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 م٦٩٩١۔ه ١٤١٧ : ىلوألا ةعبطلا :ر . -

 : هممص مم , تمرمین
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 ةينفو ةيعوضوم ةسارد

  

 فيلات
 ينيصلا لشاه ند دمح ند دشار

 ىوزن يف نيملعملل ةيبرتلا ةيلكب دعاسملا سردملا
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 يصوزخلا حاوتللا _

      
   

 ٥ رعش و هنت ايح

 (ه ١٨٩۔٥٨ (

 تبينقو ةيعوضوم ةسارد

 فيلات

 ينيسحلا لشاه ني دمح ني دشار

 ىوزن يف نيملعملل ةيبرتلا ةيلكب دعاسملا سردملا

م٦٩٩١-ه٧١٤١ : ىلوألا ةعبطلا



  
 ا فلؤملل ةظوفحم عبطلا قوقح



    

  

 ه.....س۔.۔۔.۔۔۔.۔..۔.۔۔..۔ مقرلا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔.۔۔.۔.۔... خيراتلا

 ..۔۔۔۔۔۔.۔۔۔۔۔۔۔.۔۔.۔۔ قفاوملا

 ميحرلا نمحرلا هلل ا مسب

 رمألا همهي نم لا

 ف يبلط دحأ ناك !قيقشلا ينامعلا رطقلا نم ييسحلا لشاه نب دمح نب دشار ديسلا نإف

 تابلطتمل الامكتسا اهمدق لا ةلاسرلا ةشقانم ف تكراش دقو .اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسقب ايلعلا تاساردلا

 / بحر )١١( خيراتب !هرعشو هتايح - ناسغ نب ملاس يصورخلا حاَوللا" :ناونعب ،ريتسحاملا ةحرد

 ةنازخ لا ًاديدح تفاضأ يلا ةلاسرلا هذه رشب يصرا نا ينرسيو .مم٩ا٤ / ١٤ / ١٢ قفارملا هها ٤١٥

 قلخ نم - ىلاعتو هناحبس - هللا هابح ام بناح ىلإ اداج ًافحاب ،هتدهع امك دشار ناكو .يبرعلا ثازنلا

 .حاجنلاو مدقتلا ماود هل وحرأو .ءاكذو ميرك

  

   

 لك ير

 ( ٨دآوأةيبزعلا ةغللا مسق يف فرش ذاتسأ
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 ةجرد لينل ثحابلا هب مدقت ثحب باتكلا اذه لصأ
 يف شقونو . ةين درأل اةعم اجل نم ريتسجام ١

 : نم ةنوكم ةشقانملا ةنجل تناكو ١٩٩٤١٢١٤

 (ًسيئر) يدهملادبع ليلجلادبع / روتكدلا ذاتسالا ا
 (اوضع) ةفيلخ ميركلادبع / روتكدلا ذاتسالا ٢
 (ًاوضع) ميهاربإ دومحم / روتكدلا ذاتسألا ٣

          
        

    
        

  
  
  

  
  

  

  

            
  

  

  

  

  
  
 



 " موه٩٥٭٠

 ىرشلا كل تفز بادآلا ةبتكمأ
 اخماش ةرادصلا ق لحم هيعض

 ةريس ناسغ لجن نع ىكح باتك
 دتخمب يلاعملل صورخ هتمن

 ىقلاو مكحلاو ملعلا لهأ دزألا مُه
 هرعش ةسارد هيق دجت كاذك

 ىدل هتناكم رقت نآ تئش تئش نإف

 آ قئنم ارعش قلت نات يف فقف
 امك ةلصفم تءاج ةثساحم

 يذلا ف لعنّص تنقتأ متاح ابأ
 ةناكم نم هلان دقام تنيبو

 ةميظع هيف ءارقلا كتلاسر

 ًابقنم امود ثحبلا قيرط يف ريق
 هلهأو فيرشلا ملعلل مدختل

 هرهد مايأ ضقي نإ ىتفلا نإف
 اهب نكي مل اذإ ايندلا ىلع مالس
 ةشيع ربخ يف ءايلعلا اخأ اي مذو

 انلوق متخ اهب ميلستو ةالص
 اعبات ناك نمو باحصأو لاو

  

 ميحرلا نمحرلا هتنا مسب

 ضسيرفت
 يبايسلا دشار نب هنلادبع بيرألا يضاقلاو بيدألا خيشلا ةليضفل

 «لئامس «

 م٦/٨/٦٩٩١۔ه٧١٤١ لوالا عيبر ٢١ ق
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 ارطإلا هب تلن «حاوَللا» وه اذهف
 ارقي هل ننم راظنألل َتفليل
 ارك تبناج دق لقنلا ف ةقَتوم

 ارخف اهب لانو اؤاش امس قيرع
 اركذ مهل ءانثلا اوزاح ىدنلا روحب

 ارتي انل نايبلا اهيف ةحضوم
 ارمألا اومكحأ ذإ داقنلا ةرقابع

 ارداهبسحت ظافلالا ررم هب

 ارغ ةنوميم رفشلا اذهي اهارت

 ارذق الع دق رعاش يق هب تيتأ

 اركف 7 ذإ هرعش يق ةزمح وبآ

 ارهزلا َمجنالا اهنود نم ىرت اقحف

 اربص عردم رايخألا ىلوألا ثارت
 ارجألا كل هنلذبت اميف بسكتو
 ارشعلا عّيض ام ملعلا لينل افيلح

 ىرخألا غتبي نم بزدلا رينت مولع
 ىرشبلا حفنت اهب تاقوأ دعسأو

 ىرتت هبر نم ثوعبملا ىفطصملا ىلع

 اربش هريس يف ةاح ام مهل جهنل

   

     
   





    

  

 :يدلاو ىلإ

 .هتخوخيش ىلع دعبلا ةرارمو لكثلا صصغ عرجج يذلا

 نيعلا يترق ىلإو

 يدهج عنبو يلمع ةروكاب يدهأ





 سرففلا

 ةمدقملا-

 ديهمتلا-

 ةيسايسلا ةايحلا
 ةيعامتجالا ةايحلا -

 ةيملعلا ةايحلا -

 ةريسلا : لوألا لصفلا
 هبقلو رعاشلا مسا ۔

 هترسأو هيسن -

 هتاشن -

 هتفاقث ۔-هتاقص -

 هتاقالع -

 هرعش : يناثلا لصقلا
 ناويدلا -

 حاوللا نبا دنع رعشلا تاهاجتا-

 يديلقتلا هابتالا :الوأ

 ءاثرلا -

 رخقلا -

 ءاجهلا -

 يعامتجإلا هاجتالا : تلاثلا لصقلا

 تايناوخالا -
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 حاوللا رعش يف ةيعامتجإ اياضق -
 حئاصنلا -
 مكحلاو ظعاوملا -

 ينيدلا +

 ينيدلا حيدملا -
 هلالج لج ىلوملا حئادم -

 ةفيرشلا ىليل حئادم -
 ةيوبنلا حئادملا -

 هرعش يف ناضمر رهش -

 هرعش يف يضابإلا بهذملا -

 ةيعرش لئاسم مظن -
 ةينفلا صئاصخلا : عبارلا لصفلا
 ةديصقلا ءانب -
 ةغللا و بولسالا -
 تاضراعملا -
 تاطّمسملا -

 ةيرعشلإ ةروصلا -

 برغملا لهأ ىلإ رعاشلا ةلاسر ۔
 ةمتاخلا ۔

 عجارملاو رداصملا ةمئاق ۔
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 تمالراززضشي

 ةمدقملا

 لعجو .نيفهرملا عير يف رعشلا فذقو ؛نيفراعلا بولق نم ةمكحلا عيباني رجف يذلا هللدمحلا
 .نيبدأتملا كئلوأ راكفأ تانب اهنع ضخمتتف .نيعدبملا كئلوأ نهذ يف روتعت تاساسحإ ةبرجتلا

 ةفرايصلا حاورأ اهفقلتتف .نيداجلا عور يف ىقلت ىتح .قنأتلا وأ ةيوفعلا كبس اهنوكبسيف
 .اهروتف وأ اهقلأت يف ةفطاعلا قبع اهنم مشتل .نيصحفنتللا

 نمو نيرهاطلا هباحصأو هلآ ىلعو ()«ةمكحل رعشلا نم نإ»:لاق نم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت

 .دعبو

 ثارتلا اذه نأل "يراضحلا نامع ثارت نم ائيش زربي هلع .ينامعلا بدألا يف ثحب اذه نإف

 .قيرعلا اهفلاسو نامع ةراضح هب فرعتف ؛رونلا ىري نأ هل بتكي مل ًانيهر لظ

 ظحي ملو ،نامع سيبح لازيام ةصاخ ةفصب هنم رعشلاو ةماع ةفصب ينامعلا بدألاف

 . ةيميداكألا تاساردلا نم رفاو بيصنب

 /ةريس ةسارد لالخ نم رطقلا اذه يف بدألا اذه نع فشكلا يف مهاسأ نأ تيأترا كلذل

 .هرعش ةسارد مث . يصورخل ١ حاولل ا ناسغ نب ملاس

 .ثيدحلا ينامعلا بدألا يف امهادحإ ناتسارد ۔ يملع بسح ۔ تاساردلا كلت نم بتك امف

 .ناميلس نب ناميلس يناهبنلا رعش يف ىرخألاو .ةينفلا هتاهاجتاو هصئاصخ

 ذإ .ميمعتلا ةمسب بلغألا يف مستت (ةيتفلا هصئاصخو هتاهاجتا ينامعلا رعشلا) ةساردو

 .ءابدألا نم ةفئاط بدأ يف ةماعلا تافصلاو ةبلاغلا رهاوظلا دصرب اهمظعم يف ثحابلا متها

 )١( هحيحص يف يراخبلا هجرخا ٤/ ٣ هننس يف هجام نباو ٢/ ١٢٣٥
 



٢ - 

 صئاصخلا دصر ةلحرم قبست نأ بجي ةلحرم .ةلماش ةسارد ةدح ىلع بيدأ لك ةسارد نإو

 .ةئف نود ءابدألا نم ةثف ىلع ةساردلا رصتقت ال يك .ام ةمأ بدأ يف ةماعلا تافصلاو ةبلاغلا

 .الومش رثكأو .ماكحإ حصأو .ةقد رثكأ ةماعلا رهاوظلا دصرب ىنعت يتلا ةساردلا نوكت ىتحو

 ةرتف يف شاع حاوللا ناسغ نب ملاس نأ .عوضوملا اذه راتخأ ينتلعج يتلا بابسألا نمو

 نأب ةريدج ةرتف يهو .ناهبن ينب كولم مكح نيبو ةمامإلا مكح نيب وهف نامع يف مكحلا فعض
 يف يبدألاو يركفلا طاشنلا نم بناوج نع انل فشكي ام رعاشلا جاتنا يف دجن انلع "سردت

 .رصعلا كلذ

 جهنملا يه جهانم ةثالث نم تدفتسا دقف اثحبلا اذه ةباتك يف هتعبتا يذلا جهنملا امأ

 ةبقحلا نايب يف يخيراتلا جهنملا نم تدفتساف :يئارقتسالا جهنملاو يليلحتلا جهنملاو يخيراتلا

 جهنملا نم تدفتساو .رصعلا كلذ يف ثادحالا عبتت ينو رعاشلا اهيف شاع يتلا ةيخيراتلا

 تء اج نيح يف .ةيلامج ميقو ناعم نم اهيف ام نايبو اهدقنو صوصنلا ليلحت يف يليلحتلا

 نم اهنع جتن امو ةيخيراتلا ثداوحلا كلت ءارقتسا يف يئارقتسالا جهنملا نم ةدافتسالا

 .رعاشلا رعش ىلع تاساكعنا

 ةيسايسلا ةايحلا نع ديهمتلا يف تثدحتف .ةمتاخو لوصف ةثالثو ديهمت ىلع ثحبلا تمتأ دقو

 .ةيملعلا ةايحلا مث ةيعامتجالا ةايحلا نع تثدحتو .ناهبن ينب ةموكح لظ يف مث ةمامإلا لظ يف

 هتافص مث .هتأشنو هترسأو هبسنو هبقلو همسا !رعاشلا ةريس نع تثدحت :لوألا لصفلا يفو

 .نيرخآلا عم هتاقالع نع تثدحت ريخأو هتفاقثو

 تاظحالم نم قيقحتلا يف امو هاوتحمو ناويدلا نع يناثلا لصفلا يف ثيدحلا ىرجو

 .حاوللا نبا دنع رعشلا تاهابحتا نع تثدحت مث .هيلع يتاظحالم تنبأو هتدقنف .طالغأو

 .هصئاصخو عوضوم لك تجرختساو .ةيديلقتلا ريغو ةيديلقتلا تاهاجتالا نع تثدحت :ثلاثلا لصفلا يفو

 ةديصقلا ةينب نع ؛هرعش يف ةينفلا صئاصخلا نع هيف تثدحت دقف ريخألاو عبارلا لصفلا يف امأ

 .هرعش يف ةيرعشلا ةروصلاو تاطمسملاو تاضراعملا نعو هرعش يف ةغللاو بولسألا نعو رعاشلا دنع

 ةفلتخمو ةددعتم رداصم ىلإ تعجر ذإ ؛تفلتخاو تددعت دقف .عجارملاو رداصملا نع امأ

 ةفيحصلا باتك :اهنم تدفأ يتلا ةيدقلا رداصملا نمف .اهعوبطمو اهطوطخم اهثيدحو اهميدق
 .هرعش ةيمهأو .رعاشلا مسا ةحص طبض يف هنم تدنأ .قيزر نب دمحم نب ديمحل .ةيناطحقلا

حاوللا نيا لضف يفو "صورخ ينب ةمئأ ةفرعم يف هيلإ عجر اردصم حاوللا نبا رهش ًدُع ثيح
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 ىلإ رعاشلا اههجو .ةدوقفم تناك ةديصقب ةفيحصلا ينتدافأو .هرصع ء ارعش نم هريغ ىلع

 ٠طوطخملا نم اهتءارق ةبوعص نم مغرلا ىلع يتسارد يف اهنم تدفأ .برغملا لهأ ةيضابإ

 هل اقيدص ناك ذإ .رعاشلا مسا طبض يف :حاوللا نبا ةيئاه ىلع يولهبلا حرش نم تدفتساو

 ةقلغتسملا يناعملا زومر كف يف حرشلا اذه يتناعأ امك .هبقلو هيسنو همساب ملع ىلع وهف

 ىتح .ةيناطحقلا ةفيحصلا يف ءاج اب ةديصقلا صن ةلباقم يف تدفتساو .ةديصقلا ظافلأل

 .هللا دمحب صنلا ماقتسا

 لمشي انايحأو .فرحألاو تاملكلا سومطم ةءارقلا بعص .يبرغملا طخلاب حرشلا اذه ناكو

 . ارطسأو تارقف سمطلا اذه

 .هرصع لهأ عم رعاشلا تاقالع عبتت يف رعاشلا ناويد نم طوطخملا مسقلا نم تدفأ دقو

 .ةساردلا عم هتلخدأ .روشنم نكي مل هرعش نم ريبك ءزج فشك يفو

 سوم اقلا بيترتو ٠ صصخل او . برمل ١ ن اسلو ٠ سررمل ١ جاتك : ةيوغلل ١ مج اعم اب تنعتس او

 .هدئاصق يف هتارابعو رعاشلا ظافلأ ةفرعم يف ؛طيحللا

 يف ٠يوكزالا ديعس نب ناحرسل .ةمغلا فشك باتك نم سبتقملا نامع خيرات نم تدفتساو

 .ناهبن ينب كولم ضعب ءامسأ ركذ يفو رعاشلا رصع يف ثادحألاو خيراوتلا عبتت

 ضعب ةمجرت يف ،ثادحألا ضعب عبتت يف ينيجزألل برغملاب خياشملا تاقبط نم تدفتساو

 .مالعألا

 نب فيس خيشلل ٠«نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ» :اهنمف ةثيدحلا عجارملا امأ
 يشاطبلا خيشلا انفرع دقف .أرخؤم ردص يذلا هنم يناثلا ءزجلا اصوصخو .يشاطبلا دومح

 تاقالع مهل تناك .ى ارعشو . ابط أو ء اهقنو ءاملع نم 6رع اشلا رصع يف اهلهجن انك ت ايصخش

 مهنمو .مهبتاع نم مهنمو .يناهتلا مهلدابو . دئاصقب مهبتاك نم مهنمف ٠حاوللا نيا عم ةقادص

 نبا هيف شاع يذلا رصعلا يف ةيبدأ ةيملع ةكرح دوجوب مزجي ثحابلا لعج امم .مهاثر نم

 .حاوللا

 ناطلسلا ةعماج فارشإب ةذتاسألا نم ةئيه هتفلأ يذلا نامع مالعأ ليلد نم تدفتساو

 . اهتمجرت ىلإ تجتحا يتلا تايصخشلا ةمجرت يف سوباق

 ضعب نع فشكلا يف . بولطم دمحأ روتكدلل ميدقل ١ يبرمل ادقنلا مجعم نم تدقتس او

فشكلا يف .غئاصلا هلإلا دبع روتكدلل «ًيدقن ارايعم ةيتفلا ةروصلا» نمو.ةيدقنلا تاحلطصملا



 ۔۔ع

 روتكدلل «بولسألا» باتك نم كلذكو ةروصلا نع فشكلا يف ةيجهنملا نعو ةروصلا ةيهام نع

 .بولسألا ةيهامو رعاشلا دنع ةيرعشلا ضارغألا نيابت يف بياشلا دمحأ

 اذه مامتإل ىلاعت هقيفوت ىلعو .معن نم يلع غبسأ ام ىلع ريخأو الوأ هللدمحلاو اذه

ينيسحلا لىتاه نب دمح نب دشار



 ةيسايسلا ةايحلا

 .ةيكلملا ماظنو .ةمامإلا ماظن ؛ناماظن رعاشلا رصع يف نامع يف مكحلل

 نب دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا اهب عيوب دقو مه٢٣١ ةنس نامع يف ةرم لوأل ةمامإلا ترهظ

 .سمش نب ةلوُعَم نم ىدنلجلا ينب نم ىدنلج نب رقيَج

 مامإ رخآو .انايحأ قلأتتو انيح وبخت .ةنس يتئمو فلآ نم رثكأ ىلإ ةمامإلا ترمتساو

 (ام٤٥٩١/ه٣٧٣١ ةنس نامع يف ةمامإلا هل تدقع

 مامإلا هدلوو يرضاحلا ليعامسا نب دمحم نيمامإلا ةمئألا نم حولملا نبا انرعاش رصاع دقو

 هنبا عيوبو "ه ٨٤٢ ةنس يرضاحلا ليعامسا نب دمحم مامإلا ةافو نأ ذإ .دمحم نب تاكرب

 (0.هوبأ هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب تاكرب

 نم يناثلا لصفلا يف ةساردلاب اهلوانتنس ،تاكرب مامإلا اهيف بتاع ةديصق حاوللا نبالو

 .ةساردلا هذه

 .اهل انديد سانلا ملظو ابرلا نم تذختا ةثف ترهظ » ليعامسا نب دمحم مامألا دهع يفو

 لهأ عامتجاب كلذو ؛()«باوصلا ةداج ىلإ مهعجرأو ٬ةدشب موقلا ءالؤه يديأ ىلع برضف

 دادم نب هللادبع نب دادم مهنمو .نامزلا كلذ يف ةودقلا مه نيذلا ءاهقفلاو خياشملا نم ملعلا

 نب ناسغ وبأ يضاقلاو .يوزنلا رمع نب ناميلس نب دمحم نب هللادبع هيقفلاو .يوزنلا يرقملا

 حلاص نب نسحلا يبأ نب دمحمو .يولهبلا دمحأ نب دايز نب رمعو .يولهبلا ناسغ يبأ نب درو
 ءاملعلا نم هعم نمو -هللا همحر -مامإلا مكحف .رايخلا عيب ةلغ يف رظنلل غيحنملا حاضو نب

 (؛ر.اضيأ عيبلا داسفبو .رايخلا عيب ةلغ ميرحتب .نيروهشملا ءاهقفلاو نيروكذملا

 يف لوألا ؛نيعضوم يف هناويد يف ةثداحلا هذه حاوللا ناسغ نب ملاس رعاشلا لجس دقو

 ةيروس -قشمد ةيمومعلا ةعبطملا .ملكتي .. .خيرات نامع ؤفاسع يجانو (هللادبع نب دمحم) يملاسلا )١(
 ١٥٣. .٢٥٠١؟ص

 )٢( رصمب مامإلا ةعبطم .نايعألا ةفحت (ديمح نب هللاديع) يملاسلا ٠/١ ٢٧.
 ةيروس -قشمد ةيمومعلا ةعبطملا .ملكتي ...خيرات نامع فاسع يجانو (هللاديع نب دمحم) يملاسلا )٢(

 . ١٥٣ .٢٠٩١ص

 (٤) :مقر تحت طوطخم .دروفسكأ انايلدوب ةبتكم ةيناطحقلا ةفيحصلا ۔ قيزر نبا ٢٥٦١.  .53نايعألا ةفحت) يملاسلا ٢٦٦/١(

 ةرهاقلا ۔ برعلا لجس عباطم .م١٦٨٩١ نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .خيراتلا ربع نامع ۔ يبايسلاو ط٢.



 (0): اهنإ مكحب (ا)ىوزن لهأ ىلإ اههجو .اتيب نوعستو ةينامث اهماوق ةليوط ةديصق

 اهاوح اهيدان دهزلا لهأو ىرت ءاملعلاو ملعلا رارق
 . (٢ر:ةديصقلا هذه يف هلاق اممو

 اهارا مكيف يذلا لاحلا نع وىرزن لهأ اي اوعجرت مل نئل
 اهابس نل سوفنلاب نئاب .ءابس يديأ مكلك ودثتل

 البلا كلذ ىلع ةيمالسإلاو ةينطولا هتريغ نم عبان افينع اباطخ ىوزن لهأل هباطخ ناكو
 (:):لوقي .رمألا ةالو ىلعو .مالسالا ةضيب هيلع قلطي ينلا

 اهالَم نم ًذارألا تودمعيطتن ابين رسألا ةالو اي مكارأ

 اهايح اهايَحُس نم تتارو اهانف تنشك مكب ىرزت ىرأ

 نأ ييأر يفو . اهتءوسو اهتسخ نع تفشك دق -رمألا ةالوب لبلا هذه نأ ىري وهف
 لضفلا لهأ نم وه نكي مل نإ .رمألا ةالو ىلإ يداع صخش ههجوي نأ ؤرجي ال باطخلا اذه

 (ه):لوقي ةثداحلا كلت نودي امدنعو .مهنيب ةقومرم ةناكم هلو 6ىقتلاو

 اهادع ام ملظي لاومألا وذو ناهم مول

 اهاندأ نهادُي مُكدَيسو رادم مُكدهازو مُكُملاا عو
 اهابر ىلع عوجلا ةلماعم مكنم ءافعضلاثلاللا ىملأو
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 هتديصق ايرلا يشفتو رايخلا عيب راشتنا ةثداح ةزمح وبأ هيف لجس يذلا يناثلا عضوملاو

 (ر: اهعلطم يتلا ةيئابلا

 باذكو عدخ وهو هسفنب باجعإ هيف نم يف بئاجعلا لك
 م م

 يه لابج نيب ،بونجلا نم رضخألا لبجلا حفس يف عقتو .لخادلا يف ةينامعلا زكارملا مظعا يه :ىوزت )١(
 دومح نب ملاس (يبايسلا) .لضافأ ءاملع تجرخأ ةقساب لخنو نيتاسبو راهنأ تاذ حلاص ءاضف يف اهروس
 اهب تنبو نالا ةلودلا اهب تمتها دقو .ريبكلا عماجلاو ةروهشملا ةعلقلا اهب .٦ا ص (نامع خيرات نع ناونعلا)

 .رتموليك ١٧٠ يلاوحب طقسم نع دعبتو .قاوسألا لمجأ نم أقوس
 عباطم .م٩٨٩١ ،١ط نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو . يصورخلا حاوللا ناسغ نب ملاس ناويد )٢(

 ٢٩٠/١ /نامع ةنطلس ۔-يور .نامع ةديرج راد

 )٣( قباسلا ردصملا !٨٨/٦٢ )٤(نفه !/٨٩ )٥(نفه ٩٠/٢

 مقرلا نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو يف قئاثولاو تاطوطخللا راد . حاوللا ناسغ نب ملاس ناويد )٦(

 ۔(طوطخملا ناويدلا) ب دعب اميف هيلإ ريشاسو ٢٧١؟ص (طوطخم) ز٦٩ صاخلا ٩ ماملا



 (ر:لاقف ةسرتفملا تاناويحلاو ةرساكلا شوحولاب هنامز لهأ روص دتو

 بانعنو مءاديرو نيصحلا وبأ مهنف ةلهأ نابزل ينتتنقنأ

 بالكف مهيعارو بالك مهو مهلتاخم نمأت الف دوه مهو
 بابذ كفا اذإ بابذ مهو ةلاحم اومار اذإ بائذ مهو

 ةنس دمحم نب تاكرب هنبا هيف عيوب ليعامسا نب دمحم مامإلا هيف تام يذلا مويلا يفو

 تعزوتو .ةمامإلا فعض ىلإ ىدا امم "مهنيب اميف اولتتقاو هيلع نوملسملا فلتخاو .ه ٩٤٢

 .لاله لآو ريمع لآو ناهبن ونب ءالؤه نمو ....فاعض نييلحم ءارمأ نيي ةطلسلا

 ةازغلا مه ءالؤه ...اهعامطأو .اهراكفأو اهميق يف ةبيرغ .ةقطنملا يف ةبيرغ ةوق ترهظ دقو

 .)٢( نويلاغتربلا

 نيومتل ةطحم ذئموي تناكو» ناهلق دنع اسر ،نامُع ىلإ يلاغتربلا لوطسألا ءاج ام لوأف

 .(؛)« زمره ةكلممل ةيمحمو .دنهلا نم ةمداقلا نفسلا

 تايرق نأ الإ .ةدلبلا ةمجاهمب كريكوبلا ماقف» 0تايرق ىلإ اوبهذ .تاهلق مهلوخد دعيو

 رمأ دقو .ةدلبلا حتف نم دعب اميف اونكمت دق نويلاغتربلا ناك نإو .ةفينع ةمواقم هتمواق
 .(0)«ء انيملا يف ةيسار ابكرم ١٤ قرح ىلإ ةفاضإلاب .اهبهنو ةدلبلا ريمدتب كريكوبلا

 كلذ يف تناكو . (٦)ر احص ىل ا اهور داغ اهريمدت دعبو . اهورمدف طقسم ىلا اوهجوت مث

 .(»؟صخش فلأ نع لقي الام اهنع عافدلا بلطتي ةمخض ةيماح تقولا

 يتلا يه ثادحألا هذه لعلو .لحاسلا ةهج نم نامع يف رصعلا كلذ ثادحأ يه هذه

 )١( (طوطخللا) ناويدلا ١٧٤
 )٢( ملكتي خيرات نامع يملاسلا ص١٠٣

 لك ذخاي يذلا كلملا نا يبايسلا خيشلا ركذو ثاهريغ لبق نامُمل ةيلهاجلا يف مصاوعلا ىلوا :تاهلق )٣(
 -نامع خيرات نع ناونعلا (دومح نب ملاس) يبايسلا .روص ةيالول ةعيات نآلا يهو .اهب لزن ابصغ ةنيفس
 ٥٤. .٢٣٥ص خيرات ريغ نم

 نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .هللادبع نيما دمحم ةمجرت (جيلخلا خيرات) -لينولوك تنانتفل )٤(
 ٨٦ص قباسلا عجرملا )٥( .٨٦-٦٦ص ةثيدحلا ناولألا ةعبطم .م٨٨٩١ ٣٢ط

 دهعلا يف قرشلا ةنازخ يهو .نامع نم ةيلامشلا ةهجلا يف عقت ،ةيدقلا ةدلبلاو ةديحولا ةروكلا :راحص )٦(
 .راطعملا ضورلا يف يريمحلا اهركذ ٣ ٥. ص (ناونعلا) يبايسلا . .ميدقلا

 نالا ةلودلا اهب تمتها دقو رتموليك )٢٣٠( يلاوحب طقسم ةمصاعلا نع دعبتو ةنطابلا ةقطنم ةمصاع مويلا يهو
 ةجهب ه اهبو .ريبكلا عماجلاو رحبلا ىلع لطت يتلا ةعلقلا اهب .اهعراوشو اهقوس ميظنتو اهريوطتب املاب امامتها
 .ةصاخلا ناطلسلا ةعرزم « راظنألا

 )٧( ص جيلخلا خيرات ۔ لينولوك تنانتفل ٦٨.



 (١):هلوقب حاوللا نبا اهدصقي
 ايهبرحَتن ًةربابج أطت نا م ناو

 بلقنلبلقنب اا هلتن ثادحأو
 ام دنرتطتيولو امسشلا بلطي كو
 بشنلاو حورلا ريغب اعنت ال ىطع ولو

 ةنس ىفوتملا يناهبنلا ناطلس نب رفظمف !ءارمألاو كولملا يديأ يف لخادلا نم ةمسقم نامعو

 يف برعلا يبأ ني كلامو .اهعباوتو ()لئامس ىلع ريمح نب ريمعو 6ىلهُب يف ناك ٦

 .اهعباوتو راحُص ىلع ناك يفيدهلا دمحم نب انهمو .مرقاتسُلا
 كلذ هرطضا ولو ةطلسلا يف عمطي لك .معلا ءانبأو ةوخإلا نيب ةمئاق لازت ال برحلا تناكو

 كلم نم رصتلا بلط امدنع ريمح نب ريمع ريمألا لعف امك .نامع جراخ نم ددملا بلط ىلإ

 لاملاب ةءولمم بكارم ةدعب هدمأف .يفيدهلا انهم نب دمحمو ؛ريمح نب ناطلس هيخأ ىلع زومره
 .(؛)ر.ه٥٢٠١ ةنس يلاوح يف كلذ ناكو .برحلا ةلآو لاجرلاو

 (؛ر:هلوق نم كلذ ىلع لدتسنو .ناهبن يتب كولم حاوللا نبا حدم دقو

 يحئادم كولملا ناهبن لآالو يحئاصن حيصفلا نامضل يدهأ

 حلاصم ياغ لانأ ياجَر مهيذب حلاصلا نيع نوكي هيف اجرف

 (ه):لوقيف ناهبن ينب ىدن ركذي اهسفن ةديصقلا يفو

 حتاومو رماخم لُك وجه نع ةميش ملحاو ناهبن ينب رو اج

 حضاف رجهب مهريغ لضف نع رتاس نْغُم ناهبن ينب ىدنف

 )١( ناويدلا ٦٢/ ٥٦٢
 لضف لئامسلو .«لبانس» :لاقف اهمسأ يف أطخأ نكلو ٣٢٢٦( ص راطعملا ضورلا) يف يريمحلا اهركذ :لئامس )٢(
 الو .يدعسلا ةبوضغ نب نزام وهو لئامس نم ناك نامع نم ملسا نم لواف ،مالسالا قبسب نامع ىلع
 لئامخلا رهز» هامس ًاباتك فلا هنا يبايسلا خيشلا ركذ .ليج لك يف برعلا حصفا نم ءابدا لئامسب لازي
 .٢٧-٠٧ص ناونعلا ۔يبايسلا .لئامس ءارعش يف

 .رتم وليك ٩٥ يلاوحب طقسم ةمصاعلا نع دعبتو ،نامُع يف ةيالو نآلا يهو

 راجشاو هايم هب عساو ميلقإ ىلع رطيستو ،يلامشلا بناجلا نم رضخألا لبجلا حفس ىلع عقت :قاتسرلا )٣٢(
 دعبتو ،ةنطلسلا تايالو ىدحإ دعتو يبرغلا رجحلا قطانم نم يهو ٠٧-٧٦ص ناونعلا .لخنو ةريثك

 .مك٥٥ يلارحب ةعنصملا لحاس نع
 )٤( ط .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو .نامع ةنطلس هةمغلا فشك نم سبتقملا نامع خيرات .يركزألا ١٩٨٣

 ص ٨١.

 )٥( ناريدلا ٦/ ٥٥ )٦( هفن ٢/ ٥٧

 م
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 يف هنأ الإ حاوللا نيا مهحدتما نيذلا كولملا كئلوأ ءامسأ ىلع لدتسي مل ثحابلا نكلو

 نب ناطلس نب رفظملا هنأ ثحابلا نظيف ٠رّقظَم ركذ درو ةطوطخملا دئاصقلا نم دحاو عضوم

 ().ه٦٧٩٨٩ ةنس تامو .ىلهُب ىلع ناك يذلا يناهبنلا نسحم

 (٢):رفظم ناطلسلا ركذ يف لاقف .ةزمح هدلول رعاشل اههجو ةديصق ايانث يف هركذ ءاج دقو

 احناس دعسلا هدعس نم انضَّراعف رفظم ءامح ين انلَرَت الو

 احب او ذ اسوحنت تن اك دقو ١ دوعس هدج دعس نم ٥ ادجأل اانل ل احأ

 لاملا كلذ نع هضوعي رعاشلاو .هلام سئافن نم هماركإو رفظملا ناطلسلا لاون ركذي رمتساو

 ء ارعشلا متاخ حاوللا نباو .ءامركلاو داوجألا متاخ وه رفظمف .هركذ تدلخ يتلا .هراكفأ تانب

 :)٢( لوقي امك -ءانثلاو دمحلاب

 احئادم رييملاك اهنع هيلونو هلام سئافن انيلوي لاز الف

 احئافص تراص هاداع نم بلق يفف افئاحص تراص هافاص نم بلق يفف

 احدام رثقلاب ناك أم هب تمع . يإو ارط ةلوجلا
 احباضُم هيدل يداتلا يف حبصأو آايسامُم هيلإ ىسمأ نمل ائينب

 و ى . ه ى

 احئاوض برش هانْسُح نم ًأاتثقَبو اهديفتسي هظافلأ نم بئارغ

 احلاص ردلا اذب يرابلا هب ىراو آيسار زعلا يف نالهَت يقب ام يقب

 )١( ص ةمغلا فشك نم سبتقملا نامع خيرات -يوكزألا ناحرس ٨٣٢- رابخاو صصق -يلوعملاو ص٨٧
 فاحتالا ۔-يشاطبلاو ١/ ٤٠٦

 )٢( (طوطخلملا) ناريدلا ١٦٩
 ١٦٢٩. هفن ردصملا ()



 ةيملعلاو ةيعامتجالا ةايحلا

 نيتيبرع نيتليبق نم نوردحني مهو .نوملسم برع نامُع ناكس : ةيعامتجالا ةايحلا
 «)١( اهلهأب ةرماع ا اهتاذ يف ةلقتسم نامعدو .ناندع ةليبتو ناطحق ةليبق :امه .نيتيسيئر

 (٢)؛«سانجألا ةفلتخم ةريثك ةهكافو لخنو .قئادحو نيتاسبو راجشأو راهنأ تاذ ةبصخ يهود»

 نامرلاو زوملاك .هكاوفلا رئاسو راج رهنو هايم اهب :لوقيف نامع فصو يف يريمحلا لصفيو

 اهيلإ ةعتمألا فاريس نم لمحتو .نيصلا أفرم اهبو .نيصلا ةضرف يهو .بنعلاو نيتلاو

 حبرلا اهب ريستف .ميظعلا رحبلا يف ججلت ىتح ةميظعلا ةنيفسلا رقوت مث .براوق يف .ةلومحلاو

 .(ررحشلا ىمست ةنيدم ىلإ يهتنت ىتح اموي نيسمخ ىلإ اموي نيعبرأ رادقم ةبيطلا

 نوكتتو .دنهلا نم نامعل بلجي زرألاو .كامسألاو زرألاو ريعشلاو ةطنحلا نامع لهأ ماعطو
 هيف رثكت ةنطابلا لهسو ةيلخادلا قطانملاف ؛ةقطنم لك ةعيبط بسح ينامُملا عمتجلا تائف
 اهيفف .ةيلحاسلا قطانملا امأ اغانصلا ضعب اهب دجوت امك .كانه هايملا ةرفول أرظن !ةعارزلا

 .(رروص ةنيدم يف نفسلا ةعانصك اضيأ تاعانصلا ضعبو .ةراجتلاو كامسألا ديص
 ٥ ح م

 فصو دقو ٠تاهلقو روصو راحصو (.رىلهُبو ةمامإلا ةمصاع ىرزت ةمهملا نامع ندم نمو

 .اهلخدأ مل .(ريكزإ نامع ندم نمود» :ةطوطب نبا لاقف "ىمادقلا باتكلا ندلا هذه ضعب

 اهلكو .راحُصو ناكقروَخو ابلكو ابشو تايرقلا اهنمو .ةميظع ةنيدم ۔يل ركذ ام ىلع -يهو

 :لاقف راحص فصو يف يريمحلا لصفو .(١«لخنو راجشأو قئادحو راهنأ تاذ

 -غربلديه عباطم -نانبل ةبتكم (؟الط .راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا .ممنملا دبع نب دمحم ،يريمحلا )١(
 ٤١٣. ص م٤٨٩١ نانبل -ترريب

 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد (١)ط ةطوطب نبا ةلحر -يجنطلا يتاوللا هللادبع نب دمحم .ةطرطب نبا )٢(

 . ٣١٤ص راطعملا ضررلا ۔يريمحلا (٣) .٢!٤٨ص م ١٩٨٧ ،نانبل

 رمعا يهو ءًايبرقت مك )٢٢٧( يلاوحب طقسم ةمصاملا نع دعبت ،نآلا ةيقرشلا ةقطنملا ةمصاع : 770
 © رحبلا لاوحأب ملع لها مهو ثةيرحبلا رافسألا يف ةراهم رروص لهألو».نامع نم يقرشلا لحاللا دالب

 ٥٦١. ص . ناونعلا ۔ يبايسلا.«"نفسلا ةعانص يف دي مهلو
 )٥) ب ىوزن ةنيدم دعب ةيبرغلا ةهجلا يف عقت 4 لئامشلا نسح يف اهقرعاو لخادلا دالب مها نم : :ىلهُب ٢٣٧

 وليك ٠6 تجرخأو . اليوط ادهع مهتكلمم شرع ناهبن ينب كولم اهلعج ثيح ،كلم ةروكو ملع ةنيدم يهو

 ناونعلا ۔يبايسلا) .لضافا ءاملع 0٦٦ ٧٧(.
 ةنيدم دعب عقتو ،لخادلا نامع ندم نم يهو ثًاددؤسو ادجم ةقيرملا تارامعلا نم ةمدق ةنيدم :يكزإ )٦(

 جرخت ءاملعلا لزت ملو ،داوطا لهابع ملعلا لوحف نم اهب رهتشا ،وليك٠٣ب .ىرزن ةنيدم لبقتو لئامس
 . يكزإف ©ىلهُبف ىوزن ،ىربكلا مصارملا ثالثلا هذه نم نامع ءاملع رثكا نا :يبايسلا خبشلا ركذ .اهنم
 .ةنطلسلا تايالو نم ةيالو نالا يهو ٨٩. ۔ ٨٧ ص ۔ ناونعلا ۔ يبايسلا

 )٧( .ةطوطب نبا ةلحر .ةطرطب نبا ص٢٨٥.



 { -۔١١-

 يف خسرف اهرادقم .رحبلا لحاس ىلعو .نامع ةبصق يهو .نامع ضرأب ةريبك ةنيدم يه

 يف اهدصقيو .اثيدحو يدق الاومأ اهرثكأو نامع ندم مدقتأ يهو .رابآلا نم اههايمو .خسرف

 اهنم زهجتيو نميلا عئاضب عيمج بلحت اهيلإو .مهددع ىصحيال ام دالبلا رابحت نم ةنس لك

 راحصب ناكو .ةبيطلا رامثلا نم ريثكو لجرقسلاو نامرلاو زوملاو ليخنلا اهبو .تاراجتلا عاونأب
 .(١)نيصلاو دنهلا دالب ىلإ كلذكو .ةدلب لكل زهجتي اهتمو .راجتلل عمتجم

 ءانبو .نوصحلاو عالقلاو لزانملا دييشتك .ةيرضحلا نونفلا نم ةعومجمب نامع ترهتشاو

 ةيضفلا تاعانصلا كلذ نم ءاوس .ةيندعملا تاعانصلاو .تاجوسنملا ةعانصو .نفسلاو بكارملا

 .ةيفعسلا تاعانصلاو ةيدلجلا تاعانصلا ضعب كلذكو .ةيديدحلا وأ ةيساحنلا وأ

 هبش يف مالسإلا روهظ ذنم ةعانصلا هذهب نامع ترهتشا .جيسنلاو لزغلا ةعانص لاجم يفف
 تاجوسنملا اهيلإ ردصت تناك يتلا ميلاقألا نمو .اهجاتنإ ردصت تناكو .ةيبرعلا ةريزجلا

 .زاجحلا .ةينامعلا

 تناكو .ترشتناو اهتاجوسنم ترهتشاف .نامع يف جيسنلا زكارم مهأ نم راحص تناكو

 .يودبلا اهمدختسي يتلا شرافملاو (رعشلا تويب) ةيفوصلا اهتاعانص نمو .(مرةيراحصلا ىمست
 جورخلاو حّيسلا) لثم باودلا ىلع شرفي يذلا شرفلا ضعبو (لوسنملا) لثم ةسبلألا ضعبو
 .(ردئالقلاو ضرغلاو مطخلاو بقاحملاك .باودلا ةطبرأ بناج ىلإ .(يواحملاو هدلاو

 مهنفس عنص يف نوعبتي نوينامعلا ناكو .ديعب نمز ذنم نفسلا ةعانصي نامع تفرعو
 زرخت تقولا كلذ يف نفسلا تناك ذإ .يدنهلا طيحملا يف اهتاعانص يف ةدئاسلا ديلاقتلا

 .ديدحلا ريماسمب رمست الو دشتو فايلألاب

 كلت تناكو ٠سنقلاو ينيعلاو ينيفلاو جاصلا تناكف .اهيف ةمدختسملا باشخألا امأ

 مهنفس اوعتصيل دنهلا ىلإ نوبهذي اوناك نيينامعلا ضعبو .دنهلا نم نامع ىلإ بلجت باشخألا
 .(رنامُع يف اهنوعنصي مهنفس ضعيو .كانه باشخألا هذه رفاوتل رظن ؛اهيف

 "تاعانصلا هذه نمو .نامع اهب رهتشت يتلا تاعانصلا مهأ نم دعتف .ةضفلا ةعانص امأ

 )١( راطعملا ضورلا ،يريمحلا ص٣٥٤} ٣٥٥.

 )٢( ربمفون .نامع ةنطلس ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ١٩٨٠م ٤/ ١٥٦٢

 )٣( هفقت ٤/ ١٢٧

 ١١١/٤. ةيناملا تاساردلا ةودن داصح (18)



 - ١٢-

 يتلا لخالخلاو رواسألاو ةيضفلا دئالقلاك يلحلا تاودأو .فويسلاو لاصتلاو رجانخلا ةعانص

 .ةينامعلا ةأرملا اهب ىلحتت يتلا يلحلا نم اهريغو متاوخلاو طارقألاو .(لطن) ىمست

 رخايملاو ةوهقلا قيرابأك .ةفلتخم فراخزب زيمتت يتلا ةيضفلا يناوألا .تاعانصلا كلت نمو

 .(١)لحكلا اهيف ظفحب يتلا ةيضفلا لحاكملاو 6 دررلا ءام تاشاشرو

 نييرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوآ ىلإ عساتلا نرقلا لئاوأ نيبام» ةرتفلا نإ -:ةيملعلا ةايحلا

 اهلهأ ناك تاتويب اهئانثأ يف رهظو .ءارعشلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ريثكب تفرع ةرتف بيرقت

 رباك ملعلا اوثراوتف .ديعب دمأ ىلإ مهيرارذ يف كلذ لسلستو .فرشلاو لضفلاو ملعلا نداعم

 .ملع نيطاسأو ىده ةمئأ مهنم ناكف .دافحأو ءانبأ ىلإ ءابآ نم فلس نع فلخو .رباك نع

 .()«فيلأتلاب لاغتشاو ايتفلل ردصتو
 تيبو .رشاعلا نرقلا رخآ ىلإ عساتلا نرقلا لوأ نم ءادتبا ؛!جرفم لآ تيب .تويبلا هذه نمف

 يقاتسرلا ينيعلا مشاه نب بيبطلا لآو .نويولهبلا دعملا لآو .مالسلا دبع ينب لآر. .دادم لآ

 .(٢)مهريغو

 نسحملا نب حالفلا نأ قيزر نبا ركذف .ءارعشلاو ءابدألا نوبرقي ةرتفلا كلت كولم ضعب ناكو

 ينيسحلا لاوش نب نيسح نب ىسوم هحدم دقو .هحدم نمل امركم .ءارعشلاو رعشلل ابحم ناك

 . (؛مهيلع معنأو مهز اجأف مهرصع لهأ نم هريغ هحدمو .دئاصق ةلمجب

 فيس خيشلا عمج دقو .رثك مهف .ه=ارعشو حاوللا نبا رصع ءاملع ضرعتسأ نأ عيطتسأالو

 ركذأ ينكلو .ةنوآلا هذه يف اعوبطم رهظ :الماك دلجم ةرتفلا كلت ءاملع ضعبل يشابلا

 فاحتا» ؛يشاطبلا خيشلا باتك ىلإ عجريلف اعسوتلا ءاش نمو .ديدش راصتخاب مهضعب

 .يناثلا ءزجلا «نايعألا

 نب دادم نب دمحم نب دادم نب دمحم غيلبلا رعاشلاو هيقفلا ةمالعلا رصملا كلذ ءاملع نمف

 خيشلا هنم لقن .رعش ناويد هلو .عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ءاملع نم .يبعانلا ةلاضف

 يضابإلا بهذملا لاجر ركذ يف دئاصق اهنمف .ةفلتخم تاعوضوم يف ةددعتم دئاصق يشاطبلا

 .هرعشي رخفلاو حئاصنلاو مكحلا يف اهنمو ' سرفلا تانص يف اهنمو .ء اثرلا يف اهنمو !مهحدمو

 .كلذ ريغ ىلإ .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ربق ةرايزو جحلا ىلإ هريسم يف اهنمو

 )١( ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح ٤/,١٥٩ ۔ ١٩٥.
 ةنطلس يور .ةضهنلا عباطم (١ط) نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ۔ دومح نب فيس ۔ يشاطبلا )٢(

 ٢٩٩/٢. ۔م٤٩٩١ نامع
 )٣( :هسفن ٢!/٢٩٩.

 )٤( ص .م٣٨٩١ (٢ط) ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ۔ نيبملا حتفلا ۔ قيزر نبا ٢٥٠.



 .(١)لزغلا يف هلاق اممف يضايرلا كلت نم أراهزأ فطتقن نحنو

 ريرسلا ءابظ نم ةيبظ امو

 نناشالواهنم سأب

 محانفاهلريزنبأليق
 امسلا ردب هباشي ريجوو

 اهد ةع ا هبئارت نيزي

 ٥ م | و
 - - ٠

 رسب ا _ > يسيدربي وطختو

 م . . ..ي م م
 بيم صح فكو تيمر ردصو

 رمصان دري نع مس . ةو

 بالل ١ قيحس ب اضرل ١ ه اقس

 اقَئز صعدك ميمع فادرو

 و . . و .

 انزخالا هب ىعرتو دورت

 ام ه أ هل افقحبت ةرت َ

 امح اهب يلا

 ام <= حا : دعي ي مل .

 امعنف ااهل ني دع اس ىلا

 اميد ذ ذا نوجلا اين اأذاقس

 اهب لزغتلاو ةاتفلا نساحم يسح فصو ةعوطقملا هذه يفو

 (؟:لوقي هيفاوقي هراختفا يفو

 ى ه و

 معان ىرسك بر معن ايأ

 مكبح ىلع تيصع حالو

 يبَرْعشل اهل المج مَمو

 م اهسلالشمك ف اوق برو

 اهيف رثكأ ةيئاي ةديصق هلو

 امُملطت نأ نيعلا هب تيسنفن

 امشجمدالاتمشج ,ليلو

 امزرملاو كلجأل ريمس نس

 ٠ اهيف هرعشب رختفا مث .تاداشرإو حئاصنو امكح اهألم مث .ةعيبطلا

 :(گرهلوق هحئاصن نمف

 )١( نايعألا فاحتإ ۔ يشاطبلا ٢٩٢/٢.
 )٢( هسقن ٣٠/٢.

 )٣( هسفن ٣٤/٢.

-١٢٣ - 

 فصوب اهأدتبا .اهبيكارتو اهتادرفم يف بيرغلا لامعتسا



 ايسان كنطعل اراضن كت الو
 ابلافُس اروخن الاتخم الت الو

 هلانت ديعبلا اطعم كت الو

 هضيب كرتي ردلا ماعن لعفك

 اهتبرقتال تاحوسملاو كايإو

 :لاق نأ ىلإ

 الَسرُسو رم سانلل اصلخم نكو

 دقتع او . فع او دقتف او ضمع غاو ضغو

 بلاكتلا هيدشأعاتَم كفلا

 بلاغ بلغأ شرلا هلإ اف
 بر اقللا بيرقلل ونو ربب

 بر اوهلا تايدافلا ضيب نضحير

 بر اقو ددَسَق ارش اهمس اب ىفك

 بطاخو جلو ملح او دصتث قاو دجو

'٤ ١ - 

 ءايلا ةيفاق ىلع اهبكر .بكرملا ةبعص ةديصق :يضابإلا بهذملا لاجر حدم يف هدئاصق نمو
 (ر:اهعلطم .هنيد امو وه نم هتلأس .ءانسح ةاتف لاؤس نع ةباجإ اهلعجو .ةددشملا

 يمسرلا كداج دنه راد اب
 :لاق اهل هتباجإ دنعو

 يعنر انذجم سانأ انإ

 يبو ۔حم رونأ انئيدو

 يب سار كاذ بو نبا انم

 م٥

 يرس مهنيد د ريدح انباو

 يلولاو ءاونألا كاجو

 يبعان بعانلا بت ام

 ينو مهلك لي حرلا لآ

 يدعسلا رهزألا ضايإ نباو

 8 . م
 يفحل ١ ديز نب رب اجو

 (٢):نامُع لهأ نم ةصاخ ءاملعلا ركذي وهو لاق نأ ىلإ
 يدلخَم ملعلا كان دتو
 م م ه
 ينيملا ملالا مامإلا مث

 يلخنلا لضانلا نب ةدجنو
 يضرلا انخيش يماكلاو

 ه ه ,,ه ه
 يرسلا ملاعلا ىسيع نبا مث

 )١( هفن ٣٢٨.

 )٢(نفه ٤٠١.

 يدَقْعَم نيدلا يف هلش 7 ه ه ۔
 ة وه ٨

 يلع هونصو د
 يليرلا ةمكحلا يف هبرتو

 يوا 2 سب مولعلا هل صن

 يرق مهل نويعلاو

 ه ] _ ) 7 آ

  



_١٥ - 

 رع اش وهو . يولهبل ا ىسوم نب دمحم خيشل عس اتلا نرقل ١ نم ين اشلا فصنلا ءاملع نمو

 (١):ةروصقملا يف لوقي۔ةيئارو ةغيلب ةروصقم ةيقابلا هراثآ نم .بيدأو

 انثلا ىرس ةدج ءيش لكل

 رمَمطَمب ايحلا ام قرت ذ

 هضرع ناصُي نأ ىفوأ ُ'دان

 ةميش اذ نكي مل نميف َريخ ل

 :)!٦( وه هتيئار علطمو

 رورحألاآأشرلا نيعب تتر

 ىحضلا دأر سمشلاك تقرشأو

 اطخلا يف ؛يصتقتم تلبقأو

 ىلعءمامارتراثأك

 ىلبلاب نابزلا نم ةلوصوم

 ايحجلاءام نم هجولا ءام نإف

 اذقلا عقو نم نينيعلا ىلع انوص
 انحو بيع لك نع تعمقرت

 رهزألا حضاولا نيبجلا تاذ

 رفم كح اخ هجو روتب

 يرقبعلا نم لايذأ ويت
 رمحألا اهفخ يف اد رات

 مالسلا دبع نب نسحلا وبأ هيقفلا خيشلا .مالسلا دبع لآ تيب نم رشاعلا نرقلا ءاملع نمو

 نم يناثلا فصنلا ءاملع نم مالسلا دبع نب نسحلا ييأ نب مالسلا دبع هيقفلا خيشلا مهنمو

 نم مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم هللادبع وبأ هيقفلا ملاعلا خيشلاو .(ررشاعلا نرقلا

 ةرازو ةبتكمب دجوي هنأ يشاطبلا خيشلا ركذ «ماكحألا رس» باتك هتافلؤم نمو .لخن ءاملع

 .(ريموقلا ثارتلا

 .(هء ارغ ةينيعب يحولملا انرعاش هاثر .ملاعلا اذه يفوت امدنعو

 ءاملع نم .يقاتسرلا مالسلا ديع نب نسحلا يبأ نب حلاص يضاقلا هيقفلا ملاعلا مهنمو
 ٠()ركذلا فلاسلا نسحلا يبأ نب مالسلا دبع خيشلل خأ هلعلو .رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 :٧( اهعلطم ةينيع ةديصقب يحولملا انرعاش هاثر دقو
 عولض رينزلا نم دق نأ وف = عومد تارت نأ مظعأ ةزَرلا

 .بطلا ملعو هقفلا نيب مهضعب عمج ءاملع هنم جرخت» دقف !بيبطلا مشاه نبا تيب امأ

 بتكلا هيف اوفلأف .اهجالعو ضارمألا ةفرعم يف ةعساو ةرهشو ةقئاف ةراهم هيف مهل ناكو
 .(ه)«ةديفملا

 )١( فاعحتالا ٢/ ١١٤ هقت () ۔ ١١٦١. ))٢( هقن ١٦٢١ - ١٦٧.

 )٥( حاوللا ناويد يق ةديصقلا رظنت ٢/ ١٦٩. )٦( فاحتإلا ٦٢/ ١٣١ .

 )٨( فاحتإلا ٢/ ١٥٠٥ ۔

 )٤( فاحتإلا ٢/ ١٦٢٩

 )٧( ناويدلا ٦٢/ ١٧٥ .



.١٦ 

 .فلخ نب يناث ني ةريمع نب دشار خيشلا رهاملا بيبطلا .مشاه نبا تيب ءابطأ رهشأ نمو

 .تافلؤم رثكأو .ملع رزغأو اعاب لوطأو فلخ نب دشار هيبأ مع نم بطلا نيناوقب فرعأ وهو

 :هتافلؤم نمو

 .نيأزج يف ثارتلا ةرازو هتعبط .ليبسلا نبا ةهكاف ١

 .ليبسلا نبا ةهكاف رصتخم ٢-

 .نيملعتملا جاهنم ٣-

 .مرهلا ىلإ ةلوفطلا نم ناسنإلا نس يف اهحرشو ةموظنم ٤-

 .هسفنب اهحرش دقو .نيعلا حيرشت يف ةموظنم ٥-

 .ناسنإلا دسج يف ةيسيئرلا ءاضعألا ركذ يف اهحرشو ةموظنم ٦-

 .ليبسلا ناهربو ليلدلا دصاقم ٧-

 ةلعلا عضوم اهب مسوي يتلا ةيديدحلا ةلآلا ةئيهو .همشوو رانلاب يكلا يف ةريغص ةلاسر هلو

 عم ةيوطر نم تدلوت ةلع نم الإ نوكي ال يكلا نأ ملعا» :اهتمدقم يف لوقي كدسجلا نم

 رانلاو غسبيلا رانلا ةلباقمل الصأ كلذ يغبني الف ؤسبيلا عم امأو .ةدورب عم ةبوطر وأ .ةرارح

 .هكلهتف ةسباي ةراح

 هنوكلو .ءاضعألا نع اهئاليتساو اهمداقتل أربت ال يتلا ضارعألا نم ناك ال الإ نوكي الو

 غلبأ وهو .يكلاب اهيلإ لوصولاو اهل فلكتلا ىلإ نوببطتملا رطضاف .اهروغو ءاضعألا رعق يف
 .()«ثيدحلاو ميدقلا ضرعلل مسحأو عبجنأو جالعلا فانصأ

 , {| نوكي فيكو اهبيصت يتلا ضارمألاو اهحيرشتو نيعلا قلخ يف ةيميملا هتديصق يف هلاق امم
 (!):هلوق اهجالع

 مكح نمورلع نمأ ابطألا هيف تعّرَش يذلا يف الاقم تمظن ينإ

 ملك نمو ظفل نم للارألا لوق ىلع نويئلا حيرشت هيف انيس
 مَصَو نم لوقلا يف ام عْبَس اهدادعأ تَقلُ ذإ نيعلا تاقبط اهرَصُم

 )١( فاحتإلا !/١٦٧١.
 )( هقن ١٧٨.
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 .تاقيط عبس نيعلا قابطأ ددعو ةقبط اهدحاو .نيعلا تاقبط يه تاقبطلاو » حرشلا يف لاق
 ©\١.:«ةيلاتلا تايبألا يف اهركذن فوس

 مَدحلاو ناطلُسلاكف ديلجلا اهنم هعمجي رونلا اهيف تايورلا مث م ى

 اهعمجي هلوقو .ةيضيبلاو ةيديلجلاو ةيجاجزلا يهو .تابوطر ثالث اهل" :حرشلا يف لاق

 مث .ديلجلا هبشت اهنأل ؛ةيديلجلا تيمسو .رونلا اهيف يتلا ىطسولا ةيوطرلا يهو .ديلجلا اهنم
 يهو .ةيضييبلا ةبوطرلا اهيلت مث .....بئاذلا جاجزلا هبشت يه .ةيجاجزلا يهف اهلفسأ يه يتلا

 ©؟+س.اوهلا اهننجي الئل ةيديلجلا ةيوطرلا يدنتل تقلخو .قيقرلا ضيبلا ضايبب ةهيبش

 دمحأ نب دايز ني رمع نب هللادبع غيلبلا رعاشلاو هيقفلا ملاعلا .ةزمح يبأ ءاقدصأ نمو

 خيشلا لاق .ماكحألاو نايدألا يف ةريثك زيجارأو دئاصق هل .ىلهُب ءاملع نم ييصقشلا
 .أريبك دلجم تناكل دئاصقلاو زيجارألا كلت تعمج ول :يشاطبلا

 نب رمع هدلاوو رمع نب ديعس هوخأ ناك دقف .لضفو ملع تيب نم يولهبلا هللادبع خيشلاو

 نرقلا ءاملع نم مهو .مهنامز يف ملعلا لاجر نم دمح أ نب دايز هدجو دايز نب ديعس همعو دايز

 .رشاعلا

 نيعيابملا سأر ىلع ناكو .ليعامسإ نب دمحم مامإلا .ةمنألا نم يولهبلا خيشلا رصاع دقو

 .ةئمعستو نيعبرأو نيتنثا ةنس ةمامألاب ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب هدلول

 مرك -يلع مامإلا مايأ يف نيملسملا نيب فالتخالا رمأ يف اهلاق هدئاصق نم ةديصقب لثمو

 .(م): اهعلطم .يضابإلا بهذملا باحصأ حدم يفو ههجو هللا

 رمجل ا نم ابيهل يمسج يف رعسأو رسي مل بلقلا فلاح فيطل تقرأ

 .ر ١ من اد اشحلا يف زح جعز أو يربص هب ليعو أحيربت هدجو

 َرُض اذ بلقلا فجاو ابيئك تيف
 اناك دق مسجل ١ ةضغ دورخ دوحل ن اب يذل ١ بيبحل ادقف نم وه امو

 اناب اذإ رذب هجو انس كيرت اناشفت مونلا يف ءافيه مَمَُْم

 يرجي دكب ,نسح / ام اليسأ دتو

 اهّبلاو نسحلا يف نابلا نصفك سيت اهملا ةيشم تشم نإ اهاطخ فوطق

 ٢/ ١٦٧. فاحتإلا ()

 ١٧٨. هقن )٢(

 )٢( فاحتإلا يف ملعلا اذه ةمجرت رظنت ١٩٧/٢- ٢٣٠.



 ا هند د ت دوخ ةهَرهَرَب اهل نيعأ نم ميرلا نيعب ونرتو

 رصخلا ةناصمخ نيتاسلا ةَجل َدَع

 ىرقلاو لزانملل ينتركذ الو ىركلا نع يبلق لاز دق اهل سيلن

 ىرولا يف ةيربلا نيب نم ترص دتو اركذ يل تدنج وأ ابصلا ميس
 يربص ينناخ دتو تابابص فيلح ١

 هلبُس مث هراثآ تقع هرد هلبح راص زإ هللا نيدل نكلو

 هلضف مظعُيالافيعضراصن دهلحلضأو:رولهأزرع دتو

 رانصلا نطاب نم هنَجَم ىرولا بولق

 :لاق ناورهنلا ىلتقو ةباحصلا ركذ يفو

 دباع نيدلا صلخُم يلو يضر دهاجم ئحنزأ يت نم مكف

 دناعم ريحت نمحرلا ةعاط ىلع دلاجنلا دنع برحلا يف ىرث ليتق

 ر نمو كانه ربح ىتف نم مكو

 اولان دق لضفلل رهنلا لهأ ةيقب اولاق دق ةليخألا ىلتق نم نانلأو
 لاماو لهأ هللا يف مههلُي ملو لاطبأو نولاص نافع مارك

 رفوأ نمثلاب هلل اسئنأ اورش
 &۔ه۔ ,. ه ء . .ه ه . . ُ .. ,
 اوزتهي فرعلل نوب أأ نمريكن نغ مهنيد يف سيل ةانقت اده

 زبَت مهيف اموسر مهعيفامف ارزع دق نيالل ءاجيهلا يف ريعاسم
 رطقلا لباولا نم افصأ مهمالحأف

 ادجهتي إ هللا يحو نولتبو اودبع هلل ليللا لوط نوتيببي
 دعر فوخلا نم تراط مُهْبولق اودعو هلل شرملا بر نوعديو

 رسعلا ةم عكر امايق اوناكو

 / :لاق برغملا لهأ ةيضابإ ركذ يفو

 يدتهتنو اموي سانلا رومأ يف مهب يدتقنو اقح هللا يف ٌمهيلاون

 دصقم لك ين فورعلاب رمألا ىلع دمحأ دعب نم هللا ءافلخ مين

 يرزي نمل 7 كش مهين امف

 لمعلا عم حيحصلا لوقلا اوبحص دقل للز مهنيد يف سيل ءاقت ًةاده
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 لمك مهلك قحلا لاقم ريغب لدجلا يوذ لوق هللا يف اوفلاخ دقو

 رجفلاو ليللا يف هللا مالس مهيلع

 :اهب رختفم لاق ةديصقلا رخآ يفو

 بناج لك نم نازوألا ةندَمُم بئاجملا تاذ ءارغ مكنودف

 بئارتلا قوف يلحلا ن نسحب هيتت بنارت يذ ةضخغ ,دوخك سيمم

 رضخ معان سدنس نم للح اهل

 تز هبلق يف بحلا اهعماسل تلَع الملا يف رهام اهادش ام اذإ
 تلح دت ةبآكلل ناعم نسحب تتأ دقن اهذعأ اهيداشل لوقي

 رعشلا عمتسمو يوارلا اهب ولس
 اهئفرغ ليوطلا رحبلا بلاق نمم { اهئكَسركف نسُح نم اهئلَحتت
 اهنئرصتخأ نيملسملا نيد لصأ يفو اهئيور ال وحنلاب اهتضراعو

 يردي يذلا ير دّبو اهانعم مهفيل

 قساوفلا كلت نيب يعافألا سك قفانم لك بلقت ين اهنكلو

 قرافملا يقشلل ميمحو ىجش قساف لك نم هللا يص اع قلح يفو

 رتقرلا ةدش نم ناذآلا هب تمصو
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 لوألا لصفلا

ةربسل
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 لوألا لصفلا

 ةريسلا

 ناسغ نب ناسغ يبأ نب دمحم نب دشار نب دمحم نب ناسغ نب ملاس وه::هبقلو همسا

 ۔(زيدزألا يوتشلا يصورخلا

 ركذم؛)يولهبلا خيشلاف ،هدعب نمو هدج يف فالتخالا امنإ مهيبأ مساو همسا يف فالتخاالو

 .هيرصاعمو هئاقدصأ نم وهو .قباس هانركذ امك هبسن

 نأ الإ .(مربسنلا اذه يف يوَلهَبلا ةيناطحقلا ةفيحصلا يف قيزر نب دَّمَحُم نب ًدْيَمُح قفاوو

 نافلَع نب انهم دازو .دشار نب دمَّحُم نم لدب "دشار » هدج تلعج (:رةرصاعملا تاساردلا

 ناويدلا ققحم هعبتو .هللادبع نب يلع نب (دشار) .دجلا ىلع (رعاشلل هتمجرت يف) يصورلا

 .(هركلذ يف

 ناويدلا يفو» ةمجرتلا يف ءاج امك ال .قباس هتبثأ امك همسا نوكي نأ حجرأ ينإو

 :ةيلاتلا بابسألل

 يتلا ةيئاهلا ةديصقلا تناكو .هل اقيدصو رعاشلل ارصاعم ناك يولهلا خيشلا نإ ١-

 ؛١٦):لاقف كلذ هسفن رعاشلا نيب دقو .يولهبلا خيشلا دي طخب برغملا لهأ ىلإ رعاشلا اهلسرأ

 اهرفاس ديبلا يف ىطتما ام مكيلإ هيحت يدهي اهبتاك كاذك

 اهرئاس راس ام رمع ىتفلا لجن هنكسم لَح ىلب هلإلادبع
 ہ۔ . 6 ى ٠ م ٠

 .اهل هحرش يف هتيب ذإ هبسنو رعاشلا دجب يرد وه نذإ رمع نب هللاديعف

 بسن ىلع علطا دق نوكي نأ لمتحيف .ميدق ةباسنو خرؤم قيزر نب دَّمَحُم نب َدْيَمُح نأ ٢-
 .انيلإ لصت مل ىرخأ رداصم نم وأ ةيئاهلا حرش نم رعاشلا

 ةيئاه حرش :دايز نب رمع نب هللادبعو 0٢٧٦ ةقرو ٢ةيناطحقلا ةفيحصلا : قيزر نب دَمَحُم نب دْيَمُح )١(
 ٤٤. ةقرو ،برغلملا لهال رعاشلا

 .ةيملعلا ةايحلا نمض ديهمتلا يف هنع تثدحت (٢)

 (٣) ص نامع مالعا ليلد .هريغو يودب ديعسلا .يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ةباسنو خرؤم قيزر نب دمحم نب ديمح ٥٣.

 . ٧٧ص نامع مالعا ليلد :هريغو يردب ديعسلاو :٤٥. ١ج . نامعنلا قئاقش . يبيصحلا دشار نب دمحم ()
 ٥٣. ح ٥٢ : ١ج حاوللا ناويد )٥(

 )٦( ص ةقرو ! ةيناطحقلا ةفيحصلا :قيزر نبا ٣٨١.
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 يف دمتعا -رصاعم وهو -ًيصرْرحلا نافلخ نب اَنَهُم خيشلا وهو .رعاشلل مجرتملا َنأ ٣
 بارحم يف بويأ نب يلع هبتك امو . (ةّيرثبلا فاغ) عضومب راجحألا ىلع ةباتكلا هتمجرت

 . _ اردصم دعي نأ نكمي ال كلذُؤ'زصورخ ينب يداو نم ايلعلا ةيرق يف ليخلا دجسم

 راجحألا نأ امك .ةيرعتلا لماوع اهيف ترثأ دقف .أرقت داكت ال راجحألا ىلع يتلا ةباتكلاف
 ق ه ۔

 ذإ رعاشلا بسن يف هب دتعي اردصم دعت نأ حصي الف .ةراملاو ةرايسلا اهب ُرُمَت اهيلع بوتكللا

 .اهب ةقثلا نكي ال

 لؤاستلل انوعدي رمأف .دجسملا بارحم يف يصورخلا بويأ نب يلع هبتك ام ىلإ ةبسنلاب امأ
 هلو -نافلخ ني انهم ركذ امكو -كلذك ناك نإف ؟خرؤم وه له ؟وه نم .بويأ نب يلع نع

 -يعالطا دودح يف -ةينامعلا ريسلا وخرؤم اهركذي ملو .اهيلع علطن مل اننإف ؛ةيخيرات بتك

 نم يناثلا فصنلا يف نوكت نأ ودعت ال بويأ نب يلع ةايح نإف .خيراتلا ىلع اعلطم ناك نإو
 نيسمخ ودعي ال ايلعلا ةيرق يف ليحلا دجنم ًرْسُع نإ ذإ ٠(يرجهلا رشع عبارلا) يضاملا نرقلا

 .قيزر نباو يولهبلا خيرات نم ةقد لقأو ثدحأ بويأ نب يلع خيرات نوكي اهيلعو .ةنس

 دزألا نم يهو صورخ ينب ةليبق ىلإ هباستناو هرعش يف هيبأ مساو همسا رعاشلا نيب دقو

 يبّصَع مهو يموق مُه دزألاو ناسغ يبأو ملاس يمساو ينامنلا انأ ء . , :(زلاقف
 م

 ٠
 يبختنمو يالومو يبسح تن أو يبس ينتبسن أ اذإ ,صورُخ نمو

 خيشلا هرصاعمف ؛اهيلع تعلطا يتلا تاياورلا نالتخاب هبقل يف فالتخا اضيأ كانهو
 ليلد يفو .«يحاوللا» فاعسإلاو قئاقشلا يفو .«يحوللا» هبقل نايوري قيزر نباو يولهبلا
 .«حاوللا» تبثأ .ناويدلاو نامع مالعأ

 ءايلا تابثإب «يحاوللا» يهو ةيناثلا ةياورلا ىلإ انرظن ولف .تاياور ثالث مامأ نآلا نحتف
 ىلوألا تبثأ لي .هرعش يف رعاشلا اهتبثي ملو .قيزر نباو يولهبلا دنع اهدبحن مل .ءاحلا دعب
 :(إإهبر يجاني ناك امدنع لاقف (حاوللا) ةثلاثلاو «يحّولملا»

 حوللا سئبف اوقَع نكي مل نإو هنباو حّولُملل اوقَع بّرايف

 ٥٠. اج حارللا ناريد ) )١

 )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٢٨٠.

 ٣) ناريدلا ٦١٦:٢.
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 هيلع هللا ىلص يبنلل بيرغ نب رَجنخو بيرغ نب ث كرابم عم اهلسر أ يتل ا هتلاسر يف ل اقو

 )١( ملسو

 اهنبر كامعث بحس نم بلاط مكل ملاس كدبع حاولا هل الوقو

 .هسفنب هتبثأ امبسح «حاوللا» و «حولملا» وأ «يحّرللا» هبقل نوكي نأ نظلا بلغأ ىلعف

 .يولهبلا هرصاعم انل هنود امكو

 ينبب اوبقلو ()«مهنم ةقرف مهف غصورَ ينب ىلإ نوبستني حاول ونيو» : هترسأو هبسن
 . ةَمالَعلا فلَص» عضومب دوجوملا دوسألا ماخرلا نم احاولأ لمعي ناك ةرسألا هذه ًدَج نأل حاول

 يف رثكي يذلا ضيبألا ماخرلاب ةباتكلل ةحلاص نوكت ىتح اهتحني ناكو (هلاتس ةيرق يلامش
 ظيفحت سرادم بالطل حاولألا هذه عيبي مث «!هرراَجهلا ةيرقب ةصاخو .رضخألا لبجلا باعش

 .(ه»ىلوألا سوردلا يف يجهتلا فورح اهيلع اوبتكيل ؛نآرقلا .

 ينب ةمئأب رختفيو .هراعشأ يف حرصي وهو .قافتاي ةحيحصف صورخ يتب ىلإ هتيسن امأ
 .مهئاملعو صورخ

 ةقباسلا ةحفصلا يف هرعش يف درو امك دزألا ميمص نم كئلوأف ؟صورخ ونب مه نم امأو

 :رصن ني نامثع دلَوَو ،نامهدو .نامثع :نارهز نب رصن دلو » :يبلكلا نبا لاق ذدمحيلا نم

 .يرلا .يَمُح نب دمحلا دلَرَو .دَمْحَتلا :نامشع نب ْيَمُ ًدلَوَو «يَمُح وهو .هللادبع
 ١6 ٦(. أدجامو

 .نارهز نب رصن نب هللادبع نب مح نب دمحيلا» :قاقتشالا يفو

 . ق .

 (٧«يراش ونب مهو يرشلاو .دجام ونب مهو .دجملا :دمحيلا نوطب نمو

 نب نارهز نب رصن نب نامثع ني هللادبع نب دمحي نب يراش نب صورخ » :نيبملا حتفلا يفو

 )١( ناويدلا : ١/,١٨٩١
 ( ٢ ) قئاقشلا ١ : ٤٥ .

 وبآ رعاشلا بسني اهيلإو ى يبرغلا رجحلا نم يباوَعلا ةيالو نآلا عبتتو ،صورخ يني يداو يف ةيرق : : لاَس )٣(
 ةنطلس يف لئابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا ۔-ةيلخادلا ةرازو .(يلاتلا) يصورخلا ديعس نب دمحأ ركب

 ۔ ٢ ٢٣٤ص . نامع ةنطلس طقسم ۔نامع

 مامإلا ةذلب يهو . . يبرغلا رجحلا نم . . يباوملا ةيالو نآلا عبتت ٠ صورحخ ينب يداو يف ةيرق : : راجهلا ) ع (

 ۔.١١٢ص قبالا عجرملا .يصورحلا بعك نب ثرآولا

 )٥( ناويدلا ٥٦٢:١.

 )٦() ريبكلا نميلاو لدعم بسن . يبلكلا بئاللا نب دمحم نب ماشه ج٢ :٢٩٧ .

 ٥٠٦. :قاقتشالا . ديرد نبا ) ) ٧

 ۔ ١ ١٩٧نص ۔-نيبملا حتنلا ۔قيزر نب دمحم نب ديمح )٨)
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 “2١١تبن نب ثوفلا نب دزألا نب رصن نب كلام نب هللادبع نب ثراح نب بعك

 .ينيدلا فرشلاو لضفلا لهأو لمملاو ملعلا تيبر» .نامع يف ةمامالا تيب مهل صورغخ ونبو

 ٢)«لحاظطنلا  املعلاو داجمألا ةمئألا مهنمو

 ؛٢)ملسم وبأ برعلا رعاش لاق

 اوناك ذم نيدلا ةامحرصورخ ونب مهندات سانلا رمأ م اوتق نيأو

 ناركث سمشلا ةيع قحلي فيكو رذق نم موقلل ام سانلاك ال

 ناقتإو تايادهو بكاوك مهنيدو مهيلاعمو مهباسحأ

 ًاطلست مهنم نامع لهأ ىشخي ال ذإ .اهنم مهتمامإ ىلع نوينامعلا قفتي ةليبق رسيأ مهو»
 .6هرامامإ نورشعو ةثالث مهنم بص ذإ .ةمئألا يف رفوألا بيصنلا مهلو .!«كلملا ىلع

 كلام نب تلصلا مامإلاو .,.ريصورخلا بعك نب ثراولا .مامإلا .نيزرابلا مهتمئأ نمو

 مهنثارعش نمو «اهاهصورحخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج ؛لحاظنفلا مهئاملع نمو «ء )يصورخلا

 ديعسو 0يحّولملا انرعاشو .لئاوألا ةنهابنلا رعاش «هريلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب وبأ .نينسللا

 . {١.`يرشفلا دشار نب دمحم نب

 )١( ص ۔ نيبملا حتفلا ۔ قيزر نب ديمح ٩.

 ٢١) ۔-نايحألا فامسإ ۔يبايسلا دومح نب ملاس ص١١١.

 يف دلو .رعاش ضاق ،ملاع )م٠٢٩١- )١٨٥٦ ملم وبا هتينك 6يحاررلا ميدع نب ملاس نب رصان ()

 ١٠٩. ١٦٠. :نامع مالعا ليلد .رهوجلا راثن ٠ هناويد : هتافلؤم نم 6 ةيملع ةاشن اثزو مرحت يداو

 )٤) -نايعألا فامسإ ۔يبايلا دومج نب ملاس ص١!١١ .

 )٥( ©نايعأآلا ةضهن ،يلاسلا هللادبع نب دمحم ص٦٨.

 ةنس ةمامإلا ىلوت ، صورخ ينب ةليبق نم ينامع مامإ لوا (ه٢٩١/...) :يصورحلا بعت نب تراولا )٦١(
 يف رقمج نب ىسيع ديشرلا نوراه لسرا 0.هنمز يفو © رهشا ةتسو ةنم ةرشع اتتلا هتمامإ ةدمو 6ه ٧٦

 ٥ رسأو ىسيع مزهناف ريبك شيج هعمو دمحم نب سراف هدئام ثرارلا هل جرخانف ٥سراف فالآ ةتس

 .(٩٦١ص نامع مالعا ليلد) . نجلا / هكرتو هلتق نع ثراولا كساو
 ةمامإلا يف رمع .ه ٢٢٣٧ ةنس ةمامإلا هل تدقم مامإ اه ٥ /...) :يصورجلا كلام نب تلتملا ()

 اهلها نم ريثكو ،اهيلاو اولتقو ىرطتُس ة ةريزج اومجاهف !مهدهع شابحألا شقن همآبا ينو ٠ ًاليرط

 .ملعلا رهدزاو ءاملعلا رثك ،هدهع يفو ث اهيلتحم مزهو اهذقناف بكرم ةنام يف اشيج مهيلإ مامإلا ريف

 .(٦١٩ص نامع مالعا ليلد)

 رابك نم هيقف خيش (ه ١٦٢٧ -ه٧٤١١) :ناهبن ابا ىنكلا :يصورخلا كرابم نب سيمخ نب دعاج )٨(

 ،سيترلا خيشلاب نامع يف بقل ،رعاشو املاع ناك كصوُرَخ ينب يداو نم (ايلملا) ةيرق نم ءاململا
 هرصع ءارعشلو ۔(قافنلا لها قانعأ قد يف قاقدلا باتك) و (باتكلا ةحتافل ريسفت) اهنم ةريكك هفيناصت

 نامع مالعا ليلد) .(ناهبن يا حدم يف ناجرملا دئالق) ىمسي اهعرمجمو .ةنانط دئاصق ةلمج هحبدم يف

 (٥٤ص

 ،ةنهابنلا رعاش فرمي يرجهلا سداسلا نرقلا ءارعش نم :ركب ابا ىنكلا يلاتلا ديعس نب دمحا )٩(

 ۔(٨٢ص نامع مالعا ليلد) .عوبطم رعش ناويد هل 3 صررخ ينب يداو يف لاتس هتدلب ىلإ بسنيو

 يناثلا نرقلا يف شاع ،قاتسرلا لها نم رعاش خيش :يصورخلا ريشب نب دشار نب دمحم ني ديعس )١٠(
 (١٨ص نامع مالعا ليلد) .عوبطم ناويد هل .هيف عدباو رعثلا ضرق ارشع



-٢٥ - 

 .كولم اون اك ةيله اجل أ ذنم مهنأو ٠ ة۔ونش دزأ نم صرورخ نأو ٠ يصرورخ هنأب رختفي يحّرلُل او

 :(ا)مهرخف دادزا مالسالا ءاج املف

 اهار م ف ةونش دز أو رصررخ ينب ماركلا ممقلا نم

 اهانع موق ين عاش ام اذإ ريفز يف سدقلا تيبلا انل

 ىهانت انرخثَن مالسإلا ينفو انولوأ ةيلها جلا كولم
 اهالوأ ا هتروت انُرخارأ تسمأ للا رس ةالو نحت

 تعسوتو .نامع اومكح امل اهجراخو نامع مهلدع داس نيذلا لودعلا ةمئألا كئلوأب رختفيو

 هنأو .مهرصع يف ىوتفلا مهيلإ عجرت تناك نيذلا ةاضقلاو ءاملعلا كنلوأيو .اهجراخ مهتكلمم

 :(١)ةلاصألا يعدي نمم سيلو مهنم ليصأ
 هبراش ًرَتغاو مالسالا رهظ مهب مهلعف أللا ةيأ لدع منأ
 هبراغو ليثألا دجملا لهاك مهل ةونش دزأ عرف ,دوه ةباؤذ

 هبجانم ثويل نم الإ ثيللا امو ,ةلثم ناسنإ لثم مهنم ينإو

 هلاوخأو هتجوزو هتوخإو همأو هيبأك ؛اهنع خيراتلا انثدحي ملف . هترسأ ةيحان نم امأو

 هيبأ نع ئيش ركذي ملف .ةلغلا فشي مل هنأ الإ مهرعش ناويد ىلإ تدمعف .مهئانبأو هتمومعو
 نيبت لب .اهمسا يل نيبتي ملو هتجوزل ةدحاوو همأل نيتيثرم ركذ امنإو .هتمومعو هلاوخأو هتوخإو

 ابيرغ مهنم ركذ لب .اهنم هئانبأ لك ركذي ملو .ملسم نب ىسوم نب دمحأ وهو .اهيبأ مسا
 :(رلاقف .ةزمحو

 و ى مم

 اودجوتي مهو يلورح مهتوخإو ةزمحو ابيرغ ينيع ترظن نإو

 ذصثتو اهيلإ يوأت اهريغ نمو انمأ َدْعَب انل نم لق :يل نولوقي

 :(؛رهلوق اهنم .ةددعتم عضاوم يف ةزمح ركذ دقو

 اظَعرت نل يلثم كلعل يلس بش ثْللا انأ يلنست ةرَّسَحأ
 )١( ناويدلا ٦٢/ ٨٦.

 )٢( :(طوطخملا) ناويدلا ١٧٩.
 )٢( ناويدلا ٢/ ١٤٥ .

 )٤( :(طوطخملا) ناويدلا ١٢٨.

 ٢/ ٣٥٦(. طيحملا سرماقلا بيترت . يوازلا دمحأ رهاطلا) .دض . ليجعتلاو ريتقتلا : ظيعرتلا
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 :()لبشلا وبأ وأ لابشألا وبأ هتينكو

 احئاصن نهب ىقلت ال حئاصن ةَرمَح لبشلا ابأ ينم ملبم الأ

 بلطل ىلَهُب يف (زيتاهبنلا ناطلس نب رفظملا ناطلسلا دنع ماتأ دق ةزمح نأ نظلا بلغأو
 :)ملعلا

 احجان ًكلَعَل ىلوملا ىمح يف شعت ىهنلاو ملعلا نم اظح ذُح لبشلا ابأ

 نم اتيب ةزمح بتك دقو .ىربكلا هتامهم يف هوبأ هيلع دمتعي ام اريثك ناك اذه ةزمحو

 :()وه ،لاتس ةيرقب ةطيحملا لابجلا راجحأ نم ريثك يف رعشلا
 يضتقتو عيمجلل اضيأ 7 انرأثشب انيضتئاف مهيلع انربص

 :(ه)هرصع ءابدأ نم هنأكو .نيصحلا وبأ هتينكو شيورد اضيأ دالوألا نم رعاشللو
 و 7

 دَنْفَتأ ال نيصرخلا ابأ يكبأل ينئإن ليده انترَولا تك نئل

 دجتو زم هنعالو ولس رلاس نب بيدأل ا شيورد ذعب امف

 ثيداحألل هظفحو ديحوتلاو هقفلاب هتفرعمو هتهابنو هتنطف ركذ بيدأ هنوك ىلإ ةفاضاو

 :()ةركبم نس يف وهو .ةفيرشلا ةيوبنلا

 حوي اذه لاشمأ لهو اعاضر هيذت نبا وهو ديحوتلا فَرَع دقل
 دنسي وهو هتس يف هلاثمأك م نيأو احاحص ارابخأ دنسو
 دلوي ةعاس عذجلا يزه لاق دقو ميرم نب ىسيعب تناك ةنهابن

 .(دحوي اذه لاثمأ لهو) هسفن ىلع هسفنب وه باجأ دقف .ةغلابم هنبال هفصو يف ناك نإو

 :()هلوقب هلتقمل رعاشلا خرأ دقو .اروجو ملظ همع نبا هلتق يذلا !دمحأ ءأضيأ هدالوأ نمو

 باسنملا رخآلا ىدامج يذ نم ةرشع سداسو ارهرلا ةعمجلاب

 باسح باسحلا نينامثلا أَع اهتلغ ودحي نيئم عست ماع نم

 .ه٠٨٩ ةنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم رشع سداسلا ةعمجلا موي يف يأ

 )١( :(طرطخملا) ناريدلا ١٢٢.

 ىلع اكلم ناك .نيرخانملا ةنهابنلا كولم نم .يناهبنلا ناميلس نب نسحم نب ناطلس نب رفظملا ناطلسلا )٢(

 .ه٦٧٩ ةنس تام .ىلب
 )٢( طورطخملا) ناريدلا :١٦٢٩(. )٤( ناويدلا ١/ ٥١.

 )٥( هذفن ٢!/١٣٧. )٦( هسفن ٢/ ١٣٧. )٧( هسفن ١٠٦١/٢.



 - ٢٧-۔

 بتاك ددح دقو .يرجهلا عساتلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يحولا انرعاش دلو دتو :هتاشن

 نوكيف .ه٩!٠٢. ماعب هتافو ةنس ددحو "ه٢٦٨ ماعب هدلوم ةنس يصوُرحلا ناقلَح نب انهم هتمجرت

 .ةنس ٥٨ ديدحتلا اذه ىلع شاع دق

 هب تدتماو .يرجهلا عساتلا نرقلا رخاوآ يف دلو» : الوقب بتاكلا هددح رخآ عضوم يفو

 !!!رظن اذه يفو .ماع ةئم تزواجت دق هنس نوكتم "رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةديعسلا ةايحلا

 يتلا تايصخشلل هترصاعم نم رعاشلا اذه ةايح نع اهب لدتسأ نئارق دجأ نأ تلواَح دقف

 ةلوهجملا تارتفلا نم انرعاش اهيف شاع يتلا ةرتفلا هذه نإ ذإ .ةقادص قالعي اهعم طبترا

 هذه ةسارد لواحي نم نإ :فاحتتالا يف يشالبلا دومح ني فيس خيشلا لوقي .كلذلو .امامت

 رداصم ىلإ دتهأ ملف .(ءرابعص ىقترم يقتريس -ةنهابنلا ةرتف يأ -يلاحلا انرصع يف ةرتفلا

 .هتافو ةنسو هدلوم ةنس ددحت ىرخأ

 .اهتافوو اهداليم يف خيراتلا ةلوهجم هناويد يف رعاشلا اهركذ يتلا تايصخشلا بلغأ نإو

 يف تشاع اهنأ لدتسي ريسلا ثداوحو خيراتلا تايرجم نم -مالعألا ءالؤه ضعب نأ الإ

 تاكرب مامإلا اهيف رعاشلا بتاع ناويدلا يف ةديصق ديحت الثمف سيرجهلا رشاعلا نرقلا فصتنم

 دق تاكرب مامإلا نأ .ينامعلا خيراتلا ىدل فورعمو .ةالولا ضعب يف ليعامسإ نب دمحم نب

 "ه٤٨!٢ ةنس يف يأ ؛ليعامسإ ني دمحم مامإلا هويأ هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلا ىلع عيوب

 . ()يصقشلا دايز نب رَمُع ني هللادبع يضاقلا خيشلا هعياب نممو

 ليعامسإ نب دمحم نيمامإلل نيضراعملا نم يبعانلا دادم نب دمحأ هيقفلا ةمالعلا خيشلاو

 ة اربلا بجوت اثادحأ امهباكترال .نيمامإلا نم هيف أربت غليوط ثيدح امهيف هلو .تاكرب هنباو
 .(؛رامهنم

 الو ةمالعلا اذه ةافول اخيرات دجأ مل ينكلو .حاوللا نبا هاثر .ةمالعلا اذه يفوت امدنعو

 .هدلوم

 تلص يني كولم عمو هدالوأو يلئامسلا دمحُس ني بيرت عم تاقالعب رعاشلا طبتراو

 ٩١ /وينوي يبدألا ىدتنملا تايلاعف ،ةيخيراتلا رداصملا هتروص امك حاوللا :يصورخلا نافلخ ني اتهُس . )١(

 ۔.٦١٢ص

 ١/ ٢٩٢. نايعألا فاحتإ .يشاطبلا دومح ني فيس )٦٢(

 ٣٨٦/١. نايعألا ةفحت .يملاسلا ديمح نب هللادبع :كلذ يق رظني )٢(
 عماجلا ةمغلا فشك باتك نم سيتقملا نامع خيرات ٠ يوركزاألا ديعس نب ناحرس : يف ةريسلا هذه رظنت )٤(

 .١٨-٥٧ص .يسيقلا بيسح ديجملا دبع قيقحت .ةمألا رابخأل
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 يبأ نب دمحم ناطلسلا هدلوو .تلص نب برعلا يبأ نب برعلا يبأ ؛كلام يبأ ناطلسلاك
 لّخَتو قاتسرلا نومكحي اوناك تلص ينب نأ الإ .اخيرات تاتالعلا هذهل دجأ مل ينكل .برعلا
 ناطلس نب رفظملا ناطلسلا عم ةقالع هل تناك امك .يرجهلا رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف

 .(١)ه٦٧٨٩ ةنس ناطلسلا اذه تام دقو .يناهبنلا نسحم نب

 (٢):ناويدلا ققحم اهيلع هبنت نئارق ثالث كانه نإ مث

 .()(ه٠٨٩) ةنسب هتافول خرأو دمحأ هنبا ىثر دق رعاشلا َنأ :ىلوألا

 .(؛)اه١٨٩٨) ةنسب يرذنملا دمحأ نب تيس يبأ ةافول خرأ :ةيناثلا

 :(ه)لوقي .نينرق نارتقا شاع دق رعاشلا نأ :ةثلاثلا

 ايطناليق مهنع ربخأ ابيرغ مُهْيَ تلثعرهذب

 ايزو اننظ مهنم ركنت نرقل نرق نم شاع كي نمو

 كلذ ىلع لدي .نيعبسلا لصوو اماع نيتسلا زوابحت دق رعاشلا نأ نيبت ىرخأ نئارق كانهو
 :()هلوق

 يداحلا اهب ودَحي نوعبسلا يذو يرمعب تّمّرَصت اماع نوتسلا تناك اذإ

 كتنلوأف .مهداّبعو "مه املع اهيف ركذو برغملا لهأل اهبتك يتلا ةيئاهلا هتديصق ينو
 "بوقعي ني ملاس خيشلا لوقي امك .ةرجهلل ةرشاعلا ةئملا نم ةيناثلا نيسمحلا ىلإ نومتني مالعألا

 دايز نب رمُع نب هللادبع يضاقلا خيشلا اهحرش دق ةديصقلا هذهو .سنوت لهأ خياشم نم

 ديق ىلع يقبو .ه٢٤٩ ةنس ةمامإلاب يصورخلا دمحم نب تاكرب مامإلا عياب نمم وهو .يصقّنشلا

 باتك ىلع يصقشلا خيشلا دي طخ تدجو ينإ ذإ ءه٣٦٢ ةنس نم مرحملا رهش ىتح ةايحلا

 .ه٣٦٩ ةنسب هغارف خيرات خرأو .هديب هخسن دقو .ةكرب نب هللادبع نب دمحم ةمالعلل دييقتلا

 .عساتلا نرقلا يف اهنم ئش نكي مل بلاغلا يف -انرعاش ةايح ثادحأ نأ لوقلا ةوفصو

 اذه يف دلو ولف ٠(ه٢٦٨) ةنس دلوي مل هلعلو .رشاعلا نرقلا نم سماخلا دقعلا يف تناك امنإو

 غلي دق نوكي .ةرتفلا هذه يفف .ه٠٠٩٨-٣٨٨ نيب ام ثادحألا نم نيش انل لجسل .خيراتلا

 )١( فاحتالا .يشاطبلا ٧٦/٦٢. َ

 )٢( ناريدلا ٨/٦.

 )٣( هفن ردصملا ١٠٦/٢.

 )٤( هسفن ردصملا ٢/ ١٦٢.

 )٥( هفن ردصملا ٢/ ٢٨٤.

 )٦١( هفن ردصملا ٣٠٨/١.



_-٢٩ 

 يتلا هرصع ثادحأ اهيف لجسي نأ عيطتسي ناكل2-ه٢٦٨ ةنس دلو ول. -جضنلا نم ةلحرم

 يتلا ناهبن ينب لاومأ قيرغت ىلع همكح -يصورخلا باطخلا نب رمع ةمامإ يف -اهزربأ نم

 .(١زةارشلا نم مامإلا دنع نم ىلع اهعيزوتو .روجو املظ اهوبصتغا

 كلت تايصخش عم قئالعب رعاشلا طبترا الو .ناويدلا يف ةثداحلا هذهل اليجست دجأ ملو

 .ھ٩٨ . ٠۔-٣٨٨ ةنس نم ةرتفلا

 هنوكلو .نرقل نرق نم شاع هنوكل ،برقأ كلذ ناك ايرل (ه٥٩٨) ةنسب هتدالو انردق ولو
 .يرذنملا دمحأ نب تيس ابأو هدمحأ هدلو ىثرو .نيعبسلاو نيتسلا زوابحت دق

 ةيرق يهو ٠(ةدحوم ءابو ةنكاس فاقو ةحوتفم ةثلثم ءاشب) «بتمت» ةيرقب ةزمح وبأ دلو دقو

 .عبرم رتم وليك ٢ اهتحاسم زواجتت ال ارضخألا لبجلا حفس ىلع صورَخ ينب يداو يف ةريغص

 ملعتو بقث يف أشن دمو" صورخ ينب يح رادب تدر» : لاقف اذه هسفن رعاشلا دكأ دقو

 ىلإ بهذ .ميركلا نآرقلا متخ نأ دعبو (]«صورخ ينب يداو نم راَجهلا ةيرقب ميركلا نآرقلا
 تعطقو» : لاق دقف .نيئدتبملا عم هقفلا نم أ زجو فرصلاو وحنلا ملعتيل لخت ىلإ مث يباوَعلا
 :(ه)لوقي وهف ؤلَخَت ةدلبب هبلق قلعت دقو (؛ر«ينوس دنع مئامتلا

 لخت يفف داؤفلا ناطوأو ابيرغ ةء ونش رايد يف ميقم يمُسجق

 (٢ممئامت كلس اهيف عطق ثيح لخت يف ناك ركبملا هميلعت نأل

 يلمش أاترّتتُم تعمج اهيو اهب يمئامت كلس تعطق دق رادلا ىه

 :مماهنم يميلعتلا هبيصن ذخأل ؛قاتسرلا ىلإ كلذ دعي بهذ امرو

 يببالج كرت تلمهأ اهضرريو يمئات دوقع اهب تئلخ راد

 يبعالم موسر رْفَقَت ملق اهنم بعالمب ابصلا ناسرأ تئعلخو

 شاعو .ىلهُب ةدلب ىلإ اهنم رجاه دق قاتسرلا ةدلب يف ميلعتلا نم اطسق ذخأ نأ دعب هلعلو

 )١( سبتقملا نامع خيرات : يوكزألا ناحرس رظني ٧٢، ةفحتلا يملاسلا ٣٧١/٦.

 )٢( ناويدلا ١/ ٣٨١.

 )٣( هسفن ١/ ٤٧ .

 )( هسفن ردصملا ٣٨١/١.

 نايعألا فاعسإ .يبايسلا دومح نب ملاس .ةيلاحلا يباوعلا ةدلبل ميدقلا مسالا :ينوس ص١١١ .
 )٥( :(طوطخلملا) ناويدلا ١١٨ .

 )( :هذفن ردصملا ١١٨

 ) ناويدلا )الملخطوط(:١٦١ .



 (ا):لاق ذإ ىلوألا هتايح نم أزج اهيف

 يرذع ىوهلا ناديمب تلع امك اهبأتنلغ دت يتس منا راد
 م م ه ٥

 رطو نم كيهان نمز يف تيعزأ ارطو ابصلا رصع اهب تيضق مكو

 هتماقإ تناك اميرو .هقفلا خويشو ملعلا بابرأ دنع هميلعت ةلصاومل «ىوزت» ىلإ لحر مث »
 .عئاش دالوأ نم هيبأ لاوخأ دنع (()«ىوزت ةنيدم نم لاعُس ةيرقب

 ابحاصم اهيف هتبيبش ىضتو .اهنم جرخي ملو نامع هنطو ةرئاد يف ملعلا ملعت نذإ وهف
 .(٢)ررصعلا كلذ لهأ نم ءاحصفلاو رايخألا ء املعلا

 نيدورملع يذ لك بحاصم نامع يف ةبيبشلا تْيضَتو

 هذه يف ماقأ اميرو .طقسم ىلإ لئامس ىلإ ىكزإ ىلإ ىوزن نمف ؛نامع ندم يف لقنتي ناكو
 .(؛ر:كلذ ركذي هنأل ؛ندلا

 لئامّسي مكدنع يبلقو يحور ىتلا هب رضأ ذق ىوزنب يمسج
 (ه):لوقي يكزإب هتماقإ يفو

 ُميقُم مكرهظأ نيب يبلقو اميقم يكزإ يف كز يمنسجف
 :(٦)لوقي ذإ اهيف ةبرغب سحأف .نيصلخملا هباحصأ نع هتدعبأ يكزإ يف هتماقإو

 لَمَج الو اذه يف يل ةقان ال ْمُكتَقرُف ًدْعَب يكزإب بيرغلا انأ

 :(١اهيف ميقي نأ بغار ريغ وهو .هل فيلكت تناك يكزإ يف هتماقإ لعلو

 ديفُم جاح ىضق يف يماتم نكلو يدنع تكز ىكزإ امو

 ,:اهيف ماقأف اضيأ طقسم ىلإ بهذ دقو

 يماقُم ُراَرَملا طنش نإو سيلو مكدالب نعرطقسم اعرَجب يماقم

 .رحبلا بابع رخمت يهو نفسلا ىلع ةرات یبرفلاو قرشلا نيب القنتم راطقألا بوجي ناكو

 )١( ناويدلا ١/ ١٧٠ . )٢( ناويدلا ٤٨/١ .

 )٣( ناويدلا ٣٨١/١. )٤( :(طرطخملا) ناريدلا ٤٩ .
 )٥( نفه:١١٦. )٦( نفه:٤٩.

 )٧( ناريدلا ١٦٦/١ . )٨( ناويدلا )المخطوط(:٨٦.



 - ٢١

 وهف غشحولا رقب نمو تابنلا نم ةيلاخلا .ةرفقملا يزايزلا اهب عطقي ةقان ىلع رخآ أروطو

 :()لوقي

 نينسل نطب ينف جورلا رهظب ,برغل ترش نم رحبلا تبكر
 - . ز ٥ ۔ے۔ ع ... 4 ٥ و هو

 ) ٢ ) نبعو ةلز غم لك نم تعع يز ابيزل ةرققم ضرال تبجو

 هنأ مأ ؟هنم برشو .اهيف لينلا رهن ىأرو &رصم ىلإ بهذأ :يردأ ال ،تالقنتلا هذه يفو

 :(٢)لوقي وهف .هرعش يف هنمض لينلا رهن نع هعامس درجم

 يداص يتداس اي لزأ مل مكل اقوش !دص نم لينلا ةايم تنرت ولو

 هرفس ناك اميرو .هرمع نم تانيسمخلا يف كلذ ناك امبرو .مارحلا هللا تيب جح ىلإ رفاس دقو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا حدم يف ةيئاهلا هتديصق ءاسحألا ةنيدمب أشنأ هنأل ؛ربلا قيرط نع

 :(!)ملسو

 هتارَسَح نم باذ دق ُهداَوُفَق هتاذ يف هئادب بيئكلا لَخ

 يتأي امنإو ٥«بقمت» هتدلب يف ميقي الأ وهو .اهارقو نامع ندم يف هعبتي جهن هتالقنت يف هلو

 لاق امدنع ةزمح هدلول هتيصو لالخ نم حضتي كلذو .راوز اهنوتأي .ةكم جاجحك أرئاز اهيلإ

 :) ه.رهل

 ودبلاو رضحلاو م اجعألا اهل موت ةكم يهن ةبعك اهْعَدَق ابثتو

 ةيوت لَعلا ىلع اهنم ىرولا غيمج يماط ملعلا رخاز امصخ ارحبو

 .رخازلا اهملع رحب نم نودري .يدابلاو رضاحلا .يمجعألاو يبرعلا اهيتأي

 اعناي هتذغ اهنأل .اهيلع ينثيو اهحديي .هبلق يف ةنكمتم يهف .بقث هتدلبل هريوصت اذهف

 :(راهلضفو اهفورعم دحجي نأ هنكي الف .اهيدث تاريخ نم عضتراو . اخيشو
 و ۔ه م وه م م

 دمحي دمحلاب ءالآلاو لضفلا وذف اهتحدم ام اذإ اهيف يمئال نمو
 َ - ه ى . . 4ِ و ٥ ۔هم ه ٥

 و موي ا هيدن ) رنتعص .7 ر مكو أبي اشو ايبص . يتتدع مال يه

 دَحجَي سيل اهلضف يلثمو ووحج ملاظ انأ اهل ًْمَح يتان نإف
 ١/ ٣٨١ ناويدلا )١(
 . ٢/ ٤٩٨ طيحملا سوماقلا بيترت :ةمكألاو . .ضرألا نم ظلغ ام:يزايزلا )٢(

 ٢٣/ ٣٦٠. .طيحملا سوماقلا بيترت .شحولا رقب رسكلاب :نيعلا

 ١٦١١/١١. صصخملاو ٢٩١/٣ هفن .ءيش لك اهلكاي ةولخ حاطسلا نم ةيشع :ةياحك :ةلازغلا
 ١/ ٢٤٧. ناويدلا )٤( . ١١١:(طوطخلملا) ناويدلا )٢(
 . ٩٣١:هسفن )٦( . ٨٣١:(طولدخملا) ناويدلا )٥(



 ۔ ٢ ٦٢٣٣

 امف اهنع رفاسو اهرجه نإو .ةلق لضفلا لهأ نإف ؛نوليلق سانأ اهبو ةريغص تناك نإو يهو

 :(١زلالد رجه الإ كلذ

 ذَجوي ثيح نم لضفلا الو ليلق ةليلق راد سانلا ضعب لات نإف
 و ء ٥ ف ى 8

 ديؤم لالدلا رجه مهل تلقف اهترجه فيك بنذلا ام يل ليق نإو

 ىتح قربلاو دعرلاو ةرطاملا بحسلا اهردافت لأ اهل ىنمتي لب طحت اهبيصي الأ اهل وعديو

 اهلهأ اهب دعستف ؛أحرف رويطلا اهب ينغتو ريفاصعلا اهيلع قشقشت .سودرفلا ضايرك ودغت

 :(واهئامعن يف ءازعأ اوشيعيل
 مردنَرُم زحل فنسحلاب اهتاس الو اهزه ءاسا بن تبج الو

 (هردعرُي دعرلا اهب نتْنُس قربلا اهب ةيشع لك بْحُسلا اهتتران الو
 ةرفي مامحلا نزو اهناصغاب اهضاير اجْب سردرفلاك عيصئنف

 اوُدَسحُي لضفلاو ءامعنلا ينو زازع ةداعس يف اهئاكُس تحرب الو م ٥

 نع اهيف ضري مل يتلا ةيضاملا همايأ ىلع همدنب سحأ .نيسمخلا هنس ةزمح وبأ زواجت املو

 :(هرهلامعأ لك

 يبهاذَمو يبعادّمو يترش نع لُحأ مل اماع نيسمخلاب تزواج

 وهللا نابإ اهلامجب هبابشو هابص مايأ ركذت .هيلع تلزن دق بيشلا تامالعب سحأ امدنعو
 : (١)يب اصتل او

 8 ى ى

 س ارضألا طق است لبق وهلل و اهبيطو ب ابشلا م ابألايعر

 هسارضأ تطقتاستو هعمس كُسو خاش ىتح حاوللا نباب رمعلا لاط دتو

 )١( ناريدلا )المخطروط(:١٣٩.
 )٢( نفه:١٣٩.

 ٣( طيحملا سوماقلا بيترت :قلخلا قيضلا ليخبلا :فتك :زحللاو حاحلإلا :رحلا ٤/ ١٢٨.
 ،همّوَسَك هايإ الوا وا هايإ هفلك :رمألا انالف ماس !/٤٨١. هسفن .يعدلاو قيضا ليخبلا :مظَمُمك :دنزُم

 ٢!/ ٦١٥١. هقن

 لاق ءامسلا تمشوآ دقو .ماشيإلا ىمسي قربلا ءدب لواو ،قايسلا بساني ىنعم اهل دجا مل :نتسم )٤(
 لاق .افيفخ ًاعمل عمل قربلا مشوا :ناسللا يفو ١٠٧/٩\ صصخلل) (دعاورلا مشرا ام اذإ ىتح) رعاشلا
 .(مشو ةدام) .امشوا دق قرابل ىري نم اي) رعاشلا لاق قري نيح قربلا لوا وه ديز ربا

 )٥( :(طوطخلملا) ناريدلا ٩٧.
 )٦( ناريدلا ١/ ٢٤٦٢.



-٢٢٣ - 

 :(١رهرصب فعضو

 تاياغو تايامع لاحب يسفن تَحرب امو تاياغ رمعلا يف تخب

 تاداهشلا ىوقأ رصب يف فعضلاو تّمَدَهنا دق سارضأو كسأ عمس

 : ()لوقي .ةزاكع ىلع يشم حبصأو هرهظ بدودحا ىتح رمعل ا هب تمدقت لب

 داوقمب اثيطب يشمي نم لاح امو يدئاق وهو ثلاث يدنع حبصأو

 يداوق ضعب نم يهو َياصع تّسمأف اةدئات رْفدلل تنك يتإ .سمألابو

 رظتني وهف اهرصعو هرهد نم اوسيل سانأ عم شيعي بيرغ هنأكف اهلمو ةايحلا مس دقو

 :رهيتأت ةينملا

 -- 90 م

 ساكتنأرلذاراب هبرت ع يتب ادتربيرغ ىلإ قري اذ نم
 م م م

 س امزألا لزنم ريسلا يغبي ىدرلا كادان نيعبسلا بحاص اي

 يف يفوت هنأب ؛نافلَع نب انهم هركذ ام الإ .يدل ةرفاوتملا رداصملا اهنودت ملف ؛هتافو امأ

 ةايحلا هب تدتماو» :لاقف .خيراتلا اذه زوابحت دقو رخآ عضوم يف هددحو "(:ره٠٢٢٨ ماع دودح

 نب اَنَهم ىدل رعاشلا ةافول خيرات دجوي ال .ودبي ام ىلعو (ه)« رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ ةديعسلا
 .هردق امنإو .نافلخ

 كلذو ؛ه١٨٨ ةنس دعب اهلعلو .رشاعلا نرقلا رخاوأ يف هتافو نوكت نأ لامتحالل برقألاو

 .قياس اهتركذ يتلا نئارقلا ساسأ ىلع

 .ةيقلخلاو ةيقلحلا هتافص نع نيش انيديأ نيب يتلا رداصملا ركذت مل : هتافص

 -رهظي امك -يحّولملا ناسغ نباف .اهنم ثيش دجأ يلَع هيف ثحبلاو ناويدلا حفصت ىلإ تدمعف
 ةمئزع ةوقب مهيلع رهظ دقو .مهرمأ عجرمو هموق ديس وهف» .عضاوتلاو ىوقتلاو عرولاب فصتي
 ۔(١)« ةديقع خوسرو

 دنع لب يبسحف هتليبق ينيو هموق دنع سيل ةيملعو ةيعامتجا ةن اكم هلف

 )١( ناويدلا ٢٩١/١.

 )٢( هذفن ٣٠٨/١.

 )( هقن ١/ ٣٢٤٦٢.

 ) )1٤هقن ٥٦٢٦/١.

 ةنطلس يف يبدألا ىدتنملا تايلاعف .ةيخيراتلا رداصملا هتروص امك حاوللا .يصورخلا نافلخ نب اتهُم (٥)
 ۔٦١٢ص ٦/, ١٩٩١ رهش .نامع

 )٦( قياللا ردصملا ص٢١٦۔



-"'٢٣٤ 

 همالس اوغلبي نأ مهنم بلطي هتعامج لساري امدنع وهف .هنيغالسو رصعلا كلذ ءارمأ

 :(رديعبلاو بيرقلا دنع ةيعرلا نيب فاصنإلاو لدعلاب مهوصوي نأو تلص ينب كولم هتايحتو

 اودبحنأو اوراغ لدعل اب مهوُصو أو مهنزحو يمالس تلص 77

 هموق دنع ةناكم هل نكت مل نإ ةلادعلاب أريمأ وأ اكلم يصوي نأ يداع صخش ؤرجي ىتأف

 .هيصري نم دنعو

 .ةديصق بتك امدنع وهف .اباسح ءاملعلا هل بسحي ذإ ؤهرصع يهاود نم هنأ ودبي ام ىلعو

 ىأرف -رعاش وهو -ةدجحن خيشلا اهيف سرفت .يقاتسرلا مالسلا دبع نب ةدْجَن خيشلل اههجوو
 :(٠اهعلطم ةديصقب ةدجن خيشلا هيلع درف .لسعلا يف مسلا هل سدي هنأ اهيف

 مطل ينغجوتو ًالنضق ينغسوو مس يل جزمت لوقلا ولحب كارأ

 :(٢راهيف هل لاقو .ةديحن خيشلا هل اههجو يتلا ةمهتلا هسفن نع يفني انرعاش هيلع درف

 (٤)امرقلا دمصلا تبخملا يعاسملا ديمح ةدبحن دجملاو لضفلا لهأ لضفلا ابأ
 اهتْجَهَبَت انل يل تبصنار اهتكرت قيرطلا تاينب كارأ

 ام ه هَتلوأت ام رمضو ىلع هب ينترداغف يرعش يف سرت
 املا ةيضابإلا خيش يف مظنأأ اَجهللو كين ملل ينتبسن انف

 هباطخ ةلالدي ةناكملاو لضفلا ثيح نم ةدجن خيشلل ونص رعاشلا نأ ىلع انلدي يناثلا تيبلاف

 باطخلا اذه هجوي نأ ةناكم لقأ صخش ؤرجي فيك ذإ «اهتكرت قيرطلا تاينب كارأ » رشابلا
 لبقي نأ فنأتي ال هريغل حصني امكف ؛عضاوتم لجر هلضفو هتناكم عم وهو .هرصع يف ملاعل

 ني دسأ خيشلا هحصن .امدنعف انس هنم لقأ صخش نم تناك ولو .ةحيصنلا

 :)هل لاقو هنم لبقت .(هيلَحَنلا يربغألا

 ضوقي ىتح اظعاو خيشل ىبص ىتف نوكي ام ظعوأو

 (صاظوظك الو فوسيع ال عيطم يتإنف دسأ اي تئش ش ام لتف

 )١( (طرطخملا) ناريدلا ١٣٩ . )٢( :هسفن ١٥٥. )٢( :هفقن ١٥٥ .

 (٤) (مرق ،تبحخ ةدام طيحملا سرماقلا بيترت) ديلا : دمصلاو مرقلا : عضاوتو عشخ : تخا

 ةلحم نكسي ناك ثءاهئارعشو لَخَت لها ءاهقف نم :يربغألا هللادبع نب دسا نب هللادبع نب دسا )٥(
 .(٦١ص .نامجلا دئالق .يديعسوبلا فيس نب دمح) .حاوللا نبا انرعاش يرصاعم نم وهو 6‘ضيرفلا

 ىتح رومألا هجهبت :ًظك لجرو هدهجو هبركو هلظهب :ةظاظكر ًاظاظك ُ رمألا ُهظَك )١٦( نفنه:!٩٦. )٧١(

 . ٤ / ٧ (ًاظك) ةدام طيحملا سوماقلا بيترت . .بعتلاو ةدثلا : ظاظكو . ظرلظكمو ًظيظك وهف ٠6 اهنع زجعي
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 ١): هل ل اقو نسح لوبقب اهلبقتو .هردص حرشن او هبلق تجلثأف

 اضيرأ مكنعاطل يبلق اهب انيلع تارو يتلا كّحنا حصن
 ٠ و  ه . و ه ٥

 اضيرأأجهب هرشن أاضورو راوا نع برش بذ ء تناكنف
 م م م

 رفن دقو .ةلق بدألاو ملعلا لهأو دجملا لهأ نأل .هيف شاع يذلا هنامز يف ةيرغب رعشي وهو

 نم عم شيعلا هنكمي ال حيحصلاك .قفتت ال رغلا هاياجسو ةثيبخلا مهاياجس نأل ؛هنامز لهأ نع
 :(؛)هنم لقأ وه نم ةبحص ىضري ال وهف دعم ضرم هيف

 بدألاو ملعلا يرُسَعل ناذنقنملاو ًابَسحلاو دْجملا الولف بيرفلا انأ

 بأ وهنف ١ذجلاو همأ العلا مأ هل نوكت نم أابيرغ نوكي الو

 برتغم وهف بيرغ لُك تلتق نْطَو نعو له أنعاتيرفتالن

 بحظطْصا ثيح ينودب ىضرأ تسلو رفص ريغ مايألا ينب نم يفطصأ ال
 2 ه ۔ ه ٥ م و

 ُبَرَج مهب هيف نَمو حيحصلا انأ ينمز نع رعلا اياجسلا ينترقن دق

 :(٢)مهب ةعساو ةربخ بستكاف مهربخيو م ايأل ١ ينتب بحصي ن أ هل أيه دق هنس 7

 احَبَتلُسو اعوُمسمو ايرشو الكأ ةنرعَم ًرهدل ١ تثَرَع دق ورم ١ يئ ا

 احَّدَتتاف رهدلا ًدانز تخدتق دتو اهرطشأ مايألا نم تْلَح دقو

 احرصن ال حيرصتلا اهب تدرأ ولو مُهَرئامض تتك ام ملعأ تدكف

 يف هحئادم نم كلذ ىلع لدتسن .العو لج هلل لتبتم عضاخ عرَو يقت هنأ اضيأ هتافص نمو

 :(!رهلوق كلذ نمف .العو لج ىلوملا

 لَجَع ىلع رزة نيو تققح نزو نيو تنقط رليك نم ةللا رفغتسا
 لجع نمو نيط نم مدآ بلص نم ينروصو ينأشن أ هللذنمحل ا

 لبسلا حضوأ نم هنيد ىلإ اجهن يل حضوأ هللا نإ هلذملا

 نأ بيرغ نب رط اَخ دنم بلط امدنع كلذو . هتاين اوخا نم اضيأ هعروو هاقت ىلع لدتسنو

 :)هرمل ابيجتسم لاقف .باذجلا اهباصأ دقو .لئامسل يقستسي

 يندملا ىفطصملا نيدل ينيد َصتم يتقث يتمصع يبيبح يد انس يخا

 )١( :(طوطخلملا) ناريدلا ٩٢. )٢( ناويدلا ٢/ ٤٩ .

 )٣( هقن ردصملا ٦١/٢. )٤( هفتن ردصملا ٩١/١.

 )٥( :(طوطخملا) ناويدلا ٥ .
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 نخت مل ةللا اهيضترت طئااش هل٤اقتسالاو يتتسأ ينتلأس

 ()ر:هلاق اممف ثيفلاو ايقسلاب لئامسل اعدو ىلاعت هللا رفغتساف

 نزملل لاكيم نمن الي :وو الط امم ثيغملا ثيفلاب لئامس بصخأو

 نر يف ثيفلاو مزترم دعرلاو مرطنضم قربلاو مكترُس نز انف

 :(1٢و اعد هللا باجتساف

 (» نضحلاب رايدلا كلقلاك رادب اهلفسأو اهالعأ لئامس ىزأ
 فداصت مهنم ةوعد لعل هل اوعدي نأ ليللا مهمايق يف ىوقتلاو عرولا لاجر نم بلط امرو

 نم بلط ام لثم ةرفغملاب زوفيف "سمخلا تاولصلا دعبو .يلايللا تاكلاح يف ةباجإ ةعاس
 ؛ر:لاقف .كلذ مهئايقتأو برغملا ءاملع

 اهرماس ءاليللا ةليللا رتاس ن مكنيب ليللا ءاعد اترمرخت ال
 اهرذاحئ‘اينأ أللا عتدَيل مكتدابع نمرةالص لك رثإو
 اهرفاغ امظلا ةللا -ففبل هل باجت مكنم ةوعداهلمل

 (ه):لوقي هسفن فصي امدنعف .ةظقيلاو ةهيدبلاو ءاكذلاب فصتي كلذكو
 ٥ ه 0 مم ٥ ك

 بّصعل او دلجلا نيبو قورعلا نيب مهن :امد ىرجم ترج دت يتهيدب

 وأ ةظعوم مظني نأ هباحصأ ضعب هيلإ بلط اذإ ثيحب . اهتنعأو يفاوقلا مامز كلمي هنأكو

 ذا زجاحو سيمخ هيقيدص نم كلذ لصح امك .هناسل ىلع باسني كلذ دبحت .ةمكح وأ أبدأ

 مر:لاق
 ازجارأ نكس راكفأ :. ازجاحو اسيمخ ينم ملس الأ

 ازر اح بنذل ا نع أر زرح ادغ ًاظْعَرر ةحيصن ينعو ينم امهل لقو

 () :لوقي هتيرعاش فصي امدنع وهو
 يثلث اقَت نمق يمهو ت اردئل ىلع تل ١ ذ ظ انلأل ١ ة )رمحم مكو

 ث ابل نع راصت اممگح لجأ ,ضرأ لكو نامع ىلع تنب ق

 َ ّ  ٤ . . ۔ .. 2
 (هرثامرلا يف ثّمرل ااهاذدشأو يزابزلا يف تنغ نابكرلا اهب

 ٦١. :هسفن )٢١( .٥:(طرطخملا) ناويدلا )١)

 ١/ ٦٦٢(. .طيحملا سوماقلا بيترت ،يوازلا دمحا رهاطلا) هلصا را 6هب فاطا ام لبجلا نم :نضحلا )٢(
 ٢!/ ٣٩٨. . ةيناطحقلا ةفيحصلا . .قيزر نبا )٤)

 ٢٩٥/١. هسفن (!١)ل ٢٢٣٨/١. هذفن ٢٧٤١. )٦( ناويدلا (٥)

 .( ٢/ ٩٨ ٤ طيحملا سوماقلا بيترت) ةريغصلا ةمكألاو .ضرألا نم ظلغ م يهو . .يزايز عمج . :ءازيزلا )٨)

 جات - يديبزلا) .ثامرا عمجلاو رحبلا يف هيلع بكريو . فرطلاك مس مضي بَعَخ :كيرحتلاب :ثمرلا :كر

 .(تمر ةدام) ۔سررملا
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 :(١{لوقي .هيثارمو هتانيبأت ددعي امدنعو

 ث انألا باحصأ تن مكو ىراتنفلا بابرأ تنأ مكو

 ثانإ وأ يح نااكذ ىنث يثارملا ركذ يف تيلا مكو

 رعاشلا ةفاقث عبتت ىلع هفعسي ام رداصملا نم ثحابلا يدي نيب دجوي : هتفاقت

 تلصحت يتلا هتفاقث عاونأ يه امو .هملع ذخأ نمع ائيش فرعي الف .هناويد الإ .ةيميلعتلا
 .هاتفرع يذلا ليوطلا رمعلا اذه لالخ هدنع

 نأل يعاد الف .ةأشنلا يف هنع ثدحت دق هناويد يف سرادلا هدجو امف .ةيميلعتلا هتأشن امأ

 .هلاق ام رركي

 رابكلا ءاملعلاب الفاح هرصع ناك ذإ هرصع خياشم نم هبستكا دقف هتفاقث عونت امأو

 هقفلا نيب نوعمجي نامع ءاملع بلغأف ٠بدألاو هقفلا نيب نوعمجي نيذلا رايخألا خياشملاو

 يف ورغ الو .ءارعشلا ملعأ نم حاوللا نباو .ءارعشلا ملعأ مهنمو .ءاملعلا رعشأ مهنمف "بدألاو

 .اذه يف يلجملا رودلا مهلف .ىوقتلاو عرولاو بدألاو ملعلا ةرسأ صورخ يتب ةليبق نم وهف ؛اذه

 دمحم نب بير لثم ةديطو تاقالعب مهعم طبترا نيذلا هياحصأ هرصع ءاملع نمف
 ةَدجَن هدلوو .يقاتسرلا نسحلا يبأ نب مالسلا دبع مهتمو ٠ بيرق نب رطاخ هدلوو .يلئامسلا

 رابكلا هرصع ءاملع نمو .هللادبع نب دسأ هدلوو .يلخنلا يربغألا دسأ نب هللادبعو .حلاصو

 فلخ نب دمحأ خيشلاو .ملع ةرسأ دادم ونيو .يبعانلا هللادبع نب دادم ني دمحأ خيشلا .اضيأ

 مساق نب دمحأ خيشلاو .يلخنلا مالسلا دبع نب دمحم هللادبع ويأ خيشلاو .يوكزإلا دمحأ نبا

 ةريمع خيشلا ةرهملا ءابطألا نمو غيوكزإلا ناميلس نب دمحم مساقلا يبأ نب يلعو .نالهك نبا

 .(؛)يمشاهلا مشاه نب كرابم نب يلع خيشلاو "يفوعلا فلخ نب يناث نبا

 ضورفملا يف ةيهقفلا لئاسملا اهيف نوسرادتي بدأو ملع سلاجم خياشملا ءالؤهل تناكف
 .رثنلاو رعشلا نم فئارطب اهيف نوتأيو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا اضيأ نوسرادتيو .نونسملاو

 )١( :ناويدلا ١/ ٢٩٥.

 .تيبلا عاتم ليقو ،لاملا ةرثك ليقو ،لاملا نم ريثكلا :باَحََك :ثاثألا )٢(

 .(ثثأ ةدام) ۔-سورملا جات -۔يدييزلا)

 يبدآلا ىدتملا تايلاعف ثةيخيراتلا رداصملا هتروص امك حاوللا . يصورخلا نافلخ نب انهم رظنيو .ناويدلا )٤(

 . ٦١٢ص ١٩٩١ وينوي رادصإ .نامع ةنطلس يف
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 هباطخ دنع وهف .مايألا هب تحزن ام اذإ اهيف نوكي نأ ىنمتيو .سلاجملا هذه حاوللا نبا ركذيف

 :(اؤلوقيف .كلذ ىنمتي بيرغ نب رطاخل

 نمزلا دي نمركلسب نامجلا عمج انعمجت تنثلا نالخ يلايللا تل
 ننسلاو ضورفملا يف ديناسألا الإ هب سيل باحصألا رهاط رسل

 (٢)نبْطلا هلآ يف ىفطصملل ليربج هلزني يرابلا نع صملا ينو

 نكللا نسلألا ءافش ارثن ناك ول امظتنُم ناك ىتنملا مالكلا ينو

 افراع ناك دقف .ةعونتم هتفاقث تناك .كلذل .سلاجملا هذه ىلع فلتخي انرعاش ناكف

 ثادحألاو مالعألا ىلإ تاراشإلا رثكي هارن "كلذلو .مهمالسإو .مهتيلهاج يف برعلا خيراتب

 يف هدئاصق امو .ةمات ةفرعم اهفرعو -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ةريس أرق دقف .ةيخيراتلا

 ةيوبنلا ثيداحألا أرق دقو .ةيوبنلا ةريسلل هتسارد جاتن الإ مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا حئادم

 .هرعش يف ءالجب حضاو اهرثأو .اضيأ ةفيرشلا

 :(هلوقك هلمكأب اليوط اثيدح مظني الثم هدجنف
 رضم نم ثوعبملا ىفطصملا دمحُم اهّدتْسأ نمحرلا نع سمخب سمح

 رقتفي سانلا نيب قحلاب ضقي مل نمو ودعلا هبلغت دهعلا ضقني نم

 ربإ نع تيبلا تامو نوتسلا هب تتزأ ةليك سحتو فط نَمَو

 ربتخاف كش ال مهيف ىدرلا ىشف ةشحاف موقلا يداون يف تّنشق نإو

 (٤)رطملا نم ًبوبؤُش َقْنسُي ملف طخق هبلح لاملااكزل عنامو

 اهلعجيو ةيآ سبتقي نأ امإ وهف .ميركلا نآرقلا نم هسابتقا اضيأ ءالجب هرعش يف رهظي امك
 :(هرهلوقك تيب رطش يف وأ تيب يف

 اهلامعأ اهرتس نع تّّشكتو اهلاح نع اهرابخأ تدحو

 )١( :(طورطخملا) ناويدلا ٤.

 )٢( طيحملا سوماقلا بيترت .ريثكلا عمجلا :نيطلا ٢/ ٥٥.
 )٣٢( ناريدلا ٢!/ ٢٣.

 )٤( ثارتلا ءايحإ راد .يقابلا دبع داؤف دمحم قيقحت .حتفلا باتك (هجام نبا ننس) يف ثيدحلا رظني ١٩٧٥ .
 مقر ثيدح ٤٠١٩ يتحفص يف يناثلا ءزجلا ١٣٣٢،  0١٢٣٣رادلاو ققحملا سفت ،كلام اطومو ١٩٨٥

 ج٢- مقر ثيدح .داهجلا باتك  0٦٢٦ص"٤٦٠ .

 )٥( :ناريدلا ٣٩٦/١۔



 _ ٣٩-_

 (رهامرابخا اثدحت ذتعوي» ةيركلا ةيآلا ىلإ اريشم

 :(إ)هلوقك تيب يف اهلعجيو ةيآ سبتقي رخآ نيحو

 اهلامحأ تطتاست تالماحلاو اهب اهًّعضارم تلهذ ؟عاس اي

 تاذ لك 'حضتو اتا امع ةمض م 'لك لهذت اهتورت موي :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي
 َ .مرقيآلا خلا .... «. . . .اهلمح لمح

 هللاو» لوقي وأ «ركذلا هب ىتأ» :لوقي نأك ةينآرق ةيآ هلوقي ام نأ ىلإ ريشي رخآ نيحو
 :(؛رهلوق لثم :«لاق

 دسيو انيلع اصوصنم ركذلا هل هب ىتأ ضرق حلصلا ضْحَم نيدلا يفو
 اودتهت هوعيطت نإ :اتحُم لاقو اونواعت يدابع ىوقتلا ىلع لاقف

 مثإلا ىلع اونواعت الو ىوثتلاو ربلا ىلع اؤثوا هتو» ةيآلا ىلا اريشم

 امنإف اوكوت نإف ،ةلوئئرلا اوعيطاو هللا اوعيطا لثا» :ةيآلا ىلإو (هرخلا ....ه ... .. ناودعلاو

 حلبلا الإ لوسرلا ىلع امو 6اوذدتهت هوعيلنث نإو ؤمثللمُح ام منكيلعو لمح ام هيلع
 (ر«نيجلا

 :(هلوقي نأك .ةيآلا نم ةملك سبتقي انايحأو

 مُكاَسد مل رظنت الو رذحاو ةعاس كلابب ُخاف رطاخ اي

 (هرهاهاسم 'نم باخ دقو اهاكز نم حتلا ادق» :ىلاعت هلوت ىلإ اريشم

 .(ه)يبتوعلا ملس نب ةملس رذنملا يبأل ؛ايضلا باتك لثم ةيهقفلا فلسلا بتك أرق دقو

 لوصأك .ةددعتم ةيعرش لئاسم يف مظنف .هقفلا يف هتفاقث تعسوتو .(٠.)لئاسم هنم مظنو

 .ثاريملا ملعو نيدلا

 )١( ةيآ ةلزلزلا ةروس ٤ .
 )٢( ناويدلا ٣٩٨/١ .
 )٢( ةيآ جحلا ةروس ٦٢.

 )٤( (طوطخلملا) ناريدلا ١٣٢٦.
 )٥( ةيآ ةدئاملا ٢.

 ۔ ٥٤ ةيآ رونلا )٦(

 ٢١. (طوطخملا) ناويدلا ()
 )٨( ةيآ سمشلا ةروس ١٠.

 باتك هتافلؤم نم ،‘يرجمهلا عبارلا نرقلا يف شاع خرؤم ملاع : يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس )٩(
 .٢٨ص نامع مالعأ ليلد ءايضلاو باسنألا

 )١٠( ناويدلا رظني ٦٢/ ٣٧.



 :(ا!نيناتخلا ءاقتلاب بجي اميف هلاق امم

 ةرشعن َنيتَنلا ناناتخلا ام اذإ
 ٥ . هه ه ه ٥. 7

 ةدعو رقع مث لسغو ه و

 ٩ِ ٥٥ ۔ ٤. ث - ه . .

 يف ةيارد هلو .هقفلا يف قمعتم لجر الإ اهب ملي نأ نكي ال ماكحألا هذه نأ عضاوف

 ملعت مكحلا يف تنك نإ اهب نوكي

 )٢( مرحي لعبل ا وذو ليلحتو َحو

 اوملعاف مكحلا يف ءابآلا بسن هب

 :(٢)هلوق كلذ لدي .ءاضقلا مامأ ماكحألا يف تاعفارملاو تامصاخلا

 سمخ نيبلاب قوشلا دوهش نم يلف

 فرعو ؛ضوردلا أرقو . ميدقلا يبرعلا رعشلا أرقو .ةغالبلاو فرصلاو وحنلا يف أرق دقو

 تاميملا بيكرت يف مظن دقو .هرعش يف احضاو كلذ ادبو .رعشلا بويعو ةيرعشلا تارورضلا

 : (؛رهلاق اممف تالآلا ين

 اهنيم سك ثالآلا اغإ الأ
 ابهسيم ه عفريف ,تالآ تس ىرس

 ء س مث 0 هه بي ١ دم

 ::(هرهلاق 97٩ .ةرهاظ ةيوحنلا تاراشإلا دحتو

 مُكاعب مسا يل مْنُبَصَن ًمل

 :(مراضي أ هلوقو

 انيب تاداهشلا قادصم قدصأو

 يذلاو بصنلا ًمَكاداع نمل مكيلع

 :(٧هلوقو

 )١( ناريدلا ٢/ ٤٥ .

 مصاخملا ىضريو يضاقلا ًمَكَح هب

 مه اس مسجل او نيتيعل اك نانيعو

 وس ث ى . ٥ ث 0 ..

 لوا نه ف ميملاو تاَدَتب اذإ
 8 ,ء و

 لهجت سيل ة !رلس امهتوذق
 , ۔ هو م ۔ے © و

 لصنم مث لخنم لب هلحكم

 مهو ٥

 نكاسل اء۔اقتل اللرنفورح ترج

 امّسألاو مقرت لاعفألا اهتإ الأ

 اًمضلاو ضفخحلا ال رجاف مكيلاو

 .(رقع ةدام سورعلا جات .يديبزلا) .ةرُخلل لثملا رهمك .ءاملا نم ةبصتنملل رهس :رقُعلا )٢(
 )٣( (طرطخملا) ناريدلا ١٤٥.

 )٤( ناريدلا ٤١/٦ .

 )٥( :(طوطخملا) ناريدلا ١١٩.
 )٦( (طرطخملا) ناريدلا ١٢٦٠.

 )٧( ناريدلا !٦/ ٦١٥.

 



 - ٤١ع-

 ى 3٥

 حيصأو يسأ فوس امْهَنَو لَعو ىسع الو ىتحب كورم ملعل ا امو

 :(١)هلوق كلذ نمو .ةيرعشلا تارورضلاو رعشلا بويعب هتفرعم هتفاقث ملاعم نمو

 ُبلت الو نخإو نحل اهب سيلو اهنيش اقثإو اوقإ الف فاوق
 :(0)لاق .رخآ عضوم يفنو

 هل تعدو أ الو ءاورتإو عوُدُص اهب امو افكإو اطيإ اهب سيلو

 امزح تّتُسَح امك ىنعم تحلص دقو اهذتَو عاز ام نازوألا ة دعم

 :(هلوق ةدئابلا ةميدقلا لئابقلل هتاراشإ نمف .مالسالاو ةيلهاجلا خيرات أرق دقو

 امس تلتق دقو اقيمع لثملا ىلع اهّميلظ سي دَج تلاغ ذم رذت ملأ

 ,:اضيأ هلوقو

 ودبلاو رضحلا هب تمع لب ةليدَج افملآو نسوس تصخ هب تسيلو

 :(ههلوق .ةيلهاجلا يف صاخشألل هتاراشإ نمو
 سوس نم ,بنلك ىلع نأ اورغ وهف اهنم مزح ا تذَعأ

 : مراضيأ هلوقو

 عمطي بحلاو حاًمطلا هتمذخب ,رصيق يَح يف يدنكلا لتق ذقو
 :(١٧)هلوق كلذ نم .اهنم هرعش ولخي الف .ةيمالسإلا عقاوملا كلذكو .مالسإلا دهع يف صاخشألا امأ

 اًمهَو ادصق امو ن اورَم رس ىلع انلبق دمحأ قورافلا بتاع دقو

 :(ه)لوقي .رخآ عضوم يفو

 (ردودوم وبأ يكازلاو ملعلا يفن رباجو عيرلا هل رقي نَم اي
 :(١.رهلوق ةيمالسإلا عقاوملل هركذ يفو

 نيثص لهأ ين ىر ج انقاخملعأبياسيو

 هنأ ىلع لدي امم .ينآرقلا صصقلل تاراشإلا عيفن رثكت رعشو

 )١( ناويدلا ١/ ٢٠٦٢. )٢( :(طرطخملا) ناويدلا ١٥١١©} ١٥٢١.

 )٣( هسفن ١٦٠. )٤( ناويدلا ٦/ ٦٨.

 )٥( ناويدلا ١/ ٢٣٤٤. )٦( ناويدلا !٦/ ٦١٣ .

 )٧( (طرطخملا) ناويدلا ١٥٤. ))٨( هسفن ١٥٨.

 مالعألا -يلكرزلا .(دنسملا) هنع يور .يضابإ ثيدحلاب ملاع يديهارفلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا )٩(
 ٢/ ١٤.

 لئاسلل ح هلام يفو ٠ افورعم عرولاو دهزلابو افوصوم داهتجالل اي ناك 6 يئاطلا بجاح :دودوم ويآ

 تاقبط ،ىتيجرللا 4 ةرجهلل زاغلا نرقلا يف اوشاع نيذلا ةيناثلا ةقبطلا نم ينيجرللا هدع . مورحملاو
 يجسر 1 ١/ ٣٨٠. ناويدلا (١؛ ٢٤٨/٦. خياشمل

 



=- .٢- 

 كلذ لديو .مهريغو لسرلاو ءايبنألل ترجو /ميركلا نآرقلا انل اهصق يتلا صصقلا عبتتي
 :(ا)هلوق

 يقرشلا لبجلا هسودرف نم لدبف ممأ لضنلا دسحأ انه لبت نمق

 يقلأ دق نجسل ١ يف بج ا دعب فسويو هرنص فك ى درل ا هاقس ليب اهو

 :((ز)زا ضب أ هلرتق كلذ نمو

 هاسوم يتداس اي متنألو مكل ,نوراه لثَم ةبحلا يف انأ

 هاسنَع مكاوهب يذلا انأف افسوي ينع ربصلا يف متنك نإ

 اهنمض ثيحب .اهظفحو اهنم ريثك ىلع علطاو .ةيبرعلا لاثمألا يف أرق دق هنأ ودبي ام ىلعو

 :(٢)هلوق كلذ نمف .هرعش

 نادعس لثم ضورب عي رم ىعرم الو تْملَع 7 ايم هَصكامنف

 (؛(نادْعّسلاك الو ىعرم) و (ًمادّصك الو ٌءام) نيلثملا ىلإ ريشي

 :(ه)هلوق كلذ نمو
 نرت ملو يب عمست يدعل ا لثم ,للز الب مهيف ينترد اغ للارا

 .(١)«هارت نأ نم ريخ يديملاب عمست نأ » :لثملا ىلإ ريشي

 كلذ نم .مهريغو نيينانويلا نم ءامدقلا ءابطألاو ءامكحلا مالعأ ىلإ هرعش يف ريشي كلذكو

 لتقملا ىلع لومحم كل سُمْرُهال رنَمَز يف هللا يبن ىسيع رس اي (0هلوق 7 م م,. ث هو م ٠ ى { ة : 7
 لوخلاك سيلاط اطسرأ لب نوطالل ذأ ةبحاص سونيلاجف كيدل يبسح

 :()راضمي أ هلور تقو

 فْمُشلا يف لاعوألاو مجألا يف داسآ دلا نسيَتتُم تولا نأو ُ اعلا الول
 فسال او نزحل ارانب تقرَتح ١ مث هتمكحب دوهرف ةتوم تمل

 دهزلاو دوجلا يفو .ردقلا ولع يفو ءاكذلا يف برعلا ريهاشم نم مالعأ هرعش نمضيو

 :(١زهلوق لثم .ملحلاو

 )١( ناريدلا ٦٢/ ٧٢٣. )٢( (طوطخلملا) ناويدلا ٨٨. ٨٩. )٣( هسفن ٣٥.

 .ليجلا راد ٢ط ميهاربإ لضفلا وبا دمحم قيقحت ،لاثمألا عمجم .يناديملا دمحم نب دمحا ؛لضفلا ربا )٤(
 ١٩٨٧. ٢٦٧/٢ . ٢٦٥. .نانبل -توريب

 )٥( ناريدلا ٦٢/ ٨٦٢. )٦( ثلاثمألا عمجم يناديملا ٢٢٧/١. )٧( ناويدلا ٢!/ ٢٣٢.
 )٨( ناويدلا ٦/ ١٨٧ . )٩(الديران (طوطخملا) ٤٦ .



  

٤٢٣ 

 مصاع ملحلا يفو ًراَمَع دهزلا يفذ رباجو عيبرلا ينثلا يف كنإف
 يفو يرمعل 7 اعو . اكأزلا يف س ايإ تنأو ١ ت اح دوجل او . ايلعلا

 :())هلوق لثمك ،لاملاو ىنغلا مالعأ ىسني الو

 برح وأ ةيفلا يماَمعأ نأ ولو ,دلاخ نب ىيحي لاملا يف ينئآ ولو

 مالعأ ركذ رثكي وهف .كلذلو ؛همالعأو هريهاشم فرعو يمالسإلاو يلهاجلا رعشلا أرق دقو
 :(٢)هلوق كلذ نمف .رعشلا

 ىملس يبآ نباو ىشعألا كل نادو لبعدو سيت تخوضاملا ال رقأ

 :(٢)هلوقو

 سنخألا هلقي مل م اغنرلَجَع يف اكليلإو

 سمَلَتَلا ىم لاو لط حألا فقو هنود ن م

 امدنعو -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر همد ردهأ امدنع ريهز نب بعك ةصق أرق دقو

 ءاج دقو -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا لوسر قح يف هفرتقا يذلا هبنذ نع ارذتعم بعك ءاج

 :(؛)لاقف ىنعملا اذه هرعش يف حاوللا نبا نمضف .(ًداعُس تناب) ةيماللا هتديصتب

 هلاس وهو هع يلإ ىفاو ةادغ ةَردعأ نيح بئكل ئبتلاك نك

 هقتاع م ويلا ين اف ه لتقت ر ال مكتمرحك يدنع هتمرح لاتف

 :(هراضي أ لوقي 4 رعشلا مالعأل هركذ يفو

 نعم ُ انب أ يف نجل ١ كي دو الالب ناليغك گ دمحأس

 : (ازهلوق كلذ نمف ‘ نيروهشم ١ همالع 1 فرعو يرذعل ١ بحل ا ء ارعش نع أرق دقو

 هاساقتامَريشُعَريشُعالإ ىوهلا يف حوللا نب سيق ذْجَو ام

 :()هلصو دق ًالسرم اباتك ركذي امدنع اضيأ لاقو

 يم هقتع ذم نال يغ عدف ىليل قانمكهتقناعدتقو ل ۔ ھه\إ ۔ ه. ۔ .| ٥ ۔ .. 7 س هع . 7

 دقف ؛هرعش يف مهمالعأ نم نمضي وه 4 اذلف ؛رثنل ١ ريه اشمو نيلسرتمل او ب اتكلل أرق دقو

 :(ه)لاق

 ٢/ ٧٦. هسفن ١/ ١٣٤. )٤( ناويدلا ١٥٥. )٢( (طوطخملا) ناويدلا ١/ ٢٠٦٢ )٢( ناويدلا )١(
 )٨( ناويدلا ١/ ١٦٧ . ١٠٧. هفن ( ٨٨. )٧ هسفن ٨٢. )٦١( (طوطخملا) ناويدلا )٥(

  

  



} & - 

 اهعلاطمو بكاوكلاو موجنلاب هتفرعم هرعش يف نودي هنأل !همولعو كلفلا يف أرق امبرو
 :(ازهلوق كلذ نم "سحنلاو دعسلاو

 خطان نيكامُسلا تاماهلدجب ىهسلا اهنود ةبنر ىقرت تلز الف

 (٢):هلوق كلذ نمو

 يدجملا هونو اترم لا هونب الغو ون نزملا كرب ىقس

 :)اضيأ هلوقو

 ايبيثَع ازتتابتيفنتو اهس ازوجابتارأ تبو
 :(٤)هلوق سحنلاو دعسلاب هتفرعم نمو

 ُدَعْنسأ هيف انو دْعَس يرتشملا هل كرابم سيملا موي يل نولو

 :(هراضيأ هلوقو

 حبانلا دعس غولط ياوس ىلعو هعولطب عولط دوعسلا دنس

 ةيوبنلا ثيداحألا يفو هصصقو نآرقلا يف ةعساولا ةقمعتملاو ةددعتملا تاعارقلا كلت نإ

 هثيدحو هميدق ييرعلا بدألا يفو .بلطلا يفو همولعو كلفلا يفو هلوصأو هقفلا ين ةفيرشلا

 ىلإ نوعجري ءاملعلا لعج امم .اذف ًاملاعو اعقصم ابيطخو احيصف ارعاش هتلعج .هرثنو هرعش

 سيمَح نب دعاج خيشلا نب سيمَع خيشلا ةمالعلا نب ةمالعلا دع دقف .هب اولدتسيل هرعش

 ةمئأ ةفرعم يف هيلإ عجر اردصم ناسغ نبا رعش يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا ءاملع نم يصورخلا

 :[)قيزُر نبا ةباسنلا بيدألاو خرؤملا هنع لاق دقو .صورخ يتب
 امقظتامواأفنل ارقت اًنُه اذإ انل قوري يرثقلا ىتفلاو ملاسو

 اَمَهو الزان ام امورصوُرَغ ىلإ ابَسنتلا َمُه نابيدأ نارعاشف

 نب ملاس .ناسللا قلذلا خيشلا ملاعلا رعاشلا مهئاحصف نمو» (":اضيأ هنع نيبملا حتفلا ينو

 هلك هرعشو ..صورَع يني هلآ بقانم اهيف ركذ يتلا ةيئاهلا ةديصقلا مظن يف داجأ دقو .ناسغ

 هرد هللف .مههاونفأل بذعيو .ةحاصفلا لهأو .ءابدألا عمسل ذلي بيجع

 )١( (طوطخملا) ناريدلا ١٤٩. )٢( ناويدلا !/١٨٩. هسفن (؟) ٢/ ٢٨٤.
 )٤( هفن ١٤٥١/٢. )٥( هفن ٢/ ٥٦١.

 )٦( ةطوطخم -ةيناطحقلا ةفيحصلا -قيزر نبا ٦/ ٤٠٨. )٧( -نيبملا حتفلا -قيزر نبا ص١٨٠ .

  



 - ٥ع٤-۔

 .«مظان رثان حيصفو ملاع نم

 نم نوكي نأ رخف نامع لهأ يفكي (ا)يصورحلا سيمخ نب دعاج خيشلا ةمالعلا هنع لاق دقو
 .رهشأ ناسغ نب ملاس عرولاو ىقتلا يفو .ملاس ناسغ نباو يلاتسلا مهئارعش

 نب دمحم بطقلا خيشلا هرعشب اودهشتسا نيذلا يرجهلا رشع عبارلا نرقلا ءاملع نمو

 يف ةَنجلا» هباتك يف عضوم ريغ يف هرعشب دهشتسا دقف .رئازجلا ءاملع نم شيفطا فسوي
 يدنكلا ميهاربإ نب دمحم ينامعلا ةمالعلا خيشلل ةيريبعلا ةديصقلا هيف حرش يذلا «ةنجلا فصو

 :(١رةيريبعلا نم نييلاتلا نيتيبلل هحرش دنع هرعشب دهشتساف .عرشلا نايب باتك بحاص

 اهُروُسُح انم قربلا َضْيمَو ري ربعاوك نع اهئات مهل قنش
 اهروتثو اهُجنغ اهيف ددرت اهئوفُج لحك غادلصألا َرثَعُم

 :ناسغ نب ملاس خيشلا لاق» :بطقلا لاق
 ايبلاتلع ايرطُم بسي اروح ةنابر نم دارأ يلولا اذإو

 ايبلايرس ايفناض لبس م اتُع ةينامز ءاروح يذ لاقيف

 «اهلامح افئاصو سوُشثلا لثم اهنل نم ةباؤذ فلأ نوعبس

 ةيسايسلا اهتناكم اهل ةليبق يهو ؤصوُرَخ ينب ةليبق ىلإ ةزمح وبأ يمتني : هتاقالع
 ةيسايسلا تايصخشلا نم ذوفنلا يوذ عم ةقالع هل نوكت نأ ورغ الف .ةيملعلاو ةيعامتجالاو
 ينبو ناهبن ينبك .هئارمأو رصعلا كلذ نيطالس عم قئالعب طبترا دقف ؛ةيملعلاو ةيعامتجالاو

 .تلص

 مل كلذل ؛ناهبن ينب خيرات نم اضومغ دشأ وهف .ةينامعلا ريسلا هنودت مل تلص ينب خيراتو

 هنامز ء املعب هلاصتاو هرصع تايصخش عم رعاشلا تاقالع عبتت يف اهب نيعتسأ رداصم دجأ
 .هيلع تدمتعاف .هناويد الإ .مهنم لضفلا لهأو

 لضفلاو ملعلا لهأ عم قئالعب اطبترم ناك رعاشلا نأ دجو .ناويدلل سرادلا عبتت لالخ نمف
 دسأ نب هللادبعو لئامس لهأ نم هدالوأو دمحم نب بيرغ :لثم ةفلتخم ةينامع ندم نم

 .قاتسرلا لهأ نم هدالوأو نسحلا يبأ نب مالسلا دبعو ٠لَخَت لهأ نم ؛دسأ هدلوو يربغألا

 )١( ةيناطحقلا ةفيحصلا -قيرُر نبا رظني ٦٢/ ٣٨٢.
 ةرهاقلا نوم ! ةعبطم -نامع ةنطلس يف ثارتلا ةرازو .ةنحلا فصو يف ةنجلا ۔سيفطا فسوي نب دمحم )٦(

 . ١٩٨٣ ص٥ ١٢



 - ٤٦٦

 ةيضابإ ىلإ رعاشلا اههجو ةلاسر اثحابلا هيلإ لصوت اممف ؛نامع جراخ هتقالع نع امأ

 .مهتطانمو مهدابعو مهس املع اهيف ركذ ؛برفغللا لهأ

 ىلع رفظم ناطلسلا ناكو:يناهبنلا نسحم نب ناطلس نب رفظملا ناطلسلا عم ةقالع هل تناكو

 هنولحيو هيلع نونثي مهو ،تابهلا مهيطعيو هسلجم يف ءارعشلاو ءابدألا برقي نظلا بلغأ

 :(ا)مهدئاصتب

 احناس دعسلا هدعس نم انضرف .7 امح يف انلزن الو

 اح اوذ اسوُختأ ناكأ دقو أدوُعس هدج مس نم دادجألا انل لاحأ

 احئادم ريبّتلاك اهئَع هيلوتو هلام سئافن انيلوي لاز الف

 هينهي حولملا نبا اذهف .ديعلا لولحو موصلا رهش لولحك .يناهتلا هل نومدقي تابسانملا يفو
 :(!)لوقيف .رطفلا ديع لولح مث كرابملا ناضمر رهشب

 احبان شاع ام ردلا َبلَك شأ ملق ىمح يل رفظملا ىلوملاو تشع نإو
 , هدنج ضعب نم ر رادقألا تلاز الن

 احنابذ تداع ديعلل ؤ ادع أو هلبق موصل او رطفلا ديعب اتَهَيل

 كلذ ىلع انلدي .ملعلا بلطل رفظم ناطلسلا دنع ةزمح هدلو كرت دق ةزمح ابأ نأ لمتحيو

 :(٢هلوق

 احجان كلعل ىلوملا ىمح يف شعت وىقتلاو ملعلا نم اظح ذُح لبشلا ابأ

 ىلإ عامتسالاو مهترضح يف سولجلاو نيطالسلا ةلباقمل بادآو ئدابمو ءارآ رعاشللو

 .مهيوذو مهلهأ عم مهتويب يف لوخدلا بدأو لب .مهثيداحأ

 ناطلسلا مامأ اهب ىلحتي يك هنبال اهلسرأ ظعاومو حئاصن يف قالخألاو بادآلا هذه ضرع

 :(؛زلاق ذا .رفظملا

 احداص لاز ام سمخلاب امسلا كيدك سال اعيطم هتيَع ني 7

 احفاصضُم تْجَرَع امْهَم اسرْحأ نكو هتلخد نإ نكف ىمعأ هتيب يفو

 احراش ناكام حرشت ال كايإو هحرنشل عمساف ءاطلا حرش اذإ

 احنام ةفيرشلا هاياَجَس نم نكف ىضرلا َكَحتْمأ رورصنلا كلملا اذإ

 ١٣٢. هسفن ١٢٩. )٢( (طوطخلا) ناويدلا )١(
 )٣( هسفن ١٢٩. .لعل ربخ اهنأل .عفرلا اهقح نم احجان )٤( هسفن ١٣٠.



_٤٧ - 

 :()»لاقف .موقلاب سلجملا صغ اذإ ناطلسلا ىلع ينثي نأ هدلو رمأيو

 احبار هيف شعت يدانلا َلَقَح اذإ اتلا قطنم نم نازيملا رسخت الو

 ينب يداوو لّحَتو قاتسرلا يف ةلود مهل تناك نيذلا تلص ينب كولم عم ةقالع ىلع ناكو
 .ةقادص تالص مهب هطبرت رعاشلاف .صورَخ

 هذه ىلع انلدت ٠تلصلا نب يبرعلا يبأ ني برعلا وبأ ناطلسلا ،كولملا كئلوأ نيب نمو

 :(٢ملاق اممف .ةمطاف هتنبا يف ناطلسلا اذهل ناسغ نبا ةيزعت ةقالعلا

 انترنبُجاتيأك ىتبت نأب انونق ةَمطان لبت تنتظ

 تيبتوأ دئاقنفلا ىلع لصتن انوفجلا انثرَمَق تتام نمو

 اياربلالك ىلع ةردقم ايانللاو ملح نأ الولو

 توقو برش يل ذل نأ امو ايازرلا ينه الح تتنل

 ` ل حاوللا نباف .ءارعشلا هيلإ برقيو رعشلاو بدألا ىوهي ناك اذه برعلا ابأ نأ لمتحيو
 :(٢)لوقي كلذلف ؛هنم الضفو فورعم ىري مادام هيلع ءانثلا نم آدب دجي

 تاثداحلا يف يل تنثع ام اذإ تائدا حلا ىشخأ تسل يتإو

 توصلا ريغ ىنا ل تشاعو تايذاحلا يماحملا برعلا ابأ

 يف هفلخ يذلا ىلإ اهيف راشأ ةديصقب ناسغ نبا هاثر كلام ابأ ىنكملا برعلا وبأ يفوت املو

 :(؛رهلوق ةديصقلا هذه نمف -هدلو هلعل -دمحم همسا نسلا ريغص ىتف وهو ،كلملا

 مئاعدلاب اهتبت أ ذم كفالخ اهذنيشي يلاعملل نم كلام اب أ

 مساوملا دنع ةمحلا كاوسل الو رمح كلمأ تثكم تدقث امف

 معامَملا مومعلا اذ ايحملا تلَص ن ا ىتفلا بّرَعلي نيا يكازلا بّرَعلا ايأ

 برعلب ناطلسلا نيا هلعلو -يتلصلا تلص ني برعلب نب دمحم ناطلسلا عم ةقالع رعاشللو

 :(هراهنمف .ديدجلا هسرعب هأنهو اهيف هحدم ةديصق هل بتك دقو -آقياس هانركذ يذلا

 و ى َ ع كيل لابقإ د و و , ى ىم 9 ديدجلا رسرعلا كب انُهَب

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٣٠ .

 )٢( ناويدلا )٦٢/ ١٦٢٣ .

 )٣( ناويدلا ٦٢/ ١٦٢٤ .

 )٤( ناويدلا ٦٢/ ٢٣٩ .

 ۔ ١٣٩ (طوطخملا) ناويدلا )٥(



` 1 [ ٨ _ 

 ومنها)١(:

 م

 وم .ه ث ى .م م

 دهعا لاح لحو بيشلا رهظ امنب يناسل تقطن ام كالول

 َحلُت تلص نبا اي تداكو تسرد امدعب ةحيرقلا َنْسُح يل تانج

 تمدقت امدنعو .رعشلا لوق نع عطقنا نأ دعب هتخوخيش يف اهلات ةديصتلا هذه نأ حضاوو

 نأو .هيدلاو ًربي نأ ناطلسلل حصنف .ةريسلا كلت ةزمح وبأ ىعر .دمحم ناطلسلا يوبأب نسلا

 :(١هل لاق دقف .امهنيب ةريسلا ةقاثوو .ةبحصلا نسح ىلع لدي امم .امهتخوخيش يف امهب قفري

 امازتلا ربصلا امهيف مراف ميش لجأ نيدلاولابو
 ماحل ا كنم مهل ىنسح الب ءانبامّبماتتلَعجَتالن

 امامإر,ةدركَم لك يف شعت مأو يكازلا بالاب قاف

 نب ملاس طبتراو غلئامس لهأ نم هدالوأو رطاَح نب ُدَّمَحُم نب بيرغ عم ةقالع ىلع ناكو
 مهنيبو هنيب سيل ذإ .هللا يف ةوخأب ؛!رجنخو كرابمو رطاخ ؛ه دالوأو دمحم نب بيرغ عم ناسغ

 نأ ىنمت مهباحصأ نم ديعب رعاشلاب نمزلا دي تج امدنعو .هللا يف ةوخأ يه امإو "بسن ةبارق
 ١ :(ولاقف مايألا مهنيب عمجت

 ينئمخت وجرأ مهب هلإلا دين { ممَوأوق نم لشلا عمجتل
 :(ايقسلاب اهل وعديو .هلئاسر يف لئامس مهتدلب ىلإو مهيلإ قوشتيو

 هلاجسب هَلبو لصاوي لطم ابّيص موي لك لئامس تيقس
 هالخ نم نيبلا طختشل امهف يتلتمو رقتسا يبلق اهب ل
 هلايخ ايخ ينتَراط تن وأل ةدنع يبلت غاتري ينتقثَب يف
 هلادبإ ىدهاهينف يتبحل اهمأو ليدبلا اهنع يغتبأ ال

 .(رريبك لئامس ةنيدمو

 )١( (طرطخلملا) ناريدلا ١٤٩.

 )٢( هذفن ١٤٢ ٠ ١٧٤٣.

 )٢( هذفن ٤.

 هذفن(ا) ٢٠ ٢١.

 .ءاجرألا عستم ةلاقسلاو ةيالعلا نم لكو ،ىلفسلا لتامسو ايلُملا لتامص ىلإ ةمسقم : لتامس )٥(



 ٩ع-_

 ():لوقيف .اهنم هباحصأ رقم ددحي رعاشلاو

 لبالبلا ديمع قاتشم ةيحت لئاَمَس يذ نم يبرقلا رجاحلا ىلع

 ()رخآ عضوم يف لوقيو

 تَحَتَن انشلاب مكيف ةيحتلا ينم تحرب ال ييرفلا رجاحلا يلزان اي

 تَحَتَج ىونلا طْخَتش يلع يل اهتنل اي اهل تْحََج تاجاح لئامس يف يل

 :)يحلملا هنع لاق ذإ يقرشلا رجاحلا يف بيرغ نب رطاخ نكس امرو

 ادقم الف مُكيلاومو ْمُكتالخأ تدق ال يقرشلا رجاحلا يلزان اي

 :(؛)لاقف .دمحم نب بيرغ ءانبأ ءامسأ ىلا رعاشلا راشأ دتو

 ينداز مُكافص دو ىلع دو َرَجْنخ اي كرابمو ًرطاخ ال
 :(ه)لوقي .رخآ تيب يفو

 ...اهل لق ةفيرشلا ىليل امتنج اذإ ًرجْنخو يوقلا ينكر اي كرابم
 :[راهعلطم ةديصقب حاوللا نبا هاثر .يلئامسلا دمحم نب بيرغ يفوت امدنعو

 ضَرقلاك توملا ماهسل ميمص 3 مرضَرَعلاك ةاينأ يف لاز ال رلا
 ىلإ رشي ملو .ةديصقب رعاشلا اهاثر هئانبأ مأ- دمحم نب بيرغ ةجوز تيفوت امدنعو

 .دمحم نب بيرغ اهجوز دعب تيفوت دقو غىسوم وهو اهيبأ ىلإ راشأ لب .اهمسا

 هل نكيو حدملاب هصخي -هناوخإ نيب نم رعاشلا دنع ةصاخ ةناكم هل بيرغ نب رطاخو

 :(٢هل لوقي وهف ،هراكفأ تانبو هظافلأ بئارغب هيلحيو .ةصلاخلا ةبحملا

 لونم ليوطلا رمعل انأامنف رطاخ رمعلا يف تألم يل ماد نإو

 ليلخ ليلخلا ناخ اذإ يربس يترثَصو يدانس يرخذ يتقث يخأ
 ليحر بيشلا حاضيإ دعب انل اند دق هلل هللا يف يخأ اي يخأ

 هبحصي نأ رطاخ نم حاوللا نبا بلط دقف .هتبحصب سنأتسيو هريغ نع هيفصتسي يذلا وهو

 :(هرمل لاقف .جحلا ىلإ

 )١( (طوطخلملا) ناويدلا ٢٩ . )!٢( هقن ٢٦ . ٢٧. )٢( هقن ٧. )٤( ناويدلا ١/ ١٧٨ .

 )٥( هسفن ١٨٩/١. )٦١( هسفن ١٦١/٢ )٧١( (طوطخملا) ناويدلا ١٥. )٨( ناويدلا ١٢٦/١.



 يديدّملل يملح تنكام اذإ ىدام ين كتمدع ال بْمأت م 3٥0, م

 ديتع وأرصاعب اهل ةتسل رصاع ارلا مأ لت نإو

 ديدج خألةبحُصأواحأ يلعل يننرو رونس
 ديعلاب مميت نمضتف يلصلا ىلعؤزعأاملاام اذإ

 ىري ةزمح ابأ نإف مهمأ فورظ ببسب جحلل رعاشلا ةبحاصم عيطتسي ال رطاخ ناك اذإف
 .ئضوتملل وأ يلصملل ءاملا مدعأ ذإ بارتلاب مميتملاك هريغ ةبحص

 رعاشلا رطاخ أنه امدنعف .تابسانملاب يناهتلا هتوخإو بيرغ نب رطاخ عم رعاشلا لدابتيو

 :(١)هلوقب حاوللا نبا هيلع أر .رحبلا بوكر نم هتابنو .هتضراع يتلا دونجلا نم هتمالسب

 ماس هب احون يست دتقرفتوب اهب ترفظ تامالسب ينتانق
 و ٥ . م ٥ م م ٥ و, ٥ 2٥ مام 7

 مالعا هين ايانّملل تحضوأو هذجاون هنم تدب هينف ترلاو
 و م هه 2 ه

 ماريإو ضقت مل سيل قلخلاو 4يلاك هللا نيعو هنم توجت

 ذإ !مارحلا هللا تيب جح ادصاق ناك امدنع رحبلا نم هتاجنب دمحم نب بيرغ رعاشلا أنه دتو

 :مهل لاقف .هسفنب اجنو رحبلا يف هلام ىمر
 ًبونألا كل بيرغ اي ىنأو 3 !ابوثذ وحمت يك جحلا تاصق م 8 م م
 :()اهنم ةديصقب رعاشلا هأنه افلح وهو بيرغ نب رطاخل دلو جوزت امدنعو

 ادعس اهب اًمل تدعس دقف هب ًفلَع ىتتلا يكازلا هب انه سرعل او

 ادَصَتنا اهب اَمل َلَمَح اهدعسل ًةدصات سمشلا ريسم هيلإ تراس

 ادنر دكو اهنع هجرب ىو ذ الو تدكر اهجرب يف دم هنع تحزحز ال

 ادر ت د اأشيعو آرعو 7 هرسن أو ن امتل ش اع امك اش اع

 هنأ الإ .مهرومأ يلي رطاخ يقب .مارحلا هللا تيب جح ىلإ بيرغ نب رطاخ ةوخإ بهذ امدنعو

 :(؛زهل لاقف .هديب ذخأيو هربصي حاوللا نبا ذخأف . هتوخإ قارفل عزج

 تاماقملاو ىليلو يبنلا ربق اودمتعا ةوخإلا كنعو نَعَرْجَت ال

 تارايزلاو اضرف جحلا اضقنا دعب بلقن ريخ يف مهعجري هللا

 تاراجتلا حير نم رحلاو ربلا يف مُهيْعَس ناعأ مُهثزري هللاو

 )١( (طوطخملا) ناريدلا ٨٠. )٦٢( هسفن )٨٠(.
 )٣( هذفن ٧. )٤( هسفن ١٢١.

 



_١ ٥ 

 نأ ىلإ رعاشلا بابش ذنم مدمحم نب بيرغ دالوأ عم ةميمحلا رعاشلا ةقادص ترمتساو

 :(ازرباش

 يناَعار تشع ام مكُصالخإو يبيش ىلإ بابشلا ناعير َرْصع مكنيعا

 .اهيف مهيلع ينثيو هدئاصقب مهلساري إمهرايد نع ديعب مايألا هب تجز نإو .هبلقب مهعم وهف
 :(٢)مهمركب هنولساري مهو

 تحرش دق دمحلا ناسل دان لك يف تقطت مهب مهيف انثلاو مهدج

 تَحرتشنا اهظانلأ مهردْص تعو اذإف ةمكح موي لك مهل يدهأ

 تَحَرَت وأ نايس مهرايد تتد أدبأ مّهَسنأ مل يننأ اوملعيل

 هبلطو .مهل هتلسارم كلذ ىلع لدت !ملعلا بلطل مهدنع هئانبأ دحأ كرت دق رعاشلا لعلو

 :(رلاقف .هدلو همالس اوغلبي نأ مهيلإ
 لساب تايحت نايلع اوُصُمو = يتيحت هوتل ينيع ةرو 2 ٤ م ٥

 .[ يديأ يف تناك ناسغ نب ملاس رصع يف لئامس نأ ركذلاب ريدج وه اممو

 نأ ىلع ليلد اذه يفو .تابهلاو اياطعلا هيلع اوقدغأ ابرو .تالصب مهعم اطبترم رعاشلا
 ريمألا ءارمألا كئلوأ نم "مهيلإ لضفلاو ملعلا لهأو ء ارعشلا نويرقي اوناك رصعلا كلذ ءارمأ

 هيدايأو نامزلا كلذ يف قلخلا ىلع هلضفب هركذ رعاشلا نرق يذلا يريمعلا نانس نب يلع

 :(؛رلاق ذا .ماسجلا

 مهلك امعن يف رهدلاو قلخلاف نّسَح وبأ ايلقلا ار يف يق نإو

 ُمَشحلاو مخضلا يدايألا هنم كيتأت ًامشتْخُم هيدان يف كيلاعن غلخاف
 مكحلاو تادشلل مصخلا هنإف افصتنُم رهذلا تابنان هل وكنشاو

 ةقالعب حاوللا نبا طبترا دقف .هيدلوو يلخلا يرَّبغألا دسأ نب هللادبع عم ةقالع هل تناكو

 نم هادلوو خيشلا اذهو .دمحمو دسأ ؛هيدلوو يلخنلا دسأ نب هللادبع ةمالعلا خيشلا عم ةقيثو

 :(ه)ضيرقلا ةلحم يف ديدحتلابو .لخن ةدلب مهنكسمو .رصعلا كلذ يف بدألاو هقفلا مالعأ

 )١( (طوطخملا) ناريدلا ٣٥.

 )٢( هقن ٢٧.

 )٣٢( هقن ٣٠.

 )٤( هسفن ٤١ .

 )٥( هسفن ٩٢٣.



 ۔ ٥٠٧٢

 اضوُرُعلا هانشعب ام نسقُي ًْنَحو مكراز هللا مال س

 ) اضيرتل ١ ( لرت يذل او 7 يبسحو يكارل ١ بأل و كّصُحَب

 اضيقن وأ اقلع ع ناك لخَتنب انيد كالاو نم عي هج معو

 انضرورألاو خم اوشلا اهئبطي (اََس اهتكاسو الغ ىقس

 :())هدنسو هلمأ تاياغ امه دمحمو ًدسأ هيدلوو دسأ نب هللادبع خبشلا نأ رعاشلا ىريو

 يدانسإو يبالطتو يلؤُس تاياغ مه نيذلا كيلبشو هلإلا بع

 .(ه)ةكرابملا ةنوتيزلاك مهف .مهرصع يف يضابإلا بهذملل ادنس مهنأ ىري ذإ
 بهاذلا ريغ كنعو كنم تُم وأ ضيبأ يضابإلا نيدلاف تلثع ام

 بر اع أو مج اعأ نيب ضرأل ١ يف نم لكل كونب هدنست كنعل

 7 ّ 2,٠٥٩. .. . ..ق ه دره ,ده
 بر افغمو ىر اشم ت اذ ه ارهز هىوحير نم نهنل اك مكبولقف

 :(٢هل الئاق دسأل هباطخ يف كلذو امهبدأ يف دمحم هيخأو هللادبع نب دسأب رعاشلا ديشيو

 يروج طنس وهن ةلئمطتو يلاللا ظن رهن كرتت
 :(؛رهل لوقي .هللادبع نب دمحم هباطخ يفو

 اباجّلا رذب بجنُم لكو يفاوقلا ىلوم ايو انالوَمأ

 :(ه)يحوَلمنا لوق كلذ ىلع انلدي لخت لهأ ةداق نم هدالوأو دسأ نب هللادبع نأ نلا بلغأو

 يداف نم نَْرلاب امو نهر تقلع اهب ضيرقلا تاداقو ضيرفلا الول
 :(`راهنم ةديصقب رعاشلا هازع هللادبع نب دسأل ةنبا تيفوت امدنعو

 حلا ىلع داز كنم انيف كسمل ىسألاو ةكيرعن يرابلا دسأ ايأ

 دلجلا ال حملا َقلعَم انم قرحل هلضفب يضابإلا رون اي كرح

 نأ الإ "يظفللا عنصتلاو ةفلكلا رثنلا ىلع رهظتو .رثنو مظنب .اضيأ هتجوز يف هازع دتو
 .عوبطملا ناويدلا يف دوجوم ريغ مظنلا

 هل تناكو .ىوزن يف هللادبع خيشلا ناك ذإ .دسأ نب هللادبع خيشلا عم تابتاكم رعاشللو

 نباو رعاشلا لساري هللادبع خيشلا ناكو .اهيف ايضاق ناك امبر لب .اهيلع ةيالو
 )١( (طرطخلا) ناريدلا ١١١. )٢1( هفن ٩٧. )٣٢( هسفن ١٠٨.

 )٤(نفنه ٩٩. )٥( ناريدلا (١ا) .١١آ هفن ٦/ ١٣٤ .

  

 



 :()لوقيف .هيلع دري حاولا

 ىوتلا دق باتكلا اكب هلإلادبع
 يذلا رجحلا يليبقت هلبق

 :(راهيف لاق نأ ىلإ
 ةَّمحمو يضرلا دسأ ىتفلا يقبو

 ةلود دَعسأب ًدَسأ مكل يقبو

٥٢٣ 

 ىوطنا دق كنم صالخالابو يدصق
 م م , ٥ و
 ىرتقلا حلطصتو هب بونذل ااحمت

 ىوتخث نل ترمع كب ةلود يف

 ىوت وأ تب اتقبرم نم ,ةَسورحَم

 رعشلا ضارق نم دسأ خيشلا ناك ذإ .هللادبع نب دسأ خيشلا عم تالسارم رعاشلل تناكو

 هللادبع خيشلل انرعاش اهلسري يتلا دئاصقلا ضعب ىرن .كلذلف .هدلاو كلذكو بدألا يقوذتمو

 مهل ضرعتسي نأ ديري هنأكف .ةيعيدبلا تانسحملاو ةيظفللا ةعنصلا اهيلع رهظت دسأ هنباو

 نب هللادبع خيشلل اباوج ةديصق لسرأ دقف .ةغللا مامزل هكسمو ضيرقلا مظن نم هنكمتو هتفاقث
 فورح ىلع ًالسلستم تيب لك نم لوألا فرحلا لعج ذإ .ةعنصلاو فلكتلا يف ةياغ يهو .دسأ

 ةديصقلا هذه نمف نيتيب فرح لكل لعجو .ءايلا ىلإ ىهتنا ىتح ءاحلا نم أدب .ءاجهلا

 :(0هلوق

 ير ص نم حرجلا تمد
 و نم لذ هلا تلخ

 مكنم ذنم ىره يبو تلحر

 وملنأ يكل مكل تلمر

 امل ىء ج مكل تلجز

 مكنع ينئناعض لز

 و م

 المدا

 ه

 الهذ ه

 هم و

 م نيبلا حرجو

 ب ىلبي نمو
 الحر مكب ىتعامنف
 الَمَب لا مكحي اذ نمو

 8 ه ى

 الجر دت دعرلا تعمس

 الستام١٥+ا تيلف

 ةيميمب حولملا نبا هباجأ .رعاشلل اهلسرأو ةيميم ةديصق هللادبع نب دسأ خيشلا بتك امدنعو

 يف لاق ارودصلا ىلع زاجعألا درو ةيعيدبلا ةعنصلا اهيلع رهظأ .يمرلاو نزولا ىلع اهلثم

 :(}راهعلطم

 مكيلإ يعايتلاو يتايتشا مادم
 مُكدْعُب دعب اهب انهت ىوجلا يماوُم
 مُكَترُمَي رتاحمال اتورب يماشُم

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ٩٠ . )٦٢( هسفن ٩٠.

 )٣( هقن ١٠٦ . ١٠٢٣. )٤( هقن ٨٦.

 م ادم برش ركسالاهب تركس

 يماوُم ةيت نيبلا يماوُمك الو

 يماشم تأ نم يداز باذأ



 > « ۔

 لهأل هتابتاكم ىلوأ نمو ايقاتسرلا نسحلا يبأ نب مالسلا دبع عم ةقالع ىلع ناكو

 دبع خيشلا اهي باجأ يتلا ةيميملا هتديصقب نسحلا يبأ نب مالسلادبع خيشلل هتبتاكم قاتسرلا

 و و ث ئ . و و :(رراهعلطم يتلا مالسلا

 مكآملاو ةلايذآ ة ةقشم مساب بكاوكلا رغث نع ضورلا وه
 و .م م

 مئامق هيف لوتشل ا حارم تحارو ايد اوغ تايراس نم تركب هب

 نب يدهملا هلعل ؛دشار وبأو .ةَدْجَن:ناسغ نبا مهركذ نيذلا دالوألا نم مالسلادبع خيشللو

 :(ا{نييلاتلا نيتيبلا يف كلذ ىرن "مالسلا دبع

 مل افقألاو انايأ تحلص هب حلاص كونصو اييلملا وبأ كوبأ
 مل اعو داوج يدهلا دشار وبو دجنم مراكللا لك ينف ةدْجَنو . & ه ث

 بيدأو رعاش .ةدْجت خيشلاف .قاتسرلا لهأ ءاملع نم مالسلادبع ءانبأ نأ ىلإ اضيأ ريشيو
 يبأ لوق رعاش هنأ ىلع انلدي امف .هرصع يف ىوتنلل اردصتم ناك امرو مهلوصأو هقفلاب ملاعو

 :(٢ةزمح

 مثإ تبسك الو أراع تسبل الف انحلا نم تارتانسلا يفاوقلا ىلوأ

 :(})ةزمح يبأ لوق .ىوتفلل هردصتو هلوصأو هقفلاب ةفرعملا عساو هنأ ىلع لدي اممو

 امحل كل هيف مكلا الو هرت بَقَم لك يف ءايثئلا ابح تدقع

 املع مُهتعَوأ رضزألا يف نم ةلمجو © مم نب ىسيع اتثسا ول انيسن
 يتلا هتلاسر يف حاوللا نبا لاق ،ةفعو مرك وذ ملاع ًرْبح مالسلا دبع وخأ حلاص خيشلاو

 :(همالسلا دبع دالوأ ىلإ اههجو
 ٥ 8 م 3 ه م

 حلاص ربحلا هب آاصوصخم ناك نإو ممهَعيمَج مالسلا دبع ينب معب

 راق ملحلا يفو وَح هدوج يفف النانوافاتَع اينألاالم ىتف

 :(٦)هلوقب ىرخألا هتافص ضعب ىلإ حاوللا نبا راشأ دقو

 9 ىم

 حئاشم بكر تيبلاب تتتو امك هراد باب ىلع آناو سانلا ىرت

 حلاص وهف ةرثع لقَتْنُم نموم ىنغربلاط نمو املع ,بلاط نمف
 )١( (طوطخللا) ناريدلا ١٤٢. )٢(نفه ١٤٦. هسفن (؟) ١٥٤.
 )٤( هذفن ١٥٥. )٥(نفنه ١٤٩. )٦١(نفه ١٤٩١.

 



 . :(راهعلطم ةديصتب ةزمح وبأ هاثر ؛ةدبن خيشلا يفوت امدنعو

 اند راسإلا ىرجم يف ربصلا ام دعب نم انَرَح مكتيب ام يف هللا َدُدَج ال

 هتديصق الإ اهنم ءيش انيلإ لصي مل هنأ الإ .برغملا لهأ ةيضابإ عم تابتاكم ناسغ نبالو

 :()راهعلطمو .ةيرثن ةمدقمب اهل مدق يتلا ةيئاهلا

 اهرطام لوُنثلا حارَم اهيف حارو اهركابُي اهيراس تاب ةضور ام
 ةسوفن لبج ىرق ركذب اهاشوو .ةبراغملا هناوخإ اهادهأ ةينس ةيحت ةديصقلا هذه رعاشلا هجو

 ىلإ قرشملا نم ملعلا ةلمحو نييمتسرلا سرفلا ةمئأ اهيف حدتماو "بعصم ينب روصقو ةيرجو
 .هدابعو برغملا ء املع لوحف ريهاشم نم ةلمجو ،برغملا

 .يناثلا لصفلا نم ،تايناوخالل انتسارد يف .ةديصقلا هذه سردنسو

 )١( ناويدلا ٢٦١/٦٢.
 )٢( ةيناطحقلا ةفيحصلا قيزر نبا ٦/ ٣٩٨.





 





_-٥٧ 

 يناتلا لحفلا

 ةيعوضوم ةسارد .هرعش

 : ناويدلا

 يحولا ناسغ نب ملاس ناويد نامع ةنطلس يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تردصأ

 ىلع هتقحو .يبيلصلا يلع دمحم قيقحتب م٩٨٩١ ماع هنم ىلوألا ةعبطلا تجرخو .يصورخلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو يف قئاثولاو تاطوطخملا ةرئاد تاكلتمم نم -لوقي امك -نيتخسن

 طخب يهو سةحفص )٢٥٧( يف عقتو (ز٦٢) صاخو )١٩٣٢( ماع مقر تحت اهادحإ .ةفاقثلاو
 دشار نب دوعسم نب سيمَع نب فلح نب ديعس نب فيس نب ناميلس اهخسن نم ىهتناو ،خسنلا
 اهيف شاع يتلا ةرتفلا دعب يأ ؛اه٩٩١١ ةنس بجر رهش نم )٣٠ دحألا موي .ئيلوعملا لماز نب

 .ةنس ةرشع ينامثو نيتئم .لوألا لصنلا يف هتجتنتسا ام بسح - ٨٩٨١ ةنس يهو رعاشلا

 .ةحفص )٣٧٥( يف عقتو (ز٦٩٢) صاخو )٣٢٤٦٩( ماع مقر تحت ةيناثلاو

 يداو يف تناك دقو .اهل هخسن خيرات خرؤي ملو يغئاصلا يلع نب ديعس نب ملاس اهخسن

 اهنم غبرغلا ءابدأل ةيرثن تالسارم اهرخآ يفو .رعاشلا ناويدل ةخسن دجوت صورخ ينب

 .تعاض ةخسنلا هذه نكلو ()ناويدلا رخآب ةقحلم ةيبدأو ةيوغلو ةيهقف تالسارم

 ملقب رعاشلا ةمجرت تبثأو .ةمدقملا يف هرعش نم جذامن ضرعو .رعاشلا ققحملا فرع دقلو

 .ناويدلل رعاشلا ةمدقم تبثأ امك يصورحلا نافلخ ني اَنَهُم خيشلا

 تبثأو .ةديصق لكل أناونع عضوو .ةيئاجهلا فورحلا بسح باب لك دئاصق ققحملا بتر دقو

 لك علطمل اسرهف عضوو .تايبألا مقرو "طوطخملا يف اهرحب ركذ طقس .ةديصق لك رحب

 .نيأزج يف ناويدلا جرخأو .تاملكلا يناعم ضعب رسف امك .ةديصق

 ةعبرأ يف هنم لوألا ءزجلا ءاجف .ناويدلا باوبأل هسفن رعاشلا ميسقت ىلع ققحملا ظفاح دقو

 :باوبأ

 .ىلاعتو هناحبس ىلوملا حئادم يف :لوألا

 .تافرعو ىنم عادوو اهتاماقم عيدوتو اهعيدوتو ةفيرشلا ىليل حئادم يف :يناثلا

 .ملسو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس حئادم يف :ثلاثلا

 .تاوعدلاو ظعاوملاو حئادملا يف :عبارلا

 )١ ) ١ ن اويدل ١ / 73



<= 0١٨ - 

 'ال كلذكو .يناثلا الو لوألا .زجلا يف ةدوجوم ريغ حاملا دئاصق نأ دجي ناريدلل عبتتملاو

 .دئاصقلا هذه تطقس دقو .ةطوطخملا نم ةيناثلا ةخسنلا يف آضيأ دجوت

 :باوبأ ةثالث يف يناثلا ءزجلا ءاجو

 .تابجاو ةيعرش لئاسم يف :لوألا

 .يئارملاو تانيبأتلا يف :يناثلا

 .تابتاكملاو ءاخإلا ةاعارم يف :ثلاثلا

 ثلاثلا بابلاو .تابتاعملاو حئاصنلا يف ءاج يناثلا بابلا نأ ناويدلل يعبتت نم تظحال دقو

 ثيح .ققحملا ىلإ دوعي كلذ لعلو .تابتاكملاو ءاخإلا ةاعارم باب طقس انهبو .تانيبأتلا يف

 دئاصقلا هذهف .«ةخسنلا» ب اهل زمرو الصأ اهدمتعا يتلا ةطوطخملا يف دئاصقلا هذه دجي مل

 حضتيو .اهيف كش هنأل ؛ اهطقسأ امرف ء(ةخسن) ب اهل زمر يتل ا ةيناثلا ةخسنلا يف ةدوجوم

 يتلا .ةيناثلا ةخسنلا يف تتبثأ يتلا دئاصقلا ضعب ةقالع يه اموه :يلاتلا هلاؤس نم كلذ

 ؟ا٨«خيراتلا ةلوهجم اهيلع انعتو

 اهيف بتاع ٧٠٢٠ص يف اهادحإ .يناثلا ءزجلا يف نيتديصق تدجو .ناويدلل يتءارق نمو

 ءىوزن لهأ ىلا رعاشلا اههجو ةحيصن يهو ٢١. ٩ص يف ةيناثلاو .ةالولا ضعب رعاشلا

 يف نجردأ دق نهنأ الإ .تابتاعملاو حئاصنلا يف يناثلا بابلا يف نيتديصقلا نيتاه عضومو

 .يثارملاو تانيبأتلا يف ثلاثلا بابلا

 يف اهعضومو .ظعاوملاو مكحلا دئاصق نمض تعضو ةديصق لوألا ءزجلا يف أضيأ تدجوو
 .ةيعرشلا لئاسملا نمض يناثلا ءزجلا

 ءاخإلا ةاعارم يف ثلاثلا بابلاو حدملا دئاصق عوبطملا ناويدلا نم طقس دق اذه ىلعف

 .ةيناثلا ةطوطخملا ةخسنلا يف بابلا اذهو .تابتاكملاو

 دئاصق يف اهجمدو ءاخإلا ةاعارمو تابتاكملا يف دئاصقلا كلت جارخإ نأ ىأر ققحملا لعلو

 ىرخأ ةخسن دوجو مدعل ؛اهجارخإ هيلع رذعتي ابرو .اينضم ادهج هنم بلطتي ىلوألا ةخسنلا
 يف طقسو .طخلا حوضو مدع نم دئاصقلا كلت يف هيلع ضمغ ام نايب يف اهب نيعتسي

 .صصختملا ىتح اهنيبتسي ال .تارابعلاو ظافلألا يف ضومغو .نازوألا يف لالتخاو !تاملكلا

 .مجاعملاب ةناعتسالاب الا

 ( ١ ) ١ ناريدل ١ / ٥٠.



_0٩ ٥ 

 نأ امزاج داقتعا دقتعن انلعجت لئالدلا نأل ؛ةيملع سسأ ىلع هكش نبي مل ققحملا نأ ودبيو

 .حاوللا نبال يه دئاصقلا كلت

 :ةرابعلا اهيلع خسانلا بتك .الصأ ققحملا اهدمتعا يتلا ةخسنلا نأ .لئالدلا كلت نمف

 يف درو يذلا رعشلا نأ ىلع لدي امم.«(ارحاوللا ناسغ نب ملاس ناويد نم ىلوألا ةعطقلا تهتنا»

 .هرعش نم ىرخأ ةعطق كانه نأو .حاوللا نيا رعش لك سيل ةعطقلا كلت

 الإ 0ىلوألا ةخسنلا يف تدرو يتلا دئاصقلا نم ريثك اهيف ءاج دقو .ةيناثلا ةخسنلا دوجوو

 ديعس نب ملاس وهو ةيناثلا ةخسنلا خسان ةباتكو .ةخسنلا كلت يف درت مل يتلا تابتاكملا دئاصق

 ليلدل -«حاوللا ناسغ نب ملاس ناويد نم هانبختنا ام مت» -:ةخسنلا رخآ يف يفغئاصلا يلع نبا

 .انرعاشل يه دئاصقلا كلت نا حضاو

 .تابتاكملا دئاصق يهو .هيف درت مل يتلا دئاصقلاو .عوبطملا يف تدرو يتلا دئاصقلا نإ

 يف تدرو تارابعلاو ظافلألا راركتو .اهتلازجو ظافلألا ةبارغف ؛ةدحاو ةاكشم نم نجرخي

 تدرو رعاشلا مهاثر نيذلا صاخشألا نإف .كلذ ىلإ ةفاضإو .ةلثامتم طوطخملاو عوبطملا

 نب دمحم نب بيرغ لثم نم ،طوطخملا يف مهب هتقالع انل تحضتا دقو .عوبطملا يف مهيثارم

 نب بيرغ دالوأ ءامسأ ددعي عوبطملا يف ء اج دقف ،رجنخو كرابمو رطاخ هدالوأو يلئامسلا رطاخ

 (٢):لاقف دمحم

 ينداز مكافص و ىلع و ًرجئخ اي كرابمو رطاخ كل

 لثم يف كلذو .رعاشلا تاقالع لوح لوألا لصفلا ةسارد يف ةقالعلا هذه تنيبت دقو

 (ه):هلوق

 نسحلا ملاعلا عيمج يف مهلعف نم مهعئانص تابيرغ بيرغ انبأ

 ينث ليمجلا ىدسأ نمو مهيلع ينم رةفياط لك يف انثلا ضحم لاز ال
 نطولا ىلإ اهاورآأف تبرتغا ينع ملك اخأ اي بيرغ نب رطاخ اي

 نميلا برأم نعابس راشتنا لثم أرثتنَم حار يمالك رذ كالول

 (؛ر:هلوقب اكرابم ركذي .ةيلاتلا تايبألا يفو .بيرغ نب رطاخ رعاشلا ركذ .تايبألا هذه يفف

 )( ناويدلا ٤١/١ )١( (طوطخملا) ناويدلا ٣٧٥. )٢( ناويدلا ١/ ١٧٨ .

 )٣( (طوطخلملا) ناويدلا ٢٣. )٤( هسفن ٩.

 



 اضغأ امف دعبو برت ىلع انكو ىسني ىسنب سيل نم اي كرابم
 ىضم ام كظفحو انيلسُت كبتكو انتأت دعبلا ىلع جاشمأ كايا

 اضأ تملظأ ةليل ام اذإ رونو ىذألا نم يفشي تيزلا لثمك تنأو

 اضرفلاو دوجلا ةنس متشع دوجلا يفو مكنابنز سأر جات بيرغ انبأأ

 رعاشلل تلصو ذإ .رطاخ مهنم ركذلاب صخيو .بيرغ ءانبأ ىلع ملسي .ةيلاتلا تايبألا يفو
 ():لوقيف .لئاسرلا ضعب هنم

 ديبعلا ىلعو مهرارح أ ىلع بيرغ ينب صخي يميلستو

 ديشنلا نسح مهب يدست ىتم مهيلع ينم انثلا لاز الو

 ديرنفلامظن اهيوطس نأك ينتتأ يكازلا رطاخ كُسورط

 هذه ةيادب يف هركذ قباسلا تيبلاو تايبألا هذه نم يناثلا تيبلا نأ بيرأ كشي الو

 :ةحفصلا

 ينت ليمجلا ىدسأ نمو مهيلع ينم ةفياط لك يف انثلا ضحم لاز ال
 .امهيف يناعملاو تارابعلاو ظافلألا راركتل كلذو دحاو دروم نم ناردصي

 (٥:طوطخملا نم يلاتلا تيبلاب اندهشتساو يكزإ ةنيدم يف ماقأ رعاشلا نأ لوقلا مدقت دقو

 ميقم مكرهظأ نيب يبلقو اميقم يكزإ يف كز يمسجف
 تيبلا يف امهدحأ :نيعضوم يف هل ليثمتلاب يفتكنو .انمالك عوبطملا يف دكزي اذ وه اهو

 (:هلوقب بيرغ نب رطاخ بطاخي وهو .يلاتلا
 دئاص ةفكب يقيض ىلع ينأك دهاش هللاو كنع يماقم يكزإب

 () :بيرغ نب رطاخ هيف بطاخي كلذك يناثلا تيبلاو
 ديفُمرجاح اضق يف يماقم نكلو يدنع تز يكزإ امو

 تيفوت امدنعو ٠كلذك هتني ىثرو (هرنيتيثرجب رعاشلا هاثر .دمحم نب ابيرغ هللا راتخا امدنعو

 ()۔ةديصقب رعاشلا اهائر رماع نب ىسوم تنب يهو .هتوخإو رطاخ مأ

 مهيف دئاصق هلو .دمحمو دسأ هيدلوو يربغألا دسأ نب هللادبع عم ةقالع رعاشلل نأ انيبتو

 .(هرهتجوزو هتنبا يف هللادبع نب دسأ رعاشلا ىزع دقو "(١٫ةديج

 )١( ناويدلا ١٦٦/١. )٢( (طوطخملا) ناويدلا ١١٦١ . )٣( ناويدلا ١/ ١٢٣.
 )٤( ناويدلا ١٢٦/٢ . )٥( رظني !/١٦١١. ٢٨١. )٦( ٦٢/ ١٩٧.

 )٧( نم طوطخملا رظنب ٩٠-١١٧١. )( ناويدلا !/١٣٢٣ ، ٢٩١.



-٦١ - 

 وهو الإ جحلا ىلإ بهذي الأ بيرغ نب رطاخ هقيدص نم رعاشلا بلط .ةطوطخملا ةخسنلا يفو

 (١ر:لاقف .هتبحص يف

 رانملاوربانملااكيلستل ينردةدصتتال جحلا انأو
 رامتعاو جح تلبثأ انل ام اذإ انعمجي هللا دهعب

 عوبطملا يف كلذو ىدامج رهش يف جحلل بهأتي نأ بيرغ نب رطاخ نم انرعاش بلط مث

 (و:لاقف
 ديدملل يملح تنكام اذإ ىدامج يف كتمدعال بَمأت

 دينعوأرصاعبافهل تسلف رصاع أاردملا كمأ كت نإو

 ينب ةليبق نم هنإ :انلق دقف .هدلوو هنطومو هتليبق ثيح نم امأ ؛هتاقالع ثيح نم كلذ

 مهدل او ءبع اولمح نيذلا ه دالوأ دحأو » بت » هنطوم نا :انلقو 4 دزألا ميمص نم يهو صورخ

 نم اهلك ين اعملا هذه جرختسنسو . لبشل ١ وبأ وأ ل ابشأل ١ وبأ هتينكو ةزمح هدلو وه ةبحمل اب هصخو

 (:ةزمح هدلو بطاخي لاق .ةزمح يبأل اهتبسن ةّحصل ديكأت .ةيناوخإلا دئاصقلا هذه

 انوكس رقتساو دازف باطو انويع رَت لابشألا ابأ لعل

 انوفج قيدصلا عذق ىلع ىضغأو ةّيمتاح هموق يف ادي ىدسأو

 :اهيف لاق نأ ىلإ
 انيفد نوكي ام اوريثتسي الف ةم ونش دزأ م امغعألا ينبل لقف

 انيهو ميعزلا ناك نإو شيعي همع نبا يصعلاب ىهوأ ءرملا اذإ

 انوتف بولقلا ناتتشب ترصف ىرولا ةورذ متنأ رصورخ لآأ

 (؛ر:لوقيف ،همساو هتينكب ةزمح هدلو هيف بطاخي .رخآ عضوم يفو

 عرتجم ىدرلا سأك مغرلا ىلع ينإ ةزمح اي كيصوأ

 (0):لوقيف .هدلو اذه ةزمح نأ اهسفن ةديصقلا يف دكؤيو

 عمتسلملاب تنك اذإ يتاصو عمتسا ينيمأ اي يدلو ايأ

 . ١٦٦/١ ناويدلا ٧٤. )٢( طوطخملا )١(
 )( طوطخملا ١٣٢. ل)٤( (طوطخملا) ناويدلا ١٣٣

 )٥( هقن ١٣٤



٦٢- 

 ():ء ادعألل مهتعراقمو مهلدعو مهمكحو هموق ركذيو «بقث» هتدلب ركذيو .هدلو ابطاخم لاقو

 ودبلاو رضحلاو ماجعألا اهلمؤوت ةكم يهف ةبعك اهعدف بثو

 ذروت لعلا ىلع اهنم ىرولا عيمج يماط ملعلا رخاز امصخ ارحبو
 اوديش مراكملا تيب مكل مَكَف ةونش لآ ساسألا نم اوريثأ

 اودلصأو داهجلا ةثز اوعدت مكو مهلدَعب ارحبو رب اوكلم مكف

 اودوسو اوداسو اضرأ اوخَرد مكو مهثويس يداعألا فنأ تَعَدَج مكو

 (٦):لوقيف يبصخلاب «بقث» هتدلبل وعدي .ةديصقلا سفن يفو

 نزم رح فسخلاب اهماس الو اهرهد ءاسالو «َبتت» تبدج الو

 دعري دعرلا اهب نتسم قربلا اهب ةيشع لك بحسلا اهثتراف الو
 ةرفي مامحلا قرو اهناصغأب اهشاير اجُهب سودرفلاك عبصتف

 اودسحي لضقلاو ءامعنلا يفو أزازع ةداعس يف اهناكس تحرب الو

 ينتلظأ يتلا مألا يهف .ميظع ئلع لضف اهلف .ةدلبلا هذه تحدم ام اذإ مالأ ال :لوقيو

 ():لوقي امك اهلضفل دحاج مولظ انأف ءاهدمحأ مل نإف .اهئاذغب ينتذغو اهئامسب

 َُمحُي دمحلاب ءالآلاو لضفلا ونف اهئحدم ام اذإ اهيف يمنال نمَو
 ذلوأ موي اهتنث ينتعضرأ مكو بياشو ايبص ينثذغ مألا يه
 ذحجي سيل اهلضف يلثمو دوحج ملاظ انأ اهل يدمح ينتاف نإف

 ةيلاتلا ةلثمألا برضنف .اهقابطناو يناعملا براقتو اهراركتو ظافلألا ةلازجب قلعتي ام امأ

 (؛ر:لاق دقف غرطملاو قربلاو دعرلل رعاشلا فصو يف

 اهرم از قربل ا 5 انز ىروي حارق اهل ُميستل ا به تبخ قوربلا اذ ١

 اهزداوهاهيربع ألمت لازت نلف بونجلا نَع تتو دوعرلا وأ
 اهرتاوب نايبذب تلصف نبع تفجراهتافاح يف قربلا انأك

 اهرج احم ايرح ١ رجحم ترجحو اهنفر اوط هيفرط َقفأل ١ تسق
 م

 اهرئاطق احلدلل ثيفلا انأك اسجبنُم نيرطقلا دقعنُم ًلحناف

 .مزاج ريغ نم تيبلا نم (نودسحي) نون رعاشلا فذح . ١٣٩ هسفن ١٣٨. )٢( هفن )١(

 )٣٢( هذفن ١٣٩١. )٤( ةفيحصلا ٣٩٨/٦٢.

 



 - ٦٢-۔

 .اهتابطناو اهيناعم براقتو اهظافلأ ةلازجب ةيلاتلا تايبألا نع ةرركم تايبألا هذه نإف

 :(١)ء اخإلا ةاعارم دئاصق نم يهو

 نضحلا نم هتراثأف ابصلا يهو هقرشم حير تبه قربلا ابخ اذإ

 نجش ىلع وجشاكب يكبت لازت الف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو
 نمثلا ولؤللا راشتنا ضايرلا ىلع ةرشتنم ضرألا يف ايحلا دقع لحناف

 :() عوبطملا نم ةيلاتلا تايبألل راركت كلتو هذهو

 هداو ناحييرلاب نزملا نم ىمه ابص بونجلا هيف تحوان املكو
 هئئاقع اروثنم رمجلاك ضقنت تدغف ابّشلا هئَبش قربلا ابخ ىتم
 هننايأآأملازرإ مزرت كفنت ملف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو

 هقداغ مكألا فاطو فط قدولاد هّئدتي طلا ثيح ليولا لوأف

 (]:طوطخملا نم يهو .كلت نع ةرركم ةيلاتلا تايبألا كلذكو
 7 و

 داقو رمجلا ريشم حدق لثمك ادغف ابصلا هنيه قربلا ابخ اذإ
 يداحلا برطملاك اهرثأ يف لازي الف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو

 ,داربا بحس اهنم قفألا ىلع اليذ ةبحاس لك نم ايحلا كاذ لحناف

 يف ت اج يتلا دئاصقلا نأ تابثإل ايفاك نايب اذه يف نأ نظنو .ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو

 نب ملاس ةزمح يبأ انرعاشل امتح ءاخإلا ةاعارمو تابتاكملا دئاصق يهو - ةيناثلا ةخسنلا

 .حاوللا ناسغ

 ةروشنملا ريغ دئاصقلا هذه رشن نم نكمتأف -هللا اش نإ اقحال -تقو يل أيهتي نأ عمطأو

 .ةحفص نيعبسو ةئم ىلع اهتاحفص ددع ديزي يتلا

 قلعتت يتلا ةيجهنملا ثاظوحلملا ىلإ لقتنأ اةيفينصتلا تاظوحلملا هذه دعبو

 رهاطلا :روتكدلا تاظوحلم كلذ لبق لقنأ ول دوأو .قيقحتلا ةيجهنم

 ناويدلا قيقحت ىلع .سوباق ناطلسلا ةعماج يف ذاتسألا .يريدردلا دمحأ

 ص هنلا اهنم لقنأ «يصورخلا حاوللا ناويد يف ةءارق » ناونع تحت

 )١( ناريدلا )مخا(٦ .

 )٢( ناويدلا ٦٢/ ٧٥. )٣( ناويدلا )مخ(١٠٩ .



٦٤ - 

 -:أريخ هللا هازج يبيلصلا يلع دمحم ذاتسألا ققحملا ماق» (١):ةيلاتلا

 .ناتخسن هنم دجوتو ءةيطخلا خسنلا ةلباقمب ١-

 .ةيلاع ةجردب قيقحتلا لضنب ةلباقملا دعب فيحصتلاو فيرحتلا نم ميلس صنلا ءاج ٢-

 .خاسنلا قيرط نع دراولا طقسلاو أطخلا حالصإ ٣-

 .خاسنلا نم تردص يتلا نازوألا ضعب يف للخلا حالصإ ٤

 .ةغللا سيماوق ىلإ عوجرلاب كلذو .ةبيرغلا تادرفملا حرش يف هسفن ققحملا دهجأ ٥

 .هلك ناويدلا روحب نيب ٦-

 هذه يف هسفن محقأ امل الإو .ناويدلا ة ارق يف َنأتي مل رهاطلا روتكدلا نأ رهاظلاو

 نم روتكدلا اهلقن يتلا صوصنلا لب سفيرحتلاو فيحصنلاب ءيلم ناويدلا نأل ؛:تاحطشلا

 الثمف ثروتكدلا اهيلإ دتهي مل .اذه عمو ،فيرحتلاو فيحصتلا نم ولخت ال هتسارد يف ناويدلا
 (٢):يلاتلا تيبلا لقن

 (اقورقَمَو انرزحم) رغثلا ين ناكام اوهبتنا املك ىليل رعش اودشانت

 يهف (نوزحم) -يملع بسح ىلع -رعشلا يف دجوي ال ذإ ؛ةفحصم (انوزحم) ةظفلف

 .يفاوقلا ملع نم مرخلاو مزخلاف ا(مورخم) نع وأ (موزخم) نع ةفحصم

 ,ىلع ينبم وه اميف لوألا ءزجلا نم لوألا فرحلا طاقسإ مرخلاه :يخونتلا يضاقلا لاق

 ; عراضملاو جزهلاو رفاولاو ليوطلا "ضورعلا نم نازوأ ةسمخ يف نوكي كلذو .ةعومجلا داتوألا

 -:يلاتلا تيبلاب هل لثمليبراقتماو
 ٥8 ه م م

 هلباق وه نمل الإ نَحَصنَت الو هنوؤش فكت رمألا يف ضرتعت ال

 ننود نزو كلذب صتخي الو .تايبألا لئاوأ قحلت ةدايز وهف .ةمجعم يازلاب :مزخلا» امأو

 - :ةفرط لوقك ادحاو افرح تيبلا دازيف ضورعلا عيطقت يف ةدايزلا كلتب دتعي الو انزو

 ُهّمَدَع امدعُم رضي ال ذإ مكلتاقث إ نوركذت

 :اضيأ ةفرط لوقك نيفرحب مزخي دقو

 ه}نامع ةنطلس يق يبدألا ىدتملا تايلاعف ۔-يصورخلا حاوللا ناويد يف ةءارق ۔-يريدردلا دمحا رهاطلا )١(

 . ٢٢٢ص ١٩١ وينوي رادصإ

 )٢( ناويدلاو \؟!٩٢ص نقبالا عجرملا ١٦٦/١.

 توريب . رشنلاو ةعابطلل داشرالا راد ١ ط -يفاوقلا باتك ۔يخوتتلا نسحلا نب يقابلا دبع ىلمي ربأ (٣)

 ١٩٧٠ ص٩ ٦.

 



 - ٦٥

 همرطضت زح ام اذإف هب فيطن َلَخَت متنأ اذإ

 عومجم :نادتو ضورعلا يف» و دتولا وه -حاوللا انرعاش تيب يف ءاج امك -قورفملاو

 نويضورعلا هيمسيو «اعدو ىضق لثم .نكاس امهدعب ناكرحتم نافرح :عومجملاف .قورفمو

 «)٢(. دعبو لبقتو فيك» وحن .نكاس فرح امهنيب ناكرحتم نافرح وه :قورفملاو «نورقملا»

 -:يهو .ديدش راصتخاب اهل ليثمتلا عم اهنم مهألا زجوأف .ةيجهنملا يتاظوحلم امأ

 .اهفيرحتو ناويدلا صوصن فيحصت ١-=

 ةدحاو ةخسن ىلع دامتعالا رهظ امنإو .ةيلج نيتخسنلا ىلع صوصنلا ةلباقم رهظت مل ٢-

 .ناتخسنلا اهيوحت يتلا دئاصقلا مظعم يف

 .نازوألا ةلتخم ناويدلا يف ةريثك تايبأ تدرو ٣-

 .تايبألا يناعمو قفتت ال بلاغلا يف- ةرسفملا ظافلألا ٤

 رييغتلاو فذحلاو ةدايزلاو ءاطخألا حيحصت ثيح نم ؛قيقحتلل يملعلا جهنملا قبطي مل ٥

 .ققحملا نم قيلعتلاو ليدبتلاو

 :يلاتلاك تاظوحلملا هذهل لثمنسو

 ناويدلا صوصن يف تافيرحتو تافيحصت تدرو :صوصنلا يف فيرحتلاو فيحصتلا ١-

 .جيرخت اهل دجأ مل اهضعبو .ةيعبطملا ءاطخألا ىلإ ىزعتو .رذعلا اهيف سمتلي اهضعب ؛ةرثكب

 (ه:ةعبطملا ىلإ ىزعتو رذعلا اهيف سمتلي يتلا فيحصتلا ءاطخأ نمف

 يحوي لب قلخلا اهيف ٌملَكُت الو هب هيلع ىحوُب ال كلملا كلاملا ٤

 حبصتل ء ايلا ىلعأ نيتطقنلا عباطلا لعج ايرف ؛طوطخملا يف ءاج امك (مَلَكي) الو باوصلاو
 .اهلفسأ اهلعجي نأ نم الدب ةدشلا ىلعأ ةرسكلا لعجو .اهلفسأ امهلعجي نأ نم لدب .ءات

 (؛:يلاتلا تيبلا كلذكو

 بضلا ادعلا فويس نمماهك لكف 3 (يجراخ) لس ام لُك يفيس ناك نإو ٨-

 ىلإ ميجلا ةطقن تزفق امنإو .(يجراخ) تسيلو طوطخملا يف ءاج امك (يحراج) باوصلاو

 )١( -يفاوقلا -يخونتلا ىلعي وبا ص٧٠} ٧١.

 ١٩ م ٠
 دادغب ۔ةماعلا ةيفاقللا نوؤللا راد اط . ميدقلا يبرملا دقنلا مجعم .. بولطم دمحأ:د
)٢( 

 ج٢/ ٤٢٨.
 )٣( ناويدلا ٧٩/١. ٤9( ناويدلا ٢٠٣/١.
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 ():يلاتلا تيبلا كلذكو .(ءاحلا) تحت ةطقن تديزو ىلعأ

 اهديع هونش (ىحرم) انبلسَتو ىغولا يف سألا بلست مك ابجع ايف ٦

 ( اهذيغ ةَونَش يح نم انبلستو) طوطخملا يف ءاج امك باوصلاو

 (٦):يلاتلا تيبلاو

 اتبشلا يهتنشت ىتح (سحلا) اهب الو بعت وأ ريسلا يف ابقل يكتشت ال ٩-

 .(ص٢«بارّضلا كرت اذإ ُلْحَلا َرَسَج) نم .لصألا يف ءاج امك (رنسجلا اهب الو) باوصلاو

 (؛):يلاتلا تيبلاو

 (اقتعلا) لمألا تالُمَْبلا اوبرق اومرَح ام دعب نم ةدج اوتأ اًمل-٥

 .ةلوكشم ت اج دقو ءلصألا يف ء اج امك (اتتعلا) باوصلاو

 مه) :اضيأ يلاتلا تيبلاو
 اقلحلاو َنارقُملا لصوت ةعافش ةلص بلاط (يحدم) يننإو ٦٨-

 .لصألا يف ءاج امك «يحيدجب» :يلاتلا بيوصتلاب هتماقتساو .نزولا لتخم ردصلاو

 مر:أجيرخت اهل دجأ مل يتلا تافيرحتلا نمو

 يحيس (اهّبُح) نم ىوهلا لوقي اميك اهب تايسارلا تايسارلا (ىسرأ) ٦

 ؛لصألا يف ءاج كلذكو .(اهبح) نم الدب (اهتحت) و ء(ىسرأ) نم الدب (دكرأو) باوصلاو

 :يلاتلاك تيبلا ءاج دقف .ءزجلا سفن نم ٦٨ص يف ردصلا اذه رركت دقو

 اتُمَس امَدْعَب تّسرأف حيست اميك اهب تايسارلا تايسارلا درأو ٧-
 (ه:يلاتلا تيبلا يف فحص دتو

 اهُيرُي هنم ناك دق حراطم ايقار ةلاسرلا يطعأ دتو ًماَنَح ١

 ,ناك دق ام حراطم» وأ (اهديري هلإلا ناك دق حراطم) :هلوقب تيبلا اذه ىلع ققحملا قلعو

 ٢٥٢٣. هفن )١(

 )٦٢( هفن ١٩٦١.
 )٢( توريب “ةيملعلا بتكلا راد ، طيحملا سوماقلا بيترت ،يروازلا دمحا رهاطلا ١٩٧٩م ٤٩١/١.

 )٤( ناويدلا ١٥١٦/١ .
 )٥ه(نفنه ١٥١٩١.

 )٦١( ناريدلا ١/ ٧.

 )٧( ناويدلا ٢٥٦/١.
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 وهو ،(اهذيري هنم ناك دق جرد اطم) لصألا يفو .ها (نزولا ميقتسيل كلذو « اهديري هنم

 ():ضرافلا نبا لاق .ىنعملاو نزولا ميقتسي هبو ،باوصلا

 (٢ةَدْعَص لثم دعاص وأ (بترم اطّم) بكار نيب ام رحبلا شيج دانكأو

 (ر:يلاتلا تيبلا فحصو

 لتخلاو رتخلا لهأ كرثثلا ةلم نع ينقرَت هللا نإ هللدمحلا ٢

 ولو .باوصلا وهو «ليحلاو رتخلا لهأ » لصألا يفو .هأ (لايتحالاو ةعيدخلا :لتخلا) :هلوقب هيلع قلع

 نيب آرفانت كلذ يف ىأر هنكلو .عاطتسال (لتخلاو رتملا لهأ) :لوقي نأ ديري رعاشلا ناك

 .رفانتلا اذه لثم نوبيعي نويغالبلاو .(لتخو رتخ) يتملك

 (زاضيأ يلاتلا تيبلا يف فيرحت ثدح دقو

 اقَسَع ذم لاقرإلاب ليللا حضوتو تركب تلصاو احاور ترجه نإو ٥٤-

 تلّصأ وأ تَحوَر ترجه نإا باوصلاو .رعاشلا هيضتري ال ىنعملا كيكر تيبلا نوكيو
 ©٠٥(ئركَب

 ةدحاو ةخسن ىلع دامتعالا رهظ انإو .ةيلج نيتخسنلا ىلع صوصنلا ةلياقم رهظت مل ٢-

 (ر:ةيلاتلا ةلثمألا كلذ ىلع انلدت ءناتخسنلا اهيوحت يتلا دئاصقلا مظعم يف

 باصي يرمعل عاد لُك امو ىّتَمَت امزيرْمدلام تاهو ٢-
 .«ىنعملا بسانتل «باجي» اهلعل .باصي ةيفاقلا ةملك» :هلوقب (باصي) ىلع ققحملا قلع

 . (»{باجي» ةخسنلا كلت يف يهف .قيلعتلا ىلإ جاتحا امل ةيناثلا ةخسنلا ىلإ داع ولو

 .ةيناثلا ةخسنلاب ققحملا اهلباقي مل .لوألا ءزجلا نم ٣١٣-١١٣ص نم أدبت يتلا ةديصقلا

 هعوجر مدع ىلإ هسفن ققحملا حملأ دقف .هلك هنايب ىلإ يعاد ال ةرثكب فيرحتو فيحصت اهيفو

 ٨: مقر تيبلا ىلع هقيلعتب

 ٥وجلاف نسحملاو د جسلا رافقلا ناس نمف ٤٨

 )١( ندرألا -نامع .ركفلا راد .هناويد .ضرافلا نب رمع صقح ويآ ١٩٨٥ ص٦١.
 .(ضرافلا نبا ناويد حرش).رهظلا : اطملاو .ةيسراف ةظفللاو ديدشلا سرشلا :وهو دنك عمج :دانكألا )٢(
 ۔١/١٩ ناويدلا )٣(

 )٤( ناويدلا ١/ ١٥٦.
 )٥( ةيناطحقلا ةفيحصلا -قيزر نيا ٦/ ٣٩١.

 )٦( ناويدلا ٢٧١/١.
 )٧( (طوطخملا) ناويدلا ٢٠١.
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 :ناش نمف اهلعل :ناس نمف » :لاقف

 هوجلاف نسحملاو ذ حشلا ريقفلا ناش نمف

 ها .«ىنعملاو نزولا ميقتسي هيلعو .خاسنلا لعفب آفرحم درو امك ال

 . داهتجالا نم هسفن حارألو ٨(رهححص امك هدجول .ةخسنلا كلت ىلإ داع ولو

 ():يلاتلا تيبلا كلذكو

 باحسلا دعر ادح هرود خب توملا نأ رثي مل ٨-

 :تيبلا حبصيف (ادح ودحي) اهلعل (يدج ودجي) هيلع قلع

 ھا«باحسلا دغر ادح هود حي توملا نأ ردي مل

 .)٢( اهيف دوجوم هب ءاج يذلا حيحصتلا اذهف ءهححصيل ةيناثلا ةخسنلا ىلا عجري ملف

 (؛:يلاتلا تيبلا كلذكو

 رذنلاب تعروأ امو تيوعرا امو عرتخم لاحلا يف هأرادن ملك -ه

 ام لك) لصألا يف» :هيلع قلع دقو يضومغ نم تيبلا يف ام ءيراقلا ىلع ىفخي الو

 ه١ «تبثأ ام باوصلا لعلو خاسنلا لعفب اذهو (مرتحم لاحلا يف هرادن

 (ه):يلاتلاك اهنم هباوصو تيبلا بوصيل ةيناثلا ةخسنلا ىلإ دعي ملف

 رثئلاب تغعزوأ الو تيَوَعرأ امو ٌعزَتحم لاحلا يف هراذناب ُلُك

 .تاطوطخملا ة ارق يف هسرمت ىلع ققحملا ةردق رهظت .تيبلا اذه لثم يفو

 كنيت يف ةديصقلا ققحملا لباقي مل .لوألا ءزجلا نم 0٣٢٤٤ ٣٤٥ يتحفص يف كلذكو

 ١. ٦. ٠٧ ٠١٣ ةيلاتلا تايبألا يف فيرحتلاو فيحصتلا ءاجف .ةيناثلا ةخسنلا عم نيتحفصلا

 ١.٦. ٢.٢١.

 .ةحيحص لصألا يف تم اج اهضعيف .نازوألا ةلتخم ناويدلا يف ةريثك تايبأ تدرو ٣-

 (ر:رعاشلا لوق كلذ نم .اهدسفأف اهحلصيل ققحملا ءاجف
 )١(نفه ٢٠٦.

 )٢( ناويدلا ٢٨١/١.
 )٣( (طرطخملا) ناريدلا ١٩٦.

 )٤( ناويدلا ١/ ٣٢٣٥.
 )٥( (طوطخلملا) ناويدلا ١٩٥.

 )٦( ناريدلا ٠١٠٩١/١
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 م م 80 م

 تاعرجلا َرّسْحَم يداو نم تعَرَج دقو بصحم يداوب ىلعألا رعشملا امو ٢-

 ه١«نزولا ميقتسيل يداو ةملك تديز» :هلوقب هيلع ققحملا قلع دقو

 .نزولا ميقتسي هبو ةدايز نود لصألا يف ءاج دقو ٠(يداو) ةدايزب لتخي نزولا نأ ةقيقحلاو

 (١):يلاتلا تيبلا اهنمو

 للح نمو ايلح هسبل وأ هرش نمو مارحلا يلكأ نيم ةللا رفغتسأ ٩-
 .اهيلإ شماهلا يف ريشي نأ نود ققحملا اهريغف .(هيبرش) لصألا يفو .نزولا لتخم زجعلاف

 .نزولا لتخا رييغتلابو
 (:رعاشلا لوق اهنمو .حلفي ملف اهحلصي نأ دارأف .نزولا ةلتخم تم اج تايبألا ضعبو

 م و

 عبات وهف مهل نمو ارَمُع اذإ ىضرلاو ركب ابأ هيعيجض تمعو ٨-

 هيبحاص يأ هيبيحص نوكت نأ حرتقأ لب «هيعيجض» ةملكلا هذه ىرأ ال» :هلوقب هيلع قلع
 :اذكه رطشلا نوكيو

 عبات وهف هل نمو رمع اذذ ىضرلاب ركي ابأ هيبيحص تمعو

 :باوصلاو ،ققحملا حالصإ دعب للخلا نم تيبلا ين ام ىفخي الو

 عبات وهف مهل نمو ارَمُع أذإ ىضرلاو كيعيجض ركب ابأ تمعو
 ىرنس امك .يناعملاو ظافلألا راركت يف هتداعك .٧٥٢ص يف رطشلا اذه ررك دق رعاشلا نأل

 .ثلاثلا لصفلا يفو .ةيوبنلا ةحدملل انتسارد يف لصفلا اذه يف

 (7ر:رعاشلا لوق اهنمو

 جانعلاو اشرلا ثَر ءاملا نم اولد تيو داصك يتإف ٢-

 يجافي ام هطبخ ىلع اذام ر دي مل ليللا طبتخم لثمو ٣-

 ال نزولا ةماقتسال (طبتخمك يلثمو) باوصلا لعل لثمو» هلوقب )٣٢( مقر تيبلا ىلع قلع
 .ها «خاسنلا فيحصت لعفب . اج امك

 ذإ .نزولا لتخم نوكي هيلع قلع امكو .افحصم سيلو ًاقرحم نوكي نأ لمتحي تيبلاف

 ۔١/١٩ ناويدلا )١(
 )٦٢( ناويدلا ١/, ٢١٦.
 )٣( ناويدلا ٣٠١/١.



 :نوكي

 يجافي ام هطبخ ىلع اذام ر دي مل ليللا طبتخمك يلثمو

 :هنزو نوكيف

 نلوعف نلوعف نلوعف نلوعف نتالعاف نتلعافم نلوعف

 .براقتملا رحب نم ةديصقلاو ازجعلا ةليعفت نع فلتخت هتليعفت .هيف ردصلاف

 تيبلاك .اهيلإ رشي ملو اهمقي ملف غيه امك اهكرتو نزولا ةلتخم تاج تايبألا ضعبو

 (١ر:يلاتلا

 تاَتقَو اذإ هاقلت اهلثم لهف انفوقو اهيف ةللا ىضري فقاوم ٥

 ؛ققحملا اهفذحي مل نكلو .نزولا ماقتس ال (هاقلت) نم ءاهلا تفذح ولو .لالتخا زجعلا يفف

 .لصألا يف تءاج اهنأل

 نم لوطأ رطش تدجو تيبلا تنزو اذإف ءاهرطشأ ىلع اهعيزوت نسحي مل تايبألا ضعبو
 (ر:يلاتلا تيبلاك .يلاتلا

 ميضم نيفقوملا يف ينماض امف اقباس كدنع دعسلا ىدج نإو ٧-

 : اذكه تيبلا نوكي نأب باوصلاو يناثلا نم لرطأ لوألا رطشلا نأ ظحاللاف

 ُميضُم نيفتوملا يف ينَماض امق قباس كدنع دعسلا يدج نإو

 (٢:يلاتلا تيبلاو

 اهذيخو نيملاعلا رْيَح وحن ىلإ هنإو ديخولا يف اضاقتت تلع ٩-

 اهدس هتيح يحلا عابس هل اصحلا حبس نمل اقوش اصحلا ضرت ٤٠

 :لاقي نأ تيبلا يف باوصلاو .زجعلا نم لوطأ ردصلاف

 اهذيس هنيح حلا غابسو هل اصحلا بس نمل اقوش اصحلا ضرت

 هتوق ىلإ مث عصخشلل يقيسوملا سحلا ىلإ الوأ اهعجرم .اهتماقتساو تايبألا للخ ةفرعمف

 .ضورعلاو رعشلا نازوأ يف هفعضو

 0 ١ ( ناويدلا ١/ ١١٠.

 )٢( ناويدلا ١/ ٥ .

 )٢( ناريدلا / ٢٥٥.
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 يناعم ريسفت يف ققحملا عجر :تايبألا يناعمو قفتت ال بلاغلا يف ةرسنملا ظافلألا ٤

 عضوي ملو بالطلل عضو طيسولا مجعملا نأ ابو ؛طيسولا مجعملا ىلإ بلاقلا يف تادرذلا

 دجي مل "كلذلف ؛اهل عستي ملو رصتخم هنأل ؛هيف دشحت مل ةيبرعلا ظافلأ نم ريثكف .نيثحابلل
 ام عم يناعملا كلت قفتت مل نإو .هدجو ام نودي نأ رطضاف ،اهبلط يتلا يناعملا رثكأ هيف قتحلا
 ():يلاتلا تيبلا الثمف .هتايبأل ناعم نم رعاشلا هدشني

 قينجنم رباهنلل كلذو يم َراص شواهملا عْسَج يفف ٥-

 ضعبب اهضعب طلتخي ةعامجلا :شاوهلا :شواهملا ققحملا هيلع قلع

 ها .«ضرألا نم عفترا ام يهو ؛ةربهن اهدرفم :رباهنلاو

 ام :شواهملا :يلاتلاب نيتملكلا رسفي نأ حيحصلاو ،تيبلا ىنعم عم قفتي ال ريسفتلا اذهف
 هديري يذلا وه ىنعملا اذهو (هر-اهنم هللا انذاعأ -منهج :رباهنلاو .(زلاملا نم قرسو بصغ

 :(؛)رخآ عضوم يف لاق ذإ هدكؤيو رعاشلا

 مصاع مياهلا حقل نع يل نمف { شواهم نم امصاع يل نكت مل نإف
 .ناريثلا حفل نم يل مصاع الف .مارحلا لاملا بسك نم ينمصعت مل نإ يأ

 (ه):يلاتلا تيبلا كلذكو

 وبعي هروتسم تيب مُهُمَضو هلتقل شيرق اهيدايأ تطاعت ٤٢

 :وبعي » :هلوقب تيبلا ىلع قلعو يتفحص اهنكلو (ةروشملا لصألا يف (هروتسمل) ةظفلو

 امأ مرأبْعَي أبع :اهلعف «ةيركسعلا ةئبعتلا نم» يتلا ةظفللاو .«ةيركسعلا ةئبعتلا نم أيهتي

 .ىنعملا بساني يذلا وهو .(مهجو ءاضأ ىنعمب :وبعي :اَبَع :نم تيبلا يف يتلا (وبعي)

 (ه):يلاتلا تيبلا ىلع قلعو

 ازكان ةللا طخْنسُي امع هاقلتو 3 ادهنثَمو ابيع نمحرلا يف بقاري ١-

 )١( ناويدلا ١/ ٢٣٦٤.

 )٢( ترريب -ةيملعلا بتكلا راد ، طيحملا سوماقلا بيترت ،يوازلا دمحأ رهاطلا ١٩٧٩م© ٤/ ٥٤٥.

 )٣( هسفن ٤٤٨/٤.

 )٤( ناويدلا ١/ ٣٦٨.

 )٥( ناويدلا ١/ ٠.٣ ٢ .

 )٦( طيحملا سوماقلا بيترت ،يوازلا دمحا رهاطلا ٣/ ١٣٤.
 )٧١( هفن ٢/ ١٤٤.

 )٨( ناويدلا ١/ ٣٣٨.
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 :لاقيو . اهثحتسي فرظلا ببدم ءيشب اهسخن .ةبادلا زكن» قلع

 .ه١ «سانلاو لاملا نم لذرلا زكنلاو ء(قيض) يأ شيعلا نم ةزكنبب نالف

 ؛اصكتو اصومكن رمألا نع صنو .() صكنو عفدو برض :نالف زكن :لوقي نأ بوصألاو
 .هللا طخسي امع امجحم نمؤملا ىقلت :ىنعملا نوكيف .(0مجحأو هنع أكاكت

 (٢;:يلاتلا تيبلا كلذكو

 اقيلهز ناريح ىقبتو اهئاجرأ 3 يف حون رابثظلا اهدراوت ولو ٧-
 ريقغل ةعضرملا ةأرملا رئشلاو .هيلع تفطع .اهريغ دلو ىلع ةقانلاو ةأرملا تأظغ» :هيلع قلع

 يتلا ةقشملا روصي رعاشلاف ؤىنعم نم رعاشلا هديري ام عم بسانتت ال يناعلا هذهو .هأهاهدلو

 اهنم برشي نأ ديريو .اهب ريي يتلا ةنجآلا هايملا فصيف .ةمركملا ةكم ىلإ هقيرط يف اههجاوي

 .قيرطلا يف ههجاوي يذلا أمظلا ةدشل

 ءامسأ نم :راثيطلاو .(راثيطلا) نع ةفحصم يه امنإو .(رابئشلا) تسيل (رابثشلا) ةظنلف
 :تيبلا باوصف .(؛ردسألا

 اقيلغز َنارْيَح يقبو اهئاجرأ 3 يف ون ُراثيطلا اهةراوت ولو
 اذهبو .راحو هتوص ىلعأب خرصل دسألا اهدرو ول .انأ اهنم برشأ يتلا ةنجآلا هايملا نأ يأ

 .لتخملا تيبلا زجعو ىنعملا ميقتسي

 فذحلاو ةدايزلاو ءاطخألا حيحصت ثيح نم قيقحتلل يملعلا جهنملا قّقَحملا قبطي مل ٥

 .قيلعتلاو "ليدبتلاو رييغتلاو

 ه):يلاتلا تيبلا الثمف

 يردق اقَه دق ْمُهْنَعو هيلع لزأ ملو نيحلاصلا لعف هللا يف بحأ

 ةخسنلا ىلإ عجر ولو .شماهلا يف ةدايزلا هذه ىلإ رشي ملو (لزأ) هدنع نم ققحملا فاضأ

 .رعاشلا هدارأ يذلا ىنعملا وهو (ردقأ ملو) اهدجول ةيناثلا

 دقو غتاملكلا ضعبل طقس ٢٧-٣١ نم تايبألا زاجعأ يف لوألا ءزجلا نم ٠٣٣ص يفو

 )١( }طيحملا سوماقلا بيترت ،يرازلا دمحأ رهاطلا ٤/ ٤٢٧.
 )٢(نفه ا٤٣٨/٤.

 )٣( ناريدلا ١/ ١٦٦.
 )٤( ،ترريب ،ركفلا راد صصخملا .هديس نبا نسحلا وبا ١٩٧٨مثء ٦٠/٨.

 )٥( .(طرطخملا) ناريدلا
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 تبثأ لب .نيترصاح نيب ةدايزلا لعجي ملو ضايبلا ناكم نيتظفل وآ ةظفل ققحملا فاضأ
 «رفحلا نم واه يف لئابحلا هنم» تيبلا زجع يف طقس» :لوقي نأك .ةلماك شماهلا يف زاجعألا
 امنيب "همأ دق ققحملا نأو هلمكأب طقاس زجعلا نأ نظيف ،ثحابلاو .ئراقلا للضي بولسألا اذهو
 .عناي) يلاوتلا ىلع يهو ٢٨. ٢٩. ٠٣٠ تايبألا زاجعأ نم زجع لك يف ةملك ققحملا فاضأ

 ٢٧. ٣١ نيتيبلا يف نيتملكو ء(سنخلا .واه

 وأ [٬ { ) ةثيدحلا ةيعابطلا ةمالعلا يئزج نيب اهعضوب زيمت نأ ةدايزلا ةلاح يف ىلوألاو »

 .())؛باتكلا هب لخأ امم اهنأ ىلع يشاوحلا يف هبني نأ

 ٠٢٦ نيتيبلا يف طقس كلذك "٢٥٢ص يفو .ةلباقملا ةحفصلا يف ققحملا لعف هسفن ءيشلاو

 ٢٧.

 (0:يلاتلا تيبلاب هل لثمنف ليدبتلاو رييغتلا ثيح نم امأ
 4 ه » م ,» ه هم

 زاه فوخلاب اجًرلاو كتثجو جال ف كيلإ اريجتسم كتدصق

 » .. .جال كب ريجتسم كتدصق « لصألا يفو . 1 لتخم ردصلاف

 .رييغتلا ىلإ شماهلا يف رشي ملو .نزولا لتخاف (كيلإ) ىلإ (كب) ققحملا ريغف

 ال» :نوراه مالسلا دبع لوقيف .قيقحتلا خويش ددشي ءليدبتلاو رييغتلا اذه لثم يفو

 اميس الو .ةيملعلا ةنامألا ليبس نع ققحملاب جرخي ةيلاعلا ةخسنلا يف امهثادحإ نأ بير

 رظن يف اهاوتسم عفر وأ .ةرابعلا قيمنت وأ .بولسألا نيسحت الإ ه ارو سيل يذلا رييغتلا

 اضيأ وهو ؛لصألا ىلع هيبنتلا مدعب اهبحاص اهنرق اذإ ةخراص ةيملع ةيانج دعت هذهف .ققحملا
»( 

 مالسلا دبع ىري امك -نيقباسلا نيتيبلا يفف . . (هيبنتلاب ك كلذ نرق اذا . .يقبني امع رئاج فارحنا

 .ةخراص ةيملع ةيانج ۔نوراه

 (؛ر:يلاتلا تيبلا كلذكو

 رذقل ا نم لوسثمم كبوثو رذق هب نوكي نأ ىضرت كنيد كارأ ٧-

 .( افحصم ء اج امك ال «هب نوكي نأ ىضرت كنيد كارأ »). :هلوقب تيبلا اذه ىلع ققحملا قلع

 )١( ط 8اهرشنو صوصنلا قيقحت نوراه مالسلا دبع ٢ يبلحلا ةسسؤم .

 {ةرهاقلا يندملا ةعبطم ٦٥ ص .م ٧٢.

 )٢( ناويدلا ١/ ١٣١ .

 )٢( ص }٥‘صوصتنلا قيقحت ،نوراه ماللا دبع ٧٣.

 ۔ ١/ ٣٢٣٠ ناويدلا )٤(
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 يف ءاج دقف .تيبلا لصأ نع فيرحت ققحملا هعنص يذلاو "فحصم ريغ تيبلا نأ ةتيقحلاو

 .اهفرح يتلا ظافلألا ىلإ ريشي نأ نود ققحملا هفرحف ( اهب ةيترط ىضرت كنيد كارأ) :لصألا

 اهجو هيف ىري ئراقلا لعل .لصألا يف ءاج ام ىلإ ريشي نأ نودو .نيترصاح نيب اهلعجي نأك

 امع رئاج فارحنا» لمعلا اذه نوراه مالسلا دبع يمسيو .ققحملا هآترا يذلا هجولا نم بوصأ

 «يغبني

 نبا تايبأب اهنراقيل تايبألا ضعب دروي امدنع الو تادرفملا حرش يف هتاقيلعت قثوي ملو
 :رعاشلا لوقب ىنعملا ةيحان نم هدعب امو تيبلا اذه طبتري» :(ازهلوقك كلذو .حاولا

 مدلاو محللا ةروص لإ قبي ملف هداؤف فصنو فصن ىتنلا ناسل

 دبع لوقي .ةراشإلاو قيثوتلا يضتقت ةيملعلا ةنامألاف ؤهذخأ نيأ نمو ؟تيبلا نمل ؛قثوي ملف

 سابتقا دنع ريشي نأ ققحملا يضتقي ثيدحلا يملعلا جهنلا حبصأ دقو» :نوراه مالسلا

 ءزجلاو هفلؤمو باتكلا ركذي نأب كلذو ؛اهنم ىقتسا يتلا دراوملا ىلإ قيلعتلا يف صوصن

 ‘؟"«صنلا اهيف دجو يتلا ةحفصلاو
 امنإو «قيقحت» ةظفل ناويدلا اذه ىلع قلطي نأ ىري ال ثحابلا نإف تاظوحلملا هذه دعبو

 ام برقأ » يغبني ققحملا باتكلاف .ةيملعلا ةيحانلا نم قدأ يهف «جارخإ» هنع لاقي ام برقأ
 يتلا ؛باتكلا يف تافيحصتلاو تافيرحتلا انظحال دقو «هفلؤم اهكرت يتلا ةروصلا ىلإ نركي

 لك) تيبلا يف لصح يذلا فيحصتلاك .تاطوطخملا ة ارق يف ققحملا سرمتب قلعتي ام اهنم

 يفو ( اهديري هنم ناك دق جرد اطم) يف ناك يذلا فيرحتلاو (مزتحم لاحلا يف هراذنإب

 ۔(:« أطخ الإ جتنت ال ةئطاخلا ة ارقلا نإف» .(اهديغ ةونش يح نم انبلستو)

 مهفي نأ ققحملا نكي اله ثيحب .باتكلا هجاعي يذلا عوضوملاب مامإلاب قلعتي ام اهنمو
 لواحي يأ هحالصإ لواحيف . أطخ باوصلا نظي نيح أطخلا يف عوقولا هبنجي اميلس أمهن صنلا

 كارأ ىلإ فرح دقف «اهب هيترط ىضرت كنيد كارأ) ردصلا يف ثدح امك «باوصلا داسفإ

 ةظفل اهيلع فيضأ (تاعرجلا رسحم نم تعَّرَج دقو) زجعلا يفو (اهب نوكي نأ ىضرت كنيد

 تادرفملا ريسفتك اهب .انلثم يتلا ةلثمألا نم كلذ ريغ ىلإ ،تيبلا نزو لتخاف (يداو)

 )١( ناويدلا ١/ ٠٥ ٤.

 )٢( اهرشنو صوصنلا قيقحت . نرراه ماللا دبع ص٧٦.

 )٢( هفن ٣٩.

 )٤(نفه ٤٨.

 )٥( هذفن ٥٥.

 



 - ٧٥_۔

 .اهريغو

 يف عقيف ةداملا كلتب لخي ال ىتح ؛اهتتحي يتلا باتكلا ةدام ايعاو نوكي نأ ققحملا مزليف

 .اهيلإ انرشأ يتلا ءاطخألا كلت

 ةرشكل كلذو .امات ًاليوعت عوبطملا ىلع يتسارد يف لوعأ ال ينأ كركذلاب ريدج وه اممو
 تايبألا كلت نم هحالصإ يننكمأ ام حالصإ لواحأ لب .ىنعملا دسفت يتلا هيف ةدوجوملا ءاطخألا

.يتسارد يف اهب دهشتسأ يتلاو "فيحصتلاو فيرحتلا اهباصأ يتلا



 حاوللا نبا دنع رعشلا تاهاجنا

 لزغلاو رخفلاو .ء اثرلا لثم يلهاجلا رصعلا ذنم تعاش ةيرعش أنونف حاوللا نبا رعش يف دبحن

 .. اجهلاو "فصولاو

 ةيسايسلا هتاقالع نع مجانو يعامتجا رهظم وهو .هرعش يف يناوخإلا رعشلا زورب ظحاليو

 يف أدوجوم نكي مل ذإ ةدج هيف وهو .ينيدلا هاجتالا ءالجب هرعش يف زربي اممو .ةيعامتجالاو

 .حئاصنلاو مكحلاو ظعاوملا هرعش يف تزربو .مالسإلا ردص

 نم مهرصع يف ء ارعشلا نأش كلذ يف هنأش .يضابإلا بهذملا نع ثيدحلاب رعاشلا ىنعيو
 ىنعي امك ديهمتلا يف هنع انثدحت يذلا يبعانلا دمحم نب دادم نب دمحم خيشلا رعاشلا لثم

.اهتابنج يف شاع يتلا ةئيبلاب



 يديلقتلا هاجنالا :الوا

 : ءاسشترلا ۔١

 ربعو .زيزع ليحرل اهودشمو ًاعاتلم فقوف .ايانملا سأك ناسنإلا يقس نأ ذنم ءاثرلا فرع
 .هبلق ةعولو هردص ةقرح اهيف ثفن ثارمب هاسأو هنزح نع هرعش يف

 يف هللا ءاضق كلذ .ميمحب ةبيصم نم ًدحأ َرْعي مل هنأل كسانلا هيف ملكت ام رثكأ » ءاثرلاو

 .ربصلا ءازعلا لصأو» .(١)«ابستحم اربصتم امإو ايزعف امإو .يزعتم امإ ؛ملكت لكف .هقلخ

 هب هأجاف اب ازيزع دقف نم ىضري نأو غتوملا ةثراك ىلع ربصلا يف هلامعتسا رصتتا مث
 يسأتلاو ىولسلا ثبو باصملا نيوهت هبهذم ناك نإو .ءاثرلا نم بيرق ءازعلاو » .(ر«ردتلا

 .()١«كلاهلا فلسلاب

 نم اهيف =اقدصأ ىزعو ةجوزو ًاَمأ ةأرملا ىثرف .عجفتو ملأتو .عولتو ىتر نمم ةزمح وبأو
 ءازجأ نم اضعب ىئر امك .زيزعو ابيرقو انبا لجرلا ىثرو .مهل تنبو ةجوزو امأ اهنوك ثيح

 .(:)«ةبهر الو ةبغر لمعي ال هنأل .ءاثرلا رعشلا بعصأ » نإ :قيشر نبا لوق نم مغرلابو .همسج
 قيدص وأ هرصع يف زراب ملَع دجوي املتف .يثارملا هناويد يف رثكأ دق ةزمح ابأ اندجو اننأ الإ
 :(ه)لئاقلا وهو .رثكأ وأ ةديصقب هاثر وأ هل زيزع يف هارع دقو الإ .هل

 { يثار برتلا تقحل نإ يل نمف يثارملا برتلا يف ترتكأ دقل
 ذإ باحصألا يف يثارملا نم ةدوج رثكأ حئادملا نأ يحوت٠يتلا ةبيتق نبا ةياور نم مغرلابو

 .دايز نب روصنم نب دمحمل كحئادم :يميزخلا بوقعي يبأل بتاكلا فسوي نب دمحأ لاق» :لاق

 .ء اجرلا ىلع لمعن ذئموي انك :لاقف .دوجأو هيف كيثارم نم رعشأ -ةكماربلا بتاك ينعي-
 .(٦)«ديعب نوب امهنيبو سء افولا ىلع لمعن مويلا نحنو

 يبأ يثارم ىلع قبطنت اهدجن ال انإف -ميدق دقانل يهو- ةرابملا هذه هيحوت امم مغرلابو
 . املعلا يثارم اميس ال -اهل انميسقت بسح ىلع- ةماعلاو ةصاخلا هيثارم يف عدبأ دقف .ةزمح

 دمحم قيقحت ،م١٦٧٩١ ء؛ايروس قشمد ،تباث نب ديز ةعبطم ،يثارملاو يزاعتلا ثدربملا ديزي نب دمحم )١(
 . ٤ص يجاييدلا
 .٦٨ص ثرصمب فراعملا راد رادصإ بدألا نونف ةلسلس :ءاثرلا ،ءابدألا نم ةعومجم )٢(

 .٧٨ص ثم٠٩٩١ ةرهاقلا .ةيرصملا ةضهنلا ةيتكم ٨ط بولسألا ،بياشلا دمحا )٣(
 ٢٥١/١. ،م٨٨٩١ شنانبل ،توريب ؤةفرعملا راد ،ىلوأآلا ةعبطلا ،ةدمعلا ،يناوريقلا قيشر نب نسحلا ()

 ٢/ ٢٩٥. ناويدلا )٥(

© 
 نانيل ،توريي 0 ةيملعلا بتكلا راد ٢ط ،ءارعشلاو رعشلا :يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع
)٦( 

 ١٩٥م. ص٣٠.
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 نيبتنس امك .ةقداص ةدقتم هدنع ةفطاعلا تدبو .هرسحتو هلأتر .همجرتو هعجنفت اهيف رهظأف

 .كلذ

 .ماعو صاخ :نيمسق ىلإ انرعاش دنع ءاثرلا نع ثيدحلا تمسق دقر

 هترسأ دارفأ مهو .رعاشلا ىلإ سانلا برقأ ءاثر ؛صاخلا ءاثرلاب دصتبو :صاخلا ءاثرلا

 .نيتديصقب همأ ةزمح وبأ ىثر دقف .برانألاو لهألاو تاجوزلاو ناوخإلاو ءانبألاو ءابآلا نم
 يبأ لوقب لثمتي هب ينأكو .ءاقدصألا ضعب ناسل ىلع ىرخألاو .ةزمح هدلو ناسل ىلع نهادحا

 .(ا{بميؤذ

 عَضعَضتأ ال رغلا برل يتأ ممهبرأ ةيتماشلل يدلَجتو

 .همأ يف هب تلح يتلا ةعيجفلاو دقفلا ةرارح نامتك نع هرهص ضانو هنزح حفط دقو

 يمرلا نباك .ىمادقلا ءارعشلا نم همأ ىثر نم هقبس دقف .همأ حاوللا نبا يئري نأ ررغ الر

 .ينادمحلا سارف يبأو يربونصلاو .تايبأ ةعبرأو نيتئام يف عقت ةليوط ةديصقب همأ ىثر ينلا

 .(")؟يرعملا ءالعلا يبأو .يضرلا فيرشلاو يلمرلا مجاشكو

 :)هلوق يف .دجولاو ةعوللاو ىسألاب دقتي همأل هبدن ينو

 اددرفو ىنث رينزلاب نلعأو ادجوو ٍتاعرلو ىسأ برذأ

 تاعئانلا تحص تخس ام اذإ انخ آلا نزبديلاب ملأو

 ؛نأ ىلإ ةيانعلاب هتلكو .ةياعرلاب هتدهعت يتلا يهف .هتدلاو دقف نم هدخ مطل اذإ ورغ الو

 .ءازج اهيزجيو اهيضاقي نأ هلمأ ناكو .حاجنلا قفاو اهتيبرتب .حانجلا هشير عفرو عرعرت
 .هيلإ لآ ام اهل ركذيو اهبطاخي اذ وه اهو .اهيلع ءاضقلا لولحب اهتمرتخا ةينملا نأ الإ نينسحملا
 :(!رهلوقب هلاح

 يلآامامصو كيلع يلارتيو يلاحب يتأ اب نيردت لهو
 تافقخرساوسوو ه يفور لابو يف كلمعب تنلخدتقنف

 :(ه)اهلبق رباقملا ىلإ قيسو .هتفاو دق ةينملا نوكت نأ ىنمتيو

 )١( ءةرهاقلا ،ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم ةيرصملا بتكلا راد ،نييللهلا ناريد ١٩٥٠ /ج {؟م ٢.

 تتارامالا ،نيملا . يظ وبآ . م ١٩٨١ ةبتكملا ةبتكم يبرملا رعشلا يف مألا ءاثر ،ررح ميهاربإ دمحم .د )٢(

 .٩سص .ةدحلا ةيرملا

 )( ناريدلا ٠١٠٩/٦

 )( هت !/١١٠. )٥( هفن !/١١٠.
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 6 3 أ

 عاس ربقلل ىدرلا يب نوكي عاس ردق كلبت ناك يدوو

 ةايحلا ىدمأينحلا اذه الو عاستا يف كلبق ربقلا يضف

 ىلعو هيلع ةقيفش يهو .اهموق يف ةيرك ةسدقم رازإلا ةرهاط ليذلا ةفيفع اهنأب همأ فصيو
 :(ارتتناق ةدباع ةيقت .هئاقدصأو هدالرأ

 راعباتركذ امف ٤ سدتم رازألاةرهاط ليذلا افينع

 ةاقفثلا بيباخللا دورلا نم راجتلا يكاز اهموق ةيرك

 قيدصلاو يلسنو تناك يبو قيفشلاب ةتيتقشلاًمألا يه .

 تاتناتقلا تادباعلا مامإ قيثولا ينأ ىقتلاب اقيثو

 :٢)اهناريج كلذك يقسيو ٠ نزملا هيقسي نأ اهربقل وعديو

 كاقسذزأ ان ناريجلا ىقس كاب كيلع باحسلا حر الو

 ةادفلابو ئشلاب الثم كابلا ميت امس نمأ:امس

 اقيري يك هينيع ةبطاخمب اهؤدبيف ءهيخأ نبا (ليبق)و همأ اهب ىثر يتلا ةيناثلا ةديصقلا امأ

 بونت نأ كلذك هسفن بطاخيو .هيخأ نبا يفو .همأ يف هب تلح يتلا ةعيجفلا ىلع عومدلا
 :(]لوقيف . داقتالاب هدبكو تارسملاب

 قيقشلا يخأ نباو يسأ ىلع يقرأ يلتُم اي علا يقنيأ
 قيهشلابو ريفزلاب آفادبد يتأت ال يسفن تارسح ايو

 قوُسق مهتح شل يحور ايو يبوذ نزح ١ ر انب يدبك ايو

 ال ىتح عوملدلاب هانيع تقرورغا دقو .هقيرب قرشي داكيل ىتح هقلح يف هاجش دق نزحلا نإو

 :(؛)لوقي امك .قيرطلا ىري داكي

 يقيرب رجش نم ُصغأ تدكل ىتح موقلخل ا يف نزحلا يناجش

 قيرطل ا نع تيمع ىتح ىسأ يعمد يلع قيرظطلا هدسدتو

 )( هفتن ردصملا ١٠٩/٢.

 )٢( هفن ردصملا ٢/ ١١٠.

 )٢( ناريدلا ٦/ ٢٠٢.

 )٤(نفه ٢/ ٢٠٢٣.



 (ا):لوقي .هيخأ نبا (ليبق) ل هركذ يفو

 قيلخلابلءاكبلاب ينإف ليبت ىلع ثيكب اذإ مالأ

 يقورعرةقكاو ريغ تباغو رلخم تثو ةباحسلا اشن ادت
 قورطلا ليللاب فيطلا ُءاقُم انيدل ادبأ هماتُمنأك

 (0):يداوغلاو يراوسلا امهيلع بتاعتتو ،بحسلا امهيقست نأ همأ ربقو ليبق ربقل وعديو

 قيعسلا دلبلاب مأل زربت ليبت اي كربق نمحرلا ىتس

 قوُرُبلاو دعاورلا ة ةبقتافُس ويدارقلاو يراسلا ب بحسلا نم

 بابلا اذه يف مهدنار ريرج نوكي دقو .مهتاجوز ه ارعشلا ىثر دقف ءةجوزلا ىلإ ةبسنلاب اَمأ

 .(اقيئارلا هتديصقب هتجوز ىئر نيح

 يف كلذ رهظي امك اهدقف ىلع هعجفتو هعجوت رهظأو ؤهتجوز ةزمح وبأ ىثر نإ نذإ ورغ الو

 (؛ر:لاق ذإ ؤاهب اهاثر يتلا هتديصت علطم

 ي م ود ئ 1 ., ه ه
 رم نز ١ قربم اه امس ن {عو ٥ ب اصلمل ١ ن ١ ر_يمه / د ١ وف

 مه ٥ م

 هدرس تزرحلا يف كلسلا لثمك راصف هىدلاب يزَبلاك نلا هارب مسجو

 تارفز اهب رفزي هتانأف .نينألا نم هعولض دق دق .ميلألا عقولاو ميسجلا باصملا كلذ نإف

 ():ميشايخلا نم هحور جرخت داكت

 دَعْصَت ميشايخلل يحورب أاكت ةرفزو يعولض تدق ذق هنأو

 ؛تنهوأ ةعيجفلا هذه نأ الإ ءهعئاجفو رهدلا ثداوح ىلع روبص دلج لجر هنأ هسفنب هدهعو

 ,لهأ ديسل يحولا نإف .مهب نودتقي دايسأ سانلل ناك نئلو .هئادعأ نم دلجتلا راصو هاوق

 ااهل مايألاو يلايللا نأكو .مّسَبَتُم ىرُي نأ بيجعلا نمو .دجوتلاو ءاكبلا هرورسف "نزحلاو دقنلا

 (ص.هيلع أزيزع تذخأ نأب هنم اهرأث تكردأف هيلع رأث

 )١( هذفن ردصملا ٢/ ٢٠٤.

 )٢( هفن ردصملا ٢/ ٢٠٤.

 )٢( ءمأآلا ءاثر .روح ميهاربإ دمحم .د ص٨.
 )٤( ناريدلا ٦/ ١٤٣.

 .(ترخ . طيحملا) اهريغو نذألا يف بقثلا :اهحتفو ءاخلا مضب :ترملا )٥(

 !٦/ ١٤٢٣. ناريدلا )٦(

 )٧( قبالا ردصملا ١٤٣/٢.



-٨١- 

 ذَجوي يتم ثيح ةئنكردأ دقو اهرأثب ينتبلاط يلايللا نأك
 ُدَقْفُي ثيح نم دوقنلا عم تدقف هليلق يدنع نزحملا اذه ماد نإو

 لضفو .اهلقع ةحاجرو .اهبسن ةقارع يف لّصفيف .اهقالخأو اهلئامش فصو ىلإ يتأي مث

 (١):لوقيف .اهرازإ ةفعو .اهقرع ةراهطو .اهدتحم

 دجأ ضرعلاو قارعألا ةرهاطط ىج حلا ةلماكب يعانلا َرَكَب الأ
 دتحَمو دجمو تيصاهُستب مةَنْجُه ضع اهب اموت ةيرك

 َملَج تاًململا يف الإ يه امد ايحلا ونور اهقالخأ اسك اناصح

 ذجميواهلالالجإأقثسيو . اهظفل طاتسإ مْجَنلا ىتمت اريدخ

 نبلقتي اهتاراجو عوجلا نم نطبلا ةناصمخ تيبت اهنأب اهناريج عم اهمرك فصو ىلإ لقنتني مث

 (٢):دغرلا اهشيع يف

 هدغر دغرلا اهشيع يف اهتاراجو ىوطلا نم ىثرغ نطبلا صيمخ تيبت
 رانلا دقوت يتلا يهف .اليل مهتيب نوقرطي نيذلا فويضلا عم امأ .اهناريج عم اهتلاح كلتف

 مهل درثتو 0يباوجلاك انافج اهنافيضل يلمتو هاضفخو اعفر رودقلا ىلع فوطت لظتو .مهماعملإل

 (ر:لوقي امك .ديرثلا

 ذنزملا شارفلا نيل ىلع مانو يتحاس ليللاب فايضألا تلع اذإ

 دُجُه حر اطمل ١ قورف اهت ار اجو اهعقرو رودَقل ١ ضفح ىلع فوطت

 درثي فيضلل ناسحإلا وذو اديرث اهفيضل يباوجلاك أن افج يلقمو

 (ه):لوقيف اهنيدت نع امأ .اهفايضأل اهتافص كلتف

 دنسو صنت هيف اهنأ ىلع اظفاح يفينحلا نيدلا ىلع تناكو ١

 :اضيأ يهو

 يلاو لضفلا اهل ىنسحلا ىلإ قوبس انثلا نم ًدولو اشحتلا نع ميقع

 دجوت يهالو ىجري اهرههالف اهليبسل تضم رناوسن ةيقب
 )١( هفقن ٢/ ١٤٤.

 )٢( هقن ردصملا ٢/ ١٤٤.

 .(ثرغ . طيحملا) عيوجتلا ثيرغتلاو رصخلا ةقيقد :حاشولا ىثرغ :ىلرغ )٢(
 . ٦٢/ ١٤٤ ناويدلا )٤(

 ۔ ٢/ ١٤٤ ناريدلا )٥(

 



 -×٨٢د٨-۔

 (١ر:هل ةبسنلاب يهف .ةجوزلا كلتو

 ذعسُم كدَجو ايندلاو نيدلا يفو ىضرلاو طخسلا يف ناوعملا ةجوزلا يه
 مه:ةيلاتلا هتايبأ يف اهل هدقف هاجت يتاذلا هروعشو هتبرجت قدص رهظيو

 ثكنأ شيعلا الو اربعم ءالاالف اهتسبل نم رهدلا بيشت تنسبل

 لهكاهب يملحو دن اهب يدوعو ضغ اهب ينامز

 ():هلوق يف مهمأ ىلع مهدجوتو هل مهباطخو هراغص لثم يف اهقدصو اهتورذ ةفطاعلا غلبتو

 و ه ث م

 درما يدخو

 ارودجوتي مهو يلوح مهتوخ إو ةزمحو أبيرغ ينيع ترظن نإو

 دصقنو اهيلإ يوأن اهريغ نم اسأ دعب انل نَم ل يل نولوتي
 ذوحجأ ةبآكلل سو_ذفنلاب مهو ةبآك مهاوه يف يسننب وُجأ

 ذقنت نيديد جازم ىلع نكلو ةيهش ةايملا نإ مهل وتأ

 يتلا هتديصق علطم يف هتجوز دقف ىلع هرسححتو هعجنفنتو هملأو هنزحو هدجو قدص رهظيو

 (؛):حاوللا نبا لوقي .هتجوز يف هازع امدنع ءفيرشلا تاكرب نب ايلع هقيدص اهب باجأ
 م ٥8 م « م ه

 ينونظم تنمض امو يرس تعذو ينونكم تفشك دتو يبام تْجَيه

 ينوسنت فاعسالاب كنم بجاوو ةمشاه حرملا حضو قوق ينتدزو

 فشكو "نونكملا جيه دقف .يزعملا هقيدص نوزحملا هب فشاكي علطم عورأل تيبلا اذه نإو
 نأ الإ رعاشلا هثبي مل نزحلا ةرارح داقتاو روعشلا قدص نم يقب اذامف .رسلا عيذأو .روتسملا

 .«ةمشاه حرجلا حضو قوف ينتدزو» :لوقي

 (ه):لاقف .ةمكحلاب ءاثرلا هذه هتديصق يف جزم دقو
| 

| 
 _ نوهلا نم رتل يف ةنيفسلاريس ,رطخ ىلع ايندلا هذه يف ريست م - ٠. م ٠ و . . ه 2

 و . مه ه . م ه ده ء م . . . . ,٨ ۔
 نردلل نم نود و ١ ل الا نم رزن انحرنفير انيذزز يف ميش لت أ

 . نيذاربلا نيذارب اناك اهيفن ةبقاعو انم ةيناب رت مل م م مم - ٥ م

 )١( هفن ٦٢/ ١٤٤.
 )٢( هفن ردصملا ٢/ ١٤٥.

 )٢( قبالا ردململا ٢!/ ١٤٥.

 )٤( هفن ردصملا ٢٧٦/٢.

 )٥( ناويدلا ٦/ ٢٧٧.

  



-٨٢٣- 

 ؛بولقلا لكأتف .رودصلا يف دقتت ةرارم مهتوملو .دابكألا تاذلف ءانبألا نأ هيف كش ال امو

 .قدصت ال لوهذ ةلاحو 6 ةكلهملا ةقعصلاو ةيساقلا ةمدصلا يناعي عوجفملا بألاو

 .يمورلا نباو ءقدزرفلاو .ريرجو .يلذهلا بيؤذ يبأ .لاثمأ نم مهم انيأ . ارعشلا ىثر دقو

 .(١)مهريغو .يربونصلاو .مامت يبأو

 ثيدحلا ءارعشلا رثكأ دقو رثأتلاو نزحلا رهاظم مهأ نم .نبالا ةصاخو ٠تيملا ىلع ءاكبلاو

 بلتلا ةقرح ءافطإ يف عمدلا رثأ اوفراعت سانلا مومع نأل كلذ ؛اهترازغو عومدلاو ءاكبلا نع

 .ةشاشحلا ىغلو

 توم دنع لاق هنأ كلملا دبع نب ناميلس نع اربخ قاس دقف .هيلإ بهذن ام دكؤت دربملا ةياورو

 ال ةرمج يدبك يف دجأل ينإ :ةبقع نب ديعسو ةويح نيا ءاجرو زيزعلا دبع نب رمعل (بويأ) هنبا
 ناميلس لسرأف ...سأب كاذب امف نينمؤملا ريمأ اي اهئضفأ :ءاجر هل لاقف ....ةربع الإ اهئفطت

 .()يدبك تعدصتنال ةربعلا هذه فزنأ مل ول :لاقف امهيلع لبقأ مث .ابرإ ىضق ىتح هينيع

 لاق اممف .هولتق دق هلهأ نوكي نأ فسأو "دمحأ هدلو لتقمل اديدش نزح ةزمح وبأ نزحو

 (ر:هيف

 باوألدمحأافديهتثلا ةفص هذهف ديهشلا فيك اولأست نإ

 بالطل اهب ه هولتا ةلاو هموق ةباؤذ يف اليتت ىسمأ

 اوباصأ ه اوس امو باوصلا اوكرت اودمعتو اطع مهماسُش اورسك

 باوص صاصقلا يف وه انكهام اطخ وأ ديقب تعطق مهيديأ

 ضعب ركذو !نيملاعلا بر نم ايقسلاب هثدجل اعدو .ء اثرلاب ةمكحلا هذه هتيثرم يف جزم دقو

 هلهأ نم هرأث نبلطي الأو .هب قفريو هربصي اصخش هسفن نم رعاشلا درج مث . هقالخأو هلئامش

 (؛ ):لوقيف

 باوثو تكز ةدَمخَم هي ه كل ازعلانإ ملاس كنأشب اضف

 باهتهلإلا تاذ ؤم9أحلاو ةرح كسفن نإ كسفني قفراف

 ندرألا ٠ ءاقرزلا رانملا ةبتكم © ١_ط .. يبرملا رعشلا يف ءانبألا ءاثر . حلاص رميخم :د )١)

 ؤتباث نب ديز ةعبطم ،يلارملاو يزاعتلا ،دريملا ديزي نب دمحم :يف هليصفت رظنيو فرصتب ربخلا تذخا )٢(
 ١٤٤. ص يجاييدلا دمحم قيقحت .م ١٩٧٦ ايروس ،قشمد

 )٣( ناويدلا ٦٢/ ١٠٥ .
 )٤( قياللا ردصملا ٢/ ١٠٦١.



 -٨٤۔-_

 به ذو هبلق ظاتها دقف ءهدقفل هعزجو هنزحو ه اسأ اهنمض ث ارم عبرأب 7 د هللو ىشثرو

 (١):لوقي امك هولس

 اكولسم شيورد اي كُّجَهَت ناكول 3 اكولسي يصرخلا ابأ يبلق تظح
 اكيلاسللاو اهنم طراوفلا ىعرأ ابقترُم بهثثلا موجنلل ينتكرت

 مهو ،مهبحاص نولمي ال نيذلا ناريجلا ىلإ مهبحاص نولي نيذلا ايندلا ناريج نع لحر دقف

 ():روبقلا ناكس

 اكول ال موقل ار اج تحرو اهرو اجم تلم ريج نع تلحر

 اكولحأو ايلعلا ةهبأ كولحأ مهنيب تللخأ امدعب مهاسع

 نئلف .ةرخآلا رادلا ىلإ ةينافلا ايندلا نم بهذ ؛هتعولب رسحتي هكرتو هيبأ نع بهذ دقف

 (»:ميعنلا نانج يف امهيلمش هللا عمجي نأ لمأيف .هنبا نم هيجتري ناك يذلا ءاجرلا تام

 اكوزنَم سرفلا ىلإ تخر تنأو ربعت يف يزخلا ابأ اي ينتكرت
 اكوتهم ضرعلا سيلو تبسك ابنذ الو تيقل اينألا ةبرإ ال تلحر
 اكوثهُم ىنسملابي ديعسلا تنأ طرف اي رهدلا كيلع ٌءازملا انل

 ةنج هلخديو .ميظعلا هبنذ رفغيو .ميقتسملا طارصلا هيدهي نأ هبر وعديف .ءاثرلاب ةظعلا جزيو
 .هدلو اهيف يقتليو .ميعنلا

 .دقتملا س اكذو هتنطفو هدلو لئامش ركذيو .ةمكحلاب ءاثرلا اهيف جزمي ىرخألا ةديصقلاو

 !)لوقيف .هتهيدبو هقلُح الو هتروص ركذتت الأب همأ ربصيو

 انتملاوَوقشعلا هنع هللا كن يثُي يربطصاو هللاب يمصتعا همأ اي

 7 الواللقعةهيدبالو ًاقلغالوالاقلَع هنم يركذت ال

 انع لوط دعب انويع يَرقت يكل هتنجب اقلن ةللا يلئاسو

 )١( هذفن ٢١١/٢١.

 )٢( هفن ردمملا !/٢١١.

 )٣( هذفن ٢/!٢١٢.

 )٤( ناويدلا ٦/ ٢٧٢٢٣.

 



_-٨٥- 

 امدنع هسارضأ ىتر دقف .همسج نم أزج يثري هدجن اننأ ةزمح يبأ دنع فرظتسي اممو

 امك .يصاعلا اهب عيطيو .ةاغطلا اهب لذيو .ةاسقلا اهب نحطي يتلا هدونج نك نهف ؤتطقاست

 (١):لوقي

 يتاملا بعصتسللا اهب عاطأ يلو اهب زيزعلا لذ يتلا دونجلا نك

 تاێيرَع تايلخ ادا ء ناكلس ررد نم ناطّسس هب يرغث ناكدق

 تاراجإ وأرشيع ةذاذل الو حرق الو يسارضأ دعب ةولس ال

 يف اغثل حبصأو .هناسل نم ةحاصفلا تلاز ،نطقاست امدنعو .هثيدح يف احيصف ناكو

 ‘ قلحل ١ فرحأ كلذكو . ةلوهسب نهقطني نأ عيطتسي ال . ارل او داضلاو ء اطلا فورحف ؛هثيدح

 (٢):لوقيف

 تاحاصلنلا قينارغ تتاب ًنبذُم غثل يذ ريغ احيصف تنك رك ذم

 يتءارو يتغاطلأ يعرف ينم تبلس دق تاارلاو ٦اضلاو ءاطلاف
 ,تاميمو,تاناكورنات يط يف اضوع اهّتيطعأدق قلحلا فرحأو

 تايقبلاب يرعش تيل ىضم نمب انفَسأ اوق يضعب ىقبو ىضم يضعب

 هتكرح يف زيمتم رود اهل يتلا عمتجملا يف ةزرابلا تايصخشلا ء اثر هب دصقن :ماعلا ءاثرلا

 .ةيسايسلاو ةيبدألاو ةيركفلاو ةيملعلا

 ةايحب نولصتي اوناك دقف "عمتجملا يف ةبيط ةناكم ءابدألاو ءاملعلل ::ءاملعلا ءاثر ۔ا

 بناجلا مأ ةينيدلا ةيحانلاب قلعتي اميف ءاوس .رشابم الاصتا ءارعشلا ةايح صخألابو سانلا
 ءاملعلا نم ملاع تام املقو .ةيبدألا ةايحلا نم ريبك ابناج مهيثارم تلتحاف .يملعلاو يفاقثلا

 .(صهتميقو هلاضفأ نع ثيدح بدأللو الإ نيركفملا دحأ وأ

 دادم نب دمحأ خيشلا لثم نم .هيركفمو هتاضقو هرصع ءاملع نم اريثك ةزمح وبأ ىثر

 دبع نب ديعس نب دمحم هللادبع يبأو .يوزنلا ناميلس نب دمحم نب ناميلس خيشلاو .(يبعانلا

 )١( هسفن ردصملا ٢/ ١١٣.

 )٦٢( هفن ٢/ ١١٣.

 )٢( رصم شةرهاقلا ،فراعملا راد .ينامعلا رعشلا يلع قلاخلا دبع يلع روتكدلا  0١٩٨٤ص١٤٤.
 دمحم مامإلا دهع يف ٠ يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع ء‘هيقف . ملاع . يبعانلا هللاديع نب دادم نب دمحأ )٤(

 .(٩٢ص نامع مالعا ليلد) .تاكرب هنياو ليعامسا نبا

 



-٨٨٦- 

 دمحم نب مساقلا يبأ نب يلعو !(ارناميلس نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأو .يلخنلا مالسلا

 .هرصع يف ةاضقلاو ء املعلا ةلج نم مهريغو (١يوكزاألا ناميلس نبا

 نبا توم نأ ةزمح وبأ ىريف .ءاملعلا ءاثر يف هدئاصت يف اهترط يتلا يناعملا عبتتن نحنو

 :()لوقي امك نجلاو سنإلا نيلقثلا دنع لب بعان ةليبت عم سيل .ميسج بطخو ميظع أبن دادم

 ءارطص خلاو ءاربغلاو نيلق كلا يف ةرذلا ليلجلا ابنلا وه اذه

 ءااملخاةلمج اودأ نود نم هليبقو بعان هينف صُحام

 (؛ر:ملعلا بهذو ىقتلاو مراكملاو مالسإلا ملث هتومبف
 ءاضعألاب ءاضعألاربجتك اهلبَجالو تمتو ةملث اي

 ءاي دلا ىذأ نع بقذي ملعلاو ىتلاو مراكملا نإ ةرس نم

 ءارثوةلود نم ىرئلا تحت :باهنإ انكهن نسنب

 (ه):هتدقتفا يتلا بتكلاو تامركملاو العلا هيكبت امنإو ءهيكبي يذلا وه رعاشلا سيلف

 ءافو ةلقب ثابشركلاو الملا يلبق تكب دقو كيلع يكبأ
 ء ازرإلا مظعأ كد ةلاتئزز اهئأل كيلع ٤يكاب بتكلاو

 (ر:دماحملا هب ررحي ناك يذلا ملقلا هيلع ىكبو

 لمو ةولخب كيلع يكبي نم قحأ وهو كيلع عارسيلا ىكبو
 ءامسألاو لالعنألا دماحبب هتررخو هتبر جأ الاطلف

 اهارق رظتنت يتلا نافيضلا دوفو كلذكو .دجاسملاو سرادملاو ربانملاو رباحملا اضيأ هيلع تكبو

 ():هنم

 ,طلا قطنم كدثَمل تدقف ربانمو رباحم ًاليلع تكبو

 ايئئلاربرافغم مو“ررادمو دشاحمو دجاسم كيلع تكبو
 اطعُ ضرف باقولاادئك نم اهاع ىيح ١وفو كيلع تكبو

 ح

 م

 ح

١ 
`١ 

 ه

٠١ 
٥ 

 )١( هنفن) يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع 6 ليلج 6اهيقف . خيش : ناميلس نب دمحم نب هللادبع ١١٥(.

 فاحتإ يشاطبلا) رشاعلا نرقلا ءاملع نم ٠ يركزلا ناميلم نب دمحم نب مسانقلا يبا نب يلع )٢)

 ٦/ ٢٩٢. ('نايعألا

 )٢( ناويدلا ٩٧/٦. )٤( هسفن ردصملا ٢!/٩٧. !

 ك ٩٩/٢. هسفن ٦/ ٩٨. )٦( ناويدلا )٥(
 )٧١( هنن ٩٩/٢.



-٨٧- 

 (١ر:ايندلا نع لوقي .ء اثرلاب ةمكحلا هجزم يفو

 ءانمًلانمال هنم لمآبو اهب رختفمو ايندلا يذل ابت

 .اتشبةحاربتامعتدقلو ًردكتم اهسؤبب ميعنلا اهيف

 . اكبب تنثال ا تكحضأ نا امو تبلس دتقو ال ا تبو أ ام

 هئاثر يف أداقتا ىلعأو اَجهوت دشأو ةرارح رثكأ نوكت هدنع ةفطاعلا نأ ظحالملا نمو

 .ءاملعلل

 هيلإ دفت يتلا عومجلاو مهمرك فصي .يوزنلا ناميلس نب دمحم نب ناميلس خيشلل هئاثر يفو

 ام هب ىري يذلا دقتملا = اكذ ركذي ؛كلذ ىلإ ةفاضإو .ءاكبلاب تجزامتو مهتاوصأ تعفترا دقو

 (١:لوقيف .تانونكم نم ةلبقملا مايألا هب يتأت امو .ةيضاملا مايألا هتأبخ

 ,ققر يف لقعلا ءاكذ نم ه

 هب تاف سمألا ام ىري دق هموب

 هدتتت ءانيس ىلع ىسوم راونأ

 ةغهيلإيتأي ام لقعلاب ايؤر

 (ر:ءزرلا كلذ نأ ىري غيوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا هئاثر يفو

 ارثألاو ملعلا نود نيعلاامعأو ,نزح نم ضرألا ىكبأو ءامسلا ىكبأ
 . ه 4 ة 7 ._

 ارجس دتُرحبلاو تقسن دق مشلاو تتف دق ضرألاو تيوط امسلا هب
 م

 ارَضُم الو اناطح ة صخ ال معو مدق ىلإ سأر نم ضرألا مدهو

 (؛):لوقيف يناعملا ضعب رركيو
 ةرغاف نيدلا يف تعقو ةَملث اي

 ةبطاق ملعلاو ىهنلاو ىقتلا ىسمأ

 امهُمضي نأ آدوطو ارحب تلخ ام

 ارج ام مالسالا يف رسكلا وه اهو

 ىرث نهر فورعمل او هبجمل او دذملخح او

 ارش اذإ غاب وأ ضرألا نم بش
 (هر:هملع مضخ هيف يثريو ،هريغ ىلع لئاسملا تلكشأ اذإ سانلل هاوتف هيف يثريو

 )١( هفن ٢/ ١٠٠.

 )٢( هسفن ٢/ ١٤١ .

 )٣( قياسلا ردصملا ٦٢/ ١٥٥ .

 )٤( هقن ٢/ ١٥٥٠ .

 )٥( هفن ٢/ ١٥٥ .



 -ح

 ارخذ اهدانسإ تلكشأ لئاسم تلضع نإ سانلا يتفي كنالخ اذ نم

 اربع هتاجل يف رضخلاو ميلك لاال مَضخلا تنكول كملع مج نم

 0 :عدبلل هلتقو ميركلا لوسرلا 7 ايحإ هيف يثريو

 ارهظ ام تنطبتس او كملع قد نم ةزجعم . اضيبلا ةلملا يف ترهظأ

 اريسلا ملاعلا نيب ملعلاب تريس مكوًمالظلا ايحأ نم ةنس تييح

 يضابإلا بهذملا نأ ذإ ،نامع نع ءاملعلا عافد .حاوللا نبا ةيثرم اهلمحت يتلا يناعملا نمو

 سسأ نم اساسأ بهذملا نع مهعافد نوكي نأ كش المأ .ةينامعلا ةلودلا ناكرأ نم نكر وُه

 .نامع نع عافدلا

 يلخنل ا مالسل ١ دبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم هللادبع يبأ خيشلل ةزمح يبأ ءاثر يفو

 (٢):لوقي

 عطسي ال اهرون كعب تاهيه تنتنأ دت ةلقم كدعب نامُعف

 عفصت ذصت وأ اههجو شمخت تو انزح اهبيج ققشت نأب كيلع اقح

 عتنمثالزرجاع كدعب كاوسو اعنام كملعب اهيماح ةتنك دق
 م ش ةملاو ينسلا دنسأ نإ اهنود كملعب لدج اذ تنك دق

 يضم ه ملحلاو هت أ تمده دمحم اي كدمب نيدلاف

 عضعضتي ال ناكو ديشأ دق كب اجرلاو يض ابإلا ناكر تعضعض

 (}:لوقيف كلاهلا دمحأ نب ةعمج خيشلا ينب ال هباطخ يف اه افوو ةبرجتلا قدص ىرنو

 ارَوَعلا عمدأل ١ عتول اهيلع ىشخأ لقم يلو هيف امكيزمعأ ينإ

 ا رع ممه ارعتسُم نزملا َرْسَج يبلقب تبأ ةيراج دخلا يف تتكو املكف

 م

 ارمضالو اسل الو ادقحو لثع ال حصني نيدلا يف هدعب خأ يل نم

 )١( هذفن ١١٦/٢.

 )٢( ردملا سفن !/,١٧١.

 )٢( ناويدلا ٦/ ١١٧١ .

  

 



 -٩ ٨_۔

 (ر:ةيلاتلا تايبألا يف ةبرجتلا قدص رهظي امك

 ارّحدُمو دالوأ كدعب تيقبأ نم رتخأ نزحلاو از فلاب يننإو

 ارّمَعلا يمايأ يف كدعب تبحص ام كتيكب رضام اكبلا يدجي ناك ول

 اردتقلاو هللا اضت هري اذ نم ٤هفلاب قلخلا ين ٤4 مكح اهنكل

 ابأ هررصاع نيذلا ءارمألاو نيطالسلا نم ةزمح وبأ ىثر دقل :نيطالسلاو ءارمألا ءاثر

 .يريمعلا ةعيبر نب دمحم ريمألاو ناطلس نب آدوه ناطلسلاو .تلصلا نب برعلا يبأ نب برعلا

 (ر: اهعلطم ىلوألا .نيتديصقب ()يريمعلا نانس نب يلع نيسحلا ابأ ريمألا ىثرو

 يماظع تلزت ذإ ةمطاحو يماوط ةدعاص تارفزلا ة

 :(٤) اهعلطم ىرخألاو

 اهآ لقأ مل يرمعلو اهتررك اهاوأ لاق نم تعق ولو اهآ

 يف ددؤسلاو دجملا يثري هدجن .نيطالسلاو ءارمألا ءالؤه اهب ىثر يتلا يناعملا انعبتت اذإو

 (ه):لوقيف سبرعلا يبأ ناطلسلا

 مراكملا حانج يف يفاوخلا رصمو مداوقلا شير ًصُح ىتح زرلا وه

 ماهآيأًمااهايانلامكُمو الملاو رعلا ددؤسلا تيب مدو

 ):لوقيف .كلم يأ دقف هلثامي ال برعلا يبأ ناطلسلا دقف نأ ىريو

 مئاهبلا رثك هنم مه دقفلا ينف {{ ودقفك كولملا ًلُك يف ذقنلا امو
 (١:لوقيف . دماحملاو ءامشلا ممهلاو يناعملا هيف يثريو

 مئناعدلاب اهتبثأ ةم كفالخ اهذيشي يلاعملل نم كلام ابأ

 مساوملا دنع ذمحلا كاوسل الو ريمح كالمأ تنك ذم تدقف امف

 )١( هفقت ٢/ ١٥٦.

 (٢) رداصم نم يدل رفاوت اميف مالعألا ءالؤهل مجارت دجأ مل .

 )٣( ناريدلا ٢/ ٢٤٩.

 )٤( هقن ٢٧٩/٢.

 )٥( هفن ٢٢٣٩/٢.

 )٦١( ناويدلا ٢٢٣٩/٦٢ .

 )٧( هفن ٢/ ٢٣٩.

 



` ٦٩ .- 

 مادقإلاو مركلاو ةعاجشلا هيف فصي .يريمعلا نانس نب يلع نيسحلا يبأ ريمألل هناثر يفو

 (١):لوقيف ءهتاراغو بورحلا نارين هراعسإو

 تاسناك دنانهلا بارأ

 يباورلاب ,ران لك د ةاوأ

 سررضىغوران لك رعشأ

 ةادغةحباص لك ًرئاغأ

 يلاولاب يلاعلا ءايشأ

 ماجللا ءاطع لك ذئناتو

 مالظلا زوُج طباخرنينضل

 مانسلا ةكمات لكرصانأ

 ماتتلاب عنقت ليخ ىلع
 ماصخلا ةللا نسلأ سلبسأ

 ():توملا هقت مل ةبيهلا كلت نأ الإ مودعلا ىلع هتأطوو هتبيه ركذيو

 م ادعلا يذل " - ل ١ لزي ملو ي ٥ اعأل ١ هب اهم ترسأ ىتن

 وه - م و ,

 م اتقو امو برطخل ١ هتفوت

 (:لوقيف ءلبقأ ام اذإ ودعلا هتيتشتو نامع نع هعافد ركذيو

 لاجر تحار نإ نامعل نمو

 يداعألا عمج اهنود تتشي

 (}):لوقيف .ةربقملا ىلإ اهب باهذلاو هتزانج جورخ دنع ريمألا ىلع ءاكبلاو حاونلا فصيو

 هيبناجبو هب اوجرخ دقل

 تايرصم تاعحلانلا نأك

 مايتلا نقَحَص اهنود قعاوص

 مادم ىعرص هراثآ ىلع

 (ه):لوقيف .ريمألا ىلع نيلج هعجفتو هتفطاع قدص ودبي ءارمألل هئاثر ينو

 يلست ليفك نوكت نأ كتوجر

 يدافألا كيف ىدرلا لبق ولو

 )١( هفن ردصملا ٢/ ٢٥١.

 )٦٢(نفنه ٢٤٩/٢.

 )٣( هذفن ٢/ ٢٥٠.

 )٤( ناويدلا ٦/ ٢٥٠.
 )٥( قبالا ردصملا ٦٢/ ٢٥٦٢.

 يمامأ ٤ لبق ىدرلا كمدق ََدَقَف



 -١ ٩-۔

 ءاسنلا نأ يريمعلا ةعيبر نب دمحم ريمألل هناثر يف حاوللا نبا اهركذ يتل ن اعملا نمو

 هعنم نركذت نهنأل ؛هيلع انزح نهبويج نققشو نهروعش نلثنو نههوجو نشمخ تايريمعلا
 ى 2 ,و

 (١):لوقي امك ،تاراقلا نهايإ

 شلا لئث اهن اتكأ يفنو كيلع ًاهُجوأ كدعب تايريمعلا نشمخ

 رتس الوأايح يتبيال كنبب ؟ةريتسدادكيلع باوثأ نتش
 م 1

 .-« ثو

 ():لوقي نأ ىلإ
 ربخ ١ ربخل ا نع ينفُي دقف كنمو ةر اغ لك نع عن ١ كنم نركذت

 دبع ء انبأ نم احلاص خيشلاو .ةدجن خيشلا نأ لوألا لصفلا يف انفرع : ءارعشلا ءاثر
 نم ىثر نم عم امهيثري انرعاش اذ وه اهو .نيرعاش اناكو .انرعاش باحصأ نم اناك مالسلا

 لُج نمضي هدجن !مالسلا دبع نب ةدجن خيشلل انرعاش ءاثر يفف .امهيلع عجوتيو هباحصأ
 (و:ةمكحلا نم هلاق اممف .طقف تايبأ ةعبس دودح يف اهيف ء ازعلاو .امكح هتديصق

 انبجلاو مادقملا ىمص نونملا مهس انبج نكتئش امهمو عَجْشاف ٨ اف تئش نإ

 ىنب ثيح ناينبلاب كل يذلا اذ نم هّمدْهَي توملا نإف انيت انن

 انترف توملا ناك أانثلأ نم انتَدقنأ توملا نإ اندلو نمو

 (؛):مالسلا دبع ةيزعت يف 7

 انرحل او فيسأتل ا ًالَج ي ىسأ يبلق يفو مالسل ادبع اي كيزعأ يتإ

 ىنضو ىسأ وسأ الف متولس ولف هب شيعأ مْهَس مكتبيصم نم يل
 انزوعأ ربصلا ثيحب يزعأ هب انأف مكئيرغ نإ بئاجعلا نم

 انس املع نأل ؛ء املعلا ةاثرم يناعم سفن يه ء ارعشلا يف ءاثرلا ةديصق اهتلمح يتلا يناعملاو

 يتفمو ايضات .هقفلا لا يف املاع صخشلا دجتف .بدألاو هقفلا نيب نوعمجي مهمظعم نامع يف

 .بيدأو رعاش هدحت امك

 ٠ هتايح يف اهراس يتلا ةديمحلا ةريسلا مالسلا دبع نب حلاص خيشلا يف ناسغ نبا ىثرو

 ٢!/٦٩. ردصملا سفن )١(

 ٢/ ٦٩. هفن )٢(
 )٢( قباسلا ردصملا ٢٦١/٢.

 )٤( ناويدلا ٢/ ١٦٦٢.



 (١):هلاق اممف

 عورش دامعلاألكىلعاتمات ا هبريسهل اتناك يذلا ىدوأ

 عورد هيلع هنم تفعاضتو :راثد انافعلا ناك يذلا ىدوأ

 (ه):هلوق كلذ نمو .ةذفانلا ةلداعلا هماكحأو ءاضقلا هيف ىثر امك

 عيبتأأاقيامك دايقلا عوط هرمأل :ءاضتلا ناك يذلا ىدوأ

 عيطُمهيلع ًاْبَع هنأكو لَكوُم ه .لع مكح هن

 نم .مههاجت هساسحإو هروعش قدصو امهيلع هعجنفت يف هب احصأل ةزمح يبأ صالخا رهظيو

 :هلوق كلذ

 عيمس ءاعأللو بيجلا تن يضرلا نسحلب نبااي كئوعد نإ له

 عوجفم يننإف :افلا تق املك ثداوحلا وش ينتلخ

 عوزنل يننإو حيرلا تنأ ايرف حيرضلا يف كب ام كنم يب

 تيب جح ىلإ هباهذ ءانثأ يف قيرطلا يف لتُت هنأ نيب .تاكرب نب يلع فيرلل هئاثر يفو
 (؛ر:لاقف !هضراع ضيبي نأ لبق أباش ناكو .مارحلا هللا

 لَحَتْرّمو لَح يف دئاتعلا ريخ ىلع تلتث دت اديعس ديهشلا تنأ

 لُسرل اديس د اهربق أرئازو رمتعم هللا تيبل اجح تعَمزأ

 (هر:لاق نأ ىلإ
 لكتُم هنم ,دجب دعساف هيلع الكتُم هاداع نم هللا يف تلتاق

 للقلا نم الولفم فيسلا ادغ ىتح اشهد ال تنو ول فيسلاب تبرض

 )١( ردصملا سفن ١٧٦/٢.

 )٢( هفن !/١٧٧.
 )٣( ردصملا سفن ١٧٧/٦.

 )٤( هفن ٢٢٧/٦٢.

 )٥( ناريدلا ٢٢٨/٦.



٩٢٣ 

 مهيف انل كرتو .هضيرقب مهالح نيذلا نيصلخملا ءازعألا هباحصأ نم : ءاقدصألا ءاثر

 دمحم نب بيرغ حاوللا نبا ىثر دقف .هدالوأو يلئامسلا رطاخ نب دمحم نب بيرغ هعئاور

 )(: اهعلطم امهادحا ءنيتيئرمي

 ايقاو ةينملا نود اوملعت لهو ايقاب رع نإو اقلَح اورت له اولس

 :)٢( اهعلطم ةيناثلاو

 ضرغلاك توملا ماهسل ُهَميمص ضرَعلاك هايند يف لاز ال رملا

 رشع ةينامث يف تع اج مكحلا نم هتبرجت ةراصعب ةديصقلا هذه ةمدقم ةزمح وبأ ىنثَو دقو

 (ر:هلوق كلذ نمف .هتايح يف اهب ىلحت ةديمح لاصخ نم كلاهلا يف ام ركذي ذخأ مث .اتيب

 ترفظ دقو يعانلا انل لوقي اذام

 ١ الو الخب ال شاع ام شاع دق

 هقلاخ ريبدت يف فرظلا بلقي

 تصلخ ة ةين نم رهاط عمسب

 تقلح ام رانلا يرمعل نأك أده

 (ر:اضيأ هتافص نمو

 ةعطاس ليللاب ىرقلل هنارين

 اذإ ماعطلا مامطم ماوص ماوق
 امك فوتحلا ىقلي سنأ شحوتسم

 ض ميعنلا تاتجبو هلامآ

 ضضهالو بنذ الب تام تامو

 ضكرلا ىلإ هيقوم فرظلا بلقت
 ضضع رظنم يفرتداص قطنم يف
 ضّمَر نم عاتلاف هبيذمتلالا

 يضي وهف ليللا مايق نم هرونو

 ضرَبلا لخابلا موجن اونأ َنشلخأ
 ضعر الو فوخ الب فويضلا ىقلي

 انل امهرهظأ نيذللا هاسأو هتعول يف ههابحت هتفطاع قدصو هقيدصل رعاشلا صالخإ رهظيو

 (ه):ةيلاتلا تايبألا يف

 اضفتنم رستلا شيرك يبلق تكرت

 اضقتنم بلتلا يف ىسألا حرج ترداغ

 اقلع ترج دق ينوقج نم ًافمدأو

 لمتشم كنم ءزرل موجتلا ىعرأ

 )١( قباسلا ردصملا ٢٨١/٦٢.

 )٢( ردصملا سفن ١٦١/٢ .

 )٣( هسفن ١٦١/٢.

 )٤( هفن ٢/ ١٦١٣.

 )٥( هفقن ٢/ ١٦٣.

 ضفتنم ريغ يبلق ركذ نم نزحلاو
 ضفتنم ريفغ ينزح ناينبو ىلبي

 ضيرلاكل دخ يف ةبورعلا يرج

 ضرتعم كيف ردجو بئاصم ىلع



 ()):لوقي امك ارشحلا يف همركي نأ هوجريل ىتح .هل هماركإ ركذي لازي امف

 ضحملا ضراملا بوكس هيف تنكدق نمز يف كوجرأ ام رشح ا يف كوجر أ

 (";:ًألئاق ايتسلاب هسمرل وعديو

 ضحر حئار وأرتدغ ركاب نم هب قاطنلا أولعم كربق داجأ

 ضقي مل رحبلا ثيح ضرألا يف ضاف دت هب كينب ىنسح وأ كدوج نأك

 ءايلوألا نيبحاصملاو اهنوهأ نيكراتلاو رومألا لقثأ نيلماحلا مهنوكب كلاهلا ءانبأ فصي مث
 اهافضأ يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ .مهريبكك مهريغص هللا نيدب نيمئاقلاو نيحلاصلا

 -هرصع يف بطلا ةعنص يف اورهم نيذلا ءابطألا ةزمح وبأ ىثر دتو : ءابطألا ءاثر

 فلخ نب يناث نب ةريمع خيشلاو ء( يمشاهلا كرابم نب يلع خيشلا مهنمو ٬مههتف بناجب

 ' (زهىمشاهل ١

 (ه):لوقي .يلع خيشلل هباطخ يفو

 لقأ يف نيدلا سمشو انيفد ىسمأ دق كدعب ملعلا نإ كرابما نبا اب
 لزق يف وهو ىحضأ كدعب ذئمحلاو متقرق هكس يلاعأ تنه ذجلاو

 ةالصلا هيلع ىسيع هللا يبن بطب هبط يف .ايلع بيبطلا نرقيانرعاش نأ ظحالملا نمو
 تايصخشلا يعدتسيو .هللا نذإب ىتوملا ييحيو صربألاو همكألا ئربي ناك يذلا .مالسلاو

 ():لوقيف ءسيلاطاطسرأو نوطالفأو سونيلاجو سمره لثم !نيينانويلا دنع بطلا يف ةروهشلملا

 لثملا ىلع لومحم كل ًسمرهال رمز يف هللا يبن يميعرس اب
 لواك سيلاطاطسرأ لب نوطال نا هبحاص سونيلاجف كيدل يبسح

 ():لوقي امك ؛مايألا هب يتأت ام ىري ناك هنأ هتهابن نمف
 ٥ ٠ لرهلاك دجلا اهيدلف ةنطفو ارضتْحُم بيَقلا كترأ دق ةهابن

 م

 لسرلا ةلمج نم ىرولا كتعد ىنسح دلاةقباس كيراب نم كلل نكت مل ول
 )١. ٢( ناويدلا !٦/ ١٦٤.

 )٢( فاحتإلا) ،رشاملا نرقلا ءابطا نم ،مشاه نبا تيب نم ‘فلخ نب كرابم نب يلع ١٨٦/٢(.
 ،رشاملا نرقلا ءابطا نم قاتسرلا لهأ نم بيبط خيش "مشاه نبا تيي نم فلخ نب يناث نب ةريمع )٤(
 !٦/ ١٦٠(. نايعألا فاحتا كيشاطبلا)

 )٥( هذفن ردصملا ٢٣٢/٢.

 )٦( هنن !/٦٢٣٦٢. ل٧١( هفن ٢!/٢٣٢.

 



 -٩٥-_۔

 (١):لوقيف . هجالعب ىضرلا ء افشتسا ركذيو

 لتل أ ةلمج أنزح كيكبت مويل اف اهرظ ان تُحَجرأ تّيمَع ةلقم مك

 للع نم كالبأ ام تيق ال مويلاف رللع نم كايند ينب تيفش مكو

 (و:أتيم ييحي الو بئاغ عجري الو .ديفي الو يدجي ال ءاكبلا نأ امامت ملعي رعاشلاو

 لشلا نم راطخأ ةمعلا ثرَوُت ام كنيكب ضام اكبلا يدجُي ناك ول

 .هدعب نم هفلخ لئاضفب تيملا لئاضف نارقإ رركي هتأ هيثارم يف رعاشلا ىلع ظحاليو

 (ر:هلوق لشم كلذو . نيرخآلا هبراقأ وأ همامعأ وأ هتوخا وأ هدالرأك

 يلعنبأبلاطهاهئو هملعو هّمراكم ايحأ ةدمب ْنَم تام ام مه ث ام 8 ه 8 ه م
 لوُلاو رهدلا جاتو ابصلا تاد اتقو دالبلا مالعأ مشاوهلا نإ

 ىقتلاو ملعل ا اهارق دقف .اهل ةفايضو ايانملل ىرق رعاشلا هدعي ين اث نب ةريمع تومو

 (٤):لوقي امك ةهابنلاو ةمكحلاو

 اناكمإ رْمُعلا نم غلبي مل ناك نإو هداز دتعا ام َدْعَب ايانملا فاضأ م 0 مه

 أن اسخإو أامكحو قيفوتو املعو ةه ابتو ىقت اه ارتقأف ف اضأ

 انامزأ نهيف داز ول تعسو امو هملحل افرظ نامزألا تناك ىتف

 مهتاجوز يف نيصلخملا هباحصأ ىزع دقف .همأو هتجوز رعاشلا ءاثر بناجب؛ةأرملا ءاثر

 ؛ةأرما وأ الفط يثري نأ رعاشلا ىلع ةبوعص ءاثرلا دشأ نم» نأ نم مغرلا ىلعو .مهتانبو

 دئاصقلا نم ددع دجن اننإف ،قيشر نبا لوقي امك (ه)«تافصلا ةلقو امهيف هيلع مالكلا قيضل
 ماركإو نمحرلا ةعاطو ىقتلا نهيف فصوو .ءاسنلا نم ددع اهيف نبأ ةزمح يبأ ناويد يف

 .ةوسنلا كلت ىلع اهافضأ يتلا تافصلا نم كلذ ريغ ىلإ .بسنلاو بسحلاو فيضلا

 نب دمحأ خيشلا ىزعو .هتنباو هتجوز يف يربغألا هللادبع نب ادسأ خيشلا انرعاش ىزع دقو
 ءانبأ هباحصأ ىزع امك .هتنبا يف برعلا ابأ ناطلسلا ىزعو .هتانبو هتجوز يف يدنكلا ناميلس
 .هتجوز يف نالهك نب مساق نب دمحأ كلذك ىزعو .مهتدلاو يف دمحم نب بيرغ

 )١( ناويدلا ٦٢/ ٢٣٢.

 )٢( قباسلا ردصملا ٢/ ٢٣٢.

 )( هسفن ردصملا ٢/ ٢٢٣٣.

 )٤( هقن ٢٦٨/٢.۔

 )٥( ةدمعلا . يناوريقلا قيشر نب نسحلا ٨١٨/٦.



 _۔٦٩-

 ():هلوق يلئامسلا دمحم نب بيرغ ءانبأ مأ يف اهركذ يتلا تافصلا نمو

 قلخأ ربتلا ةملظ يف هتمحرب اهنإ هللا ةمحر ىسوم تنب ىلع

 قهزت لبق هتاعاط ىلع تناكو تعفبأو تباش نمحرلا ةعاط ىلع

 يلحت يهف اهل ألإ ىللا نشت اهرمع لوط ىدم اهاوقت ضحم نمف
 ةدم اله رثق لاود نإو © رنان مالحأ رهلا مين نإ

 قرشُم حبصلا نم هجو ادب نأ ىلإ دنلاب عرصلا بلعتست تحر امف

 قفنت هللف لام نم ناك امو امئاص رجاوهلا ء رح عطقتو

 مهتاهمأ نم مهب فأرأ اهنأب اهفصو دقف .نيكاسملاو ءافعضلا ىلع فطعلا اهتافص نمو

 ():لاقف .مهئابآو

 ٌقفشأو ربأ يعاسلا دلاولا نم اهئإف نيملسملا ءافعض ىلع
 قرشت سمشلاك قلخلل تحرب امف ة قرشأ رونلا نأب ليلد

 ( ,:اضيأ اهتافص نمو

 قطنت لوقلا حلاصلاب اهنكلو ادهشَمو ابيغ ءاروعلا قطنت الو

 قفنأف لاجرلا اهنع تلباقت نإو اهئويض ثارغالموق ةيرك

 (؛ر:كلذ لبق هللا ةعاطب تدوزتو تبهأت اهنأل .ةينملا اهئجافت مل ةأرملا هذهو

 قدصت هللا ةعاط يف تحرب امف رقداص راذنإ توملل تملع لمو

 ُ قفر أ = ١ ن أ ت أر نكلو ةرغ ةينم ا اهنم تتف او امو

 اوقلْمأ موقلا اذإ اهينغي دازلا نم ةدع ةينملا ءاقلتل تدعأ

 (ه):لوقي .هتنبا يف.هللادبع نب دسأ خيشلل هتيزعت يفو

 دعلا ةلُمُج نم ضعبلا الإ يه امف ىدرلا ىلع اعب ُاردخلا هذه امو

 دهزلا ةعبار زدخلاو ة يسآو ميرم يهو اهلبق تاوخأ اهل
 دربلاو بنجلاو بارآلا ة ستم اهنإف تتام رخلا كلت الت نإف

 دسلا نطاب تَعدوتسا ام اذإ تعاذأ الو ال راعلا نم ابوث تسبل الف

 )١( ناويدلا ١٩١٧١/٦١. )٢( قباسلا ردصملا ٦٢/ ١٩٨.
 )٢( هذفن ردصملا !١٩٨/٦. )٤( هفن !/١٩٨.

 )٥( هذفن ٢!/ ١٣٣.

 



-٩٧- 

 ءاضقل ١ در عيطتسي ال هنأل ؛ ؛ربصل اب ىلحتي نأب هلل ادبع نب دسأ ىلع ةبيصمل ١ رع اشلا نوهبو

 (١ر:اهوستحم انلك سأك ةينملاف .ةاسأمو ةيلب بحلا"دتق ةف ناك نإو .هردقو هللا

 هر ىلع لوحب ردقي مل وه اذإ رتئاف بقع يف ُبصلا ميلحلا ر ُاعش

 دثقلا ىلع فقتو ءاوح ينب لكف هؤاسإ يلبي بحلا دق ناك نإو

 كلت يف انعلاطت يتلا صئاصخلا ام.يخوَلْلا نبا يثارم يف ينأتملا فاوطتلا اذه دعبو
 ىلع امهلعجي مل هنكلو .نيتديصتب همأ ىثر هنأ هدنع صاخلا ءاثرلا تامس نم نإ ؟يثارملا

 .هئاقدصأ ضعب ناسل ىلع ىرخألاو .ةزمح هدلو ناسل ىلع امهادحإ لعجف .ةرشابم هناسل

 ةفيفع اهنأب مألا ركذ ثيح نم ءارعشلا نم هقبس نم ريس صاخلا ءاثرلا يف هريس ناكو
 دقف .ةجوزلا ءاثر يف كلذكو .هئاقدصأ ىلعو هدالوأ ىلعو هيلع ةقيفش .اهموق يف ةيرك ةرهاط

 ملو اهجوز نخت ملف .اهضرعو اهنيد ىلع ةظفاحمو .اهنافيضو اهناريج عم ةيرك اهنأب اهفصو

 .رهدلا بئاون ىلع ناوعملا ةجوزلا معن تناكو . اهدالوأ حضفت

 اصخش هسفن نم درج .دمحأ هدلول هئاثر ر يف هنأ ةزمح يبأ دنع صاخلا ءاثرلا تامس نمو

 ءاثرب صاخلا هؤاثر مستا امك «غخلا ...اننيب ةدوملاو كتحصن ينإ» هحصنيو هربصيو هبطاخي

 .تطقاست امدنع هسارضأ ء اثرك همسج ء ازجأ نم ضعب

 سيلو ٠نيدلا يف ةملثلاو ميسجلا بطخلاو ميلألا أبنلا وه ملاعلا تومف .ماعلا هؤاثر امأ

 رباحملاو ملقلاو بتكلا لعجف .دامجلا انرعاش كرح لب "بسحف ملاعلا نايكبي نجلاو سنإلا

 اهافضأ يثرملا يف تافص دوجول كلذو هيلع رسحتتو ملاعلا يكبت دجاسملاو سرادملاو ربانملاو

 هن ايح او ةصيرمل ا تالكشملل هضفو هملع ةر ازغو هالوم ب اذع هفوخو ه اقت لثم . هيلع رع اشلا

 .يضابإلا بهذملا نعو نامع نع هعافدو 4 ةيوبنلا ةنسلل

 كلذو ،نايحألا ضعب يف ولغ نم لب .ةغلابم نم ولخت ال ءاملعلا يف هيثارم ضعب نأ ديب
 (٢ر:ناميلس نب دمحم نب هللادبع دمحم يبأ ةمالعلا ءاثر يف هلوق لثم

 مد دمحي ملو يضمي يذلا ىلعو هَجَح كربق لايح ن اتريبكت

 ةلزنمب ناتريبكتلا كلت هل تناك .نيتريبكت ربكيو خيشلا ربق برق ناسنإلا رورم درجمبف
 قبرهي ن أ همزليف .جحل ا ى كس انم نم كسن يف رصقم ا مزلي ام همزل .ربكي ملو ىضم اذ د اف .ةجح

 .اولغ نكت مل نإ ةببحم ريغ ةفلابم اذهف .امد

 )١( ناويدلا ٦٢/ ١٣٣. )٢( ناويدلا ٦٢/ ٢٥٨.



٩٩٨ 

 ءاثرلا هيثارم يف جزمو هناريجو هل ايقسلاب تيملا سمرل هئاعدب ةزمح يبأ ءاثر مستاو
 .ةمكحلاب

 رومألل مهريبدت نسحو سأبلاو ةبيهلاو ددؤسلاو دجملا مهيف ىثرف .نيطالسلاو ءارمألا امأ

 ء ادلا نم ىضرملل » افش بيبطلا يف ىثرو .هتماركو نطولا نع اعافد بورحلا ران مهراعسإو
 .ميدقلا بطلا يف ةروهشملا ةيثارتلا تايصخشلا ىعدتساو .لاضعلا

 فلخلا ركذب هئاثر مومع مستا امك ؛مألاو تنبلاو جوزلا ةأرملا ىثرف .ةأرملا ءاثرب هؤاثر مستاو

 .هتمومعو هناوخإو هئانبأ نم كلاهلا بقعي يذلا حلاصلا

. اهصئاصخ نم ةيصاخ دعت هيثارم يف تاطمسللا دئاصق دوجوو



٩٩ - 

 وخقفلا

 هتايرخف ت اج امنإو ،رخفلا يف اهدرفأ دئاصق هل دجأ مل ناسغ نبا ناويدل يعبتت لالخ نم

 هاجتاو يدرف اهاجتا ؛نيهابتا اهب هجتا هنأ هتايرخف يف تظحال دقف .هدئاصق يف ةرثانتم

 ةحاجرب رختفاو .هتليبق يف هتناكمو هدتحم ولعو هبسنب هيف رختفا يدرفلا هايحتالاف .ايعامج

 ء ارعشلا نم هقبس نم ىلع هتوفتو .هتيرعاشو هتحاصفب رختفا امك .مايألاب هتربخو هلقع
 يف (انألا) ددرتي ام اريثكو .ناسحلا هيفاوقب هدنع راختنالا ةفك تحجرو .نيروهشملا ىمادقلا

 (١):هلوق يدرفلا هرخف نمو ،هظعاوم يف كلذكو يدرفلا هرخف

 تباثلا ءاضقلا يف مكح حصأو لوأ نم مكنامز ريخأ يف انأ

 تفاخلا سحملا زمر وأ ناوخإ لا رئامض ركت ام فرعأ تدك دق

 يتلالد لاجرلا تسحأ تبغ ول دشح يرثإ يهف دشاحلا ك

 يتلاهن هيمأ ام يعدي دق نم لكو رينملا رمقلا يننأكف

 يتبارتف مهضارعأ ونئاصلاو يتباحص نوفراعلاو ىجلا لهأ

 (٢:هلوقك .رومألل هرظن دعبو اهل هتعراقمو دئادشلا ىلع هربصب هيف رختفي ام كلذ نمو

 اهاجش ةثداح هتصتمغا ىتم ہےي ق قنع رُمذب يقث تلتق

 ىهابالةناورثخلا ذيدش يلاعملا بلط يف روقلا ديعب

 نم عضتراو .دجملا نم دلو دقف .ءاعمج ةطيسبلا يفو لب .نامزلا سأر يف جاتب هسفن هبشو

 ():لوقي امك .ملحلاو ملعلا ىلع ىبرتو 0 لضفلاو دمحلا

 ينابر سانلا نيب ةطيسبلا يذه يفو نامزلا سأر يف جاتلا انأ يتإ

 ينابر علعلاو ينملح ملحلاو ينعتضرأ لضفلاو يتدوأ دجلا

 (؛ر:هيف دلو يذلا تيبلا ومس اياجسلا كلت ىلع لديو

 ينبم ءايلعلا اس ىلعوامَس ,تيب نشق يعابط ىلع لت

 . ٢/ ٦٠ ناويدلا ()

 ٢/ ٨٦. قباسلا ردصملا )٢(

 )٢( (اخم) ناويدلا ٣٦.

 )٤( هفن ٨٢.



 حدم يف ةغلابملا باب نم انهو -هرصع يف هل ليشم الف .نامزلا انه يف ميدع هنأ ىري امك

 :لوقيو .هب يتأت امو مايألا هتأبخ ام فشكي هقطنمو .رادقألا ىلع يرجي هناسل نأكف -سننلا

 ينإو ،هنامز ثداوح هتبذه ءورما ينإف.كلذ يف ورغ الف عىضم ام تملعو يتأي اب تطحأ اذإ

 ():لوقي .يلايللا تانونكم ؤبنتلا هل ىتأف .هسفن حدم يف يلاغي هارأ

 اشعلا ذجوأ مكل ادوجوم تنك نإو مكرصمب ميدع ينأ اوملعت ملأ

 ىمع ام فشكيو يتأي ام نيبي يقطنمو يرجي رادقألا ىلع يناسل

 املع ىضم دق امك يتأي اب طاحأ هناز تاثداح نبذه نمو

 ايوق ادجم مهل ديشيو . امسر هموقل ييحيو امسر ًودعلل تيمي هنأب مهثدحي هموقل هباطخ يفو

 ىفغتبم يفتبي هنإف .هسفنل ادجم ينبي نأب هسفن ودعلا تثدح ام اذإو .همده ودعلا عيطتسي ال

 (؛):لوقي امك .همظن يفاوقب همدهي فوس حاوللا نبا نإ ذإ ءابعص

 اَمْسر مكل ييخأو اشر هل تيمأ { ابيل مكُملث ل ار نم مكل يلع

 امه هّمدهأ فوس ادجم داش ناو هَمذَه وقي ملف أدجُم مكل ذيشأ
 م و و 2 م

 ىمحي مهميرح م ادرقأل ىبوظطو مكيرح ين اوقل أ ن ارب يمح أو

 نم ررشلا رياطتو ،عقنلا رابغ عفتراو ذاهماجل كولت ليخلا تراثو .برحلل يدون ام اذإو

 ناعجشلا تراصو .حامرلا نعطو فويسلا ليلص نيب ايلج توملا رهظو اليخلا كبانس تحت

 هسفن رعاشلا لعج ،ىحرج موقلا شابكأ رثكأ تعجرو شميرحلا ىلع ءابسلا فيخو غتوملا رقتحت

 تابرض يقتي ىرخأ ةراتو ذهمظنب مهنعطيو هرشنب مهبرضيف .مهئادعأ نم هموق يقي ءاقو

 (»:لوقيف .اهيدتري ةيوق عردب حامرلاو فويسلا

 امجللا كلتعت ليخلا دايج تحارو رابغ راث مقنلا ام اذإ شأروطو

 امهبلا رقتحت موقلا هيدل تراصو انقلاو ضيبلا يف تول أاوس ىدانو

 املك مهرثكأ موقلا ارس تداعو ابّسلا نم ىراذعلا ضيبلا ىلع فيخو

 امظن مهئعطأو ارثن مهبرضأف ىدعلا نع .ءاقو اسفن مكل تلَعَج

 )١( (اخم) ناويدلا ١٦١.

 )٢( قباسلا ردصملا ١١٨.

 )٢( ردمملا سفن ٠١١٨



\ ٠ \ - 

 امزخلاو رسلا ينتوت عردف روطع يمذجمك لادجلا يف بيشَح يناسل ة ٥
 ىمري الو يداعألا يمري مكلكو اهروبت نم مكدادجأ مكل تمقأ

 سيقو ريهز نب بعكك ىمادقلا ءارعشلاف ؛هتحاصفب نامزلا رهب يذلا حيصفلا رعاشلا وهو

 :(١زلوقي امك .ةحاصفلا يف هدعب نوتأي امهريغو حولملا نبا

 دجنيو رغي أأ مكالعب مكل رننَم نم ضحملا ءانثلا اذو

 دبراوزسيتو ًبْعَك هنود نم ةحاصف ًنامزلا َرَّهَي رعاش نم

 يتلا بئارغلا كلت ،سلاجملا يف اهب ثدحتُي يتلا ناسحلا ًرّغلا هدئاصق اهترهظأ هتحاصفو

 اهيف َنبأ ام اهنم ؛ررغلا كلتو .ةرفقملا يفايفلا يف اهب ينغت نابكرلا نأ ةجردل .تراغو تديأ

 ():لوقيف "لاومألاو ىنغلا باحصأو نيطالسلاو ء ارمألا اهب نبأ ام اهنمو .لضافألا ءاملعلا

 يثافن نمف يهو تاودتلا ىلع تلاذ ظافلألا دومحم مكو

 ثاتلا نع 0اصئت امكح لجأ رضرأ لكو ناَمع ىلع تنتب
 يلاور تحض انشلا عاونأب تراغو ينع تديأ بئارغ

 ثابيرلا ين تّمرملا اهدشأو يزايزلا يف تنغ نابكرلا اهب

 ثاثألا باحصأ نبأ مكو ىراتنلا بابرأ نبأ مكو

 (؛):لوقي اهيفاوقو هدئاصقل هفصو يفو

 بلث الو نحإو نحل اهب سيلو اهنيشت افكوإو اوثإ الف فاوق

 يف لوألا هنأ الإ .هنامز يف ريخألا ناك نإو وهو .اهب لكوم ريبخ جئاتن يفاوقلا كلتف

 (؛ر:لوقي امك ءلضفلا
 برثلا قطنملاو لا الكلا هيدل لّكوُم يفاوقلاي بط جاتن

 بتعأ وه امنيح يس بوتعيو لوأ لضفلا يف وهو نامز ريخأ
 (ه):ةيلاتلا تايبألاف ۔-يناعملاو تايبألل هراركت ظحالي امك

 )( (خم) ناويدلا ١٤٢ .

 )٢( ناويدلا ١/ ٢٩٥.

 )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٢٠٢.

 )٤( ردصملا سفن ١/ ٢٠٢.
 )٥( هسفن ١/ ٢١٢.

  



__ ٢ ٠ ١ - 

 ز = ., ؟ - م و ى ٥ ه م

 بلقل أ بلقي هدنع بيسن نيبو دجَمُم حدم نيب لف ارق برو

 » ٥ 4 ه . رق ٠ . ٨

 برغلا اهلثم ىوح ام اهنم قرشلا ىوح بئارغ مالكلا رحس نم رداون

 ():تاببألا هذه نع ةرركم

 برطم ريمهازلاك بيسن نيبو رجم حدم نيب رناوت رو
 برقّمو قرشب دقفي مل رض وأ ةعتب لك يف سُنثل لثم در اوش

 ينب نم مهنأ .هموقب رختفاف (نحنلا) ددرت هيف رثكي يذلا هدنع يعامجلا رخفلا هاجتا امأ

 مهزعو هب مهرخف دادزا مالسالإ ءاج املف .ةيلهاجلا ذنم كلما مدق مهلو .دزألا نمو صورخ

 (٢):لوقي مهب هرخف دنعو .مههاجو

 يدزاك مارك دزأ تاهيه يموت ونش زأ دزألا مُه

 دجم لك امس اياطعلا ماخض اياجنسلا مارك اياربلا كولم

 اوراصف !مالسإلا عيجمب مهرخف عفترا دقو .كولم اوناك ذإ .ةيلهاجلا يف يماسلا تيبلا مهل
 (ر:لاقف .تانيبلا تايآلا نم هللا لزنأ امم دابعلا اومكح لودع ةمئأ

 اهار مهف ةونش دزأو رصررخ ينب م اركلا موقل ا نم

 اهانخ موت يف عاشام ذإ ,ريهز ين تلا تيبلا انل

 ىهانت انرفخثَم مالسإلا يفف انولو ةيلهاجلا نولم

 دنهلا ضرأ ىلإ مهشويج تلصوو .اهرحبو اهرب ؛الدع اهومكح يتلا ايندلا تألتماف

 .نامع يدزألا مهف نب كلام مكح نأ ذنم دصقي هلعلو !مدقلا ذنم نامع ةامح مهف .نميلاو

 (؛):لوقيف

 اهكلأاهمروت انرنخاوأ تسمأ هللا رس الو نحنف

 اه ابج ادلب ىمح ىحقف لكو الدع -هل او انرب املم

 (١) ناريدلا ١/ ٢٠٢.

 )٢( (ضخم) ناويدلا ١٢٢.
 )٣٢( ناويدلا ٠٨٦/٦

 ٠ ۔ا1 ٠. .-.ا۔_اا ٢/ ٨٦١. ٨٧.

 



- ٢ ٠ ١ - 

 اهالو امو حيسنفل ا نميللو تر اس دنهل ١ ضرأل ان اي ارس

 ؟اهامح دحأ انريغ له لسف ميدق نم ن امع ىمح نحنو

 ثراولا مامإلا مهنمف ؛نامع اومكح نيذلا صورخ ينب نم نيروهشملا لودعلا ةمئألا ددعي مث

 (١ر:لاقف .مهريغو يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلاو يصورخلا بمك نب

 اهاثرارت نادلاخلا انمو انم تلصلاو ثراو انم ق

 اهايض ناسغ نبادمحم انموناسخغ ميقت نباو

 اهانغ 7 7 نير ادلاانس 1 د ادع يصحأ الف مهريغو

 .ةنطفلاو ملعلاب اورهتشا نيذلا ةاضقلا مهنم يقتنيو .ةمئألا كئلوأ ةاضق ضعب ركذي مث

 ؛ليحرلا نب بوبحم ةيرذ مهو اراحُص اونكس نيذلا ليحرلا لآك لضفلاو ملعلاب مهتيب فرعو
 ( ٢):لوقيف

 امهارلاومَح ةيرس لكل ً:ةاضقمُه ليحرلا لآ انل

 اهالغ دايشهش ن ائب انل رض اقف ن امشع نب ناهبنو

 ملعلابو هللاب انرخفمف .ىلاعتو هناحبس هللا نم انتوقو انمزع دمتسن .هلالل ةبصع نحنو

 (راهالوم نايصعب سانأ ترختنا اذإ .ملحلابو

 امزعانأ دجت مل انإ هالولو ةبصع نميهمللالإ نحن امف
 م

 “}“‘املحلاو ملعلاو هللاب اارخفمف اهتر نايصعب موق ترَحَق اذإ

 .ةرثكب يعامجلا هرخف يف ددرتت (نحنلا) نأ قباس تركذ امكف

 )( ناويدلا ٦/ ٨٧.

 )٢( هقن ٢/ ٨٧.

 )٣٢( (اخم) ناويدلا ١١٩ .

 .رجلا هقحو ملعلا ىلع فوظطعم ملحلا )٤(

  

  

 



 - ٤ ٠ آ -

 باتعلا

 دئاصق درفأو .ةبحملا مهل نكي نيذلا نيصلخملا هئاقدصأ ضعب حاوللا نبا بتاع دقل

 ٠ يفيفعل ا برعلا يبأ نب دمحمو .4 يصورخل ا دمحم نب تاكرب م امالا . مهبت اع نيذلا نمو

 مل باتع دئاصق كانهو .دسأ هدلوو دسأ نب هللادبع خيشلا بتاعو .يلاعملا ابأ ىعدي صخشو

 .اهيف ناسغ نبا مهبتاع نيذلا صاخشألا ءامسأ حضتت

 (١ر: اهعلطم ةديصقب تاكرب مامإل ا ةزمح وبأ بتاع

 قمحلا نم ينض ربصلا ينارأ رجهو قلحلا يف باصلاك دهشلا لاحأ باتع

 (٢):لوقيف هيف داسحلا لاوقأ عمسي ال نأو هب قفرتي نأ مامإلا نم ةزمح وبأ بلطيو

 قفر الب نولَخ ب اقحجاب فيكف ةع اس رجه قطي مل نرب قفرت

 ,قاو الب اباحس ودخ دعار مكف ,دسح اعذال عمست ال ةللا كل

 نأ ىريو .ةئيند عابط يتأي نأ ىبأيف ٥هريغ ىلع مدقتملا هنأب م امالل هحدمت رهظي ةزمح وبأو

 دوسح ةمعنلا كلت ىلع طلستي نأ دب الف ةمعن هدبع ىطعأ ام اذإ هللا نأل ؛هنودسحي ةاشولا

 (ر:لوقي امك اهايإ هدسحي

 قبس يفو ط اير يف تيكُس يريغو ةبلح ` لك يف بسل ىلَجُم ينإف

 يقلح الو تيقب ام يقلح ءاس امف ةّيند٥أعابط يتآ نأ ةللا ىبأ

 قذَم اولوأ ةوحسح اراب دبعلا ىلع ةمعن أللا قبسأ ام اذإ نكلو

 انيبأب لثملا برضيف .هتجح اهب يوقيو هرعش يف اهفظويل ةيثارتلا تايصخشلا يعدتسيو

 (؛):لوقيف مالسلا هيلع فسوي انديسيو ءليباقو .ليباهبو مالسلا هيلع مدآ

 )١( ناريدلا !٦/ ٧٢
 )٢( هسفن ردصملا ٢/ ٧٢٣

 )٣( ناويدلا ٦/ ٧٣

 )٤( قباسلا ردصملا ٢/ ٧٣

 



 - ٥. إ١_-۔

 يترشلا لبجلا هسودرف نم لدبت مدآ لضفلا دسحأ انه لبق نمق

 يتلأ دق نجسل ١ يف بجل ١ دعب فسويو هورنص فك ى درل ١ ه اقس ليب اهو

 زثألا حَيفأ هلظ يسكيف يفَع ابكوك ةرينملا سمشلا عسل مكو
 م

 قعصلا رثأ ىلعالإ همومتق ىلإ هدرو ميلكلاةللاًملك امو

 ىلوملا نإف .انع حفصت امأ فطعت امأ .مامإلا نباو مامإلا اهيأ :هل الئاق مامإلا فطعتسيو

 ():لوقي امك بسنو ىرق ليلد انيف كل َنإ مث .هدبع ىلع حفصيو بضغي

 قلحلا ىلع نيمألا يرابلا ةوفص ايو هرون نباو ىدهلا روت اي كيتانح

 قلبلا نتملاب ضيفلا دوس هرطق اتماش ليللاب رجفلاك ةفطع اَمأ

 يتبتستو انيلع ىضرت يك رثعلا نم ةيآ رخآب ىبتعلا خسنت امأ

 يقرطلا كلسم يل كابتع نع رعوتف { ىضرلا كلنَص نم جاهنملا عضوت امأ
 قرلا نع وفعيو ىلوملا بضغي امأ ةياغو ءاهن ىبتعلا يف كل مأ

 قع نع رجزتو رذع انعسوتنف ةظيفح ليلد نم انيف كل مأ

 (!:اهتياهن يف لاق نأ ىلإ

 قتعلابو حوفصلاب قيلخ ينإو انتلا نم سيفنلاب ًريدج تنأف

 لوقي .ينايبذلا ةغبانلا تايراذتعاب انركذيف .يلاعملا ابأ ىعدي صخشل هراذتعاو هباتع امأ

 (:حاوللا نبا

 هقرافم تباش دقف يسأر هنمو ينلتلتف يعالضأ كظطيغ دق دق

 هثثاو ناسحإلاب تنأ يدوقمو ينرذت تنان نإ ليللاك ةتنأو

 ةقلاس وهو هيلإ ىناو ةادغ رذعأ نيح بعكل يبنلاك نك
 هقتاع نآلا ينإف ةوتتت ال مكتمرحك يدنع هتمرح لاقف

 )١( هسفن ٢/ ٧٤

 )٢( هقن ٢/ ٧٤

 )٣٢( هقن ٢/ ٧٦

 



.- ٦ ٠ ١ - 

 لزغلا

 تلثم ةيديلقت هتايلزغ ت اج امنإو .لزغلل اهدرفأ ةيلزغ دئاصق حاوللا نبا ناويد يف دجأ مل
 .ةيوبنلا ةحدملا دئاصق يفو .ةفيرشلا ىليل يف اهبتك يتلا دئاصقلا ضعب تامدقم يف

 نأو ءاهعضاومو ةبوبحملا عبر موسر ركذي وهف .ايديلقت هدجن ةيللطلا هتامدقم يف ةزمح وبأو

 ():هلوق كلذ نم .اهراثآ تحمف .راطمألاو حايرلا اهيلع تبقاعت موسرلا كلت

 بقذل اا درلاك ينيعب حولت برغو ىعفن نيب موسر يسفنب

 بحلا يتالاب بحس ركاوب اهب تركتباو غاورألا اهبآ تحَم

 بيص مَجن َمَجْسأ لك اهيف بتاعت ىلبلا نم الويذ ىوزحلا هب تّرَجو

 7 ل اهبآ نمرةبآ ىلإ رظان دترا ول ىتح تدغ نأ ىلإ

ِ بلثشعُم مونو راضآو حيحش 7 باكو ئرآ ريغ تفع
ْ 

 تايحت اهنويحي هبحصو وه اهلايح فتيف .حايرلا اهتحم يتلا تامالعلا كلت ضعب ركذتيو

 (»:لالطألا كلت هاجت مهنانجأ نورطمتسيو ؛اهل مهساننأ دعصت

 س ه « ٥ م

 (٣)بعلمو د انو يد اود د اشثو ةَمجَه كربمو ,سارنأ نقْصم

 بقل راوكأب اسافنأ دعصن هلو تايحت اهيبن انثو
 برثعو كامس ىقلم اهلالطأل هنأك .ام نافجاألا رطمتسنو

 بتكي عترلا دغاك يف اهنافأب اهروطس عوشللاب انوَحَم ام ىتم

 برطملا نينحلاباآعورلض تتأ ةلقُم ناسناب انثطعت امهمو

 (ر:لاقف اهل هعادو نابإ هتلاح فصوو .ةبوبحملا لاحتراو ةنيعلا نع حاوللا نبا ثدحت دقو

 عناصلا نينعاشلل تدب ام اذإ عناص تنأ امف يل لق ىوهلا ريسأ

 علاض كُسنعو قورطم كثرطو ةفقاو دكاللا فافخأب تنأو

 )١( الديران٢١١/١.

 )٢( قباسلا ردصملا ٢١١/١. , .

 .(نقص ثطيحملا) ةعبارلا رفاحو فرطو مئاوق ثالث ىلع ماق ؛انوقص نفصي سرفلا نفص :نفصلا )٢(

 (مجه . ،طيحملا) اهنيود ام وأ ةئاملا ىلإ نيعبسلا نيي ام رأ تداز ام ىلإ نومبرا اهلوا ١ لبإلا نم ةمجهلا

 .(يوش . طيحملا) هبحاص :يراشلاو .ءاتشلا ل ةدمك -ةّيشلاو يرتنلا :واش

 )٤( ناويدلا ٢١٥٢/١.



 - ٧.ا١-۔

 عد اوملا عادولا يف عمنب ءاجو اصعلا تقشناو نيبلا دج ةيشع

 علاطملا اهنمو اهيف اهبراغم يجداوه طسو يحلا سومش ترسو

 .هبوبحم عومد لبق هعومد ترجف ؛هعادول بهذ يذل ا هبوبحم هسفنب يدفي . رخآ عضوم يفو

 (١ر:هلوقب عادولا اذه فصو دقف

 هتانجو ىلع هعماأو يعمد هتمعو يذلا تشرل ا سقنبو

 تاربع نم لسنت هب تاك يتجهمف عادولا دنع اريفس
 هتارلمج ىلع يلتم تْيتَبق هب ىتسبيأو ائصغ ىوهلا لكأ

 هيف عمطت .قروم ابيطر هنصغو .ادوسأ هراذع ناك امدنع هبابش نع حاوللا نيا ثدحت دقو

 (!):لاقف .ءانسح لك

 بيط نيموحمجابرشيع ةدغرو ىضم يذلا بابشلا نايتف ركذأل
 بّجشأ ريغ قروم ًبيطَر ينصغو كلاح دوسأ ناك ىراذع ثيحب

 بّربرو فشخ نيب ي درب بَحْسأو ,ةيشع لك ليلازرجأ حورأ

 (٢):لوقيف ،هتبوبحم عم همارغو هوهل ةصق يوري مث

 بطلا ءابخلا يفرردخ ةبيبر الزافُم مال نجلا ةادغ ودغأو

 بتنأ نوللا رضيئأرلظب لعت !يناق حارلا نم حار ينقنست ىتم

 (؛ر:هلوقب ةيدسجلا اهنساحم ضعب فصيو

 بثكم ةكم رصغد قرف ناب طوخ ىلع اقرشم ردبلا ةتحت اليل لدنستو

 (ه):لوقيف اهب هؤدبي اهنيبو هنيب آراوخ رعاشلا ريدي مث

 )١( /ناويدلا ١/ ٢٤٧.
 )!( قباسلا ردصملا 0٢١١/١ ٢١٢.

 )( ردصملا سفن ١/ ٢١٢.
 )٤( هسفن ١/ ٢١٢.

 )٥( هسفن ١/ ٢١٢.



 ارذؤشو اعانق تضن دقو لوقت

 اهلحك عمدلا لسغي ذإ اهنسح ايف
 ينتلتق سمأ سننلا بيبح كارأ

 تبلقت تناش فيك اهنم هللا ىلإ
 © ى ٥ و 0٥ ٥

 اهباتع تدبا ثيح يباتع ترسا

١.٨ - 

 ٥ م ٥

 بتعلا قشاعلا عمدب تداجو

 بضخلا نانبلاب ةتَحَسَم دتو

 بلحط بانذأب ينيعارت تنأو

 بلتتملا ىوهلابرلاح لك ىلع
 ىبغ يب ًوهَو اهب يلتق ترهظأ امك

 اهيمسيو هل اهثيدح نم لوطأ ثيدح يف اهب هفلكو هقشع اهشبيو اهيلع درلاب أدبي انهو
 (١):هلوق يف كلذو اهمساب

 قشاع ةنأ نيدبت ال ولُعأ

 ,ةيفخ ريغ كيف يئاد رئارسس

 زذاع ويلا كنم
 ىوجلا ينوأت يلاخلا

 يلذاوع تيبُم ايلع اي نيتيبت

 دهاش يبف

 موه ذا

 بتؤملا بيبحلا ناولس يفختو

 يب لح كنم امك يبُح نم كيف لهن
 يبهذمو يعمدو يلاولوو يلوخ

 بكوك لك امس يف يفرط دقتعأف
 برشي مونلا هل بظطقي ىتم فرطب

 (؛ر:هلوقب هتبوبحم نساحم ةزمح وبأ فصي ارخآ عضوم يفو

 اهدرو نيعلا بيص سنأ ةيبظو

 اهتانجَو يف نسحلا ءام قرترُب
 اهعمد ضيف نم فارطألا ةبصخم

 اههجو قرش نم سمشثلا نيبَج انيرت

 اكش امك حاشولا ففخن اهدر اكش

 اهّنقرط اليل قاسلا لجح ةبيحر

 2 , م م

 بلقلا هب ىعرت ثيح نم اهحرسمو

 4 رحس هب اعمد تقرتقر امك
ّ 

2 ٥ 

 بتعلا اهنيب امو ينيب ىرج ثيحب

 برغلا اهظرم ىلع وبي هنأ امك

 بلقلا هقيض ىكتشاو اهنم دقعلا ىون
 بْضَع تّرطب دقو اهنم يل درجو

 بجح اهب يهو سمشلا نيع بجحو
 , ه م

 بحر عس او انقلا عقو ىلع يردصو

 لايح هيبحاص فقوتسيو .هعادو نع باجحلا اهبجح يهو ،هتيوبحم ىلإ لسرلا ثعبيو

 (٢):لوقي امك .اهعيدوت عطتسي مل هنأل ؛هنم الدب اهاعدوي نأ امهنم بلطيو .اهجدوه

 )١( هفن ردصملا ٢٠١/١} ٢٠٢.

 ( ٢( هنفن ٢/ ٨٥.

 



 ىوزح موي رظاونلا اهل تثعب

 اذهي اهجوم لايحب افق

 يدوو يدهع ىلع تناك نإو
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 اهازح ال اهنيع ةفاخم

 اه اع يليلخ اي ينعن يع ادو نع بج اوجلا اهبَجخأو

 اهاع دوأو , افنلب يد ازف

 اهاعد نم يلاصو مرحت الف

 (١):لوقيف ءايمظ اهيمسي يتلا هتبوبحمب هدجوو هتاناعم ركذي مث

 7 ابرث اهب يتاشلا انأ

 يدعوبةيوال ريغ يدهعو

 عوبر يف يب ارا يليلخ
 اياطملاراوكأب اهييحت
 ايمظ بحب ةادفلا تم نإو
 يبلقو اسع يلتاق يفرط

 اهاقش اهبيتشلا تيلايف
 اهارولاهتيظطب ىرلأ ناو

 اهاون نمرمكح لبت ايمظل
 اهابر يف عمادملا يقستسنو

 اههبلطت ال تنج ام ردَهَف

 اهانج نم ةيانجلاب بلطيو

 وه يناجلاف ءاهظحلب هتلتق نإ بنذ اهل سيل يهف ءايلع نم ةناكم ىلعأ هدنع ايمظ نأكف

 ةيانجب يناجلا ريغ ذخؤي فيكف .اهقلعت يذلا هبلقو .ادمع رظنلاب اهيلع ىدتعا يذلا هفرط

 .هريع

 : اهل لوقيف ‘ ايلع ام أ

 يرشعم ركش يقزرت ينيلصت نإف

 .بلطت هتلتقو هيلع تنج نإ هذهف

 (٢):هلوقب ايمظل ةيليللا هترايزو ةيفطاعلا هترماغم ةزمح وبأ فصيو

 م ع ,ه . 1 -. .

 يبلطت ةيلع اي ينيلخ ةت نإو

 يرجي لطل او ةليل ةبرو

 اليل يلإ رح]هےههه : ل ١ مت اهب

 يح بابت بانط ينر شيأ

 )١( ناويدلا ٦٢/ ٨٥.
 )٢( قباسلا ردصملا ٢/ ٨٦.

 اهالح يدنع اهب ىشوأ امك
 )" اهالطصُم بناوج انهلس اوع

 .(لسع .طيحللا) . لاًَعو ًلساع وهف هزازتها دتشا .ًالََعو الوُئسُعو الوُئَعو النَع لست حمرلا لَسَع )٢(
 .(ىلص . طيحملا) ًاقتسا :ىلطصا
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 اهاركاهيقابأ ين عطتت ال فيطلاكاصراطمبق

 (١):لوقيف .ةلاطإ نود ةرماغملا فصو يف ةيسحلا ةعزنلا هدنع دجن امك

 (واهافشلاو بناشألا ينثشارت تتابو يديب اهُصاقتع تابف

 اه ا ل هب جُمَي تدقر اذإ رلظ ارب يبلق حرب

 اهاوه يف يبلق تثلعأ امك ينتسقلمت حابصلا حال ذمو

 مراهادي انوتلا يمتخم مئاتب ىتح لوشلا نينح اهتنتنزأو

 يحو نم يه مأ ؟ةيقيقح ةرماغملا هذه لهو ؟العف تابوبحم ناسغ نبال له .انط است اذإو

 ؛؟هرعش

 نكي نأ كشن انلعجي ٠عروو حالصو ىوقت نم هب هانفرع امو ةيملعلاو ةيعامتجالا هتناكم نإ
 تامس امأ .الإ سيل رعاشلا لايخ يحو نم تابوبحملاو ةرماغملا كلت امنإو .تابوبحلا كنلوأ هل

 ديلقتلاب هلزغ مستاو .اهتامدقمو هدئاصق يف ت اج امنإو .هل دئاصق درفي مل هنإف .هدنع لزغلا

 .هتيوبحمل هعادو يف هتلاح فصوو .اهعضاوم ركذو ةبوبحملا عبرو هموسرو للطلا ركذ ثيح نم

 بولسأب مستاو .ةيدسجلا هتيوبحم نساحم ضعب فصو امك .هبابش مايأ يف هتلاح نع ثدحتو
 .هتبوبحم نيبو هنيب راوحلا

 هتارايزو ةيفطاعلا هتارماغم ضعب فصوو ،نهب فلك يئاللا تايتفلا كلت ضعب ىمسو

 .ةرماغملا كلت فصو يف ةيدسجلا ةعزنلا هدنع ترهظو .تايتفلا كئلوأ ضعبل ةيليللا

 )١( ناويدلا ٨٦/٦.

 .(صقع .طيحملا) .صاقعو صقع عمج . ةريفضلا :ةصيقملا )٢(
 .(بنش . طيحملا) نانسألا يف ةبوذعو دربو ةقرو ءام .ةكرحم :بتتللا

 .(لوش . طيحملا) .الصا اهل نيل الو حاقلل اهنبلب ؛لوشت لناش ةقان :لْوُشلا )٣(
 .(مذخ . طيحملا) .عطاق :فكك ؟ مذخ فيس : . :يمدم
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 فصولا

 نمض اضرع هتايفصو تاج امنإو .فصولا يف دئاصق هناويد يف ةزمح وبأ درفي مل

 .تايناوخإلاو .ةيوبنلا ةحدملاو .ةفيرشلا ىليل دئاصت

 .نابكرلا اهب هيتت ةرفقم ءاجرألا ةعستم ءارحص نم ههجاوت يتلا قيرطلا قاشم فصو

 .اهدورو ماغرضلا ىلع بعصي ةدكار ةنسآ هايمو .اطقلا اهيف لضتو

 .اهجراخو نامع يف هباحصأل اهلسرأ يتلا ةيناوخإلا دئاصقلا نمض ت اج يتلا هتايفصوو

 لوطه دعب تبلا نم أشني امو رطملاو حبرلاو قربلاو دعرلاك ةعيبطلا رهاظم اهيف فصو

 (رر:هلوق كلذ نم .راطمألا

 اهرطام (هزلوثلا حارم اهيف حارو اهركابي اهيراس تاب ةضور ام

 (٢) هرط اشت قيراخَم قوربللو لصفت ريغ ليجز دوعلللف

 (راهرماز قربلا ًدانز يروب حرف اهل ميسنلا به تبح قوربلا اذإ
 0راهردارهاهيربع ألق لازت .رلف بونجلا نَع تنو ٥ووعرلا وأ
 اهرتاوبرزايبذب تلص رسع تفجر اهتافاح يف قربلا امنأك
 (راهرخانم تير دقورسدعل لوش ثتمزر اهناضحأ يف دعرلا انأك

 (اهرجاحَم ابرجلا َرَجحَم ترّجحو اهفراوط هيفرط قفألا تدسف

 (ه:لاقف ثيغلا فصو ىلإ لقتنأ دوعرلاو قوربلا فصو نأ دعبف

 )١( ةفيحصلا :قيزر نبا ٢/ ٣٩٨
 ةديصقلا ىلع هحرش ،يولهبلا دايز نب رمع نب هللادبع) .حاقللا نم اهبانذاب تالئاشلا لبإلا :لوشلا )٢(
 (طوطخم .ةيئاهلا

 ثيدح يفو .اضعب مهضعب نايبصلا هب برضتو فلي بوث برعلا دنع وهو قارخم اهدحاو :قيراخم )٣(
 .ناسللا) هقوستو باحسلا ةكنالملا اهب رجزت ةلآ اهنا دارأ .ةكئالملا قيراخم قربلا :لاق .مالسلا هيلع يلع

 ىلإ لزنملا نع مهليحر اوفرعيل ليللاب برعلا اهب ءيضتست نارينلا بهشب قيراخملا يولهبلا رسفو ۔(قرخ
 .اهيرابت :اهرطاشت .رخآلا لزنملا
 (يولهبلا حرش) اهتوص :اهرماز .هضاييإ :قربلا دانز .عملت مل :قوربلا تبخ )٤(
 .(يولهبلا حرش) اهمازرإ :اهرداوه .اهيبناج :اهيربع .ضرتعا :نَع .ةءانالا نم يني دعرلا ىنو )٥(
 .ردوه ةدام هب دجوت الو ناسللا يف ىنعم اهل دجا مل ثرداوهو

 فطعت ىتح اهرخانم تقرخ : تير .لبالاب فورعم ناندع تاداس نم لجر :سدع .تنح :تمزر (٦١)
 ةباحص هتيرذ نم .ميمت نم مراق نب هللادبع نب ديز نب سع :جاتلا يفو .(يولهبلا حرش) .بلاحلا ىلع
 (سصدع : ةدام) فارشاو

 (يورلهبلا حرش) ءامسلا :ءابرجلا )٧(

 )٨( ةفيحصلا :قيزر نبا ٢/ ٣٩٨
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 (راهرئاطقت احلدلل ثيفلا امنأك أسجبنم نيرطقلا ذقعنم لحناف

 اهرثان دعرلا نيو اهدقع نم امهُسئافنيماهلااهروثنم نأك

 ():لاقف روهزو تاتابن نم ضرألا ءاوتراو راطمألا لوطه نع جتن ام فصي مث

 (ماهرئارد آافيطاعم تالماحلاو ة؟ةبلاحأارفلا ضورلا انأك

 اهرئارزاهيبارز لاذم تلاذ اهتفلخ ثيفلا اهاسك ام اذإ ىتح

 اهرهازأ اهيشاوح يبصت نسحلاب قئار يهف اهيف تلا عشات
 اهرئادغ ادوس ءيناق رمحأ وأ رضت رضخأ وأ ققيرضيبأ نم

 (؛):لوقيف دعرلاو رطملا فصي ؛اهنم ضيرفلا تاذلابو لخن ةدلبل هئاقستسا يفو

 يداغ اركاب وأ ايراس حئارب يداو نم هللا كاقَس ضيرفلا يداو
 م م ه ىم .م , . . .!

 دالج س اجر قلصهص ن انرم د دنم ن زر ىع مم ٥ ں اته

 م. و

 داسم فك نم توه ازبلا ول جر يف دنهلا نويسك هقورب

 (ه):هلوقب هفصيف دعرلا امأ

 داريإل تمز يتلا سامخلا وأ ةنزار لونشلا ماجهك هذوعر

 ١ اعر او ق ارب ا نب تمبنأنف دع ار نح قرب نتسا املكف

 داقو رمجلاريشثشم حدق لثمك ادفف ابصلا ةبه قربلا بخ اذإ

 يداحلا برطملاك اهرثإ يف لازي الف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو

 ():لوقي رطملا يفو

 داربأ بحُس اهنم قثألا ىلع اليذ ةبحاس لك نم ايحلا كاذ لحناف
 دافصضصأ راد اهنم دلق قفألاو امس ءامسلا نود ايحلا كاذ لاخت

 ةبيرغ اظافلأ يقتني وهف .ظافلألا يف ةبارغلا ةزمح يبأ فصو ىلع ظحالملاو

 (يولهبلا حرش) اهرثأ راطقلا نم :اهرئاطق . ءاملا نم ةئلتمملا ةباحسلا : احلادلا نيبناجلا : نيرطقلا )١(

 ٢/ ٣٩٨ ةفيحصلا :قيزر نبا )٢(

 (يولهبلا حرش) تافطاعلا لبالا نع ةرامتسا :فيطاعم .بئاحسلا :تالماحلا )٣
 )٤ . ٥( (طرطخملا) ناريدلا ١٠٩

 )٦) :قباسلا ردملا ١٠٩



-١١٢١ - 

 يف هيناعمو هتايبأ يف راركتلا ظحالن امك ۔(ماجه .ساجر .قلصهص .نازر .قعبنم) لثم

 (١):هلوق لشم

 هقئاقعأروثنمرمجلاكرضقنت تدغف ابصلا هتَبه قربلا ابخ ىتم

 هلنايأأ هازرإ مرت كفنت ملف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو

 :امه نيقباسلا نيتيبلل راركت نيتيبلا نيذه نإف

 داقو رمجلاريشم حدت لثمك ادغف ابصلا هتبه قربلا ابخ اذإ

 يداحلا برطملاك اهرثإ يف لازي الف بونجلا هودحت دعرلا ىنو نإو

 ():لوقي ةيهازلا ناولألا تاذ تاتابنلاو رطملا لوطه دعب اشنت يتلا ضايرلا فصو يفو

 يد اج رمحأ وأ وقي رضييبأ نم هب عيبرل ١ طسب تطسب دق ضورل او

 داقعاو كادكدنيبأدلقم هتغايص نم يلح خزاربلابو

 (: اهيف لوقي . روهزلاو ةفتلملا ةريبكلا راجشألاو

 اهرظان ناوشنلاك رطخي لظو اهئام ضرألا هجو حودلا حاصو

 (راهربانص اهنع هعنرت خيشلاو ضفخنم ضفنلاو بصتنم درلاف

 (ه):هيف لوقيف رطملا طوقس دعب ميسنلاو بحسلاو لظلاو هايملل هفصو امأ

 (راهرساك عمجل ا ثيح عمجت ردلاو عنتمئو هنم فرصنم ءاملاو

 اهرحاس راصبألا قرس ام لثمك هتوظطُم حودلا نيب قرسي لظلاو
 اهرئاغ ًءارذحخلاًرظتام لثمك اهتنادح يرطش نم رظنت سمشلاو

 (١اهزجانح حب 4حداص قرولاو ؛حفاط ردغلاو ةحفاس بحسلاف

 (;اهرجات متخلا اهتفذق ةرافك اهترهز حيف نم ىذش ميسنللو

 )١( ناريدلا ٦٢/ ٧٥

 )٢( (طوطخلملا) ناويدلا ١١٠١
 )٣( ةفيحصلا ٦٢/ ٣٩٨

 طقس ام :ءافلا ةكرحم :ضقنلا : جاتلا يفو . (يولهبلا حرش) . راهزا :ربونصلاو حيشلاو ضفنلاو دنرلا ()

 (ضفن ةدام) رمثلاو قرولا نم
 )٥( ةفيحصلا ٢/ ٣٩٨

 (يولهبلا حرش) اهيرجم :اهرساك .ءيلتمت :عمجت .دكار اهضعبو اهضعي يراج :فرصنم )٤(
 .(قباسلا ردصملا) ةحئان :ةحداص .ةنالم :ةحفاط .ةلطاه :ةحفاس )٧(

 (روف .جاتلا) .هتحئار :كسملا ةرافو .(راف) كسملا ةجفان : ةراقلا ()

 قايسلا بساني ىتعم اهل دجأ مل :متخلا



 ۔ - ٨٧١٤

 اذإف (اهرجات متخلا اهتفذق ةرافك) هلوق لثمك ضومغو ةبارغ هبيكارت ضعب ىلع ظحاليو
 ملف حايرلا ءامسأ يف تثحب دقو ء(رجاتلا) و متخلاب دصتي اذامف .كسلا ةحئار ةرافلا نأ انفرع

 نم ءامدقلل ةزمح يبأ ديلقت ىلإ ةبيرغلا بيكارتلا هذه ىزعت ارو .اهيف متخلل ىنعم دجأ
 (ر:هلوق لطخألا رعش يف ء اج دقف .ءارعشلا

 رجتلا هعيب ىلغأب اهارتشا ىتح اهرجات راغركْسم ةراف نأك

 ():لاقف ةمركملا ةكم ىلإ دصاق وهو اهبكر يتلا ةنيفسلا ةزمح وبأ فصو دقو
 اقندلا مكحت اهارو نم ةمزأ اهل تامناعلا نوطب يف ةراتو

 اقفتم غيصدق دسج اهلكف مستت ىرج اهيف الو اهيف حور ال

 اقبشلا يهتشت ىتح رسجلا اهب الو اابقت وأ ريسلا يف ابقل يكتشت ال

 اقمُسلاو موصيقلا ال معطت راقلاف تس نإو امظت نإ لصلا اهبارش
 اقفطصم ءاودحلا قئاس اهتاسو ةدئاق ميلا يف اهل لوبقلا حبر

 اقرط امسلا بهش تلعج دقو ىليل ةدصاق ميلا بابع قشت مهب
 (ر:لاقف قيرطلا قاشم نم اهتاناعمو اهبعتو هتقان ريسم فصو دقو

 (؛؛اجلمهو ىتفدلا راس دق كريسم نم زوفو ىتفلا ترس الاط دقف
 اجّرََت ال هيف انيفس تنكف عباس لآلاو تبأد املاط ايو
 اجلدأ مونلا يغتبي ام يغتبي نمو ليلأ ليللاو تأ الاط ايو
 (راجفجف مهسلا لدجألا ثيح تجفجفو اهدير ودلا يف تق نار املاط ايو
 (راجعزأ فلخلا ىلع لولخم مرت املشم تنرت ىليل تركذ اذإ

 دراوملا كلت ةنكمأ ركذو هباحصأو وه ءاملا اهنم دري ناك يتلا دراوملا ضعب يحولملا ددع دقو

 (٧»:لاقف بارشلا وفص ركعي يذلا ىذقلا نم دراوملا كلتب امو

 )١( لطخألا ناويد . ١١٥ ط١. ايروس بلحب يعمصألا راد ١٩٧١م
 !٦/ ٦٤٤ ةوابت نيدلا رخف ررتكدلا قيقحت

 )٢( ناريدلا ١٥٦/١

 )٣( هسفن ١/ ١١٢١
 (جلمه . جاتلا) ةعرس يف ةبادلا ريس نسح :ةجلمهلا :جلمه عرسا :ىقنذلا ىشم )٤(

 (دير .جاتلا) بوبهلا ةنيل :ةناديرو ةدارو ةدير حيرو .لبجلا نم ءيتانلا فرحلاو .برتلا :ديرلا (ه)
 (لدج :جاتلا) رقصلا : لدجألا .ةبلحلاو حايصلا ريثكلا : جفجفلا :تجفجن

 )٦١( اهريغ دلو ىلإ تنح :ةقانلا تمزرأ :تمزرت .

 )٧( ناريدلا ٢٠٦/٦
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 - ١٥ ١۔

 اضنر دصق يراوج تبكر مكو اضفو ادْجثأ هيلإ تعطق مك مك

 بهشلا ىلع عيمالي بارسللو اضرَح امظلا ىبقع ىلع تدرو مكو

 اللعاهئام نم يوترأ اهرابآ ىلع تتف جرخ ىلع ترس هنمو

 بشتؤمورناص نم سانلاك ءاملاو ىلج ليلقلاو ُيجه هنم ضعبلاو

 هبرشم دنع يرش ءاه هب تدرووج ىلإ تدمص دتو

 برقلاو رشعملا ءامك ءام تدرو هبمكتَت ىبقع ةقبنخ يفو
 م

 اربَصلاو ئيلثدلا نمرمأ ءام ارعشلا نم يباحصأو تدرو مكو

 بتتنُم رثا يف بتَتُْمو انم اردرص در او نم مك يب انج نمو

 فطو ي د ريغ يرجي ن ارم 0 امو فننشل ١ قّينأل اب ابت ان درو مكو

 بصع يف م ارحالل هاندرو اقرع فذق ىون ىبتقع ىلع اندرو مكو

 دعرلل هفصو يف آصوصخو بيكارتلاو ظافلألا يف بارغإلا يحولملا دنع فصولا تامس نم

 نإف ٠يداولا هثدحي يذلا نينحلاو لابجلا يلاعأ نم هطاطحناو ليسلا نايرج ةضقضقو قربلاو
 دقف اظافلألا يف راركتلا كلذكو .ةيلهاجلا بارعأ نم رعاشل أرقت كنأكو ةيشوح ةبيرغ هظافلأ

 .ةقباس تايبأ يف تارم عبرأ «املاط» ةظفل ررك

 ناكس نم وهف .اهيف شاع يتلا ةيلبجلا هتئيب ةعيبط ىلإ ةروعولاو ةيارملا هذه عجرأل ينإو
 الامش رضخألا لبجلا حفس ىلع يداولا كلذو .بقث ةيرق نم ديدحتلابو صورخ ينب يداو

 يف برضي دعرلاو قربلاو يداولا كلذ يتفاح نيب عقي اهضعبف ىرقلا كلت طسوتي ليسلاو

 هايم ضاضتنا نيعلا يأر ناسنإلا ىري دقو ىرقلا كلت ىلع هادص دتريف لابجلا كلت يلاعأ

 .ةيدوأ ليستف عمجتتف داهولا يف بصتف لابجلا يلاعأ نم باعشلا

 اهبصيف تارابعو راكفأ ىلإ هدنع ليحتست هنيعب ةرعولا ةيلبجلا ةعيبطلا كلت ىري رعاشلاو

.اهتروعوو اهتنوشخ يف ةئيبلا كلت بسانت ةغلب يرعش بلاق يف



. ١١٨ 

 ءاجفلا

 .ىوقتو عرو نم هب مستا امل ءاجهلا هميش نم سيلف .غاجه ةزمح وبأ نكي مل

 (١):اهعلطم .هئاقدصأ دحأل اباوج ةديصق يكزإ لهأل هتابتاكم ضعب يف اندجو اننأ الإ

 هبئاغ نيعلا رضاحلا ناكف اناتأ هبجانم نوخت الم اي كباتك

 ةيفب الا يه امن .لاقلاو ليقلا نم هعمس ام قدصب ال نأ ةزمح يبأل قيدصلا كلذ ركذي

 بهف ؛اهنماوك راثتساو هسفن يف رح نيضرغملا كئلوأ نع ةزمح وبأ هعمس ام لعلف .نيضرغم

 ::الئاق مهرذحي

 ةبياصم ةظعت مل نإ ىتفلا سئبو ةلاسر ينع ءادعألا غلبم الأ

 هبراومع تتثاجو اودذحلا تبه هب اسع َرْحَبلا ورجفت ال مكايإف

 هبضاخ هوريشتْست نإ مكهايجأب همس ناوُعنألا ارريشتست الو

 هبلاط رهام لك مكنم كرديس هنإف ضيقلا يزاب مكايإو
 هبارغ تالتاقلاو ةرياحم ةونجو هالت هللاا

 همريثتسي ال لتاقلا نابعثلا هنإو هي يف نوقرفيف هورجفي الف رحبلا هنأب مهرذح نأ دعبف
 هموقبو هسفنب رختفي ذخأ .هبلاطم مهنم كرديسو ضيرقلا رقص هنإو .مههابج يف همس بصيف
 (م:ألئاق

 هبلاخم حيسفلا قفألا ألق نمم يتلاعن يوسي سيل نَم ينلثأ
 هبراقأ اموي هيزخت نَم انأ امو ُم ةلاصألا يف نمم انأ امف

 هبحاص ماق ديس مهيف ماق اذإ مّنسلع نيذلا موقلا نم ينإف م

 رصن نم هوزرحأ امو ةروهشملا مهفقاوم ضعب ركذو .مهلدعب نيروهشملا صورخ ينب ةمئأ ركذف

 نم هريغو ةرطقس ةريزج نم شابحألا درط يذلا كلام نب تلصلا مامإلاك .مالسإلا ءادعأ دض

 (ُر:لاق نأ ىلإ نيعماطلاو ةاغطلا اهنع اوبذو .نامع يف ةمامإلا مئاعد اوتبث نيذلا ةمئألا

 هبلاط هلل قحل اواوحسسأ انل اب دنشتُم مهر اثآ ىلع ينإو

 ١٧٧ (طوطخملا) ناويدلا )١(

 ١٧٨ هسفن ردصملا )٢(

 ١٧٩١ هذفن ردملا )٣(

 )٤( هسفن ردصملا ١٧٩١



-١١٧ - 

 وهو .مهلصأ ةءاند ىلإ عجار نوضرغملا كئلوأ هب هوفت ام نأ هقيدصل نيبي نأ ةزمح وبأ ديريف
 ()زصتان رخآب ىلتبيو الإ لضاف لجر نم امف .مهيلع دري نأ ديري ال

 هباصع زخ لصأل ين د لكو طراضع زحل ريغ ينتضفي امو

 هبواجأ هوفي اميف هردق ىلع شحاف ًةاف ام لك يسفنل اشاحو
 هبتاعيو هفلخ نم ُهَعطَتب رصتانب ىلبيو الإ لضاف امف

 (!):لوقي مث

 هبراغ قشني داك ىتح رضيو قهان وهف الخ نإرامح لكو
 هبضاهأو بكبك اهيف كنيعل اذقلا ةلم يتلقم نم أركان ايف

 ةيرق نم سانأ هبحص امدنع ةرونملا ةنيدملا ىلإ هقيرط يف وهو اهلاق دقف ةيناثلا هتديصق امأ

 يف هوأر امدنع كلذ نم .ريثكلا ءيشلا ةحيبقلا مهتافصو ةئيسلا مهلامعأ نم ىأرو ؤقيضلا
 (ر:هلاق اممف هللا ىلإ اكشو مهنم كلذ حبقتساف .هنم اؤربت اديحو فيخملا ناكلا

 (قيضلل) دلبلا يف رادلا بيرغ قيضتسم ةوعد هابر ايأ
 (:تيقفنحب تبهذ دق ينأك ةنيزح يسمأ ام لثم يحابص

 (هرقينسولا نم لذآ الهج هب روت ةيبرموتق ريزع تنكف
 قوسل ىدهئ ةعاضب لكو رارق اهل سوفنلا نامثأو

 برض ىلع ةتبشلا مهؤاسن تداتعا غىوهو برط لهأ انل لاجر ةقفارمب يلتبا هنأ ركذ دقف

 (مر:لاقف .ناسحلا دودقلا نم تاديعب ،لامجلا نم تايلاخ نهو .اهريغو ةبايرلاك برطلا تالا

 تيشو قيفصت لهأ مائثل لاجر اهيف ةريدل تيلُ
 قيسريمحكهباوعمتجااذإ نيهش دان يذ لك يف مهل

 (١٧)قيهنلا ءالجس قبشلا بيجت ءاسن مهل بابرلا برض اذإ
 قيشرلا دقلا نم تاريقف تالقثم (٩)نجالعلا (٨)لزلا يه

 )١( (طوطخلملا) ناويدلا ١٨٠ )٢١( هسفن ١٨٠ )٣( ناويدلا ١/ ٢٢٣
 هيف قفنح ةدام دجوت ال امك سورعلا جات يف ىنعم اهل دجأ مل :قيقفنح ( ٤(

 )٥( ناويدلا (١٦ل (قسو .جاتلا) . لالشلا اهدرطي لبالا نم عيطقلا : ةقيسولا ٦٢/ ٥٢٢٣ ٢٢٤

 )٧( (لجس . طيحملا) ةَمَكأملا ةميظعلا ةارملا :ءالجلا
 (للز . طيحملا) نيكرولا ةفيفخلا ءالزلا :لزلا )٨(
 (نجلع . طيحملا) ةنجاملا ةأرملا :نجلمعلا )٩(



٧٧٨- 

 توبشلاب ةيركلا مهؤاسن الإ فيصللممُهنمممرتأو

 ,قيدص اهب دجوي الو ريخلا نم ةمورحم ىرق اهنإ :لاق .اهددعو نكامألا كلت ركذ نأ املف

 دنعو ةيشعلا دنع حلبلا طقل ىلع نولتتقي ىرقلا كلت لهأ نأو .ىرق اهيف فيضلا دجي الو
 نأك .ةرفك مهو ،تايحلا ةوادعب مهتوادع هبش دقو .عوجلا مهلحنا دق ماسجألا لازه مهو .قورشلا

 ():لوقيف هتعاطل مهانتبا دق سيلبا

 قوبقل ا وأ حوبصلا لع نموم ريخ أل نم تّمرحدتق ىرت

 ييدصالب راد رادلا سئبب قيدص تدش اذإاهيف امو

 قولخلا يف باصك حلب ىرس قانم نمرفيضل اهب سيلو

 قورشلاو ةيشعلا طقل ىدل لاتت هينف هليمأ نيبو

 ٢) )قوبسلا وأ لالحلا نم قدأ مهارت هنم يذلا عوجلا نم

 ,تيتدهب لوجيرظَع ىلع رخنيب لوج لج مهف
 قوس ليل ىج٦٥ نم ر فئأو امط دت ت ايحلا نم زم دعأ اث مهد

 قوقحلل عن اورم هتع اطل ,قلَخو قلع يف سيلبإ ينب

 ىلعو ٠مايصلاو جحلاو تاولصلا ضورف اوعيض مهنإ لاقف اهنوبكتري يتلا يصاعملا نيب مث

 الف ،لالح مهدنع سانلا لاومأو ضيحملا يف ءطولا نوحيبيو ،قوسفو يهالم لهأ مهف مومعلا

 (»:لوقي امك .قيفرلا لتقو تاقوبلاب الإ نورختفي

 قيتعلا تيبلا ىلإ جح الو ًةالصالف ًضورثلا اومده مهو
 قيتعلا مكح اورد امو نيم لا كلم اوفرع الو موص الو
 قو سفلاو يهالملا لهأ مهو برإ اركگو ةالصلا اوكرت مهو

 قولخلا لثم هنامدأبتتفن عابم مهدنع ضيحلا طوو
 قير هلاء افك مدلا قرهو لالح مهدنع سانلا لامو

 قيفّرل ١ لتق و ا ت اقوبل ١ ىرس ر انغ ايندل ١ ىلع مهل امو

 )١( ناويدلا ١/ ٢٢٤
 )٦٢( (قبس .جاتلا) ليخلا قبالا :قوسلا (للخ -ناسللا) مسجلا لتخملا فيحنلا لجرلا لخلا :لالخلا

 )٢( ناريدلا ١/ ٢٢٥



 - ٩\اا١-

 هسفنب رختفا اجه نإف .رخفلا نيبو هنيب جزملاب هؤاجه مستا دقو حاوللا نبا ءاجه وه انه
 الو 'رحبلا اورجفت ال مكايإف) :هلوق ىلإ ىرت الأ .ريذحتلا بلاق يف كلذ لعجو هموتبو

 .(ضيرقلا يزاب مكايإو .ناوعفألا اوريثتست

 كلذو هسفن ىلإ دوعي مث .مالسإلل رصن نم هوققح امو لودعلا ةمئألا ركذ هموقب رختفا نإو

 .(امس اهب قورع نم الإ نصفلا امو) هلوق لثم يف

 :نييلاتلا نيتيبلا يف نمكي عذاللا هؤاجهو

 م ٠ ۔ .. م { . ,. ٠ . ة

 هبراغ قشني داك ىتح طّرضيو قهان وهف الخ نإ,رامح لكو

 ) ( )١( :وه رخآلا تيبلاو

 قيفصللو تايألا ذل ايادبلا طلا مهنم رهطأو

 )١) ناويدلا ١ / ٢٢٥

 ۔-ناسللا) . يمررلاو مورلاو يجنزلاو جنزلا لثم . يز دحاولاو دونهلاو نادوسلا نم ستج مه :طلا )٢(

 .(ططز



 ۔٢١.-

 ثلانلا لصفلا

 يعامتجالا هاجنالا

 ةيسفنلاو ةيعامتجالا تالصلا نع ثدحتو .هئاقدصأ عم ةيرعشلا لئاسرلا حاوللا نبا لدابت

 .هرعش يف ةيلج اهؤادصأ تناكو .قيدصلاو ةقادصلا نعو

 .يناهتلاو فاطعتسالاو حدملاو قوشتلا نيب ةزمح يبأ دنع يناوخإلا رعشلا عونتو

 عئاقولا ضعبو .فافجلاو بدجلاك نامع يف تثدح يتلا ةيعامتجالا اياضقلا ضعب شقان امك

 .نتفلاو

 . تاينا وخإالا

 حئاصن نع ةرابع يهو ةزمح هدلول اههجو دئاصق رعاشلل : ةزمح هدلو ىلإ هتابتاكم

 ىلإ ههجو دقو .ةرب اشم او ربصل او هيف د اهتجال او ملعل ١ بلط ىلع اهيف هشحتسي ةيوبرت ةيقلخ

 ' عمتجمل ا تاثف نم نيرخآلل ١ س انلا ةيقبو ملعل ١ بالط هئالمز عمو هيملعم عم لم اعتلا ةيفيك

 نع يثيدح يف تاهيجوتلا هذه نم جذامنب تدهشتسا دقو .نيساسدلا سئاسد نم هرذحو

 .كلت نع فلتخت جذامنب يتآ نأ عنام ال نكلو .حئاصنلا

 (١):لوقي نأك هيلع ههلوو هقوش هثبو هل هتبتاكم كلذ نمف

 يدي م ابيألا ىلعو يدتَس يدس يدل يدببك يدلو

 اتنلامخل لملمتك ينلملي كيلإ ةتوحشثلا

 دهسلاب ًلَحكأرفرطي مع 0 جنلا يعارأ ليللا يبان

 (٢):ًألئاق هدلو روزيف مايألا هعواطت ول نأ ىنمتي مث

 .د , أدي مرَصلاب ل ينعيابتإأمايأل ىتمن

 دحتلم نم امو ا لدَب أدبأ مكب يلا ,

 بأل ١ ناف . ةبت اكملاب و أ ةرايزلاب ء اوس هب هلاصتا عطقي ال نأو هب قفري نأ هدلو نم بلطيو

 (7:لوقيف هرابخأ هنع تعطقنا اذإ هدلول ىقشي

 هدق يذ تراص ًقئارطب هتجهُمف كيبأب أل م

 درطم 5 با 7 حب هلئاسم دجرل ا يف تلاغ

 مكل ١ ىلع بوني ٥ هارتو فرت نم كٌتوري مس مس ل لاو

 دقل ١ ت ائافن 1 اشن انن د انفلك اولصف

 ١٦٥ ردصملا سفن ١٦٤ )٢( قباسلا ردصملا () ٦٤ (طرطخلا) ناريدلا )١(



 -۔١٢١-

 حبصأ و .محللا هنم يلايللا تلكأو ربك دق هنإف هنع لنغي ال نأب ههبني ىرخأ ةديصق يفو

 (؛):لوقي امك شارفلا حيرط
 اضبهنأ اب يرهش دآ اذإ يرهدب ينوع يرس ةَييعأ

 اضرم ادغ بيبطلا هيدل اباش ابأ تلَتَع كارأ

 اضر دق مهلا هَمظعأو ةمح ذإ يلايللا نلأ

 اضهني نل نيحانجلا ضيهم شايرلا بيشل شارفلا حيرط

 نبا بيرغ عم ةزمح يبأ لئاسر تعرنت : هدالوأو دمحم نب بيرغ عم هتابتاكم

 .يناهتلاو .ىوكشلاو ںفاطعتسالاو .حدملاو قوشتلاو باتعلا نيب كرابمو رطاخ هدالوأو دمحم

 (٦):لوقي بيرغ نب رطاخل هفاطعتسا نمف

 انلصو عطقتو انرجهت م الإف

 مكيف ةدوم اب ابحم اوُس او

 :)٢( هلوق هلهاو نامزلا نم هاوكش نمو

 اثاع دقف هيف نمو نامزلا ثاع

 اذ كنامز يف هارت لاجرلا ريخ

 ,لجر نم قدصلا تم تبلط اذإ

 لَمَع نم ءاس ام اوذختا اثأك

 (؛):مهيلإ قوشتلا يف هتايبأ نمو

 ىرولا ىلع يليل نإ يبلق ةبحأ
 قئاف رحلاب ربصلا ليمج ليقو
 مهدنع نزحلاب قوشلا ليلق اولاقو

 ه ومو

 هلاب ليخبلا نا مهدنعو

 مكيلإ اقايتشا يسفن مكل تبحو

 مكذاصتأ انلصو نع يذلا يأ

 مكاسات ىسألل مكنم نحت إ

 مكاساو هلاح يفام لاط دق

 اثالغأ لاحلا يف مهلُك اودغ ىتح
 اثافتءاوسلألا دقع يف بابذ

 اثاخب قدصلا فالخ نع هتدجو
 اثاريم ضارعألاو نيدلا سنو ۔ ه

 ليوط ًيلعرتوش نمو ريصت
 ليمج ليمجلا ربصلا مكنع امو
 ليلق ريثكلاف يدنعو ريثك

 ليخب نضي نم يدنع سننلايو

 لوتأ فكيفأتوش تتم نإف

 )١( هفن ١٢٦

 )٢( (طوطخملا) ناويدلا ١٢٤

 )٣( قباسلا ردصملا ١٦٢٤

)٤( ردصملا سفن ١٢٥



 .(ريثكو ليلقو .ليوطو ريصت) نيب ةقباطملا دوجو تايبألا هذه ىلع ظحالملاو

 (١):مهيف هحدم نمو

 هطاين يبلقو ينيع ايض متنأف
 مكريغو يرثنو يمظن مكب نيزي

 ى .] ى
 - ٥

 مسقم ںزر بحل ا نإ كنجو

 مهلك سانلا نم اشت مكب تيضر

 ده۔ هوه ه۔ هد هده

 و ه

 رهدلاو ليولاب رهدلا لهأ حاص ولو

 -۔×١٢٢ _

 يدؤت يتلا ةيئاشنإلا ةيريرقتلا ةغللا ىلإ ليمت اهنأ ةيناوخإلا هدئاصق ضعب يف ظحالملا نمو

 ةراثإلا نع دعتبتو ةيباطخلا ةيرثنلا ىلإ برتقتو اطقف اهل يسوماتلا ىنعملا ىلإ اهنم ةظفل لك

 نب رطاخل هباطخ لثم يف كلذ دجن .سيساحألا غدغديو فطاوعلا كرحي يذلا يرعشلا عاتمإلاو

 (:ًالئاق بيرغ
 ينم كيلع ضايرلاك مالس

 ينم راربألا 7

 ينع دمقزللا تاذ مألا صخو

 يدنعَوهن عرطملا سنت الو

 رنرو تحاف ةماشب رثنب

 يدلو لجأل مهتإ كدلوّو

 ردبَعو رح نم تي بلا لهأو

 يدبك ذالفأ نم وهو ليلج

 ريبعب حوفي رطاع امالس كيلع مالس اهانعم نإ انلقل تايبألا هذه يناعم انسملت ولف
 ملس :اهيف لوقي يتلا ةيلاتلا تايبألا ىلع مالكلا امنإ .هيلع مالك ال تيبلا اذهو .دنرلاو ةماشبلا

 ناعم هذهف .اضيأ عوطملا سنت الو .مهديبعو مهرارحأ ؛كلهأو كمأو كدالوأو كتوخإ ىلع يل

 رحبلا بوكر نم هتاجنب دمحم نب بيرغ أنه هنأ هيناهت نمو .ةيرشنلا لئاسرلا يف ةروركم ةيرثن
 (0.مارحلا هللا تيب جح ىلإ هباهذ ه انثأ هناجيهو

 (؛):هيف هلاق اممف .هسرعب بيرغ نب رطاخ نب فلخ أنهو

 فلح ىتفلا يكازلا هب انهَي سرملاو
 دصاق سمشلا ريسم هيلإ تراس

 تدكر اهجرب ين ام هنع تمحر ال
 سنأو نامقل شاع امك اشاع
 ايستكا امه اهز امهيراب لض نم

 )١(نفه ١٩١

 (٣) طرطخلا يف ةديصقلا رظنت ٨٢٣. 4٤

 ٥ ىم م

 ادعس اهب امل تدس دقف هب

 اذدصتتا اهب ر لَمَح اهدْعَسل

 ادكر دقو اهنع هجرب ىوذ الو

 ادغر ًالثغد اشيعو آزعو ادجم

 ادلولاو لاملا مج مجلا هلضف نم

 )٢( (طوطخلملا) ناويدلا ٤٣} ٤٤
 )٤( (طوطخلملا) ناويدلا ٧



 ٢٣ ١-۔

 (١ر:لاقف ايادهلاو تابهلا لدابتو ةيعامتجالا تالصلا نع ثدحت دتو

 لهس هب يدنع بطخلا ميظع كف هئابه يدنع مد م يل م اد ناو
 لعن هصمخأ تحت يف مهو شاعو ىدعلا هل تنمت امم ىدعلا هتاذ ٥. م ه 8 ى

 ():لوقي بيرغ نب كرابمل هباطخ يفو

 اضغأ امف دعبو برق ىلع انعو ىسنيق ىسني سل نَم اي كرابم
 اضم ام كظنحو انيلست كبتكو انتأت دعبلا ىلع ربا شمأ اكاياده

 دسأ نب هللادبع عم تابتاكم رعاشلل : دسأ هدلوو دسأ نب هنلادبع عم هتابتاكم

 ةلحملا ددحي لب دلبلا ديدحتب يفتكي الو .رعاشلا اهددحي يتلا لخن ةدلب لهأ نم دسأ هدلوو
 ():لوقيف (ضيرفلا) يهو

 لهت ىلع ألمتو لع ىلع التق ةليلو موي لكألخت ثيقلا ىقس

 لبو ىلع ألنرو لط ىلع الطف هعاب ضيرفلا يداو يف علخأو

 (ر:ابطاخم لوقي مهل هلئاسر ىدحإ يفو
 يدادلتو يداعبأ لوط ىلع يدنع أدبأ مكبح ضيرغ ضيرفلا لهأ

 يداهشتو يتامون دنع متحرب الف نولهآلا ينيعو يبلقب متنأ

 يداص يتداس اي لزأ مل مكل اقوش ,أدص نم ليلا ايم ترش ولو

 نيذلا لسرلا الو .هنوبتاكي الف .بنذ مهقح يف فرتقي نأ نود هنورجهي فيك مهيلع بتعيو

 (ه):لوقيف .هيلع مالسلا نولُمَحُي مهلبق نم نوتأي
 يداعالو يدنع هذه مكئااع الو تْيَنَج بئذ الب ينومئرجه
 دادّص ريع يتإف مكنع تاهيه لسر الو بتك الو ْمّتاَدَص ينع

 يداهشإ تشع ام اهبرضارل ينإ مكبولق الإ مكل يبح أو هش

 (ر:ةبتاكمابف الإو .ةرايزلاب نكت مل نإ شهولصاوي نأ مهنم بلطيو
 د اور بصلل منم رطسأب وكو ضيرتل أ له 1 مكضيرم او دوع

 )١( قباسلا ردصملا ٢٣٧

 )٢( هقن ٩

 )٣( (طوطخملا) ناويدلا ١١٧

 )٤( قباسلا ردصملا ١١٠

 )٥( هقن ردصملا ١١١

 )٦( هسفن ١١١

 



 يهو مالسإلا ةضيبب اههبشيو "ضيرفلا ةلحم حديو هيدكوو دسأ نب هللادبع ىلع ينثيو
 (١):لوقيف .لك يف ءاملعلاو ملعلا دوجول ىوزن ةنيدم

 امُه نيذلا كيلبشو هلإلا دبع

 اهبهلإلارس ةبيَع مهب مركأ
 تحرب ال مالسإلا ةضيب مكضيرغ

 ةدلاخ سودرفلا ةنج مكب لخت

 يدانسإو يبالطتو يلوس تاياغ

 دازل اداه لسلست القت

 يداولا ةيح لب مكلكو مكب
 يداب نمو رضح نم نولحملا اهيف

 مكلذ داتري نم ٌلُك ىلعو ملاس يضاقلا ىلعو مهتليبق ىلعو مهيلع مالسلاب هتديصق متخيو

 ):لوقيف .هيف نولصي يذلا دجسملا
 هب ءانشلاو مكيلع مالسلا ىكزأ

 هثعشأبرسيق ينباي مُكْصخي
 انتُيحت يضاقلا ملاس اوفلبو

 ,نمي نم يحلا كيتع كيتملابو

 يدانلا ردم اي هب يدانملا ىدان

 دالو أو كاز مكنم دل اول

 داترم لُك وأ مكدجسبب نمو

 يداشنإو يتايحتو انسلا ىكزأ

 (ص»:لوقي امك هرمع يف هللا دم نإ مهروزي نأب مهلمؤيو

 مكترأ رمعلا ةهلإلا لاطأ نإو

 تبعل انب رهد نم رأثلا كرذأل

 يدابكأو يدخ ىلع يشمأ تنك ول

 .ةيظفللا ةعنصلا يف هتعارب اهيف رهظأ .هللادبع نب دسأ خيشلا ىلع اهب ر ةديصق بتكو

 . اهديري يتل ١ اهين اعم ضعب تدقفف .رودصل ١ ىلع ز اجعأل ١ اهيف در اهمظعم نأ ذا

 (؛ر:اهعلطمو

 مكيلإ يعايتلاو يقايتشا مادم

 مكدعب دعب اهب انهت ىوجلا يماوم

 ْمُكَنرُمَ ِتاحم ال أقورب يماشم

 (ه:لاق نأ ىلإ
 يتبحأ قرفل يسفن ىلع يمالم

 5 يأر ُ اوسأ ىلع يماضم

 )١( هفقن ١١١

 )٥( هفن ردصملا ٨٧

 )٦٢( هسفن 0١١١ ١١٦ (خم) ناويدلا (؟) ١١٦

 م ادم برش ركس ال اهب تركس

 يماوم هيت نيبلا يماورمك الو

 م ه ه . ث ه.

 يماشَم تمّتشا ذم يداؤن باذأ

 يمالم حيشلا مرغ ىلع سيلو

 يماضم ءاضتتلا مكح ىلع سيلو

 يماصم تلطأ ام مكاوه الولو

 )٤) قباسلا ردصملا ٨٦



_-٢٥ ١ 

 فورحلا لعج .دسأ نب هللادبعل اهبتك (رراتيب نوعبسو نانثا اهماوق ةليوط ىرخأ ةديصتو
 فلكتلاو .نيتيب فرح لكل لعجو .ءايلا ىلإ ىهتنا ىتح ءاخلاب أدب .تيب لك علطم ةيئاجهلا
 يناعملا ضعب لعج ؛تيبلا علطم بساني يذلا فرحلا نع ثحبلاو ءاهيلع داب يناعملا يف

 :):تايبألا هذه اهنم راتخن .ناسللا ىلع ةقيشر ةولح اهلعج جزهلا رحب ةفخ نأ الإ .ةكيكر

  
  

 الّسو ازَع ال هيبلتو انتب ءأ اي متولس

 الس¡موينيبللا مو يدح ىلع يعمد ال س

 للشلاتخأات مكل يتوسىورشالوتللش

 الص ه يلعهب نظت ارسج ى هلا يبلق الص

 (7:لاق نأ ىلإ
 اللق تدب مكر كذب ينازحأ شويج للق

 الت دازلا تاَبَحو ىوهرمجياشحأالق

 التاجحل نممكنَمف هلذَعُم ي . ا قالت

 ١)لكأاوسرلكالرب مكَزرعأنممككك

 الكأ مكد عب يمخلل يبح ينسم لالك

 .مهتلسارم ىلع مهيلع دار اًمإ هئاقدصأ ىلإ اهلسرأ دئاصق يهو : ةددعتم تابتاكم

 يبأ نب مالسلا دبع مهنمو ؛قاتسرلا لهأل هتابتاكم اهنم .ةددعتم دئاصق يهو .مهل ةيحت اماو

 نب ديعس نب دمحم ملاعلا خيشلل ةيحت اههجو ةديصقو ،نسحلا يبأ نب ةدجنو يفاتسرلا نسحلا

 كرابم نب يلع نب بلاط ملاعلا بيبطلا نم = اج باتك ىلع ادر ةديصق بتكو .مالسلا دبع

 يضاقلا خيشلا هقيدصل باوجو .يبعانلا دادم ني دمحأ ملاعلا خيشلل ةيحت بتكو .يمشاهلا

 يتلا دئاصقلا ناسغ نبا نم بلط امدنع هيلع ادر ىلوألا نيتديصق يف يولهبلا رمع ني هللادبع

 يضاقلا هل اههجو ةئنهت ىلع أدر ىرخألاو -ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا حدم يف اهلاق

 ىلإ امههجو نيتديصتو .يولهبلا ديعس نب هللادبع رعاشلل اياوج ةديصقو .جحلا نم همودقب

 هلاق ام كلذ نم .اهيلع ليثمتلل دئاصقلا هذه ضعب نم جذامن ذخأنسو .يكزإ لهأ ةخيشم
 دعرلاو ضايرلا فصو يف ةمدقمب ةديصقلل مدق نأ دعب .نسحلا يبأ ني مالسلا دبع ةمالعلل

 (؛ر:اصلختم لاقف .ثيغلا لوطهو قربلاو
 )١( نم طوطخملا يف ةديصقلا هذه رظنت ١٠٦-١٠٧

 )٢( هسفن ١٠٣

 )٢( (خم) ناويدلا ١٠٤

 )٤( قباسلا ردصملا ١٤٤

 



 قئاقش ضايرلا دع تَجرَض دتو  0م ٥
 باتك نم ارشن بيطاب
 هداجأ مالسلا ذبع انل باتك

 8 ى . و

 ()):لاق باتكلاب هبيحرت يفو

 رئاز ريغ رئاز نم هب الهأف

 مداقت ريغمداق نم هب الهسو

 (:لاق رعاشلا رطاخ ىلع باتكلا عقو نعو
 امظلا ىلع املا نم الخأ انل ناكف

 هيغو بابشلا خرش نم بيطأو

 مئامح نوصثلا العأ ىلع تحانو

 مداع رهدلا هلاشمأ نم قالخ

 مظان كلسلا يف ردلا داجأ دق امك

 متاك دجولاو بحلاب عئاذ نمو
 مد اوقلا يتم نيبلاب تّصصَت ص دقو

 مساح لصولاب قوشلا ءادل ناكو

 مياش انأ اهل راظُسأ مماول

 ۔١٢١٦-.

 باتكلا نأل .هتدوم يف صلاخ ريغ لجرلا كلذف هقيدص نع باتكلاب ىلستي نم نأ ركذيو

 (ه;:لوقي امك ىوجلا ريثي هنأ الإ قوشلا ةقرح أفطأ نإو
 ذغاك نيبلاب هيلسي ءيرما لكو

 هنإف ارورس ىدأ دق ناك نإو

 انلشم ةبحألا ىوعد يعدي مق

 (رر:ةرايزلا هل هجوي وهو لاق نأ ىلإ

 ةرايز له ىضترملا مالسلا دبع أ

 يبهذم َنحلْصأ كنمرملع لئاسم

 ملاظ ةبحملا ىوعد يف كلذف

 ُمزايحلا لقت هنم ىوج راثأ
 من اق ةداهشلاب ليلد هيلع

 مئاسج ,دايأ ينتراز انم امك
 مر اكملا عاذت اهنم دي لينو

 (ه):مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم ملاعلا خيشلل هتديصق علطم يف لاقو

 ديعس ديمسلا نبا اي دمحمأ

 لا ملخأالب ءابلعلا ملعأ اي

 لا حصفأ اي لب ءاحلصلا حلصأ اي

 دوجلاو العلا يخأ ةاضقلا يضاق

 دوهضملا اجلم اي لب ءاملح

 دوروم ا لهنملا اذاي ً احصف

 يلع نب بلاط ملاعلا بيبطلل هباوج يفو .عمتجملا يف هتناكمو هملحو هملع ىلع ينثي وهف

 مر:ًألئاق هل ظافلألا كلت ريطستب بلاط ةريرس ء افص ىلع ينثي يمشاهلا

 )١( هفن ١٤٤ )٢( (خم) ناويدلا ١٤٤

 )٢( قباسلا ردصملا ١٤٥
 )٤( هفن ردصملا ١٤٥

 )٥( هذفن ١١٨١

 )٦( هفن ١٦٠



 هظفانلأ هدو رئارس تتشت م و

 هظفل نم ابئارغ يلإ ىدهأ

 هركف نم انل ىدبأ آابئاجعو

 تلقرأ يناعملاب بئاجنلا ن
 تتأ ذم يداؤزف هبيلاسأ تبلس

 جرادتم جزامتم جوازتم

 ,بكاوم مظن وهف امظت تلث نإ

 -۔١٢٧-

 م .8 م

 بهايغ عانق نع ةلازفلا فشك

 يبئارفل ابلاق نْهْتلَعَجَت

 بئاجع دورو يف عركأ تلل

 يبناج نهنود تلكف يدصت

 بلاسلا زون راص نم هل ازوف

 بكاوك رثن وهف أرثن تلت وأ

 لَج نم اي) هلوقب هحدم يف غلابي هظحالن يولهألا رمع نب هللادبع يضاقلا هقيدصل هدر يفو

 (١ر:هيلإ عمتسنلف آرلغ حدملا اذه يف ىرأل ىناو .(نيملاعلا يف لثم نع

 رلتَم نع ًلَج نَم اي كباتك ىفاو
 ٠ ه 2 ينراز با - 5 نم هب الأ

 لمألا يف لشلا ناكف نيملاعلا يف

 لقولا نم يمسج وأ هلا نم يبلق

 (٦):لوقي امك بحلا صلاخ اهنمض هرطسأ نأل ؛هبتاكو باتكلا يدفيو

 امك باتكلا اذه بتاك نم كيدثأ

 ىلع دادولا َضْحَم رطسأ تنمض

 لسرلا يف بحلا نايبو هتلسرأ
 لصقنُم ريغ لصوب داعبلا طنش

 لحب مل انمرظافحب يل كوس دَحأاهتزي مل اممذ يل تيأ
 (م:هل لاق نأ ىلإ

 لعتنُمو ؛انْسلع ناح لَجأل رمع ىتف يكازلا يضرلا هلإلا دبع
 لمتنُم روكؤأ انثس هاضت ىلإ تْبكررضرف اضقب يتتأته

 نطقي يتلا ةنكمألا ركذب ناسغ نبا لئاسر ضعب فصوت نأ نكميف ؛تايناوخإلا تامس امأ
 هقيدص لآ ىلع مالسلاب هلئاسر متخيو .مهحادتماو هتايناوخإ يف هباحصأ ةيمستو .هباحصأ اهب
 .كلذك هئاقدصأ ىلعو هيوذو .ةلاسرلا هيلإ هجو يذلا

 هعم مغانتت يذلا رعشلا حور نع تدعتباو .ةيباطخلا ةيرشنلاب هلئاسر ضعب تمستاو
 (؛ر:ةيلاتلا تايبألاك .سيساحألا

 لماش ةداعسلاب رورس يف ىسع { هدو متنأ فيك يبلق بابخأأ

 )١( (خم) ناويدلا ١٦٥

 )٣( هسفن ردصملا ١٦٦

 ١٦٥ قباسلا ردصملا ()

 ٣٠ (طوطخلملا) ناويدلا )٤(



٥٢٨ 

 لئامس رقملا تاذ مهراد ىلإ مهنب عب ( رانس تلصو لمو

 لياق رئانغلاب دج لابقإو ,ةئالسرةحم ين ملعو
 وكقوله:)١(

 لسان تايحت اناّيلع اوصُْمم يتيحت هرفلب ينيع ةرو
 لغاوو فويض نم وأ مكناريجو مكديبع ىتحو آرط مكءانب أو

 رهظ امك .ايادهلاو تابهلا لدابتك ؛ةيعامتجالا تالصلا نع ثيدحلاب هتايناوخإ تمستاو

 يتلا هيتديصقك .ةيعيدبلا تانسحملاو ةبيرغلا ظافلألا نع ثحبلاو عنصتلاو فلكتلا اهيلع

 .دسأ هدلوو دسأ نب هللادبع ىلإ امههجو

 نايحألا ضعب يف ارطشأ رركيو لب هتارابعو هظافلأ يف راركت دوجوو كقوله:)٢(

 قربي يبلقو يفرط هل لطي ؤللنامس اعرجب نرب يل حال اذإ

 (ه:لاقف ىرخأ ةديصق يف لوألا رطشلا رركت دقف
 يلمانأب يرظان نع ةّحفاصأ لئامس اعرجب قرب يل حال اذإ 9 0 ى

 (ر:هلوق كلذ نم هتايناوخإ يف علاطملا ضعب ترركتو

 لصاومو ةمدخ نم رذتعأ مل { لصاولاب مكيلإ ترق ا
 (هر:اهيف ءاجف ىرخأ ةديصق يف لوألا هرطش رركت علطملا اذهف

 يدصاتب مكقح يسنن سرلا {رصاقلاب مكيلإ ترفظ ام
 كلذ نم .هيحودمم يف هلثم ملاع نم ردصت نأ حلصي ال تارابعو بيلاسأ هتايناوخإ يفو

 (ر:لاقف دضلا نع دمحم نب بيرغ ءانبا ههيزنت

 دّنضلا نع نيماعلا يف مكهرنو مُكارب دق ام ءاوسألا نم مُكالك

 (»:بيرغ نب رطاخ ابطاخم هلوقكو

 ءافشلا يتلعل هيمللف يمالس يف كلعن برت مشلأو

 ءايضلا يل تنأف يدعب ىلع ينم نيعلا ءايض اي ملعتل

 (ه):هلوقكو

 ؤارتنفاآكريسفيال لحم ينيعو يبلق يف تنأ رطاخأ

 نابإ مكمراكم نع يلامو __ أنر كولمملا مكندبع ينإو
 )١( (اخم) ناويدلا ٢٣٠ )!٢( قباسلا ردصملا ٥٦٢ )٢( هفن ردصملا ٥٤ )٤( هسفن ٦٢
 )٥( هفن ٧١ )٦( هفن ٦١ )٧( هذفن ٤٢ )٨( هسفن ٣١
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 ناوللا رعش يف ةيعامتجا اياضق
 بدجلا اهنم .ةيعامتجا رومأ يهف هرعش يف ةزمح وبأ اهشقان يتلا اياضقلاو رومألا امأ

 ضعب اهنمو .اهل يقستسي نأ هنم بلطو .اهارو نامع ندم ضعب يف ثدح يذلا فافجلاو
 هبراقأو هلهأ اهنم رذحو ٠هرعش اهيلع طقسأف .ثدحت نأ تداك وأ تثدح يتلا نتفلاو عئاقولا

 (١)لوقي امك هذه لبق ةحيصن مهل هجو دق هنأكو .ةماع نامع لهأ حصنف هباحصأو

 اوبآ مهي نع الو لوبقلا نع !وبأف اذ لبق نامع لهأ تخصن

 باطعءامتتللف رركن لكو بطع اوصع ال مهب مهنم لحن
 باحس ءاودحلا هب باحسلا لثم مهتلود قاروأ تدقف اوحطانت

 (٢):لوقي اهنمو

 اوباغ نمك مهنم اهل نرضاحلاف نتف تتثق ذق نامعب اهسبب اي

 يف هنع انثدحت يذلاو .تقولا كلذ يف رايخلا عيب راشتنا يه اهيلإ ريشي يتلا نتفلا لعلو

 .رعاشلا رصع يف ثادحألا نع انثيدح ءانثا

 (),لاقف روص ثالث يف نتفلا كلت يف سانلا لعج دتو

 بالخنف يتابلاو لعافو ضار اومستتا دقرماسقأ ةثالث مهو

 بابخ هللا يصاعل مهلل ةعبرأ نيب نامعب اودغ مهو

 باهذ سانلا ثارتل ملاعو هبهاذم تعاس دياس لهاجنف

 باجيإ هيف ام وأ بجوي فيك وأ ًنتُس الو اضرف ىرد ام دهازو

 باوبأ رانللهلفأبتيملإ ايرعيب باوبأ حتاف برتمو

 (؛):مهروص امك موقلا كتلوأف

 اوباج هباج اممو اويوجي اميك اعد ثيح ناطيشلا اعد اوباجأ دقل
 بازحأ هلل مهو اوراص هلل مُهَتيلف اوراص دق سيليإ بازحأ

 (ه):لاقف نوحلاصلا مهو ةلق مهنم ىنثتساو

 )١( (طوطخلملا) ناويدلا ١٧٤ )٢( هسفن ردصملا ١٧٤ )٢( هسفن ١٧٤
 )٤( هفن ١٧٥

 )٥( هفقن ١٧٥
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 بادنإو ديجم ركذلا مكحم يف مهل ليلقلا نيأ مهو ليلقلا اشاح

 : باهو ناشلا ميظع يلابي مهب ال ةلاثحلا الإ تطم نوحلاصلاف

 ()هلوقب نامع لهأ نم ةلاثحلا كئلوأ بولق فصيو

   باشن ثيفلاك دهسم مهقطنو تدغ يسقلاك نامع لهأ بولق
 ():مهتيبلاغ اهيف غليو نامع يف عقت نأ نتفلا كلت مظعتسيو

 بارعأو رضح اهعقو نم جني مل تحتو نت ; يذه ر أ هللا

 باينآو يرثت ًرقظأ اهل ديس مهناك اهيف اوفلوأ مهلكو

 (ه:هلوقب نتفلا كلت يف مهلاوحأو سانلا فصيو

 باصع لوأرملا عمطلا رطسأل مهلكو اوراص دت بئاصع مهو
 بارأ هوجولا الو باعلا نم ًالستخثُم هاقلت لماع ملاعال

 بارحمو روجهم ريغ ربنم ال تسرد مهنيب اميف دجاسلا ىتح
 بارخ ركذلا يرمعل رامعللو مهرهظأ نيب اميف ركنلا اشف دتو

 اوباع ام د نم مهب نامآلا باع مهتيب داشنالا ترماطت دتو
 بانذأ يهو تراص موقلا سؤرأو ةدئاس ماوقألا بت تس

 ُباترم هيف ام ىلع مهنم لكلاف ةقث يذب باترم متت نإو
 لهأ لثم اوحبصيل اهيلع مه يتلا ةلاحلا كلت نع اوعجري مل نإ نامع لهأل رعاشلا سنب مث و .م

 (؛ر:لوقي امك نيتنجلا

 باب ىضرلا دصق مهل كفي الو مهتقيرط نع اوزوجي مل نإ هللا ات
 باضنتو تاكارأ مهيتنج نع مهل نيتنجلا لهأ لثم اوجبل

 8 2 م

 بارش نازحألاو صئافنللو ةلكأ رت مهو اودّتْغو

 مه):لاقف بارتلا مهمض نيذلا نيحلاصلا نامع لهأ رثآم روصو

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٧٥ )٢( قباسلا ردصملا ١٧٥
 )٣( هفن ١٧١ )٤( هفن ردصملا ١٧٦

 )٥( هذفن ١٧٦
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 بارثأ ليجلا يف ًمُهل يقب امد أتوث بارتلا يف نامُع لاجر تضم
 رابناف هين مهو بيجلا وهو فرش اذ ناك دتق مهب هلإلا نيد

 باقعأ بتعلا يف مهدعب تّبقعأو مهنشعنُت نمحرلا ةمحر تضم دقو

 (ر:دق اموق نيقابلا ىريف .نيقابلا نيبو ,نيضاملا نيحلاصلا كئلوأ نيب نزاويو

 بافس نلا الو تبقْسأو مهعابط تلاتحاف روجا تّهنثت
 اوباَه ام هلل مهتيد اوصلخأ ول مهتكودل اوداقناف ًربابجلا اوباه
 باعرإ نايصعلا يوذ نم مهلاني رشب ىلع يرابلا طخس املكو

 يهو ودغت لب .مهل قبت مل نامع نإف ركنلا نم هيلع مه ام ىلع ةلودلا كلت بابرأ يقب اذإف
 (٢):مهنم ملاعملا ةسراد

 بابرأو لهأ اهل مهام ركنلا يف اهتلود بابرأ تيقب نإ نامع

 ب ابر رهو ودغيف ,د ان برو ةسر اد يهو مهنم مل اعم ١ ودَت

 (0:لوقيف هباذع اوقتي ىتح هللا ىلإ اويوتي نأ مهنم بلطيو

 اوُب ات دتو أم اوتأ بذَعُي الف ررك و د هلل ١ ن اف اوُبوأو اوبوت

 قطنتو عمستول ىتوملا ظقوي حصن هن اف ام موي يف مكل يحصن نوركذتس مهل لوقي مث

 (؛:سححتو
 بالصأو ناتخأ لذلا ىلع مكنم تّمطَحنا ىتم يتاحيصن نوركذتَس

 باذعاو زوف ىضرلاب تقطنأل تعمس ولو ىتوملا ضقوي مكل يحصت ز

 امدنع هنأ كلذو .ءاقستسالا يه اهيلع هرعش ناسغ نبا طقتسأ يتلا ةيناثلا ةيضقلاو

 (ه):لاقف مهل يقستسي نأ بيرغ نب رطاخ هقيدص هنم بلط .بدج لئامس ةنيدم باصأ

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٧٦

 )٢( (طوطخملا) ناويدلا ١٧٧

 )٣. ٤( قباسلا ردصملا ١٧٧
 )٥( هقن ردصملا ٥
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 يندم ١ ىفطصمل ١ نيدل ينيد صنم يتقث يتمصع يبيبح يد انس يخ أ

 نخت مل هللا اهيضتري طئارش هل ٤اقتسالاو يقتتسأ ينتلأس

 (١):لاق لئامس لهأل بصخلا هبر لأس امدنعف

 نتملاو وفعلا لينل تام يدي يذف َياعو رسكت الو ياعذ عمساف

 نزملل لاكيم نمن ألبوَو لط امه ثيغملا ثيفلاب لئامس بصخاو

 نزَر يف ثيفلاو مزترم دعرلاو مرطضم قربلاو مكتْرُم نزملاف

 (!):لئامس يوري وهو ثيفلا روصم لاق نأ ىلإ

 (٣)ندفلا لبلا ريده اهيف ناطب دلو لازت ال ريرخ جارشللنف
 نضحلاب راودلا كلفلاك رادو اهلتْسأو اهالعأ لئامس ىررأ

 نفسلل رايتلاك هنم راهنأ تع ثيح يبرغلا رجاحلاب ناحو

 (؛):لوقي ضيرغلا يداو هئاعدب صخو لخن ةدلبل ايقسلاب اضيأ اعدو

 ىداغ اركاب وأ ايراس حئارب يداو نم هللا كاقس ضيرفلا يداو
.٥ 8 

 دالج س اجر قلصهص ن انرم ,قف لنم ن ازر عبنم ن اته

 (ه):اروصم لاق نأ ىلا

 (زيداب اربدتسم لباو اطفلتغم . لطم ارننحسم لزي مل ايحلا كاذ

 يداهلل باقعلا نم لخت داجو اهّبَصخأو اهاورف ضيرفلا ىقس

 هايم روصيو .ة افسمل و ارْبحو يف أو ت املم لثم نم لخن برق يتل ا ىرقلا لكل وعدي لب

 (م:هلوقب لخن لوح يتلا قطانملاو ثيفلا
 م, م م ى ., 8 م

 دايح و راوغاف ءارو نمو مم مأ نم لخن يناسم لك معو

 )١( (طرطخلملا) ناريدلا ٥

 (٢) هفن ٦

 (جرش : جاتلا) جورُشو جارش عمجلاو : ةّجرشلاك . لهنلا ىلإ ةرحلا نم ءام ليسم : جرشلا (٣)

 )٤ . ٥( (طرطخملا) ناريدلا ص١١٠

 )٦) جاتلا يف رفنح ةدام دجوت الو .ىنعم اهل دجأ مل :ارفنحم .

 ©}هتوص اودارأ ءاملا طيطَمطَع تعمس :لاقيو جاتلا يف طفلغ ةدام دجوت الو ىنعم اهل دجأ مل :اطفلتخم

 (طمطغ . جاتلا) برطضا :ءاملا طملطَمَتو

 ٠١١ص (طوطخملا) ناويدلا ()
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 يدافلا سيعألا ريده ريده اهل ةيدوأ َوْحَت ريرخ باعششللف

 يداولاو رحبلا ىقالت ىتح ديزلاب تطلتخاف مامحلاب مصعلا هه دق
 8.٥ ى . م مه

 دام ً افيم ة هضور ينك اهب تقلع يتل ١ رودل او لخن تحبص

 ةليوط ةديصق أشنأف . .اهتخيشم ضعب هيلإ بلط نأ دعب كلذو .ىوزن ةيندم ىقستسا دقو

 (١ر:اهعلطم .تيب نينامثو ةثالث يف عقت

 اهاإالكليغ هللا ايأ اهالو انئدينأ تبص كيلإ

 ىهاضت وأ ءيشل ىكحت نأو يواسللاو ضُعبتلا نع تمظع

 ():لاقف ةصاخ ىوزنو ةماع نامعل ىقستساو اعدو .اهيف ىلاعت هللا رفغتساف

 اهالك تعُس مئاهب فْجُعو رافص لافطأب انلسوت

 اهامعافهل تنأ بيجتو انل اوعدت ضرألا يف اخياشم لعو

 اهالب ىفشتًرداتف تنأو نامع ىلبأدت لخلا نإف

 اهادح تاشن اسننب ادعَرَو اباحس يشنئ نأ كنم بلطنف

 :هلوق نامع ندم ةيقب نم اهل هصيصختو = اقستسا هليلعتو ىوزن ةنيدمل هئاعد نمو

 اهانث لمأ يذ تاوعد بجأ يف ةوعد هابر ايف

 اهانع دق رلْحَم عب اهثغأ يك اب ةطلب رجم ىلع
 اهاج اذإ ديهضلا يجاللا اجل ىوزن مالسإلا ةضيب كدالب

 اهوح اهيدان مزلا لهأو ىوزت ءاملعلاو ملعلا رارق

  

 ():هلوقب ىوزن لهأ ىلإ حصنلاب هجوتي مث

 اهآث بكرت ال سنتلا اوضيرأ ىوزت بابرأ اي برلا اوعيطأ

 اهارُع اورضت ال هللا ىرقتب ريكن نع اوهناو فرغل اب اورم

 )١( ناويدلا ١/ ٣٨٧

 )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٣٨٩

 )٢( هسفن ردصملا ١/ ٣٨٩

 )٤( ناويدلا ٢٣٩١/١
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 اه اوس هلب الو ن ار نف اه ارس امو نانجل ١ مكرادف

 اهاول اول تخت تاش لكف :تتيصأ مكاوزن لدعلاب ىتم

 اهالغ امس لاطأ لجر نمف هىورتو ىوزن نم نامُع لكف

 رجاحلا يف نكسي بيرغ نب رطاخف .هباحصأ اهيف ميقي يتلا ةينامعلا نكامألا رعاشلا ركذيو

 ():هل لوقي ناسغ نباو ،لئامس نم يقرشلا

 ادقث الف مكيلاومو مكقالخأ ذةتدق ال يقرشلا رجاحلا يلزان اب

 .اهنع دعب نإو .اهب رقتسا هبلق نأ وهو .اهل ءاعد للعيو ايقسلاب لئامس ةنيدمل وعدي

 (0:ةظقيلاو مونلا يف هيتأي اهفيطف

 هلاجسب ةلو لصاوي ًالطَم ابّصروي ( لك لئاس تيقس

 هلالخ نم نيبلا طظخشل امّهت يتلئُمو رقتسا يبلت اهب أل
 ل ايخ أ اب ينحر اط تمن ول هدنع يبلت عاترب يتظشقي يف

 ل اديإ ىده اهيف يتبحمل اهلهأو ليدبلا اهنع يغتبأ ال

 (٣):لوقي رخآ عضوم يفو

 تَحَتَج ىرلا طخَش ىلع يل اهتيل اي اهل تُحَتَج تاجاح لئامس يف يل

 (؛ر:لوقي امك هينيع يف كوشلا لثم يهف لئامس ريغو هنيعو هبلق يف لئامس نأ ىريو

 لْسَس يتلثُم يف يهف اهاوس نإو ةديدج ينيعو يبلق يف لئامس
 لهأ اهل يلهأو يلقع اهلتعمي يدي اهئرَصت يلام اهلاوماف

 (هر:لاقف ىلهبل دعسلاب انرعاش اعدو

 رضترلقغد شيع دغراب اوشاع اهب نيذلاو ىله دعسلا قراف ال

 يرظن الو ال يداؤف نم اوحربي مل اهب نيلزانلاو ادلب اهب مركأ

 رظنلا رهوج يف مت تهبتنا وف مهلايخ مهنع ينحراط تف ذإ

 )١( (طوطخملا) ناريدلا ص٧
 )٢( قباسلا ردصملا ٢٠

 )٣( هفن ٢٦

 )٤( (طرطخملا) ناريدلا ٣٧
 )٥( هذفن ١٦٩. ١٧٠
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 (١ر:اهيف هلاق اممف.يكزإ ةنيدمل ايقسلاب اعدو

 ضاي ريغ ًركبسُم ايحلا نم ضارعب يكزإ ىلع دج اضراع اي
 ضابن فاو قفانم ناترم ًةقلصهعص نازررقعتم ناته

 ضاكر قثألا الم مَحْسأ لكب ةضكار نزملا ءام لماوحلا نم

 ():لوقيف يسو ةافسملاو ثويغم يكزأ نم صخيو

 ةمساب ُرَتْنَب (ةافْسما) ىلع فشو اهباذع ْيبذَعَو (آثويثَم) ثيفلا ىقس

 ةَمزايح تئحجراو يكزإ ءاملا نم اهعيمج تمز ثيح ( يذَسب) ىدسأو

 (,:لوقيف اهئايحأ ضعب اهنم ركذلاب صخي امك

 يضاتلا ىضترملا ىضترملا ةعمجو 3 ارنَمَي) نم لضفلا لهأو (رازن) ىلع

 (؛):لوقيف ( نيفلح) يداو اهنم ركذي يكزإ برق رمت يتلا ةيدوألل هركذ يفو

 يضام لبقتسم نمف ريرخ اهيف { اهل ْباعتثلاو ريده رداو لكل
 ضاضقتتو نانختب يود هل هخرامش ىلعأ نم (نيفلح) لاسو

 تعقو يتلا ةيعامتجالا اياضقلا ضعب شتان هنإف .نامع يف ةزمح يبأ رعش تامس نع امأ

 ميلأ باذع مهب لحي نأ نم مهرذحو نامع لهأ رعاشلا حصنف .ابرلا ةرهاظ راشتنا لثم كاذنآ

 .ةقيشر ةلزج ةبذع ةلهس هظافلأ تناكو .هللا نم

 نأ انرعاش نم بلطف اهارتو نامُع نُسُم يف لح يذلا لحملا ةيضق اهشقان يتلا رومألا نمو
 ايقسلاب اعدو لخنو يكزإو ىوزن ةنيدمو لئامس ةنيدمل ىقستساف 0ىرقلاو ندملا كلتل يقستسي
 .ىلهُب ةنيدمل اضيأ

 )١( هفقن ١٧٠

 )٢(نفه ١٨١

 )٣( (طوطخملا) ناويدلا ١٧٦٢

 )٤( هفقن 0١٧٠ ١٧١.



 - ١٢٦-۔

 ظعاوملاو مكحلاو حئاصنلا

 كولملا سلاجو .ةفلتخم ماوقأ رشاعو نامع ندم نم ةريشك نادلب يف حاوللا نبا لقنت
 ركنتو مهضعب هل صلخأف 6 عابطل ١ يفلتخم اسانأ بحاصو . اب دأل ارم اهقنل او ءاملعل او ه ارمأل او

 ةميق ءارآب انفحتأف .انرعاش سفن يف براجتلاب ةينفلا ةايحلا هذه ترثأو .رخآلا مهضعب هل

 يف رثانت اهضعب .هناويد يف ريبك ازيح تذخأ .رشبلا ةايح مظتنت ةدلاخ مكحو ةمج حئاصنو

 اريبك ابناج ذخأ هناويد يف امست اهل درفأ اهطعبو تايناوخإلاو ءاثرلاك ةددعتملا هتاعوضوم

 :نيمست ىلإ بناجلا اذه يف ثيدحلا مسقأ نأ تيأر دقو

 : حئاصنلا

 : ظعاوملاو مكحلا

 ءايفوأ نم هريغو ةزمح هدلو ىلإ اههجو يتلا ةيوبرتلا ةيقلخلا حئاصنلا يهو : حناصنلا

 .هفراعمو هئاتدصأ

 ليللا يف رهسلاو ملعلا بلط يف هوخأو وه دهتجي نأ هنم ابلاط ةزمح هدلول هلوق كلذ نم

 ():هلوقك ة ارقلا ىلع

 ُرتَتْست صالخإلاب هللا نم رتس يف كلعل يتابلا ثلاثلا ةزمح اي

 رجّضلاو ٌميوهتلا بلطلا غنآف رجض ال ميلعتلا ىلع كاخأ ضرح
 رمألا ةنملا وذ ه ة وي نمل ةرخآو ايند ىلإ ليلدلا ىدهأ

 رمعالو ديز يل لاتق لقتالف ةَنرَكَم كنع ةعد ليقلاو لاقلاو

 ُرَبَعْقي ربقلا يف ىتم كابأ يردت الف كيلع يقابلا كدلاوو بلطا

 (٦):هل لاق نأ ىلا

 روصلا ال بلقلاو هطنم ًةرملاف 3 وهب ناهتسي امع كسنتب بغراو
 (ر:هيف هنظ ققحتي نأ لمأبو هيداني ىرخأ ةديصق يفو

 امأ داذؤنلا هرب اي نيعلا ةرق اي

 بستنت راشطلل لبلا كنأب _ افرشرتداص نظ قيقحت كينو
 ١ ٠ ٢ (طوطخملا) ناريدلا )١. ٢(

 ٤٩/٦٢ ناريدلا )٣(

 و م٥ه ٤٥ مه م م .م

  

 



 - ٢٧ ١٧-۔

 ليللا يف اهب ءاضتسي يتلا موجنلاب مههّبش دقف .ىقتلاو ملعلا لهأ ةبحاصم هل هحئاصن نمو

 .(ازكلالا

 ونم لبحلا يراص لهجلا يلوأ نعو انرتقم ملعلاو ىقتلا لهأب نكو

 احرش ام لك ظفحاو ديفي اميف امهف نكو ىوقتلاو ملعلا اخأ بحاص
 احنسنلاو لهجلا ليل مكارت اذإ اهب ءاضتسي مو مولعلا لهأ

 مهل نيليو دفرلا يف مهدصقي نأو مهب اوبأ ىلع ددرتي نأو ملعلا لهأ مدخي نأ ههجو دقو

 نم حتسي الو ةشتانملاو ةط اسملا نم رثكي نأو هذاتسال قلمتي نأ ملعلا بلاطل زّوُج دقف .هبناج

 (ر:كلذ

 دبعلالبع نت م دبعل اع تنثع ام ملعلا يوذل نكو
 دفر كربأ ملعلا يوذ هثئرف ابلاط مهب اوبأ دصت فقتو

 ى رم رهف مهريغ يفو 1 اقي لح رم ؤ مهل قلمتو نلو

 ىدجأ ملعلل تالاؤُسلا تيأر ينإف لاؤس نم يحتستالو

 ():لاقف امهاضرو نيدلاولا ربو ىلاعتو هناحبس هللا ىوقتب هحصنيو
  4م ٥ ] [

 اللا فقوملا يف تحلثأ اذإ لقت هقئاف كيصوأ تق هلإلا ىوثت

 احفص اذإ حقصاو ابضغ اذإ بَصغاف امهرب كيصوأ دقف نيدلاولاو

 ارتلا كباضغإ نم قلت امّهبضعَت نإف كيلع يرابلا اضر نم امهاضر

 حصن اذإف .اريخ رشلا هقمحب نظي قمحأل ١ نأل : قمحأل ا ةحيصن نمأي ال نأ هحئاصن نمو

 (٤)):ىھد
 . ١ .

 احر قيدصلا سار ىلع تراد هئم مك هتحصن شايلللا قمحألا نمأت ال
 ٥ ه ى

 اجّس ولو هقرغَي لهجلا نم رحب يف ًردوغ راثرثلا قمحألا بحصي نم -

 ريخلا لعف ىلع ردق اذإو "لام نم كلتمي اب حرفي الو تاف ام ىلع فسأي ال نأب هحصنو
 (هر:لاقف هب حبي الو همتكيلف آرس عدوأ نإو .رشلا باوبأ حتفي ال نأو .ددرتي الو هيلإ عرسيلف

 ١٦٣ (طوطخملا) ناويدلا !٦/ ٦٠ )٢( ناويدلا )١(

 )٣( ناريدلا ٢/ ٥٩ )٤( قباسلا ردصملا ٦٠/٦٢

 )٥( هذفن ٢/ ٦١



-_١٢٨ - 

 ارقت ىنتتملا ومنب نكتالو هلط تان امع لست رعو

 احّربلاو ناطيشلا ىوه فلاخو عرسأ هلعفتل ريخ ىلع تردق نإو
 احتتفم كاتال نإ هقلغأو هعد انقلفنم رشلا باب ضرعت ناو

 احرش ام لاحلا يف تعمس ام ءامص انذأ نكف ارارسأ توت نإو

 احعحلاتراب نك ىرولا كتعد نإو اللج هب نكردانب تدعق نإو

 ال ملعلا لجأل ملعلا ملعتي نأو دهزلاو ربصلاو ملحلاك ملعلا لهأ ئلحب ىلحتي نأب هرمأيو
 : ():لوقي امك ءابرلل الو .ءالهجلا ةاراَمُمو ةيويندلا حلاصملل

 دهزو ربص سوبلب ةص م لملاو ملحل اب ملعلاألح نصو

 درف يأهبآارف هينف شعت ًادرذن هلل ملعلا ناص نكر

 يدعتللوأ كايند حلاصم هبوجرت ملعلا عمججتالو

 درب عبتأ ليتق ايرلاأؤربن ايرلاًدربكايإكايإو

 نأو راثرث نكي ال نأو .لاجرلا هداتقت ال اهيأرب ةلقتسم ةيصخش نوكي نأب هحصن دقو

 (٢):لوقي امك هدوب قيدصلا يزاجي نأو .لئس اذإ باوجلا يف دثتيو .هيفسلا نع تكسي
 ىو , 8 .م

 د جو لزه نيب ةراثرثو لاجرلا يف ةفعُإ كت الو

 هوب آدو كيزاجُم زاجو باوجلا كرتب ةيفسلا زاجو
 ةرو باوج ىبقُع فرعتل باوجلا يف دنا تلئس امهمو

 (7ر:هلوق كلذ نم .ةمكحلاب حئاصنلا ةزمح وبأ جزميو

 احدانم لوقعلاو ظعو رهدلابو ةلدأ رومألا فيراصتب ىفك

 احراوج تراصو الإ نسلأ الف القلاو ليقلاو لاقلا نامز انهف

 اخحتام سيل نم لقلا ةنم عقئأو ةبرش قاذامو اوكدرعتام مكف

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٦٢٢٣
 )٦٢( قباسلا ردصملا ١٦٣

 )٣٢( هذفن ١٣١



-١٢٩ - 

 (ا):يفيفعلا برعلا يبأ نب دمحمل اههجو يتلا هتحيصن نيصلخملا هئاقدصأل هحئاصن نمو

 م . ٤47 و م م ٥ و و

 بح ك يفو ههف ا شم برعل _ نب أ اي لمعم

 بع نم و يدفو بمسمحم حصب ت هم ح ٠ ك 1 ر ٨ ) ١ 77 - ٨ . , كّشح . ;

 نوكي نأو .هموق دنع هتلزنم عفترتل ماسجلا تامهملا نولمحتي نيذلا نم نوكي نأب هحصنو

 نإ مهلصيف !ءارضلاو ءارسلا يف همع ءانبأ كراشي نأو .ءادعألا باقر ىلع طلسم افيس

 ():لوقي امك هوعنم نإ مهعنييو هوعطق

2 

 الضفلا ة متر لزنتل الملا ةلمجب ج نم نكن

 بترلا نم يلا هلا يفل القعلا ةدا ةلا نإف

 ممخلا ةماه متي معلا ينب في س نكف
 بصستقمريغاكيرش مهلاو . راسلا ينفو

 او عنم نإو مهلصاوو اوُط 7
 بلئل اب كي هدجنل اورعلظطا هلك لزناو

 ):هل لاقف نامهد ىمسي اصخش حصنو

  

 حفاول ةوجولا يورشترضراوقب ةبولخمةشي سئب نامهد

 حداكلا حدكبأتزر بلج تسم الو يتأي قزار دي نم قزرلا

 عحتافلاءاضتلاب كرذُت قازرأ لاامناوجهب آاتزر نبلطت ال

 (,ر:ةديصقلا علطم يف هل الئاق تلص نب برعلا يبأ نب دمحم ناطلسلا حصنو

 امامّهلا بّرَعلب نبا دمحم مالسلا ينم ليم نم الأ

 (0):لاق ةحيصنلا أدب امدنعو

 )١( ناريدلا ٢/ ٥٢

 )٢( هفن ٢/ ٥٢

 )٣( ردصملا نفه٢/ ٥٦

 )٤( (طوطخملا) ناويدلا ١٤٢

 )٥( (طوطخملا) ناويدلا ١٤٢



 - . ؛ ١ -

 امالآ وأ ةحيصنلا ةرك نإو هيلإ ينم ةحيصن حرشو

 امانمنا هل نامزلا ىوثبالف يبص هديسدجلما ام اذإ

 امئالم همئالل عنس ملف رياس دجملل اشن ىتف لكو

 امازتلا ربصلا امهيف مزلاف ميشألجأ نيدلاولابو
 اماتخلا كنم مهل ىنسحلا لب ءافج امْهتاتخ لعجتالف

 ناردصم اهل ناك ظعاوملاو مكحلا يف حوللا نبا اهلاق يتلا دئاصتلا : ظعاوملاو مكحلا

 .ةميدقلا ممألا رابخأو يخيراتلاو ينيدلا لمشيو .يفاقثلا ثوروملا امه ؛نايساسأ

 اناسنإ هنم لعج انرعاشل ىلاعتو هناحبس هللا هدمأ يذلا ليوطلا رمعلاف .ةيتاذلا ةبرجتلا مث

 نم مهشثغ ملعو مهربخو سانلا ىلع فرعت دقو !اهرارسأ ىلع اعلطم ةايحلاب اريبخ كنحم

 (١ر:لئاقلا وهو مهنيمس

 احمتلمو اعوُنْسَمَو ايرشو الكأ ةفرعم رهدلا تثّرَع دق ءورما ينإ

 احتاف رهدلا ًدانز تحت ذتو اعَرطشأ م ايألا نم تبلعدتو

 احرصن ال حيرصتلا اهب تدرأ ولو مهرئامض تنك ام ملعأ تذكف

 سانلا دشرأو .باقعلاو باسحلاو توملاب نيلفاغلا ركذي ذخأو .ايندلا راقتحاب هتايح متخو

 (٢):هير هئاعد يف لئاقلا وهو يصاعملا نم مهرفنو ريخلا لمع ىلإ

 دعب ىلع ينع َيارخألا لعيت الو يبلطم ةنيرق ايندلا لعجت الو

 يدهس يفو يمانم يف ينيعو يبلقي ىدرلا لعجت نأ مهللا كفطل نمو
 يدك اقش نوكت ينم اهل بحأ يننإ يارخأل ىنك الباق نكو

 درقلاب حورلا ضبقتروُس ةلابح اهنإ كيبحب اينألا يل ضيو

 كلت هدنع اهلوطأو ةظعوم غلبأو .باوثلاو باسحلاو توملاب ريكذتلا هظعاوم ىلع بلغ كلذل

 (ر:هلوقب اهلهتسا اتيب ١٤٧ اهتايبأ تغلب ثيح (ةحئافلا ةناحيرلا) اهامس يتلا

 اهلاَمأ تلهأت نيأف تسرد اهئالط أ يذو مهر ايد يذه

 ٦١/٦ ناريدلا )١(
 )٦٢( قبالا ردصملا ٣٢١/١

 )٣( ناويدلا ١/ ٣٩٢



-١٤١ - 

 :لاقف .روبقلا كئلوأ باحصأل روصتو رود تناك يتلا ةسرادلا لالطألا ركذب هتظعوم أدبف

 ؛اهلاح ريفت امك اهباحصأ لاح ريغت دتف .كبيجحت نأ لاحملا نمف .رايدلا كلت لأست تنك نإ

 دعب ابابي ةيلاخ تحضأف راطمأو حايرو قوريو دوعرو بحس نم .اهلماوعي ةعيبطلا اهتريغ

 ():نأ

 اهلاوز نوكي الو ماودلا اوبسَح ,ةداعسوةَمْعن يف اهب اوناك
 اهلح لح :افولا اهل تلات مهب تصغ اذإ مهيداون تناك

 اهلاون راضلا بقذلاو لبإلاو اهدونفول اهاوق مُه ليحلا

 .لاومألل مهعمجو مهن اسرف فويس ناعملو مهت انيقو مهمركو مهتوخنو موقل ا كتلوأ لاح فصوف

 :)٦( اوراصف ىدرلا سأك اويرشو نونملا مهب لزن نأ ىلإ

 اهلافتأمهتون لدانجلا مص ىرثلا يف رايد اولزن اضقلا اد

 اهلاص٫نأ ةليل عبارل تعطق دقو مههُجوأ نسح ريفت اهيف

 (:لاق نأ ىلإ
 اهلاقغ اهئاومأ اهسْمَر نم اهبأتماق يتلا ىرخألا ةخفنلل

 اهلاتتثأ تلدبرضرأ لك نم تجرخأو روبقلا اهنع ترتْعبَتو
 اهلامعأ اهرثس نع تفشكتو افل اح نع اهرابخأ تثدحتو

 اهلامحأ تطتاست تالماملاو اهب اهُعضارم تلهذ ةعاس اي

 مهفئاحص قئالخلا هيف ىطعت يذلا ميسجلا لوهلاو ميظعلا فقوملا كلذب سانلا ركذ دقف

 (ر:ديعسو يقش ىلإ اهئوض ىلع نومسقيو

 اهابك اهئازخ اهدادُش اهب تضم ميحجلل ةواقشلا ولوأف

 ءلالغألاو لسالسلاب مهفونأ ىلع نورجي فيك رانلا لهأ باذع فصو ىلإ هتليخمب قلحيو
 ىه ى 2

 اولصي ىتح منهج ر ان يف نوهدهديو ديدح نم عماقمب نوعمقي .دادش ظالغ ةكمالم مهربجت

 )١( قباسلا ردصملا ١/ ٢٣٩٤
 )٢( هفن ١/, ٣٩٦

 )٣( هفن ردصملا ٣٩٦/١
 )٤( هفقن ١/ ٣٩٦



 - ٤٢ا١-۔۔

 كلت تسئب ةقهاش لابج ىلإ اهرعق نم نودعصي مث اثيغم نم الو نوشيغتسيف اهرعق

 يف نوطقسيف لابجلا كلت مهب تده اهيلإ اوهتنا ام اذإف .ماع فلأ اهئاقترا يف نولشيو .لابجلا

 ():منهج رعق

 اهلاقئت ةرشع انرَتع م وأ ةعجر زم انللم كلامأ اولاق

 اهلاص متنأو مكاوشم رانلا اهب مكليو اهيف اراسخا لات
 نأ باذعلا كلذ لقأو باتذلا شهنك مهشهنت لاغبلاك براقعو لخنلا عوذجك يعافأ نيب مهف

 .اهيف ادمرسم .هل باجتسي الف وعدي .هغامد اهب يلفي ران نم نيلعن رفاكلا سبلي

 (»:ىرخألا ةئفلا ركذ ىلإ يتأي مث

 اهلآ سيارعلا فز اهئالمأ اهنزت نانجلا ىلإ نيميلا اولوأو
 اهلاضنأ هلضف نم اهل اتتبَس ةداعسو اهأر ةمحرب تلخد

 روحلا مهلبقتست «نينمآ مالسب اهولخدا» :مهل لاقي نيح ةنجلا لهأ ميعن فصو ىلإ ينثنيف
 ءنارفعزلا نم اهلمرو كسملا نم اهبارت تايلاعلا روصقلا نوقتري غنيرشبتسم نيحرف نيعلا
 (:ناسحلا يساركلا اهبو ريرحلا نم اهشرفو

 اهلاهلهةاروصمو ةثوثبَم يبارزو ةئرفصم زرافو

 اه لاقيف ترضحأ ام ةولُم يفن اهب اروخلا قناعي يلولا لغ
 اهلازنإ اجلاعم ٠ ةتسب ال ةوهش ة ةذاذل يف اماع نرمبس

 اهلاشم ناسحلا روحلا كلذكو اهضتني ام ًلشم أركب أوعتو

 لقأو .ابئاوذ نهفلخ نررجي أابارتأ بعاوك سومشلا لثم نهنأب نيعلا روحلا لامج فصيو
 تاحئاس لوادجلا يربحتو .لالقإلا ىشخي ال ضرألا ريسم كلم يلولا ىطعي نأب ةنجلا لهأ ميعن
 .رمخ نم راهنأو ىفصم لسع نم راهنأو نبل نم راهنأو ءام نم راهنأ اهيف .كلملا كلذ يف
 .دوضنم حلطلاف غسنفنألا ىوهتو نيعألا ذلت ام لك نم .ةعونتملا هكاوفلا سيدارفلا كلت يفو
 (؛ر:هناصغأ ىلع ىلدتي نامرلاو .تاقساب لخنلاو

 )١( ناويدلا ٣٩٧/١

 )٦٢( قباسلا ردصملا ٣٩٧/١
 )٣( هسفن ردصملا ٣٩٨/١

 )٤( هفن ٣٩٨/١



١٤٢٣ - 

 ابهلاتأ مهو افلت تدرجدتقت تتأ أخوبطمو بوشم ريطلاو

 اهلاتم بغي ام سلاجلا اهيف اهل تلعج اهب قاوسأ لاقيو

 ():لوقي نأ ىلإ
 اهلامر كلت نود افصو انع اهصخأ مل ةمعن نم اهب مكلو
 اهالك بيشلا ثري ةصغ ال ادمرس ليوطلا رمعلا اهلتانف

 اهلاننأاهلأتحيتاهزون اي افلا الاف معنو ءازجلا اذه
 اهلامع ازجلا موي اهلامعأ ازج ىريف اهلامعأ لماع لم

 هتيب جحل هتفوي نأو .نيميلا باحصأ ةرمز يف هرشحيو .هاياطخ هل رفغي نأ هبر وعدي مث

 .ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا هلوسر ربق ةرايزو .قيتعلا

 يف ميركلا نآرقلا نم هسابتتاو ينيدلا يف اقثلا ثوروملا 6 ايلج ةظعوملا هذه يف حضتيو

 .ةددعتم عضاوم

 ): ايلوألا باوثو . ايقشألا باذع فصوو رانلاو ةنجلا ركذ يف ىرخأ دئاصق رعاشللو

 سانلا ظعويف إممألا رابخأو يخيراتلا ثوروملا ةزمح يبأ دنع مكحلاو ظعاوملا رداصم نمو

 ءايبنألاو .لودعو ةاغط نم ضرألا اومكح نيذلا ءادشألا كولملاو ةييدقلا ةقباسلا ممألاب مهركذيو

 هلوق لثمك .لسرلاو

 د هادم لآو ل دعم 77 ريمح ينب كولم 77

 دادتسلالا يفنيفلأَرَئَحَو نيبرفغلا آكلم يذلا نيأو

 د ١ ٢ لينل ام اع نيمس ن يترزفغل ١ دعبأ يذل ١ نيأو

 (}ر:لوقي وهف ةيتاذلا ةبرجتلا انرعاش دنع مكحلاو ظعاوملا رداصم نمو

 ب ارش يل مهو يل ه هلكاأاف نانزل اانه ء انبأ تس ت رمت ت

 باص معطلا يف رهف ,ع هنود مهلا ةم دهش ؤ

 )١( ناريدلا ١/ ٣٩٩

 )٢( ةيلاتلا تاحفصلا يف دئاصقلا كلت رظني ٢٨١/١، 0٢٨٢ ٢٣١٧- ٣١٩. ٤١٤. ٤١٧.

 )٣( ناويدلا ١/ ٣١٥ )٤( هسقن ١/ ٢٧١



١٤٤ 

 (١):لوقيو

 يب ريغ لكلا هينبب ملاعو ابتْحُم رهدلا اذهب ينإف ينلَس

 هب ىدف لاملا نأل ؛هنم ةدئاف الف جئاوحلا هب ىضقت وأ دماحملا هب بسك مل اذإ لاملا نأ ىريو

 ءابآلا نم ثروي ال دجملا نأل ؛هدتحمو هلصأ ىلع دماحملا بسك يف هرملا لكتي الف .سوفنلا

 ():لوقي امك دادجألاو

 تاجاح الاضق وأ ةيلجلا زوف هب تبسك امالإ لام ال اماو

 تاماسملا يف ىلافت ميركلا سفن اهتماسم صخرت الو لاغ سننلاب

 تالخ تالحخلا نم اهاوس سبلت الف لاجرلا تألح سنأ دمحلاو

 تاداعسلا لابتإوردج ريفب ربأورلز دَج نم هجلا كردن ال

 :هلوق مايألاو سانلا عم هتربخو هبراجت نم اهاقتسا يتلا همكح نمو
 سباع وهو ابناج يتع روازت بحاص دنع يل تاجاحلا تعد اذإ
 سناب لاحلا يف رهلا لتم صبْصبب ىتأ هل يدنع تاجاحلا تناك نإو
 سياتي ال نم .رملا سئبو ضام ىتأ ام ساق نم ًرهدلا تيأر نيحف

 سئاسشدلا ىضري سيلام تَبَلَج هل سئاسد نم هضرع يوي ال نمو

 سئاسنلا هيف سانلا َريشك نإو ًرراهد اهيف تركف نإ رهدلا وه

 .توملا بارتقا ىلع ةيمتح ةلالد هبارتقاف .بيشلا ئجم ةربعلا هظعاوم يف دري ام ريثكو

 (, :ةيلاتلا تايبألا يف كلذ دين

 وُققَي هرثا ينف يح تبنم هل ىكب ن او اترم بيشلا تيأر يخأ

 وقثَي هدعب يقب ام ىراصت نإو هتوم باش ذُم حص رعش باش اذإ

 (هر:ةيلاتلا هتايبأ ةزيمتم ةكنحو ةليوط ةبرجت ىلع لدت يتلا همكح نمو

 هنارود لا لا يف نوروشي هناوخإو نابزلا تيأر

 هنارعأ ناكام نونوكي ىتفلا سأ وأ ىسأ ام اذإ
 ى 0 1٠

 هناخ امدنع هن اورخو اورفو رح دهع ىفو امهمو

 )١( ناويدلا ١/ ٢٧٢٢ )٢( قباسلا ردصملا ٢٨٩/١- ٢٩٠ )٢( هسفن ردصملا ٣٤١/١
 )٤( هذفن ٣٥٩/١ )٥( ناويدلا ١/ ٤٠٥



١٤٥ - 

 بلجت مهرومأ يف سانلا ةطلاخم نأ ىرب امك نامزلا اذه يف ميدع يفولا قيدصلا نأ ىريف

 (١):لوقيف .هدشني ام سكع ءرملل

 ةاشامذأئممْنَم ىأر مهنأش يف سانلا طلاخ نمو

 هنزام بقاوعلا يف ىأر الع مهنع رب وأ زع نمو
 هنيمضتو .هنم همكح ءاقتساو .ميدقلا رعشلل هت ارق حاوللا نيا دنع يفاقثلا ثوروملا نمو

 (ه:هلوق كلذ نمف .هرعش يف مكحلا نم تا ارقلا كلت ضعب

 هئازيلثم سانلا ىدل فأ هقطن هلق ع نزي مل نمو
 هناونع هنع ادصار نكف هثاونع هنع ىتفلا ناسل

 هنابلأ هانيأر ام ىلع رهظم ئر ما لك نطنَمَق

 هئنارقأةقيقحلاًتدرأ اذا رشناو ءةرللا رظنت الو

 نافجأ عذتقلا نع ضعي رما تبحص ام اذإ بحاصو

 (مر:اضيأ همكح نمو

 هامنأ مو تقلا تلهاجت هرادقم ر ا َلهَج اذإ

 تاعوضوملا دئاصق يف اهضعب لعج نأب .ةزمح يبأ دنع حئاصنلاو مكحلا دئاصق تمستا دقو
 يف أريبك أزج درفأو ،ظعاوملاو مكحلاب دئاصقلا هذه جزميف .تايناوخالاو ءاثرلاك ةيديلقتلا

 .دحاولا يعوضوملا ء انبلا تاذ ةظعوملاو ةمكحلا ةديصقل هناويد

 دق هنأ نم مغرلا ىلعو .اديدش زيكرت ةزكرمو .اهظافلأو اهيناعم يف ةحضاو هدئاصق تناكو

 يفاقثلا ثوروملاف .ةعامجلا نع ريبعتلا عباط تذخأ اهنأ الإ .ةيدرفلا حئاصنلا راطإ يف اهغاص
 اهجئاتن تلعج .ةماع أرومأ امهب جلاع .هتمكح ناردصم امهدمتعا نيذللا ةيتاذلا ةبرجتلاو

 .عمتجملل ةلماش

 لوقي نأك .ارشابم يباطخ ابولسأ اهبولسأ ناك كلذل ؛يويرتلا يميلعتلا عباطلاب تمستا دقو

 ىتح لوطلاب ظعاوملا كلت ضعب تمستا امك (سفنلا دهجت ال .كسفنب بغراو "كاخأ ضرح)
 ةنجلا فصو ةزمح يبأ دنع ةشعلا عباط ذخأو .رعاشلا سفن لوطب دهشي امم .تيب ةئملا تزواجت

 )١( قباسلا ردصملا ١/ ٤٠٥

 )٢( هقن ردصملا ١/ ٤٠٥

 )٢( هفن ٤٠٦/١

  



١٤٦- 

 نم تاطمسملا بلاق يف حئاصنلا كلت ضعب تءاجو .مهبانعو اهلهأ ميعن ةفصو .رانلاو

 .دئاصقلا

 (١ر:هلوق لثم يف كلذو .هدنع (انألا) ددرتب هغعاوم ضعب تمستاو

 ثيرملا نطقلا طسالا بوك يصاعلا بكر يذلا دبعلا انأ

 ثوغّرلا بدخلا ثنارلا فوطع ُهَعَو اطخ بونذلا ىلع ثثئطَع

 ثيلورلمع نم ايحرسبلب يبر اكاتقلأ حت انأ اهو

 )١( ناريدلا ٢٩٩/١



-١٤٧- 

 ينيدلا هاجنالا :اثلاث

 : ينيدلا حيدملا

 هيف زرب ثيح .يمالسإلا رصعلا يف اهتناكم اهل يتلا ضارغألا نم آضرغ ينيدلا رعشلا دعب
 دبعو يقرافلا نباو يريصوبلاو ضرافلا نبا لاثمأ نم ،هتيصان اوكلم نيذلا ءارعشلا نم ددع
 لوألا ماقملا يف هلعجو .حاوللا نبا ناويد يف اعساو اناكم رعشلا اذه لتحا دقو .يعربلا ميحرلا

 اعورف يناعملا نم هل تلعجو (ا):هناويد ةمدقم يف لاق ثيح ةيرعشلا هنونف رئاس نيب نم
 هيلع هللا ىلص دمحم حئادمو .ةفيرشلا ىليل حئادمو .العو لج ىلوملا حئادم هلوصأف .لوصأو
 .ملسو

 .اعرف ىرخألا ضارغألا ةيقب تناكو .هناويد لوصأ نم الصأ حاوللا نبا هدع ينيدلا حيدلاف

 ةرسأ ؛صورخ ينب ةرسأ نم وهف هدنع ينيدلا رعشلا اذه ثعاوب تددعت دقف شكلذ يف ورغ الو
 ىوقتو ةيملع ةناكم نم رعاشلا هأوبت ام ىلإ ةفاضإ حالصلاو ىوقتلا ةرسأ .ةمامإلاو ملعلا

 .ء املعلا عم لب ،بسحف ء ارعشلا عم سيل .نيزرابلا هموق تايصخش فاصم يف هلعج .حالصو

 هتليبق نم ءاملعلا ةداهشو .ةيوغللاو ةيخيراتلاو ةينيدلا هتفاقث كلذ نع انتأبنأ دقو

 .مهريغو

 حئادمو ةفيرشلا ىليل حئادمو .هلالج لج قحلا حئادم ؛ةثالث هدنع ينيدلا حيدملا تالاجمو
 هلالج لج قحلا حئادمي اهؤدبنف .نيلسرملا ديس

 ءالعو لج ىلوملا حئادم يف حولملا نبا اهلاق يتلا دئاصقلا : هلالج لج ىلوملا حئادم
 اهرصتأو .اتيب نوسمخو دحاو اهلوطأف .لوطلا ةتوافتم دئاصق ينامث يهف .ةريثكلاب تسيل

 .اتيب رشع دحأ

 قلاخ عيمس ملاع .هتوكلمل ربدم وهف ؛هتايآو ىلاعت هللا تافص هحئادم يف رعاشلا ددعي

 ناويحو ناسنإ نم هتاقولخم ىلع قازرألا مسقم وهو .طسابلاو ضباقلا وهو .تاقولخملا عيمج

 طساب وهو غضرألا ىلع عقت نأ ءاوهلا يف ريطلا كسي يذلا وه هنأ هتازجعم نمو .رويطو

 وهو .ةتباثلا ءامشلا يساورلا يسرم وهو .ءاملا تحت يتلا ضرألاو ةسبايلا ضرألا ؛نيضرألا

 .ءايربكلا بحاص وهو .هتاقولخم نم ناق ءيش لكو يقابلا

_ 

 (١) ناويدلا ١ / ٥٧

 



 ٨!١٤-۔

 هاعدو هتازجعمو هللا تافص اهيف ركذو تايبأ ةرشع يف تناك يتلا ةمدقملا هذه دعبف

 (ر:هلوقب هيدي طساب هلأسي مىنسحلا هئامسأب

 ءادهإلا جهانم يندْهت نأ يئاعو ةطساب يدي يذه

 ء اعلا يف قيفوتلا لأسأ ءاجرلا ةياغ يتقللئو

 نأبو هئاعد يف هللا هقفوي نأ هئاجر ةياغ امنإو .ءاعدلاب أجهال هبدي عفري نأب يفتكي ال وهف
 ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتآ انير» :لوقيف هبر لأسيو .ةباجإ ةعاس هؤاعد فداصي

 (ر:ةيلاتلا تايبألا يف كلذ لثمتي «رانلا باذع انقو

 ءارق يف كنم اظثح ةوجرأ ءانما يف لاؤسلا ةياغو
 ءادهلا جَمنم كنم بلطأ ءاونألاو دالوألاو لالاينف

 ءاجئلاو ةا جتلاب زوفأ . ات جهنب يندت زأ

 . ابينألا ةزاج كنم بلطأ . اطخلاو بنذلا بسك دمع نم

 يئ ارخ أ يف يق تل ١ كلأسأ . ابرإ الو بو الب ١لح

 ءاجوهلا بكار تمزع ين ا ءارأؤألملا ةنج ينف ينلخد

 هدالوأو هلام يف هظقحي نأ هايند يف هبلط امف .هارخأو هايند يف اريخ هيتأي نأ هبر اعد
 هارخأ يف بلطو .ةدمعتملا ريغو اهنم ةدمعتملا .اهفرتقا يتلا هبونذ نم هيجني نأ بلط مث . هلهأو

 .ميظعلا زوفلا وه كلذو .ميعنلا ةنج هللا هلخدي نأ

 رافقلاو يفايفلا عطق يف اهدباكي يتلا هتلاح فصيو ةمركملا ةكم ةرايز ىلع همزع ركذي مث

 (٢) اجوه ,آ ىلع

 ءاروزلا نم يراهملا يوطأل ءا لظلا ةلح ذقأ يتإ
 ءاملا ة قلمسلاب تيبأ . رقلا ديب لجسلا ط
 ء ءاحلا ةلوليتلاي لينأ ءاوهلا ىلع رايط تي م

 ً اررتقةعيت تاذ نطب وأ ءاضفلا ةحود لالظ تحت

 )١( ناويدلا ١/ ٧٥
 )٢( قباسلا ردصملا ٧٥٠/١ { ٧٦

 )٢( ناويذلا ٧٦/١



-١٤٩- 

 ئراقلا هيف رعشي الو فيطل نسح ةمركملا ةكم ركذ ىلإ قيرطلا ةقشم فصو نم هصلختو

 ():لوقي وهف ضىنعملا ىلع ماحتقا الو ةربنب

 (أ ءابنصلا حريرباهتلتأ ءانضرلا ةلئاهلا ةلثلاك

 .احطبلا ىلإ ركذلا اهتاشأ ءاملا قوذن دقلاب امعو

 يئاد نم يكتشأ يهالإ ايأ . ارهرلا .7 ةكبو

 ةديصتلا متتخيو ءالعو لج ىلوملا نم ةاضرملاو ةرفغملاو حفصلا بلطيف .هتبوت نلعي مث
 .نيعباتلاو هجاوزأو هباحصأو يبنلا ىلع ةالصلاب

 هلاوقأ نم هللا رفغتساف الجو زع هلل اركشو ةبوتو رافغتسا اهلك اهلعجي ىرخأ ةديصقو

 .هلالج لج .ةيراب ةيالو هكرت نم هللا رفغتساو .ةيهلالإ رماوألا فلاخت يتلا هتاينو هلامعأو
 يف هنواهت نم رفغتساو .هناوعأو سيلبإل هتعاط نم هللا رفغتساو .هلسرو هقلخ نم هئايلوأو
 كلذكو .اههجو نسح ىلع ةالصلا نايتإ يف هنواهت نم رفغتساو .لفاونلاو نتسلاو ضورفلا ءادأ
 .روجلا ةالو اهئاطعإو ةاكزلا كرت نم رفغتساو ٠جحلا ةضيرف ء ادأ يف هرخأت نمو .مايصلا

 مائللا هحدم نم رفغتساو ؛شظطبلاو يعسلا ءوسو .دوقعلا هضقنو . دوعولا هفلخ نم رفغتساو

 .للحلاو يلخلا نم مارحلا هسبلو هبرشو هلكأ نم رفغتساو .هلزغتو هوهل نمو !ماركلا هوجهو

 هللا ةنامأ ؛ةنامألا نوخ نمو .ملعلا بلط هكرتو سسرد نود هل هكرتو نآرقلا هرجه نم رفغتساو

 . نزولا فيفختو ليكلا فيفطت نمو .قلخلا ةنامأو

 مدآ بلص نم ةروص هتأشن نم أدبف هيلع ىلوملا معن ددعيو .ىلاعت هللا ركش ىلإ يتأي مث

 يمالسإلا هنيد ىلإ قيرطلا هل قش نأ هيلع هللا معن نمو .سنإلا ةروص نمو ،بزال ريط نم

 .ناثوألاو كرشلا ةلم نع ههزنو .ىدهلا يبنب هفرعو .ةرهاطلا ءاضيبلا هتلمو فينحلا

 لولحلا نع ههيزنتب هرمأ هللا نأ نيب مث .نآرقلا قطنم هقطنأو .برعلا ةحود نم هبسن لعجو
 هرعش يف ةيضابإلا ةديقعلا رثأ رهظي انهو .ةلكاشملا نعو .ةنمزألا يف ثودحلاو .ةنكمألا يف

 .هلالج الج هقلخب ةلثامملاو ميسجتلا نع ىلوملا هبزنتب

 )١( قباسلا ردصملا ١/ ٧٦

 3 ٢٤١. سوماقلا بيترت . فيصلا يف ةراحلا حيرلا يمهو حراب عمج : حراوبو .ىنعم اهل دجا مل : حريوب (٢)

  



١٥ .- 

 لئاضف نم اضعبو .هيهاونو هدابع ىلع هللا رماوأ نم اضعب ةديصقلا هذه يف حاوللا نبا نيب

 يتلا مهبونذ ىلع فسأتلاو .ماسجلا معنلا هذه ىلع ركشلا مهيلع بجاوف .هقلخ ىلع همعنو هللا

 .اهنوفرتقي

 ءالعو لج ير ابلا تافص يف اهتمدقم لعجي يتل ا ةديصقلا هذه ديحوتلا يف هدئاصق نمو

 (ر:هلوقب اهؤدبيف

 دومْصَم تاجاحلل قزرلا طساب اي هوا هذوُج نم اي قلخلا قلاخ اي
 ةوجؤوَمَو مودعم ءيشلا كب ءيش ةهباشي ال ءيش هللا وه نم اي
 أولومو ىعنت الاو الو الك رزو الو هنال تيلعتارنف

 ديدحت كيف ام ىتم وأ ضُعَبت نعو لَجت ىتح وأ فيك وأ نأ نع
 هوهشم كنم ناكم لك اكيوحي الف ناكلاو ناكم ةنم لخي ال

 أوُسل او ضيبل ١ هترتس ام مالع ةرخآو ايند ىرت تسلو ىرت

 وهو راصبألا كرذُي وهو راصبألا هكردت ال) (هتميركلا ةيآلا ىنعم نمضي ريخألا تيبلا يف

 العو لج يرابلا ةيؤر ةيضق يف يضابإلا بهذلاب هرئأت رهظي تيبلا سفن يفو (ريبخلا فيطللا
 .ةرخآلا يف

 هبر هئاعد يف أدبي ىلاعت هللا تافص نع تايبأ ةينامث يف ةمدتبب ةديصتلل مدقي نأ دعبو
 (٢ر:هلوقب أعمطو أنرخ

 7 فوخل ا 5 كيف اجل ا نسح عمط ي ذو فوخ ي ٢ ةوعد كوعذأ

 هيلخت دلخل ا ن انج يف هدعبو ىنم لينو اناسح او اوفع براي

 اهيلع عطقي .اهرهظ ىلع تيبيو ليقي ةقان ىلع مارحلا هتيب ةرايز ىلإ هقفوي نأ هللا لأسي مث
 (؛راهنوكب يفايفلا هذه فصيو .ةرفقم يفايف

 ٥هوروم بكرلل لهنم اهب امو سنأ اهشخو نم اهب ام الهاجم

 ديسلا هب تتام اهملظ نم فوخلاو اقهز تحّون اهيف دسألا تلح ول

 ١/ ٨٦ ناويدلا )١(
 ١٠٢٣ ةيا مامنألا (٢)

 )٣( ناويدلا ١/ ٨٦٢

 )٤( ناويدلا ١/ 0٨٦٢ ٨٢



_٥١ ١ 

 :(١)ةمركملا ةكم مالعأ مهتدهاشمو شةشحوملا قيرطلا كلت عطق دعب هعم نمو وه رشبتسيو

 ديجلاو ردصلا حالو ىليل ضاوضو انل عاشو ىلعألا حطبألا ادب ىتح
 ١ولاو عانجألاو قحلا مزرأو اهب خانملا لبق نم بكرلا للهت

 (}):لوقيف .كلذ يف دهتجيو ىلاعتو هناحبس هلل هديحوت نلعي ىرخأ ةديصق يفو

 اتقو يهن مالسإلا ةلم يتلمم ىده يبنلاو ابر هللاب 7

 اقمعالو اشاح الاو ال مخضلا ت وكلملاو توهأللاب درفت نم اي

 لاثمألاو تافصلا نع ههيزنت دعب هتمظعو ىلاعتو هناحبس هللا ةردق نايب يف ذخأي مث

 .ربلاو رحبلا يفو .ضرألاو تاومسلا يف اعيمج هتاقولخم يف ىلجتت ةمظعلا هذهو .لولحلاو

 (»:اهديري يتلا تايضتقملا بسح ىلاعت هتئيشمب تامولخملا هذه يريتو

 اقلغيذلانحأآالوايمب الوئالحخلااشنأ هتيشم ىلع

 اتبأاقب ىهاضالو ىقبيو يضقت ةئدارإ اتناك اهفرصت يفو
 اقثوامسلادشض اهدّهُْمأ ضرألاو هتردقبآأاتابطأ تاومسلا ىنب

 اقس امب تسرأف حيستاميك اهب ت ايسارلا ت ايسلأرلا دكرأو

 (ر:اهيف اضيأ هللا ةمظعل هدادعت نمو

 انتزر نمو ايشألا قلع نم نيوكت ىوه قوف ميغلا ثيح ميفلا ىلع اللاو

 ىقس ميحرلا ىلوملا ءاش ام ثيحب ابستخُم ءاملا اهيف اكيم ناكو

 (0):لوقيف .هتردقو هللا ةمظعل ناعذإلا وهو "هديري يذلا هدصقم ىلا لصي نأ ىلإ

 اتلقئاف ليللا رثإ عبصلا َقلافو ممَدَع نم دوجوملا َدَجْوأ نَم ناحبس
 اقدص يذلا اهالوم قدص تقلبف ةرذنُمو ريشت لسرلا لسرأو

 هتمظعل ناعذإلاب اهعابتا مث ىلاعت هللا ةمظع ىلع ةلادلا تايآلا داريإ يف عنقم جهنم اذهو
 .ةنوصرم ةيرعش ظافلأ يف ىلاعت

 ١/ ٨٢٣ هفن )١(

 ١/ ٨٥ هفن )٢(

 )٢( هفن ١/ ٨٥.3 ٨٦

 )٤( هفن ٨٦/١ )٥( هسفن ٨٦/١

 



١٥٢ 

 ():لوقيف نايإلا ناكرأ ضعبب يتأي مث
 اتطت ىدهلاب يبن دمحأو انبأ ريغ هلإال زأ ثدهش
 اقلتخم سيل اقذص هللا نم ح هقلاخ دنع نم هب اناتأ ابو

 اتم دق صنلا يف امو ءاج دعولا ين امو ديعولاو وح ثبلاو توملاو

 .أدمع وأ أطخ اهفرتقا يتلا ةئيسلا هلامعأو هلاوقأ نم هللا رفغتسيو بوتي نأ ىلإ رمتسيو

 (٢:ًألئاق هدي آدام هالوم باب ةبتع ىلع فقيف

 اقزترُم كنم لينل تدم يدي يذو ءاجرلا باب ىلع تفقو ينإ
 اقتُع هبنذ نم الو احوفَص الو ةَبهال اكيجارلا ددرت نأ كاشاح

 مر:ألئاق ميركل ا لوسرلاب اعفشتسم هتديصق متخيو

 اقل ةادعلا ىقلأ نأ كاشاح كاشاح عفتشُم براي ىفطصماب كيلإ

 ىنعم ررك دقف اهظافلأب اهرركي داكيو .هدنع رركتت يناعملا نم أريشك نأ ظحالملا نمو
 :ةديصقلا هذه نم يلاتلا تيبلا

 اقلخ يذلا ظفح هدآ الو ايعي ال قئالخلا اشنأ هتئيشم ىلع

 (؛):لاقف ىرخأ ةديصق يف

 اهاشت امك كنم يهو تناكف اياربلا كتثيشم ىلع تقل

 :يلاتلا تيبلا يف ىنعملا رركو

 اقَدَص يذلا اهالوم قدص تفلبف ةرذنمو أريشبت لسرلا لسرأو

 (ه):هراركت يف لاقف
 اهالتبا عقو دقف اهيو اهل رشبو اراذنإ لسرلا تثعب م ٥. ة

 :نيتيب يف هلعجو يلاتلا تيبلا يف يلاتلا ىنعملا رركو
 اقطن ىدهلاب يبنف دمحأو أدبأ هريغ هلإ ال نأ تدهش

 فنقال:ر٦(

 )١( ناويدلا ٨٦/١ )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٨٧١ )٢( هسفن ١/ ٣٨٧
 )٤( قباسلا ردصملا ١/ ٣٢٨٧ )٥( قباسلا ردصملا ٢٣٨٧/١، ٣٨٨

 )٦( قباسلا ردصملا ٣٨٨/١



 ٥٢٣ ١_۔

 اهادأ يف كل رصلخُم :ابش ةرتمبللادكتأب تدهش

 اه اشق دق ل اسرل او لوسر دبع وهف كل ١٨ ` = م نأو

 نفلا اذه تامس امف دعبو اهنم رثكن نأل يعاد الو .اهررك يتلا يناعملا نم كلذ ريغ ىلإ

 نيسمخلا زواجتت مل يهف "لوطلا ةطسوتم ىلوملا حدم يف ةزمح يبأ دئاصق نإ ؟ةزمح يبأ دنع

 .اتيب رشع دحأ نع لقت ملو شتيب

 هلخدت ملو لاذتبالا ىلإ ةلوهسلا كلت هجرخت ملف .ةقفدتم ةلزج ةلهس يناعملا ةحضاو هظانلأو

 .(قيراهملا .ةقلمسلا)ك فصولا يف تم اج يتلا ظافلألا ضعب الإ مهللا .ةروعولا ىلإ ةلازجلا

 نم هللا دوجو تبثأ ثيح ؛ليلعتلا ىلع ةردقلا يف نمكت ريثأتلا اذه ةوقو .ةرثؤم هتارابعو
 ضعب نأ ال إ .هتايآو هتازجعم ددعت لالخ نم هتينادحو ىلإ لصوت نيحو .هتاقولخم دوجو لالخ

 .رشبلا مزالت يتلا تانهلا ضعب نم ولخت ال ءىلوألا ةيزمهلا ةديصقلا لشم .دئاصقلا هذه

 هذه رعاشلا دم دتف (ىنملا ؛ىدهلا غىرولا) يهو روصقملا دمب اهظافلأ ضعب يف تمستاف
 دسني ءارولا دمو -(ءارولا ىلع قزرلا مساقلا) :ةيلاتلا رطشألا يف ةروصقم يهو تاملكلا

 ` لاؤسلا ةياغو) .ةحيبقلا تارورضلا نم هذهو .فلخلا ىلإ قلخلا نم ىنعملا لوحتي دقف ؤىنعلا

 .(۔ادهلا جهنم كنم بلطأ)و (ءانملا يف

 ةفيرشلا ىليلب حرملا نبا زمري:اهتاماقم عيدوتو اهعيدوتو ،ةفيرشلا ىليل حئادم
 نأ ىلإ .هتلوفط ذنم ةفرشملا ةبعكلا بحب هبلق قلعت دقو .ةمركملا ةكم وأ ةفرشملا ةبعكلا ىلإ

 (ر:ةيزاجحلا رايدلا ىلإ مي بكرب عمس اذإ اهيلإ نحيو قاتشيف ؛اخيش حبصأ

 بتس ىلعرتدرق وأرسامخ ةينح يبلق ىنس ىليلو ىليل ىلإ نحأ
 يبل اهل بوني نأ قحو ىليلل ةبابص يبلق باذ نإ يمن ال نمو
 بص اميأ ىوهلا بص اهب تلثعو انايو اخشو الثط اهثنلعت
 يبُسَح اهب تثغش ام يبسحو ىليلل ةبابضو ىوج نم يب امب يبسحو

 بكرلا كللذ ىلإ ونعت ةعول وخأ يننإ يزاجحلا بكرلا ىلإ يل نمو

 )١( ناويدلا ١/ ١٠٣
 



١٨١٥٤ 

 ():لوقيف يناعملا راركت يف هتداعك باش نأ ىلإ هبابش ذنم ىليلل هبحو هفغش رركيو

 بيشت ريغ راص نأ ىلإ بيشت هؤادر بابشلاو ىليلب تفش

 (ر:ىليلل اهاف مثلي هنأك .هؤاعدو ةبعكلا راتسأب هقلعتف 0ء انسح ةأرماب ةفرشملا ةبعكلل زمريو

٥, ٥ ٥ 

 بيتر ةويعزتخأ ملو يلإ ًرظاون نذريعلاو اهاف تثثرت
 بويه ريغ راطخألا يف مشجتت هبالط يف العلا ىوهي .يرما لكو

 (ر:حاوللا نبا اهل زمري يتلا ةأرملا كلتف
 بيرم ريغن اهانبتي نمو ةبير ريغ نم ماسلا ةلخلا يه

 بورشم يأواهينادُم بوثَم اهبايثأراهج تتلأ نإو إاصح

 .1 ضبأ يمهو

 بيطخأأكلاإاتبطمغا مو ايهباطخأباوللا ناك تبطوخ اذإ

 نأ ىلاعتو هناحبس هللا ايعاد فقي .مارحلا تيبلا ىلإ ليحرلا ىلع رعاشلا مزعي امدنعو

 (؛):هرابدإو هلابقإ لهسي نأو .هاجر عطقي ال نأو .هانم هغلبي

 يدَمَتَعُم هللا كاوس مورأ اميف الو مارحلا تيبلا ىلع تَرَع قو

 ردم يف كنم َيانُم غولب لعجاو رمطقنم ريغ يئاجر ايدل لعجاف
 دغ روفو ىضرت يل تنأ الاين ًدلا ةزئاج لقلا ركش هللا ينبهو

 دوأ يذ لُك ينم ةللا مو ةو ينّرَصنمو يلابنتإ ةللا لهسو

 عادو هتالص دنع هير وعديو .هلامو هله أ يف هتفيلخ نوكي نأ هلهأ عادو دنع هبر وعديو

 (ه):لزنملا

 يدبَس يفو يلهأ يف ةفيلخلا يل نك { يقرَصْنُم دنع يلهأ عدوأ ىتم
 يدَحَتْلُمو يثوغ نكو لبقاف هابر اي كتوعد دق اعادو ىلصأ نإو

 هل يوطيو .قيرطلا هيلع لهسي نأو ،هرضح يف هظفح امك هرفس يف هظفحي نأ هبر وعديو
 ةلمج نم ةيعدألا هذهو .هرذحيو هاشخي رش لك نم هيقويو .ءادعألا ةدصارم هيفكيو .دعبلا

 مر:هتباد ىلع بكر اذإ -ةروثأملا رفاسملا ةيعدأ

 )١( ناويدلا ١٠٦١/١ لا٢( هفن ١٠٦/١ )٣( ١/ ١٠٧
 )٤( هقن ١٦١/١ )٥( هقن ١/١!١٦ )٦( هفن 0١٦٢١ ١٢٦٢

  



 -٥٥ا١-۔

 يدلب يف ظفحلاك يرس اظناح نك يدلب يف ظفحلا نويعب يرظان اي
 دصرلاو ءادعألا صر ينفكاو يلَحَترُمو يلح يف دصلا برتو
 دحأ نم ناودعلاو لخلا ةلمج نم ينئداصب ال انامأ يقيرط لعجاو

 دنعل اعنمأ نم ةدع انل لعجاو هرنحنو ىشخن ام رش انقوو

 دتف }رعشلا ىلإ اهنم برقأ مظنلا ىلإ يه امنإو رعشلا ةبترم ىلإ قرت مل تايبألا هذه نإ
 :هلوق لثم ةيبلط لمج اهمظعم يفن ؛يباطخ يرثن بلاق يف اهمظنو يناعم اهيف رعاشلا فصر

 مل .ةيرثن ةيباطخ ةيبلط لاعفأ هذهف (انل لعجاو .انقوو .يقيرط لعجاو ،ينفكاو شدعبلا برتو)

 .رعشلا حور نع تدعتباف .لييختلاو ريوصتلا ىلإ اهب رعاشلا قري

 يف اهآر هنأ هيلإ ليخي -ىليلب اهل زمري يتلا- ةفرشملا ةبعكلاب رعاشلا قلعت ةرثك نمو

 .رعاشلا ىلع ةقشلا دعبو ليللا قسغ يف فيطلا اذه يدتهي فيك بجعتم ىقبي هنكلو .مانملا

 اقرع ىركلا جاومأب يفرطو اليل اقرط ىونلا طخش ىلع ىليلل فيط
 اقرعلا ةمهلا بوجو هنشي هبهايغ فخو ىجدلاو ىدتها ىتأ

 اتبَع اهسافنأ نم قثألا ىلع رشت اهلو اهب يناّيَحَو يناتأ ىتح

 (٦):ةمركملا ةكم ىلإ نامع نم هب رعاشلا ةليخم تقلح دق

 اقنتعم لوسعلا بنشلا فشرأو اهئزلأو اهيدخ متلا بف
 اقتنتنُم دثعلا ناكم اهنم تبو امهتلخو اهنع اهصاوصو تيقلأ

 ۔۔۔إ , ا ٩: .,, ٥ ء . ه .| .ه ۔.۔۔. ..
 اتقترشدتق حبصل اهجو نأ رشبم لع ىلع ررقصع دجهت ىتح

 اقلو ىرشلا ةجو ىلع يلي وجأ ردحنم خلا قوف عمدلاو تسق

 مثللا كلذ نم ضبقي مل هنأل ؛هتيرعاش يحو نم الإ وه ام كلذ نأ هسفن رعاشلا سحأ دقف

 (و:قفألا هفكب ضبق نمك الإ فشرلاو
 اقئألا ةئافكأ تضبق نمك الإ اهب ململا فيطلا نم تضبق امف

 ا_تةًدَصهبفيطالوأبحت نمل هترز بيط الول فيطلا بذكأ ام م ىم

 اقّرَيلاو يحلا فيح هللا ىقس ايو اهحطب ال ايقُسايو ىليلل ايع

 )١( ناريدلا ١/ ١٥٥ )٢( هسفن ١/ ١٥٥ )٣( هسفن ١/ ١٥٥



٥٦ ١٨١- 

 نأ اجرو نكامألا كلت ىلإ قوشلا هدش .همون يف هيلع ًرم لايخ فيط كلذ نأ نقيأ نأ دعبو
 (ر:ةعساشلا تازانملا اهب عطقيل سيعلا يطتي

 قنعلاو لافغيإلاو جْعملا حسمتو انب لوجهلا حكني سيملا ىتم ىتم
 اقدَقلا طبخت يداوفلا ءام تانب اهبسحت فافخألاب لآلا طبختو

 اقرتفاو مضنا باحسلا يف لهأ اهبسحتف تاعاس رهظتو يفخت

 اقَسَع نُم لاترإلاب ليللا حضوتو تركب تلّصأ وأ تحور ترجه نإ

 ةلزج ظافلأ يف ةزمح وبأ اهدروأ .يراحصلا اهعطق يف لبإلا اهدبكتت يتلا تاقشملا هذه

 ظافلأ اهلك (قنعلاو لاغيإلاو جعملاو ءلوجهلا) لاف بيرغلاب هألم لوألا تيبلاف .ةبارغلا اهدوست
 نأ نود ظافلألا هذه صري مل هنأ الإ .ةغللا سيماوقب ةناعتساو اهمهفل نأت ىلإ جاتحت ةبيرغ

 .ةرعاشلا ةغللا ىلإ اهب عفتراف .ةبسانملا اهعضاوم يف اهمدختسا دتف .اهمادختسا نسحي

 .اهحكنتل سيعلا كرحو .يراحصلا يهو (لوجهلا) يف ساسحإلاو حورلا ثب فيك هيلإ رظناف

 نوليقيو نوتيبي مهف قرألا نوبذعتسيو ؤهعم ىرسلا نودجي نيذلا هباحصأ ركذ ىلإ يتأي مث

 (0:ةازبلاب مهلثمو .لبإلا كلت راوكا ىلع
 اقَرألا اوُبنعتْساو ىرسلا اوَُجأ ىليل ىلإو مهناطوأ اوقراف ةبصُعو »... ه

 اتس اهراوكأ ىلع ةازّبلا لثم مهف اهر اوكأ ىلع اولاقو اوتاب

 ():رعشلا نودشانتي مهريس يفو
 اقلطتُمو اضوبثَم رعشلا يف ناك ام اهسلجم ىليل يف رعشلا اودنشاتت

 اقلتؤُم حبصلا رانم ءاضأ ىتح اهنب نم ارورس نودري ال

 ةمركملا ةكم ىلإ نيبهاذ .قتعلا مهليإ اويرق .اومرحأو ةدج نم اوبرتقا امل ةبصعلا ءالؤهو

 (؛ر:أحرف مهعومد تلهناف .ريبكت بكرلا لله .اهتويب اوفراش امدنعف .ءاجرلا مهودحي
 مه .. ۔,۔.8,

 اقلا َلَمذلا تالُمْعَيلا اوبرقف اوُمرَح امدعب نم ةدج اوتأ ام

 اقرتخم نيقاسلا شمخأ مهب ودغي اهب ءاجرلا بسح ىلع ىليلل اوحار

 اقمّسلا اهتافاح يف رئانملا كلت اورظن ذقو ىليل اوراش امدنعو

 اقفتْشم حارفألا وخأ يكبيو اوكب حرق نمو ريبكت بكرلا للَهَف

 )١( هسفن ١/ ١١٦ )٢( ناويدلا ١٥٦/١ )٢( قباسلا ردصملا ١٥٠٦/١ ل)٤( هسفن ١٥٦١/١.} ١٥٧



-٥٧ ١ 

 .مالسلا باب نم مرحلا مهلوخد نم أدبيف ةلصفم ةرمعلاو جحلا كسانم فصو يف ذخأي مث

 افصلا نيب مهيعسو .مهسوؤر ىلع ءاملا مهتارهإو "مزمز ء ام نم مهبرشو ؛مودقلا فاوط مهناوطو

 ىلإ سمشلا عولط دعب مهجورخو .ةجحلا يذ نم عساتلا ةليل ىنم يف مهتيبم مث .ةورملاو

 ران نم مهتتعي نأ فتوملا كلذ يف هللا مهئاعدو سمشلا بورغ ىلإ اهب مهفوقو مث ،تافرع

 مهعمجو اهب مهتيبمو ةفلدزم ىلإ تافرع نم مهتضافإ مث ،هتنج يف هتمحرب مهلخدي نأو .منهج

 ةالص دعب ىنم ىلإ ةفلدزم نم مهجورخو .رشاع موي يف ةبقعلا ةرمج هب ىمرت يذلا ىصحلل
 هذه لك .مهمارحإ نم مهلالحإب ىهتنا نأ ىلإ .قلحلاو حبذلا مث .ةبقعلا ةرمج يمرل رجنلا

 (رر:لاقف ةلصفم اهركذ كسانلا

 اهب مالسلا باب اولخد امدعيو

 اويرَش اهئام نم امّرْمَر اوتأ ىتح
 دقلو اولبقأ دق افصلا باب وحنو

 تحلط نمو اوتاب مهليل ىنم يفو

 مهبونذ نم ا قنع هللا هب اوعد

 اولزن دقف عمج ىلإ بورفلابو

 اودصق دقو اولص مه حبصلا رعشملاب
 اودصت مهَمارحإ اوللَح اَمَدْعَبو

 اقرع اهب اوُمَج امو اعوبس ارئاط

 اتره مهجابلأ ىلق يتب امو
 اققذ مهيَْس يف اومس نيتورملاب

 اترف مهلك تانرَع ىلعاكأذ

 اقتغ دق مويلا كاذب ردْجع زوف اي
 اقرتقُم عومجلا مُمزيلا اوعَّنل

 اقلخ ام رغثثلا لبق رامجلا يض
 اقلّصلا نلَمَسلا اوباجق ؟بنلا ربق

 ىلإ هباهذ يف اهتقشمو قيرطلا ءانع دعب نم حيرتست نأ هتقان بطاخي ىرخأ ةديصق يفنو

 (؛ر:لوقي يكملا مرحلا

 اجرلا ىضتنُم نم هانلن ام تلن دقف اجو اذ دعب ام قان اي اجولا يحيرأ

 اجرخم تيبلا جرخم نع يبلطت الف هتلخد مارحلا تيبلا وه اذهف

 مرحلا يف .نكامألا هذه هتقان فرعي هنأكو :مارحلا تيبلا يف اهي فقي يتلا نكامألا ركذي مث

 (٢):لوقي وهف هجراخو

 هتجلو ذق يذلا وُه افصلا بابو

 ىدصلا يعتناو يبرشا اهنم ٌمَرْسَر يذو

 يجرع مث ىنم يداو ىلإ يدوعو

 )١( ناويدلا ١/ ١٥٧ )٢( هفن ١/ ١١٦١

 اجلوم تنسحأ رضلا نيملعلابو

 اجّرخت لَع برش نم يرحت الو
 م ؤ ٥ م 0

 اجرع ناك نم دنعرتافرع ىلإ

 )٢( هذفن ١/ ١١٦١

 



١٧١٥٨ 

 ةتانلل باطخلا هجوي ناك نإو وهو .ةفرشملا ةبعكلل اهتايتشا اهركذيو هتقان بطاخي لازي امو

 هايملل هدروو .اهبعت ال هبعتو اهتايتشا ال هقايتشا دصقي وهف .هتاذ هب صوصخم قوشلا نأ الإ

 ():لوقي .هل اهتهجاوم لجأل اهركذي هتقان تهجاو دقو اهركذي يتلا قاشملاف شاهدرو ال ةنجآلا

 املشم تنرت ىليل تركذ اذإ

 ةرح كالعأ راكبإلاب كحوبص
 لَلَحُم وهو ضورل يعر تمرو

 ةريغ يهو تبسلا هايم تكرت

 ةدروو حامر نع ادْصت بتكتو

 اجعزأ فلخلا ىلع لولخم مزرت
 اَجَد وأ َنَج ةا ليللاب اهلاشمأو

 اجلسو احيش هنم ىعري كريغو

 اجشنم ةعيبضلا ءام نم تْجشنأو

 اجَّمهنف ءام تدرو أ رضَرح نمو

 (ر::لاق نأ ىلإ
 ادغ ام ًينلاو ضحألا دمب كانأ

 يلحرأ تيقلأ مهللا كباب ىلع
 (ه:نيباوتلل حوتفم هللا باب نأ ملعي هنأل .هبر هئاعد يف جلي أدبي مث

 ىجترم سيل امو حوتفم كبابن يقلاخ كقلخ باوبأ تهقترأ اذإ
 ىجحترُم يالوم ةللا كاوسل نَمف الئانو ار فاع فنم جرأ مل اذإ

 (؛):لوقيف ةينالعو ارس هبر يجاني رعاشلاو .مهلاحب ميلع مهرهجو هدابع رس ملعي هللاف

 اجتلمو اجلم ةللا كاوسل امف مملاعف ميلع اي يلاحب تنأف
 اَجَهنَم وقعلل مهللا يل حضاف ةثننوطاليلإالإ اجهنم الو

 (هر:العو الج هلل هئاعدو هثيدح يف مثعلتيل هنإ ىتح هانج يذلا هبنذو هأطخ نع نعذي نأ ىلإ

 اجحدّم ناك ام دعب ام ىرت اليتق

 اجر ةوشحم و ابن ذ َلُسَحُم .,

 اهرلا َينفقوأ يالوم اي كبابب انعم كتلاس يدوبعمو يهلإ

 )١( ناويدلا ١/ 0١١٢١ ١١٣

 )٤( هفن ١١٣

 ادصاق وفملل براي اجنلا ترسو
 ايعاد تمت اذإ يطاخلا بنذملا انأ

 اجرخم هنع ذجأ مل يبنذ تسق اذإ

 بنذم يلشب تلحربرك مكف
 يتوعد لبقت يالوم اي كتوعد

 ٢( هفقن ١/ ١١٣

 ٥( هفن ١/ ١١٤

 اجنلا يقلف اجنلا راس يرما زوفو

 اجلجلت يناسل يحبق نم ةللا كل

 اجرشَم كيف اجرلا نسح ينعسويو

 اجّرتنف اهجيرفت ىلع كاعد

 اَجَش ام جرفتو يتألز رففتو

 ٢( هقن ١١٣/١



١٥٩ 

 ىلع زاجعألا درو سانجلا نم ةيعيدبلا تانسحملا دوجو ةديصقلا هذه ىلع ظحالملا نمو

 :هلوق سانجلا ةلثمأ نمف .اهتاتتشمو اهظافلأب تارابعلا راركتو .ءاطيإو .قابطو .رودصلا

 اجنلا يقلف اجنلا راس ئرما روفو ادصاق وفعلل براي اجنلا ترسو

 :هلوق رودصلا ىلع زاجعألا در ةلثمأ نمو

 اَجَهنَم وثملل مهللا يل حضواف ةبوط كيلإ الإ اَجَهنم الو

 :هلوق قابطلا ةلثمأ نمو

 اجلسو احيش هنم ىعري كريغو للَحُم وهو ضورلا يعر تمرحو

 :هلوق ء اطيإلا ةلثمأ نمو

 ىجترم سيل امو حوتفم الئابف يقلاخ كقلخ باوبأ تهترأ اذإ
 ىجترم يالوم هللا ا اوسل نَمق النانو 7 كنم جرأ مل اذإ

 ررك دقف .اهتاقتشمو تارابعلا راركت امأ .نيرواجتملا نيتيبلا يف (ىهترم) ةظفل ررك دقف .

 يف راركتلا اذهو .ةديصقلا هذه ىلع اجرلا ةظفل قاقتشا بلغو (جرخمو اجرو اجرلا) ظافلأ
 .ميجلا ةيفاقل هؤاطتما هايإ همزلأ امير ميجلا فرحب يهتنت يتلا تاملكلا هذه

 ىلإ قاتشيو اهتيؤر ىلإ فهلتيو اهبحي ةقوشعم ةفرشملا ةبعكلا ىلإ زمري ةزمح وبأ لازي امو

 .هريغو ضرافلا نباك نفلا اذه يف هقبس نم لاح هلاح .اهلصوو اهترايز .

 ىتح .ةبابصلاو قشعلا نم ةينضملا هتلاح ضرعي مث .لاذعلا ةاحالم نم هقلقي هتديصق أدبي

 (ر:هسبلو هيرشو هلكأ ىحضأ بحلا نأ

 سنؤي ناولاو عمف بحلاو سبلت ةبابصلاو قلقي لذعلا

 سبحم ناوهلا ىلعو هل نر ىوهلا ماكحأ عزتش يف ىوملا وخأو

 سبللاف يل ًوهو يبرثثو يلكأ ىوهلا نإ ىوهلا يف ينولذعت ال
 سردي ال اهعتو ىرجمو اتره ةرثزاهتعتر ذقةرْبَع مك 0 م مم

 سَتَنتأ امدنع اهنم أتنت . اهنأل عولضلا يتشاشُح تمحر

 ناردغ يه انإو .اعومد تسيل هينيع نم رمهنت يتلا عومدلا كلت نأ هنوري نيذلا نقيأ دقل
 الإ اسرعمو ًاليقم هرظاونو هتجهم يف ىوهلا نوكي نم ةلاح امو .هيدخ ىلع يربحت ةسجبنم

 (7:انكه
 )١( ناويدلا ١٣٧/١ )٢١( هسفن ١/ ١٣٧

 



 سيقت يلإاةتاف يمشايخباسباقم أاُسلا نغ
 و ىه ممم ه مم ۔ ٤ِ

 سجبتت ترس ةير اس ن اردغ يعم اام ا نؤ ل ١ و

 سرعمو ليقمف يتديفأو يرظاونو يتجهم يف ىوهلا نإ
 م 2

 سسؤمو قلطم رج ريغ نم ىونلا طحش ىلع يدنع ىوهلا تيب

- ٦ ١ ٧ .- 

 ةبعكلا نع اهب يكي يتلا ىليلب هفلك وهو ؛مايهلاو دجولا كلذ رس نع حصفأ نأ ىلإ
 (١):ةفرشلملا

 سئاتأ اهحقل حابصلا قلف انبؤإوؤحأ ىليل ىلإ يليل
 و ا ه. ٥. م & . 26 ى ث ه مم , ف

 سجوتي عَمسَم يلكف اهنع !اوثدَع وأ تدب نإ نويع يلك

 سعنأ ذم اهشيط قرطيو ىغتي يتلثُمو داؤفلا اهرظني لازام
 . ل ٤ى » ه و . .

 سردأو هأ اهل تهبتنا ىتمو رالت ذاؤفلا اهسردي غ نإ

 اهب ههلو ركذ نأ دعيو .ةظقيلا يفو مانملا يف هبلق اهرعشتسيو مهرصبو هعمسب ةجزتمم اهنإ

 سيعأ لمج وأ .ءاقس ةقانب اهعطقي هنأو .اهنيبو هنيب لوحت يتلا يفايفلاو لهاجملا ركذي
 ريي يتلا فواخملا كلت ركذو دادعت يف ذخأيف لهاجملا كلتب اهب ريي يتلا تابقعلا لك ايدحتم

 (: اهب

 سنكلا يراوجلا اهب ةيتَت تلاح اتتيَبام لهاجمو اهب يل نم

 سيعأ بحرأو ةيراج اتس ىونلا طحش ىلع اهيئفلبت له

 سبلتأ ام علخ يف اهلاصول ىجد,روجيد لك سبلأل ينإ

 سرفتو ر ينزلاب نلعت دسألاو انلوح يوعت ناديسلاو تيتأو
 سّطفألا لثح نباو لثيمعلا نباو ًمئاح ةياد نبا انايادر ىلعو

 سمطألا ىزعلا هب مامحلا دري مل ء اجرألا سماط اندرو مكلو

 سمط لتايصلل بارح ترثن اناكف هلوح معاتتقلا شير
 سعذ حامر تبحس اهنأكف هئاجرأ يف تايحلا بحاسمو

 بيرغلا لامعتسا يف ليم هلو .ةقاشرو ةلازج هظافلأ ىلع ظحالي فواخملا كلتل هفصو يفو

 .ةشحوتمرويطو تاناويحل ىنك (معاشقلاو لثح نباو لشيمعلا نباو ةياد نبا) ف ظافلألا نم

 ديدج ءيش زاريإ يف هنم ةبغر اهمدختسا حاوللا نبا نأ الإ لامعتسالا ةفولأم ريغ اهظافلأو

 )١( ناويدلا ١/ ١٢٧ )٢( هفن ١/ ١٢٨
 



-١٦١- 

 .مادختسالا فولأم ريغ هرعش يف

 فصي امك "فرنألا مش ةيتف عم ةقاشلا قيرطلا كلت اهب عطقيل اهيطتمي يتلا ةقانلا فصي مث

 ():تقولا اهب اورصقيل قيرطلا كلت يف ةيتفلا كئلوأ ثيداحأ

 سرع ريست نومأمءاجوهه ةناريع يل مهسل ا قورم تقرم
 سلجم زنايألاب روك لُك يف اهن ينب ب فونألا مم مش ةيتف يف

 اوسلفت نيحو مهب سيطولا يمح امدنع ىليل فصوب نوثدحتي

 يه يتلا ةمركملا ةكم مالعأ مهل رهظت ىتح مايألا رورمب نورعشي الو ثيداحألا مهريتو

 متخيو ،اهيف اهنوضقي يتلا ةديعسلا م ايألا كلت اذبح ايو .لوصولا كلذ اذبح ايف .مهدصقم

 (١:لوقيف مارحلا هتيب جح ىلإ هقفوي نأ .العو لج هللا هئاعدب هتديصق

 م ىم ٠ِ ٥

 سعنأل ١ ب اخو ىضمو ىعس اهبو =:, مل ١ ىقل أ ن ىبوط

 سيكأالاديعسلاًزاف هب أموي كرابموهف مويلا كاذبح اي
 سسأأ هيلع امو تيس ام لب تاو تيبلا جَح مهللا يننئو ٣

 اهيلإ هجويو .اهب دجولا هفلك دق ةأرما اهنم لعجي ةفرشملا ةبعكلل حاوللا نيا ادو يفو
 (ر:رشابملا باطخلا

 ةفيرشلا ىليل اي كيلإ كيلإ يبلق نح ةفيرشلا ىليل ايأ
 هفغش نمو .اهب ىنفتو اهادش دقو ركبلا يناعملا اهيف مظن هنأو ذهرهسو هتعولو هدجو ثبي مث

 ؛ر:اهل مهبولق تقاتشاو اهيلإ مهسوفن تقات دق سانلا نإف اهب

 ةفيلك يلثم يب تنك كتيلف يبيشم يفو بابشلا كب تفلك

 ةئوطَو لقم يل مجنلا يعارت يلايللا ةبيط كيلع ترهس

 ةنيتقسل ا تحت اهئودش كيفو ين اعلا ر اكبأ تمظن كيفو

 ةفيهل ينم ىوجلا وذ رثكيو اقوش كيل إ فيهللا ترشكاو

 ةفرغش يلبق نكت ملو كيل ا بولق تقغش دقف يفغش نمو

 )١( ناويدلا ١/ ١٣٨ )٢( هسفن ١/ ١٣٨

 )٣( هقن ١/,١٤٩

 )٤( هفقن ١٤٩/١



١١٦٢ 

 ريسلا نودجيو .مهاياطم نوطتمي اوناكو اهبحصو وه ةفرشملا ةبعكلا عيدوت ىلإ هباهذ يفو

 ():هدخ ىلع هينيع عومد تلاسو .ىوهلا سيسر هبلقب جاهف .تيبلا عادول بهذ هنأ ركذت .اهيلإ

 ةفيطل حايراهيلإاهثنح يراوجلا اباطملاواهرگذت
 ةئيجو تالمعي مهب صنت ,تاكلهم يف بكرلاو بكرلا يفو
 ةفيفحلا نويعلا ليسي ابيهل ىوهلا سير يبلقب جاهف

 هقلعت هبشي عيدوتلا دنع يناسنإلا باطخلا ةلح ةفيرشلا ةبعكلا ىلع حاوللا نبا علخي امدنعو

 .هينيع رامهنا هل ببسي يذلا عيدوتلا دنع هتيشخو هبلق ةقرو .هتبوبحم ةقانعب ةبعكلا راتسأب

 (١:ةقرفلا كلتو عادولا انه قيطي ال وهف .اهقارف ىلع هناكيو هتبوبحم ىلع هتيشخب
 قارنثا ىلإ لوؤي الو مدي يقالتلا تيل ايو ىليل ايأ

 قانعلا بيط ىوهلا يندازف رلاصو نمرلطَم دعب كقنع
 قالتللكثطع تنمض ةادغ ينيع عومد لاوه ىرجأ دقو

 قاطملاتو __ ف هلمح كثيبو اعادو ىليل اي قيطأ فيكو

 ظافلألا يف ةبارغلا يهف .انرعاش تاعوضوم نم نفلا اذه اهب مستا يتلا صئاصخلا امأ
 يناعملا يف راركتلاب تمستا امك اهفواخمو قيرطلا لهاجمل هفصو يف ةصاخ قمعلاو ةلازجلاو
 (ص:ةيلاتلا هتايبأ الثمف اهلمكأب اتايبأ رركي لب .رطشأ رركي وهف .ظافلألاو تارابعلاو

 (؛راقيراخملا مرخلاو ًمرخلا جتنتف اقيلامسلا نحكني سيعلا انب ىتم
 (هراقيراهملا يديألا يوطت امك ولأت ال فئانتلا لجلا قرهُم انب يوطت

 مراقيعانم اقذَع الو ايرسو ىلحأ الو سيسعلا ىقلت اهب ام أكلاهم

 (ماقيلاعملا اهيف اهزاوتأ نظت ةقلاع ءاعزجلاب يهو اهلاحب

 اقيراسم اسيراغم مامتلا ليل اهب لازت ال اهيفو اهنم بهشلاو
 اقوفخم توصلاو ةقفاخ حيرلاو : ةفزاع نجلا اهيف ممست ءامهب

 )١( هسفن ١٥١/١ ناويدلا (؟!) ١/ ١٥٣

 )٣٢( هذفن ١/ ١٦٥

 اهعطقنم همكألا مأ مرخ :مرحلا ٤٦٧/٢٥( جاتلا) ةليوطلا ةديعبلا ضرألاو يراحصلا :قلامسلا : قيلامسلا (٤)
 رفقلا :قرحلا ٦( /٢طيحملا سوماقلا بيترت) . ظلفلا يف قرطلا :مراخملاو .هفنأ 6ليَلاو لبجلا ر مرحم و

 َ ٤٣/٢( هنفن) .حايرلا اهيف قرختت ةعساولا ضرألاو
 )٥() هسفن) ضرألا نم نتمطلملا :لجهلا - ۔(٤/٢٦٠٥ هفقن) ءالملا ءارحصلا :مَرُكمَك : : قرَهُم ٤٨٥/٤(

 هسفن) .سينا الو اهب ءام ال ةالفلا وا ،فارطألا ةديعبلا ةعساولا ضرألا وأ ةزافملا :ةفونتلا :فنانتلا

 ١ ٣٨٦٢(. ))١( هسفن) .ريثكلا ءاملا :ةكرحم :قذحلا :اقذَع ٢/ ٢٧٤(
 (٧) جاتلا) هيحاون قرتو هطسو عفتري لمر : ءاعرجلا ٠ ٢/ ٤٣٠)



 ۔١٦٢-

 .لجهلا .قرهم .قيراخملا .مرحلا .قيلامسلا) ةيلاتلا ظافلألا يف ةلازجلاو ةبارغلا ىرن نحنو

 ٠(غلا ...سيراعم .قيلاعملا .زاوقأ ..اعرجلا غقيعانم .اقذع «سيسمعلا .قيراهملا .فئانتلا

 .ةبارغلاب علوم يحولملا نأكو ةبيرغلا ظافلألا هذهب ظتكت تايبألاو

 :ةديصقلا هذه علطم يف ىلجتيف تارابعلاو ظافلألا راركت امأ

 اقيراخملا مرخلاو مرحلا جتنتف اقيلامسلا نحكني سيعلا انب ىتم
 ():يلاتلا تيبلا نع راركت وه يذلا
 اقنعلاو لاغيإلاو جعملا حسمتو انب ًلوُجَهلا نخكتي سيعلا ىتم ىتم

 (ر:ةيلاتلا تايبألا يف يناعملا راركت حضتي كلذكو

 اكرب ةبكر يذ نمف اهوُجتشنأو

 تتَسو اهُهاومأ اتتُمَك دراوم
 يف حون راشيطلا اهآّراوت ولو
 هتماق ميسرت هلتقي بئذلاو

 اهلحرأ قوف اهيلع اوتابو اولاق
 اوهبتنا املك ىليل رعش اودشانت

 اهقلاف حابصإلا قلق اذإ ىتح
 .لاو ربانملاو ىليل عراوش تحال

 اتيفصت فيصلا حاير اهتقفص دق
 اقوُيع ضرألا تحت ءاملا يسحتف

 اقيلهز ناريح يتبو اهئاجرأ
 اقيقحت نقلا لاخيو اهفوخ نم

 اقيرابس ر اركأب دوربل ا لشم

 اقورقمو امورْشَم رعشلا يف ناك ام

 اقيلفت ءاديبلا تلن سيمعلاو

 اقتيلاطم انثُس اهبسحت مالعأ

 :ةيلاتلا تايبألا يف يناعملا نع راركت يناعملا هذه نإف
 ايقترم رقصلاك اهروك يف ليتأ

 سنأ اهشخو نم اهب ام ًالهاجم

 اقهز توت اهيف سألا تلح ول

 ريرم نم نيلعي اهب تالمعلاو

 ,بقل نم روكلا يفررسعان نم برلاو
 انل عاشو ىلعألا حطبألا ادب ىتح

 اهب خانملا لبق نم بكرلا للهف

 دودمم ليللا حنَجو تيبأ هب

 ذيب اهناعضأ ىلعو اهلاثمأ

 دوروم بكرلل لَهنَم اهبامو

 ديسلا هب تتام اهملظ نم فوخلاو

 ذيخوتو لافيإو فافر اهل

 7 قوش هب دجم نمو

 ديجلاو ردصلا حالو ىليل صاوصو
 ةولاو عاذجالاو قحلا مزرأو

 ,:ةيلاتلا تايبألا لثم يف يهف تايبألاو رطشألا راركت نم ناكام امأ
 )٣( هفن 0٨٦٢/١} ٨٢ )ا٤( هفن ١٦٧/١ )١( ناويدلا ١/ ١٥٦ )( هفن ١٦٦/١



 اولزن دقن مُمَج ىلإ بورفلابو

 اودصت دتو اولص مُه حبصلا رعشلاب
 اررصت مه مارحإ اوللح امو

 اوجختناف راتخملا ةبيط اوفراش م

 (ر:ةيلاتلا تايبألل راركت تايبألا كلت نإف

 اولزن دقف عَْج ىلإ بورثلابو
 ادصق دقو اولص مه حبصلا رعشلاب
 اودصت مهمارجإ اوللح امدعبو

 مهلك راتخلا ةبيط اروفراشأُم

 :ةيوبنلا حئادملا

 اقورفم يمرلل اعمزي اوعمجيل

 اقيرام مدلا ليبق رابجلا يمر

 اقولحم راص ضعبو روعتثلا ضب

 اقولطم ميلستلل بابلا اوُميو

 اقرتقُم عومجملا عمزيلا اوعمجيل

 اقلخ ام رعشلا ليبق رامجلا يمر
 اقلصلا َقلَمسلا اوياجف يبنلا ربق

 اقرش دق قوشل ١ سيسر نم هعمدب

-١٦٤- 

 لجرلا -انفرع امك هنأل .مالسلاو ةالصلا هيلع ةيربلا ديس حدم يف دئاصق حاوللا نبال

 قلعتي نأ دب الف ..هعئادب هيف أشنأف .مارحلا تيبلاب هبلق قلعت يذلا وهو . لتبتملا يقتلا عرولا

 ميركلا لوسرلا حادتما ءاج دقو ال فيك .هحئادمب هضيرق يلحي نأو .هدجسمو ىدهلا لوسرب هبلق

 .()«ميظع قلح ىلعل كنإو » :لئاق نم زع لاق ثيح ليزنتلا مكحم يف

 ةيلزغلا ةمدقملاب هتديصقل مدقف .ءارعشلا نم ءامدقلا جهن ىلع هتحدم يف حاوللا نبا راسو

 لخدي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل هتبطاخم يفو .نايحأ رخفلاو لزغلا نيب جزمو نايحأ
 .جذامنلا هذه نم جذومن لكل لثمنسو .ءيشب هل مدقي نأ ريغ نم انايحأ ةرشابم

 .عامسألا هاوهتو "بولقلا يوهتسي لزغلا نألف ؛لزغلاب هتحدم لهتسي ةزمح وبأ ناك اذإو
 نم هديري يذلا دصقملاو ضرفلا ىلإ مهدشو نيعماسلا هابتنا بذجل ةاعدم كلذب نوكيف

 ثيح نم مهلزفغت يف ءامدقلا نم ةرضاحلا لهأو ةيدابلا لهأ قئارط نيب جزم دقو .هتديصق

 (؛ر:هلوق ةيلزغلا هتامدقم نمف ى(رنينحلاو قوشلاو ىوكشلاو ءلولطلاو لومحلا

 ىوزح نم لمرلاب برسلا يف أرظن دعأ
 ريلاع ثيداحأ نمأئيش رطت الو

 )١( ناويدلا ١/ ١٥٧ )٢١( ةيآ ملقلا ةروس ٤

 ىوحأل ا ًاشرلل تررك ذإ سل اجو

 ىورطلا كرظانب ىفخي ال ناك نإو

 دئاصقلا حاتتفا يف ءارعشلا بهاذم :هيفو ١. ةدمعلا .يناوريقلا قيشر نب نسحلا يلع ربا :رظني )٢(

 .بيسنلاب
 ١/ ١١٧ ناريدلا )٤(



-١٦٥- 

 (١):ةيوبحملا ةروص فصو يف هلوق تامدقملا هذه نمو

 اهذوثي لاشم نع نكلو وزيف اهديدن لاقي نأ انسح ردبلا ىفك
 اهثويمو اهُسايم هب ساقي اهماوق نأ نابلا نوصغ بسحو

 (©:نينعاظلا ىلع رسحتلاب اهلهتسي ىرخأ ةديصتو
 عناصلا نينعاشلل تدب ام اذإ عناص تنأ امف يل لت ىوهلا ريسأ
 علاض كُسنعو قورطم كرطو فقاو دكالملا فافخأب تنأو

 (ر:ةيفاعلا لالطألا اهيف ركذي ىرخأ ةمدقمو
 بذلا ءادرلاك ينيعب حولت برغو ىعفن نيب موسر يسفنب

 بحسلا ئتألاب بحس ُركاوب اهب تركتناو حاورألا اهيآ تَحَم

 ةضورلاب وهو -ملسو هيلع هللا ىلص- لوسرلا ةبطاخمل ةرشابم اهيف لخدي يتلا هتامدقم نمو

 (؛ر:هلوق ةفيرشلا

 لتعلااكامح نع تلقع يلمجأ يذه هللا لوسر اي

 لهج ين البجت يوطت كل اهتفلك مك هللا لوسر اي

 تمستا امك ٠ءايلعو داعسك ٠تابوبحملا ءامسا ركذب حاوللا نبا دنع لزغلا ةمدقم تمستاو

 ؟يح يأ نم نئاعظلا هذه باحصأ ضعب يمسي نعظلل هركذ يفو .باطخلاو ةلأسملا بولسأب
 نبا دنع ةيوبنلا ةحدملا ةديصق لامتكا رصانع نم يناثلا رصنعلا نع ثدحتت نأ دب الو

 فصو دعب رعاشلا اهيلإ لصي يتلا يناعملا مث ةمدقملا :امه .نيرصنعب هدنع لمتكت ذإ .حاولا

 .قاشمو بعاتم نم اهبحاصي امو رافقلاو يفايفلا ربع هتلحر

 يتلا قيرطلا قاشم :ةيلاتلا يناعملا حاوللا نبا دنع ةيوبنلا ةحدملا ةديصق تنمضت دقو

 هيلع لوسرلل ينيدلا حدملاو ه -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ىلإ لصي نآ لبق رعاشلا اههجاو
 ءارسالاو -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا تازجعم اهيفو .ةريسلاو .مالسلاو ةالصلا

 )١( هسقن ١/ ٢٥٢٣

 )٦٢( هسقن ١/ ١٥ ٢

 )٣( هسفن ١/ ٢١١

 )٤( هفن ١/ ٢٣١

 



 ۔١٦٦"۔

 يبنلا ىلع ةالصلا مث .مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ىضرلاو ةرفغملاو .ةعافشلا بلطو .جارعملاو

 لثمنسو يصورخلا انرعاش دنع ةيوبنلا ةحدملا يناعم لمجم يه هذه .ةباحصلاو لآلا ركذو (ص)

 .يناعملا هذه لكل

 يف اهب نيعتسي ناك يتلا تقولا كلذ يف ةمدختسملا لقنلا لئاسو نع حاوللا نبا انثدح دقف

 ():لوقيف زاجحلا ىلإ نامع نم ةليوطلا ةقاشلا قيرطلا كلت عطق

 اعضو ت ايبحلرألا كيلإ انبكر ةراتو يراوجلا . انثأب ارت
 امئَرلا فيصخلا لعنلا كل انبكر ةراتو ريمحلا رهظ ىلع أروطو

 هتوفي الو .هيلجر ىلع يشميف حواري هدجن ةراتو .ريمحلاو لبإلاو نفسلا يه لقنلا لئاسوف

 يف ةدملا مهيلع تلاطل الإو .ليللاب راهنلاو راهنلاب ليللا نولصاوي ذإ مهريسم ةفص ركذي نأ

 (0:ةليوطلا ةفاسملا كلت عطق

 اجَجَهَتو ىوطنا يلاحلا معنملا اذإ ىحضلاب ليللاو ليللاب ىحضلا انلصو
 اعلط قرشلا نم ودبت وأ رئاوغ توه اذإ موجنلا طارفإ بقار

 (7٢:ةرفقملا ء ارحصلا هركذ دنع لوقي .اههجاوي يتلا تابوعصلاو قيرطلا قاشمل هفصو يفو

 (دىونحلا تدح دتو تلض اهزاوجأب ىوُصلا ةسماط مالعالا ةلوهجمو
 (؛ىورسلا ةمق يف باتفي هليخت ىرس نإ 1 بْهنسلا نم يرانسلا ةهيتُم
 ىوفك بتك نم هولاخ مهف انكأب اهليجس ران نابكرلا سبتقيو
 مزىونكلا اهصيحاف أ ىوجر يف ثّينتف اهضيب صيح افأ هيناطقلا لضت

[ 

 (»ىوجرلا اهزوج يف بلقلا بيهم يسنيو اططغت هينف ز نجلل عَمْسَتو

 )١( ناويدلا ٢٢١/١
 )٦( هسفن ٢٢١/١

 (٣) هسفن ١/ ٢٦٠

 (ز و ج ناسللا) هطسو ءيش لك زوجو طاسوألا :زاوجألا ٨١/١٠١( صصخللا) ةبوصنملا مالعألا : ىوُصلا )٤)
 (بهس ثجاتلا) ةنينامط يق ا ىوتساو ضرألا نم دعب ام :بهلا )٥(

 (صحق .جاتلا) اطقلا ضيبم وهو صوحفا عمج :صيحافا )٦(
 بيترت) رحبلا جوم بارطضا ةطمظطغلا :ًاطُمطغت (ننج .ناسللا) .ناتج هعمجو نجلا نم ناجلا :نانجلا )٧(
 (طمطغ . طيحملا سوم اتلا



-١٦٧- 

 اقيقد افصو ةزافملا كلت يف نابكرلا اهب رمي يتلا ةدكارلا ةنسآلا هايملا فصي نأ هتوفي الو

 (١ر:هلوقب

 ىوأم اهل توبكنعلا هيلع تنبو هؤام بحلط ءاضعألا مدهنمو
 (هىولألا طقأملا يف يحلا حامر ُرَجَم هلوخ ضئاضنلا بيحاست نأك

 ىولج ىغولل لَقيَص اهالج بارح بناج لك نم شيرلا هيلع نأك
 ىرئثت أمظ نم ناديسلا هلوح نمو هدورو يمحي ٌماغرضلا ثحبي هب

 .ةرعقتملا يناعملاو ةيشوحلا ةبيرغلا ظافلألا راتخي هارن ةنسآلا هايملاو ءارحصلل هفصو يفو

 ظافلألا نمف .اهيف نهذلا كو .ةفللا مجاعم ةناعتسالاب الإ صصختملا اهمهفي داكي ال يتلا
 يفو (ًبهسلا ءاطُمطقت .زاوجأ ءىوصلا) :يه ءارحصلا فصو يف اهمدختسا يتلا ةبيرغلا

 .(طقأملا ,ضئاضنلا .ءاضعألا مدهنم) مدختسا ء ارحصلا يف ةدكارلا هايملل هفصو

 .ةزافملا كلت يف اهتلاحو .ارحصلا كلت اهب عطقي يتلا لبإلا ةاناعم فصي نأ ىسني الو

 (ر:لبإلا كلتف

 اهفوج نهب تصغ نإ4ذجنئو اهنويع روفت روغ تطبه اذإ

 اهنوجس نيكتسي ىتح عكرتل ةراتو أروط نوجلا تنبك ودعتو
 اهفيخوو اهلافغيإ اهديو ىحضلا اهُبفليو ىرسم ااهحلطُي

 رعاشم راهظإو ةسدقملا نكامألا ىلإ هقوش .ةزمح يبأ دنع ةيوبنلا ةحدملا ةديصق نمضتتو

 (؛ر:هلوق كلذ نم .يزمرلا لزغلاو دجولا

 هتاودباحشوم ثيدحلا هيف انلعأ قيقعلا اقنب يثدحمأ

 هت ايبظ ىوه ىرسأ انبرلقتف انديعك نه نه له هت ايبظ

 هتاحفنىنش انرطعنف تركب ابث نمرحيف تامسن اذبحو

 نم ضرألا ىلع يشي نم ريخ وهو ال فيك .ةيربلا ديسل ينيدلا حدملا اضيأ يناعملا نمو

 (ه):لعتنمو فاح

 لعتنُم وأ ناكرفاح ريخ ىرولا ريخ اي هللا لوسر اي
 )١( ناويدلا ١/ ٢٦١

 نم تلتق تشهتن اذإ يه را .اهطاشنو اهترشل ناكم يف رقتست ال ،ضانضنو ةضانضن ةيح : ضتاضنلا (٢)
 (طقا .جاتلا) .برحلا يف قيضملا :طقاللا (ضضن .جاتلا) اهتعاس

 )٣( ناويدلا ١/ ٢٥٥ )٤( هفن ١٤٨/١ )٥9( هفتن ٢٣٢/١!٢

 



 -١٦٨۔۔

 يلقعلا انالوم نينوكلا نوك املكالولهللا لوسر اي

 يل يآلا الو كرشلا يحم امل كالول هللا لوسر اي

 يلو رماوأل تنا ك ةنج امل كالول هللا لوسر اي

 يلص رانلابو يصاعلا لهأ امل كالول هللا لوسر اب

 لسرم لو سرو يبن نم امف دالول هللا لوسر اي
 لزنت ا بتكلا ءايبنأ دلا ىلع كالول هللا لوسر اي

 يف راركت ءاوس .راركتلاب مستت ةزمح يبأ دنع -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ةحدم نإ
 .هللا لوسر اي ةظفلب اهيف حلي اهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةديصقلا هذهف ؤظانلألا يف راركت وأ يناعملا

 ةعزنلا بولسأو يرعشلا مظنلا بولسأ نيب جزمي يحولملاو .ةيباطخلا ةعزنلا لمحي بولسأ اذهو
 ةروصب ظافلألا ضعبل رعاشلا دادرت نم هارن ام نيبولسألا نيب جزملا انه رثأ نم لعلو» ةيباطخلا

 سوفن يف رثؤم ايتوص اعقو هب مظني ام هداشنإل لعجي نأ ةلواحم .هتايبأ لئاوأ يف ةروركم

 (ا)«مهناذآ ىلعو نيعماسلا

 (٢):لوقي امك اهب ءاج يتلا هبونذ نارفغ هاغتبم حاحلإلا اذه لعلو

 للعلاكال.اعنشالع يبو تئج دق هللا لوسر اي

 ىلت بملا ءاد واد اهاذأ نم ىلتبم ىنإ هللا لوسر اي
 لصق م ابر او نرن ل اذ اهئرحأ ي ذ هلل ا لوسر اي

 م م

 نارفغل هل عفشتسي نأ ميركلا يبنلا نم بلطي اذل ؛بونذلا يه اهب ءاج يتلا ءاعنشلا ةلعلاف
 مه:لاق دقف ةمحرلاب هيلع هللا نيي نأو هبونذ

 يل دورجيف فرحأ نم ,ةتسيو هلضفب نك نأ كهلإ لأساف

 ىلتبلا٤رب يهف ءاه لبت نم هميم ءاح ار مالو فلأ

 ذإ .هبسنو همساو هنطوم ركذي نأ دب ال -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلل هباطخ يفو

 (؛ر:همسا ركذب مهنيب نم هسفن زيمي نأ دب الف .رثك هدجسم يف لوسرلا ىلع نوملسملا
 يبصع مهو يموت مُه دزألاو ناسغ يبأو ملاس يمساو يناملا انأ ٠ ٠ , © ب و . ث » ٠ م ٥

 )١( .رصم -۔طويساب ةعيلطلا ةيتكم .يبرعلا رعشلا يف ةمكحلا .سيوع دمحم .د
 ةعابطلل عفان راد ج١٦٧١/١

 )٢( ناويدلا ١/ ٢٢ )( هسفن ٢٢٣٧/١

 )٤( هفن ٢٠٨/١

  



 وم م
 يبختنمو يالومو يبسح تنأو يبسن ينتبسنأ اذإرصورخ نمو ٠

 (ر:هل لوقي ةعافشلا بلطي امدنع ميركلا لوسرلل هباطخ يفو

 يلاحرَت مويلا كيلإ تدمح دقو يلاحرأ تقلأ دق كانُسُح بابب

 يب ملعأ هللا ةلب كئإف ءيش يلاح نم مويلا كيلع ىفخي سيلف
 فاعلل لاملا تنأو لآملا تنأ فايضأ دادعت يف كفيض تيسمأ

 بتننلا يف ضيوفتلاو ةعافشلا نم فاعضأ فعض وجرأ كنم يننإو

 ():لوقي ذإ همساب ميركلا لوسرلا يدانيو

 اعمتسم كيف يمظنلو يل كوجرأ يلمأ اي هللادبع نبا اي دمحأ اي

 هتحدم يف ريهز نب بعك هتركاذب عجرتسيف ةيخيراتلا تايصخشلا يعدتسي هتحدم يفو

 (:هتحدمب ء اج ذإ بعك ء ازجك لوسرلا نم هؤازج نوكي نأ بلطيو .ميركلا لوسرلل

 بثذلا ميحُم دق بنذلا ريسأ اي لقو ةمحرو اناحتسم يل بهو ينق

 بعك انثلاب ىتأ اذإ ريهز نبا ازج ينزجأو لوبقلاب يئانث لباقو
 برلا اهب تيضر نإ اهيضتري انغ يتجُح وهو يتجَح وجرأ كحدب

 هتريس نمف ؛هباحصأو شيرق عم ىدهلا لوسر ةريس ةيوبنلا ةحدملا اهتنمضت يتلا يناعملا نمو

 (}):حاوللا نبا لوق شيرق عم

 هتامجهين ملت ةكم؛ابنس تمت ثيحب رذنأ ةللاو
 هتانعل ونأ سيليإو لهج وب مث ةريللاو يتآ مهنم

 هتاتشب مهعضمبر راشأ ضعب هسبحبو هلتتب راشأ مهنم

 ىلإ هنيدب رجاهي نأ هرمأف .ميركلا لوسرلا ىلع .مالسلا هيلع .نيمألا ليربج لزن نأ ىلإ
 (ه):حاوللا نبا لاقف .هتباحصو وه برثي

 هتانش يآر عيمجب دمحمل ًاجرعم ءامسلا نم نيمألا لزن

 هارقو ين رساو كليلب ا ضهناذنف ةبيطب كيلع هل نيمألا لاتق

 هتاشو بلاطوب نع اينف ةبصع كل مُه راصنألا ىلإ دصقاو
 هتارس ىرذ وأ ريفلا فنأ ىلع امخز ةكم لخدت نوسلو
 ١/ ٢٠٤ هسفن ٢١٩/١ )٣( هفن ١/ ٢٠٨ )٢( ناويدلا )١(

 )٤( هسفن ٢٤٨/١ )٥( هسفن ٢٤٩/١

-١٦٩- 

 



١٧.- 

 ركب يبأ هبحاصو (ص) لوسرلا ةرجه ةصقل حاوللا نبا ةياور هباحصأ عم هتريس نمو
 شيشعتو رافلا ىلع هل اتيب توبكنعلا ءانبو رافلا يف مهلوخدو -هنع هللا يضر -قيدصلا

 (ا):رافلا كلذ يف مامحلا

 هتاجلب اجلوأف فينملا راغ لا ىلإ ركب وبأ هيناثو ىرسف

 هت يح نم راتخملا ىلع انوخ هبوث قشب ركب وبأ ىضمو

 هتابتع امس يف ششع نزولاو هباب يف هتيب قنردخحخلا ىنبو

 هتايناققحماضتقتاًدَصَت ةبيطلأثعلا سئي اذإ ىتح

 ةوعدلا ىلع مهلئاضف َرَكذو .هتباحصو ميركلا لوسرلاب جرزخلاو سرألا ءاقتلا ركذيو

 .(ارتيمالسالا

 هتابار ىم > مهو ماركلا مش ثلا جرزخلا مث سوألا لآ هثَبسقل

 هتاعيب ىدل مهعتعيب حتفلا يف مهركذ مظعو مهدأ ةللاو

 تابقع ىدل مهل لوزنلا لبق هب مهل تددج دقر ةعيب
 هتاكرب ىلع اوضم يبنلا مساب ةكم نميبهللا متف ذقل مهبو

 نم عيشي اهنع يحولملا ثدحت دقف .ميركلا يبنلا تازجعم نع ثيدحلا .ةيوبنلا ةريسلا نمو

 (ر:لاقف ليصفتلا

 ىولع نم هناو وخ ىرسك ناؤيإو سراف ران تدمخأ دق هدلوب

 ىولبلا عحعبمب رسن ىلع تلحو ركذ عاش ذُم مانصألا تمطحت

 ىوطي ىصحلا دلص هيك يف حبسو ةيبظو دوع ميلستلاب .7

 ىورت يكل ءام موقلل هعتحارب ىرج امك رينملا ردبلا هل قشو

 اوبه ىصحلا وبْهي موقلاب ىحضلا أأرو ةمامغ رافقلا يف ةثللظ دقو

 ؛ر:هلوق اهل هراركت نمف .حاوللا نبا دئاصق ايانث يف رركتت تازجعملا هذه نأ ظحالملا نمو

 هت افرش نم ناويإلا مدهتو سراف سباقم هدلوب تدمخ

 نم ء املا ن ايرج ةزجعم حرش يف عسوت امك . ةيوبنل ١ ةزجعم ١ حرش يف عسوتي ين اعملا ررك اذ او

 (هر:لاقف -ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا عباصأ نيب
 )١( ناريدلا ٢٤٩/١ )٦( قباسلا ردصملا ١/, ٢٤٩

 )٣( هفن ١/ ٢٦٦٢ )٤( هفن ١/ ٢٥٠ )٥( قباسلا ردصملا ١/ ٢٥٠

  



 -ا١٧١-۔

 هتانب ريعبلا ةايحو هم لك يبطلاو هكي قش زدبلاو
 م م

 هتاوب راطم ىلع بارسلا صقر امدعب ةتللض دت ةمامغو

 هت اوفه يف م اع دق حصحص يف امظل ١ نم كالفهل ١ درو م موقل او

 هتاقس عيمج تورو ىوترا هنم هنك ةحارب ءام مهل ىرجأ

 (١ر:هلوق تازجعملل هراركت نمو

 هتفاخي ال اهافش رارملا يبط هملكو ؛ايحف ريعبلا ءاج

 (:لاق دقف جارعملاو ءارسإلا ةزجعم ةزمح وبأ اهركذ يتلا لوسرلا تازجعم نمو

 اقرش هب ىرسأ نم لج هناحبس
 لسر اهتقلت مل جرد يف هاترأ

 تضحم دقو ىلعألا فرشلاي زافف

 ابرتتسم هلل اهتاب ليلاي

 هب فحت عيب ست كنالمللو

 اهب بويغلا تابيجع نم ىأر مكو
 هب ابصلا جاع ام ليللاو بآو

 هثدامس هينفرفتوم ىلإ اليل
 هتياقرأدجم توحن هلبق نم

 هتلاسر جور يذ لك تفلبأو

 هةتهافش ىندأ وأ نيسوت باتك

 هتهاب نيرطقلا الم دت رونلاو

 هتبايغ لضت نم هثدانأ مكو
  2م ٥

 هتح ادص هنم تعمس ام كيدل او

 لآلا ركذو ميركلا يبنلا ىلع ةالصلا .انرعاش اهركذ يتلا ةيوبنلا ةحدملا يناعم نمو

 (:هلوق كلذ نمف .ةباحصلاو

 تَحدَص ام شرعلا هلإ ىلص كيلع

 تَحرَب اهدْخَو يف ةَعْلَمَماصو

 فرشلاو دجملا لهأ كيعيجضلا مث
 فدهنم ريغ زع 7 مهراثآ

 راغلا يف كيناثلا كبحاص لثم له
 رارسأو ظفح انيع امُه امُه

 اقلت ذمو ايندلا يف كيريزو اناك

 افأرلاو نمحرلا ةمحر امهيلع

 )١( ناويدلا ١/ ٢٤٤
 )٢( هقن ٢٠٨/١

 تحنفن ابصلا حير وأ كيألا ىلع قرو

 بحسلا رفنحسم ةعار ىدج امو

 ينف نيعباتلا مث رغلا كلآو

 بتعلا يف دانسإلا ولوأ رضام ريخ مه

 راعلا نم يراعلارصفحوب لشمو

 بشئل او حاورأل ابذف ك ارصانلاو .

 افدهنا امو اناخ ام كيعيجض اناك

 بركل ا فقوملاو امهيبربقب ىرتت

 )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٢٤٥



 -١٧٢٣-۔۔

 ةحدملا يف حاوللا نبا هجهن يذلا رعشلا نونف نم يهو .ةطمسملا دئاصقلا نم ةديصقلا هذهو

 .يثارملا يفو ةيوبنلا

 .هللا اش نإ اذه انثحب نم ةينفلا ةساردلا يف ةزمح يبأ تاطمسم نع ثدحتنسو

 .؛ةحدملا هذه صئاصخ يه امف .حاوللا نبا دنع ةيوبنلا ةحدملا ةديصق يف فاوطتلا انه دعبو

 ركذيو 6نينعاظلا ىلع رسحتلاو .ةيفاعلا لالطألا ركذو .لزفلاب تمستا ةحدملا هذه تامدقم نإ

 ضعب تمستا امك .ءايلع يداني ىرخأو أداعس يداني ةراتف .تابيبحلا ءامسأو نعشلا ءامسأ

 لخدي امنإو ةمدقم اهل مدقي ال دئاصقلا ضعبو .باوجتسالاو ةط اسملا بولسأب تاعوطقم

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ةبطاخم يف ةرشابم

 حادم نم هيقباس نع اهيف جرخي مل هنإف ءنومضملا ثيح نم امأ .ةمدقملا ثيح نم كلذ

 هتلصاومو زاجحلا ىلإ نامع نم لقنلا لئاسو اهيف ركذ دقف -ملسو هيلع هللا ىلص- هللا لوسر
 ةلزج ظافلأ يف ةنسآلا ةدكارلا هايملاو ةرفقملا ءارحصلا فصي امك .راهنلاو ليللا يف ريسلا

 هذه تامس نمو .ء ارحصلا يف هتقان ةاناعم فصو دقو .ىرخأ نايحأ ةرعقتم ةبيرغو انايحأ

 تمستاو .يزمر لزغ يف دجولا رعاشم راهظإو ةسدقملا نكامألا ىلإ هقوشت اضيأ ةحدلا

 لعج امم ضةيباطخلا ةعزنلاو يرعشلا مظنلا نيب جزملاو ظافلألاو يناعملا يف راركتلاب ةديصقلا

 .ارثؤم ايتوص أًعتو اهداشنإل

.رطشأ ةعبرأ يف ةطمسم اهضعب ت اج امك .لوطلاب دئاصقلا تمستا دقو



 -۔١٧٢٣-

 هرعش يك ناضمر رهش

 ملسملا يضقي ليضنلا رهشلا كلذف .ةدابعلا يف ةذل هيلايلو ناضمر رهش مايأ يف نمؤملا دجي
 هتوخإ عم يقتلي بورغلا دنعف .هراطفإ:دنع نوكت هتحرفو .امايق هيلايلو .امايص هراهن هيف

 مهتويب ىلإ مهباهذ دعبو .ةعامج يف برغملا نولصي مث .راطفإلا مهكراشيف دجسملا يف نيملسلا

 دجاسملا دجتف ؛حيوارتلا ةالصل دجسملا ىلإ نودوعي مه اشع اولوانت نأ دعب برغملا ةالص دعب

 بلطيف .هب قلحت ةيناحور رهشلا انه يف نمزملا دجيف .ميركلا رهشلا اذه يف نيلصملاب جعت
 .نيطايشلا دفصتو نارينلا باوبأ لفقتو نانجلا باويأ حتفت هيفو .حفصلاو ةرفغملا

 نأ هالوم نم ىنمو .هقارف ىلع نزحو .هل نمؤملا حور تقات ليحرلا ىلع رهشلا فزأ ام ذإف

 يف دئاصت ثالث هتحيرق ترصتعاف رهشلا اذه قارفب اورثأت نيذلا نم ناسغ نبا انرعاشو
 .ليضفلا رهشلا اذه عادو

 (ا):لوقيف .اهل مدقي نأ نود عادولاب اهلهتسي .دئاصقلا هذه ىدحإ يفف
 ىعادت قو ليحرلا فزأ دقف اعادولا ر هتثلا اهبأ اعادو
 اصعارأ دقف ىلعأبحمكو موت بولق قارفلا عار دتو

 .هايإ مهبحل هيف اوباحت دقو نيبحملا لمش عمج دقو .رهشلا اذه ولس نكمي فيك :لوقي مث

 ():كلذ نم ةلاحم ال نكلو .نوقرفتيف هقارف نوشخي اوناكو .بيبح مهل ناكف

 اعامتجالا ارفلا ست دقو نيب دعب كولس انل في كو

 اعابنز يرئت نأ كنمرذاحُت اتكوانل بيبحلا تنكگدقو

 اعادصنا عد صني نيبلا بارغ هيف حاص عمج لُك نكلو

 اعالأرظن ابأ اي اركذنل ىتح يبلاب انيولق تئلأ

 (٣):لوقي امك فيطلا رورمك مهيلع اهرورم نأكف .مهيلع اهرصقو رهشلا يلايل ركذيو

 اعارساترماانبم اباب انع نْيَضَم أ اسحلا كيلايل

 )١( ناويدلا ١/ ٢٣٤٩

 )٢( هسفن ١/ ٣٤٩

 )٣٢( هفن ٣٤٩/١



 -ا١٧٤

 اعاجلظطضا انهأ امو ةَيِيَحُم ايح فيللا ًرورُم انب تررم

 (ر:ًألئاق باطخلا يف هايإ آاصخشم رهشلا اذه لئاضف ضعب ركذيو
 و م م م
 امعاجقترالا عوجرلاب كردنف عوجر نم كل له موصلا م

 اعانلاو عئاذلا تستقو ةادصةدئنأ تلجأ دقل

 اعامجلاو دجاسملا انفلآو انبَحطْصا .اكب ءامسلا ةكمالم

 اعاقبلاو نئادملا الم امك يلو نم كرون تنسبلأ مكو

 دتف رهش فلأ نم ريخ يه يتلا .هيف ردقلا ةليل دوجو رهشلا اذه يف لئاضفلا كلت نم ركذو

 ():لاق

 اعاش لكلا قابطلا عبسلا يفو هيف عاش ملظأ ليللا ام اذإ

 اعافتناو رض رمألا عيمج اهيف رودقلا ةليللا كيفو

 امعاطأدهتجل ةتوم ,رهش فلأ لدعت رئتلا ليل
 اعاذ كنم ربواهب تلحر ىصحت سيل لئاضف نم ال مكو

 (ه:هلوقب اهمتخي نأ ىلإ

 اعارأ دق كفلإ دعب كئا رف ايعرقناضشر ًرْهَش ايع
 اعاضلملا لمعلا ىضرلاب 7 يتالئلاب حمسي ةللا لعل

 ةظعوملا نيب ةمدقملا هذه يف جزم دقوأتيب رشع ينثا يف اهتمدقم لعجيف ةيناثلا ةديصقلا امأ

 (؛):لاقف عيدوتلاو ةمكحلاو

 .م م م 8 ه ه ,0 م

 عودص هيف ناك ام ىونلا الول ىونلا ةركاب دنع عدصت لمش

 عومجل ١ قرفيو ديدجل ١ ىلبي اهفورصب انكه يل ايلل ا يش

 عوحفرملا نتضقخُي اروطو انم ةرات ادج ضوفخملا عفرت دق
 عوتقاَماهفورصباهناقهد مكوأناقهد هاقلت مقدُم مك

 )١( ناريدلا ١/ ٣٥٠

 )٢ .٣٠( قباسلا ردصملا ١/ ٣٥٠

 )٤( هفن ١/ ٢٣٥١



-١٧٥- 

 (١ر:عيدوتلاب ةمكحلا جزام وهو لاق نأ ىلإ

 عيد هت هنكرب ملي ال نأ اندنع حجنن موصلا رهشب تك

 عبرمو تتشم بارفلا توص اقعان انيف نيبلا بارغ ىسمأ

 عبر نيحأ نبَح ا هنأكف هعادول ةفقو نم اهلامآ

 عوحجتم رخآو بونت اشحو اهمشب هيلع ىركش ةلقُم مك

 اعامتجا وجرن ال نحنف .ةقرفلا هذه دعب عمتجن ىتم :هل الئاق رطف ابأ ناضمر رهش ينكيو
 (0):كريفب

 عيمج مثختوكاقلرطف ابأ انل نوكي ىتم نارفلا اذه
 عيمجتلا هب ىجري ال كاوسب انتعمج ام دبت نم انتثرق

 -لوسرلا ىلع يلصي مث .هيف ءاسأ نإو .همايص هنم لبقي نأ هبر ءاعدب هتديصق متخيو
 (٢ر:ًألئاق -ملسو هيلع هللا ىلص

 عيسول هنإ اجلا كلمحب ىضرلا يجار فئاخ ةوعد كوُعد

 عيدب بونذلاأراع هللا اي تناف ثأاَسأ ول يمايص لبقاف

 عيفشت يلوهنف كدنع هوجرأ انُيبن وهنف لص كلوسر ىلعو

 )١( قياسلا ردصملا ١/ ٣٥١



 -١٧٧٨٦-۔-۔

 هرعش يق يضابإلا بهذملا

 رصتقت ال .هتائف فلتخم نيب قئالعو تالص مايق نم ةيرشبلا تاعمتجملا نم يأ يف دبال

 مأ تبرق راطقألا قئالعلا كلت ىدعتت لب .دحاولا رطقلا يف طبارلا وأ .يلبقلا طبارلا ىلع

 .تدعب

 دتتعملا طبار ةفلتخملا تاعمتجملا تائف نيب عمج اذإ اقمعو اكسامو اطابترا قئالعلا دادزتو

 .نيدلاو

 يبرعلا برغملا يف يبرغملا عمتجملا لهأ ضعب عم ةيبهذم ةيدقع تالص ينامعلا عمتجمللو
 .يضابإلا بهذملاب نونيدي نيذلا

 ةئم نم رثكأ يف عقت رطقلا كلذ يف ةيضابإلا انناوخإل ةليوط ةديصق حاوللا نبا بتك دقو

 ريغ هناويد يف دئاصق هل درفي مل هنأ الإ مهرعش يف ايلج يضابإلا بهذملاب هرثأت رهظو تيب

 » اقدصأ حدم امدنع هتايناوخإ يف كلذو ؛هرعش يف اضرع بهذملا ركذ يتأي لب .ةديصتلا هذه

 نب هللادبعو .مالسلا دبع ءانبأو يولهُبلا رمع نب هللادبع يضاقلا خيشلا لثم نم .مهبتاكي وأ

 . دسأ هدلوو يربغأل ١ دسأ

 ةيرثن ةجابيدب اهل مدقف برغملا لهأ ةيضابإ انباحصأ ىلإ اههجو يتلا ةقئارلا ةيئاهلاب أدبنو

 يدبألا ماودلاب درفتملا هللدمحلا) ةلمسبلا دعب اهعلطم ناكف .فلكتملا عجسلا عباط اهيلع بلغ

 تاقولخملا تاغل فالتخاب دوبعملا .ةينامسجلا تالآلاو نوكسلاو تاكرحلا نع هزنملا .ةينادحولاو

 ()١(. ةيناويحلا مئاهبلاو ماوهلا تافل رئاسو .ةينانويلاو .ةيبرعلا

 ةعلاطم .ةيناحيرلا ةرطاعلا ةيحتلاب مدخن انإف :دعب امأ) :ارثن مهل ةيحتلا هيجوت يف لاقو

 ةينادلا مهنادلب رياس نمو .ةيناولعلا لابجلاو روغثلاو ردانبلا لهأ .ةينابهولا ةيسوفنلا خياشملا
 ()٢(.. ةينامعلا ةييوبحملا مهناوخإ ةيحت .ةيناهبضلا ةيبهولا ةيبسارلا نم .ةيناوصقلاو

 (٢ر:هلوقب هتديصق لهتساو

 و م و ِ ث .

 اهرطام لوُشلا حارم اهيف حارو اهركابي اهيراس تاب ةضور ام

 ٦/ ٢٩٨ ةيناطحقلا ةفيحصلا :قيزر نبا )١(
 )٢( قباسلا ردصملا ٢٩٨/٦٢

 )٣( ةفيحصلا :قير نبا . ٢٩٨/٢

 



-٧٧\١_ 

 تالماحلا بحسلاو ءهضاميإو قربلاو هنينحو دعرلا فصوب ةديصقلل مدقف

 ةسيفنلا ئلآللا رثانتب رطملا تاريطق رثانت هبشو ثيغلا طوقس فصو مث .هايملل
 راجشأو تاتابن نم ءاوترالا كلذ بقعأ امو ٬رطملاب ضرألا ءاوترا فصوو ىدقعلا نم

 (١ر:راهزاو

 اهرئ ادغ 1 دوس ه ين اف رمحأ وأ رضن رضخأ وأ ققُي رضيبأ نم

 اهربانص 7 ةرت خي ثلاو ضفخنم ضقنلاو صن ذنرلاف

 رحاسلاب ههبشو لظلا فصوو .راجشألا لالظ تحت ناردغلا نم فرصني يذلا ءاملا فصوو
 راجشألا يف قاروألاو .ناصغألا تائيزج اهتعشأب للختت يتلا سمشلاو .راصبألا قرتسي يذلا

 .فراولا لظلا تاذ

 راركتل يعاد الف كرعاشلا رعش يف فصولا نع يثيدح ايانث يف ةمدقملا هذه تدروأ دتو

 .تايبألا كلت

 ():لاقف سيئرلا هعوضوم ىلإ اهنم صلخت .ةمدقملا نم ىهتنا املف

 اهرشان ضحملا اهانث عاذأ دقو انتّيحت نم ىمازخلا رشن عاضني

 اهرباج هوتعماك لض ةَمْهَمو فت ىون تلاح نإو صحف اهب

 (مر:لاقف اهلهأ ىلع ءانثلاو ةبرج ةريزج ركذب أدبف

 اهرم اودعاسأذرعارت مهو انتوعد مالعأ مه ةبرجب ايَح

 اهرئاوح يوحت يتلا نيشئاعلاو اهرئافح تنأ يتلا نيطسابلا

 (ر:لاقف مهنكامأ ركذ عم دهزلاو ملعلاب نيروهشملا مالعالا ددعي ذخأ مث

 اهرهات سنتلا يكاز دمحأ ليلس هقلاخ دبع لب يبصقلا دمحأف

 اهرياحن مه هونبيلع وبأ اهلح جربلا ماقمب ةبصو

 اهردانو يماسلا دمحأ هنباو انديس برلا دبعو ىيحي ليلس

 )١ . ٢( قباسلا ردصملا ٢!/ ٣٩٨

 )٣. ٤( هذفن ٢/ ٣٩٨



 ١٧٨۔.

 اهركاذ نآلا ينإف نايغدصو رمع ىتف يدهملا دمحأ انُمابإ

 اهرئاه ضرألا لهأ ملحلاو ملعلاب هئبسن اوهلا دواد ربحلاو
 اهرُماع تيّنصلا عيفر أرمعو ىسيع انثودق مث ىيحي فلخيب صصملاو
 اهرباقم تمض نمو ايح ناك نم اهتكاس ةللا ىعري لضاف عولق

 (ا):لوقيف مهنكامأ ركذو ةسوفن لبج لهأ ىلإ لقتني مث

 اهرئاز دبعلا تيلو ًرايد اهب لبج ىوجلا جاه دق ةَّسوُتَن يفو
 اهروازت يل ىنأو يبلق بابل تبلس قل تيريت تيغيت تول ال

 اهرعاشم هيكبت اتيمو ايح اهتوقع سادرم وبأ ىنبت راد

 اهركاذ ةطُسرث ركذ وأ واباك لب تريتو يرويرو دادغبل ايقس

 اهرواجي دوعسم ةللا دعسأ اي اولزت اهب يخايشأ لزانملا كلت
 هنأ الإ .اهيلإ بهذ دق هنأكو .اهلهأ الإ اهفرعي ال ةريغص ىرق ركذي رعاشلا نأ ظحالي

 مل رعاشلا نأ (اهُروازت يل ىنأو .اهرئاز دبعلا تيلو) :هلوق يف نيلوألا نيتيبلا نم جتنتسي
 يف مهب يقتلي ناك نيذلا اهلهأ خياشم نم اهامسأو اهفصو ذخأ هنأ الإ رايدلا كلت ىلإ بهذي

 .جحلا

 (»:ةيلاتلا ىرقلل قيقدلا هفصو ظحاليو

 اهرن افس تصن دق ر انسم يفو ادلب اذبح سرش ار ري اجو

 اهرص انو اهيداه ماهرب نب حون اهب لحملا ايلعلا ةلاقبب عبر او

 اهُر دان هللدبع سرطف نجير لجاو يج ازو ىلفسلا ةلاقبب فطعاو

 هيف دبعتي يذلا دجسملا ركذيو .ىرقلا كلت نيب ةعقاولا ةيدوألا فصي وهو لوقي نأ ىلإ
 (٢ر: دابعلا

 اهررم اغ . امل او ةّئج هب د او انل ليتق نو اسرمو يج از نيبو

 اهرت امض ابح تّقَصو تدّبعت ه أرم اهب تتاك اهدنع دجسمو

 اهرئارس هيف تصخ دقو اهنم تكز ثيح هللا يف اهبُح ينتاش دق

 )١( ةفيحصلا :قيزر نبا ٢٩٩/٦٢

 )٢( قباسلا ردصملا ٢!/٣٩٩

 )٣( هذفن ٣٩٩/٢



 ۔-٩٧١۔-

 )١( :لاق نأ ىلإ

 اهرت اس هللا باوثو ىرثلا تحت ملع ىوث اهينف مكف رايدلا يه
 اهزضارز بضنت مل ملعلا رخاوز املع ىوح اهيف ملع يتب مكو م , ٥

 (]:لوقيف بعصم ينبو نالجراو لهأ ركذ ىلإ لقتني مث

 اهرن از نالجر او دمحأ دو اد ةدل اخ نب بويأ مث فسويو

 اهرظانم ًدْعَس اهل ىسيعو سمش تعلط هنينحت نم دمحأ ناون

 اهربانم توتأ الف فانلا لهأ ةحلاص نب ركباب اروت ينب ركذاو

 اهرباجو بوبحم ملعلا ةعنص يف ل رقملا ىسيع ىضترملا ةكيلم

 اهرضاحو اهيداب مجلا هلضفب هفرعت ناهربلاو رونلا ثضاولا

 مهب يتتلي ناك ار نيذلا مارحلا هللا تيب جاجح نم ةعبرأ اهنم ركذي ؛ةيادرغ ركذي امدنعو
 (]:لوقيف اهم املعو رايدلا كيتاه فاصوأ مهنم ذخايو

 اهرظ انم ررصنم نب ١ دمحم هدضاع ميه ارب ١ يبمصلمل ١ هي ١ درغ

 اهرطاشم ناميلس نب دمحم لئو هوبأ ىيحي ىضترملا مساقلب

 اهرئامج تابوشم رامجلا لهأ .. ةعبرأ هللا تيب جاجح ًاكلتف

 نم ال اهلهأ نم نوكي نأ هتاينمتو .اهيلإ هقوشب ه انث جزمي ىرقلا كلت ىلع ينثي امدنعو

 (؛):لوقيف اهراوز

 اهرصاتي يبرث اهب يل نمو اهيف نمو رايدلا كيتاهل يرو ايقس
 اهروازي نَم الاهلهأ اهلالحإ اهب لحأ مل ام اقبلا يف ةذل ال
 اهرصان أللاو ادُهُشلامُهاهيف نمو نييلع العأ بيراحملا يه

 اهًرخافم يرابلا ىضرب ني ملام ةلث ,لاومأب نرخنفيال
 يبسارلا بهو نب هللادبع عابتأ نم مهنأب لوقيو مهركذ نيذلا ءالؤه بهذم حاوللا نبا نوديو

 (ه):لوقيف .بهذلا مامإ

 )١) ةفيحصلا :قيزر نبا ٢/ ٣٩٩

 )٢( قباسلا ردصملا ٢/ ٣٩٩

 )٢( قباسلا ردصملا ٢/ ٢٣٩٩

 )٠٤ ٥( قباسلا ردصملا ٢!/ ٣٩٩



 (راهزتآام تقعأ ال رثآملا يه مهبهنم صت بهو نب يبسارلاب
 هرد اكءاضيبلاةلملا رك نإ مهب آضيبأ ىحضأ يضابإلا نيد

- ٨ \ ٧ .- 

 حورلا نع -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا يبن نع لمح هنأب يضابإلا بهذملا ءاقن فصي مث

 (؛):لوقيف هلالج لج يرابلا نع نيمألا
 اهرم وأ ير ابل ١ نع ليئربج نع مهيبن نع اهوڵلَمَح مهن اي ٥ أ

 اهرداصم ىبقعلا ىلع نئمح دقو اهدراوم امط تبثع عئارش

 (:لوقيف .اهلوأك اهرخآ مالعالا كئلوأ يف ةيفاص ةيقن تلاز ال ةيضابإلا ةوعدلا نأ ركذيو

 اهرخآ لاعفألاو مسالا سدقم اهكوأ لشم مهيف هللا ةوعد اه

 اهرجات هللا ءاضقب اضرلا ريغ أدبأ اهب ايندلا يف حبرلا بلطب مل

 اهرئارم تگولخاف ملعلا اهعمج يف اهبلاطم تأل يتلا سوننلا كلت

 هركاسع هيضارم يف تركسعو اهتيأ مونلا ىفاج هللا ةعاط يف

 ةلودلا كانه اوسسؤيل برغملا ىلإ ةرصبلا نم اوؤاج نيذلا ملعلا ةلمح نم اضعب ركذيو

 (؛ر:ةيضابإلا
 ى و

 مراهرئاط شاتعا ام اهب شوحولا شاع تمقو ةعقو نم مك نيِيمتس

 () اهرص انع تب اط الُعل ١ دبع مالس يبأ مث ب اطخلا يبأو فسويو

 اهرئاصب اهيدهت مولعلا لج اولمح دق ءاحيفلا ةرصبلا نم مهو

 اهرتاس لتقلا فوخ ضرألا يف ناكو اولمح مهملع هنع ةديبعوبأ

 مهنم لجر ةيلوت نوملسملا دارأ ناكام نيمكحلا رمأ ناك ذ . ينامعلا يدزألا يبسارلا بهو نب هللادبع ) ( ١

 املف . هاوس اوضري ملو هريغ اوديري ملف 6 هابأو كلذ هركتف هتيلوت ىلع اومزمف ٠ مهرومأ يف هيلع نودمتعي

 ناكو ،هوعيابف .هبقاوع ربدَنق ةليل هيلع يتاتو بيغي هوعد يا -يارلا اوتيبتسا موق اي :لاق مهنم كلذ ىار
 تاقبط .ينيجردلا سابعلا وبأ) .فالتخالا همايأ يف عفتراو فالتتالا هب عقو ملعو نيدو مزحو يآر اذ
 ٢/ ٢٠. ٢٠٢) برغلاب ةياملا

 !/٢٩٩ ةفيحصلا :قيرز نبا )٢(

 ٢٩٩/٢ ةفيحصلا :قيزر نب ا(٤ )٣.
 هللا يضر برغملا لهآ مامإ .يسرافلا كلملا ؛ىرسك نب ماهرب نب متسر نب نمحرلا دبع :نويمتسزرلا )٥(
 نم 1 يبا نب ملسم ةديبع يبآ نح ملعلا نيلماحلا ةسمخلا سماخ ةرصبلاب عقربلا وهو 0 هدالراو هنع

 (ةديصقلل ىولهبلا حرش) .برغلا ضرا ىلإ قرشملا ضرا
 وبا دارا مالس وبا .رابكلا ءاهقفلا نم وه لب ةلمجلا نم سيل فسويو ةلمجلا نم الُعلا دبعو باطخلا وبا )٦(
 .خياشملا تاقبط يفو .(ةديصقلل يولهبلا حرش) .رعشلل ناميلس نم ءايلاو نونلا فذح زاجو .ناميلس

 ٢٢/١ .حملا نب ىلعألا دبع باطخلا وبا



 و .

 اهرجاشت يرادلا سلبي الئاسم مهع دوأ برفلل مهعامزإ دنعو

 اهرزآم ت افيفع ثالثل ١ يهو ابيع ١ اوم يف اثالث مهتعدوأو

 اهرخاس لاق اميف نولابي الو مهّتْنعأ ىنثت ال برقلا اولقتساو

 ()ر:برغملا ىلإ ملعلا اولمح نيذلا ةسمخلا كئلوأ لصو امدنعو

 اهرفاك ناعذإلاب رمألا عّواطو اهنمؤم صالخإلاب رمألا لباق

 اهرصان مات مهيف هللا ةوعدو مهشعنت نمحرلا ةمحر اوضم ىتح

 اهرواعت ثادحأ ةمايقلا ىتح ريفت ال مهيفو مهنم رمألاف

 اهربابج مغر ىلع اهتبج الو اهتباصع تلذ ال نآلا ىلإ مهو
 اهرباهن اهيف ةعماط ريغو اهشواهت بك ىلع تباطتسا الو

 مل مايألا رم ىلع مهف .هتيانعب مهألكي نأ هللا وعديو ءاملعلا كئلوأ ىلع رعاشلا ينثي مث

 ():لوقي كلذل ؛اهب اورتغي ملو ايندلا مهريفت

 اهرئارس متنأ اهو نيسسقم هتعاطب متلز ال هللا ةَبْيَع اي

 اهرظاون للكت مل نيلحملا ثيح مكؤلكت هللا نيع هللا ةبلصُع اي
 اهرئارغ اهيف مكنرَقَتْسا الو اهئاوع ايندلا نم مكترُيغ ال
 اهربانم ناويك قوف تمس مكب اهرصاون ارفلا ةوعدلا ىدل متنأ

 (م:ألئاق هذه هتديصق مهل يدهيو ءانثلاو مارتحالاو ةيحتلا مهل يجزي مث

 اهرباحم ينث انثلاب اهُمالتأ ةفدارم تايحت مكيلع ام

 اهرفاسم دقفي مل برغلاو قرشلاب اهرطام ءاربغلاو بصعي قفألاب
 اهرهاوج دْضُت مل ةلاز فلا وأ لب هب تصخ ام رضخلا اهنأك

 اهرعاش دزألاو ةونَش نم ناسغ هدلاو حاوللا ملاس اهغ اصدق

 -۔١٨١-

 نب رطاخ :مهو ؛أدحاو دحاو مهددعيو نيصلخملا هئاقدصأ تايحت اهلمحي هتديصق ةياهن يفو

 ذه حراش يولهبلا رمع نب هللادبع يضاقلا مث .دسأ هنباو دسأ نب هللادبعو ،هتوخإو بيرغ

 (؛رلوقيف ةديصقلا

 )١( ةفيحصلا :قيرز نبا ٢٩٩/٢
 )٦٢. ٣. ٤( ةفيحصلا :قيزر نبا ٦٢/ ٤٠٠

 



 -١٨٢٣۔-

 اهرطاوخ تباط مكب يلئوم سلا هتوخإ مث بيرغ نب رطاخو

 اهرطاع كسلاب حتاف ةيحت مكرسإأل ذأ مهو مكنورتي
 اهرضاح هاوألا ذسأ هنباو انتوق ربحلا هلإلا دبعو لجأ

 اهرظاني مكنم نمو لوبقلا نسح اهلباقي مكنم نم ناصخي امُه
 اهرفاس ديبلا يف تطتما ام مكيلإ هيحت يدهب اهبتاك كانك

 اهرتاس راس ام رع ىتفلا لْجن هنكسم لح ىلب هلإلا ذبع
 اهرئارس مكيبنت قلخلا مركأ اي هتيحت اميلست هنم مكيرقت

 دقتعملا مسرتي امك .كاذنآ اهيركفمو نامع ءاملعل هيثارم يف بهذملا ركذ دري كلذكو

 يرابلا ةيؤر يفو .ةعاربلاو ةيالولا يفو رانلا وأ ةنجلا يف دولخلا ةلأسم يف هرعش يف يضابإلا
 .كلذ ىلع ليلدتلل ةلثمأ برضنسو .العو لج

 (١):يربغألا دسأ نب هللادبعل هباطخ يف هلاق اممف

 (٢)يبسارلاو يلدبعلاو دمحمو اهليربج نع ءاضيبلا ة او

 بئاجن صالتق ىليل تيام امهيلعو اميلع هلإلا ىلص
 به ذلا م غ كنعو كنم تم وأ ضيبأ يضابال نيدل اف تشع ام

 ا م. - . . ه ة م . . براعأو مجاعأ نيب ضرألا يف © نم لكل لوت نث تل
 ,براغمورقراشم تاذ ءارهز ةنوتيز نم نهدلاك ر

 (:لوقي مالسلا دبع ه انبأل هباطخ يفو

 مانأللا سومش متنك نإو يضايإلا نيدلا ةلم متنأن .و ٥

 (؛ر:لوقي يولهبلا رمع نب هللادبع يضاقلا هقيدصل هباطخ يفو

 )١) (خم) ناويدلا ٩٧

 هيلإو .قيرفتلا عقو امل ةملكلا عماجو ةقيرطلا لها مامإ :يميمتلا يرملا ضايإ ني هللادبع هلعل : يلدعلا )٢(
 ٢/ ٢١٤( تاقبطلا .يتيجردلا) .دلاولا مسا ىلإ دلولا مسا نع اهب الودعم شدناقعلا يف مويلا ةبسنلا

 .هتمجرت تقبس۔ بهو نب هللادبع :يبسارلاو
 )٣( (خم) ناريدلا ١٤٧
)٤( قبالا ردصملا ١٦٦



 -۔١٨٢٣-۔

 لتطلاك وهر ىحضأل تنقث ولو فقي اضتيأ ىسمأ يضابإل ا كب

 لطع الب لاح يتب تيقب هل امنآكنم نيدلا اذه هللا مدعأ ال

 (١):لوقيو

 بانجلا سررحَم وهو ىقبيو يضابإلا نيدلا كب ايحي ىسع

 (١:لوقي نسحلا يبأ نب مالسلا دبع نب ةديحن خيشلل هدر يفو

 انلا ةيضابإلا خيش يف مظنأ اجهللو كيف ُمذلل ينَتَْسناف

 (٢):لوقي ةديصقلا سفن يفو
 ىمظْملا ةيآلا سمطأ يضرع كتهأو يبف قّرَمأ مأ ينيد ملثأأ

 ءاثر يف هلوق كلذ نم .بهذملا نع ءاملعلا عافد ةزمح وبأ حضوأ دقف ء املعلا يثارم يف امأ

 (؛ر:يلختلا مالسلا دبع نب دمحم نب ديعس نب دمحم هللادبع يآ
 م ه ة ه . ه ه م ھ ..ه -

 عمشتلاو ينسلا ةنسأ نإ اهنود كملعب رلدَج اذ تنك دق
 , م. و ٥ ٥ ى ٠ ٥

 م هم ه
 عضعَضتَي ال ناكو ديشأ دق كب اجرلاو يضابإلا ناكرأ ًتْعَضعَض ٥ ٠

 عصنأ يضابإلاو ماط ملعلاف انلاوتتب مالسلا دبع ونب اذإو

 (ه):لاق يقاتسرلا مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نب حلاص يضاقلا ءاثر يفو

 عيروتل ا هتاز مهنم ملعل او اضبأ مهنم راص يضابإل ١ ني د

 ():لاق يوكزألا ناميلس نب دمحم مساقلا يبأ نب يلع ملاعلا خيشلل هئاثر يفو

 ملاظلا ىلعاأسرولظقم عو هلصأ يننيدللارَقأ ىتح

 .يضابإلا نيدلا هب دصقي

 (٧»:هتنبا يف هل هتيزعت يف هللادبع نب دسأل لاتقو

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٦٤
 )!( قباسلا ردصملا ١٥٥

 )٣( هسفن ردصملا ١٥٧١

 )٤( ناويدلا ٦٢/ ١٧١ , ١٧٢
 )٥( هسفن ٢/ ١٧٨

٦(٢/ ٢٤٤( 

 )٧( هسفن ٢/ ١٣٥



١٨٤ 

 دلجلا ال حورلا َقَلَعَم اتم قرعتل هةضتنب يضابإلا رون اي َكتزُحَق

 تايبأ يف هدنع ايلج حضتا دقف .رعاشلا رعش يف يضابإلا بهذملا دقتعم ثيح نم امأ

 دولخو .العو لج يرابلا ةيؤر :لثم ةديقعلا يف ةيفالخلا لئاسملا ضعب ىلإ اهيف راشأ ةقرفتم

 .ة اربلاو ةيالولاو .رانلا يف يصاعملا يبكترم

 ايندلا يف العو لج يرابلا نع ةيؤرلا يفن يف هلاق اممف والآخرة:)١(
 ٥ ء 8

 وسلاو ضيبلا ةرتس ام مالع ةرخآو ايند ىرت تسلو ىرت

 (0:لاق رخآ عضوم يفو

 اَتَمَر هل فرط الو ريصب مس الب عيمسلا وهو ىرب سيلو ىري
 (و:لاق دولخلا ةلأسم يفو

 يداهلا ةريج يف دللا نانج يف ٌمأأ دلخم ميحجلا ران يف انأ لهو

 (؛)لاق رخآ عضوم يفو
 افهلاطم لاطملا ىلع لاطف تلع منهجبرةبلسُع نم اهرش اي

 (ه):هلوق ةديصقلا هذه نمو

 اهلاقثأ هبةئجزُم لاقتمك اهلمأ الواهيف اودمرس دق
 ():لوقي ة اربلاو ةيالولا ةلأسم يفو

 افلم اكز ذم ينكو يل امُمالاو نمو يبنلاو يودَع يبر ودع
 ():لاق رخآ عضوم يفو

 د ا م ل اوُم يلو لكل يتأت روحل ١ نم نلأ نرعبسو

 )١( ناويدلا ١/ ٨٦٢

 )٢( قباسلا ردصملا ١/ ٨٥
 )٣( هسفن ردصملا ٢٣٠٩/١

 )٤ . ٥( هفن ٣٩٧١/١

 )٦( هسفن ٨٧/١
 )٧( هسفن ٣١٧/١



-٥ ١٨- 

 : ةيعرش لئاسم ق مظن

 ةعبرأو نيتيبلا نيب حوارتت ةيرعش تاعوطقم يف ةيعرشلا لئاسملا نم اضعب رعاشلا مظن

 يف مظن دقو 4 نيدل ١ لرصأ نم لئاسم يهو ؛عسي ال امو هلهج عسي ام يف مظن دقف .اتيب رشع

 وأ ةيالولا نع فوقولا يأ ةسمخلا فوقولا لئاسم حرشو ٬ماسقأ ةسمخ مسقنت يتلا ةلئسألا

 الإ اهلهج عسي مل اهتقو رضحأ اذإف اهتقو لبق اهلهج عسي يتلا لئاسملا يف مظنو ءاربلا
 نع اثيدح مظنو .دهملا يف اوملكت نيذلا ةتسلا يف مظنو .نيناتخلا ءاقتلاب بجي اميفو .ء ادألاب

 ىسوم انديس ةاجانم يفو .ءايبنألا بتك ددع يف مظن كلذكو -ملسو هيلع هللا ىلص ۔يبنلا

 يفو .سانجألاب ثاريملا يفو .لابج ةتس هقرفتو لبجلا كدكدتو ءالعو الج يرابلل مالسلا هيلع
 عنمي ام يفو ،سانلاو تادامجلاو ماوهلاو ناويحلا نم ملاعلا ةفص يفو ميظعلا نآرقلا فورح ددع

 باتك نم لئاسم مظنو !ماكحألا يف ةرهشلا ةداهش هيف زوجت ام يفو .ءاسنلا نم ءطولا

 ين فرصل ١ يف مظنو ' ةمينفغل اةمسق يفو ‘ مزلي ال امو لتقل ١ هيف ن اسنال ١ مزلي اميف ء ايضل

 .ةعانصلاب لصتت يتلا ةفيرطلا تاعوضوملا ضعب يف مظن امك ،تالآلا يف تاميملا بيكرت

 .اهيلع ليثمتلل تاعوضوملا هذه نم جذامن ذخأنسو .هلمعو دادملا ةفص يف مظنف

 (١ر:دهملا يف اوملكت نيذلا ةتسلا يف هلاق ام كلذ نم

 دولوم قطن مهريغ نم ممت ملف ةتس ةع اضرلا دهم يف ملكت
 دودخأ بحاص مث جيرج ندخو فسوي دهاش مث ىسيعو ىيحيف

 ديوجتو ظفلب دهم يف ملكت اهلفط نوعرفل اتنب ةطش امو

 (٢):هبر مالسلا هيلع ىسوم انديس ةاج انم يف ل اقو

 ير اصلا ةيؤر نيعب ٠ اري اميك ير ابل ١ لأسي ىسوم َريزل ١ ىتأ 1

 ر اصنأ راد تطاحأ ضعبو ىليل تدصق دقو اماسقأ ريزلا مسقت

 ر اصبأ حل اهنع ةنيدملا لوح تلزن دقنف ناقروو ىوضرو دخأ

 ر اصبأ ريخ يف تلزن ىرتل مأ ىرح مشأل او 7 ريبت امأ

 يراصلا لصاولا هيلع ىلجت امل “ٌرَجَح هبام اأضور حبصأ يزلاو

 ر اصعأ راركت هتردت ل اح نع هريغي ال زيزع نم هناحبس

 )١( ناويدلا ٢/ ١ ٢

 )٢( قباسلا ردصملا ٢/ ٢٦



 -١٨٦۔۔

 (١ر:لاق ميظعلا نآرقلا فورح ددع يفو

 انعّمُم تنك نإ ركذلا دادع كاهو
 م

 نالآ ةعبس مث فلأ فلأ اهب

 فاليإ ديس هللا لوسر نع تتأ ةرينم اهاوس ال افلأ نيرشعو

 ناكو لُك ىمه وأ يلاز لا ينادي راب تسا ام هللا الص هيلع

 ():نجلا دفو 0 امسأ يف لاقو

 متحأو ىمسللا دزألاو نانيإو رصان مث رحاس نيبم نينح

 (:لاق .اسنلا ءطو عنمي اميفو

 يف اقل أ بسح ىلع اهكنودف ت ه : ه وُم لك 7

 ف اكتع او رح مث موصو ضيَحو ُ اليإو 7 اهظ ا ف

 ف اذف ع اذ كت نا . اليإل ابو رضيحم وأ ر اهظ يف مرحيو

 ف اوم مرج ام ريغ ٢ اسف ف اكتع او رمرصو حح يفو

 (؛):لاق هلمعو دادملا ةفص يفو

  

 ةعغستن دادملا تالآ نإ ال أ

 مهرد يتام ءاملا حيحص نم ذخف

 ةعاس سمشلا يفو ساط يف 7

 امهرد نيرشع صقملا قيقد نم ذُحو

 مهارد ثالث انازوأ جازلا نم
 اضّيْبأ حلملا نم لاقشم فصن ذخو

 ركس لاقشم فصن هيلع ديزت

 هب طَسُي ليلق ناحير ءام نمو

 )١( :ناويدلا !/٣١
 )٣( هذفن ٢/ ٢٢ )٤( هقن ٢/ ٤٤

 امهبم سيل املم ةنخق كيلإ

 امهرد نيثالث انزو ذخ غمصلا نم

 ابمجَتُم اطلَع ٠ املا كاذ ًلَحنيل

 امم اند هينف ازيب دي

 امتثأ ربغأ نوللا ريصي الئل

 امدعب لاقشم فصن نارفعز نمو

 امهرد ناخدو يرصملا نم اتابن

 ام لثمك ايثَس غمصلا ام هقساو

 )٢( قباسلا ردصملا ٢!/ ٤٢٣



_ عبارلا لصفلا ا



 ةدصقلا ءانب

 ةديصقلا علطم نع اوثدحتف .اهتيلهاج ذنم ةيبرعلا ةديصقلا جهن نع ىمادقلا انداقن ثدحت

 .ةديصقلا يف ةماخلاو ةدحولا نعو هتاعوضوم ىلا رعاشلا صلختو

 ىلع ةلاد .موهفملاو عومسملا ةنسح ةلزج ئدابملا نوكت نأ بجي» :ىنجاطرقلا مزاح لاقف

 وأ رعشلا نم مالكلا علطم لعجي نأ بجي) :لاق ريثألا نباو (ا)«ةمات ةزيجو .مالكلا ضرغ

 .ءانهف ءانه ناك نإو .احتفف احتف ناك نإ مالكلا كلذ نم دوصقملا ىنعملا ىلع لاد لئاسرلا

 ()(يناعملا نم كلذ ريغ يف مكحلا يرجي كلذكو ء ازعف ء ازع ناك نإو

 ؛رايتخالاب تع ادتبالا تصخ امنإو) :لاقف اهنيسحتو علاطملا رايتخا ببس ريثألا نبا للع دقو

 ترفوت هدعب دراولا ىنعملاب اقئال ءادتبالا ناك اذإف .مالكلا نم عمسلا قرطي ام لوأ اهنأل

 .(ص(هعامتسا ىلع يعاودلا

 ىنعم ىلإ ىنعم نم نكمتملا رعاشلا درطتسي نأ وه» :صلختلا نسُح نع ةجح نبا لاقو

 عماسلا رعشي ال ثيحب .ىنعملا قيقد قيشر سالتخا هسلتخي لهس صلختب هحودمب قلعتي رخآ
 .امهنيب ماجسنالاو ماثتلالاو ةجزامملا ةدشل يناثلا يف عقو دقو الإ لوألا ىنعملا نم لاقتنالاب

 .(٤)«دحاو بلاق يف اغرفأ امهنأك ىتح

 رعاشلا هب حتتفي يذلا بيسنلا مكح نم) :يمتاحلا لاق دقف ةديصقلا ةدحو صخي اميف امأ

 اهلثم ةديصقلا نإف .هنم لصفنم ريغ .امهريغ وأ مذ وأ حدم نم هدعب اب اجزتمم نوكي نأ همالك

 يف هنياب وأ رخآلا نع دحاو لصفنا ىتمف ،ضعبب هئازجأ ضعب لاصتا يف ناسنإلا قلخ لثم

 (ه)(هلامج ملاعم يقعتو هنساحم نوختت ةهاع مسجلا رداغ بيكرتلا ةحص

 يف اهنم ىقبي ام رخآو .ةديصقلا ةدعاق وهف ءاهتنالا امأو) :قيشر نبا هنع لاق ماتتخالاو

 (ر(عامسألا

 )١( ص ءاغلبلا جاهنم :ىنجاطرقلا مزاح ٢٠٥
 )٢( رئاسلا لثملا ٢/ ٢٢٢٣

 )٢( هفن ٢/ ٢٢٤

 )٤( بدألا ةنازخ ٢٢٩/٢
 )٥( ديشرلا راد .دادغي -قارعلا -مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو .ةرضاحملا ةيلح -يمتاحلا نسحلا نب دمحم ١٩٧٩

 اح / ٢١٥

 )٦( ةدمعلا ١/ ٤١٥



١٨٩ - 

 ءانب يف ققحت ام ىدم ىرنل ةيبرعلا ةديصقلا ءانب نع ةزجوملا ةذبنلا هذه ركذ ةيمهأ يتأتو
 تاذ ةديصقلا يف لثمتت طاتن ةدع ةديصقلا ءانب ثحب لوانتيسو .حاوللا نبا رعش يف ةديصتلا

 تاعوطتماو .ةديصقلا ةدحوو صلختلاو .ةددعتملا ضارغألا تاذ ىرخألاو ءدحاولا ضرفلا

 .يرعشلا سفنلاو .ةيرعشلا

 اهب مهحصني ىوزن لهأ ىلإ اههجو يتلا هتديصق دحاولا ضرقلا تاذ هدئاصق نمف
 :)١( اهعلطمو

 .اهاعد ىرهل اهب املت الو اهاعد تعنص امقيك اهاعد

 ناو .نيزرابلا مهمالعأ نم اضعب ركذو «صورخ ينب هموقب رختفا مث ةيلزغ ةديصقب اهل مدقنف

 حصنلا لهأ نم هنأل ةحيصنلا مهيلإ هجوي كلذل ؛لهاجلا الإ هركني ال صورخ ينب لضف
 .داشرالاو

 هجوب نأ نكي ال ذإ ةديصتلا عوضوب اقيثو اطابترا طبترم صورخ ينب لضفب هرخفف

 ةينامث هيف تفلب يذلا اهلوط ىلع ةديصقلا هذهو .لضفلاب طبترمو لضف وذ لجر الإ ةحيصنلا

 .ةحيصنلا وهو يسيئرلا اهعوضوم نع جرخت مل تيب نيعستو

 اهل مدق يتلا برغملا ةيضابإ ىلإ اههجو يتلا هتلاسر .دحاولا ضرفلا تاذ هدئاصق نمو
 امو اهتالقنتو اهريغصو حايرلاو مهضاهبإو قربلاو .هنينحو دعرلا اهيف فصو .ةيفصو ةمدتب

 لهأ حد أدبن رايدلا كلت لهأ فصي ذخأ مث 6هنع جتني امو \ثيفلا طوقس مث .ءام نم هلمحت

 لهأ حدب اهاهنأو . مهدوجو نكامأو مهمالعأ ركذو ةسوفن لبج لهأ ىلإ جرع مث .ةبرج ةريزج

 .تيب نيرشعو ةئم اهلوط غلبو .رعاشلا باحصأ نم مالسلا مهغالبإو .ةماع رطقلا مكلذ

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ابطاخم ةفيرشلا ةضورلاب وهو اهلاق يتلا هتديصق اهنمو

 نارفغل ةعافشلا هنم ابلاطو لوسرلا احدام اهرخآ ىلإ اهلوأ نم هللا لوسر اي راركتب حلمو

 .عوضوملا اذهل اهدرفأ يتلا ةظعوملاو ةمكحلا دئاصق اهنمو .هذه هتحدم لبقتو هبونذ

 ىلاعتو هناحبس هللا ديحوتب اهل مدق يتلا هتديصق غضارغألا ةددعتم دئاصقلا ةلثمأ نمو

 ():اهعلطمو ىوزن لهأل ىقستساو اعد مث ،هرفغتساو

 )١( ناويدلا ٢/ ٨٥

 )٢( ناويدلا ١/ ٣٨٧



-- ١ ١ . - 

 اهالإ ال كريغ هللا ايأ اهالو انئديفأ تبص كيلإ

 (١ر:ألئاق ىوزن لهأل هتحيصن هجو ء اقستسالا دعب مث

 اهاطتماو يل ايللا بلح دقو راشتسم نم احئاصن ديع أ

 اهآث بكرت ال سفنلا وضيرأ ىوزن بابرأ اي برلا اوعيطأ

 دنع ةددعتملا ضارغألا تاذ دئاصقلا ةلثمأ ددعتتو .تيب نينامثو ةثالث ةديصقلا هذه تغلبو

 يف لخد اهيفو «ةحصانلا ةظعوملاو ةحنافلا ةناحيرلا» اهامس يتلا هتديصق اهنمو .حاوللا نبا

 (؛):اهعلطم ء اجن اهل مدقي نأ نود ةحيصنلا عوضوم

 اهلامأ تلهأت نيأف تسرد اهلالطأ يذو مهرايد يذه

 ءاونألا كلتب اربتعم حايرلاو راطمألاو قوربلاو دوعرلاو بحسلا فصو تايبأ ةسمخ دعبف
 (ررايدلا كلت ىلع تبقاعت يتلا

 اهلاجآ اهصارعب تلجأاتو رةشحوب سينألا دعب تلدبتف

 بير مهب تلزن نأ ىلإ مهنافيضو ،مهمركو مهتأطوو .رايدلا كلت باحصأ روصي ذخأ مث
 ىلإ كلذ دعب هيلإ نولوؤي امو مهتوم دعب مهتلاح نع ثدحتو .هلكلكب رهدلا مهانفأف نونملا
 ةكمم هقلعتو .مارحلا تيب جح هينمت ىلإ لقتنا مث .نيتلاحلا كلت فصو عم ةداعس ىلإ مأ ءاقش

 .نيمألا يبنلا ربق ةرايز ىلإ لقتنا نأ ىلإ .ةرمعلاو جحلا كسانم ضعب فصي ذخأ مث .اهنوجحو
 نيذهب اهمتخ نأ ىلإ ةرفغملاو ةعافشلا بلطو لهأ هل وه ابب لوسرلا حدمو .هلايح ءاعدلاو

 (؛ر:نيتيبلا

 اهلاي فاط ثيح ةكم هتَجَشو هل اَبَصَف دمحم بح هابضأ
 اهنالدهابطأ امف ثتايناغلاو اهلاومأ الو ايندلا هبلصت مل

 .اتيب نيعبرأو ةعبسو ةئم ةديصقلا هذه لوط غلبو .ىنعملا نم اهب هأدتبا اب هتديصق متخ يأ

 درلا اهنم .ةددعتم راكفأ لمحت يتلا ةيناوخإلا هلئاسر ضعب ضارغألا ةددعتم هدئاصق نمو

 ٫جحلا ءاضقب ةئنهتلا ىلع درلاو .ةددعتم تافصب باتكلا بحاص حدمو ؛هبحاص باتك ىلع

 )١( هفن ٣٩١/١

 )٢( هفن ٣٩٢٣/١
 )٣( هذفن ١/ ٣٩٤

 ( ٤ ) ناويدلا ١ / ٤٠١١



١٩١ - 

 ةديصقلا يف تلجت راكفألا هذهو ؛(ص) لوسرلا ربق ةرايزو .اهدادعتو جحلا كسانم فصو مث

 .يولهبلا دايز نب رمع نب هللادبع هقيدصل اهثعب يتلا

 .هنع ثدحتي نأ ديري يذلا عوضوملاب هدئاصق حتفي هنأ ىرن .ةديصقلا ةمدقم صخي ام يفو

 (ا):لوقي باتعلا يفو .اهيف ةملك لوأ نم ةديصقلا عوضوم رهظي الثم هتايناوخإ يفف

 لكؤي بئاغ غأ ملك لمجي ال نظلا ىلع باتع

 (!)لوقي ىرخأ ةديصق يفو

 يبتاعم عبمج ىلع تبتع اميف بتاعلا نيع تنألف يبتاعمأ
 .هتديصق يف هنع ثدحتي نأ ديري يذلا عوضوملا وهو باتعلا ةظفلب لوألا تيبلا محدزا دقف

 يف ةملك لوأ يف باتك ةظفل انعلاطتف .= اج باتك ىلع در هتديصق عوضوم ناك اذا امأ

 (,:هلوق يف امك ةديصقلا نم لوألا تيبلا

 ينزح تومب رورسلا يل ىيحأف ينع مهلا حازأ مكباتك

 ةظفل عضيف .ءازع ةديصقلا تناك اذإف ءهدئاصق علاطم يف ةقدلا هيلع ظحالي هيثارم يفو

 (ه:هلوق يف امك لوألا تيبلا يف ةملك لوأ يف ءازع

 دحللا ةملظ يف وهو ايح نزحلا هل يدنع لزي مل تيم يف ومكيزعأ

 (ه):هلوق يف امكو

 تقوم ,تقو دح نع تزواج الو تزع توملا ىلع ست امف ءازع

 وأ قرغ بابسأب يفوت دق كلاهلا ناك اذإف .هئاثر يف قيقد وهف ءاثر ةديصقلا تناك اذإو

 يفن .ةددعتم هبابسأ امنإو .ناسنإلا ىلع ردقم متح توملا نأ ىنعم لمحي ةديصقلا علطمف .لتق
 لاق .جحلا نم هتدوع دنع رحبلا يف اقرغ تام دقو .ناميلس نب دمحم نب ناميلس ةمالعلل هئاثر

 (١٦ر: اهعلطم يف

 )١( (طوطخلملا) ناويدلا ٩٢٣

 )٢( هسفن ٩٥

 )٢( هسفن ٨١

 )٤( ناويدلا ٦٢/ ١٣١

 )٥( ناويدلا ٦٢/ ١١٩

 )٦( هسفن ٢/ ١٣٩

 



-١٩٢- 

 درجلا ةيراعلا الو يضاوملا الو هَرَر الو باجح تورلا مني ال

 ذلو بأ نع وأ خأ نع خأ الو اهب ءاضفلا قاض يتلا شويجلا الو

 ():لوقي همع نبا هلتق دقو .دمحأ هدلو هئاثر يفو

 بانع قاذملا يف اهنم بنعلاو بابسأ ىرولا يف ةينلا نإ

 باوألا دمحأف ديهشلا ةقص هذهف ديهشلا فيك اولأست نإ

 قئارح امإ ،لوألا تيبلا يف ء اثرلا ىنعم انعلاطيف .ةيداع ةتيم تام دق تيلا ناك اذإ امأ

 ():هلوقب هتديصق لهتسا ةزمح هدلو هئاثر يفف .زر امإو اعجوت امإو بلقلا يف

 هدحت دودخلا يف عمد فكاوو هدجت يداؤف يف نزح قئارح

 (7:هلوقب هلهتسا يوكزألا دمحأ نب ةعمج خيشلا ءاثر يفو

 ارمقلاو سمشلا نيرينلا فسخأو ارشبلاو نجلا ىزرأ زرلا وه اذه

 يفف ٧لوألا تيبلا نم ةديصقلا عوضوم أرقت .كلذك مكحلاو ظعاوملاو حصنلا دئاصق يفو

 (؛ر:هلوقب اهلهتسا هحئاصن ىدحإ

 الحترم ء انجولا ىلع ريجنلا قلاو السكلاو تقملا لخو لومخلا عد

 (ه):لوقب ىرخأ ةحيصن لهتساو

 صني هلل لاز ال نم ةحيصن 3 ,ةعمج نب ريشب ينع غلبم الأ
 (٦):هلوق همكح يف هعلاطم نمو

 ربصلاك ربصلا معط ناك ول سفن اي ربطصاف .قالخألا مرك نم ربصلا

 .انايحأ ابضتقمو .نيح انسح هصلخت نوكي حاوللا نبا نإف م صلختلا نسح صخي اميفو

 نم لقتني نأ دارأ امدنعف غبرغملا لهأ ىلإ اهثعب يتلا ةديصقلا يف هصلخت نسح ققحت دقو

 (:لاق ةمدقتملا

 اهرجات متخلا اهتفذق ةرافك اهترهز حيف نم ىذش ميسنللو

 اهرشان ضحملا اهانث عاذأ دقو انتيحت نم ىمازخلا رشن عاضني

 اهرباج هوتعماك لض ًهَمُهَمو فذق ىون تلاح نإو صمت اهب
 اهرماوع اسأ اهذعاوتق 7 انتوعد مالع أ مه ةيرجب يح

 )١( هفن ٢/ ١٠٥ )٢( هسفن ٢/ ١٣٧ )٣( هسفقن ٢/ ١٥٥ )٤( هلفن ٧٩١/٢

 )٥( هذفن ٢/ ٦٥ )٦١( ناويدلا ٣٢٩/١ )٧( ةفيحصلا ٣٩٩



١٩٢ - 

 ودبي ام ىلع هباضتتا نكلو .ىنعملا ىلع ماحتتا الو ةوبن نود فيطل ايجيردت لاقتنا لقتناف

 نسحي مل ةعيبطلا فصوب هتديصقل مدق نأ دعب هتابتاعم ىدحإ يفف هصلخت ةعارب نم رثكأ

 ()):لاق امنإو ىبتعلا عوضوم يف لوخدلا

 هتباع ضرألا معف لوبقلا حير = هيرارعلاو ىمازخلا رشن حانو
 هقباسأ ينأ ىسع كاضر ىلإ دمأ اهل ىبتعلا امأ يلاعملا ابأ

 .مالكلا يف ةبسانم ام نود يلاعملا يبأ باطخ ىلإ فصولا نم لقتناف

 فصو يف ةمدتمب اهل مدقو ؤىكزإ لهأ نم شيقرلا لآو .ةرذانملا اهب حدم يتلا هتديصق يفو
 (ر:ةمدقملا كلت نم ءاهتنالا دنع لاق .ةعيبطلا

 يضامنت مونلا يف اهب لو يبلق اهب باطو ترق يتلقم اهب راد
 يضافلاب ءادعألا ىلع اهيف تسلو ةثداح مايألا نم تْيشَح امو

 ضاتيإ مرب وأ ةلكشم لحل مهئوعد نإ موق معن اهب موق

 .قحاللا ىنعملاو قباسلا ىنعملا نيب ماجسنا نود هباحصأ حدم ىلإ محتقا دقف

 ىوزن لهأ حصنو ىلاعت هللا اعدو رفغتساو ىوزن لهأل اهيف ىقستسا يتلا هتديصق يفو

 (٢):لوقي (ص) لوسرلا ىلع ىلصو ىلاعتو هناحبس هللا دجمو

 اهاود مرك بَهَ للع يبو يبر كيلإ تأجلدقق دعيو

 .ء اقستسا مث بونذلا نم رافغتسا ةلاسر العف يهو هتلاسر هجوي هنأكف

 هتحيصن نيبو اهلهأو ىوزن فصو نيب طبرلا نسحي نأ نود ىوزن لهأ ةحيصن ىلإ لقتناو

 (ر:لاقف مهل

 اهاوح اهبدان دهزلا لهأو ىوزن ءاملعلاو ملعلا رارق
 اهازن ةرهاط ساندألا نم اهارت اهب ماركلا اهئداسو

 اهاطتم او يل ايلل ١ ًبَلَح دقو ر اشتسم نم احئاصن دمع 1

 )١( ناويدلا ٧٦/٦ ))٢( طوطخملا ١٧١

 )٣( ناويدلا ٢٨٨/١ ل)٤( هسفن ٣٩١/١



 - ا١٩٤-

 .قباسلا هانعم نيبو هنيب جزي نأ نود ديدجلا هانعم ىلإ محتقا دق وهف

 تيبلا ةدحو دوجو ققحت دقف .اهيناعم ةدحوو .اهئازجأ طبارتو ةديصقلا ةدحو صخي اميف امأ

 انذخأ ولف .يثارملا دئاصق نم اضعبو ظعاوملاو مكحلا دئاصق لثم ةزمح يبأ دئاصق نم ددع يف

 (ر:اهيف لاق هل ةظعوم نم اعطقم

 قورعلاثلصانفملا هلمحتو يساورلا هب دهت ام ابيجع

 قيلطلا بنذلاب روسأملا اننأ ايح مذت يذلا يحلا انأ

 قيفي ىتم بونذلا ناركسيب بونذ ابهص نم ناركسلا انأ
 ّقوُسفلا قسفني بيشلا دنعف قوسف هب بابشلا نولوقي

 توتيال نم ىوهلل نوتأ ينتالعدتنف بيشلاو ينارأ

 قو ةح يعابط أو يتالخ أو دوع ي أ 1 درع ترص انأ اهو

 ةفلاختم وأ ةيلاوتم تايبأ ةثالث وأ نيتيب وأ تيب اهنم انفذح ولف .ةيلاوتم تايبأ ةتس هذهف

 .ةعوطقملا كلت راكفأ كسامتب لخت ةوبنب انرعش امل

 يناعملا ةطبارتم هدئاصق نم اريثك دجنف .ءازجألاو يناعملا طبارت ثيح نم هتديصق امأ

 ىلإ اهيف نحي ةيلزغ ةيديلقت ةمدقمب مدقيف .ةفيرشلا ىليل يف هدئاصق اصوصخ .راكفألاو
 .ةمركملا ةكم يه -انلق نأو قبس امك حاوللا نبا دنع ىليلو .ىليل

 ():لوقي ناك

 ىسمأ امك بيئك ىحضأ هب ابيبح ىسني ال بحلا وذو ىليل ينركذت

 سنن ارخَُم تيقبأ يلو ىليلل {| اهتلعج سنن نيسفن يل نأ ولف
 نأك اهيلإ هقيرط عطق يف اهيقالي يتلا تابوعصلا ركذ ىلإ لقتني ةيديلقتلا ةمدقملا دعبو

 ():لوقي

 اسنعلا َبلعدلا اهجاهنم يف بكرأل ةراتو مصخلا رحبلا بكتراس
 اسبل ىحضلاب يل ضرألا درب لعجأو ىرثلا ىلإ يجايدلا باوثأ سبلأو
 ىسمم اهلعجأ ءاسمإلابو اليقم ىحضلا ىدل ىراهملا راوكأ لعجأو

 )١( هفن ٣٦٢/١ )٢( ناويدلا ١/ ١٣٥ )٣( هسفن ١/ ١٣٥



 - ه١٩١٥

 لمع يف نوذخأيو .مهحرف نودبب نكامألاو تاماقملا كلت ىلإ هباحصأو وه لصي امدنعو

 ():لوقي نأك ةرايزو مارحإ نم مهكسانم

 امسلا اهتافاح يف رئانملا كلت اورظن دقو ىليل اوفراش امدنعو

 اتفتشم حارفألا وخأ يكبيو اوكب ررق نمو اريبكت بكرلا للهف

 ًانَرَع هب اوقج امو اعوبس اوفاط اهب مالسلا باب اولخد امدعبو

 قيرطلا فنتكت يتلا تابوعصلاو .اهل ةيديلقتلا ةمدقملا نع انثدحت .ةيوبنلا ةحدملا يفو

 انركذ دقو (ص) ةرطعلا هتريس ركذو !(ص) لوسرلا حدم مث ء(ص) لوسرلا ربق ىلإ لوصولل

 اذهو .ةزمح يبأ ةديصق يف ةجزامتم ةطبارتم ناعمو راكفأ هذهف .ةيوبنلا ةحدملا تاعوضوم

 ةديصقلا نركت نأ بجي) ابطابط نبا لاق دقف .ىمادقلا داقنلا بهذم عم قفتي بلطم طبارتلا
 ناعم ةقدو .ظافلأ ةلازجو .ةحاصفو نسحو جسن .اهرخآب اهلوأ هابتشا يف ةدحاو ةملك اهلك
 اجورخ يناعملا نم هريغ ىلإ هعنصب ىنعم لك نم رعاشلا جورخ نوكيو غفيلأت باوصو
 (ه(أغارفإ ةغرفم اهنأك ةديصقلا جرخت ىتح ..فيطل

 امنإو رثكت مل ةزمح يبأ دنع تاعوطقملا نإف .ةديصقلا ءانبب لصتي تاعوطقملا نع ثيدحلاو

 .حئاصنلاو مكحلا دئاصق ضعب يفو .ةيعرشلا لئاسملا مظن يف اهرثكأ تلثمتو .ةليلق تناك
 ين ةديصت لرطأ تفلب دقف .هدئاصق يف هسفن لوطل حاوللا نبا تاعوطقم ةلق رسفنو

 .أتيب نيعبرأو ةثالثو ةئام هظع اومو هحئاصن يف ةديصق لوطأو . أتيب نيرشعو ةئام .هتاين اوخ ١

 ةعست تفلب يبعانلا دادم نب دمحأ خيشلا يف هتيثرمف كلذك ةليوط تناك دقف .هيثارم امأ ا

 .تيب نيعبسو ةعبرأ تفلب مالسلا دبع نب نسحلا يبأ نب حلاص يضاقلا ءاثر يفو .اتيب نينامثو
 .تيب نيتسو ةينامث تغلب يدنكلا ناميلس ني دمحأ خيشلا ءاثر يفو

 ليوط ةزمح ابأ نأ ىرن اذكهو .أتيب نيتسو ةعبرأ تغلب .نالهك نب مساق نب دمحأ ءاثر يفو
 .راصقلا دئاصتلا نع ةينفلا اهتافص يف فعضت مل اهنكلو .هدئاصق ضعب يف سفنلا

 وهف .ةيمهأ اهريعي انرعاشو .اهتيمهأ نع قيشر نبا هلاق ام اقباس انركذ دقف ةمتاخلا امأو

 .مالسلاب اهمتخ ءاعدلاب اهأدب اذإو .ءاعدلاب اهمتخ .مالسلاب ةيناوخأ ةديصق أدب اذإ انايحأ

 )١( هسقن ١/ ١٥٧

 )٢( نانبل .ترريب م٢٨٩١ ١ط ةيملعلا بتكلا راد .رعشلا رايع يولعلا ابطابط نبا



 -١٩١٦-۔

 (ر:لاقف ىكزإل ءاعدلاب اهأدب ىكزا خياشم هتلاسر ًالثمف

 ضابرأب امامكأ قتف ثيفلاك اذش ءانثلاو مهيلع مالسلا ينم

 يضاقلا ىضترملاو ىضترملا ةعمجو رنَمَي نم لضفلا لهأو رازن ىلع

 (0:لاقف مالسلاب اهأدب ىرخأ ةديصق يفو

 هُمئامك تحاف ديج امل ضورلا وأ همئاطل تطيم كسملا نأك مالس

 (ر:لاقف ىكزإل ءاعدلاب اهمتتخاو
 همساب رتفي ةافسملا ىلع فشو اهباذع يبذعو اثويغم ثيغلا ىقس

 هُمزايح تتحجراو يكزا ءاملا نم اهعيمج تكز ثيح يسب ىدساو

 (؛ر:لوقي نأك ةمكحب اهمتخي نأ امإف هيثارم امأ

 "عيمج مانألا اهزباعو تربع اجرلا رهظ ىلع ةرطنق توملاف

 ه):لوقيف ةيربلا لوسر ىلع ةالصلاب اهمتخي وأ

 قاشنتنالاةكسمئ ةالص دمحأ ىلع هلإلا ىلصو

 قاينلا يداح نعضلا ادح ام ىدم نيعباتلاو رغلا هباحصأو

 ():لوقيف ايقسلاب كلاهلا ثدج ىلع ءاعدلاب اهمتخي وأ
 كلاوحلا باحسلا فالخأ نبقاعت دمحأ لسن اي ءولكملا كربق ىلع

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٧٠

 )٢( هسفن ١٨٠١

 )٢( قباسلا ردصملا ١٨١

 )٤( ناويدلا ٦/ ١٨٧
 )٥( هفن ٢/ ١٩٦١

 )٦( هفن ١١٠/٢



 - ١٩٧

 ةغللاو بولسألا

 حورلا اذهف .ءانبلا مئاق انيصت ىلجتي ىتح رعاشلا ةقيلس يف نمكي حور رعشلا ناك اذإ»

 )هديصقلا ناكرأ اهنم مظتنت نأ لبق ءانبلا تانبل عم ليصألا هلمع أدبي يبرعلا رعشلا يف
 يتلا يهو .ةعمتجم وأ ةدرفم تناكأ ءاوس تاملكلا يه داقعلا اهدصقي يتلا ء انيلا تانبلو

 نم ةبرجتلا لتنت نأ ليحتسملا نمو) .يقلتملا ىلإ ءيشنملا نم راكفألا لقن يف اهيلع لوعي

 بدألا يف ةادألا هذهو .اهيدؤت ةادأ ةطساوب اهلاصيإ نم دبال لب .ةرشابم ةقيرطب ركف ىلإ ركف
 دعب ةعطق اهمهفت نم دب الو مىرخألا دعب ةدحاولا اهب ىلدُي ةعمتجم وأ ةدرفم تاسمل نع ةرابع

 (٦)(ةعطق

 كلت عومجم نم صنلا نركتي يلاتلابو .مالكلا اهنم فلأتي يتلا يه هذه تاملكلاو

 اهعيمجتب موقي نأ ثحابلا ىلع .ةددحم ةيبولسأ صاوخب عتمتي صن وأ لوق لك» و تاملكلا

 ىدحإ ةيبدألا صوصنلل ةيبولسألا صاوخلا لثمتو «ةفلتخم رظن تاهجو نم اهتاعيزوت رايتخاو
 «٦٢(. ةيرعشلا ةغللا نيثحابلا ىدل ىمسي دق .هتاذب امئاق ىوتسم دعت ذإ .تاهجولا هذه

 .ءامدقلا انداقن فيرعت يفف ،مهريغو برعلا داقنلا نم نوثدحملاو ءامدقلا هفرع بولسألاو

 (:«ةيظفللا تانفيلأتلا ىلع لصحت ةأيه مظنلاو .ةيونعملا تافيلأتلا ىلع لصحت ةأيه بولسألا»

 حاضيإلا دصق يناعملا نع اهب ريبعتلل اهنيلأتو ظافلألا رايتخا ةقيرط » نيثدحملا انداقن دنعو
 (ه«هيف ةقيرطلاو مظنلا نم برضلا وأ .ريثأتلاو

 .ةفللا لالخ نم ركفلا نع ريبعتلا ةقيرط ةسارد وه» يبرعلا دقنلا يف بولسألا ملعو

 ةغايص لمشي وهو .ةيوحنلا ةينبألاو تادرفملا مادختسا ةيفيك -ةقدب ينعي- ركفلا نع ريبعتلاو

 (٦ر«‘ هضرعو ركفلا

__ 

 )١( نانبل -توريب -اديص -ةيبرعلا ةبتكملا تاروشنم .ةرعاشلا ةغللا .داقعلا دومحم سابع ص١١
 -ةماعلا ةيفاقثلا نؤؤشلا راد .دمحم ضوع دمحم .د :ةمجرت -يبدأآلا دقنلا دعاوق -يبمورك ربأ لال )٢(
 .٢٥ص ١٩٨٦١ ٢ط قارعلا -دادغب

 )٢( لوألا ددعلا كسماخلا دلجملا .لوصف ةلجم بولسالا ملع -لضف حالص ؛١٩٨٤م ص٤٩ .

 )٤( نانبل -توريب .يمالسالا برغلا راد .ءاغلبلا جاهنم .ينجاطرقلا مزاح )ط٢( ١٩٨٦ ص٢٦٤.
 )٥( .ةرهاقلا -ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم .بولسألا . بياشلا دمحا ط٢ ١٩٩٠م ص٤٤.

 ٦) لوألا ددملا ،سماخلا دلجملا :لوصف ةلجم -ةفللا ملمب هتلصو بولسألا ملع .لضف حالص ١٩٨٤م
 ص٤٩ .



 - ١٩١٨۔

 مجعملا تايساسأ انعلاطتو هدنع يرعشلا مجعلملاب أدبنف .حاوللا نبا بولسأ ةساردل انيتأ اذإو

 نإف "مجعملا اذهل ةيسيئرلا لوصألا لكشت يتلا ةيدقلا ةداملا يهو .يديلقتلا جهنلل يرعشلا

 وأ بيكرت وأ ةغيص وأ ظفل هفقوتسي ىتح حاوللا نبا ناويد يف ةديصق ىلع ري داكي ال ئراقلا
 ةبآ وأ .ميدق رعش تيب ىلإ هب دوعت ةديعب وأ ةبيرق ةراشإ يأ وأ ,ةغايصلا طامنأ نم طفن
 كلفو هقف نم نيلوألا مولع نم حلطصم ىلإ امير وأ .روثأم لوق يأ وأ فيرش ثيدح وأ .ةينآرق
 .وحنو ضورعو ةغالبو

 ةيؤرلا هذه تدسجحت دقو .ةيخيرات ةيبدأ روصع ربع انرعاش ىدل يرعشلا مجعملا دتيي اذكهو

 اهب طبتري ام ء احيتساو ء ارحصلا ركذت يف ةلثمتم انرعاش ةغل ىلع ةيودبلا ةعزنلا نايغط يف

 ):هلوق لثم اةيسح ةعيبط نم
 س ٥ ه 4.٥ م

 بّكلَمو ,دانو ي داود واش ,ةمجه كربَمو سارفأ 7

 .هنيح يف ظافلألا ةبارغ ىلع لثمنسو

 لوسرلا ةريس يف ةزمح يبأ رعش اهب مستا يتلا يرابخإلا درسلاو ةيخيراتلا ةداملا تلثمو
 ضعب بتكو جرزخلاو سوألاك لئابق نم ةريسلا هذهب نرتقا امركذو مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع
 ةيضابإل انرعاش ةلاسر يف يخيراتلا مظنلا لثمو .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلاو .روبزلاك نايدألا

 .برغملا لهأ

 لئابقلا نمف .حاوللا نبا ناويد اهب لفح يتلا مالعألا ه امسأ ؛ةيخيراتلا ةداملاب طبتري اممو

 نوطالفأو سيلاطاطسرأ ؛بطلا مالعأ نمو ى دزألاو نايبذو سبعو ةليدجو سيدجو مسط ةميدقلا

 ضابإ نب هللادبعو بيبح نب عيبرلاو ديز نب رباج مامإلا هقفلا مالعأ نمو .سونيلاجو سمرهو
 طيقلو سيقو بعكو نجلا كيدو سملتملاو لطخألا رعشلا مالعأ نمو .يبسارلا بهو نب هللادبعو
 ستو متاح لثم انرعاش ناويد مهب لفح نيذلا مالعألا ءامدق نم مهريغو ى دايألا رمعي نبا

 .ىليلو لقابو نابحسو

 دوجولاو مدعلا لثم هرعش يف حاوللا نبا اه دروأ ةفلتخم مولع يف تاحلطصم كانهو

 مارحلاو لالحلاو .ثدحملاو يدمرسلاو ميدقلاو ندبلاو حورلاو مسجلاو سفنلاو تافصلاو ه امسألاو

 قلحلاو ريصقتلاو فاوطلاو يمرلاو مارحإلاو ريبكتلاو ليلهتلاو عوكرلاو دوجسلاو ديحوتلاو

 .يهنلاو رمألاو ضفخلاو بصنلاو عفرلاو عادولاو

 )١( ناويدلا ٢١١/١



 - ٩٩ا١-۔

 سسرزماو ءافكإلاو لاطيإلاو ءاوتإلاو .دانسلاو نحللاو عمجلاو درفملاو .داشرإلاو حصنلاو

 .مرخلاو قلطملاو

 .ديقعتلاو فلكتلا نع دعتباو .ةنابإلاو حوضولاب مستا دقف هرعش يف ةزمح يبأ بولسأ امأ
 .رخآ انأ ةلازجلاو ةوادبلاو انآ ةبوذعلاو ةطاسبلاب مستاو

 ركذ ثيح نم ةيديلتتلا هدئاصق تامدقم ضعب يف اقيقر بولسألا بذع حاوللا نبا ناكو

 راوحلا بولسأب مستاو .تابوبحملا ءامسأ عانطصاو اهعضاوم ركذو ةبوبحملا عبرو هموسرو للطلا
 (ر:هلوق ةقرلاو ةبوذعلاب تمستا يتلا ةيلزغلا هتامدقم نمف .تابوبحملا نيبو هنيب

 اهذونيرلاشم نع نكلو وزيف اهيدت لاقي نأ اننسُح ردبلا ىفك
 اهذنويمو اهُساَيم هب ساقي اهماوق نأ نابلا نوص بسحو

 جرخلا ةبذع ةقيقر ظافلأ «اهسايمو .اهماوقو .نابلا نوصغ .وهزيو ًنئسحو ردبلا» ظانلألاف
 .اهيناعم عم اهقسانتو ةلوهسو ةنابإو حوضو نم هب تفصتا ام ىلإ ةفاضإ ءاملا ةنسح

 ةماخفلاو ةلازجلاب مستا اهيف هبولسأف .مهل ةيرعشلا هلئاسرو هباحصأ حدم يف هتايناوخإ امأ

 .ىرخأ ةرات حوضولاو ةقرلاو ةبوذعلاو .ةرات ظافلألا يف ةوقلاو

 ههجو يتلا ةيلاتلا هتايبأ :ةوقلاو .ةماخفلاو .ةلازجلاب تمستا يتلا ةيرعشلا هلئاسر نمف

 :)٦( اهيف لوقي .بيرغ نب رطاخل

 انالبأ ةرشلا انهب كاوس الو هب تيلب قوش نم ربكأ هللا

 انانجأواتابآ لتق عنلاك ةكتهف يذجو ىلإ ادجو تمج
 اناجنأ علا ينم رُمحُب امك مُكدْعْبل ينيع يف ضرألا تّرمحاو

 اناسنإ تنسمطأ ذ سزطلا لسرُم اي مكل عوشألاب ىركش نيعلاو لوقأ

 اهب ربع .اهيناعم يف ةيوق ةلزج ةمخف غسرطلاو غىركشو .ًقامأو .كتهو .آدجو : ظافلألاف

 ربكأ هللا) تايبألا هذه نم لوألا رطسلا اميس ال هقيدصل صالخإو قوش نم هنكي امع رعاشلا
 .ةماخفلاو ةوقلا عقو هل نإف (هب تيلب قوش نم

 )١( ناويدلا ١/ ٢٥٣
 )٢( (طوطخملا) ناويدلا ٧٠ ىلإ ٧١



 يبأ نب دمحم ناطلسلل اههجو يتلا ةيلاتلا هتايبأ هحئادم يف ةقرلاو ةبونعلا ةلثمأ نمو

 (رر:هيبأ حدم يف تلص نب برعلا

 ذَنَحُم كلم كيبأ لثم تاهيه اماسو انراكم موللا دن

 ةدجتياهثثلو ناتنزلا مدق مكيف عئادماب يفارقلا نإ

 دلقم كوللا نود مكالعو ؤلؤل نم انالتق نْهناكف .

 مكحلاو حئاصنلا يف يرعشلا هبولسأ مستاو .ةنابإ ىلإ جاتحت ال ةحضاو ةبذع ةقيقر اهظافلأف

 تمستا امك .يناعملا يف ديدشلا زيكرتلا ىلإ ةفاضإ بيكارتلاو ظافلألاو يناعملا يف حوضولاب

 .يوبرتلا يميلعتلا عباطلاب

 .صاخلا هئاثر يف اصوصخ ةعيجنفلا ةرارمو ةفطاعلا قدصب مستا دقف .ءاثرلا يف هبولسأ امأ

 ءادرو ٠لايخلا قلأتو .ةيرجتلا قمعب تيملا نيبأت يف هبيكارت تمستا امك .ءاملعلل هئاثر يفو
 ('):لوقي يربغإلا فلخ نب هللادبع خيشلا ءاثر يف ةيلاتلا تايبألا لثمك .ءاملا

 قامسلا يساورلا رودقلا برو يباوجلا رارفلا تانقجلا يخأ

 يتارع اذهو نامي اذهف هباب ىلع ىضوف ولا ىرت

 يتالتلا :امك وكشت هئمامك هيلع أنم روجلا هلام اكش
 قايئلانينحهيلئاس ىلع يدايألا الل هادي نحت

 (0:دمحأ هدلو ء اثر يف هلوق صاخلا هئاثر يف رعاشلا دنع ةفطاعلا قدص ةلثمأ نمو

 باهأ كيلع امو كيلع ًبَهل اهب يدبت يتلقم ةّرئو يدلو
 باجح فاخت ءيش نم كيلعو هفئمو هلإلاالك ين تنأالف

 .ءاملعلل هئاثر يف ظافلألا ةلازجو ةعيجفلا ةرارمو ةيرجتلا قمعو ةفطاعلا قدص ةلثمأ نمو

 (؛مالسلا دبع نب نيسحلا يبأ نب حلاص يضاقلا ءاثر يف هلوق

 عيين لقتساف يعومد تتفت اكبلا لوط يل قحو كيلع يكبأ

 عوري كنع سيلو كيلع يكبي ىرلا ئطو نم لكو كيلع يكبأ
 غيجفتلاو نزحلاو اكبلا كيف يتعول مظعي دتو كيلع يكبأ

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١٤١ )٢( ناويدلا ٢/ ١٩٤
 )٣( ٢/ ١٠٦١ )٤( هذفن ١٧٧/٢- ١٧٨



 - ٢.١-۔

 عومجو عئامجو ةعامجو العلا يدنع تكب دقو كيلع يكبأ

 عولض ناصما دعحللاو ياشخأ يفو ينيع يف ناك كربق تيل لب
 و , م

 عوُحبَماهلبتق كتأب يحوز ترد امو تنك لوقأ كادف يحور

 .. ارحصلل هفصو يف راتخي وهف ءاهتيشوحو ظافلألا ةبارغب فصولا يف هيولسأ مستا دقو

 دعرلل هفصو يف كلذكو .لمعتست داكت ال يتلا ةبيرغلا ظافلألا .ماوهو تاتابن نم اهب امو

 ():لوقي تاتابنلا ضعبل هفصو يفو .بهشلاو قربلاو

 فلألا ةضورلا ُشثشنةيحتلاشَت

 ,قاركاب وأ قدمع حلئار نم

 اهب تابنلا راهزأ ثيغلا قَتفف
 يواط قوشلا ضاير اهتلسحت

 8 .. _ , 2 ٤
 هةيجاش ءاقرو تفته اذإا بص

 افه نيح بلقلا رق قربلا افه نإو

 فلولا جلدلا يداوغ اهيلع تداج

 فكورنحنسمقلص ر
 فطلاو ضقلا جيرأ اهنم حان

 فند ئرما بلق نم ةبآكلا رس

 فتمهلا عجاسلا مْجَرل ولسلا ىناج
 فاُسلا رفاكلا يجايد يف هضايإ

 ةيشوح ةبيرغ ظافلأ (رفاكلا -فهطلا -ضقلا -رفحنسم -قلص -فطولا -جلدلا) ظافلألاف

 نإ مث فقثملا ئراتلاب كلابامف صصختملا ىتح .اهانعم مهني داكي ال .لامعتسإلا ةروجهم
 جبرأ اهنم حانن) هلوقب ةيرطعلا تاتابنلا نم نهنأ انمهوأ(ءفهطلاو .ضقلا) يتظفل هلامعتسا
 بشع فهطلاو (؛نوللا رفصأ فيعض قيقر ضمحلا نم رجش :ضاقضقلاف .(فهطلاو ضتلا

 هذهل انرعاش رايتخا امف تايرطعلا نم نهنأ جاتلا بحاص ركذي ملو .هل قروال قاقر فيعض
 مكحب باحسلل وأ ليلل رفاكلا ةظفل هرايتخا كلذكو .ةبيرغلا ظافلألاب هعلو مكحي الأ تاتابنلا

 .ةيشوحلا ظافلألاب هعلو

 عم قفتي بلطم وهو .ةيرعشلا هضارغأ يف نيابتم هنأ حاوللا نبا بولسأ انل حضتي انه نم

 نوكي الف يناعملا بتر ىلع ظافلألا مسقت نأ) ىري وهف يناجرجلا يضاقلا لثم ىمادقلا انداقن

 الو كدج ةلزنمب كلزه الو كئاطبتساك كؤاجه الو ءكديعوك كحيدم الو كراختفاك كلزغ

 اذإ مخفتو تلزفت اذإ فطلتف ؤهقح هيفوتو هتبترم الك بترت لب كحيرصت لثم كضيرعت
 (م۔.(هعقاوم فرصت حيدملل فرصتتو ترختفا

 (صصف }©ضشضق) ةدام يف جاتلا يف هليصفت رظني ١٦١ )٢( (طوطخملا) ناويدلا )١(
 دمحا رظنيو ٢!٢؟ص )١٩٨٥( .ةييرعلا بتكلا ءايحا راد -ةطاسولا -يناجرجلا زيزعلا دبع ني يلع )٢(
 ٦٢-!٩٢( ص نم بولسأآلا) -۔بياشلا

  



- ٢ ٠ ٢ - 

 انايحأف .ةيئاحيإلا تالالدلاو ةيباطخلا ةرشابملا نيب حوارتي هبولسأ نإف .ةيرعشلا هتغل نع امأ

 غدغدتو رعاشملا كرحت يتلا ةةيحوملا ةيلييختلا ظافلألا راتخيو ةركفلا يف قمعتي هدجن

 ():هلوق لثم يف كلذو سيساحألا

 مكلسر وحن ىلإ راصبأب اننصختش

 مكبح ةريرم نم اندهع ام ىلع
 مكلجأل اظافح يغانلأ ترسف

 :هلوقو

 لئامس اعرجب قرب يل حال اذإ

 لكاوثلا قاينلاك هيلطصا دتو

 لذاوعلا لاقم قرب اي كب ىفك

 يرظانل يرست ليللا موجن تيبت

 رئاط عيجرت يانذأ تعمس نإو

 يرجانَح يف لزَت مل سفنب أوجأ

 مكلصوب اهيضتنت 7 اجر

 مكلعف نسُح نمو انيف مكصالخإو

 لمانأب يرظان نع هعحفاضأ

 يلبالب جاهأ نأ ام ثلث دقو

 يربص ينناخ يننإ اربص ينبهف

 يرئامض م امس يف ال ا برقتو

 ٤2 .  4۔ ؛؛٨ ٠ .
 رظان نصفلا ىروم نو سار ىلع

 يردص تققتش اهنإ ىتح هدرت

 ام قدص نيبت امير ةيلاتلا ةعطقلاو .لييختلاو ءاحيإلا نم ةيلاخ ةفاج هتغل نوكت ام انايحأو

 ().لوقن

 الجاع دارلا ةبهأ يف يخأ اي مق
 الناغ ةبنلا يعاد نع كت الو

 اعم انزانبأو تتام انؤابآف

 حضاو ريخلل تشع ام اجنلا ليبس

 ۔-:لوقي اهيفو

 انتيب ةرابيزال أراد كرتتو

 اهب انعمجيف ىرخألا ةخفنلا ىلإ

 هنج لخدأف انمزئاف نمف

 )١( (طوطخملا) ناريدلا ٥٤
 )٢( (طوطخملا) ناريدلا ٠١٥ ١٦

 لوجع تاحلاصلل نم راف دق

 لوفغ دودجلا سوحنم باخ مكف

 لرهكو اهئابش انبارثأو

 ليبس تابلا دْعَب انل سيلو

 لوصو مارلا دعب ًدَحأ الو
 لوهم وهو رشحل ١ ُ اضق لصفل

 و ٠

 لوؤي قيس رانلل رساخ نمو



 - ٦٢.٢-۔

 انيظوت ةفظومو .ةيئاشنإ ةيريرقت ةفل اهنأ وه .ةعطقلا هذه ةغل نع لاقي نأ نكي ام نإ
 .ريغال اهل يسوماقلا ىنعملا يدؤت ةرابع لكو .ةظفل لكف .أيمجعم

 ةراثإلا ىلإ اهنم داشرإلاو حصنلا هب دصقي يذلا .يداعلا مالكلا ىلإ برقأ تناك انه نمو

 مالكلا اذه زيمي يذلاو سيساحألا غدغديو فطاوعلا كرحي رعاشب اهيف سحن الو ،عاتمإلاو

 .اهتءارق دنع تايبألا يف عيشت يتلا ةيقيسوملا ةمغنلا الولف .ةيفاقلاو نزولا وه امنإ رثنلا نع

 بولسأ هيف عيشي رشابم يباطخ بولسأ اهبولسأ نأ ذإ .ةيرعش ةعطق مامأ اننأ اندقتعا ال

 ءاحيإلا مدعنا اذإو .ءاحيإ لك نم ةيلاخ ةفاج اهلعجي امم اريذحتو ريرقتو يهنو رمأ نم ةبطخلا

 نأ لوقي يدق أدتان دجن اننأ الإ .امظن تراصو رعشلا حور تدقف ةديصقلا نم ريوصتلاو

 ضرفلا ليصحت ىلع نوعأو ؛سننلا ةحارب دوعأ ةيباطخلا يناعملاو ةيرعشلا يناعملا نيب ةحوارملا»
 ()(هيف ةحوارم ال يذلا رعشلا نم لضفأ هيناعم نيب حوارملا رعشلاو . ...دوصقم

 .هئاقتراو هرعش ردق نم طحت يتلا ةيرشنلا يناعملاو ظافلألا ةزمح يبأ رعش يف دين امك

 (ه:لوقي ةيرثن يناعمو ظافلأ نم هيوحت امل رعشلا ىلإ اهنم رثنلا ىلإ برقأ يه ةيلاتلا تايبألاف

 لماش ةداعسلاب رورس يف يسع مكرد متنأ فيك يبلق بابحأأ

 لئامس رتللا تاذ مهراد ىلإ مهدعب دعب مكراقُس 7 لفو

 لباق مئانفلاب 7 لابقإ ةمالسو ة ةحص ين م

 لهان برش مكل يرابلا رك الو اشياعم مهيلع يرابلا قتر الف
 لئالفلا ين لئام سورع لكب ةيحت مكيلع ينم تحرب الو

 :لاق نأ ىلا

 لسان ايحت انابلع اوطمو يتيحت ؛وفلب ينيع رتو

 لغاوو نويض نم وأ مكناريجو مكديبع ىتحو ارط مك انبأو

 بولسألا اذهب تمستا هتايبأ ضعبف .ةطاسملاو راوحلا بولسأ نم ةزمح يبأ رعش ولخي الو

 :نييلاتلا نيتيبلاك

 ينباشأ بحأ نمل قارفلا لق ابياش بحأ تودغ كارت اولاق
 ينباصأ كاذ باصم قوف تاهيه مهباص كلبق كاوه كاوس اولاق

 )١( ص ءاغلبلا جاهنم ،ينجاطرقلا مزاح ٣٦١.
 )٢( (طوطخملا) ناويدلا ٣٠ )٣( ناويدلا ١/ ١٧٧١

 



 - ٢.٤-۔

 (ر:ةيلاتلا تايبألا بولسألا اذه نمو

 يبحص انب قيقعلا يداو ىلع اوجوُعو ىمحلا ىلع يب اونمأ يبحصل وتأ
 يبفلا ىلع باكرلا نيب ام كنيبو اهنيب ةفيرشلا ىليل يل نولوقي

 بس ىلإ نفضأ دق بهس فنانت اهلصو نود نمو الصو اهل وجرتو

 بجحلا مكلت ىلإ الصو ةلاسأو بغار هللا ىلإ ينإ مهل تلقف

 يف هسفن مزلي هنإ لب .بكرملا ةبعص يفاوق يقتنيف .مزلي ال ام هسفن مزلي نأ هبولسأ نمو
 اهلعج يتلا هناويد نم ىلوألا ةديصقلا يف لعف امك .اهلمكأب ةديصق عيرصت نايحألا ضعب
 () :ةيلاتلا تايبألا اهنم راتخن .ةزمهلا فرح ىلع ةعرصم

 ينانب نمو ينيد نم ينإ يئاقشرأ ت كيدل يتداعس

 يئانث نم ضحملا يهلإ لبتاو ءاذنللا يف ًرْثَعلا ينمف تبث
 ؛ءاسلاب يبنلا ىلع لص يئازج دع يف ا 8 لعج ا

 ءانهلاو مث ةالصلا ىكزأ يئالوم اي تنأ حاب صلابو

 اهب ميقي ةيوشح ظافلأب يتأي نأ نايحأ هرطضت ةيفاقلاف ءفلكتلا ةحضاو ةديصقلا هذهو

 ءانهلا ةظفل ةدايزك ش(يتالوم) لاقف (يالوم) ةظفل هزمهك ازومهم نكي ملام زمهي وأ .ةيناتلا

 ةالصلا ىكزأ شىنعملا نوكي نأ يغبني ذإ غىنعملا قايس عم قفتي ال ابب ريخألا تيبلا سفن يف
 .ةيفاقلا ةلمكتل ء انهلاب ءاجف .مالسلاو

 هرطضت امم لاذلاو ء اثلاو نيشلاو ىازلا ةيفاق هناويد يف اهلمعتسا يتلا ةبعصلا يفاوقلا نمو

 .ةددشملا ءايلا ةيفاق بكرو .مجعملا يف ىنعم اهل دجأ مل أدج ةبيرغ تاملك ىلإ ءوجللا ىلإ

 (:نيتيبلا نيذه ذخأن

 يجثل ا انأ عادولاب نكلو يدو لهأ كل يتروزب تولس

 ييناممهب يدنع مم لوَع يلعو ةلي ع الولو

 دوي يتلا ةركفلاو عوضوملا عم ةمئاوتمو ةمجسنم فورح راتخي هتاعوطقم ضعب يف رعاشلاو

 (؛ر:ةيلاتلا تايبألاك اهنع ثيدحلا

 )١( هفن ١٠٢٣/١

 )٦٢( هفن ٧٦/١
 )٣( ناويدلا ١٠٧١/٦

 )٤( هذفن ٢٦٥٠/١



 ۔_-٥.٢ ۔

 انمصأليلغ يلثم تابيبنف انصلانيعب ينورظنانفالأ
 اتصنأاملاحلايناصاعو ًاليلخلاعانضأليلخلا ام اذإ

 انلا صل الص تراص نابزل الاجر بولق تأر

 افصميلهلادادرلا ثينَص اا ه اذإ هارأ لخب يل نمق

 افصنم ىتنفالإفصنأو افنص انم ىوس يفاصأ تيبأ

 ءافو داص هفورحو (افص) اهلعنو ةافاصملا بلط يه ةعوطقملا هذه يف ةيسيئرلا ةركفلاف

 .فلأو

 .اهب ظتكت اهلعجو فلألاو ءافلاو داصلا فورح نم تايبألا هذه يف رثكأ رعاشلاو

 ءافلاو فلألاو داصلا فرح ءاج يناثلا يفو .نيترم (افصلا) ةظفل ترركت ثلوألا تيبلا يفف

 ءافصلا ةظفل هنم لخت ملو غتاداصلاب يناثلا رطشلا محدزا ثلاثلا يفو .(افصنأو هاصاع) يف

 طظانلألا يف فلألاو ءافلاو داصلا فورحب ظتكا سماخلاو .نيترم افص لعفلا ءاج عبارلا يفو

 ةركفلا اهنم قتشت يتلا فورحلا ىلع زكر يحولماف (افصنم "فصنأ .افص .يفاصأ) ةيلاتلا

 .اسرجو ماجسناو امس اوت ةعوطقملا يطعتل ةيسيئرلا

 .ةديصقلل يسيئرلا عوضوملاو بسانتت افورح رعاشلا رايتخا نسح ىلع يناثلا لاشملاو
 ةديصقلا يف فلألاو نيعلاو لادلا فورح راركتو عادولا عوضومل ةيفاق نيعلا فرح هرايتخا

 . (١ر:ةيلاتلا
 اعاجتترا مكل ةتس ىراصت اعادو انتبحأ مكعدون

 اعاذتلا عذتلي قوشلا حيجأ انم ءاشحألا يفو مكعدون

 ىعادت اردحنم عملا يبأ ماه تانجولا يفو مكعدون

 ىعاري ناب قحا مكملشمو ربو برت ىلع مكيعارن

 اع رأ مكب الو مكظ انفح عار ريغ ابلق هللا عارأ

 اعامتجا ىرن عادولا رثإ ىلع وجرنو انتبحأ مكعدون

 نيعدوملا بولق يف عادولا ميخفتو هركذب ةداشإو .عادولاب هيونت (مكعدوت) ظفل ريركتف
 ريركتلا كلذ ناسغ نبا لعف امنإو .امهنيب فطاعتلا رثأ ثادحال . (صرمهعامسأ يفو نبعدوملاو

 .(صعيدوتلا كلذب ةيانعلا ىلع ةلالدللو هرمأ نم دييشتو هل اديكأت
 )١( ناويدلا ١/ ١٤٦

 )٢( ىلوألا ط .نانبل .توريب -ةفرعملا راد .ةدمعلا -۔يناوريقلا قيشر نبا ١٩٨ م ٢/ !٦٨

 ١٩٩٠ م ٢/ ١٨٤
 نانبل ۔-ترريب .اديص .. ةيرصعلا ةبتكملا .رئاسلا لحلا . ريثألا نب نيدلا ءايض
)٣( 



٦ ٠ ٢- ٠ - 

 عبدوتلا انه ةفطاع قدصب يحوي امك ايقيسوم سرج اهيطعي ةديصقلا يف تانيعلا محازتو

 رعاشلاو اميس هتبوأ ىتح هب اقلعتم هلعجي فطاعت رفاسملا عم ميتملا فطاعتو .رفاسملا لبق نم

 (١):لوقي
 اعاسو اتيقاوم مكعسوتف يعاسلا يف ةكب مكركذنس

 اعافشلا مكل ادمحأ بلطن :اشر مكل انبر بلطنو

 اعافتنا عفتنن دصقلا يف اهل اميك تاوعنلا مكنم بلطنو

 .ةسدقملا نكامألا كلت يف ركذي نأ يف اعماطو ايجار ميقملا لعجي ام

 رثكأ ودبتل ؛تايبألا يف تقسن يتلا يناعملا هوجو ىلع ةزمح وبأ هطلسي ءايض هنأك راركتلاو

 ةدارإ راركتلا مهبهاذم نمو .مهبهذم ىلعو موقلا ناسلب لزن نآرقلا نإ» ةبيتق نبا لاق .احوضو

 (٦)2ماهفإلاو ديكوتلا

 (0{رمألاب ةيانعلا. بسحب غالبإلا ةدارإ .ةداعإلاو ريركتلا برعلا ننس نمو» :سراف نبا لاقو

 ظافلأو ناعم نيبو .اهرطشأب وأ اهلمكأب تايبأ نيب حاوللا نبا ناويد يف راركتلا رشك دقو
 :يهو راركتلل ةيلاتلا طامنألا ىلع ةلثمأ برضأس كلذل ؛فورحو

 ةلماك تايبأ راركت ١-

 ةلماك رطشأ راركت ٢-

 يناعم راركت ٣-

 ظافلأ راركت ٤

 فورح راركت ٥-

 ؛ر:هلوق لثم ةلماك تايبأ ةزمح وبأ ررك ١

 اقورثَمو اموُرخَم رعشلا يف ناك ام اوهبتنا املك ىليل رعش اوُدشانَت

 )١( ناويدلا ١٤٦/١

 )٢( [ت.ب).رصم .ةرهاقلا .ةييرعلا بتكلا ءايحإ راد .نآرقلا لكشم ليوات ۔يرونيدلا ةييتق نبا ص؟١٨٢-

١٨٣ 

 )٢( ديؤملا ةعبطم .ةرهاقلاب ةيفلسلا ةبتكملا :يبحاصلا .سراف ني دمحا ١٩١٠م ص١٧٧
 )٤( ناويدلا ١/ ١٦٦

 )٥( هفقن ١/ ١٥٦١

 



_٧ ٠ ٢ - 

 (ر:لاقف ةغيصلا هذهب تيبلا انه رركف

 اقلطنُمو اضربثم رغثلا ين ناكام اهسلجم ىليل يف َرعتثلا اوُدشانت

 (»:لاقف نييلاتلا نيتيبلا رركو

 اتير ام مدلا لب رامجلا ير اودصق دقو اوص مه بصلا رعشملاب
 مر:ابيرقت هظافلأ عيمجب هراركت يف لاقو

 اقلخ ام رعشلا لبق رامجلا مر 3 اودصق دقو اولص مه حبصلا رعشلاب

 (هر:هلوق كلذ نمف هدئاصق ضعب يف أرطشأ ةزمح وبأ ررك )٢(

 يلمانأب يرظان نع ةحنفاصأ لئاَمَس اعرجب قرب يل خال اذإ

 (ه):لوألا رطشلا راركت يف لاق

 قربي يبلقو يفرط هل لظي لئامس اعرجب َنْرَب يل حال اذإ

 ():لاقف نييلاتلا نيتيبلا يف لوألا رطشلا رركو

 افوفصلا مأ نم ريخ متنأو ,بيرغ اندّيس نبا اي رطاخأ

 (٧»:رخآلا تيبلا يف لاقو

 بارتغاو يلاصو نع نْيَبأ ,بيرغ انديس نبا اي رطاخأ

 (هر:ةفيرشلا ىليل ابطاخم هلوق اهيناعم ررك يتلا تايبألا نم :يناعملا راركت )٣(

 قايئلا راركأ ءاديبلا يفو يراوجلا رحبلا يف كيلإ تبكر

 ():لاقف يلاتلا تيبلا يف لوألا رطشلا رركو

 ةفوذق اهيف أكلاهم ترجو ىراوجلا رحبلا يف كيلإ تبكر

 )١( هفن ١/ ١٥٦

 )٢( هسفن ١/ ١٦٧ )٢( ةفيحصلا !/ ٢٧٧

 )٤( (طوطخملا) ناويدلا ٥٤

 )٥( هقن ٥٦٢

 )٦( (طوطخملا) ناويدلا ٦٢٣

 )٧١( هفن ٥٦

 )٨( ناويدلا ١/ ١٥٣

 )٩( هفن ١/,١٤٩



- ٨ ٠ ٢ - 

 (١):هلوقب ىنعملا انه رركو

 اسنعلا ًبلعَدلا اهجاهنم يف بكرأل ةراتو مضخلا رحبلا بكترأس

 ():هلوق ةزمح يبأ دنع راركتلا ةلثمأ نمو

 رعَخَب نمو موس نم ُرذاحُي اه هبتاكو ىفاو يذلا باتكلا يدأ

 (7:لوألا رطشلا ىنعم راركت يف لاقف

 عئاط بحلاف مايألا تصغ نإو بتاكو باتك اي يسفن كل ىدف

 :):هلوق يناعملل هراركت ةلثمأ نمو

 عدخنت ال كايإ كايإن لوقعلا صوصل زواجو بناجو

 (هزلاقف لوألا رطشلا ىنعم ررك

 هكرت مسجلا يف نلا حاير عقوك مهنإ كتج لقعلا صوصل زرذاحو
 ():هلوق كلذ نمف هرعش يف ةنيعم اظافلأ ةزمح وبأ رركي -:ظافلألا راركت )٤(

 ليمج ليمجلا ربصلا مكنع امو قئاف رلاب ربصلا ليمج ليقو
 هنمو نيترم (ربصلا) ةظفل رركو ؛تيبلا يف تارم ثالث (ليمج) ةظفل رركف

 (١اضيأ هلوق

 ْلوُعَق وهف هلل ةلاق امو حصان هلل هللا يف يذلا نياف

 .تيبلا يف تارم ثالث ةلالجلا ظفل ررك

 (;):هلوق راركتلا نم عونلا اذه نمو

 اوذصق اولقن نإ ٌمُكبتكف الول اولصق ْمتْمَر نإ اولصت نأ يافش
 .تارم ثالث اولص ةظفل ررك

 (5):هلوق كلذ نمف ظافلألا راركت ةزمح يبأ رعش يف رثكيو

 ٢٣ (طوطخملا) ناريدلا ١/ ١٣٥ )٢( هسفن )١(
 )٣( هذفن ٣٤ )٤( هقن ١٣٥

 )٥( هسفن ٣٧ )٦( هفن ١٤

 )٧( (طوطخملا) ناريدلا ١٥

 )٨( هسفن ١٨

 )٩( ناويدلا ١/ ١٦٢٣



- ١ ٠ ٢ - 

 ىوجرلا مكنم ىضرلاب ينتلُمأ دتو مكبرقب ريجتسم ينإ يالومأ

 اوق الإ فرعت مل كيف فاوق نسحب مكلاون حخيمتسم ينإ يالومأ

 ىرلدلا حتمت مكرخب نم يدي ينهذ مكباب دنع فقاو ينإ يالوسأ
 اوهس هرمع ىضق دق مارو ناجل الز انو رتسو ان ارفمغ يالومأ

 ىرثَم مكبرت مارزناجل ىبوط مكيرتب تيوث دق ينإ يالومأ
 كلذ نم فورحلاو رئامضلا ضعب هتايبأ ضعب يف رعاشلا رركيو :فورحلا راركت )٥(

 (١ر:هلوق

 بحلا ةلادلا شاملا يلبت جاه مكو ىسألا ةعول مكيف يناعأ مك ىلإ
 بط مكب تبلظبا امل مكدنع أله مكيلإ مكيفو مكنم ةلع يبو

 .تارم سمخ يناثلا تيبلا يف اهرركو تارم ثالث لوألا تيبلا يف (مك) ةزمح وبأ ررك دقف

 (٢):هلوقك (مه) هراركت راركتلا كلذ نمو

 تحل مهريغالمهل ينلثُمو مهنود عير ام مهب عبري يبلق

 تحرش دق دمحلا ناسل ,دان لك يف 25 مهب مهيف انثلاو مهدجَمل

 تارم عست (مه) ريمضلا اهيف رعاشلا ررك ةيلاوتم تايبأ ةثالث هذهف

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ٢٥
 )٦١( هفن ٢٥
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 نم سابتقالا هرعش يف رثكيف .ةزمح يبأ رعش يف احضاو ةناقثلا رثأ ودبي: سابتقالا

 .ميركلا نآرقلا

 (١ر:ةمايقلا موي نمؤملا نع ةياكح هلوق ميركلا نآرقلا نم هتاسابتقا نمف

 رنالبلا ضرعو ءامسلا ضرَعك اهضرع ةنج ىلإ نر

 ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفْغَم ىلإ اوعراسو» :ىلاعت هلوق ىلإ اريشم

 ()«نيفتملل تدع

 (,:هلوق اضيأ هتاسابتقا نمو

 ,داهملا بيطب ريرحلا اهيفو ةثوثبم يبارزلا اهيفو
 (}(ةثوتبَم ئيبارزو) ةنجلا يف نينمؤملل هدعأ اميف ىلاعت هلوق نم اهسبتتا
 (هر:هلوق كلذك ميركلا نآرقلا نم هتاسابتقا نمو

 داقم قاسم نم هرش ايف بيخجلا قوس رانلا ىلإ قيسو

 () (غلا ...رمز مْنَهَج ىلإ اورفك نيذلا َقيسو) :ىلاعت هلوق ىلإ اريشم
 : نيمضتلا

 نم يناعم هنيمضت يف كلذو .احضاو ىمادقلا ءارعشلا نم هقبس نمب ةزمح يبأ رثأت ودبي

 ىملس يبأ نب ريهزو دبعلا نب ةفرط لاثمأ ءارعشلا كئلوأو .تايبأ فاصنأ انايحأو .مهراعشأ

 (٧»:هلوق هتانيمضت نمف "مهريغو يبنتملا بيطلا يبأو يعفاشلا مامإلاو

 هئازيم سانلا ىدل فخأ ةقطن هلقع نزي مل نمو

 (;ُ):هيف لاق يذلا ىملس يبأ نب ريهز تيب هنمض

 مدلاو محللا ةروص الإ قبي ملق ةداؤف فصنو فصن ىتنلا ناسل

 (١):يلاتلا حاوللا نبا تيب بسحأ امف .دبعلا نب ةفرطب رثأت امك

 )١( ناويدلا ٣١٧/١ )٢( ةيآ نارمع لآ )٣٣(
 )٣( ناريدلا ٣١٧/١ )٤( ةيآ ةيشافلا )١٦(
 )٥( ناويدلا ٣١٨/١ )٦( ةيآ رمزلا )٧١(

 )٧( ناويدلا ١/ ٤٠٥ )( رداص راد .ريهز ناويد ص٨٩
 )٩( ناويدلا ١/ ٢٦٧



 - ٧٢١١١-۔

 مزاوللا ماقت انم امو مالع مزال ةبرض توملا نأ ملعأو

 (زيلاتلا ةفرط تيب ىنعم آنيمضت الإ

 ديلاب اينثو ىخرملا لوطل اكل ىتفلا أطخأ ام توملا نإ كرمعل

 (0:يلاتلا حاوللا نبا تيب كلذكو

 برضلا هل لاقي يلثم ؤرما ىنأو ةبلق بذهملا برضلا لجرلا انأ

 "):يلاتلا ةفرط تيب ىنعم نم ًاثيش هيف نمض

 رترتلا ةيحلا سارك شاشح ةتوفرعت يذلا برضلا لجرلا انأ
 (؛ر:يلاتلا حاوللا نبا تيبف يعفاشلا مامالا رعشب حاوللا نبا رثأت كلذكو

 لمحلا نم جرب يف سمشلا لزنت ال اقرط اهل كلست ملو ةاجنلا وجرت

 (ه):يلاتلا يعفاشلا مامإلا تيب نم هتارابعب هلك هذخأ لوألا هرطش

 سبيلا ىلع يرجت ال ةنيفسلا نإ { اهتقيرط كلست ملو ةاجنلا يفت

 امف ابيطلا يبأ راعشأ نم آريشك هرعش نمضف .يبنتملا بيطلا يبأب ةزمح وبأ كلذك رثأتو

 (ر:يلاتلا حاوللا نبا تيب

 امألا هراطقأ لوح نم قرت مل اذإ ىذألا نم ليثألا ُدْجما ملسي الف

 (»:يلاتلا بيطلا يبأ تيبل خلس الإ

 مالا هبناوج ىلع قاري ىتح ىذألا نم غيفرلا فرشلا ملسي ال

 (ه:يلاتلا ةزمح يبأ تيبو

 يمال لايخ وأ مال يئاك يبطاخم الولف يئارلا نع تيفخ

 (ٍ):يلاتلا بيطلا يبأ تيب ىنعمل نيمضت

 نرت مل كايإ يتبطاخم الول رشب يننأ الوحن يمسجب ىفك

 )١( قشمدب ةييرعلا ةغللا عمجم هعبط .ديعلا نب ةفرط ناويد ١٩٧٥ ص٢٧

 )٢( ناويدلا ١/ ٢٠٢ )٣( دبعلا نب ةفرط ناريد ص٤٢

 )٤( ناويدلا ١/ ٣٣٠ )٥( يعفاشلا سيزدإ نب دمحم ناويد ص١٠٩
 )٦( (طوطخلملا) ناويدلا ١٦٠ ))٢( يبنتملا بيطلا يبا ناويد ٤/ ٢٥٢

 )٨( (طوطخملا) ناويدلا ٧٨ )٩( يبنتملا ناويد ٢٣٠١/٤:



 - ٢١٢۔۔

 (١ر:حاوللا نبا لاق ضرافلا نبا رعش نم نييلاتلا نيتيبلا حاوللا نبا نمضو

 عداوم رتاب ركذلاو اهل نهو نسلأ يلكف ىليل تركذ اذإ

 حتاوم يهشلا اهاركذ بيط ىلإ عماسم يلكف اهنع اوثدح نإو

 ():ضرافلا نبا لاقو

 ولتت نسلأ مهتثدح نإ يلكو عماسم يلكف اهنع اوثدح نإف

 (٥):درب نب ر اشبب رثأتم هلوق هنيمضت نمو

 اقورط هارت امع ابضاغ نكف اقيدص نامزلا يف يغبت تنك اذإ

 اقيفش كيلع هاقلتو هيلع ابتاع تسل يذلا لخلاب كل نمف

 (هر:ةيلاتلا درب نب راشب تايبأل نيمضت ناتيبلا ناذهف
 هبتاعث ال يذلا قلت مل كقيدص ًابتاعم رومألا لك يف تنك اذإ
 هبراشم وفصت سانلا يأو تئمظ ىذقلا ىلع ارارم برشت مل تنأ نإو

 : ةيرعشلا تارورضلاو ةيوفللا ذخأملا

 يف ترشتنا يتلا (ثيغاربلا ينولكأ) ةغل لثم ةيوغللا ذخآملا ضعب يف ةزمح وبأ عقو دقل

 تلثمتو ،هعفرو هبصنو همزج ثيح نم عراضملا لعفلا م اكحأ يف ذخآم هيلع تذخأ امك .هناويد

 ىلع لثمتو .بوصنملا عصوقنملا ءاي فذحو .روصقملا دمؤ .دودمملا رصق يف ىرخأل ا ذخآملا ضعب

 :يلاتلاب ذخآملا هذه

 : ثيغاربلا ةفل

 :هلوق كلذ لاثم .نيلعاف لعفلل رعاشلا لعجي

 (ه)زابكلا (ممهلا) اهلوطل (ن)رُصَق اهيف ءرملا رمع لاط ام اذإ
 (٦):لوقيف نيترم كلذ رركتي دحاو تيب يف لب

 رازغلا (َيعُمدأ) (ن)ذس اهنمو (تاقيوم) يبلق َنقرحأ دقل

 )١( ناويدلا ١١٦/١ )( ضرافلا نبا ناويد ص١٢٨
 )( ناويدلا ٢٦١/١

 )٤( درب نب راشب ناويد ٢٢٦/١
 )٥( (طوطخملا) ناويدلا ٧٢ )٦( هسفن )٧٣(
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 (ر(اهرداصم) ىبقعلا ىلع (ن)دمُح دقو اهدراوم امعط تبذع عئارش

 (؛تارعشلا هسأر ىلع تتامو ىنحناو (هّسارضأ) َنْسدهت

 (مابجح نهرظاون ترظن دتو وىليل وحن (قنايألا) انب (ن)ًصقر

 (نا؛بلقلا)و لهناف (ٌمسدلا) ين(ا)دعاس دقو هربق ةبرت قوف يدَع لقأ

 مهراهذوفو باكرلا (موك الفلا (َنس)عَرَج املك كاشغت نمحرلا نم ةالص

 (تادوملا) (نس)ذز هب باتعلا لاط نإو دادولا بالجب باتعلا سيل

 م١(غومذ) نس نهو عادولا دنع اندودخ نوتم ىلع بيهللا دبن

 : عراضملا لعفلا ماكحأ

 ():لاقف مزاج ريغ نم يلاتلا عراضملا لعفلا مزج

 لود مكب تم اس الو (اهورذاحت) ةبئاناميم مكالكي هللاو

 (هر:لاقف (ىضرت) عراضملا لعفلا يف (مل) مزجلا ةادأ لامعإ مدعو
 حولص سيلف ىضرت اهب مل نإو اهتيضترا ام اذإ يمايأ علاصأ

 (:لاقف مزاج ريغ نم (هوثعبت) عراضملا لعفلا مزج
 اضتان حبصي دجولاو ىونلا دقعل هلعل (هوثعبت) اباتك لعل

 (ا.ر:لاقف (شعي) هباوج مزج امنإو (ىلبي) طرشلا لعف مزجي مل

 لتاع لتعم ناك ول الهاج شعي لهاج ةبحصب ىلبي لقاع ىتم
 (١١ر:لاقف (وفعيل) بصنلا هقح ناكو (يك مالب) (وفعي) عراضملا لعفلا مزج

 يزاخملا يذه نع فعيل ولأ هيلإ نم ينع فعت مل اذإ

 (؛©:لاقف (بوؤت) عراضملا لعفلا يف (مل) مزجلا ةادأ لامعإ مدع

 اهلانت ْبؤت مل رادل اهنع اولفقأف نونملا بير مهب تلزن

 (؛ه:لاقف عراضملا لعفلل ةبصانلا (يك) لمعي مل
 )١( ةفيحصلا ٦٢/ ٣٩٩ )٢( ناويدلا ١/ ٢٨٧ )؟"(نفه١٠٦/١ )٤(نفه ٢٠٤/١

 )٥( هقن ١/ ٢٥٧ )٦( هسفن ١/ ٣٥١ )( (طرطخملا) ناريدلا ١٨

 )٨( هسفن (١٢ل ٩١(طوطخلملا) ناويدلا ٢٢٣ )١٠( ننه١/ ٢٩

 )١١( ناويدلا ١/ ١٣١ )١٦١( هسفن ٣٩٥٠/١ )١٣( (طرطخملا) ناريدلا ٨٤
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 بونذلا كل بيرغ اب ىنأو اابونذ وحمت يك جحلا تدصق

 (ر:لاقف ةيفانلا الب عراضملا لعفلا مزج

 ذي ادن وأ هاده وأ هملع نم هل هيلع الإ ادحأ ذجت الو

 (٦ر:لاقف مزاج ريغ نم (اوروزي) عراضملا لعفلا مزج

 روُثنلل ىراسأ مأ اوروزي روبقلا لهأ مكناريج لهو
 (:لاقف يناثلا مزج لب ةيهانلا الب (لوألا) ؛(نابرقت) عراضملا لعفلا مزجي مل

 ازماهملاو اهسيسجت ابرقت الو اهنابرقت ال تابيغلا امكايإو

 (؛ر:لاقف مزاج هقبسي نأ ريغ نم (عنقا) عراضملا لعفلا مزج

 سايق ريغب اثادحأ رهد اي يساقأ كنم هيف انأ ابب عنقا

 )١( ناريدلا ٦/ ١٤٦

 )٢( هسفن ١/ ٣٢٢٣٣

 )٣( هفن ٣٣٨/١
 )( هذفن ٣٤٦٢/١
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 : دودمملا رصقو روصقملا دم

 ():يلاتلا تيبلا يف تضأ اهلعجف (ت.اضأ) ظفل يف دودمملا رصت

 هلاح نع دشان ينإو الإ تضأ سمش الو حير تلولو ام

 (١:لاقف يلاتلا تيبلا يف ةروصقم يهو (ىدهلا) ظفل دم دتو

 ُادُهلا حضو دتف مكباهو مهلام اينب انك دقل

 (٢زلاقف ةروصقم يهو (ىنملا) ةظفل دمو

 ءارق يف كنم انح هوجرأ ءانملا يف لاؤسلا ةياغو

 (؛ر:لاقف ةروصقم يهو (ىليل) ةظفل دمو

 يزاهم ىلإ عب يناولسو اذه (ٌاليلاي) كنع يربصف
 (ه):لاقف نيترم دحاو تيب يف اهدمو

 ,قاب اليل اي كيف يبحو ناف اليل اي كنع يرف

 ):لاقف ةروصقم يهو ىه ةظفل دمو

 اهاهث يف لماكتلا ىلع لت م اهث ىذب لاجرلا تدتقا اذإ

 (؛بوصنملا صوقنملا ءاي فذح

 هتابله ىلع رطخي ملو هاو ةلج قشقشملا رغلا ادغ ىتح

 (;:هلوق لثم يف كلذو .تابثإلا اهتح نأب املع بوصنملا صوقنملا ءاي فذحيو

 يدودح ولو لاعنلاو ىليلل شام تحر نإ يمئال اذ نمو

 (]):ةديصقلا سفن يف هلوقو

 دينع وأ صاعب اهل تسلف (صاع) ءاردخلا كمأ كت نإو

 (٠.):هلوق كلذكو

 ديلتلا قوف فراط نكلو سان تسلو كيلإ ينركذي

 )١( (طوطخملا) ناويدلا ١ ل))٢( هذفن ٢٣٢ ناريدلا (؟) ٥/١ ))٤( هفن ٩/١!١

 )٥( هفن ١٥٢٣/١ ل)٦١(نفه ٢٣٩١/١ ل)٧١(نفه ٦٢٤٩/١ )٨(نفه ١٦٢/١

 )٨( هقن ١/ ١٢١٥ )٩( هفتن ٦/١!١٦ )١٠( هفن ٦/١!١٦
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 (رهلوق بوصنملا صوقنملا ءاي فذح ةلثمأ نمو

 (زاخ) هيف كي نإو هنع افع رال بنجب يسلا اج اذإ
 : ريغصتلا

 (٧:لاقف تالييل ىلإ تاليل رغص

 نورقلا بيش اقبلا ينضوَعو ينم ّنلس بابشلا تالييل

 (:لاقف ىليلو سيق رغصو

 ةيرماعلا ىلييل يف سيَيق ينود شاع اهاوه يفو تشعو
 تارورضلا هذه ضعب يف ةزمح وبآ عقو دقف :ةيرعشلا تارورضلا نع امآ

 .دانسلاو ءاوقإلاو ءاطيإلا لثم

 : ءاطيإلا

 ناتيبلا نوكي نأ لثم ،براقت ام ءاطيإلا حبقأو .رعشلا يف ةيفاقلا ةداعإ» :وه ءاطيإلا

 (؛)«كلذ ردق ىلع ةثالث و أ نانثا وأ تيب امهنيب وأ نيرواجتم

 (ه)انرعاش لوق لثم هنمو

 بارتُسُي ابب ليلقلا اشاح نابزلا اذه لهأ تلقَش قو
 بارتسُي امورلعفورلوتقب ةم ابأةيعللااو_۔ءاطأ

 ):هلوقو دحاو ىنعمبو نييلاتتم نيتيب يف (بارتسي) ةظفل ررك دقف

 اقنتغُم لوسعلا َبتتشلا فشرأو ا هُئزلاو ابذع مشلا تبق

 اقنتعُم دقعلا ناكم اهنم تبو اهتلُحو اهنع اهضاوضو تيقلأ

 .دحاو ىنعمب نييلاتتم نيتيب يف (اقنتعم) ةظفل ترركتف

 (٨ء اطيإلا نمو

 ىجترم سيل امو حوتفم كبابف يقلاخ كقلخ باوبأ تيترأ اذإ
 ىجترم يالوم ةللا كاوس اذ نمف ًلئانو اوفع كنم يَجَرأ مل اذإ

 ١/ ١٩٧ هذفن ١/ ٣٨٢ )٣( ناويدلا ١/ ١٣٢١ )٢( /هسفن )١(

 )٤( يفاوقلا -يخونتلا ىلعي وبا ص١٢٥ )٤( ناويدلا ٢٧٢/١ )٥( هسفن ١/ ١٥٥
 )٦( هسفن ١/ ١١٤

 



٢٧١٧ - 

 .دحاو ىنعمب نيرواجتم نيتيب يف (ىجحترم) ةظفل رركف

 (١ر:هلوق ء اطيإلا نمو

 هتنم ريغ يبلق ركذ نم نزحلاو اضفتنم رسنلا شيرك يبلق تكرت

 طنتنُم ريغ ينزُح ناينبو ىلبي ان ةت بلقلا يف ىسألا حرج ترداغ .ه و ٥ ف
 م

 م

 (و:هلوق نيتيب دعب هتا اطيإ نمو

 يزاخلملا يذه نع فعيل وللا هيلإ نم يتع فعت مل اذإ
 زازل واش يف ياجر نسحو يفوخ كنم يهلإ ىسمأ دقف

 ىزابيترا ىلعت ينتبذع نإو نم النمف توفع ينع نإف 4 ه ى
 يزاخلاب يزاجلا ىكحي الو ءيسم انأو نسحم كنإف

 : ءاوقإلا

 عم رسكلاب وأ .رسكلا عم مضلاب رعاشلا يتأي نأ لثم .يفاوقلا بارعإ فالتخا» وه ءاوتألا
 ()«مضلا

 (ه:لاقف مضلا عم رسكلاب هيفاوق ضعب يف ةزمح وبأ ىتأ دقو
 تارفلا ةعول انقرتفا ةادغ انبولق طسو عيدوتلا انل راثأ

 .. اتلا ةمومضم ةديصقلاو (تارفزلا) ءات رسكف

 (ه):لاقف مضلا عم حتفلاب ءاج رخآ عضوم يفو

 اتايبو هدنع ًاليقم باطو ىنم نم بلقلا ىنُم انن ةليلايو

 .. اتلا ةمومضم ةديصقلا نأل عفرت نأ (اتايب) قحو

 ():هلوق ءاوقإلا نم عونلا اذه نمو

 انسحملا نيبملا وحلاو رابج لاو سودقلا كلاملا تنأ ةللا

 (سعفرلا اهتح نأ عم ةديصتلا ةيفاق عم ىشمتت نأ لجأل ةرورض (نسحملا) بصنف

__ 

 )١( هقن ١٦٣ )٦٢( هفن ١/ ١٣١ )٣( يفاوقلا - يخونتلا ىلعي وبآ ص١١٧

 )٤( ناويدلا ١٠٩/١ )٥( هسفن ١١٠/١
 )٦( هسفن ١/ ١٧٥ )٧( ناويدلا يف ءاوقإلا رظني ٠٠٤/١!٦} ٢٣٢٣

 



٢١٨ - 

 : دانسمللا

 اتيب رعاشلا دنسأ اذإف .فورحلاو تاكرحلا نم يورلا لبق ىعاري ام فالتخا وهد» دانسلا

 (١)«تيب كرتو تيب فدر وهو فدرلا هنمو . سيسأتل ا د انس ىمس اتيب كرتو

 اهدعب ام روسكملا ءايلاو .اهلبقام مومضملا واولا بقاعت وهو .هوركمم سيلام » دانسلا نمو

 ()« هترثكل هب طاحي الو هلامعتسا ىلع عمجم كلذو .ةدحاولا ةديصقلا فدر يف

 نمو تارم عبس ةدحاو ةديصق يف ءاج لب ناسغ نبا رعش يف دانسلا نم عونلا اذه ءاج دتو

 (ر:هلوق كلذ

 هولو صو ىعنت ذل او الو الك رو الو ان ال تيل اعت ؛65رنف

 ديدحت كيف ام ىتم رأ رضُعَبت نعو لبت ىتح وأ فيك وأ نيأ نع

 يف يناثلا تيبلا يف امنيب ( دولوم) ةظفل يف واو لوألا تيبلا يف يورلا لبق يذلا فرحلاف
 (؛ر:هلوق ةديصقلا سفن يف ءاج دقو .ءاي (ديدحت) ةظفل

 دودمم ليلل ١ حئجو تيبأ هب ايقترم رقصل اك اهروك يف ليق أ

 (رديب اهفاضأ ىلعو اهلاثمأ تضرع اهدب اديب تج

 موق هباع دقو (٦ر(اهدعب امب اهلبق امم ةظفل وأ ةيفاقلا قلعتت نأ) وه نيمضتلا : نيمضتلا

 ("ريثألا نيا هبعي ملو 6ىمادقلا داقنلا نم

 (ه):هلوق كلذ نم ةزمح يبأ رعش يف عونلا اذه ءاج دقو

 )١( توريب ةدوملا راد -لماشلا -يدينج لالبو ربسا ديعس دمحم ١٩٨١م ص٥٣١

 )٧) ينارقلا ص"١٣٠

 )٣٢( ناريدلا ١/ ٨٢

 )٤( ناريدلا ١/ ٨٢
 )٥( يف اضيا داتسلا درو ٠١ :مقر تايبا ٦ ٨ ٠0: ٤١١ ١٤\ ١٨:ُ ١٩. ٢٣۔ ٢٩. ٣٠. ٣٧)

 )٦( ةدمعلا ۔قيشر نبا ١/ ٣٢٢

 )٧١( رئاسلا للا رظني ٢/ ٣٢٤

 )٨( ناريدلا ٢٠٩/١

 



 - ٢١٩١-۔

 ينن نيعباتلا مث رفلا كلآو فرشلاو دجملا لهأ نيعيجضلا مث
 بتعلا يف دانسإلا اولوأرضام ريخ مُه فدهنم ريغ زع ٠ طو مهراثآ

 يناثلاب لوألا تيبلا قلعت دقف

 مر:اضيأ هلوق نيمضتلا نمو

 ىرتأ ملف نامزلا ريمعت ترمعو ةهيدبو انسلأ يلك تنك ولو
 ىوقأ ملو هنم رشعلا رشع رشع الو هلضف راشعم َرشُع يصحأ تمر ام

 هذه ريغ يف حاوللا نبا دنع نيمضتلا دروو .يناثلا تيبلاب ةيطرشلا (ول) باوج قلعتف
 (١).عضاوملا

 .هرعش يف نونفلا هذه نم أددع حاوللا نبا مدختسا دقف ةيعيدبلا تانسحملا نع اما

 تاماخ مادختسا يف عضاوملا ضعب يف نسحأ دقو اهماستأو اهعاونأب ايعاو اهب املم ناكو

 ىلع زاجعألا دترت فيكو .قابطلا نوكي نيأو سانجلا مدختسي ىتم فرعيف !هتعنص
 .حاوللا نبا رعش يف ازراب ناكو هعبتت ينعسو ام نونفلا هذه نم عبتتأسو .(راهرودص

 : رودصلا ىلع زاجعالا در

 همادختسا ءاج دقو .هب علوم هنأكو .حاوللا نبا ناويد يف اهرودص ىلع زاجعألا در رشتنا
 هيلع رهظ اهضعب يف همادختسا نكلو .ةعنصلاو فلكتلا اهيلع ودبي ال انسح هتايبأ ضعب يف

 .ةعنصلاو فلكتلا

 (؛ر:هلوق ةعنصلا هذه اهيف نسحأ يتلا هتايبأ نمف

 علهلا يف سننلا كاله نإف انزح هب كيلع يلشملا علهلاو كابإ

 :(٥) هلوقو

 مر:هلوقو
  8 4م ٥ »

 تحزن ام قوشلا عومدو مكل اقوش رلَقُم نم عمدلا ترتف متحزن

 )١( ناويدلا ٢٦١/٢ )٢( ًالثم رظني ١/ ٢٦٥ ٢٦٩. ٢٠٦/٢

 (٣) حارللا رعش يق عيدبلا . تاكرب يركش :د ٠ نامع ةنطلس يف يبدألا ىدتملا طشانمو تايلاعف ٠ ربمسيد

 ٩٩٢ ص م ٢١٩

 )٤( (طوطخملا) ناويدلا ٢٢٣ )٥( قباسلا ردصملا ٢٤
 )٦( هسفن ٣٥
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 لواح .امهأشنأ ناتديصق كانهف .يعيدبلا نسحملا انه مادختسا اهيف نسحي مل يتلا امأ

 هتايبأ نمف .فلكتلاو ةعنصلا نيتديصقلا كنيت يف رهظو .اهرودص ىلع زاجعألا دري نأ نهيف

 ():ىلوألا ةديصقلا يف

 يمالم حيشلا مكح ىلع سيلو يتبحأ قرفل يسفن ىلع يمالم

 يماصم ءاضقلا مكح ىلع سيلو ةتبأر يأر ءاوسأ ىلع يماصم

 يماصم تلطأ ام مكاوه الولو مكبانج ميسن نم حت يماصم

 يماطم شاجأ ىتح مكنم انل هم بغ ام مظنلا مضخ يماطم

 .اهبيكرتو ةدقعملا اهتادرفم ثيح نم .تايبألا هذه ىلع ةحضاو فلكتلاو ةعنصلاف

 (؛):هلوق ىرخألا ةديصقلا يف هتايبأ نمو

 اللع مكحص برشأو ينلهنت م مالع

 الغ ثيح نزحلاراشثف مكل مكب يترشالخغ

 اللغ هب كر :ب ملف ينزح مكركذب تللغ

 الفأابزلا الاتق نإو ربص مكنع يلالنف

 اللف تدغ مكركنب ينازحأ ً(شوريج للف

 التداؤزفلا تابحب ىرهرمجياشحأالتق

 .اهبيكرتو ةدقعملا اهتادرفم ثيح نم .تايبألا هذه ىلع ةحضاو فلكتلاو ةعنصلاف

 (:هلوق ىرخألا ةديصقلا يف هتايبأ نمو

 يف دازو .ءاجهلا فورح ىلع ةبترم اهتايبأ لئاوأ لعج نأ ةديصقلا هذه يف فلكتلا نمو

 امهلوأ نيذلا .نيتيبلا (غ) فرحل لعج ةعوطقملا هذه نم الثمف ،فرح لكل نيتيب لعجب فلكتلا
 .(تللفو الف) ءافلا فرحلو (تللغ ءالغ)

 اهدشأو) :مزاح لاق .داقنلا دنع باعم اهرودص ىلع زاجعألا در نم عونلا اذه لشمو

 (ص( ةيفاقلا يف رظنلا كلذ دعب فنؤتسا مث هلوأ ىلع تيبلا رثكأ ينبام فيلكتلا يف قارغإ

 هذهب علوم هنأكو .اهرودص ىلع زاجعألا انرعاش اهيف در يتلا ناويدلا يف تايبألا رثانتتو

 .اهتدروأ يتلا تايبألا ةلثمأ يبسحو .ةيعيدبلا ةعنصلا

 )١( هفن ردصملا ٨٧ )٢( (طوطخلملا) ناريدلا ١٠٤
 (٣) ءاغلبلا جاهنم . ينجاطرقلا مزاح ص٢٨٢

  



-٢٢٧١ - 

 : سانجلا

 الإ .ةفلتخملا هماسقأب ماتلا ريغو ماتلا .اظوحلم راشتنا ةزمح يبأ ناويد يف سانجلا رشتنا
 ين ماتلا سانجلا مادختسا نسحي ملف اذه عمو .ماتلا ريغ سانجلا نم لقأ هدنع ماتلا سانجلا نأ

 كلذ نم .ىنعملا ةدقعم ماتلا سانجلا اهيف مدختسا يتلا هتايبأ ضعب تءاجو .عضاوملا ضعب

 (١):هلوق

 حورلاو ناحيرلاو حورلاو حيرلاو حوللاو حول ا بر هللدمحلا

 صصختملا ىلع انايحأ رسعي لب .نهذلا دك ىلإ جاتحي هانعم نكلو سانجلاب محدزي تيبلاف

 ءامسلا نيب ءاوهلا ؛حوللاو ماهيلع بتك اذإ فتكلا حوللاو .ةضيرع ةحيفص لك (حوللاف) همهف

 ضعب نأ هانق ام حص كلذل ؛اهمهف كردي ىتح صصختملا ثحب ىلإ جاتحت ناعم هذهف ؤضرألاو
 .ىنعملا ةدقعم ماتلا سانجلا يف هتايبا

 ابطاخم هلوق كلذ نم .ةليلق يهو ذخأملا ةلهس ماتلا سانجلا اهيف مدختسا يتلا هتايبأ ضعبو

 (؛)رطاخ نب بيرغ

 يرطاخ رس هل يبُح نمو يناتأ رطاخ نب بيرغ يرخذ اي كباتك
 مهو دتو .(يريمض) اهانعم يتلاو .ةيناثلا نيبو .ملع مسا يهو ىلوألا رطاخ نيب سناج دقف

 ():يلاتلا تيبلاب لثامتملا ماتلا سانجلا ىلع لثم امدنع تاكرب يركش روتكدلا

 ستأتأ اهحيفل حابصلا قلف ادب نإو نحأ ىليل ىلإ يليل
 فلأ ةيناثلاو (ءاي) اهرخآ ىلوألاف ؛ةكرحلا يفو طخلا يف (ىليل) نع فلتخت (يليل) ةظفلف

 .ماتلا ريغ سانجلا نم تيبلا اذه نوكيف يلاتلابو ةكرحلا يف كلذكو .ةروصقم

 (ر:يلاتلا تيبلا ىلع اقلعم هلوق يف كلذكو

 افص ليلخ يلثم تاهيهفن افصلا نيعب ينورظناف الأ

 اناكم نيعي نأ ديري ال رعاشلاو .(.ر(هنيعب ناكم) هلوقب ىلوألا (افصلا) ةظفل ىلع قلع

 يف ثدحتي وهف .ةافاصملاو دولا نيعب يلإ اورظنا لوقي نأ ديري امنإو .ةظفللا هذه يف هنيعب

_ 

 )١( ناويدلا ٧٩/١ )٢( (طرطخملا) ناويدلا ٣٠

 )٣( ناويدلا ١٣٧/١ )٤( هسفن ١٤٨/١

 )٥( .يصورخلا حاوللا رعش يف عيدبلا .تاكري يركش :د رظني ص٣٢١

 



 - ٢٢٢۔

 .دولاو ةافاصملا نع ةديصقلا هذه نم ىلوألا تايبألا

 ():يلاتلا تيبلاب ىفوتسملا ماتلا سانجلا ىلع لثم امدنع يركش روتكدلا اضيأ اهسو

 هقرافم تياش دقف يسأر هنمو ينلقلتف يعالضأ كظيغ دت ق

 فاقلا نيفرح نم ةبكرم ىلوألاف ؛اهتكرحو اهفورحو اهبيكرت يف (دَق) نع فلتخت (ذَق) ف

 .فعضي ددشملاو لادلا ةددشم اهنأل .نيلادو ںفاقلا فرحأ ةثالث نم ةيناثلاو لادلاو

 هيف فلتخي يذلا وهو اصقان اسانج نوكي لب .ىفوتسملا سانجلا نم تيبلا اذه ربتعي ال كلذل

 (٢):نايلاتلا ناتيبلاو .امهدحأ يف دحاو فرح ةدايزب فورحلا دادعأ يف ناظفللا

  

 اها در تب ةميهن لكو يمال او فز اعلا اهلقلقت

 اهادر م هبرابو الإ أذإ اهين ركنلا لحي دلب امو

 هبشي يذل ١ وهو :)٢( يف اوقل ١ سينيحت اذه ىمسيو (اها در ) ةظفل يهو امهتيف اق ترركت

 .تاكرب يركش روتكدلا نهربتعا امك ىفوتسم أسانج ناتيبلا ناذه سيلو .ءاطيإلا

 م؛ر:هلوق حاوللا نبا دنع يفاوقلا سانج ةلثمأ نمو

 ين ايع أ ي أر يد اؤف يف متن أو مكل مكنم يقوش بئاجملا نم

 ينايعأف يدجو نم هيساقأ ان ينضريي يك يئادل بيبطلا يفبا

 .ينبعتأ ىنعمب ةيناثلاو يرظان ىنعمب ىلوألاف نيترم ةيفاقلا ترركتف

 (ه):هلوق اضيأ هدنع يفاوقلا سينجت نمو

 (اضف) ةيط ام لبق يعومد تلاسف هتذخأ هلوُس نم يل نتعا هب

 (اضف) ىنضلاو ىسألا ينع هب يدارم تنمض ءاللا رطسألا تأرق املو

 .قرفتو رشتنا ىنعمب ةيناثلاو .باتكلا متاخ كف ىنعمب ىلوألا (اضف) ف

 )١( ناويدلا !٦/ ٧٦

 )٢( ناريدلا ٦٢/ ٨٩

 )٢( ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم .بولطم دمحا رظني .١/ ٧٥

 )٤( (طوطخملا) ناويدلا ٢٥

 )٥( قبالا ردصملا ٩١
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 ةلثمأ ةثالث برضأ نأ يبسحو .ةزمح يبأ ناويد يف ريثكف .هع اونأب ماتلا ريغ سانجلا امأ

 (١ر:هلوقك هيلع
 هه ى

 يدلج رقس نع لامعألاب قأ ملو دربلا نع يدلج رهظ يدربب تيقو

 ( درب) و (درب) نيب سناج

 (٢):هلوق هنمو

 ددَحَت دودخلا يف رعمد فكاوو دَدَجَت يداؤف يف نزح قئارح

 ( ددختو -ددبحت) نيب سناج

 (٢ر:هلوق هنمو

 ينأت الو وبال ضاوم يناعملا يف ضاوق ظافلأب

 (ضاومو -ضاوق) نيب سناجف

 : قاطلا

 لعف نيبو مساو مسا نيبو ءلعفو لعف نيب ةقباطملا حاوللا نبا رعش يف درو يذلا قابطلا نم

 (؛ر:هلوق لعفلاو لعفلا نيب هقابط نمف .مساو

 ُرْسَع هثزريو ديز همرحي مسقم قزر بحلا نإ كدجو

 (قزريو مرحي نيب قباطن)

 (ه):هلوق نيلعف نيب هتقباطم نمو

 تحزن وأ نايس مهرايد تند أدبأ مهسنأ مل يننأ اوملعيل

 (تحزن) و (تند) نيب قباطف

 ():لاقف مساو مسا نببو لعفو لعف نيب .دحاو تيب يف قباطو

 ثنلاو رلا يمظن هيلع نيشي مكريغو يرثنو يمظن مكب نيزي
 مسا نيب هتقباطم نمو .نامسا امهو (رثن) و مظن نيبو نالعف امهو (نيشي)و (نيزي) قباطف

 )١( ناويدلا ١/ ٣٢١ )٢( ناويدلا ٢/ ١٣٧١

 )٣( (طوطخملا) ناويدلا ٨١ ل٤( (طوطخملا) ناريدلا ١٩١

 )٥( قباسلا ردصملا ٢٧

 )٦( هقن ١٩١
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 (١):هلوق مساو
 2 ٤٫ . 6 م 2 م ه. هو .ه ,٥8 د
 لذ هيط يف زعلا نأ تلخ امم يقرافم َنبَشأ مالعأ نْحوطي

 نامسا امهو (لذ) و (زع) نيب قباط

 (٢٦):هلوق كلذ نم .مساو لعف نيب قباطو

 يدهلشَم قرافي ام ىتح كبحو ارَضُح كانسح نك ينع تبغ نئل

 (:هلوق هتالباقم نمو

 هلاصو مزَع َقيع نإ مكلصو يف هئايحو مكرجه يف ةئاممف
 (لصورلاو ةايحلا) نيبو (رجهلاو تامملا) نيب لباقف

 هدلوو دسأ نب هللادبع ابطاخم هلوق .اهيلإ قفوي مل هنكلو ةلباقملا هب دارأ يذلا هقابط نمو
 (؛ر:امهنم د اج باتك رثإ

 م «

 يناوخإ نيب امو ينيب ام قرفو يتراضغ نيبو ينيب ام عمجأف

 ين ازح أ نيب امو ينيب ام حل اصو يتعولو يبلق نيب يرمعل ىداعو

 يناكرأ روزلاب داج امل داش دقف تديش رْسُعلا نم اناكرأ دَه نإف

 نيبو شيعلا دغر يه يتلا ةراضفلا نيب ةقباطملا يف قفوي ملو (قرف)و (عمجأ) نيب قباط دقف

 .نازحألاو ةعوللا نيب ةقباطملا يف قفوي ملو (حلاص) و (ىداع) نيب قباط امك .ناوخإلا

 : عيرصتلا

 نم عقومو ةوالط دئاصقلا لئاوأ يف حيرصتللو ؛لوألا عارصملا ةيفقت رعشلا يف عيرصتلا

 :(هراهيلإ ء اهتنإلا لبق ةديصقلا ةيفاق ىلع اهلالدتسال سننلا

 .ةيفقتلاو عيجستلا يه امنإ رعشلا ةينب نأل كلذ ىلإ نوديجملا نوعوبطملا ء ارعشلا بهذي امنإو

 ():رثنلا بهذم نع هل جرخأو رعشلا باب يف هل لخدأ ناك هيلع الامتشا رثكأ رعشلا ناك املكف

 لئاوأ عرصي نأ امئاد دمعي وهف ،ةعرصم ريغ حاوللا نبا ناويد يف ةديصق دجوت املقو

 (»:هلوق اهعلطم يف عرص يتلا هدئاصق نمف .هدئاصق

 )١( هفن ٢٣٧ )٢( هسفن ٢٢ )٣( هسفن ٢٠ )٤( هسفن ١١٢١

 )٥( ءاغلبلا جاهنم -ينجاطرقلا مزاح ص٢٨٣
 )٦) ترري -۔نانبل ۔-ةيملمعلا بتكلا راد . رعشلا لقن ۔رقعج نب ةمادق ٥ ٥ ص .. نوضيب فسوي عباطم ٩٠

 )٧( (طرطخلملا) ناويدلا ١٠٧
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 ' مهشلا ولحلا كباتعو ىتأ يضرلا ةقثلا اهيأ كباتك

 (ر:هلوق اهيف لوألا تيبلا يف عرصي نأ يسن يتلا هدئاصق نمو

 احئاصن نهب ىقلت ال حئاصت ةزمح لبشلا ابأ ينم غلبم الأ

 (0:لاقف عبارلا تيبلا يف عرصو نيتيب دعب كردتسا هنأ الإ

 تشع وأ تشعام يل نبالا الو احضاف تم اذإ نبال ابأ تسلو

 .ردصلا ىلع زجعلا در اضيأ تيبلا اذه يف ظحاليو

 ,:هلوق كلذ نم نييلاتتم نيتيب يف ةديصقلا نم اتيب رشع ةعست دعب عرصي دقو

 انيمرل دع نيعبسلا ىصحلا عمجل انعمجب انعمتجاو انلزن املو

 انبت امل رجفلا ةالص يلصت انلكف مارحلا يكازلا رعشملابو

 (؛ر:هلوق كلذ نم ةديصقلا علطم نم دحاو تيب دعب عرصي دقو

 هلامش حبر ًبهبب هئايحو هلامش حاير تبه نإ غاتلت
 : ميسقتلا

 ةمغن نم هيف امل مهدئاصق نيسحت يف ءارعشلا همدختسي عيدبلا ناولأ نم نول ميسقتلا

 (ه):هلوق كلذ نم انسح امادختسا هرعش يف حاوللا نبا همدختساو . يقلتملا بذزتهت ةيقيسرم

 عفرملاو رب احمورُرتانفدو ربانمو رئانم كتكب دقلو

 عبرأو تاش ١ يف سئافنو سن ارغو سر اقغمو سر ادمو

 اوور كب رئاشعو اهترمع رئامعو رخافمو رثآمو

 (١ر:هلوق هميسقت نمو

 اولصف اولقنشت نإ ْمُكبتكف الوأ اولصف متسر نا اولصت نأ َيافش

 (٧:ةنسحلا هتاميسقت نمو

 قاضتسلملا نع ايالبلا فوشك اياطعلا ينس اياجسلا نيزر
 بلاس اي جشامتم جسانتم حجرادتم جزامتم جوازتم (هر:هلوق اهنمو
_ 

 )١( قباسلا ردصملا ١٦٩١ )٢( هفن ١٦٩ )٣( ناويدلا ٨/١ ٧٠ ))٤( (طوطخللا) ناويدلا ٢٠

 )٥( ناويدلا ٦٢/ ١٧٠ )٦( (طوطخملا) ناويدلا ١٨ ل)٧١( ناويدلا ٦٢/ ٩٤ ))ه٨( (طرطخل) ناويدلا ١٦٠١
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 تاضراعملا

 رعاش يتأيف ،ةيفاقو رحب يأ نم ام عوضوم يف ةديصق رعاش لوقي نأ رعشلا يف ةضراعملا»

 .اهتيفاقو ىلوألا رحب نم لوقيف .ةزاتمملا اهتغايصو ينفلا اهبناجل ةديصقلا هذهب بجعيف رخآ

 ۔«ريثك وأ ريسي هنع فارحنا عم وأ اهعوضوم يفو

 طانمو }لاح لك ىلع هتعاربب فرتعملا وأ ابجعملا دلقملا فقوم هبحاص نم فقي ضراعملاف»
 (١)«ءادألا نسحو ينفلا بناجلا وه ةضراعلا

 بسحن ال هناويد يف ةريثك دئاصق نإف .رابكلا ةيبرعلا ءارعش نم هقبس نب ةزمح وبأ رثأتو
 وأ يعولا يف همامأ تناكأ ءاوس نيروهشملا ءارعشلا دئاصق نم اهرئاظن همامأو الإ اهمظن هنأ

 .يعاراللا هنوزخم يف

 .ةيبرعلا ء ارعش نم نيريبك نيرعاش حاوللا نبا امهب ضراع نيتديصق صنتقا نأ تلواحو
 يناثلاو يلذهل ا بيؤذ وبأ امهو الأ .يمالسالا رصعلا يف رخآلاو .يلهاجلا رصعلا يف امهدحأ

 .يبنتملا بيطلا وبأ

 اهب ىثر يتلا هتينيع يف يلذهلا بيؤذ ابأ ناسغ نبا ضراع :بيؤذ ابأ هتضراعم :لوأ
 (٢):وه بيؤذ يبأ ةديصق علطمف ؛نوعاطلا ضرم رثأ نم اوتام نيذلا ةسمخلا هدالوأ

 غزجي نم بتْعب سيل رهدلاو جوتت اهبثرو نونملا نمأ

 (ناسغ نبا ةديصق علطمو

 عبرتت ةربعو شيجي ىسأو عطقتت ةجهمو روفي نزح

 دحاو ضرفلاو .ةمومضملا نيعلا وهو دحاو امهيورو .لماكلا رحب وهو دحاو نيتديصقلا نزوف

 .صاخ ءاثر هنأ يأ ؛ةسمحلا هدالوأ يثري بيؤذ وبأف .يثرملا يف نافلتخي امهنأ الإ .ءاثرلا وهو
 .ىلخنلا مالسلا دبع نب دمحم ني ديعس نب دمحم هللادبع ابأ يضاقلا ناسغ نبا يثري امنيب
 .ماع . اثر نذا وهف

 رصم .ةرهاقلا . .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم عبطو رشن .يبرعلا رعشلا يف ضئاقنلا خيرات بياشلا دمحا )١(
 .م ١٩٦١٦ -۔-٢ط

 .بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةخسن م٥٦٩١ ةرهاقلا -رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا ۔نييلذهلا ناويد )٢(

 ١ص
 )( ناويدلا ١٦٩/٦
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 هتاسأم نع بيؤذ وبأ فشكي علطملا دعبو .ديدش عجفتو نزحو ملأ هيرتعي نيرعاشلا نم لكو
 (ا):لوقيف .ةميمأ اهيمسي ةأرما نيبو هنيب هريدي راوح ةروص يف هنزحو

 عفني كلام لشمو كلذنبا ذنم بحاش كمسجل ام ةميمأ تلاق

 عجشضللا كاذ كيلع ًضتأ ألإ افج منالي ال اكلبنجلام مأ
 اوعدوف دالبلا نم ينب ىدوأ هنإ يمسجل امأ اهثبَجأف

 غلتئال ةربعو داقرلا دعب ةصغ ينوبقعأو ينب ىدوأ

 هددري يذل ١ ههوأتر اريفزو قيهش نبب هس افنأ دعصتو هعجوت نع انثدحي نأ ةزمح وبأ ارأو

 (؛):لوقيف .اشحلا هلجأل عطقتت تد اكو

 عجوتو هرأتو دم لعصحمه فهلتو . د درح ح م فُسأتو

 علضالاو اشحلا اهب هت تداك ىسألا اهددري سافنأ رينفزو

 ليصافت كلذك ةزمح وبأ ركذ . (يتنب 11 دوأ) هلوقب هتبيصم ليصافت بيؤذ وبأ ركذ نبح يفو

 (٢ر:هلوقب هتعجفأ يتلا ةبيصملا

 عقري 7 مر اكسأن عئشو أدبأ اهلرْبَجالو تعقو ةملث يه

 :لاق نأ ىلإ

 عدصت اهالع ن نم ةطيسبلا قوف العلا تاومسلا هعرنضمل تداك

 نم ىنعملا اذه ذخأ هارن «عفدت ال ةينم عقوو» هلوق يف هملأ ركذل ةزمح يبأ ليصفت يفو

 (؛ر:هلوقب هدالوأ ىلع هرسحت يف بيؤذ يبأ ليصفت
 عقدت ال تلبقأ ةينملا اذإف مهنع فادأ نأب تصرح دقلو

 .):هلوقب نيتماشلا ىلعو رهدلا ىلع هتبالصو هدلبحت بيؤذ وبأ فصو دقو

 عَضْعَضتأ ال رهدلا بيرل ينأ ٌمهيرأ نيتماشلل يدليحتو

 خيشلا انه ةافو دعب يضابإلا بهذملا ناكرأ ة

  

 ةزمح وبأ فصو امنيب

 )١( نييلذهلا ناويد ص٢ )٢( ناويدلا ٦/ ١٦٩

 )٣٢( هفن ٢/ ١٦٩ )٤ 0 ٥( نيلذهلا ناويد ص٢٣
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 (ر:لاقف هناكرأ نم نكر وه ذإ

 عضعَضتَي ال ناكو ديشأ دق كب اجرلاو يضابإلا ناكرأ تعضعَض

 .بيوذ يبأ ةيناق ةزمح وبأ راعتساف

 (:لاقف ألكلاو ءاملا دورول اهدوقي يتلا نئألاو شحولا رامح بيؤذ وبأ فصو دقو
 و م م م هه م, ه . عه ٥ - ه م ٠

 ح - ح حي . ه - « لبق او موس هرم ا ىدف اشو اهب دورول ١ ركذ

 2 .ه . م مم 2 م . . ى م . 4٩

 عيهم قيرط هدنا عو رمب هو امو . اوسل ١ نم نهتف اف

 و ۔ه 2 ى © م

 عمجم بهن ء اجرَّكلا يذ تالوأو رمباني نيب عزج اباهئأكف

 عدصيو حادقلا ىلع ضينترَسي هنأاكوأب ابر نهنأكو

 علضأ وه هتأ الإ فكلا ينف َبلتَُم سوذم وه انأ كو

 غلتتي ال مظنلا قوف ءابرثضلا ءيبار دَعتَم ريعلاو اوق

 (٢:هلوقب تيملا ةزمح وبأ فصو امنيب

 عسشيام دهليندُي هزاكنب ةين لك فشك يف ةنطف وذ
 عمضألا ةيبتلا نطفلا هنويعب ىري الام هداؤفب ىري ضات

 عبتتهيتلقل ودعلا لبن هتارظن يفأامتّحلا اناكف

 عرفت عورفلا هب لوصألا غرف ةئهذو لوصألا لصأ هذا زافف

 امهنم لك مادختسا ءاجو .(نأك) هبشلا ةادأ امهفصو يف امدختسا نيرعاشلا نم لكو

 وبأ يتأي مث (ءافلاب) هتيب امهنم لك أدب (نأك) امدختسا نأ دعبو . امهتايبأ لئاوأ يف (نأكل)

 ةقباسلا تايبألا يف (عيهم) ةظفل يهو بيؤذ يبأ ةيفاق ريعتسيف كلاهلل هباطخ يف ةزمح

 (؛):ةزمح وبأ لوقيف

 عَيَهَم دمحم اي كمنُص ًديمحق اتبلا نع نامزلا كب قاض ناك نإ

 يف بيؤذ وبأ لاقف .كلذ يف هبولسأ هل لك نكلو «عَبت» كلملا نيرعاشلا نم لك ركذ دقو

 (0):ىغولا ةحاس يف سرافلا ةروص هفصو

 )١( ناويدلا !/١٧١ )٢١( يلذهلا ناويد ص٥©} ٦

 )٣( ناريدلا !/ ١٧٠

 )٤( هذفن ٢/ ١٧٠

 )٥( نيلذهلا ناويد ص١٩
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 و و
 عبت غباوُسل ١ عنص وأ أواد امهاضت ناتدورسم امهيلعو

 (ا):ةزمح وبأ لاقو

 عقرمو عبت انباو فوع هب ترَخَق يذلا تام دق مويلا

 ٠ يبنتملل ح هكحض راعم ؛أيناث

 ةديصقلا ةغايص نسحو ّيورلاو رحبلا يف هعم قفتاف .يبنتملا بيطلا ابأ ةزمح وبأ ضراعو

 ضرغ امنيب .حدملا بيطلا يبأ ةديصق ضرغف .ضرفلا يف هنع فلتخاو .ةيلزغلا ةمدقلاو

 بيطل ١ يبأب هب اجعإ ره ةضراعملل ةزمح ابأ داق يذل او 6 سامحل و حصنل ١ ةزمح يبأ ةديصق

 رعاش باجعإ ةجيتن تاضراعملا نوكت دقف » ةيبرعلا ء ارعش راثآ ءافتقاو ديلقتلاب هعلوو يبنتملا

 نوكي دق باجعإلا اذهو .اهرشنو اهمظن تقو وأ .نامزلا يف هيلع مدقتم رعاشل ةديصقب رخأتم

 نسح وأ اهمظن ةقيرط وأ اهضرغ وأ ةيقيسوملا ةمفنلاك .ةينفلا اهبناوج ضعبب وأ اهلك اهب
 (0« .ناكمإلا ردق اهيف هراثآ ًيفتقم اهل ةهباشم ةديصقب باجعإلا اذه مجرتيف .اهتغايص

 (٢):وه بيطلا يبأ ةديصق علطمو

 الامجلا ال اوُمز ربصلا سحو الاحترا مُه سيل ءاش يئاكب

 (؛):وه ةزمح يبأ ةديصق علطمو

 الامكلا رظن امدعب اليحن الاله هب راصف رذب ىرأ

 امنيب ءأتيب رشع ةسمخ ةزمح يبأ دنعو ,أتيب رشع ةعبس بيطلا يبأ دنع ةيلزقل اةمدقمللاف

 .اتيب نوعبرأو ةثالث وهو نيرعاشلا دنع نيتديصقلا لوط ىواست

 ءاملا ةبذع بولسألا ةنسح ةقيشر ةقيقر ةيلزفلا هتمدقم يف ةزمح يبأ ظافلأ تس اجو

 (ه):هلوقك

 الامجلا للكلا يف َنعدوأ دتو رتاحوطم لامجلا ىأر نيحو

_ 

 )١( ناويدلا ٢/ ١٦٩

 ةسسؤم عبط . ناقرفلا راد رشن ۔يردملا رعشلا يف تاضراعملا خيرات ۔لفون مساق دومحم دمحم .د (٢)

 ٤١ص ١٩٨٣ ١ط ةلاسرلا

 )٢( نانبل مولعلا ةعبطم -توريب -باتكلا راد .يبنتملا بيطلا يبأ ناويد ١٩٨٦م ج٢/ ٢٢٣٧

 )٤( ناويدلا ١٩/٦ ٢

 )٥( هفن ٢/ ٢١٩

 



 الالخحخلا ىكحيرلزانم لالخ رايد يف ًردوغو افسأ ىكب

 الالملااهبنجو ينبنجو ينتمر ام ين اوفلا هللا ىمر

 ةتغب هنع اوبهذ بيطلا يبأ ةبحأ نأ الإ .امهنم لك ءاقبو ةبوبحملا ليحر يف نارعاشلا قفتاو

 (١):لوقي امك عيدوت نود

 الايتغا ينأجاف ينبّيهت انيب ناكف ةتغب اولوت

 ةزمح وبأ ناكو .اعيمج يحلا لهأ اوعدوف .ليحرلل ةقبسم ةدع اودعأ ةزمح يبأ ةبحأ امنيب
 ةليغ هدخب هدخ قصال مث سةسلخ هفرطب هبوبحم ُهظَحل نأب مهيلع دازو .نيعدوملا نمض نم
 (٢)ر:لاقف هيدخ درو ىلع هينيع سجرن نم ردلا لاس ىتح

 الالت رمد نم ردل اطورمس يرذي نيبل ا دَج موي لبنتآأو

 الالحرلا تكش مهيطَم ن ىتح معيدوتلل يحلا ضاخو

 الايتغا يدخ ُهأَع قصالو اسالتخا ينط ةئرط قمارف

 يبأ تيب ىنعم ةزمح وبأ ذخأو .بيطلا وبأ زفي ملو .هبوبحم عادوب ةزمح وبأ زاف كلذلو

 (م:يلاتلا بيطلا

 الازغ تنرو ربنع تَحافو ناب طوخ تلامو ارمق تدب

 (؛):ةزمح وبأ لاقف

 الازغ انر مث سام انصغو © رلسَر فقح ردأو ارذن اد
 يتظفل راعتساو شيرلا نم قلطنملا مهسلاك ةدحاو ةملك لك ىلع نيعمتجملا لاجرلا ةوق هبشو

 (هر:يلاتلا بيطلا يبأ تيب نم لاصنلاو شيرلا

 الاصنلا بلطي شيرلا نأك رارق ىلع ماهسلا فقت امف

 ():ةزمح وبأ لاقف

 الاثح اوقرتفا اذإ اسانسنو الاجر اوعمتجا ام سانلا نأب

 ٢١٩/٦٢ ناويدلا ٢٣٨/٢ )٢( بيطلا يبا ناويد )١(

 )٥( بيطلا يبا ناريد ٣/ ٢٣٤٧ { ل)٦١( ناويدلا ٦/ ٢٦٢٠
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 الاصنلا شيرلا ذعسُي نكلو هنم لصنلا الإ لبنلا نأو

 .هعوضوم يف اهنظوف بيطلا يبأ نم ةروصلا راعتسا هنأ يأ

 : تاطمشلملا

 .(رتايبألا يفارقل ةفلاخم ةدحاو ةيناق اهعمجت تايبأ ؛رعشلا نم «مظعُمك طّمّسللا»

1 
 (١«ةدحاو ةيفاق يف طمّسو هتويب عابرأ يفق ام» طمسلملا ليتو

 تاطمسللا قيرط ةزمح وبأ كلس دقو سسدسملاو سمخملاو عبرملا تاطمسملا ماسقأ نمو

 ددع غلبو ںليوطلا رحبلا ىلعو ةسدسم نهادحإ یتاطمسم سمخ بتكف .اهنم عبرملاو سدسلا

 يف لاق .بيرغ نب رطاخ هقيدصل حدلاو باتعلا يف اهعوضومو اتيب نيثالثو ةعست اهتايبأ
 )٢(: اهلوأ

 رجت نأ ظفللاب مالقألا ترع مأأ ربحلا مدع مأ ساطرقلا مدع نمأ

 ردقلا ةلتانل ىدبأ دق هجلا مأ رزولا مظعأ مكيف انبسك ذق مأ

 رشثنالو ماظن يف انوركذت ملو رطسلا يف ةّيعتلاب انيلع مْتلَخَب

 انبأ يتداس اي صالخإللو مكيلإ انبت دق نحت اهف ربث نم ناك نإف
 انم اولبقت مكنإ انبت نحن اذإ انأ انربخي كيف اجرلا نسحو

 رذعلاب عتْتَتث اللفغإ ناك نإو انك مكدنع يذلا لاحلا يف عجرنو

 ددع غلبو ٠جزهلا رحب نم احصنو اباتع نهادحأ تايبألا تاعيرم عبرألا دئاصقلا ةيقبو

 ددعو رفاولا رحبلا نم همأ ءاثر يف نهادحإ ءاثرلا يف تاريخألا ثالثلاو .اتيب نيسمخ اهتايبأ

 (؛ر:اهعلطم تيب نوعبرأو ةعبرأ اهتايبأ

 تافرلا عطق ياشح نعطق تانئابلا تابئانلا بو ي

 تاهج ينم ىسألا نالمأو تاوسلاو ضراوعلا نبي شو

 ١ درفو ىنث رينزل اب نلعأو ادجروو ت اعرلو ىسأ بو ذا

« | 
 تاعحلئانلا توص تس ام اذإ دخ نآلا نيديلاب مطلأو .

 (طمس) سررمعلا جات )١(

 )٢( ةدمعلا رظنيو ٢؟٢/٦٨ ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم .بولطم دمحا .د ١/ ٢٢٢
 )٣( (طوطخملا) ناويدلا ص٥٣

 )٤( ناويدلا ٢/ ١٠٩
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 نم ةريخألاو .اتيب نورشعو نانثا اهتايبأ ددعو رفاولا رحب نم امهادحإ ؛يزاعتلا يف ناتنثو

 .اتيب نوثالثو ةينامث اهتايبأ ددعو جزهلا رحب

 .حاوللا نبا دنع ةديصقلا ةينب نع فلتخت ال هذهف تاطمسللا هذه ةينب ثيح نم امأ

 لاعس يف نكسي صخشلا اذه نأ نيبي يفيفعلا برعلا يبأ نب دمحم هقيدصل هتطّمَسُم يفف

 (١ر:اهعلطمف .هذه هتديصق يف همسا تبثي امك .ىوزن

 بقنلا يرخغادلا يديأب بهتلا بسلا ىرالظطأ

 بستحاو لاشب غنأ 7 دبلا يطعك

 لسألا غلبملا مير ك لا لجرلا لزنم نع لسو

 برعلاب نبا دمحم لبن يبلطم يبسحف

 ابسناأاتمَسآامامعأ,م ابأرامسامأاكنز
 ه

 ا .ح أ اذإ ينيفع

 ():لوقي هل هباتع يفو

 - 1 - صن تناك نإف

 ا . > 7 تلز 1 1 و

 )١( ناويدلا ٦/ ٥١

 )٢( هفن ٢/ ٥١. ٥٢

 بسحلاو عبطلا مير ,

 انتح - ضف تراص مكل

 بب س الو رذع الب

 ىقلم الو عذ مالب

 بشأ مل نآ ثكل ابو
.. 7 

 4 هب و ا ال ينعو

 بضفل او قالخأل ا ىلع.



 ةيرعشلا ةروصلا

 رايتخا يف ةعاربلاو ةدوجلا» نم غلبي امهمف .رعاشلا اهيلإ أجلي ريبعتلل ةقيرط ةروصلا

 ةليسو ىلإ أجلي كلذل ؛ارصاق لازي ال هريبعت نأب رعشي هنإف .هيناعم نيبو اهنيب ةسالملاو هظافلأ
 رعاشلا هديري ام ملاعم زاربإ ىلع دعاست يتلا ةليختملا روصلا مسر يهو .ىرخأ ةيريبعت

 (١)«مات حوضوب

 ةركفلا ررقت نأ امإ» ةروصلاو .يلييخت بلاق يف هزاريإو ىنعملا حيضوت ةروصلا ةفيظوو

 (ه«ةشكرزلاو ةيلحتلاو قيوزتلاب اهنيزت وأ .حيضوتلاو ديكوتلاو حرشلاب

 مشلاو قوذلاو سمللاك سوسحملا ملاعلا نم نوكي نأ وهو ؛يرهاظ :نارصنع ةروصللو
 .ةقيمع ةبرجت اهتزه يتلا هتيسفنو رعاشلا راكفأ وهو ؛ينطابو .خلا ...رصبلاو

 نم اهدمتسا هروص نأ يل حضتا شةيرعشلا هروص عبتتو .ةزمح يبأ رعشل يتسارد لالخ نمو

 :اهمهأ رداصم

 ماهلإ ردصم اهنم ذختاف ةيعامتجالاو ةيسفنلا هعاضوأ اهيف روص يتلا ةصاخلا هتايح ١-

 .هروص ضعب هنم ىحوتسا

 تاعارص هرصع دهش ذإ .ةدشو ءانع نم هيف ام لكب رعاشلا هيف شاع يذلا عمتجملا ٢-

 اردصم تناكف ؛هرعش يف اهب رثأتو تاعارصلا كلت شياعف -ديهمتلا يف كلذ انيب امك -ةريثك

 .ةيرعشلا هروصل

 .ةيوامسلا مارجألاو سقطلاو ناكملاو نامزلاك رهاظم نم هيوحت امو ةعيبطلا )٣(

 هبراجت نم مأ ةايحلا نم ةراعتسالاب مأ فلاسلا ثارتلا ىلع عالطإلاب ءاوس ةفاقثلا )٤(

 .ةصاخلا

 ؛هنامز ءانبأل ةيلاتلا هتروص .ةيعامتجالاو ةيسننلا هعاضوأو ةصاخلا هتايحل هروص نم

 )١( ندرألا -نامع -ىصتقألا ةبتكم -هرعشو هتايح ينادمحلا سارف وبآ .يدهملا دبع ليلجلا دبع :د ١٩٨١

 ص٢٧٧ .

 ريغ .برملا باتكلا داحتا تاروشنم .ثيدحلا يبرعلا رعشلا يف ةينفلا ةروصلا روطت . يفايلا ميعن :د
(٢) 

 . .٦١ص .ةعبطملا الو عبطلا خرؤم



 ():لوقي امك لسألاك مهلعفو لسعلاك مهمالكف
 همو ٥ 8

 نامزلا انه ه انبأ تسرمت

 د ٨ ٣ هنود مهلاتم 7
٧ 

 بارش يل مهو يل مه لكأف

 باص معطلا يف وهف مْهلاعنأو
 ():مهيف لوقيف ةيليصفتلا مهتروص امأ ةلمجملا مهتروص كلتف
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 باعللا باعلاب اورد ول مهه نو ميرك لك نوبيعمي
 بالكلا عابطلا يف مهو الاجر لاجرلا حابش يف مهلاخت

 بايثلا اهيلع بائذلا رشو بايثلا غالم اهيلع بانذ
 بابسلا مهدحو ءاسأ مهناسصإ عماطملا ديبع

 اوباذل مهنم لضفلا سملت ولو ماركلا ضرع بيعلاب نونيدب

 باهن يداونلا يف مهضارعأو نامصلا لحلا يف مهلاوماف
 اوباجأ يزاخملل مهُعدت نإو تانركلا نعأفشَس نوُمصي

 ضقلا هبابش هيلإ دوعي ول ىنمتيو .هبابش يضم ىلع يكبي هنأ ةيسفنلا عاضوأل هروص نمو
 (٢):لوقيف رضنلا

 بايإ نم قرفتلادعب بابشلارصع ىلإ يل له
 بان رايغ يبان لوؤيو اتروثم يدوع درعيو

 با شلا مايأب تلو ةذل ةبوأ تا ١ .ه

 باحتناب يكبي نيسمخ لازاجتلا ىلع اتح

 (؛ر:هعجضم ضقتو هقلقت بونذلاو .هبيشب ظعتي وهو

 يبغلا بئافلا فشكو ةظعورم بيشلا ينافنك
 - كيف بوتكملاةب اتكأبونذلا ينركذت

 )١( ناريدلا ٢٧١/١

 )٦( هفن ٢٧١/١
 )٢( هذفن ٢٨١/١
 )٤( هسفن ١/ ٢٨٤
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 (١):لوقيو

 داهو ليلد نمهبمكأاف هىدرلا ليلد الإ بيشلاامو

 توملاب هركذي همسج يف ضبني قرع لك نإ لب .ءاسم حابص توملا ركذتي هنأل
 , ():لوقيف

 يجلتخم وهف يمسجب قرع لكو يجأو هب ودغأ يست يف توللا

 جنوهف تت وأ يعرم ىلإرتاد ينئرؤي هيداحو الإ تمن ام

 (ر:لوقيف هنانسأ تطقسأو هرصب تشعأو هاوق تنهوأ هتخوخيش مومهو

 تابقورتايامع لاحب يسفن تحرب امو تاياغ رمعلا يف تفلي
 ت ارابصلا يغ يف وهو لزي ملو امح ىوث خيش نم بئا جعلل اي

 تمدهنا دق سارضأو كسأ عمس تاداهشلا ىرقأ رصب يف فعضلاو ح ٍ 77

 (ر:لوقي بارتغالاب هروعش هريوصت يفو

 ذعتلُم هنغ يلام دحللا اهنأك انطو ةدج يل تدغ ًبيرفلا انأ

 ذعأ الو يدبأ اهب تسلف اتدح تلعج ةدُج يل سنوي يننأك

 (ه):لوقيو ةبحألا ىلإ هنينح روصيف ،همهو رفسلا سجاه هقرؤيو

 . ث ٠ , ُ م . .

 بيصخ ريغ ناولسلا رطم نمم ىوهلا رطام نم رادلا بيصخ يداؤف
 بوبهميسن ينيأزي مل ازإ امكيلإ ترط رايطألا عم هوأ
 بورغب تنذآ وأ اعلطم تدب 7 مكنع لئاسأ

 دمحم نب ناميلس خيشلا ءاثر يف امك .ةيويحلاو ةكرحلاو طاشنلا هروص يف ثبي ةزمح وبأو
 ّ ():هلوق يف ىرقلا دوفو روصي وهو

 هري ىرولاو هيف ه امث ضوحو اهنكاس ن اك ر ادب تررم ال

 دصتقتو يونت نم رذت مل هيلإ أمظ نم وجلاريطك ىضوف قلخلاو 3 _
 ١/ ٣١٦ ناويدلا )١(

 ١/ ٢٣٠٢ قباسلا ردصملا )٢(
 ٢٩١/١ هقن )٢(
 ١١٩/١ هفتن )٤(
 ١/ ١٠٦١ هسفن )٥(
 ٢/ ١٤٠ هفن )٦(

 



 - ٢٢٣٦-۔

 م م

 هرمغ اذو ك اب اذو حي انه نزح نم ت اودرضصأل ١ تجز امت دقو

 هدسلا قنحملاب ام هالول ناكو هب تصصغ ىتح يست ىجشلا ًدَس

 مل هنأ ال ١ . ةيبيكرت نركت نأ هذه هتروص نم ديرب هنأكو 7 ايصفتل ح اب هروص ضعب تمست او

 (١):لوقيف اهسمر ىلإ هتجوز شعن لمح موي ةيسننلا هتلاح ةروص هذهو .اهماكحإ نسحي

 ذهريأ دقفلا يف يهو ىملس نب بعكل يننأكف اهب يعانلا ىعن الو

 هروتو ىعرت دنرل ١ ضورب تلظو ؟ةليمخ هتع دوأ فشخ م أ امف

 ديرعلملا عاضرلا تقو اهل ناحو هنود قرقر سمشلا باعل نأ ىلإ

 هدلت اتُهو انه نمرشنتب هنود رهزلا قشنتست هنود تطخ

 ذلخيو وندي فلخلل صناتق ىلإ ثةتتتلت سانكلا نود تتأ املف

 دبكأو اياوحلا هنم تعزئ دقو هد حشرت الإاهيعارامو

 دُمْصتو ءامسلل اسأر عفرتو هسانك لوح عاتلت تحرب امف

 ذجنتف روطو روط هل رو غت هلصت تتاب ليللا اهاتأ امو
 دَهَمُي بورذلاب ربق دحل ىلإ ةزانج تراس موي ىنم ديراب , ى مم

 هروصل ةيح ةدام ناكملاو نامزلا نم رعاشلا ذختا دقف .اهب ةقلعتملا هروصو ةعيبطلا نع امأ

 .ىرخأ ةيعيبط رهاوظو رويطلاو ناويحلاو تابنلاو نكامألا يف لثمتت ةعيبطلا هذه٬ةيعيبطلا
 ةنكمأ روصف .ةنكمألا ءامسأب هدئاصق ترخز ذإ .(ءامسألا) ةزمح يبأ دنع ةيناكملا تازكترملاو
 روص امك .مهاثر نم ةنكمأ روصو ،برغملا لهأل هتلاسرب كيهان .ةيرعشلا هلئاسر يف هباحصأ
 .قربلاو دعرلاو حايرلاو راطمألاو ةعساولا ءارحصلا

 (ةايحلاو رهدلا اهمهأ ةددعتم روص نمزلل) ف هروص هم مهلتسا اردصم نمزلا ةزمح وبأ ذختا

 (؛)« رعاشلا لايخ يف ددرت نامزلا رثكأ رهدلاف»

 تانيو ،ءازوجلاو رمقلاو سمشلاك ةيوامسلا مارجألاو راهنلاو ليللا نم هروص اضيأ مهلتساو
 .كلذ ريغو ... .نيكامسلاو شعن

 تحضأ هاوق فعضو هبيشم يف امنيب .رهدلل أدئاق هبابش م ايأ يف هسفن ةزمح وبأ روص

 )١( ناريدلا !٦/ ١٤٤. ١٤٥

 )٢( دادغي -ةيفاقثلا نؤؤشلا راد -عئاصلا هلإلادبع .د .ةينفلا ةروصلا ط١ ١٩٨٧م . ص٢١٣
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 (١):هدوقت هاصع

 يداو ضعب نم يهو ياصع تسمأف ادئاق رهدلل تنك ينإ سمألابو

 مهنأب دابعلل مهتيشخك مهبر نوشخي الو ائيش مهترخآل نورخدي ال نيذلا دابعلا روصيو
 (٦):لوقيف رهدلا اذه يف ىرايح

 دابعلا فوخ كفوخ راشعمك دابعلا يراب كفوخ ناك ولف

 داؤف ريغب ودفتو حورت ةرْيَح اذ رهدلا يف تنثع ال

 سوسلا هب طلتخا يذلا بطرلا ربلاك ةزمح وبأ اهروصي .توملا تاركس اهبقعت يتلا ةايحلاو

 (»:لوقي امك ربلا كلذ وفص ركعي وهف

 سوسب طلتخم بحلا بطرك رتوم تاركس اهدنع ةايح

 (:):لوقيف ضرألا يف داسفلا نوثيعي نيذلا مه مهنأ ىري هلهأو هنامزل هريوصت يفو
 اثالغأ لاحلا يف مهلك اودغ ىتح اثاع دقف هيف نمو نامزلا ثاع

 (هر:كنأل

 اناجثج ناحيرلا كرذب نم تَصَح مهنيب مْنُصلا ليمج تعرز اذإ

 ():لوقيف ايندلا هل ضغبي نأ هبر لأسيو

 درفلاب حورلا ضبقت موس ةلابح اهنإ كيبحب ايندلا يل ضَقَبو

 ():مهعم رشحي هلعلف ايندلا هذه يف نيحلاصلا بح هبلق يف يقلي نأ هبر لأسيو

 .رجحلا عم بح نم رشحيو الإ ارجح ولو اينلا يف بح نم ليق دق

_ 

 )١( ناويدلا ١/ ٢٣٠٨

 )٦٢( هقن ١/ ٢٣١٥

 )٣٢( هقن ١/ ٣٤٤

 )٤( طوطخلا )٩(

 )٥( هفن )١٠(

 )٦( ناويدلا ١/ ٢٣٢٢
 )٧( هقن ١/ ٢٢٣٥

 



 - ٢٣٨-۔

 (ر:لاقف ء اتشلا ةليل نم فيضلا ماركإ ةروص دمتساو

 رطقلا اهجلثأ ةاتشملا ةليللا ذإ وىرقلاو دفولاو رهدلا كيلع يكبيو

 (١:لوقيف ىرخألا ىلإ قيرط ايندلا روصو

 ءارخألا ىلإ اهنم جهنم يف تلفأ ربكرك ايندلاو نحن اه
 (,:هلوق كلذ نم .هروص ضعب اهنم مهلتسا اردصم بكاوكلا نم ذختاو

 ارثنم رلا سيفن بيغملا وحن اهبسحت ءابرجلا جل يف بهشلاو ه .ق
 ارفج دقو لحف اهكوهو ليهس اهعّوَر رشحلا دعب لوشلاك لوشت

 (؛):هلوق يف امك نزولاو نيكامسلاو ايرثلا ؛هروص اهنم مهلتسا يتلا موجنلا نمو

 نزولاو نيكامسلاو ايرثلا رقم ةربق نإ ىرثلا يف هينفاد ايو

 (ه):هلوق لثمك ء ازوجلاو رمقلاو سمشلا اهنمو
 ردبلاو سمشلا فسخت نأ هب تداكو قئارح هنم ءازوجلا دهك يفف

 (١):هلوق يف امك شعن تانب اهنمو

 ءامس ومس يف شعت تانبل هّشعَتلو هشعت لماحل ابجع

 ةريزجلا يف نكامألا ضعب ركذف ،هروص ضعب هنم مهلتسا اردصم ناكملا حولملا نبا ذختاو

 لثمك اقنلاو ىوزحو زاجحلاو دبحتو ةماهتو نوجحلا لثم ءامدقلا راعشأ يف تددرت يتلا ةيبرعلا

 (٧:هلوق

 ىوحألا أشرلل تررك اذإ سلاجو ىوزح نم لمرلاب برسلا يف ارظن دعأ

 (ه):هلوق كلذ نم شارحو نالهثو ،دحأو ىوضرو ريبث اهركذ يتلا ةريزجلا لابج نمو

 ضتري نالهث لثم يمسج ناك ولو مكبخُسبردعَر مزر يماظع ضرو
 ():هلوق لثمك هروص ضعب ةرفقملا ةعساولا ء ارحصلا نم دمتساو

 )١( ناريدلا ٦٩/٦ )٢( هسفن ٢/ ١٠٠

 )٣٢( هذفن ٣٢٦/١ )٤( هسفن ٢/ ٢٦٦٥

 )٥( هسفن ٢/ ٦١٨ )٦١( هسفن ٢/ ١٠١

 )٧( هذفن ٢٥٩/١ )٨( طوطخملا ٥٧
 )٩( ناويدلا ١/ 0٦٢٦٠ ٢٦١

 



٢٢٣٩ - 

 ىودحلا تدح دقو تلض اهزاوجأب ىوصلا ةسماط مالعألا ةلوهجمو

 ىورسلا ةمق يف باتفي هليخت ىرس نإ بحسل ا نم يراسلا ةهيتم

 كارألاو نابلاو حيشلاو موصيقلاو .دنرلا لثم ءارحصلا تاتابن نم هروص ضعب دمتساو

 (١):هلوق لثمك

 اهربانص اهنع هعفرت حيشلاو ضفخنم ًضفنلاو بصتنم ذنرلاف
 -دسألاو بئذلاو لازغلاو ريعبلاو سرفلاك تاناويح نم ءارحصلا كلت يف برطضي ام روصو

 (7:هدلو ابطاخم هلوقك -راثيطلا ةبيرغلا هئامسأ نم هل راتخي يذلا

 بستنت راثنطلل لبشلا كئاب ادبأ قداص نغ ققحت دقو

 (:هلوق لثمك تايحو رويط نم ء ارحصلا كلت يف لوجي ام روصو

 ل ,ه ه 0

 سرنفتو ريئزلاب نلعت دسألاو انلوح يوعت ناديسلاو تيتأو

 سطفألا لثح نباو لثيمعلا نباو مئاع ياد نبا انايادر ىلعو

 سمطألا ىزعملا هب مامحلا درب مل ءاجرألا َسماط اندرو مكلو

 سمط لتايصلل بارح ترثث افاكف هلوح معاشتلا شير
 ھ و

 سعد حامر تبحس امنأكف هئاجرأ يف تايمحملا بح اسمو

 (؛):هلوق لثمك عوبريلاو لعولا هروصل ةدام اهذختا يتلا تاناويحلا نمو

 عوبرلا هرحج يف هب ىضمو 3 ىمحلا للق نم لاعوألا ىدرلا ضبق

 (ه):هلوق لثمك بضلا اضيأ تاناويحلا نمو .اطقلا رويطلا نمو
 انكمأ ذم هنكم للضأ بصلاو اطقلاو اهيف لض دق اهتيرح

 (ر:هلوق لثمك جوجنيلاو قبنزلاو كسملا روصل ةدام اهنختا يتلا روطعلا نمو

_ 

 )١( ةفيحصلا ٢!/ ٣٩٩

 )٢( ناويدلا ٦٢/ ٤٩
 )٣( هقن ١/ ١٣٨

 )٤( هسفن ٢/ ١٧٥

 )٥( هفن ١/ ١٧٣

 )٦( هفقن ١٦/١!٢

 



- ٤ ٢ . - 

 رضخ سدنس يف دلخلا روح قناعي اقبنزو اكسم سودرفلا يف خمضي

 ():رخآ تيب يفو

 عئاض كسملاو جوجنيلا هنود نمف انثلاو دمحلا دشني هالع يف يبن

 .ةيخيراتو ةينيد ةفاقث ؛اهنم ةددعتم ةيرعشلا هروص زاربإ يف اهيلع أكتا يتلا هتفاقثو

 ةفاقث نع يثيدح يف ةددعتملا هتفاقث ملاعم نع تثدحت دقو هتايح يف ةصاخلا هبرابحت اهنمو

 ماقملا اذه يف يبسحو .حئاصنلاو مكحلا عوضوم يفو هتاقالع يف هبرابت نع تحمأو .رعاشلا

 .ليثمتلل ةليلق جذامن دروأ نأ

 (ص:هلوق ةينيدلا هتفاقث نم اهدمتسا يتلا ةيرعشلا هروص نمف

 رانلا نم باذعلا ىقوت ادغ تنأو راه فرج يف كاداع م يرما لكو

 رمخ نمو لسرو فاص رلَسَع نمف راهنأ نيب تنثترتانجب ىظحتو

 (:تايبألا هذه .هتايح نم اهدمتساو هحئاصنو همكح اهيف زربأ يتلا ةيرعشلا هروص نمو

 ابثشتئلاو ؟طخلا َرْسُسو يكاذملا هج اببّسلا بكري ال نم دجملا كردي ال

 ابكرردياك نم ابكرم ىأر اذإ ئتف ريغ نيعلا ريرق ماني الو

 ابرش هئادعأ نم مدلا برشيو رنمَض نم بلقلا ليلغ يوري الو

 ابلط ام كاردإ اقباس هتافو ردت نم فكلا ضع مزحلا ىريالؤَم

 ةراعتسالاو هيبشتلا لثم ةيرعشلا هروص مسرل نايبلا ملع بورض ىلع ةزمح وبأ دمتعا

 .ةيانكلاو

 ىلع راحلا ءاكبو .امهنيب نمزلا ةقرف روصيو هقوش اهيف ثبي بيرغ نب رطاخل هتلاسر يفف
 (ر:لوقيف همسج بوحشو هبلق ناقفخ روصي امك ءقارفلا كلذ

 )١( ناويدلا ٢١٦/١

 )٢( طوطخملا )٥٥(
 )٣(نفه ٢٦٩/١

 )٤( (طوطخملا) ناويدلا ٥٨



-٢٤١ - 

 مرإ نع تبرق نإو يبنلا عون اندلاودهعنعانتقترف نأك

 م ذولا ةكوتهم تحتم ةبورع اهعم دأ ضيف نم يتلقم امنأك

 مرض ىلع القي هترارح نمو أدبأ قفاخ احانج يبلق نأك

 مضو ىلع محل مكتركذ دقو مكب ىونل ا طحش ىلع يمسج نأك

 لبإلاب دوعرلاو ءتامزارلا كربلاب بحسلا هبشي قوربلاو دوعرلاو بحسلل هريوصت يفو

 ():لوقيف نايبذو سبع فايسأب قوربلاو .هالولا

 اهارذ تطفن ةليمخ سأرب تابنزار كرب بحسلا نأك

 اهالواليكاشمأتتالدتو ةالو لبإاهنومعر نأك

 اهالط يف مكحت ن ايبذب رسبع ف ايس أ اهتقورب نأك

 .دماخلا رمجلا يف اهجهوو رانلا ءوض لثم اهروصي ةاسقلا بولق يف ةوادعلا ريوصت يفو

 (٢):لوقيف

 راستلاهينف نم بلق يف لزت مل ةواد علا نإ

 هرادعلازامكارمج+ا يف اهؤزرض رسكي رانلاك

 رانشلاكيتاهريفثتو اهلزجىنهزيشمتف

 ةرفكلا شهنت يتلا تايحلا هريوصت يف كلذو (لاثمأ) اهمدختسا يتلا هيبشتلا تاودأ نمو

 (٢ر:لاقف ةمايقلا موي

 .هيماسلا ليخنلا لاث مأ تايحلا شهاونو

 يف روسنلابو .اهماجحأ يف لاغبلاب نيدحاجلا ةرفكلا عسلت يتلا ةمايقلا موي براقع روصيو
 و (لثم) امه هيبشتلل نيتادأو دحاو تيب يف هب هبشملل نيرصنع لعجي اذهبو . اهضاضتنا

 (؛ر:هلوق يف كلذو (فاكلا)

 هيواهلا روسنلاكو ل اغبلا لثم براقعو

2: 

 هبشملا سابتلا هدنع تثدحأ نيبسانتملا نيب عقاولا هيبشتلا ةدش نأ مهويل .ملعي ال نم لاؤس

 )١( ناويدلا ١/ ٣٨٩ )٦٢( هفن ٤٠٩/١
 )٣( هفن ٤١٦/١ )٤( ناويدلا ٤١٦/١



-٢٤٧٢ - 

 (١).«ىنعملا يف ةفلابملا هتدئاقو .هب هبشماب

 (0:هلوق كلذ نم ةزمح يبأ رعش يف عونلا انه نم درو دقو

 يرجت نأ ظفللاب مالقالا تّرع أأ ربحلا مدع مأ ساطرقلا مدع نمأ

 ريتلاةلتانل ىدبأ دت جا م أ رزولا مظعأ مكيف انبسك دت أأ

 رثن الوماظن يف انركذت ملو رطسلا يف ةيحتلاب انيلع مُئلخَب

 بهذ امك ةراعتسالا نم ضورفلاو .ةيرعشلا هروص مسر يف ةراعتسالا حاوللا نبا مدختساو

 هيف ةغلابملاو هديكأت وأ .هنع ةنابإلا لضفو ىنعملا حرشل نوكي نأ امإ» يركسعلا لاله وبأ هيلإ
 (}«هيف زربي يذلا ضرعملا نسحب وأ .ظفللا نم ليلقلاب هيلإ ةراشإلا وأ

 هريوصتو .احاير هل نأب بحلا هريوصت .ةراعتسالا اهيف مدختسا يتلا ةزمح يبأ روص نمو

 (؛):لوقيف اههاجتا بسح اهريستف بحلا حاير اهيلع بهتف عارش اهل يتلا ةنيفسلاب هسفن

 يعارش اهنم يلتميف بهت اليلق خربت مل بلا اير
 (ه)::لوقيف .هئاقدصأ ةدلب ؛لئامس وحن ًامُميم قراب ىأر ام اذإ هفرطو هبلقل قاربالا ريعتسيو

 ربي يبلقو يفرط هل لظي ر لئامس اع رجب قرب يل حال اذإ

 (ر:ألئاق ودشت اهلعجيو اهقطنتسيف راهزألا صخشيو

 قبنزو ىمازخلا راهزأو رارع اهب ىدنش ضايرلاك مكيلع مالس

 (»:لوقيف .هنم هباحصأل ء انثلا اهل ريعتسيف ديقملاو قلطملا يورلا تاذ هدئاصق صخشيو

 قلطمو يورلارضوبقم ديقم ىرج هب مكيلع ينم ىنث ضحمو

 نعو ،بهذلاو لبإلاب ىنغلا نع ىنكو هروص مسر يف ةزمح وبأ اهمدختسا دقف ةيانكلا امأو

 نانبل /توريب -لالهلا ةبتكم عبطو رشن /٢؟ط /وتيعش ماصع حرش /بداألا ةنازخ يومحلا ةجح نبا )١(
 ٢٧٤ /١.م١٩٩١

 )٢( (طوطخملا) ناويدلا ٥٢٣
 )٢( /نانبل ةيملعلا بتكلا راد/١ط /ةحيمق ديفم قيقحت / نيتعانصلا-يركسملا لاله وبا ١٩٩١ . ص٢٩٥

 ٥٠ (طوطخملا) ناويدلا ()
 )٥( هسفن ص٥٢

 )٦( (طوطخملا) ناويدلا ٥٣

 )٧( هفقن ص٥٣



٦٢٤٢ - 

 (١):لاقف وفعلاب ةردقملاو ملحلا نعو ى دوفولل ليخلا ةدايقب دوجلا

 اهلاون راضتلا بذلاو لبإلاو اهدوفول اهذاوق مه ليخلا

 اهلادُج ىغولا بلق يف دسألاو ةوثك نع مهتاداع نم وفعلاو

 (}:لوقيف نهفلخ نهلايذأ نررجي مهيراوج نأب موقلا كئلوأ ىنغ نع ىتكو

 اهلاتث اهفلخ نم اهلايذأ ,ةحيلم لك رجت فويضلا ىلإو

 ,:لاقف ليخلا ةنايصب مهتزع نع ىتكو

 اهلالج ناصُب اتشملاو رحلاو انفاوص ناصت ليخ مهل تناك

 (؛ر:لاقف دعرلاب هيلع هقيدص بضغ نع ىكو

 ضتري نالهث لثم يمسج ناك ولو مكبحُسب دعر مزر يماظع ًضرو

__ 

 )١ .ى ٦٢ ٣( ناويدلا ١/ ٣٩٥

 (٤) (طوطخملا) ناويدلا ٥٧



 ۔ ٢٤٤

 نادلبلا نم امهلوح ام و ةبرجو ةسوفن لال ةلاسر يحوكملا ناسن نبال
 ىرقلاو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .ةينامسجلا تالآلاو نوكسلاو تاكرحلا نع هزنملا .ةينادحولاو يدبألا ماودلاب درفتملا هللدمحلا

 .ةيناويحلا مئاهبلاو ماوهلا تاغل رئاسو .ةينانويلاو ةيبرعلا تاقولخملا تافل فالتخاب دوبعلا

 رطفو ؛ةينانألا ةردقملا تاقوألاو تاوقألا اهل ردقو .ةيناهدأ ةيبارت ةمدأ لصأ نم دابعلا قلخ

 .ةينافوطلا ةديزلا كيتاه ضيف نم راحبلا ىرجأو .ةيناخدلا ةراجنلا لصأ نم ءامسلاو ضرألا
 ىلع روثلاو روثلا ىلع ضرألا توتساو .ةيناجرملا ةؤلؤللا كلت ةلاثح راشم نم داوطألا دطوو

 تاميظعب درتفملا ميظعلا هناحبس .ةينامحرلا ةردقلاب ميغلا ىلع هاومألاو .ةينادلصلا ةرخصلا

 دمحي نأ ريدج وهو هدمحأ .ةيندارإلا فيراصتلا نم نوكي او ناك امب املع طيحملا .ةيناحبسلا

 ةديقعلاب صلخم ناميإ هب نموأو .ةيناولعلاو لكشلاو دضلا نع ههزنأو ءةينالعو ةريرس
 نم ىفطصملا دمحم ىلع يلصأو .ةينارمعلا ةرهطملا هتمأ هب هتركش اج هركشأو .ةينامجرتلا

 ىلعو هيلع لص مهللا .ةيناطحقلاو ةيمشاهلا رخافم رخف رخفم ةيناندعلا تاورس تويب رهطأ
 .ةينابرلا ةرربلا هبحصو هلآ

 لهأ .ةينابهولا ةيسوفنلا خياشملا ةعلاطم .ةيناحيرلا ةرطاعلا ةيحتلاب مدخن انإف :دعب امأ

 ةيبهولا ةيبسارلا نم .ةيناوصقلاو ةينادلا مهنادلب رياس نمو .ةيناولعلا لابجلاو روغثلاو ردانبلا
 .ةيتاعلا ةيبوبحملا مهناوخإ ةيحت ةيناهبضلا

 مظنب رثنلا اله عيشو

 اهرطام لوشلا حارم اهيف حارو اهركابي اهيراس تاب ةضور ام ٠١

 اهرطا شت قيراخت قوربللو رلصفنمريغ ليجز دوعزرللف ٢

 اهزماز قربلا دانز يروي حارف اهلميسنلا به تبخ قوربلا اذإ +
 اهردارهاهيربع ألمت لازت نلف بونجلا نع تنو %ووعرلا وأ «

 اهرتاوب نايبذب تلصق سبع تتَجَراهتافاح يف قربلا امنأك ه
.اهرخانف تير دقورسدمل لوش ةتّمرَر اهناضحأ يف دعرلا انأك ٦
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٧٢٦ 

 اهئراوط هيفرط قفألا تسق

 اسجبنم نيرطثلا دقعم لحناف

 اُهسئافن يماهلا اهونم نأك

 ؟ةبلاحأ:ارفلا ةضورلا امثأك

 اهّتعلخ ثيفلا اهاسك ام اذإ ىتح

 قئار يهف اهيف تبنلا جنشات
 رضن رضخأ وأ ققي صيبأ نم

 اهذئام ضرألا ةجو حودلا حفاصو

 ضفخنم ضفنلاو بصتنم دنرلاف

 عنتممو هنم فرصنم:املاو

 هتوطخ حودلا نيب قرسي لظلاو

 اهقئادخ يرطش نم رظنت سمشلاو

 ثةحفاط ردثلاو ٤حفاس بحُسلاف

_ ٢٤٥ 

 اهرجاحم ابرحلا رجحم ترّجحو

 اهئاطقت الل ثيفلا امنأك

 اهرثان دعرلا نييو اهدقع نم

 اهرئارد آأفيطاهم تالماحلاو

 اهرئارزاهيبارز لالم تلأذ

 اهرهازأ اهيشاوح يبص نسلاب

 اهرئادغ أدوس هينات رمأ وأ

 اهرظان ناوشنلاك رطخي لظو

 اهربانص اهنع هعنرت خيشلاو

 اهرساك عمجلا ثيح عمجت ردقلاو

 اهرحاس راصبألا َقَرَس ام لثمك

 اهرئاغ ًءاردخللا رظت ام لثمك

 اهزرجانح حب ةحداص ةرولاو

 اهرجات متخلا اهتفذلت ةرافك

 اهرشان ضحملا اهانث عاذأ دتو

 اهرباجارتعملاك لض ةمهمو

 ةبرج ةريزج لها هدم

 انتوعد مالعأ مه ةيرجب ايح
 اهرئافح توتقأ يتلا نيطسابلا

 هتلاخ ذبع لب يبصقلا ذمحاأف

 اهلح جربلا ماقمب ةبصعو

 اه ماوعاسأشعارت مهو

 اهرئاوح يوحت يتلا نيشئاعلاو

 اهرهات سئنلا يكاز دمحأ ليلس

اهبياحن مه هونب يلع وبا
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 انديس برلا دبعو ىيحي ليلس

 رمغ ىتف يدهلادمحأ انُمابإ

 هتبسن راوفلا هواد ربحلاو

 انتودق مث ىيحي ًفلخيب صصخاو

 اهتكاس هللا ىعري لضاف غولق

 ۔ ٢٤٦

 اهردانو يماسلا دمحأ هنباو

 اهركاذ نآلا يناف نايغ دصو

 اهرئاه ضرألا لهأ ملحلاو ملعلاب

 اهرماع تيصلا عيفر ارمعو ىسيع

 اهرباقم تمض نفو ايح ناك نم

 مهنكاما ركذو ةسوفن لبج لها ندم

 لبج ىوجلا جاه دق ةسوفن يفو

 تبلس دقل تيريت تيفغيت تل ال

 اهتوقع سادرم وبأ ىتبت راد

 لب تريتو يرويزو دادغبل ايقس

 اولزن اهب يخايشأ لزانملا كلت

 ادلب اذبح سووشار زياجو

 ابب لحملا ايلعلا هلابب عبراو

 أو يجازو ىلفسلا ةلاقبب فظطعاو

 لقو نزيتمو نيسمو نواسرم

 اللح اهل اي اريم نت عم تافو

 ا هب نإ نوانجل تم دقو

 هدلاو ركذلا يلع دعب دواد

 اهب وأاجو يكازلا مساقلب نيلجو

 تمس ثيح سيمرط ةسيمرط ًسنأ مل

 انل ليتق نراسرمو يجاز نيبو

 اهرئاز دبعلا تيلو ًرايد اهب

 اهروازت يل ىنأو يبلق بابل

 اهرعاشم هيبت اتيمو ايح

 اهزركاذ ةلطُسرُق ركاو واباك

 اهرواجي اداوهسم ةللا دعسأ اي

 اهرئافس تصن دق راقسم يفو

 اهرصانو ا هيداه ماهرب نب حون

 اهردان هللادبع سرطق نجير

 اهزعاز ًرعزأ ةدزمت ةروغزم
 اهزركاذم ىلولحاو يبلقب تلح

 اهرظانُم ايده فخي ملاخئاشف

 اهرخاز يتنلا مساقلب بويأ

 اهرظانت وطاًسق نالحر ماهرب

 اهرئارمه تنب الف يريمو هب

 اههزماخغأ:.املاو ةنج هب داو
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 ءأرماهب تناك اهدنع دجسمو

 تكز ثيح هللا يف اهبح ينتاش دق

 اهتدجي ميهاربا نرفي رادو

 مش دبمحأ ميهاربا نب دمحأو

 ملع ىوث اهيف مكف رايدلا يه
 املع ىوح اهيف ملَع يقب مكو

 دلبرساغ اهاذح تسبرقتو

 تعلقنا ةفلقلا كلت نيراوبلا راد

 هدلاو ربحلا ايركز دمحم

 ۔٢٤٧

 اهرئامنض أب تتصو اتدبعت

 اهرئارس هينف تصغ دقو اهنم

 اهرهامو ىسيع لب نيدنلج نباو

 اهرداوب رهزلا ةدقلا مه يخا

 اهرتاس اللا باوثو ىرثلا تحت
 اهرخواز بضنت مل ملعلا رخاز

 اهرساغ عنصلا ليمج اهينكاسب
 اهرواصت ال اهنع نيداعملا نيع

 اهرئارب تراب ال نيراوبلا نإ

 بعصم ينبو نالجراو لها حدم

 ةدلاخ نب بويأ مث فسويو

 تعلط هنينحت نم دمحأ ناون

 ةحلاص نب ركباب اروث ينب ركذاو
 هل رتملا ىسيع ىضترملا ةيكلم

 هنرعت ناهربلا رونلا حضاولا

 اذإو دمحأ ديعس نب دمحم

 هدضاع ميهاربا يبعصلا ةيادرغ

 لتو هوبأ ىيحي ىضترملا مساقلب
 ةعبرأ هللا تيب جاجح كلتف

 نمو رايدلا كيتاهل ايعرو ايقس

 اهب لحأ ملام اقبلا يف ةذل ال

 اهرئاز نالجرار دمحأ دواد

 اهرظانم دعس اهل ىسيعو سمش

 اهربانم تورتأ الف نانعلا لهأ
 اهرباجو بوبحم ملعلا ةعنص يف

 اهرضاحو اهبداب مجلا هلضنب

 اهرراقم نجسي ونب زيزعلا دبع

 اهرظانم روصنم نبادمحم

 اهرطاشم ناميلس نب دمحم

 اهرئامج تابوشم رامجلا لهأ

 اهرصاقي يبرق اهب يل نمو اهيف

 اهروازي ْنَم ال اهلهأ اهلالصإ
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 نمو نييلع العأ بيراحلا يه

 ةدلتُم لاومأب نرخفيال

 مهبهلم صنبخَو نب يبسارلاب

 مهب اضيبأ ىحضأ يضابإلا نيد

 مهيبن نع اهولمح مهئايدأ

 اهدراوم امط تبثع اعنارش

 اهلوأ لشم مهيف للا ةوعد اه

 ادبأ اهب ايندلا يف حبرلا بلطي مل
 اهألاطم تأل يتلا سوننلا كلت

 يتيشم ونلا ىفاج وللا عاط يف
 تعتقو ةعقو نم مك نييمتسللل

 يبأ مث باطخلا يبأو فسويو

 اولمح دق ءاحيفلا ةرصبلا نم مهو
 اولمح مهملع هنع ةديبع وبأ

 مهعدوأ برغلل مهعانزإ دنعو

 اهعداوم يف اثالث مهعتع دوأو

 مهتئعأ ىنثت ال برفلا اولبقتساو

 مهرمأ نوانجب رقتسا ىتح

 اهثمؤم صالخإلاب رمالا لباقف
 . ٠ ., ع . 0
 مهشعنت نمحرل ١ همحر ارضم ىتح

 هرمفُت المهيفومهنم رْألاف

 اهتباصع أتلذ ال نآلا ىلإ مهو

 ۔٢٤٨

 اهرظان ةللاو ادّهتشلا مُهابين

 اهرخافم يرابلا ىضرب نكي مل ام

 اهرثتآم أتقغأ ال رثآملا يه

 اهرداك ءاضيبلاةلملا رسك نإ

 اهرماوأ يرابلا نع ليئاربج نع

 اهرداصم ىبقعلا ىلع نتمح دتو

 اهرخآ لاعفألاو مسالا سدقم

 اهرجات هللا ءاضقب اضرلا ريغ

[ 

 اهركاسع هيضارم يف ثركُسعو

 اهرئاط شاتعا ام اهب شوحولا شاع

 اهرصانع تباط ىلعلا دبع مالس

 اهرئاصب اهيدهت مولعلا لُج
 اهرتاس لثَقلا فوخ ضرألا يف ناكو

 اهرجاشت يرادلا سلبي الناسم

 اهرزآم تافيفع ثالثلا يهو

 اهرخاس لاق اميف نولابي الو

 اهرئاس راس اهنمو اهيلي امو

 اهرناك ناعذإلاب رمألا عواطو

 اهرصان مات مهيف هآلا ةوعدو

 اهرواعت ثادحا ةمايقلا ىتح
 مم ٥

 اهرب ابج رمغر ىلع اهتبج الو

 



٩١ 

٩٢ 

٩٢ 

1! 

٩٥ 

٩٦ 

٩٧ 

٩٨ 

٩٩ 

١٠٠ 

١٠١ 

١٠٦ 

١٠٣ 

١٠٤ 

٠.٥ 

٦ ١٠ 

٧ ١٠٥ 

١٠٨ 

١٠٩ 

١١١ 

 وراهت بسك ىلع تباطتسا الو

 نيد يف اهلذاع نايس اهقلاخ ن

 ١ اطب متلز ال هللا ةَبَيَع اب 4 2<.ع

 مكؤلكت هللا نيع هللا ةبصع اي

 اهرئاورع ايندلا نم مكت يغ ال

 رصاون ارفلا ةوعدلا ىدل متنأ اه ز

 لطلا نع تابئانلا فورص مكتفرص ال

 و اهتياهد ل اح ىلع مكنمد ال

 انر
 . ارسالا نم متنحم , الو

 نولماعلاو اهلاي انمولع اهب ن

 اهرتافدالإمهلانيلنف نت

 راب دعب مكيلع انُدُمَعَت انيراب[ .

 اهلماوع متنأ ةلم لمت ملو

 ايحت مكيلع اتم ةفدارم ت .

 اه

 : 7 ءاربغلاو قبعي قفأل اب

 ِ ام م اهنأك هماتصُح امأ

 هدلاو حاوللا ملاس اهغاص دق

 تصلت اذإ مكيف اهب ةاجنلا وجري - ه < ٠

 رئاغص تداز دقل بونذ هل ه ٥ ٠ ٠ ه ٧

 باج مكنم ةوعد اهلعل هل

 , .ر مكتوع ,٥ ذ اذفن ا مكتمزرخب وج أ

 مكنيب ليلل ا اع انومرحت ال

, 

 .۔٢٤٩۔

 رباهن اهيف ةمماط ريغ اهباهن

 ١ جرلا نمسح كاذو رد 1 ا 4هايف اح : ه اهلذاع 7

 اهرظاون للكت مل نيلحملا ثيح
 ه .. . و .

 / ارغاهبينف مُكترفتسا الو

 اهربانم ناويك قوف تمس مكب

 رراهد مكنع تگدب وأ تامعاط اهرراهد مكنع تلدب

 ه  ٥ ه َ

 رئارج انحشلا ىلا مكتدَه الو

 رد اتقفهان ارلَبب مكتلب الو اه ة

 اهرئا . ا 5 اف 2

 نسم اهرهاوظ الإ مهاياتب

 ث ٥ 2 ٥ .م .

 ٢ ةمرح كهتنت مل

 ا اخ ذ متنأ ةبصع رقَعْفَت وأ

 احف ينثت ىنلثلاب اهُمالتأ رب هر

 ١ دقفي مل برفلاو قرشلاب اهرناسم

 . وج دفضت مل ةلازفلا وأ رها :

 7 دزالاو ةونش نم ناسغ رعاش ١زألاو ة نش َ

 اشم افنرخ ادغ دابعلا نم

 رئابك ىنأ ىرح باضه ىلع اهرن

 اهرزناغ ءامظعلا ةئزلا رفغيل
 اه و .
 رد اصو مكنع اه در و نايس

اهرماس اليللا ةليللا رماس نإ
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 مكتابع نمرالص لك رثإو
 مكمئانص يرابلا يضر ام مكنهَيلو

 سلا هتوخإ مث بيرغ نب رطاخو

 مكرسال نذأ مهو مكنور تي
 انثود ربحلا هلإلا دبعو ْلَجأ
 اهلباقي مكنم نم ناصخي امه
 هيحت يدهباهبتاككاذنك
 ان ك م َلَح ْ , هلالا 1 , ح

 _٢٥٠۔

 اهزذاحئ ءايشأ ةللا عقيل

 اهزكاشو مُكيزجُم وهف هبنج ف
 اهرطاوخ تباط مكب يلئوحمس

 اهرطاع كسملاب حياف ةيحت

 اهرضاح أاوألا سأ ةنباو

 اهرظاني مكنم نمو لوبتلا نسح
 اهرفاس ديبلا يف ىطتما ام مكيلإ

 اهرئاس راس امررَمُع ىتنلا لبن

 مكيبنئ قلخلا مركأ اي هيحت اميلست هنم هكيرثن اهرئارس :د ۔زالا۔.كأ :
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 ةمزاخلا

 :اهمهأ ةددعتم جئاتنب ةساردلا هذه تجرخ

 نييلاغتربلا لوخد ةيسايسلاف .ةيعامتجا اهنمو ةيسايس اهنم رعاشلا رصع يف ثادحأ دوجو
 هسفن بصن لك .نامع ءازجأ يف نيقرفتم ةنهابنلا ماكحلا ناكف .اهيف مكحلا فعضو .نامع

 ءكاذنآ ةفيعض اضيأ ةمامإلا تناكو .نولتتقي معلا ءانبأو ةوخألا ناكو .ةنيعم ةقطنم ىلع اكلم

 راشتنا ةيعامتجالا ثادحألا نمو .ةمامإلا رون تفخ ام دعب الإ ناهبن ينب كولم مجن قلأتي مل ذإ

 .ايرلاو رايخلا عيب

 ىلهبو راحُصو ىوزَن لثم ةمهملا نامع ندم يف تلثمت ةيرضح ةيعامتجا ةايح دوجو يل نيبتو

 .ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا دوجو ةيرضحلا ره اظملا كلت نم .روصو

 تثر اوت تويب تن اكف ب دأل او بطل او هقفلا. املعب ةرخ از ةيملع ة ايح دوجو يل نبت امك

 ينب لآو .حرفم لآو .دادم لآ تيب لثم نم دافحأ ىلإ ءانبأ ىلإ ءابآ نم رباك نع رباك ملعلا

 .مهريغو يقاتسرلا ينيعلا مشاه نب بيبطلا لآو نييولهبلا دعملا لآو .مالسلا دبع
 دقو .اياطعلاو تابهلا مهيلع نوقدفيو مهنوبرقيو ءارعشلا نوبحي رصعلا كلذ ماكح ناكو

 ل اوش نب نيسح نب ىسوم رع اشلا لشم نم م اكحلا كئلوأ حدم ىلع مهرعش اورصق . ارعش رهظ

 كلملاو رعاشلا لثم نم ةرتفلا كلت كولم نم ءارعش رهظ امك .يواذيكلا يئايلحملا ينيسحلا

 .يناهبنلا ناميلس نب ناميلس

 نم وهف .ىوقتلاو ملعلاب ةفورعم ابسنلا يف ةقيرع ةليبق نم ناسغ نبا رعاشلا نأ يل نيبتو

 هتجوز نأ يل نيبتو .هب رختفيو اذه هبسنب زتعي وهو .دزألا ىلإ يمتنت يتلا صورخ ينب ةليبق

 .شيوردو دمحأ هل كلذكو .هب ىنكت يذلا ةزمحو بيرغ دالوألا نم هلو ءاهاثرو هلبق تتام

 فوتي ملو ٨٦٢ ةنس دلوي مل حاوللا نبا رعاشلا نأ ةساردلا اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا نمو
 كلذك هتافو تردقو .ه٥٩٨ ةنس ىلإ هتدالو تبرق امنإو ناويدلا ققحم ركذ امك -ه٠٢٩ ةنس

 .ھه١٨٩ ةنس دعب

 تاقالع دوجو اذه هلقنت نع جتنو مهريغو ملعلا بلطل نامُع ندم يف لقنت هنأ يل نيبتو

 .باتعو ء اثرو حدم نم هدئاصتب مهركذ دلخف هرصع ءاملع نيبو هنيب ةيعامتجا

ناك يتلا هرداصم ددعتل ةجيتن كلذ ناكو .ةفرعملاو ةفاقثلا عساو ةزمح ابأ نأ يل نيبت دقو
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 .ايذتحمو ايضورعو يوحن هتفلأ امك .ايخيراتو ايلوصأو اهيقف هتفرع دتف .اهنم لهني

 وبري رعاشلا ناويد نم ريبك ءزج دوجو .ةساردلا هذه اهب تجرخ يتلا ةمهملا جئاتنلا نمو

 هل هنأ تبثأ دقو .ققحملا هيف هبتشا ار ؛عوبطم ريغ تيب ةئم سمخو فلأ ىلع هتايبأ ددع

 .هرشنو هقيقحتل هللا ينقفوي نأ وجرأو

 ةيحت رعاشلا اههجو تيب ةئم ىلع وبرت ةليوط ةيئاه ةديصق نع فشكلاب ثحبلا جرخ امك

 .ةديصقلا هذهل حرش ىلع ترثع كلذ دعب مث .برغملا لهأ ةيضابإ ىلإ

 ءاطخأ دوجو ىلإو .عوبطملا ناويدلا صوصن يف فيرحتو فيحصت ةرثك ىلإ ثحبلا لصوتو
 .ليصفتلاب اهشتانو اهنم مهألا ثحابلا تبثأ قيقحتلا يف ةيجهنم

 ام اهنمو .يديلقت وه ام اهنم هرعش يف ةفلتخم نونف قرط رعاشلا نأ ىلإ ثحابلا لصوتو
 يفف .ًاماعو اصاخ هدنع ء اثرلا تدجو دقو .ءاثرلا يديلقتلا هرعش نونف نمف .ةدجلا هيلع ترهظ

 .تطقاست يتلا هسارضأ يهو همسج نم أأ زج ىثر امك .ه انبأو هتجوزو همأ ىثر صاخلا هرعش

 ءاقدصألاو ءارعشلاو نيطالسلاو ءارمألاو ءاملعلا ىثر دقف . ددعتم وهف ماعلا هؤاثر امأ

 .اضيأ هئاثر يف ناكم ةأرمللو .ءابطألاو نيرخآلا

 .ء اجهلاو لزغلاو فصولاو باتعلاو رخفلا ةيديلقتلا ةيرعشلا هنونف نمو

 ةيعامتجالا اياضقلا ضعبو ةيناوخإلا تابتاكملا لثم ؛يعامتجالا هاهتالا ؛هنونف نمو

 ءزج ىلع تلمتشا حئاصنو مكحو ظعاوم اضيأ هلو .يناهتلاو فاطعتسالاو حدملاو قوشتلاو

 .هناويد يف ريبك

 اهعيدوتو ةفيرشلا ىليل حئادمو .العو لج ىلوملا حئادم ؛ينيدلا هابحتالا يف هنونف نمو

 نكي مل عوضوملا اذهو .ةفرشملا ةبمكلا .ةفيرشلا ىليلب ةزمح وبأ دصقيو .اهتاماقم عيدوتو

 حئادملا مث .دعب اميف تثدحتسا يتلا نونفلا نم ربتعي امنإو لوألا مالسالا ردص يف افورعم

 لئاسملا ضعب كلذكو .حاوللا نبا رعش يف ةناكمل وضابإلا بهذملاو .ناضمر رهشل ةيوبنلا
 .ةيعرشلا

 .ةددعتملا ضارغألا تاذ اهنمو دحاولا ضرغلا تاذ اهنم تدجو حاوللا نبا ةديصق ةينب يفو

 ةملك لوأ يف ةيزعت ةظفل نوكت .ةيزعت ةديصقلا تناك اذإف .هدئاصق علاطم يف اقيقد هتدجوو

نم هصلختو .اهيف تيب لوأ نم اهناونع أرقن اننإف اباتع وأ ةحيصن تناك اذإو تيبلا يف



 ۔٢٥٢ _

 ةدحو تاذ هتديصق نأ يل نيبت دقو .رخأ انيح ابضتقمو انيح انسح نوكي رخآ ىلإ عوضوم
 ةيبلاغ يف ليوط سنن وذ هنأ يل نيبت امك .ةقسانتم ناعمو .ةطبارتم راكفأو ةكسامتم

 وأ .اهفعضي مل لوطلا اذهو ةيوبنلا ةحدملا وأ يثارملا وأ ةيناوخإلا دئاصقلا تناكأ ءاوس .هدئاصق

 .يتفلا اهبيكرت يف لخي

 .يرعشلا همجعم يف ىمادتلا ءارعشلا قيرط ايذتحمو دلقم ناك حاوللا نبا نأ يل نيبت دقو

 طامنأ نم طغ وأ ةغيص وأ بيكرت وأ ظفل هفتوتسي ىتح ةديصق ىلع ريي داكي ال هناويد ءيراق

 ثيدح وأ ةينآرق ةيآ وأ ميدق رعش تيب ىلإ هب دوعت ةديعب وأ ةبيرق ةراشإ يأ وأ ءةغايصلا

 .ةغالبو .كلفو .هقف نم نيلوألا مولع نم حلطصم ىلإ اير وأ .روثأم لوق يأ وأ فيرش
 .وحنو ضورعو

 ء اثلاو نيشلاو يازلا ةيفاق لثم بكرملا ةبعص يفاوق يقتنيف مزلي ال ام هسفن مزلي هتدجوو

 .أدج ةبيرغ تاملك ىلإ ءوجللا ىلإ هرطضي امم ةددشملا ءايلاو لاذلاو

 .ديقعتلاو فلكتلا نع دعتباو .ةنابإلاو حوضولاب مستا دقف هرعش يف هبولسأ نيابت دقو

 نيب تحوارت ةيرعشلا هتغلو .رخآ نآ ةلازجلاو ديقعتلاو ةوادبلابو .انآ ةبوذعلاو ةطاسبلاب مستاو

 ةظفل لك ؛لييختلاو ءاحيإلا نم ةيلاخ نوكت نأ نيبو ةيئاحيالا تالالدلاو ةيباطخلا ةرشابملا

 نم ةزمح يبأ رعش ولخي الو .ريغ ال اهل يسومانقلا ىنعملا يدؤتو ايمجعم فيظوت ةفظوم
 يف ةلم اسملاو راوحلا بولسأ مدعن ملو .ةيرعشلا هتميق نم للقت يتلا ةيرثنلا يناعملاو ظافلألا
 درسلاو .ةيخيراتلا ةداملا تلثمتو .ةط اسملاو راوحلاب هتاعوطقم ضعب تمستا دقف .ةزمح يبأ رعش

 ةداملا تلثمت كلذكو .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلا ةريس يف ةزمح يبأ رعش يف يرابخإلا

 اهب لفح يتلا مالعألا ءامسأ يفو برغملا لهأ ةيضابإ ىلإ رعاشلا ةلاسر يف ةيخيراتلا

 .ناويدلا

 يناعم انايحأو ارطشأ انايحأو .ةلماك تايبأ رركي انايحاف ؛اعونتم هدنع راركتلا تدجوو

 .افورح انايحأو اظافلأ رركي ًنايحأو

 نم ددعل ةرثكب كلذك نيمضتلا رهظ امك .ميركلا نآرقلا نم هدنع ايلج سابتقالا حضتاو

 يبأ نب ريهزو دبعلا نب ةفرطو ،ضراذفلا نباو .يبنتملا بيطلا يبأ لاثمأ نم ىمادقلا ءارعشلا
 .لاثمألاو ةروثأملا لاوقألاو مكحلا نم آريثك هرعش نمض امك .مهريغو ىملس

.ةيرعش تارورضو ةيوغل ذخآم هيلع ذخؤت نأ ةزمح يبأ لاثمأ نم رثكم رعاشل دب الو
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 .عراضملا لعفلا ماكحأ يف ذخآم هيلع تذخأو .«ثيغاربلا ينولكأ » ةغل هناويد يف ترشتناف

 ذخآملا نمو .هتقبس ةادأ ريغ نم لعفلا مزجي انايحأو .لعفلا يف مزجلا ةادأ لمعي مل انايحاف
 ء اطيإلا يه اهيف عقو يتلا ةيرعشلا تارورضلاو. بوصنملا صوقنملا ءاي فذح اهيف عقو يتلا

 .نيمضتلاو دانسلاو ء اوقإلاو

 زاجعألا در ؛هرعش يف راشتنا اهرثكأف ،هرعش اهب نيزي ناك يتلا ةيعيدبلا تانسحملا امأ

 تدقعو امهانعم فلكتلاو ةعنصلا تدسفأ .نيتديصق هيلع تدصر ينإ ىتح ؛رودصلا ىلع

 .ميسقتلاو عيرصتلاو قابطلاو . هعاونأب سانجلا هدنع رشتنا امك .امهبيكارت

 يلذهلا بيؤذ وبأ امهدحأ ؛ةيبرعلا ءارعش نم نيريبك نيرعاش ضراع هنأ يل نيبت دقو
 .يبنتملا بيطلا وبأ يناثلاو

 اهيف روص يتلا ةصاخلا هتايح ؛اهمهأ رداصم نم ةيرعشلا هروص دمتسا هنأ يل نيبتو

 امك .ةدشو ءانع نم هيف ام لكب رعاشلا هشياع يذلا عمتجملاو .ةيعامتجالاو ةيسفنلا هعاضوأ

 .ةيوامسلا مارجألاو سقطلاو ناكملاو نامزلاك رهاظم نم هيوحت امو ةعيبطلا نم هروص دمتسا

 ةايحلا نم ةدافتسالاب مأ فلاسلا ثارتلا ىلع عالطالاب ء اوس ةعساولا هتفاقث نم هروص دمتساو

.ةصاخلا هبرابحتو



 _۔. ٢٥٥ _

 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 تاطوطخملا

 (قيزر نب دمحم نب ديمح) قيزر نبا
 (طوطخم) 53 ٢٥٦١. ايناطيرب .دروفسكوأ ةبتكم .ةيناطحقلا ةفيحصلا ١-

 (يولهنلا دايز نب رمع نب هللادبع) يولهلا

 -يدشارلا هللادبع نبا كرابم خيشلا ةبتكم "برغملا لهأل حاوللا نبا ةديصق ىلع هحرش ٢-

 (طوطخم) وانس -نامع ةنطلس

 (يصورخلا حاوللا ناسغ نب ملاس) حاولا

 مقرلا نامُع ةنطلسب يموقلا ثارتلا ةرازو يف قئاثولاو تاطوطخملا راد .هناويد ٣-

 (طوطخم) ز ٩٦ صاخلا ٣٤٦٩ :ماعلا

 (يدنكلا ميهاربا نب دمحم) يدنكلا

 ؛ تاعوبطملا

 (ميركلا دبع نب دمحم نب هللا رصن نيدلا ءايض) ريثألا نبا

 ةبتكملا .ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم :قيقحت .رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسلا لثملا ٥
 م٠٩٩١ نانبل -اديص -ةيرصعلا

 ةطوطب نبا

 لالط .هشماوه بتكو هحرش .راصمألا بئارغ يف راظنلا ةفحت ةامسملا ةطوطب نيا ةلحر ٦-

 .م٧٨٨٩١ نانبل -توريب -ةيملعلا بتكلا راد ١ط .برح

 (يلع نب ركب يبأ نيدلا يقت )يومحلا ةجح نبا

 -توريب -لالهلا ةبتكم عبطو رشن ٢ط .وتيعش ماصع حرش . برألا ةياغو بدألا ةنازخ ٧-

 .م١٩٩١ نانبل

 (ديرد نب نسحلا نب دمحم ركي وبأ) ديرد نبا

 -قارعلا دادغب ىنثملا ةبتكم -٢ط نوراه مالسلا دبع حرشو قيقحت ؛قاقتشالا ٨

 .م. ١٩

 (دمحم نب ديمح) قيزر نبا
 يموقلا ثارتلا ةرازو . رماع معنملا دبع قيقحت .نييديعسوبلا ةداسلا ة

 .م ١٩٨٠ نامُع ةنطلس يف
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 (يناوريقلا قيشر نب نسحلا) قيشر نبا

 ةفرعملا راد -١ط نازقرق دمحم روتكدلا قيقحت .هبادآو رعشلا نساحم يف ةدمعلا - ٠
 .م١ ٩٨٨ -نانهل -توريب

 (ليعامسا نب يلع نسحلا وبأ) هديس نبا

 خيرات نود نم -نانبل -توريب -ركفلا راد .صصخملا -ا١
 (يولعلا ابطابط نب دمحأ دمحم) ابطابط نبا

 -توريب -ةيملعلا بتكلا راد (١ط) راتسلا دبع سابع قيقحتو حرش .رعشلا رابع ٢-

 .م١ ٩٨٢ -نانبل

 (يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللادبع) ةبيتق نبا

 راد -٢ط ةحيمق ديفم روتكدلا طبضو قيقحت .ءارعشلا تاقبط وأ .ءارعشلاو رعشلا ٣-

 .م٥٨٩١ نانبل -توريب -ةيملعلا بتكلا

 .ةييرعلا بتكلا ءايحإ راد .رقص دمحأ ديسلا قيقحتو حرش .نآرقلا لكشم ليوأت ٤-

 .خيرات ريغ نم رصم -ةرهاقلا

 (يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه) يبلكلا نبا

 ةبتكم .بتكلا ملاع ١ط .نسح يجان روتكدلا قيقحت .ريبكلا نميلاو دعم بسن ٥-

 .م٨٨٩١ ةيبرعلا ةضهنلا

 (روظنم نب مركم نب دمحم نيدلا لامج) روظنم نبا

 نانبل -توريب -رداص راد .برعلا ناسل ٦-

 (يخونتلا نسحملا نب يقابلا دبع) يلع وبأ
 ١ط ناضمر نيدلا يحمو .دعسألا رمع .قيقحتو ميدقت .يفاوقلا ٧-

 .م٠٧١٩٧١. نانبل -توريب داشرإلا راد

 (يركسمعلا لهس نب هللادبع نب نسحلا) لاله وبأ
 بتكلا راد ١ط .ةحيمق ديفم روتكدلا هصن طبضو هققح.رعشلاو ةباتكلا ؛نيتعانصلا-٨

 ١٩٨١ نانبل -توريب ةيملعلا

 بياشلا دمحأ

 -ةرهاقلا .ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشنو عبط .٣ط .يبرعلا رعشلا يف ضئاقنلا خيرات ٩-

م ٦ ٦ ٩ ١ رصم



 _٧ا٢٥۔

 ١٩٩١٠ ةرهاتلا -ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم رشنو عبط .٨ط . بولسألا -.

 سراف نب دمحأ

 عبط .ةرهاقلاب ةيفلسلا ةبتكملا رشن.اهمالك يف برعلا نتسو ةفللا هقف يف يبحاصلا ٢١

 .م٠١٩١ ةنس .ديؤملا ةعبطم

 لطخألا

 .م١١٧١٩١ ايروس بلحب يعمصألا راد ١. ط .ةوابق نيدلا رخف قيقحت :هناويد ٢٢

 (يوكزألا ديعس نب ناحرس) يوكزألا
 اتك نم سبتقملا نامع خيرات ٣-

 .ةرهاقلاب برعلا لجس عباطم .٢ط نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .يسيقلا

 .م٦٨١

   

 يدينج لالبو (ديعس دمحم) ربسا

 نانبل -توريب -ةدوعلا راد ١ط .اهتاحلطصمو ةيبرعلا ةغللا مولع يف مجعم ؛لماشلا-!٤

 .م١٨٩١

 (فسوي نب دمحم) سيفطأ
 .ةرهاقلا -نومأ ةعبطم -نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .ةنحلا فصو يف ةنجلا ٥-

 .م ١٩٨٣

 (ديعس نب ريكب) تشوعأ
 ١٤٠٩١ .اط .ةضابإلا لوصألا يف تاسارد ٦-

 (مهريغو يزاجح يمهف دومحمو يودب دمحم ديعسلا) يودب

 عباطملا .نانبل ةبتكم (١)ط برعلا ءامسأل سوباق ناطلسلا ةعوسوم.نامُع مالعأ ليلد ٧

 .م١٩٨١٩٧١ نامع ةنطلس .طقسم .ةيملاعلا

 درب نب راشب

 رشنلل ةينطولا ةكرشلاو ةيسنوتلا ةكرشلا .روشاع نب رهاطلا لذمحم حرشو عمج .هنا وبو - ٢٨

 .م١ ٩٧٦ عيزوتلاو

 ( دومح نب فيس) يشاطبلا

 ةضهنلا عباطم )١(. ط .نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ ٩-

.م٤٩٩١ يناثلاو ١٩٩٢. لوألا ءزجلا -نامع ةنطلس ۔يوُر



 (يناجرجلا زيزعلا دبع نب يلع) يناجرجلا

_ ٢٥٨_ 

 ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .يلذاشلا مشاه قيقحت .موصخو ينتلا نيب ةطاسولا ٣٠
 .ما ٩٥

 (يقمتاحلا رفظملا نب نسحلا نب يلع) يماحلا

 ةفاقثلا ةرازو .يناتكلا رفعج روتكدلا قيقحت.رعشلا ةعانص يف ةرضاحملا ةيلح ١-

 م٩٧١٩١ ديشرلا راد -دادغب -قارعلا -مالعألاو

 (يثراحلا رصان نب هللادبع) يثراحلا

 ةعماج -ريتسجام ةلاسر .مهرصع يف ةيداصتقالا عاضوألاو نامع يف ناهبن ونب ٢-

 .م .٠ ٩ ٩ ١ رصم -ةرهاقلا

 ربمفون .ةودنلا يف تمدق يتلا تاساردلاو ثوحبلا .ةينامعلا تاساردلا ةودن داصح ٣-

 نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .م.

 (يريمحلا معنملا دبع نب دمحم) يريمحلا

 .نانبل ةبتكم ٢!ط سابع ناسحإ روتكدلا قيقحت .راطقألا ربخ يف راطعملا ضورلا ٤

 م٤٨٩١ نانبل -توريب _غربلديه عباطم

 (روح ميهاربا دمحم :د) روح

 ١٩١٨١ نيعلا -يبط وبأ .ةبتكملا ةبتكم .يبرعلا رعشلا يف مألا ءاثر ٥

 يموقلا ثارتلا ةرازو ٢ط .نامع ْ ارعش . امسأ : . املا ط ٠ امعنلا 2-٨اقتش ٦-

 م٩٨٩١ يور .ةينطولا ةعبطملا -نامع ةنطلس يف

 (ديعس نب دمحم سابعلا وبأ) ينيجردلا
 (خيرات نود) .رئازجلا ةنيطنطسق -ثعبلا ةعبطم .برغملاب خياشملا تاقبط ٧-

 (يوازلا دمحأ رهاطلا) يوازلا

 .ةغالىلا ,ساسأ و .نملا حاصملا ةقب طىحملا ,ب ماتلا بت ت ٨-

 .م٩٧٩٨٩١ نانبل -توريب -ةفرعملا راد عبط .ةيملعلا بتكلا راد رشن

 ) يديبزل ١ ينيسحل ١ ىضترم دمحم ديسلا) يديبزل ١

 ةعبطم .٢ط تيوكلا يف مالعإلا ةرازو رادصإ .سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات ٩-
 .م٦٨٩١ .تيوكلا ةموكح
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 (يلكرزلا نيدلا ريخ) يلكرزلا

 م٤٨٩٨١ نييالملل ملعلا راد ٦ط .مالعألا ٤٠

 (ىملس يبأ نب ريهز)
 خيرات ريغ نم .بعص راد عيزوت -نانبل .رداص راد .هناويد ١

 ( ديمح نب هللادبع) يملاسلا

 .خيرات ريغ نم .رصمب مامإلا ةعبطم .نايعألا ةنحت ٤٢

 (ديمح نب هللادبع نب دمحم) يماسلا

 نود نم .رصم -ةرهاقلا -يبرعلا باتكلا راد عباطم .نامع ةيرحب نايعألا ةضهن ٤٣-

 .خيرات

 .خيرات نود نم .ايروس -قشمد .ةيمومعلا ةعبطملا .ملكتي خيرات نامع ٤٤

 ( دومح نب ملاس) يبايسلا

 ٦- توريب يف يمالسالا بتكملا .نامع لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ ١٣٢٨٤

 برعلا لجس عباطم -نامُع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو ٢ط .خيراتلا ربع نامع ٤٧-

 .م٦٨٩١ ةرهاقلاب

 (سيردإ نب دمحم) يعفاشلا

 راد عباطم .نانبل -توريب ةفاقثلا راد .نكي يدهز :قيلعتو قيقحتو عمج .هناويد ٨

 .م٦٩٨١!٢ توريب -يناحيرلا

 (غئاصلا هلإلا دبع روتكدلا) غئاصلا

 -دادغب -ةماعلا ةيفاقثلا نوؤشلا راد رشنو ةعابط .ايدقن ارايعم ةينفلا ةروصلا ٩

 .م٧٨٩١ -قارعلا

 دبعلا نب ةفرط
 .لاقصلا يفطلو بيطخلا ةيرد قيقحت .يرمتنشلا ملعألا حرش .هناويد ٠

 .م١ا٥٧٩ قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم

 ( دومحم سابع) داقعلا

 .خيرات نود نم .نانبل -اديص -ةيرصملا ةبتكملا .ةرعاشلا ةغللا ١

 (يلع قلاخلا دبع يلع :د)

رصم -ةرهاقلا -فراعلا راد .ةينفلا هصئاصخ و هتاهايحتاو هتاموقم ينامعلا رعشلا ٢



 ۔- ٢٦٠ _

 .م ٤

 اهتبتكمو ةيقرشلا ةعبطملا عبط .نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو ٣ط . باسنألا ٣

 .م ١٩٩٢

 (دمحم) سيوع

 ٤ ةعابطلل عفان راد .رصم .طويسأ .ةعيلطلا ةبتكم .يبرعلا رعشلا يف ةمكحلا ١٩١٩٧٨٩م.

 (ضرافلا نب رمع صفح وبأ) ضرافلا
 ٥- ندرألا -نامع -ركفلا راد .هناويد ١٩٨٥م

 .م٤٨٩١ ١ع هم . يبدألا دقنلا ةلجم .لوصف-٦

 (رفعج نب ةمادق) ةمادق

 .ةيملعلا بتكلا راد .يجافخ معنملا دبع دمحم روتكدلا قيلعتو قيقحت .رعشلا دقن -ا٧

 خيرات نود نم .نوضيب فسوي عباطم -نانبل -توريب

 (مزاح نسحلا وبأ) ينجاطرقلا

 برعلا راد '٣ط .ةجوخلا نب بيبحلا دمحم قيقحتو ميدقت .ءابدألا جارسو ءاغلبلا حاهنم ٨-

 .م٦٨٩١ نانبل -توريب -يمالسالا

 (يبمورك ربا لال) يبمورك
 -دادغب .ةيفاقثلا نوؤشلا راد .٢ط .ضوع دمحم :د ةمجرت . ريدألا دقنلا دعاوق ٩

 .م٦٨١ قارعلا

 (ىسوم نب هللادبع نب دمحأ) يدنكلا

 ٦٠ يبلحلا يبابلا ةعبطم .نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو . فنصملا ١٩٨٣م

 (تنانتفل) لينولوك

 .هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت .٣ط نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .حيلخلا خيرات ٦١

 .م٨٨٩١ ةثيدحلا ناولألا ةعبطم

 (لاوش نب نيسح نب ىسوم) يواذيكلا

 ٢- .نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .هناويد ١٩٨٥م.

 (يديعسوبلا فيس نب دمح) يديعسروبلا
٢٣ طقسم -اهتبتكمو نامع ةعبطم .نمع ءارعش ضعب ءامسأ ىف ناملا دئالق ١٩٩٣م۔



 ۔_٢٦١۔

 (ناسغع نب ملاس) حاوللا

 يف عبط .نامع يف يموقلا ثارتلا ةرازو ءيبيلصلا يلع دمحم قيقح ١. ط .هناويد ٥٤-

 .م٩٨٩١ يور نامع ةديرج

 (ديزي نب دمحم) دربملا

 -ايروس -قشمد -تباث نب ديز ةعبطم .يجابيدلا دمحم قيقحت .يثارملاو يزاعتلا 0٥

 .م ٧٦

 (نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ) يبنتملا
 مولعلا ةعبطم -نانبل -توريب .باتكلا راد .يقوقربلا نمحرلا دبع حرش .هناويد ٦-

 .م ١٨٦

 (ىسوم حلاص رميخم)

     . اقرزلا .رانملا ةبتكم .اط .سماخلا : ) , ) ء انيألا ءاث, -ا٧
 .خيرات ريغ نم .ندرألا

 (بولطم دمحأ :روتكدلا) بولطم

 ٦٨ -قارعلا -دادغب -ةيفاقثلا نوؤشلا راد .١ط .ميدقلا يبرعلا دقنلا مجعم ١٧٨٨٩١م.

 ٩- يقارعلا يملعلا عمجملا .اهروطتو ةيغالبلا تاحلطصملا مجعم ١٨٨٣م.

 ( دشار نب رماع نب دمحم نب ناميلس وبأ) يلوعملا

 يف يموقلا ثارتلا ةرازو .٢ط .رماع معنملا دبع قيقحت .نامع يف ترج رابخأو صصق ٠-
 .م٣٨٩١١ برعلا لجس عباطم .نامع

 رادصإ .يموقلا ثارتلا ةرازو .نامع ةنطلس يف يبدألا ىدتنملا طشانمو تايلاعف ١-

 .م٣٩٩١ .م ١٩٩١

 (يدهملا دبع ليلجلا دبع :روتكدلا) يدهملا

 ٢- -ندرألا -ناًمع .ىصتألا ةبتكم .هرعشو هتابح .ينادمحلا سارف وبأ ١٩٨٩٨١م.

 (يناديملا دمحم نب دمحأ) يناديملا

 .م٧٨٩١ توريب -ليجلا راد .٢ط .ميهاربا لضفلا وبأ دمحم قيقحت .لاثمألا عمجم -

 (ناميلس نب ناميلس) يناهبنلا

 .نامع ةنطلس يف يموقلا ثارتلا ةرازو .هناويد ٤

 (لفون مساق دومحم دمحم :د) لفون

١ 
\



 ۔٢٦٢۔

 ٥ ةلاسرلا ةسسؤم عبط .ناقرفلا راد ١ط .يبرعلا رعشلا يف تاضراعملا خيرات ١٩٨٣م۔

 .نامع ةنطلس يف ةيلخادلا ةرازو

 ٦ لنابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا ١٩٦٨٢م.

 )ن وسنكل و .يس .فا ( ن وسنكل و

 .نامع يف يموقلا ثارتلا ةرازو .هللادبع نيمأ دمحم ةمجرت .املعو اخيرات نامع ٧٧

 .م ٠ ٩٨ ١ .برعلا لجس عباطم

 ٨- .ةرهاقلا .يندملا ةعبطم .يبلحلا ةسسؤم . ٢ط .اهرشنو صوصنلا قيقحت ١٩٦٥م.

 نويلذهلا

 .ةرهاقلا بتكلا راد ةعبط نع ةروصم ةخسن .رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا رادلا .مهناويد ٩-

 ٦٥...

 (يفايلا ميعن .د ) يفاي

 .خرؤم ريغ .برعلا باتكلا داحتا .ثبدحلا يبرعلا رعشلا يف ةينفلا ةروصلا روطت -.
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