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 ٧ ليوطلا لباقلا لثاَضَقلا ليت قيفوتلا ديب الأ ٢٤ ةمكح ١٦٤
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 ح رر ُ - و ىصم - نمف

 ١٢  7ليوطلا مزتلا ٣ ١٦٩

 ١٤ زجرلا اَمَدْنَت مكحلا ضغل لاق لجرو ١١ ةمكح ١٧٠

٠ 
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 ِ (ىممغنلا) يذل تدَممَص
 ١٧١ ىوكش ٤٦ ليوطلا هَيِناَرَر ١٥

 ةيب ام فشكيل
 4 م _ ٠ 2 م ےص 1 ٥

 ه و مراض ىتف نم اباوج موا

 ١٧٧ هقف ٢٥ زجرلا دشرلا - ١٦
 و

دحلا
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 همدقتملا

 ميحرلا نمحرلا كلارسب
 انارق هلعجو ،باتكلا يف َتثتسملا ءارعشلا ماقم عفر ،بامتولا ميركلا هلل دمحلا

 يداهلا ىلع ملسأو يلصأو ،بابلألا ىلوأل ىركذو ةرصبت ،باسحلا موي ىلإ ىلتي

 ( ةمكحل رعشلا نم نإو ،ارحسل نايبلا نم نإ ) لئاقلا باوصلا جهنم قحلا ىلإ

 ضرألا ييحت نزملا تداج ام هرثأ ىفتقاو هعبت نمو ،باحصألاو هلآ ىلعو

 ..دعبو ،بابيلا

 نينسلا رابغ هنع ضفني نم رظتني هرثكأ لاز ال هروضع م ىلع ينامعلا انبدأ نإف

 قيقحتلا ىلإ قيرطلا كلسيل ؛ ةرثانتملا هتاصاصقو ةمكارتملا هتاطوطخم نم

 ىوتسم ىلع يقفألا اهدادتماب ،ةساردلاو ليلحتلا ىلإ هريس الصاوم قيقدتلاو

 ةيرنأتلاو ةيريثأتلاو ةينامزلا هتاقالع ىوتسم ىلع يسأرلا مئاطوطخللا

 .ىرخألا تاطوطخلملاب

 يكمللا ديعس نب فيس نب دشار بيدألا يضاقلا خيشلا ناويد انيديأ نيب امو

 هراثآو خيشلا نع ةيملعلا ةودنلا لاعأ نمض هب ةيانعلا تءاج ۔هللا همحر-

 .يفاقثلا يضايرلا قاتسرلا يدانب ةيفاقثلا ةنجللا اهتمظن يتلا شةيملعلا
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 د / ا و ا ٤ ط , : 1 ل ر 7 ال ٧ (, الح ٧٣7 ٩٨٠١ و (< )ا
   ا هم٢٧ رس ٠٩ ٧١ا هرس ت

 ميركلا خألا نم ركشلا ديب تملتسا دشار خيشلل ةيرعشلا راثآلا عمج ةلحرم يفو

 لكش يف اروصم اطوطخ يكمللا ديعس نب فيس نب ملاس نب فيس نب ناهبن

 دشار خيشلل ةبوسنم اهلك ، دئاصق ينايثو ةيرعش ةعوطقم هيتفد نيب يوحي سارك

 دئاصقلا امأو( ىضمأ هموي نمف ) : هلوق اهعلطمف ةيرعشلا ةعوطقملا امأ ، يكمللا

 لويحملا جلف ايأ) - (اركذو ناكملا اذه افرش الع ) :يتآلاك اهعلاطمف ةينامثلا

 قلخب نكل زوفلا كل ) - (رشبلاب تيه لويحملا جلف ايأ )-( يردص يل تقّيض

 -(للزلا نم ىرع دق يلوقو تلق ) -(ولسي سيل نم اي بحلا ميدنآ) -(لمك

 : اهعلطمف ةنماثلا ةديصقلا امأ ، (امكحلا ضعبل لاق لجرو)

 ارصعو احبص اهضور كحاضف ىرصق عوبر ماإآفلا ايح الأ

 نب هللادبع يضاقلا خيشلل اهنأ يل نيبت يرعشلا عومجملا اذه يف لمعلا ءانثأ نكل

 قئاقش) يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا اهدروأ دقف يمشاهلا حلاص نب دمح

 امأ ، اتيب رشع ىنثا يف يمشاهلا خيشلا ىلإ ةبوسنم ٢٩٠( ص ث ١ج ى نامعنلا

 ط ةف لوألا ةتسلا تايبألا يهف يكمللا دشار خيشلل يرعشلا عومجملا يف ةدراولا

 نم شيعب اهنأل ؛دشار خيشلل اهتبسن تدعبتسا اذلو ؛ يمشاهلا خيشلا ةديصق نم

 سيل طوطخملا نأ ايك ، قئاقشلا يف يمشاهلا خيشلل ةبوسنملا ةلماكلا ةديصقلا

 نأ حّجرتف ، دعب اميف نّوُد اينإو هرصع يف بتكي مل هنأ رهظيو ،دشار خيشلا طخب
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 ىلإ خاتنلا اهبسن نمزلا مداقت عمو ، يمشاهلا خيشلا نع اهاور يكمللا خيشلا

 .هل اهتأ مهنم انظ يكمللا خيشلا

 ةخسن تملتسا دقف(ردقلا رس يرظان اي ) هلوقب أدبت يتلا( ردقلا رس ) ةديصق امأ

 ةديصقلاو ، يكمللا ناهبن ميركلا خألا نم اضيأ اهيف ةنؤدملا قاروألا نم

 ديعس نب فيس نب ملاس خيشلا هيخأ طخب يهو ، دشار خيشلا ىلإ ةبوسنم

 تيب ةئام يهو انه تمت ) : ةديصقلا مامت دعب ةريخألا ةحفصلا يف لوقي سيكمللا

 خألا هرهد ديرفو " هرصع ديحو فراعلا عرولا ةقثلا اهمظن ، مامتلا ىلع هلل دمحلاو

 خيشلا اروكشم يندافأ دقو ،(نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، يكمللا فيس نب دشار

 عم ةديصقلا هذه نم لصألا ةخسنلا دجو هنأب يصورخلا نايثع نب نافلخ نب انهم

 ريغو ، يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم يف ةروثنم قاروأ ةلمج

 دتهأ مل يننكل ،اهيلع لوصحلا ضرغل دمحم ديسلا ةبتكم ىلع تددرت دقو {ةفنصم
 . اهيلإ

 كلاسم) طوطخملا رخآ يف ةفاضم اهتدجو دقف (دمحلا كل يهلإ) ةديصق امأ

 يلاعم ةبتكم يف فنصم طوطخملا اذهو ، هسفن يكمللا دشار خيشلل (كسانملا

 نب دمح خسانلا ملقب وهو )٦٠٩(، مقر تحت يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

.دشار خيشلل ةروكذملا ةديصقلا تبسن دقو ©يشولبلا يلع نب نسح نب هللادبع
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 نب دمحأ خيشلا باتك) طوطخم رخآب تقحلأ دقف (قيفوتلا ديب الأ) ةديصق امأ

 هللادبع يدج موحرملا ةبتكمب هتدجو دقو ،(هيلإ ةبوسنملا ةيماللاو مئاعدلا رضنلا

 يف طوطخملا اذه مضيو ،ينيع ةدلب قاتسرلا ةيالوب يحمرلا رهاز نب نارهز نبا

 ةيالولا يف هتيمالو رضنلا نب دمحأ ركب يبأ ةمالعلل مئاعدلا ناويد لوألا هئزج

 يخبرلا كرابم نب هللادبع خيشلل ايهقف ايظن يوحيف هنم يناثلا ءزجلا امأ ،ةءاربلاو

 طخب طوطخملاو يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلاو دشيور نب سيمخ خيشلاو

 ماع يولهبلا يميمهلا هللادبع نب رمع نب ديعس نب دوعسم نب ديبع خسانلا

 اذه رخآ يف اهطخ دقف (قيفوتلا ديب الأ) دشار خيشلا ةديصق امآ ه ١

 ةرصاحم تقو ه ١٣٢٣٥ ماع ينايرشلا دامح نب نافلخ نب دامح خسانلا طوطخملا

 .قاتسرلا دلب يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا

 تاحفصلا ؤ٢_ج) هقئاقش يف يبيصخلا خيشلا اهدروأ دقف ىرخألا دئاصقلا امأ

 دشار خيشلا اهغاص ةيهقف ةموظنم اهعمو ، دئاصق سمخ اهتلمجو ( ٦-١٤٥

 . ركذلا ةقباسلا ىرخآلا دئاصقلا ىلإ كلذ عيمج تممضو ث موظنم لاؤسل اباوج

 دئاصقل هتياور يف يبيصخلا خيشلا اهيلع دمتعا يتلا رداصملا ةفرعم يل رسيتي ملو

 .قئاقشلا هباتك يف دشار خيشلا

 تنك يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم ىلع يددرت تارم يفو اذه

 يل رسيت يتلا تاطوطخملا نم هئاظم يف دشار خيشلاب قلعتي ديدج يأ نع ثحبأ



7 7 7 ٠ _- 4 
 ا ) الت 7إ ,را ء( ( , ا ر

 7 ا هه٧]رس ٠١ ٧ا()ه٠رس 7 3 7

 ةرازوب تاطوطخملا راد يف هيلع عالطالا رشيت ام ىلإ ةفاضإ 5 اهيلع عالطالا

 ملف ، خيشلا راثآ عبتت كلذب الواحم " خيشلا براقأ عم ءاقلو ،ةفاقثلاو ثارتلا

 وه ام ىلع رمألا رقتساو سفنلا تّنآمطاف " هتعمج امم رثكأ هرعش ىلإ هفيضأ ام دجأ

 نع باقنلا فشكب ليفك نينسلا مداق رمو مايألا لباق ءاوطنا نأ الإ ، نآلا هيلع

 .رفسلا اذه يف هعمج رسيت ام ىلإ فاضت دشار خيشلل ىرخأ راثآ

 امم خيشلا ةايح نع ثيدحلاب اهتأدب ةعضاوتم ةسارد ناويدلا يدي نيب تمدق دقو

 تلوانت مث ،خيشلا اهشاع يتلا ةيملعلا ةايحلا ىلع ازكرم ،رداصملا نم هعبتت نكمأ

 فشكنتل ؛كلذ ليبقو دشار خيشلا دهع يف ةيبدألاو ةيسايسلا ةايحلا نع ثيدحلا

 .اهيف ةايحلا تايرجمو رعاشلا ةئيب انل

 نأ رمآلا ةيادب يدَلَخب نكي ملف (هرعشل ةينفلا صئاصخلا ىلع ةلالطإلا) نع امأ

 يف خيشلا رعش ىلع ءوضلا طلسأ نأ تيون تنك انإو ، ةروصلا كلتب جرخت

 اذ ثيدحلا تدجو يننأ الإ } ةدحاولا ديلا عباصأ اهددع زواجتي ال تاحفص

 عومجم هيدي نيب نَم فيكف { ةساردلاب ةديصق لوانت نم لك نأش اذهو ، نوجش

 ةرمو ى ةيبولسأ ةرهاظ هيرغت ةرمف ؛ ةياكحو ةياكح فلأ هيف دجي ذإ !؟ يرعش

 نم الإ كاذ امو ، كيلاود اذكهو ةيعاقيإ ةربن هرسأت ةرمو 5 ةينايب ةسمل هل قربت

 ةلالطإلا كلت يف هتبتك ام نوكي الأ وجرأ نكل ، لاقملا ثفَتو ، نايبلا رخسي

 ،رئاط ةرظن نوكي نأ ودعي ال وهف ،هدقنو بدألاب نيمتهملا ةدئام ىلع القطت

٧٣ 
(
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 هنوسردي & نيقذاح اداقن رمألا اذهل ضيقي نأ هللا ىسعو ، ديعب نم ةراشإو

 . قمعأ ةءارقو موقأ ةيجهنمب

 بيوصت يف لثمتي وهف دشار خيشلا راعشأ يف هب تمق يذلا لمعلا نع امأ

 .(نايعنلا قئاقش ) دئاصق يف ةيعابطلا وأ خاشنلا اهيف عقي يتلا ةيئالمإلا ءاطخألا

 يناعم حيضوتو ، دارملا ىنعملاو قستي ايب ضايبلا مامتإو ، تايلكلا طبض عم

 عمف كولسلا رعشل ةبسنلاب امأ 5 ماقملا هيضتقي قيلعت يأ وأ ، شماهلا يف تاملكلا

 ىنعم سبتلي ال يك ؛ يحالطصال ١ ىنعملا كلذك تحضوأ يوغللا ىنعملا حيضوت

 يناعم حيضوت يف اهيلع دايتعالا رسيت يتلا رداصملا نمو ، ئراقلا ىلع تيبلا

 موسوملا يناجرجلا دمحم نب يلع باتك: كولسلا رعشل ةيفوصلا تاحالطصالا

 (يبرعلا نيدلا ييحم خيشلا تاحالطصا ) هرخآب قحلملا(تافيرعتلا)ب

 ةعوسوم) و ، يوناهتلا يلع دمحمل (نونفلاو مولعلا تاحالطصا فاشك)و

 ءاقبلا يبأل (تاتلكلا)و ٥مجعلا قيفر روتكدلل(يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم

 .يوفكلا

 & يلسلستلا اهمقرو ، يضورعلا اهرحب ديدحتب تمق ةديصق لك سأر ىلعو

 يئابفلآلا بيترتلا ىلع اهلسلست يف دايتعالا ناك دئاصقلا رداصم فالتخالو

 اهتاعوضوم بسح اهبيترت ًاشأ ملو .نيواودل ا نم ريثك ف دوهعم وه اك . اهيورل
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 .: 7٨٢ ٢ا\ر٧ا77 الحا ٧٢٠ ) 9 2 ا اأها
 و / ٦ ٢ 2 71 , 2, ٦٨٧٢1 70 ,برها"

 = < , 7 م و
 7 ا ٨٧٢ 7رس ٩١٩ ٧ا هرس ر ا د 7

 ةموظنملا نأ ىوس .اهتاعوضوم لخادتو دئاصقلا ةلقل ؛ كلذ اهلامتحا مدعل

 .يمليلا اهمظن ةيصوصخل رخآلا ين اهتدرفأ دق ةيهقفلا

 انهم بيدألا خيشلل هاكزأ نافرعلا نمو ،هرطعأ ركشلا نم يجزأ ينإف .. اريخأو

 يفاقثلا يضايرلا قاتسرلا يدانب ةيفاقثلا ةنجللو ،يصورخلا ناهثع نب نافلخ نب

 هجوأ ايك ءةنجللا سيئر يربعلا ديمح نب دشار نب رصان ذاتسألا ركشلاب صخأو

 ذاتسألاو ۔يكمللا ملاس نب فيس نب ناهبن ميركلا خألل يريدقتو يركش

 تينع يتلا ةكرابملا لمانألا كلتلو ،يرمعملا هللادبع نب ناييلس نب فيس لضافلا

 ` . رادو "يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا يلاعم ةبتكم ىلإو ،لمعلا اذه ةعابطب

 لعجي نأ لأسأ هللاو لضف هل ناك نم لكو .ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا

 عيمس هنإ ،هترثع ليقيو ،هتلز هبحاصل رفغيو "ميركلا ههجول اصلاخ لمعلا اذه

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو بيجم بيرق

 يحمرلا هللادبع نب دمحم نب دمحأ

 م ٢٠9٩ سر ام - _ه ٠ ١٤٢٢٣ لوأل ١ عيبر
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 . 4 تيرب نتنا .ختل ايوت تزولاس هو ةارزو ١ لصجاندبا زخو 7

 ل رال ا ٧٢ ٧٧2 ا ., ٠
( 7 , ٍ 

 `ه

ه
 
 ك
ي
 

ه
 

 ٢ ا ر ٥ ه
     7 )( ٩٩٧ ة7رس ٠ ررب /

 )١( مق ر ةروص

 . ناه اطللهاوم هزلوارإ انلطب . زتيشليزمراتقطي ط ناوحو .

 : ٠ تعستوسالبز دل ىرون ونهلا ايف ومار خلس ا زأانكلا هلو "

 .حاطتت ةياةنيتفل .ةره ةهارررشزلع ي واغرزماو اغباك2ىحلانترقد تلقف
 امرونلاب لسرا . . ةتبنخاولمريااييات ريو هفياهمارعاسيملطناتل
 :عتانوننل اهغثوولعل) هر .ياملاو بلا عقال_لعللو باتكلا مأكانعو

 .عبنلا رجاو نعا ن حرمو ",آ ١ ١ ٥

 عتزتناسلادامببابعم .رج اسر دالت ء كدرعاميإا 7

 ,مجران ولخد و ١ هطولرنلسووا مرلانزنطعم» انلزرو ..ب .
 نيق وتاستتو تف فتن ززرسا اضرب اقب

 ثاررناككلاقم تار ضنو ليج زاجب زراتس ل ئلع اكعزار زرةليا٠
 , ١ :لبت فانربنمؤاف ٥ ئبوحوت اوردرن

 انمط اتلا مد 22 مييد اام ر لدو ر م

 هقن امتفع . نارغاميستكت ايلات اخلط امكمااعويحلورا
 ۔واتولا ١

 (كسانملا كلاسم) طوطخ نم (يهلإ) ةديصق نم ةروص

    

  

     

  

  



\ 
    

 !:ا'مرل۔

 :لاإ !او ن ذا كزنك 5 ت
 ٥٠

 ,=) ( هه٣٧ررس ر ٠ م ر دع>سربراقن 2

 )٢( مقر ةروص

 ؟
ً 

 7 - .۔`حج 5 - "

 5 ْ ےم

 | ( تتاب ءيذب :
 ب ز ا 7 0 . .كل :كمس (عاساتن تدا ام :ينق \ نخدي ١ ١ ث د

 . :اص ٹلبردرمرج هال . -
 ك ٣ . رورش هرج .ماك ز املرزم يكبا ب ر روصتل (زٹرطو .7 اترب .. ١ : أ ..ح : حمل رازنتترك رعو تالاو اربحؤرترر علوو روسو : ؟نرحخ 3 و
 رمفشللوإ انان :نارورناقرددوعصم ذنإلشنوحا دوشاوركز :
 ارش ئ :اقرز اىكملترع؛ مت اوريل -. 3 ند ب امن :(كانلزرلر انا ١ :زو زنل ف "7 2 :

 7 - حت ه 2

  

  

  

 -- ۔ح۔ . .-= , . ١ , و .. ,هلك ط .الك < ". يما هخ -- ست

 { ب ر ه > از شت ةرتوتم اكنال . . ١

 ا 'زئاهلسش .. شرك ء نمت ر؟ردىار سرخ ت انلززداتد ت ى

 ق نلو :زسم ريخ ل اهيب اناخ ١ ن

 .- ۔۔_ -::. 7 ¡- ۔۔_ ۔ . ۔.۔۔ ۔.۔۔ ه۔ ۔ ۔ . ۔۔۔۔۔_۔ . ۔۔

 -٠ ٠  - -3ح .

[.
 

. 

 . ۔ ۔ - - - ) - ۔ . ۔۔ ص . ۔ ص ۔۔ه۔۔ .ه ۔ ۔ ۔ _- ۔۔۔ہ ۔۔۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔ ۔ ۔_..۔۔.۔.

 ىكمللا فيس نب دش ار خيشلا ىلإ ىمشاهلا دشار نب هللادبع خيشلا ةلاسر نم ةروص
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 ر ةالغ 3 ::م 4 0 ١ اه ارك , 15

 / هتبس ٠ ةدهان لاش ؛ < اداز 2

 ( )٤ مقر ةروص

. ٢ 7 77 7:= .- - 7 ] 

 ا
! 

 ةليان لہب
 شلب املهاة يرتملا اقاجنهم
 هلبودر هلغتسا رعس نب فسوب

 نا رامق . .- نالا اياناف

 ہهصزفملاشدرد ضعبو [, ا ت ح

 لانتل لاعالتاك لتاسلا |
 لير احركولامو هلصر لت :زمار ك

 ن اوززهو :1 راكال م

  

  

  

  
 مئاعدلا) طوطخم نم (قيفوتلا ديب الأ) ةديصقل ىلوألا ةحفصلا نم ةروص

 ) ىرخ ا تام وظنم و

, 
2 7 

    



5 .% ) 
 ا

 ف 7 ا ؛ه٧ درس ر ٠٩ ٧اإ/١٠.رس ر دخح×وميوراقن"»
    

 : ةسارآللا :الوأ

 ۔يكملنا فيس نب دشار خيشلا ةايح -أ

 ۔هرصع يق ةيب د<ذاو ةيسايسلا ةايحلا-ب

 ۔ هرعش يق ةيتقنا صتاصخلا ىلع ةلالطإ -ح



7 _= 
 كلال فنالا 2 ث ار ٧ ,د , ٠

 7 ( هه٧بررس ر ٠١ ٧ا هرس ر تان 7

 يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةايح -أ

 : عمتجملا يف هرودو هتافصو هتاشن -

 ةلحمب دلو )١(، يكمللا هللادبع نب دشار نب ديعس نب فيس نب دشار خيشلا وه

 ملعلا بلط يف تجو .ملعتو اهيف أشنو ،ه٢٦٢١ ماع قاتسرلا ةيالوب ىرصق

 (٢).دهتجاو

 ،ةيرونملا انهم تنب ةخيش هجوزو .ةيكمللا هللادبع تنب ةثيغ هتدلاوف هترسأ نع امأ

 )٣( .ايرثو ةزع نيتنب ىوس خبشلا فلخي ملو 6ملاس هوخأو
 ةءارقلا ملعتو ،يكمللا ديعس نب فيس خيشلا هدلاو فنك يف خيشلا أشن دقو

 ه هدلاو سلجم نع ىراوت موي تاذو ،هنارقأ قوفي ءالمإلا ديج ناكو ،ةباتكلاو

 ةروصقمب يربعلا سيمخ نب دجام لضافلا ةمالعلا خيشلا ةسردم ىلإ بهذف

 ةعلقلا بونج عقت ،لاملا تيب يحاوض ىدحإ ،(ناكم مسا) جرخملا يوط

 نب فيس خيشلا دالوأ نم ضعب ةسردملا ىلإ هقفارو ،نرقلا تيب ةلحم نم برقلاب

 سرفتلا خيشلا ةداعو ،هيف سرفتي ذخأ خيشلا دنع لَصَو املف يديعسوبلا سيمخ

 اباتك هيلإ ملس نأ عرشف ،اديج هدجوف ،ةباتكلاو ةءارقلا يف هربتخاف دالوألا يف

  

 ام دعب هدنع امزالم و&هل ائراق هذختاو شةيبرعلاب ءادتبالا هتداعو وحنلا بتك نم

 اهقدصأ . هتميركب هجوز نأ هل هبح نم ناكو هنم اضرلا بلطو ،هدلاو نم هبلط

( ٤).نازع نب دومح نب لصيف ديسلا هنع
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 : / 1٢ ات 743 2 7 ` ار ز

 لارمهبدالس > ٠ م و تجح ران

 ملعلاب ةرين ةبيط هتايح تناكو ،عرولاو دهزلاو لضفلاب فرع دقف هتافص امأ

 هصرح نم هنع رثأ امم هتريس كلذ ىلع دهشي ،قالخألا مراكمب ةرهاز ،نيدلاو

 نوؤش يف سانلا ةمدخب همامتها كلذكو ،ةمجرتلا هذه يف هركذ دريس امم ملعلا ىلع

 ناك دقف مهتاموصحخ يف ءاضقلاو ث مهنيب حلصلاو اياصولا ةباتكك مهايندو مهنيد

 حلصملا رود هل ناك ايك ،اهيحاونو قاتسرلا يف ةاضقلا سيئرو ىوتفلا رادم خيشلا

 مهنم ريثك عّربتف ؛تاريخلا لعف ىلإ ةقباسملا ىلع ءاينغألا ضرحي ناكف ؛يعايتجالا

 )٥( .ريخلا باوبأ يفو ،نيملعتملا ىلع لاومألا سبحب

 ناك خيشلا نأ الإ هنمز يف تلصح يتلا ةيسايسلا تابارطضالاو لقالقلا مغرو

 ام اذهو ،ىلاعت هللا نيد هب مدخي ايب الغتشم نتفلا نع الزعنم ‘كلذ نع اديعب

 ءاحصتنلا نم دشار خيشلا ناك ايك ءاقحال كل حضتيس امم هراعشأ نم هفشتسن

 (٦).هللا همحر يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةلودل

 ناكف ؛همادنهو هسابلب هتيانع هنع فرع هنأ الإ هدهزب فصو دشار خيشلا نأ عمو

 اصيرح ناكو هسابل اهب نيزي رظنملا ةنسحلا (ةيدزكلا)توششَبلا نم ةلمج كلمي

 دنع اصاخ اموهفم دهزلل نأ انل سكعي اذهو روطعلا نسحأب امئاد رطعتلا ىلع

 ديعس ليلجلا خيشلا ةليضف انل ىور دقف ؛ كلذ انل فشكت ةيلاتلا ةصقلاو خيشلا

 نيبحملا نيبرقملا دحأ نأ هعمس نمع القن -هللا هظفح - يصورخلا فلخ نب

 رهاظ اهضعب ارومأ يسفن يف كيلع بتعأ ينإ خيش اي " : هل لاق دشار خيشلل



  

   

 م

 التالالتتزبيتتتننت تلت
 \ ا ٦٢ رس اح ؟ (٦٧٢ بحرن

 ©" ؟ لع اهبتعت يتلا رومألا هذه امو " : دشار خيشلا لاقف ." يفخم اهضعبو

 يف نيزتتو ،ريبكلا تيبلا اذه يف نكست تنأف ؛ةرهاظ ارومأ كيلع بتعأ " : لاقف

 كب ىلوألاو ةحاوفلا ةقبعلا روطعلا هذهب كتيانعو ءةزرطملا توبلا هذهب كسابل

 ةرهاظلا رومألا هذه " : خيشلا لاقف ، " كلذ لك نع دهزتو شيرع يف نكست نأ

 ىولحلا هذه كيلع بتعأ " : هل لاقف ، " ؟ ةّيفخملا رومألا نم لع بتعت اذامو

 امآ " : الئاق خيشلا هيلع رف " كلذ نع دهزت نأ كب ىلوألاو ،كتيب يف يتلا

 سانلا تانامأ لمحتأ ينأ ملعت تنأف ريبكلا تيبلا اذه يف نكسأ ينأ كلوق

 ينأ ول تيأرأ ،اهنيصحت همزل اهظفحو سانلا تانامأ لمحت نممو ،يتيب يف اهظفحأو

 درف 5 ؟ةقرسلا نم اهنمآ تنكأ هيف تنأ نكست ايك هنكسأ شيرع يف اهتظفح

 امأ " : خيشلا لاق مث ، " كسفن ىلع ىتح نمأت ال لب ى خيش اي ال " : بتاعملا

 لدب ،همهفو ملعلا ىلع سفنلا نيعي امم كلذ نإف ىولحلاو رطعلاو سابللاب يتيانع

 )٧( .هرذع َليَو خيشلا باوجب بتاعملا عنتقاف " لاحلا ثر نوكت نأ

 اييف ةمئاقلا تاقالعلا نم ابناج انل فشكت ءاملعلا نيب تالسارملا نأ بير الو

 لسرملا نم لك ةيصخش سكعت تارشؤمو لئالد ىلع اهنومضم يوطنيو ،مهنيب

 مكلت هيرصاعمو دشار خيشلا نيب تالسارملا نم اظوفحم يقب اممو ،هيلإ لسرملاو

 دشار خيشلا ىلإ يمشاهلا حلاص نب دشار نب هللادبع خيشلا نم ةرداصلا ةلاسرلا

دشار خآلا لدعلا هيقفلا انخيش بانج ىلإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب" : اهيف لوقي



 ٧٨٩٧7 2٦٧١ لسح ٢ ال: 72
 ٦٩ ٢١ التم 1 روز 1 2 لل 0 م 9

 ب 7 ا هه٧ درس رج .12 6 ] مها د

 (اننإف دعبو) هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس ىلاعت هللا هملس يكمللا فيس نب

 تحاص سمألاب لب رورسو ريخ مالعإلا رظانلا رقيو رطاخلا رسي لاحب )٨(

 اربح يقرش ةحاور ينبل دوسأ مداخ ذخأ هنإ ليقو راهنلا ةوحض ( )٩ (ةحياص)

 يمالسلا رصان نب دمحأ نب فيس ملك كنم الضف كلذ ريغو ،نآلا ىلإ نبي ملو

 ،نيعوبرم نيدلجم يف ( ١١)اهل دلجتل رهاوجلا باتك نم ةعطق هل (٠١)انشّرط

 نب ديعس نم ضبق هنأ لخن نم هتوخإ اندنع دوهشلاو ‘كلذ ضبقي مل هنآ معزيو

 هيلع دلجي هل لقف هب رقأ نإف ،هب رقتسا وأ ركنأ نإ هدنع ام فرعاف ‘كلذ دوعسم

 ىلع انل ملسو ‘كلذ ملعتل اذكه ،نيتعطق يف انباتك انل لسرأ ىبأ نإو كتطساوب

 نب هللادبع كل دولا نم كلذو ؤباحصألاو ةعامجلا ةفاكو فيس نب ملاس خيشلا

 .( )١٢ هديب يمشاهلا دشار

 مكو هنع انفرع ،هرجؤن ١٣( ) (نآ) ديري ةرجألاب خسني دحأ كانه ناك نإ انغلبأ

 ساطرق نم اذه انذخأ انإف ةساطرقلا ةهج نم خسنلا دعب ةضف شرق نم قحتسي
 ملعت ايك لب ،افافختسا الو كقحب الهاست ال ،اهريغ اذه فقوملا يف نكن مل خسنلا

 " ١٣٣٢ ةنس رفص ١٤ موي هديب هللادبع نم مالسلاو انريغ دنعو اندنع كتلزنم

 )٤ ١(

 ©قاتسرلا لايعأ نم ينيع ةدلب نم هلصأ اذه يمشاهلا دشار نب هللادبع خيشلاو

ايضاق ناكو «يصورخلا دشار نب ملاس مامإلل نيرصانملاو نيعيابملا سأر ىلع ناكو



 ۔_صر
 ۔>هر ر .٧٦7٢م , مما دا ازالب ننتالت 1.1 ١٥٧٣٠١٦٧ ٧٦بر » 7

 هللا هافوت نأ ىلإ ةريسلا دومحم شاع دقو ،لخن ءاضق يليلخلا مامإلل ىلوت اهيقف

 )١٥( .ىلاعت

 : اهيف هرودو دشار خيشلا ةايح يف قاتسرلاب ةيملعلا ةنيبلا -
 لضفلاو ملعلا لهأل انطوم خيراتلا رم ىلع ةفورعم اقباس ةروكذملا ىرصق ةلحم

 ۔(نيبلاطلا جهنم) باتك بحاص ۔يصقشلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا تيب اهيفف

 زكرم قاتسرلا ةعلق نم ابيرق عقتو ،امهريغو يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا هبيبرو

 يقرشلا لايشلا يف ىرصق ةلحم عقت اديدحتو ،خيراتلا رم ىلع ةدايقلا رقمو مكحلا

 خيشلا دهع يف ىرصق افصاو يملاسلا نيدلا رون نبا دمحم خيشلا لوقي ةعلقلا نم

 يهو ©ىرصقب مهعمجمو ءايلعلا ندعم تقولا كلذ قاتسرلا تناك " : دشار

 لئاسملا تالضعمل مهفشكو لضافألا نم كلانه ايع لست الف ،اهرياوح نم ةراح

 !". ١٦)

 كلذو دشار خيشلا ملعت ةلحرم يف قاتسرلا يف ةيملعلا ةئيبلا نع اضيأ حملي اممو

 نازع نب سيق لاضفملا ديسلا نأ نمزلا نم ةريسي ةدمب نازع مامإلا ةلود مايق لبق

 ةبلط بحي ناك -اهنيح قاتسرلا ريمأ وهو - ديعس نب دمحأ مامإلا نب سيق نب

 لهأ نم نيملعتملاو ءايلعلا نم ددع هدنع ناكو ،مهبزقيو مهيلع قفنيو ملعلا

 دجت ال - لابقتسالا ةفرغ يهو - قاتسرلا ةعلق يف ةالصلا ةفرغ نإ ىتح ،ةنطابلا

سيق ديسلا ناكو ،ارركم وأ اسردم وأ احُحصم وأ ايلمم وأ اخسان الإ ابلاغ اهيف
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 ٧٢ ح ٦٢ م ر تج

 نم هددصب مه امل ةبحمو ،مهل ابيغرت هناوأ يف عيش لك قوسلا نم هكاوفلا فرط

 )١٧( .هتساردو ملعلا

 الداع دع
 ح ٠

 كلت مهأو ،قاتسرلا يف لضافآلاو ءايلعلا مزال دق دشار خيشلا ناكو

 دجام خيشلا و .يمشاهلا حلاص نب دمح نب هللادبع خيشلا اهزربأو تايصخشلا

 يديعسوبلا نازع نب دومح نب لصيف دهازلا ديسلا و ،يربعلا سيمخ نب

 دشار خيشلا اهمزال يتلا تايصخشلا هذه تايس نم بناج نع ثدحتنسو

 هدلب عمتجم ىلع اريبك ارثأ تايصخشلا هذه نم ةيصخش لكل نأ اييسالو

 .ةيفاقثلا وأ ةيسايسلا نيتيحانلا نم قاتسرلا

 ۔(٨١)اتس مه ربكأ ذئموي ناك يمشاهلا حلاص نب دمحم نب هللادبع ليلجلا خيشلاف

 هل ايوق ادضع ناكو "يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا نع ملعلا ذخأ دقو

 ةذباهج دحأو ،قاتسرلا ىلع نازع مامإلل ايلاو ناك ايك ححالصإلاب همايق دنع

 ديعبب سيلو )١٩(، قاتسرلاب نيمئاقلا ةاضقلا دحأو لضفلاب نيروهشملا ءاملعلا

 .هتذمالت دحأ دشار خيشلا نوكي نأ

 دهج دهج دهج . . .
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 لزن يذلا قبس ايك- يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا دي ىلع دشار خيشلا ذملتتو

 يف دجو دقو ،هدلاو ةافو دعب ه١٧٢١ ماع ءارمحلا هنطوم نم امداق قاتسرلا

 ةلود مايق دنعو ،هيدي ىلع ذملتتف يراغلا ميلس نب دمحم ةمالعلا خيشلا قاتسرلا

 ،ىلهب ىلع ايلاو هنيع ه٥٨٢١ ماع - هللا همحر - يديعسوبلا سيق نب نازع مامإلا

 ثكمو ه٧٨٢٦١ ماع نازع مامإلا داهشتسا دعب ىرخأ ةرم قاتسرلا ىلإ عجر مث

 .ه ١٣٠٥ ماع ىلإ اهب

 نونف يف ةبوجأ هل دجوت ،رعشلل امىظان ابيدأو ايضاقو ايلاو ناك دجام خيشلاو

 يف ناجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش) باتك يف اهنم فرط ركذ راعشأ هلو ،ةفلتخ

 اروثنم الاؤس دجام خيشلا مظن قئاقشلا يف درو ام نيب نمو ،(نامع ءارعش ءامسأ

 اثدحتم قئاقشلا بحاص لوقي ،يكمللا فيس نب نب دشار خيشلا نم هيلإ درو

 ارثن يكمللا فيس نب دشار خيشلا نم لاؤس هيلإ درو دقو " : دجام خيشلا نع

 : لاق ،باوجلاو لاؤسلا (دجام خيشلا يأ) خيشلا مظنف

 دجاب ىعدي يربعلا هتلخ ىلل دشار ملحلا وخأ يكمللا نم لاؤس

 دجاسملل ظفاح ليكو فكب ةريثك ىقبت تالغلا تناك اذإ

 دئاوع نمابهتالغ تلضف دقو اهحيجتست ةنس نمام سيلو

دساح لك نم۔رشلاو ىذألا كادع اجحلاو ملعلا اخأ اي اهيف لوقلا ايف
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 : هعلطم يف الئاق اضيأ باوجلا دجام خيشلا مظن مث

 دعاج خيشلاو رابحألا ةداسلا نع دئاوفلا وحن غصاف اباوج كيلإ

 )٢٠( .اذه هباوج يف هلاق ام رخآ ىلإ

 ايؤر (ه ١٣١٤ ماع دلؤ) يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا انل ىوريو

 نب دجام هخيشل هتمجرت يف كلذ ىور دقو ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا اهآر

 هراثآ ين يمدكلا ديعس يبأ مامإلا اطخ مسرتي ناك ريخألا اذه نأو يربعلا سيمخ

 هيقفلا ملاعلا خيشلا هب ثذّح ام اذه ديؤي اممو " : ميهاربإ خيشلا لوقي ،ةيملعلا

    
 و را 5 2

 : لاق هعم رضاح انأو - هللا همحر - يقاتسرلا يكمللا ديعس نب فيس نب دشار

 دجام خيشلا تيأرو يشمي اتع جرخ مث ءايح ديعس ابأ خيشلا ةليل تاذ تيأر

 نم همدق مامإلا خيشلا عفر اذإف .خيشلا مدق ناكم همدق عضيو هعبتي هعم جرخ

 خيشلا لوقي " يرظن نع باغ نأ ىلإ ءاهناكم همدق دجام خيشلا عضو ضرألا

 يأ) خيشلا نإف قح ايؤرلا هذهو" : ايؤرلا هذه افصاوو هثيدح اعباتم ميهاربإ

 . "ةّذقلاب ةّذَقلا وذح (يمدكلا خيشلا يأ) مامإلا ةقيرط وذحي ناك (دجام خيشلا

 )٢١(

 دبع دب ديج

 يديعسوبلا نازع نب دومح نب لصيف دهازلا ديسلا اضيأ دشار خيشلا مزال ايك

 مح اعيجشت ؛نيملعتملاو ملعلل هلام نم لذبي ناكو ،هلهأو ملعلل ابحم ناك يذلا
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 دمحم ةمالعلا خيشلا ةمئألا بطقل هتوعد كلذ نم "لاومألا فقوو بتكلا خسنك

 ةيريبعلا ةديصقلا ح۔رشيل - هللا همحر - يرئازجلا يبازيملا شيفطأ فسوي نب

 - هللا همحر - بطقلا لوقي ، عرشلا نايب بحاص يدنكلا ميهاربإ نب دمحم خيشلل

 غيلبلا حيصفلا ليصألا سيئرلا خيشلا يناعد دقف دعبو " : هحرش ةمدقم يف

 ةيريبعلا حرشأ نأ ينايعلا يبهولا يضابإلا يناعلا دومح نب لصيف ليلجلا بتاكلا
 ثيداحأ نم لوقنملا ىلع ارصتقم لوقعملا لئاسم نم راثكإلا نم ايلاخ احرش

 )٢٢( ."... لوسرلا

 هسفن تقولا يف تبثي وهو - لصيف ديسلاو دشار خيشلا نيب ةقالعلا تبثي اممو

 (نداعملا نويعو نئازخلا نونكم ) طوطخم يف هدجن ام - ملعلاب لصيف ديسلا ةيانع

 تمتو " : باتكلا رخآ يف دشار خيشلا لوقي يرشبلا ىسيع نب ىسوم خيشلل

 نئازخلا نونكم باتك نم نايدألا ةعطق نم لوألا فصنلا نم ىلوألا ةعطقلا

 اهولتيو ىسيع نب ىسوم ريرحنلا هيقفلا ملاعلا خيشلا هفلأ يذلا نداعملا نويعو

 يف نايدألا ةعطق عومجم ناكف نايدألا ةعطق نم لوألا فصنلا نم ةيناثلا ةعطقلا

 دومح نب لصيف مايهلا عرولا ةقثلا يضرلا دهازلا يقتلا انديسل خسُت تادلجم ةعبرأ

 ىلع مالسلاو ةالصلاو هدمح ىتح هلل دمحلاو هلهأو مالسإلا هب هللا زعأ نازع نب

. هدعب نم ه اده ليبس كلاس لكو هبحصو هلآ ىلعو هدبعو هلوسرو لمح انديس
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 ف رال ۔جب رح ٦٢ مس 7 زمه ا

 نم ٧ موي خيراتب هديب يكمللا ديعس نب فيس نب دشار ريقحلا دبعلا اذه بتك

 ١٣٠٢٣ ". )٢٣( ةنس جحلا رهش

 خيشلا هيخأو ملاس خيشلا نيب ايستقم لصيف ديسلل باتكلا اذه خسن ناك دقو

 و

 .هباوبأ بيترت دشار خيشلا ّلَمَعو باتكلا ست ملاس خيشلا لَمَع ناكف ؛دشار

 دع دع دع

 نونف نم ةميق ابتك اهيف عمج ،هلزنم يف ةبتكم شنأ نأ ملعلاب خيشلا ةيانع نمو

 ملاس خيشلا هوخأ مهسأر ىلع بتكلا هل نوخسني اخاشسن ماقأ دقو ،اهلجأ و ملعلا

 دوعسمو يناقرفلا يلع نب فيسو ،يرذنملا دوعسم خيشلاو ،يكمللا فيس نب

 نم ةفوقوملا بتكلا بلغأف يبيصخلا مّيلس نب يلعو ءالولاب يدنكلا حابص نب

 يذلا ،يكمللا ناميلس نب رصان خيشلا ةقفن ىلع ںنيروكذملا خانلا ءالؤه خسن

 ٢( ٤).بتكلا فئالغو يماشلا ساطرقلا لسري ناك

 ديلاقم) باتك خسنب ملاس هيخأل هرمأ هل ةخوسنملا بتكلا ىلع ةلثمألا نمو

 ىدحإ دعب يأ ؛ - هللا همحر - يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا ةمالعلل (فيرصتلا

 مت " : طوطخملا رخآ يف خسانلا لوقي "يليلخلا ققحملا داهشتسا نم ةنس ةرشع

 دهازلا لضافلا ملاعلا خيشلا فيلأت وهو (فيرصتلا ديلاقم) ىمسملا باتكلا

 يصورخلا يليلخلا دمحأ نب نافلخ نب ديعس هرصع ديحوو هرهد ديرف حيصفلا

نيمآ هاعد ةكربب انعفناو امامإو املعم هلعجا مهللا هل رفغو هللا همحر يرشوبلا
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 . نيمآ ميظعلا ميركلا دمصلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 م٨٩٢١ ةنس مرحم رهش نم ١٨ موي فيرشلا باتكلا اذه خسن نم غارفلا عقو

 فرتعملا هلل ريقفلا يكمللا فيس نب دشار عرولا دهازلا ملاعلا هيقفلا خيشلل هبتك

 )٢٥( ." هديب يكمللا فيس نب ملاس ريصقتلاو بنذلاب

 نايب)و ءاءعزج نوعست (ةعيرشلا سوماق)اضيأ ةخوسنملا بتكلا كلت نيب نمو

 .عطق عبرأ (ديهمتلا)و ،اءعزج نوعبرأ (فنصملا)و ،اءعزج نوعبسو نانثا (عرشلا

 نبال (قاقتشالا) باتكو ربتعملا باتكو }دمحم يبأ عماجو ،(نيبلاطلا جهنم)و

 ء(لوصألا يسرك)و ،ناتعطق (بابللا)و عطق ثالث (رفعج نبا عماج)و ،ديرد

 ريسفتك ةعوبطملا بتكلا نم -هدعب نم ولو - هتبتكم هتوح ام كلذ ىلإ فاضي

 ريسفتو "يزارلا رخفلا ريسفتو 6(دازلا نايميه) شيفطأ نبدمحم خيشلا
 ةيشاحو ،نابصلا ةيشاحو «سورعلا جات مجعمو لينلا باتكو ،فاشكلا

 )٢٦( .لوقعلا راونأ قراشمو سمشلا ةعلطو ،ماظنلا رهوجو ،بيترتلا

 ناك ىتح ىرصق دجسم يف سيردتلاب خيشلا مايق ةيملعلا ةكرحلا هذه ىلإ فاضي

 حيباصم ةعبسب ىرصق دجسم يف مهل جرسي ةذمالتلا نم هيلإ عمتجا نم ةلمج

نباو يملاسلا نيدلا رون مامإلا ءايلعلا نم هيدي ىلع جرخت نم ةلمج نمو )٢٧(،
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     ا

 دشار نب رصان خيشلا هوخأو يصورخلا دشار نب ملاس مامإلاو ، (٢؟٨)روهشلملا

 سيمخ نب دعاج خيشلا نب سيمخ نب ناهثع نب نافلخ خيشلاو ،(٩٢)يصورخلا

 ملاس خيشلاو )٢١(، يعادبلا نيوش نب دّيعس نب دشار خيشلاو )٣٠(، يصورخلا

 هكردأ كلذكو )٢٣(، يحاورلا سماش نب دمحم خيشلاو )٢٢(، يكمللا فيس نب

 )٣٤( .يلمازلا دمح نب دمحم خيشلا هرمع رخاوأ يف

 عسوأ ترصف دجام خيشلا نع ملعلا تذخأ" :هلوق دشار خيشلا نع ىوريو

 نم لضفلا كلذ رخف الو ،ينم ملعأ راصف يملاسلا خيشلا ينم ذخأو ،ايلع هنم

 (٥٣)."ميظعلا لضفلا وذ هللاو هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هللا

 فلخ نب ديعس ليلجلا خيشلا ةليضف انل هاور ام هتبلط عم فقاوملا فيرط نمو

 هبالط سردي ناك دشار خيشلا نأ هعمس نمع القن -هللا هظفح - يصورخلا

 عجر الف غلجرلا رمأ يضقيل اليلق هبالط نع خيشلا جرخف ،رمأ يف لجر هءاجف

 " : هادانف ،اباتك أرقي ةيواز يف هنارقأ نع الزعنم يملاسلا نيدلا رون هذيملت دجو

 ." باتكلا اذه رقأ " : يملاسلا نيدلا رون ةرف ، " ؟كانه لعفت اذام كدلو اي تنأ

 وهو هذيملت ىلع رمألا بعصتساف ،هقفلا لوصأ يف هدجوف باتكلا خيشلا ذخأف

 ."؟باتكلا اذه نم مهفت نأ كاسع امو" : هل لاقف هملعت ةيادبو هرمع لبتقم يف

 فرعأ انأو ،ةيبرعلا ةغللاب بوتكم باتكلا اذه يخيش اي " :نيدلا رون باجأف

 ،١ بيط ":هللاقو. هباوجو هتأرج نم خيشلا بجعتف 0 "هيف ام مهفأو ،ةءارقلا
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 اهلصفيو يناعملا دتفيف أرقي يملاسلا نيدلا رون ماقف ۔" تمهف ام يل حرشاو أرقا

 رئاز هءاج ايلك ناكف ،همهف قمعو هئاكذ دقوت نم خيشلا بجعتف ،نايب نسحأب

 .وحنلا يتم ملعتي ءاج (يملاسلا نيدلا رون هب دصقي) ىتفلا كلذ" : هل لاق

 )٣٦( ."هقفلا لوصأ هنم تمّلعتف

 وز د

 .ملعلا لهأو تابتكملل ةصصخملا اهفاقوأو ةيملعلا اهتابتكمب قاتسرلا تفرعو

 مهتابتكم فقو يف قاتسرلا ءايلع نم هقبس نم جهن ىلع دشار خيشلا راس دقو

 يف )٢٧(« يديعسوبلا سيمخ نب دمحم خيشلاو يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلاك

 صرح دقف ةميقلا ةبتكملا هذه ىلع اظافحو ؛ركذلا ةفلاسلا ةميقلا هتبتكم سيسأت

 يصفقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا ةيفقو ىلإ بتكلا هذه مضت نأ ىلع خيشلا

 نم خيشلا اذه فلخي يذلا ءءانمألا عم اهظفحو بتكلا حالصإل ؛قاتسرلاب

 (٨٣).ءاحلصلا هت رسأ

 باوبأل مهلاوما فقو ىلع ءاينغألا بيغرتو ،سانلا داشرإ ىلع اصيرح ناك ايك

 نودو ،اهيلع ملاس هيخأ ةداهشو ،هدي طخب ةبوتكملا اياصولا كلذ ىلع لدي 6ربلا

(٩٣).اهئاقب ىلع هنم اصرحو اهل اظفح ؛صاخ دلجم يف هسفنب اياصولا



 ٥٧١٢٢٩7٧ ا77ا لح ٧ 5٧٠٦٧٥٧9 حاار
 فلا الت 1 روز 1 2 لشت باتتلاا

 ف 7 ا هه٢٧٩ درس ٠١٩ ٧١اهم رس 7 »؟مماقن

 © بولقلا ةايح نم هيف دجي امل ؛هبتك ماقم افصاو هرعشب دشار خيشلا حدص دقو

 يف ةفوقوم ءارضخ لاومأ اذه انموي ىلإ لازت الو لوقعلا ءاذغو سوفنلا ءانمعو

 .نيملعتملا لاومأب فرعت قاتسرلا

 اهادص دجت قاتسرلا يف دشار خيشلا اهب يظح يتلا ةلفاحلا ةيملعلا ةايحلا هذه نإ

 ثحلاو إمهب سانئتسالاو مهتسلاجمو ملعلا لهأ ةبحص نع ثيدحلاك هرعش يف

 .هيف ةايحلا لذبو ملعلا بلط ىلع

 : ةببدألاو ةيملعلا هراثآ -

 :يلاتلاك يه &(٠٤)ةيبدأو ةيملع اراثآ خيشلا كرت دقف هراثآ نع امأ

 تدرو اذكه ،(تانايدلاو ماكحألاو يواعدلا فلتخم يف لئاسم عومجم)-١

 يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا نم تملتسا دقو رداصملا يف هتيمست

 دشار خيشلا اهنع باجأ لئاسم عومجم نم ةطوطخم ةخسن اروكشم

 لمتشت تاحفص ينايث يف عومجملا اذه و ،رداصملا هركذت يذلا وه هلعلو

 اهنم ةلأسم ةرشع تس يف دشار خيشلا لئس ،ةلأسم ةرشع ينايث ىلع

 ثاريملاو حاكنلاو قالطلاو ةالصلاك هقفلا نم ةعونتم باوبأ يف ،طقف

 ىلوألا تهجو دقف ناتريخألا ناتلأسملا امأ كلذ ريغو نايضلاو ةاكزلاو

 امأ ةيوحن ةلأسم يهو يربعلا سيمخ نب دجام نب هللادبع خيشلا ىلإ ايهنم

عومجملا اذه أدبيو ، باوج هل دري مل يمظن لاؤس يهف ةريخآلا ةلأسملا
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 ك'' ٨٨:٦٣ ا هه٧]رس ح 7 مر ر مها ااال .ترم بمنتم ل هس ا

 نب فيس نب دشار هيزنلا عرولا ملاعلا خيشلل ةلئسأ " : خسانلا لوقب

 ىلإ جاتحملا زجاعلا نم تردص ًاناعُم ىفاعم انل هللا هاقبأ يكمللا ديعس

 يربعلا دشار نب سيمخ نب يلع نيملسملاو ملعلا مداخ هتمحرو هللا وفع

 : يلاتلاك درو يمظن لاؤسب يهتنيو )٤١(، "... هديب

 توقاي ّصفاهنطب يف هلنابف ةهيوشماموي ناسنإلا حبناذإ

 ؟تولاط رصع يف لاملا تيبل بيصن بجاو هيف لهو "يل لق ؟همكح نمل

 ؟تومهالك اضيأ توسانلاو ميناقت لا هلثمو الويهلا ىنعم ام يل لقو

 ؟ِتوبات نطب يف ناك اذامو ؟ملك ن لا اهب ىمَر امل حاولألا تناك مكو

 ةبتكم يف هنم ةخسن دجوت ،جحلا يف طوطخم : كسانملا ملع يف كلاسملا ٢

 مقر تحت فنصم ‘بيسلا ةيالوب يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

 )٦٠٩(.

 ظعاوملا يف دئاصقو ،قحلا رشن ىلع ضيرحتلاو ملعلا لضف يف دئاصق ٢٣

 ناويدلا اذه اهتاتش عمج ىلإ ىعس دقو ،ةيمظن ةبوجأو ،كولسلاو مكحلاو

 .كيدي نيب يذلا

 : يلاتلاك يهو ،(٢٤)بطخو ظعاومو ةيعدأ عومجم ٤

 .ناضمر رهش مودق ءاعد -أ

.دمصلا درفلا دحألا دحاولل لتبتو لاهتباو عرضت ءاعد : ةاجانملا ءاعدب



 ٧٢ ٧٦٧79 ٤٦٧,٠٩) ٨٧7 2,٦٧7 ك ا}۔.< أ (
 1٢ ٣ ٨ 7 و : الغ , 7 0 م 7 شل 1 5 ٧٨,

 4 , ! ا .يجرمزر ٠١ ٧٢اه٩رس 220 ه مهدا د

 ةتس امهنيب ةمتاخو ةمدقم ىلع لمتشي : (عماجلا مسالاب عماجلا ءاعدلا) -ج

 .اماقم نورشعو

 هلهأو قحلا ةرصنل ءاعد وهو : ةيدمحملا ةمألا ماظنل ةيددملا تاحوتفلا ةوعد -د

 .نيملاظلا ةاغبلا نم ماقتنالاو

 .نايع نم هنامز لهأل ةظعوم -ه

 .نيحلاصلا ءايلوألا جهنو ءايبنآلا ةريسب كسمتلا ىلع ثحت ةنسح ةظعوم -و

 .ءاقستسالا ءاعد وهو : ةيثاغتسالا ةوعدلا -ز

 .كرابملا رطفلا ديع ةبطخ -ح

 نم ةءاربلاو نيقتملا نينمؤملل ةيالولا يف نيدلا لوصأ يسرك) باتكل ةجابيد ٥

 نب ديعس ققحملا خيشلل(نيلاضلا نيدحلملا ىلع ةجحلاو نيقفانملاو نيرفاكلا

 باتكلل ةمدقم نوكتل ةجابيدلا هنه دشار خيشلا غاص دقو : يليلخلا نافلخ

 قحلاب لوقلا ىلع نيعتسأ هبو يبسح وهو يبر هللا " : كلذ احضوم لوقي ،روكذملا

 اعصر اهاندرسو اعضو اهانأشنأ ةجابيد هذهف دعبو قدصلا جهنم كولسل

 ،لوقعلا هتمظع ةلالج نم شهدنت يذلا ، لوصألا يسركب ىمسملا باتكلل

 رحبلا انخيش لوحفلا ةذباهجلا نم هلاثمب جتني نأ نامزلا مقع نم فينصت

 مكف مدقتملل لضفلا ليق نإو رخافملا تايلكب قبسلا تابصق زراحلا رخازلا

نيفنصملا بولسأ هب ىرج ايك ةجابيد هلوأب دجن مل انأ عمو رخآلل لوألا كرت
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 يتأي مث (٣٤)"...قازرألا ةعس ردق ىلع قافنإلا نأ هللا دمحب نيفرتعم انلقف

 .هباتك نأش اعفارو يليلخلا ققحملا ىلع اهيف اينثم ةعيدبلا هتجابيدب

 سكع دقو "يليلخلا ققحملا راثآب يتهم ناك دشار خيشلا نأ رهظي ىلجع ةرظنبو

 ؛ارثنو ارعش هتقيرطو هبولسأ يف هذاتسأ ىحنم وحني هدجنف ؛هب هرثأت مامتهالا اذه

 تاحفن نم ةحفن الإ هرثنو هرعش يف لاهتبالاو عرضتلاو داروألاو ةيعدألا كلت امف

 ماهلتسا الإ ناسحلا ظعاوملا كلت امو يليلخلا ققحملا لاونم ىلع اهجسن ،كولسلا

 لطابلا ضحدل قحلاب ضوهنلا يف هاطخ مسرتو .عمتجملا حالصإ يف هجهنم

 ىلإ فاضي رطفلا ديعو ءاقستسالا يتبطخ هتقيرط ىلع غوصيف كلذك هيراجيو

 نيدلا م ولع ءايحإ باتكك قالخألا بيذهت و قئاقرلا بتكب اضيأ هرثأت كلذ

 .اقحال كل رهظيس امم يلازغلا دماح يأ خيشلل

 : هللا همحر هتافو -

 دعب يأ ،ةنس نوعبسو ىدحإ رمعلا نم هل ناكو ه٣٣٣١ ماع دشار خيشلا يفوت

 نب ملاس مامإلا ةلود مايق دعبو يملاسلا نيدلا رون هذيملت اهيف يفوت يتلا ةنسلا

  

 .هل كلم!ذئموي يهو ،ىرصق ةلحم يقرش أبس ةروصقم يف نفدو ،يصورخلا دشار

 نم ةميظع ةسردم ةحفص توطنا اذكهو )٤٤(، ةلضافلا هترسأ اضيأ تنفد اهبو

 همالعأب لفاحلا انخيرات لجس نم عمتجملا حالصإو ملعلل حافكلا سرادم

.هتانج حيسف اهنكسأو ،هتمحرب اهدمغتو ،ةرهاطلا سفنلا كلت هللا محر هداجمأو
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 شماوهلا

 فيس خيشلا طخب ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت) طوطخم :رظنا

 ايك ا(١ص ،ه٠٠٤١ ةجحلا يذ ٢٣ خيراتب ۔يكمللا فيس نب ملاس نب

 نئازخلا نونكم طوطخم نم ةعبارلا ةعطقلا يف خيشلل بسنلا اذه تدجو

 تمت " : دشار خيشلا وخأ ملاس خيشلا طوطخملل خسانلا لوقي ٥٣٥ مقر

 فيس نب ملاس هبتك نايدألا يف ىسيع نب ىسوم خيشلا عماج يف باوبألا
 كلاسم) طوطخ يف هتدجو كلذكو ،"هديب يكمللا دشار نب ديعس نب

 يلع نب نسح نب هللادبع نب دمح هل خسانلا طخب دشار خيشلل (كسانملا

 تحت فنصم دمحأ نب دمحم ديسلا ةبتكمب ابهذم يضابإلا ابسن يشولبلا

 )٦٠٩(. مقر

 يف نكل .٥٣١ص ،٣ج ،نامعنلا قئاقش -٨٠٢ص كنايعألا ةضهن :رظنا

 ماع هتدالو خيرات نأ ركذ (يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت) طوطخ

 اذه يف يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا عم ثحابتلا دعبو ه ٠

 ملاس خيشلا ةدالو ماع وه (ه٠٧٢١ يأ) ماعلا اذه نأ يل حضوأ خيراتلا

 وه هتدالو خيراتف دشار خيشلا امأ دشار خيشلا يخأ يكمللا فيس نب
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 وه لب {ملاس هيخأ نم انس ربكأ دشار خيشلا نأ فورعمو ه٢٦٢١ ماع

 .دريس اك هذاتسأ

 . ٦٦و ٦٢ ص ثخيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا

 .١ص ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت

 . ٦٢٠٨-٢٠٩ ص نايعألا ةضهن ١٣٥- ص ،٣ج ،نامعنلا قئاقش

 . ٩٠٢ص كنايعألا ةضهن

 دمحم نب فلخ نب ديعس خيشلا نم تارم ةدع اهتعمس ةصقلا هذه

 يف ناك اهرخآ 5 - هللا هظفح - (ةنطلسلل ماعلا يتفملا دعاسم) يصورخلا

 لاوش رهش يف ابيرقت كلذو طقسمب ريبكلا يداولاب رماعلا هلزنمب هل ةرايز

 هيلع اهتضرع اهتنؤد نأ دعبو إم٨٠٠٢ ربوتكأ قفاوملا ه٩٢٤١ ماعل

 خيشلاو ،هنع ةيورم اقحال درتس يتلا ةصقلا كلذكو ،اهرقأف ةبوتكم

 ةريبك تالص هلو ءاهب ايضاق ناك نيح قاتسرلا يف شاع دق ديعس

 هتمكحو هادن ركذت ةماعلاو ةصاخلا ةنسلأ لازت الو ،اهلهأو قاتسرلاب

 .هملعو

 هيضتقي ايب هتممتأو مرخ ببسب لصألا يف حضاو ريغ نيسوقلا نيب ام

.قايسلا
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 لررهدرالس<جبرح "2 ( دمه ا د

 ءادن وهو ،هتبثأ ام دارملا لعلو ،(ةيحاص) لصألا يف تدرو (ةحياص) (4

 .دجنتسملاو ثيغتسلملا

 .(انلسرأ)و (انثعب) ىنعمب ةينامع ةغل (انشإط) ( ٠

 .ماللاب ايدعتم لصألا يف لعفلا درو اذكه (اهل دلجتل) ١(

 يمشاهلا خيشلا نأكو ،ةلاسرلا رخآب اقحلم درو ةيلاتلا ةرقفلا يف يلي ام ٢(

 .هتلاسر متخ نأ دعب رمألا كردتسا

 تطقس اهلعلو ،اهتبثأف اهيضتقي قايسلاو لصألا يف ةدراو ريغ (نأ) ٣(

 .اوهس

 يلع نب ةعمج خيشلل "راثآلا رهاوج" طوطخم رخآب ةقحلم ةلاسر ( ٤

 ةرازو ، تاطوطخملا راد ،ةرشع ةيناثلا ةعطقلا نم لوألا ءزجلا ،يغئاصلا

 )٢٧٩(. طوطخملا مقر © نايع ةنطلس ى ةفاقثلاو ثارتلا

 ٥( ص ،٢ج ،ءاهقفلا مجعم ٢٧١.

 ٦( ص ثنايعألا ةضهن ٣٥٢ .

 - ٧٠١ص ،٣ج نامعنلا قئاقش : رظناو - ٨٤ ص ،نيربتعملا ةرصبت (ا٧

 . ٣٤٦ ص نايعألا ةضهغ

 ٨( ثنيربتعملا ةرصبت ص٨٤.

٩ ١ ) مجعم ١ ح 72 اهقفل ٢ ( ص ٣٠٤.
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 ٠( ص ،٣ج نامعنلا قئاقش ١١٨.

 ناسل بحاص لوقي ( ةذقلا) ىنعم يفو « ٨٦ ص ،نيربتعملا ةرصبت ٢١(

 (هتمأ ينعي) متنأ : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : ثيدحلا يفو " : برعلا

 ايك ينعي " ةدملاب ةذفلا وذح مهراثآ نوعبتت ليئارسإ ينبب ممألا هبشأ

 نبكرتل : رخآ ثيدح يفو ،عطقتو اهتبحاص ىلع نهنم ةدحاو لك ردقت

 الثم برضي " : ريثألا نبا لاق " ةَذَقلاب ةدملا وح مكلبق ناك نم ننس

 .(ذذق ةدام برعلا ناسل) "ناتوافتي الو نايوتسي نيئيشلل

 ٢٢( ى ةنجلا فصو ين ةنجلا ص٢.

 ٣( ص ، نئازخلا نونكم ٢٣١.

 ٢٤( ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت ص٤ .

 ٥( ص ،فيرصتلا ديلاقم ٣٦٠.

 نب دمحم ديسلا ةبتكم يفو .٤ص ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت ٦(

 اقباس ركذ امو دشار خيشلل تخسن ةديدع تاطوطخم يديعسوبلا دمحأ

 .ليثمتلا ليبس ىلع

 ٧( نايعألا ةضهن ص٢٠٩.

 ٢٨) ص ،١ج نامعنلا قئاقش ١٨٩.

٢٩) ،ىكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمحرت ص٣.
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 ٣٠( ص ،١ج ءاهقفلا مجعم ١٩٤.

 ٣١( ج ءاهقفلا مجعم  0١ص ٢٢٥.

 ٣٢( ص ،١ج ءاهقفلا مجعم ٢٢٩.

 ١٣٥. ص ،٣ج "نامعنلا قئاقش (ا٣

 ٣٤( ثناجلا دئالق ص٣٦٤.

 ٥( ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت ص٣.

 يصورخلا دمحم نب فلخ نب ديعس خيشلا نم اهتعمس ةصقلا هذه ٦(

 رماعلا هلزنمب هل ةرايز يف - هللا هظفح - (ةنطلسلل ماعلا يتفملا دعاسم)

 _ه٩٢٦٤١ ماعل لاوش رهش يف ابيرقت كلذو طقسمب ريبكلا يداولاب

 ( )٧( شماهلا :رظنا) . م٨٠٠٢ ربوتكأ قفاوملا

 ٧( ص خيراتلا ربع قاتسرلا ٨٦.

 ٨( ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت ص٤.

 ٩( ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت ص٧١.

 ٠ ٤( ص نايعألا ةضهن - ١٧٠١ص ،٢٣ج نامعنلا قئاقش : رظنا ٣٤٦ -

 ٢٢٩. ص ۔١ج ،ءاهقفلا مجعم



_ 
 وو ا ٧ اال 9٧٢٠١٧٣٧ و ٧٣ ا ؛ا7۔-<(اأ اا ٧٢

 لا انتم 5 زاتمت ر لكل نشل از ٠
 ٠ , ( هه ٧ 7ررس ٠١ ٧ا همس 7 ذم ا د 7

 يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا هب يندافأ (طوطخ) ةيهقف لئاسم عومجم ٤١(

 (هنم ةروص ثحابلا ىدل) ١. ص ةميقلا هتبتكم نم

 يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا هب يندافأ بطخو ظعاومو ةيعدأ عومجم ٤٢(

 (هنم ةروص ثحابلا ىدل) .ةميقلا هتبتكم نم

 ٦٨. ص "نيدلا لوصأ ىسرك 231

٤٤) خيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا ص٢ ٦.
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 ا ٩٩٧ ةرس ٠ م داد ٤ ٧و 5

 -ه٢٦٢١) دشار خيشلا رصع يفةيبدألاو ةيسايسلا ةايحلا -ب

 :( ١٣٣٢

 ١- ةيسايسلا ةايحلا :

 رثأتلا ةجيتن رعاشلا سفن يف لوجت يتلا سيساحألاو رعاشملل ساكعنا رعشلا

 امل كلذ ربغو ثادحأو دارفأو ةعيبط نم هب ةطيحملا ةئيبلاف ؛ هريثتسي فقومب

 هبلاق يف ةصاخلا هترظنب اهنع ريبعتلا ىلإ هعفديو ، هنادجو كرحي يذلا اهعقو

 .هيف رثؤيو هلوح نمب رثأتيو 3 هتئيب ةئرب سفنتي رعاشلاف ؛ يرعشلا

 هرعش يف يكمللا دشار خيشلا اهقرط يتلا تاعوضوملا ضعب يف لمأتت نيحو

 لدبتب لؤافت نم تاعوضوملا هذه بوشي امو ، ضاهنتسالاو ينيدلا لاهتبالاك

 كلذ لك - مالسإلا ةعرش هيلإ تلآ ال فصو نمو ، نسحأ وه ام ىلإ لاوحألا

 خيشلا رصع يف ترج يتلا ةينامعلا ةيخيراتلا ثادحألا عم اقسنم هدجت هريغو

 قاتسرلا هدلب طيحم يف ةصاخ دشار .

 اهشاع يتلا ةدملا يف ةيخيراتلا ثادحألا مهأ نع ثيدحلا زجونس كلذ ةيمهألو

 يكمللا دشار خيشلا )١٦٢٦٢ه - ١٣٢٣٣ ؛قاتسرلا هدلب طيحم يف اييس الو ا( ه

 .ةينمزلا ةبقحلا كلت ثادحأل انهم احرسم اهرابتعاب

 دشار خيشلا اهيف دلو يتلا ةنسلا يفف ) ١٢٦٢ ناطلسلا اهمكحي نايع تناك ( ه

 ديسلا همع نبا نأ الإ « يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نبا ناطلس نب ديعس



 , ٥

 ةنتالازاتتت تجتن نالون ٠.٧٨. ا 7 ٩٣ ه ٩7 و و <, ٠4
 ج =>= ٦,٦٢٣ ا( ه7٧٩رس ج ٦٧٦٩م رس ,حرم )7 ات (

 © ديعس ناطلسلا نع جرخ دق ديعس نب دمحأ مامإلا نبا سيق نب نازع نب دومح

 دلق مث ث ةروباخلاو راحصو قاتسرلا اهنم نوصحلاو نادلبلا ضعب ىلع ىلوتساف

 ققحملا ةمالعلا خيشلا ديب قاتسرلا رمأ ناكف 5 ةنسلا هذه لئاوأ يف ءاملعلل اهرمأ

 ٢٤ موي قاتسرلا ةعلقب ةضايبلا عماج يف اوعمتجاو ، يليلخلا نافلخ نب ديعس

 مف متي ملف ، نيملسملل امامإ نازع نب دومح بيصنتل ؛ ةنسلا هذه نم نابعش

 ديعس ناطلسلا نأ كلذ التو ، اليبس مهنم اودبي ملف هريغ ىلع اوراشأو ، كلذ

 هئانبأ نيب هتكلمم مسقو ،راحص ةرتساو ،نازع نب دومح ىلع ضبق دق ناطلس نب

 نب دومح يخأ نازع نب سيق ديب تيقب دقف قاتسرلا امنأ (دجامو ينيوثو يكرت)
 . نازع

 هدلو ىلإ مكحلا رمأ لآف ، ناطلس نب ديعس ناطلسلا ينوت _ه٣٧٦١ ماع ينو

 ةريسلا نسح ناك يذلا ، نازع نب سيق ديب قاتسرلا تيقبو ، ينيوث ناطلسلا

 دمحأ مامإلا نبا دمحم نب لالهو (سيق ديسلا يأ) وه قيوسلا يف هجاوت مث ، اهيف

 ةهجاوملا كلت تدوأ دقو ، ينيوث ناطلسلا همع نبال قيوسلا يلاو ديعس نب

 . اعم اتايحب

 بصن يذلا وهو سيق نب نازع هدلو ىلإ قاتسرلا رمأ لآ نازع نب سيق لتق دعبو

ىلإ هعومج ىنيوث ناطلسلا رتَس روكذملا لاتتقالا كلذ رثأ ىلعو ، دعب اميف امامإ
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 نب نازع اهيفو ،نامزلا نم ةدم اهرصاحف 7 هيلإ اهممص يف هنم ةبغر ؛ قاتسرلا
 . عجرف ناطلسلل صلخت مل اهنكل ، همع ونبو سيق

 لتقب ينيوث نب ملاس ديسلا راحص يلاو موقي ه٦٨٢١ ماع نم ناضمر رهش يفو

 ىلإ بهذو دعب اميف نايع كرت يذلا يكرت همع ديقيو ، راحص يف ناطلسلا هدلاو

 اضيأ رهشلا اذه يفو ، مكحلا ي هيبأل افلخ ينيوث نب ملاس ناطلسلا حبصيو ث دنهلا

 ةفرج) اهل لاقيو افراج ليسلا ناكو نامعب ةميظع لويس تعقو ةنسلا هذه نم

 . اريثك ابصخ نايع يف ترثأو ( ناضمر

 طقسم )دكسمب عفادملا تقلطأ _ه ١٢٥ ماع ةرخآلا ىدامج نم ٢٢ موي يفو

 ءاكرب حتفو قاتسرلا نم جرخ نأ دعب سيق نب نازع مامإلا ةعيبب امالعإ ( ايلاح

 دعب ةعيبلاو حتفلا اذه ناك دقو ،ابراه ينيوث نب ملاس ناطلسلا رفو دكسم مث

 نبدمحم خيشلاو ،يليلحلا ققحملا مهتمدقم يفو &ءاملعلا نيب رواشتو تابتاكم

 ريمأ يثراحلا رصان نب يلع نب حلاص خيشلاو ،ةنطابلا لهأ نم يراغلا ميلس

 ةايح ف ريثأتو ةلص اهلو نازع مامإل ا ةلود ف ةزرابلا تايصخشلا نيب نم ناكو

 مامإلا يلاو يربعلا دشار نب سيمخ نب دجام خيشلا نم لك هتفاقثو دشار خيشلا

 . قاتسرلا ىلع مامإلا يلاو يمشاهلا حلاص نب دمحم نب هللادبع خيشلاو . ىله ىلع



 يف هتلود تالاجر ضعبو سيق نب نازع مامإلا دهشتسا ه ١٢٦٨٧ ماع ينو

 ‘ض رغلا اذهف دنهلا نم داع يذلا ديعس نبا يكرت نيبو هنيب اهاحر تراد برح

 دومح نب لصيف ديب تيقبف قاتسرلا امأ إمامإلا داهشتسا بقع نايع مكح ىلوتو

 مكح نع لزانت هنأ الإ " هتمامإ دهع يف نييركسعلا هداوق دحأو مامإلا مع نبا

 دومح نب لصيف لزتعاو ، (نازع مامإلا يخأ) سيق نب ميهاربإ همع نبال قاتسرلا

 رثأ هل ناكو 2 ءاملعلاو ملعلل ابح ةريسلا نسح ناكو & قاتسرلا نم نرقلا تيب يف

 ديعس نب يكرت ناطلسلا يفوت ه ١٣٠٥ ماع ينو دشار خيشلا يف ظوحلم

 . لصيف ناطلسلا هدلو هدعب مكحلا ىلوتو

 يلوتسيل شويجلا عمجب يكرت نب لصيف ناطلسلا موقي ه ١٣٠٦١ ةنس لوأ ينو

 مث ،الوأ ةعرازملا جرب يف ركسعيو ةيقرشلا اهتهج نم اهلخديف ، قاتسرلا ىلع

 سيق نبا ميهاربإ اهيفو ،اهبرضيو قاتسرلا ةعلق نم اهبرقيو عفادملا هنم بحسي

 ىلع ءاليتسالا نم ناطلسلا نكمتي ال نكل سيق نب نازع مامإلا هيخأ ءانبأو

 .دكسم هتمصاع ىلإ عجريف ،قاتسرلا

 . قاتسرلاب مامإلا وخأ سيق نب ميهاربإ يفوت ه ١٣٢١٦ ةنس مرحم نم ١١ يفو

 ءاملعلا عمج ىلإ دوعس ىعس دقو ،نازع مامإلا نبا دوعس قاتسرلا رمأ هدعب ىلوتيو

 يربعلا سيمخ نب دجام خيشلاو يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلاك لضافألاو
،لدعلا ةماقإل ةعلقلا رمأ مهملسو ،قاتسرلا ةعلق يف دومح نب لصيف ديسلاو



 0 نككلانتنتتمتتتننت فنا

 هللا ردقي ملف امامإ هوبصني نأ اورواشتو ،اهرمأ وه ىلوتي نأ ىلع مهتملك تقفتاف

 اهيف راسو ،اهلوح امو قاتسرلا يف الداع اريمأ نازع مامإلا نب دوعس يقبو ، كلذ

 . تاقثلاو ءاملعلا هرمأ ىلوو ةنسح ةريس

 هيخأ عم ةديكم مامإلا نب دوعس ركسع ربدي ١٣١٦ ماع لاوش نم ٢٨ يفو

 هيلوت يف دومح معني مل نكلو ،دومح هوخأ هدعب ىلوتيو ادوعس ريمألا نولتقيف ؛دومح

 هركسع تالخدتل رومألا طبض عطتسي ملف ،هاخأ هلتق دعب قاتسرلا رمأ

 ريمأ ىلإ دومح بتكف © لئابقلا لاتتقاو لاوحألا بارطضا ىلإ ىدأ امم ؛مهترطيسو

 تقولا يف و سرومأآلا طبض ىلع هنيجتل ؛يثراحلا حلاص نب ىسيع خيشلا ةيقرشلا

 هنودعيو يكرت نب لصيف ناطلسلا نوبتاكيف هئارو نم دومح ركسع موقي هسفن

 لوصو دنعو & كلذ مهل متي ال نكلو ،قاتسرلا ىلع ءاليتسالا ىلع هتدعاسمب

 همع نبا هدعب ىلوتي نأ ىلع ،دومح ةلاقإ ىلع ةملكلا قفتت حلاص نب ىسيع ريمألا
 يف يكمللا خيشلا ركذ دري ثادحألا هذه مضخ يفو ، سيق نب ميهاربإ نب ديعس

 ملاس دارأو " :يملاسلا ةمالعلا لوقي ،ىرصقب ةيصو ةباتك نع ثيدحلا ضرعم

 كلذ يف جرخف يكمللا فيس نب دشار يضاقلا دنع ةيصو بتكي نآ ريمع نب

 ".)١( هل بتكيل ىرصقب يضاقلا ىلإ تقولا

 دلبب ( مامإلا مع نبا ) نازع نب دومح نب لصيف ديسلا ىفوتي ه ١٣٢٨ ماع يفو

. اهنم جوزتو اهيلع ددرتي ناك دقف ،ةيدبب لصاولا
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 ٨٧ ١ا{ ٨١ (7,7 ال ٠ ٠٦٣٧٣

 كا ( ) 5 و 7 نراو ن : ش لز
 و ا ٨.٢ سح (١٧ ؛م رس ر تجا

 ,«ميهاربإ نب ديعس لتقب دومح نب لصيف ءانبأ ميهاربإو دمحم موقي ١٣٣٠ ماع ينو

 ,ميهاربإ نب ديعس ءانبأ موقي نكل ،اهرمأ ضبق يف مهنم ةبغر ؛قاتسرلا ةعلقب

 .رمأ ىلوتيو مزحلا نم لوتقملا ديعس وخأ ميهاربإ نب دمحأ يتأيو ،ايهلتقب

 (٢).قاتسرلا

 ماع يفو "ىوزنب يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا ةلود تماق ه ١٣٣٢ ماع يو

 .هللا همحر يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةافو تناك ٣

 ةلصلا تاذ بناوجلا نم ةلمج جتنتسن نأ نكمي يخيراتلا زجوملا اذه لالخ نمو

 : هتفاقثو هتايحو دشار خيشلا ةيصخشب

 هوشياع نم ضعبل هتمزالمو ، يليلخلا ققحملل دشار خيشلا ةرصاعم ( ١

 يليلخلا ققحملا ةذمالت نم ناك يمشاهلا دمحم نب هللادبع خيشلاف ،هب اولصتاو

 مامإلا ةلود لاجر نم يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا و يمشاهلا خيشلا ناكو

 دق يربعلاو يمشاهلا نيخيشلا الكو ،يليلخلا ققحملا اهرمأ سيس يتلا نازع

 ادئاق ناك يذلا دومح نب لصيف ديسلا كلذكو ،قاتسرلاب يكمللا خيشلا ايهمزال

 دهشتسا نيح دشار خيشلا رمع ناك دقو )٢(، نازع مامإلا ةلود يف ايركسع

 يف نايع ملاع يليلخلا ققحملا نأ مولعمو ،ةنس نيرشعو سمخ ةبارق يليلخلا ققحملا

 ةيخيراتلا تارشؤملا هذه لكف 0 هبدأو هملعو هاوقتب ةرهشلا غلاب ناكو ، هرصع

.كولسلا رعشب دشار خيشلا مايتها ىدم سكعت



 (©) . قىلطتجتجتتمنشت عمل    
 لصيف ديسلاف : اهب لصتاو يكمللا خيشلا اهمزال يتلا تايصخشلا تافص ٢(

 © نازع مامإلا ةلود يف ايركسع ادئاق ناكو 0 ملعلل ابحم الضاف الجر ناك دومح نب

 يمشاهلا حلاص نب دمحم نب هللادبع خيشلاو يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا نأ ايك
 ءالؤه عيمجف ،نازع مامإلا ةلود يف يسايس رود امهل ناك قئارلا ايهبدأو ايهملع عم

 . ملعلاو ةسايسلا نيب تعمجو 0 اهبراجتب ةايحلا اهتكنح ث ةزراب تايصخش

 دعب دومح نب لصيف ديسلل ةلصاوتملاو ةيقيقحلا دشار خيشلا ةمزالم تأدب ( ٣

 يف لصيف ديسلا لزتعا كلذ رثأ ىلعو ه ١٢٨٧ ماع نازع مامإلا ةلود ءاهتنا

 همع نبال قاتسرلا مكح اكرات ابونج قاتسرلا ةعلق راوجب (نرقلا تيب) ةلحم

 ةبارق تماد لصيف ديسلل دشار خيشلا ةمزالم ةدم نأ حضتيو سيق نب ميهاربإ

 ناك دقو \ه٨٢٣١ ماع لصيف ديسلا ةافو ىلإ ابيرقت ه٧٨٢١ ماع نم اماع ١

 ةرهز يف وهف ،اماع ٦٢٥ ةبارق لصيف ديسلل هتمزالم ةيادب دنع دشار خيشلا رمع

 ىلع هعيجشتو ءءايلعلل هلالجإو ، ملعلل هبح لصيف ديسلا نم دججَو دقو ،هبابش

 .اهفيلأتو بتكلا خسن

 فيس نب دشار يضاقلا ىلإ عوجرلا نم يملاسلا نيدلا رون مامإلا هركذي ام )٤(

 كلذ حضتا ايك هيلإ ةرت تناك ايتفلاو ءاضقلا رومأ نإف ، ةيصو ةباتكل يكمللا

 .اقباس



 ٩ إ نكن 3 3 روز لال ِ ركح 0 5 ا "ذور ٦٧٢ !إار٧ا7 الا ٧ ٧٠٦٧٦٧79٧٣ :0ل ؛ا7< أ ١اإس ٧٢ 7_
 . 7 ا( ٩٩٧ ةرس ٠١٩ ٧اهه رس , هاد ر

 ليسلا نم ه ١٢٨٢ ماع ثداوح نم يملاسلا نيدلا رون مامإلا هركذ ام )٥(

 هنم سنأتسن نامعب اريثك ابصخ ثروأ امم (ناضمر ةفرج)_ب فرع يذلا فراجلا

 عضولا ىلع ترثأ يتلا بدجلا لاوحأ نم هيرتعي امو ، عمتجملا عاضوأ نم ابناج
 جلفل هفصو يف يكمللا دشار خيشلا ةديصق يف سكعنا ام اذهو ، يداصتقالا

 قفدتملا هئايب داج نيح هايإ احدام ةرمو 0 هئايب حش نيح هايإ ابتاعم ةرم لويحملا

 .هناتسب تاعورزم تمنو

 : ةيبدألا ةايجلا-٢

 اه ةقباسلاو دشار خيشلا اهشاع يتلا ةبقحلا يف نايع يف ةيبدألا ةحاسلا تناك

 حدمو فصوو لزغ نم رعشلا ضارغأ اوقرط نيذلا نيينامعلا ءارعشلاب رخزت

 ظعولاو ةمكحلا تاعوضوم دعتو داشرإو ظعوو ةمكحو كولسو ءاثرو

 هروصع رم ىلع ينايعلا رعشلا اهب مستا يتلا تاعوضوملا بلغأ يه داشرإلاو
 ةغللا مولع يفو ، هلوصأو هقفلاو ةديقعلا يف زيجارألا نع الضف اذه { ةيبدألا

 ( . كلذ ريغو ةيبرعلا

 نب دعاج ناهبن وبأ سيئرلا خيشلا هقيرط دهمو هيف عرب دقف كولسلا رعشامأ

 سمخب يكمللا دشار خيشلا ةدالو لبق يفوت يذلا -هللا همحر يصورخلا سيمخ

 وهف & قافآلا تقبطأ هرعشو هملع يف سيئرلا خيشلا ةرهشو 5 ةنس نيرشعو

يبأ نبا رصان هنبا رمألا اذه ةداير يف هدعب نم هفلخو 5 عزانم الب هنامز ةمالع



 :ار١٧"{٢ا٩ ٧ اة:الشرح ا ٧ 7 ٧,٠٧٢ الا ايا
 ٦٨٩ ال 7 7 ه ة 7 7, ١)

 7 ا هه٢٧ ةرس ٠٩ ٧اه٩٥ رس 7

 يأ ؛ابيرقت ةنسب دشار خيشلا ةدالو دعب يفوت يذلا -هللا همحر -يصررخلا ناهبن

 همحر -يليلخلا نافلخ نب ديعس ققحملا خيشلا ةدايرلا ملتسا مث ۔ ه ١٢٦٣ ةنس

 نيرشعو اسمخ دشار خيشلا رمع ناك اهنيح ،ه ١٢٨٥ ةنس دهشتسا يذلا -هللا

 . ةنس

 هرجهم يف ناك يذلا -هللا همحر -ينالهبلا ملسم وبأ ةمالعلا ةدايرلا يف هفلخي مث

 اهب ريطت هدئاصقو ،نامع هنطوب ةلص ىلع ناكو ؛دشار خيشلل ارصاعم يقيرفإلا

 خيشلا يفوت نيح ةنس نيسمخو اسمخ هرمع ناك دقو ،اهريغو نامع ىلإ نابكرلا

 رعشلاب ةبصخ ةيبدأ ةئيب شياع دق دشار خيشلا نأ حضتي انه نم دشار

 ه همالعأ نم نيملع رصاع ذإ هجوأ يف يكولسلا رعشلا ناك ةدم يف ،يكولسلا

 .هيف داجأو بابلا اذه قرط نإ ورغ الف ،هنع ديعبب سيل رايضملا اذه يف قبس نمو

 دمحم نب ملاس لوحألا وبأ خيشلا حدملا ضرغ اوقرط نيذلا ءارعشلا نمو

 ديسلا حدم يف اهغاص "يلزغلا علطملا تاذ ةريهشلا ةديصقلا بحاص ،يكمردلا

 اورابتو اهتضراعم يف ءارعشلا قباست دقو ،ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح

 : اهعلطمو ‘كلذ يف

 نمثالب بولقلا هب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع ياب نيبام

 حدملا ءارعش نمو & يصورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا خيشلا حدم يف دئاصق هلو

لاله هيقفلا خيشلاو ،يلخنلا قيزر نبا ريبكلا خرؤملا ةيديعسوبلا ةلودلا طالب يف
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 نبرصان خيشلا حدم يف دئاصق اضيأ قيزر نبالو " ةبارع نباب فورعملا ديعس نب

 . يصورخلا ناهبن يبأ

 علاطم يف ةيلزغلا ةمدقملاب نولفجي ةيديعسوبلا ةلودلا طالب يف حيدملا ءارعشو

 ةبارع نبا دجن اذكو ،لوحألا يبأ ةديصقل يلزغلا علطملا انركذ دقف ، حدملا دئاصق

 هتديصق لهتسي ناطلس نب ديعس ناطلسلا نب دمحم ديسلل هحدم يف -الثم -

 : هلوقب

 هلادتعاو هنيل يفانقلا يكاحي اهدق نيحاشولا ىثرغ ةلفط يلو

 : هلوق يف ةيللطلا ةمدقملاب لفحي هدجن ايك

 ميدلاك نيعلا عومد كانه بكساو ملعلاو عزجلاب فق سيعلا يداح اي

 : هلوق ىلإ

 مهدلاو ضيبلاو انقلاب ةسورع اهب تايناغلااندهعدق دهاعم

 علطم يف لوقي مامإلا نبا ناطلس نب ملاس نب دمحمديسلل هحدم يف قيزر نبا اذكو

 :هتديصق

 نكسام بح طرف نماهبحمو نكس اهقشاع بلق يف ةنيكسل

 ققحملا نع ثيدحلا انفلسأ دقف دشار خيشلل نيرصاعملا ءارعشلا ىلإ انلقتنا ام اذإو

 ءابجن ءانبأ خيشلا اذهل ناكو 5 هنامز يف يكولسلا رعشلا ءاول لمح يذلا يليلخلا

(ه ١٣٦٢٤ : يفوت)يليلخلا ديعس ني دمحأ خيشلا امهو مهرعش عيدبب نوزربم
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 .م .م ر - ٠ ٣ ر و ٠ ٢٣

 ا ا ٥١ 7 .2 ا 1 ٠ . ٧7 : : ا 7 ر , \ . ر لت ٤
 لما >جبرح ٩ ٧ا؛ه.رس مدان

 يف دئاصق دمحأ خيشللو(ه٢٣٣١ :يفوت ) يليلخلا ديعس نب هللادبع خيشلا هوخأو

 دئاصق هل نأ ايك ، ةيظعو دئاصق هل هللادبع خيشلا كلذكو ، حصنلاو ةمكحلا

 .اضيأ ةيلزغ
 يذلا يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا هذيملت دشار خيشلل نيرصاعملا ءارعشلا نمو

 وهو يملاسلا ناخيش نبا نايبلا خيش كلذكو اسامحو ةمهو ةمكح هناويد ضيفي

 .جيلخلا ماكحو نيطالسلا حدم يف دئاصق هل ،عزانم الب هنمز يف نايع رعاش

 سيمخ نب دجام خيشلا ءالؤه نمو ،تاحوتفلا فصوك فصولا يف عرب كلذكو

 دجام خيشللو ؤدومح نب لصيف ديسلاب لصتاو قاتسرلا نكس يذلا يربعلا
 دمحم نب هللادبع خيشلا كلذكو ،فصولا يف ةديدع دئاصقو ةيظعو دئاصق

 كلذك قاتسرلا ءارعش نمو ءاهب ملعلا لهأو ىرصق فصو يذلا يمشاهلا

 فيس نب دمح رعاشلا كلذكو ،(اه ٣١نرقلا) يقاتسرلا دمحم نب دشار بيدألا

 ءاربإ ىلإ لقتنا مث مزحلا يف دلو يذلا (ه١٦٣١:يفوت) يبرعيلا برعلب نب دمح نب

 : اهعلطمو رخفلا يف ةغيلبلا هتعئار هلو

 ةيلعلا سوفنلل زازتعا متي ةيكزلا لوقعلا بابرأ ءارآب

 ةلذلزازتعاو توملةايح ايهنمدبال ناسنإلل ناتنثو

 نيرصاعم اوناكو اهيف اونكسو قاتسرلا ىلإ اولقتنا نيذلا ءارعشلا نع الضف اذه

 يفوت )دعس لآ ىلوم دوسأل ١ رحبل ا ن احرف نب ديبع رعاشل اك دش ار خيشلل
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 لقتنا يذلا (ه ٥٩٣١:يفوت ) يليكشلا ىسيع نب دمحم رعاشلاو «( ه ٥

 . هتايح رخآ يف قاتسرلا ىلإ ىلهب نم

 قاتسرلا هدلب يفو امومع نايع يف ينغ دق دشار خيشلا نأ انل حضتي قبس اممو

 مهحئارق تلاسأف ءارعشلا نيب رثأتلاو ريثأتلا لماوع تأيه ةيبدأ ةئيبب اصوصخ

.)٤( مهتيرعاش تلقصو
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 7 ح‘ 2 "!2 7 0 ,

 : هرعش يف ةينفلا صئاصخلا ىلع ةلالطإ -ج

 درجم يه انإو ©فورعملا يدقنلا اهموهفمب ةيليلحت ةءارق ةلالطإلا هذهب داري ال

 رعش يف ةينفلا صئاصخلا نم ءيش ىلإ ديعب نم ريشت اهلع \تاحملو تاراشإ

 .هرعش يف ةيلصفملا رواحملا ضعب دنع فقوتلا لالخ نم كلذو ،دشار خيشلا

 ةرشع عبرأ هدئاصق ددعف لقم رعاش هنأ دشار خيشلا رعش نم رفوت امم حضتيو

 اتيب نيرشعو ةسمخ نم ةموظنمو تايبأ ةثالث نم ةيرعش ةعوطقم عم ،ةديصق

 . يهقف لاؤسل اباوج

 نيرخآ ءارعش عم ،ةسداسلا ةقبطلا ءارعش نم هقئاقش يف يبيصخلا خيشلا هفنصيو

 يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلاو ‘يربعلا سيمخ نب دجام خيشلاك

 يف لوقي ،اهدمتعا ريياعم قفو ناك ةقبطلا هذه ءارعشل هفينصتو ،امهريغو

 نرقلا يف نودوجوملا ةاضقلاو ءاملعلا : ةسداسلا ةقبطلا " : ةقبطلا هذه فينصت

 يف رعشلا اوضرق ءالؤهو هلالخ يف مهبحن اوضق نيذلاو ةرجهلا نم رشع عبارلا

 الإ ماكحألاو نايدألا يف زيجارأ مهف دجوت ملو بدألاو ملعلا نم ةفلتخم نونف

: ريسيلا ضعبلا
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 اضقوةداقوةده نم ممج ملعلا يلوأ نم رعشلا ةلاق

 يتأن لكلا ىلعانعسو نم سيل راصتخاب مهنم ضعبلاركذن

 تاحفص يف هونودزجر مهنع تأي ل نيذلا ءالوأو

 ")٥( تاجهبم ةديدع بورض يف ديفم ماظن مهنع ىتألب

 : آلاك 5 ريياعم ةثالث اهل ةقبطلا هذه نأ ظحالنو

 .ضاق -ب ملاع -أ : ةيصخشلا ةمسلا رايعم ١

 .هيف هبحن ىضق -ب 3 رشع عبارلا نرقلا يف دوجوم -أ :ينمز رايعم-٢

 بدألاو ملعلا نم ةفلتخم نونف يف رعشلا ضرق -أ : يبدأ رايعم ٣

 .ةريسي ماكحألاو نايدألا زيجارأ -ب

 بدألاو ملعلا يف ةفلتخملا رعشلا نونفف 0 دشار خيشلا يف ةققحتم ريياعملا هذهو

 اهنمضتي يتلا ةمكحلا ضرغ يف ةلثمتم اهدجن دشار خيشلا اهلوانت ينلا

 ضرغو ينيدلا لاهتبالاو كولسلا رعشو ، داشرإلاو ظعولاو ضاهنتسالا

 ةميتيلا ةموظنملا كلت الإ ماكحألاو نايدألا يف ةزوجرأب هل رفظن الو فصولا

 .اقباس اهيلإ انرشأ يتلا

 : ماقملا اذه يف هنع اثدحتم يبيصخلا خيشلا لوقي

 ةاضقلا لك نيع لضفلابروه ن ۔شملا دجاملا ةمالعلا بيدألاو

تافصلا ليلجلااذب مركأ يك ا للا دشارلا فيس لجن دشار
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 (١٦التاظعو ةمكحو كولسو ملع لئاضف يف ءاج همنن

 : يتأي ام يهف هرعش يف ةينفلا صئاصخلا اهلالخ نم سملتنس يتلا رواحملا امأ

 ١ هريثأتو هرلات :

 . هدئاصق يف اهقرط يتلا تاعوضوملا هرصع ءابدأب رتأتلاو ريثأتلا بناوج نم
 نب دجام خيشلا لوقي ،اهيف ملعلا تاقلحو ىرصقب اونغت دق قاتسرلا ءارعشف

 : رهدلا نع اثدحتم كلذ يف )٧١( يربعلا سيمخ

 قاتسرلاب ماقمل ناك نيح رورسوةحرفباناتأ مك

 قاوسألاك لولحلاا هيف ناك باعشلا نيأو انم ىرصق نيأ

 قاشفلا سلاج نع تبغر لاجراهيفهلإلا نوركذي

 : يمشاهلا دمحم نب هللادبع خيشلا لوقيو

 ارصعو احبص اهضور كحاضف ىرصتق عوبر مايلا اًيح الأ

 يتلا هتديصق يف ىرصقب هبتك ماقم نع ثدحت نيح دشار خيشلا اهب ىنغت كلذكو

 : اهعلطم

 اررق سيدارفلا نانطببا ماقم اركذو ماقملااذهافرش الع

 : دجام خيشلا لوقي ، هلهأو ملعلا نع ثيدحلا يف مهظافلأ قفتت انايحأ مهدجنو

 ل يبنربرحو لماع عرو خ يشو ٍتفُم مانألل ملاع
 لوقعملاو لوقنملا ثيدح نم ركذ سأك مهنيبام اورادأ مك

  

  
 



7 

, 

 نازلا نه زرلا تلل
 رب >؟رح نح (٦١٧٣ هم رس ر : ٦7 ان 2

 : يمشاهلا خيشلا لوقيو

 ىرتت ملعلا سوؤك ينوقاسي اليوطارهداهلهأب تينغ

 :دشار خيشلا لوقيو

 رمخلا لسعلاك بحلا سوؤك اوطاعت دباعو ربح لك نم عمجم هب

 لوقي ،رومألا هيلإ تلآ امو ، مهنامز لاح نع مهاوكش نونبي مهدجن اذكو

 : دجام خيشل

 يقاوبلا يلايللا يف نيدلارهظي الو انيري نأ رهدلا ىبأو

 قاقشوةزرعماوقأنيب رافغصوةشغبانيلبف

 قاو ءألابو مهل رورسب يتأيناكانلبترهدلااذكه

 : يملاسلا نيدلا رون لوقيو

 حرج ملسم لك بلقيف ه ب انامز هللا ىلل وكشأ

 )٨( وحمت دق دسألا مارك يديأ تخرأام ثيغاربلا ىرت

 :دشار خيشلا لوقي اذه يو

 ةيقاو هللا نم يل اهنع كي ملف مهسأب اهنم رهدلا فورص ينتمر

 ةيسار نيدلا نم ناكرأ دعاوق تمدهو بوطخلا حير تفصع دقف

 ةيلاوتم ىدرلا رايت جاومأو ىجدلا سكنلعا ىدهلا حيباصم دقفب
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 1 . ( ١‘ اا , . ٧,ا/, ,

 , ,س دا د سرمه(ا٧ ٠٩ ه كتخك

 دقف ‘هب ىنع دق يربعلا ادجام انخيش دجن فصولا ضرغ وحن انممي ام اذإو

 ف ىرخأو ،عيبرلا فصو ف ةدحاو :دئاصق عبرأ يبيصخلا خيشل ا هل ىور

 عمتجي يتلا بوقرعلا ةردس فصو ف نيتديصقو ،ءارمحلاب روخلا يداو فصو

 : روخلا يداو حدم يف لوقي 5 هتعامجو هناوخإ اهتحت

 هنويع ءاكب نم كحضي ضورلاف

 اهَتَم اإهم سيمت نوصغلا ىرتو

 اه تاماق يف رايطألا بواجتت

 تجبد دق اهراهزأ نم ضرألاو

  

 روثنملا ؤلؤللا لثم رهزلاو

 رومخ ِنداشك ميسنلا فطل

 رورحش نمو قرو نم عجسلاب

 رو لبلا قرزأ فاص وجلاو
 م

 شاجأو ،لويحملا هناتسب يف بصخلا فقوم هشهدأ دق دشار خيشلا كلذكو

 : هايإ احدام لاقف ؛هتحيرق

 هفزَع نيحايرلا رشن نم ترطعو

 تسيامت ميسنلاب نإ هناخجيرو

 هرهز قادحأب بيبرغ دوسأو

 بوأتبهرا _ يطأ تحدص نإو

 دهج ديج دهج

 رحبلا رخاز يف جوملاك اهلياخت

 ردخلا نم تلجت دق روح قادحأك

 ركذلا ةرضح ىلع دوواد ريمازم

 هراوطأ دشأ يف )٩( يكولسلا رعشلا دشار خيشلا ةشياعم نع ثيدحلا قبس دقو

 .مهتاعوضومو مهراكفأو ةصاخلا مهتاحلطصم يف هئارعشب رثأتلا ىلإ هداق اذهو
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 و ا ٦٧٣ ٦٧٠) ,ر ١٧ :
 :لازت 4 ر ر م ا 79 ِ . 5

 ٦٣, | هه ٧ 7رس (٧ ٠٩ رس ,-ا مم دام

 مسجلا ين هثروي امو يهلإلا بحلا نعو "ةيهلإلا ةرمخلا نع نوثدحتي مهدجت

 دعاج سيئرلا خيشلا لوقي ،هب نوينعم مه امم كلذ ريغو «مهلذعو لاذعلا نعو

 : ةيكولسلا هتيمال علطم يف يصورخلا سيمخ نب

 لخدلا وه بيبحلا لصو ىتفلا دصقو لدعلا وه لوذعلا مول نع لدعلا ىرأ

 : - هللا همحر - لوقي نأ ىلإ

 لحن همسج يفو ىسمأ ىوهلا راوأ هبلقب ىروأ بحلارون نأ ولو

 لكعهتصالولنبهترامل ىوجلاب بلقلا رماخ ول ىوهلا رمخو

 (!}؛لك هسمالوالاريغ مارال ىوملا نم يجش بص هنأ ولو

 :يليلخلا ققحملا لوقيو

 جعدأرظانهلينابس اشرافرصرمخلااهب يناقس

 جزمت نلكتملذإيركسلايل تللحةرمخننمكلاين

 (١١))جرحدم برشلا ىلل نكلو شياطاببرش نم يبلقف

 : دشار خيشلا لوقيو

 ولفغت حورلاب ةَلججَو تارفز ولسي سيل نماي بحلا ميدَتآ

 ولجي ليللااذ هبف هلهتناف ىوللا سأك يف قئاتلاايأ

لَعو لاهنإهنماهاربدق انفلل تراص ماسجألا هبو
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 ٨او٧؛”٢٢ا٧١ اال ٧٢ 5٧٢٠٧٢7٧29 .1 خ ا2 اا وا
 ,كا , )ره و ا 7 ٣ ا 7 1 ١ ٨ مان خ

 , ١) هه٧ دس ٠١ ٧١ا)هم رس 7 دا د 7

 او حلي لاذ علا اذإ لذ عل يغصيالو

 وحصيناوشنلااف جاد ل للا ا م اذإ

 حم دَتماا مانب هيف سأآكلاذنلي

 رهظي ذإ ؛دشار خيشلا ىدل ةمكحلا رعش نع ثيدحلا ىلإ اندوقي كولسلا رعشو

 ايعاو ارثأت اهب رثأتف ؛قالخألا بيذهتو قئاقرلا بتك ةعلاطمب امتهم ناك خيشلا نأ

 اذكو ‘كلذ سكعت "كحلا ضعبل لاق لجرو " هتديصقف ؛هرعشو هكولس يف

 : اهعلطم يتلا هتديصق

 لباوقلا بسح لامعألا بتر ايك لئاضفلا لين قيفوتلا ديبالأ

 هذاتسأل مصألا ناونع نب متاح اهددع يتلا ،لئاسملا نايثلل مظن اهساسأ يف يه

 دماح وبأ ةمالعلا ركذ دقف دهازلا يخلبلا يدزألا ميهاربإ نب قيقش يلع يأ

 يخلبلا قيقش ذيملت مصألا متاح نع" : (نيدلا مولع ءايحإ) هباتك يف يلازغلا

 ثالث ذنم :متاح لاق ؟ينتبحص مك ذنم : قيقش هل لاق هنأ -امهنع هللا ىضر-

 :هل قيقش لاق كلئاسم نامث :لاق ؟ةدملا هذه يف ينم تملعت امف :لاق ،ةنس نيثالثو

 اي :لاق ؟لئاسم ينامث الإ ملعتت ملو كعم يرمع بهذ ،نوعجار هيلإ انإو هلل انإ

 لئاسم يفاشلا هذه تاه :لاقف بذكأ نأ بحأ ال ينإو اهريغ ملعتأ ل ذاتسأ



`
 

 ؛٦ ٨ ا ٠ 7,7٦7 ٨٧٨ د , > ٠

 0 ارت 3 : م { ١ ٧ ن !هرح نام ٦٠
 اهبرست ٦٢ مرس ر : تج :انل

  

 ابوبحم بحي دحاو لك تيأرف "قلخلا اذه ىلإ ترظن :متاح لاق ءاهعمسأ ىتح

 اذإف ،يبوبحم تانسحلا تلعجف هقراف ربقلا ىلإ لصو اذإف ،ربقلا ىلإ هبوبحم عم وهف

 .يعم يبوبحم لخد ربقلا تلخد

 م َمأو) :لجو زع هللا لوق يف ترظن :لاقف ؟ةيناثلا ايف متاح اي تنسحأ :لاقف
 م

 هلوق نأ تملعف 6((١٤)ىوأَملاَيَةَنجلاَوإف (؛0)ىرهلاعسفاىمو هرما فاخ

 ةعاط ىلع ترقتسا ىتح ،ىوهلا عفد يف يسفن تدهجاف ،قحلا وه ىلاعتو هناحبس

 .ىلاعت هللا

 اهعفر رادقمو ةميق هل ءيش هعم نم لك تيأرف .قلخلا اذه ىلإ ترظن نأ :ةثلاثلا

 الكف تابهلا دنع اموُدَّمنيمكدنِعام) :لجو زع هلا لوق ىلإ ترظن مث ؛هظفحو
 .اظوفحم هدنع ىقبيل ؛هللا ىلإ هتهجو رادقمو ةميق هل ءيش يعم عقو

 ىلإو لاملا ىلإ عجري مهنم دحاو لك تيأرف ،قلخلا اذه ىلإ ترظن ينأ :ةعبارلا

 هللا لوق ىلإ ترظن مث ءيش ال يه اذإف ءاهيف ترظنف بسنلاو فرشلاو بسحلا
 ور ۔ي ٤ً

 .اييرك هللا دنع نوكأ ىتح ىوقتلا يف تلمعف 0(مكاَمنأهللا دنع مكمركأ :ىلاعت
 مهضعب نعليو ضعب يف مهضعب نعطي مهو ،قلخلا اذه ىلإ ترظن ىنأ :ةسماخلا

 مهتيب اتُمَسَق 5 :لجو زع هللا لوق ىلإ ترظن مث ،دسحلا هلك اذه لصأو اضعب
 م

 ٠ 0 ور ٨ م

 نم ةمسقلا نأ تملعو ،قلخلا تبنتجاو كدسحلا تكرتف 4 ايلا ةايحلا يثف مهسيعم

.ىنع قلحلا ةوادع تكرتف .لاعتو هناحبس هللا دنع
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 :او١٧٦”{ ا ر٧ اال 3ر ا ٧٢٠٧٢٦٧٧ الا ااا(
 ٦١ جل ال اوا ن |

 ر ١٣ )أ ٩٩٧٢ رس ٠٩ ٧ا هرس ,- ,

 اضعب مهضعب لتاقيو »ضعب ىلع مهضعب يغبي قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةسداسلا

 ء و م م

 هتيداعف ( اوُدَعهوذختافودَعْمككناَطيَشلاَوِإ :لجو زع هللا لوق ىلل تمجرف

 ،يل ودع هنأ هيلع دهش ىلاعت هللا نأل ؛هنم يرذح ذخأ يف تدهتجاو ،هدحو

 .هريغ قلخلا ةوادع تكرتف

 لذيف ؛ةرسكلا هذه بلطي مهنم دحاو لك تيأرف ،قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةعباسلا

 1 ضرأ يفةناذ نم امو» :ىلاعت هلوق ىلإ ترظن مث ،هل لحي ال اميف لخديو ،هسفن اهيف

 تلغتشاف ،اهقزر هللا ىلع يتلا ڵباودلا هذه نم دحاو ينأ تملعف 4 اهقزر هللاىلع

 .هدنع يل ام تكرتو ،يلع ىلاعت هلل امب

 ىلع اذه - قولخم ىلع نيلكوتم مهلك مهتيأرف ،قلخلا اذه ىلإ ترظن :ةنماثلا

 ىلإ تمج رف ،هلثم قولخم ىلع لكوتم قولخم لكو - هندب ةحص ىلع اذهو هتعيض
- ٢ 

 .يبسح وهف ،لجو زع هللا ىلع تلك وتف ©ةبنسَحَوُقللا ىلع لكوتي نمو :ىلاعت هلوق
 ،ليجنإلاو ةاروتلا مولع يف ترظن ينإف ،ىلاعت هللا كقفو ،متاح اي :قيقش لاق

 ىلع رودت يهو ةنايدلاو ريخلا عاونأ عيمج تدجوف "ميظعلا ناقرفلاو ،روبزلاو

 (٢١)."ةعبرألا بتكلا لمعتسا دقف اهلمعتسا نمف ،لئاسملا نايثلا هذه

 د د دج

 م



 \\ ٥٢ ا\ ر د ١٥٧٢٠٦٧٥ برو .
 : ت 4 ٧ 5 . ر ه
 وراس برح ٦٢ .رس ر تان 2

 : تاضراعملا

 نأ رهظيو ،يبدألا رثأتلا بناوج نم ابناج لمت ةيرعشلا تاضراعملا نأ بير الو

 دشار خيشلا رثأت نم زربأ نم = هللا همحر - رضنلا نب دمحأ ركبابأ ةمالعلا خيشلا

 : اهعلطم يتلا (ردقلا زس) هتديصقف ؛مهرعشب

 ةه قنئيت زيف زتقلازييرفظفتاي

 زقتلالمأذليباتآللا تراتذن وبي
_- 

 ٠ ء ء - . 71 7 4 و ِ سم, ه ., < ۔ 1
 رصمل ١ لك انيح رب ہص2ع . ( ١ 4 2 اقح تحمل

  

 ٤ٍ ك 2 2 ٥ < . < ٥ س ك ِ 7 2 .

  7ك 2 ٥ ,ص ٥ س س ج ؟ ٥ م > ٥

 ِ س س .و ه س ص ,ص ے , ص ه و ك ٥
 رمقَرةوةتاممَرانَم رات نامكرتلا ةلراو

 (ةيردقلا ىلع درلاو لاعفألا قلخ) يف رضنلا نبا ةمالعلا ةديصقل ةضراعم يه

 : اهعلطمو

 زئألاوهيفةجحلا نعو زدقلا ملع نع لئاسلا اهيأ

 زبخلا يف تضن هللا لوسر نع المجهيفيدنعندجت

 زوسلا يف تحال نآرقلا لت اذإ تايآنآرقلا نمف

 زشبلا لك ىلع هللا ةوفص ىفطصملا لوق دانسإلا نمو

 (٣١)زظنلاو هيف قارغإلا اوعدف رد ةلا ضرألا يف هللا رس نإ



  

 ثاو٧٦؛” ٧,٢٧7 ٤٧٢٧7 الت 2٧ ا أ ا
 ٨ : ا تت 15 ل 1 1 ر 1 از

   اهممبرالسب جرحت س مها د ,

 ةئام تغلب دقف دشار خيشلا ةديصق امأ ،اتيب )٢٧!١( تغلب ةليوط ةديصق يهو

 ةديصق نأ نيح يف لمرلا رحبلا نم رضنلا نبا خيشلا ةديصق تناك نإو "تيب

 نكاسلا ءارلا فرح وهو ،ايهيور يف اتقفتا ايهنأ الإ لماكلا ءوزجم نم دشار خيشلا

 قلخ نع ثيدحلا وهو - تاضراعملا نأش وه ايك - نومضملا يف كلذك اتقفتاو

 .ةيردقلا ىلع درلاو لاعفألا

 بولسأب ادبت ذإ ؛اهعلطمب رثأتلا كلذ نم ،ةيداب رثأتلا رهاظم دجن ةماع ةرظنبو

 ةلأسم نأ نع ةديصقلا علطم يف ثيدحلا روحمو ،(ردقلا رس يرظان اي) ءادنلا

 .(دانسالا ةلدأو)ةيوبنلا ةلدألاو ء(ناقرفلا ةلدأف)ةينآرقلا ةلدألا اهتلج دق ردقلا

 اهيأ) ءادنلا بولسأب أدبت ذإ ؛هتديصق رضنلا نبا ةمالعلا هب حتفتسا ام اذهو

 ةلأسمل ةيلقنلا ةلدألا ةيلبجت نع كلذك ةديصقلا علطم يف ثيدحلا روحو ،(لئاسلا

 دانسإلا نمو) ةيوبنلا ةنسلا نم ةلدأو (تايآ نآرقلا نمف) ةينآرق ةلدأ نم ،ردقلا

 .(ىفطصملا لوق

 .ةرشابم عوضوملا يف لخدي ةمدقملا هذه زواجتي نأ دعب رضنلا نبا ةمالعلاو

 .ردقلا ةلأسم يف -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - ىفطصملا لاوقأ ىلإ ةراشإلاب

 :لوقيف

 زشبلا لك ىلع هللا ةوفص ىفطصملا لوق دانسإلا نمو

  زظنلاو هيف قارغإلااوعدف رد ةلا ضرألا يف هللا س نإ



 ٠  7د ٦٣٠ ( »  7ا ٨٠٥٨ \

  5ن كالم ١ ! ,  , 15ري 7 و 5 | 1 4
 , ومس ر رر ٧٢ ھ س7ة٩٧٢ه ١ ر

 زحتأتالاقمدعب قطان قداصلاقمهينهلو

 زقس ينالصأو بنذلا بتك هلتلقذإهللا4ُصخ تنأ

 دشار خيشلا امأ اهمصخ ةلداجم ين اهريغو ةلدألا هذه نم -هللا همحر - قلطنيف

 لوخدلل ايقيوشت اقلطنم (ردقلا رس) بيكرت ةلالد نم العاج ،هتمدقم يف رمتسيف

 .اقحال اذه حضتيسو ،هيف جردتلاو ، عوضوملا يف

 فصوب اهمتخي نأ هدئاصق يف عيشي رضنلا نبا ةمالعلاف ةمتاخلل ةبسنلاب امأ

 نأ نود ةحوتفم اهتمتاخ كرتي هنإف ،ةيدقعلا دئاصقلا ىف الإ ،اهكبس لايجب هتديصق

 ةمالعلا راعشأ يف عئاش وه امب اهمتخ دقف دشار خيشلا امأ ءةمتاخلا هذه ىلع دمتعي

 .(هتديصقل يجراخلا ءانبلا) نع ثيدحلا دنع كلذ حضتيس ايك ،رضنلا نبا

 ام كلذ نم ‘هتديصق يف هبولسأو رضنلا نبا ةمالعلا ةغلب رثأتلا كلذ ىلإ فاضي

 :رضنلا نبا ةمالعلا لوق اهنمو ةديصقلا ةمدقم نع هركذ قبس

 زنت ققلاواقلخةتنيملانزؤزك هدذجىلاعتلافلاق

 زوضصلالايكإب لخلا قَلَس يذنلاثاو حبقلا عيمجو

 زضَولانوللاوذ بثلكلااذكو هثئولججيبترقلاف تلق

(٤١ززذَت بلكلا يف هللا تلخ نإ لقنل قلخلاو
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 7 2 ٠ 7 س :او٧٦%١"٢ { ا٩ ٧ .,:الشر 3( ٧,٠٧7 الس 27 ٧ ال :اع انيار 5

 2٩ , و . ٣ ر 7 ا ١ , ) 77 ا " , ٥ , ل ا م . ) : ٦

 ٣", ا هتدم (٦١٧ هم س ئش دا ( ٥

 :دشار خيشلا لوقي اذه يفو

 زرتضلانياتتال ت نذتقإ :لأنتةاإ
 زَوصل ف حئاَتقل نم ) ت ر ل ( : 5 ٥ 2 نا ٤ ٥

 زرزفثشئيذذلأيَجهَتسلئُش ؤأرنزنجلاودزقا ك
 يشللوبذجَج ةتمت4 لإلا عت و صس ٥ صس

 ذ ةلا قالخا" :ديلمةَلاَقم ثحت

 يراوح بولسأ ىلع صنلا ءانبو ءةرظانملا تاينقت فيظوت رثأتلا رهاظم نمو

 راوحلل ةيظفل لصاوف مدختسي رظنلا نبا ةمالعلاف جاجحلاو لدجلا راطإ نمض

 )١٦( نم لقي ال ام تدرو يتلا ،(تلق - لاق) ةغيص اهزربأ \همصخ نيبو هنيب

 .دشار خيشلا دنع هدجن كلذ لثمو ،ةرم

 ىعس دشار خيشلا نأ الإ \ةناصرو اكبس ىوقأ رضنلا نبا ةمالعلا ةديصق نأ عمو

 .هبولسأ ىلع ةلادلا هتمصب كرتب عوضوملا لوانت يف ةدجلا ءافضإ ىلإ

 !, ه!ه مم
- 

 : اهعلطم يتلا دشار خيشلا ةديصق دجن اضيأ تاضراعملا رايضم ينو
 بهاذملا ىنسأ هللا نيدل يرصنو بلاطملا ىمسأ دجملا لينل يبالط

 يلغشل) هتيئاب يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا امه نيرعاشل ةيئانث ةضراعم نمضتت
 :اهعلطم يتلا ةروهشملا هتقلعم يف ىملس يبأ نب ريهزو ،(رهدلا لهأب



7 
 لا ه 9 ا 3 ج حا اأ اااب+٢٧

 و ٤ 7 ٧, 7 د , 051 را َ ركش 2 5 ا ٦٦
 5 ( هه٧ دس ٠١٩ ٧١٩کن هم رس و اد ,

 (٥١)ملثتلاف جارتلا ةناموحب ملكتالةنمد ىفوأ مأ نمأ

 ةضراعم امأ ةديصقلا علطم ين ابلاغ حضتي نيدلا رون مامإلا عم هباشتلاو

 .هتقلعم رخاوأ يف اهقاس يتلا مكحلا يف تناكف ريهز

 :اهعلطم يتلا يملاسلا نيدلا رون ةديصق عم ثيدحلا ًادبنسو

 )١٦( بئاصملا ىدحإ لدعلا بالط يكرتو بئاجعلا ىدحإ رهدلا لهأب لغشل

 رصع يف اشاع اهنأل ؛رخآلاب امهنم رئأت نمم ىلع حضاو ليلد انيديأ نيب سيلو
 مامإلا ناك نإو مث ،ابيرقت ةنسب دشار خيشلا لبق يفوت نيدلا رون مامإلاف دحاو

 ذاتسألاب ذيملتلا رثأتب مزجلا عيطتسن ال اننأ الإ دشار خيشلل اذيملت يملاسلا

 .ارعشو املع هذاتسأ قاف دق ذيملتلا نأ مولعمف

 ليوطلا رحب نم امهاتلكف ، ظوحلم نيتديصقلا نيب براقتلا نإف رمألا ناك ايهمو

 بالط انهف بالطلا نع ثدحتي نيتديصقلا علطم نأ ايك ةروسكملا ءابلا ايهتورو

 هبالطب ازازتعا لمجي دشار خيشلا علطم ناك نإو "لدعلا بالط كانهو دجملا

 دعبتسي ال كلذ نإف لدعلا بالط هكرت ىلع اباتع لمجي يملاسلا مامإلا علطمو

 الف ؛ةيرعشلا تاضراعملا يف دهع امم كلذ لب ،امهنيب ةيرعشلا ةضراعملا لوصح

 .قباطتلا اهيف طرتشي

 نب حلاص ةيقرشلا ريمأ هخيشل احدم اهنمض دق نيدلا رون مامإلا ةديصق نأ عمو

قايس يف ظعاومو يكح تلمش اهنأ الإ -هللا همحر - يثراحلا رصان نب يلع
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 ول: اوتام ٧٧ 0 ايا
 ٢ / 2 ٣ ) 4 اا م لش ا تت دنز : لزب

 ٢7٢. ٢٧ا .س 3

 يطرشلا راركتلا اذهو ،هتديصق يف كلذ رركتو (ْنَم) ةادألاب يطرشلا بيكرتلا

 : مامإلا لوقي الثمف ادشار خيشلا ةديصق يف هدجن هسفن

 بئاصملا ناوه يفالإ شاعالف ىنملا ةياغ هل ايندلا نكت نمو

 :الثم دشار خيشلا لوقيو

 بلاطملا لك هتلوأ اذ سكع ىلع نمو اهقر رصي ايندلا مدخي نمو

 : يناثلا هتيب يف مامإلا لوقي ، بيكارتلا ضعب يف اهباشت دجن كلذ ىلإ ةفاضإ

 بتارملا ىلعأل ومسأ هبارانم يل نوكي لاح يأ يركف تبوصف

 : ثلاثلا هتيب يف خيشلا لوقيو

 بتارملا ىلعأب يماسلا فرشلا وه هبحأ نم ىضر يف يحورل لذبو
 هسفن رمألاو ، هبر اضرل هبلط نع دشار خيشلا هيف ثدحتي هسفن تيبلا اذهو

 : هلوق يف مامإلا دنع هدجن

 بصانملا كلتل ايلعلا بلط ىوس رأ ملف ير نمحرلا ىضر هيفو

 : هبرآم لينل قيرطلا وه بعصلل همشجت نأ نع مامإلا ثدحتيو

 برآملا كرد بعصلل اهمشبجت يف نأب ايلع بعصلا يسفن تمشجف

 يف لوقي ، بهاوملا لينل قيرطلا وه ىذألا مشت نأ نع ثحت دق خيشلا اذكو

 : كلذ

 بهاوملا ميظع يلين يف زوفلا وه ىذألا ينمتجت نإ ينيدل يربصو



 ا٧١ا7 الح 59٧٠١٦١٧ ٧ر و , ا
 ات رور 5 ١ ٧ ح ,هلم 4 ٦٨

 ا هم٧بررس ر ٠٩ ٧اهممرس ر : ر 7أ2ان ر

 بقاوثلا موجنلا تزواج يتلا ةيماسلا هتمهب يثراحلا هخيش احدام مامإلا لوقيو

 : اولع

 بقاوثلا موجنلا قوف ممههل هتأو ريرسلا قوف هصخش ىرت

 : خيشل ا لوقيو

 بتقاوثلا موجنلا قوف هتايهب تجرع زجعلا اذ رادقألا دعست نإو

 ةحضاولا اهتارربم اهل يملاسلا مامإلاو دشار خيشلا نيب ةمئاقلا ةضراعملا نأ عمو

 ايفاقثو ايعامتجاو ايسايس اهب ةطيحملا رصعلا فورظو ناكملاو نامزلا قافتاك

 ثعابلا نع سفنلا رواسي الؤاست كانه نأ الإ ،ايهنيب ةطبارلا ةيملعلا ةلصلاو

 ايهتشياعم يف هباشتلا وه له : هتقلعم ين ا ريهز ضراعي دشار خيشلا لعج يذلا

 ريهزف ؟نامأو ءودهو رارقتسا ىلإ لاتتقاو لقالقو بارطضا نم ةايحلا تابلقتل

 هتقلعمو ،ايهنيب حلصلا دهش ايك نايبذو سبع نيب ءاربغلاو سحاد برح شياع

 تابارطضالا هرصع يف دهش دق دشار خيشلا اذكو برحلاو ميلا ةايح روصت

 طابترالا اذهل سنأتسن نأ نكميو ،نايع هنطو يف برحلاو ملىيلاو ،لقالقلاو

 دعي يذلا ةديصقلا علطمل (بيكارت -ظافلأ) يوغللا ىوتسملاب ةضراعملا يف يسفنلا

 ميظع يلين زوفلا دجملا لين) :هلوق نإف ،هقيلاغم حيتافمو صنلل جولولا ةباوب

 ل . 2 و ٠ ٠ .

` - 

 . مح۔ ,

   

 



  

 , .القح ا 5 " ار ررب ش , ارا 7 3 ٤ ٨ ٧را2 ٠
 را =  2 7 1۔۔<و د زا ا )٧ ل ٧

   م 7 ا ٦٧7١٠ ا >

 هلوقو ،ءاخرلاو ملىيلا بناج سكعي (بتارملا ىلعأب يماسلا فرشلا بهاوملا

 .برحلاو ةدشلا بناج سكعي (يحورل يلذب ىذألا ينمشجت -يربص)

 رحب نم نيتديصقلا اتلك نإف ةينفلا اهبناوج ىلإ ةضراعملا ثعاوب انزواجت اذإو

 ينف (نمم)ب يطرشلا بيكرتلا رركي اريهز دجن ايك ،ايهيور فلتخا نإو ليوطلا

 همكح دروأ دق دشار خيشلا اذكو ،هتقلعم رخاوأ يف اهدروأ يتلا همكح قايس

 همكح ثبي رمتساو ،هتديصق ةمدقم زوابحت نأ دعب هسفن يطرشلا بيكرتلا راركتب

 مكح نأ ةظحالم عم "ضرفلا اذهل اهأشنأ ةديصقلا نأل ؛ ةديصقلا ةياهن لإ

 هنيد ةاكشمو ةقفاوتم اهيناعم غاص انإو ، ريهز هلاق امل اديدرت نكت مل خيشلا

 . فينحلا يمالسإلا

 ةيظفل بلاوق يف يناعملا تغرفأ ةقيرطب تناك ريهز نم ةدافإلا نأ كلذك ظحلنو

 : ريهز لوق كلذ نمف ؛ انايحأ اهتقفاو نإو ءءيشلا ضعب اهيف فرصتم

 مركيالهسفنمَركيمل نمو هقيدص اودع بسحي برتغي نمو

 : خيشلا لوقيو

 بقاري مل هسفن مركي مل نمو مهرش هازخأ رارشألا نداخ نمو

 : لاؤسلا ةرثك انجهتسم هتديصق رخاوأ يف ريهز لوقيو

 مرحيس اموي لآستلا رثكأ نمو متدصعف اندعو متيطعأف انلأس



 ٨.٠٧ !ا١ر٧ا77 الحا ٦٧ ٧٢٠ ٧برو , > ا}۔ اا ا
 2 لا ا ر زلكان 0 ,بره 4 ٧٠

 ےہد<2؟رح ح ٦٢ .سخب مادام

 :همكح رخاوأ يف اضيأ خيشلا لوقي و

 بباحتلا عطق ءوسالإ سانلا نم لني ملو جُملآستلا رثكأ نمو

 : مهل ڵذيو © هرومأب سانلا ىلع لقثب نم لاح انيبم ريهز لوقيو

 مدني لذلا نماموياهفعيالو هسفن سانلا لحرتسي لزي ال نمو

 : ىنعملا اذه يف خيشلا لوقيو

 بقانملا ليمج مهنع اجرلا عطقو هنوتقمي ىرولاف الك شاع نمو

 : سانلا ةارادم يف ريهز لوقيو

 مسنمب آاطويو باينأب سرضي ةريثكرومأ يف عناصي مل نمو

 : خيشلا لوقي ىنعملا اذه ينفو

 براقم نم هل نإ ام ادرفم شعي هنامز لهأ لاح عاري مل نمو

 : لخبلا ةبقاع يف ريهز لوقيو

 ممذيو هنع نغتسي هموق ىلع هلضفب لخييف لضف اذ ناك نمو
 : خيشلا لوقي كلذ يفو

 بناجأو ابرقأ نم ىلقلاب يمر هلايباصيرح لخب اذ ناك نمو

 : همراكم رفوو هضرع ناص هقورعم لذب ْنَم هنأ نع ريهز ثدحتيو

 متشي متشلا قتيال نمو هزفَي هضرع نود نم فورعملا لعجي نمو

: لاقو ىنعملا اذه نم خيشلا دافأف



 و`ه

 6`ده

 ٨او٧٦؛ ا ٧٢٧ ٤١٧٠٧7٦٧79) ٧7 2 ااا ا

 0 3 ارال نبال
 . 7 ( هه٧ رس ھہ ٧١٦')هم رس 7 مها د ,

 بناج لك نم بلثلا عينش ىقلت هئارثب هضارعأ نصي مل نمو

 : هت ديصقل ىجراخلاءانبلا-٢

 ةلفان نمف دشار خيشلا ةديصقل يجراخلا ءانبلا بناوج ضعب ع ثيدحلا دنع

 يف ،هدئاصقل ةيللطلا ةمدقملا نع احفص برض دق انرعاش نأ ركذن نأ لوقلا

 انفلسأ ايك ةمدقملا كلت ىلع ظفاح نم نيينامعلا ءارعشلا نم دجن هسفن تقولا

 ىلع يفضي يذلا (عيرصتلا) ىلع هتظفاحم عم ءاهعوضومب اسأر دبت هدئاصقف

 اهتيفاقو ةديصقلا يورب ئبني ذإ ؛سفنلا يف اعقو ثرويو ،ةوالط ةديصقلا علطم

 .اهاهتنم نم ةديصقلا أدتبمل ازيمم ايًلَع هنوك نع الضف ،لوألا تيبلا مامت لبق

 يبنلا ىلع ةالصلاو ءاعدلاب ةقلغم تاياهنب همتخي اهضعبف هدئاصق تاياهن امأ

 سكعي كلذ نإف هتفاقثو دشار خيشلا ةايح يف رظنلابو ، - ملسو هيلع هنا ىلص _

 يف 6 يمالسإلا رعشلا يف فولآملل ةاراجم درجم نم رثكأ هتيصخشل ينيدلا دعبلا

 هدئاصق تايادب يف ةمسلا هذهو ، ةحوتفم ىرخألا هدئاصق تاياهن كرتي نيح

 ١ يصورخلا سيمخ نب دعاج سيئرلا خيشلاك هريغ راعشأ يف ةرهاظ اهتاياهنو

 .مهريغو يملاسلا نيدلا رون مامإلاو ، يربعلا سيمخ نب دجام خيشلاو

 ةالصلاو ءاعدلا لبق هدئاصق ضعب متخي هنأ بناجلا اذه يف اضيأ ظحالملا نمو

 نم جورخلل ةئطوت كلذو اهبولسأ ةناصرو اهكبس نسحب هتديصق فصوب

يف فولأملا يظفللا صلختلا بولسأ مادختساب اهتمتاخ ىلإ ةديصقلا عوضوم



 و
 و 7 7 ۔یور٦لا ٨ اا١ر٧ا7,7 الح را ٧ ٧٣ ٧٢٠٦٧٦٧5 ا ااا وا

 4 :ل < 1 5 رور 1 نا ك 7٨ م ٩ ز ٧٢
 -ح ا٣ ا م7٢٧رسا١احح؟ (٧٢ ورس ( مما داس

 اذ تعصر)و (تقرشأ سمشك اهذخ)و (اكح ذخف) هلوقك ؤبرعلا راعشأ

 يلحلا سئافنب ميتاوخلا هذه يف ةديصقلا فصو روديو .(عيصرت كنودف)و (ردلا

 سمشلاب وأ ءاهجنغو اهلالدو ءاروحلا لايجب اههيبشتوأ ،رردلاو رهاوجلاك

 يف ايلج هدجنو ،لبق نم ءارعشلا هكلس جهنم اذهو ،كلذ هباش ام وأ ةقرشملا

 هلوق كلذ نم ،(مئاعدلا) هناويد يف رضنلا نب دمحأ ركب يبأ ةمالعلا دئاصق ميتاوخ

 هيلع ةالصلاو هنيفكتو تيملا لسغو نيديعلا ةالص) نع ثدحتت ةديصق ةمتاخ يف

 : (ةعمجلا ةالصو

 ارطعوايلحا مهرشن عوؤضَت ةاهدزم ةسرورعلاكاهنخف

 ارهفكم اليل سرطلا ضايب وسكتواهتلكأ يف ىداجت
 ارفصو ارضخ اهسرطب نحلي رد ط(سأاهروطس نأك

 ازرحواز_تقاهتدشنأاذإ يلابتاف كنع مملا حيرت

 ) ١٧ ( ارشو اربرخ ةبقح لق ضع جاتنو ره ام ةكايح

 : (عاضرلا) ين هتيئاب ةمتاخ يف هلوقو

 بال ١ حضو ىلع ىفو ا ئلآل دقعكاهن خح

 بصقلا يفو سقم3َلا يفف ريقبلايف لفرت ءارغ

(!٨؛)برطوأومللك نع اهعإسدنع كيهلت



 `ه

 د اد( وا ٧. ٧٣  9رب٦٧ ٩٦٣٠١٩٦٥ ,و 27

 ) ٣ = ٥, ا و ) ت 4 ] (٨ ٦
 ,  2رس مه(ا١٧ ٠١٩ ةرس ٨٩٧٢ ا ٦٧7

 ضعب دشار خيشلا هلاونم ىلع جسن يذلا وه ةديصقلا ةمتاخ ءانب يف جهنملا اذه نإ

 : (ردقلا رس) ةديصق ةمتاخ ف هلوق كلذ نم هديصق ميتاوخ

 تقرشأ سمشكاهنخ

 رت ءاروحاهأ وأ

 الد ت _هاتاهجنفغبو

 اوج تمظن انأشلو

 رج شاف ىدهلا يدجت

 زبخلا نمريبخلاب لف

 ر هز رون اناز ال

 ررد لاو رهاوجلا ام ره

 : (امكحلا ضعبل لاق لجرو) ةديصق ةمتاخ يف لوقيو
 م ى د 7 : , ے۔ 9 ه ح

 اممؤؤُنادؤقغعًرَدلااد تعصَر

 : ىمظنلا هباوج ةمتاخ يف هلوقو
 ٥ ر ِ ٥ .2 ك < 4

 ثمَظْن ره اوج ١ عيِصرَت كنو ذف

 اهمون لهجلا ةملظ وذ زِهاَوَج

 اتيلا ميهبلا كَتْهَج فيخت
 !؟ىتمَعلا ءاَد افشاك لآل تقمع
ُِّ 

 4آَسىفرذبرَدنلاادذقعَو

 ٍ ه 4 ه۔ ٭ 2 ,۔ < .؟
 د ١ هيدروب دمع اف ِكلسيب

 يدي يتس نمامتاَمذقحع َكلَدَو

 زربي الف ةيعوضوملا اهتدحو ىلع ةظفاحملا اهيلع بلغي دشار خيشلا دئاصق نآ امبو

 عضاوم يف الإ هيلإ رارطضالا مدعل ؛اهايانث يف وأ اهلئاوأ ف (صلختلا نسح) اهيف

 اهيف لقتني هنإف ، تيب ةئام تغلب ىتلا (ردقلا رس) هتلوطم يف هدجن ام اهمهأ ةليلق
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 ةديصقل ا ت اعوضوم لعجي صلخت نسحب اهتركف تايئ ز رجو اهعوضوم قن اقد ن نيب

 .ةديصقلا هذه نع ثيدحلا دنع كلذ ليصفت يتأيسو ،ىتف بولسأب باسنت

 : ( رعاشملاو فطاوعلا دص) ينفلادصلا-٢

 هب سحي ايع ريبعتلا ىلع هتردق لالخ نم رعاشلا ىدل ينفلا قدصلا حضتي

 ] ايلك وأ اماع ارمأ هروصت وأ هيلإ دصق ام ناك ولو ىتح ؛هسفن لخاد هرعشتسيو

 ءارعشلا نم ريثكل اثعاب براجتلاو فطاوعلا نع ريبعتلا يف قدصلا دعيو

 ةلحرم زييمت هقيرط نع نكمي اك اهيف ام هانكتسا ةلواحمو مهتاوذ ىلإ عوجرلل

 )١٩( .رخآ نم لمعو ، ىرخأ نم

 ةيسايسلا ثادحألا اهب طيحتو ،نتفلا اهفنتكت ةبقح يف شاع دق دشار خيشلاو

 ام روصي وهف " هلمكأب ينايعلا عمتجملا يف ةايحلا بناوج ين اهرثأ اهل ناك يتلا

 هعماس نذأ ف سمهو 0 ثادحألا كلت هابحت راكفأو فطاوع نم هسفن ف جلتخي

 :الئاق

 بعصلا نمزلا يف سانلاب التبإلا نم بركلا نم يب ام عفد وجرأ هللا نم

 بقلا غراف مهنع ينيدب ارارف مهئالب نعاييئان لازتعا تمرف

 برقل ١ نع يأنب يرذع اولبق امو مهدنع ىعمجب يدانل ااودشح اذإ

 !؟بصتنلل عضوي ضفخلل لماع لهف ضفاخ رهدلا هل ام ًابصن نوديري



    

 :7 ٣ 2 : 7( 7 ا . , )ا 7 7٨, , 1 7 7 ٠ :ار ٦٧١ {ا١ر٧ا7,7 الح صر( ٢٧٧ ٧٢7٦7 ٧,٠ ل ا ©ا.۔.“ أ ا
 اہرل ,= م٢٧ رس (٧ ٩ هرس 9 دا ,

 ةحفنلا فطاوعب شيجت هسفن لعجت اهنع هدعبو ڵتادحألا كلت نع اذه هلازتعاو

 - العو لج - وهف ؛ىقثولا هتورعب ماصتعالاو نيتملا هللا لبحب قلعتلاو ،ةيناميإلا

 : نحملا يف ثاغتسملاو ،دئادشلا يف وجرملا

 بطخلا مظعأ نم حاص وجني قلعت هب نم لك يذلا لبحلاب تقلعت

 يبراي كريغب مهنم ةمصع ىرأ الو مهنيبو ينيب لح براي

 نل لطابلا نأب ةنقوم "لؤافتلاب ةمعفم خيشلا سفَت نإف ريبك هللا يف لمألا نألو

 :قحلل ةبلغلا نإف رباكو دناع ايهمو ،مودي

 بلسلاو فسخلاب يغبلا لمش قيرفتب هداوج وبكي بعصلا نامزلا لمل

 بوصلا نم ىجنتف ًاماسجأ ثعبيف اه نزم لهني رصنلا قورب لعل
 بصنلا اهمالعأب تءاض اذ لبق نمو اهرثإ رهدلاب داب آاعوبر ييحيو

 دعب اقياضتم ارجض (لويحملا ) جلفل هباتع يف هدجن ىرخأ ةبرجت ىلإ انلقتنا ام اذإو

 لوقي ،امتعم هلوح ام لك حبصأف رامثلا تعطقناو ،راهزألا تلبذو ،جلفلا لحم نأ

 : هناتسبب ثبعت يهو حيرلا نع اثدحتم

 ردسلا نم ميشهالإأجلماإف ةملظ وجلا سبحي ماغ اهيلع

 رمجلا نم تبش نارينلااهب نأك همومسانترشاب رَح نآ نإو

 ميسنلا حبصأو كديدج نم ناتسبلا يف ةايحلا تبدو ،لويحملا جلف بصخ نيح امأ

 : رورسلا اهرمغت ةجهتبم سفنب خيشلا انل رهظ نيحايرلا بعادي
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 ديز ابم لاش ران ٠ هم برس ( 7

 رحبلا رخاز يف جوملاك اهلياخت تسيا ميسنلاب نإ هناحيرو

 رهزلا مساب اذو ناق رمحأ اذف نولتب هرايثأ تعنيأ د ةو

 ىلع رطيسيو هسفن جلاخي ايع فشكلا ىلإ ىعسي ةيرعشلا هبراجت ين هدجت اذكهو

 يف ةبغر ؛ناح بلقو ،ةقفشم سفنب ىدبتي داشرإلاو حصنلا ماقم يفف ، هروعش

 سفن نع فشكني لاهتبالا ماقم يفو لاوحألا حالطصاو سسوفنلا بيذهت

 جاجحلا نطاوم يفو ،اهبر ةاضرمل ةشطعتم ،اهلاح ىلع ةملأتم ،اهرطافل ةللذتم

 .اهمصخ عانقإ ىلع ةصيرح ،اهئدبمب ةزتعم اسفن رعشتست

 سكعي يذلا يكولسلا هرعش يف اهدجن ةيرعشلا هبراجت قدصأ نإف كاذو اذه عمو

 : يهلإلا بحلا ةوشن يف وهو لوقي ،هيدل اهجضنو ةيرعشلا ةبرجتلا لامتكا انل

 خ :اشاهيفآالوم ش ينقنأ يرا ف

 وحصأ ت سل يلعل ا_تةاهد يسأك ردأ

 وحميركسلا هلال لاحل ب صأ الو

 فصيف ؛ يهلإلا مارغلا يف ةيكولسلا هتبرجت قمع روصت ةشايجلا هتفطاع دجنو

 لصول هقوت نم ديزيو ،هرعاشم ججؤي باذع نم هيف هيقالي امو(ىوهلا سأك)

 : لوقي ثيح ؛هبيبح

 لهس تبرج نإ بحلااماشحلا يف تججأ مارغلا را ; هبو
 ولخت ه :ع ام هب ران ىوهلاو تبخ باذعلا ران نكت ول

 ل
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 ل و هادرا ىوهلا ف يبيبحاو هأ تلق هيف بيذعتلا ىرب ول

 لذ ع هيدبح هلع هيلذعاو افسأ ه لع يبوذ ىتجهم

 ؛ةيتاذلاةعزنلا-٤

 فقي مث ،ريغتملا هلاع بقريو ،هنادجو ىلإ تفتلي هدجت ةيتاذلا هتعزن يف رعاشلاو

 هلوح نمب رثأتي هتاذ اهيف فشكي ، عمتجملاو ةعيبطلاو ةايحلا نم اصاخ افقوم

 اهنأ الإ عمتجملا ةايح نع ريبعت - اهتاذ دح يف - فقاوملا هذه نأ عمو © هيف رثؤيو

 جاتن انل روصي صاخلا روعشلا اذهب وهو ،رعاشلا دنع صاخلا روعشلاب نولتت

 (٠٢).هلمع

 امو ،ةيسايسلا اهتايرجم يف لمأت نأ دعب ةايحلا ىلإ خيشلا ةرظن قبس اميف انيأر دقو

 دعب نع فشكت يتلا ةرظنلا مكلت « ةصاخلا هترظن هل تناكف ؛نتف نم اهبحص

 لوقي ، رومألا رارقتساب هدابع ىلع نمي نأ يف ةبغر هللاب ءاجتلالاو نتفلا نطاوم

 : خيشلا

 ةينازردق ام لوه ينع بلسيو ةيب ام فشكيل امعنلا يذل تدمص

 ةيقاو هللا نم يلاهنع كي ملف مهسأباهنم رهدلا فورص ينتمر

 : وه انرعاش باصأ دق ام لوهو

 ةيسار نيدلا نم ناكرأ دعاوق تمدهو بوطخلا حير تفصع دقف
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 ةيلاب بدجلا نم ضرأ ىلع ميشه اهنأكالإ ناميإلا ةرجش امو

 ةيلاخ حورلا نم ماسجأ لكايه اهنأكالإ مالسإلا ةعرش امو

 : ءاجرلاب ةفوفحم رومألل ةرظنلا هذه نكل

 ة يشاغ جراب حازني اهحئاسب ةمحر نزملا نتاه انيلع ىخسف

 ةيغاط لك نم يبلا يشاوغ انيقت ةمصعب داشرلا جهن اندها يشلا
 ةياردو اهلاوحأب ةربخ اذ نكي مل نإ اهرم ءرملا يقست ةايحلا نأ انرعاش ىريو

 : اهنوؤشب

 براشملازممايآلاديهنقس هباماعهرهد يف نكي مل نمو

 : بصنلا الإ هنم ءرملا لاني ال اهب دئازلا لاغشنالاو ايندلا ةايحلا ىلإ نوكرلا نأ ايك

 بلاطملا لك هتلوأ اذ رسكع ىلع نمو اهقر رصي ايندلا مدخي نمو

 © اهتاصمنمو ةايحلا كارش اهب يقتي ةريخذ نم ءرملل دب الف ةايحلا لاح اذه ماد مف

 : هسفن هب زعي لامو ،هب سنأيو هنم دوزتي ملاع يقت بحاص رئاخذلا كلت نمو

 بحاص ريغ نم رهدلا هيلع يضميف افطصا يذو ربح ريغ بحاصي مل نمو

 بعاتملا سأك هيقسي هرقف البج ةناهم يف شعي لام هلال نمو

 : ردكب صخنم اهرورس نأ الإ روبع ةرطنق درجم ةايحلا هذه نأ عمو

 ةيماس عناصم نم ينبي جوملا ىلع اجر نمك ارقم ايندلا لمأي نمو

 ؟ةيفاو تارسملا كلت امو فيكف ةهربرهدلا ءاس اموي رس نمف
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 :رورسلاو ةجهبلل ثعبم يهف ةعيبطلا عم مجسني هدجنو

 رهزلا وذ نيحايرلاو سآو دروو جسفنب حوفي اسنلا تبه نإو

 ردخلا نم تلجت دق روح قادحأك هرهز قادحأب بيبرغ دوسأو

 : رهفكم هجوب هل رهظت انايحأو

 رفصاذ كنم انفك يسمي رئاسخ تنولترامث نم تقو نآ اذإ

 رفكلا يلوأ داعل تبه ايك حايرلا عزاعز تبه نآ ءاتشاماذإ

 ردسلا نم ميشهالإ أجلم ايف ةملظ وجلا سبج ماغ اهيلع

 .( لَلَق مش ) لابجو موجن نم خيشلا دئاصق يف ةرضاح اهتادرفمب ةعيبطلاو

 راحبو ،راهزألا حئاور ىذشو ،اهعاونأب رايثو 5(ءاقنع 2

 ليلو سمشو ، رونو ردبو ءايضو موجنو بكاوكو ،نزمو فصاوعو جاومو

 : خيشلا لوقي " ميو ءامو كلفو 5 ءايسو ضرأو ، راهنو

 للشطامهتملا ايحلا قدو اهنزم نمو تقرشأ ةيادهلا سمش اهرون نمف

 : لوقيو

 ةيلاب بدجلا نم ضرأ ىلع ميشه اجنأكالإ نايإلاةرجشامو

 ةيتاع فصاوع اهتبه وجلا ىلع ةنزمكالإ رارحألا ميشامو



  

 اتتت قالط {.

 وذ - يعامتجا حلصم وهو -خيشلا نأ بير الف هتانوكمو هدارفأب عمتجملا امأ

 هلوق امف ، اهيف هيأر نع ربعمو 7 هتايرجمل دصارو { هثادحأل عباتم " هب قيثو طابترا

 : الثم

 !؟بصتنلل عضوي ضفخلل لماع لهف ضفاخ رهدلا هل ام ًابصن نوديري

 هلوق امو ،اهتايرجم يف قيقدتلاو اهتعباتم دعب اهركنتسي رومأ نع حضاو ريبعت الإ

 :اضيأ

 بحر نمز يف لهجلا ميهب يلجيف اهرون قرشي ملعلا سومش لعل

 بحلا رمث نم مركلا حودب ينجتف اهضور رضخي لضفلا نانج لعل

 ريخ وه ام ىلإ لاوحألا لدبت يف ةحيرص ةبغرو ،هعمتجم لبقتسمل فارشتسا الإ

 .ءاينو

 © ةيصوصخلاب مستت ىرخأ ةرظن دجن عمتجملل ةماعلا ةرظنلا هذه لخادو

 يف عضوم نم رثكأ يف كلذ دجن ،ملعلا يوذ نم هنارقأ ةبحصب فوغش انرعاشف

 جلف بتاع نيحف ،قيضلا تقو مهب هسفن يعي هنإ لب ،احيملت وأ احيرصت هرعش
 نع اثدحتم لاق رجهلاب لصولا ىزجو ، هردص هل قيضف لحم نأ دعب لويحملا

 : هتديصق ةمتاخ يف لويحملا دجسم

ربح اةلص اوم ل ءيش حبرأو اجل او ملعل ١ وخأ هيف ينلص اوي
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 يف لويحملا جلف فصو هنأ عم ةديصقلا ةمتاخ يف احبر ربحلا ةلصاوم نم لعجف

 : لاقف هيف حبر ال هنأب هتديصق ةيادب

 رهنلاةداع ىلع حجن الو ىجري حبرم كيفام مايألا كب ترمو

 رفصاذ كنمانفك يسميرئاسخ تنولت رامث نم تقو نآ اذإ

 سكعي اذهو هرعش يف ةيكولس ةعزن عزني خيشلا دجن ةيتاذلا ةعزنلا راطإ يفو

 يف وهف اذل ؛ يحورلا دازلاب اهتيذغت ىلع هصرحو ةيناميإ ةيبرت هسفن ةيبرتب هتيانع

 ىلع ةردقلاو هركفو هساسحإ ضبنو هنادجو نع ريبعتلا يف نكمأ يكولسلا هرعش

 قمعتيو {هيناعم فثكي هدجن كلذك يكولسلا هرعش يفو ،يلجتلاو ريبعتلاو ةيؤرلا

 .هتالالد ى

 روضح هنادجوو هروعش ىلع اهترطيسو ةيكولسلا هتعزن اضيآ انل للدي اممو

 لدأ سيلو 5 ةيكولس ريغ تاقايس يف هظافلأ فيظوتو يكولسلا ريبعتلا بيلاسأ

 : هلوق يف يمظنلا هباوج علطم يف اهظافلأ و ةيكولسلا يناعملا روضح نم كلذ ىلع

 دهجلاو لهجلااذل ىلحأ هقايرتو دهشلا نم ىلحأ وهف يباوجل خصأ

 دجملا ىرذ يقريوحص هتوشنف هضخاسم ّلُشَق حفط هل سأكك

 ةيهقف ةيمظن تاقايس يف يكولسلا لقحلا نم ظافلأ تلاوت يناثلا تيبلا يفف

 ريبعتلل لثامم يبيكرت قسن يف تدروو (وحص -ةوشن لع ۔حفط -سأك)
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 ك٢۔ ٧,٦٢٣ ا هه٢٧]رس حب مر ر : تمان ر

 ةرطيس دكؤي اذهو ،(اوحص هتوشن - هغاسم لغ حفط هل سأكك ) يكولسلا

 : لوقي ةيكولسلا هتديصق يف وهف " خيشلل يرعشلا سحلا ىلع ةيكولسلا ةعزنلا

 حفط تاساكلا هب ابهص ناح اهيفو

 : رخآ عضوم يف لوقيو

 وحصيناوشنلاإف جاد ل للا ا م اذإ

 : اضيأ لوقيو

 لَعو لاهنإهنماهاربدق انفلل تراص ماسجألا هبو

 : لوقيو

 حمس حورلالنبب الع لهنلاميدم

 ىلإ فاضت تاراشإ نم يمظنلا هباوج نم لوألا تيبلا يف هيلإ حملأ ايع الضف اذه

 رمخلا ءايسأ نم مسا وه هيناعم دحأ يف ( قايرتلالف ؛يناثلا تيبلا نع هاندروأ ام

 يف ةناكم اهل ةيهلإلا ةرمخلاو 5 ةوالحلا ىلإ ادنسم تيبلا يف درو دقو ، برعلا دنع

 اهنرقو يكولسلا هرعش يف اريثك اهنع ثدحت دق خيشلاو ، يكولسلا لقحلا

 : هلوق كلذ نم قوذلاو ةذللاك كلذ هبشأ ام وأ اضيأ ةوالحلاب

 ولحيليللااذن هبف هلهتناف ىوهلا سأك يف قئاتلاايأ

 : هلوق اهنمو

 { و ١ - ل ٠ ي نقذأ ىرا ف
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 ١ ٨ ! . و ٢ : : 1 . ج انرا 1
 ٩ ٨٣ ا ١ 3 ١ 7 )٧

 ,رابس ۔>؟٢ رسح ب )ا )س

 اضيأ اهيف دجن ةيكولس ريغ ىرخأ دئاصق ىلإ يمظنلا باوجلا انزواجت ام اذإو

 ةنازخو هبتك ماقم ) اهيف فصو يتلا هتديصق يف هلوقك يكولسلا لقحلل اروضح

 :( هرافسأ

 ارثوكواقيحر قاساهللعي انأك بولقلا ييحت هتجهبو

 : لويحملا جلف اهب حدم يتلا هتديصق يف هلوقو

 رمخلا لسعلاك بحلا سؤؤك اوطاعت د اعو ربح لك نم عمجم هب

 ركسلا هشيع يفو وحَت ىلع مهنمو اسفنأ بذي عرش ىلع مهنمف

 : ةظقيلاب مانملا لدبتسا نمم اهيف مذي يتلا هتديصق يف لوقيو

 للعلابافزص بحلا سأك غاسأ لجو ىدام هللا يف ابقارم

 : هلوق يف بحلا رمثب انورقم رجشلا نم هريغ نود ( مركلا حود ) اضيأ هرايتخاو

 بحلارمث نم مركلا حودب ينجتف اهضور رضخي لضفلا نانج لعل

 ٥- :؛ةرظ انملابدأ يف يرعشلا سفنلا لوط 1

 يف كلذ انل ىدبتي 3 يرعش سفن لوطب عتمتي د هنأ الإ هرعش ف لقم انرعاش نآ عمو

 اهنأ ىلإ تالوطملا ةيمهأ عجرتو" تيب ةئام تغلب يتلا( ردقلا رس ) هتلوطم

 هذه مستتو ،(١٢)"ايهلمع روعشلاو ركفلا اهيف لمع ةلمتكم براجت ىلع لمتشت

 ىلع ةديصقلا نوكت زكرمتلا اذهبو ردقلا رس) ةركف يف زكرمتت اهنأب ةلوطلل
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 كلت بناوج يصقت ناك دقو ،اهانعمو اهانبم يف ةمجسنم ةدحاو ةدحو اهلوط

 كلذ لك ى رعاشلا سفن دادتما ين اببس اهداعبأو اهتائيزج عبتتو ، ةيزكرملا ةركفل

 لاق نإ) يئانث يراوح بولسأ يف هجسن يذلا يدقعلا يركفلا لدجلا نم جيزمب

 ةقفدلا بسح هديصق فارطأ يف هعزوي عونتم يفطاع روعش نمو &( انلق

 ةراتو ،قيوشتو ةراثإ ةراتف ؛يركفلا لدجلا مكلذ اهدلوي يتلا ةيروعشلا

 باجعإ ةوشن اريخأو ةحماج ةبغر اهولتت ةبعرم ةبهر ةراتو ،راهبناو شاهدنا

 . راختفاو

 ةراثإ هيف بولسأب(٠١-١) لوألا اهدهشم يف هتديصق نع راتسلا حيزي رعاشلاف

 اهل ةملكلا هذهو )١-٢( نيتيبلا يف (س) ةملك راركتب اهأدبي ،يقلتملل قيوشتو

 يقلتملا لوضف ريثت يتلا ةيبابضلاو ةيمعتلاو يفختلاو نايتكلا ىلع ةلادلا اهداعبأ

 ةينآرقلا ) ةلدألا نأ رسلا اذه رمأ نم برغألاو ،رسلا اذه ماتخ ضفل همهنو

 ةرياغم بيكارتو ظافلأب كلذ نع اربعم "نايعلل هتنج دق( ةيلقعلاو ةيوبنلاو

 اهرانم - ران رثألا طسب - اهفل رشني -ىدان ) : لثم يفختلاو نامتكلا ةلالدل

 . قيوشتو ةراثإ ديزمل رعاشلا اهدصق ةرياغملا هذهو 6( رهز ءوض

 يذلا ليبسلا ىلإ هدشرت(٠١-٧) هتايبأ يف رخآ يقيوشت رصنع ىلإ هئراق لقني مث

 كلذ ىلإ ليبس الو «سمادلا هليل ةملظ نم هصلخيو ،(مهلدم ةواشغ) هنع حيزيس

كلف) ىلع ربع نمب الإ ةواشغلا كلت نم ةاجن الف ( ةاجنلا كلف ) بكري نأ الإ
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 ٥ا ٧٢ ١٥٧٠٧٢7٧25 7 ٧١٨٤٧, ح ا22االاا٧
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 . ٣)" ا ٩٩٧ ]- ر ٩ ٧١اهه رس 2 ] مهاد , ا

 يف ةلغومو ةقيمع ةيركف ةلحر يف - رهاملا نابرلا وهو - رعاشلا هب رحبيل( ةاجنلا

 زآرقلا صصقلا ّصانت نأ لوقلا ةلفان نمو ،(رخز دق رس روحب تامطالتم)

 مالسلا هيلع - حون هللا يبن كلفب انركذي وهف يقيوشتلا بولسألا اذه يف حضاو

 . نافوطلا يف قرغلا نم نينمؤملا ةاجن ليبس تناك يتلا -

 رظناف " هلوقب رعاشلا هلهتسيف ،ةيركفلا ةلحرلا ةيادب وهو يناثلا دهشملا أدبي مث

 راثآ ق زظناق» لمأتلا ىلإ هتوعد يف ينآرقلا بولسألا قسن ىلع "انقلخ بئاجع
 )١١- تايبألا يف لثمتملا دهشملا اذهو 6ياتؤم دْعَب رقلا يبخن فك ةللا تمحر

 عونت نم : هللا عنص عيدب يف لمأت قمع نع جتان شاهدناو راهبنا هفنتكي ٦(

 جردتت مث &( رقتسا اييف ةفوذقم ةفطن ) نم هقلخ يف جردتو ناسنإلا ساوح

 : نيكم رارق نم نينجلا جرخي نأ ىلإ ةقلخلا
 زرجشلاماإكأرارت ث ث۔۔_فاهماكأنمزفاف

 رشباقلخوتسمال هتسم الفط لاف

 © مهتاهجوتو مهيعاسمو & مهعئابط فالتخا رشبلا ةقلخ يف رعاشلا رهبي امم مث

 يف هللا هقلخ يذلا يرشبلا لقعلا بيكرت نم رعاشلا رهبني دهشملا اذه ةياهن يفو
 مم نآ الإ ةزيمملا لوقعلا هذه مغر نكلو ،رشلا حبقتستو ريخلا نسحتست ةعيبط

 ،لوقعلاب راهبنالا رعاشلا لعج دقو ،ءالتبالا فقاومب رمت نيح برختت سوفنلا

 ىلإ لاقتنالل هنم صلخيل ؛دهشملا اذهل ةياهن ساكتنا نماهشضعب هيلإ لوؤي ام مث



    

  : 3 . 5نالا 5 1 4 5 ز ٠ ٦.٩ ٠٩ د ١٨٧٢٧) ..
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 يذلا يلقعلا ساكتنالا ىلإ هنم ةراشإ ؛يركفلا لدجلا نمضتملا \ثلاثلا دهشملا

 طبارلا نع الضف اذه ، ريخلا حبقتسيو رشلا نسحتسي حبصأف ؛هلداج باصأ

 . ( ثعاوبلا) ةملكب نيدهشملا نيب يظفللا

 اصع ىقلأ دق رعاشلا دجن ٢٧-٦٩( ) تايبألا ثلاثلا دهشملا ىلإ لصن نيحو

 . ةيركفلا ةرظانملاو يئانثلا راوحلا هنإ ثديصقلا تيب ىلإ انب لصوو لاحزتلا

 قلخو ردقلا لئاسمو ةيربجلا ءارآك ةيدقع بناوجب قلعتم ةرظانملا عوضومو

 تفتلن نآ ديرن امنإو ،اهليصافتو لئاسملا كلت نومضم انه انينعي الو دابعلا لاعفأ

 ةرادإ بولسأ حوضوب ىلجت دقف ، ةديصقلا يف ةيرعشلا ةرظانملا بدأ نم ءيش ىلإ

 - لاق نإ )و (تلق - تلق نإ) اهمأ ةيظفل لصاوفب نيفرطلا نيب راوحلا

 راوحلا ةيادب يف( ٨٣ و ٢٧ ) نيتيبلا يف طقف نيترم تركذ ىلوألا ةغيصلاو&(انلق

 - درفم بطاخ ) نيفرط نيب ةمئاق ةغيصلاو ،هلفقو راوحلا حاتفم تناكف ،هتياهنو

 يف ةلماك ةرظانملا ةعاق ىلإ يقلتملا لقني ةغيصلا هذهب رعاشلا نأكو( درفم ملكتم

 نيدرفم نيفرط نيب اهساسأ ين يهو ،اهوج يف هلعجيو ،هتياهنو رمألا أدتبم

 .دوهعم وه ايك(ملكتم بطاخ )

 ةبلاغلا ةغيصلا يهف ٤٥ -٦٢( ) تايبألا يف (انلق - لاق نإ ) ةيناثلا ةغيصلا امأ

 يف بطاخملا ريمض بايغ دعب ةرم لوأ تدرو اهنكل ، تارم تس ترركت ثيح

ىرخأ ةغيص لابقتسال ىقلتملا ةئيهتب ليفك لصافلا اذهو " ةيلاتتم تايبأ عست
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 .هرمأ ىهتنا دق هيلع ججحلا يلاوتب مصخلا نأكو ( عمج ملكتم - درفم بئاغ)

 . هبحصو خيشلا نم يقلتملل ىورت ةياكح درجم حبصأو
 نأ وأ - لأست كايإ - لقت نأ عد ) لثم ىرخأ اغيص كلذك خيشلا مدختساو

 دحاو بولسأ تحت جردنت اهلك غيصلا هذهو ( ٣٢-٣٥ ) تايبألا يف (هوفت

 خيشلا هلجاعيف ؛ مصخلا اهب ثدحتي نأ لبق همصخ راكفأ أرقي خيشلا نأب يحوي

 بطاخملا ريمض اهيف لازي ال يتلا غيصلا هذه دعبو ، ةئطاخلا هتاروصت ىلع درلاب

 ةلاقم تحبق ) لثم راوحلا ةرادإ يف رخآ بولسأ مادختسا يف خيشلا دبي ارضاح

 ايهيف بوذيف ( )٣٨ -٣٩ نيتيبلا ي (.... : لئاقب قح رفكلاو ) &(.... : دحلم

 - لاق نإ) ةغيص لابقتسال يقلتملا عتمت ش ةقي رطب ،ايجيردت اذكه بطاخملا ريمض

 . افنآ اهيلإ انرشأ ٣ (عمج ملكتم - درقم بئاغ ) (انلق

 ةبعرملا ةبهرلا ةفطاع ريثي بولسأب ةنجلاو رانلا نع ثيدحلا ةرظانملا هذه للختيو

 وهو ٧٠-٨٢(6 )تايبألا يف كلذو ةيناثلا يف ةحماجلا ةبغرلاو ىلوألا نم

 ىلإ ههبنيو هدقتعم ةروطخ يف همصخ رمكفتيل هترظانم يف رعاشلا هيلإ أجل بولسأ
 كلذ دعب خيشلا نأ ظحالن اذلو ،ءاجرلاو فوخلا يتفطاع هسفن يف اريثم ريصملا

 : هلوق يف ةريحلاب ةرظانملا ةياهن يف همصخ فصو دق ةرشابم

  زظنلاو يركفرا ح كاذواذا م ت لق نإ
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 ؛ ككشنتلاو ةريحلا ةلحرم ىلإ ةرباكملاو دانعلا ةلحرم نم مصخلا لاقتنا ىلإ ةراشإ

 . ميلستلاو عانتقالا وهو فاطملا ةياهن ىلإ هدوقي اقيرط كلذ نوكيل

 بولسأ همصخل هججح ميدقت يف خيشلا اهيلع أكتا يتلا بيلاسألا مهأ نمو

 : هلوقك يفنلا ضرغب ةراتف ءةيغالبلا هضارغأ ضعب ين ماهفتسالا

 ؟زهظ قلخالبءي ش له: تلق ءيش :لاق ذإ

 ؟َق كلملاف له ءيشال افا :لق آ ال:لاق وأ

 : ريرقتلا ضرغب ةراتو

 رقسيف ق يرفانم اقشلاىوهم جليملننأ

 ةريح يف مصخلا لعجت " ةرظانملا بدأ يف ةغيلبلا بيلاسألا نم بولسألا اذهو

 ١ جاجحلاو لدجلا فقاوم يف ةزرابلا ةينآرقلا بيلاسألا نم يهو ، بارطضاو

 َرَيهَلَوَأ» :ىلاعت هلوقكو 6(ّقذحلا أدْنَي ن ميكش نم لمم لق : ىلاعت هلوقك
 . نيبم ميصحت رمه اد ةَمطَن نم ةاتفل انأ ناسنإل

 باجعإ ةفطاع هللختتف ( ٩١-١٠٠ ) تايبألا ةديصقلا نم ريخألا دهشملا امأ

 ةمحرلاب هللا ىلإ عرضتب اهلوأ يف ةفوفحم ةفطاعلا هذه ةديصقلا نسحب راختفاو

 ةمتاخ يهو هعبت نمو هلآو يبنلا ىلع ةالصلاب اهرخآ يف و هركشو هدمحو

 يتلا ةرظانملا وج عم مءالتت ،ةقلغم ةمتاخ نوكت نأ خيشلا اهدارأ يتلا ةديصقلا
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 ةارايملل كلذ دعب لاجم الف رمألا ءاهتناو ةجحلا مصخلا مازلإب اهتسلج تعفترا

 . ثوكنلاو

 ىلع هتردقو ، رعاشلا سقَت لوط تسكع يتلا ةلوطملا ةديصقلا هذه انيأر اذكهو

 ، هنم جورخلاو هيف لوخدلا نسح داجأ دحاو جيسن ف اهعوضوم ىصقت

 تبسكأ ةقيرطب عزوملا يفطاعلا عونتلا عم ، ةيبايسنا ةكرحب هتائيزج نيب لاقتنالاو

 . ةرظانملا كلت ةرادإ نسح ىلإ ةفاضإ ، ةرظانملا بدأ عم مءالتي اقنور ةديصقلا

 . اهل ةمئالملا فطاوعلا ضبنو ، بيلاسألا فيثكتو

 : ظفللاو بولسألا-٦
 نع ريبعت نسحأ ةربعم نوكت نأ رعاشلا اهيقتني يتلا ظافلألا تايس مهأ نم

 ةقسانتم نوكت نأو 5 اهتاءاجيإ يفو دارملا ىنعملا ءادأ يف ةبسانم ، هسيساحأو هرعاشم

 ههباش امو لزغلا نطاوم يف ةلهس ةبذع نوكتف ؛هل تقيس يذلا ضرغلا عم

 ةسامحلا نطاوم يف ةمخف ةلزج نوكتو ،ةيهلإلا ةبحملا ماقم يف يكولسلا رعشلاك

 . اههباش امو

 فيثكتب ىنعي هرعش نم ةدع نطاوم يفف ؛دشار خيشلا دنع هظحلن ام اذهو

 باتعلا ماقمف ؛هتديصق عوضومو يرعشلا ضرغلل ةمئالملا بيلاسألاو ظافلألا

 رثأتلا ةدشل اخيبوتو اعيرقت نوكت داكت يتلا موللا ظافلأ هيف رهظت - الثم ح

: خيشلا لوقي لحم نيح لويحملا جلفل هباتع يف هدجن ام اذهو فقولاب
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 ر تان ر ِ ٦٢ برس خ

 ردسلا نم ميشهالإ أجلم إف ةملظ وجلا سبحي مغاهيلع

 رمجلا نم تبش نارينلااهب نأك همومسانترشاب رَح نآ نإو

 يناثلا تيبلاو ،( ميشه - وجلا -سبحي - مايغ) ظافلألا دروي لوألا تيبلا يفف

 ةرارحلا وأ ةنوخسلا وهو دحاو يلالد لقح نم ةيلاوتم ظافلأ سمخ هيف فثكتت

 لك ، هيبشتلا بولسأب كلذ ين انيعتسم(رمجلا - بش - نارينلا -مومس-رح)

 . فقوملاب رثأتلا ةدش سكعي كلذ

 اهتبوذعو ظافلألا ةقر ىلجتت بصخ نأ دعب لويحملا جلفل هحدم ماقم ين امأ

 ' : رعاشلا ةجهب نع ةفشاك

 ردخلا نم تلجت دق روح قادحأك هرهز قادحأب بيبرغ دوسأو

 رطعلاب حاف نإ حارفألا ثعبي اذو هرشن بيط نم حاورألا شعني اذف

 :اهايإ احدام لوقي ذإ ،نايثلا لئاسملا اهيف مظن يتلا هتديصق ةمتاخ يف هدجن اذكو

 لطاهتملاايحلا قدواهنزم نمو تقرشأ ةيادهلا سمش اهرون نمف
 لئاوألا مولع نم هتمض ايب اهيط رشنت يحولا مولع نأك

 راختفا ةوشن يف هتديصق حدمي وهو (ردقلا رس) هتديصق ةمتاخ يف هسفن لاحلاو

 :اهعادبإب

 زجشايف ىدملا يدهت تقرشأسمشكاهنخ

 زبخلا نم ريبخلاب ل ف رت ءارور حابأ وأ
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 ررد او رهاوجلاام ره اوج تمشظناهنأشلو

 : هلوق يف اهسفن ةديصقلا هذه علطم ين امأ

 زةتساامةلاهج ىطغ مهدمةواشغتلجنف

 زرفغلاةبجحملا تا " يفخلارتس تفشكتو

 رخز دق رس روحب ت اط ا تم ت جومو

 ؛(ردقلا رس) ةفرعمل ةراثإلاو قيوشتلا رصنع عم مءالتت اظافلأ رعاشلا فئكيف

 هنأ انبسحو ، ةيمخَتلاو يفختلا لقحب لصتيو (رسلا) ةلالد بساني ام اهنم يقتنيف

 - ىطغ - مهلدم - ةواشغ )دحاو قسن يف تايلك سمخ يلاوي لوألا هتيب يف

 هذه لكف &( ةبجحملا - تايفخلا - رتس ) يناثلا تيبلا يف اذكو ( رتتسا - ةلاهج

 هتركف مدختو كدهشملا ةفطاع بهلت ةدحاو ةلالد ىلإ اهئامتناو اهيلاوتب ظافلألا

 3ررغلاب (تايفخلا ) هتعنك فقوملا مدخت يتلا ةيبيكرتلا بيلاسألا نع الضف اذه

 اذكو (ارخز دق )ب رسلا تعنو ء( رس روحب )و( تايفخلا رتس ) هتفاضإو

 لوهجملا ىلع ةلالد نم رحبلل ام سكعت قايسلا اذه يف (روحب) ةظفل مادختسا

 عمجلا ةغيصب ةظفللا تءاج دقو فيكف ،(هعاق يف) نونكملا و (هءارو اييف)

 !؟ (روحب)

 



 تلاتت ةناط   

 يقتني هنإف هللا ىلإ لاهتبالاو ءاعدلا ماقم يف ةعئارلا هتيلاهتبا يف يكولسلا هرعش امأ

 باوبأ ىلع للذتلاو هل عوضخلاو هلل لتبتلا سكعي ام بيلاسألاو ظافلألا نم

 ينادمحلا كل يهلإ) هتديصق هب ضيفت ام اذهو ،هيدي نيب ةناكتسالاو هتمحر

 : اهيف خيشلا لوقي ،اهبولسأو اهظافلأ

 عضاخ لكلاف ناوكألا كحبست ةمحرو ايلع نوكلا تعسو يإ

 عزاج كباقع نم بونذ ريسأ اعراض كوعدي ماق ديبع يهلإ

 حجار كل بئات بينم ينإف يتبوَح حلماو يتبوت لبقت يهلإ

 لثم هبيلاسأو ،(خلإ... عجار - عزاج - اعراض - عضاخ) ةرعملا هظافلأ ظحلنف

 (بونذ ريسأ) هلوق يف زاجملاو ،(ديبع) ةظفل ريغصت ةمءالمو ،هبر ءادن راركت

 خحنشفا)و (يتبوت لقت) : هيلع ةلادلا لمجلا يلاوتك بلطلا ين حاحلإلاو

 كلذكو ،(سانجلا) ةوالط هناز يلخاد عاقيإ نم يلاوتلا اذه هثدحأ ام عم ،(يتبوَح

 - بينم)دحاو رطش قايس يف هيلع ةلادلا تادرفملا يلاوتب بلطلا يف حاحلإلا

 ء(نإلب ةبوتلاو ةبانإلا ديكأت ةلالد نم ظافلألا هذه تجي ام عم(عجار - بئات

 ةيانعلا ىلإ ةفاضإ ء(كل) ةلمجلا هبش ميدقتب هدحو هللا ىلإ عوجرلا رصق ةلالدو

 - يتبوت - يهلإ) لثم ةديصقلا تايبأ لك يف درفملا ملكتملا ريمض روضحب ةماتلا

 ؤجب يحوي(كل -تعسو) لثم - العو ڵلج - هرل هباطخو(ينإف - يتبوح

.هتولخ ين هبر هيف يجاني ناحور
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 يقلتملا لعجت ظافلأب ةرخاز ةديصقلا دجن يكولسلا هرعش نم رخآ طمن يفو

 ىطختت 5 ةيفوص تاءاحيإو ةيناميإ تاحفن نم هيف هثفنت ايب ؛ ةيناحور ءاوجأ شيعي

 . ةيكولسلا ةيحالطصالا اهتالالد ىلإ ةيمجعملا اهتالالد نايحألا نم ريثك يف

 سيلف ؛ ةصاخ ةيفوص تاءاحيإ ىلإ ةيبدألا ةحاسلا يف فولأملا اهئاءاحيِإ زواجتتو

 ةنيثب ليمج تايرذع يف هنع ثيدحلاك انخيش رعش يف مارغلاو قشعلا نع ثيدحلا

 اهنع ثيدحلا انه اهتوشنو رمخلا نع ثيدحلا سيلو ث ةعيبر يبأ نب رمع نوجس وأ

 .ساون يبأ تايرمخ ين

 نم امهادحإ - نيتديصقب الإ يكولسلا طمنلا اذه نم خيشلل رفظن م اننأ عمو
 هتردق نع اتفشك امهنكل -اتيب نيرشعو ةعبرأ نم ىرخألاو اتيب نيثالثو ةعبرأ

 دورو نم كلذ ىلع لدأ سيلو ،يكولسلا رعشلا لاجم يف ةيحالطصالاو ةيمجعملا

 ةدايف ، ةيكولسلا اهتاقايس يف رعاشلا اهفظوي يتلا تافدارتملاو تاقاقتشالا

 دحاولا قاقتشالاو (بيبح - بابحأ - بوبحم - بح) ىلع درت الثم (ببح)

 تافدارم يف كلذك عضوم نم رثكأ يف دحاولا صنلا يف رركتي انايحأ اهنم

 مايهلاو ىوجلاو قشعلاو قوشلاو مارغلاو ىوهلا : دجن هتاجردو هبتارمو (بحلا)

 : اهثايسأب اهنع ثدحتي رمخلا كلذكو «(بصي) ةبابصلاو هلولاو دّجَولاو (ماه)

 تاساكو سأك : ك انايحأ اهيلع لدي ايب وأ ، لومشلاو ءابهصلاو رمخلا

هذه نأ حضاولا نمو ، لعو لهنو ىمادنو ناوشنو ةوشنو مزَكو سوؤكو
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 عم كلذ مءالتيل ِ ةبوذعلاو ةقرلاب ةمستم ةيحالطصالاو اهنم ةيمجعملا ظافلألا

 باوبأ عرق ةمادإو ، هيدي نيب للذتلاو - العو لج - بوبحملل دوتلا ماقم

 . هتمحر لينل هت اجر

 ؛ ةيرعشلا ةروصلا-١

 ؛هرعاشم امهلالخ نم ضرعيو هراكفأ اهب جسني يتلا رعاشلا ةلآ لايخلا دعي

 الوح امو اهيف امو ةعيبطلا دعتو ،هيناعم ةدعاق عسويو هتغل هتطساوب لزتخيل

 . روصملا هلايخ اهنم يقتسي يتلا بيدألا ةدام

 © هيرعشلا هروص يف ملاعملا ةرضاح ةعيبطلاف ؛دشار خيشلا رعش يف هدجن ام اذهو

 رهز حتفت ةروصب هبشأ هتدالو تقو دولوملل ةّيهبلا ةعلطلا ةروص الثم كلذ نم

 : ءامنلاب نذؤمو ةجهبلاب رعشم كلذو ،همايكأ نم رجشلا

 رمطضمانينجراص ت شتنا حورلا اذإ ملث

 زجشلامإآكأرارت _ فاهمإاكأنمرزتناف

 مائولاب سانلا هيف معنيو ملعلا هيف رشتنيو لدعلا هيف دوسي نمزل هفارشتسا يفو

 : اهرايث ةعناي ءاهضاير ةيهب ةقروم نانجب هروصي

 تل ا رمث نم مركل ١ حودب ينجتف اهضور رضخ لضفل ا نانج لعل
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 , ال : ٨ ح ا ١ 2 , ٩٥
 ١  8ج هم رس ٠ ةس ٩٩٧ ا 77٣

 هبر ةاجانمل ةولخلا قايتشا ةوشن يفف ؛يكولسلا هرعش يف كلذك ةعيبطلا فظويو

 هبشأ ةروصلا هذه ةيناميإلا ةداعسلاب بلقلا رمغت ةيناحور ءاوجأ يف شيعلاو

 : اهمامح حونو اهريبع قبعو اهرظنم نسحب بللا تبلس ةعيدب ةضور ةروصب

 شرهيفأريبع تحاف قوشلا ضاير

 هتا جزهلابو تحان قزؤولااهينو

 وةَلَوهل ن

 ةنورشنهل ححؤَرَ _ هاه فو

 بسهيف لكل ىق شعرحباهيفو

 اهيناعم لامجو اهكبس نسح يف (ردقلا رس ) هتديصق هبشيف حدملا ماقم ين امأ

 :اهضايب عصانو اهماوق نسحب الالد ليامتتو اهبوثب لفرت ءاروحب

 ثةخلانمريبخلاب لف رت ءاروحابأوأ

 . هز رون اهناز ال ال ت _هھاتاهجنغبو

 تييقاويلا نم راوسب هبابقب طيحت يتلا ةقسنملا موسرلا هبشي هبتك ماقم هفصو يفو
 : ءاديغ مصعمب

 اروس تيقاويلابديغ مصعمك ه بابقب تقمن موسر هيلع
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 : ه ز تت ٠ د ٠  27٦٧٣اال ٧٩ ١ا
 ٭ : ر ا و ر 172. ٠ ا هه٧ درس ١

  

 اهبيط قبع ةرشان حتفتت نيح هرهز قادحأ روصي هبصخ تقو لوحملا هناتسب يفو

 اهنم حوفي رطعلاو اهردخ نم ىدبتت نيح روحلا قادحأ ةروصب حاورألل شعنملا

 : حارفألا ةثعاب

 دخلا نم تلجت دق روح قادحأك هرهز قادحأب بيبرغ دوسأو

 رطعلاب حاف نإ حارفألا ثعبي اذو هرشن بيط نم حاورألا شعني اذف

 © ةدرجملا يناعملا ميسجت هريبعت يف رعاشلا اهمدختسي يتلا ةينفلا بيلاسألا نمو

 : هللا ةمحرب زاف يذلا نمؤملا نع ثيدحلا ين هلوقك

 زدكلاكوشاهبا شام ةمحربزا فوا جنن

 يناعملا يف اذكهو ،هتزخو ماليإ يف كوشلاب وفصلا هريكعت يف ردكلا ىنعم دسجف

 ريبعتلا لايجل ءافضإو ىنعملل ةيلبحت ؛اهصيخشتو اهديسجتب ينع يتلا ىرخألا

 قوشلا ضاير -رصنلا قورب - لضفلا نانج بحلا سأك - بحلا فويس ) لثم

 هنم لعجيف لويحملا جلفل هديسجت كلذ نم بيرقو &( موهفملا ةوشن مارغلا ران -

 رجهو هردص قيض دقو هموليو هبتاعي ةرمف ،هتديصق ين هبطاخيو هيداني اناسنإ

 دعب هب ملأ قيدصك هل وعديو ،هحئادم للح هسبليو هءانث هيلع غبسي ةرمو ،هلصو

 يبرعلا رعشلا يف فولأم وه امم رعاشلا دنع لايخلا روص ضعب درتو ،قارف لوط

 : ةعفرلاو ولعلا نع ةيانك لوقي

بئاونلا بطخب ىلبي العلا كردل ايسلا قرخت ةمهاذ نكي مل نمو



     ل

 75 ٨٣ 2٩2 ادا ا
 47٧, , , ذمحصسا

 رںراس,<کمبررسا ح ؟ ٢٧ا هم رس ا

 : هلوقو

 بقاوثلا موجنلا قوف هتايهب تجرع زجعلا اذ رادقألا دعست نإو

 : لذلا نع ةيانك لوقيو

 براشملازممايآلاديهنقس هباملاعهرهد يف نكي مل نمو

 : هلوقو

 باصلا نم اغاسم اهنم مهلهنتف اهعمج بح يف حاورألاب نودوجي

 : هلوق ةفولأملا تاراعتسالل همادختسا نمو

 ةيقاو هللا نم يلاهنع كي ملف مهسأباهنم رهدلا فورص ينتمر

 : هلوقك ميركلا نآرقلا ةغالبب رثأتلا هتاهيبشت ضعب يف رهظيو

 ر ظتحملا مي شملاك قياوسلاديهتبهانتو

 . هلوقو

 زرشل اب يمرت رصقل اك مج اح ف ب كبكمو

 : لذلا نع ةيانك هلوقك برعلا تايانك ىلع انايحأ ًاكتي دقو

 بلاعثلا لوب خوفايلا ىلع هاقر ىقترم زعلا ةورذ يف هل ال نمو

 : هلاوزو ردكلا نامزلا طوقس نع ةيانك هلوقو

 بلسلاو فسخلاب يغبلا لمش قيرفتب هداوج وبكي بعصلا نامزلا لعل

 : لوقي هتسيرف ىلع ضقني سرتفم ناويحب توملا اهيف هبش يتلا هتراعتسا يفو

      



 ےہص
 الالالال تنمت راخ نل

 ,ده ۔ج+٧+ رحج ١٧٦لاهم رس آ ر حرو اقنخ

 بلاخملاباضقلا رمآ هبشانت ولو ملي عينملا مزحلا ضفر نمو

 : رعاشلا لوق نم وهو

 عفنتال ةميمت لك تيفلأ امهرافظأ تبشنأ ةينلا اذإو

 :عاقيإلا-٨

 يقلتملا سفن يف رثؤتو ؛ىنعملا روصت ظافلأ ءاقتناب خيشلا ةيانع نع ثيدحلا قبس
 رصانع نيب ماجسنا رفوتي نيح الإ لصحي ال يلخادلا عاقيإلاو ؛يلخادلا اهعاقيإب

 اهعقومو اهفورح سزَجو ،ةيقايس ةلالدو ةملكلل ةيمجعم ةلالد نم بيكرتلا

 ةقيرطب قايسلا يف يظفل وأ يونعم فيثكت نم كلذ بحصي ام عم ،يبيكرتلا

 لعجي ايلخاد اعاقيإ دجوي كلذ لك ،ةيلكلاو ةيئزجلا ةركفلل كلذ ةمءاومو ،ةينف

 لقني نأ عيطتسي رخآ ريبعتبو ‘هسيساحأو هرعاشم رعاشلا عم شيعي يقلتملا

 . اهنع ثدحتي يتلا ءاوجألا كلت ىلإ يقلتملا

 ىلع ةينفلا تاودألا هذهب انرعاش ةردقم انل حضتاو اقباس رمألا اذه انرثأ دقو

 جلف نع هثيدح يف كلذ ىلع انلم ايك "يقلتملا ىلع ه ريثأتو ،هرعاشم ريوصت

 . (ردقلا رس ) هتديصقو نيتيكولسلا هيتديصق ىف اذكو ءاحدام وأ ابتاعم لويحملا

 : هلوق دنع (ردقلا رس ) ةديصق نم تايبأ ىلع انه ءوضلا طلسنس أدب ىلع دؤَعو

.زيلاب لبس جهنل كولسلل لاعم تبصن



 ٢٧ ٥,٦٧٢ ا \ ٧ ٧٠٦٧٥٧5٧ :ا ا 7جاالاا٧
 ١ ب ا { ر :4 ٍ , ٩ 71 2 . ر : ںاا) (( نس ل

 لارعمبرالم۔جبرح ص ٦٢ .س 7 4 ,

 : هلوق لل

 زرنركلاكوشاباشام ةمحربزا۔_فوا جتنف

 مث بيهرتلا بولسأ ىلإ أجل دق ةيبدألا هترظانم يف رعاشلا نآ اقباس حضتا دقف

 همصخ عانقإ ىلإ اهلالخ نم ىعسي يتلا ةيسفنلا بيلاسألا دحأ اهنوكل بيغزتلا

 انيب ايك ةريخألا لبق ةلحرملا يف تايبألا هذه تءاج دقو هيلع ةجحلا ةماقإو

 .اقباس

 ءاج دق بيهزتلا نإ مث ، بيغرتلا ىلع بيهزتلا ميدقت انه هابتنالا تفلي ام لوأو

 بيغرت ىلإ رمألا ميسقتل ةئيهتو ةمدقم نييلوألا نيتيبلا انربتعا نإ - تايبأ ةعبس يف

 وجل بسنأ اذهو ،تايبأ ةعبرألا زواجتت ملف بيغرتلا تايبأ امأ - بيهرتو

 نم اقباس حضتي ايك - هروصت فارحناو قحلا هترباكمب مصخلا نأل ؛ ةرظانملا

 ناكف ، عنتقي مل نإ هيلإ لوؤيس يذلا هريصم ةروطخل اهنيح هبتني ال - ةديصقلا
 .بيغزتلاب هئارغإب ةيانعلا نم ارثأ عقوأ بيهزتلاب هرجزب ةيانعلا

 اعاقيإ تثدحأ تاملك ىقتنا دق رعاشلا نأ ظحالن بيهرتلا تايبأ ىلع انزكر اذإو

 : هلوق ىمف ] ايلخاد

 ظتحملا مي شلاك قتاورسلادي ه تبهانتو

 ززو الو ةا جنال قيحسرعقيفه تقلأ
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 7 ل ا بعز ٦١ هم رس ئش زمه اداز 7

 ىلإ ةفاضإ ، هتوسقو ضاضقنالا ةدشب يحوي( بمهانت ) لعفلا يف دملا ظحلن

 "يصاعلا نم ةلفغ نيح ىلع تغابم موجهب يحوي يذلا ةملكلل يمجعملا لولدملا

 ايك ءايلخاد اعاقيإ دجوأ ةملكلا يف يمجعملاو يتوصلا نييوتسملا نيب مغانتلاف

 ين ناك مهنم موجهلا نأ ىلع ةلالدلل (قئاوسلا) عمج عم (دي ) ةملك دارفإ ظحلن

 نمز قرفتي مل ذإ ؛اماليإ عقوأ اذهو ،ةدحاو ديب بلس هنأكو ، ةدحاو ةظحل

 . رخآ دعب اقئاس قئاوسلا ضاضقنا

 نمو ، رعقلا قمع ىلع ةلالدلا عم بسانتي ( قيحس ) ةملك يف ءايلا دم كلذك

 فاقلاو ، رطشلا اذه يف تارم ثالث فاقلا فرح راركت اضيأ هابتنالل تفلملا

 . هتبوعصو فقوملا ةدش عم م ءالتي كلذو . يراجفنا توص

 : هلوق يو

 زعتست ججأ ةتران هد زيلداهملا هلف

 زررشل اب يمرت رصقل اك مج اح ف بكبكمو

 قطنلا ةدش ةظحالم عم( ججأت) لعفلا يف ىلاوت دقو .اضيأ يراجفنا توص ميجلا

 ميجلا توص يلاوت عطقم نأكو ىرانلا م ارطضا ةدشب يحوي كلذ لك ،ءافعضم هب

 . مارطضالا كلذ توصب يحوي ايراجفنا

 فاكلا يتوصل يلاوتملا راركتل ا يحوي ( بكبَكُم ) لوعفملا مسا رايتخا ظحلن ايك

 . هترثكو لعفلا عوقو يلاوتب ( بك حبك ) ءابلاو

  
 



 2ار٢٧×١ ٢ !ا ٧٧2 ٦٧9 } ١٥٧٠٧ ٧ اجا <+
 ١ ١٠١ 2 ل 5 2 7 1 ٢ ا 71 ن " ش ز ان ن 1 ل

 لحمب مجرت صح ٦٢ مس م.

 ةمءالم نع فلتخت ةديصقلا يف بيهزتلا ماقم يف ميجلاو فاقلل ةيتوصلا ةلالدلاو

 : هلوق يف هيلإ ثيدحلا لاقتنا دعب بيغرتلا ماقم يف نيشلا فرح راركت

 زدكلاكوشاباشام ةمحربزافواجنن

 حوم تيبلا يف هراركتو "يشفتلا فرح وهو ءوخر سومهم توص نيشلاو

 . ةمحرلا راشتناو ءاخترالاو ءودهلاب

 نمل باتعلا ةديصق يف دحاو تيب يف تارم عبرأ نيسلا فرح راركت ةمءالم اذكو

 :هلوق يف ةظقيلاب مانملا لدبتسا

 لسب دق نم لسبتسم هب مكف لسكلاب ىدرت مونلا فلأ نم

 مونلا فلإ نع ثيدحلا مءال ، ريفصلا فورح نم وخر سومهم توص نيسلاو

 الإ هنم عمسي الف هعماس نذأ يف سمهي تيبلا اذهب رعاشلا نأكف ، هب سانيإلاو

 .مونلا فيلأ نم ءاوجأ سكعي انه قوصلا ىوتسملاف ، نيسلا توص ريفص

 عم ظافلألا نزاوت : يغالبلا حالطصالا يف وهو - ( عيصزتلا ) ىلإ انلقتنا اذإو

 نم هل ام ىفخي الف - ههبشي ام وأ عجسلا ةئيه ىلع وهو اهبراقت وأ زاجعألا قفاوت

 ىلع دجنو ،يرعشلا تيبلا قاطن يف تامغنلا يواستو ،يعاقيإلا ميسقتلا يف رود

 قالخألا توعن ) يف اهمظن يتلا هتديصق يفف ، خيشلا رعش يف ةلثمأ كلذ

 : هلوقك ةنسحلا لئايشلاب قلختلا ىلع ثحلل حئاصن اهنمض (ةيضرمل

 لزملا حبقب لوضفلا ليلق مالكلا ليلق ، ناسللا قودص
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 ١٧٠٢  5!رها , 1 4
 <  3ا ٤٧

  

 : هلوقو

 لزندقابايضرايسلح اقيفش اغفيفعااقيفراربو

 قودص ) نيمظتنم نيمسق يف عزوتت نيتيبلا يف لوآلا رطشلا تاليعفت نأ ظحالنف

 نزاوتلا اذه ثدحأ دقو( اقيفش افيفع -اقيفر ارب )و( مالكلا ليلق ح ناسللا

 عاقيإلا اذهو ،تيبلا يف ةكرحلا ةعرسب ايحوم ايلخاد اعاقيإ بيترلا مغنلاو قيقدلا

 يجراخلا عاقيإلا تايغن عم انزاوتمو ايجسنم ءاج دق ةكرحلا ةعرسب يلخادلا

 نم اذه( نلوعف نلوعف نلوعف نلوعف ) براقتملا رحبلا تاليعفت يف لثمتم
 ةردابملاو ثحلا هتكرح ةعرسب عإخادلا غاقيإلا بسان ىرخأ ةيحان نمو ، ةيحان

 تافصلا هذهب دصق رعاشلا نأ ىلع دكؤي يذلاو ، تافصلا هذهب قلختلا ىلع

 : هلوق يف ةديصقلا علطم ةردابملاو ثحلا

 ىلمعلا نرسحبادقعدَّنقت لمك قلخب نكلزوفلا كل

 لامتكا دعب الإ زوفلا لين نم اعنام ازجاح تيبلا يف تلظ ةيكاردتسالا ( نكل )ف

 ( زوفلا ) ىلإ لوصولل دحوألا رسجلا (لمتكملا قلخلا) نم تلعج اهنأ وأ ، قلخلا

 . نوحاطلا هراضم ي ىرابتي يذلا

 : هلوق يف لويحملا جلف حدم يف هتديصق علطم يف اضيأ عيصرتلا دجنو

 رض نم تنصحو ،بدج نم تيقوو رشبلاب تينه رومعملا جلف ايأ

ره دلا ىدم تيقب ام يرمع تكروبو ىذأ نم تملسو & بيع نم تبنجو



 املا م ., 3 ٠

 )٠ . نتتلاتتتمتتتننفت تالا

 تبنج )و ( رض نم تنصحو - بدج نم تيقوو) يعاقيإل ميسقتلا ظحلنف

 ليوطلا رحبلا تاليعفت ين اقيقد انزاوت دجوأ ( ىذأ نم تملسو - بيع نم

 دنع ةئيطب -كش الب - انه عاقيإلا ةكرحو ،(نليعافم نلوعف - نليعافم نلوعف)

 ىلمتي انه رعاشلا نأل ؛ براقتملا رحبلا نم قباسلا لاثملا يف ةكرحلا ةعرسب اهتنراقم

 © قارف لوط دعب لويحملا جلف ىلإ بصخلا ةايح ةدوع حرف ةوشن يف ابجع هيرظانب

 يلاوت ةكرحلا ىف ءاطبإلا ىلع دعاس اممو ،هنع كفني داكي ال اراح اقانع هقناعي هنأكو

 .( تملش -تبّنجج - تنّصحح - تيقؤ) ةفعضملا لاعفألا

 يفف بيكرتلا وأ ةملكلا ىوتسم ىلع راركتلا رعاشلا ىدل ةيعاقيإلا رهاوظلا نمو

 تايبأ عبرأ يف ( لعل ) يجرتلا فرح رركي (وجرأ هللا نم) ةيئابلا هتديصق

 ةديصق يف راركتلا ةلالد فالخب " ةلئافتم ةيسفن سكعي انه راركتلاو ،ةيلاوتم

 تايبأ عبرأ يف (الإ -ام)ب رصقلا بولسأ ررك ثيح( ىمعنلا يذل تدمص)

 : هلوقب اهؤدبي ةيلاوتم

 ةيلاب بدجلا نم ضرأ ىلع ميشه اهنأكالإ ناييإلا ةرجشامو

 . ضرألا يف هللا عرش هيلإ لآ ايع ةملأتم ةيسفن سكعي انهف

 : هلوقب اهؤدبي يتلا ةيئاعلا هتعئار يف(يهلإ) ءادنلا بولسأ راركت كلذك ظحلنو

 عحماسو ريصب مالعو ريدق ا نثلاو ركشلاو دمحلا كيلإ يهلإ

عضاخ لكلاف ناوكألا كحبست ةمحرو ايلع نوكلا تعسو يهلإ



 ث .الإ !اال ا ٧ ٧٢ >5 ٧٢٠٧٧ : اا حا
 < ا لاتب 3 5 ٧ , 4 . ل .) )ان ,؛,ه ِ 5

 ي ٧٨٠٧٨٦٢٣ ا ٠٧٢7 ا حصو ٧٢ اومس 7 مدان

 بلطلا ين حاحلإلا كلذب اسكاع ةديصقلا تايبأ لك علاطم راركتلا قرغتسا دقو

 ةقيرطلا هذهب راركتلا ةرهاظ نأ لوقلا ةلفان نمو ،العو لج هبر ةادانمب ذذلتلاو

 خيشلاك همالعأ دنع هدجن ايك كولسلا ءارعش دنع ةظوحلملا رهاوظلا نم يه

 )٢٢(. ملسم يبأو يليلخلا ققحملاو ناهبن يبأ سيئرلا

 ةرهاظ وهف كولسلا ةديصق يف دحاولا تيبلا ىوتسم ىلع ظفلل يئانثلا راركتلا امأ

 : هلوق يف رركتت - الثم - (قشعلا) ةظفلف ؛ ليجستلاب ةريدج

 حبذ قشعلاف ئوج اوباذ قشعلا ىمادن

 -لذع) لثم دحاولا تيبلا ىوتسم ىلع ىرخأ اظافلأ دجن اذكهو

 ةدع يف ةظفللا رركتت انايحأو (طاسبنا - طسب )و( لخب - لخبي)و(لاذع

 ةماع ةروصب- تاراركتلا هذهو ،اهتافدارم راركت نع الضف اذه { ةيلاوتم تايبأ

 . فيثك يكولس ٌوَج يف دارملا لينل ثهللاو رارصإلاب ةيحوم -
 لجرو ) اهعلطم يتلا هتيميم يف ( .... لاق يندز لاقف ) يبيكرتلا راركتلا دجن ايك

 دحاولا رطشلا عطاقم فصن نم رثكأ لغشي يبيكرتلا راركتلا اذهو «(.... لاق

 ايظتنم اعاقيإ دجوأ كلذبو ؛ ةيلاوتم تايبأ ةعبسل لوألا رطشلا يف رركت دقو

. عبشتلاو ءالتمالا يف ةبغارو ةًّحلُم ةيسفن سكعي



 الا ااا ٢ > ٧,٠٧٢ حر( رشلا7,7ا٧,ا { {”٧١وا٥
 ٧, , ؟ , 7 ا 7 .7 . , (264 7 ٧٣ ا 2 ٨

 ( / رس ٥١ ا٧ ٠١٩ 7رس ٩٩٧٢ ١ 7

 : هرعش يفعؤنتلا-٩

 ىلع انتلالطإ يف ةريخألا ةملكلا نوكيل عوضوملا اذه نع ثيدحلا ريخأت تدصق

 ابناج فشكتو 5 هتعارب يلجت ةصالخو ، دشار خيشلا رعش يف ةينفلا صئاصخلا

 . هرعش يئ اينف

 عونتلا نم ةضموب كئجافي هدئاصق يف كقّمعت نأ الإ لقم رعاش خيشلا نأ عمف

 هبورض نيب ىشالتت عونتلا اذه ،اهلوانت قرطو تاعوضوملا يف يقفألاو يسأرلا

 ةصاخلا هتغبص لكل انإو اهتخأ نم ةخسن ةديصقلا دبت الف راركتلا ةباتر

 رعش قرط دقف ؛ تاعوضوملا ددعت دجن يسأرلا عونتلا يفف 5 ةزيمملا هتمصبو

 مظنلاو فصولاو (ةيرعشلا ةرظانملا ) يركفلا لدجلاو يكولسلا رعشلاو ةمكحلا

 . يهقفلا

 يبالط) ليوطلا نم هتيئاب.يف ةمكحلا رعش دجن انومضمو الكش يقفألا عونتلا يفو

 كل ) براقتملا نم هتيمالو ءاهتضراعم ةيئانثب هدئاصق رئاس نم زاتمت(دجملا لينل

 ركذملا درفملل اهباطخب يهو ،(عيص زتلا) يلخادلا اهعاقيإ زوربب زاتمت(زوفلا

 يف اهكراشيو ، ريبعتلا خص نإ يدرفلا ىوتسملا ىلع داشرإلاو حصنلا سكعت

 دعتبي انه حصنلا نأ الإ ( للزلا نم ىرع دق يلوقو تلق) زجرلا نم هتيمال كلذ

 ايك ،(ةظقيلاب مونلا لدبتسا نم هيبنت ) يه ةدحاو ةركف يف ازكرمتم ةيمومعلا نع

ه لكشلا يف اعونت رعاشلا اهيف رهظأ يتلا ةديحولا ةديصقلا يه ةديصقلا هذه نأ



  

 : /تجزنمسزابمنش ,سو "نلايخ نال )

 يذلا يبرعلا رعشلا يف فولأملا ازواجتم ،ماللاب ةديصقلا تايبأ لك عرصُي هدجن ذإ

 نم هريغ دنع اضيأ اهدجن ةمس يهو طقف لوألا تيبلا يف عزصي نأ داتعا

 : اهعلطم يتلا هتيمال يف رضنلا نبا ةمالعلاكءءارعشلا

 لوألا ميدقلا درفلا دحاولا لضفملا بوهولا هللاب تنمآ

 ليحلابال ءايشألا ئشنم لزي مل يذلا يقابلارخآلاو

 .داشرإلاو حصنلا ىلإ فرصنت اضيأ يهف ( لاق لجرو ) زجرلا نم هتيميم امأ

 يندز لاقن) : هلوق وهو ،ةيلاوتم تايبأ ةعبس يف رمتسا ينف راركتب تزاتما اهنكل

 هلوق رركي وهو يلهاجلا دابع نب ثراحلا ةيمالب راركتلا اذه انركذي 5( ... تلق

 نمف ) ةيرعشلا ةعوطقملا امأ ، ةيلاوتم تايبأ ةدع يف ( ينم ةماعنلا طبرم ابزق)

 مهأ نع ةروص انل طقتلت اهنأب هرعش رئاس نم زاتمت ليوطلا نم ةّيميم(ىضمأ هموي

 قباسلا هداعبأب نمزلا ربع ادادتما لثمت ىرخألا هدئاصقف ، خيشلا تايموي

 ال رضاحلا نمزلا نم ةظحل دصرت يهف ةعوطقملا هذه امأ ، قحاللاو رضاحلاو

 . ادحاو اموي زواجتت

 هب حدصي ةرملا هذه هنكل هنم رخآ عون انعلاطي ةمكحلا رعش ي اليلق انقمعت اذإو

 هتحسمب عونلا اذه زاتميو ،ةمألل اباطخ نوكيل يعامجلا ىوتسملا ىلع انرعاش

 نم بناجلا اذه لثمت( وجرأ هللا نم) ليوطلا نم ةروسكملا هتيئابف ؛ةيضاهنتسالا

نم ةحوتفملا هتيئاي فالخب ،اهتمأل اقرشم البقتسم فرشتست سفَتب ةمكحلا رعش



 . , ٦3 ا \
 ,!42لاللا , ر يہج

 ,  "212 2رس ٩٩٧٢ ١ 7

 سفتب هللا ىلل ىوكشلا ثبب ضيفت اهنإف ( ىمعنلا يذل تدمص) اضيأ ليوطلا
 يوبنلا ثيدحلا ىلع ءاكتالا ةرثكب زاتمت ايك ، مالسإلا ةعرش هيلإ تلآ امم ةملتم

 ىلع اليلد ةفيرشلا ثيداحألا كلت رعاشلا قاس برعلا لاوقأ نم ثوروملاو

 دقو ، نمزلا رخآ رومألا هيلإ لوؤت ايب - ملسو هيلع هللا ىلص -هتءوبن ققحت

 زورب نع الضف اذه اتيب رشع ةثالث ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا كلت مظن قرغتسا

 طباخ )_ب هذه هتديصق نمضي هدجنف هدئاصق رئاسب اهانراق ام اذإ برعلا لاوقأ

 ينتمر ۔اصعلا قشي - ءاقنعلا هب ريطت -ًافسخ ميس - ابس يدايأ -ءاوشع

 .(مهسأب رهدلا فورص

 رعشلا وهو خيشلا دنع هيف ةطقن قمعأ ىلإ ةمكحلا رعش يف انلغوأ ام اذإو

 ةنيكتسم اسفن سكعت (دمحلا كيلإ يهلإ) ةيلالهتبالا هتينيع دجن اننإف يكولسلا

 يذلا (يهلإ) ءادنلا بولسأ راركتو ،هئاجر باوبأ ىلع ةلتبتم ةعضاخ ،اهبرل
 انركذت ةديصقلا هذهو ،ديدزتلاب ذاذلتساو بلطلا يف حاحلإب حضني اهزيمي

 رحبلا نم اضيأ يه يتلا - ههجو هللا مرك - بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةيلاهتباب

 :اهعلطمو مومضملا نيعلا اهيورو ليوطلا

 عنمو ءاشت نم يطعت تكرابت العلاو دجملاو دوجلا اذ اي دمحلا كل

)٢٣( غزفأ رسيلاو راسعإلا ىدل كيلإ يلئومو يزرحو يقالخو يلإ



 ا را 7 ا ٧٨
_ 

 ) ا ٩٦٧٣٦٧29 2 ٦.

 ١٧ ٩ سر٧٣7هه ( ١٧ ا)ه٨م رس ر مها ١اااخم ت ازنم 84 7 ُ ٤ .) انب . ا ا ١٠٨

 تايبأ علاطم يف(يههلإ) ءادنلا بولسأ رركي هتدينصق ىف يلع مامإلا رمتسيو

 .اتيب نيرشعو ةعبس نم اتيب نيرشعو ةثالث يف بولسألا اذه رركت دقو ،هتديصق

 ،رفاولا ءوزجم نم ةمومضم ةيئاح امهادحإ : ناتيكولس ناتديصق كلذ ىلإ فاضي

 ةيكولسلا هتبربت قمع انل سكعت ايهنم لكو ،لمرلا نم ةمومضم ةيمال ىرخألاو

 .اقباس كلذ نبت ايك

 بولسأب يركفلا لدجلا طاينأ نم اطمن لثمت يهف لماكلا ءوزجم نم هتيئار امأ

 يف نيذخآ - ريبعتلا حص نإ -(ةيرعشلا ةرظانملا)ليبق نم اهدعن نأ نكميو ،يدأ

 رفوتي هذهف ؛يبرعلا انبدأ يف ةفورعملا ةيرثنلا ةرظانملا سيياقمب تسيل اهنأ رابتعالا

 ماظتنا يعارت يتلا ةيرعشلا اهتنيرقل رفوتي ال ام مالكلا يف فرصتلا ةحاسم نم اهل

 تاموقم نم ريسي ريغ ءزج ىلع توتحا دق خيشلا ةديصق نكل ،ةيجراخلا اهتينب
 ©راوحلا ةرادإ نسحو ،هنم جورخلاو عوضوملا يف لوخدلا نسحك ةرظانملا

 .عانتقالا ىلع هلمحت ةقيرطب عوضوملا يف هعم جردتلا يف مصخلا ةيسفنب مامتهالاو
 . ةيلقنلاو ةيلقعلا ةبسانملا ةلدألا دشح عم

 الع ) ليوطلا نم ةحوتفملا هتيئارف ؛عونتلا نم ائيش هيف دجنف فصولا رعش امأ
 يف ليوطلا نم ناتروسكملا هاتيئار امأ ، هرافسأ ةنازخو هتبتكم اهيف فصي ( افرش

 اقياضتم ةرم :نيتنيابتم نيتيسفنب رعاشلا ناسكعت ايهف لويحملا جلف فصو

ءارشبتسم احرشنم ةرمو ءاخبومو ابتاعم لويحملا جلف سأر ىلع فقي ،ارجض



 ٧ 2٧ 3,7ا لحرا ٢2 ٦9 ٧,٠٧٢ كا ااا

 لامرلل برح ص ٦٢ ر مها د ( 7 كنل نتتنينتونغزت فنا

 هذه يف هَسَقَت لعج حارشنالا اذهو ،قارف لوط دعب همثلي ،لويحملا جلف اقناعم

 سفنلاف انه امأ ،اتيب رشع ةعبرأ زواجتت مل يتلا باتعلا ةديصق نم لوطأ ةديصقلا

 ةعتمتسم &هدنع لوطأ اتقو - اهتايبأ ةرثكب - تقرغتساف ؛بوبحملا ءاقلب تسسأ دق

 ادب اهل نإف نيتديصقلا نيتاهل ةيبدألا ةرظنلا نع اديعبو ،هحدمو ،هعم ثيدحلاب

 ايهنم لك هتوتحا ايب ؛هشيع قرطو ،عمتجملا عاضوأ نم ابناج انل فشكي ايراضح

.ءاخرلاو ةدشلا لاح يف قاتسرلا هدلب يف ةيعارزلا ةشيعملا فانصأ نم



١ 

 ت 5 االغ ننم . لزنت ) ٩ ٠  2و 2, ٢ ٠
  7هرس ر ر ماه )ا١٧ ٠١ درس ر ٧٢ هه ( , ٠

 شماوهلا
 ٣. ٥١٠ص ثنايعألا ةفحت ١(

 .فرصتب ١٩٥- ٣١٦١ تاحفصلا ،قباسلا عجرملا ٢(

 ٣( ص ،قباسلا عجرملا ٢٥٦.

: 

 ٥( ج نامعنلا قئاقش  0٣ص ١٠٦١.

 ٦( ص ،قباسلا عجرملا ١٣٥.

 اهردصم يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا نع راعشأ نم دريس ام عيمج ٧(

 هللادبع خيشلا نع دريس ام امأ ١٠٨- ١١٩\ ص 0٣ ج ،نامعنلا قئاقش

 ٣٩٠. ص ث ١ج ث نامعنلا قئاقش هيف رظنيف يمشاهلا دمحم نب

 ٨( ص يملاسلا نيدلا رون ناويد ٨٦.

 تدمع دقو ،(ينايعلا كولسلا رعش) يف ةليلق ةيبدأو ةيدقن تاسارد كانه ٩(

 ىلإ ةيكولس دئاصق اهنوك ثيح نم دشار خيشلا دئاصق فينصت يف

 زوربو ،ةيكولسلا تاحلطصملاك كولسلا بدأب ةصاخ تارشؤم اهنمضت

 .ةيهلإلا ةبحملا يف سامغنالاو لتبتلاو لاهتبالا قمع نم نييكولسلا راكفأ
 ةفصب ةمكحلا نمضتي يذلا رعشلا امأ ،كلذ وحنو اهترمخب ذذلتلاو

رعشل ١ نمض همينصت نم تزرتح أ دقف د اشرإو حصن نم اهعبتي امو ةماع



 كنلا فنتالت , ) 4 ٦7٦٧٣729 ٠١٩
 لامجاب -< ٦٢ .س 7 , ١ثمداا

 قالزنالا نم ابنجتو "ينايعلا يكولسلا رعشلا ةيصوصخل ةاعارم ؛يكولسلا
 ينايعلا كولسلا رعش يف عسوتلل) .هموهفمو يدقنلا حلطصملا لاكشإ يف

 ةلجم «صلاخ دومحم ديلو روتكدلل ،"ينايعلا كولسلا يف صن" : ةلاقم رقا

 روتكدلا ةسارد كلذك رظناو ١٠٢١- ١١٢١ ص ص ٤ ٦، ددعلا ىوزن

 همالعأ :يكولسلا رعشلا" :ناونعب ينعاطملا لع نب دشار نب لداع

 .(م٨٠٠٢ رشنلاو ةفاحصلل نايع ةسسؤم ،"هصئاصخ هتاعوضوم

 ٧٠(  3ج كنامعنلا قئاقش ١ © ص ١٤٣.

 ١١) ص يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ناويد ٧٥.

 ١٢) ،نيدلا مولع ءايحإ ج١، ص١٦٤.

 ١٣) ص ،مئاعدلا ٢٣.

 ١٤) قباسلا عجرملا ص٢٨.

 ٥) ص رشعلا تاقلعملا حرش ١٣٧.

 ١٦) ص ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا ناويد ٥٧.

 ١٧) ،مئاعدلا ص٥٢.

 ١٨) قباسلا عجرملا ص١٠٩.

 ٩) ص ث ينامعلا رعشلا ١٥٧.

٢٠) ص ،قباسلا عجرملا ١٦٢.



   
   

 :  . 7:الغو ٧

       

  

   

 و <(
 7ً / 7 : , !,ك 7

 ر ٧ 7 اد

 ٢١) قباسلا عجرملا ص٦٣ ١.

 ٢( ص «(ينامحرلا سفنلا) يف ينالهبلا ملسم يبأ ةديصق الثم رظنا ٣٨٢.

٢٢) ص ىلع مامإلا ناويد ٥.



 /ا ر      

 ٩٩٧٢ ١ ]- ھ كم 9 مهاد ر اناتن متتتافزت قتا ٧٣ )ه ٧ ٧٣٠٦٧7٦٧79 ااا لااك؛٢٧

 خيشلا ناويلد
 يكمللا ديعس نب فيس نب

 خ ؟
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 ا ٧ ة:الشر5را ٢٧٨٧ه حا 7يااا.
 2 ا ٨ 7 , 1 : 9 7 ٦١ . ل لات 1 , ,٧ره ا 4 ٠

 ٦٣) | هه٧ب درس ٠١٩ ٧ا؛.رس 7 مما الم

 ( ليوطلارحبلا نم) ىلوألا ةديصقلا
 ةينارونلا مكحلا يف ةموظنم

 بهاما ىتشأ ةللا نيدل يرضتَو بياطا ىمشأ يجلا لتل يال
 ٥ م م

 بهارلا َمْيِضَع نيت فزؤَقلاوُم ىآلا ينمتت نإ يننييل يرنَصَو

 )١( بتارلا لغب ياملا فرتلا َوُه ةبحأ نمع ىقر ف يؤل لذبو

 بقاوعلا ريو ىتنا ىوىي ارج © ةنا سمنلا دارقلا لمجت نت
 باوتلا يطخي لبي الملا زيل امسلا فيخت ةتهاَد نكرت نَتَو
 (٢)بلاتلا ؤب خؤفاَيلا لَع ار ىقترُمريلاةوزِذ ف ةَلالنَو

 (٢))بيهاتقلا ميذُم لهج اّتَتَت ةتامرىتفأمليلل نمكي نَمَو

 اهنأل ةدودمم اهغوبتكيف نويرصبلا امأ ،نييفوكلا بهذم ةروصقم فلألا ةباتك(ىضر)-(١)

 .لصألا ةيواو

 .(اقر : ةدام برعلا ناسل) . هالع :( هاقر) - )٢(

 ىلعأ يأ ، هرخؤمو سأرلا مدقم مظع ىقتلم : لوعاف وأ لوعفي نزو ىلع ( خوفايلا )

 ؛ لذلا نع ةيانك رطشلا اذهو ، (خفيو خفأ ةدام ، رينملا حابصملاو برعلا ناسل) سأرلا

 الف مظي نيهملا لجرلل الثم برضي " بلاعثلا هيلع تلاب نم لذ ": برعلا لوقت
 ٤٦٥(. ص.١ ج ، لاثمألا ةرهمج )رصتني

 .(مهلد : ةدام ؤبرعلا ناسل) . دوسأ : ( مهلدم )- )٣(

 .(بهغ :ةدام برعلا ناسلا .داوسلا ةدش : بهيغ عمج : ( بهايغلا ) -



 كبارال٨إإا٩ . نالشرترا ٧,٢٧7 لح كال ا ارجا ز 7 ٠
 ١٥ , 11 و 2 7 اب ٠ و )) 7 . . ٩٨٩) ) ان ب انراز

 ,"ر ٩٩٧ ) ٣ رس ٠١ ٧ا هرس 7 (

 ةل فرَتالفملع ةتالت

 ةتات ىخزأ عملي نكيم نمو

 ؤَلَواَجَتًاداَهِم ىوقتلا لَعَج نَمَو

 الح ذ الوك ركذ نَع لي نمو

 هيايلاَعورممت ف نكي نَتَو
 ك

 ةظَح تْكاَق تقولا جُكَح طح نمو

 _{7ص

 (١)بضاتب ءاتكدمهز الب ملعو 4

 م ٥ < ٥ وص ے ص ٠ ٥ و

 )٢( بجاح هيراد ريح نع ىمعب يرر

 بَتاَْيَلاَهَلبَت صاتَمب ىتأ

 بجاو لعف نَع لؤُذْخلاَك درلا َنِ
 74 ء و 7 .2 7 ر

 بر الا رم م ابي الاد هتقس

 )٣( بئاصلا ىنك تامزألا ُهلْيِطْعَتَو

 مهضعب ىأرو ءةلصتملا ةركنلا عم سنجلل ةيفانلا ال لايعإ مدع زوجي " هل فرش ال )١(-"

 ١٩١(. ص ،٢ج . ةيفاكلا حرش) .اهراركت مدع زاوج

 ةدام ٧ثبرعلا ناسل) دعت يأ بضن : بهذ اذإ ءالل ليق هنمو ديعبلا : (بضانلا ( -

 اذكو 7 ةدافإلا رذعتي رئاغ وأ دعاب ناكمب ءاك يأ ""'بضانب ءاك" : هلوق (بضن

 .دهزب جزتمي مل نإ هرفوت عم ملعلا نم ةدافإلا رذعتي :" دهز الب ملعو " هبشملا

 .ةيعاوط دايقنالاو ناعذإلا نع ةيانك " هنانع ىخرأ " )٢(-

 (بجاح)و ،(ئزر ةدام ،رينملا حابصملا) ةبيصمب بيصأ ىنعمب زر ففخم : (يزر) -

 . (بجاح) ب قلعتم (ريخ نع) رورجملاو راجلاو . (ىمع) ل تعن

 "هطح تقلاف" نم فيحصت ةمث نوكي نأ دعبتسي الو لصألا يف اذك " هظح تقاف " )٣(

 . "هطح تقولاف" نم وأ 5 ةلمهملا ءاطلاب

 



 ن ا٧١ا7,7 الح 9,٧٠١ د . و 4
 ٧, 7 ط 2 اب 7 , 7 1 / خا ا 7 !رجا 5 ٦ ١ ١

 7 ٧ ) ٠٥, و 9 <
 ١) هه ٧٣ 7رس ٧ ٠٩ اهرس ( 1 ,

  

 <و ٥

 (١)براقُم نمل نإ امم ادرفم شيي وام لمأ لا{ح عاري ْنَمَو

 بياغلا ىتخ انألا ةشاركرَو مهباقر كيمَيراَرخَالا مركي ْنَمَو

 باتلا لوز ويياعت ف اوأر ةتومهرْكياتبادتغأآلادراَت نمو

 بضاَوَقلا َرَح لاطبألا دي نم ىفذي ىَولا ىدن نبجب ًاروشأت َناَك نمو

 (٢)براَحُتلا ودعلا اقلي ةْفنَح بَصُي اممدالوملِع بزحلاب ةلال نَمَو

 (٢)بيلاَخَناباَمَقلا رشأ ةبتاتت ولَوْمَلُي علا مزحلا قر ْنَمَو

 بقنلا موجنلا قوق هتاَمب ثجَجَرَع رجملا اد زادفلا ديشت نو

 بياطا اتم مزع قَعمزَعَو ذياتجَعلاةنمزَعةَلالنَتَو
 م
 7 كو .ىن . 77 ر ِِ 2 إ ز <> ِ ٥ ع

 (؛) بيناجج لك نم بلثلا عينش ىقلت ويارثب هضارعأ لصيل نو
 _ هسه ص صو ِ 2 ٨ < ٥ . م ,ے < م ٥4 ه ۔ ؟ ه س ص

 (٥ه)بزالوبتنع َنيَبرفَقيغَنَقي ةلامةَعاََقلاَرنَك نكيل نَمَو

 بناجأو ارقأ ني لقلاب ييز هيلابآَصيرَع لخبادااك نو

 )١( " رعاشلا لوقك 5 ةدئاز (ْنإ)و 5 ةيفان (ام) " براقم نم هل نإ ام :

 فزخلا متنأ نكلو فيرص الو .. بهذ متنأ نإ ام ةنادغ ينب

 )٢() .نزولل ةاعارم ةزمهلا تفذحف (ٌءاممَد) اهلصأ (اممَد

 )٣( .(بشن ةدام برعلا ناسل ) هب قلع :( هبشانت)

 )٤( .(بلث ةدام "برعلا ناسل) ناسللاب ذخألاو موللا ةدش : (بلثلا)

 .(بزل ةدام ©برعلا ناسل) قصال : (بزال ) )٥(

 



 م
 ٥ ء ٥ م ٥ ى 0 م

 هلهاب ذَمخت فورخلا عنصي نمو

 ىَقطَصأ يذو ربَح َربَع بحاَصيهل ْنَمَو

 شم هقنع نم نيلا لغ َكَق ْنَمَو

 هبر شخي الو ًاضزع نص نمو

 ىَوَع هيمهأ نم سيل امم يعدي ْنَمَو

 ةتذيكي يناوَقلا ركم نتَمأَينَمَو
 هرادب ليضأ تاطلسلا بحي نَمَو

 نَمَو اَهَقر زي ايندلا مدي نت ٥ ےس ےم
 ٥ و 2 مهم و ٥ ح

 مهرش هارأ رارشَكل اداح 7

 .(ربح ةدام ©برعلا ناسل) ملاع : (ربح)(١ (

٧٢٢٢7 
7٨ 7 

 2 اراتس
 ف 7٣") ا ٩٧

  4 27و ٦٧٣7 ٠
 " ٤ و٤٧٠ ٥٩ ) ,

 رس ر 717 ت هها١٧ ٠١ ورس

 بقاتُهإو يهأ ف بصي ن
 (١)بجاَص نَع نم رهدلا ِهنَلَع ينمف

 (٢)بياطم نمهَلاَم ًارُحَو اسيئر

 بارعلا ٤ؤش هادأ حَت شيلو

 م رم ه ے ےم
 ه . .. ے و, / ٤

 (٣) بسيانملا رعغ هارأ ىمتني نمو

 (؛)بئاوذلا ذؤس ضيبت اَهِرذَع نمو ر ۔ه<ے¡1۔ ٠ < ه

 بلاطلا لك ةنلؤأاذ سكع قَع

 (ه) بقاري ةسفت مرَكيَا (نمم)و

 .رينملا حابصملا) زاجحلا ةغل ىلع عابتإلل اهمض امأ ،ميمت ةغل ىلع نونلا نوكسب : (هقنع)(٢)

 .( قنع ةدام

 .(يرز ةدام ©برعلا ناسل) هباع : هيلع ىرزأ : (هارزأ) )٣(

 حابصلملا) ةلسرم تناك اذإ رعشلا نم ةريفضلا : زومهم مضلاب (ةباؤذ) عمج : (بئاوذلا) ) ( ٤

 .( با ذ ةدام ربنملا

 (٥ )  7(ندحخ ةدام ٥©برعلا ناسل) قداصو بحاص : (نداحخ) .

 . تيبلا نزول ةاعارم تفيضأو لصأل ا ف ةدراو ريغ : (نم) -



7 
 اد نإ رانلاك ءوسلا ؤ راجج نَمَو

 ةتوُتقمَي ىرولا الك َماَع نتَو

 ةتاهم ف شيلام ةلال تو

 هدشزل َباَوَصلا تؤي زِشَتْسَي نَمَو

 امسلا (ىقر) ؤَل ىتفلا قزر نمم سيل اممو

 ةشؤزي اميف بابشلا َرَت نو

 هيڵطتبغييياَم لاتيإل نم

 اممتاوَر نمأي ةاَعَنلا ركشي نص

 هَلرَقظالَتزرضفصةهَلال نمم

 5 ل ز ط ل , ٧ ٧٨١ + ةزنللكرإز غ - 1 , 5

 ا ٠٧7١٩ ر تمان

٥ 

 براقعلا م شك أ هلتق ةح َرُحَأ اجح
 (١)باتملا ليج مُهْنَع اَجَرلا عطقو

 (٢))بعاتما سأك هيقسي ورفَق الب

 رف لقاَعْمَكَو
 (٢)بيلاَعُمَو عا ن اَهَقللاَمَو

 بئاص ريغ هي ا

 برالا كؤلش ن ف ق و ٠ زق بلاط
 - يرس

 )٤( باد رانلا ىظل نم كنأ برش غسن

 )٥( بلالا ديق كَقذَقاممْوفاَكَو

 بئاخ رع _ ةيعش تات ود نَمَو

 :ليزنتلا يفو هبحاص ىلع لقثو (هريغ ىلع ءبع ( لايع وه يذلا لكلا : ) الك) ) ( ١

 .(للك ةدام ،برعلا ناسل) لايع يأ ؛هالؤمم لَع لكَوُمَو)

 .نزولل ةاعارم فقخو (ءالب) يأ :( الب) )٢(

 .ةيئاي فلألا نأل (ىقر) باوصلاو ،(اقر) لصألا يف - )٣(

 .ءامسلا ىقر ولو هلاني نلف ىتفلا قزر نم سيل امو : مالكلا ريدقت -

 .(كنأ ةدام برعلا ناسل) (رصاصرلا نم ديجلا) يعلقلا صاصرلا كثآلا : (كنأ) )٤(

 باب هسفن ىلع حتفي ةمعنلا هدحج ببسب رفاكلا نأ يأ " بياسلا َدَْ ك ذَق اممرِفاَكَو " )٥(

 .هنع اهلا وز



 ٨ا,٧؛:٢!ا٧١ا77اش را ٢٧٧ ٧٠٧٢٦٧27 لا ا 77االاام+

 ٩ ؟هل ا سراما شل نكال
 ۔ارہمبدالم۔ج+رح ح ٦٢ .رس 7 ها )س

 ۔ ع و, ٥ م ٥ و ٥ ى 7 ٥

 هقن هللا مغري اربك لعي نو

 و ِ < و ه - ه

 هعادا ها وس اري نعدؤبي نمو

 اَمَم نَمَو ةلص لضَولا َكْنَعَطقَي نَمَو
- 

 نَمَو هي غرضي يتلا فيس لس نمو
 | < ؟۔< ل ه ۔ ۔.ك ؟ ۔۔
 ررعيف روم دا ىبمع ىري ل نمو

 ةطخ لق اقلا (مكحح) ف زي نَمَو

 زتيو يش لاشتلاَرَتْكَأ نو
 مزالزؤشُيلاةلانؤُمأم ناك نمو

 ٥ ۔۔ ص , 2 ٠٥ ه۔ <

 )١( بياتلا وزف قري غصاَوََي نَمَو

 برآملا خخ رارسألا هئاتَو

 براقألا ف ذشسَت الج هزجا َكيَدَل

 باعي خسقفُي بْعلاي املم ىت
 بقاتكاي رهام نيزرتنيإو
 )٢( بهاو رثع غم رنبذَتلا لكوأ ْنَممَك

 (٢)ئاَحَتلا عطق وس الإ سانلا نم

 )٤( بغغاس َربَم هَقْلَت ننح نم لممَو

 )١ ) تيبلا نزول ةاعارم ةملكلا رخآ فذح دقو (ةورذ) دارأ (ورذ) .

 )٢( - ،خاسنلا نم ةدايز وهس اهلعلو ،انه ءاهلل عضوم ال و(همكح) لصأل ا يف (مكح)

 (٩٦ص ١. ج ،بيبللا ينغم) ءابلا ىنعمب قأت (يف) نأل ؛(مكحب) ىنعمب (مكح يف) : هلوقو

 ٣٩(. ص ينابملا فصر) و

 ال٬ةعيبرو منغ ةغل(عم نيع يأ ) هنيع نيكست " : ماشه نبا لوقي ،نيعلا نوكسب (عم) -

 . (٣٣٢ص 0١ ج ،بيبللا ينغم) "هيوبيسل افالخ ةرورض

 (ججم ةدام رينملا حابصملا) هب ىمر(لتق باب نم) اجح هيف نم ءاملا لجرلا كم : ( جم ) )٣(

 .ذبنلا نع ةيانك تيبلا ف مالكلا قايسو

 (٤) (بغس ةدام ربنملا حابصملا) بعتلا عم عوجلا وه وأ . عئاج : (بغاس) .



 ٧٢٢٧7 ار5شلا.ت.١٨٧ا!١ ٨٢
 لات متتتزراغزز فنتالزون 7 ,

 7٢٣) ا ٩٧7 ۔ ح ٠٩ ٧امم س , ةا دااللم

 باوينيشياَيفوفلئالَق ويفتلآبزع انف فَرحلاىَرَق
 بياذمنا نحت اقزيالقةاتُع ليداتيواتلؤآلا اويإ نمو

بياَطأل اوهبخَص عمس ةلآاَذَك يفال ؛الَصلاَو ٌيَرَل يدحَو بناجمي اميف نَع كتملا ىداو وقلا ملعك ذم



٠ 
> ) 7 

 ف ,ه
 ا=ر 2 ١ ل

 : ( ليولعلارجبلا نم )ةيناثلا ةديصقلا

4 

 ُشضِفاَع رُهَدلا هل امم ًابضت نوديري

 4 م
 اهرون قرشي ب ملعلا س ا سوم ومش

 اَهضْؤَر ة مي ضقا َناَتج .

 داوج وُبُكَي بعصلا َناَمَرلا لعل
 2 ٥ س ٥ <  ٥ ك ؟

 اهثزُم لمنت رضتلا قؤرُب لل

_ 

 ٧٣ " .. ١ 73 الغ ا " ١ 2 و 7 7 1

 ا

 ٢ فل الا ً دز زا ("٩٦١٤ هه س را م

 بعصلا نَمَرلا يف سانلاب التبإلا َنِم

 بلقل ١ غراقم ُهُهنَع ينيدب ارارف

 بزلا نع يأب يرذع اوق ا اَم

 لامأ اص - ٣7

 بر رات كرتب مه 7 ةمض ىرأ

 (١)بخ نيف لجا مت : لجي
 )٢( بحلا رَمَت نم مركلا حؤَدي ينجت

 بلسلاو فشحلاي يفل لم قرفب
 ح ٥

 (٣) بوصلا نم ىَجثتَق ًاماَسجا ثعب

 .(مهب ةدام برعلا ناسل) قلغتسملاو لكشملا رمألاو داوسلا هيناعم نم : (ميهب)(١)

 ناسل) تناك رجشلا يأ نم ةعستملا ةميظعلا ةرجشلا يهو ،ةحود هدرفم عمج : (حود)(٢)

 . (حود ةدام برعلا

 (٣) (بوص ةدام ربنملا حابصملا) ةباصالاو ئ رطملا هيناعم نم : (بؤوَصلا) .



 ل ١٢٢

 اتَعالب ًايغَسَو ًاقزر انل رَسَبَو

 بسلا كف ىَرَج ام يإ لَصَو 77

 ن ٧,٠\ د و | 3 اح ا
 ١٧٣ ر ل رت , 7 م / 7 1 1 7 ,بره" ٠

 ٢ ح ٦٢ مر ر رمه7ادان

  

 (١)پضلا اًهيالغأي ثةاق اك لبق ني
 )٢( برش ىَع الع رمحلا سزؤُك نم اومس
 )٢( باَصلا ناغا اهني مهن
 بلا ني نوكشلاي يزَرل نمق
 (؛ يفولا كيلضق نيرال ةمْغاََق
 بخصلاو ِلآلاو اقزإلا هب نَم ىلَع

 .(رثأ ةدام ،رينملا حابصملا) اهتيقب رادلا رأ : (اهأ) )١(

 .ريسأ عمج (ءارسأ) نم ةففحم (ارسأ) - )٢(

 .(لمث ةدام ثبرعلا ناسل) ركسلاو بارشلا هنم ذخأ يذلا وهو لمت عمج (ىلايث) -

 ةبرشلا : للعلا وأ لَعلا (الع) -

 .( للع ةدام

 ©برعلا ناسل) اعابت برشلا دعب برشلا : ليقو 0 ةيناثلا

 (٣) (بوص ةدام ،برعلا ناسل) رم رجش ةراصع (باصلا) .



 اح ااا ٦٧9 7.٧ ٧,٩٠١ ٢7 ٧١وا

 ٣٠ كلتمت فتلت

 ارمبيالب۔جب رح ٦٢ .رس 7 مها اس

 : ( رفاولارحبلاءوزجم نم )ةثلاثلا ةديصقلا
 (ةيهلإلا ةبحملا) ءابهصلاو سأكلاو بوبحملاو بحملا ركذ يف ةموظنم

 حْؤَر 4 ف الي س ؤي ًبخل 4غبيأ

 و 1 .٥ .ه 7 ى 7 ِ ٥ ٥

 ح ل 4 د فزن و رب حب مس 2 ل

 (ا)؛حخنتء_۔قخآلبب ؤزثئزيبؤخَلاؤإ
 (}؛كُنتةححاب4 ت

 () نيلات ئوجَج اوبات ق شولا ىمانتت

 عضو نيخجئالل همامت نل تمقف و ه .| مد
 يس (١٤اوخحْلُب لاا هلاال لذِل ى ضب الو

 و ٥ 2 . د 2 ۔

__ 

 .(انر ةدام ،برعلا ناسل) رظنلا ةمادإ : ونرلا (ونري)-(١)

 برعلا ناسل) جهولاو رحلا هيناعم نمو ،هتقرحأ ىنعمب رانلا هتحفل لاقي قرح (حفل) -

 .(حفل ةدام

 .(خس ةدام ؤبرعلا ناسل) هبابصنا دتشاو لاس(حسي) = )٢(

 .(حفس ةدام ©برعلا ناسل) هلسرأ : عمدلا حفس(حفس) -

 .(اوج ةدام برعلا ناسل) نزح وأ قشع نم دجولا ةدشو ةقرحلا (ىوج)(٢)

 .(احل ةدام ؤ برعلا ناسل) اولذعيو اومولي (اوحلي) )٤(

  

  



٠٩٦٧٣ 
  2ا

 , ١٧, و 2 / ٩٠) اا 1 , ١٧٤ < ١ گنێرال٢اا ضا خا .,
 : |( هم٧ ةرس ٧ ٩ ()هم رس ,ح مهاد , (

  

 (١))وحضيناوششَتلا4إَق جاد :للا تت ادإ

 (ا)؛حنج؛جَتَئااَم ادب هين سأكلا ةي

 ()حمتحؤرزلالذَيي الَمتلفلامميرش

 هبق زلنخللااتتق حؤاخب ز نين تق

 (٤}حقؤسفَتلازينزَع المؤر 11 7

 ىنعمب ليقو 5 ارمق الو ايجن ىرت ال نأو ميغلا عم ليللا داوس ىجدلا " جاد ليللا )١(-"

 .(اجد ةدام برعلا ناسل)ءيش لك سبلأو هتملظ تمت اذإ ليللا ىجد ليقو ، نكسو أده

 دراوب ةبيغلا دعب ساسحإلا ىلإ عوجر " : يفوصلا حالطصالا يف وحصلا (وحصي) -

 نم يرجي ام ملع نع بلقلا ةبيغ " : ( ةبيغلا)ف فيرعتلا اذهف احيضوتو ؛ " يوق

 رطاوخلا نم بلقلا ىلع دري ام : (دراولا)و 5 "هيلع درو ايب سحلا لغشل قلحلا لاوحأ

 ٢٧٥(. -٤٧٢ص ، تافيرعتلا) لمعت ريغ نم ةدومحملا

 .(حنج ةدام ، رينملا حابصملا ) هطالتخاو ليللا مالظ :اهرسكو ميحجلا مضب (حنجج) )٢(

 .(لهن ةدام برعلا ناسل) برشلا لوأ (لهنلا) - )٣(

 .(للع ةدام برعلا ناسل) اعابت برشلا دعب برشلا : للعلا وأ علا (الع) -

 .( حقو ةدام ، رينملا حابصملا ) ءايحلا ةلق (حقو) )٤(



  

  7مر ٦٧٢ اررهبدالمب برح قىتنتتتتتتنننت . ): ٧٠٦٧ ٧٢٠٦٧7٦٧75 6٨١١٧

 (ادخشئزتخئا بت ًادجَربضَيأًآنتقؤ

 (! تقأاتزأ ذع واتت لقنتلل

 حشر }هةففاينزبَع ثححاق قؤ شلا ض ابر

 ٥ ص س ٥ 74 و ٥ م. م

 (٣) حلص ِتاجزهلابَو ت{حاَتقزؤولاا هو

__ 

 .(ابص ةدام برعلا ناسل) قاتشي (ٌبضَي) - )١(

 تايلك يفو 6(دجو ةدام ،طيحملا سوماقلاو سورعلا جات) بحلا :دجولا (ادجو) -

 ٠ تايلكلا) " نزحلا يف نوكي ام رثكأو ، نزحلا هعبتي يذلا بحلا : دججَولا " : يوفكلا

 فلكت الب هيلع دريو بلقلا فداصي ام " : يفوصلا حالطصالا يفو (ب ةدام

 لوقيو ٢!٢٦(& ص 6تافيرعتلا) "اعيرس دمخت مث عملت قورب وه ليقو ، عنصتو

 ارورس وأ انزح هيف ثروي ادراو ىلاعت هللا نم نطابلا ةفداصم دججَولا" : يوناهتلا

 ةدام ، تاحالطصالا فاشك ) " قحلا دوهشب هفاصوأ نع هبيغيو هتئيه نع هرتغيوأ

 .(دجولا

 .(حرق ةدام "برعلا ناسل) حزجج ( حزَق) )٢(

 .(قرو ةدام ©برعلا ناسل) ةمايحلا يهو ءاقرو عمج (قزؤلا) - )٢(

 .( حدص ةدام برعلا ناسل) هريغو ءانغلاب توصلا عفر (حذَص)-



 ٠ رو 2٦ 7 ٠

 ٤ : ر 7 : [ ا يل ١ . . , الال ) ت
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 .س ر تجام ٦٢ ورام ۔جبرح ح

 ()!حُُتَرهَتلَرةَتل نج 7 _ واج

 (٢)  ٩<۔ ,؟ < و < ٧9 ه إ ح ِ ۔٥. ۔
 حفنورزش نهل حورب ه ا هيو
 و ه س ٥ . ٍ و - : ٥ س رس ٥ . ص

 حب س ك ف لكل يسع رخباَيَو

 . 7 ٥ ُِ ف ِّ رم ٥ . مص

 (٣) حفط ثا ساكلا هب اهًَصنا;{َحاهيذَو

 (٤}حزقبابخلاوب نادرم لا مز :7
 م م

 باهذ وه وأ فوخلا وأ نزحلا وأ دجولا ةدش نم رحتلاو لقعلا باهذ : هلولا (هَلَو)(١)

 :( هلولا) :يفوصلا حالطصالا يفو ، ( هلو ةدام "برعلا ناسل) بيبحلا نادقفل لقعلا

 ٢٧٦(. ص © تافيرعتلا ) دجولا طارفإ

 .( حور ةدام "برعلا ناسل) حيرلا ميسن وأ ، حيرلا ميسن دزب(حؤر) )٢(

 ءابهصلاو ، ءابهص دارأ (ابهص )و ،عيبلا ناكد وهو توناح وأ ةناح ديري(ناَح)- )٣(

 .( بهص ةدام ، برعلا ناسل) ةرمخ هضايب طلاخي يذلا اهنولل كلذب تيمس ،رمخلا

 .( حفط ةدام ،برعلا ناسل) ضيفي ىتح عفتراو ألتما : رهنلاو ءانإلا حفط (حفط) -

 دقو ، ٢٧٥( ص ، تافيرعتلا) " يوق دراوب ةبيغ " : يفوصلا حالطصالا يف (ركسلا) - )٤(

 .(دراولا)و (ةبيغلا) نيحلطصملا فيرعت قبس



 ٨ 2٧ ٨ ٧ ٢ ١ " ا 1 3 / , ا 7 ) ر , 7 7 ا , ,) 3 7 ,الم ٧٢٧79 ٧٢٩ 7 > ا}۔-< ا ا

 ل , ه .بم 2
 ٠١٩ ٩٩٧٢7 7٣١ ٧١اهم رس 7 ,

 ٥ ۔,,ح 2 م ص ٥ ص س < ه س ِّ < ٥

 (})ا)ُنُبذُ;+;َرلاَت قفو بَرَجَقْب جعت نإو

 ()منشُسافالؤوخم س ي َقِذأ يبر ا و

 راجلاو ، ( اهيف) رورجملاو راجلا قلعتم هربخو ، رخؤم ادتبم (حتف) نآ رهظي يذلا )١(-

 ضاير يف نأ يأ ؛ ليلعتلا تدافأ (نم)و ،أدتبملل تعنب قلعتم (يلجت نم) رورجملاو

 .بوبحملا انس يلجت نم حتق قوشلا

 بويغلا راونأ نم بولقلل فشكني ام : يفوصلا حالطصالا يف يقجتلا (يلت) -

 ٢٧٧(. ص ث تافيرعتلا)

 ص تافيرعتلا) ةيهلإلا تايلجتلا ئدابم لوأ :يفوصلا حالطصالا يف (قؤدلا)(ىقؤ)-(٢)

 قحلا نيب هب نوقزفي هئايلوأ بولق يف هيلجتب قحلا هفذقي ينافرع رون: اضيأ وهو ٥

 ١١٩(. ص 7 تافيرعتلا) هريغ وأ باتك كلذ اولقني نأ ريغ نم لطابلاو

 ةدام "برعلا ناسل) فاشكنالاو روهظلا ىنعمب وأ ، ميظعلا وأ بيجعلا : حبلا (حزُب) -

 .(حرب

 .(لمش ةدام « برعلا ناسل) .ارمخ (آالؤُمَت)-(٢)

]- 



  

 كننزل ت . | نوم , _ ١٨ حاتت ل ه ,د و 7 ٠
 5 ( ٩٩٧٢ ةقرس ر ٧ ٠١ ()ه١م رس ر تان (

 عخجخئوثؤالاي يفنز تبو زا الو

 (٢)حلط ط هف موقل ي ةطَعب وزس آ الو

 حعبنروثؤا ت ًادجَري4ه ئف ىنات

 حب ص ٨ ف لت 6 ٢ ع 4 ف لذو

 ( )٤ حزق ء ذ ١ ق ضب % _ ذأ . ہلا ف ثك

 .(قهد ةدام ، برعلا ناسل) ةءولمم (اقاهد)(١)

 قشع نم ناسنإلا لقع هلدي ايك ، هوحن وأ ٌمَم نم داؤفلا باهذ : هدلاو هلدلا (هلَد) )٢(

 .(هلد ةدام ، برعلا ناسل) هربغوأ

 لك فطع : نيعلا رسكب( يطع )-.(وزن ةدام 0 برعلا ناسل) حمط :هبلق هب ازن (وزنأ) - )٣(

 ةدام " برعلا ناسل) ءانحنالاو ناليملا : نيعلا حتفب (يِفْطَع ) نوكت وأ ، هبناج ءيش

 .(حلط ةدام " برعلا ناسل) دسافلا : حلاطلا (حلط) - .(فطع

 لاحلا رسو ث هب ملاعلا ةقيقح ءازإب ملعلا رس لاقيف قلطي : يفوصلا حالطصالا يف (رّسلا)(٤)

 ٢٧٦(. ص ث تافيرعتلا ) ةراشإلا هب عقت ام ةقيقحلا رسو 7 هيف هللا دارم ةفرعم ءازإب

 .(وحن ةدام ، برعلا ناسل) دصقأ (وحنأ) )٥(
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 ,"ر , _م7٢رسا١حصو١ ٢٧ا هه رس 7 > ا )الس

 :؛ ( لماكلارحبلاءوزجم نم )ةعبارلا ةديصقلا

 هقفيلف ردقلا س ملع يف ةعيدبو ،رردلا نم ةموظنم هذهف دعبو ،ربكأ هللا ركذلو

 دق نافرعلا م ميو ارهم دق قدصلا ناهربو رهز قحلا رون اهيف رصب هل آ نم اهقئاقح

 ميرك اي رشي .7 .ماظنلا نم عيدبلا اذهل ماملإلا ىلع هلل دمحلاو كرخز

 زنل رس يرظ اتا

 ِتراتذَت42 -ي
 اص لا ةئاَقَح ثحل

 دق ناَْوَفلا ةل داق

 ِ دان ٥ ال ة ادو

 رات نامكلا ةادأ

 -ه و .

 رس تم ء يش ةلي ف

 زشَتللا لمأ يبابلا
 ٠ ۔ لا ح َ ح و 5

 زولا يااب اب ىتات

 ؤقألاطشتاقل ش

 ز)رممَر ) ةهاممَراَتَم

 شااتَمةَلاَهَج ىََضَع

 زرثلاةقبكَحلا تا

 ؤوخةَو ذ" ر روجح ت

 ةَعذقاقيلَع نمب

 . يق ري نح

 ززرصلاليكنتوذؤ ت
 ‘٨ه .لاوآسلَواعغشس
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  7ك ٥ و ٠ < ل 0 < ٣ س ٠ 2 < -. ٠٠ ف ٥ >

 ٠  4همح 7

 و ِ ٥ ِ  4هو

 ()ازؤورّصلا يهنئةَعخ ضمت ةقْلَعثاَحت شاعن

 رقتزأے تأرق اهييكشتنذيرا صنق

١ 
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 (!)لزيطضُمآنججرااَح ثتتاحزؤ لاعت
 (٢)زجشلمفأرارت ۔ےناويانأذ يتنا

 .(ىهن ةدام ، برعلا ناسل) هغلبأ اذإ يشلا ىهنأ نم 5 غلبت (يهن) )١(

 ام لوأ ربخلا : ةوشنلاو ، هتامدقمو ركسلا لوأ : ءاشتنالا يف لصألا (تشنتنا) - )٢(

 ةدام اطيسولا مجعملا) هل طاشنلاو رمألل حايترالا : ةوشنلاو ،(اشن ةدامب برعلا ناسل)دري

 مسجلا يف حورلا تت ام لوأ : تيبلا يف ةملكلل يقايسلا ىنعملاف اذه ىلعو ؛( ىشن

 . طشنتو

 .(رمض ةدام "برعلا ناسل) مسقنم يأ رمطضم ؤلؤل : لاقي (رمطضم) -

 نمزلل كلذ اوراعتساو ث ألألت قربلا ًرتفاو ،انسح اكحض كحض ناسنإلا رتفا :(رتفا) )٣(

 جرخ تعلط اذإ ةَقرَصلا نأ كلذو ؛ هنع رتفي يذلا رهدلا بان ةّقْرَصلا نإ : اولاقف

  .(ررف ةدام برعلا ناسل) تبتلا متعاو رهزلا
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 ثتسخختشاأؤقثتلااتلو
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 (ڵلهنا)ل يقايسلا ىنعملاو (لله ةدام & برعلا ناسل) لمنا دقف بصنا ءيش لك : (ڵلهنا) - )١(

 . ل وزنل ا :انه

 ةدام & برعلا ناسل) ةدالولا دنع حاصو هتوص عفر ءاكبلاب يبصلا لهتسا(الهتسم) -

 .(لله

 &(ثعب ةدام ، برعلا ناسلا هلعف ىلع هلمح : ءىشلا ىلع هثعبو ، ثعاب عمج (ثعاوبلا) )٢(

 : ديرد نبا لوقك ، بابسألاو عفاودلا وه ةملكلل يقايسلا ىنعملاو

 ثعاوبلا كلت عدر ىسفن تمشجأف ىسأ نم ثعاوب يسفن تجعزأ دقو

  

  

  

  

 



 ٧ اا ١ >ا7۔-<5 اأ » ٧٢٦٧7 ١٦٧,١ ات :
 ١٣٧٢ 5 ٠ تناخ , 2) . , 7 ا 1 , ,ره ٧, ز 1

 هم رس , 7 دال (٦٧١٧ ررچر |( هه٧ ةرس ض .

 ل ب هللا لأ 2
 ___ َعَت ل ت ةلا :

 :لل ):ةؤ تأ
 ؤاريزنجلاودز قلا ( ح

 زتأاتؤزأىيجتاجي 4 م
 زجدتزاَقتحئا بقلل لم

 (١اا)زرقَس يفبدنَعأ يكلب
 . هو و : لت (٠1

 (٢))لزرَتضلا َنماَصَتاْلف ت

 )٣( زَوصلا يف حئاَتَقلا نم( ت
 س . وم ه . ه س ٥ ه و

 نأ ةديبع وبأو نييفوكلا ضعب ىريو 5 ةيرعشلا ةرورضلل عراضملا لعفلا مزُج (لقت نأ) )١(

 .٢ج " بيبللا ينغم) ةفينح ينب ةغلو 5 ةبض نم حابص ينب ضعب ةغل يهو { ةمزاج (نأ)

 .(ةففخملا نأ ةدام ، بدألا رهاوج)و ٣٠( ص

 )٢() ةيرعشلا ةرورضلل انه ميملا تنكسو " ميملا حتفو ماللا رسكب ( هل ) اهلصأ (ل .

 )٣( -) .(قباسلا شماهلا رظنا) خاسنلا نم وهس هلعلو ، ( امل ) لصألا يف (هل

 -) تقلخ ) ىنعم باوصلاو ، ( تأشن ) لصألا يف( تقلخ (.

 )٤(- اهل ىنعم الو ، خانسنلا نم وهس اهلعلو ، ريزنخلا ةملك دعب (لب) ةملك ةدايز لصألا يف

 .اهتفذحف نزولا يف لالتخا نم هببست امع الضف ،انه

 مسا ردصملاب لدبأف ، ( ةََمَم ) ردصملا دارأ هلعلو ، ( رضأ ) نم لعاف مسا ( رضم )-

      . لعافلا



 ل ا 259 ا٧, ٠١٧٢٦٧25٧٧ لا ايا
 ٩7 ز ا الت 7 3 رز 1 7 رخ ١. (ابالتملا ل

 اررهب الب ٢ رسا ؟ ٧ا همس 7 دا ١

 و سه م

 هحيمح هال تح

 :دجل ةلاقم ثحت

 :لاقب تَح { فكلا

 اكتثَلَطباَاَعَصؤلَل

 اتێتإلاوے جاب

 نال الفجَج علل

 )١() ر ء ايشأل هب ُّجَج

 (٢))"زذ قلا قاَؤل نلا "

 (٢)"ةج;جذق لل ففلإير"

 زتأييولتال فيل
 م

 ؟ ك م م ٥ و م و ٠

 ش لل ير لشُرَو ب

 ر قةيدذَخحالوابإ شلا

 عيمجلا قلخ دق هللا نأ ىنعملا لعلو ،(ددج ةدام ، برعلا ناسل) قزرلاو ظحلا : هيناعم نم دجلا (دَج) )١(

 .هللا ءاش اك اهيلع رقتسا يتل ١ ةقلحل ١ نم هتمشسقو هظح هل ناك لكف © كلذ ريغو هتروص ف حيبق وه ام

 نع -هللا هظفح - ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ ةمالعلا انخيش ةحايس تلأس )٢(

 هلوقك "ملظلا ىنعمب دري دق (داحلإلا) نأب يندافأف تيبلا اذه يف (دجْلُم) ةملك ىنعم

 همحر- رضنلا نبا ةمالعلا لوقي تيبلا اذه ىنعم يفو .&ملظب داحلإب هيف دري نمو :ىلاعت

 ٢٨( ص ى مئاعدلا) : (ةيردقلا ىلع درلاو لاعفألا قلخ) يف هتيئار يف - هللا

 هدج ىلاعتهلاف :لاق

 يذلاةنلاو حبقلا عيمجو

 هنول خيبقرقلاف :تلق

 : لقن قلخ هلامو

 زذقلاواقلخ ةتيملا نوك

 زوصلا لايكإب قلخلا قلحت

 رِضَولا نوللا وذ بلكلا اذكو

 زذَقت بلكلا ين هللا قلخ نإ

 )٢٣( " ققح ةدام " برعلا ناسل) هل قيلخ يأ هب قوقحو هب قيقح وه : لاقي " لاقي قح (.



  

 ٢ لالاتتتنيتتتنزرغخت نتالزون ٠ و م ,
 ا هه٧ ةرس _ ٧٢اهم رس ٍ ر تاج ة:ادااللب

 زتنجبناات4شمكَعَو ث اوقلاذَك لمنلاو

 ٠ ٥

 زر َسَتّىراحقنلكل اتنب شگ انلاعفأ

 ؟زرشتللرلاتقفأالحت ذتق:اتلئ .ال:لاق

 ز قللىتاج;َجيا تف اليؤثنيؤت:لاقذي
 زصأنمزأآيئات يز ن خجيرؤث قلاع :اث

 ؟ ٠٨ __ ربا رعءاتألا قلحت يفأ املا اي:لاقأ ١

 زَشَتلاويف لجأ .؟ال مأ ةلعف ىتأ : و

 !؛؛ ظ قتلحَتالبثيَق لمم: تلت ىت :لاق

 (١)زقِكنلافزممة تال اتق:اتن.ال:لاقذأ
 زذتكذق"يير هفلت 4ةرفلاَإ": لاقأ
 زةتقلليفألزثوتلل هيلؤزَتىرخَتلتذق
 (٢))زدَق نم ىَوفأناَيضيلا وَدَو اريب ىعني

 )١( توكلملا يف (هدوجو تبثي ال يأ) رقي ال (مودعملا يأ)ءيش ال هتفص يذلاف يأ .

 .قباسلا تيبلا يف ةدراولا هلوق ىوحف ةلالدل حيضوت )٢(



 ..ا + ز , :كلا
 ا

 2 الا ردجا زا ١٧١٦م رس اا تس مهدا

 رفئلائوت: لاقأ

٥ 

 ٠  1ه و --

 ١ ع اش ل ٥ ۔ہ م - ہہم

 س هك

 الف ا َدَتَلَح ول نأ

 اقشلا ىوأم جلت لأ

 ربَعدنري سيلا لاقأ

 هلنرث ذنري يل ___ لاو

 داَرَأ لزنا نإ : الت

 ةقالخ ذلاو

_ 

 (٢) ف ميو (ويغفل)ءاَق
 ِ - و 7 آ . 4

 (!)ارتتشاامتؤأرهاَظ

 (٣) ر زرلاب زر قخَت 1

 (٤)'رقشَ يف ؤليرق ام

 زستلارنفنير:جحا

 زنَصذنَق مهنيدل

 ز1اتذن قا نكو
 َ -. { ه ا : ٥ لو

 يف عئاش اذهو ، تيبلا نزول ةاعارم ةزمهلا فذحب اهتففخ دقو (ءاش) لصألا يف (اش) ح )١(

 .خيشلا رعش
 .ىنعمو انزو تيبلا عم ميقتسي هتبثأ امو ، (لعفل) لصألا يف (هلعفل) -

 زاجأو خسان لعف اهيلي نأ طرتشي مل نم دنع ةليقثلا نم ةففخملا (نإ) اهنأ رهظي (ل )٢(

 . (٤٢ص 0 ١ج ،بيبللا ينغم) شفخألاك اهدهاوش ىلع سايقلا

 .لوألا رطشلا يف ةدراولا (ول) باوج يناثلا رطشلا - )٣(

 .(جلو ةدام برعلا ناسل) لخدي (جلي) )٤)

  

 



 ١٣٦ ٨١٧١  1.ك 7 . , 7 74", ٠ ا > )٧ا,ااا؛ > . %%.

  7 7 7رس مه)(١٧ ٠٩ ةرس ٧هه ( ,

 ())زهكلل ىدحإ نلًنادنَم ةهةبرإ( ثبلت الاتلق)

 (!)زقهظ(ىققلي)هئؤكزلمَم ةتوتذر ثام

 (٢)(زرعَع سدار َقلا)لِقإ خك هتثتيععَطأذ تنم

 زتأاتقتَعاَطتشااتتر اقليفأييشلا4تَو

 ;_ طحاو ختاقذؤمت شؤشنلارزاتتخااتو

 زئحخلارزس;َحنليدَتني اممربَعفتأي لفقلا

 هلاب لبنزشجمتيل كزلشللإلا تمت ثبتييئ

 )١( -" خاشسنلا نم وهس هلعلو(هتر بلغيف اذلف) تدرو لصألا يف " هبر بلغي كاذلف .

 - ىلوملا دارأ نإ يأ " ربكلا ىدحإ نمل اذه " : هلوق ىلإ " دارأ ىلوملا نإ انلق " : هلوق نم -

 ىلوملا هدارأ ام فالخ لَعَق دبعلا نكل ، رشبلا لعف نم رشلا نود ريخلا ۔العو لج -

 ىدحإ نم وهو لطاب رمأ اذهو { هبر ةدارإ دبعلا ةبلغ مزلتسي كلذ نإف العو لج
 .اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ، ربكلا

 ديفي قايسلا يف ماهفتسالا نأكو ، لصألا يف حضاو ريغ طخلا "رهظ ىقلي هنوك له " )٢(

 انيعمو اريهظ رمألا اذه ىقلي له هتنونيك هنلا ديري ال يذلا رمألا نإ يأ 5 راكنإلا

 ةدام ، ةغالبلا ساسأ رظنا) نؤَعلا ىنعمب ءاهلا نوكسب طبضت ةغل(زَهَظ) و ،؟ نوكيل

 .نزولل ةاعارم انه ءالا تكرح دقو (رهظ

 .قايسلا عم مءالتي ايب هتممتأف لصألا يف ضايب يناثلا رطشلا )٣(



 ؟ 2 / ت ا 4 .م , لش 0 !رخ 1 :ار ٧١٨٢ !ا١ ةراشا ٧٧٢7 سح ٧ ال: اا

 7٦٣ ا ٩٩٧ ]- رج ٧ا)هه رس 7 مهدا افير

 ;_ زمرلاب جهاتتلاكلنتثَرعَوَتَ
 (١)زهتفشيذاني)تشفؤلا ةتزأئنقتاآ نلتق ٠ ۔٥و ه . ٠, .. . و ےي ع و٥ ۔2۔ے .ه

 ٥ 1 ٠. ٥ هم اح -ء} - ر و س و 44

 )٣( زَرَو الو ةا ر حت هَت ىفهننقلأ

 ٥ س و ٥ هم و < ٠٥ 77 ٩ے ر <. < 2 ٥
 رعل انيع هل تكبو .+7 ظوظح ١ رسح

 )١( لاقي نأ بتسنألا لعل و" رهتقم يذ وأ قيفوتلا " اذكه لصألا يف درو يناثلا رطشلا :

 نأك .تيبلا قايس يف (وأ)_ل ىنعم ال ذإ 5 راهتقا يذ نم :ىنعمب "رهتقم يذ نم"

 .(هسفنو ظوظحلا رسخ) :هلوق يف نييلاتلا نيتيبلا دعب طرشلا باوج

 )٢( - ضرألا لبإلا تبهانت " : لاقيو 5 ةراغلاو بلسلاو ةمينغلا : بهنلا (هتبهانت) :

 .(بهن ةدام ، برعلا ناسل) " اريثك اذخأ اهنم اهمئاوقب تذخأ

 © برعلا ناسلا " قئاس اهدرفم ةقاس "و ةقاس عمج يهو & قياوسلا لصألا يف (قئاوسلا) -

 .(قوس ةدام

 ميشهت اوئامكت ةَدحاَو ةَحْيَص ْمهْنلَع تلسرأ انإ » : ىلاعت هلوق نم (رظتحملا ميشهلاك) -

 (رظتحملا)و " مطحتو رسكتو قرولا نم سبي ام : ( ميشهلا)و ، ٣١( /رمقلا) «رظتخملا

 لخنلا وأ لبإلل ةريظحلا وأ راظحلا لمعي نم :وهو " اهتبوصف (رضتحملا) لصألا يف

 بطحلا :رظتحملا ميشه :ريسفتلا يفو ، (رظح ةدام ، برعلا ناسل رظنا ) كلذ وحن وأ

 .( ٥٩٨ ص © ٢١ج ريسفتلا ريسيت ) .تتفتملا سبايلا

 .(رزو ةدام برعلا ناسل رظنا ) اجلملا :رزولا (رزو) )٣(



 .د ا ١٧٢٠ ٧٫٧برو ( <..
 ٧, ٣ ٩: 7 ط الغر , ل . / ل , ,بره" 5 ٣٨ ١

 نرملا <؟رس ٦٢ مر ر , تمان

 زهلا ىتم لاَمت شال بئاَصم4هلَع ثلح &

 ()ازيتشتيمت تات هينلا قلاذ تت

 (٢)زرتشلاي يمزت رض قلات مياَ{ع ف بتكمو

 ;)قظلا ةجو امرُصتب ب ةتنَجاَرةتاع يلل نزتو

 زةمكلكثزمماجبا تام ةخحتريَزَ توات

 (٢)رَقتشايدَقُمْييَتلاو نف جمراتتاءاتئلا)لََو
 ِ .2 . 7 . 7. ٠

 (٤)زوجحلا ت ايرب سنا هيف َماَد س ذتق راد ىف

 َهََهَج نم مك» :ىلاعت هلوق ىلإ ربشي ،(دهم ةدام " برعلا ناسل رظنا ) شارفلا : (داهملا) )١(

 . (ذاَهم

 :ىلاعت هلوق نم ،(ببك ةدام ، برعلا ناسل رظنا ) ةَعرَصو ةبلق : هبكبك (بكبكم)-(٢)

 ٩٤(. /ءارعشلا)«َنوواَعْلاَو مه اهيف اويِكبُكَق)

 نم عنام ناكم اهنأل ؛امجاح اهس دقو - هللاب ذايعلاو - منهج ران اهب ديري (مجاح) -
 .(مجح ةدام ، برعلا ناسل رظنا ) " اهنع هتعنم اذإ هتجاح نع هتمجح " :مهلوق

 ٢٢(. /تالسرملا) «رْضَقْلاَك ررمي يمزت اهت » :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ يناثلا رطشلا -

 .قايسلا عم مءالتي يب هتممتأف لصألا يف ضايب نيسوقلا نيبام )٣(

 .( أرب ةدام ، برعلا ناسل : رظنا) تاصلاخ ( تايرب) - ( )٤

 ةدام ،©برعلا ناسل) دسجلا ضايب ةدش يف ءاهضايب ةدش يف ةلقملا داوس ةدش (رَوحلا) -

 .( روح



 ح ا7۔جاالااب+
 7 1 ٧,

. 

 كاذو اذا ء ت لق نإ

 و و ه م و ٥ و هو

 ٥ ديبع ت - محل ١ تم ف

 دذنتلاوُلائاغتَو

 اهتيؤزتَتةييشثلا4تَتَو

 هيغ اوسنو
 ىؤرًُكيالتقنرُثإ[اقم

 غيياَمَورييَلا مع
_ 

 7 , 7 ٩٦729 ٠٩

 1 و ) ٠٩

 7 ٢ ا ٩٩٧٢ ]رس ز (٦٣ ٩٦م رس ر مم

 رظنل ظ َو يرك راَ;َح

 ر؛ةقلَروزََتَملا4ََو

 رئَواي حتي
 (١)!؟؛زََعْمهْييفَل لَعَو

 تكرح دقو (رهظ ةدام " ةغالبلا ساسأ رظنا) نؤَعلا ىنعمب ءاهلا نوكسب طبضت ةغل(زَهَظ)(١)

 ةراشإلاب نيعملا وهو ريهظل اعمج(رُهظ) دارملا نوكي نأ ديعبو ،نزولل ةاعارم انه ءاهلا

 لعف ىلع عمجي ال ( ليعف) نأل كلذ ؛(٢٢ /ابس) ريهظ نم مهنم هل اَمَو»:ىلاعت هلوق ىلل

 دصاقملا -٠١٢؛ص ،٢جؤ‘بضتقملا :رظنا ) لاع وأ ءالعف ىلع عمجت انإو ةفص ناك نإ

 ةفللا بيذهت و برعلا ناسل -٨٨٢و ٢٨٤ ص ٤ ج ٤ كلاسملا حضوأ - ٦٧ ص “ ٧ج ،ةيفاشلا

 .( رهظ ةدام

 ©بيبللا ينغم رظنا) (نم)ل ةفدارملا (نَع) دارأ هلعلو لصألا يف اذكه (زطحلا نع) )٢(

 .( نع ةدام بدالا رهاوجو

 (رصه ةدام ‘ برعلا ناسل) هبذجو ءيشلا لامأ : هيناعم نم يذلا (رصه) عواطم (زَصنا)(٣)

 .عضخو نعذأو داقنا : يقايسلا ىنعملاو

 



 : انت و , ا : ( ٠٩ 7 ٠:٩٣ د 7 ٠ ٧ ٧٢3
 )( هه٢٧ درس ر ١٧ ٩١٩ ا)هم رس ر ِ -. ان ,

  

٠ 

 ةحرفب مم يالوم
 ;زتَراَبألككلميؤ

\ 

 ث قرشأ رم ةئامل خ

 9 َتثارز)آحَحعاجأزأ

 اد ثمماَتا جنيو

 اهجَجب ث تئايأ لو

 ّ >ص ٥ > ه ص < ِ

 رقادقدبعةخمر

 (ازكتنئ(اےممغْن)َءوُب

 (٢!))ةَصذَقَو ماملا ىف وا

 زرجشايف ىتلا يدجت

 (٢))ةححلانيرئبلاب لف

 (٤ازقمَرززئاجتاز ال
 (ه)زردلاَو زهاوجلاامت وه

 .نزولل ةاعارم ةزمهلا فذحف (ءاَعَت) دارأ هنأ وأ ةدودمم فلأب تبتك لصألا يف (ىممْغن) )١(

 .قايسلا عم مءالتي ايب هتممتأف لصألا يف ضايب نيسوقلا نيب ام )٢(-

 .(ممذ ةدام س برعلا ناسل) دهعلاو ىتحلا : هيناعم نم (ماملا)

 .(لفر ةدام " برعلا ناسل) كلذ يف سيمتو تشم اذإ اهليذ رجت : (لفزَت ) )٣(

 ةدام ، برعلا ناسل) (لالدلا ) ڵلدلا ةنسح : ةجنغ ةأرماو ، لكشلا : جنغلا (اهجنغب) )٤(

 .(جنغ

 .ميظعتلاو ميخفتلا ةدارإل ماهفتسا (؟رردلاو رهاوجلا ام) ) ( ٥



 / ا كنل نتيصتيتتتزننزز ننتاللزو 7 ٠ 7
 لارسمهبدرالسب<٢ رس رج 12 ر < ر

 زرلا بخًَملاَو الاو ييفاتل ةالصلا يدفأ

 (١))زتقلب( نيآي)ذًّيَر ميهيئنجلاالًّصلا)ادَكَو

 فراعلا هيقفلا عرولا ةقثلا اهمظن 5 مامتلا ىلع هلل دمحلاو تيب ةئام يهو انه تت

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو يكمللا فيس نب دشار خألا هرهد ديرفو ، هرصع ديحو

 )١(- قايسلا عم مءالتي ايب هتممتأف لصألا يف ضايب لوألا رطشلا يف نيسوقلا نيب ام ©

 بحصلاو لآلا ةعامح يأ ةعاجلا هيناعم نم : (مهعمجل)و .

 - (نماوي) لصألا يف تبتك يناثلا رطشلا يف نيسوقلا نيب ام .

 



  

 ٧٢7 ٧٢٠ ٧7 و 74 ا

 "۔ج؟ رح تح ؟ ٦٢ خلب ت×ح :.ال اناتن فنا

 : ( ليوطلارحبلا نم )ةسماخلا ةديصقلا

 ةلحم نم هلزنم ىلعأب هديش يذلا هرافسأ ةنازخو بتك ماقمل ةنْعَت مظن هلاق اممو

 هيلإ اقيوشت هركذو ، ةسورحملا ناع نم ديمحلا قاتسرلا ةدلب نم (١)ىررضَق

 اهمادخ نم انلعجو ،ةعاطلاو ملعلاب هناكرأ ايحأو ،هموسر ةللا داعأ ،هئانبل اخيرأتو

 : هللا همحر لاقف "ىلوألا ةايحلا يف

 (٢)اَررَق سنيارَقلاناتْطْببآماقم اَرَكَدَوماَقلااذممآفرَتالَع
 7 ه .ك /. تع . 77
 (٣)اَرَمَعَت ءيضملا رؤتلا نم نأك خدْتَبرقؤَرىَكَح ؤمُهزَيرَظنَم هل

 ميدقلا قاتسرلا قوس لباقم ، قاتسرلا ةعلق نم يقرشلا لايشلا يف عقت ةلحم (ىَرضَق) )١(

 مامإلا اهيف أشن دقف لضفلا لهأو ءايلعلا نطوم اهنأب خيراتلا زم ىلع ةفورعمو 5اقرش

 :رظنا عتشوتلل) . يصقشلا ديعس نب سيمخ ةمالعلا نكسم يهو "يبرعيلا دشرم نب رصان

 ٨٦(. ص ث خيراتلا ربع قاتسرلا

 )٢(- نطب ةدام ، برعلا ناسل رظنا) اهطسو يأ "سيدارفلا نانطب " و ( نطب ) عمج (نانطبب) (.

 - .(درف ةدام ةغالبلا ساسأ ) نسحلا عساولا ناتسبلا وهو سودرف عمج ( سيدارفلا)

 - .(ررق ةدام " برعلا ناسل) تيت : (اررق)

 ةدام - برعلا ناسل : رظنا )نوئشلا ماظعلا ( ءاَخَدبلا ) و .. ةأرما مسا : (خديَب) )٣(

 ،خدشلاو حديتبلا و جديتلا لثم ىرخأ ءايسأ هلو ،ةنجلا يف رهن مسا (خديب )و.( "خدب"

 هجرخأو )١١٩٧٧(، مقر هدنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدح يف هركذ درو

 .دارملا وه ىنعملا اذه لعلو )١٣٢٨٦(، مقرب ىرخأ ةياور يف اضيأ



 2 ل ٧ اهالعا ٧,٠٦٧ , اع ه ايام
 ١ و اا وا 4 , 7 71 7 , 5 1 7 5 1 ٧7

 لمر "؟ زرحص؟٧٦ا س , ) }تر

 (١)ارئؤَكَوآقبحَرقاَس اللي امنأك بز لقلا ييختةَُْجَو . ۔ے ُ ٥. م ۔- ِ و رج ے, ى ٥ م و .2 و 2 ز 7
 إ ٨۔ 272 . ۔ ٥٠ ., ا < ح ح ۔ ,١¡ ھو۔۔ , إ 4 ۔ ؟ , ء ۔ < 9 .

 (٢)ارَوش تيقاوتلاب دغ مصنمگ وبابقب ثقمتئغؤش زويع ٥ . , ےصم رم ٥ . رم 8 ِ 2 ك و ٥٠ ٥ م
ِ 

 (٤)اَرَوَدُمًارطَس ناقيلاب عضرت ثممَظَتَت ناللا طؤُمشَمَك مؤش ر 2471 و

 اررق ظماَوَمابآاقطنَااَر ك ىدلا ٌيِطنَماهتارذَت ٌيَتؤَراَك

 رَهوَجَوارذموظنلااَمعَمالت ثمّظُن بياَوَكلا لثم ةُحْيباَصَم ارَهوجَجَو أ
٠ 

 م

 .(للع ةدام ، برعلا ناسل رظنا) هب هلغشو هاتف : هريغو ماعطب انالف للع (اَهَلَنَعُ) (١)

 .( ينب ةدام ، برعلا ناسل) ءانبلا : اروصقم (اهمضو ءابلا رسكب) ىنبلا (ةاَتْب)-(٢)

 .(بوش ةدام " برعلا ناسل) طلخم (ّيِش) -

 .(ديغ ةدام ، برعلا ناسلا نيللا نم ةينثتملا ةأرملا يهو ث ءاديغ عمج (ديغ) )٣٢(

 .(نقع-يقع ةدام " برعلا ناسل) صلاخلا بهذلا وهو لايغف وأ نالف : نايقع (نايقعلا)(٤)



 ث؛؛. ٨٤٤١٧ (7,7ا ل 7,٧٣٠ ) و _٠ إ 7 أ ١ا+ص ٧٢
 " ٣ ' انات 1 92 , 2 ٦ ٢ نل ا

 دمب <جبرح ح ٦٢7 مرس ر : ارا٨٦ة.داالم

 اَرَطَعَت نيح نيبحت مئَلك ويفزلميلآَو ميلنَتب يَتَحَت

 (١)اربَكَو (ىمْغَ) كالؤأ يزلا دمحب ًاحبسم هيف ناقذآلا لَع رشو

 (٢)اَرَوَصَت ليمجلا لغلا ىلع يماقم ًاخَوُم يمإ ىَوفَتلا ىلَع يفي

 .نزولل ةاعارم ةزمهلا فذحف (ءاَمغَت) دارأ هنأ وأ ةدودمم فلأب تبتك لصألا يف (ىمْعَن) )١(-  

 ىنعمب اهحتفب وأ ،(ربكأ هللا) : لوق وهو ث ريبكتلا نم ةددشملا ءابلا رسكب (ارتك) -

 .اريبك كلعج

 .ابيرقت ه٠٣٣١ ماع لمجلا باسحب قفاوي(٢)

 



 ٧ دم ا 1 "ر

 ٠ وص

 , !برجا ا ٢

 : ( ليوطلارحبلا نم )ةسداسلا ةديصقلا

 )١( "لويخلا" جلف باتع يف ةديصق
 ا مل ا ٥ ٥ ٥

 تمص يردص يل تق

 كنفاَم مايألا كب ثَرَتَو

 - س

 .هم ه و

 حيرم

 ُغزاَعَرتثَتَم َنآءاَتِش ام اد 1

 ةملظ وجلا سيخ ماَتَع اََلَع
 و و ه و ِ <ث < ۔ِ ي ۔ < ؟ -١
 همومس انتررش اب رح ں ١ نإو

 و م ه ِ ۔ے ء و هو و ٠ 2 و ¡ س ٠

 هلكأةاك لفلف هنم كزاَسث

 ؟كل الت ا لل اال 2 ٧١٦٧ 9 ١١٧٣٠١٧1٦٧ ,( ٩١٣ 7
  7اهس ٧ ٠٩ س ٩٩٧٢ ١ 7٣", 4

 رجاب هنزجت تز لاصو لَكَو

 رهنلاةَلاَع لَعخجْئالَو
 )٢( رفص اد كنم اَتَمَك

 ىجري ك رو

_ 
 رفملا يلؤأداعل ثكم اك حايل

 ذلا نيمنيَمالرأَجلمََق
 رجلا نمثَبَقَناَرْيَتلااَي نأك

 (٣) يردصلا مألاك ءاعمألل عطق

٦
9
 

 ةريزجلا ةدلب لباقم ،يعرفلا يداو نم ةيلايشلا ةفضلا ىلع عقاو ناتسبل مسا : (لويحملا)(١)

 .الثم ةرهاظلا ةقطنم يف ايك ةنطلسلاب ةدع نكامأ هب ىمسي و ،قاتسرلا ةيالوب ايلاح

 (اذ) يسمي ربخ يف ةركذم تيبلا يف تدرو دقو ثينأتلا (فكلا) يف لصألا : (انقك) )٢(

 . ةرورضلل

 .(لفلف ةدام رينملا حابصملا) " رسكلا هيف زوجيالو : اولاق ، رازبألا نم نيءافلا مضب "(لُمْلَف) )٣(



  

 زات نمتلا تالز , : 74 ٠ 7 ٠٩
 ا هه٧ درس ج (٦١٧ ٦م س ر : ا ٦٨ 7 .دازهب

 )١( ربصلا ةَخَر نَع ةار(امخَر)ذتَويث ةلكأو
 و

 )٢( رضحلا نم ةاَدَو ًاجنلْوَقَواصغَمَو امتجلاب فنألاو نعلا يمَقُي لُجْفَو
 )٣( رْبَصلا ىوس ىت هنرتُي ام سألا لع غَدَصُشَو برحمالِلموَملااََق

 .(مخز ةدام ، برعلا ناسل) ةهيركلا ةحئارلا : ةمحز هيفو 5 امكَر َمجَر (امخز)-(١)

 يفال إ نكسي الو ، روبص عمجلاو ، (ةريَص) هتدحاو ، زم رجش ةراصع : (رْبَصلا)

 .(ربص ةدام ، برعلا ناسل) رعشلا ةرورض

 .(ةدام ، برعلا ناسل) رشنيو عشوي : ( يقَي) - )٢(

 فاقلا حتفيو 9 ماللا روسكم وه وأ همال رسكت دقو ، ةيمجعأ : جنلوقلا : (اجنلوُق) -

 جات) حيرلاو لفلا جورخ هيف رسعي ءادج ملؤم يوعم روهشم ضرم ث مضيو

 ماللا حتفب : جنلوقلا : رينملا حابصملا يفو(جلق ةدام سوماقلا رهاوج نم سورعلا

 "ةدام ، رينملا حابصملا ) صلا ةدش وهو ماللا مضب ( نلوق ) ىمسملا يعملا يف عجو

 . ( " جنلوق

 : مهلوقك كلذو ؛ هُموضُي ىنعمب ايزب هارب نم ( هنرني) اهتأ وأ " (هؤربي) ديري (هنري) )٣(

 . (يرب ةدام ح برعلا ناسل) هله ىنعمب رفسلا هارب



 ٧ ٧٦٨١٢٧٠٢٧7. ال :ا ااا
 وا ل ا 5 7 177 2
 1 , ارو اردان

 ٦٢٣, ٦م٢٧ رسا حص ٠١ ٢٧اههرس 7

 )١( رمسلا ةكم نم مادقألا لَع ظفاَحَت ًاجرَقَش هتاحاَس يف تلج ذو
 يردص يل حرشتو ينيَعويرقَت هرت َبزقدجشتم الإ هيفابف . 2٥ َ ؟ ٥ِ 2 ۔<ێ 2 ٥ س .٥ ؛۔ < مم رع ه

 2 ِ 31 ٥ ٥ ح ٥ .٥ م ًّ

 )٢١( حلا ةلصاوم يليم حتزأو اَججلاَو مليلا وخأ هنف ىنلىصاؤ

 رشلاو يهنلا يذ بخصلاو ىجلا لع ابصلا تيم املا ىلَصَو اذم

 .نزولل ةاعارم تيبلا اذه يف تنكس اهنكل ميملا مضب ةغل طبضت(رمَسلا )١()

 . (اجح ةدام { برعلا ناسل) ةنطفلاو لقعلا : (اًَججلا) (٢)
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 : ( ليوطلارحبلا نم )ةعباسلا ةديصقلا
 "لويخلا "" جلف حدم يف ةديصق

 رشبلاب َتيَتُه روُمْعَملا جلق ايأ
 ٥هص۔ ه ِ ص وو س

 ى ذ ١ نم َتُمَلُسَو بيع نم تبنجو

 ةكم اياَرَر نم اعنم تزَرخأَو
 ٥2. ,.ه 11 2 ۔ ٥ 2 . 2 ر

 هفزع نيحايرلا رشن نم تزطعَو
 وم ٥ ح ( : و ص, ص ص

 ٥ 1 ٥ و 4 ¡ س ص -7

 :زا نآ ًاثََيأذَق
 7 اك ه ح۔ ٭٣. <

 زَعرَقَسَ ونا مركو نيف

 ةتالابتتجتتمزنز ننتالو
 . ( هه7٣٧رس ١ ٠٩ {/ هم رس < 7 اد

 ِ . .- و م

 )١( رض نم َتنَصُحَو بذج نم تَقوَو

 ةلاَم يرمع غ َتكرؤُبَو و

 رمزلا : اَك ر ارؤؤُنَواَيُحَتل
 م
 م

 ره هذلا ىَدَم تبقن

 رَم نمو ايالتلادنك نم تْمَلشؤ
 )٢( رشنلا ُبيَط ام كملا امم ََذَت 27 < وف ه 2

 )٣٢( رختلا رجا يف جو اماهب

 ص 3 ٥

 رفز ام ميسياب اَذَو ن اق ٢ ذمحجحا اذَق

 . < و ٥ م ٥ه<ے ه و

 حبصأ هنأل رومعملاب (لويحملا)فضَو دصق وأ «(لويحملا) دارأ هلعل : (رؤُمْعَلا) )١(

 . بصخل اب ارومعم

 )٢( - (فرع ةدام ، برعلا ناسل) ةبيطلا ةحئارلا : فرعلا : ( هفزرَع) .

 - ميظعتلاو ميخفتلا ةدارإل ماهفتسا (رشّتلا بيط ام كسلا ام)

 . (سيم ةدام ح برعلا ناسل) تّررثت ةو اهتيشم : ترتخبت اذإ اسيم سيم تسام (تَيَب َراَت) )٣(

 هذه ةيمست ىلع اندلب يف فزعلا ىرج دقو 7 ةفورعملا ةفاوجلا ةهكاف هب ديري (نوتَْر) )٤(

 .نوتيزلاب ةهكافلا

  

 



 ح ا2-ااواابم
 ٨

 6 7 و د 2 ه ا ر

 , و »

 ٥ ٠ 7 رس ده ر  ٥ م

 جسفنب ُ ومي ااشنل ١ تبه ل او

 ٥ ے ۔.,۔ ٥ , ٠ ه. 2 س ٤ ٥

 هرهز قادحاي بييرمن دوساو
 741 ٥ ٥ ۔,۔ ه ُ و 4

 ۔ >< (, ۔ ۔ ه ,, ه ث.۔ و و ,< ۔
 ادصلا نم بولقل ١ ولجي هرس ادو

 22َ ِ ِ؟ ع . 77

 بو اتب ر اط ا تخحخدص نإو

 ٥ - ح 2 روو حت
 ياورلا مشل ١ اجو -

 ةرثكبءاَم ناطيحلا لَع بص ٥ < ٥ ۔ ه. 2 ِ

 و ٥ و م س ٦ و

 هححْزَصَو هال ١ تيب هفرسي

 وحر
 ابوت

٥ 
 ك ٠ .ف رم

٠ ٠ 

 ٧,٠٢٢ ٣ ٧ 3 ما
 ٨ 1 ٣ ١٣ رق ر , 7 151 , ا

 لسرب <جب٢ رس رجب مر 7

١٤٩ 

 .,, ه و و ٥ “ر ١93. ه س صس

 ) ١ ( رمهزل ١ ود نئحاَترل او س او دروو

 )٢( رذجلا َنِم لحت ذم روح قادخأك
 و

 )٣( رطملاب حاق نإ حارفألا ْثَعنَي او
 ٥ ِ و و ٥ ح 4

 معلا ىدَم َمْيِقَسل بلا ىفشي هلكأ اذو

 ٠ ك ٥ 77 ۔ .ه ,ه

 )٤( ركذلا ةرضح لَع دؤاد ربماَرَم

 ركولا لَع تاَحناَتلاَك الملا ؟رسححَو

 )٥( رتوك ءام ىكَح ذم بْذَعَو نمت
 . و -. ۔ و ے .

 رثتلاب نرغَصر ناَضْيلاَو دملل

 5كهروهزلو ةنيزلل عرزي ةيجسفنبلا ةليصفلا نم (ال ويف) سنج نم يرهز تابن ) حجسمنب ) )١(

 :رظنا) نايع يف دوجوم اضيأ وهو (جسفنب ةدام ، طيسولا مجعملا) ةحئارلا رطع

 .(٥١ص ٬ةيلايشلا ناهعل ةيربلا راهزألا

 .(ةدام 0 برعلا ناسل) داوسلا ديدش : (بيبزغ) )٢(

 ناسلا هخسو ديدحلا نم أدّضلاو ، ءيشلا هجو ولعت ةردك وهو { أدصلا هلصأ (ادّصلا) )٣(

 . (آدص ةدام ح برعلا

 )٤) ىلاعت هلوق لإ ناريشي هيلي يذلاو تيبلا اذهو ،(بوأ ةدام ، برعلا ناسل) حيبست (بوات) :

 ١٠(. / ابس) «بَطلاَو ةَعَم يوأ لابج اي »

 .(رمن ةام { نيعلا) عجانلا نمسلا ءينهلا بذعلا : ءاملا نم ريمنلا (مت) )٥(



  

 !ريا مج © ٦١ ت ا 4 مر . اش ٠ و ٢٥ ٧,٠٩١ ١٨٧7

  2ر : دح+موراقن سر١؛ها٧ ٠١  7درس ٩٧٢ ا

 ه 7 ه ٨٥ إ إ ۔.ه ِإ,؟, 2 ه < | إ ٠٥ . ۔ ٥ ك - {

 ركذل انم ولتيو ىلومملل دمعيف هب نمي تفَح نمحرلا ةكئالم

 4 و .37 ۔ . < 2۔ ۔ و۔<٥ ٥ م ٥ رس س ٥ < ۔

 ردقل االخغل هب افيرشت ةلالحلا للع هفيرش هللا تن داز دقو

 رفحلا لتسعلاگ بحلا سؤؤك اوطاَعت دياَعَورنَح لك نيعمجت هب

 )١( يرجت امد غؤُمَذلاَو لاَكَتلا وتو امَجَلاَو يفؤحلا يف ركلا ٌتاَتيَم مك
 ح ٥4 ه مس ه < ك ك .ه ٥ ِ ْ 2 . ٍ < 42 ىك ه 0 <

 ركشلا دشْنَع قو وخت لَع مهنمو اسنب عزق لَع مهنم

 ركفلا قرغتشنُم ديحوتلا لَع َماَقَتسا ممُهْنِمَو َماَق ديوجتلا لَع مُهْنمَو

 .(منه ةدام ، برعلا ناسل) يفخلا توصلا ليقو يفخلا مالكلا يهو 0 ةمنيه عمج (َتاَتيَه)(١)



 ١ ا ا ! ؟ ٩ »٦٣ , ,

 : ( ليوطلارحبلا نم )ةنماثلا ةديصقلا

  

١٥١ 

 ىكمللا فيس نب دشار خيشلا ءاعد

 الاو وكلاو دمحلا كيإ يإ

 ةمخَرَو اذ دوكلا تغىيَو يق

 نم لذُمَواَتَت نم ريشم ي
 ًاعراَص ةؤُعذَي ماق دبع يإ

 يذلا مغلا كمشاي ؤعذأَو يق

 توح حشاَو يتبوت لبقت يق

 يَلَرفغاَو يَرْفَع يلقا ي
 ًرلا لَعجاَو َكباَدَع نم نزحأ نق

 [امكمآافاعش ئييخأو يق

 ؛يلزأو الاوت ي طشناو يق

_ 

 و ر ۔ .وه ر ي م س .وه >

 عياشواييبمالعوزيدق

 ُعِناَمَوءاَتَتنَم طفُمَواَتَت
 و ه < < ه . . ٥ ح

 عزاجج كباقع نم بؤنذ رسيأ
 س ث ه وم 4 ٠٤ م42١١ ٥

 عم اجَجَو طيحم ىنشخلا كئاحشأال

 عج ار كل ثئنئاَت نزم نق

 و ۔ < ٠ 1 < ٠ ه ٨ ۔ ص
 عسي اَو كلضذف نإ يرشعل رسيو

 عفاش كنإب ذإ يِعْيِفَش لوش
 و و م .٥ 7 ٢4

 عي ار كزعف ادع ال ١ نع اعيفر

 (١)ْعِماَم كدوُجَق فاطلأ بهاوم

 .(عمه ةدام « برعلا ناسل) رطام : ٌعمك باحسو © لاس :ءاملاو غمدلا عم (ٌعِماَم ) )١(

 



 لات تتتزرنخز حنتبازوت .. ,و ٦٧٣7 ٠٩ - ا7۔<5
 "؟ رسح ح ٢ مر ر ح تمان

 لا كقزر عساوب ينغأو يمإ

 للا ينيمهاو ةعينملا ْينْمَلَعَو ىق
 < .< 23 .ث ٭ , ٥ ؟ . ؟

 ةيفخامولع يزمهملاؤ ِ ه

 للا رئاسل ليبسلا يب جناَو يمإ

 .ارركم لصألا يف درو تيبلا اذه )١(

  

 عئاض َييغعَسَق يغَس الب لالج

 عياط كئار ف تإَةَقيتح

 عطاَسزؤتلاويمشازيراونأب

 عفاَتَم بؤُلَتللا هنف مولع

 )١( ِطاَق َوَهَق اَتَقلا داَهشِإ بئاجع

 ئادح;{ع اجإ تاَمَص حيق

 غياتقَحللوُمنَم يذلا لكو



 4 ٥٠

 7 . ,ه ءارا

 هادا

 : (براقتملارحبلا نم )ةعساتلا ةديصقلا

٠٩٧٢, ١٧) ,) ٧٣7٦٧729 ٧ 1 
 ٠7 7 1 نر , :ر 1

9 ٠٥٩ ) , ٩٦ ٠ 1 7 

  7همس ا٧ ٠١ 2 /

 , ٨ ا

 "ةيضرلا قالخألا توعن" ي هنعو

 1 مك ولخب خ 4 آ ؤؤفل اَكَل

 اسبالاجحلارتيب ىشخت

 < هد ِ
 م الكل للق ن اسألا قودص

 َے ٠ ٥ س د 2 7 ¡ 7 ٥

 ىذالا ضيفَراروقَو الوصو

 اقميفقتاففَعاقهفَراَرَتَو

 ح ه .< ؟ . ٥ : ؟ . 2 2 ٠

 ٥ و 1 س س - نح

  هك إ ., . ه ..ه } ] م 2
 اقح هللا ق رخ ح ذو بحم

 س و . 7 ٤ 7 ٥ ر

 ىذألا ل ےخالنقةةاتنأؤ

 ٥4 ِ ٥ ه َ ر 2 ؟ 4 م
 نم بيع نع سفنل اب كلغشزؤ

 ٥ ز ےثإ, و . ,۔ ٠2 ۔
 امم ضفر ىقتل ١ رس ناونعو

 لقعلا نشُحبادقع دلقت

 لتَزلازََتيحالّصلاراَعش

 زرلا جبقبؤشفلا لل
 لجَج بضححلااَدإاروبَص ًارؤُكت

 زَرَتذَقاَيأبضرانيَع
 (ا)لتَتتةَتيغزَأةتبمَنلا

 زَجَعزأيتَع نيو لخو
٥ ٥ 

 س > ٥ > > . م

 لم ف ال بضغتو ىقزت

 لرَكئفنتَمةاتاكشأكزَتَو

 لثمكذَتوهباذَممَو اوسي

 لتقتألارضقبادممز اينب

 .(ششه ةدام ں برعلا ناسل) رورسم (فيفخ) رتهم شب : شيشهو شه لجر (ًاشؤشم) )١(



 ہص

 ا اناتنم حتالا
7 \ 

 )- ٦٢ ا ٩٧. - ج ٧٦اهمرس ر تم:دااللب

 : (زجرلارحبلا نم)ةرشاعلاةديصقلا
 ةظقيلا نع لدبتسا نمل اهيبنت ؛ماظنلا كلسب اهدرسأ ةموظنم ةللا همحر لاقو

 لايخ نم هب هيلع فوطي ايب اذلتسم ؛مايألاو يلايللاب هيف هتقو قرغتساو كمانملاب

 نم هيف بحتسي ام انركذو ،ماسقأ ىلع هراضمو هعفانم ىلع انهبن دقو .مالحأو

 ىلع هلل دمحلاو ، لجألا سمش لولف لبق ،لمعلل ريمشتلاو درجتلل ؛مانألل ةظقيلا

 :مالسإلا ةمعن

 (١)لزجملا ناينممَو نيلا لَلِعَو للزلا نم ىَرَعذَقنْوَقَو تلق

 (٢)ڵلسبذق نمم ليتنش وي مكف ىلتكلاب ىدرت مونلا فيأنَم
 (٢)لتملارييختكاقغالازتحم لبشنلااوذأو رملا ثرونو

 .(نام ةدام ، برعلا ناسل) بذكلا (نيملا) )١(

 حرطي نم وهو (لتقتسا) ىنعمب وأ برضلاو توملا ىلع هسفن نطوي نم (لسبتسم) )٢(-

 .(لسب ةدام ، برعلا ناسل) ةلاحم ال لتقي وأ لتقي نأ ديري برحلا يف هسفن

 .(لسب ةدام ، برعلا ناسل) ةعاجشلاو ةدشلا ينعي (لسب) -

 ناسلا هريغ وأ نتن نم تعطس ةحئار لك يه وأ ، مفلا يف ةريغتملا ةحئارلا : (رخبلا)-(٣)

 .(رخب ةدام ، برعلا

 ةدام ، برعلا ناسل) رمح قورعب توبكنعلا جسن اهنأك ةواشغ هبش نيعلا يف ءاد : (لبَّسلا) -

 .(لبس



  

 ؟كنلانتتننتتتننخز ٧ ٠٧٧25 ٧٢ ( 5الح 37ا١,٧ا٢ ٨٨١٨٢
 / هم رس ا٧ ٩١ س ٩٧٢ ٨٣١ »") ِ

 زمَعلا دح نَع ديرجتلا عطاقو
 زلملا زاتضمَو توما وخأ َوُغَو

 لَدَحْا هرشأي ارش َىَف مَكف

 زُمَكؤْوَذلا هب ردبلاك ناكول

 لفطلاك الال هجولا ايض ىمغي
 لَرَت ةنياب يخَولاةَح أ
 م م

 ٠ ٠٥ ۔۔. م ٥ ٥ رع ٠ ٥

 لمتحي حالص نم هيف سي

_ 

 (١)(ڵَتَم)يذ لك لامآ توم

 لجَجَعيفيفنيمئانلارُمعَو

 (٢)لججولابويلَع نشلا لدبو

 زتأةتاكمزَنلانقنأذإ
 (٢)ىلهؤذ شاعم مونلاب داك ول

 (؛زجَجكلا هللا نيابت لَع

 » لتلا شتت ليماعلالإ

©`\ 

 .(لمأ) نوكت نأ قسنألاف ؛ خاسنلا نم وهس هلعلو لصألا يف تدرو اذكه (للم) )١(
 .(رمذ ةدام ، برعلا ناسل) عاجش : (رمذ) (٢)

 (٣) (لفط ةدام { برعلا ناسل) ليللا : (لفَّطلا) .

 )٤() .قباسلا تيبلا يف ةدراولا ةيطرشلا (ول) باوج (... يحولا هحضوأ
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 "؟ رس خ ٦٢ مر ر تحال

 . «)لزقتلاةنياوذؤممخع نيام ليمك ماقم بّضلااتَكُحَو

 ٠ «!)زقع نيوياصنينت بنّصلاي نلذَتجي للا ةعاس مائنم
 . زقتنازمذزيالؤاتإ لصا لنللانيتاقات تيو
 مازلا الوك ص نم لومشلا يطيزات قلت
 (٢)لَقَع نيئاتيلا بام ماتؤأ لتلاو نؤخجلااد حاولاب

 ناسل) ثيغلاو أجلملا : هيناعم نمو ،(شيعلا يف ةعتلا) ضفحلاو ماقملا : (لمملا) )١(

 ال مونلاف لوألا ىلعو 5 ةلوصوم وأ ةيفان نوكت نأ (ام) يف لمتجتو ،(لمث ةدام ،برعلا

 نم هنف سْتَلَف) قباسلا تيبلا يف ركذ امل ديكأت ىنعملا اذهو © هيلإ أجل الو ءيش هيف دمخت

 ايك مونلا فيلأ نم ىلع هراكنإ ةدش يفنلا اذه ىلع رعاشلا لمح يذلاو ( لَمَتج حالص

 دق بطلا ءايكح نأ ىنعملاف - برقألا وهو - يناثلا ىلعو ةقباسلا تايبألا يف حضتي
 يف هركذ دريس يذلا (دومحملا وهو) ليلق هنم ناك ام : هيعونب مونلا يف مهلوق اولصف

 قبس دقو (لَمَتلا) وهو ةَعَد نع رداص مومذم ريثك هنم ناك امو ةيلاتلا تايبألا

 .تايبأ نم ىضم اميف هنع ثيدحلا

 .(لذج ةدام ، برعلا ناسل) جهتبي : (لذتبي) )٢(

 .نزولا ةاعارمل ةزملا فذحف (ءاد) ديري (اد) )٣(-

 .(لبخ ةدام ، برعلا ناسل) ههبش وأ نونجلا : (لبحخلا) -



 ٠ ا وح ا "

 ا ٥ 1 ٨ ر ١٥٧ لا

  

 لتمَعزأراجَج :انيفاس ليثويزتب:زمنلا بي

 (١)لفلاو ءاملا له نملف ىلَتلَجزنأةارَو انزف
 زجآلااققنابباتألا ئ ضَيو لبج ىزا وياومأ نمدم
 لتلا ربقب سفتلادَيَتَو لَرَْغااَينَدلا نَعدَْع لَعالإ

 (١٢)لَيلالكوِتاَجَت يف لاَتخاو لمَدزاَووتإلا فؤحع نم باذو

 زقتناداكنمقزاوطأ سانلاو لَوداَهنشَمتاَينذلاوذقف
 )٢( ىَعلاب ًافزم بحلا سأك عامس لجَجَوقداَم هللا يف ابقارم

 وهو امومع لبجلا ديري انهو ،(للق ةدام " برعلا ناسل) لبجلا ىلعأ يهو ةلق عمج : (للقلا) (١)

 . لكلا ةدارإو ءزجلا قالطإ ليبق نم

 .(لمز ةدام " برعلا ناسل) ةدحاو ةرم هلك ءىشلا لمتحا : (لمدزا) (٢)

 . (للع ةدام ح برعلا ناسل) اعابت بؤشلا (لّلَعلا) (٣)
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 ٠ ه , , ) م و ر

 ٦٣) ا( ؛هه٢٧ درس ٠ ٧اهمرس 9 2ا د ,

 لعتشا نإ ةحاَبضمىتحشلاوُهَق لتلاورؤذ ينا برَتذَق

 (١)لَعَدلاَو نفدلا ءادلا جرختو لمعلاب بولقلا داَتشَو ظقوي

 (٢)لَيَم يذ ربع حذقلاكًارمَتش لتقلا كنَعغَدَو عمزَعلادرَجَ
 (٣)ل علا ماتأب داَرلِلَدَتغاَو لتَرلارزاَحَوَرهَتلارياَصَو

 زلشمذالي لجال ؤيتلات لَلَع ريَع نم ضؤرفتل ادأ مَرلاَو

 .(لغد ةدام ۔ برعلا ناسل) متتكملا دقحلا ،داسفلا : (لَعَدلا) )١(

 علو نضُتلا هنع بذشف غلب اذإ دوعلا وه وأ شارُيو لصتي نأ لبق مهسلا (حذقلا)- )٢(
 .(حدق ةدام « برعلا ناسل) رصقلاو لوطلا نم داري يذلا لبنلا رادقم ىلع

 "برعلا ناسل)اثداح لودعلا وهف اهنوكسب امأ ، ةقلخ لودعلا : ءايلا حتفب (ليَمم)

 هتقلخب اميقتسم نوكي نأ ىلع ءرملا ثحي وهف ؛دارملا وه لوألا ىنعملاو ،(ليم ةدام

 يف - هللا همحر - رضنلا نبا ةمالعلا لوقي كلذ يفو ،هيف جاجوعا ال مهسلاك هتعيبطو

 : ةرخآلا ىلإ ايندلا نع ضرعملا افصاو هتيمال

 لهمت الو ظفح ىلإ الو لومت ىلإاهنم تفتلي مل

 ليمأ ريغ حدقلاك رمشم لحرأ كمشرو راد ىلإ الإ

 (٦٧١ص ٬هيلإ ةبوسنملا ةيماللاو مئاعدلا رضنلا نب دمحأ خيشلا باتك : "طوطخ")

 .(اددع ةدام 6 برعلا ناسل) هرضحأ : ءىشلا ٌدتعا : (ذتعا) (٣)



 . < 7( ٠
 , + , ه : ٠٠

 6 7 , 1 2 ) رما 1 ر

َ 

 : (لمرلارحبلا نم)ةرشع ةيداحلاةديصقلا :

  

      7 8٨٠ 

(2 
 / ه اا

٦٧ ٧,٠١٧ \١ , ٧٢759 ٧٢ 
 ١٩     ٠7  : , 7و

 لزنمل غلبملا نافرعلا لومش نم سأكلا ركذ يف ٭ ةيمارغلا ةموظنملا هذه هلو

 ١ لاق ن اوضرل :

 لشي يل نَماَي حلا ميدأ
 م
 ىرلل سأك يف قئاتلااجت س ح وع

 ٥ هيف بيذعتلا ىرت 7 ِّ هو .٥ ى ٥٠ ه ح س ول

 م س و ٥ و

 (١)وَْتحؤرلابةنخجَو تاَرَقَر

 ورلختلجتللااذقبت4لهتناق

 زَعولتجني4نيامماربنق
 زضقاهيظي ةَرضَح يف هتناو
 لهس تبّرَج ذإبثحلاامماتحلا يف
 ولختةنعاموبزات ىرلاو

 لنتأادزأ ىوجلا ف يييَحاَو
 . 7 .ث 7 ., ه س
 ل دع هيدجح هلمع هيلذع او

 يف اهحيضوت قبس دق ةيكولسلا ةديصقلا هذه يف درتس ىتلا ةيفوصلا تاحلطصملا رثكأ ٭

 ." ؤُحْني بحلا نيأ " اهعلطم يتلا ةقباسلا ةيكولسلا ةديصقلا شماه
 ةدام " برعلا ناسل) رعسلا الغ :نم ذوخأم ،دحلا زواجو عفتراو داز :يملا الغ (ولْغَت) )١(

 .(ولغ
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 ج ۔ ٦٣٦٢٣ ا ٠٩ ٠٧ ٧ا؛.رس 7 1 ر .-. <> ر }٨ را و 3

 2 ١2!,۔ . < ٥ ؟ . ؟ إ .

 (١)لبش كاذ يفويلتق نَعةل ام ئعثنرَراَصؤَلَوهللاومبأ

 . م. هت, . ۔, ۔ ۔و.ه< . م . 24 2 .ه ِ

 لمهآلفنلاكاذيلفةزنيؤل هيجتيفقذنتتلفةمشلي نم

 (!)لَطَوذمم مهمكح يفاَهَلُك ىوجلا عز يف قاتشلااتيَق

 دع مكحل و نطَو ف مهبرض مخل لخ مهموص ر اهنب (ه)لذع متخلاو نطو يف نثزف مك لع بيز راجت

 (؛9 لحنلاو مهاتأ ىقتلم ميهّجَعِتاَتَرَعيف مكو

 فعضلا يهو ،(اهرسكو ءاثلا نوكسب) ةيثرلا هتباصأ : ىقرو اينَر َيثَر نم (َىَر)(١)

 .(اثر ةدام برعلا ناسل)روتفلاو

 .(للط ةدام ، برعلا ناسل) ًهتيد ذخؤت ملو 5 هب رأثي ملو ، لطبو رده : ليتقلا مد لط (ڵلَط) )٢(

 ماقم لك ين اهتياغ يتلا تايلجتلا طسوأ : يفوصلا حالطصالا يف (برقلا) : (مهبزش) )٣(

 ٢٧٥( صثتافيرعتلا )

 )٤( تيبلا ةيؤر سيل جحلا نم دوصقملا " : يفوصلا حالطصالا يف (جحلا ): (مهّجَح) ©

 قلطتو ، ديحوتلا لئالدب ءايشألا ةيؤر ىلع قلطت : ةدهاشملا "و " ةدهاشملا فشك امنإو

 ةعوسوم) " كش ريغ نم نيقيلا ةقيقح ءازإب قلطتو ث ءايشألا يف قحلا ةيؤر ءازإب

 .(ةدهاشم ةدامو - جح ةدام ، يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم



 77الش 5,٧١٧ لس ٧ > ا 2- اا .ا
 ٨ ١٦ ت : ! ر < , )ل ر ٠7 , ا 1 رن 3 ٩٧١ ٩

 ١ ا ء ٢١٣ و ) ٠١ ا 7  ١ , أ )¡ر'ار٥

 4 7 ٩١٩ - ٩٩٧٢ ١) ٧١اه؛٥ه رس 7 :7

 (١)لقَع مَلسَيوياَمپْيَع نم اط ;
 (٢)لطَم لضلاب ول رجحلا رات وف اعب يينف خضت بدني : ك . 2 <.. ِ | ٥ 2 4 ٥٠٠ ۔ ؛ س ر
 (٢)وني بنذملاب ثحلاو ال فيك ًاديلَج ننؤَرَتيحؤزاوبذَع

 (؛زفهجج اعلا تلئ دوقعل ثَتَرلَرِتاَقعَص ني ىَرَتْزَل

 .قئاقحلاب ديرفتلاو ، قئالعلا نم ديرجتلا ": يفوصلا حالطصالا يف (ةالًّصلا) :(ةالَص)(١)

 : نيرخآ نيينعمل دري حلطصملا اذه نأ ايك " هلا نمو هلل ام قئاقحلاو۔ هللا ىوس ام قئالعلا

 هيف عطقنيو حراوجلا هيف نكسي : رخآلاو .هيف عامتسالاو رظنلاب سفنلا يَّلَت : امهدحأ ""

 .(ةالص ةدام ، يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم) "... مهفلا هيف نكميو ث وهللا

 .(لطم ةدام“برعلا ناسل)ىرخألا دعب ةرم هب ءافولا دعوم لج;جأ: هقحبو هقح انالف َلَطَم(لطَم) (٢)

 قدص ربتخت يأ (ىلبُي) : لاقيف لوهجملل اينبم لعفلا نوكي نأ همئالي قايسلا لعل (ولْبَي) )٣(

 .مولعملل لعفلا ينب يورلا فرحل ةاعارم نكل ‘بيذعتلاب بحلا

 . تافيرعتلا) " يلجتلا دنع ءانفلا " : يفوصلا حالطصالا يف (قْعًَصلا ) : (تاقَعَص) ()

 فيرعتلا اذهل احيضوتو 8( قعص ةدام ، يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم و .٠٨٢ص

 " كلذ ىلع هللا مايقل هلعفل دبعلا ةيؤر " : وه يفوصلا حالطصالا يف (ءانفلالف

 " بويغلا راونأ نم بولقلل فشكني ام " : وهف (ىلجتلا) امأ (٢؟٤٧ ص ى تافيرعتلا)

 ٢٧٧(. ص & تافيرعتلا)

 ةفص اهنأل امإو ، (ّلْفُغ) لثم ةيسايق ريغ ةغلابم ةغيص اهنأل امإ (لْعف) نزو ىلع (ىلهُج) -

 .(ررَح) نم (رُحخ) لثم (ليَق) نم ةهبشم



 ا ا

 3 ر
7 ٦ 

 7 ٥ م م
 هب عمجلا يوا نم عمجَجيَو

 هبنإفاّتُعلااَهَمُهَت ىلت نإ
 و

 ٠ َُ :؟ .٥ .,وه : 1 ٥

 ترعشا هيف و

 امموفَعادؤذححلامْبفاوُمَكَح

 . 4٥ 0 . ه. .ه

 ولتي قشعلا يال ويف عمج
 ) )١ و .2 : ٥ 1 ةو ل نم ه وتو

 (٢)لح عرشلا يفاملْعِف (اَمْرُح)

 حَرَشُؤممذمبأتؤفنهتَضل)٢(

 باوجو ،""ثيدحلا نم يندز" ىنعمب رمأ لعف مسا (هيإ) : ( هيإ قاعلا اَهَمهَت ىقلت نإ) )١(

 لصألا يف (هنإ) نأ نهذلا ىلإ ردابتي دقو ،(هنإ اولاق) هريدقت فوذحم (ىقَلَ ن) طرشلا

 نكل ، ريسفتلا ةّين ىلع رايضإلا ليبق نم (اهمهف) يف ريمضلل ازييمت تءاج اهنأو (ةيآ)
 يآ) ىلإ دئاع (اهمهف) يف ريمضلاو " الوأ هتركذ ام بسنآلاو ، كلذ يضتقي ال قايسلا

 .قباسلا تيبلا يف (قشعلا

 ء ح . . ٥

 .(رعش ةدام برعلا ناسل) هعاذأ : رمألا رعشأ ( ثرِعشآ)-(٢)

 نم وهس هلعلو ةمجعملا يازلاب (ّتاَمْرُح)لصألا يو " ةلمهملا ءارلاب (تامُرُخ) -

 خاشنل ١

 ٢٨٣ ص ى تافيرعتلا) " هنيبو كنيب لصفلا ": يفوصلا حالطصالا يف (دحلا) :(ادؤُذُح)-(٣)

 .( دَح ةدام ى يمالسإل ١ فوصتلا تاحلطصم ةعوسومو

 نم هنع يربيو ، هطقسيف اقح قحتسي نأ ": يفوصلا حالطصالا يف (وقَعلا) : (اممْوْفَع)

 .( وفَع ةدام ، يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم) " ةمارغ وأ صاصق

 , , ٧ا7,7 الح 59ر ا ٠7 7 5 ٧ ٧,١٧٢ ہ×
 < آ ٣ 7 و ا 7 . .7 , 4 7 م 7 ل 7 ,برها

 ". ن . 2 ) ر< تو
 ا ٠١ ٩٧٢7 ٧١٧ا(ههرس , 713
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 (١)لضَو َوُهَو لاصفنا ضبقلا نكل اتيطشتلا ةنم ةنم مُهاَتُمَو

 ولختيجخلافيأامنعةَتتف وهبزتطاتسيناطشتلالَعَول
 ليخنلا قمَداَت سذ شنب مهرد كاكينا ضْبَقلا لَع لب م

 نع دبعلا يقرت دعب ناتلاح : طسبلاو ضبقلا " : يفوصلا حالطصالا يف (طبلا)-(١)

 نأ اهنيب قرفلاو " نمأتسملل فوخلاك فراعلل ضبقلاف " ءاجرلاو فوخلا ةلاح

 رمأب طسبلاو ضبقلاو ، بوبحم وأ هوركم لبقتسم رمأب ناقلعتم ءاجرلاو فوخلا

 يفو ١٨٦(، ص 6 تافيرعتلا) " يبيغ دراو نم فراعلا بلق ىلع بلغي تقولا يف رضاح

 دراو وه : ليقو ، ءاجرلا وه ليقو ءيش هعسي الو ءايشألا عسي نم ":رخآ عضوم

 .(٤٧٢ص 0 تافيرعتلا) " سنأ وأ ةمحر ىلإ ةراشإ هيجوتب

 عضوم يفو (طسبلا قباسلا حلطصملا فيرعت ىلإ ذَغ) يفوصلا حالطصالا يف (ضَْقلا)

 باتع ىلإ ةراشإ هيجوتب بلقلا ىلع دري دراو : ليقو ‘تقولا يف فوخلا لاح ":رخآ

 همحر - دينجلا لاقو " "(٤٢٢ص تافيرعتلا) " تقولا دراو ذخأ : ليقو ، بيدأتو

 ةعاطلا ىلإ طسبي ءاجرلاف 5 ءاجرلاو فوخلا ينعي : طسبلاو ضبقلا ىنعم يف -هللا

 ةدامو - طسب ةدام ، يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم) " ةيصعملا نع ضبقي فوخلاو

 .(ضبق

 "كبوبحم نم هوجرت ام ةوق ": يفوصلا حالطصالا يف (لضَقلا) : (لاَصفنا) -

 ٢٧٦(. ص ،تافيرعتلا)

 ٢٧٩(. ص ،تافيرعتلا) " بئاغلا كاردإ ": يفوصلا حالطصالا يف (لضَلا) : (لضَو) -
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 3 التم . انتمم اتلد ب ر شل [از حبضتل ن ١٦٤

 , )( هه٧]س ١٧ ٠٩ )هم رس ,. مم ]| دام

 ؛ ( ليوطلارحبلا نم )ةرشع ةيناثلاةديصقلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ديعس نب فيس نب دشار نايع لهأ ةودق ةمالعلا انخيش (١)(هلاق ام) اذه

 متاح هذيملت قيقش اهلأس يتلا لئاسملا نامثلا يف هبونذ هللا رفغ يقاتسرلا يكمللا

 ثالث ةدم يف ةبحصلا نم ايل ىضم ام لاح يف (٣)(هنم اهملعت) دق )٢( مصألا

 لاقف ءاهظفل ضعبو اهانعمل انمضتم ،ايظن اهدرسأف ارثن اهدجو ،ةنس نيثالثو

 : ل اعت هلل ١ همحر

 .(هب لاق ايب) لصألا يف )١(

 ©فّوصتلا خويش دحأ دهازلا يخلبلا يدزألا يلع وبأ ،ميهاربإ نب قيقش وه (قيقش) - )٢(

 مصأل ا متاح هنع ىورو “تفورعم لكوتلا ي مالك هل مهدأ نب ميهاربإ بحاص

 تايفو :رظنا) .ه٤٩١ ةنس يفوت ،لكوتلا يف ناسارخ خياشم رهشأ نم وهو ،هريغو

 ) ٤؛٥٧ص ٢0ج ،نايعألا

 دهزلا يف بيجع مالك هل خلب لهأ نم دهازلا مصألا ناونع نب متاح وه (متاح)و -

 يخلبلا اقيقش بحص دق ناكو ،ةمألا هذه نامقل هل لاقي ناكو مكحلاو ظعولاو

 (٦٢ص ى ٢ج نايعألا تايفو :رظنا) .ه ٢٢٣٧ ةنس يفوت 3هبادآب بدأتو

 .(اهنم هملعت) لصألا يف )٣(



  

 ال ا ٧٢١٢٧77٧ اة:الشترا ٧ ١اإإإلارابگر
 ا 2 ,  4٨و ٨ ٢ ١٦٥

  7رس مها٧ ٠١ س ٧٢هه , ٣", ا |

 م

 ةمدقم

 (١)لباََقلا بشع لاغلا بّتَر اك لئاصلا لنت يفوتلا ديبالأ
 ٠ ٠ ۔ ه ؟ س ك ه ِ + " ۔هوث ٥ ٠ . ح

 لياؤب سيلف ظح ركي ل اَمَو هلضصَو لمي ارم ا مرثُم و

 م ر ِ ِ ه ٠٨. ]. ٠ ى ر ص ه و ٥ : ح م ,ي

 لئام ١ . امل اك د اشر ود لهو دشرم مب اَمَو وكزي لمع اَمَو

 .- لرهاجر4نَاَياللغتعاَمَو ايائينشمتاَحاقْيقَت باجأ ِ 2 م ٥ « ر ص م ِ ٤

 م
 م

 : لاق ىلوألا ةلأسملا

 لزاب سيل ترا امال ت م ر . - كلك 2 ألا تْرَظَت لات

 لئاسولا يح يهو اماو ىقل يبحأ تاحلاصلا تذح نو

 ةيناثلا ةلأسملا

 لقالا ىمشأر ىوأملاةَتَجةَل ىوجلا كشي م َلْوَقلا ترَظَت َلاقَو

 رع نعاك ميتي امرزتلاماوم نع يفت تنما

 ةدام ؤبرعلا ناسل) "هلئاوأب يأ هلباوقب رمألا تذخأ" : لاقي ،لئاوألا : (لباوقلا )- ()

 (لبق

 



 ر
 ., '+_ ه ارم ٦٣ هد » 4

 2 2 ا _ ) 7 7 خ 5 و د 1 7 [ شل ريبكلل | 5
 ٩٧ ٦٢٣ س ضب مر ,-+ تجا

 ةثلاثلا ةلأسملا

 لزاتلاغثؤفرزنقةتِىَمل ًاكيام داك نمم قلخلا تْرَظَت َلاَمَو

 لثاريآمؤيريَلِقاتهللاعَم اَلكاتنأفاووب(١)(َنََق)

 لياح لك نم دييأتلا لَع ىقبيل ويذبيوبتر يدنعام ثهَمَوَق

 ةعبارلا (ةلأسملا)

 لئاََل اَميرَك ىقبأ يَكِل تقلا اذك ك اقنأهللادلنع هركأو

 ةسماخلا ةلأسملا

 لزالا يف هلضأ نلمابياَح ادل اديلّرِعاَطاَدَقلحلاتْرَظَتَلاَقَو

 س اك ه ۔ ۔ ٥, 7 ِ ۔ ' ٥2 ۔ ه هم ١!!ه < ٥ه۔ ,< ه < 2 ٠ <اا

 لضاف لَك نع ناَوذدَعلاَو دساح تلا يكرت ر مهنيب انمسق نحب ب

 .هب لخب ىنعمب داضلاب باوصلاو (نظف) لصألا يف(١)



 ١١٧ ا ٧ 9 ر٦٧ ١٥٧٠٦٧٢1 ا ا 2- اا لابم
 ١ 1٣ و٧٠ ( ٥, , ٣ 7٧ , ٦ :زا ر ١٦٧ 7 .2 ! . ر اا / . ه ا ونر 2

 ا | اسر دراس, "مرح ٩ ٧ا هه رس 7 :

 ةسداسلا ةلأسملا

 لثامَلاب ىهتني ىَتَح ضغبلا لَع ممُهَتْيَبَْوَعْنَي ىلحلا تزَظَت لاقو 2 م ر ك ر « 2 هو ه۔<ے ه 2٥ ۔© 7 ه ؟.<۔ ١ ۔۔
 م «-ه م

 3 سه . م م ٥ ع ,2 20, ,م < رص ٥ . . ٥ ك 0 ٥ < ه ٥ ى ر 4

 لنفاتترئفغبادعأاتنيطايش انتلذخختتنا هللا لوقل تعجر
 - رم ِ ص 1

 لداَع مكح نم لضفلا اذَمَو مهاوس نمم لكإاوذعِلاكزتمهتيداَعف م ٥ . و ٠ ۔< . ۔ ۔ ه « ٥ 7 د و . ,هس ٥ م هے ه و < 2٥ م

 : لاقف ةعباسلا ةلأسملا

 لاوملا لقثبآاسفتةتل لذي بتطتب الك قلحلا تْزرَظَتَلاَقَو
 ۔ ۔. . ٥ ر ٤ إ رر 9 ِ . ۔ے ٠ ؟ .4 .

 (١)لجنادملا ءوس ةنَع ىقوَتَيالو اهلح رنَع نم عاتطألا ىر ابؤثؤ

 لياتبيّتَعايَلَوبيَتي نمم لك قاَرَرهللادؤقيتفلَع

_ 

 .قباسلا تيبلا يف (بلطم) ىلع دئاع (هنع) يف ريمضلا )١(



 كنول 5 . 4 مم ز _ ٢٨٢ نل ل <_ ٠4 , ٠١٩٦٦٧27 ٦٢٣) 7 ٩١٣ ٥.
 .سب ا ٩٩٧٢ 7س ر ١٧ ٠٩ )رهم رس : : ذح-موراقن 2

 لاقف ،ةنماثلا ةلأسملا

 َِ. ٥ إ ۔ 5 < . ] س م 2 إ ء و م ٥ ٠٥ ؟.ے , ۔2۔

 لشامعتلاي ترَج ىتش فرح ىلَع اولكَوَت الك قلحلا تْرَظَتَلاَقَو
 لئاملا ناتَت ثحتا صقلا مكُحب ىقرلا لَع هلالل يرمأ ثلكوَاق 1¡ ث ؟ 8 ي١ < : 7 7- - ٠ 7١ .ه و س ه عے ٥ ےرم

 م سر هه ٥ س إ ٠ ه س > ِ 22 . ,2 ه ك ِّ ٠ 4 ٥ و ٥ ح 2
 لط اَهتمل ١ اجح ١ فدو اكنزُم نمو تقرس ١ هي ١ دجل ١ سمت اهرون نمف

 ء ٤ ه و .| و٥; ح 4 ؛۔ 7 ٥ 2٥2 س ٥ هو 34 7

 ٥ ص ص

 لئاصفلا ,اممو لآ غم ةياده لاعراتل هالصلاو يَرِل يدحو

 دبعلا يدي ىلع ه ١٣٢٣٥ ةنس بجر ٥ ١ موي اهمامت ناكو نوعو هللا دمحب تمت

 نب ملاس مامإلا ةرصاحم تقو ف ©6هديب ينايرشلا دامح نب نافلخ نب دامح ريقحلا

 .قاتسرلا دلب ىصورخلا دشار



  

 : ( ليوطلارحبلا نم )ةرشع ةثلاثلا ةديصقلا

 : ةيرعشلا ةعوطقملا هذه اضيأ هلو
 ِ ے ٥ ے 2 إ < ۔ س . ٠ ِه۔٥ه <
 ىضف دف ك و ىضما ُهَموَي نمه

 م 7 ٥ : مت يف ماق الو

 ةَمْوَيَىَعذَق مليلا ساَتقال الو ٥ رم 1

 _ت

 . (لثأ ةدام 0 برعلا ناسل) ليصأ : (ليآ) ) ( ١

 ٢ ١٦٩ ر . 3 21 : , ل . 2 د : 1 4 ٧ ا3 »ال2ل ور ٢٩ رارح )
 ,دوه , هم٢٧ رس ٠٩ ٧ا هه س 2

 مَرَتلااَياضؤرف ىدأ الو اقوقح .۔ ١ , ۔؟ .هوث ٤ ن۔ذ؟ ۔ ه

 (١)ْمَتَتغاوبلنثآدجت الو رجل
 (٢)مَلَظ ذق رشنللق اَهْنَع الت اهمو

 .لوألا تيبلا ىف دراولا طرشلا باوج ( هموي تع دق) )٢(

 



 ٩٦٦٧ِ ٦٧٣٠١ ٧٢77 و 4
 : ل < 3 ل , ر 15 ٧ 5 0 !هها ا

 ١ ه٢٧٩ -س ر ١٧ ٠٩ نوم رس ,- )مها د ر 7

 : (زجرلارحبلا نم)ةرشع ةعبارلا ةديصقلا

  

 " هماظن دوقع كلس يف اهدرسأ حلاصلا فلسلا نع مكحلا ضعبل ايظن" هنعو

 إمكحلاضغبِلَلاَق

 رس ٠٥٠ مص ص م 54 ٥ ص م ؟ و

 ىَرَت لَمَو ىتصلِلاليلَدامنخ
 ر ٥ < ,

 قتزرلآالذنميقيبنإامم

 امدنَت تبسِغَع نإ ًلاَقَق ييظعع

 ةانتةتتفَلاَحتذَقااَوَمم

 (١)اممرَم ريصت أ لبق سفنلل

 تنام يفز ني تفق
 ح 7 ٥ ح صم م و 2 ٥ و 7

 ےتكت أأ لنت يةلنزؤنت

 (٢!)امتسََُت نأ لَُْتآاغالب ادا

 اقنش ريصت ذأ نق مجل
 امهزتلاادمَم كبح نم بقلاب

 اللا هيهبلا كَنَهَج فيشت

 !؟ىقممَعلا اد افشاك لآال تقمع

 (٢)ا_س ىفرذجك رَدلااَددَقعَو
 ى ٠.

 هنأ يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا يل ركذو لصألا يف يناثلا رطشلا تدجو اذكه )١(

 ."اموقأ اقيرط كلساو هب جنت " ىوري

 .(غلب ةدام ، برعلا ناسل) بولطملا ءيشلا ىلإ هب لضوتي ام : (اغالب)(٢)

 .ةدئاز (ْإ)و 5 ةيفان (ام) ( ام) )٣(

  

 



 ,, ٧٢٣7 ٠ و ا اأ ا

 لريب ٢< س ٢ مس ( مه ا د , ةلاتن نازر

 : ( ليوطلارحبلا نم )ةرشع ةسماخلا ةديصقلا

7 

 موتحملا ءاضقلا نم مولعملا ردقملا هاضتقا ايف موظنملا كلسلا ةموظنم

 ةيب ام فشكل (ىَمْعَنلا) يذل ثدَمَص

 مُهشأب ,اهنم رهدلا فؤر ْييْنَمَر

 زا زا ت مشلاب لح ب اَم نأ ولو

 ْتَققَمَت ءاََملااَجزَأاَمَعؤَلاَذَك

 ْتَزلز بطحلا نم يي امم ول ضزألابو

 ْتَمَدَمَو بؤطحلا ح حير ثّقَصَع دق

 ىَجذلا سسكنلغا ىدلا حيباصم َقَقب

 َرَت لَهَق ثضاَع مذلا روحب مهم م 7 ٥

 آ

 (١)ةَيناَرَرذَماَم لومم ىّنَع بلشَيَو

 ةيقاو هللا رم ل اَهْنَع كَب ُمَلف

 )٢( ةيقاب ضرألا لَع ىقبت الو اكاك

 )٢( ةَيِهاَو َرْيَع اذإ ىقل عق ثراَمَو

 حبصت قعصلا مويك تَداَمَو

 ةيسار نيلام نم ناَكَزَأ دعاَوَق

 (٥ه)ةَتلاَوَم ىَدَرلاراَمت او ى

 )٦( ةباط رب نكت نإ اهنم رهاوج

 ) ٤ ( ةَر هيو ات ش

 .نزولل ةاعارم ةزمهلا فذحف (ءاَحَت) دارأ هنأ وأ ةدودمم فلأب تبتك لصألا يف (ىَمْعَتلا) )١)

 .(سسب ةدام " برعلا ناسل) اضرأ تراصف تنتتف : (ِتََب) )٢(

 .(رام ةدام ‘ برعلا ناسل) بهذيو ءيجي لعج وأ ، رطضا وأ كرحت : رام : (تَراَم) )٣(

 .(دأم ةدام ، برعلا ناسل) زتها : دام : (تةداَم) )٤(

 .(سكلع ةدام ، برعلا ناسل) هداوس دتشا : (سكْنَلَغا) )٥(

 .(ضيغ ةدام ، برعلا ناسل) ضرألا يف تبهذ يأ تبضن : (تضاَع)-(٦)

 روهظلا يقايسلا ىنعملاو (ومط ةدام برعلا ناسل) العو لاطو عفترا : ءيشلا اَمَط : (ةيماَط) -

 .زورلاو



٠ ,4 

,٨٠ 
 :كنلاتتتتتنتتتلنز ٧٣ د ر٧ ٧٠٧٥ ( 59!ا رو٧ا77 الس ؛٦,؛؛٨

 ,) د  7٠7وممرس و ٧٢ .لسرمهردالح<مجب رسح

 ثججَرَق بطحلايدجملا امس انو
 الإناسيإلاةرجَتاَتَو
 اجأگاليمالشإلاةَعزِثاَتَو

 ةتزُمكالإرارخآلامَيِشاَتَو

 ًآايياَرَم لاجرلا تاَيمجلاتَو

 ء 6 ] \

 ىرت لمم لذعلا ٌبىِْنَم ًافسحت ميس ادإ
 اجهتأك ثَّنَظَو ايبامتلااؤحابأ ےس ع م ٥

 عر ىم هف س ِ 1 ٥ ررس٥, ,<

 اهتأكالظ لاومشألااؤنَهَتنا اذك

 اجئأگكدؤفهثلا ةياَوَم نو
 مهتأَكَف ىدملا عز

 داع رُهمنلاوبالإزاغاسق

 اؤأتناَحذَقَو

 .(نزم ةدام ، برعلا ناسل) ةباحس : (ةنزم) )١( < و

 ك ه

 هيمح عمج

 .يراكنإلا

 (تاَمح) )٢(-

 ةيراج مت وي سمش ىدل لهف

 اب بذجلا نم ضزأ ىلَع مْيِشَم
 ۔١,١, هد ِ إ ه 2 ۔ل,]۔

 لاخ حورلا نم ماسجا لييك

 )١( ةَيِتاَع فاَرَع اَهْنَيَم وجلا لَع

 (٢))ةواممغقالبالإاهُشضؤَراَتَو

: 
\ 

 (٣)؟ةنالَع داقرلا جاهنم هلام

 ةيواستم مهنند يف كُشئاتتي

 ةيفاص ءيقلا نم

 هَلاَع متي نكَلاَتب
 ةيياَص ةَماَيلا لمنأ ن ي يثاَعَم
 ةَيِغاَب غرصَي يبلا فيس ديزَجتل

 اممو ١ منا 7 2 ۔ ِ

 ماهفتسالا تدافأ ىلوألا (امم)و ،(امح ةدام ں برعلا ناسل) ةفنألا يهو :

 .(عقلب ةدام ، برعلا ناسل) اهب ءيش ال يتلا رفقلا ضرألا يهو { ةعقلبو عقلب عمج (عيتالب) -

 .(فسخ - ميس ةدام ، برعلا ناسل) ناوهلاو لذلا لأو نيهأ : ( افخ َميس) (٣)

 



 :ادههبلالبمجبر حص ٦٢ .صس مها داد كنزانتزتبننتتزتنز فن

 )١( ةنامأ -ًارفد ًدُمؤَل -هُشزَع ىوس ُةءاَتيْجا يُجَرياَرُم ٌسراَغاَتَو
 )٢( ةَيِضاَقب لَجاَعُي ل ؤَل ابس ٌيِداَيت ورمأ َبقاَوَع اوشَعلا طياخ ىَرَي ْ ح ث < ه ؟,۔ . ه ح 7 ىم .., ۔۔ , ۔ ؟ ۔ 1 < ص م

 )٣( ةيداَص يوزي ال ميلا امك ًاجاَجَأ ًالَهْنَم نوعسي يرهد يف سانلا ىرأ « ِ . ۔ 7 ّ ث ى ٥ إ < ه ه ه ]| . ى ,ة 1

 (؛)ةبهام فلاتلا يرذيال ةمأك مياصُمياؤُرُغعشَياَذَو اون أ

 (٥)ةيناَص دزولا نم زنيل ةَمَكَأَك هشْيَع لظ هجارذيشاب رتغا نص

,7 
 ؟ةَيفاَو تارسملا كلتاَمَو َفَْكَف ةمهب رهدل اماس اموي س نمف ٠ ۔.,۔ 2 ,4 ۔؟١ كا ا ۔م۔ ۔. ٥ م 2 ۔ .| ٥ ى هر ۔ و | ۔۔<

 .(ىوس) دعب ةيردصملا (نأ) درت نأ يضتقي بيكرتلا )١(

 )٢( - فْغَص اهرصب يف يتلا ةقانلا هلصأو ( ءاَوشَع طْبَح) : مهلوق نم (اَوشَعلا طياحت) .

 ناسل ) ةلاهجب بكر ام بكر اذإ لجرلا يف ريجتساف ، ائيش ىقوتت ال تشم اذإ طبختف

 طبخ ةدام \©برعلا ( .

 .هجو لك يف قرفتلا نع ةيانك (ابَس يِاَيأ) -
 .(ججأ - لهن ةدام ، برعلا ناسل) احلام ادروم : (ًاجاَجأ الَهْنَم)-(٣)

 .(يدص ةدام ، برعلا ناسل) ةدشب ناشطعلا : يداصلا : (ةهَيداَص) -

 .(همع ةدام " برعلا ناسل) دةرتم رتحتم (ةَممعَأ) )٤(

 ىمعأ همأ هدلت يذلا وه : قايسلا هيضتقي يذلا ىنعملاو ، قيقد فالخ هانعم يف (هممَكَا) )٥(

 .(همك ةدام ، برعلا ناسل)

 



  

 >لا ا ا ر 7 ن 2 7 7 . !ريا 5 ٧ : ا٧,١ا7 الح( ٧ل١٠ ٩٦١٧7٧29 ا7۔<5

 ٠ , 7 ل ٥ ) و ا ر
 ا هه7٧رس ١٧ ٠١٩ )هم رس و اد 7

 هّيعلاَم ىَوحلاَرؤشسأَم ناَك نَمَو
 مے ه م

 ع | .ث۔ ان ۔ ۔¡ 2 ث۔ڵ مص ےهہه ٥
 هاوه نع يثنيال ىصعلا قشي

 الَولا وذ راقصلا يالإ هليل أعلااَمَو

 ى , < ه < ۔ ه ۔٥ ] ۔] , <۔

 ادعم تاكؤنروْفلا وحنو
 ه ۔ هه .2 ٠ هك ِ ", ؟١ ۔<۔

 دقَوةبزغىف نيذلاءاذتبا لاقو

 و و 7 , ۔- .. ص

 ةمينغ ل اجل أ ت ار اجح رعخو

 هاوه : ديري (هئاومك) )١(-

 ٥ ث . ۔۔ذ ,. .
 ةيهاد طيلشتب يَدزا ولو ءاقتنا

 )١( ةيجاَص سفنلا هب ام ابهَص ناَرشَتَك

 )٢( ةَيشاَت كاتا ايندلا اضق بارت

 ةّيِثاَج يملا لَع رارشا كلا لَع

 ةيجان لك ىفراََلا رمج ضباقَك

 (٢)ةيتآ داد نم هْنخأداَكَم

 ةينات تناكام لثم ابيرغ ؤي
 س
 (؛) ةيجان نيَدلاي مشلا غ رت س ِ سه ع

 ةرقششلا يه ةَبهّصلا 5 اهنولل كلذب تيمسو ، رمخلا يهو (ءابهص) : اهلصأ (ابهَص) -

 . (بهص ةدام ح برعلا ناسل)

 .(َنأ)_ل اربخ تعقو ةيمسا ةلمج (ةيِشاَق رِكاَتكا) )٢(

 .دَحْلُم وهف هتدحلأو تيملا تدحل نم ( ًادَحْلُم) )٣(

 ةديبع يبأ نع هدنسم يف (هريغو) عيبرلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ )٤(

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق:لاق يردخلا ديعس يبأ نع ديز نبرباج نع

 هنيدب رفي ، رطملا عضاومو ، لابجلا َفَعَم اهب عبتي اينغ ملسملا لام ريخ نوكي نأ كشوي)

 ٤٩( ص )٧٦(، مقر ى حيحصلا عماجلا)اهسوؤر : لابجلا فعش : عيبرلا لاق (ةنتفلا نم
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 جا ٢7, ءا

 ان 7 , 2 ) ا

 لا ِتَصاَعَو ماللا صاق ه 7 ب ناَمَ

 احلاوةتامألا لنرنج عت

 اًمَس الو لمَص رفقلا ي يف قبي و

 لا نم الَو لْذَع رمألا ةالؤب الو

 ٥ ح ٥

 ادها و ملع 7 نم غَرَو الو

  

 ةيماَح نيذلا ىح امح لاجر

 تلائَداَك ني نآزقراونأب

 دح{حَوياَهْنف نمؤم الو

 ةيشالتُمامي اهيفام ضرآلا ىرت

 ةزادَهاَهْنَع ذاتشإلا اَم نامي

 هب د امم ل

 ةرهمج) ءاقنعلا هب تراط : لاقيف ،كالهلا يف لثملا هب برضيو ،لوهجم رئاط مسا (ءاقْنَعلا) )١(

 ١ ح . ل اثمأل ٢ ص ١٦ ) .



 6,٦٧٢ ا ر٧ا7,7 الحر ا ٧2 ٧,٠٧١ ح ااا

 ٢ 2 ل 5 7 , 3  . را ر ن " د 5 95 [۔) ان :ه ١٧٦ 5 ١
 .ہہببابب“-جبرح ح ٦٢ مر , مما كسب

 (١)ةيِشاَع جرابحاَرنياَهحئاَسب ةمحنرذزممانيامماَتَلَع حش م
 ةيغاط لك نم يتلا يِثاَوَع ايقت ةمضيبداقَرلا جت اتيمنا يق
 ةَيمالَس فطغاَو مالسإلا بتر ثَلَع هب ننةالَصلاَويَرذمحلاكَل

 ٥ ۔ ه ه - ؟ هه ٥ ۔ذ ۔ے ۔ ٥ إ م ٥ ى ٥ ر ؟ _ ,< ۔٬
 هيتالص مهيلع ليس ١ مهيده ىلع نتمو هبحص عم راهطالا هلآاذك

 )١) (ححس ةدام ، برعلا ناسل) هبابصنا دتشاو قوف نم لاس : حَس : (ْىخُس)- .

 رطملا عباتت :لطهلا)لطهلا قوف رطملا نم وه : ليقو " تّبَص : ءامسلا تّتَتَم (نام)

 .(نته ةدام ، برعلا ناسل) (هناليسو

 - .(حاس ةدام ، برعلا ناسل) ضرألا هجو ىلع يراجلا رهاظلا ءاملا : حئاسلا (اَهِحِثاَس)

 اهعاستاو اهنايبو اهروهظل جورب : جوربلل ليق اتنإو ؛جَرَبدقف عفترم رهاظ لك (جراب) -

 ٠ (جرب ةدام ‘ برعلا ناسل)



 ٧٢ ا ٧ االغ ا ٧٦٧2 ٠ ث ا ءا :مس ااا :اس

 9 . ْ ( [ا) ٭٨ ٧ 7 5 ٠١ لالت ٧ ١٧٧

 .  2س هه؛ا٧ ٠١ -{ ٩٩٧ ١ 7

 ؛ ةيهقفلا ةموظنملا : ايناث

 'ديمس نبرهاز نب نارهز نم دراو لاؤس نع يمظن باوج
 : لاؤسلا

 دشرلا بيلاط نم لهجلا باقر دي دحلا مراص َىَتَق نمآباَوَج موأ
 (١)ييني ةلاقمو اَفحنْفَو ةَاَدَبنَعةَلآجؤَر ىهس ذقنَمَ و > ر وو 7 م
 (٢)دَعلاب { صخت َناَك عبجَو دلجب اميزَمَراَج لمم دحلاب وتنتو

 (٢)؟ذقلا سيام وَتبلاَاص هيز ةفبيييتسايةنننتأ
 ؟ةحلانمماتإللامةَلذوُكَي ىَرَتلَهَماَهْيَلَعناطلش َلْنقاَمَو

 )٤( دشؤلل كيده مالعلا كلا ىسع ىَرَتاَمَو هنف ليق (ذق) امب نذفأ

 دي ىلع ذملتت ه ١٤ نرقلا يف شاع رعشلل مظان يئانهلاديعس نب رهاز نب نارهز هلعل ٭

 ١١٧( ص ةيضابإلا ءارعش مجعم) .ةيمظن ةلئسأ هلو يربعلا سيمخ نب دجام خيشلا

 .(ذذب ةدام " برعلا ناسل) كتلاح تءاسو كنئيه تشر : ةَدْوُذْبو ًاذاذ ب تذذذَب (ةَداَذب) )١(

 .(دده ةدام ، برعلا ناسلا ظيلغلا توصلا : (دملا)-(٢)

 .(عجو ةدام " برعلا ناسل) ملؤم ميلأك ، عجوُم يأ (عّيحَو )-

 ةيانك يفاضإلا بيكرتلاو 0 مسجلا ةماق : دقلاو ، لاتخم و رتخبتم : سئام (ًدَقلا ُسِاَم) )٣(-

 .(ددقو سام ةدام " برعلا ناسل) ةأرملا وه فوصوم نع

 .نزولا ميقتسيل ةفاضإ نيسوقلا نيب ام ( )٤
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 2 !رخا ل

 ر اد ا <

 : باوجلا

 ةهلا نم لخأ َوهَق ناَوجل غصأ
 ماسم لَُق حفط ةل سأَكَك

 رم صم ص

 و
 < & ث 22 ٥ ث ص و ٥ > و ٥ ٥ ح و ٥ س <
 كلمت عونب جيوزتل اف صب دمف

 هيمؤقل سيئرلابة رهبَذَقَو

 ىَعَدا ان ًاعزمم فاَصنإلاب بلاطي

 د ٧ ٧٣  9ر٫٧ ٥٧٠٦٧ 7, ٧٨٢٢٧,

 , ٧ .رمردر<ج؟ رسح :؟كنللاتتتنتتتنرنخزت

 )١( دهجلاو لهجلا اذل لخأ هقايزَتَو

 (!٢)يجما ىرذ يقري وحَص ةئَوشت
 (٢)دشلل قئاقحلا نْبهاَرَب ثَلجحت

 دجلا لَع باستحا كلاد يف جزو
 دحلانمماقإلا لثمل سَْلَو

 دجلا لَعةنثرَكنأام اَدإاَهْنَلَع

 ةَدْهىَم هتدحاو ، هعمش نم رصعُي مل ماد ام لسعلا : اهمضو نيشلا حتفب (دُهَشلا)- )١(

 .(دهش ةدام " برعلا ناسل) (ةداَهَّشلا) ىلع رسكيو ، ةدشو

 امو 5 مومسلا ءاود وه ، برعم يسراف (لايغِف وأ لاعفت) ءاتلا رسكب قايرتلا (هايزي) -
 ؛ ةقايزتو اقايزي رمخلا يمست برعلاو ، نيجاعملاو ةيودألا نم مسلا عفدل لمعتسي

 .(قير ةدام - قرت ةدام ، برعلا ناسل) مسلاب بهذت اهنأل

 .(حفط ةدام ، برعلا ناسل) ضيفي ىتح عفتراو ألتما : رهنلاو ءانإلا حمَط (حفط) - )٢(

 .(للع ةدام "برعلا ناسل) برشلا دعب برشلا : للَع وأ (لَع) -

 قيرب نم بجعتلاو ميخفتلا ةدارإل وأ ۔ (سُمَملا اتس نم) اهلعل( سمشلا اتس ام) )٣(

 . سمشلا ءانسب نروق ام اذإ سأكلا ناعمل



 م

 ه

 ه

. 
 \; ت

 ه 7  ه 2 ه .ي ! 7

٠ ,_ 

 ) ابره ,

 ح ,. . هت,| ے + ٠

 ئَيهَم جوزلل برلا يف ىرأ تن . . ٠ ك . ؟ . <. ٨ ٤
 مق ثبأ ذم نإو ثباط هتنا امهم
 اهعنم سحلاب لتق ًاعزَد قاض نإو
 ةمتَش حئاصنلا هدجت ناك نمو ٥ س  . .2 < ۔7٫ ه رصم

 بجاَر نع ؛اَهَقْيِلكَت هل سيلو > . ٥ ك ۔٥ ى

 و ح و ِ . , ج ه 2 ٠٥ ۔۔
 صصخم باتكلاب بزض صن دفو

 عجضممب ةنم رجحملا ةتغب كلذو
 ً . 32 ۔ ه ٥ ,. ٣ ه ] ك ث < ۔
 حرم رغ ليق فلخ عاش دفو

 ۔ه۔ے إ وص ت رس < ٥2 ,م ٩8 ه مم

 هنوك ترضل ١ - ةق ذَق اته ضغبو

 و س ٥ 4 2 ۔ 7 ٥ > < و ه عرس ص ك

 ٥ً اقهتن ادخحَوابيد ات زوجو

: 4 َ\ 
, 

 ف س

 ماص ةُحاَم قوت ىَدَحَت

_ 

 ٨ 2 . 4 ر 711 ٠ لل ٧ ٧ 7٦25٧٠٧٢٧5. :ا!
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 )١( دضلا َلَع اهنم يحلا لثم قحلا َنِم

 دشلا نمَع يِناََتلاالإ هل بجأ ك ِ - ۔ و :

 دقجليزهظيو انوَص هزنم
 ةوليةتؤثنلا ينلأَكل زغ
 دمكلاةئاتبآعزَت٤ةَلاهبَلَع

 م مص ٥

 (٣)دغُب لَع ثمماَحَو هنَع
 ٥ م مص ص

 (ْتَرََمَت) ادإ

 (ه) جو ىف يشالت عز ةاقنت
 دلجلا لَع زنيب رأ الب َلَْقَو

 درلا ىَدَل دافَتشُم لوق ظالغإب

 قلا نم رنشَعَو سنك قئال
 دَحْلِلزواَجُنا ىَقْعي لَم مثإلا عم ٠٥ , 2

 )١( /ةرقبلا) (يفورغلاب َرهنَلَع يذلا لثم َرنكَو» : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ ٢٢٨(.

 .(عيه ةدام " برعلا ناسلا رتناو عستا : اعايه )٢( - ءىشلا عاه (اعَيهَم) .

 .(ادده ةدام 0 برعلا ناسل) ظيلغلا توصلا : (دملا) -

 .خاسنلا نم وهس هلعلو { ةلمهملا ءارلاب لصألا يف تدرو(تَرَشَت) )٣(

 .(ببح ةدام ، طيحملا سوماقلا) بحح : (دججَو) ()

 



 بر ن > ٦,٦٧٣ د ١74 أ ااا ٧
 2 و ٣: و 2 ا : , ) 15 7 1 7 1 , ٨١ ١ ٧٨,

 ارد <ج٢ رس ٠١٩ ٧اهمرس , ا د

 اممزوُث لمجلا ةملظ وذ رهاَوَج
 م

 م هم هوي ر 2 ٥ ر

 ى ذَته ١ دق دْبَع دح يبر دح او

 ْيِعِفاَشِل يمالس غم تالص نو

 رو و و ٥ ص

 )١( دْبَعلا ةكلم ثتَعَراَص كلمم ةرسأ
 ٍ ۔۔ ,, .ده هر ے
 دجلاو ة_تاقألاب مهو تلع

 ر ِ س 7 ه ۔ .ف ه ِ _ ٥

 ٥ س ٥ | ى ]

 دحلاةَيدزَوب دقع اََت ٍكْلييب

 يدبت َىتَس نمامحهامم دقع كلدو

 دعسلاو دشلاب َراَق ليبس ىدن

 )٢( دؤَط نم تبنأ حلا ماقمب نَمَو

 يف هللا اوقتا " : ثيدحلا يفو ، رتسأتشاو كل َلَد اذإءاتَعو اّوَنُع ونْعَي لجزلا انع (ِناَوَع) )١(

 يهو ى ةيناع يناوعلا ةدحاو ، ىرسألاك وأ ىرسأ يأ "ناوع مكدنع ّنهتإف ءاسنلا

 يف هللا اوقتا " : فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىلإ ةراشإ ؛(انع ةدام " برعلا ناسل) ةريسألاك

 .(فعض ةدام برعلا ناسل) كولمملاو ةأرملا ينعي " نيفيعضلا

 .(دوط ةدام ، برعلا ناسل) ميظعلا لبجلا :(دوط) )٢(
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 ب ال. ٨٢ ( 7 6١ , ٦ً ) 7 ٠ ا _ 9 ٣ ا 2 ٢ ١٨١

 .  7رس (٧ ٠٩ -_ ٩٧٢ه؛ ١  ٍ 7ان

 رداصملا

 ؛ تاطوطخملا :الوأ

 نب ملاس نب فيس خيشلا طخب ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةمجرت د
 ثحابلا ديب طوطخ ) .ه٠٠٤١ ةجحلا يذ ٢٣ خيراتب ،يكمللا فيس

 .(هنم ةخسن

 ةعطقلا نم لوألا ءزجلا يغئاصلا يلع نب ةعمج خيشلا ،راثآلا رهاوج -

 © نايع ةنطلس ى ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ڵتاطوطخملا راد ةرشع ةيناثلا

 )٢٧٩(. فينصتلا مقر

 فيس نب دشار خيشلا ةبتكم «يكمللا فيس نب دشار خيشلا رعش -

 .نامع ةنطلس ،قاتسرلا ةيالوب خيشلا براقأ ديب يكمللا

 براقأ ديب يكمللا فيس نب دشار خيشلا ةبتكم ردقلا رس ةديصق =-

 .نامع ةنطلس ،قاتسرلا ةيالوب خيشلا

 موحرملا ةبتكم هيلإ ةبوسنملا ةيماللاو مئاعدلا رضنلا نب دمحأ خيشلا باتك -

 .نامع ةنطلس ،قاتسرلا ةيالو ،يحمرلا رهاز نب نارهز نب هللادبع

 ةبتكم ،يكمللا فيس نب دشار خيشلل بطخو ظعاومو ةيعدأ عومجم -

.نامع ةنطلس ،يباوعلا ةيالو يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا
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 :خسانلا يكمللا فيس نب دشار خيشلا اهنع باجأ ةيهقف لئاسم عومجم -

 ،يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا ةبتكم ،يربعلا دشار نب سيمخ نب يلع

 .نايع ةنطلس ،يباوعلا ةيالو

 نب دمحم ديسلا ةبتكم ،يكمللا فيس نب دشار خيشلا ؤكسانملا كلاسم -

 ٦٠٩. فينصتلا مقر ©بيسلا "يديعسوبلا دمحأ

 8 تاطوطخملا راد يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ؤفيرصتلا ديلاقم -

 ٢٣٨٥. فينصتلا مقر ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 ةبتكم ،ي۔رشبلا ىسيع نب ىسوم خيشلا ،نداعملا نويعو نئازخلا نونكم -

 ٥٣٦. فينصتلا مقر ؤبيسلا يديعسوبلا دمحأ نب دمحم ديسلا

 :تاعوبطملا : ايناث

 جرخ) "يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يأ مامإلا نيدلا مولع ءايحإ -

 ركفلا راد إ(ةرومع ةماسأو ناييلس يبهو دمح :هيلع قلعو هثيداحأ

 .م٦٠٠٢۔-ه٧٢٤١ قشمد

 ويملوثراب نوج ةكرش ،ليف دنم سميج ءةيلايشلا نايعل ةيربلا راهزألا -

 نوؤش ةرازول عباتلا ةئيبلا ظفحل ةموكحلا راشتسم عم نواعتلاب ةدودحملا

١٩٧٨. ءايناطيرب ، نايع ةنطلس يف ناويدلا



 ٨ ٨٢ ١ 2 1 : 7 و رر . . م 7 , ز 1 م ١ 1 ٧٨٩, .7 ٧٣ ى ٧ ٤٦٣٠١٧7٧79 ك ا2{¡ اا اام

 لرسمهبدطص,<س رح ٧٢ .س 7 4 :

 راد ،يرشخزلا رمع نب دومحم مساقلا وبأ هللا راج ،ةغالبلا ساسأ -

 .م٩٩١!٢ ۔ه٢١٤١ ‘توريب \توريب

 نم ةعامج : قيقحت) ،يديبزلا سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات -
 .تيوكلا ،(ءاملعلا

 ديعس نب ميهاربإ خيشلا ،نييربعلا ةريس يف نيربتعملا ةرصبت -

 (ةعباطلاب نوقرم باتك).يربعلا

 ةبتكم كيملاسلا ديمح نب هللادبع ةمالعلا ،نايع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت -

 .ناميع ةنطلس ،يملاسلا نيدلا رون مامإلا

 ٨ (يضاقلا ميكحلادبع دمحم قيقحت )؛يناجرجلا دمحم نب يلع تافيرعتلا _

 : هرخآب قحلم) . م١٩٩١ ۔-ه١١٤١ ةرهاقلا يرصملا باتكلاراد

 .(يبرعلا نيدلا ييحم خيشلا تاحالطصا

 فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا بطق ،ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت -

 .بيسلا يرماضلا ةبتكم كشيفطآ

 :هثيداحأ جرخو هطبض) ،بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماجلا -

 .ةماقتسالا ةبتكم ا(فسوي نب روشاع :هل مدقو هعجار - سيردإ دمح

.م ٥ ١هھ_- ١٩٩٥ ناع ةنطلس



 - ن 2 ا { ا 3 ٧ و 3 ر 2 ب , : ١ اهرجا ٠ . ا . ئو ٦٧١ ا ا7 ٤٧٦٠١٩٦٥ ٧٦ب ر ٠ , وس
 . انغمر دس <م؟رس _ ٧ اهم رس ر ت٦ر.االلب

 ميهاربإ لضفلا وبأ دمح : قيقحت) يركسعلا لاله وبأ۔لاثمألا ةرهمج -

 .ةرهاقلا رشنلاو عبطلل ةثيدحلا ةيبرعلا ةسسؤملا ((شماطق ديجملادبعو

 .م٤٦٩١-_ه٤٨٣١

 ةرازو چ٣ط ،شيفطأ فسوي نب دمحم ةمالعلا ،ةتحجلا فصو يف ةتخا -

 .م٩٨٩١ ،طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 © يلبرإلا يلع نب نيدلا ءالع ، برعلا مالك ةفرعم يف بدألا رهاوج -

 -ه ١٤١٦ ، توريب ، سئافنلا راد « ( بوقعي عيدب ليمإ : هطبض)

 .م ١

 يموقلا ثارتلا ةرازو 0٢ ط رضنلا نب دمحأ ركب وبأ ةمالعلا ،مئاعدلا -

 .م٨٨٩١ ۔ه٩٠٤١ طقسم ةفاقثلاو

 دعس : ةعجارمو قيقحت) ،ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناويد -

 .م٨٠٠٢ -_ه٩٦٤١ ،ةرهاقلا ،نيقيلا راد 0٢ ط ،(يقفلا ميرك

 دمحم نب ىسيع : ةساردو قيقحت) يملاسلا نيدلا رون مامإلا ناويد -

 .ةيملعلا ةفرعملا زونك راد يملاسلا ديمح نب هللادبع ةمالعلا ،(يناييلسلا

 .م٧٠٠٢۔-ه٨٢٤١ نامع

 نب دشار نب لداع : قيقحتو عمج) ،يليلخلا نافلخ نب ديعس خيشلا ناويد -

.م٣٠٠٢ ۔ه٦٤١ ٤ ،(ينعاطملا يلع
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 ،طقسم ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ،يبدألا ىدتنملا ،خيراتلا ربع قاتسرلا

 .م ٢٣ ١هھ_-۔ ٢٠٠٢

 عباطم ،يصورخلا نافلخ نب انهم خيشلا ،خيراتلا تاحفص ىلع قاتسرلا

 .م٧٠٠٢ طقسم ، ةضهنلا

 :قيقحت) ، يقلاملا رونلادبع نب دمحأ ، يناعملا فورح حرش يف ينابملا فصر

 . ( ت.د )0 قشمد 0 ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم ء(طارخلا دمحم دمحأ

 عيدب ليمإ :هطبض) ، يذابارتسإلا نيدلا يضر ، بجاحلا نبا ةيفاك حرش

 . م ١٩٩٨ -ه ١٤١٩ توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ، ( بوقعي

 ملاع ،يراوهلا نيدلا حالصو يبويألا نيساي رشعلا تاقلعملا حرش

 .م٥٩٩١ -۔ه٥١٤١ ،توريب بتكلا

 ©يلع قلاخلادبع يلع ةينفلا هصئاصخو هتاهاجتاو هتاموقم ينايعلا رعشلا

 .م٤٨٩١ ،ةرهاقلا ؤفراعملا راد

 زيزع نب دشار نب دمحم بيدألا ،نامعءارعش ءايسأ يف نامعنلا قئاقش

 .م٩٨٩١ }طقسم .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ؤ٣ط يبيصخلا

 نب فيس نب دمح ديسلا يضاقلا ،نايع ءارعش ضعب ءايسأ يف نايجلا دئالق

.م٣٩٩١ ١٤١٣- طقسم ،يديعسوبلا دمحم
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 .يموزخملا يدهم :قيقحت يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ،نيعلا باتك

 .(ت.د) ،لالهلا ةبتكمو راد يئارماسلا ميهاربإو

 نيرفاكلا نم ةءاربلاو نيقتملا نينمؤملل ةيالولا يف نيدلا لوصأ يسرك

 نب ديعس ةمالعلا خيشلا ، نيلاضلا نيدحلملا ىلع ةجحلاو نيقفانملاو

 رصان نب ديعس نب ةفيلخ : قيقحتو ةسارد) "يليلخلا دمحأ نب نافلخ

 طقسم - بيسلا عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ،(يديعسروبلا

 .م ٤٢٨ ا١اه_-۔ ٢٠٠٧

 يلع : قيقحت (. يوناهتلا يلع لمحم { مولعلاو نونفلا تاحالطصا فاشك .

 .م٩٦٩١ ،توريب ، نورشان نانبل ةبتكم 0( جورحد

 ء(ي۔رصملا دمحمو شيورد ناندع :قيقحت) ،يوفكلا ءاقبلا وبأ ، تايلكلا

 .م٨٩٩١ -ه٩١٤١ ،توريبء ةلاسرلا ةسسؤم 0٢ ط

 6 توريب ، رداص راد ، ٣ ط ي روظنم نب مركم نب دمحم ، برعلا ناسل

 م ١٩٩٤ -ه ١٤١٤

 6 توريب & نانبل ةبتكم ، يمويفلا يلع نب دمحم نب دمحأ 5 رينملا حابصملا

 . م ١٩٩٠

 .يدعسلا لشاه نب يلع نب دهف 6(قرشملا مسق ) ةيضابإلا ءارعش مجعم
 .م٧٠٠٢ ۔ه٨٢٤١ }طقسم دعاولا ليجلا ةبتكم

 و
 ٢٣

ا



 , 7 ه

 ٧٢ ٧٢٦٧9 ٧,٠\٤ ٢٥ ٧, ا >> (اأ لاإسء:
 . 777٣ ا ٩٩٧ رس ٧ ٠٩ اهمهس 7 17 ,ص ١٨٧ 7 و ل 5 ريني : ه ر ر 71 . . ش : و ل

 نب يلع نب دهف ،(قرشملا مسق ) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم

 .م٧٠٠٢ -ه٨٢٤١ }طقسم ،دعاولا ليجلا ةبتكم ،يدعسلا لشاه

 .م٩٨٩١ ،ةرقنأ ،ةوعدلا راد نورخآو ىفطصم ميهاربإ طيسولا مجعملا

 دمحم :قيقحت) ، يراصنألا ماشه نبا ، بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم

 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ، ( ديمحلادبع نيدلا ييحم

 ىسوم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ ،ةيفاكلا ةصالخلا حرش يف ةيفاشلا دصاقملا

 ةكم © ىرقلا مأ ةعماج ،(نورخآو انبلا ميهاربإ دمح :قيقحت) يبطاشلا

 .م٧٠٠٢۔-ه٨٢٤١ ةمركملا

 قل اخلادبع دمحم: قيقحت ( » دربملا ديزي نب دمحح سابعل ا وبأ . بضتقمل ا

 . بتكلا ملاع ، ( ةميضع

 ،نانبل ةبتكم مجعلا قيفر يمالسإلا فوصتلا تاحلطصم ةعوسوم

 .م١٩٩١ نانبل ،نورشان

 راد يملاسلا نيدلا رون مامإلا نبا دمحم ،نايع ةيرحب نايعألا ةضهن

 .م٨٩٩١ -۔ه٩١٤١ ،توريب ليجلا

 نب دمحأ نيدلا سمش سابعلا وبأ ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو

 رداص راد (سابع ناسحإ :قيقحت) ،ناكلخ نب ركب يبآ نب دمحم

. ) ت.د ). توريب



 ٧٢× ااال ٧٢٠٧٢7٦٢٧1 اة7الخرصروا ٨٩٢ {”٧١وا:
 ١٨٨ ا , ٧7 2,  َ 7ل 1 7 ٨ 925. , ١ 742 ,

  4{نصمرس 7 ا ٧ ٠٩ درس ٧٢هه ( ٦7٣,7

 يكمللا فيس نب دشار خيشلا دنع يكواسلارعشلا

  

 صلاخ ديلواد

 ةببرعل ١ هغلل ١ مسق

 ةيعامتجالامولعتاو بادالا ةيلك
 سوب اق ن اطلاسلا ةعم اج



 ٦٧2 ٧ ٠١٧٧9, ٧٢ا, ٨٢٢7, اا ح ا2-ياالا+إببم

 اہل ارهد <ج٢رسحا ؟ ٢٧ا همس 7 3 :م > 2 الت ر تل رال ار رال ابمر

 :هيونت
 تأترا دقف يكمللا فيس نب دشار خيشلا رعشب اهطابتراو ةساردلا هذه ةيمهأل

 كراش دقو ،ناويدلاب اهقاحلإ يفاقثلا يضايرلا قاتسرلا يدانب ةيفاقثلا ةنجللا

 فيس نب دشار خيشلا) نع ةيملعلا ةودنلا يف ةساردلا هذهب صلاخ ديلو روتكدلا

 سرام ٢ قفاوملا ه٦٢٤١ مرحم ٢١ ءاعبرألا موي ةدقعنملا (هراثآو يكمللا

 نب دمحأ خيشلا ةداعس ةياعرب يفاقثلا يضايرلا قاتسرلا يدان حرسم ىلع م٥٠

 .ءاتفإلا بتكمل ماعلا نيمألا يبايسلا دوعس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لهجأ انأو رعاش ( صوصن ) نم اهيف برتقأ يتلا ابيرقت ىلوألا ةرملا يه هذه
 الو . فوت مأ ايح ناك نإ يردأ الو 6 هدلوم ةنس فرعأ ال انأف ، هنع ةريثك ءايشأ

 ةماعلا تارثؤملاو ، اهاقلت يتلا ةفاقثلا ةيعونو هتساردو ث هتأشن نع ائيش فرعأ

 يذلا رصعلا اضيأ ينع باغ ايك ، هرعش يف عب نمو ، هتيصخش يف ترثأ يتلا
 رومأو هيف رصعلا كلذ هثدحأ يذلا رثألاو ، رصعلا اذه يف هرثأو 5 هيف شاع

 بايغ انه لهجلاب ينعأ امنإف هلك كلذ لهجأ يننإ لوقأ نيحو ث ةريثك ىرخأ

 نم ةعومجم ىوس ملسنأ مل ذإ ، ةعومسم مأ ةنودم تناكأ ءاوس ( ةقيثولا )

يصحن انثأ يفو " ( دشار خيشلا دئاصق ) : لوآلا اهصن لبق بتك صوصنلا



 ٧١٨, }٢ ٢ا٩ر٧ا7,7 الخ( ٧٢ ٢٦٧29 ٧٢,٠١ >ا 76 أ ١ا!اب+٢

 لرمهمردصرب,<؟٢رسح ٠٩ ٧اهمرس ( )مها د , انل انرا نتتبلرن ٩

 . ( يكمللا فيس نب دشار خيشلا ) وهو لماكلاب مسالا ىلع ترثع صوصنلا

 عضاوملا ءاسأ ضعبو 5 (قاتسرلا ) ىلإ ريشت تارذش عم اذه ىوس ءيشالو

 تنك ايك بيقنتلاو لاؤسلاب أدبأ له ؟ لمعلا ايف ، يش لك اذه . اهيف رقتسي يتلا

 هكرت امو { هتساردو ث هتأشنو { هتايح ليصافت نع ثحبأ نأ ىنعمب ؟ اقباس لعفأ

 ىدصتأ نيح لعفأ اذكه ةيبدألاو ةيملعلا هتناكم ىلإ ةفاضإلاب 5 ةيملع راثآ نم

 يذلا يملعلا جهنملا نأش وه اذهو ، ام ةطقن وأ ، هاجتا وأ رعاش نع ةباتكلل

 ال سسأو دعاوق ىلع هئاوتحا ىنعمب ايديلقت راصو ، تاعماجلا هيلع ترقتسا

 ديري وهو سراد يأ ، سرادلا اهيلإ ءيفي نأ يرورضلا نمو " اهيلإ الإ نكري

 . ةمكحم جئاتن ىلإ لوصولاو ، ةدوجلاو { ةناتملا هثحبل

 ةهجاوملا معن ، ةهجاوملا اهصخلم ىرخأ ةقيرط برجأ نأ تلواحو

 سيل تاودأب دوزم انأو هدحو صنلا ةجاوألق صنلا عم ءيش يأ نم ءالزعلا

 © تارثؤمو ، رصعو ، ةايح نم ( صنلا لوح ام )ب هيلع حلطصا ام اهنيب نم
 © ريثكلا ءيشلا ةشهدلاو فشكلا نم اهيف { ةريثم اهنكلو ، ةديدج ةبرجت يهو

 . اضيأ ريبكلا ردقلا - ىرنس ايك - هئارثو صنلا ةردق نم اضيأ اهيفو

 3 قئاقحلا نم ةلمج ررقأ نأ صوصنلا تاءاضف ىلإ لوخدلا لبق ةوآو

 تددم لوقأ ، ةباتكلاو ةءارقلاب لغشنم انأو اليلق فرطلا تددم يننأ اهلوأو

هتمحرب هللا هدمغت يبيصخلا دشار نب دمحم هيقفلا خيشلا باتك ىلإ اليلق فرطلا



 ٨ا,7١٧{ !ا٧,١ا37 التو( ٧,٨٧7 لس 7 ٢ الا حا 22 ااهاابم
 ١٩١ ظ ٠ 15 ٢ ٧ ه اا ان السلاإ راد
 13 7 ٢ 7 مها د :ي
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 ثلاثلا هئزج نم ةحفص فصن درفي هتدجوف ( نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش)

 ةنس ددحي وهف ،رعشلا سرد يف ًاريثك عفني ال ام تامولعملا نم مدقيو ث انرعاشل

 ليصافت عم ةرجهلل ١٣٣٣ يهو ةافولا ةنسو & ةرجهلل ١٢٦٢ يهو ًالثم ةدالولا

 ناك له لوقأ 5 ةريثك ةيرعش اصوصن تبثيف عراسي هتدجو ينأ ريغ ، ًادج ةليلق
 نسحي تادايزف هادع ام امأ ، صنلاب يلثم ًالغشنم -هللا همحر - يبيصخلا خيشلا

 ثدحتي نأ رثؤي يبيصخلا خيشلا ناك له ؟ ةاحنلا لوقي ايك اهيلع توكسلا

 ؟هلك رمألا يف لصيفلا يهو مكحلا يهف ، هصوصنب هسفن نع صنلا بحاص

 صنلل غرفي نأ ديري ثيرلا نع اديعب الجع يبيصخلا خيشلا ودبي ةثلاث ةرمو

 ذخأت نأ ىنعم ايف الإو ، هلاثمأو اذه ىلإ ريشي ةتبثملا ةمجرتلا هقف ، هاوس ام عديو

 نم سيلأ ؟ةحفص ةرشع ىدحإ صوصنلا لتحتو ، ةحفص فصن ليصافتلا

 ؟ىرخأ ةرم انه هدكؤتو اقباس هانقس ام اذه يناعم

 لعافتأ نل ( صوصنلا ) كلت هجاوأ نيح يننأ يف لثمتي قئاقحلا يناثو

 نأ انمؤم تنك نإو ، يرثأتلا وأ يعابطنالا جهنملا يأ ، هدحو عابطنالا قفو اهعم

 يف ةءعوبحم بناوج فاشتكا ىلع ةيلعافلا نم هل لازتام قحلا هتروص يف جهنملا اذه

 كلت عدأ نل لوقأ 6 اهيلإ لوصولا نع ىرخألا جهانملا زجعت صوصنلا

 اهعم نوكتس لب صوصنلا ةءارق يف ديحولا توصلا يه نوكت ةيعابطنالا

دعب ترهظ يتلا جهانملا نم ةاقتسم ىرخأ تاودأ تئش نإ وأ رخأ تاوصأ



 :كلانمتا خنتالزو 0 ٥ ٧ا7,7ا لدا ٧٠١٧٦٧29 , ا 75 ا
 امبرل “۔-جبرحح ٢٦٢ .س 7 ها دانم

 يه تتبثأو 3 ملاعلا داس يذلا يركفلاو يملعلا مدقتلا نم تدافأو ث ةيرثأتلا

 © قايعألا ىلإ صوغلاو ، صوصنلا ءاضف يف ةحابسلا ىلع اهتردق ىرخألا

 . ةنيمث ئلآلو ةيسفن رهاوجب ةدوعلاو

 لصفني اهتساردب تمق يتلا صوصنلا نأ يف ىلجتت قئاقحلا هذه ثلاثو

 نم كلذك وأ مكارتلاو خيراتلا ثيح نم ظوحلم لكشب رخآلا نع دحاولا اهيف

 هججوت ىلإ ريشت ثيحب دحاو ( يرعش عومجم) وأ ( ناويد ) تحت اهئاوطنا ةهج

 ةهج نم يركفلاو يحورلا هروطت نيبتو ، ةهج نم يرعشلا هسفنو رعاشلا

 نيب ءافخب يرسي يذلا عيفرلا طيخلا كلذ طاقتلا نود لخي مل اذه نأ ديب . ىرخأ

 انه صوصنلا يف تّدن يتلا ةيركفلاو ةيبولسألا تامسلا هب ينعنو ،صوصنلا

 مظتنت ةدحاو ةيؤرو ، دحاو رارقتساو ، ةدحاو حور ىلإ ريشت يهو كانهو

 . اهعيمج صوصنلا

 يمتنت يذلا قايسلا ةفرعل صوصنلا لخادتب ىمسي امع ثيدحلا لعلو

 نأ رابتعا ىلع اهملاع ىلإ لوخدلل احلاص الخدم نوكي يكمللا خيشلا دئاصق هيلإ

 عم تاقالعلا نم ةلسلس هنكلو ، ةدحوم ةدام وأ ةلقتسم اتاذ سيل " صنلا

 نم امك اهيلإ بحست اهعيمج همجعمو دعاوق عم يوغللا هماظنو ، ىرخأ صوصن

 © (٥١ص "يماذغلا هللا دبع.د & ريكفتلاو ةئيطخلا ) " خيراتلا نم تافطتقملاو راثآلا

 ةينيدلا ةفاقثلا نم جاشمأ طاقتلا نم نكمتن صحفلا نم ءيشب نحنف اذهلو



 :او١٢٧"إإا\ ٧ ا:الشيرصرا ٧٨٢٧727٧ ل ا 7 ا اكاو(

 رداب ٠١ ٢7. ٧ا همس 7 : ٩٣ :3 ازلتجختمب :نبمنتم لاش ل (انجنبنيز

 فاضي "صوصنلا ايانث يف ءافخب باسنت وأ اهسأرب لطت ةيناسللاو ةيرعشلاو

 ايكولس مأ ، اماع ايبرع ناكأ ءاوس عساولا ينيدلا رعشلا رحب نم هفارتغا اهيلإ

 . اصاخ اينايع

 يف هدحو جيسن خيشلا نكي ملو ، ميركلا نآرقلا وه هدنع فقن ام لوأو

 6 هنم بارتقالا اولواحو ، زجعملا نآرقلا بولسأ ىلإ ءابدألا رظن املاطف 0 اذه

 بيرق رمألو 5 ةليضف اهلدعت ال ةليضف كلذ نودعي مهو © هراونأ نم سابتقالاو

 هنأك ( سابتقالا ) وه صاخ حلطصمب ميركلا نآرقلا ىلع ءاكتالا اودرفأ اذه نم

 ىرخأ تاحلطصم هلف نآرقلا ريغ هقبس نم ىلع دمتعا نمو ،نآرقلا ىلع روصقم

 : لوقي خيشلا ىرنو ، هدحو ( سابتقالا ) هلف نآرقلا امأ
 ررشلاب يمرت رصم _فقلاك مجاح يف بكبكمو

 ةيآلا تالسرملا ةروس ) 4 رصقلاكررشب يمن اهنإ ط : ىلاعت هلوق نم ديفي وهو

 : ىرخأ عضاوم يف لوقيو رشابملا سابتقالا نم وهو & ٣٢(

 ةيجان نيدلاب مشلا ىلعأب رفت ةمينغ لاجرلا تاراجت ريخو

 ١ ميلأ باَدَع نم مكيجنت ةراجت لَع مكلذ لمك اونمأ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت لوقيو

 مكل زع مكل مكيشنأو مكلاَْمَبًةفلا ليهس يف ةوذهاجحئَو هلوشرَو للاب دومث
 ( ١١و ١٠ ناتيآلا فصلا ةروس ) َنوُمَلْعَت مّتنَك نإ

 دعب يناثلا ينيدلا هداز وهو فيرشلا ثيدحلا لفغي نأ خيشلل نكي ملو

 : هلوق كلذ نم ، هرعش هب يمويو ،لهنلا هل ءاش ام هنم لهني حارف نآرقلا



 7 7 ٧79 5,٧٩٧ اااه ا
 ٧45 ا٧ . 7 ب < ٩ خلا 7 7 ١٩٤ 5 7 ٦

 ,= هم ٧٣ ةرس ٠٩ ٧اهمرس ررم 7ا د 7

 دجلاو ةنامألاب مهومتكلم مكنإ نيفيعضلا نأش اوقتاف الأ

 ©"ميتيلاو ةأرملا نيفيعضلا يف هللا اوقتا " : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ رظني هلعلو

 : اضيأ لوقيو

 هيناث ناكام لثم ابيرغ دوعي دقو ةبرغ يف نيدلا ءادتبا لاقو

 ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسإلا أدب " : ملسو هيلع هللا ىلص هثيدح نم سبتقي وهف

 ."ءابرغلل ىبوطف دب ايك

 دنع فقنو رعشلا وهو نيعلا هئطخت ال ثلاث ىلإ نيعضوملا نيذه رداغنو

 رركتت تحار يتلا ةيطرشلا ( نمم )لا هذهب انعايسأ عرقي وهو ىملس يبأ نب ريهز

 ةئيه ىلع ( ةينارونلا مكحلا ) ةموظنم ي انه ةلثام اهارنو ث ةريهشلا هتديصق يف

 : لوقي اضيأ ةرركتم

 بجاو لعف نع لوذخملاك دشرلا نم الخ دق هالومل ركذ نع لخي نمو

 براشملازم مايألادي هتقس هب املاع هرهد يف نكي مل نمو

 بئاصملا ىربك تاقوألا هليطعتو هظح تقملاف تقولا مكح طح نمو

 يناعملا ىلل ىدعت لب هدحو طرشلا ىلع ريهز ةديصق عم لخادتلا رصتقي ملو

 عم قفاوتت يهف ةريبك ةدئاف خيشلا اهيف دافأو ،هتديصق يف ريهز اهرثن يتلا ةيمكحلا

 نارخآلا امه نيلثام يدرولا نباو يبنتملا ىرنو ، يقالخألاو ينيدلا هليمو هجازم

: اهعلطم يتلا ةفورعملا يدرولا نبا ةديصقف ث خيشلا ةركاذ يف



 ٧٣٧ ٣٠١٦٧7٦٧79 () ٧7 2.٨١ د كا7۔(أ ا
 7 كملا , ره ررہسجنر ١٩٥ إلا اط ا ا ل . نلا

  7رس ٩؛ا[ا٧ ٠١٩ رس ٧٢هه ٣ =,

 لَرَم م بناجو لضَّقل القو لزغلاو يناوخغل اركذ عد

 لَقَع نَم نونجب ىعسي فيك اهب لفحتالةرمخلا كرتاو

 : لوقي نيح يكمللا خيشلا دنع اهانعمو اهانبم يف اهارن

 لزملا نايذهو نيلا للعو للزلا نم ىرع دق يلوقو تلق

 لسبدق نمم لسبتسمهب مكف لسكلاب ىدرت مونلا فلأ نم

 ليم يذ ريغ حذقلاك ًارمشم لشفلا كنع عدو مزعلا درجف

 لمكذنإالإ لبقيال نيدلاف للخ ريغ نم ضورفملا ادأ مزلاو

 . ةروشملا ميدقتو حئاصنلا ءادسإ نم لاونملا اذه ىلع ةديصقلا رمتستو

 دقف قبس اميف اهيلإ انرشأ يتلا كلت صنلا عم ةهجاوملا ةلوقم عم ًاماجسناو

 صوصنلا يف ةرشتنم اهآر ةيبولسأ تايس ثالث صالختسا نم ثحابلا نكمت

 اذه دعب ئموت يهو © هرعشل رعاشلا هاضترا نيعم جهن ىلإ ريشت يهو ، ةسوردملا

 ةفلتخم عضاوم يف حلي دحاو رعاشل وه هؤرقن يذلا رعشلا اذه نأب نانئمطالا ىلإ

 . ( يلخادلا دقنلا )ب ىمسي ام تحت يوطني وهو تايسلا كلذ ىلع رعشلا نم

روشنم رعاشلل لماك ناويد رفوت مدع نابسحب جهنملا اذه لظ ف لغتشن نحنو
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7 
 لار ٧١٨٢ ٢ار٧ا77الش ا , ٧٢٠٧٠٥٧9

 :ح ر ) 7 .4 , . / ١ ٠ ل .0 71 7 ر : ا
 مربا ۔ج؟ رح ص ٦٢ مر ,

 ةمتاخلاو . ضارتعال او ؤ دودمملا رصق يه تاسلا هذهو © ةققحم ةيدقن ةرشن

 . ةيديلقتلا

 © اقح رظنلا تفلت يهف تامسلا هذه نم ةليلق تايبأ لب ةدحاو ةديصق ولختالو

 : عمسنف

 ولو متي عينملا مزحلا ضفر نمو

 : لوقيو

 هلايباصيرح لخب اذ ناك نمو

 : لوقيو

 : لوقيو
 و

 ابس صأأاحايينو

 : لوقيو

 للخ ريغ نم ضورفملا ادأ مزلاو

 بلاخلملاب ءاضقلا رمأ هبشانت

 بناجأو ابرقأ نم ىلقلاب يم

 بعصلا نمزلا ين سانلاب التبالا نم

 حفط تاساكلا هب

 لمكذنإالإ لبقيال نيدلاف

 : هلوقكف ضارتعالا امأ ، دودمملا رصق نع اذه

بطخ لا مظعأ نم ۔حاص ۔- وجني قلعت هب نَم لك يذلا لبحلاب تقلعت



 7 ا هه٢٧ رس ٠٩ ٧ا(اهم رس , ر 722 , ارد روصنم ١٩ ١ 2 .اا 7 . ٦ 7 ٠٥ ٩ 7 بنالشلا :اذب ؛ا,٧؛{! {ا١ء٧ا77 ال 59( ٢٧2 ٧,٠٢٧ ك ا2۔ااإ واا

 : ةلوقو

 رض نم تنّصُحو ب دج نم تيقوو رشبل اب تيه رومعمل ١ جلف ايأ

 رهدلا ىلع تيقب ام ۔يرمع -تكروبو ىذأ نم تملسو بيع نم تبنجو

 فلأتت ام ةداع يهو " دئاصقلا نم ةبلاغلا ةرهمجلا مظتنت يهف ةيديلقتلا ةمتاخلا امأ

 ين هلوق كلذ نم هباحصأو هلآو ميركلا هلوسر ىلع ميلستلاو ةالصلاو هللا دمح نم

 : ىلوآلا ةديصقلا ةياهن

 بياطألاو هبحص عم هلآاذنك يعفاشل ةالصلاو يبرل يدمحو

 : ةيناثلا ةديصقلا ةمتاخ يف هلوقو

 بحصلاو لآلاو داشرإلا هب نَم ىلع ايسلا كلف ىرج ام - يهلإ - لصو

 : ةعبارلا ةديصقلا ةمتاخ يف ةلوقو

 زرخلا بحصلاو لآلاو يعفاشل ةالصلا يدمأ

 لب اهب هدحو يكمللا خيشلا درفني ال اقباس اهانقس يتلا تايسلا هذه نآ مولعمو

 . ةفورعملا ةيرعشلا تارورضلا نم ًالثم دودمملا رصقف ءارعشلا نم هريغ دنع اهارن

 هل ظقيتي ال " : رعشلا رارسأ نم وهف وشحلا داقنلا ضعب هيمسيو ضارتعالا امأ

 يراجمب اّبط ناكو 6 هتدام ترزغو ث هتحيرق تدقوتو ، هرهوج فش نم الإ

 ةليح يف يمتاحلا لوق دح ىلع " هنينافأ يف افرصتم رعشلا رارسأب افراع مالكلا

يبنتملا تيب بابلا اذه يف دري رض : . نتملا تسب بايلا اذه ىف د ري اممو ، ( )١/ ١٩٠ ة ,رضاحملا
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 ايناف - كاشاحو - اهيف ام لك ىري برجم راقتحا ايندلا رقتحتو

 كلذكو ، ( ٤/ ١٦٠ ، نايبتلا )( عوضوملا اذه يف هب بطوخ ام نسحأ ) نم اذهف

 © تفاللا لكشلا اذهب اهراشتنا نأ وه هيلإ لوصولا ديرن امو 0 ةيديلقتلا ةمتاخلا

 تايس اهرابتعا ىلإ انب ادح يذلا وه يكمللا خيشلا صوصن يف اهعايتجاو

 هارن رمأ ىلإ انه هيبنتلا يرورضلا نم هنأ ريغ ، رعشلا يف اهطقلتن انتلعج ةيبولسأ

 ىلختي يكمللا خيشلا نأ هدافم اضيأ ةيبولسألا تايسلا تحت وضنم وهو " اماه

 كولسلل ةصلاخ اهلعج يتلا صوصنلا كلت يف ةيديلقتلا ةمتاخلا نع احضاو ايلخت

 كلت يف رعشي هنأكف ، ةحوتفم لوقأ داكأو 5 ةفلتخم ةياهن صوصنلا كلت يهتنت ذإ

 ديزملاو ديزملا لمتحي احتفنم صنلا لظو 7 هلوق ديري ام لك لقي مل هنأ صوصنلا

 تايبأب فيكف 5 ناويد هيوحي وأ ، ةديصق هيفكت ال 3 هل رارق ال رحب قيرطلا اذهف

 © اهعالضأ نيب ةقيمعلا ةبرجتلا كلت رصح نع ةزجاع يهف ، ترثك نإو ىتح

 ه رفاسملا كلاسلا كلذب هبشأ صنلا اذهف ، ديزملا لبقتي احوتفم صنلا لظيلف

 صنلا كلذكف 5 عقوتي وأ رظتني مل ايب أجافيو 5 اديدج ائيش ةظحل لك ىري رفاسملاو

 كلذ همكحي نأ كاذ دنع نكمي الف 8 ةيئاهناللا ةشهدلا كلتب سوسمم رخآلا وه

 . كلذ هل ىنأو يديلقتلا لفقلا

 خيشلا دنع كولسلا ىلإ اهنم فلدن ةأكت نوكت ةيبولسألا ةمسلا هذه لعلو

 خيشلا ءاجو ، قرعم خيراتو ، ليوط ربخ ينامعلا رعشلا يف كولسللو ، يكمللا

> 
ه
`
 
-
 
 يك
ب

 
 ۔`>



 7 > اص ا

 هلغ ر
 ,=ر ٩٧, ٨٣ س ٠١ ٧١ا(اهم رس 2

 © بذعلا نيعملا اذه نم فارتغالا يف ءارعشلا رابك نم هبارضأ كراشيل يكمللا

 مهعمو ، ضرافلا نباو ، ةعبارو ، يلبشلا ملاوع اهلالخ نم جلن تافقو هيف هلو

 نافلخ نب ديعسو ، ناهبن يبأ نب رصان : كولسلا راضم يف نوخسارلا كئلوأ

 تاودأو ، صاخ دادعتسا ىلإ جاتحت كولسلا رعش ةءارقو ، ملسم يبأو © يليلخلا

 لبق ةعماجلا باحر ين اهتيقلأ دق تنك ةرضاحم ين اهنم فارطأ ىلإ ترشأ ةريثك

 أرقن نحنو انهجاوت اهسفن ةيلاكشإلا دجن ذإ ًائيش اهنم فطتقأل دوعأو ، ةدم
 هللا ركذ ىلع ةموادملاو ، ةيلآلا تايجانملا كلت هيفف يكولسلا يكمللا خيشلا رعش

 ىلإ ةوعدو ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاحفنل ضرعت عم © هديجمتو

 © ةصاخ ةغل ربع هلك كلذ غاص ،ةريثكلا اهئابعأو ةينافلا ايندلا هذه نم ففختلا

 ةلواحمو ، ةغللا كلت يف ( رفحلا ) ريغب اقح امهف همهف نكمي ال رقتسم حلطصمو

 كلت ربع الإ كلذ متي نلو ، تالالدو ناعم نم اهرهاظ هيطغي ام فشك

 ه فيرشلا ثيدحلاو ، ميركلا نآرقلا لثم ئراقلا ديب اهرفاوت بجاولا تاودألا

 يلزغلا اصوصخو يبرعلا يرعشلا ثارتلاو ، مالكلا ملعو ،يضابإلا ركفلاو

 يضابإلا ركفلاف هرثنو هرعش فارطألا يمارتملا يفوصلا ثارتلاو ، هنم يرمخلاو

 ةقيمعلا هتبرجت فصو يف يكولسلا اهنم قلطني ةماه ةزيكر لكشي لاثملا ليبس ىلع
 لوقلا وأ حطشلا وحن قالزنالا ةيشخ ركفلا كلذب مصتعي وهو & ةصاخلا

نم نيبيرق مهلعجي امم مهسفنأ ةيفوصلا ضعب هب ذخأ امم ءيش وأ ، دوجولا ةدحوب
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   : ,= ٣ههم+٢ : 7 ب ت

 ةيصخش ةرظن قفو ديحوتلا وهو مالسإلا هيلع موقي يذلا نيتملا نكرلا راكنإ

 يضابإلا ركفلا نع لزعمب يتآلا يكمللا خيشلا تيب مهفن فيكف © اهيلإ نوعدي

 : لوقي نيح

 بقاعي ملاهلبق صاعمب ىنأ ولو اجن اداهم ىوقتلا لعج نمو

 6 ال مأ هل رفغي له ةريبكلا بكترمب مالكلا ملع يف فرعي ايع ثدحتي وهف

 وأ نآرقلا يف ديعو اهباكترا ىلع بترتف ، ةيصعملا نم مظع ام لك ) يه ةريبكلاو

 هقفو ١٨٧( ص ثغمادلا قحلا )( عرشي ل مأ ... دح امل عرش ءاوس ةحيحصلا ةنسلا

 ام أرقنو عجرو بات اذإ رانلا نم وجني اهبكترم نأ ىلإ يدؤي يكمللا خيشلا تيب

 ةربعلا نأ قيقحتلاو " : لوقيف يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ماعلا يتفملا ةحايس هبتك

 اديعس ناك حلاصلا لمعلاو ةحيحصلا ةديقعلاب هل متخ نمف 3 لامعألا متاوخب

 ،بوحلا نم اهبحاص رهطتو ماثآلا وحمت ةبوتلا نإف 5 لبق نم لمع اهم هلل دنع

 هرارصإب ةطبحم اهنأل ائيش ةقباسلا هلامعأ هدجت مل ماثآلا ىلع رارصإلاب هل متخ نمو

 رئب نم ناحتمي اهنأل نيهباشتم نييأرلا ىرنف ء ٢١٣/٢١٢( ص ث غمادلا قحلا ) "

 هلاثمأو رعشلا اذه عم لماعتلا يف ةقدلا يخوت يغبني اذه ىلع اسيسأتو ، ةدحاو

 ةهج نم ميوقلا اهباصن يف ءايشألا عضوو ، ةهج نم دارملا ىنعملا عايض نم افوخ
 . ىرخأ



  , ) 5,,م ٠
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 رس / 2 ا د :ث ٩؛ها٧ ٠١ - ٩٩٧٢ ١ ٣””",

 خيشلا رعش يف ةرثكب عيشي هانيأر يذلا يكولسلا حلطصملا نع لاقي هسفن ءيشلاو

 ءءابهصلاو ك سأكلاو ركسلاو ، قوذلا لثم تاحلطصم انتهجاو دقف ث هللا همحري

 - بير الب - خيشلاو ، اهريغو ءانفلاو ، ضبقلاو & طسبلاو ، قشعلاو ، بحلاو

 نيتيضق دنع فوقولا يغبني هنأ ريغ يفوصلا حلطصملا نم ديفي نويكولسلا هعمو

 مدع ثيح نم تاحلطصلملا هذه ليوأت ىلع ليوعتلا ةرورض امهالوأ : نيتماه

 ةيفوصلا هبن دقو 5 ةريبك ةيلاكشإ يف عقوي اذهف رهاظلا ىلع اهلولدم ذخأ

 ررق يذلا يكبسلا ناسل ىلع درو امب يفتكنو ، رمألا اذه ىلإ اعم نويكولسلاو

 اهب اونعي مل موقلا تاداس ضعب نع ترج ظافلأ يف هللا هللا " : الئاق ةحارصب

 اهمهفيال ديرمل اهركذ خيشلل يغبني الف ةحيحص ارومأ اهب اونع امنإو اهرهاوظ

 : زيمتملا هبولسأب الئاق ملسموبأ خيشلا هعباتو ( ١٢٤ ص ى معنلا ديعم ) " هلضي هنإف

 ةشحولا كبلغتف هارت امم بجعت ال روشنملا هرهاظ يوطم دنع فقاولا اهيأ ايف "

 ركذلا لهألو « روصقلا هيلع ابلاغ كمهف ناك نإ قئاقحلا ركنت الو ، روفنلاو

 ( ٢٩٥ ص ينامحرلا سفنلا ) " روهشم متكلا يف وهف رمأ كيلع يفخ نإ لأساف

 سأكلا و ككسلاو ، ةرمخلاو ،ناحلا لثم ظافلأ ىلإ رظنلا بجاولا نمف اذه ىلعو

 © يهلإلا بحلا اهب نوديري مهف ًالثم تايرمخلا ءارعش دنع تدرو ام فالخ ىلع

 رونلا ىلإ لوصولل اكلسم ةدابعلا قيرط ذاختاو ، هناحبس ىلوملا ركذب ءاشتنالاو

© ةيويندلا هتابغر نع كلاسلا ىلختي ثيحب كلسملا اذه يف ءانغلاو ، روصقملا



 يكن 2 / 5 رانلا ٧ : ,7 1 ءارك" 5 9 .7 7 :

 تاهمرب ہجارمر) ٠٩ ٧ا؛مرس نبت تمان

 كلت كاردإ نكمي الو هاضتراو هراتخا يذلا قيرطلا اذهب امات ًالاغشنا لغشنيو

 سرفلا طبرم يه قايسلا ةيضقف ، هيف تدرو يذلا قايسلا ريغب ةديعبلا يمارملا

 : خيشلا لوق ىلإ انعمتسا اذإف ، لاقي ايك

 وحصي ناوشنلا اف جاد ل للا ا م اذإ

 حخجدتمااماذإ هين سأكلاذنلي

 يرمخ خانمب يحوي هيف تدرو يذلا اهقايس نع ةروتبم يهو اذكه اهتءارق نإف

 نمض ةقلح ةقيقحلا يف اهنكلو ، ساون يبأ وأ ، يدنهلا يبأ وأ لطخألاب انركذي

 ةلحرملا هذه ، ىرخأ ىلإ لقتنيو ةلحرم كرتيل اهيف كلاسلا لقتني ةليوط ةلسلس

 ةفاثكلا نع هيلختو ةيفافش يف كلاسلا رايغنا ثيح نم ةورذلا ةيادب يه تاذلاب

 نيح ىرخأ ةرم هيلإ انعمتسا اذإو ، ةقباس ةلحرم يف اهب رم دق ناك يتلا ةيداملاو

 : لوقي

 لمهأ لهنلا كاذلف هرذي وأ هلهن يف قذنيلفهملي نم

 لطو رده مهمكح يف اهلك ىوا عرش يف قاشعلا امدف

 ولبي بيذعتلاب بحلاو ال فيك ادلج نورت يحوراوبذنع



 ٢١.) ؟كل ناتيتتفنتتز نزت حنتألت و ٥, اللو( ٧٦٧ ٧٢٨ رو ٧ ) اص اأ ا
 اہنل ,۔ر , "م٢٧]رساحص٠٩ ٢٧اهم رس و ا د و

 تاقشم ىلع ربصلاو ، حورلا بيذعتو ، ىوهلاو ، قشعلا نع ثيدح انهف

 كلت مهف حاتفم نكلو ، فيفعلا يرذعلا لزغلا ءاوجأ يف انلخدي داكي امم بحلا

 & تايبألا هيف تءاج يذلا ماعلا قايسلا ىلإ ةفاضإلاب (قذيلف ) ةظفل وه تايبألا

 بولق يف هيلجتب قحلا هفذقي ينافرع رون " قوذلاف 5 اقباس هيلإ انرشأ ام وهو

 ." هريغ وأ باتك نم كلذ اولقني نأ ريغ نم لطابلاو قحلا نيب هب نوقرفي © هئايلوأ

 قوذلا لعجي نم نأ هب نوديري " فرع قاذ نم " : لوقلا مهنيب عاش كلذلو

 نأ ىلإ ةحيرصلا خيشلا ةراشإ اذه ىلإ فاضي & نيفراعلا نم ناك ةفرعملا ةليسو

 حالطصا اعم ةيكولسلاو ةيفوصلا تايبدأ يف دريو ، هب نيصتخم الهأ لهنلا كاذل

 ىلإ مهبولقو مهحاورأ ماقم نم ةلزان مهتايلبحت ماكحأ نوكت نم " مهو قوذلا لهأ

 يف كلذ حوليو ،ًاقوذ هنوكرديو اسح كلذ نودجي مهنأك مهاوقو مهسوفن ماقم

 نكي ملو ٧٥٧/٧٥٦( ص ب ينفحلا معنملا دبع.د ، ةيفوصلا ةعوسوملا رظني ) " مههوجو

 قمعيو } هرعش يف تاحلطصملا كلت فظوي وهو خيشلا نهذ نع بئاغب هلك اذه

 يتلا ةصلخملا ةلواحملا يهو ةيناثلا ةيضقلا ىلإ اندوقي اذهو ، هيف كولسلا ىرجم

 مءالتي ثيحب يفوصلا حلطصملا عيوطتل يكمللا خيشلا مهعمو نويكولسلا اهانبتي
 ركفلاب ىقثو ةقالع خانملا اذهلو ، هيف فظو يذلا ديدجلا يركفلا خانملا عم

 قبس امييف كلذ نم ءيش ىلإ انحملأ انلعلو ، نويكولسلا هنع ردصي يذلا يضابإلا

 ةصاخ ةعيبط تاذ ةيركف ةئيب نم دفاولا اذه نيبو مهركف نيب نومئاوي كلذل مهف



 ر ها ٥ ا , ا ,ر ٢٠٤  4 755ااو( ٧,٧٢٥ ر٧ ٧٠٦٧٥ ى » إا ٧ ٠97 ر

 حمر برح ح ٦٧٢ امس 7 , ,

 ضعبب تدأ ةيمالسإ ريغ تارايت نم يفوصلا ركفلا لخاد ام ىلإ ةفاضإلاب

 ضعب نم ففختلا وأ ، ديعبلا حطشلا وأ الثم دوجولا ةدحوب لوقلا ىلإ ةفوصتملا

 ناهبن يبأ نب رصان خيشلا راشأ دقو ، هلك كلذ نوبنجتي مهف 5 ةيعرشلا اياضقلا

 يتأيو ، ضرافلا نبا يتيئاتل هحرش ةمدقم يف ةحارص نيرخآلا كنيذ ىلإ هللا ةمحر

 : اهعلطم يتلا هتديصق يفف ، هيف ةراشإلا قمعيو رمألا اذه دكؤيل انه خيشلا

 حوَر ه ف اليب 7 وحني بخحلاربرسأ

 عطق ىلع زصُم هنآ ريغ هقيرط يف تاقشملا هجاوي يذلا كلاسلا كلذ لاحل ليصفت

 : ىلإ لصي كاذ دنعو هتياهن ىلإ طوشلا

 حشر ه ق ا هبع تحاف قوشلا ضاير

 حد ه تاجزهلابو تحان قرولااهيذفو

 ءاملاو ، ةيكزلا ةحئارلا نم هتوح امو ضايرلا كلتل لصفم قيقد فصو عم

 : هلوقب اهمتخي نأ الإ ىبأي ةنكلو ، يقيقحلا ءاشتنالاو بذعلا

 وحنأ كيف يبحف يبسح برلا تنأف

 كلذ : نانثا كانهف ، بولطملا وه هاضر بلطو ، دصقملا وه ىلاعتو هناحبس قحلاف

 مازتلالا اذه ىرنو ، ادحتي نل ايه سيلو ،دوبعملا بولطملا كلذو بلاطلا كلاسلا

 : اهعلطم يتلا هتديصق يف عرشلا دودحب

 ولغت حورلاب هدجو تارفز ولسي سيل نماي بحلا ميدنأ

 



 ل ا٧ا1 السر( ٧ ٦٧9 ٧,٠١٦ ال ےچ ا2۔كااإااابمس
 ٨ ٢٠٥ 2 لاإ 7 7 7 , 3 5 م 7 7 1 }7٫ى ٧2٣ او

 ,ك , ا ر٩٥ \ ٦7 ٫ازربار"
 .  7رس مها٧ ٩١٩ -] ٧هه ١ 7٦٣

 نيبو ضفرلاو لوبقلا نيب هبذابتو كلاسلا ةلاحل ناطبتسالا كلذ الوأ اهيفف

 بقزتلاو. هلولاو ، قشعلا فصت تاماقمو لاوحأ كاذو اذه نيبو عنملا لوبقلا

 تاحلطصم انهجاوتو ،اعم ةغللاو حورلا مزالت يتلا ةرمتسملا ةشهدلا كلت عم

 هركنت رمأب يشي ام اهيف سيلو طسبلاو ، ضبقلاو ، قشعلاو ، ىوهلاو & مارغلا

 رعاشم نم هلخاد يف رصتعي امو كلاسلا كلذل ينطاب دهشم يهف ، ةعيرشلا

 هتمظع مامأ عوشخلاو ، راونألا رون ىلإ لوصولا يه ةفورعم ةياغلا نكلو

 ٠ هئايربكو

 نع فلتخت نويعب كولسلا رعش ةءارق ةرورض يف لتمتي انه هيلع حاحلإلا ةون ام نإ

 نع هنوناقو هتعيبط فالتخا نم عبني اذهو ،رعشلا نم هاوس ام ارقت يتلا نويعلا

 تاودأو ، صاخ دادعتساب الإ لمكألا ههجو ىلع اذه ققحتي نلو ،رعشلا كلذ

 دقعملا كفو } هحلطصم عم لماعتلاو هرهوج ىلإ ذافنلا ةءارقلا كلتل حيتت ةعونتم

 يهو ظافلألا روشق ىوس هيدي نيب ئراقلا دجي نل اذه ريغبو ، هبيكارت نم

٠ ءيش ف حهنملاو ملعلا نم اذه سيلو 5}ة رسيم ةلوذبم
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