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 هتارما تناس

 ةَمذكقم
 ةسارد ةيسايسلاو ةيدئاقعلا مهؤارآ سردت مل جراوخلا نا انلق اذإ قحلا ودعن ال

 ةيمالكلا اهئارآو ةلزتعملا ةقرف نع نوثحابلا اهب ماق ينلا ةريثكلا تاساردلا براقت
 ةيفلسلا نمو ، فرطب لازتعالا نم تذخا ينلا ةرعاشالا ةقرف نع وأ ، ةيفسلفلا

 جهنملا نيبو ، ةهج نع ثيدحلا جهنمو ينآرقلا جهنملا نيب تطسوتو رخآ فرطب

 امك 6 ينيدلا يبيغلا لاجملا ىلع هقيبطت اولواحو 0 ةلزتعملا هيف قرغا يذلا ينسلفلا

 . ىرخأ ةهج نم © يناسنالا لاجملا ينو ىعيبطلا لاجملا يف همادختسا اولواح

 ةوبنلاو ةيهولالا يف اهدئاقع ليلحتبو ث ةعيشلا ةساردب اومتها نيثحابلا نأ امك

 © ةيفوصلا ةينطابلاب ًاضيأ تقلع ينلا ، ةيصونغ رصانع نم اهب قلع امو 3 ةمامالاو
 ربكالا مهماتها بصنا دق ، مهنم نيرصاعملا ةصاخو ، نيقرشتسملا نأ بي رغلا نمو
 يذلا ىعيشلا صونغلا لاجم { ةيمالسالا ةيفسلفلا تاساردلا نم نييساسا نيلاجم ىلع

 قرشتسملا ، ًايصونغ ًايفسلف ًاليلحت هرصانع ليلحت يو 0 هملاعم زاربا يل لذب
 ةيصونغلا قامعا ىلا يرهاوظلا هجهنمب ذفن هنا ثيح ( ط. هطنم ) نابروك

 © دقعملا اهسوبل سبلو © اهنطبتسا ينلا ةيفوصلا ةينطابلا لاجمو ؤ قح ريغب وأ قحب
 نوينيسام قرشتسملا مهسأر ىلعو 0 نوريثك نوقرشتسم ، ةضماغلا اهتيناحورو
 . ( . ن (

 نييب وروألا ءالؤه دنع يسفن عوزنو ؤ يعيبط ليم نع كلذ ناك له يردن الو
 هذه مهماوقا ىلإ اولمحي نا اودارا مهنا ما ، ةيملع ةيلقع تائيب ين اواشن نيذلا

 تايحرسملا هذه مهماما اوعضيو 0 ةينطابلا يف ةقرغملا ةيصونغلا ةيقرشلا تاي رظنل
 8 مهيوذ ةليخأ اهب اوشعنيل © ةيتاذلا ةيلايخلا تاميوهتلا هذهو ث ةيقوذلا ةيسفنلا

 اهيلع بلغ نا امل . اهتقرو اهتيفافش تسمظطناو « اهتين احور تضاغ يتلا مهحاوراو
 تدسو 0 اهقامعأ ىلإ تذفنف { ةداملا اهيلع تطسو 3 ةلالا اهيلع تتاو 3 لقعلا
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 تاذ ىرخا ضارغأ ىلإ اودصق مهنأ مأ ، حتفت لك اهنع تعنمو ، ذفنم لك اهيلع

 مهدادماو ، يمالسالا ملاعلا ءانبا نيب ةينالقعلا ريدخت © ريدختلا وأ ميونتلاب ةلص

 ةيسايس ةغبصب مهلمع غابصا ىلإ اودمعف 0 ءانفلا نم ديزمبو ، ركسلا نم دي زم
 وا . يمالسالا يسفنلا لكيملا حيرشت ةيغب { ةيملعلا تاساردلا ءارو ةنماك ةركام

 ٤ هبل ذافنلل ايهي يك & يمالسالا عمتجملل ، يعاتجالاو يحورلا زاهجلا ليلحت

 ذخالاو ، هحامج حبكلو ، بوثولاو ، بوبهلا يف ذخا يذلا هرايت ين مكحتللو
 يذلا امناو ، نوراد مهلعلو ، يردن الو ؟ مهنم تالفنالا يف ذخأ يذلا همامزب
 يف ناو ث ءافخلا يف نا ، هدشا ىلع كفني مل يدئاقعلاو يركفلا عارصلا نا هنقيتن

 . نلعلا
 له نكلو & قافتا درجم نعو ، ةفداصم درجم نع ناك كلذ نا : لاقي امبرو

 . ؟ قافتاو ةفداصم نم مويلا انملاع ين ىقب

 نم هقحتسي ام ذخاي مل ثيدحلا لها بهذم وا ةيفلسلا ناف ىرخا ةهج نمو

 نمو ،© هسفن نآرقلا نم ةدمتسم ةليصأ ةيمالسا راظنأ هيفو & ثوحب نمو 0 تاسارد

 بطاخي يذلا ، يئاصلا اهعبنم ين ةيمالسالا دئاقعلا نالثمي نيذللا ةنسلا حيحص

 ينآرقلا جهنملا اذه ىلإ سانلا هبني نا دشر نبا لواح دقو ، ةرهاطلا ةيناسنالا ةرظنلا

 ةيلدج نيبي ناو { ةلملا دئاقع ين ةلدالا جهانم » هباتك يف دئاقعلا داقتعا يف

 سفنلا ءاورال اهتيافك مدعو & لقعلل اهعانقا مدعو 0 اهتفاهتو 3 نيملكتملا جهانم

 . نونظلاو كوكشلاو ةريحلا الا ثروت ال اهناو { اهتنينامطلو

 عبتتبو & جراوخلا ةساردب متها نيقرشتسملا ضعب نا ىلإ ريشن نا يغبني نكلو

 نا داكو 0 ةيرابخا وأ ةيخيرات ةغبصب تاساردلا هذه بلغا غبطصيو ث مهنكرح
 ين (٧ءااطعسوءص) : نزوهلف هب ماق ام كلذ انل نيبيو 0 اهيلع اروصقم نوكي
 : يكسنليتوم هب ماق امو ةعيشلاو جراوخلا ينكرحل يدقنلا يخي راتلا هشحب
 نا داك دقو © ١ ةيضابالاب قلعتت صوصن قيقحتو ثاحبا نم (٤٥رانصتلن )

 ين ءاوس . يعامتجالاو يسايسلا مهخيرات يئو ، ةيضابالا دئاقع ةسارد يف صصختب

 رابجنز يف وأ ايبيلو سنوتو رئازجلا ين يمالسالا برغملا ةيضاباب لصتي ام كلذ

 . عجارملاو رداصملا تسرهف رظنا )١(
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 . , ث ٤ئاى ح
 اهتسارد ي نوشاوج ةسنالا اضيا هتلمع امو & نامع ةصاخو قرشملاب قلعتي اميف وا

 ٤

 . رئازلا بونجب ةيعاتجالا ةيضابالا ةارملا ةايح نع ةضيفتسملا

 ةعيرشلاو ةديقعلا » : هباتك نم ةعطق رهب زدلوج نيقرشتسملا خيش صصخ دقو

 : ونيلن ءاجو ، ةصاخ ةيضابالا نعو ةماع جراوخلا نع ثبدحلل مالسالا ي

 ، ةلزتعملا نيبو ةيقي رفا لايش يف ةيضابألا نيب ةقالعلا نع ًاماه الاقم بتكف (اانص٥)

 بتك نم صوصن ىلع ادمتعم {}© قافتالا هجوا نم امهنيب دجوي ام ل ا نطفتو

 . اهسفن ةيضابالا

 جراوخلا نع تبتك يتلا تالاقملا نم ديدعلا ةفرعم ىلا لصن نا انعطتسا دقو

 )ج ][ ( همجعم ف )م( هب ماق امم ةصاخ ةيضابالا نعو
َ 

 : ةروشنملا صوصنلاو {© تالاقملا هذه مها كيلاو

 1 , .. س ث ع 0 , ,

.57-88 . (1936) 22 

 2 _ ٨ہ٨آ, . ل , ح ذ,

.39-40 . , ,45+-1943 

 . يرئازج ىضابا لاقملا اذه بتاكو

 3 -- , .. ل ع ح ز ع ز, ى , 86

 )1942), م. 156-160.

 4 -۔-حن, 12 , . , ح ! ن ],

 ه ] © -5, 5 )1953(, . 123-139.

 5 _ عل, . ح ن 1 0 , .

 ه. ح . 7, 3 )1942-1941(, م. 110-112.

 6 _ 6س, . ن . , 21 )1946(, . 1-14 -

 غ ن ! ح حم ن م, , 1943)20(,

.331-372 . 

 7 - , .. ن ن 0 !, .. 37 )1947(,

.192-2027 . 

 8 .-- , . ن 0 ن م خ

 ط 5 - !-, , 14, ]

.29-48 . ,(1932( 

 )١( ص نم ١٧٠--١٧٤ عجارملا تسرهف عجار . ىلوألا . ط ةيبرعلا ةمجرتلا نم .
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 فشكلاب ىمسملا يناهلقلا باتك مجرت ، يرصم ثحاب مجرتملا اذه نا ودبيو

 . ةي زيلجنالا ةغللا ىلإ نايبلاو

 9 - , . ح ع ) {(

 ل. ہ ع -, : لع 32 ['[تن

 '0نن ع ط 1 !.. ], 8 )1934(,

- .59-78 . 

 10 --- ح , . ع ع ح ح ح

 ع ع ' ح ح ,

 ى ط ], 8 )1934(, م. 275-305.

 11 , ع غ , ى ع ], 10 )1936(,

 . 285-267, ع . , م. 287-296.

 _ ح س 2 ح ع '-, ى ©, 11

 )1935), م. 146-172.

 12 , . . غ ع . د

 ن ع ‘ ح ز )1910( ف 1 ح

 ل 14 خ , . . 1905, 111, 3 ,

 11, ح.. 133-159.

 _ ع م 5 [ آ م
 , 14 غ ع . . 1905, 111,3غ ,

 11, م. 3-132.

 13 , . ع ن ئ ع ح , ,

.33-56 . ,(1936) 22 

 4!1-- , .. ع ل ل , ه آ 0 -5,

 3 )1949), م. 299-313.

 !5 -۔- , . . ن ل ن س'نل

 ع ع ل ل !! ح , 5 ,

.455-460 . ,(1916-18) 7 

 ينانويلا ثارتلا ه باتك يف يودب نمحرلا دبع روتكدلا ةلاقملا هذه مجرت دقو
 ص ١٩٦٥ . ةرهاقلا » ةثلاثلا . ط ث ةيبرعلا ةضهنلا راد « ةيمالسالا ةراضحلا يف

 . ٢١٠٢٤

 16 م, . ''ع ح 1 ؤ ل
 :, 8 , ج )1946( م. 41-49.

 17 - , . آ > -< 1-,

 ه 0 -5, 1952)4(, . 95-110.
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 _ ن ن لحن ه ل :
 !{ 0 ل , 1 0 -,

.431-438 . ,(1949)( 3 

 !8 , . ع ح )ل ط 0 -( ,

 12 (1922), م. 276-288.

 19 ك , . ن ل - |,

 : , , 5 )1927(, م. 45-57.

 -- م م ئ س ح ع ه 1

 ! ح ع , , 2, )1919-24(. .. 260-268.

 20:-- كن , . م , , 17 )1928(,

.258-2709.. 

 21 -- ن , .. 5 ل , 5 ,

.41-46 . ,([])1!9) 26 

 _ ل ع ! ن ع , 5 ,

.31-44 . ,(1949) 24 

 _ ][٦٢ ح - ع | ن ن -

 ن ل ع ن , آ 0 -, 4 )1932(,

.1-98 . ,)1953( 194-5 . 

 -- [] ] !م, ه 1 0 -, 3 )1949(,

.245-282 . 

 نم ىرت تناف ، شماوهلا ين اهيلا انرشأ ىرخأ ثوحبو تالاقم كانهو
 ىنلا ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيخيراتلا ىحاونلا ىلإ احضاو اهاجتا اهلك تالاقملا هذه
 هيف ني رطيسم اوناك يذلا نيرشعلا نرقلا نم لوالا فصنلا ف نويبروالا اهب 2

 ىملعلا ليبسلا ةفرعم لجا نم هتسارد ىلإ اوهجتاف ، ةيمالسالا دالبلا بلغا ىلع

 مكحي نا عيطتسي ال ذا ، ةوقلاب اهيلع اونميه ينلا بوعشلا هذه ةدايق يئ حيحصلا

 مهلكيه نوكت ينلا قئاقحلا ، ةقيقد ةيملع ةفرعم فرعي مل اذا مكاح ًاموق
 نم نيسرادلا ضعب كلذ نع ربع امك 0 ةيدئاقعلاو ةيلقعلا مهتايحو © ىعامنجالا

 . ةب راوم نود ةحارص ىمالسالا برغملاب اندنع نيقرشتسملا

َ : 
 بلغي نكل اضيا جراوخلا نع اوبتكي نا اولواح دقف نورصاعملا نوملسملا اما

 َ ء .

 1 ع . ه 1 َ

 دهع ىلا جر اوخلا رابخا ف افلؤم ميلس دومحم خيشلا فنصو ناورهنلا ب اتك
 ع . . . . ء

 ةيضابالا نع فلا يذلا رمعم ىيحي ىلع لعف كلذكو 5 هرمص يبا نب بلهملا
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 تافلؤملا هذه ةغبص نكت ملو ( عجارملا تسرهف رظنا ) ءازجأ ةعبرأ اذ اباتك

 . هتساردل ةدام ثحابلل رفوت امناو ةىمعداكأ

 يف اوفلأو جراوخلاب اونتعا دق مهدجن انناف نيملسملا نم ءامدقلا لا عجر اذ

 ىيحب نب طول فنخم أ نأ ميدنلا نبا انثدحي و © ةدرفم ابتك مهدئاقع ينو مهرابخأ

 باتكو ، نيفص باتك فنص دق /٧٤٤( ھ ١٥٧ + ) ىدسالا فنخم نب ديعس نبا

 باتكو 0 ةقرازالا ثيدح باتكو © يلع لتقم باتكو ، جراوخلاو ناورهنلا لهأ

 يرقنملا محازم نب رصن نا امك ، يجراخلا كاحضلا باتكو { ىجراخلا بيبش

 نب دمحم يدقاولا فلأو 5 انيلا لصو يذلا نيفص ةعقو باتك عضو )+١٢ ٦٢٧/٢\)

 كرتو ىوهلا مذو ةعامجلاو ةنسلا باتكو & نيفص باتك /٨٢٢( ه )+٢٠٧ رمع
 ٨٣٠( /ه )+:٢١٥ ث ينئادملا ةماسا يبأ نب ثراحلا فنصو 0 نتفلاو جراوخلا

 فنصو ( ناورهنلا باتكو { جراوخلا باتكو © لمجلا باتكو 0 نامثع لتقم باتك

 ةعقو باتك /٩٠٢( ھ )+٢٩٠ يبالغلا رانيد نب ايركز نب دمحم هللا دبع وبا ًاضيأ
 يدادغبلا راطعلا ىسيع نب ليعامسا قاحسا وبا عضوو & لمجلا باتكو ، نيفص

 © ميدنلا نبا ) ، نتفلا باتكو نيفص باتكو لمجلا باتك /٨٤٦( ه )+٢٣٢
 . ١٣٧١-٩٥٩٩ ١( ص ھ ١٣٤٨ رصم ، تسرهفلا

 ابا نأ ىلا -١٣٧٢/٨٥٢-٤٩ ١٤( ه )٧٧٣ ينالقسعلا رجح نبا راشأو

 نأو هخيرات ين /٩٢٣( ه )+٣١٠ يربطلا هصخل جراوخلا يف ًاباتك فلا فنخم
 دعب ىفوتملا يراخبلا خويش دحا ةمادق نب دمحمو )+٧ ./ ٢( ىدع نب نيهلا

 { ريبك ةمادق نبا باتك نا ىلع صنو جراوخلا نع افلا /٨٦٤ ھ ٢٥٠ ةنس

 © يخبراتلا نيثدحملا جهنم اجهنو ث ديناسالا ىلع امهيباتك ين ادمتعا اعم امهناو

 هن الا . لماكلا هباتك يف جراوخلا رابخا عمج دقف )+٨٩٨/٢٨٥( درلا امأ

 . رصم © يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف ، رجح نبا ) & ديناسالا فذح
 . ٢٣٩( ص ١٢ ج ١٣٤٨

 نيسحلا كلذكو مهريغو جراوخلا تالاقم يف يجراخلا باي رلا نب ناميلا فلأو
 ناقرزو /٩٣١( ھ )+٣١٩ يعكلاو /٨٦٢( ه )+٢٤٨ يعفاشلا يسيباركلا يلع نبا

 يرعشألا مبع لقن نيذلا ٩١٠) / ھ )+٢٩٨ يعمسملا دادش نب دمحم

 الوصف اوصصخ نيذلا { تالاقملا ينلؤم نم هريغو 0 هتالاقم يف /٩٣٥( ھ )+٣٢٤
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 لازت ام جراوخلاب ةصاخ ًابتك نيرخأتملا ضعب فلأو { مهئارآو جراوخلا تالاقل
 نيدلا سمش يضاقلا فيلات جراوخلا ةحيصن ف جهانملا ةنابا باتك اهنمو ةطوطخم

 يرابنالا يناميلا يلولهبلا يميمتلا ييحي يبا نب مالسلا دبع نب دمحا نب رفعج
 ٢٥٤٩٩ مقر عومجم نمض ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو /١١٧٧( ھ )+٥٧٣

 ةريسلا وا جراعملا جهنم باتك اهنمو . ةيدي زلا نم هفلؤمو ١٥٤-١٦٨ ةقرو نمو ب
 ةنس هفلأ يلبنحلا يرصانلا روصنم نب زيزعلا دبع نب نامثع فيلأت ةيجراخلا

 رظنا ) ةرصبلا ةنيدمب /١٨٣٩ ه ١٢١٥٥ ةنس هضيبو ، ةدوسم /١٨٢٤ ھ ٠٤

 . . اذه انثحب ين امهنم اندفتسا دقو ( عجارملا تسرهف

 هوبتك ام وأ ، جراوخلا نع بتك ام ءاصحا ىلإ ، ةلاجعلا هذهب دصقن انسلو

 ةصاخو دقف دق تافلؤملا هذه رثكا نا ىلا ريشن نا ديرن اماو { مهسفنا نع مه

 بكري نأ دارأ اذا اميف ةمج تابوعص دجي ثحابلا ناف كلذلو 3 اهمدقأو اهلئاوأ
 . ةلماكتم ةروص يف ، ةيساسألا هملاعم نيبي نأو ، حضاو قسن يف جراوخلا بهذم

 ايود تكرت اهنا ثيح نم .ةيدئاقع ةيخيرات ةيمها جراوخلا ةكرحل نا امبو

 ارظنو اهئاراو اهتفسلف يف ةيلمعلا ةعزنلاب و ةيعقاولاب تمستا اهنا ثيح نمو 0 الئاه
 اذه انرتخا انناف { ةيمالكلا مهئارآلو جراوخلا بهذم ةلماكتم ةسارد دوجو مدعل

 . هب بيحرتلاب و هيلع ةقفاوملاب راشنلا يماس يلع روتكدلا انذاتسا مركت يذلا عوضوملا
 قرفلا قاطن يف انراقم ًايدقن ايعوضوم ًايخبرات اجهنم ثحبلا اذه يف انكلس دقو

 بهذم باسحل بهذم ىلع ىنجتن ال نأو ، ةيعوضوملا مزتلن نأ انلواحو ، ةيمالسالا
 داوملا انل تحمس ام ردقبو 0 عاطتسملا ردقب ةقيقحلا ءالجا ىلإ اندصق امناو ؤ رخآ

 . اهصحف ينو اهيلع عالطالا ين اندهج ينلا صوصنلاو © اهعمج ىلإ انلصو ينلا

 ديدحتل ةلواحم ىلع هنم لوألا ءزجلا لمتشا نيئزج نم ثحبلا اذه نوكتي
 ةسارد ىلعو ، جراوخلا ةقرف نم ةفلتخملا نيملسملا فقاوم ىلعو ، ةيجراخلا موهفم

 ين ةيجراخلا ءوشن ىلإ تدأ ينلا ةددعتملا بابسألا نايبو ، جراوخلا ةأشن عوضوم

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةينيدلا بابسالا كلذ يف ءاوس . يمالسالا عمتجملا

 . ةيصونغلا ةيفسلفلا وا ةيسايسلاو
 قيمعت ىلإ تدأ ينلا امهجئاتن تنيبو ميكحتلا ةلأسمو ، نيفص ةعقاو تثحب مث

 ىلع ةمئاق ةديدج ةلود نع نالعالا ىلإو ، يهقفلاو يسايسلا جراوخلا بهذم
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 . قالخألاو مكحلا لاجم ين ىلعألا لثمل قيقحتب ةريدج جراوخلا اهاري ينل سسألا

 باب حتف نم لوأ مه جراوخلا نأ حضوأو ليوأتلا اضيأ ءزجلا اذه لوانتو

 صوصن هيف تدروأو ، صوصنلا رهاوظ اوزواجتو 3 ةيمالسالا ةمألا ين ليوأتلا
 . همعدتو معزلا اذه دهشت © ةريثك

 قلعتي ام ىلاو تايناسنالاب قلعتي ام ىلا ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ميسقت عقو مث

 ىلع دمتعي يذلا يسايسلا جراوخلا يأرو ةمامإلا ةلأسم تسردف ، تايلالاب

 وهف ةمامإلا طورش هيف ترفوت اذإ نيملسملا دارفأ نم درف لك نأ ىلعو باختنالا
 اوذخأي مل ثيح ، سنجو سنج نيب الو ، نولو نول نيب كلذ ين قرف الو 3 اهقحتسب
 & داحآ ثيدح هوربتعا مهنأل شيرق ين ةفالخلا نأ ىلع صن يذلا ثيدحلاب
 . مهدنع هب جتحي ال داحآلا ثيدحو

 نم هب قلعتي امو يناسنالا كولسلا يف جراوخلا يار ىلع مسقلا اذه ين انملكتو

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو رئابكلا بكترم نمو © ديعولاو دعولا
 هيف ركذو & ديحوتلا ةلاسم تسردف تايلالا ىلع مالكلا ىلإ ثحبلا لقتنا مث

 مهنا فيكو ، تافصلا ينن يف يا ديحوتلا يئ ةلرتعملا عم نوقفتي جراوخلا نا فيك
 اليوات ةيربخلا تافصلا ليواتو ةيؤرلا راكنا ينو نارقلا قلخ يف مهعم اوقفتا

 كلذ انل نيبو 3 هيبشتلا هرهاظ ديفي امم ثيدحلا ين درو ام ليوأت كلذكو ، ًايزاجم
 اوطلس مه أ ثيح نيينالقع اوناك امن او ك رهاظلا لهأ نم اونوكي مل جراوخلا نأ هلك

 . . مهلوصأ عم قفتي امب اهولواو ، صوصنلا ىلع مهلوقع
 نوقفتم مهنأ حضوأو ، جراوخلا دنع لقنلاو لقعلا نيب ةقالعلا ثحبلا لوانتو

 ينالخا لاجم : نيلاجم ين كلذ قبطي نا ثحبلا بحاص لواحو ةلزتعملا عم كلذ ي

 . داهتجالا لاجمو © نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةركف يف لثمتيو

 ىتاو ثيدحلا ةياور ي قرفلا نيب داقتعالا ٢ فالخلا رثا اضيا ثحابلا لوانتو

 ثيح { جراوخلا بهذم يف ةليخدلا رصانعلا ىلع ملكتو كلذل يناصحا جذومنب
 . ةيعامتجالا نيملسملا ةايح نع الو 0 ةنسلاو نارقلا نع ةرداص تسيل اهنا نيب

 { دابعلاو داهزلا لوأ مهنأ حضوأو . جراوخلا دنع دهزلا ةلأسم ثحبلا جلاعو .

 ربتعي ام مهدهز يف سيل هنأو ،] فوخلا رصنع ىلع نامئاق مهدبعتو مهدههز نأو
 كلذ دعب ةفوصتملا دنع دجن امك اليخد ارصنع
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 { دحاو ركسعم ين اناك امهنا ىلإو ةعيشلاو جراوخلا نيب ةقالعلا ىلإ ريشأ مث

 دشأ ةملكلاب و ادبملاب امهدحأ كسمتي ، نيضراعتم احبصأو ك ميكحتلا دعب اقرتفا من
 . ثبشتلا نوكي ام دشأ مامالاب رخآلا ثبشتيو ، كسمتلا

 ين ادمتعم مهتافلؤمو جراوخلا ينلؤم ةلأسم نايب ىلإ كلذ دعب ثحبلا لقتناو

 يضابالا يداربلا ىلعو )+٨ ٤ ١١٥٣/٥( يناتسرهشلاو يرعشألاو ميدنلا نبا ىلع كلذ
 هلعج ثيح ةصاخ ةيضابألا بتك ين ًادييقت فلأ يذلا ( عساتلا نرقلا لهأ نم )

 . ةساردلا هذهب اقحلم ثحبلا بحاص
 ةيمالكلا مهئارآ ىلعو ةيضابالا ىلع مالكلاب ثحبلا اذه نم لوألا مسقلا انيهنأو

 يلا ةلاسرلا يهو ، ضابا نب هللا دبع ىلإ ةبوسنملا ةلاسرلا انللحو ، ةلصفم ريغ ةلمجم

 اهتباتك خيرات نمو اهبتاك نم ققحتن نأ انلواحو ناورم نب كلملا دبع ىلإ اهب بتك
 . ةلزتعملا ءاراب اهتقالعو ةيعيبطلا ةيضابالا ءارا نع اريغص الصف انصصخو

 يفاكلا دبع رامع يأل "زجوملا ه باتكل قيقحت نع ةرابع وهف يناتلا ءزجلا ام
 ةايح نع انثدحتف © هليلحتو ( يرجحلا سداسلا نرقلا لهأ نم ) يرئازجلا يضابالا
 . هيلا باتكلا ةبسن قيقحت نعو هتافلؤم نعو ، فلؤملا

 يف ققحملا عرش مث 3 اهيلع قيقحتلا دمتعا ينلا ةئالثلا خسنلل ًافصو انعضوو
 ليلحتب ىهتناو يناثلا مث © الصفم هنم لوألا ءزجلا ليلحت مث المحم باتكلا ليلحت
 . ةمامالا باب وهو باتكلا ليذ

 . ثحبلا اذه يئ يناطخا لقت نأل تقفو دق نوكأ نأ وجرأو
 ىلإ دوعي هلك كلذ ناف ةفارط وأ ةدج وأ تانسح نم ةساردلا هذهل ناك اذاو

 عضاوو ةيناردنكسالا ةيفسلفلا ةسردلل سأر راشنلا يماس يلع روتكدلا انذاتسا
 ، هنبا بالا ىعري امك ثحبلا اذه ىعرو يناعر ذا خماشلا اهئانب حرصو اهسسا

 لك يل حابا هنا كلذ ز هدلو فوطعلا دلاولا ف ري امك ةساردلا هذه ىبرو يناب رو

 & لمعلا اذه ىمني نأ نكمي ام لك ىلإ يندشرأو ، ةرماعلا هتبتكم بتك نم باتك

 يتلا تافلؤملا هذهو 3 اهب ينابح ينلا ةياعرلا هذه الولو ، هقوس ىلع امئاق هلعجب نأو
 قيمع نع ربعا نأ يناكما يف سيلو ، تزجنا امم ءىش زاجنا تعطتسا امل ، يل اهأيه
 نأ كلما ام لكو كلذب ءافولا نع ةزجاع ةغللا ذا & يذاتسأل ينانتما ميظعو يركش

 ةيناردنكسالا ةيفسلفلا ةسردملا هذهل هظفحي نأ ىلاعتو كرابت هللا ىلإ بغرا يننأ هلوقأ
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. َ َ 

 اهرما نم اهل ئيهي ناو ، ىنمتي امك هتلاسر يدؤب ىتح هتايح ين دمي ناو 3 ةمراعلا
 َ _ ٤

 © ءاعدلا عيمس هنا لامعأ نم وبصت هيلا امو لامآ نم وفهت هيلا ام ققحت نا ىلإ ةوق

 . ءادنلا بيجم

14 اا



 ہجتلازبختا ةنيل سب ل ٤ ( 2٢٠١ آ

 +؟١ااح ٠ إ س س

 انتالكلا نوال اتآ

 ١ - هنم نيملسملا فقاومو جورخلا موهفم :
 & نيملسملل ةيخيراتلاو ةيلقعلا ةايحلا يف غلابلا اهرثآ اهل ناك ىتلا تاداقتعالا نم

 ينالخالاو يسايسلاو ينيدلا لاجملا ين مهبهاذم نم ًابهذم تحبصأ يتلا جورخلا ةركف
 نيملسملا نم ةفئاط اهتدقتعا « ةلاعف ةيجولويديا ةغبص تستكاو « ىعامتجالاو

 يعامتجالا عقاولا عبط ىلع صرحلاو { ءافوو قمعب ادبملا ىلع تابثلا لاجم ين ، ةعمال
 َ م .

 ةيسفن ةوق نم تيتوأ ام لكب تعفدناو 0 اقلطم نوكي داكي يقالخا عباطب يمالسالا

 6 سرسحم يح لعف ىلا اهداقتعا ليوحت ف 1 ريظنلا ميدع صالخا نمو ) ةيدامو

 بهذت ام عم قفتت ةهجو خيراتلا هيجوتو ، دوهشم يلمع عقاو ىلإ اهرظن رييصتو
 كلذ ليبس يف تدباكو 3 ءارآ نم كسمتلا دشأ هب كسمتت امو ، تاداقتعا نم هيلا

 نيب نم سيلو 0 تناع ام اهراظنأو اهفادهأ قيقحت لجأ نم تناعو ، تدباك ام

 الو ، جراوخلا ةقرف هتيقل ام ينضملا تنعلا نم تيقل ةقرف ةبطاق ةيمالسالا قرفلا

 { ةمكحملا ةيرورحلا هتلذب ام ، لازنلاو لاضنلا نيدايم ين ءامدلاو جهملا نم تلذب

 جازتما لثم ةبيهرلا ةيومدلا هعئاقوب و ، مالسالا ردص خبرات لاصوأب تجرتما الو
 . ةاتعلا ةقراملا نم ةداهشلل اعورهو ] فيسلل اقاشتما عرسا الو » ةارشلا ةيجراخلا

 : : جورخلا - ا
 يأ اجرخم ام رمال دجوو 5 ام ناكم نم جرخ : لاقيف ةيوغللا ةيحانلا نم امأ

 موي ) : ىلاعت هللا لاق ةمايقلا موي ىلعو ، ديعلا موي ىلع جورخلا قلطيو ١ اصلخم

 . ٢٧ ص ١٩ ةرهاقلا ] رينملا حابصملا ز يمويفلا ))
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 حمالم روهظ ىلع قلطيو © /٤٢( ق . جورخلا موي كلذ قحلاب ةحيصلا نوعمسي

 تدب اذا « نالف جراوخ تجرخ » : لاقيف ، ام صخش ىلع ةباجنلاو ءاكذلا

 افرش بستكاو ىعسو جرخ نم ىلع « يجراخلا » قلطيو 0 هؤاكذ زربو & هتباجن
 ةصلاخلا ةقاتعلاو ، ليصالا قرعلا تاوذ ليخلا ىمستو © لبق نم هل ًابستكم ناك ام

 . . ٌ ة

 ) راوسالا ف ببراحمو تاقاط نم زرب ام اضيا جراوخلاو ٤ جراوخ . ةدوجلاو

 فخي ملو اناردجلا ين ةروفحملا وا ةموسرملا ةباتكلاو روصلا يهو لخاودلا لباقم ين
 ٢ برعلا ناسل بحاص نا كلذ يحالطصالا ىنعملا ةيوغللا مجاعملا باحصا ىلع . . ٤ . - . 31٣

 جورخلاب مهفاصنال مهنم ةفئاط تمزل ةيجراخلا ناو ةيرورحلا مه جراوخلا نأ ركذ
 نم ةدرفم ةلاقم باحصا جراوخلا نأ ىلإ " بيذهتلا بحاص راشأ امك ، سانلا ىلع

 ٠ ة ل

 يناعم ةدع )١١٤٥-١٧٣٢/١٢٠٥- ١٧٩٠( يديبزلا جردأ دقو 3 ءاوهألا لهأ
 ٤ َ ٤

 هب اومس ) : لاقف ةيجراخلاب ةيمستلا ىلإ تدا بابسا ةدع وا 0 جورخلا تحت
ّ َ ِ . 

 3 ' ( نيفص ين ههجو هللا مرك يلع نع وا ، نيدلا نع وا ، سانلا ىلع مهجورخل

 يرعشالا ىسوم يبال لوق نم ةلاقملا هذه نيبتتو دوعقلا لباقي ام ىلع جورخلا قلطي و

 ٥ ) ايندلا ليبس جورخلاو ةرخالا ليبس دوعقلا ( : لاقف جورخلا نع لئس دقو

 ١اجورخ ٦٥٨ / ه ١٤١ ةنس روصنملا ةفيلخلا ىلع ةيدنوارلا درع يربطلا ىمسو
 . . . ٤

 لضف يف ةدراولا ثيداحالا ةياور اوضتري مل نيثدحملا نم اريثك نا ةبيتق نبا انربحي و
 هنع هللا يضر نايع ىلع جراوخلا ةألاممب هومهتاو ، ههجو هللا مرك يلع مامالا
 نم ) : ثيدحلل ًاعبت همد اولحأو 5 ةعاطلا اصع ًاقاش ايجراخ نيسحلا هنبا اوربتعاو

 ربنملا حابصملا \ يمويفلا ١٩٦١٠ ٠5 توريب . رداص راد . برعلا ناسل ، روظنم وبا ))

 . ٤ جرخ » ةدام

 . ١١٣١-۔-١١٧/٢٣٢١-٠٣٦ روظنم نبا )٢(

 قيقحت ةغللا بيذهت ؤ ( م ٩٨٠ / ھ ٣٧٠ :+ ) يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم وبأ )٣(
 . ٤٨-٥٠ ص ٧ ج ١٩٦٧ ةرهاقلا ، يب رعلا باتكلا راد & ناحرس مالسلا دبع

 )٤) يديب زلا ٤٨5 رصم سورعلا جان . ٦--١٣٠٧ ج ٢ ص ٣ .

 )٥( ةرهاقلا 3 فراعملا راد & كولملاو لسرلا خي رات ى يربطلا : ١٩٦٣ ج ٤ ص ٤٨١ .

 )٦( ج م . ن ٦ ص ٩٠٥ .
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 ةعيشلا طارفا ببسب اذه اولعف مهنأ ودبيو ا( ناك نم انئاك هولتقاف ينمأ ىلع جرخ

 )+١٢١٣٢/٦٣٠( ريثألا نبا ربعو ، هلئاضف ين ثيداحألا عضوو ٤ هبح يف ةيلاغلا

 /٧٣٧( ه )+١١٩ يميمتلا ناعمس نب نايب و /٧٣٧( ه )+١١٩ دعس نب ةريغملا ةروث نع

 / ھ )+٢٦ ١ يرسقلا هللادبع نب دلاخ ىلع امهجورخل 0 جورخلاب ةعيشلا ةيلاغ نم امهو

 /ه )+٣٢٤ يرعشألا امأ ، جراوخ ىنعملا اذهب ةعيشلاف . ٧٣٧" / ه ١١٩ ةنس ٤٣(
 كلذ نم & تيبلا لآ نم جرخ نم ركذب اصاخ ًالماك الضف دقع هناف ٨٤٨(

 نب ديزي ىلع جرخ يذلا )+٦٨١/٦١( بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 ٧٣٨( / ه )+١٢١ نيسحلا نب يلع نب ديزو 0 )+٦١٦١/٦٤( ةيواعم

 ىيحيو { ةفوكلاب )+٧٤٢/١٢٥( كلملا دبع نب ماشه ىلع جراخلا
 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ىلع جراخلا )+٧٤٣/١٢٦( ديز نب

 نب يلع نب /٧٦٢( ه )+١٤٥ نسحلا نب هللا دبع نب دمحمو ، /٧٤٣( ھ )١٢٦

 هاصحأ ام غلب و | /٧٧٥( ھ )+١٥٨ روصنملا رفعج يبا ىلع جراخلا بلاط يا

 . ٢ًايجراخ ٢٥ تيلا لآ جراوخ نم يرعشألا
 هللا لاق . هتلا ليبس يف داهجلا ىلع قلطي هناف يمالسإ ينآرق ىنعم جورخللو

 هرجا عقو دقف توملا هكردي مث هلوسرو هللا ىلإ ًارجاهم هتيب نم جرحي نمو ) : ىلاعت
 نكلو ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو ) : نآرقلا ينو /١٠٠(! ءاسنلا ، هللا ىلع
 هلوق اضيأ هيفو ، /٤٦( ةبوتلا ، نيدعاقلا عم اودعقا ليقو مهطبثف مهثاعبنا هللا هرك

 لباقيو /٨٣( ةبوتلا ، اودع يعم اولتاقت نلو ادبأ يعم اوجرخن نل لقف ) : ىلاعت

 © ظفللا ين فالتخالا ، ٢ ٨٨٩/٢٧٦( ) هبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ )١(

 . ٤٧-:٤٨ ص م ١٩٣٠ / ھ ١٣٤٩ . ةرهاقلا ، يسدقلا ةبتكم
 . ٢٠٨. :}٢٠٩ ص ٥ ج م ١٩٦٥ / ه ١٣٨٥ توريب { رداص راد ، لماكلا { ريثألا نبا )٢(

 - ٧٥ ص ١ ج ، ١٩٦٢٩ ث لوبناتسا 3 ةلودلا ةعبطم & نييمالسإلا تالاقم ، يرعشالا )٣(

 . ٥

 © ةيضابألا ةأشن : ىلوألا ةقلحلا ، خيراتلا بكوم يف ةيضابألا { رمعم ىيحي يلع )٤(

 . ١٩ ص ١ ج م ١٩٦٤ / ه ١٣٨٤ . ةرهاقلا ، ةبهو ةبتكم
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 © نوفلاخلاو فلاوخلاو نودعاقلا ، جراوخلا لباقيو ، دوعقلاو فلختلا جورخلا

 هللا لوسر فلخ مهدعقمب نوفلخملا حرف ) : ىلاعت هلوق اهنم تايآ ةدع ين كلذ درو

 مكنا ) : هلوقو ، /٨١( ةبوتلا . هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ اوهركو

 ناب اوضر ) : هلوقو ، /٨٣( ةبوتلا . نيفلاخلا عم اودعقاف ةرم لوأ دوعقلاب متيضر

 يف دروو /٨٧( ةبوتلا . نوهقفي ال مهف مهبولق ىلع عبطو فلاوخلا عم اونوكي

 : يردخلا ديعس يبا نع دواد وباو ملسم هجرخا امف دهاجملا ىنعمب جراخلا : ثيدحلا
 .. (١ جراخلا رجأ لثم هل ناك ريخب هلامو هلهأ ين ، جراخلا فلخ مكيأ

 لوقلا ام و ناورهنلا ىلإ ةفوكلا نم مهجورخ ببسب مسالا اذهب جراوخلا يمسو
 نع ارخاتم ءاج هنا ودبيف ةمالا نع وا نيدلا نع مهجورخل كلذب اومس امنا مهنأب

 نع ثدحتت يتلا ةيخيراتلا رداصملا بلغا نم هصالختسا نكمي يارلا اذهو " كلذ

 ةكرعم دعب & ناورهنلا ىلإ ةفوكلا نم و ءارورح ىلإ ةفوكلا نم جراوخلا جورخ
 قورملاب وأ رفكلاب جراوخلا مسي م ًايلع مامالا نا كلذ ىلع ليلدلاو ، ةروهشملا نيفص

 مهنال قافنلا مهنع ىفنو ، اورف رفكلا نم لب : باجا مهنع لئس املو ، ناميالا نع
 . هوأطخاف قحلا اودصق امناو " اريثك هتلا نوركذي

 ليبس ف ةداهشلل بلطو ى هللا ليبس ي داهج جورخلا نأ جراوخلا ىريو

 انم جرخ ول ) : مهنيب اميف اولاقف ةرصبلا ين جراوخلا نم ةعامج عمتجا © قحلا

 انؤاملع موقيف ، انباحصا جرخ ذنم ةرتف انم تناك دقف ، هللا ليبس ي نوجراخ

 عرولا لهأ جرخمو ، نيدلا ىلإ مهنوعدي ، سانلا حيباصم نونوكيف ضرألا يف

 ١ ج ١٩٥٤/١٣٧٣ ةرهاقلا { ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد 0 ريغصلا عماجلا آ يطويسلا )١(
 . ٢٠٣ ص

 : ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )٢(

 : لاق ؟ مهرافكأ ناورهنلا لهأ نع لئس هنأ هنع هنلا يضر يلع نع ربلا دبع نبا ىور )٣٢(

 ءالؤهو 3 اليلق الإ هتا نوركذي ال نيقفانملا نا : لاق نوقفانم : ليق © اورف رفكلا نم
 . اومصو اهيف اومعف ةنتف مهتباصأ موق : لاق ؟ مه اهف ليق © ًاليصأو ةركب هللا نورك ذي
 بتكلا راد طوطخم « يلبنحلا زي زعلا دبع نب نانع فيلات جراعملا رابخال جراعملا جهنم

 . ٧ ص روميت خيرات ٢١٤٤ مقر
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 نم جورخلا ىنعم ىلع اضيأ مهدنع قلطيو (١ ءادهش برلاب نوقحليف داهتجالاو
 )+٧٦/ يجراخلا حرسم نب حلاص باتك يف ءاج امك . ءاقبل راد ىلإ ءانفلا راد

 . ةداهشلا وا داهشتسالا يأ ٦٩٥("

 نوداكي مهناف ةيمالكلا ةيمالسالا بهاذملا وخرؤمو ، تالاقملا باحصا امأو
 لاق ، بلاط يبآ نب يلع ىلع مهجورخل كلذب اومس امنا جراوخلا نأ ىلع نوقفتي

 . (٢ بلاط يبأ نب يلع ىلع مهجورخ ، جراوخ اومس هل يذلا ببسلاو ) : يرعشألا

 بلغأف جورخلا موهفم يف ةيمالسالا بهاذملا نيب ًاقورف كانه نأ عقاولاو

 ليوأت ىلع مئاق هنأب جورخلا نوروصتي نيعباتلاو ةباحصلا نم مهلبق نمو فلسلا
 باحصا مه امناو ةديقع ةيمالسالا ةمألا نع اوجرخي مل جراوخلاف مث نمو ئطخم
 نا نوري نيملسملا روهمج نا /٥٦ ٠( ھ )+٤٤٩ لاطب نبا ركذو 3 ةعدب

 نيثدحملا نم يراخبلا نأ ودبيو 0 ةلملا نم نيجراخ الو نيرفاك ريغ جراوخلا
 ًاذخأ مهرفكب مكح دقف /١١٤٨( ه )+٥٤٣ يبرعلا نبا ركب وبأ امأ !مهرفكب

 . ٥٦٧ ص ٥ ج يربطلا ))

 )٢( ج م . ن ٦ ص ٢١٧ .
 )٣( ج نييمالسإلا تالاقم ١ ص ١٢٩-١٣٠ ، ص باسنالا & يناعمسلا ١٤٨ ينالطسقلا 9

 ج 0 يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ ١٠ ص ٩٩ ، حرشب يرابلا حتف رجم نبا
 ج يراخبلا حيحص ١٦ ص ٢٣٨ .

 حتف هباتك ين ، رجح نبا كلذ ىلإ راشأ امك © نيدحلملا ركذب مهركذ نرق هنأل )٤(
 .ه ١٣٤٨ ٣٥٢-۔٢٦٥٢ ص ١٢ ج ةرهاقلا ةيهبلا ةعبطملا ، يراخبلا حيحص حرشب يرابلا

 نب نارمع نع ىور دقف مهنع ىور هنأل جراوخلا رفكي ال يراخبلا نا رهاظلا نكلو

 / ھ ١٠٥ + ) سابع نبا يلوم ةمركع نعو (م ٧٠٢٣ / ھ )٨٤ ، يسودسلا ناطح
 دقو ( م ٨ / ھ ١٥١ + ) يضابألا يندملا ىيحي نب ريثك نب ديلولا نعو ( م ٧٢٣

 نع ىور هنأب يراخبلا مامالا ( م ١٨١١ / ه ١٢٢٦ + ) يراسناوخلا رقابلا دمحم مهتا

 يراخبلا لئس املو 0 تيبلا لا ةوادعب رهاظتلاب همسوو جراوخلا نم لجر ينئامو فلا
 تانجلا تاضور ) نيبذاكب اوسيل ، تاقث مهنأل : لاق جراوخلا ثيداحأل هتياور نع

 . ( ٦١٦٩ ص ھ ١٣٠٧ ت ناريإ
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 ركذو ، ٣٥( ه ھ )+٧٥٦ يكبسلا نيدلا يقت خيشلا كلذكو 0 ثيدحلا رهاظب

 ةقرف جراوخلا نا ىلع نوعمجم نيملسملا ءاملع نا /٩٩٨( ھ )+٣٨٨ يباطخلا
 يبطرقلا اما 0 اهتعدبو اهلالض مغر مهنع ةجراخ ريغ 3 نيملسملا قرف نم

 8 ثيدحلا رهاظل ارابتعا ةلملا نع نوجراخ مهنأ ىلإ لام دقف /٧٣!١( ھ )+٦٧١
 رثكا نا رجح نبا صنيو ، جراوخلا لاوما ىبس اوار نيثدحملا ضعب ناف كلذلو

 فقوتو . مهوقسف اماو ، نيملسملا نم جراوخلا نا نوري ةنسلا لهأ نم لوصألا لهأ

 لاقو ريفكتلا مدع ىلإ لام مث مهرمأ ين /١٠١٢( ه )٤٠٣ ينالقابلا ركب وبأ
 نب تالاكشا تثدحأ جراوخلا ةلأسم نا ١١( ؛٨/ ھ ٥٤ ٤؛+) ضايع ىضاقلا

 يلاعملا ابأ كلذ نع لأس /١٠٧٣( ه )+٤٦٦ يلقصلا هيقفلا نأ ىتح نيملكتلا
 ةلملا ين رفاك لاخدا نأ ررقو ، فقوملا هيلع بعصف /١٠٨٥( ه )+٤٧٨ ينبوجلا
 /١١١١( ه )+٥٠٥ يلازغلا امأ ، ناكمب ةروطخلا نم نيدلا نم ملسم جارخا و

 نا )+١٤٤٩/٨٥٢( رجح نبا روصتيو 'نيفلاخملل ريفكتلا ةلأسم نم رذح دقف
 نينعاطلا نأ هفارتعا عم . هيلع نعطلاو © مامالا ىلع راكنالا ىلع مئاق جورخلا

 ركذي اميف مهنا الإ 3 ةدابعلاو ةوالتلا يف داهتجالا ةدشب نيفورعملا ، ءارقلا نم اوناك
 عطنتلاو ، يأرلاب دادبتسالاو ؤ عوشخلاو دهزلا ين نوقمعتيو ا أطخ نآرقلا نولوأتب

 نم مجاهيو ،"جراوخلا اورفكي مل هللا لوسر باحصأ نأ ةيميت نبا ررقو © "هيف

 © اهب لوقي ال نم ريفكتب 3 اهنع عفادي ةعدب ثدحا دقف رفك نف { مهرفكي
 نع الو ، نيعباتلا نع الو ، ةباحصلا نع ال ، ئطخملا لوأتملا ريفكت فرعي ال هنال
 يف وأ تايلمعلا لاجم ين ؛رطخملا ليوأتلا ناك ءاوس ، نيملسملا ةميا نم ربتعم ماما
 كلذ ىلع لدتساو جراوخلا رفكب ماصتعالا بحاص عطقي ملو .٢تاداقتعالا لاجس

 يف اليمج ًامالك يلازغلا ملكت دقو ٥٣٢٥٢ ٢ ص ١٢ ج ى يرابلا حتف ، رجح نبا )١(
 . ةقدنرلاو مالسإللا نيب ةقرفتلا هباتك ي عوضوملا اذه

 . ٩٨ ص ١٠ ج يراسلا داشرإ ينالطسقلا ، ٢٣٨ ص ١٢ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )٢(

 . ٦٠ ص ٢! ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم )٣(

 . ٤ ص ٢ ج ، ٦٠-٦١ ص ٢ ج ھ ١٣٣٢ ةرهاقلا ، قالوب ةنسلا جاهنم © ةميت نبا )٤(
7 
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 & نيدترملا ةلماعم مهلماعي ملو ، مالسالا لهأ لاتق مهلتاق ايلع نأل ةيخيرات ةلدأ

 رما ثيح جراوخلا نم ٠( / ه )+١٠١ زي زعلا نب رمع فقومب اضيا جتحاو

 مهنا جراوخلا رفكت مل ةباحصلا نا ىلع لدي اممو ١ نيدترم مهربتعي ملو مهنع فكلاب
 ةباحصلا نم هريغو /٦٩٤( ھ )+٧٤ رمع نب هللا دبع ناكف مهفلخ نولصي اوناك

 /٦٨٧( ه )٦٨ سابع نبا ناكو يجراخلا /٦٨٨( ھ )+٦٩ ةدجن فلخ نولصب

 ةروهشم /٦٨٤( ھ )+٦٥ قرزالا نب مفانو ةدجن مم هتصقو مهتلئ ] نع مهبيجي

 ىري هنا سابع نبا نع ىور دق هنأ رغ . 7 ھ 7 ٠. ٢٥

 يرصبلا نسحلا ناكو " . ( ةكله ةعيشلا مالكو { ةلالض ةيرورحلا مالك ) : نأ
 ناكف © ميكحتلاب ىضري الو ، مهتبراحمو جراوخلا لاتق ىبأي )+٧٢٩/١١٠(

 ركذ دقف ا ركنملا ىلع نيجراخ مهربتعا اماو ى مهءارآ ىري ال هنكلو & مهيلا ليمب

 ءالؤه نا ديعس ابأ اي ) : لاقف يرصبلا نسحلا ىتأ الجر نأ )+٩٨٧/٣٧٧( يطلل
 & ءالؤه بونذ مهتجرخا ءالؤه نا : لاقف ، ىرت امف ، جراوخلا لتاقأل ى ينورفنتسا

 ةموصخ لها موقلا ناف مهنم ليتقلا نكت الف ، مهبونذ لتاقت كنولسري ءالؤه ناو

 . "( ةمايقلا موي
 بسن هنا ىتح جورخلا راكنا يف غلاب هنإف /٧٦٧( ه )+١٥٠ ةفينح وبأ امأو

 . كلذ ببسب ةئجرملا ىلإ
 باحصأ مهربتعي لب ، جراوخلا ريفكت )+٧٩٥/١٧٩( كلام مامالا ىري الو

 ، ١ ط ماصتعالا ، ١٥٥٦--١٦٢٣( / ه )٩4٦٣:-١٠٣٢ يطاشلا ىسوم نب ميهاربإ )١(
 . ٣٤ ص ٣ ج ١٩١٣/١٣٣١ ةرهاقلا { رانملا ةعبطم

 . ٦١٢ ص ٢ ج ةنسلا جاهنم ةيميت نبا )٢(

 ه ١٣٢٠ © ةرهاقلا تاعوسوملا ةعبطم ، هلضفو ملعلا نايب عماج رصتخم ث ربلا دبع نبا )٣(
 . ٢١٩ ص

 ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا ، نسحلا وبأ نمحرلا دبع نب دمحأ نب دمحم يطلا )٤(

 ١٩٦٨/١٣٨٨ ث دادغب } ىنثملا ةبتكم ، ٢ ط ،} يرثوكلا دهاز قيقحت . عدبلاو

 . ١٨١ ص

 . ٦١ ص طوطخم جراوخلا رابخأل جراعملا جهن ، يلبنحلا يرصانلا زي زعلا دبع نب ناع )٥(
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 لهأ ىلعو ، ةيردقلا ىتوم ىلعو { مهاتوم ىلع ةالصلا مدع ىلإ بهذو 3 ةعدب
 ٠٤٢+)نونحسو )+٨٠٩/١٩١( مساقلا نياك هباحصأ ةماع كلذكو 3 ةماع ةعدبلا

 ' مهلاتق نوري امناو مهريفكت ىلإ نوبهذي ال )+٨٥٣/٢٣٨( بيبح نباو ٨٥٤( / ھ

 نم ناك اكلام نا معز يذلا /١٢٥٨( ھ )+٦٥٦ ديدحلا يبأ نبا لوقب ةربع الو

 /٦٥٦( ھ )+٣٦ ةحلط ركذي ناك هنأو » مهيأر ىري نممو ، جراوخلا تالاجر

 © " رفعألا دي رثلا ىلع الا اولتتقا ام هللاو : لوقيو 0 ايلعو « /٦٥٦( ه )٣٦ ريب زلاو
 جورخلا ين هوتفتسا ةنيدملا لهأ نأ ىلإ ًاضيأ /١٢٣٢( ه )+٦٢٠ ريثألا نبا راشأو
 ي نأ هل اوركذو ،] /٧٦٢ ھ ١٤٥ ةنس يلع نب نسحلا نب هللا دبع نب دمحم عم

 © نيهركم متعياب امنا ) : لاقف /٧٧٥( ھ )+١٥٨ روصنملا رفعج يبأل ةعيب مهقانعا
 دقو ؟ ايعيش مث ايجراخ اذهب كلام مامالا حبصي لهف ' ( نيمي هركم ىلع سيلو

 / ھ )+١٢٦ رانيد نب ورمعو /٧٢١( ه )+١٠٣ دهاجم ًاضيأ جراوخلا ىلإ بسن
 /٧٢٣( ھ )+١٠٥ ةمركعو /٧١١( ھ )+٩٣ ديز نب رباج ءاثعشلا وبأو ، ( ٣

 نمع يوري ال ناك هنال 3 ًايجراخ سيل اكلام مامالا نأ عقاولاو ، سابع نبا يلاوم
 هئطوم يف هنع وري ملف ةمركع نع ةياورلا هركي ناكف اهب مهتا وا ، ةيجراخلاب فرع

 هلعج كلذبو © مهيأر ىري نممو ث جراوخلا نم هربتعي ناك هنأل | ةدحاو ةرم الا
 ىدحا ي هيلا بسني لب ءاوهالا لها نع يوري ال وهو ، ىوهو ةعدب بحاص

 . ث جراوخلا ريفكت تاياورلا

 جراوخلا بهذم نيب قرفي مل هناف ٠( / ھ )+٢٠٤ يعفاشلا مامالا اماو

 . ١اهب ريفكتلا مدع يف ىرخألا قرفلا بهاذم نم هريغ نيبو

 ٢٦٠ ص ٢! ج ١٣٧٦-١٩٥٧ رصم يحبص يلع دمحم ةعبطم 0 ءافشلا ، ضايع يضاقلا )١(
 . -. ٢٦١

 دربملا نع يأرلا اذه لقن هنأ ودبيو ٧٦ ص ه٥ ج ةغالبلا جهن حرش ، ديدحلا يبأ نبا )٢(
 . نيب ريبزلا ىلإ ةياورلا دربملا بسن ثيح ١٣٦ ص ٢ ج لماكلا ين

 . ٥٣٢ ص ٥ ج ، لماكلا ، ريثألا نبا )٣(

 . ٢٦١٢ ص ٢! ج ي ءافشلا ، ضايع يضاقلا )٤(
 . ٢٦٢ ص ٢! ج . م . ن )٥(
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 لهأو جراوخلا رفكب هنأ /٨٥٥( ھ )+٢٤١ لبنح نب دمحأ مامالا ىلإ بسنيو

 )+١٢١٠/٦٠٧( ىلبنحلا ةمادق نب نيدلا قفوم ررقو ' نآرقلا قلخ نيلئاقلا ءاوهألا

 . . . امد اوكفسي وأ اوجرخي مل ام نولتاقي ال جراوخلا نا

 ةعامجلا لهأو فلسلا نأ انل دكؤي و "جراوخلا رفك ىلع عامجالا ىطلملا لقنيو

 همعز تبثي نأ بعصلا نم نكلو " اوراج ناو فيسلاب ءارمألا ىلع جورخلا نوري ال
77 

 / ھ )+٤٧١ ينيارفسالا روفهاش رفظملا وبا يناي مث © جراوخلا رافكا ىلع عامجالا

 هداقتعا ناك نم ناب مزجي و ، ةباحصلا اورفك مهنا ببسب جراوخلا رفكبو ١٧٨ ١(

 ناف مث نمو ث ةلملا نع هجورخ ين ةنايدلا لها ضرتعت ةهبش ال هناف { مهداقتعاك

 . ةعامجلا نوريال مهنال 0 ثب الو ، ةعامجلا ےسا مهيلع قبطني ال هيار ين جراوخلا

 & اضيأ ةلزتعملا , ا ىسا ف :, نأ كلذ ىلا و

 فورعملا هدحو ماظنلا نأل ، لماحتلا نم ءيش هيف اذهو & ٠عامجالا ركنت اهنأل
 قاحسا يأ ىلع /١٣٢٨( ه )٧٢٨ ةيميت نبا در كلذلو « عامجالا راكنا هنع

 دحأ رفك وا هرفك نم الإ رفكي ال هنا ىري يذلا )+١٠٢٧/٤١٨( ىنيارفسالا

 ىتح ناسنالا قوقح نم ًاقح سيل ةيميت نبا هيلا بهذي اميف رفكلا نأل & هباحصأ
 دنع جراوخلا موهفم انل ددحي نا عاطتسا يذلاو 3 ١ يأرلا ين هفلاخ نم لك هب مسي
 )+١١٥٣/٥٤٨( يناتسرهشلا وه اما ةرعاشالا ةصاخو ةعامجلاو ةنسلا لها

 ًايجراخ ىمسي هيلع ةعامجلا تقفتا يذلا قحلا مامالا ىلع جرخ نم لك ) : لاقف
 نيعباتلا ىلع مهدعب ناك وأ نيدشارلا ةميالا ىلع ةباحصلا مايأ ين جورخلا ناك ءاوس

 وهو يسايسلا ىنعملا ىلإ فرصني هدنع جورخلاف " ( نامز لك يف ةمألاو ناسحاب

 . ٢٦٢٢ ص ٢ ج . م . ن )١(

 . ٩٠١ ص . م . ن )٢(

 . ١٥ ص . م . ن )٣(

 © يرثوكلا دهاز قيقحت 0 نيدلا ين ربصبتلا ١٠٧٨ / ه ٤٧١ ينيارفسالا رفظملا وبأ )٤(

 . ٢٦ } ٣٢ ص ١٩٤٠/١٣٥٩ ةرهاقلا { راونألا ةعبطم

 . ١١٥٩ ص . م . ن )٥(

 . ٦١ ص ٢! ج ةنسلا جاهنم )٦()

 . ١١٤ ص ١ ج م ١٩٦١٧ / ه ١٣٨٧ ئ ةرهاقلا ، يلحلا { لحنلاو ,زلملا )٧(
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 ًاجورخ نوكي كلذبو © هيلع قفتاو ، بختنا يذلا يعرشلا مامالا ىلع جورخلا

 نانع ىلع نيرئاثلا نأ ىلإ يدؤي يناتسرهشلا قطنمو ؤ ًاضيأ ةعامجلا قافتا ىلع
 تقفتا ةعامجلا نأ ىلع ءانب ، يلع ىلع نيرئاثلا ريب رلاو ةحلط نأ ىلإو ، جراوخ
 . اضيأ نايجراخ 0 هيلع

 وه اما لاجملا اذه يف مهنم ةيمامالا يأر نع ربعي نم نسحأ نإف ةعيشلا امأ
 تقفتا ) دق هنا ، تالاقملا لئاوأ هباتك يف دروأف /١٠٢٢( ه )+٤١٣ ديفملا خبشلا

. َ 

 هيلع مهجورخب رافك نيدلا نم نيقراملا نينمؤملا ريما ىلع جراوخلا نا ىلع ةيمامالا
 روص نم ةصاخ ةروص نع ريبعت اذه نا عقاولاو ' ( نودلخم كلذب رانلا ين مهناو

 نب بيطخلا وهو نيرصاعملا ةعيشلا دحأ دنع اهدج انناف ةماعلا ةغيصلا امأ ، جورخلا

 ماما ىلع جرخ نم لك ) : ةيمامالا دنع يجراخلا نأ ررقي ذا ينيسحلا ىلع

 ريغ نم نيملسملا ةماما ىلوت نم ةيقب ىلع جرخ نم نإف ساسألا اذه ىلعو " ( موصعم

 بجت ةميأ اوسيلو ، نيموصعم ريغ مهنأل مهدنع ًابجراخ ىمسي ال نيموصعملا ةمبالا
 ءافلخلا نم امهريغو /٦٨٣( ھ )+٦٤ دي زي هنباو /٦٨٠( ه )+٦١٠ ةيواعف ، مهتعاط

 مهتعاط اصع قش نف © ةيمامإلا ةعبشلا دنع نييعرش ةمأ اوسيل نيسابلاو نييومألا
 مهلتاق هنا عم هدعب نم جراوخلا لاتق نع ىلع مامالا يهن رسفيو & ايجراخ ربتعي ال
 . "نيموصعم اوسيل كلذ دعب اوتأ نيذلا رمألا ةالو نأ ىلإ عجري كلذ نأ هدهع يف

 سيلف يدعب نم جراوخلا اولتاقت ال ) : لاق ايلع مامالا نا ديدحلا يبا نبا يوريو

 لوقت اهناف ةيدي زلا اماو { ث ( هكرداف لطابلا بلط نمك هاطخاف قحلا بلط نم
 ةمامالا دقعتف ردب لهأ ددع ين ةجراخلا ةعامجلا نوكت نأ طرشب نكلو جورخلاب

 ةعمج ةبطاق ةيدي رلا نأب ديفملا خيشلا حرصيو 6 ةملاظلا ةمامالا ىلع جرختو اهدحأل

 مهناو ، هيلع مهجورخ ببسب رافك بلاط يبا نب يلع مامالا ىلع نيجراخلا نا ىلع

 . ١١ ص تالاقملا لئاوأ )١)

 . ٢٠٢ ص ھ ١٣٧٢ ج نارهط ، يديدحلا ةعبطم ، جراوخلا وأ ناورهنلا ةعقو )٢(
 . ٢٠٢ ص . م . ن )٣(

 ءابحا راد 9 ميهاربا لضفلا يبأ دمحم قيقحت 3 ةغالبلا جهن حرش } ديدحلا يبأ نبا )٤(
 . ٧٨ ص ٥ ج ١٩٦٥/١٣٨٥ ئ ةرهاقلا ، ةيب رعلا بتكلا
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 قمتي و . جورخلاو ةوعدلا وه ام ١ ةيديزلا دنع ةمامالا ليبسو . ١ رانلا ف نودلخم

 يذلا يأرلا اذه لجأ نمو ، ةصاخ ىلع ىلع نيجراخلا يف ةيدي زلاو ةيمامالا يأر
 . جراوخلا قرف نم ةقرف ظحاجلا اهربتعا جورخلا نم ةيديزلا هيلا تبهذ

 ررقيو 0 ةيواعم ىلع جراوخلا لاتق ىري ال" مهنم ديدحلا يبآ نبا نإف ةلزتعملا امأ

 مهنأل ، قحلا فقوملا وه كلذ ناب ىريو 5 ةلزتعملا نم انباحصا يأر وه اذه نأ
 َ م

 رصأ هنال 5 ةبراحملاو ةمواقملاب ىلوا ةيواعم نا لب ، ةيواعم نم الالض لقأ ىرب اميف

 نا نودقتعيو ، ركنملا نع نوهنيف جراوخلا امأ ، ةلادعلا نع خلسناو ، لطابلا ىلع
3 

 نا نم ةلزتعملا هباحصا هيلا بهذي ام وحن ىلع ‘ بجاو روجلا ةميا ىلع جورخلا
3 

 جراخلا رصني لب ، رصني ال ةهبش ريغب قسافلا ناو ، بجاو ملظلا ةميا ىلع جورخلا
 ىلا برقأ كلذب وهف © ةهبش عمو لوأتب اهدقتعا ةديقع يف ًالاض ناك ناو هيلع
 نيناوقب مازتلالاو ، نيدلا راهظاب ةيواعم ىلع اوزاتما جراوخلا نأ ىريو ، ٣ قحلا

 نكلو . هيلع اورصني نأب قحا مهف مث نمو { ركنملا راكناو 5 ةدابعلاو ، ةعيرشلا
 3 . 3 ٤

 جراوخلا اماو ) : لاق ذا يلع ىلع جراوخلا ي هيار لدبتي ام ناعرس ديدحلا يبا نبا

 نم مهنأ ين انباحصا فلتخي الو هيلع عمجملا يوبنلا ربخلاب نيدلا نع اوقرم مهنإف
 نم قورم ئ ديدحلا 1 نبا لقن بسح ةلزتعملا رظن يف ةيجراخلاف ٥ { رانلا لها

 ثبلت ال نكلو ، ٢يوبنلا رثألا نم صلختسم ينيد موهفم اهموهفمو ، هسفن نيدلا

 )١( ص تالاقملا لئاوأ ١١ .

 أ بلاط يبأ نب يلع ةالاوم ىلإ بهذي هنكلو بهذملا يلرتعم ديدحلا يبأ نبا نا كش ال )٢(

 مث ًايلاغم ًايعبش ناك هنأ نيمجرتملا ضعب ركذو & هبهذم لازتعالا بهذم نا ىريو
 هلعجي يمهذلا ىرن اذهو ةلزتعملا ريغ ةنسلا لهأ نم هلعجي مهضعبو ث ًايلزتعم حبصأ

 ةغالبلا جهن حرش هباتك ين حرص هنأل أطخ اذهو ( ٢٣٤ ص ه٥ ج ربعلا ) ًابرعشأ ًاملكتم
 . ٤٠٧ ص © تانجلا تاضور { يراسناوخلا : رظنأ يلزتعم هنأب

 )٣( ص ه ج 7 ةغالبلا جهن حرش © ديدحلا يبأ نبا ٧٨-٧٩ .
 )٤( ج . م . ن ٥ ص ١٣١ .

 )٥( ج .. م . ن ١ ص ٩ .

 ىلع جورخلاو لتقلا يهو ةريبكلا بكترم يف مهئدبم عم ضقانتي انه ةلزتعملا فقومو )٦(
 = نيب ةلزنملا وهو طقف قسفلاب جراوخلا ىلع اومكحي مل اذاملف لاجملا اذه يف { ةعاطلا
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 نوقرام مهنأب جراوخلا ىلع مكحلا نم ينيدلا رصنعلا اذه ىلإ فيضت نأ ةلزتعملا

 ةيسايس ةغبص اذ رخآ ًارصنع 0 رانلا يف نودلخم ، نوقساف ، هنع نودئاح نيدلا نم

 ةهبش ريغب وا ةهبشب هيلع جراخلاو قحلا مامالا ىلع يغابلا نا ) : وهو ةحضاو
 مهجورخ ف جراوخلا نم ةلزتعملا ةعارب رصحي داكي ديدحلا يأ نبا نا لب ا( قساف

 © " جراوخلل نوقفاوم مهف كلذ ادع اميف امأ ايسايس اجورخ يلع مامالا ىلع
 ةعيشلا ىدل ةيجراخلا نا وه جراوخلا ءازا مهفقاوم يف ةلزتعملاو ةعيشلا نيب قرفلاو

 اهدنع ةيجراخلاف ةلزتعملا اماو { موصعم ماما ىلع جرخ نم ىلع الإ لاقت ال ةيمامالا

 نمو « يلع ىلع جرخ نم كلذ ين ءاوس ، لدع ماما ىلع جرخ نم لك ىلع قلطت

 اقفتم ةلزتعملا يأر نوكي داكي اذهبو ، " لودعلا نيملسملا ةميا نم هريغ ىلع جرخ

 لاتقو © ناع لتق كلذكو ملظو أطخ امهدنع يلعل ريبزلاو ةحلط برح نا { نيلزنملا =

 ةريبكلا بكترم ين مهبهذم اوممعب مل مهنأ ودبي و ًاناودعو ًاملظ ناك مهدنع يلعل ةيواعم
 ةلزتعملا نع لقنب يذلا انه ديدحلا يبا نبا يار بسح اذه {، ثداوحلا هذه هنم اونثتساو

 & اذه ريغ ةلرتعملا ىلإ بسنت اهناف ديفملا ةباورك ىرخألا تاباورلا امأو ، مهيلا هبسنبو

 ( ١١ ص تالاقملا لئاوأ ) رانلا ين دولخلا مهل بجوتو يلع لع جراوخلا قسفت يهف

 يف قسفلا لعج هناف ، مهضعب الإ ريب زلاو ةحلطو ماشلا لهأ : ًاضيا ةلزتعملا قسفت امك

 © ىنغملا ) اديدش ًاعافد نايع نع رابجلا نب يضاقلا عفاد دقو نييعت نود نيقي رفلا دحأ

 روتكدلا ةعجارمو ايند ناميلس روتكدلاو دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قيقحت ةمامالا
 . ج ١٧٩ ص زجوملا يناكلا دبع رامع وبأ ، ٣٠-٥٧ ص يناثلا مسقلا روكدم ميهاربإ

 )١( ج . م . ن ١ ص ٩ .

 )٢( مهنم قحلاو { نيدلا لهأ ئرب امنإ جراوخلا نا بير الو : ديدحلا يبأ نبا لوقي ©
 ين سانلا ديلختب لوقلا وحن مهدئاقع نم كلذ ادع امو 3 هنم اوثرب و ايلع اوقراف مهنال

 انباحصأ ناف مهلي واقأ نم كلذ ريغو 0 روجلا ءارما ىلع جورخلاب لوقلاو ،} رانلا

 يلع نم مهتءارب الإ مهنم ةءاربلا يضتقي ام قبي ملق 0 اهيلا نوبهذيو 0 اهب نولوقي .
 ) ج ةغالبلا جهن حرش ٥ ص ١٣١ ( يلع ىلع جراوخلا ين ديدحلا يبأ نبا يأر نأ ودبيو

 ًالدع سيل همالك نم حولي اميف ةيواعم نأل ةيواعم ىلع جراوخلا ين هيأر نع فلتخي
 ةيجراخلا موهفم هيلع قبطني ال هيلع جراخلا ناف مث نمو .

 )٣( ج . م . ن ٥ ص ١٣١ .
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 ةرعاشألا نأ ريغ . هنع يناتسرهشلا ريبعت انيأر نأ قبس يذلا ةرعاشألا يأر عم
 ىرتف ةلزتعملا امأ ، رئاجلا مامالا ىلع جورخلا نوري ال ةماع فلسلاو
 يار )+٨٦٤/٢٥٠( ظحاجلا ركذيو ، جراوخلا عم هيف ةقفتم & ابجاو كلذ

 لحتسي ال ةعامجلا لهأ نم ًاهيقف فرعت ال كنا ) : لوقيف جراوخلا يف ةعامجلا ءاهقف
3 ُ . . 1 1 , 

 اماو '( صوصللا لاتق لحتسي ال مهنم ادحا فرعن ال انا امك & جراوخلا لاتق

 ٢ هتب راحم الو {٨١ك© هعم لاتقلا اوري ملو ) ايلع اولزتعا نيذلا مهو ةلزتعملا فالسا

 . ء ّ .۔ ...

 ةعزن ةلزتعمللو ٢ جراوخلا يف حضاو يار مهل نكي ملو ، كاكش وأ ةفقاو مهنإف
5 : 

 ةيافكلا اهتعامج ين تار اذا ناطلسلا ىلع جورخلا ىرت يهف ةحضاو ةيجراخ

 لاتقل ضهنتو امئاضعا دحال ةمامالا دقعت ثيحب © مهل نيفلاخملا ىلع بلغتلل

 © لدعلاو ديحوتلا ين اهداقتعال دايقنالاب سانلا ذخأتو ، هتطلس ةلازاو ، هعلخو مامالا

 مهدنع بجي هناف ةلمحلابو & اولتق اوعنتما ناو 0 اوملس اهبهذم ف اولخد ناف

 يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا ىلإ انعجر اذاو ." ناكمالا ردقب رئاجلا مامالا ىلع جورخلا

 مامالا ىلع جورخلا يف لثمتت ةيسايس ةيرظن اهنأ ىلع ةيجراخلا روصتي هارن انناف
 نوملسملا ناك اذا هنا وهو اسايق كلذ ي دقعو ، جراوخلا لاتق هدنع بجي و ، لدعلا

 {} ءامدلا كفس مهم فيخ اذا 0 مهتمواقم بوجو ىلعو صوصللا ل اتق ىلع نعمحع

 اصع قش نم لاتق ناف ، نيدلا ين ةنتف ىلا يدؤي مهكرت نأ نم وا لاومألا ذخأ وأ

 ىلعو ىلع مامالا نع عفاد هنا الا ٠ بجوأو نيبأو حضوأ سانلا ىلع جرخو ٠ ةعاطلا

 ال هناو & نايجراخ ريب زلاو ةحلط نأب حرصو جراوخلاو ريب زلاو ةحلطل هلاتق ةيعرش

 )١() ج ( خيرات نود ) ةرهاقلا ‘ يب ودنسلا قيقحت نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا ٣ ص ٨٧.

 داوج دمحم روتكدلا قيقحت ، قرفلاو تالاقملا باتك 0 يرعشألا هتلا دبع نب دعس )٢(
 . ٥٤ ص ١٩١٦٣ نارهط ، يرديح ةعبطم ، روكشم

 يبأ نب دعس : مه يرعشألا هنلا دبعو يتخب ونلا ىري اميف ةلزتعملا فالسأ وأ اوفقو نيذلا )٣(

 ةثراح 7 ديز نب ةماسأو ‘ يراصنالا ةعلسم نب دمحمو ا رمع نب هللا دبعو ( صاقو

 ينب موق نم ةعامج عم يلع ىلإ هزايحنا دعب لرتعا هنأ الإ سيق نب فنحألا مث يلكلا

 . ٥٤ ص قرفلاو تالاقملا { ةمالسلل ًابلط ‘ ممت

 )٤( ج نييمالسإلا تالاقم ، يرعشألا ٢! ص ٤٦٦
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 { هيلع جورخلاو ، لدعلا مامالا ىلع يغبلا ي جراوخلاو ةيواعم نيبو امهنيب قرف
 يف هلثم بجول لحت ال ريب زلاو ةحلط ةلتاقم تناك ولو ) : هلوقب كلذ ىلع صنيو

 يف ادمتعم '( مامالا ىلع جورخلا يف ةبواستم عيمجلا لاح نأل جراوخلاو ةيواعم

 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو ) : ىلاعت هلل لاق ذا مي ركلا نآرقلا ىلع اذه هروصت

 رمأ ىلإ ءيفت ىتح يفبت ينلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف

 لاتقلا بجي ال فيكف ًاحابم لاملا نع ًابذ لاتقلا ناك اذاو /٩( تارجحلا . هللا
 درو دقو ." ةيمالسالا ةمألا رمأ ةماقتسا ساسأ ىه ىلا ىمظعلا ةمامالا نع ًاعافد
 يهو ةمألا هذه نيب قرفي نأ دارأ نف تانهو | تانه نوكتسو ) : ثيدحلا ي

 مكحلا مهلاتق بوجو ىنعم سيلو "( ناك نم انئاك فيسلاب هوبرضاف عيمج
 جراوخلا ىلع مكح نم اوفلاخ ةلزتعملا نا انيلا لقني ديفملا خيشلا نا كلذ مهرفكب

 يث دولخلا مهيلع اوبجوأو & نيقساف مهومس امناو مه ريفكت مدعب اوحرصو 2 رفكلاب
 نم مهفت ال ةلزتعملا رثكا نا نظلا بلغاو ' ةريبكلا بكترم يف مهبهذم اعبت ، رانلا

 امماو ؤ ديدحلا يبا نبا مالك نم مهفي امك رفكلاو نيدلا نم قورملا جورخلا

 لدعلا تاذ ةمامالا ىلع هب ماق نم لاتق بجي ، يغب هنا ىلع جورخلا نوروصتي

 اذا اصوصخ ، )+١١٧٥/٤١٥( رابجلا دبع يضاقلا كلذب حرص امك ؤ ةيعرشلاو
 نم راج نم ىلع & جورخلا بوجو ين جراوخلا عم ةلرتعملا قافتا رابتعالا ي انذخا

 ىلع جورخلا امناو ، اهنم بتي مل اذا { رانلا يف ةريبكلا بحاص دولخ يو 0 ةمبالا

 نم لاتقلا بجي ةنتفو & نيملسملا ةملكل قيرفتو { يغب مهرظن ين لدعلا مامالا

 زوجي الو يعامتجالا ماظنلاو ةدحولاو ةمامالا ىلع ةظفاحملا لجا نمو & اهعفد لجا

 روتكدلاو ، دومحم ميلحلا دبع روتكدلا قيقحت ( ةمامالا ) ىنغملا { رابجلا دبع يضاقلا )١(

 © ةمجرتلاو فيلأتلل ةيرصملا رادلا { روكدم ميهاربا روتكدلا ةعجارمو ايند ناميلس
 . ٧٤ ص يناثلا مسقلا ) خي رات نود ) ةرهاقلا

 . ٤٧:-۔٣٧ ص . م . ن )٢(

 ! حيحص ثيدح هنا يطويسلا لاق 0 ةجفرع نع هحيحص ين نابح نباو يناسنلا هاور )٣(

 . دئادشلا يه ءاهلا حتفب تانهلاو ( ٥٣ ص © ٢ ج ريغصلا عماجلا )
 . ١١ ص تالاقملا لئاوا )٤(
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 ذيفنت ىلوتي الو ، ضرغلا اذهل هنوبختني لدع ماما عم الإ ًاضيأ مهدنع جورخلا
 . ١ كلذب هرمأب نم وا { وه الا دودحلا ةماقاو ل ماكحألا

1 

 )+١٠٢٢/٤١٣( ديفملا خيشلاب بقلملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم نا عقاولاو
 و ىهذلا انثدح امك اهبهاذمو قرفلا ءارآب 0 ةديج ةقيقد ةربخ 3 اريبخ ربتعي يذلا

 ةمكحملا رظاني ناك هناو { "ةديقع لك لها رظاني ناك /١٣٤٧( ھ )+٧٤٨

 ةلرتعملا عامجاب حرصي " تالاقملا لئاوأ ىلع هتمدقم يف ، يناجنزلا هركذ اميف ًاضيأ
 يف مهيلع دولخلا باجياو مهقيسفت ىلع اورصتقا لب 0 جراوخلا ريفكت مدع ىلع

 ؛ . ( مهريفكت نم

 )١( ج نيبمالسإلا تالاقم 0 يرعشألا ٢ ص ٤٦٢٧ .

 يعفايلا تاداعسلا وبأ ؤ ١١٤ ص ١ ج ١٩٦٠ ، تيوكلا ربغ نم ربخ يف ربعلا )٢(
 : يلماعلا هيف لاق . ٢٨٢ ص ٣ ج ه ١٣٣٨ دنهلا ، نانجلا ةآرم ، ( ١٣٦٦ / ھ ) + ٧٦٨

 ( ٢٣٧ ص ١ ج قشمد ، ١ ط ةعيشلا نايعأ { مويلا ىلإ هدعب نمل مالكلا قيرط نس يذلا )

 سيسأت ، ردصلا نسح ديسلا هللا ةيآ . ٢٧٩ ص رصم & ط تسرهفلا ، ميدنلا نبا
 . ٣٨١ ص ه ١٣٧٠ قارعلا ، مالسإلا مولعل ماركلا ةعيشلا

 جراوخلا نأ انل ركذي يمذلا نأل ديفملا خبشلا لجت تناك جراوخلا نا ودبيو ، وك ص )٣(
 هتياور بسح مهرفكي هنا عم ، ( ١١٥ ص ٣ ج ربعلا ) ةعيشلا عم هتزانج ين تجرخ
 ين ةرصنلا : هباتك يف هلصفي هنكلو 0 المحم تالاقملا لئاوأ هباتك يف ةيمامالا بهذمل

 ةلم مكح نع كلذب مهوجرخب مل مهنكلو : لوقيف ١٤ ص ©} فجنلا ، ةرصبلا برح
 عرشلا نع ةدر رفك اورفكي ملو { ةلم رفك لي واتلا قيرط نم مهرفك ناك ذإ مالسإلا

 داكي هناف هلك كلذبو . ةمألا نم جارخاو كارشا ريفكت مهل رفكم ريغ نوكي اذهب و
 ني رفاك اوناك ام جراوخلا نا ىلع ةيماماو ةلزتعمو ةرعاشأو فلس نم نوملسملا قفتب

 . نيدلا نم نمجراخ الو

 نأل ةيضابألا دنع ةمعنلا رفك هبشي ةيمامالا دنع انه رفكلاف ١١ ص تالاقملا لئاوأ )٤(

 هنم ةلمجلا ىلع ( جراوخلا ) مهتماقا عم ١٤ ص ةرصنلا هباتك يف حرصي ديفملا خبشلا

 . مالسإلا نع جرخملا ةدرلا رفك نع كلذب ماصتعالاو { نيتداهشلا راهظاو ( عرشلا )
 . ةلملا رفك لب ةمعنلا رفك جراوخلا نورفكي ال نذإ ةلرتعملاف
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 ؟ يعرشلا لدعلا مامالا ىلع جورخلا ين مهسفنأ جراوخلا يأر ام نكلو

 يلع مامالا ىلع جرخ نم ىلع مهمكح نم مهيأر فشتسن نأ عيطتسن اننأ عقاولاو
 يف نيقفتم لالضلاو رفكلاب مهيلع اوكح جراوخلا نأ كلذ 9 ماشلاو ةرصبلا لهأ نم

 اهلعف نع ةشئاع ةبوت نم اولاق اميف الإ ، ةيديرلاو ةيمامالا عم عامجالاب كلذ
 ناك امنا { رفكلاب يلع مامالا ىلع مهمكح ناف 0 كلذ نم رثكأو ، قحلا ىلإ اهتباناو

 ةلأسم يف ةيواعم نيبو هنيب ىوس نيح مهرظن ين هسفن لزع لجأ نم ودبي اميف
 هدلق يتلا ، ةيعرشلا هتفالخ ىلع نيجراخلا ةاغبلا لاتق ين رمتسي مل هنألو { ميكحتلا

 ، هصخش يف ةلثمتم اهسفن ةمامالا ىلع جرخ يلع مامالا نأكف 0 نوملسملا اهايا

 نيح هيلع اوبلقنا مهنكلو 0 اهب ًاكسمتم ناك نيح هوديا امناو ، هورفك كلذلو

 ةيلمعف © ميكحتلل لاجس كلذ ين قبي ملف نآرقلا هيلع صن يذلا اهرمأ يف لهاست
 ةمامالا ةمرح ىلع تايتفاو صوصنملا نارقلا مكح ىلع جورخ يه امنا ميكحتلا
 ماشلا لهاو ةرصبلا لها نورفكي جراوخلاو ) : نامعنلا نب دمحم لوقي { اهسفن

 . !( ناميالا نم - مهيف هودقتعا يذلا مهرفكب مهنوجرخيو

 مغر ةيضابالا نأ كلذو 2 جورخلا يو جراوخلا يف صاخ يأر ةيضاباللو
 كلذ لجا نمو ، يسارلا بهو نب هللا دبع مهسار ىلعو © ىلوالا ةمكحملل اهتالاوم

 ، نيدلا نم قورم هنا ىلع جورخلا نوروصتي مهنإف { ةيبهو مهسفنا ىلع اوقلطا

 نومسي الف ًايجراخ هب ماق نم ةيمستل ًابجوم يسايسلا جورخلا ي نوري الو { ةدرو

 باهولا دبع مامالا ىلع جرخ نم الو { ةيواعم ىلع جرخ نم الو ناهنع ىلع جرخ نم

 © ًاصاخ ًافقوم هلك اذه نم مهفقوم ناك امناو ، جراوخ 0 نيدنف نباك يمتسرلا
 نم تباث لصأ راكناب نوكي امنا نيدلا نم جورخلاف ، ثيدحلا صنب اوثبشت مأل
 وه كلذب لمعلا نال 0 اهب عوطقملا لوصالا كلت عم ىفانتي امب لمعلاب وا هلوصا

 انه نمو 0 نآرقلا هددح يذلا ملسملا كولس هيلع نوكي نا بجي امل راكنالاو 0 ةدرلا

 . يرفكم : لصالا ين )١(
 باتك نع ًالقن صنلا هيف دروأ ثيح ١١ ص يلع يبأ دنرج قيلعت ، تالاقملا لئاوأ )٢(

 . ١٤ ص ةرصبلا برح ين ةرصنلا
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 قورملا وهو ثيدحلا ي دراولا ةيجراخلا موهفم اهيلع قبطني يتلا ةقرفلا نوروصتي مهناف

 هنودقتعي و { هب نوموقي امل ، اهتلك اش ىلع ناك نمو 0 ةقرازالا ةقرف يه اميا نيدلا نم
 كلذل نيلحتسم 3 مهلافطأو مهئاسن ىبسو 5 مهلاومأ ذخأو ا نيملسملا ءامد كفس نم
 ميهاربا نب فسوي بوقعي وبأ يضابالا ملكتملا فقوملا اذه انل نيب دقو © هلك

 : حرص ثيح لوقعلا لهأل ليلدلا هباتك يف /١١٧٤ ھ ٥٧٠ ةنس ىفوتملا يرئازجلا

 مهومتعطا نإو ) : ىلاعت هللا لوق اولوأت نيح ١ هووذو قرزألا ين عفان جراوخلا ةلزو )
 يصاعملا نم اوتا نيح ديحوتل لهأل كرشلا اوتبثاف /١٢١( ماعنألا . نوكرشمل مكنإ

 جراوخلا مهو ةقراملا اماو ) : لوقيف قورملاب جراوخلا فصي و " ( اهرغصا ولو اوتا ام
 لها ف مالسالا لها ةريسك مالسالا لها ين اوراس ام ةريس لقاع ىلع ىفخ نلف

 ماكحالا اولدب ذإ ةقرازالا ىلع هقبطو قورملا ثيدح درواو " ( مانصالاو ناثوالا

 اومس امنا نذا جراوخلاف ، قراسلا عطقو ؤ همجرو ث ينازلا دلج اولطباو ءامسألاو

 لهأ ضعب عم نوقفتم اذه ين مهو هماكحأ نعو ، نيدلا نع مهجورخل كلذب

 ةيمست يف ًاعيمج نيملسملا عم نوقفتي امك ، جراوخلا اورفك نيذلا ةنسلاو فلسلا

 لإ اذه ىلع ءانب رصاعملا يضابالا رمعملا ييحي ىلع بهذيو . جراوخ ةقرازالا

 ايسايس هيلع جورخلاو مامالا ىلع ةروثلا نال 0 جراوخلا نم تسيل ةيضابالا نا

 © نولتاقيو ، نوبدؤي ةاغب مامالا ىلع نوجراخلا امناو ، نيدلا نم اجورخ نوكي ال
 اميف يضابألا بهذملا عم قفتي فقوملا اذهو ، ث جراوخ نومسي الو ، نورفكي الو
 عم قستيو ث كارشا ريفكت ال 3 ةمعن ريفكت هنورفكي يذلا ةريبكلا بحاصب قلعتي
 ةيضابالا نكلو ، ةعامجلاو ةنسلا لها ءارآ نم ةبي رقلا ةلدتعملا مهبهذم رصانع ةيقب

 كلذو © ةيقتلاو نامتكلا لباقم ين روهظلا هنومسيو جورخلا نم رخآ ًاعون نوروصتي
 رود كلذ نومسيو 3 ةنيعم طورش مهل ترفوت اذإ مهل نيفلاخملا ىلع جورخلا نوري مهنأ

 _ ٍ . هيوذو : لصألا يف )١(

 لهال ليلدلا نع القن ٣٣ ص ١ ج خيراتلا بكوم ين ةيضابالا ، رمعم ىبحي يلع )٢(
 . ١١٩ ص ١ ج لوقعلا

 . ٥٢٠ ص لوقعلا لهأل ليلدلا نع القن ٣٤ ص . م . ن )٣(
 . ٣٤-٣٥ ص . م . ن )٤(
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 بصنو روهظلا بجو فلاخملا فصن ملعلاو ةدعلاو ددعلا ين اوغلب اذاف { روهظلا

 هذه يو { ءارشلا رود اهنومسي ةحضاو ةيوق جورخلل ىرخا ةروص مهلو ‘ م امالا

 نيعب را دوجو كلذ يف ينكي لب © ةقباسلا طورشلا كلت ىلع جورخلا فقوتي ال ةلاحلا

 اوصقني نا ىلإ ، نوعجري الو ، هتدعو هددع غلبي امهم فلاخملا مامأ اوتبثيل ًاصخش

 هنكلو & ءارشلا رود اذه نومسيو 3 ةنجلاب هل مهسفنأ اورش مهنأل لاجر ةثالث ىلإ

 رودب و )+٦٨٠/٦١( ريدح نب سادرم لالب يأب ءارشلا رودل نولثميو « بجاو ريغ

 نب رباجب نامتكلا رودو )+٦٥٨/٣٨( يبسارلا بهو نب هللا دبعب روهظلا وأ عافدلا
 هناف قحلا بلاط /٧٤٨( ھ )+١٣٠ ييحي نب هللا دبع كلذكو )+٧١١/٩٣( ديز

 . . ١ روهظلا رود لثمي

 نيدلا نم وا يلع مامالا ىلع مهجورخل جراوخ مهف ةريثك باقلا جراوخللو

 يف ميكحتلا راكنا راعش نم هوعضو ام ببسب ةمكحملاو 3 ءارورح ىلإ ةفوكلا نم وأ
 اومسو {. ثبدحلا يف درو امك نيدلا نم مهقورمل ةقراملاو ، « هلا الا ال » مهلوق

 صنل ًاعبت " ةنجلابو هاضرو هللا باوثب ا يأ هللا ين انسفنأ .7 .
 /١١١( ةبوتلا . ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ ) نآرقلا
 اوبقلي نا نولبقي ال مهناف « ةقراملا ه ادع ام اهلك ءامسألا هذه نع جراوخلا ىضريو

 نومسيو " رانلا بالك جراوخلا نومسي مهلك نيملسملا نا ظحاجلا ركذيو 0 اهب
 مهسفنأ جراوخلا يمسيو 'نيعودخملاو 3 ةيناورهنلاو ، دوسلا هابجلا باحصأ اضيأ

 . ٥٤ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم )١(

 . ١٢١٨ ص ١ ج نييمالسإلا تالاقم 0 يرعشالا )٢(

 ظحاجلا دروأ دقو ٣١٦ ؤ ٢٧٠ ص ١ ج نوراه مالسلا دبع قيقحت ناويحلا ، ظحاجلا )٣(
 اهرسفف هتيب تلخد تايح نا همانم يف ىأر الجر نا يهو يعمصألا اهاكح ةصق
 ٤ + ناويحلا . لجرلا كلذ تيب لخدت جراوخلا تناكو } نيملسملا ءادعأب ني ريس نبا
 هدنسم ي دمحأ هاور رانلا بالكب جراوخلا ةيمست ثيدحلا ين درو دقو & ٦٩ ص

 ةماما يبأ نع ًاضيأ مكاحلاو دمحأ هجرخأو ىنوأ يبأ نبا نع مكاحلاو ةجام نباو

 ١ ىرجألا {| ١٩١ ص ٢ ج ريغصلا عماجلا ، حبحص ثيدح يطويسلا لاقو يلهابلا
 . ٣٦--٣٧ ص م ١٩٥٠ / ه ١٣٦٩ ةرهاقلا ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم ، ةعيرشلا

 . ١٠ ص ناورهنلا ةعقو & يمشاهلا بيطخلا )٤(
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 ناو & قح ىلع اهدحو اهنا تمعز ةيمالسا ةقرف لوا كلذب نونوكيف قحلا لهأ

 . ىرخالا قرفلا معزت امك ١ ةيامعو لالض ىلع اهاوس نم
 ةعيقولا ينو ، جراوخلا نأش نم صيقنتلا يف اولغ ةعيشلاو نييومألا نأ عقاولاو

 ي ثيداحألا عضو يف اوعروتي ملو ، قحلاب ناو ؤ لطابلاب نا مهماهتا يو & مهب

 يبا نب بلهملا ناكو " ةئجرملاو ةيردقلا مذ ين ثيداحا تعضو امك ، جراوخلا مذ

 )١( ج & يربطلا ٥ ص ٧٥٩ .

 اولاق ةدحاو الإ ةنجلا ين مهلك ةقرف نيعبسو ىدحا وأ نيعبس ىلع يتمأ قرتفت : اهنم )٢(

 لاقو ، هل لصا ال : ىتفلا لاق ةمالا هذه سوجم مهو ةقدانزلا لاق مه نم لوسر اب

 الف اوتام ناو مهودوعت الف اوضرم نا ةمألا هذه سوج ةيردقلا : ثيدحلا نا ينيوزقلا

 يوونلا لوقي اميف نيخيشلا طرش ىلع مكاحلا هححص ناو ، عوضوم { مهودهشت
 يف لوقلا اذكو { هننس ين هاور دواد ابا ناف كلذكو ، ملسم حيحص ىلع هحرش ين
 لاق . ةئجرملاو ةيردقلا بيصن مالسإلا ين امهل سيل يتما نم نافنص : ثيدحلا

 نع نارخاتم ةئجرملاو ةيردقلا حالطصا نال حضوا هيف عضولاو ، عوضوم هنا يناغصلا

 نم ني رخاتملا دهع ين الإ ةيردقلا حالطصا فرعي ملو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا رصع

 نب سناو © هللا دبع نب رباجو ،‘ سابع نباو ةريره يباو رمع نب هللا دبعك ةباحصلا
 لوقي ، ينشمدلا ناليغو ، ينهجلا دبعمك مهدهع يف ةيردقلا ترهظ نيذلا كلام
 ةعاطتسالاو ردقلا ين ةيردقلا فالخ ةباحصلا نم ني رخأتملا نامز ين رهظ مث : يدادغبلا

 هخ رات ين يراخبلا هجرخ دق ناك ناو ١٨ ص قرفلا نيب قرفلا ‘ ينهجلا دبعم نم

 طسوألا ين يناربطلاو رباج نع ةجام نباو ، سابع نبا نع ةجام نباو يذمرنلاو
 الف ةيردقلا ةمألا هذه سوجمو ًاسوج ةمأ لكل نا : ةريره يبأ نع يوانملا هنسحو

 وهو ثراحلا نب رفعج هدانسا يف (اوتام اذإ مهيلع اولصت الو اوضرم اذإ مهودوعت

 ححصم قيلعتو ١٥--١٦ ص & تاعوضوملا ةركذت 8 يتفلا ) { داقنلا رظن ين ءيشب سيل
 ين حيحصلا نا : زعلا يبأ نبا ةيواحطلا حراش ررقيو ( ليلجلا دبع خيشلا باتكلا

 نطفتو كاردالا ةياغ ةلأسملا هذه ةيميت نبا كردأ دقلو ةفوقوم اهنأ ةيردقلا مذ ثيداحأ
 ةجام نبا اهاور يتلاك ةثئجرملاو ةيردقلا مذ يف ةيورملا ثيداحألا نا ركذ ثيح اهيل

 اهتيوقت ىلإ ليمي سانلا ضعبو اهوفعضو ءاملعلا اهيف نعط ننسلا يف دواد يبأ نباو
 رمع نباك ةباحصلا نع وه امنإ مهلاثمأو ةيردقلا مذ يف تباثلا نا ركذو . اهتابثاو
 ١٣٨٥/ 0 ةرهاقلا ىربكلا لئاسرلا عومجم ، ةيميت نبا ) . امهنع هللا يضر سابع نباو

 . ( ٤٠١٩١ ص ٠ ةيواحطلا حرش ٢٦ ص ١ ج ٦٦
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 معزيو ، جراوخلا هتبراحم ين ثيداحألا عضوب نيعتسي /٢٠٢( ھ )+٨٢ ةرفص

 ىلع لدي امو ، هقالتخاو ثيدحلا عضو هل رربي كلذ نا ىأرو ، ةعدخ برحلا نا
 . . ۔ ٠ س .. .

 لاقو ، بذكي حار اولاق ، ًاجراخ بلهملا اوأر اذا دزالا ءايحأ نم ابح نا كلذ

 : : هيف مهرعاش

 . لوقت ام قدصت تنك ول ىتفلا لك ىتفلا تنأ
. َ . َ 

 دق هنا عقاولاو ) جراوخلا مذ ف ةريثك ثيداحا دوجو ي ببسلا انل نبي اذهو

 ٠ ٤

 ررقي امك ملسمو يراخبلا اهجرخا & جراوخلا مذ ين ةحيحص ثيداحا تدرو
% . . 

 ةرشع نم حص جراوخلا يف ثيدحلا ناب لبنح نب دمحا حرصو ١ ةيميت نبا كلذ
 ةيواحطلا حراش ( ٧٣٨-٢ ٣٣٧٧٨ ١٣٨٠١ ) يلع نب يلع كلذ دكؤيو " هجوأ - . .!: ء َ

 جرخاو ، ةثالث اهنم يراخبلا جرخا ثيداحا ةرشع ىلع لمتشت اهدحو حاحصلا ناب
. . 

 8 اهجرخاو يراخبلا اهدروا ىلا ثيداحالا نمو ١٦١ ٨٧٥) ٤ ٢ +) ملسم اهيقاب

َ َ 

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق /٦٩٣( ھ )+٧٤ يردخلا ديعس يبا نع هحيحص

 عم مكتالص نورقحي موق - اهنم لقي مو - ةمالا هذه 7 جرحم : لوقي ملسو هيلع

 قورم نيدلا نم نوقرمي ) مهرجانح وا مهقولح زواج ال نارقلا نوارقي . مهتالص

 له ةقوفلا يف ىراهتيف هفاصر ىلإ هلصن ىلإ همهس ىلإ يمارلا رظنيف ةيمرلا نم مهسلا
 َ ء

 ةريره يبأ نع ملسم اهجرخا ينلا ثيداحالا نمو '(ءيش مدلا نم اهب قلع
 ةعاطلا نم جرخ نم : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر تعمس : لاق )٦٧٦/ه٧٥)
 بضغي 0 ةيمع ةيار تحت لتاق نمو { ةيلهاج ةتيم تام 0 تاه ةعامجلا كرتو

 برضي هفيسب يتمأ ىلع جرخ نمو . ةيلهاج هتلتقف لتقف ، ةيبصع رصني وا ، ةيبصعل

 . ٢٣ ص ١ ج ىربكلا لئاسرلا ةعومجم )١(
 . ٢٣ ص . م . ن )٢(

 . ٤٠٥ ص ( خب رات نود ) ةرهاقلا ‘ ةي واحطلا حرش ٠ زعلا يبا نب - يلع نب يلع (٣)

 حتف .. مهيلع ةجحلا ةماقا دعب نيدحلملاو جراوخلا لتق باب : ين يراخبلا هجرخا )٤(

 . ٢٣٨-٢٤٤ ص ١٦٢ ج يرابلا

 ثيدح وهو اطوملا ين كلام هاورو مهسلا نم رتولا عضوم : ةقوفلا أ ككشتي : ىرامتي
 . ٦١ ص جراعملا جهنم ٨5 دانسالا تباث

34 ٤



 تسلو ، ينم سيلف ، دهع يذل يني الو { اهنمؤم نم ىشاحتي الو © اهرجافو اهرب
 ةجحلا باتك ين )+١١١٣/٥٠٧( يسدقملا يلع نب رهاط نب دمحم هاورو ، ( هنم

 .ةجحملا كرت نم ىلع

 جراوخلا ةأشن - ٢

 { ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دهع ىلإ ىلوالا اهروذب و { جراوخلا لصا عجري له { .
 { مالسالا ين مظعالا قاقشنالاو ، ؟ ىربكلا ةنتفلا رثا تاشن ةعدب ةيجراخلا نا ما

 ؟ نيفص ةنتف
 { ةيمالسالا تالاقملا بتك ىلإو & اهب قوثوملا ثيدخلا بتك ىلإ انعجر اذا

 يف تبن جراوخلا لصا نأو ، ةيجراخلا ةعزنلا نأ ىرن اننإف ا خيراتلا بتك ىلإو

 يضر /٦٥٦( ه )+٣٥ نامثع ةفيلخلا ىلع ةروثلل قباس وهف مث نمو & هسفن ينلا دهع
 امهقحل امو (٧٥٦/ه٧٣) "نيفصو (٧٥٦/ه٦٣) لمجلا يتكرعم ىلعو 0 هنع هتلا

 هنأو ، دحاو نآ يف ماماو لوسر مالسلا هيلع ادمحم ينلا نأ فاخ ريغو ، نتف نم

 جورخلا ىنعم ناك اذاو { ةيب رحلاو ةيلاملاو ةيسايسلاو ةينيدلا نيملسملا نوئش ىلوتي ناك
 بحاصل ثدح ىنعملا اذه نإف { هيلع ضارتعالاو ، لدعلا مامالا ىلع راكنالا وه

 / ھ ٦٥٢-٤٦١ر) يراخبلا جرخأ دقف ، نيملسملل ىلعألا دئاقلاو ةيمالسالا ةلاسرلا

 لهأ ىلإ هوبسنو هثيدح ين اوملكت اذإ 0 هب نوجتحي ال نيثدحملا نكلو ، ظافحلا نم )١(
 ءانغلا ين ةركنم ثيداحأ ىورو & فوصتلا لهأ ةفص : هباتك ين ريكانم هلو 5 عدبلا

 ثيدحلا ةياور ين نولهاستي ةماع ةفوصتملاو { اهنالطبب عوطقم وهللا ةحاباو صقرلاو
 هقدصو ( ٢٩١ ص ءافعضلاو تاعوضوملا نوناق & يتفلا ) ، بولقلا قيقرت دصقب

 ين ركاسع نبا هأطخو يضرم ريغ ينوص فارحنا ىلإ هبسن هنا الإ همهتي ملو يهذلا
 . ( ٥٨٧ ص ثلاثلا مسقلا لادتعالا تازيم يهذلا ) ءايشا

 )٢( ىربكلا ةنتفلا ه : مسا يلعو ناع يدهع ين نيملسملا نيب عازنلا ىلع نيسح هط قلطأ '

 فراعملا راد ، ىلع ين يناثلاو ناع ين لوألا نيئزج ين هل باتكل اناونع هلعجو ،

 ةرهاقلا ١٩٦٦ ، ١٩٦٨ . .

 )٣( تارفلا ئطاش ىلع ةيروس لامش ةقرلا برق ناكم وهو مويلا ىلإ ًافورعم عضوملا لازي ام ©
 ج ربغ نم ربخ يف ربعلا ، يهذلا ١ ص ١٠٣٨ .
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 يراصنألا كلام نب دعس يردخلا ديعس يأ نع هحيحص يف ٩-٨٧٠(

 يذ نب هللا دبع ءاج مسقي ملسو هيلع هللا ىلص ينلا انيب ) : لاق /٦٩٤( ھ )+٧٤

 © لدعا مل اذا لدعي نم كليو لاقف هللا لوسر اي لدعا لاقف يميمتلا ةرصيوخلا

 هل ناف هعد لاق ، هقنع برضا ينعد /٦٤٤( ھ )+٢٣ باطخلا نب رمع لاق

 نيدلا نم نوقرمي ا همايص عم همايصو © هتالص عم هتالص مكدحأ رقحي ًاباحصأ
 ريشت نيحيحصلا يف ثيداحا ةدع تدرو دقو آ(... ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك

 ملسم جرخاو 3 ةثالث اهنم يراخبلا جرخا { ثيداحا ةرشع غلبت جراوخلا ىلإ

 حص دق هنا ركذ /٨٥٥ ه ٢٤١ دمحا مامالا نا ىلإ انرشا نأ قبس دقو 9 اهرئاس
 ناب حرص /٣٢٣ ١ ھ ٧٢٨ ةيميت نبا نو هجوأ ةرشع نم جراوخلا ين ثيدحلا

 اهرتعاو ًادج ةريثك مهلاتقب رمألاو مهمذ يفو مهيف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألا
 ؟ يجراخ لوا وه نم نكلو ٢ ةرتاوتم ثيدحلا لها

 لجر لدعلاب هبلاطو ينلا ضراع يذلا صخشلا ناب حرصي ثيدحلا اذه نا

 هنا ثيدحلا اذه تاياور ضعب ين دروو ، ةرصيوخلا يذ نب هللا دبع وه يميمت

 يرابلا حتف ؤ، رجح نبا } يراخبلا ريغل يهو عمجلاب ىرخأ ةياور ينو دارفألاب اذك )١(
 . ٢٤٦ ص !١ ج

 هنم سانلا رفني ال نأو 98 فلأتلل جراوخلا لاتق كرتن نم باب ين يراخبلا هجرخأ (٢)

 يربطلاو لبنح نب دمحأ هجرخأو " ( ٢٦٤٢-۔٤٤٢ ص ١٦ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )

 دمحأ لاجرو رباج ثيدح نم ملسم هجرخأو ، ةركب يبأ نع رطقب نب لالب قيرط نم
 ريغ نم ةياور اهنأب يربطلاو دمحأ ةياور ىلع قلع رجح نا الإ ، حبحصلا لاجر مه
 جرخ نرق لوأ ) هنأب لجرلا اذه فصو : كلام نب سنأ نع ةياور يو ، فاش نايب
 نآلا . ٧٢٢-۔٦٢٢ ص ٦ ج ١٩٦٩ توريب ٢ ط دئاوزلا عمجم ، رجح نبا ( يتما ين
 يذمرتلا هجرخأو نيثدحملا روهمج دنع فيعض وهو يشاقرلا دي زي اهيف ةياورلا هذه
 زي زعلا دبع نب نامثع ) نسح ثيدح لاقو رجآ ظفلب ةزرب يبأ نع باهش نبا نع
 بتكلا راد ، خيرات ٣١٤٤ مقر طوطخم ، جراوخلا رابخأل جراعملا جهن © يلبنحلا

 . ٣٥٨ ص ةيرصملا
 -۔١٣٧ر زعلا يبأ نب يلع ، ٢٣ ، ٢٦ ص ١ ج ىربكلا لئاسرلا عومجم ةيميت نبا )٣(

 . ٤٠٥ ص ( خيرات نود ) { ةرهاقلا } ةيواحطلا حرش ٧٩٢/ ١٣٨٩٠
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 ، صوقرح هنأب هفرع نميف كش يوارلا نا الإ /٦٥٨( ھ )+٣٨ ريهز نب صوقرح
 راشأو ! ةباحصلا نم ًاصوقرح هرابتعا يف ةياورلا هذه ىلع ريثألا نبا دمتعا دقو

 يربطلا رفعج وبأ هركذو ، صوقرح وه ثيدحلا ين روكذملا نأب هنيقي مدع ىلإ
 زاوهألا قوسل حتافلا وه هناو قارعلا حوتف ين كراش هنأ ركذو ةباحصلا نيب نم

 يف لتقو جراوخلا عم جرخ مث هبورح ين يلع باحصا نم ناكو /٦٣٨ ه ١٧ ةنس
 لقنو " رمتعملا وبآ ينانكلا ةعيبر نب شيج هلتق /٦٥٨ ه ٣٨ ةنس ناورهنلا ةكرعم

 / ه ١٧٠ ةنس ىفوتملا ييحي نب طول فنخم يبأ نع ناورهنلا موي هلتق ربخ يربطلا
 ٧ لسرلا خيرات يف هباتك صيخلتب يربطلا ماقو جراوخلا رابخا يف فنص يذلا ،

 نيفلؤملا ضعب معزو : ناديملا اذه يف ةجح )١٨٤٤-١٩١٨( نزوهلف هربتعيو
 دقنو .ثةجدخملا ديلا وا ةيدثلا وذ وه ةرصيوخلا اذ نا نيثدحملا ضعب و تالاقملا ي

 )١) يروباسينلا دمحم نب دمحأ قحسا وبأ يلعثلا ةياورلا هذه جرخأ ، ) + ٤٢٧ ھ /

 ١٠٥( يلعثلا ذيملت ( دمحأ نب يلع ) يدحاولاو ) + ١٠٧٦/٤٦٨( لوزنلا بابسأ ين
 يلهذلا ىيحي نب دمحم قيرط نم ) + ٦٧ ٨١٢) قازرلا دبع نع ) + ٢١١ ھ /

 ٢٧( جراوخلا لصأ ريهز نبا صوقرح وهو يميمتلا ةرصيوخلا يذ نبا ) : لاقف
 ج يرابلا حتف ، رجح نبا ( صوقرح وهو لاق يذلا نم يردأ الو ٢١ ص ٢٤٥ |

 ج يراسلا داشرإ 0 ينالطسقلا ١٠ ص ٩٩ .
 هنا لاقو ٣٩٦ ص ١ ج ١٢٨٠ ، رصم ى ةباحصلا ةفرعم ين ةباغلا دسأ { ريثألا نبا )٢(

 . ٦٥٧ ھ / ٣٧ ةنس لتق

 ةكرعم نا يربطلا حجريو ٨٧ ص ٥ ج ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ } ٧٩ ص ٤٤ ج يربطلا )٣(

 ص ١٢ ج ، يرابلا حتف ، رجح نبا ، ٩٢ ص ٥ ج ٦٥٨/٣٨ ةنس تعقو ناورهنلا

 . ٢٤٥-٢٤٦

 نع لقن نمع وأ نايع دهاش نع اما ربخلا ىقلت فنخم وبأ هنع لقنب يذلا يوارلا نأل )٤(
 ، يودب نمحرلا دبع روتكدلا ةمجرت 0 ةعيشلاو { جراوخلا ، نزوهلف ) { نايع دهاش
 جهنملا قبطي نا نزوهلف لواح دقو ١٧٩١-١٨٩٠ ص ١٩٦٨ ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا

 . ميدقلا دهعلا ين هقبط ام وحن ىلع ةعيشلاو جراوخلا رابخأ ىلع يدقنلا يخي راتلا

 )٥( ص نيدلا ين ريصبتلا ؤ ينيارفسالا رفظملا يبأ لثم ٢٧ ، لحنلاو للملا ، يناتسرهشلاو {

 ج ١ ص ١١١ .
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 ةديبع نب ىسوم اهيف سنا نع ١ ربخلا تلقن ينلا ةياورلا نا نيبو يأرلا اذه رجح نبا

 ةيدثلا اذ نا ىلع لدي هسفن يراخبلا ثيدح قايسو ."كورتم وهو )+٧٧٠/١٥٣(

 ةرصب وخلا يذ باحصا تامالع نم ةمالع ةيدلا اذ لعج هنأل ةرصيوخلا يذ ريغ

 ىدحا لجر مهتيآ ) : ثيدحلا اذه ي ءاج دقف ، ثيدحلا حارش دنع جراوخلا مهو

 يذلا )+٨٩٨/٢٨٥( دربملا ةياور ينو (.. ةأرملا ىدث لثم هبيدث لاق وأ هيدب
 وهو 5 ديلا جدخملا لجرلا نأ ا مهبادآو جراوخلا رابخاب هماتهال & يجراخ هناب مهن

 هلتق ةيدثلا وذو ؤ ' ةرصينخلا وا ةرصيوخلا اذ ارمع ىمسي ، جراوخلا ةمالع

 يلع لأوس نكلو ث يدرزألا نب بدنج هاور اميف ، ناورهنلا ةكرعم ين يلع مامالا
 هنأ ىلإ ناريشي ال هنع ثحبلا ةدشو ، ةكرعملا دعب © ةيدثلا يذ نع بلاط يبأ نبا

 اورثع نيح مهنأ ىلع صنت ثيدحلا لهأ دنع ةفيعض ةياور تيور دقو ث هسفنب هلتق
 ةفلتخملا تاياورلا فصتو 0 (٦٠ انه هماو هفرعن نحنو صوقرح اذه ) : اولاق هيلع

 هنأبو ، ةمألا هذه نم جرخي نرق لوا هنأب يجراخلا لجرلا كاذ ثيدحلا هذهل

 )١( ) رجح نبا ( ةيدثلا وذ 0 يلع هلتق يذلا وه لوقب بعك نب دمحم تعمس ىسوم لاق 8
 ج دئاوزلا عمجم ٦ ص ٢٢٧ .

 يهذلا لاقو ٢٤٦ ص ١١ ج ، يرابلا حتف ٢٢٧ ص ٦ج 4 دئاوزلا عمجم ، رج نبا )٢(
 ٤ ق ١٣٨١ /١٩٦٣ ةرهاقلا & يلحلا ى لادتعالا نازيم ين ١٣٤٨( / ھ ) + ٧٤٨

 . هثيدحب جتحي الو { نيثدحملا دنع فيعض ٢١٣ ص

 )٣( ج يرابلا حتف ، رجح نبا !١ ص ٦٢٤٧-٢٤٨٢ .
 يف دروو ، ١٣٩ ص ٢ ج 0 ١٣٥٥ . ةرهاقلا ، بادآلاو ةغللا ين لماكلا ، دربملا )٤(

 نوأرقي قيلحتلا مهاميس : جراوخلا فصو يف ٦٩٣( / ھ ٧٤ + ) رمع نبا ثيدح
 ( ةرصبنخلا وأ ةرصيوخلا وذ ورمع هل لاقي لجر مهتمالع مهيقارت زواجي ال نارقلا
 بلهملا تتش نأ ىلإ مهروهظ ذنم جراوخلا خيرات صخلم { ميلس فيرش دمحم )
 . ٤ ص ٤/١٣٤٢!١٩٢ ةرهاقلا ، مهلمش

 )٥( ص ناورهنلا ةعفو } يمشاهلا بيطخلا ٣٩ .

 ىنيشفف ةيلهاجلا يف انغ ىعرأ تنك : تلاقف همأ ىلإ يلع لسرأف ) : ثيدحلا مامتو )٦(
 ٢٥٠١ ص ١٢ ج يرابلا حتف | رجح نبا ) ( اذه تدلوف هنم تلمحف ةلظلا ةئيهك

 مامأ ةأرملا فقت فيكف عضولا ثيدحلا اذه ىلع ودبيو ( ٢٣٩ ص ٦ ج دئاوزلا عمجم
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 ، هللا لوسر عم وزغي ناك هناو ، هدبعت انبجعي لجر هنأب و ' دوجسلا رثا هيلع ودبي

 . ةثيهلا نسح © عشختم © مهلضفأو ةباحصلا ريخ هنا هسفن يف ىري و © ةالصلا ليطيو
 فرشم هنابو " ( لبجلا ين ةرقنلا ) ةهدرلا ناطيش © هقولحم & سأرلا زوزج

 8 ليوط دوسأ ، رازالا رمشم ث ةيحللا ثك ث ةهبجلا زشان نينيعلا رئاغ ، نيتنجولا
 ةدراولا راثآلا بلغا ناف اذكهو "مالسالابدهع ثيدح { ةيدابلا لهأ نم لجر هنأو
 فشك » باتك بحاص امأ & نيعدتبملا نم هنكل ، نيعشختملا دابعلا نم هنا تبثت هيف

 مهو ، يراوسلا ةعامج نم يدعسلا ريهز نب صوقرح نأ انل نيب دقف "ه ةمغلا

 & لبألا نفسك مهبكرو ، مههابج تناك ثيح & لوسرلا دجسم نومزالي نيذلا
 ةبيرغ ةصق باتكلا اذه بحاص دروأو 0 دهزلاو دبعتلا ين مهداهتجا ةرثك نم

 هبر لأس ةصقلا هذه ين لايناد نأل ث ميكحلا لايناد نفد ريهز نب صوقرح نا يهو

 امدنعو © هب نوقستسي باتكلا لهأ دنع هتوبات ىقبف © ةنجلا لهأ نم لجر هنفدي نأ
 هتوبات دجو /٦٦٨ ه ١٧ ةنس سوسلا /٦٦٥( ه )+٤٤ يرعشألا ىسوم وبا حتف

 ىلوتيل ًاصوقرح هيلا لسرأو ًارس هنفدي نا هرمأف كلذ يف باطخلا نب رمع لأسف

 هيوشت ثيدحلا عضو نم دصقلا نوكي نأ نكميو اهلمح ةصقب لغتشتو ليتقلا اهنبا .=
 نأ ثيدحلا اذه فعض بابسأ نمو ناطيشلا ىلإ مهدحأ ةدالو ةبسنو جراوخلا ةعمس

 ، يهذلا ) نمحرلا دبع نب حيجن همساو فيعض وهو ٧٨٦ / ھ ١٧٠ رشعم ابأ هدانسأ ين

 . ٧٤٢-۔-٦٤٢ ص ٤ ق لادتعالا نازيم آ ٢٥٨ - ٢٥٩ ص ١ ج ربعلا

 )١( ج ةنسلا جاهنم ةيميت نبا ٢ ص ٣٩ .
 )٢( ج ي دئاوزلا عمجم ، رجح نبا ٦ ص ٢٢٦:-٢٢٧ .

 )٣( ج يرابلا حتف ،| رجح نبا ١٢ ص ٢٤٦ .
 يدا ربلل ةيضابألا بتكل دييقت ين درو امبسح ةيضابألا يرخأتم نم وهو لوهجم هفلؤم )٤(

 ين حرص دقو ١١٦ ةقرو خ ٨٤٥٦ مقر بتكلا راد طوطخم . عساتلا نرقلا لهأ نم

 ! راتخملا بهذملا هنطاب و رابخألا هرهاظ » نأب ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك هباتك
 نا ةيضابالا ركذل ضرعت امدنع اضيا لوقبو ٢ ةقرو ىضابالا بهذملا هب دصقيو

 ةيضابألا ةقرفو ا بهو نب هللا دبع ىلإ ةبسن جراوخلا قرف نم ىلوألا ةقرفلا يهو ةيبهولا
 . ٩٧ ةقرو ةقحملا ةقرفلا يه اهناو ةدحاو ةقرف امه

 )٥( لباب يف رصنتخوبن دهع يف داليملا لبق عباسلا نرقلا يف شاع ليئارسا ءايبنأ رابك دحأ .
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 هذه دروأو & ١ باطخلا نب رمع اهايا هاسكف توباتلا ين ةلح ريخألا دجوف { كلذ

 هايإ صوقرح نفد ىلإ رشي مل هنكلو " رمع نب فيس قيرط نع يربطلا ةصقلا
 متختي نأب هرمأف ، رمع ىلإ كلذب بتكف 3 هتوبات ي ًامتاخ دجو ىسوم ابأ نأ ركذو
 ملو ، ريثالا نبا اهيلا راشأ امك & " نيدسأ نيب لجر ةروص اهصف ي ناكو . اهب

 فيس اهطبر يلا ةصقلا هذه ىنعم ام نكلو ، ث لاينادل صوقرح نفد اهيف ركذي
 صوقرحب ةلص اهل تناك دوهيلا نأ ديفت لهو ؟ لايناد تومب قلعتت ةروطسأب رمع نبا

 صوقرح ىلإ فيضتل ، ةعوضوم ةصقلا نأ وأ ؟ قارعلاو زاوهألاب ناك امدنع

 ، جراوخلا رصاني ناك نم عضو نم نوكتف 0 ث ةنجلاب مهل دهش نيذلا نم هنا ةبقنم

 ، عضولاو ةقدنزلاب مهتا يذلا رمع نب فيس قالتخا نم ةياورلا هذه نأ وأ
 اوجرخ نيذلا & ةيئابسلا نم ريهز نب صوقرح لعجف 0 يربطلا داعو ؟ بذكلاو

 )١( ةقرو يضابأ لوهجمل ةمغلا فشك ٦٧ .

 رابخأ يف نيفلؤملا نم ٧٨٦ / ه ١٧٠ دعب ينوت ينوكلا يميمتلا يدسألا رمع نب فيس )٢(
 تسرهفلا © ميدنلا نبا ) © ةشئاع ريسمو لمجلا باتك : هبتك نمو ، جراوخلا

 . ( ٣٧! ص . ١٣٤٨ ةرهاقلا

 )٣( ج يربطلا ٤ ص ٩٢-٩٣ .

 رهطم رك ذبو ٣٨٢٦-٣٨٢٧ ص ٢ ج ه ١٣٤٩ ةرهاقلا { ةب رينملا ، لماكلا ، ريثألا نبا )٤(
 سوسلا اوحتف امل نيملسملا نا ١٨٧١-١٨١٨ ص ٥ ج خي راتلاو ءدبلا 3 يسدقملا رهاط نب

 لها هب رطمتسي ماخر نم توبات ي لايناد ةثج اودجو يرعشالا ىسوم يبا ةدايقب
 ينإ ه : بتكو مهباجأف باطخلا نب رمع ىلإ كلذب اوبتكف هب نوخرصتسيو سوسلا
 ىتلا كلام نب سنأ ةياور ىلا فلؤملا ريشيو « هب سانلا رعشي ال ثيح هنفداف ًايبن هارأ

 ريدجلاو ءاملا تحت نفدو ادج ةماقلا ليوط هناو عارذ لوط يف ناك هفنأ لوط نا ركذت

 نيرشعو عبرأب تعيبو ًافحصم هعم اودجو مهنأ ىلع صنت ةياورلا هذه نا ركذلاب
 . ةياورلا تحص نإ اهورتشا نيذلا مه دوهيلا لعلو . ماشلا ىلا تلصوو امهرد

 ملسو هيلع هتا ىلص هلا لوسر نا ةشئاع نع : ثيدحلا اذه رمعم ىيحي يلع دروأ )٥(

 ريهز نب صوقرح لخدف ث ةنجلا لها نم بابلا اذه نم لخدي نم لوا اموي اهل لاق
 هردصم ركذي مل هنكلو 3 مايأ ةثالث ثيدحلا رركت دقو © ءام رطقت هتيحلو ٦ يدعسلا

 شيفطأ قاحسا وبأ ركذو & ٢٥ ص ١ ج خيراتلا بكوم يف ةيضابألا { هدانسأ الو
 . ( ٥٥ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ) ةباحصلا نم هنأ
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 الو { ةرصبلا دفو سأرت هنأ لب ، ةرصبلا جراوخ ءاسؤر نم هنأ ربخأو ، نانع ىلع
 نيريما دحأ اضيا ناكو ، ميمت هتليبق هتمح © هتعامج لمجلا باحصا لتق

 . )+٥٨/٣٨ ٦) ٢ يسارلا بهو نب هللا دبع عم ، ناورهنلا نم اوجرخ امل جراوخلل

 رثكا ي درو هنإف { ثيدحلا يف دراولا يميمتلا ةرصيوخلا يذ نب هللا دبع اما

 ريهز نب صوقرح وه نوكي نأ ، هب عوطقملا ريغ نم هناف مث نمو ؤ امهبم هتاياور
 ثيدحلا سفن يف ركذ هنأل { ةيدثلا اذ نوكي نا هيف كوكشملا نمو { يدعسلا

 هنم يذلا مهلصأو ث مهتمالع وأ ، جراوخلا زمر لثمي رخآ ًاصخش هرابتعاب

 لوهجم صخش ةرصيوخلا اذ نأب ، لوقلا ىلإ يهتني نا نزوهلفل قحو { " نوردحني
 اذه ينو ، ث ةروطسا جراوخلل ميدقلا فلسلا اذه ةصق نا معز هنكلو 3 امامت
 اهنم اوطعا ناف & تاقدصلا ي كزملي نم مهنمو ) : ىلاعت هلوق لزن يجراخلا

 ًايداصتقا ناك يبلا ين حدقلا ببس نأ ين حبرص ةيآلا صنو /٩( ةبوتلا ، اوضر

 هضرغ امناو 5 ةنسح ةين اذ نكي مل نعاطلا ، زماللا نا يف حبرص اضيا ةبآلا صنو
 © ثيدحلا انل نيب دقو ، يضر اهنم ىطعأ نإف & تاقدصلا نم طسق ىلع لوصحلا

 اهيف ليقو ةيآلا هذه اهيف تلزن ينلا ةيخيراتلا ةعقاولا نا حورش نم هيلع بتك امو
 نم ةفرصنم ثنينح مئانغ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةمسق يه 0 ثيدحلا اذه

 مسقي ، مالسلا هيلع يبلا ناكف © ةرجهلل ةنماثلا ةنسلا نم ةدعقلا يذ ين ١ ةنارعجلا

 ةعقو ين بلاط يبأ نب يلعل صوقرح لاق . ١٨٢ ص ٥ ج ١٣٢٦ ةرهاقلا ط يربطلا )١(
 هلوق هيلع التف ، ةرخآلا ين ةاجنلاو © ىلاعت هللا هجو الإ كلاتقب دي رن ال هتلاو : ناورهنلا
 مهو { ايندلا ةايحلا ين مهيعس ىلض نيذلا الامعأ نيرسخألاب مكثبنن مله لق ) : ىلاعت
 . ٢٨٢ ص نيدلا يف ريصبتلا ، ينبارفسألا ( ١٠٤ / فهكلا . اعنص نونسحي مهنأ نوبسحب

 )٢( ص نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا ٢٧ .
 )٣( يلجبلا بهشالا هلتاق مساو عفان همسا ناورهنلا ين لوتقملا ةيدثلا اذ نا رجح نبا ركذو ْ

 ) ةرهاقلا يرابلا حتف ةمدقم يراسلا ىده ١٩٦4٩ ص ٣٣٨٢ ( صوقرح همسا ليقو 5

 ص . م . ن ) عفان همسا نا ةبيش يبأ نبا جرخاو ةلمرث همسا ليقو ٢٩٦ ( .

 )٤( ص .© جراوخلاو ةعيشلا } نزوهلف ٣٥ .
 )٥( نادلبلا مجعم ) ةكم نم بيرق داو ( .

 )٦( فئاطلاو ةكم نيب ناكم ةنارعجلا .
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 يف اذه ، مهبولقل افيلأت ةعامج ىلع ، لالب بوث يئ ةعوضوم ةضفلا نم ةيمك
 يذلا يردخلا ديعس يبا ثيدح اما { /٨٧٥( ھ )+٢٦٢١ جاجحلا نب ملسم ةياور

 نميلا ىلإ يلع لاسرا دعب تناك اهنا اهيف حرص هنإف )+٨٣٢/٢١٦( ميعن وبأ هاور
 ينلا هب صخ ابهذ ةياورلا هذه ين موسقملا ناكو © ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا ين يأ

 ثيدح نأل 0 ًاعم امهيف لجرلا ركنأ ، ناتثداح نذا كانهف & طقف سفنأ ةعبرأ

 وبأ دكؤيو ' يميمتلا ةرصيوخلا يذ ىلع هيف صنو ، نسح رخآ دنسب درو ملسم
 هيلع قبطنت ، ناورهنلا ةكرعم ي لتق يذلا لجرلا نا ، يراخبلا ثيدح يل ديعس
 : ثيدحلا ين روكذملا ، مهتمالعو جراوخلا ةراما لثمي يذلا لجرلا فاصوأ امامت
 ثيدحلا اذهو . " ( ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا هتعن يذلا تعنلا ىلع لجرلاب ءيج )

 /٧١٢( ھ )+٩٣ دي ز نب رباج ًاضيا هاورو ، " هوركني مل ذا ةيمامالا ةعيشلا دنع تباث
 ةرجهلل يناثلا نرقلا لهأ نم بيبح نب عيب رلا هدرواو ؤ ثيدحلا يف ةيضابألا دمتعم

 لجرلا ةصق الو ، ديلا جدخملا لجرلا ةصق هتياور ف رك ذي ل هنكلو ث هدنسم يف

 يذ ةصق نم نوخرؤملا هيوري ام نوركنيو ث هيلع ركناو ينلا ىلع ضرتعا يذلا
 اهنوبذكي مهنا لب ؤ جورخلاو ، رشلا ةمالع هنأ ىلع ناورهنلا ةكرعم يف ةيدثلا
 فورعم لجر وه امنا ةهدرلا ناطيش يلع هربتعا يذلا لجرلا كلذ نا : نولوقيو
 لحف عطق دق { ةيدابلا لهأ نم يباحص هنا ك كلذ نم رثكأو ، عرولاو ، كسنلا

 نب صوقرح نا مهيملكتمو ةيضابالا يخرؤم دحا ركذيو ث هدي لبالا لوحف نم
 . ا ةنجلاب هللا هرشب ريهز

 ساسأ ىلع ةمئاق ةيجراخلا ةعزنلا وأ جراوخلا ةأشن نأ ىلإ يناتسرهشلا بهذي

 ٢٤١ / ٨٥٥) + ) لبنح نب دمحأ هجرخأو ٣: ١٥١ / ٧٦٩) ) قاحسا نب دمحم هايس )١(

 . ( ٢٤٤ ص !١ ج ‘ يرابلا حتف ، رجح نبا ) يربطلاو

 )٢!( ج . م . ن ١٦٢ ص ٢٥٠ .

 )٣( ص ناورهنلا ةعقو ، يعيشلا يمشاهلا بيطخلا ٤ .

 )٤( ةرهاقلا ، ةيفلسلا ةعبطملا ڵ بيبح نب عيب رلا دنسم © حيحصلا عماخلا ١٣٤4٩ ص ه ١٢ .
 )٥( ةقرو } ةمغلا فشك ٣٠١ .

 )٦( ةقرو © لوهجم هفلؤم ©} ةمغلا فشك ٣٠٣ .
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 ع ٤

 ىلع جرخ نم دع اذاف ى ىنلا لعف وه يذلا ) صنلا نع ضرعأو ] هلقعو © هاوه
 ٠ ء ً . ٤

 امك ١ ةبجراخلا ةمهتب مسوي ناب ىلوا لوسرلا ىلع ركنا نهف ، ايجراخ يلع مامالا
 مهدشاو جراوخلا لوا نا لاق )+١/٥٩٧ ٠( يزوجلا نب جرفلا ابا نا

 ىجراخ لوأ وهف 1 ىميمتلا ] ةرصي وخلا وذ وه امعا : ةلاح مهحبقاو ٠ ةيجراخ

 - 3 ء َ .
 جراوخلا نا جرفلا وبا ررقو ) هسفن يارب يضر ) هن أ كلذ ببسو ئ مالسالا ف

 مهيلع عنشو دبعتل اب جراوخلا فصو مث ‘ هع ايشأو ١5 هع ايتأ مه يلع اوب راح نيذلا

 '«ابعص اضرم » كلذ ربتعاو ، بلاط يبا نب يلع نم ملعا مهنا ، مهمعز

 : لاق ثيح ةينونلا هتديصق يف )+١٣٥٠/٧٥١( ةيزوجلا ميق نبا لام يأرلا اذه ىلاو

 "نايدلا ةمسق يذ امو لدعت .. ملف لدعا لوسرلل جراوخلا لاق

 هنكلو جراوخلا اهلوح فتنا ، ةاون ًاصوقرح نا ىلإ يواملقلا ريهس ةروتكدلا بهذتو
3 . . . . 

 ة زع اذو ) ماعلا يارلا ف رثات اذ ناكو { هل ايه امم او {| ديدج بهذم ىلا عدي ل

َ . 

 جراوخلا لصا نا تررقو 0 ةيلبقلا ةيبصعلاب روعشلا نم ءيش ىلإ عزنو ، هموق ي
3 َ َ 

 ىبلا دمحم روتكدلا امأ 3 ث ةنارعجلا ةثداح ىهو ضارتعالل ةثداح لوأ ىلإ دوعب

 لتق ذنم أشن امما ةصاخلا هؤارآ هل 0 ىيد ىمالسا بزحل ةاون لوأ نأ ىلا بهذيف

 نأ عنمي ال يلع مايأ جراوخلاب بزحلا اذه ءاضعا ةيمست نأو © هلتق ليبق وأ نانع

 دمحم اي لدعأ لاق ذإ ىميمتلا ةرصيوخلا يذ ثيدح ربتعا ) : يناتسرهشلا لاق )١(

 نم راص ولو مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ىلع حيرص جورخ كلذو . . لدعت ل كناف

 ايجراخ نوكي نأب قحأ لوسرلا ىلع ضرتعا نف © ايجراخ قحلا مامالا ىلع ضرتعا

 ارابكتساو & صنلا ةلباقم ين ىوهلاب ًامكحو 5 هحيبقتو لقعلا نيسحتب الوق كلذ سيل وأ

 . ٢١ ص ١ ج لحنلاو للملا ( ؟ لقعلا سايقب رمألا ىلع
 )٢( ةرهاقلا ةي رينملا أ سيلبا سيبلت ، نمحرلا دبع جرفلا وبأ 0 ١٣٤١٧ ه / ١٩٢١٨ ص ٩٠--

. ٩١ 
 (٣) سارملا ليلخ دمحم ٦ خي رات نود ) ؤ ةرهاقلا ز مامالا ةعبطم ) ةينونلا ةديصقلا حرش )

 ج ١ ص ٣٢٠ .

 )٤( ةرهاقلا & جراوخلا بدأ { يواملقلا ريهس ١٩٤٥ ص ه۔:٦ .
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 عقت نأ مزاللا نم سيلو { يلع مامالا ةعيب ىلع ًاقباس ، اهسفن ةعامجلا دوجو نوكي

 نا ساسألا اذه ىلع نكمملا نف ، ١ ىمسملا اهيف دجوي يتلا ةظحللا سفن يف ةيمستلا
 امك . يبلا دهع ي دجو مسالا اذه ردصم نأ عقاولاو ؤ ىسلا نع مسالا رخأتي

 جراوخلا ناب راشنلا روتكدلا حرصيو & ؟ يراخبلا هجرخا يذلا ثيدحلا ين درو

 لوصالاو تالاقملا بتك بلغاو & نيفص ي 3 ٣ يلع مامالا دهع ين اورهظ امنا

 ةنتف ين يلع مامالا ىلع جورخلا نمزب جراوخلا روهظ تخرأف { بهذملا اذه تبهذ
 كلذ لبق ةيجراخلا نأل ، ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيداقتعالا ةمألا ةدحول ةقزمملا نيفص

 © هب فرعتو 3 هنلعت ًاراعشو { هب يدانت أدبم ذختت ملو { ملاعملا ةحضاو تامس ذختت

 8 قلطملا لدعلا ىلإ دصقي ناك - هلعف نم حملتي امك - لوألا يجراخلا نأ ريغ

 ةفلؤملا لماعي ناك يذلا ينلا فرصت مهفي مل ثبح © درجملا يلقعلا قطنملل ةقواسم

 لوصا نم الصا ناب لوقلا نكميو . مهسوفن ف اهنيكمتلو 9 ةلملا ي ، مهبولق
 ةنس لوألا عيبر ) ةفيقسلا عاتجا نابا ادوجوم ناك مهئارآ نم ايارو ، جراوخلا

 ةعامجو ٦٣٧( / ھ )+١٦ ىجرزخلا ةدابع نب هآر ام وهو ٦٣٢( وينوي ٨ / ھ ١

 دق راصنألا ناك ناو ه شيرق ريغ ين ةمامالا زاوج نم © راصنألا نم

 8 شيرق يف ةفالخلا نا ىلع صني يذلا ثيدحلا مهعامس مدعل & كلذ ىلإ اوبهذ

 يأرلا ىلإ عجري رمأ ةفالخلا نأ يف اودمتعا دق جراوخلا نوكي نأ نكمملا نم هناف

 راصنألا نأ ىلع لدي اممو ، كلذ ىلع نيملسملا عيمج نيب { رايتخالاو 9 داهتجالاو

 يب رعلا بناكلا راد ، يمالسإلا ريكفتلا نم يهلالا بناجلا { يهبلا دمحم روتكدلا )١(
 . ٥٨--٥٩ ص ١٩٦٧ ةرهاقلا ، رشنلاو ةعابطلل

 © ( .. ةمألا هذه ين جرخم : لوقي ملسو هيلع هتلا ىلص ينلا تعمس لاق ) ديعس يبأ نع )٢(

 ىوهأو لوقب ىنلا تعمس : لاق ( ٦٧ / ھ ٣٧ ةنس ًايح ناك ) فينح نب ليهس نعو

 مالسإلا نم نوقرمي ؤ مهيقارت زواجي ال نآرقلا نوأرقي موق هنم جرخي : قارعلا لبق هديب
 ةدامف ٢٤٣--٢٤٤ ص ١٢ ج } يرابلا حتف ، رجح نبا ، ( ةيمرلا نم مهسلا قورم
 . ثيدحلا اهيلع لمتشا جراوخلا مسا امهنم قتشا نيتللا قورملاو جورخلا

 ، فراعملا راد { ٤ ط مالسإلا ين ينفلا ركفلا ةاشن ، راشنلا يماس يلع روتكدلا )٣(
 . ٢٥٦ ص ١ ج ٦٦ ةيردنكسالا
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 دبع مالك نكلو ذ ركب ابا اوعياب و - اولزانت هوعمس 1 مهنا {| ثيدحلاب اوعمسي ل

 ينلا ةافو دعب راصنألا فالخ نآ 3 هنم حولي )+١٠٣٧/٤٢٩( يدادغبلا رهاقلا

 نرقلا لها نم ) ورمع نب رارض دنعو ، جراوخلا دنع رمتسا يذلا وه مهبارو

 نأل مويلا ىلإ قاب فالخلا اذهو ) : هلوقب كلذ ىلع قلع ثيح ( ةرجهلل يناثلا
. ٍ . ِ . . َ 

 يبا نع يربطلا ىورو ، ( شيرق ريغ ي ةمامالا زاوجب اولاق ، جراوخلاو ارارض
 نم برعلا نم لئابقو شيرقل اياطع ىطعأ مالسلا هيلع لوس رلا نأ يردخلا ديعس

 مالكب اوملكتو ، مهسوفن تدجوف ائيش راصن ألل طعي ملو ، نينح ةوزغ مئانغ
 راصنألا نم يحلا اذه نا هللا لوسر اي ) : لاقو 3 ةدابع نب دعس هءاجف ( ئبس

 بلطف "(.. تبصأ يذلا ءىنلا اذه ين تعنص امل مهسفنأ ين كيلع اودجو دق

 : ةبطخلا كلت ف ء اج اممو ) مهيف ىنلا بطحو ] مهعمجف هموق عمج ىنلا هنم

 ًاموق اهب تفلأت ايندلا نم "ةعاعل ين راصنألا رشعم اب مكسفنأ ين متدجو )
 هللا دبع ةصق ام دح ىلإ هبشت ةصقلا هذهف ث (.. مكمالسا ىلإ مكتلكوو 3 اوملسيل

 فرصت يف مهكشو ١ مهلوقع قطنم ىلع اهباحصا داعا يف ةرصيوخلا يذ
 َ % ئ 3

 اذهو ‘ سانلا نم ةنيعم ةعامج وا 0 هموق يباحي هنا وا 0 مهسفنا ريغتو 0 لوسرلا

 سيياقم مهمادختساو كلذ نم هتياغ كارداو 3 لوسرلا لعفل مهمهف مدع ىلع مئاق

 ء . . . . 7 ء . 5

 اودمتعا - جرفلا وباو يناتسرهشلا لوقي امك - مهناكف 3 ةيداعلا رومالا ين لقعلا

 ليلدب 3 انوناقو ، ةنس ربتعي يذلا ، لوسرلا لعف ىلإ اوهبنتي ملو & هسايقو لقعلا ىلع
 . ًارثأتو ءاكب مهاحل تلضخاو © اوضرو اونأمطا فقوملا مهل حرش امل هنأ

 جراوخلا روهظ ٣٠٠-٩١٢/٣١٠-٩٢٢ نيب اميف ىفوتملا يتخب ونلا خرؤيو
 حراش بهذيو ٠0 جراوخو 3 نيقرام مهامسو /٧٥٧( ه )٣٧ ميكحتلا نمزب

 . ١٥ ص ( خيرات نود ) رصم ث قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا )١(
 . ٩؟٢ ص ٣ + يربطلا )٢(

 . ( ٣ ت ٩٤ ص ٣ ج يربطلا ) ةمعان ةلقب )٣(

 . ٩٤ ص ٣ ج . م . ن )٤(

 . ٦:-٧ ص ١٩٣٦١ ©،© فجنلا ةعيشلا قرف } يتح ونلا )٥(
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 . ١ هنع هللا يضر نامثع لتقم يهو ىلوألا ةنتفلا يف اوثدح جراوخلا نأ ىلإ ةيواحطلا

 ةرذب نا ىلإ & صوصنلاب ةديؤملا ءارآلا نم قبس امم ى صلخن نا عيطتسنو

 تنلب و ا نانع ةفالخ ين تعرعرت مث { ةوبنلا دهع ين تتبن ، ىلوألا جراوخلا

 ىلا ةحاح ف انسلو 0 ةليخنلاو ى ناورهنلا مث © نيفص ةنتف ف ىلع نمز ف اهجوا

 ىلع اوقشنا ناثع ىلع نيجراخلا نأل ، كلذ ىلع نهربت يتلا صوصنلا درس ةداعا

 دصاقمو ] ضارغال { هلتق ىلع اوارتجاو { 4 هجو 7 مهفويس اولسو ‘ ىعرش ماما

- َ 

 دمحم ركب وبا وهو © ةعيرشلا ةميا دحا اهروطتو ةرهاظلا هذهل نطفت دقلو { ىتش

 نم ودبي امك ةلحرم ةلحرم اهروطت لجسو ٠ ٩٧) / ھ ٦٠ ( يرجآلا نسحلا

 - - . ٤ - ٠ ٠ ٠

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ( جراوخلا ) مهنم علط نرق لواو ) : صنلا اذه

 & ةنارعجلاب مئانغلا مسقي وهو ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا ىلع نعط لجر وه « ملسو

 . اوعمتجاو ،© ىتش نادلب نم اوجرخ كلذ دعب مهنا مث .. دمحم اي لدعا لاقف

 .. ناثع اولتقف ةنيدملا اومدق ىتح ، ركنملا نع ىهنلاو ، فورعملاب رمألا اورهظأو

 انرظن يف مهملا نكلو . " ( بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ ىلع كلذ دعب اوجرخ مث
. َ .. 

 ىلإ تعد ينلا تارربملاو لماوعلا يه اه { اهيعاودو اهبابسا وه جورخلا ةرهاظ ي
 ) ةيعامتجا وأ ] ةيداصتقا عاود ىه لهو ؟ ىربكلا ةنتفلا جيجأت ىلاو ] جورخلا

 َ ع ّ َ 3 3 ز

 يه وا 0 ةينيد بابسال وا ، ةيلبق ةيبصع وا ، ةيرس ةيصونغ وا ، ةيسايس وا
 نكي امهم © ةطلسلل عوضخلا مدعو ‘ ةيدرفلاب روعش تاذ . ةي ودب ةوزن درحم

َ 1 

 ؟ لئابقلا ضعب نم { دارفأ ضعبل روهظللو ةسائرلل بح درجم ما ، اهعون
 : جورخلا بابسأ -: ٣

 تعدصو لمشلا تتتش ينلاو ] نيملسملا نبب اه ريعس ججات يتلا ةنتفلا نا

 8 رخآلا اهضعب رفكي 3 ةيداعتم ًاقرفو 5 ةرفانتم 0 أبازحاو أعيش مهتلعجو © ةدحولا

 بيسملا نب ديعس نع كلذ يف ارثأ يورو ٤٠٥ ص ةيواحطلا حرش © يلع نب يلع )١(
 . يراخبلا هجرخأو . ( ٧١٢١ / ه ) ++ ٩٤

 ١٣٦٩-١٩٥٠ . ةرهاقلا ةعب رشلا باتك ئ يرجآلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ (٢)

 . ٢٢ ص
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 © ةدقعم ، ةكباشتم لماوع ىلإ درت امناو ، طيسب لماع وأ ، دحاو ببس ىلإ عجرت ال

 نع ، هسفن يمالسالا عمتجملا لخاد تنوكت ةيعاتجا بابسأ ىلإ دوعي ام اهنم
 امل س ةيداصتقا بابسا ىلإ عجري ام اهنمو ؤ ةيعامتجالا هتاقالع دقعتو هومب قب رط

 نم نول اهنع جتن ، ةديدج تاقالع مهنيب تدجوا ينلا تاورثلا نم مهيدل عمجت

 اهنمو ث ايندلا 9 نيذلا ضعب نم ال لوصح ىلع سفانتلاو ى رم ,
 . هلخاد نم يمالسالا عمتجملا بيرخت اهفده ، ةيصونغ ةيرس تارماؤم ىلإ دري ام
 رصانع اهيف لخدت نأ تلواحو 3 ةديقعلا لوصا ىلإ تدمعف & هساسأ نم هضيوقتو

 . ينخلا ينسلفلا يركفلا عارصلا قيرط نع © اهلخاد نم اهينفت ةبيرغ ةيصونغ ةيفسلف

 : ةيبصعلا

 ةاواسم قارعألاو سانجألا نيب ةاواسملا ةيساسالا ةينآرقلا ةيمالسالا ئدابملا نم

 ال ،} ناسنإ وه امب ناسنالا بطاخي . ايلاع انيد ناك كلذلو 0 ةقلطم ةنيب
 ةيقالخالا ةايحلا يف ًابلعف ًاقبطم أدبملا اذه لخدو 0 ةمأ وأ ةليبق يف وضع وه امب
 8 جرخ ام لوأ ةنيدملا ي سانلل جرخ يذلا يمالسالا عمتجملا ميمص يف ةيعاتجالاو

 نرق ثبل امو ، رمعو )+٦٣٥/١٣( ركب يبا دهع يف يلمعلا قيقحتلا يف رمتساو
 دعبأو ، اديدش اتبك تبك امدعب ، ديدج نم لطي ادب نا ، ةيلهاجلا ةيلبقلا ةيبصعلا
 امدعبف & كلذ لبق اهدب )+٦٥١/٣١( نايفس بأ نأ لب 0 ًاداعبا سوفنلا نع

 نوكي نأ متبضرأ ) : لاقو ، بلاط يبأ نب يلع ىلإ نايفس وبا لبقأ ركب وبأ عيوب
 رما نا : نايفس ابأ اي ه & هيلع اركنم يلع هباجأف ، (؟ ميمت ينب ين رمألا اذه
 سجو ًاضيأ )+٦٣٥/١٣( ةفاحق بأ ىرنو ، « ةيلهاجلا رمأك سيل مالسالا

 ونب و فانم دبع ونب تيضر وا ) : الئاق لاسف 0 ةيلهاجلا { ةيبصعلا رما نم ةفيخ

 نامثع دهع ينو 3 ١ ركب يبأ هنبا ةفالخبو يبنلا تومب ربخا امدنع كلذو ( ؟ موزخم
 ىلع سفانتلا تالاجم ترثك نا امل ، ابصخ اعترم ةيبصعلا تدجو هنع هللا ىضر

 رتشالا كلام بتك دقف 0 اضيأ لاومألا ىلعو © ةفلتخملا تايالولا ين بصانملا

 هيلا كوعدي نمو 0 كديلوو ، كديعس انع سبحاو ) : نايع ىلإ ٦٥٨( / ه )+٣٨

 . ١٩٦١ ص ٢ ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )١(

47 7



7 - - 

 يب رعلا نب ركب وبا لاق امك نيملسملا رمآ لآو ' ( هللا ءاش نا كتيب لهأ نم ىوملا

 كلتو © ةيرمع هذهو 0 ةيركب هذهف { ةيبصعلا ين هيت ىلإ /١١٤٨( ھ ٣٤٥+ر
 . ٤ . ٢ . - - . - : -٠

 ٨ مص برح ف ةحضاو ةيبصعلا 7 اكو هعم قحلا نا معزي مهنم لكو ةينامثع

 : لوقي و مدنيف ، يئارعلا عرفلا سيئر لتقي معثخ ةليبق نم ماشلا عرف سيئر اذهف
. َ . 

 ز مهنم امحر يب سما تنا موق ةعاط ي تلتاق دقل بعك ابا اي هللا كمحري )
 ء َ

 . اننتف دق الا ناطيشلا ىرأ الو ، لوقا ام يردا ال هللاو ينكلو 3 اسفن يلإ بحأو

 نم لتق ام ببسب يلع نم نورفني سانلا ناكو "( انب تبعل دقو الإ اشيرق ىرأ الو
 ةكرعم بشنت نا تداكو 3 ا هتعاط ىلع قفتنل ةملكلا نكت مل تمن نمو ث مهب راقأ
 )+٦٧٧/٥٨( ةيدا نب ةورع ركناو 3 ميكحتلا عقو نا امل ، ةينميلاو ةيرازنلا نيب

 ث هسرف زجع ىلع ةبرضلا تءاجف هبرضو © )+٦٦١/٤٠( سيق نب تعشالا ىلع
 . . ۔ , ۔ . َ

 نم اولعج ذا ، نميلا لها نم الجر هلعجا نكلو ، ةعاسلا موقت ىتح نايرضم

 ز ءىش ي هللا نم سيل ارمع ناف 0 مكينمي عدحم نا فاخا يلا : ىلع لاقف . رضم

 © هركن ام ضعبب امكحي نأل هتناو : تعشألا لاقف ، ىوه رمأ ين هل ناك اذا
 . َ ل َ ٤

 امهو امهمكح يف بحن ام ضعب نوكي نا نم انيلا بحا ، نميلا لها نم امهدحاو

 . ٤٦ ص ، ٣٦-١٩٣٨ ، سدقلا ، فارشألا باسنأ ، ٨٩٢/٢٧٩ + يرذالبلا )١(

 قئالخلا تراصو ) : صنلا اذه ٢٤٦ ص ١٣٧٥ ةرهاقلا & ةيفلسلا ةعبطملا آ ٢ ط

 ةيولعو { ةينانعو ةيرمعو ث هي ركب مهنف نوميهي ةيبصعلا نم داو لك ين نيزع
 ريخلا نم { رنفم ، موشغ مولظ يقابلاو اهحلاص يئو اهعم قحلا نا معزت لك ةيسابعو
 وأ تالاهجو & تاقامح ىه امناو 3 ةلاقم هيف الو أ بهذمب كلذ سيلو 0 ميدع

 © ناطيشلا م: وهلي و 0 ةلملا نم ةدحتلما أ زهتو ةعيرشلا لحمضت ىتح تالالضلل سئاسد

 . ( بعلي و

 ١ ج ةغالبلا جب حرش نع القن ١٦-١٧ ص ( جراوخلا بدأ ٠ يواملقلا ربهس (٣)

 . ٤٨٩ ص

 . ٢١٩ ص ٣ ج 0 ةنسلا جاهنم ز ةيميت نبا )٤(

 . ٢٠ ص ناورهنلا ةعقو 0 ىمشاهلا بيطخلا )٥(
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 /٦٨٧( ھ )+٦٢٧ سابع نب هللا دبع ، بلاط يأ نب يلع مهيلع ض رع املو ا( نايرضم

 " نميلا نم يلع باحصا لج ناكو © ينمي ىسوم وبأو ، يشرق هنأل اوعنتما
 اف أ شيرقبو ةرمألاب انيلع رثكت مك ) : ةيواعمل نيرئاثلا نيريسملا دحأ لاقو
 مأ ال ) : ةيواعم هباجأف ى ( راجت شيرقو اهفويس مئاوق نم لكأت برعلا تلاز
 ةعيبرو ةدنك نيب عازن عقي نا داكو ث ( ةيلهاجلاب ينرك ذتو مالسالاب كركذأ كل

 نيب تناكو ث جودخم نب ناسح ةيلوتو هلزع مث سيق نب تعشالا ةسائر ببسب
 . ٧ يلاوملاو برعلا نيب تناك امك ٦ ةيبصع ةيناميلاو ةيرضملا

 تحمنا ، مئاعدلا تباث ، هسفنب ًامئاق ابزح اوحبصأ امل جراوخلا نأ عقاولاو

 . ةليبق نم نوجراخ ءالؤهو ، " ميمت ينب نولتاقي ميمت ونب ءالؤهف ؤ ةيبصعلا مهيدل
 ال { بهاذملاو يارلل ةيبصعلا تحبصا كلذبو 3 اهنم نيجراخلا ريغ نولتاقي

 نأ ررقي ظحاجلا دجن كلذلو . ةخسار ةديقع لك نأش اذهو ، بسنلاو مدلل

 © ةيلبقلا ةيبصعلا بناجب و ١ بسنلا نود هدحو نيدلاب ةفالخلا اوبلط جراوخلا لئاوأ

 . ةنيدملا لهأ كانهو { ماشلا لهأ كانهو ، قارعلا لهأ كانهف ةيميلقالا ةيبصعلا دجوت
 اولبقا ) : لوقيف بطخي )+٦٥٧/٣٧( يريمحلا عالكلا اذ ماشلا لهأ دحأ ىرن اذلو

 : هبحاصل رخآ لاقو " ( مكتضيبو مكدالبو & مكماش اولزن ىتح ، مهقارع نم

 & نوراه مالسلا دبع قيقحت نيفص ةعقو ( ٨٢٧ / ه ٢١٢ :+ ) { يرقنملا محازم نب رصن )١(

 . ٥٧٣ ص ١٣٦٥ . ةرهاقلا

 . ٩٥٧٣ ص . م . ن )٢(

 . ١١٦١ ص ٢! ج ، لماكلا ، دربملا سابعلا وبأ )٣(
 . ١٢٠ ص ض مصاوقلا نم مصاوعلا ، يب رعلا نب ركب وبأ )٤(

 . ١٩٥٣ ص نيفص ةعقو ، محازم نب رصن )٥(
 . ٣٨٥ ص ٧ ج ، يربطلا )٦(

 ٤٦٧. ص٧ج .م .ن )٧(
 . ٢٢٦ ص ٢ ج ، لماكلا & دربملا )٨(

 . ١٠٢ ص ٢! ج ناويحلا & ظحاجلا )٩(

 . ٤٨٥ ص ١ ج ه ١٣٦٢٩ ، يلحلا . ط ةغالبلا جهن حرش { ديدحلا يبأ نبا )١٠(
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 دق ةيمح هعم تلتاق نكلو هبأر ىرت كنا ، رجح عم لتاقت مل كنا تملع دق ينأ )

 . ' ( كئالب نسحو كيار نسح نم ملعأ امل كل اهترفغ
 : وه اميا ، نيملسملا ةدحو قرف يذلا نا مساق دومحم روتكدلا ىريو

 اذه نم صلخنو ، ٢ ( نيدقاحلا نم ةنتفلا لهأ مومسو ، ةيبصعلاو ، ةيسايسلا ةنتفلا )
 برعلا بسحو © نيملسملا ةملك قيرفت ين اهرود اهل ناك ةيلبقلا ةيبصعلا نأ ىلإ هلك
 ادحأ اهل راتخا ينلا ةوبنلا نم هللا اهبهو ام بناجب { لاملاو ةطلسلاب ترثأتسا ًاشي رق نأ

 ةينآرقلا ةديقعلا ةوق الول ، سبايلاو رضخألا ىلع ينأت نأ ةيلهاجلا تداكو "اهنم
 ةنتفلاو ا ءاجوملا ا ريصاعألا مامأ اوتبث نيذلا نيملسملا ضعب ناميا ةوقو ؤ ةخسارلا
 تابثا ين اهاندروأ ينلا صوصنلا نأ ىلإ ريشن نأ يغبني نكلو © رذت الو يقبت ال ينل

 لك ةتباثو ، قدصلا لك ةقداص اهنا ىلع اهلك ذخؤت ال { ةيبصعلا هذه دوجو

 ةداهش ذخؤت الو ، نوقلتخبو 0 نوفيضيو ، نوعضي دق نيبرابخالا نأل ، توبلا
 نب طول فنخم وبا ةيوارلاف ، عقاولل ةقباطم اهنأ ىلع نيخرؤملا نم ءاوهألا لهأ

 هربتعي نزوهلف نا مغر ث هتياورب ةقث ل « ًافلات ايرابخا نيثدحملا دنع ربتعي ييحي

 نا الإ { اريثك هنع لقني يربطلا نا مغرو © قارعلا رابخا ين ىربكلا ةجحلا

 نم ةيرح ف ثحابلا عدي مث 3 اهباحصا ىلإ اهبسني و تاباورلا فلتخم لقني يربطلا
 يربطلا نأل © هيلع دمتعيف ةقث يوارلا نآ ىري وأ 5 اهنم اتباث هاري ام ذخاو 5 اهدقن

 يرقنملا محازم نب رصن كلذكو 0 اهتاور ىمسيو 0 هرابخا رداصم ًامئاد ركذي

 ةنس لتق ، يعيشلا يدنكلا يدع نب رجح وه انه رجحو ، ٢٦٢٣ ص ٥ ج يربطلا )١(

 . ( ٢٧٧ ص ٥ ج يربطلا ) ةيواعم هلتقف ٦١ / ھ ٥١

 . ةيرصملا ولجنالا ةبتكم {، ١ ط ةيمالسإلا ةفسلفلا ين تاسارد { مساق دومحم . د )٢(
 . ١٣٠ ص ١٩٦٦/١٣٨٥ ةرهاقلا

 جرخأ : ىدانو هرخافيل ةرجهلا نم ةعساتلا ةنسلا ين ينلا ىلإ ميمت ةليبق نم دفو ءاج )٣(

 .(٦١١:۔-٥١١ ص ٣ ج يربطلا ) تارجحلا ةروس تلزن كلذ ينو كرخافنل دمحم اي انيلا

 -۔-٢٨٣١ ةرهاقلا { يواجبلا دمحم يلع قيقحت لاجرلا دقن ين لادتعالا نازيم ‘ يهذلا )٤(

 . ٤١٩١ ص ثلاثلا مسقلا ٦٢٣
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 هلعجو ' ىوه ىلإ بوسنم ريغ © لقنلا حيحص تبث ةقث ديدحلا يأ نبا هربتعا يذلا

 هيف لوقي و ، ٢ كورتم ١٣٤٨( / ھ )+٧٤٨ ىهذلا دنع هناف ، " تاقثلا نم نابح نبا
 غئاز ( متاح يبأ دنع وهو ( بارطضا هثيدح ف ىعيش ( )+١٦ ٢٨/٣ ٩) يليقعلا

 ةمالع يرابخا هنا ىهذلا ىريف دربملا دي زي نب دمحم سابعلا اماو !« كورتم ثيدحلا

 ، هموصخ ىري اميف ، ةيجراخلا هتعزنل ١ هب قثوي ال يبرعلا ركب يبا دنعو ةقث
 َ ء َ َ

 ٠ مهرابخاو ٦ بدالا لهاو ) نيخرؤملاو ٠ نيرسفملا لاوقا نمو 6 هنم رذح كلذلو

 © فلسلا ناميإ ةوقبو نيدلا تامرحب ةلاهج لها وا عدب باحصا هدنع مهنال

 ، نيثدحملا ةياور ين الا يبرعلا نب ركب وبا قثي الو { هيف نعطلل لاجم ال يذلا
 . ٤ى

 يدوعسملاب قلعتي اميفو " يربطلا ةياور ين وأ ، هدانساو ثيدحلا ةمي نم
َ 

 حرصي ةيميت نباف 3 ةنسلا لها نم نيثدحملا دنع عدتبم لاتحم هناف )٩٥٦/٣٤٦(

 هسفن يربطلا نا لب " هللا الا هيصحي ال ام بيذاكالا نم يدوعسملا باتك يف ناب

 © اريسي ًاعيشت هيف نا يهذلا ركذو { بذاكلا نظلاب هيف مجرو © مهضعب هيف ملكت

 ةيبصعلا نع ثدحتت ينلا رداصملا نع هانلق امو . ١ هقثوو هقدصو © حدقت ال ةالاومو

 رومألا ضعب ين الا ، ثحبلاب اهلوانتنس ينلا تاعوضوملاو لئاسملا ةيقب ىلع قبطني
َ َ 

 ، كشلا وآ نظلا ىلإ اهنم نيقيلا ىلا برقا تحبصاو ، ترتاوتو ، تضافتسا ىلا

 يف نوثطخيو نوبيصي رشب مهنا لب نوموصعم لئاوالا نيملسملا نا اذه سيلو
 . مهداهتجا

 . ٢٠ ص ٢! ج ةغالبلا جهن حرش 9 ديدحلا يبأ نبا )١(
 . ١٩٧ ص ٦ ج ١٣٣٠ .. نكادلا دابا رديح ٥ نازيملا ناسل : رجح نبا )٢(

 . ٢٥٣ ص عبارلا مسقلا { لادتعالا نازيم . ىمذلا (٣)

 . ١١٥١٧ ص ٦ ج . نازيملا ناسل . رجح نبا )٤(

 . ٧٤: :٧٥٩ ص م ج . ربعلا & ىهذلا (٥ر)

 . ٢٤٩ ص مصاوقلا نم مصاوعلا إ يب رعلا نب ركب وبأ )٦(
 . ٢٤٧-.٢٤٨ ص .. م . ن )٧(

 . ١٣١ ص ٢ ح ةنسلا جاهنم ٠ ةسبت نبا (٨)

 :: يلع نب دمحأ ىلع يهذلا دريو ٤٩٩ ص ثلاثلا مسقلا ، لادتعالا نازيم . يهذلا )٩(
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 ِ : يداصتقالا لماعلا

 رخا الماع دجن اهدقرم نم تثعبنا ينلا ةيلهاجلا ةيبصعلا لماع ىلإ ةفاضالاب

 قاحسا نب بوقعي ةناوع ابأ دجن كلذلو يداصتقالا لماعلا وهو هتروطخ هل
 يف تدرو يتلا ثيداحالل هدنسم ين مجرت دق /٩٢٨( ه )+٣١٦ يروباسينلا

 ةمكحلا نم اهيف ام عم . ةمسقلا يف ةرثالا ناك مهجورخ ببس نأ ررقو © جراوخلا
 يذلا & جراوخلا لصا وا لوالا يجراخلا ىلع قبطني اذهو 3 ١ مهنع تيفخ ىللا

 نيذلا ىلعو ، نانع ىلع اوجرخ نيذلا جراوخلا ىلع قبطني امك 2 يبنلا ضراع
 صخو « ! هب راقا نيب لاومالا مسق هناب نامع اومهتا دقف ، اضيا يلع ىلع اوجرخ
 هراد يف اودانت نامع ىلع جراوخلا نا ، يربطلا انربخأو ، نيرخآ نود ًاسانا اه

 دقو © "( هوبهتناف لاملا تيب اوتاو ... هيلا اوقبست ال لاملا تيب اوكردأ ) : نأب
 ال حبصأف { ءاشو ًاريعب برعلا رثكأ وهو يلو دق هنأب هيمهتم ىلع نامثع ةفيلخلا در

 ناف ىرخا ةهج نمو { ث جحلل امهلمعتسي ، ني ريعب ريغ ى ًاريعب الو ةاش كلمب
 الا ديرن ) : هل اولاق ، نودي ري اذام اونيبي نا مهيلا بلط امل هيلع نيجراخلا

 باحصأ نم خويشلا ءالؤهو 3 هيلع لتاق نمل لاملا اذه امناف ءاطع ةنيدملا لهأ ذخأب

 بطخي /٦٩٦( ه )+٧٧ لاله نب ةديبع اذهو ث( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نيب همسقف هللا ئف ذخأو ا ىيرقلا رثآو ، ءامحألا ىمح هنأب نامثع مامالا مهتيو

 قلعتت ةيجراخ ًاراكفا نا لب (١ برعلا ناجم نم هقحتسي ال نمو ، شيرق قاسف

 ناك يربطلا نا معز نيح لوقلا يف عذقأ دق هنأب يربطلا مهتا يذلا ظفاحلا يناميلسلا

 نكمي يناميلسلا نا ركذو ادمتعم اماما يربطلا ربتعاو ، ضفاورلل ثيدحلا عضب
 . تيبلا لهأ نع ةاورلا باتك فلا يذلا يضفارلا يربطلا يمس ادصاق نوكي نأ

 . ٢٥٤ ص ١٦ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )١(
 . ١٨٧ ص ٢ ج ةنسلا جاهنم { ةيميت نبا )٢(
 . ٣٩١ }© ٣٩٣ ص ٤ ج يربطلا )٣(

 . ٣٤٧ ص ٤٤ ج . م . ن )٤(

 . ٣٥٥ ص ٤ ج . م . ن )٥(
 . ٦٦٥-۔-٥٦٥ ص ٥ ج . م . ن )٦(
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 يف مهتبغر نع نيلتاقملا ضعب نلعأ دقف لمجلا ةعقو ذنم تدجو ءامدلاو ع لاملاب
 ركب وبا ىدصت دقو ' مهسفنال اهتحاباو نيملسملا نم ، مهل نيبراحملا لاوما ليلحت

 رك ذف نامثع ىلإ تهجو يتلا ةريثكلا مهتلا لاطبإل امهريغو ةيميت نباو ، يبرعلا نبا
 اممو ، ٢ ىرخألا ولت ةدحاو اهدينفت ين ذخأو ةلطاب اهلك مهتلا كلت نأب ركب وبا

 ةنتفلا مهمه امنا ) : جراوخلا هل فصي ناثع ىلإ )+٦٨٠/٦٠( ةيواعم هب بتك
 ين كراش نم ىلع ةرصبلا لاوما ىلع مامالا مسق امدنعو © "( ةمذلا لها لاومأو
 لداجو ءافخلا تحت هيلع نعطلا ين تضاخو كلذ ين ةيئبسلا تملكت لمجلا ةعقو

 ال بسي ل ملف قح ىلع كبحاص ناك اذا اولاقو ، سابع نبا ةليخنلا باحصأ
 © مهلاومأ ين مهيبسو مهؤامد تلح دقف نيرفاك ل نوب راحملا ناك اذاو ، ث رفظ

 دقف مهفلخ امأ 3 مهنم نيمدقتملاو جراوخلا فلس ي اذه ١؟ يسي الو ، لتاقي ملف

 ةفاخا مهمه حبصأو ، مهفلس قئارط نع لزعمب اوناك مهنا ديدحلا يبأ نبا ركذ

 . ٧ لالحلا قيرط ريغ نم لاومالا باستكاو ، ضرالا ين داسفلا ةعاشإو { ليبسلا
 ليطعتو ، مكحلا ين روجلا { اهلجأ نم اوراث مهنأ جراوخلا معز يلا بابسألا نمو

 . ٨ ىنغلاب راثئتسالاو دودحلا
 قلعتت ، ةيمالك ةداشم نامثع ىلع جورخلا ةنتف تدقوأ ينلا ىلوألا ةرارشلا نا

 لاق { ةفوكلا ريمأ )+٦٧٨/٥٩( صاعلا نب ديعس سلجمب ةفوكلا ين قارعلا داوسب
 : رتشالا هيلع درف ث ( شيرقل ناتسب داوسلا اذه امنا ) : سلجملا اذه يف ديعس

 ٥٩٤١. ص ٤اج .م .ن )١(

 . ٦٣٢٣-١٢٦١ ص مصاوعلا ، يب رعلا نب ركب وبأ )٢(

 . ٨٧ ص ٥ ج {}© يربطلا )٣(

 ٥٤١. ص ٤ج .م .ن )٤(
 . ١٤٩ ص ٢! ج لماكلا { دربملا )٥(

 . ١٦٢ ص ١٣٢٠ رصم هلضفو ملعلا نايب عماج رصتخم ث ربلا دبع نبا )٦(
 . ٧٦١ ةغالبلا جهن حرش 8 ديدحلا يبأ نبا )٧(

 ىلإ دروتسملا هللا دبع اهب ثعب ةلاسر صن ي دوجوم اذهو ١٩١ ص ٥ ج يربطلا )٨(

 . ص . ن . م . ن . ٦٦١٣ / ه ٤٣ ةنس ديبع نب كامس
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 دي زي ام هللاو ، كموقلو كل ناتسب انفايسأب انيلع هللا هءافأ يذلا داوسلا نا معرتأ ر
 ةعامج تنوكت سلجملا اذه نمو (١ اندحأك نوكي نا الا ًابيصن هيف مكافوأ
 نم اوناك سلجملا ةيبلغأ نا كلذ © ناع ىلع جورخلل ةاون اوناك نيذلا ني ريسل

 هتطرش بحاص اوب رضو 9 مالكلا هل اوظلغأو ، صاعلا نب ديعس ىلع اوبضغف ةيناميل
 © ةيواعم ىلإ & ماشلا ىلإ مهيفنب نامثع ةفيلخلا رمأ كلذ ءارج نمو ، هيلع يمغا ىتح
 ىلإ اوبهذف " هنيد يفو هيف نعطلاو مالكلا نع اوكسمي ملف ةفوكلا ىلإ مهعجرأ مث
 . ةفوكلا ىلإ اوعجر مث ، ةبوتلا اونلعأف { مهيلع ددشو ا اهيلاو مه ظلغأف ، ةريزجلا

 ، مهفويسب هيلع اولمحو © هوعنم ( اهيلا عوجرلا داراو ، ةفوكلا نم ديعس جرخ امل مث
 ديرن الو . يني يباحص وهو 2 ةفوكلاب مهيلع ، يرعشألا ىسوم يبأ ةيلوت اوبلطو
 قارعلا داوس وأ يلاملا لماعلا وه اهنم انمهب يذلا امناو ةصقلا هذه درس ين ليطن نأ

 صوصنلا داريا نم انرثكأ دقلو ، ينوكلا عمتجملا طسو ين عارص قلخ ىلإ ىدأ يذلا

 { ةيداصتقالا افوصأ نيبتستل قئاثولاب معدم ثحب ىلإ ةجاح يف ةنتفلا نأل
 ةداملا نالو « ةفرعملا ةيعايتجا » جهنم كلسن نا اندرا اذا & ةيسفنلاو { ةيعاتجالاو

 دقنو ةيفصتو ةلب رغ ىلإ جاتحتف ، بارطضالاو ةرازغلا ةياغ ين عوضوملا اذه ين
 . ءاوهألاو ضارغألا يوذ 0 نيعاضولا نيبذاكلا ةاورلاو { ةفي زملا تاياورلا داعبال

 ةفيلخلا ىلع مث ةالولا ىلع نعطلا ادبو ةضراعملا تأشن ينوكلا سلجملا اذه

 هنم برستي لاجم داجيا ين ، هتروطخ هل فقوملا يف ديدج رصنع رهظو © هسفن
 لاخداو 3 ةيصونغلا ةيفسلفلا ةنتفلا ران داقيال ، مهولدب نولديو 0 نوصب رتملا
 © هراونأ اوئفطب نأ لبق نم اولواح يذلا 3 حرسملا يف ةناهكلاو ؤ ةقدنزلا رصانع
 .ةدرلل نالعا وا 0 ةوبنلل ءاعدا ةروص ي اورهظ نيح

 : يركفلا لماعلا

 ةياغ كلذب حرصي ام نآرقلا ينو هسفن ةوبنلا دهع يف رهظ © قافنلا نا
 ةنيدملا لهأ نمو 2 نوقفانم بارعألا نم مكلوح نممو ) : ىلاعت هللا لاق ، حيرصتلا

 )١( ج ، يربطلا ٤ ص ٣٢٢-٣٢٣  0ص ( ناثع ) ، ىربكلا ةنتفلا ، نيسح هط ١١٠١ .

 )٢( ج . م . ن ٤ ص ٣٢٣ .
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 ةقدنزلا نا لب © /١١٠( ةبوتلا . مهملعن نحن مهملعت ال © قافنلا ىلع اودرم

 ةيب رعلا ةيلهاجلا نا راشنلا روتكدلا ىريو & كلذ لبق برعلا نيب تدجو ةيسوجملاو

 يبوقعيلا خيرات نم صوصن ىلع كلذ يف ادنتسم ١ 5 اهتفرعو ةيصونفلا اهيف ترهظ
 اناك ليطعتلاو ةقدنزلا نا ررقي « خيراتلاو ءدبلا ه بحاص نا لب )+٨٩٧/٢٨٤(

 ةيدوهيلاو ةينارصنلا ناو ، ميمت يف اتناك ةيسوجملاو ةيكدزملا ناو © اهسفن شيرق ين
 ناف ىرخأ ةهج نمو ، ! لئابقلا رئاس ىنف ناثوألا ةدابعو كرشلا امأ ، ناسغ ين

 اهسفن ةلابقلاو ، ةيدوهب تابصخش نيب نيطسلف يف ةحضاو ةأشن تأشن ةيصونغلا
 ةيذوب و ةيسرافو ةيدنه لوصأو رصانع نم اهيف ام ىلإ ةفاضالاب ةيصونغلا ين ةنمضتم
 روتكدلا ربتعا دقو 0 ةقدنزتم ةدنك ةليبق تناكو 3 " ةينانويو ةيرصمو ةينادلكو

 ةقدنزلاب و نينثالاب انمؤم 8 ًافينع ًايصونغ )+٦٥١/٣١( برح نب نايفس ابا راشنلا
 مدع رهظا يذلا وهو { نيقفانملل هتالاومو مالسالل هتوادع هرظن ين رسفي ام اذهو

 )+٨٤٥/ يزيرقملا ةياور بسح ةفالخلا ىلوت نيح نامثع ماما رانلاو ةنجلاب هناميا

 ىصونغ (٣٣٦/ه٢١+) باذكلا ةمليسم نأ ىلإ راشنلا روتك دلا بهذ امك ، ( ٤٤٢
 هنيهوتو ههيوشتو ديدجلا نيدلا ةلزلز ءاغتبا ، ةنتفلاو رشلا روذب رذبو مالسالا مواق

 ىلإ اهلمحو ، سرافو قارعلا بونج نم هذه هتيصونغ ذخاو & هيلع ءاضقلا مث

 ناكو ث ةرصبلا ين ةيئادنملا تدجوو © ث ةفوكلا ةنيدمب عابتا هل ناكو 3 ةماميلا
 رثكأ يف ةقدنزلا قلطتو © ًاقدنزتم ايدوهي ينلا رحس يذلا مصعأ نب تولاط

 /٦٣٠( ه )+٩ لولس نب يبأ نب هللا دبعك نيقفانملا ضعب ناكو ` ةيوناملا ىلع نايحألا

 . ٢١٢ ص ١ ج . مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن ٠ راشنلا يماس يلع روتكدلا )١(

 ١٩٠٣ سيراب & خيراتلاو ءدبلا ( يخلبلا لهس نب ديز وا ) يسدقملا رهاط نب رهطم )٢(
 . ٣١ ص ٣ ج

 . ٦٢٩ ص ١٨٨٥ سيراب 5 ةيفسلفلا مولعلا سوماق ، كنرف )٣(

 . ٦٢١٢-٢١٣٢ ص ١ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن ، راشنلا روتكدلا )٤(

 . ١١٣--٢١٥ ص ١ ج . م . ن )٥(

 يبا دمحم قيقحت & نويعلا جرس 0 ١٢٨٧-١٣٦٦ ه ٦٨٦-٧٦٨ يرصملا هتابن نبا )٦(

 . ٢٨٩ } ٢٩٣ ص ١٩٦٤/١٣٨٣ ث ةرهاقلا ، يب رعلا ركفلا راد ، ميهاربا لضفلا
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 ةيسوجملا دقتعا نمم ، يميمتلا لاقع نب سباح نب عرقألا نا لاقيو ا دوهيلا يلاوي
 ٦٥٦/٣٦ ناميلا نب ةفيذح لاقو " ناثع مايأ ىلإ شاعو ملسأ مث ، برعلا نم

 اوناك ملسو هيلع هللا ىلص ءيبنلا دهع ىلع مهنم رش مويلا نيقفانملا نا ) : ةنتفلا مايأ
 اهبنتم ناك ناميلا نب ةفيذح نا انل نيبي صنلا اذهو . " نورهجي مويلاو نورتستي ذئموي

 .دوهيلا ناكف ءينلا دهع ين ةاروتلا تفرعو 0 ةنتفلا ي ةقدنزلاو قافنلا رصنع ىلإ

 ( ص ) ءينلا لعج امم ةيبرعلاب نيملسملا برعلل اهنوحرشيو ةيناربعلاب نوأرقي
 ' ( انيلا لزنأ امو هللاب انمآ اولوقو ، مهوبذكت الو باتكلا لهأ اوقدصت ال ) : لوقب
 ةدرلا ةكرحو ثةرصبلاو ةفوكلا ناكس نم ربكألا ءزجلا نولثمي ةدرلا لهأ ناكو
 ةماميلاو ءاعنص يف ةططخم ةرماؤمو ةيصونغ ةكرح الإ ىه ام ءىنلا توم دعب

 يب هموق عم دفو ةفينح ينب نم ١ بيبح نب ةمليسم وه باذكلا ةمليسفف ا امهريغو

 ةماميلا ىلإ عجر امدنعو بايثب ًارتستم ناكو /٦٣١ ه ١٠ ةنس لوسرلا ىلإ ةفينح
 © ناهكلا عجس عجسي ذخأو ، ةيدمحملا ةوبنلا رما ين كرشأ هنا معزو ٤ أبنتو ، دترا

 نمف ضرألا ينو ، ةوبنلا يف هكيرش هنا معزي لوسرلا ىلإ بتكو { نآرقلا يهاضيو
 ' (نودتعي موق شي رق نكلو ضرألا فصن شي رقلو ضرألا فصن انل نا) : هلاوقأ
 ةمليسم نا « خيراتلاو ءدبلا ه بحاص انل ركذيو & ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف كلذو

 ىلع رداق هنأ سانلل نيبيو ، تاجرينلاو ةذوعشلا نم ائيش نسحب ناك باذكلا
 هب نوتأيو نآرقلا اوعمسيل ةكم ىلا ًاسانا لسري ناكو ةروراق ين ضيبلا لاخدا
 اهنم جرخأ { ىلبحلا ىلع هلا معنأ دقل ) : لوقي ناك هنا كلذ نم 0 هدلقيو هأرقيف

 . ٥ ص ٤ ج ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )١(

 )٢( ج ، يرابلا حتف ، رجح نبا ١٣ ص ٣٥٦ .
 )٣( ج . م . ن ١٣ ص ٦١٢ .

 )٤( ج يرابلا حتف رجح نبا ) ، يراخبلا هجرخا ١٣ ص ٤٤٢ ( .

 )٥( ص ةعيشلاو جراوخلا ؤ نزوهلف ١٢ .
 )٦( ص ه ج خي راتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهطم ةماميلا نامحر ىمسيو ةمامث يبأب ىنكيو ١٦٠ .

 )٧( ج يربطلا ٣ ص ١٤١ .

 )٨( ص ه ج خيراتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهاط نب رهطم ١٦١ .
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 © انزلاو ، رمخلا لحأ هنأ هتاعبرشت نمو ا( ىشحو قافص نيب ؤ ىعست ةمسن
 عدخيل دمحم ةوبنب همعز ين نمؤي هنا مغر ث ءاشعلاو رجفلا ينالص مهنع عضوو

 ديفت . ىرخا ةياور يوري يربطلا نكلو "ةبطاق ةفينح ونب هب تنمآو كلذب سانلا
 مههوجو تيأر امل ) : عجسلا اذه هل دروأو ، ةرمخلا برشو © ءاسنلا نايتا مرح هنا

 رمخلا الو نوتأت ءاسنلا ال : مهل تلق تلفط مهبديأو { تفص مهراشبأو { تنسح

 وعدي ناكو ٢ (... اموي نوفلكتو { اموي نوموصت راربا رشعم مكنكلو ، نوبرشت
 { ةيسرافلا لحنلا ضعب دنع هدجت ام امدح ىلا هباشي وحن ىلع لسنلا ديدحت ىلا

 تام اذإ الإ ةأرما برقي نأ هل سيلف ًادحاو ًادلو ناسنالا دلو ام اذإ هنأ مهل عرشو
 بقعا نم ىلع ءاسنلا مرح كلذب و اضيا دحاو دلوب ينأيل اهب رقي نا هلف دلولا كلذ

 اهتدالو تماد ام اهنم راثكالا نم هدنع عنام ال هنا ودبيف ىثنالا اما & اركذ ًادلو

 { مهفلأتيو سانلا عناصيف ةماع نييصونغلا كلسم كلسي ناكو ك رك ذلا ىلع ةفقوتم
 هقفتو نارقلا ارقو ءىننلا ىلا رجاه يذلا لاجدلا ةوفنع نب راهن ةنتف سانلا دازو

 نا لدب ةمليسم ناعأو هيبقع ىلع بلقناف ًاملعم ةماميلا ىلا ءىنلا هثعبف ننسلا يف
 ينب فصي ناكو 5 ث ةحاونلا نب هلا دبع وه نذؤم هل ناكو ، هضراعي و هيلع بغشي
 يف مأ ةملظ يف هئيجبأ هيتأي يذلا يحولا نع لئس امدنعو ؤ صلاخلا رهطلاب ممت
 )+٩١١/ ىطويسلا فصي ىتلا ةماميلا يف ارقتسم ناكو ١ ةملظلا يف ينأي هنإ لاق رون

 رانلا لعشأف ءينلا ةافو لغتساو ٧ ءارآ فالتخاو { ءافج لهأ مهنأب اهلهأ ٥. ١(

 يصونغ ةمليسم رصاعو /٦٣٣ ھ ١٢ ةنس )+٦٤١/٢١( ديلولا نب دلاخ هلتق نآ ىلإ

 . ١٣٨ ص ٣ ج يربطلا )١(

 . ١٣٨ ص ٣ ج . م . ن )٢(

 . ٢٧٢ ص ٣ ج يربطلا )٣(

 . ٢٧٢ ص ٣ ج . م . ن )٤(

 . ٢٨٣ ص ٣ ج . م . ن )٥(

 . ٢٨٦١ ص ٣ ج . م . ن )٦(

 ( خيرات نود ) ةرهاقلاو رصم رابخا ين ةرضاحملا نسح ، يطويسلا نيدلا لالج )٧(
 . ١٨٢ ص ٢ ج ةرهاقلا
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 بقليو )+٦٣٢/١١( ' يسنعلا بعك نب دوسألا ىمسي ةروطخ هنع لقي ال رخآ
 معزيو © هيف مهمهو { ههجو ىلع هيقلي و رامحب ملتي ناك هنأل رامخلا يذب

 هل ناكو ث يحولاب هنايتاي اناك اقيقش رخالاو ، اقيحس ىمسي امهدحا نيكلم نا

 © وثجيو دجسيف وثجلاو دوجسلاب هرمأي ناكف ةعاطلا ىلع هابرو هضور دق رامح

 . ةبانجلا نم هيلع لسغ ال نا هيلا يحوأ هنأ معزيو ، رمخلل برشلا ريثك ناكو
 " هرامحو هرامخب و هب سانلا ننتفاف { ةسدقم ةرهطم ءاعنص نأكف ءاعنص يداو ين

 ):+١٣٤٧/٧٤٨( يهذلا ددحي و " مبات ناطيش هعمو انهاك ناك هنا يربطلا لوقيو
 { ةوبنلا ىعدا ثيح ( م )٦٣٢ ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا نم ةجحلا يذب هروهظ خيرات

 ةحيلط نييصونغلا نمو . ث لجدلاب هفصوو 0 ةبيغملا رومألاب هربخي اناطيش هل نأ ركذو

 نونلا اذ نا معزو دتراو أبنت مث ًاملسم ناك /٦٤٢( ه )+٢١ يدسألا دليوخ نبا
 ٢ جرخو هيلا تيحوا اهنا معز يتلا لاوقالا ضعب ددري ناكو يحولاب هبتاي

 ث رزواهن ين © ادهاجم دهشتساو همالسا نسحو ، ملسا مث ًادترم اقنلا ١ ةنس

 ماميلاو مامحلاو ) : همالك نم يربطلا دروا امف يسايس حومط هل ناك هنا ودبيو

 نمو (٦ ماشلاو قارعلا انكلم نفلبيل ماوعأب مكلبق نمص دق ماوصلا درصلاو
 تأبنت /٦٧٥ ھ ٥٥ نافقع نب ديوس نب ثراحلا تنب حاجس تافينعلا تايصونفلا

 ( ١٥٣ ص ه٥ ج خيراتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهاط نب رهطم ) { يلا لبق يوت ليقو )١(
 . ( ١٥٥ ص ٥ ج . م . ن ) يدقاولا لوقي امك ينلا ةافو دعب ينوت هنا نظلا بلغاو

 . ١٠٥٣-١٥٠٥ ص ٥ ج خي راتلاو ءدبلا _ يسدقلا رهاط نب رهطم )٢(

 . ١٣٦ ص ٣ ج يربطلا )٣(

 . ٦٢ ص ١ ج ربعلا ك يهذلا )٤(

 : بات نيح رعش لاقو ١٥٧ © ١٥٩ ص ه ج خيراتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهاط نب رهظم )٥(
 دحلمب اهيف تسل قح ةداهش دهاش ةلالضلا دعب نم ينا

 دمحم نيد نيدلا نإو ليلف يننإو يبر سانلا هلإ ناب
 ربعلا ، ناريإل ةعبات نآلا يهو ( نادلبلا مجعم ) ناذمه برق ةريبك ةنيدم : دنواهنو

 . ١٦٢ “، ٢٦ ص ١ ج

 . ٣٦٠ ص ٣ ج يربطلا )٦(
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 تناكو .© اهعبتو هتينارصن ًارصنتم ناك نم كرتو ، بلغت ىنب ين ءىنلا ةافو دعب

 يه تناك امك ةماميلاب ًانهاك ناكو © ةليحك ابأ اهجوز ىمسيو ' اهعابتأل ةدئاق
 : اهيف /٦٤٠ ھ ٢٠ بجاح نب دراطع لاق 3 ميمت ينب نم سانا اهعبتو " ةرحاس اهسفن

 " اناركذ سانلا ءايبنأ تحبصأو اهب فيطن ىثنأ انتيبن تسمأ

 نم نيتالص كرتب اهقدصأف تلبقف جاوزلا اهنم بلطو باذكلا ةمليسمب تقتلاو
 ًانلعم سانلا يف ٦٩١ /ه ٧٠ يعبر نب ثبش نذأو . ءاشعلاو رجفلا سمخلا تاولصلا
 ىلإ اهموق عم اهلقن ثيح ةيواعم تقو ىلإ تيقبو © نيتالصلا كرتو امهجاوز
 يموقب لكف كجوزتا نأ كل له ) : حاجسل ةمليسم لاق اممو © تملسأف ةفوكلا

 عدبلا نمو ، اضيا ايداصتقاو ايسايس اضرغ هل نا ىلع لدي اذهو ث ( برعلا كموقو
 فصن اهل نا ساسأ ىلع نيجوز جوزتن نا ةأرملل تصخر اهنا حاجس اهب تتأ ينل

 ىلإ داع نم مهنف اومسقنا دقف © يأرلا ين نيقفتم ةدرلا لهأ سيلو " لجرلل ام
 © لي وأتب ةاكزلا دحج هنكل مالسإلا ىلع يتب مسقو ، نييصونغلا عبت نم مهنمو 0 ةينثولا
 )+١٠٦٣/٤٥٦( مزح نبا دازو ` مهيف و ركب وبأ رواشت نيذلا مه ءالؤهو
 ةدحاجلا ةفئاطلا تناكو : هوعبتيل ةبلغلا نوكت نمل اوصب رت نيذلا مهو اعبار ًايسق
 ذخ ) : ىلاعت هللا لوق اولوات مهنا كلذ فرحنملا لي واتلا ةعدب ثدحا نم لوا ةاكرلل

 نكس كتالص نا مهيلع لصو ث اهب مهيكزتو ٤ مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم

 يلصي ناك يذلا وه هنال لوسرلاب صاخ ةاكرلا عفد نا اوارف /١٠٣( ةبوتلا . مهل

 )١( ج . م . ن ٣ ص ٢٦٩-۔-٢٧٠ .

 )٢( ص ه ج خيراتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهظم ١٦١٤ .

 )٣( ج يربطلا ) ، بجاح نب دراطع وه رعاشلا ٣ ص ٢٧٤ ( خيراتلاو ءدبلا ڵ يسدقملا {

 ج ٥ ص ١٦٥٩ .

 )٤( ج يربطلا ٣ ص ٢٧٣ .

 )٥( ج ب خي راتلاو ءدبلا 0 يسدقملا ٥ ص ١٦١٥ .

 )٦( ج يرابلا حتف ، رجح نبا ١٢ ص ٢٢٢ ضايع يضاقلا نع ًالقن .
 )٧( رصم ث ةيبدألا ةعبطملا ، لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا مزح زبا © ١٣١٧ ج ٢

 ص ٧٩ .
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 قبي مل ذا ؤ ١ ةاكزلا نوعفدي الف مث نمو ةيصاخلا هذه هريغل سيلو مهرهطي و مهيلع
 صوصنلا لي وأت ب ابل نيحتافلا اون اك كلذب و ( هوجولا نم ام هجو الو لحم اهل

 . ةيداصتقالا ةيحانلا ىلإ عجار وه امب اوأدب و ةيعرشلا فيلاكتلا نم صلختلل ةينآرقلا
 عيمج ضفرل اهريغو تادابعلا صوصن لوا ةينطابلا نم مهدعب ءاج نم دجن مث

 ةرورضو صنلا ةرورض ةرورضلاب ةمولعملا ةحيرصلا ئدابملا لك مدهو ، فيلاكتلا
 ةركفلا ىلع بوثولل ةصرفلا تلغتسا ةماده ةدرلا ةكرح نأ انل نيبتي اذكهو © عامجالا
 ءادعأ دشأ نم يهف مدهلا اذه ةمدقم يف ةيصونغلا ودبتو 3 لخادلا نم اهميدهتو ةينآرقلا
 نم انوكم رهي زدلوج معزي امك مالسال ١ سيلو ) موي لوا نم ةيمالسالا ةركفلا

 كلذ سكع ىلع رمالا نا لب ، ! ةيفرش ةيصونغو ةيحيسمو ةيدوهي ةيصونغ رصانع
 حورل ةضراعملا مامت ضراعم مالسالا ناف د ركيب لراك لوقي امك

 ةيصونغلا نأو © ةيمالسالا ةديقعلا ءادعأ رطخأ نم ةيتش دارزلاو ةيوناملا ناو ةينيلهلا
 . " مالسالا ىلع ًارشابم ارطخ تناك ةماع

 تلواح رصانع ىراصنلا نيد ىلإ تلخد يتلا ةعدبلا وأ ةيحيسملا ةيصونغلا نمو
 )+٨٢٧/٢١٢( يرقنملا محازم نب رصن انربخي ذا عارصلا اذه ين كراشت نا ودبي اميف

 تدرو اباتك هل نأب هثدحو هتعموص نم بهار هيلا لزن ' جلبب يلع مامإلا لزن امل هنأ
 ، هتوم دعب فالتخا ثدحيس هنأو ، هعابتأ فاصوأو دمحم ءىنلا تافص هيف
 م . ۔,ا.۔١ ه.
 ئ ىلع مامالا ىلع قبطنت ةنيعم تامس هل هتما نم لجر رميسو { فالتخا مث ىفامتا من

 مامالا مزل بهارلا اذه نا هلك اذه يف بيرغلاو { هب لزن يذلا ناكملا كلذ ىلعو

 رفغتساو هيلع ىلصو /٦٥٧ ه ٣٧ نيفص ةعقو ين تام نا ىلإ هعم لك اي ناكو 0 ايلع

 . ٢٣٣ ص ١٦ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )١(

 ٠ ةعامجو ىسوم فسوي دمحم ةمجرت ‘ مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا ز رم ز دلوج ( ٢)

 . ١٨-١١ ص ١٩٤٦ ةرهاقلا ، يرصملا باتكلا راد

 { ةيمالسإلا ةراضحلا ين ينانويلا ثارتلا يف ڵ برغلاو قرشلا ين لئاوألا ثارت : ركيب )٣(

 . ٨ ص ١٩٦٥ 4 ةيبرعلا ةضهنلا راد ٣ ط يودبلا نمحرلا دبع نع ةمجرت
 . تارفلا بناج ىلع ةقرلا يل ناكم )٤(
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 هيف نونفدي دوهيلل ميظع ربق ةليخنلاب ناكو ، اتيبلا لهأ انم اذه ) لاقو 3 هل

 كلذ نع عضوملا اذه خويش نم ًاخيش لأس ًايلع نأ ًاضيأ يرقنملا ركذو { مهاتوم
 ادوهي ربق اذهو ، دوه ربق كاذ اوبذك ) : يلع لاقف & رحاس ربق هناب هباجاف ربقلا

 ناملس نع همالك دنع )+١٨٨٣-١٩٦٣( نوينيسام ضرتفا دقو "( بوقعي نبا

 هدروأ يذلا صنلا اذه ىلا رشي ل هنكلو 0 سانلا هروزي اربق كانه نا " يسرافلا

 ةعامج كانه نأ ىلع لدي هناف حص نا ربخلا اذهو ، هضارتفا دكؤي يذلاو يرقنمل

 نا دعبتسم ريغو ةفوكلا ين رودت ينلا ةنتفلا ين دي اهل ناك امبرو ، نييلبابلا دوهيلا نم

 تحتف ينلا نئادملا ناف ىرخا ةهج نمو & مهب ةلص ىلع أبس نب هتلا دبع نوكي نا
 ةطنزيب ةراضح نع اهتراضح لقت الو سراف قرشل ةمصاع تناك ٦٣٦/١٥ ةنس

 زكرمو ، ىراصنلا نم ةيروطسنلاو © ةيوناملل ينيد زكرم يه ذا 3 ةينيطنطسقلا ين
 ايابسلا ءانبأ نم يلاوملا نا هويص0ص 0 نوينيسام ررقو ، ث دوهيلا ءاسؤرل ًاضبأ
 تنطوتسا { نميلاو ةريحلا يف ًاضيأ ةيسرافلا تايماحلا ىهو ءارمحلاو ، ةيسرافلا
 ءالؤه ط اسو ينو 0 ةفوكلا ين ةصاخو © نيجه :كانه نوكتو ، ةرصبلاو ةفوكلا

 صونغلا ناك اذاو ، ث ةيصونغلاب ىمسي ام ىهو 3 ةيركف ةنتف تثدح 0 ءانجهلا

 نيملسملاب لصتا هناف ةينانويو ةيرماس رصانع قيرط نع ث ةيحيسملا ىلإ برست دق
 هرك ذ ام انل رسفي ام اذهو ، ١ ةيمارآو ةيناريإ رصانع اهتلمح ةيونام لوصأ قيرط نع

 )١( ص نيفص ةعقو ، يرقنملا ١٦٤-١٦٥ .

 )٢( ص . م . ن ١٤٢--١٤٣ .
 )٣( ةنس ليقف هتافو خي رات ين فلتخا ٣٣ ه / ٦٥٣ ةنس ليقو ٦٥٦/٣٦ ، نوينيسام ، رظنا ،

 مالسإلا ين ةقلق تايصخش ) 0 ناريا ين مالسالل ةيحورلا ربك اوبلاو يسرافلا ناملس ،
 يودب نمحرلا دبع ةمجرت & ٢٥ ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا راد ١٩٦٤ ص ٢٤ .

 باتك نمض ناريا ين مالسالل ةيحورلا ريكاوبلاو ، يسرافلا ناملس ، نوينيسام يول )٤(
 . ٣-٤ ص يودب نمحرلا دبع ةمجرت ، مالسإلا ين ةقلق تايصخش

 )٥( ص . م . ن ١١ .

 )٦( ص . م . ن ١١ .
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 ١ طاباس ناكو ، ةعيشلا ةالغ نم مهلك اوناك ، نئادملا ناكس نا نم ، يجب ونلا

 صونغلا نا ىلإ لوقلا هب ىهتنا دقف ركب شرنه لراك اما { ! أبس نب هللا دبعل ىفنم

 قي رط نع اهفوصأ ضعب تذخا ةلزتعملا ناو ، اهلك مالسالا ردص قرف هحور تداس
 ابرح نلعأ هسفن نآرقلا نا عقاولاو "0 اهل اهحافك قيرط نع وأ © ةحلسألا لدابت
 ةديقعلا حافكل ةيصونغلا تدصت ام اذا ةبارغ الف { اهيلع درو { ةيصونغلا ىلع

 يذلا طسولا ناف & رهظت ةديقع لك ناف ىرخا ةهج نمو 0 اهروهظ ذنم ةيمالسالا

 ةيصونغلا نا كش الو ، اهضيوقتو اهعفد اهلجأ نم لضانيو ؤ اهمواقي هبف ترهظ
 © ةماع ةينطابلاو © ةالغلا ةعيشلاو { ةيليعامسالاك نيملسملا ضعب دئاقع ىلإ تبرست

 هذه رهظتو " مهرفكب اوضقو { ناميإالا نع نيملسملا روهمج مهدعبأ كلذ لجأ نمو
 © مهثيداحاو ، دوهيلا رابحا ضعب لاوقا ين نيملسملا ىلع ةيصونغلا ةيرسلا ةرماؤملا

 © نامثعو يلعو رمع لتقب أبنت نميلا دوهي رابحأ نم اربح نا كلذ نهف 3 انيلا تلصو ينلا

 يدوهيلا ربحلا ثدح دقو 3 ةليوط ةدم ةسدقملا ضرألا كلمي يذلا 3 ةيواعم ةيلوتو

 رمأب )+٦٦٤/٤٣( صاعلا نب ورمع اهيلا بهذ نا امل ، نامع ين ثيدحلا اذهب
 نع ربحلا اذه لأس صاعلا نب ورمع نا ةياورلا ركذتو & باطخلا نب رمع نم

 نتفلا عوقو ىلإ ريشت ، يليئارسإ اهردصم ةريثك راثآ تدروو ث هدعب نم ءينلا ءافلخ

 )١( نئادملا يحاوض نم ةيحاض .
 )٢( مالسإلل ةيحورلا ريك اوبلاو يسرافلا ناملس ) 0 مالسإلا يف ةقلق تايصخش ا نوينيسام (

 ص يودب نمحرلا دبع ةمجرت ٢٤ .
 هعابتأ ناو ، ىصونغ 3 يسرافلا ناملس نأب لوقلل ًارربم اذه لعجي نأ نوينيسام لواحي )٣(

 ين كش الف ًايصونغ ىسرافلا ناميلس نوكي نا اما & صونغلا ةسردم اونوك نيذلا مه

 نا اماو 0 ًابصونغ نوكي نأ نم كلذ هعنمي ، ليصأ ملسمو © ليلج يباحص هنأل هدر

 نودب ةعيشلا ةالغ طاسوأ ين تلخد ةبصونغ رصانع ىلإ عجري كلذف نويصونغ هعابتا
 يناثلا ءزجلا ين ًايفاش انايب ةعيشلا ةالغ ين صونفلا راثآ راشنلا روتكدلا نيب دقو ، كش

 . ١٠٩٢٧ ص ةيردنكسإلا فراعملا راد ٣ ط مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن نم
 ين ينانويلا ثارتلا باتك نمض © برغلاو قرشلا ي لئاوألا ثارت ، ركب لراك )٤(

 . ٨-١٢ ص هيمالسإلا ةراضحلا

 )٥( ج يربطلا ٤ ص ٥٥٩ .
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 دقع دقو © نتفلاب رذنت ، يراخبلا حيحص ين ثيداحأ تدروو 0 اهيلا حولتو
 ٤ . . . . ١ ., ؤ

 ©{© لاجملا اذه ي هدنع تحص نلا ثيداحالا هيف دروا نتفلل اباب ىراخبلا
- َ 3 

 مجنم لجر هيلع راشاو ناورهنلا باحصا لاتقل جورخلا ىلع يلع مامالا مزع امدنعو

 اهيف قحلي نا لمتحيو رست ال هباسح ين ةعاسلا نال © مهيلا جورخلا مدعب بي رم

 ذخالا نم عنتماو رحسلاو ةناهكلا نع ىهنو مجنملا لجرلا ىلع ركنأف ، ىذالا ايلع
. َ . . ّ - . . 

 ي رودنو ءافخلا ي يرح ءايشا رمالا ف نا ىلا نطفت نم مدعن ملو ٢ هتراشاب

 رمأ يف لاق )+٦٦٨/٥٩) صاعلا نب ديعس نا كلذ ذ مالظلا ف كاحتو . رسلا

 يذ ريغ ىلإ هب ىقليف رسلا يف عنصي عونصم رما اذه ) : هتالوو ناهنع ىلع نعطلا
 صاعلا نب ديعس هيلا حمل ام سيلو ، " مهسلاجم يف هب ثدحتف هب رخيف ةفرعملا
 { دئاقعلا برضل ‘ نتفلا لاعشا يف \ ةيرسلا ةيصونغلا جهنمو ئ ةينطابلا بولسا الا

 ورمع نا رمع نب فيس ىورو ث اهميمص يف اهنع ةبيرغ رصانع لاخداب اهداسفاو
 لاقف ةريصح : هل لاقف همسا نع هلأسف بكار هب رمف ماشلاب ناك صاعلا نبا

 لاقف همسا نع هلأسف بكار هب رم مث هلتقب أبنتو ( نامع ) لجرلا رصح : ورمع
 | برح : لاقف همسا نع هلأسف رخآ صخش مدق مث لجرلا لتق ورمع لاقف } لاتق

 © فورحلا تلق تئش ناو زومرلا وأ ءامسألا هذهف ' برحلاب صاعلا نب ورمع أبنتف
 م 3 َ . 7 ِ

 دق ةرماؤمل ازومر نوكت نا زوجي الفا ، ةبيرمو ةريحم يخيراتلا عقاولل اهتقباطمو
 م َ َ

 ازمر نوكي نآ هنم داري يذلا صاعلا نب ورمع ىلإ اهوبسنو ةاورلا اهاورف تططخ

 هيوار نأل ، ربخلا ةحص ضرف ىلع اذه © يزمر قيرطب 0 اهرزول الماح © ةنتفل

 هيف لاقو . ثيدحلا عضوبو { ةقدنزلاب مهتا دق وهف ؤ لاقي ام هيف رمع نب فيس

 اوفرتعا مهنأ عقاولاو ، ث ( كورتم ) و ( ءيشب سيل ) و ، ( هنم ريخ ًسْلَق ) : داقنلا

 . اهدعب امو ٢ ص ١٣ ج ، يرابلا حتف ، رجح نبا )١(
 . ٣٥٣٤ ، ٤٢ ص ث ناورهنلا ةعقو . ىمشاهلا بيطخلا )٢(

 . ٣٤٢ ص ٤ ج يربطلا )٣(

 . ٥٥٨ ص ٤ ج يربطلا )٤(
 . ٦٥٢۔-٥٥٢ ص يناثلا مسقلا © لادتعالا نازيم 0 ىهذلا )٥(
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 ىلا انوعدي ام اذهو ١ { كلذب هل اودهشو ث اهيف طلخلا مدعو 0 رابخالا ةفرعمب هل

 حمالم هذه يف سيل وأ 0 ةصقلا هنه نم ضرفلا ين كشلاو ، لؤاستلا
 )+٦٥٤/٣٤( ! رابحالا بعك نأ ركذن ةبسانملا هذهبو ؟ ةيفورحلا وأ ةلابقلا نم عون

 ين بغري )+٦٨٤/٦٥( صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لعج امم موجنلاب افراع ناك
 نب رمع ربخا دقف ث ؤبنتلا ريثك بعك ناكو ، كلذ نع هاهنف ، هنع ذخألا

 اذهو © نتفلا نم ينأيس امي حولي ناكو ، قارعلا ين ريثكلا رحسلا دوجوب باطخلا

 ةفيلخلا بناجب فقو ذا رذ يبأو نايثع نم هفقوم نع لءاستي راشنلا روتكدلا لعج ام

 . ةنتفلل دادعالل رخآ بناج ين أبس نب هتلا دبعو ، بناج ين لمعي كلذب ناك لهف
 دهع يف رابحألا بعك ملسا دقو ؟ ةيولعلل رخآلاو ةيومألا ةيناثعلل دعي امهدحأف
 اهيلا امو © ةناهكلاو رحسلاب ًالغتشم ايدوهي هبيبر وأ هتجوز نبا ناكو ، ركب ي
 " )+٦٩٩/٨٠( ديزي نب دلاخب ةلص هل تناكو اهرهاظمو ، صونغلا ةعانص نم

 ث ةينايرسلا فرعي ناك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نا رداصملا ضعب تربخأو
 ناك ةيواعم نا يراخبلا حيحص يف درو دقو { ث لئاوألا بتك أرقب ناك هناو

 )١( ص . م . ن ٢٥٥ .

 يدوهي ، قحسإ ابأ ىنكي ، يريمحلا نيعر يذ لآ نم سيق نب ورمع نب عتام نب بعك وه )٢(
 دهع يف ملسأ ليقو رمع دهع ين ليقو ركب يبأ دهع يف ملسأ ليق ةميدقلا بتكلاب ملاع
 رمع دهع ين ملسأ هنأ نظلا بلغأو ترخأت هنأ الإ ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا

 اهب ماقأف ماشلا ىلإ ناثع ةفالخ ين لوحتو رمع ةفالخ يف مورلا ازغ مث ةنيدملا نكسو
 نبا دنع نا : لاقف ءاردردلا وبأ هنع لثس . ٣٤ و ٣٣/ و ٣٢/ ةنس صمحب تام نأ ىلإ
 . ٢٨٥ ص ١٣ ج 0 يرابلا حتف { رجح نبا « اريثك ًاملعل ةي ريمحلا

 روتكدلا ( ١٠١١ ص ث ج ربعلا ) ٧٠٨/٩٠ ةنس حيحصلا ىلع ينوت هنا يهذلا لوقي )٣(
 . ٣ ج ١٣٣٩-١٩٦٩ فراعملا راد ١ ط مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن { راشنلا

 )٤( ج 9 خب راتلاو ءدبلا ، يسدقملا رهاط نب رهطم ٥ ص ١٠٧ .

 )٥( رصم .0 ةداعسلا ةعبطم { تافصلاو ءامسالا ، يقهيبلا )١٣٥٨ ص ( ه ٣٤٣ لاق :

 ( لمتحي مالسلا هيلع ينلا ىلإ هعفري ال امف لئاوألا بتك ين رظني ناك ورمع نب هللا دبعف

 ورمع نب هللا دبع نا يهذلا ررقيو ( بتكلا كلت نم هيدي نيب عقو اميف هار امم نوكي نا =
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 قدصأ نم ناك نا : لاقف رابحألا بعك ركذو ةنيدملاب شي رق نم طهر ثدحب )
 هيلع ولبنل كلذ عم انك ناو باتكلا لهأ نع نوثدحي نيذلا نيثدحملا ءالؤه
 نبا رسفو رجح نبا حرش بسح ربخي م فالخب هنع انربخي ام عقي يا ( بذكلا

 ةبيش يبا نب نانع نب دمحم خيرات نم اصن رجح نبا ركذو اطخلاب بذكلا نايح
 هب ينربخا دق الا ائيش يناطلس ين تبصا ام : لاق ريبزلا نب هللا دبع نا ) : وهو
 بتكب ةيانعلا ديدشلا )+٧٣٢/١١٤( هبنم نب بهو لخدأو ' ( عقي نأ لبق بعك
 : لاق : ةيمالسالا ةيركفلا ةايحلا ين ردقلاو نطابلاو رهاظلا ةركف نيمدقألا
 نم اهنم نورشعو نانثا ، ىلاعت هتلا بتك نم ًاباتك نيعبسو نينثا يف تأرق )
 ةعاطتسالا نم ًائيش هسفن ىلإ فاضأ نم اهلك اهيف دجأ رهاظلا نم نوسمخو ، نطابلا
 يصونغلا يدوهيلا ططخملا نا ىلإ مساق دومحم روتكدلا بهذيو ، (٢ رفك دقف
 وهو اهلك ةيلقعلا ةنتفلا ساسأو 2 هيبشتلاو ميسجنلاو ردقلا لئاسم عاذأ يذلا وه

 { ةاروتلا تفرح نبح ةلابقلاب ةروهشم ةيدوهي ةقرف تلعف ام وحن ىلع ينطابلا لي واتلا
 رارساو ، تامسلطلا فارتحاو ةيرحس بيلاسا ليوأتلا كلذ ىلإ تفاضأو 5 اهلبوأتب
 8} ٢ ةينانوي ةيفسلف رصانعو ةيسراف ةيدئاقع رصانع نيب تقفلو 0 دادعالاو فورحلا

 ، نيملسملا نيب اهتعاشاو 3 راكفألا هذه رذب ين ريطخ رود هل ناك أبس نبا نأ ىريو

 ةكرحلا نع هثيدح ءانثا راشنلا روتكدلا بهذيو ، مهراصمأ نم ةريثك راصمأ يو
 دئاقعلاو تالاقملا تافلؤم عمجت داكت هنا ، ةعيشلا نم ةالغلاو ةيدوهيلاو ةيرسلا

 اهافضا ينلا ةسادقلا ةركف عادتبا ين لوألا دئارلا ناك أبس نبا نأ ىلع ةيمالسالا

 يف ، ةبيتق نبا هنع لاقو ٧٢( ص ١ ج ربعلا ) ةنتفلا نم هفقوم ين هابأ فلاخب ناك =
 © ةيبرعلاو ةينايرسلاب بتكيو ةميدقلا بتكلل ائراق ناك ) : ثيدحلا فلتخم ليوأت
 نقتي مل بتك اذإو نانثالاو دحاولا الإ مهنم بتكي ال نييمأ ةباحصلا نم هريغ ناكو
 . ٢٨٧ ص (( يجبتلا بصب ملو

 . ٢٨٥ ص ١٣ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )١(

 . ٢٩ ص ١٩٦٦/١٣٨٦ 0 ةرهاقلا ، ثيدحلا فلتخم ليوأت ٨٨٩ / ه ٢٧٦ ةبيتق نبا )٢(

 . ١٣٧ ص ٠6 ةيمالسإلا ةفسلفلا ين تاسارد 4 مساق دمحم . د )٣(
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 ةيجراخلا ةنتفلا ةعاشا ين هرود وه امو 5 ؟ أبس نب هللا دبع وه نهف ايلع مامالا ىلع
 ؟ قرفتو قاقشنا نم هلك كلذ نع جتن اميفو ، لمجلا ين مث نايع ىلع

 : ابس نب هللا دبع
 وهف ةريثك ءامسا هل ابس نب هللا دبع نا ([غب¡ 4ءااد )43¡٧ قرشتسملا بهذ

 هنا ةنسلا لهأ عمجي داكيو ، ينابسلا بهو نباو ، ءادوسلا نباو ، برح نبا
 / ه )+١٤٨ قداصلا رفعج هنعل دق ةالغلا نم ًايلاغ ةعيشلا هربتعتو 3 ينمي يدوب

 ببس ناك ابس نبا نا رمع نب فيس ةياور ىلإ ادانتسا ىهذلا ركذيو ، هسفن ٦١(
 ايدو سيل ابس نبا نا طم قرشتسملا ضرتفيو { ةلملا ين ةثداحلا ةنتفلا

 هربتعاو " ¡١[( لعااد ٧¡فه) : ل كلذ ين ًاعياشم ، تالاتحالا بلغا ين

 ضرتفاو & " ايمور )+١٣٧٢/٧٧٤( ريثك نباو ، )+١٠٣٨/٤٢٩( يدادغبلا

 نبا ناو ث ءادوسلا نبال رياغم صخش ابس نب هللا دبع نا ٍ . .

 نبا وه هدنع بلاط يبا نب ىلع توم ركنا يذلاو & هل ادعاسم ناك ءادوسلا

 دقو ٤ هضارتقا ديؤت ةلدأ وأ صوصنب تأي . نكلو آ ! ابس نب هللا دبع ل ءادوسلا

 وبا هدروا ام وهو ، روك ذملا قرشتسملا هيلا بهذ ام دكؤي صن ىلع رثعا نا يل رسي

 ءادوسلا نبا قفاوو ) : لاق ثيح « نيدلا ين ريصبتلا » هباتك ين ينيارفسالا رفظملا
 ث ( امهتلالض ىلإ قلخلا ناوعدي اناكو ، هذه هتلاقم ين يلع ةافو دعب ابس نب هللا دبع

 هللا دبع نا )+٩١٣/٣٠١( يمقلا يرعشألا فلخ وبا هللا دبع نب دعس ركذيو
 أ دوسأ نبا امهيناثو ، سرح نب هللا دبع امهدحا ناصخش هدعاسي ناك ابس نب

 . ٤٧ ص ١ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن © راشنلا يماس يلع . د )١(

 . !ابس نبا ه ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )٢(

 . ٢٤ ص ٢ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن © راشنلا . د )٣(

 . ٣٥۔-٢٥ ص { ١ ج . ٢ ط ‘ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )٤(

 هنكلو صنلا اذه ىلع علطا دق قرشتسملا نوكي نأ نكميو ‘ ٧٢٢ ص نيدلا ين ريصبتلا )٥(
 & يلع توم ركنأ يذلا وه هدحو ءادوسلا نبا نا صنلا نم مهفي ال نكلو . هيلا رشب مل
 . لع لتقم دعب ابس نب هللا دبع ىلإ مضنا ءادوسلا نبا نا ىلع لدي امناو
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 يذلا ءادوسلا نباو ؤ اذه دوسأ نبا لعلو © ١ هباحصا لجأ نم امهنأب امهفصوو

 دارم لئابق نم ، ىنميلا نارمح نب نادوس وهو دحاو صخش امه ىنيارفسألا ركذ

 ناكو ةنيدملا ينو ، رصم يف ريبكلا هطاشنب فرع دق هنأل ، رصمب تلزن ىنلا ةينميلا
 هنأ نوخرؤملا ركذي يذلا وهو ، يرصملا طاطسفلا يف ابس نبا يدعاسم مظعأ نم
 يرصهإ دفولا قرف ىدحال ادئاق ناكو ، رصم ىلإ همودق نيح رساي نب رامعب لصتا

 يربطلا هرك ذيو © نامثع انلتق دق : لتق نيح ىدانو © نامثع راد اوروست نيذلا نمو

 . _ ةرثكب

 { /٦٥٠ ھ ٣٠ ةنس ثداوح ين درو يربطلا خيرات يف ابس نبال ركذ لوأو

 ىلع ضارتعالا هماما راثأو /٦٥٢( ه )+٣٢ يرافغلا رذ يبأب هل لاصتا لوأ ناكو

 لام لاملا ه : ةيواعم لوقل راكنتسا هبش ىدبأو ةيداصتقالا هتسايس يف ةيواعم
 مث ، نيملسملا نود هب صتخي نا يف بغري ةيواعم نا لوقي نأ دي ري هنأك « هللا

 كنظأ ) : هل لاقو يدوهي صخش هنا هيف سدحف )+٦٥٢/٣٢( رميوع ءادردلا ابأ ىتأ

 © هرمأ ين كشف )+٦٥٤/٣٤( تماصلا نب ةدابعب ًاضيأ لصتاو . ( ايدوهي هللاو
 ابأ كيلع ثعب يذلا هتلاو اذه )": هل لاقو 5 ةيواعم ىلا هغم هلمحو ، هب كسمأو
 ةيجولويديالا تاعزنلا ووذ نورمآتملا موقي ثيح مويلا ىلإ تارماؤملا نأش اذهو "؟ رذ

 ريثأت مهل نيذلاو نييسايسلاو ، نايعألا رابكب لاصتالاب ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا وأ
 مث ث نيمرجملاو راطشلاب اولصتا اوسئي اذاف ةينيدلاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا ةايحلا ف

 ةلبج نب ميكحب هل لاصتا لوا ناكو ةرضبلاب /٦٥٣ ھ ٣٣ ةنس ين رهظ ابس نبا نا

 اذ ناكو ةرصبلاب ماقا ، ينامع لصا نم ، سيقلا دبع ينب صوصل دحا يدبعلا
 سنخ هقفاري يذلا شيجلا عجر اذإف كراعملا يفو ، حتفلا يف كراشي ( ةردان ةعاجش
 لاوما نم لاوما ىلع ءاليتسالاو ، سراف دالب ىلع ةراغالا ين ذخاو ركنتو & هنع

 © نامثع ةفيلخلا ىلإ ءاوسلا ىلع نوملسملاو ةمذلا لهأ هنم ىكتشا ىتح { ةمذلا لهأ

 . ٢٠ ص ث قرفلاو تالاقملا باتك 0 يمقلا دعس )١(

 . ٩٩ 0 ١٠٣ ص ٥ ج ، ىلحلا . ط . يربطلا )٢(

 . ٢٨٣ ص ٤ ج . م . ن )٣(
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 ةرصبلا ءادوسلا نبا ىتأ املف « اهنم جورخلا نم هعنمو 0 اهب هسبحب ةرصبلا يلاو رمأف

 لاوحألاب افراع ناك هنأ ودبيو © هعم رفنبو هب عمتجاو ، هدنع لزن انرشأ امك

 يف هلمع ةقيرط نع رمع نب فيس ةياورب يربطلا ربع دقو ةرصبلا ي ةيعانجالا
 ١ ( هومظعتساو هنم اولبقف { حرصي ملو ءادوسلا نبا مهل حرطف ) : هلوقب عاتجالا كلذ

 © حيرصتلا هبقعي مث حيملتلاو ةراشالاب ةيادبلا ين ةوعدلا ين ةيصونغلا نأش اذهو
 صاخشألا راتختو فورظلا دصرتتو ، هكرحت ةعامج ءادوسلا نبا ءارو نأ ودبيو
 هللا دبع وهو ةرصبلا يلاو نأ ردصملا اذه ركذيو ةرماؤملا اوذفني نأ مه نكمب نيذلا

 كلذ 3 ميكح نب ةلبجب هلاصتا يو ابس نبا رمأ يف هبتشا )+٦٧٨/٥٩( رماع نب
 بغري باتكلا لهأ نم لجر هنأب هباجأف هرمأ نع هلأسو هيلا لسرأف ، ءيرجلا صلل
 ةلبج نب ميكح ناكو " ٤ ةنيدملا نم جورخلاب هرمأو © يلاولا هيف كشف ، مالسالا يف

 & ةرصبلا نم ةنيدملا اومدق نيذلا راوثلا نم عبرالا قرفلا ىدحال اسيئر كلذ دعب
 رابتعالا اذهب لوألا يابسلاف 5 ةفوكلا راوث قرف نم ةقرفل ًاسيئر رتشألا ناك امك

 اهنم جرخاف ةفوكلا لخد ةرصبلا نم ابس نبا جرخأ املف © ةلبج نب ميكح وه اما
 © ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم هجوت هنا ىلع هدعب نم يزي رقملا مث يربطلا صنيو ؤ اضيا
 0 قح نودب ةفالخلا ىلع ىلوتسا هنا امعاز نانع ىلع نعطلا ين ذخاو 5 اهب رقتساو

 )+١٥٠٥/٩١١( يطويسلا انئدحيو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ ايعاد
 هنأو /٦٥٤ ھ ٣٤ ةنس رصم لخد ابس نب هللا دبع نأ ، رمع نب فيس نع القن

 الئاق مالسلا هيلع دمحم ةعجرب ثدحف © هعرتخا ًامالك سانلا نم ةفئاط ىلإ ىحو
 اجتحم . ايندلا ىلإ هعوجر نم دب ال هنم لضفأ وهو ادمحم ناف عجريس ىسيع ماد ام
 /٨٥( صصقلا . داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نا ) : هلوقب نآرقلاب
 متاخ ادمحم نأ امك ءايصوألا متاخ هنا لب يصو بلع ناب لوقلا ةعدب عرتخاو
 ةيالو ىلع دتعم الإ نامثع امو ناثع نم ةفالخلل حلصأ ايلع ناب حرصو ءايلوالا

 ( ةرصبلا ) { اهلهأ ىلع لئاسم حرطي لعجف : يزيرقملا لاق ٦ ص ٤ ج ؤ م .ن )١(

 . ططخلا ، رماع نب هللا دبع هدرطف . هلوقب اوبجعاو ةعامج هيلع لبقاف . حرصي الو

 . ١٤٦ ص ٤ ج

 )٢( ج يربطلا ٤ ص ٣٢٧ .
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 © رصم لهأ نم ريثك عمج هب نتتفاو ١ سانلا ضعب هيلع ركنأف ، هتفالخو يلع
 ثداوحلا نم ةعقاولا هذه يطويسلا ربتعاو ، نايثع ىلع مهمايق ببس كلذ ناكو

 ةصاخو 3 ةينمي ةعامج ىلع رصم يف ابس نبا دمتعاو ١ رصمب تعقو ىتلا ةبيجعلا
 نب ينفاغلا وهو © حتفلا ءانثا رصم ىلإ تءاج ينلا ةينميلا لئابقل هوجو ءانبأ دحأ

 ضعب ىلع رصتقا ، ماشلاو زاجحلا ين عئانص دجي مل امل هنا رهظيو © يكعلا برح
 & هل ازكرم هلعجو رصمب طاطسفلا ين ةماقالا راتخاو ةفوكلاو ةرصبلا ين ناوعألا

 ديدشلا هبح ىهو & هيف فعضلا ةيحان أبس نبا كردأ يذلا ىقفاغلا لاسا كلانهو
 ديلا هلعجو ، ةبتع نب ةفيذح يبأ نب دمحم كلذك لغتساو © هاجلاو ةسائرلل
 هل ركنتو هبيبر ناك هنأل ناثع ةفيلخلا لاوحأب هتفرعمل رصم يف هتعامجلو هل ىنميلا

 ناكو " ىفاغلل اناكف ريدصتلاو ةماعزلا امأ ، تايالولا ىدحا هيلوي نأ ضفر نبح
 . هثارماو ناع ىلع نعطلا يف هنوبتاكيو ةفوكلاو ةرصبلا يف هعئانص بتاكي أبس نبا

: 
 ةماعلا ةسائرلا تيطعأو © ءادوسلا نبا مهبحص ةنيدملا ىلإ يرصملا دفولا بهذ امدنعو

 نم نامتع اوعنمو ى مهرمأ لحفتسا ةنيدملا يفو برح نب يقالا ىلإ عبرألا قرفلل
 نيناجلا نم ناك مث سانلاب يلصي اماما ينفاغلا حبصأو دجسملا ين سانلاب ةالصلا

 أبس نبال ناكو ، "مايأ ةسمخ يقفاغلا ةراما يف ةنيدملا تيقب هلتقم دعبو نامثع ىلع

 { ث ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي مهنأ ىوعدب سانلا ةلايتسال 0 مهنب ةاعد

 سانلا نيب رشنو & رصمب ةلزانلا ةينميلا لئابقلا ىلع دمتعا فيك انل ودبي كلذبو

 يه ةيمالسا ةدعاقب ههجو رتسي نأ لواحو ةعجرلاو ةيدهملا امه نيتيدوهي نيتركف
 هنا ليق ، همالسا خيرات نع لءاستن انهو { ث ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 نظلا بلغاو & نينس عبس يضم دعب ليقو © ناهنع ةفالخ نم ةنس يضم دعب ملسا

 ىنعملا اذه دروأو ، ١٤٨ ص ، ٢ ج ةرهاقلا رصم رابخأ يف ةرضاحملا نسح ، يطويسلا )١(
 . ١٦٨ ص ث ٧ ج ( خيرات نود ) رصم ث ةياهنلاو ةيادبلا ين ، ريثك نبا ًاضيأ

 . ١٠٧ ص ٥ ج ١٣٢٦ رصم . ث يربطلا )٢()

 . ١٣٠ ص ٥ ج . م . ن )٣(

 . ٣٤١ ص ٤ ج فراعملا راد . ط © يربطلا )٤(

 . ٢٤ ص ٢ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن ، راشنلا روتكدلا )٥(
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 لجر هنا ىلع هسفن مدقف 0 ةنسلا هذه ين لئس هنأل ٦٥٣/٣٣ ةنس دعب ملسا هنا . .. ,. . . . : َ
 ابس نبا ودبي هلك كلذ دعبو ، كلذ ىلإ انرثا نا قبس امك ، باتكلا لهأ نم ؟ . . ى ى ّ

 ٠١٠ ١ _ -۔١۔۔ -. .
 ّ . . نايع ةلتق ج ) ةفوكلاب سانلل

 اوككشي نا اولواحف نيرصاعملا نيثحابلا ىدل ابس نب هللا دبع ةلأسم تريثأ دقو

 ر 8 مصع معزف © هيعفاو هيح ر 1 هيصخش هرابتعاب , نب هللا دبع دوجو يف امع هنا مهضعب معزف أ ةيعقاو ةيم رات ةيصخش هرابتعاب أبس ,:ب هللا ز

 ين كش وا ، قالطالا ىلع هدوجو رخآلا مهضعب ركناو )+٥٧/٣٧ ٦ رساي نبا

 ةقيقح قافتاب هوربتعا مهناف ءاوسلا ىلع ةعيشلاو ةنسلا لهأ نم ءامدقلا امأ " هدوجو
 ُ - ٤ ة - . - ّ ٤

 معري امك ةيناهتغلا ةيومالا وا ةنسلا لها عارتخا نم تسيلو ةيحم رات ةيصخشو ةيعقاو

 يمس ي يربطلل رصاعملا ىعيشلا ىمقلا هللا دبع نب دعس نا كلذ . نيثدحملا نيثحابلا ضعب
 ةرذب رذب نم لوأ هنا ررقيو ، هدوجوب رقي ث رابخالاب ةفرعملا عساوو ةقث وهو

3 

 هناف ةعيشلا تالاقم يخرؤم مظعا نم ربتعي يذلا يتخب ونلا كلذكو يعيشلا ث ولغلا

 معزي اميف رساي نب رامع وه ابس نب هللا دبع نا اما ` ىمقلا عم قافتالا مامت قفتي
 ء ء - . َ

 ادتبا امل ابس نبا نإف كلذب انل حمست ال ةينم راتلا عئاقولا نال دعبا اذهف يدرولا ىلع
1 

 ع . 3

 ضعب نال كلذو . ميلاقالا ةيقب ىلا اولسرا نيذلا هباحصا داع امك دعي ملو رصم

 . ٢٦ ص ٢ ج مالسإلا ين سلفلا ركفلا ةأشن ، راشنلا روتكدلا )١(
 ٢٧٤ ص ث ١٩٥٤ . دادغب نيطالسلا ظاعو : هباتك ين ، يدرولا يلع روتكدلا وهو )٢(

 عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا هباتك ين ، ييشلا ىفطصم لماك روتكدلا كلذ ىلع هعبتو
 . ٧٣۔-٥٣ ص ١ ج دادغب ءارهزلا ةعبطم

 ةرهاقلا ، فراعملا راد ٧ ط ( نايثع ) ىربكلا ةنتفلا هباتك ين نيسح هط روتكدلا ءالؤه نم )٣(
 هركنأو ٢٤-٢٥ ص ١٩٦٦ ةرهاقلا فراعملا راد ( هونبو يلع ) ١٣٣ ص ٦٨

 .۔٧١ ص ١٣٨١ ةرهاقلا ٢ ط ٤ ابس نب هللا دبع » هباتك يف ڵ يركسعلا ىضترم اضيا
 . ةعيشلا نم هبف نيككشملا وأ هل نيركنملا بلغأ نإ ظحاليو ٢

 . ( ١ ص روكشم داوج دمحم ةققحم ةمدقم ) قرفلاو تالاقملا باتك ، يمقلا دعس )٤(
 . ٢٠ ص . م . ن )٥(

 . ٢٢-٢٣ ص ةعيشلا قرف & نسحلا وبأ يتخب ونلا )٦(
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 يلاو لعج ام نامثع نبو هنيب مهافتلا ءوس نم نوملعي 11 هولامتسا أبس نبا باحصا

3 

 بهل يبأ نبا تفذق ناظقيلا ابأ اي : هل لاقو نامع هبتاعف ةنيدملا ىلإ هب لسري رصم
 نبا ناكو ، ١ رامع اي ينع جرخأ كقحب كل تذخأ نا ىلع تبضغو كفذق نا
 { رصمب امهدحا ناصخش امهف © ؟رصم نم هنوبتاكي اوناكو ةنيدملا ىلا بهذ دق أبس

 دهعلا كلذ ين رساي نب رامعل ءادوسلا يباب ةيما ونب زمري اذاملو ، ةنيدملاب رخآلاو

 اونلعاو ، رفكلا ةباحصلا نم رساي نب رامع نم مظعا وه نم ىلإ اوبسن دق مهو
 . م ع أ ء 3

 هعابتا يمسو بارت يباب هل زمر اضيا ايلع ناب لوقلا اماو ، ربانملا ىلع نم هبس
 َ َ ٌ . ٠

 اهدروا ةصق ين ةينكلا هذهب هانك هسفن ملسو هيلع هتلا ىلص ءينلا نإف ةيبارتلاب

 نا سانلا عنمي امف ث هتريس يف " /٨٣٤( ھ )+٢١٨ ماشه نباو ، ملسمو يراخبلا
 يعدي امك هءارو ام اوفرعي ملو كلذ ةاورلا لفغا اذاملو رساي نب رامع مساب اوحرصي

 ليق اذإف ؟ ايدوهي هنولعجي اذاملف ءادوسلا نبا مساب هل اوزمر اذاو ، نيثحابلا ضعب

 شلا يخرؤم نإ لوقن اننإف © هي عينشتلاو ، عيشتلا هيوشت كلذب ودصقي مهنإ ةعمشلا , حخحرؤم نا لوقن انناف © هلع عنشتلاو { عسشتلا هن وشت كلذب نودصقن مهنلا
 ولغلا لخدا نم لوا هنا نوررقيو ، يدوهي هنابو ، ابس نبا دوجوب نوفرتعي مهسفنا

3 

 ةيلاغلا دئاقعلا هذه تناك اذا مث ، ناينعو رمعو ركب يبا ىلع نعطلاو ، عيشتلا ىلإ

 { رثؤملا ىلع لدي رثألاو دوجوم يعقاو رثا يهف دهعلا كلذ ين تدجو دق ةليخدلا
 تايعمجلا نأش ءافخلا تحت اوقب صاخشأ نيب نم رهظ صخش الا أبس نبا امو
 نب هللا دبع ركني نم دصقم ناك اذاو ئ ىتحو رهظي ةيعاد الا وه امو 0 ةيرسلا

 7 . ٤ى 7

 نا عيطتسي فيكف ث ةيدوهيلاب اهتلصو ةعيشلا نع ةمهتلا دعبي نا هيف ككشي وا ابس
 3 . . ء

 فيكو تءاج نيا نمو ؟ ةيابسلا ةصاخو اهنم ةالغلا اهقنتعا ينلا ةيدوهيلا راكفالا يننب

 رصانعلا نابو © ةالغلا ءالؤه دوجوب فرتعت ةيلاغلا ريغ ةعيشلا نأ لاحلاو . مهتلصو

 . ٤٢٩ ص ٧ ج { ه ٢٩--١ ١٣٥ قشمد خيرات ١١٧٦/٥٧١) ! ) 4 ركاسع نبا )١(

 . ٣٥٣ ص ٤ + © يربطلا )٢(

 . يريمحلا بويا نب كلملا دبع نب ماشه وهو ٨٢٨ / ه ٢١٣ ةنس ينوت ليقو )٣(
 قيقحت ض ةرربلا ماركلا ةرشعلا صئاصخ باتك )+١١٤٤/٥٣٨( يرشخمزلا دمحم )٤(

 . ١:۔-٢٩ ص ١٩٦٨ / ه ١٣٨٨ دادغب ، ينيسحلا رقاب ةجيهب روتكدلا

[7 ٧١



1 ٤ 

 هريغو يربطلا امأ ، راكنالا دشأ كلذ ركنتو ، مالسالا ىلع ةليخدو ةيبنجأ اهيف ىنل
ّ ٠ 7 - 

 انرشا امك رساي نب رامعو ابس نب هللا دبع نيب قرفلا اديج نوكردي مهناف ةاورلا نم

 اماو . رصم رخالا ىلعو ةنيدملاب امهدحا دوجو ىلع صن ثيح لبق نم كلذ ىلا

 دحاو صخش امهنا ىلع اليلد موقي ال اذهف ا ءادوسلا نبا ه يهو ةينكلا يف امهقافتا درجم

 نوفلؤي نيخرؤملا ضعب لعج امم ، ىنكلا ين نيهباشتم نيريثك ًامالعا دجن اننأل
. ٠ 

 يباب رساي نب رامع ةلص اماو ، امهنيب قورفلا نايبل ، ىنكلاو ءايسالا ي هباشتملا ين

 ف ينمزلا مدقتلاو ئ ةبحصلا مهعمجت نيذلا {© ةباحصلا رابك ةيقب ةلصك ىهن رذ

 دهزلا نم هيلا وعدي ناك امب رذ يأ ىلا ىحوأ رساي نب رامع نا تبثي ملو ، ةديقعلا

 ناكرتشي امناو ، هيلا وعدي ناك يذلا وحنلا ىلع هقبطي نا ملسملا ىلع بجي ال يذلا

  7جورخلا بجوتست رومأل . ناثع ىلع ابضغ دق امهنأ ٠ حتفو { هلتق ىلا ةوعدلاو

 بوثولا ةيغب اهيلا بهذي مل هناف ا رصم ىلإ هباهذ امأ ، ةمألا ىلع مظعألا ةنتفلا باب
 رابك نم هرابتعاب كانه ةلاحلا عالطتسال ز هسفن ناهثع هثعب امماو © نامثع ىلع

 عم همهافت ءوسو ةيسفنلا هتلاح تناكو ناهثع ىلع نيمقانلا ضعب هلاتساف ةباحصلا
َ 

 اذإ ملسملا هيخأ ىلع ملسم لك ركني امك نكل ث هيلع راكنالا ىلإ ناوعدت نانع
 . ّ , . ة

 رايخو ةباحصلا نال 0 هيلع حلسملا جورخلا ىلإ وا هلتق ىلإ فدهي نكي ملف اطخا

 رايخ نا ) : ررقي ةيميت نبا دجن اذهلو ، نايع مد يف لخد مهل نكي مل نيملسملا
. ٥ ٤ : . 1 ٠ 

 ةفئاط هتلتق امب او هلتقب رما الو لتق ال ) نايع مد ق ا مهم دحا لخدي م نيملسملا

َ َ . . . 
 هللا يضر يلع ناكو 0 نتفلا لهاو ‘ لئابقلا شاب وا نم ضرالا يف { نيدسفملا نم

 ناك اذإو "( لبجلاو لهسلاو رحبلاو ربلا ين نامثع ةلتق نعلا مهللا : لوقي هنع

 بتك نم مهيلع عنشي مل اذاملف ءادوسلا نباب رساي نب رامع ىلإ اوزمر دق نويومالا

 )١( ىتلا صوصنلا ناف اهيف رساي نب رامع عم قفتي رصم ين ابس نب هللا دبع دوجو ناك اذإ

 ةنس رصم لخد ابس نب هللا دبع نا انثدحت انيدل ٣٣ ةنس وأ ھ ٣٤ رساي نب رامع ناكو ه

 ةنس نانع هثعب نيح الإ رصم لخدب ملو ةنيدملا ين نيحلا كلذ ين ٣٥ يربطلا ) . ه + ٤
 ص ٣٤١ ( .

 )٢( ةيميت نبا ٨ ج ةنسلا جاهنم ٢! ص ١٨٦ .
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 نا ين ةلماكلا ةيرحلا مهلو ، نببومألا رصع دعب نيودتلا اوأدب دق مهو خيراتلا

 ةريثك ءايشأ ةيواعم ىلإ اوبسن دق ةاورلا ناك اذإو ث ةليذر لك نييومألا ىلإ اوبسني
 اوفاضأو 0 ًالاعفأو ًالاوقأ ةباحصلا رابك ىلإو ةريثك ءايشأ ىلع ىلإ اوبسنو 0 ةنيشم
 اوفشكي ناو هوبسن ام رساي نب رامع ىلإ اوبسني نأ نذا عناملا اف ىوه نع اونعطو

 ًاراكفأو © ةيمهو ةيصخش عرتخاو سانلا طلاغ نم ةقيقح نع وأ ؟ هتقيقح نع

 مزلي رساي نب رامعو أبس نبا نيب ديحوتلا نا مث ؟ ًايمهو اطب ر امهنيب طبرو ى ةيمهو

 رامع ىلإ اهبسنن نا ةيسفنلاو ةيحميراتلا فورظلا انل حمست الو & ةلوبقم ريغ ءايشا هنم
 ريخالا نا كلذ ىنعمف & رساي نب رامع وه ابس نب هللا دبع ناك اذإف . رساي نبا

 خرؤم يا عيطتسي ال امم ةقدنرلاو ، ةيودهملا ةركفو © ةيصولا ةركف عاشا يذلا وه
 سيل رساي نب رامع نا عقاولاو ٤ ليلجلا يباحصلا رساي نب رامع ىلا هبسني نا

 نودقتعي نيذلا نم سيل نكلو & هعابتاو يلع يحم نم وهف يوغللا ىنعملاب الإ ايعيش
 . هتفالخ ىلع صن لوسرلا نا وأ ، هيف لح هلالا نا وأ يدهملا وأ ، ىصولا هنا هيف
 ال يتبقحلا يحالطصالا هانعمب عيشتلا نإف مث نمو 3 ةعيشلل يساسألا أدبملا وهو
 ديلا ناك هنأل اضيا ىعيش سابع نب هللا دبع نا انلق الإو رساي نب رامع ىلع قبطني
 نبا ةيدوهب ناف ىرخا ةيحان نمو 6 جراوخلا ىلإ هلوسر ناكو ، يلع مامالل ىنميلا
 صني يتب ونلاف © ةعيشلا ءامدق اهركذ اماو : بسحف ةنسلا لها اهركذي / ابس

 ناكو يدوهي أبس نبا نا اولاق يلع باحصأ نم ملعلا لهأ نم ةعامج نأ ىلع

 _ ,{ {{ . ملسي نأ لبق يصولاب لوقي
 دقوي نأ عاطتسا أبس نبإك ادحاو اصخش نأ نم © نيثحابلا ضعب بجعت دقو

 ىلإ بهذ ثيح نيسح هط لعف امك يخيراتلا هدوجو ركنأ ىتح اهلك ةنتفلا هذه ران

 . مهموصخو ةعيشلا نيب لدجلا هعارتخا ىلإ ىدأ . عرتخم لوحنم أبس نبا نأ
 نأ ىلإ انرشأ دقو " ةعيشلل اديك هرمأ ين غلوب دق هنأ لاقو { ىرخالا قرفلا نم

 مهيلع ًاعينشتو ، مهل ًاديك عضو ولف © هوركني ملو ، هدوجو اورقأ ةعيشلا ءامدق

 . ٢٣ ص ء ةعيشلا قرف ؤ ينخبونلا )١(
 . ٢٤-٢٥٢ ص ( هونبو يلع ) © ىربكلا ةنتفلا )٢(
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 ةعيشلا بتك يف كلذ دجن مل نكلو ، مهموصخ نودصرتي مهو ، كلذ اودرل
 نب هللا دبع نإف ىرخا ةهج نمو & مهبهذم نع اولضانو اولداج نيذلا نيمدقتملا

 نم اهنمو ، ةرصبلاب دجوي نم اهنم ايالخو هءارو ةعامج هلف ، هدحو نكي مل أبس

 عبتا يذلا مكحملا ماظنلا رسفن نا عيطتسن فيكف الاو ، رصمبو { ةفوكلاب دجوي
 دقف ، يرصملاو ينوكلاو يرصبلا دفولا ، ةنيدملا ىلا تءاج ينلا دوفولا نيوكت ٢

 عبرالا قرفلا معزتيو ، سيئر اهيلع ةقرف لكو © قرف عبرا نم نوكتي دفو لك ناك
 ٤ : ءاضعالا ددع يئ ةي واستم ةثالثلا دوفولا نا بيرغلاو ، ماع سيئر دلب لك نم

 نا نم بجعتلا امآ ؟ ةمظنم ةكرح نع ئبني هنأ مأ قافتاو ةفداصم اذه ناك لهف

 { ةباحصلا لوقع ىلع بعل هنا لوقن ال انناف ، ةباحصلا لوقع ىلع بعلب ادحاو ادرف

 بسكو ةسائرلا بحو ةيبصعلا يوذو ءاوهألاو ، ضارغألا يوذ لوقعب بعل امناو
 ام نا عقاولاو ، ركعلا ءاملا يف بعلل ًاثيهمو ابسانم يعامتجالا وجلا ناكف © لاملا

 ىلإ وعدت تناك ةيسايسلاو ةيعاتجالا فورظلا نا نم نيسح هط روتكدلا هلاق
 © ةدرلا لها اياقبو ، أبس نبا رود نكلو ، قح " بهاذملا ةأشن ىلإو فالتخالا

 نوقفانملا ناك اذإف ، ًاضيا قحو يخيرات عقاو ني رتتسملا دوهيلاو رتتسملا صونفلاو

 دهع ين نودجوي ال فيكف " هسفن ءينلا دهع ين نيدوجوم نوئبنتملاو نوباترملاو
 داجمألاو & تانايدلاو ةميدقلا دئاقعلا تاوذ ىرخألا ممألاب نوملسملا هيف لصتا
 اذه ماما قلطملا توكسلا نكمي الو ، ريسي فرظ ين اهنايسن نكمي ال يتلا ةيسايسلا

 هط فرتعا اذهل ، لاملاو ةيسايسلاو ةطلسلاو دجملا هديب حبصا يذلا ديدجلا دقتعملا

 / ھ )+١٣٧١ يرثوكلا دهاز خيشلا اما ٤ اهرثي ملو ةنتفلا لغتسا أبس نبا نأب نيسح

 )١( ج يربطلا ٥ ص ١٠٤ .

 )٢( ص ( نامع ) ، ىربكلا ةنتفلا ، نيسح هط ١٤٣ .

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم دهشي ناك دق هنا ملعن نحنو : ةبيتق نبا لاق )٣(

 © كاشلاو باترملاو نيدلا قيقرلاو & منغملا بلطل قفانملا يزاغملا هعم رضحي و © دهاشملا

 . هب نمآو أبنت نيح دليوخ نب ةحيكطب قحل نصح نب هنييع مهنم ماوقا هدعب دترا دقو
 . ٢٣٤ ص ثيدحلا فلتخم لي وات

 )٤( ص ( نامثع ) ىربكلا ةنتفلا ‘ نيسح هط ١٣٤ .
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 قرطو نيركاملا بيلاسا اوربخ ام نيملسملا ) نأب أبس نبا رود للعي هنإف ٥٢((

 (١ هريغو يراخبلا حيحص يف ام ىلع روجفو ردغ لهأ تهب موق نم نينتافلا نتف
 دمتعي و " هثادحاو هدوجو ىلع تابثالا نيخرؤملا عامجاب هدوجو ركنا نم ىلع دريو

3 

 ال رمع نب فيس ةياور نا ىلع رص اعملا يركسعلا ىضترم لثم هدوجو ركن ١ نم

 هنأبو {| ىرخأ ةقدنزلابو ةرات بذكلاب هومهتاو ثيدحلا لها هفعض هناو اهب قثوب

 رمع نب فيس نا عقاولاو ، ةدرلا ين اهرود اهل ناك ينلا ميمتل ًارصانم نوكي امبر
 . . . ٠ . ّ ٤ ۔۔.

 )+١٩٣/ ديشرلا دهع ين ينوت ذا نيخرؤملا مدقا نم هنكلو ثيدحلا ين ةقث سيل
 ٨٠٨( دعب ١٧٠ ه /٧٨٦ يذمرتلا لاجر نم هنإف ىرخا ةيحان نمو )+٨٩٢/٢٧٩(

 يف نيخرؤملا وا نيثدحملا نم دحا هيلع دري ملو 3 رخآ ايوار هتياور ين ضقاني ملو
 . ة . .ء

 هنال ةد رلا بورح نع هرابخا ف همهنن نا انل ناك اذاو . ابس نباب صاخلا هربخ

 هل نكي ل ذا أبس نب ١ نع هربخ ف همهت نأ انل سيلف هموقل بصعتي نأ لمحي و يميمب

 يف مهتكراشم ةقدانزلا نع يني نا يضتقي ةقدنزلاب هماهتا نا لب ،“] صاخ ضرغ

 رربم كانه سيلف © هلاثما ىلإو أبس نب هللا دبع ىلا كلذ بسني الف { ةنتفلا ران داقيا

 ين سدلاب أبس نبا موق فرع دقو ، ةصاخ ربخلا اذه ين همهتن نا انيلع متحي حضاو

 قارشتسالا لها نم هريغو رهيز دلوجك اننامز ين دوهيلا هركني ملو " نمز لك

 )١( نيرئاحلا ةلالد نم " نورشعلاو سمخلا تامدقملا ه ىلع هتمدقم ، يرثوكلا دهاز ©

 :ا ) نوميم نب ىسومل ٦٠٥-١٢٠٧ ( نرقلا لهأ نم ث يزي ربتلا دمحم ركب يبأ حرش
 رصم } يرجهلا عباسلا ©، ١٣٦٩ ص ه ٣ .

 صخش دوجو راكنا مويلا ءانبأ نم نيطسفسملا ضعب ةلواحم مغر : يرثوكلا دهاز لاق )٢(

 سمخلا تامدقملا ، ثادحألا كلت ثدحأ نوكي نأ نع الضف ابس نب هللا دبع هل لاقي
 . ٣-٤ ص ( ةمدقملا ) نورشعلاو

 ين ( ابس نبا ) هموق ىعسمو & برغتسي ال هندعم نم ءيشلاو : يرثوكلا دهاز لوقي )٣(

 نمزلا رخا ين مهعم علاض وه نم الإ اهلهاجتي ال ةسوملم ةقيقح خيراتلا لوط نتفلا
 سمخلا تامدقلا , ةمدقم . ردغو ركم لهأ مهنأب رود لك يف سانلا مهفرع دقو

 . ٤ ص " نورشعلاو

٥ 5



 عارتخا نم الا نكي مل أبس نبا ربخ نأب معزلا اماو ادوهيلا ريغ نمو دوهيلا نم
 امما ثيدحلاو خيراتلا ين نيودتلا ناف نبي رجهلا ثلاثلاو يناثلا نينرقلا ين نيثدحملا

 اذه يف نونودملا ءالؤه هلوقب ام نأب لوقلا حصي فيكف نينرقلا نيذه يف طشن

 ؟ لوحنم عرتخم رصعلا
 هناو ، هلصا نم عرتخم موعزم ةيئبسلا قارحا ربخ نا نيثحابلا ضعب ررقيو

 نع يراخبلا هدروا امب هدر نكمي ! خيراتلا بتك نم هب قوثوم باتك يأ ي دري مل

 كلذ غلبف مهقرحاف ةقدانزب هنع هللا يضر يلع ىتا ) : لاق )+٠٥ ٧٢٣١) ةمركع

 3 ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر ىهنل مهقرحا مل انأ تنك ول لاقف ، سابع نبا
 رسفو " ( هولتقاف هنيد لدب نم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل مهتلتقلو

 رهظاو رفكلا رسا نم ىلع قلطت اهنا اهنم ةفلتخم ريسافتب انه ةقدنزلا حارشلا

 ريخالا ىنعملاو 0 هللا عم رخآ هلا دوجو ءاعدا اهنا اهنمو ، ةيونثلا اهنا اهنمو ، مالسالا

 دنس هناب رجح نبا هفصو دنسب رخا ثيدح ىورو ، يلع ين ابس نبا همعز ام وه

 & مهدرب نأ لواحف ( انقزارو انقلاخو انبر تنأ ) : هل اولاقف ايلع اؤاج ًاموق نا ، نسح

 © ناثوألا دابع نم ةعامج مهنا عطقنم رخآ قي رطب دروو 3 ث مهقارحاب رمأ اوبأ املف

 رفظملا وبا هيلا بهذ ام ، رجح نبا ركذو & نيدترملا قرح هنا ىرخا ةياور ينو

 وبا نوكي نا نكمملا نم هناب كلذ ىلع قلعو ةيئابسلا ةفئاط مهنا نم ينبارفسألا

 ةيمأ ىنب دهع ين تابليئارسإلاو ةعيشلاو ةيبرعلا ةدايسلا ) هباتك ين نتولف ناف : لاثمأ )١(

 ‘ ٧٩ ص ١٩٣٤ رصم ١ ط ، ميهاربإ يكز دمحمو نسح ميهاربإ نسح روتكدلا ةمجرت

 نسدلنود . م تباودو ٢١٥ ص جدربمك . ط يب رعلا بدألا خي رات هباتك ين سلكينو

 .0 ١٩٤٦ رصم يجناخلا ةبتكم 0 ةيب رعلا ةمجرتلا نم ٨٥ ص ( ةعيشلا ةديقع ) هباتك يف

 !١٩ ص ةعامجو ىسوم فسوب دمحم ةمجرت رهي ز دلوجل مالسإلا ين ةعيرشلاو ةديقعلا

 ز ١٩٥٦ قشمد 8 شعلا فسوي ةمجرت & اهطوقسو ةيب رعلا ةلودلا { نزوهلف
 . اهدعب امو ٢٤٣ ص ةعيشلاو جراوخلاو

 . ٩١ ص ١ ج ، عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا 3 ييشلا ىفطصم لماك روتكدلا )٢(

 . ٢٢٦١-٢٢٧٢ ص ١٢ ج ‘ يرابلا حتف ، رجح نبا )٣(

 . ٢٢٧ ص ١٢ ج . م . ن )٤(
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 بهذو ، نسحلاب اهدنس فصو رجح نبا نا ىلا انرشا ىتلا ةياورلا ىلع دمتعا رفظملا

 باب دنع مهقرحاف 3 هلا تنأ هل اولاق نيذلا مه يلع مهقرح نيذلا نا ىلإ ةيميت نبا
 نع هحيحص ين يراخبلا جرخا ام ىلع كلذ ين دمتعاو 3 ةفوكلاب ةدنك ينب دجسم

 ىفنو نئادملاب طاباس ىلإ يلع هافن أبس نب هللا دبع نا ركذي هنا الإ "سابع نبا

 نيهاش نب صفح وبا ىورو & ! رزاخ ىلإ راسي نب هللا دبع ىمسي هل ًاليمز

 ينوك ةيميت نبا لوقي امك وهو . )+٧٢٢٢/١٠٤( يعشلا نع هدنسب )+٩٩٥/٣٨٥(

 © مهضعب ىفنو ةعيشلا ةالغ نم ةعامج قرح ًايلع نأ - ةعيشلاب سانلا ربخا نمو
 اذه ىورو & راسي نب هللا دبعو ، يناعنصلا يدوهيلا ابس نب هللا دبع نييفنملا نمو

 يف )+٨٦٨/٢٥٤( مرصأ نب شيشخ مصاع وبا هاورو ، يبعشلا نع رخآ قيرطب
 يف )+١٠٣٧/٤٢٩( يسلدنألا يكنملطلا ورمع وبآ هلقن هنعو « ةماقتسالا » هباتك
 ركب وبأ وهو نييفنملا نم رخآ صخش ةياورلا هذه يف رك ذو « لوصألا » هباتك

 )+٣٦٠/ يربطلا مساقلا وبأ اذه لثم ىورو 5 ث ةيباجلا ىلإ يفن هنأ ىلع " يسودركلا

 نكلو ث لوغم نب كلام نب نمحرلا دبع نع هدنسب ةنسلا لوصا حرش ين ٠(
 يبأ خويش نم وهف مرصأ نب شيشخ امأ ، ١ثيدحلا لهأ دنع فيعض ريخألا

 )١( ج ىربكلا لئاسرلا عومجم 0 ةيميت نبا ١ ص ٢٥ ج ي ةنسلا جاهنم ١ ص ٨٤ .

 ةلجد يف بصي و رزاخلا اهلهأ ىمسي ًالخت اهل لاقي ةروك هيلعو لصوملاو لبرألا نيب رهن )٢(

 . ( نادلبلا مجعم )

 هركذ يذلا وه هلعلو ١٥٦ ص . درلاو هيبنتلا ٤ سودركلا وبأ » مساب يطلملا هرك ذيو )٣(
 راصنأ دشأ نم ناك يذلا يركبلا ءىناه نب سودرك : مساب يرقنملا محازم نب رصن
 ) سودرك ريغ وهو ٥٥٤ ص نيفص ةعقو ) ةعيبر هتليبق ناسلب ملكتي يذلا وهو يلع
 هنال ( ٥٣ ص ١ ج ربعلا ) يهذلا هرك ذ يذلا ثدحملا ( يطساولا دمحم نب فلخ ر

 . م ٨٨٧ / ھ ٢٧٤ ةنس ينوت

 )٤( نادلبلا مجعم ) ناروح لايش قشمد لامعأ نم ةيرق ( .
 )٥( يعشلل رصاعم يرجهلا يناثلا نرقلا لهأ نم +- ١٠٤ / ٧٢٢ . ةقث ريغ يئاسنلا هيف لاق 5

 مسقلا © لادتعالا نازيم يهذلا ) كورتم ينطق رادلاو دمحأ لاقو باذك دواد وبأ لاقو
 ص يناثلا ٩٥٨٤ ( .

 )٦( ج ةنسلا جاهنم ةيميت نبا ١ ص ٦-٨ .
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 { رداصملا هذه يف ةتباث قرحلا ةثداحف ةياورلا ين ةقث وهو )+٨٨٨/٢٧٥( دواد

 نوطرتشي و ْ رابخالا ةياور ف نورحتي ثيدحلا ةما نأل ] يراخبلا حيحص ةصاخو

 دمتعي يملع جهنم مهجهنمو ، ثيدحلا لها ريغ نم نوخرؤملا اهطرتشي ال ًاطورش
 يف درو امو ، تقرحا ينلا ةفئاطلا نييعت ين لاكشالا نكلو ، ىخيراتلا دقنلا ىلع

 نا عقاولاو ، ةضفارلا ىلع هيف صنلا عقو هناف لوغم نب كلام نب نمحرلا دبع ةياور
 لقانلا نوكي نا نكمي نكلو ، اىعشلا نمز ين ثدحتسي مل ةضفارلا حالطصا

ً . َ 

 ةضفارلا ظفلب ةيئابسلا وا ةعيشلا ظفل لدبتساف { ىنعملاب ىعشلا مالكل ايوار ةياورلل
.- . . َ 

 هناف ريبعتلا اما & قرحلا وه اما ساسالا اذه ىلع تباثلاف & هنمز ٢ تفرع يتلا

 زوجت ثيداحالاو رابخألا نأل { تاحالطصالا ثودحبو ، نمزلا ريغتب ريغتب

 قرحأف يلعل ةيهولألا ىعدا أبس نب هللا دبع نا هبيتق نبا ركذيو ٠ ىنعملاب اهتياور
 ام عم ريبعتلا ين قفتيف 3 اهتاورو رابخألل دقانلا ريبخلا يهذلا امأ . " رانلاب هباحصأ

 ، لضم لاض ةقدانزلا ةالغ نم ) : هنا أبس نب هللا دبع ين لوقيف يراخبلا ين درو
 تاياورلا بلغا نكلو 5 ًاضيأ هقرح ًايلع نا نظي وهف "( رانلاب هقرح ًايلع نا بسحأ

 مه مهقرح نيذلا نا رجح نبا ررقيو ، هباحصا قرحب و ، نئادملا ىلإ هيفنب لوقت
 جاتحت ةضماغ لازت ام مالسالا ردص ثادحا نا عقاولاو ث ةيهولالا هيف اوعدا نيذلا

 روهظ لعلف ةعطاق اماكحا ردصن ناب انل حمسي ال ضومغلا اذهو & ةسارد ىلإ
َ 

 س انلا ضعبل ولحي هناف اذه مغرو ) ليبسلا انل رذني شوقنلا وا صوصنلا ضعب

 وا { يعقاو رربم نود هدوجو ف ككشي نا وا ملق ةرجم ابس نبا دوجو يغلي نا

 روتكدلا لاق امك هبشت نيملسملا ةنتف نم دوهيلا ةئربتل ةلواحملا هذهو عطاق ليلد
/ .. _ . ... 

 ثيح حيسملا مد نم دوهيلا ةئربت يهو { اذه انرصع ي ىرخا ةلواحم مساق ,دومحم

 . ثمالسلا هيلع حيسملا لتق ين مهداقتعا بسح العف كلذ نويحيسملا نلعا

 ٨. ص ١ ج . م .نا( )١

 )٢( ص © ثيدحلا فلتخم ليوأت ، ةبيتق نبا ٧٣ .

 )٣( ص يناثلا مسقلا لادتعالا نازيم ٤٢٦٢ .
 )٤( ص يرابلا حتف ةمدقم يراسلا ىده . رجح نبا ٣٣٨ .

 )٥( ص ةيمالسإلا ةفسلفلا يف تاسارد © مساق دومحم روتكدلا ١٤٤-١٤٥ .
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 لتق ين مهترماؤم ذيفنت دعبف يلع ىلع جورخلا ين ىتح ةيئابسلا راثآ ترهظ
 - ص . 3

 لبق ىلع ىلع ةيجراخلا ةعزنلا تأدتباف ، ديدج نم ةنتفلا ران داقيا ين اوذخأ ناثع

 لحتري ال نأب رماو ، لحترم هنا نلعأو بطخ امل هنا كلذو & ليلقب لمجلا برح

 سانلا ةطلخ ين 'مكزع نا ) : ءادوسلا نبا لاقف ك ءارآلا اولدابتو اورواشتف ءادوسلا

 اذاف © رظنلل مهوغرفت الو ©، لاتقلا اوبشناف ادغ سانلا ىقتلا اذإو ك مهوعناصف
 َ ً . . َ ى ..

 مهيار ىار نمو ريب زلاو ةحلطو ايلع هللا لغشيو عنتمي نا نم ادب دجي ال هعم متنا نم

 هلك اذه دعب مث ا ( نورعشي ال سانلاو هيلع اوقرفتو يأرلا اورصباف & نوهركت امع
 ققحو 0 هتدع هل دعاو { هل أيه يذلا حرسملا ىلع رهظي نأ دري ملو أبس نبا رتتسا
 ئ ةدحاو ةرم الو نيفص ةكرعم ي هنع عمسن غ انناف كلذلو { ديري يذلا ضعب

 يناثلاو © ةرتفلا هذه يف رتتسا لوألا نأل { ىسارلا بهو نب هللا دبع ركذي ل امك

 ىنعملاب جراوخلا ةكرح معزت ثيح 0 ميكحتلا دعب الإ { هرما رهتشيو رهظي مل

 نب هللا دبعل محازم نب رصن ركذ مدع ىنعم سيلو & جورخلل يناهنلا يحالطصالا
 ةكرعم هسفنل راتخا فلؤملا نأل . امهل دوجو ال امهن ١ يسارلا بهو نب هللا دبعلو أبس

 اهدعب تءاج ىتلا فورظلا ىلإ الو 0 اهلبق ام ىلإ رشي ملو اهنع ثدحتو ةدحاو
 نا دعبتسملا نم سيلو ؟. هل دوجو ال هنا بهو نب هللا دبعل هركذ مدع ىنعم لهف

 & ءامدقلا نيخرؤملا ضعب دنع روك ذم ريغ هنأب اعرذتم ، هدوجو ركني نم انيلع علطي
 . نيفص ةكرعم نع انلصو صن مدقأ ربتعي هباتك نأل يرقنملا ةصاخو

 : ميكحتلاو نيفص

 ؛ ةنتفلا ثودح ىلع تدعاس ةيسايسو ةيسفن لماوع كانه نأ ىلا ريشن نأ ىغبني
 نعطلا ف ذخا ةنيدملا درو املف . رصم نع صاعلا نب ورمعل نانع لزع كلذ نم

 هبتع نب سابع نيبو هنيب ناك يذلا رساي نب رامع كلذكو © ! ةفيلخلا ةسايس ي
 لآو رامع لآ نيب كلذ ثروأف ةفيلخلا امهرزعف ، فذقو ، مهافت ءوس بهل يبأ نبا

 . ٤٩٤ ص ٤ ج يربطلا )١(

 . ٣٥٦ ص ٤ ج يربطلا )٢(

19 ٧٩



 ىرخا ةهج نمو ١ رساي نب رامعو 2 ةفيلخلا نيب ةوفج بقعأ امك « ثيس ارثا ةبتع

 هيلوي نا ةفيلخلا نم بلط هنا نانع ىلع ةفيذح يبأ نب دمحم جورخ ببس ناف
 ةنيغض هسفن ين ًالماح رصم ىلإ ةنيدملا نم جرخف كلذ هضري ملف عنتماف ًالمع

 امم ودييو . "هيلع معنأو هرجح ين هابر ًاميتي ناك هنأ مغر ،رصمب هيف نعطي ذخأو
 لهأ بتاكو 0 ناثع ىلع ًامقان ناك هسفن )+٦٥٦/٣٦( ةحلط نا يربطلا هدروا
 كلذ ين لماع ربكاو " هلتق ىلإ ال هباتعتسا ىلإ دصقب ناك هنكلو & كلذب ةرصبلا

 © قشمد ةيالو نم هايا يلع لزعو © ةعيبلا يف لخدي نأ ىبأ يذلا ةيواعم فقوم

 ذا ناثع لتقم لبق ةفالخلل حشري ناك ةيواعم نا ًاضيأ يربطلا هدروا امم ودبيو
 راشاو 3 ةلغبلا هذه بحاص هللاو هدعب ريمالا : ناثع فلخ ريسب وهو بعك لاق )

 . ث ةمهتلا هذه بذك دقف )+١٠١٣/٤٠٣( ينالقابلا ركب وبا اما !( ةيواعم ىلا

 دحا )+٨٥٦٢/٢٣٨( ىنعجلا ناميلس نب ىحي اهدروا اهب قوثوم ةياور ينو

 | ديج هنأب رجح نبا هفصو دنسب «نيفص باتك » هفلؤم ين ١يراخبلا خويش
 هنأب هباجأف ىلعل هعازن يف ةيواعم بطاخ هنا )+٦٨١/٦٢( ينالوخلا ملسم يبأ نع

 ملكف { هتلتق ميلست الإ يلع نم بغري الو ، همدب بلطلا ي هيلو هناو نامثعل مع نبا
 ىأف ةلتقلا هيلا مكاحي مث 5 ةعيبلا ي ةيواعم لخدي نا هطرش ناكف كلذ يف يلع
 لزن نا ىلإ قارعلا نم هشويجب يلع مامالا هجوت كلذ دنعو ، طرشلا كلذ ةيواعم
 ٧"٦ه٧/ ھ ٣٦ ةنس ةجحلا يذ يف كلذ ناكو اهيلا اضيا ةيواعم هجوتو © نيفص

 . ٣٩٩ ص ٤ ج . م . ن )١(

 . ٣٩٩ ص ٤ ج . م . ن (!)

 )٣( ج . م . ن ٤ ص ٤٦٢٩ .

 )٤( ج . م . ن ٤ ص ٣٤٣ .

 )٥( ص ديهمتلا ، ينالقابلا ركب وبأ ٢١٤ .
 نبا ) برغأ امبر لاقو نايح نبا هركذو يليقعلاو ينطق رادلا هقثوو يناسنلا هيف ملكت )٦(

 نازيم ، ىهذلا ( ٤٥١ ص ١٦٩ 0 ةرهاقلا ، يرابلا حتف ةمدقم يراسلا ىده {. رجح

 3 . ( ٤٢٩ ص ١ ج ربعلا ٣٨٢) ص ث عبارلا مسقلا & لادتعالا

 أدبو مرحم نم لئاوألا رشعلا ين ناك نيفص يف ءاقللا نا ركذتف دعس نبا ةياور اما ()
 . م ٦٥٦ / ه ٣٦ .ةنس نم رفص رهش يف لاتقلا
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 © "برحلا تبشن قافتالا متي مل املف ، دوفو امهنيب تعسو { تالسارم امهنيب تعقوف

 وباف ؛ يولعلا فرطلا وهو دحاو فرط نم تيور نيفص ةعقو رابخأ نا ةقيقحلاو
 مل هناف ةيواعم فرط اما " يعيش محازم نب رصن كلذكو 0 ينوك يعيش فنخم
 { ةياورلا نورحتي نيذلا نيثدحملا تاقث ىلإ اجلن انناف كلذلو & اهرابخا انل وري

 . بذكلا نودمعتي الو
 عوجرلل ازمر ، حامرلا ىلع فحاصملا عفر يه نيفص ةكرعم يف ةرهاظ مهاو

 نيثحابلا ضعب نإف كلذلو & لوسرلاو هللا ىلإ عازنلا در ىلإو ، باتكلا مكحل
 { ٢ جورخلل رشابملا ببسلا رهف ميكحتلا وه امنا جراوخلا ءوشن ساسا نأ نوري
 ببس ميكحتلا نا ةقيقحلاو ‘ هلصاو ‘ يجراخلا بزحلا ةاون مه هوركنا نيذلاف

 ناك ةيمالسالا عاضوالا هيلا تلا امم رمذتلا نال ]| بسحف ةبسانمو & يرهاظ

 نيملسملا نيب قزمتلا اذه رجفنت داكت سانلا بولق تناكف ث سوفنلا ين نماك
 نأ زوجي فيكف 3 ةيساسألا مالسالا ئدابمل يئانملا 3 ةينارقلا ةقيقحلل فلاخملا

 هرهشيو هفيس ملسملا قشتمب ناب مالسالا ئدابم حمست لهو ؟ نوملسملا لتاقتي

 بابسا نم اديدش اكسم ةنسلاو نارقلاب كسمتلاو ىوقتلاف ؟ ملسملا هيخا ىلع

 نيقيرفلا ذبنو ، اهساسا نم عاضوالا عيمج راكنا { راكنالا يعاودو ، جورخلا

 3 ىوقتلاف 0 امهلامعاب نيضارلا امهعابتا نمو © امهنم ةءاربلاو ، اعيمج نيلتاقتملا

 ىلع © ءيش لك ىلع ةفينعلا ةروثلا ىلإ جراوخلاب ىدأ اهلصا يف ةديقعلاب كسمنلاو
 وا نارقلا الإ مهماما قبي ملو : ةايحلاو 0 ايندلا ىلعو مهلامعا ىلعو ، سانلا
 ، مهتبوت اونلعا دقو & لوق وا لعف نم ردص ام عيمج نم ةبوتلاو 0 ةداهشلا

 دجن كلذلو 3 ةلملابو نآرقلاب رفاك وهف لعفي مل ناو 5 ةب وتلا نالعاب مهريغ اوبلاطو
 ةفينع ةيسايس ةفطاعل ةجيتن تناك جراوخلا ةأشن نا ررقي يرثوكلا دهاز خيشلا

 . ٣٧۔-٢٧ ص ١٣ ج ‘ يرابلا حتف ، رجح نبا )١(

 . ١٠٩ ص جراوخلا بدا 0 يواملقلا ريهس )٢(

 ىدحإ روهظل لوألا ثعابلا ميكحتلا ىلع يلع ةقفاوم تناك دقل : رهيز دلوج لاق )٣(
 . ١٧٠ ص مالسإلا يئ ةعيرشلاو ةديقعلا . مالسإلا ين ةينيدلا قرفلا

 . ٨ ص يودب نمحرلا دبعل ماع ريدصت 0 ةعيشلاو جراوخلا ، نزوهلف )٤(
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 حومجل ينطاع لعف در ةباثمب تناك ًاضيأ ةعيشلا ةأشن ناو ، ةرماغ ؤ ةحماج

 يف ةينيد ةفطاع يه امناو طقف ةيسايس نكت مل انه ةفطاعلا نا عقاولاو .' جراوخلا

 ةيجراخلل عفادلا نا ررقف ةقيقحلا هذه نوسلكين قرشتسملا كردأ دقلو { اهرهوج

 ةقيقحلا نأل © اهيف نمضتم يسايسلا رصنعلا نا يف كش الو & " ينيد مفاد وه اما

 جراوخلا ةاشن ناب لوقلا عيطتسنو { امهنيب اهيف لصف الو ةيسايس ةينيد ةقيقح ةينآرقلا

 قرفلا نوكت ين يساسأ يلقع رصنع ىلع يوطنت اهنا لب بسحف ةفطاعلا ىلإ عجرت ال
 ىدل ليواتلا ىلع مالكلا دنع هتابثا لواحنس ام كلذو { ليوأتلا وهو بازحألاو

 ء . : جراوخلا

 حلصلا ىلإ نوعدي اوناك مهنال ، ميكحتلا ين غلاب ريثات ءارقلا ةعامجل ناك
 نيقي رفلا نيب ازجاح نوفقي اوناك ذا ، باتكلا ىلإ عوجرلا ىلإو 0 ءامدلا ةقارا مدعو

 )+٨٥٥/٢٤١( لبنح نب دمحا نكلو 0 لاتقلل 7 ةديدع تارم © نيلتاقتملا

 لاجر دحا هب ءاج نيح فحصملا ىلإ ميكحتلا لوبقل نيضراعم اوناك ءارقلا نأ يوري

 باتكلا نم ًابيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت 1 ) هللا باتك مكنيبو اننيب ) : لاقو ةيواعم

 لآ . نوضرعم مهو مهنم قيرف ىلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدب
 جراوخ اوراص نيذلا ءارقلا لاقف & كلذب ىلوأ انأ معن : يلع لاقف /٢٣( نارمع

 ىتح « انفويسب مهيلع يشمت الإ موقلا ءالؤهب رظتنن ام نينمؤملا ريما اي كلذ دعب
 © لئاو وبأ وهو نايع دهاش نع تيور ينلا ةياورلا هذهف "(؟ اننيب هللا مكحي
 ّ ةي واعم باحصا لبق نم هيلا ةوعدلا روهظ لوا نم مكاحتلا اوبا ءارقلا نا تبنت

 اهدروأ ينلا ىرخالا تاباورلا فالخب ينطنمو مجسنم جراوخلا فقوم نإف انه نمو
 اوركنا مث ؤ ميكحتلا لوبق ىلع ًايلع اولمح نيذلا مه ءارقلا نا ررقت اهناف يربطلا

 © ٠ فنخم يبأ ةياور هررقت ام وهو . ميكحتلا ببسب اوجرخو كلذ دعب ، هيلع

 )١( ص ( هتمدقم ) نيدلا ين ريصبتلا & يرثوكلا دهاز ٣ .
 )٢( ط مالسإلا ين جراوخلا . رصنلا وبأ رمع ٢ { توريب " فراعملا ةبتكم ١٩٥٦ ص ١١٦.

 )٣( ج يرابلا حتف \ رجح نبا ١٣ ص ٧٣ .

 )٤( ج يربطلا ٥ ص ٤٨-٤٩ .
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 نوفقي اوناك نيذلا ءارقلل ماعلا فقوملا عم قفتت ال دمحأ ةياور ناف ىرخأ ةهج نمو
 { نيملسملا نيب ءامدلا كفس عنم أدبمب نوكسمتيو ث نيبراحتملا نيقي رفلا نيب ازجاح
 ىلإ يمري ناك ءارقلا ضعب نأب لوقلاب تاياورلا يف ضراعتلا اذه لحي نا نكميو

 ىلع مئاق هنأل لاتقلا يف رارمتسالا ىري لقألا هنا ودبيو مهضعب و { ميكحتلاو حلصلا

 نا ز انناف كلذلو يعرشلا مامالا ىلع نيجراخلا :ايأ لان = 7

 نب رصن قايسف & فلتحي قايسلا نا الإ دمحا ةياور عم قفتت محازم نب رصن ةياور

 اوملكتو ءارقلا نم ةعامج هءاجف ا ميكحتلا هلوبق دعب عقو كلذ نا ديفي محازم
 ىرخالا تاياورلا فلاخي ام اضيا دمحا ةياور ينو ' دمحا هدروا يذلا مالكلا سفنب

 { ةعدخ اهنا كرداو ؤ فحاصملا عفر ىلإ ةباجتسالا ىبا ايلع مامالا نا دكؤت ييلا

 ىشخ املف { ميكحتلا لوبق ىلع هولمح نيذلا مه هشيج دارفا نم مهريغو ءارقلا ناو

 ايلع نا ، تاياورلا نيب اعمج لوقلا نكميو 0 هلوبقل رطضا هشيج ةملك قرفت نم
 ًارظن اهل باجتسا هنكلو صاعلا نب ورمع اهربد ةليح فحاصملا عفر نا كردا

 هنألو { هللا باتكل ةباجتسالا ىمأ هنا هنع لاقي ال ىكلو ، ةيحان نم ءارقلا ةبغرل

 نوكت ةبقاعلا ناو ؤ هموصخ فقوم نم ىوقأو قح ىلع هفقوم نا نم قئاو ًاضيا
 . ةلاحم ال هل

 هضرع لوا يف ىتح ميكحتلا ركني م ايلع نأب تحرص دقف ةيضابألا ةياور ام
 رامع نا ىتح 2 هناش ف ارس ةيواعم بتاكي ناك هنا ركذتو { ماشلا لها لبق نم

 . اننيد ين انككشا ) : الئاق ايلع بتاعو ميكحتلل ةوعدلا ركنا هسفن رساي نبا

 عضو لبق كلذ ناك لهف 0 انئامدو اننيد ين انودع مكحنل انرئاصب نع انددتراو

 راكنا لبق ايجراخ رساي نب رامع ناك لهف "( ... ريب زلاو ةحلط لتقو فيسلا
 ىلإ نيعوفدم اوناك ميكحتلا اوركنا نيذلا جراوخلا لهو ؟ هسفن ميكحتلل جراوخلا

 هقح ين طرف هناو { ةفالخلاب ىلوألا هنا مهداقتعاو 3 يلعل مهبح ةدش نم كلذ
 اذه تبث اذا ؟ هيلع اوجرخ مث نمو ةاغبلا برح وهو يمالسالا بجاولا قح يو

 . ٥٦٩ ص نيفص ةعقو ، محازم نب رصن )١(
 . ٢٧٨ ةقرو ةمغلا فشك )٢(
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 مهناو ث ةنتفلل لوالا ببسلا يه ةيئبسلا نا ين رمع نب فيس ةياور انل دكؤي هنإف
 بزح ةاون اوسسا نيذلا مه مهناو ٤ ةيلهألا برحلا ران ودقومو ئ نامثع ةلتق

 اشنم نال © ادحاو رابتعالا اذهب ةعيشلاو جراوخلا تبنم نوكيف ١ ًاضيا جراوخلا

 ىريو . نزوهلف ىري اميف ناهنع ىلع ةروثلا باحصا ىلإ عجري يلع ىلع جراوخلا
 جراوخلا ، دحاو بزحل نارهظم جراوخلاو ةعيشلا نا مساق دومحم روتكدلا

 . " ينطابلا يرسلا بناجلا نولكشي ةعيشلاو ، هنم ىجراخلا رهظملا نونوكي

 7 ةعدخ ىلع امثاق هرابتعاب ميكحتلا راكنا يف قح ىلع جراوخلا نا عقاولاو

 نال 0 رمالا لوا ي هسفن ىلع هركنا امك اهيف صالخالاو ةينلا قدص نم يلاخو

 مكاحتلا ىلإ عدي مل ةيواعم قيرف نإف ىرخا ةهج نمو & ءىني ىتح هلاتق بجي ىغابلا

 ةما اهلقن ؤ اهب قوثوم تاياور بسح مزهيس هنا نم دكأت نا دعب الإ باتكلا ىلإ

 نم ال تارابتعالا هذهل مهراكنا يف قح ىلع جراوخلاف ، خيراتلا ةمأو ثيدحلا
 بسح جراوخلا معز امك ةنسلاو باتكلل فلاخم هتاذ دح يف مكحتلا نأ لجأ

 . انتلصو ينلا تاياورلا

 عرني ءارقلا روهمج ناك اذإف © هتميق نم ليلقتلا يغبني ال رخآ بناج كانهو
 حلصلا مهيضري ال ، يلع فص يف اودجو نيذلا نامثع ةلتق ناف ميكحتلاو حلاصتلا ىلإ

 اوحلطصي ناو ) : حلصلا ةركفب عمس امدنع رتشالا لاق كلذلو © مهيلع رطخ هنال

 ةنتف دوعتف 0 ن اثعب هقحلنف « ىلع ىلع بئاوتنلف اوملهف ٠ انئامد ىلعف ز يلعو

 . ' ( نوكسلاب اهيف انم ىضري
 /٦٥٨( ھ )+٣٨ يميمتلا يكدف نب رعسم اهعمو ءارقلا نم ةفئاط تددهو

 مل نا نامثعب هقاحلاو لتقلاب ًايلع مامالا /٦٥٨( ه )+٣٨ يناطلا نيصح نب ديزو

 هباتك ين ىرب هنا الإ ٤٧٥ ص . ١٩٥٨ ةرهاقلا ، اهطوقسو ةيب رعلا ةلودلا نزوهلف )١(

 ةيمهألا اهل نكت مل اهناو ةيئبسلا نع ردصت مل نايلع دض ةكرحلا نا : ةعيشلاو جراوخلا

 . روكذملا باتكلا نم ٢٥ ص . رمع نب فيس اهاطعا ينلا
 . ٦١٢ ص . م . ن )٦٢(

 . ةيردنكسالا ةنيدمب ١٩٦٩١ سطسغأ ٢٨ خيراتب هنيبو ينبب ثيدح ين كلذ لاق )٣(
. ١٩٥ ص ٥ ج 9 يلحلا . ط يربطلا )٤(



 / )+٣٨ رتشالاب ىدأ امم ' مهنيب رجش اميف باتكلا ميكحت { ميكحتلل بجتسي
 ةداهز مكتاولص نظن انك 0 دوسلا هابجلا باحصا اي ) : مهف لاق نا ىلإ (٦ه٨

ُ [ 

 نم ايندلا ىلا الا مكرارف ىرا الف 6 لجو رع 6 هللا ءاقل ىلا اقوشو . ايندلا يف

 . "( توملا
 . م ُ ة

 لها فوفص ين اديدش ابارطضا تلخدا ميكحتلا ىلإ ةوعدلا هذه نا عقاولاو

 فالتخا عمسي ناكف 3 ةريح يف هسفن وه حبصاو ، يلع باحصا فلتخأف ، قارعلا
 نمو ٢ ) ضرالا ىلا قرطم ئ ةملكب ضبب ال تك اس وهو ) { مهشاقنو { هباحصا

 ء اسؤر فلتخاو ‘ هاري ال ىرخأو ميكحتلا ىرب ةراتف ئ سيق نب ديعس اوراتخ ١ نيذلا

 محازم نب رصن اهفصي ينلا ، ةعيبر ةليبق نع ةباين ئناه نب سودرك قفاوف © لئابقلا
َ ٠ 

 ءاسؤر ىدبأو ، يركبلا روث نب قيفش ةعداوملا ىلا لامو ، ث ىمظعلا ةهبجلا اهناب

 نم افوخ { برحلا رت ىلإ نم مهنمو ك ل ىلإ اع نم مهنف مهءار وريثك .م افوخ اكرت ىلا اعد ,نم مهنمو © لاتقلا ىلا اعد رم مهنف مهءارآ ن
 مامالل 6 هتعزن عزن نمو ( ٤٠/ ٧٠ ) سيق نب تعشالا روصو برعلا ىنفت نا

َ 

 . ١سانلا نم ةليلق ةئف ىوس ميكحتلاب نوضار سانلا نا ، يلع

 ؟ ميكحتلا راكنا عقو ىتم

 فالتخالا نا ىلإ ريشي ثداوحلا قطنم نكلو ، كلذ ين ةضراعتم تاياورلا نا .

 رايتخاو 0 ميكحتلا ةقيثو ةب اتك لبقو © ةرش ابم فحاصملا عفر دعب عقو مك احتلا ي

 ىلع تضرعو 0 ةقيثولا تبتك نا ىلإ س ضومغ ين تيقب رومألا نا الإ نيمكحلا

 ددحتو & حضاولا يسايسلا جورخلاو ، حيرصلا راكنالا رهظ كاذنيحو 0 شيجلا
 ١٣ ين باتكلا بتك دقف ى مهراعش ددحتو 0 هملاعم تحضوو 0 ني ركنملا فقوم

 نيمكحلا ءاقتلا دعوم ددحو ، ٦٥٦( سطسغا ٣٧ )١١ ةنس نم رفص نم نيقب

 . ٤٩ ص ٥ ج يربطلا )١(

 )٢( ج يربطلا ٥ ص ٥٠١ | ص نيفص ةعقو { يرقنملا محازم نب رصن ٥٦٣ .
 (٣) ص نيفص ةعقو 0 محازم نب رصن ٥٦٢٣-٥٩٦٤ .

 . ٥٥٣ ص . م . ن (٤ا)

 )٥( ص . م .. ن ٥0٥٤-٥٥٩٥ .

 )٦( ص . م . ن ٥٨٩ .
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 راعشلا نالعاو 3 ميكحتلا راكناف 2 ًابيرقن رهشأ ةيناثب كلذ دعب يأ ناضمر رهشب
 هدعب وأ /٦٥٦ ه ٣٧ ةنس رفص ١٧ يئ ًاعقاو نوكي رابتعالا اذهب جراوخلل يمسرلا

 ًاضيا ليلقب هدعب وأ رهشلا اذه ينو ٤ مومعلا ىلع ةقيثولا تضرع نيح © ليلقب
 ين عقو دقف يناثل جورخلا وا "ناورهنلا ةكرعم اما ، ١ ءارورح ىلا جورخلا عقو

 { ٢ نيخرؤملا رثكا هيلا بهذ ام وهو ، يربطلا هحجر ام ىلع /٦٥٨ ه ٣٨ ةنس رفص

 نوخرؤملا فلتخا دقو ، ناورهنلا ىلإ جورخو ث ءارورح ىلإ جورخ ناجورخ كانهف

 نا محازم نب رصن ةياور ينف ، ميكحتلا ركناو ، جراوخلا راعش نلعأ نم لوأ ي
 مث ؤ ناوخا امهو ، دعج يناثلاو نادعم ىعدي امهدحا ناصخش هركنا نم لوأ

 ،{: ىرخا تاياور كانهو « ! ميمت يب نم ةعامجو ، بسار ونب كلذ ىلع امهعبت

 جورخلا راعشب قطن نم لوأ وه /٦٧٧( ھ )+٥٨ يميمتلا ةيدأ نب ةورع نا ركذت
 برضو ى هأطخأف هفيسب سيق نب تعشألا برض ىلع مزعو ( هللا الإ مكح ال )
 نم لوا نإ ليقو & تعشالا ىلإ نورذتعي ميمم ينب نم ةعامج لعج امم ، هتبادزجم

 جاجحلا ليقو ، يبراحملا مصاع نب دي زي ليقو ، براحم نب ةفصخ نب ديعس مكح

 ةيلهاج هل ةدج ىلإ ةبسن ةيدا نب ةورع هنا ةروهشملا ةياورلاو ، يميمتلا هللا ديبع نبا
 /٦٧٧ ٥ ھ ٥٨ ةنس /٦٨٦) ھ )+٦٧ دايز نب هللا ديبع هلتق يذلا وهو 0 ةيدأ ىعدت

 . ةفوكلا يحاون نم ةيحانب ةيرق : ءارورح )١(
 ةعقاولا هيه تعقو نئادملا برق رهن هنا ليقو دادغبو طساو نيب ىرق ثالث : ناورهنلا )٢(

 ةافو . دادغب برق ةميدق ةديلب اهنا ناكلخ نبا لوقيو ٦٥٨ / ه ٣٨ رفص خيراتب
 . ٣٨٤/١ تايفولا

 . ٩١-!٩ ص ٥ ج يربطلا )٣(

 . ٥٨٨ ص نيفص ةعقو { محازم نب رصن )٤(

 ص ٣ + لماكلا ، ريثألا نبا ، ١٧٦٦١ ص ٢ ج يبوقعيلا ، ٣١٣ ص ٥ ج 0 يربطلا )٥(
 © لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا ، ٢٦ ص ى نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا ، ٨

 جراوخلا ، نزوهلف . ٢٠ ص ٠ ناورهنلا ةعقو ك يمشاملا بيطخلا . ١١٧١ ص ١ ج

 © يربطلا صن مهف يف نزوهلف يودب نمحرلا دبع روتكدلا أطخ دقو . ٥ ص ةعيشلاو
 يربطلا ريغ يف تدرو ينلا صوصنلا لا ةنراقملاب حبحصلا وه نزوهلف مهن نا عقاولاو

 . عجارملا نم هيلا انرشأ امم
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 اههيجوت ين كراش يتلا يلع ةسايس ىلع طخسف دابعلا داهزلا نم ناكو 3 ةلتق رش

 نم ةعامج مهفف ، ميكحتلا ةلأسم ين ًايسيئر ارود بعلب يذلا سيق نب تعشألا
 رمأي ةرات كلذ مكحتل لاس © ايندلا لجأ نم براحي هنا يلع باحصا

 نياو ) : ةيدأ نب ةورع ىدان كلذ لجأ نمو © حلصلاو ملسلل وعدي ىرخاو برحلاب
 ين ايلع نال هباحصا هعباتو ةفيلخلا نع حيرصلا جورخلا نلعاف (؟ انؤادهش نذا

 كلذ ناكف ث ةنسلاو ، نآرقلا فلاخو ،| قحب سيل امب رمأ مهرظن

 ١ يرظنلاو يلمعلا ، يجراخلا ، يسايسلا بهذملل الصا جورخلا كلذو راكنالا

 عامجالا ىلاو ، نارقلا ىلإ دنتسي يهقف رايتو & ديدج يسايس بهذم قثبنا هنمو
 عقاولا ين يأرلا اذه ذيفنت ىلإ لاحلا ين اوعزفو ، ةيروهمجلا ةعزنلا وأ يمالسإلا

 ( ءارورح ) لوألا جورخلا يف اهسأرتي ةديدج ةفالخ نع اونلعأف & يخي راتل
 بلاط يبأ نب ىلع كردأ دقلو ، )٦٩١/٧٠( ىعبر نب ثبشو ث ءاوكلا نب هللا دبع

 { مهرظانف © مهتشقانمو © مهعانقإ ىلإ عراسف جراوخلا ءارقلا نم ةئفلا هذه رطخ
 تبتنا مث نيعنتقم جورخلا نع مهنم ريثك عجرو 0 مهضعب ىلإ كشلا قرطتف

 ، كشلا اهب طاحأ ثيح ًايخي رات ةتباث ريغ ةلزهم نم هيلإ تهتنا ام ىلإ ميكحتلا ةجيتن
 : يبرعلا نب ركب وبأ لاق ، كلذ مهل قحو 0 امات ًاراكنإ نيثدحملا ضعب اهركنأو
 هنع ربخأ ءيش وه امنإ ، طق فرح هنم ىرج ام ، حارص بذك هلك اذه )
 يصاعمب ةراهجلاو & ةناجملا لها هثراوتف © كولملل ةيح راتلا هتعضوو © ةعدتبملا
 ًارمع نأ تابثإلا تاقثلا ثيدحلا لهأ دانسإ قيرط نع تبثأو ؟( ع۔ابلاو هللا

 { ةباحصلا رابك ىلإ رمالا الكوو ةيواعم الزع ي رعشالا ىسوم اباو صاعلا نبا
 الو لقعلا اهلبقي ال ةفارخ يهف صاعلا نب ورمع ىلإ اهنوبسني يتلا ةعدخلا امأو

 اهب موقي فيكو نيملسملا رايخو ةباحصلا اهب ىضري وأ يلطنت فيكف قالخألا
 اهانذخأ اذإ ، ةينايبص ةيلمع ةيلمعلا هذه نأل ةيهادلا ىك ذلا وهو صاعلا نب ورمع
 . نوخرؤملا هلقني يذلا وحنلا ىلع

 )١( ص جراوخلا بدأ & يواملقلا ريهس ٢٣ .

 )٢( ص ض مصاوقلا نم مصاوعلا ، يب رعلا نب ركب وبأ ١٧٧ .
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 عوجرلاب جراوخلاعانقإ ىلع مامإلا لواح نيمكحلا رمأ هيلإ لآ امو ميكحتلا دعب

 & ةساي رلاو مكحلا لجا نم لتاقي هنأب هومهتاو ، اوبأف ، هعم لاتقلاو ، هيلإ
 تبضغ اممإ ، كبرل بضغت مل ) : اولاقو ١ ناورهنلا ىلا يناثلا جورخلا اوجرخو

 اننيب اميف انرظن ةبوتلا تلبقتساو ، رفكلاب كسفن ىلع تدهش نإف { كسفنل
 ّ مہم سئيف ٢ ( نينئاخلا بحي ال هنلا نا ءاوس ىلع كانذبان دقف الإو كنيبو

 . ةنسلاو باتكلا هيلع صني ام ريغب امكح نيمكحلا نأ فرتعا نأ دعب

 وه نهف ، يبسارلا بهو نب هللا دبع اوبختنا ناورهنلا ىلإ اوجرخي نأ لبقو

 ؟ اذه بهو نب هللا دبع

 .. : يبسارلا بهو نب هللا دبع
 دزالا نب رصن نب كلام نب ناعدب نب بسار نب بهو نب هللا دبع وه

 حوتف ين كراشو © ملسو هيلع هللا ىلص ينلا كردأ ةرصبلاب تلزن ةليبق يهو

 ف يلع راصنأ نم ناكو ٦٧٤) ھ ٥٥ +) صاقو يبأ نب دعس ةدايقب قارعلا

 ھ ٣٧ ةنس ناضمرب عقو دقف نيمكحلا مكح امأ ه ٣٨ رفص ٩ يف ناورهنلا ةعقو تعقو )١(

 ناورهنلا لبق مهبطاخ ايلع نا ليلدب هلبق ال نيمكحلا مكح دعب ناورهنلا ةعقوم نوكت اذهب و
 هيف طبخت يذلا كشلا لوزي اذهبو ث ةنسلاو باتكلا ريغب اكح نيمكحلا نا : لاقو
 . نأشلا اذه ين تاياورلا ضراعت اوأر نبح نوقرشتسملا

 . ٧٧-٧٨ ص ٥ ج يربطلا )٢(

 نب بسار وهو ، ةعاضق بسارو ، دزألا بسار : نابسار ةيبرعلا لئابقلا يف دجوي )٢(

 سيلو ةعاضق نبا فاحلا نب نارمع نب ناولح نب نابر نب مرج نب هدج نم جرزخلا
 يلع نسحلا وبأ 0 يدوعسملا ) نيذه ريغ ناطحقو دعم نم نيردحنملا برعلا ين

 ( ٢٥٦ ص م ١٩٣٨ / ه ١٣٥٧ ث ةرهاقلا ، فارشالاو هيبنتلا ( ) + ٩٥٦/٣٤٥

 : لوقيف دزألا بسارب هديقي بهو نبا هنلا دبع نع همالك دنع يربطلا دجن كلذلو
 . ( ١٨٦١ ص ٥ ج ، يربطلا دزألا بسار ىسارلا بهو نب هللا دبع دي رن ةفئاط تلاقو )

 ص ١٩١١٢ نديل ، باسنالا ، ١٦٦ ١( / ھ ٥٦٢ +) { يناعمسلا 0 مي ركلا دبع )٤(

 . ٢٤٢-٢٤٣

88 ٨٨



 'ةيضابألا ةميأ نم يلكرزلا هربتعاو ، ١ هيلع جرخو { ميكحتلا ركنأ مث © هبورح
 مالكلا ين ولغيف مزح نبا امأ " ةباحصلا رابك نم شيفطا ميهاربا خيشلا دنع وهو

 ىلع لاوب يبارعا ) هناب بهو نب هتلا دبع فصي و & موصخلا نم لينلا ي هتداع ىلع
 لي ناكو ( طق ريخب هل هتلا دهش الو هقف الو ةبحص الو هل ةقباس ال { هيبقع

 جراوخلا ىلع قلطأ يذلا وهو ( ريعبلا ةبكر ةنفثلاو ) هدوجس لوطل تانفثلا يذب
 ىلإ ةبسن هنأب يناعمسلا كلذ للعيو ١ اضيأ يئابسلاب بقليو ث قحلا لهأ مهنا
 بقلي يمقلا فلخ ابا هللا دبع نب دعس اندجو اننا بيرغلاو ٢ ابس نب هللا دبع
 خرؤملا اذه نأ هلك اذه نم برغأو ث اضيأ يسارلاب ، هسفن أبس نب هللا دبع
 هللا دبعو © ابس نب هللا دبع نيب دحوي هارن ةعيشلا قرف تالاقمل خرؤي يذلا يعيشلا

 ٨٩٢/٢٧٩( +) يرذالبلا لعف كلذكو ٠ةدحاو ةيصخش امهلعجي و ، بهو نبا
 بهذ اذه ىلإو ينادمهلا بهو نب هللا دبعو ابس نب هللا دبع نيب دحو ثيح

 )١( مالعالا { يلكرزلا .

 )٦( م . ن . |
 )٣( ةرهاقلا ، اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ، عيمج نب ورمع صفح وبا 7 ١٣٥٣ ص ه ٥٤-

. ٥٥ 

 لوقيو ١٥٨ ص ٤ ج ه ١٣٢٠ ةرهاقلا ، لحنلاو ءاوهألاو للملا ين لصفلا " مزح نبا )٤(
 نازيم . ايلع كردأ عدتبم غئاز جراوخلا سوؤر نم ) : بهو نب هللا دبع ين يهذلا

 . ( ٢٢٥ ص يێڵزاثلا مسقلا ١ لادتعالا

 )٥( ج ، يربطلا ٥ ص ٧٥ .

 )٦( ج . ربعلا ‘ يهذلا ١ ص ٤٤ ، ج مالسإلا خيرات ٢ ص ١٨٧ .

 سيئر يلابسلا بهو نب هللا دبعو ) : هصن اذهو ٢٨٨ ص 38 باسنألا ، يناعمسلا )٧١(

 ةضفارلا نم هناف ، ابس نب هللا دبع ىلإ بوسنم اذه بهو نبا نا ينظف { جراوخلا

 . ( ةيئابسلا مهل لاقي هيلا نوبسني مهنم ةعامجو
 )٨( ص قرفلاو تالاقملا باتك 3} ىمقلا دعس ٥٥ .

 ابس نب هللا دبع باحصا ةيئابسلا ىمست ةقرفلا هذهو ) : هصن اذهو ٢٠ ص . م . ن )٩(

 . ( ينادمهلا يسارلا بهو نب هللا دبع وهو

 . ٩١ ص ( هونبو يلع ) ىربكلا ةنتفلا ، نيسح هط(٠١)
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 بهو نب هللا دبع نأ هلوق ين نوينيسام يسنرفلا قرشتسملا دمتعا هيلعو © ىتم ونلا

 نب هللا دبع نع انثحب اذإو ' هافنم تناك نئادملا نأو ابس نب هللا دبع وه ينادمهلا
 © نادمه ىشعأ مع نب رمع نب بهو نب هللادبع : هدجن انناف ينادمحلا بهو

 )+٦٨٧/٦٧) يفقثلا راتخملا نم رمأب ٦٢٨٥ / ه ٦٦ ةنس لتقو هلزنم نم ذخأ
 بهو نب هللا دبع اضيا كانهو " قوسلا ىف ًاضنأ هعم انق . .

 2 مج ةرسيم ىلع ن يذلا ، يمشجلا ةلضن نبا راشملا نات ط زب رشأ يج ة نا

 . ٦٨٧/٦٧ ةنس ىف

 رظنلاب اهيف لاكشألا لحي نا نكمي اههباشتو ءامسألا هذه ددعت نا عقاولاو .

 مث نمو ؤ يمشج اهثلاثو © ينادمه اهيناثو ، يبسار باقلألا هذه دحأف ، بقللا ىلا

 هنال ، يمقلا هدروأ امل ةبسنلاب ةبوعص كانه نكلو 0 اهتايمسم يف ةرباغتم ءامسألاف

 ةبوعصلا هذه نم صلختن نا انل نكميف ، يبسارلا وهو كرتشملا بقللا ىلع صن
 خاسنلا نا وآ ث ابس نب هللا دبعو ا يسارلا بهو نب هللا دبع نيب طلخ هنأب لوقلاب

 ليلدب ، اماحقا هيف هومحقاأو { أطخ ، يسارلا بقل اوفاضاو ، خسنلا ين اوأطخا

 هنا حجرن انلعجي امم ، ينادمهلا بقلو يسارلا بقل : نيبقل نيب عمج صنلا نا

 نبا هللا دبعو ابس نب هللا دبع نيب ديحوتلا كلذ دعب ىقبيو © ايبسار سيلو ينادمه

 نال © طلخ هنا نظلا بلغاو 0 ةيخراتلا ، ةبوعصلا نمكت انهو ، ينادمهلا بهو

 ةمهتب /٦٨٥ ھ ٦٦ ةنس لتق } ًارومغم اصخش الإ سيل ينادمهلا بهو نب هللا دبع
 ًاعدتبم - ابس نب هللا دبع وه هنا هانربتعا اذا - نوكي فيكف © نيسحلا ةلتق نم هنا

 نا الإ ؟ "نيسحلا لتق هسفن هل لوست مث ، يلع بح ي ةعيشلا نم ةالغلا ةقرفل

 ءامسا لحتنيو © نولتبو ، ةفلتخم ةريثك الاكشا ذختي ابس نب هللا دبع نا لاقب

 نيب قيرفتلا ين هرود بعليل ث ةلباقتم ، ةضقانتم تارايت ين كراشيو ، ةددعتم
 هللا دبع ةيصخش ةرات ذختيف { نيفدلا هضرغ قيقحت يف اديعب بهذيلو ، نيملسملا

 © ةيرصملا ةضهنلا راد ، ٢ ط يودب نمحرلا دبع ةمجرت { مالسإلا يف ةقلق تابصخش )١(
 ٩٦٤ ص ٢٤ هيف هعبتا مث هلبق امهنيب اديفالد ينبل دحو دقو .

 )٢( سدقلا ، فارشألا باسنأ ، يرذالبلا ، ١٩٣٦ ص ث ٢٤٠ .
 )٣( ج } عيشتلاو فوصتلا نيب ةلصلا ، ييشلا } ىفطصم لماك ١ ص !٩ .
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 نكلو ينادمهلا بهو نب هللا دبع ةيصخش ىرخاو 0 هل ًاسابل يسارلا بهو نبا
 . ةينخمراتلاو ، ةيسفنلا فورظلاو ، ىنطابلا دقنلا نأل © لوقلا اذهب ذخألا بعصلا نم
 ًافالتخا ابس نبا ةيصخش نع فلتخت » يدزألا ىسارلا ةيصخشف © كلذ دعبتست

 ىلإ هتوعد يف قيمعلا صالخالاو ، دبعتلاو ، دهزلا ىسارلا ىلع ودبي ذا 5 ًامات

 ةعاجش وذ ليصا يبرع هنا هبسن نم ودبيو قحلا ىلإو ، نيدلا ةملك ىلإ عوجرلا
 اهاقلا ىتلا هتبطخ نم ذخؤيو ١ هب نوجتحيو ، همالكب ةغللا له دهشتسي ةحاصفو
 ّ فورعملاب رمألاب كسمتلا ديدش ناك هنا هتيب ف جراوخلا هدقع يذلا عايتجالا يف

 يسارلا بهو نب هتلا دبع ناف كلذ نم رثكاو "قحلا لوقيو 0 ركنملا نع يبنلاو

 حوتفلا يف كراش دقف أبس نب' ةايح نم حضوا لكشب كلذ لبق هتايح تفرع

 ناف كلذ نم رثكاو ، احيرص اجورخ هيلع جرخ مث { يلع عم ناكو قارعلا حوتف

 ٦٥٨ وينوي /١٧ ھ ٣٨ ةنس رفص ٩ ين ناورهنلا ةكرعم ين لتق بهو نب هللا دبع

 هتيصخش حوضو فرعيو ، " ةفصخ نب دايزو ، يحرألا باطخ نب ئناه هلتق
 هللا دبع نكب ملف © ةسائرلاو ةرامالل هايا مهرايتخاو & هل جراوخلا باختنا نم

 ين الو ، هكولسو © هنيد يف ًامهتم الو ، ًايصونغ الو اضماغ يسارلا بهو نبا
 اميف ءاوس أبس نب هللا دبع ةيصخشب ضومغلا طاحأ امك ى هيلا تبسن ىتلا هلاوقا
 . ث يلع لتقم دعب تام هنا نظلا بلغاو { هتومب وأ هتايحب قلعتي

 نيثدحملاو نيخرؤملا نيب فورعم قرفلاو ءامسألا نيب هانيار يذلا طلخلا اذهو

 ناف ، باقلألاو ىنكلاو 0 ءامسألا نم هباشتملا ين تافلؤم اوعضو كلذلو ث ًاضيا

 تنا : يلعل اولاق نيذلا مه مهنأ جراوخلا ىلإ بسن نيح أطخا ثدحملا لاطب نبا
 & زيجولا حرش يف )+١٢٢٦/٦٢٣( يعفارلا كلذكو { كلذ ببسب مهقرحأف 2 انبر

 8 بدألاو ةغللا ين لماكلا { دربملا ( يأرلا اونيبتسا ) : دربملا هل اهدروأ ينلا لاوقألا نم )١(

 . ١٠١٦١ ص ٢ ج

 . ٧٤ ص ٥ ج يربطلا )٢(

 . ٨٧ ص ٥ ج . م . ن )٣(

 .( ٢٢٠ ص ٥ ج ٢ ط ‘ مالعالا ٦٦٠) / ھ ٤٠ وحنب هتوم يب رزلا ددحيو )٤(
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 . ١ رجح نبا كلذ ىلإ هبن امك جراوخلا فصوب ةيواعم عابتا بصاونلا فصو ثيح
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 ں ابعش ٠ ٢ . ي ٢ نيملسملل ةفيلخو نينمؤملل اريما بهو نب هللا دبع عيوب

 اهذخا ال هللاو اما اهوتاه ) : لاق هيلع تضرع نيحو ٦٥٨( رياني )٣١ ھ ٣٧ ةنس

 ماق يذلا أدبملا هتبطخ يف درو دقو ( توملا نم اقرف اهعدا الو © ايندلا يف ةبغر
 راكن او ، قحلا لوقو © ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وهو ، جراوخلا رمأ هيلع
 رمالاب تلاق دق لبق نم ةيئابسلا تناك اذاو . نيللاظلا نع لاصفنالاو ٠ عدبلا

 ءوسو ثبخ نع ناك اماو س صالخا نع نكي مل كلذف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 فورعملاب رمالا تذختاو . مهنم ةيرثكالا اهرمضت ةمادهو ةيعفن ضارغاو ةين

 دبع فالخب ةيقيقحلا اهضارغا بجحتو 0 هءارو ينتختل اهل اراعش ركنملا نع يبنلاو

 . هتعامجو بهو نب هللا

 ىلع هتعيب ىلإ اوعراس جرخ نم جورخب هعم نوقابلا يلع باحصا رعش املو
 نب ديزو يسارلا بهو نب هللا دبع ىلإ ةلاسر يلع مامألا لسراو " ةنسلاو باتكلا
 ءيرب هنا مهل نيبيو ةنسلاو باتكلل نبمكحلا ةفلاخم مل حرشي امهعم نمو نيصح

 { ةبوتلا هنم ابلاط يسارلا هيلا بتكف ث هيلا عوجرلا مهنم بلطيو ث نيمكحلا نم
 . ٤ يلع هعيابي نا كلذب دصقي و ، نوملسملا هيف لخد اميف لوخدلاو

 )١( ص ٣١ج يرابلا حتف ، رجح نبا ٤٦٢١ .

 ليلدب دحاو ميلقا ين ةعامج ريمأ هنا ىلع ال نيبقيقحلا نيملسملل ماع ماما هنا يلع عيوب )٢(

 لخداف ر : لاقف هتعيب ين لخدي نأ اهبف هنم بلطي بلاط يبأ نب يلع ىلإ هتلاسر يف درو ام
 هللا دبع نيملسملا ماما ةعاطو { هلوسر ةعاطو 2 هللا ةعاط نم نوملسملا هيف لخد اميف

 . ( يسارلا بهو نب

 هللا دبع نيملسملا ماما نم ) : هتلاسر لوأ ين ءاجو ٢٨١ ةقرو طرطخم 2 ةمقلا فشك
 لطبت اذهب و ) نينمؤملا ريما نم ( : بلاط يبا نب يلع ةلاسر لوا يف ءاجو ) بهو نب

 ًامامإ وأ ةفيلخ سيلو طقف ريمأ بهو نب هللا دبع نا معز يذلا بيج قرشتسملا ىوعد
 . ( بهو نب هللا دبع : ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ) اماع

 . ٧٤-٧٥ ص ٥ ج يربطلا )٣(

 =تنك نا ) : بلاط يبأ نب ىلع ىلإ هتعامجو بهو نب هللا دبع ةلاسر يف درو اممو )٤(
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 صنت بهو نب هللا دبع ةلاسر ناف يربطلا اهدروا ىنلا فنخم يبأ ةياور يف اما
 جراوخلا ءالؤه ءاجو 3 ١ هولتاق الاو 3 هتلأسم ي اورظن ، هتبوت نلعأ نا ًايلع نا ىلع

 & يلع نم اوئرب مهنا كلذو © كرشلاب مهل فلاخملا ىلع مكحلا وهو رخآ أدبم
 ةيساسألا عفاودلا نم ناك نيدلا ين ولغلا ودبي انه نمو " كرشلاب هيلع اومكحو

 رمألا أدبف ، ءامدلا كفسو © ريفكتلا نم ٤ هيلا اوعفدنا ام ىلإ جراوخلا تعفد ينلا
 دهزلا وأ دبعتلا ناف كلذكو © ليصا ىمالسا ادبم ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب
 " ةيسايسلا ةهجولا نع ةيمالسالا ةايحلا يف لصفنت ال ةماع ةفصب ىوقتلا وأ
 ةداهشلاو ، أطخا نم ريفكت رربي ال ىوقتلاو ىسايسلا هاجتالا نيب داحتالا اذه نكلو

 ليلج يباحص ىلع مكحلا ةروطخلا نمو ، ناكمب ةبوعصلا نم هناف ، كرشلاب هيلع
 عيطتسن ال انك اذاو ، كرشلاو ةلالضلاو رفكلاب بلاط يبا نب يلع لثم ميظع نمؤمو

 نأب فرتعن اضيا انكو ، نيملسملا نم ناك نم نئاك صخش يأل ةمصع تبثن نا
 نم هجرخن نا انل حمسي ال هبكترا اذا أطخلا كلذ ناف ، أطخلل ةضرع ملسم يأ
 . كرشلا وأ رفكلا ىلإ اعد وأ هللاب كرشا هنا ىلع ةعطاق ةلدا دجن مل ام ، مالسالا قاطن

 ةيلمعلا ةيحانلا نم رطخا رخآ أدبم ، ةريبك بكترا نم ريفكت ادبم عبتيو

 دنع ضارعتسالا ادبم ناب لوقلا عيطتسنو ، لايتغالاو ضارعتسالا ادبم وهو

 / ھ )+٣٧ ترألا نب بابخ ليلجلا يباحصلا اولتق نا موي هذيفنت ادب امنا جراوخلا
 اولمحتو كلذب مهسفنا مه اوفرتعاو ، هدلو ما نطب اورقب و { ةلتق رش يردبلا ( ٥٧

 دعس نب سيق نا - فنخم يبأ ةياور ي - دجن كلذلو ث هلتق ين ةيعامج ةيلوؤسم

 وأ ، ضارعتسالا أدبمو { ريفكتلا أدبم مهيلع ركنا /٦٥٨( ھ )+٣٨ ةدابع نبا

 نيملسملا مامإ ةعاطو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نم نوملسملا هيف لخد اميف لخداف اقداص =

 الو ، كعلخن نأ انم كقاقحتسال كايإ انعلخ دعب هانعياب دقف يسارلا بهو نب هللا دبع
 . ٢٨١ ةقرو { ةمغلا فشك ( مالسلاو كلذ الا انعسو

 . ٧٨ ص ٥ ج ، يربطلا )١(

 . ٥٩٤ ص نيفص ةعقو )٢(

 . . . ٣٠ ص ةعيشلاو جراوخلا 0 نزوهلف )٣(

 يف مهاطخ هنال هولتق ١٣٥ ص ٢ ج ، لماكلا ، دربملا ، ٨١-٨٣ ص ٥ ج يربطلا )٤(
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 انيلع نودهشت رمألا نم ًاميظع متبكر مكناف ) : لاقف يعامجلا لتقلاو لايتغالا

 '( نيكرشم مهنودعتو ، نيملسملا ءامد نوكفستو { مظع ملظ كرشلاو ، كرشلاب

 انل . قحلا نا ) : /٦٥٨( ه )+٣٨ يملسلا ةرجش نب هللا دبع هباجأف

 ناب روعشلا ساسا ىلع ةمئاق جراوخلا ةروثف ! هم انوتأت وأ مكعباتن انسلف

 ًاريغت كانه نا وأ فرحنا دق ةقالخالا 7 يب ٣ كانه
 ًافارحنا كلانه نا اوسحا وأ اومهف جراوخلا ناف انه نمو رمع دهع يف نكي مل ثدح

 داهجلاو & فارحنالا اذه راكنا مهسفنا ىلع اوبجوأف ، اهسفن ةينآرقلا ةقيقحلا نع

 نع ةيجراخلا ةعزنلا تلصفنا وا تزيمت اذهبو & فيسلا قاشتماب 0 هللا ليبس ين

 لصاف نيفص ةكرع & مالسالل ةيداعملا ةيرسلا رصانعلا نعو { ةيصونغلا ةيئبسلا
 نيبو ث اهيف ولغلا نم عيش عم هسفن مالسالاب لصتت سسا ىلع مئاقلا جورخلا نيب

 ةيبصعلا ىلإ ةعجار لماوع نم ةيمالسا ريغ ىرخا لماوع هيلا تعفد يذلا جورخلا
 مهبولق يف نامبالا قمعتي مل نمم هكاردا قح مالسالا اوكردي مل نم ىلإ وأ ، ةيلهاجلا
 _ ميكحتلا دعب - تادتبا دق هنا كلذ ىلع انلديو س ةيب رعلا ريغو ةيب رعلا لئابقلا نم

 يف اوناك امدعب ، ضعب نم أربتي مهضعب ذخاو ، جراوخلاو ةيئبسلا نيب ةوادعلا
 اوملس كلذ دعب جراوخلا نا اذه ىنعم سيلو { ةدحاو ةيار تحتو ، دحاو ركسعم

 ، مهئارآ ىلإ مالسالل ةضقانم راكفا برست نمو ، مهيلا ةيبنجا رصانع لوخد نم

 © يرعشألا ) مئاقلا نم ريخ اهيف دعاقلا ناو ةنتفلا ثيدح مهل ىور نا امل جورخلا =

 . ( ١٢٩١ ص ١ ج تالاقملا

 )١( ج يربطلا ٥ ص ٨٣ .

 هللا دبعب قحلو سانلا ضرتعي ةرصبلا نم لبقأ ىميمتلا ىك دف نب رعسم نا : يربطلا لاق

 ج ) بهو نب ٥ ص ٧٧٧٦) ىتا ياكبلا ديعس نب نمحرلا دبع نب مكح ناو

 نطبحيل تكرشا نئل كلبق نم نيذلا ىلإو كيلا ىحوا دقلو ) : لاقف بطخي وهو ايلع
 رمزلا ، نيكرشملا نم ننوكتلو ، كلمع / ٦٥ ( قح هللا دعو نا ربصاف ) : يلع هباجأف .

 مورلا . نونقوي ال نيذلا كنفختسي الو / ٦٠ ( ص ه ج يربطلا ٧٤ جراوخلا تلاقو

 . ( ١٠٦ ص ٢! ج ض لماكلا ، دربملا ) ناميالا نم جرخ : مكح نا امل يلع ين
 . ٨٣ ص ٥ ج يربطلا )٢(
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 نم فسوي ةروس نوكت نا راكناك كلذ نم ءايشا & مهتاداقتعا تلخد دق اهنا لب

 ةحضافلا ةعدبلاكو ، مجعلا نم يبن هب يني رخآ نآرقب خسني نآرقلا نأب لوقلاو نآرقل
 ىلع ١ ىشعلاب نايرخاو ، ودفغلاب ناتعكر ناتالص ةالصلا نا اهباحصا معزي ينلا

 مالكلا دنع هليصفتب ينأنس امم كلذ ريغو ، برغملا ين ةيطاوغربلا هب تلاق ام وحن
 ىلع ارصتقم سيل ليخدلل برستلا اذهو { ةفلتخملا مهئارآو جراوخلا بهذم ىلع

 ةكرعم تءاج مث 3 ًاضيأ ىرخألا ةيمالسالا قرفلل عقو هنا لب جراوخلا بهذم
 ىصونفلا لصفناو ئ في زملا نم ىبيقحلا يجراخلا ترهظاو جورخلا تلصان ناورهنلا

 6 هتيجراخ يف صلخملا ىجراخلل ناديملا كرتو . ءافخلا : هكراعم رودت يذلا

 نم ةحضاولا ةيجراخلا تزرب كلذبو ، قح هنا دقتعي يذلا قحلا يأرلل عبتملا
 رخآلاو ، ىلعل هلؤم امهدحا & ضقانت لباقت الباقتو { ناقيرفلا زيمتو ةضماغلا ةيئبسلا

 . رثال ١ ف درو امك ٢ ل اق ضخغبمو ) ل اغ بحم » : ن اعمج هف كلهف ٠ هل رفكم

 : ىرخألا قرفلا ةأشنب هطابتراو جراوخلا بهذم ةأشن - ٤

 . ٢ يجر اخلا بهذملا معدتو ‘ هرمأ نم ًاتبثتم الو . اصلخم نكي

 8 قحلا ليبس يف داهشتسالل ازمر ناورهنلا حبصأ ذإ 0 ايلمعو ايرظن
 ةاعدو ءاهقفو ئ نودهاحمو ئ ءادهش هل حبصأو ٠ جورخلا ملاعم تنابو

 © لدجلا ىلإو نآرقلا ىلإ دانتسالاب ك لاضن دشأ اهنع نولضاني و جراوخلا ءارآ نورشني
 جراوخلا لئاوا ضعب ناك ناو /٦٦٠-٦٧٩" ه ٠ ٤_٦٠ نيب ام ةرتفلا ين كلذو

 نيبتيو ك هايإ مهلاتقو يلع نم مهفقوم ين & ةريحلا مهتلخادو ، كوكشلا مهترماخ دق

 يردا ام هللاو ) : لاقف هكش نع ربع يذلا ىعجشالا لفون نب ةورف فقوم نم اذه
 . 5 . 1 ع ى َ

 {} هلاتق ي © يريصب حضتت ىتح فرصنا نا ىرا « ايلع لتاقن ءيش يا ىلع

 ةيواعم ىلع اوجرخ يلع لتقم دعبو 0 روز رهشب ةعامج عم لزتعاو ث ( هعباتا وا

 . ١٢١٦١ ص ١ ج ، نييمالسالا تالاقم ، يرعشألا )١(
 . ٣٥ ص جراوخلا بدأ 0 يواملقلا ريهس )٢(
 . ٣٥ ص .. 7 ن )٣(

 . ٣٤٧ ص ٣ ج . لماكلا { ريثألا نبا )٤(
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 ١ ( هودهاجف ةيواعم ىلإ اوريسف هيف كش ال ام نآلا ءاج دق ر : اولاقو /٦١ ه ٤١ ةنس

 نا دعب /٦٦٣( ه )+٤٣ هفلع نب دروتسملا وه رخآ اريمأ اوبختنا ناورهنلا دعبو

 مدقيو ، لضفلا ين نيواستم نيب نم بختني هنا اوررق ذا ، ةمامالا طورش اوددح

 كلذو " ( لمح امب اعالطضا مهدشاو 3 نيدلا يف مههقفاو ، برحلاب مهرصبأ )
 ةليحنلا باحصاب نومسي ةعامج اضيا ناورهنلا دعب كرحتو & /٦٦٦٢ ه ٤٢ ةنس ي
 يبسارلا بهو نب هللا دبع اوقرافو ، هدض الو يلع عم اولتاقي مل ذا دايحلا ىلع اوناك
 " ناورهنلا ين مهباحصا مهنالذخ ىلع اوفسأتو اوعمتجا نا اوثبل اهف ، ناورهنلا موي

 . ةروهشملا ث ةليخنلا ةعقوم اوضاخو

 : نيملسملا نيب لدجلا ةأشن

 ، سابع نبا نيب و مهنيبو & جراوخلاو يلع نيب لدجلا نم عون أشن ءانثألا اذه ف

 ةبيرغ ةيصخش يلع مههداج نيذلا جراوخلا نيب نم ناكو ث ةينيدو ةيسايس نوؤش ي
 متها دقو { ةباحصلا نم ربتعي يذلا )+٩/٣٩ ٦٥( دشار نب تي رخلا ةبصخش يه

 جارخلا تعنم ينلا ةليبقلا ةيجان ينب ىلإ هبسن عجريو م اغلاب اماتها نوقرشتسملا هب

 نب تي رخلا مهميعز حرصو ١ ناورهنلا لها لتاق امل ايلع مامالا تفلاخو ث نيفص ماع
 نوكي و ، لزتعي نا ىري هناو هتماما نع الو ، يلع ةريس نع ضار ريغ هنأب دشار
 اذهب وهف ، ٧ مهعم ناك ماما ىلع سانلا عمتجا اذاف ، ىروشلا ىلإ وعدي نم عم

 جراوخلا عم يجراخ وهف ةيقت بحاص عقاولا ين هنكلو ، ىروشلا ةاعد نم رابتعالا

 ىلع مهضنرحف هموق ىلا دمعو 0 نيينامثعلا عم ناك اذا ينامع وهو . مهعم ناك اذا

 ةملظانتالوو دوعقلا يف انل رذع ال هناف ) : جراوخلا دحأ لاقو ١٦٦١ ص ٥ ج يربطلا )١(

 . ( ١٧٤ ص ٥ ج يربطلا . ةكورتم ىدهلا ةنسو

 . ٧٥! ص ٥ ج . م . ن )٢(

 . ٤٨-١٤٩ ص ٢! ج ؛ لماكلا ، دربملا )٣(

 . قارعلا نم ماشلا قيرط لوا )٤(
 . ١٢٤ ص ٥ ج يربطلا )٥(

 ٢٢. ص ه ج . م . ن )٦(

 . ١٢١٠ ص ٥ ج . م . ن )٧(
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 اوملسا نا مهل قبس ، ىراصن موق هذه هتليبق ةيجان ينب ي ن اك دقو . ةاكزلا عنم . ِ . -٠ . . ۔ " . 3

 ىراصنلاو _ هموق فوخم تب رخلا ناكو ) نيملسملا نب فالخلا اذه اوار 11 اودتراف

 ىلإ عجرو 3 هنيد نع دترا نم لك لتقي هنا مهل لوقيو يلع نم - ةصاخ مهنم
 صوصل هيلا ىتاف زاوهالا لزنو ١ لاتقلا يف هعم ىراصنلا كرتشاو ث ةينارصنلا

 داركألا نم ةفئاط هيلا مضناو { هبهذم بهذت برعلا نم ةعامجو نوريثك جولعو

 ىلإ مالسإلا نع اودترا مهنا هموق نعو هنع يدوعسملا لوقيو ، !جارخلا عنم اودارأ

 © باتكلا كسرادا مله ) : لاقف ةرظانملا ىلإ يلع مامألا هاعدف ، " ةينارصنلا
 ام فرعت كلعلف كنم اهب ملعأ انا قحلا نم اروما كحتافاو ؤ ننسلا ين كرظاناو
 يلع مامالا هيلا لسراو ( لهاج نآلا هنع تنأ ام رصبتستو ، ركنم نآلا هل تنا
 نا ىلإ ىهتناف ث( نيملاظلا عم مأ © هيبن ةنسو هباتكو متنأ هللا عما ) : هباجأف الوسر
 انل نكمب و { بلقتو ىوه بح اص هنا عق اولاو ) ةفالخلا قحتسي ال ل اظ ايلع م امالا

 ١ صرفلاو ثداوحلا لغتسيف ، هقيقحت لجا نم لمعي ايرس اضرغ هل نا روصتن نا
 نم نيدقاحلا وأ أبس نبا مئانص نم نوكي نا دعبتسملا نم سيلو ، كلذ لجا نم
 فيكف الاو { رئاودلا نيملسملاب نوصبرتي اوكفنا ام نيذلا ةدرلا لهاو ، ىراصنلا

 3 ء . .

 نيرصاعملا باتكلا دحأ نا ؟ ىراصنلا ريثأت تحت نيعقاو اوناك جراوخلا
 ء َ . . .

 ىلع ريثاتلا ضعب مهل ناك اوملسا نيذلا نييحيسملاو سوجملا نم يلاوملا ) : نا ررقي
 جتنتسا امناو ، دشار نب تي رخلا ةيصخش ىلإ رشي مل هنكلو (٧ جراوخلا ةديقع

 رصانعلا ءاقب عم مهضعب مالساو ئ نيملسملا نبب ىراصنلاو سوجملا دوجو نم كلذ

 . ١٢٨ ص ٥ ج . م . ن )١(

 ١٦٣. ص ٥ ج . م . ن )٢(

 . ٩ ص جراوخلا بدأ ©١© يواملقلا ريهس )٣(

 . ١١٤ ص ٥ ج يربطلا )٤(
 . ١١٨ ص ه٥ ج . م . ن )٥(

 . ٩ ص جراوخلا بدأ ] يواملقلا ريهس )٦()

 . ١٨ ص . مالسالا ين جراوخلا ٠ رصنلا وبأ رمع )٧(
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 هللا دبع لاثما مقي نا دعبتسملا نم ودبي نكلو ، مهسوفن ين ةينارصنلاو ةيسوجملا

 دشار نب تي رخلا نا نظلا بلغاو © ةيبنجألا رصانعلا ريثأت تحت يسارلا بهو نبا

 يعنام صوصللاو جولعلاو داركالا نم مهريغو هموق ىلع رثؤي يكل ايجراخ بلقنا
 ٤ يلع ىلع قاقشنالاو جراوخلا مساب ةيناث ةدر ثدحب نأ دي رب وهف ، جارخلاو ةاكرلا

 قيزمبو عاقيالا ىلإ دصق هلعلو © هموق معزتيلو نيملسملا ةدحو داسفا يف نعميل

 اوقشناو اوعدصت ثيح يلع باحصأل ثدح امك نيتهبج ىلإ ًاضبأ جراوخلا

 ِ . جراوخو ةعيش ، نيقش

 يمالكلا مهبهذم دنس نوعجري ةعامجلاو ةنسلا لهأ نا راشنلا روتكدلا رك ذبو

 دعولا ةلأسم يف جراوخلا رظان هنأل ملكتم لوأ وهف بلاط يبأ نب يلع مامألا ىلإ

 ةئجرملاب ةعامجلا لهأ ىمس نم لواو ، ' ةئيشملا يف ردقلا لهأ رظان هنا امك ديعولاو
 /٧٢١( ه )+١٠٣ " ءاطع نع هدنسب ماوعلا يبأ نبا هاور اميف قرزألا نب عفان وه اما
 دحا نا ىتح ةريبكلا بكترم يف جراوخلا يأرل لعف در ربتعت اهسفن ةئجرملا ةأشنو

 ةركف نأب لوقلا نكميو ، " ةئجرملا ىلع درلا يف فلأ باب رلا نب ناميلا وهو جراوخلا
 جراوخلا نا سابع نبا ىور دقف 3 ميكحتلا نابا اهترذب تأشن دق همدق وأ نآرقلا قلخ
 ث ( نآرقلا تمكح امنا 3 ًاقولخم تمكح ام : لاق ، نيلجر تمكح ر : يلعل تلاق

 ةمركع نع هدنسب ةنسلا باتك ف ٨٨٠) / ھ )+٢٦٧ يناهبصألا ظفاحلا دروأو

 انئبن سابع نبا اي ) : لاقف سابع نبا ىلا ءاج ىجراخلا )+٦٨٨/٦٩( ةدجن نا

 ةدجن نوكيف (٨ انيلع اوفلتخا انلبق نم ناف ، ىلاعتو كرابت كبرب كتفرعم فيك

 )١( ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن 9 راشنلا روتكدلا ٢! ص ٢٧٤-٢٧٥ .

 روتكدلا . (ه) ت ٦٠-٦١ ص يرثوكلا دهاز فيلعت { نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا )٢(
 . ٢٧٠ ص ١ ج مالسإلا ين ينلفلا ركفلا ةأشن راشنلا

 )٣( ج . م . ن ١ ص ٦٢٥٦-٢٥٢٧ .

 )٤( ص ه٥ه ج ىواتفلا ةعومجم ، ةيميت نبا ٤٦١ .

 هنتمو رخآ دنسب ةيضابألا وثدحم ًاضيأ ةباورلا هذه دروأو ٧٤٧٣ ص ٥ ج . م . ن )٥(

 ةي وارلا هدروأ يذلا صنلا نا ودبيو ( ٢١ ص ٣ ج عيبرلا دنسم ) ريخأتو ميدقت هيف

 = هب فرع امب هفرعا ) : سابع نبا باوج صن اذهو . ابيترت نسحأو لمكأ يضابألا
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 ينو ، مالكلا ملع يف ملعلا وأ ةفرعملا ةيرظن وأ ةفرعملا ةقيرط ةلأسم راثا نم لوا
 فيك هدبعت يذلا نع كلاسا ) : لاقف دوبعملا نع قرزالا نبا هلاس ىرخا ةياور

 هباجاف ( ؟ وه نيأو ، وه فيك كبر نع ينربخا ) : رخآ لاؤس ينو ( ؟ وه
 © ةروصلاو ميسجتلاو ديدحتلاو ك فيكلاو 3 هيبشتلا ينني امب كلذ لك نع سابع نبا

 ةلزتعملا ةأشن تطبتراو تكسو قرزألا نبا هقدصف & نيأ لكب هناو { لاثملاو

 يزوجلا نب جرفلا ابأ اندجو كلذ لجا نمو & جراوخلاءوشنب ةفلاسلا اهترذب و ىلوألا
 جراوخلا قرف نم ةقرف نا وا ةيرورحلا نم ةقرف ةلزتعملا نا ركذي )+١٢٠٠/٥٩٧(

 هبتشا دق هنأ وهو 3 ينيدو يسايس ساسأ ىلع مهيأر ماق ، !ةلزتعملا ىمست ةيرورحلا

 © ساوحلاب كردي ال 0 ةروص تيبثت ريغ نم هسفن هب فصو امب هفصأو 0 ةيؤر ريغ نم هسفن =

 3 هتيموميد مهوتت الو ، رظني ال هدعب ين نادتم 0 هيبشت ريغب فورعم & سانلاب ساقي الو

 ين رطس ام ىلعو © نوداقنم ملع ام ىلإ قلخلاف ، هتيضق ين روجي الو ، هقلخب لثمي الو
 وهو 3 نودري هريغ ىلإ الو ملع مهنم ام فالخب نولمعي ال ، نوضام هباتك نم نونكملا

 فرعي { ضعبي الو دحوي ، لثمي الو ققحي © لصفنم ريغ ديعب 0 قزتلم ريغ بي رق
 نبا هب ءاج امب ابجعتم اموصخم امحفم ةدجن ماقف لاق تامالعلاب تبثيو 0 تايالاب

 ةرخأتم تاحالطصا ىلع لمتشي هنا صنلا اذه ىلع ودبي نكلو . هنع هللا يضر سابع

 ققحي ، لصبفنم ريغ ديعب ؤ قرتلم ريغ بي رق وهو : هلوق لثم دهعلا كلذ نع ام ائيش
 ين دروو 0 ظفللا ين تفرصتو ىنعملاب تور ةياورلا لعلو . ضعبي الو دحوي 0 لثمي الو
 رهدلا لزي مل سايقلا ىلع هنيد بصن نم ) : هلوق يناهبصالا ظفاحلل ةنسلا باتك نتم

 ريغ ًالئاق ، ليبسلا نع ًالاض ؤ جاجوعالا يف ًانعاظ " جاهنملا نع الئام ، سابتلا يف

 ؤ كيكرلا فلكتلا نم ةرهاظ ةحسم هيلع ودبت اضيأ عجسلا نم نوللا اذهو ( ليمج
 يبا نبا حون اهدنس يئ درو ذإ ةياورلا ةحص ين كش ةيميت نبا ناف ىرخا ةهج نمو

 سيل ريخألا صنلا اذه نا نظلا بلغأو ، ديرافملا نم اذه لثمب درفنا دق وهو مي رم

 نوكت نأ دعبي ال اهسفن ةثداحلا وأ باوجلاو هسفن لاؤسلا امأ هريغ هفلأ امناو سابع نبال

 امهئاقل ين كوكشلل لاجم ال هب اقوثوم ًاتوبث ةتباث سابع نباب ةدجن ةلص نأل ةحيحص
 . امهرواحتو

 . ٢١-٢٣ ص ٣ ج عيب رلا دنسم )١(
 . ٢٠ ص ١٩٢٨/١٣٤٧ ث ةيربنملا ةعبطملا أ سيلبا سيبلت ، ىزوجلا نب جرفلا وبأ )٢(
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 سفن هريسفت يف يطرقلا درواو ، نبقي رفلا نم اوئرب كلذلو { ةيواعمو يلع رمأ مهيلع

 نسحلا اولزتعا نيذلا كئلوا اوقبس دق ءالؤه نوكيف ' ابي رقت سيبلتلا يف يذلا صنلا

 مهو ء ةدابعلاو ملعلل اوعطقناف يلع باحصا نم كلذ لبق اوناكو 3 ًاعم ةيواعمو

 ىلإ لبق نم انرشا دقو ! مهفالساو ةلزتعملا لئاوأ راشنلا روتكدلا مهربتعا نيذلا

 عيمج روذبف ، ٢ يعجشالا لفون نب ةورف مهسار ىلعو ايلع اولزتعا نيذلا ةعامجلا

 اهبقعا امو نيفص ةكرعم ىلإ نامثع ىلع جورخلا ةنتف نم ءادتبا تتبن دق تناك قرفلا
. 3 . 

 هل ر م قرفا شت أأ بألا دحا ركذ هو !هراكلا مكحل نم هل هرن مل قرفلا ءوشن ىف انار ةضابالا دحا انل ,كذ دق اكنا ةلا ٠.
 تقرفت & لتقو ىباف لزتعي وا لدعي نا هيلا بلط نيح نامثع نا انل نيبف 4 ملعن اميف

 & همدب تبلاط ةقرفو & تفقو ةقرفو 0 هتلتق ةقرف : قرف ثالث ىلا هلتقم دعب ةمألا

 راصنألا نم © ةنيدملا لها نم هباحصاو بلاط يبأ نب يلع هرظن يف ةلتاقلا ةقرفلاف
 © ةملسم نب دمحمو © رمع نب هللا دبعو ( صاقو يبأ نب دعس : ةفقاولاو ؤ ني رجاهملاو

َ 

 ‘ م اوعلا نب ريب زلاو © هللا ديبع نب ةحلطف همدب ةبلاطلا ةقرفلا اماو ، دي ز نب ةماساو

 © كاكشلاب ةفقاولا تمستو 3 ةماقتسالا لهاب ةلتاقلا ةقرفلا تمستو 0 ةيواعمو

 ىلإ ةماقتسالا لها قرتفا ميكحتلا دعبو © ةيناثعلاب همدب ةبلاطلا ةقرفلا تمستو

 هتعياش ىرخاو ٠ جراوخلا مهو هتقرافو يلع مامالا ىلع تجرخ ةقرف : نيقب رف

 لصأ مه كاكشلا نا انل ركذيو ، ةعيشلا مهو هل دايقنالاو { هتعيب ىلع تتبثو

 ث . ةبوشحلاو ةيتافصلاو © ةهبشملا لصا يه ةينامثعلاو ، ةلزتعملاو { ةيردقلاو ةيمهجلا

 . ١١٥١٨ ص ٤ ج ٩٣٧/١٣٥٦ ١ ةرهاقلا ةيرصملا بتكلا راد 0 يطرقلا ريسفت )١(

 هدروأ صن ىلع ًاداتعا ٢٥٥ ص ١ ج مالسإلا يف ينسلفلا ركفلا ةاشن 5 راشنلا روتكدلا )٢)

 . ٣٦ ص درلاو هيبنتلا هباتك ين يطلملا
 ةباحصلا ضعب مهو ةلرتعملا لئاوأ نا تبثي ام ، يتخ ونلا دروأ دقو ١٦٦١ ص ٥ ج يربطلا )٣(

 نب هللا دبعو . صاقو يبأ نب دعس مهو هدض الو هعم اوب راحي ملف ايلع اولزتعا نيذلا

 ص نيفص ةعقو ةعيشلا قرف . يلكلا ةثراح نب ديز نب ةماساو ةملسم نب دمحمو رمع

 . ١٣٠ ص ١ > تالاقملا 4 يرعشالا . ٦٦

 © ب ٢٢٢٩٨ مقر تحت طوطخم مسالا لوهجم يضابأ فلؤمل نايدألا باتك نم ةعطق )٤(
 . ٠٣-۔٧٢ ةقرو ةيرصملا بتكلا راد
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 فالسأف 0 ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةي رعشألاو ةيماركلا هرظن ين ةهبشملا لمشتو
 ف هتميق ةلزتعملا دنع كشلل ناك كلذلو ، كاكشلا مه ث رابتعالا اذهب ةلزتعملا

 ساسا ناكو © اضيا نيتلزنملا نيب ةلزنملا ين مهفقوم انل رسفي اذهو 0 ةفرعملا لاجم

 بتاع 1 كلذلو © هبحاصو قحلا ةنابتسا مدعو & كشلا وه ةفقاولا دنع فوقولا

 افيس ينطعأ ) : صاقو يبأ نب دعس هل لاق ث ةفقاولا ةلزتعملا ءالؤه يلع مامالا

 كش مهكشف 8 '( رانلا لخدأف انمؤم لتقا نأ فاخا 3 نمؤملا نم رفاكلا فرعي
 هنأ ، هسفن بهو نب هللا دبع ىلإ بسنيو ، ىرخألا ين ةبقاعلا ىلإ دوعي 3 يئارو ام

 ىلإ ةحورلا اذبح ) : يلع مامالا فيسب نوعطملا جراوخلا دحا لاق امدنعف ، كش

 لجر ماقف ( رانلا ىلإ ما ةنحلا ىلا يردا ام هللاو ) : بهو نب هللا دبع لاق ( ةنجلا

 ( كش دق نالا هاراو لجرلا اذهب ارارتغا ترضح اما ) : لاقو يجراخ دعس ينب نم

 . "سانلا نم ةفئاط عم برحلا نعو هنع لزتعا مث

 . اهنايك تعدصو ةيمالسالا ةمالا اهف تضرعت ينلا ثادحالا نا عقاولاو

 كلتو ، ثادحألا كلت ءازا ةنيعم فقاوم اوذختي نا ىلا نيملسملا رباكأ تعد

 ةيعقاو ثادحا ءازا ءارآلاو فقاوملا كلت ءوشنب قرفلا تأشنف ، ةيسايسلا تافرصتلا

 ناك ام اهنمو ، جراوخلا فقومك . ًاعطاق ًامساح ًافقوم ناك ام اهنف ، ةسوملم ةيح
 جراوخلا فقوم سيلف 0 ةفلتخم فقاوم كلذو اذه نيبو & اددرتم افئاخ اقفشم

 . رظن هبوشي يلمع فقوم وه امناو ، ًاضحم ايرظن ًافقوم

 : جراوخلا بهذم

 © رقتسم مئاعدلا مئاق { جراوخلل دحاو بهذم نع ثدحتن نا بعصلا نم

 ءارا ىلع موقت ةبعش لك & بعش ىلإ اوبعشتو & قرف ىلإ اومسقنا نا اوثبلي مل مهنال
 يارب ةقرف لك سيئر زيمتي ذا & بعشلا نم اهريغل ةقفاوم ىرخاو & ةفلاخم

 ًاينبرات سيل اجهنم مهئارآ ثحب ين كلسن نا لواحنس انناف كلذلو & فرعي هب

 . ١٢٥ ص نيفص ةعقو ؤ محازم نب رصن )١(
 . ٣٧-٣٨ ص ي نيفص ةعقو ، محازم نب رصن )٢(
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 دحاو نا يف انراقم يعوضوم يخيرات وه امناو 0 .افرص ايعوضوم الو ؤ ًاضحم
 عقاولاب اهل ةلص ال ينلا ةيمهولا ضورفلا ىلع ال ، صوصنلا ىلع كلذ يف نيدمتعم
 . ىخيراتلا

 )١( ايخ رات ًاجهنمو ًايعوضوم ًاجهنم نيجهنم قرفلاو تالاقملا ينلؤم نم ءامدقلا كلس ©

 يحم راتلا جهنملا نيب عمج هتالاقم ي يرمشألاف امهنيب عمجي نأ مهضعب عاطتسا دقو

 رك ذف هباتك نم لوالا ءزجلا ين يهذملا وا يخم راتلا جهنملا كلس هنأ الا ىعوضرولملاو

 تاعوضوم ىلع ملكتف ًابعوضوم اجهنم يناثلا ءزجلا يف كلسو اهءارآو اهبعشتو قرفلا

 ًاجهنم جن هناف يدادغبلا لعف كلذكو ةفلتخملا قرفلا ءارآ اهنم لك يف نيبو ةنيعم

 نيدلا لوصا : هباتك ين ايعوضوم اجهنم جهنو ، قرفلا نيب قرفلا : هباتك ي ًابخي رات 8
 لحنلاو للملا هباتك ين يخيراتلا جهنملا ىلع راس ذإ يناتسرهشلا قيرطلا سفن كلسو ©

 دقف مزح نبا امأ مالكلا ملع ين مادقالا ةياهن : هباتك ين يعوضوملا جهنملا ىلع راسو

 خرؤملا كلذكو لحنلاو ءاوهألاو للملا ين لصفلا هبانك يف يعوضوملا جهنملاب ذخأ

 هباتك ين كلذو نراقم هنكلو فرصلا يعوضوملا جهنملا ىلع راس هناف ديفملا خيشلا يعيشلا

 تالاقملا لئاوأ .

 نراقملا يخي راتلا جهنملا اضيأ اوراتخا دقف نيرصاعملا نم ةيمالسإلا ةفسلفلل نوخرؤملا امأو

 ةفسلفلا يف ه : هباتك ين روكدم ميهاربإ روتكدلا ىصوأ ذإ ييكرتلا يعوضوملا جهنملا
 داتعالاو لوصالا ىلا دعصب يذلا يحب راتلا جهنملا ىلع لي وعتلاب " هقيبطتو هجهنم ةيمالسإلا

 روتكدلا كلذكو 3 نراقملا جهنملا هيلا مضو ةيئاهنلا مكحلا ةماعد يه ينلا صوصنلا ىلع

 عيمج يف ةذفانلا ةيبيكرتلا تاحمللابو صوصنلاب امعدم ابخ رات اجهنم جهن هناف راشنلا

 ةفسلفلا ثحب ين ةثيدح ةسردم كلذب الصاوم . يجراخلاو يلخادلا دقنلا عم هبتك

 نيرصاعملا ةفسالفلا خيش قزارلا دبع ىفطصم خيشلا يساسالا اهرجح عضو ةيمالسإلا
 ليلحتلا ىلع مئاقلا يعوضوملا جهنملا ىلع مساق دومحم روتك دلا راسو ؤ يمالسإلا ملاعلا يف

 يبارافلا ةناكم : هباتك ين روكدم ميهاربإ روتكدلا هيلع راس يذلا جهنملا وهو بيكرتلاو

 نمو 0 ةيدقن ةنراقم عم هقيبطتو جهن ةيمالسإلا ةفسلفلا هباتك ينو © ةيمالسإلا ةفسلفلا ين

 يمالسإلا يسلفلا ركفلا نع هبتك ين دومحم ميلحلا دبع روتك دلا نيجهنلا نيب اوعمج نيذلا

 ةيمالسإلا ةفسلفلا ين هباتك ةمدقم ، روكدم ميهاربا روتكدلا ) . يلازغلاو ليفط نبا نعو
 ةأشن ، راشنلا روتكدلا ، ١٠١ ص ١٩٦٨ رصم ، فراعملا راد ٢ ط . هقيبطتو جهنم

 = ةسارد ي ةفلتخملا جهانملا باتكلا لوأ ين نيب ثيح ٣ ج مالسإلا يف ينسلفلا ركفلا
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 : ليوأتلا ةعدب

 يه امنا قرفلا لك اهنع تققشتو عدبلا عيمج اهنع تأشن ينلا ةعدبلا نا

 قرفلا خيرات ين ليواتلا باب حتف نم لوا مه جراوخلا نا معزن نحنو © لي واتلا
 اهتبقعا ةريطخ ةيلمع جئاتن مهتاليوأتل ناكو 0 ةلملا هذه خيرات يفو ، ةيمالسالا

 لها جراوخلا نا نم نيثحابلا ضعب هيلا بهذي ام سكع ىلع © ةيرظن ءارآ اهرودب

 . ةرهاظ ةملك باحصاو 0 ةيفرحو صن

 ليوأتلا هببس امع اربعم اريوصت ) )+٩٥ ٩٨/٥ ١١ دشر نبا انل روص دقل

 ٠ عجان ءاود ةباثم اهس اندما ينلا ةروصلا ف عرشلاف ٠ عرشلا نع دعبلاو ةقرفلا نم

 ٦ جازملا دساف لجر هلمعتسا نا فداصف . سانلا ةحص ظفحل رهام بيبط هفصو

 ‘ ًازاجمو ةراعتسا همسا ف نأب {. ءاودلا كلذ بيكرت لوأف {| همئالب ملف ٤ عبطلا ءيدر

 بيكرتلا كلذ ين اديدج ًارصنع لخدا كلذبو & رخآ بيكرت هب ديرا امنا هناو

 داسفا ين ًاببس ناك هب اذاف سانا هلمعتساف {| بيبطلا لبق نم دوصقم هنا ىلع
 ، ىرخا رصانع لمشي ءاودلا اذه نا اومعزف نورخآ سانا ىتأ مث ، مهتجزما
 رييغت ىلإ اودمعف © هباسح يئ اهلخدي مل ءاودلل بكرملا نا الا بيبطلا اهدصق

 © سانلا ةجزمأل ءاودلا كلذ داسفا داز املك اذكهو 3 ناث لي وأت قيرط نع هبيكرت

 رخآ اضرم سانلاب قحلي © مهتاليوات نم ليوات لكو لوأف عبارو ثلاث لواتم ءاج
 نم عضو يذلا هضرغو هتياغ نع جرخو ئ امامت ءاودلا كلذ دسف نا ىلا اديدج

 ذا ، مهتعيرش يف ةعقاولا ةقرفلا نم نوملسملا هيلا لآ ام اههبشي ةروصلا هذهو . هلجا

 قزمم لك عرشلا اوقزم كلذبو ، ىرخألا هب لوأت مل ليوأتب تلوأت ةقرف لك
 © ةعيرشلا ف ةذفان ةراصب نم هل امب دشر نبا نطفت دقلو ١ هض رغ نع هب اودعب و

 يخي راتلا جهنملا قبط دقو . ( ًايملع هاري يذلا جهنملا نيبو اهدقنو يمالسإلا فوصتلا =
 روتكدلا . مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم عيدبلا هباتك ين يدقنلا يعوضوملا

 . ( ةيمالسإلا ةفسلفلا ين تاسارد هباتك ةمدقم ين . مساق دومحم

 قيقحتو مالكلا ملع سرادمل ةيدقن ةمدقم عم ةلملا دئاقع ين ةلدألا جهانم ، دشر نبا )١(

 . ١٨٠١-١٨٢١ ص . ١٩٦٤ ةيرصملا ولجنألا ةبتكم ٢ ط مساق دومحم امهب ماق صنلل
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 فلتخم نم اهل نيدقتعملا وا اهيف نيثحابلا جهانمو ةيمالسالا دئاقعلا خيراتب ةطاحاو

 مه امنا اهرهاظ ريغ ىلع صوصنلا لمحو 0 ليوأتلا يف عرش نم لوأ نأ ىلإ ، قرفلا
 مث مهدعب ةلزتعملا مث جراوخلا مه مظعألا ءاودلا اذه ريغ نم لوأو) : لوقيف جراوخلا

 اوحتف نيذلا مهف ١ ( ىرقلا ىلع يداولا مطف دماح وبا ءاج مث ةيفوصلا مث ةب رعشالا

 ةيزوجلا ميق نبا لوقيو 0 ةلواملا قرفلا نم مهريغو ةرعاشالاو ةلزتعملل بابلا
 : هتينون يف /١٣٥٠( ھ )+٧٥١

 . نالطبلاو فيرصتلا يوذ نم مالسالا ةيلب لصاو اذه

 ناهربلا يذ لوق اثالث تداز لب نيعبسلا قرف يذلا وهو

 ؟ ناسحالاو نيرونلا يذ نآ رقلا عماج ةفيلخلا لتق يذلا وهو

 7 : لاقف اولوأ جراوخلا نا ىلإ نطفت امك

 "ناسحا الب اليوات بنذلاب اورفك دق جراوخلا هبشب يل نم
 نا قبس نيذلا ةدرلا لها نم ةعامجب لبواتلا ىلإ اوقبس جراوخلا ناب لوقلا نكميو

 دهع يف يميمتلا ، يعشقلا لسع نب غيبص ناف كلذكو ةاكرلا ةيآل مهليوأت ىلإ انرشا
 هباشتملا نع لاسي و & ةلئسالا نم ضماوغلا سانلا ىلع حرطي ناك باطخلا نب رمع

 : لاقو & هسار ىمد ىتح لخنلا نيجارعب هبرضو ، رمع هبلطف ، نآرقلا تايآ نم

 ىلإ هيفن رمع ررقو ) يسأر ي هدجا تنك يذلا بهذ دق نينمؤملا ريمأ اي كبسح )

 ةطلاخم مدعب رماو ؤ هسبحو هبرض لحتسا كلذلو © نيغئازلا نم هربتعاو ةرصبلا
 )+١٢٢٣/٦٢٠( ةمادق نب دمحا نب هللا دبع لوقيو { ٢ بات ىتح هايا سانلا

 ِ . ١٨٢ ص . م . ن )١(

 ١ ج © خيرات نود { ةرهاقلا ، مامالا ةعبطم 3 ةينونلا حرش ، سارهلا ليلخ دمحم . د )٢(
 . ٢٥٢٧ ص

 . ٣١٧١ ص ١ ج . م . ن )٣(

 ، دنهلا ، يابمب ، نيدلا فرش نمحرلا دبع قيقحت & هريسفت عومجم ، ةيميت نبا )٤(
 ينيارفسالل نيدلا ين ريصبتلا باتك ةمدقم } يرثوكلا دهاز ) . ٣٣٧ ص ٣٧٤ /١٩٥٦

 طوطخم 3 جراعملا جهنم ، يرصانلا زب زعلا دبع نب نامثع ر ةفوكلا ىلإ هافن ليقو ( ٢ ص
 . ( ٣٥٢ ص بتكلا رادب ٢١٤٤

104 ١٠٤



 )+١٠٧٠/٤٦٣( ربلا دبع نبا اما ١ جراوخلا م جورخلا نع كلت هتب وتب مصع هنا

 ةرصبلا ين سدنا هلعل يردي نمو ا جراوخلا يار ىري ناك يميمتلا غيبص نا ركذف

 همسا نع عمسن مل انك ناو 3 ايجراخ حبصاو & مهنم جراوخلا رثكاو 3 ميمت يب عم

 . انل ةفورعملا خيراتلا بتك نوطب يف نيفورعملا جراوخلا نيب نم

 كلذ نيبتيو ليوأتلا ىلإ عجري ءاهقفلا ضعب ىري اميف هسفن نامثع لتق ببس نا
 . نورفاكلا مه كنئلواف هللا لزنا امب مكحي مل نمو ) : ىلاعت هلوقل جراوخلا لي وات نم

 © جراوخلا تركذ امدنعو "يلع ىلع اوجرخ اهسفن ةيآلا هذه ليوأتب و /٤٤( ةدئاملا

 "( ههباشتم دنع نولضيو ةمكحمب نونمؤي ) : لاق سابع نبال نآرقلل مهتءعارقو
 هولتقو ةقرفلا تعقوو 0 نارقلا ىلع موقلا لوات ) : نايثع ةلتق ين يلع مامالا لاقو

 : لاقف مهنع سابع نبا يلع مامالا لأسو " ( دوق مهبرض ىلع سيلو ، هناطلس ين
 رثال مهنيعا نيب نا & نيقفانملا اميسب مهاميس ام هللاو : لاق ؟ نيقفانم مهتيارا )

 امأف ) ىلاعت هتلا لوق )+٧٣٥/١١٧( ةداتق رسفو ث( نآرقلا نولوأتي مهو دوجسلا

 نا ) : لاقف /٧( نارمع لآ . ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا

 صاقو يبأ نبا دعس رسف امك ( مه نم يردا الف ةيئابسلاو ةيرورحلا اونوكي مل
 . نيقسافلا الإ هب لضي امو اريثك هب يدهيو اريثك هب لضي ) : ىلاعت هللا لوق

 لوقي و . هلي وأتب يأ نآرقلاب اولض نيذلا نيقسافلا يف نولخاد جراوخلا نأب /٢٦( ةرقبلا
 دعس نكلو © جراوخلا رفكي نمم صاقو يبأ نب دعس الو يلع نكي مل ةيميت نبا

 لئاسر رشع نمض ) ليوأتلا مذ يف ةلاسر ، ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع )١(

 . ٣٨ ص ه ١٣٥١ رصم ء رانملا ةعبطم ( ةيفلس دئاقعو

 . . ١٣١ ص ٢ ج ١٣٦٨ 4 ةرهاقلا ، يسدقلا ةبتكم { مالسإلا خيرات { يهذلا )٢(

 لخدأو ههباشتم دنع نوكلهب : ٢٤ ص ٣ ج يفو ٥٦ ص ١ ج . ماصتعالا ٠ يطاشلا (٣)

 . ( ٥٦١ ص ١ ج ) ةيالا هذه مومع ين ةماما وبا
 . !٢١-٢١٣ ص نيفص ةعقو ، محازم نب رصن )٤(

 ةعقو & يمشاهلا بيطخلا ، ٣١٠ ص ٢ ج ث ةغالبلا جهن حرش ، ديدحلا يبأ نبا (٥ر
 . ٣١ ص ناورهنلا

 . ١٩٤ ص ناورهنلا ةعقو ، يمشاملا بيطخلا )٦(
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 مهكرتو تاهباشتملا مهعابتا نآرقلاب مهلالض ببس ) نا ربتعاو ةيآلا هذه ين مهلخدا

 3 همكحم نع اوضرعاو ههباشتمب اوكسمتف 0 هللا دارأ ام ريغ ىلع هليوأتو .. تامكحملا

 مهلخدا اذهلو ... ةباحصلا عامجاو ةنسلا اوفلاخف هباتكب هتلا دارم نيبت ينلا ةنسلا نعو

 لا . هلي وات ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتي ) نيذلا ين فلسلا نم ريثك

 : ينالطسقلا ل افو /٣٢(' مورلا . ًاعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا ) ينو /٧( نارمع

 جراوخلا ىلإ رت ملا ) : لاله نب ديمح لاقو "قح ريغ ىلع نآرقلا اولوأت مهنا )

 ليواتلا ىلإ جراوخلا فالتخا ببس عجريو "ناطلسلا ىلع نآرقلا نولوأتي فيك

 اطخاو نارقلا لوات نم نا ىلإ يجراخلا )+٦٩٦/٧٧( ةءاجف نب يرطق بهذو

 رظن بحاص اقمعتم دربملا ركذي اميف قرزألا نب عفان ناكو ث لتقي ال هناف هلب وأت ي
 ىلع ربص بحاصو « جاجتحالا ىلع ةردق اذو & بضع ناسل اذ ناكو ث لغوتم

 © ددللاو © ةريصبلا ذافنب اضيأ جراوخلا دربملا فصيو 0 ٠ لادجلاو ةعزانملا

 ثدحملا ربلا دبع نبا رك ذيو ' رعشلاو ةباطخلا ف ةقئافلا ةعاربلابو { جاجتحالاو
 : ىلاعت هلوقل الي وات لجارملا ين مهولغو © لافطالا اولتق جراوخلا نا ةقثلا يبرغملا

 © ٢٧ (٨ / حون . ًارافك ًارجاف الإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نا كنا )

 : لاقف ليوأتلا ىلإ جراوخلا ءوشن ببس ةيزوجلا ميق نبا عجرأو

 ' ناويحلا ثبخأ ضفاورلا ء شنا لثم جراوخلا أشنا يذلا وه
 جراوخلا نا ىلع صن دقف تالاقملا خيرات ين فلأ نم مدقأ نم ربتعي يذلا يطلملا اما

 . ٨٩٨٨ } ٤٦٨ ص ةيميت نبا ريسفت ةعومجم )١(

 )٢( ج يراخبلا حرشل يرادلا داشرإ ١٠ ص ٩٨ .

 )٣( ج مالسإلا خيرات ، يهذلا ٢ ص ١٣١ .

 )٤( لماكلا ى ريثألا نبا ٥ ج ٤ ص ١٣٨ .

 )٥( ج لماكلا ، دربملا ٢ ص ١٤٠١ .
 )٦( ص . م . ن ١٧١ .

 )٧( ص . م . ن ١٣٩ .

 )٨( ص هلضفو ملعلا نايب عماج رصتخم ث ربلا دبع نبا ١٦٤ .
 )٩( ج ةينونلا ةديصقلا حرش ؤ سارهلا ليلخ دمحم . د ١ ص ٢٥٩ .
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 حيحصت ىلع اهوعضو بتك مهلو ) : لاقو لالدتسالاو رظنلا ين قمعت ووذ

 ايندو ةرهاظ ةءورم مهلو ءاهقفو ءاملع مهيفو ، بعص مالكو ججح اهيف & مهبهذم
 اوناك نيذلا ةارشلا مهو ةصاخ رخطصاو ةاره جراوخ كلذب دصقي و ١ ( ةعساو

 هيف غلابم ، لالدتسا الو ، مهل رظن ال ودب جراوخلا ناب لوقلا ناف انه نمو 0 امهب
 ىلعو © هيلع درلاب نزوهلف لفكت دقف فونرب اما ، نيما دمحاو فونرب همعز ام وهو

 دقف /١٩٥٤( ھ )+١٣٧٣ نيما دمحأ اماو ، "ةادب موق جراوخلا نا همعز

 هقف الو &، فسلفم بهذم مهنع وري ل هناف كلذ لجا نمو ، ودب جراوخلا نا ررق

 ليفكل 8 اهريغ انلو ةريثكلا صوصنلا نم هانركذ ام ناو " ةيضابألا ادع مظنم

 الو ركف الو ، مهل راظنأ ال ةادب مهناب جراوخلا ىلع مكحلا يف ولغلا ىدم نايبب
 ةي زوجلا ميق نبا در دقو ،| صن باحصاو 4 رهاظ لها مهناو 0 ةمظنم تالاقم

 ىلع لاقف ةنسلا ةيفرحو باتكلا رهاظب نومزتلم فلس لها جراوخلا نا معز نم ىلع
 : جراوخلا جهن ىلع مهنأب فلسلا مهتا نم ناسل

 ناعمل اودتها ام رهاوظلا اوذخا مهنا جراوخلا لثم اذ متنا

 ' نايغطلا ةميلا ةاغبلا مهو اذكه جراوخلا ناك ام هلاو
 نبا ةلاسرو ، هل ريخألا باوجو قرزألا نب عفان ىلإ يننحلا ةدجن هلاسر لمأت نمو

 نوللا اذه ىريسف ء ةرصبلا لها جراوخ ىلإ هتلاسرو . ريب زلا نبا ىلإ اضيا قرزالا
 عون اضيا ىريو © ةينارقلا تايالا ىلع جراوخلا هلخدا يذلا لي واتلاو ، لدجلا نم

 © ةدعقلا رفك نم مهنف إ هلي وأت ىلإو ، نآرقلا ىلإ دانتسالاب اهب نوجتحي ينلا ججحلا

 { نيفلاخملا لافطا لتق ىري نم مهنمو ث مهرفكي مل نم مهنمو ؤ نآرقلا ىلع ًادمتعم

 نيب عقو امك لادجلا ةرثك ىلإ مهفالتخا ببس عجريو ، ث كلذ عنم نم مهنمو
 ابا اعد امم ، عفانو ةدجن نيبو { يعبضلا رباج نب مصيهو ، يرملا ضابا نب هللا دبع

 . ٥٤ ص عدبلاو ءاوهألا لهأ ىلع درلاو هيبنتلا ا يطلملا )١(
 . ٦١۔-٥١ ص ةعيشلاو جراوخلا . نزوهلف )٢(

 . (٧٣٣-۔٣٣) ص ٣ ج ١٩٤٩ ةرهاقلا إ ٣ ط مالسإلا ، ىحض نيمأ دمحأ )٣(

 . ٣١٧-٣١٨ ص ١ ج 0 ةينونلا ةديصقلا حرش ، سارهلا ليلخ دمحم . د )٤(
 . ١٧٦١-١٨٢٠ ص ٢ ج لماكلا ين لئاسرلا هذه دربملا دروأ )٥(
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 نمو هنم ءيرب هنا هل انيبم ضابا نب هللا دبع بطاخب نا ' رباج نب مصيه سيج

 نا معزت ، ترفكف ترصق كناو { رفكف الغ ًاعفان نا ) : لاقف قرزألا نب عفان

 ، لوسرلاب مهرارقاو باتكلاب مهكسمتل معنلا رافك مه امناو كرشمب سيل انفلاخ نم

 لوقا اناو ، قلط ، لح ، مهيف ةماقالاو ى مهنيراومو ، مهحكانم نا معزتو

 لعف امك ، مهيف ةماقالا انل لحت ، ملسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر ءادعأك انءادعأ نا

 . مهحك انم نا معزاو 0 اهيف يرجت نيكرشملا ماكحاو 3 ةكمب مهتماقا ين نوملسملا

 مكح هللا دنع مهمكح ناو © مالسالا نورهظي نوقفانم مهنأل © زوجت مهليراومو

 نباو يربطلا هاور ام ىلع /٦٢٨٣ ه ٦٤ ةنس ي فالتخالا اذه ناكو "( نيكرشملا

 اذه دعب اوحبصاف ءارآلا ين نيقفاوتم نيدحتم كلذ لبق اوناك دقو " ريثألا

 دقف ةي رفصلاو ةيدجنلا امأو { ةيسهيبلاو ةيضابألاو ةقرازألا : اثالث ًاقرف فالتخالا

 . ٤ دهعلا كلذ يف ضابا نب هللا دبع يأر ىلع اتناك

 )١( سهيب نب ةلظنح : ريثألا نباو يربطلا هيمسي .

 )٢( ج لماكلا ، دربملا ٢! ص ث ١٧٧٦-١٨٩٠ هل فلاخملا رفكي هنا ىلع لدي اذهو .

 )٣( ج ، يربطلا ٥ ص ٥٦٢٣-٥٦٢٩ ، ج لماكلا { ريثألا نبا ٤ ص ١٦١٥-١٦٨٢ .
 هللا دبع نا ىهو ىرخأ ةياور ابور دقف ريثألا نباو يربطلا امأ © دربملا ةياور ين اذه )٤(

 © هربصقتل ضابأ نب هللا دبع نمو هولغل قرزألا نب عفان نم ءىرب يذلا وه رافصلا نب
 ةيلاغلا ةيساقلا هئارآ نع عفان نلعأ نيح دهعلا اذه ين مهفلاخ اضيأ رماع نب ةدجن ناو

 مث ةكمب ريبزلا نب هللا دبع ل اوبهذ جراوخلا نا كلذو جراوخلل نيفلاخملا ي

 بهذو اوقرفت } نانع ين مهيار ريغ ىلع هنا اوملع املف مهيف هيار اوفرعي نا اولواح

 جرخف ةوعدلاو جورخلا ين حلي جراوخلا نم روهمج ذخا مث 0 ةرصبلا لإ مهمظعم

 دتشاو امهعم ةعامجو رافصلا نب هللا دبعو ضابا نب هللا دبع فلختو © قرزالا نب عفان
 مهنمو جراوخلا نم ةرصبلا يف دعق نم ىلع قرزألا نبا مكحف 4 جراوخلا ىلع موجهلا
 بتكو داهجلا نع اودعق مهنأل ةءاربلاو رفكلاب رافصلا نب هللا دبعو ضابأ نب هللا دبع

 ًاضيأ ةلاسرلا هذه ين دروو ؤ قرفلا تنوكتو ، عازنلا أشنف اهوأرقف كلذ يف ةلاسر مهيلا

 امأ . لتقلا وأ مالسإلا الإ مهيف زوجي ال برعلا رافكك نوكرشم رافك نيفلاخملا نا
 ىنعمو ، كارشا رفك ، ظلغملا بنذلا بحاص رفكب لوقت . ةي رفصلا نا ىريف يرعشالا
 = ناف اذهب و نيفلاخملا مكح ين ال 3 دعقلا مكح يف ةقرازألا فلاخت ةيرفصلا نا كلذ
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 مث ليوأتلا ةيلمع عدتبا نم لوأ مه ةيمهجلا نا ىريف راشنلا روتكدلا اما

 رابخا نم انلصو ام نا ررقو ، ١ ةيرشع ىنثالا ةعيشلا ىلإ مث ةلزتعملا ىلإ اهنم لقتنا
 ءاج ليخد رصنع ليوأتلا نا معزي نيثحابلا ضعب نا ىلإ راشاو © ليلق ليوأتلا ةأشن

 نمو ةضحم ةيمالسا ةئيب يف أشني ملو ، مهنع ةيبنجأ رصانع نم نيملسملا ةفاقث ىلإ
 ناك ام انل نيبي امبو ، ! ةيسايسلاو ةيخيراتلا مهثادحاو ، يعامتجالا نيملسملا عقاو

 © ةضراعتم قرف ىلإ قاقشنالا ىلإ مج: ىدا يذلا لدجلا ةرثك نم جراوخلا نبب

 : وهو ةرم نب تلصلا ىلإ دربملا هبسن رعشلا نم تيب
 بعللاب دجلا طلخو ، لادجلا لوط انريغف نيد ىلع ًاسانا انك
 "بطخلا نع مهانغاو لادجلا نع مهيعس لض الاجر ىنغا انك ام

 & نيفلاخملا نوملاسي اوناك قرزالا نب عفان باحصا نا اضيا دربملا انل ركذيو
 ةقرازألا نا اذه نم ودبيو ، /٦٨٣ ه ٦٤ ةنس ين كلذو ٤ مهنورظاني سانلا ناكو

 { لقعلا قيرط نع مهعانقال مهرظانتو سانلا ملاست لقألا ىلع ةفئاط مهنم دجوت
 ةقرازألا اوروص نيذلا نوخرؤملا انل هلوقي امه سكعلا ىلع ، نسحا ىه ىلاب لادجلاو

 نع فرع ام نا عقاولاو 3 ءامدلا كفس الإ فرعت الو ةوسقلا ةياغ يف ةقرف اهنأ ىلع
 نبا عم هنم عقو امك ةلئسالا ةراثاو ، لادجلا ىلع هتردق نمو ءاك ذلا نم قرزألا نبا

 كلذ نع أشنو ؤ مهنم دعقلا ىلإو ، مهل نيفلاخملا ىلع مكحلا ىلإ دوعي فالخلا ساسأ =

 ةءاربلاو ثاريملاو جاوزلاب قلعتي اميف فلاخملا مكح ىلع ةبترتملا ةيهقفلا ماكحألا نم ءزج

 مدع وأ لاومألاو ءامدلا لالحتساو اهدر وأ ةداهشلا لوبقو ةرجهلا وأ ةماقالاو ةيالولاو
 ٥٦٣- ص ٥ ج يربطلا ) . انه هيف لوقلا ليصفت ين ضوخت نا دي رن ال امم اهلالحتسا

 -۔٦٧١ ص ٢ ج « لماكلا ، دربملا ڵ ١٦٥-١٦٨ ص ٤ ج لماكلا ، ريثألا نبا ۔ ٩
 ةقرازألا ضرقنا دقو اذه ( ١١٨ ص ١ ج نييمالسالا تالاقم ، يرعشألا \ ٠

 . ھ ٧٧ ةنس يف ريثألا نبا لوقي اميف
 )١( ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن ، راشنلا روتكدلا ١ ص ٣٥١ .

 )٢( ج . م . ن ١ ص ٣٥٠ .
 )٣( ج لماكلا & دربملا ٢ ص ٢٣٨ .

 )٤( ج . م . ن ٦٢ ص ١٧١ .
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 ةقرازألا نع مهلقن ين ةالاغملا ضعب نولاغم نيخرؤملا نا ملعن انلعجي نأ هنأش نم سابع
 . . ةماع جراوخلا يف اولغ امك

 8 ىلوالا ةمكحملا بهذم ىلع اوقب جراوخلا نا ينيارفسألا رفظملا وبا ىريو

 تفلاخ ةقرازالا نا كلذ نم مهفيو 2 اوفلتخاف اهتعدب ةقرازألا تعدتبا نا ىلإ

 نب رصنو يربطلا هدروأ امل فلاخم اذهو { نيفلاخملا كب رشتب اهلوق ي ىلوألا ةمكحملا

 رفظملا ابا نأل 7 اهبهذم ىلع نكي مل نم كيرشتب تلاق ىلوألا ةمكحملا نا نم محازم

 نابو © كرشم ريغ قساف ةريبكلا بكترم نا ىلإ بهذت ىلوألا ةكحملا ناب حرص
 يفو 0 ةريبكلا بكترم كيرشت ين لثمتي ةقرازألا هعدتبا يذلا ديدجلا رصنعلا
 نا الا ا مهبهذم ين مهقفاو ناو ، اضيا كرشم مهيلا ةرجهلا نع دعاقلا نأب لوقلا
 ةءاربلا يه ، قرزألا نب عفان دشار وبا اهب ءاج يتلا ةعدبلا نا ررقي يرعشالا

 اما " هركسعم ىلإ مدق نم ناحتماب مايقلاو 0 هيلا رجاهي مل نم ريفكتو & دعق نم

 لوقلا مشاه ينب يلاوم نم ىلوم هيلا سد قرزألا نبا نا اهنم دافتسي هناف "دربملا ةياور
 ركنأف ، مهئامد لالحتساو ، مهل فلاخملا كيرشتبو © نيكرشملا لافطا كيرشتب
 ىلع رذت ال بر حون لاق ) : ىلاعت هلوقب ىلوملا كلذ هعنقا مث رمألا لوا ين كلذ

 ًارجاف الا اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ ارايد نيرفاكلا نم ضرألا

 مهنم لبقي الف ، نيكرشملا ىلع هماكحا لثمب دعقلا ىلع مكحو /٢٧( حون . ًارافك
 مهنم قيرف اذإ ) : ىلاعت هلوقل ةزئاج ريغ ةيقتلا نا ررقو { لتقلا وا مالسالا الا

 ي نودهاجي ) : هلوقلو /٧٧( ءاسنلا . ةيشخ دشا وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخي
 ةدجن نكلو هعم نمم ةعامج هقفاوو /٥٤( ةدئاملا . مئال ةمول نوفاخي الو 3 هللا ليبس

 زاوج ىلع يفنحلا ةدجن لدتساو ةيقتلا يو ضارعتسالا فو دعقلا ريفكت يف هفلاخ
 لاقو ) : هلوقبو /٢٨( نارمع لآ . ةاقت مهنم اوقتت نا الا ) : ىلاعت هللا لوقب ةيقتلا

 يف يرعشألا عم قفتي داكي وهو ٢٩ ص نيدلا يف ريصبتلا ١ ينيارفسالا رفظلل وبأ )١(
 . ىنبمو ىنعم ٨٦ ص ١ ج تالاقملا

 . ٨٦١ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٢(
 قرفلا نيب قرفلا ) ةبجراخلاب ضعبلا همهتا ناو ةينس ةيصخش دربملا يدادغبلا ربتعي )٣(

 . ( ٦٥ ص
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 تالاقملا ينلؤم نم ريثك نم مهفيو /٢٨( ١ رفاغ . هناميا متكي نوعرف لآ نم لجر

 ةيقرزا ةعدب كارشالا ناو ، كارشا ريفكت نيفلاخملا اورفكي مل ىلوألا ةمكحملا نا

 هب فرحناو ىلوألا هتياغ نع هب لدعف جراوخلا بهذم ين ثدح روطت كلذ ناو
 رهنلا لها نا ىلإ بهذتو ث ىلوألا ةمكحملا ىلوتت ةيضابألا دجن كلذلو 0 ولغلا ىلإ

 قرزألا نب عفان لعف امك نيدلا نم قراملا وه مهيلع جرخ نم ناو ك نيدلا لها مه

 قش نم لوا وه اعفان نا ةيضابالا تررقو © مهتعامج قزمو 0 مهرما تتش يذلا
 نمو قرزألا نب عفان مه ةيضابالا دنع جراوخلا ناف مث نمو " ةماقتسالا لهأ اصع

 برقا ةيضابألا نا عقاولاو ، جراوخلا ءالؤه نم اوسيل مهناب نوحرصي و ، هولغ الغ
 رداصملا نم ميدق ردصم اهررق ةقيقحلا هذهو { ةنسلا لها نم فلسلا ىلإ قرفلا

 وهو ضابا نب هللا دبع لوقو ) : هيف درو ثيح دربملا باتك وهو © اهب قوثوملا
 تلاق دربملا رظن ي ةيرفصلا نا مث " ( لالضلا ليواقا نم ةنسلا ىلإ ليواقألا برقا

 رثكا نا ىتح ةيضابالا لهاست نم رثكا لهاستو حماست هيف امب دعقلاب قلعتي اميف
 كيرشتب لوقلا ةبسن ين ةضراعتم ىرن امك تاياورلاف ث دعقلا نم نوربتعي ةي رفصلا

 ةمكحملا ضعب نأب لوقلاب ضراعتلا اذه لحي نا نكميو ىلوألا ةمكحملا ىلإ نيفلاخملا
 يذلا { رفكلاب رثكألا هنأ ودبيو ، رخالا مهضعب لاقو { كيرشتلاب لاق لوألا

 مل مهنكلو { رفكلاب اولاق مهنا وأ ، ةمعنلا رفك وهو ٤ ةلملا نم جورخلا غلبي ال
 كارشالا رصنع هيف اولخداو © هباحصاو قرزالا نب عفان ءاجف 0 لوقلا هيف اولصفب

 نأب حرص )+١٠٣٧/٤٢٩( يدادغبلا نا ىلإ ريشن نا يغبني نكلو . ث ةحارصب
 افلاخم ٦ةقرازألا عدب نم كرشلا ناو ، نيفلاخملا كارشا ىرت ال ىلوألا ةمكحملا

 . محازم نب رصنو ، يربطلا كلذ يئ

 )١( ج لماكلا ، دربملا ٢! ص ١٧٦١ .

 )٢( ةقرو ، طوطخم { لوهجم نايدالا باتك نم ةعطق ٩١-۔٩٧ .

 )٣( ج لماكلا ، دربملا ٢ ص ١٨٠١ .

 )٤( ج . م . ن ٢! ص ١٨٠١ .

 )٥( ج ، تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٨٦ .

 )٦( ص © قرفلا نيب قرفلا ، يدادغبلا ٨٣ .
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 ىلا اهساسأ عجري جراوخلا ءارآ ءوشن ين ةيروطتلا ةيخراتلا ةرظنلا هذهف

 نم هنوري ام قفاوي ام ىلإ صوصنلا رهاظ ةزواجمو ، لدجلاو { رظنلاو ليوأتلا

 تررق جراوخلا ناف هلك كلذ نم رثكأو ، تاداقتعا نم هنودقتعب امو { ءارآ

 وهف اهتلدأب ةديقعلا فرعي ال نم ) : نأ 5 اهتفرعمو دئاقعلا داقتعا ين اهجهن ين

 هتذخأ لوقلا اذه نأ يزوجلا نباو /١٢٧٧( ھ )٦٧٦ يوونلا ركذو ( رفاك

 ناميإلا متي ال ) : نولوقي مهنأ ًاضبأ جراوخلا ىلإ بسنو © ١ جراوخلا نع ةلزتعملا

 ةلزتعملا هتقلت بهذملا اذه نإ ةيميت نبا لاق 3 ةلدألا نم هوبتر ام ةفرعمب الا

 وهو ثدحللا )٨٩٤/٢٨١( لي ريد نب نسحلا نب ميهاربا ىورو ٢ جراوخلا نم

 جراوخلا نا «نيفص » هباتك يف تاقثلا نمو مهيملكتمو ظافحلا رابك نم

 لدعلا نأب و © نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب تلاق جراوخلا نأ لب ، " نآرقلا نولوأي
 & ث جراوخلا نع ةذخآ وأ ةدلقم الإ ةلزتعملا امو ، هيلإ ىدأو © لقعلا هب ىضق ام

 . قالخألاو مالكلا لوصأ نم ريبكلا لصألا اذه
 نع دعبلاو رهاظلا ةزواجم يف ةطرفملا ةيلاغلا جراوخلا تاليوأت جذامن نم

 ةايحلا ي هلوق كبجعي نم سانلا نمو ) : ىلاعت هلوق اولوأ مهنأ 2 هتلالدو صنلا

 & ىلع يف لزن هناب ٢٠٤( / ةرقبلا . ماصخلا دلا وهو هبلق ي ام ىلع هللا دهشي و ايندلا

 هل ناريح ضرألا ين نيطايشلا هتوهتسا يذلاك ) : ىلاعت هلوق اولوأو & ث هفصو ينو

 )١( ص ©} بتكلا راد طوطخم . جراعملا جهنم ، يرصانلا نانع ٣٣ .

 ال هنوك ةلزتعملا هتدخأ يذلا مهبهذم نمو ) : ٣٥٥ ص ين لوقيو ٥٠ ص . م . ن )٢(

 دجويو . ( كلذب سانلا نونحتميو ةلدألاب هنامياو هنيد ذخأي ىتح فلكملا ناميإ حصب

 تامدقم هل عضوو ةرعاشألا بهذم فسلف يذلا ينالقابلا ركب يبأ دنع جهنملا اذه
 يلازغلا مث ينيوجلا تامدقملا كلت ريغ ىلإ { اهداقتعاو اهب ذخالا ىلع © ناميالا فقوتي

 كلذ ىلا راشأ امك 3 نيمدقتملا قيرط لباقم ين ، نيرخأتملا قي رطب ىمسي ام دجوو

 . مالكلا ملع لصف ين © هتمدقم ين نودلخ نبا
 )٣( ص . م . ن م؟٩ .

 نيسحتلا ةلزتعملا تذخأ ( جراوخلا ) مهيأر نمو ) : يلبنحلا زيزعلا دبع نب نانع لاق )٤(
 . ( ٥ ص جراعملا جهنم هيضتقي ام لدعلا ناو 0 هب لاثمألا برضو 3 لقعلاب حيبقتلاو

 )٥( ج ، لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا ١ ص ١٢٠ .
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 ١. اضيأ هباحصأو ىلع هب داري هنأب ٧١( / ماعنألا . انتثأ ىدهلا ىلإ هنوعدي باحصأ

 /٢٠٧( ةرقبلا . هللا ةاضرم ءاغتبا هسفن يرشي نم سانلا نمو ) : ىلاعت هلوق كلذكو

 © ههجو هتنا مرك يلع لتاق )٦٦١/٤٠( مجلم نب نمحرلا دبع ين لزن هنأب هولوأ
 نوبسني دق نيذلا تالاقملا وفلؤم هلقن ام حص نإ اذه 0 ! هل اري ربتو هلمعل ابيوصت

 هلقن ربتعي يذلا يرعشألا نكلو © هيلإ اوبهذي مل امو 3 هولوقي مل ام جراوخلا ىلإ
 نم ًازارتحا دشأو ، تالاقملاب ملعا ) : ةيميت نبا لوقي اميف هنأل لوقنلا حصأ

 سيئر وهو ةيضابالا نم مادقملا يبأ نب صفح نأ تبثي " اهيف نيباذكلا بذك
 ( ماعنالا ) نآرقلا ين هللا هركذ يذلا ناريحلا وه ايلع نأ معز ) : ةيصفحلا ةقرف

 مهليوأت ًاضيأ ركذو . ثناورهنلا لهأ مه ىدهلا ىلإ هنوعدي نيذلا هباحصأ نأو

 نيبو هنيب يذلا فالخلا نكلو ث امهيلإ ةراشإلا تقبس نيتللا نييرخألا نيتيآلل
 مادقملا يبأ نب صفح ىلإ ال ةقرازألا ىلإ ليوأتلا اذه بسن ريخألا نأ يناتسرهشلا
 لوقلا عيطتسنو 3 ث هلقن يف يرعشألا كلذ ين عبتا دقف يدادغبلا امأ ، يضابالا
 يرعشألا نوكي نأ نكمملا نم هنأل ، جراوخلا نع دعبتسم ريغ ليوأتلا اذه نأ
 . ١ تالاقملا هباتك ين كلذ ودبي امك اهنم لقنو 0 مهتافلؤم ضعب ىلع علطا دق

 )١( ةينغلا . رداقلا دبع ٠ ص ٩٦-٩٧ .

 )٢( ج . لحنلاو للملا & يناتسرهشلا ١ ص ١٢٠ .

 )٣( ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا ٣ ص ٢٠٧ قالوب . ط ،{ ١٣٣٢ ه .

 )٤( ج ، تالاقملا ؤ يرعشالا ١ ص ١٠٣ .

 )٥( ص قرفلا نيب قرفلا & يدادغبلا ١٠٤ .

 نع لقني هنا همالك قايس نم ودبيو هنع لقنو يجراخلا باب ر نب ناميلا نع يور )٦(

 { ميدنلا نبا ركذ امك جراوخلا ينلؤم نم ربتعي بابر نب ناميلا نأل . هتافلؤم ىدحا
 مهئامساب جراوخلا يفلؤم نم ةعامج ميدنلا نبا لبق يرعشألا ركذو ( ٢٥٨ تسرهفلا )

 ناميلاو ، ةيضابالا نم لماك نب ىيحيو 3 برح نب دمحمو دي زي نب هللا دبع : مهنم
 علطا هنا لمتحيف ( ١٦٠ ص ١ ج تالاقملا ) ايسهيب حبصا مث ايبلعث ناك يذلا باب ر نب

 يناتسرهشلا كلذكو . اهنيوانع رك ذيو اهءاهسأ انل مسي مل ناو تافلؤملا هذه ضعب ىلع

 = ةيبيبشلا نا ناميلا ركذو ) : لوقيف بابر نب ناميلا نع لحنلاو لمملا هباتك ين لقني هناف
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 مهمواق يذلا بلاط يبأ نب يلع ءازإ جراوخلل ةيسفنلا ةيحانلا نإف ىرخأ ةهج نمو

 عقو امك هداجيا ىلع لمعت لب ، اذه عنمت ال ، ناورهنلا ين لتق نم مهنم لتقو

 . . رمعو ركب يبأ لوح مهتالبوأت ين ةعيشلل كلذ
 لها اوسيلو ، ودب درجم اوسيل جراوخلا نأ فيك حوضوب انل ودبي هلك اذه نم

 هباب حتف نم لئاوا نم مهنإ لب © ليوات باحصأ مه امنإو ، صنو رهاظ
 ريهستدلوج يدوهيلا قرشتسملا كلذ ىلإ نطفت دقلو © هيعارصم ىلع © نيملسملل
 نو ركفي مهتلعج ةرح ةيلقع تاهاجتا جراوخلا ءاهقف دنع ترهظ دق هنأ نيبف

 براقتلا اذه اضيأ هرظن ىعرتساو ، ةرح ةغبص اذ ًاريكفت ةينيدلا لئاسملا يف

 . ةيسيئرلا ةيداقتعالا لئاسملا ضعبب قلعتي اميف ةلزتعملاو جراوخلا نيب ريثكلا

 هيلإ انبهذ ام ىلع ةلالدلل صوصنلا حيرصو دهاوشلا داريإ ين لسرتسن نأ دي رن الو
 ىتح صوصنلا داريإ نم راثكإلا اندمعت دقو ، بجي امم رثكأ اهنم هاندروأ ام ناف

 ةفسلفلا باب حتف نم لوأ جراوخلا نأ وهو © هنم انقلطنا يذلا ضرفلا دكأتي
 ين ةوقو ركفلا ين ذافن ىلع اونهرب كلذبو © ىلقعلا ىسايسلا هقفلاو { ةينيدلا

 لاقم وأ ، كاشل كش ىقبي ال ىتح ، تالكشملا ةراثإ يف ةعاربو "لالدتسالا
 جراوخلا ءارآ نم يتأي ام لالخ ئراقلا ىريسو © هليختن وأ كلذ لعتفن اننأ لئاقل

 © شرعلا ىلع ءاوتسالا ةيآ مهليوأت نم اديكأت كلذل ديزي ام ، مهتالاقمو ةيمالكلا

 قلخو ، لدعلاو ديحوتلاب لوقلا نمو { ةيؤرلا راكنإ نمو & رهاوظلا نم اهريغو
 اهدجن نأ اندوعت ىتلا ، ءارآلاو تالاقملا نم كلذ ريغو ، تافصلا يفنو © نآرقلا

 & مهريغ نود مهيلع ةرصاق اهلعجن نأو 3 نيملكتملا نم ةيمهجلاو ةلزتعملا دنع
 . جراوخلا نم

 بتك ام ضعب ىلع فقو _ همالك قايس بسح _ هلعلف ( .. جراوخلا ةئجرم نومسي =
 . ( ١٢٨ ص ١ ج للملا ) . اذه ناميلا

 . ١٧٢-١٧٣ ص ( ةيب رعلا ةمجرتلا ) ، مالسإلا ين ةعيرشلاو ةديقعلا ، رهيز دلوج )١(

 يسسؤم قحب جراوخلا دعي ) : تلاق ٤٢-٤٣ ص جراوخلا بدا ، يواملقلا ريهس )٢(
 ةماعلا ةينيدلاو ةيسايسلا لئاسملا لوح ةفسلفلاو ريكفتلا قيرط يدهممو } يمالسالا هقفلا

 . ( ٣٦٢ ص جراوخلا بدأ
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 تايناسنالا _ ه

 : ةمامالا _أ

 © يسايسلا هقفلا ين يروهمجلا هاجتالا وأ ةيعامجالا ةعزنلل ةلثمم جراوخلا ربتعت

 رايتخا وه امنإ ةيمالسإلا ةعيرشلا ين ةطلسلا ردصم نأل 3 ةينآرق ةرظن يهو
 نيب كلذ ين قرف الو © عازن الب نآرقلا هيلع صن ىروشلا أدبمو اهباختناو ةمألا

 ناك نم ةمامالل جراوخلا دنع مدقيو . نوللا وأ سنجلا ىلإ رظن الو ، ملسمو ملسم

 (١ لمح امب ًاعالطضا مهدشأو © نيدلا ين مههقفأو ، برحلاب مهرصبأ )
 ىلعو 3 ةروثلا ىلع اومزع هباحصأ نم ةفئاط ين يجراخلا نيوج نب ذاعم قطن اذهب
 ي هقفلا ىلع ، برحلا ين ةراصبلا مدق هنأ ظحاليو 5 ةروثلا كلتل ريمأ باختنا

 رمالاو ، داهجلا نالو ، برح فورظ تناك جراوخلا فورظ نال & نيدلا

 ىريو © لاتقلا ين ةراهمو ، لازنلاب ةربخ يعدتسي & ركنملا نع يهنلاو فو رعملاب

 اذإ ةفالخلل حيشرتلاب قلعتي اميف نيملسملا رئاس عم ةيواستم ًاشيرق نأ جراوخلا
 ةثراو اهلعجت ةزيم ةيأ شيرقل تسيلو " طورشلا هيف ترفوت دق حشرتملا ناك
 زوجي ال هنا دقتعت ةيمامالا تناك اذإو 0 ةفالخلاب ةرثاتسم وا {& ةمامالل اهدحو

 ةئجرملاو ةيديزلا مهلثمو جراوخلا ناف مامإ دوجو نم ةنمزألا نم ام نامز ولخي نأ
 نأكف © ماما دوجو نم ةنمزأ وأ نامز ولخب نأ زوجي هنأ نوري ثيدحلا لهأو

 فقوتي اينوك ارصنع لثميو ، هسفن دوجولا بيكرت ين لخدي ةعيشلا دنع مامالا
 تسيلو ةيناسنإ ةلأسم اهناف جراوخلا روصت ين ةمامالا امأ ، دوجولا ظفح هيلع

 اهيلع عمجي يذلا وه عمتجملاو ، اهراتخي يذلا وه ناسنإلا نأل ةيقيزيفاتيم ةيهلإ
 ارصنع تسيلو 0 هثادحاو رهدلا ضارعأو نمزلا بلقتل ةعضاخ يهف مث نمو

 اهنأ كلانه ام ةياغو ، لزعلاو ريغتلاو ةرو ريصلل ةعضاخ اهنإ لب دوجولا ين تباث
 يهلالا بناجلاف ؛ نآرقلا اهيلع صن ينلا نيناوقلاو ماكحألاو 0 ةلادعلا قيبطتب ةنيهر

 لزعلا قحتساو فرحنا دقف هزواج نم يهلإ روتسدب قيثولا اهطابترا وه امنإ اهيف

 . ١٧١ ص ٥ ج يربطلا )١(

 . ١٢١٥ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٢(
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 جراوخلا ركنتو © هدابعل لزنأ يتلا { هللا دودح ىدعتو 0 ملظو راج هنأل علخلا وأ

 نود انيعم السن لوانتي وأ انيعم أدرف لوانتي اصن ناك ءاوس ا ةمامالا ىلع صنلل

 . نالف وأ نالف هنأ نايب
 ةماما لهأ مهنأب نوزاتمي كلذلو ةريبك ةيمهأ ةمامإلل جراوخلا يطعتو

 نم مهل نيفلاخملا رادو © ةرجهلا راد مهراد اومسو ، فيسو 0 رادو ، ةعامجو

 ماما لوألا دهعلا ين اهل نكي مل اهناف ةعيشلا فالخب ، رفكو برح راد نيملسملا
 راد يهف هنلا لزنأ ام ريغب اهيف مكح راد لكو " فيس الو { راد الو ةعامج الو

 { هراد يهف ناميإلا اهيلع بلغ اذإ رادلا نأ ىرتف ةعيشلا نم ةيمامإلا امأ ، رفك

 ملو ، ةيمأ ينب نمز ءافلخلاب جراوخلا ىمستو ، "هراد يهف رفكلا اهيلع بلغ اذإو

 لك يف ةحلاصو ، نيملسملا نبب عاشم قح ةمامإلا نأ امبو ! شيرق نم اونوكي
 ًاملع مهعسوأو © ةنسلاو باتكلاب امايق مهرثكأ اهقحتسيو ، سانلا نم نمؤم

 . ةيروهمجلا ةعزنلا هذه ىلإ اليم رثكأ نونوكي نيملسملا نم مجعلاو يلاوملا نإف اهب
 لج نا اننوثدحي نيخرؤملا دجن اننإف اذلو ، اعيمج نوملسملا اهيف ىواستي تماد ام

 ث مجعلاو يلاوملا نم يقرزألا يجراخلا )٦٩٦/٧٧( ريبكلا هبر دبع باحصأ
 فالخب ١ نيلجر دقعب دقعنت جراوخلا دنع ةمامإلا نأ ىلع صني يمقلا نأ ريغ
 ةرظنلا هذه نأ ودبيو 3 ةمألا عامجإب الإ دقعنت ال مهدنع ةمامإلا نإف ةلزتعملا
 ةفئاط قافتا درجم تناك امدعب ًاعامجإ ةلزتعملا دنع تحبصأف تروطت ةيجراخلا
 حمست ال جراوخلل ةيسايسلا ةايحلا فورظ نأل 5 مهدحأ ةمامإ ىلع جراوخلا نم
 فقوتت ةمامالا نأ ين ةلزتعملا ةئجرملا تقفاوو { باختنالا قاطن عيسوتب مهل

 . ٨ه ص ، تالاقملا لئاوأ { ديفملا خيشلا )١(
 . ٢٤-٢٥ ص ١ ج ىربكلا لئاسرلا ةعومجم © ةيميت نبا )٢(

 . ٧٠ ص ث تالاقملا لئاوا ، ديفملا خيشلا )٣(

 . ١٠١ ص ١٣ ج ‘ يرابلا حتف ‘ رجح نبا )٤(

 . ٢٣٧ ص ٢! ج ، لماكلا ، دربملا )٥(
 . ٨ ص قرفلاو تالاقملا باتك 0 يمقلا دعس )٦(
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 جراوخلا نإف مث نمو ' رايتخاو رظن نع هذختت يذلا اهفقوم ىلعو ةمألا عامجإ ىلع
 نأ ريغ . ةطلسلا يلوت يف يروهمجلا هاجتالا وأ عامجإلا باحصأ مهدحو اوسيل

 رايتخالاب شيرق يف ةمامإلا نأ نوري ةلزتعملا نأ انيلإ لقنت ىرخأ ةياور كانه
 يذلا )١٠٢٤/٤١٥( رابجلا دبع يضاقلا هب حرص ام وهو 0 اهريغ ين ال دقعلاو

 كلذ ين دمتعاو ، شيرق يف ةمامإلا نأ ركذ ثيح ةمامإلا يف هباتك انلصو
 )٩١٥/٣٠٣( يئابجلا يلع ابأ هخيش نأ انل نيبو ةباحصلا عامجإ ىلعو ثيدحلا ىلع
 تاقوالا نم ام تقو ين دجوي ال نا زوج فورعملاب رمالا هباتكو ةمامإلا هباتك ين

 © ! رشيرق ريغ نم مامإ بصن زوجي لاحلا هذه ينو ، شيرق ين ةمامإلل حلصي نم
 ةيديزلا امأ ، ةعيشلا هب ذخأت يذلا رمألا ، ةمامالا ىلع صن ال هنأ انل دكأ هنكلو

 ىرتو ، مهاوس نود & نيسحلاو نسحلا دالوأ ين رصحنت اهدنع ةمامإلا نإف
 ىلع صن وه امنإ صنلا نأل & نسحلا نود نيسحلا دالوأ ىلع صنلا ةيمامالا
 & سابعلا ينب يف ثرالا ةيدنوارلا دنع ةمامإلا ليبسو ، اهفاصوأ ىلع ال { ةمألا نايعأ

 مهطورش هيف رفاوتت يمطاف نم جورخلاو ةوعدلاف ةيديزلا دنع اهقيرط امأ
 { احلاص لمعو هلا ىلا اعد نمم الوق نسحا نمو ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم

 ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ) : هلوقبو /٣٣( تلصف . نيملسملا نم يننا لاقو
 نارمع لآ . نوحلفملا مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا

 بكترا ىتم هنأو © مامإلا لزع ةمألا قح نم نأ جراوخلا ىريو . / ١٠٤("
 بهذي هناف يعفاشلا مامإلا كلذكو © كلذ ىلع ةلزتعملا مهقفاوو آ لزع ةريبك

 قاشتما ىرت جراوخلا نأ امك ث رئابكلا نم ةريبك بكترا اذإ مامإلا لزع ىلإ

 ٨-٩ ص . م . ن )١(

 )٢( لوالا مسقلا ( ةمامالا ) ىنغملا ، رابجلا دبع يضاقلا ٤ ص ٢٣٤-٢٣٩ .

 راد طوطخم & جراوخلا ةحيصن ين جهانملا ةنابا ، يدي زلا مالسلا دبع نب دمحأ نب رفعج )٣(

 . ٧١٦١۔_١٦١ ةقرو ةعومجمب نمض ب ٢٥٤٩٩ مقر تحت بتكلا

 . د قيقحت ، نيدلا لوصأ ين ةيادهلا ين ةيافكلا نم ةيادبلا باتك ، ينوباصلا نيدلا رون )٤(
 . ١٠١ ص ١٩٦٩ ةيردنكسالا } فراعملا راد & فيلخ هللا حتف
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 & ضارعتسالا ىرت الف ةيضابالا امأ . روجلا ةميا ةلازال سانلا ضارتعاو فيسلا
 © هريغب وأ فيسلا قيرطب ناك ءاوس ال نكمأ اذإ روجلا ةميأ ةلازإ بجوت امنإو

 © ةئجرملا نم ةريثك ةعامجو ةيديزلاو ةلزتعملا تبهذ يأرلا اذه وحن ىلاو
 ىلع جورخلا ةماع ةنسلا لهأو ةرعاشألا نم مهعبت نمو ثيدحلا باحصأ ركنأو

 . ملظو راج ناو ناطلسلا

 { مامإلا رهظي ىتح فيسلاب داهجلا لاطبا ىرتف ةيرشع ىنثالا ةعيشلا امأ

 يدهع لاني ال ) : ىلاعت هلوقب رئاجلا مامإلا علخ بوجو لع جراوخلا لدتساو

 . /١٢٤( ةرقبلا . نيملاظلا

 ىلإو 0 ةلضافلا ةنيدملا نم عون ىلإ عزنت اهنأ ودبي جراوخلا نم ةفئاط نكلو

 هللا ماكحأ ذفني ةفيلخ ىلإ الو ، رجاز مكاح ىلإ جاتحي ال ضحم ينآرق عمتجم
 اهقبطي ماكحأو 3 ةينآرق قالخأ نم اهل امب ينتكت عمتجملا كلذ ين سانلا نأل
 ىلإ ةنيدملا هذه لهأ جاتحي الف نآرقلا ميلاعت نم اه ًادمتسم هسفن ىلع درف لك
 هذهو بيبط ىلإ الو ضاق ىلإ ةجاب نبا فوسليفلا ةنيدم جاتحت ال امك & ضاق

 ةدجن عابتأ © ةيدجنلا وأ تادجنلا ةقرف يه يأرلا اذه ىرت ينلا ةيجراخلا ةقرفلا

 ثعب امل هنأل ، يأرلا اذهب لقي مل هسفن ةدجن نأ ودبي نكلو ى يننحلا رماع نبا

 ىلع امامإ " عيوب و رمأ هتاذ ةدجنو 2 مهيلع اريمأ هنبا مهعم لسرأ نميلا ىلإ ةاعد
 اولوا مهلعلو ، هدعب نم هوثدحا نيذلا مه هباحصا نوكي نا نكمي و ، هباحصا

 ىلإ الو مامإ ىلإ ةجاح ال هنأ هنم اومهفو « هلل الإ مكح ال » ىلوألا ةمكحملا لوق
 " يناتسرهشلا انثدحي اميف ةيردقلا نم ةعامج يأرلا اذه يف مهكراشيو ، مكاح

 كلذ ىلع اولدتساو ٤٥١ ص ٢ ج 0 ١٢٥ ، ١٥٤ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشألا )١(
 يغبت ينلا اولتاقف ) : هلوقبو ( ٢ / ةدئاملا . ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ( : ىلاعت هلوقب

 / ةرقبلا . نيملاظلا يدهع لاني ال ) : هلوقبو ( ٩ / تارجحلا . هللا رما ىلإ ءيفت ىتح

 ١٦٤).
 . ٩٠ ص ١ ج {، تالاقملا ؤ يرعشألا )٢(

 . ٤٨١ ص ء مويج درفلا قيقحت ، مالكلا ملع ين مادقالا ةياهن ، يناتسرهشلا )٣(
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 ةمامالا نأ ىلإ نابهذي )٨٤٠/٢٢( يطوفلا ماشهو ح مصألا ركب ابأ نأ كلذو

 ماق اذإف ةيعاتجالا تالماعملا اهروحمو اهانبم امنإو ايعرش ًابوجو ةبجاو ريغ
 © عمتجملا ءاضعأ ةيقب عم نواعتو ، يعرشلا هبجاوب عمتجملا دارفأ نم دحاو لك

 { مامالا بصن ىلإ وعدت ةجاح ال هنإف ةيعاتجالاو ةيقالخالا تاقالعلا مرتحاو

 ودبي _ رربم 0 ءالؤه اهادبا ينلا رظنلا تاهجو نمو © هنع ءانغتسالا عقي مث نمو
 فيكف طشملا نانسأك نوواستم سانلا نأ وهو ةيلبقلا ةيب رعلا ةايحلا ةعيبط نم هنأ
 لوقلا كلذكو ، سانلا ةماعل ةبسنلاب اذه ، ريظنو هل دن وه نمل مهدحأ ةعاط بجت

 فيكف فراعملاو داهتجالاو نيدتلاو لضفلا ين اوواست اذإف نيدهتجملل ةبسنلاب

 لدي صن تبثي مل هنإف ىرخأ ةهج نمو ، مهدحأ ةعاطب مهمزلن نأ عيطتسن
 امك تيبلا لآ نم ناك ولو ىتح ةمألا ءاضعأ نم وضعل ةعاطلا بوجو ىلع

 فالتخا هيلإ قرطتي ال اقيقحت هقيقحت نكمي ال هنإف عامجإلا امأ. ةعيشلا يعدت
 كلذ ث ًايخي رات اعقاو هولعجي نأ لئاوألا نوملسملا عطتسي ملو ، فيك © يأرلا يف

 ضري مل ركب وبأ عيوب املو )٦٣٦/١٥( ةدابع نب دعس اوعيابي نأ اوداك راصنألا نأ
 : يلعل لاقف مهيار نع نايفس وبا ربع نيذلا ةيما ونب كلذكو ، اضرلا مامت مشاه ونب

 { رفاك تنأو انتنتف : يلع هباجأف ؟ ةليبق رش يف نوكي ىتح رمألا اذه عدتأ (

 © ًاضيأ ايضار )٦٥٢/٣٢( سابعلا نكي ملو ' ( ملسم تنأو اننتفت نأ دي رتو
 ةمامالا دقع ىلإ تجاتحا اذإ ةمألا نإ اولاقف اوداع مهقفاو نمو تادجنلا نكلو
 اهل زاج © عمتجملا كسامت ظفحو { مالسإلا ىمح نع عافدلا دصقب ام سيئرل
 لدعلا نع فرحنا ام اذإف & ةلماعملا يف لدعي نأ طرشب © اهل ًاماما ميقتو دهتجت نأ

 داهتجالا ىلإ ةعجار رابتعالا اذهب ةمامإلاف "يلعو نامثعب لعف امك هلزع بجو

 بوجو ىرت اهبلغأ يف جراوخلا نإف رمأ نم نكي امهمو . اهل عرشلا باجيإ ىلإ ال
 . اهيلع مهبهذم لج اونبو { اهنع اولضان كلذلو ًاعرش ةمامإلا

 انل رهظيو مهرما لئاوأ ين يسايسلا هقفلا نم لئاسم ةراثإ جراوخلا تأدتباو

 . ٤٨٣ ص . م . ن )١(

 . ٤٨١-٤٨٤ ص . م . ن )٢(
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 ةنس )٦١٩٥/٧٦( حرسم نب حلاص عم )٦٩٦/٧٧( بيبش هراثأ اميف كلذ

 نولتاقي لهو 0 ماكحلا نم ةملظلا ةريسب قلعتت امهل ةرواحم يف /٦٩٣ ھ ٤

 & الوأ كلذ ىلإ نوعدي مأ © هيلإ عوجرلل قحلا ىلإ ةوعد نودو 0 راذنإ نود اهيلع
 هازجف جراوخلا يأر فلاخ نم لك نأو ةوعد نود نولتاقي مهنأ امهدحأ ىأرف

 عطقأ الوأ قحلا ىلإ ءاعدلا ناب لاق دقف حرسم نب حلاص وهو يناثلا امأ { لتقلا

 نب حلاص زوجق 3 لاومالاو ءامدلاو ىرسالا ةلاسم الوانتو ‘ ةجحلا ين غلبأو
 لاحلا ىضتقا اذإ مهنع وفعلا زاجأ امك & مهلاومأ ذخأو ، ىرسألا لتق حرسم

 . كلذ دارأو

 هيلع بلغت الدتعم ناك دقف )٦٨٠/٦١( ةيدأ نب سادرم لالب وبأ امأ
 لتاقي ال نأ ىري ناكو ، جراوخلا دنع ًامظعم © امهيف داهتجالاو { دهزلاو ةدابعلا

 فيخأ الو ، افيس درجأ ال يناف ) : دربملا انيلإ اهلقن ينلا هلاوقأ نهف © هلتاق نمالإ
 & ادحأ عو زنل الو ؤ ضرألا يف دسفنل جرخن مل انا .. ينلتاق نم الإ لتاقأ الو " ًادحأ

 الإ ئيفلا نم ذخأن الو ، انلتاقي نم الإ لتاقن انسلو ، ملظلا نم ابره نكلو
 ناف كلذ عمو ضارعتسالا ىري ال ناك هنأ صنلا اذه نم ذخؤيو " ( انتايطعا
 لادتعا لجألو ، ناورهنلا دهشو { ميكحنلا ركنأ هنأل © هالوتت ًاعيمج جراوخلا
 يف هصالخإو 3 هتدابع ين هداهتجاو 0 هفشقتو ضارعتسالا ادبمب هذخا مدعو
 هنأو اهنم هنأ ةلزتعملا تمعزف { هتبسن تعزانتو ، ةريثك قرف هتلحتنا 3 هتنايد

 كلذ لثمتيو 0 قحلا ةاعد نم هنأو ، ناطلسلا ملظو روجلاو ركنملل ًاركنم جرخ

 نذخآل هتلاو ) : لاقو ربنملا ىلع بطخ نيح ٦٧٢/٥٣( +) ًادايز هتضراعم ين
 هضراعف { ٢(ميقسلاب حيحصلاو ، بئاغلاب مكنم رضاحلاو ءيسملاب مكنم نسحملا
 لجو زع هتلا ركذ اذكه امو { ناسنإلا اهيبأ تلق ام انعمس ) : لاقو سادرم

 معزت تنأو /٢٨( مجنلا ... ىرخأ رزو ةرزاو رزت الأ ) ... ميهاربا هيبن نع

 . ٢١٩١ ص ٦ ج يربطلا )١(

 . ١٥٦١-١٩٥٧ ص ٢! ج . لماكلا . دربملا )٦٢(

 . ٩٤-٩٥ ص ٤ ج . ٥١٨ ص ٣ ج ٥ لماكلا ريثألا نبا )٣(
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 اضيأ ةعيشلا هتلحتناو ث ةثداحلا هذه رثإ جرخو (١ يصاعلاب عيطملا ذخأت كنأ

 ىلع الإ انأ امو جراوخلا يأر ىرأ تسل ينأ ) يلع نب نيسحلا ىلإ بتك هنا تمعزو

 مهئارآ ين جراوخ اوحبصأف فارشالا نم ةعامج ىوهتسا ام اذهو !( كيبا نيد

 ىلا بسنو © نمحرلا دبع نب حلاصو ث ملسم نب ديؤمو ، دوراجلا نب رذنملاك

 ٢ نأ زب كلامو سابع نبا ىلوم ةمركع اضيأ سادرم
 نم ىلوألا تسلا تاونسلا يف نامثع ةمامإو رمعو ركب يبأ ةمامإ جراوخلا تبثيو

 نأ ركذي تالاقملا ينلؤم دحأ نأ الإ ، ميكحتلا لبق يلع ةمامإ نوريو ، هتفالخ
 ةلزتعملا نم مصألا بهذملا اذه بهذو ث ث اهلصأ نم يلع ةمامإ تركنأ جراوخلا

 نيرخأتملا ضعبل ًايأر ناك اذه لعلو ث عامجإ اهيلع عقي مل هرظن يف يلع ةمامإ نأل
 . هعم نولتاقيو { ميكحتلا لبق ايلع نولوتي اوناك مهنأل ، جراوخلا ةالغ نم

 وه نم دجو اذإ لوضفم صخش ةمامالا ىلوتي نا جراوخلا دنع زوجي الو
 © هباحصأو ينالقابلا ركب يبأك ةرعاشألا نم ةعامج كلذ ين مهقفاوو ، هنم لضفأ

 ىلإ يدؤي عنام دوجول لضفألا ةماقإ رذعت دنع هنأ ىري ينالقابلا ركب ابأ نكلو
 اما ث ةلزتعملا نم ةفئاط اضيا كلذ ىلإ بهذو © لوضفملا ةماقا زوجي هناف ةنتفلا

 نم ةعامجو © جراوخلا نم ىرخأو ةئجرملا نم ةعامجو ةيدي زلاو ةنسلا لهأ
 كلذ ين مهكراشو لضافلا دوجو عم لوضفملا ةماما اوزوج دقف ًاضيأ ةلزتعملا

 لضفألا بصن بوجو ىلع لدي مل هنأل ، يضابألا يناكلا دبع رامع وبأو مزح نبا
 . ١عامجإ الو ةنس الو باتك

 ةمذرش الإ اهيلع نوملسملا قفتي نأ داك دقف ةمامالا ةدحوب قلعتي اميف امأ

 . ١٣٦ } ١٥٤-١٥٥ ص ٢! ج ‘ لماكلا ، دربملا )١(

 . ١٣٦ ص ٢! ج لماكلا ، دربملا )٢(

 . ٥٠٥ ص ١ ج نييبتلاو نايبلا ، ظحاجلا إ ١٣٦ ص ٢ج . م . ن )٣(

 . ٩٦١ ص ه ١٣٢٢ ‘ ةرهاقلا { ةينغلا { رداقلا دبع )٤(

 . ٤٥٦ ص ٢ ج ، تالاقملا ، يرعشألا )٥(

 . ١٦١٣ ص ٤ ج لصفلا ، مزح نبا )٦(
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 كلذكو & نيميلقإ ين نيمامإ دوجو زاوجب اولاق نيذلا ةيضابألا نم ةيفلخلاو ةيماركلا
 مارك نب دمحم نأ لب 'نيماما دوجو زوج هنإف يجراخلا كركأ نب ةزمح

 نيمامإ نم رثكا نوزوجي امهباحصاو يدنقرمسلا حابصلا ابأو (٥٥٢/٩٦٨+ر

 ىلإ يناتسرهشلا بسنو ٥٦ ؛/٦٣ ١٠ ) ٢ +) مزح نبا هيوري اميف دحاو تقو ف

 نأ بيرغلاو . " ةيلكلاب مامإ ملاعلا يف نوكي ال نأ زاوجب نولوقي مهنأ ىلوألا ةمكحملا

 يباب بقلملا ينابيشلا ديزي نب بيبش نأ كلذ ءاسنلا ةمامإ زاوجب تلاق جراوخلا

 ىلع نجرخ اذإ ءاسنلا ةمامإ زاوج ىلإ بهذي /٦٩٦( ه )+٧٧ يراحصلا
 ةماما ةيجراخلا ةلازغ مأ نأ اذه بيبش عابتأ ربتعيو ث ةيعرلا رمأب نمقو نهيفلاخم
 ربنملا ىقرت نأ همأ ىلإ راشأ ةفوكلا لخد امدنعو ، تدهشتسا نأ ىلإ هدعب نم

 ىلع نوبيعي كلذ لبق جراوخلا ن اكو © هلتق لعب اهوعياب و تبطخو تدعصف

 . نكتويب ين نرقو ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم 0 اهجو رخ نينمؤملا مأ ةشئاع

 . ٣٣) ٥ / بازحألا

 جرخ دقو ٦ ةأرملا ةمامإ زاوج مدع ىلع ةمألا عامجا ركذي هناف مزح نبا امأ
 ٧ بعك نب ثراحلا يب ىلوم مي رم يبا عم ةليحكو 6 ماطق نهنم ) رثك ءاسنلا نم

 . ١٣٠ ص ١ ج للملا يناتسرهشلا )١(

 } دحاو مامإ الا زوحم الو . ملاعلا ي دحاو تقو يف نيماما نوك زوح ١ : مزح نبا لاق )٢(

 اوزاجأ مهناف امهب احصأو { يدنقرمسلا حابصلا ابأو ؤ يناتسجسلا مارك نب دمحم الإ
 نم وا راصنالا لوقب ءالؤه جتحاو ٠ دحاو تقو ين رثكاو ٠ تقو يف نيماما نوك

 يلع رمأب ًاضيأ اوجتحاو 6 ريمأ مكنمو ريمأ انم . نيرجاهملل ةفيقسلا موي مهم لاق

 يبال اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ين دروو & ٨٨ ص ٤ ج لصفلا . ةيواعم عم نسحلاو

 رأ ملقا لك نأ ىلإ ةيضابألا نم ةيفلخلا تبهذو ) : يضابألا عيمج نب ورمع صفح
 . ( ١١٢ ص نبتزوح نيب عمجي نأ مامإل زوجي الف اهمامإ اهب لقتسي ةزوح

 . ١١٦ ص ١ ج للملا ، يناتسرهشلا )٣(

 . ٣٥ ص ء نيدلا ين ريصبتلا ، ينبارفسالا )٤(

 . ٦٣۔٥٣ ص . م . ن )٥(
 . ١١٠١ ص ٤ ج ، لصفلا مزح نبا )٦(

. ٤١٢١ ص ٢ ج ، لماكلا ، ريثألا نبا )٧(



 ةليحك باحصأ اي : مهنودانيو جراوخلا نو ريعي سانلا ذخأ هعم اتجرخ امو
 ةينابيشلا دي زي نب بيبش جوز ةلازغو ةي رفصلا ةدامحو & ءاجلبلا تجرخو ١ ماطقو

 هريع كلذلو عئاقولا ىدحإ ين اهنم جاجحلا رف نأ اهتعاجشو اهتأرج نم غلبو
 : لاقف يلجبلا نايفس نب ةماسأ

 رفاصلا ريفص نم رفنت ءاختف ةماعن بورحلا ىفو لع دسأ
 ! ىليلو ةديمح تايجراخلا نمو ؤ بلصلا ةدامحو ءاجلبلا ةبقاع ناكو

 ىلع مزعف ، هتو ربجو هتريس ءوس هيلع ركنتو دايز نبا ىلع ضرحت ءاجلبلا تناكو
 اهببحو ةيقتلا لامعتساو ءافتخالاب © ةيدا نب سادرم لالب وبا اهحصنف اهلتق

 دايز نبا اهب كسمأف ، يبسب هوركمب دحأ باصي نأ ىشخأ تلاقف 8 اهيلإ
 ةأرماب رفظف ءاسنلا جورخ اهب عنمي ةليح ىلإ دايز نبا دمعو ٣ ةلتق رش اهلتقو
 { جورخلا نع ءاسنلا تفك & نيحلا كلذ نمو ، ةيراع اهكرتو اهلتقف ةيجراخ
 نكو هيلإ انعراسلو نيبيجملا لوأ انكل ةيرعتلا الول نلق هيلا نيعد ام اذإ ىتح

 سمهك مأل نبا لاق امدنعو 8 ٨ ةباحصلا ءاسنب ءادتقاو © ًانيدت لاجرلا عم نلتاقي

 . ١ىنب اي هتل كتبهو دق : هتباجا & تجرخل يدنع كتناكم الول : اهب اراب ناكو

 جراوخلا نم ةفئاط نأ لب امات ًايفن مامإلا نع اهيفنت جراوخلا نإف ةمصعلا امأ

 هب رماي اميف اما ، ةلاسرلا غيلبتب قلعتي اميف موصعم هيلع هللا تاولص لوسرلا نا ىرت
 لاق كلذلو هسفن ىبنلا نم ملظلا عوقو اوزوجو ؤ موصعم ريغ هناف هنع يهني وأ

 © موصعم اهدنع مامإلا نإف ةعيشلا فالخب ١لدعت مل كنإف دمحم اي لدعأ : مهلوأ

 نا ىلإ ةينامثعلا ةعيشلا تبهذو & برغملا يف نيدحوملا نم ةيترموتلا ةفئاطلا كلذكو

 . ١٨٤ ص ٢ ج . لماكلا ، دربملا )١(

 . ٥٩٠ ص ٥ ج ٥3 ناويحلا ، ظحاجلا )٢(

 . ٥١٨ ص ٣ ج ، لماكلا 3 ريثألا نبا )٣(

 . ١٣ ص ٢! ج . لماكلا ، دربملا )٤(

 . ٢٣٩ ص جراعملا جهنم ، يرصانلا نانع )٥(

 . ١٥٩ ص ٢ ج لماكلا ، دربملا )٦(
 . ٣٠١۔-٣٨ ص ٢! ج ٤ ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )٧١(
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 ١ هب رمأي ام لك يف ةبجاو هتعاط نأ ىلإو هتاثيس هل رفغتو 5 هتانسح لبقت مامالا
 . . موصعم هبش صخش اهدنع هنأكف

 ةي زمحلا الإ ، دحا ةعجر ي دقتعت ال جراوخلا ناف مامالا ةعجرب لصتي اميفو

 لاقو مهنع جرخ مث ةيمزاخلا ةدراجعلا نم ناك يذلا كركأ نب ةزمح باحصأ

 نو رظتني اوقب و هتوم ين هعابتأ كش تام امدنعو { لعفلا لبق ةعاطتسالابو ردقلاب
 يسدقملا رهاط نب رهطم ةياور ين اذه "ةنس ةئامو نيرشع دعب مهيلإ هتدوع

 جراوخلا دنع رظتنملا نأ ىلإ بهذيف يدادغبلا امأ /٩٦١( ه ٣٥٠ ةنس دعب تام )
 ًافلاخمو قرزألا نبال اعبات ناك يذلا فلخ عابتأ نم ينلخلا سيق نب دوعسم وه

 هبش هجو كانه نوكي اذهبو "ةزمح لتق هيلإ بسني هنأ لب كركأ نب ةزمحل
 . جراوخلاو ةعيشلا نيب

 ث يسارلاب بقلي ناكو )+٧٤٥/١٢١٨( ناوفص نب مهج جراوخلا ىلإ بسنيو

 ةمامالا نأ ىلإ اضيأ بهذيو ه ملاظلا ناطلسلا ىلع جورخلا ىري ناك هنأ ببسب

 املاع ناك نم لك ناو { ةبطاق ةمالا عامجإب الإ تبثت الو شي رقب صتخت ال

 راشنلا روتكدلا ركذيو ."ال قحتسم وهف اهب مايقلا عاطتساو ةنسلاو باتكلاب

 ز ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو 2 جو رخلا سرامي ناك ناوفص نب مهج نأ
 ًاقفارم رايس نب رصن ىلع ًالعف جرخ دقو 9 ةيجراخ ةمس هذهو حالسلا لمحيو
 دهع رخآ ين كلذو ث هل ابتاك ناكو /٧٤٥ ھ ١٢٨ ةنس جيرس نب ثراحلل

 . ١٧٧ ص ٢ ج ةنسلا جاهنم . ةيميت نبا )١(
 . ٩٩ ص قرفلا نيب قرفلا ، يدادغبلا ١٣٨ ص ٥ ج 7 خي راتلاو ءدبلا . يسدنل )٢)

 . ٩٩ ص قرفلا نيب قرفلا . يدادغبلا )٣(

 ٤. ت ٦٣ ص نيدلا ين ربصبتلا . ينيارفسألا . ٢ ت ٢١١ ص قرفلا نيب قرفلا . يدادغبلا )٤(

 . ١٧٠ ص ٤ ج . ططخلا . يزي رقملا )٥(
 . ٨ ص قرفلاو تالاقملا باتك . ىمقلا )٦(

 . ٣٦٦ ص ١ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن . راشنلا روتكدلا )٧١(

 ريصبتلا . ىنيارفسالا . ٢١٢ . قرفلا نيب قرفلا . يدادغبلا . ١٢٨ ةنس ثداوح . يربطلا )٨(
 . ٦٤ ص نيدلا ين
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 نب مهج يناتسرهشلا ركذو ١ ضعبتي ال ناميإلا نأب ةيمهجلا تلاقو ةيمأ ين
 . آ جراوخلا ءامسا ةمئاق ين ناوفص

 دقف & جراوخلا ىلع ةوسقلا ةياغ ي اوناك سابعلا ينبو ةيما ينب نا عقاولاو

 يف مهوقرحو " هعم ةعامجو لالب يباب اولعف امك 0 نولصي مهو اعادخ مهولتق
 مهيديأ اوعطقو ث فالآ ةرشع مهنم اوقرح ؤ طفنلابو 0 مهلافطأ عم مهتويب

 )+٦٨٦/٦٧( دايز نب هللا ديبع لعف امك نهب اولثمو مهءاسن اولتقو ، مهلجرأو

 . قوسلا ين اهب ىمرو اهلاصوأ عطق نيح ءاجلبلاب
 كلملا دبع نب ماشه دهع ين لتق ) ينشمدلا ناليغ اضيا يناتسرهشلا ربتعاو

 لوقيو ٥ شيرق ريغ يف ةزئاج ةفالخلا ناب هلوقل جراوخلا نم )+٧٤٢/١٢٥(

 مارك نب دمحم بهذم وه امنإ جراوخلا بهذم ىلإ بهذم برقأ نإ يناتسرهشلا
 برقأ هبهذم لعجو جراوخلا تالاجر نم هلعج هنأ ودبي و ١ دهزلاب سمنتملا

 ام ىلع هتوكسل ، نانع رما يف يلع ماهتا ىلع موقي هبهذم نال مهيلإ بهاذملا
 ةلاسرلا رهظا اذإ ىبنلا قيدصت موزلب لوقلا ةيضابالا نم ذخا هنالو ٧ ثدح

 فقوتي ال هتاذب ةحح ( ىن نأ , ىنلا لوق نأل هلئالدو هنيها رب ةف رعم راظتنا ريغ نم

 لوقت ةيماركلا ناف ىرخأ ةهج نمو ، ث هسفن ناهربلا وه هنأ لب { ناهرب ىلع
 اضيا يناتسرهشلا ركذو " جراوخلا هب لوقي امك نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلاب

 لئاسملا هذه ادع اميفو " زيروهشملا جراوخلا تالاجر ةمئاق يف مارك نب دمحم

 . ١٣١ ص ١ ج تالاقملا . يرعشألا ))

 . ١٣٢٧-١٣٢٨ ص ١ ج للملا يناتسرهشلا )٢(

 . ١٥٨١-١٥٩٩ ص ٢ ج . لماكلا . دربملا )٣(

 . ٤٥٢ ص ٥ ج لماكلا . ريثألا نبا )٤(

 . ١٤٣ ص ١ ج . للملا ، يناتسرهشلا )٥(

 . ٣٣ ص ١ ج .. م . ن )٦(

 . ٣!١١ ص ١ ج . م . ن )٧(

 . ٢٢٢ ص قرفلا نيب قرفلا . يدادغبلا )٨(
 . ٣٧١ ص . مادقالا ةياهن . يناتسرهشلا )٩(

 . ٨٣١۔-٧٣١ ص ١ ج للملا . يناتسرهشا(٠١)
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 زاوجب مهلوق نأ نظلا بلغأو ، ةيجراخلا نع ةديعب ةيماركلا ناف اهيلإ انرشأ ينلا

 ىلإ انعجر اذإو ، جراوخلا ةرمز يإ مهرشح يذلا وه شيرق ريغ ين ةمامالا
 جورخلا حالطصا اهيلع قبطني ال ةيماركلا ناف مزح نبا هعضو يذلا سابقلملا

 قفاو نم وه يجراخلا نا مزح نبا ىري اميف كلذ ين ةدعاقلاو ؛ ةملكلا ىنعم متأب

 جو رخلاو رانلا يف مهديلختو رئابكلا باحصأ ريفكتو 3 ميكحتلا راكنإ ين جراوخلا

 . ١ شيرق ريغ ين ةمامالا زاوجب لوقلاو ، ني رئاجلا ةمألا ىلع

 : يعامتجالاو يتالخألا كولسلا _ ب
 : ةيقتلا ١

 الو { هب نونيدتي يذلا يأرلاب رهجلاو لوقلا ين ةحارصلاب جراوخلا رهتشا

 ىلع سيل نمو & قفانملا ةمس راتتسالا وا ةبرسلا نأل ، مئال ةمول هنالعإ ين نوفاخي

 © الماك اذبن ةيقتلا ذبن ىلإ جراوخلا رثكأ بهذ اذلو 0 هناميإ نمو هسفن نم ةقث

 ضعب نأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو © اهب لاق نم جراوخلا قرف نيب نم دجو نكلو
 ال ةيقتلا نأ ىري عفانف © ةيقتلا ىلإ دوعت ةدجنو قرزألا نب عفان نيب فالتخالا هجوأ
 ينو لاوقألا ين اهزاوج ىلإ بهذ دقف ةدجن امأ لاوقألا يف وأ لاعفألا يف ءاوس زوجت

 دوعقلا زاجأ مهنم ةيقتلاب لاق نهف ، دوعقلاو ةيقتلا نيب طابترا كانهو 3 ًاعم لاعفألا
 © نيدعاقلا رذعأ يذلا ةدجن لعف امك © نيفلاخملا نبب ةماقالاو ى جو رخلا نع

 زاوج مدع ىلع مفان لدتساو © ةيقتلا ركنأ نم هركنأ اذلو ةيلعف ةيقت الإ دوعقلا امو

 /٧٧( ءاسنلا . هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهنم قيرف اذإ ) : ىلاعت هلوقب ةيقتلا

 لدتساو /٥٤( ةدئاملا . مئال ةمول نوفاخي الو هنلا ليبس ين نودهاجي ) : هلوقبو

 ، /٩٠ ةبوتلا . هلوسرو هللا اوبذك نيذلا دعقو ) : ىلاعت هلوقب دعق نم رفك ىلع

 داهجلا نأ كلانه ام ةياغو { زئاج دوعقلا نأ ىلع ةدجن لالدتسا نع باجأو
 . اميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو ) : ىلاعت هلوقل هنم لضفأ
 ينلا ةرتفلا يهو ةنيعم ةيخيرات ةلحرم يف زئاج هنأب اذه نع باجأ . /٩٥( ءاسنلا

 ريغ امأو ، ةباحصلاب صاخ اضيأ هنأو ، نيروهقم نيفعضتسم نوملسملا اهيف ناك

 . ١١٣ ص ٢! ج ، لصفلا ، مزح نبا )١(
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 : ىلاعت هلوقب ةدجن لدتساو . اورفك دقف اودعقو جو رخلا مهل نكمأ اذإف ةباحصلا

 نم لجر لاقو ) : ىلاعت هلوقبو /٢٨( نارمع لآ . ةاقت مهنم اوقتت نأ الا )

 نود لوقلا يف ةيقتلاب ةيرفصلا تلاقو ا(٨٢/ رفاغ . هناميإ متكي نوعرف لآ

 مه امنإ ةدعقلا رثكأو ، داهجلا نع دوعقلا اوزاجأ كلذ عم مهنكلو ! لمعلا
 بلسو لعفلل كرت وه امنإو لاعفألا نم العف سيل دوعقلا نأكف { ةيرفصلا نم
 . بسحف داهجلل

 _ ي رعشألا لوقي اميف مهدنع هل زوجيف 3 مامالل ةيقتلا تزاجأ دقف ةعيشلا امأ

 ٣هسفن لوسرلل كلذ اوزوج امك & قسفلاو { هب ىضرلاو ، رفكلا رهظي نأ

 هيف داقتعالا رتسو قحلا ناتك ) : اهنأب ةيقتلا ةيمامالا نم ديفملا خيشلا فرعو

 . ١٢١٥ ص ١ ج لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا )١(
 { دوعقلا ال جورخلا ةب رفصلا نم وهو ناطح نب نا رمع ىريو ١٣٧ ص ١ ج .. م . ن )٢(

 : لوقي ناكو ةي رفصلا نم ةدعقلا سار كلذ لبق ناكو

 لالب وبأ جورخلل ابحو ًاضغب يلإ ةايحلا داز دقل
 يلاوعلا ىرذ تحت توملا وجرأو ىشارف ىلع تومأ نأ رذاحأ

 اذإو لئابقلا نيب لقتنب ذخأ جاجحلا هدراط امدنعو ( ١٠٨ ص ٢ ج لماكلا ، دربملا )
 : كلذ يف لاقو هنم برقي ابسن بستنا يحب لزن

 رفن اذ ناك ناو هنم ينبرقت هبسنب رسي الإ امهنم امو
 ركش نم هلاب هتلا دابع ىلوأو دحاو هللاو مالسالا ونب نحنف

 . ( ١١١ ص ٢! ج لماكلا دربملا )

 : ينانقلاب بقلملا دعاقلا ىجراخلا دلاخ يبأل اضراعم لاقو
 دعاقلا رذع نمحرلا لعج امو دلا تسلف رفنأ دلاخ ابأ
 دحاجو صل نيب ميقم تنأو ىدهلا ىلع يجراخلا نا معزتأ

 اذه ناف & يرتتساف ةيقتلا نينمؤملا ىلع عسو دق هللا نا ) : ءاجلبلل لاق دقف لالب وبأ امأ

 يبا نبا ) دايز نب هللا ديبع كلذب دصقيو ( كركذ دق دينعلا رابجلا هسفن ىلع فرلا
 . ( ٨٢-٨٣ ص ٥ ج 0 ةغالبلا جهن حرش ، ديدحلا

 . ٤٧٠-٤٧١ ص ٢ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٣(
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 (١ ايندلا وأ نيدلا ف ًاررض بقعب امب ) مهنرهاظم كرتو ؤ نيفلاخملا ةمتاكمو
 باتك وا ، ةداع وا ، ةديقع نانك : نم ، لاوقألا وأ لاعفألاب قلعتي اميف ءاوس

 © ةيقتلا اهيف زوجت ال لاعفألا ضعب نأ الإ ، لاملا ىلع وأ ، سفنلا ىلع افوخ
 ةبجاو نوكت ةرات يهو . نيدلا ين داسفإ ىلإ يدؤي ام لعف وأ © نينمؤملا لتقك

 © يعيشلا هقفلا بتك يف ةروكذم ةيهقف طورشو ماكحأ اهلو { ةزئاج نوكت ىرخأو
 : رفاغ ةروس ةيآ نم جراوخلا نم ةعامج هب لدتسا امب اهزاوج ىلع اولدتساو

 نم الا ) : ىلاعت هلوقبو /٢٨( رفاغ هناميإ متكي نوعرف لآ نم نمؤم لجر لاقو )
 نب رامع ين تلزن ينلا ةيآلا يهو /١٠٦( لحنلا . ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ
 . ! رساي

 اهب ىتأ يتلا ةلدألا سفنب اهيلع تلدتساو ةيقتلاب اضيأ ةيضابالا تلاقو

 نم ًاليلد هدنسم ين يضابألا بيبح نب عيب رلا دازو ةي رفصلاو يرورحلا ةدجن
 اوهرك اامو 3 اوعيطتسي ل امو ، نايسنلاو اطخلا يتما نع هللا عفر ) : وهو ثيدحلا

 . " ( هيلع
 صخش لوح تفتلا اهنأل الإ ةيقتلاب لوقلا ىلإ تبهذ ام ةعيشلا نأ ودبيو

 ةفاضإلاب { ث أدبم لوح اوفتلا مهنأل الإ اهضفر ىلإ اوبهذ ام جراوخلا ةماع نأو
 فو رظلا نم كلذ ىلإ امو لاومألا فالتإو ، لتقلل ضرعتلاو © عارصلا لماوع ىلإ
 . اهل اوضرعت ىتلا ةيساقلا ةيخيراتلا

 : اهنأب رصاعملا ىعيشلا يناتسرهشلا اهفرعو ٦٦ ص ٠ داقتعالا حيحصت ث ديفملا خيشلا )١(
 ١. ت ٩٦ ص تالاقمل لئاوأ © ديفملا خبشلا ( هراهظا نم ررضلا فوخل ينيد رثأ ءافخا )

 : مهلوق تيبلا لآ ىلإ ةعيشلا تبسنو ١ ت ٩٦-٩٧ ص ث تالاقملا لئاوا © ديفملا خيشلا )٢(

 . ( هل نيد ال هل ةيقت ال نم ) و ( يابا نيدو ييد ةيقتلا )

 عفدت ةملك نم ام ) : وهو دوعسم نبال لوقب اضيأ لدتساو ٩ ص ٣ ج ث عيب رلا دنسم )٣(
 بذع وأ برض اذإ نيمأب هسفن ىلع لجرلا سيلو اهب تملكت الإ نيطوس برض يع
 . ( ديق وا سبح وا

 ٣٧ . ١ ص جراوخلا بدأ . يواملقلا ريهس )٤(
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 امو ، جراوخلا دنع ةرمتسملا ةيروثلا ةعزنلا نأل ينطنم ءيش ةوسقلا هذهو

 ف ةوسقلاو ٠ ةدشلا هلب ات ء افلخلاو ةالولا ىلع لص اوتملا فويسلا لس نم هب نوموقي

 امناو ةيمالسإلا ةمألا ين ركفلا ةيرحل دوجو ال هنأ ةيقتلا ىنعم سيلو 0 ةلماعملا

 ةوسقلا ىلإ ىدأ امم جراوخلا ىدل ريبكلا فرطتلاب لصتت فورظ اهتعدتسا ةيقتلا
 © ةيقتلا ءاول تحت اورتستي نأ ىلإ مهنم ةعامجب تدا يلا ةوسقلا كلت مهيلع

 . مهبتكو & مهءارا اوفخي و
 ةفلاخملا ةقدنزلا رصانعو 0 اهيف ولغلا رصانع لوخد ناف ةعيشلل ةبسنلاب امأ

 ءارج نم اهل اوفدهتسا ينلا ةدشلا ىلإ ةفاضإلاب 7 مهيلع ةدشلا ىلإ اعد © ةلملل

 . احضاو ايسايس اجورخ تيبلا لا ضعب جورخ

 : ةريبكلا بكترم - ٢

 ةيعاتجالا تاعوضوملا لوح ازكرم نوكب داكي اه ات ا جراوخلا ء ارآ هجتت

 8 يسايس يعامتجا عوضوم اهنع انثدحت نأ قبس ينلا ةمامالاف ، ةيقالخألاو
 يذلا هتنا ءازإو ناسنإلا ءازإ ناسنإلا كولسو & يقالخأ ىعامتجا عوضوم ةيقتلاو

 3 يعاتجا كولسو ينالخأ عوضوم 0 ةريبكلا بكترم ين هروص ضعب ين لثمتب
 جراوخلا هب متها يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ين لوقلا كلذكو

 ناف ىرخأ ةهج نمو ؤ يعاتجا عوضوم هناف مهئدابم نم ايساسأ أدبم هولعجو
 دقتعتو ، نيدب نيدتت جراوخلا تماد ام ًايهلإ ًادعب و 3 اينيد اعباط اهلك لئاسملا هذهل

 كلذ لكف . ةايحلا يف ناسنإلا كولس هيجوتل اءاج نيذللا نييلالا ىهنلاو رمألاب

 . ةينآرق ميلاعتو يهلإ روتسدب ةطبترملا ةيناسنإلا لئاسملاب لصتي
 رهوجلا ىلع مالكلا نم ةيعيبطلا لئاسملاب اريثك اومتهي مل جراوخلا نإف اذهلو

 لئاسملا ضعب نع ثيدحلا ين اضيأ اوقرغي ملو ؤ نوكسلاو ةكرحلا ىلعو ضرعلاو
 دنع ايقيزيفاتيم اعباط ذختا يذلا لقعلاو سفنلا نع ثبدحلاك ةيقيزيفاتيملا

 ةياغ ىلإ فدهت ينلا ةيمالسإلا ةعزنلل رياسم هاجتالا اذه نأ رهظيو 3 ءامدقلا

 ةينادحولل هروصتو هلاب هتلصو هقالخأو هكولس ف ناسنإلا ةياده ىه ةيساسأ

 . اباقع نإو ًاباوث نإ ءازجلاو ةيلوئسملا نم كلذب لصتي امو

 ىلع اودرو ةعيبطلا لئاسم ين اوضاخ ةيضابالا نم نيرخأتملا ضعب نأ الإ
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 . مالكلا ملع ين زجوملا ةباتك ين يناكلا دبع رامع يبأ لثم نييعيبطلا ةفسالفلا
 هذه ين عطقن نا عيطتسن ىتح انلصت مل مهتافلؤمو جراوخلا بتك نأ مقاولاو

 انلصو اما مهئارآ نم انلصو امو ، سانلا نع مهبتك نوفخي اوزاك ذا ةلأسملا

 : ةيميت نبا لاق اذه لجأ نمو 5 ًالطاب نإو ًاقح نإ 8 مهيلع مهموصخ در ددصب
 باتك ىلع مهل فقن مل ، مهنع سانلا لقن نم اهانفرع امنإ جراوخلا لاوقأو )

 ةيرعشالاو ةيماركلاو ةيدي زلاو ةضفارلاو ةلزتعملا بتك ىلع انفقو امك فنصم
 ةفسالفلاو ثيدحلا لهأ بهاذمو ةيرهاظلاو ةعبرألا بهاذملا لهأو © ةيملاسلاو
 لوقلا ىلإ ( ان ءعااد ٧4 ) قرشتسملا اعد ام اذهو (١ ةيفوصلاو

 ةيسايس ةدحو اونوكي مل امك 3 ادحوم ًايبهذم ًالكيه اوسسؤي مل جراوخلا نأب
 جراوخلا ىلإ ميدنلا نبا اهبسن بتكلا نم ةعومجم نيوانع انتلصو دقو 0 ! ةي ركسعو

 © ةيهقفو ةيدئاقعو ةيسايس تاعوضوم لوانتت بتك اهنا ىلا نيوانعلا هذه ريشتو

 كلذ يف اوبتك دق اونوكي نأ لمتحي نكلو ، ةعيبطلا ين هنأ ىلإ ريشي ام اهيف دري ملو
 ةلالدلا ين ةيفاك ريغ اهدحو بتكلا نيوانع نأل ، مهل نيفلاخملا ىلع درلا ةبسانمب

 مهموصخ نأ ريغ ، عوضوملا اذه ين لقألا ىلع لوصفلا ضعب اوبتكي مل مهنأ ىلع
 انل ركذي . تالاقملا ف ي رعشالا ةيعوضوم مهرثكاو ©١{© تالاقملا يلؤم نم

 ةيعيبطلا تاعوضوملا ين ةفلتخملا قرفلا ءارآ هلقن وأ هتياكح ددصب جراوخلا ءارا
 نع هيف ثدحت يذلا هباتك نم يناثلا زحلا 5 ةكرحلاو ضرعلاو رهوجلاو مسجلاك

 . مادقالا ةياهن يف يناتسرهشلا كلذكو 0 مالكلا ملع تاعوضوم نم قيقدل
 نم فيطللاب هيمسي امع ثدحت ثيح هقحلمو تالاقملا لئاوا يف ديفملا خيشلاو

 اذه يف هيلا ةراشالا ىغبنت يذلاو ٣٧ ص ١ ج ، ىربكلا لئاسرلا ةعومجم ، ةيميت نبا )١(

 عباسلا نرقلا ين ئراقلل ةرفوتم تناك ةيملاسلاو ةيماركلاو ةلرتعملا بتك نا هتيمهال صنلا
 ةلزتعملاو ةيماركلا نع ةيميت نبا لاوقأ نا رخآ ءيشو { ةيميت نبا نمز ةرجهلل نماثلاو
 يف مهنارآ ىلع علطا دق هنأل 0 مهل ًاماه اردصم نوكت مهركذ نمب مهريغو ةيملاسلاو

 )٢) جراوخ : ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .
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 بهذم روحم نأ انل نيبف مزح نبا ءاجو . ءارآ نم تايعيبطلاب قلعتي ام وهو مالكلا
 . ! ةمامالاو ديعولاو دعولاو رفكلاو ناميإلا : لئاسم ىلع رودي جراوخلا

 ناك اذإف © ناميالا وهو نيدلا لصاب ةطبترم كولسلا ةلاسم نأ ا عقاولاو

 كلذب جرخ يهنلا فلاخ وا لمعلا كرت نم ناف هتاموقم ين الخاد ارصنع لمعلا

 نم انكر كرت نمف ، ضعبتي ال لك جراوخلا دنع ناميإلاو © ناميلا لصأ نع
 ۔ جراوخلا دنع اقيثو اطابترا كانه ناف رابتعالا اذهب و ؤ هلك هنم بلس دقف هناكرأ

 قيدصتلا ناف مث نمو 0 هيلع لدي يذلا يجراخلا كولسلا نيب و يلخادلا داقتعالا نيب

 عقو ام ءازإ اشن اما يجراخلا فقوملا اذهو ، فاك ريغ هدحو يلقلا وا يسفنلا

 © هلامل هيبس نمو ، هاخأ ملسملا لاتق نم ةنتفلا دهع يف ةيثزج ةيخيرات ثادحأ نم

 . ناسنإلا اهبستكي ينلا ةريبكلا يصاعملا وأ تافلاخملا عيمج ين كلذ اوممع مث
 ًايلاو وأ ةفيلخ ناك ءاوس دارفألا نم درف كولس نم لقتنا دق مكحلا نأ يأ

 3 يلك روصت ىلع مكحلا ىلإ ةينآرقلا ميلاعتلل فلاخم هنأ ودبي ام بكترا اذإ
 اذهو ث كاذ وأ درفلا اذه نع رظنلا عطقب ةريبك ةيصعم بكترا ام لك وهو

 ؛ يئجرملا فقوملا وهو { هل لباقم رخا فقوم ذاختا ىلإ ىدا يجراخلا فقوملا

 ًاموصعم ناسنإلا نوكب نأ جراوخلا فقوم نم مزلي نكلو ؤ ناداضتم نافقوملاف

 ققحتي نمؤم ملاعلا يف دجوي ال نأ ًاضيأ مزلبو { رئابكلا باكترا نم وجني ىتح
 كرتيو © ريخلاو ةعاطلا لاعفأ عيمج لمكتسي ىتح يجراخلا ناميإلا موهفم هيف

 نا كلذ ىنعمو ، هتايح نم لبقتسي اميف كلذ ىلع ظفاحيو ةيصعملا لاعفأ عيمج

 لوقلا باب ) : ب هباتك نم ءزجلا اذه ناونع ٧٢ ص 3 تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خيشلا )١(

 . يرعشالا دنع قيقدلا وه انه فيطللاو ( مالكلا نم فيطللا يف

 ةئجرملا روحمو : هصخلم ام مزح نبا لاق ١١٢١-١١٢٣ ص ٢ ج ، لصفلا » مزح نبا )٢(

 ردقلاو تافصلاو ديحوتلا ةلرتعملا بهذم ساسأو ، ديعولاو رفكلاو ناميإلا ين مالكلا

 8 ةمامالا ين مالكلا ةعيشلا بهذم ين عوضوم مهأو ديعولاو قسفلاو ناميإلاو
 ةكرحلا وا ضرعلاو رهوجلا ين اوملكت مهنأ اذه عنمي ال نكلو 3 ةباحصلا نيب ةلضافملاو

 . مهلبق نم ةلزتعملاو ةرعاشألا هلعف ام وهو ةيعيبطلا تاعوضوملا نم اهريغو
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 كلذ هفقوتي لب 3 انمؤم هبحاص هب ىمسب ىتح فاك ريغ هدحو يلقلا ناميإلا
 هربص عنصي يذلا وهف لبقتسملا يف هعنصب ام وهو هيلإ ريصي يذلا ريصملا ىلع
 . ا يهن نم هبنتجي وأ لعف نم هبستكي امب رفاكلا هريصم وأ نمؤملا

 نيب يأ ؤ مالسإلا موهفمو ناميإلا موهفم نيب اودحو جراوخلا نإف انه نمو
 بناج اهيف نوكي نأ اذه عنمي الو ةيعقاو ةيلمع ةفسلف مهتفسلفف ، لعفلاو داقتعالا

 . مهدنع لمعلاو ركفلا طابترال رظنلا نم
 ةدوملاو ةيالولا بوجو اهنم ئدابمو ىرخأ تايرظن فقوملا اذه نع جتنيو

 فقوملا اذه نأ يا يسلاو ضارعتسالاو ةءاربلا وأ ةلادعلا تابثإو © نيدلا يف

 قفانم وأ كرشم وأ رفاك هنأ ةريبكلا بحاص ىلع قلطيف ءامسأو اماكحأ مزلتسي

 . الثم يبسلاو لتقلاب هيلع مكحيو
 براحب هناف مث نمو ًاكرشم "ةريبكلا بكترم تربتعا دقف ةقرازلا امأ

 " ناطيشلل دباع كرشم اهدنع هناف ةيرفصلا كلذكو . هلاومأ ىبستو همد كفسيو

 ناميإلا مسا هنع عفرت الو رفاك هنأ ىرت ال ةي رفصلا نم ىرخأ ةعامج نأ ريغ

 . ًدُحو مكوحو ناطلسلل عفر اذإ الإ
 رفك وأ ةمعن رفك رفاك هنأ ىلإ ةعيشلا نم ةيديزلا ةقرفو ةيضابالا بهذتو .
 . ' مسالاو ةريسلا يف ًاكرشم الو انمؤم سيل امهدنع قفانملاو قافن

 لمشي ناميإلا نأ ىلع _ ةئجرملا ادع نوقفتي نوداكي نيملسملا نأ عقاولاو

 مهنأ ريغ ، بولقلا لامعأ نم هيلع لمتشا ام بناجب حراوجلا لامعأ ، لامعألا

 . ٤٧٥ ص مادقالا ةياهن © يناتسرهشلا )١(

 وأ همي رحت ىلع باتكلا صن ام وأ ادح هبف هللا بجوأ اما ) : ةيضابألا دنع ةريبكلا (٢)

 . ١٠٨ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم . ( ادح هسنج ي بجروا

 ةي رفصلا نا ) مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاقو . ١١٨١ ص ١ ج { تالاقملا ، يرعشالا )٣(

 باتك ( ةصاخ اهنم روفغملا الا هيف ام كرش رفك اهرابكو اهراغص يصاعملا ين اولاق
 . ١٠٢١ ص ٠ ناميإلا

 . ج ١٦٢٨ ص زجوملا ، يناكلا دبع رامع وبأ )٤(
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 ىلإ دوعي فالتخالا ببسو 0 ةبجاولا حراوجلا لامعأ نم لمعب لخأ نميف اوفلتخا
 لامعألا نم المع كرت نم اهب فصو رفكلا ديفت ظافلأ اهيف تدرو ةيوبن راثآ لي وأت
 نع ناميالا ىفن ام راثآلا هذه نهف ، ةروظحملا لاعفألا نم العف لعف وأ ةبجاولا

 كلذ نيبتن نأ عيطتسنو كرشلاو رفكلا تبثأ ام اهنمو ى رئابكلا ضعب بكترم
 لجرلا ينزي ال ) : روهشملا ثيدحلا كلذ نف ، ثيداحألا هذه نم جذامن ضرعب

 بابس ) : اهنمو (١ نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو ، نمؤم وهو ينزي نيح
 ؟ رغصألا كرشلا امو هللا لوسر اي ليق : اهنمو "( رفك هلاتقو & قوسف ملسملا
 ثيداحألا هذه ءازا نوملسملا فقو . ث ( كرش ةريطلا ) :6 اهنمو "( ءايرلا : لاق

 © اهلبقي الو ثيداحألا هذه دري لوألا فقوملاف ةعبرأ فقاوم اهتلك اش ىلع ناك امو

 بيهرتلل ةدراو اهنأ ىلع اهليوأتب اهلمحي يناثلا فقوملاو { ةضقانتم اهنأ معزي و

 ريخالا فقوملا اهلمحيو © ةمعن رفك اهناب ثلاثلا فقوملا اهلوايو ، بسحف رجزلاو
 اذه ٨٣٨( / ه )+٢٢٤ مالس نب مساقلا ديبع وبأ فصب و { ةدر رفك اهنأ ىلع

 جراوخلا بهذم ) : ىري اميف هنأل بهاذملا رش هنأب ريخألا فقوملا
 مكح امل ارفاك ناك ول قراسلا نال (٠ ليواتلاب نيدلا نم اوقرم نيذلا

 ثيداحألا نأ ىري يذلا بهذملا ىلع دريو . لتقلاب هيلع مكحي لب دحلاب هيلع

 { ةيوغللا ةلالدلا ىلإ دانتسالاب ، اهنم ةيضابالا فقوم وهو ةمعنلا رفك ىلع ةلومحم

 ريقف هنأ هسفن نع لوقي نمك همعنو هللا ءالآ دحج الإ سيل ةمعنلا رفك نأب
 نأ لوقي نم ىلع در امك . ١ميلس وهو ميقس هنأ يعدي نمك وأ ، ينغ وهو مدعم

 . . ناخيشلا هجرخأ )١(
 . ملسم هجرخأ )٢(
 . ةدنسم يف دمحا هجرخا )٣(

 {| . دوعس نيا نع حيحص دنسب ملسمو يراخبلا هجرخأ )٤(
 نود قشمد ‘ ينابلالا نيدلا رصان قيقحت ، ناميإلا باتك 0 مالس نب مساقلا ديبع وبأ )٥(

 . ٨٨ ص خبرات

 . ٨٨ ص . م . ن )٦(
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 هذه لعج ذإ اهتالولدم نع صوصنلل لطعم فقوم هفقوم نأب رجزلا درجم كلذ
 باقعلا لاطبإ ىلإ يدؤي اذهو © اهتقيقح اهنع ىفنو ءيش ىلع لدت ال رابخألا
 قفاومو لدتعم فقوم راثالا هذه ءازإ فلسلا فقوم نأ انل نيبو ، هسفن ءازجلا وأ

 بونذلا نأ نولوقي مهف ، اضعب اهضعب كسميو ًاضعب اهضعب رسفي ىتلا صوصنلل
 لامك يفنت امنإو ث هيلإ يدؤت الو ارفك تبثت ال امك 0 هليزت الو اناميإ ىننت ال
 : هتعنص نقتي مل يذلا عناصلل اهتغل يف برعلا لوقت امك ىلثملا هتقيقحو ناميإلا
 ناقتالاو ةدوجلا ين كلذب نودصقي امنإ مهو ( المع تلمع الو ائيش تعنص ام )

 ىنعملا ىلإ ريشت ةنسلاو باتكلا نم ةريثك ةلدأو دهاوشب ىنأو 0 اهسفن ةعنصلا ال

 . ١هدكؤي نأ ديري يذلا
 هنأل سيلبا ةصقب ىربك ةيصعم بكترا نم رفك ىلع جراوخلا لدتساو

 نع هعانتما ىهو ةريبك بكترا هنأ ريغ هل ًاعيطمو 0 هب ًاقدصمو هتلاب ًافراع ناك

 لدتساو ث "باذعلا يف دولخلاو ةنعللاو ريفكتلا كلذب بجوتساف مدآل دوجسلا
 /١٢١( ماعنألا . نوكرشمل مكنا مهومتعطا نإو ) : ىلاعت هلوقب جراوخلا نم ةقرازألا

 لاجملا اذه ي ةغلابم جراوخلا رثكأو ، كارشإلا ىلإ ةيدؤم ةريبك رفاكلا ةعاطف
 اهنم رفغي ام اهريغصو اهريبك بونذلا غيمج نأ معزت ينلا ةيلضفلاو ةقرازألا

 ةريبكلا بحاص نورفكي ال مهن أ مهنع ىوريف تادجنلا امأو ؤ " كرش رفغي ال امو

 ىلع ، ٠ ةمعن ريفكت هنورفكي مهنأ ىلإ بهذيف يدادفبلا امأ ، ايلع نورفكي ال مهنأو
 ٠ ةنسلا جاهنم يف كلذ ىلع صن هناف ةيميت نبا كلذكو 0 ةيضابالا لوقت ام وحن

 ي رئازجلا يضابألا شيفطأ ميهاربا قاحسا وبأ ركذيو ، يرعشالا نع القن

 . ٨٨-٩١ ص . م . ن )١(

 . ٤٧٠ ص مادقالا ةياهن } يناتسرهشلا )٢(

 . ١٧٩١ ص ٠ درلاو هيبنتلا أ يطلملا )٣(
 . ٣٥٠ ص جراعملا جهنم 0 يرماعلا ناثع )٤(

 . ٢٠٠ ص ( نيدلا لوصا ٠ يدادفبلا (٥)

 . ١١٣ ص ٢! ج )٦(
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 © ةريبكلا بحاص نوكرشي ةيدجنو ةيرفصو ةقرازأ نم ًاعيمج جراوخلا نأ رصاعملا
 . هكرشي ةلبانحلا ضعب نأ امك

 بكترم نع ناميالا بلس ين جراوخلا عم ةيديرلاو ةلزتعملا كرتشا دقو

 © فقاولا وأ كاشلا فقوم ةباثمب اهنأل نبتلزنملا نيب ةلزنملا جراوخلا تركنأو " ةريبكلا

 3 هي رتعي بير ال يعطقو © هيف ددرت ال مساح فقوم جراوخلا فقوم نإف كلذب و
 مكنمو رفاك مكنفف مكقلخ يذلا وهو ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتسا دقو

 تلاقف ةئجرملا تغلابو . ٢ رفكلاو ناميإلا نيب نذإ ةلزنم الف /٢( نباغتلا . نمؤم
 ريغ ىلع راثآلاو تايآلا تلوأتو & نيتداهشلاب قطن نم ىلع ةمرحم رانلا نا
 فالخ ىلع مالسإلا نم ةريبكلا بكترم ةنسلا لهأو ةيمامإلا جرخت ملو { ' اهليوأت

 بات اذإو ث رانلا ين هديلختب لقت مل امك ث ةيدي زلاو ةلزتعملاو جراوخلا فقوم
 نم جراوخلاو نيملسملا نيب فالخ الو & هتائيس هنع وحمت ةبوتلا نإف ةريبكلا بكترم

 لوأ نأ ىلإ ةراشإلا يغبنتو ١ةيوألاب بهذيو ةبوتلاب ىحمي بنذلا نأ ين مهنيب
 ةلزتعملا كلذ ف مهعبات مث جراوخلا مه ةريبكلا بحاص ريفكت يف ضاخ نم

 ناف مث نمو & ارافك مهتيمست ين مهوفلاخو 0 رانلا ين نودلخم مهنا ىلع مهوقفاوف

 & رفاك ريغ وه نم رانلا ين دلخي فيك ذإ مهسفنأ مم نييقطنم اونوكي مل ةلزتعملا

 ايندلا ماكحأ ين مهتفلاخو ةرخآلا ماكحأ ين جراوخلا تقفاو ةلزتعملا نإف كلذلو
 © ايندلا يف نيتلزنملا نيب ةلزنملا ين وهف هيبس الو ةريبكلا بحاص مد اوحيبي مل ذإ

 نيب ةلزنم اهيف سيل ةقلطم ةرخآلا ماكحأ نأك رانلا ين دلخم وهف ةرخآلا ين امأ

 . ًاعم ةلزتعمللو جراوخلل ضيقن ةئجرملا ناف اذهب و نيتلزنملا

 . ١١٣ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم } شيفطأ ميهاربا خيشلا )١(

 . ١١ ص تالاقملا لئاوا ، ديفملا خيشلا )٢(

 . ٤٩ ص نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا )٣(

 . ٢١٢ ص ديحوتلا باتك 3 ةميزخ نبا )٤(
 . ١١ ص تالاقملا لئاوا { ديفملا خيشلا )٥(

 . ١٧٧ ص ١ ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )٦(
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 هيف ةدراولا صوصنلا ليوأتو © ناميإلا ريسفت ىلع اهلك ةمئاق ءارآلا هذهف

 ريفكت يف اهبهذم ىلع ةيضابألا تلدتساو 0 ةنيابتم تاريسفتو 5 ةفلتخم تاليوأت
 عقاولاو ٢٨) ميهاربا . ارفك هللا ةمعن اولدب نيذلا ىلإ رت ملأ ) : ىلاعت هلوقب ةمعنلا

 باكترا نا نم ةرعاشألاو فلسلا لهأ هيلإ بهذ امم برقي ىنعم ةمعنلا رفك نأ

 كلذكو . ةيلك ناميإلا نع هجرخي ال هنكلو ناميإلا لماك ريغ ناسنإلا لعجي يصاعملا

 يف فالخلا امإو 3 ةيضابالا رظن ين ديحوتلا نع نمؤملا جرخي ال هنإف ةمعنلا نارفك
 ىلإ هرمأ عجري ما رانلا ين هبيذعت دبؤب له ةرخآلا يف هكح ين يأ ديعولاو دعولا

 ' هنع افع ءاش نإو هبذع ءاش نإ هللا

 : ديعولاو دعولا - ٣

 دعب ام يأ باقعلاو باوثلا نم : ءازجلا ةلأسم ةريبكلا باكترا ىلع بترتيو

 لدعلاب طبترت ةلأسملا هذهو ، رخآلا ملاعلا ين هجئاتن لمحت نم ةيصعملا باكترا

 نوكت ال نأ يضتقي لدعلاف يصاعلاك عئاطلا الو ، نمؤملاك رفاكلا سيل ذإ . يهلإلا
 ىنعم ىفتنا الإو ، ةاواسملا مدق ىلع امهتلماعمو امهؤازج الو ، ةدحاو امهنبقاع

 . هسفن رخالا ملاعلا دوجو ىنعمو 0 ءازجلاو ةيلوؤسملا ىنعمو & قالخالا
 نم ةذوخأم هتيدبأ وأ باقعلا ةيموميدو ، يدبأ باقع رفكلا ةبقاع نأل كلذو

 رظن ين ديعولا الو دعولا فلخ روصت نكمي ال هنإف رابتعالا اذهب و ، ينآرقلا صنلا
 ذافناب هرابخا ين يهلإلا قدصلاب قلعتي يئالخأ رمأ ةلأسملا هذه نأل جراوخلا

 نع درجتو الخ ناو بسحف داقتعا ناميإلا نا }© لمعلا كرت ين ةيلاغملا تاريسفتلا نم )١(
 ةئجرملا بهذم اذهو ةعاط رفكلا عم عفنت ال امك ةيصعم ناميإلا عم رضت ال ذإ لمعلا
 . ةفرطتملا

 ريسفت وهو اقالطا ناميإب سيل امب ناميإلا ريسفت ين ًاولغو 3 افرطت رثكأ بهذم كانهو
 بحاص ناك ام اذإ ىتح ، ريغ ال يناسل ظفلت وأ لوق ناميإلا نا معزت ينا ةيماركلا
 ؤ سانلا دنعو هللا دنع ، نطابلا يفو رهاظلا يف نمؤم اهدنع هنإف ٤ ابذاك وأ ًاقفانم ظفللا

 امك 0 ميقسو { كيكر بهذم ۔ ىرت امك _ وهو 0 مالسإلا ماكحأ يف هقح تبثيو
 . ٤٧١ ص مادقإلا ةياهن ين & يناتسرهشلا هفصو
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 نا نا ) : لاقف كلذب حرص ذإ 6 ليوحت الو هل ليدبت ال هللا مالكو ، هديعو
 ل ذإ { عوجر الو ءانثتسا كلذ ي زوجب الف /١٤٦) ماعنالا . داعيملا فلخي ال

 ةنا رابخا الإ ديعولاو دعولا امو 2 ةبذاك وا ةضقانتم هللا رابخا نوكت نأ روصتي
 درفلا ناك اذإو . فالخأ الو بذك الو ليدبت الو رييغت اهيلا قرطتي ال ينلا هؤابنأو
 يأب ملعب نكت م ءايشأ هل ثدحت هنأل كلذف هديعو فلخي دق ناسنإلا ينب نم
 ررض ىلإ يدؤي هل هذافنا وأ هديعول هءاضما نا رابتعاب هديعو فلخم هلعجتف ثدحتس

 5 ءىش هيلع ىفخي ال هنإف هلل ةبسنلاب امأ © اًاملظ هريغ قحلي وأ هقحلي داسف وأ

 كشلا عقي هناف الاو ا تاوادب هل ودبت وا عجارتي هلعجن بابسأ ثدحت الف مث نمو

 لاجملا اذه يف ، ةريثك ةلدأو & ليوط جاجح جراوخللو ." هتادوعوم عيمج ي
 يذلا ةريبكلا بكترم ةبقاع ىلعو مهدنع ناميإلا موهفم ىلع ينبني يذلا ينالخألا
 . يلمعلا ناميإلا ىضتقم افلاخم اهبحاص ربتعي

 قحتسي الف ، هلمع ىع ءانثلاو حدملا قحتسا نم نأ كلذ ىلع ةلدألا نمو
 ناضقانتم امهنأل { ءانثلا وأ حدملا قحتسي نأ زجي مل مذلا قحتسا نمو ، مذلا

 نوكي نأ امإ ةيلقعلاو ةيقالخألا ةيحانلا نم ناسنإلا نألو نيضيقنلا نيب عمجي الو
 سانلا فانصأ نآرقلا ركذ دقو ، امهل ثلاث الو ؤ ًايقش نوكي نأ امإو ، اديعس
 اقلطم رشي ملو 3 ءايقشألاو ءادعسلا : نيفنص ين مهرصحف ءاقشلاو ةداعسلا يف

 نيدلاخ قيهشو ريفز اهيف مهل رانلا ينف اوقش نيذلا امأف ) : لاق ذا ثلاث فنص ىلإ

 نيذلا امأو ، دي ري امل لاعف كبر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف
 ءاطع كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخ ةنجلا ىنف اودعس

 . /٧( ىروشلا . ريعسلا ين قيرفو ةنجلا ين قيرف ) : لاقو /١٠٨( دوه . ذوذجم ربغ
 ةلباقتم يناعم مذلاو حدملاو باقعلاو باذعلاو ةداعسلاو ءاقشلا يناعم نأكف

 ىضتقمب بلقت نأ الو هللا نازيم يف سكعت نأ مهدنع نكمي الف ، ةضقانتم قئاقحو
 اهفلخت نكمي الو ، رخآلا ملاعلا ين قئاقحلا هذه ققحتت نأ يمتحلا نمو 3 هلدع

 . ج ١٦٢٣-١٦٢٤ ص زجوملا { رامع وبأ )١(

 . ٤٤ ص ٤ ج لصفلا { مزح نبا ‘ ج ١٢٥ ص . م .ن )٢!(
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 انربخأ دقو ، ثيبخلاو بيطلاو 3 يصاعلاو عئاطلاو ، مرجملاو نمؤملا ىوتسا الإو

 هديعوو هدعوو ، فلختت ال هللا رابخأو ، نابوتسي ال امهنأ لقعلا انربخأو 5 هللا

 ةمحرلا تايآل نيعارم ريغ نونوكي اذهب و ، هدعوأ نملو هدعو نمل اققحتي نأ دب ال

 نم عيش ىلإ يدؤي اذه مهبهذمو ، لدعلا قوف لاقي امك ةمحرلا نأل ، وفعلاو
 انل نيبتي اذهب و ، اجن دقف بات نم نإ نولوقي مهنكلو ، رمألا رهاظ يف سأيلا

 . ناميإلا قئاقح نم ةيساسا ةقيقح هرابتعاب لمعلاب ثبشت قرفلا رثكأ جراوخلا نأ

 : ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا - ٤
 لوالا دعبلا لثمتي ، يمالسإلا نيدلا ين داعبأ ةثالث يناسنإلا كولسلل نإ

 دعبلا لثمتيو © هسفن ءازا هكولس يف وأ هسفن نيبو يرشبلا درفلا نيب ةقالعلا يف اهنم

 دعبلا امأ ، عمتجملا دارفأ نم نيرخآلاب وأ ، رايغالاب هتقالع وأ هكولس ين يناثلا

 ريغ ىلع ، هللا مامأ ةيلوؤسمو ، يهلإ دعب وأ تئش نإ يني زيفاتيم دعب وهف ثلاثلا
 ىوقا نمو & رخالا ملاعلاب الو هلإب الو نيدب نونمؤي ال نيذلا دنع كولسلا روصت
 رمألا ةركف { ةيعاتجالا تاقالعلا دعب وأ { كولسلل ىعاتجالا دعبلا رهاظم

 يحوب وأ ز كولبسلل يهلا دعبلاب ةطبترم ًاضيأ يهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 . هرمأو هللا

 أدبم وهو © ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةيساسألا جراوخلا ئدابم نف

 مهدعب نمو جراوخلا نأ الإ ، نيملسملا عيمج هب لوقلا ين كرتشي ليصأ يمالسإ
 © ةيعاتجالا ةايحلا يف هقيبطتب اونتعاو { ةغلاب ةيمهأ أدبملا اذهل اوطعأ ةلزتعملا

 يهاونلاو رماوألاب وأ ١ يهلإلا لدعلاب _ ًايعاتجا ايقالخأ أدبم هرابتعاب هوطبرو
 . اهماكحأو اهتابضتقم ين لدعلا ىلع ةمئاقلا ةيهلإلا

 نأ لواحت ىنلا ةينب راتلا ةكرحلا هذه وهو { داهجلاب ةيمالسإلا ةمألا زاتمتو
 وه ام ةكرحلا هذه هوجو نمو © اههاجتا ريغتو ، ةيرشبلا ةيعاتجالا ةايحلا هجوت
 © حلسملا داهجلا ليبق نم وه امو © ةوعدلاب لاضنلاو ، ي ركفلا داهجلا ليبق نم

 . ١٧٩١ ص ١٩٦٦ توريب ، ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات ، نابروك )١(
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 اعافدناو ، فيسلل اقاشتما اهرثكأ مهناب ةيمالسإلا قرفلا رئاس نع جراوخلا زاتمي و

 نوخرؤملا انثدحي ذإ & داهشتسالا ىتح 0 ادبملا ليبس ين نسحلا ءالبللو © داهجلل

 هنباب هوبأ هءاج ةيواعم ىلع جرخ يذلا )+٦٦١/٤١( يدسألا ةرثوح ابأ نأ
 بلقتا ةذفان ةنعط ىلا هللاو تبا اب ( : لاقف جورخلا نع عجريل هفطعتسب ىك

 مهلعج مهناميإ ين قمعلا اذهو ( ينبا ىلإ ينم قوشأ حمرلا بوعك ىلع اهيف
 دودللا ودعلا دايز نب هللا ديبع نأ ىتح سانلا ين نيرثؤم - مهتجهل ي نيقداص

 " ( عاريلا ىلإ رانلا نم بولقلا ىلإ عرسأ ءالؤه مالكل ) : مهيف لاق جراوخلل
 عطق نم عزج املثم هيلجرو هيدي عيطقت نم مجلم نب نمحرلا دبع عزجي ملو
 اوليمتسي نأ جراوخلا لواح دقلو " هللا ركذب ابطر همف ىقبي نأ بحأ هنأل 3 هناسل

 'ناورم نب كلملا دبعو ، زيزعلا دبع نب رمعو ريبزلا نب هللا دبع مهبهذم ىلإ
 ي رطاخ ي عقوي داك دقل ) : جراوخلا دحأل هترظانم دعب لاق كلملا دبع نأ ىتح
 نم يلع هللا تبث ام ىلإ تعجر مل مهنم داهجلاب ىلوأ ينأو مهل تقلخ ةنجلا نأ

 ناكو ةريحلا ماهوأ يف هعقوأو هككش هنأ لب { ث( قحلا نم يلق ين ررقو ، ةجحلا

 كلذ ءاملع نم هريغ نع اهيف لقي ال ةفرعمو { ملعو يأر اذ ناورم نب كلملا دبع

 ةوعدلاب ةمئاق جراوخلا نأ اذه ىنعمو . 'كلذب هل هريغو دربملا ةداهشب { دهعلا
 مهيف لوقي نأ اذه دعب ورغ الف { ةحلسملا ةفينعلا ةروثلا بناجب ةيملسلا ةيناسللا
 رصبأ نم لوأو ، هب لمع نم ىلع ركنملا ركنأ نم لوأ مهنا ) : ةيضابالا دحأ

 لئاسملا هذه نم ودبيو . (.مئال ةمول هتلا ين نوفاخي ال 3 اهلهأ ىلع اهباعو ةنتفلا

 . ١٥٩٠١ ص ٢! ج لماكلا { دربملا )١(

 )٢( ج . م . ن ٢ ص ١٥٥ .

 )٣( ج .. ع . ن ٢ ص ٨!١٦ .

 )٤( يواملقلا ريهس ٠ ص 6 جراوخلا بدأ ٧ .

 . ١٧٤٦ ص ٢! ج لماكلا { دربملا (٥ر

 )٦( ج .. م .. ن ٢ . ص ١٤٦ .

 )٧( ج .. م . ن ٢! ص ١٤٦ .

 )٨( ص لوهجم نايدألا باتك نم ةعطق ٩٧ .
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 ةبئاش اهبوشت ال ةضحم ةيمالسإ لئاسم اهنأ اهوجلاعو جراوخلا اهب متها يتل

 ةيصعملاو ةعاطلاو ناميإلاو رفكلاف ؛ اهتاحالطصاو اهتغل نم كلذ رهظي ةيبنجأ

 نم كلذ لك ديعولاو دعولاو ركنملا نع يهلاو فورعملاب رمألاو ةمامإلاو ةيقتلاو
 ذخألاو لدجلا هلوح راد ام لكو 0 ةيمالسالا تاحالطصالاو ةينآرقلا ةغللا ميمص
 اودبأف يمالسإلا عمتجملا لخاد تثدح ةيعقاو ةيخيرات ثادحأ ىلإ هعجرم درلاو

 عونلا اذه هلك كلذب أشنف ةيرظنلاو ةبلمعلا مهفقاوم اهيف اوفقوو 3 مهءارآ اهي
 وأ ربكألا هقفلا وأ مالكلا هيمسن يذلا لدجلا نم نوللا اذهو ثاحبألا نم
 ةقلعتملا ةيهلالاو ةيناسنإلا لئاسملا نم كلذ ىلإ امو ، ديحوتلا وأ نيدلا لوصأ
 . ملعلا اذهب

 تايهلالا - ه

 ٠ لدعلاو ديحوتلا _أ

 ديحوتلا لصأ يف لثمتي ةيمالسإلا لوصألا نم لصأ مهأ نأب لوقلا عيطتسن

 ةلزتعملاو جراوخلا زاتمي نكلو ث ةيمالسإلا قرفلا عيمج هيف كرتشت لصا وهو
 ءايشأ هنع بترتت { ًاقلطم اروصت هنوروصتيو 0 اصاخ اريسفت هنورسفي مهناب
 . هللا ةيؤر راكنإو © نآرقلا قلخو تافصلا ينك ىرخا

 ىه امنا اهيف اولداجتو نوملسملا اهثحب ةلأسم لوأ نأ ىلإ ريشن نأ يغبنيو
 يف ثحبلا نأ عقاولاو 3 اهيلع مالكلا انمدق كلذلو اهب قلعتي امو ا ناسنالا لاعفا
 ةقالعلا ين رظنلا مالكلا ملع لاجم ين هانعم يرشبلا كولسلا وا ةيناسنإلا لاعفالا
 نيب ةقالعلا ىف رظنلا هانعم ةعيبطلا ين نيملكتملا ثحب نأ امك ناسنالاو هللا نيب

 © هنلا ىلع الاد هنوك ثيح نم يعيبطلا دوجولا يف ثحبلا يا ةعيبطلا نيبو هللا
 . هدوجو ىلا زمري ازمر وا ا هيلع ةمالع وا

 ©. لدعلاو ديحوتلا بهذمب اوبهذمت جراوخلا نأ نوروصتي نوثحابلا نكي مل
 . ةعيشلا نم كلذ مهنع ذخأ نم ىلإ مث ةلزتعملا ىلإ ادبأ امثاد كلذ نوبسني اممإو

 © ةلزتعملا دنع فرعي يذلا موهفملاب ديحوت باحصأ جراوخلا نا ةقيقحلاو
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 ةلدأ مدعن ال اننأل كلذ ىلإ ' ةلزتعملا اوقبس جراوخلا نأ معزن نأ عيطتسن اننا لب

 زيزعلا دبع نب نايع ركذ دقف © هيلع نهربت نيهارب دقفن الو معزلا اذه تبثت
 ديحوتلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلإ نوعدي ) : جراوخلا نأ يرماعلا
 جراوخلا يمسيو (٢ كلذ هتالوو ناطلسلا ىلع مهجرخأ يذلا نأو لدعلاو

 متخ نمو ) : لاق ثيح ةيضابالا دحأ هدروأ اميف كلذ رهظيو لدعلا لهأب مهسفنأ
 : يرعشألا لوقيو "( ايقش هللا دنع ناك لدعلا لهأل ةفلاخملاو هتلا طخسب هلجأ

 هذهف ) : ًاضيأ لاقو أ ( ةلزتعملا لوقك هيف جراوخلا لوق ناف ديحوتلا امأف )
 ث جراوخلا ةلمجلا هنه ين مهكراش دقو ديحوتلا ين ( ةلزتعملا ) مهلوق ةلمج

 جراوخلا رج يذلا نا انل ودبي هنال © ةيح راتلا ثادحالاب اذه رسفن نا عيطتسنو

 يتلا ةيخيراتلا عئاقولاو ةيسايسلا ثادحالا كلت وه لدعلاو ديحوتلا نع ثيدحلا ىلإ

 يصاعلا ملسملا ناسنإلا نع رداصلا لعفلا نأ كلذ ، ةيمالسإلا ةمألا اهل تضرعت

 لؤاستلا ىلإ مهب يدؤي اذهو © ةلالضلاو كرشلاب جراوخلا رظن ي مستي هلعجي لعف

 هنيب ، هب نولصفيو ديحوتلا هب نوسيقي يذلا سايقملا ىنعم نعو ديحوتلا ىنعم نع
 هب موقي يذلا ملظلا نإف كلذكو © هلباقمو ، ديحوتلا ذض وه يذلا كرشلا نيبو
 نيملاظلا نيكرشملا ةرمز يف هلخدي لعف ث ةالولا نم لاو وأ { ءافلخلا نم ةفيلخ

 ؟ نذا لدعلا ىنعم امف مهداقتعا ف

 هانعمب يناسنإلا كولسلل ةبسنلاب لدعلا يف ثحبلا نأب لوقلا نكمي اذهب و

 نوركفي مهلعج & جراوخلا لدج هلوح راد يذلا يعانجالاو يتالخألاو يسايسلا
 لاعفأ ين لثمتملا سوسحملا لدعلا روصت نم اولقتنا مهنأ يأ يهلإلا لدعلا ين

 ةبسنلاب ةصاخ هتابثا بعصلا نم ضرف درجم هنا لب ةدكؤم ةقيقح هنا ىلع اذه ذخؤي ال )١(

 . ةلزتعملاو جراوخلا ىلع مالكلا دنع كلذ ىلع ثيدحلا انل يتأيس امك ديحوتلل
 )٢( ص جراعملا جهنم ، زيزعلا دبع نب نامثع ٥ .

 )٣( ةقرو { ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك ٢٩٨ .

 )٤( ج ، تالاقملا \ يرعشالا ١ ص ١٢٤

 )٥( ج . م . ن ١ ص ١٥٠٦ .
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 بيغي اذاملو ث يهلإلا لدعلا ين لثمتي يذلا درجملا قلطملا لدعلا ىلا ناسنالا

 ركنا ثيح قلطملا لدعلاب بلاطي ناك يذلا لوألا يجراخلا كلذ لمع انيلع
 ض مهب ولق ةفلؤملا ضعب اهب هصيصختو 0 ةمينغلا هتمسق ملسو هيلع هنلا ىلص ىنلا ىلع
 لعفلاو يهلإلا لعفلا نيب ةسياقملا اودقعي نأ اودارأ مهنأك ، هلك كلذب مهف
 يلاثملا لدعلا ةركف اوقبطي نا اودارأ لقألا ىلع وأ { لدعلاب قلعتي اميف يرشبلا

 . يعامتجالا مقاولا يف
 نوفني جراوخلا نأ معرت انتلصو يلا تالاقملا بتك نإف ىرخأ ةهج نمو

 لها هيلإ بهذي ام وحن ىلع تاذلا نيبو اهنيب نودحوي ىرحألاب وأ تافصلا
 نأو ، قح هنأ تبثو © اهيلع رثع ينلا صوصنلا نم معزلا اذه دكأتو ، لازتعالا
 مهيلإ اوبسني ملو 0 اولوقي مل ام جراوخلا اولوقي مل تالاقملا ين ءامدقلا نيفلؤمل

 اذهب جراوخلاف 3 هيلإ انرشأ يذلا معزلا اذه يف لقألا ىلع © هب اوبهذمتي مل ام

 ، بيكرتلا هوجو نم هجو يا كانه نوكي ال يك قلطملا ديحوتلاب نولوقي رابتعالا
 وأ يداملا بيكرتلا نع الضف يقطنملا بيكرتلا اوفنف { هعاونأ نم عون يأ الو

 ررقيو ١ هيضتقيو لقعلا هبجوي جراوخلا دنع لدعلاو ، هيبشتلا وأ ظيلغلا ميسجتلا
 نم ةفئاطو ةئجرملا رثكأو 3 ةيمامالاو ةلزتعملا تقفتا دق هنأ يعيشلا ديفملا خيشلا

 يناكلا دبع رامع وبأ صن دقو 0 "ةيتاذ هللا تافص نأ ةمكحملاو ثيدحلا لهأ

 اهنع ىفنو ةيتاذ تافصلا نأ ىلع ليوأتلاو لاتحالا لبقي ال احيرص اصن يضابالا

 . ٩٣ ص © سيلبا سيبلت { يزوجلا نبا ، ٥ ص 4 جراعملا جهنم ‘ يرصانلا ناثع )١(

 ةكحملا لدب انيدل ةدوجوملا ةخسنلا ين عبطو ١٨١ ص تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خبشلا )٢(
 ةمكحملا هنا نظلا بلغأو دعبتسم ةكحلا باحصأب ثيدحلا باحصأ نرقو ٤ ةكحلا ه

 ركذي ملو ةمكحملاو ثيدحلا لهأ نيب باتكلا نم ىرخأ عضاوم ين نرق دق فلؤملا نال
 ينو ( ةمكحملاو ثيدحلا باحصأو ) ٢٣ ص يف ءاج دقف هباتك ين ةمكحلا باحصا
 همالك دنع كلذو ( ثيدحلا لهأ نم رفنو ةمكحملاو ةيدي زلا نم ةعامجو ) ! ٢٤-٥ ص
 فقوتب الو لاجملا اذه ين هريغو يرعشألاب دهشتسن نأ ينكي هنا عقاولاو لدعلا ةلاسم ىلع
 ةعبطلا ين ! ةمكحملا ه نم (م) هنم تفذح دق هنا هيف ودبي يذلا صنلا اذه ىلع كلذ
 . انيديأ تحت ىلا ةيناثلا
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 هللا ملع ) : لاقف تاذلا سفن اهنأ ررقو { رياغتلا وأ ددعتلا روص نم ةروص لك
 يف ادوجوم اهب ًافوصوم لزي مل هتاذ يف هل تافص هرصبو هعمو هتايحو هتردقو

 { ددعتلا اهيلع ي رجي ال اهناو & هريغ ائيش تسيل هللا يه اهناو © اهل اقحتسم هتيلزا
 ىلعو ةرعاشألا ةلأسملا هذه ين ضراعو . ( كلملا الو ةفاضإلا الو { رياغتلا الو

 دنع فورعملا « ديهمتلا » ةباتك ىلع ملطا هنأ ودبي يذلا ينالقابلا ركب وبأ مهسأر

 ةيضابالا ةاعد دحأ مهضراع امك ، هدهع ين ةرعاشأ اوحبصأ نيذلا برغملا لهأ

 مهتا ثيح ديحوتلا هباتك ين يرصملا ةمقلع نب ىسيع وهو - رصم ي رابكلا
 وهو نايدألا باتك بحاص صنيو . "ىلويهلا باحصأ نم مهنأب ةرعاشألا
 ةماقتسالا لها لاق ) : لوقيف تافصلا ةيتاذو ديحوتلا يف بهذملا اذه ىلع ىضابا

 ين ًاضيأ جراوخلا عمو ةلزتعملا عم ةيضابالا فلتخي و " ( هتاذب رداق هتاذب ملاع
 ةلزتعملاو جراوخلا امأ . ةميدق وأ ةيلزأ ةدارإلا مهرابتعا ةهج نم ديحوتلا ةلأسم
 نع لصفنا انيح يرعشألا بهذو 0 ىلاعت هلاعفأ نم ثداح لعف مهدنع يهف

 يرعشألا نأ بيرغلا نكلو . ةيضابألا لاق امك ةيلزأ ةيتاذ ةفص اهنأ ىلا ةلرتعملا

 ةضراعملا ةغيصب : لاق ةيلزأ اهرابتعاو ةدارالا يف ةيضابالا بهذم نع ربع انيح

 نأ نوكت ينلا هتامولعم ديرم لزي مل هناحبس هللا نأ نومعزي مهنأل ) : ودبي اميف
 'كلذ نوركني رمتعملا نب رشب الإ ةلزتعملاو . نوكت ال نأ ، نوكت ال ينلا هتامولعمو نوكت
 يرعشألا نأب نذإ لوقلا نكميف ، ةيضابالا عم ريخألا هبهذم يف قفتي هنأ عم
 ين صن دق هنأل ، فلسلا بهذم ىلإ عجري نأ لبق هباتك نم ءزجلا اذه بتك

 . ج ١٥٨ ص زجوملا ، يناكلا دبع رامع وبأ )١)

 ٍ . ج ١٧٥٨-١٥٧٩ ص . م . ن )٢(

 هنم مهفي اثيدح هدنسم ين بيبح نب عيب رلا دروأو ٥٧ ةقرو نايدألا باتك نم ةعطق )٣(
 هللا ىلص هللا لوسر نا كلام نب سنأ انثدح ديز نب رباج لاق ) : وهو تافصلا قن

 : ليق ةليبق ىلإ ةليبق نمو عبر ىلإ عبر نم لقتني نا كرشلا كشوي : لاق ملسو هيلع

 دنسم ( ةفصلاب ادح هقلا نودحي مكدعب نوتأي موق : لاق كرشلا كلذ امو هتلا لوسر اي

 . ١٧١ ص ٤ ج عيب رلا

 . ١٢٤ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٤(
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 هناف اذهب و ، ' ةنسلا لهأو ثيدحلا باحصأ بهذم هسفنل راتخا هنأ اذه هباتك

 امو ، ٢ باتكلا اذه فيلأت ءانثأ ديدجلا بهذملا ىلإ لقتنا دق نوكي نأ لمتحي

 صوصن نم هتحص تتبث قح ةدارإلا ين ةيضابالا بهذم نع يرعشألا هاكح
 : لئاق لاق ناف ) : لاقف كلذب حرص دق يناكلا دبع رامع ابأ نأ كلذ { ةيضابألا

 ةيلزأ تاذ ةفص رابتعالا اذه ةدارالاف"( معن انلق ؟ دي ري لزي ل هنأب هنوفصت لهف

 ةرعاشألا عمو ةلزتعملا عم فلتخت ةيضابالا نأ عقاولاو ؤ ةثداح لعف ةفص تسيلو

 ةدارإلاو مالكلا مهدنع اهعم مضيو ةثداح ةلرتعمل دنع يهف لاعفألا تافص ين

 تافص نو ربتعي مهناف ةرعاشألا كلذكو اضيأ لاعفألا تافص نم نالعجيو

 هب هتلا فصتي نأ زوجي امم اهريغو ءايحالاو ةنامالاو قزرلاو قلخلاك لاعفألا

 فالخب & تاذلا تافص نم ةفص لك مدق نوررقيو © ةثداح ةقولخم هدضبو

 هذه يف نوهبشي مهو ث ةميدق لاعفألا تافص ميمج نأ ىلإ بهذت اهنإف ةيضابالا

 نأ ىلإ ةيدي رتالا بهذتو ، اعم تاذلاو لعفلا تافص مدقب ةلئاقلا ةيديرتاملا ةلأسمل
 بضغلاو طخسلاو ةيالولاو اضرلا امأو ، “نيوكتلا وه اهلك لعفلا تافص ساسأ

 قرطتي ال ةيهلالا تاذلا نأل ةيلزألا تاذلا تافص نم ةيضابإلا دنع اضيأ اهنإف
 وه لعفلا نأ يرعشألا ىريو & ثداوحلاب فصتت الو ‘ لوحتلا الو ريغتلا اهيلإ

 كلذ يف ةيمامالا لصفتو & لوعفملا ريغ لعفلاف ةلزتعملا دنع امأ لوعفملا سفن

 باحصأ ) مهلوق نم انركذ ام لكبو ) : تالاقملا باتك نم لوألا ءزجلا رخآ ين لاق )١(

 . ( ٢٧٩ ص ١ ج تالاقملا بهذن هيلاو لوقن ( ةنسلا لهاو ثيدحلا

 تالاقملا باتك نا ( ١٨٢ ص ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات ) : هباتك ين نابروك دكؤي )٢)

 رخآ ءيش ىلع ديكأتلا كلذ قلعي نكلو لازتعالا نع عجر نا دعب هبتك يرعشالل

 هتايح نم ةيناثلا ةرتفلا ين يأ © هعوجر دعب ةنابإلا هباتك بتك هنا تابثا ضرف وهو
 لمتشي هنأل ةيفسلفلا هترتف ين هبتك « ةنابإلا ه : هباتك نا يف كش ال هنا عقاولاو ةيلقعلا

 . ةنسلا لهأ بهذم نع لاضنلا ىلعو جراوخلاو ةلزتعملا ىلع درلا ىلع

 (٣) ص . يئاكلا دبع رامع وبا ١١٠١ ص .

 )٤( ص زجوملا - رامع وبا ١٦١ ج .

 )٥( ص دشر نبال ةلدألا جهانم ىلع ةمدقم . مساق دومحم روتكدلا ٤٩٤٨ .
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 لاعفأل ةسنلاب رمألا وهو 0 هلا لاعفأل ةبسنلاب لوعفملا سفن وه لعفلا نا لوقتف

 هللاب ثداوحلا مايق زاوجل ثداح نيوكتلا نأ ىلإ بهذتف ةيماركلا امأ . ١ دابعلا

 © ةيلزأ ةميدق ةيضابالا دنع ةربتعم لاعفألا تافص وأ نيوكتلا ماد امو { اهدنع

 لاعفألا وأ تانوكتملا نأل { اهسفن لاعفألل وأ نوكتملل ةرياغم ةرورضلاب اهنإف
 نم ةيمزاخلا نأ ودبيو & نكت مل نأ دعب ةنئاك ةثداح نيوكتلا نع ةرداصلا

 اهت ربتعاف ةوادعلاو ةيالولاو طخسلاو اضرلا ةلأسم ين مهتيبلغأ تفلاخ جراوخلا

 ةيضابالا نوكت ًاضيأ اذهب و ، "يدادغبلا مالك نم مهفي امك ا ةيتاذ هلل تافص
 ةوادعلاو ةيالولا نم امهريغو طخسلاو اضرلا ةلأسم ين جراوخلا عم ةفلتخم ًاضيأ

 ناتفص ةوادعلاو ةيالولا نأ ىرت اهناف ةدراجعلا جراوخلا نم ةينابيشلا كلذكو

 . " لاعفألا تافص نم ال تاذلا تافص نم

 ةيتاذ اهنإ لوقلا ىلإ وأ تافصلا ينن ىلإ جراوخلاب ىدأ يذلا نأ ةقيقحلاو
 هتروصت ام وحن ىلع ادرجم اقلطم انئاك هللا او ربتعا ثيح ديحوتلا ين مهتي رظن وه امإ

 لوقلا ، ديحوتلا ىلع اضيا اوبترو & ىبطنملا دي رجتلاو بلسلا ين نيغلابملا ةلزتعملا
 ةبطاق جراوخلا نأ ىلع صن يرعشألا نأ كلذ ىلع انلدي يذلاو نآرقلا قلخ

 نيلئاقلا نأ ديفملا خبشلا مالك نم مهفب نكلو نآرقلا قلخب بهذمتت ءانثتسا نودب

 نأ رهظيو . ث همدقب لوقت جراوخلا نم ةعامج كانه نأو ةيرثكألا مه هقلخم
 انثدحي امك _ ناكف جراوخلاب ةقيثو ةلص هل نأل عقاولا ىلإ برقأ ديفملا خيشلا لقن
 ةربخ وذ وهف رابتعالا اذهب و ، هتزانج ين اوجرخ تام املو & مهلداجي _ هل نومجنملا

 . ١٣ ص تالانملا لئاوأ . ديفملا خيشلا )١(

 . ٩٤ ص . قرفلا نيب قرفلا . يدادغبلا )٢(
 . ٩٩ ص ١ ج . تالاقملا . يرعشألا )٣(

 . ( ١٢٤ ص ١ ج تالاقملا . نآرقلا قلخب نولوقي اعيمج جراوخلاو ) : يرعشألا لاق )٤(
 هيلعو راثالا تءاج كلذبو ثدحم ىلاعت هللا مالك نا لوقأو ) : ديفملا خيشلا لاق )٥(

 باحصأ نم ةعامجو . اهنع ذش نم الإ ةئجرملاو اهرسأب ةلزتعملاو ةيمامإلا عامجا
 . ( ١٨ ص تالاقملا لئاوا . جراوخلاو ةيدي زلا رثكاو ثيدحلا
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 لاق ذإ قولخم نآرقلا نأ ىري ال ةيضابالا ضعب نأ اذه هلقن دكؤيو ؤ مهئارآب

 ضراع نإف ) : ةلزتعملا ىلع هدر ءانثا _ يضابا وهو _ نايدألا باتك بحاص

 . امهنيب امو ضرالاو تاومسلا قلخ ) : هناحبس هللا لوقب جتحاو ضراعم
 هللا لاق دقو : مهل انلق قولخم رهف ضرالاو ءايسلا نب ءيش لكف ٤) / ةدجسل ١

 قحلاف /٨٥( رجحلا . قحلاب الإ امهنيب امو ضرالاو تاومسلا انقلخ امو ) : ىلاعت

 ... ءايشالا نع جراخ وهو همالك وه امهنيب امو ضرألاو تاومسلا هب قلخ يذلا

 نيذلا ةيضابالا ىلإ اضيأ نايدألا باتك بحاص بسنيو '( همالك قحلاف
 نم ةفص هللا مالك نأب اولاق مهنأ وهو ث أبيرغ ايأر 3 ةماقتسالا لهأب مهبمسب

 ثودحب حرصي وهف يناكلا دبع رامع وبأ امأ "لحم يف سيل هنأو ، ةيلزألا هنافص
 هنألو { ءايشألا نم ءيش نآرقلا نأل ةيلقنو ةيلقع ةلدأب كلذ ىلع لدتسيو نآرقلا أ

 ةلادلا ءايشألا رئاسك هدوجوو هتلا ةينادحو ىلع لادو ، نكي مل نأ دعب نئاك

 ةيضابالا نم مالكلا مدقب نيلئاقلا لعلو . ثدحم قولخم وهف كلذ ىلعو © هيلع

 ينالجراولا بوقعي وبأ امأ ، لاعفألا تافصو تاذلا تافص ةيلزأ يف مهلصأ اودرط

 ةرعاشألا رظن ةهجو ذختي نأ داك دقف يرئازجلا ىضابألا )+١١٧٤/٥٧٠(
 اولتم هرابتعاب هقلخو هثودحب لاقو ، ةفصو ًاملع هرابتعاب هللا مالك مدقب لاقف

 ةيضابالا نم وهو هللا همحر شيفطا ميهاربا قاحسا وبأ صنو م ًابوتكم ًاظوفحم
 نوكي داكي فالخ مالكلا ةلأسم ين نيمصخلا نيب فالخلا نأ ىلع نيرصاعملا

 . "ايظفل ٣ ؟ 1. .
 ةيعفاشلا نم )+٨٥٩/٢٤٥( 'يسيباركلا يلع نب نيسحلا بهذ دقو

 مقر ةيرصملا بتكلا راد طوطخم 0 مسالا لوهجم يضابأ فلؤم نابدألا باتك نم ةعطق )١(
 ةفدانزلاو ةيمهجلا ىلع هدر يف ةجحلا سفن لبنح نب دمحا درواو ٣٠ ةقرو ٢٢٢٨٨

 . ( ٢٨٦ ص ١ ج مالسإلا ين يسلفلا ركفلا ةأشن { راشنلا روتكدلا ) ٣١ ص

 . ٥٧ ةقرو . م . ن )٢()

 . ٣ ت ١١٢١ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم « شيفطأ ميهاربا خبشلا )٣(

 يعفاشلا بهذملاب ءاهقفلاو نيثدحملا نمو ةنسلا لهأ يملكتم نم يسيباركلا يلع وبا ربتعي )٤(
 = بهاذم ةفرعم يف نوملكتملا دمتعب هبلع تالاقملاب ىمسي اباتك هل نا يكبسلا ركذيو
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 كلذلو ، ينآرقلا ظفللا قلخب لوقلا ىلإ )+٨٨٤/٢٧٠( يناهبصألا يلع نب دوادو

 نأب ةلزتعملا لوق امأو . امهعدبو دمحأ مامإلا امهيلع ركنأو ، ةيظفللا نم اربتعا

 ولتم مالك وه ام نيبو ةيلزأ ةفص وه ام نيب هيف اوقرفي مل مهنإف قولخم نآرقلا
 . ' بوتكمو ظوفحمو ءو رقمو

 مالكلاو ولتملا مالكلا نيب اوزيمي ملو ةلأسملا هذه ين ضوخلا فلسلا ىبأو

 نيثدحملا نم فلخلاو فلسلا نأ ىلإ بهذ )١٠٦٥/٤٥٨( يهيبلا نأ ريغ ، يسفنلا
 ةوالتلا ين مهنيب فالخلا امنإو ةيتاذلا هللا تافص نم ةفص مالكلا نأب اوبهذمت

 هركو ةلأسملا هذه ين ضوخلا ركنأف 9 عازنلا مسح دمحأ مامإلا دارأو ؤ ولتملاو

 بسن دقو ، اعم قولخم ريغ نارقلاب يظفل وا قولخم نارقلاب يظفل لاقي نا
 نأ تدقتعا دقف ةيملاسلا امأ ، دادملاو فرحلاو توصلا مدق نم لقي مل ام هيلا

 . " ناميدق توصلاو فرحلا

 ةملكلا مدق نم ءاج يبنجأ رثأ اهيف له وهو لاؤس ةلأسملا هذه يف راثبو
 بهذو . قولخم هناو 0 هللا ةملك ىسيع نا ىلع صن نارقلا نا عقاولا ؟ ىراصنلا دنع

 ىلعو ةلزتعملا ىلع دري لبنح نب دمحأ نأ ريغ ةقولخم هللا ةملك نأ ىلا ةلزتعملا

 ةقولخم تسيل ! نك ه و نك » : ب قلخ ١ ىسيع نأب ةيمهجلا ىلعو ًاضيأ جراوخلا

 لجا نم اذه ين نوملسملا ضاخ لهف { ةملكلا وه سيلو ةملكلاب دجو ىسيعف
 ةيلقعلا ةايحلا تايضتقم هيلإ تدأ كلذ ين ضوخلا نأ مأ ىراصنلا ىلع درلا

 ينجا رصنع دوجو تبثن نا راشنلا روتكدلا لوقي امك ةبوعصلا نمل هنا ؟ ةيمالسإلا

 نب دعج ذخأ له وهو رخآ لاؤس كانهو . نآرقلا قلخب و تافصلا يننب قلعتي اميف
 ضراع هنأ وأ ؤ ةيوناملاو ةبئاصلا نم ةلص مهب هل تناك نمم كلذب لوقلا مهرد

 ةينيسحلاو ىربكلا تاقبطلا { يكبسلا ) هريبعت دح ىلع ءاوهألا لهأ رئاسو جراوخلا =

 اباتك يسيباركلل نا يناتسرهشلا ركذي امك ٢٥٢ ص 3 ١ ج ، ه ١٣٢٤ . ةرهاقلا
 . ( ١٦٩ ص ١ ج لحنلاو للملا ) جراوخلا بهذم هيف ركذ

 . ١٨٥ ص ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات & نابروك )١(

 . ٤٢٧١-٤٢٦٢ ص ١٣ ج ‘ يرابلا حتف ، رجح نبا )٢(
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 لامتحا نم روب ىد هيلإ بهذ ام دكؤي عطاق ليلد كانه سيل ؟ ١ ىراصنلا كلذب
 انرشا دقو .ىراصنلا دنع ( 1٥8٥ ) سوجوللا نم نآرقلا مدقب لوقلا ذخأ

 لاق ايلع نا ىلإ باتكلا ىلإ عوجرلاو ميكحتلا ةلكشم ىلع مالكلا دنع قبس اميف
 ةرابعلا هذه نا لوقن نا انل نكمي لهف ( نآرقلا تمكح امنإو ًاقولخم تمكح ام )

 ليلحت ةلواحم نأو 3 هيلإ ىدأ ميكحتلا نأو ، لاكشالا اذه ةريثم ةرذب لوأ يه
 يأرب عطقلا ةبوعصلا نم هنا ؟ ةلأسملا هذه ءوشن ىلإ تدأ نآرقلا ءوض ىلع فقولل

 كش ال يذلا ءيشلا نكل ، بيغلاب مجرو ، نونظ كلانه ام ةياغو لاجملا اذه ين
 . ٢ مدآ قلخ امك قولخم هنأ ررقو 0 هنلا ةملك ىسيع ىمس نآرقلا نأ هيف

 : ثيدحلاو نآرقلا نم هباشتملا وأ رهاوظلا ليوأت _ ب

 اهذخأ نم ىلإ تبسنو 0 اهتلوأ جراوخلا نإف ةي ربخلا تافصلاب قلعتي ام امأ
 لاجملا اذه ين ينتليو ، ظيلغلا هيبشتلا وأ ةيمسجلا وأ ةيداملا ةمهت اهرهاظ ىلع

 لك نولمحي الو ةهجلا جراوخلا ركنأو "ةيمهجلاو ةلزتعملاو جراوخلا ًاضيأ
 8 ءاوتسالا ةيآ اولوأف ث زاجملا ىلع الإ ثيداحألاو تايآلا نم كلذ ين درو ام
 نم اورثكأو ةرعاشألاو ةلزتعملا دنع هفرعن يذلا ليوأتلا نم وحنلا ىلع ةيعملا ةيآو
 هضقنو ، ليوطلا يناكلا دبع رامع يبأ در كلذ ةلثمأ نمو { ةهبشملا ىلع درلا

 )١( ج مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن ©. راشنلا روتكدلا ١ ص ٤٧١ .

 ءيش امهف مث نمو لوعفملا نبع وه " نك ه وأ ةملكلا وه يذلا لعفلا نا ةيمهجلا ىرت )٢(
 دقف فلسلا امأ قولخم نآرقلا ناو ةقولخم ةملكلا وأ نك نا كلذ نع جتنيو دحاو
 هل ةفص هللا لعفف ةقولخم ناسنإلا تالوعفمو . هللا لعف نيوكتلا وأ قيلختلا نا اوررق

 نأ ىلإ يرعشألاو بالك نبا بهذو . تاقولخملا وأ تانئاكلا نم هاوس ام وهو لوفلاو
 كلذب الاق عقاولا ين امهنكلو ثداحلاب هنلا فاصتا امهمزلف قولخم لعفلا وأ نيوكتلا
 ين اعقوف ، لوعفملاو لعفلا نيب ادحو دق اماد ام لوعفملا وأ قولخملا مدق مزلي ال يك

 . تالوعفملا قلخت هب يذلا لعفلا وهو ثداحلاب هللا فاصتا وهو رخا ءيش

 )٣( ج يرابلا حتف & رجح نبا ١٣ ص ٣٤٦ .
 )٤( ةرهاقلا 5 ةيربنملا ؤ ةيزوجلا ميق نبا ١٣٥١ ص ه ٧٢ .
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 هماتها كلذب متهاو 5 هيلإ اوبهذ ام مده ثيح ث ةهبشملا هيلإ بهذت امل يوقلا

 ركب وبأ هيلإ بهذ ام نإف اذهو ا دوهيلاو ىراصنلاو نيدحلملاو نيي رهدلا ىلع درلاب
 جاتحي "هللا الإ مكح ال اولاق مهنأل ةيرهاظ جراوخلا نأب لوقلا نم يبرعلا نبا
 مساق لثم ليثمتلاو سايقلا ةيفانلا ةيرهاظلا نيبو مهنيب ىوس هنال ، تابثإ ىلإ
 معزو © سايق الو رظن ال لاق يذلا ثدحملا /٩٥١( ه )+٣٤٠ غبصأ نبا

 هلعلو & سايقلل ةركنملا ةلزتعملا نم ةيماظنلا نعو جراوخلا نع عرف ةيرهاظلا نأ
 الا نولوقي ال ةقرازالا نا نم هتالاقم ي ي رعشالا هيلإ بهذ ام ىلع كلذ ي دمتعا

 ريصبتلا بحاص مهتاو "ماكحألا ين داهتجالا نوزيجي الو ، نآرقلا رهاظب
 ملسم ابأ دعاس يذلا ةملس نب نابيش نأ ركذف 3 هيبشتلاب جراوخلا نيدلا ين

 نوكي نأ نكمي و ٠ هيبشتلاب لوقب ناك هجورخ ين /٧٥٤ ھ ١٣٧١ ةنس يناسارخلا
 هيبشت ، هيبشتلا تثدحأ ةينابيشلا نأ اضيأ ركذ يذلا يرعشألا نع اذه ين ًالقان
 جراوخلا نأ عقاولا نكلو . ١جراوخلا نم ةعامج كلذ ببسب هترفكأف ث هقلخب هللا
 .تحابأ دقلف كسمتلا دشأ هب زنتلاب كسمتتو © راكنالا دشأ هيبشتلا ركنت ةماع
 مكح يف مهنأل مهئاسنو مهب رأرذ يئسو .ث مهلاومأ بلسو ةهبشملا لتق ةيضابالا

 ةنسلاو باتكلا يف درو ام ءازا جراوخلا .فقوم ربلا دبع نبا انل نيبو . ٧ نيدترملا

 تافصلا هذهب رارقالا ىلع نوعمجم ةنسلا لها ) : لاقف هيبشتلل ةمهوملا تافصلا نم

 جراوخلاو ةلزتعملاو ةيمهجلا امأو 3 اهنم ائيش اوفيكي ملو ةنسلاو باتكلا ين ةدراولا
 لبق نم ترشأ دقو "( ةلطعم اهب رقأ نم مهايسف هبشم وهف اهب رقأ نم اولاقف

 . ج ٣٧۔٥٤ ص زجوملا ، يئاكلا دبع )١(
 )٢( ص ( يرثوكلا دهاز ةمدقم ) نيدلا ين ريصبتلا . ينيارفسالا ٧ .

 )٣( ج تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٧١!١٢ .

 )٤( ص نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا ٣٤ .

 )٥( ج {} تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٩٩ .

 )٦( ص قرفلا نيب قرفلا & يدادغبلا ١٠٢ .
 )٧( ص قرفلا نيب قرفلا { يدادغبلا ١٠٧ .

 )٨( ج يرابلا حتف ،| رجح نبا ١٣ ص ٣٤٦ .
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 3 ليوأتلا تالكشمل ةراثا جراوخلا رثكأ امه يرورحلا ةدجنو قرزألا نب عفان ىلإ
 فرع يذلا سابع نباب ةلص ىلع امهنأ تبث ذإ نآرقلا نم تاهباشتملل أعابتاو

 جاجحلا زاوج ىلع لدتسي نأ ىلإ مزح نباب ىدأ امم جراوخلل هجاجحو هتلداجمب

 سابع نبا جاحو ) : لاقف تارظانم نم جراوخلاو سابع نبا نيب عقو امب لدجلاو
 { جاجتحالا نع ىهن مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ًادحأ انملع امو جراوخلا

 /١٥٠٥( ه )+٩١١ يطويسلا دروأ دقلو ا( مهدعب ءاج نم يأرل ىنعم الف
 ةلئسألا هذه لقت الو هبيرغو نآرقلا ريسفت نع سابع نبال قرزألا نب عفان ةلئسأ

 عباطلا اهلك اهيلع بلغي نكلو 8 ةفلتخم قرطب اهدنسأو ةئامو نينامنو ةينامث نع
 ينلا ةلئسألا نم ةفئاط دروأ /١٣٨٨( ه )+٧٩٠ يطاشلا نأ ريغ © "يوغللا
 © ضقانتم هنأ رهاظلا يف ودبي يذلا نآرقلا هباشتم قلعتي امم يلقعلا عباطلا اهيلع بلغي

 دجأ ينا ) : لاقف اهيف هتريح هل انيبم ، سابع نبا ىلع "قرزألا نب عفان اهحرط
 : ىلاعت هلوق نع هلاؤس ةلئسألا هذه نم { ث( لع فلتخت ءايشأ نآرقلا يف

 : هلوق عم ضراعتي يذلا /١٠١( نونمؤملا . نولءاستن الو ذئموي مهنيب باسنا الف )
 تافصلا ين ةنونيكلا نع هلأسو ث /٢٧( تافاصلا . نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقأو

 تابثلا مدعو لاو زلا ديفت نأ نكمي ينلا يضاملا ةغيصب نآرقلا يف تدرو ينلا ةيهلإلا

 . ٩٥ ص ٦٢ ج لصفلا ، مزح نبا )١(

 ىلع اوقفتأ حارشلا نكلو نيعم ريغ لجر ىلإ اهبسن هنكلو ةلئسألا هذه يراخبلا دروأ (٢)

 1 قرزالا نب عفان هنا

 . ١٢١٠-١٣٢٢ ص ١ ج ١٣٥٤-١٩٥٣ ةرهاقلا ، نآرقلا مولع ين قافتالا ، يطويسلا )٣(
 . ١٤١ ص ٢! ج لماكلا ، دربملا أ ٢٠٨ ص ٣ ج ماصتعالا يطاشلا )٤(

 قايس يف تدرو ىلوألا ةيآلا هنأب ةلهو لوأل رهاظلا ضراعتلا اذه سابع نبا رسف )٥(

 : اهيف هللا لوقي ىللا ىلوألا ةخفنلا نع ثدحتت ةيآلاف { رخآ قايس يف ةيناثلا تدروو

 ( ٦٨ / رمزلا . هللا ءاش نم الإ ضرألاو تاومسلا يف نم قعصق روصلا ين خفنو )
 مه اذإف ىرخأ هيف خفن مث ) : اهيف هللا لوقب ينلا ثعبلا ةخفن نع ةيناثلا ةيالا ثدحتتو
 ةخفن ةيناثلا ىمستو & قعصلا ةخفن ىمست ىلوألا ةخفنلاف ( ٦٨ / رمزلا . نورظني مايق

 . ( ٢٠٨ ص ٣ ج ، ماصتعالا ، يطاشلا ) ثعبل
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 . اميكح ًازي زع - ٦٩ / ءاسنلا . ( ًاميحر اروفغ هللا ناكو ) : هللا لاقو ) : لاقف

 كلذب دارأو ىضم مث ناك هنأكف /٥٨( ءاسنلا . اريصب ًاعيمس - /٥٦ ءاسنلا

 ةعطقنم إ ةريغتم اهنأ مأ ةيدبأ ةيلزأ ةمئاد ةتباث هللا تافص ين ةنونيكلا نأ له

 & ةتباث ةمئاد ةيلزأ اهنأب سابع نبا هباجأف ؟ نوكت ال مث تناكف ث ةموميدلا
 دمحم انل ركذيو © "هللا دنع نم هلك هنأل ضقانتي الو فلتخي ال نآرقلا نأبو

 ءايشأ نع نولأسي اوناك مهنأ ديفت جراوخلا ةلئسأ نع ةياور ي رجآلا نيسحلا نبا
 لأسو ءاوكلا نب هللا دبع ماق دقف ةرخآلا يف الو ايندلا ةايحلا ين عفني امي لصتت ال
 { اهقفت لَس هللا كلتاق هل لاقف ؟ رمقلا ين يذلا داوسلا ام) : الئاق ايلع مامالا

 اوناك جراوخلا لئاوأ ضعب نأ ىلإ لاؤسلا اذه ريشيو . "( ... تنعت لأست الو
 فرع امل برغتسمب كلذ سيلو اهلوح ةلئسالا نو ريثيو ةعيبطلا ةدهاشمب نومتهب

 يف اهرظانمو ةعيبطلا ةدهاشمو لمأتلا ىلإ وعدي امم ليللا رهسو دبعتلا نم مهنع

 . : ليللا قسغ
 وحنلا ىلع ةي ربخلا تافصلا ين درو ام عيمج تلوأ اهناف ةيضابالل ةبسنلاب امأو

 هدروأ ام نايب حضوأ كلذ انل نيبيو 0 ابيرقت ةرعاشألا مث ةلزتعملا هب تلوأ يذلا

 نم هدنسم ين ( يناثلا نرقلا لهأ نم) بيبح نب عيبرلا يضابالا ثدحملا
 داكيو نيعباتلاو ةباحصلا نع اهاور ينلا تاليوأتلا نم هب ىتأ امو { ثيداحألا
 : ةروصلا ثيدح لوأف { كلذل ًاصصخم حيحصلا ةعماج نم ثلاثلا ءزجلا نوكي

 ةقلعتملا تايآلا ليوأت ين ةدراولا راثآلاب ىتأو ( هتروص ىلع مدآ هتلا قلخ )

 ةيآو © ةيعملا ةيآو ١كاردإلا ةيآو رظنلا وأ ةيؤرلا ةيآك ةيربخلا تافصلاب

 . ٢٠٩ ص ٣ ج ماصتعالا ، يطاشلا )١(

 . اضعب هضعب دشي لماكتم لكك ذخؤيو اضعب هضعب نآرقلا رسفيو ١١ ص ٣ ج .م .ن )٢(

 . ٧٤ ص ةعيرشلا ، يرجآلا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ )٣(
 . ٢٣ ص ٣ ج عيبرلا دنسم )٤(

 ٦٢۔-٥٢ ص . م . ن )٥(

 . ٢٦١ ص . م . ن )٦(

 . ٢٨ ص . م . ن )٧(
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 للا نأ اهيف درو ينلا تايآلا لوأو ءاوتسالا ةيآو ' ةضبقلا ةبآو ا ةدايزو ىنسحلا

 ًادمتعم قاسلاو سفنلاو نيعلاو هجولا ركذ اهيف ينلا تايآلاو نيميو ًادي هل نأو رون
 ةهبشملا ىلع درو © " هريبعت دح ىلع ةلوقعملا ةغللاو باتكلا ىلع هلك كلذ ين

 / . مهناريسفتو فلسلا لاوقأب ًادهشتسم
 ` ( سايقلاب الوق سانلا دشأ ) : مهنأب ىلوألا ةمكحملا يناتسرهشلا فصيو

 ليوأت ين اوقرغأ ناورم نب كلملا دبع دهع ين جراوخلا نأ رصنلا وبأ رمع ىريو

 . ث ريثك ديقعت هيف ًاليوأت ، داهتجالا ينو ةينيدلا ماكحألا
 يف ليطعت مهنع لقني مل جراوخلا نأ ررقي يلبنحلا يرماعلا ناع نكلو

 رصاعملا لاله نب ةديبع يجراخلا رعاشلا لوقب كلذ ىلع دهشتساو ئرابلا تافص

 : وهو يقرزألا )+٦٦١٦/٧٧( ةءاجفلا نب يرطقل
 ي رجت اهنود نم حاورألا ىري ءامس 3 هنود عبس قوف شرع قوف الع
 رهاظلاب اوذخأ ةقرازألا نم ةعامج نأ ۔ حص نإ _ انل تبثي صنلا اذه لعلو

 ةقرازألا نأ يرعشألا ركذ دقو تافصلا ين ةدراولا ثيداحألاو تايآلا اولوأب ملو

 رهاوظلاب ذخأت ةقرازألا نأ ي رعشألا نم مهفي يذلا له نكلو نآرقلا رهاوظب ذخأت

 ةلأسم ين ال صنلاب ذخأتو داهتجالا ركنت ثيح س ةيعرشلا ماكحألا ةلأسم يف
 & ةلزتعملا بهذمك ديحوتلا ين جراوخلا بهذم نأ ىلع صن هنأل تافصلا

 . ةيتاذ اهنوكب وأ تافصلا ليطعتب نولوقي مهنأ كلذ ىنعمو

 اهتركنأ امك ةيؤرلا _ ديفملا .خيشلا انل ركذي اميف جراوخلا نم ريثك ركنأو
 مهتافلؤم نم انلصو امب ةيؤرلا ركنت ةيضابألا نأ تبثو "ةيديزلا بلغأو ةلزتعملا

 . ٣٠ ص . م .. ن )١(

 . ٢٣-۔١٣ ص . م . ن )٢(

 . ٤٠١ ص . م . ن )٣(

 . ١١٦١ ص ١ ج لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا )٤(

 . ١١٧ ©} ١٣٦ ص مالسإلا ين جراوخلا ، رصنلا وبأ رمع )٥(

 . ١٢١٧ ص ١ ج تالاقملا ،\ يرعشالا )٦(

 . ٢٤٢٣ ص تالاقملا لئاوأ } ديفملا خيشلا )٧١(
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 نأ ىلإ يدؤت ةيؤرلا نألو ءارآلاو تالاقملا وخرؤم مهنع هلوقي امب ال ،'مهسفنأ
 . "نامز ينو ناكم يف ًاعقاوو © ًاثدحم يئرملا نوكي

 : ةيرحلا

 ناف © يهلإلا لدعلاب ةطبترملا ةيناسنإلا ةيرحلا وأ ،© لدعلاب قلعتي اميفو
 مهنمو ، ةلزتعملا لوق ىلإ لام نم مهنف نومسقنم يرعشألا انل ركذي اميف جراوخلا
 ثيح ، يرعشألا عم ديفملا خيشلا قفتي داكيو . " تابثإلا لهأ لوق ىلإ لام نم

 ةيرارضلا الإ ةلزتعملا رئاسو ةيمامالا روهمج بهذم وه لدعلاب لوقلا نا ىلع صن
 غلابو ، ةمكحملاو ةبدي رلا نم ةفئاطو ةئجرملا نم ربثك بهذم وه هنأو ، مهنم
 ي رعشالا ةياور ين _ اعيمج اومعز مهنا ىتح يهلإلا لدعلا ةلاسم ين جراوخلا

 ملظلا ىلع ةردقلاب فصوي ال ضحم لدع هللا نأكف ، ثملظي نأ ردقي ال هتا نأ

 نم ةعامج نا ىري ديفملا خيشلا نا ريغ & هقلحي نا وا ، هنع ردصي نا نع الضف
 الو ًاملظ لعفي ال هنأ الا 0 هفالخو لدعلا ىلع رداق هتلا نأ ىلإ بهذت ةمكحملا
 . ماظنلا الإ ةفاك ةلزتعملاو ةيمامالا كلذ ىلإ تبهذ امك ١ًاروج

 قلحي ال هللا نابو ناسنإلا ةيرحب لوقلا ىلإ جراوخلا نم ةيزمحلا تبهذو

 دوزم ناسنإالا نا تررقو 0 اهيلإ مهرطضي الو اهيف مهكراشي الو & دبعلا لاعفا
 ةزمح عابتأ مه ةيزمحلاو 3 ةلزتعملا كلذ ىلإ تبهذ امك لعفلا ىلع ةعاطتسالاب

 لاعفأ نأ اوأر ةدراجعلا نم ةيمولعملا كلذكو & /٧٩٥" ھ ١٧٩ ةنس رهظ يذلا
 ةقفاوم هلبق ال لعفلا عم ةعاطتسالا نأ ىلإ اوبهذ نكل ء هتل ةقولخم ريغ ناسنإلا

 . ٥٤ ، ٧١ ص رامع يبأل زجوملا ينو ١٣-۔٥٢ ص ٣ ج عيب رلا دنسم يف درو امك )١(

 . ٣٥٩ ص ١٣ ج يرابلا حتف ، رجح نبا )٢(
 . ١٢٤ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٣(

 . ٢٤ ص تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خيشلا )٤(

 . ١٢١٥ ص ١ ج تالاقملا . يرعشالا )٥(

 . ١٢٤ ص ١ ج ، تالاقملا ، ديفملا خيشلا )٦(

 . ٩٨ ص قرفلا نيب قرفلا إ يدادغبلا )٧(
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 ردقلا ين ةلزتعملا بهذم ةيضابالا نم ةيثراحلا تبهذو كلذ يف ةنسلا لهأل
 لهأ بهذم ىلع مهناف ةيضابالا روهمج فالخب لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلإو

 لاعفال قلاخ هللا ناو © هلبق ال لعفلا عم اهنإ اولاق ثيح ، ةعاطتسالا ين ةنسلا

 ، ضارعألا نم ضرع ةعاطتسالا نأ ةيضابالا تأرو ، اه بستكم وهو ناسنالا
 تنيدتو 3 " اهبستكا هنأل ناسنإلا اهتيلوؤسم لمحتي ةيرابتخالا لاعفألا نأو
 نأو © هقلخو ناسنإلا عنص نم ريخلاو رشلا نأب ًاضيأ جراوخلا نم ةينوميمل

 © رشلل لعاف ريغ ريخلل قلاخ هللا نأ ىلإ تبهذ اهنأ ريغ ، لعفلا لبق ةعاطتسالا
 ةعاطتسالا مهيف قلخو ناسنإلا ينب ىلإ لاعفألا ضوف امنإو 5 دابعلا يصاعمل ديرم الو
 لاؤسلا باحصأ كلذكو " اهقلخي الو اهدي ري الف مث نمو & هب مهفلك ام لك ىلع

 ناسنالا قلخب اولاق مهناف ةيسهيبلا نع ةعرفتملا يجراخلا ينارجنلا بيبش ةقرف نم
 . ث هلاعفأل

 . اهئارآ فالتخال ًاعبت بسكلابو ةيرحلاب لوقلا ىلع رصتقت ال جراوخلاف
 بهذت ةقرازألا نم ةفئاط نأ مزح نبا صني ذإ ربجلاب مهنم ةفئاط لوقت امنإو

 ةملس نب نابيش كلذكو ثيدنقرمسلا ناوفص نب مهج يأر ىرتو { ربجلا ىلإ
 ةردقلا نم هب فصتي ام ناسنإلا نع ىفنو 0 ةب ربحلاب بهذمت هناف يجراخلا

 . `ةثداحلا

 هرهاوج هرسأب ملاعلا نأ نوري جراوخلا نأ ررق هناف يناكلا دبع رامع وبأ امأ .

 ، هريبدتو ، هلعفو هللا قلخ © ةيصعمو ةعاط نم هيف امو { هرشو هريخ 0 هضارعاو

 . ٩٧ ص قرفلا نيب قرفلا يدادغبلا ، ٩٦١ ص ١ ج ب تالاقملا 3 يرعشألا )١)

 )٢( ج ،© لحنلاو للملا { يناتسرهشلا ١ ص ١٣٥١-١٣٦١ . ج تالاقملا ، يرعشألا ١
 ص ٠٤ ص قرفلا نيب قرفلا { يدادغبلا ء ١٠٥ .

 )٣( ج تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٩٣ ص قرفلا نيب قرفلا ، يدادغبلا ؤ ١٢١٩١ .
 )٤( ج تالاقملا \ يرعشالا ١ ص ١١٦ ص نيدلا لوصأ يدادغبلا إ ٣٢٢ .

 )٥( ج لصفلا ، مزح نبا ٣ ص ٢٢ .

 )٦( ج يناتسرهشلا ١ ص ١٣٣ .
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 ةيضابالا نأ اذه ىنعم سيلو ا ةيضابالاو ةعيشلاو ةئجرملا عم كلذ يف نوقفتم مهناو
 تلاق اذهب و . اهل راتخم هلامعأل بستكم ناسنإلا نأ ىرت اهنأ لب ربجلاب لوقت
 نيب دقو . لعفلا عم ةعاطتسالا نأ يف ةنسلا لهأ اوقفاو نيذلا جراوخلا نم ةعامج

 ةيبيعشلاو ةيفلخلا ىهو تاعامجلا هذه ءامسأ يناتسرهشلاو يدادغبلاو ي رعشألا انل

 ةعاطتسالا رسفيو لعفلا عم ةعاطتسالاب لوقي ًاضيأ ةيضابالا بلغأو ، " ةيمزاخلاو

 © ضارعألا نم ضرع اهنأ ىلع ءانب ، نينامز ىقبت الو هدوجوب لعفلا دجوي ىنعم اهنأب
 فرعو ث ًاضيأ "هدض ىلع ةعاطتسا يه لاعفألا نم ام لعف ىلع ةعاطتسالا نأو
 ةيلوؤسم نأ ررقو © « قلخلا » هنأب ردقلا _ يضابا وهو _ نايدألا باتك بحاص

 رسفو ناسنإلا لعف رودقملاو { هللا لعف ردقلا نأل ، رودقملاب قلعتت ناسنإلا
 وه اهيف رمألا نأب ٣٨٢( بازحألا . ارودقم اردق هللا رمأ ناكو ) : ىلاعت هلوق
 . "ناسنإلا لعف رودقملاو ، هتا لعف

 هل دهش نمو ءايبنألاو لسرلا مهو سانلا نم ةفئاطل ةمصعلا ةيضابالا تبثأو

 مهنأ ىلإ اهببس عجريو ث رئابكلا نم ةمصع يه اميإ ةمصعلا هذهو 3 ةنجلاب

 . اينابر اظفح اهنم اوظفحو ء ايهلإ اعنم مئالا رئابك باستكا نم "نوعونمم

 ٧ - لقنلاو لقعلا :

 مهنأ كلذ © نظن انك ام ريغ ىلع ةغلاب ةيمهأ لقعلل اوطعأ دق جراوخلا نإ

 © فراعملا ىلإ 0 عمسلا نع هلالقتسابو ،& هدرجمب و هدرفمب لصي لقعلا ناب : اولاق

 )١( زجوملا إ رامع وبأ ٤ ص ٨٩-ا٩١ .
 يناتسرهشلل ركذيو ٩٦ ص ١ ج يرعشألا إ ٣٢ ص « نيدلا ين ربصبتلا ، ينيارفسالا )٢(

 ىلع ةيالولاو ةءاربلا ناو ( ١٣١ ص ١ ج لحنلاو للملا ) ةافاوملاب تلاق ةيمزاخلا نا

 نم هيلا ريصيس هنا هللا هب ملع يذلا وحنلا ىلع ةمتاخ نم ناسنإلا هيلا ريصي ام بسح

 . ةيلزألا تافصلا نم ضغبلاو بحلا ناو رفك وأ ناميإ
 )٣( ج تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ١٠٧7-١٠١٨ .

 )٤( ص لوهجم نايدألا باتك نم ةعطق ٣١ .
 )٥( ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ، عيمج نب ورمع صفح وبأ ٦٤-٦٥٢ .
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 جراوخلاو ةلرتعملا امأ ) : ديفملا خيشلا لاق ، ةلزتعملا هب بهذمت يذلا وحنلا ىلع

 { ١ عمسلا نع اهدرجمب لمعت لوقعلا نأ اومعزو اوعمجأ كلذ فالخ ىلعف ةيدي رلاو
 نمل اورذتعاو يلقعلا نيدلابو ، ةيلقعلا تابجاولاب تلاق مهقرف نم ةقرف نإ لب

 ." لوقعلا هيجوت ام فرع ام اذإ ، عئارشلا ةوعد هغلبت ملو ملاعلا فارطأ ين ناك
 ناديم ف هوقبط امك قالخالا ناديم ين © اذه يلقعلا مهبهذم اوقبط دقلو
 ةرظنل اجذوم امهرابتعاب انه نيناديملا نيذه انرتخا اذهلو 3 عيرشتلا ين داهتجالا

 ىلإ اوزاحنا مهنا فيك ىرنل & لقعلاو عرشلا نيب ةقالعلاب قلعتي اميف جراوخلا

 ىلع مكحلا هيلع فقوتي يذلا صنلا لهأ نم اونوكي ملو ، نيملكتملا نم نييلقعلا
 . ةحيبق وا ةنسح اهناب ءايشالا

 : قالخألا ناديم ين _أ
 ، عرشلا نع لالقتساب اهحبقو لاعفألا نسح كردي لقعلا نأ جراوخلا ىري

 نيسحتلاب نيلئاقلا نم جراوخلا ربتعا يناتسرهشلا نأ ىلإ انرشأ نأ انل قبس دقو

 داع مث ز، ي رماعلا ناينعو يزوحلا نب جرفلا وبا كلذ دكاو 0 نييلقعلا حيبقتلاو

 انفلاخو ) : لاقو مالكلا ملع ين مادقالا ةياهن هباتك ين كلذ حضوأف يناتسرهشلا

 جراوخلاو ةمهاربلاو ةيخسانتلاو ةيونثلا ( نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ين ) كلذ ين

 ىنعم ىلع اهحبقو لاعفألا نسح هب كردي لقعلا نأ ىلإ اوراصف ةلزتعملاو ةيماركلاو
 باقعلاو مالملا هيلع بجي و ، نسحلا لعفلا ىلع ءانثلاو باوثلا هتنا ىلع بجي هنأ

 درو اذإو ٢ حيبقلاو نسحلا نم ةيسفن ةفص ىلع لاعفالاو & حيبقلا لعفلا ىلع

 جراوخلل ناف ةيلقعلا ةي رظنلا هذه ىلع ءانبو . ث اهل اتبثم ال اهنع ًاربخم ناك اهب عرشلا

 . ١١ ص تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خيشلا )١(

 ناتسجس نب كذاش نب بلاغ اهسأرتي ةدراجعلا عورف نم عرف © ةيفرطألا يه ةقرفلا هذه )٢(
 لحنلاو للملا . يناتسرهشلا ) ةديعبلا هئاحنأو ملاعلا فارطأ ىلإ ةبسن ةيفارطألاب اومسو
 . ( ١٣٠ ص ١ ج

 . حبقلاو : هلعلو لصألا ين اذك )٣(

 . ٣٧١ ص مالكلا ملع ين مادقالا ةياهن © يناتسرهشلا )٤(
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 © اهررض وأ اهعفن { اهحبف وأ لاعفألا نسح نأ ىلع ةمئاق ةيقالخألا ميقلا يف ةفسلف
 ةعجار تسيلو { هنيوكت يف ةلخادو ، هسفن لعفلا تاموقم يف ةيوطنم ةيتاذ ةفص
 اهنأ ىلإ ةعجار ريغ ةفصلا كلت نأ امك لسرلا نم غلبم غيلبت وأ ربخم ربخ ىلإ

 امناو لاعفألا ىلع ةيتاذلا هتعيبط نم لقعلا اهيفضي ةيلقع ةروص وأ ينهذ ىنعم

 حبقلا وأ نسحلاف ، هكرديل هيلإ هجوتي نأ الإ لقعلا ىلع امو يجراخ عوضوم يه
 عمسلا وأ عرشلا نوكيو . ًاضحم ًايتاذ ارمأ سيلو يعوضوم رمأ 0 رابتعالا اذهب
 نأ اما حبقلا وأ نسحلا كاردإو 3 ًائشنم وأ اتبثم نوكي نأ نود & طقف ًاربخم

 نوكي نأ اماو { بذكلا حبقو قدصلا نسح كاردإك ايرورض ًاكاردإ نوكي
 ىلقعلا كاردالا اذه ساسأ ىلعو ، سايقلاو لالدتسالا قيرط نع ًايرظن ًاكاردإ

 دعولا وأ ، باقعلاو باوثلا ذافنا باجيإ جراوخلا ىنب - يناتسرهشلا لوقي اميف

 © نسحلا لعفلا ىلع ينثي نأ وأ بيثي نأ مهرظن ين هللا ىلع بجي هنأل 5 ديعولاو
 ام دح ىلإ هبشت ةلاسملا هذهو .'حيبقلا لعفلا ىلع مذي وا بقاعي نا هيلع بجي امك
 . ميقلا لاجم ين نيرصاعملاو نيثدحملا ةفسلف

 ين فالخ الو جراوخلا دنع يلقعلا رظنلا قيبطت جذامن نم جذومم اذهف

 نيبو كاردإلا وأ ةفرعملا نيب اوقرف دقف ةرعاشألا امأ ، ةلزتعملا نيبو مهنيب كلذ

 نأ ينو هب كردتو ، لقعلاب لصحت فراعملا نأ ين مهدنع بير الف بوجولا
 & لقعلاب بجت ال فراعملا هذه نكلو " اهحبقو ءايشألا ضعب نسح كردي ناسنإلا
 نأ نم نيمعازلا ضعب همعزي ام ، ضحديو عفدني اذهبو ؤ عرشلاب بجت امنإو
 . ، كاردإلا نع هنولطعيو © اهحبقو ءايشألا نسح ةفرعم لقعلا نع نوبلسي ةرعاشألا

 نم ءيش ىلع باقعلا الو باوثلا بجوي ال لقعلا نأ كلذب اودصق مهنأ عقاولاو
 اهيلع ءازجلاو لاعفألاب فيلكتلا بجويو ضرفي يذلا امناو { هدرجمب لاعفألا
 ةرعاشألا ناف انه نمو ، يهنلاو رمألا قيرط نع عرشلا وه باقعلا وأ باوثلاب
 ين ةنماكلا ةرورضلا نم مهموصخ همعزي ام اولطبأ امنإو ةيلقعلا يناعملا اولطبي م

 . ٣٧١ ص . م . ن )١(
 . ١٤٩ ص ٠ ةيادبلا باتك . ينوباصلا )٢(
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 مهناف ةفسالفلا امأ ، حبقلا باقعلا ةلعو نسحلا باوثلا ةلع اولعج ثيح ةلعلا

 ةيسفنلا تافصلا نم سيل حبقلا وا نسحلا نأ نوري _ يناتسرهشلا يوري اميف _
 فالتخاب فلتخت ةريغتم ةيبسن مهرظن ين لاعفألا نأل { لاعفألا يف ةيتاذلا وأ
 لوقعلا نا ةئباصلا ىرتو 3 ةتباث تسيلو دارفألا فالتخابو ةنكمألاو ةنمزألا

 هنإف كلذبو © رضيو عفني ام & ناسنإلا لاعفأ نمو ءايشألا عئابط نم فرعت

 انلوقع ي مكحتي ؤ يحو وأ ةلاسر لاسرإ لإ الو ، عرش عيرشت ىلإ ةجاح ال
 لقعلا ال هنأ ةيخسانتلا تمعزو ، ىرخأ ءايشأ اهنع عنميو 9 ءايشأ اهيلع بجويو

 رخالا ملاعلاب ىمسي ام كانه سيلو ، كلذب موقي اضيا عرشلا الو ، حبقيو نسحي
 . ' باقعلاب وأ باوثلاب ناسنإلا هيف ىزاجي ملاعلا اذه ءارو ام وأ

 3 جراوخلا ىلإ يلقعلا رظنلا اذه ةبسن ين انككشي ام ىرخأ ةهج نم دجن اننكلو

 ةمكحملا جراوخلا نأ معزي )+١١٨٤/٥٨٠( يدي رتاملا ينوباصلا دمحأ نأ كلذ

 بجوي الو 0 ءيش هب فرعي ال لقعلا نا ةهبشملاو ضفاو رلاو ةدحالملا عم نوري

 خرؤملا اذهف " ءايشألا ىلع الو لاعفألا ىلع ال ةيعرشلا وأ ةيلقعلا ماكحألا نم ثيش

 ىنعم لهف & يرماعلاو يزوجلا نب جرفلا وباو يناتسرهشلا هيلإ بهذ ام فلاخي
 هب اوبهذمتي مل ام مهيلإ اوبسنو ، هولوقي مل ام جراوخلا ىلع اولوقت مهنا كلذ
 ؟ هودقتعي مل امو

 ام ىلع هنأل { ودبي اميف جراوخلا بهذمب فرعأ يناتسرهشلا نأ ةقيقحلاو
 هنألو ، جراوخلا بهذم ين فلؤملا يسيباركلا باتك ىلع علطم همالك نم رهظي
 اذإ ةصاخ ث هلقن حجرن نأ عيطتسن اننإف مث نمو ، لحنلاو تانايدلاب ةطاحإ رثكأ
 جراوخلا تافلؤم ىلع هعالطا يف كش ال يذلا ديفملا خيشلا نا كلذ ىلإ انفضا

 حرصي & مهب لاصتالاو مهترظانم قيرط نع مهئارآ ىلع هعالطا يف لقالا ىلع وا
 عامجالا ىلع صنلاو & فراعملا ىلإ لصي هدرجمب لقعلا نأ ىلع اوعمجا مهناب
 يزوجلا نبا لقن كلذكو ، جراوخلا ةينالقع ىلع ةلالدلا يف ةيمهالا ةياغ ف

 . ٣٧٧-٣٧٨ ص مادقالا ةياهن ، يناتسرهشلا )١(
 . ١٤٩ ص ٠ ةيادبلا باتك ، ينوباصلا دمحا )٢(
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 ربخ هنأك اربتعم ينوباصلا لقن ىقبيف ةوق يناتسرهشلا مالكل ديزي هناف ؤ يرماعلاو
 نأ ركذي ديفملا خيشلا نا لب © هردصم الو هدنس انل نيبي مل هنأ ةصاخ © داحآ

 ىلوألا ةرملل { هئادتبا ينو فيلكتلا لوأ ين ةجاح ال هنأ ىلع ةعمجم جراوخلا

 نكل س فيلكتلل لقعلا باجيإ يف مهل نوقفاوم ةلرتعملا نأو ، لوسر ىلإ ث ملاعلا ي
 جراوخلا نأ ودبي انه نمو { فيلكتلا لوأ يف ةلاسرلا نوبجوي نييدادغبلا ةلزتعملا
 امأ . مهسفنأ دادغب ةلزتعم نم هيلع دامتعالاو لقعلا لامعتسا ي اقمعتو الغوت رثكأ

 مل ام اضرف وأ افيلكت سانلا ىلع نا نوري ال جراوخلا نا ىلإ بهذي هنإف يرعشالا
 هلوقب كلذ ىلع اولدتسا مهن أو & لسرلا نودب فيلكت الو { ةغلبم لسر تات

 يرعشألا نكلو /١٥( ءارسالا . الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو ) : ىلاعت
 نع كاح ىكحو ) : هلوقب كلذ نع ربع هنأل هنم دكأتم ريغ وهو كلذ لاق
 مزلت ضئارفلا نأو لسرلا مهتأي مل ام اضرف سانلا ىلع نوري ال مهنأ جراوخلا

 امك وهف دكؤم ريغ كلذ نأ لقنلا يف ةقيرطلا هذه نم ىرت تنأف "( لسرلاب
 هتبثي وا هقثوي امب بوحصم ريغ عامس درجم وا ةعاشا درجم اذه انرصع يف لوقن
 هب بهذتملا ريغ ىلا بهذملاو ، هلئاق ريغ ىلإ لوقلا بسني ام اريثكو & هبحاصل

 كلذلو ىرحتو زرتحا دق انه يرعشألا نأ ودبي نكلو تبثت الو ، رحت ريغ نم
 ىنعم سيلو ، لوهجم ، ةركن ، كاح هنأ ( جراوخلا نع كاح ىكح ) : لاق

 نومعزي نيذلا ركفلا باحصأ ىلع ركني نم جراوخلا نيب نم دجوي ال هنأ اذه
 راكناب حرصت ةيضابالا نا لب مهلوقع ين ةدوجوم ةمئاق سانلا ىلع هنلا ةجح نأ

 هسفن ين قحلا نأ ىلإ يلع وبأ بهذيو "مهنيب اميف فالتخالا ضعب مم كلذ

 رومالا نم هريغ ىلإ الو رتاوتلا يف ددع ىلإ كلذ ين جاتحي ال هعمس نم ىلع ةجح

 . !هتاذ ين ًاقح هرابتعاب هنع ةجراخلا

 )١( ص ث تالاقملا لئاوأ } ديفملا خيشلا !١ .

 )٢( ج تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٧!١٢ .

 )٣( ص زجوملا ، يناكلا دبع رامع وبأ ١٤٥ ج .

 )٤( ص : زجوملا ، رامع وبا ١٥٠١-١٠١١ .
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 : داهتجالا ناديم ين _ ب
 ماكحألا طابنتسا ينو داهتجالا ناديم ين جراوخلا دنع لقعلا رود سيل

 انربخي ذإ قالخألا ناديم يفو تابهلالا ناديم يف هرود نم ةيمهأ لقأب ةيعرشلا
 ىلع مهلهج عم سانلا نولمحي ) : مهنأ جراوخلا رابخأل جراعملا جهنم بحاص
 ام مهئاوهاب نوراتخي و نوذخاي ثيحب ةلدألا بيكرتب ملع ريغ نم قلطملا داهتجالا

 يرعشألا نأ ريغ '( ... ماعو صاخ نم ، لوصألاو ةغللا يف نكمت ريغ نم اوءاش
 & يأرلاب داهتجالا ناديم ناديملا اذه يف دحاو يأر ىلع اوسيل جراوخلا نأ انيلإ لقن

 اوذخا نيذلا نا ىلع صنو . هزيجي ال نم مهنمو ، تادجنلا مهو هزيجي نم مهنف
 © عامجالا ركنت جراوخلا نأ يدادغبلا انيلا لقني و . "ةقرازألا مه مهنم نآرقلا رهاوظب

 نمو ، نآرقلا يف الإ ةيعرشلا ماكحألاب قلعتي اميف ةجح ال هنأ ررقتو 3 ننسلاو
 © تابجاولا نم نيفخلا ىلع حسملاو مجرلا اوربتعي مل مهنأ ننسلل مهراكنا ةلثمأ

 ناب كلذ ىلع نيجتحم باصنلاو زرحلا طارتشا نود قراسلا دي عطقب اولاقو
 راثآلاو ثيداحألا نم درو ام اوركنأو © ديقم ربغ ًاقلطم درو ديلا عطقب رمألا

 بهذم اذه نا يدادغبلا معزو . اهتياور اوضفرو مجرلا يو قراسلا دح يئ

 مهعبتا ماظنلا نأو ث داهتجالا زاوجب اولاق مهنإف تادجنلا الإ جراوخلا عيمج

 انتلصو ينلا ةيضابالا نأ عقاولاو ."سايقلا راكنإ مهيلع دازو عامجإلا مهراكنإ ين

 ذخأتو © سايقلا وأ يأرلاو عامجالا جهنم نم هيف امب داهتجالاب ذخأت مهبتك

 مهدنع تبثي . هنأل . نآرقلا نم ال ةنسلا نم اهدنع هكردم نكل ء مجرلاب

 © ةنسلا لهأ دنع وه امك ى ًاكح تيقبو ًاظفل تخسن مجرلا ةيآ نأ نم ىو ري ام

 عامجالاو سايقلا نع نو ربعيو ثننسلا نم مجرلا نأ رباج نع نويضابألا ىورو

 )١( ص طوطخم . جراوخلا رابخأل جراعملا جهنمو يرماعلا ٨٢ .

 )٦٢( ج تالاقملا }\ يرعشالا ١ .

 )٣( ص نيدلا لوصأ : يدادغبلا ١٩١ .

 ه ١٣٤٨ . ةرهاقلا 5 ةيفلسلا ةعبطملا ، عرفلاو لصألا لماش ١ عيمج نب ورمع صفح ويأ )٤(
 ج ١ ص ٩ .
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 8 ةهج نم اذه © رمخلا ين دحلا ينو ةمامإلا ين يأرلا اوقبط دقو © يأرلاب انايحأ
 ليبس ىلع اهدحو تادجنلا نأ ىلع صني مل يرعشألا ناف ىرخأ ةيحان نمو
 ةلاسملا هذه ين غلاب يدادغبلا ناف انه نمو { داهتجالاب تلاق ينلا يه رصحلا

 . لقنلا اذه ين هدنس الو هردصم انل ركذي ملو ، هتداعك طتحي ملو ، الغو
 ًادحاو ركنأ نم تفك اهنأ ىتح عامجإلاو ةنسلاب ةيضابالا تكسمت دقل

 لوصأ نأ ىلع )+١٩١٣/١٣٣٢( شيفطا فسوي نب دمحم خيشلا صن ذإ امهنم
 ةثالثلا نم ادحاو ركنأ نمو سايقلاو عامجالاو ةنسلاو نآرقلا ) : يه نيدلا

 دجو نم قافتا ) : هنأب عامجإلا فرعو ا( سايقلا لصأ نهو كرشأ ىلوألا
 اضيأ يدادغبلا غلابو ، "( نيدهنجم نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رصع دعب
 مهلوقل رابخألا ةلقن اهاور ينلا ننسلا عيمج اودر ) : مهنأ جراوخلا ىلإ بسنف
 نولقني نوثدحم مهل جراوخلا نأ كلذ 'عامجالا اوركنأ مهنأو (٢ اهلقان ريفكتب

 © هساسأ نم مجرلا انركذ امك ةيضابالا ركنت ملو 0 هلقن ين ةجح مهو ثيدحلا

 نا مهموصخ معز ثيح ء نارقلا لبق نم ال ةنسلا لبق نم هدوروب تلاق امعإو

 ، مجرلا نومرحي مهنإف ةقرازألا فالخب ، اهمكحو اهانعم يلب و اهظفل خسن مجرلا ةيآ
 8 نآرقلا رهاظب اذخأ تانصحملا فذاق نودجي و ، نصحملا فذاق نودحي الو
 انل ركذي ذإ ننسلا يف مهيأر ةفرعم ىلإو جراوخلا مهف ىلإ برقأ ةيميت نبا دجن اذلو

 رهاظ فلاخ امب نوذخاي ال مهناو © هلمجم رسف امب الإ ةنسلا نم نوذخاي ال مهنا
 ةيميت نبا نأ امب و ةقرسلا يف باصنلاب الو مجرلاب اوذخأي مل مهناف مث نمو نآرقلا

 { ةرهاقلا ، ةيفلسلا ةعبطملا ، عرفلاو لصألا لماش 0 شيفطأ فسوي نب دمحم )١(

 ٤٨ ج ه ١ ص ٩ .

 )٦٢( ص . م . ن ٩ .
 )٣( ص قرفلا نيب قرفلا &©| يدادغبلا ٣٢٧ .

 )٤( ص . م . ن ٣٤٦ .

 )٥( ج لحنلاو للملا يناتسرهشلا ، ٧٩۔-٦٩ ص ةينغلا ، يناليجلا رداقلا دبع ١ ص ١٢١ ،
 ٍ . ٨٩ ص ١ ج تالاقملا { يرعشالا

 ١ ج تالاقملا ، يرعشألا ) ادعاصف مهارد ةسمخ وهو باصنلا ةيضابألا طرتشي )٦(
 ص ١٠١ ( .

١٦١ 161



 نيلقانلا لقن نم مهلاوقأ فرع هنأبو ، جراوخلا بتك ىلع فقي مل هنأب فرتعي
 هلقني ام ديكات ةبوعصب رقيو كلذ ين طاتحب هناف 3 ١ ةرشابم اهفرعي ملو ، مهنع

 . ممع
 ةيقطنم ةدعاق ةيضاباللو & "هركنت الو هب رقت جراوخلا نإف خسنلا امأ

 كلذ ين مهو "صاخب سيلو ماع وهف هب هللا رمأ ام لك نأ يهو داهتجالا ين

 ةدش نمو & تانصحملاب فذقلا دح صيصخت ىلإ اوبهذ نيذلا ةقرازألل نوضراعم

 مل يذلا ئطخملا دهتجملا مثأي نأ فاخ نم اورفك مهنأ داهتجالاب تادجنلا قلعت

 نيثدحملا دنع ةفورعم اهتياورو ننسلا لقن ين جراوخلا ةقيرطو 2 ' ةجح هيلع مقت
 نا ىتح & قدصلاب نوفو رعم مهناو ، بذكلا نودمعتي ال مهنأ ةيميت نبا ركذ دقف
 نع نكت مل مهتعدب نأو ثيدحلا حصأ نم جراوخلا ثيدح نا اولاق نيثدحملا

 ، بذاك لك نم أربت جراوخلا نأ لب ث أطخو لهج نع يه امنإو ، لالضو ةقدنز

 ين ةجح وهو ينالقسعلا رجح نبا لوقيو `ةيصعملاب ةرهاجم يذ لك نمو
 نم اثيدح حصأ ءاوهألاو عدبلا لهأ ين سيل هنأ لاجرلا ةفرعم ينو ثيدحلا
 © ةاورلا قدصأ نم مه امنإو بذكلا ين دمعت جراوخلا نع فرعي الو ، "جراوخلا
 نم مهيف نكلو © ةيميت نبا لوقي اميف ثيدحلاب جراوخلا نم ملعأ مهنإف ةلزتعملا امأ
 ين فلسلا لهأ ةبترم ىلإ لصت نأ نع رصقت قرفلا عيمج نأررقيو ، بذكي
 نأ ىلع دربملا صنو "ضفاورلا مه امنإ ثيدحلا ين سانلا فعضأ نأو ، ثيدحلا

 )١( ج ىربكلا لئاسرلا ةعومجم ةيميت نبا ١ ص ٣٦-٣٧ .
 . ١٠١ ©، ١٠٨ ص ث تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خبشلا )2(

 (٣) ج لحنلاو للملا 3 يناتسرهشلا ١ ص ١٣٥ .

 )٤( ج تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ٩١ .

 )٥( ج ةنسلا جاهنم ؤ ةيميت نبا ١ ص ١١٥ .

 )٦( ج لماكلا 5 دربملا ٢! ص ١٠٦١ .

 )٧١( ج بيذهتلا بيذهت ارجح نبا ٨ ص ١٢١٧ .

 )٨( ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا ٤ ص ١٠١ .
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 لدتساو ث ( ةغللا بيرغبو رعشلابو ريسلابو راثآلاو ننسلاب اومتها جراوخلا

 نارقلا مولع ين ةريثك لئاسم نم ناطحق نب نارمعلو يدارملا نيهرلل امب كلذ ىلع

 امناف ) : نآرقلا نأش ي جراوخلل بلاط يبأ نب يلع لاق ميدق نمو ' اهريغو
 © هللا دنع نم هنأ دهشن متنأو نحنو © هلي زنت ين مكقرافن ملو ، هريسفت ي مك انقراف

 ملعلا لهأ هنع لأسنف هريسفت نحن انلهج امم ، نورسفت امم هنع لأسن نأ دي رن امنإف

 ال مهنأ يدقنلا يخ راتلا جهنملابو لقنلاب جراوخلا ةيانع ةدش نمو "( مكنمو انم

 ةلزتعملا كلذ ىلع مهقفاوو المع الو املع مهدنع بجوي ال ذا داحالا ربخ نولبقي

 . ةعيشلا روهمجو
 نأ معز يذلا يدادغبلا هيلإ راشأ ام ضعب باوصب فرتعن نأ يغبني نكلو

 نأل كلذو ض ةاورلا نم اهيفلاخم رفكت اهنأل { ننسلا عيمج تركنأ جراوخلا

 الو } مهل فلاخملا لوقب ذخألا مدع ررقت اهتافلؤم ضعب انتلصو ينلا ةيضابالا
 . اقح هلقني ام ناك اذإ الإ مهللا ، املاع ةقث ناك نإو © هنع لقنلا مهدنع نسحي
 اودك ات اذإ الإ مهللا ، هيوري اميف مهل افلاخم ناك اذإ تبثلا ةقثلا نوقدصي ال مهو

 ٭بيغرتلاو بيهرتلا راثآب قلعتي ام كلذ نم اونثتساو 3 مهدنع هتياور ةحص نم

 ماهتا يف بهاذملاو تالاقملا يخرؤم ضعب ملاب فبك انل رهظي هلك اذهبو
 : ةيرورحلا نأ ةعطاق ةروصب ررق يطلملا نأ ىتح © ننسلا راكناب جراوخلا

 يف ۔ انل ودبي ام ىلع دجوت الو "( الصأ ةنسلاب نولوقي الو نآرقلاب نوذخأي )
 ثيدحلا عضو يهو قرفلا ضعب ىدل اهدجن ينلا ةريطخلا ةرهاظلا كلت جراوخلا

 هحيحص ء هنيمسو هثغب ءاج امك هذخأو { هتياور ين لهاستلا وأ اهبهذم ةرصنل
 عضولا نوزوجي نيذلا ةيماركلاو فوصتلا باحصأ ضعب لعفي امك 0 هعوضومو

 ديياتل وا ث اهيف ءاجرلاو فوخلا ءاقلإو بولقلا قيقرتل بيغرتلاو بيهرتلا يئ

 . ٢٦٣ ص ٢! ج لماكلا ، دربملا )١(

 . ٥٩١ ص ث نيفص ةعقو © يرقنملا محازم نب رصن )٢(
 . ١١ ص ١ ج عرفلاو لصالا لماش ، شيفطا فسوي نب دمحم )٣(

 . ٥٣ ص درلاو هيبنتلا 3 يطلملا )٤()
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 ثيدحلا عضت نيح ةقدنزتم ىرخأ ةفئاط لعفت امكو { هئارآ ديكأتو بهذملا

 يفو ةلملاو ةعيرشلا يل كلذ دعب هب نعطتل © نيثدحملا ضعب بتك يف هسدتو

 ١٥٥/ +) ءاجوهلا يبأ نبا ةصق لاجملا اذه ين انع ديعبب سيلو « مهسفنأ نيثدحملا

 ةعبرأ عضو نأب توملل ديتقا انيح رختفا يذلا عاّنضولا يوناملا قيدنزلا ٢(
 قداصلا رفعج ىلإ هبسن ام كلذ نم مارحلا لحأو لالحلا اهيف مرح ثيدح فالآ

 كلذكو © لالحلا ةيؤر ىلع ال يكلفلا باسحلا ىلع رطفلاو مايصلا يل داتعالا نم

 يعفاشلا مامالا ضغبي ناك يذلا )+٨٧٩/٢٦٦٢( يجلثلا عاجش نب دمحم

 ثبدحلا لهأ ىلإ اهلجنيو ظيلغلا هيبشتلا يف ثيداحأ عضيو © لبنح نب دمحأو

 ك , !مهيف نمطيو مهنم طحب يك
 لوقيف ، ننسلل جراوخلا فالسأ هقف يف نعطي مزح نبا نإف هلك اذه مغرو

 " كلذ لبق ةنسلا ين اوهقفتي مل مهنكلو ، نآرقلا اوأرق بارعأ جراوخلا فالسأ نإ

 . مهفالخا ىلع هدنع قبطني ال اذه نا ودبيو

 : ثيدحلا ةياورو داقتعالا يف فالتخالا _ ج

 يف فالتخالا ىلإ هببس عجري يذلا نعطلا ىلإ تفتلي ال هنأ رجح نبا ررق
 ىلا دوعي نعطلا ببس نا دكؤي ام تبث اذإ الا { هب دتعي الو ، بهذملاو ةديقعلا

 © هب دتعي الف ةديقعلا يف فالتخالا درجم امأ ، ةياورلا ين ًاقح نعطي امم رخآ ءيش

 ال رخآ عونو © هبحاص هب رفكي عون نيعون ىلإ ةيداقتعالا ةعدبلا مسقب هنكلو
 رفكلا ىلإ يدؤت ينلا ةعدبلاب قلعتي ام امأ ، هببسب قسفيو عدبي امنإو © هب رفكي

 يناثلا مسقلا . لادتعالا نازيم 6 يهذلا ( ءاجوعلا يبأ نبا ) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )١(

 فالآ ةعبرأ مكيف تعضو ) : لاق هقنع برضل ذخأ امل هنا يتفلا ركذيو ٦٤٤ ص

 ه ١٣٤٣ ةرهاقلا ، تاعوضوملا ةرك ذت } يتفلا ) مارحلا للحاو لالحلا اهيف مرحا ثيدح

 . ٧ ص . م . ن ثيدح فالآ ةعبرأ ىلع ةقدانزلا تعضو ديز نب دامح لاقو ( ٧ ص
 ه ١٣٤٣ ةرهاقلا { ءافعضلا لاجرلاو ةعوضوملا رابخألا طبض ين نوناقلا ، ينتفلا )٢(

 . ٨٥٧٧ ص عبارلا مسقلا لادتعالا نازيم ‘ يهذلا . ٢٩٢٩ ص

 . ١٥٦١ ص ٤ ج لصفلا ، مزح نبا )٣(
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 ةاعارمب ًاقح ةرفكم اهنأ ىلع ةمبألا لبق نم قافتالاو عامجالا لوصح نم دب الف
 نودقتعي نيذلا ةعيشلا نم ةالغلاب كلذل لثمو & كلذ ين دعاوقلا نم هوعضو ام
 ءالؤه ناف © ةمايقلا موي لبق ةعجرلا نودقتعي وأ ، مدآ ينب ين هللا لولح ، لولحلا
 قسفي ينلا ةعدبلا امأو ، لقنلا ي مهيلع دمتعي الو ، الصأ ثيدح مهنع حصي ال

 ، لغت مل ينلا ةعيشلا ةعدبكو ، مهموصخ رظن يف جراوخلا ةعدبك اهبحاص اهب
 ةنسلا لهأ ناف غئاس ليوأت ىلع مهبهذم دمتعا نيذلا نيفلاخملا نم مهريغو

 ةمالسو ةدابعلاو ةنايدلاب اوفرع اذإ مهنع ةياورلا زيجي مهضعبف ، كلذ ين اوفلتخا

 نأ ىلإ ةنسلا لهأ نم ةعامج بهذو - مهتياور دري مهضعب و قدصلاب و قالخألا

 ريغ اونوكي نأ امإو ، مهبهاذمل ةاعد اونوكي نأ امأف مهيف لوقلا لصفي ءالؤه

 نبا ىريو 0 تلبق ةاعد ريغ اوناك ناو مهنياور تضفر ةاعد اوناك نإف {& ةاعد

 نايح نبا نأ ركذيو ، ةمألا نم ةفئاط هب تلاق ام وهو لدعألا وه اذه نأ رجح
 ةيعادلا ربغ ناف . ىرخأ ةهج نمو & كلذ ىلع عامجالا ىكح )٤٥٣/٥٦٩+ر)

 ىلع هيوري يذلا ثيدحلا لمتشا اذإ { ةيداقتعالا ىرخألا بهاذملا لهأ نم

 ثيدحلا عوضوم ناك اذإو ، لبقي الف { اهب قلعتي وأ { اهنيزي وأ هتعدب ديؤي ام
 ىنلا لقنلا طورش هيف ترفوت اذإ هلك اذهو لبقي هنإف هبهذمب ةلص وأ ساسم هل سيل
 . ةفورعملا ةيجهنملا مهبتك ين ثيدحلا لهأ اهددح

 ثيدح ضفر ىربك تناك نإف { ىرغصو ىربك ىلا ةعدبلا مسقيف يهذلا اما

 ةنتفلا ىلإ عجري دانسالا اشنم نا انل ركذيو 0 لبق ىرغص تناك نإو 0 اهبحاص

 اوذخأ تثدح املف ث ةنتفلا عوقو لبق دانسالا نع نولأسي اوناك ام سانلا نأل

 نمو ث هنع اوذخا ةنسلا لها نم ناك نفف ، نيثدحملاو ةاورلا نعو هنع نولاسي
 ِ . !هوكرت عدبلا لهأ نم ناك

 ةراشإل اعبت ايفارغج افينصت ثيدحلا اوفنصب نأ نوقرشتسملا لواح دقلو

 ةسردم هيلإ ليمت امل ارابتعا ةقثلا وأ ةيسايسلا ةيمهألل ًاعبتو © هتاقبط يف دعس نبا

 . ٣٨٢ ص ث يرابلا حتف ةمدقم ، رجح نبا )١(

 . ٣ ص ١ مسقلا لادتعالا نازيم ، يهذلا )٢(

165 ١٦٥



 نيبومألا بناج ين وه ام اهنم دإ © ةيسايسلا تارايتلا نم ةيفارغجلا سرادملا نم
 ةسردمو ةنيدملا ةسردم رابتعالا اذهب كانهف ، نييمشاهلا بناج ين وه ام اهنمو

 رهب زدلوجو نزوهلف ثحبلا يف ةقيرطلا هذهب عفتنا دقلو ، ماشلا ةسردمو قارعلا

 اذه قيبطتب اودافتسا دق لوبو اديفالد يليلو يناتيك نويل نأ امك & سنامالو

 ةسردملاف قيقد ريغ ميسقتلا اذه ربتعا نونيسام نكلو « مهنيب اميف قورفلا ضعب عم جهنلل
 موقي ال يسايسلا عيزوتلا كلذكو ةفوكلا نع ةرصبلا ةسردم اهيف زاتمت الثم ةيقارعلا

 / ھ ٣٧-١٣٢ نم ) ابي رقت دحاو نرق لاوط دتمت ةماع ةقي رطب و ةدودحم ةدم ين الإ

 ثيداحألا عيزوت ي ىرخأ ةقيرط كلسي نأ نوينيسام لواحو ٥٧-٢٤٩(

 كلذو 8 ةفلتخملا لحارملا اهيف نيبتن نأ عيطتسن ثيح بهاذملاو قرفلا رابتعاب
 قرفلا ةيقبل ثيداحأو 0 ةيدبز ثيداحأو ةينس ثيداحأ ىلا ثيداحألا مسق نأب
 © يسرافلا ناملس وهو ، دحاو عوضوم ةساردل جهنملا اذه ددح هنكلو { ' ةيمامالا

 ًاميسقت ثيداحألا مسقت نأ نكميو ، تاليوأتلاو راكفألا نم هلوح راد امو

 { ةماع ةنسلا لها هيوري ام ىلإو جراوخلا هيو رت ام ىلإو ةعيشلا هيو رت ام ىلإ ايجهنم
 © ةنسلا لهأ ةقرفو ، جراوخلا ةقرفو ةعيشلا ةقرف لخاد ةليلقلا قورفلا ةاعارم عم

 عيطتسي ىتح ث ةفوصتملاو ، ثيدحلا لهاو ةئجرمو ةرعاشاو ةلزتعم نم اهيف امب
 ريغو ةحيحصلا ثيداحألا نأل { ةيدئاقع ةلأسم ثحب نم دكأتي نأ ثحابلا

 راظنألاو دئاقعلا انل روصتو ، نيملسملا دنع ركفلا روطت انل خرؤت ةحيحصلا
 ةيعاتجالاو ةيقالخألاو ةيسايسلاو٫ ةيدئاقعلا نوئشلا ىتش ين مهيدل تناك ينلا ةفلتخملا
 ظحالن يذلا ثيدحلا ىلإ عوجرلا نود ةيمالسإلا دئاقعلا فرعن نأ انل نكمب ال ذإ

 اذه ين بجاولا ماتهالا هب نومتهي ال ةيمالسإلا ةفسلفلا ين نيثحابلا نم اريثك نأ
 . راضملا

 ذخألا ىلاو ثيدحلا ين قرفلا ةيقب ىلإ ةنسلا لهأ اهب رظني يتلا ةرظنلا انيب دقل

 يأب مهئارآ ىلا نيعادلا نيبصعتملا وأ ةالغلا ةياور الإ او ركني مل ثيحب & مهنع

 يف ةقلق تابصخش باتك نمض ةيحورلا ريكاوبلاو يسرافلا ناملس © نوينيسام )١(
 . ٥ ص يودب نمحرلا دبع ةمجرت © مالسإلا
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 اهبهذم ين ثيدحلا ىلإ دانتسالا نم ولخت ال ةقرف لك نأ عقاولا نأل © قيرط
 ةسايسلاو قالخالا نوؤش نم اهريغ يفو 0 دئاقعلا ي هارت ام ىلع هب لالدتسالاو

 اهفقومو ةينسلا ةيفلسلا ةياورلا جذامن نم ًاجذومن ضرعتسن نأ ديرنو ، داصتقالاو
 يراخبلا مامالا كلذل راتخنو اهنع ةجراخلاو ةنسلا لهأ ين ةلخادلا قرفلا ةيقب نم

 ةيئاصحإ ةيلمعب موقنو ةددعتم قرف نم تايصخش نع ىو ري ثيح هحيحص يف
 يبي رقت انايب كلذ انل نيبيل قرفلا هذه نم ةقرف لك نم صاخشألا ددع نايبل

 وأ ةيبهذملا تارايتلا نمو اهنم هفقومو ىرخألا قرفلا ىلإ ىلس ثدحم ةرظن
 نع هتياور نيثدحملا ضعب يراخبلا ىلع مقن دقو { اهب نيدتت ينلا ةيداقتعالا

 انناف يراخبلا ىلإ انعجر اذإو ث ةرشابم انه انمهي يذلا رمالا وهو .« جراوخلا

 يسودسلا ناطح نب نارمع : مهو مهنم طقف ةثالث تايصخش نع ىور دق هدجن

 يندملا يموزخملا دمحم يبأ ريثك نب ديلولاو سابع نبا ىلوم ةمركعو ، رعاشلا
 ي رفص هنأ حجارلاو ، يضابا هنأ ليقو ، يرفص هنإ ليق يناثلاو ، يرفص لوألاف
 : ةيمالكلا قرفلا لهأ نع يراخبلا ةياور نع نايبلا ةروص هذهو . ىضابأ ثلاثلاو

 ١ - ةيردق ٢٧

 ٢ - ةعيش ١٨

 ٣ - ةئجرم ١١
 ٤ - بصاونلا ٦

 ٥ - جراوخلا ٣

 ٦ - ةضفارلا ١

 ٧ - ةيمهجلا ١

 ٨ - نآرقلا يف ) ةفقاولا ( ١
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 ةننامن نعو ةسايسلا ينو دئاقعلا يف رظنلا نم تاهجو ةينامن نع ىور دقف

 هذه يف انمهي و ًايلزانت ًابيترت نيبترم 5 دئاقعلا هذه نولثمي نيذلا نم الجر نيتسو
 عافدو & هل نيثدحملا ضعب دقن نعو جراوخلا نع هتياور ىلإ ريشن نأ ةلأسمل

 نمو ةي رفصلا ةدعق نم وهف )+٧٠٣/٨٤( ناطح نب نارمع وبأ امأف هنع نيرخآ

 هنا ) : لاق يذلا ةداتق كلذكو 0 ةقث هربتعا ىلجعلا نأ ريغ © هبهذم ىلا ةاعدلا

 حصأ ءاوهألا لهأ يف سيل ) : هنأب حرص دقف دواد وبأ امأ ( هثيدح ين مهتي ال

 اهنع هعامس فرعي ملو ؤ ةشئاع نع ثدح هنأ يليقعلا ركذو ( جراوخلا نم اثيدح

 ٩٤٥/٣٣٤( +) اي ركز ابأ نأ رجح نبا لاق « ًادحاو ًاثيدح يراخبلا هل جرخو

 ‘ يجراخلا هبهذم نع عجر ناطح نب نارمع نا لصوملا خيرات هباتك يل ركذ

 حدقي ال كلذ نا نيبو ، اذه نارمع نع هتياور يف يراخبلا نع رجح نبا عفادو
 يعيشلا يراسناوخلا نأ ىلإ ةبسانملا هذه ي ريشن نأ يغبني نكلو . ءيش ين هيف

 ناطح نب نارمع مهنم دعو جراوخلا نم فلأو نيتئام نع ىور هنأب يراخبلا مهتا
 ثيدح يوري ال هناب يراخبلا مهتا هنا امك © اطخ ةقرازالا نم هربتعا يذلا

 يراخبلا ىلع لماحتم هنأ يف كش الو { "تيبلا لهأل ةوادعلاب رهاظتلاب و ، ريدغلا
 فلأو نيتئام نع ىور هنأ همعز عم ًادحاو اصخش الإ مسي مل هنأل ملع ريغ نم

 يراخبلا مهنع يوري نمم ةسماخلا ةبترلا يف يقأت جراوخلا نأ عقاولاو ، جراوخلا نم
 . طقف مهنم ةثالث نع الإ وري مل ذإ ةفلتخملا قرفلا لاجر نم

 نبا ىلوم ةمركع يه جراوخلا نم يراخبلا اهنع ىور ينلا ةيناثلا ةيصخشلاو
 هناف ، ملسم الإ هنع اوورو ننسلا باحصأ هب جتحا يذلا )+٧٢٣/١٠٥( سابع

 نع عفاد دقو 0 هيف كلام مالك ىلع دمتعا هنأل ل ًادحاو ًاثيدح الا هل جرح ل

 ىلا لصو دقو 0 هتالحر ةرثكب فورعم وهو & هوقثوو نيثدحملا بلغأ ةمركع

 © هنع ثدحو ةدجنب ىقتلا دق ناكو & برغملا يف ةيرفصلا بهذم ثب و ناو ريقلا

 براش ىلع مكحلا برغملا لهأ هنع ذخأو ، برغملا ىلإ اهنمو رصم ىلإ بهذو

 . ٤٣٢ ص ٤ يرابلا حتف ةمدقم 0 رجح نبا )١(

 . ٦٦١٩١ ص .3 تانجلا تاضور } يراسنوخلا )٢(
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 © هيف ةميألا لاوقأ لقن يفو ، هنع ثيدحلا يف رجح نبا لاطأ دقو رفكلاب رمخلا
 كلذ يف هينادي ال نآرقلا ليوأتبو 0 ننسلاب ملاع ةقث هنأ كلذ نم صلختساو

 . ' ةمألا نم نيثدحملاو ةاورلا نم ريثك
 يذلا )+٧٦٨/١٥١( يموزخملا ريثك نب ديلولا يهف ةثلاثلا ةيصخشلا امأ

 )+٢٣٢/١٥٨( نيعم نباو دواد وبأ هقثو دقف & " ريسلاو يزاغملا ةفرعمب يهذلا هفصي

 نأ الإ )+٨٤٥/٢٣٠( دعس نبا هفعضو )+٨٦١/٢٤٧( دعس نب ميهارباو
 تسيل ةيضابالا ةقرف نأ ركذو { هنع يراخبلا ةياور نعو © هنع عفاد رجح نبا

 نب هللا دبع نأ يناجزوجلا نع يهذلا لقنو . " ةيعاد نكي مل ديلولا نأو 5 ةيلاغم
 لماحت درجم كلذ نأ ودبيو ثيدحلا ين ءافعضلا نم "يرو رحلا ةدجنو "بهو
 . ةماع جراوخلا ىلع مزح نبا لماحت امك امهيلع

 : تايعمسلا ٨-

 دقلو ، ديعولاو دعولاك تايعمسلا ين جراوخلا ءارآ ضعب نع انثدحت نأ قبس

 اهل ةلأسم ديعولاو دعولا ةلأسم نأل © تالاقملا بتك ين داتعملا كلذ يف انفلاخ
 قلعتي يهلإ دعب نم اهل امب انفارتعا عم ةماع قالخألابو يناسنإلا كولسلاب طابترا
 باذع نوركني ةلرتعملاك جراوخلا نأ ىلإ ريشن نأ انيلع يتبف { ملاعلا اذه ءارو امب

 ةعافشلا او ركنأو ، ةمايقلا موي عقي يذلا باسحلا لبق مقي ال بيذعتلا نأل `ربقلا

 لقعلاف دعب اقلخت مل رانلاو ةنجلا نأ ىلإ ًاضيأ جراوخلا تبهذو " رئابكلا لهأل

 . ٤٦٢٤-٤٢٢٩ ص . م . ن )١(

 . ٢١٧ ص ١ ج ح ربعلا ، يهذلا )٢(

 . ٤٥٠ ص يرابلا حتف ةمدقم ، رجح نبا )٣(

 . ٢٤١ ص ٤ مسقلا لادتعالا نازيم « يهذلا )٤)

 . ٢٤٥ ص ٤ مسقلا . م . (٥)

 . ١٢٧ ,رص ١ ج تالاقملا ، يرعشالا )٦(
 حتف رجح نبا ، ٢٤٤ ص نيدلا لوصأ يدادغبلا ، ٦٣ ص ٤ ج لصفلا ؤ مزح نبا )٧(

 . ٣٩٢ ص ١٣ ج يرابلا
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 اتقلخ دق اتناك ول هنأل ، كلذ بجوي ال نكلو 0 نيتقولخم انوكت نأ زوجي
 كلاه ءيش لك ) قولخم لكل ةيمتح ةرورض وه يذلا قلطملا ءانفلا امهلمشل

 ةلزتعملا دنعو 0 جراوخلا دنع ةعافشلا نوكت الف /٨٨(' صصقلا . ههجو الا

 اذإ ةريبكلا بكترم نأ يف مهتدعاق ىلع ينبم اذهو "نينمؤملا نم نيعيطملل الإ

 ةنسحلا نيب يأ نيضقانتملا نيب عمجي ال هنأل ، رانلا يف دلخ . بتي ملو تام

 هللا نالو ، باوثلا عم ضقانتي اضيا باقعلا نالو 0 رانلاو ةنجلا نيب وا ، ةئيسلاو

 ةلزتعملا رئاس نأ ركذي مزح نبا نكلو 0 هرابخأ فلختت الو { داعيملا فلخي ال
 مهدنع لانت ال اهنأل ةعافشلا ًاضيأ ةيضابالا ركنتو ث " ربقلا باذعب لوقت
 زي زعلا دبع ركذو ثنايونعم نازيملاو طارصلا نأ دقتعتو { رئابكلا باحصأ

 . ث طارصلا ركنت ةيضابالا نأ نيدلا ملاعم باتك بحاص يبعصلا

 © ربقلا باذعب لوقت ال جراوخلا ناب حرص دقف يناليجلا رداقلا دبع اما

 . ١ةعافشلاب الو ضوحلاب الو
 نهف ] نو رخآ هركنأو مهضعب هب لاق دقف مارحلا نم قزرلاب قلعتي اميفو

 ردقلا تابثإب لاق نمو © اقزر مارحلا نوكي نأ ركنأ ةيرحلاب جراوخلا نم لاق
 هركني امك هساسأ نم © لاجدلا جراوخلا عيمج ركنيو . ٧ قزر هنأب نيدت

 . ورمع نب رارض

 )١( ص تالاقملا لئاوأ © ديفملا خيشلا ١٠٣ .

 )٢( ص مادقالا ةياهن ، يناتسرهشلا ٤٧٠١ .

 )٣( ج لصفلا ، مزح نبا ٤ ص ٦١٦١ .

 )٤( يسنوت ةيضابألا خي رات رصتخم © ينورابلا ناميلس ١٣٥٧ ھ - ١٩٣٨ ص م ٧٢۔-٧٣ .
 كلذب دصقب هلعلو ٢٦٠ ص بتكلا راد طوطخم : نيدلا ملاعم } يعصلملا زيزعلا دبع )٥(

 . يسحلا طارصلا ناركن

 )٦( ص ةينغلا ، يناليجلا رداقلا دبع ٩٦١ .

 )٧١( ج . تالاقملا ، يرعشالا ١ ص ١٢١٧ .
 . ١٠٩ ص ١ ج لصفلا ، .مزح نبا((٨)
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 ٩ - جراوخلا ىدل ةليخدلا رصانعلا وأ ولغلا :
 ةروطخلا نا لب مهفوفص ىلإ ةيبنجألا ءارآلا برست نم جراوخلا ملسي مل

 رابحالا بعك نع يرجالا نيسحلا نب دمحم انيلإ اهلقني يتلا ةياورلا يف نمكت
 جراوخلاو مالسإلا ين جراوخلا نيب يأ دوهيا نيبو جراوخلا نيب اهيف طبر ثبح

 ةيناكشوملاب ىمست دوهيلا قرف نم ةقرف نا يناتسرهشلا انل ركذيو . دوهيلا ين
 تناك ةيجراخلا ةقرفلا هذه نأو اهل نيفلاخملا ىلع جورخلا بوجو اهيأر نم

 دوهيلا ريغل دمحم ةوبن نوتبثي مهنإ لوقي يناتسرهشلا نأ ريغ "مق ين ةدوجوم "
 بوجو ىرت ةقرفلا هذه تناكو اهعيمج ال ةيناكشوملا نم ةفئاط هب لوقت اذهو

 ودبي و مقب لتقو ًالجر رشع ةعست يف ايلعف ًاجو رخ اهسيئر جرخ دقو نيفلاخملا لاتق

 مالسإلا دهع ي عقو هجو رخ نأ .

 رظتنملا يدهملاب لوقلا جراوخلا قرف ضعب ىلإ تبرست يتلا رصانعلا نم
 نآرقلا خسني هنأب لوقلاو ، هسنج يف ايبرع نوكي ال يذلا خسانلا لوسرلاب وأ
 ىلوتي وهو ، يجراخلا ةسينا يبا نب ديزي ىلإ بسني دقتعملا اذهو ةئباصلا هعبتي و

 مالسإلا ين اولخدي مل نإو ، باتكلا لهأ نم دمحم ةوبنب فرتعا نم لك
 ةيناكشوملا ىلإو ةيدوهيلا ةيوسيعلا ةقرف ىلإ مجري يأرلا اذهو ، نينمؤم مهربتعيو

 ةصاخ برعلا ىلإ لسرا هنا ىلع دمحم ةوبنب اتفرتعا نبتللا دوهيلا جراوخ نم ©

 )١( جراوخلا هلتق نملو { نارون ديهشلل ) : لاق رابحألا بعك نع حابر نب هللا دبع نع
 يف هللا ين دواد ىلع اوجرخ دقلو ةيرورحلل اهنم باب باوبأ ةعبس منهجلو راونأ ةرشع
 ؟ ةنتفلا ران داقيا ىلعو ، جراوخلا لاتق ىلع ضب رحت وه له رثألا اذه ىنعم امف ( هنامز

 اوفقوو ةيدوهيلا ةيصونغلا تارماؤملا اودسفأ نيذلا جراوخلل مذو © مالكلل قالتخا وه مأ

 ىلإ مههيبنتل نيملسملا ثارت ين تايليئارسالل لاخدا هنا مأ ؟ مهمامأ ةيوق ةرثع رجح
 {{||..؟ ةيليئارسإلا ةيجراخلا ةيناكشوملا ةقرف مذي نا دارأ هنا مأ ؟ جورخلا رطخ

 )٢( اهلهاو اضرلا يلع سدالا مامالا تخا ةمطاف دهشم اهب و ناهبصأ برق ةنيدم : مق

 ةيمامالا ةعيشلا نم .
 )٣( ج لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا ١ ص ٢١٧ ، ص قرفلا نيب قرفلا ، يدادغبلا ١٢ .
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 دقو ،} يدوهي رصنعو © يبوعش رصنع ناليخد نارصنع لوقلا اذه ىفف

 نكلو 3 هلام يسو همد كفس تلحأو ، لوقلا اذهب لئاقلا دي زي نم ةيضابإلا تأربت
 ميرحت جراوخلا ضعب اهذخأ ينلا ةيدوهيلا رصانعلا نمو ' هيف فقون نم مهنم دجوي
 اذإ هنكلو ، !دوهيلا نم ةينانعلا ةقرف ىلإ يناتسرهشلا هبسني يذلا كمسلا لكأ

 ًاضيأ ةضفارلا نأ ةيميت نبا ركذيو © ةيجراخلا ةقرفلا هذه دنع هلكأ زاج حبذ

 ةعكر © ناتعكر ةالصلا نأب كلذ ىلع اودازو " دوهيلاب ًاهبشت كمسلا لكأ مرحت

 : ىلاعت هلوق نم ث نآرقلا نم ذوخأم كلذ نأ ىلع © ىشعلاب ةعكرو ةادفغلاب

 نم ةيطاوغربلا لوقك /٧٨( ءارسالا . ليللا قسغ ىلإ سمشلا كولدل ةالصلا مقأ )
 هيلإ بهذي ام وهو . ًايسوجم ارصنع كانه نأب لوقلا نكميو ؤ برغملا ةقدنزتم
 لوقلا نمو ‘ سوجملا نم ذخؤت ال ةيزجلا نأ نم يحيطبلا ليعامسا يبأ باحصأ
 ميرحتو ةالصلا ةعدب ىلع ةدايز { اهريعس نولصي مهو نودذلتي رانلا لهأ نأب
 ةروس تركنأ ةيجراخلا ةينوميملا ةقرف نأ ىلإ يرعشألاو يعكلا بهذو ث كمسلا

 هللا مالكب قيلي ال قشعلا نع ثيدحلاو { قوشعمو قشاع ةصق اهنأ رابتعاب فسوي
 ث ةينوميملا ىلإ داقتعالا اذه ةبسن نم دكأتم ريغ هنأ يرعشألا نم ودبي نكلو
 © تانبلا تانب حاكن زاوج سوجملا نم تذخأ ةينوميملا نأ يدادغبلا ركذيو

 نكمي ينلا كوكشلا نمو ، ١مراحملا نم مالسإلا ين ربتعت ءاسنلا نم ةدع حاكنو

 )١( ج لصفلا ، مزح نبا ٤ ص ١٨٨١-٨١٨٩ ج 0 يرعشألا ١ ص ١٠٣--١٠٤ يدادغبلا }٨

 ص قرفلا نيب قرفلا ٢٧٩٢-٢٨٢٠ ، ص نيدلا لوصأ ٢٣٣٢-٣٢٣٣ ، للملا ، يناتسرهشلا

 ج لحنلاو ١ ص ١٣٦ .

 )٢( ج ض لحنلاو للملا { يناتسرهشلا ١ ص ٢١٥ .

 )٣( ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا ٢! ص ٩٣ .

 )٤( ج مزح نبا ٤ ص ١٨٩ .
 يدادغبلا ۔-٩ ص ١ ج لمللا يناتسرهشلا { ٩٦ ص ١ ج 0 تالاقملا .0 يرعشألا (٥)

 نب نوميم ىلا بسنت ةقرفلا هذهو . ٣٣٢ ص نيدلا لوصأ ، ٢٨١ ص قرفلا نيب قرفلا
 . ةي رفصلا ىلا ةدراجملا عجرتو مهعم فلتخا مث ةدراجعلا نم ناك يذلا دلاخ

 مزح نبا ، ١٢٩ ص قرفلا نيب قرفلا ، يدادغبلا ٩٥ ص ١ ج تالاقملا ؤ يرعشالا )٦(
 ١٩٠ ص ٤ ج لصفلا
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 راهن نب سيق نب قرزألا نب عفان نا جراوخلا تايصخش ضعب ىلإ برستت نأ
 ي ربطلا رك ذيو ' ةفينح ىنب نمو باذكلا ةمليسم باحصأ نم اذه راهن هدج ناك
 أرقو ملسو هيلع هتلا ىلص ينلا ىلإ رجاه ةوفنع نب لاجرلا وأ لاجرلا راهن نأ

 © ةمليسم ىوعد ضحديل ةماميلا لهأل املعم هلسرأ مث ، نيدلا ين هقفتو ، نآرقلا
 تبثي ال هب عف ا بسن لاصتا ناك نإ و ٢ نيملسملل ةنتفو هل ًانوع حبصأ هنكلو

 عدب بحاص هرابتعاب ةيحانلا هذه نم هرمأ يف ةهبش كانه نأ الإ 3 ًاحضاو ائيش
 دنع اوعياب نم لوأ ين جراوخلا هعياب يذلا يعبر نب ثبش كلذكو ، ةركنم
 ةيصونغلا ةرحاسلا ةئبنتملا حاجس نذؤم ناك هناف ، ءارورح ىلإ لوألا مهجورخ

 رمأب نذؤيو 0 حاجسب باذكلا ةمليسم جاوز دنع ىداني ناكف & نهاكلا ةجوز
 مكنع عضو دق 0 هللا لوسر بيبح نب ةمليسم نا ) : لوقيف ةمليسمو حاجس نم

 ةوبنب انالعا "( رجفلا ةالصو ةرخآلا ءاشعلا ةالص ، دمحم هب مكاتأ امم نيتالص
 جراوخلا نأ دقتعن ال . ةثيبخ ةيصوغ هذهو . حاجسب هجاوز رهم و ةملسم

 © مهئامعز نم اميعز هرابتعاب يعبر نب ثبش ةهبشلاو ةمهتلا قحلت امنإو ٤ اهب اوذخأ
 ةفوكلا ىلإو رصم ىلإ بهذو ةوبنلا دهع ثبش كردأ دقف ، ملسأو بات نإو
 نيجراخلا نم ناكو ، مالسإلا ىلإ داع مث ًاحاجس عبتاو ؤ اهلهأ خويش نم ربتعيو

 لجرلا بلقت { ةيصونغلا وأ ةقدنزلا اهيف تدجو ىلا ٤ ميمت ةليبق نم اضيا وهو

 8 يراخبلا هفعض دقو يلع نع ثيدحلا ىوريو ًاهوبشم ابيرغ ًابلقت هراوطأ ين

 . ٣٥٤ ص ٢ ح( ططخلا 4 يزيرقملا ٦. ص طوطخم » جراعملا جهنم ٠ يرماعلا نامثع ) ( ١

 )٢( ج يربطلا ٣ ص ٢٨٣ .

 )٣( ج يربطلا ٣ ص ٢٧٤ .
 )٤) ج مالعألا ّ يلكرزلا ٢٣ ص ٦ ج بيذهتلا بيذهت ، رجح نبا ع ٤ ص ٣٠٣ {

 ص يناثلا مسقلا لادتعالا نازيم 0 يهذلا ٢٦١ ٠١6 ج لصفلا مزح نبا ٣ ص ١٩١٧ .

 هنع لقني ذإ جورخلا ةأشن يف ريطخ رمأ ءاورح ىلا جراوخلا جرخأ نم لوأ هرابتعاو

 مسقلا لادتعالا نازيم ) . ةيرورحلا ررح نم لوأ انأ : لاق هنا يدزألاو كلام نب سنا

 ص يناثلا ٢٦١ ( .
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 قرافو بات هنأ لوقي يهذلا نأ الإ ، ةيرورحلا ررح نم لوأ هنأ هيلإ نوبسنيو
 . جراوخلا

 نم امهربتعا ىتح ، رمعو ركب يلا يئ الغ مهضعب نأ جراوخلا ولغ نمو

 تمجرتو ث ةيرب ربلاب تبتك ينلا ةيضابالا ةديقعلا بحاص دجن كلذلو © ءايبنألا
 نا لاق نم الو ، قولخم ريغ نآرقلا نا لاق نم انم سيل ) : لوقي ةيبرعلا ىلإ
 ءاجلبلا تناكو ، ءايبنألا نم رمعو ركي ابأ نأ لاق نم الو .. ةقولخم هللا ءايسأ
 حاجس ةليبق نم يميمتلا عوب ري نب مارح ينب ىلإ بستنت ةدهتجملا ةدباعلا ةيجراخلا
 . " ةئبنتللا

 ناو ، جراوخلا ىلإ تبرست يتلا رصانعلا ضعب لوح كوكشلاب يحوي هلك اذهف
 نا وا ، ةيصونغلا ىلإ وعدي ناك يعبر نب ثبش نأب عطقي ام انيدل تبثب مل ناك

 حاجسب اهبسن لاصتا درجم يكي ال هنأل كلذو 5 ةعزنلا هذه يدبت تناك ءاجلبلا

 ًابصونغ سيل وهف ًاضيأ قرزألا نب عفان ىلع قبطني اذهو © ةيصونغلاب مهتت نا
 ىلإ تبرست ةيلاغم ةليخد رصانع نا نيقيلا ىلإ برقا وه ام نكلو { احضاو
 جراوخلا نأب لوقلا نم عنمي ال اذهو ، اضيأ ةعيشلا ىلإ تبرست امك جراوخلا

 احن نمو ةلزتعملا فلسلا ضعب مهتا دقو ، لاجملا اذه يف ةعيشلا نم لقأ اوناك

 3 ىراصنلا بتك ىلع اهنولضفيو دوهيلا بتك ةءارق ىلإ نوليمي مهنأب مهوحن
 ةصاخو مهجهانم نسحتستو ةلزتعملا خويش بتك أرقت تناك دوهيلا نا امك

 نم ) : ليق دقو ، ةفسالفلا لابذأب اوثبشت دقف برغملا دوهي امأ ، قرشملا دوهي

 نم هبش هيفف دابعلا نم فرحنا نمو دوهيلا نم هبش هيفف ءاملعلا نم فرحنا
 . ٢ ىراصنلا

 قاحسا وبأ قلع دقو ١١٢ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ح عيمج نب ورمع صفح وبأ )١)

 . ( جراوخلا ةالغ نم اهب نيلئاقلا نا رهاظلاو ) : هلوقب كلذ ىلع شيفطا نب ميهاربا

 . ١٥٥ ص ٢! ج ، لماكلا { دربملا )٢(

 . ٤٠١7٧ ص ةيواحطلا حرش { زعلا يبا نبا )٣(
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 ٠- جراوخلاو دهزلا :

 لثمتي دهزلا نا ذإ جراوخلا نم اوناك دابعلاو داهزلا لئاوأ نأب لوقلا نكمي
 هرلا راص ام عزفلا وأ لجولاو ىوقتلا نا انملع ادإ اصوصخ ِ نوكي ام ىوقاك مهيف

 لئاوأ بلغأ ناكو ك جورخلا ىلإ تعد ينلا بابسالا ىوقا نم ناك نيملسملا رما
 دنيزو ، نيتبخملاو ءارقلا فوفص نم اوقثبنا مهنأ ذإ ث ادابع وأ اداهز جراوخلا

 ىلع رطيسملا وه هللا نم فوخلاف فوخلا رصنع ىلإ مهدهزو جراوخلا ةدابع

 ىدل اهدجن ينلا رصانعلا كلت نم رصنع مهدهز بشي ملو ، ةيحورلا مهتايح
 ةيميت نبا انل نيب دقو { تاماقملاو لاوحألا نم امهيلا امو بحلاو دجولاك ةفوصتلل

 : لاقف نينمؤملا ةدابعو ةقدانزلاو ةئجرملاو جراوخلا ةدابع نيب قرفلا ًاقيقد انايب
 ، يرورح وهف هدحو فوخلاب هدبع نمو ، ئجرم وهف هدحو ءاجرلاب هللا دبع نم )
 ( نمؤم وهف بحلاو ءاجرلاو فوخلاب هدبع نمو & قيدنز وهف بحلاب هدبع نمو
 { هتدابع ةدشل تانفثلا يذب ىمسي ناك بهو نب هللا دبع نا نوخرؤملا ركذيو

 { نارطقلاب هل اريعب جلاعي يبارعاب رم يجراخلا اسادرم نا اضيا انل نوركذيو

 عرص هنأ يبارعالا دقتعاف ، هيلع ايشغم سادرم طقسف & كلذ رثأ نم ريعبلا جرهف

 ترك ذف 9 نارطقلا نم جره كريعب تيأر : هل لاق قافأ املف { هنذا ين أرقي لعجف
 . راهنب ماعطب هاتأ ام هنأ ، هنع همداخ صقيو "تيأر ام ينباصأف منهج نارطق هب

 مهوهجو رارفصال دربملا هيوري اميف ةي رفص ةي رفصلا ىمسو { " ليلب ًاشارف هل شرف الو
 ليقو ، 'مهنيمست يف يأرلا اذه ىلع مالكلا لهأ رثكا نا لاقو ، دبعتلا رثأ نم
 : يجراخلا ( ٧٢٣/١٠٥ ) دمحم نب بعصم باحصأ فصو ين

 / ھ ١٢٨٩ ةرهاقلا ، ملاسلا داشر دمحم روتكدلا قيقحت 0 لئاسرلا عماج ، ةيميت نبا )١(

 ٦٩ ص م ١١١ .
 )٢( ج . لماكلا 0 دربملا ٢ ص ١٥٥ .

 )٣( ص ! ج . م . ن ١١١ .

 )٤( ج . م . ن ٢ ص ١٧٠ .
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 امامإ نارقلا مكحا .هلك ف عشختلا فرعت ةيتف

 اماظعو ارفصم ادلج داع ىتح دجهتلا همحل ىرب دق

 ١ ” . ؟ . . - . , ِ .
 اماما اي مهضرا ثيغلا ىقسف ىعرص ةزح عاقب مهرورد اغ

 ذيفنتب اوفلك نيذلا نا ىتح 0 دهزلاو كسنلاب ةدابع وأ دابع نب دلاخ فرعو
 حرسم نب حلاص ناكو ٢ داب ز نب هللا ديبع دهع ف كلذ نم اوعزف « هيف لتقلا ِ

 تناكو 0 هجولا رفصم © ةدابع بحاص 7 أتبخم ًاكسان يجراخلا ( ٥٩١٦/ه ) ٧٦
 لصوملاب عابتأ هل ناكو 0© نيدلا ف مههقفيو نآرقلا هباحصأ اهيف ئرقي راد هل

 ايندلا ين دهزلاو هتلا ىوقتب مكيصوأ ) : هلوق يربطلا هل هدروأ اممو ، ةريزجلاو
 ناف ، نينمؤملا بحو 0 نيقسافلا قارفو ، توملا ركذ ةرثكو ، ةرخآلا ي ةبغرلاو

 ةرثك ناو ث هللا ةعاطل هندب غرفتو 3 هللا دنع اميف دبعلا بغرت ايندلا ين ةداهزلا

 قح نيقسافلا قارف ناو 3 هيلا نبكتسيو هيلا رأجي ىتح هبر نم دبعلا فيخي توملا
 اورفك مهنإ ، هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو ) نينمؤملا ىلع

 ةبغرلاو ايندلا ين دهزلاو ىوقتلاف "( ٨٤ : ةبوتلا . نوقساف مهو اوتامو هلوسرو هللاب

 ةركف انل نيبي كلذ لك © هبر نم دبعلا فيخم يذلا توملا ركذ ةرثكو ةرخآلا ين

 ةدايز فيضي نكلو . ةيحورلا نمؤملا ةايح نعو © دهزلا نع حرسم نب حلاص
 تطخس ىلا ةيجراخلا رصنع لثمي ام وهو & مهنع دعبلاو نيقسافلا قا رف كلذ ىلع

 حبصأ يذلا طخسلا كلذ { نيدلا نع فارحنا نم هيف داس ام ىلعو ، عمتجملا ىلع

 . ايندلا لهأو نيصاعلا ةطلاخم ةبناجم نم كلذ ىلإ امو 3 هماثآو هرورش نم

 : مهيف سابع نبا لاقو 5 ليللا نوموقيو 0 راهنلا نوموصب ةدجن باحصأ ناكو
 © لبالا نفث اهنأك مهيديأ ، مهنم أداهتجا دشأ رأ مل موق ىلع تلخدف مهنيتاف )

 .ث ةعيشلا نم دهزأ جراوخلا نأ ةيميت نبا ررقو " ( دوجسلا رثا نم ةملعم مههوجوو

 )١( ج لماكلا 3 ريثألا نبا ٥ ص ١٢٠ بارطضا ين ريخألا تيبلاو .

 )٢( ج ، لماكلا ، دربملا ٢! ص ١٦٩١ .

 )٣( ج يربطلا ٦ ص ٢١٦-٢١٧ .

 )٤( ج يرابلا حتف ، رجح نبا !١ ص ٢٤٣ .

 )٥( ج ةنسلا جاهنم { ةيميت نبا ١ ص ١٦١٩١ .
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 ًابلط ملعلا اوبلطأ ) : لاق هنأ عوطقم دنسب يرصبلا نسحلا نع بهو نبا جرخأو
 اوبلط موق ناف ٤ ملعلا كرتب رضي ال ًابلط ةدابعلا اوبلطأو { ةدابعلا كرتب رضي ال

 ، ملسو هيلع هتلا ىلص دمحم ةما ىلع مهفايساب اوجرخ ىتح © ملعلا اوكرتو © ةدابعلا

 اوأرق مهنأل - ١ ملعأ هللاو جراوخلا ينعي - اولعف ام ىلع مهدي مل ملعلا اوبلط ولو
 (٢ مهيقارت زواجتي ال نآرقلا نوأرقي ) : ثيدحلا هيلا راشأ امبسح اوهقفتي ملو ، نآرقلا

 : دهازلا يجراخلا ناطح نب نارمع ين ليقو

 " رحسلا يف هللا وعدي نارمع ناكو هرهطو ًانارمع ديأ هلا

 مهلعج امم ، ملعلا اوكرتو دبعتلا ىلع اورصتقا جراوخلا نا كلذ ىنعم لهو

 ىلع هقفاوو يرصبلا نسحلا هيلا بهذ يذلا يارلا هنا ودبي ؟ مهئارا ين نيددشتم

 . يطاشلا كلذ

 اونئمطت الو اورتغت الف ) : ةرصبلا جراوخ ىلإ قرزألا نبا ةلاسر ين درو اممو

 تاوهشلاب تفح 0 ةدئاب اهتمعنو ، ةدفان اهتذل { ةراكم ث ةرارغ اهناف ايندلا ىلا

 الو ، هرست ةلكأ اهنم لكآ سيلف ، ةربع ترمضأو ، ةريح ترهظأو 0 ًارارتغا

 & هلمأ نع ةفاسم اهب دعابتو 3 هلجأ ىلإ ةجرد اهب اند الا ، هقنؤت ةبرش براش

 مزاح اهب ىضري نلف ميلسلا شيعلاو ، ميقملا ميعنلا ىلإ اهنم دوزت نمل راد هللا اهلعج امناو
 فصوو .ث ( ىوقتلا دازلا ربخ ناف اودوزتو هللا اوقتاف ، ارارق اهب ميلح الو ى ًاراد

 ين بطخو ى ةنيدملا لخد نيح ٧٤٧/ه ١٣٠ ةنس هباحصأ يجراخلا ةزمح وبأ
 هللا اوعاب دق : مهمادقأ لطابلا نع ةليقث ، مهنيعأ رشلا نع ةبضغ ) : لاقف اهلهأ

 مهليل مايقو & مهلالكب مهلالك اوطلاخ دق ، تومت ال سفنأب تومت ًاسفنأ لجو زع
 اوقهش فوخ ةيآب اورم املك & نآرقلا ءازجأ ىلع مهبالصأ ةينحنم ، مهراهن مايصب

 )١( يوارلا نم ريسفت .
 )٢) ج ، ماصتعالا ، يطاشلا ٣ ص ١٧١ . . ..

 نع ىور برعلا راعشاب املاعو اثدحم نارمع ناكو ١٨٢ ص ٢ ج 3 لماكلا 0 دربملا )٣(

 نييبتلاو نايبلا ڵ ظحاجلا ) مهيتفم ناكو ثيدحلا جراوخلا هباحصأ هنع ىورو ةباحصلا

 . ( ٥٥ ص ١ ج ١٩٣٢/١٣٥١ ةرهاقلا يب ودنسلا قيقحت

 )٤( ج . م . ن ٢ ص ١٧٩ .
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 راقنم يف نيع مكف ... ةنجلا ىلإ اقوش اوقهش { قوش ةيآب اورم اذإو رانلا نم افوخ

 تلاز دي نم مكو ؤ لجو زع هللا فوخ نم ليللا فوج يف تضاف املاط رئاط
 ليلدلا ىرن انناف انه نمو "( هلل هدوجس ي اهبحاص "اهب دمتعا املاط ' اهلصفم نع

 دمتعت مهتدابع وأ جراوخلا دهز نا نم ةيميت نبا هيلا بهذ ام ةحص ىلع حضاولا
 ليلدب ، ءاجرلا رصنع مهيدل مدعنا دق هنأ اذه ىنعم سيل نكلو ، فوخلا ىلع

 فصو ي ام ةياب اورم اذإ هباحصا نا نم يجراخلا ةزمح ةبطخ هيلع يوطنت ام
 ال نأ نم نوفاخي مهف ءاجرلا ىلع ينبم فوخلا نأ عقاولاو { اهيلا ًاقوش اوقهش ةنجلا
 رانلا نم فوخلاف © نوفاخي و نودهتجي كلذلو ميعنلا ين دولخلا نم نوجري ام اوكردي

 نيرخأتملا ةيضابألا دحأ ىرن كلذلو نامزالتي ناداكي ةنجلا ىلإ قوشلا وأ ءاجرلاو

 ( سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا لهأ نم ) ينوانجلا ريخلا يبأ نب ييحي ايركز ابأ
 نم امهرابتعاب ، دشرلا هغولب درجمب ناسنالا ىلع ءاجرلاو فوخلا بوجوب لوقي
 فوخلا ىلا لام اذا هنأل ، امهنيب يواسي نأ هيلع بخي هنأ امك & بولقلا لاعفأ
 { ث ( هتا باذع نم نامألا هيلع فيخ ءاجرلا ىلا لام اذإو ، سأيلا هيلع فيخ
 امأ ، ةليخد ةيبنجأ ةعدب امهيف سيلو هسفن نآرقلا نم نادمتسم ءاجرلاو فوخلاو

 ةنجلل ةاعارم نود بحلا درجم ىلع مئاق هنا هباحصا معزي يذلا صلاخلا بحلا

 باقعلا بتر يذلا نآرقلا ضراعت ىللا ةعدبلا وهف باقعلل الو باوثلل الو رانلل الو

 يناثلا نرقلا دعب ةفوصتملا ىلا لخد يذلا بحلا درجم ىلع ال لامعألا ىلع باوتلا وأ

 ةهبشلل هيف رثأ ال فرص ينآرق دهز جراوخلا دنع دهزلا نإف مث نمو © ةرجهلل
 © ةيصونغلا ريغو ةيصونغلا ةيفسلفلا راظنألا نم لاخ يلمع دهز وهو { ليخدلل وأ

 . نوراه مالسلا دبع قيقحت ١٢١٥ ص ٦٢ ج ( اهمصعم نع ) : نييبتلاو نايبلا ين )١(

 )٢( ج ( اهيلع ) : نييبتلاو نايبلا ي ٢ ص ١٢١٥ .

 )٣( ج يربطلا ٧ ص ٣٩٦٢-٣٨٩٧ ، دبرفلا دقعلا ، هبر دبع نبا ٤ ص ١٤٤ يناهبصألا ©

 . ٤٥٩ ص ١ ج ةغالبلا جهن حرش 0 ديدحلا يبأ نبا | ١٠١ ص ٢٠ ج يناغألا
 ةلاجفلا ةعبطم ، شيفطأ ميهاربا قاحسا يبأ قيقحت ١ ط . عضولا باتك 3 ينوانجلا )٤(

 . ٣٤ ص ( خيرات نود ) { ةرهاقلا 3 ةديدجلا
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 نبا لاق كلذلو { ةفسلفتملا ةفوصتملا دنعو ةينطابلا ةعيشلا دنع كلذ دجن امك
 ةالص سانلا مظعأ نم جراوخلاف ؟ ةيلاغلا ةضفارلا نم جراوخلا نيأو ) : ةيميت

 . ١ ) نآرقلل ةءارقو . ًامابصو

 © اهنوركني ال مهنأ ىلإ ريشي ام جراوخلا صصق ين نإف ةماركلاب قلعتي ام امأو

 : لاقو هيدي عفر هباحصا عم جورخلا ىلع مزع امل اسادرم نأ ةارشلا ىكح دقف
 "( فقسلا عفترا ) ةياور يئو ( تيبلا فجروف ةيا انراف اقح هيف نحن ام ناك نا مهللا )

 تاماركلا راكنا ةلزتعملاو ةيدي رلاو جراوخلا ءارآ نم نأ انل يوري ديفملا خيشلا نكلو
 ةهبش كلذ نا ىلع مئاق ةماركلل ةلزتعملاو جراوخلا راكنا نا ودبيو "ءايلوألا ىلع

 امك 0 اهب نولوقي مهنم نيرخأتملا نإف ةيديزلا امأ ، ةوبنلا ىلع ةزجعملا ةلالد لطبت

 بهذ اهزاوج ىلإو ث لماشلا هباتك يف يديزلا ينيسحلا ةزمح نب ىيحي ركذ
 انيس نبا نأ بيرغلاو © يزارلا نيدلا رخفو يلازغلاو ينيوجلاك اضيأ ةرعاشألا

 ىلع هلمح هيف ينوصلا بناجلا نا ودبيو ، يلقع قيرطب ةماركلا عوقو زوجي فوسليفلا
 ىلإ ةماركلا عجري هنا الإ اضيا يتارشاو مهضعب هيعدي اميف يعيش هنالو . اهب لوقلا

 ىلا عجريف رحسلا اما ديدحلا سيطانغملا بذحم امك ةي رصنعلا ماسجالا صاوخ

 حصنيو 0 هدنع ةيوامسلا ىوقلا ىلإ دوعت اهناف تامسلطلا فالخب ةيناسفنلا تائيهلا

 ةلعفنملاو ةلاعفلا ىوقللو بئاجع ةعيبطلل نأل { ءايشألا هذه راكنا مدعب انيس نبا

 . ث بئارغ
 ةسوفن لابج ترهتشا دقو { ءايلوألا نم تاماركلا زوجت اهناف ةيضابألا امأ

 ةماركلا نا شيفطا ميهاربإ قاحسا وبأ خيشلا ركذيو تاماركلاب و لادبألاو ءايلوألاب

 . ١٢٠ ص ٦ ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )١(

 . ١٩٩ ص ٢ ج ‘ لماكلا {. دربملا )٢(

 . ٤١ ص تالاقملا لئاوأ ، ديفملا خيشلا )٣(
 . ٤١-٤٢ ص هيلع يناجنزلا هلا لضف قيلعت ، تالاقملا لئاوأ { ديفملا خيشلا )٤(

 ةرهاقلا ، فراعملا راد ٢ ط .0 ايند ناميلس قيقحت { تاهيبنتلاو تاراشالا 3 انيس نبا )٥(

 ٦٨ ص معبارلا مسقلا ۔ ١٥٨٧-١٦١٠ .
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 ىلع لدتساو ةيالولا ةجرد غلب يذلا حلاصلا ينتملا يدي ىلع رهظي ةداعلل قراخ رمأ

 اونمآ نيذلا نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نا الأ ) : ىلاعت هلوقب اهزاوج
 كلذ هللا تاملكل ليدبت ال ةرخآلا ينو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل ، نوقتي اوناكو

 . ' اهنوركني نيذلا ةدحلملا ىلع درو ( ٦٤ / سنوي . ميظعلا زوفلا وه
 يف مهبهذم عم ةبهرلاو فوخلا ىلع ةمئاقلا دهزلا ين جراوخلا ةعزن قواستتو

 . ديعولاو دعولا ذافنا

 : ةعيشلاو جراوخلا - ١
 بهذ كلذ ىلإو "داضتلاب نالباقتم ةعيشلاو جراوخلا نأ يناتسرهشلا ررقي

 ببسلا ةيميت نبا انل نيب دقو "نيلباقتم نيفرط نيقيرفلا ربتعا ثيح يهبلا روتكدلا
 رفكت ةعدب نيتلباقتم نيتعدب ابحاص امهنأ ىلا عجري كلذ نا ركذف لباقتلا اذه ين

 . "هلا وأ يبن وأ موصعم مامإ هنا معزت ىرخأو ايلع
 ناتقرفلا تناك دقف كلذ لبق امأو ى ميكحتلا دعب و نيفص دعب هلك اذه نكلو

 3 هريفكت ينو ، نامثع ىلع جورخلا ةركف ين نيتكرتشمو ، دحاو ركسعم لخاد
 ةكرعم دعب و { ث ىلع ركسع نم نيتفئاطلا الك نأ ركنن نأ انل نكمي الف ، هنم ةءاربلاو
 تكلس ام ريغ رخآ ًاكلسم اوكلسو ث ةعيشلا نع جراوخلا زاتما ميكحتلاو نيفص

 نا انثدحي يربطلا دجن كلذلو { رخآلا نم امهدحا أربتي ناقيرفلا حبصأو ةعيشلا
 هللا رمأ ين مكح نا بشني ملف ) : هعابتأو يلع نأش يف لاق حرسم نب حلاص

 (٦ ءارب هعايشأو يلع نم نحنف ، نهداو نكرو لالضلا لهأ يف كشو ، لاجرل
 قرخلا اذه نإف & دعب امأ ) : ٦٦١٣ / ه ٤٣ ةنس يجراخلا دروتسملا ةبطخ ين ءاجو

 . ١۔٥ ص © ينوانجلل عضولا باتك ىلع هتمدقم . شيفطأ ميهاربا قاحسا وبأ خبشلا )١(

 . ٤٣ ص ١ ج ، لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا )٢(

 . ٦٤ ص ث يمالسإلا ريكفتلا نم يهلا بناجلا ؤ يهبلا دمحم )٣(

 . ١٨٤ ص ٢! ج ٤ ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )٤(

 . ١٩٥ ص ٢! ج 7 ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )٥(

 . ٢١٧ ص ٦ ج يربطلا )٦(
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 نيبذاكلا © نيرتفملا ةيئبسلا نم وهو مكيلا هجو دق )+٤٣ /٦١٦٣( سيق نب لقعم

 ين ءاجو "لالضلا ةقراملاب جراوخلا ىمس دقف سيق نب لقعم امأ 'ودع مكلو هلل وهو

 مكلو هلل ىدعأ موق الو ) : يعيشلا )+٦٨٠/٦٠( ناحوص نب ةعصعص ةبطخ
 انماما اوقراف نيذلا ةئطاخلا ةقراملا هذه نم نيملسملا ةعامجلو مكيبن تيب لهألو

 ةعيشلا فصو دقف يجراخلا ةزمح وبأ امأو "( رفكلاب انيلع اودهشو انءامد اولحتساو

 باتكب ترهاظ عبشف عيشلا هذه امأو ) : اهيف مهل هتفلاخمو مهءارآ هيف نيب ًافصو
 ذفان ملعب الو ، نيدلا ين ذفان رصبب سانلا اوقرافي مل هتلا ىلع ةيرفلا اونلعأو 5 هلا

 الو { ةنتفلا ىلع نورصي 0 اهب اولو اذا نولمعي و اهلها ىلع ةيصعملا نومقني نآرقلا ين
 © ىتوملا ثعب ين لودلا نولمؤي & ناهك عابتأ ، نآرقلا نع ةافج ، جرخملا نوفرعي
 ىنا هللا مهلتاق ، مهل رظني ال الجر مهنيد اودلق ث ايندلا ىلإ ةعجرلا نودقتعيو

 نوكفؤي ( ٠ .
 يلاغتملا يعيشلا رعاشلا )+٤/١٢١٦ ٤( تيمكلا نيب دج اننإف اذه مغرو

 يجراخلا ث(٥٢١/٣٤٧+) حامرطلا نيبو { ةفوكلا لهأل بصعتملا يناندعلاو
 نيب ةجزامملاو { ةطلاخملاو { ةقادصلا نم ماشلا لهال بصعتلا يناطحقلا يرفصلا

 نع لئس تيمكلا نأ ىتح « داقتعالا ين نيفلاختم نيصخش نيب هدجت ال ام نيسفنلا

 دحأ مامأ ةعيشلا تركذ هنأ في رطلا نمو ، ` ةماعلا ضغب ىلع انقفتا ) : لاقف كلذ
 ام ظحاجلا هل لاقف اضرلا مدع نم عيش هيلع ادبف ظحاجلا روضح ين ةيضابألا

 )١( ج . م . ن ٥ ص ١٩٣ .

 )٢( ج . م . ن ٥ ص ١٩٤ .

 )٣( ج . م . ن ٥ ص ١٨٦ .

 )٤( ج ‘ نييبتلاو نايبلا آ ظحاجلا ٢! ص ١٢٤ ج جرفلا يبال يناغالا أ ٦٢٠ ص ١٠٧7 ،
 ص نزوهلفل ةعيشلاو جراوخلا ٢٥١ ، ج ةغالبلا جهن حرش ، ديدحلا يبأ نبا ١ ص ٤٥٩ ©

 ج دي رفلا دقعلا ، هبر دبع نبا ٤ ص ١٤٤ ميدقتلا ثيح نم صنلا ين ريثك فالتخا عم
 قفتت داكتف يناعملا امأو ريخأتلاو .

 )٥( ةنس دعب ينوت هنا حجارلا ١٠٦ ھ / ٧٢٤ .
 )٦( ج يب ودنسلا . ط 0 نييبتلاو نايبلا ظحاجلا ١ ص ٥٤-٥٥ .
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 ةملك لوأ يف انيش دجأ مل ينأل 3 اهلوأ ين ينلا نيشلا ) : لاقف ؟ ةعيشلا نم تركنا

 3 نجش © لايش ، حش ، بغش ، ناطيش ، رش ، مؤش لثم ةطوخسم يهو الا طق
 ١. ( ... ةسارش & نيش ، بيش

 جراوخلا لضفي ناكو ، جراوخلاو ةعيشلا نيب ةنراقملا نم ةيميت نبا رثكأ دقلو

 وسسؤم امأ نوقفانملاو ةقدانرلا مه امنإ هدنع ميشنلا اوسسأ نيذلاف ، امئاد ةعيشلا ىلع
 جراوخلاو ٢ بونذلا يف ولغ باحصأو نآرقلا لب وأت : نوئطخملا مهف ةيجراخلا

 ارهاظ نيد لهأ مهو © ةعيشلا نم قحلل اعابتا رثكأو لقعأو قدصأ هرظن ين

 جراوخلا ةجح نا رك ذيو " قورمو ةلاهجو ةلالض باحصأ اوناك ناو 0 نطابو
 رش ةعيشلا داقتعا ناو نوبذكي ال مهناو ، حصأ مهنيدت ناو ةعيشلا ةجح نم ىوقأ

 ث ءامدلا كفسو لاتقلا ين ةعيشلا نم أرجأ جراوخلا نأ الإ جراوخلا داقتعا نم

 هناف ةينطابلا ةقدانزلاو ةي ريصنلاو ةيليعامسالا نم ةالغلا ةعيشلا ركسعم ين ناك اذإو

 نيعرو ادابع اوناك مهنأل ، جراوخلا ركسعم ىلإ برستي نأ ءالؤه نم دحأ أرجي مل

 ًاضيأ ررقو "مهنم قدصأ الو { جراوخلا نم دبعأ ءاوهألا لهأ نيب نم سيل ذإ

 امأ ريثك ًابذك ةباحصلا ىلعو ملسو هيلع هتا ىلص ينلا ىلع بذكت ةعيشلا نأ
 ًاصوصخ بذكلا ىلإ ريبك لخدم ةيقتلا نأ مقاولاو ، كلذ نولعفي الف جراوخلا
 رثكأو 5 ًابذك نإو اقدص نا هترصن يف ةبغرلاو ڵ بهذملل بصعتلا اهيلا فاضنا اذإ
 اذهو © قرطلا ىتشب اهتيوقتو & بهاذملا ةرصنل تعضو & ةعوضوملا ثيداحالا

 . قرف ةدع نيب كرتشم ردق عضولا

 { أدبملاب نوكسمتي جراوخلا نوك يف لثمتي جراوخلاو ةعيشلا نيب فالخ زربأو

 )١( ناويحلا ، ظحاجلا ٤ ج ٣ ص ٢٢-٢٣ .

 )٢( ج 8 ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا ٢! ص ٢٠٨ .
 )٣( ج . م . ن ٤ ص ٧٠ .

 )٤( ج . م .ن ٢ ص ١٩٧ . ج٣ ص ٢٢٩ . ج٤ ص٢١٠.

 )٥( ج . م . ن ٢ ص ١١ .

 )٦( ج . م . ن ٢ ص ٣٩ .

 )٧( ج . م . ن ٢! ص ٣٩ .
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 حلاطلا وأ حلاصلا مامإلا سايقم يهو ناسنإ لك قوف ةينآرقلا ةعيرشلا نوعضي و
 مامإلا نإف ةعيشلا امأ ، ني رفاكلا نم وهف اهنع داح ىتمو ؤ حلاص وهف اهب كسمت ىتف

 وهو © هيلا ىحويو بيغلا ملعي ةيلاغلا مهبهاذم ضعب يف هنال ءيش لك قوف مهدنع
 ساسا ىلع تيبلا لا ضعب هيلات مهدنع ميقاو { ةيهلالا ةطلسلل يصخشلا ضرعملا

 ١ حاورالا خسانتو ةعجرلا ةركفو ةملكلاو يلكلا لقعلا يلجت ةركف قيرط نع ينسلف

 اميف ةعيشلا تقفاو دقف 5 ءارآ ةدع ين قافتإ ةيدي رلاو ةيضابألا نيب دجويو

 يف ةيلضفلاو ةي رفصلا امهو ، جراوخلا نم نيتقرف مالس نب مساقلا ديبع وبأ هلوقي
 ضارعتسالا أدبمب اوذخأ ةعيشلا نم ةطمارقلا نا ىنب ونلا ركذيو ، " ناميالا ةلأسم

 تلاق ام وحن ىلع ) فيسلاب مهلتقو سانلا ءامد اولحتساو ] نييجراخلا لايتغالاو

 ىضابألا ديز نب هللا دبع نأ انل رك ذي ظحاجلا نأ في رطلا نمو " ةيسهيبلاو ةقرازألا هب
 . ٤ ةراجت ي ةكرش امهنيب تن اكو نبح اصتم اناك دق مكحلا نب م اشهو

 ١٢ - ةلزتعملاو جراوخلا :

 بلاغلا ين نونرقي مهارن ىرخألا قرفلا باحصأ ىلع نودري نيح فلسلا نا

 باتك ين )+٢٢٤/٣١١( ةميزخ نبا لعف امك ث ةيمهجلاو ةلزتعملاو جراوخلا نيب

 ةلزتعملاو جراوخلا نيب دجوي هنأ عقاولاو `ةنابالا يف يرعشألا كلذكو ديحوتلا

 )١( نزوهلف ©٨ ص ةعيشلاو جراوخلا ٢٤٦ }، ٢٤٨ .

 ةثالثلا فانصألا هذهو ) : لاق ١٠٢ ص ناميإلا باتك 3 مالس نب مساقلا ديبع وبأ )٢(

 8 مهنم نيتقرف ةعيشلا تقفاو دقو ناميإلا ين اوفلتخا مهنا الإ © ًاعم جراوخلا قرف نم

 ةلزتعملا قفاوت ال ةيمامالا نا عقاولاو ( ةبضابألا ةيديزلا تقفاوو ةلزتعملا ةضفارلا تقفاوو
 لئاوأ © ديفملا خيشلا ) اضيأ ةريبكلا بكترم ةلأسم ينو ناميإلا ةلأسم ين جراوخلا الو
 . ١١٩ ص ( تالاقملا

 (٣) ةعيشلا قرف 0 ينب ونلا ٠ ص ٧٥ .

 )٤) ج » نييبتلاو نايبلا ] ظحاجلا ١ ص ٥٥٥٤ .

 ه ١٣٥٣ ، ةرهاقلا ، ةيربنملا ؤ برلا تافص تابثاو ديحوتلا باتك 3 ةمي زخ نبا )٥(
 . ٢١ ٢٣٠ ٢٣٢ . ٢٣٥ !_ ص

 )٦( ص ( خيرات نود ) ةرهاقلا ، ةي رينملا ، ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا ؤ يرعشألا ١١ ، ٣٢ ،

٤٠ . ٤٢ 

١٨٣ 183



 كلذو ، جراوخلا ثيناخم ةلزتعملا نإ ءامدقلا لاق ىتح ءايشألا نم ريثك يف قافتإ

 ملو اوتام اذإ رانلا يف رئابكلا باحصأ ديلخت يف جراوخلا قفاو ءاطع نب لصاو نأ

 ديوس نب قاحسا دجن انناف كلذلو ، نيتلزنملا نيب ةلزنملاب لوقلاب مهفلاخو اوب وتي
 : لاق ثيح جراوخلا ىلإ ةلزتعملا بسن دق

 ١ باب نباو مهنم لازغلا نم مهنم تسل جراوخلا نم تئرب
 باسحلا ىلع مالسلا نودري ايلع اوركذ اذإ موق نمو

 ديعولاو دعولا ين ئدابم ةدع يف ةلزتعملاو جراوخلا قفتا فيك انيب نأ انل قبس دقو
 " ( دحاو لوق جراوخلا لوقو هيف ةلزتعملا لوقف ديعولا امأو ) : يرعشألا لاق امك

 بوجو ينفو ، نآرقلا قلخ ينو ، تافصلا ينو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ين
 هدرجمي فيلاكتلاو تابجاولل لقعلا باجيإ ينو { رئاجلا ناطلسلا ىلع جورخلا

 لقعلا نأ يفو ، ةماع تاهباشتملاو 5 ءاوتسالا ةبآ ليوأت يفو ، عرشلا نع لالقتساب و

 © ربقلا باذعو ، ةعافشلا راكنا ينو « حبقو نسح نم ةيتاذلا لاعفألا تافص كردي

 راكنإ يف ورمع نب رارض عم اوقفتاو ، تاماركلا راكنإو 3 رانلاو ةنجلا قلخ ينو
 يلع ريفكت وهو ئدابملا ضعب ين ةلزتعملاو جراوخلا نيب اميف فالتخا عم"لاجدلا

 تبثت ةديدع صوصن ىلإ انرشأو { كلذ ىلإ امو ةريبكلا بحاص ريفكتو ناثعو
 ليذهلا ابأ نأ كلذ ىلإ فيضنو © ةريثك ءايشأ ين جراوخلا عم اوقفتا ةلزتعملا نأ

 ةعاط تابثا نم جراوخلا نم ةفئاط هب لوقت ام عم قفتي )+٨٤٩/٢٣٥( فالعلا
 عفادي ظحاجلا دجن كلذلو ، نيتلزنملا نيب ةلزنملا جراوخلا ركنأو ث هللا اهب داري ال
 نأ ىري ينابجلا يلع يبأك ةلزتعملا ضعب نأ امك ثجراوخلا ىلع دريو اهب لوقلا ىلع

 هذخأ يذلا نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا أدبم ىلع داتعا شي رق ريغ يف ةزئاج ةمامالا

 . ديبع نب ورمع وه باب نباو ، ءاطع نب لصاو وه لازغلا )١(
 . ٤١ ص ى نيدلا ين ريصبتلا ، ينيارفسالا )٢(
 . ١٢٤ ص ١ ج تالاقملا . يرعشألا (٣)

 . ٤٢ ص نيدلا ين ريصبتلا ، يبارفسالا )٤(

 . ٢٧٨ ص ٤ ج ناويحلا . ظحاجلا )٥(
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 © ضعبتي ال ناميإلا نأ نم جراوخلا هب تلاق ام لثمب ةلزتعملا تلاقو ١ جراوخلا نع

 ةعدب ىه ةعدب لوأ نأ ةيميت نبا لوقيو "هلك بهذ دقف هضعب بهذ ام اذإ هناو

 ناو ناميإلا نم لمعلا نأب لوقلا ىلإ نوقباسلا مه جراوخلا نإف مث نمو " جراوخلا
 نبا ركذيو . ناميإلا نع جرخم لمعلا كرت ناو ، فاك ريغ هدحو يلقلا قيدصتلا

 جراوخلاب نيرثأتم اوناك ةلزتعملا ءامدق نأ وهو لاجملا اذه يف ًاحضاو ًابأر ةيميت
 نيمسجم ةعيشلا ءامدق ناك امك ث ةيدي زلاب نيرثأتم اوناكف مهنم نورخأتملا امأو

 ةقرف ربتعا ظحاجلا نأ بيرغلاو ث ةلرتعملا ىلإو ةيمهجلا ىلإ نوليمي مهورخأتمو
 { جورخلا ين جراوخلا بهذم اهباهذل ةعيشلا نم ال ثجراوخلا نم ةقرف ةيدي رلا

 ين روصحم هنأ نم نظي ناك امم عسوأ ىنعم هل جورخلا ىنعم نأ انل دكؤي اذهو

 نأ هباشتلا هجوأ نم قبس ام انل نيبي امك ، بلاط يبأ نب يلع ىلع اوجرخ نيذلا
 . ةكرتشملا ميلاعتلا هذهب لوقلا ىلإ ةلزتعملا نم قبسأ اوناك جراوخلا

 نيذلا مه جراوخلا نأ ىلإ ريشي نيدلا ي ريصبتلا باتك يف اصن دجن نكلو

 مهيف رهظ دقو ) : يطلملا لاق ، ةرجهلل عبارلا نرقلا يف كلذو لازتعالا ىلإ اولوحت
 دكؤيو '( لازتعالاب لاقو هبهذم كرت نم مهنف ةلزتعملا بهاذم مويلا ( جراوخلا )

 مهناب لوقلا نم جراوخلا ىلإ بسني ام نا نم ةيميت نبا هيلا بهذ ام ىنعملا اذه
 ةئاملا لئاوا يف جراوخلا هب تلاق دق ةلزتعملا ةيمهجلا بهذمل ديحوتلا يل نوقفاوم

 اهتعاذاو نآرقلا قلخو تافصلا ىئن ين اهتالاقم تتبنو ، ةيمهجلا ترهظ امنيح ةيناثلا

 قلخب الو بولسلاب لاق نبملسملا نم دحأ دجوي ال هناف كلذ لبق امأ سانلا نيب

 . ٩٣ ص ؤ سيلبا سيبلت 0 جرفلا وبأ )١(

 . ١١٦١ ص ٥ جم ھ ١٣٢4٩ ةرهاقلا ، ىواتفلا ةعومجم . ةيسيت نبا )٢(

 . ٧!١٦ ص ٥ ج . م . ن )٣(

 . ٢٠٢ ص ٤ ج ةنسلا جاهنم ؤ ةيميت نبا )٤(
 . ١١ ص ١ ج ناوبحلا . ظحاجلا )٥(

 . ٥٤ ص نيدلا ين ربصبتلا & ينيارفسالا )٦(
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 نأل ١ كلذب عطقلا عيطتسن ال اننأ الا قيقدو هيجو دقن ىحم راتلا دقنلا اذهو . ١ نآرقلا

 انيلا لصت مل مهدهع لئاوأ ين مهسفنأب اهوبتك ينلا مهتالاقمو جراوخلا بتك

 { مهبتك ي اهيلع علطي مل جراوخلا لاوقا ناب حرص ثيح هسفن ةيميت نبا فارتعاب

 هسفن ةيميت نبا نإف ىرخا ةهج نمو ، مهموصخ نم مهنع نيلقانلا نم اهذخأ امناو
 مهي رخاتم ناو جراوخلا ىلإ نوليمي اوناك ةلزتعملا ءامدق نا رخآ عضوم ين ررقي

 لوقلا ريغ ين ناك كلذ نأ لاقي نأ الإ مهللا ، انرشأ نأ قبس امك ! ةيديزلا ىلإ اولام

 ءاوتسالا ةيآب قلعتي اميف دجن نكلو . ءاوتسالا ةبآ لي وأتو نآرقلا قلخب و تافصلا بلسب
 ىلإو سابع نبا ىلإ اهنوبسني يرجهلا لوألا نرقلاب لصتت اهنوري ةيضابألا نع الوقن
 نم اهريغو ءاوتسالا ةيال ليوات اهيف " دهاجم ىلإو يرصبلا نسحلا ىلإو رمع نبا
 اوذخأ ةلزتعملا نأ ررقي ىلبنحلا يرصانلا ناثع دجن اننإف ىرخأ ةهج نمو 0 رهاوظلا

 بهذم نم بستكم ةمألا ين مهبهذم بلاغف ةلزتعملا امأو ) : لوقيف جراوخلا نع
 صنلا اذه نا ودبي نكلو ث ( ريفكتلا مدع ين مهنم الاح نسحا مهنا الإ جراوخلا

 كلذ دعب قفتا هنا ليلدب اهيف مهل نيفلاخملا نم مهفقومو ةيسايسلا ةيحانلا هب دصقي

 هلك مدقت امم رهظيف { ث ليطعت جراوخلا نع ظفحي مل هناب حرص ثيح ةيميت نبا عم

 وه دبحوتلا ين جراوخلا لوق نا اولقن دق تالاقملا لهأ ناك ناو ) : ةيميت نبا لوقي )١(

 جراوخلا اياقب نم هلاق دق كلذ نوكب نأ ملعأ هللاو هبشي نكل ... ةلزتعملا ةيمهجلا لوق

 نكي ملف كلذ لبق امأف ةيناثلا ةئاملا لئاوأ ين مهج ةلاقم ثودح نيح ادوجوم ناك نم

 هنلا نوكي نا راكناو نآرقلا قلخب لوقلاو تافصلا ينن ين مهج لوق مالسإلا يف ثدح
 ةئاملا لبق ١ نيملسملا نم دحأ ىلإ لوقلا اذه ةفاضا حصب الف كلذ وحنو © شرعلا ىلع
 ءيشب ملكتي نم كاذ ذإ مالسإلا ين نكب مل هناف مهريغ نم الو جراوخلا نم ال ةيناثلا

 مهريغ نع الو كاذ ذإ نيفورعملا جراوخلا نم دحأ نع لقن الو ةيمهجلا بولسلا هذه نم

 . ( ٣٢ ص ه٥ ج ىواتفلا عومج ) ( ةيمهجلا تالاقملا هذه نم ءيش
 . ٢٠٢ ص ٤ ج ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )٢(

 . ٣٥ . ٤٠ ص ٣ ج ٤ دنسملا آ بيبح نب عيبرلا )٣(
 . ٥١ ص جراعملا جهنم ٠ يرصانلا نامثع )٤)

 . ٥١ ص . م . ن )٥(
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 تافصلا ينن يأ ديحوتلا يف فالخلا نكل ءايشأ جراوخلا نع اوذخأ ةلزتعملا نأ

 اولوقي مل جراوخلا لئاوا نأ نظلا بلغاو © نارقلا قلخب لوقلاو © ةيبلس اهنأب لوقلاو
 نم دقن تافصلا ي بلسلا ةيرظن جراوخلا ىلإ اوبسن نيذلل ةيميت نبا دقن ناو اذهب

 . هساسا نم هضحدي اضارتعا هيلع ضارتعالا وا ، هدر بعصلا

 بهذ ام وهو ةلزتعملاو جراوخلا نيب ةقالعلا يف رخآ يأر ىلإ ريشن نأ يغبنيو

 بزح مه اماو ةينيد ةقرف تسيل جراوخلا نا نم دومحم ميلحلا دبع روتكدلا هيلا
 هدنع ينيدلا بزحلاو 5 ةينيدلا ةقرفلا نيب قرفلاو ةينيد ةقرف مهنإف ةلزتعملا فالخب ينيد
 ضرعلاب الا دئاقعلاب اهل نأش الو ةسايسلا ين ريكفتلا لوح تأشن ةينبدلا بازحألا نأ
 ضرعلاب الإ دئاقعلاب اهل نأش الو ةسايسلا ي ريكفتلا لوح تأشن ةينيدلا ةقرفلا نأ امك

 نوهجتي جراوخلا ناف انه نمو ضرعلاب الإ ةسايسلاب اه نأش ال ةينيدلا ةقرفلا نا امك

 اعبتو ، ةيفسلف ةينيد ةهجو اهل مهراظناو مهلدجف ةلزتعملا اما ، ةيسايس ةهجو مهلدج يف
 اهمامتهال ةينيد ةقرف مهف ةلزتعملا امأ ، ةمامالاب ناهتهت امهنا ببسب ةينيدلا بازحألا نم

 ةيميت نبا ةسردمو ةرعاشالاو ةهبشملا هدنع ةلزتعملاب قحلي و ةينيدلا ةديقعلا يل لدجلاب

 ةي رظن هذهو . جراوخلا طمب ىلع ينيد بزح يهف ةئجرملا امأ 3 ةينيد اقرف اهرابتعا يف
 نم تالاقملا باحصا هيلع عمجا ام فلاخت & ةيمالسالا قرفلا ميسقت ف ةديدج

 بهذ يذلا رابتعالا اذهبو 5 ةيمالسإلا ةينيدلا قرفلا مدقأ نم ةعيشلاو جراوخلا نأ

 . ' ةينيد يه الو ةيسايس يه ال ةب رطضم ةقرف ةيمهجلا نإف ميلحلا دبع روتكدلا هيلا

 مهرابتعاب جراوخلا ) : هلوق وه ميلحلا دبع روتكدلا هيلع قفاون ال يذلا نكلو
 ثحب نمو هللاب ناميإ نم ةيساسألا نيدلا لئاسم ين مهب اصاخ مهل يأر ال ، جراوخ

 ةيمالسإلا قرفلا عيمج نع نوزاتمب جراوخلا نأل "( ثعبلا يف ةسارد نمو هتافص يف
 لخا نم اورفكو 0 ناميإلا ين ايساسا ارصنع لمعلا اوربتعا ثيح ناميإلا ي مهارب

 يف يساسأ ءيش اذهو © لمعلا كرتب نورفكي ال مهنإف نيملسملا رئاس امأ ، لمعلاب

 ةرهاقلا . ةيرصملا ولجنألا . مالسإلا ين ينسلفلا ريكفتلا ا دومحم ميلحلا دبع روتكدلا )١(

 ٩٥٥ ١ ج ١ ص ١٠٧ . ١٠٨ . ١١١ . ٠.١١ ٤}١١ ٠ ١١١.

 )٢( ج . م . ن ١ ص ١٨٨ .
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 باتك يف يطاشلا اناطعأ دقلو ، هلوصأ نم لوألا لصألا يف فالتخا هنأل نيدلا
 : لاقف ربتعي ال وأ ةقرف ربتعب فلاخملا ناك اذإ ام هب سيقن ًاسابقم وأ نازيم ماصتعالا
 ةعيرشلا دعاوق نم ةدعاق وا نيدلا ي يلك ىنعم ين تفلاخ اذإ ةقرف ريصت ةقرفلا نإ

 كلذو : هانعم ام لاقف ةيلك ةعدب جراوخلا ةعدب ربتعاو ١ تايئزجلا نم يزج ي ال

 ةعديك انم يلكلاف ايئزج وأ ايلك نوكي نا انأ لخلاو ةيزجو ةيلك عدب نا
 جراوخلا ةعدب و نآرقلا ىلع راصتقا رابخالا راكنا ةعدب و نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا

 نأ نكمي لوألا مسقلا نأ ركذو . "بيوثتلاك ينزجلاو ، هنلا الإ مكح ال مهلوق ين

 ةنسلاو باتكلا يف دراولا ديعولا نوكي و ةقرف نيعبسلاو نيتنثالا مومع تحت ًالخاد نوكي
 اهراظنأ اهل ةينيد ةقرف جراوخلاف مث نمو " ةيئزجلا ةعدبلل لوانتم ريع هب ًاصوصخم
 ىرخأ ةهج نمو ث ةيلمعلاو ةبداقتعالا وأ ةيسايسلاو 0 ةينيدلا ةعيرشلا تايلك ي
 ًارمأ تسيلف نيدلا ين لصأ اهل اهنا الإ يعاتجا يحلصم رمأ اهنأ مغر ةمامالا ناف

 . ٥٣ ص ٣ ج ، ماصتعالا ، يطاشلا )١(

 يلك ىنعم ين ةيجانلا ةقرفلل اهفالخب اقرف ربصت امنإ قرفلا هذه نأ كلذو ) : لاق
 ذاشلا عرفلاو يئزجلا ذإ تايئزجلا نم يئزج يف مم ةعبرشلا دعاوق نم ةدعاقو نيدلا ي

 تايلكلا نأل ةيلكلا رومألا ين ةفلاخملا عوقو دنع قرفتلا اهببسب عقي ةفلاخم هنع أشني ال
 تاشنا اهيف ةفلاخملا نإف يلقعلا نيسحتلا ةلاسب كلذ ربتعاو ... تايئزجلا نم صن

 ماصتعالا ( ... لامعأ عورفو دئاقع عورف نيب ام رصحنت ال عورف يئ افالخ نيفلاخنا نيب
 . ٥٤٥٣ ص ٣ ج
 . ٢٠٨ ص ٢ ج 0 . م . ن )٢(

 نوكي نأ كلذ ىنعمو ةيئزج ىلإو ةعيرشلا ين ةيلك يه ام ىلإ مسقنت عدبلا نا ) : لاق

 ةعدب و نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا ةعدبك ةعيرشلا يف ايلك ةعدبلا ببسب عقاولا للخلا
 هللا الإ مكح ال مهلوق ين جراوخلا ةعدبو نآرقلا ىلع ًاراصتقا ةينسلا رابخألا راكنا

 اهدجن لب عرف نود ةعيرشلا عورف نم اعرف صتخت ال ينلا عدبلا نم كلذ هبشأ امو
 ضعب ين يتأي امنإ ًابئزج عقاولا للخلا نوكي وأ ةيئزجلا عورفلا نم رصحنب ال ام مظتنت
 . ٢٠٨ ص ٢! ج ماصتعالا ( ةالصلاب ) بيوشتلا ةعدبك ضعب نود عورفلا

 . ٢٠٨-٢٠٩ ص ٢! ج ي . م . ن )٣(
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 ين يناتسرهشلا ضراعي ةيميت نبا ناف كلذ نم رثكأو ، نيملسملا دنع ًاصلاخ ًايلقع
 لس فيس لوأ نا ) : لوقيو ةمامالا ىلع لس مالسالا يف لس فيس لوأ نا : هلوق

 اهيف اوفلاخ الاوقا اوعدتبا نيذلا مهو جراوخلا فيس ةينيدلا دعاوقلا يف فالخلا ىلع

 نأ ىلإ ةفاضالاب (١ مهركذب صوصنلا ترتاوت نيذلا مهو اهيلع اولتاقو ةباحصلا
 قبس امك ًاضبأ ةينيد عفاود كانه تناك لب ةضحم ةيسايس نكت مل جورخلا بابسأ
 . كلذ ىلا انرشأ نأ

 : مهتافلؤمو جراوخلا وفلؤم - ٣
 ناو ، ةروتسم جراوخلا بتك نا (٧٦٧۔-٥٠١+) قاحسا نب دمحم ركذي

 مل ًابتك فنص دق © مهنم فلأ هنأ فرعن ال نم نوكي نأ نكمي هنأو نوريثك مهءاسؤر

 مهبتك ءالؤه ) : لاق ةيهقفلا ةارشلا بتك نع ميدنلا نبا ثدحت امدنعو " انلصت
 سانلا نأ ىلا دوعي رتسلا اذه يف ببسلا نأ انل نيبف داز دقو " ( تعقو املق ةروتسم

 ضعب ءامسأب اهب سأب ال ةمئاق انل لجس دقف كلذ عمو © مهي ذؤتو مهضغبت تناك

 يرعشألا لعف كلذكو هقفلاو مالكلا ين ، مهتافلؤم نيوانع ىصحأو 0 مهيفلؤم

 نب ناميلا نيروهشملا نيفلؤملا نف مهيملكتمو ث مهيفلؤم ءايسأ ضعب ركذ ثيح
 مث ةيبلعثلا نم ناك هنابو . جراوخلا ةلج نم هناب ميدنلا نبا هفصي يذلا بابر

 { قولخملا باتك : بتكلا نم فلأو مالكلاو ةرظانملاب فرعو ةيسهيبلا ىلإ لقتنا
 باتك 3 ردقلا يف ةلزتعملا ىلع درلا باتك ، نمؤمل ماكحأ باتك ، ديحوتلا باتك

 هنيبو يلع نيبو ةبواعم نيب لاتقلا امأو ٢١٦-٢١٧ ص ٣ ج ث ةنسلا جاهنم ، ةيميت نبا )١(
 ليواتب يغبلا لهاو لدعلا لهأ نيب لاتق ةيميت نبا رظن ين وهف ريبزلاو ةحلط نيبو

 لبق دحا عيابي مل ذإ ةينيد ةدعاق ىلع الاتق سيلو مامالا ريغ ةعاط ىلع لاتق وهو

 ةدعاق ىلع ةيميت نبا رظن يف كلذ نم ءيش نكي ملف هتعاط ىلع لتاقي ام امأ جراوخلا
 . اهيف عزانتلا وا ةمامالا دعاوق نم

 . ٢٥٨ ص تسرهفلا { ميدنلا نبا )٢(

 . ٣٢٩ ص . . م . ن )٣(
 . ١٢١٠ ص ٢! ج تالاقملا ، يرعشالا )٤(
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 ىلع درلا باتك 0 ةئجرملا ىلع درلا باتك & ركب يبأ ةماما تابثا باتك © تالاقملا
 تافلؤملا هذه ضعب نيوانع نم ودبيو )+٨٢٧/٢١٢( ا ةفينح يبأ نب دامح نبا
 جراوخلل ًاضيقن نوربتعي نيذلا ةئجرملا ىلع در هناو ، ردقلا يف ةلزتعملا فلاخي هنأ
 ف يأ « تالاقملا » ف بتك هنأ لب كلذب فتكي ملو {} دحاو نآ ن ةلزتعمللو

 يبعكلاو يرعشألا هلبقو يناتسرهشلا لعف امك قرفلا نم مهريغو جراوخلا تالاقم
 هباتك ين يرعشالا رداصم نم بابر نب ناميلا نا اندجو دقو ى مهريغو يدادفغبلاو

 نا تبث اذاو ٢ جراوخلا قرفب قلعتي ام ضعب هنع لقن هنأ ودبي ثيح تالاقملا

 لقن ين ةجح حبصي هناف ؤ لقألا ىلع جراوخلا بتك ضعب ىلع علطا يرعشألا

 . قرملا ءارآل هلقن يف ةيعوضوملا نم هنع فرع ام « اهيلع دمتعي مهنالاقم
 يسيرملا رشب باحصا نم ناك ٣ لماك يبأ نب ىيحي ًاضيأ نيفلؤملا نمو

 « ًايضابا حبصأ نأ ىلإ رمألا هب ىهتناو ةئجرملا بهذم ىلإ لقتنا مث )+٨٣٣/٢١٨(
 )+٢٣٦/ برح نب رفعج نيبو هنيب ترج ىتلا لئاسملا باتك : بتكلا نم فلأو

 باتكب باتكلا اذه ىمسيو .ةلزتعملا قرف نم ةقرفل اسيئر ربتعي يذلا ٨٥٠(
 فئاوطو ةالغلا ىلع درلاو ، ديحوتلا باتكو © قولخملا باتكو 0 اضيأ ةليلجلا
 . ث ةعيشلا

 نوكي نا نكميو ، ينريصلا برح نب يلع وبأ مهيفلؤمو جراوخلا يملكتم نمو

 جراوخلا يملكتم نم هربتعاو ، يرعشألا هركذ يذلا ينريصلا برح نب دمحم وه
 ينلا ةساحلا ين هتنا اهثدحي ةعيبط كاردألا نأب لوقلا ءارآلا نم هيلا بسنو ٦ مهيفلؤمو

 . ٢٢٨ ص تسرهفلا ، ميدنلا نبا )١(
 ١٠٣ ، ١١٩ ، ١٦١٠. ص ١ ج ‘ نييمالسالا تالاقم } يرعشألا )٢(

 ! لماك نب ىيحي » هامسو ١٠٨ 0 ١٢٠ ] ٥٤٠ ص ١ ج تالاقملا ين يرعشألا هركذ )٣(

 تسرهفلا ) يردخلا ةحيلط نب لماك نب ىيحي يلع وبأ : وهو هبسن ميدنلا نبا ركذو
 . ١٣٧( ص ١ ج لحنلاو للملا ) اضيأ ! لماك نب ىيحي ه يناتسرهشلا هامسو ٢٥٨( ص

 ١٣٧ ص ١ ج يناتسرهشلا هركذو ١٩١ © ٥١٣ ٥١٤ ص ١ ج تالاقملا ، يرعشألا )٤(

 . برح نب دمحم هامسو
 . ٢٥٨ ص تسرهفلا ميدنلا نبا )٥(

 . ١٠٨ ، ١٦١٠ } ٣٨٣ ص ١ ج تالاقملا ، يرعشالا )٦(
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 نأ ريغ ، تافلؤم هيلا بسن ميدنلا نبا نا امك & كاردإلا ةيلمعب مايقلا دنع هدلوت

 ."يضابأ هنأ نيب و يناتسرهشلا هرك ذو ' هبتك رك ذ لحم يف ضايب اهيف ةعوبطملا ةخسنلا
 فنص يذلا يضابالا دي زي نب هللا دبع مهئامعزو جراوخلا يملكتم مظعأ نمو

 ، ةعاطتسالا باتك ى ةلزتعملا ىلع درلا باتك 3 ديحوتلا باتك : تافلؤملا نم

 الو يرعشألا هركذي مل يذلا ميشأ نبا صفح مهنمو { ٣ ةضفارلا ىلع درلا باتك

 ، بتكلا نم هيلا بسنيو ث هلقن ين يرعشالا ىلع دمتعي هنا ودبي يذلا يناتسرهشلا
 ىمسي تخأ نبا فلؤملا اذهل نا ريثألا نبا ركذيو ث ث مهيلع درلاو قرفلا باتك

 ٥ جرخو مهئاملعو جراوخلا ءاهقف نم ناكف ، جورخلا هنع ذخأ دلاجم نب ناسح

 . ٧٦٥ / ھ ١٤٨ ةنس

 ةبردقلا ىلع درلا باتك فلأ يذلا قاحسا نب ميهاربإ ةيضابألا ينلؤم نمو
 وعدملا ةيضابألا دحأ نيب و هنيب فالخلا ىلا راشأو ىرعشألا هرك ذ 3 ةمامالا باتكو

 . ١ ةيهقف ةلأسم ين نوميمب
 ىلع درلا باتكو ديحوتلا باتك فلأ يذلا يجانلا حلاص مهنم نيفلؤملا نمو

 ةمامالا باتكو 3 نيدحلملا ىلع درلا باتك هلو نيهلا نب مثيهلا مهنمو © نيفلاخملا
 نارقلا ليوات ين اباتك فلا يذلا يناورهنلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا وبا مهنمو

 وهو ٧ ةصاخ هقفلا يف ةددعتم بتك هلو هقفلاو مالكلا ين رثكأ وأ ةلاسر نيسمخو
 مالعالا ىلإ يرعشألا رشي ملو )+٩٨٧/٣٧٧( ةنس ىلاوح ىوتملا ميدنلا نبال رصاعم

 . ٢٥٠٨ ص تسرهفلا ميدنلا نبا )١(

 . ١٣٧ ص ١ ج ش لحنلاو للملا ، يناتسرهشلا )٢(

 ١٢١٠ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشألا ، ٢٥٨ ص © تسرهفلا ، ميدنلا نبا )٣(

 . ١٣٧ ص ١ ج للملا

 . بلاغ نب ريبج نع اذه هباتك ىور فلؤملا نا ميدنلا نبا ركذي )٤(
 . ٥٨٩٤-٨٥٨٥ ص ٥ ج لماكلا { ريثالا نبا )٥(

 . ةكولمملا عيبب ةيهقفلا ةلأسملا قلعتتو ١١٠ 0 ١١٣ ص ١ ج تالاقملا ، يرعشألا )٦(
 . ٢٥٩ ص } تسرهفلا { ميدنلا نبا )٧(

191 ١٩١



 نكلو احلاص ركذ يرعشألا نأ ريغ يناتسرهشلا مهركذي ملو ؤ ةريخألا ةثالثلا

 ١. يجانلا حلاص ريغ امهو قارخم نب حلاص وأ ز حرسم نب حلاص هنأ ودبي

 ‘ سارف وبأ بلاغ نب ريبج سنأ نب كلامل نيرصاعملا جراوخلا نيفلؤملا نمو
 ماكحأ باتك : ميدنلا نبا اهنم ركذ بتك ةدع فلأ ةارشلا ءاهقف نم ًاهيقف ناكو

 عماجلا باتك 8 هقفلا ين رصتخملا باتك 0 ماكحألاو ننسلا باتك 0 نآرقلا
 جتنتسيو & سنأ نب كلام مامالا ىلإ ةلاسر بتك دقو "هقفلا ي باتك وهو 0 ريبكلا

 مدقت يذلا ميشأ نب صفح هنع ىور دقو 0 ةرجهلل يناثلا نرقلا لهأ نم هنأ كلذ نم

 ِ . " مهيلع درلاو قرفلا باتك هركذ
 باتك ميدنلا نبا اهنم ركذ ابتك فلأ يذلا ، يسولطرقلا لضفلا وبأ مهنمو

 باتكو & هباحصأ ةدمع وهو { ريغصلا عماجلا باتكو © هقفلا يف ريبكلا عماجلا

 ين يعفاشلا ىلع درلا باتكو { يأرلا يف ةفينح يبأ ىلع درلا باتكو ؤ ضئارفلا
 نيوانع ىلع اودمتعا يأرلاو سايقلا ركنت جراوخلا نأ اولاق نيذلا لعلو ، سايقلا
 ةلزتعملا ىلع درلا ين فلأ امه بتكلا هذه نم درو ام كلذكو & بسحف بتكلا هذه
 لقألا ىلع وأ ةيربج مهنا امإ جراوخلا نأ اهنم مهفي نا نكمملا نم هناف ردقلا يف

 اننأ عقاولاو ، بسكلاب لوقلا ىلإ نوبهذيو ةيرحلا ين لازتعالا بهذم نوركني
 هدحو ناونعلا نأ الو © ةبطاق جراوخلا ءارآ لثمت بتكلا هذه نأب لوقلا عيطتسن ال
 ىرخأ ةهج نمو ، جراوخلا قرف نم ةبعشتملا قرفلا هذه بهذم ىلع ةلالدلل فاك

 ةفينح يبأ رظن ةهجو فلاخت يأرلاو سايقلا ين رظنلا نم ةهجو مهل جراوخلا لعلف
 رهاظلاب نولئاقلا مهو جراوخلا نم ةعامج ءارآ لثمت بتكلا هذه لعل وا ، يعفاشلاو

 ةي رحلاب ةلئاقلا ىرخألا ةعامجلا تافلؤم تيقب ثيحب ، بسكلابو صوصنلا نم

 ةقيقحلاو 3 انيلا تلصو الو ميدنلا نبا اهفرعي ملف ةظوفحم ةروتسم سايقلاو يأرلاب و

 ٨٨ 0 ١٢١٢. ص ١ ج تالاقملا ، يرعشألا ، ٣٢٨٢-٢٣٢٩ ص ٠. تسرهفلا ، ميدنلا نبا )١(
 . ٣٣٠ ص ،} تسرهفلا © ميدنلا نبا )٢(

 . ٢٥٩ ص 3 تسرهفلا ، ميدنلا نبا )٣(

 . سابقلا الو يأرلاب لوقي ال هنا ودبي )٤(
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 { كلابو سايقلاو ، يأرلاب لوقلا ررقي ةيضابالا بتك نم انيلا لصو يذلا نأ
 ؛ اهنافنصم انيلا لصت ردقلاب وأ رابتخالاب لوقت ةيجراخ ىرخا اقرف كانه ناو

 رصاعملا ىجراخلا يعدرتلا ةللا دبع نب دمحم ركب ابا نا انل رك ذي ميدنلا نبا نا
 هبقالبو هللا نئمطيو هب سنأي ناك كلذلو ، لازتعالا بهذم رهظي ناك . هل

 ةدشرملاك هبتك نم ةدع هل ركذ يعيشلا يلرتعملا ميدنلا نبا ىلإ حايترالاب رعش املف
 | بب رغلا ةركذت باتكو 5 اضيأ هقفلا يف نيفلاخملا ىلع درلا باتككو 0 هقفلا ين

 عماجلا باتكو { نيفلاخملا ىلع جاجتحالا باتكو & نيملعتملل ةرصبتلا باتكو
 نبا باتك ضقن باتكو ةمامالا باتكو ةعامحلاو ةنسلا باتكو © هقفلا لوصا يف

 ىقتلا هنا ميدنلا نبا ركذيو { ةيهقفلا بتكلا نم امهريغو 0 ةمامالا ين يدنوارلا

 مساقلا وبأ ًاضيأ مهب ىقتلا نيذلا نمو /٩٥١ ه ٣٤٠ ةنس يجراخلا فلؤملا اذهب
 ناك هنا ريغ ب مهدابعو مهداهز نمو ةارشلا جراوخلا رابك نم ناك يذلا ىثيدحلا

 اهنم ركذف ةيهقفلا هتافلؤم ضعب فرعي نا عاطتسا ميدنلا نبا نأ الا هبهذم ىنم

 دعولا باتكو & لجو زع هلا ماكحا باتكو ةمامالا باتكو هقفلا ي عماجلا باتك

 . ١ اهريغو . ديعولاو

 اذهب اقحلم اهانلعج ةصاخ ةيضابألا بتك يف ةفلؤم ةلاسر ىلع انرثع دقو

 . ثحبلا

 ةيضابألا ١٤
 همسا ين نوخرؤملا فلتخا دقو { ضابأ نب هللا دبع ىلا ةيضابألا ةقرف بسنت

 هباحصا ناب لاق نا مزح يباب رمالا غلب ىتح ةفرعملا مامت فورعم ريغ هنأ ىلع لدي امم
 دحا هفرعي ملف هبهذمب نيفراعلاو هباحصأ رباكأ هنع لأس هنأل ، هدهع ين هنوفرعي ال

 نيعباتلا رابك دحا وه لوألا مهمامإ نإ اذه انرصع ين نويضابألا لوقيو © "مهنم

 ي دهتجم الإ مهتنع ضابا نب هللا دبع امو "يدزألا )+٧١١/٩٣( ديز نب رباج

 . ٣٣٠ ص . تسرهفلا ، ميدنلا نبا )١(

 . ١٩١ ص ٤ ج ، لصفلا ، مزح نبا )٢(

 . ٥٧ ص ١ ج خب راتلا بكوم ين ةيضابألا ، رمعم ىيحي )٣(
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 ةيصخش ىلع مهمامتها بصني م ةيضابألا يخرؤم نإف اذلو ، هنع عفادمو ، بهذملا

 ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يابو ، ديز نب رباجب اومتها ام ردقب ١ضابا نب هللا دبع

 ديز نب رباج هذيمالت مظعأ نمو ميمت ينبل ىلوم وهو ءاطع نب لصاول رصاعملا

 نب جاجحلا دهع ين ةرصبلاب ةيرس ةسردم ين هميلاعت ثبي ناكو { هنع نيلقانلاو

 . /٧١٤( ھ )+٩٥ ىنقثلا فسوي

 ٢ ورمع نب ضابا : هنأ ىلع يطلملل درلاو هيبنتلا يف ضابأ نب هللا دبع 7 درو

 ىلع يرثوكلا دهاز خيشلا قلعو " ضابأ نب هللا دبع هنأ ىلع ىرخأ دروو © ةرات
 دقف ، يرعشألا امأ ،'ضابأ نب ىيحي نب هللا دبع هنا همسا ين قيقحتلا نأب كلذ
 يربطلا مهلبقو يزي رقملاو يدادفغبلاو يناتسرهشلا كلذكو 0 ٥ ضابأ نب هللا دبع هامس

 لوقلاب يرثوكلا دهاز ىتأ نيأ نم ىردأ الو ، نيرخأتملا نيخرؤملا نم ريثألا نبا مث

 ىمسملا ةيضابالا دحا نيبو هنيب طلخ هلعلو « ىيحي نب هللا دبع ىقيقحلا همسا نأب

 ركذيو /٧٤٧ ھ ١٣٠ ةنس ىفوتملا قحلا بلاطب بقلملا يضابالا ىيحي نب هلا دبعب

 عيمج ين ضابا نب هللا دبعلراقيفر ناك يضابألا ىيحي نب هللا دبع نأ يناتسرهشلا
 ناورم مايأ ين جرخ ضابأ نب هللا دبع نأ دقتعي هنأ ىلإ اذه عجريو ` هلاوقأو هلاوحأ
 نب هللا دبعل رخآ امسا يزيرقملا ركذيو ث " )+٧٤٩/١٣٢( يومألا دمحم نبا

 ضابأ نب هللا دبع حيحصلا همسا نا ودبيو . ورمع نب ثراحلا وهو ضابأ

 الإ ضابأ نب هللا دبع خيراتلا بكوم ين ةيضابألا هباتك يف رمعم ىيحي يلع ركذي مل ١١(
 ةجرد نوغلبي ال نيذلا ةبصابألا يرخأتم ضعبل مجرت هنا عم هل مجرتي ملو ةدحاو ةرم
 . ةرهشلا يف ضابا نب هللا دبع

 . ٥٢ ص ء درلاو هيبنتلا { ىطلملا )٢(

 . ١٧٨ ص .. : . ن )٣(

 . ١٧٨ ص . م . ن )٤(

 . ١٠١ ص ١ ج تالاقملا ، يرعشالا )٥(

 . ١٣٤ ص ١ ج للملا يناتسرهشلا )٦(

 . ( ١٨٦١ ص ٤ ج مالعالا ، يكرزلا ) ةياورلا هذه ين يناتسرهشلا ، يكسنليتوم دقن )٧(
 . ١٨٠ ص ٤ ج ططخلا ، يزيرقملا )٨(
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 ربتعي يذلا ١ دربملا هرك ذ ام وهو 0 يميمتلا يسعاقم نب ديبع نب ةرم نم ي رملا

 ناكو { ريثألا نباو يربطلا هركذ ام كلذ يف هديؤيو ، لاجملا اذه يف ًاتبث ةقث

 ه ٦٥ +) قرزألا نب عفانلو ةيواعمو " ريبزلا نبال ًارصاعم ضابا نب هللا دبع
 عافدلل ةكم ىلإ جرخ هنأل 6 نيعباتلا نم يضابالا خرؤملا يخامشلا هدعيو ٦٤(

 نم ناك ضابا نب هللا دبع نا اضيا ركذي امك 3 ةيواعم نب دي زي يلاو دض اهنع

 ءانبأ نم ةيضابالا يخرؤم دحأ هربتعاو 3 " هئارآ ين هل ًاعبتم ديز نب رباج ذيمالت
 دحأ يناهلقلا ديعس نب دمحم امأ . يرجهلا لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا
 دهع ىلإ رمعلا هب دتماو ةيواعم دهع ين أشن هنأب ررق هناف ةيضابالا ىخرؤم
 . )٦٥-٨٦ /٦٨٥-٧٠٥( ناورم نب كلل دبع

 حرشي ناو رم نب كلملا دبع ىلإ اهب ثعب ةلاسر ضابا نب هللا دبع ىلإ بسنتو

 يمكلا دمحأ نب هللا دبع نع ًالقن يريمحلا راوشن صنيو . جراوخلا بهذم اهيف
 ودبيو ، ١ لازتعالا ىلإ عجرو هبهذم كرت ضابأ نب هللا دبع نأ )٩٣١/٣١٩(

 هبشلا هجوا نم ةلزتعملاو ةيضابالا نيب دجوي ام درجم ىلع ةمئاق ةياورلا هذه نا

 . ١٧٩ ص ٢ ج : لماكلا ، دربملا )١(

 . م ٦٨٣ / ه ٢٤ ةنس ثداوح يف ١٦٧ ص ٤ ج . لماكلا ، ريثألا نبا )٢(

 . ١٨٤ ص ٤ ج مالعالا } يلكرزلا ، ٧٧ ص ريسلا } يخاهشلا )٣(

 . ١٨٤ ص ٤ ج مالعالا { يلكرزلا )٤(

 ةعبط تعبطو ٢٨٩-_-٣٠٤ ص نم ةمغلا فشك باتك طوطخم يف ةلاسرلا هذه دجوت )٥(

 واخس اهمجرت دقو ١٧٥٦-١٦٧١ ص نم ةرهاقلاب يداربلل رهاوجلا باتك عم ةيرجح

 : ةيقرشلا تاساردلا ةلجم ين
.1899 ,11 . . , 

 مجرتو ونيلن اهيلا راشأو ٨٥٨٠ ص نم بتكلا رادب رهاوجلا طوطخم ين ًاضيأ دجوتو
 ةيمالسإلا ةراضحلا ين ينانويلا ثارتلا ) ةديقعلا : ب يودبلا نمحرلا دبع . د اهناونع

 . ١٨٤ ص ٤ ج ، مالعالا 0 يلكرزلا : رظناو ( ٢٠٦ ص

 . ١٨٤ ص ٤ ج مالعالا { يلكرزلا )٦(
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 مهنع لقن نيذلا هباحصأ وأ يعكلا نظف © ةيمالكلا لئاسملا ضعب ين قافتالاو
 . . . لازتعالا ىلإ عجر هنأ

 دمحم نب ناورم مايأ ين رهظ ضابأ نب هللا دبع نأ نيخرؤملا نم ةفئاط تبلي
 جرفلا وبأ نيخرؤملا ءالؤه نم /٧٤٤-٢٤٩( ھ )١٢٧-١٣٢٢ رامحلاب بقلملا
 ١٤٤٢( / ھ )٨٤٥ يزيرقملاو /٩٦٧( ھ ١ )٣٥٦ يناغألا بحاص يناهفصألا

 يهو ( ةزمهلا مضب ) ضابأ ىلإ بسن هنأ ركذو { ةمكحملا ةالغ نم هربتعا يذلا

 © ناورم دهع يف اجراخ هلعجت ينلا ةياورلا هذه يلكرزلا دقنو 0 " ةماميلاب ةيرق
 ةيضابالا نم نيخرؤملا ةاقث ىلع داتعا ، ضابأ نب هللا دبع نأل امهو اهربتعاو
 لقي ال هرظن ين كلذو )٧٠٥/٨٦( ناورم نب كلملا دبع دهع رخاوأ ين ينوت
 نومأملا باب ىلع فقو دق ناك ملكتملا ضابأ نب هللا دبع نأب لوقلا نم امهو
 . " هخ رات ين يدادغبلا بيطخلا كلذ لقن امك

 نأ كلانه ام ةياغو هتافو خيرات ىلع ةعطاق ةلدأ كانه دجوت ال هنأ عقاولاو

 ىريو ، ناورم نب كلملا دبع مايأ رخاوأ ىلإ شاع هنأ اوحجر ةيضابالا يخرؤم
 مايأ رخاوأ ين ينوتو ةيواعم ةفالخ ين دلو ضابأ نب هللا دبع نأ ونيلن وسنوفلا

 امأ أ يضابالا خرؤملا يناهلقلا كلذ ين عبتا هنأ ودبيو ، ناورم نب كلملا دبع
 ناورم دهع يف رهظ هنأب ةلئاقلا ةياورلا دقن دقف ( :رانمو ) ىكسنليتوم

 . قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبع عم
 ىلا عجرت ضابا نب هللا دبع ءارآ نم ًاريثك نأ ( کحطعس ) واخس ىريو

 كلذكو . `يداربلل رهاوجلا باتك ىلع كلذ يف ادمتعم سابع نب هللا دبع

 . ٢٣٠ ص ٧ ج يناغألا ، يناهفصألا جرفلا وبأ )١(

 . ةزمهلا رسكب هنا ىلع نيخرؤملا رثكأو ١٨٠ ص ٤ ج ططخلا ، يزيرقملا )٢(
 . ٣٦٩ ص ٣ ج دادغب خيرات ، يدادغبلا بيطخلا )٣(

 . ٢٠٦ ص يودب نمحرلا دبع ةمجرت ةيمالسإلا ةراضحلا ين ينانويلا ثارتلا (٤ر
 . ةيضابأ : ةدام ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد )٥(
 ةراضحلا ين ينانويلا ثارتلا أ ١٥١ ص ه ١٣٠٦ ةرهاقلا ، رهاوجلا . يداربلا )٦(

 . ٢ ت ٢٠٨ ص } يودب نمحرلا دبع ةمجرت { ةيمالسإلا
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 ةريثك ءايشأ دنسي هنأ ىرن انناف بيبح نب عيبرلل دنسملا باتك ىلإ انعجر اذإ
 نب رباج نعو سابع نبا نع اذخآ نوكي هناف ، رابتعالا اذهبو سابع نبا ىلا
 اهلقنو امهنع اهذخأ ينلا ميلاعتلا هذه ين ينلس بهذم هبهذم ناف مث نمو ، ديز

 . هدعب نم هباحصا هنع

 : ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابأ نب هللا دبع ةلاسر - أ
 ضابأ نب هتلا دبع نأ - يعالطإ بسح - ةعيشلاو ةنسلا لهأ وخرؤم ركذي مل

 يرعشألا دجن نكلو ، كلذ ىلإ اوراشأ الو ، ةلاسر ناورم نب هللا دبع ىلإ بتك

 يضرف ناورم نب كلملا دبع بتاك يفنحلا رماع نب ةدجن نأ ناركذي يناتسرهشلاو
 . ١باتف ةبوتلاب هوبلاطو © هباحصأ هيلع مقن كلذ ببسب و ، هنع

 هدييقت ين ركذي يداربلا نا كلذ 0 يتاهلقلاك ةيضابالا تاقث كلذ ىور اماو

 نب هللا دبع ىلإ ةلاسرلا هذه ةبسن ةيضابألا بتكل هدرس دنع ةوعدلا لهأ بتكل

 نع ًاباوج ناورم نب كلملا دبع ىلإ هب بتك ضابأ نب هتلا دبع باتكو ) : ضابأ
 ' ( نآرقلا يأب جاجتحالاو تاداقتعالا نييبتو درلاو ضقنلا ىلع لمتشا هيلإ هباتك

 ةلاسرلا صن دروأ ثيح " ةمألا رابخال عماجلا ةمغلا فشك بحاص كلذ ىور امك

 . ةيضابألا ءارآ نع فلتخت ال اهيف تءاج ينلا ءارآلا نأ نيبت اهصحفب و

 . ١٢٦٤ ص ١ ج يناتسرهشلا ، }٩٦ ص ١ ج ، تالاقملا ں يرعشألا )١(

 مقر تحت عومجم نمض بتكلا راد طوطخم 7 دابعلا لاعفأ نييبت باتك ، يداربلا )٢(
 . ٠٥ ٢-_٢٠٨ ص نم ب ٢٩١

 ٢٥٨٢ مقر تحت وهو { هرخآ نمو هلوأ نم ًاصقانو اطوطخم باتكلا اذه ىلع ترثع )٣(

 : ةيفرشلا تاساردلا ةلجم ي هب فرع ةط د واخس نا يل نيبت مث روميت خي رات

 ل ع ن آ . 5

 .٨ ط ا٧- كلذ ركذ اهدعب امو ٤٧ ص ! ج و اهدعب امو ١ ص ١ ج يناثلا مسقلا

 لوصحلا عطتسأ مل ينكلو 0 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ين ةيضابألا نع ةلاقم ين انمون

 ةيضابألا بتكل هدييقت ين يداربلا ىمسيو . هيلع عالطإلل واخس هنع هبتك ام ىلع

 نم ني رخاتملا نم هفنصم نا لوقيو ةمألا فالتخا ين ةمغلا فشك : ب فلؤملا اذه
 = يف كلذو ( يداليملا رشع سماخلا ) يرجهلا عساتلا نرقلا لهأ نم يأ هرصع لهأ
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 ناورم نب كلملا دبع بتاك ةدجن نأ نم يناتسرهشلاو يرعشألا هركذ ام امأ

 ىلإ بتك ناورم نب كلملا دبع نأ ىلإ دوعي يدادغبلا هركذي اميف كلذ ببس نإف

 نم يهو اهيلع ةدجن باحصأ موجه دنع ةنيدملا نم تذخأ ةيراج هيلا دري نأ ةدجن
 دبع ةفيلخلا ىلإ اهدرو هبيصن يف تناك نمم ةدجن اهارتشاف نافع نب نايثع تانب
 . ' هباحصأ هيلع مقنف كلملا

 كلملا دبع دهع يف شاع رماع نب ةدجن نأ دجن انناف نيخرؤملا ىلإ انعجر اذاو
 ةنس ينوتو ٦٥٥ / ھ ٦٥ ةنس كلملا دبع ىلوتو " ٦٨٨ / ه ٦٩ ةنس لتق ذإ ناورم نبا

 ةنس ليقو /٦٧٧ ھ ٦٨ ةنس جح ةدجن نأ ريثألا نبا انل ركذيو /٧٠٥ ه ٦

 راسو ، ٢٦٠٠ ليقو الجر ٨٦٠ هدارفأ ددع غلبي هشيج نم ةفئاط عم /٦٧٨ ھ ٩

 فئاطلا ىلإ لام & هدض لاتقلل هفيس درج رمع نب هللا دبع نأب ملع امو ، ةنيدملا ىلإ

 بتك نميف ددرت ريثألا نبا نكلو ، نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبعل اتنب ىبسو
 نأ نم هرذحو هدده ثيح « ريب زلا نب هللا دبع ليقو كلملا دبع وه ليقف ةدجن ىلإ
 نأ اهيف ررقيف ىرخأ ةثداح ىلا دوعي ريثألا نبا نأ ريغ ." ىذأب تنبلا سمي

 وفعلاب و ، ةماميلا ةيلوتب هدعي و ، هتعاط ىلإ هوعدب ةدجن ىلإ بتك ناورم نب كلملا دبع
 وهو هباحصأ دحأ ث ةدجنل ىدصتف ءامدلا نم كفسو لاومألا نم باصأ اميف هنع

 كلذل نطفت هولتقي نأ ةدجن باحصأ دارأ الو نامع ىلإ هقرافو هيف نعطو هيطع

 ةيرصملا بتكلا راد طوطخم { ةبضابألا بتك دييقت ين 3 دابعلا لاعفأ نييبت باتك رخآ =
 . ١١١ ةقرو ح ٨٤٥٦ مقر تحت

 . ٨٨ ص قرفلا نيب قرفلا { يدادغبلا )١(

 . ٧٧ ص ١ ج ٨ ربعلا ،| يهذلا )٢(

 . ٤٠٢۔٣٠٢ ص ٤ ج . لماكلا آ ريثألا نبا )٣(

 ريثألا نبا يوري اميف ًايقرزأ ناك يننحلا جرفملا نب داس هللا دبع نب رماع نب ةدجن وه )٤(
 يربطلا ) يجراخلا كيدف وبأ هلتق م١٩١ / ھ ٧٢ ةنس لتق هنا يربطلا ةياور ينو هقراف مث
 هداليم نوكيف ةنس نيثالثب ه ٦٦ ةنس ين ةدجن نس ريثالا نبا ددح دقو ( ١٧٤ ص ٦ ج

 . ( ٢٠١ ص ٤ ج لماكلا ، ريثألا نبا ) ه ٣٦ ةنس ين رابتعالا اذهب -
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 . ' ناورم نب كلملا دبع ىلإ ريسلا ىلع مزعو © ىفتخاو
 هعجري نأ لواحو كلملا دبع هرظان ( همسا ركذي مل ) الجر نأ ىور دقف دربملا امأ

 ءارا هيلع ضرعي يجراخلا كلذ لعجو & امهفو املع هدنع دجوف هتيجراخ نع
 دبع لاقف ، قلط ناسلبو ، ةبيرق ناعمو 2 ذاخآ قطنمو ، رحاس نايبب جراوخلا
 داهجلاب ىلوأ ينأو ، مهل تقلخ ةنجلا نأ يرطاخ ين عقوي نأ داك دقل ) : كلملا

 ..... ." ( مهنم
 كباتك ينءاج دقف ذعب اما ) : ضابأ نب هللا دبع ىلإ ةبوسنملا ةلاسرلا يف ءاجو

 صخش دجوي نكلو © اذه مصاع نب نانس وه نم يردن الو " ( مصاع نب نانس عم

 نم لتقب هيلع ريشي ناك يذلا لئاو نب يح نانس وبآ همسا ةدجن باحصأ نم
 رهظب و ، ةلاسرلا ين روك ذملا صخشلا سيل هنأ نظلا بلغأو" ةيقت هتوعدل باجتسا
 بتاكلا نم وجري يذلا ناورم نب كلملا دبع نم بلطب تبتك اهنأ ةلاسرلا نم
 كباتك باوجب بتكا نا ىلإ تبتك كناف دعب و ) : هلوق نم كلذ نيبتيو ةحيصنلا

 دعب تبتك اهنأ حجريف ةلاسرلا هذه ةباتك خيرات امأ ، ث ( ةحيصنلاب كيلا دهتجاو
 هتعدب ثدحأ يذلا ، قرزألا نبا نم ةءاربلا ىلع تلمتشا اهنأل /٦٨٣ ھ ٦٤ ةنس
 . ١ اهسفن ةنسلا كلت ي هنم ةءاربلل ةبجوملا

 © نامثع ىلع راكنالا نم & جراوخلل ةيساسألا ءارآلا ىلع ةلاسرلا هذه لمتشتو

 زيكرت اهيفو © ةنسلاو باتكلا ىلا عوجرلاب لوقلاو ناورهنلا له أ دييأتو ى يلع ىلعو
 © اليصفتو ةلمج اهيف جراوخلا راظنأل ضيفتسم حرشو نانع ثادحأ ىلع ديدش
 هنا ىلع اضيا ةلاسرلا تصنو © نارقلا نم ةريثك تايا ىلع كلذ ي اهبحاص دمتعا

 . ٢٩٤ ةقرو ©} ةمغلا فشك )١(

 . ٢٠٥ ص ٤ ج ، لماكلا ، ريثألا نبا )٢(

 . ٢٩٦ ةقرو ، ةمغلا فشك )٣(
 . ٦٠٢۔-٢٦ ٠٥ ص ٤ ج . م . ن )٤(

 . ١٤٦ ص ٢! ج لماكلا ، دربملا )٥(

 . ٥٦٢٣-٥٦٦١ ص ٥ ج } يربطلا ،| ٢٩٦ ةقرو . م . ن )٦(
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 مث انامز مالسالاب ناسنالا لمعي دقو ) : هناميإ دعب يباحص رفكي نأ نم عنام ال
 كلملا دبع ةلاسرلا تعدو " لاجرلا سيلو باتكلا وه امنا هللا لبحف ١ ( هنع دتري
 8 ةرخألاو ايندلا ين ةجحلا هنأل هب لالدتسالا ىلإو نآرقلا يف ربدتلا ىلإ ناورم نبا

 مكحي مل هنأ هيلع مقنو " هلامعأو هتريس ىأرو ةب واعم كردأ هنأ ةلاسرلا فلؤم ركذيو
 مد الإ ءامدلا نم كفس دق نكي مل هنأ ركذو 3 ءامدلا كفس هناو ، هللا مكحب

 دي زي هنبال هفالختسا ًاضيأ هيلع مقنو " رفكلاب هيلع مكحلا يف كلذ ىفكل هيمس نبا
 دنع اهدجن ينلا ةءاربلا ةركف ةلاسرلا يل دجويو © رمخلل براشلا 0 هاوهل عباتلا

 انيديأب مهل ءادعأو ؤ مهنم ءارب انأ هتكئالمو هللا دهشن اناف ) : اهيف درو دقف ةيضابألا

 اذا هيلع ثعبنو 0 انتم اذإ هيلع تومو { انشع ام كلذ ىلع شيعن 0 انبولقو انتنسلاو

 ولغلا نم هرذحي هيلا بتك كلملا دبع نأ ودبيو 5 " ( هللا دنع كلذب بساحن انثعب
 تبتكو ) : ًالثاق هيلع درف ، مهليبسو جراوخلا جهنم ولغلا نأ هل ركذو نيدلا يف
 ولغلا كل نيبأسو ، نيدلا ين ولغلا نم هللاب ذوعأ ينأو © نيدلا ين ولغلا ينرذحت يلإ
 يذلا هباتك ريغب لمعيو قحلا ريغ هللا ىلع لاقي ناك ام هناف هتلمح اذإ نيدلا يف
 كلذف ليبسلا ءاوس نع اولضأو اولض دق ًاموق كعابتا انل نيب يذلا هيبن ةنسو ، انل نيب
 : لوقي هتلاو هللا ةيصعم ىلع مهعماجت مهتعاط ىلع تنأو ١مهدعب نم ةميالاو نانع

 اذهف /١٧١( ءاسنلا . قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو مكنيد ين ولغت ال باتكلا لها اي )

 هلل بضغو 3 همكحب يضرو هباتك ىلإو هللا ىلإ اعد نم سيلف نيدلا ف ولغلا ليبس
 وه امنا هدنع ولغلاف ٧ ( هيبن ةنس تكرتو عيض نبح همكحب ذخاو & هرما ىصع نيح

 )١( ةقرو . م . ن ٢٩٢٣ .
 )٢( ةقرو . م . ن ٢٩٤ .

 )٣( ةقرو . م . ن ٢٩٤ .

 )٤( ةقرو . م . ن ٢٩٥ .

 )٥( ةقرو . م . ن ٢٩٥ .

 )٦( هدعب نم : هلعلو لصألا ين عمجلا ةغيصب اذك .
 )٧( ةقرو . م . ن ٢٩٥ ًابلاغ : نوكي نأ نكميو حضاو ىنعملاو ربخ صنلا يف دري مل .
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 نآرقلا صن دقو قحلا ريغب هللا ىلع لوقلاو ننسلا عيبضتو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا
 ولغلا مهنع يننيو ، جراوخلا نع ةلاسرلا بحاص عفادي مث . ريخالا رصنعلا ىلع

 ديلاب مهئادعال ودعو © مهف لاوم هنا نلعاو ، ناورم نب كلملا دبع مهيلا هبسن يذلا

 ١ رفكلاب مهيلع مكحو هعابتاو قرزألا نبا نم ئربف داع هنكلو & بلقلاو ناسللاو

 ليبسلا وه كلذ نأل هب مكحلاو باتكلا ىلإ عوجرلاب ناورم نب كلملا دبع حصن مث

 امإ مامالاف { لاجرلا ءاراو ، ىوهلا عابتا نم هرذحو ث ميقتسملا طارصلاو حضاولا

 مامإ امإو ص نيدلا ميقيو هباتك عبتيو © هللا لزنأ امب مكحي يذلا وهو ىده ماما

 سيلو ، هيبن ةنس ىلإ الو هباتك ىلإ عجري الو هللا لزنأ امب مكحي ال ىوهو لالض
 نارقلا هعفني مل نم نا ررقو © ةيامعلا الإ ىدهلا دعب الو ، لالضلا الإ قحلا دعب

 هيلع ضرعي ال نا هاجر اذلو ، ايندلا يف بغري ال هنا هل ركذ مث ، هريغ هعفني مل
 نب كلملا دبع نأ اهيف انل لقن ينلا ريثألا نبا ةياورب انركذي اذهو © اهرومأ نم ارمأ

 نا انل دكؤي امم هعاطا ام اذإ ةماميلا ةيالو ىننحلا رماع نب ةدجن ىلع ضرع ناورم

 يل ضرعت الف ) : ةلاسرلا بحاص لاق ، ضابأ نب هللا دبعل تسيلو ةدجنل ةلاسرلا

 يف يل كتحيصن نكتل نكلو ، يتجاح نم تسيلو ايندلا يف يل ةبغر ال هنإف ايندلا ي
 كنيب و اننيب عمجي نأ رداق هللا ناف ، ةحيصنلا لضف كلذ ناف ، توملا دعب امو ايندلا
 ." ( كيلع مالسلاو ىضرلا هيفو هللا ةعاط ىلع نكي مل نمل ريخ ال هناف ، ةعاطلا ىلع

 ؟ جراوخ ةيضابألا له - ب
 { راكنألا دشأ ايجراخ ًابهذم مهبهذم نوكي نأ نورخأتملا نويضابألا ركني

 باحصا هبتك ام كلذ ين نيضراعم ةءاربلا دشأ جراوخلا نم نوأربتيو

 )١( ةقرو . م . ن ٥ه٦٢٩-۔٢٩٦ .

 تبتك اهنا ودبي ىرخأ ةلاسر اهولتتو ةلاسرلا هذه يهنت اذهبو ٢٩٧ ةقرو . م . ن )٢(

 لوسرلا نم هتبارق درجمب ىفتكا نم ىلع دريو يلع لاح اهبحاص اهيف حرشي ةعيشلا دحأل

 ةافاوملاب لوقلا نم نيملكتملا ضعب هآر ام كلذ ين ًايئترم لامعألا نم قباوسلا ركنيو
 ساسأ ىلع نوكت مهنم هتءارب وأ هدابعل هللا ةيالو نا يهو اهميتاونب لامعألا رابتعا يهو

 . ناميإلا وأ رفكلا نم هبلا نورئاص مهنا ملع ام
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 © اذه انرصع ىلإ هلقن رتاوت امم نوثدحملاو مهنم ءامدقلا نوخرؤملا هبتك امو ، تالاقملا
 نم نيضرغملا ىلإ كلذ اوبسنو © ةيضابألا ىلع جراوخلا ظفل قلطي نأ اوضفرف
 قالطا ) : مهدحا لاق يهذملاو يسايسلا بصعتلا نع ةئشانلا مهتياعد ىلإ و نيفلاخملا

 تاشن ينلا ةرصاقلا تاياعدلا نم ةماقتسالاو قحلا لهأ ةبضابألا ىلع جراوخلا ظفل

 اوطلخ دقو & بهاذملا ةالغ رهظ امل ايناث يهذملا نع مث الوأ يسايسلا بصعتلا نع

 عماج مهعمجي مل قحلا لهأ ةيضابألاف ، ةيدجنلاو ةي رفصلاو ةقرازألاو ةيضابألا نيب
 امأ ، ةيواعمو يلع نيب ةموكحلا راكنا الإ مهوحن احن نمو 0 ةقرازألاو ةي رفصلاب

 دقف كرش رفك 0 مهرفكب مكحلاو { ديحوتلا لهأ نم لاومألاو ءامدلا لالحتسا

 ىلع رصاعملا ةيضابألا خرؤم قفتي داكيو (١ ةبدجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا هب درفنا
 دعبا ةيضابالاف ) : لوقيف ىنعمو اظفل نايعالا ةفحت يل درو ام عم رمعم ىيحي
 قرف ةيضابالا هب ذخاؤي ام مظعا نم لعلو { مهيلع مهدشاو جراوخلا نع سانلا

 كلذ ىلإ فاضيو (٢ مهئامدو نيملسملا لاومأل مهلالحتسا وه ةفلتخملا جراوخلا
 ىلاو ( ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةيفلسلا نم ) ةنسلا لهأ ىلإ قرفلا برقأ ةيضابألا نأ

 رماع نب ةدجنو ضابأ نب هللا دبع ةءارب ىلإ انرشأ نأ قبس دقو ( ةعيشلا ) نم ةيدي رلا
 ةلاسرلا ينو © اضيأ دربملا ةياور ينو ريثألا نبا ةياور ين قرزألا نب عفان نم يننحلا

 نمو قرزالا نبا نم ةءاربلاب هيف ضومغ ال حيرصت ضابا نب هللا دبع ىلإ ةبوسنملا
 ادنلجلا نأ كلذ ، يخيراتلا عقاولا ، اذه انل دكؤيو رفكلاب مهيلع مكحلاو ك هعابتأ
 )+١٣٤ يرفصلا زي زعلا دبع نب نابيش لتاق /٧٥١( ھ٤٣١+) يضابألا دوعسم نب
 ةب رفصلا اولتاق ةيضابألا نأ ًاضيأ تبث دقو /٢٧٥١ ه ١٣٤ ةنس ين /٧٥١( ه
 ضعب ي مهعم نوقفتي ال مهف ةفينع ةمواقم مهومواقو 3 اهولتحا امدنع ناوريقلاب
 ىلإ عجر ضابأ نب هللا دبع نأ انل يوري مزح نبا ناف ىرخأ ةيحان نمو ، مهئارآ

 ةرهاقلا ، نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ، يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا )١(

 ١٩٦١١٣٨٠ ج ١ ص ٦١ ت ١.

 )٢( ج خيراتلا بكوم ين ةبضابألا إ رمعم ىيحي يلع ٣ ص ١٦٤٤-١٦٥٩ .

 )٣( ج ، يربطلا ٦ ص ٤٦٢ ، ج ! لماكلا ، ريثألا نبا ٥ ص ٤٥٢ .
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 يرعشألا انل ركذيو ' هباحصأ هنم ئربف ةيرفصلا قرف نم ةقرف يهو ةبلاعثلا ءارآ
 ." ةيضابألا نم اوأربت جراوخلا نأ

 نم ةبيرق ةلدتعم ةقرف اونوكي نأو جراوخ اومسي نأ هلك اذه عنمي له نكلو
 . ؟ ىلوألا ةمكحملا نع تعرفتو تققشت ةنسلا لهأ

 نب هللا دبعو جراوخلا قرف نم ةقرف ةيضابألا نأ انل تبثي يخيراتلا عقاولا نا
 نم هريغ مهعم فلتخا امك & مهعم فلتخا مث جراوخلا نم ناك هسفن ضابأ

 اومسقنا ثيح ةعيشللو ةلرتعملل ةبسنلاب كلذ عقو امكو ةددعتملا جراوخلا قرف سوؤر
 هللا دبع ةصاخو ىلوألا ةمكحملا ىلوتت ةيضابألا نأ كلذ ىلع ليلدلاو ىتش قرف ىلا

 ةيضابألا ءاهقف فالتخال ًاعبت روهظلل وأ عافدلل ًامامإ هربتعتو يسارلا بهو نبا
 نيدنو ) : لاق هنأ فلحب نب ناميلس عيب رلا يبأ نع هرهاوج ين يداربلا لقنو 3 ٣ هبف

 امهنأ كلذو ةيواعمو يلع نيب نيفص موي ةموكحلا مهراكنا ي رهنلا لهأ بيوصتب
 رمعم ىيحي يلع فرتعا دقو " اهيف مكحلا هتا ىلوت ينلا ءامدلا رمأ ين نيمكحلا امكح

 ميكحلا ركنأ يفاكلا دبع رامع وبأ كلذكو . مكحتلا تركنأ ةيضابألا نأب هربغ
 وهو جراوخلا هب زاتما يذلا يساسالا ادبملا نا كلذ ىنعمو { زجوملا هباتك ف

 نب هقلا دبع ىلإ ةبوسنملا ةلاسرلا ف درو دقو ، ةيضابألا هب تذحخأ دق ميكحتلا راكنا

 ايلاوم ناك ضابا نب هللا دبع نا هتافلؤم نم اهربتعتو ةيضابالا اهب ذخات يللاو ضابا
 ةكئالملاو هللا دهشي جراوخلا ربخ اذهف ) : لاق ذا مهئادعأل ًايداعمو { جراوخلل

 شيعن كلذ ىلع 0 انبولقو انتنسلاو انيديأب ءايلوأ مهالاو نملو 2 ءادعأ مهاداع نمل انا

 )١( ج }‘ لصفلا { مزح نبا ٤ ص ١٩١ .
 )٢( ج نييمالسإلا تالاقم . ةيضابألا نم جراوخلا تئرب ) : لاق ١ ص ١٠٥ ( .

 عافدلل ماما هنا ىلع اوقفتا ةبضابألا ءاهقف نا : شيفطأ ميهاربا قاحسا وبأ خيشلا لوقي )٣(

 روهظلل اماما هربتعيو كلذ ين مهفلاخي و لاتقلا ءاهتنا درجمب هتماما لوزت يذلا وهو

 . ( ٢٩ ص عضولا باتك إ ٥٥٥٤ ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ) . رمعو ركب يبأك
 بتكلا راد طوطخم ٠ تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتا ين ةاقتنملا رهاوجلا ، يداربلا )٤(

 . ب ٥٦ مقر
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 نم هعابتأو قرزألا نبا نم هللا ىلإ أربن انأ ريغ انتم اذإ كلذ ىلع تومنو ؤ انشع ام
 مالسالا ىلع ناكو ، جراوخلا نم ناك قرزألا نبا نأب ةلاسرلا تفرتعاو '( سانلا

 اوأربي مل ةماع ةيضابألاو ضابأ نب هللا دبع نكلو . اهعدتبا ينلا هتعدبب هنع دترا مث
 ، مهل افالسا مهوربتعاو ، مهولاو لب & مهورفك الو ، الصا جراوخلا عيمج نم

 يدعسلا ريهز نب صوقرحو نيصح نب ديزو بهو نب هللا دبع كلذ يل مهنم ءاوس
 مهمالعاو جراوخلا لاجر نم مهريغو ةزمح وباو قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبعو

 مجلم نب نمحرلا دبع نولوتي مهنأ لب ، ةيدأ نب ةورعو ةيدأ نب سادرم لالب وبأ وأ

 نولوتي و " مجلم نب نمحرلا دبع امهلتقل نيسحلاو نسحلا نم نوأربيو ى يلع لتاق

 ، يدبعلا ديز نب راحصو ديز نب رباجو ضابا نب هللا دبع : ةيضابالا لاجر نم
 / ھ )+:١٤٥ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأو بتاك نب باتحو كامسلا نب رفعجو

 ماضو 0 قحلا بلاط ىيحي نب هللا دبعو { ناهدلا حون نب حلاص حون اباو ٢٦٢(

 )+٧٦١/١٤٤( باطخلا ابأو يناسارخلا روصنم ابأو بيبح نب عيب رلاو بئاسلا نب
 8 ةيضابألا تالاجر نم ءالؤه لكو /٧٨٤( ه )١٦٨ متسر نب نمحرلا دبعو

 يملاسلا هتلا دبع حرصي و . " دهازلا يجراخلا سادرم باحصأ نم ةيضابألا مه ربتعتو

 نيصح نب ديزو يدعسلا ريهز نب صوقرح نع نيدلا تذخا ةيضابالا نا اضيا

 ، جراوخلا نم اعيمج مهو ريدح نب سادرم لالب يبأ هيخأو ريدح نب ةورعو يناطلا
 ةديبع يبأو رمعو ركب يبأ نع نيدلا اوذخأ مهنأ ، كلذ ىلإ ةفاضالاب نولوقيو

 نب رامعو )+٦٥٤/٣٣( فوع نب نمحرلا دبعو /٦٣٩( ه )+١٨ حارجلا نب

 . ٦٢٩٥-٢٩٦١ ةقرو ©} ةمغلا فشك )١(

 ىلع اوضم ناورهنلا لهأ نا تملع دقو ) : ١٠٧ ةقرو ين لوقيو ٣٠٥ ةقرو . م . ن )٢(

 ٣٠٤ ةقرو ينو ( ملسو هيلع هللا ىلص هقلا لوسر ةباحص نم رايخألا هيلع ىضم يذلا
 : رظنا ( ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا باحصأ نم نولضفألا مهو ناورهنلا لهأ ) : درو
 ٠ يقوزرملا دمحم قيقحت ةبرج رابخأ ين ةبحألا سنؤم ، يب رجلا سار وبا دمحم
 . ٥٨٥٢-٥٣٢٣ ص ١٩٦٠ سنوت ةيمسرلا ةعبطملا

 . ٨٥-٨٦١ ص ١٩٦١ / ه ١٣٨٠ ةرهاقلا ، نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ، يماسلا )٣(
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 )+٦٥٣/٣٢( رذ يبأو )+٦٥٣/٣٢( دوعسم نب هللا دبعو )+٦٥٧/٣٧( رساي

 نب يبأو )+٦٤٠/٢٠( لالبو )+٦٥٨/٣٨( بيهصو )+٦٥٤/٣٣( ناملسو
 نع اوذخأو ١ لمجلا ديهش )+٦٥٦/٣٦( ناحوص نب ديزو )+٦٤٢/٢٢( بعك

 . نيعباتلاو ةباحصلا نم ءالؤه ريغ

 يذلا سادرم اعبت ةقرازألا ولغ ولغت الو ضارعتسالا مرحت ةيضابألا تناك اذإ و

 ؛ ؟ جراوخلا مسا مهريضي اذاملف ، " هلتاق نم ىلع الإ هفيس درجي الو هب نيدي ال
 اهراك ناك هسفن بهو نب هللا دبع نا يورب جراوخلا ضعب ناف ىرخا ةهج نمو

 هللا دبع لتقو ، سانلا ضارعتساب ماق يذلا يرصبلا يجراخلا يك دف نب رسعم لمعل

 ام سادرم ىدلو بهو نب هللا دبع ىدل لادتعالا اذه ين لهف "ترالا بابخ نبا
 نذؤب جراوخلا ظفل نا لاقي نأ الإ مهللا ؟ جراوخلا نم امهن أ امهيلع قلطي نأ نم عنمي

 تالاقملا باحصا نإف : ىرخا ةهج نمو ، نيدلا نم جورخلا ىلع لديو 3 عينشتلاب

 الإ اهيلع تقلطا ينلا ءامسالا عيمج يضترت جراوخلا نا : نولوقي اهيف نيفلؤملا نم

 لدي يذلا ىنعملا كلذ ين يورملا ثيدحلا ين مهلخدي اذه نال « قورملا ه مسا

 يتلا ثيداحالا هذه ضعب بذكي مهضعب لعج ام اذهو { نيدلا نم جورخلا ىلع

 نم نإ هيف نولوقي يذلا ةيدثلا يذ ثبدح ةصاخو مهمذ ينو جراوخلا يف تدرو

 نم اليتق دجو اناطيش نا اومعز نيح & مهباحصا اهب اوعدخيل 0 مهموصخ عارتخا
 عرو كسان يباحص هنأ لب ؛ ملسم لجر مهرظن ين ةيدثلا وذو ، ناورهنلا ىلتق نيب

 بحاص بيبح نب عيب رلا يوريو . " هدي لبالا لوحف نم لحف عطق 3 ةيدابلا لهأ نم
 صنو جراوخلا ين درو يذلا رثألا ثيدحلا ين ةيضابألا دنتسم وهو حيحصلا عماجلا

 وحنلا ىلع يردخلا ديعس يبأ نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ قيرطب ةقرام مهنأ ىلع
 وبا رقاو © ةيدثلا يذل ركذ هيف سيل هنا الإ . هريغو يراخبلا هب هجرخا يذلا

 . ٨٥ ص .. م . ن )١(

 . ١٥٧-١٨١٨ ص ٢ ج . لماكلا 2 دربملا )٢(

 . ١٢٩ ص ١ ج ، تالاقملا ، يرعشالا )٣(

 . ٣٠١ ةقرو { ةمغلا فشك )٤(
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 ةءاربلاو جراوخلا قورم ىلع اهب ادهشتسم اهلقنو ةياورلا هذه اضيأ ينالجراولا بوقعي
 حرصي © يضابأ وهو نايدألا باتك بحاص نأ هيلا انبهذ ام دكؤي اممو 3 ' مهنم

 ضابا نب هللا دبع عابتا مهو ةيضابالاو ، بهو نب هللا دبع عابتا مهو ةيبهولا نأ
 . ةقحملا ةقرفلاو ةماقتسالا لهأ ةقرف يهو ةدحاو ةقرف

 ٢ نم جراوخلا قفاو نمو ) : لاقف جراوخلل ًاطباض ًانوناق مزح نبا ددح دقلو

 ناو ، روجلا ةميا ىلع جورخلاب لوقلاو 3 رئابكلا باحصأ ريفكتو ميكحتلا راكنا

 © يجراخ وهف شيرق ريغ ين ةزئاج ةمامالا نأو 0 رانلا ين نودلخم رئابكلا باحصأ
 انركذ اميف مهفلاخ ( ناف ) نوملسملا هيف فلتخا امم كلذ ادع اميف مهفلاخ ناو

 مهناف ؤ مهئاراو مهقرف بعشتو جراوخلا فالتخا نكي امهمو . ' ( ايجراخ سيلف
 جراوخلا ةحيصن ين جهانملا ةنابا بحاص مالسلا دبع نب دمحأ نب رفعج لوقي اميف

 ةريبكلا بكترم ريفكت - ٢ نايثعو يلع ريفكت - ١ : ةعبرأ لوصف ىلإ نوعجري
 جراوخلا نأ يعكلا ركذو . ث نبكحلا راكنا ٤- رئاجلا مامالا ىلع جورخلا ٣-

 © ميكحتلا يضر نم لكو لمجلا باحصأو نيمكحلاو ناثعو يلع رافكا ىلع ةقفتم

 ضتري ملو { رئاجلا مامالا ىلع جورخلا بوجوو 0 ةريبكلا بكترم ريفكت ىلعو
 كلذ نم ىنثتسا ذا © ةريبكلا بحاص ريفكت ىلع جراوخلا قافتاب لوقلا يرعشالا

 )١( ىلاعت هللا لوق اولوأت نبح هوودو قرزألا نب عفان جراوخلا ةلزو ) : ينالجراولا لاق :
 ) ثيدحلا دروأ مث ... جراوخلا مهو ةقراملا امأو ... ( نوكرشمل مكنا مهومتعطأ ناو .

 ج لوقعلا لهال ليلدلا ١ ص ١٥ 0 ٣٠  0ج ٢ ص ٥٢ ةمدخ ين ينالجراولا كراش دقو

 همظنو هبتر ثيح ميب رلا دنسم .

 )٦٢( ةقرو { نايدالا باتك نم ةعطق ٩٧ .
 )٣( لصألا ين اذك .

 ميقتسيل فلؤملا نم ةدايز نيفقعملا نيب امو ١١٣ ص ٢ ج لصفلا } مزح نبا ( ح ) )٤(

 يف لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا باتك باتكلا ناف اذهب و ةيب رعلا ثيح نم صنلا
 . ىملع قيقحت ىلإ ةديكا ةجاح

 ب ٢٥٤٩٩ مقر بتكلا راد طوطخم ! جراوخلا ةحيصن يف جهانملا ةنابإ ، دمحأ نب رفعج )٥(
 . ١٥٥١ ص ١٥٤٤-١٦١٨ ص نم عومجم نمض
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 رفكت تادجنلا نأ ىلع صني هنأ الإ يدادغبلا ًاضبأ كلذ ىلإ بهذو { تادجنلا

 . ةيضابألا هيلا تبهذ ام وحن ىلع ا ةمعن رفك ةريبكلا بكترم
 اومهف مهنأ وه ، جراوخلا نم اونوكي نأ ةيضابألا راكنا يف ببسلا نأ ودبيو

 ." ًالمعو ةديقع نيذلا نم قورملا ىنعم جورخلا نم
 باحصأو © ةيهقفلا بهاذملا لهأو نيثدحملا نم نيملسملا بلغأ نأ عقاولاو

 امماو ، ةلملا نع نيجراخ مهنوربتعي الو ، جراوخلا نورفكي ال 0 ةفلتخملا قرفلا

 فقاوم نع ثيدحلا دنع انيب نأ قبس امك ث ليوأتلا ين نيئطخم نيلوأم مهوربتعا
 نم ةريطخ ثادحا ءازا نيعم فقوم باحصا اوناك مهنال { جراوخلا نم نيملسملا

 ةيسايس ةمزأ ءازا مهبأر نع اوربعو { ةيمالسالا ةمألا اهف تضرعت ينلا ثادحألا
 اوبهذ يذلا يأرلا اذه اوأترا دق اوناك اذإو ، نيملسملا ىلع تبه ةيعامتجاو ةيقالخأو

 . هليوأت ىلعو باتكلا ىلع اودمتعا مهنأل ، مالسالا نع مهجرخي ال كلذ ناف © هيلا
 © ناميالا نم مهجرخي ال ءيش كلذف © لئاسملا ضعب يف ليوأتلا اوأطخأ مهنأ ينبف

 فيكف 9 دحاو رجأ هل ئطخملا دهتجملاو إ صلخم داهتجا هنأل رفكلا مه بجوي الو
 نم اصن فلاخي ال ةيروهمجلا ةعزنلا يف لثمتملا مهفقوم ناف ىرخأ ةهج نمو ، رفكي
 ملف ، داحا ثيدح هنال { رتاوتم ريغ هنا اوار اثيدح فلاخ امناو ، نارقلا صوصن

 هناف ةمامالا ين مهبأر امأ ) : لوقي دومحم ميلحلا دبع روتكدلا دجن اذهلو هب اوذخأي

 . " ( هنيدل صلخم لكو ثيدحلا هاجتالا هديؤب
 سيل نكلو { مهتاعافدناو مهءاطخأ مهل ناف & جراوخلا نع ًاعافد اذه سيلو

 ينلا ةلملا نم مهجارخال ةيفاكلا تارربملا نم كانه سيلو ، اوملظي نأ قحلا نم

 نأ ىلإ عجري كلذف نولاغم مهيف ناك اذاو ؤ كسمتلا دشأ اهتنسو اهباتكب اوكسمت
 ءادعألا نع ذخالاو عدبلا نم حنج ام ىلإ مهاوه مهب حنج دق قرفلا لك نم ةالغلا

 ريغ جارخال ارربم كلذ سيلو { ةمالل ةيداعم ضارغاو عفاودل رئاودلا صب رتي نم

 . ٧٣-٧٤ ص قرفلا نيب قرفلا { يدادغبلا )١(

 . ٣٥ ص ١ ج خيراتلا بكوم ين ةيضابالا & رمعم ىجي يلع )٢(
 . ١٨٨ ص ١ ج ى مالسإلا ين ينسلفلا ريكفتلا ، ميلحلا دبع دومحم روتكدلا )٣(
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 ض مالسالا لوصأ نم الصأ فلاخ اذا هناف ، ةقرف لك نم يلاغلا امأ ، ةمألا نم ةالغلا
 ين كش الف ، هسسا ضيوقتو ، هميدهت ىلإ دصقو & ةيساسألا هئدابم نم أدبم وأ

 © لادج الو ضومغ الو © هيف ةبراوم ال احيرص اجورخ مالسالا نع اجراخ هرابتعا
 . ناسنالا هيلات ، هيلاتلاو ، خسانتلاو لولحلا باحصا نم ةعيشلا نم ةالغلا لعف امك

 ةبضابألا ءارآ -. ج
 انضرعت اننأ لوألا & نيببسل ليصفتلل انه ةيضابألا ءارآل ضرعتن نأ دبرن ال

 اننألو ، انه هتداعإ نسحت الف & رخآ ثحب ين ةفلتخملا مهقرفلو ةيمالكلا مهنارآل

 ليلحت نأ يناثلا ببسلاو ، مهئارآ ضعب ىلإ ةماع جراوخلا ىلع انمالك ءانثأ انرشأ
 يف ةيمالكلا ةيفسلفلا ةيضابألا ءارآ انل نيبي هب انمق يذلا رامع يبأل زجوملا باتك

 . زاجياب و لامجاب اهل ضرعتأ امناو ، ابي رقت ةيئاهنلا اهتروص
 © كارشإ ريفكت ال ةمعن ريفكت فلاخملا رفكتو { ميكحتلا ةيضابألا ركنت

 & تاذلا نيب و اهنيب ديحوتلاو تافصلا بلس ي ةفسالفلاو ةلزتعملا لوق ىلإ نوبهذي و

 ايندلا يف ةيؤرلا نوركنيو ، هسفن نآرقلا نم تايآ ىلع دامتعالاب نارقلا قلخ نوريو
 ةعافشلا اضيأ نوركني و ، ناكملاو زيحتلا وأ رصحلاو 3 ةهجلا اهمازلتسال ةرخآلا ينو

 ركب ابأ نولوتي و ، ديعولاو دعولا ذافنا نوريو ، ةبوتلا لبق اوتام نيذلا رئابكلا لهأل
 نوري ةيضابألا نم ني رخأتملا نكلو ، نامع نورفكي و ى ميكحتلا لبق ًايلعو ، رمعو
 هذاختا يغبني يذلا فقوملا نإ نولوقيو مالسالا ردص عقاولا عازنلا ين ضوخلا مدع

 ديعس )+١٩١٠/١٣٢٨( يكرت نب لصيف ديفح نأ كلذ ىلع لدي امو فقوتلا وه
 دعوتو { يلع مامالا بس عفرب رمأ /١٩٥٣ ھ ١٣٧٣ ةنس نامع مك اح روميت نبا

 نيحلصملا نمو نيرصاعملا ةيضابألا لاجر نم وهو ، كلذ لعف نم باقعلاب
 . " نيهبانلا

 ىنيوجلا دنع رمألا وه امك رظنلا سيلو ث هتلا ةفرعم ةيضابألا دنع بجاو لوأو

 . ٧٣ ص م ١٩٣٨ / ھ ١٣٥٧ ، سنوت ٤ ةيضابألا خيرات رصتخم ث ينورابلا ناميلس )١(

 . ٢٠٢ ص ناورهنلا ةعقو ، يمشاهلا يلع نب بيطخلا (٢ر
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 ] غولبلا دنع ال زييمتلا درجم مهدنع هللا ةفرعم بجنو 0 ةرعاشألا نم كروف نباو

 لوا ناب لوقلا مهرظن ي هيلا يدؤي ام وهو 0 هيف كشلا الو هللاب لهجلا زوجي الو
 . ' هيلا دصقلا وأ رظنلا وه بجاو

 هدنسم ين بيبح نب عيب رلا كلذ ىلع لدتساو ، لمعو لوق ناميالا نأ نوريو

 لدت اهلك ثيداحألا هذهف ) : هلوقب ثيداحألا كلت ىلع قلع مث ، ةريثك ثيداحأب
 ثيداحأ جرخأو . " هتلاقمب رفك دقف كلذ ريغ لاق نمو ، لمعو لوق هنا ناميإلا ىلع

 اهيلع قلع مث ، رفاك ةريبكلا بكترم نأ ىلع لدت اثيدح نيرشعو ةينامث غلبت ىرخأ
 ." ( ةلبقلا لهأل رفكلا بسنت اهلك ثيداحألا هذهف ) : هلوقب

 ردقلاب نمؤي مهبلغأو كلذ ين ةيضابألا مسقنا دقف ربجلا وأ ةيرحلاب قلعتي اميفو
 نود رودقملل ةردقلا ةنراقم هرابتعاب بسكلا وهو ةرعاشألا هب نمؤي ام وحن ىلع
 © ٠ ةلزتعملل كلذ يف نيقفاوم لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىرتف مهنم ةيثراحلا امأ ، ريثأت

 لوقلا نم نوأربتيو © هلبق ال لعفلا عم نوكت ةعاطتسالا نأ ةيضابألا روهمج ىريو
 تناك دقف ةفلتخملا ةيعاتجالا تاقبطلا نيب ةاواسملل ةيضابالا وعدتو © ربجلاب

 هلا دبع يبأ يناوتسدلا ماشه ىلإ لسرت ظحاجلا هب انثدحي اميف ةيضابألا نم ةعامج

 نوجوزي ال اوناك نيذلا بارعألا اهوسكيف بايثب )+٢٧٠٧/١٥٤( سودس ينب ىلوم
 . مهيلا هناسحا رثاو كلذ ىلا ماشه ةوعد رثا هنوجوزي اولعجف ه نيجهلا

 مولعم وه امك 0 ةيدي زيلاو ةيثراحلاو ةيصفحلا اهنم قرف ىلإ ةيضابالا تبعشتو
 برغملا ين ةيضابألا نأ ىلإ ةبسانملا هذهب ةراشالا ىغبنيو & تالاقملا لهأ بتك يف

 . ٢٦ ص ى ديحوتلا ةمدقم حرش ، يخاهشلا ديعس نب دمحأ )١(
 : ناونع تحت ثيداحالا هذه جرخأ ٦-۔٥ ص ٣ ج آ دنسملا ،| بيبح نب عيب رلا )٢(

 . لمع الب لوق ناميإلا نا لاق نم ىلع ةجحلا باب
 اوسيل رئابكلا لهأ نا لاق نم ىلع ةجحلا باب : ناونع تحت ثيداحألا هذه لعج )٣(

 . ةمعنلا رفك رفكلاب دصقبو ٥١ ص ٣ ج ميب رلا دنسم . نيرفاكب
 . ٩ ص ٣ ج ناويحلا ، ظحاجلا & ٣٥ ص .3 نيدلا ين ريصبتلا )٤(

 . ٤٣ ص ١ ج ، نييبتلاو نايبلا آ ظحاجلا (٥ر
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 اهراكنال كلذب تيمسو ةي راكنلا اهنم « فالخ ريبك اهنيب سيل ةريغص قرف ىلإ اوبعشت
 نأ مزح نبا لوقيو /٧٨٤-٨٢٣( ( ه ٢؛٨-٨٦١) يمتسرلا باهولا دبع ةعيب

 . ةيتافنلاو ، حمسلا نب فلخ ىلإ ةبسن ةيفلخلا اهنمو ا ةبراكنلا نم سلدنألا ةيضابأ
 . ةيكاكسلاو ، ةينيسحلاو { ةي رمعلاو

 باتكلاب ذخأت ةيضابألا ناف ( هقفلا لوصأ ) ةيلمعلا لوصألاب قلعتي اميفو

 اهناف ةيكاكسلا يهو برغملا ين ةيضابالا نم ةبعش الإ سايقلاو عامجالاو ةنسلاو
 نم سيل هنإو ، " بسحف نآرقلا نم ذخؤي امنا نيدلا نأ معزتو يأرلاو ةنسلا ركنت

 ٣٨(" / ماعنألا . ءيش نم باتكلا يف انطرف ام ) : ىلاعت هلوقل ةنسلاب لمعلا بجاولا
 . ةعدب ةعامجلا ةالص نا ةقرفلا هذه ىرتو

 ناف مث نمو ةيضابألا دنع " بوجولا ىلع لمحي هناف رمألا قلطأ اذإو
 © عامجالاو ، سايقلا راكنا ، ةماع ةيضابألا ىلإ بسن نيح أطخأ « يكسنليتوم

 اهبتك ين عامجالاو سايقلا نع ةيضابألا هب ربعت يأرلا نأل ث يأرلاب امهضيوعتو
 هنا عم ، هيلا نطفتي مل يذلا حالطصالا اذه هنع باغ دق هنا كلذ ببسو ةميدقلا

 هتراداو رئازجلاب هدوجو نيح اهتساردب امتهم ناكو 0 ةقيقد ةربخ ةيضابالاب ريبخ
 شيفطأ نب ميهاربا قاحسا وبأ خيشلا ىدصت دقو © ةليوط ةدم ث ةنبطنسق ةسردمل

 ًاصن انلقن نأ قبس دقو ١ سايقلاو عامجالا راكنا ةيضابألا ىلإ بسن نم ىلع درلل
 ىلع ةعطاق ةلالد لدي شيفطأ فسوي نب دمحمل عرفلاو لصالل لماشلا باتك نم

 . ١٩١ ص ٤ ج لصفلا ، مزح نبا )١(

 نود ) { ةرهاقلا 3 ةينورابلا ةعبطملا { ةيضابألا قرف نايب 0 ةفيلخ نب نانع ورمع وبا )٢(

 . ( ٩٣ ص خيرات

 نب ىسوم ظفل بيترتب © رماغلا هيقفت باتك ، شيفطأ فسوي جاحلا نب دمحم جاحلا )٣(
 . ة ص . رماع

 )٤( ص عرفلاو لصألل لماشلا © ةميألا بطق } شيفطأ دمحم خيشلا ٥١ .

 )٥( ةضابأ : ةدام ، ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد .

 )٦( ص اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ٤٦ .
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 دجو نم قافتا ) : وه داهتجالا نأ ىلع اضيأ صنيو ١ عامجالاو سايقلاب ذخألا
 باتك نم مهفي نكلو "( نيدهتجم نم ملسو هيلع هللا ىلص ءينلا دعب رصع ين
 مه مهنأل ، ةماقتسالا لهأو جراوخلا يدهتجم عامجا الإ ربتعي ال هنأ ةمغلا فشك

 ىلصو ماص نم لك سيل هنأ ًاضيأ ركذيو ك ةنسلاو باتكلل نوعبتملا قحلا لهأ
 . ٢ اهيف اوضعو ةمألا ين الخاد ربتعا

 ديحوتلاك لوصألا ين دهتجملا ريغل ديلقتلا شيفطا فسوي نب دمحم دنع زوجي و
 . ‘ تافصلاو

 ةيعيبطلا ءارآلا

 ىلا بسنت ةيعيبط ءارآ للملاو تالاقملا بتك نم هيلع انعلطا اميف دح ل

 © مالكلاب اهدرفن نأ انيأر كلذل ث ةيضابألا ىلإ تبسن ءارآ ضعب الإ ، جراوخلا

 اريثك متهت مل اضيا ةيضابالا نا ىلع لدي اممو ، ةيفسلفو ةيمالك ةيمها نم اهل ام
 ةيئاهنلا ةروصلا زجوملا هباتك ربتعي يذلا يفاكلا دبع رامع ابأ نأ ةيعيبطلا ءارآلاب

 : - ةيعيبطلا ءارآلا ىلع مالكلا ددصب - لاق يمالكلا يضابألا بهذملل ًابيرقت
 تايضرعلاو رهاوجلاو تاكرحلاو نوكسلا نم هنود وه اميف لوقلا تبكنتو )

 . ث ( تادلوتملاو ... نايعألل تاداضتملاو تافصلاب تافلتخملاو

 ، ضرعلاو مسجلا ينو أزجتي ال يذلا ءزجلا يف ةيضابألا يأر يرعشألا ركذ
 ةلزتعملا نيب ةقالعلا نايب ي هلاقم بتك نيح يلاطيإلا قرشتسملا ونيلن وسنوفلا نكلو
 ءارآ ةدع يف ناكرتشت ةلزتعملاو ةيضابألا نأ هيف نيب يذلا لاقملا كلذ ةيضابألاو

 . ٩ ص عرفلاو لصألل لماشلا )١(
 . ١٠١-١١ ص . م . ن )٢(

 اوكلسو هوعبتا نيذلا مه : ينمأ ( ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا ) هلوق ىنعمو : لوقي )٣(
 { ةمغلا فشك . مالسإلاب رقأو ماصو ىلص نم لك هتمأ سيلو ، هوفلاخب ملو ؤ هليبس
 . ٣٠٦ ةقرو

 . ٢٠ ص عرفلاو لصألل لماشلا ، شيفطأ فسوي نب دمحم )٤(
 . ج ١٩٣ ص ء زجوملا { رامع وبا )٥(
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 بهذم نأ كلذ © ةيعيبطلا ءارآلا ضعب ين ناقفتي امهنأ ىلإ رشي مل ، ةيمالك
 عم يرعشالا ركذي اميف هبناوج ضعب يف قفتي أزجتي ال يذلا ءزجلا يف ةيضابألا
 ال يذلا ءزجلا نا ىري يذلا { يلزتعملا ملسم نب دمحم يحلاصلا نيسحلا بهذم

 رهوجلا نا ىلإ اضيا ةيضابالا تبهذو { اهل لمتحمو ضارعالل لباق مسج ازجتي
 اذاو ، ضارعالل لباق ةلاحم ال هناف 0 ايسج درفلا رهوجلا ناك اذاو ١ مسج درفلا

 ةيلباقلا هذه ةيمست نم عنتمي © نيسحلا ابأ نكلو © افلؤم حبصأ ضارعألا لبق

 يوغللا لامعتسالا نأل أبيكرتو افيلأت ،آ ضارعألل هسفن لمحلا اذهو © لمحلل

 اذإ الإ فلؤم هنأ ام ءيش ىلع ةغللا ين قلطي ال هنأل كلذ ىلع هدعاسي ال لوقي اميف
 ضارعألا سانجأ عيمجل ًالباق ناك ناو هدنع أزجتي ال يذلا ءزجلاو ، هتسامم تنكما

 ' ءيش ال ةسامم ةغللا لهأ زيجي الو ، هتسامم نكمت ال ماد ام ، ءيش ال مكح ي هناف

 مسجلا ناو & مسجلل ضعب ضرعلا نا ىري ةيضابالا رثكا نا يرعشالا ررقيو

 يف ةلزتعملل قفاوملا ورمع نب رارض بهذي هسفن يأرلا اذه ىلاو ، ةعمتجم ضارعأ
 ضعب ةعاطتسالا نأ يف مهيأر ينو © لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ مهلوق ينو ، ردقلا

 تتبثو تماقف تعمجو تفلأ ضارعأ مسجلا نا ) : رارض لاق ى " ميطتسملا

 ىلإ بهذي /٨٤٤( ھ )+٢٣٠ راجنلا دمحم نب نيسحلا نأ امك ث( ًايسج تراصف

 وحن ىلع نينامز ىقبي ال ضرعلا نأب ةيضابألا لوقتو ، ث ةعمتجم ضارعأ مسجلا نأ
 نيب كلذ ين تلصف ةيضابألا نأ ريغ { راجنلا نيسحلاو ، ةرعاشألا هب تلاق ام
 ةرارحلاو ةفخلاو لقثلاو & موعطلاو ناولالاك مسجلا هنع كفني ال يذلا ضرعلا

 راقلا ض رعلاف 0 مسجلا هنع كفني ام نيبو © نيللاو ةنوشخلاو ةبوطرلاو 3 ةدوربلاو

 كلذو نينامز ىقبي ال هناف راقلا ريغ امأو 3 نينامز ىقبي مسجلا هنع كفني ال يذلا وا

 )١) ج ‘ تالاقملا » يرعشألا ١ ص ١٠٩ ، ص ! ج ٣٠١ .
 )٢!( ج . م . ن ٢! ص ٣٠١ .

 (٣) ص قرفلا نيب قرفلا 3 يدادغبلا ٢١٤ .

 )٤( ج يرعشالا ٢ ص ٣٠٥ .

 )٥( ص قرفلا نيب قرفلا { يدادغبلا ٢٠٨ .
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 مسجلا نأ ىأرف ، اذه هبشي ام ىلإ يلزتعملا ناميلس نب دابع بهذو ، لهجلاو ملعلاك
 ، ًايسج ربتعي الف ضارعألا نم كفني ناك ام امأو ، هنع كفنت ال ضارعأو رهوج
 نإ لوقيف كلذ ىلع ديزيو 0 هقرافيو هنع كفني ال ماد ام ، مسجلا ريغ هنأ لب

 . اناكم مسجلا
 ، لوط اذ ناك ام ر : هنأب مسجلا فرع دقف يضابألا يناكلا دبع رامع وبأ امأ

 لمتحيو 0 نيفصن اذ نوكي امو نوكسو تاكرحو دودحو تاهجو قمعو ضرعو

 ًاضيأ هدنع مسجلاب داري و ' ( رادقألا نم ردقو تائيهلا نم ةئيه اذ نوكيو ، ةئزجتلا

 اذه يف قفتي وهو "تس تاهج اذ يأ ًاسدسم ناك امو 0 ةئزجتلل ًالباق ناك ام
 لمتحي ام هناو 5 ث ( قيمعلا ضي رعلا ليوطلا وه مسجلا ) نأ ىري يذلا ماظنلا عم

 ضيرعلا ) : هناب مسجلا اوفرع ثيح اضيا ةفسالفلا عم قفتي امك ث ةئزجتلا
 . ١لوقلا اذه لثم ىلا فالعلا ليذهلا وبأ بهذو © `( قيمعلا

 لك معي هدنع 3 ءيشلا نأل ، ءيشلا نع يناكلا رامع يبأ دنع مسجلا فلتخيو
 تاهجلا وأ ٨سيدسنتلاو ةئزجتلل لباقلا ىلع قلطي امناف مسجلا امأ ، موهومو دوجوم
 اضيأ مودعملا ىلع قلطي ءيشلا ماد ام ائيش مودعملا نوكي نأ اذه نم مزليو تسلا
 ىرخا ةهج نم ءىشلا رامع وبا فرعيو 3 ةلزتعملا هيلا بهذت يذلا يارلا وهو

 ءيشلا حبصيو ؤ ءيش وهف اضيأ هنع ربخم مودعملا نأ امبو ، " ( هنع ربخملا ) : هنأب

 . ٣٠٥ ص ٢! ج } تالاقملا “ يرعشألا ))

 . ٦٢ ص زجوملا ، رامع وبأ )٢(
 . ج ٦٤ ص . م . ن (٣)

 . ٣٠٤ ص ٢! ج تالاقملا ، يرعشالا )٤(

 . ٣٠٤ ص ٢! ج . م . ن )٥()

 . ٣٠٤ ص ٢ ج . م . ن )٦(

 ضرعلاو ( ءازجألا فلتؤم ناك ام ر : هنأب ًاضيأ مسجلا فرعيو ٣٠٧ ص ٢ج .م .ن )٧(

 . (ج ٨٤ ص زجوملا ) هيف هئاقب ةلقل ( مسجلا يف ضراعلا ) هناب
 . ج ٦٤ ص زجوملا )٨(

 . ج ٨٤ ص زجوملا )٩(
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 هن 1 دوجوملا فرعيف هباتك نم رخآ عضوم ف دوعي هنكلو { مودعملاو دوجوملا معي

 ادوجوم ىمسي دوجولا ىلإ اهنايتا نكمملا ءايشألا نم ينأيس ام نأو ١ (رضاحلا )

 : هنأب هفرع دقف مودعملا امأ ، ةقيقحلا قيرط ىلع ال زاجملاو { عسوتلا قيرط ىلع
 نأب لوقلا يف ًامامت ةلزتعملا قفاوب ال هنا ودبي هناف اذهبو " دوجولا نع بئاغلا )
 هفيرعت يف ًاعم موهوملاو دوجوملا ىلع ءيشلا هقالطا نم كلذ مزل ناو ، ءيش مودعملا
 نأ نم ، مكحلا نب ماشه همعزي ام عم ضراعتي رامع وبأ هيلا بهذ امو © ءيشلل
 رامع يبأ دنع ءيشلا قلطيو 0 " هسفنب مئاقلا وهو 3 ءيشلا وهو دوجوملا وه مسجلا

 قلطي نأ نوعنمي نيذلا ةيمهجلل ، لوقلا اذهب اضراعم اضيأ هللا ىلعو يناعملا ىلع
 معأ نأ رامع وبأ لوقيو . ث مسج ءيشلا نأ ىلإ نوبهذي مهنأل ، ءيش هنأ هتلا ىلع

 يذلا ءزجلا ين رامع يبأ يأر نوكي كلذبو 8 مسج مث ثدحم مث ؤ ءيش ءامسألا

 . يرعشالا انيلا هلقني يذلا ةيضابالا ءامدق يارل افلاخم ازجتي ال

 اذوخأم ًافي رعت ضرعلاو مسجلا فرع هناف رصاعملا شيفطا ميهاربإ قاحسا وبأ امأ

 : رهوجلاو مسحلا نيب اوطلخو ةفسالفلاب اورثأت يذلا نيملكتملا يرخأتم في رعت نم
 ( لاح نم رثكا ىقبي ال ام وا هريغب ماق ام ضرعلاو { هسفنب ماق ام مسجلا ) : لاقف

 . ةيضابألا ءامدق لعف امك كفني الامو مسجلا نع كفني ام نيب ضرعلا ين قرفي ملو
 © سايقلاب تلاق نبح ةيعرشلا ماكحألا ين اهب لوقت ةيضابألا ناف ةلعلا امأو

 هدوجوب دجوي ام ) : هلوقب ةلعلا رامع وبأ فرعو 0 ةيعيبطلا ثداوحلا ين كلذكو

 .ج ٨٤ ص . م . ن )١(

 .ج ٨٤ ص . م . ن )٢(

 )٣( ج تالاقملا ، يرعشالا ٢! ص ٣٠٤ .

 )٤( ص زجوملا ٧٥ ج .
 ضرعو رهوج نابرض ثدحملا ) : ينوانجلا ىيحي ايركز يبأ لوق حرش امدنع كلذو )٥(

 باتك ( ةبرورضو ةيبسك 0 نابرض ةكرحللو & نوكسو ةكرح نابرض ضرعلاو
 . ٤_۔-٣ ص [ عضرلا
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 نع ثدحت هنأ مث . آ ةلعلا دارطاب ًاضيأ لوقيو ١ ( لولعملا مدع همدعب و لولعملا

 نم كلذ ىلإ امو لولحلا نعو ضرعلاو مسجلا تاهج نعو 0 نوكسلا نعو ةكرحلا

 © ليلحتلا ين قمعتي نأ نود ، تافيرعتلا ىلع ابلاغ اهيف رصتقا ينلا ةيعيبطلا لئاسمل
 . هريغل افلاخم ايأر اهيف هل نأ رهظي وأ

 ٥ - يناكلا دبع رامع وبأ :

 : هتايح - ]

 خبشلا انثدحي اميف - توانتو { ينوانتلا بوقعي يبأ نب يناكلا دبع رامع وبأ وه

 5٢ هتاردس ين نالجراو ىرق نم ةيرق يهو توانت ىلإ ةبسن - ميهاربإ ناظقيلا وبأ
 . رئازجلا بونج ةعقاولا ، ترهيت دعب ةيضابالا ةمصاعلا

 ميقت تناك ةيربرب ةليبق توانت نا ركذي هناف ( ادااات] ) قرشتسملا اما

 نم ءزج ميقيو ؤ ؛ يخامشلل ريسلا باتك ىلع كلذ ين ادمتعم ةوازفن ةدلب ين

 ةليبقل مسا توانت نأب لوقلاب نييأرلا نيب عمجلا نكميو © نالجراو ين ةليبقلا هذه
 . نالجراو ي اهب تماقأ ينلا ةي رقلا اهب تيمس مث

 ملعن انسلو © املع ةيضابالا ينلؤم رثكا رامع ابا نا روكذملا قرشتسملا ىريو
 سداسلا نرقلا ين نالجراو ي أشن هنأ هنع ملعن ام ةياغو © لاب اذ ًائيش هتأشن نع

 { ةينيدلا ريغو ةينيدلا فراعملا ناديم يف ةرهدزم نيحلا كلذ ين تناكو 0 ةرجهلل

 ينالجراولا بوقعي يبأ يضابألا ملكتملا ريبكلا هذاتسا نع ةنيدملا كلت ين ذخأو

 )١( ص زجوملا ٨٣ ج .
 . ج ٨٣ ص . م . ن (!)

 هيلا تبلط انيح 0 ناظقيلا وبأ مهاربا لضافلا خيشلا ًامركتم يلإ اهب بتك ةلاسر )٣(
 ، ينالجراولا يتوانتلا يناكلا دبع رامع وبأ : اهناونع يناكلا دبع رامع يبأ نع تامولعم

 ٦١ ص 4 رئازخجلا بونجب ةرارفلا ةنيدم نم اهلسرأو ١٩٦٨ / ه ١٣٨٨ ةنس ين كلذو

 . ةلقروب نآلا نالجراو ىمستو

 (٤) . 278ج غ , !, 10 )1936(, م. . ,
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 عاونأ ىتش ىلع عساو عالطا اذ ينالجراولا ناكو & /١١٧٤ ھ ٥٧٠ ةنس ىفوتملا
 ماقاو ، سلدنالا ىلإ لقتنا ثيح ، رصعلا كلذ ين ةيمالسالا ةفاقثلا ىلعو & فراعملا

 كلانهو 0 داهتجالاو ةيلقعلا ةعزنلا باحصأ © نيدحوملا دهع يف ةبطرق ةنيدمب
 ؟ ظحاجلاب هنوهبشي اوناكف 3 ميجنتلاو ثيدحلاو نآرقلاو ناسللا مولع سرد

 & ءازجأ ةثالث ين هقفلا لوصأ ين فاصنالاو لدعلا باتك بتكلا نم فلأو

 باتك كلذك فلأو 5'هنم ةددعتم خسن رئازجلا يف مويلا ىلإ ةيضابألا دنع دجويو
 ةرهاقلاب أيرجح اعبط دحاو دلجم ين تعبط ءازجأ ةثالث ين لوقعلا لهأل ليلدلا

 تايضايرلا نعو ةيفسلفلاو ةيمالكلا ءارآلا نع هيف ثدحت /١٨٨٨ ھ ١٣٠٦ ةنس

 ةيناثلا ةعبطلا عبط يذلا يرصبلا بيبح نب عيب رلا دنسم باتك بترو ، كلفلاو

 نع مايض نع عيب رلا تاياور ضعب هيلا مضو © ةيفلسلا ةعبطملاب ه ١٣٤٩ ةنس رصمب

 رشب مناغ يبا نع حلفا مامالا تاياورو عيب رلا نع نايفس يبا تاياورو ديز نب رباج

 نيرحبلا جرم باتك هيلا بسنيو !ديز نب رباج ليسارمو ، يناسارخلا مناغ نبا
 ىلإ مجرت هنأ ناظقيلا وبأ خيشلا انيلا لقنو باسحلاو ةسدنهلاو قطنملاو ةفسلفلا يف
 هلو © اهيلا مجرت ينلا ةغللا فرعن ملو ، كلذ ىلع فقن مل اننكلو ةيبوروألا تاغللا

 زاجحلا دصق نيح اهاشنا هنا ودبيو اتيب ٣٦٠ ي عقت ةيزاجحلا ىمست ةديصق
 فقا ل هقفلا يل باتك هلو 0 ةسدقملا عوب رلا كلت يل اهب هتحي رق تداجف جحلل

 يداربلا هنم ىأر أءزج نيعبس يف عقي هنأ لاقي © نآرقلل ريسفت هيلا بسنيو هيلع
 لآو ، ةرقبلا ةروسو ، باتكلا ةحتاف ريسفت هب © ةقرو ٧٠٠ نع لقي ال اريبك ارفس

 رافسأ ةينامث ين نآرقلل هريسفت فلأ بوقعي ابأ نأ يداربلا نظ ىلع بلغو ، نارمع

 هرصتخاو ، بطقلا هحرش دق ؤ ينجسيلا بويأ نب يفدص ذاتسألا ىدل ةخسن هنم فرعأ )١(
 . خامشلا

 ةرهاقلا { ةينورابلا راهزألا ةعبطم 0 عيبرلا دنسم ةيشاح ث يملاسلا ديمح نب هللا دبع )٢(
 ١٣٨٦- ةنس ناظقيلا وبأ خيشلا لإ اهب بتك ةلاسر نع القن ٣ ص ١ ج ھه ٦
 ٩. ص ٦٦
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 « برغملا حوتف ه ىعدي خيراتلا يف باتك هلو ' هيلع فقوو هآر يذلا رفسلا لثم

 © !ايناملل ين ةخسن هنم دجوت هنأ ناظقيلا وبأ خيشلا ركذيو ةيضابألل هيف مجرت
 ىواتفو { ةبوجا هلو ، ةيضابالا لاجرل ةمجرتو ، عيب رلا دنسم لاجر يف ةلاسر هلو
 . " هقفلا يف اريبك ارفس تنوكل تمجرت ول ةريثك

 ي نييبوروألا نم هريغ هفشتكي نأ لبق ءاوتسالا طخ فشكي نأ عاطتسا دقو
 ينالجراولا بوقعي ابأ ناف ةلمجلابو ، ناهربلاو ليلدلا هباتك يف اهركذ هيلا هل ةلحر

 بهذملاب لصتي اميف ءاوس ةعساو فراعم اوبستكا نيذلا نبيضابألا ةفسالفلا نم ربتعي

 يف ةفورعملا ةيعيبطلاو ةيضايرلا مولعلاو { ءارآلاو بهاذملا نم هريغب وأ ، يضابألا

 . يبرعلا برغملا يف تايضايرلا تالاجر ربكأ نم ربتعيو ، هرصع
 كانه سردو سنوت ىلإ لحترا بوقعي يبأ هخيش نع رامع وبأ ذخأ نأ دعب و

 يملعلا طاشنلا نم ةياغ ي نيدحوملا دهع ي سنوت تناكو & ني ريثك ةذتاسا ىلع
 هبادآو يب رعلا ناسللا مولع ذخأو © ةرخالا ةيملعلا ةئيبلا كلت نم دافتساف ، يناقثلاو

 هترسأ تناكو & طاشنلاو دجلاب كلذ هذخأ ين فرعو ث ةفلتخملا ةيمالسالا مولعلاو

 اهفصن ىطعيف ةنس لك رانيد فلأ هيلا لسرت تناك اهناف كلذلو © ىنغو ءارث تاذ
 ىكحيو { ةصاخلا هنوؤش ين رخآلا فصنلا فرصي و ، هيلع سردي يذلا هخيش ىلإ

 هيلع دري ام أرقي ال ناك هنكلو ، يلاملا بترملا عم ةلاسر ماع لك هيتأت تناك هنأ
 يف دجوف اهتءارق يف ذخأ ، هتسارد متأ امدنعو { هدنع اهظفحيو © لئاسرلا نم

 عدو نا الإ هنم ناك اهف ، يناثلا ةافو أبن ةيناثلا ينو © هيدلاو دحأ ةافو أبن ىلوألا

 ٢٢٠ ص ھ ١٣٠٦ ةرهاقلا ، ينورابلا فسوي نب دمحم ةعبطم & رهاوجلا ، يداربلا )١(
 . ١١ ص ناظقيلا يبأ خيشلا ةلاسرو

 ليبس ىلإ ةياعدلا هباتك ين قاحسا يبأ شيفطأ نع ًالقن ١٢ ص ناظقيلا يبأ ةلاسر )٢(

 قرشتسملا ةكرت ين ةخسن هنم دجوتو ه ١٣٤٢ ةنس ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا { نينمؤملا
 ناظقيلا يبأ ةلاسر ) باهولا دبع ينح نسح ذاتسألا اهيلع فقو & يكسنليتوم يسنرفلا
 . ( ٤! ص

 )٣( ص ناظقيلا يبأ خيشلا ةلاسر ١١ .
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 قالخأ اذ ناك هنأ هؤاقدصا ركذيو © هنطو ىلإ ًاعجار لفقو هءاقدصأو هتذتاسأ
 ًاباتك هعم نوسردي اوناكو ، عرولا ديدش & سفنلا يخس ، مهفلا عيرس ث ةيلاع

 ينيجردلاو ، يخاهشلا ردبلا هيلا بسنيو ، مئاعدلا باتك وهو ، يضابالا بهذملا ي
 . ا تامارك امهتاقبط ين

 دوعب ةساردلل أماوعأ اهب ماقأ ينلا سنوت ىلإ هرفس ببس نأ ينيجردلا ركذيو
 & هناسل حالصا دارأ هنأ يناثلاو آ لهألا لغاوش نع هداعتبا لوألا : نيرمأ ىلإ

 لها هب ثدحتي يذلا يرب ربلا ناسللا نع داعتبالاب ي رعلا ناسللا ين هتكلم ةيوقتو
 . هتلازجو ، بولسألا ةوقب هل دهشي زجوملا هباتك نا عقاولاو . نالجراو يف هدلب
 . اهيناعم ىلع اهتلالد ةقدو ا اهظافلا ةناتمو ٠ هتيب رع ءافصو

 ةحص نيقيلا) : لاقف نيقيلا نعو ردقلا نع لثس هنأ هل نومجرتملا ركذيو

 ردقلا نع باجأو ( ةدابعلا لاعفأ لضفأ نمو 0 بلقلا لاعفأ نم وهو 0 داقتعالا

 نب ملسلل ابحم رامع وبأ ناكو ‘ ٢ ) نوكب نأ لبق هللا هردق ام ردقلا ( : لاقف

 ينيجردلا هركذي اميف هذه هتبغر نع ربعو 2 ءامدلا كفسو نتفلل اهراك 3 نيملسملا

 مل نإف & اوحلطصي نأ لا بحألاف نينمؤملا نم نيتئف نيب ةنتفلا تعقو اذا ) : لاقف

 ام ِ ِ ف ب د بح ٠ ىرخألا امهادحأ بلغت نأ بحأ نم ناف ةئف ةئف بلغت ال نأ يلإ بحألاف اولعفي
 . ( امد رطقي هفيس ناكو 0 ةئفلا كلت لها مزل ام همزلو 0 ةنتفلا يف لخد دقف

 ةنس لبق حجارلا ين عقت اهنكلو © ةفورعم ريغ اهنإف هتافو خيراتب قلعتي ام اما

 هنأ كلذ { ينالجراولا بوقعي وبأ هخيش اهيف ىفوت ينلا ةنسلا يهو ١)٤٧/ھ ٠
 ريمن نب بلاغ نب دمحم نب باهولا دبع نم لئاسر رامع يبأ ىلإ تدرو دق

 نكمتي نأ لبق ر امع وب أ ينوتف . اهيف تدرو ةلئسأ نع بيجيل ةز اغ نم 6 يراصنال ١

 رئازجلاب فسوي نبا خيشلا طوطخم ، ينيجردلا ٤٤٢ ص ٤ ريسلا ، يخامشلا ردبلا )١(
 . ١١ ص ناظقيلا يبأ خيشلا ةلاسر ، ٤٤٤ ص ةمصاعلا

 . ٢ ١-١٣ ص ينيجردلا تاقبط نع ًالقز . ناظقبلا يبأ ةلاسر ( ٢)

 ص ناظقبلا يبأ خيشلا ةلاسر ، ٤٤٧ ص فسوي نبا خيشلا طوطخم ، ينيجردلا تاقبط )٣(
 . ٥
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 نأ لبق ينالجراولا بوقعي وبأ هخيش كلذ نع ةباجالا ىلوتف ، اهنع باوجلا نم
 . /١١٧٤ ھ ٥٧٠ ةنس ' هللا هافوت

 ين ةيداصتقالاو ةيفاقثلاو ةينيدلا ةيحانلا نم عساو طاشن ةيضابالل ناكو

 وبأ لوقيو ، لوقلاو لعفلاب نيدلل ةياعدلاو ، ربتلا ةراجتب نوموقي اوناكف 0 ايقي رفإ
 ، رازي ماقم هلو اهب همساب فورعم هربقو ، نالجراو يف ىفوت رامع ابأ نا ناظقيلا
 ردق ، لبجلا ةوبر ين توحنم راغ ) نع ةرابع وهو & هارو 0 هيلع فقو هنا ركذو

 ناوخالا ةداع ترجو " ( لاجر ةرشع وحن سلجم يوأيو ، يلصملا هيف فقي ام

 فسوي نب دمحم خيشلا هدعيو . " ةنس لك عيبر ث هترايزب اوموقي نأ نييضابألا
 بوقعي يبأ هذاتسأ عم ةسداسلا ةئاملا نم ىلوألا نيسمخلا لهأ نم شيفطأ

 . ث ينالجراولا

 : هتافلؤم _ ب

 نم وهو 7 ًاميلعتو ًافيلأت يضابألا بهذملا اويحأ نيذلا نم رامع وبأ ربتعي
 { ريكفتلا يف ًاقمع مهرثكأو ث رظنلاو لدجلا ىلع ةردقم ةيضابألا ينلؤم مظعأ

 ةلزتعملا يملكتم نع لقي ال وهو & كسام قيقد يلقع قسن يف بهذملل ًاميظنتو
 { بهذملا نع اعافدو ‘ بهاذملاب ةطاحاو 0 فيلاتلا ىلع ةردقم ةعيشلاو ةرعاشالاو

 . هل ةرصنو

 هباتك رخآ يف راشأ دقو ، ةعاطتسالا باتك فلأ هنأ رامع يبأ ىلإ بسنيو
 يخاهشلا ردبلا هيلا بسنو ، "باتك اهل درفي نأ قحتست ةعاطتسالا نا ىلإ زجوملا

 . ٤٢ ص ةلاسرلا ، ناظقيلا يبأ خبشلا )١(

 بونج ةرارقلاب هفلؤم ىدل طوطخم 0 ةيقيرفا لايش ين ةيضابألا ، ناظقيلا وبأ خبشلا )٢(
 . ١٧ ص ىإ هتلاسر ين هنم صنلا اذه دروأو رئازجلا

 . ١٩٦٨ ةنس رئازجلا ةنيدم ين فسوي نبا خيشلا اذهب انثدحو ١٧ ص . م . ن )٣(
 . ه ١٣٢٦ رئازجلا ، بازيم يداو لهأ خيراوت ، شيفطأ دمحم )٤(

 . ٤٤١ ص ريسلا يخايشلا ردبلا ، ج ١٩٣ ص زجوملا )٥(
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 ، ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد يف هنم ةخسن دجوتو ' تالاهجلا حرش باتك ًاضيأ
 ةلئسأ نع ةرابع باتكلا اذهو . أرقت داكت الو بطش اهبو { ادج ئدر اهطخو

 مقر تحت ةقرو ٥٩ هب يضابألا بهذملا ةقيرط ىلع اهريغو دئاقعلا ين ةبوجأو

 بلغاو ، دوجوم ريغ وأ دوجوم هنا فرعأ الف ةعاطتسالا هباتك امأ ب ٢٩٣

 "مهمجارتو ةيضابألا خويش ءايسأب تبل ًاضيأ رامع يبأ ىلإ بسنيو ، دوقفم هنأ نظلا
 ." ةيضابألا يخرؤم نم رمعم ىيحي يلع هربتعيو

 يخامشلا ردبلا هيلا هبسن مالكلا ملع يف زجوملا باتك هتافلؤم مهأ نمو
 هنأبو مالكلا ملع ين ةيآ هنأب رامع ابأ فصو ثيح " ريسلا يف ( ١٥٢١١ /ه ٩٢٨ ر
 هيلا هبسن امك ث ( نيئزج يف قحلا فلاخ نم لك ىلع درلا ين زجوملا ) : هيف فلأ
 نيرضاحلا بعتأو نيضاملا ىلع هزجومي ىرزأ يذلا وهو ) : لاقف هتاقبط يف ىنيجردلا

 مسقو ‘ ميوقت نسحأ هلوصف موقو ‘ ميدقت بترأ هتامدقم بتر هناف 0 نيتآلاو

 يبعصملا زي زعلا دبع هنم لقنو (٦ ميقتسم دصقو ةبذع ظافلأب ، ميسقت نيبأ قرفلا
 ب ١٩٦٠٠ مقر ةيرصملا بتكلا رادب طوطخملا نيدلا ملاعم هباتك ين { ينجسيلا
 هبسنو ؤ " ( زجوملا ين رامع يبأ خيشلا لوق ىنعم ملعت انه نمو ) : لاقف هيلا هبسنو
 ىدل طوطخم ر ايقيرفإ لايش ين ةيضابألا : هباتك يف ميهاربإ ناظقيلا وبأ ًاضيأ هيل
 نيثزج ين مالكلا ملع ين زجوملا باتك بحاص ) : لاقف هل هتمجرت دنع ( هفلؤم

 نييرهدلا نم اريثك هيف ججاحو اههبشو ةيمالسإلا بهاذملا قرف هيف شقان

 . دحاو رفس يف عقي هنا ركذو ٤٤١ ص ريسلا ، يخامشلا ردبلا )١(

 , . غ : , !, 10 \1936(, . 271. )٢)

 /ه ١٣٨٥ توريب ( سنوت ين ةيضابألا ) خيراتلا بكوم ين ةيضابألا ، رمعم ىيحي يلع )٣(
 . ١٩٤ ص ٦٦

 . ٤٤١ ص ث ريسلا )٤(

 . ٤٤١ ص . م . ن )٥(

 . ٩ ص تافبطلا ين ينيجردلا نع القن ناظقيلا يبأ ةلاسر )٦(
 . ٢٧٦ ةقرو ، نيدلا لوصأ ملاعم ، يعصملا )٧١(
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 & قيشرلا هبولسأبو { ةغمادلا هججحب ث ةفرحنملا ةغئازلا مهتالاقم رئاس ين مهشقانو
 ةجحلا همازلإل ةلئسأ نم تاكبش يف هئاقلاب مصخلا ةرصاحم ىلع ينبملا { ميكحلا

 يبأل باتكلا نأ ين ةيضابألا نم دحأ كشي ملو . ' ( ًارفم الو ًاصيحم هل دمجي ال ىتح

 كلذ ىلع صنو ةيضابألا بتكل هدييقت يف هركذ يداربلا نأ لب يناكلا دبع رامع
 يتوانتلا بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع رامع يبأ خيشلل زجوملا باتكو ) : هلوقب
 هل ةلاهجلا حرشو : لاقف هيلا ىرخألا هبتك ةبسن كلذ ىلإ فاضأو " ( ينالجرولا

 ." هيلع فقأ مل 5 هفيلأت نم عورفلا ين ًاباتك نوركذيو ، ضئارفلا باتكو 5 ًاضيأ
 فرعأ الف نوقرشتسملا كلذ ين امب نيثحابلاو نيخرؤملا نم ةيضابألا ريغ امأ

 نأ لب © هفرع الو ، ديعب نم الو بيرق نم باتكلا اذه ىلإ راشأ مهنم ادحأ

 . ملعأ اميف هركذي ملو هفرعي مل ةيضابألا يف صصختملا يكسنليتوم

 طوطخملا فصو ۔ ج
 راد يف ىلوألا دجوت ، خسن ثالث ىلع زجوملا باتك قيقحت يف تدمتعا

 ىلوألا ةقرولا دعب مرخ اهب و ، يب رغم طخب ةبوتكم ب ٢١٧٨٧ مقر تحت بتكلا
 نأ ريغ ، ثيدح طخب ىرخأ ةخسن نم لمكتسا هنكلو اصقن اهرخآب نأ امك اهنم
 اهريغو بتكلا راد يف اهنع انثحب © ةلوهجم اهعم ةلباقملاب تلمكتسا ىتلا ةخسنلا

 ١٩٤٠ يلاوح ىلإ هب تلمكتسا يذلا طخلا خيرات دوعيو 5 اهيلا ءادتهإلا عطتسن ملف
 ين ةخسنلا هذه عقتو ، ةيرصملا بتكلا راد تاطوطخم سرهف ريدقت بسح

 كلانهو { مس ٢٢/١٦ هساقم اهمجحو ارطس ٢١ ةحفص لك ينو ةحفص ٦٧

 ةحفص لك يفو ةحفص ٣٩٩ ين عقت يدمح دومحم طخب اهنع ةلوقنم ىرخا ةخسن

 ملو إ ب ٢١٩٣٩ مقر تحت ةعقاو يهو مس ٢٦/١٨ اهمجح ساقمو ارطس ١

 )١( ص ذناظقيلا يبأ ةلاسر ١٧ .

 )٢( ةقرو بتكلا راد طوطخم & يداربلل انباحصأ بتك دييقت ٢٠٨ .

 ىلع صن هناف اضيأ بتكلا رادب ح ٨٤٥٦ مقر طوطخملا يف امأ ٢٠ ةقرو . م . ن )٣(
 زجوملا باتك هنع هللا يضر رامع يبألو ) : لاقف طقف تالاهجلا حرشو زجوملا باتك
 . ١١٣ ةقرو ( هل رخآ رفس تالاهجلا حرش باتكو
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 ال هنأو © ةقدب ىلوألا نع ةلوقنم اهنأ نيبت اهصحف دعب اهنأل ةخسنلا هذه لمعتسأ
 تاعجارمو تاحيحصتو تاقيلعت قيقحتلا اذه يف ةلمعتسملا ةخسنلاب و ز امهنيب قرف

 عضاوم ينو ، تارم ةدع ىرخأ ةخسنب ةلباقملاو ةعجارملا ىلع اهيف صنلا عقو دقو
 . اهب تتبثأ ينلا عجارملا تاعيقوت عم اهنم ةفلتخم

 زجوملا باتك ) : وهو باتكلا ناونع ةخسنلا هذه نم ةحفص لوأ ىلع بتكو
 بتكو . ( هنع يضرو ىلاعت هتنا همحر يناكلا دبع رامع يبأ مامالا خيشلا فيلأت

 موحرملا خيشلا ةكرت نم هتذخأ ، يناثلا ديعس نب دمحم كلم ) : كيلمتلا ًاضيأ اهيلع

 كلمتلا خيرات ددحو ( ةضف ٧٢١ ) : باتكلا نمن اهيلع نيبو ( توركعلا ىيحي

 ةلاكوب ملعلا ةبلط ىلع ىلاعت هلل فقو ) : بتكو اهكلام اهفقوأ مث (ه ١٢٣٣ ) ب

 ىلع همأ امناف هعمس ام دعب هلدب نمف ) بهوب الو عابي ال ًادبؤم ًافقو ا سومجلا

 ةفوقوم اهنا مغر رخآ صخش كلم ىلإ تلقتناو ( ١٨١ / ةرقبلا . هنولدبي نيذلا
 يخاهشلا ناميلس نب مساق نب ديعس هب رل ريقفلا كلم ىلإ لقتنا ) : اهيلع بتكف
 ددع ) : بتكف اهسيرارك ددع نيبو (ھ ٦ ماع يناثلا عيبر يعرش ءارشب

 . ( ١٣ هسيرارك

 ىلإ ١ ةحفص نم ئدتبي لوألا ءزجلاف ، ليذو ، نيئزج يف باتكلا عقيو
 ٢٦٧ ةحفص ىلا ١١٨ ةحفص نم ليذلا هيف امب يناثلا ئدتبيو ، ١١٨ ةحفص

 راد ةخسن اهنأ رابتعاب ( د ) ب ةخسنلا هذه ىلا تزمر دقو . دحاو دلجم ي امهو

 . ةيرصملا بتكلا
 © ينجسيلا بويأ نب دمحم يفدص ذاتسألا ةخسن يهف ةيناثلا ةخسنلا امأو

 . رئازجلا ين يل اهتراعاب مركت
 مالكلا ملع ين زجوملا باتك نم لوألا ءزجلا ) : اهنم ةقرو لوأ ىلع بتك

 سداسلا نرقلاب ىفوتملا يناونتلا بوقعي يبأ نب يفاكلا دبع رامع يبأ موحرملا فيلأت
 . ( ىنجسيلا بويأ نب دمحم يفدص هخسان كلم يرجهلا

 ءزجلا ئدتبي ، دحاو دلجم يف ليذو ، نيئزج نم ًاضيأ ةخسنلا هذه نوكتتو
 ىلإ ٨١ ةحفص نم يناثلا ءزجلا ئدتبيو & ٨٠ ةحفص ىلإ ٢ ةحفص نم لوالا
 اهساقمو { ارطس ٢٤ ةحفص لك يفو ةحفص ١٩٦ ةخسنلا هذهب و ، ١٩٦١ ةحفص

 طاوغألا ةيوناثب ذاتسألا ، ينجسيلا بويأ نب دمحم يدص خسانلاو مس ٦/٢
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 رخآبو ١٩٥٣ ربفون ١٠١ / ھ ١٣٧٣ لوألا عيبر ٢ خيراتب ديج يخسن طخب اهبتك
 . ٩٦ ةحفص ىلا ٩٤ ةحفص نم عقت لوصفلاو باوبالا ني وانعب تسرهف ةخسنلا هذه

 ةيمهجلا نم انلاس نمو ) : هلوق نم تاحفص ثالث رادقم ةخسنلا هذه نم طقسو

 كلذو ( ... هلعجو هسفن ىلإ كلذ فاضأ هنأل : هلوق ىلإ ... لوق ىنعم ام لاقف

 . ( ج ) ب ةخسنلا هذه ىلإ انزمرو ١١٦١ ةحفص نم

 نب دمحم جاحلا اهسبح ةثلاث ةخسن ريوصتب ةشابخ حلاص ذاتسألا لضفتو

 { دحاو دلجم ين نيئزج ين ًاضيأ عقتو ، ھ ١٣٥٨ بجر خيراتب دمحم نب بويأ

 ةحفص نم يناثلا ءزجلا ئدتبيو ١٣١ ىلإ ١ ةحفص نم اهنم لوألا ءزجلا ئدتبي
 . مس ٤ /١٢ اهساقمو ارطس ١٩ اهب ةحفص لكو ةحفص ٣٣٤ اهبو ٣٣٤ ىلا ١

 نم ىلوالا ىدامج ٢٣ خيراتب ميهاربإ نب دوعسملا اهخسن ث يب رغم يخسن اهطخ
 ةخسنلا نم طقس يذلا صنلا سفن اهنم طقسو 0 ١٩١٣ يام ١٣٣١ / ٣١ ةنس

 هجوأ نم هادع اممو قفاوتلا اذه نم ودبيو . ١٩٢ ةحفص نم كلذو 0 اهلبق ينلا
 © بسن ةلص نيتريخألا نيتخسنلا نيب نأ شماوهلا ي ةتبثملا ةريثكلا هباشتلا وأ لانتل

 ةيفارغج ةئيب نم امهنأ ىلإ ةفاضإلاب ، ةدحاو ةخسن نم اتلقن امهنأ نظلا بلغأف
 . (م ) ةخسنلا هذه زمرو فطعلاو نجسي ينب ةصاخو رئازحلا بونج وهو & ةدحاو

 ةبدي زلاو ةلزتعملا ىلع درلاو ةمامالا ةلأسم يف ثحب نع ةرابعف باتكلا ليذ امأ

 نيلوأتملا ريفكت ين مالكلاب ليذلا اذه متخو { ميكحتلابو 3 نايع مدب قلعتي اميف
 . رئابكلا لهأل بجاولا ديعولا ينو © ليوأتلا يف نيئطخملا
 : باتكلا ليلحت

 لاقملا صيخلتو ، لاؤسلا ليصحت ين زجوملا باتك ) : باتكلا ناونع ريشي
 نيفلاخملا ىلع درلا دصقب فلأ صخلم وأ رصتخم هنأ ىلا ( فالخلا لهأ ىلع درلا ين

 فلؤملا نا نيبت هنم لوألا ءزجلا اهيلع لمتشا ينلا تاعوضوملا وأ صوصنلا صحفب و
 دوهيلاو ةفسالفلا نم مالسإلا ةلل نيفلاخملا ىلع دري نأو ، ديحوتلا هيف تبثي نأ مار

 ضقنو © داحلإلا لها ىلإ ةهبشملا مضو & نيدحلم مهربتعا نيذلا ىراصنلاو
 . ىلاعت هللا تافص ىلع ملكتو ةمسجملاو ةيمهجلا بهذم ًاضيأ فلل

 مدقو ث ةلبقلا لهأ نم نيفلاخملا ىلع درلل فلؤملا هصصخ دقف يناثلا ءزجلا امأ

 { هباتك ين اهمدختسا تاحلطصم ةدعل تافيرعت ىلع لمتشت رظنلا ين ةمدقمب هل
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 ةدارالا ةفص صتخاو © نيفلاخملا ىلع درلا ينو ردقلا تابثا يف لوقلا لصف مث

 لدعلا نع بتك مث ث ةلزتعملا هب لوقت ام فالخ ىلع ةميدق اهنأ هيف تبثأ لصفب

 ، ديعولاو دعولا نع ثيدحلاب هعبتاو 0 هب لقي مل نم بهذم ضقنو آ هتابثاو

 ض نيدحوملا نم رئابكلا لهأ ىلع مالكلا ىلإ لقتنا مث .هبهذم يف هفلاخ نم ىلع درلاو
 درلل داع مث { نوكرشم مهنأب لاق نم ىلعو & نورفاك مهنأ ري مل نم ىلع ضقنلاو
 نآرقلا قلخ تابثا ىلع كلذ دعب ملكتو ، ناينفت رانلاو ةنجلا نأب اهلوق ين ةيمهجلا ىلع

 هللا ةجح 8 ةجحلا مايق ىلع مالكلل ًاباب دقع مث © ميدق هنأ ىلإ بهذ نم ىلع درو
 نأ ىلع هيف نهرب ًاريغص الصف دقعو ؟ لوقعلاب مأ لسرلاب نوكي له سانلا ىلع
 تافصلا ىلع مالكلل ىرخأ ةرم عجر مث ، نوكرشم مالسإلا ةلمل ةفلاخملا للملا لهأ
 ةيهقف ةلاسم نع كلذ دعب ثدحتو ؟ ةيلزأ ةميدق مأ ةقولخم يه لهو { ءايسألاو

 5 ام ةهبش كلذ ين تضرع اذإ ةءاربلا ىلإ ةيالولا بالقنا نعو { لوصألاب ةلص اهل

 ؟ ةءاربلاو ةيالولا نع فقوتلا ىلع ثعبت ةهبشلا لهو
 يأر ضقنو & ةبجاو اهنوك يفو ةمامالل ًاباب هيف دقع ليذب يناثلا ءزجلا متخو

 يف رخآ أباب دقعو ، ميكحتلا ين ةيديزلا بهذم ضقن امك © ناثع مد يف ةلرتعملا
 نم مكح ين ًاضيأ رخآ ابابو © ةمعن رفك ، مهرفك تابثاو ، ليوأتلا لهأ قيسفت
 لعف نمل ديعولا بوجو ينو رئابكلا نم ةريبك بكترا وأ ضئارفلا نم ًاضرف كرت
 . كلذ

 نايب ىلإ هيف دصق هنأ ركذف هفيلأت نم ضرفلا هباتك رخآ ين فلؤملا انل نيبو
 8 ةلدألا نويعب اهيلع لالدتسالاو 0 اهب ةقلعتملا لئاسملا تاهمأو { ةنايدلا لوصأ

 تالاقم لوصأ ركذب ىفتكاو { فالخلا لهأ ىلع هب جتحا ام ججحلا حضاوب و
 يف مالكلا نم تايعيبطلا ين لوقلا بكنتو © اهليصافتل ضرعتي ملو { نيفلاخملا
 تايمانلاو تادلوتملاو تاينافلاو تايقابلاو ڵ،] ضرعلاو رهوجلاو { نوكسلاو ةكرحلا

 هنأ ىلإ راشأو . تالاهجلاو فراعملا ين مالكلا نم كلذ ىلإ امو ، تاثزجتملاو

 رمألا لئاسم نم اهب قلعتي امو ، ةعاطتسالا ةلأسم ثحبل باتك درفي نأ يغبني
 ١ ةدارالاو يبنلاو

 . ٣٥٠٠-٣٥٠١ ص ث زجوملا )١(
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 ةلماكتم ةروصب اندمبو مالكلا ملع جضن ةلحرم لثمي باتكلا نأ عقاولاو
 ركب يبأل ديهمتلا باتكب باتكلا اذه انراق اذإو ك يمالكلا ةيضابألا بهذم
 نل دكؤب امم ، بولسألاو جهنملا يف امهنيب احضاو اهباشت دجن ةلاحم ال انناف ينالقابل

 ركب يبأل ديهمتلا باتك ةصاخو ةرعاشألا بتك ىلع علطا يناكلا دبع رامع ابأ نأ
 درو ، ركب ابأ ركذ فلؤملا نأ اضيأ كلذ معدي اممو 0 اهنم دافتساو ، ينالقابلا

 ددعتو اهددعتو اهرياغتب مهلوق ىلعو & تافصلا ةلأسم ين هباحصأ ىلعو هيلع

 8 زجوملا باتكو ديهمتلا باتك © نيباتكلا نيب ةنراقملا انه انضرغ سيلو . ' اهيناعم
 نيذلا نيدحوملا دهع ين سنوتب سرد يذلا فلؤملا نأ ىلإ ريشن نأ انفده امناو
 " مالكلا ين مهجهانمو ، مهبتك مهقيرط نع ترشتناو ةرعاشألا بهذم اونبت

 . ءايشأ ين مهفلاخي هنأ مغر ، مهثحب ةقيرطو { مهجهانمب رثأت دق نوكي نأ دعبي ال
 رهظيو ، لقألا ىلع ةكرتشملا ءايشألا يف مهب رثأتلا نع ىأنمب هلعجي ال كلذ نكلو
 ثحابلا عيطتسيو . ةصاخ ةيونثلا ىلع مهدرو مهلادج يف ةلرتعملا رثأ باتكلا ىلع اضيأ

 هبف در يذلا مزح نبا باتك نيبو باتكلا اذه نيب هباشتلا نم اهجوأ دجي نأ ًاضيأ
 | يوق بولسأو ، لايس ملقبو ، فنعب رامع وبأ اهيلع در ينلا فئاوطلا ىلع
 لصتاو ، سلدنألاب سرد ينالجراولا بوقعي ابأ خيشلا رامع يبأ ذاتسأ نأل كلذو

 رئازجلا ىلإ هعم لمح دق نوكي نأ ديعبب سيلف اهيف ةينيدلاو ةيفاقثلا تارايتلا فلتخمب

 للملا يف لصفلا باتك ةصاخبو ، اهب رثأت لقألا ىلع وأ مزح نبا بتك نم ئيش
 ةيضابألاب _ انل ركذ اميف - لصتاو جراوخلا هيف شقان يذلا لحنلاو ءاوهألاو

 . مهءارآ فرعو { مهلعاسو هدهع ين سلدنألاب اوناك نيذلا ةيراكنلا

 : لوألا ءزجلا ليلحت - ]

 ين : لوصأ ةعبرأ ين اهرصح ينلا نيدجلملا لوصأ نع ثيدحلاب هلهتسا

 مسقو © هيبشتلا لها ينو يحولا وأ ةلاسرللانيركنملا يو { ةيونثلا ينو © نيي رهدلا
 . لوصف ةثالث ىلإ لوصألا هذه نم لصأ لك ىلع مالكلا

 اهيف اولاق امل هتا تافص نم هباحصأو ركب وبأ طلغ { طلغلا نم اذه لثمب و ) : لاق )١(

 . ( ٦٢٨٠-٢٨١٧ ص زجوملا . ددعلاو رياغتلاب
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 : لوصف ةثالث ي ملاعلا مدق ين مهئارآ ضقن نعو نييرهدلا نع ثدحتف

 هباحصأو وطسرأ بهذم ين لصفو نييعئابطلا يف لصفو ث نيمجنملا ين لصف
 . نيئاشملا

 © هميسقت بسح نيدحلملا لوصأ نم يناثلا لصألا وهو 0 ةبونثلا ىلع ملكتو
 يف لصفو ء ةيناصيدلا ين لصفو ث ةيوناملا يف لصف ، اضيأ لوصف ةثالث ي
 . ةينويقرملا

 بهذم يف لصف © ىرخأ ةثالث لوصف يف مهنع ثدحت دقف ةوبنلل نوركنملا امأ

 نيذلا ، باتكلا لهأ ىلع درلا كلذ ىلإ فاضأو ، سوجملا يف لضفو ث ةمهاربلا

 . ةصاخ همالسو هيلع هللا تاولص دمحم ةلاسر اوركنأ

 © لوصف ةثالث ين ةهبشملا مهو ، نيدحلملا لوصأ نم عبارلا لصألا نع بتكو
 نيلئاقلا يف لصفو . هتقيقحو ميسجنلا ضحم ىلع ميسجتلاب نيلئاقلا يف لصف
 ةهبشملا ةلاقم نيب ريخالا لصفلا ينو { هيبشتلا ين اوطروتي نا نود مسالاب ميسجتلاب
 . مهيلع درو © ليوأتلا يف اوأطخأ نيذلا

 تحت ةجردنم الصف رشع انثا ، نيدحلملاب قلعتي امم هيف ثدحت ام ةلمجف

 . لوصأ ةعب رأ

 . نيبرهدلا ىلع درلا

 روصحم هنأل ثداح ملاعلا نأ يداحلإلا لصألا اذه نع ثيدحلا يف تبلأ
 نألو ، ماسجألا ىلع اهبقاعتل ةثداح ضارعألا نألو ، ضارعألاو ماسجألا ف

 مسجلا دجوي ال ذإ ، اهدعب الو اهلبق دجوت الو 3 ضارعألا نع كفنت ال ماسجالا
 قارتفالاو عاتجالا يأ ناوكألا نم لاخ مسج روصتي نأ نكمي الو ، هعم يهو الإ
 كلذ مهوت نأل ، لاحملا نم ًابرض مهوت دقف كلذ مهوت نمو نوكسلاو ةكرحلاو

 . هسفن مسجلا نالطب ىلإ يدؤي

 ىضم امل ينلا ماسجألاو كالفألا تاكرحب ملاعلا ثودح ىلع اضيا لدتساو

 إهلناك اذإو 3 " الوأ » ةرورضلاب اهل ناف ، رخآ اهنم ىضم امل ناك اذإو 2 "رخآ » اهنم
 ضعب يأ نيدحوملا ضعب هب لدتسا هنأ لاق رخآ ليلدب ىتأو 0 ةثدحم يهف لوأ

 © ثدحت لزت مل ءايشألا نأب ةيرهدلا لوق نأ وهو ث ةيضابألل نيفلاخملا نيملسملا
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 8 ثدحت مهلوقو { ثودحلا لطبي ، لرت مل مهلوق نأل ، ضقانت ىلع يوطني
 رخآ هيف لطبي يذلا تفاهتلا نيع وهو تابثاو ينن بهذملا اذه ينف © ةيلزألا لطبي

 . هرخا هلواو 0 هلوأ مالكلا

 روصت نكمي فيك ذإ ، نوكسلا وأ ةكرحلا نومك ، نومكلا نالطب نيب مث
 ين ةكرحلا نومك روصت نكمي فيك وأ ، كرحتم عضوم ين نوكسلا نومك
 نمكي وأ ، نيعمتجم نيئزج يف قارتفالا نمكي نأ اضيأ نكمي فيكو ، نكاس عضوم
 هريغتو ناسنإلا روطتب ًاضيأ ملاعلا ثودح ىلع لدتساو ؟ نيقرتفم نيئزج ين عامتجالا
 اذهب و ، يرعشألا هب لدتسا يذلا ليلدلا سفن وهو ، ةخوخيشلا ىلإ ةلوفطلا نم
 ين ةرعاشألاو ةلزتعملا نيملكتملا جهنم نع فلتخي ال يضابألا ملكتملا جهنم ناف
 . مدقلا نم رهدلا لها هيلا بهذي ام ضحد ةلواحم يتو 0 ملاعلا ثودح تابثا

 © كلذ نايب يف كلسو © اهثدحأ اثدحم تاثدحملل نأ كلذ دعب نيب مث
 اهجلاع ينلا ث ةيلقعلا لئاسملا بلغأ ين هل ةقيرط هذختا يذلا ، ةيقطنملا ةمسقلا جهنم
 نوكت نأ امإ : نيهجو نم ولخت ال } تانئاكلا وأ تاثدحملا نأ ركذف 3 هباتك ين
 نأ لطاب و © اهسفن ءاقلت نم تثدح دق نوكت نأ امإو 3 اهثدحأ ثدحمب تثدح

 تقو لبق تثدحل ث اهسفن ءاقلت نم تثدح ول اهنأل 0 اهسفن ءاقلت نم ثدحت

 ىلع تدجو املو 3 امدقتم رخأتملاو { ارخأتم اهنم مدقتملا ناكلو & هدعب وأ اهثودح

 © اهريغ نود ةصاخ تاقوا ينو ، تافصلا نم اهريغ نود 0 ةنيعملا تافصلا هذه

 تاناكمالا ضعب حجرو ، اهصصخ صصخم ةدارإ ىلإ جاتحي صيصختلا اذه نأل

 اذإو ڵ صصخمو ثدحم دوجو ةرورضلاب كلذ نم انملعف ، ضعب ىلع ةيواستملا
 اهدجوأو & ثدحم اهثدحأ اهنأ تبث اهسفن ءاقلت نم تثدح ءايشألا نأب لوقلا لطب

 . دجوم

 امإ اهنأل كلذو { اهسفن تثدحأ اهنأب لوقلا نكمي ال هناف ىرخأ ةهج نمو

 ، هسفن مودعملا ثدحي فيكف 0 ةمودعم تناك ناف 3 ةمودعم وأ ةدوجوم نوكت نأ

 اهنأل ، اهثدحي ثدحم ىلإ جتحت مل } ةدوجوم تناك اذإو ؟ دوجوم ريغ وهو

 هدوجو تبثو 0 اهريغ وهو اهثدحأ اثدحم اهل نأ تبث اذه لطب اذإو { ةدوجوم

 . اهايإ هداجيإ لبق
 نوكي نأ امإ وهف ، تانئاكلل ثدحملا اذهل ةينادحولا كلذ بقع تبلأو
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 نوكي نأ نم رمألا ولخي الف دحاو نم رثكأ ناك اذإو ، دحاو نم رثكأ وأ ادحاو

 ريغ ةفصب ًافوصوم امهنم دحاو لك نوكي نأ وأ 5 ةقفتم ةدحاو ةفصب نيفوصوم
 دحاو لك ناك اذإو ، دحاولا ىنعم كلذف ةفصلا ين اقفتا اذإف { رخآلا ةفص

 هيف لاقي الو ، ثدحم ميدقلا ةفصل امهنم فلاخملاف ؤ هتفص ي هبحاصل ًافلاخم
 3 اهل ثدحم ريغ هنأ تبث الو ، ثادحالا نع هزجع توبثل 0 ءايشألا ثدحأ هنأ

 ججح ةدع داريا ين رمتساو { ءايشألل ثدحملا وه مدقلا ةفصب فوصوملا نأ تبث
 ال هبشم ريغ تانئاكلا هذه ثدحملا اذه نا نيب مث ، ثدحملا ةينادحو ىلع لدت

 اضيأ همزلو ، اهمزل امك ثودحلا همزلل اههبشأ ول ذا ، هوجولا نم ام هجوب هثدحأ

 هلك كلذب لدتساو & ةياهن ام ريغ ىلإ كلذ لسلستيو 8 ثدحم ىلإ جاتحي نأ

 عيمجب ةلاد اهرساب تانئاكلا نال هجوب اههبشي ال ءايشالل ثدحملا دحاولا نا ىلع

 . اهريغ ىلإ اهئاقب ينو اهنوك ين اهجايتحاو 3 اهثودحو ، اهزجع ىلع اهفانصأ
 لاؤسلا كلسم وهو نيي رهدلا لاوقأ ضقن ين رخآ اكلسم كلس فلؤملا نأ مث

 مدقب لوقلا ىلإ مكاعد يذلا ام ) : لاقو ةيرهدلا لاؤس ين ذخأف ، باوجلاو
 سيل 0 ضعبب هضعب الصتم اذكه هاندجو ام نبح نم هاندجو انأل اولاق ؟ ملاعلا
 { (١ لكلا ىلع ضعبلاب و بئاغلا ىلع كلذ نم اندهاش امب انيضقف ، لوأ هلاصتال
 ، اومعزو اولاق نإ مهنأ ، رصاحلا ميسقتلا قيرط نعو قيرطلا اذه نع مهمزلاو
 ىتح « ءامدق اونوكي مل مهنأل 5 اوبذك 0 ًامبدق هنم ائيش وأ ملاعلا اودهاش مهنأ
 هنأ ىلع كلذ نم اومكح 0 هلاصتا اودهاش مهنإ اولاق ناو 3 هنم عيش مدق اودهاشي
 هولاق ام سيلو ، هثودحب لوقلا عنمي ال هلاصتا نأب مهيلع دري هناف ، هل ةياهن ال

 نوي رهدلاف 3 ملاعلا اذه ثودح ةدهاشملا تبثتو ىوعدو معز درجم وه امإو ، اليلد
 اذهف & تاريغت نم نوكلا اذه حرسم ين ام ةدهاشم نع اوفقوتي مل اودجو نا ذنم
 ءىشلا دوجو الإ ثودحلا ىنعم سيلو © ناف كاذو تا اذهو ، بهاذ كاذو ءاج

 مهمعز ضقن ي ذخأو © هنوك دعب ءيشلا داسف الإ ءانفلا ىنعم سيلو © همدع دعب

 مل ءيش دجوي نأ لحتسي ملو ، ءيش ال نم وأ ‘ ءيش ريغ نم دجوي ال ءيشلا نا

 . ١١ ص زجوملا )١(
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 ، يش ريغ نم ءيش ثودح نم متركذ ام ليحتسي فيك مأ ؟ هدوجو لبق نكب
 داسفلا وأ ءانفلا اهبيصي ءايشأ اندجو امل اننأ ركذو ، ١ءيش ريغ ىلإ هؤانف ليحتسي الو

 . ءيش ريغ نم ثدحت اهنأ انملع ى ءيش ريغ ىلإ

 : نيمجنلا ىلع درلا

 اميف ةيولعلا مارجألا ريثأتب ةفسالفلا نم لوقي نم ، نيمجنملاب فلؤملا دصقي
 & اهيف ثدحب ام عيمج ىلإ ضرألا رطضت موجنلا نأبو ، ضرألا يف ثدحي
 موجنلا ين ريثأتلاب ىلوأ ةايحلاب مستي يذلا ناسنإلا نأ ىلإ درلا اذه يف فلؤملا يهتنيو

 ثدحي ام ىلإ هرطضت ينلا يه موجنلا نوكت نأ نم © اهنم نوكي ام ىلإ اهرارطضاو
 ىهتنت نأ ىلإ 5 اهايإ اهقوف ام كيرحتب نكستو كرحتت امنإ كالفألا نأ نيبو ، هنم
 هل ةياهن ال ام دوجوب لوقلا نكمي ال هناو ، ىلوأ ةلع وأ ةياهن وأ ةباغ ىلإ اهتكرح
 . "ءايشألا نم

 © ءامدقلا نييعيبطلا ةفسالفلا نم عئابطلا باحصأ ىلع درلل فلؤملا لقتنا مث

 اهنأل اهتاذب لعف ةعيبطلل نوكي نأ ىفنو ، نييمالسإلا ىلإ مهؤارآ تلصو نيذلا
 انيدل ةفورعملا تاعانصلا تناك اذإف { رايتخا الو هل ةدارإ ال تاوملاو ، تاوم
 الو } ملعو & ةردق هلو ، يح وه نمم الإ متت ال © ةغايصلاو © ءانبلاو ةكايحلاك
 . ؟ ةيعيبطلا تاعونصملا نم كلذ نم بجعأ وه ام فيكف 0 ام ةعيبط نع عقت

 © ةميدق ىلويهلا نأ مهمعز ين وطسرأ باحصأ ىلع كلذ دعب درلا ين ذخأو
 نوكت نأ مهمزلأو ، ضارعألا اه تثدح مث ، ضارعأ تاذ ريغ تناك اهناو
 ، ضرع ساملا اذه ناو ، ىلويهلا عم تسامت دق ، ىلويهلا عم اهب اولاق ينلا ةوقلا

 دب الف ، ىلويهلا تبلغ دق ةوقلا تناك اذإو { سانلا وهو ، ضرع كانه نوكيف

 باحصأ تبثأ اذإو { تافصلا فالتخاب نوكي فالتخالاو { نيتفلتخم انوكت نأ
 ىلويهلا :اومس اذاملف الاو & ضارعألا اوتبثأ دقف { ةوقلاو ىلويهلا فالتخا وطسرأ
 . ؟ نيتقفتم اتناك اذإ ةوق ةوقلاو ، ىلويه

 . ١٢١ ص زجوملا )١(

 . ةرهاقلا . ط ٦٢ ص ينالقابلا ركب يبأل ديهمتلا نراق )٢(
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 باحصأ بهذمل همهف يف ىلويهلا اهنم تلخ ينا ضارعألاب دصقب هلعلو
 ةروصلا مزالتب لوقي وطسرأ نأ عقاولاو ، ىلويهلا اهب لكشتت ينلا ةروصلا ، وطسرأ
 وأ ناكمالا درجم يه انه ىلويهلا نأ لاقي نأ الإ ، ناكفني ال امهنأبو 0 ىلويهلاو

 ةقالعلا ين هيلا تلصو امك ةفسالفلا لاوقأ ينيوجلا ركذ دقو ، دوجولل دادعتسالا
 8 ضارعألاب فصتت يلويلا لعج يذلا ببسلا ينو & ضارعألاو ىلويهلا نيب

 © ضارعألا ىلإ تراص ىلويهلا نا نوري نيذلا ةفسالفلا ضعب يأر ىلا راشأف

 . اهيف ةيكرح ةيعيبط ةوق ببسب اهب تفصتاو
 درف 3 هتياهن مدع وأ ملاعلا ةياهن ةلأسم ىلع مالكلا ىلإ اذه دعب فلؤملا لقتناو

 طبرو © ةددعتم ةيضاير ةلداب 0 هل ةياهن ال ملاعلا ناب نولوقي نيذلا نيي رهدلا ىلع
 ملاعلا ةيلباق كلذ نم © هدودح ةياهن نيبو ، هثودح ةياهن نيب لالدتسالا اذه ين

 © بونجلا ىلإ لايشلا نم ناريطي ني رئاط نا ول : ةلدالا نمو & ناصقنلاو ةداي زلل

 ةفاسملا ناف ، موي لك ث عارذ ةفاسمب ناريطلا ين هبحاص ىلع دي زي امهدحأ ناكو

 هلك ملاعلل ةبسنلاب تبثي هناف ، ضرالا ىلإ ةبسنلاب كلذ تبث اذإو { ةياهن امهنيب ام

 مهيلا بسن نيذلا ةينمسلا ىلع درلل ضرعتو ، دهاشلا ىلع بئاغلا سايق قيرط نع
 . ةيلزأ اهنأبو لفسأ ىلإ يوهت لزت مل ضرألا نأب نولوقي مهنأ

 : ةيئاطسفسلا ىلع درلا

 يف اذه مهيأر اوربتعا نا مهنأ نيبو ، قئاقحلا راكنا ين مهمعز مهيلع در

 ريغ هوربتعا ناو & مهلوق اوضقانو ، قئاقحلا اوتبثأ دقف ، ةقيقح { ةقيقحلا راكنإ

 يبأل تثدح ةفيرط ةصق فلؤملا ىكحو ث ةرظانملا دح نع اوجرخ دقف ةقيقح
 . ىنعملا اذه ين قارولا ىسيع

 : ةيونثلا ىلع درلا

 بهذم وهو ، نيدحلملا لوصأ نم يناثلا لصألا ىلع لصفلا اذه يف در
 امهب اورسف ثيح ك ةملظلاو رونلاب نيلئاقلا ةيوناملا بهذم ، الوأ ضقنف © ةيونثلا

 ريدب لصيفو راشنلا يماس يلع روتكدلا قيقحت © نيدلا لوصأ ين لماشلا ، ينيوجلا )١(
 . ٢٢٦-٢٢٧ ص ١٩٦٩ ةيردنكسإلا ، فراعملا ةاشنم ، راتخم دمحم ريهسو } نوع
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 لاطباب ةمئاقلا ةلدألا لك نا ركذو { مهيلع درلا ين لاطأو © رشلاو ريخلا ةلكشم

 نأب معزلا لاطباو ، مالظلاو رونلا مدق لاطباب موقت 0 ءايشألا ةيلزأب ةيرهدلا لوق
 . امهجازتما نم نوكت ملاعلا

 & يح رونلا نأب لوقلا ةيوناملا ىلع اوداز نيذلا ةيناصيدلا ىلع ، اذه دعب درو
 هذه لعفت نأ عيطتست ال يهف 0 اتاوم ةملظلا تناك اذإ { لاقو ، تاوم ةملظلاو
 فيكف : اهل لعافلا وه رونلا نا تمعز اذإو © اهيلا ةيناصيدلا اهبسنت ينلا ملاظملا

 . ؟ ريخلا لصأ وهو اهلعفي
 ةينويقرملا نا كلذو ةيناصيدلا لاوقأ ضقن دعب ةينويقرملا ىلع درلا ين عرشو

 طسوتم ةملظلاو رونلا نيب ثلاث عيش دوجوب لوقلاب ةيناصيدلاو ةيوناملا نع تزاتما

 . ناسنإلا يف لثمتيو امهنيب
 نمو ، هثدحم وأ هدجوم تابثاو ملاعلا ثودح ىلع ةلدألا ةماقإ نم غرف املو

 مدق ين نبيرهدلا عم اوقفتا نيذلا نينثالا باحصأو © نييرهدلا ليواقأ ضقن

 . اهركنأ نم ىلغ درلاو ، ةلاسرلا تابثإ ىلع مالكلا ىلإ لقتنا ةملظلاو رونلا

 : نيدحلملا لوصأ نم ثلاثلا لصألا

 وأ قلاخلاب اورقأو 3 ملاعلا ثودح اوتبثأ نيذلا نع لصألا اذه ين ثدحت

 . ةمهاربلا ىلع درلاب أدتباو يحولابو لسرلا لاسراب فارتعالا اوبأ مهنكلو عناصلا

 : ةمهاربلا ىلع ضقنلا
 يف ناسنإلا لعجي لقعلا نأ ىلع نوملكتملا هركذي اميف ةمهاربلا بهذم موقي

 دقف مث نمو © اهحبقو ءايشألا نسح هدرجمب كردي هنأل ، لسرلا ةلاسر نع ىنغ
 فلؤملا ىدصتو © ةمكح مملاسرا ين الو © ةدئاف لسرلا ثعب ين سيل هنأ اومعز

 © مههيبنتو ، دابعلا ريكذت ىلع ماق هنأ ولو 2 ءايبنألا لاسرا ةمكح نيبف مهيلع درلل

 حلاصمو نامزالا تايضتقم بسح ىلع اهنم ناصقنلاو عئارشلا ين ةدايزلا ىلعو
 دهاشن اننا كلذ ث عفنلاو ، ةمكحلا ىلع ةلالدلل ةيافك كلذ ين ناكل { سانلا

 © مهيف لقعلا دوجو عم © ًاضعب مهضعب ملعيو ، اضعب مهضعب ركذي سانلا
 لعجن ينلا ةزجعملا ىلع ، لسرلا ةثعبب لوقلا ين فلؤملا دنتساو . مهنيب هروضحو
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 نئاكلا عيطتسي ال ام ليبق نم يه © ينلا لبق نم ثدحت 0 ًالاعفأ ىري ناسنإلا
 قاطن نع جراخ هنأب ةمهاربلا فرتعي امم هريغو ، ىتوملا ءايحاك هب مايقلا يرشبلا

 عدبيو قلحم هنابو ، عناصلا وا قلاخلا دوجوب نودقتعي مهنأل { ةيناسنإلا ةردقلا
 تازجعملا نع ثيدحلا ين فلؤملا ضافأو { ناسنإلا هداجياو هعادبا ىلع ىوقي ال ام

 . تاوبنلا ةحص ىلع ةلالدلا ين اهتيمهأ نايب يفو

 © تاريخلا ميمحجل قلاخلا وه ازمره نأب نيلئاقلا سوجملا ىلع فلؤملا درو
 ناو { ميدق ًازمره نأ مهلوق ضقنو { رورشلا عيمجل دجوملا وه ناطيشلا نأب و
 اهركف ةركف نم ناطيشلا ثدحأ ًازمره نأ مهمعز ىلع درو » ثدحم ناطيشلا

 © هيف هعزاني نم هكلم ين لخدي نأ نم ةفيخ هسفن يف سجوت هنأ يهو هسفن ين
 ىلإ هكرتو هتحلاصم ىلإ زمره دمع 3 ناطيش ةركفلا كلت نم قثبناف ؤ هداضيو
 . لسرلاب نوبذكي مهنأ سوجملا ىلإ فلؤملا بسنو & كلذ دعب هديبيل ىمسم لجأ

 ناكو { ناطيشلل ًاقلاخ زمره ناك اذإ : لاق هنأ سوجملا ىلع هدر ةلمج نمو

 . رورشلا هذه لكل لعافلا وه نذإ زمرهف ا مانآلاو رورشلا لك لعاف وه ناطيشلا
 ريرش وهف مث نمو ، حبقلاو رشلا سأر قلخ هنأل ، روجلاو ملظلا عاونأو 3 حنابقلاو
 . ملاظو

 : باتكلا لهأ ىلع درلا

 هيلع همالسو هللا تاولص دمحم ةوبن نم هوركنأ اميف الوأ مهيلع درلاب أدتبا
 لمتشا امل كلذ © نآرقلا ىهو 0 ىمظعلا هتيآو ، ىربكلا هتزجعم ىلع دانتسالاب

 يفلا بويغلاب رابخالا نمو ث هفيلأتو همظنب زاجعالاو يدحتلا نم نآرقلا هيلع
 نيبو © ىنعملا اذه يف نآرقلا نم ةريثك تايآ فلؤملا قاسو 0 هب ربخأ 11 ًاقبط تعقو

 . ةفورعم ةيخيرات عئاقول اهتقباطم

 ال ةاروتلا نأ ىلع اوعمجأ ثيح عئارشلا خسن نوركني نيذلا دوهيلا ىلع درو

 نم عنمي لقعلا نا دوهيلا ضعب معزو © ءادبلا ىلإ مهرظن ين يدؤي كلذ نال خسنت
 . هعنم عمسلا نأ الإ :لقعلا يف زئاج هنأ ، رخآلا مهضعب معزو ، خسنلاب لوقلا
 ال يدبأ تبسلا ناو ى خسنت ال ةاروتلا نأب ربخأ هنأ ىسوم نع درو هنأل كلذو
 نيب فلاخ هللا نا ، لاجملا اذه يف فلؤملا انل حضوأو ، ليوحت الو ليدبت هي رتعي
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 نامز يف اريقف نوكي دق ناسنإلا نأ كلذ 0 مهروصع لاوحأو ، سانلا لاوحأ
 ام ملع هنأ وأ ؟ تاوادب هل تدب دق هللا نا كلذ ىنعم لهف & رخآ نامز ي ًاينغو

 ىلع نهربو ، عئارشلا خسن نيبو اذه نيب قرف ال هنأ نيبو ؟ لبق نم ملعي نكي م
 نأ دعب ناتخلا ةعيرش تثدحأ اهنأل { هزاوج نعو خسنلا نع انتثدح ةاروتلا نأ
 ذخأو © مرح مث الالح ناك نيتخألا نيب عمجلا نا ًاضيأ ةاروتلا ينو © نكت مل

 نع تربخأ ثيح ىسوم دعب تبتك اهنأ نيب ًابنطاب ادقن ةاروتلا دقن ين فنصلا

 ظافلاب ىسوم ىلع ليئارسإ ينب نزح اهيف رك ذو ، نون نب عشوي ىلإ هدهعو هتوم
 نم سيل هنا ةعطاق ةلالد لدي امم { عوقولا دعب ايرابخا اريبعت هلك كلذ نع ربعت

 . هيلع هللا هلزنأ امم الو ىسوم مالك

 { ةيناكلملا ، ةيسيئرلا ةثالثلا مهقرف نيبو ، ىراصنلا ىلع درلا يف ذخأ مث .

 امك هيف فلتخت امو ، ثالثلا قرفلا هيف قفتت ام ركذو © ةيبوقعيلاو & ةيروطسنلاو

 ثولاثلا ىلع درو 0 ةرعاشألاو ةلزتعملا دنع 0 مالكلا ملع بتك ين فورعم وه

 مناقألا ىلع مالكلا نم كلذ ىلإ امو 3 ةينوسانلاو ةيتوهاللا ةعيبطلا ين داقتعالا ىلعو
 نم لوسر حهسملا نا ىلع نهربو 0 اهنيب جازتمالا وا داحتالا نعو © لوصالا وا

 . لقأ الو رثكأ ال © هدابع نم دبعو 0 هللا لسر

 : ةهبشملا ، نيدحلملا لوصأ نم عبارلا لصألا

 لوقي مسق ؤ ماسقأ ةثالث ين رصحنت ةهبشملا نا بابلا اذه ين رامع وبأ نيب

 مه دوبعن نا اومعز نيذلا مهو ئ ميسجتلا ةقيقح ىلع ميسجتل اب و هتقيقح ىلع هيبشتل اب

 فصتي هناو « ناكم نود ناكم ف دودحم ضيرع ليوط ئ ماسجألاك مسج

 . ماسجالا تافص عيمجب

 نيذلا مهو راونألاك ال رونو & ماسجألاك ال مسج هنأ معزي يناثلا مسقلاو
 مهدنع سيلف ، ماسجألا يناعم هل نوتبثي ال مهنكلو ى مسج هنأ هللا ىلع نوقلطي

 . رخآ نود ن اكم يف دجوي نمم الو ًاضي رع الو اليوط الو 0 مدو محل اذ

 © نآرقلا هباشتم ليوأت 2 ليوأتلا ي اوأطخأ نيذلا مهف ثلاثلا مسقلا امأ

 هللا ىلع نوقلطي ال ءالؤهو 0 هيبشتلاب حيرصتلا اهيف يتل ثيداحألا ضعبب اوقلعتو

 اميف ةثالثلا ماسقالا هذه لكو ئ ةبوشحلاب فلؤملا مهيمسي نيذلا مهو ‘ مسج هنا
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 . ةمايقلا موي راصبألاب ىري هللا نا ىلع نوقفتم « فلؤملا لوقي

 ىلإو { اهليوأت ين ةهبشملا طلغ ىلا تايآلا ىلإ كلذ دعب فلؤملا هجوتو

 بهذ ام عم قفتي ًاليوأت اهلوأو . ةيرهاظلا اهتلالدبو اهب اوكسمت ينلا ثيداحألا

 ةيا لواف © هيبشتلا ناولا نم نول لك نع هللا هيزنت نمو ك ةيؤرلا عنم نم هيلا
 . اهيف لاطأو اهل هتاليوأت نع نابأو ، ةريثك ثيداحأ دروأو ، شرعلا ىلع ءاقتسالا

 تافصلا نولوأي نيذلا ةرعاشألاو ةلزتعملا عم قافتا ىلع هنأ هتاليوأت نم نيبتو
 عيب رلا دنسم وه ، ثيداحالاو يالا ليوات ين يساسالا هردصم ناكو 0 ةي ربخلا

 ىتحو ث ةيضابالا دنع ثيدحلل حيحصلا عماجلا لثمي يذلا ، يرصبلا بيبح نب

 لقنو . هدانسأ ين اونعطي ملو ، هقيثوت ين الو عيبرلا ةياور ي اوملكتي مل ةنسلا لهأ
 موهفملا ىلع كلذ عيمج انلمح دقف ) : لاقو ، عيب رلا دنسم نم ةريثك اراثآ رامع وبأ
 ين زئاحلاو ، هب قئاللاو ، ىلاعت هللا ةفص ي غئاسلا ىلعو ، لوقعملا نود مالكلا نم

 صن نم هاوس ام هدكؤيو ظفللا ةرابع نود & سايقلا ةلالد هيضتقت امم برعلا ةغل

 تلمح ولو { ريسفتلا لوحنم هضراعي الو 3 ليوأتلا فيرحت هي رتعي ال يذلا نآرقلا
 3 اهرهاظ رهظا ىلع 0 اهومتيور ىلا ثيداحالاو 0 اهومتولت ىنا تايالا هذه

 هب لوقي ال امم ، لاقملا نم حيبقلا حبقأو © مالكلا نم شحفلا شحفأ ىلا تجرخل
 تمواقتو & رابخالا ترظانت اذاف ، هبشم ريغ الو هبشم هزوجي الو ، سانلا نم دحا

 © لجو زع هلدع يف هب اهقيلاو 3 ىلاعت هللا ةفص ي اهغوسأ ىلإ اهب عجر 0 يناعملا

 ىلع كلذ عيمج لمحو ء اهمالك ين اهنيب اميف برعلا ةبطاخمب اهالوأو ، هتمكحو
 . ( اهانعم ضقانتي الو 5 اهلثم بذكي ال يتلا سايقلا ةلالد هيضتقت ام

 ، ىوتسا ةملكل ةفلتخملا يناعملا ركذف ، ءاوتسالا ةيآب اصاخ الصف دقع مث

 © ءاليتسالاب ةلوأم ةيآلا نا نهربو © ارثنو امظن برعلا مالكب اهيلع دهشتساو
 ىلإ اهبسن راثآلا نم ةفئاط كلذل دشحو & نكمتلاو رارقتسالا ىنعم اهنع ىفنو
 . هيلا بهذ ام دكؤت فللا

 . ٧٨ ص زجوملا )١(
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 اهلوأو ( ٢٢ / رجفلا . ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو ) ؛ئيجملا ةيآ ىلإ لقتناو
 © اهتابطاخم ين برعلا مالكب كلذ ىلع جتحاو ، باقعلاو باوثلاو رمألا ، ئيجم
 © ةدحاولا ةنسحلا ىلع ةدئازلا عستلا تانسحلاب © ةدايزو ىنسحلا ةيآ لوأ امك

 © ةددعتم ثيداحأو { ةريثك تايآ ىلع مالكلا ي ضافأو 3 راظتنالاب رظنلا ةيآلوأو

 . اهتاليوأت ينو
 ركذو ، سايقلا ليبس ىلع مسج هلا نأب نيلئاقلا ىلع درلل كلذ دعب داعو

 اومعز ناف ، ردقو ةئيه اذ ، اضيرع اليوط نوكي نأ ، اذه مهلوق نم مهمزلي هنأ
 ضقنو ؟ نذإ مسج هنا هيلع متقلطا ملف : مهل ليف ، كلذ نم ءيشب فصتي ال هنا

 سيل هنأ نيبف ، مسج لعاف لك نأل مسج هللا نا ين لثمتي يذلا مهسايق مهيلع
 هللا نا : انلوق نا حرشو ، ةلعافب تسيل ةريثك ًاماسجأ دجن اننأ ذإ ًايسج لعاف لك
 نيلئاقلا ىلع اضيأ درو ، ماسجألاك ال مسج هنأ انلوقك سيل ءايشألاك ال ءيش
 يلا تاقرطلا ضعب ين هنوقلي امبر مهنأ ركذو 0 ناسنإلا ةروصو مدلاو محللاب

 ةصق ىنعملا اذه ين صقو { وه هنأ نوردي الو ، هنوفرعي ال مهنكلو اهنوكلسي

 . يلرتعملا مصالا ناسيك نب نمحرلا دبع نع ةفيرط
 مهتاليوأت ين اوأطخأ نيذلا ةهبشملا نم ليوأتلا باحصأ نلع درلاب ىهتناو

 ضرعتو 0 هيلع وه ، هلمح يذلا ريغ ىنعم ىلع اهولمحو ثيداحاللو تايالل
 . اهمهف ين اوأطخأ مهنأ فيك نيبو ، ةددعتم ثيداحألو تايآل

 ملعي ال هناو © هثدحي ًاملع هلل نا اومعز نيذلا ةيمهجلا ىلع درلل ىدصت مث
 ناك دقف © هسفنل ملعلا ثدحتسا نا هنأل ، اهثودح دعب الإ ءايشألاو ، ثداوحلا

 كلذ نع هللا ىلاعت ، ةيهولألا قح يف ضقنلا نيع اذهو 3 هثدحتسي نا لبق الهاج

 وأ ةيبوب رلاب ىلوأ هثدحتسا يذلا نوكي نا مزل دقف هريغ هثدحتسا ناو { سدقتو

 . لقع وذ هب لوقي ال امم اذهو 0 هنم ةيهولالا

 ين ءيشلا نأل ، ءيش هنا هيلع قلطي نا زوجي ال هللا نأب مهمعز مهيلع درو
 الو ، ءيشب فصوي ال هللا نأب تلاق اذإ ةيمهجلا نا ركذو ى مسجلا وه مهرظن

 ةباثمب اوحبصاو ، يشالتلاو مدعلا دح ين هولعجو { هدوجو اولطبا دقف 0 هنع ربحب

 . ةفصب ةفوصوم ربغ اهنأبو 3 اهمدقب اولاق نيذلا ، يلويهلا لهأ
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 : ىلاعت هللا تافص ين مالكلا

 . دوجولاو ءاقبلاو مدقلا نم ىلاعت هللا تافص بابلا اذه ين رامع وبأ نيب
 دوجو ةل احتسال ريصب ( عيمس { دي رم ريدق يح ملع مكح هللا نا هيف حضوأو

 اهنأ ىلإ بهذو 3 نيلهاجلا نيزجاعلا نم اهعوقو نالطبلو ، تاومألا نم لاعفألا
 تافص كل ذ 1 ء اوس ) هوجولا نم ام هجوب ةثدحم تسيلو ٤ ةميدق ةيلزأ ت افص

 © لدعلاو ةمكحلا ىلع يوطنت اهلك هللا لاعفأ نا ىلع نهرب و ، لعفلا تافص مأ تاذلا

 © تلع اذا سمشلا تهات نم 0 ولعلا 0 هللا ىنعمف & ىنسحلا هللا ءامسأ حرش مث

 ىنعمو & ةمحرلا نم نمحرلاو { وه الا ةدابعلا قحتسب ال يذلا دوبعملا مسا هنا وا

 رهاظلا ىنعمو 0 هلعف ين دحاو ، هتفص ين دحاو 0 هتاذ ين دحاو هنأ دحألا دحاولا
 ملاع ىنعمو ، ساوحلا نع نطاب هنأ نطابلا ىنعمو ، هيلع لئالدلا روهظل رهاظ هنا
 ءايمأ حرش ين رمتسا اذكهو ى ملع دعب لهجي الو & لهج دعب ال ملعي يذلا هنا

 ىهتنا ىنسحلا هللا ءايسأ حرش نع ثيدحلابو ٤ اعيمج اهيلع ىتأ نأ ىلإ 5 هللا

 نم نيفلاخملا ىلع درلاو ديحوتلا نع هيف ثدحت يذلا باتكلا نم لوالا ءزجلا
 . نيدحلملا

 : ينانلا ءزجلا ليلحت اب

 © ةلبقلا لهأ نم نيفلاخملا لاوقأل باتكلا نم مسقلا اذه ين فلؤملا ضرعت
 ءارآب ذخأو ، :فلسلا راثآ كلذ ين ىفتقا هنا ركذو ، مهفالخ ين مهيلع درللو
 . هونيبو هولصأ امع جرحي ملو { ةديدج ةعدب كلذ ين عدتبي مل هناو ؤ فلخلا

 هنيناوقو رظنلا نع اهيف ثدحت ةمدقم _ نيفلاخملا ىلع درلا لبق _ مدقو

 © باوجلاو لاؤسلا انل ددحف { ميلستلاو { مازلإالاو ةضراعملا نم اهعبتي امو ، ةعبسلا

 برقي و & فلخلا ناهربو لولعملا يف ةلعلا درطو . لاؤسلا بلقو ، ليلدلاو 3 ةلعلاو

 نيملكتملا نم ني رخأتملا دنع ةرظانملاو ثحبلا بادآب فرعي امم لاجملا اذه ين همالك
 . ءاهقفلاو نييلوصالاو

 ؟ وه يأو ؟ وه امو ؟ وه له : اهلوأ عاونأ ةعست هلك لاؤسلاو ( : فلؤملا لاق
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 صاخ باوج لاؤس لكلو ؟ وه ىتمو ؟ وه ملو ؟ وه ىتمو ؟ وه نيأو ؟ وه فيكو
 . ا( رخآلا هبشي ال

 ةئيه ددحف © تائيهلا ناونع تحت لخدت ىرخأ تاحلطصم يناعم نيبو

 اهمدختسا ىتلا تاحلطصملا نم اهريغو 8 موذعملا ةئيهو & دوجوملا ةئيهو ، عيشلا

 . مسجلاو ) ثداحلاو ميدقلاو ‘ قولخملاو . ضرعلاك هباتك يف

 وهو نيملكتملا نم مهفرعن نمم هريغ دنحع ه دحت ل ئ حلطصم ىلع ملكتو

 حلطصم تحت لخدت تاحلطصملا نم ةفئاط فرع دقف 0 تائفلا حالطصا

 ةنامزلا ةئف فرعو « لعفلا دجوي ام » اهنأب الثم ةعاطتسالا ةئف فرعف © تائفلا
 رامع يبأ دنع ةئفلا ىنعم نيب برقن نا عيطتسن لهف « لعفلا مدعي هب امب ه
 ىنعم ةئفلاب نودصقي نيذلا ، نيرصاعملا نييضاي رلا دنع اهانعم نيبو 0 ف اكلا دبع

 هتحت مظتنت نا لبقي يذلا يلاخلا بلاقلا وأ ، ةعومجملا اهنأ وهو ًايضاير ًايقطنم

 ةحلاص يه ثيح ًالثم نينثالا ةئفك 0 اهيف لوخدلا ين حلاص وه امم 0 ةريثك دارفأ

 . ؟ جوز نم هروصت نكمي ام لك اهتحت يوطني نأل

 ةئف ددحف ةئفلاب هيمسي ام ليبق نم ىرخأ تاحلطصم ةدع فلؤملا فرع

 © نوكسلا ةئفو 0 ةلقنلا ةئفو ، ةكرحلا ةئفو ، دضلا ةئفو { ريغلا ةئفو 0 لولحلا

 نوكسلا ةئف ناو { دحاو ناكم ين نآزج هنم نوكتي ال ام ىه ةكرحلا ةئف نا نيبف
 ءيش نوك : اهنأب لولحلا ةئف ددحو { دحاو ناكم ين نآزج هنم نوكتي ام : يه

 . ٢ هريغ نود ءيش ٢

 ةيفيك فرعف تايفيكلاب اهيس تاحلطصملا نم ىرخأ ةعومجم نع ملكتو

 ، ربجلا ةيفيكو © رايتخالا ةيفيكو ، بسكلا ةيفيكو © قلخلا ةيفيكو ، ثودحلا

 ةيفيك فرع هنا كلذ نف ، ةعومجملا هذه ين اهدروأ ينلا تايفيكلا نم كلذ ىلإ امو

 نع عقو امب لعفلا ةيفيك ددحو ، دوجولا ىلإ مدعلا نم جارخالا : اهناب قلخلا

 . ١٣٧ ص زجوملا )١(

 . ١٤٠ ص زجوملا )٢(
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 نم ريتخا امب رايتخالا ةيفيكو ، سفنلا ةيور نع ءاج امب بسكلا ةيفيكو 0 ةدارإ
 ءيشلاب لعف ام : هلوقب اهددح دقف ربجلا ةيفيك امأو ، كورتملا نود لوعفملا لعفلا

 ةيهانتم ةقد ًاقيقد ناكو ، هاركالاو رارطضالا نيبو هنيب قرفو 0 هتدارا ريغ نم

 . ةكئاشلا ةيفسلفلا تاحالطصالا هذه ديدحت يف

 نيع حضوأف تاينيعلاب هيس تاحالطصالا نم رخآ عونل تاديدحت عبضوو

 تاحالطصالا نم اهريغو & رفكلا نيعو ناميإلا نيعو ، كرشلا نيعو ، ديحوتلا

 { ثدحملا تافص نم ميدقلل دارفالا : يه ديحوتلا نبع نا ركذف { ةيعرشلا
 امي تاحالطصا ةدع ددحو & قولخملاو قلاخلا نيب ةيوستلا : ىه كرشلا نيع ناو

 ام : هنأب ناميإلا فرع كلذلو ، رفكلاو ناميإلا ين يضابألا بهذملا عم قفتي
 هللا نم هيلع بجو ام : وهف رفكلا نيع كلذكو ، باوثلا هللا نم هيلع بجو
 ام : اهناب ةيصعملاو ، رما نع لعفلا نم عقو ام : اهناب ةعاطلا فرعو 0 باقعلا
 تاحالطصا اهلك مسقلا اذه تاحالطصا ناف اذكهو يهن نع لعفلا نم عقو
 ىلا عجرت يتلا ميهافملا نم امهريغو ةيصعملاو ةعاطلا ي مهبهذم نع ربعت ةيضابا

 . ناميإلا يف مهترظن
 تايلكلا مسا اهيلع قلطأ تاحلطصملا نم ىرخأ ةعومجمب ىتا فلؤملا نا امك

 نم . اهيناعمو اهميهافم ين ةيضابألا رظن ةهجو نع اضيأ ربعت تاحالطصا يهو
 نم فالخلابو ةهج نم ةيلكلا ةاواسملا ةقالعب ةطبترم ناعم ةدع فرع هنا كلذ

 سيلو ناميإ ديحوت لك ) : لاقف ةهج لك نم ةاواسملاب ةطبترم وأ ىرخأ ةهج
 ناميإ ةعاط لك ى اديحوت ةعاط لك سيلو ، ةعاط ديحوت لك . اديحوت ناميإ لك
 © رفك كرش لك ... ناميإ مالسإ لكو © مالسإ ناميإ لك © ةعاط ناميإ لكو

 ." (اكرش رفك لك سيلو
 ةفصلاو ، ىمسملاو مسالاب قلعتت ىرخأ ةيفسلف تاحالطصال تافيرعت عضوو

 . ١٤١ ص زجوملا )١(

 . ١٤٢ ص زجوملا )٢(
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 تاحالطصا ددح امك : تايئاملا اهيلع قلطأ © فصولاو ةيمستلاو 0 فوصولملاو

 ثدحملا تاهجك 3 ةيفسلف ميهافم ةدعل ةفلتخملا تارابتعالا وأ تاهجلاب ةقلعتم

 ًالثم هدنع لعفلا تاهجف ، لعفلا تاهجو ، ضرعلا تاهجو © مسجلا تاهجو

 © مذلاو حدملا بوجوو ث ةيصعملاو ةعاطلاو ، حبقلاو نسحلاو & رايتخالا : يه
 نا حضوأف تاينعملاب اهايس اضيأ تاحلطصم ةدع يناعم نيبو & لعافلا ةفلاخمو
 ين لوقلا كلذكو & ةكرحلا وهو ، كرحتملا ريغ اين اث ىنعم 0 كرحتم ىنعم ي

 ةضراعم كلذب دارأو ، لعافلاو ؤ عبطتسملاو { عماجملاو ، قرافملاو ، نكاسلا

 يذلا مسجملا مكحلا نب ماشه لاق امك 0 عيطتسملا ضعب ةعاطتسالا نا ىري نم

 ضعب اهلعج كلذلو ‘ مسجل ١ ريغل دوجو ال ن او ‘ مسج ةعاطتسالا نا دقتعا

 تسيل ةعاطتسالا نأب ةلزتعملا نم لوقي نم ةضراعم ىلا دصق امك . عيطتسملا

 . ١ تافآلا نم ةينبلا ةمالس ف لثمتي ىنعم اهن او ٠ عيطتسملا تاذ ىلع ًادئاز ىنعم

 { تاقيقحلاب اهايس اهنم ةفئاط ديدحتب تاحلطصملا ىلع مالكلا رامع وبأ متخو

 سايقلاو ناهرلاو ) ديلقتلاو مهفلاو . نظلاو كنشلاو لهجلاو ملعلا ةقيقح فرعف

 وهو & قطنملابو ةفرعملا ةيرظنب ةلصتملا قئاقحلا نم اهريغو 0 لدجلاو © ةجحلاو

 . ةيفسلفلا يناعملا هذهل مهتافيرعت ين ةلزتعملا رظن ةهجو نم برقي كلذ لك ي

 : ردقلا ٢ لوقلا

 اومسقنا دق سانلا ناو © ةيمهجلاو ةلزتعملا بهذم بابلا اذه يف فلؤملا ركذ

 ةفئاط تبهذف & فئاوط ثالث ىلإ ناسنإلا لاعفأو ةيعيبطلا لاعفألا ءازإ مهئارآ ين

 نايرجو ، لابجلا نوكسو ، راجشألا تاكرحو حاي رلاك ةعيبطلا لاعفأ نا ىلإ
 الو هيف مذ ال امم ةلقاعلا ريغو 0 ةلقاعلا تانئاكلا تاكرح نم كلذ ىلإ امو هايملا

 تردص ينلا عئابطلا لاعفأ يه امنإو ، ناسنإلل ًالاعفأ الو ، هتل لاعفأ تسيل ، دمح
 . ةقلاخلا يهو 5 ةلعافلا يه ءايشألا كلت اهنم تدلوت وأ تردص ئلا ةعيبطلاف © اهنع

 يهف { لعاف نع ةرداص ريغ اهنأ وهو بيرغ يأر ىلإ ةيناث ةفئاط تبهذو

 . ١٤٥ ص زجوملا )١(
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 © لعاف الب لاعفأ عوقو اهلوقع ين تزوجو & لعاف الو { اهل ثدحم ال لاعفأ
 . ثدحم الب ثادحأ دوجوو

 اهقلخ ىلوألاف © ناسنإلا لاعفأ نيبو ةعيبطلا لاعفأ نيب ةثلاث ةعامج تلصفو

 . هلعفو ناسنإلا باستكا ىلإ عجرت ةيناثلاو ، اهربدو هللا

 نأ ين ةئجرملاو ةعيشلاو ةيضابألاو جراوخلا نم ةلبقلا لهأ يأر ضرع مث

 هللا هقلخ © ةيصعمو ةعاطو { رشو ريخ نم هيف امو ، هضارعأو هرهاوج هرسأب ملاعلا
 © هتردق نع جراخب كلذ نم ءيش الو & هعناصو ، كلذ لك ردقم هللا ناو { هربدو

 فاضي ال امو ، دابعلا ىلإ فاضي ام كلذ ين ءاوس © هريدقتو { هملعو 5 هتداراو
 ليزي ام ، رايتخالاو بسكلاب هيلا ةفاضم ناسنإلا لاعفأ نا ين سيلو ، مهيل

 ثودح ىلع ةلاد اهلعجو 0 اهثدحأ يذلا وه هللا نأل 3 اهايإ هقلخو 0 اهل هللا ريبدت

 نك اسلاو ، كرحتملا ريغ ةكرحلا نوكت نا دارأ يذلا وهو ماسجألا نم هب تلح ام
 دقنو © احيرم نوكسلا نوكي ناو 2 ةملؤم ةبعتم ةكرحلا نوكت ناو & نوكسلا ريغ

 زاج ول هنأل © نيلعاف نع ارداص دحاو لعف نوكي نأ اوركنأ نيذلا ةلزتعملا يأر
 ةدحاو ةكرحو ، نينكمتمل دحاو ناكم نوكي نأ زاجل نيلعاف نع دحاو لعف ردصي نأ

 قولخملا باحصأ باوج كلذ دعب ضرعو ، نيلئاق نم دحاو لوقو { نيكرحتم
 سايق ينن ساسأ ىلع امئاق مهباوج لعجو « زاج ول » هيلع قلطأ اميف 0 ةيردقلل
 لحتف ةكرحلا امأ © هب لحي ال هتلا لعف نأل 3 ةيناسنإلا لاعفألا ىلع هتلا لعف
 © ىرخأ ةهج نمو ، ناكملاب لحيف نكمتملاو ، نكاسلاب لحيف نوكسلاو ، كرحتملاب
 امك © ناسنإلل يهو © لعف ةهجو 0 هلل يهو © قلخ ةهج : ناتهج هل لعفلا ناف

 مسج ين هلولح يهو ، لولح ةهجو . هتل يهو 0 قلخ ةهج ، ناتهج هل نوللا نا
 . ماسجألا نم ام

 له : يهو « مث له » : لئاسمب اهنع ربع ةيردقلل لئاسم نع ًاضيأ باجأو
 . ؟ قلخ امو هللا الا مث

 : تاهجلا ةلأسم

 { ردقلا ةلكشم لح ين ةيمهألا ةياغ ين ساسأ تاهجلا ةلأسم نا فلؤملا ربتعا
 اذه ين ةهجلا حلطصم قبط دقو لحلا اذه مئاعد هيلع موقت يذلا دومعلا وهو
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 نوكيو ، ةيصعمو ةعاطو ، ثدحم وهف ةريثك تاهج هل لعفلا نا رك ذو { لاجملا
 { دبعلل يهو بسك ةهجو ء هلل يهو قلخ ةهج لعفللو ًاحيبقو ًانسح لعفلا

 : ب و « مث له ه : ب ةيردقلا لاؤس نع قولخملا باحصأ باوج نيبف داع مث

 لعفلل نا امبو ، لعفلا تاهج ةركف ىلع اضيأ تاوجلا اذه دمتعاو « زاج ول ه
 توبث ثيح نم هلل بسنيو & هيلع ردق ثيح نم ناسنإلل بسني وهف تايثيح
 . هنع ناسنإلا زجع

 { ةيردقلا قولخملا باحصأ اهب ضراع ينلا ، ةكرشلا ةلأسم كلذب لصتيو
 © امهنيب ةكرش نوكي نأ اماو { دبعلل وأ 5 هلل ًاقلخ نوكي نأ اما لعفلا نأل كلذو
 امأ . مهسفنأ ين اهقثوأو مهتاضراعم ىوقأ نم ةضراعملا هذه نا ةيردقلا دقتعيو

 تابثالا لهأ نم نيئدتبملا دنع ، ةيهاو ةضراعمو ، ةطقاس ةلأسم اهنأ دكؤيف فلؤملا

 ينلا لزانملا هذه ين روصحم ريغ لعفلا نأل كلذو 3 مهيملكتم قاذح نع ًالضف
 عرتخم وهو & عيش وهف ةديدع تاهج هل لعفلا نا رابتعاب ، ةيردقلا اهيف هرصح

 مزالمو ، نوكسو © ةكرحو ، ضرعو دوجولا ىنعم ىلإ مدعلا ىنعم نم جراخو
 هناف كلذلو ث اهنع هزجعل دبعلا ىلا ةفاضم لعفلا نم يناعملا هذه تسيلو © ءانفلل

 دبعلا ىلإ اهب فاضي ينلا ةهجلا ثيح نم هتنا ىلإ لاعفألا نم لعف فاضي نأ لطب
 8 باكترالا وأ فارتقالاو © نوكسلاو ةكرحلل ، ثداوحلل الحم نوكي يذلا

 . ةيصعملا وأ ةعاطلاب ، ناميالا وأ رفكلاب ًافصتم اضيأ نوكي و

 © هللا لام ًالثم لاملاف ، يزاجم ىنعمو ، ىقيقح ىنعم ناينعم اهل ةكرشلاف

 امهسفنأ امهنأل ، امهل كيرش هللا نا لاقي الف ، لام ين ناكيرش كرتشاو عقو اذإو
 ين دنجلا نم ناصخش كرتشا اذإ امك نواعتلا ىلع ةكرشلا قلطتو ، ًاضيأ هلل كلم
 نم لعفي هللا ناف ةلمجلابو ، ةرجش عالتقا ين دارفألا نم نادرف وأ ، ودعلا ةميزه

 © هللا اهلعفي يلا ةهجلا ريغ نم لعفي ناسنإلاو & ناسنإالا اهلعفي ينلا ةهجلا ريغ
 . ردقلا تابثا ين اهيلع دمتعاو ةغلاب ةيمهأ ةهجلا ةركفل فلؤملا ىطعأ دقف مث نمو

 ناسنإلل بسنت ينلا ةينآرقلا تايآلا دروأ ثيح ةيلقنلا ةيردقلا ججح ضرع مث

 هلتقف هيخا لتق هسفن هل تعوطف ) : ىلاعت هلوق لثم 0 هيلا اهفيضتو هلاعفا
 : هلوقو ( ١٨ / فسوي . ًارمأ مكسفنأ مكل تلوس لب ) : هلوقو ( ٠ / ةدئاملا
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 اوناك امب ءازج ) : هلوقو ( ١٠٥ / ةبوتلا . هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو )
 ، ىنعملا اذه ين تدرو ىنلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ( ١٧ / ةدجسلا . نولمعي

 اهفاضأ ينلا تافاضالا يف سيل : اولاق ثيح اهنع تابثالا لهأ باوج حضوأو
 اوبهذ ام مدهي ام مهسفنأ مهل عوطتو ، نوبسكيو 0 نولمعي مهنأب دابعلا ىلإ هللا
 ًايفن دابعلا نع لاعفألا اوفن نيذلا ةيربجلا بهذم ضقني امناو ، هضقنب وأ هيلا
 ىلع ةنهربلاو ، لالدتسإلا ين فلؤملا لاطأو ، بسكلا مهيلا اوبسني ملو ٤ ًاقلطم
 ةي رعشالا هب عفادي ام وحن ىلع 0 ةيلقن ةلداو ةيلقع نيهاربب ةيردقلا بهذم داف

 ف مهطلغ ىلإ دوعي { اعم ةيمهجلاو ةلزتعملا طلغ ببس نا نيبو ‘ بسكلا نع
 . لعفلا تاهج

 : ةدارالا

 قرفلا نيب فالتخا نم اهيف عقو امل ، ةدارإلا ةفصب اصاخ الصف فلؤملا دقع
 لاعفا نم لعف ةدارالا نا ين صخلتي يذلا ةلزتعملا بهذم ضرعف 0 ةيمالسإلا

 . هديري ال ءيشب هنلا رمأي ال ذإ رمألا نيع يهو ها
 نا امك 0 دارملا ريغ اهناو ةيتاذ ةفص ةدارالا نا يفاكلا دبع رامع وبأ ىريو

 دكأو © ةيلزأ ةفص ةدارإلا نأ ررقو 3 هيلع رودقملا ريغ ةردقلاو { مولعملا ريغ ملعلا
 نوك يف ةلع تسيل ةدارإلا نأل 7 ةدارملا ءايشألا ةيلزأ ةدارإلا ةيلزأ نم مزلي ال هنأ
 ءايشألا ضعبف { اهسفن ءايشألا نم ىرخأ ةلع ىه ءايشألا نوك يف ةلعلا نكلو ءايشألا

 اوفن نيذلا ةرعاشألا فلاخي و © ةيعيبطلا ةلعلا تبثي فلؤملا ناف اذهب و ١ ضعبل ةلع
 داجا هللا دارأ ىنلا تاقوألا نوكت نا ًاضيأ لطبأو ث ًاقلطم ًايفن ةلعلا نم نوللا اذه
 ثدحت نلا ءايشألل اتاقوأ تاقوألا كلت نوكت نأ دارأ هللا نأل { ةيلزأ اهيف ءايشألا

 ةدارالا نا فلؤملا ررقو ، تاقوألا كلت تناك اذإ 5 ءايشألا نوكت نأ دارأو اهيف
 . نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذإ ءىشل انلوق امنإ ) : ىلاعت هلوقل قلخلا ريغ
 بسنو 0 هل ةدارإلا دعب عقاو © قلخلا وهو & نك : ءيشلل لوقلاف ( ٤٠ / لحنلا

 . ١٩٠ ص زجوملا )١(
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 فلسلا ىلإو © ةماعلا ىلإو ةئجرملاو ةيدي زلا ىلا { ةدارالا يف بهذملا اذه فلؤملا

 . مالسإلا ردص ين

 : هتابتاو لدعلا باب

 © قحلا لهأ بهذم نيب مث ، ةيردقلاو ةيربجلا رظن ةهجو بابلا اذه يف حرش
 ربجأ هنأ ، هرظن يف كلذ ىنعم سيلو 0 اهقلخو لاعفألا عيمج ردق هللا نا وهو

 ريصقت بسني نأ زوجي ال هنأ امك © ةيصعم وأ ةعاط نم ث هنم ناك ام ىلع آدحأ

 لوقلاف { اهيلا دصقيو هلاعفأ راتخب دبعلا نا لب ، ًاضيأ هتلا ىلا ةعاطلا يف دحأ

 ررقو ، اهساسأ نم ةعيرشلا مدهيو ، يهاونلاو رماوألا لك لاطبا ىلإ يدؤي ربجلاب
 ض هل ديرمو دابعلا نم ردصي ام عيمجب ملاع هتا نا انلوق نم مزلي ال هنا فلؤمل

 نوكي نا اضيا مزلي ال امك ، مهلامعا ىلع ، مهايإ اهركم الو ، مهه اربجم نوكي نا
 هملع ىضتقمب ، اهقلخيس هنأ ، اهذيفنت لبق نم ملع ينلا ، هلامعأ ىلع ًاروبجم هللا
 دعب حرشو 0 هتداراو هملع ىضتقم زواجي ال كلذ نال . فلخت نود 0 هتداراو

 امب اهلوأو ، يربجلا مهبهذم يف ربجلا لهأ اهيلع دمتعا تايآ ةدع © هلك كلذ

 . ًاعم رايتخالاو ردقلا تابثإ ين هبلا بهذ ام عم قفتي

 : ناميالا ٢ لوقلا باب

 . ةقرازألا بهذمل ضرعت امك . هيلع درو ، ةئجرملا بهذم بابلا اذه ين حرش

 ةيوشحلا نيب فالخ ال هنا حضواو ، ةيوشحلاو { ةلزتعملاو ، ةيدي زلاو { ةيضابالاو

 نم ضئارفلا رابتعا يف { ةيديزلاو { ةلزتعملاو ، ةقرازألاو ، ةيضابألا نم اهريغو

 نوقفتيو نمؤم ضئارفلا نم اضرف كرت نم نومسي هرظن يف ةيوشحلا نا ريغ ، ناميإلا
 ةفرعم ناميإلا نا اومعز نيذلا ، ةيمهجلا ىلع درلل هجتا مث . ةئجرملا عم كلذ يئ

 موق ضقنف ، بسحف رارقإ ناميالا نا معز نم عم لعف كلذكو © رارقإ الب

 بكترم ربتعي ملو { نيقرام نيب رفاك جراوخلا ربتعا نم ىلع درو 0 ةيلقنو ةيلقع ةلدأب

 متملع دقو © نيعدتبم نيدلا نم نيقرام جراوخلا متيمسو ) : لاقف ك ارفاك ةريبكلا

 © رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هناب نونمؤي مهن أب نيدلا نم هيفو هيلع مه ام

 مهو 3 ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو { ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمايو
 © فيسلاب مكنوضرعتسيو © مكنورفكي مهنأل الا ، مهنم اوصقنت ملو { نوعكار
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 نم نيجراخ نيعدتبم ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك ، نيدلا نم نيقرام مهومتيمسف

 هباتكب لمعلاو © هرمأب مايقلاو ، نيد نم هيفو هيلع مه ام ىلإ اوتفتلت ملو { نيدلا
 { نيدلا ي نيلخاد كلذ نم مهعم امب مهنومستف ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو

 ىنعم مكنم هلك اذهف { نيعدتبم ريغ ةنسلل نيعبتمو { نيقرام الو هنم نيجراخ ريغ
 الو { رفاك وهف © رفكلا ضعبو ناميإلا ضعب هعم نم نا نيبو . ( متركنأ ام

 . ضعبتي ال ناميإلا نأل ، هعم يذلا ناميإلا ضعبب ًانمؤم ىمسي

 : ديعولاو دعولا

 ةئجرملا دنع نمؤملا نا فلؤملا لوقي { ديعولاو دعولا ةلأسمب ناميالا طبتريو

 ةيوشحلاو ةئجرملا نا اضيأ نيبو ، داعملا يف باوثلاب دعولا هل بجاو 5 ةيوشحلاو

 تتشتو 0 هيف مهتملك تب رطضاو 0 ةريبكلا بكتري قلعتملا ديعولل ةبسنلاب اوفقوت
 هللا نا ركذو ، ديعولاو دعولا ي مهقفاو نمو ةيضابألا بهذم حرش مث ، مهيأر
 هللا تاملكل ليدبت ال هنأو 0 هدعوأ وأ هدعو نم عيمج يل {، هديعوو هدعو زجنم

 دقو { يدل اومصتخت ال ) : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو © هرمأل ليوحت الو

 ( ٢٩ / ق . ديبعلل مالظب انأ امو يدل لوقلا لدبي ام & ديعولاب مكيلا تمدق
 ال ميكح لدع هللا نأب كلذ ىلع ًاضيأ جتحاو © ةيآلا هذه ريغ ةريثك تايآبو

 نيب الو { نمؤملاو رفاكلا نيب يوسي الو هماكحأ ضقانتت الو 0 هرابخأ فلختت

 اذه يفو ، دحاو نآ ين بقاعيو باثي ال دحاولا صخشلا نأل ، يصاعلاو عئاطلا

 بتك نم هريغ يف دجوي ال ام ةيضابألا بهذم ىلع لالدتسإلا عاونأ نم بابل
 يف ةماع جراوخلا عمو ةيضابألا عم اوكرتشا دق ةلزتعملا ناك ناو ، مالكلا ملع
 . ناديملا اذه

 : رئابكلا لهأ ةيمست باب
 ةيضابألا بهذمو ث ةقرازألاو ةيرفصلا بهذم بابلا اذه ين فلؤملا نيب

 © كرشم ةريبكلا بكترم نا ىلإ اوبهذ ةقرازألاو ةيرفصلا نأ ركذف 3 ةيديلاو
 سيل هنأو ، كرش رفك ال ، قافن رفك رفاك هنأ ىلإ ةيضابألاو ةيديزلا تبهذو
 مه ام ) : ىلاعت هلوقب ةيدي زلاو ةيضابألل ًاجتحم { كرشمب سيل هنأ امك 0 نمؤم
 © ناميإلا نع ةبترتملا ماكحألا كلذ دعب حضوأو ( ١٤ / ةلداجملا . مهنم الو مكنم
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 ىلع درلا ين ذخأ مث . ةيضابألا رظن ةهجو نم ، رفكلا نع ةبترتملا ماكحألاو

 ين هدجن ال امم ، ةريثك ةيلقن ةلداب ، كيرشتلا يف مهبهذم ضقن ينو © ةي رفصلا
 كلتب ةي رفصلا بهذم نم هلطبأ امو ، مالكلا ملع تافنصم نم باتكلا اذه ريغ

 ىلإ كلذ دعب فلؤملا هجتاو { ةقرازألا بهذم ىلع اضيا قبطني © ةيلقنلا ةيلدألا
 © ديعولا مهتابثا عم 3 ارفاك ةريبكلا بحاص مهتيمست مدع مهيلع درو ، ةلزتعملا

 . نيتلزتملا نيب ةلزنملاب لوقلا ضقن امك

 _ : ناوفص نب مهج ىلع ضقنلا
 رانلاو ةنجلا نأب لوقلا نم ناوفص نب مهج هاترا ام لصفلا اذه ين حضوأ

 ىدؤي امب كلذ ضقنو © مئاد الو قاب ريغ باقعلاو باوثلا نم امهيف ام ناو ناينفت
 لهأو ةنجلا لهأ دولخ ىلع صنت ىتلا ، ةحيرصلا ةينآرقلا صوصنلا ةضراعم نم هبلا

 ال وهف مث نمو ، ةيهانتم ال هللا ةردق نأبو ، باقعلاو باوثلا ماود ىلعو 2 رانل
 . هل ةياهن ال ام ىلإ امهيف نمو رانلاو ةنحلا يتبي نا ىلع زجعب

 : قولخم ربغ نآرقلا نا معز نم ىلع ضقنلا
 3 همدقب لاقو كلذ ركنا نم ىلع درو ، نآرقلا قلخ نع لصفلا اذه يف ثدحت

 8 كلذك ناك اذإو ءايشألا نم ءىش نآرقلا نأب ، هقلخو هثودح ىلع لدتساو

 ثدحم ريغ نوكي نأ لطبو ، ثدحم ريغ وأ اثدحم نوكي نأ نم ولخم ال وهف +
 الإ ثدحم نمحرلا نم ركذ نم مهيتأي امو ) : لاقف ثدحم هنأب حرص هللا نأل

 هنإف & همدقب لوقلا ىلإ بهاذ بهذ اذإو ( ٥ / ءارعشلا . نيضرعم هنع اوناك

 هلك كلذو ءامدقلا ددعي نا وأ { نينثالا باحصأب قحتلي نا كلذ نم مزلي

 وه ام لكف ، ثودحلا ىنعم نيبو قولخملا ىنعم نيب فلؤملا زيمي الو ، لطاب
 © نارقلا ثودح ىلع جتحاو ، قولخم وهف ثدحم وه ام لكو ، ثدحم وهف قولخم
 نيذلا { ةيمهجلاو ةلزتعملا عم كلذ ي ًاقفتم ، ةددعتم تايآب { هقلخو 3 هلعجو

 ىلع ةيآ نآرقلا نا نم هيلا بهذ امب اضيأ كلذ ىلع لدتساو ، نآرقلا قلخب اوبهذمت
 ىلع ةلادلا ءايشألا رئاسك لوعجمو ، قولخم رابتعالا اذهب وهف هيلع ليلدو 8 هقلا

 . هدوجو ىلعو { هللا
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 : هقلخ ىلع هللا ةجح يف لوقلا باب
 ىلع ةمئاق ةجح نوكي نأل فاك ريغ هدارفناب لقعلا نا بابلا اذه يف حرش

 نولوقي نيذلا ةلزتعملا ىلع درلا يف ذخأو ، هعئارش ةفرعم يو © هلا ةفرعم يف ، سانلا
 © فيلاكتلا ةفرعم ىلإ و 0 هللا ةفرعم ىلإ هدرفمب لصي لقعلا نأب و { ةيلقعلا تابجاولاب

 ةفرعم وه بجاولا نا رك ذ مث & ةمههاربللو © ةلطعملل بهذم بهذملا اذه نا ررقو

 ىلإ لصيل © هتلا نم هيبنت ىلإ جاتحم هفراعم ين لقعلا ناو ، رظنلا سيلو © هتلا
 نا يأرو ، قئاقحلا نم هريغ ةفرعم وأ 0 هللا ةفرعم كلذ يف ءاوس ، فراعملا كلت

 ، هعئارش مهل نيبتو © هللا دوجو ىلإ سانلا هبنت ينلا ، لسرلاب الإ موقت ال هللا ةجح

 نأب لوقلا ين ةلزتعملا فقوم ذختا ةيضابألا نم ريمع نب ىسيع نا ًاضيأ ركذو
 نا انل نيب مث © ةيلقعلا تابجاولا ىلإ هلوصوب عرشلا نع لقتسي هناو ، ةجح لقعلا
 نم نيد ىلع ناك نا ، سانلا نع اعطقنم ةيئانلا رئازجلا نم ةريزج يف ناك نم

 نكي مل ناو { هيلع وه ام ىلع ميقي نا هيلع عساوف ، هلسر ىلع اهزنأ ينلا هل نايدأ

 . كلذ ين رذعي الو هنيدب الو هللاب لهجلا هعسي ال اذهف ،‘ الصا نيد ىلع

 وأ ةراشإلا وأ ةباتكلا قيرط نع اومهفي نأ اوعاطتسا ناف مكبلا مصلا امأو
 مهف { مهفلا اوعيطتسي مل ناو ، سانلا نم مهريغ مزل ام مهمزلي هناف امهريغ
 فلكي الو فيلكتلا مهفل ةلع وه امناو فيلكتلل ةلع سيل لقعلا نأل نوروذعم

 . اهعسو الإ ًاسفن هتلا

 : عامسب الإ موقت ال هللا لوسر ةجح نا لاق نميف باب
 نأ ىلإ هباحصأو ديزي نب هللا دبع بهذف ةلأسملا هذه ين ةيضابألا فلتخا

 لاقو ، هتغلبو 5 اهب عمس نم ىلع الإ موقت ال ، مالسلا هيلع دمحم هقلا لوسر ةجح
 ل وأ اهب اوعمس ءاوس ءاحصألاو نيغلابلا ىلع ةمئاق اهنأ ، هل رصاعملا ءاذحلا ديعس
 ةيضابألا ةيبلغأ امأ ، ملسو هيلع هتا ىلص هتا لوسر ةلاهجب دحأ رذعب الو { اوعمسي
 ىلإ برقأ رامع يبأ رظن ين وه يذلا ءاذحلا ديعس هيلا بهذ ام ىلإ تبهذ دقف
 ةلاقم نم قحلا ىلا برقأ ديزي نب هللا دبع ةلاقم نا ًاضيأ رامع وبأ يأرو دشرلا

 يف هنودجي امب ، سانلا نع ةطقاس لسرلا ةجح نأ اومعز نبح ، ركفلا باحصأ
 ٤ ديزي نب هللا دبع نيب راد يذلا راوحلاب هباتك يف ءاجو ، فراعملا نم مهراكفأ
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 ىناثلا نرقلا لهأ نم امهنأ ودبيو . ةلاسملا هذهب قتلعتي اميف ءاذحلا ديعس نيبو
 َ . يرجملا

 : نوكرشم مالسإلا ةلمل ةفلاخملا للملا نأ يف لوقلا باب
 مالسإلا ةل ةفلاخملا للملا لهأ نا ىلع ةمألا عامجا بابلا اذه ين فلؤملا ركذ

 نم ةي زجلا ذخأو ك يسلاو لتقلا نم كرشلا لها ماكحاب مهيلع مكحي نوكرشم
 دادقملا يبأ نباو ، ريمع نب ثعش ةيضابالا فلاخ دق هنا الا . مهنم دهعلا لها

 . مث نمو } نيكرشللاب مالسإلا ةلم نيفلاخملا ةيمست مدع ىلإ ابهذو © نايضابا امهو

 { عامجالا هتياكح ين ةمالاب دصقي هنا ودبيو ، ريغ ال ةيمستلا يف مهفالخ ناف
 للملا لهأ ةحكانم ميرحت ىلع عامجالا ىكح هنأل } يضابألا بهذملاب نيذخآلا
 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو ) : هلوقب هللا هلحأ ام ناو ، مالسإلا ةلمل ةفلاخملا
 دقف ا لسرلا بذك نم نأل كلذو ، صاخ رمأ وه امب ا ( ٥ / ةدئاملا . باتكلا

 مهنع ىفنو © كرشلاب ىراصنلا ىلعو ح دوهيلا ىلع مكح دقف مث نمو « كرشأ

 . نبنئالا لهأ ةباثم هدنع مهتباثف ، ديحوتلا

 ف ةيضابألا فلاخ دق يضابألا ريمع نب ىسيع نا فلؤملا مالك نم ودبيو

 ف اوفلكت ٠ هباحصأو ز ريمع نب ىسيع نأ رامع وبأ لاق كلذلو . ةلأسملا هذه

 'ب ةرهاظلا هللا ججح اولطبي نا اهب اولواح ، لئاسم ىنعملا اذه

 : ال مأ ةثدحم يه له هتافصو هللا ءامسأ ي لوقلا باب
 هللا هب ىمسب نا زوجي امو & ةفصلاو مسال ا ىنعم بابلا اذه يف فنصملا للح

 هطخسو 05 هضغب و هبحو 3© هتوادعو هللا ةيالو ةلأسم نع ثدحتو لزأل 5 ١

 في رعتب ةفصلاو مسالا فرعف 0 لاعفأ تافص مأ ةيتاذ تافص يه لهو ، هاضرو

 نوفصاولا هفصو & هسفنو هتاذ ي هب وه ام ىلع هريغ نع ءيشلا هب ناب ام : وه دحاو

 . ةفصلا ناو ، ىمسملا ةيمست نع ةرابع سيل مسالا نا كلذ ىنعمو ، هوفصب مل مأ

 ٢٧٥ ص زجوملا )١(
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 هعنص ًائيش تسيلو ، يتاذ رمأو ىنيقح ءيش ةفصلا امناو فصاولا فصو تسيل
 لوقلا كلذكو ع هريبعتب ربعملا هنع ربع ٠ يظفل عضو درجم الو } هفصوب فصاولا

 { يعقاو ينيقح دوجو هل نوكي نا نود ، ىمسملا ةيمست درجم سيل هناف مسالا ين

 دوجو لاطبا كلذ نم مزلي هناف ، لوقلا اذهب لقن مل اذإ اننال ، ىمسملا تاذ ين

 تافص ناف انه نمو ، ضعب نع اهضعب اهب ناب ينلا ، اهيناعمو ، اهقئاقحب ءايشألا
 ام تسيلو 0 اهب الإ اهدوجو روصتي ال ينلا اهقئاقح يه رامع يبأ رظن ين ءايشألا

 تافص نا تبثي نأ كلذب ديريو ، نيمسملا ةيمست وأ ، نيفصاولا فصو نم دجوب

 نيفصاولا فصو قي رط نع هيلا ةفاضم تسيلؤ { لزالا ين ةدوجوم ةيقيقح ةيتاذ هللا

 سيلو © مهتافصو مهلاعفأ نم وهف مهفصو وأ سانلا ةيمست امأ . نيمسملا ةيمستو
 5 نيفراعلا فراعم درجم تسيل هللا تافص نا امك . هئايسأب الو هلل تافصب كلذ
 ديزت ال 3 ةيتاذ قئاقح نم مهسفنأل هوعضو ام وأ ، مهب ولق ي ينلا مهتاداقتعا وأ
 ركب يبأ ىلع درلل ىدصت مث . اهوليخت تالايخ وأ ز اهومهوت ماهوأ نوكت نأ ىلع

 ركذو 0 اهرياغتبو تافصلا ددعتب اولاق نيذلا ةرعاشالا نم هباحصاو 0 ينالقابلا
 ىلإ اوبهذ نيذلا ، مهنم ةيبوقعيلا وأ ، ىراصنلا اوهباش مهنأ - مزح نبا لاق امك

 هرظن ين ةرعاشألا نا لب ، دحاو رهوج تاذ لزت مل اهنأبو ، ةثالثلا ميناقألاب لوقلا
 . تافصلا ين هولعج يذلا ريثكلا ددعلاب و رياغتلاب لوقلا ىراصنلا ىلع اوداز

 © ةثدحم ةقولخم هءايسأ وأ هللا تافص نا معز نم ىلع درلل ًاضيأ هجتاو

 درلل ىدصت يرصملا ةمقلع نب ىسيع وهو 0 رابكلا ةيضابألا ةاعد دحأ نأ ركذو

 : ىلويهلا باحصأ لاق امب اولاق مهنأب هيف مهمزلأو : ديحوتلا هباتك يف ةرعاشألا ىلع
 ضعب معزي امك ةثدحم تسيل { لاعفألا تافص نم ربتعت ينلا تافصلا نا ررقو

 لعف نا دعب هيلا تفيضأ ةثدحم تافص تسيلو 0 ةيلزأ تافص يه اماو قرفلا

 ًاضيأ تبثأو ، اهنع تردص ىلا ءايشألا ثدحا نا دعبو © اهب ةقلعتم ، ًالاعفأ

 اهنا اهيف لاقي ال تافصلا نم كلذ ىلإ امو ، هضغب و هبحو 0 هتوادعو هللا ةيالو نا
 . هلاعفأ نم ًالاعفأ اضيأ تسبلو ةيلزأ تافص هدنع يه لب ةقولخم
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 : اهجرف نود ةيتأملا ةأرملا ي لوقلا باب
 ةأرملا اوقسف جراوخلاو ةلزتعملاو ةيديزلاو ةيضابألا نا بابلا اذه يف ركذ

 رفك ةرفاك اهنأب اومكحو & ةهركم ريغ ةعئاط تناك اذإ اهجرف نود اميف ةءوطولملا
 © هيلا بهذ ام ىلع لدتساو رفكلا اهيلع اوقلطي نأ اوبأ نيذلا ةلزتعملا ادع اميف ، نيد

 & دي زي نب هللا دبعك ةيضابألا ضعب نارك ذو { سايقلاو عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم
 اولاقو { ةلأسملا هذه ين اوفلاخ © يسودسلا جرؤملا يبأو زيزعلا دبع نب هللا دبعو

 . طقف ةيصاع اهنأ

 : ةمامالا ي باب

 يف ينالقابلا ركب وبأ لعف امك © باتكلل ًاليذ ةمامالا ين مالكلا فلؤملا لعج
 هنم فذحيو 0 هرتبي نأ ىلا باتكلا ققح يذلا يثراكم بألاب ادح امم ، ديهمتلا

 اذهو © دادغب يف ةيملع ةسسؤم ين هدوجوب قلعتت بابسأل ةمامإلا ىلع مالكلا
 اضيأ جراوخلا نأش وه امك ث ةيمهأ ةمامالل يطعت ةيضابألا نأل بيرغ ءيش

 لئاسملا نم كلذ ىلإ امو ديعولاو دعولاو ناميالاو ةمامإلا مهمالك ةدمع نا ثيح

 . ةيمالكلا جراوخلا ءارآ ىلع مالكلا نم مدقت اميف اهيلا انرشأ ينلا
 سانلا ناو { اريثك اعازن ةمامالا ةلاسم يف تعزانت ةمالا نا فلؤملا ركذو

 . بسحف اهيف ةجاحلا هيلا سمت ام ىلإ ضرعت هنأ ركذ هنكلو 3 اهيف مالكلا اورثكأ
 ىلع درو ، رمعو ركب يبأ ةماما بابلا اذه يف ةيخيراتلاو ةيلقنلا ةلدألاب تبنأ

 نم ىلوت نم لك عياب ًايلع نأ ركذو ، ركب يبأل هقح ملس ايلع نا مهلوق ةيدي لا
 ال اهنأو ، اهبهاذم ين اهب هبشتتو ةيضابألا رظانت ةيدي زلا نأ نيبو ث هلبق ءافلخلا
 مهكرت عم لوألاب ةمامإلا ين مهلوق ين ) : لئاسم ثالث ي الإ ةيضابألا نع فلتخت

 كيرشتب مهلوقو 0 نيمكحلا ميكحت يلعل مهزيوجت مث ، ىلو نم لكل ةئطختلا
 ين ةيضابالا نم ةفئاط ةلاقم ىلع 0 ةمايقلا موي ىري هللا نا معزي نمم ليواتلا لها

 . (١ كيرشنلا
 { مامإ بصن ىلإ ةجاحلا مدعب مهلوق يف جراوخلا نم تادجنلا يأر حرشو

 نا نيبو هدر مث ، بهذملا اذه ين تادجنلا اوقفاو ةيضابألا نم ةعامج نا ركذو

 يهنلاو فورعملاب رمألا عييضت ىلإو 0 هللا دودح ليطعت ىلإ يدؤي ةمامإلا راكنا
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 8 مهتالوو ةمألاب ىلإ ماقت ال دودحلا هذه نأ ىلع تعمجأ ةمألا نأل ، ركنملا نع

 ليطعت اهب وجو مدعب لوقلا ينو 3 هللا دودحل لاطبا ًاضيأ ةمامالا لاطبا ينو
 . اهل ةعاضاو ماكحألل

 ةلدألا نمو ، لالض ىلع عمتجت ال ينلا ةمألا عامجاب ةتباث ةمامإلا نا تبلأو

 ىلإ اولصو اذإ ىروشلا ةعامج فلاخ نم لتقب رمأ باطخلا نب رمع نا ةيخي رال

 ؤ بجاو ريغ ءيش ىلع مد قارهاب رمع رمأي فيكف : لاقو ك مهدحأ ىلع قافتا

 ثعتبا نيح يضابالا ةميرك يبا نب ملسم ةديبع وبا لعف كلذكو 0 مزال الو

 . برغملا ىلإ ةيبهذم ةيسايسو ةيملع ةثعب

 ددع فصن نيملسملا ددع غلب ىتم ةيضابألا دنع بجت ةمامإلا نأ ركذو
 مهناف لاحلا هذه يف مامإ بصنب اوموقي مل اذإو ى ملعلاو لاملاو ةوقلا : نيفلاخملا
 © املعو الامو ةوق نيفلاخملا ددع فصن اوغلبي مل اذإ امأ ، هتا نيد تامأ نم ةباثمب

 الإ مهللا ، نامتكلا لاح يف ءاقبلا ةيضابألا ءاملع دنع اهالوأو رومألا بحأ ناف
 بوجو 0 بجاو ريغ ءارشلا نكلو 3 ءارشلا لاحب ىمسي امب ةوعدلا لهأ ماق اذإ

 بوجو ىلإ اوبهذ نيذلا جراوخلا ةالغ ىلع درلل ىدصت مث ، ةلودلا ةماقاو روهظلا

 كلذ ىلع دهشتساو © نيفلاخملا ينارهظ نيب ةماقالا زاوج مدع ىلإو © ةرجهلا

 ريغ ًامتتكم يحولا لوزن دعب ةكمب نامزلا نم ةهرب ماقأ ثيح & لوسرلا لعفب
 . رهاظ

 برح يف مهيأرو ، نايثع مد ي هل رتعملا بهذم هيف ضقن رخآ اباب فلؤملا دقع مث
 مدب نيبلاطملا نأ اوأرو { ًاناودعو ًاملظ نامثع مد كفس اوربتعا ثيح 7 ريب زلاو ةحلط
 © مهبهذم عم اوضقانت مهنأ ركذو { نيقساف ريغ نيلوأتم © نيئطخم اوناك نامثع
 مظعأ نم ةريبك الإ ءامدلا كفسو لتقلا امو { رئابكلا بكترا نمل ديعولا تابلا يف

 نا ىلإ ًاضيأ اوبهذو ، ديعولا نم ريب رلاو ةحلط اوجرخأ دقف كلذ عمو { رئابكلا
 مدب نيبلاطم اوناك مهنأ عم ا ًاناودعو ًاملظ ناك ء يلعل ماشلا لهأو ةيواعم لاتق

 عئاقولا ليلحت يف كلذ دعب ذخأو 3 ًاناودعو ًاملظ لوتقم مهدنع وهو ًاضيأ ناثع

 دنع دجي مل هنأ ركذو 3 اهنم هيلا بهذي يذلا يأرلا صالختسا ينو ةيخيراتلا
 يف ةلزتعملا يأر نا عقاولاو ، اهيف مهضقان ينلا ةلأسملا هذه يف ًاعنقم ًاباوج ةلزتعملا
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 نم مهفالسأب نيرثأتم اوناك مهنأكو ،| كشو ددرت هيفو حضاو ريغ لاجملا اذه
 . لئاوألا ةفقاولا

 امنإ هناو ، نيمكحلا مكحي نأ يلعل زوجي هنأ مهلوق يف ةيديزلا ىلع دري ذخأ مث
 مهعدي ال نأو 9 مهفلأتي نأ دارأو « بارطضالاو داسفلا هركسع نم يشخ امل مكح
 ةنسلاو باتكلاب امكحي نأ نيمكحلا رمأ هنأل الإ مكح امو ، مهرمأ تتشتي ىتح
 ةيدي زلا ىلع درلا ين فلؤملا لاقو ، بيصملا يلعو ناثطخملا امهف © هتلا ماكحأ افلاخف

 امو ، اهيلع صوصنملا هللا ماكحأ نم مكح يف © ةيقتلا لمعتسي نا هل زوجي ال هنا
 مالكلا لاطأو 3 آطخأ مأ هيف اباصأ امهكح لوبقب مزلم هناف نيمكحلاب يضر دق ماد
 . هلاطبإ يفو ميكحتلا يف

 نم نيبغاشملا ضعب ىلع درو © ملعلا نيبو ةمامالا نيب ةقالعلا حضوأ مل
 مامإ ةيلوت زوجي ال هنأ اولاق ثيح 3 ةيمتسرلا ةمامالا ي مهحدق ىلعو ، ةيضابألا
 املع لقأ وه نم ىلوتي نأ زوجي هنا ىلإ بهذو © هنم ملعأ وه نم نيملسملا ينو

 © ةباحصلا نم مهريغ نم ملعأ اونوكي مل رمع مهنيع نيذلا ةتسلا نأل
 عمو موقلا ملعأب نامع سيلو ى ًاضيأ ضعب نم ملعأ ةتسلا ءالؤه ضعب ناكو
 . ةلالض ىلع نيعمجم كلذ ين اونوكي ملو اهيلع اوعمجأو ، هتمامإ ىلع اوقفتا كلذ

 : لبوأتلا لهأ قيسفت يف لوقلا باب
 لب وأتلا يف نيئطخملا نيلوأتملا ين ةيضابألا بهذم ىلع بابلا اذه يف ملكت

 كلذ لوات نمم اربتي هنا ىلإ بهذف & ةرخآلا يف هنلا ةيؤرو نآرقلا قلخ دقتعي نمك

 يف ةلرتعملا بهذم نيب مث ، كارشإ رفك ال ، ةمعن رفك رفاك هنأ ىلإو ، ليوأتلا
 © نيلوأتملا كيرشتب اولاق نيذلا جراوخلا فقوم اضيأ حضوأو © ليوأتلا لهأ قيسفت

 كارشاب مكحف داع فلؤملا نكلو 0 رئابكلا يكترم رئاس ين مهبهذم وه امك
 ، يعيشلا مكحلا نب ماشه كلذ ىلإ بهذ امك . رابشأ ةعبس مسج هللا نا ىعدا نم

 ةوق ىلإ كلذ ريشيو راونالاك ال رونو 3 ماسجألاك ال مسج هنا معز نم كلذكو

 .0 قلطملا هي زنل ىلإ مهعوزن ةدش ىلإو هيبشتلل ةيضابالا ةيهارك

 ةبجاولا لامعالا نم لمعب لخا نم مكح هيف ركذ ، رخآ اباب فلؤملا دقعو
 { ةاكرلا وا ةالصلا كرتك كلذو { رئابكلا نم هنع ىهن ام بكترا وأ { نيدلا ين
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 © ديعولا نم كلذ يف درو امل ، ةمعنلا رفك ، رفكلا كلذ لعف نم مكح نأ ركذف

 ةيضابألا بهذم نأ ركذو 3 ةيوبن ثيداحأبو 3 ةينآرق تايآب كلذ ىلع جتحاو
 مث ، ديعولا تبثأ نم لك عمو ةلتعملاو ةيديزلا بهذم عم قفتي ةلأسملا هذه يف
 اهبكترا نم مكح ركذ ينو رئابك ةدع ركذ ين لسرتسا

 تاهمأ ىلعو ، نيدلا لوصأ ىلع هبف رصتقا هنا انيبم 2 هباتك متخ بابلا اذهب و
 ماسقنا ةلاح يف هبتك هنا ركذو 0 ججحلا حضاوو ةلدالا نويع ىلعو 0 اهيف لئاسملا

 هباتك لعجي ناو ، هنع وفعي نا هللا ىلإ هيف بغرو ، سفنلا بارطضاو © ةمهلا
 . هيدل ةليسوو © هدنع ةريخذ

252 ٢٥٢



 رأ واس
 س ٢ ) صحاا٦؟٧

 ٠ ( :لكل )
 2 ب 21

 زجوملا
 يضابالافاكلا دبَعرامتحع يبال

لوآلا ءزجل





 ١ / اهبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص . ميحرلا نمحرلا هللا مسب .

 نبلطبملا " راتسأ هججح راونأب فشاكلاو & نيدحاجلا ديك لطبم هلل دمحلا |

 نيدتهملا ليبس نم ىمعلاو غيزلا لهأ سمط ام نيبملاو .
 .ةعبرأ يه اذإف ، ! نيدحلا لوصأ عيمج ين ترظن ينأف "هللا كديأ دعب امأ

 8 لوصف ةثالث ىلع روصحم ث وه اذإف اهنم لصأ لك ين ترظن مث ، لوصأ
 ًالصف مهلوصف ديدعت نعو 3 ًالوق الوق مهتالاقم فينصت نع كلذب كل ترصتقاف
 يلو هللاو ، ظفاحلا ىلع فخي و ، ملعتملا ىلع لهسيو ، رظانلل كلذ رسيتيل © الصف

 . قيفوتلا
 { ملاعلا ثودحل ١نيركنملا رهدلا لهأ لوق وهف اهنم لوألا لصألا امأ

 نوركنملا ثلاثلا لصألاو ، ةملظلاو رونلاب نيلئاقلا ١ ةيونثلا لوق ٧ وه يناثلا لصألاو

 باتك نم لوألا ءزجلا ، هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو : م . ةيلصتلا : طقس : ج )١(

 يفاكلا دبع رامع يبأ رهاملا مامإلا فيلأت © لاقملا صيخلتو ، لاؤسلا ليصحت يف زجوملا
 . هاضرأو هنع هللا يضر يتاونتلا ليعامسا نب بوقعي يبأ نبا

 . راتتسا : د )٢(.

 )٣( هللا كديا ه طقس : ج ! .

 )٤( نيدحلملا عيمج لوصا ىف » : م ، ج ! . .
 )٥( هدارفناب لصا لك نا ىنعملا نأل ( مج ) ين امك اوه اوشلا 6 ه اذاف : د

 . باتكلا يف صنلا ميسقت نم نيبتي امك : ةثالث لوصف ين روصحم
 )٦( نوركنملا ه : د ! .

 )٧( "وه » : طقس : د .

 )٨( ةيونتلا : م .
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 وه عبارلا لصألاو © نيلسرملا عيمج ىلعو دمحم ىلع هللا ىلص 2 لسرلا ةلاسرل
 لوصالا هذهف ث ةلملا هذهل ا نبلحتنملا ، ةمألا هذه نم ، هيبشتلا لهأ هب قلعتي ام
 ٢. ةعبرألا

 : لوألا لصألا لوصف
 وه يناثلا لصفلاو ، نومجنملا هلحتنا ام وه لوألا لصألا نم لوألا لصفلا

 يتأنسو ، هباحصأو ٢ سيلاطاطسرأ بهذم ثلاثلا لضفلاو ، عئابطلا لهأ لوق
 . هللا ءاش نإ مهيلع درلا عضوم ىلإ انرص نحن اذإ اهنم لصف لك ث ةفص ىلع

 : يناثلا لصألا لوصف
 ثلاثلاو ٦ ةيناصيدلا ةلاقم يناثلاو ، ث ةينانملا ةلاقم وهف اهنم لوألا لصفلا امأ

 نيلسرملا عيمج ٨ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلص لسرلا ةلاسرل نوركنملاو . ٧ ةينويقرملا لوق
 ثلاثلاو ، سوجملا ةلاقم يناثلاو { ةمهاربلا بهذم لوألا : لوصف ةثالث ىلع
 بيذكتلا ىلع نوعمجم اعيمج مهف { مهللم فالتخا ىلع باتكلا " لهأ "بهاذم

 . نيلسرملا عيمج ىلعو © ملسو / هيلع هللا ىلص دمحم انيب ةلاسرل ٢

 )١( نيلحنتملا : د .

 )٢( ةعبرأ » لوصألا : د ! .

 )٣( سيلاطاطسرألا ه : م ، د ! .

 )٤( ةبسن : د } ج .

 )٥( ةيوناملا يه .

 )٦( ةيناميدلا ه : د ! .

 )٧(: ةينوقرملا : ج .

 )٨( ىلع ف طقس : ح ا٫ .

 (٩) بهاذم : طقس : د .

 . ا لهأ ١ : طقس : ج(٠١)

 . ماللا ةروص ىلع تبتك ءابلا نا برقألاو ةلاسرل : 1 ٤ د _ ج( ( ١١
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 : ةهبشملا

 رثكي ليواقأ ىلع اهدوبعم ين تعزانت اهناف ، ةمألا هذه نم ةهبشملا امأف

 . اه عبار ال ةثالث لوصف ىلا اهتلمج عجرتو 3 اهدادعت

 ةقيقح ىلع ميسجتلاب نيلئاقلا هيبشتلا لهأ ةلاقم : كلذ نم لوألا لصفلا

 . ميسجتلا

 . مهمعزب هيبشتلا نود ةيمستلاب ميسجتلل نيدرجملا بهذم 7
 ٣ ةيمستلا نع " نيدئاحلا 0 ليوأتلا ين ١ نيطلاغلا ةهبشملا ةلاقم ثلاثلاو

 بهاذم عيمج ىلع يوتحت ، لوصأ ةعبرأ ين الصف رشع انثا اذهف © ميسجتلاب
 . قيفوتلا يلو هللاو © هللا ءاش نا اهنمضتتو 0 موقلا

 : ءايشألا ثودحل نيركنملا ىلع درلا

 . فانصألا هذه نم ءايشألا ثودحل ني ركنملا باوجب أدبن
 ؟ ةثدحم ءايشألا هذه نأب مكيردي امو : لاقف رهدلا لهأ نم لئاس ٤ انلأس ناف

 امأ : ٧ هوجو نم ، كلذ ١ اهثودح انملع : هل ليق - لزت مل ةميدق © اهلعلو

 ضرع وا مسج اما : امهل ثلاث ال نيفنص هاندجوف ملاعلا اذه يف انرظن اناف اهدحأ

 8 مسجلا ين ةبقاعتم ، ث ةداضتم تافص وه اذإف ضرعلا ين انرظن مث ، ث هل ةفص

 8 ةميدق نوكت نأ لطبف ةثدحم وأ ةميدق نوكت نأ نم ءايشألا هذه ولخت ال : انلقف

 . " ةطلاغلا ه : ج )١(

 . ا ةدئاحلا ه : ج )٢(

 . ةيمستلا نع : رركت : م )٣(

 . " لاس نا » : م ، ج )٤(

 . ! لعلو » : م )٥(

 . اهثودح : طقس : م )٦(

 . ! هوجو نم هثودح ه : ج )٧(

 . « مسجل ه : م ، ج )٨(

 . " تاداضتم » : م ، ج (٩)
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 ، هثودح نم رثكأ اهنم ينآلا نايتأ يف سيلو 5 ةبهاذو ةيتآ مسجلا ين ةبقاعتم اهنوكل

 ءايشألا هذه نوكت نأ لطبو . هئانفو هنالطب نم رثكأ باهذلا باهذ ى الو

 ؛ ةدحاو لاح يف اهب هل فصولا نالطبل ةدحاو / لاحب مسجلا يف اهداضن عم ةعمتجم ٣

 اكرحتمو 0 اقرفتم اعمتجم مسجلا ىمسي نأ زاجل كلذك رمألا ناك ولو
 هذه مسجلل فصولا لطب املف 0 ةدحاو لاح ي تافصلا كلت رئاس عم { انكاس

 ثودحب الإ لطبي مل اهنم لطب ام نالطب نا تبث ، ةدحاو لاح يف ةداضتملا ءايشألا
 رمألا ناك املف 0 هنالطب و هدض ءانفب الإ ثدحي مل اهنم ثدح ام ناو { هدض

 ين انرظنو ، نكت مل نا دعب 3 ةنئاك ةثدحم اهعيمجب ءايشألا كلت نا انملع اذكه

 دجوي الو ١ اهنع كفني الو تاثدحملا ءايشالا هذه نم ولخي ال هاندجوف مسجلا

 عمتجي ريغ مسجلا مهوت امهوتم نا ولو { هعم يهو الإ دجوي الو 3 اهدعب الو 3 اهلبق

 8 ًادساف لاحملا نم ًابرض مهوت دق ناك ، نكاس الو كرحتم الو قرفتم الو

 8 هدوجو نالطب مهوت ، كلذ مهوت اذإ هنأل ، الحمضم أطخلا نم اهجوو

 . قيفوتلا يلو هللاو { هنوك داسفو
 هذه نم "راع ريغ مسجلا ناك امل : انلقف مسجلا ين لوقلا ىلإ انعجر مث

 الو ، هب يهو الإ ث دجوي ملو { هلاوحأ نم لاح يف اهنع " كفنم الو ضارعألا

 اهعيمجب يهو © ةدحاو الاح اهدعب رخاتي نا زوجي الو ، ةدحاو لاحب ث اهمدقتي
 ضرعلا ىلع انيضق ٦امك & ثودحلاب مسجلا ىلع انيضق _ انفصو امك - ةثدحم

 ثدحملا ضرعلا اذه لبق مسجلا ناك ولو 3 اهلبق نكي ملو اهقبسي مل ذإ ، ثودحلاب

 .اهنم : م ، ج )١(

 )٢( ضراع : م .

 )٣( اكفنم الو : م ، ج .
 )٤( دجوي : طقس : م .

 نا زوجي الو كلذ دعب هلوق عم قستي هنأل هانتبثأ ام باوصلا لعلو . اهنم كفنت الو : د )٥(
 . ٤ ًاضيأ نيرخآلا نيلصألا ىلإ ارظنو ه رخأتي

 . امك : طقس : د )٦(
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 لطب املف ، ثدحملا لبق هدوجول ًامبدق نوكي نأ يغبني ناكل ، هنم ًاكفنم ادوجوم
 كلذ دنع هنع لطب { انفصو امك / ثدحملا ضرعلا اذه لبق دجوب نا مسجلا نع ٤

 © هلبق نكي ملو ، ثدحملا ضرعلا قبسي مل ذإ ، ثدحم هنا تبثو © مدقلاب فصولا

 ةبقاعتملا ، ضارعألا هذه ثودحب متيضق اذإف : لوقي رهدلا لهأ نم ًالئاق لعلو
 يأ ين ثدح دق هنا ىلع اوضقت نا مكل يغبنيف ، مسجلا ثودح ىلع مسجلا ي

 ين ثدحي هنا ىلع اوضقت وا ، ضارعالا هذه نم ءيشب افوصوم هومتدجو لاح
 ناب دق ام اذهو ، لاح لك يف هيلا ضارعألا ثودحل 3 هلاوحأ نم لاح لك
 ىلعو © مسجلا ثودح ىلع مسجلا يف ضرعلا ثودحب انللد دق : مهل ليق . هداسف

 انركذ امل اميدق نوكي نا هنع لطبو . مسجلا ثودح تبث نا املف اتح همدق نالطب

 لولحل "هاندهاش ام نيح ي 0 مسجلا ثودح ١تابثا ين انايا هتلأسم تناك
 ثدحي : هلوق كلذكو { ةطقاس ةلاسم اهيف هدهاشن مل لاح نود © هيف ضارعالا

 نم © لاحم دساف لوق لاح لكب هيف ضرعلا ثودحل هل اوحأ نم لاح لك ي

 يف هثودح لطني امك . هيفنيو اهيلت ينلا ين هثودح .لطبي "لاح يف هثودح نأ لجأ
 سيلو ، ناطقاس اعيمج نالوقلا ناذهو 0 هثودح لاح لبق ىتلا لاحلا
 © هل ثودحلا تابثاو { مسجلا نع مدقلا ينن يف : انتلاقم طوقس امهطوقس ف

 نا : لوقي نمك & لاح لك ف اميدق نوكي ال مسجلا اذه نا : لاق نم سيلو

 ضرعلا ثودحب متيضق اذإف : اضيا لاق ناف آ لاح لك يف ثدحي مسجلا اذه

 © هلبق دجوي ملو { همدقتي ملو مسجلا هقبسي مل / نيح مسجلا ثودح ىلع ثدحملا ه
 ناك ذإ ، هنالطبو مسجلا ءانف ىلع اهنالطبو ضارعألا هذه ءانفب اوضقاف كلذكف

 : اولوقت نا مكيلع بجو كلذب متلق نإف ، اهنع رخأتي الو اهدعب ىقبي ال مجلا

 الإو © ادبا ىقبي نا هيلع زوجي ايسج اهنم اولعجت ال ناو & ماسجالا ءاقب ةلاحتساب
 ليق . مسجلا ثودح ىلع ضرعلا ثودح نم . هب متللدتسا يذلا { مكليلد لطب

 . تابثا : طقس : ج )١(

 . هاندهش : م ، ج )٢(

 . لاح لك ين : د ، ج )٣(
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 لاح دنع ىنفي مسجلا نوكي نا هيف ليحتسمب سيلو ، مهولا ين زوجي دق معن : مهل

 ىقبيو 0 ىنفي الأ زوجي و { اهنالطب دنع لطبيو ، ضارعألا هذه نم ءىش ءانف

 ريغ ٤ ىرخا " لاح وأ © ىرخألا كلت ريغ ىرخأو "اهريغ ١ىرخأ لاح ىلإ
 ءانفلا نالطب ةطيرش ث نكت مل ذإ { ءانفلا هنع لطبي امم كلذ سيلو ، ىرخألا كلت
 مدقلا ليبس سيلف ؤ كلذ نم رثكأ وأ ةثالث وأ نيلاح وأ الاح ١ هءاقب ءيشلا ىلع
 لك ين ثودحلا هنع يني مدقلاب ١ ءيشلل كفصو نا كلذو اذكه ثودحلاو

 كنا ةلمجلابف { لاح لك يف ءانفلا هنع ينني ال ءاقبلاب ١ هل ١ كفصوو ، لاح
 ىتمو ىنفي نوكي نأ هنع فنت ملو ثودحلا دعب ىقبي اهنأب ائيش تركذ ام ىتم
 . ادبأ ثدحي نوكي نأ هنع تلحأ دقف مدقلاب هتفصو ام

 انيلا ماسجألا ""تاكرح ىندأ ىلإ انرظن انأ ءايشألا ثودح ىلع ةلالدلا نمو
 ام عيمجل نأ كلذ دنع انملعف ا اهنم / ىضم ام رخآ اهاندجوف كلفلا تاكرحو ٦

 ، الوا اهنم ىضم ام عيمجل نا تبث املف { رخا !هل ناك امك الوا اهنم ىضم

 اهنأ معز نم لوق كلذب لطبو 0 نكت ملا٣ذإ دعب ةنئاك ةثدحم اعيمج اهنأ انملع
 . لزت مل

 )١( رخأ : م .

 )٢( اهريغو : د ،} ج .

 )٣( لاحو : ج .
 )٤( رخأ : م .

 )٥( نكي : ج .

 )٦( هؤاقب : م 0 ج .

 )٧( ءيشلا : م ( ج .

 )٨( كفصو وا : د .

 )٩( هل : طقس : م .

 . هنا : م ؤ ج(٠١)

 . ! ةكرح » : د(١١)

 . ٤ هل ن : طقس : د(٢١)

 . نا : د(٣١)

260 53



 ءايشألا لزت مل أ رهدلا لهأ لوق نا اولاقف & ديحوتلا لهأ نم موق ملكت دقو
 مهلوقو " ثودحلا لطبي لزت مل مهلوق نأل ،. ضقانتم دساف لاحم لوق ثدحت

 ًادساف الطاب راص هيفنو ءيش تابثإ " هيف ناك اذإ لوقلاو ، لزت مل لطبي ثدحت

 : اولاق نبح ث رهدلا لهأ لوقل ًالثم ديحوتلا لهأ نمموق برض دقو © ًاضقانتم
 ءيش عقي ال هنأو ءيش لبق ائيشو ، ءيش دعب ائيش ثدحت ث ينلا ءايشألا هذه نا

 كلذ ين رهدلا لهأ ٦ لوق لثم نا : اولاقف رخآ ءيش هلبقو الإ ثدحي الو 0 اهنم
 ، اهريغ اراد ٧ اهلبق لخدي ىتح رادلا هذه لخدي ال اديز نا : لاق نم لثمك

 اهلبق لخدي ىتح ةثلاثلا لخدي الو { اهريغ اهلبق لخدي ىتح ريغلا كلت لخدي الو
 ١ . اولاقف ىہتني الام ىلا ‘ اهلبق ةسماخلا لخدي ىتح ةعبارلا لخدي الو ، ةعبارلا

 ءيش لوخد ناك اذإ ، ادبأ رودلا هذه نم " ائيش لخدي نأ دسفيو لطبي هنا

 ١٢ هريغ لوخدب ًاقلعم ًاطورشم ريغلا كلذو { هريغ لوخدب " ًاقلعم ًاطورشم ١١ اهنم

 طورشم ءيش عوقو نكل ىمهانتي ال ام ىلإ رخآ ريغب'٢ًاقلعم ث ًاطورشم ريغلا كلذو

 . ةيرهدلا لوق : م ، ج )١(
 . ثدحلا : م )٢(

 . هيف : طقس : د )٣(

 . ةيرهدلا لهأ : د )٤(

 . ٫ ينلا ٨٠ه : طقس : م { ج )٥()

 . لوق : طقس : د )٦(

 . اهلبق : طقس : م ، ج )٧(

 . ! ةياهن ال ام ىلا ه : د )٨(

 . لاقف : د )٩(

 . أطخ وهو ٤ ءىش ه : د(٠١)

 . ٤ اهنم ه : طقس(١١)

 . « ًاقلعتم » : د(٦١)

 . ! هريغ لوخدب ًاقلعم ًاطورشم ريغلا كلذو ه : طقس : د(٣١)
 . ! طورشم ه : د(٤١)

 . " اقلعم ه : طقس : د(٥١)
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 ًادحاو "انينثتسا ولف { "اهنم ا ءيش عوقو نالطب ىهانتي ال ام ىلإ هلبق هريغ عوقوب
 ٧ هلودحو هدعب ام عوقو ليحتسم ريغ ناكل طرشلا اذه نم ءايشألا هذه نم / 8

 لوأ هلو الإ عقي ال ددعلا نا كلذو © انركذ اميف لوقلاك اضيا ددعلا يف لوقلاو

 ث اذإف { ادبأ هنم عيش عوقو بجي مل هنم ئدتبي لوأ هل ناك هنا ث الولو ، هنم أدتبي

 نا : لوقي مهنم الئاق لعلو { هدعب امم عيش عوقو تبث { هنم ئدتبي لوأ هل ناك
 مسجلا ين ةنماك تناك © مسجلا ثودح ىلع اهثودحب متللدتسا ينل ءايشألا هذه

 هل لاقيف ح مسجلا مدقب ةميدق كلذ عم يهو لاح ين نمكتو لاح ين رهظت ٦

 يف ةكرحلا نمكت " وأ ، كرحتم وه عضوم يف نوكسلا 'نمكي نأ زوجي فيك
 عاتجالا نمكي وأ ، نيعمتجم نيئزج ي قارتقإلا نمكي وأ ، نكاس وه عضوم

 هداضمو ءيشلا لح دقو الإ كلذ نوكي لهو 0 نيقرتفم نيئزج ين ١ لحم ين
 ين هداسف ىلع انأبنأ يذلا لوألا ىنعملا بجوب اذهف { ةدحاو ةلاح يف ، دحاو

 ًاقرفتم اعمتجم ، ةدحاو لاح يف ًاكرحتم انكاس مسجلا تابثإ ي انمالك يضام "
  1نومك نم معازلا اذه معز ام ناكو ، كلذ بجي مل ول هنا ىلعو ، ةدحاو لاح

 ةئيه نا لبق نم ى ًامزال لاؤسلاو ًامئاق مالكلا ناكل ، احيحص ضارعألا هذه

 اذإو ، هيف هروهظ لاح ين هتئيه فالخب 0 هيف نماكلا نومك لاح يف مسجلا

 )) ءيشلا : د .

 عوقو نالطب ىهانتي ام ىلإ هلبق هريغ عوقوب طورشم ءيش عوقو نكل ه : طقس : د : ج )٢(
 , « اهنم ءيش

 )٣( ىنثتسا ه : م إ ج ! .

 )٤( "الولف ه : م ، ج .

 )٥( اذإو : م 0 ج .

 (٦) مهل : د .

 (٧) نكمي : م .

 )٨( نمكتو : م . ج .

 )٩( هداض امو : د .
 )١٠( ًاقرتفم : م إ ج .
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 دحاو لك دجوي نارمأ هيلع داضت دقف & " نومكلاو روهظلاب هتئيه ١ تفلتخا

 نيذه نم ولخي ال كلذب مسجلا راص دقف © هدوجوب مدعيو © هبحاص مدعب امهنم
 ثداحلا قبسي مل ام / ناك اذإ هثودح بجوي ث كلذف 0 "امهنم كفني الو نيثداحلا ٨

 ثودح ىلع ةلالدلا ي هلاحب هنم اوب ره يذلا رمالا ث داع دقف © هلثم ثداح وهف

 نع بابلا اذه ين مهلأس نيمدقتملا نم ملعلا لهأ ضعب ناك دقو 8 ماسجألا

 نومعزت ، ةبيش اذ مكترضحب ادعاق هومتيأر خيش نع "ينوربخأ مهل لاقف ، ةلأسم
 أشن مث ، الفط ناك دق “مأ { لاحلا كلت ين هيلع ٧ هومتدهاش ام ىلع لزي مل هنأ
 ، ةئيهلا هذه نم هيلع ' هاندهاش ام ىلع لزي مل اولاق ناف ؟ خاش مث ؤ بش مل

 © ةرورض هنوملعي ام نوعفدي مهنا لقاع لك ملعو ، يوقو فيعض لكل مهرما رهظ
 لاقيف ةئيهلا هذه ىلع اخيش مث 6 اباش مث ، ائشان مث © الفط ناك دق اولاق ناف

 ناك نا دعب اخيش وا اريغص ناك نا دعب اريبك هب ناك دق عيش ثدحفا "مهل

 اذهو & لفطو باش وهو ناك ام ىلع اذإ وهف مهل"ليق ، ال : اولاق ناف ، ؟ ًاباش

 { ءيش رهظ دقف ءيش ثدحي مل ناو : اولاق ناف . ةدهاشملاو نايعلا هداسفب دهشي

 )١( فلتخا : م ، ج .

 )٢( واولا طوقسب « نوكلاب ه : د .

 )٣( امهنع : م 0 ج .

 )٤) كلذب : م .

 )٥( داعا : د .

 )٦( انوربخأ : م ، ج .
 )٧( هومتدهش : د .

 )٨( نا : د .

 )٩( هاندهش : م } د .

 . مهل : طقس : د(٠١)

 . ذم : م(١١)

 . مهل : طقس : د(٢١)
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 ام ىلع رمألا اويسحاف : مهل ليق © اباش ناك نأ دعب " ًاخيش هب ا راص هل نماك
 روهظ ثدحفا . اباش ناك نا دعب ٢ اخيش هب راص نماك ءيش روهظ نم نولوقت
 : مهل لاقو ؤ لوألا مالكلا داع ؟ نومك دعب روهظ ثدحي مل ث وأ ، نومك دعب
 . أباش ناك نأ دعب اخيش راص ملف الإو 3 نماكلا روهظ لبق ناك ام ىلع اذإ وهف

 ثودحب اورقأ ث اباش ناك نأ دعب اخيش هب راص هل نكي مل يش ثدح : اولاق ناف
 _ ضارعألل نيفانلا مزلي يذلاو { هنم اوب ره ام عيمج يل اولخدو & ثداحلا

 8 همسا نع باتكلا جرخل / اهانيصقتسا ول 0 ةريثك رومأ ١ ثداوحلل نيركنملاو ٩
 ، هرك ذن ل امع فاك عضوملا اذه يف ٨ كلذ نم انركذ يذلاو { هانعم نع بهذلو

 ، ضارعألا " توبث ىلع ١ ليلدلا هماقا ، انه اه انضرغ نكي مل ذإ 5 هللا ءاش نإ
 8 مسجلا ثودح ىلع اهب دهشتسنل عمللا هذه انركذ امنإو ، اهل نيفانلا ىلع درلاو

 . باوصلل قفوملا هللاو {\ همدق نالطب و

 نولوقت لهف ءيش نم ال ءايشألا ثودح ىلع متللد دق : لاقف لئاس لأس نإف
 ١؟تثدح اهلعلو ثدحم ريغل تثدح ءايشألا هذه لعلو ؟١ ١اهثدحأ اثدحم اهل نا

 .اص : م )١(

 ميقتسي كلذبو ا هب ه © 6 هل » أرقي نأ نكميو ' اخيش راص هل ًانماك ناك دق » : د )٢(
 . مالكلا

 . ريبعتلا حصيل !هبه 3{٤دهله أرقي نأ ًاضبأ نكعيو ! ًاخبش راص هل ًانماك ناك » : د (٣)

 . اخيش هب راص ًانماك هب ناك : م يو

 . مأ : م ؤ ج )٤(
 . " ًاباش ناك نأ دعب ًاخيش هب راص هل نكي مل عيش ثدح اولاق ناف ه طقس : د )٥(
 . ضارعالا :د )٦(

 . ثداوحلا : د )٧(
 . طاقساب ناك : م )٨(

 . لئالدلا : م ، ج )٩(

 . ثولح : د } )١٠(>

 . اهدحا : م(١١)

 . ! تثدح ه طقس : )١٢(+
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 هذه ولخت ال : هل ليق ؟ اهثدحي ثدحم ىلإ اهتجاح ىلع ا مكلد امو 0 اهئاقلت نم
 وأ © اهثدحأ ثدحمب تثدح نوكت نأ امإ : امهل ثلاث ال نيهجو نم ءايشألا
 ، ث اهسفن ءاقلت نم "ثدحت نوكت نأ لطبو ، ثدحم الب اهئاقلت نم آ تثدح

 اهنم مدقتملا ناكلو { هدعب وأ اهثودح تقو لبق تثدحل كلذك تناك ول اهنأل
 ةرخأتم وأ ًاعيمج ةمدقتم وأ ارخأتم وأ امدقتم طسوتملاو امدقتم رخأتملاو ارخأتم

 أ تقولا كلذ لبق ام نود { اهثودح تقو ي تثدح اهاندجو نأ املف 0 ث ًاعيمج
 ] ارخأتم رخأتملاو ٠ ًاطسوتم طسوتملاو { ًامدقتم اهنم مدقتملا اندجوو & هدعب ام نودو

 همدقي نأ دارأ ام اهنم مدقف & اهثدحأ ثدحم ةدارإب الإ نكي مل كلذ نإ انملع

 لوقلا انركذ امدنع لطبو 0 هرخؤب نأ دارأ ام رخأو ، ٦ هطسوب نأ دارأ ام طسوو

 ءايشألا نأب يناثلا لوقلا تبثو ، ثدحم ريغب اهسفن ءاقلت نم تثدح ءايشألا نأب

 رخؤيو 5 اهنم هميدقت دارأ ام مدقي 9 اهثودح تاقوأ ين اهثدحي ثدحم ىلإ ةجاتحم
 لعلو ٧ اهسفنأ تثدحأ ءايشألا هذه / لعل مكيردي امو : لاق نإف هريخأت دارأ ام ٠

 اهثودح تبث ام دعب ءايشألا هذه ولخت ال : هل لبق ؟ ٨ اهسفنأب ىه ال ثدحملا

 ثلاث ال نيهجو نم كلذ نع ةينغتسم ريغ " اهنأو ، اهثدحأ اثدحم اهل نا تبثو
 نأ لطبيو © اهريغ اهثدحأ " نوكت نأ وأ ، اهسفن تثدحأ نوكت نأ امإ : امهل

 ةمودعم نوكت نأ نم اهثودح لاح ين ولخت ال اهنأ لبق نم اهسفن تثدحأ نوكت

 )١( مكلذ : م .

 )٢( تثدح اونوكت وا : م إ ج .

 )٣( تثدحت » : م ، ! ثدحت ه : طقس : د !.

 )٤( .ر . اهسفنأ : م . ٍ
 )٥( اعيمج ترخات وا اعيمج تمدقتل وأ » : م ، ج ! .

 )٦( هطسوت دارا ام : د .

 )٧( .اهسفن » :م 0 ج .
 )٨( اهسفناب يه ال ثدحملا لعلو ه : طقس : د ! .

 )٩( أطخ وهو «اهناف د : م { ج .
 . نوكت وأ : د(٠١)
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 ناف ، هريغ الو هسفن © ًاثيش ثدحي ال مودعماف ةمودعم تناك ناف { ةدوجوم وأ
 ناذه دسف املف ، ؟ دعب ةدوجوم يهو اهسفن دجوت نأ ىلإ اهتجاح اف ، ةدوجوم نكت

 هتا مكلذ اهل هداجيإ لبق دوجوم اهريغ وهو © اهثدحأ اثدحم اهل نأ تبث ناهجولا

 . نيملاعلا بر

 : ةينادحولا تابنإ
 نانثإ اهثدحم لعلو ؟ دحاو ءايشألا هذه ثدحم نأ مكيردي امو : لاق ناف

 نم اهريغ هنأ تبث امدعب ءايشألا ثدحم ولخ ال : هل ليق ، كلذ نم رثكأ وأ

 لطبيو 0 دحاو نم رثكأ وأ 0 انلق امك ًادحاو نوكي نأ اما : امهل ثلاث ال نيهجو

 ةفصب نيفوصوم ًاعيمج انوكي نأ ولخي ال هنأ لبق نم دحاو نم رثكأ نوكي نأ

 8 هبحاص ةفص ريغ ةفصب ًافوصوم "امهنم دحاو لك نوكي وأ © ةقفتم ةدحاو
 رك ذل سيلو © دحاولا ىنعم اذهف ةقفتم ةدحاو ةفصب نيفوصوم ًاعيمج " اناك ناف
 ىنعم نع نينثألا ظفلب ةرابع كلذ امنإو ، هجو “نينثا نم ث رثكأ وأ نينثألا

 'امهنم جراخلاف © ` هبحاص ةفص ريغب افوصوم امهنم دحاو لك نوكي وأ ، دحاولا
 ١ نع لطب املف 3 ائيش ثدحي ١ نأ قحتسم ريغ ءايشألل ثدحملا ميدقلا ةفص نع

 ميدقلا ةفصب فوصوملا وه / ءايشألا ثدحم نأ تبل ائيش ثدحي نوكي نأ اذه ١
 . ثدحملا ةفص نع جراخلا

 )١( اونوكي : م 0 ج .

 )٢( مهنم : م ؤ ج .

 )٣( اوناك : م ، ج .

 )٤( رثكالا : ج .

 )٥) نينثالا : م .
 )٦( هباحصا : م .

 (٧) امهنم طقس :: م 0 ج .

 )٨( ناب : م 0 ج .

 )٩( نع ه : طقس : د ! .

266 ٢٧٦٦



 ىنعملا اذه نم بيرق مالكب بابلا اذه يف ديحوتلا لهأ نم موق ملكت ١ دقل
 انوكي ناف ، نيفلتخم وأ نيقفتم انوكي نأ اما : نيهجو نم نانثالا ولخ ال اولاقف

 امهنم فلاخملاف { نيفلتخم اناك ! ناو { دحاولا تابثا نم انلق يذلا وهف نبقفتم

 دحاول ءايشألا ثادحإ ٣ نأ تبثو ، ائيش ثدحي نأل قحتسم ريغ ةيبوب رلا ةفصل
 . نيملاعلا بر هللا مكلذ ميدق

 لك ولخ ال : نينثالا نم رثكأ وأ ، نينثالاب لوقلا داسف ين ًاضيا اولاقو

 لك ناك ناف ، هيلع رداق ريغ وأ ، هبحاص ىلع ارداق نوكي نأ نم امهنم دحاو
 امهنم دحاو لك ناك ناو ث دحاولا ىنعم اذهف ، هبحاص ىلع ث ارداق امهنم دحاو

 ًاقحتسم زجاعلا نوكي فيكف { زجعلاب ١ نيفوصوم اناك هبحاص ىلع رداق ريغ
 لك ولخي ال : نينثالاب لوقلا داسف ين اضيا اولاقو ؟ ءايشألا نم عيش ثادحإل

 ، دحاولاب فصولا وه اذهف هبحاص ينفي نأ ىلع ردقي نوكي نأ نم امهنم دحاو
 ىلع ردقي ال امهنم دحاو لك نوكي وأ ، هجو ةفصلا هذه عم نينثالا رك ذل سيلو

 زجعلا باب ين لخادلاف ، زجعلا باب ين الخد دق ًاعيمج انوكيف ، هبحاص ينفي نأ
 . ًاثيش ثدحي نأ قحتسم ريغ

 نوكي نأ نم امهنم دحاو لك ولخي ال : نينثالاب لوقلا داسف ين ًاضيأ اولاقو

 هبحاص نع يخي امهنم دحاو لك ناك ناف © هيفخي ال وأ ، ارما هبحاص ٨نع ينخي
 نانثالا نوكي نأ ىلإ تراد / ام "ثيح نم ةصقلا تراد دقف 0 هنود هرتسيو ارمأ ٢

 )١( دقو : م ، ج .

 )٢() ناف : م & ج .

 )٣( ث نا ه : طقس : م .

 )٤) ارداق ريغ : م .

 )٥( دحاولا ىنعم اذهف هبحاص ىلع ارداق امهنم دحاو لك ناك ناف : طقس : ج .

 )٦( نيفوصوم ريغ : د .
 )٧( نم : طقس : د .

 )٨( ىلع : م .

 )٩( ثيح : د
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 وأ ، امهب ظفللاو نينثالا ركذ لطبو ، دحاولا ىنعم يف ةدحاو ةفصب نافوصوملا

 لهجلاب نيفوصوم ًاعيمج اناك 0 ارما هبحاص نود ىنب ال امهنم دحاو لك نوكي

 ريبدتلاو ، ءايشألا ثادحإ دح ! نم امهجرخي ام كلذب ا امهايإ هفصو ينو زجعلاو
 ين هانمسر امم كلذ ريغب لوقلا " دسفو & اذه نم انلق امب لوقلا تبث املف & اهل

 ؤ كلذ نم رثكأ الو ، نانثا ال ، دحاو ءايشألا ثدحم نأ حص اذه انمالك

 . دومحم انبرو

 . : هيبشتلا عفد

 هبشم هلعل ؟ اهل هبشم ريغ ءايشألا هذه ثدحم نأب مكيردي امو : لاق ناف

 نيهجو ث دحأ نم ءايشالل ثدحملا ولخب ال : هل ليق ث اهضعبل هبشم وأ ءايشألا هذهل
 ١اههبشي هنأب لوقلا لطبو ؤ اهل هبشم ريغ وأ اهل ًاهبشم نوكي نأ اما : امهل ثلاث ال
 ىلع لبق اميف انللد دق نحنو © اهمزل ام ثودحلا نم همزلل اههبشأ ول هنا لبق نم

 ثدحم ىلإ ٧ ًاجاتحم ًاضيأ وه ناكل © اهمزل ام ثودحلا نم همزل ولو ، اهثودح

 ثلاث ثدحم ىلإ ًاضيأ وه ًاجاتحم يناثلا ثدحملا كلذ ناكلو ، هثدحي ناث
 نوكيف ، ثلاثلا ين لوقلاك عبارلا يف لوقلاو ، يناثلا يف لوقلاك ثلاثلا يف لوقلاو

 نأ تبث ث اذهب لوقلا دسف املف ، داسفلا نم هل ٨ ةياهن ال ام ىلا ًالسلستم رمألا

 { هابشإلا هوجو نم هجو ين اهضعبل هبشم الو ، اهل هبشم ربغ ءايشألا ثدحم
 ولف 0 اهثودحو اهتجاحو اهزجع ىلع اههوجو عيمج ةلاد ءايشألا هذه نأ كلذو

 .اميأ : د )١(
 )٢( نع : د .

 )٣( داسف : د .

 )٤( اهضعب : ج .

 )٥( دحا : طقس & م ، ج .

 )٦( اههبشم : م ، ج .

 )٧( جاتحم وه ًاضيأ ناكل : م 0 ج .

 )٨( ةياغ : م 0 ج .
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 همزلل ؤ هوجولا هذه نم هجوب اهنم ءيشل / ًاهبشم وأ 3 اهل ًاهبشم اهثدحأ يذلا ناك ١٣
 . نيملاعلا بر كلذ نع "ىلاعتي ، ءيشلا كلذ مزل ام انركذ امم

 تابثإو ، اهمدق نالطب ىلع ةلالدلاو { ءايشألا ثودح ين مالكلا " ىبتنا
 يلو هتلاو 0 هللا ءاش نا عنقم وه امب 3 ءايشإلل هبشم ريغ هناو ، دحاو هنا ثدحملا

 . ث قيفوتلا

 : ةيرهدلا ىلع ضقنلا

 ام لك ين مهيلع نوضقانو { رهدلا لها نع انلاؤس نوثدتبم ث نالا نحنو
 . هللاب الإ ةوق الو & هيلا اوبهذ

 ١ هثودح لاطبإو 3 ملاعلا مدق ىلع نوقفتم اعيمج ةيرهدلا نأ هتلا كديأ ملعا

 . هللا ءاش نإ هرك ذنس ام ىلع هتاذ ي ملاعلا فرصت هوجو ين كلذ دعب مهفالتخاو

 ٧انأل : اولاق ؟ ملاعلا مدقب لوقلا ىلإ مكاعد يذلا ام : ًاعيمج مهل لاقي
 ، لوأ هلاصتال سيل ، ضعبب هضعب الصتم 0 اذكه هاندجو ام نيح نم هاندجو
 لالدتسإلا ةحصل هدهاشن مل امم ، هلبق ناك ام ىلع كلذ نم “ اندهاش امب انيضقف

 ٠٠ متدهاش دق وأ : _ مهل لاقيو ، لكلا ىلع ضعبلابو ، بئاغلا ىلع دهاشلاب

 مهنأل ا مهبذك ناب معن : اولاق ناف ؟ ثدحي مل اميدق ؤ هنم ًاثيش وأ ملاعلا اذه

 . هوجو نم هجوب : م ، ج )١(

 . ىلاعتيو : د )٢(
 .هأ : م )٣(

 . ' ةلقوحلا ه { « قيفوتلا ه دعب فيضأ : م ، ج )٤(
 . ! نالا ه : طقس : ج )٥(

 . مهلودح : م ، د )٦)

 . انا : د )٧(

 . اندهش : ج )٨(

 . هل : د )٩(

 . متدهش : م ، ج(٠١)

 . مهب ذك : م(١١)
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 ول هنأ عم & كلذ نم همدق اوعدا ام مدقل نيدهاشم اونوكيف ' ءامدق اونوكي م

 ' امل : اولاقو © اوعجر ناف ، نانثا هيف فلتخا امل اولاق امك نايعلاب كلذ دهوش

 : مهل ليق . هل ٢ ةياغ ال نأ ىلع كلذب انيضق 3 هلاصتال ةياغ ال الصتم هاندهاش

 ليلدلا نع مكانلأس امنإ نحنو / هثودح دسفي ثام ضعبب هضعب لاصتا يف امو ٤
 اذه نأ متملعل كلذ نم ` متدهاش ام ىلإ منعجر ث ول لب مكليلد مكاوعد متلعجف

 ٧هومت دهاش ام نيح نم اولازت مل مكنال 5 ثودحلاب هيلع متيضقلو 3 ميدق ريغ ملاعلا
 دعب " ءىشلا دوجو الإ ثودحلا سفن لهو . ايناف ًابهاذو اثداح "ًايئاج هيف نورت

 اهنا : اولاق ناف ؟ هدوجو دعب ءيشلا نالطب الإ ءانفلا سفن " له وأ © همدع

 ليحتسي فيكو : مهل ليق ، ڵيش ريغ نم عيش ثدحي نأ انماهوأ يف ليحتسي
 لبق نكي مل عيش دجوي نأ لحتسي ملو ءيش نم ال ءيش ثدحي نأ مكماهوأ ين

 ليحتسي الو 0 ء يش ريغ نم ءيش ثودح نم مترك ذ ام لحتسي فيك مأ ؟ هدوجو

 مل ولو & ءيش ريغ ىلإ ىنفت ءايشا ا! وا ائيش اندجو نا املف ؟ ءيش ريغ ىلإ هؤانف
 اهثودح روصتي مل ولو ؤ ءيش ريغ نم ثدحت اهنأ انملع انماهوأ يف كلذ روصتي

 . امدق : م )\ا)

 . ام ! : م ؤ ج (٢)

 . ! هل ةياغ ال ذا ه : د )٣(

 .امم : د )٤(
 . !وله طقس : ج )٥(

 . متدهش : م )٦(
 . هومن دهش . م )٧(
 ۔ نث اج : د )٨(

 . ءىش : ج )٩(

 . ! له ه : طقس : ج(٠١)

 . !هناو : طقس : م(١١)
 . و : د(٢١)

270 ٢٧٠



 ١ انباتك لوأ ين كلذ ىلع ةلالدلاو ، ملاعلا ثودح يف لوقلا ىضم دقو 0 انماهوأ يف
 . قيفؤتلاو لوحلا هبو ، هللا ءاش نإ عنقم وه امب

 : نيمجنملا ىلع درلا

 © موجنلاب لصتم هيف امب ملاعلا اذه نأ مهمعز ين مهنم نومجنملا " لأسيو

 : مهل لاقيف © هنم نوكيو 0 ةيف ثدحي ام عيمج ىلإ هرطضت ينلا يه موجنلا ناو

 © ىلب نم دب الف ؟ ناكم نود ناكمب ماسجأ يه تسيلأ موجنلا هذه نع انوربخأ
 ؟ ضرألا ين وه ائيش { ءايسلا ين يه ينلا موجنلا هذه رطضت فيك : مهل لاقيف

 ىنعملا اذه ىلع متركنأ امف ؟ هلغشي ملو ، هيف وه سيل ناكم ين مسجلا لعفي لهو

 © اهنم ٢ ناك ام ىلع اهلمحي و موجنلا رطضب وهو ضرألا / ين ناسنإلا نوكي نأ ٥
 نأ نم © اهنم نوكي ام ىلإ اهرطضي نأب ىلوأ وهف & تاوم موجنلاو يح ناسنإلاو
 ينلا ءايشألا هذه نع انوربخأ مهل لاقي مث ، ناسنإلا رطضت ينلا يه موجنلا نوكت

 ؟ اهل ث اهنيكستو اهايأ كالفألا كيرحتب نكستو كرحتت امنإ تسيلأ ، ضرألا ين
 اهقوف ام كي رحتب نكستو كرحتت امنإ ًاضيأ كالفألاو : مهل ليق © ىلب : نولوقيف

 : اولاق ناف ؟ ةياغ ىلإ وأ ةياغ ريغ ىلإ كلذ ٦ لصتيف 0 اهل ثهنيكستبو 0 اهايا
 دقو © ٧اولاحأ ةياغ ريغ ىلإ اولاق ناف ؤ مهلوق نم اوجرخو ةياهنلا اوتبثأ ةياغ ىلإ
 . ءايشالا نم هل ةياغ ال ام دوجو داسف ىلع انمالك نم عضوم ريغ يئ انللد

 )١( انمالك : م } د .

 )٢( لثم : م .

 )٣( نمكي : م 0 د .

 )٤( نيكستب » اهتءارق نكمي و } « اهنيكستل ه : ج ! .

 )٥( هنيكستو : م ©} ج .

 )٦( أطخ وهو ، لطبيف : ج .

 (٧) اذك اولاحا : م .
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 : عئابطلا باحصأ ىلع درلا

 : ةعبرأ عئابط نم ' نوكتت ءايشألا نأ { مهمعز ي عئابطلا باحصأ لأسيو

 يه ناويحا عئابطلا هذه نع انوربخأ : مهف لاقيف © ةبوطرو سبيو دربو رح نم
 الو " تاوم الو ناويح نولوقي الف ، باوجلا نع كلذ دنع نوديحيف ؟ تاوم مأ

 برضب تجزتما اذإ عئابطلا ث نا : نولوقيو ، طيلختو نايذه لثمب "الإ نوبيجي
 رخآ برضب تجزتما اذاو ، ث اذك ةفص اهجازتما دنع نوكت « جازتمالا نم

 ءيش جازتمإلا كلذ دنع ٧١ نوكت ث لوألا جازتمالا فلاخي { ١ جازتمالا نم
 نوكت ينلا " عئانصلا هذه ىلإ ث انرظن ث اناف : مهل ليق ، ىلوألا ةفصلا فالخ
 ©. كلذ هبشب امو 0 شقنلا برضو ءانبلاو ‘ ةغايصلاو ُ غبصلاو ‘ ةكايحلا : نم انم

 ةعيبط نع نوكتت الو {. ةردقو ملعو ةايح هب نمم الا نوكي الو . عقي ال هاندجوف

 ٠ هبيكرتو ٠ ناويحلا فيلأت نم ًاعنص / كلذ نم بجعأ وه ام لعج ملف ئ ادبأ ام ٦

 © ريبدتلا بئاجع فونص نم كلذ ريغو 0 هلسانتو 3 هومب و ، هناصقنو هتدايزو

 نود وه ام نوكت داسف ينو ؟ ةردق الو ملع الو ةايح ريغ نم ، عئابطلاب نوكب

 كلذ نم بجعا وه ام ٢ نوكت نالطب عئابطلا ٦ نع هعوقوو ١١ عئانص نم كلذ

 . نوكت : د )١(

 . ًاتاوم الو اناويح : م ، ج )٢)

 . الا : طقس : م (٣)

 . ! نا » : طقس : م . ج )٤)

 . !اذك ه : طقس : م . ج )٥(

 , « جازتمالا نم ه : طقس : م { ج )٦(

 . نوكي : د )٧(

 . !اناف ه : طقس : ج )٨(

 . انرظنأ : م )٩(
 . عئابطلا : د(٠١)

 . عئانصلا : م ج( )١١

 . نم : د(١٢١)

. مالكلا هب ميقتسي ال أطخ وهو } ى نوكي ه : ج(٣١)



 . عئابطلا نع امكح هنم فطلأو ، ًاعنص

 ضايب نم © ءايشالا ين دجوت ينلا ناولالا هذه نع انوربخا : مهل لاقي مث

 ليق { معن اولاق ناف ؟ تنوكت عئابط نعأ ، ةرضخو ةرفصو ١ داوسو ةرمحو
 ٣ًاسباي دوسألا دجنف 0 ادراب ةراتو 9 ةرات اراح "هدجن اهنم ضيبألا لاب اهف : مهل

 & ةرات اضماح دوسألاو ًاضماح ةراتو 5 ةرات " اولح ضيبألا دجنو 5 ندل ةراتو 5 ةرات

 ينفو { ةدوربلاو ةرارحلا ين ١ قفتتو ، معطلاو نوللا ين " فلتختو 3 ًاولح ةراتو

 ضيبألاو { ًاسباي وأ ًابطر هاندجو " ام ثيح ضماحلا ناك الهف © ةنودللاو سيلا
 ، موعطلا هذهو } ناولألا هذه قافتا اندوجو يفو ؟ ًادراب وأ ًاراح هاندجو ام ثيح

 موعطلا هذهو ، ناولألا هذه فالتخا اندوجوو 3 متركذ ينلا عئابطلا قافتا ريغ ىلع
 . عئابطلاب لوقلا داسف 0 ءايشألا نوكت اهيلع منينب ينلا عئابطلا فالتخا ريغ ىلع

 : سيلاطوطسرأ باحصأ ىلع درلا

 هعمو لزي مل ميدق يلويهلا نأ مهمعز ين _ سيلاطاطسرأ باحصأل لاقيو

 يلويهلا ةوقلا تبلغ ىتح & كلذك ةوقلاو ، ضارعا يذ ريغ يلويهلاو & ةميدق ةوق

 & يلويهلا ةوقلا '' بلغت نع انوربخأ : مهل لاقيو ، ضارعألا " اهبلغت نع ثدحف
 ؟ هبلغت مل ام دعب هتبلغ فيكف : مهل ليق 0 عبط : اولاق ناف / ؟ رايتخا مأ وه عبطأ ١٧

 )١( ةرمحو داوسو ضايب : م ، ج .

 )٢( هدجت : م .

 )٣( اسبات : م .

 )٤( ولح : د .

 )٥( فلتخي و : م 0 د .

 )٦( قفتيو : م ، د .

 )٧( )٨( ام : طقس : د .

 )٩( سيلاطاطسرألا : م ، ج .
 )١٠(د : اهبيلغت : م ، بيلغت .

 )١١(د - بيلغت : م .
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 3 متمعز امك ١ ةعيبطلاب يلويهلا ةوقلا بيلغت ناك ولف © هل قرافم ريغ ءيشل عبطلاو

 يلويهلا ةوقلا بيلغت نا : اولاق ناف ، هعم لزت مل اهنا امك 0 لزي مل اميف هبلغت تناكل

 يلويهلا ةوقلا بيلغت ناك اذإ مكيردي ث امو : مهل ليق 0 هنولوقي " الو ! رايتخا
 الو كلذ لبق يلويهلا تبلغ دق ةوقلا لعلو ؟ هتبلغ ام لبق هتبلغ نكت مل اهنا ارايتخا

 ريغ ىلع مأ وه ةسامملا ىلعأ ، يلويهلا ين ةوقلا نوك نع نولأسيو ؟ هب نوملعت
 بلغي فيكو 0 بيلغتلا ي © مهلوق اولطبأ ةسامملا ريغ ىلع : اولاق ناف ؟ ةسامملا
 ريغو ، يلويهلا ريغ ثلاث ىنعم اوتبثأ ةسامملا ىلع اولاق ناف ؟ ُهَساَمُب ملو ائيش عيش

 . ضرع ةسامملاو ضارعأ يذ ريغ يلويهلا نا : مهلوق لطبف & ةسامملا وهو ةوقلا

 الو معط الو نول يذ ريغ لزي مل وه سيلأ ، يلويهلا نع انوربخأ : مهل لاقيو
 : ليق ، ضارعأ يذب سيل لزي مل هنا : اولاق ناف ، ضارعأ الو نوكس الو ةكرح
 لاقي ام عم ؟ ضارعأ يذب سيل لزي مل وهو ، ضارعألا هذه ٦ هيف تثدح ينأف
 ةوقلا لاب امف : مهل لاقيف ىلب : مهلوق نمف ؟ ضارعأ تاذ ريغ تسيلأ ةوقلا يف مه
 متيمس فيك مأ ؟ ةدحاو ٢ ةفصب امهو 3 اهبلغ يلوبلا نوكي نأ نود يلويهلا تبلغ

 ؟"ةوق هومست نأ نود ا يلويه يلويهلا متيمس فيك مأ !يلويه اهومست ملو ةوق ةوقلا
 عم هبحاص '" هب'"فصوي امب الإ امهدحأ فصوي الو ؟ ةدحاو"" ةفصب اعيمج امهو

 . ةيعبطلاب : د )١(
 .ارايتخا : م )٢(
 .الف : د )٣(

 .اف : د )٤(

 )٥) يأف : م .

 )٦( ؟ هيف ه : طقس : د .

 )٧( ةفص : د .

 )٨( )٩( ًايلويه : ج .

 )١٠( د ٠ ةوقلا نع ماهفتسالا ىلع يلويملا نع ماهفتسالا مدق : م .
 . ةفص : د(١١)

 )١٢١( فصرو : د .

 . ! هب ه : طقس : د(٣١)
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 اولاق ناف ؟ ناقفتم مأ ' امه نافلتخمأ ةوقلاو يلويهلا نع انوربخأ / مهل لاقي ام ٨
 الإ نوكي ال فالتخالا نأل ، مهلوق نم كلذ سيلو ‘ ضارعألا اوتبثأ نافلتخم
 يلويملا متيمس مل : لوألا مالكلا مهيلا داع ناقفتم اولاق ناف { ةفلتخملا تافصلاب

 . ؟ ةدحاو ةفصب ًاعيمج امهو 0 ةوق ةوقلاو " يلويه

 : ١ تاياهنلا ٣ ين ةلأسم

 الو هانتم ريغ طسبنم هنأ مهمعز ينو ملاعلا ةياهن مهيفن ين رهدلا لهأل لاقي
 نوكي نأ نم ولخي له ملاعلا اذه عيمج نع ث ضرألا هذه نع انوربخأ : دودحم

 ملاعلا اذهل الو ، طسو ضرألل سيل نأ اومعز ناف ؟ طسو هل سيل مأ طسو هل

 ولف 3 ةنيابتم ميلاقأو ، ةقرفتم رئازج ضرألا ٧ هذه نأل ، مهبذك ناب ٦ طسو
 { رئازجلا هذه نم ةريزج ىلع لاحتسال طسو اهل نوكي نأ ضرألا ىلع لاحتسا

 لكل نأ سانلا عيمج دنع تبث املف ، طسو هل نوكي نأ 3 ميلاقألا هذه نم ملقاو

 . فارطأو " نأ تبث " ًافارطأو اطسو ضرألا ٣ هذه نم ,

 . لكلا ىلع ضعبلاب ٦ ءاضقلا " لطبل الإو
 ىلإ برقأ وه سيلأ © مورلا ضرأب وه نمع انوربخأ اا مهل لاقيو : ىرخأ

 . "امه » : طقس : د )١(

 . ايلويه : م 0 ج )٢(

 ٍ ٍ . اهناكم ضايب كرتو « ين ه طقس : م )٣(

 . صنلا عم اجمدنم اهيف درو هناف : د فالخم القتسم دحاو رطس يف ناونعلا اهيف درو : ج )٤(

 .ا وا : طقس : د )٥(

 . ! طسو ملاعلا اذهل الو ه طقس : م )٦(

 . اذه : د )٧(

 . 6 ًافارطأو ه طقس : د )٨(

 . لطب : م } ج )٩(

 . ءاضقلا : م(٠١)

 . مهل : طقس : د(١١)
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 برقأب وه سيلأ اسراف ضرأب وه نمعو ؟ سراف ضرأب وه نمم لايشلا بهم
 : اولاق ناو مهبذك ناب ، ال : اولاق ناف ؟ مورلا ضرأب وه نمم بونجلا بهم ىلإ

 . مهبهذم داسف ناب 0 معن

 " لامشلا بهم نم ناريطي نيرئاط نأ ول انوربخأ : مهل "لاقيو : ىرخأ
 ةفاسمل له . ًاعارذ موي لك هبحاص ناريط / ىلع ديزي امهدحأو ، بونجلا بهم ىلإ ١٩

 اوتبثأ ، معن : اولاق ثنإو ث ث ةياهنلا اولطبأ ، ال : اولاق ناف ؟ ةياهن امهنيب ام

 . . . ملاعلا عيمجل ةياهنل

 دنلا ضرا ىلإ سلدنالا دالب نم راس نمع انوربخا : مهل لاقيو : ىرخا

 ناب ، ال : اولاق ناف : لامشلا ةيحان يف دازو ائيش بونجلا ةيحان نم صقن له
 اورقأ " لامشلا ةهج ين دازو ، بونجلا ةهج نم صقن لب : اولاق ناف 0 مهبذك
 . ةياهن هلف هنم صقنيو هيف ٧ دازي ام نأل ، ةياهنلاب

 نم ةجنط نيبو © نيصلا نيب يذلا نع انوربخأ : مهل لاقيو : ىرخأ
 ؟ اه ضعبب سيل وأ 0 اهلك ضرألا هذهل اضعب نوكب نأ نم _ ولخي له ، ضرألا
 © ضرألا فصن ٦ ين كلذ ءيجي لهف : مهل ليق ، ضرألا ضعب هنا اومعز ناف

 ضرأب وه نمعو سراف ضرأب وه نمم لايشلا بهم ىلإ برقأ وه سيلأ ه : طقس : م )١(
 . ! سراف

 . لاقي : م )٢(
 . لايش : د )٣(

 . « ةياهنلا » : طقس : م . ج )٤()

 . ناف : م ، د )٥(

 . لاقب : م )٦(

 . اطخ وهو ! ديزي ه : ج )٧١(

 . لاقي : د )٨(

 . ! نم ه طقس : د )٩(

 . ى نم » : م(٠١)
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 ضرألا ءازجأ نم ءزج وأ ، اهراشعم رشع ين وأ ، ١ اهرشع ين وأ ، اهعبر ين وأ
 ضرألا هذه ضعب وه " لب : اولاق ناو 3 اولاحأ كلذ اوركنأ ناف ؟ غلب ام ًاغلاب

 . ةياهنلا ضرألل اوتبثأ ، اهنم ءزجو
 نوكي نأ زوجي له © مهوت ًامهوتم نأ ول انوربخأ : مهل " لاقيو : ىرخأ

 كلذ نا : اولاق ناف ؟ هيلا دازي وأ ، هعبر لثم وأ ، هفصن لثم وأ { ملاعلا اذه لثم

 لثم وأ 5 هلثم هبلا دازي نأ مهوتي لب : اولاق ناو ، مهبذك ناب ، مهوتي ال امم

 ناصقنلا يف مهيلع لخديو 0 اهب اورقاو & ملاعلا ةياهن اوتبثا ، هعبر لثم وا ، هفصن

 هللا كمحر تناو ءاوس ةداي زلا ي مهيلع لخدي امك © عبرو ‘ فصن ث ملاعلا نم
 ث كلذكف ث هثودح ةياهن / لئالد نم اهتدجو ملاعلا !دودح ةياهن لئالد تلمأت اذإ ٠

 رظنلا ا تلمعأ تنأ اذا & هدودح ةياهن ىلع لدي امم وهف هثودح ةياهن ىلع لدي ام

 . باوصلل قفوملا هللاو ، هتنسحأو ، كلذ لك يف

 : ٧ ةّينمّسلا ىلع درلا

 يوهت لزت مل ، ضرألا هذه نأ اومعز مهناف ، رهدلا لهأ نم ث ةينمسلا امأو

 )١( اهروشع يف وأ ه طقس : م 0 ج " .

 )٢( ىلب : م .

 )٣( لاقي : د .

 )٤( "دودح ه طقس : ج .

 )٥( كلذكو : م } ج .
 )٦( تعنتما اذإ : م ، تنعما اذا : م 0 ج .

 )٧( ةيمستلا : م .

 )٨( خسانتلاب و ةهلالا ددعتب : لوقتو ، مانصألا دبعت تناك 0 دنهلا ءامكح نم ةقرف : ةينمسلا {

 ةبسنلاو { دنهلاب تانموس ةدلب ىلإ بسنت اهنا : لاقيو { رابخألاب ملعلا لوصح ركنتو
 فلتخم نوركني & ةيسح ةعزن ووذ مهنا ةينمسلا ىلا بسنيو 0 يوغل سايق ريغ ىلع

 يف نيملكتلا طلغيو ، اذه دري يمويفلا نا الإ 3 سحلاب الإ نوفرتعي الو 0 ملعلا قرط
 ناوفص نب امهج اورظان مهنا لبنح نب دمحأ مامإلا ركذيو © يأرلا اذه مهلقن 3

 بسني نم ىلع دريو { ةيسوجملا هبشت ةينمسلا نا ةيميت نبا ركذيو ، كشلا ين هوعقواو =
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 اومعزو ةي رهدلا " رئاس نع رمألا اذهب تنابو & يوهت ا لازت ال اهنأو ، ًالفس
 . ًافثاكتم ًاليقث ًايسج ضرألا هذه اندجو : اولاق ، كلذب لوقلا ىلإ مهأجلأ يذلا نأ
 مسجلا مواقي ال بسارلا ث مسجلاف ' ًايراوخ ًافيفخ ًايسج ءاوهلا اندجوو " ًابسار

 ضرألا نأ ىلع مهلد ام نأ اومعزو ، بسريو 0 هيف ردحني نأب الإ ، فيفخلا
 © ةهجلا هذه نم ءاوهلل ًايقالم © هيلع مه يذلا ضرألا رهاظ مهدوجو 3 ءاوهلا يف
 8 اهالعأ نم هاقلت تناك اذإ 5 اهيحاون عيمج نم وجلا ىقلت اهنأ انملعف : اولاق

 تبثت ال اهنا انملع كلذك تناك املف 0 اهبناوج نمو { اهالفس نم هاقلت كلذكف

 . ادبأ هيف ةردحنم نوكت نأ الإ ، ءاوهلا ين

 8 هب ساسحإلا نكمي مل ام نوركني مهنا دكؤيو ث رابخألا نم رتاوتملا راكنإ مهيلا =

 هكاردا نكمي نكلو 7 مهنع بئاغ وه امم ، هب مه نوسحب ال ام دوجو نوركني ال مهنكلو

 عومجم ، يمويفلل رينملا حابصملا نع ًالقن ؤ ١ ت © ٣٢٩ ص نييقطنملا ىلع درلا )
 ٥٧ ص © ظفللا ين فالتخالا ( ةبيتق نبا آ ٣٢-٣٣ ص ٥ جم ز ةيميت نبا ىواتف

 . ( يرثوكلا دهاز ت
 ةينمسلا نا ىريف © يخلبلا لهس نب دمحأ .ديز وبأ ، وأ يسدقملا رهاط نب رهطم امأ

 © اضيأ نيصلا لهأ هب نيدتي نيد اهناو ، ةيمهربلا بناجب ، ةيساسألا دونهلا نايدأ نم نيد
 معزت ىرخأو { نيلسرملا ءايبنألا نم ناك « دبلا ه نأ ىرت ةقرف ناتقرف ةينمسلا ناو
 . ةلطعملا نم ةينمسلا نا ركذي امك { هتروص ين سانلل رهظ ئرابلا وه « دبلا ه نا
 { ٩ ص {} ٣ ج ، ١٩٠٣ سنراب 0 خي راتلاو ءدبلا { ! رهاط نب رهطم » ( يسدقملا (

 ٩ ج ء ٤ ص ٦٣( .

 قيقحت : هباتك ين ينوريبلا ناحي رلا وبأ وه امنإ { ةينيدلا دنملا بهاذم نيب نم نسحأو
 ةقرفلا نع لوقلا انل لصفي مل هنكلو 5 ةلوذرم وأ لقعلا ين ةلوبقم ، ةلوقم نم دنهلل ام
 . ةيمهربلا بهذم نع ثدحت ام رثكأو { ةينمسلاب ةامسملا

 . لزت مل : د )١(

 . نيب نم : م ؤ د )٢)

 . ًايسار ًافتاكتم : م )٣(

 . " برعلا ناسل ه توص وذ وأ وخر هانعم راوخلاو . ًاراوخ : م ، ج )٤(
 . مسجلاو : م ، د )٥(
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 رهدلا لهأ ليواقأ داسف نع انأبنأ دقف ، لزت مل ضرألا نأ ين مهلوق امأ
 © كلذ نم هب اوقلعت ام عيمج انلطبأو ، لزي مل هنا ا هيف اولاق ام لك ي 0 ًاعيمج
 كالفأو ءايس نم هيف امب ملاعلا ثودح انتبثأو ، مالعألاو دهاوشلا نم انصصق " امب

 . عضوملا اذه يف هراركت نع ينغي امب ، ناويحو ضرأو
 لهأ نم نيمدقتملا ضعب ناف { ردحنتو " يوهت اهنأ ضرألا ين مهلوق امأو

 ٢١ اهب فشك ةلأسم نع كلذ يف مهلأس ملعلا ١ مهل لاق نأب مهمحفأو { / مهراوع :

 « ىلب : اولاقف ؟ اهتنازرو اهلقثل يوهت اهنأ متمعز اممإ ١ متسلأ ضرألا نع انوربخأ
 الامرو اهروخصو اهفانكاو اهلابجب ضرالا 0 نزراو لقثا عيش يا : مهل لاقف

 © ةشيرلا نم نزرأو لقثأ ضرألا لب : اولاقف ؟ شي رلا نم ةشير وأ 0 اهيلعو اهيف امو
 حطس قوف نم وأ ، فرشم لبج ىلعأ نم تيقلأ اذإ ث ةشي رلا لاب ام : ٧ مهل لاقف

 هذه مكضرأ تناك اذإ 3 اهقبستف ضرألا اهتفت ملو اهقحلتو ضرألا لصت ، لاع

 . ًاباوج " اوريحي ملو كلذ " دنع اوتكسف ؟ يوهتو بسرت
 : نولوقيف ؟ ءاوهلا يف اا هلق ًاليقث ئيش لمحت حي رلا نورت متسلأ : مهل لاقي مث

 تحت نم حيرلا نم ىوقأ ءيش نوكي نأ اذه عم متركنأ ام : مهل لاقيف { ىلب

 . " هيف ه : طقس : د )١(

 . امم : د )٢%

 . يوحت : د )٣(

 . مهولأس : م © ج )٤(

 . " اهب ه : طقس : د )٥(
 . ! متسلأ ه : طقس : د )٦(

 . ٫ مهل » : طقس : د (٧)

 . ةشثر : م 0 ج )٨(

 . نع : م )٩(

 . اوبيجي : م & د(٠١)

 . هلقنتف : م ، ج(١١)
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 : اولوقت نأ نود ًالفس يوهت اهنأ : ملق ملف { اهعفريو ضرألا ١ لقي 0 ضرألا

 . ًادوعص " عفترت

 : ةيئاطسفسلا ىلع درلا

 ةفرعم الو ث تبثي ملع ال ا نأ اومعز مهناف { ةلهاجتملا " ةيئاطسفسلا امأو

 فوصوم الو ، قئاقحلا نم ةقيقح ىلع دوجوم ، ءيش ال ١ نأ اومعزف © ميقتست
 8 ١ ةفص ىلع ائيش تدقتعا ٨ ام ىتم كنا : ٧اولاقف ، تافصلا نم ةفص نود ةفصب
 ءىشلا كلذ ناف © ىلوألا ةفصلا ١١فلاخت ىرخأ ١ ةفص ىلع كريغ هدقتعاو

 : اولاقو ٢١ىرخألا نم هب ىلوأ امهنم ةدحاو سيلو © ًاعيمج نيتفصلا اتلكب دوجوم

 هدجي ال هنم بيرقلاو ، ادوجوم ائيش ديعب نم يلارلا هاري دق بارسلا اندجو انا
 هب نم اندجوو ، دوجوم ال دوجوم ءيش ال { ءيش بارسلا نأ انملعف { انش

 دق ٠ءادلا كلذ هل سيل يذلاو 0 ٨٤ ةرارم هب دجيف / لسعلا قوذي ٢ءارفص ٢٢

 . لقني : د )١(

 . عفرت : د٭ )٦٢(

 . ةيناطسفوسلا : م )٣(
 . ! نا ه : طقس : د )٤(

 . تبث : م ، ج )٥(
 . ! نا ه : طقس : د )٦(

 . اولاقو : د )٧(

 ."امه » : طقس : ج )٨(

 . تافصلا نم ةفص : د )٩(

 . ! ةفص ه : طقس : د(٠١)

 . فلاخملا : د(١١)

 . عجارملا ءاضما عم عجور ه شماهلا ىلع بتك : د(١١)
 . رافص : م ، ج(٣١)

 . ! هب ه طقس : م ، ج(٤١)

 . !ءادلا ه : طقس : د(٥١)
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 8 ا اذه نم ءايشأ ين رم ولح لسعلا نأ انملعف & هيف ةرارم ال اولح هدجيف هقوذي
 . اهانعم ةدئاف نم رثكأ اهركذ " ءانع ناك ذإ ، اهركذ انكرت

 " ءيش ال نأ : مكمعز نم هومتلق يذلا اذه مكلوق نع انوربخأ : مهل لاقي
 : اولاق ناف ؟ ةقيقحلا ريغ ىلع مأ ةقيقحلا ىلع مكنم لوقلا ث كلذأ ةقيقحلا ىلع

 اهدح ث نم نوجراخ مهنأ ىلع ، ةرظانملا دح نم اوجرخ 3 ةقيقحلا ريغ ىلع
 كلذكو مهبهذم اوضقنو 5 اهب اورقأو 3 قئاقحلا اوتبثأ ةقيقحلا ىلع : اولاق ناو 5 الوأ

 ، أطخ : اولاق ناف ؟ أطخ ريغ مأ وه أطخأ ،& ١ مهفلاخ نم لوق نع نولأسي
 أطخلا ةقيقح ىلع : اولاق ناف ؟ ٧ هتقيقح ريغ ىلع مأ أطخلا ةقيقح ىلع : مه ليق
 فيكف : مهل ليق 0 ةقيقحلا ريغ ىلع : اولاق ناو ى اهوتبثأو قئاقحلاب اورقأ

 & ةقيقحلا ريغ ىلع هومتلق امنإ متيعدا يذلا ناك اذإ مكفلاخ ١ نم ىلع نوركتت
 الجر نأ "قارولا ىسيع وبأ ركذو 8 أطخلا ةقيقح ىلع مكفلاخ نم أطخ اوتبثت ملو

 )١( هذه : م ، ج .

 )٢) انع : م .

 )٣( ءايشالا : د .

 )٤( مكلذأ : د .

 )٥( ج ١ نع : م .

 )٦( هفلاخ : ج .

 )١( ةقيقح ريغ ىلع مأ أطخلا ةقيقحلا ىلع : م . د .
 )٨( ناف : د .

 )٩( نمع : د . .

 مدقا نمو ث ةيمامإلا يملكتم نم ةعيشلا هربتعي ، نوراه نب دمحم : قارولا سبع وبأ(٠١)
 تالاقملا باتك 0 يرعشألا فلخ يبأ هللا دبع نب دعس ) ةعيشلا قرف يف فلأ نم

 ١٩٦٣ { نارهط { ئ يرديح ه ةعبطم {} روكشم داوج دمحم روتكدلا قيقحت © قرفلاو

 بسحف ةعيشلا بتك ينلؤم نم هلعج دقف قآ رتير امأ . ( ةمدقملا نم ا جي ، ص

 ىلإ مالعالا ين يلكرزلا هبسنو ، (" تسرهف ١ نيبمالسإلا تالاقم 0 يرعشألا )
 -= ةعبطلا ، ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ) ين . .كعم نريتس لعف كلذكو 3 ةلزتعملا
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 ىسيع وبأ لاق { هل ةلغب ىلع ىنعملا اذه ين هرظانيل لجر ىلإ ىتأ نيكاسملا ءالؤه نم

 يبأ ركذب هنرق ، روهشم يونام هنأبو 5 ةقدانزلا نم هنأب ميدنلا نبا مزجو ، ( ةيناثلا =

 هنع لقنيو ( ٤٧٤ : ص تسرهفلا ) دمحا نب دمحم يناهيجلاو { ءىشانلا سابعلا

 يضاقلا لثم { ةيناصيدلاو ةيوناملاك ةيمالسإلا ريغ قرفلا ءارآو تالاقملا ىنلؤم رثكأ
 تالاقملا ين يرعشالاو & ( ىنغملا ه نم ةيمالسإلا ريغ قرفلا ) : يئ رابجلا دبع

 ةيحيسملا ىلع درلا ين قارولا ىسيع وبأ بتك دقو 0 مهريغو للملا ين يناتسرهشلاو
 ين يدع نب ىيحي در قيرط نع اذه هفلؤم انلصوو { مالكلا ملع ين در لمكأ
 درلا نيساسأ نيمسق ىلع لمتشي هباتكو ، ( ١١٤ ب ٣ مقر سيراب ين نيطوطخم )

 طوطخم ) : ين ظوفحم صنلا اذهو ، بوقعي يبأ يدنكلاب هيف رثأت يذلا ثولاثلا ىلع
 يذلا ءزجلا وهو ، لولحلاو داحتالا يت .زجوم : يناثلا مسقلاو ، ( سبراب ، ١٦٩ مقر
 دافتسا امك © ىراصنلا ىلع درلا لصف ين 0 ديهمتلا : هباتك ين ينالقابلا هنم دافتسا

 نب ىيحيل ةريغصلا تارصتخملا ترشن دقو 0 ًاضيأ ىراصنلا ىلع هدر ين ظحاجلا هنم
 ه. حنم اهرشن سيراب ين ١٩٢٠ ةنس يدع

 دبع يضاقلاو ميدنلا نبا نا مغر لزتعا مث ًابمامإ ًايعيش ناك ىسيع ابأ نإ نظلا بلغأو
 ناك اذهلو &} لصألا ين ًايسوجم ناك هنا : يناتسرهشلا لاقو ، يونث هنا نامعزب رابجلا

 ٣ج ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ) : رداصملا ضعب ركذتو { ءارآلاو قرفلاب ةفرعم اذ

 - يبارافلا ذيملت وهو _ ىحبسملا يدع نب ىبحي نأ ( ليجنا ةملك تحت 0 ١١ ص

 دقن ىلع هيف دري . قارولا ىسيع يبأ 1 هادهأو ةيحيسملا نع هيف عفادي ًاباتك فلأ

 كش دقو م ٨٦١ / ھ ٢٤٧ ةنس ين ىسيع وبأ يفوتو © ةيحيسملا ثيلثتلا ةركفل يدنكلا

 تالاقملاو ةعيشلا فالتخا باتك : بتكلا نم ىسيع يبألو " خيراتلا اذه يف كعم
 ٧ ج جورملا ) يف يدوعسملا هنع لقن ، سلاجملا باتكو { ةيمامإلا يف تالاقملا باتكو
 ىلع حونلا ه باتكو « يقرشملا بيرغلا ه باتك اروز ةيوناملا هيلا بسنو ( ٢٣٦ ص
 ه. ٨طعا 3 قرشتسملا فلأ دقو اذه & ١٧ ص يناشلا يف ىضترملا لوقي اميف " مئاهبلا
 ٨طة آ دا ٧2٩ . قارولا ىسيع يبأ ف ارفس

 ع اح س ! م ح ) ح ح ا 1949. . !, ع

 ح س ا ح ه ! » < ' !-ل -

 ن ذ ا ح ح -!, ع ,

= 1962, [, . 9-11. 
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 ١مل : هل ليقف 0 ةلغبلاب اعد فارصنالا بحأ املف { اهوبيغف ةلغبلا ىلإ اودمعف

 : لاقف © اهب انتأت مل لب : اولاقف 5 اهب مكتينأ لب : مهل لاقف © " ةلغبلاب انيلا تأت
 ىلع تأت مل ، لجرلا اهيأ كلعل & تلق اميف تبث : هل "ليقف 0 اهب مكتيتأ لب

 { ةيرم الو ، كش الب ةلغب ىلع تيتأ / ينأ تملعو ، تبث دق : ئ مهل لاقف ث ةلغب ٢٣

 © ةقيقحلا ىلع لب : لاقف ؟ ةقيقحلا ريغ ىلع مأ كلذ ناك ث ةقيقحلا ىلعأ : هل ليقف
 كلذ دنع رقأف : ىسيع وبأ لاق ؟ ةقيقحلا ىلع تبثيو ءيش نوكيفأ : اولاقف

 . ةطسفسلاب لوقلا نع عجرو ء قئاقحلاب

 . , , 1929 . 35. . , م ا ن نحل: 1937 =

 . 197-196. [. :, ن , . 1, 1953, . 41-42.

 )١( نا ه يناعم نم نأل حصيو" نا ه : د ٤ ناطلس نم مك دنع نا ) : ىلاعت هلوقك ينلا ( .

 )٢( ةلغبب : م .
 . ليق : د ()

 )٤( طقس : د : ١ مهل ٫ .

 )٥( ةقيقح : ج .
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 : ' ةيونثلا لوق وهو نيدحلملا لوصأ نم يناثلا لصألا
 نيلصأ نم تنوكت ءايشألا نأ اومعز نيح "ةينانملا ةلاقم كلذ نم هب أدبن ام لوأف

 : يوناهتلا لوقي ١ رشلاو ريخلاب قلعتت 5 ةيقيزيفاتيم ةيقالخأ ةفسلفب لوقت ةقرف : ةيونثلا )١(
 . اريثك ًارشو اريثك اريخ ملاعلا يف دجن اولاق © هلإلا ةبنينئاب نولوقي ةرفكلا نم ةقرف
 لخدأو ةدح ىلع لعاف امهنم دحاو لكف © ةرورضلاب ًاريرش اريخ نوكي ال دحاولا ناو
 حرش ىلع كلذ ين ادمتعم & سوجلملاو { ةيوناملاو ةيناصيدلا ةقرفلا هذه يف يوناهنلا

 يه ةينينثألا نا كلذ ةينينثالا ريغ ةبونثلاو © يليجلل لماكلا ناسنإلا ىلعو ، فقاوملا

 بهذم ) : تادحو وا ةدحو تاذ اهنا ىهو ةبدحاولا اهلباقتو نبتدحو تاذ ةعيبطلا نا

 ةركفل ةبسنلاب ةينينثألاو ةيقيزيفاتيم ةركفل ةبسنلاب لاقت ةبونثلاف 0 ( ةرثكلا وأ دحاولا
 لقعلا اهمظنف ةطلتخم تناك ةداملا نا لوقب هنأل ىنبنثأ الثم ساروغاسكناف . ةيقيزيف
 ةبونثلا دجوتو ةنغ ةداملا كانهو زع لاثملا كانهف : نوطالفأ كلذكو

 روتك دلا هب ماق ةيونثلا نع بتك ام لمكأو ( ٩ ص ٣ج خي راتلاو ءدبلا ) نبصلا ين ًاضيأ
 . ! ١ ج مالسإلا ين ينسلفلا ركفلا ةأشن ه هباتك يف راشنلا
 . ١٧٨١-١٧٩١ ص ١ ج نونفلا تاحالطصا فاشك . يونابهتلا

 . ٣ ص ينسلفلا مجعملا : ةلالش فسوي 3 ةبهو ؤ مرك فسوي
 , :جح ح د ججح ! , . 253.

 )م ٢٧٢-٥١٢ه ) : : ينام ةملك ىلإ ةيسن نحص : ةيوناملا )٢(

 ةيحيسملاب ةيتشدارزلا ةينيدلا ةيديلقتلا ةيوناثلا جزمي نأ لواح روهشملا يسرافلا قيدنزلا

 روصتلاب نيذخآلا نم وهو راشنلا روتكدلا ررقي اميف ةيقاورلا ةصاخو ةينانويلا ةفسلفلاب و
 نويحيسملا هربتعيو . رشلا رخآلاو ريخلا امهدحأ : نيينوك نيأ أدبمب ملسي يذلا ينسلفلا
 { اذوبو & تشدارزو ، حيسملا : ةثالث عبار هسفن ينام ربتعاو ةيجراخ ةعدب بحاص

 ني ربدم نيأدبم ىلع موقي هناو نايدألا رئاس نيب دحوي ديدج نيد هناب هنيد فصوو

 ةخراص ةيدام ةيوناملاو . رشلا ردصم ةملظلا رخآلاو © ريخلا ردصم رونلا امهدحا ملاعلا
 سمخلا ساوحلا وه ناسنإلاو ةداملا تافصب نافصتي نايدام اهدنع ةملظلاو رونلا نأل

 مهنم ةيوناملا ناف ) : رهاقلا دبع لاقو ؤ، سمخلا ساوحلا ريغ ءيش الو ماسجألا يهو
 = . ٥٣ ص نيدلا لوصأ ه . ةملظلاو رونلا امهو ناميدق ناعون لصألا ين ماسجألا نا تمعز
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 أ ناساسح ناكارد ، نالاعف ، نايح ' ًاعيمج امهناو 0 ةملظو رون : نيمدق
 تنوكت كلذ دنعف هتجزافف رونلا ىلع ةملظلا تغب ىتح © نيقرتفم الازي مل امهناو

 وهف { ربو ملعو {| ! ريخو { رون نم ثدح ام لكف ©، امهجارتما دنع ءايشألا

 لكو & روجفو © لهجو ، رشو ، ةملظ نم ثدحي ام لكو 0 "رونلا لصأ نم

 ةملظلاو رونلا ةقرافم نع انوربخأ : مهل لاقي 5 ث ةملظلا لصأ نم وهف ، حيبق عيش
 اولطبأ ٧ ةعيبطل اهنأ اومعز ناف ؟ ٦ ةعيبط ريغل مأ كلذ ناك ث ةعيبطلا ةجزامملا لبق

 ملاعلل ةقرافم ريغو قمعو ضرعو لوط اهل } ةدودحم اهناو دوجوم ىنعم سفنلا ناو =
 . ٣٣٦ ص تالاقملا ؤ يرعشألا ةياهنو دح اهل اهنا ثيح نم ةيداملا ين هسنج نم يه لب

 لعفت سفنلا ناو ةيقاورلا لوقت امك نادبألا ين كرحتي ميسن حورلا نا ةيوناملا ىرتو

 ١١ ص ةيمالسإلا ريغ قرفلا : ىنغملا . اهعبط ين ام زواجتب ال رايتخالا اذه نكل رايتخاب
 هباتك نم كلذو ١٥١٤ ص ىنغملا ين ينام مالك نم ًاعطق رابجلا دبع يضاقلا لقنو
 ين يناتسرهشلا كلذكو & ىنغملا نم ١٥ ص نييبنلا متاخ هسفن ينام ربتعي و ناقرباسلا

 برعلا ضرأ ين رهظي نييبنلا متاخ نا كلذ ىلإ فيضب هنكلو ٤٢٨ ص ١ ج للملا

 8 رطم يملح ةريمأ ) همادعاب مكحلا ىلإ كلذ ىدأف ينام ةيتشدارزلا تضراعو
 راشنلا روتكدلا هررق ام ديؤت اهيلا انرشا ىنلا يناعملا هذهو ( ٤٣٣ ص نانويلا دنع ةفسلفلا

 نبا دروأ دقو . نيملسملا ىلإ اهتلقنو اهئارآ نم اريثك ةيوناملا اهنم تذخأ ةيقاورلا نا نم
 رهنلا ءارو اميف نيرشتنم هباحصأ ناكو هيلع لزنب ناك يذلا يحولا نم ةعطق ميدنلا
 ٣٣٢ ص تالاقملا ، يرعشالا ، ١٤٨ ص « ينسلفلا مجعملا » مرك فسوي . دنقرمسب

 . ! ٤٥٧-٤٧٣ ص » ميدنلا نبال تسرهفلا

 . ا اعيمج ١ طقس : م )١(

 . ا ريخو » طقس : م )٢()

 . يرونلا لصألا نم : م )٣(

 . يملظلا لصألا نم : م )٤(
.590 . ,. 

 خح, !, ه م س , :, ن 1962 . 126.

 . ةيعبطلا : د )٥(

 . ةيعبط : د )٦(

 . ةيعبطل : د )٧(
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 امهقارتفا : اولاق ناف ةبلقنم ريغ ةعيبطلاو ، بلقني الف ةعيبطل ناك ام نأل © ةجزامملا

 ٢امهلعل مكيردي امو ؟ اقرتفا نأ دعب اجزتما امهنا متلق ١ فيكف : مهل ليق ، رايتخا
 . ارايتخا امهقارتفا ناك ذإ ، جازتمالا كلذ لبق اقرتفا مث قارتفالا اذه لبق اجزتما

 مث . رايتخا امهنم هلك كلذو / ؟ قارتفالا لبق اجرتمي مل امهنأب متيضق "فيك مأ ٢٤

 : مهل ليق © ىلب : اولاق ؟ نيقرتفم الازي م ا اسيلا 0 امهنع انوربخا : مهل لاقب

 فيكو ؟ هب الازي مل يذلا قارتفالا لطب و كلذ دعب اجرتما امهنأ : متلق ىتح فيكف
 © عضوم ريغ يف لزي مل ناك اذإ ءيشلا نالطب داسف نع انأبنأ دقو ؟ لزي مل ام لطبب
 مل مأ عيش امهتجزامم نع ثدحأ ، ةملظلاو رونلا ةجزامم نع انوربخأ : مهل لاقي مث

 ثدحي ملو ، اجرتما فيكف : مهل ليق ، عيش ثدحي مل اولاق ناف ث ءيش ثدحي
 ` امهل ثدحي مل اذإ © ىلوألا امهتقرافم ىلع امهنأ : متلق الهف ؟ ءيش ةجزامملا نع

 وه اف : مهل ليق ءيش امهتجزامم نع ثدح دق اولاقو اوعجر ناف { نكي مل ءيش

 ثداحلا نأ اومعز ناف ؟ رونلاو ةملظلا ريغ ءيش مأ { رون مأ ةملظأ ، ءيشلا كلذ
 ةثلاث الاح اوتبثأو © مهبهذم هيلع اونب يذلا مهلصأ اوضقن ةملظ الو رونب سيل ءيش

 ث رونلا نم ائيش اندجو ٧ دقف : مهل ليق ، رون : اولاق ناف ، ةملظ الو رون ال

 نومعزت متنأو ، اثداح هنم ءيش ناك " ذإ ثداح هلك " هنولعجت ال ملف © ثداح

 . ىتح فيكف : م ، ج )١(

 . امهلعلو : د )٢(

 . ىتح فيك : د )٣(

 . سيلأ : م )٤)

 . ٤ ءيش ه طقس : د )٥()

 . امهيلا : م ، ج )٦(

 . دق : م ؤ ج (٧)

 . رون : د )٨(

 . هومتلعج ال : م ، ج )٩(

 .اذإ : ج(٠١)
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 ناك اذإ ثودحلاب هل نودهشت دحاو ءيش ناك اذاف ذ بئاغلا ىلع لدب دهاشلا نأ

 ٢ ىلعو © هثزجب ءيشلا لامك ىلع نومكحت متنك ا ناو ، بئاغلا ىلع لدي دهاشلا

 ًاثيش هنم متدجو ٣ اذا ، ثودحلاب هنم هورت ل ام ىلع تمكح الفا { هليلقب هريثك

 ' ام لثم ةملظ جازملا دنع ثداحلا نا متمعز نا : مهل لاقي / كلذكو ؟ اثداح ٢٥

 ام قارتفالا دعب جازتمالا ةلع نع انوربخأ : مهل لاقيو © رونلا يف : مهفل ث ليق

 لوألاف لوألا هنم وندت ةكرحتم ةقلعتم اهدالب ين لزت مل ةملظلا نا : اولاق ناف ؟ يه

 ناف ؟ هيلا تراص ىتح لوأ اهكرحتل له : مهل ليق ، هتجزافف هيلا تراص ىتح
 يذلاو ؟ هيلا تضفأ ٦فيكف : مهل ليق ، ءادتبا الو ، لوأ اهكرحتل سيل : اولاق

 لبق نوكسلا اوتبثأ ءادتباو ٧ الوأ اهكرحتل اولاق ناف ، يهانتي ال ةفاسملا نم تعطق

 : اولاق ناف ؟ اهعبط نم سيل مأ اهعبط نم نوكسلا كلذ : مهل ليق © ةكرحلا
 ، نوكسلا اهعبط نم سيل اولاق ٨ناو & ادبا كرحتت نا اهنع اولطبا اهعبط نم
 عيمج مدهناو { ثداحلاب اورقأو { رايتخالا اوتبثأ ؤ ةكرحلا اهعبط نم سيلو

 © لزت مل ءايشألا نأ مهمعز ين ةب رهدلا ىلع لخدي ام لكو ، مهبهذم ساسأ

 مكلوق نع ٩ انوربخا : مهل لاقيو 3 افرح افرح ، نيرخآلا ءالؤه ىلع لخاد وهف
 جازتمالا ي نادوعي ال مث ، جازتمالا اذه دعب ناصلختي امهنا { ةملظلاو رونلا ي

 امهلعلو & كلذ لثم ناجزتمي و { ةرم فلا ةئام ناصلختي امهلعلو ؟ كلذب مكملع ام

 .اذإ : ج )١(

 )٢( ىلع يزجب : م .
 (٣) ذا : م .

 )(٤) امدنع : م .

 )٥( لاق : ج .

 )٦( فيكو : د } ج .

 )٧( لوأ : م 0 ج .

 )٨) ناف : م .

 ) )4٩انوربخ : ج .
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 اوكرتو ، رابخألاب اولتعا ناو ةياهن ىرخأ دعب ةرم امهصنختو امهجازتمال سيل
 مل هنا جازتمالا دعب { امهقارتفا نم هنع ١ مهانلأس يذلا كلذف ، نايعلا ةدهاشم

 ام ىلإ ةدوع " دعب ةدوع نم نامألاب مهل نيأف © " دهاشم انهه الو / هونياعيف مهل نكي ٢٦

 ةملظلا لعف رشلاو ، رونلا لعف ريخلا نا : مهلوق يئ مهل لاقيو ؟ جازملا نم ىهانتي ال
 ، رونلا نأش نم هلك كلذف ا ريخلا لاعفأ عيمجو { ربلاو قدصلاو ءافولا وه ريخلاو

 : كلذ يف مهل لاقيف 0 روجفلا لاعفأ عيمجو ث انزلاو ةقرسلاو لتقلا ةملظلا نأش نمو

 اومعزو ، مهلوق اوكرت رونلا : اولاق ناف ؟ لتاقلا نم الجر لتق لجر نع انوربخأ
 ءاج ٦ وه ناف : مهل ليق { هتلتق ةملظلا : اولاق ناف ، رشلا لعفي رونلا نأ

 ز ةملظلا : اولاق ناف ؟ بئاتلا رقملا نم هلتق ١ نع باتو 0 هلتق هنأب ١ فرتعاف
 اولاق " ناو ، بهذملا داسف ٠ اذهو © ريخ قدصلاو ، تقدص دقف : مهل ليق

 اولاق ناف ؟ هب رقيف ًائيش لعف رونلا ناك وأ : مهل اليف { رونلا وه بئاتلا رقمل
 رش بذكلاو & هسفن ملظو بذك دقف : مهل ليق ، ا" لتق هنأ رقأ امنإو ، لتقي مل
 لتقلاب ةملظلا رقت نأ اما : ٢ ني رمأ دحأ نم دب الف © رونلا لعف نم كلذ سيلو

 . متلأس : م )()

 )٢() اهاش الاو : م ، دهاش : د .

 .ىلا : ج )٣(

 )٤( رملا : د .

 )٥( اب رلا : ج .
 )٦( !وه » طقس : م ، ج .

 )٧( فارتعاو ه : م ، ج " .

 )٨( نم : م ز ج .

 )٩( !اذهف ه : م ا ج .

 . ناف : م 6 ج(٠١)

 . لاقيف : م(١١)

 . بتك دق : م 0 ج(٦١)

 )١٣( نيرمالا : م - ج .
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 اماو & اهنم نوكي ال ريخلاو ريخ قدصلاو ، قدصتف 0 ' تلتق دق اهنأب فرتعتو

 وه سيلو 0 رش بذكلاو {،]بذك اذهف { لعفي م وهو © لتق هن أب رونلا رقي نأ

 يذلاف © هنع يضر مث لجر ىلع بضغ نميف 0 نولوقت ام : مهل لاقي و 0 هلعف نم

 ' وهأ يطعي يذلا نعو "يضر يذلا ريغ بضغ يذلا ٢ مأ يضر يذلا وه بضغ

 يذلا ريغ محري يذلا ١ نعو ؟ عنمي يذلا ريغ / ث وه يطعي يذلا مأ عنمي يذلا ٧

 اوكرت ، رشلا لعفي يذلا وه _ هذه نم ريخلا لعفب يذلا : اولاق ناف ؟ طخسي

 ، ىضري يذلا ريغ بضغي يذلا : اولاق ناف & قحلا بهذم ىلإ اوراصو © مهبهذم
 بجعا نم اذهف ، طخسي يذلا ريغ محري يذلاو . عنمي يذلا ريغ يطعي يذلاو

 رذتعاو © " هءاجف لجر ىلع بضغ اذإ " هنأ انم لجرلا ملعي ام ث وأ ايندلا يف لوق

 بضغ ناك يذلا وه "١ ىضرف رذعلا لبق يذلا نا & هنم "أ لبقو هنع ىضرف 0 هيلا
 يذلا وه الوأ هبرض يذلاو 9 ارخآ هاطعأ يذلا وه 0 الوأ هعنم يذلا ناو 5 هيلع

 . ارخآ همحر
 هيلا عفشف رخآ لجر هءاجف © هل ٤ املظ " الجر لتقي نأ دارأ لجر نعو

 )١( ةلتاق : م & ج .

 )٢ ( اما : م .

 )٣( بضغ يذلا ريغ يضر يذلا اما : د .

 )٤( وه ه : د ! .

 )٥( وه » طقس : ج ! .

 )٦( طقس : م ١ نع ! .

 )٧( اذه : م { ج .

 )٨( امو : د .

 )٩( هنا ه طقس : د ! .

 . ءاجف : د(٠١)

 . ليقو : م(١١)

 . يضرو : م 0 ج(٢١)

 . لجرلا : م ، ج(٣١)
 . املاظ : م } ج(٤١)
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 وهأ هلتق د ارأ يذلا نع انوربخأ 5 هالخو © كلذ نع عجرف © هملظب هربخأو

 ٢ ناو ١ ًالتاق رونلا اولعجو ى مهلوق اوكرت { رونلا : اولاق ناف ؟ ةملظلا وأ رونلا
 اولعج " ةملظ : اولاق ناف ؟ ةملظ وأ رون وه نم ميفشلاف : ليق 3 ةملظلا : اولاق

 ؟ وه نم افعف رونلا نم لبق يذلاف ليق : رونلا : اولاق ث ناو " ةمحار ةملظلا
 افع يذلا : اولاق ٦ ناو & ريخ وفعلاو { وفعت اهولعج دقف © ةملظلا : اولاق ناف

 { لتقلاب رونلا مه دقف لتقلاب ٢ مه يذلا وه افع يذلا سيلوأ : ليق 0 رونلا وه
 { ةملظلا وه لتقلاب مه يذلاو & رونلا وه افع يذلا ٨ نا : اولاق ناف 3 رش كلذو

 وهو 0 هلوق كرت هنأ ربخيف " ارش دري ملو / _ مهب مل وهو ؟ رونلا افع فيكف : ليق ٨
 © مكمعز يف رونلا نأش نم سيل"بذكلاو ، بذك هنم اذهف ، طق كلذ دري م

 ، بذكي ال رونلاف بذك ناف ؟ بذك !مأ قدص له . مالظ انأ لاق نمعو
 .٢١قدصت ال ةملظلاف قدص ناو

 . الاتق : م ، ج )١(

 . ناف : م ؤ ج )٢)

 . ةملظلا : م & ج )٣(

 . ةمحر : د )٤(

 . ناف : م ، ج )٥(

 . ناف : م ، د )٦(

 . مج : د )٧(

 . " ناه طقس : م ، ج )٨(

 . متي : م ث ج ( )٩

 . ٤ًارش ه طقس : ج(٠١)
 . نيترم ! بذكلاو ه رركت : م(١١)

 . وا : د )١٢(

 . لصفلا ةياهن يف !ه أ ه : ج(٣١)
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 ١ ةيناصيدلا بهذم وه يناثلا لصألا نم يناثلا لصفلا
 8 نيميدق نيلصأ نم تنوكت ءايشألا هذه نأ " تمعز " ةيناصيدلا نأ كلذو

 ةملظلاو & ىح رونلا نا اومعز ءالؤه نأ الإ ةينانملا ةلاقم ث لاثم ىلع ث ةملظو رون

 ةيقي رغالا ةغيصلا ين همساو { ناصيد نبا ينايرسلا فوسليفلا ىلإ ةيناصيدلا عجرت )١(

 ؤ م ١٥٤ ةنس ناصيد نبا امهل دلوو { اهرلا ىلا سراف نم هاوبا رجاه ؟ سيناص درب ه

 { ونعم كلملا طالب ين اشنو ث هب رق دلو هنال & اهرلاب ناصيد رهن ىلإ ةبسن ناصيد همساو

 سبساتسه فقسألا يدي ىلع ةبحيسملا قنتعاو ى ميجنتلاو كلفلا سردو

 نيب جزملا ساسا ىلع هبهذم ىنب دق وهو { رشلاو ريخلا ين هراظنا نوملسملا فرعو

 © تارفلا يب ونج هتعيش تناكو نيتقرف ىلع هباحصا قرتفاو ، ةيسوجملاو ةي ونثلاو ةينارصنلا
 © ردقلل ةعضاخ هدنع ناسنإلا ةايحو . ةيوناملل دهم يذلا وهو . نيصلاو ناسارخ ينو

 اهل ةيناسنالا سفنلاو . ردقلا دض لاضنلا ىه ةيناسنإلا ةيرحلاو . ةيعيبطلا نيناوقللو

 يضاقلا ركذيو . ضيبأ هنأو ًاساسح هسفنب ايح انئاك هنوروصتي رونلاو تاياهنو دودح
 - ىنغملا ) ، ماسجألا لبق نم ةقيقحلا يف امه امنإ ةيونثلا دنع ةملظلاو رونلا نأ رابجلا ديع

 ماسجالا نا ةيناصيدلا تمعزو يدادغبلا رهاقلا دبع لاقو ( ٢٢ ص ةيمالسإلا ريغ قرفلا

 مالظلاو رايتخاب لعفب هدنع رونلاو ( ٥٤ ص نيدلا لوصأ ) ةملظو رون ناعون اهلك

 ، ىنغملا ( رابجلا دبع يضاقلا ، ٤٥٨ ، ٤٧٤ ص ميدنلا نبال تسرهفلا ) . رارطضاب

 ٣٣٢ } ٣٣٧ ٠ ص { تالاقملا ، يرعشالا ،: . ٧١۔-٦١ ص ةيمالسالا ريغ قرفلا

 ١ ج لصفلا ، مزح نبا ، ٦٢٥٠-٢٥٠١ ص ١ ج يناتسرهشلا ‘ ٨ . ٣٤٩ . ٥٠

 { يسدقملا رهاط رهطم & ١٣٠ ، ١٣٥ ص فارشالاو هيبنتلا ، يدوعسملا ، ٣٦ ص

 ١ ج ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد } ٨ ص © ٢ ج 0 ٩١ ، ١٤٢ ص ١ ج خيراتلاو ءدبلا

 . ٣٨٢۔-٢٨٢ ص

 قرفلا ضعب يف رثأ اهل ناك ينلا ةيصونغلا قرفلا نم ةيونثلاو ةيوناملا لثم اهلثم ةيناصيدلاو
 . ةماع ةينطابلاو ةالغلا ةعيشلاك ةيلاغلا ةيمالسإلا

 )٢( ةيناصيدلا : د .

 )٣( اومعز : ج .

 )٤) ةملظو رون ىلع : د .

 )٥٩( لثم : د .
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 ناك هنا & مهمعز يف هايإ هتجزامم ا ةلعو ، ةملظلا جزام يذلا وه رونلاو ، تاوم

 ناك امم ،© نيلأ ' ائيش اهنم ىقلي نأ ديري اهجزاف ‘ نشخ ءىش ةملظلا نم هاقلب

 { ريثك طيلختو 5 " ةملظلل رونلا ةجزامم يف اهوركذ 5 ةفيخس ءابشأ يف ، اهنم هاقلي
 : مهل ١لاقي ، هب ثميلكتلا حبقو ، هتراذقل هركذ تهرك 3 ث ريثك راشتناو
 : ليق © ريخ : اولاق ناف ؟ رش ما ٧ وه ريخأ ةملظلاو رونلا ةجزامم نع انوربخأ

 دعب اهجزام ` ولو هنأل : اولاق ١ ناو ؟ "اربخ رشلل ريخلا ةجزامم نوكت فيكو
 ىلع ارداق ناك نأ املف دعب اميف اهنم ٢ صلختلا ىلع ١١ رداق وه اهجزامي مل ام

 : مهل ليق 3 ؟ريخ تناكو ، ارش اهايإ هتجزامم "" نكت مل ا دعب اميف اهنم '؟ صلختلا
 نكي ملأ ةقرافملاو صلختلا نم ىلوألا هلاح ىلع ينبو ًاسأر اهجزامي مل ول نا سيلفأ

 . اهل ةقرافملا بلطي وه ٦ مث اهايإ هتجزامم / نم هب نيرمألا ىلوأو هل حلصأ كلذ ٩

 .اوملعو : م )١(
 )٢( ءيش اهنم هاقلي : م ؤ ج .

 )٣( ةملظلا : م ، ج .

 )٤( ريثك : ج .
 )٥( ملكتلا : م 0 ج .

 )٦( لاقيو : ج .

 )٧١( وه ه طقس : ج ! .

 .ريخ : م )٨(

 )٩( ناف : د .

 .ول : د(٠١)

 . ارداق ناك املف : ج(١١)

 )١٢( )١٣( صيلختلا : د .

 . " دعب اميف اهنم صلختلا ىلع ارداق ناك نا املف ه طقس : م(٤١)
 . نكي : ج(٥١)

 . ناك : م(٦١)
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 ىلوأ ٢ ريخلاو ةمكحلا لعف نأ نومعزت متنأو ‘ ةجزامملا لعب ( اهنم ١ صلختلاو

 نم اهنم هاقلي يذلا اهنجزامم ىلا هاعد امإ : اولاق ناف & رشلاو ريخلا لعف نم 0 هب

 ؤ هسنج نم ائيش اهيف عديل اهجزاف ، ءوسلا نم اهئاقلت نم هيتأيو ؤ " ةنوشخ
 كلذ ٤ صلختي نأ مكنمؤي امو : مهل ليق 3 اهيف كلذ نوكيف 0 اهتيحان ذلتسيف

 ؟ هيلع تناك ام لثم دوعيف ٧ درفني نيح اهنم { ١ هسنج نم وه يذلا ٥ ءزجلا

 سيلوأ : مهل ليق © ىلب : اولاق اذإف ؟ ًاتاوم تسيلأ ةملظلا نع انوربخأ : مهل لاقيو
 لاقيف { ىلب : نولوقيف ؟ ليمجو نسح لكلو 0 ريخ لكل لعافلا وهو اناويح رونلا

 ئ بذكلاو ناودعلاو روجلاو ملظلاو حئابقلاو ‘ شحاوفلا هذه نع انوربخا : مهل

 فيكو : مهل ليق ؤ ةملظلا نم هنأ اومعز ناف ؟ ةملظلا نم وأ رونلا نم ؟ وه ٨ نم
 نم هلك كلذ نا : اولاق ناف ؟ لقعت الو » لعفت ال تاوم ىهو اهنم كلذ تلعج

 ين وهو © ناودعلاو روجلاو ملظلاو بذكلاب هومتفصو فيكو : مهل ليق ث رونلا
 يف نأ نوملعت مسلا : مهل لاقي مث ؟ رشلا لعفي الو ، ريخ بحاص : مكلوق

 معزو كلذ تبثأ نم مهنمو ، لطاب اهنأ معزو مكلي واقأ بذكو © مكبذك نم ملاعلا
 ءايشالاو ؟ نيضقانتملا نيئيشلا نيذه لعف نهف : مهل ليق معن اولاق ناف ، قح هنأ

 " هتبثاو ، ةرم نايعلا ىفن نهف { نايعلا ىنو ، لاحملا ةزاجا نم ملاعلا ين ةضقانتملا

 هلك هانفصو يذلا اذه لعف نمو . اهبذك نمو 0 هسفن قدص نمو ‘ ىرخأ / ةرم ٣٠

 . صيلختلا : د )١(

 . ةمكحلاو ريخلا لعف : ج )٢(

 . ةنوشخلا : م ، ج . )٣(

 . صلختي الا : د َ)٤)

 .ى ءزجلا ه طقس : م )٥(

 . اهسنج :: م 0 د )٦(

 . دفني : م )٧(
 . نم : د (٨)

 . تبثأ : د )٩(
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 ، ةلعاف ةيح اهولعجو مهلوق اوضقن دقف 5 هتلعف ةملظلا نأ اومعز ناف ؟ ضقانتلا نم

 ا وهو ، ائيش لاق نمم لهجأ نفف : مه ليق ، رونلا لعف نم هلك اذه نأ اومعز ناو
 ربخأ مث ، بذك ! وه ائيش نا : لاق نمو . ؟ هسفن بذكأ مث ، قدص هدنع

 ءانثلاب عيش ىلع ىنثأ نمو ؟ هنع يضر مث © ءيش نم بضغ نمو ؟ قدص هنأ
 8 لطابلا داقتعاو أطخلاو & لهجلا نم ءيش سيلو ؟ هيلع ءانثلا ءاسأ مث نسحلا
 هذه هيلا "نوفيضت متنأو © مكح اذه نأ متمعز فيكف ( هنم وهو الا ، قحلا يفنو

 . ؟ شحافلا لهجلا اذهو & ةضقانتملا ءايشألا

 ' ةملظلا رونلا ةقرافم نع انوربخأ : مهل لاقيف © ةينانملا هنع تلثس امع نولأسيو

 © ةقرافملا دعب ةجزامملا ثاولطبأ ، عبطل هنأ اومعز ناف ؟ رايتخال مأ وه عبطلأ
 © ةقرافملا كلت لبق اهجزام دق هلعل نوردي ال اونوكي نأ مهمزليف { رايتخاب اولاق ناف

 ًارايتخا ةقرافملاو ةجزامملا تناك اذإ . ةرم فلا ةئام اهجزام مث ؤ اهنم صلخت مث

 ، انركذ امم رثكا مهيلعو ، افرح افرح 0 ةينانملا هنع تلئس ام عيمج ف ، اعبط ال

 . هركذن ل امع { ةيافك كلذ نم انركذ اميفو

 )١( وه : م ، ج .

 )٦( "وه د طقس : م & ج .

 )٣( نوضيفت : د .
 )٤( ةملظلاو : د .

 )٥( هولطبأ : ج .
 .اذا : د )٦(
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 : ١ةينويقرملا ةلاقم ثلاثلا لصفلا

 مهأ نم وهو يداليملا يناثلا نرقلا لهأ نم هعنم نويقرم ىلإ ةبسن : ةينوقرملا )١(
 سيونتنلافو ظدعان4¡+ سديلزابو كةاسحما لينريتاس لثم ةيصونغلا تايصخشلا

 ملع ثيح يداليملا يناثلا نرقلا ين ةيردنكسالاب اناك ناريخألاو ٧داءنمس

 ىلإ بهذ مث م ١٣٥ ةنس اهب ملع دقف سرنتنلاف امأ م ١٣٠ ةنس ةيردنكسالاب سديلزاب

 ميدنلا نبا لوقي & ًاضيأ ينام دهع نم بيرق نويقرمو . م ١٦٠ ةنس ىلإ اهب ينبو امور

 ين يداليملا يناثلا نرقلا ةيادب ين نويقرم دلو { اماع نيثالثب نويقرم دعب رهظ ينام نإ
 نيحيسملا نم ةيصونغلا ىلع درلل ىدصت دقو . ةيدوهيلل ةوادعلا رهظأو كم بونيس

 ., ةجراخلا قرفلا دض ه ىمسي ًاباتك فلأو . !ع: سوباني ريا سيدقلا مهنم

 ' كانه سيل هنا تبثأو { نينئالاب لوقلا ىلع هيف در « م ح

 رمأك لدعملا وأ عماجلا فيضي هنكلو ث ةملظلاو رونلاب نويقرم لوقي ، دحاو هلإ الإ
 وأ لدعملا ين هفلاخ امنإو نويقرم بهذمب ذخأ ينامو ، مالظلاو رونلا نيب عمجي ثلاث

 مالظب الو رونب سيل هنأل ، ناسنإلا وه لدعملا اذه نا بيبش نب دمحم ركذيو عماجلا

 نا رابجلا دبع يضاقلا ركذيو © ةحكانملا الو { ناويحلا حبذ ةينويقرملا ىرت ال . ضحم
 نويقرم ناو نالطبلا هيلع ودبي معز وهو 0 هنع ذخاو حيسملا ةذمالت ضعب يتل نويقرم

 عبت نف ، ىسيع هنباو © هللا حور وه احور جرتمملا ملاعلا اذه ىلإ ثعب هتنا نا لوقي

 ساوحلا ناو { حورلا وه ناسنإلا نا ةينويقرملا ىرتو . اجن دقف 5 ءاسنلا برق كرتو ىسبع

 كلذو عماجلا وأ لدعملا وه هنا يأ ، ةملظ الو رونب سيل ثلاث سنج هناو هنم تسيل

 هبهذم ثييل امور ىلإ نويقرم بهذ دقو } سنجلا يف ةفلتخم ةثالث اهدنع رهاوجلا نال

 همسا لمحت ينلا هتعامج سسأ م ١٤٤ ةنس ينو { تاضراعم دجوو ، نييحيسملا نيب

 نا ىري هنال هيلع اودر ننذلا نييحيسملا هموصخ لالخ نم الإ انيلا لصي مل . هبهذمو
 اع ضئاقنلا هباتك عاض دقو ،} هضفر بجيف ديدجلا دهعلا داضي ميدقلا دهعلا

 دقلو ةماع ةيصونغلا تافلؤم تعاض امك 0 يأرلا اذه هيف نيبي يذلل هصناطغعد

 ررقيو ةيلاغتملا ةعيشلاك نيملسملا ضعب ءارآ ينو ةيدوهيلاو ةيحيسملا يف ةيصونغلا ترثأ
 ةيحيسملا ىلإ ىتأ يذلا وه هنأل ، ةيصونغلا ريثأت تحت مقو انحوي ليجتا نا نيثحابلا ضعب
 نيذلا مه ةينويقرملا نا موعزملا يدنكلا حبسملا دبع لوقيو 1هههو سوغوللا ةركفب
 = دقل ) لاق نبح نارقلا ناو ( ريرش ، ميحر ، لدع ) ةقرفتم ةثالث ةمهلاو ثولاثلاب نولوقي
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 امهنيب ا طسوتم ثلاثو © ةملظو رون ، نبميدق نيئيش نم ءايشألا نأ اومعز

 "امه نافلتخم ناسنجأ 5 رونلاو ةملظلا نع / انوربخأ : ءالؤهل لاقي ، ناسنالا وهو ١
 © رونلاب سنجلا ضعب متيمس فيكو : ليق دحاو سنج اولاق ناف ؟ دحاو سنج مأ

 ناسنج : اولاق ناف ؟ دحاو سنج هلك وهو ةملظلاب ث رخآلا ' ضعبلا منيمسو
 اولئس ث ةملظلا : اولاق ناف ؟ ٢ جزامف ٦ جازملا بلط امهيأف : مهل ليق © نافلتخم

 { ةيناصيدلا هنع تلئس امع اولئس 0 رونلا : اولاق ناو { ةينانملا هنع تلئس امع

 هاعد امف : "مهل ليق ، امهجزامي نأ بلط © امهنيب طسوتملا ناسنإلا : اولاق ناو
 رونلا ةجزامم يف امف ؟ هيلع امو هل ام فرعي ، اميكح اريبخ ناك " اذإ { كلذ ىلا

 وهو ( امهنيب اثلاث هومتلعج ملف ًالهاج ريرش ناك ناو ؟ ةمكحلا نم اا ةملظلا

 فصب و © ىراصنلا ىلع ال 0 ةينويقرملا ىلع دري امعإ ( ةثالث ثلاث هللا نا اولاق نيذلا رفك =

 ( ٦٦-٦٧ ص ١٨٨٥ ماع ندنل { يدنكلا حيسملا دبع ةلاسر ) . لهاج بلك هنأب نويفرم

 ، ىراصنلا نم ةقرف ةينويقرملا نا ركذي ثيح ٤٧٤ ص ميدنلا نبا تسرهف رظناو
 ريغ قرفلا ه : ىنغملا رابجلا دبع يضاقلا } ٢٥٢_-٢٥٣ ص ١ ج ؛ للملا ، يناتسرهشلا

 ٣٠٨ ، ٣٣٣ } ٣٣٨ ٠ ص يرعشالل نييمالسإلا تالاقم ١٧-٨!١ ص « ةيمالسإلا

 فسوي ، ةبهو دارم ، مرك فسوي ٤٣١ ص نانويلا دنع ةفسلفلا ، رطم يملح ةريمأ
 . ١٦٠ ص ينفلا مجعملا . ةلالش

 عنخہع, , ع س ه ع . 35-44. , .

 . طسوتم : م )١(

 . امه ناسنجا : م ، ج )٢(

 . فيكو : م )٣(
 . ضعبو : ج )٤(

 . ! رخالا و طقس : ج )٥(

 . جازملا : د )٦(

 . جزامو : م ، ج )٧(

 . ناف : م ، ج )٨(

 7 محل ٠ طقس :: م . ج (٩)

 . ذإ : م ١ ج(٠١)

 . ةملظلل رانلا هتجزامم : د(١١)
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 مل ا فيكف ث اريخ ناك ناو ، رش ةملظلاو ؟ ةملظ اولوقت مل فيكو ؟ لهاج
 وا ملع نم ةقيقح هل له ، طسوتملا اذه نع انوربخا : مهل لاقي مث ؟ رونلاب هوقحلت

 ، لهجلا ىلع : اولاق ناف ؟ وه نيرمالا يا ىلعف : مهل ليق & معن : اولاق ناف ؟ لهج

 5 رون نذا وهف : ٣ مهل ليق ، ملعلا ىلع : اولاق " ناو ، ةملظ نذا وهف : ليق

 هانلخدأ ام عيمج مهيلع لخديف ، نيلوقلا دحا ىلإ هب اوراص كلذ نم اولاق امأف

 . نيلوالا مهناوخا ىلع

 8 ثدحملا تابثاو ملاعلا ثودح ىلع ث لئالدلا ةماقا ين مالكلا نم انغرف دقف

 & نينثالا باحصأو ةي رهدلا ليواقأ ضقن ث نمو ، كلذ ين انلأس نمل ةبوجألا نمو
 يلو هتلاو ، ٦ كلذ نم هركذن ل امع فاك وه يذلاب { هيلا اوبهذ ام داسف نييبتو

 . قيفوتلا
 اهتبثي مل نم ىلع درلاو . مهيلع هللا ىلص لسرلل ةلاسرلا تابثا يف لوقلا / ٢

 { ملاعلا ثودحب اورقا نيذلا مهف ، نيدحلملا لوصا نم ثلاثلا لصالا اماو

 هرك ذنس ام ىلع اهلاطباو © ةلاسرلا تيبثت يف كلذ دعب اوفلتخا مث ، عناصلا تابثاو

 . هللا ءاش نإ © دعب اميف

 : ٧ ةمهاربلا بهذم كلذ نم لوألا لصفلا
 يذلا نأ اومعزو ، ةلاسرلا اولطبأو لسرلا عيمج اوركنأ ةمهاربلا نأ كلذو

 )١( فيكو : م .

 )٢( ناف : م & ج .

 )٣( مهل ه طقس : م }\ ج ٫. .

 )٤) ةلالدلا : م 0 د .

 )٥( نمو ه طقس : م ! .
 )٦( كلذ نم ه طقس : ج ! .

 ىلإ نيبستنم اوسيلو ، يحولاو ةوبنلا يفنب لاق ميهاربا هل لاقي لجر ىلإ ةبسن : ةمهاربلا )٧(
 ين وهو ، الصا ةوبنلا نوركني مهنأب نيخرؤملا ضعب نظي امك © مالسلا هيلع ميهاربا

 = نم كلم يمرب ىلإ ةبسن كلذب اومس مهنا ركذيف مزح نبا امأ ، يناتسرهشلا لوقي اميف
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 هرمأل نيلمتحم هدابع قلخ ىلاعتو ' كرابت هللا ناك امل هنا { اولاق ام ىلع مهلمح
 ام اهب نوزيمي ةلآ مهيف لعج دقو الإ © " مههني ملو ، مهرمأي مل هنأ تبث ، هيهنو
 نع كلذب مهانغأف حيبقلاو « نسحلاو ، ةيصعملاو ، ةعاطلاو يهنلاو { رمألا نيب

 ٦٩ ص ١ ج لصفلا ، نوملسملا لوقي ام وحن ىلع ديحوتلاب : نولوقي مهناو ، مهكولم =

 ءايبنالا ناو ، يلقعلا نيدلاب نولئاقلا مهو { ةمهاربلا ديحوت ين ينوريبلا هلوقي امل قفاوم وهو
 8 لقعلا فلاخي امب اوتأي نأ اماو ، هيف ةدئاف ال اذهو { لقعلا قفاوي ءىشب اوتأي نأ اما

 اوقرتفاو ، قلخلاب و ةينادحولاب نودقتعي و قلطملا ةمهاربلا دبعب و ؤ الوبقم كلذ نوكي الف
 ةنابد هذهو . خسانتلا باحصأو { ركفلا باحصأو . ةددبلا باحصأ : ةثالث قرف لإ

 © هسفنب هبتك ًاباتك هدنع ناو { ميهاربا مهابأ نا نومعزي مهنأ يوناهتلا ركذيو { ةيدنه

 فيلكتلاو & يرس اهدحأ ءازجأ ةسمخ نم نوكتي وهو ث هيلا هب حوي ملو قئاقحلا هيف رك ذو
 نا عقاولاو ، هتاذب حبقلاو نسحلا كردي لقعلا نأل ، رطاخلاو لقعلا هردصم امنإ مهدنع
 ءاهنودبعي ىنلا ةب رحسلا ةميظعلا ةوقلا وهو ةط امهارب ىلا ةبسن ةيمرملا وأ ةمهاربلا

 ىلإ مهضعب ليمب نكلو ددعتلاب لوقت ةيدنهلا تانايدلا بلغأو © نيبارقلا اهبلا نوب رقيو
 ةهلالاف { ثيلثتلاب لوقلا ىلإ ةيحيسملا اوقبس دقو مزح نباو ينوريبلا معز اميف ديحوتلا

 هكلهم وهو ، هدوجو ظفحي يذلا وهو { ملاعلا قلخ يذلا وه ، دحاو هلإ ىلإ عجرت

 ؤ ونشف ىمسي ظفاح وه ثيح نمو 0 امهارب ىمسي دوجوم وه ثيح نش 0 هديبمو

 . افيس ىمسي كلهم وه ثيح نمو

 رهظ دقو { اهلك تانئاكلل قلاخلا وهو & لقعلاب كردي 0 هتاذب دوجوملا هلإلا امهارب و

 هل سيلو هتقيقحو نوكلا رهوج امهاربو { داليملا لبق نماثلا نرقلا ين ةمهاربلا ةنهكلا
 © هب داحتالاو امهارب ين جامدنالا نيدلا اذه ةياغو ، بولسلاب فصوي امنإو تافص

 © ( تازجعملاو تاوبنلا ) : ىنغملا ، رابجلا دبع يضاقلا . ايندلا رورش نم صلختلاو
 فاشك .ي يوناهتلا ،| ٢٠٥٥٠ ص 0 ٢ ج لصفلا ‘ يناتسرهشلا ١٠٩١ 0 ١٤٦ ٠ ص

 . ١٥٤ ص ث نيدلا لوصأ ، يدادغبلا رهاقلا دبع . ١٤٩ ص ١ ج } نونفلا تاحالطصا

 . يناليك ديس دمحم . ٣٩ } ٤٨ ص ( ىربكلا دنهلا نايدأ ( نايدألا ةنراقم . يلش دمحأ

 . ٩-١٠ ص يناتسرهشلل لحنلاو للملا ليذ
 . ! كرابت ه طقس : م )١(

 . يوحن أطخ وهو . مهاهني : د )٢(
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 ، ةمكح اذه عم مهمعزب لسرلا ثحب يف سيلو 0 هنيد ملع نم ملع لك

 نم مهنمو ةمكحلا نم تسيل اهنأ اومعزو ، لسرلا ةلاسر اولطبأ هجولا اذه نف
 نم هاوس نم ةلاسر ٣ اوركنأو {} هيلعو دمحم ىلع هللا ىلص ٢ مدآ ةلاسر تيلأ

 : اولاق ث ناف ؟ هقلخ ىلإ ىلاعت هللا نم لسرلا ثعب متركنأ مل : مهل لاقيف { ث لسرلا
 مهلوقع ين هنودجي ١امل ، رمأ لك نعو ، ملع لك نع نينغتسم قلخلا اندجو انأل

 مهضعب هيبنتو ١ ضعبل مهضعب دابعلا راكذت نودجت متسلأ : مهل لاقيف © ةفرعملا نم
 مهتاعارم ١ نمو“ هللا نم مهتفاخم ينو ، مهمولع ي دي زي امم مهايإ مهميلعتو ، اضعب

 « دابعلا مولع / ين ديازي ال امم كلذ نأ اومعز ناف ؟ " هثامعن ىلع مهركشو 5 هتعاطل ٣
 & لوقعلا هبجوت ام اولاحأو © قلخلا ةداع ين ام اولطبأ ، ىلاعت هللا نم مهتفاخم يف الو

 ىلاعتو ٢ كرابت هتلا مهتعاط يفو دابعلا مولع ين كلذ ديزي دق اا لب : اولاق ناف
 هلسر لجو زع هللا ثعب نوكي نأ اذه عم متركنأ اهف : مهل ليق © هرمأل مهتاعارمو

 { اهنم ناصقنلاو عئارشلا ين ةدايزلاو ، مهل راك ذتلا ةهج ١؛ ىلع © ٨٢ هدابع ىلا

 )١( انيمأ : م .

 )٢( مدا انيبا : ج .

 )٣( ركنأو : ج .

 )٤( نيلسرملا : م }© ج .
 )٥) "ناف ه طقس : م { ج .

 )٦( امم : م 0 ج .

 (٧) ضعبل مهضعب » طقس : م ، ج ! .

 )٨( ىلاعت هللا : م ‘ ج .

 )٩( نم ه طقس : د " .

 . همئاعن مهركشو : م ، ج(٠١)

 . ! لب ه طقس : د(١١)

 . ! كرابت ه : طقس(٢١)

 . هقلخ :: م ا ج(٣١)

 . نع : م(٤١)
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 زم لسرلا ثعب نأب متسضق ىتح فيكو ؟ مهنوؤش حلاصمو ك مهنامزأ ردقأ ىلع

 رفاوت سيل وا ؟ كلذ ي منمكحتو ، اسار ةمكحلا نم سيل 0 هدابع ىلا ىلاعت هللا

 عباتتو ، هلسر ةنسلأ ىلع 5 هدابع " ىلإ " هدهع ديدجتو ، هقلخ ىلإ ىلاعت هللا لسر
 ؟ هتدابع ىلإ بدنيو © هتعاط ىلإ يعدتسي امم « مهعايسأ ىلع هراكذتو © هظعو

 رمألا نم هريغ ىلإ هتيصعم نع رجازلاو ، هتعاط ىلإ يعدتسملا رمألا ٤ عدي فيكو
 متيضقو كلذ ين متمكحت ىتح ، مهيلا لسرلا ث ثعب كرت نم © متمعز يذلا

 لاسرإ ين ٧ انركذ ام ةوق ىلع لدي اممو ؟ ةمكح ريغ ٦ ثبعو © روج هنأب
 نأ ول : اولاق امك 0 ٨ ثبعب سيل لدعو © ةمكح كلذ نا ، لسرلا ىلاعت هللا
 مهيلا كلملا كلذ لسرأف ، هرمأ ةفلاخم ين ١ هدنج ضعب هيلع جرخ اناطلس وأ ًاكلم
 ، هتعاط'"نم جورخلاو 3 هتدناعم نع''اوعدتري و هرمأ ةفلاخم نعا'اوعجرل الوسر

 مهشطاب وه اذإ١"هنم حالصتسإلاو قفرلاو ، لدعلاو ةمكحلاب ىلوأ هجولا اذه سيلأ

 لاقيو ؟\٨مهل هنم راذنإ ريغ نم ى ةرغ ىلع / مهذخأو & مهيلا هنم راذعإ ريغ ىلع ٤

 )١( رثاوت : م .

 )٢( هملع : د .

 )٣( ىلع : د .

 )٤( أطخ وهو ى عدري : د .

 )٥( هثعب : م }ا ج .

 )٦( روجو ثبع هنا ملقو : م ‘ ج .
 )٧( انلق ام : م ، ج .

 )٨( ثبع ال : د .

 )٩( هدونج : د .

 . عجري ال : د(٠١)
 . عدتريو : د(١١)

 . نع : م(١١)

 . نم : د(٣١)

 . مهيلا : م(٤١)
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 نورقتو هل ثدحملا تابثاو 3 ملاعلا ثودحب ١ نولوقت متسلأ مكنع انوربخأ : مهل
 هجو يأ نمو © كلذ متملع نيأ نم : مهل ليق ، ىلب : اولاق ؟ ةعنصلاو عناصلاب
 راثآ نم اهيف امل " ريبدتلا ةلمتحم ةعنصلا هذه اندجو : اولاق ٢ ناف ؟ هيلع منللدتسا

 قئالخلا هذه اندجوو ، ميكح ربدم عناص نم الإ نكي مل كلذ نأ انملعف © ريدقتلا

 8 مهزجع روهظل 3 ءايشألا هذه نم ءيشل نيلعاف اونوكي نأل ، نيلمتحم ريغ
 ؛هذهف : مهل ليق ، ةعنصلا هذه هبشي انم ائيش اولعفي نأ نع ، مهتردق ىهتنم رصقو
 يها ‘ مهاوعد لجا نم ةثداحلا ماسجالاو { لسرلا يديا ىلع ةرهاظلا ءايشالا

 { هلعف قلخلا لمتحي امم : اولاق ناف ، هلمتحي ال امم وأ ، هلعفي نأ قلخلا لمتحي ام

 يديأ ىلع ترهظ ينلا بئاجعلا هذه نم ءيش لعف اولمتحا ىتح فيك : مهل ليق
 لاعفأ ٦ سنج نم وه سيل ٠ كلذ لكو ، لوألا رمألا اولمتحي ملو ، لسرلا
 ، نيرهاظتم اعيمج هيلع اوناك ولو © هلثمب ٧ نوتاي ام سنج نم الو 0 قلخلا

 مل ، لسرلا يديأ ىلع ترهظ اهنأ متيعدأ ينلا ءايشألا هذهأ روهظ نا : اولاق ناف
 ليق ، ةجح تبثت ال اندنع رابخالاو & رابخاب يه اممإو { اهقيقحت اندنع تبثي

 ملاعلا اذه ين نأب ملعلا نم ءيش مكبولق يف عقو وأ & طق مكدنع ققحت لهف : مهل

 6 هقلخ / ىلإ مهثعب هللا نا نولوقي ٨ اسانأ اذه انموي ىلإ نامزلا لوأ نم ضرألا هذه يفو ٥

 اوبذك & طق ربخ انغلبي مل : اولاق ناف ؟ هدابع ىلإ هللا لسر " مهنأ نوعديو

 )١( نولوقت : م . ج .

 )٢( ناف ه طقس : م . ج ! .

 )٣( ريبدتل : د .

 )٤( هذهف : م . ج .
 )٥( كلذكو : د .

 )٦( سنج ه طقس : م . ج !

 )٧( نولي : ج .

 )٨( اسان : ج .

 )٩( مهسفنأ : د .
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 6 مهبولق يف ًاققحم ًاملعو { ايندلا لهأ عامسأ يف ادوجوم ائيش اوركنأو ى مهعايسأ

 مهرابخأب متعمس ينأف : مهل ليق ، مهرابخأ نم انيدل رتاوت امم كلذ انملع : اولاق ناف

 8 مهيديأ ىلع لئالدلا كلت نم رهظ ام ربخب اوعمست ملو ١ مهتالاقم مكتفلب و
 8 سانلا ىلإ لصو دق هلك اذهو ؤ كلذ نم ناك ام عمج نم ءيش مكفغلبي ملو

 ي ضافتسا دقو 0 الصتم ائيحم آ هعيمجي ربخلا مك ءاجو 3 ادحاو الوصو مكيلاو

 © ىلوألا نورقلا ثيداحأ ، مهب ولق ين خسرو ، مهثيداحأ يف رهتشاو ، سانلا رابخأ

 داتوألا يذ نوعرفو ، دومنو ، داعك مهيلا مهلسر نم ناك امو © ةيلاخلا ممألاو

 ْ مهلسر يديأ ىلع مهريمدتو { ٤ مهكالهأ نم ءاج امو . مهعايشأو ٢ ذورمنلاو

 © رهدلا ميدق ينو 0 ١مالسإلا ينو ث ةيلهاجلا ين ءارعشلاو ءابطخلا كلذب قطن
 ىسوم هللا ثعب دقو 0، هدحو ٨ باتكلا وه ناكل كلذ انعبتت ٧١ ولو ، هثيدحو

 سانلا ىلع بلاغلاو { نيلسرملا عيمج ىلعو © ١ ىسوم ىلعو ، دمحم ىلع هللا ىلص
 ] مهريبك دنع دجوي © ةعانص هوذختا ىتح مهيف اشف دقو { رحسلا رمأ " كاذ ذا

 ٢١تامالعلا نم مالسلا هيلع ىسوم ا" يدي ىلع ١١ هللا رهظأف ، مهريغص دنعو

 . مهتلاقم : د )١(

 )٢( مكعيمج : م : ج .

 . ذورميو : م ؤ} ج ()

 )٤( مهكاله نم ىرج امو : م . ج .

 )٥( ةيلهاجلاو : م .
 )٦( مالسإلاو : د .

 .ول : م | ج )٧(

 )٨( بتكلا : م .

 (٩) مالسلا مهيلعو : م ؤ ملسو هيلعو : ج .

 . هل ًاحيحصت شماهلا ىلع بتكو « كاذ ذإ ه طقس : م(٠١)
 . ىلاعت : م(١١)

 . دي : م ؤ ج(٢١)

 . تامولعملا : د(٣١)
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 نابتالا نع مهزجعأو . ةرحسلا عيمج رومأ هب ا خود ام 3 تازجعملاو ٤ .دهاوشلاو

 نم « ببس الو هجوب رحسلا نم هب نوتاي ام سنج نم سيل / هنا مهملعاو © هلثمب ٦
 تملتباو © مهلابح عيمج تطرتسا ىتح انيبم انابعثو & ىعست ةيح اصعلا بالقنا

 وه اذإ ، ديلا نم هب ءاج ام عم ، رثا اهل دجوي ملو ، " تبهذف © مهيصع عيمج
 عوجر نم ناك امو . ءوس الو صرب ريغ نم 0 ةيفاص ءاضيب تراص هدي جرخا
 راص ىتح رحبلا قلفو عدافضلاو لمقلاو دارجلا نم مهيلع طلس امو { امد مههايم

 مهعبتأف نيملاس هنم اوجرخف هعم نمو ، ىسوم هقشف ، اعطاس اعقنو ٤ ًاسباي ارب

 ىلع ةروهشملا تايآلا كلت رثاس ي ٣ نيقراغ هبف اولظف مهرثأ ىلع هدونجب نوعرف
 ىسوم هب ءاج يذلا نا . كلذ دنع ةرحسلل نيبتف « مالسلا هيلع ىسوم ا يدي

 . هغلبمو & رحسلا ةياهنب مهتفرعمل ا رشبلا نم دحأ لعف نم الو ، ث هلعف نم سيل
 اوعدي امو نوعرفب اورفكو © هب ءاج ١ امب و ىسومب اونمآف 0 ةجحلا مهف تحضنتاف

 { ٧ مهريذاعمل عطقو © هعم نمو 0 نوعرف ىلع ةجح ةرحسلا نامياف ث هيلا

 ٤ مالسلا هيلع ىسيع هللا ثعب و . ٠ ةلاسرلاب نيبذكملا ، نيلطبملا عيمج ٨ ريذاعمو

 مهاتاف ، نوسفانتي هيفو' نورختفي هبو ، يوادتلاو ""بطلا هنامز لهأ ىلع بلاغلاو
 © صربألاو ، همكألا مهل ئربيو ، مهاتوم ءايحاب هللا دنع نم مالسلا هيلع ىسيع

 )١( نودام : م .
 )٢) بهذف : د .

 )٣( نيقرغ : د .

 .دي : م } ج )٤(
 )٥( مهلعف : م | ج .

 )٦( امو : م ، ج .

 )٧( مهرذاعمل : د .

 )٨( رذاعمو : د .

 )٩( ةلاسرلل : د .

 . بطلا رمأ : م 0 ج(٠١)

 . نورقتفي : ج(١١)
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 هنأ كلذ لوأف { هللا نذاب ارئاط نوكيف هيف خفنيف ، ريطلا ةئيهك نيطلا نم قلخي و
 هب يتأب ام " هيبش اذه : ' اولاقو ، اوكشو اوراح ، صربألاو همكألا مهل أربأ ام

 ةجحلا ' تدكأتو ةلالدلا تداز ىتوملا مهل ابحأ"نأ املف 0 / بطلا ةعانص لهأ ٧

 ١مهءاجف مهل هايحأف هيف خفنو مهيديأ نيب هنوري اونوكي مل ائيش مهل قلخ ث ىتح

 ىلع بلاغلاو 0 ملسو هيلع هنلا ىلص ادمحم هتلا ثعبو { ىلوألاو ةيناثلا نم مظعأب
 كلذ يف " اوسفانتف & رعشلاو “ بطخلا يف ةغالبلاو ، ٧ ةحاصفلا ذئنيح برعلا

 ةبطخ " ىدشأ وأ ةديصق ''مهنم أشنأ نم لك راص نأ ىلإ ، هيلا " اوقباستو
 تاقلعملا تيمس هنمو & ةبعكلا ١٤ ىلع هرعش ١٢ قلع نم مهنم نا ىتح 0 اهب رختفي

 قوس يف وأ ، ةبعكلا دنع اهوقلع برعلا نم مهريغ وأ اهباحصأ نأل ، تاروهشلملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر مهاتأف ، كلذ ي ٨ تاياورلا فالتخا ىلع ظاكع
 ، مظنلا بئاجعو © ملكلا قاستا نم هيف امو ، ميكحلا رك ذلاو © ميظعلا نآرقلا اذهب

 )١( اولاقف : م ، ج .

 )٦٢( هيبش نم : م ، ج .

 )٣( !ناه طقس : د .

 )٤) ديكأت : د .

 )٥( مث ه : م & ج " .

 )٦( مهل ءاجف : د & ةءاجف : ج .

 (٧) ةحاصفلا رما : م & ج .

 (٨) باطخلا : د .

 )٩( نوسفانتيف : د .

 . نوقباستيو : د(٠١)

 )١١( مهنم ه طقس : م ج ! .

 . ىدشأو : م ، دشنا : د(٢١)

 )١٣( قلعي : م { ج .
 )١٤( دنع : م ؤ ج .

 )١٥( ةياورلا : م & ج .
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 هللا ىلص لوسرلاو ، ةيلاخلا ممألا ثيداحأو ىلوألا نورقلا رابخأ نم نمضت ام :

 لثم نم ءيشب فورعم ريغ { مهروجح ين يبرو { مهرهظأ نيب أشن دق ، ملسو هيلع
 ىلع ! ىلاعت هللا مهادحتف 0 هب ءاج ام ملع نم ءيش هيلا بوسنم الو ا مهاتأ ام

 ثيدحب اوتأيلف نونمؤي ال لب ٢ هلوقت نولوقي مأ ) : لجو زع لاقف © هلثمب اوتأي نأ
 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنألا تعمتجا "نئل ) : لاقو . ٥ نيقداص اوناك نا ث هلثم
 اوزجع نا املف ٧ (اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب

 اوتأف ) : / لجو زع لاقف ، هضعبب اوتأي نأ ىلع ٨ مهادحت 0 هلثمب نايتالا نع ٨

 ١ ( نيقداص متنك نا هللا نود نم متعطتسا ام اوعداو تاي رتفم هلثم روس رشعب

 ةدحاو ةروسب اوتأي نأ '١ىلع "" مهادحت هلثم روس رشعب نايتالا نع اوزجع نأ املف

 نم ةروسب اوتأف اندبع ىلع انلزن امه بير يف متنك ناو ) : لاقف ، هروس لثم نم
 املف ، ةيالا٤١( هلثم ةروسب اوتاف لق هارتفا نولوقي ما ) : لاقو ©٢١ةيالا٢١( هلثم

 )١( هب ىتأ : م & ج .

 )٢( ىلاعتو كرابت مهاذحف : م © ىلاعتو كرابت مهاذحف : ج .

 )٣( اطخ وهو ء هلوقب . ج .

 )٤( طلغ وهو هلثمب اوتايلف : د .

 )٥( ٢٤/ روطلا .

 )٦( ةيالا لوا وهو ا نئل لق » : م ، ج .
 )٧( ٨٨/ ًاربهظ ه طقس : م . ءارسالا _ .

 )٨( مهادح : م 0 ج .

 )٩( ١٣/هود .

 . مهدر : م ؤ مهادح : ج(٠١)

 . ىلا : ج(١١)

 )١٢(٢٣/ ةرقبلا .

 . « ةيآلا ه طقس : م(٣١)

 )١٤(٣٨/ سنوي .
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 هلثم نم ةدحاو ةروسب وأ هلثم ١ روس رشعب وأ هلثمب اوتأي نأ ىلع مهزجع رهظ نأ

 مل ناف ) : "نينمؤمللو هلوسرل لاقف © " مهريذاعم مطقو ةجحلا مهيلع تبثأ

 كئلوأ ٥ زجع ينف ، رشبلا ملعب ال ٤ (هللا ملعب لزنأ امنا اوملعاف مكل اوبيجتسي
 داهتجالاو ب صرحلا ةدش نم هيف مه ام عم ا ةغالبلاو ةحاصفلا لهأ مهو { موقلا

 هب ىتأ ام لثمب نايتالا ٧ نع هيلع درلاو ، مالسلا هيلع ٦ ؛ئبنلل بيذكتلا يف

 ١ مهريذاعمل عطقأو ،} ةلالدلا تبثأو { “ ةجحلا مظعأ ملسو هبلع هتنا ىلص

 { ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نمو { مهنامز يل وه نمم ، سانلا نم مهريغ ١ ريذاعمو
 بويغلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع ربخأ امو ، بويغلا رابخأ نم نآرقل ين ام مم

 مالعاو ، ةريثك تايا يي هايإ هملعا يذلا هللا الإ هملع ملعي ال امم ، نارقلا ريغ ين

 اهب ربخن فوس ٣ مالسلا هيلع ا! هيدي ىلع ترهظ ، ةميظع ١١ بئاجعو 0 ةنيب
 . قيفوتلا يلو ١٥٢ هللاو هللا ءاش نإ { اهل رك ذلا عضوم ىلإ انرص ١٤ اذإ

 )١( ةروس : ج .

 )٢( مهرذاعم : د .

 )٣( نينمؤملاو : ج .

 )٤( ١٤/هود .

 )٥( زاجعا : د .
 )٦( ينلا بيذكت ين : ج .

 ....ىلع :م ()
 (٨) مهيلع ةجحلا مظعا : م : د .

 )٩( مهرذاعم : د .

 . رذاعمو : د(٠١)

 . بيجاعأو : ج(١١)

 " . هدي : م إ ج(١١)
 )١٣( ملسو هيلع هللا ىلص : م 6 ج .

 )١٤( نحن اذإ : م ، ج .

 . هللاف : م(٥١)
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 : ١ سوجملا ىلع لوقلا

 اومعزو ًازمره هومسو / اثدحم اربدم ه اعلا اذهل نأ اومعز مهنأف سوجملا امأو ٣٩

 عيمجل قلاخلا وه ناطيشلا ناو ، نسحلا لكل قلاخلاو ، ريخلا عيمجل ربدملا وه هنأ

 كلذو عئاش أطخ ىلإ ميظعلا ملسملا يدنهلا ملاعل دازآ مالكلا وبأ انالوم هبن : سوجملا )١(
 يتشدارزلا نيدلا عابتأ ىلع اهوقلطأو ء ًاسوجم ه " شوغوم ه ةملك اوقطن برعلا نا

 نيدل ًايما تناك سوج ةملك نا رصعلا اذه يف تبث دقف ، مهل ايسا سيل هنا عقاولاو
 يضراعم ىلع تقلطأو ٤ اتسوأ ه يف تدرو دق ةملكلاف ، تشدارز لبق 0 ادام يف عئاش

 ىلع اوقلطأ ! شوغوم ه مساب ماشلاو برعلا دالب ين ادام ةنايد ترهتشا املو ؤ تشدارز

 . ؟ ارتسهتاراز » : ةيولهبلا ةغللا ين تشدارز مسال حيحصلا قطنلاو ، كلذ تشدارز عابتا

 © ناميدق ناطيشلاو هللا نا مهضعب ىأر 5 ال مأ مسج وه له هتلا ين نوفلتخم سوجملاو

 نا ىلع سوجملا قفتاو س ثدحم ناطيشلاو ميدق هللا نا مهضعب ىأرو ، نايسج امهناو

 © مالآلاو رورشلا لعفي ال هتنا نا وه هللا عم ناطيشلا تابثا ىلإ مهاعد يذلاو ثدحم ملاعلا

 . هللا عم عارص يف ناطيشلا نولعجي و ، ةماع ةب ونثلل ةبسنلاب وه امك يقالخأ عفاد كلذو
 موقي سوجماو ، هحلاص مث ، ةنس فالا ةلالث هبراحو 3 هتنج ي هدونجب هرصاح هناو

 رونلا صالخ ببسو 0 مالظلاب رونلا جازتما ببس : داعملاو ادبملا : نيتدعاق ىلع مهبهذم
 نا ىرت ةيونثلاف ، ريخلا هلا لثمت سوجملا دنع رانلاو ( نمرهاو نادزي ) مالظلا نم

 { ةثداحلا يه ةملظلا ناو { يلزأ رونلا نأب لوقي مهبلغأف سوجملا امأو ناميدق نيلصألا

 © هللا وه امهقلاخ ناو {. ناقولخم ناثداح ًاعم امهنأب تلاق اهناف ةيتشدارزلا فالخب

 { ةيونثلا قرف ةلمج نم ةيتشدارزلا لعجي مل ثيح يزارلا رخفلا اذه ىلإ نطفت دقو
 ةيسوجملا برعلا فرعو 0 سوجملا نم ةيتشدارزلا لعجي هنا الا يناتسرهشلا كلذكو

 ؛ ةيليعامسالا ين ترثأ ةيسوجملا نا مزح نبا ىريو 2 رانلا ةدبع مهنا ىلع ميمت ةليبق ةصاخو
 نم ريثك لاقو 0 ةيسوجملا روصت ين ةميدق يلويهلاو ناكملاو نامزلا ناو ، ةطمارقلاو

 نمؤت سوجملا نا اضيأ مزح نبا ىريو ١١٣ ص ١ ج لصفلا ، تشدارز ةوبنب نيملسملا
 . تشدارز ةوبنب

 روهمجو 0 روث وبأو ، ةداتقو ، ببسملا نب ديعسو ةفيذحو بلاط يبأ نبا يلع لاقو

 نهرب دقو مزح نبا يأرلا اذه ىريو ، باتكلا لهأ نم سوجملا نا رهاظلا لهأ نم

 = ( حاكنلا باب ينو © حئابذلا باب ينو ، داهجلا باب يف لاصيإلا ) : هباتك ين كلذ ىلع
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 هناو ثدحم ناطيشلا نأو ميدق "زمره نا اولاقو ، حيبق لعف لكلو ، ١ رورشلا

 لخدي نا تفوخت ينأ : لاقف هسفن يف ث زمره 0 اهركف ةركف نم "ثدحأ امنإ

 ٦ ةركفلا كلت نع ناطيشلا ثدحف ينداضيو { هيف يعزاني نم & يكلم ين يلع
 ٧ هثدحأ امك هليزيو ، كلذ دعب هبنفي نأ ىلإ هكرتف ناطيشلا حلاص ًازمره ناو
 حلاصم عيمجو . ملعلاو ةمكحلاو لدعلا : نم ةنسحلا ءايشألا عيمج نأ اومعزو

 اهلك ةحيبقلا ءايشألا نأو © زمره لعف نم 0 اهلك ةعفانلا ءايشألا عيمجو 3 قلخلا
 ماوهلاو ؤ رومالا عيمج نم راضملاو شحفلاو ناودعلاو بذكلاو لطابلا : نم

 قلاخلا وهو 0 ناطيشلا لعف نم كلذ هبشي امو ، تايحلاو براقعلاو عابسلاو ةيذؤملا

 نيرقملا ، ءايشألا ثودحل نيتبثملا رئاس ١ نم لصفلا اذهب ث اونابو “اهعيمجل

 مهنم ذخأ ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا نا كلذ ىلع ليلد ربكأو ١١٤ ص ١ ج لصفلا =
 . باتكلا لهأ نم الإ ذخؤت ال ىهو ةيزجلا
 وأ شوك خيم ىلإ ةبسن كلذب اومس سوجملا نا نونفلا تاحالطصا فاشك يفو

 . ١٣٣٠ ص ٢ ج . نيد عضو لجر مسا نذألا ريغص وهو شوكريم
 قرفلا ه ىنغملا ، رابجلا دبع يضاقلا ، ١ ت ٦٥ ص تالاقملا لئاوا ، ديفملا خيشلا )
 ىيحي روتكدلا ، ٢٣٣ ص ١ ج للملا ، يناتسرهشلا ، ٧٩٧١ ص ٤ ةيمالسإلا ريغ

 © فراعملا ، ةبيتق نبا & ٥٤٤٧ ص ةيمالسإلا ةفسلفلا يف تارضاحم 0 يديوه

 . ( ٣٤-٣٥ ص ١ ج لصفلا ، مزح نبا ، ٢٦٦ ص

 . رشلا : د )١(
 . زمره : م )٢(
 . ثدح : م )٣(

 . اهب ركف : م ، ج )٤(

 .زمره : ج )٥(

 . ركفلا : م )٦(

 . هتدحا : م )٧(

 . هعيمجل : م & ج )٨(
 . اونابو : م )٩(

 . نع : ج(٠١)
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 كلذلف اميكح ًاميلع اريبخ وه سيلأ زمره نع انوربخأ : مهل لاقيف © عناصلاب
 ناطيشلاف : مهل ليق & ىلب : اولاق ناف ؟ حئابقلا عيمج قلخو ٢ رورشلا لعف هنع متيفن

 8 ثيبخو حيبق لكل قلاخلا ، رورشلا عيمجل لعافلا ، ةئيطخلا سار وه يذلا

 وهو فيكف : مهل ليق ، ريخ نسح : اولاق ناف ؟ ريرش حيبق 'مأ وه نسح ريخأ
 هذهو © رورشلا هذه هقلخب نوكي ال : اولاق ناف ؟ رورشلا "هذه عيمجل قلاخلا

 قلاخلا وه نوكي نأ زمره نع متركنأ اهف : مهل ليق 3 احيبق الو 0 ريرش / حئابقلا ٤٠
 نوكي ال ذإ 3 ًاحيبق الو « ريرش كلذ عم وه سيلو { اهل لعافلاو رورشلا "هذه

 نا : اولاقو اوعجر ناف ؟ اريرش الو احيبق رورشلا هقلخو ث حئابقلا هلعفب ناطيشلا

 ٧نيح زمرهف : مهل ليق ١` ريرش رشلا هقلخب و ث حيبق حئابقلا ث هلعفب ناطيشلا

 ١٦ ريرش حيبق مأ وه نسحأ ناطيشلا وه يذلا حببقلا ١ لعافو ٨ ريرشلا قلخ
 يذلا وهو فيكو : ١٢ مهل ليق 3 ًاريرش نوكي ال ا" ريخ ١١ ازمره نا : اولاق ناف
 رشلا هلعفب ًاريرش ناطيشلا ناك اذاف ؟ رورشلا عيمج هنم يذلا رشلا ا سأر قلخ

 )١( وا : د .

 )٢( هذه » طقس : ج ! .

 )٣( عبمجل : م إ ج .

 )٤( لعفب : د .

 )٥( أطخ وهو 0 ًاحيبق : م إ ج .
 )٦( أطخ وهو ، ًاريرش : م } ج .

 )٧( ريخ : م .

 )٨( رشلا : م . ج .

 )٩( لعفو : م ، ج .

 . ؟ حيبق ريرش مأ اضيأ وه ريخ نسحأ : م ، ج(٠١)

 . اطخ وهو . زمره : م & د(١١)
 . " ريخ ه طقس : ج(٢١)

 . ! مهل » طقس : م ؤ ج(٣١)

 . نماو : م(٤١)
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 ناف ، حئابقلا عيمج ببسو 4 رورشلا عيمج سأر قلخ ذإ هنم رشلاب ىلوأ زمرهف
 ٢ مدهناو ك موصا عيمج تمدهنا © ناطيشلا ١ هقلخم حيبق ريرش ازمره نا : اولاق

 ٢ثدحا امنا ناك اذإ ازمره نآ مكنمؤي ام : مهل لاقيو ، دسافلا مهناينب عيمج

 حئابقلا هذه لعلو ؟ ةركف فلاو { اهلثم ةركف ركفت هلعل ، هتركف نم ناطيشلا

 مكيردي امو ، ناطيشلا نم ث تثدح نوكت نأ نع الضف ، تثدح ةركف نم اهلك
 اولتعا ناف { زمره نود ناطيشلا نم حئابقلاو رورشلا هذه نأب ىنعملا اذه ىلع

 : “مهل ليق ، رابخألا لبق نم هوملع مهنا كلذ نم اولاق ام ملع اوعداو ، رابخألاب
 { ناطيشلا لبق نم مكءاج امنإ ربخلا كلذ لعلو بذاك كلذب مكل ربخملا لعلف

 فوس هنأ : مهلوق ين مهل لاقيو ، حيبقو ، بذك لك الإ هلبق نم يتأي ال يذلا
 ؟ هينفي نأ ىلع ردقي ناك له مويلا / نع انوربخأ 3 " رهدلا نم ٦ يتأي اميف هينفي ٤١

 ينأو ؟ مويلا هيلع ردقي ال ام ىلع مويلا دعب ردقي فيكف : مهل ليق ، ال اولاق ناف
 رداق هنأب : اولاق ناف ؟ مويلا هيلع ةردق هل تسيلأ ءيش ىلع اذه دعب ةردقلا هل

 ثدحيو ، رورشلا ا لعفي "" هكرتفأ مهل ليق ، مويلا دعبو { مويلا هينفي نأ ٢ىلع
 © هينفي نأ ىلع رداق وهو ، نينسلا نم ًافولأ ، حلصي الو ضرألا يف دسفيو حئابقل

 )١( هقلخل : ج .

 )٢( دهناو : ج .

 )٣( ثدح : م } ج .

 )٤( ثدحت : م ، ج .

 .امهلا طقس : م إ ج )٥(
 )٦( هيتاي : د .

 )٧( روهدلا : م & ج .

 )٨( ةردقلاب : م ، ج .

 )٩( ناريدق : د .

 )١٠( هكرتف : د | ج .

 لمعي : م 6 ج )١١(
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 عنشأو ك اذه نم مظعأ هيلا نوبسنت حيبق يأو 2 زمره ىلا نوفيضت رش ١ يأف

 ، نينثالا باحصأ نم مهريغو رهدلا لهأ هنع لأسي يذلا نع نولأسيو ؟ هنم

 : اولاق ناف ؟ رايتخاب مأ رشلا لعفي " عبطبأ ناطيشلا نع انوربخأ : مه لاقيف
 لعف ناك " ذإ ، ريخلا لعفيو ، رشلا لعف كرتي نذا وهف : مهل ليق © رايتخاب
 رشلاو حبقلا الإ هلعف نم نوكي ال هنا متلق ىتح فيكف ث ًاعيط ال ارايتخا هنم رشلا
 : مهل ليق رايتخا ريغ ؛ عبط هنم رشلا لعف : اولاق ناف ؟ ليمجلاو نسحلا نود

 ال ٧ عبطلاو ، كلذ دعب لعف مث لعفي الو ناك ٦ دق وهو ٥ اعبط ناك فيكو
 © سانجألا ةفلتخم 0 هيلا اهوفاضأ ينلا لاعفألا هذه نأ عم 0 هليازي الو ءيشلا قرافي

 ىلع لخدي ام لكو ٨ هيلع ءيشلا عبطب ام سنج نم يه تسيلو 0 يناعملا ةداضتم

 افرح موقلا ءالؤه ىلع لخاد وهف { انمالك يف هانمسر ام عيمج نم نينئالاب لاق نم

 عيمج عم مهريغ عم مهلمشي رمأ كلذف نيلسرملاب سوجملا بيذكت امأو ى ًافرح
 . قيفوتلا / يلو هتلاو ، دحاو مهعيمج ىلع درلاو 3 بيذكتلا لهأ ٤٢

 : باتكلا لهأ

 نوعمجم مهلي واقوأ توافتو © مهللم فالتخا عم مهناف "باتكلا لهأ امأو

 ١١رمألاب كلذ نم أدبأ نأ تيأرف ، ملسو هيلع هتلا ىلص دمحم" انيبن بيذكت ىلع

 . يأو : م ، ج )١(
 . عابطبا : م ك ج )٢(

 . اذا : م { ج (٣)

 . عابط : م { ج )٤(

 . اعابط : م ، ج )٥(

 . !وه » طقس : د )٦(

 . عابطلاو : م ؤ ج (٧)

 . عجارملا ءاضما عم " عجور ه شماهلا ىلع بتك : د )٨(

 . بيذكتلا : م )٩(
 . انئيبنب بيذكتلا ىلع : م ، ج(٠١)

 . رمالا : د )١١(
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 ىلص دمحم انيبن ا ةءوبنل مهراكنإ يف ، مهيلع درلا نم مهعيمجل لماش وه يذلا
 اهب دش يتلا هتنا حجح نم ركذأ نأو ى مهلطاب مهيلع " ضقنلاو ، ملسو هيلع هتلا

 نآرقلا ريغ ينو ، نآرقلا ين ىلاعتو كرابت هنلا هرهظأ امم ، هنيدل نيرصانلا داضعأ ىلع

 يذلاب ، ملسو هيلع هنلا ىلص هدهاوشو همالعأ نم © انلبق نم ملعلا ولوأ هرشنو
 ءاش نإ ، ث موقلا هيف فلتخي ام ركذب كلذ دعب ينثن مث ، كلذ " نم ينرضحي

 . ١ قيفوتلا يلو هللاو © ٠ ىلاعت هللا

 : هتازجعمو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن تايآ ىلع ةلالدلا

 ضقنلاو ، ملسو مهيلع هللا ىلص لسرلل ةلاسرلا تابثا باب يف انهبن انك دقو
 ىسوم ىطعأ يذلا نم 0 مهتازجعمو ءايبنألا تايآ ٢ تابثا ىلع ، ةمهاربلا ىلع

 هيلع ىسيع يتوا يذلاو ، كلذ رئاس يف رحبلا قلفو ديلاو اصعلا نم مالسلا هيلع
 امو ٨ هتا نذاب هريغو ، ىتوملا ييحيو صربألاو همكألا ئربي هنأ نم 3 مالسلا

 ردقي ال يذلا " هزجعمو ، نآرقلا تايآ نم ملسو هيلع هللا ىلص دمحم _ يوأ

 لمأتم لمأت ١١ ولو ، نيرهاظتم هيلع اوناك ولو 3 هلثمب يتأي نأ رشبلا نم دحأ

 . ةوبن : م ( ج )١(

 )٢( ضقنا ناو هلعل ' ضقنلا يف ه : م ، ج .
 )٣( نع : م .

 )٤( ماوعلا : م .
 )٥( ىلاعت ه طقس : م ! .

 )٦() قيفوتلا يلو هللاو ىلاعت ه طقس : ج ! .

 )٧( تابثا ه طقس : ج ! .
 )٨( هللا نذاب ه طقس : م ، ج ! .

 )٩( هب : م .

 )١٠(م : ًازجعمو .
 )١١(ج ، ولف : م .
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 { نآرقلا ٢ تايآ نم مهفتلا ةهج نم - ملسو هبلع هللا ىلص دمحم يبنلا [ يتوأ ام
 , .اينألا نم / هربغ ينوأ ام عيمج نم مظعأ هنا ملعل { ركفتلا ةقيقحب كلذ ي ركفو ٤٣

 ىلع لزن هنأ يف كشلاب الو دحجلاو { هل راكنإلاب نارقلا ي ضرعم ض رتعي ال ذإ

 نيدلا موي ىلإ ملاعلا " اذه ينارهظ نيب نارقلا مايقل ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم
 نم هريغ نكمأ وأ هنكمأل نآرقلا دهاش ول هنا يعدي ناب ضرتعم هيف ضرتعي الو
 ٥ قاب 5 اراهنو ًاليل مهناذآ ىلع ٤ ولتم مهنيعا نيب مئاق وه لب 2 هلثمب يناي نا سانلا
 3 حيصف رعاش نم نامز لك يف ملاع لك لحي ملو ضرالاو 0 ١ ءايسلا تيقب ام مهيف

 حاصفالا نم سلاجملا نم ريثك ين مشتحي ال نم مهيفو & غيلب ١ بيطخ وا
 ٠١دحأل أيهت لهف ، نآرقلا ين ١حدقلاو ٨ مالسلا هيلع ينلا ىلع نعطلاو ، داحلالاب
 ةحاصفلاو ةغللا لهأ دنع نوكي ءيشب نآرقلا روس نم ةروس ضراعي نأ طق !مهنم

 نع ًالضف 3 ظافلألا ةبوذعو ، يناعملا نسحو © فيلأتلاو مظنلا ين نآرقلل ًابراقم
 ردقي الو 3 اهملع ملعي ال ينل بويغلا ملع نم نارقلا هنمضت ام عم ؟ هل ةاواسملا
 & اهنوك لبق روما ٢١نع نارقلا يئ ربخا هنا كلذو ث هللا ريغ دحا اهيلع علطي نا ىلع

 )١( ىتأ ام : م .
 )٢( يا : ج .

 )٣( !اذه » طقس : ج .

 )٤( ًاولتم : م . ٍ

 . ايقاب : م ، يقاب : د (هر
 . تاوملا : د (٦ر)

 (٧) بطخ وأ : م ، بطاخو : د .

 )٨( ملسو هيلع هنلا ىلص : ج .
 )٩( هل حدقلاو : م ج .

 )١٠( دحا : د .

 )١١( مهنم» طقس : م ، ج " .
 )١٦( ىلع : م ، ج .

١٣ 313



 ىندأ يف مورلا تبلغ ملأ ) ١ ىلاعت هلوق كلذ نم { رابخألا هب تنأ ام ىلع تناكف

 مورلا تبلغ سراف تناكو & ٢ ( نينس عضب يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا

 وكرشم كلذب رسف ، سراف ناطلس نم مورلا ضرأ ىندأ يهو ، ةريزجلا ضرأ ىلع
 لهأ مورلا نأل سراف لهأ ىلع مورلا رهظي نأ نوبحي نوملسملا ناكو شيرق

 زع هللا لزنأف / مهدالب نم ءيش ىلع مهوبلغ نأ مهءاسف « سوجم سرافو ، باتك ٤
 لهأ نوبلغيس اوبلغ نأ دعب مورلا يأ ٢ ( نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ) : لجو
 8 ةرشعلا نودو ةثالثلا قوف ام : ةغللا لها دنع عضبلاو ، نينس عضب يف سراف

 عبس دعب كلذو © ةيبيدحلا موي مهرايد نم مهوجرخأو سراف لهأ مورلا تبلغف
 ءاضقلا هل يأ ؤ ٤ ( دعب نمو لبق نم رمألا هلل ) : لجو زع هللا لاق مث ، نينس

 لهأ ٦ ( هللا رصنب نونمؤملا حرفي ذئمويو ) ث دعب نمو لبق نم ءاشي نمل ةبلغلاب
 ام بجعأ نمو 0 كلذ نم دعو ام لجو زع هللا قيدصتب و ، سوجملا ىلع باتكلا

 دعب نم مهو ) : لقي ملو © نينس عضب يف تقولل لجو زع هللا ديدحت ةيآلا يف
 فلخم ال هللا دعو ) : اققحم دعو امل ادكؤم لاق مث ، دعب اميف ( نوبلغيس مهبلغ

 ركب يبأ نيب ةروهشم اذه ين ةصقلاو " ( نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ، هدعو هلل
 . ٨ هللا هنعل آ فلخ نب يبأ نيبو © هنع هللا يضر ، قيدصلا

 : رخآ ربخ
 هنأ مهل نيبتي ىتح مهسفنأ ينو قافآلا يف انتايآ مهي رنس ) : لجو زع هلوق

 )١( لجو زع : م .

 )٢( ٤/الروم .

 )٣( ٤/الروم .
 )٤( ٤/الروم .

 )٥( دعب نمو لبق نم ءاشي نمل ةبلغلاب ءاضقلا هل يا ه طقس : د .
 )٦( ٤/الروم .
 (٧) ٦/الروم .

 )٨( هللا هنعل ه طقس : د ! .

314 ٣١٤



 مهل نيبتف ةكم حتف : مهسفنأ ينو ، ىرقلا حتف : قافآلا يف 0 !ةيآلا (١ قحلا
 . قحلا وه " ينلا هب مهءاج يذلا نا كلذ دنع

 : رخآ ربخ

 ث ( داعم ىلإ كدارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نا ) : ث مالسلا هيلع ينلل هلوق

 مث ضرالا يف برضيو دالبلا يف فرصني هنال اداعم يمس © هدلب لجرلا داعمو

 نم جرخ نيح ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلزن ةيالا هذهو هيلا دوعي
 روهظلاب هللا / هرشبف ؤ هنطو " هتقرافم ًانوزحم ١اهنم جرخ ناكو 3 ةنيدملا ديري ةكم ٥

 . ةكم ىلا دوعيس هنأ “ هملعأو ةبلغلاو

 : رخآ ربخ
 ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا وه ) : لجو زع هلوق

 . ةمأ لك ىلع نوبلاغ هلهأو { نيب رمأ اذهو ث ( نوكرشملا هرك ولو هلك نيدلا

 : رخآ ربخ
 نولويو عمجلا مزهيس ) : ةيكم يهو ا ةعاسلا تب رتقا ةروس يل لجو زع هلوق

 نم اوناك ام دعأب ذثموي لجو زع هتنا مهمزهف ردب موي نيكرشملا ينعي اا ( ربدلا

 . تلصف )١( ٥٣/

 . باوصلا وهو ةيآلا : د )٢(
 . ملسو هيلع هللا ىلص : م & ج )٣(

 . ملسو هيلع هللا ىلص : م ‘ ج )٤(

 . صصقلا )٥( ٨٥/
 . ! اهنم ه طقس : د )٦(

 . ةقرافمل : د )٧(

 . ! هملعاو ه طقس : د )٨(

 . ةبوتلا )٩( ٣٣/
 . رمقلا ةروس ين : ج(٠١)

 . رمقلا )١١(٤٥/
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 ىلإ ةئامعست نيب ام مهددع ناكو ١ لطابألا لاجرلاو لاملاو ، حالسلا

 ريعبلا مهنم ٢ ددعلا بقتعي ٦ الجر رشع ةثالثو ةئملالن نبملسملا ددعو ٢ فلألا

 نكمأو { ريب زلل ٦سرفو © ٥ دادقملل سرف الإ ذئموي ث مهعم سرف الو ، دحاولا
 وحن : مهنم رسأو الجر نوسمخ مهنم ٧ لتقف ( مهتامكو » مهديدانص نم هللا

 لاقو { ءاقللا لبق موقلا عراصم مهارأ ناكو نيبوكنم نيبئاخ اوعجرو ، كلذ

 نم ةضبقب مهامر مث ث 'انولتقم " ءارمحلا ث علضلا هذهب هللا ءادع ٨ أب مكنأك

 )١( م ، لاطبألا هلعل : ب (د) شماه ين هيلع قلعو لطابألا : ظفل طقس : م \ ج :
 هنلا مهنعل .

 )٢( فلاو : د .

 (٣) ةدعلا : م ؤ ج .

 )٤( هعم : د .

 )٥( ةنس يف دلو ورمع وبأ يمرضخلا ينارهبلا يدنكلا ورمع نب دادقملا ٣٧ ھ ق / ٥٨٧
 دبع نب دوسألا هانبت دق ناكو 3 هلوسرو هللا مهبحي نيذلا نمو لاطبألا ةباحصلا نم

 تومرضحب نكسي ةيلهاجلا يف ناكو { ورمع هيبأ ىلإ بستني نأ ينلا هرمأ مث ثوغب
 ىور ث هللا ليبس ين سرف ىلع لتاق نم لوأ وهو . ةنيدملاب نكس مث ٤٨ ناكو . ًاثبدح

 ةنيدملا نم ابيرق ينوت ، هدحو اسراف ردب ين ٣٣ ھ / ٦٥٣ .
 ج رمعلا ١ : ٣٤ ج بيذهتلا بيذهت ١٠ : ٢٨٥ & ت ةباصالا ٨١٨٥ ، دئاوزلا عمجم

 ج ٩ : ٣٠٦ | ىماسلا : ١٦٠ ، ج ةوفصلا ةفص ١ : ١٦٧١ © ج ءايلوالا ةيلح ١ :

 ١٧1 . مالعالا ، يلكرزلا .
 )٦( سرافو : د .

 )٧( لتقو : م 0 ج .

 (٨) اي : م { د .

 )٩( علضلا ه طقس : ج ! .

 ريغصلا لبجلا وأ قدتسم ءيش : لبجلا نم علضلا : ءارمحلا علضلاو _ ارمحلا : م(٠١)

 يف ليطتسم ليبج علضلا : يعمصألا لاق 8 ليوط قدتسم لبج وأ 3 درفنملا لبجلا وا

 . ( برعلا ناسل ) & ءامسلا ين عفترمب سيل ضرالا
 )١١( نبلتقم : م - د .
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 لوقل ٢ موقلا ةميزه الإ اهدعب نكي ملو خ هوجولا تمهاش ! لاقو { ١ ىصحلا
 8 كتيمر دش يأ ٤ ( ىمر هلل نكلو تيمر ذإ تيمر امو ) : لجو زع هلا
 ركذ نم ةمدقتملا بتكلا يف مدق ام قدصو ث رصنلا نم هدعو ام هللا © قدصف
 نومزهي و ، برعلا يكرشمب ءالبلا لزني : هلوق وهو 0 ءايعشا ناسل ىلع 0 ةعقولا هذه
 دحأ عبطتسي الو { ةمحلملا ةدش نمو ؤ ةرتوم ٧ ىسقو ةلولسم فويس ٦ يدي نيب

 ، فوس ىنعم يف يه ينلا نيسلل هلواتيو ٨ ( عمجلا مزهيس ) : هلوق ي لاتحي نأ
 ةبآلا هذه حوضو / ين ديزي اممو © عقب مل رمأل الإ ادبأ نانوكي ال فوس نيسلا هذهو ٤٦

 يأ (١ هنذاب مهنوسحت ذا هدعو هللا مكقدص دقلو ) : ىرخأ ةروس يف هلوق

 ." مهنولتقت
 _ : رخآ ربخ

 © نيتفئاطلا ىدحا مهمنغب ""نأ نيملسملا دعو ، ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نا

 ، ةريسي ةدع الإ اهيف لاجر الو ، لاومأو مدأو بيطو زب "تاذ امهادحأ تناكو

 تاذ ىلإ مهئاوهاب "نوملسملا لامف ، ةدعو © لاجرو ةكوش تاذ ىرخألا ةفئاطلاو

 . ءابصحلا : ج )١(

 . لاق مث : م ، ج )٢(

 . ةميزهلا الا : ج )٣(

 . لافنألا )٤) ٧/

 . قدصو : م ، ج )٥(
 . يديا : ج )٦(

 . ىنسقو : م )٧(
 . رمقلا/٥٤ )٨(
 . نارمع لآ/١٢٥١ )٩(

 . مهنولتقي : ج(٠١)
 . نا ىلع : م ا د(١١)

 . ربو ةشملا تاذ : م(٢١)

 . نيملسملا : م(٣١)
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 مك دعي ذاو ) : لاقف © ةكوشلا تاذ الإ مهل هللا ىبأف ، ىرخألا اوهركو ، ةمينغلا
 هللا ديريو مكل نوكت ةكوشلا تاذ ريغ نأ نودوتو مكل اهنا نيتفئاطلا ىدحا هلا

 هرك ولو لطابلا لطبيو قحلا قحيل ني رفاكلا رباد عطقيو هتاملكب قحلا قحي نأ
 هللا ٢ دعو نأل ! ليوأتب الو ةليحب هعفد عاطتسي ال امم اضيأ اذهو ا ( نومرجملا
 . عقو دق ًائيش دعي نأ زوجي الو { ءاقللا لبق الإ نوكي ال 3 نيتفئاطلا ىدحا مهايا

 : رخآ ربخ

 مارحلا دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ) : لجو زع هلوق
 ، لاق امك كلذ يف رمألا ناكف ث ( نيرصقمو مكسوؤر نبقلحم نينمآ هللا ءاش نإ
 ملسو هيلع هتلا ىلص هتلا لوسر نأ كلذو © ةروهشم ةصق يف كلذ ٥ لوزن ناكو
 & مارحلا دجسملا لخديس هنا : اهنم ، هل هللا اهعقوي رومأ ىلع ٦ هتلد ايؤر ةنيدملاب ىأر
 هباحصأ " هتنا لوسر دعوف ، كرش راد ٧ ذئموب ةكمو { ةكم نطبب هسأر قلحيسو

 هماع نم١١تيبلا ىلإ لوصولا يف اعماط رمتعم جرخو ، "مارحلا دجسملا لوخدب
 ةكم نم اوب رق املف ، نيملسملا نم ةعامج هعم جرخو / "اهآر ينلا ايؤرلل ، كلذ ٤٧

 . لافنألا/٨ )١(
 . لب وأت : د )٢(

 . دع ول : د )٣(

 . حتفلا/٧٢ )٤(
 . لزن : د )٥(
 . تلد : ج )٦(

 . ذئنيح : م ، ج )٧(

 . ةكرش : م )٨(

 . ملسو هيلع هللا ىلص : م ا ج )٩(
 . ! مارحلا ه طقس :: م ؤ ج(٠١)

 . تيبلا لوص يف : م 0 ج(١١)

 . مالسلا هبلع ينلا يار : د(٢١)
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 مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا مهملعأف اهلوخد دنع نوكرشملا مهدص

 لاحلا اذه ىلع اهلخدت ال : اولاقف ، تيبلا اذه امظعم ىتأ امنإ " هنأو ٢ برحل تأي
 © نينس رشع برحلا عضوو { ةندحلا ىلا ٥ هوعدو ًادبأ ث ةلفغو ةرغ ىلع يأ

 3 اوؤاش نا اولخد لباق نم ناك اذاف { كلذ مهماع نم هباحصاو وه عجري نا ىلع

 ذئموي نوملسملا جافف ، ةيبيدحلاب همارحا نم لحو ، كلذ ىلإ ٦ هللا لوسر مهباجأف

 ؟ مارحلا دجسملا لخدتس كنا انتدعو تسلا : هللا لوسرل مهنم موق لاق ىتح

 : ٨ لاقف ، ال : اولاقف ؟ اذه يرهش ين نوكي كلذ نا مكل ٧١ تلقفأ لاقف

 دجسملا نلخدتل قحلاب ايؤرلا هلوسر هللا قدص دقل ) هللا ١ لزنأف | كلذ نوكيسف
 اوملعت مل ام ملعف نوفاخت ال ، نيرصقمو مكسوؤر نيقلحم نينمآ ءاش نإ مارحلا

 ققحو 0 هللا لوسر دعو ١١ كلذب دكاف . " ( ابيرق احتف كلذ نود نم لعجف

 . لاق امك ٢ كلذ ين رمألا ٢١ناكف ، نوكيس كلذ نأ مهملعأو & هلوق

 : رخآ ربخ
 يديأ فكو هذه مكل لعجف اهنوذخأت ةريثك مناغم هللا مك دعو ) : هلوق

 . مهملعأف : ج )١(

 . برحلل : د )٢(
 . " هنا هد طقس : ج )٣(

 . ٤ ةلفغو ةرغ ىلع يأ ه طقس : م } ج )٤(

 . هوعدوا : د )٥(

 . ملسو هيلع هتنا ىلص : م )٦(

 . تلقأ : د )٧(

 . لاق : ج )٨(

 . لزنأو : د )٩(

 . حتفلا )١٠(٢٧/
 . كلذل : م - ج )١١(

 . ناكو : م ؤ ج )١٢(

 . كلذك : د(٣١)
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 اهيلع اوردقت مل ىرخأو اميقتسم ًاطارص مكيدهي و نينمؤملل ةيآ نوكتلو مكنع سانلا
 نم هل هتلا هلجع يذلا ناكف ' (ًاريدق عيش لك ىلع هللا ناكو اهب هتا طاحأ دق
 مهرايدو نيكرشملا ضرأ نم مهيلع هحتفو 2 نيملسملا ىلع ٢ هللا هءافأ ام ؟ مناغملا

 اونوكي مل ام نينمؤملا هللا دعو / مث هيف اذه هللا لزنأ يذلا تقولا ىلإ 5 مهلاومأو ٤٨

 اهيلع اوردقت مل ىرخأو ) : لاقف 5 ذئنيح مهيديأ ي راص الو { هيلع ا نوردقي

 { ١ مكل هفطلب اهنم مكنكمي و } مكيلع اهحتفيس اهنأ يأ (٥ اهب هللا طاحأ دق

 سراف ىلعو ، ةكم ىلع روهظلاب لاق امك كلذ ين رمألا ناكف مكايإ هرصنو

 لاومأ نم هللا هءافأ امو ، نادلبلا نم كلذ ريغو قارعلاو ماشلا " حوتفبو ، مورلاو

 . نيكرشملا
 هللا ديعو نم ناك ام ، ًاضيأ نآرقلا نم ملسو هيلع هتلا ىلص هتوبنل دهشي اممو

 ةرخآلا باذع عم 5 ايندلا لجاع يف ىزخلاب مهن ايعأب نيمسم } رافكلا نم لاجرل
 © دحأ مهنم ملسي ملف { رانلا ىلإ ث نوريصي مهنأب ١ هتا نم مهيف رابخألا تءاجف
 "هيلا تأي ملف ى مالسإلا ين نولخدي مهنأ هللا ملع موق مهعينص لثم عنص دقو

 نارقلا نم هللا لزنا امم ناكو . هب مهيلع متخ الو ، باذعب ربخ مهيف هللا دنع نم
 ١٢ ( كبر مساب أرقأ ) : هلوق & ةكمب لزنأ نآرق لوأ هنأ ا ءاملعلا عمجأ امم ةكمب

 . خسانلا نم أطخ كلذو ريدق : د . ًاميقتسم طارص مكيدهي و " 7 حتفلا )) ٢١/

 . مئانغلا : م ا ج )٦٢(

 . ! ةلالجلا ظفل ه طقس : م } ج (٣)

 . اوردق وأ نوردقي طقس 3 م آ اوردق : د )٤(
 . حتفلا )٥( ٢١/

 . " د ه يف طقسو " مكب » هلعلو د لصألا ين اذكه : م ، ج )٦(
 . حتفب : د )٧١(

 . مهيف هللا نم رابخالا تءاجف : د )٨(

 . مهريصي هناب : م © مهريسي هناب : د )٩(

 . مهيلا : د(٠١)

 . ! ءاملعلا ه طقس : م(١١)

 . قلعلا )١٢(١/
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 اذه نا " ةجيدخ تلاق ' ( ةيصان ةيصانلاب اعفسنل هتني مل نئل الك ) : اهيف لاقف

 8 ! بلاط يبأ ىلإ اوشم نيح مهلوق يف اضيأ لزن مث ٢لهج يبأ يف لزن ديعولا
 ،اوقرفتف هللا الإ هلإ ال : لوق ىلإ مهاعدف ءايشأ نع ، ملسو هيلع هتلا ىلص ينلا اولأسف

 نم موزهم كلانه ام دنج ) : هلوق ىلإ ث (ًادحاو اهلإ هلآلا لعجا ) : اولاقو
 ىنغأ ام بتو به يبأ ادي تبت ) : لاقو ،| برحلا لبق ةكمي كلذو (٦ بازحألا

 )١( ١٦١/ قلعلا .

 )٢( ةنس تدلو & يزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةجيدخ ٦٨ ھ ق / ٥٥٦ ةكم م 8

 هل دلوف © ةوبنلا لبق ينلا اهب جورت ، هب رجاتت ريثك لام تاذ تناك . اهب تأشنو
 ءاسنلا نم ملسأ نم لوأ يهو ةمطافو بنيزو موثلك مأو ةيقرو هنلا دبعو مساقلا اهنم ©

 ةنس ين تيفوت ى هترزآو ، ةدشلا ين ينلا تدعاس ٣ ج ةوفصلا ةفص . م٠٢٦ / ھ ق ٢

 ص ٢ دعس نبا تاقبط ٨ : ٧_١١ |، ةباصالا ٣٣٣ مالعالا ، يلكرزلا .

 )٣( يلاوح دلو ، موزخم ينب نم ى ةريغملا نب ماشه نب ورمع مكحلا وبأ : لهج وبأ ٥٧٠ م .
 ةنس ىلإ تشاعو همأ تملسأ ١٣ ھ / ٦٣٥ ىلوت ث اهلاطبأو شيرق ةاهد نم ربتعيو ، م

 آوتعو ًادانع نيملسملا دهطضاو { ينلا لتق ربدي نأ كشوأو ؤ موزخم ينب ةماعز &

 ةنس ردب ةوزغ ين تامو . ةيلاملاو ، ةيراجتلا هتناكم ىلع موقي هذوفن ناكو ٢ /ه ٦٢٤ م ،
 ) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد / ٤٤٣ ، ج ماشه نبا ٢ : ٣٣ ، سرهف ه يربطلا ! {

 ج تاقبطلا ، دعس نبا ٣ ق ١ ص ١٧٩٤ © ج٣ ق ٢ ص ٥٥ ج ريثالا نبا آ ١ : ٢٣ ،

 ٢٧٢٥ & ٣٨ ، ج يبوقعيلا ٢! ص ٢٧ ( .

 ىمح يذلا وهو 0 هلفاكو ينلا مع مشاه نب بلطملا دبع نب فانم دبع نب بلاط وبأ )٤(
 ، م ٥٤٠ / ھ ق ٨٥ ةنس دلو { نيكرشملا قولح يف ىجش فقوو & شيب رق شطب نم ينلا

 هربتعب و . هموق هريعي نأ ةيشخ مالسإلا يف لوخدلا نم عنتما ، م ٦٢٠ / ه ٣ ةنس ينوتو
 . ةيعاتجا تارابتعال همالسإ ًايفخم ناك امنإو ث ًاملسم ةيمامالا ةعيشلاو ةيدب رلا

 آ ٢ : ٣٤ ج ريثألا نبا أ ١ : ٧٥ ج دعس نبا تاقبط آ ةيمالسالا فراعملا ةرئاد )

 . ( مالعالا . يلكرزلا

 )٥( ٥/ ص .
 )٦( ١١/ص .
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 اهديج / يف ، بطحلا ةلامح هتأرماو ، بهل تاذ اران لصيس ، بسك امو هلام هنع ٩
 موق ناكو امهرفك ىلع اتامو & ! ناميلس نايح امهو كلذ لزن (١ دسم نم لبح
 مهيف لزني ملف ، ٤ ملسيس هنأ ملع نم هاذأ نوذؤبو " بهل يبأ لوق لثم نولوقي

 ٧ ( ىلوأف كل ىلوأ ) ` ( مسقأ ال ) : يف لاقو ، باذعب مهيلع ٢ متخي ملو ، نآرق
 | ٨ ءاحطبلا لهأ زعأ انأو دمحم بر ينددهب لهج وبأ لاقف ، لهج يبأ يف تلزن

 موقزلاب "هثزه يف هلوق نم اذه ين ث ( ناخدلا ، مح ) : يف لزنف & مركأو
 ١٧٨ مي ركلا زي زعلا تنأ كنا قذ ) : هلوق ىلإ"( موقزلا ةرجش نا ) : ١الاقف
 تلزن (١٨ نيئزهتسملا كانيفك انا ) : هلوق كلذ نمو ميلس يح ذئموي وهو كمعرب

 تاذ ًاران ىلصيس بسك امو هل ام هنع ىنغأ ام بتو ه تابآلا نم طقس : م دسملا/٥ )١(

 . خسانلا نم اوهس ! به

 )٢( ناملس : م .

 ناكو نينمؤملل ةوادع سانلا دشأ نم ناك ث هنلا لوسر مع بلطملا دبع نب يزعلا دبع )٣(

 . يهذلل مالسإلا خيرات 0 ١ : ٤ ج ربعلا) م ٢٤ / ھ ٢ ةنس ينوت " نايغطو لام اذ

 . ( مالعالا ، يلكرزلا ، ١ : ٢٦٥ فنالا ضورلا { ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 )٤( مكبصيس : م .

 )٥( متخي الو : م .
 )٦( ناسنإلا ةروس يا )٧٥( .

 )٧( ٣٤/ ناسنالا .

 )٨( ةكم : ءاحطبلا .

 )٩( ه ناخدلا ةروس يأ ٤٤ ! .
 )١٠( : هؤزه ينو ٦ هانتبلأ ام باوصلاو ! هوزه ه خسنلا عيمج ين بتكو .

 . ! لاقف ه طقس : م } ج(١١)

 )١٢(٤٣/ ناخدلا .

 )١٣(٤٩/ ناخدلا .

 )١٤(٩٥/ رجحلا .
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 ٣لثاو نب ٢ صاعلاو { ' يموزخملا ةريغملا نب ديلولا : نيفورعم لاجر ةعبرأ ين
 لاقو & يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألاو ٥ يدسألا بلطملا نب دوسألاو ؛ ىمهسلا

 نوئزهتسملا مه ةكم رافك نا لوقي مهضعب و { ٦ ةسمخ اوناك نيئزهتسملا يف مهضعب
 هللا ىلص هللا لوسر مهافكو { ةفورعم ةتيم مهنم دحاو لك هللا تامأف © ملعأ هللاو

 ينو ، دحأ مهنم ملسي ملف { رانلا ىلإ ١ مهريصو { ٧ هدعو امك ملسو هيلع
 { ادودمم الام هل تلعجو 0 اديحو تقلخ نمو ينرذ ) : هللا لزنا ، ةريغملا نب ديلولا

 ىلإ © اذه دعب " ادلو الو الام هنلا هدزي ملف " ( ديزأ نأ عمطي مث { ًادوهش نينبو

 نمو { ارفاك تام مث 3 ميلس يح وهو هيف كلذ لزن ا!( رقس هيلصأس ) : هلوق

 ةيميت نب هيمسيو سمش دبع وبأ موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ديلولا )١(
 ه جم ىواتفلا عومجم ) دمحم فيلات نم نارقلا نا : لوقي ناك هنال شي رق فوسليف

 ىراصن نم اهملعت هناو شي رق ةقدانز نم هنا : لاقي . م ٥٠ / ھ ق ٩٥ دلو ( ٤٣ ص

 { هل ىدصتو مالسإلا مواق ةيلهاجلا يف رمخلا مرح ( ١٧٤ © ٢٣٧ ربحملا ) ةريحلا
 م ٦٢٢ / ه ١ ةنس ينوتو ث ديلولا نب دلاخ هنلا فيس دلاو وهو { هللا ليبس نع دصو

 . ( مالعألا ، يلكرزلا ، ١٦ : ٢٧٣ ج يريونلا ، ١ : ٢١٥ ج يبوقعيلا )
 )٢( حيحص امهالكو & يصاعلا : م & ج .

 )٣( لئاولا : ج .

 )٤( نيئزهتسملا نمو © اضيأ ةقدانزلا نم ربتعبو يشرقلا يمهسلا لئاو نب يصاعلا وأ صاعلا ©

 ربحملا ) . ضرألا هتغدل : ليقف ، تامو 0 راجفلا برح ين غدل ١٣٣ ، يلكرزلا 8

 مالعالا ( .

 )٥( يدزالا : د .

 )٦( !ةسمخ اوناك ه طقس : د .

 )٧١( مهدعو : د .

 )٨( مهريسو : د .

 )٩( ١٥/ رثدملا .

 . ات ًادلو ه طقس : د(٠١)

 )١١(٢٦/ رثدملا .
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 ٠ لوق كلذ ١ صاعلا ٢ اذإو ، هل ركذ ال رتبأ ادمحم / نا يمهسلا لئاو نب ٣

 ًاضيأ هيفو ، ث ( رتبألاوه كناش نا) : ث ىلاعت هللا لزنأف © هركذ عطقنا تام
 ادلوو الام نبتوأل لاقو انتايآب رفك يذلا تبأرفأ ) : هللا لزنأ (١ هلوق ىلإ :

 ) أ كلذ هيف ىلاعت هللا لزنأ ى '( ًادرف انيتأيو _ دلولاو لاملا نم لوقب ام هثرنو
 هللا لزناو { هللا لاق امك هرفك ىلع تامف .« يلس يح وهو ٨ قيرش نب سنخالا ي

 ةزمل ةزمه لكل ليو ) : ةرهز ينب فيلح ، ىقلا (٠ يف نذبنيل ) : هلوق ىلإ
 ريخلل عانم 3 ميمنب أشم زامه نيهم فالح لك عطت الو ) ًاضبأ هيفو " ( ةمطحلا

 لاقيو رادلا دبع ينب يخأ ١؟ثراحلا نب رضنلا ينو١١( مينز كلذ دعب لتع 3 مثأ دتعم

 هلوسرو هللا ىلع درلا ديدش ناكو ث هيف لزن ام شيرق يكرشم ين لزني مل : هنأ ،

 )١( لوق ه رركت : م ٤.
 )٢( يصاعلا : د \. ج .

 (٣) دق ولو : م & ج .

 )٤( ىلاعت ه طقس : د ! .

 )٥( ٣/الكوثر .
 (٦) ٧٧/ مي رم .

 )١( ٨٠/مريم .
 )٨( ةلالجلا ظفل طقس : م ، د .

 )٩١) ١/ ةزمهلا .

 )١٠(٤/ ةزمهلا .

 )١١(١٣/القلم .

 هباتك فرعي فانم دبع نب ةدلك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا وهو ، ثي رحلا : د(٢١)

 ادمحم نا لوقي و سرفلا كولم رابخأ ركذيل ينلا سلجم سلجي ناك © مهخيراتو سرفلا

 ًابرضم تام هنا ، ليقو هولتقو { ردب ةوزغ ين نوملسملا هرسأ ، نيلوألا ريطاسأب مكيتأي
 ، يلكرزلا ، ١ : ٢٣٢ ج رودبلا علاطم ، ١ : ١١٢ ج نادلبلا مجعم ) . ماعطلا نع
 . ( مالعالا

324 م



 اهارتشاف سرفلاو دايدنفساو متسر نع ثيداحأ ! اهب دجوو ١ ةريحلا درو ناك دقو
 هيف هفلخ هدعقم نم ماق ذإ 0 ملسو هيلع هنلا ىلص ينلا ناكف { ةكم اهب مدقو

 ٤ ممالاو دومنو داع نع دمحم ثيدح : ٣ لوقيو ثيداحألا كلتب مهثدحي رضنلا

 يرتشي نم سانلا نمو ) : نامقل ةروس يف هللا لزنأف ، اذه نم نسحأ ثدحأ انأو
 باذع مهل كئلوأ 2 ًاؤزه اهذختيو ، ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وهل
 . ًارقو هينذأ ين نأك 0 اهعمسي مل نأك ًاربكتسم ىلو ٤ انتايآ هيلع ىلتت اذإو ، نيهم
 هللا ين لداجي نم سانلا نمو) : ٧ ًاضيأ ١ جحلا يفو ٠ ( ميلأ باذعب هرشبف

 / نع لضيل ) ههجوب داص يأ ( هفطع يناث { رينم باتك الو ىده الو 0 ملع ريغب ٥١

 ايندلا يف ىزخلا ٨ ( قيرحلا باذع ةمايقلا موي هقيذنو ىزخ ايندلا يف هل هللا ليبس
 ىلتت هقلا تايآ عمسي © ميثأ كافأ لكل ليو ) " هيف ١ ةيلاجلا ينو م ردبب لتق هنأ

 نم ملع اذإو ، ميلأ باذعب هرشبف © اهعمسي مل نأك © ًاربكتسم رصي مث ١١ هبلع
 اذهلزن (0١٢ منهج مهئارو نم ، نيهم باذع مهل كئلوأ ا ًاؤزه اهذختا ًاثيش انتايآ

 )١( هل لاقي عضوم ىلع ةفوكلا نم لايمأ ةثالث ىلع ةنيدم : نوكس مث رسكب ةريحلا :

 . ( نادلبلا مجعم ) فجنلا

 )٢( اهب ه طقس : د ! .

 )٣( لاقيو : د .

 )٤( ملأ باذعب هلوق ىلإ : م إ ج .
 )٥( ٧/ نامقل .

 )٦) جحلا ةروس يأ ٢٢! .

 )٧( !اضيا طقس : د .

 )٨( ٩/الحج .
 )٩( ةيثاجلا ةروس يا )٤٥( .

 . ! هيف ه طقس ، م ، ج(٠١)

 . ملا باذعب هرشبف : هلوق ىلإ : م \ ج(١١)

 )١١(١٠/ ةيثاجلا .
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 ٢قحسا نبا لاق ، ردبب لتقلاو رسألا نيهملا باذعلاف 3 ١ ميلس يح وهو هيف هلك

 ركذي ءالؤه ريغو . ًاربص هقنع برض ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ معزت ةماعلاو

 : لاقف © هسار ٣فحقب بهذ فيسلا ناو هحارج هتبثأ دقو { ردب موي رسأ هنأ

 ؛ياف { رانلا ىلإ راصو تاف & مهيديأ ي تمد ام ًابارش الو ًاماعط مهل قوذأ ال
 ثراحلا نب رضنلا لاقو 0 رانلا ىلإ راصو 0 ايندلا يف ىزخلا هللا هقاذأ دقف ناك كلذ
 انأف دلو نمحرلل ناك نا لق ) : هللا لزنأ املف نمحرلا تانب ةكئالملا نأ : اضرأ
 حصفأ ناكو { ١فلخ نب ةيمأ لاقف ينقدص هنأ نورت الأ أ لاق 5 ( نيدباعلا لوأ

 : لاق 0 دلو نمحرلل ناك ام : لاقف & كبذك ٨ هنكلو ، كقدص ام 0 هنم

 رطمأف ، كدنع نم قحلا وه اذه ناك نا مهللا ) : ًاضبأ لاقو ، رضنلا كحضف
 مهبذعيل هللا ناك امو ) : هتلا لزنأف ، ٩١ ميلأ باذعب انتيأ وأ ءامسلا نم ةراجح انيلع

 )١( ميلس ه طقس : م ، ج _ .

 8 يربقملاو ، جرعألا عمس 9 نيخرؤملا مدقأ نم © يندملا راسي نب قاحسا نب دمحم ()

 ريثكو { ءاكذ وذ وهو نيباسنلا نم ًاضيأ ربتعيو ٤ ًايردقو ًاثدحم ناكو ًاسنأ ىأرو
 لاقو ، ثيدحلا نسح وه : لبنح نب دمحأ لاق & ثيدحلا ين ةقث { ملعلل بلطلا

 يفوت اهب و ، دادغبب ماقأو { ةيردنكسإلا راز ، ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه : ةبعش
 ، ٦٧ ص ٤ ج ٢ مسق ، دعس نبا تاقبط ، ١ : ٢١٦ ج ملعلا ) م ٧٢٨ / ھ ١٥١ ةنس

 ، ٦١ : ٣٩٩ ج ءابدالا مجعم ١ : ١٦٣ ج ظافحلا ةركذت ٩ : ٣٨ ج بيذهتلا بيذهت

 . مالعالا . يلكرزلا

 )٣( برعلا ناسل ) . اهنم نابو قلفنا ام وا ةمجمجلا : فحقلا ( .

 )٤( ىلاف : د .

 )٥( ٨١ / فرخزلا .

 )٦( لاقف : م ، ج .

 هرسأ ردب ةوزغ ينو ؤ يشبحلا الالب بذع ، شي رق ةربابج نم بهو نب فلخ نب ةيمأ )٧(
 ربعلا " م ٦٢٤ / ه ٣ ةنس هولتقف سانلاب حاص لالب هب رصب املو ، فوع نب نمحرلا دبع
 . مالعالا ٠ يلكرزلا . ٢ : ٥٢ ماشه نب ةريس ، ١ : ٤ ج

 )٨( نكلو : د .

 )٩( ٣٢/ لافنألا .
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 : لاق هنأ نسحلا ! نعو ١ ( نورفغتسي مهو مهبذعم هللا ناك امو & مهيف تنأو

 اهيفو ةمأ بذعي ملو { اهرهظأ نيب نم / اهئيبن ٣ هللا جرخي ىتح ةمأ هللا بذعي مل ه٢
 : ًاضيأ لاقو ، نوبوتي مهو يأ ( نورفغتسي مهو ) : ٤ هلوقف ( هملع ين بوتي نم
 امك ضرألا ين مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو )
 نم مهنلدبيلو ، مهل ىضترا يذلا مهنيد مهل ننكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسا

 ؤ كلذ دعب رفك نمو ٠0 ائيش ي نوكرشي ال يننودبعي { انما مهفوخ دعب
 نيد رهظو 0 هب ربخأ ام ىلع تمتو 0 هللا رابخأ تقدصف ٥ ( نوقسافلا مه كئلوأف
 امك ، ضرألا ين هنيد لهأ هللا فلختساو & نايدألا نم هفلاخ نم ىلع هللا
 دعب نم مهلدبو مهل ىضترا يذلا مهنيد مه نكمو 0 مهلبق نم نيذلا فلختسا

 ةحضاو ٦ ةلالد نآرقلا رابخأ نم ههابشأو اذهف هباتك يف هدعو امك 0 انمأ فوخلا

 بفغشم الو 0 هيف حدقي نأ بذكم ردقي ال امم 0 ةلداع ةداهشو { ةرهاظ ةجحو

 بر هلل دمحلاو © هتوبن ةحصو © ملسو هيلع هللا ىلص ينلا قدص ىلع ١لاتحي نا

 . نيملاعلا

 لبق اهب ربخأ ةرهاظ رابخأ ٨كلذ دعب ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسرل مث
 اهعيمج يف رمألا ناكف © هللا نم يحوب الإ اهملع ىلإ ليبس ال ةبئاغ رومأو ؤ اهنوك
 ىرسأ هنأ ، ملسو هيلع هللا ىلص هب ربخأ ام كلذ نهف ، مالسلا هيلع لاق ام ىلع

 لعجو هتليل نم ١ عجرو ىضم هناو ، ىصقالا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم هب

 )١( ٣٣/ لافنألا .

 )٢( نع : د ، م .

 )٣( ةلالجلا ظفل طقس : م ، ج .
 )٤( هلوقب : د .

 )٥( ٥٥/ رونلا .

 )٦( ةلا د : م .

 )٧( هل لاتحب نا : د .

 )٨( كلذ دعب ه طقس : د ! .

 )٩( عجرف : ج .
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 ةبآو : مهل لاق { ائيش هتفص نم رداغي ال ، سدقملا تيب مهل فصي هتا لوسر
 { هيلع مهتللدف ريعب مهل ! لضف ١ نالن يبل ريعب ' يقيرط يف تررم ينأ / كلذ ٥٣

 دق ًاءولممءانا مهل تدجوف © ماين موقلاو ؤ نالف ينب ريعب ٢ ينيرط يف تررم ينأو

 { اذك ةينث نم مكيلع علطت نآلا يهو هءاطغ هيلع تددرو هيف ام تب رشف © هوطغ

 ردتباف ، ءاقرز ىرخألاو ءادوس امهادحأ ناترارغ هيلع ث قروأ لمج اهمدقي
 © ملسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر مهل لاق امك ريعبلا رمأ اودجوف © ةينثلا نوكرشملا

 هودجو مهنأو 5اءولمم ءانالا اوطغ مهنأ اوربخأف 5 ءانالا رمأ نع ، ريعبلا لهأ اولأسو

 ٦مهل دانلا ريعبلا نع اهلهأ اولأسف ىرخألا ريعبلا تءاج مث هؤاطغ هيلعو ا ًاغراف

 . ملسو هيلع هتلا ىلص هنلا لوسر ٧ ربخأ امك 0 هب اوربخأف

 ١ زونك نأبو ، مورلاو سراف نم نيملسملا ىلع هللا ٨ حتفي امب هرابخأ كلذ نمو
 نيقفانلا ضعب لاق كلذلو 0 هللا ليبس يف قفنتس رصيقو © ٠١اسرفلا كلم ىرسك

 بهذي انأ نمأي ال اندحأو & رصيقو ىرسك زونك دمحم اندعي : قدنخلا موي

 ، ضرم مهب ولق ي نيذلاو نوقفانملا لوقي ذإو ) : هللا لاق كلذ يلو 0 هتجاحل

 . قيرط : د )١(

 . لضو : ج © لظو دنف : م )٢(

 . قيرط : د )٣(

 « ةربغ يف داوس ةقرولاو داوس ىلإ ضايب هنول يف يذلا : لبألا نم قروألا رقوأ : د )٤(
 قروألاو ريسلاو لمعلا ىلع ةدش اهلقأو & ًامحل لبالا بيطأ قروألا : ديبع وبأ لاق
 . رمسالا : سانلا نم

 . ةينث : د )٥(
 . 0ٍ مهل ه طقس : م ، ج )٦(

 . هب ربخا ام لثمب : م ؤ ج (٧)

 . حتف : د )٨(

 . رونك : م )٩(

 . ! سرفلا كلم ه طقس : م ( ج(٠١)

 . ! نا ه طقس : م(١١)
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 هللا لوسر دعو امك كلذ عيمج ف رمألا ناكف ١ ) ارورغ الا هلوسرو هللا اندعو ام

 ٢ دعس ىلإ هنع هللا يضر ! باطخلا نب رمع بتك كلذلو ، ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلع لجو زع هللا معن هركذي ، ٥ سرفلا دالب نم اهالاو امو ٤ نئادملا حتف دعب
 دهع ىلع رقفلاو لهجلا نم هيف اوناك امو / ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ه٤

 انرهظأ نيب ٨ هللا لوسر ٧ دمحمو : هل لوقي مث { ٦ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هلوق نم قفانف ، رصيقو ىرسك زونك " نذخأنل مسقي { ٩ انلاح نم كلت ىلع

 )١( ١٢١/ بازحألا .
 نيرمعلا دحأ م ٥٨٤ / ه ق ٤٠ ةنس دلو صفح وبأ يودعلا ليفن نب باطخلا نب رمع )٢(

 رصمو سدقلاو نئادملاو قارعلاو ماشلا هتفالخ دهع يف حتف © هنيد امهب هللا زعا نيذللا

 خيراتلا ذختا ، ًاداقو ًانهذو 7 ًابثاص اكح يتوأ ، اميظع ًاعرشم رمع ناك ا ةريزجلاو
 مرجملا هلاتغا {، قورافلاب بقلي و . مه ريشتسي ناكو 0،© نيملسملا لام تيبو يرجملا

 يربطلا ) م ٦٤٤ / ه ٢٣ ةنس ين حبصلا ةالص ءانثأ رجنخب يسرافلا زوريف ةؤلؤل وبأ

 ٣ : ١٩ ريثالا نبا { ٥٧٣٨ ت ةباصالا ،& ١ : ٢٧ ربعلا ‘ ١ : ١٧٨٧-٢١٧٧ ج

 | ( مالعألا { يلكرزلا

 م ٦٠٣ / ه ق ٢٣ ةنس يف دلو قاحسا وبأ فانم دبع نب بيهو نب صاقو يبأ نب دعس )٣(

 حتف ، هنيد ليبس يف مهسب يمر نم لوأ { ًاماع ١٧ هرمعو ملسأ © ليلج يباحص
 دهع لئاوأو رمع دهع يف ةفوكلا ىلع ايلاو ناك 0 ةميظعلا عقاوملا دهشو ةريثكلا نادلبلا
 م ٦٧٥ / ه ٥٥ ةنس { هرصب فك ام دعب { ةنيدملا نم ةبرقم ىلع قيقعلاب ينوت © نانع
 نب تاقبط . ٣١٨٧ ةباصالا . ٣ : ٣٨٤ بيذهتلا بيذهت . ١ : ٦٠--٦١ ج ربعلا )

 . ( مالعألا { يلكرزلا . ٦ : ٦ دعس
 )٤( نادلبلا مجعم ) ةفوكلا نم ةفاسم ىلع ضعب نم اهضعب برقي ندم عبس ( .

 )٥( سراف : ج .
 )٦( لوسرلا : ج © مالسلا هيلع لوسرلا : م .

 )٧( دمحم : م .

 )٨( ملسو هيلع هتنا ىلص : م ، ج .

 )٩( ةلاحلا كلت ىلع : م 5 ج .

 . نذخانل : م(٠١)
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 ، كعم هانيأرو ، كسفنب هتيلوو كنيعب كلذ تيأر ىتح هللا كاقبأف ، نوقفانم "كلذ

 نوقلت ءايلوأ مكودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهأ اي ) : لجو زع ! هللا لاقو

 دارأ نيح دسأ ينب فيلح ث ةعتلب يبأ نب بطاح يف تلزت " ( ةدوملاب مهيلا
 عم بطاح مهيلا ث بتكف ةكم ىلإ جورخلا ملسو هيلع هلا ىلص هنلا لوسر
 ابتأف اهعم باتكلا ادجوف 3 ريبزلاو يلع ٦ اهقحلف ةكم لهأ نم ةأرما
 ض كلذ نم لعف امب فرتعاف 0 بطاح هللا لوسر لأسف ، ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هب

 نأ ىشخن نولوقي مهيف نوعراسي ضرم مهب ولق ي نيذلا ىرتف ) : لجو زع لاقو

 ١١ هللا لوسر " مه نيح ٨ لولس نب يبأ نب هللا دبع يف تلزن ٧ ( ةرثاد انبيصت
 رئاودلا فاخأ ؤرمأ ينأ : هللا دبع لاقف ، جرزخلا ءافلح اوناكو ، عاقنيق لتقب

 لاقو . كلذ ا لولس نب يبأ نب هللا دبع ين هللا لزنأف ، مالسلا هيلع ينلا رمأ ينعي

 متنأو مكتانامأ اونوختو لوسرلاو هللا اونوخت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) : لجو زع

 )١( !هلوق ه طقس : ج .

 )٢( لجو زع لاقو : م ، ج .

 )٣( ١/ ةنحتمملا .

 )٤( ين دلو يمخللا ٣٥ ھ ق / ٦ ةريثكلا ةيمالسإلا عئاقولا دهش 3 ةباحصلا نم م {

 ين ينوت ، ةيردنكسإلا بحاص سقوقملا ىلإ ينلل رفسو ٣٠ ه / ٦٥٠ . ) ةباصالا ١ :
.(٣.٠ 

 )٥( بتكو : د .
 )٦( اهقصلف : م .

 )٧١( ٥٢/ ةيآلا : م ينو { ةدناملا .

 ردب ةوزغ دعب مالسإلا رهظأ { ةنيدملاب نيقفانملا سأر كلام نب يبأ نب هللا دبع )٨(
 © هيلع ىلصب نأ رمع ىبأو ىنلا هيلع ىلص تام املو ، كوبت ةوزغ ينو ، دحا ةوزغ ي رفو

 . ١ : ١١ ربعلا ) . ( ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو ) ىلاعت هلوق كلذ ين لزنو

 . ( ٢٣٣ ربحملا . ٣ : ٩٠ ج ٢ ق دعس نبا تاقبط
 )٩( متها : م & ج .

 . ملسو هيلع هنلا ىلص : م ؤ ج(٠١)
 . ! لولس نب ه طقس 0 ج(١١)

330 5



 « ءاميا الإ كلذ " عم ملكت امو ، ةظي رق ينب ىتأ نبح " ةبابل يبأ يف تلزن ' ( نوملعت
 / تقفتا تازجعمو 3 هيلع ترهظ مالعأ ، ملسو هيلع هنلا ىلص هتوبن ىلع لدب اممو هه

 ، قدنخلا موي رمت نم فكب يتوأ 3 ملسو هيلع هنلا ىلص هنأ اهنم هانركذ ام ىوس هل

 © نوبهذيو نوتأي سانلا نم ألمو & هباحصأ هنم معطف ، ةعاجمو ةدش تناكو

 ءام ىلع ةيبيدحلا ملع نوملسملاو هلوزن ث اهنمو ؤ بوثلا فارطأ نم ضيفي رمتلاو
 ريفشب اهؤام ىوتسا ىتح رئبلا ترافو & هتنانك نم ، ًامهس هيف زرغ نيح ليلق
 ملسو هيلع هتا ىلص هل ىرج ام كلذ لثمو 0 ًافارتغا اهنم سانلا فرتغاو { رثبلا
 اومه ىتح ديدش عوج مهباصا ةيبيدحلا ماع اضيا اوناك دقو ثكوبت ةوزغ ين

 ين ىقلأو تطسبف ث `١عاطنالاب ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر اعدف © رهظلاب
 ىتأف ث هيلع كرابو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا هيف اعدف 'مهناديز يقاب عاطنالا

 . المحم هل دجي ال ام ١ ذخأ نم مهنم نا ىتح اهوألفف مهتيعوأب سانلا
 تتا نيح مومسملا عارذلا مالكو { ريعبلا مالكو 0 هايا بئذلا مالك هنمو

 دقو } "دوهيلا نم ا ثراحلا تنب بنيز اهمساو ٦" مكشم نب مالس ةأرما هب

 . لافنألا )١( ٢٧/

 لوسر هفلختسا ليقو يردب & يلع ةفالخ ين ينوت يراصنالا رذنملا دبع نب ةبابل وبأ )٢(
 3 خيراتلا ين لماكلا ريثألا نبا ) مهسب هل برضو 0 ردب قيرط نم هدرو ةنيدملا ىلع هللا

 . ( ٣ : ٤٠٣ ج

 . دعب : ج )٣(

 . هنم : م } ج )٤(

 . ( نادلبلا مجعم ) ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا ي مويلا دجوتو ماشلاو ىرقلا يداو نيب ةيرق )٥(

 .. , دلجلا : مدالا نم عطنأو عوطنو عاطنأ ىلع عمجيو عطنلا )٦(
 . ( انتدوزا انالم ) ةري ره يبا ثيدح هنمو سايق ربغ ىلع ةدوزأ ىلع دازلا عمجي و داز عمج )٧(

 . اهيلع كراب و مالسلا هيلع ينلا اعدف : م ‘ ج )٨(
 . دحا : ج )4٩(

 . مشكم : د(٠١)

 . ! ثراحلا تنب بنيز اهمساو ه طقس : د(١١)

 . !دوهيلا نم ه طقس : م(١١)
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 ال امم ةريثك تاعامج اعدف 8 ماعط ىلإ ةرم ريغ ملسو هيلع هنلا ىلص اعد

 ين مهافكف اوردصو © اعيمج هنم ! اولك أف ى ماعطلا كلذ فاعضأ ١ مهلمتحي

 ملع دقو ، ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةروهشملا رومألا نم ةريثك ٣ اذه لثم ءايشأ
 نم ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ، صقانلاو رفاولاو ، فلاخملاو قفاوملا

 ؛ سابل هفصو نم كلذ / نولعجي نونمؤملاو { ريبدت مهحصأو 0 ايأر سانلا لمكأ ٦
 هفصو ىلإ ةعيرذ كلذ نولعجي ١ ةغئازلا للملا لهأو نودحلملاو { اهب هللا هصخ ةوبن

 لماك لقاع ٧ ناسنإ نم زوجي سيلو & سانلا ىلع هيومتلا ةدشو { ةليحلا فطلب
 "ال نأ نمأي ال اميف بويغلا نع هرابخأ دكؤي نا اومعز امك © هبومتلا هدصق
 لوقي وأ ، هرمأ ضاقتنا ببس كلذ١١نوكيف ©" لوقي امك 0 ٠ هيف رمألا هل قفتي

 نم ةروس ىلع ينضراعي نأ هل أيهتي ال مكنم ادحأ نأ يلوق ةحص ىلع ليلدلا مهل
 ، هحضفيف سانلا ضعب هل بدتني نا نماي الو { ملعي وهو 7 تبتأ يذلا باتكلا

 © ةفرعم مهلقأو سانلا'٢لهجأ الإ اذه لثم ىلع هسفن لمحي سيلو ، هكتهيو
 لمح ولو © لقاع لك دنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةفصل فلاخم كلذو
 . انددعو انفصو ام عيمج يف ةمالسلا هل ١٢ قفتت مل كلذ ىلع هسفن

 )١( مهلمحتب ه شماهلا ىلع بتك : م ! .

 )٢( اولكاو : م ؤ ج .
 )٣( اذه هابشا ين : م ؤ اذهل هابشا ين : د .

 )٤( سانل : ج .
 )٥( لها : د .

 )٦( ةفلاخملا : م ، د .

 )٧( ناسنا ه طقس : م ؤ د ! .

 .الإ : د )٨(

 )٩( هيف ه طقس : د ! .

 . ! لوقي امك ه طقس : م 0 ج(٠١)

 . نوكيو : م & ج(١١)

 . لهاج : د(١١)
 . قفتت : ج(٣١)
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 هذه نأ رخآ هجوو . انلق ام ىلع هيف رمألا نأ ملع ملاعلا هيف ركف اذإ باب اذهف
 نم اهبتكو 3 ١ ملسو هيلع هللا ىلص هقلا لوسر باحصأ لج اهلقن ينلا تامالعلا

 ٣ نع توكسلا ىلع الو هيلع قافتالا زوجب ل امم 0 مهريس ف ٢ ءاملعلا مهدعب

 زاج ولو اهل قيدصتلا نع الضف ، بيذكتلا لها معز ام ىلع تناك ول 0 اهبيذكت

 ؛ ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر باحصا نع سانلا نم دحا لقني نا زاجل كلذ

 اصعلا بالقناو رحبلا قلف هللا لوسر مالعأ نم نأ يوري مهنم ٥ وار نوكي نأ

 ` مالسإلل اديكأت / هيف نأل هنوبذكي الو ، نوملسملا هيلع كلذ ركني الف { ةيح ه٧
 هلل دمحلاو هربدت نمل نب هجو اذهو ٧ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا مالعا يف ةدايزو

 . نيماعلا بر

 : كلذ ين دوهيلا ىلع درلاو عئارشلا خسن ين لوقلا

 خسني ال ةاروتلا مكح نأ ىلع مهقابطأ دعب نالاقم عئارشلا خسن يف دوهيللو
 هتزاجا ين نأ معزيو © لوقعلا مكح يف زئاج ريغ كلذ نا مهضعب لاقف 3 ادبأ

 ضعبلا لاقو © هتبقاعب ًالاع نكي مل رمأب ملعلا ثادحتساو 3 هتلا ىلع © ءادبلا ةزاجا

 فقو دق مالسلا هيلع ىسوم نكلو ، ةهجلا هذه نم دسفي ال خسنلا نا : رخآلا

 . ًادبأ ٨لحي نأ زوجي ال تبسلا نأو ى خسنت ال ةاروتلا ةعيرش نأ ىلع سانلا

 فصولاو ، لقعلا ين هداسف ةهج نم هوزوجي ملو ، خسنلا اوبأ نيذلل لاقيو

 وه له © تبسلا ميرحت نع انوربخأ ، هب فصوي نأ زوجي ال امب ١ ىلاعتو كرابت هل

 . ! ملسو ه طقس : م )١(

 . ءاملعلا نم : م ؤ د )٢)

 . ىلع : د )٣(

 . ! ةيلصتلا ه تطقس :: م 0 د )٤()

 . يوار : د )٥(

 . مالسإلا ديكأت : م ، د ؛٦)

 . مالسلا هيلع : م (٧)

 . لحت : م )٨(

 . ىلاعتو كرابت هلل فصولاو : م هنل فصولاو : ج )٩(

تت 333



 ين مرحي نأ متزوج فيكو مهل ليق 8 ال : اولاق ١ ناف ؟ مايألا نم هريغل ميرحت

 لحي ام رهد ينو رهش يئ مرحي نأ اوزوجت ملو ؤ مايألا نم ! هريغ ي لحي ام موي

 فيكو ؟ دحاو ين ناسل ىلع 0 ةدحاو ةعيرش ين ، روهدلاو روهشلا نم هريغ ين

 انيلع متركنأ يذلا لهو ؟ ىتش ءايبنأ ةنسلأ ىلع س ىتش عئارش ي كلذ ناك اذإ
 ين متلق يذلا اذه لثم الإ ، ميرحت دعب هليلحتو ، ليلحت دعب عيش ميرحت نم
 . بل يذ لك نع ىفخم ال امم اذهو ؟ ءاوس مايألا نم هريغ نود تبسلا

 لاوحأو سانلا لاوحا نيب فلاخ دق 0 هلالج لج هللا سيلوأ : مهل لاقيو

 لعجو 8 هايحأ مث ؤ ' ةدم ًاتاوم ًاثيش لعجو ى هتامأ مث ٣ ةدم ثيش ايحأف / مهنامزأ ٨

 هناكم ءيجي و ، يضقني مث نامز ين امهنم دحاو نوكي 9 ًافيصو ءاتشو اراهنو ًاليل

 © ةرم ًاميقسو ، ةرم ًاحيحصو 0 تقو ًاينغو 3 اتقو اريقف ناسنإلا نوكيو ، هفالخ
 ٦ ردقو ، سانلا لاوحأ نيب اهب هلا فلاخ ينلا ءايشألا فونص نم كلذ هابشأ ين

 اذهب دجوي ام نوكي نأ كلذب بجيفأ ؟ نامز نود نامز ين اهنم ءىش لك
 هنأو ههركي مث ائيش ديري هنأو ٨تاوادب وذ هلعاف نأ ىلع اليلد ١فالتخالا

 عم مهمزلو مهلهج رهظ معن اولاق ناف ؟ ًالاع " هب نكب مل ءيشل ًاملع ثدحتسي
 ءادبلا بجوي ال هلك اذه ناك ناو ©" هيف ءادبلا ةزاجا عم خسنلا اوركني ال نا كلذ

 )١( ناف ه طقس : م " .

 )٢( هريغ يف ه طقس : د ! .

 )٣( )٤( ةرم : م | ج .

 . ءاتشو افيص : ج ()

 )٦١( راد دقو : د .

 )٧( كللفنأ نع : ج .

 )٨( ةوادب : م ، ج .

 )٩( "هبه طقس : د .

 مزع نم لاقتنالا : ًاحالطصاو روهظلا : ةغل ءادبلا : _ هيف اديلا : م خ هيلادبلا : ج(٠١)

 هثدحي ال مث ءايشألا نم ءيش ثادحا هقلا ديري نأ : هلوقب يرعشألا هفرعو { مزع ىلإ

 = ًاظفلو ًاعمس هتنا ىلع ادبلا ىلع قلطي ةيمامإلا ةعيشلا دنعو ( ١ : ٣٩ تالاقملا ) هل ودبي امل
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 لصفلا اف ، ميكح لعف نم سيل ١ كلذ نأ ىلع الو 3 ملعلا فالخ ىلع لدي الو

 وأ 0 ءادبلا ىلع اليلد اهفالتخا "نوكي ال نأ ين عئارشلا فالتخا نيبو ! اذه نيب

 دوهيلا يديأ يف ١ ينلا ةاروتلاو هلك اذه ؟ ميكح لعف نم ٥ تسيل اهنأ ا ىلع

 ثودح نع رابخألا اهيف نأ ٨ كلذو هب ١ حصفتو 0 خسنلاب قطنت يهو اهنوأرقي

 دعب ثدح امتا همكح نأو { ًاعورشم نكي مل نا دعب " ههبشو ناتخلا ٩ ةعيرش

 نتخف ، هدلوم نم نماثلا مويلا ين دولوملا ا نتتخب نأب مالسلا هيلع قاحسا دلوم
 تقولا كلذ ين هسفن ٢١نتخو 0 هدلوم نم نماثلا مويلا يف قاحسا ١٢ هنبا ميهاربا

 نم نتخو / ةنس ةرشع عضب نبا مالغ وهو ليعامسإ هنبا نتخو اخيش راص نأ دعب ٩

 نماثلا مويلا ف ناتخلا ةنس تراصف &، سانلا نم ذئنيح هنيدو هبهذم ١٤ ىلع ناك

 ناف اضياو 0 ةاروتلا ٢ مهدنع صوصنم هانركذ يذلا اذهو © دولوملا ةدالو نم

 داقتعالا حيحصت 0 ديفملا ) ادعبتسم هعوقو ناك يذلا لعفلا نم رهظي ام هانعمو ةقيقح ال =

 . ( ٥٣:-٥٤ ص تالاقملا لئاوا ٥٢٤ ص

 )١( سيل نا ىلع الو : ج .

 )٢( !اذه نيب ه طقس : م .

 )٣( الا : د .

 )٤( ىلع » طقس : د ! .

 .سيل :ماج )٥(

 )٦( يذلا : م .

 )٧( حصفي : ج .

 )٨( كلداو : ج .
 )٩( ةعيرشلا : د .

 . هنيسو : م & هببسو : ج(٠١)

 . نتحم : م . ج(١١)

 . ! هنبا ه طقس : د(٢١)

 . نمو : د(٣١)

 . نم : د(٤١)
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 نيب عمج بوقعي نأو ؤ ًاقلطم الالح ناك دق نيتخالا نيب عمجلا مهدنع ةاروتلا يف
 . ةاروتلا مكحب كلذ هللا مرح نأ ىلإ نيتخالا

 نم هلجر ي ' علض هلان امل هسفن ىلع لعج ليئارسا نا ةاروتلا ين ناف اضيأو
 ناك دقو ، ليئارسا ينب يف ةنس كلذ راصف ، قورعلا " لكأي ال نأ "اسنلا قرع

 نم هينبو حونل لحأ هللا نا ةاروتلا ين ناف اضيأو © اهبنتجي ال كلذ لبق ليئارسا
 مي رحتب ىسوم ةعيرش تءاج مث 3 هيف ث همد يذلا قونخملا الإ ، اهلك ءايشألا لكآلا

 ىلعو خسنلا ىلع ليلد اذه لكو . فلظلا قوقشم نكي مل ام لكو 0 رتجي مل ام لك

 هيلع هتلا ىلص مدآ دلول احابم ناك دق هنا ىلعو ، هزاوج نم عانتمإلا ي مهلوق داسف
 رهاظو ممألا ين عئاش كلذ ركذو 8 هتخأ مهنم خألا جوزتي نأ هبلص نم ملسو

 رضاح ةاروتلا نم هيلع ليلدلاو ، باتكلا لهأ دنع فورعمو & سانلا ةنسلأ ىلع

 لها قابطاو © رشبلل نالصا امهناب رابخالا ليبس ىلع هتجوزو مدآ ، ث ركذي
 الا ٨ كلذك كلذ نوكي الو ) ءاوحو مدآ ٧ دالوأ اعيمج سانلا نأ ىلع 4 ١

 / اذه اوكرت ناف ، بابلا اذه يف لصفلا عقي اذه نودبو هتخأ مهنم خألا جورت دقو ٦٠

 زاوجب لوقلا نم نوعنتمي ال مهنأ دوهيلا نم موق ث هيلا بهذ ام ىلإ اوبهذو لوقلا

 هيلع ىسوم ةعيرش يف امل كلذ ٦' نوبأي مهنكلو لوقعلا ةهج نم عئارشلا يف خسنلا

 . ةغل ميلس وهو 0 علض نم : ج )١(

 . ءاسنلا : د (٢)

 . مالكلا قايس عم قفتي ال وهو " لكأي نأ ه : د )٣(
 . ! همد ه طقس : م { همدب : د )٤)

 . ركذب صاخ : م {. ج )٥(

 . بتكلا : م )٦(

 . دلو : د )٧(

 . ! كلذك ه طقس : د )٨(

 . موق هيلا بهذي امب اولاقو : م © موق مويلا هيلا بهذي امب اولاقو : د )٩(
 . نوتأي : ج(٠١)
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 { ةاروتلا عئارشب كسمتلاب مهرمأ نأ ٣ ىسوم مهيلا دهع ! اهيف نأل ١ مالسلا

 ليلدلاب مكبلاطن نحنو ؟ آدبأ خسني ال تبسلا ميرحتو ةاروتلا مكح نأ ى مكيلا

 لب 0 مكيلا دهع ىسوم نأب ىوعدلاب الإ ٤ انوتأت ملف ، كلذ نم هومتيعدا ام ىلع

 مكبيذكت ىلا ةعيرذ ملق امب ٦ مكيلا دهع ىسوم نأ نم © هذه مك اوعد تلعج امإ

 ءالؤهو . مهيلع هللا ىلص عئارشلا نم هب اوتا ام ىلا ٧ عوجرلا ةيهاركو & نيلسرملاب

 هتثعبب خوسنم ةاروتلا مكح " ناب مهربخا " مالسلا هيلع ىسيع ٨ نا نوعدي ىراصنلا
 دمحم !ةثعبب خوسنم / ةاروتلا مكح نأب نولوقي مالسإلا ةلم لهأو١'مالسلا هيلع ٦١

 ف ةلملا هذه لها نم وا ىراصنلا نم ٤ نولصفنت لهو ٤ ٢١ملسو هيلع هللا ىلص

 ملو ، ىسوم ىلع انوعماج مهنأ مهنيبو اننيب لصفلا : اولاق نإف ؟ لصفب مكاوعد
 هنا ىسوم ىلع مكوعم اج مهن ا ىلعو انلق & دمحم ىلع الو 0 ىسيع ىلع مهعم اجن

 ةاروتلا مكح ناب مكيلا دهع هنا نم ١٥ هيلع منيعدا ام ىلع مكوعماجي مل © هتلا لوسر

 )١( د ٤ مالسلا هيلع ١٠ه طقس : م _ .

 )٢( اهيف : د .

 )٣( مالسلا هيلع : د .

 )٤( يوحن أطخ وهو « اننوتأي ملف ه : ج .
 )٥( اذه مهاوعد : د .

 )٦) مكيلا دهع ىسوم نا نم هذه مك اوعد تلعج امع إ لب ه طقس : م ٫ .

 )٧( عوجرلل : د .

 )٨( ىلإ : م .

 )٩( مالسلا هيلع ه طقس : ج " .

 . نا : د(٠١)

 . مالسلا هيلع ىسيع ثعبم : م ؤ ج(١١)

 . ثعبعع : ج(١٢٦١)

 . مالسلا هيلع : د(٣١)

 . نولصفت : م ‘ ج(٤١)

 . هنع : م & د(٥١)
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 : انلق ، هلثم بذكي ال لقن نع كلذب مهءاج لقنلا نا اوعدا نإف ، ادبأ خسني ال
 عم مالسلا هيلع ىسوم نيب و مكنيب اميف كلذ نم متيعدا امب لقنلا مكل لصتا ىتمو

 رافسا قيرحتو ، سدقملا تيب ىلع ١ (رصنتخب ) ةبلغ نم هيف نوكشت ال ام
 ، مهلاجر عيمج لتق نمو ةاروتلا بتك نم ليئارسا ينب يديأ يف ام رئاسو ، ةاروتلا

 اذه عم حصي فيكف 8 لباب ! ميلاقأ ىلإ مهلمحو © مهنايبص نم يبس نم يسو
 الو هيف ةدايز ال هنا اونقيتت ىتح ةاروتلا ريغو ؟ ةاروتلا ظافلأ نم مكيلا لقن ام لقن

 ليئارسا ينب نايبص نم رصنتخب ٢ هابس نمم ناك ري زعلا نا : اولاق نإف ؟ ناصقن

 ، رصنتخب ةبلغ دعب اهتئيه ىلع اهبتك ىتح اهايا همهلأ نأب ةاروتلا هب لجو زع هللا ددجف
 تظفحو 0 ري زعلا نع كلذ مكل تنود ةعامج يأو : انلق سدقملا تيب ٤ بارخو

 هللا ماهلا نأ خيراوتلاب ةفرعملا لهأ ث نم ظوفحملا سيلوأ ؟ اهنم ضافتساو 0 هنع

 هتيكش ىكتشا اهبتك امل هنأو ؟ هتافو دنعو هرمع رخآ ي ناك امنإ ةاروتلا ١ ريزعلا
 . هتافو دعب سانلا ىلع اهأرقي نأ هرمأو © هذيمالت نم ذيملت ىلإ اهعفدو 3 اهنم تام ىنلا

 دسفأ يذلا وه ذيملتلا كلذ نأ اومعزو ، اهونودو سانلا اهذخأ ذيملتلا كلذ نعف
 لوق اذهو 0 هليبس اذه ناك اف { اهنم صقنو اهيف دازو اهفرحو ةاروتلا نم ٧ ءايشأ

 رسأو م ق ٥٨٦ ةنس ين لكيهلاو ميلشروأ رمد : يلبابلا رصنتخوبن وأ ۔ رصن تحب : ج )١(
 لامج روتكدلا ) . باذعلا ءوس مهماسو ، مهلمش تتشو لباب ىلإ مهلمحو 3 دوهيل
 يب رعلا باتكلا راد ، ١٦٩ « ةيفاقثلا ةبتكملا ةلسلس 3 ايجولوبورتثنا و دوهيلا | نادمح

 نايدألا ةنراقم ) دوهيلا ں يلش دمحأ روتك دلا ( ١٣ ص ١٩٦١ 7 ةرهاقلا ، رشنلاو ةعابطلل

 . ( ٧٠ ص ١٩٦٧ ب ةرهاقلا ، ةيرصملا ةضهنلا ، ٢ ط
 . ملقا : م ‘ ج )٢(

 . ةابس نم : د )٣(

 . برخو : د )٤(

 . يف : م 0 ج )٥(

 . ريزعلا ه طقس : م )٦(

 . ائيش : د )٧(
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 ةاروتلا ظافلا نإف دعب و " هيلا عوجرلاو هب ةقثلا مكل زوجي فيكف ١ هيف رابخألا لهأ
 رمأ نم ناك امب ربخب ، مالسلا هيلع ىسوم دعب ناسنإ ناسل فيلأت نم اهنأب ةدهاش

 / ىسوم ىلع ليئارسا ينب نزحو نون نب عشوي ىلإ هدهعو "مالسلا هيلع ىسوم توم ٦٢
 لقاع ىلع لكشي فيكف ٨ هعوقو دعب هلك كلذ نع ث ربعت ظافلأب هيلع مهئاكب و
 ىلع ؟ ىسوم ىلع هتلا لزنأ امم الو ؛ ىسوم مالك نم سيل ١كلذ نا كلذ مم

 يديأ ين دجوت ينلا ةاروتلا نيبو اهنيب ' نييناربعلا يديأ ين دجوت ينلا ةاروتلا نأ

 دق ىسوم ةاروت نا ىلع نيعمجملا نييب رغلا نيثحابلا ضعب ءارآ يدنهلا هللا همحر ركذي )١(

 ( ٢٣٢٨-٣٢٩٢ ص قحلا راهظا ) مالاب نهاكلا ريزع وأ ، ارزع كلذ دعب اهبتكو تعاض

 بتك يذلا وه ريزع نا ءىسحح يوريو © هللا نيا ريزع ناب دوهيلا لاق كلذ ببسب و
 ةينيدلا ةايحلا داعأ ثيح داليملا لبق سماخلا نرقلا فصتنم ين ةاروتلا نم ةريثك ءازجأ

 { نييباكملا دهع يف ةاروتلا ءازجأ تلمكو } هدعب نم ناهكلا اهلمكأ مث ، نيطسلف يف
 بصق ) ةينثتلا رفس بتك ارزع نا تنارويد ىري و } نآلا فورعملا ماظنلا ريغ ىلع نكلو

 ٧ءااو ررقيو & ٢٣٨ ص ةيدوهيلا ، يلش دمحا 0 ٣٦٧-٣٦٢٨( ص ٦! ج ةراضحلا

 هباتك ين كلذو داليملا لبق سماخلا نرقلا يف لباب ين ىلوألا ةرملل تعمج ةاروتلا نا
 . ٨٩ ص ملاعلا خي رات

 هيصو مالسلا هيلع نون نب عشوب ىلإ ةاروتلا رارسأب ىضفأ دق مالسلا هبلع ىسوم ناكو )٢(
 . ( ٢١١ ص ١ ج للملا ، يناتسرهشلا ) . هاتفو همداخو

 )٣( مالسلا هيلع ىسوم رمأ نم ناك امب ربخب ه طقس : م ! .

 )٤( ربتعت : م .

 يف ءاج دقف ىسوم دعب تبتك ةاروتلا نا ىلع ةلالدلا يف ةيمهأ وذ صنلل ىنطاب دقن اذه )٥(

 اذه ىلإ هربق ناسنإ فرعي ملو باؤم ضرأ يف برلا دبع ىسوم تاف ) : ةينثتلا رفس
 . ( ٣٤ : ٥ ةينثتلا رفس ) ىسوم ناسل ىلع ءاج دق نوكي نأ نكمم ال اذهو ( مويلا

 )٦( مالكلا لمكيل ه هدنع نم هنا ىلإ ةراشا نبفقعم نيب خسانلا هعضو « نا ه : د ٨ .
 )٧( مالسلا هيلع : د .

 )٨( مالسلا هيلع : د . . .

 ز ندرالا رهن وا تارفلا رهن } رهنلا اوربع مهنأل كلذب اومس : _ نييناربعلا دبأ : م )٩(

 = نييرصملا ءامدق دنع ةملكلا هذه فداريو } ناعنك ىلا نادلك نم اورجاه انبح
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 ةدايز اهيف ىرخأ ةاروت ؟ ىراصنلا يديأ يفو ، فينو ةنس فلا خيراتلا ين ةرماسلا
 زوجي فيكو © فينو ٢ ةئامعبرأو ةنس فلا ةيناربعلا ةاروتلا ىلع نينسلا خيراوت ينا

 ٨ نيقداصلا هئايبنأ دنع نم وأ هنلا دنع نم ث كلذ نوكي نأ هيفانتو اذه داضت عم
 . ؟ هيلع

 يتأي نمل ةءوبنلابدهش دق مالسلا هيلع ىسوم نأب نوعمجم اعيمج دوهيلاف دعب و
 ناك اذإو © ةاروتلا كلذب تقطن دقو { هتفص يف اوفلتخا ١٢ ناو ، سانلا نم هدعب

 ًاقلعم ًاطورشم تبسلا ميرحتو ح ةاروتلا مكح نوكب نأ عنتمي فيكف كلذك رمألا

 نم دحأل زجي مل ١ اذكه اذه ناك اذإو { مالسلا هيلع ىسوم دعب ءايبنألا فيقوتب

 2 ةاروتلا خسنب ءاج هنأل ، ملسو هيلع هتا ىلص ينلا ٨ ةوبن لاطبإ ىلإ قرطتي نأ دوهيل

 نادمح ر ةقزترملا وأ صوصللا مهدنع اهانعمو طعانةد نييلبابلا دنعو ظن =

 . ( ٩ ص ايجولوبورثنا { دوهيلا ، لامج

 رافسأب الإ نمؤت ال ةفئاطلا هذهو ليئارسإ ينب ريغ نم ةيدوهيلا اولخد نيذلا : ةرماسلا )١(
 نوكتي كلذ نمو ، ةاضقلاو عشوي يرفس | كلذ ىلإ فيضي مهضعب و ةسمخلا ىسوم

 ةيناتسود 3 ناتقرف امهو ، رصم ينو سدقملا تيب لابج ين نونكسيو ، سدقملا مهباتك

 . ( ٢١٩٦٩٢١٨ ص ١ ج للملا ، يناتسرهشلا ) ةينانتسكو

 نومسقني مهسفنأ ىراصنلاو « فالتخا مهنيب نكلو 2 دوهيلاو ىراصنلا هسدقي ميدقلا دهعلا )٢(
 نيبحيسمللو { رافسأ ةعبس ةيتناتستوربلا ةخسنلا ىلع ديزت ةيكيلوثاكلا ةخسنلاف اهءازإ
 ٢١٤-٢١٥( ص 4 دوهيلا ، يلش دمحأ ) 3 ميدقلا دهعلا رافسأل صاخ ميسقت كيلوثاكلا
 لو ررقيو م ١٥٤٦ ةنس لبق اهب فرتعم نكت مل رافسأب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تفرتعاو
 . ( ٣٧١ ص ٢ ج ةراضحلا ةصق ) رشعلا اياصولا الإ ىسوم ةعيرش نم قيي مل هنا تنارويد

 (٣) فينو ةنس ةئامعبراو ةنس فلا : م ؤ د .

 )٤( كلذ ه طقس : ج ٠ .

 )٥( نيقداصلاو : م 0 ج .

 )٦( !ناه طقس : م .

 )٧( !اذكه ه طقس : د .

 )٨( ناتزئاح ناتغل امهو 0& ةوبن : د .
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 اهتراشبب هيف تعمطأو ، كلذ تزاجأ دق اهسفن ةاروتلا تناك ذإ ، تبسلا لالحإو
 اهيف نأ ملع ةاروتلا ٢ ربدت نم ١ نإف كلذ عمو ، مالسلا هيلع ىسوم دعب يتأي ينب

 نا كلذو عضوم ريغ ين ث هتعنو / هتفصب هيلع ةلالدلاو "مالسلا هيلع دمحمل ةراشبلا ٦٣
 اثيبن مهل ميقأس ينآ : ليئارسا ينب يف ىسومل هللا هلاق اميف . اهنم سماخلا رفسلا يف

 هذهو ٧ هب هيصوا امك مهل ١ لوقيف 0 هف ف ٥ امالك لعجاو 0 كلثم مهتوخا نم

 هنالو . مهسفنا نم ال ليئارسا يب ةوخا نم هنال ١ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ةفص

 ليوأت نألو ، ناطلسو © ةنسو ةعيرش بحاص ناك "ذإ "ءايبنألا يف ىسوم لثم
 هيلا ١٢ يحوأ ام يدؤي امنإو هديب بتكي "١ ال هنأ هف ين ١' امالك لعجأ : هلوق
 يه امنإ ةراشبلا نأ دويلا نم معز نم معز ي سيلو ١ هبلق ي هظفحيو هناسلب

 )١( نا : م & ج .

 )٢( ربدي : ج .
 )٣( ملسو هيلع هنلا ىلص : م ( ج .

 )٤( هتمعن : د .

 )٥( همالك : ج .
 )٦( لوقنف : ج . ِ ٍ

 ايبن مهل مقا : صنلا اذه © ١٩ ةيا ١٨ : حاحصالا ‘ ةينثتلا رفس ) { ةاروتلا يف درو )٧١(

 ءاجو ( هب هيصوأ ام لكب مهملكيف همف ين يمالك لعجأو ؤ كلثم مهتوخأ طسو نم

 انا يمساب هب ملكتي يذلا يمالكل عمسي ال يذلا ناسنإلا نا نوكيو ه : كلذ دعب

 . دحاو ىنعمل نيصنلا نيب ةيب رعلا ةمجرتلا يف طيسب فالخ كانهف ث )٢٠( هبلاطا
 )٨( مالسلا هيلع : د .

 )٩( ءابنألا : م . ج .

 . اذإ : م(٠١)

 . همالك : م 0 ج(١١)

 . "اله رركت : ج(١١)
 . ىحوي ام : م(٣١)

 . هبلقب : د(٤١)
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 . ٢ مهسفنا نم لقب ملو . ٢ مهتوخا نم لاق هنألو { ١ ءيشب نون نب عشويل

 ٤ ليئارساو ٥ ليئارسا ينب ةوخا نم ينل يه اممإ ةراشبلاو ليئارسا ينب نم عشوي و

 ةراشبلا هذه نوكت نا زوجي نلو ليعامسا دالوا مهتوخاو ، قاحسا نب بوقعي وه

 مهريغ الو ، ىسيع الو & دواد الو ، عشوي ال ، ليئارسا ينب ءايبنأ ث نم دحأل

 ١ و نوكي ال ليئارسا ينب ين ىسوم لثم نأ ةاروتلا يف نا اذه عمو « ةتبلا مهئايبنأ نم

 امب ١ نيبت دقف ٧١ ىسوم لثم دحا ليئارسا ينب ين موقي نلو : ىرخا ةمجرت ين
 ١ادحا الو 0 عشوي نوكي نا زوح ال 0 مالكلا اذه يل هب رشبملا ينلا نأ انفصو

 نيذلا ليعامسا دلو نم هنال ٠ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هناو . ليئارسا يب نم

 ، ناطلسلاو ، ةنسلاو ةعيرشلا يف ىسوم لثم هنألو & قاحسا '"دلوا'ةوخاا'دالوأ مه

 قرشأو © ءانيس نم هللا اناتأ ) : لاق ىسوم نا / سماخلا رفسلا ين اضيأ ةاروتلا نمو ٦٤

 . ءيش : د ))

 )٢( مكتوخا : د .

 )٣( مكسفنأ : د .

 )٤( واولا فذحب ليئارسا : م ، !وه ليئارساو ه طقس : ج .

 )٥( نم ه طقس : د ! .

 )٦) اور»ه طقس : د .

 اذه "١١وه ةيآ نيثالثلاو عبارلا حاحصالا ين ةينثتلا رفس نم سماخلا رفسلا يف درو )١(

 يف "'١١ه هجول ًاهجو برلا هفرع يذلا ىسوم لثم ليئارسا يف ين دعب مقي ملو ) صنلا

 لكو هديبع عيمجب و ، رصم ضرأ يف اهلمعيل برلا هلسرأ يتلا بئاجعلاو تايالا عيمج
 . ( ٢١٢٨ه هضرأ

 )٨( نيبت دقو .

 )٩) دحأ : د .

 . دالوأ : م © دلو : د(٠١)

 )١ ١( ةوخا ه طقس : د ! .

 )١٢( دلو ه طقس : د .
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 امهيلع دمحمو حيسملا ةءوبنب ةراشبلا هذهف (١ ناراف لابج نم نلعتساو © ريعاس نم

 © هتوعد ٣ هنم رهظأو ؤ حيسملا هنم ءاج يذلا ! عضوملا وه ريعاس نأل 5 مالسلا

 يحو نأ 3 لمأتملا هلمأت اذإ مالكلا اذه ث ليوأتو ، زاجحلا يحاونو ةكم نارافو
 © هتيحانو ريعاسب حيسملا ىلع لزن هنأو ، ءانيس روطب ىسوم ىلع لزن ث العو لج هلا

 ناراف لابج نأ ءاملعلا ٢نيب روهشم ةكم ةيحانو { زاجحلاب دمحم ىلع لزن هنأو
 ةفصو ١ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةفص نم ءايعشأ ١ بتك ينو ٤ اهيحاونو ةكم

 ريعاس نم قرشأو 3 ءانيس نم هللا ءاج : يهو صنلا اذه ىرخأ ةمجرت مزح نبا دروأو )١(

 يف درو يذلا صنلا ىلإ يندشراو يتاونق بالا لضفت دقلو . ناراف لابج نم نلعتساو
 : ةيسنرفلا ىلإ مجرتملا ةاروتلا

 ل غ بغ .
 11 &'ح ا م سج ج

 11. ح ح ح ,
.2 , » .,: 

 نا ثيح ةاروتلا ةلالدب ةكم لابج ىهو [1ة:-٢ةةء م ةيربع ةملك ناراف ةملكو

 ( ٣٣ ص ه ج ، خيراتلاو ءدبلا ى يسدقلا ) ناراف ليعايساو رجاه نكسأ ميهاربا

 اذهب ةصوصخملا يه زاجحلا نكلو ، برعلا ةيدابو ماشلا نيب دتمملا لبجلا ىلع قلطي و
 نيوكتلا ) ناراف ةيرب ين يمرلا ملعتي ناك يذلا ليعايسا ةصق ين ةاروتلا ةلالدب مسالا

 ينودأ رامويو ) : يربعلاب ةاروتلا ةبآ ظفلو . نبطسلف لابج ريعاسو ( ٠/٢١-٢١

 خيراتلاو ءدبلا 8 يسدقملا ) ( سدق ثوبب رم نارفراهم عيف وهاومل ًاريعسم حرزواب ينيسم

 . ( ٣٣-۔٢٣ ص ه ج
 . يذلا وه عضوملا | ريعاس : م )٢)

 . " هنم ه طقس : م ، ج )٣(

 . لي واتف : د )٤)

 . لجو زع : د ()

 . يف : م 0 ج )٦(

 . هبتك : م )٧١(

 ءابهش : م 5 ءايعش : ج )٨(

 . مالسلا هيلع : م ث د (٩)
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 ينأي هنأو دمحأ همساب " هتيمست اهضعب ينو 3 ةنيب ةحضاو ةريثك ا هناطلسو { هدلب
 هانلق ام ىلع فقت نأ تدرأ نإف ، ءادعألا لتقو ةديدج رومأبو طسقلاو لدعلاب
 . هللا ءاش نإ كلذ عيمج ١ اهيف ٥ دجتس كنإف ءايعشأ بتك سمتلاف ٢ اذه نم

 لوبق بوجوو ٧ ملسو هيلع هتلا ىلص ينلا رمأ ةحص ىلع ليلد اذه لكو

 دوهيلا نم موق لتعا امب رو ، دوهيلا ةعيرش خسنو تبسلا لالحإ نم هب ىتأ اميف هلوق
 ةحص ىلع انل نوقفاوم متنأ : نيملسملل .اولوقي نأب مالسلا هيلع ينلا ٨ ةوبن عفد يف
 انقفتا امب ذخأن نأ بجيف ، دمحم ةوبن يف ١ مكفلاخن نحنو { ىسوم ١ ةءوبن

 & ١١ادساف مكنيدو ةلعلا هذهل احيحص اننبد ١ نوكيف © هيف فلتخن ام عدنو ث هيلع

 ًاطقاس لالتعا مهيملكتم دنع كلذ ناك ناو / دوهيلا ماوع يف شاف جاجتحالا اذهو ٦٥
 بهاذملا نا لبق نم 0 رظنلا لهاو © نيملكتملا ةعامج دنع هل ىنعم ال ايهاو

 حصت امإو 0 اهل مهتفلاخمب دسفت الو { اهيلع نبقفاوملا ةقفاومب حصت ال تانايدلاو

 ةوبنب رقأ نمع انوربخأ : دوهيلا نم كلذب لتعي نمل ٣ لاقيف ، ججحلاو لئالدلاب

 ١ث٤نوكيأ ءاوس لالتعالا اذه لثمب مكيلع جتحاو & ىسوم ةوبن دحجو ميهاربإ

 . رومأو : د )١(

 . ةيمست : م ، ج )٦٢(

 . ! اذه نم ه طقس : د )٣(

 . ءايعش : م ، ج )٤(
 . دجت : م & ج )٥(

 . !اهيف ه طقس : م & ج )٦(

 . مالسلا هيلع :: م )٧(

 . ةوبن : ج ()

 . ةوبن : م ز ج (٩)

 . مكوفلاخن : م(٠١)
 . نوكي نأ بجيف : م ، د )١١(

 . دساف : م ؤ ج )١٢(

 . لاقيو : م ؤ© ج )١٣(

 . نوكيل : م )١٤(
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 « ءايبنألا نم ين ةوبن عفد ين ةجح اذه ناك ولو ؟ ىسوم ةوبن عفد يف ًاببيصم اذه

 انل ةمهاربلا لوقتف { الوسر ثعب هلا نوكي نأ ركنأو ، لسرلا عفد نمل ةجح ناكل
 ام لامعتساو © عناصلا ىلع متنأو نحن انعمتجا دق : لسرلاب نيرقملا رئاسلو مكلو

 هيلع انعمتجا امب ذخأن نأ بجيف 0 لسرلا ءاعداب متنأ متدرفناو © لوقعلا يف بجي

 اذهو ، لسرلا مكئاعدا نم هيف انفلتخا ام عدنو ، لوقعلا يف بجي امب كسمتلا نم

 . قيفوتلا يلو هللاو اذه نم " رثكأب هيف ملكتي نأ نم اًانالطب حضوأ

 : ىراصنلا ىلع لوقلا

 اوذخأو © ةمذلا نوملسملا مهل دقع نيذلا ىراصنلا نأ " كاياو هللا انقفو ملعا

 ىلص دمحم انيبن ثةءوبناودحج مهنأ امهدحأ : نيبرض يف ث اننوفلاخي ةيزجلا مهنم

 ةجحلاو { ملسو هيلع هللا ىلص هتوبن تيبثت ين مالكلا ىضم دقو ٦ ملسو هيلع هلا

 رخآلا هجولاو ، عضوملا اذه يف ىراصنلا ىلع هراركت نع ينغي يذلاب كلذ يف
 ىلع كلذ يف مهو . هب لوقلا زوجي ال ام / حيسملا يفو مهدوبعم رمأ يف اولاق مهنأ ٦٦

 يف قفتت ةفلتخملا قرفلا هذهف { ةيروطسنلاو & ةيبوقعيلاو ٧ ةينكلملا : قرف ثالث
 مهنأ كلذو . مدقلا يف هوتبثأ يذلا رمألا ٢ امهدحأ : نيعضوم ين اهدوبعم رمأ

 ف نوفلتخي ال © سدقلا حورو ٨ نباو بأ : لزت م ميناقأ ةثالث نأب نورقم ًاعيمج
 لزي مل ميناقأ ةثالث اهنإ : ةبروطسنلاو ةيبوقعيلا لوقتف ، هريغ يف اوفلتخا مث ، كلذ

 )١( نالطبلا حضاو : د .

 )٢( رثكاف : م .

 )٣( مكايإو : د .
 )٤( انوفلاخف : م .

 )٥( ةوبن : م & ج .

 )٦( مالسلا هيلع : م .

 ىلإ ةبسن حجارلا بلاغلا وهو ةبناكلملا : اذكه بتكت دقو . ةيكيلملا : م ؤ ةيكلملا : د )٧(

 رابجلا دبع ) كلملا نيد لها وا ( ٢٢٢ ص ١ ج لحنلاو للملا يناتسرهشلا ) 0 اكلم ىلإ

 . ( ةيمالسإلا ريغ قرفلا ،| ٨١ ص ٥ ج ىنغملا

 )٨( نونبو : د .
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 ةثالث وه لب : ١ ةينكلملا لوقتو ، اهريغ ىنعم رهوجلا سيلو { ًادحاو اهرهوج
 الو ميناقألا ريغ ىنعم وه رهوجلا نأ نومعزيو ، دحاو رهوج تاذ لزت مل ميناقأ

 نوفلتخي مث { مدقلا ين هوتبثأ يذلا رمألا ين مهفالتخا اذهف . اهعم ًاعبار هنودعي
 لوقتف 0 حيسملا رمأ يف مهفالتخا وهو . مهدوبعم ةفص نم رخآلا عضوملا ف

 ةعيبطو © ٣ ةيتوسان ةعيبط : ناتعيبطو دحاو مونقأ حيسملا نأ : ٢ ةينكلمل
 نع ٥ اثدح 3 ةدحاو ةعيبطو 0 دحاو مونقا حيسملا : ةيبوقعيلا لوقتو ث ةيتوهال

 اراصف ادحتا 3 ةيتوهال ةعيبطو 0 يتوهال مونقأو © ةيسنإ ةعيبطو ، يسنا مونقأ
 ناتعيبطو ٦ نامونقأ حيسملا : ةيروطسنلا تلاقو . ةدحاو ةعيبطو 0 ادحاو ًامونقأ
 دحاو لك نأو 3 ةيتوسان ةعيبطو ، ينوسان مونقأو © ةيتوهال ةعيبطو يتوهال مونقأ

 ةملك نبالا نا معزت قرفلا اذه ناو 0 هرهوحجل ظفاح هتاذب مئاق داحتالا ين امهنم

 ةايحلا" وه سدقلا حور ناو ، هتملكب / ءايشألا ١ ملعي امنا بألا ناو { يلزألا ١ بألا ٦٧

 نحنو نوفلتخي و هيف نوقفتي ام ةلمج "اذهف 3 ًايح بألا نوكي نأ بجو اهلجأ نم ينلا
 ١٢ اهنم ٦ دحاو لك أ ةثالثلا ميناقألا هذه نع انوربخأ :ةدحاو ةلأسم ًاعيمج مهولئاس

 © رخآلا وه ١٨ اهنم دحاو لك : اولاق ناف ؟ رخآلا وه ٨" اهنم دحاو لك مأ ، رخآلا ريغ

 . ةيكيلملا : 7 ةيكلملا : د )١( )٢(

 )٣( ةيسا : م { ةيسنأ : د .

 )٤( ةيتوهل : د .

 )٥( تثدح : ج .

 )٦( ًامونقا : م .
 )٧١( بألا ةملك ملع : م . ج .

 )٨( لمعي : ج .

 (٩) يه : م 0 ج .

 . اذهو : م © ج(٠١)

 . مهل لوقنف : م & ج(١١)
 . ةدحاو : ح(٢١)

 )١٣()١٤( امهنم : ھ .
 . امهنم : م . ج(٥١)
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 هسفن ددعلا لهو ؟ ةرياغملاب اهنيب اميف اولوقت ملو ، ةثالث اهومتلعج ملف : مهل ليق
 © ةرياغملا تبثي ةثالث : مكلوقف ؟ ددعلا الا ا اهانعم ةرياغملا له وأ ؟ ةرياغملا الا
 © متيفن ام مكمالكب متبثأ دقف ا ةرياغملا يني رخآلا وه ميناقألا نم دحاو لك مكلوقو
 لهف : مهل ليق © رخالا ريغ ميناقالا نم دحاو لك نا : اولاق ناو ى متبثا ام متيفنو

 ؟ ةفصب هريغ نم ث هنونيبت ال وا ةفصب هاوس امع " اهنم دحاو لك ! نونيبت

 مالكلا مهيلع داع ، ةفصب هبحاص نع ميناقألا نم دحاو لك نيبن ال : اولاق نإف
 © دحاو ةقيقحلا يف يهو ةثالثلا ظفلب اهنع اوربع امنإو دحاو ةثالثلا ميناقألا نأب لوألا

 ريغ ةفصب فوصوم اهنم دحاو لك : اولاق ناو 5 ةثالثلا ركذ ين انه اه ةدئاف الو

 لخديو 3 ةميدق نوكت نأ اهنع اولطبأو { رياغتلاو ضارعألا اهيف اوتبثأ هبحاص ةفص
 فصوي ام عيمج ثودح تابثا نم مهعايشأو ةي رهدلا ىلع هانلخدأ ام اعيمج مهيلع

 ىلاعت ؟ هللا نبا وه سيلا حيسملا نع انوربخا : مهل لاقيو & رياغتلاو ضارعالاب
 هيف يه ينلا حورلا نع ٧ انوربخأف : / مه ليق © معن : اولاق ٦نإف ٥ كلذ نع هللا ٦٨

 ناف 0 هللا ضعب يهف : محل ليق ‘ معن : اولاق اذاف ؟ نبالا يها ١ توهاللا نم

 ىنعم امن ا ةميدق اهلك ضاعبألا تناك اذاف : مهل ليق © هنلا ضعب اهنأ اومعز

 نأب ىلوأ ضعبلا اذه لعج امو ؟ ًاعيمج ناميدق امهو & ضعبل نبا هنا : مكلوق

 كلذ نأ اومعز نإف ؟\اهنبا ضعبلا كلذ نوكي نأ نم رخآلا ضعبلل انبا نوكي

 )١( بيكرتلا ين قلق هيفو ًاعيمج خسنلا يف اذك : ج .
 )٢( !د » هتتبثا ام بسانملاو _ نوتبثت : م ا ج .

 .امهنم : م ( ج )٣(
 )٤( هنوتبثت ال : ج .

 (٥) كلذ نع هللا ىلاعت ه طقس : م ، ج ! .

 )٦( اذإف : م ، ج .
 )٧( انوربخا : م ، ج .

 )٨( توهلالا : ج .

 )٩( اهلك ةميدق : م | ج .
 . نا : د(٠١)

 . انبا : د(١١)
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 رخآلا ضعبلا نم لقأ وه ' ءيشلا ضعب لكف : مهل ليق اذه نم لقأ هنأل ىلوأ
 لعجف ث ملاعلا ين ام عيمج مهيلع ٢ ددع كلذك كلذ ناك ! اذإف { هل نبا وهف
 ةصق ين دحأ هلقعي ال ث امم اذهو رثكألا ضعبلل انبا ضعب نم لقأ ضعب لك
 يأف : مهل ليق ندبلا كلذ ين لكلا نا : اولاق ٢ نإف ، ىنعم حيحص يف هدجي الو
 { نبالا وه لكلاو ٤ بألا وه لكلاو © ١ سدقلا حور هنم ءيش يأو نبالا هنم ءىش

 بألاو ، نبالا وه بألاف : ليق ، معن : اولاق نإف ؟ سدقلا حور ٢ وه لكلاو
 ١ بأ نبالاو © هسفنل نبا بألاف كلذك كلذ نكي ناف ٨ سدقلا حور وه
 © هطالتخا ناب دق يذلا مالكلا نم ا لاحملا اذهو ، دحاو نم هلك اذه نأل ، هسفنل

 اولعجو & سدقلا حور اءزج اولعجو انبا ندبلا ين امم ًاعزج اولعجف اوأزج مه ناو
 وهو © اذه لبق لوألا مالكلا ين مهل ليق امك كلذ ين : مهل ليق 2 ًابأ رخآ اءزج
 ًابأ نوكي نأو © رخآلا ضعبلا نم انبا نوكي نأ ىلوأ ضعبلا لعج ام : لاقي نأ

 نع انوربخأ : مهل لاقي مث ًاباوج الو ةليح كلذ ين ملعن الو ؟ رخآلا ضعبلا نم
 بألا ىنعم وهأ نبالا ىنعم نعو ؟ سدقلا حورو نبالا ىنعم وهأ بألا ىنعم

 لك ىنعم ٢ وأ ؟ نبالاو بألا ىنعم وهأ سدقلا حور ىنعم / نعو ؟سدقلا حورو ٦٩

 . ءيش : م } ءيشل : د ))

 )٢( ناف : م & ج .

 )٣( داع : م .

 .ام : ج )٤(

 )٥( ناو : د .

 )٦( لكلا سدقلا حور وه بألاو نبالا وه بألاف مهل ليق معن اولاق نإف ) : ج ( .
 )٧( وه لكلا وأ ، نبالا وه لكلا وأ بألا وه لكلا : م .

 )٨( سدقلا حور وه بألاو ، نبالا وه بألاف : ليق ى معن : اولاق نإف ه طقس : م ! .

 )٩( نبا : م .

 . لحملا : م(٠١)

 ىنعم وهأ سدقلا حور وه بألاف نبالا وه ليق معن اولاق نإف نبالا ىنعم نعو : ج(١١)
 . سدقلا حورو

 . نا : م(٢١)
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 رخآلا ىنعم وه اهنم دحاو لك ىنعم : اولاق نإف ؟ رخآلا ىنعم ريغ امهنم دحاو

 متيمس مل وأ ؟ سدقلا حور وأ ز ًانبا هومست نأ نود اب بالا متيمس ملف : مهل ليق

 حور ١ سدقلا حورلا متيمس مل وأ ؟ سدقلا حور وا . ابا هومست نا نود انبا نبالا
 ٣ رخآلا ىنعم وه اهنم دحاو ىنعم لكو ؟ انبا وا ابا هومست نا نود & ٢ سدقلا

 ىلوألا ةلأسملا مهيلع انررك © رخآلا ىنعم ريغ ٤ اهنم دحاو لك ىنعم :اولاق نإف
 حورو نبالاو بألا مدق نالطب ىلإ اوجرخي ىتح اهفالتخاو ، تافصلا قافتا ٥ نم
 مونقألا نع انوربخأ : مهل لاقيو . مهنم هاندرأ يذلا كلذف . ًاعيمج سدنقلا

 ليبس نعأ ناسنإلا ىلإ ١امهتروريصو امهداحتاو 0 ةيتوهاللا ةعيبطلاو ، ينوهاللا

 2 ةلقنلا ليبس نع : اولاق نإف ؟ ةلقنلا ٧ ريغ ليبس ىلع مأ كلذ ناك ميدقلا نم ةلقنلا

 ريغ ىلع : اولاق نإف ، ناكم ىلإ ناكم نع الإ نوكت ال ةلقنلا نأل { نيناكم اوتبثأ
 ٨ ءىجي ال ءىش ىلإ ءيش نم ليوحتلا نأل © ىنعملا كلذ اودجي نلو ةلقنلا ليبس
 حورلا نم حيسملا ين نا انلق امنإ : اولاق نإف ، نكامألا يف ةلقنلا ليبس ىلع الإ
 ثادحاو ماسجألا عارتخا نم هيدي ىلع يرجي امل ، ةيتوهاللا ةعيبطلا نمو يتوهاللا

 ةعيبط اهلمتحت ال ينلا لاعفألا نم كلذ نأ انملعف ءايحأ ىتوملا رييصتو مارجألا
 { ةلعلا هذهل كلذ نم متلق ام متلق امم إ متنك ناف : مهل ليق ، ناسنالا حور الو © ناسنإلا

 نم هيف نأب ، ءايشألا هذه لثم هيدي ىلع رهظ نم عيمج يف اولوقت نأ مكل يغبنيف
 هيدي ىلع ثدحت مالسلا هيلع ىسوم اذهف 0 ةيتوهاللا / ةعيبطلاو يتوهاللا حورلا ٠

 )١( سدقلا : م . ٍ

 )٢( احور حورلا متيمس مل وا : د .

 ىنعم وه اهنم دحاو لك ىنعمو ه اذكه بيكرتلا نوكب نأ نكميو ، د ، ج يف اذك )٣(
 . !رخآلا سدقلا ىنعم وه : م ينو ، رخآلا

 )٤( امهنم : م .

 )٥( نع : د .

 )٦( امهتروريسو : د .

 )٧١( ليبس ريغ ىلع : م . د .

 )٨( يرجي ال : م ، ج .
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 يذلا لثمب ىسوم يف اولوقت نأ مكل يغبنيف 0 ةليلجلا رومألاو 0 ةميظعلا بئاجعلا
 نا نورقتو ، سفنأ ةعبرأ ايحأ ىسيع انا نولوقت متنأو ، حيسملا ين هومتلق
 ؟ " ليئاقزح نم متلق امب ىلوأ حيسملا لعج امف ا دحاو تقو يف افولا ايحأ " ليئاقزح
 مث 3 ةليلق ةفغرا تناكو ؤ ريسي ماعط نم ةريثك ةعامج عبشا حيسملا نا ملقو

 ءانا يف ثدحأ هايلا نأ نورقت متنأو ، `ليبنز ةعامجلا ث عبش ام دعب اهنم لمح

 نم بجعأ اذهو ، تيز هيف نكي مو أتبز ءانا يف ثدحأو { هيف نكي ملو ًاقيقد
 نم مكمعزب هايلا ثدحأ يذلا اذهو & لصأ هل ناكو { ماعط نم ماعط ثادحا

 ىلوأ حيسملا لعج امو © هايلا نيبو حيسملا نيب كلذ يئ اوقرفاف ، ناك لصأ ريغ

 نأ نورقت دقف ارمخ ءام ريص حيسملا نأ منمعز نإف ؟ هايلا نم "هيف متلق يذلاب
 © كلذ نم بجعأ اذهف اتيز اهريص مث ، ث ةأرمال ءام ةينآلا نم ةدع ألم حيسملا

 ءاملا ىلع ىشم حبسملا نأ متلق ناو ، ٠ هب تيلا نم ءاملاب اش برقأ رمخلا نأل
 حبسملا لعج اهف ى ١١ ءاملا ىلع اوشم دق عسيلاو هايلا نأو نون نبا عشوي نأ نورقت متنأف

 ىلإ عفر هناب هبجوتساو كلذ قحتسا حيسملا نا : متلق ناو ؟ مهنم هيف متلق امب ىلوا

 لاقيو ، ةريثك ةعامج نم دهشمب ءامسلا ىلإ عفترا دق هابلا ؟ نأب نورقت متنأف ءامسلا
 وهو 0 هب اوأزهتساو دوهيلا هب تفختساو بلصو لتق دق حيسملا نا نورقت تسلأ محل

 . ناو : م )١(

 )٢( )٣( لياقزح : م .
 .هنم : م ، ج )٤)

 )٥( عبش دعب : م ، ج .
 )٦( لوهجملل ينبم ! لمح » نا ىلع ءانب نسحا عفرلاو © اليبنز : د .

 )٧( !هيف ه طقس : د .

 (٨) ةينآ ةدع : م } ج .

 )٩( ةرم ال : د .

 . ! هب ه طقس : م } ج(٠١)

 . " ءاملا ىلع اوشم دق هلوق ىلإ ... عشوي نا نورقن متنأف ه هلوق نم طقس : ج(١١)

 . نا ::م | ج(١١)
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 قديو ' مني سرلل ؛ هكلامو يلا ءايحا نم باجملا رها
 هب نوفختسي ؟ دوهيلا نم هسفن نكما ملف ، اهب متنا ه ومصن يلا تافصلاب فصوي و
 لعف بقعأ ىتح فيكف ٤ هوبلصو مكمعزب هولتق مث ، " هب ! نوئزهتسيو
 اذهف ؟ هب فافختسالاو ريغصتلا ىلإ ث وعدت ينلا ليعافالاب { ةميظعلا بئاجعلا
 ىبع لديو 3 ملسو هيلع هللا ىلص حبسملا ين مكلوق داسف ىلع لدي هلثمو هلك
 8 ١ًاعيمج مهيلعو ملسو هيلع هللا ىلص هلسر نم لوسرو . ىلاعت هللا ءايبنا نم ث يبن
 . اريبك اولع نولطبملا لوقي ام عيمج نع هلا ىلاعت ، لقا الو كلذ نم رثكا ال

 : ةهبشملا مهو نيدحلملا لوصأ نم عبارلا ! لصألا
 مهلي واقأ فالتخا ىلع هتفص ريغب ٨ هفصوو ا هقلخب هللا هبش نم عيمج نأ كلذو

 : ةثالث لوصف ىلإ مهتلمج ين نوعجري { مهبهاذم توافتو
 فصولاو { هيبشتلا ضحم ىلع هيبشتلاب لوقلا وه كلذ نم لوألا ١ لصفلاف

 مهدوبعم نوتبثي نيذلا مه ءالؤهو { ميسجنلا ةقيقح ىلع ميسجتلاب هلالج لج هلل
 نودهاشي ام '"ىلعو ، " مهماهوأب هنورصحيو 0 مهسفنأ نم هنولقعي ام ىلع

 ليوط ضيرع ، مدو محل : ماسجألاك مسج مهدوبعم نأ اومعزو { مهراصبأب

 . مكظعيل : م )١(

 . نوؤزهي و : م )٢(
 . ا هب ه طقس : ج )٣(

 . وعدي : ج 5، نوعدت : د )٤(

 . . عيش : ج )٥(

 . نيعمجا مهيلع هللا ىلص : د )٦(

 . لصالاو : م )٧(
 . هوفصوو : م ©. هفصو : ج (٨)

 . لصفلا : د )٩(

 . مهماوهأب : م ، ج(٠١)
 . فطعلا واو طوقسب ا ىلع ه : د(١١)
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 نم مهم نأ ٢ ىتح { ماسجألا تافص عيمج ف ناكم نود ناكم ف ١ دودحم

 امع هللا ىلاعت & ربشلا كلذ ناك ام انئاك 0 رابشأ ةعبس ناسنإ ةروص ين هرصحي

 . اريبك اولع نولوقي

 : ٢يناثلا لصفلا

 نومعزيو ء م اسجالا يناعم اوتبثي نا نود ميسجتلا درجمب مهنم لوقي نم لوق / ٧٢

 الو 3 ًامدو امحل نوكي نأ اوبأو & راونألاك ال رونو & ماسجألاك ال مسج هنأ

 . اومعز مسجلا ىنعم ىلع مسجلاب ةيمستلاب اورصتقاف ز اليوط الو ًاضي رع

 : ثلاثلا لصفلا

 8 همالكل نيفرحملا & لجو زع هللا باتك هباشتم لبوأت يف ؛ نبطلاغلا ةلاقم

 نم هيف مه ام عم ءالؤهو © ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيدحلاب نيقلعتملا
 ىلع ةهبشملا نم فنصلا اذهو « مهمعزب مسجلاب ةيمستلا نع نودئاح مهناف هيبشتلا

 حيرصتلا ىلإ ةيغاط كلذ عم مهب ولق ناف 0 ميسجتلا ةرابع نع . نوفكنتسب مهنا

 نوحوبي مهماوع نا ىتحو 0 هتياهنب ٦ حي ربتلا ىلا ةلئام مهؤاوهاو. © هيبشتلا ةياغب

 ٨ ىتمو . ات اقوأ هب نوحصفيل مهيثدحم ناو » ا ايحأ ٧ هحيقأو هيبشتلا شحفأب

 ةرظانملا تداك . اورظون وأ ) مهبهاذم نم ءىش يف مهئاملع نم دحأ ١ عروت

 )١( دودحم طقس : د .

 )٢) > ٠ ىتحو : م .

 (٣) لصفلاو : م . ح .

 )٤ؤ() نظلافلا ةلاقمل : م .

 )٥( نوفنشي : م . ج .

 )٦) ح ٤ دلعحت ىدل اف ءافخلا جرب » هنمو نايبلاو روهظلا حارلا حي رتلاو : _ حيرصتلا : م (.

 )٧( اراهج انيب يأ ًاحارب رفكلاب ءاج لاقيو .

 )٨( هحيبقو : د .

 )٩( ىتحو : م © د .

 عزون ه : هنا ودبيو ةثالثلا لوصألا ين اذك ٨ .
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 نم دحأ ١ مشي نأ الا 3 هيلا مهئجلتو ، كلذ نم كل تركذ ام ىلإ مهرطضت

 اذهو مهماوع هيلا يهتني ام ةياغ ٣ نود رصتقيف مالكلا ملع ! ةحئارب مهئاملع

 عم قرفلا هذه لكو 0 ثيدحلا باحصاو { ةيوشحلا نومسي نيذلا مه فنصلا

 ىلع لاح هنأو ، راصبالاب ةمايقلا موي ىري هتلا نأ ىلع نوعومجم مهنإف مهفالتخا
 عيمج نمضتت اهانركذ يلا لوصفلا هذهو ، اريبك اولع نولوقي امع هلا ىلاعت شرعلا

 نحنو / هللا ءاش نإ ! مهدوبعم ين اهترثك ىلع ةفلتخملا مهليواقاو & ةهبشملا بهاذم ٣

 هللا لوسر ثيدح نم هب اوقلعت امو ، لجو زع هللا باتك نم هب اوجتحا ام نورك اذ
 هيف اوءاسأ امو ٦ مهلطاب ين مهيلع درلاب كلذ ٥ عبتن مث ، ملسو هيلع هتنا ىلص

 يالا ليوات نم هيف ٧ اوطلغ ام عيمج ركذنو ، مهسفنال رظنلاو { مهب ر ىلع ءانثلا
 © ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ثيداحأو ، لجو زع هنلا باتك نم اهولحتنا ينلا
 . ٨ هللاب الا ةوق الو ، لوألاف لوألا كلذ ىلع ينأن ىتح

 فصو هتلا نا : اولاق نا لجو زع هللا باتك نم ةهبشملا هب تجتحا امم ناكو
 هتفصب فرعأ وهو ، ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ٩ هيبن ناسل ىلع هباتك يف هسفن

 © ضرألاو تاوامسلا قلخ ) : لاقو "( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) : لاقف مكنم

 نم مسج هنأ فورعم شرعلاو"ا( شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس ين امهنيب امو

 )١( معشي : د ., ٍ

 )٢( ةدئاز ءابلا نا ودبيو اعيمج ةثالثلا لوصالا ين اذك .

 )٣( نودصقيف : د .

 )٤( اهدوبعم : د .

 )٥( عبتتن : د .

 )٦( مهليطابا : د .

 )٧( اوطلخ : ج .

 )٨( هللاب الإ ةوق الو لوح الو : ج .

 )٩( هئيبن : د .

 )١٠(٥/ هط .

 )١١(٥٩/ ناقرفلا .
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 توتساو ) : لجو زع هتلا لاق . رارقتسالا وه مالكلا لوقعم ين ١ ءاوتسالاو ماسجألا

 امنإ برعلا ةغل ين _ مث _ نا كلذ عمو (ىلع) : هلوقب كلذ دكأو "( ىدوجلا ىلع
 © ضرألاو تاومسلا قلخ امدعب شرعلا ىلع ىوتسا هنأ ىلع لدف 3 ؟ فانثتسالل ىه
 امك ال 0 انلق امك . ماسجألا نم مسج هنأ شرلا ٢ انلق ام ىلع لديو : اولاق

 ريرسلاك هنأو هب هبشمو ، هنم قتشم شرعلا ناو ، ' شرعلا نم لقعي ام ىلع هناو متلق
 اولاق ، ١٢ ( ميظعلا شرعلا بر ) : لاقو ث ( ءاملا ىلع هشرع ناكو ) : ىلاعت هلوق
 ١ ليقع نع ٩١ ثيللا نع ٨ كرابملا نب هللا دبع ثيدح ٧١ كلذ نم انلق ام ديؤيو

 )١( يوتسالا : م .
 )٢( ٤٤/هود .

 )٣( فانئتسالا : م .

 )٤( شرعلا : د .
 )٥( ٧/هود

 )٦( ١٢١/التوبة .
 )٧( كلذ نم ه طقس : د , .

 دلو ، نمحرلا دبع وبأ ، يزورملا يميمتلا ءالو يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع )٨(
 { ةيبرعلاو ، خيراتلاب ملاعو هيقفو ثدحم © ناسارخ نكس {، م ٧٣٦ / ه ١١٨ ةنس

 © ليوطلا ديمحو 0 ةورع نب ماشه عمس 0 ظفاح دهاز { داهجلا يف فنص نم لوا وهو

 . ١ : ٢٨٠ ج ربعلا ) ثيدح فلا نيرشع نم برقي ام ىورو 0 ةريثكلا فيلآتلا فلأو

 . ٢٩٢٩٥/١ بهذلا تارذش ٢ : ١١٦١ ةداعسلا حاتفم { ١ : ٢٥٣ ظافحلا ةركذت
 . م ٧٩٧ / ه ١٨١ ينوت ، ( ٨ : ١٦١ ءايلوالا ةيلح

 يناهبصأ © ثيدحلاو هقفلا ين مامإ { ثراحلا وبأ نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا )٩(
 ينوت { اهمامإ ناكو رصمب رهتشاو م ٧٣٦ / ھ ١١٨ ةنس ةدنشقلق يف دلو ، يناسارخ

 { ةجح ةقث © هكيلم يأ نباو عفانو ، ءاطع نع ىور ، م ٧٩١ / ھ ١٧٥ ةنس ةرهاقلاب

 بيذهت . ١ : ٢٦٦ ربعلا ) . هرماوأ تحت اهيلاو ناكو رصم ءاضق ىلوت ةيونعم ةطلس هل
 خيرات . ٢ : ٣٦١ لادتعالا نازيم . ١ : ٢٠٧ ظافحلا ةركذت . ٨ : ٤٩٥ بيذهتلا

 . ١٣ : ٣ ج دادغب

 م ٧٥٨ / ه ١٤١ ةنس رصمب ينوت ةقث ثدحم 0 دلاخ وبأ يليألا ليقع نب دلاخ نب ليقع )١٠(

 بيذهتلا يذهت ٧ /٢٥ . ربعلا ١ : ١٩٧ ( .
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 ين هل ىءارتي نأ لي ربج لأس / ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر نا باهش نبا نع ٤
 هللا لوسر جرخف ، لعفت نأ بحأ ينأ : لاق ، كلذ قيطت ال كنا : لاق هتروص

 هتروص يف مالسلا هيلع لي ربج هاتأف ، ةرمقم ةليل يف ىلصملا ىلإ ملسو هيلع هتا ىلص
 : لاقف هدنسم لي ربجو قافأ ىتح { هآر نيح ملسو هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ىلع يشغف

 ٢ لي ربج لاقف 0 ا ذكه قلخلا نم ًاثش نأ ىرأ تنك ام 0 هللا ناحبس هللا ناحبس

 ث حانجو قرشملاب اهنم حانج ى ًاحانج رشع ث ينثا هل نأ ليفارسا تيأر ول "فيكف
 دوعب ىتح © هتلا ةمظعل ًانابحأ ١لءاضتيل هناو هلهاك ١ىلع شرعلا نأو برغملاب
 نع ١ ةنييع نبا ركذو : اولاق ، هتمظع الإ هشرع ٨ لمحي ال ىتح عضولا لثم

 . ليئاربج : د )١(
 )٢( امهيلع هللا ىلص : م ، مالسلا هيلع ليئاربج : د .

 )٣( فيكو : د .

 )٤( ين أل : م } ج .

 )٥( اهنم : م إ ج .

 )٦( يلعل : م ، ج .
 )٧( لاطتيل : م ، يوطنيل : ج .

 )٨( لمحي ام : م & ج 0. . .

 لقتنا مث } لصالا ينوك © يلالهلا نارمع يبأ نب دمحم وبا ةنييع نب نايفس ةنييع نبا )٩(
 نبا ورمعو يرهزلا نع ىور ثيدحلا ين ةقث ، م ٧٢٦ / ه ١٠٧ ةنس دلو { ةكم ىلإ

 هل © ريسفتلاب ملاعو زاجحلا خيش وهو 0 دانزلا يبأو { ردكنملا نب دمحمو 0 رانيد
 نبا) 0 ٨١٤ / ھ ١٩٨ ةنس ينوت " لبنح نب دمحأ هل دهش & ثيدح فالآ ةعبس

 . ٢ : ١٦٢٩-١٣١( ناكلخ
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 لوسر لاق : لاق بيسملا نب ديعس نع ٢ ناعدج نباو & ! ءاطع نع ١ ورمع
 هللا ىلص ىسوم دجأف ضرألا هنع ٤ قشنت نم لوأ انأ : ملسو هيلع هتلا ىلص ها
 ينلا ةقعصلاب ىزوج هلعل يردأ الو _ امهدحأ داز - شرعلاب ًاقلعتم ملسو هيلع
 ٧(وه هنأك تلاق كشرع اذكهأ ) : هلوق ىلع كلذ لثم امنإ :٠ اولاقف 3 ٥ مهتباصأ

 ةقث ثدحمو ةكم لهأ يتفم وهو ٦٦٦ / ه ٤٦ ةنس دلو ، يحمجلا رانيد نب ورمع )١(
 رباجو © سابع نبا ين عمس ، هنع كلذ ىفن يهذلا نا الإ 3 عيشتلاب ةنيدملا لهأ همهتاو

 بيذهت . ٥ : ١١٤ يهذلل مالسإلا خيرات . ١ : ١٦٣ ربعلا)٦٢١/٤٤٧ ينوت ، دبز نب
 . ( ٨ : ٣٠ بيذهتلا

 ثدحم وهو ةكم أشنو ٦٤٧/٢٧ ةنس نميلاب دلو 0 نيعباتلا نم حابر يبأ نب ءاطع )٢(

 ةنس ةكمب ينوت ؤ تمصلا ليطي ناكو & سابع نباو ةريره ابأو ةشئاع عمس هيقفو
 . ( ١٩٧/٢ لادتعالا نازيم . ١٤١/١-٤٢!١ ربعلا) م ٧٣٢ / ه ١٤

 | نسحلا وبأ ناعدج نب هللا دبع نبا ريهز ةكيلم يبأ نب ديز نب يلع ناعدج نبا )٣(
 ةياورلا ريثك 5 ةعيشلا ءاملع دحأ وهو ةقثلا يف يوقلاب سيلو { هيقف ظفاح ثدحم

 . ٥ : ٢٨٣ يهذلل مالسإلا خيرات . ١ : ١٧٢ ربعلا) . ٤٧ / ھ ١٢٩ ةنس ينوت
 . ( ٢٣٢ لامكلا بيهذت ةصالخ

 . قشت : د )٤(

 هجوأ نم ملسم هاورو 5 ديحوتلا باتك ين يباب رفلا نع حيحصلا ين يراخبلا هاور )٥(

 تافصلاو ءايسألا ين ىنهيبلا هدروأو { ءايبنألا نيب اوريخت ال : هلوأو © نايفس نع ىرخأ

 ىسوم ىفطصا يذلاو : لاق دوهيلا نم الجر نا ثيدحلا اذه ببسو . ٣٩٤٢-٣٢٩٥ ص
 ًايكتشم ءاجف ! دمحم ىلعو : هل لاقو ةباحصلا نم لجر همطلف قوسلا يف رشبلا ىلع
 نوقعصب سانلا نإف ءايبنألا نيب اوريخت : هظفلو { ثيدحلا كلذ لاقف ،© لوسرلا ىلإ

 الف ، شرعلا مئاوق نم ةمئاق ذخآ ىسومب انأ اذإف ، قيفي نم لوأ نوكأف ةمايقلا موب
 ثيدحلا يهذلا لاق ةري ره يبأ نع يذمرتلا هاورو . هتقعصب ىزوج وأ يلبق قافأ يردأ

 . ٦٩١ ص ولعلا © هتوبث ىلع قفتم
 . اولاق : م ؤ ج )٦(

 . لمنلا )٧( ٤٢/
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 ث ( شرعلا ىلع هيوبأ عفرو) : "هلوق نيب سيلو : " اولاق ا ( ميظع شرع اهلو) : لاقو
 انوكي نأ ٧ سايقلاب انملع لب : اولاقو قرف ٦ ( شرعلا ىلع ث ىوتسا ) هلوق نيبو
 : اولاق ، ةلالد هجرخم ين نوكي وأ { ربخ وأ { هللا باتك امهنيب قرفي ىتح ءاوس

 © كلذ دعب رابخألا تءاج مث { ةكئالم ةيناملا ث ةلمحلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 : هلوق اذه نم ١١هانلق ام دكؤيو : اولاق { مهروص فالتخا اا نع ٩١ ربخت

 ندب و هب فاطي مسج شرعلا / نأ ىلع ةلالد ا"( هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا ) ٥
 ‘ (١٤ شرعلا لوح نم نبفاح ةكناللا ىرتو ) : هلوق ١٢ كلذكو ] هلوح رادب

 ثيح ا٨“ذاعم نبا دعسل ، ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق 5 انلوق دكؤي اممو اولاق

 )١( ٢٣/ لمنلا .

 )٢( لاق : ج .

 )٣( مهلوق : م ، ج .
 )٤( ١٠٠/ فسوي .

 )٥( أطخ وهو « ىوتساو » : م . ج .

 )٦( ٢/ ةفلتخم روس ينأ ةريثك تايآ ينو ، دعرلا .
 )٧( سايقلا : ج .

 )٨( ةلمجلا : م .

 )٩( ربخب : م .

 )١٠( ىلع : م ج .

 . انلق : د(١١)

 )١٢(٧/ رفاغ .

 . اذكو : د(٣١)

 )١٤(٧٥/ رمزلا .

 تبثو ردب ءاول لمح يباحص } سوألا نم سيقلا ئرمأ نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس(٥١)

 م ٦٦ / ھ ٥ ةنس ين كلذو عيقبلاب نفدو ، قدنخلا موي دهشتساو دحأ ةوزغ ين

 . ١ : ٧ ربعلا ) . ذاعم نب دعس تومل نمحرلا شرع زتها : هيف ينلا لاق تام املو

 . ( ١ : ١٨٠ ةوفصلا ةفص . ٣ : ٢ تاقبطلا ، دعس نبا
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 ناك ولو ١ تاومس عبس قوف نم هللا مكحب تمكح دق : ةظيرق ينب يف مكح
 عبس قوف نم هللا مكحب تمكح دقل : لاق امل ناكم لك يف متلق ام ىلع هتلا
  ماسجألل الا نوكي ال زازتهالاو ٢ دعس تومل شرعلا زتها : لاقو & تاومس

 ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث ) : لجو زع هلوق ًاضيأ هب تجتحا اممو
 دقلو ، ىري ام ىلع هنوراتفأ ، ىأر ام داؤفلا بذك ام ىحوأ ام هدبع ىلا ىحوأف

 © ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ { ىولملا ةنج اهدنع ، ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر

 : لاقو ث ( ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : لاقو ث ( ىغط امو رصبلا غاز ام
 ام دكؤيو ث ةيؤرلا ةدايزلاو ةنجلا ىنسحلاف ، (٦ ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل )

 نوماضت ال مكبر نورتس ٧ مكنا : ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لوق ةيؤرلا ي انلق

 دنع مهن ا ) : راجفلا ين لاقو & ث ردبلا ةليل رمقلا ي نوماضت ال امك 0 هتيؤر ي

 )١( هحيحص يف يناسنلا هجرخأ ، قاحسا نب دمحم ةياور يهو « ةعقرأ ه : م إ ج .
 )٢( !ا دقل ه طقس : د .

 نايفس يبأ نع رخآ هجو نم ملسم هجرخأو & ىسوم يبأ نع هحيحص يف يراخبلا هاور )٣(

 نع ةداتق ثيدح نمو { رباج نع ريبزلا يبا ثيدح نمو © هنع هللا يضر رباج نع

 زازتهالا لوأو & ٣٩٧ ص تافصلاو ءايسألا ين يقهيبلا هدروأو 0 مهنع هللا يضر سنأ

 حور مودقب اوحرف شرعلا ةلمح ناو . رشبتسا يأ رتها نالف ، رورسلاو راشبتسالاب انه

 حورب رشبتست ةكئالملا نا ثيدحلا ين ءاج دقو { هب فحي نم ماقو شرعلا ميقاو ، دعس

 رباج نع ةجام نياو يذمرتلاو ، رباج نعو سنأ نع هدنسم يف دمحأ هاورو 2 نمؤملا
 نبا نع ورمع نب دمحم قيرط نع نمحرلا شرع كرحت : ظفلب يناسنلا هجرخأو
 حيحص ثيدح سنأ نع ةداتق ةياور نا يهذلا لاقو . ةعافر نب ذاعم نع 0 هريغو يداهلا
 . ( ٦٩ ص ولعلا ) 3 رتاوتم يهذلا هربتعاو ، نسح دانسا ةشئاع ىلإ دانسالاو

 3 ١٧ مجنلا .

 )٥( ٢٣/ ةمايقلا .
 )٦( ٢٦/ سنوي .

 )٧( ا مكنا ه طقس : د .

 )٨( ص ديحوتلا باتك يف ةمي زخ نبا هجرخأو ملسمو يراخبلا هاور ١١١-١١٦٢١ .
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 نم وأ ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك امو ) : لاقو ١ ( نوبوجحمل ذثموي مهب ر

 لوق اضيا هب تجتحا اممو { اهفونصو بجحلا ةفص اورك ذو ٢ ( باجح ءارو
 ناكم ىلا ءعىجي نأ زوح الو " ( ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو ) : لجو زع هللا

 © هيف وهو هنم جرخي نأ زاج © هيف وه ناكم ىلإ ءيجي نأ زاج ولو 5 هيف وه
 ال اهلك ايندلا نا متلقو ، ضرألا يفو ، تاومسلا ين هنأ هللا / ربخأ اذإف ٤ اولاق ٦

 ناك . ةدودحم ايندلا تناكو & كلذك رمالا ناك اذاف 0 اهيف هناو ، هنم ولخت

 اهزواج ولو { اهزواجي مل ناك اذإ 3 ًادودحم اهلك ي ث وأ اهضعب يف نوكي يذلا
 هنأ ربخأ دقو : اولاق . ناكم ىلإ الإ اهنم جرخي تأ زوجي الو ، ناكم ىلإ ال جرخل
 لاق دقو : اولاق & نولقعي امب الإ هدابع بطاخ ال هتلاو ضرالا ينو تاومسلا ي

 (٦ ينيع ىلع عنصتلو ) : - لاق ام ودعن انسلو _ مالسلا هيلع ىسومل لجو زع هللا

 لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو ) : هللا لاق دقو : اولاق & لاق امك انيع هل نا : ٧ انلقف

 (١ هللا هجو نودي ري ) : لاقو ( هللا هجول مكمعطن امنا ) : لاقو (٨ ماركإلاو
 : مالسلا هيلع ىسوملا هللا لاق دقو : اولاق © لاق امك اهجوو ًانيع هل نا اذهب انملعف

 الو يسفن يف ام ملعت ) : هبرل مالسلا هيلع ىسيع لاقو""( يسفنل كتعنطصاو )

 )١( ١٥/ نيففطملا .
 )٦٢( ٥١/ ىروشلا .

 )٣( ٢٢/ رجفلا .

 )٤( لاق : د .

 )٥( ينو : د .

 )`٦( ٣٩/طه .

 )٧( انلقف ه طقس : م ؤ ج ! .

 )٨( ٢٧/الرحمن ، ماركإلاو لالجلا وذ ه طقس : م ، د ! .

 )٩( ٩/ ناسنإلا .
 )١٠(٣٨/الروم .

 . ! ةلالجلا ظفل ه طقس : د(١١)

 )١٢(٤١/طه .
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 ٢ ( ناتطوسبم هادي لب ) : هلوق ادي هل نا ىلع ليلدلاو : اولاق ١ ( كسفن ين ام ملعأ
 ضرألاو ) : هلوقب ضيأ اولتعاو ٢ ( يديب تقلخ ال دجست نأ كعنم ام ) : هلوقو

 ربخأ " دق : اولاقف ا ( هنيميب تايوطم تاوسلاو ةمايقلا وي هتضبق عيمج
 : اولاق ، ةضبقلاو نيميلا نم فرعن ام ىلعو 3 لقعن امب انبطاخ امنإو ، انيمي هل نأ
 ين تطرف ام ىلع ينرسح اي ) : رفاكلا لوق نع ةياكح لجو زع ٦ هتلا لاق دقو
 هب ربخي ، لجو زع هللا باتك ين اهلك رابخألا هذهف : ٨ اولاق ، ٧ ( هللا بنج

 دكؤيو ، مكنم هتفصب فرعأ وهو ث هللا لاق ام ودعن نلو ، هتفصو هسفن نع
 { هتروص ىلع مدا قلخ ؟ هللا نا : ىورملا ثيدحلا / يالا هذه نم انولت ام عبمج ٧٧

 نمو ث نارقلا يا نم مههيبشت ىلإ هب نوقرطتيو هيبشتلا لها هب ١١ قلعتي يذلا اذهف
 . هانركذ دق ثيدحلا

 ، باوصلا لوصف ٢١؟نع١!هب اوبهذ ام نورسفمو 0 هيف''اوطلغ ام نونيبم نحنو

 . ةدئاملا/٦١١ )١(

 . ةدئاملا )٢( ٦١٤/

 . ص )٣( ٧٥/

 . رمزلا )٤( ٦٧
 . دقو : م ( ج )٥(

 . ! ةلالحلا مسا ه طقس : د )٦(

 . رمزلا )٧( ٥٦/
 . اولاقف : م } ج )٨(
 . ! ةلالحلا مسا ه طقس : ج )٩(

 . قلعت : د(٠١)
 . اوظلغ : م(١١)

 . هيلا : د(٢١)

 . نم : م(٣١)
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 ءاش نا ا هورطسو © هلك اذه نم اوركذ ام ىلع يقأت © ةيفاك ةلمجب بيجن نأ دعب
 . هللاب الا ٢ةوق الو ث هللا

 مهلد امم هباتك يف هدابع هب هنلا بطاخ ام عيمج نع انوربخأ : موقلل لوقنف

 هيلع هللا ىلص هلوسر رابخاو ، هرابخا نم كلذ ريغو & هلعف ىلعو ، هتفص ىلع هب
 © هموهفم نود هلوقعم ىلعو 3 ةغئاس نود ةرهاظ ٣ ىلع كلذ عيمج لمحيأ ، ملسو

 © ٥ هلدعو ىلاعت هللا ةمكح يف غوسي ام ىلع لمحي ث وأ هزاجم نود هتقيقح ىلعو
 ةغللا لهأ ٧ هلمعتست ام ىلعو ١ هب قيلي ال ام نود 0 هتفص يف هب قيلي ام ىلعو

 نإف ؟ ظفللا ةرابع نود © سايقلا ةلالد ٨ هيضتقت امم ، مهباطخ ين مهنيب سانلاو

 غئاسلا نود رهاظلا ىلعو موهفملا نود لوقعملا ىلع لمحي كلذ عيمج نا : اولاق مه

 ضقانتملا ةياهنو ، لوقلا نم داسفلا ةياغ ىلإ جرحي لوقعملاو رهاظلا كلذ نا ولو
 هللا دنع باودلا رش نا ) : لجو زع هتا لاق دق سيلأ : مهل ث ليق ، مالكلا نم

 : لاقو ( نولقعي ال مهف يمع مكب مص ) : لاقو ء "٨ ( نولقعي ال نيذلا مكبلا مصلا

 نمو ًادس مهيديأ نيب نم انلعجو ) : لاقو (١٢ نوعجري ال مهف يمع مكب مص )

 . هارتسو : د )١(

 . ةوق الو لوح ال : ج )٢(

 . هرهاظ كلذ ىلع : م )٣(

 . ما : د )٤(

 . ! هلدعو ه طقس : د )٥(

 . ! هب ه طقس : د )٦(

 . ةثالثلا لوصألا ين ءاتلاب اذكه )٧(

 . هيضتقي : ج )٨(

 . لاقيف : م & ج )٩(

 . لافنألا )١٠(٢٢/
 . خسانلا نم أطخ وهو نوملعي ال : ج 0 ةرقبلا/١٧١(١١)

 . أطخ وهو نولقعي ال : ج يفو 5 ةرقبلا/٨١(١١)
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 وأ مصلا عمست تنأفأ ) : لاقو © ١ ( نورصبي ال مهف مهانيشغأف / ادس مهفلخ ٨

 { ٢ ( نورصبي اوناك امو عمسلا نوعيطتسي اوناك ام ) : لاقو !؟ ( يمعلا يدهت
 نم لوقعملا ىلعو 0 ث مالكلا نم غئاسلا نود رهاظلا ىلع هلك اذه نولمحتأ
 مهل عامسأ ال ١مص نذا مهف انلق ، معن : اولاق نإف ؟ ٠ موهفملا نود باطخلا
 { هيلع نولدي ام " اه نورصبي محل ٨ راظنا ال 7 { هب نوبطاخم ام اهب نوعمسب

 © مهمزلي امب نوقطنيف مهل ةنسلأ ال مكبو ، هب نوفلكي ام اهب نولقعي مهل لوقع الو
 همذو & رصبي الو عمسي ال نم بطاخ لجو زع هللا نوكي نأ ىنعملا اذه ىلع يغبنيف

 © هلقعب الو { هلمتحي الو ، فيلكتلا مهفي ال نم فلكو © رصبي الو عمسي ال هنأب

 الو ملاع { سانلا نم دحأ هب لوقي ال يذلا لوقلا نمو" هيفسلا ثباعلا لعف اذهف

 مهل انلعجو ) : اضيأ لاق دق لجو زع هللا نا عم ، كلذ نع هللا ىلاعت ، لهاج

 (6٢ ءيش نم مهتدئفأ الو مهراصبأ الو مهعمس مهنع ىنغأ اف ةدئفأو ًاراصبأو ًاعمس
 ناف ؟ مالكلا اذه لثم دارم هيلع اولمحتو { اوذخات ناب ىلوأ ني ربخلا نيذه ياف

 نولوقيو 3 مصأ يماصتملاو ، ىمعأ ٢يماعتملا يمست دق برعلا نا : اولاقو اوعجر

 . نسي/٩ )١(

 . فرخزلا )٢( ٤٠/
 . أطخ وهو ةيآلا لوأ ين . نوعيطتسي ال : ةثالثلا خسنلا يفو ، دوه/٠٢ )٣(
 . غئاسلا نود مالكلا نم ةرهاظ ىلع : د )٤(

 . موهفملا نم : م )٥(

 . نذا مص مهف : ج )٦(

 . فطعلا واو طوقسب ! ىمع ه : د )٧(

 . رظان ال : م . ج (٨)

 . هب : م ، ج )٩(

 . هلمتحي الو هلقعب الو : م & د(٠١)
 . هفاسلا : ح(١١)

 . فاقحألا )١٢(٢٦/
 . يماعمل : م(٣١)
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 8 مالك ىلع لومحم مالكلا اذه امنإو ، لقعي ال لقعي ال نم لمع & لمع نم
 ىمس هجو نم ههبشأ املف ىمعألاك لهجلا ين راص ١ ىماعت اذإ يماعتملا نا كلذو
 : اولاق نإف ؟ ىمعلاب مهتيمست ين لمعتسملا لصألا ام نكلو منقدص دق : انلق ك همساب

 متذخأو ارظان ىمعأ هللا هيس يذلا " اذهل نأ متمعز ملف : انلق هل ٢ رظن /ال يذلاوه ٩

 انلق اميإ : اولاق ؟ هل قلطم مسالا اذه ' وه يذلا لصالا متكرتو هيبشتلاو زاجملاب

 ملكتي ال ٠ هتلاو { هيلع زئاج يناثلاو 5 هنلا ىلع زوجي ال ، لوالا نا لجا نم كلذ

 لدع اندنع وهو هتلا مالك ي انرظن اذإف : اولاق ، هجو مالكلا كلذلو الإ ٦ مالكب

 مهنأ انملع ، ٠ ( نولقعي ال مهف يمع مكب مص ) : لوقي ١ وهو " رئاج ريغ
 فلكملاو ، مهتقلخ '"هلمتحت ال ام اوفلك دق اوناك ني رفاو ريغ نيصوقنم اوناك ول
 رئاج مهساوح هب "ينت ال امب مهل بطاخملاو ١امهتقلخ هلمحت ال ام هدابعل

 ني زجاع ريغ نيرفاو اوناك مهنا انملع كلذ هب قيلي٢١ال هللا ناك اذإف : اولاق ، ملاظ

 & لوقعملا نود موهفملاب مكحي نأ بجاولا '؛راص كلذك اوناك اذإ و ، نيصوقنم الو

 )١( ىماعت اذإ ه رركت : ج " .

 )٢( رظان : م .

 .اذه : د )٣(

 )٤( وه ه طقس : د ! .

 )٥( ةلالجلا ظفل » طقس : م " .

 )٦( مالكلاب : م ا ج .

 )٧( ًازئاج : م .
 )٨( اطخ وهو ، مهو : د .

 )٩( ١٧١/البقرة .

 . هلمحت : د(٠١)

 . ! مهتقلخ _ ىلإ _ هدابعل فلكملاو طقس ه : د(١١)

 . ديفت : د(٢١)

 . اه : ح(٣١)

 . ناك :: م 6 ج(٤١)
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 اوماصتو اوماعت مهنأ ىلع نولقعي ال يمع ١ مكب مص مه انلقف رهاظلا نود غئاسلاب و

 ين بهذملا اذه دعن مل اناف : مهف انلق ، كلذ اولاق اذإف ؤ لقعي ال نم لمع اولمعو

 " اهومتي ور ينلا ثيداحألاو ، انيلع اهومتولت ينلا " يآلا نم هنع انومتلأس ام عيمج

 غئاسلا ىلعو ، لوقعملا نود مالكلا نم موهفملا ىلع كلذ عيمج انلمح ث دقف } انل

 سايقلا ةلالد هيضتقت امم برعلا ةغل ين زئاجلاو ، هب قئاللاو { ىلاعت هللا ةفص ين

 فب رحت هي رتعي ال يذلا ، نارقلا صن نم هاوس ام هدكؤيو 0 ظفللا ةرابع نود
 ٧ تايآلا هذه ٦١ عيمج / تلمح ولو ريسفتلا ث لوحنم هضراعي الو { ليوأتلا ٠

 ىلإ تجرخل 0 اهرهاظ رهظا ىلع & اهومتيور يلا ثيداحالاو { اهوممولت ينلا
 سانلا نم دحأ هب لوقي ال امم ٨ لاقملا نم حيبقلا حبقأو ، مالكلا نم شحفلا شحفأ

 ‘ يناعملا تمواقتو 0 رابخالا ترظانت ٩ اذإف {، هبشم ريغ الو هبشم هزوجي الو

 © هتمكحو ، لجو زع هلدع ي هب اهقيلأو ، ىلاعت هللا ةفص يف اهغوسأىلإ اهب عجر
 هيضتقت ام ىلع كلذ عيمج لمحي و. اهمالك يف اهنيب اميف ، برعلا ةبطاخمب اهالوأو
 لج هرابخأ يف نوكي ال ذإ اهانعم ضقانتي الو ، اهلثم بذكي ال ينلا سايقلا ةلالد
 :{ مهل باوجلا ١ااذكهو { ضقانت همسا " زع همالك يف الو } بذاكت هلالج

 )١( مكب ه طقس : ج " .

 )٢!( يالا نع انومتلاس : م ، ج .

 )٣( هومتيور يذلا : م .

 )٤( دقف ه طقس : د ! .

 )٥( لوخنم : م .

 )٦( عيمج ه طقس : د ! .

 )٧( يالا : د .

 (٨) مالكلا : م ، ج .

 .اذاو : ج (٩)

 . نع : ج(٠١)

 .اذهو : د(١١)
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 كلذ ىلع مكتهبن نيحف ، يناعملا هذه نم هب نوقلعتي ام عيمج يف مهيلع مالكلاو

 . اننيب رودي يذلا مالكلا اذه لكل لصأ ةضراعملا هذهف « هللا ءاش نإ 5 هنماع متفرع

 امل هبشم وه امم اوركذي مل امو ، هوركذ ام عيمج ليوات يف © موقلا ءالؤه نيبو
 هتدجو هيف ترظن ناو 0 ًاماماو الصأ ا ذختيو 5 اظوفحم نوكي نأ ىغبنيف 3 اوركذ
 . هللا ءاش نإ ، كل تفصو امك

 : ءاوتسالا ةلأسم

 : لئاقلا لوق نأ كلذ لوأف 3 هب رودي امو ءاوتسالاب لالتعالا ىلإ مالكلا عجر

 : ث ىلاعت هلوق "اهنف { ةريثك هوجو ىلع هجتي "« اذكو اذك ىلع اذكو اذك »

 8 قوفلاو قازتلالا ىنعم ىلع اذهو ث( كلفلا ىلع كعم نمو تنأ تيوتسا اذإف )
 نيد / ىلع : مهلوق لثم اذهو ، (٧ كلذ لثم ثراولا ىلعو ) : هلوقك رخآ ١ هجوو ٨١

 ف متنأو يأ " ( متربص امب مكيلع مالس ) : ث هلوقك رخآ هجوو { ردن هيلعو
 : رعاشلا لوقك اذهو ةمالسو مالس

 ١مالسلا رطم اي كيلع سيلو اهيلع رطم اي مهتلا مالس

 )١( ذختيلو : د .
 )٢( اذكو ه طقس : د ! .

 )٣( مقر خسانلا عضو : ج )١( شماهلا ين هيزاوي ام عضب مل هنكلو " اهنم ه ىلع .
 )٤( ىلاعت ه طقس : د . ج ! .

 )٥( ٢٨/ نونمؤملا .

 )٦( موزللا ىنعمب ه : شماهلا ىلع قيلعت : ج ! .
 )٧( ٢٣٣/ ةرقبلا .

 )٨( ةيفرظلا ىنعمب ه شماهلا ىلع قيلعت : ج " .
 )٩( ىلاعت : د .

 )١٠(٢٤/ دعرلا .

 . صوحألل بسني(١١)
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 لوقك اذهو ، " ( مكسفنأ مكيلع ) : " ىلاعت هلوقك رخآ ١ هجوو
 : ٤ رعاشلا

 ١ ابقاوعلا يعاري ال ميرك ثارت اهناف اهومدهاف ث يرايد مكيلع

 ، ةداجلا كيلع : لئاقلا لوق لثم وهو 0 كلذ ريغ ىلع ال 0 ءارغالا ىلع

 رم يذلاك وأ ) : ٨ ىلاعت هلوقك وهو رخآ ٧ هجوو 8 مظعألا قيرطلا كيلع

 رم هنأ دري ملو اهلايحب رم هنأ دي ري امناو ، ٢ ( اهشورع ىلع ةيواخ يهو ةي رق ىلع

 : رعاشلا لوق كلذ لثم ىلعو اهقوف " نم

 ناجه ميدألا "" يناص رشب اه ١١ةبرماع ةيسيق ىلع انررم
 هللا ىلعو ( : هللا لوق وهو ( ١٤ عمجأ هلك اذه نم جراخ وهو رخآ '"هجوو

 امنإ © قيرطلا ةياده مكيلع تسيل : هباحصأل ليلدلا لوقب دقو (٨ ليبسلا دصق

 . « مازلإلا ىنعمب ه شماهلا ىلع قيلعت : ج )١(

 . لجو زع هلوقك : د )٢(

 . ةدئاملا )٣( ١٠٥١/

 . هلوقك : د )٤(

 . رايد : م )٥(

 : هدعب ءاجو ١٧٧/١ لماكلا . دربملا د ينزاملا بشان نب دعس هلاق تيبلا )٦(

 ابناج بقاوعلا ركذ نع ضرعأو همزع هينبع نيب ىقلأ مه اذإ
 . ! بناجلا ىنعمب ه شماهلا ىلع قيلعت : ج )٧(

 . هللا لوقك : م ، د )٨(

 . ةرقبلا )٩( ٢٥٩/
 . ! نم ه طقس : م(٠١)

 . ةيرمع : د(١١)

 . يف ام : م(١١)

 . ! ةلافكلا ىنعمب ه شماهلا ىلع قيلعت : ج(٣١)

 . ا عمجا ه طقس : د(٤١)

 . لحنلا )١٥(٩/
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 وهو { (٢ هرمأ ىلع بلاغ هتلاو ) : "هللا لوق وهو رخآ هجوو . مكنود لع يه

 ( هدابع قوف رهاقلاو ) : هلوقكو ث ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) : هلوقك
 : رعاشلا ١ لاق

 قارهم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق
 ١ لمأت اذإف © / ىنعملا ةبراقتم ، كبسلا ٨ ةيواستم ٧ ةثالثلا تاملكلا هذهو ٨٢

 : هلوق لثم ، ( نمحرلا ) : هلوق نأ كلذو 0 " هانلق امك هدجو لمأتم كلذ
 3 ( ىلع ) هلوق ناكم ( ىلع ) : هلوق كلذكو & ( وهو ) : هلوق لثمو 0 ( هتلا )

 ( بلاغ ) : هلوق ناكم & ( ىوتسا ) : هلوق كلذكو & ( قوف ) : هلوق ناكمو
 ١١ و ( هرمأ ) : هلوق ناكم ، ( شرعلا ) : هلوق كلذكو { ( رهاقلا ) : هلوق ناكمو
 الف ، ةراشالاو 0 ةرابعلا ين ةهباشتم ثالثلا ملكلا هذهف © ( هدابع ) : هلوق ناكم

 . هللا ءاش نإ قفوت ًاحفص اهنم ا! انرسف يذلاب هللا كديأ نزوجت

 ىلع ) : هلوق متلمح ملف اهلك هوجولا هذهب فرصتي _ ىلع _ ناك اذإف دعبو
 اماو ؟ انددعو انرك ذ يذلا اذه نود قوفلاو & قازتلالا ىنعم ٢١ىلع © ( شرعلا

 )١( كلملاو ةبلغلا ىنعمب ه شماهلا ىلع قيلعت : ج ! .
 )٢( عجارملا ءاضما عم ! عجور ه شماهلا ىلع بتكو {| لجو زع هلوق : د .

 )٣( ٢١/ فسوي .

 )٤( ٥/طه .

 )٥( ١٨/ هدابع قوف رهاقلا وهو .. ةيآلا ىلع .. رعاشلا لاق امك » ميدقت : م ، ج { ماعنالا ٢.

 )٦( لاق امك : م ،| ج .

 )٧( ثالثلا : د .

 )٨( تايواستم : م ، ج .
 )٩( شماهلا ىلع ححصو « لمأت اذإف ه طقس : د .

 . انلق ام ىلع : د(٠١)

 . و "هرمأ » : ث هلوق ناكم ه طقس : د(١١)

 . هانرسف : د(٢١)

 . ! ىلع ه طقس : د(٣١)
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 نإف ١ كلذ ىلع هب اوجتحا امو 0 ,لوقعملا ىلع شرعلا تيبثت ين هوركذ يذلا
 نم زاجو لثم وه اممإ ، ( شرع ) : هلوق نا نيملكتملا ٢ نم اومعز ؟ نيذلا

 ىنعم ىلع مهدنع وه ام او ] شرع هل لاقي ءيش ءاسلا ف سيلو ٦ برعلا تازاحم

 : برعلا لوق ىرجم ىلعو ( ةمحرب هنم يكرادت نأ الول يشرع دهي داك دقل ) : هلوق

 : رعاشلا لوق ىلعو { مهنماعن ٦ تلاش دقو { نالف ىنب شرع ث لث ا دق

 للصم “ميرص ين ينم كلذو مهشرع لام ذإ "ءاوح ينب تعفر
 : خامشلا لوق ىلعو

 ١ارمشب سوفنلا تاجاح تيلست ةيوه شرع رمألا تيأر املو

 : اودشناو كلذ لثم يسركلا ين : "اولاقو

 بكاوكلا تايجاسلا يف مهنأك مههوجو ضيب ثادحألاب يسارك
 مهيلع ضقني 6 / ءيش هنم اورف يذلا ءيشلا كلذ يف سيلو 6 ءيش نم اورف دق ٨٣

 ىرثلا تحت امو © ىرثلا ءايشألا لفسأ "اناك امل هنأ اذه ين انلقف ، ائيش مهلوق نم

 . هبلع ىنغب ام وأ مزالن مسف : م )١(
 . أطخ وهو يذلا : م { د )٢)

 . نا : م )٣(

 . ! لف دق برعلا لوق ىرجم ىلعو ، ةمحرب هنم يكرادت نأ الول يشرع ه طقس : م ( )٤

 . لت : ج )٥(

 : مهتماعن تلاشو . نكس مث ، بضغو فخ اذإ ، هتماعن تلاش : لاقي : ۔تلأس : ج )٦(

 ةيقب : لوشلاو ةعامجلا : ةماعنلاو 3 اوتام وأ ، مهزع بهذ وأ © مهتملك تقرفت اذإ
 . ةيرقلا ين ليلقلا ءاملا وأ { ءاقسلا وأ ولدلا ين ءامل

 . اوح : م (٧)

 . حيرص : ج )٨(

 مسا هنأل ، باوصلا وهو « ارمشب ه ناويدلا ين يذلاو ارمشت : ةثالثلا لوصالا يف )٩(
 ، بارتلاب هيلع يمعملا اهفقس : اهشرعو ا روغلا ةديعب رئب : وه ريغصت : ةيوهو . ةقانل
 . ( ٢٨ ص ھ ٧ ةرهاقلا . ناويدلا )

 . لاقو : د(٠١)

 . ناك نا امل : م ، ج(١١)
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 لعج دق هللا ناكو ، شرعلا مث ، يسركلا مث 3 ةعباسلا ءامسلا ءايشألا ١ ىلعأ ناكو
 مظع امك © لفسالل لعجي مل ام فرشلاو ردقلاو ميظعتلا نم بولقلا ين ىلعألل

 عاقبلا ضعب و ، تاعاسلا ضعب و ، يلايللا ضعب و © مايالا ضعب و روهشلا ضعب
 ءامسلل لعجي مل ام يسركلل لعجو ، يسركلل لعجي مل ام شرعلل لعج دق ناكو
 ، هقلخ رئاس نم ائيش هب ركذي مل امب ءايسلاو يسركلاو شرعلا " ركذف ةعباسلا
 اهعيمج ىلع لاع هنأو © قلخلا ةلمج يف ءامسلاو يسركلاو شرعلا ةرم ٣٢ ركذو

 : ١ لاقو ث ( ريدق ءيش لك ىلع وهو ) : لاق ثيح ةوقلاو ث ناطلسلاب و ةردقلاب
 ءيش لك ىلع هتا ناكو ) : لاق ثيحو { ! (ًاريدق عيش لك ىلع هتنا ناكو )

 ءيش لك ىلع هللا ناكو ) : لاقو ( هدابع قوف رهاقلا وهو ) : لاقو ٨ ( ًاظيفح

 8 ناطلسلاب هيلع رهاظو { ةردقلاب هيلع لاع وهو . ءيش شرعلاو "( ًاردتقم
 ةرم هرك ذف } قلخلا عيمج قوف هنأو © ةهابنلاب اصوصخم ناك ذإ ركذلاب هصخو

 هدوؤي الو ، ضرالاو تاومسلا هيسرك عسو ) : لاقو 0 ةنابالاب ةرمو ، ةلمجلاب
 عنامو © هل ميقمو ، هظفاحو « هيلع لاع هنأ ربخأف (3١١ ميظعلا يلعلا وهو امهظفح

 )١( ىلع ناك امو : م .

 )٢( ركذو : م & ج .
 (٣) ركذف : م 0 ج .

 )٤( ناطلسلاو : د .
 )٥( ١٢٠/المائدة  0ج » ةخسن ين أطخ وهو « ريدق » ةبآلا نم طقسو " .

 )٦) لاق ثيحو : م { ج .

 )٧() ٧/ اطخ وهو ريدق : م ؤ بازحألا .

 )٨( ظيفح ءيش لك ىلع يبر نا ه : دجوي يذلاو لكشلا اذهب نآرقلا ين ةيآ دجوت ال !

 ٧ه/ ظيفح ءيش لك ىلع كبر ه و دوه ٤ ٢١/مبأ .
 )٩( ١٨١/الأنعام .
 . هللا ناكو _ د _ ي خسانلا كرتو ، فهكلا/٥٤(٠١)

 )١١( ٥٥ ٢/البقرة .
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 ركذ ىتم ناك ولو ث هتيب ١ كلوقك ( هيسرك ) & هشرع هلوقو { لاوزلا نم هل

 هلزني / هنأ بجو دقف هتيب ركذ " ىتم ناك 0 امهيلع سولجلا بجو ًاشرعو ايسرك ٤
 هؤايس انلق اذإ انك ولو ، قرف هئايسو هيسركو هشرعو هتيب ث نيب سيلو { " هنكسيو
 ًاودع ناك نم ) : هللا لاق 3 اهيف هانلعج دقف هضرأ انلق اذإ انك 0 اهبف هانلعج دقف

 امهلخدأف ، ١ ( نيرفاكلل ودع هتلا نإف 3 ليئاكيمو لي ربجو هلسرو هتكئالمو هلل
 امهيف ) : لاقو { ةكئالملا رئاس نيب نم نينثاب اناك ذا امهنابأ مث ةكئالملا ةلمج يف

 ءايسلاو ٨ يسركلا ينو شرعلا ين لوقلا ليبس كلذكو ٧١ ( نامرو لخنو ةهكاف

 ىلع لاع هنأ ١ ركذ ام ىتمو ، ىرثلا تحت امو ىرثلاو توحلاو ضرألا نود

 © شرعلا ركذي ةرفف & ءيش لك ىلع لاع هنأ ربخأ دقف ، هيلع رهظو ، شرعلا

 ركذي ةرمو ، ضرألا نود ءامسلا ركذي ةرمو ، شرعلا نود يمركلا ركذي ةرمو
 ١٠ ( ضرألا ينو تاومسلا يف هتا وهو ) : لوقب ةرمو ، اعيمج ضرألاو ءامسلا
 مننمأأ ) : لوقي ةرمو ، (٢ هلا ضرألا ينو هلا ءايسلا يف يذلا وهو ) : ١١ ةرمو

 ركذ اذإ ناك ولف ، ضرألا ركذ كرتو ، (١٢ ضرألا مكب فسخي نأ ءامسلا ين نم

 . كلذك : م & د )١(

 )٢( ىتم طقس : م .

 )٣( هنكسو هلزن : د .
 )٤( نيب ه طقس : م ! .

 )٥( لجو زع هللا : م ، ج .

 )٦( ٩٨/البقرة .

 )٧( ٦٨/ نمحرلا .

 )٨( يسركلاو : د .
 )٩( ركذ ىتمو : د .

 ماعنألا /( )٠ ١

 . !ةرمو ه طقس : م ، ج(١١)

 )١١( ٨٤/ فرخزلا .

 . طلغ وهو « مهنأ مأ ه : م كلملا/٦١(٣١)
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 هركذ ين ناك © ضرألا ين سيل هنأ ىلع اليلد كلذ ناك ضرألا نود ءامسلا
 يف نم متنمأ مأ ) : لاق دقو © ءامسلا ين سيل هنأ ىلع ١ ليلد شرعلا ىلع هنأ

 يلاعأو ماسجألا " رابكو قلخلا لئالجو ى رومألا مظاعم ركذي ةرهف ؟ ( ءامسلا
 نم نوكي ام ) : هلوقب ناك انيأو ناك ثيح صخش لك ركذي ةرمو ، مارجألا

 الو ، كلذ نم ىندأ الو ، مهسداس وه الإ / ةسمخ الو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن ه

 5٢ (ديرولا لبح نم هيلا برقأ نحنو ) : لاقو !( اوناك انيأ مهعم وه الإ رثكأ
 نولمحت اذام ىلع موقلل لاقيف & (١ نورصبت ال نكلو مكنم هيلا برقأ نحنو )

 نم لقعب ام ىلعأ ، اهلك ءايشألا هذه ين ١ هنوك نع ىلاعت هللا رابخأ نم انركذ ام
 : هللا لاق دقو ٨فيكف : مهل ليق © معن : اولاق اذإف ؟ ناكملا يف مسجلا نوك

 ةثالثلا "ىوجن دنع © ( قرشملا ينو ) ( ضرألا ينو ) ( ءامسلا ينو ) ( شرعلا ىلع )
 ينو كلذ نم ىندأ دنع ( رخآلا رطقلا ) يفو ، ةسمخلا "ىوجن دنع ( برغملا ينو )
 ١٢ ( اوناك اميأ مهعم ١١ وه الا ) : لجو زع لاق دقو « رثكأ دنع ( رخآلا )
 © ليوأتلا نم كلذ ريغ ٢! ىلع وأ ملعلا ىنعم ىلع وأ © ةردقلا ىنعم ىلع : اولاق نإف

 )١( أطخ وهو « ًاليلد » : م 0 ج .

 )٢( ١٧/الملك .

 )٣( رئابك : د .

 )٤( ٧/ ةلداجملا .

 )٥( ١٦/ق .
 )٦( ٨٥/الواقعة .

 )٧( هنوك نعو : م ، ج .

 )٨( فيكو : د .

 )٩( أطخ وهو © ىوجنلا : م ؤ ج .

 . اطخ وهو ،} ىوجنلا : م ، ج(٠١)
 . اطخ وهو ! وه الا » :; م(١١)

 . ةلداجملا /غ(١٢١)

 . ! ىلع ه طقس : ج(٣١)
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 ملف ؤ مالكلا رهاظ هيلع امم & تالوقعملا متكرتو تازاجملا ىلإ مترص دق : انلق

 سيل ١ ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) : هلوق ليوأت نأ انمعز نبح انيلع كلذ متيبأ
 { ةردقلاو ظفحلاو ملعلا ىنعم ىلع وه لب ؟ هريرس ! ىلع كلملا نوك ىلع وه
 انيصو يذلا لصألا نم هللا كديأ اذهو 0 ةردقلاو ناطلسلاب روهظلاو ةطاحإلاو

 . الوأ هظفحب

 نع ريسفتلا باحصأ معز دقف { ٣ ( شرعلا ىلع ىوتسا ) : هلوق ليوأت امأو
 : ليوأت نأ ، ٥ لامع هيلع سانلاو ، ليوأتلا بحاص وهو ، ث سابع نب هللا دبع
 : اودشنأو ؤ ىلوتسا : ( ىوتسا )

 قارهم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق
 : هنبا يثري رعاشلا لاقو (١ ًاملعو / اكح هانينآ هدشأ غلب الو) : لجو زع هللا لاق 3 ٦

 ردبلاك هجولا رينم ادبو هب بابشلا العو ىوتسا نيح

 )١( ٥/ هط .

 )٢( يف : ج .

 )٣( ٥٤/ فارعألا .

 )٤( ةنس ةكمب دلو 0 ةمألا ربح ، سابعلا وبأ ، بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع ٣ ه ق /
 ٩ ز ثبدحلا هنع ىورو { ملسو هبلع هللا ىلص ينلا مزال ، ليلج يباحص ب أشن اهبو م

 فكو جراوخلا لداجو ، نيفصو لمجلا برح يف مالسلا هيلع يلع باحصأ نم ناكو
 ةنس فئاطلاب ينوت ، هرمع رخآ يف هرصب ٦٨ ه / ٦٨٧ ىمسي ريسفتلاب ًاملاع ناكو م :
 يزاغملا هقفلاو ليوأتلا سانلا هنع ذخأب 0 رمع هريشتسي ناكو { نآرقلا نامجرت ©

 ربعلا ) . ريسفتلا يف باتك هل بسني ، برعلا عئاقوو ١ : ٨٦  0ةباصالا ٤٧٧٢ ١

 ةوف لاب ةفص ٣١٤/١ . ربحملا ٢٨٩ . ىري سابع نبا نا ريخألا عجرملا اذه ركذ
 ةعتملا حاكن ( .

 )٥( دامع : ج .

 ًاضوع « املف ه ب خسانلا اهأدبو : ةيآلا نم ه ًاملع ه خسانلا كرت : ج & فسوي/٢٢ )٦(

 .!'املو ه
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 فانثتسإلا ىلع آ نوكي دق مث _ نإف ا( ىوتسا مث ) : لجو زع هلوق امأو .
 وه يأ ث ( شرعلا ىلع ىوتسا مث ) : هلوقب دارأ امنإو ، "فانئتسإلا ريغ ىلعو
 دعب ءيش كلذ نأ دري ملو ، شرعلا ىلع ىوتسا ١ دق ضرألاو تاومسلا هقلخ ث عم
 اذ انيكسم وأ ةبرقم اذ ًاميتي ةبغسم يذ موي ين ماعطا وأ ) : ١ لاق دقو ءيش
 ٧١ هلعف دعب ناك مث لعف ام لعف هنا ١ دري ملو ، ٨ ( اونمآ نيذلا نم ناك مث ةب رتم

 (١٢ ًايلص اهب ىلوأ مه نيذلاب ملعأ نحنل مث ) : ١١ لجو زع لاقو © اونمآ نيذلا نم

 دق ام ملعل ًافنأتسم "ىلاعت هتلا نوكي نأ بجي ناكل فانئتسإلا كلذب دارأ ولف
 أيهتي فيكف ، (٤ ناخد يهو ءامسلا ىلإ ىوتسا مث ) : هلوق امأو & كلذ نم ملع
 كلذكو ؟ لولحلا نم ةهبشملا همهوتي ام ىلع كلذ ناك ٠١اذاإ ناخدلا ىلع ءاوتسالا

 ءاوتسالا نم هنومهوتي ام ىلع كلذ ناك ولو & ٦ ( ىوتسا شرعلا ىلع ) : هلوق

 . فارعألا )١( ٥٤/

 )٢( نوكت : م ، د .

 )٣( فانئتسالا ريغ ىلعو ه طقس : د ! .

 )٤( ٥٤/ فارعألا .

 )٥( هقلخ عمو يأ : م ا ج .

 )٦) مث : م ، ا دق ه طقس : م 0 ج .

 )٧( لاق مث : ج .

 )٨( ١٨/ دلبلا .

 )٩( ري : م .

 . ناك كلذ دعب مث : م ، ج(٠١)

 . . ! لجو زع ه طقس : ج(١١)

 . ميرم/٠٧(٢١)
 . ! ىلاعت ه طقس : د(٣١)

 )١٤(١١/ تلصف .

 . ذا : د(٥١)

 )١٦(٥٤/ فارعألا .
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 شرعلا ىلع سلج ام لوأ يف ، هلالج لج هللا نوكي نأ يغبني ناكل ، جاجوعالا دعب
 © هل ىتأتي نأ ديري ىتح © ةسلجلا نسح نع زجعي نذا وهف 0 ًانكمتم انكي مل

 © ًاصوقنم ًايبغ نوكي نأ ٤ نم ث هب لئاقلا " وأ اذهب مهوتملا ولخي امو 3 " هسفن نكمي و
 . أريبك اولع اولاق ام عيمج نع هللا ىلاعت " اثباع ًادناعم وأ

 ِ : ءيجملا ين لوقلا

 : مهل انلق ؟ (١ افص افص كلملاو كبر ءاجو ) : هلوق ىنعم ام : اولاق ناف

 ءاج هنأ : نولوقتأ & ( ملع ىلع هانلصف باتكب مهانئج دقلو ) : ًاضيأ لاق دقو

 ١ ( دعاوقلا نم مهناينب هللا ىتأف ) : ٨ لاقو ؟ مكمعزب ءايسلا يف وهو ضرألا يف مهيلا
 (١١ مهرونب هللا بهذ ) : لاقو ؟ ضرألا تحت نم مهل رهظ هنأ : ٠ نولوقتنأ
 رابخأ نم اذه لاثمأ ين نولوقت'"ام وأ ءايسلا ىلإ ضرألا نم هب بهذ نولوقتنأ

 باتكلا مهءاج امنإ نلق نإف ؟ ريثك وهو ، باهذلاو ، نايتالاب هسفن نع / ىلاعت هللا ٧

 نم مهناينب هللا ىتأف ) : هلوق ىنعم نأ ملقو © هسفنب هللا مهنأي ملو ا" هللا دنع نم

 )١( ًايغب كأ ملو » ىلاعت هلوق ين امك ةغل زئاج وهو ه كي : ج ٤ .

 )٢( هسفنل : م ، د .

 .و : د )٣(

 )٤( نا هي نم : م .

 )٥( ايثاع : ج .
 )٦( ٢٢/ رجفلا .

 )٧( ٥٢/ فارعألا .

 )٨( لاقف : د .

 )٩( ٢٦/ لحنلا .

 . نولوقتأ : ج(٠١)
 )١١(١٧/ ةرقبلا .

 . امو : د(٢١)

 . هدنع : م ؤ ج(٣١)
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 © هل مهديكو " ملسو هيلع هتلا ىلص ينلاب مهركم لطبأ : ٢ يأ ١ ( دعاوقلا
 تازاجملا ىلإ مترص دق : ١ مهل انلق ث مهرون بهذأ يأ ث ( مهرونب هللا بهذو )
 ٨ ًافص افص كلاو كبر ءاجو : هلوق يفن انلوق كلذكف { ٧ تاداهشلا عطق متكرتو
 بهذ الو كب هللا ءاج ال هدبعل : _ لجرلا لوقي دقو 0 هباقعو هباوثو هرمأ ءاج يأ

 لاقو ) : هللا لاق ىنعملا اذه ىلعف "ًاثيجمو اباهذ هسفن ي هلل نأ ديري سيلو ، كب
 ىنعن امنإو'اةيضامو ةينافو ةبهاذ ايندلاو { ةيئاَجو ةينآ ةرخآلا : لوقن دقو ( كبر
 ه ةيئاج'"ةرخآلا انلق اذإ كلذكو ى ناكملا ناكم نم جرخت اهنأ سيل 0 ةيناف اهنأ

 7 منهج ذئموي ءيجو ( : لاق دقو ‘ً ناكم ىلا ناكم نم اثجرخحن اهنأ '٢دي رن سيلو

 ةرضاح اهنأ دي ري امنإو 3 ناكم ىلإ ناكم نم عفرتو لمحت منهج نأ ديرب ٦" سيل

 رس

 )١( ٢٦/ لحنلا .
 )٢( يأ ه طقس : م ؤ ج ! .

 )٣( مالسلا هيلع : م 0 د .

 )٤( ١٧/البقرة .

 )٥( طقس : د ١ ث مهرون بهذأ يأ .

 )٦( طقس .. م & ج ١ محل ٫ .

 )٧( ةداهشلا : د .

 )٨( ٢٢/الفجر  0يناثلا ةفص ه طقس : م ، " كبر ءاجو ه : ىلع خسانلا رصتقا : د ! .

 )٩( خسانلا نم اطخ وهو « هللا ه : ج . .

 . ياج بهذ هسفن ين هللا نا : م ، يناجو بهاذ هسفن هللا نا ه م : د(٠١)

 . ةينافو ةبضام ةبهاذ : م 0 ج(١١)

 . ةرخآلا نا : د(٢١)

 . ديرت : م(٣١)

 . جرحت ديرن الو : د(٤١)

 )١٥(٢٣/ رجفلا .

 . سيلو : م(٦١)
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 ٢ يلكلا نع ريسفتلا يف يور ١ كلذكو « حضاو هللا دمحب اذهو & ةدوجوم

 ( كبر ءاجو ) : هلوق ي ث امهنع هتلا يضر سابع نبا نع ، " حلاص يبأ نع
 هرمأ مهيتأي نأ يأ ث ( هللا مهيتأي نأ ) : هلوق يف كلذكو هؤاضقو كبر رمأ ءاج يأ

 هرمأب ينعي نسحلا لاق . ٧ دهاجمو نسحلا لوق وهو ٦ مهنيب لصفيف ؤ هؤاضقو

 © هؤاضق يأ كبر ٨ رمأ / ءاجو ، ريسفتلا بحاص حلاص وبأ لاق كلذكو 0 هئاضقو ٨٨

 مهتيحت ) : هلوقو ٩ ( ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : هلوق ىنعم ام : اولاق نإف
 دم فيك كبر ىلإ رت ملأ ) : اضيأ لاق ا دقف : انلق ؟ " (مالس هنوقلي مرب

 )١( كلذك : د .

 رسفم رضنلا وبأ ، يلكلا ثراحلا نب رمع نب رشب نب بياسلا نب دمحم : يلكلا )٢(
 ي دمتعم هنأ الإ & ثيدحلا ين فيعض ةفوكلاب دلو ، برعلا مايأبو 3 رابخألاب ملاعو
 يا ةيثبسلا نم هناب مهتاو ؤ ثيدحلا ين ريكانم هلو ، فلؤم كلذ ين هلو © ريسفتلا

 . ثيدحلا ين هكرت ىلع اوعمجأ : يهذلا لوقيو ، بذكلاب اضيأ مهتأو ، ضفرلاب
 نازيم . ٩ : ١٧٨ بيذهتلا بيذهت . ١ : ٢٠٦ ربعلا) . م ٧٨٦٣ / ه ١٤٦ ةنس ينوت

 . ( ٩٥ ميدنلا نبال تسرهفلا . ٢٣٣ ، فراعملا 3 ةبيتق نبا . ٣ : ٦١ لادتعالا

 )٣( ةمجرت ىلع هل رثعأ مل .
 )٤( هنع : د .

 )٥( ٢١٠١/البقرة .
 )٦( عجارملا ءاضما عم " عجور ه شماملا يف بتك : د .

 ريسفتلا ذخأ نيعباتلا نم { م ٦٤٢ / ھ ٢١ ةنس دلو يكملا جاجحلا وبأ ربج نب دهاجم )٧١(

 هباتك نم رذحلا فقوم نورسفملا فقيو { ةفوكلاب رقتسا هنأ الإ يكم ، سابع نبا نع
 : ١ ربعلا ) . تايليئارسالا كلذب لخدأو ، باتكلا لهأ لأسي ناك هنأل ، ريسفتلا يف

 . ( ٢ : ١١٧ ةوفصلا ةفص ٣ : ٩ لادتعالا نازيم . ٥

 )٨( ةخسنلا هذه لوأ ين ناك امك ًايبرغم حبصأو ، طخلا ريغت انه نم أدتبا : د .
 )٩( ٢٣/القيامة .

 )١٠(٤٤/ بازحألا .
 )١١(ج : دقو .
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 رت ملأ دارأ امنإ : اولاق نإف لظلا "عيمج دادتما دنع ىري " نذا وهف ١ ( لظلا
 ىلع هولمحت نأ مكل زاج نيأ نم : مهل ليق © هللا ! هدم فيك لظلا دادتما ىلإ

 دنع روهظلاب فصوي ال ىلاعت هللا نا لبق نم : اولاق نإف ؟ لوقعملا نود زاجملا

 ١ هلثمو اذه نم هنع متلأس ام عيمج ين باوجلا اذه ثدعن : مهل ليق ، لالظلا عيمج

 ءاقلب مه ) و (٨ هنوقلي موي ) و (٧ هبر ءاقل وجري ناك نم ) : هلوق ين : لوقنف
 ولو ، باقعلاو باوثلا نم مهل دعو ام نوقلي ىنعم ىلع وه امنإ ( نورفاك مهبر

 : لاق امل ، نب رفاكلا نود هنوريو هنوقلي نينمؤملا "نأ نم هنومهوتي ام ىلع كلذ ناك

 : هلوقو ١٢ هنوقلي ال ني رفاكلا نأ نومعزت متنأو ١١ ( نورفاك مهب ر ءاقلب مه )

 انهاه رظنلا نا : ريسفتلا لهأ لاق ٤ دقف (٢ ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو )
 الجر ىأر هنأ سابع نبا نع ١٦ )احلا نع ١٥ يوج ٠ راظتنالا ىنعم ىلع

 )١( ٤٥/ ناقرفلا .
 )٢( ًاضبأ : د .

 )٣( عيمج ه طقس : ج ! .

 )٤) دم : م .

 )٥( قابسلا عم ميقتسي ال وهو » دعن مل : م إ ج ! .

 )٦( هلثمو : د .

 )٧( ١١٠١/الكهف \} توبكنعلا /١ه هللا ءاقل وجري ناك نم : !د ه يف .

 (٨) ٤٤ / بازحألا .

 )٩( ١٠١/ ةدجسلا .
 . شماهلا يف خسانلا اهتبثأو ! نا ه طقس : د(٠١)

 )١١(١٠/ مه لب » : ب ادبت اهنأ عقاولاو ه مهو : ب ةبآلا خسانلا أدتباو { ةدجسلا ! .

 . هنوري ال : ج(٢١)

 )١٣(٢٣/القيامة .

 . دقو : د(٤١)

 عيب رلا دنسم . حيحصلا عماجلا تسرهف ) ؤ يدزألا ديعس نبا مساقلا وبأ وه ربيوجو(٥١)

 : ! د ه ينو . كاحضلا نع هذخال ةرجهلل يناثلا نرقلا لهأ نم هنا ودبيو ، ٢٨ ص

 . ٣ : ١٧( عيب رلا دنسم ©} ريبوج ه هباوصو ريوج

 . ةمجرتلا يناتس(٦١)
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 نع سابع نبا هاهنف © هسأر قوف هدي ًاعفار ، ءايسلا ىلإ هرصب ًاصخاش هبر وعدب

 : لاقف ؟ ةرخآلا يف الو : لجرلا لاقف © هلانت نلو 5 هارت نل كنا : لاقف { كلذ

 ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : ١ لجو زع هللا لوق هجو امف : لجرلا لاقف ، ةرخآلا ين الو
 كردي وهو راصبألا هكردت ال ) : هلوق أرقت تسلأ : سابع نبا لاقف ! ( ةرظان اهب ر

 يأ 0 ةمايقلا موي مههوجو رضنت ث هللا ءايلوأ نا : سابع نبا لاق مث (٢ راصبألا

 باسحلا نم غارفلا دعب © ةنجلا لوخد يف مهل نذأي ىتم مهب ر ىلإ نورظني مث ، قرشت
 ز (٦ ةرقاف اهب لعفي نأ نظت ) ، ةحلاك ينعي ث( ةرساب ذئموي هوجو ) : لاقو
 ٨ رظتني ( ةرظان اهب ر ىلإ ) : هلوق كلذكو & باذعلا دعب باذعلا نوعقوتي : ٧ لاق

 نب يلع نع كلذ لثم يورو ث ةماركلا دعب ةماركلاو باوثلا دعب باوثلا ةنجلا لهأ
 مههوجو رضنت : لاق ، ( ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : هلوق ين ١ بلاط يأ

 )١( لجو زع ه طقس : د !.

 )٢( ٢٣/ ةماقلا .

 )٣( ١٠٣/ ماعنألا .

 )٤( رظنت ءايلوا نا : ج .

 )٥( ٢٤/ ةمايقلا .

 )٦( ٢٥/القيامة .
 )٧( لاقف : م & ج .

 )٨( نورظتني : م ، ج .

 )٩( نسحلا وبأ يشرقلا يمشاهلا بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع : هنع هللا يضر : م ©

 ةنس دلو ٢٣ ھ ق / ٦٠ نايبصلا نم ملسأ نم لوأ ( ص ) ينلا ةلافك ين أشنو ةكم م 6

 ةنس ةفالخلا ىلوت ٣٥ ين ليتغا . ةحاصفلاو ةعاجشلاو ملعلاب رهتشا ، ه ١٧ ناضمر

 ةنس ٤٠ ه / ٦٦١١ هربق ناكم يف فلتخاو ، يدارملا مجلم نب نمحرلا دبع هلاتغا ؤ م

 هتنفدو ىط ةليبق هتذخأ : ليقو 0 ةفوكلاب ةرامإلا رصقب : ليقو ، فجنلا يف : ليقف
 ربعلا ) . ةنيدملا ىلإ هب بهذيل قودنص ين ريعب ىلع ًالومحم هتأر امل ، اهضرأب ١ : ٤٦ .

 يربطلا ٨٣/٦ . ريثألا نبا ٦ ثداوح ٤٠ ةوفصلا ةفص . ه ١ : ١١٨ . ءايلوألا ةيلح
 ١ . دبدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ٥٧٩/٢ . ت ةباصالا : ٥٦٩ ( .
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 ةيؤرلا / ينعي الو ةنجلا لوخد يف مهبر مهل نذأي ىتم رظتنت : لاق ، ةرظان ؤ اهبر ىلإ ٩
 وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ) : لاق امك هكردت ال راصبألا نأل

 : دمحم لاقو © ! ردكنملا نبا دمحم نع كلذ لثم يورو ١ ( ريبخلا فيطللا
 : ةيآلا هذه التو { هقلخ نم دحأ هاري هللا نا : ٢ لوقي لقع هل ادحأ تيأر ام

 اوربكتسا دقل ، انبر ىرن وأ ةكئالملا انيلع لزنأ الول انءاقل نوجري ال نيذلا لاقو )

 . ث ( ةكئالملا نوري موي ) : لاق مث ث ( اريبك ًاوتع اوتعو . مهسفنأ ين
 لاقو ) : ةيآلا هذه كلام التو يندملا ١ سنأ نب كلام نع يور اذه لثمو

 اكرش اوكرشأ : لاقف © ٨ ( اريبك اوتع اوتعو ) : هلوق ىلإ ! ( انءاقل نوجري ال نيذلا
 { دهاجمو © نينمؤملا مأ ةشئاعو & سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لاقو ًاميظع

 )١) ١٠٣/ ماعنألا .

 ريدهلا نب هللا دبع نب ردكنملا نب دمحم وهو 0 نتملا ين هانتبثأ ام حيحصلاو ردنكملا : د )٢(

 ٨ دهاز ظفاح يندم يميت وهو ١٣١ لبقو م ٧٤٨٩ ه ١٣٠ ينوتو م ٦٧٤ /ه ٥٤ ين دلو

 ( ١ : ١٧٠ ج ربعلا ) . نوحلاصلا هيلا عمتجي ناكو ةشئاعو ةريره يبأ نع ثدح

 : ٥ يهذلل مالسإلا خيرات ) & قدصلا نداعم نم هنا هيف ليق ، هب قوثوم هثيدحو
 . ( ٤٧٣/٩ بيذهتلا بيذهت . ١١٨١٠

 )٣( لوقبو : ج .

 )٤( ٢١/ ناقرفلا .

 )٥( ٢٢/ ناقرفلا .

 ا أظوملاو بهذملا بحاص 7 هقلا دبع وبأ ، يريمحلا يحبصألا كلام نب سنأ نب كلام )٦(

 & نارقلا بيرغ ريسفتو موجنلا يف باتكو ةيردقلا ىلع درلا ين ةلاسر هيلا بسنتو

 بيترت . ١٠ : ٥ بيذهتلا بيذهت ) م ٧٩٧ / ه ١٧٩ ةنس ينوت ز ظعولا يف ةلاسرو

 ربعلا ٦ : ٣١٦. ءايلوالا ةيلح . ٢ : ٩٩ ةوفصلا ةفص . ١ ج ضايع ىضاقلل كرادملا

 ٢٧٣١).
 )٧( ١٢١١/ ناقرفلا .

 )٨( ١٢١/ ناقرفلا .
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 ءاطعو " يتشمدلا لوحكمو ، يرصبلا نسحلا يبأ نب نسحلاو ا ينخنلا ميهاربإو

 { ٦ محازم نب كاحضلاو ث ريبج نب ديعسو ، ث بيسملا نب ديعسو { ٣ راسي نب

 يعبات ، نارمع وبأ دوسألا نب سيق نب ديزي نب ميهاربإ : أطخ وهو & يعنخلا : ج )١(
 8 هب فرعي بهذم هلو © نيدهتجملا نيعباتلا رباكا نم وهو م ٦٦٦ / ه ٤٦ ةنس دلو

 { ثيدحلل هتياور ين قودص ء يص وهو ةشئاع ىأرو قورسو« دوسألاو ةمقلع نع ذخأ

 دعس نبا تاقبطلا . ١ : ١١٣ ربعلا ) ٧١٥٩ / ه ٩٦ ةنس جاجحلا ةوطس نم اراف ينوت

 ءارقلا تاقبط . ٣٣٥/٣ يهذلل مالسإلا خيرات ٢١٩/٤ ءايلوألا ةيلح . ٦ : ١٨٨
 . ( ١ : ٧٦ مالعالا 3 يلكرزلا . ١٦٢٤٤ ، ١٢١٤٦ دربملا . ١ : ٢٩

 ثدحم ء هللا دبع وبأ لذاش نب بارهش ملسم يبأ نبا يماشلا وأ ينشمدلا لوحكم )٢(

 8 ةنيدملا ىلإو © قارعلا ىلإو رصم ىلإ لحرو 0 أشن اهب و لباكب دلو 3 اههبقفو ماشلا
 لسرأ ، ١١٣ وأ ھ ١١٨ ليقو ٧٣٠ / ه ١١١ ةنس قشمدب ينوت ، ثيدحلا بلطل
 . يلهابلا ةماما يبأو © عقسألا نب ةلثاو نمو ، سنأ نم عمس ةباحصلا نم ةفئاط نع
 ٣ : ١٩٨ لادتعالا نازيم . ٥/-٦ يهذلل مالسإلا خيرات . ١ : ١٤٠-٤١!١ ربعلا )

 . ( ١ : ١٠١ ظافحلا ةركذت

 نع ىور ، ٧٢١ / ھ ١٠٣ ينوت 3 نينمؤملا مأ ةنوميم ىلوم ، يندم هيقف راسي نبا ءاطع )٣(
 . ( ١ : ١٢٥ ربعلا ) . هثيدحب قوثوم 0 ةباحصلا رابك

 ءاهقفلا نم وهو 3 نيعباتلا لجأ نم ، دمحم وبأ ، يشرقلا يموزخملا بيسملا نب ديعس )٤(
 شيعي ناك 0 رمع ةيوار يمس كلذلو رمع ماكحأل ظفاح ٠١ ثدحمو دهاز 0 ةعبسلا

 بيذهتلا بيذهت ) . ٧١٣ / ه ٩٤ ةنس ينوت ، ٦٣٤ / ھ ١٣ ةنس دلو ، تيزلا ةراجت نم
 . ( ٣٨٧ لادتعالا نازيم . ١ : ١١ ربعلا . ٤ : ٦٤

 نبا نع ذخأ & يعبات ينوك لصأ نم ث هللا دبع وبأ ، ءالو يدسألا ريبج نب ديعس )٥(

 دبع عم هجورخل طساوب جاجحلا هلتق { رسفمو { هيقف وهو & رمع نباو ، سابع
 ٧١٤٩٥. ين لتقو ٦٦٥ / ه ٤٥ دلو . ناورم نب كلملا دبع ىلع ، ثعشألا نبا نمحرلا

 تاقبط . ٩٣/٨ يربطلا . ٢٢٠/٤ لماكلا 0 ريثألا نبا . ٤ : ١١ بيذهتلا بيذهت )
 . ( ٦ : ١٧٨ دعس نب

 فوطي ناكو © نايبص ملعم ناك 3 مساقلا وبأ ، يناسارخلا يخلبلا محازم نب كاحضلا )٦(
 مامإلا ةقثو © هيف فلؤم هلو ، نيرسفملا نم ربتعيو © رامح ىلع يص ٣٠٠٠ وحن ىلع
 . ١ : ١٢٤ ربعلا) . ١٠٢ ليقو 0 ٧٢٣/١٠٥ ةنس ناسارخب ينوت { هريغو دمحأ

 . ( ١ : ٤٧١ لادتعالا نازيم . ٤٧٥ ربحملا
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 نباو " يظرقلا بعك نب دمحمو 0 ١ ةمركعو ، ريسفتلا بحاص حلاص وبأو
 : ىلاعت هتلا لوقل ةهبشملا ليوأت امأو هقلخ نم دحأ هاري ال هللا نأ : يرهزلا باهش

 ام دجن الو 0 ةنجلا يه ىنسحلا نا اولاقف ( ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذلل )
 ، ديدش ٦ هاركتساب ليوأتلا نم اذهف ، ث هايا هللا 7 نأ الإ ةنجلا دعب مهدي زي

 هبلا ليمت يذلا نم بيرق ءيش ركذب اوعمس ىتم موقلا نأ ريغ ، حيبق فسعتو

 جراوخلاب ةلص هل ، سابع نبال ىلوم ناك نيعباتلا نم يرب ربلا هللا دبع نب ةمركع )١(

 تادجنلا نم وهف انه نمو © رهشا ةتس هعم ىتبو ، يرورحلا ةدجنب لصتاو © ةي رقصلا

 ، كانه ةيرفصلا بهذم ثبو ، برغملا دالب ىلإ رفاسو { ةدجن يارب ثدحي ناكو
 ةنس دلو © هبلطي ناك اهريمأ نأل 3 ةنيدملاب ًايفتخم تامو ث ةنس نيعبرأ ملعلا بلط

 ١ : ١٣٢ ربعلا ) . ١٠٧ وأ ١٠٦/ يف ينوت ليقو ، ٧٢٣/١٠٥ ةنس يفوتو ٦٤٥ / ھ ٥
 ١ : ٣١٩ ناكلخ نبا . ٢ : ٢٠٨ لادتعالا نازيم . ٢٦٣/٧-٢٧٢٣ بيذهتلا بيذهت

 . ( ٥ : ٤٤ مالعألا ، يلكرزلا
 ةنس ةفوكلاب دلو ، ينوكلا يدقاولا يندملا ةزمح وبأ يظرقلا ميلس نب بعك نب دمحم )٢(

 عرولاب فصتي 3 ةباحصلا رابك نع ىور 7 ةنيدملا ىلإ لقتنا مث أشن اهبو ، ٦٦٠٥
 : ١ ربعلا) . ھ ١٢٠ وا ھ ١٠٨ ليقو ٧٣٥ / ھ ١١٧ ةنس ينوت . ملعلاو حالصلاو

 قيقحت 0 لئاسرلا عماج ث ةيميت نبا . ٢٠٣/٢ رجح نبال بيذهتلا بيرقت . ٣٤

 . . ( ١٠٦ ص ملاس داشر دمحم

 نم لوا وهو ٦٧٨ / ھ ٥٨ ةنس دلو يرهزلا باهش نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم )٣(

 © اهب رقتساو ماشلا ىلإ لحر 0 ثيدح ٢٢٠٠ ىور . ىعبات هيقف . ثيدحلا نود

 ناكو ، ةنسلاب سانلا ملعأ هنأل ، هنع ملعلا ذخأب زي زعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىصوأو
 : ١ ربعلا) . ٧٤٢/١٦٢٤ ةنس نيطسلف دودحب ينوت ، كلملا دبع نب ماشه دنع ًامظعم

 . ( ٢ : ٣٦٠ ءايلوالا ةيلح . ٩ : ٤٤٥ بيذهتلا بيذهت . ٨

 )٤( ٢٦/يونس .
 )٥( هايا مج ري : م & د .

 )٦( هاركتسا : ج .
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 " لاقو 3 مهبيبشت نم مهسفنأ ! ىوهت ام ىلإ ا هب اوبهذ مهنم ديعب وأ 3 مهؤاوهأ
 : ث هنلا لاق & عستلا ةداي زلاو ةنسحلاب ٠ ىنسحلا : يرصبلا نسحلاو ، سابع نبا

 : دهاجم ٨ لاقو ٧ ( اهنم ريخ هلف ) { ٦ ( اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم )
 لوخد ةداي زلا : ٩ يمشلا لاقو © هناوضرو هللا ةرفغم ةدايزلاو آ ىنسحلاب ىنسحلا

 ئ ةماركلاو باوثلا نم هللا مهدي زي يتلا ةداي زلا : بعك نب دمحم لاقو { ةنجلا

 ةدايزلاو ، ةنجلا ىنسحلاو 0 هللا اودحو اونسحأ :"ىليل يبأ نب نمحرلا دبع لاقو

 ينلا هللا معن ةدايزلا :١١يندملا مزاح وبأ لاقو © هتمحرو هلضف نم هللا مهدي زي ام
 عنص ام. مهب عنصي ملو ، !اهلع مهبساحي م { اهايا مهاطعأ ] مهيلع اه معنأ

 )١( هب ه طقس : د ! .

 )٦٢( هاوهت : د } ج .

 )٣( لاق : د .

 )٤( چ ىنسحلا هلعل » شماهلا ينو { نسحلا : د .

 )٥( ىلاعت : ج .

 )٦) ٠ / ماعنألا .

 )٧١( ٨٩/النمل .

 )٨( لاق : م ، ج .

 ةنس يف ةفوكلاب دلو رمع وبأ يريمحلا رابك يذ دبع نب لبحارش نب رماع ، يبعشلا )٩(
 زي زعلا دبع نبا رمع هالو ، ةقث ثدحم 0 نيعباتلا نم وهو أشن اهبو 0 ٦٤٠ / ھ ٩

 6 ١٠٤ { ١٠٥ 0 ١٠٦١ & ١٠٧ ليقو ٧٢١ / ه ١٠٣ ةنس ةفوكلاب ينوت ، ءاضقلا

 . ١٢ : ٢٢٧ دادغب خيرات ، ٦٥٠ : ه بيذهتلا بيذهت . ١ : ١٢٦-١٢٧ ربعلا )

 . ( ٤ : ١٨-١٩ مالعألا ، يلكرزلا ، ٤ / ٣١٠ ءايلوألا ةيلح
 ناثع نع ذخأ ، ٦٤١ / ھ ٢١ ةنس دلو ، يفوكلا ىسيع وبأ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع(٠١)

 ناكو © لمجلا ةعقو دهش نيعباتلا نم وهو © نيفخلا ىلع حسمي رمع ىأرو ، يلع. نعو

 ربعلا ) ٧٠٢ / ھ ٨٣ ةنس ثعشألا نبا عم قرغ 9 دهاجم نم عمس © يلع ةيار بحاص
 ٩٦:١(.

 . يرجهلا يناثلا نرقلا لهأ نم وهو ثحبلا دعب هل ةمجرت ىلع رثعن مل(١١)
 . اهم : م & د(٢٦١)
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 مهانعمو . باوبأ ةعب رأ اهل ةؤلؤل ةدايزلا : بلاط يبأ نب يلع لاقو . نيرخآلاب

 نم ًاهاركتسا دشأ وهو رخآ ليوأت ةهبشمللو ، باوث هلك كلذ نأل دحاو / ١ مهلك ٠
 نع فشكي موي ) : لوقي هللا تعمس ةهبشملا نأ كلذو 8 ًافسعت دشأو ، ليوأتلا اذه
 ٣ قدصبو : اولاق 5 اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت هللا قاس يه : اولاقف " ( قاس

 انلق ث همدق اهيف رابجلا عضي ىتح ءالخلا وكشت منهج نأ : ثيدحلا ليوأتلا اذه

 لوقعم نم اذهب عيمجلا نورسفت لهف { ةريثك عضاوم ةملكلا هذهل اندجو دق : موقلل

 )١( اهدروأ ينلا مالعألا ىلا ةبوسنملا يناعملا هب دصقيو ةثالثلا لوصألا ين اذك .

 )٢( ٤٢/القلم .

 )٣( قيدصتو : م & ج .

 لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ قيرط نم يورو مدآ نعو ، حيحصلا ين يراخبلا هاور )٤(
 ةزعلا بر عضي ىتح ديزم نم له : لوقت منهج لازت ال : ملسو هيلع هللا ىلص هتنا

 ملسم هجرخاو ، خلا ضعب ىلإ اهضعب يوزيو ، كتزعو & طق طق لوقتف { همدق اهيف
 نع ةبعشو 0 ةداتق نع ديزي نب نابو 0 ةداتق نع يميتلا ناميلس هوارو 0 نابيش نع

 نع « دوسألا يبأ نب هللا دبع نع رخآ ظفلب اضيأ يراخبلا هاور ا سنأ نع ةداتق
 يباطخلا ناميلس وبأ قلع دقو . ةددعتم هذه ريغ ىرخأ قرطبو ةرامع نب ىمرخ

 نم هنع رخأت اميف مدقتن ال نأب ىرحأ نحن ) : لاقف ثيدحلا اذه ىلع ( ) + ٣٨٨

 : نيب زح هلهأ راص دق هيف نحن يذلا نامزلا نكلو 3 انسو نامز مدقأو 5 املع رثكأ وه
 بيذكت كلذ يفو . الصأ هب بذكمو. ًاسأر ثيداحألا هذه عون نم ىوري 1 ارك ام

 نيبو اننيب ةطساولاو © ننسلا ةلقنو نيدلا ةمئأ مهو ثيداحألا هذه اوور نيذلا ءاملعلا
 قيقحت يف ةبهاذ اهيف ةياورلل ةملسم ىرخألا ةفئاطلاو . ملسو هيلع رها ىلص لوسرلا

 & اعم نيرمالا نع بغرن نحنو 2 هيبشتلاب لوقلا ىلإ مهب يضفي داكي ًابهذم اهنم رهاظلا
 ، ثيداحالا هذه نم دري امل ، بلطن نا انيلع قحيف 0 ابهذم امهنم دحاوب ىضرن الو
 بهاذمو 0 نيدلا لوصأ يناعم ىلع جرح ليوأت دنسلاو لقنلا قيرط نم تحص اذإ

 ، الوقع اهتلقنو ، ةيضرم اهقرط تناك اذإ ، الصأ ةياورلا اهيف لطبن الو 0 ءاملعلا

 ملع يف مدقت ينلا ةمألاب مزح نبا اهلوأ امك اهلهأ نم رانلل هللا مهمدق نمب مدقلا لوأو
 اهل هتلا مهمدق نيذلا مه مدقلا نا يرصبلا نسحلا نع .يورو © منهج اه ألمب نأ هللا

 . ٣٤٨_-٣٦١( ص تافصلاو ءايسالا 0 ىتهيبلا . ( هقلخ رارش نم
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 ًادبأ قاسلا نوكي نأ الإ مالكلا اذه يف بجي سيلو '؟ ال وأ هموهفم نود ، ظفللا
 ال مالكلا اذه ىلع رمألا " اوبسحا نكلو ، ناسنإلا قاس ىنعم ىلع الإ ةغللا ين
 8 لجو زع هللا قاس الإ نعي مل هنأ ىلع ليلدلا ام ، نادبألا نم ندب قاس الإ لمتحي

 © كل ندرجتأل هتناو : هبحاصل لجرلا لوقي دقو ؟ قلخلا عيمج نم دحأ قاس نود
 تماق دق : برعلا لوقت دقو 0 داهتجالاو دجلا دي ري امنإو 0 هبايث نم دي ري سيلو

 : رعاشلا لاق دقو ًاقاسو الجر اهل نا ث ديرت سيلو ، قاس ىلع انب برحلا
 قاس ىلع هنم رشلا ماقو

 : رخا لاقو

 ث ارمش برحلا اهقاس نع ترمش ناو { اهضع برحلا هب تضع نا برحلا وخأ
 : رخآ لاقو

 قسحالتلا ناحو قاس ىلع تماقو اہبابع وبعت رحبلا جومك ١ تقاذو

 ةبالل ةيؤرلا باحصأ ٧ ليوأت هبشي هنأل ، ةيآلا هذه ةهبشملا ليوأت انركذ امنإو
 ريبج نب ديعس تيأر لاق " بيلك نب مصاع ٨ نع © ةدايزلا اهيف هللا ركذ ينلا

 ينعي 6 ًاميظع ًالوق "نولوقتأ : لاقف ، طق هلثم بضغ هرأ مل اديدش ابضغ بضغ
 لاق مث © ديدشلا رمألا نع فشكي موي ينعي امنإ : ديعس لاق ، اورك ذ يذلا هيبشتلا

 . ( ؟ ىلوأ هموهفم نود ۔ ىلإ ... نورسفت لهف ه طقس : م ا د )١(

 . بسحا : م ، ج )٦٢(

 . لمحب ال : م ، ج )٣(

 . ديري : ج )٤(

 برحلا اخأ : خيرات نود توريب ين عوبطملا ناويدلا ينو ١٢١ هناويدءيط متاح : هلئاق )٥(

 . ١١ ص

 . تاذو : ج )٦(

 . ليوأتب هيبش : م . ج )٧(

 . نم : م )٨(

 . رداصملا نم هيلا تعجر اميف هل ةمجرت ىلع رثعا مل )٩(

 . نلوقيل : د(٠١)
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 © تلعفو تلعفل هيبشتلا اذه لوقي نم تملع ول : ١ بيلك نبا ثيدح يف ديعس
 ٦ ( ينيع ىلع عنصتلو ) : ملسو هيلع هللا ىلص ىسومل لجو زع هللا لاق دق : اولاق نإف

 هيلع هللا ىلص حونل لاق "دقف : انلق ، لاق امك 0 انيع هل لعجن نأ انيلع بجوف

 : اولاقف & ` ( اننيعأب يرجت ) : لاقو ٠ ( اننيعأب كلفلا عنصاو ) : ٤ ملسو
 ىلإ هوفرصت ملو ، يناعملا ىلع ظفللا رهاظب متيضق اذإ مكيلع بجيو © ًانويع هل نا
 هلوق نأل ، ًانيع نيثالث وأ ، نيعأ ةثالث هل لعل يردن ال : ٧ اولوقت نأ ، زوجي ام

 نم نوفرعت ام ىلا نوبهذت امنإف انيع هل منلعج اذإ متنأو ، هريغو كلذ /لمتحي نيعأ ٩١
 هتروص ىلع مدآ قلخ هللا نا : مكلوق ١ ىلع كلذو ملسو هيلع هللا ىلص مدآ ةروص

 © ١ متلق صلاخلا ءايضلا باحصأ نم مكناوخا لوقب متنأ الف 5 انويع هل متلعج اذإف

 اهجوو انيع ءيشلا انلعج اذإو :: متلق ( هتروص ىلع مدآ قلخ ر هنأب ةياورلا ىلع الو
 : هلوق ين اضيأ رمألا ناك ولو ، كلذ ريغو ، " افقو اسأر هل لعجن نأ انيلع بجو

 ءيش لك مهدوبعم نم كلمي نأ بجول مهلي وأت ىلع ا( كبر هجو ىقبيو )
 :٨هتلا هنعل سيلبال '؛ىلاعت هلوق ادب هل نأ ""ىلع ليلدلا : اولاقو ، هجولا '٢ىوس

 )١( بيلك نب مصاع : م ، ج .

 )٢( ٣٩/طه .

 )٣( دقف ه طقس : م ! .

 )٤( مالسلا هيلع : د .

 )٥( ٣٧/هود .
 )٦( ١٤/القمر .

 )٧( + : لوفت نأ : م ، لوقن نأ .
 )٨( "ىلع ه طقس : م ، ج .

 )٩( متلق صلاخلا ءايضلا باحصأ نم مكناوخا لوقب نولوقت متنأ الف .
 . اقفو : د(٠١)

 )١١(٢٧/ نمحرلا .
 . الا : ح(٢١)

 . ! ىلع ه طقس : د(٣١)

 . ! ىلاعت ه طقس : د(٤١)

 . " هللا هنعل ه طقس : د }. ج(٥١)
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 : انلق ٢ ( ناتطوسبم هادي لب ) : هلوقو ١ ( يديب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام )

 متنك ناف ى " ( ًاماعنأ انيديأ تلمع امم مهل انقلخ نا اوري مل وأ ) : هنا لاق دقو
 © همالك ىلع ةريثكلا يديألا هل اولعجا © مالكلا اذه رهاظ ىلع نيدي هل متلعج
 نسحي و هللا ىلع يرجي امم ، ةمعنلا ريغ الو ةمعنلا لمتحي ال دي _ : هلوق ناك ث اذإ
 نوكت دقو ، دعاس ي ةبكرم دي الإ مك دنع هجو هل سيلو { ث هلالج الج هتفص يف
 دقو 0 اهب شطبي ديلا تناك اذإ ةوق نوكتو 0 ةمعن ديلا نوكت ١ دقو { ةحراج دلا

 © ةحراجلا ديري سيلو ، ءيشلا ىلع مكحلا ىنعم ىلع يديب كرمأ : لجرلا لوقي
 : لاق كلذكو 3 انأ تقلخ امل يأ ١ ( يديب تقلخ امل ) : بلاط يبأ نب يلع لاقو
 : نسحلا لاقو { كلذ لثم كاحضلا لاقو { انلمع لوقب ٨ ( انيديأ تلمع امم )

 . هنيميب تايوطم تاومسلاو ) : هلوقب ًاضبأ اولتعاو يرمأب يأ ( يديب تقلخ امل )
 & لقعن امب انبطاخ امنإو ث انيمي هل نا انربخأ دق : اولاقف ا ( هتضبق اعيمج ضرألاو
 هل الا نيمي هل ادحأ فرعن ا انسلف كلذك كلذ ناك ناف " انلق فرعن ام ىلعو
 ١١ رسعأ نوكي دقو 0 هنيميب هلمع رثكأ ناك اذإ نميأ لجرلا نوكي دقو 0 راسي

 . ص )١( ٧٥/

 )ر٢( ٦٤/ ةدئاملا .

 )٣( ٧١/ نسي .

 )٤( ذإ : م ؤ د .
 )٥( هلالج لج ه طقس : ج « .

 )٦( دق : م ،& د .

 )٧( ٧٥/ ص .

 )٨( ٧١/ نسي .

 )٩( ٦٧/الزمر .

 . ! انلق ه طقس : ج(٠١)

 . انسل اناف : م(١١)

 . رعأ : م ى ا رسيأ هلع ه شماهلا ىلع قيلعت : د(٦١)
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 ًاعيمج امهب هلمع " ناك اذإ رسي ٢ رسعأ نوكي دقو © هراسيب ١ هلمع ناك اذإ

 ؟ انركذ ام الإ ةفص الو مك دوبعم تافص نم ث نومزعت هذه يا ىلعف & ءاوس

 ٦ اولوقت نأ يغبني دقو ٥ رسي رسعأ نوكي نأ نم لمكا ناسنالا تافص نم سيلو

 : رعاشلا ٧لاق امك رسيا رسعا

 نيم ةادفلا ورمع ٨ يدي ا>٧"ك

 نأك ةحراج ًادي نيميلا نوكي نأ نم "دب / نكي مل نيميب انعمس ىتم انك ولو 3 ٩٢
 : رعاشلا لاق اذإ

 برغم اسمشلا رفاك يف ادي ىقلأو همالظ "رهش لك ىشغت املف

 : ةماعنو اميلظ فصي !رخا لاقو

 )١( هلمع هلع ه شماهلا ىلعو & هملع : د ! .

 )٢( رسعأ : د ، رسيأ : ج .

 )٣( ناك ه طقس : د ! .

 )٤( نومعزت : م - نوضرعي م ىلعف : ج .

 خلا رسعأ نوكي دقو « : هلوق ه اضيأ شماهلا ىلعو " نميأ رسيأ هلع ه شماهلا ىلعو )٥(
 : م © ةحيحص ةخسن عجارتلف خلا هلمع ناك اذإ نميأو رسيأ نوكي دقو : دعب ءاج

 هل لاقي اعيمج هيديب لمعي يذلا نا ، رسي رسعأ هباوصو لصألا ين اذك 3 .رسيأ
 ءارسعو ءارسع ةارملاو رسعلا نيب رسعا وهف ةصاخ ىرسيلاب لمع نإف ! رسي رسعا »

 .(برعلا ناسل ) ءارسي ءارسع الو ، رسيأ رسعأ لاقي الو ، اعيمج اهيديب تلمع اذإ ةرسي

 )٦( اولوقي : ج .
 )٧) رعاشلا لاقو : م 0 ج .

 )٨( ًادب اتلك : د .

 )٩( ًادي : د .

 . رعش : م ٠ رس : 70 ( ٠

 )١١( ئسمل : م 6 ءاسملا : د .

 . رخآلا : د(١١)
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 ١ رفاك يف اهنيمي ءاكذ تقلأ امدعب ًاديثر القث اركذتف

 ًنيمي و اراسي ءيشل انلعج اذإف 3 ًنيمبو اراسي نيدي سمشلل " لعجي نأ بجو
 تانصحلملاو ) : هلالج لج هقلا لاقو { كلذ ريغو اهجوو ًاسأر هل لعجن نأ بجو
 ولو 5 ًالايش الو انيمي نعي مل هللا نا انملع دقو ٣ ( مكنامبا تكلم ام الإ ءاسنلا نم
 ين ةصاخ ةيآلا تناكل ، هنطاب عدنو ، هرهاظب ذخأن نأ بجوي مالكلا ث ناك

 هللا ىلص هيبنل هللا لاق ٦ اذكو ،“ بكنملا لصأ نم عطقألا نود نيمي هل نم ث لك

 { ٧ ( طسبلا لك اهطسبت الو كقنع ىلإ ةلولغم كدي لعجت الو ) : ملسو هيلع

 فرسلاو © لخبلا نع هاهن امإو © هندب يئ ةبكرملا ديلا ث هذه هركذب هللا دري ملو
 هل دي ال نم ىلعو ، مدجألا ىلعو ث مسعألا ىلع عقو دق يبنلا اذه نأل 0 ًاعيمج
 مهيديأ تلغ ةلولغم هتنا دي ) : دوهيلا تلاق ىنعملا اذه ىلعو & " ةدج اذ ناك اذإ

 : لقثلا . ميلظلاو ةماعنلا يأ : ركذتف ى ميدق يلهاج وهو 0 ريعم نب ةبلعث : هلئاق )١(

 أ ضعب قوف هضعب دوضنملا : ديئرلا ، ةماعنلا ضيب هب داري انهو ، نوصم ءيش لك

 '٤٢ه ةيلضفملا ينو برعلا ناسل ين درو تيبلاو ، ليللا : رفاكلاو . سمشلا : ءاكذ

 ينفو { ركاش دومحم دمحأ حرشب ٣ ت ١ : ٣٤٣ ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا ينو

 . ( ٢٦ ص . ًاديثر ' لدب ه اديئر ةياور ينوانجلا ىيحي اب ركز يبأل عضولا باتك
 . لعجت : م أ سمشلل لعجن نا بجيف : ج )٢(
 . ءاسنلا/٤٢ )٣(

 . نكمل : م )٤(
 . هلوق لك ين : د )٥(
 . دقو : د )٦(

 . ءارسإلا )٧( ٢٩/

 . اذه : د )٨(

 ديلا غسر راشتنا ىلع قلطيو { مدقلاو ديلا هنم جوعت ؤ غسرلاو قفرملا يف سبي : مسعلا )٩(

 . ! برعلا ناسل ه . ناسنإلا نم
 . ةدح : م(٠١)
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 اهنأو" انيديأك ًادي هلل نا اهداقتعا نمو اهنيد نم دوهيلا نأ سيلو ( اولاق امب اونعلو

 : الحر " وجهي رعاشلا لاقو ، فرعن يذلا لغلا لاثم ىلع هقنع ىلإ ةلولغم
 ططق هلجر ين امب نيديلا دعج هبحاص لجر ين امب نيديلا طسب

 ؤ كلذ ريغ ديرت يهو © عابلاو ث عارذلاو فكلاو ، ديلا ركذت برعلاف

 : رعاشلا لاق

 اعانقلا تللج ءاملظلا اذإ حير لك بهت ران هل

 اعارذ مهبحرأ ناك نكلو اماوس مهرثكأ ناك نا امو

 الإ ) : هللا لاقو © لامتحالاو ، ردصلا ةعس دي ري اممإو ، عارذلا ديري سيلو
 ٧ىلاعت هتلا لاق دق : ًاضيأ اولاقو (١ حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ

 : هب رل ًاضيأ ىسيع لاق دقو { ( يسفنل كتعنطصاو ) : ملسو هيلع هتلا ىلص ىسومل
 كتيتأ : هبحاصل لجرلا لوقي دق انلق ١ ( كسفن ين ام ملعأ الو يسفن ين ام ملعت )

 ىلإ كيلا ءيجملا لكأ مل ينأ ديري لب & حورلاو سفنلا ديري سيل وهو ، يسفنب
 مك ءاج دقل ) ىلاعتو كرابت هللا لاق ، يباتك الو ا يلوسرب كل ضرأ ملو 0 ٦ يريغ

 (١٢ ٥ مكنم الوسر مكيف انلسرأ امك ) : رخآ/ ناكم ين لاقو ٢ ( مكسفنأ نم لوسر ٩٣

 . ةدئاملا )١( ٦٤/

 . انيديا ، هادي نا : د )٢(
 . ٤ ًالجر وجهي ه طقس : م 0 وجهي وهو : د )٣(

 . ديلاو فكلا : م ، ج )٤(

 . عاركلاو : م )٥(
 . ةرقبلا/٧٣٢ )٦(

 . ! ىلاعت ه طقس : د )٧(

 . هط/١٤ )٨(

 . ةدئاملا )٩( ١١٦١/

 .هريغ : ج(٠١)

 . يلسرب : د(١١)

 . ةبوتلا )١٢١(١٢٨/

 . ةرقبلا/١٥١(٣١)
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 هللا لاق دقو ًاضيأ اولاقو ، ءاوس ١ ( مكسفنأ نمو ) 0 ( مكنم ) : هلوق ناكف
 دق : انلق ؟ ( هللا بنج ين تطرف ام ىلع ينرسح اي ) : رفاكلا لوق نع ةياكح

 : رعاشلا لاق دقو . كاضر بنج ين ريسي اذه : هبحاصل لجرلا لوقي

 ملكت مل ناو ىبتعلا كل " لقت ةمعن كنم ينتيلوأ ام ينج ينو

 هللا رمأ يف ث يأ © ريسفتلا لهأ دنع ( هللا بنج يف تطرف ) : هلوق ين ىنعملاو
 بنجب امهدحا ٦ ناكو { ءيشب اثيش ث تنراق ام ىتف { ةنراقملا ىلع ةملكلا لصأو

 اولأس ام لك ين باوجلاو س ٧ كلذ بنج يف ريغص اذه : ليق { اريغص رخآلا
 نإف ، انركذ يذلا ين باوجلاك ٨ مالسلا هيلع ينلا ثيدحو 0 نآرقلا يآ نم هنع

 كاحضلا لاق دقف : مهل ليق ا( نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنأ ) : هلوق نع اولأس
 مهبجحي لزي ملا اهنأ كلذ ين سابع نباو 0 " هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع

 نب ا" يلع نعو هلثم دهاجم نع يورو © هتمحرب مهيلا رظني الو 0 هباوثو هتمحر نع
 يذلاو ١٢ ال : باصقلا هل لاقف 0 هدي زتسي لجرو باصقب رم هأ بلاط يبأ

 . ٤ مكنمو ه مكسفنأ نم : م إ د )١(

 )٢) ٦/ رمزلا .

 )٣( لقي : د .

 )٤( !يأ ه طقس : م ، ج .
 )٥( تنرق ام : م ، ج .

 )٦( ناك : د .

 )٧( كاذ : م ، ج .

 )٨( ملسو هيلع هنلا ىلص : ج . {
 )٩( ١٥/ نيففطملا .

 . ! هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا ١ طقس : د 0 ح(٠١)

 . هل : د(١١)

 ثيدحلا لكشم يف كروف نب ركب وبأ ةصقلا هذه ىور ، بلاط يبأ نبا ه طقس : ج(١١)

 . ! ٢٠ ص ٢! ج © هدنسم ي عيب رلا اهرك ذو ٦ ص ه ١٦ “ نكدلا دابا رديح

 . !ال ه لوقي : م . ج+(٣١)
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 ١ هسخنف تاياورلا ينو & ةردلاب لع هالعف ى كديزأ ال تاومس عبسب بجتحا

 & ءيش نع ءيش هبجحي ال هتلا نأ كحي و : لاقف رسيألا ؟ هبنج ين ىنميلا هديب لع
 © هللا ريغب تفلح امنا ال : لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ اي ىنيمي نع رفك أفأ : باصقلا لاقف
 دنع ىرخأ ةلزن هآر دقلو ، ىري ام ىلع هنورافأ ىأر ام داؤفلا بذك ام ) : هلوقو
 امو رصبلا غاز ام ، ىشغي ام ةردسلا ىشغي ذإ ، ىوأملا ةنج اهدنع ، ىهتنملا ةردس

 : لاق هنأ ث امهنع هللا ىضر سابع نبا نع كاحضلا نع ث ريبج 0 " ( ىغط
 8 ةبآلا هذه التف نيترم هتروص ىلع ليربج ملسو هيلع هتنا ىلص هتلا لوسر ىأر
 ام ةردسلا ىشغي ذا ) : هلوق ين سابع نبا نع كاحضلا نع ٦ ريبج ىورو
 هبر تايآ نم ىأر دقل ) : لاق ، هتمظعو هتنا لالج اهاشغي لاق & ٧ ( ىشغي

 لثم ةشئاع تلاق ٠ دقلو & ٠ ىلاعت هنلا تايآ ربكأ نم ليربجف ٨ ( ىربكلا

 : هلوقو ، ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم تلاقو ، كلذ
 اولمع ام ىلإ اندعو : دهاجمو ، نسحلا لوقي (0٠ لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو )

 : لاقف"( ضرألاو تاومسلا رون هللا ) : هنلا لوق نع سابع نبا لئس ، لمع نم
 ىرت الأ ، ضرألاو تاومسلا ين نم يداه وهو ، ضرألاو / تاومسلا لدع هتلا ٤

 )١( هخسنف : م .

 )٢( هبنج ينو ىنميلا هدي ىلع هخسنف : ج .
 )٣( ١٧ مجنلا/ .

 )٤( ريبوج هنا ودبيو { ربيوج : د .
 )٥( امهنع هللا يضر ه طقس : م ، ج ٤ .

 )٦( ريبوج : د .

 )٧( ١٦١/ مجنلا .

 )٨( ١٨/ مجنلا .
 )٩( ىلاعت ه طقس : ج ! .

 . دقو : م ، ج(٠١)

 )١١(٢٣/ ناقرفلا .

 )١٢(٣٥/ رونلا .
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 ةداتقو نسحلا لاق كلذكو 0 لثم هلل سيلو ( ةاكشمك هرون لثم ) : هلوق ىلإ

 ‘ ضرألاو تاومسلا لدع هللا : هانعم دهاجمو ٣ يكملا ملسم وبأو آ دمحم نب رمعو

 عيطتسي له ) : ىسنيعل نييراوحلا لوق ىنعم ام : اولاق نإف ث امهيف نم يداه وهو
 نود ءايسلا ي هنأ ىلع لدي اذهو : اولاق ؟ ث( ءايسلا نم ةدئام انيلع لزنب نأ كبر
 تبنت امم انل جرخي كبر انل عدا ) : ىسومل ليئارسا ونب تلاق دقو : انلق ، ضرألا

 ٧ ( جاوزأ ةينامث ماعنألا نم مكل لزناو ) : اضيأ لاقو ١ ( اهناثقو اهلقب نم ضرألا
 امأو ءامسلا نم لازنإ انهاه دري ملو ٨ ( ديدش سأب هيف ديدحلا انلزنأو ) : لاقو
 { قلخلل لدأ ءايسلا نم ةدئاملا لوزن ١ نأ كلذب نودي رب امنإ ىسيعل نييراوحلا ةلأسم

 8 هوعدي نأ ا" ىلع قلخلا ردقي ال امم 5 ةيآلا يف مظعأو { ةباجإلا ين حضوأو
 ناكل ، ضرألا نود اهيف هنأ { ءايسلا ركذ ىتم ناك ولو ، نهاك الو ، رحاس ال
 اذه ين مالكلا ىضم دقو 2 ءايسلا نود ضرألا ين هنأ ىلع لدي ، ضرألا ركذ اذإ
 الإ هب ا! نوقلعتي امم ائيش عدن نأ يغبني ال هنأ الإ 0 ١١ هراركت نع ينغب يذلاب

 . « هرون لثم ه : ىلع خسانلا رصتقا : د 0 رونلا/٥٣ )١(

 بحاصو دادغبب ةاضقلا يضاق ثدحملا يدزألا فسوي نب } هلعل : دمحم نب رمع )٢(
 . ٩٤٠/٣٢٨ ةنس ينوت ، دنسملا

 )٣( ليوطلا ثحبلا دعب ةمجرت هل دجأ مل .

 )٤( اهيف : م .
 )٥( ١١٢١/ ةدئاملا .

 )٦( ٦١/ ةرقبلا .

 )٧( ٦/الزمر .
 )٨( ٢٥/ ديدحلا .

 )٩( ناه طقس : د ! .

 . !ىلع ه طقس : د } ج+(٠١)

 . راركت : ج(١١)

 . نولقعت : د(٢١)
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 ول ! لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاجو 4 هليوأت نع ١ انصحفأ
 : لاق هزأ ٦ رمع نبا نع ٥ ءاجو _ هلا متدجول هومتيلد مث ٢ ءام ف مكبحاصل مترفح

 )١( ةثالثلا لوصألا ين اذك .
 )٢( لاق ه طقس : م 0 ج ! .

 )٣( ءام ين : هلع : شماهلا ىلع قيلعت : د .

 نم دوصقملاو : يذمرتلا ننس ىلع هحرش يف يبرعلا نب ركب وبأ لاق : يذمرتلا هاور )٤(
 نوكلا ىلإ بسني ال ذإ ، تحت ىلإ هتبسنك قوف ىلإ تاهجلا نم يرابلا ةبسن نا ربخلا
 ناكملا ىنن ىلإ ةراشإ ثيدحلا رخآ ين هاور يذلاو : يفهيبلا لاقو © هتاذب امهنم ةدحاو ين

 رهاظلا هناو ، ءاوس ىلاعت هللا نم دعبلاو برقلا ين وهف ناك ايأ دبعلا ناو ىلاعت هللا نع
 ركب وبأ ينهيبلا ، ناكم يف نوكلاب هكاردإ حصي الف نطابلا ةلدألاب هكاردإ حصيف
 ةياور نم ثيدحلا اذهو ٤٠٠ ص ه ١٣٥٨ تافصلاو ءايسالا ، نيسحلا نب دمحا

 ًاعطقنم يورو 3 ةريره يبأ نم هعايس تبثي ملو ، عاطقنا اهيفو { ةري ره يبأ نع نسحلا
 " هيف ملكتم وهو رابجلا دبع نب دمحأ هتاور ةلسلس ينف نكلو هعفر يذلا رذ يبأ نع

 ءامسألا ي " رابجلا دبع نب دمحأ ه ىلع )١( يرثوكلا دهاز قيلعتو ٤٠٤١ ص . م . ن

 هدروا يذلا ! اميف ه هيف سيلو ىرخا ظافلاب ثيدحلا يورو ٤٠١ ص تافصلاو

 ىلإ بسنت ينلا ةياورلا يو ( مث هللا مندجول ) : ج يفو . هيلع انعلطا اميف انه فلؤملا
 ضرألا ىلإ لبحب مك دحأ متيلد مكنأ ول هديب دمحم سفن يذلاو : تبنت ملو ةريره يبأ
 لوالا وه : ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ارق مث ، ىلاعتو كرابت هتنا ىلع طبهل ةعباسلا

 ثيدحلا ين ةدراو ! ج ه يف تدرو ينلا ! مث ه نوكت اذهب و ، نطابلاو رهاظلاو رخآلاو
 هاورو ، تاقث هتاور : يمذلا لاقو ، ثيدحلا مني نأ نود اهيلع فقو خسانلا نأ الإ

 : يهذلا لاقو ةداتق نع كلملا دبع نب مكحلا نع نامعنلا نب جبرس نع هدنسم يف دمحأ

 ىنعم ديري 0 هنلا ىلع طبهل : هلوق هجو فرعأ الو { ركنم نتملاو سلدم نسحلا نكل

 . ٦٠-٦١ } ٨٩ ص ولعلا ، لوهجم وهو رصن وبأ هتاور ينو ، نطابلا
 )٥( ءاجو لاق مث : م ، ءاجو مث : ج .

 ؤ ٦١٣ / ه ق ١٠ ةنس ةكمب دلو نمحرلا دبع وبأ أ باطخلا نب رمع نب هللا دبع )٦(

 ١ ةلجالا ءاهقفلا نم وهو ثيدح ٢٦٣٠ نيحيحصلا ين هل يورو © نيترم ةيقب رفا ازغ

 . ٢٩٢/١ ءايلوألا ةبلح . ٧٠/١ ناميإلا ملاعم . ٤٨٢٥ ت ةباصالا . ٨٢/١ ربعلا )
 . ٢٤٦/٤-٢٤٧ مالعألا ، يلكرزلا . ٢٢٨/١ ةوفصلا ةفص
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 ١دوعسم نبا ىلإ لجر ءاجو : لاق . ناكم لكب هللا نإف ناك ثيح هتناو لقت ال

 ول : دوعسم نبا لاقف © نيتعكر ةناوطسا لك دنع يلصي الجر تبأر ينأ : لاقف

 ثيدحلا ءاج دقو اهريغ ىلإ اهزواج ام !اهنم ةناوطسا ىندأ دنع هللا نا يلصملا ملع

 ضرألا نم رخآو ةعباسلا ءايسلا نم دحاو : ث اوقتلا كالمأ ةعبرأ ٢ نا : روهشملا

 دحاو لك لاقف مهنيب اميف اولءعاستف ، برغملا نم رخآو ، قرشملا نم رخآو © ةعباسلا

 نئاك ءايشألا عيمج يف هللا نأ : هلك كلذ ليوأتو 6 ٦ يبر دنع نم تئج ث مهنم
 ناصقنلاو 0 اهيف ةدايزلاو ءاشنإلاو ثادحالا ىنعم ىلع ، دوجوم قلخلا لك ينو

 ين سانلاو © ملاظملا ين نينمؤملا ريمأ : نولوقي دقو © اهل ظفحلاو ةطاحإلاو ، اهنم
 ىسوم لوق نع اولأس نإف ًاناكمو ، ءاعو مهل نوكي كلذ نا نوديري ال © ةالصلا

 وهو & سابع نب هللا / دبع نع يورن انإف "( كيلإ رظنأ ينرأ بر ) : مالسلا هيلع ٥
 . هتايآ نم ةيآ هللا مهي ريل هموق ىلإ " راذعألا هجو ىلع كلذ لاق هنأ باتكلا نامجرت
 نم يأ اا( كيلا تبت ) : هلوق ين كاحضلا نع ريبج 0 هللا ةيؤر نم ااوسئيف

 هبلع هللا ىلص ينلا رس بحاص . ةباحصلا نم يكم يلزهلا لفاغ نب دوعسم نب هللا دبع )١(
 لاملا تيب يلو © ةرهز ينب فيلح وهو ء ًاملع لم ءاعو : هيف ليق 3 همداخو ملسو

 ربعلا ) ًاثبدح ٨٤٨ نيحيحصلا ين هنع يور ، ٦٥٣ / ھ٢٣ ين ةنيدملاب ينوت 0 ةفوكلاب
 ةوفصلا ةفص . ١٦١ ربحملا . ١ : ١٦٢٤ ءايلوألا ةيلح ، ٤٩٤٥ ت ةباصإلا . ١ : ٣٣

 . ( ٢٨٠/٤ يلكرزلا . ١ : ١٥٤

 . !اهنم ه طقس : د )٢(

 . ! نا روهشملا ثيدحلا ءاج دقو & اهريغ ىلإ ه طقس : م )٣(

 . خلا دحاو مهنيب اميفاولءاستف اوقتلا : د )٤(
 . " مهنم دحاو ه طقس : د )٥(

 . ثيدحلا اذه جب رخت ىلإ لوصولا عطتسأ مل )٦(

 . فارعألا )٧( ١٤٣/
 . راذتعالا : د )٨(

 . اوسي ايف : م 0 د (٩)

 . ريبوج : د(٠١)

 . فارعألا )١١(١٤٣/
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 لاق ، " دحأ كارب ال كنأب نيقدصملا انينمؤملا لوأ انأو ، كيلا رظنأ نأ يتلأسم

 هرمأ ىلجت : دهاجم لاقو ، يناري نأ رشبل يغبنب الو ، ٢ ( ينارت نل ) : نسحلا

 ايندلا ين ث دحأ كاري ال كنأب ، ( نينمؤملا لوأ انأ ) : سابع نبا ث لاقو لبجلل
 : اهنم ٧ مالسلا هيلع يبنلا نع اهوور ٦ تاياور ىنعم نع اولأس نإف ، ةرخآلا ين الو
 ةليل رمقلا ين نوماضت ال امك . هتيؤر ين نوماضت ال مكبر ١ نورتس مكنا

 ىلع مدآ قلخ هتلا ناو { " همدق اهيف رابجلا عضي ىتح منهج ئلتمت نلو © ردبلا
 نوردت لهو ١ ءاشي فيك اهبلقي هللا عباصأ نم نيعبصأ نيب بولقلا ناو ، هتروص
 يف لاق { مالسلا هيلع ىسيع ناف : اضيأ اولاقو ، "هدبع نم برلا كحضي ام

 )١( ١٤٣/ فارعألا .

 )٢( نم دحا : د .

 )٣( ١٤٣/ فارعألا .
 )٤( لاقف : د .

 )٥( ايندلا يف ىرت ال كناب : م & د .

 )٦( ةياور : د .

 )٧( ملسو هيلع هللا ىلص : ج .

 )٨( مكنا » طقس : د " .

 )٩( نورت : د .

 . اهيف همدق : م(٠١)

 : هظفلو ئرقملا ، نمحرلا دبع يبأ نعو صاعلا نبا ورمع نب هنلا دبع نع ملسم هاور(١١)
 ءايسألا يف ، ينهيبلا هدروو ، نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ

 تابثا ديرت ، يدي ين نالف : لوقت برعلا نا : ىلي امب هلوأو & ٣٤٠ ] تافصلاو

 هاورو . همعنو هللا ريبدت نم نيتمعنو ني ريبدت نيب : مزح نبا لاق ةمعنلا وأ . هيلع هتردق

 نع يورو ( ٧٦ ص كروف نبال ثيدحلا لكشم ليوأت ) ، ةملس مأو ةشئاعو سنأ

 . ( ٥٤ ص ةميزخ نبال ديحوتلا ) دوعسم نب هللا دبع
 ، فسوي نب هللا دبع نعو ، ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور س كحضلا ثيدح(١١)

 نيلجر ىلإ هلا كحضب : هظفلو { دانزلا يبأ نع نايفس ثيدح نم ملسم هجرخأو

 = بوتي مث لتقيف هللا ليبس ين اذه لتاقي ، ةنجلا لخدي امهالكف رخآلا امهدحأ لتقي
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 دحأ نع سأكلا هذه فرصت نأ كترسم نم ناك نا بر اي ) : هبرل ليجنالا

 نورت امك © ةرسملاب ىسيع هفصوف : اولاق ، ةينملا سأك ينعي ، ا( ينع اهفرصاف
 لجر نم دبعلا ةبوتب رسأ "هلل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو : اولاقو

 يف انباوجو ١ اهدجوف ث هئامو © هدازو © هلحرب ' هللا ف ٣ ضرأب {}© هتقان تلض

 ةقفاوم ىلع اهانعم نأ © اولاق ام ىلع ةحيحص تناك نا اهلاثمأو ثيداحألا هذه

 نب دمحم نع حيحصلا ين ملسم هاورو ، دهشتسيف هللا ليبس ين لتاقيف لتاقلا ىلع هللا =

 امماوحأ نيابت عم © لوبقلاو اضرلاب ، ناميلس باطخلا وبأ هلوأو . قازرلا دبع نع عفار
 ديحوتلاو . ١٩٠ كروف نبال ثيدحلا لكشم . ٤٦٧-٤٦٩ تافصلاو ءايسألا ، ىتهيبلا )

 . ( ١٩٠١ ص ةمب زخ نبال

 ةيسنرفلا ىلإ مجرتملا ليجنإلا يف دراولا صنلا ىلإ يندشرأف يتاونق بألا لضفت ()
 ح, ح, ل ح ن ع لع ; ر ع ح ح 0 لع,

 ن ل , س ع . ح [ ن , 11, 42.

 ال نكتل نكلو ، سأكلا هذه ىنع زيجت نأ تثش نإ هاتبأ اي : ةيبرعلا ةمجرتلا يفو
 هعبتو © نوتيزلا لبج ىلإ ةداعلاك ىضمو جرخو : اهلبق ءاجو . كتدارإ لب يندارإ

 ةب رجت يف اولخدت ال يكل اولص : مهل لاق ، ناكملا ىلإ راص امو «٠٤ه © هذيمالت ًاضيأ

 هاتبا اي : الئاق )٤٢( ىلصو هيتبكر ىلع اثجو رجح ةيمر وحن مهنع لصفناو )٤١(
 . ( ٤٠/٢٢-٤٢ اقول ليجنإ ) ... خلا

 ظفلو ةلالجلا ظفل ه طقس : م ؤ هلل : هلعل شماهلا ىلع بتكو 0 هللا ال : د 0 هللا ، ج )٢(

 . « انتبثأ ام ثيدحلا

 . ضرأ يف : م )٣(

 . ! ةلالحلا ظفل ه طقس : د )٤(

 . هثامو وأ هلامو : هلع : شماهلا ىلع بتكو 0 ةئامو : د )٥(

 ةبوتب احرف دشأ هلل : هظفلو دلاخ نب ةيده نع نيحيحصلا ين ملسمو يراخبلا هاور )٦(

 . ةالف ضرأب هلضأ دق هريعب ىلع ظقيتسي مكدحأ نم هدبع
 ناميلس يبأ نع ًالقن } ىهلا هلوأو ‘ سنأ نع 0 ةداتقو ، دوعسم نب هللا دبع هاورو

 ثيدحلا لكشم ليوأت ، ٤٧٧ ص تافصلاو ءامسألا ) ةبوتلل لوبقلاو اضرلاب ، يباطخلا
 ضحلا باب ين ملسم ةياورو ١٩٢ ص ريشب نب نامعنلا ةياورب ، ٥٢ ص كروف نبال
 . ( ةريره يبأ نع جرعألا قيرط نم ةبوتلا ىلع
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 " ناطخت هالجرو _ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ١ نع ءاج دقو 0 هتفلاخم ىلع ال نآرقلا

 لحأ ال ينأ 3 ائيش ينع ثنوكسمت ال مكنأ سانلا اهيأ ) : ' لاق " هنأ ضرألا يف

 يناده هبو 3 هفالخب لوقأ فيكو 3 نآرقلا مرح ام الإ مرحأ الو ، نآرقلا لحأ ام الإ
 مكءاج اذإ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنا يلع نع يورو ء ( هللا

 هومتيار ناو & ينع وهف ى نواخت الو مقافت يذب سيل 3 اثئيضم هومتيارف ثيدح ينع

 لمحي : ١ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع ءاج دقو ، ينع سيلف نواختو مقافت اذ

 نيلطبملا لاحتناو { نيلاغلا فيرحت هنع نوفني 0 هل ودع فلخ لك نم ملعلا اذه

 ٨ قرولا ةذباهجك ةذباهج ثيدحلل نا : لاق هنأ ١حيرش نعو . نيلهاجلا لي وأتو
 ١١ مكي رتعت نأ زوجي الو ، هيف نوكشت ال 7 ابر / ث مكل نأ نوملعت : ثيدحلا ىنعمو ٦

 { ردبلا ةليل ، رمق رمقلا نأب ملعلا يف ١ كلذ زوجي ال امك ، بي رلاو كوكشلا

 ىتح منهج ئلتمت ا" نل : ىرخألا ةياورلا ىنعمو ، ةرهج هكردت راصبألا نأ ىلع ال

 )١( نع ه طقس : م ! .

 )٢( ناطخي : م ، ج .
 )٣( !هنا ه طقس : د .

 )٤( لاقف : د .

 )٥( اوكسمت ال : م & د .

 )٦( لاق نا ه مالسلا هيلع : م ، د ٧ . .

 هفوئوم ، ثدحمو هيقف ، ينمي لصا نم مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب يدنكلا حيرش )١(

 ؤ اضيا ةيواعم نمز ينو ، امهنع هللا يضر يلعو نامثعو رمع دهع ين ةفوكلا ءاضق ىلوت هب

 / ھ ٧٨ ةفوكلاب ينوت ، فيطللا حازملاب فرعيو ، فسوي نب جاجحلا دهع ين لاقتساو

 . ( ٣ : ٢٣٦ يلكرزلا . ١ : ٨٧ تارذشلا ، ٩٨/١ ربعلا ) م ٦6٩٧

 )٨( قورلا : د .
 )٩( مكل ناه طقس : م } ج « .

 . مكي رتعي 77 ج(٠١)

 )١١(م : طقس ١ مكل ٤ .

 . نا : د(٢١)
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 نورئاص من أ هملع ف نيذلا ةواقشلا لهأ نم اهل مدق ام دي ري . همدق اهيف رابجلا عضي

 ١ ( مهب ر دنع قدص مدق مه نا اونمآ نيذلا رشب و ) : لجو زع هللا لاق ى منهج ىلإ

 ةقلع ىلإ ةفطن نم هلقني ملو 5 اغلاب هللا هقلخ يا ( هتروص ىلع مدآ قلخ ) : ىنعمو

 : كلذ ي ملعلا لها ضعب لاقو ، كلذ ريغ ىلإ ةيلوفط نمو ، ةغضم ىلإ ةقلع نمو
 ، روصلا نيب نم هل هللا راتخا ينلا مدا ةروص ىلع يا هتروص ىلع مدآ قلخ هقلا نا

 ههجو ةروص يف هل امالغ " همذب حبقي الجر عمس ! هللا لوسر نا : لوقي مهضعب و

 'هتروص ىلع مدا قلخ هتلا ناف هوجولا ١ اوحبقت ال . © ملسو هبلع هللا ىلص ث لاقف

 )١( ٢/يونس .
 )٢) ملسو هيلع هللا ىلص : م ؤ ج .

 )٣( همذب طقس : د .

 )٤( لاقو : م ؤ ج .

 )٥( مالسلا هيلع . م .

 )٦( حبقت ال : م ا ج . ِ

 ىلع مدا قلخ هتلا نإف هجولا بنتجيلف مكدحأ لتاق اذإ ) : رخآ ظفلب ناخيشلا هاور )٧(

 وهو ةريره يبأ نع هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو ىتش قرط نم كلذو ( هتروص

 ةيضابالا هي ورت يذلا حيحصلا عماجلا 5 بيبح نب عيب رلا دنسم ينو ٠ حيحص ثيدح

 : ةثالث للعب ثيدحلا اذه ةم رخ نب للعو ن ٢٣ ص ٣ ج سيرملا رشب ليوأت هيف دروأو

 شمعألا - ٢ . رمع نبا نع لقي ملو يروثلا لسرأو شمعألل يروثلا ةفلاخم ١

 ةمي زخ نبا لواو & سلدم هسفن بيبح - ٣ . بيبح نم هعمس هنا ركذي مل سلدم
 ىلإ ةروصلا فاضتف هللا ىلا قلخلا ةفاضا نم هنأب ًالقن ، هتحص ضرف ىلع ثيدحلا
 نم ىلع ركنأو ( هللا ةرطف ) : هلوقو ( هللا ةقان ) : هلوق ين امك اهروصو اهقلخ هنأل هتلا

 ايهاضم عينش لوقلا اذه لعجو تاذلا تافص نم ةروصلا لعجو ثيدحلا اذه ين طلغ

 هناف يتهيبلا امأو . ( ٨٢۔-٧٢ ص ه ٣ ١ ةرهاقلا ، ديحوتلا باتك ) 0 ةهبشملا لوقل

 نأ زوجي الو ، بكرملا روصملاو بيكرتلا يه ةروصلا لعجو اضيأ ثيدحلا اذه لوأ
 : لاق ثيح يباطخلا ناميلس يبأ ليوأت لقنو ، بكرملاب الو ةروصلاب هتا فصوب

 = كلذب دارملا امناو ةروص يذب سيل هنأ ىلع ليلدلا مابقل هتا ىلإ دوعي ال انه ريمضلا نا
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 مكحلا ىنعم ىلع نيعبصأ نيب ىنعم ين انلقو لبوأت اذه لكو & حبقملا ةروص ىلع ينعي

 © ١ ( ةمايقلا موي هتضبق اعيمج ضرألاو ) : ىلاعت هلوقك هيلع ةردقلاو ، ءيشلا ىلع

 لكو ، يدي ي رمألا اذهو 3 يتضبق يف الإ نالف ام : هبحاصل لجرلا لوقي دقو

 { ةرابعلا نسحو 0 ةيب رعلا اوملعت : نسحلا لاقو ، غئاس ٢ عئاش برعلا ةغل ين اذه

 اضرلا ىنعم اهانعمو ظافلألا كلت هابشأو ةرسملاو ، كحضلا نم اوركذ يذلاو
 دقو ، مجرتملا ةمجرت نع تارابعلا هذه لاثمأ ين طلغلا " يتأي امبرو ، ةبحملاو

 ترظن ولو & رورسلاو كحضلاب ث امهمجرتيف ةبحملاو اضرلا ركذب عمسي نوكي

 قلخ وحن ىلع ةغضم نم مث ، ةقلع نم مث ةفطن نم هقلخ يف راوطأ اذ نكي مل مدآ نا =
 ‘ يدادغبلا روصنم وبا كلذكو 0 اهيلع وه ينلا ةروصلا ىلع قلخ وه امناو هئانبا قلخ وحن

 هلواو ، ةيحلل كلذ عقو امك ةنحلا نم جرخ اهنيح هتقلخ هوشت ل مدا نا : لاق هناف

 . يتييبلا) . هديس هبرض يذلا بورضملا كلذ ةروص ىلع مدآ قلخ هللا نأب مهضعب

 تاليوات كروف نب ركب وبا ثيدحلا اذه لواو . ( ٢٨٩-٢٩١ ص تافصلاو ءامسالا

 ةايحلاو ملعلا نم هتفص ىلع مدآ قلخ هللا ناو ، ةفصلا يه انه ةروصلا نا اهنم © ةريثك
 ثيدحلا لكشم ) 0 هل مهدجسأو ةكنالملا ىلع هزيمو { مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةردقلاو

 ةبيتق نبا مالكلاو ثيدحلا لهأ نم هباحصأ نم كروف نب ركب وبأ دقتناو ( ٦-٢٤ ص

 ءيش هنا امك ، روصلاك ال ةروص هلل ناو { هنلا ةروص اهنأب ةروصلا هذه رسف يذلا

 هيبشتلا ين لغوتو 0 هتلاب ليمج هرظن ين اذهو ةميدق ةروصلا هذه ناو 0 ءابشألاك ال

 لاحم كلذ لكو ضعبلاو لكلاو ةياهنلاو دحلاو فيلأتلا ىلا يدؤي اذه نأل { ظيلغلا

 ناسنإلا نيبو هللا نيب هتيوست ين كروف نبا مزح نبا دقتنا دقو . ١٣_٤!١ ص لالضو
 ز هتفص ىلع مدا قلخ هللا نا : لاق نيح كلذ ىلا امو ، ةردقلاو ملعلا نم تافصلا يف

 نبا ) . كروف نبا ضرغ مهفي مل هناب همهتاو { دقنلا اذه ةرعاشألا ضعب هيلع در دقو

 . ( ١٦٢٨ ص ١ ج ه ١٣١٧ ةرهاقلا لصفلا ، مزح

 )١( ٦٧/ رمزلا .
 )٢( عئاش ه طقس : د « .

 (٣) تأب : م ِ

 )٤) امهمجزرتيف : م ؤ د .
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 تدجول 0 ةيبرعلا ىلإ اهتاغل نع ةلوقنملا ، هلالج لج هللا نع ةمدقتملا بتكلا يف

 مجرتملاو ، دحلم الو دحوم هزوجي ال ام ، ١ جمسلا مالكلاو إ شحافلا هيبشتلا نم اهيف

 عم نوكيو ، ًاعيمج نيتغللا ةفرعم نم ةقثلاو ةياغلا يف نوكي ىتح امجرتم نوكي ال
 ىلع مكتمي زع الولو © هيلع زوجي ال امم ىلاعت هللا ىلع زوجي امب ًافراع ًاملكتم كلذ
 "ادحاو ادحاو " ههوجو عبتتو ىنعم ىنعم بابلا اذه رشن هللا مكظفح _

 ترصتقال & ىدهلا ةفرعم ىلع هللا مهناعا انباحصأ نم ثنيئدتبملا ىلع هتنؤم 'فختل / ٧

 اهانبصن يتلا أ ةلمجلاب لب © هريثك نع هليلقب تي رتجالو { هلك نع اذه ضعبب
 ىلع هلل دمحلاو { هلثم وه امل اماما ، انعضو يذلا لصألاب و { اهاوس امع ٧ ةيافك
 . باطخلل لصفلا ةقداصم ىلع س ٨ لضفلاو ركشلا هلو ، باوصلاب لوقلا ةقفاوم

 : نيسئاقلا بهذم ىلع ميسجتلا

 & هيبشتلاب لاق نم ىلع " ةلأسملاب " نوثدتبم نحنو © ةهبشملا هنع لأست اممو
 . نآرقلاو ثيدحلاب نيجتحملا ٢١نود 3 نيسئاقلا بهذم اىلع ميسجتلا درجو

 دجو 0 هيجو ةمجرتلا ين دقنلا اذهو . تبثأ ام باوصلاو خمسلا : م ، جيمسلا : د )١(

 . هيبشتلاب للا ٤ ميدقلا دهعلا ه يف اصوصخ
 . مههوجو : م )٢(

 . دحاو دحاو : د )٣(

 . فلختل : د )٤(

 . هتنوؤم نم : د )٥(

 . نيدتبملا : م )٥(

 . ةلمجلاف : د )٦(
 . ةيفاك : د )٧(

 . « لضفلاو ه طقس : د (٨)

 . نودتبم : م ، د )٩)

 . ةلمسبلاب : م(١٠١)

 . نع : د(١١)

 . نم : د(١٢١)
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 { دودحو ، تاهجو ، قمعو ‘ ضرعو لوط اذ ناك ام مسجلا سيلأ : مهل لوقنف
 ' ةئيه اذ نوكيو ، ١ ةئزجتلا لمتحيو ، نيفصن اذ نوكي امو ، نوكسو تاكرحو

 ءيشب فوصومب سيلو ، مسج هللا نأ اومعز نإف ؟ رادقألا نم ردقو ، تائيهلا نم

 ةدحاو ةفص هيلا نوفيضت الو { ايسج هومتيمس ملف : مهل ليق © انددعو 0 انركذ امم

 نيتفص نيب الو { قرف نيتفص نيبو ةدحاو ةفص نيب سيلو ؟ ماسجألا تافص نم
 » ًارهوج ضرعلا متيمس الهف 0 قرف لكلاو ضعبلا نيب الو 0 قرف تافص ثالثو

 متنك " ذا ؟ ارح دربلاو ادرب رحلاو 0 انول ةكرحلاو ةكرح نوللاو & اضرع رهوجلاو

 3 ردق يذب الو ، نيفصن يذب الو ، قيمع الو ، ضي رع الو ليوطب سيل ام نومست
 & نوكسلاو ، تاهجلاو دودحلاو قمعلاو ضرعلاو لوطلاب اورقأ نإف ، ًايسج ةثيه الو
 ىلع انلئاسم نع مهانلأس ى ًاميدق كلذ م هوتبثأو { ةئيهلاو ، ردقلاو ، ٤ تاكرحلاو

 ميدقلا نا لاق نم نيبو ، ميدق مسجلا نا لاق نم نيب قرف نم لهو . ةيرهدلا
 © طق ثدحلا ث نع كفني مل هللا نا { نوكسلاو ةكرحلا تيبثت عم مهمزلبو ، مسج

 3 قارتفالاو { عاتجالاو ، نوكسلاو ، ةكرحلا نم كفني ال مسج لك ناك ١ ذإ

 'جازملل ةلمتحم ةقولخم ةثدحم تراص رمأ يأل ماسجألا نع انوربخيلف دعبو

 بناشلا ين لوقلا لهو ؟ " ةجوزمم اهنأل مأ ؟ اهقرافت ال ينلا ' ةلالدلل مأ ١ اهسفنلأ

 . يزجتلا : م © د )١(
 (٢) ةيهاد : م .

 .اذإ : د )٣(

 )٤( ةكرحلاو : م ا ج .

 )٥( نم : م ؤ ج .

 .اذا : د (٦ر)

 )٧( جازملا : د .

 )٨( اهسفنل : م . :
 )٩( ةلالدلا : م { ةلالدلاو : د .

 . ةجزمم : د(٠١)
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 ٢ نولوقت امو ١ ؟ هريغب ًابوشم هسفن بئاشلا سيل وأ ؟ بوشملا ين لوقلاك الا

 قرفي لهو © ٣ ؟ هريغب بوشم ريغ هانيأر مسجو ؟ هريغب ًابوشم هانيأر مسج ين
 : انلق ث ال : اولاق ناف ل ' ؟ بوشلاو جازملا نم امهدحأ يف ام ثدحلا / يف امهنيب ٨

 لامعالا امهنيب ٦ تقفاو ام نيب ث اوقفاوو ، تافصلا امهنيب توس ام نيب نذا اووسف

 نوكت نأ نيب لهو ، لوصألا قافتا ىلع لدي عورفلا ٧ قافتا ذإ 0 عورفلاو للعلاو

 ماسجألا تناك ناف ؟ قرف ١ نم ٨ جازملل ةلمتحم نوكت نأ نيبو { ةجوزمم
 لكف 3 ماسجأ اهسفنأو © اهسفنأل جازملل ةلمتحم ةقولخم ةثدحم تراص امنإ
 : اولاق نإف . جزتمي مل وأ "جزتما ، جازملا لمتحي مسج لكو & ثدحم مسج
 ءانفلاو ناصقنلاو ةداي زلا لمتحي مسجلا نوكي نأ ةلعلا نكلو 0١١ كلذ ةلعلا تسيل

 ين ةيواستم اهلكو ؟ ضعب نم'"كلذب قحأ اهضعب لعج امو : انلق { ناللطبلاو
 ءانفلاو ، ٢١ناصقنلاو ةداي زلا مسجلا لمتحا لهو © للعلا ين ةقفتم & تافصلا

 { ةكرحو 0 قمعو 0 ضرعو & لوط وذ 0 هانتم { دودحم مسج هنال الا { نالطبلاو

 )١( !هريغب ه طقس : د ، ج .

 )٢( ؟ هريغب ًابوشم هانيأر مسج يف نولوقت امو ه طقس : م ! .
 )٣( بوشم ه طقس : ج ! .

 )٤( بوشملا : ج .

 )٥( اوقفوو : ج .

 )٦( تقفأو : د }\ تقفو : ج .

 )٧١( قافتا ناك اذا : د .
 )٨( جازملا : د .

 )٩( نم ه طقس : د !.
 . جازتما : د(٠١)

 . ! كلذ ه طقس : ج(١١)
 . ضعب نم زوجأ اهضعب : م ‘ ج(١٦١)

 . ! ناصقنلا ه طقس : م(٣١)
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 انرك ذ امك رمألاف " انفصو ١ يذلل كلذ ناك نإف ؟ كلذ ريغ رمأل مأ ، نوكسو
 ، فيرصتلاو فيصنتلا لاتحاو & نوكسو ةكرح وذ دودحم هنأ ريغل ناك ناو

 هي رتعي امنإ : اولاق نإف { ناصقنلاو ةداي زلاو نالطبلاو " ءانفلا لمتحا اهل يتلا ةلعلا امف

 اذإ سيل وأ ، همسج يهانتل الإ هتوق هانتت ملو : انلق ، ةوقلا يهانتم هنأل كلذ

 بجوي يذلا كلذف 3 ماعلاو صاخلا هوجو ين تافصلا تقفتاو لامعالا توتسا
 الإ نوكي ال لعافلاو لعاف هنأل مسج انلق امنإ : .اولاق نإف ؟ مكحلا ث يف ةيوستلا
 ١ سيل ذإ ، ةلعلا ةقيقح اوفداصت ملو ، سايقلا هجو متاطخا دق : انلق & ايسج

 نأ مكمزليف © لعاف هنأ ةلو ًايسج ناك امنإ هنأ نومعرت متنأو ٨ ًالعاف مسج لك

 دجن نحنو 0 ايسج نوكي نا لعافب سيل امع اولطبتو & العاف مسج لك اولعجت

 اننيب اميف لقعن الو انهاه دجن ال : اولاق نإف ةلعافب ١ تسيلو & ةريثك اماسجا
 ١ هومتبث لهف 0 امسج ٨ هنوتبثت لوقعملا ىلع متنك ناف : انلق { ًايسج الا 0 العاف

 لوقعملا ٦' نع ءيشلا جرخي نأ نيب سيلو ؟ ماسجألا تافص نم نودجت ام عيمج
 ىلع ، كلذ نم'ارثكأ / كلذكو ، قرف نيهجو ين جرخي نأ نيبو دحاو هجو ين ٩

 . مسجلاب ةيمستلا هنعاولطبال { نولقعي و نودجي ام ىلإ مهدوبعم ةفصب اوعجر ول مهنا

 )١( يذلا : م ؤ ج .

 )٦٢( هانفصو : م ، ج .

 )٣( ءانفلا ه طقس : د ! .

 )٤( تهانت ملو : د .

 )٥( نيب : م ، د .

 )٦( سيلأ : م ، د .

 )٧( تسيلو : م 0 د .
 )٨( هومتبث : م 0 هومتبث : د .

 )٩) هومتبث : م & هومتبث : م ، د .

 . نم : م 0 ج(٠١)

 . رثكل : م(١١)
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 نوكي امو 0 ريمضلاو رسلا ملعيو 3 ًاضرأو ! ءامس عرتخي ًايسج 'انودجويلف الاو
 © مكحتلا ىلإ اوراص ث هنومهوتيو كلذ نولقعي مهنأ اومعز نإف ، نوكي نأ لبق
 { ةرظانم ةدحاجملا عم الو { ٢ ةجاحم ةتهامملا عم سيلو ، قداصتلا نم اوجرخو

 نمو نولقعت ال امب متررقأ دقف انلق ؤ هنومهوتي الو كلذ نولقعي ال مهنأ اومعز ناو
 ًايسج هللا نوكي ث ال نأ نوركنت امو ؟ الطاب هضعبو . ًاقح ث لقعي ال ام ضعب لعج

 ١ مل امك 0 نوكي نأ لبق نوكي ام ملعي ناك ٨ ذإو ٧ ماسجالل ًالاعف ناك ٦ذإ
 متنك ا" ذإ ، نوكي نأ لبق نوكي ام ملعيو { ماسجألا عرتخي هريغ ًايسج اولقعت

 نولقعت ام ىلع الإ نونبت ال متنك اذإف : مه لاقيو ، نولقعت ام ىلع مكلصأ متينب امنإ

 © معط الو ، نول يذب سيل ًايسج متدجو نيأف ، نودجت 'اامب الإ نوضقت الو
 الو ، ليقث الو فيفخ وه الو } ٣ قاذي الو ، " مشي الو ، سمل الو ، حبر الو
 الو & فيثك الو ، قيقر الو & نيل الو ، نشخ الو رتاف الو 0 دراب الو 0 راح

 عنمي الو { حيلم الو 0 حيبص الو 0 حيبق الو ، نسح الو ، وخر الو ،| بلص

 لوقعملا نم جورخللو ، لوقعملا نم هومتجرخأ دقف ؟ ناولألا ٤ هلحت الو 3 راصبألا

 . نودجيلف : د )١(
 .ءاس : د )٢(

 (٣) ةدحاجم : م .

 )٤( نولقعي : د .

 )٥) نأل الإ : م " الإ : د .

 )٦( اذا : م & د .

 )٧( ماسجالا : ج .

 )٨( اذإ : م ، د .

 )٩( !مله طقس : د .

 . اذا : د(٠١)

 .ام : د(١١)

 . مش : ج(٢١)

 . قوذي الو : م(٣١)
 . ىلحي الو : د(٤١)
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 هجو ف ءيشلا جرحم نأ نيب سيل هنأ : انلق دقو 0 هيبشتلاو ميسجتلاب مكمعزب متلق

 . كلذ نم رثكأ كلذكو & قرف نيهجو ين جرخي نا نيبو لوقعملا نم دحاو

 : لأست ةهبشملا

 ءايحألاك ال ًايحو 3 ءايشألاك ال ائيش هومتلعج مل : مهلوق ةهبشملا هنع انلأست اممو

 لي وأتل فلاخم ءيش انلوق ليوأت نا : انلق ؟ ماسجألاك ال ًاسج نوكي نأ متيبأو

 داري امنإ مسجو ، موهومو دوجوم لكل مسا كلذف ءيش انلق اذإف { مسج ا انلوق

 وه انلق " اننأكف ماسجألاك سيل مسج هتا نا انلق اذإف 3 ' سيدستلاو يزجتلا هب
 & ماسجألاك ال مسج وه انلق ولو { وه الإ قلاخ الف ءازجأ اذ سدسم ناك ناو
 ١ءزجتم الو سدسمب سيلو & ث ءزجتم سدسم هنا انلق امنإ انكل { كلذ ث ديرنو

 ًافصو نوكي نأ اما مسج كلوق نأل 6 نيهجولا نيذه ريغ هجو لوقلا اذهل سيلو

 ال نوكي نا اماو {| وه فيكو 0 وه ام هلعف سنج نع رابخالا نود / تاذلل ٠
 ربخت تاذلا نع تنك ناف ، ماسجألا لعف هبشي ال هنأ هلعف نع ًارابخا ماسجألاك

 نم لوقك كلوق راص دقف تدرأ لعفلا تنك ناو 0 أيزجتم اسدسم هتلعج دقف
 ةي زجتم الو ةسدسم ريغ رانلا نأ دبري سيلو ، ماسجألاك ال مسج ٨ رانلا نا لاق

 ناكل ، انلق ام لئاقلا نعي مل ولو ، تناك امثيح رانلا الإ قرحم ال نأ دي ري امنإو
 سيلو مسج ةتل نأ ٦ معز اذإ كلذكو ، مسجب تسيلو مسج ١ رانلا لاق امنإ

 اندرا ، ءايشالاك ال انلوقو & موهومو دوجوم لكل مسا ءيش انلوقو ، ماسجألاك

 . مهلوق : د ))

 )٢( تسلا تاهجلا سيدستلاب ديري .

 )٣( امإ انأكف : م ، امإ + : د .

 )٤( ديرن الو : م ، ديري الو : ج .

 )٥( )٦( يزجتم : م .
 )٧( ناو : م ، ج .

 )٨( سانلا : م ، ج .

 )٩( رانلل : م ، ج .

 . منمعز : د(٠١)
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 هجرخي ام ءايشألا فالخب ءيش انلوق يف سيلو ءايشألا تافص فالخب ١ هتافص نأ

 ثيش هنأب لوقلا ليبس ماسجألاك ال مسج هنأب لوقلا ليبس سيلو ئيش نوكي نأ نم
 هنا ديرنو ، هيف ةايحب يح هنا ديرن ، يح ناسنإلا نا : لوقن دقو 0 ءايشالاك ال
 هنأ ديرن امنإف ، يح هللا نا : انلق اذإف ، طق تمي مل هنأ ديرن الو ، تيمب سيل
 ناك اذإ ،“ تيم يحلا ناسنالل لوقن دقو &، تومي الو | تم ملو ، تيمب سيل

 ال ىح هللا نا : انلق اذإو ، نهذلا يح ناك 0 اذإ يح" وه ناسنالل لوقنو 0 اديلب
 وه ام إ مسج : انلوقو { قلخلا ةايحك تسبل هتابح نأ انربخأ دقف { ءايحألاك

 ال يح ٢ وه : يلوق راص نيأ نف دعبو ، طقف سيدسنلاو ، يزجنلا ىلع روصقم
 عيمس نع اولأس نا كلذكو & ماسجألاك ال ث مسج هنأب لوقلا ! حيبي ، ءايحألاك

 باوجلاك © كلذ عيمج يف ١ مهل باوجلاف ، ملاعو ملاعو ، ريصب و ريصب و ؤ عيمسو

 . قيفوتلا يلو هللاو ، ادج كلذ ين تبثتف ، يحو يح ين

 : ةهبشملا نم يناثلا لصفلا

 رابشألا ةعبسلاو ، ناسنإلا ةروصو & مدلاو محللاب : ةهبشملا نم اولاق نيذلا امأو
 © ماسجالل ًاعرتخم ًاميدق هنلا راص ةلع ةيأل انوربخأ : مهل لاقيف © مدآ ةروص ىلع
 ناتاذلاو ١فيكف : انلق { تاذلا ةلعل : اولاق نإف ؟ تاذلا ةلع ريغل ما تاذلا ةلعلا
 { ةردقلا ىه : اولاق ٨نإف ؟ ىه ام : انلق ، تاذلا ريغ ةلعل : اولاق نإف ؟ ناتقفتم

 نوكت نأ نود ى ماسجألا عارتخاو © مدقلا بجوت ةردقلا هذه لعج امو / : انلق ١٠١

 . تافص : م )١(

 . اوه » طقس : م ، ج )٦٢(

 . ! وه ه طقس : م ؤ ج (٣)

 . حيب : م )٤(

 . مسج هنا ىلع حيبي : د )٥(

 . ؤ مهل ه طقس : د )٦(

 . ! فيكو » :¡ م & د )٧(

 . ناو : ج )٨(
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 : انلق ةيهانتم كلتو & ةيهانتم ريغ هذه نأل : اولاق ناف ؟ كلذ بجوت ىرخألا

 لعج ام وأ ؟ ةيهانتم ريغ اضيأ كلت نوكت نأ نود { ةيهانتم ريغ هذه لعج امو

 © ناتقفتم مكمعز يئ ناتاذلاو ؟ ةيهانتم اضيأ هذه نوكت نأ نود ةيهانتم كلت
 قافتا نيتردقلا قافتا ينو ، نيتردقلا قافتا بجوي امم نيتاذلا قافتا سيل وا

 صاخلا هوجو ينف ، تافصلا تقفتاو ، لامعألا توتسا اذإ سيل وأ ؟ لامعألا

 ةفلاخم ىلع ليلدلا سيل وأ ؟ مكحلا نيب ةيوستلا بجوي يذلا وه كلذف ماعلاو

 { اهفالتخاو لامعألا قافتا نم انيأر يذلا 2 رانلا رانلا ةقفاومو ، ١ رانلل جلثلا

 2 هفالتخاب و مسجلا " قافتاب انيضق ىتحو 0 اهفالتخاو لامعألا قافتاب انيضق ىتحو
 اما ، لوق نيلوقلا نيب الو ، ليبس نيليبسلا نيب سيلف ؟ ثدحلاب كلذ ميمج ىلعو
 قافتال ، عارتخالا باب ي لامعألاو ى مدقلا باب ين تافصلا قافتاب اولوقت نأ

 ' لامعألا "مدع قافتاو ڵ ثدحلا باب ين تافصلا قافتاب اولوقت وأ 3 نبتاذلا

 امهيأ ىلعو ؟ مك دوبعم ث ةفص نم نومزعت نيلوقلا نيذه يأ ىلعف © زجعلا باب ين
 ولف } ١٧لاعفألا عيمج ينو تافصلا عيمج ين مهيلع لاؤسلا ١اذكهو نودمتعت
 نفف 0 هللا ءاش نا الا ، هريغ ىلإ هنم انلصفنا امل ، ادحاو ادحاو ٨ كلذ انعبتت انك

 . هللا ءاش نإ ؤ هنم ركذن مل ام مهف ، اذه نم انركذ ام مهف

 نأ ريغ نم ؤ نكي مل ًايسج ثدحأ نكاس مسج ' اننيب نوكي فيكف دعب و

 . رانلا : د )١(

 . ! قافتاب انيضق ىتحو اهفالتخاو لامعألا ه طقس : د )٢(

 . ! مدع ه طقس : د )٣(

 . لامعالاو : م )٤(

 . ! ةفص ه شماهلا يف ححصو ( مكتفص : د (٥)

 .اذهو : د )٦(

 . لامعألا : م )٧(

 . ! كلذ ه طقس : ج )٨(

 . اننيب : د )٩(
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 ثدحي مث ، ةدام ١ هئيجت وأ ، ةدارا رمضي وأ © دمتعي وأ نكاسلا كلذ كرحتي

 لعافلا تالاحو . ضرألا قمعو ، ضرألا ضرعو 4 ضرألا لوط يف ًايسج

 نم هجوب هرمأ نع ريغتي مل يذلا نكاسلا ! مسجلا كلذ لعج امو ؟ ءاوس لوعفملاو

 ناك نا ثداحلا كلذ رخا يذلا اف دعبو ؟ هريغ نم ثدحلا كلذب قحأ هوجولا

 ملو ؟ دعب و لبق دحاو رمأ ىلع لعافلاو & مدقت ناك نا ٣ همدق يذلا امو ؟ رخأت

 ًايسج ءيجي نأ نود اريبك ًايسج ءاج ملو ؟ ةنس فلا كرحت ناو ث ًايسج ًاضيأ ءاج

 ؟ ًاليقث ءيجي نأ نود ًافيفخ ءاج ملو © / ضيبأ ءيجي نأ نود دوسأ ءاج ملو ث اريغص ١٠٢

 ناكل اهثدحي مل ول هنأل ، ًايسج ثدحأ امل ، ةكرح ثدحي مل ول هنأ اومعز ناو
 ةدحاو ٧ ةئيه ىلع هدعب و هلبقو مسجلا لعف لاح ين ٢ناك ىتمو 3 لوألا هرمأ ىلع

 ءاج مل ، كرحت دق هوبسحا : انلق ، هريغ نود هل ثداحلا كلذ نوك نكي مل

 أ ضيبأ ءيجي نا نود دوسأ ءاج ملو ؟ اهضرعو اهلوطو ضرألا نخث يف ١ مسج
 ين ليقث رخآلاو فيفخ امهدحأ نايسج هنم ءاج ملو ؟ ًادراب ءيجي نأ نود ًاراحو

 بجوي ال دحاولا سنجلاو & ةدحاولا ةهجلا يف ةدحاولا ةكرحلاو ؟ ةدحاو لاح

 فالتخال تفلتخا امنإ ماسجألا نأ اومعز ناف داضتملا ثودحو { فلتخملا نوك

 ين نوكت نأ نم فلتخملا عنصي نأ دارأ اذإ هتكرح ولخت لهف : انلق & تاهجلا
 الف ًاعم تناك ناف ؟ ىرخألا دعب ةدحاو لك "نوكت وأ ، اعم تاهجلا تسلا

 )١( هيجت : م .
 )٢( مسجلا ه طقس : ج ! .

 )٣( همدق هلع : شماهلا ىلعو © همدقت : د .

 )٤) مسج : م 0 د .

 )٥( ريغص مسج ءيجي نأ نود ريبك مسج ءاج ملو : م ، د .

 )٦( !ناك ه طقس : م .

 )٧( ةيه : م .

 )٨( ًايسج : هباوصو { ةثالثلا لوصألا ين اذك .
 )٩( نوكي : ج .
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 "باب ين لخدأ "مالك نوكي ال لب ، لوقلا اذه نم لوقعملا ا نع دعبأ لوق
 تاهج تس ي تاكرح تس لعفي ماسجالا نيب نم وه ناك ناو 0 هنم لاحملا

 : مهل لاقيو ؟ مسجب سيل ث نيلعافلا نيب نم نوكي نأ ًاضيأ نوركنت " اف ؤ ًاعم
 { هئازجأ ةرثك لجأ نم © بيغلاب املاعو ، ماسجالل اقلاخ راصأ هللا نع انوربخا

 ًاعرتخم راص امنإ ١ ناك ناف ؟ تاذ لك فالخ هتاذ نأل وأ 0 همسج مظعو

 لوقلا اوكرتو & بهذملا نم اوجرخ 0 تاذ لك فالخ ىلع هتاذ نال & ماسجالل

 نأ مسج لكل يغبني ناك ٨ دقف " ءازجألا ةرثكل قلخي امنإ ناك ناو { ميسجتلاب
 35 ءازجالا ةرثك كلذ ين ةلعلا تسيل : اولاق نإو 0 هئازجا ردق ىلع قلخب

 لقأو 0 ١ تائيهلا نم رغصأ هلعلف ، كلذك كلذ ناك اذإف 0 اهتلق الو
 ربكأ ةضوعبلاو ، ةرذلا لعل نوردي ال اونوكي نأ اضيأ ةهبشملا مزليو ، ليلق لك نم

 نأ نم ولخي ال هتلا نأل ، لبق مهانمزلأ يذلا هجولا ريغ نم ، " مهملا نم ًايسج
 ملاعلا لعفي نأ زوجي الف١١آدودحم هللا ناك ناف { دودحم ريغ وأ ادودحم نوكي
 يهانتملا ىلع الإ عقي ال لكلا ناك "اذإ ، دودحملا ءزجلا الإ سايقلا اذه ىلع هنم

 )١( نم : م : د .

 )٢( امالك : د .

 )٣( باب نم : د .
 .الف : م )٤(

 )٥( سيل نوكي نأ : م .
 )٦( نإف تاذ ناك نإف : م .

 )٧( م 0 ج : ١ مسجال .

 )٨( دقل : د .

 )٩) تايهلا : م . /

 . ايج مهملا نم ربكأ : ج(٠١)

 دودحم ريغ ناك ناف : م 0 د(١١)

 . ذإ : د(٢١)
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 ٠٣ ادودحم هللا ناك نإف © دودحم ريغ وأ ادودحم نوكي نأ نم ولخ / ال لعافلاو ١

 نم ءزج وأ © ا هرشع وأ ، " همسج وأ ؤ هفصن لثم ايندلا " نوكت نأ نم دب الف
 كلذ ناك اذاف © ًايهانتم الإ ًادبأ نوكي ال يهانتملا فيعاضت نأل 5 هنم ءزج فلا
 ىلع هتردقك ، قلخ ام لثم ىلع هتردقو ، هرشع لثم يف ايندلا هللا قلخ دقف كلذك
 نأ ىلإو ، هلاثمأ ةرشع ىلإ هلاثمأ ةثالثو ، هيلثم ىلع هتردق كلذكو 3 قلخ ام
 . ًازئاج كلذ ناك اذاف ، هقمعو هضرعو هلوط يف 3 هتحاسمو هرادقم لثم ىلإ غلبي
 ام نوكي نأ نوركنت اف { ةردقلا ين ةاواسم عرذلاو © رادقملا ين ٥ هتاواسم تسيلو
 هل بجوي يذلاب كلذ نوكي الو ، هنم ًايسج مظعأو ، ٦ ًاعرذ رثكأ هللا قلخ

 اوزوج اذاف ، ايندلا فصن لثم هلعلف انلق ، كلذ ٧ هل اوزوج ناف © هتردق لثم

 ٨ ةرذلا ىلإ اوريصي نأ ىلإ ، اهرشع وأ ، اهنمن وأ ، اهعبر لثم هلعلف : انلق ، كلذ

 فالتخال ةرسي هتكرح فلاخت نا ةنمي هتكرح ولخت له : مهل لاقيو ، ١ ةضوعبلاو
 فالتخا " امهفالتخا ببس اولعج ناف ؟ امهسفنأ ين نيتفلتخم انوكت وأ ، نيتهجلا

 )١( دودحم : م .

 )٢( نوكي : ج .
 )٣( ةسمخ : ج .

 )٤( ةرشع وأ .

 )٥( هتواسم : م .
 )٦( اعارذ : د .

 )٧( هل ه طقس : د ! .

 عبرأ ريعشلا ( اذك ) ةبحلا نا ملعا ، ريسافتلا ضعب ينو : شماهلا ىلع بتك : د )٨(

 تاقرو عبرأ ةلدرخلاو تالدرخ عبرأ ةمسمسلاو ، تايسمس عبرأ ةزرألاو ، تازرأ
 نيرشعو ةعبرأو ءزج فلا نم ءزج ةرذلاو ، تارذ عبرأ ( اذك ) ةلاخنلا ةقرولاو ةلاخن

 لمعي نف ) : ىلاعت هلوق ريسفت ين هركذ ءيش لك ةنز لاقثملاو 0 ريعش ةبح نم ءزج
 . ( هري اريخ ةرذ لاقثم

 )٩( ةضوعبلا ه طقس : د ! .

 )١٠( فالتخا : د .

410 ٤١١



 © امهسفنأ ين نيتفلتخم ١ اتناك ناو ؟ امهريغ فالتخال اتفلتخا ملو : انلق ، امهتاهج
 © ةداضتملا لاعفألاو 3 ةفلتخملا سانجألا هنم ٢ ءيجت دق دحاولا مسجلا راص دقف

 نيتفلتخملا ٣ نيتكرحلا لعفي هنأب هوصخو ، ماسجألا رئاس ين كلذ اوزوجي مل ناف

 يغبنيو ، مهنيب اميف ث نودجيو ، نولقعي ام فالخب ث هنأب اورقأ دقف ، نيتهجلا ين
 ااذهو 3 هنم ةكرحلا ةدش ردق ىلع مظعت امنإ نوكت ٦ نأ هللا اهثدحي ينلا ماسجالل
 ناك { ادع اذإو 0 ىشم اذإ هنم ربكا ثداحلا مسجلا ناك ىعس اذإ هنأ بجوي

 . اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ، ىعس اذإ هنم ربكا ثداحلا مسجلا

 دق مهلعل ناسنإلا ةروص ىلع هناب نيلئاقلا ةهبشملا نم فنصلا اذه مزليو
 انغلب دقو ، وه هنأ نوردي الو & كلاسملا ضعب ي هنوقليو { هنودهاشي نونوكي

 © مهئاملع نم الجر "ورمع نب رارض عزان : " لاق ، ٨ ناسيك نب نمحرلا دبع نع

 )١( انلك : د .

 )٦٢( ءيج : م { ج .

 )٣( نيتكرحلا لعف لعفي : م .
 )٤( هنا : م .

 )٥( هودجي و : م .

 )٦( وأ : م .

 )٧( اذهف : م . ج . . .

 هنأ ودبيو ملعأ اميف هتافو خيرات فرعي مل : مصألا ناسيك نب نمحرلا دبع ركب وبأ )٨(

 فرعب ال يسح وهو 0 ءاطع نب لصاوو ، رارضل رصاعم هنأل يناثلا نرقلا لاجر نم

 ، يساوحب هتدهاش ام الإ فرعأ ال : لوقيو & سفنلا دوجو ركني ، تاسوسحملا الا

 ءيش وهو & ىرب ا! وه ناسنإلا لوقيو ( ٣٢ ص لمألاو ةينملا ) ةلزتعملا نم وهو
 امه هدنع حورلاو ةايحلاو ، ( ٣٣١ ص ٢! ج نييمالسإلا تالاقم ر هل حور ال دحاو

 { قيمعلا ضي رعلا ليوطلا دسجلا الإ لقعأ سيل : لاق ، دسجلا ريغ ءيش الو ؤ دسجلا
 { لصفلا } مزح نبا . ٣٣٥ ص ٢! ج نييمالسإلا تالاقم ) « هدهاشأو هارأ يذلا

 . ( ٧٤ ص ٥ ج

 )٩) لاق هنا : م { ج .

 © ءاطع نب لصاول رصاعم هنأل ، ةرجهلل يناثلا نرقلا لهأ نم هنا ودبي ورمع نب رارض(٠١)
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 هاقلي نوكي دق هنأ ىتحو ، ناسنإلا ةروص يف هنأ ىلإ هرطضا نأ ىلإ هنع علقأ اف

 ١ يلعل : رارض هل لاق : نمحرلا دبع لاق ، وه هنأ / يردي الو { ةقزألا ضعب ي ٠٤

 يغبنيف ا نسح وهو حيبق تنأ : لاقف _ ةروصلا ميمذ الجر رارض ناكو _ وه انأ
 نيملاعلا بر وه © هلعل كشي نا & اليمج هل لئاسلا ناك ول لوقلا اذه دايق ىلع

 . اريبك اولع نولوقي امع هللا ىلاعت

 : ثلاثلا لصفلا

 فيرحتلا لهأ © هتلا باتك ليوأت " يف طلغلا باحصأ نم ةهبشملل لاقيو
 مهمعزب مسجلاب "ةيمستلا ىبأي نمم ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدحل
 © مكدنع هليوأت ام ث ( ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) : لجو زع هللا لوق نع انوربخأ

 ىلع كلملا يوتسي امك شرعلا ىلع نكمتلاو لولحلا نم لقعي ام ىلعأ ؟ هجرخم امو
 ظفحلاو كلملاو ، ` ءاليتسالا ىنعم نم كلذ ث ين هانلق يذلا ىلع مأ ، هريرس
 ؟٧ هريغو شرعلا نم © هقلخ عيمج ىلع ىوتسا امك لاوزلا نم هل عنملاو ، ةردقلاو

 ىلع كلملا ىوتسا امك ، شرعلا ىلع نكمتلاو لولحلا نم لقعي ام ىلع : اولاق ناف

 ةعمتجم ضارعأ هسفن ناسنإلاو ، تفلا ضارعأ مسجلا نا ىري 2 ًافلؤم ٣٠ وحن هلو

 ، ةسداس ةساحب كردت 0 ةيهام هنل نا ىريو { لعفلا لبقب ةعاطتسالا ناو : بسكلاب لاق

 مزح نبال لصفلا . ٢٨١ ص ١ ج يرعشألل نيبمالسإلا تالاقم ) ةمايقلا موي قلحت

 يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا . ىتخبونلا ةعبشلا قرف تسرهف . ١٩١ 0 ١٩٥ ص ٤ ج
 ' . ٦٢( ص ينيارفسألل نيدلا يف ريصبتلا . ٢٢٣ ص

 )١( لعل : م .

 )٢( ي ال : م .

 )٣( ةيمستلاب : م .

 )٤( ٥/طه .
 )٥( نم : د .

 )٦( ءالتسا : م .
 )٧١( شرعلا ريغو : م 0 د .
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 . هتقيقح ىلع ميسجتلاب نيلئاقلا ، ضحملا هيبشتلا لهأ نم مهناوخاب ا اوقحل هريرس
 ىلع !ءاوتسالا نا : اولاق ناو © نيمدقتملا مهناوخا ىلع وهك مهيلع ضقنلا ناكف

 ام ودعن ال انا : اولاق ؟ اذإ اذام ىلعف : انلق © ةقزالملاو نكمتلاو لولحلا ليبس ريغ

 لولحلا نم لوقعملا ىلع لوقن الو { هاوس ام ىلإ هزواجت الو ، لجو زع هللا لاق
 ، كلذ نم لجو زع هللا لاق ام متزواج ٤ دق لب : انلق & كلذ ٣ ريغو ، نكمتلاو

 ءاليتسالا ىنعم نم ، لجو زع هللا لاق ام ىلع ءاوتسالا يف نولوقت ال مكنا متمعز ذإ

 هللا ىلص هتلا لوسر نع ثيدحلاو © نارقلا صن هيلع لد امم ث ةردقلاو ظفحلاو

 ناف انيبو انركذ نيذلا نم © مهدعب نيملسملا ةمياو ١ هباحصأ نعو 0 ملسو هيلع

 ىنعمب الو كلملاو ةردقلاو ١ ظفحلاو ءاليتسالا ىنعمب ءاوتسالا ين لوقن ال : اولاق

 شرعلا يف لعف لجو زع هللا نا : لوقن انكلو { نكمتلاو لولحلاو رارقتسالا
 ين ءاوتسالل دجن ال اناف : انلق ٨هدحن الو كلذ فصن الو { ًايوتسم هب ىمسي ًالعف
 { ةردقلاو " كلملاو ظفحلاو ءاليتسالا نم انيبو "انركذ ام الإ & ىنعم برعلا ةغل

 نومزعت نيرمألا نيذه / يأ ىلعف ، نكمتلاو لولحلا نم لقعي ام'"ىنعم ىلع وأ ٠٥
 دحأ ىلإ انب اوجرخت ىتح مكعدن ال نحنو ؟ نودمتعت'"امهيأ ىلعو ؟ مكلوق نم

 )١( ًاقوحل : د .

 )٢() ىوتسالا : م .

 )٣( ريغالو : د ١ ىلع الو : م .

 )٤( !دق ه طقس : د .

 )٥( ظفحلاو ةردقلاو : م & ج .

 )٦( هللا لوسر باحصأ نعو : م & د .
 )٧( ظفحلا ه طقس : م ؤ د !

 )٨( هدجن : م .
 )٩) انركذ ام ىلع الا : م & ج .

 . ظفحلاو كلملاو ءاليتسالا : د(٠١)

 . ! ىنعم ه طقس : د } ج(١١)

 . امهنا : ج(٢١)
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 © دودحلاو ءاوتحالاو نكمتلاو لوقعملا باحصأ نم مكناوخا لوق ىلإ اما : نيهجولا
 وأ ، ةهبشلاب اضرلاو ةسبللا ىلع ةماقالا نم ، مكتلاقمل ديقأو ا مكل حورأ كلذف

 نيليبسلا نيب الو ، لوق نيلوقلا نيب سيلو © انلوق نم متررف هنم يذلا ىلإ اوعجرت

 . . ليبس

 3 ٤ ( ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : ىلاعت ٢ هلوق نع ! نولاسي كلذكو
 بورض يف ناولألا كردو ، راصبألا ةيؤر ىنعم ىلع مكدنع كلذأ : مهل لاقيف
 ٦ ناكم ريغ ناكم يف ىري يذلا ناك ٠ اذا { ناكملا ديدحتو 0 ناولألا نم

 ٨ رظنلا نأ نم 2 انيبو انرسف يذلا نم كلذ ريغ ىنعم ىلع مأ ٧ هيف ىري يذلا
 : اولاق ناف ؟ هباوث ليزج نم هللا دنع نم يتاي ال بقرتلاو راظتنالا هب دارا امإ

 ديدحتو 0 ناولألا كردو ، راصبألا ةيؤر نم ، لوقعملا يف دجوي ام ىلع كلذ " امنإ
 ١١ ادحاو مهيلع درلا ناكف 3 نيلوألا مهناوخاب مهانقحلأو ، مهتنوؤم تيفك ث ناكلملا

 لوقن انكلو © مهتلزنمب ىضرن الو ، مهلوق لثمب كلذ ين لوقن ال انا : اولاق ناو

 ريغ الو } ناكم ين اديدحت الو نول ريغ الو 3 انول ٢" تبثن الو ىري هنا لاق امك
 يذلا ريغ ىلا متودع لب : انلق & كلذ نم لجو زع ١٢ لاق ام ودعن الو { ناكم

 . مهل : د )١(

 . نولاست : ج )٢(

 . هللا لوق : م )٣(

 . ةمايقلا )٤( ٢٣/

 . ذإ : م )٥(

 . شماهلا ىلع بتكو {© ا ناكم ه طقس : د )٦(

 . !هيف ه طقس : د )٧١(

 . رظنلا نأب : م . ج )٨(

 . كلذ نا : م 3 د (٩)

 . دحاو : د(٠١)
 . تبثتن الو : ج(١١)

 . هللا لاق : م ، ج(١١)
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 : لوقي وهو 0 نايعألاب كرديو ، راصبألاب ىري هنا تمعز نيح © همسا لج لاق

 ( ةرظان ) : "هلوق يف اولوقت ملو ( راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال)

 ، مهدعب نم ةمألاو 3 هباحصأو ك ملسو هيلع هتنا ىلص هلوسرو لجو زع " لاق يذلاب

 هيلع اندهشتساو ثيدح ريغ يف ث هانيورو © انمالك نم ىضم اميف انيب يذلا نم
 دحأ نيب مكل سيلو راصبألا ةيؤر ىلع ال ، راظتنالا ىلع وه امنإ رظنلا “نأ نم

 ةلاقم ىلع ١ متمزع مكنا اما ، هيلا نووأت أجلم الو 3 هيلا نوبهذت ، هجو نبهجولا
 . ٧ نيرغاص انلق يذلا ىلإ متعجر وأ ، مهمزلي ام عيمج مكمزليف & مكناوخا

 تاومسلاو ) : _ هلوق نعو ( مهيديأ قوف هللا دي ) : هلوق نع نولأسي كلذكو
 ءاجو ) : هلوق نعو ا( ينيع ىلع عنصتلو ) : هلوق نعو ٦ ( هنيميب تايوطم

 لاقيف ، انمالك نم ىضم اميف هركذ مدقت ام عيمج نم كلذ لثم ين (١٢ كبر
 لقعي ام ىلعا هنولواتت هجو يا ىلعو ؟ هللا لوق نم / هلك اذه نولمحت اذام ىلع : مهل ١٠٦

 دعاسلاو & دعاس ين ةبكرم يه ينلا ديلا نم ، نادبألا ين ةبكرملا ، حراوجلا نم

 ١ فتكلا يف بكنملاو ، بكنم ين دضعلاو ، دضع يف قفرملاو { ٣ قفرم ين

 )١( ١٠٣/ ماعنألا .

 )٢( !هلوق ه طقس : ج .

 )٣( هللا لاق : د .

 )٤( هانيور : د .

 )٥( نا » طقس : د " .

 )٦( منمعز : د .
 )٧( نيرغص : م .

 )٨( ١٠١/ حتفلا .
 )٩( مهلوق : م { ج .

 )١٠(٦٧/ رمزلا .
 )١١(٣٩/طه .

 )١٢(٢٢/ رجفلا .

 . قفرا! : د(٣١)

٤١٥ 415



 يتلا نيعلا نم لقعي ام ىلعو & راسيب ' تسيل يه يتلا نيميلا نم لقعي ام ١ ىلعو

 نم لقعي ام ىلعو ث افقلا يف سأرلاو ، ٤ سأر ين هجولاو ، ٣ هجو يف ةبكرم
 ىلع مأ ، ناكم ىلإ ناكم نم ةلقنلاو ةكرحلاو { عولطلاو لوزنلاو باهذلاو ءيجللا

 امم حراوجلا نم لوقعملا ىلع اولاق ناف : ناسنإلا نم لقعي امو ، حراوجلا ريغ

 ةقيقح لهأ نم مهناوخاب اوقحل دق ًاضيأ اوناك ، اورك ذت مل امو ، كلذ نم متركذ

 ةعبس ىلع نيمزاعلا ناسنإلا ةروصل نيدقتعملاو ، مدلاو محللاب نيلئاقلا ، ميسجتلا
 ىلع اورساجتي مل ناف © مهتنؤم هللا ىفكو © مهمالك نم كلذ وحني امو { رابشأ
 لوقن انسل : اولاقو هيف بهذملا داسف حاضتلو ، هتعاظفلو ، هب لوقلا ةنوشخل اذه

 انومتوعد يذلا يف لخدن ال كلذ عم نحنو ب موقلا ءالؤه هيلع محتقي يذلا اذهب

 8 هاوس ام ىلا & ث هودعن الو ، لجو زع هللا لاق امك لوقن انكلو ؤ مكليوأت نم هللا

 مكيلع هلل ١ بجي لب انلق ، ءيش هلثمو اذه ين شيتفتلاو ثحبلا نم هيلع سيلو

 ءارو ام اوعدتو © هقلخ تافص ريغب هنا ىلع اومزعتو & هتافص قحب هوفصت نا

 لاق ام نودو 0 همسا لج هتنا لاق ام نود مكفوقوو & هقلخ هللا مكهيبشت نم ٧ مكلذ

 عم ، مهدعب نم نيملسملا ةميأو ، هباحصأو ا ملسو هيلع هنلا ىلص هتلا ٨لوسر

 راصبألاب ىري هللا نا منمعز نيح ح متأطخأو متزواجنو 6 منلقو متشتفو متثحب دق مكنأ

 هنأو شرعلا ريغ نود هقوف ٢ لحو © ىوتسا شرعلا ىلع هنأو © نايعلاب كردي هنأو

 . ىلع وأ : د )١(

 )٦٢( تسيل ه طقس : د ! .

 )٣( هجولا : ج .

 )٤( سأرلا : ج .
 )٥( هل اودعن الو : م .

 )٦( بجي ه طقس : د ! .

 )٧( كلذ : م ، د .

 )٨( هلوسر : د .

 )٩( لجو : م .
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 { ةفرع لهأب ةكئالملا ىهابيف 0 ايندلا ءايس ىلإ ةفرع ةيشع لزنيو ، بهذيو ءيجي

 « نيميو ، ةضبقو ى اديو " ًاهجوو ث انيع هل ناو ، نابعش نم فصنلل لزني هنأو

 ًاولع نولوقي امع هتنا ىلاعت & كلذ نم هيلع مترساجت ام عيمج يف 3 ًاقاسو 0 ًابنجو

 ١ هذه نم مهنيبو / اننيب رودي ام عيمج يف مه باوجلاو مهيلع لاؤسلا اذكهف 3 اريبك ٠٧
 يذلا لصألا نم وهو 0 اهتماع متفرع { اهيلع مكتهبن نيحف ء اههابشاو ‘ يناعملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، الوأ هظفحب مكانيصو
 ىلع ةردقلا هلو هلالج لج هتنا نوكي نأ نوركنت ام : اولاقف " انولأس مه ناو

 ًاكردم هللا نوكيف ٣ داعملا ين اهانعم نع هئايلوأ راصبأ لوح دق 5 ءايشألا عيمج

 هللا نوكي نأ اما : امهل ثلاث ال ' نيهجو هنع متلأس يذلا اذه ودعي ال : انلق ؟ اهب

 راصبألا نوكتف 0 ٥ اهتافص نع اهلوحو 0 اهانعم نع راصبألا ريغ دق هلالج لج
 راصبأ ريغ تراصو 0 هجولا اذه ىلع راصبألا تلوحت اذاف 0 ًاراصبأ تسيل ذئنيح

 متبهذ ام لطب رصبتو ىرت نأ اهنع ٢٦لطب اذإف ، رصبتو ىرت اهنأب فصولا اهنع لطب
 مكارن اناف ةيؤرلا تابثا اذه مكلاؤسب متدرأ امإ متنأو © كردلاو ةيؤرلا نم هيلا

 هلالج لج هتلا نوكي نأ ىلإ نوبهذت ٨اونوكت وأ ، اهب اهتابثا متدرأ يذلاب اهومتلطبأ
 اصخشو 0 ناولالا نم انول ريصيف 0 هتفص ين لوحتيو 0 هتاذ ين ريغتي يذلا وه

 اذه ىلإ متنك ناف { نايعلاب ًادهاشم { راصبألاب اكردم نوكيف ، صاخشألا نم

 .اذه : د )١(

 . اناولاس : د )٢(

 . داعيملا : م ؤ ج )٣(

 . نيهجو نم : ج )٤(

 . اهتفص : د (٥ر)

 . لطبأ : ج )٦(

 { "٠ مكارن هلع ه شماهلا ىلع قلعو ه { مكارن : د )٧(
 ةلاحلا ةيادب وهو ، ةرمضم ناب بوصنم هنأل تبثأ ام باوصلاو 3 نونوكت وأ : م اج )٨(

 . " ناب ه ةبوصنملا ! نوكي ه ىلع ةفوطعم نوكت وأ ، خلا هللا نوكي نأ امأ : هلوق دعب ةيناثلا
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 ةفص ىلإ ، قئاللا ميدقلا ةفص نع هلالج لج يرابلا لوحتي نأ نوبهذت هجولا

 نوكي نأ متركنأ ام : اولاقف اولأس نا كلذكو 0 هيف ام اذه ينف ، قولخملا ثدحملا
 ةوقلا هذه ولخت ال : انلق ؟ اهب ١ هنوكردتف { ةوق مكراصبأ ي داز دق لجو زع هتا

 ذإ نوكتف { اهتفص نع اهفوحتو 3 اهانعم نع راصبألاب جرخت نوكت نأ نم ةدئازلا
 نم كلذ ريغ ىلعو ، ىرخألا ساوحلا ةهج ىلع " ريصتف & ًاراصبأ تسيل كاذ
 ةلوحم ةلوقنم راصبألا تناك ، ىرخألا ساوحلا ةهج ىلع تناك اذإف 5 ءايشألا
 كردلا ةهجب تراصو ©0& صاخشالل ةدهاشملاو 0 ناولالل كردلا ةهج ٢ نع

 ذئنيح اهنع فصولا لطبو & تاوصألاو ، قاوذتسالاو سمالملاو { ث حئاورلل
 اهجرخي امم تسيل © راصبألا يف دازت ينلا ةوقلا هذه ث نوكت وأ ، رصبتو ىرت اهنأب
 سيلف هجولا اذه ىلع اذه ناك اذإف ، رظانلا ةوق يف ١ ةدابز اهنكلو 0 اهانعم نع

 امناو ، صخشب سيل ام ىرت وأ نولب سيل ام كردت / نوكت نأ اهف بجوي ام اذه يف ٨

 صاخشألاو ٨ ةفيفخلا ناولألا نم كردت نوكت نأ ٧ راصبالل بجوي امم اذه
 نورت الأ " ةوقلا ةدايز :لبق هكردت نكت مل ام ةفاسملا ةديعبلا ءايشألاو ؟ ةليئضلا

 ١ !ناويحلا نم هاوس ام هاري نكي مل ام ليللا ةملظ فوج ين ىري ناك امنإ دسألا نأ

 . نوكردتف : د )١(

 )٢( نوكتف : م ، ج .

 )٣( ىلع : م .
 )٤( حيارالل : د .

 )٥( نوكت نأو : ج .

 )٦) ةدئاز : م { ج .

 )٧( راصبألا : د .
 )٨( ةيفخلا : م & ج .

 )٩) ةلنيضلا : م .

 . ةوضلا : د(٠١)
 . هاري ... ىوس ام نكي مل ام : م ى هاري نأ ... هاوس ام نكي مل ام : د(١١)
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 كردلا ين ؟ داز ، ١ رظانلا يوقو { رصبلا دتشا اذإف © هرظان ةوقلو ، هرصب ةدشل

 كردلا فعض ة رظانلا فعض اذإ هنا امك & صاخشالل ةيؤرلاو ، ناولالل
 نود 0 كلذ نم لج ام الإ " هبحاص كردي الف ، ناولالل زييمتلاو ، صاخشالل

 نوكي الف { ث هعيمج بهذي نأ ىلإ { هتوقو ، رصبلا فعض ردق ىلع قد ام
 اهقارحا يوق تب وق اذإا رانلا نا امك ى ًاصخش ىري الو 7 نول كردي كلذ دنع رصبلا

 كلذكو زييمتلاو ، قارحالا ىنعم ٥ نع اهجرخي ام اهتوق ةدايز يف سيلو اهزييمتو

 هتوق هجرخت الو { اهايا هديمجتو { ءايشالل هدي ربت يوق ، رثك وأ ىوقت املك جلللا
 هلالج لج هللا نوكي نأ متركنأ ام : اولاقو اولأس نإ كلذكو © هانعمو هتفص نع

 نم هلثمو اذه : انلق ؟ اهب هنوكردي نونوكيف & ةسداس ةساح ٦ داعملا ين مهل ثدحي

 راصبالا ىنعم ىلع ةسداسلا ةساحلا هذه نوكت نأ متدرأ متنك ناف ل ىلوألا ةلأسملا

 ، ناولالا كرد ىلع ةروصقم راصبالا ناب & الوا مكانابنا دقف 0 اهتفص ىلعو
 ةساحلا نوكت نأ متدرا ناو ، كلذ الإ اهنم نوكي ال اهنا ىلع ةعوبطم صاخشألاو
 © رصبتو ىرت نوكت نأ اهنع متلطبأ دقف { راصبألا ةفص فالخب مهل ةثدحتسملا

 راص ةلع ةيال انوربخ : مهف لاقيو © مكلوقل لاطبا ؤ كلذ اهنع مكلاطبا ينو
 كلذ ناك تاذللا ، ايندلا راد ي اهل ىري الو "داعملا راد يف ىري اهل مكدوبعم

 ٨كلذ امو : انلق ربخلل متلق ناو ، ريغتت ال تاذلاف ، تاذلل متلق ناف ؟ ربخلل مأ

 ربخلا اذهف : انلق "( ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو ) : متلق ناف ؟ _ ربخلا

 . كردلا : م 0 ج )١(

 )٢( اذإ باوج داز : هلع : شماهلا ين ححصو « ًادئاز : د .

 )٣( هبحاص ه طقس : د ! .

 )٤( ةيعمج : ج .
 )٥( نم : م 0 د .

 )٦( داعيملا : م .

 )٧( داعملا : م .

 )٨( كاذ : ج .

 )٩( ربخلا كلذ امو : انلق ربخلل متلق ناو 2 ريغتت ال تاذلاف { تاذلل متلق ناف ه طقس : م ' .

 )١٠(٢٣/القبامة .
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 ؟ ايندلا راد ين هل ىري ال يذلا ربخلا نياو { ! داعملا ي ١ ةيؤرلل وه امنإ مكدنع

 : / انلق كلذ متلق اذإف ٤ ( راصبألا هكردت ال) : هلوق وه ٣ اولوقي نأ الإ هنودجت متسلف ١٠٩
 تاذلا نع ربخ ملق ناف ؟ تقو نود تقو نع ربخ ما ( تاذلا نع ربخ ربخلا اذها

 & ميدقلا ةفص نم ١ ريغت تاذلا ث ريغت ين ناك ذإ ، ريغتت ال تاذلا نا : متلق دقف
 اولوقت نأ مكمزليف آ تقو نود تقو نع ربخ : متلق ناف ، ثدحملا ةفص ىلإ

 هلوق نم هتفص ف هيلع هدابع لدو ، هسفن نع هب هللا ربخأ ام عيمج ي كلذ لثمب

 . ٨ ( ميظعلا يلعلا وهو امهظفح هدوؤي الو ) 0 ٧ ( مون الو ةنس هذخات ال ) : ىلاعت

 حتافم هدنعو ) { ٩١ ( ضرألا ين الو تاومسلا ين ةرذ لاقثم هنع بزعي الو )

 رابخألا هذه نوكتف (١١ وه الإ اهتقول اهيلجي الو ) & ٠ ( وه الإ هملعي ال بيغلا
 أ تقو نود تقول يه امنإ هلالج لج هللا ةفص ين اهلاثمأو ، لجو زع هتلا باتك ين

 ذثموي هوجو ) : هلوقب ، !١ ( راصبألا هكردت ال ) : هلوق يف ىنثتسا دق : اولاق ناف
 اهملعي ال ) : اث هلوق يف اضيأ ىنثتسا كلذكو : انلق & ١٢ ( ةرظان اهب ر ىلإ ةرضان

 )١( ةيؤرلا : ج .

 )٢( داعيملا : م & ج .

 (٣) اولوقي : م & د .

 )٤( ١٠٣/ ماعنألا .

 .ريغت : م )٥( )٦(

 )٧( ٢٥٥/البقرة .

 )٨( ٥٥ ٢/ ميظعلا يلعلا وهو ه طقس : م ؤ د ؤ ةرقبلا ! .

 ضرألا ين ... ه اذكه ةيآلا هذه اوبتك ثيحب ةثالثلا خسنلا ين خاسنلا أطخأو ؤ أبس/٣ )٩(
 . ا ءايسلا ين الو

 )١٠(٥٩/ ماعنألا .

 )١١(١٨٧/ فارعألا .

 )١٢(١٠٣/ ماعنألا .

 )١٣(٢٣/ ةمايقلا .
 )١٤(× : هلوق يف ه طقس ! .
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 تاومسلا ين ةرذ لاقثم هنع بزعي الو ) & ( وه الإ اهتقول اهيلجي الو ) & ( وه الإ
 ملع ولو ) : هلوقب " هملعي هنأ هسفن نع هب ربخأ ام " عيمج يف ( ضرألا يف الو

 هللا ىريسو ) ، ث( هرصني نم هنلا ملعيلو ) : هلوقبو " ( مهعمسأل اريخ مهيف هتا
 اذه ىلع بجيف & بويغلا ملع ين اذهب ىنثتسا دق هللا نوكيف (١ هلوسرو مكلمع

 انفصو يف نا : اولاق ناف ، نوكي ىتح نوكي امم ائيش ملعب هللا نوكي " ال نأ هجولا
 تافص نم كلذو { ملعلا ثادحتساو © ٨ هل لهجلاب انم افصو هلاثمأو اذهب هتلا
 اذه ين ىنثتسا هللا نوكي نأ انيبأ كلذلف & كلذ نع هللا ىلاعت قولخملا ثدحملا

 انفصو 0 نايعلاب كرديو ، راصبألاب ىري هنأب ١ هايا انفصو كلذكو انلق ، هجولا
 نود ناكم ين ةدودحم ماسجألاو ، ماسجألا ين ةبكرملا ناولألا نم نول هنأب ا" هايا
 يف ىنثتسا نوكي نأ انيبأ كلذلف ، قولخملا ثدحملا تافص نم كلذو ، ناكم

 مكيلع فدارت دقو { ملعلا ىنعم ين ىنثتسا نوكي نأ متيبأ مكنأ امك ، هجولا اذه

 امهدحا : ناحيبق نارما كلذ نع ىلاعت برلل ةيؤرلاب مك ذاختا ين ةهبشملا رشعم

 . همسا ٦ زع هربخل بيذكت يناثلاو 2 هلالج لج هتلا ١١ تافصل ليدبت

 © لوألا كلصأ نم وهف هب مهانبجأ امو بابلا اذه ين هنع مهانلأس ام لكو

 فعضو كلمع نهو ، عرفلا ىلع لصألاب ضقت ملو ، لصألاب عرفلا/ديقت مل ىتف ٠

 )١( ءامسلا يف الو ضرألا ين ...) : اهوبتك ذا ةيآلا هذه خسن يف اضيأ خاسنلا أطخأ ( .

 )٢( عيمج » طقس : د ! .

 )٣( اهملعي : د .

 )٤( ٢٣/ لافنألا .

 )٥( ٢٥/ ديدحلا .
 )٦( ٩٤/ ةبوتلا .

 )٧( الأ : م 0 د .

 . هل انم لهجلاب ًافصو : م 0 ج ()

 .هل : ج )٩( )١٠(

 . ةفصل : د(١١)

 . نع : م(١١)
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 © رظنلا بقاث نوكي ىتح مالكلا مسال ًاقحتسم ملكتملا نوكي سيلو كتفرعم ىوق
 نهذلا ةحص ىلع اذه ين رمألا رادمو . هلو هيلع ام ١ لكب املاع ، بقاوعلل ًاكردم
 & عامسلا ةرثك نم دب الو اهيلع كلذ لهسملا ، مالكلا ةعانصل ةبسانملا ةعيبطلا مث

 ردق ىلعو 3 هلك رمألا سأر كلذب هللا ةدارإو { ءاملعلا نم حئاصنلا لهأ ةسرادمو

 . رظنلا لهأ ملع صقني بابسألا " هذه نم صقني ام
 هللا ملع نأ مهمعز ف ضفاورلا نم مكلوقب لاق نمو ث ةيمهجلا ٣ لأستو

 ىلع مهلد ٥ ام نأ اومعزو 3 ث نوكت ىتح ءايشألا ملعي نأ نوكي ال هنأو ، ثدحم
 لوسر لسري نل ميلعلا ميكحلا اندجوو 3 ًاميلع ًاميكح هقلا اندجو : اولاق نا كلذ
 اثباع ناكل كلذ لعف ول ، هتجاحل ضاق ريغ هنأ ملعلا هب هدنع نم ىلإ ةجاح يف

 دابعلا امي ل اع ريغ هنا اذه ٧١ انملع © هل نيبيجحم ريغ مهن ١٦ نيبت املف 0 هل اسرا ف

 اهانيكح نىلا ةلعلا هذهلو آ ثدحم هملع نا : انلق ةلعلا هذهلف اولاق & نولماع هل

 يف اوقلعتو ٦ كلذ نع هللا ىلاعت " ءادبلاب هلالج لج ٨ ًاضبأ هللا اوفصو © مهنع

 ام امأ : مهل لاقيو ١٢ ( تبثيو ءاشي ام هللا وحمي ) : هلوقب ١١ ءادبلاب هايا مهفصو

 . لكل : م & ج )١(

 . اذه : م & ج )٦٢(

 . لسن : د )٣(

 . نوكن : ج )٤(

 . ام : م & ج )٥(

 . انيبت : م 0 اننييبت : د )٦(
 . انملعف : د )٧(

 . اضيأ ه طقس : د )٨(

 . ادبلا : م & ج )٩(

 . « كلذ نع ه طقس : ج(٠١)

 . ادبلاب : م ، ج(١١)

 . طلغ وهو ئ حمي ه : م ين 0 دعرلا )١١(٣٩/
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 ناف }، كلذ ىلع هب ١ متللتعا امو © هلالج لج هللا ىلإ ملعلا ثودح نم هيلا تبهذ

 : هنع هتياكحو هللا لوقل { الوق ةرخآلا يف لئاق هنأ سيلبا نع انربخأ دق هللا
 ْ مكتفلخأف مكتدعوو { قحلا دعو مك دعو هللا نا : رمألا ىضق ال ناطيشلا لاقو (

 ينومولت الف © يل متبجتساف ، مكنوعد نأ الإ ، ناطلس نم مكيلع يل ناك امو

 ٣ نم ناطيشلا نع ربخأ امب انايا هرابخأ نيح يف هللا ملع لهف " ( مكسفنأ اومولو
 اولواح امم رثكاب هوفصو ث هب هل ملع ال امب كلذ نم ربخا هنا اومعز ناف : هلوق
 هوهزن مهنأ كلذو ، بيجي ال هنأ ث ملعي نم ىلإ هلاسرا يف ثبعلا نم هنع هيفن
 هوفصو مث { ةمكحلا ةياغ وهو & ثبع هنأ اونظ يذلا مهفصو يف ثبعلا نع

 نعو © سيلبا نع هب ربخا ٥ امب املاع ناك لب : اولاق ناف { هربخ ين بذكلاب
 امب و ، ٧ فارعألا باحصأو ، اوفعضتسا نيذلاو ؤ اوربكتسا نيذلا هب ٦ مجار ام

 مهلوق اوكرت ، ٩ هب رانلا لهأ هثاغتساو { رانلا لهأل هباوجو كلام نع / هاكح ١١
 باتكلا ين ليئارسا ينب ىلإ انيضقو ) : هلوق نع انوربخأ : مهل لاقي كلذكو

 ملاع وه له ، ةصقلا رخآ ىلإ "( اريبك اولع نلعتلو ، نيترم ضرألا يف ندسفتل

 : ٢انلق ، هب ملاع ريغ : اولاق ناف ؟ هب ملاع ريغ وها"مأ كلذ انم هب ربخأ امب

 )١( منللعأ : د .

 (٢) ٢/ ميهاربا .

 )٣( نم ه طقس : د ! .

 )٤( ملعي ال : د .

 .ام : ج )٥(

 )٦) عجر : د . .

 )٧( !فارعالا ه طقس : ج .

 (٨) ةياكح : م 0 ةياكح نعو : د .

 )٩( !هب ه طقس : د .

 )` ١(٤/ ءارسالا .

 . نع : ج(١١)

 . وا : د(٢١)

 . ليق : م ، ج(٣١)
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 بذكأ وه سيلأ ، نوكي هنأب نوكي ال وأ نوكي هنا ملعي ال امع ربخملاف
 مهمزلي ام عم ةهجاوم { نآرقلا صنل كرت ءافعضلا ءالؤه لاق ٢ يذلاو ؟١ نيبذاكلا

 ثدحملا ملعلا اذه ولخي ث ال : ٢ مهل لاقي نأب ، ثدحم هللا ملع نا مهلوق ين

 ناف © هلل هثدحأ هتلا ريغ نوكي وأ ، هسفنل هثدحتسا يذلا وه هللا نوكي نأ نم
 لهاجلاو ، ٥ لهاج هثدحتسي نأ لبق نم وهف ، هسفنل هثدحتسا يذلا وه هللا ناك

 هثدحتسا ٦ يذلاف ، هل هثدحتسا هريغ ناك ناو ، ملع ريغ الو ًاملع ثدحتسي ال
 املو 3 اريبك ًاولع " لوقلا اذه نع هنلا ىلاعت © هنم “ ملعلاو ةيبوب رلاب ىلوأ _ هل
 اوبهذ ام ١١ كلذك لطب ث ملعلا ثادحتساب هلالج لج هتنا فصوي نأ " لطب

 هللا ملعيلو ) : هللا لوق ىنعم نع انولأس مه ناو "١ ءادبلاب هايإ مهفصو نم هيلا
 { ١ث ( نيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعيلو ) { ٢ ( بيغلاب هلسرو هرصني نم

 )١( نيبذكلا : م .

 )٢( نيذلاو : د .

 )٣( محل ه طقس : د ٤ .

 )٤( له » : م & د ! .

 )٥( الهاج : م 0 ج .

 )٦( يذلاف : م .

 )٧( هل ه طقس : م ، ج ! .

 )٨( ةيبوب رلاو ملعلاب : م ، د .

 )٩( لوقلا كلذ نع : ج .

 . دعب : م(٠١)

 . كلذل : د(١١)

 . ادبلاب : م & ج(٦١)

 )١٣(٢٥/ بيغلاب هلسرو ه طقس : م ( د خ ديدحلا ! .

 دقو داهشتسالا ةلاح ين ةصاخو 3 نآرقلا ىلع رش خاسنلاو ، ةروصلا هذهب ةيآ دجوت ال(٤١)
 تدرو ينلا ةيآلا سفن اهلعلو . ةيآلل فرحملا لكشلا اذه تابثا ىلع ةثالثلا خسنلا تقفتا

 نيذلا هللا ملعي املو ) : ةيآلا بتك دق ناك فلؤملا لعلو ، صنلا اذه ين ةرشابم اهدعب

 . ( نارمع لآ ١٤٢ . نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج
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 هانعم : انلق © ! ( هلوسرو مكلمع هللا ىريسو ) 0 ١ ( ملعن ىتح مكنولبنلو )

 ، لبق هملع امك انئاك هاريو ًادوجوم مهنم هملع ام نوكي ىتح ريسفتل لهأ دنع

 مهدنع ماللا _ و ىتح و 0 نيلعاف مهملعيو ، نيلعاف مهاري يا هدوجو لاح
 اهضحدأو 3 ى ةكوش ليواقألا ٢نهوأ ةلاقملا هذهو © ملعلا ىلع ال مولعملا ىلع ناتعقاو
 . هلل دمحلاو { ةجح

 هللا نع انوربخأ : ائيش نوكي نأ هللا نع مهلاطبا ين ًاضيأ " ةيمهجلل لاقيو
 ، هوجولا نم هجوب هنع نوربحخن وأ © تافصلا نم ةفصب ١ هنوفصت له 5 هلالج لج

 الو } هنع ربخن الو { هتلا فصن ال : اولاق ناف ؟ يناعملا نم ىنعمب هنوركذت وأ

 & لوقلا اذهب كلذ عم اوراصو ، يشالتلاو مدعلا دح ي هولعجو ى هولطبأ © هركذن

 نوفنيو ، يلويهلا مدقب اولاق نيذلا رهدلا لهأ نم ٢ سيلاطاطسرا باحصأ ةلاقم ىلإ

 . ًايزخ / داحلالا لهأ ةلاقم ىلإ هلوق هب راص نمل ىفكو ، تافص اذ نوكي نأ هنع ١٢
 نم عضوم ريغ يف هسفن هللا فصو دقو 3 كئلوأ ىلع مهانلخدأ ام مهيلع لخدي و
 نمحرلا وه © ةداهشلاو بيغلا ملاع © وه الا هلإ ال يذلا هنلا وه ) : لاقف هباتك

 هتافص نم هسفن هب فصو امب هدابع نم نونمؤملا هفصوو { ؟ تايالا ، (٨ ميحرلا
 ، هتافص نم هسفن هب فصو امب هللا فصن لب : اولاقو اوعجر ناف ، هلالج لج

 نوربختو ، ءيشب سيل ام نوفصت فيكو : انلق « هسفن نع هب ربخأ يذلاب هنع ربخنو
 امع ربخيو ، ءيشب سيل ام فصوي نأ زاج ولو 0 هنوركذتو ، ءيش سيل امع

 )١( ٣١/محمد .

 )٢( ٩٤/ ةبوتلا .
 )٣( ث نهوأ » : اذه هلع : شماهلا ين ححصو { وه وأ : د .

 )٤( ةكرش : م .

 )٥( ةيمهج لاقمو : م .
 )٦( هلالج لج هنوفصت له هتنا نع : د .

 )٧( سيلاطاطسرالا : ما.د ،ج .

 )٨( ٢٢/ رشحلا .

 )٩( ةيالا : د .
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 الو © هنع ربخي الو ، فصوب الو ءيش نوكي نأ ٢ زاجل ، ركذيو ١ ءيشب سيل
 لطب ث ركذي الو ، هنع ربخي الو فصوب " ال ءيش نوكي نأ لطب املف ، ركذي
 ءيش يأ لق ) : لجو زع هنلا لاق دقو ، ءيشب سيل امع ربخيو فصوي نأ ، ًاضيأ
 ١ هنع انيفن امنإ : اولاق ناف ، ءيش هنأ هسفن نع ربخأف { ث ( هللا لق ةداهش ربكأ
 ءيش هللا نأ انمعز اذإف ، مسج ىنعم اندنع اهانعم نأل ، ءيش ةرابع ٨ نم انيفن ام
 اهامسف ا يناعم ركذ دق 3 هلالج لج هقلا دجن اناف : مهل ليق 0 مسج هنأ هانتبثأ
 متسل باتكلا لهأ اي لق ) : لجو زع هللا لاقا ‘ًاماسجأ كلذ عم تسيلو 2 ءايشأ
 ةاروتلا اوماقا ٢١مه نإ هنا ىلع ١ لدف (١©0 ليجنالاو ةاروتلا اوميقت ىتح ءيش ىلع

 وهو ًاثيش نيدلا ١٦ لاعت هللا ٥ ىمسف ئ نيدلا نم ءىش ىلع ١٤ اونوكي ليجن الاو

 . ٤ ءيشب سيل امع ربخيو ه طقس : م )١(

 )٢( نوزوجيل : د .

 )٣( فصوي الو : م .

 )٤( رك ذي الو هنع ربخي الو فصوي ال ءيش نوكي نأ لطب املف ه طقس : د .
 )٥( ١٩/الأنعا م .

 )`٦) هنع ه هلع : شماهلا ي ححصو « « نع ه : د « .

 )٧١( انيفنام ه طقس : د ١ .

 (٨ ( نع : د :

 )٩١ ( ايناعم : م .

 . ماسجأ : م(٠١)
 )١١(٦٨/ ةدئاملا .

 . ل دو : > ) ( ١٢

 . م ا : ح(٣١)

 . اونوكي نا : د(٤١)

 )١٥) مسق : م .

 . ! ىلاعت ه طقس : م - ج(٦١)
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 ٢ (! ادا ١ ائيش مثج دقل « ًادلو نمحرلا ذختا اولاقو ) : لاق مث ، مسجب سيل وهو
 نا ءايشأ نع اولأست ال اونمآ نيذلا اهيأ اي ) : لاقو 5 ائيش كلذ ين مهلوق ىمسف

 ! ( اهنع هللا افع مكلدبت نآرقلا لزني نبح اهنع اولأست ناو ، مكءوست مكل دبت
 دق مكنأ عم ، " ءايشأ ` هلل لوسر نونملا هنع لأسي يتا يناعمل هذه " ىمسف
 مكنأ مكلذو ، ةهبشملا ءالؤهو متنا ، مسجو ءيش ف . مكتلع لصأ ين متطلغ

 ‘ ءيش ىنعم مسج ىنعمو 0 مسج ىنعم 0 ءيش ىنعم نا ىلع منعمتجا دق مهايإو

 © ًاسج نوكي ال ىتح ، ءيش هللا نا : اولوقت نأ متنأ متيبأ كلذ ىلع متقفتا املف
 نيتفلتخم نيتلع ىلإ ًاعيمج متدمعف ، " ائيش ناك ذإ ا مسج هللا نا ٢ مه اولاقو

 ةلع نا : متلق نيح ةدحاو ةلعامهومتلعجف ( نيتهبتشم ريغ نيتنيابتم ، نيتقفتم ريغ / ١١٢٣
 منأ منلطبأف ءيش ٢١هنأ ًاسج مسجلا نوك ةلعو 6 مسج ١١ هنأ ، ائيش ءيشلا نوك

 متنأ اث اوقرفت ال ىتح ث ةيمسجلا هلل كلذب ةهبشملا تتبثأو ، ٣' ةيئيشلا هتنا نع كلذب
 نأ ليلدلاب تبث ه » ةيمهحلا رشعم مكيلع بجيف مسجو ئ ءيش نيب مه الو ٠

 ليلدلاب تبث نيح ةهبشملا مزليو 3 امهنيب اوقرفت الثل ، مسج هنا : اولوقت نأ ءيش هقلا

 )١( اتيش متنج دقل & ادلو نمحرلا ذختا اولاقو ) : لاق مث مسج سيل وهو ه طقس : م (

 )٢( اطلغ « اذإ ه خسانلا هبتك : م .

 )٣( ٨٨/مريم .

 )٤( ١٠١/ ةدئاملا .

 )٥( يمسو : م ، ج .

 )٦( ملسو هيلع هللا ىلص : م .

 )٧( ائيش : م ؤ ج .

 )٨( مكيلع : م ، ج . /
 )٩( مه : اولاقو ايسج نوكي ال ىتح 0 ءيش هللا نا ه طقس : م ٤ .

 . ايش : م(٠١)

 . هنال : د(١١)

 . هنال : د(٢١)

 . ةييشلا : م © ةيشلا : د(٣١)

 . نوقرفت ال : م & ج(٤١)
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 © ةيمهج ةهبشملا عجرت ذئنيحف ، ًاثيش نوكي نأ هنع اولطبي نأ { مسجب سيل هللا نأ

 ريغ ىلع ناينبلاو { ةلعلا داسف لبق نم ىتأ امنا هلك داسفلا اذهو { ةهبشم ةيمهجلاو
 ين ةلعلا نا متلقف © ملعلا ةحص ىلع متلمعو " سألا ىلع متينب مكنأ ولو ١ سألا

 ةلعلا نا : متلقف ، نيتنيابتم ٣ نيتقرتفم نيتلع امهومتلعجف مسج يف ةلعلا ريغ 3 ءيش
 ناك ام مسج ف ةلعلاو ) افوصوم {| هنع اربخم اموهوم ٤ وا ادوجوم ناك ام ءىش يف

 ةكرحلل ` انراقم ، ناصقنلاو ةدايزلل المتحم © ًافصنم ث افرصم ًاسدسم 0 ًايزجتم
 8 سألا ىلع متينب امنا متنكل ٧ تائيهلا نم ةئيهو 3 رادقألا نم ردق اذ & نوكسلاو

 فيكو . هيلع رودب يذلا مالكلا اذه بطق ةلمحلا هذهف ض ةلعلا ةحص ىلع تلمعو

 ‘ معألا ىلع صخألا ةفص ةداي زل & ءىش ةفص ىلع مسج ةفص ةدايز هللا كديا تيأر

 ‘ ةيصوصخلا صخأل ١ اهيلع ديزيو .0 معأل ا تافص عيمج صخألل نأ كلذو

 وهو ( ءيش نم صخأ ثدحمو ] ثدحم نم معأ وهو ءيش ٨ ءايسالا معأو

 { هللا ءاش نإ هيقاب تفرع اذه ىلع كلتهبن نمحو ١ هنم صخأ مسجو ‘ مسج نم معأ

 ةعامج دنع م اف مالكلا مسا نولحتنب مهنا ىلع ةيمهجلا مه نيذلا ةفئاطلا هذهو

 هللاب ذوعنف { امالك مهسخاو { الاقم ١١ مهسخباو ابهذم . ١ مهادرا نيملكتملا

 . ةريحلا ٢١نمو ٠ ةلالضلا نم

 . مسالا : م ؤ ساسألا : د

 . ساسألا : د

 . نيقرفتم : ج

 . ! و ه طقس : ما.و»: ج

 . ًافرصم ًافرصنم : د

 . ًانراقم : د

 . تاثيهفا نم ةبهو : م

 . ءايشالا : د

 . نم : م

 . مهلذرا : د

 . مهسجنأو : د(١١)

 . ! نم ه طقس : د(٢١)
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 : ىلاعتو هناحبس هللا تافص ين لوقلا

 ؟ ةفصب هنوفصت ال مأ مكبر نوفصت له : لاقف ، هلالج لج هللا نع انلأس نف
 ينننو 3 هب الإ قيلت ال يتا ىنسحلا هتافصب هلالج لج ١ هللا فصن انإ ، معن : انلق

 ىئننو 0 ىلاعت هدوجول "ءدب ال ذا 0 مدقلاب هفصن انإ كلذو © نيثدحملا تافص هنع

 داسف انيب دقو ، هثدحي ثدحم ىلا ثدحملا ةجاح نم تبث ال ثودحلا هنع
 ميدق هنأ كلذب بجوف / انباتك لوأ ' ين « داسفلا نم هل ةياغ ال ام ىلإ " كلذ لسلست ١١٤

 هيلع ليحتسي ام ىلع ءانفلا ث ةلاحتسال 0 ىنفي ال قاب هناب هفصنو ، هدوجول لوا ال

 نوكي نأ هنع لطب © مدع دعب ال ًادوجوم ىلاعتو هناحبس ناك امل هنأل ثودحلا

 ؤ ريصب عيمس & ديرم ريدق ميكح ميلع يح هنأب هفصنو . دوجو دعب ًامودعم

 © نب زجاعلا نيلهاجلا نم اهعوقو نالطبو 0 تاومالا نم لاعفالا دوجو ةلاحتسال

 ءايشألا هذه نع ` ينوربخأ : لاق نإف 3 اريبك اولع صقنلا تافص نع انبر ىلاعتي
 & عمسلاو 5 ةزعلاو ، ةدارإلاو ، ةردقلاو ةمكحلاو ملعلاو ةايحلا نم اهب هومتفصو ينلا

 ين ةصقلا فيك مأ ؟ هسفنل هثدحتسا ءيش وه مأ هب لزي مل عيش وهأ 3 رصبلاو

 3 ملعلاو { ةايحلا نم 0 انركذ امب افوصوم لزي مل ىلاعت هللا نا : انلق ؟ كلذ

 كلت رثاس يف & رصبلاو آ عمسلاو & ةزعلاو { ةدارالاو ؤ ةردقلاو ؤ ةمكحلاو

 اذإ ، ٨ تافصلا كلت ٧ ودعت ال هنأ لبق نم 0 اهب افوصوم لازي الو ؤ تافصلا

 )١( لج هوفصن : م ...

 )٢( دب : ج .

 )٣( كلذ رركت : م .

 )٤( ي ه طقس : م ، ج ! . .

 اميدق ناك امو لوألا مدعلا ىلإ ( عوجر ) عوجر ءانفلا نأل : شماهلا ىلع بتك : م )٥(

 . ھ . هل مدع ال

 )٦( ينربخا : م .

 )٧( ودعي : ج . ,
 )٨( تافصلا كلت ودعت ال هنا لبق نم اهب افوصوم لازي الو : طقس : م .
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 ثدحم ريغ نم هيلا ٢ تثدح نوكت نأ امإ " ةثالث ًاهوجو هيلا ١ ةثداح تناك
 اهثدحتسا نوكي نأ وأ { هريغ وهو 0 هل اهثدحأ ثدحم تثدح وأ { اهثدحأ

 ًائيش نأب لوقلا داسف نم انيب ال ثدحم ريغ نم ثدحت نوكت نأ لطبو ؤ هسفنل

 . هل اهثدحأ هريغ نوكي نأ دسفو انمالك نم عضوم ريغ يف ثدحم الب ث ثدحي

 كفني الو ، فوصوملا اذه ين بجي ام لثم لوقلا نم هيف بجي ريغلا كلذ ناك ذإ

 نأ دسفو ث هل ةياهن ال ام ىلا كلذ لسلستيف ، فوصوملا اذه © هنم كفني ال ٥ ام
 نوكي نأ بجول ، كلذك رمألا ناك ول هنأل ، هسفنل ١اهثدحأ يذلا وه نوكي
 الو { رداق الو ميكح الو & ٧ ملاع الو يحب سيل هسفنل اهثدحتسي نأ لبق نم

 الو 0} املع ثدحي نا ىلع ردقي ز ةئيهلا هذهب ناك نف 0 ريصب الو { عيمس

 لوقلا لحمضاو 0 ةثالثلا هوجولا هذه تلطب املف { ءايشالا نم اثيش الو { ةردق

 0 ًاعيمس { “ًاريدق ا ًاملاع © ايح ٨ العو لج انبر لزي مل هنأب لوقلا الإ قبي مل ، اهب
 . قيفوتلا لو هللاو ، كلذك لازي الو ، هتافص رئاس يف 0 اريصب

 منمعز ثيح هللا نع ينوربخأ : لاقف © هتمكحو هللا""لدع١نع انلأس نمو
 هلاعفأ عيمج نأ منلقو { كلذ نم هب هومتفصو اميف ؤ لداع ، ميلع } ميكح هنأ

 . اتثداح : م )١(

 .اثالث : م 0 ج )٢(

 )٣( ةثداح : د .

 )٤ ( دجوي : م ؤ ج .

 )٥( ام كفني الو ه طقس : د ! .

 )٦( اهثدحتسا : م ؤ ج .

 )٧( ملع : د .

 )٨( هلالج : د .

 )٩( طقس : د »حيا٧ً .

 . ارداق : د(٠١)

 . يف : م ، ج(١١)

 . هللا دعو : د(١١)
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 ١٥ يتأت الو / عقت ال هرومأو ١ انوربخأ ، ملعلاو ؤ ةمكحلاو لدعلا ىنعم ىلع الإ ٢
 رهظتسم ريغ هنأ نومعرت متنأو { ءايشألا نم قلخ امل هقلخ ين ةمكحلا هجو ام

 ةيألو ، قلخ ام قلخ ملو ؟ لعف امم ءيش لعف ىلإ ةجاح يذب الو 0 قلخ ام قلخب "
 ةيألو ؟ قلخي مل ام ث قلخ كرت ةلع ٠ هجو امو ؟ بقاعو باثأو ىهنو رمأ ةلع

 نم عئارشلا فونص نم تادابعلا هوجو ين لأس نا كلذكو ؟ كلذ ين ةمكحلا
 ام : لاقف 0 اهيناعم يف كسانملا لعفو & ةاكزلاو 3 مايصلاو © اهب رودب امو ةالصلا

 دهاش لوقعم يف انل حضتي مل نحنو ؟ ءايشألا هذهب دابعتسالا يف ةمكحلا هجو ١

 اهيف ةمكحلا ىنعم ىلع لدي ام ٧ ثبعلاب ةهيبش رومأ ىلإ اهنم ءايشأ وعدت لب
 مهايإ هبيذعتو ناويحلل هماليا نع لأس نا كلذكو © ةفاخسلاو ١ "نم اميس الو

 ناويحلا هريخست ين ةلداعلا ةمكحلاا٢هجو امو ،١١بنذ الو { اهنم هل مرج ال

 اهضعب ١٣ ةفئاطل كلذ نم ةفئاط هدابعتساو 0 ءيشل اهنما 'ءيش ماعطتساو 0 ضعبل ،

 ةرهاظلا لاعفألا هذه لاثمأ ين ١٢ ين ةمكحلا هجو فرعن ال نحنو ؟ هقلخ ين هنم

 )١( ينأت الو » طقس : د ! .

 )٢( ينوربخأ : م { ج .

 )٣( يألو : د .

 )٤( قلخ طقس : م .

 )٥( يألو : م ، د .
 )٦) اهدهاش : م © ي دهاش ه طقس : ج .

 )٧( اهنم : ج .

 )٨( ودعت : ج .

 )٩( ةثالثلا خسنلا ين اذك .

 )١٠( ةثالثلا خسنلا ين اذك .

 . هماليا نع لاؤسلا ىلع ناويحلا ريخست نع لاؤسلا مدق : م ، د(١١)

 . هجو ام : لاقف لاس نا كلذكو : م ، د(١٦١)

 )١٣( ةثالثلا خسنلا ي اذك .

 ٤. ءيش ه طقس : م(٤١)

 . رهاظلا : م ج(٥١)
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 ليلدلاب تبث امل : هل لوقن نأ ، ههابشأو اذه نع انلأس نمل انباوجف ، كلذل هراهظا

 هلدع يف ميكح هلالج لج هتنا نا ، بذكي ال يذلا دهاشلابو ، لطبي ال يذلا
 ثدحتسب ل همدق يل هل قحتسم 0 هتاذ يف كلذل بجوتسم © هتمكح ين لدع

 دقو اهفالخ ًافوصوم اهثدحتسي مل ام لبق نوكيف 0 ًاملع الو 0 الدع الو } ةمكح

 © كلذك هلالج لج هتلا ناك نأ املف ' هتاه لبق ىنلا ةلأسملا يف كلذ ىلع انللد
 امو ، هيف ةمكحلا هجو فرعن امم ، لجو زع هلاعفأ م انل رهظي ام عيمج يف انلق

 اثبع الو ، الهج ءىش هنم نوكي ال ، لدعو © ةمكح هلك كلذ نا : فرعن ال
 دق انك © لدعلاو © هيف ةمكحلا هجو ىلع انبر انلد ام ٢ لكف ث انمدق ىنلا ةلعلل

 ناك ذا ، لدعو ةمكح هنأ انملع { هيف ةمكحلا هجو ىلع انلدي امو ١ هانفرع

 لدبتت الو ، اهانعم نع ريغتت ال تاذلاو ، تاذلا ىنعمل كلذب فصولل قاقحتسالا

 نوكي وأ / أطخ وأ اثبع نوكي نأ هلاعفأ نم ءىش نع ةلعلا هذهل انيفنف ، اهتفص نع ٦

 نع ث لأسب فيكف 5 ةعنصلاب " رقم الو ، عناصلل تبثم ريغ اذه نع لئاسلا
 . هب رقي ىتح ، لصألا ىلإ هب ٨ عجرنف { هب رقم ريغ وهو ، لصألا عديو عرفلا
 كلذ نم هركذن مل امبو ، انباتك لوأ ين اهانبصن ينلا دهاوشلاو مالعألاب هتبثيو

 ةلمحلا هذهو 0 ًافنآ هب انبجأ ام كلذ دعب هل باوجلا ناك هدنع ٦١ كلذ تبث اذإف
 . هللا ءاش نإ بابلا اذه يف ةيفاك

 : ىنسحلا هللا ءامسا

 امو ؟ مكدنع اهليوأت ام : لاقف ٧ هتافصو لجو زع هقلا ءايسا يف انلأس نمو

 )١( هذه : م & ج .

 )٢( لكو : م . ٍ

 )٣( ةعنصل ايرقم الو : ج .
 )٤( لئس : ج .

 )٥( عجرنو : م © ج .

 )٦( كلذ ه طقس : د ! .

 )٧( هتافصو طقس : د .
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 دوبعملل مسا ا هنأ هتلا ىنعم : انلق ؟ ميحرلا نمحرلا هتلا : مكلوق ىنعم امو ؟ اهانعم

 : هلوق نم ةفصلا ين ولعلا نم هانعم نا : موق لاقو { وه الإ ةدابعلا قحتسي ال يذلا
 © تافصلا هيلع ىنبت مسا هنأ ملعلا لهأ ضعب ىكحو ، تلع اذإ سمشلا تأت
 اذه يغبني الو { هايإ الإ ةدابعلا قحتسي ال يذلا دوبعملل مسا هنا اذه يف لوقلاو

 { كلذ نم ميحرلاو { ةغلابملا ىنعم آ ىلع وهو ةمحرلا نم نمحرلاو 0 هل الا مسالا

 © هقلخ " كلمي يا ميللا ىلع فلالاب كلاملاو { ةبلغلاو { ناطلسلاب رهاظلا كلملاو

 : ١ تنرقو © ٥ ( ائيش سفنل سفن كلمت ال موي ) : لاقو 6 ا مهيفو مهيلع مكحيو

 هل يذلا وه برلاو © نيدلا موي قلاخ : اهورسفو فلالاب ( نيدلا موي كلام )
 ، هتفص يف دحاو 3 هتاذ ين دحاو يأ دحألاو دحاولاو . ءاوس كلاملاو وهو ، قلخلا

 { مالسلاو صقنلا يناعمو ، قلخلا تافص نع ٧ هزنملا سودقلاو { هلعف ين دحاو

 نأ نم ةمالس ين قلخلاو ٨ أطخ الو ، روج الو ، ملظ هلبق نم يتأي ال يذلا

 مالعالاب ٠ هرابخالو هلسرل قدصملا : ٩ نمؤملاو ، كلذ نم ءيش هلبق نم مهلاني
 نم يتأي قدص لكل قدصلملاو { زاجنالاب هديعوو هدعول قدصملاو 0 دهاوشلاو
 لطبت الو © هتداهش بذكت ال يذلا دهاشلا : نميهملاو { ةرهاظلا ةجحلاب هدنع

 امب هقلخ '١لذأ يذلا : زيزعلاو { ةلذملا هيلع يرجت ال يذلا : زيزعلاو { هتلادع

 . هنا طقس : د )١(

 )٢( ىلع طقس : د .

 )٣( كلم : د .

 . مهيف طقس : د (٤ر)

 ر٥( ١٩/ راطفنالا .

 )٦( تيرقو » : م & د ! .

 )٧( هزنتملا : م ء ج .

 )٨( اطخ الو ملظ الو روجلا : د .

 )٩( نمؤمللو : م .
 . ةرابخاللو : م(٠١)

 . لدا : د(١١)
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 ىضري الو © هقلخ تافص نع ا ربجت يذلا : رابجلاو ، لذلا مالعأ نم مهيف لعج
 تربك يا 3 هقلخ تافص نع٢ ربك يذلا : ربكتملاو ، " اهنم ءىش هيلا فاضي نأ

 كلذك يرابلاو 3 لاثم ريغ ىلع ث ئشنملا / قلاخلاو 2 اهنم ءيشب فصوي نأ نع هسفن ١١٧
 نع هسفنب ىنغتسا يا : ينغلاو ، ءاشي ام ىلع قلخ ام عيمجل ردقملا وه : روصملاو

 ١ يذلا : ينغلاو ٥ هاصع نم ةيصعم هصقنت الو © هدابع ةعاط نع ينغلاو © هقلخ

 رهظا ١ امب دمحلل قحتسملا : ٨ ديمحلاو 3 هيدل ام ديبي الو ، هدنع ام ٧ دفني ال
 ليوأت نم وهو هقلخ لبق ناك يذلا : لوألاو © هلضفو ؤ هتمكحو 0 هلدع نم

 لئالدلاب هقلخل رهاظلاو © يقابلا ليوأت نم وهو ، ىنفي ال يذلا : رخآلاو « ميدق
 ٤ مهساوح نع : نطابلاو & هيلع لئالدلا روهظل : رهاظلا "" لبقو © ةرهاظلا

 لهجي الو ، لهج دعب ال ملع يذلا : ١٢ ملاعلاو اضعب مهضعب هب كردي ١١ امعو
 ىفخت ال يذلا : ريصبلاو ، تاوصالا هيلع ىفخت ال يذلا : عيمسلاو ّ ملع دعب

 ةراشإ يحلا ين موق لاقو ، تومي نأ هيلع ىرجي ال يذلا : يحلاو ، ناولألا هيلع
 هللا يضر سابع نبا نع ءاج كلذك ث لوزي ال يذلا : مويقلاو { لاعف هنا ىلا

 يف ولعلا نم ىلعلاو & ظفحلاو ، ريبدتلاب هقلخ ىلع ١٤ مئاقلا : موق لاقو ٢ هنع

 )١( ربحم : ج .

 )٢( هيلا اهنم عيش : م 0 د .
 )٣( ربك يذلا ه طقس : د « .

 )٤( ىسملا : ج .

 )٥( هاصع نم ةيصعم هصقنت الو هدابع ةعاط نع ىنغلاو ه طقس : م « .

 )٦( يذلا وه : ج 5

 )٧( ذفني ال : م ، ج .

 )٨( ديمجلاو : م .

 )٩( ال : م ، ج .

 )١٠× : ليقف .

 . ام نع : م(١١)

 . ملعلاو : د(٢١)

 . امهنع هللا يضر : بتكي نأ داتعملاو ٤ هنع هللا يضر ه طقس : م ، ج(٣١)

 )١٤(+ مئاقلا مويقلا : م ؤ .
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 هقلخ هب فصوي امب فصوب نأ نع يلاعتلاو { كلذك يلاعلاو { دجملاو ةفصلا

 دهاشلاو & كلذك : ريبكلاو ز هقلخ ١ تافص نع مظع يذلا : ميظعلاو

 هظفحب هنم ءىش نع بيغي الو © هقلخ يف ٢ ةبئاغ هنع بيغت ال يذلا : ٢ ديهشلاو

 { ريثكلا يطعيو 0 ` ريسيلا لبقي يذلا : ث روكشلاو ركاشلاو ث هل هريبدتو © هايإ
 © نولطبملا لوقي امك ال قح هدوجو يأ لطابب سيل & قح هن ] يأ : قحلاو

 ، هقلخ ىلع هلضف ين عساولاو ، فرعي الف ءافخ يذب سيل يذلا يا نيبلا : 'نيبملاو

 ال يذلا ظيفحلاو هقلخ ىلع هتمحر ي بيرقلاو 0 ث هدابع ءاعد ةباجا ي بي رقلاو

 & مهيلع ا هتمعنب هقلخ ىلإ ببحملا : دودولاو ،ءيش هنع ىفخي الو ، ائيش عيضي
 هللا ىضر سابع نب هللا دبع ناف : انلق ؟ هانعم امو دمصلا ليوأت ام : اولاق ناف

 دق يذلا ديسلا وه : لاقف كلذ نع لئس © ليوأتلا بحاص وهو 0 ١٠ امهنع

 : رعاشلا لوق دشنأ مث ، ددؤسلا ين ىهتنا
 دمصلا ديسلاب و دوعسم نب ١٢ ورمعب دسأ ىب ١١ يريحب ىعانلا ركب الأ

 لاقو ] جئاوحلا 8 هيلا دومحملا / دسلا : لاقف دوعسم نب هللا دبع هنع لئسو ١١٨

 )١( ةفص : م & ج .

 )٢( دهاشلاو ديهشلاو : ج .
 )٣( ةبياغ : م 0 د .

 )٤) هايإ : م . ج .

 )٥( ركاشلاو روكشلاو : ج .

 )٦( رسيلا : د .
 )٧( نيبلا ه طقس : ج ! .

 )٨( اعد نم ءاعد : د .

 )٩( همعنب : د .

 . ٫ امهنع هللا يضر » طقس : د(٠١)

 . ريحم : م & ج(١١)

 . رمعب : د(٢١)
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 ريبج نبا ؟ دعس لاقو 3 ١ مهجئاوح ين هيلا نودمصي دابعلا دمص وه نسحلا

 . كلذ لثم

 لاقملا صيخلتو لاؤسلا ليصحت يف زجوملا باتك نم لوألا " ءزجلا ىهتنا
 ءاش نإ ٧ يناثلا ءزجلا ٦ هولتي ث هنوعو ث هنلا دمحب فالخلا لهأ ىلع درلا ين
 . ٨ هللا

 . مهجناوحل : ج )١(

 . ديعس : د )٢(

 . رفسلا : م ، ج )٣(

 . ! ةلالجلا ظفل ه طقس : م )٤(

 . هنوع نسحو : م ؤ ج )٥(

 . هيلي : م 0 د )٦(

 ينو ردقلا ين باب ه يناثلا ءزجلا دعب ةدايز ةخسنلا هذه ين : د & يناثلا رفسلا : م )٧(

 . ٤ هنوعو هتيشمب كلذب قحلا ريغب لاق نم ىلع درلاو ردقلا تابثا
 . ٧ هللا ءاش نا ه طقس : د )٨(
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 تاَعتوضوملا تسرهف

 ٥ ................................................... ...... ةمدقم

 ١٧٥ ........................ هنم نيملسملا فقاومو جورخلا موهفم - ١

 ١٥ ........................................... جورخلا-۔ أ

 ٣٥ 0 .......................................... جراوخلا ةاشن - ٢

 ٤٦١ .......................................... جورخلا بابسأ - ٣
 ٤٧ .......................................... ةيبصعلا _ ا

 ٥٢ ................................. يداصتقالا لماعلا _ ب

 ٥ .................................... ي ركفلا لماعلا ج

 ٦٦١ .................................... أبس نب هللا دبع _ د

 ٧٩ 0 .................................... ميكحتلاو نيفص _ ه

 ٨٨ ........................... ىسارلا بهو نب هللا دبع _ و

 ٩٥ ىرخألا قرفلا ةأشنب هطابتراو جراوخلا بهذم ةأشن - ٤

 ٩٦١ ........................... نيملسملا نيب لدحلا ةاشن _ |

 ١٠١ .................................... جراوخلا بهذم _ ب

 ١٠٣ ....................................... ليواتلا ةعدب _ ج

 ١١١ ............................................. تايناسنإلا - ه

 ١١٥ .......................................... ةمامالا _ أ

 ١٢٦ ........................ ىعامتجالاو يالخألا كولسلا _ ب

 ١٢٦ . ......................................... ةيقتلا _

 ١٢٩ ................................. ةريبكلا بكترم _

١٣٦ ....................................ديعولاو دعولا -



 ١٣٨ .................. ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا -
 ٦ - تايلالا ................................................ ١٤٠

 لدعلاو ديحوتلا _ أأ .................................... ١٤٠

 ١٤٨ ......... ثيدحلاو نآرقلا نم هباشتملا وأ رهاوظلا ليوأت _ ب
 ٧ - لقنلاو لقعلا ............................................. ١٥٥

 قالخألا ناديم يف _ أ ................................. ٦١ه١

 ١٦٠ ................................. داهتجالا ناديم ين _ ب

 ١٦٤ ............... ثيدحلا ةياورو داقتعالا يف فالتخالا _ ج

 ٨ - تايعمسلا ................................................ ١٦٩

 ٩ - جراوخلا ىدل ةليخدلا رصانعلا وأ ولغلا ..................... ١٧١

 ٠ - جراوخلاو دهزلا .......................................... ١٧٥٩

 ١ - ةعيشلاو جراوخلا .......................................... ١٨٠

 ٢ - ةلزتعملاو جراوخلا ....................................... ١٨٣

 ٣ - مهتافلؤمو جراوخلا وفلؤم ................................. ١٨٩

 ٤ا-۔ ةيضابالا ................................................ ١٩٣

 ناورم نب كلملا دبع ىلإ ضابأ نب هللا دبع ةلاسر _ أ ١٩٧

 ٢٠١ .............................. ؟ جراوخ ةيضابالا له _ ب

 ٢٠٨ ....................................... ةيضابالا ءارا _ ج

 ٢١١ ةيعيبطلا ءارآلا _ د

 ٥ يناكلا دبع رامع وبأ ٢٧١٥

 ] هتايح ............................................. ٢١٥

 هتافلؤم _ ب .......................................... ٢١٩

 ٢٢١ .................................... طوطخملا فصو _ ج

 ٦ باتكلا ليلحت .......................................... ٢٢٣

 لوألا ءزجلا ليلحت _ أ ................................. ٢٢٥
 ٢٢٦ .............................. نييرهدلا ىلع درلا -

٢٢٩ .............................. نيمجنملا ىلع درلا -



 ٢٣٠ .............................. ةيئاطسفسلا ىلع درلا _

 ٢٣٠ ................................. ةيونثلا ىلع درلا _

 ٢٣١ نيدحلملا لوصأ نم ثلاثلا لصألا _
 ٢٣١ .............................. ةمهاربلا ىلع ضقنلا _
 ٢٣٢ ........................... باتكلا لهأ ىلع درلا _
 ٢٣٣ ............ ةهبشملا نيدحلملا لوصأ نم عبارلا لصألا -

 ٢٣٦ ........................ ىلاعت هللا تافص ين مالكلا -

 ٢٣٦ ................................. قيناثلا ءزجلا ليلحت _ ب

 ٢٣٩ ................................. ردقلا يف لوقلا _

 ٢٤٠ تاهحلا ةلاسم -

 ٢٤٢ ....................................... ةدارالا -
 ٢٤٣ .............................. هتابثاو لدعلا باب

 ٢٤٣ ........................... ناميإلا ي لوقلا باب -

 ٢٤٤ ....................................ديعولاو دعولا _

 ٢٤٤ ........................... رئابكلا لهأ ةيمست باب -

 ٢٤٥ ..................... ناوفص نب مهج ىلع ضقنلا _

 ٢٤٥ ......... قولخم ريغ نآرقلا نأ معز نم ىلع ضقنلا

 ٢٤٦ .................. هقلخ ىلع هللا ةجح ين لوقلا باب _

 ٢٤٦ ...عامسب الإ موقت ال هللا ةجح نأ لاق نميف لوقلا باب -

 ٢٤٧ نوكرشم مالسالا ةلمل ةفلاخملا للملا نأ يف لوقلا باب _

 ٢٤٧ ؟ال ما ةثدحم يه له هتافصو هللا ءامسأ ين لوقلا باب -

 ٢٤٩ ............... اهجرف نود ةيتأملا ةأرملا ين لوقلا باب _

 ٢٤٩ ................................. ةمامالا ق باب -

٢٥١ .................. ليوأتلا لهأ قيسفت ين لوقلا باب -





 لوال ا ءزكشلل تاَيوضرم تس هف

 ةحفص
 ٥٦ لوألا لصألا لوصف
 ٢٥٦ ............................................. يناثلا لصألا لوصف

 ٢٥٧ ......................................................... ةهبشملا

 ٢٥٧ ................................. ءايشألا ثودحل ني ركنملا ىلع درلا

 ٢٦٦ ................................................ ةينادحولا تابثإ

 ٢٦٨ ................................................... هيبشتلا عفد

 ٢٦٩ ............................................. ةيرهدلا ىلع ضقنلا

 ٢٧١ ................................................ نيمجنملا ىلع درلا

 ٢٧٢ ....................................... عئابطلا باحصأ ىلع درلا

 ٢٧٣ ................................. سيلاطوطسرأ باحصأ ىلع درلا
 ٢٧٥ تاياهنلا ين ةلأسم
 ٢٧٧ ................................................ ةينمسلا ىلع درلا

 ٢٨٠ ............................................. ةيئاطسفسلا ىلع درلا

 ٢٨٤ .................. ةيونثلا لوق وهو نيدحلملا لوصأ نم يناثلا لصألا
 ٢٩١ ةيناصيدلا بهذم وه يناثلا لصألا نم يناثلا لصفلا
 آ ةينويقرملا ةلاقم : ثلاثلا لصفلا

 ٢٩٧ .................................... لصرلل ةلاسرلا تابثا ين لوقلا

 ٢٩٧ ........................... ةمهاربلا بهذملا كلذ نم لوألا لصفلا

٣٠٧ ............................................. سوجملا ىلع لوقلا



 ٣١١ ................................................... باتكلا لهأ

 ٢ ٣١ هتازجعمو ملسو هيلع هتلا ىلص دمحم انيبن تايآ ىلع ةلالدلا

 ٣٣٣ ..................... كلذ يئ دوهيلا ىلع درلاو عئارشلا خسن ين لوقلا

 ٣٤٥ ...........................................:. ىراصنلا ىلع لوقلا

 ٣٥١ ..................... ةهبشملا مهو نيدحلملا لوصأ نم عبارلا لصألا
 ٣٥٢ ................................................... يناثلا لصفلا

 ٣٥٢ ................................................... ثلاثلا لصفلا

 ٣٦٥ ءاوتسالا ةلاسم

 ٣٧٤ ................................................ عىجملا ين لوقلا

 ٤٠٠ .................................... نيسئاقلا بهذم ىلع ميسجتلا

 ٤٠٥ ................................................... لاست ةهبشملا

 ٤٠٦ .......................................... ةهبشملا نم يناثلا لصفلا
 ٤١٢ ................................................... ثلاثلا لصفلا

 ؛٩٢ ىلاعتو هناحبس هللا تافص ين لوقلا
٤٣٢ ............................................... ىنسحلا هللا ءامسأ
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