرقل ىري ال .اهيلع يضقي نأ لبق ،هتيعملأب رومألا زيميو
 . .كلذ الإ هديعبل ىري

 دعوت اذإو ،ىفو دعو اذإ ،ةملكلا ىنعم لكب “كولملا مالك همالك ناك

 .ىهن هنع ،ركنملا ىأر اذإو ،ىفش
 .اضرع مههزنآو © ةبيه مهمظعأو اسفن كولملا زعأو ى ًاراجن كولملا فرشأ

 .هتكلمم ترغص نإو .ةيبرعلا ةريزجلا يف كولملا لجأو ،ءايفوألا كولملا ةيقب

 .نيينامعلا ءارمألا ةمتاخو ،نييديعسوبلا كولملا ةعماج نوكي نأ داك

 . ملسو هلآو دمحم انيبنو ان ديس ىلع هللا ىلصو 6لاح لك ىلع هلل دمحلاو

 ناونعلا اذه ريرحت ىهتنا
 ناضمر رهش يف

 ةنس مظعملا

 ٣٥ ١ه۔

 



 عسوتلا نإ ثيح نمو .ةثداحلاو ةليصألا نامع ممأ ىلإ ةراشإلا تقبس

 هل عستي ال ءيش . نامع ممأ اهنيب نمو ثةيخيراتلا لاوحألا نع قيقحتلا يف

 ىلإ ةراشإكو ،نامُع خيراتل زمرك هنإ :هنع انلق املاط يذلا ،ناونعلا اذه

 حاضيإ نم دب الو ،نامزألا فلاس يف هممأ ريغ نآلا نامُع ممأ نإف .هقئاقح

 داب اممأ لوألا دهعلا يف نامعب نإف .نامع خيرات نم ،لوألا ءزجلا يف كلذ

 .ىرخأف ىرخأ مث .تبهذف كلذك ىرخأ ممأ تءاج مث .اهانعمو اهمسأ

 ،ممألا فلتخم نم ممأ نامع تلزن ،بيرقلا دهعلا اذه يف ىتح

 رديحلا ةمألا اهنمو ،ركذلا اهخيرأتل قحي كلذك ىرخأو تايماحو تايلاج

 دراوملا ىلع ةضباقلا يهف ،نامُعب ةراجتلا مامز اهيلإو تحبصأ يتلا .ةيداب

 ةنيدملا يف لاومألا يصاون تكلتماو ، طقسم ةمصاعلاب تلغلغت ذإ .رداصملاو

 شولبلا نمو ،دارفأ سودنهلا نم كلذ يف اهعم كرتشاو ،حرطم ىربكلا
 .نوليلق

 يلاغتربلا دهعلا ىلإ ،نامع يف يداب رديحلا دهعلا خيرات عجريو
 بجاولا ناكو ‘كلذ ىلإ ريشي ام ينامعلا خيراتلا يف نأل ،نامُع يف يناهبنلا

 ..وأ ...وأ ةلودلا وأ رطقلا وأ ةئيبلا يف ممألا ءارطإ خيراتلا نأ ىلع ،موتحملا
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 اذإ ناك ديعس نب دمحأ نإ :نامع خيرأت يأ ،هتريس يف قيزر نبا لاق

 .سانلا اياقب مث ،ةيدابرديحلا مث كنسح ونب ههجاوي نم لوأ ،حرطملا لزن

 مهدوجو نأ كش الو .كاذ ذإ نامعب ةيداب رديحلا دوجو ىلع لدي اذهو

 ىلع ماق روكذملا دمحأو .ديعس نب دمحأ دهع ىلع قبسلا يضتقي نامعب

 ىلع شةبراعيلا ةلود لظ صلقت دعب يأ ةرجهلل فلأو ةئامو نيتسلا سأر

 رشع يداحلا نرقلا لوأ نامُع رمأب مهمايق ناكو .فلأو ةئامو نيسمخلا سأر

 تقو صيصحخ مهل ناك ىتح ثدهعلا كلذ اودجو دق ةيداب رديحلاف .ايرجه

 .قيزر نبا ركذ امك ،حرطم يف مامإلا دمحأ مامهلا ديسلا ةلباقمل

 ةليمج فطاوع ناطلسلا نم تدجو اذإ ةمالا نإ ؤ‘لاح لك ىلعو

 .اهيلإ مينتستو اهيلع مانت ةنسح ةياعرو

 لهأ ،ىسيع نبا دالوأ مهنمو ثةيبنجأ ممأ نامع تنطوتسا كلذبو

 مهتاكرح ىلع ةفئاط ناطلسلا تاظحالم تناك .ءاينغأ اراجت اوناكو .قبزأ
 .يربجلا رصان نب دمحم ريمألا مهرهاص دهعلا كلذ يفو .مهتانكسو

 ةوافح طقسم ناطلس نم اودجو .ةصجلا لهأ مساوقلا كلذكو

 .مهرود ىهتنا نأ ىلإ نينئمطم نينمآ هلظ يف اوشاعف ماركإو

 لهأ نم نكي مل ،يواوازلاب فورعملا دمحأ نب فسوي كلذكو

 هبقلو ©لافتحالاو ماركإلا ناطلسلا نم دجوو ءاج امل هنكلو ث ينامعلا نطولا

 .ةنئمطم ةنمآ ةرح ةشيع ، طقسم يف شيعي نأل طشن ‘“فسوي ديسلاب

 نم ريثكو هلهأو هنطو هيسنت دق دفاولا قح يف نامع لاوحأ هذهو

 .عونلا اذه

 برعلا انناوخإب اصوصخ .لبقملا رودلا اذه طشني نأ وجرنل انإو
 .هللا ءاش نإ يتأيس هيلإ ثيدحلا ريشي ام ىلإو .ةصاخ
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 نامنب ةيداب رديحلا دوجو

 قيزر نبا خيرات يف امب ،نامُعب ليجلا اذه دوجو خيرات ىلإ انرشأ دق

 دنع ©لوألا ءزجلا لوآ يف هللا ءاش نإ هقيقحت نكمملا نمو .ينامعلا رعاشلا

 .مهريغو برعلا © نامع ممأ قيقحت ىلع مالكلا

 يف وأ نامعب سراف طاهرأ مايأ ،نامُع اوءاج اونوكي نأ نكمملا نمو

 باحصأكو ،ىراسأكو ناوعأك ،دنهلا نم اممأ تبحس يتلا ،ةبراعيلا ةلود

 رسي نم ،مهتيغب اهيف اودجو ذإ نامُع اونطوتساف ،مهريغو عانص نم ،‘لامعأ
 ءاوس ةينامعلا ةرامإلا نم ؤ‘فطاوعلا نسحو ،“سوفنلا نانئمطاو ؤ شيعلا

 .نيرطقلا نيب طباورللو ،ًاضيأ اهحلاصمل اهنم مهتندأف "ةنطلس وأ ةمامإ تناك

 نم لقثو ،“شيعلا نم كنض ىلع دنهلا يف اوشاع مهنأب :مهضعب دافأو

 كلذ ذنم اهيلع اوتفاهتو ،مهتدوشنأ اهيف اودجو نامع اوءاج املف ،ةايحلا
 .اصاخ ازايتما نامع ةموكح مهتطعأ ىتح ،انادحوو تافارز ،دهعلا

 ءايشأ يف .لاحلا نم ناك امهم ،مهريغ هلخدي ال نآلا ىلإ مهروس اذهف

 .خيراتلا قئاقح نم يه ،رخأ

 ةعلق ةهج لك يف ،عبرألا هتاهج نم ©عبرأ عالق روكذملا مهروسل ناكو
 يف ،ةازغو تاوزغ نامعل ناك ذإ ،دهعلا اذه ىلإ عالقلا هذه تيقب .ةنيصح

 .ممألا فلتخم نمو . تاقوألا فلتخم

 ىلع نولخدتي مه الو .ةازغلا نم نيرثأتم ريغ ةيداب رديحلا ناكو
 كلذبو 0،تناك امهم تاسايسلا قلطم يف نوكراشي الو .ةازغلا لاوحأ

 ممألا مرتحت نامع نأ ىفخي الو .صوبو اهل ةطقن ينامعلا جاتلا يف اوحبصأ
 ًاددم . ةيدابرديحلا ءالؤه ناكو ،اهتغبص تناك امهم نامع ىلع ضيفت يتلا
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 حاون نم ةيداب رديحلا ناكو .ةيدنه ممأ كاعم ناينابلاو مهو .ةيراجتلا نامعل
 .كلذك ناينابلا نأ امك .دنهلا نم ىتش

 ةدام دنهلا نإف .ةغلاب ةمكح ةطيسبلا هذه يف اهراشتناو هتيرب يف هللو

 قازرألاو “تاكربلا ندعمو ،تاريخلا عبنم لازت الو ،اهتايح لصأو ءايندلا

 ةديدشلا ،©شيعلا ةقيضلا ث راطقألا هذه يف شيعت اهممأب اذإو ،ىفخت ال اهب

 .ربتعم رطق لك يف هلو . ةيآ ءيش لك يف هل نم ناحبس .اهلك اهيعاسم يف

 مهخيرات ذنم ،لخادلا يف ال ،لحاسلا يف نامعب مهدوجو نأ كش الو

 .يراجتلا لاصتالل كلذو ،نآلا ىلإ

 ةيسنجلا مهتبسن

 .دنهلا نم «دابأ رديح» ىلإ ةبسن {ةيداب رديحلاب نوفرعيف :مهتبسن امأ

 ءايف ،ةروسكم ءاتف ،فلأ اهدعب ،واولا حتفو ،ماللا حتفب) ايتاوللا :مهل لاقيو

 .(فلأ اهدعب . ةحوتفم

 مسا : نوخرؤملا لوقي اميف ايتول نأ عم ٠ بقللا اذه ىنعم ام يردأ ال

 .ملاعلا اذهل لوألا زكرملا يه يتلا © ةرخصلا ىلع عقاولا روثلل

 جاحلا نب رفعج ينربخأ .برع يأ .يول نم نحن :مهضعب لوقيو
 صاخلا هماقمب ] ١٣٨٥ ةنس يناثلا عيبر ٢٤ موي يف ©ففيطللا دبع نب رقاب

 رشاعم نحن اننإ :لوقي ٠ لضاف نب , فيطللا دبع هدج نع هلقني ٠ حرطمب

 نورقلا يف ه 8دنهلا ىلإ انرجاهو .يول نم برع ةيداب رديحلا ةعامجلا

 .ةيناخ اغآ اهب انكو ابيرقت ىطسرلا
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 ،لحاسلا ىلع نئاكلا عماجلا اذه اندجسم ناكو ،نامُع ىلإ انئج مث ٍ

 ،بيرق دهع نم ةعيش انرص مث .ةينس انرص كلذ دعبو .ةيناخ اغآلل ادبعم

 .ةنس نيسمخ نم رثكأ ام يرحتلا ىلع
 كلذ ذنمو .ينارحبلا دمحم نب يلع خيشلا ،ةعيشلا ىلإ انل عاد لوأو

 رثكأ ذنمف نامعب اندوجو ىف امأ .ةنايدلا ىف انرمأ نم ناك ام اذه .ةعيش انرص

 . .فلألا سأر ىلع يأ ،ةنس ةئامثالث نم

 :لضاف نب فيطللا دبع نب رقاب جاحلا انوبأ لاق ،روكذملا رفعج لاق

 .هفورح صنب ىهتنا .شتكلا نم انضعبو ،دابأ رديح نم دنهلا نم انضعب

 هذه يفو .هيف نحن يذلا دهعلا اذه ىلإ مهيف ةيناخاغآلا دوجو نإ :تلق

 يف ًابرح نونيحتي مهنأل ، نيفوختم نامع نم نولحري ةيناخاغآلا ماق مايألا

 .مهنيمخت يف . دالبلا هذه

 ام فالخ ،ينسلا بهذملا ىلع اوناك مايأ {ةيداب رديحلا ءامسأ تناكو

 .ةينامع ةيبرع ءامسأ مهؤامسأ تناكف .ةعيش اوراص امل ،نآلا هيلع يه

 ديدجلا دهعلا اذه يف تراص مث .هللادبعو دمحمو دوعسمو رصانو نافلخك

 هل نم ناحبس .اذكهو ،يلع مالغو نيسح مالغو نسحلا دبعو نيسحلا دبع

 .ميظعلا هناطلس ىلع اليلد لازي ال رمأ ءيش لك يف
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 نامغنب يلاحلا مهددع

 - نامع لحاس يف ىربكلا ةنيدملا يهو - حرطم يلاهأ ةيرثكأ نأ ملعا

 .برعلاف ٠ ناينابلاف ] شولبلا مهيليو { ةيداب رديحلا مه

 مهلو .يبدف ةقراشلا ىلإ ،مهئايحأب تالاصتا ينامعلا لحاسلا يف مهلو

 .ةبئاغو ةرضاح ] اهنوريدي تاراجتو لاومأ

 ةكرح اهيف مهلو نودجم نامعل ةيراجتلا حلاصملا بلج ةيحان نم مهف

 .ةطشان مهلامعأو ،ةمهم

 يف . مهلامآ اهدنع نودجي مهنأل { ةموكحلل نوبحم لاحلا ةعيبطب مهو

 .اهددصب مه يتلا حلاصملا
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 ٥ ........................................................................................... رشانلا ةمدقم

 ................................................................................................... ةمدقملا

 ٩ ........................................................................... ماعلا يبرعلا نطولا دودح
 ١٠ .................................................................................................. نامع

 ١٠ ......................................................................................... نامع دودح

 ١٢ ........................................................................................ نامع ةحاسم

 ١٢١ ..................................................................................... نامع لهأ ددع
 ١٣ ....................................................................................... نامع ممأ ركد

 ١٤ ................................................................................. ةينامعلا تاعطاقملا

 ١٧٤ ................................................................................................ نالعج

 ١٤ ............................................................. ماعلا ينامعلا فرعلا بسح ةيقرشل

 ١٥ ............................................................................................... فوجلا

 ١٥ ............................................................................................... ةرهاظلا

 ١٥ ........................................................................................... وجلا ضرأ

 ١٦ ................................................................................................ ةنطابلا
 .................................................................................١٧ نامُع لابج

 ١٧٧ ........................................................................................... روكلا لبج

 ١٨ ................................................................................... ننحسلا يداو هنق

 ١٨ ........................................................................................ نادحلا لابج

 ١٨ ....................................................................................... حوحشلا لابج

 ١٩ ............................................................................. نامعب ةيندعملا لابجلا

 ١٩ .......................................................................................... تيفح لبج

 ١٩ ............................................................................................ دوهف لبج

٢٠ ......................................................................................... طاطح لابج



 نامع خيران نع ناونعلا [

 ........................................... مالسإلا لوأ يف نامُع ءاملع ريهاشم

 .................................................................. ةينامعلا تارامإلا

 ............................. يبظ وبأ يف نايهن لآ وأ ةفيلخ نب دياز لآ ةرامإ

 ............................................................. رطق ىف ىناث لا ةرامإ

 .................................................................. ةينامعلا ةنطلسلا
 ..................................................................... ةينامُحلا ةمامإلا

 .......................................................................... نامُع دراو

 ......................................................................... نامع رداص

 ......................................................... رطقلا اذهل ةيسيئرلا دالبلا

 .....ه .........٠..٠.٠.



 نامع خيران نع ناونعلا (

 ............................................ بيبحلا نطولل بيرقلا رغثلا بيسلا

 ................................................... ةميدقلا رافلج وأ ةميخلا سأر

 ............................... رضخألا لبجلا نم يشعنلا بناجلا يف لخن
 ................................................. نوصفلا ةكبش وأ يلع ينب لقني

 .................................................. نينيعلا احانج يقارعلاو زيردلا

 ...................................................... ثراحلا لآو ةركاسملا ءاربإ

 .................................................. يلع نب حلاص لآ شرع لباقلا



 نامع خيران نع ناونعلا (

 ........................................................ رجحلا لآ ةعطاقم ةيدب

 ........................................................... نامُع روغث مهأ نالعج

 ........................................... قرشلا يف نامع سار وأ دحلا سار

 .................................................. لابجلا سوؤر وأ لابجلا سار

 .................................... نامعب اهانركذ يتلا ريغ ىرخألا زكارملا

 ..................... دالبلا مالعأ نيب ركذلا قحتست يتلا نامُع دالب نم مدأ
 ..................................۔............... ةيردحلا ةدلبلا وأ ةيقرشلا وانس

 ......................................................... دعس لآ ةريضح قيوسلا

 ........................................................... دقعلا ةطساو ةروباخلا

 .................................................... ىربكلا ةينامعلا لئابقلا ماقم

 ...................................................... ةيلخادلا نامع يف ماير ونب
 ............................................................... نزاوه يف دعس لآ

  



 نامع خيران نع ناونعلا 3

 ....................................................... سبع يف ةحاور ينب ةليبق

 ................................................ ةمامإلا ناويد صورخ ينب ةليبق

 .............................. نامُع يف نأشلا تاذ لئابقلا نم رفاغ ينب ةليبق

 ............................................... مهف نب كلام نب ةءانه ينب ةليبق

 .................................. نامع نم يبرغلا بناجلا يف ةنساوحلا ةليبق

 ....................................................... سماشوب لآو ميعنلا ةليبق



 نامع خيران نع ناونعلا )

 ١٧٠ ................................................................... نامع كولم ديعس وب لآ ةليبق

 ١٧١ ................................................................................................. ةمتت

 ١٧٣ ...................................................................... ةي لوسرلا رظن ىف نامع

 ١٧٥ ......................................................................... اهتمئأو نمع كولم

 ١٧٩ .................................................................... ؟مه نم نامع لهأ نع نايب

 ١٨١ ............................................................... مالسإلا ممأ نيب نامع لهأ نأش
 ١٨٤ ................................................................................. نامع لهأ قارتفا
 ١٨٥ ....................................................................................... ىلوألا ةرملا

 ١٨٥ ................................................................................... ثلاثلا قارتفالا

 ١٨٧ .......................................................... مويلا ىلإ يقابلا وهو ثلاثلا قارتفالا

 ١٨٩ ............................................................. ةيمالسإلا ةهجولا ىلإ رظنلاب نامع

 ١٩١ ................................................................ (هنع هللا ىضر) ركب وبأو نامع
 ١٩٢ ..................................................... (هنع هللا ىضر) باطخلا نب رمعو نامع

 ١٩٣ ....................................................... (هنع هللا يضر) نافع نب نامثعو نامع

 ١٩٤ ................................................... (هنع هللا يضر) بلاط يبأ نب يلعو نامع

 ١٩٦ .............................................................................. نامعل جاجحلا وزغ

 ١٩٧ .................................................................... نامع ىلع يضقت ةعقو رخآ

 ٢٠٢ ............................................................................ جاجحلا لامعو نامع

 ٢٠٢ .................................................................... كلملا دبع نب ديلولاو نامع

 ٢٠٢٣ .................................................................. كلملا دبع نب ناميلسو نامع

 ٢٠٤ ...................................................................... زيزعلا دبع نب رمعو نامع

 ٢٠٩ ....................................................................... اهتمئأو نامع كولم ةلمج

 ....................................................................................٢١١ نامعب مامإ لوا

 ٢١٥ .............................. لامجإلا جهن ىلع نامع خيرات يف ناونعلا نم يناثلا مسقلا
 ٢١٧ ........................................................................ ةنطلسو ةمامإ نامع لود

 ٢١٨ ................................................................ ىدنلجلا ىنب ةلود ةيناثلا ةلودلا
 ٢٢٠ ....................................................................... دمحيلا ةلود ةثلاثلا ةلودلا
 ٢٢٦ ....................................................... نامع يف ناهبن ينب ةلود ةعبارلا ةلودلا



 نامع خيران نع ناونعلا (

 ............ ةليوطلا ةدملا كلت نامع لهأ ىلع ةنهابنلا طلست ببس

 ...................................... نامُع يف ناهبن ينب كولم ريهاشم

 ......................................... برعي لآ ةلود ةسماخلا ةلودلا

 ......................٠ برعلا يبأ نب كلام نب فيس نب ناطلس ةمامإ

 .................................... ناطلس نب فيس ضرألا ديق ةمامإ
 ...................................... ناطلس نب فيس نب ناطلس ةمامإ

 ............................................. ناطلس نب انهم مامإلا ةمامإ
 .......................... ءاسؤرلا مامإ ريغصلا ناطلس نب فيس ةمامإ
 ................... فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا ةمامإ
 ....................... رصعلا كولم ديعسوب لآ ةلود ةسداسلا ةلودلا

 .................. مامإلا هللا دبع نب دمحأ نب ديعس نب دمحأ لامعأ

 ............................... ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس ةنطلس

 ........................ دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا ناطسلا ةنطلس

 ........................... مامإلا نب ناطلس نب ديعس ناطلسلا ةنطلس
 .............. مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب ينيوث ناطلسلا ةنطلس

 مامإلا سيق نب نازع نبا سبق نب نازع يقنلا يضرلا مامإلا ةمامإ
 ............... مامإلا نبا ناطلس نب ديعس نب يكرت ناطلسلا ةنطلس

 ...مامإلا نبا ناطلس نبا ديعس نب يكرت نب لصيف ناطلسلا ةطلس
 ................ ديعس نب يكرت نبا لصيف نب روميت ناطلسلا ةنطلس
 ................... لصيف نب روميت نب ديعس ديؤملا ناطلسلا ةنطلس

 ............................. نامُع يف روميت نب ديعس ناطلسلا لامعأ
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