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 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 ةيدانالا اننأل ةعباتا ةيجولونكتلاو ةيمطلا ثاجبألا ةرازو ةقفن ىلع عيلط
 توريب ين ةيقرشلا ثاحبألل يناملالا دهعملا فارشإي

توريب - رداص راد عباطم ىلع



 ةملك

 نيرشع نم رثكأ رورم دعب مالس نبا يضابإلا خرؤملل رفسلا اذه رشنب

 . هتطوطخم فاشتكا ىلع ةنس

 ةروصلاب ًاققحع صنلا روهظ يف لضفلا نإ لاقي نأ ةيملعلا ةنامألا نمو

 ددع عورشملا حاجنإ ين مهاس دقف . طقف نيققحملل عجري ال 0 اهيلع وه ينلا

 . يمالسالا ثارتلاب نيمتهملاو نيصتخملا ءاقدصالا نم

 نم ةصاخلا هتخسن يرومرملا دمحم نب رصان ةمالعلا خيشلا عضو دقف

 ةيلمع لهس يذلا رمألا ، نيققحملا لوانتم ي ٤ يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر ه

 ذاتسألا دوهج تمهسأ اك . ةنكمم صنلا ءانب ةداعإ ةيلمع لعجو ةلاسرلا قيقح

 قيمعت يف ، يناملالا ققحملا ةلسارم يف هدلاو نع بان يذلا ؤ بوقعي نب دومحم

 رظنلا تاهجو بيرقتو ( ةبرج-نوب ) ايهني ةقشلا بيرقتو نيققحملا نيي ةلصلا

 ٨5 يراشبلا دمحم روتكدلا ، تاليمزلاو ءالمزلا تاراشإ تمهسأ دقو . ًاضيأ

 ‘ بوش ةنيباز ةديسلاو ٠ كلوب نم راك ةديسلا ٠ يملح نيدلا ءالع روتكدلا

 ليلخ قيدصلا امأ . تارثعلا ضعب هبينجتو } صنلا تالكشم ضعب ةءاضإ ين

 بولسألا تايضتقمل ًاقبط ةمدقملا ةغايص ةداعإ هقتاع ىلع ذخأ دقف خيشلا

 . يبرعلا

 ذاتسألا ، نيذاتسألا ةقفاوم الول انكمم نكي مل صنلا انه رشن نكلو

 ناردصي نيذللا ‘ رئور تونرج روتكدلا ذاتسألاو ‘ دليف نافطسا روتكدلا

يغبنيو . ةروكذملا ةلسلسلا نمض باتكلا لوبق ىلع . « ةيمالسإلا تارشنلا ه



٤ 

 ريدملا رئور روتكدلا ذاتسألا امنب ينلا ةريبكلا دوهجلاب انه ناققحملا هؤني نأ

 نوطنأ روتكدلا ذاتسألاو توريب ين ةيقرشلا تاساردلل يناملالا دهعملل قباسلا

 فورظلا مغر باتكلا عبط ةيلمع اوَعَر دقف . امهودعاسمو يلاحلا ريدملا ننياه

 دهعملا يف ثحابلا هكمل رتيد فلوف روتكدلا امأ . نانبل اهب رمب ينلا ةبيصعلا
 عبط ةيلمع ىلع افرش دقف { هسفن دهعملا ين ققحملا يريجحلا دمحم ذاتسألاو

 يئف وحن ىلع هجارخإو باتكلا عبط تلوت ينلا رداص راد ه ةعبطم ين باتكلا

 . عيفر

 . نانتمالاو ركشلا صلاخ ناقّقحلا مدقي ًاعيمج ءالؤهل

سترافش رنريث بوقعي نب ملاس خبشلا



 0 مالس نبا باتك

 م 7 .مه

 ىلإ ١ برغملا خيراتل يضابإ فلم مدقأ نع ابن لوأ ركذ يف لضفلا عجري
 / ه ٩٢٨٢ ت ) يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ ريبكلا يضابإلا خرملا

 نم ةذوخأم تاياور ةدع اريسلا باتكب ىمسملا هباتك ين ركذ دقف . ( م ٢

 ايقيرفإ لامش يف "ةيضابإلا ةوعدلا خيرات تاياورلا كلت لوانتت ؛ ه مالس نبا باتك »
 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ين شاع مالس نبا نأ اضيأ انفرع اهلالخ نمو

 مدقاك مالس نبا ةيمهأ ىلإ نيرصاعملا نيثحابلا نم راشأ نم لؤأو . يرجملا

 كلت الب فرعي مل يذلا يكنسنيفل شويدات يدنلوبلا ملاعلا وه ةيضابإلا يخرؤم
 . "يخاَمشلا ربس ي دهاوشلا

 ئ ىتح تادوقفملا نم َدَعُب ناك مالس نبا باتك نإف كلذ ادع اميفو

 ىلع لقألا ىلع وأ باتكلا صن ىلع يوتحي 6 م ١٩٦٤ ةنس طوطخم فاشتكا

 هثحب راطإ يف ة يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا ملاعلا هفشتكا دقو . همظعم

 باتك نع ةلوقنملا يخاَمشلا تاداهشتسا نع .م ١٨٨٣ /ه ١٣٠١ ةرهافلاب ةبرجح ةعبط ١
 . ٦٥-٤٥ا ص قحللا رظنا . مالس نبا

 ثوحبلاو ةيملعلا تالاقملا اصوصخو عجارلا سرهف عجار اهخيراتو ةيضابإلا ميلاعت نع ٢
 اهخب راتل ةرصاعملا ةيضابإلا مهفب قلعتي ام ين امأ . يمانلا ةفيلخ ورمعلو يكلسيفل شوُيدال
 . زوبد يلع دمحو رمعم ىيحي يلع تافلؤم عجارف يمالسإالا نيدللو

 نيخرؤملا ي هلب كلذكو . ( ٧٣ ص . ١٩٣٤ ) يخاَمشلا س 7 يكستيفل ةلاقم رظنا ٣

. ( ١٠٦١ - ١٠٧ ص ١٩٦١. ) نيبهولا نيضابإلا



 مالس نبا باتك ٦

 ةعقاولا غلاو ةموح يف روطتلا ةبتكم يف كلذ ناكو ، يضابإلا ثارتلا نع عسوملا

 ، باتكلا اذه رشنل بوقعي نب ملاس خيشلا دهم دقو . سنوتب ةبرَج ةريزج ين
 نم اريبك ًاماتها طوطخلا دجو دقو . هب ةقلعتملا تاقيقحتلا ضعب ي كرتشا ايك

 رشن يذلا يمانلا ةفيلخ ورمع خيشلا روتكدلا ؛ مهنمو نيرصاعملا ةيضابإلا ءاملع

 . نيمتهملا ةماعل طوطخملل ازجوم افصو

 باتك ربتعي الف اذه انموي ىلإ ظوفحملا يبرعلا ثارتلا نع هفرعن ام بسحو
 مدقأ وه لب بسحف ةيبرغملا ةيضابإلا دنع خيراتلا نع بيك ام مدقأ مالس نبا

 اذه ةميق نإف كلذ ىلع ةوالعو . "هرسأب يمالسإلا برغملل يخيرات فلؤم
 ىرحالاب وأ ، برعلا ريغل ىلوألا تالواحملا نم ربتعي هنأ ين لّتمتت باتكلا

 مالسإلا خيراتب فيرعتللو ةينيدلا ةايحلا سسأ فصول 0 نييلصألا دالبلا ناكسل
 مها نم فينصتلا اذه نإف كلذل . ةيبرعلا ةغللا ربعو ديدجلا نيدلا اذه راطإ ين
 ىندأ كانه سيلو . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل ربربلا باعيتسا ىلع دهاوشلا

 همةديقلو هنومضم ةيمهأل ارظن يملعلا قيقحتلا قحتسي طوطخلا كلذ نأ ين كش

 . م٧٨٨ - ٨٨٦ /ه ٢٧٣ ماع دعب بتك دقف

 لوصف ضعب نيب فالتخا انل رهظي ةظحل لوأ ينف كلذ نم مغرلابو

 نيب ام نأب عابطنالا انيدل نوكتيف . اهنم ريبك ءزجل ةلمتكم ريغ ةروصو ، صنلا

 دحاولا صنلا تمي ال ةصقان صوصن ةعومجب وه لب كساتم باتكب سيل انيديا
 ةمدقملا هذه يف كلسن نل كلذل . طوطخلا يف تعمج دقو . ةلصب رخآلل

 انغلطا دقو . ٨٣( ص . ١٩٧٠ ) فاشتكالا ةثيدحلا ةيضابإلا تاطوطخملا ين هلحب رظنا ١

 ىمحب يلع موحرملا خبشلا دنع هل ةرؤصم ةخسن ين ١٩٧٩ ةنس ةزم لؤأل صنلا ىلع
 . ( برغلا سلبارط ) رمعم

 مدقأ ه هناب هفصوو ه مالس نبا ه يضابإلا فلؤملا اذه باهولا دبع ينسُح نسح ىمس دق ٢
. ٨٠( ص ١ مسق . تاقرو ) ٤ نييقبرفإلا نبخرؤللا



 ٧ صنلا نومضم

 ثآحتنس لب . طوطخلا فصوو { فلؤملا ةايح درسب نيئدتبم ةيداعلا ةقيرطلا

 هلالخ نم تّبثئل { اهنم فلاتي ينلا تادحولاو ، صنلا نومضم نع آلوأ

 نم سيلو . هبحاص نع ثيدحلا لبق لصتم فينصتك باتكلا اذه ةَدْحَو

 نم هيلع يوتحب ام ين ًالّصفم اثحب بتكنل صنلا اذه نم ديفتسن نأ انه انفادهأ

 ءىراقلا يطعن نأ ديرن اننكلو . ةيدئاقعلا تاهيجوتلاو 3 ةيخيراتلا رابخألا

 تابثإ ين اهب جتح ًةَجُح كلذ نوكيل 3 هئانبو ، هنومضم نع ةرباع ةروص

 . دحاو فلؤم فينصت نم هلك صنلا نأ انضرف

 صنلا نومضم

 فلتخم مجح تاذ ةيسيئر ءازجأ ةعبرأ نم ةيلاحلا هتروص ين صنلا فلتب

 : اهتايوتحم بسح طوبضم عباتت ي عقتو

 فيرعتلا يتأي ٨(" ىلإ ٢ ةرقفلا) طوطخلا نم لوألا ثلثلا ين - ١

 راشي ايك . مهريغ نع نييقيقحلا نينمؤملا رم امو { ةيمالسإلا ةديقعلا سسأب
 رايضملا اذه ينو . ىلعأ لثمك مهئايح تذخكآ نيذلا ةباحصلا نم ةعومجم ىلإ

 ، دوعسم نب هللا دبع نم لكل دنست يتلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثكلا دري

 لئاسملا ضعب يف عجرملا مه ءالؤهو . يرصبلا نسحلاو & سابع نب هللا دبعو

 ًاليلد و ًاساسأ لكشتل ةديدع ةينآرق تايآ ترسف دقو . ًاضيأ ةديقعلل ةماحلا

 ين ةيضابإلا خيرات ين انتلاسر يف اهيلع اندمتعا ينلا صوصنلا مهأ نم مالس نبا باتكف ١
 . يمالسإلا برغملا

 ىلإ صنلا ميسقتب اهيلإ انرشاو رمحالا دادملا لاعتسا لالخ نم صنلا لوصف ضعب رهظت ٢
 هيلإ ريشنس اهك اهنومضم بسح تارقفلا انددح كلذ ادعو 0 اهمنر اهنم ةدحاو لكل تارقف

. ليصفتلاب



 صنلا نومضم ٨

 ةفلتحم تاريسفت كلذ بناج ىلل تركذو صنلا ين ترهظ ةماه لاوقأل

 . نيرخآ نيرَسفل
 مظنت ينلا ! نيدلا عئارشل ه ضرع ١٠ و ٩ نيترقفلا يف كلذ يليو - ٢

 احرش ةيقالخألا تافرصتلاب قلعتي ام بتاكلا حرشيو ،درفلل ةينيدلا ةايحلا

 انه ينأيو ،يمالسإللا عمتجملا ةايح مظنت ةينيد دعاوق ضرعت مث . ًاضيفتسم

 ركذ كلذ عبتيو .باتكلا لهأ نمو نيثدحملا نم ةفلتخلا تائفلاب فيرعتلا

 مثو } يتفملاو ، يضاقلاو ء نيملسملا مامإ ه ين اهرفاوت بجي ينلا لاصخلا

 . ( ١٣ ىلإ ١١ ةرقفلا ) رئاجلا مكاحلا ةمواقم ضرفت ينلا طورشلا

 ٣ - مهقسفو نييسابعلاو نييومألا ءافلخلا روج زاربإ دجن ثلاثلا ءزجلا يف .

 ةرقفلا ) مالسإلا رجف ىلع ةرظن ءاقلإل ةمدقمك اذه يتاب ١٤ ( : مييقت نإ

 لالخ نم رهظي ةيمالسإلا ةمألا اهب ترم يتلا ةمساحلا ثادحألا ضعبل ةيضابإلا

 ةيالو ةرتف ركذو { هدعب نم فالختسالا ماظنل باطخلا نب رمع مظنت ركذ

 ةرقفلا ) ةمألا ةدايق ين شيرق رود ركذ ًاضيأو نافع نب ناثع ١٥ ىلإ ١٦ ( .
 قرشملاب ، هثاعزو . هناهقفو ، يضابإلا بهذملا ءاملع ركذ ينأب م ٤

 نيَمامإ صوصخب ةماه ةيخيرات رابخأ كلذ يليو . ( ١٨ ىلإ ١٧ ةرقفلا ) رصبو

 ترما ةلود سسؤم يسرافلا متسر نب نايحرلا دبع اقبس ةيضابإلا ةمأ نم

 نب بوقعي متاح وباو ، يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ : امهو

 نع ربعت ثيداحأ رابخألا هذه للختتو . ( ١٩ ةرقفلا) يزوزلملا بيبح

 درت مغ . يخبرأتلا ضرعلا عطقتو(١٣١ و ١٢١-١٢٥ صر ربربلا لئاضف ه

 سلبارط ةنيدم يو الوح امو ناوريقلا ةنيدم ين « انباحصأ ءاهقف ةيمست ه
 ين ةبراغملا هناوخإ ىلإ « يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر ه اهدعبو 5( ٠٢ةرقفلا )

 نم انيدل ام يهتني هبو ( ٢١ ةرقفلا ) حّفأ هنباو باهولا دبع نيمامإلا دهع
. مالس نبا باتك



 ٦ صنلا ةدحو

 ةماع ةطخ هبشي ام دوجو تبثي صنلا تايوتحم ماع فصو نم قبس امو

 ءىراقلا ءاطعإل فدهتو : اهعبت دق فلؤملا نوكي نأ نكمملا نم ةلماشو

 دعاوقلا فصوو . هعئارشو مالسإلا ةأشن نع ةيقيقحو ،} ةحضاو ةروص

 ملسملا فرعي نأ لاملا اذه ين دب الو . عمتجملاو درفلا ةايح مظنت ينلا ةيساسألا

 نم ةملاس اهظفحي يكل ةقحلا ةينيدلا ءىدابملا كلتل لوصألاو سسالا يه ام

 ةلسلسب نمؤملا ءىراقلا فرعي نأ فلؤملا ىلع بجي كلذلو . عدبلاو فيرحتلا
 يهتنم .ميقتسملا هطارص ىلع اوراسو هعبلاعت ىلع اوظفاح نيذلا نيدلا ةاور مهأ

 مهضرتعت ينلا لئاسملا عيمج ين نونمؤملا مهب يدتقي نأ نكمي نيذلا نيرصاعللب
 نيملسملا ةريس نيب نيابتلا ضرع ةجيتن نإف 3 ةصالخلاو . مهتايح ين

 الإ تسيل المع هنع مهفارحنا عم الوق مالسإلا نولحتني نيذلا نيبو ، نييقيقحلا

 . ةيضابإلا خيرات ينعأ , ةيمالسإلا ةوعدلا خيراتل ًاضرع

 صنلا ةَدْحَو

 نأ يغبني هباتك فينصت ين ةروكذملا ةلماشلا ةطخلا هذه لثم قيقحتلو

 ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ين يبرغم بتاك يال رفوتي مل هناب ظحالي
 ًاددع اهلاثم ىلع فصيل ، يبرعلا بدالا عورف ضعبب ىنعت بتك الإ يرجملا
 ةطخك ةطخ هبحاص عبنا باتك ةمث دجوي مل هنأب ملعلا عم ؛ هباتك ءازجأ نم

 يبدأ جذومن نع ثحبي نأ نيضابإلا نم فلؤم ناكمإ ي نكي مل ايمك٬فلؤللا
 نأ هل زجي ملف ةيمالسإلا فيناصتلا نيب نمو . ةيمالسإلا ةراضحلا راطإ جراخ
 ةوعدلا هذه لهأ ناك ينلا بتكلا نم وأ اهسفن ةيضابإلا بمك نم الإ ديفتسي

 رصنلا ةدحو ةلكشم ةشقانمب نآلا انأدتبا اذإو . انيد اهلاوقأ ةحصب نوفرتعي

. كاذنآ ايقيرفإ لايش ين ةدئاسلا طورشلا ىلإ هبتنن نأ انيلع يغبنيف



 صنلا ةدح و ١٠

 : طوطخلا ين دراولا صنلا نع ثيدحلا دنع يساسألا لاؤسلا انه قلئلف

 نم ةعومجمب مأ دحاو فلؤم هبتك ، دحاو عباط وذ فنصم انيديا نيب له
 فرصب - صنلا ةدحو يل كش كانه نوكي امبرلف ؟نيفلؤم ةدعل فيناصتلا

 ريغ ودبي نومضملا نأل - ةمتاخ وأ ناونع نود انلصو طوطخلا نأ نع رظنلا

 . ةفلتع تايوتسم سكعب يباتكلا بولسالا نأ ايك ، تارقفلا ضعب ين لماك
 باهولا دبع يمسرلا مامإلا ةلاسر ةيادب لبق صنلا نم لوألا فصنلا ي

 دحاو لاونم ىلع ريسي ًامظتنم افينصت كانه نأ ظحالن نأ اننكمي ٩٣(« ص )

 صاخلا ريسفتلا قيسنت ةاعارم يئ رارمتسالا مدعو راركتلا ضعب نم مغرلاب

 عم ًايفرح قباطتت يتلا ةروكذملا ةلاسرلا ةيحاتتفإ هيلي نكلو . ةديقعلا لئاسمب

 اهيلع تاقيلعتلاو تاريسفتلاب ةقباسلا تارقفلا ين ةدراولا ٤ نيدلا عئارش ه

 ظوحلم رخآ راركت كانهف كلذ ىلإ ةفاضإلابو . ٨٦-٩٢(' ص )

 نم مغرلاب ةيضابإلا اهتلخد ينلا ٤ نادلبلا ه و ء راصمألا ه ركذ ين ١١٦١( ص )
 . نادلبلا هذه لك اهيف ركذت ةرشابم ةقباسلا ةحفصلا نأ

 © صنلا قايس عم ةقسانتم تءاج دق باهولا دبع مامإلا ةلاسر تناك اذإو

 طوطخلا ين دري امع القتسم الصف تناك ول ايك5ناونعبو ةلمسبلاب اهل مدع هنأ الإ

 ةلمسبلاب يناسارخلا ىسيع يبأ هيقفلا ةلاسرل مدق كلذك . ىرخألا صوصنلا نم
 نمضتت يتلا اهل ةقباسلا ةرقفلاب ةقالع ةيأ ةلاسرلل سيل نكلو ، صاخ ناونعب و

 هل تسيل درسلا اذهو . (٥٣١-٢٣١ص ) ةبراغم ءاهقف ةدع ءامسأل ًادرس

 ين ثيداحألا نم ةعومجم دجن امك . هل ةقباسلا ةيخيراتلا رابخألاب ةقالع ًاضيأ
 يبأ مامإلا ةيالو رابخأ نم اهب طيحب ال حضاو بسانت الب «ربربلا لئاضف ه
 . يرفاعملا باطخلا

١ يشاوحلا ين هيلإ ريشن .



 ١١ رصنلا ةدحو

 عيمج ين دحاو ىوتسم ىلع سيل هنإف يوغللا بولسالاب قلعتي ام يف امأ
 ًاعبت ةفلتع بيلاسأ تمذختسآ 0١٦١ ةرقفلا ىتح ٢ ةرقفلا نهف . باتكلا ءازجأ

 ىلع اضيأ لوقلا اذه يرسيو . امومع ةسلسو ةحضاو ةغلب اهنانومضمل

 يعباتلا هيقفلا يدزالا ديز نب رباج اهالوأ صخت ثيداحألا نم نيتعومجم

 ةلاسر ىلع كلذ دعب يرسي ايك . «ربربلا لئاضف ه ىلع زكرت اهيناثو ، روهشملا

 ىتح ١٧ ةرقفلا ين انايحأ رهظي ام اذه نع فلتخيو . يناسارخلا ىسيع يأ

 . ةكيكر ةغلو رّمعتم بولسأ نم ٢٠ ةرقفلا

 نم ةلقتسم صوصن عمج ّمئ هنأ حجرت يتلا تاراشإلا مهأ يهتنت كلذب و

 عماج وأ دحاو فلؤم دوجو دعبتست يتلاو انطوطخم ين نيفلؤم ةدع فيناصت

 ىلع رمألا نأ انداقتعا يف نكلو . ةلماشلا هتطخ بسح هباتك عضو دق دحاو

 دحاو فلؤم هعمج و هبتك دق انيديا نيب يذلا صنلا نأ ضرتفن نحنو كلذ ريغ

 فيلآتلا يف اصوصخ ةرشتنملا تافنصملا نم ربتعي وهو . يئاهن هحقني مل هنكلو
 اهبئري ثْيَحب ةفلتخب رداصم نم باتكلا ءازجأ عُمَجب زيمتت يهو .ةيبرعلاةيمي راتلا

 ًانايحأو . ةيبولسألا اهتغايص قيسنت ديعيو .هباتك ءانب يف هتبغر بسح عماجلا

 هفيلأت نم تافاضإلا نوكتف هتاييقتو هتاقيلعت كلذ ىلإ عماجلا فيضي

 لبق انيلإ لقن هنكلو ةيخمراتلا بتكلا هذه لثامي انمامأ ام نإف . 'يصخشلا

 . خيراتلا لاجم زواجتي هنومضم نأ ايك هحيقنتو هبيترت نم ءاهتنالا

 هناك هئازجأ ضعب ين انل ودبي يذلا فينصتلا اذه نم ةخسن نأ رهاظلاف

 عتممو امهم هربتعا نم يدي ين مولعم ريغ نمز ين تدجو باتكلا ةدوسم

 ١ ءافلخلا خيرات رابخال ةيبرعلا تاعومجملا مدقأ يف طون تثشرللا ةلاقم عجار ) ١٩٧١ 8
 ١٩٧٣ ٠ ) ةميدقلا ةيمالسإلا ةيخيراتلا تاياورلا نع يدقنلا هلحبو . ١٦٨ - ١٩٩( ص

. (خلا ١٢ ص . ١ ج



 صنلا ةدحو ١٢

 ىلع لديو .لصاوتمدحاو باتك هلك صنلا نأ اربتعم هخسنب ماقف ،ةلبقملا لايجألل
 هنيوانع ةباتكب صنلا لوصف زاربإو احضاو ايواستم اطخ همادختسا كلذ

 { هفيلأت نم صنلا ةمدقم نوكت دقو . رمحألا دادملاب هريباعت ضعب وأ ةيبناجلا

 . ( ١ ةرقفلا ) هرسأب باتكلا تايوتحم نع ةركف اهربع ءىراقلا ءاطعإ ةلواحمو
 . , نيمدقتملا انباحصأ ضعب فيلات ه نم هنأ هلوقب يهتنت ةريصقلا ةمدقملا هذهو

 . ذئتقو الوهجم ناك فلؤملا نأ كلذ لالخ نم مهفنو

 ةمئأب قلعتت ينلا ةيخراتلا رابخألا لج باتكلا اذه نم ىقتسا دقف يخاَمشلا امأ

 عيطتسن { هل ردصمك مالس نبال رمتسملا هركذ ساسأ ىلعو . برغلاب ةيضابالا
 فلؤملا اذهل اعجار انصن نم ريخألا ثلثلا ربتعي ناك يخاسشلا نأ لوقن نأ

 . ( ٢٠ ىلإ ١٧ تارقفلا )

 حقنملا ريغ صنلا اذه ةدحوب ةلئاقلا انتيرظن ديؤت ينلا لئالدلا مهأ نمو

 تارقف نم ةديدع عضاوم ين اهدجن ةيلكش فاصوأ ةدع ىلإ دنتست ينلا كلت

 ًاربخ صنلا ءازجأ نم يأ ين فشتكن ملف . هتايوتحم ىلإ دنتست امك ةفلتخلا صنلا
 - ٨٨٦ / ه ٢٧٣ دعب ت ) مالس نبا ةافو دعب نمز نم َدَعي نأ بجي اظفل وأ

 ءيش حوضوب انل ادب خيراتو دئاقع نم هلؤانت ينأي ام لالخ نمو . (م ٧

 نم ةرقف ةيأ ين دري ام ةطخلا هذه ضقاني الو ، فينصتلااذهل ةماعلا ةطخلا نم

 نم مدقت امم مغرلابو . ضعب نع اهضعب ةعطقنملاو راكفألا ةمظتنملا ريغ تارقفلا
 ين هيلإ فلؤملا فدهتسا ام لتم اهنأ دقتعن ينلا ةماعلا ةطخلا هذه فصو

 انضرف تابثإ ين اهتيمهال ىرخأ ةرم اهنع ثيدحلا ةداعإ ةونف ،باتكلا فينصت
 : زاجيرالاب الإ لصفملا صنلا ءانب فصو ين اهيلإ ةراشإلا رركتت نلو . روكذملا

 ٥ مالسإلا ميلاعت نم اًمهم هآر ام ضرع وه بتاكلا فده نأ حضني

١ ص قحلملا نراق ٥٣-هه .



 ١٣ صنلا ةدحو

 دمحمب اثداب هللا رماوأل مهقيبطت ين نييقيقحلا نينمؤملا فصو كلذكو هتأشنو

 اك ةديقعلا سسأ حيضوت داراو . بتاكلا هيف شاع يذلا رصعلا ىتح ينلا

 اذإ ه . تاقثلاو ةباحصلا نم اهلقن نمب فيرعتلاو اهب يحولا لوزن دنع تءاج

 سأر ىلع لاؤسلا اذه يتأي 0 ٤ ؟. . . ءاهقفلا نمو كنيد عئارش ام كل ليق

 ماكحأ ةفرعم نأ نع اهب بتاكلا ربعي ينلا ةديدعلا ةلثمألا دحأ وهو ةثلاثلا ةرقفلا

 ًاضيأ نمؤملا فرعي مل نإ نيفلاخلا عم لادجلا دنع ةيفاكب تسيل اهدحو نيدلا

 نيذلا نيملسملا ءالؤه ةفرعم بجي امك . هعئارش تلقن نّمعو هتأشنو نيدلا سسأ

 نود مهفلخ نم اهونقلو ةحيحصلا نيدلا ميلاعت اوعبئاو ميقتسملا طارصلا اوكلس

 هجني يكل هرصع ين مهءامعزو نيملسملا ةمئأ فرعي نأ نمؤملا ىلعو . فيرحت

 ءالؤه مهيلع دمتعي نيذلا ديناسألا مه نم فرعي نأ هيلعو .مهب يدتهيو مهيلإ
 ةسوسو بتجت درفلا عيطتسي كلذبو . مهتاهيجوتو مهعمبلاعت ين ءاهقفلاو ةمئألا

 هبو ١١٦(. ص ) « لقعلا ءافعض ه ليلضت مهنأش نم نيذلا ! لهجلا يوذ ه

 محلوق ين هللا نوصعي نيذلا نيبو نييقيقحلا نينمؤملا نيب دح عضو يغبني
 ةطخ نعو باتكلا فيلأت بابسأ نع ةرابع يتأت راكفألا هذه لثم . مهلمعو

 . هلمعل جهنمك اهعبئا فلؤملل ةماع

 نع فلتخي ينلا صنلا تارقف نأ ىلع لدت ينلا ةيلكشلا فاصوألا يه اف

 رهظي ؟دحاو فلؤم ىلإ دوعت نابحألا ضعب يف اريبك افالتخا ضعبلا اهضعب

 هذه ينعتو . ٫' اننيد مهنع يورن ه ةرابع رركت ين ةروكذملا ةطخلا نم ءيش

 نيذلا { ءاملعلاو ؤ ءاهقفلاو ؤ نيعباتلاو ؤ ةباحصلاو ؤ ينلا نم الك تايلكلا

 مالسإلا ىلإ ةراشإ ء اننبد ه ظفل رركتيو . هيلع اوظفاحو يمالسإلا نيدلا اوقلت

٦١. ١٠٨. ١١٦١. ص رظنا ١



 صنلا ةدحو ١٤

 ٤ هلوسرو هتنا نيد اننيد ه اهلاثمأ نم لاوقأ ين هتاور رابكو ةماهلا هئدابم ركذ دنع

 . هينلا باحصأ نم ةعاجلا نيد اننيد ه وأ

 فلؤملا ىلإ دوعت ٤ نم رثألا ين ءاج ام ه وأ ! ي ءاج ام ه ةغيص نأ حجري

 هذه درت ايك . !ةيبناجلا نيوانعلا ين وأ ةديدج ةرقف ةيادب ين اهلمعتسي وهو هسفن

 ! . . ناميالا ريسفت ين ءاج ام باب ه : لوألا يناجلا ناونعلا ين ةغيصلا

 : ىرخأ نيوانع ين اهدجن ناونعلا اذه يل ةدراولا !ريسفت ه ةملكف ٥٩(. ص)

 ( ٨٤ ص ) « ةعاجلا نيد وه يذلا هللا نيد ريسفت نم رثألا ين ءاج ام باب ه
 نيفلاخملا ريسفت ه و ٨٦( ص ) « ةءاربلاو هيلع ةيالولاو نيدلا عئارش ريسفت ه و

 . ٩٨( ص ) «. . . كولملا نم ةعامجلا نيدل
 نم كش ىندأ نود يضابإلا بهذملا رابخاب صاخلاو صنلل ريخألا ثلثلاف

 ًاضبأ راشأو 5هابأوهدج ركذو تاظحالملا عماجك هسفن ركذ دهف !مالس نبا فيلأت

 عضوملاو ةنسلا ركذ نايحألا ضعب يو ةنيعم تامولعم مهنع ىقلت نيذلا ىلإ

 ين , ةيمست ه ةملك لامعتسا صنلا نم ثلثلا اذه ين رركتي . هيف مهيقل يذلا

 . "ةيحاتتفإلا اهلَمج ي وأ ٢٠ ىلإ ١٧ تارقفلا نيوانع

 عماجل وأ فلؤملل يبرغملا لصألا تبثي ام نيلوألا صنلا يثلث يف دجويو
 ينو . نيتيربربلا اهيتليثمب نيتيبرع نيتملك ٧٩( ص ) ي حرش : هتارقف

 بوسنم اهلوأ نيثيدح ىلإ هيف ًادانتسا « ةيلهاجلا ةوعد ه ريسفت دعبو ( ٨٤ ص )
 نع رخآ اثيدح ةرقفلاب قحلا يصاعلا نب ورمع ىلإ ايهيناثو باطخلا نب رمع لإ

 ينو . يسابعلا مكحلا ىلع مهتروث ين سلبارط ةبضابإ داق يذلا باطخلا يأ

 ٦١ . ٦٩ } ٧٢ ‘ ٧٣ . ٧٤ ‘} ٧٥ } ٧٨ } ٧٩ .] ٩٥ ص رظنا ١

 ٧٣‘ ٧٤ ، ٧٥. ١٢١ } ١٢٥ }.ب! . ه٩ ص رظنا ٢

١٠٨. ١١٦١ .} ١١٧ ، ١٣٢ ص رظنا ٣



 ١٥ صنلا ةدحو

 نب باهولا دبع اهب بتك ةلاسر ةعيرش هذه ه : ناونعلا اذه بتك ( ٩٣ ص )

 ىلع لدي ام ةلمج ىلإ فيضنو . ! سُئبارطأ لهأ ىلل تزهان مامإ نمحرلا دبع
 راطقألا دَع نم صنلل يناثلا ثلثلا رخاوأ ي يتاي ام ايبرغم اًيضابإ فلؤملا نوك
 . (٦.٠١ص ) اهيف ةيضابإلا ترهظ ينلا

 نم يتلا تارقفلا كلتل يوغللا بولسألا ليلحت ةلواحمب انمف اذإو اذه

 زييمئ ليلحتلا اذه ساسأ ىلع انلواح اذإو .هسفنب اهغاص مالس نبا نأ تباثلا

 انعطتسا ام نأ ظحالن ، مالس نبا اهغاص ءازجأ نم ىرخألا تارقفلا ين ام

 . ةعطاق ةلالد باتكلل مالس نبا فيلأت ىلع لدي ال جئاتن نم هيلإ لصوتلا

 وه مقي مل اهل هفيلأت ين كشي ال يتلا تارقفلا نم ًاددع نأ كلذ ببسو

 ين دجن كلذ لباقمو . ينمزلا رابخألا لسلست بسح اهبئري ملو ،ايئاهن اهحيقنتب
 بولسأ تاذ تارقف مالس نبا ىلإ ةراشإ ةيأ اهيف تأت مل ينلا صنلا ءازجأ

 وهو انفده ىلإ ةقيرطلا هذه انلصوت نلف كلذ ىلعو . مظنم نومضمو لماكتم

 امك مالس نبا فينصت نم - طقف ريخألا ثلثلا سيلو - هلك صنلا نوك تابثإ
 . صنلل ةيلكشلا فاصوألا نعو ةماعلا ةطخلا نع ثيدحلا ين كلذ ىلإ انرشأ

 نكمتي نأ لجأ نمو . ليصفتلاب هءانبو باتكلا لكيه نآلا لوانتنس اذهل

 ميقرت لصألا ىلإ انفضأ ةلماش ةيلج ةروصب صنلا ىلع عالطالا نم ءىراقلا
 . ةيلكشلا اهفاصوأو اهتايوتحم ساسأ ىلع ةلقتسم تادحوك رهظت ينلا تارقفلا
 لالخ نم رهظي لصفم ميسقت ىلع ًاضيأ دمتعي هب انمق يذلا ماعلا ميسقتلا اذهف

 ين اليهست نوكي امبر صنلا ميسقتف . طوطخملا ةباتك يف رمحالا دادملا لاعتسا
 . ةنؤدم وأ ةيوفش رداصم نع تلقن ينلا لوصفلا ديدحت ةلواحم

 ين تافلؤم نع تلقن اهنأ ىلع لديف اهنومضمو تارقفلا ضعب لكش امأ

 ١ تارقفلا هيلع مضنت ام مظعم يه ١٧ ىلإ ٢٠ .

٢



 صنلا ةدحو ١٦

 ىلع تفلأ اهنأ وأ ،خبراتلاو مجارتلاو ثيدحلاو ريسفتلا مولعك ىرخأ تالاحب
 فلؤملا نوكي نأ بلطتي باتكلل ةلماش ةطخ دوجو نع هانلق ام نكل . اهلاونم

 ©ةروك ذملا تالاحلا ىدحإل صتخملا يبدألا لثملا كلذب ءادتقالاو ديلقتلا زواجت دق

 ودبيف كلذ عمو . هباتك ءانب ين ةنيعملا هفاصوأ بيكرت ىلإ لصوت دق نوكي نأو

 يلام يف لخدت تافلؤم ين الإ هتاجايتحا دسل هيلع دمتعي ام دجي مل فلؤملا نأ

 ةيعبت نود ، هباشت صنلا لوصف ضعب لالخ نم ودبيو . ثيدحلاو ريسفتلا
 ملف ريسفتلا لاحب ين امأ . 'ثيداحألل ةميدقلا ةيضابإلا تاعومحماب ةرشابم

 هباشت ةينعملا انصن لوصفل نوكي نأ نكمي يضابإ ردصم يأ دعب فشتكن

 . ٢هب ظوحلم

 ركذ ىلع رصتقيف صنلا لوصف ين مالسإلا ردص خيراتب قلعتي ام امأ
 ركذو . ةعيرشلاو ةديقعلا صوصخب نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل لاوقأو ءىدابم

 درس ىلع ًاضيأ اذه يرسيو . تاذلاب خيراتلاب ماتهالا نود ةمساحلا ثادحألا

 ةريس اوجهن نيذلا نيضابإلا فالسأ نم نوعب نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ءامسأ
 اهخيرأت لوأ ين ةيضابإلا ءامعز مهأ ءامسأ درس ىلع كلذ دعب يرسي ايك٥ّينلا

 مجارتلا بتكب حلاصلا فلسلا ركذ ين هباشت ارهظي داكي الو . قارعلاب
 . تاقبطلاو

 خيراتب ةصاخلا تارقفلا ي ىتح ينبقحلا هانعم ين يخ رأتلا فيلأتلا أدبي الو

 تعبط دق ينلا ةديحولا يه ينلا ةعومجملا يف تدرو ثيداحأ ةدع ىلإ يشاوحلا يف ريشن ١

 هلكش ين دنسملا اذهو ( ةرجهلل يناثلا نرقلا) يرصبلا بيبح نب عيبرلا دنسمب ةفورعملا
 . م رشع يناثلا / ه سداسلا نرقلا ىلإ دوعب يرغم بيترت ين عقي يلاحلا

 ةصتخملا ةيضابإلا بتكلا ين دهاوش هل دجن الو متسر نب نامحرلا دبع ريسفت انيلإ لصي مل ٢
 ام رهظب الف ينامعلا يراوحلا يبأ ريسفت امأ . ١١ - ١٢١( ص ،} ١٩٦١ يكستيفل عجار )

 نرقلا لئاوأ ىتحو هرصع ين يراوحلا وبأ شاع دقو . هباتك ىلع علطا مالس نبا نأ ىلع لدي
. م رشاعلا /ه عبارلا



 ١٧ صنلا ةدحو

 ةريصقلا تاظحالملا وأ ةدرفنملا رابخألا درس لكش ين ينأي وهو .ةيبرغملا ةيضابإلا

 وأ هل نيرصاعملل بتاكلا ركذ ىلع فصولا اذه يرسيو . سانلا مالعأ ركذ وأ

 ينلا تارقفلا كلت ىلع انعالطا لالخ نم ًاماَمت حضاوو . رصمبو زاجحلاب هيبأل

 سلبارط ين بهذملا اذه باحصأ خيرأت ين ثحبلا دنع ىربك ةيمهاب زاتمئ

 خيراتلا بتك نم نودم ردصم يأ ىلإ انه دنتسي مل بتاكلا نأ ةيقيرفإو
 . ايصخش هدهاش ام ركذ وأ هيربتخُم نع تامولعملا عيمج لقن لب ،مجارتلاو

 ينلا ىلإ ةعوفرملاو بلتكلا ين ةدراولا ثيداحألل يوفشلا لقنلا ةلاسم ينو

 . لاوحألا مظعم ين ةنودم رداصم نع ةلوقنم اهنأ حجريف نيعباتلاو ةياحصلاو

 وهو انيعم اثيدح هنع ذخأ اباتك ٧٢( ص ) دحاو عضوم ين فلؤملا ركذ دقو

 لواحي مل كلذ ادعو . يرازفلا ديزي نب هللا دبعل « ضفاورلا ىلع درلا باتك ه

 ةروكذملا ءامسألا ديزي الو . ثيداحألا نم يأل ًالماك ًادانسإ انيطعي نأ بتاكلا

 رضح نمب اماد ةلصتم ةاورلا ةلسلسو . اردان الإ نيمسإ ىلع ديناسألا نمض

 ركذي يتلا ةديحولا ةرملا يفو . ثيدحلا نتم يف دراولا لوقلا دهاش وأ ثداحلا

 لدي ًادانسإ مسالا اذه دعب ركذي ال فلؤملا هنع ىور يذلا صخشلا مسا اهيف

 ثيداحألا كلت عجرت نأ لمتحملا نهف . ١٣١( صر ةياورلا ةيفيك ىلع
 ين ةحمدم اهانذَجَرو { ةنؤدم رداصم ىلإ نيلوألا نيملسملل ةبوسنملا تاروثأملا

 ىلع درلا ه : اهنيب نمو هتافلؤم ىلإ راشأو يضابإلا ديزي نب هللا دبع مساب ميدنلا نبا هركذ ١

 لإ ةراشإلاب انه ينتكنو ةبضابإلا بتك هنركذ ام اريثكو . ( ١٨٩٣ ص تسرهفلا ) ! ةضفارلا
 اهيف ءاجو , بتكلا دييقت ه ين ( م رشع عبارلا/ ه نماثلا نرقلا) يداربلا لضفلا يبأ ةلاسر
 رثكأ مهلتقو رهنلا لهأ رابخأو نيفص رابخأ هيف باتك . . . ةقراشملا انباحصأ فيلاوت ه نيب

 ين باتكلا اذه ىلإ ةراشإ دجن مل . ٢٨٣( ص ) « يرازفلا ديزي نب هللا دبع نع هراثآ
 باتكل جنوليدام دزيفليو ةمدقم اضيأ عجار ديزب نب هللا دبع نع . ىرخالا ةيضابإلا بتكلا
 ةاجنلا باتك ربعي . ١٩٨٥( توريب)نيسحلا نب ىيحي نب هللا نيدل رصانلا دمحأ فيلأت ةاجنلا

. ةيردقلا فقاوم اهب ضفر ينلا ديزي نب هللا دبع ةلاسر ىلع يدبز ةر نع



 صنلا ةدح و ١٨

 ىرخأ ثيداحأ كانهف . تانؤدملا نع اهتاذب يه ةلوقنم اهربتعن يتلا تارقفلا

 نأب انضرف ديؤي يذلاو . اابوفش ةلوقنم نوكت نأ بعصي دح ىلإ ةليوط يهو
 اذإ هيلإ لصوتن ام وه ةنؤدم رداصم نم بلاغلا ين ثيداحألا لقن مالس نبا
 ريغ ةقيرطب ىرخأ عضاوم ين هباتك ىلإ اهمض ينلا ةبوفشلا رابخالاب اهانراق
 كيكرو رثعتم لمعتسملا يوغللا بولسألا نأب عابطنالا انيطعت ينلاو { ةمظنم
 . انايحأ

 زيمتت ينلا فاصواألاو رهاوظلا ىلإ ريشنس صنلا تارقفل يلاتلا ضرعلا يو

 دنعو . صنلل ةلماشلا ةطخلا راطإ ين اهناكم ىلإ ريشن ايك ٬ىرخاألا نع ةرقف لك اهب

 مظعم ين ةحضاو ةماعلا تاشقانملا نم قبس ام ىلإ ةبسنلا نوكت كلذ

 . "لاوحالا

 يتلا خسانلا ةملك هربتعن ام باتكلا لوأ ين دجن . ٥٩( ص)١ ةرقفلا

 . "صنلا ىوتحم حضوت

 مالس نبا فيلأت نم وه يذلا صنلا ءىدتبي . (١٦-۔٩٥ ص) ٢ ةرقفلا

 لق دق هنأ حجريو نيدلا ءىدابم ي لوطم يوبن ثيدح هعبتيو يناج ناونعب
 . نؤدم ردصم نع

 اهنم دحاو لك ءىدتبي ةلئسأ ةسمخ انه درت . ٦١-٦١٩( ص) ٣ ةرقفلا

 ينأتو . ةرقفلا هذه ريغ يف اهريظن دجن الو 0 . . . ام كل ليق اذإ ه ةغيصب

 ركذ دعبو . ةلئسألا هذه هلوانتت امل احرش اهتاريسفت عم ةديدع ةينآرق صوصن

 ١٠٢١-١٠١٤. صو ٥٩-٦١ ص الثم رظنا ١

 . ١١ ص قباللا انلوق عجار ٢

 . تايوتحملا سرهف ين ةيحاتفإلا لمجلاو ةيبناجلا نيوانعلا درت ٣
. ١!؟ ص رظنا ٤



 ١٩ صنلا ةدح و

 ضاعتست امبرو تاريسفتلل ًاحاتتفا « لاق ه ةملك انايحأ رركتت ةينآرقلا ظافلألا

 دعبتسن ال اننكلو . تارملا ضعب ين « ينعي ه وأ « يأ ه ةملك نع ةرابعلا هذهب
 نود نيرخآ ه نيرسفم ه ركذو . همسا ركذي مل رسفم ىلإ لاق » ةرابعب راشي هنأ
 0٦٤ 6٦٧ ص ) ةرقفلا نم عضاوم ةثالث ين مهلاوقأ فالتخا ىلع مهئايسأ ركذ

 .يرصبلا نسحلا ينعي هنأ لمتحملا نمو تارم ثالث « نسحلا ه مسا يتأيو ٦٨(.
 هيلإ ادانتسإ بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع نع اثيدح اذه نسحلا ركذو

 : لعافلا ركذ نود « لاق ه ةملك نسحلا لاوقأ قبست نيعضوم ينو . هلوق ي

 حُجرن انعدت صئاصخ اهل ةرقفلا هذه نأو . ء . . . لوقب نسحلا ناكو : لاق ه

 ريغت ءارجإ نود رخآ باتك نع تسبتقآ اهنأ دعبتسن الف دحاو فينصت نم اهنوك

 . اهيف

 نع تاياور ىلع ةرقفلا هذه يوتحتو . ٧٠-٧٦( ص) ٤٤ ةرقفلا

 مسا لبق يتأيف ركب وبأ وهو مهلوأ ءانثتسابو . لوسرلا باحصأ نم ةتس لئاضف

 هحسا دعب ينأيو ٠ . . . لضف نم رثألا ي ءاج امه : تايلكلا هذه يباحص لك

 بسح ىلع . ةيلاتلا تاياورلا ةيادب ين ء.. . نيد اننيد ه ةغيص هبسنو
 تاياورلا هذه نأ ىلع لدي ام دجويو . « باطخلا نب رمع نيد اننيد ه : لاثملا
 ةلدألا كلت نيو . ًابسانم ابيترت هآر امل اقفو اهبئرو هسفن مالس نبا اهعمج امبر

 هفصو ين كلذ ىرن ايك باتكلا ين ةرركملا "ء يف ءاج امه ةغيص دورو

 ةرؤنملا ةنيدملا يف باطخلا نب رمعو ركب يبأ احبرض هيف عقي يذلا ناكملل

 يورت نيذلا ءاملعلاو ءاهقفلا نمو .. .ه : لوألا لاؤسلا نم اءزج نإف كلذ حص نإ ١

 ام عم بسانتي ال لاؤسلا نال لوقنملا صنلا ىلإ مالس نبا هفاضأ امم نوكي ! ؟ كنيد مهنع

 . تاحيضوتو حورش نم هيلي
. ١ص ص رظنا ٢



 صنلا ةدحو ٢٠

 . 'ةرقفلا هذه ريغ ين ىرخأ ةنكمأل هفصو بولسأب ًامباشت ٧٣( ص )

 ىلإ راشيو ناونع ريغب ةرقفلا هذه ينأت . ٧٦-٧٨( ص ) ٥ ةرقفلا

 تايآ ةدع تركذو . ةفاك نيملسملا ىلعو هيبن ىلع هللا اهبجوأ ينلا « ةرواشملا ه

 ناسنإلا نأ ىلع نازمكرب امهو باطخلا نب رمعل لوقو { يلل ثيدح عم ةينآرق

 تايآلا مادختساو . ىروشلل هتسرامم يف هنلا قيفوت ىلإ ةجاح ي لازي ال

 ميسقت ركذ ه ةرقفلا ىلإ مضناو . ٣ ةرقفلا يف اهمادختسا هبشي انه ةينآرقلا

 , يارلا ه و « لقعلا ه عمجت ينلا ةثفلا نأ ظحالي ايك تاثف ثالث ىلإ نيملسملا

 . اًقَح ةملسملا ةئفلا يه ، ءةرواشملا ه و

 ةباحصلا درس انه لصاوي بتاكلا نأ ودبي .(٩٧-٨٧ص)٦ ةرقفلا
 . طقف مهئايسأ ركذب نآلا ينتكيو ٤ ةرقفلا يف مهركذ ادتبا نيذلا نيعباتلاو

 اننيد ه ةغيص دوعتو . يوبن ثيدح هيف يتأي يذلا ينرقلا سبو ءانتساب اذه

 نيقابلا ءامسأل مدقيو ،طقف ةدحاو ةرم لوألا يباحصلا مسال ًاميدقت «. . . نيد

 . ! . . . انمو ه : ةطيسب ةملكب

 قحلا نيدلا نأ ةيحاتتفإلا ةلمجلا يف حضوي . ٧٩١-_٨٤( ص) ٧ ةرقفلا

 دجن يوبن ثيدح دعب . « ةمألا قارتفا ه لبق يبنلا باحصأ هيلع ناك ام وه

 يو . ةيربرب تايلكب ثيدحلا ين ةدراولا « ةقبرلا ه ةملك حرش هيلع ةفاضإ

 ةرجهلاو ةعامجلاو ةعاطلاو عمسلا ه : ةسمخب نينمؤملا ينلا رمأي رخآ ثيدح

 لك ينأيف . (٠٨ص ) رانلا باذعب ةيلهاجلا ةوعدب اعد نم ه رذنيو ،'داهجلاو
 اذه ىلع ةلئسأب ةفلتخم لوصف ىلإ مسقنيو ٤ هل احرش ثيدحلا اذه دعب ام

 نم حضتي ملو . ٤ . . . لاق ؟ ةعاطلاو عمسلا ريسفت اف : تلق ه : لكشلا

١ ص نراق ١٠٩ وه١١.



 ٢١ صنلا ةدحو

 نأ نود ايبدأ الكش مدختسأ دق راوحلا لكش نأ نوكيو . بيجملا نمو لئاسلا

 ةينآرقلا تايآلا نم ةدع ركذ مالكلل اًميعدتو . ةقيقحلا ين راوح كانه نوكي

 نب رمع نع ثيدحب يهتنت يلاو ةرقفلا ةياهن لبقو . ةريثكلا ثيداحألاو

 صاعلا نب ورمع نع ةياور دعب يتأي ء ةيلهاجلا ةوعد ه نع مالكلا نيبو باطخلا

 . لصفلا نومضم عم بسانتي وهو باطخلا يبأ يبرغملا يضابإلا مامإلا نع ربخ

 نمو . ثيداحألا ةيقبك ًانيهر سيل ربخلا اذه بولسأ نإف ةغللا ةيحان نمو

 اهناك كلذ نع ادع ودبت ينلا ٧ ةرقفلا ىلإ ربخلا اذه فاضأ بتاكلا نأ لمتحملا

 . ىرخألا صنلا تادحو نيب ةدرفنم ةدحو

 دق هللا نأ حاضيإ ىلع ةرقفلا هذه رصتقت . ٨٤-٨٥( ص ) ٨ ةرقفلا

 نب هللا دبعل ثيداحأو تاريسفت ىلع زاكترالاو ث الماك انبد هلوسر ىلإ ىحوأ

 . همسا ركذ نود "رسفم ه ىلإ راشيو . هريغل و سابع

 دنع اهتاذ دحت ةدحو اهنأك ةرقفلا هذه رهظت . ٨٦-٩٢( ص ) ٩ ةرقفلا

 اهيف دري ينلا باهولا دبع يمتسرلا مامإلا ةلاسرل ةمدقملا يهو 0١٠ ةرقفلاب اهتن راقم
 عم ٩ ةرقفلا ين ايفرح اهتاذ عئارشلا هذه لك درتو . « نيدلا عئارش ه درس

 ةينآرق تايآ ىلإ دنتسيو عسوم اهنم ضعبلا ىلع قيلعتلاو . ةحضوم تافاضإ

 هل دجويف ١٠ و ٩ نيترقفلا نيب حضاولا قباطتلا امأ . ةفلتخم ثيداحأ ىلإو
 : ناضقانتم ناريسفت

 اهتمدقم ىأرو باهولا دبع ةلاسر هيديأ نيب تناك بتاكلا نأ : ًالؤأ

 ىلعو اهعئارش ظافلأل ينرح لقنب ماقف ةضافتساب حضوتو حرشت نأب ةريدج
 مغرلاب ةلاسرلا ةمدقم صن هباتك ىلإ مض ،لمعلا كلذ نم غرف نأ دعبو . اهيلع

١ ققحا صنلا يشاوح رظنا .



 صنلا ةدحو ٢٢

 قيلعتلا لبق اهناكم ةلاسرلا ذخات نأ يعيبطلا نم ناكو . اهيف ديدجب يتأي ال هنأ نم

 عضاوم ين باتكلا رصانع لسلست ين طلخلا اذه لثم ظحالن اننكل . اهبلع
 الو اذه . يلاهنلا هلكش يف سيل باتكلا نأ ين هببس ىرن نأ عيطتسنو ، ىرخا
 لوصف نم يأ ين باهولا دبع ةلاسرل ركذ تأي مل اذامل احورطم لاؤسلا لازي

 ؟ دحاو ىوتسم وذ اهبولسأو لماكتم اهنومضم نأ ودبي يتلاو ، ٩ ةرقفلا

 دبع مامإلاو ٩ ةرقفلا بتاك نم لك هنع لقن كرتشم ردصم كانه : ايناث

 ىلع امهدحأ دمتعي نأ نود يلصألا اهلسلست ين « نيدلا عئارش ه باهولا

 ىلع ديزي ام كرتشملا ردصملا كلذ نع ٩ ةرقفلا بتاك لقن امبرو . رخآلا

 رهظت اذامل مهفن نأ عيطتسن كلذ انضرتفا نإف . حورشو قيلاعت نم عئارشلا

 دبع لامهإال عجار اذهو ،} ١٠ ةرقفلا يل امهدجن مل ٩ ةرقفلا ين ناتعيرش

 . ! ةتسلاب قالطلا ه و « ءاسنلل ةبحصلا نسح ه : اهايإ باهولا

 ودبي امهيناث نأ نم مغرلاب كلذ وأ ريسفتلا اذه ةحصب مسحلا اننكمي ال
 دبع ةلاسر مض مالس نبا نأ هنم جتنتسنف ،يناثلا حرشلا تبث نإو . الوبق رثكا

 نوكي نأ نود .{ ٩ ةرقفلا يف ءاج ام اهتقفاوم نم ىأراَمِل باتكلا ىلإ باهولا
 ينلا ةقباسلا تارقفلا ين هريظن ظحالنو . عئارشلا حورش راطإ ين ناكم ةلاسرلل

 . هنومضم ةرركم لاوقألا ضعب ىلإ انايحأ تفيضأ ثيداحأو ةينآرق تابآ اهيف درت
 ءىدابم نم لصفلا هلوانتي ام ىلإ ةبسنلاب ةديدج ةدافإ اهيف يتأت نأ نودو
 اهقبس ام ثيداحألاو تابآلا كلت معدت نأ هنم دارملاو . ةعيرشلا وأ ةديقعلا

 ركذ نمم ةناكم ىلإ وأ نآرقلا ىلإ كلذ يف ادانتساو ةنيعملا ةدافإلا راركتب لاوقأ نم

 دبع مامإلا ىلإ دانتسالاف انه امأ . يعبات وأ يباحص وأ ين نم ثيداحالا ين

 . باهولا

 يرصبلا نسحلا مسا نأل ىرخأ ةيمهأ اهل ٩ ةرقفلا نإف كلذ ىلع ةوالع

وأ همسا قبست ٨٩-٩١( ص ) عضاوم ةعبرا ينو . تارم رشع اهيف ينأب



 ٢٣ صنلا ةدحو

 لاق ه : لئاقلا مسا ركذي اهنم نيعقوم ينو « لاق ه ةملك هيلإ ةبوسنملا ةياورلا

 لءاستن نأ زوجي هلعل . ٩١( و ٩٠ ص ) «. . . ركذي نسحلا ناك : ورمع

 نب ورمع هذيملت هنع اهلقن يتلا نسحلا لاوقأ نم ًاءزج تاياورلا هذه لكشت له

 امأ ؟ ٣ ةرقفلا يف نسحلا ىلإ ةبوسنملا تاياورلا ىلع كلذ يرسي لهو ؟ اديبع

 فلتخي وهف نسحلا هخيش نع ورمع تاياور نم يربطلا خيرات ي دري ام ددع

 . انصن ي امع

 ةرقفلا لصفتو ناونعبو ةلمسبلاب ةرقفلا أدبت . ٩٣( ص ) ١٠ ةرقفلا
 نب باهولا دبع اهب بتك ةلاسر ةعيرش هذهو ه : باتكلا يف قبس امع كلذب
 ين ! ةلاسر ةعيرش ه ظفل امأ . ! سُئئارطأ لها ىلل ترما مامإ نمحرلا دبع

 , ةمدقملا ه وأ « ةيادبلا ه ىنعمو الإ ! ةعيرش ه مهفن نأ عيطتسن الف ناونعلا لوأ

 ٩ ةرقفلا ين ةدراولا عئارشلا درس ىوس سيل ناونعلا كلذ عبتي ام نأل ةلاسرلل

 نمض ٤ عئارشلا ه هذه درس رّسفنو . اهيلع قيلعت الو ةفاضإ انه ركذت نأ نود

 . ةمدقملا لحم لحي هنأب سلبارط ةيضابإ ىلإ ترهات مامإ نم ةهَجوملا ةلاسرلا

 يكل نيرخآلل ةحيصنو مامإلا اهب كسمتي ينلا ةكرتشملا دئاقعلل ةركذت ءيجيو
 . !اضيأ ءالؤه اهب كسمتي

 ١٠ و ٩ نيترقفلل انريسفت ساسأ ىلع . ٩٣-٩٥( ص ) ١١ ةرقفلا
 انه ال اهتمتاخ ىلإ رشب مل يتلا باهولا دبع ةلاسر ءازجأ نم ١١ ةرقفلا سيل

 ١ ج) نيكزس داؤف عجار ١ . ص ٣٠ و ٥٩٦٢( .
 ين سلبارط ةيحانب ةيضابإلا ىلإ باهولا دبع اهلسرأ ينلا ةلاسرلا ةمدقم وه انه هارن ام امبر ٢

 يخاسشلا ركذ . ةسوفن لبج ىلع ًالماع يرفاعملا ىلعألا دبع نب حمسلا نب فلخ ةيلوت ناش
 الو صنلا ين ال قباطت كانه سيل نكلو راصتخالاب ةلاسرلا هذه ١٨٠ - ١٨١( ص)

. مالس نبا باتك ين درب ام عم نومضملا ين



 صنلا ةدحو ٢٤

 ! ثّدَح ه ةملك حرشب ةلاسرلاب ١١ ةرقفلا طبترت لب . اعبات ناكم ين الو

 لهأ ه تاثف حيضوت يتأيو . باهولا دبع ٤ ةلاسر ةعيرش ه رخآب ةدراولا
 نآرقلا ىلإ عوجرلا نود ةرقفلا هذه ين باتكلا لهأ تاثفو ةفلتخملا ى ثدحلا

 . لمتكم ءزج اهنأب عابطنالا يطعت ةرقفلاو . ثيدحلاو

 ١١ ةرقفلا ىتح باتكلا يف ءاج ام صخلت يه . ٩٥( ص ١٦) ةرقفلا
 تارقفلا ين هيلع فاضي نأ وأ هضعب رركتي نأ كلذ عنمب الو . ةرصتخم تايلكب

 ريدصت لوأ ين انيمس نمم ةمألا هذه رايخأو ه : ةرقفلل ةلمج رخآو . ةمداقلا

 دبع ةلاسر ءازجأ نم ًاهزج ةلمجلا هذه قبس ام رابتعا اننكمأ ول . « اذه انباتك

 حوضوب ريشت اهنأل ، ةلاسرلا ىلإ اهتبسن نكمي ال ةروكذملا ةلمجلا نإف باهولا

 ةباحصلا مهو ٦ و ٤ نيترقفلا ين مهلئاضف ركذ ءاج نيذلا « رايخألا ه ىلإ

 , انباتك ةمدقم ةيادب ه وحن ينعت ينلا « انباتك ريدصت لوأ ه ةملكو . نوعباتلاو

 نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا ةيمست نال { هفينصت يف بتاكلا حومط مجح ىلإ ريشت
 نم ١٨ ىلإ ١١ تاحفصلا ىلع الإ رهظت مل هالعأ نيروكذملا ! رايخألا ه مه

 . ةحفص ٦٣ وأ ٦٠ نع هتاحفص عيمج ددع ديزي الو طوطخملا

 درس و ةديقعلا سسأ ركذ نم قبس امدعب . ( ٩٨٩٥ ص ) ١٣ ةرقفلا

 . مهتدايق و نيملسملا ةعاج ماظنب ةصاخلا لئاسملا ضعب انه دجن ،نيحلاصلانيملسلملا

 3 يتفملاو يضاقلاو مامإلا ين اهرفاوت بجي ينلا طورشلا ىلع ةرقفلا هذه رصتقتو

 ين يتأي ام نأ هركذ ريدجلاو . ةيضابإلا خيراتب ةصاخلا ةيلاتلا تارقفلل اديهمت كلذو
 وأ رئاجلا مامإلا ةمواقم ىلع ثحب ةرقفلا رخآ ين ينلا ىلإ نيبوسنملا نيثيدحلا

 . هبلجت ىلع

١ ةمداقلا ةرقفلا ين انلوق عجار .



 ٢٥ صنلا ةدحو

 لصفم ريغ 6 ليوط آ ماع درس اهيفو . ٩٨-١٠٢( ص) ١٤ ةرقفلا

 ماكحأ كلذب نيفلا نويسابعلاو نويومألا اهبكترا يتلا ةشحافلا لاعفألل

 مهيلع ذخأ دقو . كلملا دبع نب ديزيل درفأ صاخ ركذ كلذ يو . مالسالا

 رمعو ركب يبأ ركذ هبناجب ينأيو . ديصلا ين طارفإلاو ةدغرلا ةايحلا ي سامغنالا
 اذه ردص يف انزكذ ام دعب مهفالخ دشأ نيو ه . ادبأ ديصلل اجري مل نيذللا
 هلعف امل ةضراعم كلذو { ث مهنايبصو مهبراقأل نيملسملا ةمامإ مهنيلوت باتكلا
 ةتس ىلإ ةراشإلا هيف ينأت يذلا ريخالا ءزجلا اذهو . هدعب نم نادشارلاو ينلا

 . "نومضملاو بولسألا فيعض ودبي نيتفيلخلاو ينلا

 ٠ ةتسلا فالخإ ةصق ه ناونع تح . ١٠٢-١٠٥٠( ص) ١٥ ةرقفلا

 باطخلا نب رمع ىلع حرتقا يذلا سابع نب هللا دبع ىلإ بوسنم ثيدح يتأي

 رمع مهضفرو مسا دعب امسإ ىروشلا لهاب نيفورعملا ةنسلا لاجرلا فالختسا
 اك 6 ةمألا دئاق ين اهرفاوت بجي ةنيعم فاصواأل مهتقباطم مدعل رخآلا دعب ادحاو

 ناقع نب ناثع رايتخا ركذي مث . هللا دبع هنبا فالختسا ىلع كلذ دعب ضرتعا
 ةمدقم كلذ ينأيو . امعرش ارايتخا فلؤملا هربتعيو باطخلا نب رمعل ةفيلخ

 . ةيلاتلا ةرقفلل

 نب نامثع ةيالو رمأ ه ناونع تحت . ١٠٥-١٠٨( ص) ١٦ ةرقفلا

 ةفالخلا نامثع يلوت ذنم ثادحأ نم ىرج ام ازجوم ًافصو فصوي « نافع

 باحسناو « نيتعيش ه ىلإ ةمألا ماسقنا نع ترفسأ ينلا نيفص ةعقوم ىتح

 يناثلا فصنلا يوتحيو . يمالسالا ملاعلا فارطأ ين مهمئافتخاو نييقيقحلا نيملسملا

 ءاطخأ نم هعن نأ نكمملا نف ميت نم ًالدب ميمئ ةليبق ىلإ ةبسن يميمتلاب ركب يبا ةيمست امأ ١
. خسانلا



 صنلا ةدحو ٢٦

 ءاليتسا نع ءىشانلا عقوتملا رطخلا ينو « ةنتفلا ه ين ثيداحأ ىلع ١٦ ةرقفلا نم

 . مكحلا ىلع شيرق ةليبق

 درستو .3 ٬انئاهقف ةيمست ه ريبعتب أدبت . (١١}ه-٨٠١ ص ) ١٧ ةرقفلا

 ةيهقفلا سسألا عضو ي هتيمهأل اقبط و . ةيضابإلا بهذم خيراتب ةقلعتملا رابخالا

 نبا نأ ىرنو . اهيف مهألا ماقملا يدزألا ديز نب رباج لتحي بهذملل اهريغو
 ثيداحألا نأل ، نودمردصم نع ديز نب رباجب ةصاخلا ثيداحألا لقن دق مالس

 . مالس نبا باتك ىلع دمتعملا ريغ يضابإلا ثارتلا ين اهتمرب دجوت اهسفن

 مل هل نيرصاعملا ءاهقفلا نم ةسمخ ةرقفلا ىلإ بتاكلا مض رباج ركذ دعب و
 برض ناكم افصو مهرخآ ركذ ىلإ فاضأو ، باتكلا اذه ريغ يف مهءامسأ دجن

 ةياهنلا يف مالس نبا راشأ . ىئم يداو ين نيبضابإلا ناغ جاجحب صاخلا مايخلا

 ءاهقفلا ءالؤه عيمج ربخ هاطعأ يذلا وه ناك امبرو كلذب هربخأ نَم ىلإ

 . !ةسمخلا

 نب عيبرلاو يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبا ركذ كلذ دعب يتأي
 نال ًارظن ةرشابم ديز نب رباج دعب اركذي نأ يغبني ناكو يرصبلا بيبح
 ةرم ينمزلا درسلا عطقنيو . هدعب نم نيملسملا ةداق مهأ نم امهربتعت ةيضابإلا

 سار لالب وبأ : « ةربابجلا ه ءاقلل نيحلسم اوجرخ نيذلا ةداقلا ركذب ىرخأ

 . ٢ ح ٥٥ ص ةمدقملا هذه ين هانلق امو ققحملا صنلا يشاوح عجار ١

. ٠٣٢١و ٦٢١و ٠١١؛و ١٠٩ ص عجار ةيوفش ةقيرطب هوربخأ نيرخآ نع ٢



 ٢٧ صنلا ةدحو

 . يراشلا ةزمح يبأ هلماع عم يدنكلا ىيحي نب هللا دبعو يفاَحُجلا دابعو

 ىلإ ةياورلا بسنو ةكمب ةزمح وبأ اهب بطخ ةبطخ هباتك ىلإ مالس نبا مضو

 نع ترصتخا اهنأ رابخألا هذه رخآ ين يتايو . "دلاخ نب دمحم ىمسي لجر
 . "هسفن ردصملا نع يناحُجلا دابع ربخ لقن بتاكلا لعلو . نودم ردصم

 ين مالس نبا راشاو ، ظحالم بيترت نود نورخآ نويضابأ ءاهقف ركذُي مث

 يبأ ةلاسرو حمسلا نب فلخ ةلاسر : يهو هتامولعم رداصم ىلإ عضاوم ةئالل

 كلذ ي ادانتسا . (؟ فاحُج لبج ىلإ ةبسن) ٠ يناحجلا , هأرقن و طوطخملا ي !ىاجحلا ه ١

 يضاقلا هنع لوقي يذلا ! يجراخلا يناحُجلا ةفنف نب دابع ه هل لاقي لجرل ينادمهلا ركذ لإ

 راث يذلا فورعملا يعرلا دابع هنا نكمملا نم نوكي نأ ليلكإلا باتك ققحم عوكالا دمحم
 ةيشاح ين ءاج ) م ١٠٧ /٧٢٥ - ٧٢٦ ةنس يفقثلا رمع نب فسوي يومالا نمتلا يلاو ىلع
 عجار . ٣٨٦( ص ٢! ج ليلكإلا ى ينادمحلا ؛ ةعبطملا ءاطخأ نم هربتعنو ! ١١٧ ه ققحا

 ه ج لماكلا) ريثألا نبا لاق . ١١٩ ص نيسحلا نب ىيحيل ينامألا ةياغ باتك

 ركذ ساسأ ىلعو ٤ امكحُم نميلاب ينيعرلا دابع جرخ [ ١٠٨ ةنس ] اهيفو ه : ( ١٤١ ص

 . تاياورلا فالتخا مغر دحاو صخش هنأ حجري دابعل مالس نبا

 ٢ ج خيرات ) طايخ نب ةفيلخ ركذ ٢ ص ٤٠٤٨ ( دلاخ نب يجنزلا ةياور ةبطخلا هذه .
 ةيلاتلا ةيشاحلا نراق ، لصألا سفن ىلإ مالس نبا ةياور دوعت نأ حجربو .

 نم اهعم امو ىيحي نب هتلا دبع مامإالا ةريس ه ( ٢٨٦ - ٢٨٧ ص ديقت ) يداربلا ركذ ٣

 يأو ىيحي نب هتا دبع حتف ركذو . ، هفلا نم يردأ ال فوع نب راتخا ةزمح يأ بطخ

 ةيمستب انه ينتكنو . يضابإلا ريغ ثارتلا ين ىتح رشتنم زاجحلاو نميلل يراشلا ةزمح
 اهبطخ دقف طايخ نب ةفيلخو مالس نبا ةياور بسحو . ةبطخلا كلت اهيف درت ينلا تافلؤملا
 طابخ نب ةفيلخ : ةكم نم ًالدب ةنيدملا ىلإ اوراشأف نيفلؤملا ةيقب امأ ، ةكمب ةزمح وبا
 دقعلا ) هبر دبع نبا ، ٢٠٠٨( ص ٢! ج خيرأت ) يربطلا " ( ٤٠٨ ص ٢ ج خبرات )
 جرفلا وبا ، ( ٠ ص لصولا خيرات ) يدزالا ايركز وبأ ، ١٤٦( ص ٤ ج ديرفلا

 ٢ ج تاقبط ) ينيجردلا اضيأ ةبطخلا هذه ركذو . ( ٢٣٧ ص ٢٣ ج يناغألا ) يناهفصألا
 نراق ) كلام نب سنا ةياور ين ةبطخلا يتاتو يضابإلا ريغ ثارتلا ىلع ًادانعا " ( ٢٦٩ ص
 نراق ) دوقفملا نايفس يبأ باتك نع ينيجردلا لقن امبرو 0 ( ١٤٤ ص ٤ ج هبر دبع نبا
. ( ٢٦٢٤ ص ٢! ج ينيجردلا تاقبط



 صنلا ةدحو ٧٢٨

 هيقفلا عم هسفن فلؤملا ةلباقم كلذكو رمغ نب مالس هيبأ ىلإ يمرضحلا ميهاربإ

 . يزاجحلا كلملا دبع نب دمح

 فيلأتل ناببس ةرقفلا هذه ين نيبتي . (١١ا٧-١٦١١ ص) ١٨ ةرقفلا

 نمبو مالسإلا ميلاعت نووري نمع نيملسملا فيرعت فده وه لوالا : باتكلا

 اهب اودري يكل نيملسملل ةفرعملا هذه رقوي نأ دارأ بتاكلا نأ يناثلاو ، نودتهي

 عمج هنأ ىلإ مالس نبا راشأ هسفن عضوملا ينو . ٤ نيفلاخلا ه تارواحم ىلع

 . « راثآلاو ملعلا نيواود ه نم ه انئاهقفو انتاداق ه نع هتامولعم

 نم اهئازجأ مظعم ين ةرقفلا هذه نؤكتت ١١٧-١٣٢(. صر ١٩ ةرقفلا

 مدعو راركتلاب زيمتملا اهصن انل حضويو { ةيوفش رابخأ ساسأ ىلع تامولعم
 فعضلاو . ادبأ اهحقني مل مالس نبا نأب ةديدع تارم يخيراتلا لسلستلا ةاعارم

 ودبي . ةيئاهنلا اهتغيص ىلع لصحت مل اهنأ ىلع يناضإ ليلد ةرقفلا هذه يف يوغللا
 ةاعارم نود و اهيلع بتاكلا لوصح بسح اهقبس ام ىلإ تفيضأ دق رابخألا نأ

 ةيادب ين عمج دق فلؤملا نأ لمتحملا نف . اهيف ةروكذملا ثادحألا لسلست

 ،كلذ وحنو هتسارك قاروأ ىلع تامولعم نم دجو ام باتكلا فينصت ين هلمع
 نم وأ انطوطخم خسان ءاج مث . ىلوألا هتدوسم ةلاح ين ناك اهنم اءزج لعلو

 باتك لكش ين عضوي نأ اريدج اهاوتحُم ىأرو قاروألا كلت خسن يل هقبس

 دورو عباتت ىلع ظفاحي خسانلا ناك عورشملا كلذ قيقحت دنعو . حضاو طخبو

 اذه رفسأو . ةقباسلا تارقفلا خسن ين هيلع ظفاح ايك لصالا ين تامولعملا كلت

 هرهاظ صن نم تاظحالملاو تامولعملا كلت لك دورو عفن : ةبيرغ ةجيتن نع

 ةلسلس الإ سيل هنأب عابطنالا عضاوم ةدع ين انيطعي صنلا نإف }واستمو لصتم
 نومضملا عم ةقالع امل فشتكن نأ بعصيو { ابوْحَن ةلصتم ريغ تايلك نم ةنؤكتم
ىلإ دوعت شاوح ةدعوضو !نبح يف ًاضايب لمهأ خسانلا نأ عقوتنو كلذ . انايحأ



 ٥ صنلا ةدحو

 . رخآ نيح ين صنلا ىلإ ةيبناجلا هتاظحالم وأ فلؤملا

 صن ىلع انيشاوح ىدحإ ين ءىراقلا ىلع ضرعنس اذه انضرف ساسأ ىلع

 . راتخلا عضوملا ين ةدراولا ةلصتملا ربغ تايلكلل احرش هارن ام ١٩ ةرقفلا

 هب ديرنو ايقطنم لصاوتم صن ىلع لصحن يكل طوطخلا تايلك ىلع فيضنو
 ين صنلا ءانب ديعن نأ اندصق سيلو بسحف ةعطقنملا تايلكلا نيب ةقالع تابثإ

 تارقف ضعب نأ عقوتنو . 'انضرفل حضاو ضقانت كلذ يف ةيلصألا هتروص

 نم مظتنم ريغ ادرس اهيف ناو باتكلا فينصت يف ةركبم ةلحرم لثمي صنلا
 ريغ رهاوظلا نم سيل اذهو . تانودم نع ةخوسنم عطقو تاظحالمو رابخأ

 تررم دق ةميدقلا ةيبرعلا فيناصتلا نم ليلقلا ريغ نأ تابثإلا نكمي لب ةفولأملا

 . "يلاهنلا فينصتلا يف تادوسملا هذه لثم ىلإ اهوفلؤم دنتساو ةلحرملا هذهب

 ساسأ ىلع اذهو ةقباسلا هئازجأ ين تارقف ىلإ صنلا ميسقتب انم دق

 ءزج ين ميسقتلا كلذ ةلصاوم نم ءيش انعنمي الو ؤ عاونالا ةددعتملا اهفاصوأ

 نأ ظحالن هسفن جاهنملا ىلع انه انرس اذإ نكلو . ١٩ مقر هاناطعأ يذلا صنلا

 © ةديدع ةريصق قيرافتو ءازجأ ىلإ صنلا نم ءزجلا اذه ميسقت وه كلذ ةجيتن

 . حاضيإ الو ليهست يأ ةريصقلا تادحولا هذه لثم ي ءىراقلا دجي نلو

 يهو ةرقفلا فصو يلي اميفو . ةدحاو ةرقف نؤكيل مسقم ريغ هكرتن نأ انيأرف

 . ةيبرغم رابخأ ىلع اهتايوتحم لج يف رصتقت

 . ٧ . . . انتمأ جورخ ةيمست نمو ه : رتعتم بولسأب لألا ناونعلا بتك

 ٠١ ص رظنا ١١٩ ج ١١ .

٢ لاطنزور زنارف رظنا )١٩٤٧ . ص ٦- ٧(.



 صنلا ةدحو ٣٠

 ثادحألل ضرع كلذ عبتيو « 'سادّمْفَمب دنجلا لتق ه باطخلا ابأ نأ ركذيو

 مسا بتاكلا فاضأ م٨٥٧ - ٠ ١٤ه / ٧٥٧ ةنس ركذ دعبو . ةكرعملل ةمدقتملا

 وبأ ه هنينكب هركذ يتأي هنأ عم امامت ءىطاخ لكشب روصنملا وهو مكاحلا ةفيلخلا

 !روهظ ه ىلإ راشأ مث . ١٢٧0٦١١٩ 0 0١٢٨ ١٣١( ص ) تارم ةدع !رفعج

 ةرشابم هلاق ام ضقان دقو إ تقولا سفن ين مئ هنأك يدنكلا ىيحي نب هنلا دبع

 - ١٣٠ / ٧٤٧ ماع هلتقم ناك) نييومألا مكح ةياهن ين لتق دق هللا ديع ناب

 ةعيابم ىلإ هتومو دمحم نب ناورم مكح نيب ام ركذ كلذ دعب يتأبو . ( م٨٤٧

 . لؤألا يسابعلا ةفيلخلا حاقسلا

 ١١٨( ٨6 ص ) ! برغملاب باطخلا يبأ روهظ ةصق ه : ناونع تحت هولتي

 ةفالخ ىلإ ىرخأ ةرم راشيو ،سادّمغَم ةكرعم ين مامإلا اوكراش نيذلا ءامسأ درس

 كلذ ين يسابعلا دنجلا عم ناك نم ركذ دعبو . ةكرعملا نمزل تابثإ رفعج يا

 دق ١١٩(. صر هب فلؤملا ربخأ نَم ةيمست عم موهفم ريغ ربخ يتأيف ،نيحلا
 اوحن ةلصتملا ريغ تايلكلل ةيقطنملا ةقالعلا هارن ام حرشنل عضوملا اذه انرتخا

 . اهنع ثيدحلا مدقت امك ةيلصألا فلؤملا ةدوسم نمض

 درط اهيف ركذ ينلا ةياورلا مالس نبا يربخُم نم نيرخآ ىلإ بسنتو

 ين ةثيدحلا ترس دلب نم ابيرق دلبلا اذه عقوم ناكو 5 ه سيدامومكات ه مالسإلا لبق اهمسا ١
 نييفارغجلا دنع ةروكذملا ترس ةنيدمب ةثيدحلا ترس تسيلو . نارفعزب ىمسملا لهسلا
 ٢ ج لقوح نبا ؛ ٢٢٤ ص رفعج نب ةمادق ؛ ٨٦ ص هبذادرخ نبا ) ىمادقلا برعلا
 برغملا ، يركبلا ؛ ٢٤٥ ص يسدقملا ؛ ٦٧ و ٦٦ نيتحفصلا نيب هتطيرخو ٦٨٢ ص

 ملك ٨٠ وحن ةعقاو تناك اهنأ حجريو 6 ( ٣١٤ ص و ٢٩٨ ص ١ ج يسيردإلا ؛ ٧ ص
 ين انثحب ين ١ مقر قحلملا رظنا ) ةيلاحلا ناطلسلا ةنبدم بئارخ ين ةثبدحلا ترس نم ايقرش

 ١٦٨ ص مجعم ) يوازلا دمحأ رهاطلا ىارف كلذ مغر . ( برغملا ةيضابإ خيرات
 ةفورعملا ةثيدحلا ترس ةرواجم يف اهعقوم تناك ةميدقلا تّرُس نأ ، ١٨٨ - ١٨٩( ص و

. نارفعز يسرم وأ نارفعز رصقب ًاضبا



 ٣١ صنلا ةدحو

 اهيليو . ايئاهن ةدوعلاب مهل حايسلاو ه ترس ىرق ه لهأل باطخلا يبا باحصأ

 مث . سادمغم ةكرعم دعب نيتنس يلاوح ثدح ام ضعب نع ربخلا ربحلا ركذ عم

 قناد وبأ همسا دنجلا دئاق نأبو سادمغمب دنجلا باطخلا يبأ لتقب لوقلا رركي

 ةكرعملا قبس ثدح ركذ دعب . همسا ةحص ين كشي ناك فلؤملا نأ ودبي يذلا

 ترفسأ يتلا ةيسابعلا ةلمحلا ركذ بتاكلا لصاوي ، ١١٧( صر هركذ مدقتو

 . هباحصأ نم فلأ رشع ةعبرأ عم ةيضابإلا مامإ لتقو اغزؤلاتب ربربلا ةميزه نع
 ةضيفتسم ثيداحأ ةثالث ينأت ، ١٦٢١-١٢٥( صر ةيلاتلا تاحفصلا ىلع

 ثيداحألا سفن درتو . يمالسإلا نيدلا ءايحإ ين صاخلا ربربلا رود نع

 شاع ) ينالجرولا ايركز يبأل ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك ين ةريسب تافالتخاب

 باتك نوكي نأ نود (م ةرشع ةيناثلا /ه ةسداسلا ةئاملا نم لألا فصنلا ىتح

 نأ لمتحملا نفف . "نيباتكلا ةنراقم نع جتنتسن ام اذهو ؤ هل ًاردصم مالس نبا

 ىلع وأ ةنودم رداصم نع ثيداحألا اذخأ دق مالس نباو ايركز يبأ نم الك
 ىلع مالس نبا داتعاو . ةرشابم ريغ ةقيرطب تانؤدم ىلإ ادنتسا دق ايهنأ لقألا

 لئاضف ه ين رخآ ثيدح دنع حجري ةرشابم هيلع عالطالا نود نودم ردصم

 ركذ مالس نبا نكلو ةروكذملا ةثالثلا ثيداحألا ىلإ ايركز وبأ همض ه ربربلا

 كلذلو "ةيوفش ةقيرطب هربثخُم نع هاورو رخآ عضوم ين ادرفنم ثيدحلا كلذ

 اقرش ةيبادجأ نيب ةعقاولا ةقطنملا تناكو ةقباسلا ةيشاحلا يف ةروكذملا ةنيدملا مسا ترس ١

 . مسالا سفنب ىمست ابرغو ليش اغزؤانو
 ٢ ققحا صنلا يشاوح عجار .

 دنع اهرَسفن نأ نم انايحأ اننكمت نومضملا اذه ين ةلمعتسملا 0. .. يل ىوَر ه ةغيص نإف ٣

 ريسفت ىلع انلمحب ام انه دجوي ال نكلو باتك نع لقنلا ىلإ ةراشإك برعلا نيفلؤملا نم ددع
 هرداصم ركذ دق فلؤملا اذه نال . مالس نبا باتك يف ةروكذملا ةغيصلا دورو دنع هلثم

 لضفا ةيوفشلا ةياورلا ربتعا دق هنأ ىلع ليلد يأ كانه نوكي نأ نود ةيوفشلاو اهنم ةندللا
 ذخأ يذلا باتكلا ركذ عم يوبن ثيدح يتأيف لاثلا بسح ىلعو . تان دملا نع لقنلا نم

٣



 صنلا ةدح و ٣٢

 . ىرخألا ةثالثلا ثيداحألا اضيأ هنع لقن دق هنأ دعبتسملا نم سيل

 : اهقبس اَمب حضاو طابترا نود ةلمج ثلاثلا ثيدحلا ىلإ تفيضأو
 دقف . « ملعا هللاو ًافلأ رشع ينثا مهددع ناك نتخ موي نيملسملا نأ اوركذ »

 ينلا نأ هيف ءاجو ربربلا لئاضف ين يناثلا ثيدحلا ي انينح ةميزه ركذ مدقت

 ناش نم عفري فوس هتنا نأب نيملسملا باصأ امع باطخلا نب رمع ىزع
 ثيداحالا دجن اذامل مهفن انلعجي اذهو . برغملا نم بعشب ديدج نم مالسإلا

 رشع ةعبرأ لتقمو اغروات ةميزه ركذ دعب : هنيعب عضوملا اذه ين ةروكذملا
 ةقث هموق ةدابز فلؤملا دصق دقف ربربلا نم مهتيبلغأ تناكو ؟نيملسملا نم ًافلأ

 مزهنا ينلا نينح ةكرعم . ربربلا دي ىلع نوكيس مالسإلا ءايحإ نأ هدعوب و هللاب

 عزعرت اذالف : لوقي نأ مالس نبا دارأ امبرو . هللاب هتقث عزعرت مل ينلا اهيف
 ؟ هنبد ءايحإل هللا مه راتخا دقو موقلا ةقث

 ركذئو اغرواتب باطخلا يبأ عم اولتق نيذلا ءامسأ يقأت يناج ناونع دعب

 دض سلبارط ةيضابإ حافك ركذل دهمت ةلمج دجن مث . مهدحا نع ةيوفش رابخأ

 ةدع ةلمجلا هذه دعب فاضأ بتاكلا نكلو ، ثعشألا نب دمحم ٤ لامع ه

 . لامعلا ةلتاقم نع رابخألاب لعفلاب ادبي نأ لبق باطخلا يبأ ةيالو يف تافاضإ

 يضابإلا مامإلا رابخأب ينمزلا لسلستلا بسح ثيدحلا مالس نبا لصاوي و

 ىلع رابخالا هذه نأ كش الو . ناوريقلا ةنيدم ىلع هئاليتسا ىتح متاح يأ

 . ( ٧٢ ص ) هنم

 . نينح موب هءادعأ بلغ دق ينلا ناب اوثدح نيرخآ ةاور نكل ١

 ينا اغرواتب ىلتقلا ددع غلبي امهادحإ ينو } نيتياور ( ب ١٠ /أ ١٣ قر ايركز وبأ ركذ ٢
. نبت ةميزه نع ثبدحلا مم ةقفاوم افلا رشع



 ٣ صنلا ةدحو

 . 'نوقرز نب ناميلس وهو دحاو ربخم نع اهعيمج ذخأ هنأل ةدحاو ةريتو

 مت نباو ىتم انه مالس نبا ركذ . مدقت ام عم قباطت وأ حضاو ببس نودبو

 اهعضو ةظحالم درحب كلذ نأ ودببو . يرفاعملا حمسلا نب فلخب هؤاقتلا

 شماه ىلع اهبتك امبرو . يلاهنلا لكشلا هباتك ءاطعإ دنع اهاسني ال يكل بتاكلا

 ذخأ دق مالس نبا نأ نكمملا نف لاح يأ ىلع . هيلإ خسانلا اهلقني نأ لبق نتملا
 . يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلا فلخ دَجب ةصاخلا تامولعملا ضعب فلخ نع

 درط ربخ مالس نبا ركذو ناوريقلا متاح يبأ راصح نع ثبدحلا لصاوي
 باتكلا ىلإ ريشي نأ نود كلذو ةنيدملا حاتتفا دعب نييسابعلا دونجلا نم ددع

 مض ايركز ابأ نأ نودم ردصم دوجو ضرتفن انلعجي امو . هنع ربخلا لقن يذلا

 ىلإ يدزالا متاح نب ديزي فحز ركذ ينأي مث . "هباتك ىلإ ايفرح اهسفن ةياورلا
 قلعتم ربخب ىرخأ ةرم ثادحألا لسلست عطقنيو . متاح يبأ مامإلا ةلتاقمل برغملا

 لاؤسلا هالعأ روكذملا حمسلا نب فلخ ركذ هباشيو . ناوريقلل متاح يبأ راصحب

 متاح وبأ ناك اذإ : قبس امب ةقالع نود عضوملا اذه ين مالس نبا هيقلي يذلا

 نع مالس نبا ىور كلذ دعبو ؟ سلبارط راصحب ماق يذلا باطخلا وبا مأ

 ربربلاب ةداشإ ينلا ةجوز ةشئاع نع اثيدح هالعأ روكذملا نوقرز نب ناميلس
 يبأ باتك يف كلذك ثيدحلا دريو . نييوينلا ماكحلا ىلع ةروثلل مهدادعتسابو

 ١٩. ةرقفلا اهنم نوكتت ينلا رصانعلل لضفملا اندرس يهتني هبو . ينالجرولا ايركز
 . ةحقنملا ريغ ةصقانلا اهصن ةروص كلذ لالخ نم حضتاو

 تاقبط ين روكذملا يسوفنلا نوقرز نب ناهلس عيبرلا وبا وه اذه نايلس نوكي نأ نكمي ال ١
 تاقبطل يئاكلا دبع رامع يبأ بيترت بسح شاع يذلاو ، ٨( ص ١ ج ) ينيجردلا
 ةريس اضيأ هنع عجار . ( م رشاعلا ) يرجهلا عبارلا نرقلل لوألا فصنلا ين ةيضابإلا لاجر
 . (اهدعب امو ب ٤٢ /ب ٥١ ق) ايركز يأ

٢ /ب ١ه ق . ايركز يبأ باتك رظنا . باطخلا يبا ىلإ اهبسن هنكل ١١٢١.



 صنلا ةدحو ٣٤

 ةرقفلا ين هاندجو ام نع فلتخي ال . ١٣٢-١٣٥( ص) ٢٠ ةرقفلا

 ناوريقلاب ةيضابإلا ٤ ءاهقف ةيمست ه نم انه ينأب ام يوغل بولسأ نم ةقباسلا

 ىلإ فيضيو . مالس نبا يرصاعم نم ودبي ايك مهو سلبارط ةنيدمبو اهتقطنمو

 . بولسالا ةلمتكملا ريغ تاظحالملا ضعب مهئامسأ

 ىسيع يبأ ةلاسر صنلا تارقف رخآ . ١٣٥-١٤١( ص) ٢١ ةرقفلا

 ىلإ هجوملا هباطخ ين ضفرو ، قرشملاب ةيضابإلا ءاهقف نم هيقف وهو يناسارخلا

 نيمامإلا ىلع راث يذلا يضابإلا دئاقلا حمسلا نب فلخ بلاطم ةبراغملا هناوخإ

 . ةلاسرلا هذهب طوطخلا صن يهتنيو . حلفأو باهولا دبع

 نع ةذوخام اهنأ ةلاسرلا هذه ءازجا ضعب هلقن دنع يخاَمشلا ركذي م

 نم ةلاسرلا نأب كشن انلعجي ام دجوي كلذ ىلع ةوالعو . مالس نبا باتك
 ملعأ هللاو . . .ه : تايلكلا نم ٢٠ ةرقفلا هب متخت ام وهو مالس نبا فينصت

 لكشت ال تاهلكلا هذه نأ دقتعن كلذ عمو . « قيفوتلاو لوحلا هبو مكحأو

 نع اهيف بتاكلا لاق ينلا اهل ةقباسلا ةلمجلا ىلإ ةبوسنم اهنإ لب باتكلا ةمتاخ

 مهلئاسم ين نولوانتي هباحصأو هتعيشو . . . ه : يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ

 يف ضوخلا نع هعانتما نع هالعأ ةروكذملا تايلكلاب مالس نبا ربع . ٤ سايقلا
 ًاصوصخو ةيضابإلا ءاملع نيب اهيلع عزانتلا ىرج ينلا نيسحلا نبا ءارآ ةشقانم

 . ةيهقفلاو ةيمالكلا لئاسملا ي سايقلا قيبطت ةلأسمب قلعتي اميف
 عيمج لالخ نم انل رولبتت يتلا ةماعلا ةطخلا ىلإ نومضملا اذه ين دُمتل

 ةدح و ىلع ًاعطاق ًاليلد لدت ينلا ةيلكشلا فاصوألا ىلإ ًاضيأو { باتكلا تارقف

 يبأ ةلاسر نأ دقتعن كلذ ساسأ ىلعو ٢٠" ةرقفلا ىلإ ٢ ةرقفلا نم صنلا

 ١ ص رظنأ ٩ و!١-١٣ .
٢ ص رظنا ١٣-ه١.



 ٥ صنلا ةدحو

 نم صنلا هيلع لمتشي ام مظعف . هباتك ىلإ هسفن مالس نبا اهمض ىسيع

 نم برغملا ةيضابإ خيرأت ركذي نأ دارأ مالس نبا نأ ىلإ ريشي ةيخيرأت تامولعم

 ركذ امك 'مهركذ ىلإ صنلا رقتفي الو ،نيل وألا نييمتسرلا ةمئألا مابأ ىتح هتيادب
 اهل يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر نأو . "الوطم ًاركذ هيرصاعم ضعب مالس نبا

 . فيلاتلا يف عورشملا اذه لثم نمض اهناكم

 يذلا طوطخلا نأ تارقفلا فصوو صنلا ءانب ين ثحب نم مدقت امب انتبثأ

 هؤازجأ تيقب يخي رات باتك ىلع يوتحي يبزَجلا بوقعي نب ملاس خيشلا هفشتكا

 مالس نبا نأ روصتن نأ اننكميو . ةلمتكم ريغ ةدوسم ةلاح ين تاذلاب ةي رأتلا

 رابخأ هيف تدرو دق ناكو .ريخالاءزجلا هنم دقف حقنم ريغ اصن بتك دق ناك

 نكل . (م عساتلا ) يرجهلا ثلاثلا نرقلا طساوأ ىلإ لصت برغملا ةيضابإ نع
 لمكي ملو طوطخلا ي انيدل ام زواجتي مل فلؤملا نأ انداقتعا بسح حجرألا

 . هعورشم

 ضعبلا نع اهنم ضعبلا هتارقف زييمئ اننكمي حقنم ريغ صنلا نوك لضفب
 . اهنع تلقن ينلا ةفلتخلا رداصملا ىلع اريثك قبطنت اهنم اددع نأل كلذو ، رخآلا

 ةيخيراتلا تافئصملا نم يأ جهنم عبئا مالس نبا نأ ىلع ليلد دجوي الو كلذ

 فيلات ىلع ريثات يأ ىلع لدي ام دجوي ال ىرخأ ةيحان نم . هنامز ين ةفورعملا

 اذه علطي مل كلذ ادع . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا جراخ نم مالس نبا

 هنع لقن ام لالخ نم هفرعن يذلا يضابإلا ييراتلا باتكلا ىلع فوملا

 . ٧٦١و ٤١١و ٠١١و ٩٣ ص مالس نبا باتك رظنأ ١
 ١١. ٥١لل٤١١ ص ر٩٠١ص قرشللاب هل نيرصاعملا ءاهقفلا ين تاظحالملاو ٢٠ ةرقفلا عجار ٢

. (٤٢ص ١٦ ةرقفلا ين انلق ام رظنأ ) مارملا باتكلا مجح ىلع لدي ام دجويو



 فَؤملا ٣٦

 ميعز يدبعلا ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ باتك وهو يخاَّمشلاو :ينيجردلا

 . ( م ةنماثلا ) ه ةيناثلا ةئاملا ةياهن يف ةرصبلا ةيضابإ

 تارقفلا نم ةعومجم مالس نبا باتك ىلع هعالطا ين ءىراقلا ىلع ضرعف

 وأ تاقبطلاو مجارتلا نم وأ ريسفتلا ملع نم وأ يمالسإلا ثيدحلا نم امإ دعت

 امأ . اهرسأب جهانملا هذه دحأ ىلع ةدحاولا ةرقفلا نوكت نأ نود خيرأتلا نم

 ةفلتخملا تارقفلا عيضاوم ىلإ ًارظنو هباتك فيلأت ي مالس نبا عورشم بسح

 لكش ىلإ لصيل ةيديلقتلا فينصتلا جهانم ريوطت ىلإ اَعَدُي دق فلؤملا ناكف
 تافلؤم ىلع دامتعالا نم مالس نبا نكمتي ملو . هتطخل بسانمو ديدج

 . هفده قيقحت يف ةمج تابوعص دجو كلذلو ، هذه هتل واحم ي ةب راغملا نيضابإلا

 مني مل هنأل بولطملا مدقتلا هزارحإ يف ايئاهن ايأر يدبن نأ عيطتسن ال كلذ عمو
 ميقت رادصإ نكمي ال ةرشابم اهنع ذخأ ينلا رداصملا فاشتكا ىتحو . هلمع

 . رداصملا كلتل همادختسا ةقيرط لوح

 فلؤملا

 ملا هباتك نع ةذوخأملا تامولعملا دنع همساب مالس نبا ركذ يذلا يخاَمشلا

 حجري يذلا ورمع نب مالس ىمسب ًالجر ركذ هنكل فلؤملا اذه ةيوه نع انربخي
 ةمدقملا خسانلا ةملك ين فلؤملا نع اربخ دجن ال كلذكو . مالس نبا دلاو هنأ

 رصتقي و : هسفن هباتك وه مالس نبا ةايح ىلع عالطالل ديحولا ردصملاف . باتكلل
 ينلا ةنكمألا ركذو خيراوت ةدع ركذ ىلع فلؤملا نع تامولعملا نم هيف دجن ام

 . ةنيعم تابصخشب اهيف ىقتلا

 مالكلاو هقفلاو رابخألا ىلع لمتشي نايفس يبا باتكو ه : ( ٢٨٤ ص دييقت ) يداربلا لاق ١
. ! دئاقعلاو



 ب فآؤلا

 برغملا ةيضابإ خيرأتب قيثو ًاطابترا ةطبترم مالس نبا ةرسأ تناكو

 اذه وخأو نينَطْمَت نب رمع هدَجو رمع نب ىيحي همع نم لك ناك دقل . ميدقلا
 ةعقوم يف باطخلا يبأ مامإلا عم كرتشا نمم نينطْمت نب ديمح وبأ ريخألا

 دنع باطخلا يبأ باحصأ نيب نينطُمَت نب رمع ناكو ١١٨(. ص) سادّمغَم
 دنجلا دئاق دض يضابإلا مكحلا نع ًاعفادم م /٧٦١ ه٤٤١ ةنس اغرواتب هتميزه

 رمع هَدَج مالس نبا دعب ملو ١٢٦(. ص) يعازخلا ثعشألا نب دمحم يسابعلا

 . اهدعب شاع هنأ لمتحملا نمف كلذلو . ةميزهلا كلت ين ىلتقلا نيب نم

 ه عباسلا نرقلا ةيادب ىلإ دوعي وهو لوهجم فلؤم اهعضو ةلاسر يأ دجنو

 © يلبقلا مهبسن بسح نييبهولا نييضابإلا خويشلا ءامسأل ًادرس ( م رشع ثلاثلا )
 باهولا دبع مامالا لماع ياولا ورمع نب مالس مسا اهنيب نم رهظيو

 لقن يخاَمشلا نأ ودبيو . اهيحاونو ترس ىلع (م /٨٢٣ - ٨٢٤ ه٨٠٢ ت )

 مالس ه هابأ مالس نبا ىمس دقل . هباتك ىلإ لوهجملا ةلاسر نع اهسفن ةظحالملا

 هدج مسال ًاقفاوم ناك يذلا !رمغ نبا ه نم الدب ‘( ١٥ ص ) ! ورمع نبا

 ديؤيو فلؤملا وبا لعفلاب وه لماعلا مالس نأ لمتحملا نمو . نينطُمئ نب رمع
 انعالطا دنع سلبارط ةقطنم عم ةديدعلا مالس نبا طباور نم انل حضتي ام كلذ

 ىرخأ ةيحان نمو . ةيقرشلا سلبارط دودح ىلع ترس لمع ناكو هباتك ىلع

 ىلل (١١ه ص) مالس نبا اهركذ دقو هيبأ ىلإ ةهجوم ةلاسر ليصافت ريشت

 رمع نب مالس نوك تابثإ عمو . طاطسفلاب رصم ةيضابإب رمع نب مالس لاصتا

 . ربربلا لئابق ربكأ نم يهو ةتاول ىلإ مالس نبا ءامتنا تتثي فلؤملل ابا ياولا
 ةئدتبملا ) ه ٢٤٠ ةنس لبق يه هسفن بتاكلا ركذ ينلا ىلوألا ةرمل

 اهنعو . ٥٩٦ ص ه ةيبهولا خويش ضعب ءامسأ ركذ ه ةامسملا ةلاسرلاو ٠٢م ص يخاتشلا ١

. ١٣١- ١٣٢ ص )١٩٦١( يكسنيول عجار



 فلولا ٣٨

 ديرجلا دالب ي رزوت يْناك امدنع 'يسوفنلا حلاص يبأب ىقتلاو ( م ٢/ ٦/ ٨٥٤

 لوا نتكمي نب رمع نع حلاص وبأ هربخأو . يسنوتلا يبرغلا بونجلا ين ةعقاولا

 ةيهتملا) ه ٢٥٠ ةنس دعبو ١٢٦(. ص) ةسوفن لبجب نآرقلا ءاملع

 !يريمو { . يريم لهأ نم تاردس ه هقيفرو مالس نبا راز (م ٢/١/ ٨٦٥

 . طاطسفلاب يزاجحلا كلملا دبع نب دمحم هيقفلا ؤ، ةسوفن لبج ىرق نم

 هيقفلا نكسم هيف عقب يذلا ناكملل لماك ريغ افصو مالس نبا انيطعيو
 .(١١ه ص )

 ةنيدم ىلإ مالس نبا لصو (م ١٠/١٥/ ٨٧٤ ةيهتنملا)ه ٢٦٠ ةنس دعبو

 نيسحلا نب دمحأ نب رامع ةيبادجأب ينلو . جحلا نم لفاق وهو ةيبادجأ

 رامع ناك . ةغاوز ةليبق داؤق دحأ يغاولا نايبظل نبا رامع عم ناكو { يسلبارطلا

 نيسحلا نباب ريهشلا دهتجملا ملاعلا ءانبأ نم امهو ،سلبارط نانكسي نسحلا هوخأو

 يلاملا بوقعي وبأ وه رامع نيبو مالس نبا نيي عمج دق ناك يذلا امأ . يسلبارطلا

 ١٣٥(. ص ) ء دمحأ نيسحلا نبا نع ةيبادجأب ًاتوناح ذخأ ناك» يذلا

 ىقتلا ( م ٨٨٤ ربمسيد - ربفون ) ھ ٢٧١ ةنس ىداج يرهش دَحأ يو

 8 ١٢٠١( ص) باطخلا يبأ مامإلا ديفح حمسلا نب فلخب ةبوُدنَج ين مالس نبا
 فكَؤملا ذخأ دق رخآ يضابإ ملاع كانهو ١١٤(. ص )اهنيب لئاسرلل لدابت ىرجو

 ثافن نم لك ذختاو . ١١٠( صر يسوفنلا رصن نب ثافن وه رابخألا ضعب هنع
 مكحلا ىلوت يذلا يمتسرلا مامإلا باهولا دبع نب حلفأل ًاضراعم ًافقوم فلخو

 وبا همساو يلكردلا لاص ليلخ يبأ ذيملت وه حلاص ابا نأ ٨١( ص ١٩٦١ ) يكستيول ىأر ١
 ضعب ءامسأ ركذو . ٢٨٥ - ٢٨٦ ص يخاَسشلا رظنأ ) يسوفنلا يكردلا نيساي حلاص

 . ٥٩٠ - ٥٩١( ص ةيبهولا خوبش
 ىرق نم اضيأ يهو ث يربت ه هأرقن امبرو . ةملكلا هذه لوأ دنع ًاضيراأت دجن طوطخلا يو ٢

. ( ٢٣٨ ص يخاّسشلا ) ةسوفن لبج



 فولا ٣٩

 وأ ضراعملا هبار دبي مل مالس نبا نأ ظحالنو . م ٨٢٤ - ٣٢٨/ه٨٠٢ ةنس

 يسلبارطلا نيسحلا نبا هيقفلا ءارآ صوصخب ائيش لقي ملو . نيلُجَرلل يلاوملا

 دعب. اميف ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةلوبقم ريغ هؤارآ تناكو . هالعأ روكذملا

 دق زيزعلا دبع نب هنلا دبع و جروملا ابأ نأ مالس نبا ركذ ايك ١٣٥(. ص)

 زيزعلا دبع نبا عضو امأ . لئاسملا ضعب. يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع ابأ افلاخ
 كلذب حمسلا نب فلخ لوق ركذب الإ هيلإ مالس نبا رشي ملف نيقفانملا دادع ين
 هذه لثم ين ًاظقحتم ناك فلؤملا نأ انل ودبيو ١١٤(. صر هل ةلاسر يف

 ةيويندلاو ةينيدلا بهذملا ةملك ةدحو دهي ام لك ةشقانم بنتجا هنأو لئاسملا

 يكل ًادنس نيملسملا يطعي نأ باتكلا فيلأت ين هفادهأ نم ناك - مقت امك - و

 . هب اودتهي

 وأ دلب يهو ةبوُدنَجب نينس ةدع يضقي ناك مالس نبا نأ لمتحملا نم

 كلذ ين فلخ هؤاقتلا مت . ء ةيبونجلا ةيبرغلا نايرغ دودح ىلع عقت ضرأ ه
 ه ٢٧٣ ماع دعب ةبودنجب ادوجوم لازي ام فلؤملا ناك ثيح ه ٢٧١ ةنس عضوملا

 ناك يذلا هبحاصو يسوفنلا دامح ابأ ينل اهيفو } ( م ٢٧/ ٥/ ٨٨٧ يمتنملا )

 ين ةساَمْلجيم ةنيدم ين نطقت ةليبقلا هذه نم ةعاج ىلإ ىمتناو 5 اضيأ ةسوفن نم
 ماقأو تارم ثالث لوهجملا دامح يبأ بحاص جحو . راردم يب مكح لظ

 دقو . مهءاملعو نامع جاجح اهيف لباق ةكمب ًاماع ىضق امك ، كلذ ءانأ ين رصمب

 .( ١٠٩-١١٠ ص ) روكذملا ءاقللا دنع مهرابخأ مالس نبا وه ىطعأ

 اهردق هتايح نم ةرتف ين مالس نبا عبتن نأ عيطتسن هباتك ىلع ًاداتعا

 ةنس نيرشعو ةرشع سمخ نيب ناك هرمع نأ ضرتفنو . ًاماع نوثالثو ةسمخ
 ىلعو . ه ٢٤٠ ماع لبق يسوفنلا حلاص يبأ نع رابخألا ضعب ىقلت امدنع لقألا ىلع

١ ص ةيبيللا نادلبلا مجعم } يوازلا دمحأ رهاطلا ١٠٨ - ١٠٩ .



 فقّؤملا ٤٠

 هباتك فلآ امدنع لقألا ىلع ةنس نيسمخ مالس نبا رمع ناك ساسألا اذه

 نأ ركذن انك اذإ كلذ نم َنسأ ناك هنأ لمتحملا نمو. ه ٢٧٣ ماع دعب كلذو

 نبا نأ دعبتسملا نم سيلو اذه .اه ١٤٢ ماع سادمغم ةعقوم ين كرتشا هَدَج

 امم ةليلق تاونسب ؤ ( م ٢٧/ ٥/ ٨٨٧ يهتنملا )ه٣٧٢ ماع دعب ينوت دق مالس

 . هلمع لامكتسا نم هعنم

 طوطخملا فاشتكا ين لضفلا هيلإ عجري يذلا بوقعي نب ملاس خيشلا امأ

 همسا انتبثأ يذلا فلؤملا نأ ىريف هصن قيقحتو هرشن ليبس يف ريثكلا دَهم يذلاو

 باوت هيقفلا ملاعلا وه 3 يناوللا نينطُمَت نب (ورمع وأ ) رمع نب مالس نبا هناب
 دلب نم هلصأو . ( م ةعساتلا ) ةرجهلل ةثلاثلا ةئاملا يف شاع يذلا ماس نبا

 لبج ةيدوأ ىدحإ ين وداج ةنيدم يرش ملك ١٥ يلاوح دعب ىلع نانيمزغأ
 . دحاو صخش ىلإ نابسنب نيمسالا نأب لوقلا معدي مل يخاّمشلا نكل . ةسوفن

 بوقعي يال ليلدلا باتك لع مالس نب باؤآ نع هرابخأ يف دمتعب ناك دقو

 دمحم نب نيرقم ريس ىلعو (م ١١٧٤ - ١١٧٥ /ه ٠٧٥ت ) ينالجرولا
 ةلاسرو ناباتكلا ناذهو . "م /١٢٠٣ ه ٥٩٩ ماع هباتك مأ يذلا يروطغبلا

 يناثلا / ه سداسلا نرقلل لألا فصنلا ين شاع ) يوسلا ورمع يبأل قرفلا ي

 هذه لك يف نكل . ٢باول نع ةربخلا رداصملا نم انيدل ام مدقأ . (م رشع

 ءامسأ اهيف دجن ال ايك ، باؤللاهركذ دنع « يناوللا ه ةبسن درت ال ةثالثلا صوصنلا

 ةراشإلا تمدقت يتلا ةلاسرلا امأ . مالس هيبا مما عبتت ينلا ءامسالا ينعي هدادجأ

 كلت درس ين مالس نب بال ركذ دقف يناوتلا ورمع نب مالس ركذ دنع اهيلإ

 . لدعملا ين ةنس نيثالث ىلع ديزي ال ام رخآو ليج نيب نوكي نأ ساسأ ىلع اذه ١
 . ٢٤٤ - ٢٤٥ ص يخاًمشلا ٢

 ٣ ج و ٧ه ص ٦٢ ج ليلدلا باتك ، ينالجرولا . ٥ ص قرفلا ين ةلاسر ؤ} ينوسلا ٣
٦٨. و ٤٢ و ٤٠ و ٣٩ ص يروطغبلا . !٩ ص



 طوطخملا ١

 . ةسوفن ةليبق ىلإ حوضوب هل ًابسن ةيضابإلا خويشل ةلاسرلا
 نبا باتك يف فلؤملا ةيصخش لوح ةروكذملا ءامسألا نم امسا دجن الو

 اهنم ءاج يتلا يريم امأ . مالس نب باو هيقفلاب ةقلعتملا رابخألا ركذ دنع مالس

 ينلا نانيمرغأ نع ديعب ريغ عقتف رصم ىلإ هتلحر ي مالس نبا بحاص تارذس
 باوت نأ تبثيل ينكي ال اذه نكل . وداج ةيحان ين نيدلبلاالكو ،باؤلاهيف اشن
 هلك يذلا ريبكلا ريدقتلا ىلإ ريشي يذلا ربخلا كلذ ززعي الو باتكلا فلؤم وه
 . مالس نبا باتك يف همسا ركذ رركتي يذلا كلذ ٠ يرصبلا نسحلل باو

 نيرقم باتك نع هلقنن يذلا روكذملا ربخلا لامهإ انه ديرن ال اننإف كلذ عمو

 : "طوطخملا يروطتلا

 نسحلا ةلأسم تزاج ىتح سلجملا ي دعق [رصاهم ابا ينعي ] هنأ ركذو ,

 اري فيك : مالس نب باؤل لاقف . هنم اري وأ ايلوتُم ناك نإ ى يرصبلا

 : رصاهم وبأ لاقف ؟ىلاعت هللا نم افوخ رومألا هذه ين فقو لجر نم
 . ء خيشلا اهيأ تبت : هل لاقف . كنم تابت الإو بارت اي ابث

 طوطخلا

 ١ - ةقرو نيثالث ىلع مويلا انيديأ ين وه ايك طوطخلا لمتشي : مجحلا .

 تدقفو ةقرو نيثالثو نيتنثا نم ةليلق نينس لبق هفاشتكا دنع فلأتي ناك هنكلو

 ظحلا نسحل و . تارم ةدع هخسنو طوطخلا لايعتسا ببسب ناتريخألا ناتق رولا

 ءىراقلا يدي نيب عضن نأ كلذب اننكميو اهعايض لبق ناتقرولا تخسن دقف

 ضعب ءامسأ ركذ رظنأ . ةسوفن لبج ىلإ انكسم الو ةليقلا ىلإ ًابسن ةبسنلا يتاتف كش البو ١

 . ٥٩١ ص ةيهولا خويش
. ٤٢ ص يررطنلا ٢



 طوطخملا :

 . يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر نم ايهف درو ام

 ناونعب مالس نبا فيلأت ىلإ باتكلا صن نم دوعي ام ئدتبيف مدقت ايكو

 نم كلذ قبسي امو . « . . . ناميالا ريسفت ف ءاج ام باب ه : وه يناج

 . مالس نبا فيلاتاريغ نم وهف باتكلا نومضمل رباع فصوو ةيلصتو ةلمسب

 ين ينأي ينلا تايلكلا هذه بتاك ىدل الوهجم ناك فلؤملا نأ كلذ ىلإ ريشيو

 لاهعتسا ًاضيأ هيلإ ريشي امكو . !نيمدقتملا انباحصأ ضعب فيلأت . . . ه : اهرخآ

 دنع دعب ةرشتنم ةيمستلا هذه نكت ملو بهذملل ةيمست « ةيضابإلا ه ةملك

 . "( م عساتلا ) ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف برغملاب « ةوعدلا هذه لهأ ه باحصأ

 ناب © ضرتفن نأ يناج ناونعب مالس نبا فللؤُم ءادتبا نم ىرن ام انلمحيو
 قاروألا ضعب اهنم تبهذ دق انطوطخم خسان يديأ نيب تناك يتلا ةخسنلا

 . عقنلا ريغ صقانلا صنلل ةيجراخلا فاصوألا نم اذه بسع وأ ىلوالا

 طسوتم ددع نم طوطخلا ين ةحفص لك هيلع يوتحت ام ساسأ ىلع

 ىلع تعقو دق يناسارخلا ىسيع يبا ةلاسر ةياهن نأ لمتحملا نف ، تادرفملل

 . ةريخألا ةحفصلا يأ ٦٤ ةحفصلا لفسأ يف تسيلو ، ٣ طوطخملل ٦٣ ص

 ام بسحو . اهّلُج وأ اهعيمج ةيلاخ اتكرم ةريخألا ةحفصلا نأ هنم جتنتسنو

 صنلا ين يتأت ينلا اهسفن تايلكلاب يهتت اهصن اهنع لقن ينلا ةخسنلا تناك هارن

 دؤي اممو . ةصقانلا باتكلا ةروصل ارظن ةمتاخ ةباتك خسانلا لفغأ دقو . ققحا

 يبأ ةلاسرب هتاداهشتسا رخآ دنع اهسفن تايلكلا كلت ركذ يخاَمشلا نأ وه انيأر

 . ١٨ ص عجار ١

 . برغملا ةيضابإ ين انب نم لوالا بابلا رظنأ ٢
 بئجتن يكلو .قاروألا بسح سيلو تاحفصلا بسح هميقرت م طوطخلا فاشتكا دعبو ٣

 مقر نزف لاثملا ليبس ىلعف نْتسْفرب ةدحاولا ةقرولا ىلإ ريشنو تاحفصلاب ميقرنلا عبتن ماهبإلا
. ٢/١ وه ىلوألا ةقرولا



 ٣ طوطخملا

 باتكلل ةخسن دجوت مل هنامز ين هنأ ىلع ًاضيأ كلذ لدي ايك . يناسارخلا ىسيع

 . اةطوطخلا انتحسن نم لمكأ تناك

 ىلع هريغ وأ خسانلا اهعضو ينلا ةروكذملا تايلكلا نع ادع : مدقلا - ٢

 خسانلا نأ كش ال نتملا شماه ىلع نيتيشاح دجن صنلل ةمدقم طوطخلا سأر

 لؤأ ين دنتساو . ٣٣( و ٩ ص ) باتكلا ين دري امل ًاحرش هديب اهفاضأ

 ءاملع دحأ هنأ دب ال اذه ليعايساو . « ليعايسإ انمع ه لوق ىلإ نيعضوملا

 تأت مل ! مع ه ةملك نأ لمتحملا نهف . ىوتفلل نوسلجي اوناك نيذلا ةيضابإلا

 ثارتلا ي رفاوتم « مع ه بقللا اذهف ، كلذ ىلإ ام وأ خسانلا ةرسأ ىلإ ةبسن

 لايجألا وأ هيرصاعم ةقفاوم ىلعو ملاعلا ةناكم ىلع ةلالد وذ وهو } يضابإلا

 فاشتكا م دقو - ةبرجب شاع خسانلا نأ انضرتفا اذإو . "هئارآ ىلع ةعباتلا

 ىلإ « ليعايسإ انمع ه : هلوقب راشأ هنأ نكمملا نهف - ةريزجلا هذه ين طوطخملا

 ةبرجب ماقأ يذلا يلاطبَجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط يبا روهشملا يضابإلا ملاعلا

 - ١٣٤٩ / ه ٧٥٠ ماع اهب ينوت ىتح ملعتلاو ملعلا ين ًادهتحمي ةريثك تاونس

 رهاط وبأ ةقبقح وه كلذ ! ليعايسإ ه نأب لوقلا انل زوحي ال هنكل . م ١٣٠

 ىرخأ رداصم ين ةيشاحلا يف ةدوجوملا اهسفن ةظحالملا اندجو اذإ الإ يلاطيجلا

 ىلع ًاداتعا طوطخلا خسن نمز ددحن نأ ناكمإلاب سيلف . "حوضوب هيلإ اهبسن

 ١ ص يخاًمشلا ١٨٨ .

 ٢ انبلإ هلئاسر ىدحإ يف بوقعي نب ملاس خيشلا هب انربخأ .
 ين ه ةرط ه) ! ارط ةمولعم ريغ اهنك اندنع رئاغصلا : ليعامسإ انمع [ لاق ] ه : يه ةيشاحلا ٢

 ام امهيلع انعلطا نيتللا يلاطبَجلا يناتك نم يأ ين دجن الف . ٥( ح ٦٩ ص رظنا ؛ لصالا
 فانصأب صاخلا ٧ رطنقلل ٢ بابلا ين ه'تاريخلا رطانق ه باتك عجار . لوقلا اذه هباشي
 ملاظمو قوقحلا باتك ه دنع ٨ مالسإلا دعاوق ه باتكو ( ٢١٧ - ٢٢٥ ص ! ج ) بونذلا
. ( ١٩٨ - ٢٥٠١ ص ٢ ج) ه دابعلا



 طوطخملا :

 . يشاوحو تاقيلعت نم خسانلا ىلإ عجري ام

 ةخسنو انطوطخم صن نيب زََمَن نأ نكمملا نم نوكيس هنأ انعقوت دقل
 يبسنلا مدقلا تابثإل يخامشلا اهنع لقن مالس نبا باتكل ةدوقفم ىرخا

 اهكلس يتلا ينزَحلا ريغ داهشتسالا ةقيرطف . انلمأ باخ نكلو ،نيطوطخملل
 هلقن ام ةنراقم ساسأ ىلع ليلحتلا اذه لثمل يناكلا لاحملا كرتت ال ،يخاّمشلا

 تسيل اهيلع لوصحلا نكمي ينلا لئالدلاف . انطوطخم صن عم يخاَمشلا

 هيف ظحالن . صنلا نم نيعم لصف ىلإ ريشن نأ دون صوصخلا اذهبو . ةعطاق

 ٢٠ ةرقفلل هخسن دنع ًاوهَس تايلك ةدع هنع تباغ دق ٦٠ ص ين خسانلا نأ

 لك مسا لبق يني ام ىلإ عجري اذه لعلو . « ءاهقفلا ةيمست ه ىلع يوتحت ينلا

 راظنأ تفرحناو {. ٤ . . . هل لاقي لجرو ه : يه ةرركتم ةغيص نم هيقف
 طلخ هبو خسنلا لصاوو يلاتلا مسالا ىلإ ميقف مسا لأ ةباتك دعب خسانلا

 فسوي ه وه ادحاو امسإ احبصأو . . حاتفلا وبأ ه و « فسوي وبأ ه & نيمسإلا

 دنع ةرهاظلا تافالتخالا ىلع دمتعملا ، اذه انضرف تبث اذإو . ام حاتفلا

 لالغتسا ىلع ايفاك ًاليلد كلذ نوكي نلف ، يخاَمشلل ريسلا باتك عم ةنراقمل
 هلافغإ نم هيلإ يخاَمشلا راشأ امو اذه . انطوطحم نم مدقأ طوطخل يخاّمشلا

 هنأ ىلع طقف ليلد وه روكذملا عضوملا تاذ ين مالس نبا ! مالك»ه ضعبل

 ين عسوأو لمكأ صن تاذ تناك مالس نبا باتكل ةخسن ىلع هانيع تعقو

 طوطخم لباقم انطوطخم ين ةدراولا تافالتخالا بابسأو . دودحملا عضوملا كلذ
 .هخسن ءانثأ ين طاقسإالاو ءاطخألا نم انطوطخم باصأ ام ىلإ عجرت يخامشلا

 دراولا صنلا ىلع حيقنت وأ حيحصت نم م ام ىلإ عجرت اهنأ لمتحملا نم وه ايك
 دهاشلا اذهو . روكذملا عضوملا ىلع كلذ رصتقا ولو ، يخاَمشلا طوطخم ف

١ ص رظنأ . كلذ دنع نيترم هوبا ه ةملك طاقسإ رسفن نا بعصلا نف ١٣٤ ح ١ .



 ٤٥ طوطخملا

 ىلع تبثي هنكلو يبسنلا نيطوطخلا رمع ىلع ليلد يأ لدي ال هعون نم ديحولا
 . يخاَمشلا طوطخم نع هخسن متي مل انطوطخم نأ طقف كلذ ساسأ

 طوطخملا ةباتك خيرأت تابثإ انلواح اذإ لضفأ جئاتن ىلإ لوصولا عيطتسن و
 ىلإ ريبكلا انراقتفا عم اذه } لمعتسملا قرولا ليلحتو هطخ ليلحت قيرط نع

 ملعل ةدعاسملا مولعلاب ضعبلا اهيمسي يتلا تالاجملا ي ةميلس ةيملع عجارم

 ملف يمالسإلا برغملا نم ةيبرع تاطوطخم ىلع انعلطا ام اريثكو . خيراتلا

 . ةيبرغملا ةيضابإلا بتكلا ين الإ مالس نبا باتك طخ هبشب اطخ فشتكن

 نب دياز هبتك يذلا يروطْغُبلا ريس باتك طخب هبشأ طوطخلا انصن ين طخلاو
 - ١٥٠٨ / ه ٩١٤ ةنس ينايغاّصلا ناميلس نب ميهاربإ نب رمع نب ورمع

 .ةبرجب نايغص ةموح ىلإ خسانلا اذه ةبسن ساسأ ىلع حجريو . م ٠٩
 ال ةرواجملا ةموحلا ين مت يروطغبلا ريس طوطخم فاشتكا نأ ساسأ ىلعو

 طوطخم نأ ًاضيأ حَجرنو ةبرج ةريزج يف بتك طوطخملا اذه نا { غلاوب ةامسملا
 ين ةرهاظلا ةيئاملا ةمالعلا ريشتف . هسفن ناكملا ين هخسن مت مالس نبا باتك

 وأ نماثلا نرقلا ةياهن يف ينعأ ؛ هسفن نمزلا ين بتك هنأ ىلإ انطوطخم قرو
 . "( م رشع سداسلا وأ رشع سماخلا ) ةرجهلل عساتلا نرقلا ةيادب

 اهضعب ةقرو نيثالث ىلع مويلا انيديأ نيب ام لمتشيو : قاروألا - ٣
 ١/ ٢ ةقرولا نم قاروألاف : ضعبلا هضعب نم لصفنم رخآلا ضعبلاو كسام

 ىلإ ٤٢/٤١ ةقرولا نمو ٣٦/٣٥ ىلإ ٢٢/٢١ ةقرولا نمو ١٢/١١ ىلإ

 ددع عطقني نأ داكتو . ةجودزملا قاروألا نم تاقبط عبرا نع ةرابع ٥ / ٥٦

 يروطغلا طوطخم يرجلا بوقعب نب ملاس خيشلا فشتكا دقف . ٩٢ ص يروطغللا رظنأ ١
 . روبلا ةنازخ ين مالس نبا باتكل هفاشتكا نيح

٢ ص رظنا ٤٦-٤٧ .



 ط وطخملا ٤٦

 اهضعبب ناتقصتلم ١٩/ ٢٠ و ١٨/١٧ ناتقرولاو . ةجودزملا قاروألا هذه نم

 امأ . رمألا لؤأ ين ةجودزم ةلصتم ةقرو اتناك ام اذإ تابثإ عيطتسن الو

 ةقرولا مجحو . ةدرفنم قاروأ يهف ٥٩/ ٦٠ و ٥٧/ ٥٨ و ٣٩/ ٤٠ قاروالا

 وحن ةجودزملا ةقرولا مجحو { ءانثتسا نودب مس ١ه × ٢١ وحن وه ةدحاولا

 رثأ نم هيف رهظي ام عم 0 سلمأ وهف لمعتنملا قرولا امأ . مس ١ × ٢٩٤٥

 هينث دنع مطق دقو بلص قرولاو . هجاتنإ دنع ةمدختسملا ةيكبشلا ةافصملا

 قاروألا ضعب ممرت م اهيلع بتمح نأ دعبو ضبراتلا راشتنا لبق . ةدشب

 ين ةبوطرلا تلخد دقو . اهيلع فيفخلا قرولا نم ةطرشأ قاصلإ ةليسوب ةقزمملا

 ىلإ ةيدؤملا بابسألا نم اذهو ةقرو لك ي اهرثأ دجنو اهفارطأ نم قاروألا

 طابترا ىلإ ةريشملا لئالدلا نم ايش دجن ملو . ةفلتخم تاجردب قرولا ةرمُس
 . باتكلا ديلجت ىلإ وأ طيخب قاروالا

 ةبوطرلا رثأو قرولا ةرمس عم ةيئاملا ةمالعلا فشتكن نأ بعصلا نم ناكو
 هنأ حجريو ةقرو نيثالثلا ين ةمالع فصنو ةيئام تامالع عبس اندجو . هيف

 لكشو طوطخلا عم نيتريخألا نيتقرولا دوجو نيح ةلماك تامالع يناَمَت ناك

 ىلع ةروصلا ين هارن ايك ةجودزملا ةقرولا ين اهناكمو ةيئاملا ةمالعلا
 : ةيلاتلا ةحفصلا

 نم ديلا ماهبإ عقيو : ريسي فالتخاب نيتمالع لكش ةروصلا هذه نع فلتخيو

 ىلع ًاداعاف . راسيلا ىلإ ةجرد ٠ يلاوحب ةيوتلم ةرهزلاف ايلعلا ةقرولا ةيحان

 جاتنإ ناكم بيرقتلاب ددحن نأ اننكمي ةيئاملا تامالعلل هقيرب . م . ش سراهف

 هتُميب وأ اوتَج ءانيم نيحاوط جاتنإ نم هنأ تبثيو : هنامزو قرولا اذه

نم لؤألا فصنلا ين وأ رشع سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ين ةيلاطيإلا



/ 
 ةفاحلا

 ناقالللااماكلاال)الاناناا
 ةينثلا ح

 [ = مه

/ 
 ماهبإلا

 ( ١ : ١ سايقملا )
ةيئاملا ةمالعلا





 ٤٧ طوطخملا

 رصعلا كلذ يف بيرغب سيلو . ا( ه عساتلا وأ نماثلا ) م رشع سداسلا نرقلا

 يناوم نيب ةديدعلا ةيراجتلا طباورلل يلاطيإ قرو ىلع بتكي ناك خسانلا نأ

 خسن نآ لوقن نأ عيطتسن كلذبو . يقيرفالا لايشلا نيبو ىربكلا ايلاطيإ
 . هتافو دعب ةليلق تاونسب وأ يخاَّمشلا رصع ي مئ مالس نبا باتك طوطخم

 مويلا هنول ودبي دوسأ دادمب صنلا بلاغ بتك : دادماو مالقألا - ٤
 مدختسملا ملقلا ضرع فصن وحن هردق ضرع هل ناك دوسألا دادملا ملقو . رمسأ

 ددع ةباتك يف لمعتسملا رمحألا دادملا نأ ظحالنو . رمحألا دادملاب ةباتكلا ين

 ةصاخ كلذ ثدح دقو عضاوملا ضعب ين اهنع لاس دق نيوانعلاو تايلكلا نم

 ين دوسالا دادملا فتكت ببس فرعن ال . ٥٢ ص ين يناجلا ناونعلا دنع

 خسانلا اعد اًمم ز ةقرولا نم رخآلا هجولا ىلع رهظي طخلا نأ ةجرد ىلإ ٣ ص

 ةحفصلا ةيقب كرتي نأ ةعبارلا ةحفصلا ىلعأ يف تالك ةدع ةباتكب أدب امدعب

 . ةيلاتلا ةحفصلا ىلع هبتك ام ديعيو ًاضايب

 مس ١٧ × ١٢ لتعملا صنلا سايق : ةيجراخلا صنلا فاصوأ - ه

 ةحفص لك ين روطسلا ددعو . ردان دحاو رتميتنس نم رثكأب هنع فالتخالاو

 ةداعإب ةديدج ةقرو لك ىلع صنلا لاصيإ مت . ًارطس ٢٣ و ٢١ نيب ام حوارتي

 سمخو ةدحاو ةملك نيب ام رركتو 7 ةيلاتلا ةحفصلا رخآ ين اهل ةقباسلا تاللكلا

 تابيقعت كلذ ىلع ةوالع دجن عضاوم ةعبرأ يو . ( بلاغلا ي ناتنثإ ) تايلك

 دنعو 6 ةمدقتملا ةحفصلا نم ريخألا رطسلا تحت نيتملك وأ ةملك نم ةنؤكتم

 لفسأ ين بيقعت عضوب خسانلا ىفتكا ٤٣/٤٢( ةقرولا ) دحاو عضوم
 ببسب كلذو ريخألا رطسلا ةياهن ين ةدراولا تايلكلا رركتت نأ نود ةحفصلا

 ١ هقيرب رظنا ١٩٦٣  0ج ٣ ص ٥٤٥ ةرهزلا عم ديلا ه لكشب ةيئاملا تامالعلا ةعومحمبو ,

مقر ١٠٧٠٦ - ١٠٧٢٣ ج رظنا) ٣ ص ٥٥٢ ( .



 طوطخملا 7

 تيبلا نم هزج راركت نكمي الو ،ًصنلا نم لصفلا اذه يف رعش تايبأ دوجو
 ههجو ىلع ةقرولل لوالا هجولا نم تايلك رركتتو . رعشلا عاطقنا نود مدقتملا

 ةحفص لؤأ ين ةرركملا تايلكلا انلعج دقف صنلا عبط دنع امأ . تارم عبرأ رخآلا

 . ةحفصلا هذه نم ةديدج

 روطسلا ةياهن دنع اهطسو ين ةعطقنم تايلك نايحألا نم ريثك ي دجن

 عطق ىلإ زومر ريشت نأ نود ةيلاتلا روطسلا لوأ ين تايلكلا ةيقب دجوتو

 دنع ةملكلا عطقنتو . ليطتسملا صنلا لكش ىلع ةظفاحملل اذهو . تايلكلا

 ثالث دجنو . هيلإ رمألا اعد اذإ ةملكلا ماسقأ ةاعارم نود ةعطقنملا فورحلا

 ةطقن وأ ةهباشم طقن ثالث دجن ايك صنلا ةفرخز ي (..) لكشلا اذهب طقن

 دح ىلإ رطسلا ةياهن ءلمل (//)لكشلا اذهب نيلثام نيفيفخ نيطخ وأ . ةدرفنم
 . تاهلكلا نم ناكملا الخ نإ شماهلا

 ةيبناجلا نيوانعلا ضعبل رمحألا دادملا مادختساب صنلل يجراخلا ميسقتلا ّمئ

 ينو "لاق ه و "امأ ه و " اَمَنإ ه و "و ه لاثم ىلع ريباعتلاو ةيحاتتفالا لمجلاو
 لوصفلاو تارقفلا أدبتو . رمحألا دادملاب مالعألا ءامسأ تبتك نايحألا ضعب

 . ةرهاظ ةحسف كرت نود رطسلا ةيادب يف ةديدجلا

 حضاو وهو دحاو خسانل يبرغم طخلا : ةباتكلا طبضو طخلا - ٦

 تاجايتحالا ي مدختسملا يداعلا طخلا نع حوضوب طخلا رّيمَتَب . قسانتمو

 ضقاني ودبي امو . بتكلا خسن ين زيمملا طخلا نم هنأب هَقِصَت نا نكمبو 5 ةيموبلا
 متو ، ةرشابم اطخ هبتك ام بطش دق خسنلاب هلاغشنا ءانثأ ين خسانلا نأ وه كلذ

 . برق نم صنلا ىلع هعالطا ين الإ ءىراقلا اهظحالي ال ةفيفخ طوطخب كلذ
 . ةحيحصلا تايلكلا ةباتكب ةطولغملا تايلكلا بطش دعب خسانلا لصاو دقو

هدعبو رمحألا ملقلاب دوسألا ملقلا ليدبت مت نيح ًاضبأ ةباتكلا لصاو هنأ ودبيو



 ٩: ط وطخملا

 نودو دحاو تقو ين لكلا بتك خسانلا نأ ينعي اذهو ، ديدج نم دوسالا ملفلاب

 الو . دوسالا ةباتك نم غارفلا دعب رمحألا دادملاب اهألمل الثم تاوجف كرت
 نإ : هنم غارفلا دعب هبتك ام ين رظنلا داعأ خسانلا نأ ىلإ ريشي ام دجوي

 ين تايلكلا ضعب ةءارق هناكمإ مدعل هلمع ءانثأ صنلا ين اهكرت ينلا تاوجفلا

 ةموهفملا ريغ تايلكلاو ءامسألا تيقب اميك . ةيلاخ تيقب هنع لقن يذلا طوطخلا

 ين دجو ام بسح خسانلا اهمسر ينلا اهلاكشأ ين رمألا لوأ ين اهخسن دنع

 الدب لمعتسا خسانلا نأ ودبيف ةبوطشملا تايلكلا ضعب امأ . لصألا طوطخملا

 هربتعن نأ نكمملا نمو . هنع لقن يذلا صنلا ين ناك امع فلتخت ريباعت اهنم

 طالغألا نم صنلا ين هل رهظ ام ضعب حيحصتب ماق خسانلا نأ ىلع ًاليلد

 رمألا ناك ام تبثن نأ اهساسأ ىلع عيطتسن الو ةليلق عضاوملا هذهو . ةيوغللا

 ماق يتلا هسفن خسانلا ءاطخأ نم ةبوطشملا تايلكلا هذه نأ حّجرن لب ‘ هيلع

 مئ دق صنلا لقن نأ ىلع ًاليلد عضاوملا هذه ذخان نأ زوجب الو . !اهحيحصتب

 خسانلا مسر ينلا ةموهفملا ريغ تايلكلاو ءامسألا نع هانلق ام نأل ، ءالمإلا ةليسوب

 . كلذ ضقاني ام وهف لصالا طوطخلا ين هل رهظ ام اهعضوم ين
 ءافلاو اهقوف نم ةدحوملا فاقلا نم هظحالن امب يبرغم وهف طخلا امأ

 ةطوبرملا ءاتلا امأ . بلاغلا ين ةطوقنم ةَمَجْعُملا فورحلاف . اهتحت نم ةدحوملا

 اتلا هباشت يهو اهالعأ ةحوتفم ةطوبرملا ءاتلا دجن انايحأو طوقنم طقف اهفصنف

 ءاتلا تلح ام اريثكف حيحصلا ثنؤملا عمجلا يو . اهقوف نم ةانئلا ةليوطلا

 ةباتك وه ةحيحصلا ةباتكلا فلاخي اممو . ةليوطلا ءاتلا لع ةطوقنملا ةطوبرملا

 . ٣٣ ص و ٩ ص ين نيتيشاحلا ةباتك ىلع ًاضيأ يرسي كلذ نأ لمتحا نم ١

 ٥٦ ص ىلعو . هوحن رثابكب ه تلدبتساو , لثم ةريبكب ه تبطش : ١٧ ص الثم عجار ٢

. رثارحلا ه ةملكب تلدبتساو رارحألا ه تبطش
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 تناك ءاثلا نأ كلذ ببس نوكي نأ لمتحملا نمو . طقف نيتطقنب ءاثلا فرح

 رخآلاو دحاولا قطنلا نيب قرفلا نأ وأ ءاتلا قطن بسح لاوحألا مظعم ين قطنت

 ىلع لديو خسانلا ىلع نيفرحلا نيذه نيب زييمتلا بعص امبرو . ًاليثض ناك
 ءاثلاب امئاد ٤ متاح ه مسا بتك دقو : ةئطاخ تاحيحصت نم هب ماق ام كلذ

 ى تكن ه نم الدب دارملا ةلمجلا ىنعم ريغت ىلإ ةيدؤملا ه ثكن » ةملك يتأنو ةئملا
 ةبوتلا ) ًأطوبضم بتك دقو ه مشنَع ه يرفلا ريبعتلا ريسفت ينو . طوطخلا لوأ ي

 . ( ١٦١ ص ) ةلخملا ءاثلاب ! ثنعلا ه و « اونعت ه يتملك يتأت ( ٩ : ١٨

 لاوحألا مظعم ين ةليوطلا فلألا فرحب خسانلا اهبتكف ةروصقملا فلألا امأ

 : ةليوطلا فلألا فرحب ء ىتح ه بتك هنكلو ،!ىلع هو « ىلإ ه هنم ىنثتساو

 ةملكو ةراشإ مسإ لك بتكف 'اذه ه و « كلذ ه يتملك ءانثتسابو . اتح ه

 . ! نكال 0 كئالوأ . ءالؤاه . هذاه ه : اهب قطنب ام بسح نكل ه

 ةباتكلا طبض ين ًاطلغ هربتعنف اذاه ه : ةدحاو ةرم فلألاب !اذه ه بتكو

 دريف « ةاكزلا ه و ث ةالصلا ه يتملك ين امأو . '( ١٤ ص ) هلك صنلا ين ةعبتملا

 ًلدب ءايلا فرحب تبتك « ةاروتلا ه ةملكو بلاغلا ين فلألا نم ًالدب واولا فرح

 . ةينامثعلا ةينآرقلا ةباتكلا ين لاحلا وه ايك 3 ًامماد فلألا نم

 اسرُك ءايلا فرح اهيف ينأب ينلا تايلكلا يفو اردان الإ ةبوتكم ةزمحلا دجن ال
 ملو . هيلع ةزمهلا رهظت نأ نود ًاملاد ًاطوقنم اذه دنع ءايلا فرح رهظي ةزمهلل

 ةرركتملا « ءاهقف ه ةملك عبت اذإف . ةزمهلا ةباتكل ايواستم ابولسأ خسانلا عبتي

 . اًيرقت ءانتسا نود ةزمهلل ايسرك ءايلا فرح اهدنع دجنف لصتم ريمض

 طوطخلا يف ةدشلا لكش انايحأ رهظيف . انرصع يف لمعتسملا وه ةزمهلا لكشف
 يندم نا هس تنسن لف .انه ٠و ,هذاه ةينك ن فلا ن ز

 ةئيب ين ةليوطلا فلألا نم ًالدب ةريصقلا ةحتفلا ةكرحب امهوقطن دق " كلذ ه و «اذه ه
؟ خسانلا



 طوطخملا ٥٦١

 ىرخأ تاطوطخم ي رهظب ام هبنت يه و ا :ةروصلا هذهب اهلكشو

 دجن الو ،ةمجعملا فورحلا نود ةلمهملا فورحلل ازييمئ طخلا ينانف دنع ةصاخو

 ةلمعتسملا اهتروص ي تاكرحلا لاكشأ درت انايحأو . انطوطخم يف لامهإلا ةمالع

 تاكرحلا لاكشأو . طوطخملل ىلوألا روطسلا ين ةرشتنم يهو انرصع ين

 . ةلمهم نوكت داكت نيونتلا ىلإ ةراشإ ةيئانثلا

 رصتخي ٤ م و ع ه و « م ه امهو تاراصتخالا نم نانثا الإ صنلا ين درب ال

 ةيلصتلا ي ناراصتخالا ناذه رركتيو « .7 هيلع ه و . ملسو » و « مالسلا ه اهب

 . ةريثك تارم

 تافاضإلاو تاحيحصتلا ىلإ ةراشإلا بجي طوطخملل اًنفْطَو ةياهن يو

 ادع ام دجن ملو ،م٤٦٩١ ماع طوطخلا فاشتكا دعب اهنك تّمئ دقو { ةليدحلا

 تاحفصلا ميقرتب نورصاعملا ماقف . هسفن خسانلا هبتك ام ىلإ ةفاضإ نم كلذ

 ةينآرق تابآ ىلإ تايلكلا ةيقب اوفاضأو ًاضايب خسانلا هكرت ام ضعب ليكتبو
 داعأ طوطخلا ىلع علطا نم ضعب نأ رهظيف . باتكلا نتم ين ةلماك ريغ تدجو

 وأ بهذ دق يلصالا طخلا نأ هل ادب امدنع ةديدع عضاوم ين هنالك ضعب ةباتك

 ددع ين انايحأ داز تاحيحصتلاو طيقنتلا ليمكت نم هدجن امو . احضاو دعي م

 امو قرزأ نونب فاجلا ربحلا ملقو ربحلا ملق نورصاعملا مدختسا دقو . ءاطخالا

 . رضخالاو قرزالا نيب

١ ص ين !باب ه ةملك ين نونلا رظنأ ٢ طوطخملل .



 قيقحتلا ٥٢

 قيقحتلا

 قيقحتلا نإف مالس نبا باتك نم طقف ديحو طوطخم دوجول ًارظن

 ءىراقلل رهظت اليكو كلذ عم . ةقدبو ايفرح طوطخلا صن رشت فدهتسي
 برعلا هبلع عمتجي ام قيبطت انرتخا صنلا ىلع هعالطا ين ةيرورض ريغ تابوعص
 ةظفاحملا اندرأو اذه . خسانلا هطبض ام ةاعارم نود ةباتكلا طبض نم انرصع ين

 ريغ صنلا فاصوأ ىلعو صنلا تارقف ضعب يف ةفلتخملا ةيوغللا بيلاسألا ىلع
 بولسالا ريغن ال ةحضاولا خسانلا ءاطخأل حيحصتلاب انم اذإف كلذلو . ةحقنملا

 يذلا صنلا نأ ماقت دقف . عضاوملا ضعب ين ةئطاخ ةروصب ودبي يذلا يوغللا

 سيلو . هئازجأ عيمج ين رظنلا داعأ دق فّؤملا نوكي نأ نكمي ال انيديأ نيب

 ين ريثأت اهل ناك دق ةيربربلا يهو ةيلصألا فَؤملا ةغل نأ كلذك دعبتسملا نم

 ين ريشنو إ نتملا ين هيلع يه ام ىلع ةضايب اهانكرت دق تاوجفلاف . هبولسأ

 ىلع كلذ ين ادانتسا صنلا نم طقسا دق خسانلا نوكي نأ نكمي ام ىلإ يشاوحلا
 . عضاوملا نم ديدعلا يف بوقعي نب ملاس خيشلا هحرتقا ام

 كلذلو ةرمتسم ةروصب ايفرح مالس نبا نع هلقن ام ركذي مل يخاَمشلاف

 ريشنو . طقف تايلكلا ىنعم ىلع ريثأت اهل ينلا تافالتخالا ىلإ يشاوحلا ين ريشن

 ربربلا لئاضف يف ثيداحألا ةنراقم دنع طقف ىنعملا يف تافالتخالا ىلإ ًاضيأ

 . ينالجرولا ايركز يبأل ةريسلا باتك ي ةدراولا كلتب
 دق نينريخاألا نيتقرولا عم اهصن لج ةدوقفملا يناسارخلا ىسيع يبا ةلاسرف

 بوقعي نب ملاس خيشلا دي ىلع ةدحاو : نيتخسن ساسأ ىلع اهقيقحت م

. يرئازجلا يرارقلا يرومرملا دمحم نب رصان خيشلا دي ىلع ىرخأو



 قيقحتلا ٣

 ين اهيلع اندانتسا لاح ي الإ ةرصاعملا تاحيحصتلاو تافاضإلا لمهنو

 ين باتكلا شماه ىلإ هلقننف تاحفصلل ثيدحلا ميقرتلا امأ . حورشلا ضعب

 نم ثدحي نأ نكمي امل ًابانتجا تاقرولل رخآ ًاميقرت فضن ملو . هعبط
 ريغ تاطوطخلا فصو لهسي تاقرولل ميقرتلا نأ عم ءىراقلا ىلع ماهبتسا
 نيوانعلا انرهظأو 3 ةمقرم تارقفو لوصف ىلإ صنلا ميسقت انفضأو . ةدّلحملا

 ةلمعتسملا طيقنتلا تامالع ىلع اضيا كلذ يرسيو . عالطالا ليهست هب نيفدهتسم

 تافاضإلا كلتب انمق دقو . ةينآرقلا صوصنلا ىلع تامالع انعض و ىلعو ى ًاليلق

 امك. هتايوتحم و صنلل ةيلكشلا فاصوألا نم انل رهظي ام ساسأ ىلع ةيجراخلا
 ين رمحألا دادملا مادختسا لالخ نم ًانايحأ رهاظلا ميسقتلا ىلع هيف اندمتعا

 . طوطخملا

 قيرط نع هتابثإ وأ هتعجارم نكمي ال امب انيفتكا يشاوحلا ين انتاقيلعت يو

 ين انرشأو . ةمدقملا هذه ردص ين اهيلإ انرشأ يتلا ةيضابإلا رداصملاو عجارملا

. ةمدقملا ين ةدراولا تاقيلعتلا ىلإ يشاوحلا
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 يخاَّمشلا تاداهشتسا يف قحلم

 مالس نبا باتك نع ةلوقنملا

 نبا باتك نع (م ٢٢٥١/ه٨٢٩ ت ) يخاَمشلا هلقن ام ين انثحب اذإ

 برغملا رابخأ ىلع رصتقا دق هلأ دجن رّييسلا باتكب ىسلا هباتك ين !مالس

 قبست ينلا لوصفلا نم يخاَمشلا ركذو . انّصن نم ريخألا ثلثلا ين ةدراولا

 مامإلاب ناقلعتي طقف نيربخ (٨١١ه ص) ! برغملاب باطخلا يبأ روهظ ةصق ه
 امأ ١١٤(. صر متسر نب نمحرلا دبع مامإلا هيبأو ١١٠( صر باهولا دبع

 رابخألا نم صنلا هيلع يوتحي ام لج لقن دقف ١١٨ ص نم ادتبا

 رهظي يخاَمشلا باتك ي تاياورلا عباتت ليدبتل و راصتخالل ةجيتنو . ةيحم راتلا

 اهضعب دوعي امبرو مالس نبا باتكل ةبسنلاب تاضقانتلاو تافالتخالا نم ددع

 انتخسن نع تفلتخا دق يخاَمشلا اهمدختسا ينلا مالس نبا باتك ةخسن نأ ىلإ

 . ؟هذه

 دبع نينمؤملا ريمأ نم ه : اهلوأ ي يناب ينلا ةلاسرلا ءازجأ ضعب درتو

 نأ ودبيو ريسلا باتك ي . "س سلبارط زيحب نيملسملا ةعاج ىلل باهولا

 اهسفن ةلاسرلا اهنأ ىلإ ريشي ام دجوي الف كلذ عمو . ايفرح اهركذ يخاشلا

 سلبارط ةيضابإ ىلإ باهولا دبع مامإلا اهلسرأ يتلاو انضن ين اهتمدقم درت ينلا

 تارم ثالث !رمع نب مالس نبا ه مسابو تارم رشع ٨ مالس نبا ه مساب يخاَمشلا هركذ ١

 . ةدحاو ةرم « ورمع نب مالس نبا ه مسابو

 . ٤٥٤٤ ص رظنا ٢

. ١٨٠ - ١٨١ ص يخاَسشلا ٣



 ٥. يخايشلا تاداهشتسا

 لضف نع انربخت تاياور انَصن نم ١٠٩ و٨٠١ ناتحفصلا نمضتت . ( ٣٠ ص )

 سفن يهو ، مهبهذم سسؤم نويضابإلا هربتعي يذلا يدزالا ديز نب رباج يعباتلا
 نكلو 7 اضيأ يخاّسشلا اهركذ يتلاو ةديدع ةيضابإ تافلؤم يف درت يتلا تاياورلا

 . "ةرشابم مالس نبا باتك نم تاياورلا هذه لقن هنأ ىلع لدي ام دجوي ال

 نودب هعجارم لك ركذ برغملا ةيضابإ يخرؤم مهأ نم وهو يخاّمشلا نإ
 هركذ مالس نبا باتك نع رابخألاو تاياورلا هلقن دنعو . ًابيرقت ءانثتسا
 ين ائفرح اهركذ ينلا يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر كلذ نم ىنتسي . اهل ردصمك

 ةلاسرلا كلت نع هلقن يهني يخامشلا نكلو . ريسلا باتك نم نيعضوم
 ًاضبأ اهلقن دق هلأ حّجرب كلذلو . انصن ين ةلاسرلا اهب يهتن ينلا اهسفن تايلكلاب

 ين ةدراو رابخأ ةيأ يخاَسشلا بسني مل ىرخأ ةيحان نمو . "مالس نبا باتك نع

 لالغتسا نم انركذ ام ساسأ ىلعف . ًايعطق مالس نبا ىلإ انَصن ين ةصقانو هباتك

 نأ لمتحا نمف ، برغملا ةيضابإ نع ةيممراتلا مالس نبا رابخأ مظعمل يخاشلا

 لوطأ صن ىلع ليتشت ةخسن هبدل تناك ول باتكلا نع هلقن لصاو دق نوكي

 صن زواجتي صن يخاَمشلا دنع نكي مل هنأ ضرتفن كلذل . انتخسن يف امم

 ناك مويلا هارن يذلا هلكشو همجح يف مالس نبا باتك نأ حص نإو . "انطوطخم

 لمهب يخامشلا ناك اذامل : لءاستن نأ ىلع انلمح كلذ نإف ، يخامشلا يدي نيب

 مل هلعل ؟ ثانّصن نم نيلوالا نيثلثلا ين درت يهو يمالسإلا قرشملاب ةقلعتملا رابخألا

 ٠ ح ؛م ص رظنا ٢ .
 هذه نع ءيشلا ضعب فلتخي ام ٢ ص ًيروطغبلا ىورو . ٧٠ - ٧٨٣ ص يخاَمشلا ٢

 . ةرشتملا تاياورلا

 ٣ ص يخاسشلا ١٦١٤ ص و ١٨٧ - ١٨٨ .

 ٤ ص انلوق نراق نكلو ٤٤ .

عم يخاسشلا ريس ةنراقم لك ين امأ . يخاًمشلا يديا ين ناك هنيعب انطوطخم نأ دعبتسي ه



 يخايشلا تاداهشتسا ٥٦

 ؟ ريخألا صنلا ثلث الإ هيدل نكي

 هدجن ةيفرح ريغ وأ ةيفرح ةقيرطب مالس نبا باتك نم يخامشلا هلقن ام َنِإ
 : ةيلاتلا تاحفصلا ىلع ريسلا باتك ي

 . ٦٢٠ - ٢١ رطس : ١٣٣ ص

 . ١ - ٢١ رطس : ١٣٤ ص

 . ٩- ١٤ و٢٠-۔ ٢١ و ١ - ٦١ رطس : ١٣٥ ص

 ١٧. ۔-٦١ و ١٤ ۔-١!\ و ٦ - ١٠ و ١ رطس : ١٣٦ ص

 . ١٧ رطس : ١٤١ ص

 . ٦ - ٢١ رطس : ١٤٢ ص

 . ١ - ١١ رطس : ١٤٣ ص

 . ١٦ - ٢١ رطس : ١٦١ ص

 . ١ه - ١٣ رطس : ١٦٢ ص

 ٢ - ١٩“٨ رطس : ١٦٤ ص

 }!١ - ٨٢١. رطس : ١٨٧ ص

 ١ - ٨٣١١. رطس : ١٨٨ ص

 . ١٦٢ - ٢٠ رطس : ٢٦٠ ص

 . ٧- ٢١ رطس : ٢٦١ ص

 ١ - ٤. رطس : ٢٦٢ ص

 م /١٨٨٣ ه ١٠٣١ةنس رصمب عوبطملا ريسلا باتك نأ ظحالن نأ بجيف مالس نبا باتك

 . يملع قيقحتل ةجيتن تاي مل ارجح ًاعبط
. يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر هه



نيلخت





 ٥٩ يبارعألا ربخ

 ميحرلا نمحرلا هللأ مسب ٢

 ملسو هلآ ىلعو دمحم انيبن يلع هقا ىلص

 ١ ٣

 لئاضف نم 'تكنو نيدلا عئارش و مالسإلا ءدب هيف باتك

 . نيدتعملا ةربابجلا رابخأ نم عملو "نيدتهملا ةباحصلا

 ١ ةملظلا عم مهرمأ ناك فيكو نيدشارلا ةيضابإلا ةمئأ رابخأ نم ةلمجو
 . نيرئاجلا

 . نيمدقتملا انباحصأ ضعب فيلأت

 ٢ ٩

 . ناسحإلاو علاو مالسإلاو ناميإلا ريسفت ين ءاج ام باب

 باش ةروص ين مالسلا هيلع ليربج هءاج نيح مالسلا هيلع ينلا نع
 ١٢١ دبعل تلق : لاق رمتعم نب ىيحي نع انغلب 0 هفرعي ال مالسلا هيلع يلاو يبارعأ

 نبا لاق . يبارعألا ربخ انزبخأ نمحرلا دبع اباي : باطخلا نب رمع نب هللا

 . ثكن : خ ١

. نيدتهملا : خ ٢



 يبارعالا ربخ ٦٠

 هءاج ذإ ًاسولج ملسو هيلع هللا ىلص هتا لوسر عم [... ...] : ارمع

 دجوي ال ام ةبيطلا ةحئارلا نم هنم دجوي ةيحللاو هجولا نسح نسلا باش لجر

 اندف ندا : لاق © هللا لوسر اي كنمونذأ : مالسلا هيلع يلل لاقف ،هريغ نم ٣

 . ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر يتبكر انسم هيتبكر نأ اننظ ىتح د

 هتكئالمو هللاب نمؤت نأ : مالسلا هبلع ينلا هل لاقف ؟ ناميإلا ام : لاقف

 زع هللا نم هرشو هريخ "ردقلاو توملاو رخآلا مويلاو ثعبلاو هلسرو هبتكو ٦

 . معن : "مالسلا هيلع ينلا لاقف . نمؤم اناف كلذ تلعف اذإف : لاق . لجو

 هنأك تقدص ةينلل هلوق نم انبجعف : رمع نبا لاق . تقدص : باشلا لاق

 . هنع هلأسي اَمب ملعا ٦

 ةالصلا `ماقإ : مالسلا هيلع ينلا لاقف . مالسإلا امف : باشلا لاق 7

 لاقف . ةبانجلا ١نم لاستغالاو تيبلا جحو ناضمر مايصو ةاكزلا ءاتيإو

 ٣ لاقف . معن : مالسلا هبلع / ينلا لاقف . ملسم اناف كلذ تلعف اذإف : باشلا ٢

 ملعا هنأك تقدص لوسرلل هلوق نم انبجعف : رمع نبا لاق . تقدص : باشلا

 . ًابجعت انددزاف هنم هلأسي اَمب

 نم ملعاب اهنع لوؤسملا ام : ينلا لاقف . ةعاسلا ىتف : باشلا لاق ١٥

 دقو عيبرلا دنسم ين ٧٦١٩ ثيدح رظناو ؛ انك امنيب ه هلوقب س هلمكأ . خ ي ضايب هبلي ١

 . ٢( باب ٣ ج ) ديز نب رباج نع هاور
 . ( ١١ باب ١ ج ) عيبرلا دنسم ين ٧٢ ثبدح نراق ٢

 .م : خ نم طقس
 . من : خ ين روتبم ٤

 . س هححص . عيارش : خ ه

 . خ ين فاقلاو فلالا روتبم ٦

 . خ ين مملا روتبم ٧
. عيبرلا دنم ين لاؤسلا اذه درب ال ٨



 ٦١ نيدلا عئارش

 ىإ « ماحزألا ين ام معو ثيغلا نزتبَو ةعاسلا ملع ةلع قلا نإف لئاسلا

 . هريخ »
 ٣ هتعلتبا ضرأأ ىردي اف هلئاسي يذلا باشلا لجرلا ماق مث : رمع نبا لاق

 لجرلاب يلع : ينلا لاقف 0 مالسلا هيلع ينلا نع فرصنا نيح ءامسلا مأ

 ليربج اذه : لاقف كلذ دنع ينلا هفرعف هيلع اوردقي ملف هوبلطف . هوعديل

 ٦ . مكنيد رمأ مكملعب مكءاج

 ٣

 مهنع يورت نيذلا ءاملعلاو ءاهقفلا نمو كنيد عئارش ام : كل ليق اذإو

 ٩ ةح ين مالسلا هيلع دمحم هيبنل عرش يذلا هللا نيد اننيد : لقف ؟ كنيد
 مكيلع ضرفو مكل نيي يأ "ي هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش » "ه وتع
 نيدلا نم دمحم اي "« كيلإ انيَحوأ يذلاو اَحوُن هب ىصو امف نيدلا نم

 ١٢ هجاهنمو هتعيرشو هنلا نيد وهف " ىسيعو ىسومو ميهاربإ هب انيُصو امو ل
 هللا ديحوت وهو نيرخآلاو نيلؤألا ين ادحاو نيد مهل نيبو هقلخل عرش يذلا

 ايف يأ ٢ هبف اوقفتت الو نيدلا اوميقأ نأ ل لاق مث . ةعاطلاب هل ةنونبدلاو

 ١٥ . هنم مكل عرش

 هيلع هيبنل لاق ذإ ماعنألا ةروس ي نيروكذملا رشع ةيناثلا نيدو اننيد وه

 ىلع ميهاربإ اهانيئآ انتجح كلتو ل : هلوق وهو '4 هدتقا مهادُهبق » : مالسلا

 . ٣١ : ٣٤ ناقل ١

 . ٢و ٤٢ : ١ ىروشلا ٢

 . ٤٢ : ١٣ ىروشلا م

 . ٦ : ٩٠ ماعنألا ٤

٥



 ءايبنألا ةجُح ٦٢

 ىلع ةجح مبهاربإو ميهاربإ موق لاح لثم يف ناك نم ىلع انتجح يهو ' هموق
 ميهاربإ ءامصخ مهتأ مالسلا هيلع ينلا موق هللا ربخأف .هريغ هللا نود نمم َدَبَع نم

 ٥ ءارب انأ )» :/ "هموقو هيبال لوقي ناك ميهاربإ نأو نودحاج هللا نيدب مهناو ٣

 هل انبهوو ف : لاق مث "ه هدحو هناب اونمؤت ىتح » : "هلوق ىلإ ي مكنم

 الك مالسلا مهيلع قاحسإ دلو بوقعيو ميهاربإل "ينعي ٨ بوقعبو قاحسإ

 طارصلا ىلع مهنأ ١كلذو اندشرأ ينعي بوقعيو قاحسإو ميهاربإ ينعي "ه انيده ٦

 ميهاربإ هللا قلي نأ لبق نم يا ث لبق نم انيده ًاحونو لف لاق مث . يوسلا

 مهنأ لمتحي دقو . ميهاربإ ةيرذ نم ينعي ٠ ناميلسو دوواد هتيرذ نمو لف هدلوو

 'ىسوم ين لاق امكو . ايهئابآ نم امههقبس نم كلذكو مالسلا هيلع حون ةبرذ نم ٩
 عم انلمح نم ةيرذ » هلوق ىلإ « ىده هانلعجو باتكلا ل [ ... ]

 يزجن كلذكو نوراهو ىسومو فسويو بويأو لف لاق مث . ٨ حون

 ايندلا يف تاجرد انعفرو هلل مهديحوتو مهناسحإب مهانيزج لوقي "هم نينسحلا ٢

 . ٦ : ٨٣ ماعنألا ١

 ةقرولا لخد يذلا ربحلا رثأ نم اهيف رهظ ام ببسب اذهو ًاضايب ةعبارلا ةحفصلا خسانلا كرت ٢

 دعب بتك ام بطشو ٤ ص ين ىلوالا تايلكلا ةباتكب أدب دق ناكو . لوألا اههجو نم
 . كلذ

 . ٤ ص ىلع ةبوطشمءتايلكلا كلت درت « ينعي ه هلوق ىلإ ء هلوق ىلإ ه هلوق نم ٣
 . ٦٠ : ٤ ةنحتمملا ٤

 .٨ا ١٦: ماعنألا ٠

 . كلذو :: هظفل خ ف رركتي ٦

 . "هانيتأه : س هلمكأ . خ يف ضايب هيلي ٧

 . ٣ و ١٧ : ٢ ءارسإلا ٨

 . ٦ : ٨٤ ماعنالا ٩

. « مهتاجرد انعفر ه وأ ! تاجرد مهانعفر ه انه دوصقملا لعل ٠



 ٦٣ نوصلخملا

 ٢ نيحلاصلا نم لك سايلاو ىسيعو ىيحيو ايركزو » هتنا نع غالبلاو ةوبنلاب

 ىلع انلضف الكو اطولو سنويو عسيلاو ليعايسإ ف و مهتاجرد انعفر الكو يأ

 ٣ كلذلف ًاكرثثُم ناك نم مهنم نال " مهناوخإو مهتايرذو مهئابآ نمو نيلاعلا

 نود ًاضعب ينعب " مهئابآ نمو لف لاق ذإ مهّمعي ملو ضعب نود مهضعب صخ

 ىلإ » ةمكحلاو باتكلا نم مهيلع انلزنأ اَمب مهانيدهو مهتاجرد انعفرو ضعب

 ٦١ هلوق ىلإ ي هدابع نم ءاشي نم هب يدهب هتا ىده كلذ ميقتسم طارص

 ضئارفلا ينعي ١ ٠مكحلاو باتكلا مهانيتآ نيذلا ل لاق مث . 'هنوملعي

 ينعي ١ هتلا ىده نيذلا كلتلوأ ) هقلخ ىلع هل جاجتحالاو نايبلاو ماكحالاو

 ١ . ٦ هدتقا مهادهبف » كوقبس نيذلا نيروكذملا رشع ةيناتلا

 مل مهممأ نم ىذألا ىلع اوربص : لوقي مالسلا هيلع دمحم هلوسرل لوقي

 مهعبتاو هب كسمت : لوقي .هدتقا مهليبسبف مهدحج نم مهفلاخ نإو مهنيد اولدبي

 }!١ ين ىلاعت لاقو . " لسرلا نم /مزعلا ولوأ ربص امك ربصاف ل لاق دقو . هيلع ٦

 دوهيلا ينعي ٨ باتكلا لهأب » دمحم اي ٨ لق ل نيملسملا عيمجل عماوج تايآ

 مث . ٨ نوملنسُم ) هلوق ىلإ چ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت )لف ىراصنلاو

 ١ه ه نيدلا هل نيصيلخُم هللا اودبغيل الإ » باتكلا لها ينعي ه اورمأ امو ف لاق

 .الك : خ ١

 . ٦ : ٨٥ ماعنألا ٢
 . ٨٧ و ٦ : ٨٦ ماعنألا ٣

 . ٦ : ٨٧ ، ٨٨ ماعنألا ٤

 .ةمكحلا :خ ه

 . ٦ : ٨٩ . ٩٠ ماعنألا ٦

 . ٤٦ : ٣٥ فاقحألا ٧

 . ٣ : ٦٤ نارمع لآ ٨
٩٨ : ٥. ةيلا ٩



 ن وكرشللا ٦

 . ادحأ هيف كرشي ال ًاصلاخ هل ناك ام الإ لبقي ال هناو مهنيد هنل نوصلممب : لوقي

 هم ةالصلا اوميقو » هل صلخملا فينحلاو نوصلخملا مهو '4 ءافخ » لاق م

 : لاق مهلاومأ ين هتنا اهبجوأ ينلا ١ ةاكزلا اوتؤيو ل مهيلع هنلا اهضرتنا ينلا ٣

 ادبأ هللا هريغي ال يذلا 'ه ميقلا نيدلا كلذ ل لوقي 'ه ةميقلا نيد' كلذو ل

 لاقو . هريغي الو هلا هلدبي ال يذلا " ميقلا نيدلل كهجو مقاف < : هلوقك

 اذإ : لوقي "ه ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأو ل باتكلا لهأ ينعب 'هم اوبات نإف » ٦

 نم ءاج يذلابو ةاكزلاو ةالصلاو ناميالاب رقأ نم لك نأ ةنسلا نأل ايهب اوقأ

 ةاكز وأ ةالص هيلع بجت مل ام ملسم وهف مالسلا هيلع هيبن ناسل ىلع ةللا

 هنأ نيمركألا مركأ هللا نع اومّهفت 'هم نيدلا ين مكناوخإف ل لاق . اهعيضيف ٩

 . مهفصو

 نيذلا الإ هلوسر دنعو هللا دنع دهَع نيكرئكُمْلل نوكي فيك لاقف
 نمؤم ين نوبقري ال » هلوق ىلإ مث متدهاع نيذلا الإ )» هلوق ىلإ پ متدهاع ١٢

 ال لاق ذإ محرلا ةعيطقو ةوادعلا ةدشب مهفصوف 6 ةيآلا ةمذ الو الإ

 الإ » هلوق ريسفت ين نورسفملا فلتخاو . 'ه ةمذ الو لإ نمؤم ين نوبقري
 : مهضعب لاقو ٠ دهعلا ةمذلا و راوجلا لإلا . 4٩ ةمذ ط ريسفت ىلع اوقفتا و ١٥

 ةمذلاو ةبارقلا لالا : مهضعب لاقو { دهعلا ثكنب مهفصوف فلحلا لإلا

 ؛هةوكرلا اونآو ةالصلا اوماقأو اوبات نإ » : مالسلا هيلع ينلا رمأ مث . دهعلا

 ينلا ىلوألا ةوادعلا ةدش نم اوبات اذإ مهعءابحأو نيدلا ين مهناوخإ اونوكي نأ ٨

 . ٩٨ : ٥ ةنيتلا ١

 . ٣٠ : ٣٠ مورلاو ١ : ٤٠١ ! فسوب ٢

 . ٣٠ : ٤٣ مورلا ٣

 . ٩ : ١١ ةبوتلا ٤

. ٩ : ٧- ١٠ ةبوتلا ه



 ٦٥ ةداهشلاو قدصلا

 ينلا نوكي الثل ا ةمذ الو ًالإ نمؤم ين نوبقري ال » : /لاق ذإ اهب مهنصو ا
 . مهرفك ي مهنم تناك ةوادع رأثب نيبلاط الو دوقح لهأ نونمؤملاو

 ٣ "نوقداصلا مه كلئالوأ إ "ي هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا لف ٢و هلوقو

 مهوغلب اَميف هلسر اوقدص و هب مهربخأ اميف هللا اوقدص نيذلا نونمؤملا مه : لوقي

 ىسيع ين هلوقكو . "ه باذك رحاس ل يزلل مهريغ لاق ايك اولوقي ملو هللا نع
 ٦١ دنع ءادهشلاو ) لاق مث . هلل ةقدصم ةنمؤم ميرم ينعي ثه ةقيدص همأو ل

 ءادهشلل نا ريغ ،ديهش نمؤم لكو ءادهش مهلك نونمؤملا لوقي ١ مهبر
 نسحلا ناكو لاق . مهريغل سيل ام ةليضفلاو ةلزنملا نم هللا ليبس ين نيلوتقملا

 ٩ نأ ريغ . ةتجلا نم اهقازرأ ىلع حاريو اهب ادغي ءادهشلا عيمج حاورأ : لوقي

 ٦ مهرجأ ل لاق مث . ءادهشلا نم مهريغ ىلع ةليضف هللا ليبس ين نيلوتقملل

 رون مهل يهف ةبيطلا مهليواقأو مهلامعأ ينعي « مهرونو ف مهلامعأ باون "لوقي
 ١٢١ هيدلاوب ) مهلك قلخلا كلذب ينعي ٨ ناسنإلا انيصوو » هلوقو . ةمايقلا موي

 نغلبي امأ » هلوقك امهل حانجلا ضفخو امهرب نم هب هنلا مهرمأ ام وهو ي ننح
 هلوق ىلإ ي امهالك وأل امهدحأ نيدلاولا ينعي ١ امهدحأ ربكلا كدنع

 . ٩ : ١٠١ ةبوتلا ١

 . خ ي اذك ٢

 . ٤٩ : ١٥١ تارُجُحلا ٣

 . ٤٠ : ٢٤ رفاغو ٣٨ : ٤ ص رظنا

 . ٥ : ٧٥ ةدئاملا ه

 . , . ٥٧ : ١٩١ ديدحلا ١

 نم الدب ه لوقي ه ةملك فلؤملا لمعتساو . . ينعب ه هنم لدب بتكو ! لوقي ه س بطش ٧

 . ١٩١ ص ةمدقملا رظنا . ةريثك عضاوم ي ٤ ينعي ه

 . ٢٩ : ٨ توبكنعلا ٨

. ١٧ : ٢٣ ءارسإلا ٩



 رئابكلا ٦٦

 'ه اهزُك هتعضوو » ةقشم ي لاق " اهرك همأ هلمح » لاقو . ه اًمبركإل

 فعض ىلع ًافعض لاق " نهو ىلع انهو لف ًاضبأ لاقو .ًاضبأ ةقشم يف يأ

 . " ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو ) لاقو ٣

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ تعفر ةأرما نإ : لوقي نسحلا ناكو لاق
 هللاو : يلع هل لاقف اهمجرب نأ رمع دارأو : لاق { رهشأ ةتس يف تدلو دقو

 وه نيأو : رمع لاقف . هتا باتك ين نيب اذه نإ } نينمؤملا ريماي كلذ كل ام ٦

 ٨ نعضري تادلاولاو لف لوقي هللا تعمس امأ : يلع لاقف . هنلا / باتك ين

 هلمحو ) لاقف أرهش نورشعو ةعبرأ كلذو ث نيلماك نيلوح نهدالوأ
 . اهليبس رمع الخف . رهشأ ةنس كلذف "ه ارهش نوثالث هلاصفو ٩

 مكتاثبس مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإ ل ىلاعت هتنا لاقو

 . ايندلا يف باقع اهلهأ ىلع ينلا يهو رئابك بونذلا نم نأ ىلاعت ربخأف ةيآلا

 ةمينغلا لغو مرحلا ين ديصلا لتقو متيلا لام لكأو فذقلاو ابرلاو انزلا يهو ٢

 نمو فالخ نم هلجرو هدي عطقي ليبسلا عطاقو فحزلا نم رارفلاو يبسلا ين

 عنمو ةالصلا كرتو . ىنميلا هدب عطقت مهارد ةعبرأ ةميق سانلا لاومأ نم قرس
 تابجوملا يهو 4 شحاوفلاو مثإلا رئابك نوبنتجي نيذلا ظ ًاضبأ لاقو . ةاكزلا ٥

 . ١ مملا الإ لاقو ىنتسا مث ةرخآلاو ايندلا ين ديعولا اهيف ءاج ينل
 برش و ةقرسلاو انزلا نم دبعلا اهب ملي 4 ممللا الإ « : نسحلا لاقو

 . ١٧ : ٢٣ ءارسإلا ١

 . ٤٦ : ١٥ فاقحألا ٢

 . ٣١ : ١٤ ناهقل ٣

 . ٢ : ٢٣٣ ةرقبلا ٤

 . ٤ : ٣١ هاللا ه

. ٥٣ : ٣٢ مجنلا ٦



 ٦٧ رئاغصلا

 اذإ مه هنلا رفغيف عجريو بوتيو مدني مث رئابكلا بونذلا نم كلذ هابشأو رمخلا

 كلهل ىنثتسا هنأ الولو ، اوبات اذإ ةبوتلاب مهيلع لضفت و هللا اهانثتسا دقف اهنم اوبات

 ٣ ينلا رئابكلا اهب ينعي هم ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو لف : هلوقكو . اليلق الإ سانلا
 رئابكلا نود اميف ينعي اه مهسفنأ اوملظ وأ » لاق مث هنلا نم ديعولا اهيف ءاج

 : لاق . 4 مهب ونذل اورفغتسا ط و هللا لإ اوباتف '4 هللا اوركذ < بونذلا نم

 ٦١ تيبلا لوخد وحن ايندلا يف مكحلا يف اهيلع باقع ال ينلا بونذلا نم رئاغصلاو

 باقع ال ينلا رئاغصلا بونذلا ممللا امنإ : نيرسفملا ضعب لاقو . نذإ ريغب
 اذإ هدابع بقاعي نأ هللو ةريغص اهنإ : ايندلا ين هتلا مكح ينو ايندلا ين اهيلع

 ٩ اهضعب هتمحرب رفغي هناو هلوسرو هللا قدص نم رئابكلا / بنتجي امنإو . هوصع ٩

 نوهت ام رئابك اوبنتجت نا لو لاقو .ةرخآلا يف الو ايندلا يف اباقع اهيلع لعجب مل و

 وحن رئابكب تسيل يناو "اميرك هلوق ىلل « مكنايس مكنع رفكن هنع
 ١٢١ . قتعلاو قالطلاب نيملا نود هلاب نبمملاو وغللاو ةرظنلاو 'ةبسلاو ةلفغلا و "ةبذكلا

 ةثرو ىلإ : دالبلا ين اباتك بتك مالسلا هيلع ينلا نأ ثيدحلا ين ءاج هناف

 هبشو ، ىرقلاو نئادملا لهأ ينعب 0 سانلا ىلإو . ءاملعلا ينعي . ءايبنألا

 ١ه . قاسفلا ناَميأ نم ايهنإف قالطلاو قتعلاب اوفلحت ال . ةيدابلا لهأ ينعي ، سانلا

 ةبوتلاب ارقم ناك اذإ اهب لمع نم ىلع هنلا لواطت دقف بونذلا "رئابكلا نود اف
 نبللا دوعي ال اَمك دوعي ال مث هنم بوتي نأ هريغ لاقو . رصم ريغ اهيلع امدان اهنم

 . عرضلا ىلإ

 ١ نارمع لآ ٣ : ١٣٥ .

 ٢ هاللا ٤ : ٣١ .

 ٣ هريغلاب رضت ال يلا ةبذكلا ه : شماهلا ىلع س .
 ٤ ءاحزم نوكت ينلا ةبسلاو ه : شماهلا ىلع س .

 ؛ ةرط ةمولعم ريغ اهلك اندنع رئاغصلا ليعامسإ انمع ه : خسانلا ديب رسألا شماهلا ىلع خ ه

. _( ًامامت هلك هانعمو . اط ه ةملكلا هذه س ارقي . اذك)



 نمؤملاو نيدلا . نوقتملا ٦٨

 ةلصخ ةرشع عبس يه :لقف ؟هللا باتك ين نيقتملا ةفص ام : كل ليق اذإو

 'چ هبح ىلع لاملا ىئآو )» هلوق ىلإ ي هلاب نمآ نم ربلا نكلو لف هلوق يهو
 نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ ط ل هيلع هنلا ضرتفا ام هيلع يةؤيف ٣

 ةاكزلا اهب ينعي : نيرسفملا ضعب لاق . ١ باقرلا ينو نيلثاسلاو ليبسلا

 مث . نازثاج نالوقلاو ، ةاكزلا دعب بجت ُءايشأ يه : مهضعب لاقو { ةبجاولا

 نوُوُملاو ةاكزلا ىئآو ل هيلع هلا ضرتفا ام ىلع 'ه ةالصلا ماقاو ف لاق ٦

 ينعي ءارضلاو رقفلا ينعي ١ ءارضلاو ءاسأبلا ي نيرباصلاو اودهاع اذإ مهدهعب

 داهجلا ىلع ضارمألاو رقفلا عم نيرباصلاو : لوقي اه سأبلا نيحو ضارمالا

 نيذلا كئالوأ )» هعيمجب لمعلا مكيلعو هلكا ربلا وه اذكهف هللا ليبس يف ٩
 مهاهن امل ينعي ي نوقُتُملا مه كنالوأو لف هيلع هللا اودهاع ام ينعي اوقدص

 ١٠١ اهب لمعو ةيآلا هذه هقالخأ تقفاو /نفف هب مهرمأ امب نولماعلاو هنع هلا

 امب نيهكاف "ميعنو تانج ين مه نيذلا اقح "م نيقلا ف نم اوه كتالواف ١
 . ٢ ميحجلا باذع مهبر مهاقَوو مهر مهانآ

 : لقف ؟ ملسملا نمو نمؤملا نمو مالسإلا امو نيدلا ام : كل ليق اذإو
 طول تيب لهأ ين ىلاعت هنلا لاق هلا بتك ين ه مالسإلا هنلا دنع نيدلا نإ )و ٥

 نم تيب ريغ اهيف اندجو امف نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخف ل مالسلا هيلع
 . ملسملا وه نمؤملا نأ ربخاف ١ نيملسملا

 . ٢ : ١٧٧ ةرقبلا ١

 . خ ين اذك ٢

 . ١٨ و ٥٢ : ١٧ روطلا ٣

 . معنلا : خ ٤

 . ٣ : ١٩ نارمع لآ ه

. ٣٦ و ٥١ : ٣٥ تايراذلا ٦



 ٦٩ مالسإلا عئارش . نمؤلا

 ةروس ين هتفص : لقف . هتنا باتك ي نمؤملا ةفص ام : كل ليق اذإو

 ينعب ١ مهبولق تلجو هتنا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا اَمَنِإ » هلوق ي لافنألا

 ١ ٣ هتايآ مهيلع تل اذإو » مهيلع هللا قحب اوموقي الا اوقفشأو مهبولق تفاخ
 نودادزي : لوقب 'ه اناميإ مهتداز » هنايبتو هججح ينعي مهيلع تكرم اذإو لوقي
 ام لكب ًارارقإو ًاصالخإو اقيدصت ةجحو باتك نم مهل هلا ثدحب ام لكب
 ٦١ ال:دوقي 'ه نولكوتي مهبر ىلعو ناميإلا نم رهف هدابع ىلع هللا ضرتفا
 نيذلا ف و هاوس ًادحأ هللا رمأ ىلع نونيعتسي الو نوبهري الو هللا ريغ ىلإ نوبغري

 لوقي " نوقفني مهانفزر اممو ف مهيلع هللا اهضرتفا ام ىلع "م ةالصلا نوميقي
 ٩ "« امح نونمؤملا مه كئالوأ » هللا مهقزر امم نوقفنيو مهسفنأب هللا نودبعي
 دنع تاجرد مهلل هتعاط نم هللا اوقفاو امب نينمؤملا مسا مهل بجو اقح ينعب

 مهتعاط ردقب لئاضف مهضعبل نأ ينعي ةلزنلا يه ةجردلاو "ي مهبر

 ١٢ فيرش ينعي ميرك مهسفنأ يهنشت اتم " ميرك قزرو ف مهبونذل " ةرفغمو ل
 . اعيفر

 ال نأ ةداهش مالسإلا عئارش : لقف ©. مالسإلا عئارش ام : كل ليق اذإو

 ١ه نم /تيبلا جحو ناضمر مايصو ةاكزلا "ءاتيإو ةالصلا ماقإو هدحو هنا الإ هلإ ١

 . ةكم نم اهبرقو نادلبلا دعب ردق ىلع ةلحارلاو دازلا يهو .اليبس هبلإ عاطتسا
 هللا يضر رمعو ركب يبأ نيدو هلوسرو هتنا نيد اذهف . ةبانجلا نم لاستغالاو

 ١٨ . اهنع

 . ٨ : ٢ لافنألا ١
 . ٨ : ٣ لافنألا ٢

 . ٨ : ٤ لافنألا ٣

. ءانا : ح ٤



 قيدصلا ركب وبا ٧٠

 ٤

 ،ةرم نب ميئ ينب نم يشيرق ةفاحق يبأ نب قيتع ىمسي قيدصلا ركب وبا
 مالسلا هيلع ينلا كعو نيح ةالصلا ةماقإ ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر ةفيلخ ٣

 نينثا يناث » { هبحاصو مالسلا هيلع هتوم لبق مايأ ةعبس هيف يفوت يذلا ضرملاب
 ال » ركب وبأ وهو "م هبحاصل لوقي ذإ ةكم لبج ين !راغلا يف امه ذإ

 مهراد ين مهيلع نيكرشملا رهاظت هبحاص الو هرضي ملف . " انعم هتا نإ نزحت ٦

 هلاو مهموق مهرض اف سانلا نم عفاد مهل سيلو مهرهظأ نيب يلاو ةكمب

 نإ نزحت ال : نزحلا هنم ىأر ذإ ركب يبال مالسلا هيلع يلا لاقف . مهرصان
 راغلا ىلإ اوجرخ نيح مالسلا هيلع ينلا نأ انغلبو . انودع نم انعنمي " انعم هتنا ٩

 هقبس راغلا ىلإ ايهتنا الف . اهذخ : ركب يبأل لاقف رجشلا رغصأ يهو ةمائب رم

 كل ام : لاقف راغلا بابب هللا لوسرو هيف ام سمتلي لعجف هلخدف هيلإ ركب وبأ

 ماوهلاو عابسلا ىوأم ناريغلا هللا لوسر اب يمأو تنا يباب : لاقف . ركب اباي ٢

 دجو ركب ابأ نأ لاقيو . كب نكي الو يب ناك غدلي ءيش وأ ةيح هيف ناك نإف
 ءيش هنم جرخي الئل رخُجلا ىلع هلجر رخؤم ىلإ "هنفع لعجف راغلا ي ًارْخُج

 ىلع ةمالا عضي نأ مالسلا هيلع ينلا هرمأف . مالسلا هيلع هللا لوسر يذؤيف ٥

 لاق امك اهوري مل دونجب هللا هدياف ں بابلا ىلع ةماتلا اوأرف نوكرشملا ءاجف بابلا

 . ةفاجق :; خ ١

 . ٩ : ٤٠١ ةبوتلا ٢

.٧هبقع» هلعلو خ ين اذك ٣



 ٧١ قيدصلا ركب وبا

 " اهورت مل ًادونج لزنأو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع 'هتنيكس هتنا لزنأ ف

 هيلع ينلا نأ انغلبو . مهنع مهبولقو نيكرشملا راصبأ هدونجب هتا فرصأف

 ٣ ام ًاموي رشع ةعضب راغلا يف يبحاصو تنك دقل : اموي هتبطخ يف لاق /مالسلا ٢

 راصنألا انناوخإ ىلع انمدق ىتح © مودلا قيقد وهو ث ريربلا الإ ماعط انل
 . انوساأرف

 ٦١ ام : مالسلا هيلع ينلا لاق : هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ لاقو

 لاقو . قيدصلا ركب وبا يرثأ ىلع بيك الإ هلا لوسر دمحم ءامسلا يف تنك
 ؤ رمع لآو رمع نم ريخ ركب يبأ نم راغلا ةليل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 ٩١ دهشن :اولاق نيذلا نيدترملا لاتقل مالسلا هيلع ينلا ةافو دعب ركب وبأ لاق مويلو

 وبأ لاقف ةاكزلا يطعن الو يلصنو هلا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 هنوةؤب اوناك ًالاقع ينم اوعنم ولو 5 ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقال : "ركب
 }!١ نم ريخ مويلا كلذلو . هعنم ىلع مهتتاقل ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لإ

 موق ىلع اريمأ نوكا نأ نم يلإ بحأ يتع برضتف مدقأ نلو رمع لآو رمع
 . نآلا هدجأ ال ام توملا دنع يسفن يل لوست نأ الإ ركب يبأ لثم مهيف نوكي

 ١٥ . ركب يبا ردص ين ةرعش ينتيل : رمع لاقو
 ةا ىلص ينلا نأ كلذو اركب وبأ شيرق لاجر نم ًامالسإ سانلا لؤأو

 ركب اباي : هل لاقو هبدجف لمجلا هل حرفف ركب ابأ يتل هتؤبن لؤأ ملسو هيلع
 ١٨ يليلخو يتيدصو يربو يخال كنإو يلإ مهلك ضرالا لهأ بحأل كنإ هناو

 ينأ ينربخأو ًامالك ينملعو ةكئالملا نم كلم ءاج هنأ كربخأ مهلك شيرق نود

 .ةنيكس : خ .,١

 . ٩ : ٢٦ ةبوتلا ٢

. عيبرلا دنسم ين ٥٨( باب ١ ج ) ٣٤١ ثيدح نراق ٣



 باطخلا نب رمع ٧٢

 تاللاب رفكأو نيطايشلاو نجلاب رفكأ نأ ينرمأف ةفاك سانلا ىلإ هلا لوسر

 عارذلا ردقب نيتلا رجش نم ةبشخ كلذ مهناكم ي مهيديأ نيبو . ىزعلاو
 طق مويلاك تيأر ام هقلات بجع ين ترص دقل : ركب وبأ لاقف . ةرخن ترسزَست ٣

 تناكو اورظنف . ةبشخلا هذه تبنت ىتح ادبأ ثيدحلا اذهب نمآ ال ينإو امالك
 ١٣ ادقرف ،اهيف امهو ةراغم كلذ ين اهلباقت ,/ةبشخلا تناكو رحلا دشأ ةراح ةعاس

 ةرجشلا تتبن دقو الإ مويلا كلذ اهمون نم اظقيتسب ملف ةراغملا كلت ي اعيمج ٦
 تُئيابأ ينيمي هذه اقح ةنا لوسر كنآ دهشأ : لاق ركب وبأ اهآر اهلف . هتنا نذإب

 . هب تنمآ امب نموأو هب ترفك امب رفكأ اناو تومأ هيلعو ايحأ هيلع

 نع ديز نع انغلبو : 'ضفاورلا ىلع دزلا باتك ين ديزي نب هنلا دبع لاقو ٦
 اريجب نم يلاب ةراشبلا ىقلت ركب ابأ نأ سابع نبا نع "محازم نب كاحضلا

 ابا كلذ ىلع علطا مالسلا هيلع هبن ىلإ هلا ىحوأ الف . كلذب هقدصف بهارلا
 ريجب دنع نم هتؤبن رمأ نم هيلإ ىهتنا هنأ ملع دق هللا لوسر ناك يذلاب ركب ١٢

 هتأرو { هتؤبن روهظ لبق ةكم ىلإ شيرق ةقفر نم ينلا عجر نيح بهارلا

 . ءاملا ىلع ىشم ةجيدخ

 ٥ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لضف نم رثألا ين ءاج ام .

 وهو هنا مهمحر ديهشلا باطخلا نب رمعو ركب يباو ينلا نيد اننيدو

 هترضح ىتح نيملسملا ىلع ركب يبأ ةفيلخ لطابلاو قحلا نيب قرف يذلا قورافلا
 محر الو رمع هللا محرف رجنخلاب رمع نعط ‘ هتلاودع ةؤلؤل يبأ ةنعط نم ةافولا ٨

 ١ ص ةمدقملا رظنا ١٧٣ .

 ٢ ىريحب بهارلا قاحسا نبا ىمس نم هلأ فش الو خ ين اذك .
٣ ج دعس نبا رظنا ٦ ص ٢١٠ - ٢١١ . عيبرلا دنسم ين اريثك همسا دريو .



 ٣ حارجلا نب ةديبع وبا

 : ملسو هيلع هقلا ىلص هنلا لوسر لاق : لاق كلام نب سنأ نع انغلبو . هلتاق

 رمع نم انأو يتم رمع : لاقو . هبلقو رمع ناسل ىلع قحلاب برض هتنا نإ

 ٣ ثيحب يتم رمعو ينضغبأ دقف رمع ضغبأ نمو رمع بحأ دقف يبحأ نمو

 . دحاو ماعب تومب نأ لبق نيواودلا نودو دانجألا دنج يذلا وه رمعو

 ٦١ امهاربق ناذللا ناتفيلخلا امهو . 'يؤل نب بعك نب يدع ينب نم يشيرق رمعو

 ةنيدملاب مالسلا هيلع هدجسم لخاد ين ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربق فلخ
 ين اهمسا برثي يهو 7 ةنيدملاب هدجسم /يترش ين مالسلا هيلع ينلا ربنم فلخ ٨٤

 ١ . ةبيط ىمسئو "نآرقلا

 . هللا دبع نب رماع ىمسي حارجلا نب ةديبع يبأ لضف ين ءاج ام
 هللا لوسر هيف لاق يذلا نيمألا يشيرقلا حارجلا نب ةديبع يبأ نيد انيدو

 ١٢١ : ايهتيزجب هيتأيل نارجن يتهار ديسلاو بقاعلا عم هثعب نيح ملسو هيلع هتا ىلص

 هبدب ىلع تحتف ىتح نيملسملا ىلع ركب وبأ هالو يذلاو . ةمألا هذه نبمأ اذه

 تيب ضراب مورلا لتاق مث . كومزيلاو صُمُح اهنم ماشلا ضرأ نم نئادم

 ١٥ نيملسملا هللا رصنف.ناهام مورلاريمأو فلأ ةيام ثالث ين هيلع اودشاحت سدقلا

 ذاعُمو ةديبع وبأ مهرصاح ، سدقملا تيب لهأ اورصاحف مهومزهو مهولتقو
 ركب وبأ ينوت ىتح ركب يبأ دونجو نيملسملا عومج نم اهعم نمو لبج نبا

 ١٨ لاقف سدقملا تيب راصح ين هتبالو ىلع ةديبع وبأ تبثأف . ةفالخلا رمع يلوو

 'اكل انه ف تا .

. ٣٣ : ١٣ بازحألا رظنا ٢



 فوع نب نمحرلا دبع ٤

 مدقف . نينمؤملا ريمأ رمع مدقي ىتح ملسن الو رقن ال : سدقملا تيب لهأ رابحأ

 ايدوهي ناكو رابحألا بعك مهنم . هتفالخ يف رمع دي ىلع اوملسأو اولزنف مهيلع
 باتكلا » الها « ايف ةيآلا هذه أرقي ليلب نيملسملا نم الجر بعك عمسف ٢

 اك هلوق ىلإ اهوجو َسيطت نأ لبق نم مكعم امل ًاقثئصم انلزن امب اونيآ
 لوحي نأ افوخ هسارو ههجو حسمت وهو بعك ماقف "ه تبسلا باحصأ اّعل

 ين حارجلا نب ةديبع وبأ يو امنإو . همالسإ نسحو ملساف هفلخ ههجو هللا ٦

 ىتح سانلاب يلصي لبج نب ذاعُم هدعب يبف ؤسدقملا تيب نم ساومع نوعاط
 ىلص هنلا لوسر هيف لاق يذلا وه ةديبع وبأو . نوعاطلا كلذب اضيأ ذاعُم يو

 ١ه ابا الإ /هقلخ ين هيلع دخآ ءيش هلو الإ دحأ يباحصأ نم ام : ملسو هيلع هلا ٩

 . حارجلا نب ةديبع

 نم يشيرقلا فوع نب نمحرلا دبع لضف ين رثألا ين ءاج ام
 . هللا همحر ةرهز ينبب ١٢

 دري : مالسلا هيلع ينلا هيف لاق يذلا فوع نب نمحرلا دبع نيد انيدو
 وبأ دري الو نودريف ءاينغألا نم ةلمج يف ةمايقلا موي دمحم وبأ ضوحلا ىلع

 ذإ هباتك يف ًامؤم هتلا هامس دقو . ماكحلا عم ليمب ميكح : هيف لاق م . دمع ٥

 نودجت ال نيذلاو تاقدصلا ين نينمؤملا نم نيعوطُملا نوزيلب نيذلا ل لوقي

 . خلا ٠ ... باتكلا اوئوأ نيذلا اهمأ اي ه : هصن ام ةبآلا يف يناي ١
 . انلزنأ : خ ٢

 . ٤ ٠ ٤٧ هاللا ٣

.اومع : خ ٤



 ٧٥ دوعسم نب هللا دبع . رساي نب رامع

 مهنم نورخنَف ) فوع نب نحرلا دبع نيعولطماب ينعي اةبآلا مهدهج الإ
 . اًميلأ ًاباذغ مه بجوأو مهنم اورخس نيذلا نم هتلا رخسف ١ مهي هللا رخس

 ٣ . رساي نب رامع لضف ي ءاج ام

 ىلص هللا لوسر هيف لاق يذلا ناظقيلا ابأ اكب رساي نب راَمَع نيد انيدو

 رساي هيبأو راعب ينلا نف رهظي نأ لبق ناتكلاب ةكمب هماقم ين ملسو هيلع ةتنا
 ٦١ مالسإلا مهنيد نع مهوتربو مهونتفيل ةكمب مهنوبذعي شير راقكو ةيمس همأو

 ينلا هيف لاق يذلا وه رامعو . ةئجلا مكريصمو رساي لآ اي ًاربص : رفكلا ىلإ

 بارتلا ضفنو ةنيدملاب هللا ين دحسم ناينبل نللا رامع !لقني موي مالسلا هيلع

 ٩١ نبل برشت۔موب رامع اب ةيغابلا ةئفلا كلتقت : ينلا هل لاقف رامع سار نع
 اعدو شطعف بلاط يبأ نب يلع عم لتاقي وهو نيقِص موي لتقف . حاقللا قونلا
 لاقو . نايفس يبأ نب ةيواعم باحصأ هلتقو هبرشف قونلا نبلب يتوف بارشب
 ١٢١ مهيف لاق يذلا وه رامعو . رانلا يف هبلاسو رامع لتاق : مالسلا هيلع ينلا هيف

 لوقي ناكف . رامع عم قحلاو قحلا عم رامع : ملسو هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر
 . ةئجلا ىلإ حاورلا : نيقِص موب لاتقلا ىلإ حار اذإ

 ١ه . هللا همحر دوعسم نب هللا دبع لضف نم رثألا ين ءاج ام

 رثألا هيف ءاج يذلا شيرقل فيلح 0 يلذهلا دوعسم نب هللا دبع نيد اننيد و

 نب هتلا دبع اهل يضر ام ةمألا هذهل تيضر : لاق هنآ مالسلا هيلع ينلا نع

 . ٩ : ٧٩ ةبوتلا ١
.خ يف اذك ٢



 مكسفنا نم لوسر ٦

 ١٦ رمعو ركب يا ف لاق هلأ مالسلا هيلع ينلا نع رثألا يو . دبع مأ نب /د وعسم

 رمعو ركب ياب يدعب نم نيذلاب اودتقا : نيملسملل لاقو رامعو دوعسم نباو

 . دبع مأ نب دوعسم نبا ىدهب اوكّسَمئو رامغ ىدهب اودتهاو ٢

٥ 

 اوّضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو ل مالسلا هيلع يلل هباتك ين هتنا لاقو

 هيلع ينلا فطعو كلذ ين مهيلع هتمعنب نيملسملا هتا ربخأف اه كلوح نم "٦

 نم لوسر مكءاج دقل ىلاعت لاق امك ةميركلا قالخألا ىلع مالسلا

 رشب الإ متأ ام اهلئسزل متألا لوقك وهو مكلثم ًارشب ينعي " مكسفنأ
 زيزع ف 'ه مهنم لجر ىلإ انيحوأ نإ ابجع سانلل ناكاإ» هلوقكو "انللم ٩

 بجي لب اوتنعتف هوبيجت الف رمأ ىلإ مكوعدي نأ هيلع زعي لوقي "ه مع ام هيلع
 ىلع يعي 'ه مكيلع صيرح < هللا هلس رأ كلذبو . مثإلاو تكلا مكاقو ام

 ' ميحر فور نينمؤملاب » هيلإ مهوعدي ام ىلإ هوبيجيو هللاب اونمؤي نأ راقكلا ٢
 ىلع يا "م ميظع ينلخ ىلعل كنت لاق امك هرصن مهل لدبيو حانجلا ضفني
 . هبح ىلع مهفطعيو هللا نم مهبرقي هتمأ ىلع ةمعن هقالخأ تناك ذإ ميظع نيد

 كلذ نإف ١ مهل رنَغَتْسآَو » مهنيبو كنيب اميف مهبونذ اه مهنع فغآق ل لاقف ١٥

 ةالصلاو ١ مهل نكس كتاوَلَص نإ مهيلع لَصو » لاق امك . هيلإ نونكسي اًمم

 ١ نارمع لآ ٣ : ١٥٩ .

 ٢ ةبوتلا ٩ : ١٢٨ .

 ٣ سج ٣٦ : ١٥ .

 ٤ سنوي ١٠١ : ٢ .

 ٥ ملقلا ٦٨ : ٤ .

١٦ ةبوتلا ٩ : ١٠٣ .



 ٧ ةرواشملا

 امم ينعي !ه رمألا : مهزواش و ل . مهل هرافغتسا وه ةيآلا هذه ي ينلا نم

 اذإ :لوقي ،} مهل كماركإ نوفرعي امم كلذ نإف . دهع هللا نم هيف كدنع سيل

 م رمأ هءاج اذإ مالسلا هيلع ينلا ناكف . مهمركتو مهعفرت كنآ اوفرع مهئرواش
 مل رمأ ىلع اقفئإ نإف ، امهراشتساف رمعو ركب يبأ ىلإ تفتلا فوخلا وأ نمألا نم

 يأ 'ه مهنيب ىروش مهرمأو ل لاق ايهيلوق نم ريخ افلتخا نإو اهقلاخ

 ١ "رمالا ي مهزواشو » لاقو هيبن هللا رمأ كلذبو . اضعب مهشعب رواش

 "مهنأب مل يذلا /رمألا ين مهئرؤاشم امنإو هدعب ةتس كلذ نوكيل كلذب هرماف ٧

 هللا رمأل يضملا ناكو ةراشملا تبهذ هتلا نم يحولا ءاج اذإف ا هللا نم رمأ هيف

 ٩١ . هلل ةيصعم هيف رؤاشتلاف ءامسلا نم لزن رمأ هيف ناك اذإو . رؤاتشت هيف سيل
 لجرلا امأو . ءيش الو لجر فصنو مات لجر ث ةثالث لاجرلا : لاقيو

 ريشتسي ىتح هيف مدقتي مل ارمأ دارأ اذإف يأرلاو لقعلا هل يذلا لجرلاف ماتلا

 ١٢ الو لقعلاو يأرلا هل يذلا لجرلا فصنو . ًابيصم لازي ال ماتلا لجرلا كلذف

 هل ملع ال يذلاف ءيش ال يذلا لجرلا امأو 0 ىطغيو بيصي مكلذف ريشتسي
 . [... . ...] ريشتسي الو يأر الو

 ١٥١ هقفلا لها نم هب ىضري نم رمألا ين لجرلا ىقلي [... ...]

 هلوسرو هتنا ىلإ هترجه تناك نم هنإف هللا ىلع لكوتي مث . كلذ ين مهريشتسيف
 تينب اذإ : لوقي" تمزع اذإف » دشرمو ًارصانو ايلو هل هنلا ناك قحلا دصقو
 ١٨ اذإ كداتعا نوكي الف "ه هنلا ىلع لكوتف » هدشر كل نيبت دق رمأ ىلع كيار

 سيتلا نكلو 9 هللاب الإ قيطت ال كنإف كباحصأو كتدعو كعمج ىلع تمزع

 . ٤٢ : ٣٨ ىروشلا ١

 . ٣ : ١٩٩ نارمع لا ٢

 . ! مهناب ه وأ ! هتأي ه لصالا ين ناكام نيبتي ملو ٢ مهتأي ه ةملك قوف خسانلا ديب ءاه دجوب ٣
 . خ ين رطسلا فصن ردق ضايب ٤

٩



 ي راصنألا تباث نب ةميزخ ٧٨

 مكتبجعأ ذإ نينح مويو ل هباحصاو ئينلل ىلاعت لاق ايك هتنا نم رفظلاو رصنلا

 . ه نيربدم لف ىلإ ي مكترثك

 سابعلا الإ نينح موي مهتميزه موي مالسلا هيلع ينلا عم قبي مل هنأ اوركذو ٣

 ، ةرط ثراحلا نب باوصلا . هلايش نع برح نب نايفس وبأو هنيمي نع

 ينبا نايثعو ةحلطب هنلا ين لتقأ نأ تدراف : ةبيش لاق | هفلخ ناهثع نب ةبيشو

 برضف يلإ تفتلاف يسفن ين ام ىلع هيبن هنلا علطاف دُحأ موي التق اناكو ةحلط ٦
 وهو هيلإ ترظنف يصئارف تدعتراف . ةبيش اي هللاب كذيعأ : لاقف يردص ين

 ١٨ يذلا هنلا نأو /هللا لوسر كلأ دهشا : تلقف يرصبو يعمس نم يلإ بحا

 نيلماعلا هيلع " نيلكوتملا بحي هللا نإ ف لاق مث . يسفن ين ام ىلع كعلطأ ٩

 هلماعل هنع هتلا يضر باطخلا نب رمع لاقو . هلل رمألاو قلخلاو رصنلاب نينمؤملا

 مكتليح نكتلف مكيلع نولاتحي ةليح مكودع نع "مكتغلب اذإف : وزغلا ىلع
 دقف "ه نونسحم مه نيذلاو اوقئا نيذلا عم هنل نإ ل ىلاعت هتا لاق . ىوقتلا ٢

 . حالصإلاو داشرلاو قيفوتلا نم كلذ ين ملع امل هباحصأ ةرواشمب هيبن هللا رمأ

٦ 

 هللا ين زاجأ يذلا نيتداهشلا وذ "يراصنالا تباث نب ةمئزخ نيد انيدو ٥
 وه يذلا يراصنألا ناهبنلا نب مثيهلا وبأ انمو . نيلجر ةداهشب هدحو هتداهش

 . ٩ : ٢٥ ةبوتلا ١

 ٢ نارمع لآ ٣ : ١٨٩ .

 ٣ مكفلب : خ .
 لحلا ١٦١ : ١٢٨ .

 . ٩٠ ص ٢! مسق ٤ ج دعس نبا رظنا ه

٦ ج دعس نبا رظنا . ناهلا : باوصلا ٣ مسق ٢! ص ١٣٨



 ٧٩ ةعايحلا

 نانك ين ةكمب ةبقعلا ةعيب هنلا ين اوعياب نيذلا راصنالا نم ابيقن رشع يتنالا لوأ
 يف ءاج يذلا دارم نم ينرقلا سوأ انمو . ةكمب هنرجه لبق مالسلا هيلع ينلا
 ٣ سيوأ يتم اورقت'نأاكيصوأ : رمعو ركب يبأل لاق مالسلا هيلع ينلا نع رثألا

 موي هتعافش ين لخدي راصنألا ةيحان لزني يدعب ةنيدملا مدقي مالسلا ينرقلا

 ًاملظ جاجحلا هلتق يذلا "ريبج نب ديعس انمو .رضمو ةعيبر ددع ةمايقلا
 ٦ . اناودع و

 ٧

 راصنألاو نيرجاهملا نم مالسلا هيلع ينلا باحصأ نم ةعاجلا نيد انيدو
 ٩ . اهفالتخاو ةمألا قارتفا لبق هيلع اوفلاتو اوعمتجا ام نيدو

 علخ دقف ربش ديق ةعامجلا نم جرخ نم : لاق مالسلا هيلع ينلا نأ انغلبو

 هيف عمجت لبح قبزلاو { ةيربربلاب تيدسات : ةقبزلاو . هقنع نم مالسإلا ةقبر

 ١٦ نأ انغلبو . بلحت ناضلا هيف عمجت لبح كبرلاو ،ةيربربلاب زي يدسأ وهو نايدجلا

 نينا /ىلع اوقرتفا دق ليئارسإ يب نإف ءارملا اورد : "لاق مالسلا هيلع هنلا ين ٩
 نم الإ ةلالضلا ىلع مهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس يتمأو .ةقرف نيعبسو

 ٥ . هللا نيد ين اوراث الو مويلا هيلع يباحصأو انأ ام ىلع ناك

 ةعامجلاو ةعاطلاو عمسلا ،‘ لاصخ سمخب مكرمأ : لاق هنأ هنع انغلبو

 7 علخ دقف ربش رتف ةعامجلا نم جرخ نف ؤ هللا ليبس ف داهجلاو ةرجهلاو

 . ١١٤ ۔-١١١ ص ٦ ج دعس نباو ٣٢! ص ١ ج نيكزس رظنا ١

 هسسا دريو : ١٧٨-١٨٧ ص ٦ ج دعس نبا . ٧٧١ - ٣٧٣ ص ٢ ح ناكلخ نبا ٢

 . ٣( ج ) عيبرلا دنسم ديناسأ ين اريثك
 . ١( ج نم ٦ باب ) عيبرلا دنسم يف ٤١ ثيدح نراق ٣

. وأ : خ ٤



 ةعاهحلا ٨٠

 هيبنل هللا لاق . منهج ىئج نم وهف ةيلهاجلا ةوعدب اعد نمو 5 هسأر نم مالسإلا

 ه ايج منهج لوح مهترضحنل مث نيطايشلاو مُهَنَرشْحَتَل كبرو » مالسلا هيلع
 . ١ةيآلا ي اهدراو الإ مكنم نإو » هلوق ىلإ ٣

 اهلك ةنكمأ ةثالث ين هتنا باتك ي دورولا : لاق هنا سابع نبا نع انغلبو

 متنأ متهج بصح هتنا نود نم نودبعت امو مكتإ ل الت مث . لوخدلا هب يعي

 سلب و رانلا مهدروأف ةمايقلا موي هموق مدقي < نوعرف : لاقو 'ه نود راو ال ٦

 ام ىلع نآرقلاف . "ةيآلا ي اهد راو الإ مكنم نإو » هلوقو "« د وروملا درولا

 رورملا دورولا : مهضعب لاقو . منهج نودري راقك مهركذ يذلا لكو ءىرق
 ين هتنا ربخي ملو . نينمؤملا ينعي اهنولخدي الو طارصلا ىلع اهب نورمي لوقي اهب ٩

 راقكلا دورو نآرقلا ين هنلا ركذ اَمَنإو رانلا نودري نينمؤملا نأ نآرقلا نم ءيش

 اوقئا نيذلا هللا يجنيو ف هلوتك ث اوقئا نيذلا يجنم ) لاق منهج ران ين

 الإ » نيكرشملا ينعي !ه مكنم نإو » اضياو ١ةيآلا ءوسلا مهسي ال مهتزافمب ٢
 اهيف نيملاظلا رذنو )» رانلا دورو دعب ينعي. "ه رذنو ل لاق مث " اهدراو

 . راثا نم "ماوقلا نيذلا يجن من "ماج
 هيلع هلوسرلو هلل ةعاطلاو عمسلا : لاق . ةعاطلاو عمسلا ريسفت اف : تلق ١٥

 هيلع هيبن ةنسو هللا باتك عابتا وهو 5 هركملاو طشنملاو رسيلاو رسعلا ىلع مالسلا

 . "ي ًاميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطي نمو » ىلاعت هللا لاق . مالسلا

 ١ ميرم ١٩ : ٦٨-۔ ٧١.

 ٢ ءايبنألا ٢١ : ٩٨ .

 دوه م ١١ : ٩٨ .

 _ ميرم ٨٩ : ٧١.

 ميرم ه ٩ : !٧ .

 ٦ رملا ٣٩ : ٦١١.

٧ بازحالا ٣٣ : ٧١ .



 ٨١ ةعالا

 نورجاهملا هيلع عمجأ ام : لاق . وه ام ىلع ةعاجلا ريسفت / : تلق 5

 لاحلا ين كلذ فلاخ نف © ةمالا قارتفا لبق عئارشلاو ننسلا نم راصنألاو

 ٣ نم كلهو عبئا نم اجن : لاقي هنأل هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ةريسلاو

 ناك يناميلا نب ةفيذح نأ انغلبو . مهفالخ ين ىدهلا دجوي الو . عدتبا
 ًالالض متللض دقف متاطخا نإو 5 نيبم اقبس متقبس دقف انراثآ 'اوعبت نإ : لوقي
 ٦ مالسلا هيلع هللا لوسر نأ انغلبو . منيفك دقف اوعدتبت الو اوعبتا : لاقو . اديعب
 ثدحأ نم : لاقو . ةعدب ين ريثك لمع نم ريخ ةس ين ليلق لمع : لاق هنأ

 . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف "ثدْحُم ىوآ وأ اثدح مالسإلا ين

 ٩ ةقرس نم ًابنذ بنذأ نم : لاق ؟ءهاوآ نموو "ثدحلا ريسفت امف : تلق

 فذق وأ قح ريغب اسفن لتق وأ سانلا ىلع ليبسلا عطق وا صصلت وأ هدي عطقت

 هتا مكح هيف ذفني نأ نيملسملا مامإ داراف ًاملسم حرج وأ ةملسم وأ ًاملسم

 ١٢ مامإ نم هعنم وأ هاوآ نفف ةنسلاو نآرقلا ين هيلع هللا بجوأ يذلا دحلا هيف مفيو

 يذلا ةنعللا بجوتسا يذلا وهو اثدحم ىوآ دقف هللا دح هيف مي نأ نيملسملا

 . ةعدب ثدح لك : دوعسم نب هللا دبع لاقو . مدقتملا ثيدحلا هيف ءاج

 ١ه دمحم باحصأ كئالوأ ، تام ناك نمب نستسيلف اًئستسم مكنم ناك نمو

 موق 6افيلكت اهلقأو ايده اهموقأو ابولق اهربأ ةمألا هذه لضفأ اوناك مالسلا هيلع

 ين مهوعبتاو مهلضف مهل اوفرعاف هنيد ةماقإو مالسلا هيلع هيبن دمحم هتا مهراتخا
 ١٨ ىدهلا ىلع اوناك مهنإف مهرّيسو مهقالخأ نم متعطتسا امب اوكّسَمئو مهراثآ

 وه ام ةئسلا نم كرت الإ ةعدب دحأ عدتبي ال : لوقي هللا ين ناكو . ميقتسللا

 لجر هبكري / لطاب نم ام {. مالسلا هيلع هنلا ين قدص . كلذ نم هل ريخ ١
 ١ تت

 ٤ جر اضياو ( ٧٥٣ مقر ١ باب ٣ ج ) عيبرلا دنسم يف ء اثدحُم ه هلوق ىلإ ثيدحلا رظنا ٢
 . ( ٩٧٧ مقر

.اذك ٣



 دمحم ةَأ ٨٢

 لاق هنأ مالسلا هيلع هنع انغلبو . كلذ نم هل ريخ وه ام قحلا نم كرت الإ

 نم شيعي نم هنإف ةعاطلاو عمسلاو هتلا ىوقتب مكيصوأ : موي تاذ هباحصال

 يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنس و يننسب مكيلعف . اريثك افالتخا ىريسف مكنم يدعب ٣

 ةعدب لكو ةعدب ثدحم لك نإف رومألا تاثدحم و مكايإ و " ذجاونلاب اهيلع اوضع و

 هوضقن | ىدهلاو عئارشلاو ةعامجلا نيد اوضقن فلخ مهدعب نم فلخف . ةلالض

 . هريغ اوذخأو ٦

 الو ظيلغ الو ظف ال :راتخلا دمحم ةمأ ةفص ةاروتلا يف بوتكم هنأ انغلبو

 نودماحلا هتمأ . ةئيسلا ةثئيسلاب بنتجيو ةنسحلا ةنسحلاب عبتيو قاوسألا ين باحص

 ءامسلا وج ين يدانب مهيدانم ، دجن لك ىلع هنوربكيو فرش لك ىلع هنلا نودمحي ٩

 8 لحتلا يودك يود ليللاب مهل مهطاسوأ ىلع نوررتيو مهفارطأ ىلع نوؤظضوتي

 نيذلاو هللا لوسر دمحم » ىلاعت هللا لاق . ءاوس ةالصلا ينو لاتقلا يف مهُمَص

 ءامح ز ) :لاق مث إمهاتإ مهتوادعو مهل مهضغب ين ' رافكلا ىلع ءايشأ هعم ٢

 مهضعب قفريو ضعب ىلع مهضعب فطعيو ًاضعب مهضعب محري لوقي ه مهنيب

 نم لجرلا ىقلي نيملسملا نم لجرلا هللاو ناك : لوقي نسحلا ناكو . ضعبب
 ًاعك ر مهارت » لاق . هبوث َسُمَي نأ ينتي ام هنم هسيجنت نم غلبيف نيكرشملا ١٥

 مهنيد نم دوجسلاو عوكرلاو \دوجسو عوكر لهأ مهنأ مهنع ربخي 4 ًادًجُس
 دوجسلاو عوكرلا نم نوكي امب نوغتبي لاق اه هللا نم الضف نوغتبي :لاق

 مهاَمييس » لاق مث . ةتجلا مهيلع هلضفب مهلخديف مهنع ىضري نأو هنلا نم لضفلا ٨
 لهأ مهنأ مهيف ينلا ءاميسلاب نوفرعب :لاق .اه دوجسلا رتأ نم مههوجو ين
 ين مهلثمو ف مهتفص كلذ : لوقي . 'ه ةاروتلا ين مهلثم كلذ » : لاق م ، ةالص

. ٤٨ : ٢٩ حتفلا ١



 ٨٣ ةيلهاجلا ةوعد . ةرجهلا

 رثأ ىري / ىتح مهابج مهشارتفا } دمحم ةَمأ ي شاف اذه نأ '4 ليجنالا ٢

 ين الإ نوكي ال دوجسلا كلذ رثأ ةاروتلا ين مهتفص هذه :لاقف . اهيف دوجسلا

 ٣ مهتفص يأ ه ليجنإلا يف مهلثم ل :لاقو . مهيف هنكلو مهلك سيلو مههوجو

 ريصي مث هتابضق وهو ًالقب جرحي نيح ياه هاطش جرخأ عرزك ليجنالا ين

 كلتب يوقو دشف لوقي آ هرزاف لف هلاوقأ ناك بعك قحلاو ليصق هيف

 ١ مث بصعت مث ًالقب ادب ثيح عرزلاب مهرمأ هدب ين نينمؤملا هللا هبش بُمَكألا
 ه عازؤلا بجع : لاق من طلغو ةوق دادزا بمك هيف دادزا الكف أ نوكي
 مهب بجعي اووقو اورثك الك ينلا نوبجعي نونمؤملا كلذكف ، يوقو ظلغ اذإ يأ

 ٩١ ين ينعي ه راقكلا مهب ظيَل » : لاق مث .عارزلا عرزلا كلذ بجعي امك ينلا

 . مهتوقو مهترثك نوري امل رافكلل ظيغ كلذ

 رشلا إ رشلا رجاهي نأ كلذ ين ينعي هارأ :لاق . ةرجهلا ريسفت اف : تلق

 ١٢ . تاهبشلا نع فكلاو مراحملا عيمج بانتجا وهو . هلك

 لك : لاق . منهج ىئج نم وهف ةيلهاجلا ةوعدب اعد نم ريسفت امف : تلق

 ةوعد نم يهف نالف ينب لآ ايو نالف لآ اي : لاقف هموق ىلإ اعد مولظم لجر

 ١٥ نم وأ ةبض ينب نم ًالجر عمس هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغلبو . ةيلهاجلا

 : لاقف . ميمت ينب لآ اي وأ { ةبض لآ اب : لاقف لئابقلا ةوعدب اعد ميمت يب

 ةنس لاملا تيب نم مهاطع ةبض يب رمع مرحف . طق ريخ ةبض ةباجإ ام هللاو

 ١٨ نب ورمع نأ انغلبو . نيتنس اطع مهاطعأ رخآ ماع ناك املف { ةوعدلا كلت ببسب

 لآ اي ةريغملا ينُّمِتشيأ : ورمع لاقف ًاموي ةبعش نب ةريغملاو وه ؟امئاشتب صاعلا

 ١ حتفلا ٤٨ : ٢٩ .

٢ خ ي اذك .



 ةيلهاجلا ةوعد ٨

 ةيلهاجلا ةوعدب توعدأ : هيقفلا هنبا هللا دبع هل لاقف هتليبق ينعي . صيصه

 ىنج نم وهف ةيلهاجلا ةوعدب اعد نم : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق دقو

 ٢٣ كلت بنذب انغلب اميف قتعاف هللا ىلإ باتو هلوق ىلع ورمع مدنف / ؟ منهج ٣

 . ةبقر نيال ةلاقملا

 هول و امل حمسلا انب فلخ دج يرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا ابأ نأ انغلب و

 ين الجر عمس ثعشألا نب دمحم لاتقل ةراوهو ةناولو ةسوفتو ةتانز نم ربربلا ٦

 رشعم اي توعد الأ : لاقف باطخلا وبأ هدلجف . ةراوه لآ اي : اعد هركسع

 اذإ ةليب ين لاتق كلذكو .؟ةيلهاجلا ةوعدب يركسع يف توعد فيكف نيملسملا

 ناكو . ةيلهاجلا ةوعد نم كلذ نإف لئابقلاب اوعادت اذإ ىرخأ ةليبق تبراح ٩

 ةيلهاجلا ةوعدب لئابقلا مكيلع تعادت اذإ : لوقي هنلا همحر باطخلا نب رمع
 هنلا ىلإ ةوعدلا نوكت ىتح فويسلاب مهوبرضاف ناطيشلا ةوخن نم يه اًمنإف

 فلاخ دقف ةريسلاو لاحلا يف ةباحصلا نم ةعامجلا ةريس فلاخ نمف . مالسإلاو ٢

 . يردي ال وهو ةعابلا نيد نم جرخو

 ٨

 نيد وه يذلا هللا نيد ريسفت نم رثألا يف ءاج ام باب ١٥

 . ةعامجلا

 هللا ذخأ ذإو » لوقي ذإ قاثيملا هلع دقتعا يذلا نيملسملل هتلا دهع ناكف

 هنا اهعرش ًاعئارش !ه هنومتكت الو سانلل هتيبل باتكلا اوئوأ نيذلا قاثيم ٨

 . نب : خ نم طقس ١

. ٣ : ١٨٧ نارمع لآ ٢



 ٨٥ ةعاملا نيد

 هباتك يف ىلاعت لوقي ذإ اهلمكأو اهب رمأو مالسإلا ضئارف نم اهدح ًادودحو

 ميكح نم ليزنت هيفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي الف يذلا زيزعلا
 ٣ ينعي الاكإ مكل تلمكأ : لوقي "ه مكنيد مكل تلمكأ موبلا , . 4 ديمح

 مكنيد ليدبتو مكلتق ين ادهتجم ناك نممو مكودع نم متمأ ناب هباحصأو يلل

 ةيآلا هذه تلزن امنأ ريسفتلا لهأ ضعب معزو . نونيآ كلذ نم مويلا متناف

 ٦١ دوهيلا نم الجر َنأ انغلبو . عادولا ةجح يف تافرع فقومب مالسلا هيلع يبلاو

 كلذ انذخكئال ةاروتلا ين ةيآلا هذه تناك ول : لاقف اهأرقي لجر نم اهعمس

 سابع نبال هلوق ىكحف . ةمايقلا موي ىلإ اديع هيف / تنرنأ يذلا مويلا ٤

 ٩ لاقف . ساق ام باوص نم سابع نبا نم ًابجعت ٨ يدوهي نم هللا هلتاق : لاقف

 ةجح ين فقوملاب مالسلا هيلع يزلاو تافرع ةيشع هقلا اهزنأ دقل : سابع نبا

 اريسي الإ اهدعب مالسلا هيلع ينلا ثبلي مل مث : سابع نبا ريغ لاق . عادولا

 ١٢١ موي ىلإ ًاديع اهلزنأ موي لعج هللا نأ ربخب سابع نبا ناكف . هنلا هضبق ىتح

 . ةمايقلا

 هنلا ىلص ينلا نعو .مهنع مهودع هعفدب مهنيد مهل لمكأ هلا نأ ليوأتلاو

 ١١ مكيلع تْمَسئاو ل :لاق مث . مهدعب مهرفظب مهنيد اهب مهل لمكأو : ملسو هيلع

 تيضرو » :لاق م © مكنوفاخي مهو مكودع نوفاخت ال مج ناب " يتمعن
 مهرمأ امب هدابع هب هللا دبعت ام عيمجل مسإ مالسإلا : هلوقف '4 انيد مالسإلا مكل

 ١٨ اوذخأ ءيش لكف 6 هب نونيديو هللا ىلإ هب نوبرقتي انابرقو ةدابع مهل هيضر دقف هب
 . مالسإلا وهف هب مهدبعت اًمم هب

 ١ تصن ٤١ : ٤٢.
٢ ةدئاملا ٥ : ٣ .



 مالسالا عئارش ٨٦

 ٩

 . ةءاربلاو هيلع ةيالولاو نيدلا عئارش ريسفت

 امو هلوسرو هدبع ادمحم نأو هنلا الإ هلإ ال نأ ةداهش :'مالسإلا عئارشو ٣

 ماقإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هتلا لزنأ امب ناميالاو قح هب ءاج

 ناضمر مايصو .اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا

 ةثالث هل ىبرقلا يذ راجلاو . !نيكاسملاو ىتاتيلاو ىبرقلا يذب و اناسحإ نيدلاولابو ٩,

 قح ناقح هل بنجلا راجلاو. مالسإلا قحو راوجلا قحو ةبارقلا قح قوقح
 ينارصنلا وأ يدوهيلا يمذلا وه دحاو قح هل يذلا راجلاو ، مالسإلا قحو راوجلا

 انغلبو . كاذأ هنع فكتو كفورعم هل لذبت نأ راوجلا قح نمو . راوجلا قح هل ٩

 هشح ينعي . هقئاوب هزاج فاخي نم نمؤملا سيل : "لاق مالسلا هيلع ينلا نأ

 قحو . هتبحص قح هل رفسلا يف كقيفر وهو "بنجلاب بحاصلا قحو . هملظو

 ٢ قوف امو لايل ةثالث هتفايض قحو / كب لزن اذإ فيضلا وهو ليبسلا نبا ٢٥

 اذإو هعم هقزرب لزن موقب فيضلا لزن اذإ : لاقو . ثةقدص هتفايضف كلذ

 زبخ ين ةعبرأ ين ملسم ىلع باسح ال : لاقيو . مهبونذ ةرفغمب لحر لحر

 هبرشي حارق ءامو هنكسي تيب لظو هتروع هب يراوي فوص بوثو هلكاي ريعش ٥

 امم مهمعطت نأ مدخلا نم انيملا تكلم ام قحو . ماعطلا نم فيضلا ةلضف و

 دبع مامإلا ةلاسر ) ٩؟ ص رظنا !نبكامملا ه هلوق ىلإ !مالسإلا عئارشو ه هلوق نم ١
 . ( باهولا

 ٢ ثيدح نراق ٩٥٩ ج ) عيبرلا دنسم يف ٤ ( .

 ٣ خ يف اذك .

 ٤ ليبسلا نبا ه هلوق ٤ ص رظنا ٩٣.

 . ( ٤٩ باب ٢ ج ) عيبرلا دنم يف ٦١٨١ ثيدح نراق ه

٦ ص رظنا ءنيمّبلا تكلم ام ه هلوق ٩٣ .



 ٨٧ نيملا تكلم ام قحو راجلا قح

 ال ام لمعلا نم مهيلع لمحت الو مالكلا مهل نيلتو مهروهظ رسكتو لكأت

 قحب ينيصوي ليربج ييبح لاز ام : لاق مالسلا هيلع ينلا نأ انغلبو . نوقيطي

 ٣ ينرماي هنا تننظ ىتح ءاسنلاب ينيصويو . هثزويس هنأ تننظ نأ ىلإ راجلا

 ينلا نأ انغلبو . مهقتعب ينرمأي هنأ تننظ ىتح نيملا كلمب ،ينيصوي و نهقالطب

 ىتح نيملا تكلم امو ةالصلاب هيف يقوت يذلا هضرم ين مهيصوي !مالسلا هيلع
 ٦ . توملاب بلغ ىتح هديب ايهب ةيصولاب راشأ مث "هناسل دقتعا

 !رتسي نأ هب هتا رمأ ام رتسو ءانزلا نم جورفلا ظفح و رصبلا ضقب نيدنو

 لق ينلا اهبأ اي » : مالسلا هيلع هيبنل لوقي هنلا نأل ءاسنلاو لاجرلا تاروع نم

 ٩١ وهو راحلا بابلجلاب ينعي " نهبيبالج نم » : هلوق ىلإ كتانبو كجاوزال

 نهتنيز نيدبي الو َنهبويج ىلع َنهرُمُحب َنبِرَضَيلَو » : لاق مث . فاحيللاو عنقملا

 ين متاخلاو نيعلا ين لحكلا ينعي نهي زو ، نهجاوزأ ينعي ١ةبآلا ي َنهتَلوُعل الإ

 ١٢ باضخلاو نيعلا لحكو رّطعتلا ةنيز نم اهجوز تمرح ةأرما اميأ لاقيو . ديلا

 ٠ ةتحلا ةحار حورتسئ نأ تمرح ٠ ءانحلا هب دوست باضخ ٠ ريغلاو ءانحلاب

 مالسلا هيلع ينلا نأ انغلبو . ماع ةئام سمخ ةريسم نم دجوي ةئجلا حبرو

 ١ه يلا ءادْلَملاو لحتكت ال ينلا ءاهرَملاو . ءادلَم ءاهرَم ةأرملا ىرأ نأ هركا : لاق

 رضح ينلا ةأرملا ىلع قحيو . ١بع وأ ءانح اهنانبو اهعباصأ فارطأ ين سيل

 ١ ثيدح نراق ٦٨٤ ج ) عيبرلا دنم ين ٢ باب ٤٩ ( .
 ٢ اذك .

 . ٧ هناسل دقعنا ه : س هححص م

 . ٩٢ ص رظنا , رتتسي ه هلوق ىلإ !رصبلا ضب ه هلوق نم ؛

 ٥ بازحالا ٣ : ٥٩ .

 ٩ رونلا ٢٤ : ٣١ .

 يف ةدراولا تاتابنلا ءامسأ مجعم : يطايمدلا ىفطصم دومحم رظنا } بقلا هلعل . خ ين اذك ٧

. ٩٧١ ص ( ١٩٦٥ ةرهاقلا ) يديبزلل سورعلا جات



 ءاسنلا ةنيز ٨٨

 ٢٦ اهجوز / رفاسي ينلا ةلمرألل هركي و } ىلوألا ةالصو ةودغ لحتكت نأ اهجوز

 ةوهشلا جيهت لاحتكالاو ةنيزلا نأل . اهرصب تكتشا نإ ليللاب الإ لحتكت نأ

 ال : لوقي سابع نبا ناكو . موي دعب اموي لحتكي نأ اهجوزل يغبنيو ااهنم ٣

 لثم قحلا نم يلع اهل نأل 'يقح نم اهلع يل قحي ام لكب يتأرما موقت نأ بحأ
 نهلو » لوقي ىلاعت هنلا نأل يل نيرتت امك اهل نيزتأ نأ يلع اهلو اهيلع يل يذلا

 ٦ "ه فورعملاب نهيلع يذلا لثم .

 ءابآ وأ » اهنابآ ينعي " هئابآ وأ نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو ف لاق مغ
 " نهنلوعب ءانبأ وأ ل اهنب ينعي " نهئانبأ وأ لف اهجوز ءابآ ينعي " نهنلوعب

 ينب واف اهتوخأ ينعي "« نهناوخإ وأ اهببر يأ اهجوز نبا ينعي ٩

 ريغب اهتنيزب سلاج ينعي " هئاسن وأ ل لاق مث اهتوخإ ينب ينعب "ي "نهناوخإ
 اه سيل يذلا اهدبع ينعي "ي نرهناَمْبأ تكَلَم ام وأ » لاق مث اهلثم ءاسن راخ

 ال تناك اذإ اهتوخإو اهنبإو اهيأ لثم مرحم وذ وهو اهتنيزب هسلاجت كيرش هيف ٢
 ىلع اورهظي مل نيذلا » ريغصلا ينعب "ي لفطلا وأ » لاق مث . ةبير هنم فاخت

 . اوملتحي ىتح نايبصلا يعي "4 ءاسنلا تاروع

 يذلا بابلجلا عضو : اهيف هنلا صخر يتلا ةنيزلا : يرصبلا نسحلا لاقو ١٥

 نأ اهل سيلف عردلاو ةعنقملاو رامخلا امأو . ةفحلملاو رازإلا وهو رايخلا قوف نوكي
 6 هدحو ةأرملا جوزل رامخلاو عردلا عضوب صخر اَمَنإو . جوزلا دنع الإ هعضت

 مهئاسن ةنيز نم ءيش لك ىلإ اورظني نأ مهل هللا حابأ دق ءاسنلا جاوزأ نأل ٨

 ين ءاج هنأل هتارما جرف ىلإ رظنب نأ لجرلل هركي نسحلا ناكو . ًنهداسجأو

 ١ خ يف اذك .

 ٢ ةرقبلا ٢ : ٢٢٨ .

 ٣ رونلا ٢٤ : ٣١ .
٤ نهناوخأ ءانب : خ .



 ٨٩ ءاسنلا رتس

 اذإ جرفلا ىلإ مكدحأ رظني ال : هتبطخ ين لاق هنأ مالسلا هبلع ينلا نع رثألا

 نوكي هنم نإف ءاملا ين رظنلا مكدحأ ميدي الو ىمعلا نوكي هنم نإف 0 عماج

 ٣ مدآ نع ربخأ دق هللا نأل اهجوز جرف ىلإ رظنت نأ ةأرملل هركيو . لقعلا باهذ

 ان تدب » ةئجلا يف ةرجشلا نم / الكأ نيح مالسلا ايهلع ءاوحو ٧

 . 'ه ةمجلا قرو نم ايهيلع نافصخب اقفطف ف ايهتروع ينعي ١ه اهتامس
 ١ دقف ةيآلا لؤأ نم ركذ امو هتاوخاو نهؤانبأو نهؤابآ امأف : نسحلا لاق

 هللا ىمس نيذلا ءالؤه يديا نيب راخلا قوف يذلا بابلجلا نيقلي نأ نه صخر
 هرك نسحلا نإ مث . نهجاوزأل الإ ايهنيقلي نأ نه سيل هنإف رامخلاو عردلا الإ
 ٩ هتءاج ةأرما نأ كلذو ،َنهجاوزأ الإ ةيآلا ي ركذ نمل نهتنيز نيدبي نأ كلذ دعب

 نهرماف : لاق . يسفن نع ةبيرلاب يندوار يدلاو نإ ديعس ابأ اي : تلاقو
 . هدح و جوزلا الإ مهلك سانلا نم نرتتسي نأ ةأرملا كلت لوق دعب نسحلا

 ١٢ ذإ اهعرد َمُك فصنب مزحت نهادحإو ةنيدملا لهأ ءاسن تكردأ : نسحلا لاقو

 جرخت تناك نهادحإ نأ ركذي نيريس نب دمحم ناكو . اهتيب نم تجرخ يه

 لاجرلا تيقل اذإو اهنيع ىدحإ فصن الإ ءيش اهنم رهظي ال ةبقنتم اهتيب نم

 ١٥ . اورُمَب ىتح تماق

 ال ينلا بايثلا يه : لاق "ه اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو ف هلوق امأو

 هجولا امأو . كلذب سأب الف بايثلا نم رهظ ام لاجرلا نم نهيفخحت نأ نعطتست
 ١٨ :لاق َنهماحرأ يوذ نم هللا ىتطسا نمل الإ ةتبلا لحي الف دسجلا نم هوحنو

 هعضت نأ ةعنقملا وهو راخلاب هللا هرمأ "ه َنهبويج ىلع نهرُمُحب نبرضيلو ل

 . قنعلا رهظ بيجلا ىلع نكي مل اذإ رامخلا نأل . قنعلا هب رتستل بيجلا ىلع

 . ٧ : ٢٢ فارعألا ١

. ٢٤ : ٣١ رونلا ٢



 َنهتيزو ءاسنلا رتس ٠

 ملف ةيراجلا تضاح اذإ : لاق هنأ ملسو هيلع هتا ىلص هللا لوسر نأ انغلبو
 راهخلا بجي : نسحلا لاقو . ةقدص الو اموص الو ةالص اهل هتلا لبقي مل رمتخن

 اهثطو اذإ : ةمألا يف لوقيو . ضيحملا غلبت مل نإو تجوؤرت اذإ ةيراجلا ىلع ٣

 الإ ةمألا رمتخت نأ هركي ناكو : لاق . بجاو راحلا اهيلعف تجؤزت وأ اهديس
 ٢٨ . بوث وأ ةعنقمب اهسأر / فلت نأ اهيزجي : لوقيو اهديس اهاطي وأ جؤرتت نا

 : ورمع لاق ، " نهتنيز نم نيفخي ام ملعيل نهلُجزاب نبرضي الول :لاق ٦

 رُمَ نهادحإ تناكف ، لخالخلاو سرجلاو زرخلا نذختي نهنأ ركذي نسحلا ناك

 توص اهنم رهظي ىتح ىرخالا ىلع اهلجر ىدحإب برضتف لاجرلا سلجمب

 'نم نيفجي ام ملعيل نهلجراب نبرضي نأ نهل هللا هركف اهيلع يذلا ٩

 اهحبر نم اودجيل ًادمع موقب ترم مث ترطعت ةأرما اميأ : لاقيو . " نهتنيز
 حير اهنم دجوف دجسملا نم ةيئاج ةأرما ينل ةريره ابأ نأ انغلبو . تنز دقف

 : اهل لاق . معن : تلاق . رابجلا ةمأ اي تئج دجسملا نم : !ال لاقف بيطلا ٢

 . يلستغت ىتح ةالص وكل هتا لبقي مل الإو ةبانجلا نم كلاستغا يلستغاو يهذا

 دجاسم هللا اغامإ اوعنمئ ال : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر نأ انغلبو
 نب رمع نأ انغلبو . تابّيطتم ريغ ينعي } تالف َنُهو الإ نْجْرَخَب الو هنا ه

 : اهل لاقف ةردلاب اهبرضف بيطلا حير اهنم دجوف يشمت ةأرما يل باطخلا

 نيجرخت . مهفونأ دنع مهبولق نأو لوحف لاجرلا نأ نيملعت امأ . هللا كبزعأ يبزعا

 . ؟ هحيربو اذه كسأرب ٨

 .اهلجر : خ ١

 . ام : خ ٢

 . ٢٤ : ٣١ رونلا ٣
 . ءامإ : ج ٤٤

.ثنمه خ يف بطش ه



 7 حاكنلا . ناذكسالا

 اولخدت الؤه : لاق ىلاعت هللا نأل ١تويبلا ين نذإ ريغب لوخدلا كرتب نيدن و

 مكلذ اهلهأ ىلع اوملست و ل اوحنحنتي ينعي ه اوسناتست ىتح مكتويب ريغ اتويب
 ٣ الف » مكريغ تويب يف ينعي "ه ادحأ اهيف اودجت مل نفل :لاق مث ١ مكل ريخ

 اوعجرا مكل ليق "نإو » اهلهأ مكل نذاب ينعب " مكل نذؤب ىتح اهولخ

 : ورمع لاقو . اثالث ناذئتسالا يف ةئسلا : نسحلا لاق . "ةبآلا اوعجراف

 ٦ : لوقي يرعشألا ىسوم ابأ نأ هغلب باطخلا نب رمع نأ ثدحي نسحلا ناكو
 . هل نذاي ملف اثالث نذأتساف رمع باب ىسوم وبأ ىتأف : لاق . اثالث ناذئتسالا

 ىسوم يبأب ينوأف . لجزلاب يلع / : هدنع لجرل رمع لاقف عجرف : لاق ٩
 ٩ لوسر تعمس : ىسوم وبأ لاق . هلوقت كنأ كنع ينغلب يذلا اذه ام : لاقف

 هكرتف . عجريلف هل نذؤي ملف اثالث نذاتسا نم : لوقب ملسو هيلع هللا ىلص ةللا

 . رمع

 ١٢١ لاق ايك قادصلاو يلولا نذإب ةضيرفلاو ةنيبلا نع ءاضرلاب 'حاكنلاب نيدن و
 ولو : رفن ةعبراب الإ حاكنلا زوجي الو . ث ةلخن نهناقدص ءاسنلا اونآو » : هلا

 . ةأرملا نم ءاضرب ١نيدهاشو يلولا هل اهجوزي جوزو اهجيوزت بجوي
 ١١ هتنا مسا ركذو ١ةبانجلا نم لاستغالاو ٦ضيحملا ف ءاسنلا لازتعاب نيدنو

 نيب مكحلاو . ارجافلاو مهنم ابلا سانلا عيمج ىلإ ةنامألا ءادأو ١ةحيبذلا ىلع

 ٧ىججانتن الو ١ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ىوقلاو ربلاب يجانتلاو `٦لدعلاب سانلا

 ١ رونلا ٢٤ : ٢٧ .

 ٢ رونلا ٢٤ : ٢٨ .

 ٣ ناف : خ .

 ٤ ص رظنا «يلولا ه هلوق ىلإ ه حاكنلا ه هلوق نم ٩٣.

 ءاينلا ه ٩ : ٤ .

 ٦ ص رظنا ٩٣.

٧ اجانتي : خ .



 نيدلا عئارش ٩٦

 . لوسرلا ةيصعمو 'ناودعلاو مثإلاب

 بنذ ىلإ بئاتلا دوعب الأ يهو ،ًاحوصن ةبوت "بنذلا نم ةبوتلاب نيدنو
 . عرضلا ىلإ نبللا دوعي ال ايك هنم بات ٢

 فورعمب كاسمالاو فاحللا ين "نهيلإ ءاضفإلاو ءاسنلل ةبحصلا نسحب نيدنو

 . ناسحإب حيرست وأ

 نإ رهشالاب وأ ضيح نمم تناك نإ رارقإلا ىلع ةنسلاب قالطلاب نيدتو ٦

 نم ةدحاو اهقلطيلف ضيحملا غلبت مل ينلا ةيراجلاو ضيحملا نم تسيأ دق تناك
 ىدعتو هبر ىصع دقف ةدحاو ةرمب اثالث هتأرما قلط نفف رهطلا دعب عامج ريغ

 الو هتأرما هيلع تمرحو ."4 هسفن ملظ دقف هنلا دودح ًَدَعَتَب نمو < هدودح 4٩

 هل تّلحل ةدحاو ةقيلطت تناك ولو هريغ اجوز حكنت ىتح اهيلع هل ةعجر
 ال ) لوقي ىلاعت هللا ال ، لدع يدهاشب ةدعلا ين تماد ام دارأ ام ىتم اهتعجارم

 ٢ اهتعجارم ينعي " ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل يردت .

 ٣.٠ ىلع ةداهشلاو هيلع مهتنالوو / مهادهب ىدهلا لهأل "ةداهشلاب نيدو

 ينلا عئارشلا هذهب ؛نيملسملل رقأ نمف ا مهنم ةءاربلاو مهتلالضب ةلالضلا لها

 هتدمو ثهنيالو تبجو دق ملسم وهف اهيف امب لمعو باتكلا لؤأ نم اهانركذ ه

 . "نيملسملا ةيالو نم هجرخي اثدح ثدحي مل ام هقح بجوو " هل رافغتسالاو

 ١ ص رظنا ٩٣ .

 ٢ خ يف انك .

 ٣ قالطلا ٦٥ : ١ .

 . يلي اميف باهولا دبع ةلاسر رظنا « نيملسملل ه هلوق ىلإ ! ةداهشلا ه هلوق نم 4
يلب اميف ةروكذملا ةلاسرلا رظنا ! نبملسملا ةيالو ه هلوق ىلإ ع هتيالو تبجو ه هلوق نم ٥



 ١٣ باهولا دبع مامإلا ةلاسر

 ٠ ١

 . ًاميلست ملسو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ها ىلص ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 م

 ٣ نمحرلا دبع نب باهولا دبع اهس بتك ةلاسر ةعيرش هذهو

[, 

 . سُلئارطأ لهأ ىلإ ترممات مامإ

 هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلا نإف دعب امأ

 ٦١ ءاتيإو ةالصلا ماقإو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هللا لزنأ امب رارقإلاو

 ًاناسحإ نيدلاولابو ، اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو ناضمر مايصو ةاكزلا
 رصبلا ضغ و . نيميلا تكلم امو ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يذب و

 ٩ تويبلا لهأ ىلع ناذثتسالاو رتتسي نأ هب هللا رمأ ام رتسو جورفلا ظفحو

 ضيحملا ءاقئاو لدع يوذ دوهشلاو يلولا نذإب ةضيرفلاو ءاض رلاب حاكنلاو

 سانلا عيمج لإ ةنامألا ءادأو ةحيبذلا دنع هللا مسإ ركذو ٠ ةبانحلا نم لسفلاو

 ١٢ يهنلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو لدعلاب سانلا نيب مكحلاو رجافلاو مهنم رابلا

 ىدهلا لهأل ةداهشلاو بونذلا نم ةبوتلاو ناودعلاو مثالاو ركنملاو ءاشحفلا نع

 نف . مهنم ةءاربلاو مهتلالضب ةلالضلا لهأ ىلع ةداهشلاو هيلع مهتيالو مهادهب

 ١٥ مل ام هقح بجوو هل رافغتسالاو هندؤَمو هتيالو تبجو اذهب نيملسملل زقأ

 . نيملسملا ةيالو نم هجرخي اثدح ثدحي

 ١١

 هلل ًاراكنإ ثدحلا كلذ ناك نإف هثدح ين نوملسملا رظن اثدح ثدحأ نإف

 ١٨ اهب دهشو اهب َنَمآ ينلا / مالسإللا ةلم نم جرخ مالسلا هيلع يلل وأ نآرقلل وف ١

٧



 باتكلا لهاو نوكرشملاو ثدحلا لهأ ٩

 هتمرح تبهذ و { هتثراومو هتحكانم "مرحتو 0 'لاملاو مدلا لالح ًاكرشم راصو

 هقحليو اًيموحي وأ اينارصن وأ ايدوهي ناك نإ اهيف لخد ينلا ةَللاب ىمسيو
 .اهكح ٣

 اهميرحتب نيديو نآرقلاب رقم وهو رانلا هل تبجوأ ةيصعم هثدح ناك نإو

 بات نإف . هتيالو تضقتنا دقو هتيصعم ردقب مكحلا هيلع يرجيف اهمكحب رقيو

 . هنم نوملسملا ئرب مكحلا كلذ "لبق يقو ناك نإف .هتبوت هنم تلبق ٦

 ىتح لتاقي أيغاب راص هثدحب عنتما ةهبش ليوأت وأ ةهبش يف هثدح ناك نإو
 حكنت الو ةيرذ هل ىتسئ الو لام هل منغي الو هيلع ىدتعي ال 3 هللا رمأ ىلإ ءيت

 ًاركنم ليواتلاب ركنملا سيلو يلاو نآرقلاب رقأ ام هندع يف تناك ام ةجوز هل ٩

 مالسإلا ةلم نم اجورخ [... ... ...] "مالسلا هيلع ينلاو نآرقلاب
 ةريس هيف ةريسلاو بيذكتلاو راكنإلا لهأ نم ةلم ين هللا ين مكح هيف مكحلاو

 مهءامد لحأ هللا نإف برعلا يكرشُم نم مهنم ناك نفف مهلم ين هتا مين ٢

 مهتحكانم ميرحتو مارحلا دجسملا نع مهدصو فيسلاب مهضارعتساو مهلاومأو

 نأ الإ ةيزجلا مهنم ذخؤت الو مهنيد ىلع نورقب الو مهحئنابذ لكأو مهتثراومو

 . اولتقُب وأ مالسإلا يف اولخدي ٥

 ةبزجلاب اورقأ مث ءىباص وأ ينارصن وأ يدوهي نم باتكلا لهأ نم ناك نإو

 لحو ،مهبرارذ يبسو مهتثراومو مهءامد نيملسملا ىلع مرحو مهنم كلذ لبق

 مهس لح نيملسملل ًابرح اوراص اذإو . مهئاسن نم تانصحماو مهحنابذ لكا ٨

 . ادك : ةملكلا ىلعا يف خسانلا بتك ١
 ام ىلإ رشي ملو ه رظنا ه ةحفصلل يراسيلا ىلعألا نكرلا هناكمو ةملكلا ىلعأ ين خسانلا بك ٢

 . هيف رظنُ
 . س هلمكاف !لبق ه خ نم طقس ٣
. !دعي كلذ نإف ه هلوقب س هلمكاف ضايب خ ين عبتيو ٤



 ٦٩٥ مامإلا ةفص

 اهيتَس لحب ةأرما حاكن حلصي ال هنأل مهئاسن حاكن مرحو مهءامد و مهلاومأو

 دهع ف اوراص اذإ ةيرزجلا ءادأب همد مرح ام مهئاسن حاكن نم لحب امنإو 6هريغل

 ٣ مرحو مهنم كلذ لبق ةيزجلاب اورقاف سوجملا نم ناك نمو . مهتذ و نيملسملا

 ٢ مهحئابذ / لكأو مهنثراومو مهتحكانم مرحو { مهلاومأو مهءامد .

 نفف نيكرشملا نم اهلك للملا يف ملسو هيلع هتا ىلص هنلا لوسر ةريس هذهف

 نيملسملا ىلع ام هيلعو نيملسملل ام هلو هنم كلذ لبق مالسإلاب مهنم قأ . ٦

١٢ 

 هتا نيد وهو هرخآ ىلإ نيدلا ةعيرش لؤأ نم هب هللا نيدن يذلا اننيد اذهف
 مهل نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم ةعامجلاو ةباحصلا نيدو هتكئالمو هلسرو ٩

 نيملسملا نم انفالسأ هيلع ىضم نيعدتبم الو نيباترُم الو نيكاش ريغ ناسحإب

 ىروش مهرمأو ةالصلا اوماقأو مهترل اوباجتسا نيذلاو لل ىروشلا لهأو

 مهنيب ١4 . اذه انباتك ريدصت لوأ ين انيمس نمم ةمألا هذه رايخأو . ١٢

١٣ 

 نيد ةماقإ ىلع هوعياب و نوملمملا هراتخا دق مامإ نم عئارشلا هذهم لبقت نف

 عافد ةمامإ هلمامإ تناك اذإ . هتيعر ىلع ةبجاو هئعاطف هللا ةمارك هل اَجْث هتا ١٥

 رثألا ين ءاج هنأل . مهلطابب اوفتخيو مهتلالض نع اوعجري ىتح لطابلا لهأ رهقي

 ىتح ةؤقو ددع ين اوناك نإو اوروثي نأ نيملسملل سيل هنأ ىضم نم رايخ نع

 همهفو ههقفو هفافعو هعروو هحالص ين هب قوثوملا ‘ مهب موقي مامإل اودقعي ١٨

١ ىروشلا ٤٢ : ٣٨ .



 ينفلاو يضاقلا ةفص ٠٦

 مل نإف ، اومرحبو هب اوَلحيو مهنيب مسقيو مكحي اَميف ةنسلاو باتكلاب هملعو هلقعو

 نع هب نوعفديو مهرمأ معدي مامإ ريغب مهفالخ لهأ ىلع طسبلا مارحف اولعفي
 . مهسفنأ ٣

 ين هب قوثوملا الإ ءاضقلا ىلع لمعتسي نأ يغبني ال يتفملاو يضاقلا كلذكو

 باتكلاب هملعو هلقعو همهفو ههقفو هعروو هحالص ين مامإلا ةفص لثم

 ال هنإف . ءاضقلاو يأرلاو سايقلا هنم ذخوي يذلا هقفلا هجوو راثآلاو ةنسلاو ٦

 كلذكو . ثيداحألاو راثآلاو ةنسلاب ملع هل سيل يأر بحاص نوكي نأ ميفتسي

 ٣٣ رومأ ,/ يلي نأ لهاجلا ىلع مارح : لاقي هنال اذكه ناك نمل الإ يغبني ال اينملا

 لجرلا ربخي نأ الإ 'سانلا رخس دقو الهاج اولوي نأ سانلا ىلع مارحو سانلا ٩

 نوكت ىتح يتفي وأ يضقي نأ يتفملل وأ يضاقلل يغبني الو . طقف هعمس ءيشب

 امب املاع نوكي نأ { هيف "ةمصو تناك "نهنم ةدحاو تصقن نإف ك لاصخ سمخ هيف

 مصخلا نع ميلح } يشتري الأ ينعي عبرأ نع فلط ةسلاو باتكلا نم ىضم ٢

 ةعئالاب ًافحتسم . هيدب نيب ارجاشتو ابخاصت نإو نّيَمصخلا نع ملحتي ينعي
 اذإو . ملعلاو لقعلاو يأرلا يوذل ًارواشم ، مئال ةمول قحلا يف هذخات الأ ينعب

 . ناك نم انئاك ًايضاق نوكي نأ لهأ وهف كل تفصو امك يتفملا وأ يضاقلا ناك ه

 : لاق عيبرلا وخأ يدنكلا ديزي نب يلع انثدح : لاق مساقلا نع انغلبو

 . هل عسوأل تبهذف بلاط يبأ نب يلع لبقاف يضقأ تنك : لاق رحب وبأ ينثدح

 فرعتأ : لاقو . كيلإ سلجأ ال ينإ يل عسوت مل : يلع يل لاقف : لاق ٨

 الإ هنم بطشي ملف ! ءيشب ربخب نأ الإ نا الإ ه : ! سانلا ه ةملك دعب ًاطلغ انه خسانلا بتك ١

 . ىلوالا نيتملكلا
 . خ يف اذك ٢

. ء بيع ينعي ةمصو ه رسيالا شماهلا ىلع خسانلا بتك ٣



 مامإلا ٩٧

 الو يضقتأ : لاق . هملعأ ال : تلقف : لاق . خوسنملا نم نآرقلا نم خسانلا

 ام : لاق . تكلهأو تكله كحيو ؟خوسنملا نم نآرقلا يف خسانلا فرعت

 ٣ . ينوفرع وبأ تنأ : لاقف : لاق . رحب ابأ : تلقف : لاق . كمسا

 . نهافوأ يأ اه َنهُمئاف تايلكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو ) : ىلاعت هنلا لاق

 صقو ةناعلا قلحو ةمجلا قرفو كاوسلاو ناتتخالاب هرمأ : ءاملعلا ضعب لاق

 ٦١ هالتبإ : مهضعب لاقو . ءاملاب طئاغلا نم ءاجنتسالاو رافظألا لقتو براشلا

 هنبا حبذو رانلا ين هابأ هموق هفذقو رمقلاو سمشلاو بكوكلاب هربتخاف هبر

 كلعاج ينإ ) : ميهاربإل هتلا لاق . مالسلا هيلع هيلإ هللا دهع نهلك نهب ىوق
 ٩١ اميف مهل مامإ تنأو كب "نوتأي الوسر نوكتف كيلإ انيحوأ يأ 'ه امامإ سانلل
 هنيد ىلع نوكي نأو ، ةوبنلاو ةلزنملا ين هدابع ىلع هللا هعفرو نيد نم هللا مهدبعت

 : لاقو" مكحلا ف هلوق ىلإ « مهنم ًالوس ر مهيف ثعباو انبر » : لاق ايك هدهعو

 ٤ » :هل هنلا لاق "ي يتيرذ نمو » :لاق مث . !هم مانصالا ض نأ / نبو ينبنجآو ١٢

 » ين ةمامإلاو ةوبنلا نم كيلإ دهع ام لاني ال ينعي “ نيملاظلا يدهع لاتب ال

 مهنم نوكتسو كناميإ مهملاظ لاني سيل لوقي ،كتيرُذ نم هسفنل ملاظلا نيدلا

 :لاق ايك الوسرو امامإ نوكي نم هبقع ين نأ ملعي هللا ناك دقو .كدعب ةمأ ١١

 هبقع ين ةيقاب ةملك اهلعجو ل الآية١ .
 دقف ْمَطُب ملو رلدعب يلو مامإ اَمبأ : لاق مالسلا هيلع دمحم ينلا نأ انغلبو

 ١٨ دقف طسقب ملو لدعي ملو يلو مامإ امأو . هاصع نمم هلوسر ةمذو هنلا ةمذ تثرب

 نم لك نأ هلل دمحلاو انملع دقو . هعاطأ نمو هلوسر ةمذو هنلا ةمذ هنم تنرب
7 

 . نوئاتي : خ ٢
 ١٢٩. ١٦١٦. :! ةرقبلا ٣

 . ١٤ : ٣٥ ميهاربإ ٤

 . ٢! : ١٢٤ ةرقبلا ه

. ٤٣ : ٢٨ فوخزلا ٦



 ةملظلا ماكحلا ٩٨

 يأرلاب لمعلاو مهماعط ف مارحلاو تحسلاو مهماكحأ ف روجلا مهدنع رهظ

 الو مالسإلا ىلع اوسيل مهنآ ضرالا ي نيدسفم وأ نيدلا ين ىوهلاو ةلاهجلاو

 . اومعز اميف اهنولحتني يتلا ةعاجلا نيد ىلع ٣

 هتلا ثعبي ىتح ةعاسلا موقت ال : لاق هللا همحر لبج نب ذاعم نع انغلبو

 هللا مهسبليف ةقف ءارقو ةملظ ءافرغو ةنوخ ءانمأو ةرجف ءارزؤو ةبذك ءارمأ

 . ةملظلا ف دوهيلا رؤبت نورزؤهنيف ةملظم ءاربغ ةنتف ٦

 ءافلخ يدعب نوكيس : لاق ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر نأ انغلبو

 نولمعي ال ءافلخ مهدعب نم نوكي مث نورمؤي امب نولعفيو نوملعي امب نولمعي

 نمو ملس مهلرتعا نمو اجن مهيلع ركنأ نمف ،نورمؤي امب نولعفي الو نوملعي امب ٩
 . مهنم وهف مهعم ناك

 ين رهظ اذإ : لاقف هئاسن ضعبو ةشئاع ىلع لخد مالسلا هيلع هنأ انغلب و

 نإ هللا ين اي : هلهأ هل لاقف . هسأب مهب هنلا لزنأ هنع اوهني ملف ءوسلا سانلا ٢

 ٣٥١ ىلإ / نوريصي مث كئلوأ باصأ ام مهبيصي معن : لاق . نوحلاص مهيف ناك

 . هتنجو هتمحرو هللا ةرفغم

 ١٥ ١٤

 . مهعابتأو ةربابجلاو كولملا نم ةعاجلا نيدل نيفلاخملا ريسفت

 دودحلا لطعو ىوهلاب مكحو ةسل ريغو ءاضقلا طخس مامإلا ناك اذف

 نم بنذلاب ذخأو ءاينغألا نيب ًالؤد هلعجو [ ... .. .] "لاحأو اهيف ىدتعاو ٨

 . لضع : خ ١

. ٧ هللا لام ه هلوقب س هلمكاف خ ين ضايب هيلب ٢



 ٩٠٩ ةالصلا تقو كرت

 ةيصعم هتعاط نإف هبر رمأ نع قسفو ىدهلا ةَمِيأ ليبس نع بغرو هل بنذ ال

 ي رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ مهانلعجو ل :لوقي هللا نأب كلذ ، ىده هتيصعم و هرل

 ٣ هضقنب بجوتسا هقاثيم ضقنب هنلا رمأ عيض نهف ه نيحوبقملا ف هلوق ىلإ ةبآلا

 ةيساق مهبولق انلعجو مهانعل مهقاثيم مهضقن امبف ل : لوقي هللا نأ هللا ةنعل
 . !ةبآلا

 ٦ هللا اوناد نيذلاو كاكشلا نم مهعابتاو ةربابجلاو كولملا تعيض امم تناكف

 ةالصلا تقو اوكرت نأ مهلامعأب هوفلاخو مهتسلاب ةعامجلا نيد نولحتنيو مهنعاطب
 ناكو ناورم ينبو ةيمأ يب ةيالو ين كلذو . اهتقو نع اهورخنوو ةعمجلا ين
 ٩ موي بطخي ناك اذإ ناورم نب كلملا دبع لماع نيعللا فسوي نب جاجحلا

 يبأ نب يلع نعليو ةيمأ ينب ىلع ةعمجلا ةالص [... ... ...] "ةعمجلا

 ديز نب رباج ناكف . رصعلا تقو نم بيرق ىلإ اهرخَيف مشاه ينبو بلاط

 ١٢ نيتعكر ةعمجلا ةالص روضح مهسفنأ ىلع ًامتح [. . .] "ءاهقفلا نم هعم نمو
 ادب اذإو هل اوَُصنأو ةبطخلا اوعمتسا هدمحبو [... ...] ثناك اذإف هعم

 الو مايق الب 'دوعق ةعمجلا اولصو هل تاصنإلا نع مهناذآ [ . . . ] ١نعللاب

 ١١ اودر مشاه ينب ةيالو تلخدو ةيمأ يب ةيالو تضقنا املف . دوجس الو عوكر

 هيقفلا راحص لاق كلذ يو ةيمأ ينب فالخ الإ مهو مهب سيلو اهنقول ةعمجلا

 . ٤٢ و ٢٨ : ٤١ صصقلا ٠١
 . ٥ : ١٣ ةدئاملا ٢

 . ٨ يف ءانلا رثكيو ه هلوقب س هلمكأو خ يف ضايب هيلي ٢

 . نوبجوي ه هلوقب س هلمكأو خ ين ضايب هيلب ٤
 . !فا ركذي ه هلوقب يلاتلا ضايبلا س لمكا ه

 . ٧ اوتس ه هلوقب يلاتلا ضايبلا س لمكأ ٦

=ةديبع يبأ خويش نم وه يذلا يدبعلا راحص هنآ ينعي ! يدبعلا ه مسالا ىلع فر ع :



 مارحلا لالحتسا ١٠٠

 . انتعمج انيلع ةر يذلا هلل دمحلا : هللا همحر

 ٣٦ / اولحتساو . ةكمب ريبزلا نب هللا دبع لتقو لاتقلا هيف اولحتسا ةكم مرحلاو

 نم تائيسملا } ةمذلا لهأو تايلسملاو تانصحما ءاسنلا نم مهيلع هللا مرح ام ٣

 قراسلا دي عطق نم دودحلاو ، اهوعطق ىبرقلا يوذ نم ماحرألاو { مئانغلا

 دقو تانامألا اولكأو . ايهتبوقع اوعيض نصحملا ينازلا مجرو ركبلا ينازلا دلجو

 ىراصنلاو دوهيلا ةمذلا لهأب اوردغو { اهلكأ نع اهنو اهلهأ ىلإ اهئادأب هللا رمأ ٦

 . اهلتق نع هللا اهن دقو ىقح ريغب سفنألا اولتقو 5 اهب مهل ءافولاب هتا رمأ دقو
 ىلإ ي نيكاسملاو ءارقفلل » هللا اهامس دق ينلا اهضئارف ريغب تاقدصلا اوذخأو

 ءاجف مهسأ ةينامَت يوقلا لام يف فيعضلل اهضرتفا "هللا نم ةضيرف » هلوق ٩
 ريغ ين اهعضوو اهلكأف هفيسب أرياكم هبرل ابراحم عسات عست ةربابجلا نم
 ماهس ةمسق اوكرتو ، مهلويخ مُجُلو مهُجورُسو مهفويس اهب تيلحف اهعضاوم

 نم ض رألا ي اودسفأو ٠ اهلهأ اهومرح و نيكرشملا يبس نم مانغلاو ءيقلا ١٢

 ال مهتاك مهروهظ ارو هللا باتك اوذبنو . نسلا اوعاضأو {} اهحالصإ دعب

 اوسبلو { رومخلا اوبرشو { هوركني "ملو هوريغي ملف انزلا ىلع اورهظ و 0 نوملعي
 . ريرحلا ١٥

 يف زيزعلا دبع نب رمع توم دعب ةفالخلا يلو امل كلملا دبع نب ديزي ناكو

 دقو هدشر سنب مل نومأم ريغ فيعض هيفس مالغ وهو ةئامو دحأ ةنس نابعش
 ًادشر مهنم منسنآ نإف « مهلاومأ مهدنع تناك نمل ىاتيلا رمأ ين ىلاعت هتنا لاق ٨

 فصنلا يأ ةيناثلا ةقبطلا ءالع نم يناكلا دبع رلّمع وبأ هدع ةميرك يبأ نب ملس ۔

 . ٧( ص ١ ج ينجزتلا ) ةرجهلل لزألا نرقلا نم يناثل
 . تاييمللا : خ ١

 . ٩ : ٦١٠ ةبوتلا ٢

. مف :خ ٣



 ١٠١ نايبصلاو براقألا ةيلوت

 ديزي ناكو كلذ نم مظعأ مالسلا هبلع دمحم ةمأ رمأف اه مهناومأ مهيلإ اوعفداف

 مارحلا لكايو مارحلا رمخلا برشي ةفالخلا يلو اًمل ناورم نب كلملا دبع نبا

 ٣ ةكم جابيد لثم راعشألا اهيف بتك دقو رانيد فلاب تموق ينلا ةلحلا سبليو
 هيدي نيب رمخلا عضي مث . حلاص دبعل الو لسرم ينل هللا هلحي مل ام اهيف لحتساو

 تذخأ ىتح رمخلا برشي مث هراسي نع / ةمالسو هنيمي نع ةبابح سلجيف ٧

 ٦ ا رانلا ىلإ رطف معن . اريطأ : لوقيف ةلحلا كلت ذئنيح قزم اهذخأم رمخلا هنم

 . هللا كدَر

 ىلص ينلا باحصأ "اورجاهو مهوتفتساو نجلا باحصأ ناهكلا اومدان و

 ٩ رمأ اوعّبضو ءاهفسلا اهيلع اولمعتساو مهتيالو نع ءاهقفلا اولزعو ملسو هيلع هتلا

 اودرفأو عدبلا اوثدحأو نسلا اوعاضأو هرمأ اوصعو هباتك نعو هنع اوفجو هللا

 درفأ نم لوأو . مالسلا هيلع ينلا نّدوُم لالب ةماقإل ًافالخ ةالصلا ةماقإ

 ١٢ ناكو . هريغو ديصلا جورخ ىلإ ةعرسلل نايفس يبأ نب ةيواعم ةالصلل ناذآلا

 نم شوحوللو ديصلل عناصم اوذخئاو . ديصلا ىلإ ناجرخي ال رمعو ركب وبأ
 رومألا اولعتفاف . باثذلاو مْزلاو ثرورمتلاو دسألاو "ءابظلاو دوهقلاو ةدرقلا

 ١٥ ينلا ةتس ىلع يضاملا حلاصلا فلسلا مهفالخ نم مالسإلا ي اهوعدتبا يلا

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيقباسلاو نيدشارلا ءافلخلاو مالسلا هيلع
 باتكلا اذه ردص ين انركذ ام دعب مهفالخ شأ نيف . ناسحإب مهوعبتا

 ١٨ ةمامإ دعب مامإو رلهع دعب ادهع مهنايصو مهبراقأل نيملسملا ةمامإ مهل
 . سانلا باقر ىلع مهبراقأ مهنمحو

 . ١٤١ ص ٢ ج ظحاجلل نيتلاو نايبلاو ١٤٦٤ ص ٢! ج يربطلا خيرات نراق ٢
 .خ ي انك م

 .ابضلا : خ

. روملا هلعلو خ ي اذك ه



 ةتسلا فالخإ ١٠٢

 ةالصلا ىلع كعو اًمل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فلختسا اَمَنإ و

 رمعو 'يميمئ ركب وباو يمشاه يبلاو . قيدصلا ركب ابأ هيف يقوئ يذلا ضرملاب

 ىلع باطخلا نب رمع فلختسا ةافولا هترضح امل ركب وبأ كلذكو . "يدع ٣

 رمعو يميمئ انمدق ايك ركب وبأو . هَدَنَو فلختسي ملو هدعب نيملسملا ةمامإ

 هتيب لهاو هَدَلَو ةيالولا نم جرخأ ةافولا هترضح 1 رمع كلذكو . آيدع

 . شيرق نم مهلك طهر ةتس يف اهلعجو ٦

٥ ١ 

 ةتسلا فالخإ ةصق

 ٣٨٣ / تلخد باطخلا نب رمع توملا "رضح اًمل : سابع نب هللا دبع لاق ٩

 نمو كحيو : رمع لاقف . انيلع فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : تلقف هيلع
 هيلع هلا ىلص هللا لوسر باحصأ ءالؤه : تلقف . سابع نبا اي فلختسا

 تعمتجا نمل الإ ةفالخلا حلصت ال هنإ : !سابع نبا لاقف . مهعمجأب نورفاوتم ٢

 نم وهو ‘ ةنطفلاو ملحلاو بللاو ملعلاو لقعلاو هللا ىوقت هه لاصخ صمخ هيف

 هنع فع مث ةفرعمو ملع ىلع هعضاوم ين هعضوو هلح باب نم لاملا اذه عمج

 نم ديدشلا } لحي ال اميف ًافارسإ هقفني مل ينعب هلح باب نم هعمج ام دعب نم ٥

 ١ يجت ه نم لدب خ يف اذك 7

 ٢ !يودع ه نم ًالرب خ ي اذك .

 ٣ ترضح : خ .

 ضعب عم هسفن باطخلا نب رمع ىلإ هبف عفر يذلا عيبرلا دنسم يف ٧٨٧ ثيدح رظنا ٤

. ٣( باب ٣ ج ) ةياورلا يف تافالتخالا



 ١٠٣ ةتسلا فالخإ

 . فعض ريغ نم نيللا ةجض الو فنع ريغ

 لاقف . فوع نب نمحرلا دبع فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : تلقف : لاق

 ٣ حلصي الو فعض هبف هلأ الإ الهأ هل ناكل هتفلختسا ول سابع نبا اي : رمع

 : لاق . فعض ريغ نم نيللا رجضو فنع ريغ نم ديدشلا الإ رمألا اذهل

 ال ناك دق : رمع لاق . بلاط يبأ نب يلع فلختسا نينمؤملا ريمأ اب : تلقف

 ٩١ جزاَميو بعاذي نم لك نأ ىري هنأك .جازم اذ ينعي 3 ةباعذ وذ هنآ الإ الهأ

 نايبصلا بولق لثم فعض هبلق ينو بعللا هبشي هنأك 5 ماتب هلقع سيلف سانلا

 . ماوعلا نب ريبزلا فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : تلق : سابع نبا لاق . ءاهفسلاو

 ٩ هباب قلغأ نمف ، سانلا نع باجحلا ديدش هنآ الإ الهأ اهل ناك دق : رمع لاق

 باخ دقف هجاحو هنع ةمحرلا باب هلا قلغأ سانلا نع ءارمألاو ةمئألا نم

 . رسخو

 ١٢ دق : رمع لاق . نافع نب 'ناثع فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : تلق : لاق

 نأ ةفالخلا هتيلوأ نإ فاخأ اناف ةلزنملاو ةيحتلاب ةيمأ ينب رقوب هنأ الإ الهأ اه ناك

 هقنع اوبرضف برعلا هيلإ تشمل كلذ لعف ولو ،نيملسملا باقر ىلع هموق لعجب
 ٩ سانلا ضعب رثوي نم هنأ ىري هنأكف . ةمايقلا موي ىلإ سانلا نيب ةنتف تناكف / ١١

 نوكي نم الإ اميقتسم ًامامإ نوكي الو . لدعي ال "وهف سانلا ىلع هموق نم

 ركذلاو عيضولاو فيرشلاو ديعبلاو بيرقلا ،اوس قحلا ين مهلك هدنع سانلا
 ١٨ ىوقتب الإ هدنع سانلا لضافتي الو . دوسألاو رمحألاو ريبكلاو ريغصلاو ىتنألاو

 نم هلضفب هفرعي وهف "ه مكاقثأ هللا دنع مكمركأ نإ 9 : ىلاعت هللا لاق ايك هتلا

 . خ ي مسالا دجن لكشلا اذهبو ! نمتع ه بطش خسانلا نا ودبب ١
 .نمم خ يف هيلي ام بطش ١

. ٤٩ : ١٣ تارْجُحلا م



 ةنسلا فالخإ ١١٤

 كلذك نكي مل نف ءاوس قحلا يف مهلك سانلا نأل هل سيل ام هبطعي نأ ريغ
 . لدعلا لهأ نم وه سيلف

 ٣ رمع لاق . صاقو يبأ نب دعس فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : تلق : لاق :

 لهسلا لجرلا الإ رمألا اذه حلصيالو ؤقرخ هب لجر هنآ ريغ ًالهأ اهل ناك دق

 ريمأ اي : تلق : لاق . مركتملا ميلحلا نطعلا بحرلا قلخلا عساولا قلطلا

 هبجعت هنأ الإ الهأ اهل !ناك دق : لاق . هللا دبحن نب ةحلط فلختسا نينمؤملا ٦
 يقتلا انيلع فلختسا نينمؤملا ريمأ اي : سانلا هل لاقف : سابع نبا لاق . هسفن

 : رمع لاقف : لاق . كنبا هللا دبع : اولاق . وه نمو : رمع لاق . حلاصلا

 نم لقلا ينبا ثروأ مث ًالولقم ةمايقلا موب ينآ نأ يل نوضرتأ هللا ناحبس ٩

 . هتأرما قالط مكحي مل الجر يلوأ فيك : "لاق مأ . هنم دب ال اولاق ؟ يدعب

 لعف نمو .اهتضبح نم رهطت ملو ةدحاو ةقيلطت هتأرما قلط رمع نب هنلا دبع نال

 "هب هسفن ملظ دقف هللا دودح ًدَعَتب نمو لف هدودح ىدعتو هنلا ىصع دقف كلذ ١٦

 ةصاخ هسفنل مقتسب مل اذهف . نيموصعملا نم وه سيلف هسفن رومأ ين دتهي مل نمو
 . هريغ يدهي فيكف

 اهتضيحل رهطت نيح ةدع ريغل قلط وأ ةدحاو ةرب اثالث هتأرما قلط نمو ١٥

 هب فلحي وأ قالطلاب فلحب ناك وأ اهرهط دعب اهعماجي نأ دعب ةدحاو اهقلطف

 ىلإ اباتك بتك مالسلا هيلع هنلا لوسر َنأ انغلب و . نيموصعملا نم وه سيلف هريغ
 ٨ ءاملعلا ينعي 7 ءايبنألا ةثرو ىلإ مالسلا هيلع هتا لوسر دمحم نم : دالبلا .

 لهأ ينعب ، سانلا هبش ىلإو {} ىرقلاو نئادملا لهأ ينعي .} سانلا ىلإو

 .هدنع ه خ ين هعبتي ام خسانلا بطش ١

 . !ناكه خ نم طقس ٢

 . !لاق ه خ نم طقم ٣

. ٦٥ : ١ قالطلا ٤



 ١٠٥ ىروشلا لهأ

 . قاسفلا ناميأ نم اهنإف قالطلاو / قتعلاب اوفلحت ال 3 ةيدابلا ٤٥
 نأ ريغ( عرولاو لضفلا ف رمع نم صقنأب سيل رمع نب هللا دبع ناك دقلو

 ٣ طهر ةتس ين اهلعجو اهاتإ هلوي ملو هللا دبع هنبال ةمامإلا طخب لف هلضف رمعل

 ىفوت نيذلا مه . ةتسلا دحأ اوراتخي ىتح مهيف ىزوشلا لعجو ،مهرايخ نم

 ناثعو بلاط يبأ نب يلع : مهنم شيرق نم مهلكو ضار مهنع وهو هللا لوسر

 ٦١ نب دعسو فوع نب نمحرلا دبعو هتلا دبع نب ةحلطو ماعلا نب ريبزلاو نافع نبا

 رمأو ؤ ةتسلا دحأ نولويو نورواشتي مهنيب ىروشلا رمع لعجف . صاقو يأ

 سانلاب يلصي نأ ، بيهص مورلا ديس : هنلا ين هيف لاق يذلا يمورلا بيهص

 ٩١ لاقف . ةتسلا دحأ نم هنولوي نم ىلع ىروشلا لهأ يأر عمتجي ىتح مايأ ةثالث

 هلل راتخأ نأ ىلع اهنم ييصن عدأ نأ مكل له : فوع نب نمحرلا دبع مهل
 هقيثاوم اوذخأف . انيضر : اولاق . مكنم ةسمخلا نم هلوسر ةعاطو هتعاط و

 ١٢١ .مهرمأ هالو نمل اوعسو اوعيطي نأ ىلع مهقيثاوم ذخأو هسفنل اهيعدي ال نأ ىلع

 ىلع ةبجاو ىروشلاب نايع ةعاط تناكف مهرمأ هالوف ناثع دي ىلع هديب برضف
 . ةماع هتمامإو ةمألا

١٦ ١٥ 

 ناقع نب نامثع ةيالو رمأ

 دلخأو نكر مث .ماوعأ ةتس رمعو ركب يبأ هيحاص ةريسو ةنسلاب مهيف لمعف
 ١٨ نأو هتيب موزلب هورمأف 5 اهريغ ىلإ داعو 5 اهنم هوباتتساف ًاثادحا ثدحأو ايندلا ىلإ

دبع هلتق رضحب ملف . لتف ىتح هراد ف هولتاقف رصأو ىتاف © ةفالخلا نم علخني



 بلاط يبأ نب يلع . ناقع نب ناع ١٠٦

 . هيلع اًادرَح سانلا دشأ نم وهو لتقي نأ لبق ينوت دق ؤ‘فوع نب نمحرلا

 لتق اًملف : لاق . نامع نب نامثع هيلع يلصب الا هتوم دنع نمحرلا دبع ىصوأو

 ةمألا ىلع هتعاط تناكف 0 بلاط يبأ نب لع ىلع سانلا عمتجا ناقع نب نامثع ٣

 موق عم ريبزلا نب هللا دبعو ريبزلاو ةحلط هيلع ثكن مث . ةمزال مهل هتمامإو ةبجاو

 ٤١ مدل ًابلط ةي واعم مم / ماشلا لها ماقو . ةعيبلا دعب هوفلاخو ةرصبلا لهأ نم

 موي ايلع مهلاتق ي ريبزلاو ةحلط لتقو مهضعب لتقو يلع مهدهاجف . نامثع ٦

 . ةرصبلاب جدوهلا ف ةبكار يهو هللا اهمحر ةشئاع جوه هيلع يذلا لمحلا

 يلع عم وهو نبفِص موي هعم دهشتسا نمو هللا همحر رساي نب رامع لتقو

 "ه نولطبملا باترا ؤ و برحلا ةتشاو رمألا مهب لاطف . هباحصأو ةيواعم لتاقي ٩
 تفلتخاف 6 هللا هاضق رمأ ين نيمكحلا اومكح و ،هللا باتكل افالخ نيمكحلا اومكحو

 نم لطابلا لهأ رهظو . نيتقرتفم نيتعيش سانلا راصو ةملكلا تقرفتو ةمألا

 هب اوكسمت يذلا قحلاب نوملسملا ىفتخاف . قحلا لهأ ىلع ةيواعم باحصأ ٢

 ةلم » ةقداصلا ةللاو فينحلا هللا نيد ىلع مهنولتقي نيفلتخملا ةملك مهيلع تفلتخاف

 رسلا ين مهنيد سانلا نورصبي 0 " نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ
 تراصف ىلاعت هللا تاذ ين كلذ اورقتحاو } لتقلاو ءاذألا ىلع هتلا ين ‘نوربصيو ٥

 يديأ يو 8 ناسحإب نيعباتلاو راصنألاو نيرجاهملا نم ماوقأ“يدبأين ةوعدلا هذه

 ناَمغو تؤوّمَرظَحو نَمَيلا لهأ نم دالبلا فارطأو برغملا لهأ نم ماوقأ
 . ريثك يف ليلق مهو برعلا يحاون و سُئارطأو ناسارخو ٨

 . درح :: خ ١

 . ٢٩ : ٤٨ توبكنعلا ٢

 . ١٦ : ١٢٣ لحتلاو ٦ : ١٦١ ماعنألاو ٣ : ٩٥ نارمع لآو ٢ : ١٣٥ ةرقبلا ٣

 . س هحّحصف !نورصبي ه خ ي ٤٤

. ديا : خ ه



 ١٠٧ شيرق . ةنتفلا

 لوق ملعي مكيأ سانلا اهبأ : لاقف ًاموي سانلا بطخ باطخلا نب رمع نأ انغلب و

 لاق . ينربخأ : رمع هل لاق . انأ : ةفيذح لاقف ؟ ةنتفلا ي مالسلا هيلع ينلا

 ٣ مكدالوأو مكلاومأ امنإ » :هنلا لاق ينلا هلامو هلهأ ين لجرلا ةنتف : ةفيذح

 كلأسأ ةنتفلا كلت نع سيل : رمع لاقف . ةسمحلا ةالصلا اهرفكت اه ةنتف

 لاق . رحبلا ين ةنيفسلا جومك سانلاب جوُمَت ينلا ةنتفلا نع كلأسأ اَمَنإ

 ٦١ وأ حتفي ةفيذح اي بابلا : رمع لاق . باب اهنيبو كنيب ةنتفلا كلت : ةفيذح
 الأ ارحأ كلذف بابلا رسك نإ : رمع لاق . رسكي لب : ةفيذح لاق . رسكي

 : مهل / لاقف . وه امو بابلا ام : ةفيذحل سانلا لاقف . ةمايقلا موي ىلإ دسي ٤٢

 ٩١ رمع لتق املف . اتوم تُمَي مل ذإ رمع لتق بابلا رسكو .بابلا يه رمع ةايح

 . ةنتفلا باب مهل حتفف لتقف نامثع يلو

 هتيب ين ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر انيتأ : "يناميلا نب ةفيذح لاقف
 ١٦١ تيبلا ين ناك نم : مالسلا هيلع لاقف ، اوجرخف سانلا هنع ضفنا ذإ موي تاذ

 مهل لاقف مهدحو شيرق ينبو سانلا جرخ املف . جرخيلف شيرق ريغ نم
 مكب فيك : مالسلا هيلع مهل لاق . ال : اولاق . مكريغ دحأ مكيف له : ينلا

 ١١ ؟ مورلاو سراف زونك متجرختساو ث ةيالولا ينعي ، سانلا باقر ىلع متنك اذإ

 ثلث مث اونكسف لوألا لثم لوقلا ينلا ىتث مم 0 اوتكسف شيرق موقلا مَزأف : لاق

 ًاذإ ،هللا لوسر اي ًاربخ : فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف 5،اوتكسف اضيأ لوقلا
 ١٨ ودعلا دهاجنو ةاكزلا "يتونو ةالصلا مقن هبن ةتسب ذخأنو هللا باتكب لمعن

 يسفن يذلاو ،الك: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهل لاقف . ؛يفلا مسقنو

 . ٦٤ : ١٥ نباغتلاو ٨ : ٢٨٢ لافنألا ١

 . ناميلا : خ ٢

. اوتون : خ ٣



 يدزألا ديز نب رباج ١٠٨

 متدساحتو متربادنو متسفانت كلذ ناك اذإ مكنكلو ، كلذ نولعفت ال هديب

 باطخلا نب رمع لاقو . اضعب مهضعب لتقف نيرجاهملا ءارقف منلمح و متضغابت و

 . مورلاو سرافو ةشبحلا نم دمحم ةمأ ىلع يدنع فوخأ متال : اموي شيرقل ٣

 ١٧

 مالسلا هيلع ينلا دهع دعب اننيد مهنع يورن نيذلا انتَملأو انئاهقف ةيمست نمو
 ةرصبلا لهاو ةكم ءاهقفو ةنيدملا لهأ ءاهقف نم ناسحإب نيعباتلاو ةباحصلاو ٦

 . ناسارخو تومرضحو ناَمغو نمتلا لهاو ةفوكلا لهأو

 دقو سابع نب هللا دبع نع يوري ةرصبلا لهأ نم 0يدزالا ديز نب رباج
 اهنع جرخ اًملف لئاسم ضعب نع اهلأس و نينمؤملا مأ ةشئاع ديز نب رباج ينل ٩

 رباج يقو امنإو . طق قولخم اهنع يلأسب مل لئاسم نع ينلاس دقل : تلاق

 غلبف رباج تام امل : نسحلا لاقو . "ةئامو نينس ثالث ةنس هنع هللا يضر

 ىلع نم ملعأ مويلا تام : لاقف مالسلا هيلع ينلا بحاص كلام نب سنأ هتوم ٢

 تيأر : ةيواعم نب سايإ لاقو . "رف رالا لها ريخ تام : لاق وأ ٠ ضرالا

 ربخلا نأ ركذ يذلا ٧٢( ص ) ش ينو ( ٢٠٦ - ٢٠٧7 ص ) ط ين ربخلا اذه لثم رظنا ١

 . ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ نع لقن
 دنع سنآ ناكو : ةديبع وبأ لاق : عيبرلا لاق ه : ٧٤٢( ثيدح ٢ ج ) عيبرلا دنسم يو ٢

 ةرجه نم ٩٣ ةنس ين كلذ ناكو ةدحاو ةعمج ين ديز نب رباجو وه تاف اضيرم كلذ

 . ه خيراتلا

 ش و ٢٠٥( ص ) ط ين اضياو ٧٤٢( ثيدح ٢ ج ) عيبرلا دنسم ين ربخلا دري ٣
. نسحلا نم الدب نايح نب نيصحلا نع يورو ٧٠( ص )



 ١٠٩ ةكمب انؤاهقف

 انأ تلخد : لاق ينانبلا تباث نعو . ديز نب رباج ريغ / تفم اهب امو ةرصبلا ٤٣

 هلإ ال لق : هل لوقي نسحلا لعجف هضرم يف هدوعن ديز نب رباج ىلع نسحلاو
 ٣ ًاسفن عفني ال كبر تايآ ضغب ينأب موي ف : رباج لاقف . ءاثعشلا ابأ اي هللا الإ

 لاقف . باسحلا ءوس نمو رانلا نم هتلاب ذوعأ لوقأ يئكلو 5 ةبآلا ي اهناميإ
 . "ملاعلا هللاو اذه : نسحلا

 ٦ نب سابعلا ناورم وبأو ةكم لهأ نم رمتعملا نب لضفلا انئاهقف نمو

 بلهملاو ةكم لهأ نم لضفلا نب رمعو ،رواجم ةكمب وهو نامع لهأ نم حاتولا

 اهب لزان ةكمب وهو ناَمُع لهأ نم يدنكلا بوبحم نب نايفسو ةكم لهأ نم

 ٩١ نم نورشعو ةسمخ مهنم ةكمب لجر ةئامو نوسمخ . انباحصأ نم ةعاج عم

 . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نم ملعلا مّلعتي ربحلا "هنج ناكو . نامع لهأ

 جاحلا مايأ ىنمب بوبع براضم ىمس تامايخ هلو ةكمب بوبح رادو

 ١٢ ثجاحلا اهيمري ينلا ةريبكلا ةرمحلا فلخ قيرشتلا مايأ مايألا ةثالثلا ىتمب مهماقمب

 ىتم ةبقع فلخ ١ثالثلا راجلا يبرغو ىتم يبرغ ةقلَدْزُملا نم نومدقي ام لو

 دعب قيرشتلا مايأ مهتاعامجو نامع لهأ جاجح دروماهيف تامايخ براضم يهو

 ١٥ ينل ملاع لجر وهو يسوملا دامح يبال بحاص كلذب ينربخا . ىحضالا موي

 هتيقل امإو . براضملا كلت ين نيميقم ىتم مابأ ين مهءاملعو نامع جاجح
 جح دق ناكو . نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس دعب يسوفتلا دامح يأ عم ةب ودنجب

 . ٧٠( ص ) ش و ٢٠٥( ص ) ط يف ربخلا درب ١
 . ٦ : ١٥٨ ماعنالا ٢
 يبأ نع ًالقن ةلوطم ةروصب ٧٢- ٧٣( ص ) ش و ٢٠٧٫( ص ) ط ين ربخلا دري ٣

 . نايفس
 . روكذملا نايفس دج هلعل ٤
 . خ ف اذك ه

 . خ يف اذك ٦

٨



 لالب وبا ى عيبرلا . ةديبع وبأ ١٠١٠

 داعأو . اهب ماقأو رصم ىلإ فرصناف ةيناث جحف . ةنس اورواجف يدهلا بيبح هعم

 ةسوُقَت نم وهو هفارصنا دعب هتيقلو . هدالب ىلإ فرصنا مث ةثالث رصم نم جحلا
 ٣ تلاليفات لهأ رارثم ةنيدم .

 نب رباج نع يوري ةرصبلا لهأ نم يميمئ ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو
 . رباج دعب انباحصأ ءاهقف ربكأ نم وهو ديز

 سانلل ةديبع وبأ هدعقأ يذلا وهو ةرصبلا لهأ نم يدزأ بيبح نب عيبرلاو ٦

 ٤٤ / بتكو . سانلل هايتفو هبلو هلقعو همهفو هعرو يضرو ةرصبلاب هتايح ين

 ًاضيأ اهب بتكو . هاتفأف اهيف هيتفي نأ دارأ لئاسمب تهات نم باهولا دبع هيلإ
 نم رصمب رتفم هيقف يرصملا دابع نباو . اهيف هاتفأف يرصملا دابع نبا ىلل ٩

 فلأ رشع ينثإ باهولا دبع هيلإ ثعب يذلا وه "عيبرلاو . انباحصأ ءاملع

 عيبرلا اهب ىرتشا ؤ سوفنلا رضن نب ثاقن ينربخأ اميف . رانيد وأ مهرد

 راجت باهولا دبع عمجف ترهات ىلإ هاخأ عيبرلا اهب ثعبو ةرصبلا نم ازاهج ٢

 ةلجعلاب اندنع هجاوح هل اورتشاو يقرشملا اذه زاهج اورتشإ : مهل لاقف ترهات

 ين هجاوح اوضقو هنم اورتشاف . انرومأ ين ًاريصقت انم ملعي ال يكل انع هوجرخأو

 ١٥ "فرصناو مايأ ةيناَمَت .

 ًادصتقم ًالاع "ناك © ةرصبلا لهأ نم يميمت رْيدُج نب سادرم لالب وباو

 ين ةيواعم نب ديزي لامع ةرصبلاب ةربابجلا ىلع جرخ نم لؤأ وهو ًايضرم

 دايز نب هللا ديبعو ، يلالهلا ةعرز نب ملسأو دايز نب هللا ديبع لتاق .الجر نيعبرا ٨

 لالب وبأ مهلتقو هنلا مهمزهف سراف يقلأ ين مهو ةيواعم نب ديزي لامع نم

 ١ هواجف ه خ ين ام س لمكا .

 ١ عيبرلا ه هلوق نم ٤ ص ) ش ين ريصقتلا ضعب عم ربخلا دري "فرصنا ه هلوق ىلإ ١٦١ ( .
٣ !ناكه خ نم طقس .



 ١١١ يناحملا دابع . لالب وبا

 . ٠
 تام ةنسلا كلت ينو . خيرأتلا نم نيتس ةنس كسأ هل لاقي عضومب سادرم

 يف ةيواعم نب ديزي يلوف ةنس ةرشع عست ةيواعم ةفالخو { نايفس يبأ نب ةيواعم
 ٣ ةثالث هتفالخ تناكف يلع نب نيسحلا لتق يذلا وهو يوتف نيداج و رخآلا عيبر

 دايز نب هللا ديبع بره ديزي يقو اًملف . ةيواعم الو ديزي هللا محر الف ، رهشأ

 : 'كتاف نب ىسيع لوقي الجر نيعبرأ ين لالب يبأ لاتق يو . هللا هنعل

 ٦ نوعبرأ كسآب مهمزهيو متمعز اميف نمؤم افلأ

 "نونمؤم جراوخلا نكلو مكاذك مكلذ سيل متبذك

 انورصنُي ةريثكلا ةئفلا ىلع منملع دق ةليلقلا ةئفلا مه

 ١ انيلاظلل ةعاط نم امو اولضف رابج رمأ اوعاطا / 7

 نميلاب "يجحلا دابع هل لاقي لجر لالب يبأ دعب ةربابجلا ىلع جرخ مغ
 ةمامإلل غلي مل . لتق ىتح لتاقف © هللا همحر لالب يبأ جاهنم ىلع هعبلا نمب ًابراش

 ١٢٦ ميقملا ىلوتي دحاو رمأ ىلع اوناكو هعم جرخي مل نمم نيملسملا نم دحا ىلع
 . ميقملا جراخلاو جراخلا

 !١ ص جراوخلا رعش ) ىطخلا كناع نب ىسيع مساب سابع ناسحإ هركذ . خ ين اذك ١
 ةعطق ) ةياورلا ين فالتخالا ضعب عم (رفاو ) رعشلا اذه نم تايبا ةينامت ركذ ايك ( ١٣٧ و

 : ( ١٥٠١ - ١٨١ ص نراقو ١ه - ١٤ ص . ٥ - ٨ تيب . ٣

 . متمعز ايك كاذ ( ٢ تيب )

 ( منملع دق : نم الدب ) كش ريغ ( ٣ تيب )
 . دينع رابج رمأ متعطأ ( ٤ تيب )
 ريخألا الإ سابع ناسحإ ىدل ةروكذملا تايبالا عيمج ( ٢٢٠ - ٢٢١ ص ) ط ين دربو

 ( ٣٨٤ ص ) ةمغلا فشك باتك ين دجوتف مالس نبا باتك يف ةدراولا تايبألا امأ . اهنم
 . ميمئ يب يخا ىشعالا لإ بسنتو فالتخالا ضعب عم

 .( انمؤم ٠ خ ف ام س ححص ٢

. ( ١ ح ٢پ ص انتمدقم رظنا ) ينيعرلا يناَحُجلا ةفنف نب دابع هنأ حمجرن . خ ين اذك ٣



 يدنكلا ىحي نب هللا دبع ١١٦

 اولوف ةق مهسفنأ نم اوسنأو نميلاب ىروشلا لهأ نوملسملا عمتجا مغ

 ينب ةربابجلا ىلع جرخف نميلاب تومرضح لهأ نم يدنكلا ىيحي نب هنلا دبع

 جرخأو اهب ناكف . ءاَعْنَص ذخأو نميلا ىلع رهظ ىتح مهلتاقف ةيناورملا ةيمأ ٣

 هعم نميف يدزألا فؤَغ نب راتخُملا ةزمح ابأ هلماع مامإلا ىيحي نب هللا دبع

 نب ركب يبأو يربنعلا نيصحلا نب يلع رحلا يبأو ةهربأو جلب . نيملسملا رايخ نم

 رفو . لاتق ريغ نم اهيلع اورهظف ةكم اوتأ ىتح ، يدع ينب نم يشيرقلا دمحم ٦

 وبأ لخدف ًامزهنم ةكم نم ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع

 . ةكم هباحصأو ةزمح

 موي تاذ ماق ةكم ةزمح وبأ لخد امل : لاق ادلاخ نب دمحم ثدحف ٦

 : "هتبطخ ين لاقف سانلا بولقب ذحأ مالكب ملكت مث هيلع ىنثأو هللا دمحف

 لزنأ ام ريغب نومكحي ةرّوَج : متلقف مكئارمأ نع مكانلاس انإ 5 ةنكم لهأ اي

 لحي ال اميف ًافلرسإ هنوقفنيو هلح ريغ نم لاملا نوذخأبو ىوهلاب نوضقيو هنا ٢
 نواعتن اولاعتف متلق ايك مه متقدص : انلق . انقوقح اننوملظي ءيقلاب نورئاتسيو

 ال ءافعض متك ٢ : مكل انلق . ءافعض نحنو كلذ ىلع ردقن ال : منلقف . مهيلع

 ... ... ....] "مكيفكن ىتح اولرتعاو انيلع مهونيعت الف انونيعت نوردقت ٥

 منثج ابرح مهل انبصن اذإ ىتح ‘ هيلع هةرنف هقح قح يذ لكل ذخانو [...

 مهنع مكانلاس ذإ متنك ولو ، متدهشامب الوأ مهيلع متدهش دقو مهنود انومنلتاقف

 . دلاخ نب يجنزلا : ٤٠١٨ ص ٢ ج طايخ نب ةفيلخ خيرات ١

 . ٣ ح ٢٧ ص ةمدقملا رظنا ٢

 . اذك ٣

 ٢ ج طايخ نب ةفيلخ خيرات بسح هصنو . رطسلا ثلث هردق ضايب خ ين هبلي ٤

 . ه هقح قح يذ لك نبطعنل انرفظ نإ انيلع عار هللا مث مكيفكن نحن : انلقف ه : ٤٠٨ ص
 انرفظ نئل هتناو م مكيفكن نحن هللاو : انلقف ه : ٢٦٩ ص ٢ ج ينيجردلا تاقبط يو

. ! هقح قح يذ لك نيطعنل



 ١٣ يدزالا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ

 قحلاب نوضقيو ةيوسلاب نومسقيو قحلاب نومكحي نوبضرم لودع : متلق
 ال لاَهج نيناجم : انلقلو مكل لثمأ ناكل / . هعضوم نم لاملا نوذخأيو ٦

 ٣ . رشلا نم ريخلا نوفرعي
 رفنتسا ةنيدملا دحاولا دبع مدق املف . ةئامو نيرشعو عست ةنس ين كلذو

 نم هَّمسا تيقلأ ةزمح يبأ لاتق ين رفني مل نم : هناويد لهأل لاقو اهلهأ

 ٦ نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع مهيلع لمعتساو هيلإ اورفنف . ناويدلا
 هتمدقم ىلع ةزمح وبأ لمعتساو . ديدقب لزن ىتح مهيلع هلماع جرخف ناقع نبا

 ريسم ةكمب وهو ةزمح وبأ غلب املف ةرصبلا لهأ نم دزالا نم ةبقع نب جلب
 ٩١ ةزمح وبأ لمعتساو . ةبقع نب جلب هشيج ةمدقم ىلعو مهيلإ جرخف هيلإ شيجلا
 ثالث ةريسم ىلع اوقتلاف . مهيلإ جرخ نيح ةكم ىلع ةهربأ ةكم نم جرخ نيح
 رفص نم نولخ لايل عستل سيمخلا ةادغ دْيَدُ اهل لاقي هايم ىلع ةكم نم ,لايل

 ١٢ ذإ ديدقب نيلزان هباحصأو دحاولا دبع لماع زيزعلا دبع اًمنيبف . نيثالث ةنس
 لبجلا سأر ىلع هتقاس ىلع هفلخ نم ةزمح وبأ لبقأو هليجب جلب مهيلع فرشأ

 باحصأ مزبناف اولتتقاف هيلع اوبأف اولتاقي الو هنع اوعجري نأ زيزعلا دبع مهاعدف

 ١١ نم لجر [ ...] !ةتسو هسفنب زيزعلا دبع مهسيئر لتقو زيزعلا دبع

 ينلا ةخسنلا ين يه ايك مهباسنأو مهتيمسل باتكلا لوطي نأ الؤل . هباحصأ
 مهلتقم دعب دحألا ةليل مهلتقم دحاولا دبع غلب اًملو . مهتصق اهنم ترصتخا

 ١٨ هباحصأو ةزمح يبأ نيب ىلخو ماشلا ىلإ ًابراه اضيأ ةنيدملا نم جرخ نيتليلب

 ةئامو نيثالث ةنس رفص نم نبقب ةرشع ةليل ةعمجلا ةادغ اهولخدف . ةنيدملا نيبو

 ىلإ هلغ تهتنا ىتح ةنيدملاو ةكمو نميلا ىلع هلامجب ىيحي نب هللا دبع رهظف
 ٢٧١ . ةنيدملا يبرغ ىرلا يداو

. ءالجر ه بتكو ارشع ه هلوقب س هلمكأ خ ي ضايب ٢



 قرشلاب ان ؤاهقف ١١٤

 دحاو نامز يف ةديبع يبأ عم رتفم هيقف ناهدلا حلاص حون وبأ انئاهقف نمو

 ٤٧ .ةديبع ينأ عم مهلك روصنم نب متاح و زيزعلا دبع نب / هللا دبعو جرلا وبأو

 لاقف . لئاسملا ضعب ين ةديبع ابأ نافلاخي جرملا ابأو زيزعلا دبع نبا نأ ريغ ٣

 زيزعلا دبع نب هللا دبع نأ انيلإ اهريسفتب بتك لئاسم ضعب ين حمسلا نب فلخ
 فالخلا مهيلع لخدي { لئاسملا ضعب ين مهيلع يأرلا هلاخدإو هفالخ ةرثكل قفانم

 ةقثلا وهف اوفلتخا اذإ بوبحو عيبرلا لوقب ذخؤي اَمَنإو . مهريغ لوقب ذخأيو ١٦
 دمحم وبأو دحاو نامز يف ةديبع يبأ عم رتفم هيقف بئاسلا نب مايضو . مهدنع

 انباحصأ ءاملع نم يمزراوخلا ديزي وبأو انئاهقف نم ةملس نب نمحرلا دبع

 ءامد "لئاسم جرخي نم ملعأ ال : هنامز لهأ ءاملع نم لئاق لاقو . قرشملاب ٩

 ديزي وبأو برغملاب متسر نب نمحرلا دبع الإ اذه اننامز ين ةلبقلا لهأ

 . قرشملاب "ةيرق مزراوخو © 'يمزراوحخلا

 لثم مالسلا هيلع هللا لوسر انيف ماق : لاق دوعسم نب هللا دبع نع انغلب و ١٢

 الإ هلإ ال نأ دهشي لجر مد لحب ال اوه الإ هلإ ال يذلاو : لاقف اذه يماقم
 ينعب . ينازلا بيئلاو سفنلاب سفنلا : ثالث ىدحإ الإ هلا لوسر ينأو هللا

 ينعي هارأ 0 مالسإلل كراتلا : لاق وأ ٠ هنيدل كراتلا ةعاهجلل قرافملاو . مجري ٥

 . مالسإلا نع ةدترملا

 نم رتفم هبقف رجاهملا وبأو . ةنيدملا لهأ نم ريذعم نب قاحسإ انئاهقف نمو

 دازف ٤ يمزراوخلا ه هلوق ىلإ ٤ لاقو ه هلوق نم مالس نبا نع ايفرح ١٦٢( ص ) ش لقن ١
 نم نيلجرلا دحأ ايتُفب الإ ءامدلا كفس ىلع مدقتت ال كتآ ملعأ هللاو ينعي ه : هبلع اقيلعت

 . ءاههظتحتو اهعروو اهملع ةرازغ
 ٢ روكذملا قيلعتلا ةباتك ىلع هلمح ام اذه لعلو ! لئام ه ش نم طقس .

 ٣ اذك .

}٤ هريغ ه هقوف نم خسانلا بك « .



 ١١٥ قرشلاب ان ؤاهقف

 رجتي يذلا وهو ةرصبلا لهأ نم هيقف يلاطلا بجاح و . اهيف انئاهلع نم ةفوكلا لهأ
 حبرلا لكآ انأ : لاملا كلذب هتراجت ي لوقيو . ١ةضراقم رانيد فلأ نيناَمَ

 ٣ عروأ نم وهو رتفم هيقف هللا دبع نب مشاهو . هبحاص ىلع باسحلاو ةاكزلاو

 درمعلا نب دلخم ناسغ وبأو رتفم هيقف يناسارخ ىسيع وبأو ، يناسارخ سانلا

 بحاص هنم اهعزن نإ لكؤت ال قراسلا ةحيبذ نأ هنع ىرب يذلاو . هيقف يناسغ
 ٦١ . لكؤت ال مارح ةقرسلاب ةحيبذلا ين / هلعف نأ دلم معزو .ةحوبذم ةاشلا ٤٨

 رفسلا ين رصعلاو ىلوالا ةالص عمج ين هنع ىوري رتفم هيقف يدبعلا رفعجو
 . بوكرلا دارأ اذإ سمشلا لاوز دنع

 ٩١ ملاع 8 سرحمب "تومرضحب هرادو ؤ رصمب رتفم هيقف قفوم ميهاربإ وباو

 ينو .ورمع نب مالس يدلاو هيقلو اروهشم ناكو {. رهظلا قوس فقوم آ نآرقلا

 ناع وبأو . هراد عضوم هتعنب تفرع ايهتايح ي رصم نم يدلاو ىلإ هباتك

 ١١ دبع نب دمحمو يمرضح لئاو بويأ وبأو رصن نب دمحمو رصن نب مشاهو ىسومو

 ام لماحملا هيف لمعي ناكم قوف ينلا رادلا دنع هنكسم 0 رصمب يزاجحلا كلل

 لبق "يرب لهأ نم تارئّسو انأ رصمب هتيقل دقلو ماعطلا عابي ثيح نيبو هنيب

 ١٥ . نيتئامو نيسمخ ةنس

 . ةضراغم : خ ١

 ةاضقلاو ةالولا باتك : يدنكلا رظنا . طاطسفلا ءابحأ نم يح هذه تومرضح ٢

 . ٣٦٠ ص
 انريدقت بسح انئكل . ٤ نيدم ه هنأ س يأرو . هلوأ ي ضبرات عم خ ين هلكش اذك ٢

. ةسوفن لبجب ناتيرف امهو يريت وأ يريم : وه حجارلا



 مهدالبو نيملسملا راصمأ ١١٦

 ١٨

 صصقو ملاعو مهدالبو مهراصمأو مهؤاهقفو نيملسملا خياشم ءالؤهف

 ةرصبلاو ةفوكلا نيقارعلابو نميلاو ةنيدملاو ةمكمبو قرشملاب كولملا ىلع مهروهظ ٢

 اورظتناف ، هنيد ملاعم ين انحرش ام ةفرعم ىلع اريثك هلل دمحلاو ناسارخ و مزراوخ و

 متعمس امن .نيملسمللو هسفنل هلل حصني و هللا فام نم رظن هللا مكمحر انباتك يف

 نم لوق نم متعمس امو [ . . . . . . ] 'لضفلا لهأ نم ىضم دق نم لوق نم ٦

 لوق ن. اوت مل مكنأ اوملعاو .مكيأر اومهتاف باوصلا وه هنآ منيأرو مهفلاب
 ملعأ حلاصلا فلسلا نم اوضم نيذلا نإف . مكيأر ريصقت لبق نم الإ مكلاهقف

 . لامهإ الو لوقلا نم سايقب اولوقت الف إمهينارهظ نيب مويلا متنأ نمم هللا رومأب ٩
 ةيمست راثآلاو ملعلا نيواود نم هيف انعمج اذه انباتك انعضو نأ ىلإ اناعد امنإو

 نم اننيد عئارش مهنع ي ورن و يدتقن مه راثآ عابتاو مهلوقب نيذلا انئاهقف و انتاداق

 "عباتو ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلاو مالسلا هيلع دمحم "لوسرلاو ءايبنألا ٢

 ٤٩ . / نيعباتلا

 ةكمو قرشملاب مهدالبو مهراصمأو مهئالعو نيملسملا خياشم ةيمستو

 باتك ملاعم 'حضتي يكل ماشلاو ةرصبلاو ةفوكلا نيقارعلاو ناَمُعو نميلاو ةنيدملاو ٥

 نوضرمُب نيذلا لهجلا يوذ ىلع نيملسملا نم انباحصأ نم ملعلا ثووذ هب جتحب
 هللا ىلص هللا لوسر يمَرَحب قرشملاب مكل سيل : مهل نولوقيو ءافعضلا بولق

 ءامسأ هيف ركذت وأ 0 مهيلإ نوبلطي [... ...] ةنيدملاو ةكمب ملسو هيلع ٨

 . خ يف رطسلا عبر هردق ضايب هبلي ١
 . لسرلا : خ ٢

 . اذك ٣

 .انك ا
 . اوود : خ ٥

. ء نيدلا ةمئأ ه هلوقب س هلمكاف ضايب خ يف هعبتي ١



 ١١٧ هباحصأ و باطخلا وبأ مامإلا

 نم ريبدتلاو لقعلا ءافعض بولق ضرمي نم نيب لئاح هنلاو . مكتَمثأو مكئاهقف

 . هللا ءاش نإ نيملسلملا

١٩ ٣ 

 برغملاب ةربابجلا ىلع مهروهظو انتمئأ جورخ ةيمست نمو .

 يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع وه .© باطخلا وبأ برغملاب رهظ نم لؤأو
 نيذلا دنجلا لماع مما لاقيو . ساَدَمَْمب دنجلا لتق ، حمسلا نب فلخ دج ٦١

 دايج نم نْيتيَع مهيديأ نيب اومدق دنجلا نأ لاقيو . قناد وبأ سادمغمب مهلتق

 نويع نم نيعأ ةثالث 'مهيقلف نينموم نب دشارو سيمالت نب نتناو اوهو ليخلا

 "نب ثراحلا ثلاثلاو نويعلا كلنالوأ نم شيرق نم نالجر باطخلا يبأ دنج ٩

 ] . . .[ . دشارو نتناو امهو دنجلل نيذللا نينيعلا باطخلا يبأ دنج نويع ذخأف
 اهيف نمو ةناهز نم ناينهرم ينب نم "سمالت نب نتناو يف عفشتساف "يرومألا

 دنجلا باطخلا وبأ لتاقو . نينموم نب دشار لتقو هوحرسف ةسانطف نم ١٢
 ين كلذو برغملاب ةئامو نيعبرأ ةنس باطخلا وبأ يلو اَمَنإو . مهلتقف سادمغمب

 ةيناورملا ةيمأ ينب ةفالخ تضقنا امدعب رفعج نب دمحم نب هللا دبع يبأ ةفالخ .

 اوعفدو قرشملاب تومرضح لهأ هيف راث يذلا تقولا ي باطخلا يبأ ةيالوو ١٥
 كلملا دبع هلتق هتنا همحر ىيحي نب هللا دبع 7 ، دادغب لهأ مهت زوح نع /

 تلخد و .ناورم ينب ةيالو رخآ ين رصن نب دعس ينب دحأ ةيطع نب دمحم نبا

 ١ خ يف اذك .

 ٢ ص روكذملا نودب نب ثراحلا وه امبرو خ يف ضايب هيلب ١٢٨.
 ٢ ء يروناملا ه (١٢١ص ) دعب اميف ينأيو . ء يرونالا ه س هأرقي خ ين اذك .

٤ خ ي اذك .



 باطخلا يبأ روهظ ١١٨

 عبس ةنس رفص ين ناورم نب دمحم نب ناورم فلختسا امنإو . ةيمشاهلا ةيالو

 لتقف رصم لخد ىتح ماشلا نم مزهنم وهو ةجحلا يذ ين لتقو ةئامو نيرشع و

 هتفالخ تناكو . ةئامو نيثالثو ىدحإ مامت ةجحلا يذ ين انومشأ ىرق نم ةيرقب ٣

 ينبو ةيمأ ينب ةيالو تضقناو ةيسابعلا ةيالو مث نفف ،رهشأ ةثالثو نينس سمخ

 . سابع نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب سابعلا وبأ فلختسا مث مهنم ناورم

 . برغملاب باطخلا يبأ روهظ ةصق ٦

 ارمع يَدَج مهنم . ربربلا نم هعم نمب سادمغمب دنجلا باطخلا وبأ لتاقف

 ىسومو "نينطُمئ نب !رمع نب ىيحيو "نينطُمَت نب ديمح وبأ هوخأو "نينطمت نبا

 نامألا ذخأ يذلا وهو . 'نيكمئ نب هللا دبع نب ميهاربإو 'نيكمئ نب هللا دبع نبا ٩

 ةليل ين باطخلا يبأ ١عمو . ترس زيح نع ةسوفنب زاحنم ناك ذإ همع ثرمعل
 "سي وأو يراوهلا ىيحب وبأ :دنجلا هتبراحم ين ربربلا ةداق رايخ نم سادمغمب دنجلا

 . خ ين لمهم نيسلا ١
 . خ ي اذك ٢

 . مالس نبا دج وه رمع نأ ىلإ رشي ملو ١٤٢ ص يخاّمشلا مهركذ ٣

 ميهاربإ مع نأ ىلإ يةؤب امم هناو . ءنتكمب ه لكشب ١٤٣( ص ) ش ين مسالا درب ٤
 ىلع ةرم لوأل مالس نبا هركذ يذلا نتكمب نب رمع يخاًمشلا ىدل وه يلب اميف روكذلل
 ١٥. ص

 . ةقباسلا ةيشاحلا رظنا ٥

 ين ! ينارملا دياق ه هلوق ىلإ ء باطخلا يبأ عمو ه هلوق نم باطخلا يبأ باحصأ ةيمست دري ٦
 . ( ١٤٣ ص ) ش

. سوأ : ش ٧



 ١١٩ باطخلا يبأ روهظ

 ينازملا 'سيوأو ثيقازملا سسالت نب دحألا دبعو يليللا يراوهلا "ورمع نبا

 وبأ رهظ امنإو . "ينازملا دياق نب ديعسو يدبلا دمحمو ينازلا تفوطن نب ىسيعو

 ٣ ةعايجو قرشملاب رفعج يبأ ةفالخ ين برغملاب ةربابجلا ىلع جرخو باطخلا

 باطخلا يبأ عم برغملاب انيمس نم ةيأ تماق مهبو مهداؤق و ربربلا نم نيملسملا

 . ناوريقلاو سلبارطأبو سادمغمب كولملا ىلع مهجورخ ين

 ٦١ `نينسسم نب نارمس لمح ملعأ هللاو انغلب اميف سادمغمب دنجلا عمو

 .٧نيلام ينب نم ترسب ةطيطرق نم ةعامج عم دنجلا ةعيش نم وهو ، يطيطرقلا

 نب نيلاو / دنجلا ناويد يف بوتكم ترسب دنجلا ناويد لهأ نم نيلام ونب ناكو ١

 ٩ ايف رانيد ةئام ثالث ةنسلا يف هقازرأ ءافلخلا دنع ترس لهأ نم “تكسرو
 هباحصأ ترسب نيلام هتعمس ثيدح نع !زيزعلا دبع نباو ."ديات ينربخأ

 هنامز ين ءافلخلا دنع نم ةيالولا زيزعلا دبع ؟نبا هب ثدحب فرس ؟نبا تعمسو

 ١ ص رظنا ١١٨ ح ٧

 ٢ ص رظنا ١١٨ ح ٦١

 .رمع : ش ٣
 همسا طقسأن . ينازلا سينالت نبا لادلا فيفختب دحألا دبع ه : ( ١٤٢ ص ) ش هركذ «

 . ( ١٤٣ ص ) ةيلاتلا ةحفصلا ين

 . ! نارمع نب ه وه امبرو خ يف اذك ه

 ١ خ ين اذك .

 ٧ نينام , حصالا س هبتك ام بح ٤1 .

 قرزالا دادملاب ىرخأ دي امهيف داز طقنلا المهم ءارلاو واولا دعب نيفرحلا نأ خ يو ه
 . ٤ تكنبرو ٠

 ٩ نب : خ . ِ

 ٠ ديلت : هلعلو نيتلمهملا لادلاو ءابلا نيب ريخألا فرخلا لكش حوارتي . خ ين اذك .

 دبع نب هنلا دبع يرصبلا بيبح نب عيبرلل رصاعملا هيقفلا وه اذه زيزعلا دبع نبا ناك ول ١
ام ىلإ هيف دنتسنو امضرف اريسفت موهفم ريغ مالك نم عبتي ام رسفن نأ كلذ اننكماف زيزعلا



 باطخلا يبأ روهظ ١١٠

 ابأ نأ كلملا دبع نب نيجاو باحصأ ينربخأو . كولملا دنع نم قرشملا نم
 اولاقو ناسح روصق اوغلب ىتح ترس ىرق لهأ اولجأو اوجرخأ هلامعو باطخلا

 ترس ىرق نم مهئاسن جورخ نزح نم غلبف . ترسب دنجلا ازكرم متنأ : مهل ٣
 رمع مهةرف . مهدلب ين مايقلا مهبح ةدشل مهعناقم ين مهدلب بارت اورص نأ

 مهماقم و ٣ترسب باطخلا يأ لامع نم ذئنيح رمعو 6 ناسح روصق !نبكمئ نبا

 . 'جالزب ةيالو ي ٦

 رمع ىلع مدق ١برعلا نم الجر ثنأ ميهاربإ نب هللا دبع دمحم وبأ ينربخأو
 انلفغي نأ ىشخن : هيلع الل رمع لاقف . تسحنوات ينب لزنملا ريمأ ميقم وهو

 ين وهو ةلفغب مكيتأب ال : يبرعلا كلذ هل لاقف . قرشملا نم ثعشألا نب دمع ٩

 ترس ةيحان نأب ( ٣٢٤٦٢ ص نادلبلا . ٢٠٠ ص حوتف ) يبوقعيلاو مكحلا دبع نبا لاق
 امأ ] و ه : نيسوق نيب صنلا ىلإ انفضأ ام لالخ نم انريسفت حضتيو ةقرب لمعل ةعبات تناك

 نيلام [ ينب نأ ] . هئعمس ثيدح نع [ربخلا تذخاو ] { زيزعلا دبع نب [ هقلا دبعب قلعتي ام
 ينعي ] { هب ثّدحب فرس نبا تعمسو { [زيزعلا دبع نبا باحصا ينعي ] هباحصأ ترسب

 ينعي ] هنامز يف ءافلخلا دنع نم [ ترسب ] ةيالولا [ نأ لوقيو ] . زيزعلا دبع نبا [ نع
 ناكم ين اضايب لمهأ خسانلا نأ ىرن . "كولمملا دنع نم قرشملا نم [زيزعلا دبع نبا نامز

 . رخآ ناكم ين نتملا ىلإ ةدوملا يشاوح مضو

 7 لمهأ ه + ةبوطشم ةملك هعبتيو المهم ءازلا خسانلا كرت ١

 .انع ه وأ !لإ , مسالا اذه دعب طقس هنآ حجري ٢

 يال الماع ناك ه : نتكمي نب رمع مساب مالس نبا نع لقني وهو ( ١٤٣ ص ) ش هركذ ٣

 . ٤ ح ١١٨ صانق ام عجار ه ترس ىلع باطخلا

 نم ناسح روصق يلب وهو « جالزلا ه ( ١٢٧ ص ٢ ج ) يرمعلا هامس يذلا عضوملا هلعل ٤
 . بونجلا ةيحان

 يراجلا ثيدحلا ايفرح ش لقني مل . ءاشي نمل ه هلوق ىلإ (٤١م ص ) ش ين ربخلا درب ه
 . رمعو يبرعلا نيب

. يبارعأ : ش ٦



 ١٦١ ربربلا لئاضف

 لب تادنهم فويسو تارمضم ليخو ١تارمشم لاجرب نينمؤملا ريمأ دنج

 دنجلا باطخلا وبأ لتق اًملف . ءاشي نمل ةبلغلا هتلا يطعيف ًاراهج اراهن مكيتأي
 ٣ دنجلا ريمأ مسا لاقيو ، يروناملا نينمؤم نب دشار دنجلا عم لتقو سادمغمب

 قرشملا ىلإ نينموم نب ىسوم هوخأ جرخ دشار لتق املف {. قناد وبأ نيلوتقملا
 مدقف . ةنس ةرشع ثالث قرشملاب ىسوم ماقأف ، هاخأ َلَتَف نمم مقتنيل ددعلا بلطب

 ٦ وبأ لتف . اغرواتب يهو نيمدقلا تاذب اولتتقاف يعازخلا ثعشالا نب دمحم عم

 ةناهز نم ربربلا لئابق نم مهعم نمو "سلالت نب دحألا دبعو باطخلا

 باطخلا يبأ عم ةتاولل سيل نيكمت نب رمع ذئموي 'ةتاول ءاولو إ ةسوفنو ةراوه و
 ٩ ناسيطاب نب ديلولا ذئموي باطخلا يبأ ةيولأ باحصأ مهو ثرمع ءاول ريغ

 . هللا مهمحر نيملسملا نم لجر ١فلأ رشع ةعبرأ ذئموي اهب لتقف / ينازلا ه٢

 . ربربلا لئاضف ين مالسلا هيلع ينلا نع رثألا ين ءاج ام باب

 ١٢ نم لجر موي تاذ اهيلع لخد هلا اهمحر نمؤملا مأ ةشئاع نأ انغلبو

 ةشئاع تماقف ، راصنألاو نيرجاهملا نم ًالجر "رشع ينثا عم ةسلاج يهو ربربلا

 ين يربربلا ىتفتساف .ًاباضغ موقلا لسناف ، مهنود يربربلل ترطق اهتداسو نع

 .ه ح ١٣٠ ص رظنا ١

 . نيرَمشم : ش . خ ين اذك ٢

 . خ ي اذك ٣

 . تتاول : خ ٤

 . ايفرح ( ١٤٣ ص ) ش هلقن هرمع ءاول ه هلوق ىلإ ! سبل ه هلوق نم ه
 . افلأ : خ `

 . ةرشع اتنثا : خ ٧

. اهتحرطف : (! ٤ ق / ب ٤ قر ءايركز وبا . رطف : خ ه



 ربربلا لئاضف ١٢٢

 مهلك اوءاجف ، مهرود نم مهطقتلت ةشئاع مهيلإ تلسراف . جرخ مث هتجاح

 لخد هنأ ؤ لجرلا نم انبضغ : اولاق . كلذ ملو ًاباضغ يع ممق : مهل تلاقف

 . كسفن ىلعو انيلع 'هترئاف هموق ضغبنو هيردزن انلك ربربلا نم لجر انيلع ٢
 هنلا ىلص هللا لوسر مهيف لاق امب يسفن ىلعو مكيلع هترثآ : ةشئاع تلاقف

 ًانالف نوفرعتأ : تلاق . هللا لوسر مهيف لاق يذلا امو : اولاق . ملسو هيلع

 اسولج موي تاذ هللا لوسرو انأ تنك : ةشئاع "تلاق . معن : اولاق ؟ يربربلا ٦

 هيلع هتلا لوسر هيلإ رظنف { نينيعلا رئاغ هجولا رفصم يربربلا كلذ انيلع لخد ذإ

 مدلا رهاط سمأ ينقراف ؤ ائيش تضرم مأ رماأ كاهد ام : هل لاقف مالسلا

 اي تب : يربربلا لاقف . ربق نم ترشن اَمْنأك ةعاسلا ينثجف نوللا حيحص ٩

 يف كرصب كديدرت : لاق . كّمهأ يذلا امو : لاق . ديدش مهب هللا لوسر

 : مالسلا هيلع هل لاقف . هنلا نم ةيآ يف تلزن هنأ كلذ نم تفخ . سمالاب

 هيلع ليربج نأ لجأ نم سمالاب كيلع يرصب يديدرت اَمَنإ كلذ كنزحي الف ٢

 : ينلا لاق . ربربلابو هنلا ىوقتب كيصوأ دمحم اي : لاقف ينءاج مالسلا

 . ترظنف كيلإ راشأف . اذه موق مه : لاق . ربربلا يأو ليربج اي : تلق

 دعب هتنا نيد نويحب نيذلا مه : لاق . مهنأش ام : ليربجل تلقف : ينلا لاق ٥

 نم قلخ هللا نيد دمحم اي : ليربج لاق . ىلبي ذإ دعب هنودادجيو تومت ذإ

 ٥٣ ىتح هشنيو "هبتني مث افيعض هقلخ ةنيدملاب هلصأو / زاجحلاب اشن هللا قلخ

 سار عقي امنإو 6 ةرجشلا مرهت ايك مرهبو ةرجشلا رمث ايك ريشيو مظعيو "ولعي ٨

 نم الو هطسو نم عقر مل عقو اذإ ليقثلا ليوطلا ءيشلاو برغملاب هنلا نيد

 . هنبرثاف : خ ١

 . لاق : خ ٢

 .همني : خ ٣

. اولعي : خ ٤



 ١٢٣ ربربلا لئاضف

 . اهسأر دنع نم عفر اَمّنإو هلصأ

 ةتاول نم ربربلا نم موق هيلع مدق هللا همحر باطخلا نب رمع نأ انغلبو

 ٣ .رمع ةفالخ ين ايلاو رصمب ناك ذإ رصم نم يصاعلا نب ورمع هيلإ مهلسرأ
 ؟ متنأ نمم : رمع مهل لاقف ىَحْللاو سوؤرلا نوقلحم مهو رمع ىلع اولخدف
 هذه فرعي نم مكيف له : هْاَسَلُجل رمع لاقف . ةناول نم ربربلا نم : اولاق
 ` لاقف . ملع مهليبقب انل سيل : اولاق . مجعلاو برعلا لئابق نم ءيش ين ةليبقلا

 رب دلو نم ءالؤه نينمؤملا ريمأ اي ملع مهنم يدنع :يملسلا سادرم نب سابعلا

 ضعب هقلخ ينو سيق نب رَب ىمسي دلو هلو دلولا نم ةدع سيقل ناكو 6 سيق نبا
 ٩١ رثكف يراربلا ىلإ جرخف موي تاذ هتوخإ لتاقف . قلخلا قيض ينعي 0 ةراعدلا

 . رمع مهيلإ رظن املف . اورثك يأ اوربرَبت : برعلا تلاقف هدل وو هلسن اهيف

 نإ مهمالك مجرتي نامج مهعم لسرأو يصاعلا نب ورمع هيلإ مهدفوأ ناكو

 ١٢ . ىحللاو سوؤرلا نيقلحع مكل ام : رمع مهل لاقف ، ءيش نع رمع مهلأس

 : رمع لاقف . مالسإلا ين ًارعش لدبن نأ انببحأف رفكلا ىلع تبنأ رعش : اولاق

 نوصح مكل له :رمحت لاق .ال : اولاق ؟ اهنونكست نئادم مكل له

 ١ه : اولاق ؟ اهيف نوعيابتت قاوسأ مكل له : لاق . ال : اولاق ؟ اهيف نونَصحتت

 ريمأ اب كيكبب امو : هؤاسلج هل "لاقف . هيلع هللا ةمحر رمع ىكبف . ال

 موب ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نم هتعمس ثيدح يناكبأ : لاق ؟نينمؤملا
 ١٨ اي كيكبي ام : لاقف يكبأ انأو هلا لوسر يلإ رظنف نوملسملا مزهنا . نيح

 نم ةباصعلا هذه . تلق . هللا لوسر اي يناكبأ : تلق : لاق ؟ رمع

 حتفيس هللا نف رمع اي كبت ال : يل لاقف . اهيلع رفكلا ممأ عاتجاو / نيملسملا ه٤

 يف ريسب فالتخا عم (ب ٤!- ٤ ق /!ه - ب ٤ ق) ز ين هلك ثبدحلا دري ١
 . ءايركز يبأ ردصمب هباتك سيل مالس نبا نأ فالتخالا اذه نم رهظي هنكل . ةياورلا

. اولاق : خ ين ٢



 ربربلا لئاضف ١٦٤

 ةيشخ لهأ . رامكلا مهب هللا لذيو مالسإلا مهب هللا زعي برغملا نم ًاباب مالسإلل
 نوصح الو اهنونكسي نئادم مهل تسيل ،اورصبأ ام ىلع نوئومي\ رئاصب و

 تركذ نبح ةعاسلا تيكب كلذلف . اهيف نوعيابتي قاوسأ الو اهيف نونصحتني ٣

 رمأو رصمب ورمع ىلإ مهةرف . لضفلا نم مهيلع يل ركذ امو هنا لوسر ثيدح
 مهمركاأو باطخلا نب رمع مهيلإ نسحأف . هركاسع ةمدقم ين مهلعجي نأ ارمع

 نب نامثع لت ىتح يصاعلا نب ورمع عم اوناكف هتمدقم ي مهلعجي نأ ارمع رمأو ٦

 هللا لوسر نع رمع نع برغلا لهأ نم ةباصعل ثيدحلا اذه ناك املف . ناّقَع

 . "ثيدحلا اذه لضف نوبجوتسي اونوكي نأ قحأ انتوعد لها "اونوكي نأ انوجر

 لهأ اي : بلاط يبأ نب يلع لاق : لاق ركب يبأ ةيرذ نم لجر نع انغلبو ٠

 برغملا نم هللا نيدب مكنوتأيس مهنإف ربربلابو هللاب مكيصوأ ةنيدملا لهأ ابو ةكم

 مهبحي موقب هنلا "يناب فوسف لف هباتك ين هللا ركذ نيذلا مهو . هنوعيضت ذإ دعب
 فلاخ دحأ ٢١بسح ين نورظني ال مث ث مئال ةمول » هلوق ىلإ چ هنوبيو ١٢

 نحن لتاقت امب بلاط يبأ نب يلع لتق نيح نفف : يركبلا لاق . هللا ةعاط

 نيد ىلع نولتاقي امنإ ربربلا "نإف ةنتفلا نيح نمو 5 مهردلاو رانيدلا ىلع برعلا
 ماق : لاق دوعسم نب هللا دبع ىلإ ثيدحلا عفرو . يركبلا لاق . هوميقيل هتا ٥

 ىوقتب مكيصوأ ةنيدملا لهأ ايو ةكم لهأ اي : لاقف ًابيطخ اهّجح ةجح رخآ ين

 ١ خ نم طقس دقو !موق ه ز يل هيلي . .
 ٢ خ ي اذك .

 .(اه - با ف / ب ه -!اه قر ز ي هلك ثيدحلا دري ٣
 ٤ تاي : خ .

 ةدئاملا ه ٥ : ٥٤ .

 ٦ باسح : ز .
٧ لاتق : خ .



 ١٦٥ هباحصأ و باطخلا يبأ لتق

 ]... ... ...] ١مهو برغملا نم هللا نيدب مكنوتأيس مهتاف ربربلابو هللا

 يذلاوف ."ةيآلا مكريغ اموق لدبتسي "اولوتت "نإو » :لوقب ذإ هللا لدبنسا
 ٣ مهيلإ برقأو ٧مهناَميأ نم عوطأ مهل متنكل مهتدهش ول ، هديب دوعسم نبا سفن

 مهددع ناك نتخ موي نيملسملا نأ اوركذ و . ١مهبايث يعي / . مه راثد نم ٥

 . ملعأ ةناو افلأ رشع ينا

 ١ سلبارطأ ين ةربابجلا ىلع نيملسملا روهظ ين ءاج ام

 . ناوريقلاو

 ،نيياف نب روصنمو حمسلا نب فلخ دج هللا همحر باطخلا وبأ لتم الف لاق

 ٩ نم ةعاجو يدبلا ستيت نب دمحمو ٨سنالت نب دحألا دبعو هللا دبع ربربلاب مع

 . نيملسملا ءاملع نم اًالاع ناكو 'نتكميا نب رمع اهيف لتقو نيملسملا رايخ

 هللا لدبتسا نيذلا مهو ه ز ين ينأبو . ! مهب نيذلا ه هلوقب س هلبكاف خ ين ضايب هعبتي ١
 . ٥ مكب

 . نإف : خ ٢

 . اولوت : خ م

 . ٤٧ : ٣٨ دمح 4
 . مهءاَميإ : ز ه

 . » ٥ ق ٦!/ - ب ٥ ق) ز 1 هلك ثيدحلا هري ١

 . ةرشع انثا : خ ٧

 . خ ي اذك ٨

 ٤. ح ١١٨ ص انلق ام عجار ٩

 ش ىلإ ليلق فالتخا م امفرح لقن ! قافرلا ه هلوق لإ . ًالاع ناك ه هلوقف نم ٠

 . ( ١٤٢ ص )

٦



 نتكمي نب رمع ١٦٦

 ملع نم لأ نأ نيتئامو نيعبرأ ةنس لبق ارزوتب يسوفنلا حلاص وبأ ينربخأو

 نب رمع نأ لاقيو . "ناطافإ هل لاقب لزنمب "نكمت نب رمع ةسوفن لبجب نآرقلا
 نم ثبرعلا قافر نم اهيف ىقلتب سادمغم قيرط "نم نآرقلا مّلعت امنإ نتكمي ٣

 !ملعتو بتك ام سرد اذإف فرصنيو نآرقلا نم هحول مهنع بتكيف قرشلا

 كلذ هب ىدان . فرصنيو هحول قافرلا ‘ةراملا نم بتكيف ةجحلا لإ ثعجر

 نتكمي ةأرمإ '"وجرد تنب ةينادمحلا '١اومَد دل ؤ رغصأ اوهو . نآرقلاو ملعلل ملعتلا ٦

 ي نومنعملا لق مالسإلا لؤأ ين نآرقلاو ملعلا بلط ين هصرحل كلذو

 نوملسملا عمتجا مث . اغ روات ةعقو رضح نمم ٢رمع يدج ناكو ."نادلبلا

 . ثعشألا نب دمحم لامع اولتاقف ةوق مهسفنأ نم اوسنأو سلبارطأبو برغملاب ٩

 باطخلا ابأ لتاق نيح قرثثَملا نم يعازخلا ثعشألا نب دمحم لخد امنإو

 يلو امنإو . ةئامو نيعبرأو ةعبرأ ةنس ىلوألا ىداج ين مهلتق امنإ هباحصأو

 . سنوتب ديرجلا دالب ندم نم ١
 . ! هملع ه : هدعب ش داز ٢

 . ةسوفن لبجب ةيرق يه ءناطافيا د : ش ٣
 . ! قيرطب ه : ش ٤٤

 . ٥( برعلا قافر ه نم الدب ) ه ةراملاو ةلئاسلا ه : ش ه

 . ( " ملعنو بتك ام سرد ه نم الدب ) !هظفح ه : ش ١

 . ٥١٢١ه ص ىلع ٠١ح رظنا ٧

 . ه داع ه ةملكلا ىلعأ ف خسانلا بك ٨

 . و : هدعب ش داز ٩

 لصاويو . ( ١٤٢ - ١٤٣ ص ) ش ين !نادلبلا ه هلوق نيبو !وهو ه هلوق نيب ام درب .

 ام عجار ) ترس ىلع باطخلا يبأل لماع هدنع نوكيو نتكمي نب رمع ركذب ثيدحلا ش
 . ٣( ح ١٢٠ صو ٤٤ ح ١١٨ س هانلق

 . ارمد : ش . خ ين اذك ١

 . وجرد : ش . خ ي اذك ٢

. (١!٨١ص رظنا ) نينطمت نب رمع وه لب نتكمب نب رمعب سيل ١٣



 ١٢٧ ثعشالا نب دمح

 ىلوف يرفاعملا باطخلا وبأ وهو ىلعالا دبع . ناوريقلاو سلبارطأ © برغلاب
 ةنس سلبارطأب باطخلا وبأو ناوريقلا ةنيدم ىلع يسرافلا منم نب نمحرلا دبع
 ٣ عبرأ ةنس باطخلا وبأ لتقو . قرشلاب رفعج يبأ ةفالخ ين ةئامو نيعبرأ

 . نينس ثالث هتيالو تناكف نيعبرأو

 سلبارطأب دنجلا دسأتسا هعم ًافلأ رشع / ةعبرأو باطخلا وبأ لتف اًملف 7

 ٦١ نب دمحم 'جرخأف . سلبارطأ ةلبق يحاون ىلإ سلبارطأ ةنيدم نم ربربلا اولذتساو
 يلقب الأ هيلع لزن نم ىلع طرتشيو . ربربلا لذتسيو يضقي يريزجلا ثعشألا
 ىلع لزنف ةناهز ةيحان ىلإ ىهتنا ىتح ربربلا نم رئارحلا يراوجلا الإ هسأرو هتيحل
 ٩ نب نميلسو "نتنام نب ديزي نب هللا دبعو "سننالي نب نتناو مهعمو ةناهز هايم

 لتق امدعب سلبارطأ ةنيدم نم دنجلاب جرخ يذلا وهو 0 'نتلدجي ينب نم نتسود

 عضوم ىلإ مهب ىهتنا ىتح لزانم الو هايم الب ينايفلا قيرط مهب ذخاف يريزجلا
 ١٢ . "نيبئاخ اوعجرف ةناهز مهبلطل ةلالدلا ين مهحصني مل رمحألا هل لاقي

 الجرو نتناو نب ٨ةا دبع 'لس راف ] . .. ( ١ىلع ماقأ اًمل يريزخلا امأو

 نتناو نب هللا دبعب "نونئؤي اولازي ملف مهاطبتساف ةناهز دشح ىلإ دنجلا نم

 ١ ص ) ش ين ربخلا دري هنتلدجي ه هلوق ىلإ انه نم ١٣٤ ( .
 ٢ ستالي نب نتيناوه : ش . خ ين اذك .

 ٣ نتنام نب ه : ش نم طقس ٤ . ٍ ,

 وحنب ةيلاخلا ترس ةنيدم يرش عقي مسالا اذهب اعضوم ( ٢١ ص مجعم ) يوازلا ركذ 4٤

 . ملك ٨٥

 . ( ١٣٤ ص ) ش ي ارصتخم ربخلا دري ه
 `١ ه ةناهز ه هلوقب س هلمكأ خ ي ضايب هلي .

 ٧ ص ) ش ين ربخلا دري !دحأ مهنم ه هلوق ىلإ !لسراف ه هلوق نم ١٣٤( .

 ٨ صو ه : هيلي ام خسانلا بطش .

. اونتوي : خ .آ



 يزوزنللا متاح وبأ مامألا ١٢٨

 هلتقو يدنجلا ةبقر "نودرب نب ثراحلا برضف ةملظلاب ليللا روهت ىتح "دنجلاو

 يريزجلا ىلع ةناهز تدشاحتف يدنجلا ةباد اوبكرف نتناو نب هللا دبع اوفتكو

 . ادحا مهنم تلفي ملو مهولتقف دنجلا نم هعم نمو ٣

 . يزوزلملا ثيبجللا بيبح نب بوقعي ٤مےتاح وبأ امأو

 دعب اناياو هيلع هللا ةمحر متاح وبأ يلو امنإو متاح يبأ ةبالو ةصق نمو

 . ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس يرفاعملا باطخلا يبأ توم ٦

 نيملسا نم انتوعد لهأ نأ كلذو يه فيك متاح يبأ ةيالو ةصق نمو

 ةرتف مهتيالول تناك نيملسملا نم اهعم نمو دحألا دبعو باطخلا وبأ لتق امدعب

 ين مهعومجب ١اورهظاف . مهولذتساو سلبارطأ دنج مهالوت ةنس ةرشع عبرأ ٩

 ةحلاص ةأرما نم اوعمتجا امنإ مهنأ ةوق مهسفنأ نم اوسنا اًمَل سلبارطأ زيح

 مهو اهببسب عومجلا اورهظأو اهيلإ ةريسلا ءاسأ اهجوز ناكو ، ةملسُم ىنس

 رضح الإ هيلإ رظني دحأ مهنم قبي مل املف . سلبارطأ دنج ىلع جورخلا نومؤري ٢

 ٥٧ ةئام سمخ سلبارطأ دنج مهيلإ ثعبف . متاح يبأل ةيالولا اودقعف / اورواشت

 . رفعج يبأ نينمؤملا ريمأل ةعاطلا اوبيجأ : ةيرسلا ىلع هلماع مهل لاقف سراف

 لاتقلا مهبصانف . رفعج ابأ نونعي . كعم رفاك ابأ نعلو هللا كنعل : هل اولاقف ٥

 . ١!١ ص ىلع ٧ ح رظنا ١

 . خ ي اذك ٢

 . نودرب : ش . خ ين اذك ٣

 . ٥ مناح ه لكشب امئاد خ ي مسالا يناب ٤
 . !يسيجنلا ه : ١٣٣( ص ) ش ين مسالا دري . طقنلا لمهم ءابلا فرح خ كرت ه

 ١ه - ! ١٤ قرز ين ةريبك تافالتخا عم ناوريقلا راصحل هركذ ىلإ ةيلاتلا رابخألا درت ٦

 ١٣٣ ص ) ارصتخم و ةرشابم مالس نبا نع هلقن هنآ ودبيف ش امأ . )ا \!١ - ب ١١ ق

. ( ١٣٥



 ١٦٩ يناردسلا مصاعو متاح وبأ

 هلا همحر متاح ابأ نأ لاقيو . سلبارطأ ةنيدم ىلإ متاح يبأ عم ربربلا مهتمزهف

 مل نإ : لاقو كلذل بضغف مهبايث تعزن و اودرُج دقو دنجلا ىلتق دقفت انايأو

 ٣ مهبالسأ اودرف . مكتيالو نم تئربو تجرخ دقف ىلتقلا ءالؤه بالسأ اورت

 . متاح يبأ عم نوملسملا مهرصاحف ةعاطلا اوباجأو

 سباق نيب اميف متاح وبأ مهيقلف ةيقيرفإ نم اضيأ رخآ شيج جرخ مغ

 ٦١ مث رهشأ اهب ماقأف مهتميزه عم سلبارطأ لخدف . اومزهناو مهلتقف سلبارطأو

 ناوريقلا مدق ىتح نيملسملا نم هعم نمب جرخف ةيقيرفإ ىلإ جورخلاب ىدان

 . ةس مهرصاحف

 ٩ ةكوش 'وبحاص مه ةتانزو يناردسلا مصاع ربربلا خويش رايخ نم ناكو

 سوقمتفب نوروصحملا ثبف . ناوريقلا مهراصح ين مصاع ضرمم مهاتأ ، مهبرح

 اهلكأف ضيرملل اهورتشاف متاح يبأ ركسع يف اهعيبي ص عم ةمومسم "ةءاثق
 ١٢ مصاع نيأ : ناوريقلا ةنيدم نم نوروصحملا مهادانف . هتوم اهيف ناكف مصاع

 نيروصحملا نأ نيملسملا نم هعم نمو متاح وبأ فرعف هانلتق دق سيلأ يناردسلا
 لاقو متاح وبأ مهعداخف ةمومسملا "ةءاثقلا ين عادخلاو ردغلاب مهيلع اولمع دق

 ١١ هبش قيرطلا اوذخو مكتامايخو مكلاحر اولخو مكحالس اوذخ : هباحصال

 اَمَنإ مهتأ ناوريقلا لهأ نظف ًايلاخ متاح يبأ ركسع حبصأو اولعفف . نيمزهنملا

 ين اوراثف ةداقرلاب مهوباصأف متاح يبأ ركسع بلط ين ١٦وحبصاف ليللا نم اوبره

 ١٨ ماقأف نيملسملا نم هعم نمو متاح وبأ اهلخدف ناوريقلا ىلإ مهومزهو مههوجو
1 - | 

 ٢ ةاتق : خ .

 . ةلاتفلا : خ
 .(ب ٨ ف / ب ١٠ ق) ز يفو خ يل اذك 4
 نم اهدع هنآ الإ (ب ٨ -ا ٨ ق / ب ١٠ -ا ١٠ قر ز ين الماك مصاع رابخأ درت ه

.اوحصا : خ ٦



 ناوريقلا راصح ١٣٠

 . ىرخأ ةنس اهب
 ٥٨ ناميلس نع هرخآ ىلإ هلؤأ نم متاح يبأ ةيالو نم ثيدحلا اذه / تيورف

 ةنس نيداج ىدحإ ين ةبودنجب هيلع تمدق ، حمسلا نب فلخ اماف . نوقرز نبا ٣

 ليكو هدلاو ربخ نع يناهزلا ليكو نب نُميلس "ينربخأو . نيتئامو نيعبسو ادحأ

 نم هعم نمو متاح يأ عم ناوريقلا راصح رضح نمم ليكو ناكو .دمحم نبا

 نيروصملا ريمأ وه "ثعشألا نب دمحم نب نمميلس : لاق ليكو معزو . نيملسملا ٦

 ةنيدم نم متاح وبأ مهالجاف . "نيتنس مهايإ مهراصح ين اوماقأف ، ناوريقلاب

 ةبرق ةسمخ لكل ىزاسألا كئالوأل ىطعأو مهراصح لوط دعب ناوريقلا

 . ةبرقلا نالّمُح نال وادتب نيلجر نيب مهقتاوع ىلع ءاملا ةبرق اهبلع نولمحب ةبشخو ٩
 . طقف فيغر رفن ةسمخلا نم ثدحاو لكلو مهلاعن اهب نولمعي ارجنخ مهاطعأو

 . "قرشملا ىلإ اوفرصناو ىراسألا كئالوأ قّفتف
 نم نيقب رشع ي يدسالا م يد زالا ماح نب ديزي ١مدق كلذ دعب نم م ١٢

 - ١٢٨ ص ) ش لقن دقو . باطخلا يبأ نامز ين ناوريقلا ىلع ةيضابإلا ةلمحلا ثادحأ
 : هلوقب هيلع قلعو ١٣٥( ص ) مالس نبا نع رابخألا سفن لقن ايك ز نع ٩(

 نيفلاخلا بتك يو . نوقرز نب ناميلُس نع هئيور : لاق هنال مالس نبا هاور ام برقألاو ه

 . . ملعا هللاو باطخلا يبأ دعب اح ناك هنأ ىلع لدي ام

 . ادحأ : خ ١

 . ( ١٣٥ ص ) فالتخالا ضعب عم !نيتس ه هلوق ىلإ ٠ ينربخأ ه هلوق نم ربخلا ش لقن ٢

 . خلا ه ثعشألا نب دمحم نأ ناميلس لاق : ش ٣

 .(ا٢١ ق / ب ١ه ق) ز ين ربخلا دري ! قرشملا لإ ه هلوق ىلإ ء ىطعاو ه هلوق نم ٤
 . ةدحاو : خ ٥

 ثادحالا كلت ين ز لاق ام هيلإ مضو مالس نبا نع ةيلاتلا رابخألا ( ١٣٦ ص ) ش لقن ٦

 . لقن امل ًارصتخم

. ء مثاح ه : اماد مسالا اذه خسانلا بتك ء



 ١٣١ متاح نب ديزي

 نم ديزي دمتساو .قرشملا نم مدق ٨ ةثامو نيبسمخ و سمخ ةنس ىرحألا ىاج

 ىمسيو . متاح يبأ لاتق ىلع مهتعاطب نيدي نمم هيلع اوردق نمم هب اورم

 ٣ رفعج يأ ةفالخ ف كلذو نيملسملا نم هعم نمو . يجلا بيبح نب بوقعي

 ذئموي دنجلا عم . ةراوه نم ةليلم "مه ود ٠ يدهملا "نوراه نب ىسومو

 اودنتسا : هدونجو ا ديزيل د وكطم نب ورمع لاقف .يسوفتلا د وكطم نب ورمع

 ٦١ ةملظلا دنجلا عم ناك نم نع متاح وبأ لأسف . ةبودنج يبرغ وهو ينج لبجب
 نم ةلذم ين اولازي ملف مهيلع اعدف . ةراوه نم ةليلم مهعم : اولاقف ربربلا نم

 دنج نم ةربابحلا ماح وبأ لتاقف . ًادبأ رب ربلا نود مهنع عطقني ال ةملظلاو دنلا

 ٩ . "مهريغو ةراوه نم ربربلا لئابق نم ةعايجو يطيطرقلا فسويو متاح نب ديزي

 هلتق ، ناوريقلا راصح ين / ةملظلا دنجلا عم لتف اَمَنإ نتناو نب هللا دبع نأ لاقيو ٩

 ربخأف . متاح يبأ ىلإ هب ءاجو هسأر زحف متاح يبأ عم وهو شيرق نم لجر

 ١٢ . متاح يبأ عم ناوريقلا راصح رضح نمم وهو يناهزلا دمحم نب ليكو كلذب

 وأ سلبارطأب ةملظلا دنجلا رصاح يذلا وه متاح وبأ ناك نإ كلذ نع ١لأسأو

 . ملعأ هتاو باطخلا وبأ

 ١ه اهنأ نينمؤملا مأ ةشئاع ىلإ ثيدحلا عفر نوقرز نب نميلس يل ىرو

 اذه ةليبق يأ نم : تلاقف حيبص فيظن نيتباؤذ يذ يسلا نم مالغب ترصب

 نوبرضيو فيضلا نورقب ربربلا : ةشئاع تلاقف . ربربلا نم : اولاقف . يبصلا

 . ارخالا : خ ١

 . خ يف اذك ٢

 , - ب ١٥ قر ز ين ريثك فالتخا عم ربخلا دري ا مهريغو ه هلوق ىلإ ! مهوت ه هلوق نم ٢
 .(ا٣١ - ب ١٢١ ق /ا ٦

 . ديزي : خ 1

 . فيضن : خ ه
. لسسا : خ ٦



 ناوريقلاب ان ؤاهقف ١٣٢

 . ١مجللا ليخلا ماجلإ كولملا نوجليو فيسلاب

 ٢٠

 ةنيدمب مهيرارذو مهخياشمو مهئاملعو انباحصأ ءاهقف ةيمست ٢

 . اهيلاوحو ناوريقلا

 طسو يف ناوريقلا ةنيدم يبرغ "قلا دبع ابأ الضف ىتسي لجر !مهدحأ
 نم هللا يف ناوخإ هلو . نيملسملا ةوعدب ًافورعم 6 زرحم يبا ةراح دحالا قوس ٦

 ةلغلا ىلإ عرزلا ةلغ نم ةنس لك رهزالا يبأ لزنمب مهيلإ جرخي ةراوه نم ربربلا
 هل نوعمجيو ملعلا هنم نوملعتيو هيلإ نوعمتجيف ، مهدنع نوكيف ىرخالا ةلباقلا

 لهأ نم مهلك مهو . ثجرملاب ةخبسلاب نونوكي ةتانزو ةراوه نم هللا ين هناوخإ ٩

 هل عمجي هدنع نوكتف { ةدع دجاسمو لزانم عبس نم ةبيرق ةروك نيملسملا ةوعد

 هحابصم تيزو ريعشلا نم هتباد فلعو هلايعل حمقلا ةقفن نم هيفكي ام هناوخإ

 رتفم هيقف ملاع وهو . ىرخألا ىلإ ةنسلا ةلغ نم هلايع سابلو هسابل نطقو ٢

 ق ) ز ين هلك ثيدحلا دريو . ٤ لبخلا ماجلب كولملا نومجليو ه هلوقب س هحصاأو خ ين اذك ١

 فيسلا نوبرضيو ه : هرخآ ين هّعنو نوقرز نب نُيلس ركذ نود (! ٥ ق / ب ٦
 . ه مجللا ليخلا ماجل كولملا نومجليو

 يف اهمهأ ةروكذملا تافالتخالا عم ( ٢٦٢٠ - ٢٦٢ ص ) ش ين ةيلاتلا رابخألا درت ٢
 . يشاوحلا

 . ! هنكسم ه انه ش داز ٣

 . ش دنع لزنملا ركذب ل ٤

. ! ةخبللاب جرملا ىلإ جرحي ه : ش ه



 ١٣٣ ناوريقلاب انؤاهقف

 . ناوريقلاب

 هلو جرملا ةلبق يف لحاسلاب يبرع ديعس "وبأو "يادحلا ديعس ىمسي لجرو

 ٣ يذلا وه ديعس "وبأو . ريبكلا ادجسملا ةلابق طايس ناوريقلاب ةدع تيناوج

 نوكرشملا مهو رزخ نب رفعج وبأ مهلتقف ناوريقلاب [ . . . ] ١ةجح “ضحدا
 . شبكلا "ودباع

 ٦ ريبك رتفم هيقف لجر ،يارهس ريدغلا ابأ ثراح ىتسب يبرع ًاضبأ لجرو
 ا'يراوهلا رهزألا يبأ / لزنم ةخبسلاب لزنم هلو . نيملسملا ةوعدب فورعم ٠

 . ناوريقلا ةنيدم يبرغ ةسوس ةلبق وهو

 ٩ ةزوح وهو طولقب هلزنمو يرع ، اضيأ "!ساج نب نميلس هل لاقب لجرو
 . انباحصأ ءاملع نم هيقف لجر وهو ث ةسوس يبرغ ناوريقلا يقرش

 . ٢٦٠( ص ) ش ين ًارصتخ ربحلا دري ١
 اميف روكذملا يناكلا دبع رامع يبأ نع لقنت دق وهو انه ش داز . ! ىءادحلا ه : ش ٢

 ديعس لاق : رامع وبأ لاق { ةجحلا ين ديزي نب هقاا دبع ةلاقم ةر يذلا وهو ه : دعب
 مهتمزل و ءاًحصألا مهتشا نيغلابلا نم ًاعيمج سانلا ىلع تماق هللا لوسر ةجح نأ ىءادحلا

 . ( ٢٦٢٠ - ٢٦١ ص ش ) «اوعمسي مل وأ اهب اوعمس ةفاك

 . خ ي اذك ٣

 . !ا دجسم ه : خ 1

 ءاطلا نيب هلكش نأك ريخألا فرحلا مسرو ةملكلا هذه ةءارق ين كش دق خسانلا نأ ودبب ه

 . فاكلاو

 . ء شبكلا نيدباع ه : مالس نبا نع افرح القن )٢٦٢١( ش يف دريو خ ين ضابب هعبي ٦
 اذه ركذ ه : لقن ام ىلع اقيلعت ش لاق . تايلكلا هذه لثمل ناكملا كرتي ال ضايبلا نأ الإ
 . ٤ خسانلا نم ةدايز وباف ٨٥ ديعس وبأ : هلوقو ديعسب فيرعتلا رأ

 . نودباع : خ ٧

 . ه يراوهلا ه : ش . خ ي اذك ٨

 . ! حبدللاب ه : خ آ

 . لرتملا ش ركذي مل ٠
. هرساب ه : ش ١



 سصلبارطاب و نا وريقلاب ان ؤاهقف ١٣٤

 وهو ،نيتئامو نيتس يوت ملعلل مهمّلعم وهو 'حاتفلا فسوي هل لاقي لجرو

 ةزوح ين لجر ةئايسمخ نم وحن مهو ؤ ترهاتب ملعلا مّلعت .هقفلاب ريصب لجر
 . !ةدحاو ٢٣

 ناوريقلا يقرش لحاسلا ةصفقب هلزنمو بيبح وبأ هل لاقي يبرع رخآ لجرو

 . هيقف ملاع لجر وهو ةسوس ةلبق ين

 نم ددع ين جرملا نطابب هلزنمو نوصفح رمع وبأ هل لاقي يسوفن لجرو ٦١

 . دقان ضراف ملاع هيقف لجر وهو ى رثكأ وأ لجر ةئام سمخ وحن ةسوفن

 ٢ىرتشا ك ملعلا عساو ريصب هيقف ملاع لجر يراوه يريسعلا هل لاقي لجرو

 ، فطقلا يرش ةسوس يبرغ نوطب [ ...] "س [ ...] هل لاقب عضومب الزنم ٩
 يلاوملا لوزنب يذ واف © ناوريقلا صحفب لزنم هل زانمو "ريخلا رسي منتكم هدحو وهو

 . 'لزنملا كلذ ثلهجلا "ىرتشاو لحرتف هيلع

 . ٢ملاع هيقف يراوه رابجلا دبع نب حمسلا هل لاقي لجرو 3 ١٢
 يسلبارطألا نيسحلا نب دمحأ نب نسحلا هوخأو رامع سلبارطأ ةنيدم ينو

 اوهو جحلا نم ًافرصنم نيتئامو نيتس ةنس دعب ةيبادجأب هئيقل دقو. دايز يأ نبا

 بوقعي وبأ مهنمو ه : ةثالث وأ نيلجر حاتفلا فسوي ناكم ٢٦٢١( ص ) ش ركذو ١

 مهو انباحصأ ءاملع نم وهو يبرع وهو فسري وبأ هل لاقي لجرو مالم نبا لاق ، فسوي
 : مالك دعب مالس نبا لاق . حاتفلا وبأ مهنمو . ةريثك دجاسمو ةدع لزانمو ةعايجو ةزوح

 هلوق ىلإ ٤ . . . ةنس لبق يموت ملعلا مهملعي يذلا وهو حاتفلا وبا هل لاقي مهريبك ناكو
 . ا ةدحاو ه

 . ش هطقسأ هريخلا ه هلوق ىلإ ه ىرتشا ه هلوق نم ٢

 . ناريغص ناضايب هيليو همدقتيو خ ين اذك ٢
 . ٧ لزنملا ه هلوق ىلإ ! ىرتشا ه هلوق يلي ام ش طقسأ :

 . خ ين اذك ه

 . ٤ انباحصأ ءاهقف ةيمست ه نم ش لقن ام يهتي انه ىلإ ٦
.٠عمه هلوقب س هلمكاف خ ي ضايب هيلي ٧



 ١٣٥ يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر

 وبأ مهنيبو ينيب عمج . ةغاوز داوق نم نايبظو ،} يغاوزلا نايبظ نبا [.. .]

 هتعيشو 9، دمحأ نيسحلا نبا نع ةيبادجأب ًاتوناح ذخأ ناكو } يلالا بوقعي

 ٣ . قيفوتلاو لوحلا هبو مكحأو ملعأ هناو سايقلا مهلئاسم ين نولوانتي هباحصأو

 ٢١

 يناسارخلا ليعامسإ نب ميهاربإ ىسيع يبأ ةلاسر

 ٦ ملسو هلآ ىلعو دمحم انن لع هقا ىلص ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هغلب نم ىلإ نيملسملا ةعاجو يناسارخلا ليعامسأ نب ميهاربإ ىسيع يا نم

 . دشرلاو قحلا / لهأ نم اننيد لهأو برغملا لهأ نم انناوخإ ىلإ اذه يباتك ١
 ٩١ ىلع يلصي نأ "هلاسأو وه الإ هلإ ال يذلا هنلا مكيلإ 'دمحأ ينإف مكيلع مالس

 هنيدل مكايإو اناده يذلا ميحرلا رابلا ملسو هيلع هللا ىلص ‘ هلوسرو ٤ هدبع دمحم

 هب بيثي يذلاو 6 هكرت ىلع الإ أربي الو هيلع الإ ىلوتي الو هب الإ ىضري ال يذلا

 ١٢ ًادبأ هدعب سؤب ال `ًاميعن و ىلبي ال ًاكلمو ميعنلا تانج هب قدصلاو ءافولا ىلع

 نم لك امهيف ام خسنو . هفاشتكا نيح ناتيلانلا ناتقرولا هل ناك يذلا طوطخلا ي دجو ام مت ١

 لدابت دنع اهعايض لبق يرومرملا دمحم نب رصان خيشلاو يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا
 ام قيقحتل نبتيدحلا نيتخسنلا نيته ىلع اندمتعاو . تارم ةدع صنلا لع عالطإلل يديالا

 . يل
 . دمحت اناو : س ٢

 . هلأن : س ٣

 . هدبعو هدمحم ىلع : س ٤

 . هب ءافولا : س ه

. ًاميعن : س نم طقس ٦



 يناسارخلا ىسيع يأ ةلاسر ١٣٦

 دنعف } !هيغو 'هتلالض ين ىداَمئو هسفن ىوهل هتعاط فلاخ نمل روبثلاو ليولاو

 نيذلا يزجي و اولمع امب اوءاسأ نيذلا ئزجيل لامعألا "ىارت و نباغتلا نيبتي كلذ

 لمعلاو ةنامألاو قدصلاو هدهعب ءافولا مكلو انل هللا بهو . ىنسحلاب اونسحأ ٣

 مكيصون . ميرك عساو كنإ انبر نيحلاصلاب مكايإو انقحلي ىتح هتعاطب
 نم هنإف هتامرح نم مرح امو هقح ميظع نم مظع امو ميظعلا هللا ىوقتب انسفنأو

 ايندلا رمأ نم ءيش هتا نامأ عم هرضي ال ١يذلا ظوفحملا غنمآلا وهف هللا يتي ٦

 ين نيملسملا رشعم اي هنلا اوقئاف .هرمأل دادسلاو نيقيلا لهأ ناك كلذكو .ةرخآلاو

 فورعم جلبأ "قحا هللا نيد نإف ى ميقتسملا هقيرطو مكنيد ملاعمو مكسفنا

 سانلا نم دحأ ىلع تانغإ هيف سيلاو هلبنس هنيب حضاو نيب دودحم ابوسنم ٩

 دقف ةريصبلاو مزحلابو ىوقتلاب مكيلعو كلذ يف كشلاو ءارلاو ىَمَعلاو مكاّإو

 دال كسمتلاب '!اومزل كلذ دنعف تلزن نيح ةنتفلا عوقو مكلبق ناك نم صبا

 . هتناكم : س ١

 . هبغو : ن نم طقس ٢

 . ىارت : صس ٣

 . كنإ : ن نم طقس ؛٤

 . نيمالا : س ه

 . يذلا : س نم طقس ٦

 . هرمأل : س نم طقس ٧

 . يف : س بتك هوه نم الدب ٨

 . و ىدجأ : س ٩
 . بوسنم دولححم : س ٠

 . ةليبس ةنيي : ن ١

 . و : ن نم طقس ٢

 . رصبأ : س نم طقس ٣

. اومرتلا : ص ا



 ١٣٧ يناسارخلا ىسيع ينأ ةلاسر

 ىلع اهلصفو هباتك ناهرب ين هحضوأو مهل هللا هنابأ يذلا ىدهلا ماوقو نيدلا

 هرمأو © هدوهعو هقوقحو هدودحو 'هماكحأب "مالسلا هيلع دمحم "هيبن ناسل

 ٣ الإ ةوق الو قحلا اومزلاو هللا اوقئاف . ثهتلا نع ريبخلا هباتكو اهلك هعئارش و هيهنو

 ةايح مكاتإو انحم ناو هتعاطل لمعلا مكلو انل هللا بهو . ١ميظعلا يلعلا هللاب

 انلاجآ تضقنا اذإ مكايإو اناقوتي نأو ،قدصلاو ءافولا ىلع انايحأ ام ةبيط

 ٦ هنإ هتمحرو ثهتئج ىلإ مكاتإو انريصي ىتح هنيدل ةماقتسالا ىلع انمابأ تمّرصتو
 . اديمح يلو

 نم'"كاله نم''انءاس و انيلإ غلب ارمأ انل ا'اورك ذف مكباحصأ ضعب انءاج و

 ٩١ نيملسملا دنع "ىدهلا ةمئأ مهفالخو نيملسملا نيد لهأ نم مكلبق '"كله

 .١١نالكما هللا ىلعو كلذ ىلع ناعتسملا هللاف ."اندنع انكردأ نيذلا 'خياشملاب

 ٠١ لصف : س .
 ٢ هيبن : ن نم طقس .

 ٣ ملص ) : س ( .

 ٤ هماكحاف : س .

 . هلا نم ريبخلا هباتك ي : س ه

 . ميظعلا يلعلا : ن نم طقس ٦

 . ةبيط ةايح : ن نم طقس ٧

 ٨ هتحل : ص .

 ٩ ممح : س .

 ٠ ركذف : س .

 ٩١١ انلأس و : صس .

 ٢ كاله نم : س نم طقس .
 ص ) ش ي ثيدحلا دري ١٨٧( !ىدهلا ه هلوق ىلإ ه كله نم ه هلوق نم .

 خباشملاو : س اا .

 ٥ اندنع : ن نم طقس .

١٦ لاكلإلا : س .



 يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر ١٣٨

 ٦٢ © نيدلا ىلع ةماقتسالاو نيملسملا نم ىترلا ىلع هللا همحر باولا دبع ىضم

 نم ىضم نم ةريس مكيف هتريس .مكدنعو اندنع ريخلا لهأ نم دحأ هيلع مقني ال

 نم ىضم نم برح براح نميف هبرحو ، مهمكح مكيف همكحو . ىدهملا ةمئأ ٣

 يف الو همسق مسق ين الو هكح مكح ي دحأ هيلع مقني الو ، مهتريسو رايخألا

 ةرواشمو نيملا نيدو قحلاب مكدنغو اندنع هللا نيدي ناك لب ٠ اج راس ةريس

 . مكلبقو انلبق ناك نمم نيدلا ين ةريصبلاو نيحلاصلا نم يارلا لهأو ءاهقفلا ٦

 دقو .نوعجار هيلإ انإو هلل "انزف "ةعساو ةمحر هتنا همحر باقعولا دبع يفوت ىتح

 ابأ ابوبحم هدعب نمو خايشالا نم هريغو بويأ ١نب ثلئاو بوأ ابأ 'انكردأ

 . هلل دمحلاو ائيش هيلع “نومقتني ال "هنع نوضار مهو ليحرلا نب نايفس ٩
 ناكف " حمسلا مكدالبو مكارت ضعب ىلع لمعتسا انغلب اميف 'ناك دقو

 مكح ين نيملسملا نم دحأ هيلع مقني ال ثةماقتسالاو ةقيرطلا كلت ىلع حمسلا

 ين ه : لوقيو هدعب ام ش رصتخي مث . ! ىدهلا ه هلوق ىلإ ! ىضم ه هلوق يلب ام ش ين دري ١

 هلوق عبتي ام ش لقن دق هباتك نم ١٦٤ ص ىلعو . ١٨٧( ص ) ٤ هنيدو هبرحو هكح
 . !هلا همحر هليبسل ىضم ه هلوق ىلإ ؛ ىضم ه

 . ةعساو ةمحر : ن نم طقس ٢

 . اناو : س و (٤٦١ا ص ) ش ء

 . !هنع نوضار ه هلوق ىلإ !انكردأ دقو ه هلوق يلي ام ١٨٧( ص ) ش ين دري ٤

 . بويا : س نم طقس ه
 ال كلذلو . " نب ه كلذ دعب دازو " بويأ لئاو ه بتك يرومرملا رصان خيشلا نأ ودبي ٦

 ١٦٤ ص ) ٧ بويأ نب لئاو ه ش بتكو . لصالا طوطخلا ي ابوتكم ناك ام فوعن

 ١٨٧١(. و

 : دعب اميف ًاطلغ بتكو . ١٦) ص ) نايفس ابا ابوبحم : ش . نايفس نب بوبحم : س ٧

 . نايفس وبأ بوبحم : ن . ١٨٧( ص اذك) نايفس ابوبحم ابأ
 . ( ١٦١٤ ص ) نومقني : ش ٨

. ( ١٨٧ - ١٨٨ ص ) ٠ ةماقتسالا ه هلوق ىلإ ! ناك دقو ه هلوق نم ش هرصتخا ٩



 ٩ يناسارحلا ىسيع يبأ ةلاسر

 هلبق ةمئالا نم ىوقتلا لهأو هبحاص ةريسب مهيف ريسب ، همسق مسق ين الو هكح

 نوعجار هيلإ انإو هتل انزف !كلذ دعب موقلا !ىلتبا مغ . هتا همحر هليبسل ىضم مث
 ٣ هللا هدارأ رمال "مالسلا هيلع دمحم ]. . . . . . .. ٠ ] "نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 . ةنيب نع يِيَح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيل مهيف هلعف ىلاعتو كرابت

 انذيعي نأ "مكترو انبر هللا ١لأسنف . نيبذاكلا ملعيلو اوقدص نيذلا هللا ملعيل

 ٦ هوقئا نيذلا نيقتلاب مكاتإو انقحلي ىتح ١نطب امو اهنم رهظ ام نتفلا نم مكايإو

 انغلب هللا همحر حمسلا يموت اًملف . نوبغار انبر ىلإ انإو نيدلا ملاعم اوفرعو
 ىضر كلذ ىلع اوطرتشاو حمسلا نب "فلخ ثاولمعتسا ةيرقلا كلت باحصأ نأ

 ٩ هلا ةعاط ين هتعاط ةعاطلاو هلوق انيلع زاج كلذ زاجأ نإ باهولا دبع

 لوق اوفلاخو . مامإلا اونذاتسا ول نسحأ يرمعل اذه ناكف . هتاضرمو

 اآيغب الجر مهيلع اولمعتساف مهبحاص كاله نم رمألا مهب لزن نيح' نيملسملا

 ١٢ مامإلا يأر "لإ عوجرلا "بجيف ، مهيلع وه يذلا !مامإلل كلذ رمألا . هنذإ

 ١ ص رظنا ١٣٨4 ح ١ ,
 ٢ ص ) « كلذ دعب ه هلوق ىلإ ؛يلتبا مع ه هلوق يلب ام ش ي دري ١٨٨ ( .

 ٢ ء مالسلا هلع دمحم ه هلوق س طقسأ ايك س هلمهاف ن يف ضايب هيلي .

 ٤ هلعج : ص .

 ٠ ىلع : س .

 ٦ نطب ه هلوق لإ ! لأسنف ه هلوق نم ش ين درب ٤ ) ص ١٨٨ ( .

 ٧ مكببرو : س نم طقسم .

 ٨ ص ) ! فلخ ه هلوق ىلإ « انغلب ه هلوق يلي ام ش يف درب ١٨٨ ( .

 ٩ هنبا : س داز .

 ٠ ؛نيملسملا لوق نمو نسحأ ه : يلي ايك ن ي صنلاو .

 ١ الجر : ن نم طقس .

 ٢ مامإلل كلذ ين رمألاو مامالا نذإ ريغب : س .

١٣ عوجرلا بجيف ه هلوق نم ًالدب ن يف ضاب دجوي للى٥ .



 يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر ١٤٠

 ول مهل "نسح يأرلا اذهف . لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش نإ مهيأر ىلع بقعت

 ىلإ اوبتك مهيلع هولمعتسا امل مهنأ انيلإ ىهتناو انغلب هنكلو . اذه ىلع اوماقتسا

 كلذ ركنأ كلذ ين موقلا ٢باتك هءاج املف ، كلذ يف هللا همحر باهولا دبع ٣

 ٦١٣ يغبني ناكو . متعنص اَمب ىضرأ تسل : مهل لاقف ءابالا دشأ مهيلع هاباو مهيلع

 هلوق ىلإ اوهتتبو هاوس ام اوعلخجيؤ باهولا دبع لوقل اوعيطيو ثاوعمسي نأ "مهل

 هقاش نمف ، مهيلع ةبجاو هتعاطو هتيالوو مهيف هتريس نم مهل `نابأ ال هيأرو ٦

 'عنص اًمم هللا رفغتسيو بوتيو عجري ىتح رفاك لاض اندنع رهف هيلع ىغب ٧و

 رش نم مكاإو هنلا "انمصع ، مهتعاجو نيملسملاو هنلا ىلإ ٨عجريو ، عيضو فلاخو
 . قلخ ام ٩

 هلبق نم هيبأ ةريس راس ،'هللا هظفح اهنبا حلفأ باولا دبع دعب "ناك مم

 انلبق دحأ هيلع مقني ال .ةيعرلا ين لدعو ١"ةبوسلاب مسقو ةنسلاب !لمعو

 ١ بقعتي وهف : س .
 ٢ نسحأ : ص .

 ٣ بوتكم ءاج اًملف : س .

 ٤٤ ص ) ! عنص اًمه ه هلوق ىلإ ه مهل يغبني ه هلوق يلي امم رصتم ش ي دري ١٨٨( .

 . اوعمتسي : ن ه

 ٦ رهظ اًمب : ص .

 ٧ دقف : س .

 ٨ عجارت : س .

  4٩ةمصع ي : س .

 ٠ ص ) ش يف دري ١٨٨( !هللا هظفح ه هلوق ىلإ هناك م ه هلوق يلي ام .

 ١ عل هنبا : س .

 ٢ ص ) ش ين مالكلا دري ث مكح ين ه هلوق ىلإ !لمعو ه هلوق نم ١٨٨( .
٣ ةاواسملاب : س .



 ١٤١ يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر

 هيأرو عاطم هل وق انغلب اًميف 7 . "همسق مسق ف الو هكح 'مكح 0 مكلبق و

 ،هفلاخ ام كرتيو نيملسملا يأرب لمعي ةزئاج نيملسملاو ءاهقفلا ةرواشمو عبتم

 ٣ ركنأ هنأ ثانغلبف . ربصلاو قحلا ىلع نوعلا هلأسنو مكلو انل "هتايحب هللا ثانعتف

 كلذ اوبأو ،نيملسملا نم هلبق نمو هوبأ هركنأ ايك ،فلخ يأر ين لخد نم ىلع
 ناعتسملا هتناف 'مهيأر الإ اوبأو هباحصأو فلخ [ . . . . . . ] فلاخف مهيلع

 ٦ . ١مهيلع ١نيملسللا يأر انحشوو اننيد ملاعم مكايإو مهل ٦انرَسف دق و

 ١ ص ىلع . ةيشاحلا رظنا ١٤٠١ .

 ١٢ اهمسق ةمسق : س .

 ٣ و : ن نم طقس .

 . هلا هعتف : س . ١٨٨( ص ) ش ين ًاضبأ اذك 4

 . انغلبو : س ه
 نم هدعبو ٤ مهبأر ه هلوق ىلإ ! فلخ فلاخف ه هلوق يلب ام ش ين دريو . ضايب ن يف هيلب ٦

 ىسيع يا ةلاسر نع ش لقن ام يبتب كلذبو ه نيملسملا ه هلوق ىلإ . انرسف دقو ه هلوق

 . ( ١٨٨ ص ) يناسارخلا

 لمحت ام لدعم بسح اذهو لصألا طوطخلا نم ٦٢ ص ىلع دجو ام انه يبتي نأ حجري ٧
 ةريخالا ةقرولا رهظ يهو ٦٤ ص كرت خسانلا نأ اذه ينعيو تادرفملا نم ةحفص لك

 . ةيلاخ

١٠





 ١٤٣ قيقحتلا رداصم

 عجارملاو رداصملا سرهف

 يشاوحلاو ةمدقملا ين ةروكذملا

 ةيبرعلا عجارملاو رداصملا . ١

 ( ةيبنجألا عجارملا دنع ثحبا نيسوق نيب ةروكذملا ءامسألا نع )

 ( م ١٢٣٣ / ه ٦٣٠ ت ر ريلألا نبا

 .م٥٦٩١ / ھ٥٨٣١ توريب ٢ ط . جربنزوت قيقحت . خيراتلا يف لماكلا

 (م ٨٨٩و ٩٧٦ / ه ٨٧٣و ٣٦٥ يتس نيب هباتك فلا ) لقوح نبا

 . م ١٩٨ نديل ١ ط . سرمارك قيقحت . ضرألا ةروص باتك

 (م ٨٤٦ - ٨٤٧ / ه ٢٣٢ ةنس هباتك فلا ) هبذادرخغ نبا

 .م٩٨٨١ / ه٦٠٣١ نديل ١ ط . هيوخ يد قيقح . كلاملاو كلاسملا

 ( م ١٢٨٢-١٢٨٣ / ه ٦٨١ ت ) ناكلخ نبا

 . سابع ناسحا قيقحت . نامزلا ءانبا ءابناو نايعألا تايفو

 . م ١٩٦٩١ / ه ١٣٨٩ توريب

 ( م ٨٤٥ / ھ ٢٣٠ ت ) دعس نبا

 . م ١٩٠٥-١٩٢٨ نديل . نيرخآو خؤتم قيقحت . ريبكلا تاقبطلا باتك

 (م ٨٧١ / ه ٢٥٧ ت ر مكحلا دبع نبا

. م ١٩٦٢ نفاه وين . ىرث قيقحت . برغملاو رصم حوتف



 قبقحتلا رداصم ١٤٤

 (م ٩٣٨- ٩٣٩ / ه ٣٢٧ ت ) هبر دبع نبا

 ةرهاقلا .نيرخآو نيمأ دمحأ قيقحت .ديرفلا دقملا

 . م ١٩٤٠-١٩٥٣ / ه ٦٩٠٩-١٣٧٢

 ( م رشاعلا / ھ عبارلا نرقلا يف شاع ) ميدنلا نبا

 . م ١٨٧١-١٨٧٢ جزبيل . لجولف قيقحت . تسرهفلا باتك

 يناملا يراوحلا نب دمحم ( م عساتلا / ه ثلاثلا نرقلا ين شاع ) يراوحلا وبا

 . يضابالا

 ةيآ ةثايسمخ ريسفت ين ةيافكلا غولبو ةياغلا ىهتنم ين ةيانغلا زنكو ةياردلا

 ديمح نب نالس نب دمح نب ملاس قيقحت . ميركلا نآرقلا ريسفت نم
 . م ١٩٧٤ / ھ ١٣٩٤ توريب . يئراحلا

 ركب يأ نب ىيح )م ١١١ / ھ ٥٠٤ ةنس دعب هباتك فللا ) ءايركز وبأ

 . ينالجرولا

 بتكلا راد طوطخم / فوكارك طوطخم . ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك

 باتكلل ركذ لك دنع نيطوطخلا ىلك قاروأ ىلإ ريشن ) ح ٩٠٣٠ ةيرصملا

 . ( بتكلا راد طوطخم ىلل مث الوأ فوكارك طوطخم ىلإو
 (م ٩٦٧ / ه ٣٥٦ ت ر يناهفصالا جرفلا وبأ

 . م ١٩٧٤ / ه ١٣٩٤ ةرهاقلا . يعابسلا يلع قيقحت . يناغالا باتك

 . ٢٣ ج

 . ( ١٩٦٣ ) توريب . جراوخلا رعش : سابع ناسحا

 ىبح نبا (م ٩٣٦ وأ ٩٣٤ / ھ ٣٢٥ وأ ٣٢٢ ت ) هللا نيدل رصانلا دمحأ

 , نيسحلا نب

. جئوُليدام قيقحت . ىدرلا بتجاو ىدهلا عبتا نمل ةاجنلا باتك



 ١٤٥ قيقحتلا رداصم

 . ١٩٨٥ ندابسيف . ٣٠ ةيمالسإلا تارشنلا

 ( م ١١٦٥ / ه ٥٦٠ وحن ت ) يسيردالا

 يلوباين .نيرخآو ىشابموب قيقحت . قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن باتك
 ١. ج . ٠

 نب سايإ نب دمحم نب ديزي ايركز وبأ (م ٩٤٥ / ه ٣٣٤ ت ) ىدزالا

 . مساقلا

 . م ١٩٦٧ / ه ١٣٨٧ ةرهاقلا . ةبيبح يلع قيقحت . لصوملا خبرات

 مساقلا وبأ ( م رشع عبارلا / ه نماثلا نرقلل يناثلا فصنلا نم شاع ) يداربلا

 . ميهاربا نبا

 ءارآ ه هباتك نمض يلاط راع قيقحت . انباحصا بتك دييقت اهيف ةلاسر

 / ه ١٣٩٨ رئازجلا . ٢٨٧١-٢٩٢٤ ص ٢! ج ٤ةيمالكلا جراوخلا

 . م ١٩٧٨

 ( هقيرب )

 . دمحم نب نيرقم ( م ١٢٠٣ / ه ٥٩٩ هباتك منأ ) يروطغبلا

 بوقعي نب ملاس دنع روصم ) غلاو طوطخم . ةسوفن ريس باتك

 . ( تاحفصلاب ميقرتلا ).م ١٥٠٨-١٥٠٩ / ه ٩١٤ خسن . ( يبرجلا

 (م ٨٦٩ / ه ٢٥٥ ت ) ظحاجلا

 . ٤ ط . يبودنسلا نسح قيقحت . نييبتلاو نايبلا باتك

 . ٢ ج . م ١٩٥٦١ /ه ١٣٧٥ ةرهاقلا

 نب ليعامسإ رهاط وبأ ( م ١٢٤٩ وأ ١٣٢٩ / ھ ٧٥٠ وأ ٧٣٠ ت ر يلاطبَجلا

 . ىتموم
. ج ٣ . م ١٨٨٩ / ه ١٣٠٧ ةرهاقلا . ةيرجح ط . تاريخلا رطانق



 قيقحتلا رداصم ١٤٦

 يلاطَجلا
 / ه ١٣٩٦ ةيادرغ . رمع نب ناهحرلا دبع ىلكب قيقحت . مالسإلا دعاوق

 .ج ! .م ٧٦

 ( م ١٩٦٨ / ه ١٣٨٨ ت ) باهولا دبع ىنسح نسح

 صنوت . ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو

 ١. ج . م ١٩٧٢ / ه ٩٢

 (م ٨٥٥ -٤٥٨ا / ه ٢٤٠ ت ) طايخ نب ةفيلخ

 / ه ١٣٨٦ فجنلا . يرمعلا ءايض مركأ قيقحت . خيراتلا باتك

 ٢. ج .م ٩٦٧

 يلع دمحم . زود

 م٦٧٩١و ١٩٧٤ / ه ٦٩٢١و ١٣٩٤ رئازجلا .رئازجلا ين حالصالا مالعأ
 . ج ٣ . م ١٩٧٨ / ه ١٣٩٨ ةنيطنسقو

 يلع دمحم . زوب

 .م ١٩٦٣-١٩٦٤ /ه ١٣٨٢-١٣٨٤ ةرهاقلا .ريبكلا برغملا خيرات

 . ج ٣

 نب دمحأ سابعلا وبأ (م ١٢٧١-١٢٧٢ / ه ٦٧٠ وحن ت ) ينيجردلا

 . ديعس

 ةنيطنسق . يالَط ميهاربإ قيقحت . برغلاب خئاشملا تاقبط
 .ج ٢ .م ٧٩١ا /ه ٤

 نرقلا يف شاع لوهجم فّؤمل . ةيبهولا خويش ضعب ءامسأ ركذ
 ( همسا تحت رظنا ) يخامشلا ريس عم عبط . م رشع ثلاثلا / ه عباسلا

. ٥٨٩٨-٩٥٩٧ ص



 ١٤٧ قيقحتلا رداصم

 ( م نماثلا / ه يناثلا نرقلل يناثلا فصنلا يف شاع ) يرصبلا بيبح نب عيبرلا
 /ه ٥٧٠ ت) ينالجرولا بيترت ين . دنسملا وأ حيحصلا عماجلا

 ةرهاقلا . ٢ ط . يماسلا ديمح نب هللا دبع قيقحت . )م ١١٧٤-١١٧٥

 .ج ٤ .م ١٩٣٠ /هھ ٩

 ) لاطنزوز (

 دمحأ رهاطلا } يولزلا

 . م ١٩٦٨ / ه ١٣٨٨ برغلا سلبارط . ةيبيللا نادلبلا مجعم

 ( نيكزس )

 نب نامثع ورمع وبأ (م رشع يناثلا / ه سداسلا نرقلا يف شاع ) ينوسلا

 . يخ راملا ةفيلخ
 ميقرتلا ) . ناّشحلا طوطخم . ةيضابالا قرف ضعب ين ةلاسر

 . ( تاحفصلاب

 دبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ )م ١٦٢ / ه ٩٢٨ ت ( يخامشلا

 . يرماعلا ينرفيلا دحاولا

 . م ١٨٨٣ /ه ١٣٠١ ةرهاقلا . ةيرجح ط . ريسلا باتك

 ( سترافش )

 ( م ٩٢٣ / ه ٣١٠ ت ) يربطلا

 . م ١٨٧٩-١٩٠١ نديل . هيوخ يد قيقحت . كولملاو لسرلا خيرات

 . ثيدحلاو ميدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيي ةيضابإلا

 . م ١٩٧٦ /ه ١٣٩٦ ةرهاقلا

: خيراتلا بكوم ين ةيضابالا



 قيقحتلارداصص ___ 4٨

 . م ١٩٦٤ / ه ١٣٨٤ ةرهاقلا . يضابالا بهذملا ةأشن . ١ ةقلحلا

 . ج !٢ . م ١٩٦٤ / ه ١٣٨٤ ةرهاقلا . ايبيل يف ةيضابالا . ٢ ةقلحلا

 . م ١٩٦٦١ / ه ١٣٨٥ توريب . سنوت يف ةيضابالا . ٣ ةقلحلا

 . م ١٩٧٩ / ه ١٣٩٩ ةرهاقلا . رئازجلا ي ةيضابالا . ٤ ةقلحلا

 . هللا لضف نب دمحأ (م ١٣٤٩ / ھ ٧٤٩ ت ) يرمعلا

 . يارس وبق بوط طوطخم . راصمألا كلامم ي راصبالا كلاسم
 بتك ين ايبيل : مجن دمحمو سابع ناسحإ دنع هنم عبط ام ركذن )

 . (م ١٩٦٨ / ھ ١٣٨٨ يزاغنب . ريسلاو خيراتلا

 ( م ٩٥٨ / ھ ٣٣٧ وحن ت ) رفعج نب ةمادق

 نبأ باتك مم عبط ) هيوخ يد قيقحت . ةباتكلا ةعنصو جارحلا باتك

 . م ١٨٩٩ نديل . ( هبذادرخ

 يناثلا نرقلا ين شاع لوهجم فلؤمل . ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك
 ميقرتلا ) . ٣٤٦ خيرات ةيرهاظلا طوطخم . م رشع نماثلا / ھ رشع

 . ( تاحفمصلاب

 (م ٩٦١ /ه ٣٥٠ ت) يدنكلا

 . م ١٩٠٨ توريب . تسُك قيقحت . ةاضقلا باتكو ةالولا باتك

 ( يكسنبق )

 ( م /٩٥٦ ه ٣٤٥ هباتك فلا ) يدوعسملا

 اهو م ١٩٦٢ توريب . اللب قيقحت . رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 . اهدعب

( م ٩٨٨ / ه ٣٧٨ ت ) يسدقلا



 ١٤٩ قيقحتلا رداصم

 .م ١٨٧٧ نديل . هيوخ يد قيقحت . ميلاقألا ةفرعم ين ميساقتلا نسحأ

 ( يمانلا )

 ( طون )

 (م ١٧٩-٠٧٩و م ٩٦١١-٩٦١٢ / ه ٠٦٣و ٣٥٠ نيب ت ) ينادمهلا

 / ه ١٣٨٦ ةرهاقلا . عوكألا ىلع نب دمحم قيقحت . ليلكالا باتك

 ٢. ج .م ٦٦

 ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ )م ١١٧٤-١١٧١ / ھ ٥٧٠ ت ( ينالجر رولا

 . يناردسلا

 بهذم قيقحتل ليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا باتك

 / ھ ١٦ ةرهاقلا . ةيرجح ط . قدصلا و ناهربلاب قحلا

 . ج ٣ . م ١٨٨٨-١٨٨٩

 . يلع نب دمحم نب مساقلا نبا (م ٩ / ھ ١١٠٠ ت ) نيسحلا نب ىبحب

 . روشاع حاتفلا دبع ديعس قيقحت . يناملا رطقلا رابخا ي ينامالا ةياغ

 . ١ ج . م ١٩٦٨ / ه ١٣٨٨ ةرهاقلا

 . حضاو نب ىيحي يبأ نب دمحأ (م ٨٩٧- ٨٩٨ / ه ٢٨٤ ت ر يبوقعيلا

. م ١٨٩٢ نديل . ٢ ط . هيوخ يد قيقحت . نادلبلا باتك
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 ١٥١١ ءامسألا سرهف

 ءامسالا سرهف

 صنلاو ةمدقملا نم لك ين ةدراولا ءامسألا ىلع لمتشي

 امهيلع يشاوحلاو قحلا

 تاغللاو بوعشلاو لئابقلاو فئاوطلاو قرفلاو بهاذملاو ءاسنلاو لاجرلا

 ىرقلاو ندملاو نادلبلاو بتكلاو

 . ٧٩ /( نايعألا تايفو ) ناكلخ نبا -ا _

 . ١١٩١ ، ١٢١٠ /فرس نبا

 ٧٢ ©١ /(رييكلا تاقبطلا باتك) دعس نبا ١٢. ١٤- ٠.١٧. . ٠١-ه٥ه ةيضايالا

 ٣ ن ٢٤! . ٢٦ . ٣١-۔ ٣٧ ٠٨ ٣٩. ٧٨ . ٧٩ .

 نينط نب ( ورمع وأ ) رمع نب مالس نبا . 1-٤٣ . ٤٥ ٠ ٥٣ه-٥٥/ ٩١

 يناوللا ٦١. ٦٢ } ٩٧ } ١٠٦١ ٠ / هاربإ

 . ٥ه٦۔-ه!ا . ١٤؛-٦ . ١١٨ /نيكمت نب هللا دبع نب ميهاربإ

 تاحفص عيمج ين ركذي همساف كلذ ادع . ١١٢ } ١١٣ /ةهربأ
 . ابيرقت باتكلا نيسحلا نب دمحأ : دايز يبأ نبا

 . ١٣٥ / يغاوزلا نايبظ نبا . يسلبارطلا

 . ١١٠ /يرصملا دابع نبا ( خيراتلا يف لماكلا ) نيدلا زع { ريثألا نبا

 رصم حوتف) مكحلا دبع نبا . ٢٧
 . ١٢١٠ /( برغملاو . ٧٢ /( يلا ةريس ) قاحسإ نبا
 . ٢٧ (ديرفلا دقعلا) هبر دبع نبا . يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ : نيسحلا نبا
 دبع نب هنلا دبع :زيزعلا دبع نبا . ٣٠ (ضراألا ةروص باتك) لقوح نبا
 . ١١٩ ، ١٢١٠ /زيزعلا كلاسملا باتك) هبذادرخ نبا

. زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع : رمع نبا . ٣٠ /( كلاملاو



 ءامسألا سرهف ١٥٢

 ( ةمالا رابخأو ةريسلا باتكر . ١٧ ( تسرهف ) ميدنلا نبا

 . ٢٧ 8 ٣١ - ٣٣ . ٥٢ / ١٦١ يمرضحلا قفوم ميهاربا وبأ

 . ٢٨/ ١١٥ . ٢٣٢٣-١٦٢٥ . ١٢٧٨-١٣٢٢

 . يرصبلا نسحلا : ديعس وبأ . ١٣٢ }{ ١٣٣ /يراوهلا رهزألا وبا

 . ٧٨ / برح نب نايفس وبأ . ١١٥ } ١٣٨ /يمرضحلا

 ٢٧ ٠ يدبعلا ليحرلا نب بوبح نايفس وبأ . ٩٦ /رحب وبا
 ١١٢ . ٦/ ١٠٨ . ١٠٩. ١١٤ 0 ١٣٨. / يودعلا يشرقلا دمح نب ركب ربا

 . ٣٨ } ١٢٦/٣٩ يسوفنلا حلاص ربا ةاحق يبأ نب قيتع . قيدصلا ركب وبا
 . ٣٨ يسوفنلا يلكردلا نيساي حلاص وبا ؤ ٧٠ ؤ ٢٥ } ١٩/ ٦٩ يعبتلا يشرقلا

 نب هللا دبع نب لع نب دمح نب سابعلا وبأ ٧١. ٧٢. ٧٦. ٧٧ \. ٧٩ ٠

 ۔ ١١٨ / سابع . ١٠١ . ٠٢ ١ . ١٠٥ . ١٦٤

 . ١١٧ /رفعج نب دمحم نب هللا دبع وبا يميملا ريدج نب سادرم لالب وبأ
 . ١٣٢ /لضف هللا دبع وبأ . ١١٠٦. ١١١

 هللا دبع نب رماع 6 حارجلا نب ةديبع وبأ . ١٨٣ /ررخ نب رفعج ربا
 . ٧٣ ، ٧٤ /يشرقل يبجتلا يزوزلملا بيح نب بوقعي متاح وبا

 . ٨. ٣٢. ٣٣/ ١٢٧٨-١٨٣١
 ١ ةع ا .. ةدع ١

 يميمث ج رك ي م ملسم : وب . ٣٤ / بيبح وبا

 ٦/ ٩. ١.٠٠. ١٠١٨-6١١٠
 7 . ١١٢١ /يربنعلا نيصحلا نب يلع رخلا وبأ

 : . ٣٩/ ١٠٩ ىسوفنلا ١

 . ١١٥ /نامع وبا فوع نب راتخلا : 1" 2. ١
 ٣٣/ ١٠٠ |] ١٣٣. يناكلا دبع رع وبا 7 نب رتح ؤ يراشلا هزمح رب

 ... . . ٢٧/ ١١٢ } ١١٣ يدزالا
 . ١٣٤ /يسوفنلا نوصفخح رمع وبا ِ

 . . ٣٧/ ١١٨ نينطمت نب ديمح وبأ
 يناسارخلا ليعامسإ نب ميهاربا ىسيع وبا .4

 . ٨ 47 ١٠. ١١ } ٣٤ ) ةلاسرلا ) . ١١ (ريسفتلا) يناملا يراوحلا وب
 يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ربا

 . هه ‘.ه!٢ ٤٦١. ٤٣. .ه ٨: ١٠: ١٤: 0٢١ ٣٠ - ٣٣.

 ٣٨. ٥٤/ا٨٤ .: ٧\/ 1 ٦ه/ ١١٠ . ١٣٥ . ١٤١. .ب

 . ١٣٣ /ىراوملا ثراح ريدغلا وبأ ١. ١٧٨٠٩ - ١٢٨ . . ٣. ١٨٢.
 . ١١٥ / يناسفلا درمعلا نب دلخم ناسغ ربأ . ٣٨ يلكردلا لاص ليلخ وبأ

 . ٤٤/ ١٣٤ حاتفلا وبا . ٣٠/ ١١٧ } ١٢١ قناد وبأ

. ٢٨ (يناغالا) يناهفصألا جرفلا وبأ ينالجرولا ركب يبأ نب ىحب ايركز وبا



 ٥٣ ١ ءامسالا س رهف

 ( لصوملا خيرات ) ايركز وبأ . يدزالا . ٧٢ / ةؤلؤل وبأ
 . ١٣٢ . ٧ /زرحم وبا
 . ٦٢ /قاحسا ١١٤. /ةملس نب نمحرلا دبع دمح وبا
 . ١١٤ /ريذعم نب قاحسا . ١٢٠ / ميهاربإ نب هللا دبع دمحم وبأ

 . ٧٩ /ليئارسا ونب . ١٠٩ /حاضولا نب سابعلا ناورم وبأ

 . ١١١ /كسأ . ١١٤ / رجاهملا وبا
 . ١١٠ /يلالملا ةعرز نب ملسا . ٤١ رصاهم وبأ

 . ٦٢ / ينلا ليعايسا . ٣٩/ ١١٤ جروملا وبأ

 . ٤٣ ليعايسا . ٩١ /يرعشألا ىسوم وبأ

 . ١١٨ /نومشأ . ١١٤ /ناهدلا حلاص حون وبأ

 . سلبارط : سلبارطا . ٩٠ / ةريره وبأ
 . ١١١ /ميمت ينب وخا ىشعالا . ٧٨ /ناهلا نب مثيهلا وبأ
 . ٤١ ث ٤٠ نانيمرغأ . ناهيتلا نب مثيهلا وبأ : ناهبنلا نب نيهلا وبأ

 . ١٧٦ /ناطأ . ١١٨ /يراوهلا ىحي وبا
 . ١٧ / ١٢١٩ ةيقيرفإ . ١١٤ /يمزراوحلا ديزي وبأ

 نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حظا . ٣٨/ ١٢٥ يلاللا بوقعي وبأ
 ٨٠. ٣٤ . ٣٨/ ١٤٠. متسر . ١٣٤ / فسوي بوقعب وبأ

 . ينادمحلا : ليلكإلا . ٤٤/ ١٣٤ فسوي وبا

 . ٢٧ دمحم . عوكالا . ٣١ . ٣٨/ ١٣٤ . ١٣٥ ةيبادجأ

 . ٦٣ /سايلا . ٧٨ / دحأ

 . ١١٩ /تكنيرو نب نيلا . ١١١ /( جراوخلا رعش ) سابع ناسحإ

 ؤ ٢٧ }٥٢ه }ه٨ نويومألا /ةيمأ ونب دايز يبأ نبا يسلبارطلا نيسحلا نب دمحا
 ٤ . ٣٨ . ٣٩/ ١٣٤ 0 ١٣٥ . ./ ٩٩. ١٠٣ . ١١٢ . ١١٧.

 . ١٨ نيسحلا نب ىحب نب هللا نيدل رصانلا دمحأ

 . ٨٣ / ليجنإلا . ١٧ ( ةاجنلا باتك)

 . ٧١/٢٧ ‘ ٧٣ ، ١٠٨ كلام نب سنأ . ١٦١٧ / رمحالا

 . ٨٦ } ١٠٠ /ةمنلا لهأ قارتخا يف قاتشملا ةهزن ) يسيردالا

 . ١١٤ /ةلبقلا لها . ٣٠ (قانآلا
 . ٨/ ٦٣ . ٦٤ . ٧٤ . ٩٤ باتكلا لهأ . ٨٩ / مدآ

. ١٧ رهنلا لهأ . ٠١١٠١ ١١٣ /دزاألا



 ءامسألا سرهف ٥٤1 ١

 خياشم ريس ) دمحم نب نيرقم ، يروطغبلا . ١١٨ /يليللا يراوهلا رمع نب سيوأ
 . ٤٠ ‘ ٤١ ] ٤٥ }] ٥٥ ( ةسوفن لبج . ٩

 ةيقيرفا دالب ركذ ين برغملا ) يركبلا . ٢٠/ ٧٩ ينرقلا سيوأ
 . ٣٠ ( برغملاو . ١١٩ / ينازلا سيوأ
 . ١٠١ /ندؤملا لالب . ١٠٨ / ةيواعم نب سايا

 . ١١٢ . ١١٣ / لب . ٤٦ { ٤٧ ايلاطيا

 . ٧٣ } ٧٤ /سدقملا تيب . ناهطافا : ناطافيا

 . ٤٦ هتنمييب . ٦٢ / بويأ

 . ١١٠١ /تلاليفات . ١٢٥ /هللا دبع ربربلاب

 ٨ . ه١ . ٢٣/ ٩٣ 6 ‘'١١ ٨٠ ترهات . ٧٢ /بهارلا ريجب

 . ٧٢ . ٣٤ / بهارلا ىريحب
 . ٣١ . ٣٢ . ٣٧/ ١٢١ . ١٢١٦١ اغروات . ١٦٢٣ /سيق نب َرب

 . ١٦٠ /تسحنوات ونب ميهاربا نب مساقلا وبآ لضفلا وبأ . يداربلا

 . ١٦ يناعلا يراوحلا يبا ريسفت . ١٧ . ٢٧ (انباحصأ بتك ديقت )

 . ١٦ يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع ريسفت . ٦

 . يدابلا : انباحصا بتك دييقت .| ٦ . ٨ . ١٠. ١١ . ٣١-٣٣ ربربلا
 ٦٢٥/ ٨٣ ‘ ١٠٢ . ١١٠١. ميمت ونب ٨٤. ١١٨. ١١٩١. /ه! ٧.

 . ٨٢ ، ٨٣ ] ٨٥ /ةاروتلا ١-١٦٥.. ١٢٧. ١٧٩.

 . ٣٨/ ١٢٦ رزوت . ٣١ . ١٣٢

 . ١ سنوت ١٤ . ٢٠ }8 ٥٢/ ٧٩. ةيربربلا
 . ٣٨/ ١١١ يريت . ١٦٠ / ةقرب

 . ٧٠/٢٥. ١٠٦ ةرم نب مت ونب ٤٦ |] ٤٧. ( ةيبنجألا عجارملا نراق ) هقيرب

 . ترهات : ترهبت . جالز : جالزب

 ٣٦/ 1١٠٦. ١٠٨١-١١٠١ ٠ . ةرمبلا

 - ث - . ٣ . ه١١ . ١١٦١

 . ٦ |] ٤٥ روطعبلا

. ١٠٩ / ينانبلا تباث . ١١٧ دادغب



 ٥ ١ ءامسألا سرهف

 . ١٠١٠ / يدهلا بيبح _ _

 . ٧٩ ] ٩٩ /فسوي نب جاجحلا ح

 . ٢٧/ ١٢٢ ض ١٧ زاجحلا , ١١ ءاثعشلا وبأ } يدزألا ديز نب رباج

 ٦ . ٥ه / ٦٠ ٠5 ٩٩ , /يناملا نب ةفيذح ٨١. ١٠٧ .

 ١١٠١٨ . يرصبلا نسحلا نراق ) نسحلا ( ١٩١ ©
 وداج ٤٠ . ٤١ . ٣ / ٦٥ . ٦٦ } ٨٢ . ٨٩-٩١ ٠

 نييبتلاو نايبلا ) ظحاجلا (/ ١٠١ . ١١٠٨ .۔ ١٠١٩ .

 /ليربج ٩ه٠}٤ ٦١ ، ٨٧ . ١٦٢ . ديعس وبأ ؤ يرصبلا نسحلا ٧ ٦ ١٩ ١
 فاحج لبج ٢٧ . ٢ . ٢٣ . ٤١/ ٨٨ . ٨٩.

 /ينج لبج ١٣١ . يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ نب نسحلا
 ةسوفن لبج ٣ک،ث ٣٨. .‘٤ . : ١٣٤/٣٨٣.

 ٤١ / ١١٥ . ١٢٦ . باهولا دبع ينسح نسح ٦١ .

 ةبرج ٦ . ٤٣ . ٤٥ . /يلع نب نيسحلا ١١١ .

 ديرجلا ٣٨ . /نايح نب نيصحلا ١٠٨ .

 /يريزجلا ١٢٧ } ١٢٨ . حضرموت/٠٦ؤ.ث٤ ١٠٨..}. ٠٨١١١

 يدبعلا رفعج / ٥ . ١٥ . ١١٧ .

 ةبودنج ٣٨. ١٠٩/٣٩.. ١٣٠. /صمح ٧٣.

 نينسسم نب نارمعس لمح . ٣١
 . ١١٩ / يطيطرقلا . ٤٦ اونج

 . ٣٢/ ٧٨ ، ١٦٢٣ نينح ىسوم نب ليعايسا رهاط وبأ 3 يلاطيجلا

 ( مالسإلا دعاوق ؛ تاريخلا رطانق )
 ۔-خ - . ٤٣

 _ . _ ةجيدخ / ٧٢ .

 /ناسارخ ح ١٠٦ ؤ ١٠٨ ، ١١٥ . ١١٦ .

 . ٧٨ / يراصنالا تباث نب ةميزخ . ١١٤ روصنم نب متاح
 حمسلا نب ىلعألا دبع نب حمسلا نب فلخ . ١١٥ / يلاطلا بجاح

 ٢٣. ٢٧\ؤ} ٣٣. ٣٤ ٨٠ يرفاعملا . ١٦٨ ث‘© ١١٧ /نودري نب ثراحلا

 ١٣٢ . ٣٨. ٣٩/ ٨٤. ١١٤. ١١٧١. /زرحم يبأ ةراح

 . ١٠١ . ٢٥ . ١٣٠ . ١٣٩ . ١٤١ /ةبابح

. ٢٧ / ١١٢ (خيراتلا) طايخ نب ةفيلخ . ١٠٨ / ةشبحلا



 ءامسالا س رهف 1١١٠٦

 . ٧٩ / ةعيبر رنب . 8١١٤ ١١٦١ /مزراوخ

 ديزب نب هللا دبع : ضفاورلا ىلع درلا

 . يرازفلا -د _

 ىسيع وبأ : يناسارحلا ىسيع يبأ ةلاسر
 . يناسارحلا ليعايسا نب ميهاربا . ٦١٢ /دوواد

 لهأ ىلإ نمحرلا دبع نب باهولا دبع ةلاسر . ٥ يلع دمحم . زوبد
 ٨ ٤٢۔١٢ ‘}اا}هٹ . ١٠ سلبارطأ .٦١٢١/نتكمي ةأرمإ (وجرد وأ) اوجرد

 ٨٦. ٩٢. ٩٣. /ه خياشملا تاقبط ) سابعلا وبأ . ينيجردلا

 . ٣٥ نويمتسرلا /متسر ونب ٢٧ ‘ ٣٣ }، ٣٦/ ١٠٠. ( بغلاب

 . ١٦٢٩ /ةداقرلا . ٦١٠٨. ١٠٩. ١١١. !١١

 ( ةيبنجألا عجارملا نراق ) زنارف ا لاطنزو ر . ١٢٦ /اومد : ارمد
 . ٢٩ وأ) اوجرد تنب ةينادمحلا اومد

 . ١٠٥ ‘ ١٠٧ } ١٠٨ ف ٧٣ /مورلا . ١٦٢٦ /( وجرد

 ءامسأ مجعم ) ىفطصم دومحم } يطايمنلا

 - ر = سورعلا جات يف ةدراولا تابنلا
 . ٨٧ / يديبزلل

 نادلبلا مجعم ) دمحأ رهاطلا ، يوازلا

 . ٣٠ . ٣٩/ ١٦٧ ةيبيللا - ؤ -

 نايلس نب ميهاربإ نب رمع نب ورمع نب دياز
 . ٤٥ ينايغدصلا 6 ٣٧ } ٣٨ ةيبهولا خويش ضعب ءامسا ركذ

 . ١٠٣ }، ١٠٥ ، ١٠٦ /ماوعلا نب ريبزلا . ٤١

 . ٣٠ نارفعز

 . ٦٣ /ايركز - ر -
 . ١٢٠ /(جالزلا وا) جالز

 . 8٨٤ ١٦٢٩ } ١٣٢ /ةتانز ونب .3 ١١٧ / يرونالا نينموم نب دشار

 . ٢٧/ ١١٢ دلاخ نب يجنزلا . ٧١

 . ١١٧ ، ١٦٢١ ١٦٢٧8 ١٢٨٨٦ /ةناهزونب دنسم نراق ) يرصبلا بيبح نب عيرلا

 ٧٤. /ةرهز ونب {. ٢٦/ ١٠٨ ، ١١٠١ ، ١١٤ ( عيبرلا

 . ٣٨/ ١٣٥ ةغاوز . ٩

. ٧٢ /ديز . ٩٦١ /يدنكلا ديزي نب عيرلا



 ١٥٧ ءامسألا سرهف

 عيبرلا وبأ ؤ يسوفنلا نوقرز نب نايلس . ١٧ ةيديزلا
 . ٣

 . ١٣٠ /ثمعشالا نب دمحم نب ناميلس - س -
 . ١٣٠ /يناهزلا ليكو نب نايلس

 . ١٣٣ /رساب نب ناميلس . ١٣٤ /لحاسلا

 حمسلا نب لعألا دبع نب حمسلا ٦ } ٣٥ ٨8 ٠. ٠ ؤ‘ه بوقعي نب ملاس

 . ١٣٨ }5 ١٣٩ /يرفاعملا ٤٣ . ٤٥. ٥٢/ ١٣٥.
 . ١٣٤ /يراوهلا رابجلا دبع نب حمسلا . ١٣٦ } ١٣٣ / ةخبسلا

 . ٧٥ /رساب نب راع ما . ةيمس . ٣٩ ةسالجس

 . ١٣٣ ، ١٣٤ /ةسوس . ٣٨/ ١١٥١ تاردس

 ةلاسر ) ةفيلخ نب ناهثع ورمع وبا 0 ينوسلا . ٣٠/ ١٦٧ ةثيدحلا ترس

 . ٤٠ ( ةيضابالا قرف نايب ين ٣٠}{ ٠8٣١ ةميدقلا ترس

 . ١٣١ / دحألا قوس / ٦١١٨-١٦٢٠. ١٧٦١.
 . ٧٣ /نارجن بهار ديسلا ( ةينجألا عجارملا نراق ) داؤف © نيكزس

 . يخامشلا : ريسلا باتك . ٢٣/ ٧٩
 . ٢٧ ىيحي نب هللا دبع مامإلا ةريس . ١٠٤ } ١٠٥١ /صاقو يبا نب دعس

 . ١١٧١ /رصن نب دعس ونب

 - ش - . ٧٩ /ريبج نب ديعس

 . ١١٩ /يتازملا دياق نب ديعس

 6 ٤٧٣ ١٠٦. 0١١٣ ١١٦ /ماشلا . ١٣٣ / يلادحلا ديعم

 . ٣٠ . ٨ حاقسلا

 ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ . يخايشلا . ١٠٩ /يدنكلا بوبحم نب نايفس

 ١١.} ٢٣ ٨ ث‘ه (ريسلا باتك) ٢٨ ٥ يتاوللا (ورمع وأ ) رمع نب مالس
 ٧, ١١١ . ٤. ٦-۔- ٣٨. ٤٠. ٤٢-

 ١٠١ . ه٤ا. ٧ا. ٥٢. اه٥ه- ٥٦/ / ةمالس

 ٦٢ . ١٨-۔ ١١٠١. ١١٤. ١١٨- /ينلا نايلس

 . ١٣٠ . ١ ‘ ه٦١٦- ه١٦٢٨. ١٣٠ /نايلس

 . ١٦٢٧ . ٧٢- ١٣٤ . ١٣٧ - ١٤١ /نتسود نب ناميلس

 . ٦ ٩ } ٤٧ ه ايقيرفإ لاش . ١٣٣ /ساج نب ناميلس
 . ٧٨ /ناثع نب ةبيش . ٣٣/ ١٣٣٠-١٣٢١ نوقرز نب نايلس

١١



 ءامسألا سرهف ١٥٨

 . ٧٣ /نارجن بهار بقاعلا - -

 `1١١٠.‘0. ١٠٨. 7 / ةشئاع ص

 /نوثباصلا
 : . ٩٤ . ١. ١٢٢ . ١٣١

 . ٢٧/ ١١١ يجراخلا يناحجلا ةفنف نب دابع . ٩٩ / يدبعلا راحص

 . ٢٧ / ١١١ يناحجلا دابع . ٤٥ نايغدص

 . ٢٧/ ١١١ يلاجحلا دابع ١٧ . ٢٥/ ٧٥ . ١٠١. نيفص

 . ٢٧/ ١١١ ينيعرلا دابع . ١١١ / ءاعنص

 . ٧٨ / سابعلا . ١٠٥ / يمورلا بيهص

 ز ٨ ، ١٤ 0 ٢٥ نويسابعلا /سابعلا ونب . ٧٨ / ثراحلا نب باوصلا

 . ٠ . ٣١ . ٣٣ . ١١٨/٣٧

 . ١٢٣ /يملسلا سادرم نب سابعلا - ض _

 ، ١١٩ /ينازملا سيمالت نب دحألا دبع . ٨٣ / ةبض رنب

 /محازم نب كاحضلا
 . ٧٢ . ٦٧١ . ١٢٥ . ١٢٨

 ٨ ، ١٦ ٠ يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع . ١١٤ / بئاسلا نب مايض

 . ١١٤ . ١٦٧ /ه٤

 وبا 9، يرهزلا يشرقلا فوع نب نمحرلا دبع - ط _

 ٠8١٠٣ .به 1 .ء٧ب!/دمحم ، ٢٣ (كولملاو لسرلا خيرات ) يربطلا

 .٧٠١-٠ه . ٧ / ١٠١

 نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ؤ ٨ 0 ١٤ ث ٦ سلبارطأ / برغلا سلبارط
 . ١١٣ /نافع ١٥ . ١٧ . ٢٣ . ٣٢- ٣٤ ‘: ٠٣٧

 . ١٠٠ . ١٠٦١ /ريبزلا نب هللا دبع ؤ ٨. ٥٤/ ٩٣. 0١٠٦ ١١٩
 | ٢١ . ٧٢/٢٥ ف سابع نب هللا دبع . ١٦٦٥-١٧٢٩. ١٣١ . ١٣٤

 / ةحلط نب ةحلط
 ٧٨ . .٨. © ٨٥ . ٨٨. ١٠٢١-٠١٠٤

 ١٠٤- ١٠٦١ . ١٠٨. /هللا دبع نب ةحلط

 © ٣٩/ ١١٤ ٠ ١١٩ زيزعلا دبع نب هللا دبع - ظ -
 . ٠

 دبع وبأ ، باطخلا نب رمع نب هللا دبع . ٣٨/ ١٣٥ يغاوزلا نايبظ

 . ٥٩-٦١ ‘ ١٠٤ }، ١٠١٥١ /نمحرلا

 . ٨٤ /يصاعلا نب ورمع نب هللا دبع --

يلزهلا دبع مأ نب دوعسم نب هللا دبع . ١٢٩ / يتاردسلا مصاع



 ١٩ ءامسألا سرهف

 . ٧٩ /ةبقعلا ٧٦. ٨١.}. ١١٤. .اءبه/٧

 ١٩/ ٦٦ 0 ٧٥ ، ٩٦١ ٨ بلاط يبأ نب يلع . ٨٤ . ١٢٥

 ١٢٨ ، ١٣١ . ٩٩. ١٠٣. ه.١٠ ١٦٢٤0١٠٦. /نتناو نب هللا دبع

 . ٩١٦ /يدنكلا ديزب نب يلع قحلا بلاط 0 يدنكلا ىحب نب هنلا دبع

 . ٦١ } ه رمعم ىحي يلع ٧ . ٣٠/ ١١٢ . ١١٣ . ١١٧.

 يسلبارطلا نيسحلا نب دمحأ نب رايع ىلع درلا باتك) يرازفلا ديزي نب هللا دبع

 . ١٧/ ٧٢ }، ١٣٣ . ٣٨/ ١٣٤ ( ضفاورلا

 . ٧٥ ناظقبلا وبأ .رساي نب راع . ١٦٧ /نتنام نب ديزي نب هللا دبع

 ٦/ ١٠٦. ةيطع نب دمحم نب كلملا دبع
 ٦٢٦ ٦ ٣٩/ ١٠٦ . ١٠٨ . ١٠٩ ٠ ناغ . ١١٧ /يدعسلا

 . ٩٩ . ٦ /ناورم نب كلملا دبع

 . ١٢٦١ ؤ ٣٧/ ١١٨ نينطمت نب رمع نب كلملا دبع نب نايلس نب دحاولا دبع

 . ١١٨ ، ١٢١٠ /يناوللا نيكمت نب رمع . ١١٦ ، ١١٣ /ناورم

 © ١٤ ض ٨ يودعلا يشرقلا باطخلا نب رمع متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 ٨ ، ١٠ { ٧4٩-٢١ . ٢٥ . ٣٢/ ٦٦١ . ٦٩. ( باهولا دبع ةلاسر نراق )

 . ٦٢٦١-٢٤!‘. ا٣٤‘. ٣٧. ٧٩١-٧٤ . ٧٨٦-٧٩ . ٨٣ . ٨٤ ..ه

 ٩٣ . ١١٠١. ١٣٨٩-١٤٠١. ٩٠. ٩١. ١٠١-١٠٠ . ١٠٧©٠ /ه٤

 . ١١١ . ١٠٨ . ١٢٣ ث ١١٠ /دايز نب هللا ديبع

 . ١٠٠ /زيزعلا دبع نب رمع . ٧٨ / ةحلط نب ناثع

 . ١٠٩ /لضفلا نب رمع ٨.}. ٢٥/ ١٠٣]{ نافع نب ناثع

 ٣٨/ ١١٨ ، ١٦١٠ ٨ نتكمي نب رمع . ١٠٧٠٥ . ١٢٤

 . ١٢٣ . ١٢٥ . ١٢٦١ / مجعلا

 ؤ ٢٣/ ٩٠ (ديبع نب ورمع نراق )ورمع . ٧٣ 0 ١١١ /ي هول نب بعك نب يدع ونب
 . ١٦١/ ١١٦ . ٩١ قارعلا

 . ٨ا ٦١٤. ٢١/ ٨٣. يصاعلا نب ورمع ٦. ٣١. ٥٢/ ٩٤ ١٠٣. برعلا

 . ٠... ٠١٦٣. ١٢٤ ‘} ١٢٦. ١٦٣. ١٢٤

 . ٢٣ ديبع نب ورمع . ٣ . ١٣٤

 . ١٣١ /يسوفنلا دوكطم نب ورمع . ٦ 8 ١٤ ةيبرعلا

 . ١٢١٠ /يرمعلا . ٨٥ / تافرع

. ٧٤ /ساومع . ١٣٤ /يراوملا يريسعلا



 ءامسألا سرهف ١٦٠

 . ١٦ه {} ١}٦١} ٦٣ /ىسيبع

 تاروس . ١١١ / يطخلا كناع نب ىسيع
 ( نيسوق نيب ةيآلا مقر ) . ١١١ /كتاف نب ىسيع
 ٢: /٦٦ )٢٣٣(ؤ{ ٦١٨١ ةرقبلا . ١١٩ /ينازملا تفوطب نب ىسيع

 )١٧٧(‘0 ٨٨ )ه٨!٢!٢(. ٩٧

 )١٦٤ . ٩!١( : ١٠٦ )١٣٥٠(. _ غ _

 ٣ :/ ٦٣ )ا٦٤(‘ ٦١٧١ نارمع لآ غ

 ٣٩ . )١٣٥(‘ ٦٨ )١٩(‘} ٧٨٧٦ نابرغ

 ١١٥ . )١٥٩(‘. ا٨٤ )١٨٧(} ١٠٦ /ناسغ ونب

 . )٩١٥(

 ١٧١٦ب - ٤ :/٦١٦١ ءاسنلا - نف -

 )٣١(‘ ا!٧)٤٧(0 ٩١)٤(‘

 /١٠٧.}، ١٠٨ . ١٠١ )٦(. سراف

 ©}© ٦٥ )٧٥( . ٨٥)٣( / : ه ةدنالا . ١٣٤ /ناوريقلا صحف

 . (٤٥ا) ٨٠ . ٩ )١٣(\} ١٢٤ /نوعرف

 ٦ :/٦١ )٩٠(8ث ٦٦7 ماعنألا . ٣٧ } ٣٨/ ١١١ طاطسفلا

 ١٠٩ . )٨٣. ا٨( ‘ ٦٣ )٨٥-٩٠()‘ /رمتعملا نب لضفلا

 ١٠٩ )١٨٨(. ء ١١٧ . ٠٦ )١٦١١( /ةسانطف

 . ٧ : / ٨٩ )٢٢( فارعألا

 ٨ :/ ٦٩ )٢-٤(} ١٠7 لافنألا .
 _ ف _

 . )٢٨(

 ٩: ٥٠ )١٢٨(/ ٦١٤ ةبوتلا

 ١٦٩ . )٧-١١(. ٦٥ )١٠(} ٧٠ /سباق

 ٩٦١ . ) ٤٠ ( ‘ ا٧١)٢٦( 0 ٧٤) ٧٩( ٠ /مساقلا

 ١٧٨ ()‘ ٧٨)٢٥()‘. ز )١٠٣ ةعنصو جارحلا باتك) رضج نب ةمادق

 ٣٠ . ٠٠ )٦٠٠(. ( ةباتكلا

 ١٠ :/ ٧٦١ )٢(. سنوي . ١٧ ةيردقلا
 . ١١ :/٨٠ )٩٨( دوه ٢٤ ٠ ،}٢!-٨١ه ،‘ا ٧ ميركلا نآرقلا

 . \!١ :/ ٦٤ )٤٠( فسروب ٩٣. }٩‘ ٠٩٧ .ه٠٨./ه.

١6٤ :/ ٩٧ )٣٥٠). ميهاربإ . ٧٦



 ءامسألا سرهف ١٦١

 لحنلا ١٦ :/٧٨ )٨؟١٦(}© ١٠٦١ تايراذلا ٥١ : / ٦٨ ) ٣٥ } ٣٦ ( .

 ) ٣!١ ( . روطلا ٥٢ :/ ٦٨ )١٧ 0 ١٨ (.

 ءارسإلا ٧٦٧ :/ ٦٢ )٢ } ٣( 6 ٦٥ مجنلا ٥٣ :/ ٦٦ )٣٢( .

 )٢٣)‘ ٦٦ )٢٣( . ديدحلا ٥٧ : / ٦٥ ) ١٩١ (.

 ميرم ١٩ :/٨٠ )٦٨-٧٢( . ةنحتمملا ٦٠ :/٦٢ )٤( .

 ءايبألا ٢١ :/ ٨٠ )٩٨( . نباغتلا ٦٤ : / ١٠٧ )١٥١( .

 رونلا ٦٢٤ :/٨٧-٩٠ )٣١(} ٩١ قالطلا }٦ :/٩٢ )١(8}8 ١٠٤

 )٢٧-۔٢٨( . )١( .

 صصقلا ٢٨ : / ٩٩ )٤١ . ٤٢( ملقلا ٦٨ :/٧٦)٤(.

 توبكنعلا ٢٩ :/ ٦٥ )٨(}8 ١٠٦١ ةيلا ٩٨ :/ ٦٢ )٥( } ا٦٤)٥(.

. ) ٤٨ ( 
 مورلا ٣٠ :/ ٦٤ )٣٠ } ٤٣( . ةطيطرق ونب / ١١٩ .

 ناق ٣١:/٦١ )ر٤ .م ١. شيرق ه٨ه، ٧٠/٢٦-٧٣. ٧١.
 ) ١٤( . ١٢. ه.١٠.. ب١٠٧}{ ١٧٠٨ ٠

 بازحألا ٣٣ :/ ٧٣ )١٢٣( ٠ ٨٠ ١٧ .. ١٣١ .

 )٧١( 0 ٨٧ )٥٩(. /ناسح ررصق ١٦٠ .

 سي ٣٦ :/٧٦ )١٥( . /فطقلا ١٣٤ .
 ص ٣٨ :/ه٦ )٤(. /لحاسلا ةصفق ١٣٤ .

 رمزلا ٣٩ :/ ٨٠ )٦١( . طونق / ١٣٣ .
 رفاغ ٤٠ :/ ٦٥ ) ٢٤( . ناوريقلا ٨ آ ٣٢-٣٤/ ١١٩ 0 ١٢٥ 6

 تلصف ٤١ :/٨٥٠ )٤٢(. ٧- ١٢٤ .

 ىروشلا ٤٢ :/٦١ )١ف}{  6٠6٢/سيق ١٢١٢ .

.)١٢٣ ‘ ٧٧ )٣٨() . ٩٥ )٣٨ 

 فرخزلا ٤٣ :/٩٧ )٢٨(. - ك -

 فاقحألا ٤٦ :/٦٣ )٣٥(.9 ٦٦١

 )١٥١( . رداصملا سرهف نراق ) ةمغلا فشك (

 دمحم ٤٧ :/ ١٢٥ )٣٨( . / ١١١ .

 حتفلا ٤٨ : / ٨٢-٨٣ )٢٩( . رابحألا بعك / ٧٤ .
 تارُجُحلا ٤٩ : / ٦٥ ) ١٥( } ١٠٣ ةاضقلاو ةالولا باتك) يدنكلا (/ ١١٥ .

)١٣( . ةفوكلا / ١٠٨ ، ١١٥ ، ١١٦ .



 ءامسالا سرهف ١٦٢

 . ٢٧/ ١١٦٢ دلاخ نب دمح ۔ل۔

 . ٨٩ / نيريس نب دمح

 . ٢٨ يزاجحلا كلملا دبع نب دمحم عجارملا نراق ) شوبدات . يكسنيفل
 . ٥ . ١٦ } ٣٧ . ٣٨. ٣٨/ ١١٥ (ةينجالا

 . ١١٥ /رصن نب دمحم . ٤١ ؤ ٤٥ يسوفنلا مالس نب باول

 . ٣٩/ ١١٠ راردم ونب . ٤٠ / ٨٤ ، ١٦١ ٠٨ ١٦٢٣ ف ٣٧ ةتاول ونب

 . ١١ه / نيدم ٦٣ } ٦٨. / طول
 . ٣٠ ناطلسلا ةنيدم

 . ١١٠ /راردم ةنيدم _ . _

 ١٩١ }، ٢٧/ ٧٣ ٨٥ برثي /ةرؤنملا ةنيدملا م

 . ١٧ . ٧٥. ٧٩ ‘} ٨٩. ١٠٨ . ١١٣ درفليو . جنوليدام

 . ١١٦ . ١٧٢٢ . ١٢٤ ء ٣٠ . ٤ سيداموكام

 ٧٩. /دارم . ٧١١٩. ١٢٠ /(نينام وأ ) نيلام ونب
 . ١٣٢-١٣٤ /جرملا . ٧٣ /ناهام

 ٥٢/ ١٣٥ ٠ دمحم نب رصان ، يرومرملا . ١٠٩ /ربحلا

 . ٩٤ }0 ٩٥ . ٣٨ /سوحملا

 . ١١٧ /ةناهز نم ناينهرم ونب . ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ : بوبحم

 . ٩٩ ، !١١ ، ١١٧ 0 ١١٨ /ناورم ونب . ١١٥ /سرحم

 . ٣٠/ ١١٨ ناورم نب دمحم نب ناورم . ١٣ . ١٤ . ١٦١ . ١٧ هللا لوسر دمحم

 ٦١٥. /ميرم ٣٢. .ه ٩. ٢٠. ٢٤.
 . ١٠٩ /ةفلدزلا . ٨ه٧-٩٦ . ٣/ ٩ه-ه٦ . ٦٧

 ١٢٨. /ةملم ٩٥٨٩. ٩٧. ٩٨. ١٠١.

 ١٦/ ٦٠ ٥ يرصبلا بيبح نب عيبرلا دنسم ٢... ٤... ه.١٠. ١.٧.

 ١٠٨ . ٤ا٤ا١١ ٠ ١١٦١ . ٧١ . ٧٤ . ٧٩ \ ٨١ 0 ٨٦ 6٨ ٠٨٧

 . ١٣٧ . ٠٢ . ١٠٨ ء ١٣٣ . ١٣٥ ي ١٧٧١-١٢٣٤

 ٨. ٣٤ ‘ ٣٥ . ١١٠/٥٥ ٠ قرلا . يدبلا ستيت نب دمحم : يدبلا دمح

 . ٣٢} ٣٧/ ٨٤ 0 ١٤ . ١٦. ١١٧١ ثعشألا نب دمح

 ٠... ٠١٦٣١. ١٦٦..}. ١٦٧. 4٩- ١٧١ . ١٦٦ ، ١٦٧. ١٣١.

 ٨. ٧اا}0 ٣٧}{ ٣٩. ٤١ ٠ رصم . ٣٠

. ١١٩ ‘{ ١٢٥ . ٥٦ / ١١٠ . ١١٥ . ١١٨ 0 ١٦٢٣ /يدبلا ستيت نب دمحم



 ١٦٣ ءامسألا سرهف

 . ٣٨. ٤١/ ١١٥١ يريم . ٤

 . ٧٩ /رضم

 - ن - . ٧٣} ٧٤ . ٩٨ /لبج نب ذاعم

 ١٠١ ٨5 .،ابه /نايفس يبأ نب ةيواعم

 عجارملا نراق ) ةفيلخ ورمع . يمانلا . ١١٦ ١١١

 . ٥ 0٠ ٦١ ( ةيبنجألا ٣٠ } ٣٢ } ٣٢ ٠8 . ١!؟} ،} ٧۔-٥ برغملا

 . ٧٣ /نارن ٣٥. ٣٧. ٤٢ \. ٤. ا٥٤ \٠

 ٦٣ } ٨٦ . ٩٤ }، ١٠٠. /ىراصنلا ١٠٦. ١١٤ . ١١٧-١١٩..]. / هه

 . ٨/ ١١٠١ يسوفنلا رصن نب ثافن . ٢٧٢ . ٧١٢٤-١٧٢٧ ٠. ١٣٥

 ٣٩‘، ٤١/ 0٨٤ ١١٠١ ٨6 ةسوفن ونب ٣٠. ٣١. 3.٣٧. سادمغم

 . ٤ ١١٦٧-0١١٩ ١٢١. ١٢٦. ١٨. ١٧١. ١٣٤

 . ٦١ } ٦٢ /حون . ٨٣ /ةبعش نب ةريغملا

 ( ةيبنجالا عجارملا نراق ) تشربلا | طون ( ميلاقألا ةفرعم ين ميساقتلا نسحا ) يسدقلا
 . ٣٠ . ١

 ٦٢٧. ٣٩/ ٦٩. ٧٠\} ٥.٧٢ ةكم

 - ه _ ٧٩:\ ١٠٠ \ ١٠١ . ١٠٨ ٠ ؤ} اه

 ١١٣. ١١٦١. ء !١١ ء ٠٩

 . ٦١٢ /نوراه . ١٣١ /ةراوه نم . ةليلم ونب

 . ٩٩ } ١٠٦٢ }، ١١٨ /مشاه ونب . ١٣٢ } ١٣٣ /يراومهلا رهزألا يبأ لزنم
 . ١١٥ /هللا دبع نب مشاه ٣٠/ ١١٩ } 53١٢٧ رفعج وبأ . روصنللا

 . ١١٥ /رصن نب مشاه . ٦٨ . ١٣١

 . ٨٤ / صيصه رنب . ١٢٥ /نيياف نب روصنم

 . ٢٧ (ليلكإلا) ينادمحلا . ٢١٦/ ١٠٩ ىتم

 ٨٤ ، ١٦١ 0 ١٣١ } ١٣٢ ٨5 / ةراوه ونب . ١٣١ /نوراه نب ىسوم 3 يدهملا

 . ١٠٩ . ٤ / بلهملا

 . ٦٢ ث ٦١ /ينلا ىسوم

 - و - . ١١١ /ىسوم

 . ١١٨ /نيكمت نب هللا دبع نب ىسوم

 . ١٢١٠ /كلملا دبع نب نيجاو . ١٦٢١ /يرونالا نينموم نب ىسوم

. ١١٣ / ىرقلا يداو . ١٢٧ /ةناهز هايم



 ءامسألا سرهف ١٦٤

 . ٦. ٤٥ . ٦ غلا و

 6 ٦٢٣ ،٨ ٧٤ ‘ ٨٥ } ٨٦ . ٩٤ /دوبلا . نيلا : نيلاو

 ١٠٠. ؤ ٩٨٩ وأ سننالي وا) سيمالت نب نتناو
 . !٦١٦ /فسري . ١١٧ ‘، ٧١!١٦ /(ستالي

 . ٢٧ يفقثلا رمع نب فسوي ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ ، ينالجرولا
 . ٤٤ / ١٣٤ حاتفلا فسوي . ٤٠١ ( ليلدلا باتكر

 . ١٣١ /يطيطرقلا فسوي . ١٣٠ ، ١٣١ /يناهزلا دمحم نب ليكو

 . ٦١٢ /سنوي . ١٢١ /يقازملا ناسيطاب نب ديلولا
 . }‘٤ ٣٧ . ٣٩ ه ةيبهولا

 - ي -

 . ٧٥ / راع وبا 9 رساي
 . ٧٣ /( ةرونملا ةنيدملا نراق ) برثي
 . ١٦٧ /نتلدجي ونب

 . ٦١٢ /ىيحب
 . ٢٧ ( ينامألا ةياغ باتك) نيسحلا نب ىيح

 . ٣٧/ ١١٨ نينطمت نب رمع نب ىيحب

 . ٥٩ /رمتعملا نب ىيحي
 . ٧٣ /كومريلا

 . ٣٣/ ١٣٠ ٠ ١٣١ يدزالا متاح نب ديزي

 ٢٥ / ١٠٠٠. ناورم نب كلملا دبع نب ديزي

 . ١٠١

 . ١١٠١ ، ١١١ /ةيواعم نب ديزي
 . ٦٣ / عسيلا

 . ٦١٢١ /بوقعب
 باتك) حضاو نبأ . يوقعيلا

 . ٢/ ١٢٠ (نادلبلا
 . ١٦٦ /نتكمب

٢٧/ ١٠٦١ ، ١٠٨ ، ١١٠١-١١٧٣ ٠ نميلا



 ١٦٥ زومرلا سرهف

 زومرلا سرهف

 مالس نبا باتك ىلع يشاوحلا ين ةلمعتسملا

 . طوطخلا يسانو مالس نبا باتك طوطخم : خ

 . ةمئألا رابخأو ةريسلا باتك 0 ينالجرولا ءايركز وبأ : ز
 ىسيع يبأ ةلاسرل هخسنو يبرجلا بوقعي نب ملاس خيشلا تاقيلعت : س

 . يناسارخلا

 . ريسلا باتك ٠ يخاّمشلا سابعلا وبا : ش

 . خياشملا تاقبط باتك . ينجردلا سابعلا وبأ : لو

. يناسارخلا ىميع يبأ ةلاسرل يرومرملا دمحم نب رصان خيشلا خسن : ن



 تايوتحملا ١٦٦

 تايوتحملا

 ه . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةمدقملا -

 ٧ صنلا نومضم -

 ٩٦ صنلا ةدحو -

 ٣٦ فلؤملا -

 ٤١ . . . . . . . . . . . . . . . طوطخلا -

 ٥٢ . . . . . . . . . . . . . . . ىقيقحتلا -

 باتك نع ةلوقنملا يخاَمشلا تاداهشتسا ين قحللل -

 ٥٤ مالس نبا

 ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . مالس نبا باتك

 ٠ ٥٩ نيدلا عئارش و مالسإالا هدب هيف باتك ه ١

 زعلاو مالسالاو ناميالا ريسفت ي ءاج ام باب (, ٢

 ٥٩ . . . . . . . . .. . .. .. . . . . ا ناسحإلاو

 يورت نيذلا ءاملعلاو ءاهقفلا نمو كنيد عئارش امه ٣

كنيد مهنع ١ ٦١



 تايوتحملا ١٦٧

 : ةباحضلا ضعب لئاضف ين ا}ھ

 ٧٠ قيدصلا ركب وبأ -

 ٧٢ . . . . . . . . . . . . . باطخلا نب رمع -

 ٧٣ حارجلا نب ةديبع وبا -

 ٧٤ . . . . . . . . . . . فوع نب نمحرلا دبع -

 ٧هہه . . . . . . . . . . . . . . رساي نب رامع -

 ٧٥ . . . . . . . . . . . . دوعسم نب هللا دبع -

 ٧٦١ . . . . . . . . . . . . . . . . ةرواشملا يف ه

 ٧٨ . . . . . . . . . . . . . ةباحصلا نم ةعبرأ ٩

 ٧٩ ء مالسلا هيلع ينلا باحصأ نم ةعاجلا نيد اننيد»ه ٧

 وه يذلا هتا نيد ريسفت نم رثألا يف ءاج ام بابهم ٨

 ٨٤ ! ةعايلا نيد

 ٨٦ , ةءاربلاو هيلع ةيالولاو نيدلا عئارش ريسفت ه ٩

 ترهات مامإ نمحرلا دبع نب باهولا دبعاهب بتك ةلاسر ةعيرش ه ٠

 ٩٢ . . . . . . . . . . . . . .رسلبارطا لهأ ىلإ

 ٩٣ . . . . . . . . . . باتكلا لهأ يلو نيعدتبلا يي ٩١

 ٩٥ ؛ هب هلل نيدن يذلا اننيد اذه ه ٢

 ٠٩٥ يتفملاو يضاقلاو مامالا ي ٣

 ةربابجلاو كولملا نم ةعاجلا نيدل نيفلاخلا ريسفت ه ٤

مهعابتأو , ٩٨



 تايوتحملا ١٦٨

 ١٠٢٦ . . . . . . . . . . . . ٬ةتسلا فالخإ ةصق ه ٥١

 ١٠٥ . . . . . . . . . . ءناقع نب نامثع ةيالو رماد ٩

 ١٠٨ , اننيد مهنع يورن نيذلا انتُمِثأو انئاهقف ةيمست نمم ٧

 ١١٦ , مهراصمأو انؤاهقفو نيملسملا خياشم ءالؤهه ٨

 ةربابجلا ىلع مهروهظو انتمئأ جورخ ةيمست نمه ٩

 .برغملاب . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧١!١١

 ١١٨ ص برغملاب باطخلا يبأ روهظ ةصق ه -

 ين مالسلا هيلع يبنلا نع رثألا ي ءاج ام باب ه

 ٦١!١ا . . . . . . . . . . . . . . ربربلا لئاضف

 سلبارطأ ين ةربابجلا ىلع نيملسملا روهظ ين ءاج امه -

 ١٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . ناوريقلاو

 ١٢٨ « يزوزلملا ييجنلا بيبح نب بوقعي متاح وبأ ه -

 : « مهيرارذو مهخجياشمو مهساملعو انباحصأ ءاهقف ةيمست ه ٠

 ١٣٢ ؛ اهيلاوحو ناوريقلا ةنيدمب ه -

 ٣٤ , سلبارط ةنيدم ين ه -

 ١٣٥ , يناسارخلا ليعايمإ نب ميهاربإ ىسيع يبأ ةلاسر» ١

 ٤١ثم . . . . . . . . . . . . . . ةيبرعلا عجارملاو رداصملا

 ١٥٠ ةيبنجألا عجارملا

 ١٥١ ءامسألا سرهف

٦٥ زومرلا سرهف
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