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 ںونمؤي ومل همحرو ىدهو ءىس لك ليسمفقتو

 ااا فسؤي ةروس
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 ةيناثلا ةعبطلاو لوأل ةعبطلا ةمدقم

 هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 :دعب امأ \هبحصو

 كارحلل ايواح الجس هرابتعاب خيراتلا ملع ةيمهأ ىفخت الف
 ةيسايسلا اهبناوج عيمج يف ةيرشبلا ةكرح لجسي وه ذإ ءيربلا
 ةيراضحلاو ةيملعلاو ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيركسمصلاو

 رهظ ىلع يرشبلا كارحلا رومأ نم كلذ ريغ ىلإ ةيداصتقالاو

 .امل فاشك هنأل ،مولعلا وبأ هيلع قلطأ كلذل ،ةرومعملا هذه

  

 ارصتخم اباتك عضأ نأ تيأر روصتلا وأ قلطنملا اذه نمو

 عسوأ باتكل اديهمت وأ اميدقت نوكي هلعل ،نامُغ خيرات نع

 ةيراضحلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا هداعبأب ينامعلا خيراتلا لوانتي
 نإ -مداقلا باتكلا ف يأ-هيف دمتعأ ةيعامتجالاو ةيركفلاو

 



_ 
 ةنراقملا عم ناكمإلا بسح يخيراتلا ءاصقتسالا ىلاعت هللا ءاش

 .بابسألا رسيو ،رمعلا يف هللا دم نإ ليلعتلاو ليلحتلاو

 دقو «(ينامعلا خيراتلا يف طيسولا) :هتيمسأ رصتخملا اذهو

 يفو هحرط يفو هبولسأ يفو هجهنم يف اطسو نوكي نأ هتدرأ
 طبرأ نأ عاطتسملا ردق تلواح دقو ءيش لك يف اطسو ،هركف

 بتك ىلع ارط امل ارظن «ضعب عم اهضعب خيراتلا تاقلح هيف

 لعج امم ©فيرحتلا ىلإ ىدأ فيحصت نم ةينامعلا خيراتلا

 لوانتي وهو»ضعبلا اهضعب عم لخادتت ةيخيراتلا تاقلحلا ضعب

 .رضاحلا انرصع ىلإو "ينامعلا خيراتلا فرع ذنم نامع خيرات

 تاقيلعت يف ةيخيراتلا ثادحألا ىلع تاظحالم تعضو دقو

 هب هللا عفني نأ ىسعو زاجيإلا يف يخيراتلا قايسلاب لخأ ال قح

 ئراقلا لعلو سةزجوم ةروصب نامغ خيرات ىلع فرعتلا د ارأ نم

 ضعبب ةبوحصم ،ةيخيراتلا تاقيقحتلا نم هيف دجي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هريغ يف اهدجي ال ام ةيركفلا تاجاتنتسالا

  

  

  

  
 



 = -[ شسسم _ ]
 جهنملاب امإ «نيجهنم دحأب بتكي خيراتلا نأ ييأر يفو

 طاقسإ ىلع موقي يدقعلا جهنملاف حخرؤملا جهنمب امإو "يدقعلا

 اذه ًالثمف ‘هصاخشأو خيراتلا ثادحأ ىلع ةيدقعلا ماكحألا

 اهاري ةيدقع ةيؤر ىلع ءانب كلذ لكو ،هللا همزه كلذو هللا هرصن

 .ثادحألا كلت هاجت وأ صاخشألا كعلوأ هاجت خيراتلا بتاك

 خيراتلا ثادحأ ركذي يذلا وهف ،خرؤملا جهنم امأ

 .ةيعرشلا وأ ةيدقعلا ماكحألا طاقسإ نم ًادرجتم صاخشأو

 جهنمب ال ضخرؤملا جهنمب خيراتلا بتكأ نأ تيأترا دقو

 اذه ىلع ةينيد ةحسم دوجو نم ئراقلا هاري امو "يدقعلا
 خيرات هلمجم يف يناملا خيراتلا نأ ىلإ عجري كلذف "باتكلا

 :نيظحلم كانه نأ ىلع ؛ملع ةمئأو مكح ةمئأ هماوق سينيد

 انموي ىلإو يدزألا مهف نب كلام دهع ذنم نامع نأ :امهلوأ

 ءالولاب تناد نإو ءاهئانبأو اهلهأ لبق نم الإ مكحت مل اذه
 اهنإف ،ةريصق يهو ةنمزألا ضعب يف ةيجراخ تاهجل عوضخلاو
 نوريدي نيذلا مه اهؤانبأو اهلهأ ناك ةنمزألا كلت يف ىتح



--- - 
 عوقولا ميدع لب عوقولا ردان رمأ وهو ءاهرومأ نوفرصيو اهنوؤش

 .ملاعلا يف يسايس نايك يأ يف
 اولقتسا دقف ،لالقتسالا بح اوبرشأ نيينامعلا نأ :امهيناث

 نع اولقتسا مهنأ امك ءاهتوربجو اهتوق ىلع ةيومألا ةلودلا نع
 ةلودلا ميعضخت مل وأ اوعضخي مل كلذكو ةيسابعلا ةلودلا

 .ةيبرعلا دالبلا مظعم وأ عيمج ىلع تنميه يتلا ةينامثعلا

 يتلا ةريبكلا ةيمالسإلا لودلا يه ثالغلا لودلا هذهو

 كلت ةوقل ارظن -نامع ادع ةيبرعلا دالبلا عيمج ىلع ترطيس

 هتدارأو لالقتسالا تراتخا نامغ نحل ،اهذوفن عاستاو لودلا

 .كلذ اهل متو

 .ينامعلا خيراتلا ةصالخ مدقي باتكلا اذه نإ لوقلا ةصالخو

 .لمعلاو لوقلا يف باوصلاو دادسلاو قيفوتلا لأسأ هللاو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 هرماعلا طقسم

 .م؟٠])١ ويام ؟٩ /ه٣٤١؟ ةيناثلا ىدامج ٥

 باتكلا ليدعت عم ةمدقملا هذه تلدع :ةظحالم

 م؟٦٠؟ ويام/٩١ قفاوملا ه٣٣٤٧١ بجر ؟٩:خيراتب
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 لوالا يبرعلا دعلا يف
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 |___ ث تج 1
 لوالا يبرعلا دهعلا يف نامع

 :ة رت ل ا بصل ا

 مسطو دومثو داع :مهو ،ةبراعلا برعلا مه ةدئابلا برعلا

 فاقحألاب مهلزانم تناك داع موق نأ مولعملا نمو «مهرجو سيدجو

 ىلإ تومرضح نم مهذوفن دتماو "نامع نم يلاخلا عبرلا ءارحص يف

 لعلو "قيلامعلا مهيلع قلطي ناكو ماسجألا ةوقب اورهتشاو زاجحلا

 لأ .لام لات ةدئابلا برعلا لئابق عيمج ىلع قلطي ناك بقللا اذه
 صس > نز

 ىف اهنم نل مل ىلآ © اميل تاد دإ () واي كنر َلَعك تنك
 ٢ ه رتب

 ادوه هيبن مهيلإ هللا لسرأ دقو كداع نب دادش :مهكولم رهشأو

 ةدابع كرتو هدحو هللا ةدابع ىلإ مهاعد ثيح مالسلا هيلع

 اع نأي مهنم هللا مقتناف مهكرش ىلع اورصأ مهنكلو ؛مانصألا

 هلأ ك اورت لوأ ةفانم دأ نماولاتو ىم ري ييلا انبت

 انَسَتأَت ((ا}»” وذحت ااي اوناكو م هنم دشأ وه َمَهَمَلَح ىزلا

 ١( :رجفلا ٦-۔ ٨١.
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 ةريل ق 21 َباَذَع َمُهَميِذْنل ت ناست و أ ۔ؤ ق ذ ارَصرََص مر ع
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 هلع
 ےم ے ےس ےس س ح

 ."_) ه ةورم اممو رغ ةرخآلا ادم تلا
 ىلإ وأ تومرضح ىلإ اوراسو هعم نمآ نمو ادوه هيبن هللا ىكنو

 يبنلا دالوأل ةيبرعلا ةريزجلا كلم راص مث ")نامع ضرأ نم رافظ

 .دوه نب ناطحق نم هدافحأو مالسلا هيلع دوه

 رتع نم لوأ مه داع موق نم ةدئابلا برعلا نإف اذه ىلعو
 .اهوأشنأ نيذلا مهو ،نامُغ

 داع موق نأ امبو ةصلاخ ةيبرع ةأشن نامُغ ةأشن تناك كلذل

 ةغللا نأب لوقلا ىلإ اندوقي اذهو «برع مهو ءةميدقلا ممألا نم

 ررقيو لاقي نأ لوبقملاو لوقعملا نم هنأل ،تاغللا مدقأ يه ةيبرعلا

 يبأ مدآ ةغل يه حون موق ةغلو ،حون موق ةغل يه داع موق ةغل نأ

 يف تناك يتلا هتغل يه ضرألا ىلع مدآ ةغلو {مالسلا هيلع ةيرشبلا

 .ةنجلا

 ١( :تلصف ه١- ١٦.

 ربق اضيأ دجوي كلذكو ،طسوألا لبجلاب فورعملا ءارقلا لبج يف رافظ يف دوه ربق دجوي (؟

 .حصألا امهيأ ملعأ هللاو غنميلاب توم رضح يف دوه يبنلا



 |___ تسم تح =
 كلم يذلا ناطحق نب برعي كلملا ىللع بلغت داع موق دعبو

 نام ىلع لعج دقو ىداع موق تاكلتمم ىلع هناطلس دتماو نميلا

 ىلع همساب نامُعغ تيّسس يذلا اهيلع ايلاو ناطحق نب نامع هاخأ

 .اهرمأ هل ماقتساف لاوقألا دحأ

  

  

 





 |___ هتس ح
 ةيماسلا ممالا دهع يف نامع
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 : نوپرموسل ا

 ةيبرعلا ةريزجلا ف رهظ داليملا لبق ثلاغلا فلألا يف

 .مكحلا ىلع اولوتساو ةشبحلا نم اوحزن مهنإ :لاقيو ،نويرموسلا

 مهو ،ةفورعم ةراضح مل ترهظو ،ةعساو ةيروطاربمإ مهل اوماقأو

 نم لوأ مهلعلو «نامغ نم ساحنلا جارختساب اوماق نيذلا
 ،تايرهزملاو تانيزلا ةعانص يف هنولمعتسي اوذخأو ،هجرختسا

 دنع ةيسيئرلا رداصملا نم نامع يف ساحنلا مجانم تناكو

 .(ناجام) :مسا نامع ىلع اوقلطأ لاقي امك نيذلا مهو ،نييرموسلا

 قاطن ىلع ةراجتلاب اولغتشا مهنأ امك ،(ساحنلا ضرأ) :هانعمو
 .عساو

  

  

  

 



 -[ صف خيراتل ل _ ا

 ٠ ٠ ٠. ٠

 مهم ه همه

 يف كلذو نييرموسلا فعضل ةجيتن نييقينيفلا روهظ ناك

 ةعساولا ةبراضلا مهتيروطاربمإ اوماقأو ،داليملا لبق يناخلا فلألا

 مهل ةمصاع رافظ نم اوذختاو ،ةيرموسلا ةيروطاربمإلا ضاقنأ ىلع
 يف عقت يتلا ةيلحاسلا (روص) ةنيدم نامع يف اوأشنأو ،رمألا ةيادب

 ضيبألا رحبلا ضوح ىلإ اولقتنا مث ،نامغ نم يقرشلا بونجلا

 .ةينانبللا (روص) ةنيدم كلانه اوأشنأو مهتلود عاستا دعب طسوتملا
 نامع يفو ٬طسيوتملا ضيبألا رحبلاو يدنهلا طيحملا ةداس اوراصو
 نيب اوعمج مهنأ يأ ساحنلا جارختسا ةيلمع نويقينيفلا لصاو
 نابللا ريدصتب اوماق كلذل ،ًاريدصت نابللا ةراجتو ساحنلا ةراجت

 .عساو يراجت طاشن مه راصو «ارافظ» ةقطنم يف ةرثكب دوجوملا



 | ينامملا غيراتلا --- =

 :نوبرم 21

 ىلع اولوتسا ثيح ؛نييقينيفلا ىلع ءاضقلاب نويروشآلا ماق
 رهتشاو ،ةريبك ةيروطاربمإ مهل اوماقأو ،مهذوفن اومطحو مهتاكلتمم

 ةينانبللا روص ةنيدم ميطحتب ماق يذلا (بيراحنس) مهكولم نم

 ىلع نويروشآلا ىلوتسا امك نييقينيفلا نم اهيلع ىلوتسا نأ دعب

 ىلع ءاليتسالا ىلإ مهعفاد ناكو ،نامُغ اهيف امب ةيبرعلا ةريزجلا
 ناك يذلا رافظ ضرأ يف دوجوملا نابللا ىلإ ةديدشلا مهتجاح نامع

 ضرأ يف ةرشتنملا دباعملا ف قرحي ناك ثيح ؛مهدنع اسدقم ًائيش

 ىلع مهلامعأ تزكرت دقو ،نيصلاو سرافو دنهلاو تارفلاو ليدلا
 .ةيملاعلا ةراجتلا ةكرح عيسوت

 :نويلبابلا

 يف (قارملا ) نيرهنلا ءارو ام دالب يف نييلبابلا ةلود ترهظ

 تاكلتمم ىلع اهذوفن تدم نأ ثبل امو ،داليملا لبق لوألا فلألا

 ةراجتلا مهدهع يف ترهدزاو ،نام دالب اهنيب نمو ،نييروشأالا
 .ةيرحب ةوق اونوكو اريبك اراهدزا

  

  

 



 يناملا غيراتلا ن طيسولا ٧\ ]_ | 1

 نامهم

 يف نييفولسلاوردنكسإلاو سرفلا دهع - : . ٠٠



 | ينامملا غياتلل ن --- 1

 نييقولسلاوردنكسإلاو سرفلا دهع يف نامع
 : سرمشل ا

 (شروق)يسرافلا ميعزلا ةيخيراتلا ةرتفلا كلت يف سراف يف رهظ

 ةريزجلا ضرأ ىلع ىلوتسا امك ،ةيلبابلا ةيروطاربمإلا حستكا يذلا

 عناوملا ىلع ءاليتسالا فدهب كلذو ،نيرهنلا ءارو ام دالبو ةيبرعلا

 .ةريبك ةلود سرفلل كاذنآ تماقو ،ةراجتلا قرط ىلع مكحتلاو

 ىلع اورطيسو ،طسيوتملا ضيبألا رحبلاب يبرعلا جيلخلا اوطبر ثيح

 لاجم يف نييقنيفلا ةربخ نم اودافتسا دقو ارحبو ارب ةراجتلا قرط
 .مهبكارم يف مهنومدختسي اوناك ثيح ؛ةراجتلا

 : ينو دغملا ردنكسالا

 داحلا هئاكذب عاطتسا ؤاميظع احتاف ينودقملا ردنكسإلا ناك

 ءاجرألا ةعساو ةيروطاربمإ نوكي نأ ةيبرحلاو ةيسايسلا هتنطفو

 ءدب يذ ئداب رهظ دقو ،رهدلا نم ةزيجو ةدم يف فارطألا ةيمارتم

 نرقلا يف كلذو ءاهيلإ بسن يتلا يهو نانويلا يف اينودقم ةدلب يف

 ىلع ةرطيسلا فدهب نامع ىلع ىلوتسا دقو كداليملا لبق عبارلا

 قيرغإلا دنع ةسدقملا ةرجشلا ،ناَبللا دوجوو ةراجتلا قرطو عوناوملا

  

  

  

 



 _- - غيراتلل ن ]

 اليوط شعي مل هنأ ديب كاذنآ ممألاو بوعشلا نم مهريغ دنع امك

 .'اهنوك يتلا ةميظعلا ةيروطاربمإلا كلت هدعب تروهدتو ءةايحلا يف

 :نويقولسلا

 ىلع نيلماع مهلعجو ردنكسالا مهب ءاج ،قيرغإلا نم مهلصأو

 ة افو دعبو “ هتيروط اربمإ نم فرشل ١ مسقل ١ ف نمأل ١ ر ارقتس ١

 مهل اوماقأو اهيلع نيلماع اوناك قلا ميلاقألاب اولقتسا ردنكسإلا

 .ةيراجتلا ةيحانلاب اريثك اومتهاو شةيبرعلا ةريزجلاو ناريإ يف ةلود
 ءايسآ قرشو دنهلا عم ةير اجت تاقالع اوماقأو ايرحب الوطسأ اونوكو

 ةدع اق اهولعجو ‘ نامع ف )) ةربصم ( ةريزج اوأشنأ ني ذل ١ مهو

 لاقي نامع يفو ء(سباريس) :مسا اهيلع اوقلطاو كمهنفسل ةينيومت

 .نامع لحاوس تنكسف ةينانوي تاعامج تءاج

 يف روكذملا نينرقلا وذوه ينودقملا ردنكسألا نأ «نيرسفملاو نيخرؤملا نم ريثك ىري ١(
 يذ ظفل نأل ،ينميلا يريمحلا شيارلا نب بعصلا وه نينرقلا وذ ليقو ميركلا نآرقلا
 وه نينرقلا اذ نإ لوقي نم مهنمو ،هخيرات يف ءادفلا وبأ لوقي امك يلرع ظفل نينرقلا

 .ةيبرعلا ةغللاب ناريإ ةعاذأ يف ثيدح نم لوقلا اذه تعمس دقو ،يسرافلا شروق
 .دازأ مالكلا وبأ يدنهلا ركفملا نع لوقلا اذه ثدحتملا لقنيو

  



 | يناملا غيراتلا ن --- --

 :يسرافلا ذوفنلا ةدوع

 يفو 6نييقولسلاو سرفلا نيب بورح تأشن هنأ كلذ ببسو

 لحاوسلا ىلع اورطيسو ،نييقولسلا ىلع سرفلا بلغت ةياهنلا

 يبرعلا جيلخلاو نامع يف نييقولسلل ةعضاخ تناك يتلا عوناوملاو
 راحص نم اوذختا و ،نامُغ يف ةيسرافلا ةيلاجلا ترثاكتو "سرافو

 ةراجتو ةعارز نم رارقتسالا بابسأو روصقلا اهيف اونبف مهل ةدعاق

 .ةعانصو

 .شروق كلم دعب نامع يف سرفلل يناغلا دوجولا وه اذه لعلو
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 نامتع

 يناتلا يبرعلا ديدلا يف ذال
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 ىناثلا يبرعلا دهعلا يف نامع

 :هونبو يدرنألا مهفن كلام

 مادهنا دعب نميلا نم اوجرخ نيذلا دزألا نم مهف نب كلام ناك

 ،دجنو ةماهت نيب ةعقاولا ةارسلا ىلإ هعم نمو جرخ ثيح ،برأم دس
 عبرلا ءارحص ازاتجم رافظو تومرضحب اًرام نامع ىلإ ءاج اهنمو
 ةقطنملا يهو اهنم ةيلخادلا ةقطنملا ف نامغ ىلإ لصو ىقح يلاخلا

 سرفلا نأ هل نيبتو ،_"تاهلق لزنو مدأو الهبو يزإ نيب ام ةدتمملا
 ىف ةماقإلاب هل اوحمسي يك مهيلإ لسرأف «نامغ ىلع نورطيسملا مه
 بلطلا كلذ اوضفر سرفلا نأ ريغ راوجلا مهنم ًابلاط نامع

 نامع جيلخ ىلع ةعقاولاو ايلاح ةفورعملا تاهلق ريغ يه مهف نب كلام اهلزن يتلا تاهلق ١(
 ةقطنم يف ةيلخادلا ةقطنملا يف عقت مهف نب كلام تاهلق امنإو روص ةنيدم نم الامش
 (اقباس تولس) تايرق يداو يف دجوي امك سرفلا نيبو هنيب كراعملا تراد ثيح تولس

 دعبي ذإ ،ةقطنملا كلت نم خياشملا ضعب ينربخأ امبسح نآلا ىقح تاهلق هل لاقي ناكم
 لابجلاب ةطاحملا رحبلا ىلع يتلا تاهلق ليخلاو لبإلا مهعمو هموقو كلام لزني نأ
 نم ةيلخادلا ةقطنملاب تولس يف سرفلا نيبو هنيب لاتقلا يرجي مث رحبلاو ةقهاشلا
 لوزن ةصق امهيلإ تبذج امهنإف ايخيرات ةيرحبلا تاهلق ةرهش ىلإ ارظن نكل كنامغ
 .نامُغ مهف نب كلام

  

  

  

  

 



 - -[ _ هن غيراتلل ف «

 برعلا اهيف رصتنا ةثالن امايأ تماد برح مهنيبو هنيب تبشنو

 ةدحاو ةنس ةدمل ةنده نوقابلا بلطو سرفلا ةداق مظعم لتو

 دعب نامع نم اوجرخي نأ ةطيرش كلذ ىلع ةقفاوملا كلام مهاطعأف

 مهلعج امم كلذل اوبيجتسي مل سراف يف مهماكح نكل «اهئاهتنا

 برعلا نكمت ىتح برعلا نيبو مهنيب ةيناث ةرم برحلا نوميقي

 .ايئاهن نامُغ نم مهئالجإو مهتميزه نم

 .مهف نب كلام ةماعزب برعلل نامع رمأ رقتسا كلذ دعبو

 ترمعو زاجلاو دجنو نميلا نم ةيبرعلا تارجملا اهيلإ تءاجو
 ةنيدمب كلام جلف اهنم .جالفألا ضعب كلام ىرجأو ،نامُع برعلا

. )( 

 دهعلا ذنم اهب نيدوجوم نولازي ال اوناك برعلا نأرهاظلاو
 نب كلام نأ رهاظلاو ءةدئابلا برعلا قيلامعلا دهع "لوألا يبرعلا

 رصتخا مث ،هيلإ بسنو ؛مهف نب كلام ءاشنإ نم يزإب يكلملا جلف نوكي نأ دعبتسأ ال ١(

 يفوت هنأل رهظي اميف هل ارقم يزإ نم ذختا اكلام نإو اميس ال ،يكلاملا نم الدب يكلملا ىلإ

 ىلع اهربكأ ناك هلعلو ،نامُغ جالفأ رهشأو ربكأ نم يكلملا جلفلاو ،لاقي امك اهيف نفدو

 .قالطإلا



 [ ___ يشت - =

 هتملك يف ءاج ثيح كةيموق ةيجيتارتساو شةينطو ةديقع نع سرفلل
 سرفلا لاتقل مهئبعي ناك امدنع هدنجو هشيج ةداق ىلإ اهاقلأ قلا

 نع اوماح ظافحلاو ةدجنلا لهأ دزألا رشعم اي" :يليام

 مكحكلم اوحصانو اولتاقو «مكئابآ رثآم نع اوبذو «مكباسحأ

 يف مجعلا مكتعبتا متمزهو مترسكنا نإ مكنإف مكناطلسو
 دايو ©ردمو رجح لك نيب مكوداطصاو مكوفطتخاف مكدونج ةفاك

 اونطوف {مكناطلسو مكمزع مكنع لازو «محكلم مكنع
 هل مويلا اذه نإف ظافحلاو ربصلاب مكيلعو "برحلا ىلع مكسفنأ

 ."هدعب ام

 دوجو ىلعو نامع ةبورع ىلع ليلد 'مكئابآ رثآم نع اوبذو" :هلوقف

 .دزألا نم هموقو مهف نب كلام ءيجم لبق اهب يبرع
 نبا ةميلس" هيلإ سانلا بحأو هدلو دي ىلع اليتق كلام يفوت مث

 .نامع نم ةيلخادلا ةقطنملاب يزإب نف هنإ :لاقيو أطخ "كلام
 هدالوأ يف كلملا راص مث كلاقي امك ةنس نيعبس هكلم ةدم تناكو

 مهيف كلملا رمتساو ،كلام نب ةءانه وهو مهنم ربكألا مهمدقتيو
 .سمش نب ةلوعم لآ ىلإ مهنم كلملا لقتناو مهرمأ فعض ىقح
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 : ةلوعم لآ

 نبزع دبع كلملا يدزألا سمش نب ةلوعم ءانبأ نم رهتشا

 نم ةماميلا ضرأ لمش ىتح هذوفن يوقو هكلم عسوت يذلا ةلوعم

 اقلخ مهنم رسأو بابعلا لهأ زع دبع ازغو ،نيرحبلا كلذكو دجن
 ًابيهم ًاكلم راصو «سراف فلأ مهنم قاتسا هنإ :لاقي ىتح اريثك

 :رعاشلا هيف لاق كلذلو

 "ابكبك ينامعلا شيجلاب لزلزل { ابكبك شيجلاب مأ زع دبع ولو

 :ىدنلحملالآ

 نم تعرفت ةرسأ يهو «ىدنلجلا لآ ىلإ نامع رمأ لقتنا مث

 اكلم ناكو ،ربكتسملا نب ىدنلجلا مهكولم زربأو «سمش نب ةلوعم
 بيدأتل ايرحب الوطسأ ئشني ينامع محاح لوأ وهو ءاميظع
 هدهع ىلعو ،ةينامغلا لحاوسلا ىلع نوريغي اوناك نيذلا ةنصارقلا
 ىرسك اهنم رهتشا يتلا ةيناساسلا ةرسألل سراف مكح راص

 .دجن ضرأب لبج :بكبك ١(

  

 



 _ت تع -
 متو هتمكحو همكحو هلقعب "فورعملا يسرافلا كلملا ناورشونأ

 نيب بورحلا فقو هبجومب مت ةحلاصم دقع ىرسكو ىدنلجلا نيب

 راحص نم تذختا «نامُع يف ةيسراف ةيماح دوجوو ،نيبناجحلا

 مسا اهيلع اوقلطأ ،ةدعاق وأ ةقطنم مهل اوأشنأ ثيح اهل ارقتسم

 نامع لهأ لخد ىتح لاحلا كلذ ىلع عضولا رمتساو ،"درجتسد

 .ربكتسملا نب ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج دهع ىلع مالسإلا يف

 ١) لعلو ةرطيسلاو ةدايسلا ةيسرافلاب اهانعمو ”دربتسد"ةملك نع ةفحصم اهلعل >

 .ةميدقلا اهقوسو اهعماجو راحص ةعلق عقت



  

 ا



 | ينامغلا غيراتلا .- -

 تايبأ ف كلذ نع اربعم ءاهيف مالسإلا راشتنا نعو نامع لهأ

 59 :اهيف لاق ةيرعش

 ىنتيطم تبخ هثلا لوسر كيلإ

 جرلا ىلإ ن اغ نم يفا يفلا بوجت

 ىصحل ١ ءيطو نم ريخ اي ل عفشتل

 جلفاب عجراف يريلرفغيف

 مهنيد هللا يف تبناج رشعم لإ

 يجرشمهجرشالو ينيد مهنيدالف
 آاعلومرمخلاو وهللابا ءرما تنكو

 جهنلاب مجلا نذآ نآ ىلإ يبابش

 ةشخوآنمأرملالبينلدبف

 برف ل نصحف انا صحإ رهعلابو

 7 يتينوداهجلا ف يمث تحب ف

 ىجحام هللو يموصام هللف

  

  

  

 



 - -[ سسم
 ريخلاب نامغ لهأل اعدو اريبك ارورس كلذب ي يبنلا رسو

 نامع لهأ هللا ديزيس مالسإلا نيد ينيد» :الئاق ،نامألاو ةكربلاو

 ملو يب نمآ نمل يبوطو ،ينآرو يب نمآ نمل بوطف ءاديصو ابصخ
 ديزيس هللا نإو 6يفآر نم ري ملو ينري ملو يب نمآ نمل يوطو .يني
 «امالسإ نامع لهأ

 ىعسي يذلا ناكملا يف هربق اهبو ،نامع نم لئامس نزام يفوتو
 يداولا نم ةيبرغلا ةيحانلا يف «نيقدقدلا

 رجح نبال ةباصإلاو 6ريثألانبال ةباغلا دسأك ،ةباحصلا ءامسأ بتك هتركذ رخآ لوق كانه ١(

 لتق ًانزام نأ "نايعألا فاحتإ هباتك يف يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هلقنو سةدنم نبا نع

 ءامهاربق اهبو ،نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذاب ةعدربب لكوتملا نب حلاص هالومو وه

 ةعدربب لتق يذلا لعل لوقأو "يرجملا عبارلا نرقلا يف شاع هدنم نب قاحسإ وه هدنم نباو
 رتاوتملاو اينامغ روهشملا نأل دنم نبا امهنيب عمجف لكوتملا نب حلاص وه ناجيبرذأب
 6©فلس نع افلخ هنولقانتي ،لئامس لها دنع فورعم وهو ،لئامسب نزام ربق نإ ايلئامس

 رتاوتلا وأ يلئامسلا يدلبلا رتاوتلاو .ةينامعلا ةرهشلا كرت لوقعملا نم الو لوبقملا نم سيلف
 دنع ملعلاو .اناكم هنع ديعبلاو انامز نزام نع رخأتملا دنم نبا لوقب ذخألاو يميلقالا

 .لجو زع هللا

  

 



 [ ينامملا غيراتلل = -

 :نامع ىكلم مالسإ

 ةق يبنلا ثعب مالسإلا يف شيرق لوخدو ةمركملا ةكم حتف دعب

 مهنيب نمو ،ةيبرعلا ةريزجلا يف برعلا ءارمأو كولم ىلإ هتاباطخ

 عم هباطخب امهيلإ ثعب دقف ،نامُع يكلم ىدنلجلا انبا دبعو رفيج

 مسبا :هيف ءاج ،مالسإلا ىلإ هيف امهوعدي صاعلا نب ورمع هثوعبم

 ينبا دبعو رفيج ىلإ هلا لوسر دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا

 ةياعدب امكوعدأ ينإف :دعب امأ "ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ءىدنلجلا
 نم رذنأل ةفاك سانلا ىلإ هللا لوسر ينإف ،املست املسأ ضمالسإلا

 مالسإلاب امتررقأ نإ امكنإو ،نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك
 امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ نإو ءامكتيلو
 باطخلا ناكو ء!امككلم ىلع قوبن رهظتو امكتحاس أطت يليخو
 .نيفورعملا ةباحصلا ءاملع دحأ بعك نب يبأ ليلجلا يباحصلا طخب

 ةياورلا لوقت امك- اموتخم باتكلا ناكو هسفن لي يبنلا ءالمإو

 دمحم هللا الإ هلإ ال» :ةرابع هيلعو ،مالسلاو ةالصلا هيلع همتاخ

 نامُغ لهأ ملسأف مالسإلا ىلإ امهموق اوعدو املسأف كاهلا لوسر

 .نامع نم اوجرخي وأ مالسإلا يف اولخدي نأ سرفلا نم ابلطو كةفاك

  

 



 = .داكا
 "نيتلاحلا ىدحإ انم اوراتخاف يبن برعلا يف انم ثعب دقا» :مهل الاقو

 انع اوجرخت نأ امإو هيف انلخد اميف اولخدتو اوملست نأ امإ
 اوضري ملو مالسإلا يف لوخدلا نم سرفلا ىبأف ،امكسفنأب

 ناكو سرفلاو نامع لهأ نيب لاتق ىرج كلانهو ،ةيعاوط جورخلاب

 لتقو ،ةميزملاب سرفلا ينمو ،ناكسم :هل لاقي مهدئاقو سرفلا ريمأ
 :'»يكتعلا يطاطح نب رضاح دزألا رعاش لوقي .ناكسم مهدئاق

 رادلااناكس نع كنبنت ملأ

 رابخأ يحلا نايب نماهدنعو

 افهلنيكرات اوحار موي مهنأك

 اوراطرئاظط يحانج يف مهناك

 ال دجنم عقنل ١ طسو ناكسم تفداص

 ىلإ ۔ىعلاسلل نايعألا ةفحتو ںىتوعلل باسنألاك ]ةينامعلا رداصملا يف تايبألا هذه بسنت ١(

 وهو يكتعلا يطاطح نب رضاح ىلإ اهبسن قاقتشالا يف ديرد نبا نكلو ءةنطق تباث

 دالوأب الصتم ناكو «يومألا رصعلا ءارعش نم وهو ءًارخأتم ناكةنطق تباث نأل «حيحصلا

 .ةرفص يبأ نب بلهملا

  



 0 يناملا غيراتلا ن := _

 مهتاكلتمم نيكرات مهنادلب ىلإ مهليحرت نيينامعلا نم اوبلطو

 "نامع نع سرفلا لحرف كلذب نوينامعلا مهل حمسو ،نامُع لهأل

 ىنثأ دقو ،نامع يف”لام تيب“ لوأ يهو ،ةلودلل مهتاكلتمم تراصو

 لجرل الئاق مالسإلل مهتباجتسا ةعرسل نامع لهأ ىلع لي لوسرلا

 ام تيتأ نامع لهأ ول» هوبرضو هوبسف برعلا نم موق ىلإ هثعب

 .ا')كوبرض الو كوبس

 نام لهأ لئاضف يف باب ناونع تحت هحيحص يف ملسم هجرخأ ١(



 - =( _ تسم ]
 :ةدشإرلا ةفالخلا دهع ثيس نامع

 ذخأيو م السإل ا رمأ مهملعي ‘ نامُغ ف صاعل ا نب ورمع ثبل

 ةلي يبنلا ةافو هتغلب ىتح ؛مهئارقف يف اهعضيو مهئاينغأ نم ةاكرلا

 ىلع ىوتسملا عيفر ينام دفو هبحص ةنيدملا ىلإ ةدوعلا دارأ امدنعو

 نامُع لهأ نايعأ نم نوعبس هعمو ى دنلجلا نب دبع هسأر

 ةفيلخلا ةعيابمو ةلق يبنلا ثوعبم ةبحص مهفده ناكو ،مهئاهجوو

 ركبابأ يناملا دفولا عياب العفو {ةفالخلاب قيدصلا ركب يبأ لوألا

 مهفصوو اراح ءانث نامع لهأ ىلع ينثُي ةفيلخلا لعج امم ةفالخلاب

 نسحلو م السإلل مهتب اجتس ١ ةعرسل ةنسح تافصو ءةديمح ف اصوأب

 اممو ةني دملا ىلإ مهئيجحمو هايإ مهتبحصلو صاعل ١ نب ورمع مشابقتس ١

 مل ءاعوط متملسأ مكنإ ،نامُع لهأ رشاعم» :نامع لهأ قح يف هلاق

 همشج ام هومتمشج الو }رفاح الو فخب مكتحاس الي هنلا لوسر أطي

 ىلع هنلا عمجف لمش تتشت الو ةقرفب اومرت ملو ،برعلا نم مكريغ

 .حالس الو شيج الب صاعلا نب ورمع مكيلإ ثعب مث «مكلمش ريخلا
 ةرثك ىلع مكرمأ ذإ هومتعطأو مكراد دعب ىلع مكاعد ذإ هومتببحأف

 نم فرشأ لعف يأو ؟مكلضف نم ربأ لضف يأف .مكتدعو مكددع

 ماقأ مث ،داعملا موي ىلإ افرش الي هللا لوسر لوق مكافك ؟مكلعف



 _ ينامثلا غيراتلا = -٦

 نم دقو ءاملسم لحر ذإ مكنع لحرو ،امركم ماقأ ام ورمع مكيف

 زعأو هب هللا مكزعأو "ىدنلجحلا ينبا رفيجو دبع مالسإب مكيلع هللا
 ام مترهظأف ةلي هنلا لوسر ةافو مكتتأ ىتح "لاح ريخ ىلع متنكو مكب
 ةحيصنلاب متضحمو هيف مكاندمح اماقم ةم تمو .مكلضف فعاضي
 .مكبولق يدهيو مكتنسلأ هنلا تبثيف ،لاملاو سفنلاب متكراشو

 مكيلع فاخأ تسلو {مكيف ينظ نسح دنع اونوكف ةلوج سانللو

 هللا مكازجف مكنيد نع اوعجرت نأ الو .مكدالب ىلع اوبلغت نأ
 .")هاريخ

 رىدلجلا نب دبع ةنَعذَتْلَر قيدصلا ركب وبأ ثعب دقو

 يباحصلا رعاشلا ةيرسلا يف ناكو {ماشلا يف ةنساسغلا لاتقل ةيرس يف

 دعب هيلع ينثيو ادبع حدمي ذخأ يذلا يراصنألا تباث نب ناسح

 .رخآلا وه هيلع ينثي ذخأ يذلا قيدصلا ركب يبأ مامأ مهتدوع

 وأ تاحوتفلا يف نيكراشملا لوأ نم نوينامُلا ربتعي اذهبو
 .ةيمالسإلا تاريرحتلا

 امهنإف «نامغ لهأ ىلع ل لوسرلا نم رطاعلا ميظعلا ءانخلا اهلبقو ةميظعلا ةملكلا هذه ١(
 ءارضاحو ايضام ةينامعلا ةيصخشلا لع هطاقسإو كلذ ليزغتو قيمع ليلحت لإ ةجاحب

 .نامع لهأ لئاضف لوح لقتسم ثحب ف هللا ءاش نإ ف كلذ متي نأ ىسعو

  

 



 -- - غيراتلا ف "

 امهرقأ امك امهكلم ىلع ًادبعو ًارفيج ركب وبأ ةفيلخلا رقأو

 .لبق نم هلق يبلا
 ةرضاح نامع تناك ، باطخلا نب رمع يناغلا ةفيلخلا دهع يفو

 .ةدشارلا ةفالخلا ةلود لبق نم مامتهالا ةطراخ ىلع ةوقب

 'تاريرحتلا وأ ةيمالسإلا تاحوتفلا يف نامع لهأ كراش دقف

 يبأ نب نامثع نامع ىلع ةفيلخلا لماع ةدايقب سراف يف ةيمالسلا
 نم هعم نمب رحبلا بكري نأ ةفيلخلا هرمأ ثيح ،يفقغلا صاعلا

 ءلجر فالآ ةثالث مهنم نامثع راتخأو سرفلا ةبراحمل «نامغ لهأ

 ىلع برعلا اهيف رصتنا كراعم سرفلا نيبو مهنيب تراد كانهو

 زازتعالاو رخفلاب كراعملا كلت ةيخيراتلا رداصملا تلجسو «سرفلا

 ءاهونطوتساف قارعلاب ةرصبلا ىلإ مهنم مسق بهذ كلذ دعبو

 ناك ثيح ثةرصبلا يف لعاف دوجو نيينامتلل ناك نيحلا كلذ ذنمو

 :لودلا يفو ةرصبلا يفزراب رود يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملل
 .هيلإ ةرصبلا تبسن نأ ىلإ ءةيومألا

 نم ممألاو بوعشلا ررح مالسإلا نإف تاحوتفلا لدب تاريرحتلاب ريبعتلا لضفأ يننإ ١(

 .تاحوتف تسيلو تاريرحت يهف هدحو هللا ةدابع ىلإ دابعلا ةدابع



 ينامثل غيرتلا ط _

 ينامعلا يدزألا روس نب بعك باطخلا نب رمع ةفيلخلا نيعو

 دحأ ىلع وأ لاقي امك ءاهيلع ضاق لوأ وهو ةرصبلا ىلع ًايضاق

 .لاوقألا

 كلت يف ةعمجلا ةالص ةماقإب رمأو راصمألا رمع رصم امدنعو

 راصمألا نيب نم كاذنآ ةينامعلا ةمصاعلا راحص تناك راصمألا

 .)ةعمجلا ةالص اهيف تميقأو ترصم ىلا ةعبسلا

 نامثع نيتفيلخلا دهع ىلع ةفالخلا ةلودل ةعبات نامع ترمتساو

 ذي رييغت ريغ نم بلاط يبأ نب يلعو نافع نبا

 وه ىدنلجلا نب دبع نب دابع راص نافع نب نامثع ةفالخ يفو

 ًارفيج لعلو ،دبع هيبأو رفيج همع ةافو دعب نامع ىلع مكاحلا
 .دبع هيخأ لبق يفوت

 يف ماقت ركب يبأ لوألا ةفيلخلا دهع ىلعو رسردَتَع هتلص يبنلا دهع ىلع ةعمجلا تناك ١(

 ةفيلخلا دهع ىلع تثدح يقلا ةيمالسإلا تاريرحتلل ةجيتنو اهدحو ةرونملا ةنيدملا

 ةنيدملاو ةمركملا ةكم يهو ةعبسلا راصمألا يف ةعمجلا ماقت نأ ىأر « باطخلا نب رمع

 ذنم راحص يف ةعمجلا ةالص نإف كلذلو "نامغو نميلاو رصمو ماشلاو ةرصبلاو ةرونملا
 مولعملا نمو ،لاوحألا نم لاح يأ يفو "يسايس فرظ يأ تحت فقوتت مل تقولا كلذ
 .مكاحلاب ةطبترم يضابإلا بهذملا يف ةعمجلا ةماقا نأ

  

 



 [ هتسد ] ا
 :نامع دي ةدرلا ثادحأ

 ؛مالسالا نع ةيبرعلا ةريزجلا يف برعلا دترا ةل يبنلا ةافو دعب
 ريغ ةيخيراتلا رداصملاو ةينامعلا ةيخيراتلا رداصملا فلتختو

 ةينامعلا ريغ رداصملا نإ ثيح نامع يف ةدرلا تابثإ يف ،ةينامغلا

 هنإ ةينامعلا رداصملا لوقت امنيب "ابد ةقطنم يف ةدر ثودح تبثت

 نم ءيش لوح ابد لهأو ةفيلخلا لماع نيب مهافت ءوس كانه ثدح
 .ةاكرلا تاقحتسم

 ةفيلخلا دهع ةيادب يف تثدح ىلوألا :نيتيضق كانه نأ ييأر يفو

 يف كشي يذلا (كلام نب طيقل) :هل لاقي لجر اهمعزت ركب يأ
 ةفالخلا شيج عاطتساو ،ةدر ربتعت كش الو كلتو الصأ همالسإ

 عم جمدنا يذلا ينامعلا شيجلا ةدعاسمب نكلو ءاهيلع ءاضقلا

 عم ينامعلا شيجلا دوجو لعلو شًادحاو اشيج انركف ةفالخلا شيج
 .مالسإلا حلاصل ةكرعملا مسح يف لضفلا هل ناك ةفالخلا شيج

 يذلا وهو ،كاذنآ دعب ملسي مل كلام نب طيقل ناك اذإ هنأ ىلع

 .ةدر سيلو ادرمت ربتعي كلذ نإف ةكرحلا كلت داق

 قاوسأ نم تناكو ةقيرع ةقطنم يهو ،نامُع نم ييرغلا يلامشلا مسقلا يف عقت ةقطنم ابد ١
 .ةمهملا نكامألا يف الإ ماقت تناك ام ةفورعملا برعلا قاوسأو ،ةيلهاجلا يف برعلا



2 
 | ينامعلا غيراتلا ن ---

 تناكو ركب يبأ ةفالخ رخآ يف تثدح دقف ةيناثلا ةيضقلا امأ

 رصع رصعلا نأ امبو ،ابد لهأو ةفيلخلا لماع نيب مهافت ءوس ةجيتن
 .ةدر كلذ ربتعا ةفيلخلا لماع لعلف مالسإلا نع دادترا

 ىلوألا ةيضقلا ثادحأ ةينامحملا ريغ رداصملا تركذ دقو

 ةيضقلا ةينامحملا رداصملا تركذ امنيب ،ةيناخلا ةيضقلا نع تلفغو

 .'٨فالتخالا ناك كانه نمو "ىلوألا ةيضقلا نع تلفغو ةيناخلا

 ۔عوضوملا اذه لوح عساو ثحب ل نوكحي نأ ىسع ١)





.= 
 يومألا دهعلا يف نامع

 ةفالخ ىتح ةدشارلا ةفالخلا ةلودل ةينامعلا ةيعبتلا ترمتسا

 .بلاط يبأ نب يلع عبارلا ةفيلخلا
 لقتسا رمألا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم بلغت نأ دعبو

 .يناورملاو ينايفسلا اهيقشب ةيومألا ةلودلا نع نوينامعلا

 نب جاجحلا نيع ناورم نب كلملا دبعل رمألا راص نأ دعبو

 عاضخإ ةلواحمب جاجحلا ماقو ،قارعلا ىلع ايلاو يفقغلا فسوي

 ديعسو ناميلس نيكلملا دهع ىلع كلذو ،ةيومألا ةعاطلل نامغ
 ناك بورحلا نم ةلسلس نشو ،ىدنلجلا نب دبع نب دابع ينبا
 يذلا ىميمتلا يدعسلا رعس نب مساقلا اهداق يتلا كلت اهرخآ
 مزه يذلا رعس نب ةعاجم هوخأ مث \طاطح ةيرقب ةكرعم يف لتق

 لجر ةدايقب هيلا ىرخأ ةيركسع تازيزعت ءيجم الول رخآلا وه
 .ناميلس نب نمحرلادبع ىعدي

 زم ًايدزأ الجر شيجلا كلذ يف نإ ةيخيراتلا ةصقلا لوقتو
 زجرلا كلذ عاطتساو 6كلذك هنأ هب نوملعي الو ماشلا ةيداب

 ديعسو ناميلس نيكلملاب لاصتالاو شيجلا نم برهلا يدزألا

  

  

  

 



 لهأ نأو ةدعو اددع يزاغلا شيجلا ةماخض نع امهربخأو
 زجعلا ناينامعلا ناكلملا رعشتسا كلانهو ثهب مه لبق ال نامُغ

 نم ارارف ايقيرفأ قرش ىلإ باهذلاو ةمواقملا نع ىلختلا اررقو
 .ةهجاوملا

 يف فوخلاو بعرلا تبل ةعدخو ةليح كلت نأ ييأر يفو
 امك برحلاو نيينامغلاو ىدنلجلا لآ ديعسو ناميلس سوفن

 ليمع الإ يدزأ هنأ ىعدا يذلا لجرلا محلذ امو ةعدخ لاقي

 امهثح ناكل كلذك نكي مل ول هنأل ءيجاجحلا يومألا شيجلل

 امدنع ديعسو ناميلس ناكلملا أطخأ دقو دادعتسالاو ةبهألا ىلع

 برحلا كرت اررق امدنع اميسج اطخ آطخأو ءهيلإ اعمتسا

 يناعيو شةميزمهلا سأك عرجتي ةدايق ريغب امهبعش كرتو ةمواقملاو
 ريشت كراعملا ريس عئاقو نأ عم هةازغلا نم ةلماعملا ءوس نم

 بجت تناك مهحلاصل نكت مل ول ىتحو ،نيينامعلا حلاصل

 دقف مومعلا ىلعو "بورهلاو رارفلا نم الدب ةمواقملا امهيلع

 .نامع ىلع نييومألا ةرطيسو راصتناب بورحلا كلت تهتنا



 | يناملا غيراتلا ن :ح =-=

 بقاعتو ،ةيومألا ةلودلل ةعضاخ نامع تراص كلذ دعبو

 ةيومألا ةلودلا ةياهن ىتح نييومألا ةالولا نم ديدعلا اهيلع

 ةالو قيرط نع ةيومألا ةطلسلل اهتيعبت تناكو ءاهطوقسو
 زيزعلا دبع نب رمع يومألا ةفيلخلا ةافو ذنم هنأ الإ «قارعلا

 .يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا دالوأ ىلإ نامع رمأ ملس

 بلمهملا نب ديزي هوخأ هنيع دق ناكو "بلهملا نب دايز مهلوأو
 نب ناميلس دهع ىلع ناسارخو قارعلا ىلع ايلاو ناك امدنع

 دالوأ لزع زيزعلادبع نب رمع نأ آلإ ءاهيلع ايلاو كلملادبع

 نامع ىلع يلاولا ناك هتافو دنعو ،هدهع يف ةلودلا نع بلهملا

 نب دايز لإ نامع رمأ ملس يذلا يراصنألا هللادبع نب رمع

 دايز ىلوتف كاهب كنأشف كموق دالب دالبلا هذه :هل الئاق بلهملا

 اهيلع دعب اميف ةالو اوراص بلهملا لآ نأ رهاظلاو ،نامغ رمأ

 .ةيومألا ةلودلا مساب
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 يسابعلا ةلودلا ليع يف
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 | يناملا غيراتلا ف -- -.

 ةيسابعلا ةلودلا دهع يف نامع
 :ةنس نييومألا نم مكحلا ىلع نويسابعلا ىلوتسا نأ دعب

 دهع يف ةيسابعلا ةلودلل ةعضاخ نامع تراص ،(م١٥٧۔ه٣١؟)

 رفعج ابأ هاخأ لعج يذلا حافسلا سابعلا يبأ لوألا اهسسؤم

 نامع ةيالو روصنملا رفعج وبأ دنسأ دقو ،قارعلا ىلع ايلاو روصنملا

 لهأ نم ةءانه ينب نم هنأ رهاظلاو يئانهلا ةدابع نب حانج ىلإ
 .حانج نب دمحم هنبا هناكم ىلوو هلزع مث ،ةرصبلا

 دجسمب فرع ،راحص يف ادجسم ةدابع نب حانج ىنب دقو

 رقو ،قالطالا ىلع راحص لهأ دنع فورعم ريغ نآلا وهو ،حانج
 . حامج دجسم هيمست هنامز يف ةماعلا نأ قيزر نبا ركذ

 نب ةءانه ينب نم نامع نم مهلصأ ةءعانه ينب نأ مولعملا نمو

 قارعلا ىلإ لقتنا نم مهنم لقتنا اهنمو يدزألا مهف نب كلام
 .قافآلا نم اهريغو

  



 -د غيراتلا نف طيسولا {

 ىلوألا ةمامإلا ةلود



 _ ينامُلا غيراتلا -=

 ىلوالا ةمامإلا ةلود

 يذلا دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا :وهو مامإ لوأ نوينامعلا عياب
 دعبو لبق نامع ىلع اكولم اوناك نيذلا ىدنلجلا ينب نم وه

 .)مالسإلا

 مهدوقي ةيرفصلا جراوخلا وزغ ىلإ دالبلا تضرعت هدهع يفو

 لتقو ينامعلا شيجلا مهمزهف يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش

 .نيمزهنم اورفو هموق نم ريثكو نابيش
 يناسارخلا ةميزخ نب مزاخ ةدايقب يسابعلا شيجلا ءاج مث

 ناواك نبا ةريزج يف يرقصلا نابيش ةبراحمل لسرأ يذلا يميمتلا
 دارأ نابيش ةميزهب ملع املو «نامُع يف ةيضابإلا ةبراحملو «سرافب

 ىذلا رمألا ةيسابعلا ةعاطلل نامغ عاضخإب ةمهملا لمكي نأ
 ةسابعلا ةلودلل عوضخلا ىلع نوقفاوي فيك ذإ ،نويناممعلا هضفر

 ىناعملا لكب ةيمالسإلا مهتلود لظ يف لالقتسالا معط اوقاذ دقو
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 ةعيب رضحو شةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ريبكلا ةمالعلا مامإلا ىلع ىدنلجلا مامإلا سرد ١(
 ي :الا نم هلعلو ©ه٧١؟١٩ ةنس نميلا ف يدنكلا (قحلا بلاط) ىحمي نب هللادبع مامإلا

 نميلا ىلإ يراشلا ةزمح يبأ روهشملا دئاقلا ةيعمب ةديبع وبأ مامإلا مهلسرأ نيذلا الجر رشع

 .قحلا بلاط مامإلا ةرصانمل
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 نم اءدب حيحصلا هللا جهنم نع مححلا فرحنا نأ دعب «سيياقملاو

 .مكحلل ًابصغ مهقيرط ىلع نويسابعلا راس دقو "نييومألا دهع

 .ىروشلل ًاليطعتو

 يف ةكرعم نيينامعلا نيبو يسابعلا شيجلا نيب تراد كلذلو

 مزاخ مرضأ نأ دعب نامع لهأ ةميزهب تهتنا (ةميخلا سأر) رافلج
 نم تناك يتلا ىدنلجلا باحصأ نكاسم يف رانلا ةميزخ نبا

 .كلذب اولغتشاو مهيرارذو مهؤاسن اهبو بشخلا

 لهأ نم ريثكو هشيج ةداقو دوعسم نب ىدنلجحلا مامإلا لتقو
 ه٤٣١ا :ةنس كلذو ،نامُع

 يف ةمامإلا ةلود مئاعد ىسرأ نم لوأ وه ىدنلجلا مامإلاو

 ءاج نم تبعتا ةهيزنو ةلداع ةيمالسإ ةريس ةلودلاب راسو ،نامُغ

 هب لدعي ال يملاسلا مامالا ناك كلذلو { هنلا هقفو نم الإ ،هدعب

 ضعب نع ركذ امدنع ،ىوقتلاو لضفلاو لدعلا ةمئأ نم ادحأ
 مامإلا ىلع يليحرلا هللادبع نب ديعس مامإلا مهليضفت ءاملعلا

 هنإف «نامغ يف ًامامإ ىدنلجلاب لدعا ال تلق":لاق ثيح ىدنلجلا

  



 _ يناملا خيراتلا -- 7

 هللا عمج ام عم (_»ةداهشلاو لدعلاو ملعلا ثالخلا تافصلا عمج دق

 "هريغ يف دجوت داكت ال ىقلا تافصلا نم هل

 هباحصأو هتريس يمايرلا ريشلا نب رينملا ةمالعلا فصو دقو
 ريغ يف اهوعضي ملو ءاهقح ريغب ةقدصلا اوذخأي مل" لوقلاب
 ضرألا يف ناخشالا ريغ ىلع سانلا نم اهولحتسي ملو ؤاهعضاوم
 نولوي الو ...نيملسملا ميرح نع ةحفاكملاو ةيافكلاو ةيامحلاو
 لهأو مهتاقدص ىلع نولمعتسي الو مهجتاوح يف نوثعبي الو مهرمأ

 ملعلا لهأو ةقخلا لهأ الإ مهتيالو لهأ ىلع نوضقتسي الو & مهتيعر
 نم ريخلاب نوفوصوملا ك لضفلاب نوفورعملا ٬‘جرحتلاو عرولاو مهفلاو
 الو نيمهتم الو ءايعدأ الو طاقس ريغ مهموق نم تاتويبلا لهأ
 الو .حيبقلا مهيلإ اجلي الو بابسلا مهيلع قلعتي ال ....نيفرتقم

 فورعم ،مهي أر عبتم ،مهد :اوخأ ا يف نويضرم ،مهنيد يف نومهتي
 لعو . ...نيدلا رومأ ماكحاو قحلا ةوق يف مهؤار ارآ تمكحأ دق مهلضف

 لضفلا لهأ نم دئاق ةئامعبرأ ىلإ ةئامثالث ىلإ ةارشلا نم نيتئام لك

 زك ىلعو .ةوقلاو مزحلاو هقفلاو ملعلاو ةفرعملاو ةريصبلاو ىجحلاو
 .هبدؤيو «نييدلا مهملعي هقفلا لهأ نم بدؤم هباحصأ نم ةرشع

  

 .نامغ يف ةمامإلا ةلود سسؤم هيلع قلطي نأ هقحو نامعب مامإ لوأ هنوك يه ةعبارلاو ١)

  
  

  

 



 - -[ شد
 مهيدهيو ةقيرطلا ىلع مهميقيو ،غيزلا نع مهددسيو ،فورعملا ىلع

 الو مهنأش نم لاملا عمج الو مهركذ نم ايندلا تسيل كداشرلا ليبس

 ملع لهأو هقف لهأ اوناكو -لاق نأ ىلإ- مهتاجاح نم تاوهشلا
 قدصو ةمحرمو ربو لقعو بلو ةنيكسو راقوو ددوتو ةدؤتو ملحو

 ءةلوبقم ةرهاظ ةحيصنو ةلصو جرحتو عروو ةدابعو عشختو ءافوو

 الو قوقحلا سانلا نم نوطاعتي الو ،ءوسلا عماطمب نوعمطي ال

 الو \ةيعرلا رمأ نم مهنيعت يتلا جئاوحلا بلط ىلع نوشرتسي

 سيل اضعب مهضعب باتغي الو ،ةعبشلا ىلع قزرلا يف نولضفتسي
 الو ربادتلا الو عطاقتلا الو دسحلا الو يغبلا الو ةبيغلا مهنأش نم

 يف مهبادآ ىلع نوصرحي ءةبيرلا لهأ قالخأ نم ءيش الو ةضغبلا
 قالخأ نورجهيو بويعلا نوهركيو ،نيدلا لهأ عمو ،نيدلا

 .يصاعملاو روجفلا

 فيكو ضمهاميسب نوفرعي سانلا يف ءابرغو ضرألا يف راونأ مه

 ًاءاسمو ًاحابص اهفتح رظتني هسفن هلل عاب نم كلذك نوكي ال

 وأ همحر تند سانلا نم دحأل الو رومألا نم ءيش يف هل سيل

 الإ ىوه عضاوت وأ هنأش عفترأ وأ &رغص وأ هرطخ مظع وأ تدعب

 يتلا ةليمجلا ةنسحلا مهقالخأ نم ىصحي ال ام عم ،قحلا قفاو ام



 0 يناملا غيراتل) --- _

 زميف ليمجلا نسحلا ءانثلا مهيلع كرتو ءايندلا يف اهب هللا مهنيز

 "مهباقعاب فلخ
 زمب كبسحو" رينملا ةمالعلا مالك ىلع ًابقعم يملاسلا مامإلا لاق

 ليمجلا ءانغلا ىلع ةمألا ةنسلأ تقبطاو ،ءانخلا اذه رينم هيلع ىنثا

 هلهأو مالسإلا نع هللا مهازج هضرأ يف هلدا دوهش سانلاو مل
 . " اريخ



- -" 

 يسابعلا ذوفنلا ةدوع

 ىلوألا ةمامإلا ةلود ىلع ءاضقلا دعب ةيناث نامع تعضخ

 لعجو ،يسابعلا ذوفنلل ،دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا لتقمو

 نم امهو رظنلا نب دشارو ةدئاز نب دمحم ىلإ اهرمأ نويسابعلا
 لتق دق دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ناكوء(»ىدنلجحلا لآ كولملا

 مهنم ةنايخ ىلع ءانب رظنلاو ةدئاز امهيدلاوو ،ارفعج امهدج
 .كاذنآ ةئشانلا ةمامإلا ةلودب ةحاطالل

 رهاظلاو ،ةاكرلا اهل تعفدو ةيسابعلا ةلودلل نامع تنادو

 راحص ىلع اوناك نيذلا بلهملا لآ عم ذوفنلا نومساقتي اوناك مهنأ

 .دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ رصقل ارظن ،مهذوفنو مهتوقب اوظفتحا ىدنلجلا لآ نأ رهاظلا ١(
 



 |___ يشت س - _

 :الو اوناك ةرفص يبأ نب بلهملا لآ نأ مولعملا نمو "اهلوح امو

 ره مهنم اهيلع لاو لوأ ناك ثيح "نييومألا لبق نم نامع ىلع
 نب رمع لداعلا ةفيلخلا ةافو دعبو ،ةرفص يبأ نب بلهملا نب دايز

 ةيومألا ةلودلا تطقس ىتح ،مهل اهتيالو رمأ رقتسا زيزعلا دبع

 ةدابع نب حانج نييعت متف ثةيسابعلا ةلودلا اهدعب تءاجو

 .هركذ مدقت ام ىلع حانج نب دمحم هدلو مث يئانهلا

 كلذو يبلهملا متاح نب حور مسا هيلعو ١٤١ :ةنس راحص يف بورضم مهرد ىلع تْفَلتا ١(

 :رمتؤم ارضاح تنك امدنع ايناملأب نجنب ويت ةعماجب ةيمالسالا تالمعلا زكرمب

 فاقوألا ةرازو عم نواعتلاب ةروكذملا ةعماجلا هتدقع يذلا (نامغ يف ةيضابإلا)

 نب حور وه اذه حورو ،م؟٥/١٠ /٩٦١۔-٦١ نم ةرتفلا يف ةنطلسلاب ةينيدلا نوؤشلاو

 .ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح



 -د غلا ليسولا |

 ةيناتلا ةمامإلا ةلود



 _ ينامُتلا خيراتلا ن » = _

 ةيناتلا ةمامإلا ةلود

 . (ھ٩٧١-٧٧١) نافعيبأنب دمحم مامالا )

 يدمحيلا نافع يبأ نب دمحم مامإلا نم ةيناخلا ةمامإلا أدبت

 ‘ه٧٧١ ةنسل ناضمر ؟٣ ةعمجلا موي ةمامإلا هل تدقع دقو

 ىلإ ىلاعت هنلا دعب ةيناغلا ةمامإلا ةلود ةماقإ يف لضفلا عجريو

 ىسوم ماظعلا ماركلا خايشألا مهو نامع ىلإ ملعلا ةلمح دوهج

 نب رينملاو ،يماسلا رذنملا نب ريشبو ،ياسلا يبضلا رباج يبأ نب

 ريبكلا مامإلل نإ لاقيو «يدنكلا ىلعملا نب دمحمو ،يايرلا ريدلا

 كلذ يف ارود ،ملعلا ةلمح خيش يديهارفلا بيبح نب عيبرلا
 نم هتايح رخآ يف داع دق عيبرلا مامإلا ناكو شليلجلا رمألا

 ةقطنم نم ىول ةيالو نم نافضغ ةيرق نحسو ةرصبلا

 ةرتفب ةمامإلا ةلود مايق لبق اهب يفوتو ،ةنطابلا نم ةيليمشلا

 .ةليوط تسيل

 .هربقو هدجسم كانهو كاهيف تامو ١)

  

 



 _ 77 ينامملا غيراتلل ن طيسولا |

 ىدنلجلا لآ نم رمألا نافع يبأ نب دمحم مامإلا عزتناو

 نع لزمتف ةريسلا نسحي مل هنأ الإ ءنامغ ىلع سابعلا ينب لامع

 .ابيرقت نيرهشو نيتنس رورم دعب مححلا
 تناك يتلا وجن ينب ةليبق برحب نافع يبأ نب دمحم ماقو

 دايز نب ديعس هدئاق ناكو ،نامُغ نم ةيقرشلا ةقطنملا يف نطقت
 اهلعلو "برحلا كلت يف ةواسقلاو فنعلا لمعتسا يذلا يركبلا

 نأل 6نافع يبأ نب دمحم لزع ىلإ تدأ يتلا بابسألا ةلمج نم

 .برحلا كلت يف ىرج ام مهبجعي مل ءاملعلا نم اريثك

 



 _ يناممل) غيراتلا ن -س _

 (ه١٢١١-٩٧١) :ىصورخلا بعك ن ثراولا مامإلا

 يذ رهش ف كلذو ،قباسلا مامإلا لزع دعب ةمامإلاب عيوب

 ىلإ ةدوعلا نويسابعلا لواح هدهع يفو ه٩٧١ ةنسل ةدعقلا

 ديشرل ١ نور اه يسابعل ١ ةفيلخل ١ دهع ىلع كل ذو ‘ نامُغ عاضخإ

 ىقتلا دقو ،نامغغ وزغل رفعج نب ىسيع همع نبا لسرأ يذلا

 مزهناف ءاتح ةقطنم يف يسابعلا شيجلاو يناملا شيجلا

 راحص ىلإ رضحأو ،رقعج نب ىسيع هدئاق رسأو يسابعلا شيجلا

 .كلانه مدعأ مث ءاهنصح ف نجس ثيح

 "ىوزن نم هوبلك يداوب اقرغ بعك نب ثراولا مامإلا يفوتو
 وحن كلذو ،يتنامأ مهنإ :الئاق نيجاسم قالطإل بهذ نأ دعب

 .ةلودلل ةمصاع ()ىوزذ تذختا هدهع يفو ۔ه٩١؟ :ةنس

 .يبد ةرامإو ةنطلسلا نيب دودحلا ىلع عقت ١)

 دعبتو ؤاهلك نامع بلق يف لب ةيلخادلا ةقطنملا بلق يف عقت ةليمجو ةريبك ةنيدم ىوزن (؟

 .(ملك )١٦٠ يلاوحب طقسم نع

 



 [ تس
 (ه٧٠٢-٢٩١) :يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا

 نب ثراولا مامإلا هيف يفوت يذلا مويلا سفن يف ةمامإلاب عيوب

 :هلامعأ مهأ نمو ه٩١؟ ةنس يصورخلا بعك

 .يداصتقالاو يراجتلا راهدزالا ىلع لمع -

 نم نوتأي اوناك نيذلا ءةنصارقلا ةدراطمل يرحب لوطسأ ءاشنإ -

 .دنهلا

 نم اهب اوناك نم ةرثكل هدهع يف مالسإلا ةضيب ىوزن تيمس -

 .ءاملعلا

 ،نينس سمخ ةدم اهب ماقأ ثيح شةيناث ةمصاع راحص نم ذختا -

 ةيخيراتلا اهتناكم امهل ظفح اذهب وهو ه؟٧٤-؟١٠ نيب ام ةرتفلا يف

 .ةيراضحلاو

 ريثكلا رمد ريبك قيرح اهب هدوجو ءانثأ راحص يف ثدح دقو
 نيب ام عقت يتلا ةقطنملا تقرتحا لاقي هنإ ىتح ،لزانملاو رجاتملا نم

 زيمتيو ملعلاب عتمتي ناسغ مامإلا ناكو اهلماكب نيروخلا

 ةيئاضقلا ماكحألا نم ريثكلا هدهع يف تردص دقو ،ءاهدلاب

  

 



 _ ينامثل غيراتلا ن طيسولا _ ٦:

 باب نم ءاضقلا ماكحأ يف اعجرم نوكت نأ امل قحي ىلا شةفورعملا

 .رئاظنلاو هابشألا

 "بعك نب ثراولا مامإلا دهع يف راحص ىلع يلاوو ايضاق لمع دقو

 نينس سمخ اهب هتماقإو اهيلإ هلاقتنا يف رسلا انل رسفي اذه لعلو

 ةيناث ةمصاع نوكت اهلعج امم ،ةلودلا نوؤش اهنم ريدي كةيلاتتم

 ديبع يف الإ انلدع ١ :ةلئاقلا ةرابعلا بحاص وهو هدهع يف ناملل

 يف ةمتعلا دعب ديبعلا لامعتسا نع ىغن ي يبنلا نأ كلذو ءاةنطابلا

 ةصاخ ليللا يف لمعلا نولضفي اوناك مهسفنأ ديبعلا نكل ،""ليللا

 رجزلا وه لمعلا كلذو ،ةنطابلا رحل ارظن فيصلا رهشأ يف ةصاخ

 ناك كلانه نمو ناريغلا ةطساوب رابآلا نم ءاملا جارختسا يأ

 .كلذ نم ناسغ مامإلا سفن يف جرحلا

 . ه٢ ٠٧ ةنس ن اسغ م امالا ثيسون دقو

 نب رباج نع ةديبع يبأ نع يديهارفلا بيبح نب عيبرلا مامإلا هاور ثيدح يف كلذ ءاج ١(

 .ءاشعلا ةالص دعب ديبعلا لامعتسا



 ل ٦6١ ينامُتلا غيراتل) ل _ ا

 (ھ٦٢٢۔٠ ٧):يولعلا ديمح ن كلملا دع مامالا

 ناكو ه؟٧٠ ةنس ناسغ مامإلا ةافول يلاتلا مويلا يف ةمامإلاب عيوب

 ضنييسابعلل ليمعلا ىدنلجلا لآ مكح طوقس ىلإ نيعادلا نم

 رطق دودح نم دتمت تناك يقلا ،ةينامعلا ةلودلا ةيوقت ىلع لمعو

 دعب ىتح ةمامالا يف لظو ،ابونج ىرطقسو ةرهملا ىلإو ابرغو الامش

 يف هتقباسو هدوهجو هلضفو هملعل ارظن «نسلا يف نعطو ربك نأ
 .ةيناشلا ةمامإلا ةلود ةماقإ

 نكمت مامإلا نأ الإ ةرهملا لبق نم درمت ةكرح هتهجاو دقو
 .ةارشلا هدونج نم ددع لتق نأ دعب ءاهيلع ءاضقلا نم

 ةرزع نب يلع نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا رومألا فرصي ناكو

 مل ءاملعلا نم هعم نمو يلع نب ىسوم خيشلا لعلو ،ياسلا يبضلا

 ناك نإو ةقرفلاو فالخلا نم افوخو لمشلل ًاعامتجا هلزع اوري
 خيشلا بلاطيو :عقاولا كلذل ضعتمي ناك نم ءاملعلا نم كانه

 .هلزعب ىسوم

  



 _ يناملا غيراتلا ف طيسولا 3- __

 تاشقانملا ترثك دقف هدهع يف نامع يف ءاملعلا ةرثكل ًارظنو

 الول فالتخالاو ةقرفلا ريثي ناك اهضعب نأ قح مهنيب ةيملعلا

 .اهدهم ف اهدأوب نوموقي اوناك رابك ءاملع دوجو

 تانسحلا لمعي يذلا يف راحص لهأ فلتخا هنإ اهنم

 يف رظني مث تومي ىتح هيلع ىصحت :مهضعب لاقف ،تائيسل او

 ةنسح لمع اذإ : نورخآ لاقو هب يزج رثكأ امهيأ هتائيسو هتانسح

 مشاه خيشلا ىلإ ةلأسملا اوعفرو ،ةنسحلا ةئيسلا تحم ةئيس لمع مث

 نع اوفك :مهل لاقف كاذنآ لئامس يف ادوجوم ناك يذلا ناليغ نب

 .ةقرفلا عقت هلثمو اذه دنعف ءاذه

 لك بتكف «ةارشلاو خئاشملا نيب فالخ ثدح ًاضيأ راحص يفو

 مكنم لضفلا لهأف":مهيلإ بتكف .ىلع نب ىسوم خيشلا ىلإ مهنم

 اوعمتجاف انباتك مكءاج اذإف حالصلاو ةفلألا ىلإ نوعسي نيذلا

 هللا ةعرشج اوكسمتو ضعبل مكضعب رفغتسيلف « هللا مكمحر

 نيد هيف اننيد اولوقف عزانتلا نم مكنيب ام ثدح امو نيدو

 لاقو هب اوضفرا مث هللا ىلإ همكحو ؛مهيأر هيف انيأرو "نيملسملا
 هي ميب غَعَي َنَطِتَقلا دنسأ مه ىلأ اولوقي ىيابمل لو و :ىلاعت هللا وس ج ه ۔< ,ه ے تو .

  



 - إ تسم ]
 هللا لتب اومسيتغاو ه ،©_) 44( تيبث اندع نكنإلل ك كاتا
 مكعم هللا نكي اهومزلاف هللا ةيصو هذه "") ه اوقََمَت الو اًيمَج

 ةكرح اهب كاذنآ تناك راحص نوكلو "مكمهأ ام مكيفكيو

 نكامأ نم اهيلإ نوتأي اوناك سانلا نإف ةريبك ةيداصتقاو ةيراجت
 اهيلإ ةوعدلل اؤاج دئاقعو راكفأ مهيدل تناك نيذلا كغلوأ ىتح ىتش

 ةبيرغ دئاقعو راكفأ ىلإ نوعدي ،ماوتو راحص ىلإ سانأ ءاج دقف

 دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا لعج يذلا رمألا ينامعلا عمتجملا ىلع

 مهيلع ددشي نأو مهعنمي نأ ةدشب كلملادبع مامإلا نم نوبلطي

 هب ماق ام وهو ينامعلا عمتجملا يف ةبيرغلا راكفألا هذه رهظت ال ىتح

 .مامإلا

 امهدحأ بلغتسا امدنعو ،نيملسملا ضعب نم رضحمب لحاسلا

 كفلوأ لاقف ،هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق

 ركنأ هذاقنإ دعب هنكلو مكاخأ اونيعأ :نورضاحلا نوملسملا

 ٥٣ :ءارسالا ١)

 ١٠٣ :نارمع لآ (؟

 



 _ ينامغلا غيراتلا ن :ح -=

 ماقي يلاتلابو ادترم ربتعي له ،كلذ يف فلتخاف "نيتداهشلاب هقطن

 خيشلا ىلإ عوضوملا اوعفرف ؟ال وأ اعبط لتقلا وهو «ةدرلا دح هيلع

 هيلع دشلاب رمأ امنإو "يدوهيلا ىلع لتقلا ري مل يذلا يلع نب ىسوم

 .ةدرلا دح لتقي ال هنإف أ اذإو ،هديدهتو

 يدوهيلا نإ :مكحلا اذه ىلع ًاقلعم بوبحم نب دمحم خيشلا لاق

 ال نأ دهشأ يهو ،ةلماك ةداهشلاب تأي مل هنأل مالسإلا يف لخدي مل

 .هللا دنع نم قح هب ءاج ام نأو ،هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ

 تاعامتجا اهنأشب ترج ىلا اياضقلا نم ريثكلا كلانهو

 ءاجرألا ةعساو تناك كاذنآ ةينامعلا ةلودلا نأل تاشاقنو

 .تادجتسم اهيف ثدحت تناك يلاتلابو "فارطألا ةيمارتمو

 ًامساح الماع ناك رابكلا ءاملعلا دوجو :تلق امك نكلو

 .اهيف فالخلا ىلع ءاضقلاو ءاهلحل

 داقعنا وه نمزلا كلذ يف ثدحي ناك يذلا ليمجلا ءيشلاو

 مهيلإ درت تناك يتلا لئاسملاو اياضقلا ةشقانمل ةيملع سلاجم

 ًارجات الجر نأ كلذ نمو اهيف نييعرشلا مكحلاو ىوتفلا ءاطعال

 يف ةلودلا زعل لامب ىصوأ ديمح نب كلملادبع مامإلا نمز يف دنهلاب

  



 = إ هتس
 هراضحا نم دب الف ،دنهلا يف هب ىصوملا لاملا كلذ نأ امبو ،نامُغ

 ةرجأ نم هل دب ال راضحإلاب موقي يذلا كلذو ،نامُع ىلإ دنهلا نم

 لاملا كلذ راضحاب مايقلا هنم بلط يذلا نأ رهاظلاو ،هلمع ىلع

 ىلإ رمألا كلملادبع مامإلا ضرعف ،هنم فصنلا هل نوكي نأ بلط

 ىأر مهضعبو ،طقف هءانع هل هنأ ىأر مهضعبف ،ءاملعلا نم سلجم

 وهو اذه ىلع عيمجلا يأر قفتا مث فصنلا هئاطعإ نم عنام ال هنأ

 نام ىلإ دنهلا نم هراضحا لباقم هب ىصوملا لاملا فصن هؤاطعإ

 .كلذب موقي نم فلكو ،يأرلا اذه مامإلا ىضمأف

 ه؟؟٦ ةنس كلملادبع مامإلا يفوتو



 _ يناملا غيراتلا ط _

 :(ه٧٣٢ _ ٦٢٢)يدمحيلارفيجنب انهملا مامإلا

 نب كلملا دبع مامالا هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب عيوب

 ف مزحلاو ةمارصلاو ةبيهلاب فرع دق ناكو اه؟؟٦ ةنس كلذو ديمح

 :ةيلاتلا لامعالا ،هلامعأ مهأ نمو ،رومألا

 .ياظن شيج ءاشنإ ١.

 .هدارفأ ددع ةدايزو شيجلا ةيوقت .؟

 . ينامغل ١ لوطسأل ا ةيوقتو عيسوت ٣.

 رالتملا اهدئاق هشيج ف دونه ا نم ةيركسع ةبيتك دوجو ٤.

 .دناو نامع نيب ةيخيراتلا ةقالعلا ىلع لدي امم ،يدنهلا

 .لاتقلل لبالاو ليخلا نم مخض لبطسإ ءاشنإ ٥.

 . ةبراض ةيركسع ةوق هدهع ف نامخل تراص ٦.



| " 
 :هتهجاو يتلا تايدحتلا نمو

 (اهرواج امو يميربلا) ماوت ةقطنم يف ")ىدنلجلا لآ درمت .ا

 نأ ذنم مهدوجو زكرم يه (يعيربلا) ماوت نأ ىلع انلدي اذهو

 .مالسإلا دعبو لبق كولم اوناك
 ام ءاطعا نع اوعنتما مهنأ كلذو "بونجلا يف ةرهملا درمت .ه

 لتقب اوددهو رفعج نب ميسو مهميعز ةدايقب ةاكزلا نم مهيلع

 .ميسو مهميعز لاقتعاب رمأي مامإلا لعج يذلا رمألا {ةابجلا

 نأ امإ :يهو ثالث نم ةدحاو رايتخاب مامإلا مهريخ مث

 اورضحي نأ امأو «نامغ نع اولخري نأ امإو «برحلل اودعتسي
 .ةثلاخلا اوراتخاف ،ةلودلا ةمصاع ىوزن ىلإ مهسفنأب مهتاكز

 نسلا يف نعطو ربكلا يف لخد دق أنهملا مامإلا ناكو

 ىسوم ىلإ اوعمتجاف ،ةمامإلا نع هلزع دقعلاو لحلا لهأ دارأو

 نيبلاط ،نامغ يف نيملسملاو مالسإلا خيش ذئموي ناكو ،يلع نبا
 ىلإ ىلع نب ىسوم خيشلا بهذ امدنعو ،كلذب مامإلا عانقإ هنم

 اوناك مهنأل كلذو ءعمتجملاو دلبلا يف ذوفنلاو ةوقلا نم ءيش ىدنلجحلا لآل يقب هنأ رهاظلا ١(

 مهءاس مهلعلو عمتجملا يف مهدوجو رذجت دقو ؛مالسإلا دعب و مالسإلا لبق كلم تيب

 .مهتروثب اوماق كلذل مهنع كلملا باهذو مهذوفن صلقت

  

 



 _ يناملا غيراتلا ي » = =

 ملكتي نأ لبق مامإلا نطف ،كلذ لوح همهفيو هحتافي يكل مامإلا

 تعطأ نئل هللاو ىلإ تئج يلع ابأ اي » :مامإلا هل لاقف خيشلا

 ةدحاو ةنس مهعم مامإ ماقأ ام نوديري ام ىلع نامع لهأ

 امف كعضوم ىلإ عجرا ،هريغ نولويو مامإ نيح لكل لعجيلو

 "لوقلا اذه دعب مقت الو ينتنذأتسا الو لوصولا يف كل تنذأ

 .هاوقو هتوقو هتبيهب اظفتحم لازي ال ناك مامإلا نأ ىلع لدي ام

 قلخ ةلأسم تلصو وأ ،نآرقلا قلخب لوقلا رهظ هدهع يفو
 اهوشقانو ،ءاملعلا رابك اهلجأ نم عمتجاو ،نامغ ىلإ نآرقلا

 هيحوو هنلا مالك نآرقلا نأ ىلع مهلوق رقتساف ةضيفتسم ةشقانم

 "قولخم هللا ىوس امو ءيش لك قلاخ هللا نأو شهليزنتو ،هباتكو

 .ينامعلا ناسنالا ةيعضو ةفرعمل يعامتجاو يسفن ليلحت ىلإ جاتحت ةلوقملا وأ ةرابعلا هذه ١(

 مامإلا نإف ،ةيسايسلا عاضوألا عم اميس ال ؤام عضو ىلع هربص مدعو هريغت ةعرس ىدمو

 لزعب اوبلاط نيذلا نإ امك ،غارف نم كلذ لقي مل نامع لهأ لاوحأب هتربخو هملعب أنهملا

 كلملا دبع مامإلا وهو هلبق يذلا مامإلا هيلع ناك يذلا رمألا رركتي ال نأ اودارا مامإلا
 ثكلام نب تلصلا مامإلا وهو هدعب راص يذلا مامإلا دنع ًاضيأ رركت ام وهو ،ديمح نب

 فعض لماوع تببس نولاتتملا ةثالدلا ةمئألا اهيلع ناك يقلا ةخوخيشلا كلت لعلو

 - ,يش وهو ،طوقسلا وأ ةياهنلا مث عزانتلا مث قارتفالا مث فالتخالا نم ةيادب {ةلودلل

 .ادج فسؤم كش الو

  

  

 



 _ سل ٩ ينامعلا خيراتلا ين ل

 ال قح كلذ فالجب لوقي نم ىلع ةشي نأ مامإل ا ىلع اوددشو

 .ينامعلا عمتجمل ا يف ةلبلبو ةنتف ثدحت

 ةيراجت ةكرحو ءايداصتتا اراهدزا هدهع ف نامع تدهشو

 .ناكسلا ددع رثك ىقح ايعامتجا ارارقتساو

 ه؟٧٣ :ةنس نهملا مامإلا يفوتو

  

    
 



 _ يناملا غيراتلا ن طيسولا _ -٦

 (ه٢٧٢-١٧٣٢٦):يصورخملا كلام نب تلصلا مامإلا

 ةنس كلذو ©رفيج نب أنهملا هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب عيوب

 همكح رمتسا ثيح ؛معكححلا يف ةدم ةمئألا لوطأ وهو ه؟٧٣

 :اهمهأ لامعألا نم ديدعلاب ماقو ،(ةنس٥٣)

 اهيلع ىلوتسا ىقلا أرطقس ةريزج ىلع ةرطيسلا ةداعتسا ٩.

 ايلاو ناك يذلا ىنامثلا يلاولا اولتق نأ دعب شابحألا ىراصنلا

 ةنبا تناكو كةينامعلا ةيلاجلا دارفأ نم هعم اوناك نم لتقو ءاهيلع

 مامإلا ىلإ ةرثؤم ةيرعش ةديصقب تلسرأ ءارهزلا ىسنتو يلاولا
 :اهيف لوقت هضهنتست تلصلا

 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 بجنلا ةداسلا نباو ماركلا نبا

 ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تحضأ

 بتكلاو مالسالاو عيارشلا دجب

 ةيصعمو ارفك ىدهلاب تلدبتساو

 بشخلا نماسيتاون ناذألابو

 .نميلا عبتت ايلاح يمهو برعلا رجب يف ةريزج ١)

  

  



 -[ _ سف خيراتلل ن طيسولا | ا
 هلئاضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب

 ينفعست نافجألاو نيعلل لونأ

 يبكسناو بابحألا ىلع يدوج نيع اي

 اشطبتغم ليللا ماني تلص لاب ام
 بينلابداب ميرح ىرطقس يفو

 ةملسم لكاوثيغأ لاجرللاي

 بكرلاو ناقنألا ىلع متوبح ولو
 ابصتنم نيدلا دامع دوعي تح

 بيرلاوروجلا لهأ هللا كلهيو

 نفسلا نم مخض لوطسأ ىلع اريبك اشيج مامإلا زهج كلانهو

 برحلا ملاعم اهيف مهل حضو ةقيثوب مهدزو ،ةنيفس ةئام ىلع ديزي
 برحلل انوناق لكشت اهلعجي امم كلذ عم لماعتلا ةيفيكو ؛ملسلاو

 كلذ ىلع لمتشت (دهع) ةقيثو لوأ اهلعلو مالسإلا يف ملسلاو

 كلت تايادب نم ةدحاو ةرقف درون انهو ،قيقدلا عئارلا ليصفتلا

 ةيليصفت ماكحأ نم هنمضتت امل هماعلا طوطخلا مسرت يتلا ةقيثولا

  



 _ ينامملا غيراتلل ن طيسولا =- -٦

 اميف اوحلصاو سىضم ام ئيس نم هللا ىلإ اوبوتف" اهيف ءاج ثيح
 مكنيد اوعيبت الو حمكنيد اونوصو .ىضري هب مكنع امب يقب

 نع اومرحأو ،تاهبشلا نع اوفقو ؛مكريغ ايندب الو مكايندب

 اوظفحاو ،ةنايخلا ةعقاوم نع مكراصبأ اوضغو ،تاوهشلا مراحم

 سانلا ءامد نع مكتنسلأو مكيديأ اوفكو ؛مارحلا نع مكجورف

 .مارحلا لكأو روزلا لوق اوبنتجاو ءقحلا ريغب مهضارعاو مهلاومأو
 ىلإ تانامألا اودأو ،ودعلا ةنهادمو ءوسلا ةعامجو مارحلا براشمو

 ."اهلهأ

 لاقم يف "رابلا يلع نب دمحم يالسإلا ركفملاو بيبطلا لوقي
 ةلماعم" ناونعب هل بيتك يف هرشن مث ،تالجملا نم ددع يف هرشن هل

 :امالسإلا يف حماستلاو راوحلا" نيملسملا ريغ

 يف قئاثولا قرأ نم هقيثو كلام نب تلصلا مامإلا ةيصو ربتعتوا

 .امهيلإ راذنإلاو ءادعالا ةبراحم ةيفيك يف ةصاخو ةيلودلا نوؤشلا

 ةريزج دادرتسال هنم ةنيفس ةئام لاسرإو ،ينامعلا لوطسألا ةيوقت ٠.

 .كاذنآ ينامعلا يرحبلا لوطسألا ةوق ىلع ليلد ىرطقس

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ،ةدجي زيزعلادبع كلملا ةعماجب ةيبطلا ثوحبلا زكرم ريدم ١(



 -[ تسد ]
 :هتهجاو قلا تايدحتلا مهأو

 ا

 .هتحص روهدتو هنس ربك ١.

 ٢٢. ةنس كلذ ثدح ثيح ةمراع تاناضيف ثودح )٥١؟ھ(

 بهذو "ىرقلاو قطانملاو نادلبلا نم ديدعلا تحاتجاف

 .ناكسلا نم ريثكلا اهتيحض

 .مكحلا نع هلزع ةلواحمل هيلع ىسوم نب ىسوم جورخ.٣
 يفوتوه؟٧؟ ةنس مكحلا نع كلام نب تلصلا مامإلا لزتعاو

 مامإلا لازتعاو «ىسوم نب ىسوم جورخ ببسبو ه؟٥٧ ةنس
 :نيتقرف ىلإ اهءازإ نوينامعلا قرتفا ةيلخاد ةنتف تثدح تلصلا

 6قرف ةيرق ىلإ هعم نمو ىسوم نب ىسوم لوصو درجمب لزتعي مل تلصلا مامإلا تيل ١(

 ءاملعلا نم كلذل اسلجم دقعيو ؛مهبلاطم ىلإ عمتسيو مهب عمتجي نأ ديجلا نم ناك امنإو

 ةروش اهيمسأ انأو 6قارتفاو نتف نم ثدح ام ثدح امل كلذ مت ولو ،دقعلاو لحلا لهأو

 تايلوئسملا اورثأتسا نسلا رابك مهو خويشلا نأ رهاظلاو ءخويشلا ىلع بابشلا
 .ةايحلاو ةسايسلا يف ةكراشملا ىلإ علطتملا بابشلا اوشمهو

  



 | ينامغلا غيراتلل ن اح -_-

 نيتسردملاب نافرعت اتحبصأ ناتللا امهو "_ةيقاتسرو ةيناوزن

 .ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا
 :(ه٧٧٢ _٢٧٢)يدمحيلارظنلا نب دشارم مامإلا

 نب تلصلا مامإلا هيف لزتعا يذلا مويلا سفن يف ةمامإلاب عيوب

 ةيلخاد لكاشمو نتف هدهع ف تثدح دقو ه؟٧؟ ةنس كلذو كلام

 سانلا فالتخاو ‘كلام نب تلصلا لازتعا نم ثدح ام ةجيتن

 ضري مل نم دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا نم كانه نأ ثيح هيلع

 .هتمامإب

 ىوزن نم ةبيرقلا (فونت) ةضورلا ةكرعم هدهع يف تعقو دقو
 لتق ةيم ١ دو ةريبك ةكرعم تن اكو هيضر اعم نيبو هنيب ترج ىل ١

 ةنس هلزع مت دقو ،مهئامعزو نامغ لهأ فارشأ نم ديدعلا اهيف

 ٧ا؟ه

 اميس ال يدقع ليصأت نم هاتجتنأ امل نيتسردم امهتيمس دقو :نيتقرفلاب امهنع ربعي اتناك ١(

 يف اميس ال ةيهقف تاريرقتو تاعيرفتو "يركف ءارثو ،ةءاربلاو ةيالولا يلاجم يف اميس
 6نيتقرف اتسيلو نيتسر دم ۔-قحب _ ناربتعي امهف كلذل مكحلا ماظنو ةيعرشلا ةسايسلا

 يف هتحرط نأ دعب هب ذوخأملا وه ريبعتلا اذه وأ فصولا اذه -هلل دمحلاو - حبصأو

 .تارضاحمو ثوحب



===" 
 :(ه٠٨٢-١٧٧٢)ىصورخلا ميم ن نارنع مامإلا

 ميمت نب نازع مامإلا عيوب &رظنلا نب دشار مامإلا لزع دعب

 ةئيلم فورظ يف ه؟٧٧ ةنس كلذو مويلا سفن يف هلعلو ةمامالاب

 .ماسقنالاو فالتخالاو رتوتلاب

 بصن يف لصفلا ةملكلا بحاص وه ىسوم نب ىسوم ناكو
 الوأ ةيملعلا هتناكم نم ةناكملا كلت دمتسا دقو {مهلزعو ةمئألا

 ملعلا ةمئأ نم ددع اهنم جرخ دقف ،ايناث ةيملعلا هترسأ ةناكم نمو

 مامإلا لعلو "يلع نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا هدلاو مهتمدقم يفو

 كلذ نم دجي نأ دارأف ؛ايوق ةلودلا ىلع ىسوم ذوفن ىأر نازع
 ةمامإلا نع هلزعل ىسوم كرحت ةيادب ظحال اضيأ هلعلو ثذوفنلا

 نيب ترج ثيح ،يزإب وهو ىسوم نب ىسوم ىلع موجهلاب ردابف

 .ىسوم نب ىسوم اهيف لتق ه؟٨٧ ةنس يكزإب ةكرعم نيقيرفلا

 نيتلتك ىلإ نامع لهأ ماسقنال ةمدقملا وه ثدحلا اذه ناكو

 .ةيناندعو ةيناطحق وأ ،ةيرازنو ةينمي ،نيتيلبق



 _ ينامملا غيراتلل ن طيسولا _ ٦٦١

 ةماس ينب لئابق مهمدقتتو ةيرازنلا لئابقلا تضفتنا كلذ دعبو

 اوعمجت ثيح ةينميلا لئابقلا ضعب كلذ ىلع مهألامو سيؤل نبا
 ينادحلا هثلا دبع نب يراوحلا اومدقو ،ةنطابلا ةقطنم نم راحص ىف

 مهتبراحملاشيج نازع مامإلا مهيلإ ريس كانهو امامإ يدزألا
 نم بتوع ةقطنم يف سيطولا ةيماح ةكرعم نيقيرفلا نيب ترجو
 مهتمدقم يفو ،نازعع مامإلا ىلع نيجراخلا نم ددع اهيف لتق راحص

 نم وهو ياسلا يراوحلا نب لضفلاو ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا
 ه؟٨٧ ةنس كلذو نيينامعلا ءاملعلا رابك

 نامع لهأ ماسقنال ةيقيقحلا ةيادبلا تناك ةكرعملا هذه ةجيتنو

 هجوت دقو.‘ةيرازنو ةينمي وأ ةيناندعو ةيناطحق ىلإ ًايلبق ًاماسقنا

 نامع ىلإ زاجحلا نم يؤل نب ةماس ربكألا مهدج لقتنا دقو «شيرق نم يؤل نب ةماس ونب ١(
 .اهيلإ يدزألا مهف نب كلام ءيجم دعب نامع

 دحأ ىلإ مهضعب زايحناب امإ ،يلبقلا ماسقنالا كلذ يف اومهاس نيدلا ءاملع نأ هل فسؤي ام (؟

 مهنيب اميف مالكلاب مهقشارتب امإو رخآلا فرطلا ىلإ رخآلا ضعبلا زايحناو ،نيفرطلا
 عمجو قافولا اولواحي نأ مهب ردجألا نم ناكو ،رخآلا قيرفلا ىلإ قيرف لك نم مهتلا هيجوتو
 ضيرحتب كلذو ةقرفلا كلت ثب يف ريبك رودب ديرد نبا روهشملا بيدألا ماق دقو ،لمشلا

 ديرد نبا ىلع باعي ال نكلو ،ةضورلا ةكرعم دعب ةيرازنلا لئابقلا ىلع ةنيميلا لئابقلا
 نأ ىسعو ،ناعتسملا هنلاو نيدلا ءاملع نم سيل هنأل ،نيدلا ءاملع ىلع باعي ام ردقب

 .ىلاعت هنلا ءاش نإ رخآ ناكم يف عوضوملا اذه يف لوقلا يف طسب انل نوكي



- ". 
 ريشبو مساقلا نب دمحم مهتمدقم يفو ةيرازنلا لئابقلا ءامعز ضعب

 ىلع ةيسابعلا ةلودلا ىلإ -يؤل نب ةماس ينب نم امهو - رذنملا نب

 لئابقلا ىلع نييسابعلاب نيدجنتسم دضتعملا يسابعلا ةفيلخلا دهع

 ءاليتسالا ىلإ ةدوعلل ةحناس ةصرف نويسابعلا اهدجو دقو شةنيميلا

 ."ثدح ام وهو نامُع ىلع

 :عينشو شحاف أطخ ةنيميلا لئابقلا مهناوخإ ىلع ةيسابعلا ةلودلاب نييرازنلا داجنتسا ١(
 تلطأ اذإ ةنتفلا نكلو ءاولعفي مل مهتيلو ،اهلهأو نامع ىلع ادج ةميخو هجاتن تناكو

 نم ينطولا نمألا ىلع رضأ ءيش ال هنأ مولعملا نمو ءاهبابلأ رودصلا نع تباغ اهسأرب
 .اصلاخ ايلخاد اينامُع رمألا ىقبي نأ ضورفملا ناك هنأ ىللع يجراخلا لخدتلا

  

  

    

 



 | يناملا عيراتلا ق طيسولا == _ ٧٨

 يس ابعل ١ ذوفنل اةدوع

 وأ رون نب دمحم ةدايقب اريبك اشيج نامع ىلإ نويسابعلا لسرأ

 .رمألا رهاظ يف ةيرازنلا لئابقلل ةدجن نيرحبلا ىلع مهلماع "روث

 ىلإ تمضناو "يسابعلا ذوفنلل نامغ عاضخإل ةقيقحلا يف هنكلو
 ةبراحمل اهنم ريثك وأ ةينامعلا ةيرازنلا لئابقلا يسابعلا شيجلا

 ملو ناع مامإلا ةرصن نع لئابقلا تلذاختو ؛ميمت نب نازع مامإلا

 نيب ةكرعم ترجو ،لضفلاو ملعلا لاجر نم نوصلخملا الإ هعم قبي

 زحو ؛مامإلا اهيف لتق "") (ناشلا دمس) يف يسابعلا شيجلاو مامإلا
 موي كلذ ناكو دادغبب دضتعملا ةفيلخلا ىلإ لمحو هدسج نع هسأر

 7 رفص ؛؟٥ ءاعبرإلا

 .دابعلل لتقو دالبلا يف رامد نم ثدحأ امةرثكل روب نب دمحم نوينامعلا هامس ١(

 .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب ايلاح عقتو اهرواج امو ءاسحألا يه نيرحبلا تناك (؟

 ىلإ دمس ةفاضا وهو مسالا اذهب تيمس ليقو "نامع نم ةيقرشلا ةقطنملاب ةفورعم ةدلب ٣(

 .ينامعلا خيراتلا يف اميظع انأش تربتعا اهنأل اهيف ةكرعملا هذه عوقول نأشلا

 هيف تومي يذلا مويلا سفن يف بصني ناك ةمئألا نم دحاو لك نأ هركذ رم امم انفرع ٤(

 راضحتساف ،كاذنآ نيينامعلا دنع ةيوقلا ةيزهاجلا ىلع ليلد اذهو ،هلبق يذلا مامإلا

 يرشبلا رصنعلا رفوتب دادعتسالا هنكلو ،ةلوهسلا نم سيل ةعرسلا كلتب مكاح

 .دهعلل ةيالو كلانه تناك ام هنأ مولعملا نم هنأ ىلع ءفكلاو لهؤملا

  

  

  



 _ 7٩ يناملا غيراتلا ف طيسولا |

 ىفو نييناملا ةداقلا ضعب نيب ترمتسا كراعملا نأ ريغ

 نيبو "''يايرلا رينلا نب رينملاو "يئانهلا ماحمح نب فيهألا مهتمدقم

 داعو 6نامغ لهأ ةميزهب اريخأ تهتنا اهنأ الإ يسابعلا شيجلا

 رمدو لاجرلا لتقف ةيومدو ةيشحو رثكأ روب نب دمحم اهدعب
 .بتكلا قرحأو جالفألا

 ةلود كلذب تهتناو ةيسابعلا ةلودلل نامع تعضخ اذكهو

 امل يناملا خيراتلا يف لودلا مهأ نم ربتعت يتلا ،ةيناغلا ةمامإلا

 يسايس رارقتساو يداصتقا راهدزاو يملع طاشن نم اهبحاص

 .دعب نمو لبق نم رمالا هنلو

 ةفاسملا نأل ،نامُع ىلإ ملعلا ةلمح نم وه يذلا يايرلا رينلا نب رينملا ريغ هنأ رهاظلا ١(

 .هححصنو هحجرن ام وهو 6هديفقح هلعلو ةليوط امهنيب ةينمزلا



 | يناملا غيراتلا ح



 ينامملا خيراتلا ن طيسولا -[ __ هن |

 اتلا ةمامإلا ةلود ةثلاثلا ة

 ) ٢٨٠ -٣٢٢٠ه(

 ا



 | ينامعلا غيراتلا ف د ]-

 (ه٠٢٢٣- ٠٨٢)ةتلاتلا ةمامإلا ةلود

 دتمت نمزلا نم ةرتف ةلاثلا ةمامإلاو ةيناثلا ةمامإلا نيب

 ناك مهضعبو ةغأ ةرشع اهلالخ نوينامعلا بصن ،اماع نيعبرأ

 تناك مهنم دحاو لك ةرتف نأ رهاظلاو مكحلا ىلإ داعي مث لزعي

 نأل دالبلا يف ةئيسلاو ةبرطضملا ةيسايسلا لاوحألا ةجيتن٬ةريصق
 شيجلا عم نامع لهأ اهضاخ ةنحاط كراعم تبقعأ ةرتفلا هذه

 دقو مهئاملعو مهتداقو نامغ لهأ نم ريثكلا اهيف لتق يسابعلا

 غلاله نب دمحأب ارورم ©روب نب دمحم يف لثمت يسابع دوجو اهللخت
 وزغلا اضيأ ةرتفلا هذه يف نامع ىلإ ءاج امك ،هيجو نب فسوي مث

 خيراوت رفوت مدع عم ةمئألا ءالؤه ءامسأب ةمئاق هذهو يطمرقلا

 :مهنم دحاو لك مكح تارتفل
 .يصورخلا نسحلا نب دمحم ١(

 .يدمحيلا رظنلا نب دشار (؟

 .يصورخلا مساق نب تلصلا ٣(

 .يفادحلا دمحم نب هللا دبع ٤(

 .ينتحسلا ديعس نب نسحلا ٥)



 -[ __ ث خيراتلا ن طيسرل) | ا
 .يفادحلا فرطم نب يراوحلا ٦(
 .يفادحلا فرطم نب دمحم نب رمع ٧(

 .يدنكلا ديزي نب دمحم ٨(

 .يرحبلا الملا نب مكحلا ٩)

 .يكلاملا ربزهلا نب نازع(

 ءاملعلاو ةمئألا محنلوأب باجعإلا هكلمتيل ءرملا نأ ىلع
 ةلودلا ةداعإب ديدشلا مهكسمتو يوقلا مهرارصإ ىلع مهل رابكالاو

 رخآ دعب امامإ نومدقي مهو ،ةكلاحلا فورظلا كلت يف ةيناملا

 .مهخيرات ربع اينام ةلودلا رارمتسا ىلع نويناممحلا ظفاح كلذبو

 .لمع نم هب اوماق ام ىلع اريخ هللا مهازجف



 يناملا عيراتلا 1 - 1



 [ _ صن خيراتلا ين يسرلا |

 ةعبارلا ةمامإلا ةلود



 | يناملا خيراتلا ن طيسرلا _ ٨١٦

 ةعبارلا ةمامإلا ةلود

 . (ه٨٢٣-٢٢ ٠ )يليحرلا هللا دبعب ديعس مامإلا ة

 ذوفنلل ةعضاخ كاذنآ نامُغ تناكو ه٣؟٠ ةنس ةمامإلاب عيوب

 لهأ نم لجر وهو ،هيجو نب فسوي مهلماع دي ىلع ،يسابعلا

 عاطتسا كراعم ديعس مامالا نيبو هنيب ترجو ،قارعلاب ةرصبلا

 هجوو ‘همكح تحت نم قطانملاو نادلبلا نم ريثكلا عازتنا مامإلا

 ةيمالسالا ئدابملا نع هيف ثدحت اباطخ هيجو نب فسوي لإ مامإلا

 ءاج اممو ،هيجو نب فسوي عم هبرح يف مامالا اهعبتا يتلا برحلا يف

 هللا رمأ ىلإ عيفت ىقح يغبلا لهأل نيملسملا ةبراحم كانبراحوا هيف

 قحلا ءايحإ ىلع كحور وأ انحاورأ ىنفت وأ ءاندنع كلذل ةياهن ال

 كل يبسن الو ،الام كنم لحتسن الو هللا ءاش نإ لطابلا ةتامإو

 ًارجش كل دضعن الوءًالخن كل رقعن الو ءاراد كل فسنن الو ،الايع

 بئات ًايلوم لتقن الو حيرج ىلع زهجن الو امارح كنم لحتسن الو
 هيلع ىدعتي ادحأ عدن الو ،هلام منغن الو انيلإ انمأتسم لتقن الو

 حص اذإ قحلا هل انذخأ دحأب دحأ كلذ لعف نإف ،لام الو سفنب



 ح :[ صن غيراتل) ن طيسولا |

 الإ ًالام ليزن ال انأل ،هدي يف امب ىلوأ وهف لام هدي يف ناك نمو ءانعم

 نم "ايقانم ةدلبب يليحرلا هللا دبع نب ديعس مامإلا لتقو ةجحب

 ةيلهأ برح يف ناك هلتق نأ رهاظلاو ه٣؟٨ ةنس كلذو ،("قاتسرلا

 .أطخلا قيرط نع اهيف مامإلا لتق ناكو

 ةجيتن ؛مهل نيبراحملا دض ةيضابإلا ةمئأ بورح يف ايلعلا لثملاو ىعظعلا ميقلا هذه ىلجتت ١(

 .املس ًابرح مالسإلا ماكحأب قيقدلا مهمازتلا ةجيتن
 .قاتسرلا ةنيدم لامش ةدلب (؟

 .(ملك )١٥٠ يلاوحب طقسم ةمصاعلا نع دعبت ،ةفورعم ةقيرع ةنيدم ٣)

 



 [ يشت ].

 . (ھ٢٤٣ -٨٢٣)يدنكلا ديلولا نب دشارم مامالا ةس

 مامإلا اهيف لتق يتلا ةنسلا سفن يف ةمامإلاب عيوب هنأ رهاظلا

 سابعلا ينب لماع هيلع جرخو فه٣؟٨ ةنس يهو هللا دبع نب ديعس

 يفرمألا هل راص يذلا وه هنال هيجو نب فسوي نب دمحم هلعلو

 ةبرصن نع ةيعرلا تلذاختو ‘'_)هيجو نب فسوي هيبا دعب نامع

 ةنس كلذو ،ةمامإللا نع ىلختيو لزتعي هلعج يذلا رمألا .همامإ

 -عافدلا مامإ يأ - عفادملا نإ » ةيهقفلا ةدعاقلاب المع ه٤٣؟

 :يدكلا ديعس وبأ مامإلا لوقيو ةيعرلا هتلذخ اذإ ةيقتلا هعست

 كلذبو.اهتيالو حضاولا رذعلل تتبثو هتمامإ كلانه انعم تلازفا»

 .ةعبارلا ةمامإلا ةلود تهتنا

 ةمئألا دوجو ءانثأ الوح امو راحص يف رصحي ناك ةيسابعلا ةلودلا لامع ذوفن نأ رهاظلا ١(

 .مهدوجو مدع دنع نامغ نم ىرخألا قطانملا ىلإ دتميو
 ف ةمئألا نع ةيعرلا يلخت يهو ؛مهتمئأو نامغ لهأ نيب ةرهاظلا هذه رركت ظحالملا نم (؟

 دهزلاو فشقتلا ةسايس :لوألا ،نيرمأ ىلإ عجري كلذ نأ ييأر يفو ،ةبيصعلا تاقوألا

 قيضت بوعشلا و ؛ماكحألا قيبطت يف ددشتلا :يناغلاو سةايحلا يف ةمئألا اهعبتي ناك تلا

 .ينيدلا عزاولا فعض عم اميسال كلذب ردصو ًاعرذ



 -[ __ صف خيراتلا ن طيسولا |

 ةسماخلا ةمامإلا ةلود



--- 
 ةسماخلا ةمام 1 هلو ذ

 . (ھ٤٦٣-_٥٥٣))دشارم ني صفح مامالا

 .ةيسابعلا ةفالخلا ىلع نييهيوبلا ءاليتسا نابإ هتمامإ تناك
 يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا جتنتسيو ،نامُغ ىلإ مهذوفن دادتماو

 عيوب امبر هنأ ح١٣٣ ةحفص لوألا ءزجلا "نايعألا فاحتإ" :هباتك يف
 يرقلا دايز نب درو روهشملا لطبلا هدئاق ناكوه٥٥٣ ةنس ةمامإلاب

_ 

 ديعس نب دشار مامإلل انبا دشار نب صفقح لعج ىلع يناملا خيراتلا قايس ىرج ١(

 تهبنت يناملا خيراتلا أرقأ انأو ةرتف ذنم تنكو "يرجهلا سماخلا نرقلا يف يصورخلا

 ىلإ ءاج يذلاءهثلا دبع نب رهطملا لتاق اصفح مامألا نأ رابتعا ىلع "كلذ ةحص مدع لإ
 ىلع ركني ناك يويسبلا نسحلا ابأ خيشلا نأ امك ٣٦٤ ةنس نييهيوبلا لبق نم نامع

 تركذ دقو ،يرجههلا عبارلا نرقلا ءاملع نم يويسبلا نسحلا وبأوءارومأ صفح مامالا
 ةعجارمل مالعالا ةرازوب انعامتجا ءانثأ يشاطبلا دومح نب فيس لضافلا خيشلل كلذ

 فاحتإ» :هباتك ف هتبثأ ام وهو ‘كلذ نسحتساف ؟م٠٩٩١ ةنس !خيراتلا ف نامع » :باتك

 دجو هنإ لاق فيس خيشلا نا يليلخلا انخيش ينربخأو ٬٢٢١ :ص ،لوألا ءزجلا !نايعألا

 انيطعي اذكهو ،ديعس نب دشار مامإلا دلاو مع وه دشار نب صفح مامإلا نأ كلذ دعب

 قيقحتلا ةجيتن هلك اذهو ،دجلا ماقم يف انبا ربتعي ناك يذلا صخشلا لعج قيقحتلا

 .يملعلا ثحبلا تاودأ نم يه يتلا ةنراقملاو ليلحتلاو

  



 = [ سسم ا
 نب رهطملا ةدايقب اشيج ةيناث ةرم نويهيوبلا لسرأ دقو يدبعلا

 ه٤٦٣إ ةنس كلذو صفح مامإلا ةميزه عاطتسا يذلا هللا دبع

 .يسابعلا يهيوبلا ذوفنلا ىلإ ىرخأ ةرم نامُغ تداع اذكهو

 مساقلا يبأ نم ًاعدب مركم ينب ىلإ نامع رمأ نويهيوبلا دنسأ مث

 يف يؤل نب ةماس ينب نم مهو كهدالوأ مث {مركم نب نيسحلا نب يلع
 سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلاو "يرجهلا عبارلا نرقلا رخآ

 طالب رعاش ناك يذلا ءيليدلا رايهم مهطالب رعاش ناكو "يرجملا

 .دادغبو سراف يف هيوب لآ

 .رازن نب ةعيبر نم مهو سيقلادبع ىلإ ةبسن ١(



 [ __ شت ]م



 -د خيراتلل ن ليسرلا |

 ةسداسلا ةمامالا ةلود



 | ينامُملا غيراتل) ن طيسرلا . _ ٩٤

 ةسداسلا ةمامإلا ةلود

 :(ھ٥٤٤ -؛٢٤٤) يصورخلا ديعس نب دشارم مامإلا

 عزتناو ه٤٤؟ ةنس عيوب هنأ هثداوحو خيراتلا ةروريس نم مهفي

 يتلا لئابقلا ضعب براحو هيوب ينب لامع مركم ينب نم نامع رمأ

 دقع هنأ امك ليقعو دهن يتليبق لثم هيلع نايصعلاب تماق

 عمجل ةيقاتسيلاو ةيناوزغلا نيتسردملا هاجت يأرلا ديحوتل ًاعامتجا
 قافتالا صن وه اذهو ،فالتخالاو ةقرفلا نع نامع لهأ ةملك

 :عامتجالا كلذ نع ضخمت يذلا

 ةملك هتمو هنلا دمحب تعمتجا دق ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 هب لسرأ يذلا هللا نيد وه ‘ميق نيدو دحاو رمأ يف نامغ لهأ
 .ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هلوسر

 نب ىسوم نم ئربو ى هللا همحر كلام نب تلصلا ىلوت نم مهنمف

 .رظنلا نب دشارو ىسوم

 ؛ناذاش نب ليلخلا مامإلا دعب ديعس نب دشار مامإلا لعج ىلع ينامعلا خيراتلا قايس ىرج ١(

 نأ قحلاو ،يخيرات اطخ وهو ٤٠١٧ ةنس ليلخلا مامإلا مكح ةيادب رابتعاو ،ناذاش

 .هالعأ هانحضوأ امك ه٥٤٤ -٤٤؟ نم هتمامإو ليلخلا مامإلا لبق ناك دشار مامإلا

  

 



 ح د خيراتلل ن طيسرلا |
 نب ىسوم نم ئرب نم ىلوتو كلام نب تلصلا ىلوت نم مهنمو

 .رظنلا نب دشارو ىسوم

 همحر كلام نب تلصلا مهتي الو ىلع نيملسمل ١ ىلوت نم مهنمو

 .رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم مهتءاربو هللا

 لاؤسلا مهيلع بجي اميف لاؤسلاب ةنونيدلا ىلع مهيأر عمتجاو

 .ابجاو لاؤسلا نوري نيذلا قحلا لهأ دنع هيف
 .كلاه وهف كشلاب ناد نم نأ ىلع مهيأر عمتجاو

 مكحلا لهجو اثدح ثدحم نم ملع نم نأ ىلع اوقفتا كلذكو
 .هيف لاؤسلا هيلع نأ هثدح ىف

 كلذ هثدح ناك اذإ ةءاربلا هيلع ناك مكحلاو ثدحلا ملع نإو

 .هلعاف نم ةءاربلا هب بجي امم

 دمحم هقلخ نم هتريخ ىلع هللا ىلصو ،هدمح قح هلل دمحلاو

 .ملسو هبحصو هلآو يبلا

 هتديصق لدت ًاعوبطم ارعاش ديعس نب دشار مامإلا ناكو
 :اهيف لوقي يتلا «كلذ ىلع ءامصعلا

 هبكاس رطقلا حفاس نم هريغو هبناوج تفعت رفق لزنم نل



 ٢ : [] . ينس _][

 هبلاطت ال هتفلكام كرتتو هتيفك رمأب ىنعت نأ لهجلا نم

 هبهاذم اموي هتلاغ هيعس ىدل 3 هيعس بهاذم لعجي مل ءرملا اذإ

 هبقاوع اباقع تراص هرهد ىدم هرمأ بقاوع يف ركفي مل نمو

 هرعش نم تيقب يتلا ةديحولا ةديصقلا يهو ءةديصقلا رخآ ىلإ

 سيق نب ميهاربإ قاحسإ يبأ مامإلا رمأ رهظي أدب هدهع يفو
 دجنتسي ناك يذلا عنميلا ضرأب تومرضح يف يرضحلا ينادملا

 ضعب ىريو ،ناذاش نب ليلخلا مامإلا هدعب نمو دشار مامالاب

 نيمامإلل لماع الإ وه ام يمرضحلا قاحسإ ابأ نأ نيخرؤملا

 .تومرضح ىلع نيروكذملا

 يتلا ةغيلبلا ةيوقلا هتلاسر ةيملعلا دشار مامإلا راثآ نمو

 هبش نم دنسلا ضرأ نم ةروصنملاب ةيضابإلا خياشم ىلإ اههجو
 .ةعيرشو ةديقع يضابإلا بهذملا ملاعم اهيف مهل نيب شةيدنهلا ةراقلا

 لدت ،ةبيرغ ةلاسرو ةعيدب ةريس يه » :اهنع يملاسلا مامإلا لوقي
 :مه خياشملاو ا"_»همهفو هئاكذ طرفو هملع ةرازغ ىلع

 نمامنإ امبرف هسفن دشار مامإلا لمع نم يه ةلاسرلا كلت نأ لوقلاب مزجلا عيطتسن ال ١(
 اههجو يتلا رفيج نب أنهملا مامإلا ةلاسر يف لاحلا وه امك ،هدهع يف ءاملعلا رابك دحأ لمع

 هئاكذ طرفو هملع ةرازغ ىلع لدت اهنإ" :يملاسلا مامإلا اهنع لاق يتلاو برح نب ذاعم لإ
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 حيرم نب سابعلا وبا ١.

 .يهدس نب دنهملا .؟

 .نازورب نب دمحم هللا دبع وبأ 1

 .كاذنآ يضابإلا بهذملا راشتنا ىلع لدي يذلا رمألا

 ٤٤٥ ةنس يصورخلا ديعس ني دشارم مامإلا يفوتو

 مامإلا دهع كلذكو يلع نب ىسوم ريبكلا ةمالعلا لمع نم تناك اهنإف ”همهف ةوقو
 ام قرأ نم ربتعي يذلا «ىرطقس ىلإ ةيركسعلا ةلمحلا هب دوز يذلا كلام نب تلصلا

 بوبحم نب دمحم مكحملا ريبكلا ةمالعلا لمع نم هنإف حملسلاو برحلا عوضوم يف بتك
 نأل مهنامز يف ءاملعلا رابك نم اونوكي مل مهبلاغ يف مكحلا ةمئأ نأل كلذو .يليحرلا
 ةيركسعلا يحاونلا يف ةءافك بلطتي امإو ملعلا يف ةوق ىلإ جاتحي ال ةمامإلا رمأ

 .عرشلاب ملعلا نم ءيشو لضفلاب يلحتلا عم ،ةيلوؤسملا لمحت و ،ةيسايسلاو
 يليحرلا هللادبع نب ديعس مامإلا امه ،امهنامز لهأ ملعأ اناك طقف نامامإ كانهو

 ةمئألا يبأر بسح ةيملعلا ةلزنملا يف امهدعب يتأيو يليلخلا هئلادبع نب دمحم مامإلاو

 يضر يئانهلا يلع نب بلاغو ميمت نب ناسغو هللادبع نب ناسغو دوعسم نب ىدنلجلا

 ءالؤه ةلزنم يف اوسيل نكلو ءاملع اضيأ مهناف ةمئألا ةيقب امأ نيعمجأ مهنع هللا

 .مكحاو ملعأ هللاو

 يبأ يضاقلا ةمالعلا لمع نم يه دنسلا لهأ ىلإ ديعس نب دشار مامإلا ةلاسر لعلو

 ءاملعلا ةمدقم يف ناك رهظي ام بسح هنأل «يوزنلا شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع
 .دهعلا كلذ يف :اضقلاو
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 . (ه٥:قسداسلا دقعلا رخاوأ )٤٤٥- . 'يصورخملا ناذاش نب ليلخلا مامالا

 حيحصلا ىلع ديعس نب دشار مامإلا ةافو دعب ةمامإلاب هل عيوب

 يف ذوفنلا اوثرو نيذلا - كارتألا ةقجالسلا ازغ دقو ه٥٤٤ ةنس كلذو

 ه؛٧٥ ةنس كلذو هدهع يف نامع -هيوب لآ نم ةيسابعلا ةلودلا راطإ

 مامإلا عقو كراعم وأ ةكرعم مهنيبو هنيب ترجو ،كيب نالسرأ دي ىلع

 .دعب اميف هحارس قلطأ وأ ررحت وأ ررحو رسألا يف اهلالخ ليلخلا

 يف قوجلسلا دوجولا نإ لاقيو ىلوألا ةعيبلا سفنب هتمامإ ىلإ ديعأو

 مهرمأ فعض مث ،اماع نينامث ءاهز رمتسا نامع لحاوس يف وأ نام

 اوبصن دق نوينامعلا ناكو .ىطسيلا ايسآ نم مث قارعلاو نامع نم

 ةدوعب هتمامإ تهتناو ليلخلا مامإلا رسأ ءانثأ امامإ ىلع نب دمحم

 رمأ وهو "كلام نب تلصلا مامإلل رشابملا ديفحلا وه ناذاش نب ليلخلا نأ ايخيرات رهتشا ١(

 "نينرقلا نم برقت يتلا ،ليلخلاو تلصلا نيب ةينمزلا ةفاسملا لوطل ارظن نحمم ريغ
 دقعلا رخآ ف اهنأب ليلخلا ةافو ردقنو ه؟٥٧ ةنس تناك كلام نب تلصلا ةافو نإ ثيح

 ةثالثل نرقلا نأب ةينودلخلا ةيرظنلا بسحو ،يرجهلا سماخلا نرقلا نم سداسلا

 يرسألا بسنلا لسلست نم مهؤامسأ تطقس صاخشأ ةعبرأ كانه نإف صاخشأ

 نب ناذاش نب ليلخلا نب ناذاش نب ليلخلا :وه حيحصلا بسنلا نإف اذه ىلعو .يليلخلا

 اذه نم رثكأ وأ اذه لثم يف ءامسألا رركتو كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلا

 اهل تراصو ةليمجو سانلا ىلإ ةببحم ءامسألا تناك اذإ اميسال ةينامعلا رسألا يف ثدحي

 ٠ ةيخير ات ةرهش
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 نمو ،هسفنب لزتعا ليقو ،لزع يلع نب دمحم نإ ليقو ،ليلخلا مامإلا

 له رسألا نم ليلخلا ةدوع دنع ءاملعلا نيب فالتخا ثدح انه

 .ىلع نب دمحم وهو يناغلا وه مامإلا مأ ءليلخلا وهو ؟لوألا وه مامإلا

 هأ ةقفاومبو هسفنب لازتعالا راتخا يلع نب دمحم نأ رهاظلا نحلو

 بسح هلازتعا وأ هلزع زوجي عافد مامإ هنأ رابتعا ىلع ،دقعلاو لحلا

 .بارطضالاو نتفلا عفدت يتلا لاوحألا

 رخاوأ يف تناك اهنأب ردقنو ،ليلخلا مامإلا ةافو خيرات ددحي ملو

 .يرجهلا سماخلا نرقلا نم سداسلا دقعلا

 :(ھ٦٧٤۔) يصورخلا يلع نب دشارم مامالا

 عيوب هلعلو ٬ةسداسلا ةمامإلل ادادتما تناك هتمامإ نأ رهاظلا

 .ةرشابم ناذاش نب ليلخلا مامإلا ةافو دعب

 امأ ةيجراخو ةيلخاد تايدحت ىلع نب دشار مامإلا هجاو دقو

 عابتأ فالتخا نع ةئشانلا ةيركفلا تايدحتلا اهمهأف ةيلخادلا

 دوجو يف لثمتتف ةيجراخلا امأو ،ةيقاتسرلاو ةيناوزغلا نيتسردملا
 "ةيلامشلا ةيلحاسلا ندملا نيلتحم نامع لحاس ىلع ةقجالسلا

 دقو 6يراحصلا يبتوعلا ةمالعلا شاع .ايعامتجاو ايسايس برطضملا رصعلا كلذ يف ١(

 كلذ فارتعا نم دبال هنإف دبع هنأ ىلع ءام صخش ءارش ديري نم ىلع نأب لوقلاب درفت



 [ تس [-
 .ه٦٧٤ ةنس حجارلا ىلع هتافو تناكو

 . (ه )٤٧٦ "يصورخلا ديلولا نب دشارم نيرماع مامإلا ؤ

 ةمامإ دعب تءاجو ،ةسداسلا ةمامإلا ةلودل ادادتما هتمامإ تناك

 رخآ يف اهلعلو ،هتافو تناك ىتم يردن الو «يصورخلا يلع نب دشار

 .يرجهلا سماخلا نرقلا

 ًاينمأ ةبرطضملا فورظلا كلت لثم يف ةداع ثدحي امل ارظن ،كولمم دبع هنأب عيبملا صخشلا
 رظن نم هالعأ امو ،هنع ىلاعت هللا يضر هنم رظن ةقد يهو مهعيبو سانلا فاطتخا نم
 ۔٠٤٣ص ،٤ج ءايضلا عجار

 ةمئألا ءامسأو خيراوت يف لخادت كلانه ثدح «(ه٦٧٤ :ت) يصورخلا يلع نب دشار مامإلا دعب ١(

 امبر هنأ ضعبلا نظ ىتح "فيرحتو فيحصت نم ينامعلا خيراتلا قاسم باصأ ام ةجيتن
 رأ ةينإوزنلا نيتسردملا دحأ ىلإ يتني امهنم دحاو لك ،دحاو تقو يف نامامإ كانه ناك

 فالخلا نم ءيش امهنيب ناك نإو نيتروكذملا نيتسردملا نأل كلذ دعبتسأ يننكلو ،ةيقاتسرلا

 رطق يف نيمامإ دوجو زيجي ال يذلا "يضابإلا بهذملا وه دحاو بهذم محر نم اتجرخ امهف
 ؛ىرخألا ةسردملل ةيسايس ةضراعم فص لكشت تناك نيتسردملا نم الك نأ ىلع ثدحاو

 نونّركحي ىرخألا ةسردملا عابتأ نإف كامهادحإ ىلإ ايمتنم مامإلا نوكي امدنع الثمف

 وهو ؛ماع فلأ نم رثكأ ذنم ةيسايسلا ةضراعملا ةفاقث نامغ تفرع اذكهو ،ةيسايس ةضراعم

 يتلا اياضقلا هذه لوح عساو قيقحت انل نوكي نأ ىسعو ادج عئارو قار يسايس زاجنإ
 .رمعلا يف ىلاعت هللا دمو فورظلا تحمس نإ "يركفلا نامع خيرات لكشت
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 :(ھ٠١٥) ماشه نب دمحم ن شبنخ مامالا

 ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا دعب ةرشابم تناك هتمامإ نأ رهاظلا

 ه٠١٥ ةنس يفوتو ءاهيلإ بستني يقلا ةليبقلا ركذت ملو يصورخلا

 :(ھ٧٥٥-٠١٥)شبنخنب دمحم مامإلا ل

 .ه٧٥٥ ةنس يفوت ه ٥١٠ :ةنس ةمامالاب هيبأ دعب عيوب

 :(ه-٩٧٥) دان نبىسوم نب (يلاعملا يبآ) داجن نب ىسوم مامإلا

 .ةمامإلا مكح نم ةرتف عاطقنا دعب تناك هتمامإ نأ رهاظلاو

 نب دمحم نامُغ ضعب ىلع وأ نامع ىلع اهيف كلملا ناك ىتلا ةرتفلا يهو

 .راذنإو راذعإو باتعو حصن اهيف مامإلا ىلإ ةلاسر هجو يذلا "كلام

 .مامإلا اهيف مزهنا ةكرعم ىسوم مامإلا نيبو هنيب ترج دقو

 كلت ريثأت نم هلعلو 6كلام نب دمحم كلملا حلاصل خيراتلا قايس يف اليم كانه نأ ظحالي ١(

 نأ ييأر يفو مهافتلاو ضوافتلا ىلإ اهيف هوعديو مامإلا ىلإ اههجو يتلا ةغيلبلا ةلاسرلا
 ةمامالا ف لوخدلا كلملا ىلعو ةمزلم يمهو ىروش ةعيب عيوب هنأل مامالا عم قحلا

 .كلذب ميلستلاو
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 ١

 :ىصورخلا هللا دبع ن ناسغن دمحم مامالا ةف

 عباسلا نرقلا ةيادب عم تناك اهلعلو هتمامإ خيرات ىلع علطن مل

 نم ًافوخت عافدلا ةعيبب ىفتكاو ىرشلا ةعيب نع عنتما هنأل ءيرجلا

 هفوختل كلذو ء'٨ىرشلا ةعيب تامزلتسمب ءافولا هتعاطتسا مدع

 ةرطيسلاو ذوفنلا ىلع ىلاوتت تناك يتلا ةيويسآلا بوعشلا وزغ نم

 .ةيسابعلا ةلودلا مساب

 ه٦٥٦ ةنس اهتياهن تناك ةيسابعلا ةلودلا نأ مولعملا نمو

 هبورح لصت تناك هنأل ،ةوقلا نم ءيش ىلع ناك هنأ رهاظلاو

 .دجن يضارأو ءاسحألا ضرأ ىلإ هتاراغو

 ةدش رثكأ ىرشلا ةمامإو يضابإلا حلطصملا يف مكحلا قرط نم ىرشلاو عافدلا ١(

 لاتقلا نع عوجرلا وأ ةمامإلا نع يلختلا هل زوجي ال يراشلا مامإلا نإ ثيح ءامازتلاو

 ال يراشلا مامإلا نأ بهذملا تاررقم نم ًاضيأ مهفي هنأ ىلع "لاوحألا نم لاح يأب

 .هلزع زوجي
 ًابئان هنوك نع هجرخت ال ىرشلا ةعيب نأل ،هلزع زوجي هنكلو لزتعي نأ هل زوجي ال هنأ ييأر يفو

 .هليكو لزعي نأ لكوملل زئاجو ءاهنع ًاليكوو ةمألا نع
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 ىلوالا ةيناهبنلا ةلودلا

 نرقلا فصتنم يف اهتيادب تناك ةيناهبنلا ةلودلا نأ رهاظلا

 "نامثع نب ناهبن ينبا رمعو نالهك يديأ ىلع يرجهلا عباسلا

 رمتسا دقو كدزألا نم كيتعلا نم مهو ،ناهبن نب رمع ءانبأو
 نامزألا ضعب يف مهمكح عستيو ؛ماع ةئامعبرأ ةبارق مهمكح

 ىلع نوكيل اهضعب يف رصحنيو ،نادلبلاو قطانملا نم ديدعلا لمشيل

 .ةرهاظلا ةقطنم وأ ينامعلا لخادلا يف نادلبلا ضعب

 ءامسأ تفرع امنإو ،مهخيرات بتكي مل هنأ هل فسؤي اممو

 يصورخلا ديعس نب دمحأ نيرعاشلا يناويد لالخ نم مهضعب
 :مهيف لوقي يذلا ىلوألا ةيناهبنلا ةلودلا رعاش يلاتسلا

 ءارهز ناهبن ينبب هماي نمز نم هاهبأام هللدمحلا

 ءابآو دادجأ دزألا ةداس نم 3 مه نيذلا نييناييلا كيتعلا لآ

 ءازعألا نويناميلا كولملا الإ اهتتيزب ايندلا رمع ام تمسقأ

 ءےشزعلل لبجأابهنإف اهبذاليتايآناهبنلآل

 ءاونأ موقلا فكأو ةلهأ مههجوأب ىقستسيو ءاضتسيو

 ءانبأو ءابآ نسحلاو لضفلا يف تمهبتشاو قالخألا مرك اوثراوت

 



 _ اا
 ةيناهبنلا ةلودلا رعاش يواذيكلا لاوش نب نيسح نب ىسومو

 :مهيف لوقي يذلا كةيناخثلا

 اجدلا حصحص ف مزل ااياطم تلحر

 بج شيلآللومني كلم لإ

 لكشناهبنلآ لام كلم لإ

 برفغمءاقنعكالمألايفرهدلا ىدم

 نسحم نب حالفايلعلا بكوك لإ

 برعي سمش ىلإناطحقردب لإ

 نب رارع هدلوو نسحم نب حالف ناطلسلا حدم يف هرعش رثكأو
 تباغل نيريبكل ا نيحيصفل ا نيرع اشلا ني ذه ركذ ال ولو ،حالف

 نم ليلقلا كلذ ىتح عاضلو ،ةنهابنلا ءارمألاو كولملا ءامسأ انع

 .مهئامسأو مهرابخأ

 ينامعلا خيراتلاو ،ةربابج اكولم مهرابتعاب مهيلإ رظن هنأل
 خيرات نيودت يف اوأر مهلعل نيذلا نيدلا ءاملع لبق نم بوتكم

 كل ذبو ‘ هوضتري مل ام وهو مهتريسل ١ ذيبحتو مهن اشل ةعفر ةنه ابنل ا

 اهنأ كش ال يتلا ينامعلا خيراتلا نم ةليوط ةبقح خيرات انع باغ
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 يركسعلاو يداصتقالاو يسايسلاو يعامتجالا كارحلاب ةئيلم
 : نيترقف ىلا مهمكح ةرتف نوخرؤم ١ مسق دقو ،ير اضمل او

 ناطلسلا مهرخآو ،یىوزن مهتمصاعو ،نيمدقتملا ةنهابنلا ةرتف.١ ٤

 ةنس تهتناو روهشملا رعاشلا ءرفظملا نب ناميلس نب ناميلس
 مهرعاش لوقي > ىوزن نم دمس ةقطنمب مز انم تناكو ه٦٩

 :يلاتسلا

 تيتتص عابل ١ ليوط لكب اولح دمس نم ناهبن ينب رايد يفو

 باطخلا نب رمع مامإل ادهع ىلع مهلاومأ ميمأت نأ رهاظلا نكلو

 روصق نم مهراثآ ىلع ىضق ،يرجهلا عساتلا نرقلا رخآ يف يصورخلا
 .كالمأو

 ناطلسلا مهلوأو الهب مهتمصاعو ،نيرخأتملا ةنهابنلا ةرتف ٥.

 تهتناو هدعب ءاج نمو ،(ه٣٧٩ )٩٦٤- نسحم نب ناطلس

 ه٤٣٠١ ةنس ةيبرعيلا ةمامإلا ةلود مايقب ةرتفلا هذه

 عالقل ١ ءانب نم ت ازجنملا نم ريثكل ١ ةنهابنل ١ زجنأ دقو

 ةرجش نإ لاقيو ‘ر اجنمأل ١ سرغو ‘ جالفأل ا ء ارج او ،نوصحل او

 دنهلا نم نسحم نب حالف ناطلسلا اهرضحأ (وجناملا) ابمألا

 



 ب تس ]
 ءهكلمل ةمصاع اهذختا يتلا ةرهاظلا ةقطنمب تاينقم ةدلب يف اهسرغر

 .نامع ءاحنأ عيمج ىلإ ترشتنا اهنمو

 :ةيسراف تاوزغ ثالث ىلإ لوألا مهدهع يف نامع تضرعت دقو

 نامع يشوكلا دمحأ نب دومحم ازغ دقف ه٠٦٦ ةنس تناك ىلوألا

 .ناهبن نب نالهك ةنهابنلا كولم لوأ دهع ىلع ه٠٦٦ ةنس

 زاريش مكاح ةيادلا نبا نيدلا رخف ازغ ثيح ه٤٧٦ ةنس ةيناثلا

 ٦٧٤ ةنس كلذو ناهبن نب رمع نب رمعم دهع ىلع نامع ،سرافب
 رعاشلا اهيلإ ريشي يتلا ةوزغلا وأ ةكرعملا يه هذه نأ رهاظلاو

 :اهعلطم هل ةديصق يف يلاتسلا

 رئاط دعسلاب نوميملارئاطلا كل
 رناظدعسلاب يدعسلا كبكوكو

 :اهيف لوقي يقلاو

 هنيد لهأ نع هثلادر كنميب

 راج ملظلا لواحذإ مهئوانم

 ىدعلا نم فيفل يف تءاج مجاعأ

 رككأسعل او ةدش ف مهعرمج



 | ينامعلا غيراتلا ن تح د

 اولواحو آ يغب قحلا داهطضا اودارا

 رناظناكذم قحلاو هلنلازا

 مهابأومهنارقا نم عطقف

 رسا خ ح بلا ةقفص يف مهلكو

 هدالب لهأنمحرلاكبراجأ

 رواجملا زعو ىسؤبلا وخأ شاف

 هنكردتشاف مالسإلا ةزوح ىجح

 رهاظ قحلاو قحلا ميرح ناصو

 ةنس ةمقل نب هاشرون اهيف نامع ازغ ه٦٦٨ ةنس ةثلاثلا

 .رفظملا نب ناميلس دهع ليع ‘ه٦٦

 زمره ةكلممل ةعبات تراص ثيح تاهلق مهنع تجرخ دقو

 عبارلاو رشع ثلاثلا ،نييرجهلا نماخلاو عباسلا نينرقلا يف ةيناريإلا

 يف راحص لحم دهعلا اذه يف تاهلق تلح ثيح نييداليملا رشع

 .ةيداصتقالاو ةيراجتلا ةيمهألا

 ةلودلا خيرات اونّود نيخرؤملا تيل :لوقأ ينإف مومعلا ىلعو

 تامولعملا نم ةلئاه ةورث انمامأ تناكل كلذ اولعف مهنأ ولو كةيناهبنلا

  

 



 _( ىت
 لودلا خيرات ىتح مهنأ ىلع &نامُع يف ةايحلا بناوج نم ريثكلا نع
 نم ريثكلا دقف كلذلو ،ريسيلا رزنلا الإ هنع اوبتكي مل ةيمامإلا
 نيينامُملا مامتها مدع ىلإ عجار كلذو ،ينامعلا خيراتلا ثادحأ

 هللاو هقفلاو ةديقعلا يف فيلأتلاب مهمامتهاك ةماع ةروصب خيراتلاب

 .")ناعتسملا

 .ةيخيراتلاو ةيبدألا ةيلوئسملا نم اوفعي مل ماكحلا مكعلوأ نأ ىلع

 مهخيرات نولجسي نيخرؤم مهل اوذختي ملو ،نيخرؤملا اوعنطصي مل مهف

 مهنأولو ؛مهوبرقو ءارعشلا اوعنطصا ام ردقب مهثادحأ نونوديو

 .مهرابخأو مهخيرات نم ريثكلا انيلإ لصول نيخرؤم مهل اوذختا

 فدهب طقن تاراشاك نكلو اهنوركذي ءارعشلا نأ حيحص

 .ليصفتلا لمتحي ال مظنلا نأل ديجمتلاو ةداشالا

 خيراتلا ةباتك يل ريو هللا ردق نإ ةنهابنلا ةلود لوح عساو ثحب انل نوكي نأ ىسع(ا

 .لمشأو عسوأ ةروصب يناملا

 هناونع ةنهابنلا نع باتك هل يثراحلا رصان نب هللادبع روتكدلا اناخأ نأ ىلإ ةراشالا ردجتو

 .سوباق ناطلسلا ةعماج تاروشنم نم "ناهبن ينب دهع يف نامغ“



 []_ شنا غيراتلا ن » تح 1



 يسرلا رراتل) ق طيس خي ( ينامث ١١١ ]. |

 ةعداسل
 ٠

 ود لا ةل املا ا ةم

1 



 | ينامعلا غيراتلل ن تح -_-

 ةعباسلا ةمامإلا ةلود

 ةنهابنلا ةلودل ىلوألا ةرتفلا عم ةعباسلا ةمامإلا ةلود تلخادت

 نم ةيحان يف ةنهابنلا كولملا نوكي نامزألا ضعب ىف هنإ ثيح

 ةكلمملا ةعقر عستت انايحأو «ىرخأ ةيحان يف ةمئألاو ،نامغ

 قيضتو ةمامإلا ةعقر عستت انايحأو ،ةمامإلا ةعقر قيضتو ةيناهبنلا

 مهنأ الإ ايئاهن مهتطلس ةنهابنلا دقفي ةليلق انايحأو \ةكلمملا ةعقر
 ةيلاتلا ةمئألا ةعباسلا ةمامإلا ةلود تمضو كديدج نم نودوعي

 :مهؤ امسأ

 :'ىصورخلاهللا دبع نب ليلخلا مامإلا

 هنع ليق امنإو همكح ةرتف ىلع الو ،هتمامإ تقو ىلع فقن مل

 اهيلع ىلوتساو ةنهابنلا اهيف لتاقو ،ىوزنب ةمامإلا هل تدقع هنإ

 ينبب ةنهابنلا دجنتساو ةنطابلا راطقأ عيمجو لخنو قاتسرلا رهقو

 يف ناك هلعلو هتافو ىتح كراعملا مهنيب ترمتساو روبجلاو لاله

 .كلام نب يراوحلا ةمامإ لبق يأ "يرجهلا نماخلا نرقلا رخآ

 .ماركلا ليلخلا لآ هيلإ بستني يذلا وه هلعل ١(

  



 ے [ _ صف غيراتل) ن طيسولا |

 :(ه٢٢٨-٩٠٨)كلام ننىرماوحلا مامإلا

 نم ائيش هنع ةيخيراتلا رداصملا دروت ملو ه٩٠٨ ةنس هل عيوب

 يهو ه٣٨؟ ةنس تناك اهنأب هتافول تخرأ اهنأ عم تامولعمل

 نمزلا كلذ نأو اميس ال ءاياضقو اثادحأ تدهش اهنأ دبال ةدم

 :(ه٨٣٨-٢٣٨ )يراوحلا ني كلام مامإلا

 كانه نأ ودبيو ،كلام نب يراوحلا مامإلا لجن هنأ رهاظلا

 يف لخادتي وأ لخدي امهنم لك خيرات لعج امم امهخيرات يف افيحصت
 .رخآلا خيرات

 ؤاليتسا اهنم 6هرصع يف ثداوح عوقو تركذ رداصملا نأ ىلع
 ةعلق روس قرجب رمأ هنأ ىتح قاتسرلل هبرحو رضخألا لبجلا ىلع

 اذإ ةدحاو ةنس يف ثدحت نأ اهعسي ال ثادحألا هذهو ،قاتسرلا

 ةنس تناك وه هتافو نإو ه٣٨؟ ةنس تناك اهنأب هدلاو ةافو تحص

 .ةيخيراتلا رداصملا هتركذ ام بسح ٨٣٢٣

  



 | يناملا غيراتلا ن نح -=

 :هباتك يف يلوهدلانود ريسلا هتافو خيرات طبض دق هنأ ىلع
 ىلإ برقأل ١ وأ حيحصلا وهو ‘ه٩٣٨ :ةنس تناك اهنأب "نام"

 .ةحصلا

 :(ھ٦٤٨-٩٣٨)سيمحنب نسحلاونأ مامالا

 ه٩٢٨ ةنس كلذو «يراوحلا نب كلام دعب ةمامإلاب هل عيوب
 نيبو هنيب تناكو فعضلا نم ءيش ىلع اوناك ةنهابنلا نأ رهاظلاو

 ىوتف ىلع ءانب ،مهليخن _يشجب ماق هنإ ىتح بورح لئابقلا ضعب

 ىلع "كلذب هاتفأو هرمأ يذلا جرفم نب دمجأ نب درو ملاعلا خيشلا

 .قحلل نوبراحمو ةاغب مهنأ رابتعا

 ه٦٤٨ ةنس نسحلا وبأ مامإلا يفوتو



 س _ ١ يناممتل) غيراتلا ن طيسولا |

 :(ه٥٨٨-٥٧١٨) يجرفملا ناميلس نب دمحم مامإلا

 اماع نيثالث نم برقي ةمامإلا نع عاطقنا دعب هتمامإ تناك

 نب هاش رونه٦٦٨ ةنس ديدحتلابو ةرتفلا هذه يف نامع ازغ دقو

 يذلا يناهبنلا رفظملا نب ناميلس كلملا دهع ىلع يسرافلا ةمقل

 .ءاسحأل ا ىلإ برهو سرفلا مامأ مزهنا

 لزع هلعلو ٨١٥ ةنس امامإ يجرفملا ناميلس نب دمحم نوينامغلا

 عجرم راصو ©ج٥٨٨ ةنس ناك هلازتعا وأ هلزع لعلو ءلزتعا وأ

 .يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا دهع ىلع ايتفلاو ءاضقلا



 | ينامث غيراتلا ن ت

 :(ھ٤٩٨-_-٥٨٨) يصورخلا باطخلا نبرمع مامإلا

 ناميلس نب ناميلس ناطلسلا هيلع جرخ همكح نم ةنس دعب
 ةيناث ةرم ةمامإلا هل تدقع مث ؛مامإلا مزهناو يناهبنلا رفظملا نب

 ةريزج ىلإ زاحناو رف يذلا يناهبنلا ناطلسلا مزهي نأ عاطتساو

 وهو "ناهبن ينب لاومأ ميمأتب مكحلا هدهع يف ىرجو &'>»مسقلا

 ةعفارملا تناكو ،ينامُغ يضابإ يهقف حلطصمك قيرغتلاب فورعملا
 :يلي امك يضاقنتلاو

 صاخشألا :الوأ

 .ةيئاضقلا ةطلسلا سيئر جرفم نب دمحم نب ناميلس نب دمحم ١-

 .نيمولظملا نع ليكو جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحم -

 .ناهبن لآ نم كولملا نع ليكوجرفم نب رمع نب دمحأ ٢-
 .ضاق رمع نب دمحم نب حلاص نب دمحأ ٤

 .كاذنآ نامعل تناك اهتيعبت نأ رهاظلاو ايلاح ناريإ عبتتو ،يبرعلا جيلخلا هايم يف ةريزج ١(



 ندل نم ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا لاومأ :مكحلا لحم :ايناث

 رخآ ىلإ 6ناهبن نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا ناطلسلا

 .ناميلس نب ناميلس ،نيكلملا هدلو دلوو هلسن نم ملظ نم

 .ناميلس نب ماسحو

 ليخو نيضرأو لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمج مكحملا صن :الا
 مهلام عيمجو ركسو رمتو لالغو ةينآو ةحلسأو تويبو

 .ةعتمأو ثاثأو ىوطأو رودو تويبو ءام نم ناك ام انئاك

 رضح نمو مهنم باغ نم نامع لهأ نم نيمولظملل

 .'١ثانإلاو مهنم روكذلا رغصو ربكو

 :ماظنلا رهوج يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا هنع لوقي

 ىرشلادسأنرمدمحيلا ينب نر

 رمعىدريناك قدص مامإ

 ميمأت وه يذلا مححلا اذه لثمب اهيف مكحي يتلا يناملا خيراتلا يف ىلوألا ةرملا اهلعل ١(

 عفارتلا ثيح نم ةيقارو ةعئار ةروص يف ةمكاحملا ترج دقو ،ةملظلا ماكحلا لاومأ

 ىلع ديزملاو فرعتلا دارأ نمو مولظملاو ملاظلا ،نيفرطلا نع نيماحملا ءالكولا ةماقإو
 مهكالمأ ميمأت نأ اقباس تركذ دقو ."نامع يف لاملا تيب لوصأ " :انباتك عجاريلف كلذ

 دمس ةقطنم يف نونكسي اوناك دقو مهلاومأو مهلزانمو مهروصق فرعت ملف مهراثآ ىلع ىضق

 .ىوزن نم



 | ينامُنلا عيراتل) ن طيسرلا =- ١١٨

 بافخلاب تسيو بأاذنك
 ىلاح صلار علأيماسم

 ملعملا كاذو ناناش لسن ن ٥

 واملظ نيح ملظلا لها خود

 انامغ ىلعاوناكاربابج

 قيرغتلا ب فر هي اذ ناكو

 .ه٤٩٨ ةنس باطخلا نب رمع مامإلا يفوتو

 : (-ه٨ ٤ ٩ ) ىج رملا ناميلس ن دمحم مامالا

 .لزتعا وأ لزع مث كةيناخلا ةرملل هوعياب

 : فررشلارمع مامالا

 لزتعا وأ لزع هنأ رهاظلاو ادحاو ًاماع مكحلا يف رمتسا

 .الهب ىلإ ىوزن نم حرخو



] 
 يخيرلا دمحم نيرمع نب دمحآ مامإلا هل
 خيرات ددحي ملو 6يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ مامإلا اوعياب مث

 .ءاهتناو الو ءادتبا ال هتمامإ

 :ناميلس ن دمحم مامإلا هف

 .لزتعا وأ لزعو ءةخلاخلا ةرملل هوعياب

 :")مالسلا دبعن نسحلاوبأ مامالا

 ناميلس ناطلسلا هيلع جرخو ءًادحاو ًاماع مكحلا يف رمتسا

 همازهنا دعب مسقلا ةريزج ىلإ رف دق ناك يذلا يناهبنلا ناميلس نبا

 يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا مامأ

 لإ عجار كلذ لعلو مهمكح تارتف رصقو ةمئألا ةرثك ةرتفلا هذه يف ظحالي ("

 .مهنيب اميف نيدلا ءاملع فالتخاو ةيسايسلا تابارطضالا

  



 م
 :ين اهبنلا ناميلس ن ناميلس ناطلسلا

 فعضلا كلذ دعب ةنهابنلا ةلود ىلإ ةيويحلا نم ائيش داعأ

 ناطلسلا ناكو رفظملا نب ناميلس هيبأ دهع ىلع هيلإ تلصو يذلا
 ليصألا رعشلا يف ةيلاع ةدوج ىلع هناويد عوبني ًاقلفم ًارعاش روكذملا

 هيف رخفي رخف هلك هنكلو ةيلهاجلا يف تاقلعملا ءارعش يهاضي

 .نيينميلا نم نييناطحقلا هموقبو ،ةنهابنلا هترسأبو هسفنب

 ىلع هنوك بناجب عالطالاو ةفاقثلا عساو ناك هنأ رهاظلاو

 يتلا ةايحلا انل روصت تايبألا هذه لعلو ةايحلا يف نوجمو ةعالخ

 بدألا و ملعلا نيبو ،لزهلاو دجلا نيب ةجوزمم ةايح يهو اهشيعي ناك

 :لوقي ثيح "برطلاو

 يذنلاال شيعلاوهاذنهالألوقي

 تاوغرلاب رهدلا لاوط يذخن

 ىهنلارعشلملا نامدن تنخأدقو

 تارعزلامجنألاك مهسلاجم



.--- 

 _ ل ١٦١ يناملا غيراتلا ن "3

 هبحصو يبنلا لضف نلع ثدحت

 تا ككرلارشعم مهيعبات نعو

 لفغدوديزو سيق نع نوكجيو

 تابركلا بهذت قدص ثيداحأ

 مهرورس قيتعلا حارلا ثعب دقو

 تاجهبتحاترممهسنفنأف

 برطملكنامدنلا نم بحأ

 تارشع نعفرظطلا ض يضغ لكو

 ايوق امكاح ناك ناميلس نب ناميلس ناطلسلا نإف مومعلا ىلعو
 يف شاعف كتدارإ عوط امئاد تناك ام لاوحألاو فورظلا نكلو

 .لاجس مهنيبو هنيب برحلا تناكو ةمئألا عم عارص

 لواحي ناك هلعلو ناميلس نب ماسح هاخأ لتق كلذ لبق ناكو
 .ارثؤم اراح ءاثر هاثر مث هنع كلملا ذخأ



 _ ينامغلا غيراتلا » تح -_-

 ءةنهابنلا مكح نم ىلوأل ا ةرتفلا ةياهن همكح ةياهن ربتعتو

 ًاضيأ وهف شةيمأ ىنب ءافلخ رخآ وه يذلا دمحم نب ناورم هبشي وهف

 تريغت دق تناك لاوحألا نأ الإ مهئافلخ ىوقأ نم هنأ ىلع فنصي

 .'_)هيدي ىلع ةيومألا ةفالخلا تطقسف ةيمأ ىنب ىلعو لب ،هيلع

 هدئاقو (قحلا بلاط) يدنكلا يحي نب هنلا دبع ةدايقب ماركلا ةيضابإلا ةروث نأ كش ال ١(

 نكلو ةيومألا ةلودلا ءاهنإ ف ريبكلا لضفلا اهل زاجحلاو نميلا يف يراشلا ةزمح يبأ

 .نويسابعلا اهرامث ىنج



 ےہ ل ١٢٣ ينامُملا غيراتلا ق طيسرلا |

 . (ه٢٤٨-٦٠٩) هيليعامسالا ليعامسإ نب دمحم مامالا

 .يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا دهع ىلع ةمامإلاب عيوب

 ,ةنهابنلا لاومأ قيرغتب مكحلا لوح ةيهقف اياضق ةراثإب هرصع زيمتو

 ,يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا عرصب ماق هنأب امامإ هبيصنت ةصق رداصملا ركذت ١(

 ناطلسلا دهاش امدنع ءرخآ لوق ىلع هلتقو ،لوق ىلع هعالضأ ميطحتو اضرأ هحرطو

 نم قتنغلا جلف يف لستغت تناك امدنع اهيلع موجهلا دارأ ةأرما فلخ ودعي روكذملا

 وهو يداولا ةراح ىلإ ناطلسلا لصو امدنعو ،رقعلا ةلحم نم ةأرملا كلت تناكو ،ىوزن
 مدقت ام هب لمعف ليعامسإ نب دمحم هيلإ ماق سابللا نم ةيراع يمهو ةأرملا فلخ ودعي

 ىلع ٬هسفن ناطلسلا موصخ نم وأ شةنهابنلا موصخ عضو نم ةصقلا نأ رهاظلاو ،هركد

 :اهسفن يف اهتحص مدع لمحت ةصقلا رصانع نأ

 رك رقعلا لهأ ءاسن نأ نظن الو "قنتغلا نع ةديعب يمهو رقعلا ةلحم نم ةأرملا نأ ١-

 نجرخي ءاسنلا تناك امو ءاهدرفمب تناك ةأرملا نأو اميس ال قنتغلا ىلإ نبهذي

 .تادرفنم

 ,دوزجلاو ةيشاحلا نم ةبيهو ةهبأ ناطلسلا ام مكاردأ امو ناطلس ةصقلا بحاص نإ -

 نيبوحصم الإ نوجرخي ال ءامعزلاو ةالولا نأ عم هسفنب ادرفنم جرخي نأ لقعي لهف

 .ماكحلاو نيطالسلاب فيكف نييندموأ نييركسع صاخشأب
 ةمامإلا ىطعت لهو ،يعراصتلا لعفلا كلذ ةجيتن امامإ مدق ليعامسإ نب دمحم نأ ٣-

 ةشطاخ تاكولس هل روكذملا ناطلسلا نأ حيحص ةقلتخم ةصقلا نإ لوقأ ،؟نيعراصملل

 نب دمحمو ،نونجلاوأ ةيميهبلا نم دحلا كلذ ىلإ لاحلا هب غلبي ال نكلو ،ةدساف

 .هلضفو هملعل امامإ دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلا همدق ليعامسإ



 ج
 باطخلا نب رمع مامإلا دهع ىلع كلذب رداصلا مكحلا ديكأت وأ

 لماعتلا ناك يذلا رايخلا عيب زاوج مدع ةلأسمو ه٧٨٨ ةنس يصورخلا

 ه٤٩؟ ةنس يفوتو نامع يف ادئاس هب

 .(ھ_٢٤٩) ليعامسإن دمحم ن تاكرر مامالا

 ركنأو ليعامسإ نب دمح مامالا هدلاو توم دعب هل عيوب

 .عرشلل ةفلاخم تربتعاو هنم اهوضتري مل اثادحأ هيلع ءاملعلا

 .هلزع خيرات ىلع فقن ملو ةمامإلا نع لزغتف

 :يليضفلا مساقلا نيرمع مامإلا

 دعب ةمامإلاب عيوب هنأ ريغ كتافو الو هتمامإ خيرات ركذي مل

 .ةمامإلا يف يفوت هنأ رهاظلاو « دمحم نب تاكرب مامإلا لزع

 قاثيتسالاو دكأتلا دارأ كلذل ضميمأتلاب مكحلا نم جرحت ليعامسإ نب دمحم مامإلا لعل ١(

 .قباسلا مكحلا ةحصب اديكأت كاذنآ ءاملعلا ردصأ دقو ،كلذ يف ءاملعلا نم
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 |___ شخو تح /

 ةيناتلا ةيناهبنلا ةلودلا

 دي ىلع ه٤٦٦إ ةنس ةنهابنلا كلم نم ةيناغلا ةرتفلا أدبت

 .ناطلس نب رفظم هدلو مث نسحم نب ناطلس ،ناطلسلا

 '»تاينقم نم ذختا يذلا نسحم نب حالف كلملا يف راص مث

 كلذ ءادوسلا نصح » روهشملا اهنصح اهب ىنبو ،ةلودلل ةمصاع

 يوايلحملا نيسح نب ىسوم مهرعاش هيف لوقي يذلا نصحلا
 :يواذيكلا

 ةزرلجع ءانجو ةرسج ابكاراي

 فستعتو ىرسملا يف بسابسلا يوطت

 نمةعيرشلاباهخناوابهب جرع

 فكتعت قلخلا ثيح تاينقماحلظطب

 تكمس يذلا رصقلا كلذ ىلإ دصقاو

 فرغلاو جاربألا هب ءإسلا وحن

 ةيالو عبتت ايلاح يهو يربع ةنيدم نم ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا يف ةرهاظلا ةقطنم يف عقت ١(

 .يربع

  



 ح ر[ د _
 ةدلب يف اهسرغو ثدنهلا نم (وجناملا) ابمألا ةرجش رضحأ دقو

 نوينامغلا اهلمح مث ،نامُغ ءاحنأ عيمج لإ ثت ہشتنا اهنمو ،تاينقم

 قرش ءاجرأ يف ترشتنا اهنمو ،ايقيرفأ قرشب رابجنز ىلإ دنهلا نم
 .الداع ًاناطلس ناك هنأب هتريس يف هيلع ىنثي ناكو ،ةيقيرفألا ةراقلا

 .رفظملا نب ناميلس هدعب نم مكحلا ق راص مث

 نيبو هنيب ترادو «يسراف وزغ ىلإ هدهع يف دالبلا تضرعت دقو

 اهلعلو مجعلا اهيف مزهنا راحص يف سيطولا ةيماح ةكرعم مجعلا

 رارع حدمي وهو هلوقب يواذيكلا مهرعاش اهركذ يقلا ةكرعملا يه

 نب ناميلس ناطلسلا همع نبا نع رمألاب ًامئاق ناك يذلا حالف نب

 :رفظملا

 ىعضلاب فحزت مجاعألا ونب هتتأ

 رعولاو نهنع لهسلا قيضي آاشويج
 ةداغ لك اهردخ نم تزرب دقو

 ردخلااهتقرافيال نأا _ هتداعو

 ىرت له بيطلاابأاي ىراذعلا نحصو
 رمألا انب قاض ثيح رفم نمالل



 |___ تح -
 ءامسلا نم باهشلا ضقناامكزكف

 رعذالو فوخ كاذ نع هتنثي ملو

 عفان سيل نأ نعطلا تقو نقيأو
 ربصلاو مزعلاو زرحلا الإ كلانه

 هنانس نأ ىلإ ىعرص مهر دفن

 رسكلا هناخ مهناسرف يف نعطلا نم

 ابراض رداغي فكالواولوف

 رتوهعزعزي مهس الو ميال

 ىوساموآفولأمهنماولتقدتقو

 ربق مه ناكربلاريط لصاوح

 ةبرك لك هماوق زع جرنفو
 رخغخفلاو دجما كلذ يفهل نكف

 ءانثلاو ركشلاب ماوقألا هل تدانو

 ركلا هل عاشو ءايلعلا هل تحالو

 مت نيذلا ةمئألا ضعب نيبو مهنيب بورح كانه تناك امك

 .ةرتفلا هذه يف مهبصن

 نب ناميلس نع قرفت ثيح «مهنيب اميف ةنهابنلا فلتخا مث

 ىلع نولتتقي اوذخأوءاضيأ مه اوقرفت مث همامعأ ونب رفغملا
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 - =رع[ _ سف غيراتل) ق طيسولا |

 مهنيب اورغاو لئابقلا ءامعز ضعب بورحلا يف مهنيب لخدو ،ةطلسلا

 تل ازو مهتملك تتشتو مهرمأ فعض ىقح ءاضغبل او ةو ادعلا

 .هركذ يتأيس امك كلذب نامع تمسقناو .مهتلود تيهتناو 6مهتوف

 ١

 :(ھ٨٦١٩-٧٦٩) ينانهلانررقلا دمحح ن هللا دع مامالا ف

 مامإلا هيلع ماق ىتح ،طقف الهب ىلع تناك هتمامإ نأ رهاظلا

 .")الهب نم هجرخأو دمحم نب تاكرب عولخلل

 ةنهابنلا نيبو كةمئألاو ةنهابنلا نيب ريرملا عارصلا كلذ دعبو
 ءاملعلا نيب انايحأو ؛مهسفنأ ءاملعلا نيبو نيرخآلا لئابقلا ءامعزو

 ءارمأ اهمكحي ةريغص تارامإ ىلا نامع تقرفت ،ةمئألاو

 اولتحاف نويلافتربلا ءاج ىتح اضعب مهضعب براحي تاعطاقملا

 يجراخ لالتحا ىلإ ةمسقم نامع تراص اذكهو ءةيلحاسلا ندللا

 .لخادلا يف تاعطاقم ءارمأو علحاسلا يف ساق ضيغب

 ةلاحلا كلت نايعألا ةفحت هباتك يف يملاسلا مامإلا روصيو

 اهيف تئثاعو نامألاو لدعلا دعب نامع تبرخو » :هلوقب ةمتاقلا

 تمزالو اهتويب يف ءاملعلا تمضناو ،ريخلاو ملعلا لقو ةربابجلا

 رومأ نم كش الو وهو "بختنم مامإ ىلع جرخ هنأل ايغاب فرصتلا اذهب تاكرب ربتعي ١(
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 وهو ينرعيلا دشرم نب رصان مامإلا نامعل هللا ضيق ىتح «ااهبرس
 هنأل ؛ىلاعت هلا ءاش نإ مداقلا لصفلا يف هنع ثيدحلاب فرشتنس ام

 نب ريشب هفصو امك وهف ،اهتماركو اهتّرع اهيلإ داعأو "نامع دحو
 :هلوقب يوكزألا رماع

 دشرم نبا مامإلا لدعلا سسأ دقل

 فصاو يصحي سيل اليمج نسو

 رصانديؤملاربرلا كلملاوه

 فكاعهالومةاضرم ىلع مامإ

 نكيموآلثالثايندلا قلط ىقن

 فراضخزلاواهقالعأ لغشيل

 اجہهاعبت نم بيجلا يقن تايف

 فكاولبہهناامدهثلا ةالص هيلع
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 ةنماتلا ةمامإلا ةلود

 ةبراعبلا ةلود

 :(ھ١ )١٠٣٤_ ٠٥٨٩ يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا »

 ءارمأ هؤابآ ناكو ه٤٣٠١ ةنس قاتسرلا ةنيدم يف ةمامإلاب عيوب

 مالسإلا خيش ةمامإلاب هيلع نيدقاعلا ةمدقم يف ناكو ،اهيلع

 باتكلا بحاص قاتسرلا _يصقشلا ديعس نب سيمخ نيملسملاو

 نب رصان مامإلا مأ جوز ناك هنإ لاقيو "نيبلاطلا جهنم" ريهشلا

 سرديو هتيب يف ينرتي هلعج امم ،هبيبر ناك رصان مامإلا نأ يأ دشرم
 :رصان مامإلا تهجاو يتلا تايدحتلا مهأ نمو ،هيدي ىلع

 لتاقي لئابقلا ءامعز ةرامإ تحت قطانم ىلإ نامع ماسقنا ٦.

 سأر ىلل روص نم ةيلحاسلا ندملا ىلع يلاغتربلا لالتحالا ٧.

 .ةميخلا

 :ىلي اميف لثمتت ةعئارلا هتازاجنإ تناكو



 -_- -د غيراتل) ف طيسولا |

 ىلإو ٬ةريغص تارامإ ىلإ ةمسقم تناك نأ دعب دالبلا ديحوت ٨.

 .ةبراحتمو ةقرفتم تاعطاقم

 دابعلاو دالبلا اوكلهأ نيذلا ميلاقألا ءارمأ ىلع ءاضقلا ٩.

 .ةطلسلا لجأ نم مهبورح

 طقسم ادع ام «ينامحلا لحاسلا نم يلاغتربلا لالتحالا درط ..

 .راحصو

 ةنده ةجيتن يلاغتربلا لالتحالا تحت راحصو طقسم ءاقب ١.

 .مامإلا طورشل اهيف اوباجتسا مامإلا نيبو مهنيب

 :ةن رر اطورش

 يف مهل ةعباتلا ينابملاو يضارألا لك نع نويحيسملا لزانتي ١.
 .راحص ةقطنم

 .مامإلل ةيونس ةيزج نويلاغتربلا عفدي .؛
 .حرطمو طقسم يف ةنسح ةلماعم نيملسملا نويلاغتربلا لماعي ٣.

 .راحصب مهنم اهوذخأ ىلا ةعيشلا لاومأ ةداعإ نييلاغتربلا ىلع .!

 دوعسم ةمالعلا خيشلا ةيقافتالا هذه يف مامإلا نع بئانلا ناكو

 .رصان مامإلل ةعيبلا نيدقاعلا دحأ يناهبنلا ناضمر نب

  



 _ ينامُلا غيراتلا د تطح =

 ةيزجلا عفدب قلعتي اميف اميس ال مهمازتلاب نويلاغتربلا لخأ مث
 يذلا ۔يصقشلا ديعس نب سيمخ ريبكلا ةمالعلا مهيلإ مامإلا هجوف

 ةديدج ةنده دقع ىلإ اورطضاو ،هتهجاوم نويلاغتربلا عطتسي مل

 :يهو ىلوألا نم مهيلإ ةبسنلاب أوسأ تناك
 .ةيزجلا عفدب مازتلالا نييحيسملا ىلع بجي ١.

 .نيملسملل حرطم يف اهنولتحي يتلا ةنصحملا قطانملا ميلست .؟

 نورطيسي يتلا قطانملا يف ةراجتلا ةيرح نويلاغتربلا نمضي ٣.

 .نيملسملا ةراجتل مهضرعت مدعو اهيلع

 نصح لثم ءاهنم ضعب ديدجتو نوصحلا ضعب ءانبب ماق ٤.

 .امهريغو لئامسو ىوزن
 نيينامعلا ةداقلا نم تاءافكو تادايق هدهع يف تزرب ٥.

 .ةردان ةءافكب بورحلا ةرادإ اوعاطتسا

 ه٩٥٠١ ةنس دشرم نب رصان مامإلا يفوت

 :(ه٠٩٠١-٨٥٠١) يبرعيلا (لوألا) فيس نب ناطلس مامإلا ة

 نب رصان مامإلا هيف يفوت يذلا مويلا سفن يف ةمامإلاب هل عيوب

 :يلي اميف هتازاجنإ تلجتو ،همع نبا وهو كدشرم

  



 == | ٥ يناملا عيراتل) ق طيسرل) |

 ةندهلا مهضقن ةجيتن راحصو طقسم نم نييلاغتربلا جارخإ -

 ةدايقب نييناملا نيب تراد يتلا طقسم ةكرعم نأ ىلع

 .ةريبكلا كراعملا نم نييلاغتربلا نيبو فيس نب ناطلس مامالا

 ةيبرحلا تاماكحتسالا ةوقو ،نيقيرفلا دونج ةرثك ىلإ ارظن

 .نيبناجلا نم ىلتقلا ةرثكو ،نويلاغتربلا اهدعأ يلا

 رماع نب ريشب قلفملا حيصفلا رعاشلا اهيف لاق يتلا يهو

 : يوكر لا

 لدعلابرمأي هللا نإ كرمعل

 لهجلاو يفبلاو ءاشحفلا نع يهنيو

 طقسمذخأيف جنرفأآلا عمطتالف

 لهس الو نامع نمرعو عئلطوالو

 ًاعترمرذذاجلا ىعرت نأ تاهيهو

 لبشلاوبأنيملسمامامإهامح

 هلوح ضرال ١ يف نويض ابإال ١ م افقو

 لدجلا نم مالا خارنفأ ليوايف



 _ يناملا غيراتلا تح _

 ىصحلاددع يف جنرفاألا تءاجولو

 لعن يتعقر طق سم نم تكردا ال

 اهجورب ف مهو اهنع مهاندرط

 لجرلاو ليخلاب كاذ ذإ مهانسجو

 مهزعدعب نم ناطلس مهلزنأو

 لذلا لزنم ىرولا نيب مهنايغطو
 حيس ةقطنم يف ًاعمجتم ينامعلا شيجلا ناك امل هنإ لاقيو

 "يراجتلا يحلاو جلفلا تيب ةقطنم ىمست نآلا يهو ،لمرحلا
 تعسل طقسم يف نييلاغتربلا ىلع موجهلل "ىربكلا حرطمو
 هدلاو نحلو «سانلا مءاشتف (ىعفأ)ةيح ناطلس نب فيس

 ىلع موجهلا لصاوو “كلذ ىلإ تفتلي مل ناطلس مامالا

 ىلإ ريشي يوكزألا رماع نب ريشب رعاشلا لعلو ،نييلاغتربلا
 :هلوقب ةثداحلا هذه

 لمرل ١ ةيح اي دوجلاو ىلعل ا تبصا

 لضفلاو ةماركلا اذ افيس كعسلب

 كلام نب فيس نب دن اطعلس ةلالس

  



 ے ٢٧ يناملا غيراتل) ن ا

 لخبلا لتاق ىدنلا ييحم ىدعلا ديبم

 درمعتنعمأمبلا تججطخا

 لعنلا عتقومهلجر نم هتعقواف

 نم نيلجرل لعجت يتلا ةصقلا ةحص رادقم يردن الو

 ةكرعملا مسح يف ارود متورنو ةليبكس امهو دونهلا ناينابلا
 .هشيجو مامإلا حلاصل

 ريسو عقاولا عم اهماجسنا مدع ةصقلا ىلع ظحالملاو
 .ةكرعملا

 امه نيصخش نع قيزر نبا اهلقن ةصقلا نأ امك
 دق امهو ،يعادبلا ديمح نب رطاخو ،يغئاصلا ملاس نب فورعم
 ةحص لوح موحي كشلا نإف كلذل ءامهلبق نمع اهاعمس

 .")ةصقلا

 .اهنم مهجارخإو ةيدنهلا لحاوسلا ىلع نييلاغتربلا ةبراحم ٦.

 داجنتسا ىلع ءانب ايقيرفأ قرش لحاس ىلع نييلاغتربلا ةبراحم ١.

 .هب كلانه نيملسملا

 .باتكلا اذه ريغ يف ليلحتلاو ثحبلا يف عسوت انل نوكي نأ ىسع ١(

  



 | يناملا غيراتلا ن تح _

 ةرشع يتنثا ةدم اهؤانب قرغتسا يقلا ةديتعلا ىوزن ةعلق ءانب ٨.

 .(," _كيرمأ رالود فلأ )٨٠ لداعي ام اهئانب ىلع قفنأو ةنس

 ةمينغ نم غلبملا اذه اهئانب ىلع قفنا ناطلس مامإلا نأ لاقيو
 .نييلاغتربلا عم دنهلاب ”ويدلا”ةكرعم

 ءارمح جلفو "زوملا ةكرب جلفك - ،جالفألا ضعب ءارجإ ٩.

 ءارمحلاو ةكربلا "نادلبلا امهيلع تأشن نيذللا نييربعلا

 نييربعلا ةليبقو ناطلس مامإلا نيب ةكارش قافتا كانه ناكو

 ديعس نب ميهاربإ خيشلا لوقي ام ىلع ،ءارمحلا ةدلب ناشب

 دفاورلا عيسوت كلذكو -"نيربتعملا ةرصبت" هباتك يف يربعلا
 .ىوزنب سراد جلفل ةيئاملا

 نييلاغتربلا ةدراطم نم هب نكمت "يوق يرحب لوطسأ ءاشنإ ١٠.

 هنأب ينامعلا لوطسألا ةوق ىلإ ةيبرغلا رداصملا ريشتو مهبقعتو
 اوناك نيينامعلا نأبو ،كاذنآ ةدوجوملا ةيرحبلا ليطاسألا ىوقأ

 .يئاطلا دمحم نب هثلادبع ذاتسألل ”يسايسلا نام خيرات “ باتك نم ذوخأم ريدقتلا اذه ١(

 .يئاطلا

 .حلطلا ةكرب ىمست تناكو )؟



-=" 
 رشع نماثلاو رشع عباسلا نينرقلا يف يدنهلا طيحملا ةداس

 .نييداليملا

 مامإلا تاحوتف يرفاغلا نانس نب فلخ خيشلا ركذ دقو

 :اهيف ءاج ةديصق يف ناطلس

 مادقألا كبرحل مهتمدق ايل كبضع ءادعألا دق دقو

 مازهنالا اهزه دق ارفص رفصألا ينب فك نايع نم تدغف

 (١)هاعط رارملا هل دهش دعب روم ناتيفكاهضرأ نع رام

 ماظعالاو لالجالا انيلع هللف لالج اهنع ىلجتو

 مامإلا اهحتف يتلا نكامألا اهيف ددع يتلا ةديصقلا رخآ ىلإ

 .ايقيرفا قرش ىلإ دنهلا ىلإ نامع نم ناطلس

 ليعامسإ ، نميلا مكاحو "ناطلس مامإلا نيب ةقالعلا ترتوتو

 باحسنالاب رافظ ىلع هيلاو رمأ ناطلس مامإلا نأ كلذو ،مساقلا نب

 ناتعلقلا تيمسو ،دونحلا نم امهنا رهاظلاو ،يلاغترمبلا لالتحالا ةداق نم نادئاق لالجو روم ١)

 .امهيمساب -لاقي امك - يناريملاو يلالجلا ءةميدقلا طقسمب ناتخماشلا



 | ينامُلا غيراتل) ن » تح -_-

 دنهلا يف نييلاغتربلا ةدراطمب هلاغشنا ىلإ عجار كلذ لعلو اهنم

 اهيلع ىلوتساف كاهب عفادملا ضعب ينامعلا يلاولا كرتو ءايقيرفأ قرشو
 لمج يذلا رمألا نيينامُملل اهميلست ىلع قفاوي ملو ،نميلا محاح

 كلذ يف ءاج اممو ،هيلإ بتكو ،اهميلستب هبلاطيو هيلإ بتكي مامإلا
 يفايفلا ةحزان يهو رافظ ةدلب مايألا كلت انكلم امل انإ”:باتكلا

 هتكاحو ©رظنلا انم هيجوأ ءيشل احالص اهكلم يف رن مل رافقلاو

 انيلع ةملك الو ،ةرهاق ةوق فوخ نم ال اهانكرتف ركفلاو ناهذألا

 انلماع اهنع جرخ امنيحو ،ةبلاس فك الو ،ةبلاغ دي الو ،ةرهاظ

 كلذ يف اهلمح نع ترج ةلفغل ،نيملسملا عفادم نم ًائيش اهب فلخ

 .”نيحلا

 فقاوملا هيف ىعدتسا باطخب هباجأ نميلا محاح نكل

 هذه نع كلامآ ىرع عطقاف“ هيف ءاج اممو ةيبهذملا ةيخيراتلا

 انتوعد دقو ،عساشلا كرطق نم هللا ءاش نإ ةمينغ لوأ يهف عفادملا

 .لسألاو ابظلا محح ىلع

 لمج ءاجيهلا قحلي اليلق ثبلاف
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 2 =رت[ _ صس خيراتلا ن طيسولا |

 سوؤك ناورهنلا موي كموق اوقس نيذلا موقلا نم نحنو
 انمتخ مكفلس يف انلئاوأ هب أدب امف ،يقس نم عابتأ متنأو "فوتحلا

 "يب نم هب
 عم ”نميلا خيرات" هباتك يف ريزولا ىلع نب هللا دبع نأ ىتح

 نامع لهأو ناطلس مامإلا دضو ينميلا مكاحلل ديدشلا هبصعت

 ةسائر نم هيفوا الئاق هيلع ىنثأو ناطلس مامإلا باطخ نسحتسا

 ىعسملا هلماع نأب يضقي ام ومسلاو ةفنألا تاملك ريختو ءظافلألا

 لوحف ةعانص هذهو 6همودخم ةبغرل رافظ نع بغر امنإ فلخب

 !ارحسل نايبلا نم نإف اهئاغلبوةلودلا رباكأ يديأ ىلع كولملا

 لوتو ه هلوقب هدقتناو نميلا محاح باطخ نجهتسا امنيب

 كولملا ظفاح ام رمألو «بابلا اذه يف لوخدلا نسحي ال نم باوجلا

 يضاقلاو ءيباصلاو بحاصلاك ،ءاشنإلا باتك بصانم دييشت ىلع

 هبان اذإ دجي الو هكلم ايندلا قبطي كلمب جمساو {مهريغو لضافلا

 .(ادفالا ريغ ةباتكلا ىلإ وعدي ام

  (0١ص ءنميلا خيرات ٥٧؟ء 2٥٨
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 | يناملا خيراتلا ن تح ح

 رافظ هكلم لمش ناطلس مامإلا نأ ثادحألا قايس نم مهفيو
 .تابطاخملا هذه لبق نيترم

 خيشلا هلعلو «فلخ همسإ ايلاو اهيلع نيع دق ناك ىلوألا ةرملا

 حابصم» باتك فلؤم ىشيقرلا هئلادبع نب دمحأ نب فلخ

 مكاح يريثكل ١ رفعج نب دمح ناطلسل ١ هيلع مجهو م الظلا

 ىلإ ناطلس مامإلا داع تم يردن الوه٣٧٠١ ةنس تومرضح

 ١٠٨٠ ةنس اهنم بحسنا ىتح ةيناثلا ةرملل اهيلع ءاليتسالا
 كلتو ،رتوتلا كلذل ًاببس كلذ ناكف ،نميلا مكاح اهيلع ىلوتساو

 .تابطاخملا

 رارقتساو راهدزا رصع فيس نب ناطلس مامإلا رصع ناك دقو

 اهبحاص امو ةيجراخلا بورحلا ةجيتن كةريفو قازرأو ةريثك تاريخو
 ملاعلا لوقي كلذ يفو راطقألاو ميلاقألا نم ريثك تاحوتف نم

 هذهب نامع لهأ اركذم "قورحملا ةعمج نب شيورد دهازلا لماعلا

 ىحح مكنم لجر لداع مامإب مكيلع نمو""ةميظعلا ةمعنلا

 هب حلصاو مكلاومأ هب رثكو ؛مكلبس هب نمآو ؛مكنادلب
 مكضرأ لثم هللا ضرأ يف نوعمست وأ نورت له اورظنا مكلاوحأ



 _ ]_ سس غيراتلا غ طيسولا |

 مكل ةقباس نم كلذ متكردأ له ،ةحارلاو ةمعنلا هذه يف هذه
 (١)؟قا . . او

 ه٠٩٠١ :ةنس ناطلس مامإلا يفوت دقو

 ةبتكم ،ىلوألا ةعبطلا ؛ينسوحلا ديعس نب حلاص قيقحتو ةسارد ١٨ص كرابتعالاو ركفلا ١(

 عيزوتلاو رشنلل يرماضلا



 | ينامعلا غيراتلا ن دس تح _

 . (ه٤٠١١-_٠٩٠١) ىبرمعيلا ناطلس نب برعل مامإلا

 ةنس فيس نب ناطلس ٥ دل او هيف تام ي ذل ١ مويل ١ ف هل عيوب

 :هتازاجنإ نمو هه ٠

 .الهب نم ةبيرقلا "نيربج نصح ءانب.١

 نم ددع اهنم جرخت دقو "نيربج نصح ةسردم ءاشنإ.ا؟

 نم يسنوت يضابإ ملاع ةحيصن ىلع ءانب ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلا

 يف نام راز ؤايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع :همسا ،ةبرج لهأ

 اممو يغبني امك ملعل ١ رشنب مامتهال ١ مدع ىأرو ،برعلب مامإل ادهع

 ىلإ لوصولاب ىلع هللا نم امل ينإ “ هلوق ةرثؤملا ةحيصنلا كلت يف ءاج

 يفو لئامس يفو دكسم ف هلل ١ دمحب تيأر ةكر ابمل ١ ةعقبل ا هذه

 هتدهاشمب ًالتمأو ردصلا هب حرشنأ امةيدمحملا ننسلاو ةيضابإلا

 اهت دجوف نامع ل اوحأ تلمأتف هقيفوت ىلع دمحلا هللو ارورس

 سلاجم نأ ىوس ©فاصروأل اةلماك لكشل ا ةنسح نأشلا ةبيجع

 ىسي نصحلا ناكو ةعساو ةدلب تناكو ،اهنم يبرغلا بونجلا يف عقت كالهب نم ةبيرق ةيرق ١(

 مامإلا نأ مأ رقعلا ىسي نصحلا هيف عقي يذلا ناكملا له يردن الو رقعلا نصح

 .ىوزن رقع نصحب ههيبشت دارأ ناطلس نبا برعلب

  



 س ۔ل ١0 يناملا غيراتلا ق طيسرلا |

 ىفخي الامك يديس ملعلاو كةليلق اهيف ملعلا سرادمو اهب ركذلا
 يف ررض ملعلا ناصقنو لامهالاب صقنيو ،لامعتسالاب دادزي كيلع

 لاوحأ هلركد مث ”هلاوز كشوي ناصقنلا ىلع ناك امو ،ميظع نيدلا

 سردي سةسردم نيرشع نم رثكأ اهب نأو سنوتب ةبرج ةريزج لهأ

 فرصلاو تانايدلا ملعو ةغللاو وحنلا اهيف سرديو ،ءاملعلا اهيف

 باسحلاو هقفلاو نيدلا لوصأو ديحوتلاو قطنملاو نايبلاو يناعملاو
 فاحزلا نم اهب قلعتي امو ةيرعشلا ضورعلاو ةيعرشلا ضورفلاو
 ')برعلب مامإلا ىدل غلابلا اهرثأ ةحيصنلا هذهل ناكف كهريغو

 نم دب الو ةايحلا هذه حور وه ينيدلا ملعلا نأو ،ةايح ملعلا نأ دكؤنو لوقن ًامئاد(ا

 .ملع وه مالسإلا نأ امبو ةيثحبلاو ةيميداكألاو ةيميلعتلا رطألا ءاشناو ميلعتلاب ةيانعلا
 ملعلاو مالسإلل ظفاحلا يه ةيميلعتلا رطألا نإف هنع عرف يه ةيمالسإلا بهاذملاو

 ةنسلا لهأ بهاذم ىلع ظفاح ثيح ،رطألا كلت يف بهاذملا تظفح دقو ،بهاذملاو

 سرادمو 6برغملاب ساف يف نييورقلا عماجو «سنوت يف ةنوتيزلا عماجو رصم يف رهزألا
 مق يفو قارعلاب فجنلا يف ةيملعلا تازوحلا يف يعيشلا بهذملا ظفحو ،قارعلاو ماشلا

 فلأ ىلع ديزي ام ذنم ةيملعلا اهتلاسر يدؤت سرادملاو دهاعملا هذه تناك ثيح ثناريإب

 بهذملا نكلو «ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمب نيفيرشلا نيمرحلا يف كلذكو ‘ماع

 نم ةيدرف دوهج ىوس سرادملاو دهاعملا كلت لثم هل نكت ملف ،هل يكوب ال يضابإلا

 نم ىفتخاف ،يعلعلا فلختلاو لهجلا هعابتأ مع كلذل ؛مهئاهتناب يهتنت ءاملعلا ضعب

 الإ كلذ امو 6ىرخأ نكامأ يف صلقتو ءاهيف ًارشتنم ناك يذلا نكامألا نم ريثك
 .دعب نمو لبق نم رمألا هللو هماكحو هئاملع ريصقتو دعابتأ لهجل

  



 جح
 لاقي امك اهنم جرخت يتلا ،ةروكذملا ةسردملا مامإلا ماقأ كانهو

 هسفنب ةبلطلا ىلع فرشي مامإلا ناكو املاع نيسمخ نمرثكأ

 يف ةيموكح ةسردم لوأ ربتعت يهو .بيطلا ءاذغلاب مهدهعتيو
 .ةلودلا اهاعرت نامُغ

 وه ثيدحلا رصعلا يف نامع روزي يبرغ ةلاحر لوأ لعلو

 فصو يذلا برعلب مامإلا دهع يف رفبميك تربلجنا يناملألا ةلاحرلا

 نمو ؤينيد حماست نم اهيف هدهاش ام ركذو كًايفاض ًافصو طقسم

 ءايقتأ لاجر مه ركسعلا لاجر نإ“ لاقو ءاهلهأ يف قلخ نسح

 كلذو ،ةليوط ىحل مهلو نيدلا لاجر نم وأ ثراقو ووذو ءافرشو

 برحلاب نيعلوملا ابروأ ركاسعل رياغم لكشب
 عيمج ربع ةينامثعلا ةلودلا هتفقو يذلا فرشملا فقوملل ارظنو

 مامإلا نم اباطخ ،ام ةهج تقلتخا هنإف "نامع نم اهنيطالس

 ةرتفلا يف مكح يذلا يناغلا ناميلس ينامثعلا ناطلسلا ىلإ برعلب

 لعج يذلا رمألا "ينامثعلا ناطلسلل اديدهت نمضتي(م٣٠١١-٩٩٠١)

 هنع لوحنملا باطخلا كلذ ةحص ًايفان هيلإ بتكي برعلب مامإلا
 الو ءاننامع رطق نم هليس رجي مل باتكلا اذه نإ":هيف ءاج اممو

 .تافرش قحلم ،؟ا٣ددعلا نامع ةديرج ١(

  

  

 



 ح -[ __ صن خيراتلا ن طيسرل) |
 زامه ؛ميشأ كافأ ةيرف وه امنإو ءانماوس حرس نم هتلاض تحنس

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نيب عقوي نأ ديري ،ميمنب ءاشم

 ىول اعابتا "ناودعلاو ةوادعلا مهنيب يرغيو نآنشلاو ءاضغبلا

 دودللا مولح ىبأت نكلو نمحرلا ةعاط نع ليمو "ناطيش
 هعزعزت ال لبجلاك نوكت نأ الإ ةنيصحلا ةعينملا مهبابلأو كةنيزرلا

 تلطعل كلذ ىوس ناك ولو 6فصاوعلا هفسنت الو ©فجاورلا

 عنمو ءاقدصألا لاح لاحتسالو ثداسفلا ضرألا يف رهظو دالبلا

 ماهنأو ناهذأو مالحأو لوقع كلذ ىبأت نكلو ءاقبلا لوط
 مهأ نم نإو ،ةساردو ملعتو \ةسايسو ةسارفو ،ربدتو ركفتو نهذتو

 نأ }يضارتلا اهب عسي الو «يضاغتلا اهيف نكمي ال يلا رومألا

 هنإ مكيديأ نيب هلصوأو ؛مكيلإ باتكلا اذه لمح نم اؤبنتست
 ءهرمأ لابو هفرخز نم قاذيل هفطتخاو هلوانت ىفأو ،هفقلت نيأ نم

 بذكلاو نيملا لهأ اهلثمل دوعي الغل هركمو هتديكم ءازج ىزجيو

 انباتك ناميلس ناطلسلا غلباف بارس قارقرب كولملا مهنم رتغيف

 نأ مظعأو لضفأو مركأو زعأ هنإ هل لقو ،انباطخوانظفل هلصوأو
 دمجب ةملكلا نإف غلابب هنم هقدص رطخي وأ ،لاحملا اذه لثمب رتغي

 اننيب رجي مل نأو ٬ةدماخ ةنيبو اننيب قاقشلا ةرمجو ،ةدحاو هلل



 | يناملا خيراتلل بس تح =-

 برح هحالصو انحالص يفو "لاقملا نسحو ،لاعفلا ليمج الإ هنيبو
 ."لاغتربلا ناطلس

 ع اولعت الأ))قلتخملا لوحنملا باطخلا كلذ يف ءاج امم ناكو

 }٨نيرساكلا نم اهينرقل نوكنس ةاشلا هذه نإ «نيملسم ينوتأو

 نم الو برعلب مامإلا نم ردصي نأ نكمي ال يقوس باطخ وهو
 .نيطالسلاو كولملاو ةمئألا نم هريغ

 دحأ ىلإ باطخلا هجو "ناطلس نب برعلب مامإلا نأ رهاظلاو

 باطخلا عربنيو ،ناميلس هاش داب همساو ،ةينامثعلا ةلودلا ةداقو ةالو

 ."ةينامعلاو ةينامثعلا نيتلودلا نيب ةدومو ةقادص قمع نع روكذملا

 مقي ملو ءالاسم ناك ناطلس نب برعلب مامإلا نأ رهاظلاو

 نب ريشب رعاشلا ريشي اذه ىلإو "نييلاغتربلا دض برحلا ةلصاومب

 ىلع هيدقتنم دض برعلب مامإلا نع هعافد ضرعم يف يوكرألا رماع

 :دقتنملا كلذ نع ًايكاح لاق ثيح "نيربج رصق وأ نصح ءانب

 .مجعلا كولم نم كلم لكل بقل هاشلا ١(

 ةمجرتو رعش ،نانسيولا ظاقيا سيرفاغلا نانس نب فلخ ملاعلا خيشلا ءاشنإ نم باطخلا (؟

 ٥٤:ص ،يشاطبلا دومح نب فيس يشل زا ،نانس نب فلخ 7
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 برعل سنسدا
 ناينبلا فرخز نإ ت اقو

 نامعطنعو برض نع املا

 ىضمدق فيس نب ناطلس نأو

 ىضتريف فلخنمهلامو

 قفانناي كلذف تبنك

 قنانالإبنكلالو قيالو

 نيبج ىرذ ف نوكسلاابإ

 نيدلايفحعاقريسغالذنف

 .اخأ تلعج ىقلا رومألا ةلمج نم وه رمألا كلذ نأ رهاظلاو

 نع هنولزعيو هيلع نومقني دقعلاو لحلا لهأو ءاملعلاو افيس

 يف هرصاح يذلا ناطلس نب فيس هيخأل ةمامإلا اودقعو مكحلا
 يفوت هنكلو ملستسي يك "ىوزن لوخد نم عنم نأ دعب نيربج نصح
 نأ هللا اعد هنإ لاقيو ه٠١١} ةنس كلذو راصحلا ءانثأ نصحلا يف

(١) 
 لوح ف الخ كلذ دعب ثدحو 0١ هببسب ةنتف نوكت ال ىتح هتيمي

 .هيلإ يدؤي توملل ؤيهتلا نأب لوقت تاسارد كانه ١(

 .حون ججج خم ر



 يلعاجراخ ضعبلا هربتعا ثيح ناطلس نب فيس ةمامإ ةحص
 .")هخ

 :(ه٢١١!٣-٤٠١١)ىبرعبلا (لوألا) ناطلس نيفيس مامإلا

 ها٤٠١ ةنس كلذو برعلب مامإلا هيخأ لزع دعب ةمامإلاب عيوب

 تازاجنإ هل تناكو هتسايسو همزحو هطبضل ،ا"ضرألا ديق » ب بقلو

 :اهنم ةريثك

 .قاتسرلا نصح اهنمو عالقلاو نوصحلا ءانب ١.

 .ةمامإلل ةمصاع قاتسرلا نم ذختا .؟

 .قاتسرلا جالفأ اهمهأ لعلو ،جالفألا نم اريبك اددع ىرجأ ٣.

 ريثكلا نأ حجارلاو هيخأ ىلع اجراخ ناطلس نب فيس رابتعا ىلع خيراتلا قايس ىرج ١(
 ةنداهملاو هلاسملا برعلب مامإالا ةريس مهبجعت مل دقعلاو لحلا لهأ بلغاو ءاملعلا نم

 نايعألا فاحتإ » : هباتك يف يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا دروأ دقو "نيلاغتربلا عم

 يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع خيشلا وهو ءاملعلا دحأ نع ةقيثو ٤٤ ص ج

 زئاج هلزع نإو ءاملعلا لبق نم برعلب مامإلا لزع ىأرو دهاش هنإ اهيف لوقي يجَتَملا
 لعفرودص ريغ نم ىقح ءاهراك وأ اعئاط هلزع نيملسملل زئاجو عافد مامإ هنأل

 ةمألا نع بذئان مامإلا نأ رابتعا ىلع ءادج ةيقار ةيسايس ةيؤر هذهو "لزعلا يعدتسي

 هليكو لزعي نأ لكومللو ،هبئان لزعي نأ بينملل زئاجو ،عرشلا قيبطت يف اهنع ليكوو



==--" 
 ايقيرفأ قرش لحاس ندم يف مهلاتق لصاوو نييلاغتربلا عبتت ٤.

 اسابمم ةعلق ةنيصحلا مهتدعاق مهنم ذخأو اهنم مهجرخأ ىتح

 اهانب ةميظع ةعلق يمهو عوسي ةعلق ىعست تناك ىقلا ڵاينيك يف

 ارهش ٣٠ ةدم نوينامعلا اهرصاحو ،ةنس ٣؟ ةدم يف نويلاغتربلا
 .ما٨٩٦ ربمسيد يف مهيديأ يف تطقس ىتح

 ىف يوكرألا رماع نب ريشب عدبملا رعاشلا لوقي كلذ يفو

 .ربكألا رصنلا ناونعب هل ةديصق

 هنأك مامإلا شيج مهاناف

 ردحتيىدرلاب يبأ ليس

 نئاغفس ليخرجبلا يف مهتلمح

 رمفضلادايجلاليخلااهنود نم

 اهباووثفةسابمماوتأ ىتح

 رظطغتو حالسلا يف يثمت د سالاك

 مهراصح لوط دعب اهيلإ اودعص

 رسكتو دهت تد اك السب

  

  
 



 | يناملا غيراتلا ؤ --- >===

 هبزحديأنمحرلاانكل

 رصني و ءاشي نم لذنجح هثلاو

 مهيلع ة ارشل ادسألا محتقتف

 اوروستو ىحضل اتقو مهراوسأ

 عم برحل ا ةلص اومل كل ذو { يرحبل ١ لوطسأل ا ةيوقت نم عسو ٥.

 :وق هتورذ ينامعلا يرحبلا لوطسألا غلب دقو ،نييلاغتربلا

 .هدهع ىلع ةيرحب ةنميهو

 .لاتقلل هتعأو لبإلاو ليخلا نم اريبك ًالبطسإ نوك ٦.

 .دنهلاب يابموم يف ةعلق ءانب .ا

 .ةلودلا ةبيه ةيوقت ٨.

 داجمألا رصع (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا رصع ربتعيو

 .ةيناملا

 ه١١؟٣ ةنس ضرألا ديق مامإلا يفوت دقو



 ح ر( ش ياتلا |

 رازمك ليزن يقارعلا يقفتنملا حلاص نب دمحم ةمالعلا هاثر دقو

 :اهعلطم ةيئاثر ةديصقب بصخ ف

 هيضار وأ انفلا مهسوفن تهرك هيناف قئالخلاو قاب برلا

 :اهيف لوقيو

 هيفاع يفةمقلانغسأاملو ةليل نقج ضمغ انمعط ايلو

 هيغاط وه نم نيهم نيملسملا نرق نيدلا نكر نكرلا مادهنا دعب
 هيتاع اسوور داقو داسفلا دسناو داس ايل داسحلا دمكأ نم

 هيمانلا دودجلا وبأو اهرورسو اهروسمس اهروس ةيعرلا رون

 هيماسلا دودجلا نبا يبرعيلا مامإلا ناطلس نب فيس انمودحم

 اهيف تامو بصخ ةيالوب 6رازمك ةيرق يف يقفتنملا خيشلا شاع دقو مدنسم ةظفاحم عبتت ١(

 ۔هربق كانهو

  



 يناملا غيراتل) ف س ح -

 :(ه١٣١١ )١١٢٣- ىبرعيلا (ىناثلا)فيس نب ناطلس مامإلاف

 نب فيس مامإلا هدلاو هيف تام يذلا مويلا ف ةمامإلاب ل عيوب

 :هتازاجنإ نمو ثه١١؟٣ ةنس ء(ضرألا ديق) ناطلس

 .قاتسرلا نم ةبيرق ةدلب يمهو مزحلا نصح ءانب ٩.

 ۔اهيف عسوو جالفألا نم ديدعلا ىرجأ ١٠.

 ١. ةنس كلذو «سرفلا نم نيرحبلا ىلع ىلوتسا ٩؟١١ه-١٧١٧١م

 ىلع ىلوتسا كلذكو ،دارع ةعلق ةامسملا يهو ةعلق اهب ىنبو

 ىلع يضقيل ك الو زمرهو مسقل ] ةريزج ١ ةرم امل ١ اهانبت يتل

 ذوفنلا ىلع ءاضقلل نييدنلوهلاو زيلجنإلا عم ناريإ هاش

 .'_نامغلا

 ىلع ءاليتسالا ةكرعم يسبحل ا سيمخ نب دشار رعاشلا ركذ دقو

 :اهيف ءاج هل ةديصق يف نيرحبلا

 زيلجنإلاو نييلاغتربلا لبق نم ةبراعيلا ةلود اهتهجاو ةديدع ةيلود تايدحت كانه ١(

 اهفقوم ناك دقف ةينامثعلا ةلودلا امأ «نميلا يه ةيبرع ةلود نمو ،سرفلاو نييدنلوهلاو

 يالسإلا اهبجاوب تماق ةيمالسإ ةلود ةيراعيلا ةلود تربتعا ثيح؟نامع هاجت ًايباجيإ
 .نييلاغترملا نيلتحملا ةازغلا درطب

  

  

  

 



] 
 ديس كلم يف نيرجحبل ١ تراص دقو

 راجنو هل عرف اكز ميرك

 . مأ ال

  

 رافقو4هبحوس ت

 ةدلبب نيملسملا مامإانينه

 راخنررخفماهيف باط مكب

 ةطبغمجاعأللاهيفناكدقل

 اراسواهنمنيبلااياطماومزف

 اجلممجاعأللاهيف ةبي ملف

 رامحدورهيللاهيف ق_يي ملو

 لعأيلاو يهشلا دشار نب ةعيبر خيشلا ناطلس مامإلا نيع دقو
 هيلاوو مامإلا ينيرحبلا يزمحلا دمحم نب دمحأ حدم دقو ،نيرحبلا

 :اهيف ءاج ةديصقب

 الإكهومتلحن صقندعب الالتو مكب ىجدلا ردب حال

 الإتساو اهل يسلا ردب رون ىراوتف مكهوجو ترانتساو



 _ت تح -
 لاعتساوامل ىعس دق نم داب ىتح يفلا جهانم متددسو

 الالضلا وحمت ميلكلا ىسوم دي يف اصع لثمك مكانعم مساف

 "لاوأ ايحاو ىتأ نم دشار يميهشلا نب ةعيبر يحيدم اذ

 الإشانيميابهبرغاهقرش اهيلعنامألاو نمألا طسب

 ]........................... [ فيس نبا دابعلاو ضرألا كلم

 الالم تيأر هب ام انخيش يميهشلا نباو مامإلا حيدمف

 الجعو تتأ ةعرس اإكل روح هبش ةعاس تنب اهكاه

 الجرديرتايكآلإل سيل يدهج يهانافامالبقاف
 الالزلا يكاحي الخ بويع نم ردك اماظن تدلق اهديج

 امك "برأم يتنجك نام لعجي نأ اماه يعارزلا حالصالاب متها -

 . "')”نايعألا ةفحت هباتك يف ىملاسلا مامإلا لوقي

 .نيرحبلا ةكلممل ميدفلا مسإلا ١(
 ٣ ؟ج (؟

  



  -24ينش (٢٦٢٦٣
 .(١ه١٢٣١١ ةنس يبرعيلا (يناثلا)فيس نب ناطلس مامإلا يفوت دقو

 ةمئألا ميدقت ف لئابقلا ءاسؤر لخدتو ،نامممتب رشلا ضفتنا هتومبو

 .لضفلا لهأو نيدلا ءاملع كلذب نيزواجتم

 اوؤاج نيذلا مهءانبأ نأل ،ءاخرلاو راهدزالا لاكشأ لكو رارقتسالا ةياهن تناك هتياهنب ١(

 نامُمب تّلح ىقح ءاهيلع نولتاقتي اوذخأف ابستكم اقحو ةثارو ةمامإلا اوربتعا مهدعب
 ةلود يف نأشلا وه امك ايرسأ ةمامإلا لوادت نوكي نأ ىنمتن انك امو ةريثكلا يسآملا

 امك ةدحاولا ةليبقلا ىوتسم ىلع وأ "يبرعلا برغملاب ةيمتسرلا ةلودلاو ،نامع يف ةبراعيلا
 دمحيلا ةليبق نم ةسئأ اهيف ةمامإلا ىلع بوانت يتلا ةيناغلا ةمامإلا ةلود يف رمألا وه

 نأ عم ،ثيروتلا مهوي كلذ نأل ءدمحيلا ةليبق نم عرف مه صورخ ونبو »صورخ ينبو

 ىلع ايندلا يف ةيسايسلا تايلمعلا لضفأ نم ىقبت مححلا يف ةيضابإلا ةيسايسلا ةيلمعلا
 .ثيدحلا رصعلا يف ةيبرغلا تايطارقميدلا روهظ لبقو ةدشارلا ةفالخلا دعب قالطإلا

  

  

  



 | ينامغلا غيراتلا د تح ,

 :(ه٣٢١١-١٣١١) ىبرعيلا دجام ني ناطلس ن أنهم مامإلاةل

 نوديري ءاملعلاف سانلا فلتخا ،ناطلس مامإلا توم دعب

 لضفو ةءافكو ةيلهأ نم هب عتمتي امل ٬دجام نب ناطلس نب أنهم

 مل لازي ال يذلا ناطلس نب فيس نوديري سانلا ةماع امنيب ملعو
 اعرش زوجي ال هنأل هيلع اوقفاوي نأ ءاملعلا ىلع قش امم ملحلا غلبي

 .ملحلا غلبي مل نم مكحملا ىلوتي نأ

 انهم اومدقو عساتلا ةماع فرصل ةليح ءاملعلا ربد اريخأو

 ه١٣١١ ةنس امامإ

 انهم مامإلل ةوادعلا مهماوعو مهؤاسؤر «سانلا رمضأو
 جرخف ٬هيلع جورخلا ىلع ناطلس نب برعلب نب برعي اوضرحف

 "قاتسرلا ةعلق يف رصوحو ءاهمامإ ةيعرلا تلذخو مامإلا ىلع برعي
 هبراقأ دحأ هعمو هولتقو هوبلص مث نامألا هوطعأف ،نامألا بلطف

 .هباحصا ضعبو



 س ل ٩ يناملا غيراتل) ن طيسرلا |

 :ييرصيلا ناطلس نب برعلب نب برعي مامإلا ةو

 نم بلطف ،يعرشلا هعضو ححصي نأ برعلب نب برعي دارأ

 رظني نأ يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلا وهو كاذنآ ةاضقلا ريبك

 .يعرشلا هعضو يف

 دقعت نأ لاوحألاو فورظلا كلت يف روكذملا خيشلا رظنو
 ىدل هتبوت تلبقو كةنتفلا رشل اعفد باتتسي نأ دعب برعيل ةمامإلا
 .ه٤٣١١ ةنس هوعيابف ءاملعلا

 رصان نب برعي اوضّرحف ءامامإ هب قاتسرلا لهأ ضري ملو
 نب برعي ىلع رصان نب برعي جرخف ،هيلع جورخلا ىلع يبرعيلا

 لهأ لتقو هناطلس نب فيس مساب رمألا ىلع ىلوتساو برعلب
 رخآ صخش هعمو يلهذلا ناميلس نب يدع يضاقلا قاتسرلا

 ججحلا) ةفرع موي كلذو قاتسرلا ككس يف امهوبحس مث نيبولصم

 .()٧ه٤٣١١ ةنس (ربكألا

 نمر دصت( ةيشحول ١ هذهو ةواسقلا هذه أرقيو عمسيو ىري وهو مل ل ١ هرصتعيل ءرمل ١ نإ ) ١

 فيكذ مهتيلهاج يف كلذ اولعفي مل برعلا نأ عم مالسإلاو ةبورعلا ىلإ نومتني سانأ
 بلقنت لضفلا لهأو نيدلا ءاملع يديأ نم رومألا تتلفأ اذإ نكلو مالسالا ف مهو

 .هللاب ذايعلاو ةرساك راوضو شوحو ىلإ سانلا



 []_ شنا غيراتلا ن تح --

 مساب رادت تناك ،ةيلهأ برح يف كلذ دعب نامغ تلخدو

 (يناشلا) ناطلس نب فيسو ،رصان نب برعيو ،برعلب نب برعي

 رصان نب دمحم ناميعزلا ةنتفلا طخ ىلع لخد مث ،ريمح نب برعلبو
 ايلبق اماسقنا عارصلا ذخأو ،يئانهلا كرابم نب فلخو ںيرفاغلا

 يوانهلا) نيفورعملا نييلبقلا نيلتكتلا ىلإ هب نام لهأ مسقنا

 نإو يهف ،نآلا ىتح ةدوجوم امهل ةيبصعلا لازت ال نيذللا (يرفاغلاو
 سوفنلا يف ةدوجوم اهنإف لعفلاب ةايحلا ةحاس ىلع ةرهاظ نكت مل
 .")لاوقألاو

 نيينامعلا ةايح نم ةتيقملا ةيبصعلا كلت يفتخت نأ هللا ,لأسنو

 .فينحلا مالسإلا راطإ يف ةينامعلا ةينطولا ةدحولا مهنيب دوست نأو

 دعب يئانهلا كرابم نب فلخو يرفاغلا رصان نب دمحم ىقتلا مث

 انفدو 'دحاو تقو يف اعم التقف &راحص يف ةكلهم ةليوط بورح

 .اهيف

 ‘تمهتنا دق (ةيرفاغلاو ةيوانهلا) ةيلبقلا ةيبصعلا كلت نإ لوقلاب ةلماجملا ىلإ يعاد ال ١(

 ينيدلا يعولا لضفب هللا ءاش نإ لاوزلا ىلإ اهقيرط يف يهو اهتدح تفخ اهنأ حيحصلا
 .يعامتجالاو يفاقثلاو



 سس حل ١٦١١ يناملا غيراتل) ف -24

 :ةطلسلا ىلع عإرصلا رمإرمتسا
 ناطلس نب فيس نيب ةمامإلا مساب ةطلسلا ىلع عارصلا رمتساو

 تراصو ككاذل ةرمو ؤاذهل ةبلغلا نوكت ةرم ،ريمح نب برعلبو
 زم لخدتو عيجشتب ،'ثادحأ بابش اهب بعالتي ،ةبوعلأ ةمامإلا

 .لئابقلا ءاسؤر

 : سرمل ا ءيج

 سرفلاب ناطلس نب فيس دجنتسا نأ ىربكلا ةماطلا تناكو

 ناكو ،ةيسراف ةيروطاربمإ نيوكتب ملحي ناك يذلا هاش ردان دهع ىلع

 ىلع ةعقاولا ئناوملاو ةميخلا سأرو نيرحبلا لالتحاب عت دق
 هدعاس اعبطو ،نامغعل ةعضاخ تناك يتلا جيلخلل يقرشلا لحاسلا

 كلذ دعب نتفلاو لب ماسقنالاو يدرتلا نم لاحلا اذه ىلإ عاضوألا لوؤت نأ هل فسؤي امم ١(

 فيس نب ناطلسيو ادشرم نب رصان ،لئاوألا ماظعلا ةسمخلا ةمئألا هانب يذلا دجملا

 نكلو ؛يناغلا فيس نب ناطلسو ،لوألا ناطلس نب فيسو «ناطلس نب برعليو لوألا

 ناذللا امه ابستكم اقح اهرابتعاو ةمامإلا ثيروتب ساسحإلا وأ مهولا اقباس تلق امك

 .ردحنملا اذهو ىنحنملا اذه ىلإ رومألا الصوأ

  



 |___ هشسدس ح --
 ةسفانملا نامع امهيلإ تلآ ناذللا طاطحنالاو فعضلا 6كلذ ىلع

 .سرفلل ةديحولا

 رجف ذنم ةرمتسم نامع ىلع ءاليتسالا سرفلا ةلواحم نأ ىلع

 برقلا ىلإ ارظن باتكلا اذه ايانث يف انب رم امبسح خيراتلا

 زيمتم يفارغج عقوم نم نامع هلتحت امو ،يناكملا راوجلاو يفارغجلا
 سرفلا اميس الو ،ةازغلا ةيهش ريثت ةينامعلا تازيمملا نأ كش الو

 .نامع نم مهبرقل
 لسرأف ،نامُع ىلع ضاضقنالل ةحناس ةصرفلا هاش ردان دجوو

 يف نامع ىلع ءاليتساللو ،رمألا رهاظ يف فيس ةدجنل اريبك اشيج

 التق ىذأل ١ عاونأ دشأ سرفلا نم نامع لهأ لان دقو ،هتقيقح

 برهف هسفن فيس ىلع ءاضقلا اولواح ىقح بابيذعتو افاطتخاو

 ةرم مهب ناعتساف هلك كلذ نم اسر د دفتسي مل افيس نكلو

 .نامع نم نوينامعلا مهجرخأ نأ دعب ةيناث



 -[ سوس ا
 :ةيرماعيلا ةلود ءاهتنا ة

 فيس : مهو كةثالثلا ةمئألا يديأ ىلع ةبراعيلا ةلود ةياهن تناك

 .دشرم نب ناطلسو ،ريمح نب برعلبو ،ناطلس نبا
 لزع هنكلو كه٠٤١١ ةنس ناطلس نب فيسل ةمامإلا تدقع دقف

 .هفرصت ءوسل ه٥٤١١ ةنس اهنع

 6©فيس لزع دعب فه٥٤١١ ةنس ةمامإلاب ريمح نب برعلبل عيوب مث

 دض ايناث سرفلاب مث شلوأ ناركم نم شولبلاب فيس ناعتساو

 فيسل الزانت اهنم يفعتسي ريمح نب برعلب لعج يذلا رمألا «برعلب
 ه٠٥١١ ةنس كلذو لئابقلا ءاسؤر نم طوغض ىلع ءانب

 اهنع لزع هنأ ريغ ها٠٥١١ ةنس ةيناغلا ةرملل ةمامإلاب فيس عيوبو

 طقسم ذختا يذلا وهو ه٤٥١١ ةنس كلذو اضيأ ةئيسلا هتافرصتل اضيأ

 .ةمصاع اهذختا نم لوأ ربتعي وهو ،ةلودلل ةمصاع

 ه٤٥١١ا ةنس دشرم نب ناطلسل فيس لزع دعب ةمامإلا تدقعو

 لضفلا لهأو ءاملعلا لبق نم عيوب هنأل ًاعرش ةمامإلا حيحص مامإ وهو

 مامإلا دض ةيناث ةرم سرفلاب فيس ناعتساو ،دقعلاو لحلا لهأ مهو

 ةلود هنم مسق عبتي ،عساو ميلقا ناتسشولب ميلقاو ناريإل عباتلا ناتسشولب ميلقإ ف عقت ١)

 .ناريإ ةيروهمج عبتي يناغلا مسقلاو ناتسكاب

  



 )رجح
 راصنأو فيس نيبو ؛مامإلا نيب ةلصاوتم كراعم دعبو ناطلس

 ةيالو يف سرفلا عم ةكرعم نم تاحارج ناطلس مامإلا تباصأ سرفلا

 هيف ناك يذلا ءاهنصح يف يفوت ثيح راحص ىلإ اهرثإ ىلع لقن محص

 ه٧٥١١ ةنس كلذو راحص ىلع ًايلاو يديعسوبلا ديعس نب دمحأ

 قاتسرلاب مزحلا نصح يف ناطلس نب فيس ليلقب كلذ دعب يفوتو
 تناك اممو ،هادي تبسك امم يه ىلا ءعاضوألا هيلإ تلآ امم ادمكو انزح

 .دابعلاو دالبلا يف داسفلا نم سرفلا هثيعت

 هنأ رهاظلاو ،ىوزن يف ةيناث ةرم ريمح نب برعلبل ةمامإلا تدقع مث

 ه١٦١١ ةنس اهنع لزعو فه٧٥١١ ةنس يمهو ةنسلا هذه سفن يف كلذ ناك

 ةلود نوكت كلذبو ةيلوؤسملا لامعتسا يف هفسعتو هتافرصت ءوسل

 .اهيلع راتسلا لدسأو ًامامت تهتنا دق ةبراعيلا

 ١١٦٧ ةنس يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا دض برعلب راث مث

 هنيب ترجو ،رباغ دجم ةداعتسا ةلواحمل لب امامإ هتفصب سيل نكلو

 نب برعلب اهيف لتق ىوزن نم "قرف » ةيرق يف ةكرعم دمحأ مامإلا نيبو
 .ريمح

 ماظعلا لئاوألا ةسمخلا اهتمئأ دهع ىلع ةبراعيلا ةلودل ناك دقلو

 .ةينارمع تازجنمو ةيعامتجاو ةينيد تايطعم



 ے_(رس[_ صن سرد
 تاذ ةبراض ةيمالسإ ةوق نامغ نم تلعج ينيدلا لاجملا يفف

 هقيفوتو ىلاعت هللا لضفب تنكمت ثيح ،ةيوق ةيركسع تايناكما

 قرشلاو ىويسألا برغلا نمو نامع نم نيلاغتربلا درط نم

 ىضابإلا بهذملل ًاعفدو ةوق ىالسإلا لخادلل تطعأ امك ،ىقيرفالا

 نور ةينامث ىدم ىلع عجارتلاو فعضلا نم ةلاحب رم ناك نأ دعب

 .ةبراعيلا ةلود مايق ىتحو ةيناغلا ةمامإلا ةلود ةياهن ذنم

 اعمتجم ةينامعلا لئابقلا نم تنوك دقف ىعامتجالا لاجملا ىفو

 . ةيجراخلا اهبورح ىف اهتوق هنم ةلودلا تدمتسا كايوقو اكسامتم

 ىف ةديدع تازجنم اهل تناك دقف ،ينارمعلا لاجملا ىف امأو

 ةيراضح ملاعم لكشي كلذ لعج يذلا رمألا ،يرلاو ةعارزلاو ءانبلا

 .ارثنو ًارعش لوقلا رح مهيلإ هجتي نأ ورغ الف ءاذه انموي ىلإ ةزراب
 لبقأ ثيح مهرثآمب ًاديشمو ؛مهعئانص ًاركاذو ؛مهبقانم ًاددعم

 نمو مهيلع ءانثلاو مهل ءارطإلاو مهحيدم ىلع مهنامز ءارعشو ءاملع
 يجنملا لوعملا هللادبع نب دمحم غيلبلا رعاشلا مهيف هلاق ام كلذ

 :لاق ثيح

 ىرولا ثيغمتنأ برعيلآاي

 تعاسانزهدب باطتسا مكب



 |___ يش دس ح _-

 مكلاونو مكلدعب نامزلا ىحضا

 هتاقوأ ةدومح مكفطعب و

 اضقلا لدتعاو كلملا ماقتسا مكب

 هتايار روشنم مكب تدغو

 هسومطدعب نيدلارانتسا مكب

 هتايآ تح_ضواام مكالول

 ىدمارشتناو لدعلا ميقأ مكبو

 هنارجحش تقرواام مكلول

 ىرولايفآارطكالمألاةاساي

 هتداسمتنأرهدلىبوط

 متنأونابزلانادنإورخغال

 هتاحوهثويلو هع لاطبأ

 هلايقآمتنأرمهدنهلفنف

 هتضقو هتالوو هكرولمو



 _[ امل
. _ [- 

 يسرلا | ين :

٠ ) 

 ا



 | يناملا غيراتل) ن ده تح

 ةعساتلا ةمامإلا ةلود

 ( ديعسوبلآ ةلود )

 :(ه٦٩١١-١٦١١)ىديعسيوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا

 يف هتايح لوأ يف لمعو ،ةيلخادلا ةقطنملاب "مدأ ةدلب يف دلو
 راحص ىلع ايلاو يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا هنيع مث ،ةراجتلا

 راحص ىلع هتيالو يف رمتساو "يسرافلا لالتحالل هتمواقمب رهتشاو
 .دشرم نب ناطلسو ناطلس نب فيس نيمامإلا دهع ىلع

 نم ايئاهن يسراقلا دوجولا ىلع ءاضقلا ىلع لمع امهتافو دعبو

 ىضق مث ،ايناث طقسم نمو ،الوأ راحص نم مهجرخأ دقف ،نامغ

 قاتسيلاو طقسم ىلع كلذ دعب ىلوتسا مث ءاخلاث "كرب يف مهيلع
 ىوزن يف ةمامإلاب عيوبو ه٧٥١١ ةنس كلذو ،ةنطابلا لحاس نادلبو

 .ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ نم اقوس تناكو ةينامعلا ءارحصلا طسو يف عقت ةقيرع ةنيدم ١(

 .ع ارحصل ١ طسو ةليلض ةح او يمهو ،ءاميهو ىوزن نيب قيرطلا ىلع عقتو

 .بيسلا ةيالو يبرغ عقت ةيلحاس ةنيدم (؟

  



 ١٦٩ يناملا غيراتل) |

 .نامعل ايعرش امامإ ديعس نب دمحأ حبصأ كلذبو ه١٦١١ ةنس
 نمرد

 :هتازاجنإ
.١ 

 .؟

.٣ 

 .يسرافلا لالتحالا ىلع ءاضقلا

 .ةيلخادلا ةيلهألا نتفلا ىلع ءاضقلاو دالبلا ديحوت

 نأ دجو هنأ رهاظلاو ،همكحل ةيسايس ةمصاع قاتسرلا ذاختا

 ةضرع بلاغلا يف نوكت راحبلا ىلع ةدوجوملا مصاوعلا

 نم وزغلل كلاسلا قيرطلا وه رحبلا ناك دقو اميس ال ثةازغلل

 اعيلا ةمئألا راثآ اهب لازت ال ىوزن نأ امك جراخلا

 .ةيلبقلا تاءالولا ثيح

 نم ةبر

 ةرم م اع لك اهيلإ يتأي ناكو ةيراجت ةمص اع 7 لعج .

 .ةدح او

 ال ىتح نييناملا ريغو نيينامغلا نم ياظن شيج نبوكت .

 مهتمئأ اولذخ املاط نيذلا نيعوطتملا ةمحر تحت نوكي

 .مهتداقو

 الوطسأ لسرأ ثيح ،يسرافلا لالتحالا نم ةرصبلا ذاقنإ .

 هنبا ةدايقب ةريثك راغص نفسو ةريبك نفس رشع نم انوكم

 .لوطسألا كلذ ةمدقم يفو ؛م٧٥٧١ /ه٠٧١١ ةنس لاله ديسلا

 



 | يناملا غيراتلا ن تح -=

 ةرصبلا لهأ بلط ىلع ءانب كلذو «ينامحرلا» :ةامسملا ةرخابلا

 اوعضوو ،ةرصبلا اولتحا سرفلا نأ كلذو ةينامثعلا ةلودلاو

 اهيلإ لوخدلا نكحمي ال ىتح برعلا طش يف ةيوق ةلسلس

 ينامحرلا ةرخابلاب عفد لوطسألا دئاق نأ ريغ ،نفسلا ةطساوب

 اودرطو ةرصبلا نوينامعلا لخد مث ،اهعطقف ةلسلسلا لإ ةوقب
 ةيونس ةواتإ هل نوعفدي نيينامثعلا لعج امم ءاهنم سرفلا

 .ناطلس نب ديعس ناطلسلا هديفح دهع ىلإ ترمتسا

 بلطب برعلا رجو يدنهلا طبحملا ف ةنصارقلا ىلع ءاضقلا .

 نع عطقنا زرألا نأ كلذو ،دنهلاب ")روسيم مكاح نم

 يكل ثرحلا ةليبق نم الجر دمحأ مامإلا ثعبف ،نامُغ

 كانهو ةنصارقلا نع روسيم مكاح هربخأف رمألا علطتسي

 رحبلا يف يثراحلا لجرلا كلذ ةدايقب مهل نوينامغلا دصر

 لسرأو رولاجنب محاح هب رس يذلا رمألا .مهيلع اوضقف
 امك ،ةقادص هعم دقعيلو كلذ ىلع هركشي مامإلا ىلإ ادفو

 متو طقسم يف محل رقمك اناكم مامإلا نم يدنهلا دفولا بلط

 .دنهلا بونج يف تاعطاقملا ىدحإ ١(

 .همسا فرعن مل (؟



 ١٧١ ينامُملا غيراتلا ن طيسولا "

 ىلع ءانب ةميدقلا طقسم يف فورعلملا باونلا تيب ءانب
 .كلذ

 .ايناطيربو اسنرف عمو دنهلا ماكح عم ةيجراخ تاقالع ةماقإ ٨.
 إ لودلا عم هتاقالع يف نزاوي نأ عاطتسا هنأ هل بسحيو

 ةيبوروأل ا لودلا جورخ دعب كلذو ايناطيربو اسنرف نيب اميس
 .م١ا٣٦٧ ٧٦ عبسلا تاونسلا برح نم

 :اهمهأ لعل تايدحتلا نم ديدعلا دمحأ مامإلا تهجاو دقو

 .نامع نم مهجارخإ مت ىتح سرفلا ةهجاوم ٩.
 ببسب ترج دقو هيلع ةميخلا سأر لهأ مساوقلا جورخ ١٠.
 .اةنثبلا» يف ةكرعم مهنيبو هنيب كلذ

 ةكرعم تعقوو ٬ه٧٦١١ ةنس "يبرعيلا ريمح نب برعلب جورخ ١.

 برعلب اهيف لتقو ىوزن لامعأ نم قرف ةدلب يف امهنيب ةريبك
 ريمح نبا

 .ذه زيلجنالا لقن دقو ،دنهلاب رولاجنب ماكح تاجارلل يرسأ بقل باونلا نأ رهاظلا ١(
 بتاكلا لوقي ام ىلع باونلا رفظم يقارعلا رعاشلا مهنم نأ لاقيو ،قارعلا ىلإ ةرسألا
 خيراتب ٢١؟}١ ددعلا ةيندنللا طسوألا قرشلا ةديرج يف ينيطشقلا دلاخ يفحصلا

 م؟١٠؟/٣/٦



 | ينامغلا غيراتلا ن --- =

 دمحم نب رصان ةماعزب تناك يتلا ةيرفاغلا لئابقلا عم هبرح .؟

 .ةرهاظلا ةقطنمب يبغلا ةدلب يف يرفاغلا رصان نبا

 طقسم ىلع ءاليتسالا ناطلسو فيس هيدلو ةلواحم.٣

 'يناريملا» يبرغلاو «يلالجلا» قرشلا نينصحلل امهلالتحاو

 ريرضلا رعاشلا مهتمدقم يفو ءارعشلا نم ديدعلا هحدم دقو

 :هيف هلوق نمو يحاورلا نسحلب نب ديعس نب دشار
 اكح سانلا لدعأو اإآساسانلادمحأاي

 الح سانلارثكأو القعسالنلارثكأو

 اإهف سانلارزغأو ادوج سانلا عسوأو

 ااندجلماهدنع وذ ديعس نبدمحأاي

 اإاصخلخبللراصون ارطةسئألاريخ

 نب دمحأ ناكو”نايعألا ةفحت هباتك يف ىملاسلا مامإلا لوقي
 كلم راصف مادقإو ةأرجو ماس بلطمو ةيلاع ةمه بحاص ديعس

 تاكرحلا نكسو لئابقلا هل تنادو هللا ءاش ام الإ هيلإ هلك نامع



 ے ١٧٢ ينامعلا غيراتل) نف طيسولا |

 ةكلمملا ىطعاو ةلودلا رماب ماقو ىعنو رمأو نتفلا نم اريثك ًافطأو

 ”كلملا ددجتو ةيعرلا تحارتساو مجعلا عفادو اهقح

 ."ه٦٩١١ ةنس قاتسرلا ةنيدمب دمحأ مامإلا يفوت

 ١( ةنس هلعجي مهضعبف ديعس نب دمحأ مامإلا ةافو خيرات لوح فالتخا كانه ١١٨٨

 يملاسلا نيدلا رون ددح دقو ءه٨٩١١ ةنس هلعجي رخآ ضعبو ،ه٩٨١١ ةنس هلعجي مهضعبو

 تايطعم عم قستي هنأل ءاندمتعأ يذلا وهو ه٦٩١١ ةنس تناك اهنأب هتافو نايعألا ةفحت يف

 .ديعس مامإلا هدلاو نع رمألاب ماق يذلا ديعس نب دمح ديسلا دهع

  

  

  

 



 | ينامملا غيرتلا ن ح ==

 :(ھ٦٠٢١-٦٩١١) دمحأ ني ديعس مامإلا »

 .ديعس نب دمحأ مامإلا هدلاو ةافو دعب قاتسرلا يف ةمامإلاب عيوب

 وه ديعس نب دمح هدلو راصو ،همكحل ةمصاع قاتسرلا نم ذختاو

 ارقم طقسم نم اذختم اهرومأ ريسيو ،ةلودلا نوؤش ريدي يذلا

 تقولا كلذ ذنمو ،اميرك اعاجش امزاح الجر ناكو ،ةلودلا ةرادإل

 مامإلا نأ انمدق دقو ،ديعسوبلآ ةلودل ةمصاع طقسم تحبصأ

 ةمصاع طقسم ذختأ نم لوأ وه يبرعيلا (يناخلا) ناطلس نب فيس

 .ةيناملا ةلودلل

 :اهنم ةديدع تازاجنإ ديعس نب دمحل تناك دقو

 نم ددع ءانبو ،ةيعرلا نوؤشل ةيدقفتلا ةيناديملا هتارايز

 ءاملعلا برقتو . ةيبرح حر اوبو نفس دييشتو ‘ نوصحل او عالقل ١

 هتلجاع ةينملا نأ ريغ ةميظع هتمه تناكو لضفلا لهأو ءابدألاو

 .ه١؟٦٠ ةنس يفوتف



 مع سسم ]
 ايقيرفأ قرش قطانم ىلع ةرطيسلا ديري هنأ هرمأ نم رهاظلاو

 .ةبراعيلا لبق نم اهيلع اوناك نيذلا ةالولا اهب لقتسا يلا
 دمحم نب ملاس رعاشلا يضاقلا هدهع يف ءارعشلاو ةاضقلا نمو

 تراس يتلاو ءاهب هحدم يلا ءامصعلا ةديصقلا بحاص يكمردلا

 اوجسنو نيينامعلا ءارعشلا نم ريثك اهضراعو اهلقانتو نابكرلا اهب

 :اهعلطم يتلا يهو ،اهلاونم ىلع
 نميلاو(١)ةتنعس نيع يباب نيبام

 نمثالب بولقلا هب عابت قوس

 :اهيف لوقيو

 ادغاك هيلع ارصتقم تلزال

 هلالخ عيج تدمح يذنلادح

 نمزلاقالخأقلخللهب تلحف

 .يزإ ةنيدم يف ناتلحم نميلاو ةنعس ١(

  



 مج
 نم “ سانل ١ ق هتريس نسحل ةديدع ثارم هيلع تبكس دقو

 نب نمحرلا دبع يضاقلا نمو يلضفملا ناميلس نمو يكمردلا يضاقلا
 ةفطاع بكسنت ةاثرمب ديعس مامإلا هوبأ هاثر امك ،يشاطبلا دمحم

 :اهيف لاق املأو

 لعتشتو ريمضلا يف دقوت ران لجعلاب يبيبح اي كمامح ىناو

 لهألا نود ادرفم اديحو ىسمأ 3 ىرولا يف لضفو فرش هل نم اي

 لفيالوديبيالاإغوامه انيع باصم نم ربكأ هللا

 لثملاب برضي ناك دق همايأ تريغت فيرشلا دجملا ىوح دمح

 لزن اميف براقأو ةوخإ نم مهل نمو مامإلا دالوأل اربص

 لودلا الو هنم لاومألا عنمت مل ىرولاريخ ىتأ دق اذهورغ ال

 .مكحلا يف مامإلا نب ديعس مامإلا رمأ فعض هتافو دعبو

 .رومألا ىلع يلوتسي دمحأ نب ناطلس هاخأ لعج يذلا رمألا

 يف يملاسلا نيدلا رون هنع لاق ًابيدأو ارعاش ديعس مامإلا ناكو

 رصع ءابدأ نم ًادودعم ًابيبل ًابيدأ ناكو “ .نايعألا ةفحت هباتك

 :الزغتم رعشلا نم هيلإ بسني اممو لاق



 ١٧٧ يناملا عيراتلا ق طيسرلا |

 ىنلذأو هزعأ هاوه نم ابي

 ينلد كلاصو ىلإ ليبسلا فيك

 ًإئاهابص نارح ينتكرتو

 ئنهمونين تنأو موجنلا ىعرأ

 ىرملا نع ليمتالأ ىنتدهاع

 يشال نأنصغاييل تفلحو

 هلث نصغلامو ميسنلا به
 ينتدهاع ام نيأو ن امزل ١ نيآ

 ىنتلصاو ام تنأو ن امزل اداج

 يتش اشح تكلم ىتح ينتلصاو

 ينترجه لاصرلا دعب نم تعجرو

 ىولاب يرسدايق تكلماإل

 ينتخكلزشاع نأ تملعو



 | يناملا غيراتلا يت دس ح _-_

 ٤ تش شاف ٤ ةيرطلا د اع ندعتقألو

 ىنتملظ تنآو مولظم يز ين

 ىوه ا ن اطلس دنع كنيكنألو

 ىجدلا حنج ف كيلع نبيعدالو

 ىنتيلباام لتم لبت كاسعف

 ةيرعاشب عتمتي هبحاص نأ لدي امم ،ةيوذعو ةقر ضيفي رعش وهو

 .ةساسح ةيرعش ةفطاعبو ،ةشايج



 ےح _[ ٩ يناملا غيراتلا ن طيسولا |

 :(ه١١٢١-١٠٢١) دمحآ ني ناطلس ديسلا

 ةايحلا ديق ىلع لازي ال ديعس مامإلا هوخأو رمألا ىلع ىلوتسا

 :هتازاجنإ نمو ،قاتسرلاب

 جيلخلاو نامع جيلخل ةيقرشلا ةفضلا ىلع ينامعلا ذوفنلا عسوت ١.

 .ابونج "رذاوج ىلإو الامش "سابع ردنب نم يبرعلا
 اهديش يتلا دارع ةعلق هديدجتو ،نيرحبلا ىلع هؤاليتسا .؟

 لآ بوتعلا نأ ريغ يبرعيلا ”يناغلا“ فيس نب ناطلس مامإلا

 ةيماحلا اهنع اولجأو ءاهيلع ةرطيسلا اوداعتسا ةفيلخ

 نب ملاس ديسلا ةدايقب نيرحبلا ىلع تناك يتلا ةينامعلا

 نييعت لعلو ،ينارحبلا فلخ نب دمحم هدعاسمو ،ناطلس

 راثأ ملاس هدلول ًادعاسم يعيش وهو ينارحبلا فلخ نب دمحم
 مهلعج امم ءةنسلا لهأ برعلا مهعمو بوتعلا ةظيفح

 ماكح دوعس لآ ةدعاسمب ةينامعلا ةيماحلا ءالجإ ىلع نومدقي

 .ايلاح ناريإل ةعبات ١(

 .ايلاح ناتسكابل ةعبات (؟



 ]_ ن غيراتل) ن طيسولا ___ ١٨٠١

 اسنرف عم ةيجراخلا تاقالعلا يف يسايسلا نزاوتلا ىلع لمعلا ٣.

 .ايناطيرب ىلإ زايحنالا مث ،ايناطيربو
 .ايقيرفأ قرش ةالو لبق نم همكحل ءالولا ةداعتسا ىلع لمعلا ٤.

 :يف لثمتت سهتهجاو يتلا تايدحتلا مهأو

 ةيباهولا مودقب كلذو ،نامتل يباهولا يدوعسلا وزفلا ١.

 يعيربلا مهذاختاو"قيرحلا":ىمسي صخش ةدايقب نييدوعسلا

 نادلبلا ىلع مهتاراغ نونشي اوذخأ اهنمو مهدوجول ةدعا
 .لئابقلاو

 ةليبق مهتمدقم يفو ‘هتعاط نع لئابقلا ضعب جورخ .؟

 .")ةميخلا سارب مساوقلا

 ىلع ءاليتسالا ‘هيخأ نبا وهو فيس نب ردب ديسلا ةلواحم ٣.
 لواح ثيح ،جحلا ىلإ ناطلس همع جورخ الغتسم رمألا

 ىقرشلا انصح ماحتقا لالخ نم طقسم ىلع ءاليتسالا

 قفوي مل املو ،طقسم ىلع ةرطيسلا زمر ناك يذلا "يلالجلا"
 عم فلاحتو دوعس لآ ةمصاع ةيعردلا ىلإ بره كلذ يف ردب

 .مهبهذمب رثأت مث ةيباهولا

 .ايلاح ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تارامإ ىدحإ ١(

  



 == ل ١ ينامُتلا خيراتلا ن طيسرلا |

 ه١؟٩١ :ةنس (ةجنل ةريزج نم برقلاب ناطلس ديسلا لتق

 ةواتإلاب ابلاطم اهيلإ بهذ يذلا ةرصبلا نم ادئاع ناك امدنع

 لبق نم هلتق ناكو ديعس نب دمحأ مامإلا هدلاو نمز ذنم ةضورفملا
 ىف يئاطلا دمحم نب هللادبع ذاتسألا ىريو مساوقلا ةليبق

 فدهب ناك ةرصبلا ىلإ هباهذ نأ ) ”يسايسلا نامع خيرات”هباتك

 ءارعشلا نم ةلمج هاثرو .يباهولا رطخلا دصل نيينامثعلا عم ضوافتلا

 .قيزر نبا بيدألا رعاشلا مهنم

 .ايلاح ناريإ عبتت يهو ،ناريإو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود نيب يبرعلا جيلخلا ف عقت ١)

 ١٤ ؟،ص (؟

  



 |___ تت تح -
 :(ه٣٧٢١ )١٢١٩- ناطلس نب ديعس ناطلسلا

 زواجتي ال ناك ثيح .)هدلاو ةافو دنع نسلا ف ًاريغص ناك

 .دمحأ مامإلا تنب ةزوم ةديسلا هتمع تناكو ،رمعلا نم رشع ةينالا

 هيلإ رمألا تفرص يقلا يهو همكح ةيادب يف هل ىلوألا ةراشتسملا

 ينامث رمعلا نم غلبي ناك يذلا ناطلس نب ملاس هيخأ نم الدب

 دمحأ مامإلا نب فيس نب ردب اهيخأ نبا تعدتسا مث ةنس ةرشع

 .ةلودلا نوؤشل ًارب دمو ،هيلع ايصو نوكي يكل

 يفو لوأ مل اس نع رمأل ١ فرص ف ببسل اام يردن الو

 اردب نأ عم كًايناث كاذنآ دوعس لآ ةمصاع هيعردلا نم ردب ءاعدتسا

 هئاوتحال اردب اهءعاعدتسا لعل نكلو ()ةيباهولا قنتعا دق ناك

 .دوعس لآ ةيباهولا ةالاوم نم هجارخاو

 ةلود يف اعبتم اديلقت هنبا ىلإ بألا نم ةطلسلا لاقتنا حبصأ نيحلا كلذ ذنم هنأ رهاظلا ١(

 .ديعسوبلآ

 يف ةبغار يهو رمألا ىلع هئاليتسا نم هيلع ايصو املاس هاخأ تلعجول اميف تفوخت اهلعل (؟

 مأ كلذ يف مامإلا تنب ةزوم ىلع ريثأتلا يف رود ديعس مأل له كلذك يردن الو ثديعس

 .؟ال



 ےہ ل ١٨٢ ينامغلا غيراتلا ن » _)

 تزواجت ثيح٬مكحلا يف ناطلس نب ديعس ةدم تلاطو

 تايدحت هتهجاو دقو ءالفاح هخيرات ناك كلذل ءاماع نيسمخلا

 قلا تايدحتلا نمو ،ةريبكو ةريثك تازاجنإ هل تناك امك ،ةريثك
 : :هتهج

 هدشأ ناكو ءهنع مكحلا ذخأ ةيغب هيلع همامعأ ضاضقنا ١.

 .مامإلا نب سيق ديسلا همع هيلع ةأطو

 .يميربلا يف مثاجلا يباهولا لالتحالا .ء

 قلطم ءيجم اهرطخأو "نييدوعسلا ةيباهولا نم رركتملا وزغلا ٣.
 دابعلاو دالبلا كلهأ يذلا ه١؟؟؟ ةنس يريطملا دمحم نب

 .يربجلا رصان نب دمحم ريمألل ًامعد ءاج دق ناكو

 مساوقلا ةليبق درمت اهرطخأو كةيلخاد ةيلبق تادرمت ثودح .؛

 .نامُع ةيقرش نم نالعج يف يلعوب ينب ةليبقو ،لامشلا يف

 :اهنمةرثكخفهتارناجنإ امأ

 هذوفن ًدم دقف كةيقيرفإ ةيويسآ ةينامع ةيروطاربمإ نيوكت ١.
 ىلإ لصو ىتح كلانه هذوفن عسوتو ؤايقيرفأ قرش ىلإ
 :رعاشلا لوقي عسوتلا كلذ نع ةيانكو «ىطسولا تاريحبلا



 ينامملا غيراتلا ]- -=

 اصقر تاريجحبل ١ يف سانل ١ صقر رابجنز ف رامزملا ىلاعت نإ

 يهو لبق نم هدلاو ذوفن اهيلإ دتما يقلا قطانملاب ظفتحا امك

 امك.الامش سابع ردنب ىللإ ابونج رذاوج نم ةدتمملا قطانملا

 .قفوي مل هنكل نيرحبلا ىلع ءاليتسالا لواح

 ةنس هكلمل ةيناث ةمصاع ايقيرفأ قرشب "رابجنز ذاختا .؟

 .م٣٨١؟ ه ٤٩

 يتلا ءارضخلا ةريزجلاو رابجنز يف لفنرقلا ةرجش ةعارز ٣.

 .ايقيرفأ قرش يف ءارثلاو ىنغلا ردصم تراص

 ةيبرحل ١ نفسل ١ نم ريبك ددع نم نوكتي يوق لوطسأ ءانب ٤.

 .ةيراجتلاو

 هتكلمم نيبو هتكلمم يف ةيراجتلا ةكرحلا طيشنت ىلع لمع ٥.

 .ملاعلاو

 .ةيلخادلا ةيلبقلا تادرمتلا نم ريثكلا ىلع ءاضقلا ٦.

 ىلإل طقسم نم هتمصاع لقن ناطلس نب ديعس نأب لوقلا ىلإ نيخرؤملا نم ريثك بهذي ١(

 ةمصاعلا تناك رابجنز امنيب ىلوأل ا ةمصاعلا يمه تلظ طقسم نأ حيحصلاو رابجنز

 .ةيناغلا



 _[ ت ]
 كولمو دنهلا نيطالس عم ةيجراخلا تاقالعلا عيسوتب مايقلا ٧.

 .اكيرمأو ايناطيربو اسنرف عمو ناريا
 يه اكيرمأ ىلإ تلصو ةيبرع ةنيفس لوأ نأ ىسنن الو

 م٨١؛٠٤ ةنس ناطلس نب ديعس اهلسرأ يتلا ةناطلس ةنيفسلا

 ةيكيرمأ ةينامع ةقالع نيوكت ىلإ ةيعادو كايادهلاب ةلمحم
 .ةكرتشملا حلاصملاو لدابتملا مارتحالا ىلع ةمئاق

 نب رصان ريبكلا ةمالعلا مهتمدقم يفوءءابدألاو ءاملعلا برق ٨.

 يف يناطحقلا نيدلا ييحمو "نامع نم يصورخلا ناهبن يبأ

 نب لالهو قيزر نب دمحم نب ديمح خرؤملا بي دألاو ،رابجنز

 .مهريغو ،هبارع يتب نم ديعس

 نم يرحبلا هقيرط يف ناطلس نب ديعس ناطلسلا يفوت دقو
 .م٦٥٨١ -ه ٣ ةنس رابجنز ىللإ نامع



- 
 :(ه٢٨٢١ - ه٣٧٢١) ناطلس نب ديعس نب ىنيوث ناطلسلا هلل

 ةيبرعلا هتيروطاربمإ تمسقنا ،ناطلس نب ديعس ةافو دعب

 :نيمسق ىلإ ةيقيرفألا

 مسقلا ىلع رطيس امنيب ،ينيوث ينامعلا يبرعلا مسقلا ىلع رطيس

 فاعضإل ةبرض لوأ تهجو كلذبو ،ديعس نب دجام هوخأ يقيرفألا

 كلت هيجوت يف ربكألا رودلا زيلجنإلل ناكو ةيديعسوبلا ةلودلا
 .ةبرضلا

 هتطلس ىلإ ايقيرفأ قرش ةداعتسا ينيوث ناطلسلا لواح دقو

 ريمألا خيشلا نأ رهاظلاو ءديعس نب شغرب ناطلسلا عم قيسنتلاب
 ةحاطإلا وهو رمألا اذهف رابجنز ىلإ رفاس ،يثراخلا يلع نب حلاص
 خيشلا نإ مث ©تلشفو تطبحأ ةطخلا نأ الإ دجام ناطلسلاب

 ىلإ بهذ مث ،ةنس يلاوح اهيف ثكمو لاموصلا ىلإ بهذ حلاص

 دجام ناطلسلا هنع ىغعو نيينامعلا ءاهجولا ضعب ةطاسوب رابجنز
 .نامع ىلإ داعو

 ضناطلس نب ديعس نب ينيوث بيصن نم نامُغ تناك اذكهو

 يدصتلاب ماق دقوءدالبلا يف لاوحألا ةئدهت ىلع لمعلا ف ذخأ دقو



 س ل ٧ يناملا غيراتلا ف -«

 نم يريدسلا دمحأ نب يرت اهداق يلا ةيباهولا ةيدوعسلا ةلمحلل
 خيشلا نم معدو بلطب روص ىلإ لصو يذلا يميربلا يف مهتدعاق

 ةلماعم نم ءاتسم ناك يذلا \ةبيهو لآ ميعز يلع نب رصان
 ناك امدنع هيلع لوخدلاب هل حمسي مل ثيح هل ينيوث ناطلسلا

 هلأس امدنعو صوصللا عفدم بناجب رظتني هلعجو ،اكرب يف ناطلسلا

 يريدسلا يعدتسي هلعج يذلا ببسلا نع ينيوث ناطلسلا

 يريدسلا نأ ريغ "صوصللا عفدم دنع فوقولا" هباجأ «يدوعسلا

 ىلختبو ،هيلإ ينيوث ناطلسلا هجوتب ملع امدنع ىميربلا ىلإ ادئاع ف

 .هنع يلبقلا ميعزلا

 ةيباهولا نييدوعسلا ةبراحم ىلع امزاع ناك ينيوث نإ لاقيو

 ىلإ راسو ،نامُمب دوجو مهل نوكي ال يكل يميربلا نم مهجارخإو
 يف لتق هنكلو راحصب لزن ىتح روص نم داع امدعب فدهلا اذه

 ه١؟٨؟ ناضمر يف كلذ ناكو نفد كلانهو راحص ةعلق

 نم رهاظلا وهو كلتق يف رود ةيباهولل نوكي نأ دعبتسن الو
 .ثادحألا قايس

 يذل يريطملا قلطم نب دعس نب يراشم يدوعسل ١ يباهول ١ لعلو

 نب ملاس ناطلسلا مكح ءانثأ طقسم يف ديعس نب يكرت ديسلا هلنق

  



 | ينامثلا غيراتلا تح -=

 :(ه٥٨٢١ -٢٦٨٢١)ىنيوث نيملاس ناطلسلا ه

 ئدهي نأ دارأو ديعس نب ينيوث هيبأ لتق دعب رمألا ىلع ىلوتسا

 ضعب ةنميه نم صلختلا دارأ هلعلو رومألا ددسيو لاوحألا

 ريمألا خيشلا لثم مهيلع ادمتعم هدلاو ناك نيذلا ،لئابقلا ءامعز

 ريمألا خيشلا لعج امم كهلاقتعاب رمأ يذلا ،ينراحلا يلع نب حلاص

 .هنم هفقوم ريغي

 :هتهجاو قلات ايدحتل امهأو

 .هيلع ةيوانهلا لئابقلا بلأت ١.

 هب مهفارتعا مدعو هنع ةيناطيربلا تاطلسلا ىضر مدع .؟

 .ةيادبلا يف امكاح

 نيضار ريغ مهلعج امم "هتافرصت يف هيلع نيدلا ءاملع راكنإ ٣.

 .امامإ سيق نب ناع بيصنت مت كلذلو هنع



 ح رع( صن غيراتلا غ طيسولا |

 :(ه٧٨٢١-٥٨٢١)سيق ن ناع مامإلا

 هتازاجنإ تناكو {م٨٦٨١ فه١؟٥٨ ةنس طقسم يف ةمامإلاب عيوب

 ،طقنف ليلقب نيتنسلا تزواجت يتلا همكح ةدم رصق عم ادج ةعئار

 :تازاجنإلا كلت نمو

 .ةينامعلا دالبلا ديحوت ١.

 .يميربلا نم نييدوعسلا ةيباهولا جارخإ .؟

 .ةمامإلل ةينامعلا دالبلا عيمج عوضخ ٢.

 يف ناكمب ةوقلا نم ربتعت سيق نب نازع مامإلا ةلود نإف اذه ىلعو

 نم ريثكلا نامعل تققحل رارمتسالا اهل ردق ولو “ثيدحلا رصعلا

 يف ءللخلا نم ريثكلا تحلصأ دقف اهتدم رصق عم يهو ،تازاجتإلا

 يناطيربلا ءادعلا دوجو عم هةاواسملاو ةلادعلاو قالخألاو نيدلا تالاجم

 :هلوقب يلئامسلا يئاكزألا رعاشلا ميسو وبأ هفصو امك وهف ،هتلودل

 اكلم سيق نب نازع حبصأو

 حتفيووز فيهل ىده مامإ

 ىقتلاودنهملا نيفههيس دلقت

 حجنم بطخلا يف نينسلا الك نأل



 [ __ شخ د ت _

 تحبصأ ضرأل ١ هركش تدارأ الو

 حدتو هيلع ى ثثتا _هربانم

 ةدشلا بولسأ اوعبتا خئاشملا نم هعم نمو نازع مامإلا نأ ىلع

 لعج امم سيرفاغلاو يوانلا اهيمسقب لئابقلا خويش عم لماعتلا يف

 ةنس حرطم يف ةكرعمب لتق ىتح ؛مامإلا نع رفنت لئابقلا كلت
 ةبغرلا ىلع لدي ام هعابتأ دحأ دي ىلع ناك هلتق نأ لاقيوه٧

 .ةمامإلا ةلود نم صلختلا يف

 قفاوتلا متي مل ةلود يأ نأ وهو رخآ ًاظحلم كانه نأ ىلع

 ال كاذنآ يرفاغلاو يوانلا نييلبقلا نيحانجلا لبق نم اهيلع
 مامإلا ةلود ىلع نيمئاقلا نأ امبو ،رارمتسالاو ءاقبلا اهل بتكي

 حانجلا نم مهنأ ىلع ايلبق نوبوسحم وأ نوفنصم مهبلغأ وأ نازع
 ةلود نع تلخت مث ،ةيرفاغلا لئابقلا مهنع ترفن دقف “"يوانهلا

 .اهطوقسب لجع امم اضيأ ةيرانلا لئابقلا ةمامإلا

 مامإلا لبق نم ةدوصقم ريغ نازع مامإلا ةلودل ةيلبقلا ةبيكرتلا هذه نأ كش ال ١(

 فورظلا كلت تأيه هللا ةدارإ نحلو كلذ نع مهاشاحو هتلود ىلع نيمئاقلاو

 .اهيف ةروصحم اهسفن ةمامإلا ةلود تدجو يتلا لاوحألاو



 __ [ _ خيراتل -"

 :(ھ٥٠٣١-٢١ )٨٧ ديعس نب يكرت ناطلسلا ةت

 رومألا ديلاقم ىلع ىلوتسا «سيق نب نازع مامإلا لتقم دعب
 نبا ةلود يف دفهلا ىلإ بهذ دق ناكو «ناطلس نب ديعس نب كرت

 نازع مامإلا ةلود يف نامغ ىلإ عجرو ينيوث نب ملاس ناطلسلا هيخأ
 يف لقتني راصو ةمامإلا مهضرت مل نيذلا لئابقلا ءامعز نمةبلاطمب

 .دارأ ام هل مت ىتح ،ناَرع مامإلاب ةحاطإلا ىلإ وعدي نامع قطانم

 نيب الكملا ىلإ لصوو دنهلا نم ادئاع ناك امل هنأ هنع رثؤي اممو

 تناكو ةمامإلا مالعأ ىأر ٬طقسم يف يناريملاو يلالجلا نيتوكلا
 كيلع اننيعي هللا ا :لاق هنأ نيتوكلا ىلع نم فرفرت نوللا ءاضيب

 «()ءارمح ينوكت ىتح

 لاوحألا ةئدهت ىلع لمعي ذخأ رمألا ىلع ىلوتسا نأ دعبو

 ضمب هتفداصو ءةيناطيربلا ةلودلا عم تايقافتالا ضعب لمعو

 ىلع ءاليتسالا نولواحي اوناك نيذلا هترسأ دارفأ ضعب نم تايدحتلا

 ىلع تناك دقف هلبق امأ ملعلل ضيبألا نوللا ذختا نم لوأ وه نازع مامإلا نأ رهاظلا ١

 .ديعسوبلا ةلود مث ،ةبراعيلا ةلود يف لاحلا وه امك٬رمحألا نوللا



 _ يناملا غيراتلا ن طيسولا ___ ٠٦٦١

 ديسلاو ‘هب حيطا يذلا ينيوث نب ملاس ناطلسلا لثم كهنم ةطلسلا

 تامجهلا كلذكو سيق نب ميهاربإ ديسلاو ،ديعس نب زيزعلادبع

 .يثراحلا يلع نب حلاص ريمألا خيشلا لبق نم طقسم ىلع ةرركتملا

 .رومألا هل ترقتسا ىتح ،كلذ لك ىلع بلغتلا عاطتسا هنكل

 :هتازاجنا نمو

 يف ددرتت ًايخيرات رافظ تناك دقو ةنطلسلاب رافظ ميلقا قاحلا ١.

 .نميلا عبتت ةرمو ،نامع يف ةيزكرملا ةلودلا عبتت ةرمف ،اهتيعبت

 .ايناطيرب عم تايقافتالا ضعب لمع .؟

 ه٥٠٣١ ةنس يكرت ناطلسلا يفوتو



 ے ٢ يناملا غيراتلا ف طيسولا |

 :(ه١٢٢١-٥٠٢١) ىكرت ن لصيف ناطلسلا ةل

 نم ديدعلا هدهع ف تثدحو كهدلاو دعب هيلإ مكحلا راص

 كلت تناك ءاوس ايبسن همكح ةرتف لوطل ارظن ةيلخادلا ثداوحلا

 وهف ًاميرك اعاجش ناكو عمتجملاب وأ ةلودلاب اهنم قلعتي ام ثداوحلا
 يف يمرضحلا ملاس نب رملا يوزنلا قرفلا فوجلا رعاش هفصو امك
 :اهعلطم ةديصق

 يقاساي قساف ىرتترئاشبلا يذه

 قارشاب هيت نم صقرت ضرالاو

 ةقرشم مايال او باط دق تق ةولاو

 قارواوناصغأبتم حودلاو

 :اهيف لوقيو

 ادحأ لسأ ايح تمدام تلآ

 ىلع تلزن هاوثم ترز اذإ كلم

 قابس تاياغلاىلل قدص كيلم



 | ينامُلا غيراتلا ق دس - _

 هلئان جاومألا ىلع شيجيرجب

 قافنابأبعيالرجبلا كلذك

 ةلئاق ءارغ لصيف اهكاهو

 :هتهجاو تلا تايدحتلا مهأ نمو

 ةنس طقسم ىلع يثراحلا حلاص نب هللا دبع خيشلا موجه ٣.

 ناطلس ينيوث نب دمح ناطلسلا لبق نم اموعدم

 .رابجنز

 ىقلا ةينامعلا ةلودلا قح يف ةفحجملا ةيناطيربلا تايقافتالا ٤.

 ل امئاد اهنم هقياضتو هجاعزنا يدبي لصيف ناطلسلا ناك

 .مكحلا ديلاقم نع يلختلا يوني هلعج يذلا دحلا

 ءاش نإ اقحال اهنع ثدحتنس ىلا ةرشاعلا ةمامإلا ةلود مايق .ه

 .ىلاعت هللا

 ه١٣٣١ ةنس يرت نب لصيف ناطلسلا يفوتو



 رس( _ -- ]
 :(م٠٥٢١-١٣٣١)يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا هل

 هتموكح نيب عارصلا شياعو ٧هدلاو ةافو دعب مححلا يف راص
 ةيقافتا دقع مت ىتح كاهتايادب يف تناك ىتلا ةرشاعلا ةمامإلاو

 قلا م٩١؟0. ٩ ةنس ةمامإلاو ةنطلسلا يتلود نيب بيسلا

 رسأ تعضوو دحاولا نطولا يف مكحلا ياظن نيب دودحلا تمسر
 ماظنلا هبشي ام ام دح ىلإ تلكشو ،امهنيب قيسنتلاو مهافتلا

 .يلارديفلا
 يوتحت يهو ءاهتيمهأل ةروكذملا ةيقافتالا درون نأ بسانملا نمو

 ىرخألا ةعبرألاو ةمامإلا ةلود حلاصل اهنم ةعبرأ ،دونب ةينامث ىلع
 .ةنطلسلا ةلود حلاصل

 



 _ يناملا غيراتلا ن بس تح _=

 :ىهف ةمامالاةلود حاصل ىه ىتلاةعرمألا امأ

 طقسم ل ١ س انجأل ١ عيمج نم نامُع نم در او لك نوكي نأ ١.

 ىلع ةدايز هيلع ذخؤي ال لحاسلا نادلب رئاسو روصو حرطمو

 .ةئاملاب ةسمخ

 نادلب عيمج يف ةيرحلاو نمألا نيينامملا عيمجل نوكي نأ .؟
 .لحاسلا

 طقسم يف نيجراخلاو نيلخادلا عيمج ىلع ت اريجحتلا عيمج عفرت ٣.

 .لحاسلا نادلب عيمجو حرطمو
 نيينامعلا فاصنإ نم برهي ًابنذم ناطلسلا ةموكح يوؤت ال نأ ٤.

 .مهتيلخاد يف لخدتت ال نأو ،هوبلط اذإ مهيلإ هعجرت نأو

 :يهف ةنطلسلا ةلود حلاصل يه تلا دونبلا ةعبرملا امأ

 ةموكح عم حلصلاو نمألاب نونوكي خئاشملاو لئابقلا لك ١.

 ىف اولخدتي ال نأو لحاسلا دالب اومجاهي ال نأو «ناطلسلا

 .هتموكح
 ةيراجتلا لاومألاو ةزئاجلا مهلغاشم يف نامع ىلإ نيرفاسملا لك .؟

 .نمألا مهلو مهتراجت ىلع تاريجحت نوكت الو ارارحأ نونوكي



=- ] 
 .هنوؤي الو هنودرطي بنذمو ثدحم لك ٣.

 لصفتر عمسن نيينامغلا نم مهريغو ر اجنلا ىواعد نوكت نأ ٤.

 ."هيعرشلا مححلاب فاصنالا وه ام بجوم ىلع

 ًاظفاح بدألاو ملعلل ًابحم ًابيبل ًابيدأ روميت ناطلسلا ناكو

 .روميت نب ديعس ناطلسلا هنبال مكحلا نع لزانت دقو ثرعشلل
 يف لقنتو هةريشك راطقأ ىلإ رفاس دقو ،رافسألل اقشاع ناك امك

 ماقف 6بدألاو ملعلا رشن ةميق فرع كلانه نمو ،ةديدع نادلب

 هل عضوو ءاه ارئاز نابايلا يف ناك امدنع يفوصلا يبأ ناويد عبطب
 ينامعلا يبدألا ثارتلا ىلع هتريغ اهيف بص ءةمّيق ةيفاض ةمدقم
 نيينامعلا ءاينغألا ىلع ًايعان ككاذنآ رشنلا ىلإ اليبس دجي مل يذلا
 ىفوصلا يبأ ناويدل ةمدقملا يف ءاج اممو ؛مهثارت رشن يف مهسعاقت

 نيب ةيقافتا نوكت نأ حلصت الو .ةئفاكتم ريغ اهنأ اهدجي ةيقافتالا هذه يف نعمتملا ١
 امأ ءةنطلسلا ةلود يه ةلودلا كلتو ءاهبعشو ةلود نيب ةيقافتا يه امنإو "نيتلود
 ءاج امنإو ةلودك ةمامإلا ىلإ ةراشا اهيف دجوت ال ثيح ،ينامملا بعشلا وهف بعشلا
 .نييناملاب ةمامإلا ةلود نع ريبعتلا

 تلكش اهنإ امك ،ةنطلسلاو ةمامإلا يتلود نيب قيسنتلاو مهافتلل اديج اراطا تلكش اهنكلو

 .نيبناجلا نيب شياعتلاو ملسلل قيرط ةطراخ

  



 []_ كن غيراتلا ن س = _

 ناويد عبط يه ؟ةرطاخلا هذه يمهامو ،ةرطاخلا هذه يل ترطخ”:هلوق

 هذه قيقحت ىللع تمزعف ءابدألا نامع يدالب ءارعش دحأل رعش

 ترمشنف ،قيفوتلاو ةنوعملا هتحنمتساف هللا ةداراب لعفلاب ةرطاخلا
 ال ةبعكلا برو ال ححيدملا رشن دصقلا سيلو &دجلا دعاس نع

 يهو 6لوبق اهل نوكي نأ ىسع هذهلو «تركذ امك دصقلا نكلو
 مهلاومأ نوقفني نيذلا نيرسيملا ءاينغألا رابكلا نطولا لاجر ثح

 ريغ يف ةهفاتلا تافايضلاو فويضلل رصعلا اذه يف ىنعم ريغ ىلع

 ونعتو تافايضلاو دئاوملا اهيف ماقت يقلا ءازعلا سلاجمو اهبجاوم

 كلت وأ \ةلاحلا كلت مودتو "جاوزلا ةلفح لثم نابكرلا اهيلإ

 تيملا ةثرول ىقبي ال ىتح تيملا توم دعب نم رهشأ ىلإ بئاصملا
 ىلإ ”ةعدبلا هذه ىلع هآ كانويد مهسفنأ ىلع نوبكتري امبرو ءيش

 ةلاحلا ىلع هفسأ اهيف بكس يتلا ،كلت هتمدقم يف هلاق ام رخآ

 .يلاحلا انتقو ىلإ ةرمتسم -فسألل- لازت ال يتلا هرصع يف ةينامعلا

  

  



 _ ل ٩ ينامملا غيراتلا ي طيسولا |

 :(ھ٠٩٣١۔-٠٥٣١) رومت نب ديعس ن اطلسلا

 مكحلا نع هدلاو لزانت دعب ةطلسلاو مكحلا رومأ ىلع ىلوتسا
 مكح ةرتف لاوط بيسلا ةدهاعم تاررقم ىلع: ظفاحو هحلاصل

 .امهنيب ًامهافتو ًاءوده تدهش يتلا ءيليلخلا هللا دبع نب دمح مامإلا

 :ةيناثو ىلوأ نيترتف ىلإ همكح ةرتف ميسقت نكميو

 .رضخألا لبجلا برح لبق ام :ىلوألا ةرتفلا
 .رضخألا لبجلا برح دعب ام :ةيناثلا ةرتفلا

 .تازاجنإلا نم اددع همكح نم ىلوألا ةرتفلا تدهش دقو

 .ةلالصو حرطمو طقسم يف ةيرصع ةيماظن سرادم ءانب يف تلثمت

 طقسم يف قرطلا ضعب فصر يفو ،ةيبطلا تادايعلا ضعب ءاشنإ يفو

 ةبلطلا نم ةعومجم ثاعتبا يفو ،ةيبارتلا قرطلا ضعب قشو حرطمو

 .ةساردلل قارعلا ىلإ

 :ةمهملا هتازاجنإ نمو

 .م٥٥٩١ ه٥ ةنس يميربلا نم نييدوعسلا ةيباهولا جارخإ

 تازاجنإ ةيأ نع ًافقوت وأ ًادومج تدهش دقف ةيناثلا ةرتفلا امأ

 برح يف اهتيوقتل ةيركسعلا ةيحانلا ىلع قافنالا ىلإ دوعي كلذ لعلو

  

 



 | ينامغلا غيراتلا ن - -_-

 عم ؛«ايناث رافظ يف نييعويشلا راوغلا ةهجاوم يفو ءالوأ رضخألا لبجلا
 .كاذنآ ةيلاملا دراوملا ةلق

 ةهبج تلكشت ثيح ‘ةيعويشلا ةروشلا هدهع يف ترجفت دقو

 ةيرسلا تاليكشتلا عيمج اهئاول تحت تمض يتلا رافظ ريرحت

 ةهبجلل يسيسأتلا رمتؤملا ىلع ءانب كلذو ،ةدوجوم تناك يتلا ةريغصلا

 نم ىطسولا ةقطنملا يف م٥٦٩١ وينوي رهش نم لوألا يف دقع يذلا
 .رافظ لابج

 ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا مسا ىلإ ةروكذملا ةهبجلا تلقتنا مث

 ةقطنملا يف دقع يذلا نيرم رمتؤم ىلع ءانب ،لتحملا يبرعلا جيلخلا
 ۔م٨٦٩١ ربمتيس ١٨ يف رافظ لابج نم ىطسولا

 خويشلا نم ريبك ددع ةيعويشلا ةروغلا كلت ةيحض بهذ دقو

 نويعويشلا بهرأ ثيح ثرافظ يف سانلا نم ريثكو نايعألاو ءاهجولاو
 مهراكفأ ةجيتن ريطتسم رشو ميظع ءالبب اوؤاجو مهوبهرتساو سانلا

 .ةرمدملا ةيساقلا

 نأ الولو ةنطلسلا نم ىرخأ قطانم يف يرسي اهريثأت ذخأ دقو

 ميسج رطخ يف دالبلا تناكل ةيحيحصتلا هتكرحب سوباق ناطلسلا ماق

 . ميظع ءالبو



 آ عي / : 2٠-
 زاملا : اتلا ف -
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 ةرشاعل اةمامإلا ةلود



 _ت تح -
 ةرشاعلا ةمامإلا ةلود

 :مهو ديعسوبلا ةلود يف نيطالسلا نم ةثالث مكح ءازإ

 .يرت ني لصيف ناطلسلا-١

 .لصيف نب روميت ناطلسلا-؟

 .روميت نب ديعس ناطلسلا-٣

 نم ةثالث تمض يقلا ةرشاعلا ةمامإلا ةلود مايق نامع تدهش

 :مهو ةمئألا

 :(ھ٨٣٣١-١٣٣١) يصورخلا دشارم نيملاس مامإلا-١

 لجأل كلذو فةنطلسلا ةلود عم ابورحو اعارص هرصع دهشو

 .دالبلا لئابقو قطانم ىلع امهنم لك نم ةرطيسلاو بلغتلا

 ٦٢_ يليلخلا ل ا دبع نب دمحم مامالا )١٣٣٨-١٣٧٣ھ(:

 ةمامإلل ١ > مكححل ١ يماظن نيب امه افتو ١ و له هرصع دهش دقو

 هنيب ؛م٩١؟ث -ه٩٣٣١ ةنس ةعقوملا بيسلا ةيقافتا ةجيتن ،ةنطلسلاو

 .لصيف نب روميت ناطلسلا نيبو



 ے(ر7[_ سس ]

 ىوزن يف ةسردم أشنأف ،ينيدلا ميلعتلاب دمحم مامإلا متهأ دقو
 ةاضقلا نأ ىلع ةاضقلاو ءابدألاو ءاملعلا نم ريبك ددع اهنم جرخت
 ىفو روميت نب ديعس ناطلسلا نمز يفو هنامز يف نامع يف اوناك نيذلا
 ىليللا مامإلا ةسردم يجيرخ نم مه سوباق ناطلسلا دهع ةيادب

 ناك امك «صاخلا هلام نمو لاملا تيب نم ةبلطلا ىلع قفني ناكو ىوزنب
 .هسقنب مهدهعتي

 نيملعتملاب همامتها ىلع نيضرغملا ضعب هيلع بتعي امدنع ناكو

 .؟ناذألا نسحي نم مهنم جرخي الأ الئاق مهبيجخ

 .عايضلا نم نايع يف نيدلاو ملعلا ظفح ىلع ريبك لضف هل ناك كلذل



 يناملا غيراتلا ف دس :ح _

 ١): (ه٣٧٣١) ىئانلا ىلع ني بلاغ مامإلا

 ىتن ١ روميت نب ديعس ن اطلسلا عم اع ارص هرصع دهش دقو

 ،نامُغ نم بلاغ مامإلا جورخو ثرمألا ىلع ديعس ناطلسلا بلغتب

 لبجلا برح ءاهتنا دعب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ هئوجلو

 .م٩٥٩١ ه٩٧٣١ ةنس رضخألا

 ماظنو ةنطلسلا ماظن "نامع يف مكحلا ياظن دوجو نأ ىلع

 بيسلا ةدهاعم ىلع ءانب يلارديفلا مكحلا هبشي ام لكش ثةماماإلا

 بعشلا ةدحو لع ناماظنلا ظفاحو م٩١؟٠ ۔ه٩٣٣١ ةنس ةعقوملا

 ءاهتنا نأ ىري نم ءاملعلا نم كانهف ،بلاغ مامإلا ةمامإ ءاهتنا يف فالتخا كلانه ١(

 فحز دعب تيس دالب هدلب ىلإ هئوجلو ىوزن نصح نم هجورخ بقع تناك هتمامإ

 نأ ىري نم مهنمو {م٥٥٩١ه٥٧٣١ ةنس ىوزن ىلع روميت نب ديعس ناطلسلا شيج
 ١٣٧٩ ةنس رضخألا لبجلا برح ءاهتنا دعب نامع نم هجورخ لاح ىلإ ةيقاب هتمامإ

 ىه٠٣٤١ ةجحلا يذ ١؟ :يف هتافو خيرات ىح ةيقاب هتمامإ نأ ىري ضعب كانهو ‘ه٩

 ٩.م.



 سمحت( سس _ ]
 نب ديعس ناطلسلا مايق مث ،ينامغلا بارتلا ةدحو ىلعو ،ينامغلا

 .ةنطلسلا محح تحت دالبلا ديحوتب روميت

 :دايقلا تحت رهازلا دهعلا اذهل ةمدقمو ًاصاهرإ دعي كلذ لك

 .نامُع ناطلس ديعس نب سوباق ناطلسلا ةلالج ةرضحل ةميكحلا

 ىر٨٩٣١ ىلرألا ىدامج ؟؛ يفرومألا ديلاقم ىلع هئاليتساب

 ٣؟/٧/ ٩٧٠.

 ضرعتن ام اريثك تاعامتجالاو تاودنلاو تارمتؤملا يفو ةنطلسلا جراخ نوكن امدنع ١(

 .؟هدلاو ىلع سوباق ناطلسلا بلقنا اذامل :وهو يلاتلا لاؤسلل

 نأ كلذو ؛متاق عضول حيحصت وه ام ردقب كةحاطإ وأ ابالقنا سيل رمألا نإ :انباوج ناكف
 ةيعويشلا تناكو ،دودسم قيرط ىلإ لاوحألا وأ رومألا لصوأ روميت نب ديعس ناطلسلا

 :روشلا تناك يتلا نامع اهنمو راطقألاو ةمظنألا اهكبانس تحت طقست كاذنآ ةيملاعلا

 قطانملا ةيقب امأ ثرافظ ميلقإ نم ٨٧٠ ىلع ديزي ام ىلع ةرطيسم تحبصأ اهيف ةيعويشلا

 بعادت تذخأ اهنأ ىتح «اهبابش نم ريثكلا لوقع تزغ ةيعويشلا تناك دقف ةينامعلا

 سوباق ناطلسلا رخأت ولو "نامرحلا نم نوناعي اوناك نيذلا لئابقلا خويش ضعب لوقع

 ولو دالبلا ىلع ةيعويشلا ةروثلا ترطيسل اليلق انمز ةيحيحصتلا هتكرحب مايقلا نع

 امك ءاهيف ةيعامتجالاو ةينيدلا تايطعملاو ميقلاب تحاطأل دالبلا ىلع ةيعويشلا ترطيس
 جيلخلا لود تطقسل ةيعويشلا تحت نامغ تطقس ولو راطقألاو نادلبلا نم اهريغ يف

 ركف يفو ناسنإلا يف ةلماشلا ةضهنلا هذه نيينامعلا رشعم نحن اندهش املو كاهلك ةيبرعلا

  



 ينامملا غيراتل) ل طيسرلا .٦اح _

 ئيربغالا حلاص ن ليعامسإ روتكدلا ظيرقت

 ينامعلا خيرأتلا يف طيسولا باتكل
 سيلو مهل ادهاش ارضاح لظي مهءانب نكلو اصوخش رهدلا بيغي دق

 .ىمحر مهركذو رون مهراثآ . اوضم موقل لالز بذع دروم نم خيراتلاك

 تباث اهلصأ ةرجش ديلو الإ نصغ نم سيلو لصأ هلو الإ عرف نم سيل

 .ءايسلا يف اهعرفو

 لايجألل ملاعم ريصت هبقانم ممألا ةلصوبو ‘براجتلا ةصالخ خيراتلا

 الف ،اربعو فلخلل اسورد نوكت هبلاثمو كاهلئاوأ ىنب ايك ينبتف ،ةقحاللا

 .اكولسو اجهنم اهنوذختي

 بر هثل دمحلاو ملس هللا نحلو ةايحلا لصافم رئاس يفو لب "نارمعلا يفو ناسنالا

 .نيملاعلا

  

 



 ے -[ _ ص غيراتل) ف _ ]

 وأ هتفاح ىلع ةرباغ ةنمزأ يف اوسيلو ،قيرطلا ةعراق ىلع نوينامعلا نكي ل

 ةمهاسم هثادحأ يف اومهاسو ،هكرتعم اوعنص لب كهاياوز نم ةيسنم ةيواز يف

 .ةيبابحيإ ةلاعف

 الإ لود نم كانه نكت مل ذإ ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش يف ليصأ لصأ مهنإ
 .ثدحم ديدج يرط امهادع امو .ء اريبغلا نايغو نميلا

 ناسنإلا ظفحي نأ -صقاونلاو ضئاقنلا نم نكي مل نإ - ناكمب للخلا نم

 .قوف ايف رشاعلا وأ عباسلا دجلا ىتح اهترجشو ةلئاعلا وأ ةليبقلا بسن ملسملا

 .هئاهقفو هئاملعو هنيطالسو هتمئأ ةرجش نع مات لهج هنكلو

 بتكمب ماعلا نيمألا يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعس هرطس ام نإ

 هب ىفتحي نأ يرح وهل خيراتلا ررد نم ريبكلا يمالسإلا ,ركفملاو ءاتفإلا

 ام كلذ 3رادتقاب هدايج ت اوهص منستو عزانم الب هناديم سراف وهف ،ىدتقيو

 .قيمع ريكفتو ،قيقد ليلحتو \بقاث رظن دعب هل مزالملاو ،هنع هسيلج هملعي



 _ ينامشل) غيراتلا ن طيسولا == =٨:

 نم ًاضعب فشكي ينامعلا خيراتلا يف (طيسولا) ب موسوملا هباتك نإ

 .ركذلا ةفنآلا ةيملعلا ةيصخشلا

 .دعو اك يدقعلا ال يدايحلا خرؤملا جهنم مازتلا-

 .للحمو ققحعو بقعم لب لقان درجم نكي ملس

 ريست يمالسإلا عرشلا بسح مكحلا ةمظنأ نم ةيقار جذامن مدق-

 هيبش اهل سيل ةيضابإلا جذاينلا كلت لعلو ءةنسلاو باتكلا جاهنم قفو

 مكحلا ةمظنأ نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ملاعم تراغ ذإ ،ليثم الو ريظن الو

 نب ىدنلجلا ديهشلا لدعلا مامإلا ذنم نايع يف الإ مالسإلا دالب يف

 مايأ نميلا يف كلذكو ةرصاعملا نورقلا دهع ىتحو ه١٣١ ماع دوعسم

 ايقيرفأ لايش يف كلذكو يدنكلا ىيحي نب هللادبع قحلا بلاط مامإلا

 .ةيمتسرلا ةلودلا مايأ يمالسإلا برغملا نم

 تاريغت دهشي مالسإلا ملاعو هدعوم ي طيسولا باتكلا دلو دقل

 بلاطم الإ ريهامجلا كرحي ال "يمالسإلا ملاعلا يف عيبرلا ثادحأ نم ةيرذج

 يف ةلودلا اياعر نيب ةاواسملاو ،ةدوشنملا ةيعامتجالا ةلادعلا ةعورشم

 عنمو لمعلا صرف ةحاتإو ثةيعايتجالا نوؤشلاو داصتقالاو ةسايسلا



 ے ((_ سس ن طيسرل) |
 .مالسإلا ميق ظفحو .يسايسلاو ينهملا لمعلل أفكألا رايتخاو ،ةاباحملا

 وأ مالسإلا ييروهمج نومسي نم كرح ام نيع وهو .ةيدمحملا ةمألا ميق

 نإف ءامهدعب امو عبارلا مث ثلاثلا ةفيلخلا دهع ذنم مالسإللا ييطارقميد

 ىلاط نم ةئطخت حصي ال هنإف ةبيبشلا تابلاطم مويلا ءايلعلا بوص

 :ادعلا زوجتو ثتامالسإ ةعومجم مالسإلا نإ انلق اذإ الإ سمألاب ةلادعلاب

 .؟ىرخأ نايحأ يف رسحنت نأ يغبنيو ،نيح يف

 نوطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نآ ول :ةلوقم يعت ةمكحملا نإ

 مامأ ءاوسب ءاوس يلهابلا لجرلاو يشرقلا باطخلا نب رمع نإو ،اهدي

 .نوناقلاو ةلادعلا

 مامإلاك ةمئألا نم ددع ىلع باسحلا قيقدت نم جذاين انخرؤم درويس

 لهأ لهاجتي أدبف ىروش هوراتخا نافع يبأ نب دمحم راتخملا بختنملا

 راتخي نأ هبختنا نم ىلع مزلف- دادبتسالل ةيطم اهب ذخألا مدعو ،ىروشلا

 .هربغ

  

  

 



 []_ بش عرتلا يل --- _
 ايقيرفأو ةيبرعلا ةريزجلاو دنسلاو دنهلا نويضابإلاو نوينامعلا قاذأ

 .ىهتشي ادهشو ىممصم السع لدعلا اهقرشو اهلاش

 هقفلا ديدجتب ىمسي ام ىلإ يواضرقلا فسوي خيشلا ةمالعلا اعد

 ةسردملا نكل ىرخآلا ةيهقفلا سرادملا ىلع قبطني اذهو ،يسايسلا

 دحاو ةلودلا لجرو نيدلا ملاع ذإ .يسايسلا هقفلا نم ىنفي ال زنك ةيضابإلا

 .انرق رشع ةعبرأ ذنم
 أوسأ يهو ،ةيومأ ةعانص الإ شيرق نم ةمئألا ةدعاق مهدنع نكت مل

 .مالسإلاو نيدلا سابلب تسبلأ اهنأل .خيراتلا اهفرع ةيرصنع ةدعاق

 نم يه ةهيزنلا ةرحلا تاباختنالاو عارتقالا قيدانص ىلإ مكاحتلا نإ

 نم ةمئألا ءايلعو ،اوراص دق مويلا اهيلإ سانلاو ؤبهذملا دعاوق ميمص

 نإو ،ةهيزنلا ةرحلا تاباختنالاب نيلئاقلا ركف داور مه مويلا اوراص شيرق

 وأ يسراف وأ يدرك وأ يغيزامأ نع بعشلاو ةمألا رايتخا هجو رفسأ

 .مهؤافلخو ناورهنلا لهأ ةوعد يهو "يبرع

  

  



  

 ح (7[ _ هنسو
 كلملادبع مامإلا ةريس ىلإ قرطت امدنع ىروشلاب هتداعس داشأ-

 عسوملا عامتجالا دعب الإ لاب يذ رمأ ين عطقي ناك ام ذإ ديمح نب

 يأرف ةينيدلا تاسسؤملا هب ذخأت نأ يغبني رمأ وهو كر ارقلا عانصب

 .د ارفألا يأر نم ادوع بلصأ ةعاجلا

 عطقلا نم ىدحأ هيف رواشتلاو رمألا لوادت عم يسسؤملا لمعلا نإ
 أدب فسألل وهو ،ةسرايملاو ةربخلا لهأب ةناعتسالا نود ةيدرف ةروصب هيف

 .ةينيدلا تاسسؤملا يف ىتح رمض

 قلعت اميف لصاحلا سبللا ريبكلا يمالسإلا ركفملا نابأ دقل-

 .لصفملا ىلع لصقملا عضو نمك

 نم مهفلس هيلع ناك ايب ينايعلا فلخلا هيبنت نم هتداعس لفغي ملس

 نكمتو ةيعامتجا ةلادعو ةيمالسإ ةفنأو ةزعو ةدجن نم مالسإلا لاصخ

 مهتارعأو مهراكفأ فلتخمب سانلل ةسايسو ةيداصتقا ةوقو يركسع

 نم ةروصنملاك اهيلع ةالو دنسلاو دنهلا يف مهلف ،ةيوسلاب مهناولآو

  



 _ يناملا غيراتلا نف طيسولا 16 ر

 وه ام نيرحبلاب (دارع) ةيبرعلا ةريزجلا يف عالقلا نم مهلو ،دنهلا ضرأ

 فيس نب ناطلس رفظملا مامإلا مايأ اهيلإ اوبهذ كانايع انموي ىلإ لثام

 امأ (مشق) مسق ةريزج يف تيص مهلو اهلهأ هب ثاغتسا امدنع يناثلا

 مايأ اهل هيبش ال ةيعامتجا ةلادع اهيف اوسرأ دقف نايع يبونج ىرطقس

 .لفي ال قحلاب مزعو ةدجن دجن يف مهلو ،كلام نب تلصلا لدعلا مامإ

 مهيف ربكأو ،لالقتسالا بح اوبرشأ نييناهُغلا نأ ىلع هتداعس دكأ-

 دوعسم نب ىدنلجلا ديهشلا لدعلا سسؤملا مامإلا ذنم ةعزنلا هذه

 الإ سابعلا ينب نم نايغطلا كولمل اماع نيعبرأ ةعضاخ نايغ تلظو

 مايأ ىتح مهنم مهرمأ ةالو باختنا ىلع اورصأ لب ،اونيكتسي مل مهنأ

 .ةيسابعلا رهقلا ةطلس

 انفلاو توملا كلذ ليبس ناك ولو لالقتسالا بح نوينايغلا برشأ

 .انخلا كلذ ليبس ناك ولو ةايحلا بح دوهيلا برشأ ايك

  



 ے ل ٦٢ ينامملا غيراتل) ف طيسولا

 تدجنتسا ،ءازعأ ًاعيمج سانلا ايحيل ءادهش نوتومي اوناك-

 ،يديعسوبلا ديعس نب دمحأ دجاملا مامإلاب ةينامثعلا ةيقارعلا ةرصبلا

 ةقالعلا تناكف ،ةمشاغلا ةوقلا نم دالبلا ررحف ،هئانبا زعأب مهيلإ عفدف

 نأ الإ بهذملا يف افلتخا ،ينايغلا مامإلاو ينايثعلا ناطلسلا نيب ةيميمح

 ةينامثعلا ةلودلا ىلع ةيباهولا جرخ امنيب كعماجو دشرم اهل مالسإلا

 يعاسم عم مهيعاسم تفتلاف ءاهطوقسب اولجعو ،اهفاعضإ يف اومهاسف

 يباهولا لخادلا ناودعب ةينايثغلا لودلا تطقسف كةيبرغلا ةلودلا

 .يبرغلا جراخلاو

 ضعب ةكراشمو ةيلبق تاعارص نييناهغلا لوخدل هتداعس فسأت-

 ةصاخ مالسإلاب مزتلم لك هبنجتي نأ بجي رمأ وهو كاهيف مهيلإ روظنملا

 تاعزنو ةهج نم ناميإلا ىوعد بلق يف عمتجي فيكف "مهيلإ روظنملا

 ؟ىرخأ ةهج نم ةيلبقلاو ةيرصنعلا

 ناديم سراف هرطس ذ رارقإو ريرقت انإو ةمدقم ىضم ام سيل اماتخو

 . يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعس خيراتلا

 مهناذآو مهمجامج مهخيرات اوريعي نأ نايغ لهأ ىلع ىنمتأ نأ ينتوفي ال

 ىلع ىنمتأو ،نيدهازلا نم اهيف اونوكي نأ ىشخأ زونك ىلع نوشيعي مهنإف



 | ينامث غيراتلا ل س :ح >=

 ةمئأ نم نايع ةداقو نايغ مالعأ ىلع ءوضلا طلست نأ مالعإلا ڵئاسو

 مهرثأت ببسب ؤ‘كحملا ىلع تدغ يتلا ةيوهلا ىلع ًاظافح ،ءاهقفو نيطالسو
 .ةنتافلا تاونقلاو ةفراجلا تارايتلاب

 يربغألا حلاص نب ليعامسإ



      

 ےک ل ؟ ٥

 غجارفلاو رداصفلا

 اهيفلؤم ةيئاجهلا فورحلا بسح
 " فلؤملا [

 7 رعش ناويد | يلاتسلا يصورخلا ديعس نب دمحأ
 رعش ناويد يوكرألا رماع نب ريشب
 ةيمالسإلا ةيطارقميدلا نامُغ شابغ نيسح

 ناعمللاب عئاشلا عاعشلا - قيزر نب دمحم نب ديمح
 نيبملا حتفلا -

 . رابتعالاو ركفلا يقورحملا هعمج نب شيوردا

 نامع يلوه دلانود
 رعش ناويد يسبحلا سيمخ نب دشار

 ًاريصمو ًأريسم نامع ندنال ناريج تربور
 ةدحولا ىلإ ةئزجتلا نم نامع لبيقم ليقع نب ملاس

 ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك يوكرزألا ديعس نب ناحرس

 نايعألا فاحتا يشاطبلا دومح نب فيس

 نانسولا ظاقيا | |{ يشاطبلا دومح نب فيس
 ايقيرفا قرشو نامع يف ةبراعيلا ةلود رايسلا ةشئاع

 نايعألا ةفحت ىملاسلا ديمح نب هللادبع

       يسايسلا نامع خيرات "قاطلا دمحم نب هللادبع

    



- 
"-- 

  

 يملاسلا هللادبع

 يعلاسل ا هللادىع

 اسع يجانو ف

  

 مع نب دمحم يلوعملا هنلادبع

  

 نب ىسوم

   يواذيكلا

 _ ٦١٦١ يش ندسا ح

   ل اوش

 نايعألا ةضهن

 ملكتي خيرات نامع

 رعش ن اوي د

   رعش ن اوي د



  

 ےح(٦٦[ _ هن غيراتلا ن طيسولا ]

 سراهفلا
 ضالغالا سرهف

 سس ١٣٨ يربعلا ديعس نب ميهاربإ

 7 ٩٦ | يمرضحلا ينادمهلا سيق نب ميهاربإ
 . (قاحسإ وبأ)
 ٨ ٣٣: ٧٦. ٢١١ ديرد نبا

 س 7 ١٨٥. ٢٠٧. قيزر نبا

 س ٩٠ ىويسبلا نسحلا وبأ

 سس ١١٤ سيمخ نب نسحلا وبآ
 7 ١١٩ مالسلا دبع نب نسحلا وبأ
 سس ٤٦ حافسلا سابعلا وبأ

 ١٧ حيرم نب سابعلا وبأ
 ". ٣٥. ٣٦. ٣٧. ٣٨. ٣٩. قيدصلا ركب وبأ
 77 ٤٦ روصنملا رفعج وبأ
 7 ٤٨ ١٢٢ ىراشلا ةزمح وبا
 . ٨٨ يمدكلا ديعس وبأ

 " [٦: _ ةميرك يبآ نب ملسم ةديبع وبأ
 0 ١٨٩ | يلئامسلا يئاكزألا رعاشلا ميسو وبا

 . ٣٢ بعك نب يبا
 ٩٠ ىليلخلا دمح نب دمحأ
 ٤. 0٦٩0١٦٨١٦٤. ىديعسوبلا ديعس نب دمحأ

٧٢. ١٧٣. ١٧٤. ١٨١ 
     رمع نب دمحم نب حلاص نب دمحأ | ١١٦



 يناملا غيراتلا ن دب تتح =

 يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأ
 جرفم نب رمع نب دمحأ
 لاله نب دمحأ

 كيب نالسرأ
 ينودقملا ردنكسإلا

 مساقلا نب ليعامسإ
 يئانهلا ماحمح نب فيهألا

 رجاب
 فيس نب ردب

 ديعس نب شغرب
 ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب
 يماسلا رذنملا نب ريشب

 ريمح نب برعلب
 يبرعيلا ناطلس نب برعلب
 يريدسلا دمحأ نب يكرت

 ديعس نب يكرت
 لصيف نب روميت
 ناطلس نب ديعس نب ينيوت
 ربكتسملا نب ىدنلجلا
 دوعسم نب ىدنلجلا
 يئانهلا ةدابع نب حانج
 يفقثلا فسوي نب جاجحلا
 ناميلس نب ماسح
 ىراصنألا تباث نب ناسح

 ينتحسلا ديعس نب نسحلا
     وبآ) شيرق نب ديعس نب نسحلا
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٢١ ١ 

٣٦ 
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 ل ينامُل) خيراتلا ف طيسولا |
 . اص

 (يلع
 ٩٠ دشار نب صخفح

 ٨٣ يرحبلا الملا نب مكحلا
 ٩٤ ىنيوث نب دمح
 ١٧٤ دمحأ نب ديعس نب دمح

 ٧٦ ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا

 يدزالا

 0١٢ ١١٣ كلام نب يراوحلا
 ٨٢٣ ىنادحلا فرطم نب يراوحلا

 ٤٨ [ يميمتلا يناسارخلا ةميزخ نب مزاخ
 ١٣٧ ىعادبلا ديمح نب رطاخ
 ١٤٢ ىشيقرلا هللادبع نب دمحآ نب فلخ
 ١٣٩ . يرفاغلا نانس نب فلخ
 ١٦٠ يئانهلا كرابم نب فلخ

 ناذاش نب ليلخلا ٩٤ ٩٦ ٩٨ ٩٩
 ١١٢ ىصورخلا هللا دبع نب ليلخلا
 ٤١٣٢ ١٣٤ ىصقشلا ديعس نب سيمخ
 ١٠١ ماشه نب دمحم نب شبنخ

 يلوهدلانود ١١٤

 ١٥٥ يسبحلا سيمخ نب دشار
 يصورخلا ديعس نب دشار ٩٠. ٩٤ ٩٥. 1٩٧ ٩٨.

١٧٢ 
 ١٧٢ | ىحاورلا نسحلب نب ديعس نب دشار

 ٩٩. 0١٠٠ ١٠١ ] . يصورخلا يلع نب دشار
 ٧٤. ٧٥. ٨٢ يدمحيلا رظنلا نب دشار
     ٨٨ يدنكلا ديلولا نب دشار



  

 ل

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا

 يبلهملا متاح نب حور
 ء اره زلا

 بلهملا نب دايز
 ينيوت نب ملاس
 يصررخلا دشار نب ملاس
 ناطلس نب ملاس
 يكمردلا دمحم نب ملاس
 يملاسلا نيدلا رون = يملاسلا

 يؤل نب ةماس

 ىلاتسلا
 ديعس نب دمحآ نب ديعس
 روميت نب ديعس

 يركبلا دايز نب ديعس

 دابع نب ديعس

 يليحرلا هللا دبع نب ديعس

 دمحأ نب ناطلس

 يبرعيلا (لوألا) فيس نب ناطلس

 يبرعيلا (يناثلا) فيس نب ناطلس

 يناهبنلا نسحم نب ناطلس

   دشرم نب ناطلس

 ينامُمل) غيراتلا ف دب =

٥٦ 

٥٤ 

٠ ٧ 

٤٤٤. ٥٤ 

 ١٨٨. ١٩١۔ء ١٩٢
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 ١٩٧ء ٢٠٣٤٢٠٢١٩٩.

٢.٤٤. ٢.٥ 

٥٧ 

 ١٧٠. ١٨٢ك ١٨٣. ١٨٤.

١٥. ١٨٦ 

٢ ٤ 

٨٦. ٨٧: ٨٨ 

٢٧ ١ 

١٧٦. ١٧٩ 

.١٣٥. ٣٧! . ١٤٢. ١٤٤ 

٤٨ ١ 

١٥٤. ١٥٧. ١٧٩ 

 ١٦ء ١١٢٦

١٦٢٣   



 بت
_ 

 يلضفملا ناميلس

 يناهبنلا رفظملا نب ناميلس

 رفظملا نب ناميلس نب ناميلس

 دابع نب ناميلس
 كلملادبع نب ناميلس
 كلام نب ةميلس
 بيراحنس
 سياريس
 ديعس نب دمحأ نب فيس

 يشاطبلا دومح نب فيس

 يبرعيلا (لوألا) ناطلس نب فيس

 (يناثلا) ناطلس نب فيس

 داع نب دادش

 يركنشيلا زيزعلا دبع نب نابيش
 يثراحلا يلع نب حلاص
 يصورخلا مساق نب تلصلا

 يصورخلا كلام نب تلصلا

 يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع
 ىدنلجلا نب دبع نب دابع
 يشاطبلا دمحم نب نمحرلا دبع

     يثراحلا حلاص نب هللا دبع

١٧٦ 

 ٤١١٠٦ ٨ ١٠. ١١٥. ٦٦ اح « ١٥ ١ ١١٦4.

٤١٧ ٤١٢٠ ١٢٧. ١٢٨ 

 ١٠٦. ١١٦: ١١٧. .٢ س

٤١١١ ١٢٣ 

 ٤٢ سس

 ٤٤ سس

 ٢١٥ سس

 ١٦ س

 ١٩ س

_ ١٨٢ 

_ ٩٠. ١٤٨. ١٤٩. ٦.٧ 
٣٦. ١٤٩. ١٥٠٠. ٦٥٢ 

١٥٣ 
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٨٢ 

77٦٨ ٧٠ ٧٢ ٧٣. ٧٤ 

٩٤ ٥. ٩٧. ٩٨ 

١٠٠. ١٠١ 

٣٨. ٤٢ 

١٧٦ 

١٩٤ 

 | ا ا__ ___
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 ريزولا يلع نب هللا دبع
 ينادحلا دمحم نب هللا دبع

 يئاطلا دمحم نب هللا دبع

 يئانهلا نرقلا دمحم نب هللا دبع

 قحلا بلاط يدنكلا ىيحي نب هللا دبع

 يولعلا ديمح نب كلملا دبع
 ناورم نب كلملا دبع ا

 ىدنلجلا نب دبع
 ةلوعم نب زع دبع

 نافع نب نامتع

 يلهذلا ناميلس نب يدع
 يكلاملا ربزهلا نب نازع

 يصررخلا ميمت نب نازع
 سيق نب نازع
 بلاط يبأ نب يلع

 وبآ) مركم نب نيسحلا نب يلع
 (مساقلا
 يدومحملا دمحم نب دوعسم نب يلع

 ناطحق نب نامع
 فيرشلا رمع
 باطخلا نب رمع

 يصورخلا باطخلا نب رمع

   ايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع

 مسمسو ] تح
١٤١ 
٨٢ 

١٨١ 

١٩ 

٤٨. ١٢ 

٦١ ٦٦ ٦٨ 
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٩١ 

٠. ٥ ١ 

٢ ١ 

١١٨ 

٣٧. ٣٨ 

.١٠٦ ١١٥ ١١٦. ١١٨ 

 ١٩ء ١٢٤

١٦٤ 

١٤٤ 

  

  

   



 ٢٢٣ ينامغلا عيراتلا ق -

 زيزعلا دبع نب رمع
 يراصنالا هللا دبع نب رمع

 ينادحلا فرطم نب دمحم نب رمع

 ناهبن نب رمع
 صاعلا نب ورمع

 يئانهلا يلع نب بلاغ
 يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ
 ةيادلا نبا نيدلا رخف

 يماسلا يراوحلا نب لضفلا
 نسحم نب حالف

 يكرت نب لصيف
 ديعس نب سوباق
 دوه نب ناطحق
 شروق
 ناورشونا ىرسك
 يدزألا روس نب بعك
 ناهبن نب نالهك
 يواذيكلا

 كلام نب طيقل
 ناجام

 ديعس نب دجام
 يدعسلا ةبوضغ نب نزام
 يراوحلا نب كلام
 يدزالا مهف نب كلام

     يدمحيلا نافع يبأ نب دمحم

 __ڵل _
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٤٤ 

٨٣. ١١٩ 

١.٤٤. ١٠٧ 
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٩. ١٠٢ 
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٧٦ 
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 ينامعلا غيراتل) ن ديس [:- _

  

 يليعامسالا ليعامسإ نب دمحم

 (هللا دبع وبأ) نازورب نب دمحم
 يريثكلا رفعج نب دمحم
 حانج نب دمحم

 يصورخلا نسحلا نب دمحمأ
 ينارحبلا فلخ نب دمحم |

 ةدئاز نب دمحم

 يجرفملا ناميلس نب دمحم
 يقارعلا يقفتنملا حلاص نب دمحمأ

 يليلخلا هللا دبع نب دمحم |
 يلع نب دمحم
 رابلا يلع نب دمحم
 جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحم
 يصورخلا ناسغ نب دمحم

 كلام نب دمحم

 يليحرلا بوبحم نب دمحم
 ىلعملا نب دمحم

 يربجلا رصان نب دمحم

 (روب :وأ .روث :وأ) رون نب دمحم
 يدنكلا ديزي نب دمحم

      

 هيجو نب فسوي نب دمحم
     يشوكلا دمحأ نب دومحم
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..... 

 يناملا غيراتلا ف طيسولا

 يمرضحلا ملاس نب رملا
 دمحم نب ناورما
 يناهبنلا ناضمر نب دوعسم
 يدنهلا راطملا
 يريطملا دمحم نب قلطم
 هللا دبع نب رهطملا

 ناطلس نب رفظم
 نب رفظملا نب ناميلس نب رفظملا
 ناهبن
 برح نب ذاعم
 نايفس يبأ نب ةيواعم
 دضتعملا

 يغئاصلا ملاس نب فورعم
 ناهبن نب رمع نب رمعم
 يدزالا سمش نب ةلوعم

 ,يمايرلا رينلا نب رينملا ا
 يدزالا ةرفص يبا نب بلهملا

 يدمحيلا رفيج نب انهملا
 يبرعيلا دجام نب ناطلس نب انهم
 ىيهدس نب دنهملا

 يمليدلا رايهم
 دمحأ مامإلا تنب ةزوم

 رباج يبأ نب ىسوم
 يبضلا ةرزع نب يلع نب ىسوم
 يماسلا

 يلع نب ىسوم نب ىسوم

  

    

 سس ١٩٣

 سس ١٢٢

 سس ٦١٣٤
 سس ٩.

 سس ١٨٣

 سس ٩١
 سس ١٧٩٦
١١٧ 

 ٩٦ س
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 ل

 (يلاعملا وبآ) داجن نب ىسوم
 هاش ردان

 يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان
 يلع نب رصان
 يرفاغلا رصان نب دمحم نب رصان
 يبرعيلا دشرم نب رصان
 متورن
 يملاسلا نيدلا رون

 ةمقل نب هاشرون

 ديشرلا نوراه

 رفعج نب ميسو
 جرفم نب دمحا نب درو
 يدبعلا يرقلا دايز نب درو
 بلهملا نب ديزي
 يبرعيلا ناطلس نب برعلب نب برعي
 ناطحق نب برعي
 يبرعيلا رصان نب برعي
   هيجو نب فسوي

 يناملا غيراتلا د تلح
١٠١ 

١٦١. ١٦١٢١ 

١٨٥ 

١٨٧ 

١٧٢ 

١٣. ١٣٢. ١٣٢٤. ١٣٢٥. 

٢٧ ١ 

.١٣٢٠0٩. ٥٢. ٩٦. ١١٧ 

.١٥٦. ١٧٢. ١٧٣. ١٧٦ 

٧. ٢ 

٠٨ ١ 

٥٧ 

٢ ٦ 

٠ ١٧ 

٧٥ ١ 

٢٤ 

3 

٥٧. ٥٨. ٥٩. ٦١٠ 

٦١٧ 

١١٤ 

٩4 

٤٤ 

١٥٨. ١٥٩. ١٦٠ 

٢ ١ 
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 س _ل] آ؟آ؟ا٧

 ةتاضافجلاؤ غشالاؤ هقرفلا سرهف
 ٨ ٦٥٧٤24٦٨ ةيضابالا

 . ٩٨ كارتألا
 -- , :امك

 . 2٤ ٣٣ ٠٤\ ؟؟ دزألا

 0 . نويروشآلا
 . ١٨ ١٩ ` قيرغالا

 . ٤٣ ٥٣ 3٥٧ ٦١} ٦٧ ه ىدنلجلا لآ

 . ؟ ليلخلا لآ

 0 » بلهملا لآ
 ٩١ ٩٨ هيوب لآ

 . ١٩ ةفيلخ لآ

 . ٨١؟ ٩ 0١٨٠ دوعس لآ

 ٤ سمش نب ةلوعم لآ

 7 ٠٥ ٤١٦ ١٧ ناهبن لآ

 ٨ ةيعر لآ
   ١٥٤ ١٧١ زيلجنالا

  

  

  

  

  

 



  

 ل

 ةرصبلا لهأ

 قاتسرلا لهأ

 ةنسلا لهأ

 دنسلا لهأ

 بابعلا لهأ

 ةبرج لهأ

 ةميخلا سأر لهأ

 راحص لهأ

 نويلبابلا

 ناينابلا

 نويلاغتربلا

 ركب

 يؤل نب ةماس ونب

 جيلخلا ريرحتل ةيبعشلا ةهبجلا

 لتحملا يبرعلا

 رافظ ريرحت ةهبج

 ثرحلا

   حر اوخلا

 يناملا غيراتلا ن د
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٤٥ ١٧٩ 
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٧٦ 

 ؟ ٠٠
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 يناملا غيراتلا ف طيسولا |

 ةيبرعلا جيلخلا لود

 ةيومألا ةلودلا

 ديعسوبلآ ةلود

 ةدشارلا ةفالخلا ةلود

 ةيسابعلا ةلودلا

 ةينامثعلا ةلودلا

 ةيناهبنلا ةلودلا

 ةيقاتسرلا

 ةقجالسلا

 نويقولسلا

 نويرموسلا

 ةعيشلا

 نويعويشلا
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   ةنهابنلا  

 يشوي [.
١٧٩ 

١٠٤ 

 ؟ ١٧ ١٧٩٣

 ٠ ) ٣؟ء ؟٣ ٣٤ ٣٥ ٣٧ ٣٨٩ ٧٠.

١٩ ١٦٨ ١٧٠ ١٧٩ 

 ١6 ٣؟

 ٣٤ ٣٦ ث ؤ؟ ٨ؤ ٧٣ ٧٨ ؟٨ذ ٣\٨»

 ٩٨ ٧ 2١١٥؟١ك  2١٥٠؟١٦ ١٧٠ ١٧١

 ٩ ؟٣: ٣٥

١٧٢٩ ١٩٠ 
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 ١٧ ١٨ ؟؟ ؟. ٤؟ ؟٣ےء ٣٤ ٣٧ ١٥

 ١٦١٥٤ ؟٦ا\0إ٦٤ا١ث٧١٠\& ١٧١

٥ 

 ؟ ٧٦ ٩٧

١٧١ ١٨٠ ١٨١ ١٨٣ 

١٣٣ 

   6٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٩ ؟١١ء ١١٣ 0١١٤.



 مو
 _ ينامغلا غيراتلا) ف طيسرلا

 ةيرازنلا

 ةيناوزغلا

 ىراصنلا

 دهن

 ةيوانهلا

 دونهلا

 ةيباهولا
 دمحيلا

 هبر اعيلا
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 | ينامُلا غيراتلا ---

 نادلبلاؤ نكاشالا سرهف
 ءاسحألا ٧٨. ١٠٢. ١١٥

 فاقحألا ١٠
 مدأ ١١.0 ١٦٨

 لينلا ضرأ ٦ ١

 ىكزإ أ ٢٢. ٢٣. ١٧٥
 رهزألا ٤٥ ١

 ايسآ ٩. ٩٨

 ايقيرفا ٤٢٣ ١٢٧ ١٣٨. ١٤٠. ١١٠١.

١٧٥. ١٨٠. ١٨٣. ١٨٤. ١٨٦ 

 ايناملأ ٥٤

 ةيبرعلا تارامإلا ١٨٠ ١٨١

 ةدحتملا

 اكيرمأ ١٨٥
 ابروأ ١٤٦

 ناريإ ٩ع ١١٦. ١٥٤. ١٦٣۔ ١٨١.

٨٥ ١ 

 ناتسكاب ١٦٣

 ةنثبلا ١٧١
 ١٥ ضيبألا رحبلا
 طسوتملا

   برعلا رحب ٧٠ ١٧٠



 نش غيراتلا ن _

 نيرحبلا

 اكرب
 حلطلا ةكرب
 زوملا ةكرب
 ايناطيرب

    

 ل آ؟٣٣
 ارصح .

 ٥. ٧٨. ١٥٤. ٥٥!١. ١٦١١أ

١٩. ١٨٤ 

 ١٦٩.ء ١٨٧

١٣٨ 

١٣٨ 

١٨٠. ١٩١ 

 ٦٧ ١٨٠ك ١٨٣. ١٨٧ء\ ١٨٩.

١٩ 

٣٧. ٣٨. ٥٦. ١٧٠. ١٨١ 
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١٧١ 

١٩. ١٨٤ 

١٢٩. ١٤٤0١٦. ٤١١٨ 

١٧١ 

٧٤ 

٢٢ 

٦١٧ 

٤٥ ١ 

٤٥ ١ 

٤٥ ١ 
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 ناطل ء سل ا ةعماج

 دبع كلملا ةعماج

 زيزعلا
 جنبويت ةعماج
 نصح) نيربج
 . (نيربج
 رضخالا لبجلا

 ناواك نبا ةريزج
 ةيبرعل ا ة ةريزجل ١

 نالعج

 يلالجلا

 رذاوج
 فوجلا
 ةشبحلا

 زاجحلا
 نصح) مزحلا
 (مزحلا
 دوسأل ١ نصح

   قاتسرلا نصح

 يناملا غيراتلل تح

١٩ 

٢ ٧ 

٥ 

١٤٤. ١٤٨. ١٤٩ 
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 مشصردس |

 ىرزن نصح

 نيي ربعل ١ ء ١ رمح

 نيرمح
 بصخ

 يبرعلا جيلخلا
 اىد

 ىب د

 وي دلا

 سار

 عبرلا

 هدعس  

 هض و رل ١

 رابجنز
 يملاسل ١

 ةيعردلا
 درجتسد

 ةميخلا
 ىلاخلا

 قاتسرلا

 م

 برأم دس
 ةا رسل ١

 ےسسس
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 س ١٠ ١١\ء ٩٦ 4 ٤٢

 سس ١٣٨

 سس . . ٢

 سس ١٥٢
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 ةيدوعسلا

 ىرطقس
 مم

 ال

 لئامس

 ناشلا دمس

 ببسلا

 ماشلا
" 

 زاريش

 لاموصلا
 قارعلا

 رقعلا
 يبغلا
 مىسقلا

 ينامملا غيراتلا ن تح
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 _ تنس

 ىمدكلا ا
 يدنهلا طيحملا
 ةرونملا ةنيدملا

 حانج دجسم
 رامضملا
 ةيلخادلا ةقطنملا

 ةيقرشلا ةقطنملا

 ةرهملا
 يناريملا

 فجنلا
 ناورهنلا
 دنهلا

 ةماميلا

 نميلا

     نانويلا

 ارص
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 تل

 ةيرغشلا تايبالا سرهف
 يتارثع نع فرطلا ضيضغ لكو برطم لك نامدنلا نم بحأ

 هبهاذم اموي هتلاغ هيعس ىدل هيعس بهاذم لعجي مل ءرملا اذإ
 بتكلاو مالسإلاو عيارشلا دعب ةرفقم مالسإلا نم ىرطقس تحضأ

 بابحألا ىلع يدوج نيع اي ينفعست نافجذلاو نيعلل لوقأ

 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف متهنيد هللا يف تبناج رشعم ىلإ
 دحالا دحاولا دعب يكرت نبا ريغ ادحأ لسأ مل ايح تمد ام تيلآ

 جرعلا ىلإ نامغ نم يفايفلا بوجت يتيطم تبخ هنلا لوسر كيلإ

 لاب ىلع ينم هنيد نكي ملو انتلالض نم اناده يمشاهلاب
 قاذفناب أبعي ال رحبلا كلذك هلنان جاومألا ىلع شيجي رحب

 ةيغاط وه نم نيهم نيملسملا نرق نيدلا نكر نكرلا مادهنا دعب

 تاكربلا رشعم مهيعبات نعو هبحصو يبنلا لضف نع ثدحت

 حجنم بطخلا يف نيفيسلا الك نأل ىقتلاو دنهملا نيفيس دلقت

 بيرلاو روجلا لهأ هتلا كهيو ابصتنم نيدلا دامع دوعي ىتح

 نمزلا قالخأ قلخلل هب تلحف هلالخ عيمج تدمح يذلا دمح

 لثملاب برضي ناك دق هماين تريغت فيرشلا دجملا ىوح دمح

 امصخ لخبلل راص وذ ارط ةمنذلا ريخ

 ةيضار وآ انفلا مهسوفن تهرك ةيناف قنالخلاو قاب برلا
 راقو هب حوس تنمأ انل يذلا ناطلس لجن فيس ةلالس

 لزن اميف براقأو ةوخإ نم مهل نمو مامإلا دالوأل اربص

 يجح ام هللو يموص ام هللف يتينو داهجلا يف يمه تحبصأف

 يجرف يل نصحف أناصحإ رهعلابو ةيشخو انمأ رمخلاب ينلدبف

 مازهنالا اهزه دق ارفص رفصألا ينب فك نامغ نم تدغف

 انامغ ىلع اوناك اربابج اناهبن ينب ىلع ىضق دقف

     بجنلا ةداذسلا نباو ماركلا نبا هلناضف ىجرت يذلا مامإلل لق

 |___ ث تح
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 ے -[ _ صن غيراتلا ل _
 [ ٧٨١ [ بسحلاو نيدلا تانب ثيغي نأب هلناضفق ىجرت يذلا مامإلل لق |

 ٨إ يباحصلا رمعلايماسم باطخلاب ىعدي هوبأ اذك

 [.7٠ لالضتلالض هب فيطن ابر انل ناكو أذاذج آرجاب ترسك
 ٦٧٥" ] نسحلا لعفلا ىلع ارصتقم يالوم ادغ امك هيلع ارصتقم تلز ال

 ١٧٦ [ لودلاالو هنم لاومالا عنمت مل ىرولا ريخ ىتأ دق اذه ورغ ال

 77٢٠ | جنفلاب عجراف يبر يل رففيف ىصحلا ءيطو نم ريخ اي يل عفشتل
 ٦٥٥ [ اوراسو اهنم نيبلا اياطم اومزف ةطبغ مجاعالل اهيف ناك دقل

 [٦٥ ةبئاس رطقلا جفاس نم هريغو هبناوج تفعت رفق لزنم نمل
 ٦٦٧٦ أ لفيالوديبيالاتغوامه اننع باصم نم ربكأ هللا

 ١٧٥ | نمثالب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام
 ٥٣ ١ | ةيماسلا دودجلا نبا يبرعيلا مامإلا ناطلس نب فيس انمودخم

 ١٩٣ | قابس تاياغلا ىلإ قدص كيلم ىلع تلزن هاوتم ترز اذإ كلم

 ٥٣ ١ | ةيتاع اسورور داقو داسفلا دسناو داس امل داسحلا دمكأ نم

 |٩٦٢ هبلاطتال هتفلكام كرتتو هتيفك رمأب ىنعت نأ لهجلا نم
 ١١٨ اوملظ نيح ملظلا لهأ خود ملعملا كاذو ناذاش لسن نم

 ا ١٥٣ | ةيمانلا دونجلا وباواهرورسو اهروسمس اهروس ةيعرلا رون

 ٤ ١٩ | قارشاب هيت نم صقرت ضرألاو يقاس اي قساف ىرتت رئاشبلا يذه

 ١٥ راخفو رخفم اهيف باط مكب ةدلبب نيملسملا مامإ انينه

 ٧٠ | بشخلا نماسيقاون ناذألابو ةيصعمو ارفك ىدهلاب تلدبتساو

 ١٨٩ | حتفيووزفي هلل ىده مامإ اكلمم سيق نب نازع حبصأو |

 ١٧٦

 ١٧٢

 ١٩٣

 ٧١

 ١٧٢

    

 لصعتشتو ريمضلا يف دقوت ران لجعلاب يبيبح اي كمامح ىفاو
 املح سانلا رتكاو القع سانلا رثكأو

 قاروأو ناصغأب ةم حودلاو ةقرشم مايألاو باط دق تقولاو |
 بهنلاب داب ميرح ىرطقس يفو اظطبتغم ليللا ماني تلص لاب ام يبكسناو

 امهف سانلا رزغأو ادوج سانلا عسوأو 3

       ١١٧ ارمع ىعدي ناك قدص مامإ ىرشلا دسأ نم دمحيلا ينب يفو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ينامعلا خيراتلا ب- تن

 تارهزلا مجنألاك مهسلاجم ىهنلا رعشملا ينامدن تذخأ دقو

 تاجهب ةحاترم مهسفنأف مهرورس قيتعلا حارلا ثعب دقو

 راجنو هل عرف اكز ميركديس كلم يف نيرحبلا تراص دقو
 مادقألا كبرحل مهتمدق امل كبضع ءادعألا ق دقو

 قورافلاب قورافلا هبشأ ام قيزغتلاب فرعي اذ ناكو

 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش اعلوم رمخلاو وهللاب آءرما تنكو
 حدمتو هيلع ىنثت اهربانم تحبصأ ضرالا هركش تدارأ املو

 ةيفاع يف ةمقلانغسأ املو ةليل نفج ضمغ انمعط املو

 ابكبك ينامغلا شيجلاب لزلزل ابكبك شيجلاب ممأ زع دبع ولو

 هبقاوع اباقع تراص هرهد ىدم هرمأ بقاوع يف ركفي مل نمو

 يقاس اي قساف ىرتترناشبلا يذه ةلناق ءارغ لصيف اهكاهو

 تابركلا بهذت قدص ثيداحأ لفغدو ديزو سيق نع نوكحيو

 امكح سانلا لدعأو امسا سانلا دمحأ اي

 امندجملا هدنعو ذديعس نب دمحأ اي

 يلاق رجاب يبر لاق نمل ينإ اهتوخإو أورمع نفغلب ابكار اي

 بكرلاو ناقذألا ىلع متوبح ولو ةملسم لك اوثيغأ لاجرلل اي

     لهألا نود ادرفم اديحو ىسمأ ىرولا يف لضفو فرش هل نم اي
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 ثايونجملا

 ....................................................................................٥ ةمدقم

 % ....................................................... لوألا يبرعلا دهعلا يف نامع
 ١١ ........................................................................ ةدئابلا برعلا
 ١٣ ....................................................... ةيماسلا ممالا دهع يف نامُغ
 ١٤ ............................................................................ نويرموسلا
 ١٩ ............................................................................. نويقينيفلا
 ١٦ 1.......................................................................... نويروشآلا
 ١٦ .............................................................................. نويلبابلا
 ...................................١٧ نييقولسلاو ردنكسإلاو سرفلا دهع يف نامُع
 .................................................................................١٨ سرفلا

 ..................................................................١٨ ينودقملا ردنكسإلا
 ١٩ ............................................................................ نويقولسلا
 ...............................................................٢٠ يسرافلا ذوفنلا ةدوع

 ....................................................٢١ يناثلا يبرعلا دهعلا يف نامُع
 ٢آ........................................................ هونبو يدزألا مهف نب كلام
 .............................................................................٢٥ ةلوعم لآ

 ...........................................................................٢٥ ىدنلجلا لا

 ..........................................................٢٧ السإلا دهعلا يف نامع
 ٢٨ ....................................................... نامُع لها نم ملسأ نم لوا
 ٣آ!................................................................... نامُع يكلم مالسإ
 ....................................................٣9 ةدشارلا ةفالخلا دهع يف نامُع
 ٣ ............................................................. نامُع يف ةدرلا ثادحا
 (٤ ............................................................ يومألا دهعلا يف نامُع
 .....................................................٤٥ ةيسابعلا ةلودلا دهع يف نامُغ

 .................................................................٧ ىلوألا ةمامإلا ةلود
 ................................................................٥٣ يسابعلا ذوفنلا ةدوع
 00.................................................................. ةيناثلا ةمامإلا ةلود
 ٥٦ نافع يبأ نب دمحم مامإلا

 



 | يناملا غيراتلا د تح -_-

 ..............................................٥٧ يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا
 ٥٩ ................................................. يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا
 ................................................٦١ يولعلا ديمح نب كلملا دبع مامإلا

 ....................................................٦7 يدمحيلا رفيج نب انهملا مامإلا
 ٧٠ ............................................... يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا
 ٧٤ ................................................... يدمحيلا رظنلا نب دشار مامإلا
 ..................................................٧٥ يصورخلا ميمت نب نازع مامإلا
 ................................................................٧٨ يسابعلا ذوفنلا ةدوع

 ٨١ ................................................................ ةثلاثلا ةمامإلا ةلود
 ٨٥ ................................................................ ةعبارلا ةمامإلا ةلود
 ٨٦ .................................................. يليحرلا هللا دبع نب ديعس مامإلا
 ......................................................٨٨ يدنكلا ديلولا نب دشار مامإلا
 ٨٩ ............................................................... ةسماخلا ةمامإلا ةلود
 ٩٠ .............................................................. دشار نب صفح مامإلا
 ٩٣ ............................................................... ةسداسلا ةمامإلا ةلود
 ٩٤ ................................................ يصررخلا ديعس نب دشار مامإلا
 ..............................................٩٨ يصررخلا ناذاش نب ليلخلا مامإلا
 .................................................٩٩ يصورخلا يلع نب دشار مامإلا
 ١٠٠ ................................... يصورخلا ديلولا نب دشار نب رماع مامإلا
 ................................................١٠١ ماشه نب دمحم نب شبنخ مامإلا

 .....١ ١٠ ..................................................... شبنخ نب دمحم مامإلا
 ١٠١ ................... داجن نب ىسوم نب (يلاعملا يبأ) داجن نب ىسوم مامإلا
 ١٠٢ ................................ يصرورخلا هللا دبع نب ناسغ نب دمحم مامإلا
 ١٠٣ ............................................................ ىلوألا ةيناهبنلا ةلودلا
 ١١١ .............................................................. ةعباسلا ةمامإلا ةلود
 ١١٢ ........................................... يصورخلا هتنا دبع نب ليلخلا مامإلا
 .........................................................١١٣ كلام نب يراوحلا مامإلا
 ١١٣ ......................................................... يراوحلا نب كلام مامإلا
 ١١٤ ..................................................... سيمخ نب نسحلا وبأ مامإلا
 ...............................................١١٩ يجرفملا ناميلس نب دمحم مامإلا



 1٤٢ ينامملا غيراتلا ف طيسولا

 ١١٦ ............................................ يصورخلا باطخلا نب رمع مامإلا
 ١١٨ .............................................. يجرفملا ناميلس نب دمحم مامإلا
 ١١٨ . ............................................................ فيرشلا رمع مامإلا
 ١١٩ ........................................ يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأا مامإلا
 ١١٩ .......................................................... ناميلس نب دمحم مامإلا
 ١١٩ ................................................ مالسلا دبع نب نسحلا وبأ مامإلا
 ١٢٠ ........................................... يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ناطلسلا
 ١٢١٣ ........................................ يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا
 ١٢٤ ........................................ ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مامإلا
 ١٢٤ .................................................. يليضفلا مساقلا نب رمع مامإلا
 ١٢٥ ............................................................ ةيناثلا ةيناهبنلا ةلودلا
 ١٢٩ ........................................ يئانهلا نرقلا دمحم نب هللا دبع مامإلا
 ١٣١ ........................................... (ةبراعيلا ةلود) ةنماثلا ةمامإلا ةلود
 .................................................١٣٢ يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا
 ......................................١٣٥ يبرعيلا (لوالا) فيس نب ناطلس مامإلا
 ١٤٤ ............................................... يبرعيلا ناطلس نب برعلب مامإلا
 ١٥٠ ..................................... يبرعيلا (لوألا) ناطلس نب فيس مامإلا
 ١٥٤ ...................................... يبرعيلا (يناتلا) فيس نب ناطلس مامإلا
 .......................................١٥٨ يبرعيلا دجام نب ناطلس نب انهم مامإلا
 ١٥٩ .................................. يبرعيلا ناطلس نب برعلب نب برعي مامإلا
 .................................................٦١ ١ ةطلسلا ىلع عارصلا رارمتسا

 ......................................................................١٦١١ سرفلا ءيجم

 ١٦٣ ............................................................. ةبراعيلا ةلود ءاهتنا
 ١٦٧ ......................................... (ديعسوبلآ ةلود) ةعساتلا ةمامإلا ةلود
 ................................................١٦٨ يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا
 ١٧٤ .............................................................. دمحأ نب ديعس مامإلا
 ١٧٩ ........................................................ دمحأ نب ناطلس ناطلسلا
 ١٨٢ ........................................................ ناطلس نب ديعس ناطلسلا
 ١٨٦ ............................................ ناطلس نب ديعس نب ينيوت ناطلبلا
 ١٨ ينيوث نب ملاس ناطلسلا
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 .............................................................١٨٩ سيق نب ناع مامإلا
 .........................................................١٩١ ديعس نب يكرت ناطلسلا
 ١٩٣ ........................................................ يكرت نب لصيف ناطلسلا
 ١٩٩ ............................................ يكرت نب لصيف نب روميت ناطلسلا

 ١٩٩ ......................................................... روميت نب ديعس ناطلسلا
 ٢٠١ ............................................................. ةرشاعلا ةمامإلا ةلود
 ٢٠٩٢ ................................................ يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا
 ٢٠٢٣ ................................................. يليلخلا هللا دبع نب دمحم مامإلا
 ....................................................٤ ٢٠٩ يئانهلا يلع نب بلاغ مامإلا

 ..............................................٦ ٢٠ يربغاألا ليعامسإ روتكدلل ظيرقت
 ...............................................................٢٠٩٧١ عجارملاو رداصملا

 .....................................................................٢١٤ مالعالا سرهف
 ..................................................٢٢٧ كلامملاو ممألاو قرفلا سرهف
 ٢٣٢ ......................................................... نادلبلاو نكامألا سرهف
 .........................................................٢٣٨ ةيرعشلا تايبألا سرهف

 تايوتحملا !....................................................................... (٢٤


