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 هلآ ىلعو هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،هلل دمحلا

 :دعب امأ كهاده عبتاو هجهن ىلع راسو “هالاو نمو هبحصو

 ىلإ ءادتهالا هيف ناك اميف قباسلاب قحاللا يدتقي نأ وه هب هللا رمأ امم نإف

 ًاملعو الضفو ىده قباسلا ريس ءوض يف قحاللا ريس نوكي يكل "قحلا

 لكش يف ادوجوم ارمأ فلسلاو فلخلا نيب لصاوتلا نوكي ىتحو ءًاحالصو

 هلوسرو هدبع هب هللا رمأ ام وهو رخآلا ضعبلا زجحب اهضعب ذخأي تاقلح

 كيلوأ » :هلوقب هوقبس نيذلا ءايبنألا ركذ نأ دعب ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم
 وو ۔ ري < ةيم 1

 ٩٠[. :ماعنألا 4 هدصقأ ممهلدَهيف هللأ ىده ني

 سيلو "قحلل عابتاو قحلا يف ديلقت هنآل دومحملا ديلقتلا وه اذهو

 ديلقتك ،قحلا دض وه يذلا لطابلا يف ديلقتلا هيف نوكي يذلا مومذملا ديلقتلاك

 نيكرشملا ىلع ميركلا نآرقلا هاعن ام وهو ،مهعابتاو لطابلا يف دادجألاو ءابآلا

 اندو اَن» :مهنع كي هللا لاق ثيح مهاوهو مهلطابو مهكرشب اوكسمت نيذلا

 لع اتءآباع اندو انط [٢٢:فرخزلا] 4 َنوُدَهَم مهرت لع او ةمأ لع اتاباء

٠ 

_- 

 ٢٢[. :فرخزلا] 4 توُدَمقَم مهرتتاء لع اَتِإَو ةمأ

 ساقي نيقباسلا ءايبنألا ىدهب ءادتقالاب ةي دمحم هيبنل ك هللا رمأ نأ ىلع

 :نيرمأل كلذو ،مهادهب ءادتهالاو ءاملعلاب ءادتقالا هيلع

 .ءادتهالاو ةيادهلا عماجب :لوألا

 .ةياورلا يف ءاج امك ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ :يناثلا

 



 ةينامع تايصخش ٦
 و>

 دعب ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ نيملسملا ةقثو نيعباتلا ديس ررقي نأ ورغ الف

 مهمادقأ ءطو انيلع قحلاف» :ًالئاق ناسحإب مهل نيعباتلاو ماركلا ةباحصلا ركذ نأ

 .«ملعلا يف لوألا رخآلا عزان ىتح طق موق كلهي مل هنأ ملعاو "مهرثأ عاتتاو

 ةريس اركاذ «ةينامع تايصخش» اذه انباتك يتأي ديمحلا قايسلا اذه يفو

 مهدوهجو مهحالصو مهلضفو مهملعب افارتعا ؛ءاملعلاو ةمئألا نم ددع

 يف مالسإلا نأش ءالعإو لدعلاو قحلا ةماقإو ملعلا رشن ليبس يف مهداهجو

 .ةرومعملا عوبر

 سيلو يتايحلا وأ ينمزلا مهدوجو ىلع باتكلا تايصخش تتتر دقو
 .مهنع هيف ةباتكلا تمت يذلا ينمزلا خيراتلا قفو

 لوانت امنإو هتايصخشل ةيتايحلا بناوجلا عيمج لوانتي مل باتكلا نأ ىلع

 .مهنع ةددحمو ةنيعم بناوج
 نأ ثيح ،نيثحابلاو ءارقلل مهنع ركفو ةركف ءاطعإ يف مهسي نأ ىسعو

 نيينامعلا ةمئألاو ءاملعلا ةفرعم لاجم يف صقن اهيف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةبتكملا
 .اهركذ لحم انه سيل ةديدع لماوعل

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخأو قيفوتلا لو هللاو

 ةرماعلا طقسم

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 م٠٢ا٧ رياني ٢٨



 ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا

 )١( ربمتبس رهش يف «انمالعأ نم» ةودن ىلإ مدقم ثحب ١٩٨م.





 ١ - ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا ٩

 ذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (ةيخيرات ةذبن) ديز نب رباج مامإلا

 لوألا نرقلا نم (٢٢؟۔٨١) يتنس نيب هدلوم ةيخيراتلا رداصملا ددحت

 لئابق ىدحإ دمحيلا ةليبق نم وهو ،ىوزن لامعأ نم قرف ةدلب يف يرجهلا

 ماكحأ هباتك يف صاصجلا ركب وبأ قاس دقف ،ايباحص هوبأ ناكو ،نامممب دزألا

 . ةي هللا لوسر نع هيبأ نع ديز نب رباج ةياور نم ائيدح نآرقلا

 ىلإ همودقو نامغ نم هجورخ خيرات ددحت مل ةيخيراتلا رداصملا نأ ريغ

 ىبأ نب ةيواعم دهع ىف ناك همودق نأ رهاظلاو \ةرصبلا وأ ةرونملا ةنيدملا

 ىلإ اهنم لحر مث ،ةرصبلا يف آلوأ لزن نامع نم هجورخ دعب هلعلو نايفس

 نينمؤملا مأ ةشئاعك ،مهرباكأ اميس ال ،ةباحصلا نع ذخألا ةيغب ةرونملا ةنيدملا

 سابع نباو كلام نب سنأو يردخلا ديعس يبأو رمع نب هللادبعو ةريره يبأو

 نم ريبكلا ددعلل ارظنو ۔ مهاضرأو مهنع هللا يضر ۔ ةباحصلا نم مهريغو

 نيعبس تكردأ» لوقي ناك مهنع ىورو مهب ىقتلا نيذلا ماركلا ةباحصلا كئلوأ

 نبا نأ امبو _ سابع نبا رحبلاب ينعيو «رحبلا الإ مهدنع ام تيوحف اًيردب

 نأ ىلع لدي هنم لوقلا اذهو - عطقتم ءانثئتسإل اف ردب لهأ نم نكي مل سابع

 مهيديأ ىلع قحلا ةيار ترصتنا نيذلا لوألا ليعرلا مهف ةصاخ ةلزنم ردب لهأل

 ©روهظلا ةلحرم ىلإ نامتكلا ةلحرم نم لقتناف ©}ءادعصلا مهب مالسإلا سفنتو

 ديز نب رباج مامإلا ءاقل ناك كلذل ،ةوقلا ةلحرم ىلإ فعضلا ةلحرم نم وأ

 هرثأ هل ةباحصلا ءاملعب هئاقل ىلإ ةفاضإلاب مهددع ةلق ىلع مهنم ددعلا كلذب
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 نيوكتلا كلذ ، يكولسلاو يركفلاو يملعلا مامإلا نيوكت يف لاعفلا صاخلا

 .ةميظعلا ةيخيراتلا هفقاومو ةهيزنلا هتايح هيلع تنبنإ يذلا

 تلظو ةيوق تناك «نآرقلا نامجرتو ملعلا رحب» سابع نباب هتقالع نأ ىلع

 كلانه نمو "هنع أرقو سابع نبا بحص نم رهشأ» هنع لاقي كلذلو ةرمتسم

 نوكي نأ اديعب سيلو «يضابإلا بهذملا ىلع ةسكعنم سابع نبا ءارآ نأ دجن

 نبا هذاتسأو هخيش نم هيجوتو داشرإب كاذنآ ةمكاحلا ةطلسلا نم مامإلا فقوم

 هئاقفرو رباج باحصأ نم وهو سيق نب دوسألا ساقف ابأ نأ يور دقف سابع

 هعم نكي ملو ةرم رباج هاقالف نو سابع نبا نايقليف اعم ناجحي اناكو
 سابع نبا لاق ۔ دايز نبا هذخأ :لاق كبحاص نيأ :سابع نبا لاقف ساقف وبأ

 نبا :لاق ؟مهتمب تنأ اموأ» سابع نبا رباج لأسف 6معن :لاق ؟مهتمل هنأو
 .«ىلب مهللا - سابع

 .هتافو خيرات يف فالتخإلا اضيأ عقو هتدالو خيرات يف فالتخإلا ناك امكو

 هددح يذلا خيراتلا وهو ٩٣ ةنس تناك اهنأ هتافو ىلإ هجتي ناحجرلا نأ ديب

 .ثيدحلا ةمئأ خيراوت طبضب مهمامتهاو مهتيانع مهنع فرع نيذلا ثيدحلا ةاور

 ةدحاو ةعمج يف ايفوت ديز نب رباجو كلام نب سنأ يباحصلا نأ ليق امك

 اذه ىلعو ؤه٣٩ ةنس تناك اهنأب سنأ ةافو تحجرو ۔ دحاو عوبسأ يف يأ -
 عورأو سانلا ملعأ ناكو» يخامشلا هنع لاق ه٣٢٩ ةنس رباج مامإلا ةافو نإف

 ناكو ۔ ةريثك سان هنع ذخأو ةميظع ةعامج هرونب ءاضتسا ۔ سانلا دبعأو سانلا

 .«ءاعدلا باجم

 ةملظلا ةنواعم نع هعانتما

 نيذلا ةربابجلاو ةملظلاب لاصتإلا ىلإ سانلا ضعب فورظلا ئجلت دق
 امدنع ةرارم دشأ فورظلا كلت نوكتو ،الوخ ةدابعو الود هللا لام نوذختي



 ١ ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا ۔ ِ ١ ١

 نب جاجحلاك ربكتم ملاظ عم اميسال نيدلاو ملعلا ةمئأ اهتأطو تحت حزري

 ةمظع رهظت فقاوملا هذه لثم يفف ،اباهرإو ابعر بولقلا ألم يذلا فسوي
 اهيف عراصتي يتلا فقاوملا هذه ،هشأج ةطابرو هتيصخش ةوق ىلجتتو ملاعلا

 مهدنع اميف عمطلاو نيطلستملا كئلوأ شطب نم فوخلا ،عمطلاو فوخلا

 قيرط كولسو قحلا ةداج مازتلا هلمعو هملع هيلع ضرفي لماعلا ملاعلا نكلو
 اذإ ،هادهب يدتهي رانمو هب ىدتهي - مشألا دوطلاك فقي "ناكم يأ يف ةرخآلا

 .لبانلاب لباحلا طلتخاو لطابلاب قحلا اهيف مدطصاو ةمألاب فورظلا تكلولحا

 نب رباج مامإلا فقوم ارون عشي ةمتاقلا ةكلاحلا فورظلا كلت ايانث نمو

 ةمألل رينيل خيراتلا لحارم ربع هؤايض باسنيو فسوي نب جاجحلا عم ديز
 .ةزعلاو ةماركلا قيرط

 نم ملقلا طقسف بتكي جاجحلا ناكو "جاجحلا عم اسلاج ناك امدنع كلذو

 هتبالص فرعيل رباجل هنم ارابتخا كلذ ناك امبرو ،ملقلا ينلوان مامإلل لاقف هدي

 ةيضاقلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةتسلا ىده نم ىحوتسم باوجلا ناكف ،قحلا ىف

 لاق :هل لاق ثيح ناسحإلاو لدعلا ىلع ةدكؤملاو قدصلا ىلع ةلادلاو قحلاب
 .'«ملق ةدمب ولو مهناوعأ ناوعأو مهناوعأو نيملاظلا هللا نعل» ةلي هللا لوسر

 .فوخ وأ ةنهادم نود جاجحلا ملظب حيرصت اذهو

 قانعأ هيلإ تبأرشأ املاط مالسإلا يف ينيد بصنم ىلعأ ءاضقلا ناك

 بناجب هنأ ديب ،هيلإ ءاقترالل لوصولا ةيغب هيلإ مهراظنأ تلواطتو نيريثكلا

 ةرهز مهبلتخت مل نيذلا حلاصلا فلسلا ءاملعل فقاوم كلانه تناك ،كنئلوأ

 نافقوم فقاوملا كلت نيب نمو ،اهكارش يف عوقولا نع اودعتباف بصانملا

 .ءاضقلا يلوتل ىعو نيح ديز نب رباج مامإلل

 يموقلا ثارتلا ةرازو ٠ ص ،ثلاثلا ءزجلا ،ينالجرارلا بوقعي يبأ مامإلل 6ناهربلاو ليلدلا (١)

 ٢٤. ص شوكبلا ىيحي ...ديز نب رباج مامإلا هقف رظناو ...نامع ةنطلس ۔ ةفاقثلاو
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 فسوي نب جاجحلا عم :لوألا فقوملا

 هريزوو جاجحلا بتاك ملسم يبأ نب ديز ةرايزل ديز نب رباج مامإلا بهذ

 لاق ،معن لاق ؟أرقتأ هل لاقف مامإلاب جاجحلا بجعأو ،جاجحلا ىلع هلخدأف

 كلعجن لب ًادحأ كب رثؤن نأ انل يغبني ال جاجحلا لاق معن لاق ؟ضرفتأ هل

 لاق ؟كفعض غلبم امو لاق ،كلذ نم فعضأ ينإ رباج لاقف ،نيملسملل ًايضاق

 وهل اذه نأ لاق ،امهنيب حلصأ نأ نسحأ امف رش اهمداخو ةأرملا نيب عقي

 ليبس يف اولذبو اهوتمتو نورخآ اهيلإ ىعس املاط ةصرف اهنإ "فعضلا

 ۔ نيريس نب دمحم مامإل ا هفصو يذلا ديز نب رباج نكلو . اهيلع لوصحلا

 اذه هيرغيل نكي مل ""«رانيدلاو مهردلا دنع املسم ءاثعشلا وبأ ناك» هلوقب

 ارباج نأ» ًاجتنتسم عوضوملا اذه ىلع تافيلخ ضوع روتكدلا قلعيو ضرعلا

 ىتحو ،هنع تاهبشلا دعبي ىتح ىلاولل هفعض ءادبإو هتردقم ءافخا ديري ناك

 موقي نأل هنكمي فعضلا نم ةجردلا هذه غلب الجر نأ يلاولا لابب رطخي ال
 .'"«مكحلل ةئوانم ةيرس ةكرح سيسأتن

 مامإلا فقوم انفرع دقو ليلعتلا اذه ىلع تافيلخ روتكدلا قفاون ال نأ انلو

 اذه مضني نأ عنام ال هنأ ىلع "جاجحلا ةيلوؤسم تحت لمعلا نع هدنتسمو

 .هيلإ انرشأ يذلا ينيدلا عناملا ىلإ ليلعتلا

 بويأ نب مكحلا عم :يناتلا فقوملا

 هلماعو جاجحلا مع نبا وهو يفقثلا بويأ نب مكحلا ةرصبلا لماع بتك
 نم وهو ۔ رانيد نب ورمع لوقي ،ديز نب رباج مهنم ءاضقلل ًارفن _ ةرصبلا ىلع

 )١( ج ،ينيجردلا سابعلا يبال .خياشملا تاقبط ٢ ص ٠١ ج ،يخامشلل ريسلا باتك ١ ص٧٠.

 (٢) ص كيز نب رباج امإلا هقف ٢٢.

 )٢( ص "تافيلخ ضوع "ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ٩٧.

 



 ١ ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا ١٢
 هحا
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 يل لاق ۔ نيروهشملا ثيدحلا ةاور نمو ديز نب رباج مامإلا ذيمالت

 :ورمع يأ لاق مث مهنم انأ ءاضقلل ًارفن بويأ نب مكحلا بتك ۔ ءافععشلا وبأ

 . '١رضرألا يف تبرهو يتلحار تبكرل هنم ءيشب تيلتبا ولف

 جحلا ءادأ ىلع هصرح

 لعلو ةنس لك جحي ناك دقف ماع لك جحلا ءادأ ىلع اصيرح رباج ناك

 دبعلا هلمحتي ام رابتعاب اهل هسيدقتو تادابعلا ىلإ هترظن نم عبان صرحلا اذه
 هنأ هنع ىور دقف ،باوثلاو رجألا نم كلذ ىلع بترتي امو دهجو ةقشم نم

 مايصلاو لاملا دهجت الو ندبلا دهجت ةالصلا اذإف "ربلا لامعأ يف ترظن» لوقي

 .'""«كلذ نم لضفأ جحلا نأ تيأرف ندبلاو لاملا دهجي جحلاو ‘كلذ لثم

 ةجاحب كش الو جيجحلاو ،ةيقيبطت ةيلمع ماكحأ اهلك جحلا ماكحأ نأ امك

 نم ءاملعلل دبال ناكف "ملعلاب دبعي هللا نإف ،مهل اهنيبيو اهيلإ مهدشري نم ىلإ

 مهميلعتو سانلا داشرإل ايناثو لوأ ةدابعلا بجاوب مايقلل جحلا ىلإ باهذلا
 ًاقادصم فراعتلاو سانلاب ءاقللا نم جحلا هحيتي ام ىلإ ةفاضإ مهجح رومأ

 ىلع ًاصيرح مامإلا ناك اذهل 5٢٨ .جحلا 4 مهل لتم أوُدَهَتيل » ىلاعت هلوقل
 ىلإ باهذلا نم ةرصبلا لماع هعنم تاونسلا ىدحإ يف هنأ ريغ ةنس لك جحلا

 الإ هقلطي ملو ،هنجسف لعفأ ال لاقف ‘كيلإ نوجاتحي سانلا نأ هل ًالئاق .جحلا

 قيضل ارظن رفسلا نم نكمتي ال ارباج نأ هنم انظ ةجحلا يذ رهش لخد نأ دعب

 ناك املف }ةنس لك جحي ديز نب رباج ناك» نايفس وبأ لاق "ناكملا دعبو تقولا

 ،كيلإ نوجاتحي سانلا نإف ،ماعلا حربت ال نأ ءةرصبلا لماع هيلإ ثعب ةنس تاذ

 )١( ديز نب رباج امإلا هقف ص٦٩.

 )٢( ص كديز نب رباج مامإلا هقف ٢٢٤-٢( ص ١ج ريسلا باتك  0٦1٨ج ،ينيجردلا تاقبط رظناو ٢

 ص ٢٠٨.



 ةينامع تايصخش ١٤

 ز

 هللا كحلصأ اولاقف سانلا هءاج ةجحلا يذ ةرغ ناك املف هنجسف ،لعفأ ال لاقف

 هتقانو ،هلزنم ىتأف نجسلا نم جرخف هلسرأف لاق اةجحلا يذ لاله له دق

 لوقيو لحرلا اهيلع ةتشي هذخأف جورخلل اهأيه دق ناك رادلا يف هلوح

 معن تلاق ؟ءيش كدنعأ ةنمآ اي «اهل كسمم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام»

 جرخف ءاذه يموي يريسمب هيربخت الف ينع كلأس نم :لاقف ،نيبارج يف هتأيهف
 ©ضرألا اهنارجب هتقان تبرضف ،©فقوملاب سانلاو تافرع ىلإ ىهتناو هتليل نم

 ةجحلا يذ لاله تأر ةقانل قيقح لاق ،اهكذ اهكذ سانلا لاقف ؛تلجلجتو

 .«اذه اهب لعفي ال نأ ةرصبلاب

 نوكي نأ يغبني ءافولا نأل ،هتقانل هئافو ىلإ ريشي ام ةياورلا هذه يفو

 .ناويحلاو ناسنإلا نيب ًالدابتم

 فسوي نب جاجحلا عم هتحارص

 زربأ نم دحاو هنأب هرمأ رهتشاو هيف هرحبتو ملعلا ةعسب رباج مامإل ١ فرع

 ةايحلا يف دهزو ىلثم ةريسو ةهازن نم هب فصتي ناك ام عم نيعباتلا ةمئأ

 يف عيمجلا ةقث لحم ناك كلذلو سماكحألا رادصإو ىوتفلا يف ةقدو كايندلا
 تيأر» ةيواعم ني سايإ لوقي ماعلاو صاخلا دنع ًافورعم راصو هاواتفو هملع

 ."؛ديز نب رباج ريغ تفم اهيف امو ةرصبلا

 ةلئسأل ا كلت نوكت ًانايحأو ٨( رباج اهيلع بيجي يكل ملسم يبأ نب ديري

 هباجأف ،ةرقبلا ةروس نم ةيآ لوأ نع ةرم هلأس لقف 0 جاجحلاو مامإلا نيب ةرشابم

 دنسملا حرشو ٦٧ ص ١ ج يخامشلل ريسلا باتكو ٢٠٥ ص ٢ جح ينيجرالل تاقبطلا رظنا (١)

 ٧. ص ١ ج يملاسلل

 ٢٦٦. ص عيطاقملا مسق (بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم) .حيحصلا عماجلا (٢)



 ١ ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا ۔ . ١٥
 حح`

 لاق ثةثلاثلاو لاق نيرفاكلل كلت لاق "ةيناثلاو لاق نينمؤملل كلت ءاثعشلا وبأ

 .نوقفانم هباحصأو جاجحلا نأ ينعي 'كباحصأ يفو كيف هل

 ةلدرخ لتق

 اَنمَبُك ذَقَلَر» ىلاعت لاق تاقولخملا نم .ريغ ىلع همركو ناسنإلا هللا قلخ
 مم ., و ه ء ے ۔ م مم مهم و هورم م رمرم مس

 رثك للع يهلنلضفو ت تيلا تي مهفنو رخَيلاو بلا ىف ؤ مهنلمو مداع ب
_- 

 مص م مصصم ٠ ے ه

 ٧٠[. :ءارسإلا] « اليضفت اَنَقَلَح َنَمَم

 ةورذلا غلبيل مالسإلا ءاج ىتح ،ماركإلا اذه ةدكؤم ءايبنألا عئارش تءاجو

 اطبضنم لظ املاط ةناصحلا هذهب اعتمتم ىقبي ناسنإلا نأ ريغ ناسنإلا ماركإب

 عمتجملا يف ثبعي ذخأو ،طباوضلا كلت نع جرخ اذإ امأ .ةيناميإلا طباوضلاب

 نأشلا ناك امك مالسإلا مكح يف رخآ انأش هل نإف ،نيملسملا يذؤي ماقو ،ًاداسف

 نم ةعامجب ىعس دق ةلدرخ ناكو هلتقب رباج مامإلا رمأ يذلا ةلدرخ عم

 دحأ هللا ضيقف ،اولتقف ةرصبلا يلاو دايز نب هللا ديبع دنع ةياشو نيملسملا

 زهتناف داهجلا ليبس سمتليو ةداهشلا بلطي نيسمحتملا ةوعدلا لهأ بابش
 مادعإ يف ببست يذلا دسافلا ثيبخلا كلذ رش نم صلختلل ةصرفلا رباج

 يأ :لاقف ،ءاثعشلا ابأ باش ىتأ» :نايفس وبأ لاق نيحلاصلا نم نيريثكلا

 نيملسملا نم لجر هايا هارأف ،هفرعي ال باشلاو هلدرخ لتق :لاق ؟لضفأ داهجلا

 دق رجنخب ةبرض هيفتك نيب هبرضف ؛هأطخي الئل هيلع هدي عضوو دجسملا يف

 امنإو كسفن نم اذه لعفت مل كنأ تملع دق يلاولا هل :لاقف اذخأو اهمس

 ىعس ةلدرخ ناكو هلتقف ،اذه كنع عد :لاقف ،هاتمو ،كرمأ نم ىلع ينلذف ترمأ

 .'"«اولتقف نيملسملا نم ةعامجب

 .ا!ص ٢ جح تاقبطلا ٧١ ص 6١ ج ريسلا باتك (١)

 ٩٦. ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن رظناو ا١٢٧ص 0١ ج يخامشلل ريسلا باتك )٢(



 اهرطاخم فرعي ناك ةيئرجلا ىوتفلا هذه ردصأ امدنع ارباج نأ كش الو

 رمألا فشكف ديعولاو ديدهتلا مامأ باشلا كلذ فعض ول اميف اهرمأ ةبغمو

 هئدبم ىلع تبث دعو امب ايفو ،دقتعا اميف اقداص ناك هنكلو رسلاب ربخأو

 «اذه كنع عد» رمألاب ربخي يكل هينمي وهو يلاولل ًالئاق يساورلا لابجلا تابث

 .اقح ةميسجلا ةيلوؤسملا ىوتسم ىلع ناكف

 ىوتفلا كلت نأ ءاثعشلا يبأ نم ةقيمعلا ةرظنلاو ةئيرجلا ىوتفلا كلت هللف

 ربص يذلا ىتفلا كلذ رد هللو ،ةيعرشلا ةسايسلا دعاوق نم ةدعاق قحب ربتعتل

 .لتقلا مث بيذعتلا ىلع

 نامع ىلإ هيفضت

 ©يركفلا لعافتلاو يفاقثلا عاعشإلا زكرم ،ةرصبلا يف رباج مامإلا شاع

 ضعب نم مهعوجر رثأو اهريصمت ءانثأ ةرصبلا اولزن نيذلا دزآلا هموق بناجب

 هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع يف سراف يف تاحوتفلا

 نب بلهملا ةرسأ ةرصبلا يف نييناملا دزألا ةعامج زربأ نم ناكو )هاضرأو

 ءاضقلاو يومألا مكحلا مئاعد ديطوت يف فورعم رود مهل ناك نيذلا ةرفص يبأ

 بلهملا ةقالع نأ ىلع "مهيديأ يف ةرصبلا طقست تداك نأ دعب جراوخلا ىلع

 يلاو فسوي نب جاجحلا ناكو رزجو دم نيب رمت تناك ةيومألا ةلودلاب هدالوأو

 نع جاجحلا رفسأ بلهملا ةافو دعبف ©بلهملا لآل نيئوانملا دشأ نم قارعلا
 نب كلهملادبع نب ديلولا عانقإ عاطتساو مهل ركنتف بلهملا لآل هتئوانمو هتوادع

 يف ءاج دقو ،'هترسأ دارفأ ضعب عم نجسلا يف هب جزلاو ديزي لزعب ناورم

 ."ليحرلا نب بوبحم نايفس ىبأ دج ةريبه هعمو نامغ ىلإ رباج يفن رداصملا

 )١( ج ،يملاسلا نيدلا رون نايعالا ةفحت ١ ص ٦٩١.

 )٢( ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ١٠٠.

 )٣( ص 6ج .يخامشلل ريسلا ابتك ٧١١.



 ١ ديز نب رباج مامإلل ةيخيراتلا فقاوملا ۔ ١٧

 لعف ةدر يأل ًابسحت ةثداحلا هذهب طبترم نامع ىلإ رباج يفن نأ رهاظلاو

 .ةيملعلا هتناكمل ارظن رباج اهيلإ يمتني يتلا ةرصبلا يف دزألا ةليبق بناج نم

 مث رباج مامإلا نجسب ماق فسوي نب جاجحلا نأ تافيلخ ضوع روتكدلا ىريو

 .'نامُغ ىلإ هافنو هحارس قلطأ

 .ملعأ هللاو ،ةرم نم رثكأ نامغ ىلإ هيفن مت دق ناك ارباج مامإلا لعلو

 ركتملا نع يهتلاو فورعملاب رمألا

 هب هللا رمأ دقف هتماعدو مالسإلا ماوق ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ريخا َلإ دوعي ةمأ خكني نكتلو » لئاق نم زع لاق ثيح ةيمالسإلا ةمألا
 ةمألا هذه هللا ىكز دقو [٠١؛ :نارمع لآ] 4 ركنُملا نَع َنوَهَتَيَو يفورَكْلأي نورمأيو

 ةوْمحأَت رياتلل تجتنأ ةمأ رمح متك » لاقف سدقملا بجاولا اذهب اهمايقل
4 ِ 

 ١٠[. :نارمع لآ) 4 لاب .7 ركنُملا ِنَع تررهئَتَو يفوُرعَمْلأي

 نم نينمؤملل دبال قيرط ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ىلع

 امك ،بلقلا وأ ناسللا وأ ديلا بتارم ثالث هل مالسإلا لعج هتيمهألو ،هكولس

 هتعاطتسا المعتسم كلذب مايقلا نم ملسملا نمكتيل ؤفيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 .اهنم ةبترم يأ قيبطت ىلع هتردقو

 اهيف دعترت نطاوم يف حلاصلا فلسلا اهفقو ةعئار فقاوم تلقن دقو

 نم تناك ديز نب رباج مامإلا فقاوم نم انب رم امو ،راكفألا لبلبتتو صئارفلا
 .ليبقلا اذه

 امك ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع اصيرح ليلجلا مامإلا ناكو
 امدنع ، روهشملا ثدحملا يرهزلا ىلإ هتلاسر اهنمو نأشلا اذه ىف لئاسر هل نأ

 )١( ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ١٠١.



 ١٨
 ةينامع تايصخش

 ل

  

 موقي ،كلملا دبع نب ديلولل اريزو راصو ةيمأ ينب كولم ىلإ لوخدلا باب حتف
 نم نورشعو ةئام _ يرهزلا يأ - هيلإ بتكو ينالجراولا بوقعي وبأ مامإل ١

 دقو ،هبنم نب بهؤو ةنيدملا هيقف مزاح وبأو ديز نب رباج مهنم هنوبنؤي ءاهقفلا
 .")ةثالثلا ءالؤه بتك ىلع تفقو

 عجارملا

 فلؤملا باتكلا مقرلا

 ميركلا نآرقلا ١

 يديهارفلا بيبح نب عيبرلا عيبرلا مامإلا دنسم ٢
 صاصجلا ركب وبأ نآرقلا ماكحأ ٣

 ينيجردلا سابعلا وبأ خياشملا تاقبط ٤

 يخامشلا سابعلا وبأ ريسلا باتك ٥
 يملاسلا نيدلا رون دنسملا حرش 1

 تافيلخ ضوع ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ٧

 شوكبلا دمحم ىيحي ديز نب رباج مامإلا هقف ٨
 ينالجراولا بوقعي وبأ ناهربلاو ليلدلا ٩

 ٢٠١. ص ١. ح ©ناهربلاو ليلدلا ))

 



 اهتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ

 )١( ةنس «انمالعأ نم» ةودن ىلإ ثحبلا اذه مذ ١٤٠٩ه/١٩٨٩م.





 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٢١

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 :همدقم

 هلآ ىلعو هللا لوسر لمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 ٥. ال ا و نمو هبحصو

 يف يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون لمعلاو ملعلا مامإ لوقيف دعب امأ
 .«نايعألا ةفحت» هباتك ةمدقم

 ءادتقإلا ىلع نيعي امم خيراتلا ملع نأ لقاع ىلع ىفخي ال هنإف»

 حلاص نم ىضم نم رابخأ ركذ هيف نأل ،نيقتملا ةقيرط ىلإ دشريو نيحلاصلاب
 اذإو "مهراثآ ءافتقا ىلإ هسفن تقاتشا نيحلاصلا رابخأ لقاعلا عمس اذإف .حلاطو

 يفتقي كلذب هارتف "مهتلمج نم نوكي نأ هسفن تقفتسا نيحلاصلا رابخأ عمس

 .«حلط نم لاوحأ بنجتيو ،حلص نم راثآ

 هتساردو هتأشت .. يراشلا ةزمح وبأ

 ةردانو لانملا ةبعص ةزمح يبأ ةايحب لصتت يتلا تامولعملا نأ ديب

 ءالانم اهبعصأو ةردن اهرثكأ ىلوألا هتايحو هتأشنب اهنم لصتي امو دوجولا

 يضابإلا ثارتلا ضرعت ىلإ عجري تامولعملا هذه ءافتخا يف ربكألا ببسلاو

 :نيمسق ىلإ ثحبلا تمسق دقو ..يشالتلاو عايضلاو لامهإلل



 ينام تايصخش ہونك> ٢٢

 :لوألا مسقلا

 :رصانع ةثالث نم مسقلا اذه نوكتيو ةأشنلا ةلحرم يف ةزمح وبأ

 :لوألا رصنعلا

 ةروصب زجمو راحص نعو ةماع ةروصب نامغغ ةنطلس نع ةيفارغج ةذبن

 ةنيدم نم ءزج يه ىتلا (زجم) ةدلب ىلإ هنع ثوحبملا ءامتنإل كلذو ةصاخ

 .راحص

 :يناثلا رصنعلا

 ارورمو ةبراعلا برصلا نم اءدب نام يف برعلا دوجو نع ثدحتيف

 نم سرفلا درطو يدزألا مهف نب كلام يبرعلا دئاقلا ءيجمو ،نييناطحقلاب
 ةليبقلا كلت يف هنع ثوحبملا بسنو ةميلس ينب ةليبق ةفرعم ىلإ لصوتنل نام

 .ًايدزأ ايبرع هرابتعاب

 :ثلانلا رصنعلا

 لهأ نم ملسأ نم لوأ ريسمل انضرعت ثيح 0 نامع لهأ مالسإ نع ثدحتي

 مث ، ةي يبنلا ىلإ ،يلئامسلا يئاطلا يدعسلا ةبوضغ نب نزام وهو الأ نامع

 راشتناو نامع يكلم ىلإ ةلث اي يبنلا باتك الماح صاعلا ني ورمع ءيجم

 امل كلذو «زحم» ةدلب يف يراشلا ةزمح ىبأ ةسارد ةيادبو ،نامُغ يف مالسإلا

 عمتجملا كلذ .ةزمح يبأ ةايح ىف ةيباجيإ تاساكاعنا نم يمالسإلا عمتجملل

 .نامغ ىلإ مالسإلا لوخدب نوكت يذلا

 :يتاتلا مسقلا

 ۔ :رصانع ةعبرأ نم مسقلا اذه نوكتيو ،ةساردلا ةلحرم يف ةزمح وبأ



 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٢ ٢

١ 

 :لوألا رصنعلا

 نامُغ نيبو اهنيب ةقالعلاو اهريصمتو ٠ ءاحيفلا ةرصبلا ةنيدم نع هيف انثدحت

 .ةروهشملا ةنيدملا هذه ىف تناك ةزمح ىبأ ةسارد رابتعاب

 :يناثلا رصنعلا

 يتلا يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ ةسردم نع هيف انثدحت دقف

 .ًالدعو املع ايندلا اوألم نيذلا ةاعدلا نم هريغو ةزمح وبأ اهنم جرخت

 :ثلاثلا رصعلا

 .ةرصبلا يف ةساردلل هتماقإ ءانثأ ةزمح يبأ ةايح نم حمالم هيف

 :عبارلا رصنعلا

 مامإلا عم ةكراشملل نميلا ىلإ ةرصبلا نم ةزمح يبأ هجوت ىلإ قرطتي
 .يدنكلا ىيحي نب هللادبع قحلا بلاط

 ههجول اصلاخ هلعجي نأ هللا ىلإ عرضأو ‘ثحبلا اذه عوضوم كلذب يهتنيل

 لاق نيذلا نم ينلعجي نأو نيدلا يف ةيالولا رجأ هيلع ينبيثي نأو ميركلا

 اتيوخإلرراكت زغ انبر ےرولوقت مهدب نم وثلج ےيزآأو» نو مهيف
 ثور كابر اوثماء لل الغ اتيرثف ف لمت الو نتيإلاي اوقبس كبيأ
 ١٠[. :رشحلا] محر



 ةينامع تايصخش ٢٤
 ۔ج,:9)

 لتخا مستا   

 ةأشتلا ةلحرم يق ةزمح وبأ

 :نامع نع ةيفارغج ةذبن :لوأ

 :نامعب فيرعتلا أ
 عقوملا اذهب يهو ‘برعلا ةريزج نم يقرشلا يبونجلا ءزجلا نامغ لتحت

 نأ ثيح ،ريبكلا يبرعلا نطولل ةيقرشلا ةهجلا يف ةقطنم ىصقأ يف نوكت
 قرش يف بارت ةطقن رخآ لثمت روص ةنيدم نم ًابيرق ةعقاولا دحلا سأر ةقطنم

 .يبرعلا نطولا

 يقرشلا بونجلا نم (يدنهلا طيحملا) برعلا رحب ىلع ةنطلسلا فرشتو

 جيلخلاب لصتملاو يدنهلا طيحملا نع عرفتملا جيلخلا وأ نامع رحب ىلعو

 ةهجلا نم لطت اهنأ امك ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا نم زمره قيضم ربع يبرعلا
 يلاخلا عبرلا ءارحص برغلا نم اهدحي امنيب ،يبرعلا جيلخلا ىلع ةيلامشلا

 ةلود يبرغلا لامشلا نمو ،'"يبونجلا نميلا ةيروهمج يبرغلا بونجلا نمو
 مبرم رتموليك )٣١١٣٠٠( يلاوح اهتحاسم غلبتو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نيطسلفو ندرألاو ايروس) ماشلا دالب ةحاسم براقت ةحاسملا هذهب يهو

 ةكلمملا دعب يأ '"اةيبرعلا ةريزجلا هبش نادلب ربكأ يناث كلذب دعتو ،(نانبلو

 .ثحبلا اذه دادعإ مايأ عضولا ناك اذكه )١(

 )٢( ماعل ةيميلعتلا تاءاصحإلا باتك نم ةيفارغج ةذبن ٨٧ ١٩٨٨م ص ١١.

 )٣( .ردصملا سفن



 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ٢٥

__) < 

 ذ\

 )١٧٠٠( ةئامعبسو فلأ نم رثكأ غلبي لحاس ىلع لطتو ..ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .نامغ رحبو برعلا رحب ىلع "رتموليك

 لابج ىلإ نوزحو لوهس نم "ارهاظ افالتخا نامع يف سيراضتلا فلتختو

 غيلب بولسأب ميدقلا يف اهئانبأ دحأ اهفصو امك يهف ،رافقو لامرو ،نايدوو

 ثح دقف ءالعلا نب ورمع وبأ بدألاو ةغللا خيش هب بجعأ .حيصف

 .هتحصفتساف ةكمب ًايبارعأ تيأر :لاق ءالعلا نب ورمع يبأ هخيش نع يعمصألا

 سمش نب نادحلا نم :لاق ؟مهيأ نم :تلق ،دزألا نم :لاق ؟لجرلا نم :تلقف

 حيفأ فيس» :لاقف ..كدالب يل فص :تلق ،نامغع :لاق ؟دالب يأ نم :تلقف

 وذ) حدلص لبجو (ضرألا نم وتسم ءاضف) حصحص ءاضفو (بصخ عساو)

 .«'"(ضيبأ) حيصأ لمرو (ةضيرع ةراجح

 عمجت يهف سيراضتلا يف اعونت ملاعلا دالب رثكأ نم نامغ ربتعت كلذل»

 يف ءادرجلا لامرلاو ،لابجلا يف ةيرخصلا تاعفترملا اهيف ىرتف تاضقانتملا

 ...ةيمسوملا راطمألا لوطه دعب ءارضخ حبصت يتلا رافظ لالتو ،يلاخلا عبرلا

 ىرتو ةقهاشلا ةيرخصلا تاردحنملا ىرت مث ةيمارتملا ةطسبنملا لوهسلا مث

 ليخنلا عرازم اهيف موقت يتلا ىرقلا كلت "نايدولا يف ةمئاقلا ةقينألا ىرقلا

 نآطشلا نيب توافتي لايمألا نم تائم ةدع دتمي يلحاس طخ كلذك ناملو

 اهفصو يف يشيرشلا يسلدنألا لوقيو «'"ةيرخصلا ذفانملاو \ةطسبنملا ةيلمرلا

 .'!«لابجو نوزح دعابت امو لامرو لوهس رحبلا يلو ام»

 دتمملا نامغ رجح لابج ةلسلس ثامه ناتيلبج ناتلسلس نامغ ىف دتمتو

 .ردصملا سفن )١(

 )٢( نايعألا ةفحت ،يملاسلا نيدلا رون ج١ ص١٦١.

 (٣) ص ةثيدحلا اهتضهنو نامُغ ،يلوه دلانواد ٥٩٠.

 )٤( ص ١6ج ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا نيدلا رون ٧.



 لابج ةلسلسو ‘بونجلا يف دحلا سأر ةقطنم ىتحو لامشلا يف مدنسم نم

 .ةيبونجلا ةقطنملا ىف ىرقلا

 نوملسم مهلك ةمسن ىنريلم يل اوح ن امُغ ةنطلس يف ناكسلا ددع غلبيو

 نييلصألا نم نوردحتي ناكسلا نم ىمظعلا ةيبلاغلاو دمحلا هللو 5 ٠٠

 .(ةيناندعلا وأ ةيناطحقلا) نييبرعلا

 تيمس اهنأ نودلخ نب ١ ىري امنيبف ن امب اهتيمست ببس ىف فلتخا دقو

 نورخآ ىري ")ناطحق نب برعي هيخأل اهيلع ًايلاو ناك يذلا ناطحق نب نامحمب

 نب ناثفي نب أبس نب نامممب وأ ةن ليلخلا ميهاربإ نب نامعب تيمس اهنأ

 هنولزني اوناك داو مساب انامغ اهومس دزألا نإ ليقو ،‘نمحرلا ليلخ ميهاربإ

 سرفلا نوكي نأ دعبي الو 'انوزم اهومس دقف سرفلا امأو ،'"١نامغ هل لاقي

 اهومس مهف نب كلام ةدايقب دزألا برعلا ءاج امدنعو نوزم مسا اهيلع اوقلطأ

 لعلو 'ناجام مسا اهيلع اوقلطأ نييماسلا نأ اضيأ لاقيو ،نامغغ ميدقلا اهمساب

 طبر ثيح ساحنلا جارختسا ناكم وهو اهنم ءرج ىلع قلطي ناك مسالا اذه

 . ساحنلا دوجوب ةيمستلا هذه نوخرؤملا

 لمشتو (ًايلاح يميربلا) ماوتو راحص نيب عقي نامع يف ساحنلا ناكمو

 ىلع ةليمجلا ىرقلاو نادلبلا عقتو ،ةبصخلا نايدولا نم ديدعلا ىلع نامغ

 ليخنلا راجشأ موقت ىرقلاو نادلبلا كلت يف كانهو ةيدوألا فافض

 لوحتي ةليمج ءارضخ تاحاو لكشتل ‘تاعورزملاو راجشألا فلتخمو

 .ردصملا سفن )١(

 )٢( ج نادلبلا مجعم ‘يومحلا توقاي ٤‘ ص ٥٠}١.

 )٣( ج نايعألا ةفحت  6١ص ٧.

 ٧. ص ١، ج كردصملا سفن ()

 )٥( ص ؛ةثيدحلا اهتضهنو نامع ،يلوه ١٤.



 ٢ - هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ٢٧

 ميسن ىلإ اهناصغأ نيبو اهناضحأ يف رورملاب فاجلا ياورحصلا ءاوهلا

 .ليلعلا ئربي ليلع

 ءامد يداوو نيفلخ يداوو مادنع يداوو لئامس يداو ةيدوألا كلت نمو

 ئزجلا يداوو لواعملا يداوو قاتسرلا يداوو دلاخ ينب يداوو نيئاطلاو

 طقسم يه ،نامغ يف ندملا مهأو ...ةرهاظلا ةيدوأو نادحلا لابج ةيدوأو

 ابدو راحصو لئامسو قاتسرلاو ،ةيخيراتلا ةمصاعلا ىوزنو ،ةيلاحلا ةمصاعلا

 .يبيضملاو نالعجو طابرمو ةلالصو يميربلاو يربعو ءاربإو روصو

 :راحص ۔ ب

 ةيمهأ تاذ ىهف ةيناممملا ندملا نيب ناكمب ةيمهألا نم راحص ربتعت

 نوخرؤملا رثكأ دقو ةيخيرات ةيمهأو ةيداصتقا ةيمهأو ةيجيتاريتسا

 ىلع لدت يتلا ةليمجلا فاصوألاب اهوفصوو اهركذ نم ةلاحرلاو نويفارغجلاو

 .اهتمظعو اهتيمهأو اهيقر

 دصقو رحبلا رجاتم اهبو رحبلا ىلع يهو» يرخطصألا اهنع لاق دقف

 ئطاش ىلع فرعت داكت الو الام اهرثكأو نامحمب ةنيدم رمعأ ىهو بكارملا
 نبا لاقو «راحص نم ًالامو ةرامع رثكأ ةنيدم مالسإلا دالب عيمجب سراف رحب

 راحص» يسدقملا لاقو «ةرثك ىصحي الام ةراجتلاو راجتلا نم اهب نإ» لقوح

 كنسح ،لهأ رماع ،هنم لمجأ دلب مويلا نيصلا رحب ىلع سيل نامع ةبصق يه
 ةبيجع قاوسأ ،ءاعنصو ديبز ىرثأ تاريخو هكاوفو راجتو راسي وذ ،هزن ؤبيط

 عماجلاو ةسيفن ةقهاش جاسلاو رجآلا نم مهرود رحبلا ىلع ةدتمم ةفيرظ ةدلبو

 ةولح ةانقو ةبذع رابآ اهلو قاوسألا رخآ يف ةليوط ةنسح ةرانم هل رحبلا ىلع

 .«نميلا ةثوغمو قرشلا ةنازخو نيصلا زيلهد يش لك نم ةعس يف مهو

 «لاح لك ىلع اهميدقت بجوو .راحص نيقرشملا ةنازخو» اضيأ اهنع لاقو



 ةينامع تايصخش

--- ٢٨ 

 اثيدحو اميدق الاومأ اهرثكأو نامع ندم مدتقأ» ًالئاق يسيردإلا اهفصوو

 بلحت اهيلإو مهددع ىصحي ال ام دالبلا راجت نم ةنس لك يف اهدصقيو

 ادج ةعساو اهلهأ لاوحأو ،تاراجتلا عاونأب اهنم زهجتيو نميلا نم عئاضبلا

 زهجتي اهنمو راجتلا عمتجم راحصب ناكو» يريمحلا لاقو «ةحيرم اهرجاتمو

 .'"«نيصلاو دنهلا دالب ىلإو ةدلب لكل

 ةيمهأ نم ةليمجلا ةنيدملا هذهل ناك ام ىلع لدتل ةريبكلا فاصوألا هذه نإ

 ثلاثلا نرقلا ىلإ يداصتقإلا راحص راهدزا نيثحابلا ضعب عجريو ةيراضح

 ىلإ يداصتقإلا ءارثلاو ةيملاعلا ةراجتلا مامزب ةكسمم تلض دقو "يداليملا

 ىتح لوفألا يف اهمجن ادب امدنع يداليملا رشاعلا /يرجهلا عبارلا نرقلا

 عباسلاو سداسلا نينرقلا يف راحص لحم تلح ةيراجت ةمصاعك تاهلق ترهظ

 ءانيم يسدقملا فصو دقو ،'"نييداليملا رشع ثلاثلاو رشع يناثلا /نييرجمهلا

 .ث(رتم وليك ٦ يف رتم وليك ٦١ يأ)اضرع خسرف يف الوط خسرف هنأب راحص

 نبا ركذيو ةيلهاجلا يف ةيبدألاو ةيراجتلا برعلا قاوسأ نم راحص تناكو

 ناكو "مايأ ةسمخ ةدمل بجر موي لوأ ماقت تناك راحص قوس نأ بيبح

 .'})ربكتسملا نب ىدنلجلا اهيف مهرشعي

 هجو نيذللا نامع يكلم دبعو رفيج دلاو وه ربكتسملا نب ىدنلجلاو

 يف الخدو “©فيرشلا هباتك امهيلإ بتكو ڵصالا نب رمع ةلي يبنلا امهيلإ
 .مالسإلا يف اهلك نام تلخدو مالسإلا

 )١( ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نام ،يناعلا ميركلادبع نمحرلادبع ص؛٦ - ٦٢.

 )٦( ص ةثيدحلا اهتضهنو نامغ ١٨٣.

 )٢( ص ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نامغ ٦٤.

 )٤( ص ةثيدحلا اهتضهنو نامغ ١٨٦.

 )٥) ص ىلوالا ةيمالسإلا روصعلا يف نامُغ ٦٥.



 ٢ ججح هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٢٨٩

 اريزو ناك امدنع ىئاطلا دمحم نب هللادبع بيدألا ذاتسألا دارأ دقو

 نوينامعلا ءارعشلا ىربناف راحصب ةيبدألا قوسلا ييحي نأ ةنطلسلاب مالعإلل

 ابابسأ لعلو ةيبدألا قوسلا كلت دقع متي مل هنأ ديب ..ةيرعشلا مهدئاصقب

 .كلذ نود تلاح

 ردص يف ةيبرعلا لئابقلا نم ديدعلا اهلوح امو راحص ةنيدم نكست تناكو

 ةزمح وبأ اهيلإ يمتني يتلا ةميلس ينبو ديهارفو ىدنلجلا ينب ةليبقك مالسإلا
 . هلي فوع نب راتخملا

 ةعمجلا ةالص اهب تميقأف نز باطخلا نب رمع نب قرافلا اهرصم دقو
 يفكيو ةددعتم ضارغأ ةعانصب خيراتلا يف ترهتشاو "تقولا كلذ ذنم

 ،باوثأ ضعب كرتو نييراحص نيبوث يف نفك ةلي لوسرلا نأب ارخف راحص
 تاجوسنملا نونتقي ماركلا ةباحصلا نم ريثك ناك امك ،ةيراحص باوثأ اهنم
 ٍ ("١ةيراحصلا

 يداليملا رشع يناثلا /يرجهلا سداسلا نرقلا دعب صلقت اهمجح نأ ىلع

 اهلحم تلح نأ دعب يداصتقا روهدتو يراضح طاطحنا نم اهباصأ امل ةجيتن

 .طقسم مث تاهلق

 ةموكحلا اهتلعجو اريبك اعسوت يلاحلا دهعلا يف تعسوت اهنأ ديب

 عيراشملا نم ريثكلا اهيف تميقأو ةنطابلا ةقطنمل ةيرادإلا ةمصاعلا

 اهتناكمو مءالتي اثيدح اطيطخت تططخو تاصصختلا ةفاكب تازجنملاو

 جارختسا راحصب ةيعانصلا تازجنملا مهأ لعلو ،ةيجيتارتسإلاو ةيخيراتلا
 .بهذلاو ساحنلا ريدصتو

 (١) ص 3 ج ماظنلا رهوج ٨٩.

 )٢( ص ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نامغ ٢٧.



 ةينامع تايصخش ٢٠

 ر

 :زجم ۔ ج

 يداو ربتعيو راحص نم يقرشلا بناجلا يف عقت راحص لامعأ نم ةيرق زجم
 وه (ئزجلا يداو) نالص يداو نأ امك ،راحص ةنيدمل يقرشلا دحلا وه زجم
 تدعتو دهعلا اذه يف تعسوت راحص نإ اقباس انلق امك هنأ الإ يبرغلا دحلا

 كش ال ،اهلامعأ نم ربتعتو راحصل ةرواجم زجم نأ امبو دودحلا هذه اهتحاسم

 .يراجت راهدزإو يراضح روطت نم راحص ةنيدم ىلع رم امب ترثأت اهنأ

 .ىرغصلا زجمو ىربكلا زجم نيمسق ىلإ زجم مسقنتو

 قطانم نم ريثك يف نأشلا وه امك ارخأتم أشن دق ميسقتلا اذه نأ رهاظلاو

 ىف وه امكو ......ةلافسو ةيالع ىلإ تمسق ثيح ةيقرشلاو ةيلخادلاو قاتسرلا

 لخادلا ىلإ اهنم مسق فيضأف ىرقلاو نادلبلا ضعب تمسق ثيح ةنطابلا

 دمحأ نب ليلخلا دلب مادو ةقطنم لثم ..رخآ ءيش ىلإ فيضأ اهضعبو

 ..فاغلا مادوو لحاسلا مادو ىلإ تمسق دقف ..ةعنصملا ةيالو نم يديهارفلا

 .زجم اهلك زجم ىلع قلطي ناك ميدقلا يف لعلو

 يراشلا ةزمح وبأ دئاقلا اهنم جرخ يتلا يه «زجم» ةدلب نأ ىلع

 ةبقع نب جلب يداهجلا هبرد قيفرو هليمزو يميلسلا فوع نب راتخملا

 امك مهف نب كلام نب ةميلس ينب ةليبقل ارقم تناكو ""هللا امهمحر يديهارفلا
 ...اضيأ مهف نب كلام دلو لئابق ضعبو كلام نب ديهارف ونب اهنكسي ناك

 اهيلإ يمتني يتلا ةليبقلا ةميلس ينبل تناك ةمدقتلاو ةسائرلا نكلو

 . هنج ةزمح وبأ

 .ماظنلا رهوج ،يملاسلا نيدلا رون )١(

 ٢١٨١. ص ٦٢ ج ،باسنألا ،يبتوعلا ملسم نب ةملس )٢(

 جهنم رظناو ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ٠ ص ءاملعلا ركذ يف دادم نب هللا دبع ةريس (٣)

 ٦١٥. ص ١ ج نيبلاطلا

 



 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٣١

 : نامع يق برعلا دوجو :ايناث

 :نويناطحقلا 9

 مهو ةدئابلا برعلا دهع ذنم نامُغ ضرأ ىلع يبرعلا سنجلا دوجو دوعي

 نامُغ لامر نم فاقحألاب مهلزانم تناك يذلا قيلامعلا مهو ىلوألا داع موق

 يلاخلا عبرلا ءارحص اهنأ ىلإ لئالدلا ريشتو "تومرضحو نام نيب ةعقاولا

 ¡٦.فاتحال] 4 يناَمَحَكلي,ةَمَوَق َرَدنأ ذإ داع امأ رُكذَأو» هلوقب ىلاعت هللا مهركذ دقو
 ىلاعت لوقي ذإ ًادوه هيبن مهيلإ لسرأ نأ دعب مهيغبو مهرفكب هللا مهكلهأف

 ِ 7 4 ه يم س'۔ء< ھَ۔؟۔
 ٥ ةَاَع رَمرَص جيري» ةزعلا ر مهكلهأو [ه.:مجنلاا ؟كوآلآ اداَم كله رتأو »
 ه س ۔< .و 2٤ ] س ,۔.إ ۔۔ےمم 4 ۔1؟ 22,, 22 ٢١ [ ۔ ۔صس . ء[إ۔ ١ ۔ے ص
 راَجَعا مهتاكعرَص اهيف موقلا ىرتف اًموُسح مايأ ةَينْمَتَو لال عبس مهيتلَعاَكَرَحَس

 .[٧۔_١:ةقاحلا] ٍةَيواَح لخن

 هيبأب نمآ يذلا دوه نب ناطحق مهمع نبا ىلإ مهدعب نم رمألا راصو

 امسق مهكلم ىلإ مض يذلا ناطحق نب برعي هدلو دي ىلع مهكلم عسوتو

 اهيلع ةالو هتوخا لعج دقو اهنم يبونجلا مسقلا اميسال برعلا ةريزج نم اريبك

 همساب نامغ تيمس يذلا '!نامغ ىلع ًايلو ناطحق نب نامُغ هاخأ لعج ثيح

 .ضعبلا لوقي امك

 :يدزألا مهف نب كلام ءىجم ۔ ب

 ،مهيلع هللا هلسرأ يذلا مرعلا ليس لعفب نميلا يف برأم دس مادها دعب

 نم ةديدع قطانم يف اوقرفت نيذلا دزألا مهنمو ،أابس يديأ برعلا تقرفت

 مهنك ق ابس َناَكََمَل ط ىلاعت هللا لوقي ماشلاو قارعلاو برعلا ةريزج

 ٤ س ح ۔ < وو ۔ء۔ 7 و خ رم 2 ٌ ه م إ ه ه لع م م م۔ے ر :7 ِ

 تيَرَو هيط ةدلب .هل اوركشآو مكتَر قزر نم اولك لامشو نيمت نَع ناََنَج ةيا

 )١( ص ةثيدحلا اهتضهنو نامع ١٧١.

 )٢( ص ةثيدحلا اهتضهن دهنو نامُغ ١٧ _ ١٨.
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 قاوذ ينيتنج ميننجب مهلل مرعل ا ليس مهلع انلسيزاف اوضرعاف ٥ روف

 7 ث ؟ ۔ س 1 م 2 و ہء۔۔ ہ- . < ه . < 2 ح .1 م +

 ئزج لهو اوُرَمَكاَمي مهنيزج كلذ © ليلق رذِس نم شو لثأو طمخ لكأ

 ١٥ - ١٧[. :ابس] ه 4 ا

 اذختم ةارسلا نم ًامداق نامغ ىلإ مهف نب كلام يبرعلا دئاقلا ءاج دقو

 تولس ةيحان لزن ىتح يلاخلا عبرلا مث ،هل اقيرط تومرضحب توهرب يداو
 نيلوتسم اوناك نيذلا سرفلا ىلإ لسرأ كانه نمو ،نامغ نم فوجلا ضرأو

 هل حامسلا مهنم بلطي يسرافلا كلملا لماع مهتمدقم ىلعو ،نامغ ىلع

 ءاملا نم هونكميو هل اوحسفي نأو» نامغغ ميلاقأ نم ميلقا يف لوزنلاب هموقلو

 .')«مهعم ميقيل ألكلاو

 فرعتلاو بلطلا اذه ةساردو رواشتلل ارمتؤم سرفلا دقع كلذ ءوض ىفو

 بحن ال اولاقو بلط امم هونكمي ال نأو هفرص ىلع مهيأر عمجأف» هبقاوع ىلع
 هبرق ىف انل ةجاح الف ۔اندالبو انضرأ انيلع قيضيف انعم ىبرعلا اذه لزني نأ

 امراص هباوج ناك هبلطل اضفار كلام ىلإ رارقلا اذه لصو امل هنأ الإ '"«هراوجو

 يف ينوساوت نأو ،نامغ نم رطق يف ماقملا نم يل دب ال هنإ» مهيلإ لسرأ دقف
 مهتيبأ نإو "مكتدمحو دالبلا نم رطق يف تلزن ينومتكرت نإف ،ىعرملاو ءاملا
 ةلتاقملا تلتق مكيلع ترهظ نإ مث مكتلتاق ينومتلتاق نإو إمكهرك ىلع تمقأ

 .'"«ادبأ نامع لزني مكنم ادحأ كرتأ ملو يرارذلا تيبسو

 ةمساحلا ةهجاوملاو برحلل دادعتسإلا يف نيقيرفلا لك ذخأ اذكهو

 ةنده نوبلاطي سرفلا لعج يذلا رمألا يبرعلا دوجولا حلاصل ةجيتنلا تناكف

 كلملا نأ ريغ ،سراف ىلإ نامع نم ليحرلا نم اونكمتي يكل ةدحاو ةنس اهتدم

 ٢٣. ص ١ج نايعألا ةفحت )١(

 )٦٢( ص ردصملا سفن ٢٤.

 )٣( ردصملا سفن ص٤؟٢.



 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٣٢

 مهرمأو سرفلا ىلإ ةيركسع تازيزعت لسراف رمألا هذه ىلع قفاوي مل يسرافلا
 ةمساح ةرملا هذه تناك اضيأ ةجيتنلا نكلو ...برعلا دض برحلا ةلصاومب

 نامُغ نع اولجأو ةركنم ةميزه سرفلا مزهو برعلاو مهف نب كلام حلاصل
 نيب تراد يتلا برحلا عئاقو ركذ يف ةيخيراتلا رداصملا درطتستو چايئاهن

 نمز ذنم نامغ رمأ راصو "اعتمم اقيش اريوصت اهروصتو سرفلاو برعلا
 ىف دجوي ال داكي رمأ وهو برلا اهئانبأ .7 اذه انموي ىتحو مهف نب كلام

 .ملاعلا يف ةيسايسلا تانايكلا خيرات

 نامغغ ىلإ ةرجهلا يف ةيناندعلاو ةيناطحقلاو ةيبرعلا لئابقلا تذخأ مث

 لئابقلا هذه تمءاج) يبرعلا ينامغلا عمتجملا كلذب ةلكشم انادحوو تافارز

 اوماقأف اهوألمف نامُع اولصو ىتح هولكأ الإ دحأب نورمي ال اهتايار ىلع اهلك

 . ""«عاستاو ريخو فير دلب يف

 :ةميلس ىنب ةليبق - ح

 مهنع تعرفت دقو دلولا نم ددع مهف نب كلام كلملا يبرعلا دئاقلل ناك

 يذلا كلام نب هملس هدلو مهنيب نمو ،سرافو ةرصبلاو نامغ يف ةريبك لئابق

 نم ديدعلا اهنم جرخ يتلا ةروهشملا ةليبقلا ةميلس ينب ةليبق هنع تعرفت

 اامهلوح امو زجمو راحص يف ةليبقلا هذه لزانم تناكو ،مالعألا ءاملعلا

 ةجيتن سراف يف مهنم مسق راص امك ،اهنع انثدحت يتلا «زجم» ةدلب مهتدعاقو

 هابأ لتق نأ دعب هتوخإ ضعب نم افوخت كانه ىلإ كلام نب ةميلس لاقتنا
 .("١أاطحخ

 )١( ج باسنألا ،يبتوعلا رظنا ٢ ص ٢٦٢٥ ج نايعألا ةفحت ،ةمغلا فشكو ٦، ص ٢٠.

 )٢( ج نايعألا ةفحت  6١ص٣١.

 (٣) ص ٢ج باسنألا ٢٠٧.



 ةميلس لتق ةصق صق يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس ةمالعلا نأ ركذيو
 تاذ ةيناملا لئابقلا نم ةليبقلا هذه تناكو ليصفتلاب سراف ىلإ هجورخو هابأ

 اهتدهش يتلا ثادحألا كلت اميس ال ثادحألا تايرجم يف ريثأتلاو نأشلا

 لالب نب كلملادبع نب ناميلس مهميعز ناكو ‘يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف نامُغ

 ينب روهمجو» يبتوعلا لوقي "مهف نب كلام دلو لئابق عيمجل ًاعجرم يميلسلا
 مهنم نامئبو ريثك ددعو ةدشو سأب مهل نامركو سراف ضرأب ةميلس

 . '}»ملقأل ١

 :يراشلا ةزمح وبأ - د

 نب فوع نب راتخملا همساو ..ةميلس ينب ةليبق ىلإ ةزمح وبأ يمتني

 نب نشاخم نب تماص نب دعس نب نشاخم نب نزام نب ىيحي نب هللادبع
 بلاط مامإلل ادئاق يراشلا ةزمح وبأ راصو يدزألا مهف نب كلام نب ةميلس

 دقو ه٩٢٦١ ةنس نميلا يف ةمامإلاب عيوب يذلا ..يدنكلا ىيحي نب هللادبع قحلا

 .'"زاجحلاو نميلا هل تعضخ

 ءاهجوو نايعأ نم فوع نب راتخملا ةزمح ىبأ دج ىيحي نب هللادبع ناكو

 هنبأو نزام نب هللادبع ةميلس ينب لاجر نمف» ديرد نبا لاقو ،ةميلس ينب ةليبق
 . (©«ةزمح وبأ هتينكو فوع نب راتخملا

 .هدلومل خيرات ىلع رثعن نل اننأ ديب

 )١( نايعألا ةفحت ج١ ص٢٣٢.

 )٢( ج باسنألا ٦٢ ص ٢١٨١.

 )٣( ص ردصملا سفن ٢١٩١.

 )٤( ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن ،تافلخ ضوع ا!١٦.

 )٥( ص “قاقتشإلا .ديرد نبأ ٤٩٨.
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 :نامح لهأ مالسأ :اثلاث

 :نامع ىلإ مالسإلا لوخد أ

 :نيتلحرم ىلع نامغ ىلإ مالسإلا لوخد ناك

 :ةبوضغ نب نزام مالسإ :ىلوألا ةلحرملا

 ودبيو نامغ لهأ نم ملسأ نم لوأ يئاطلا يدعسلا ةبوضغ نب نزام ربتعي

 اوناك مهنأل '«رجان» هل لاقي امنص نودبعي اوناكو هموق يف امدقم ناك هنأ

 زاجحلا نم رجات مهيلإ مدق ىتح "مانصألا ةدابع يف برعلا ةداعك نيينثو
 نب هللادبع نب دمحم هل لاقي لجر رهظ» الئاق ةلي يبنلا روهظ نع مهربخاف

 تسلف هللا يعاد اوبيجأ هاتأ نمل لوقي فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع

 مكرشبأو ،ناثوألا ةدابع كرتو هللا ىلإ مكوعدأ الاتحم الو رابج الو ربكتمب

 الو اهبيهل أفطي ال ىضلت ران نم مكذقنتساو ‘ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجب

 ةنيدملا ىلإ بهذو هتلحار ىلإ نزام دمع كلذ دنعف "«اهنكس نم معني

 هبلق هللا ىدهو نزام ملسأف مالسإلا هيلع ضرعف ةي ميركلا لوسرلاب ءاقتلإلل

 ريخلاب نامع لهألو هل وعدي نأ ميركلا يبنلا نم بلطو "مالسإلا ىلإ

 وعدي ذخأو .مالسإلا رون هبلق يف الماح هدلب ىلإ ًادئاع نزام لفقو ،قيفوتلاو

 دجسم وهو لئامس يف ادجسم ىنب هنإ لاقيو ‘هموق يف مالسإلا ىلإ سانلا
 لوأ ربتعي ادجسملا اذه نإف اذه ىلعو ‘كدلا ليغ» ةلحمب نئاكلا رامضملا

 اذهو ،» اوملسأف هموق نم ددع نزامل باجتسا دقو .نامع ىف ىنب دجسم

 يف ناك املف» لاق ثيح ةيناث ةرم ةلي يبنلا ىلإ راس امدنع نزام هنع ربع ام

 ،نيكرابملا نب كرابملاي تلقن ةێَي هللا لوسر ىلع هيف تدفو يذلا لباقلا ماعلا

 )١( ج نايعالا ةفحت ١ ص ٥٩٢.

 (٢) ص ردصملا سفن ٥٤.



 .٠«كنيدب مهيلع نمو نامع لهأ نم اموق هللا ىده دق ©نيبيطلا نبا بيطلا

 ةكربب تاكربلاو ريخلا نم اهلهأو نامع باصأ ام يي لوسرلل ركذ مث
 يف رشتني مالسإلا أدب نامع ىلإ هعوجرو ةبوضغ نب نزام مالسإبو ""! ةلي هئاعد
 .يناممتلا رطقلا

 :صاعلا نب ورمع ءيجم :ةيناثلا ةلحرملا

 ىلإ اهيف مهوعدي ءاسؤرلاو كولملا نم ددع ىلإ ابتك ةلي يبنلا ثعب

 نب ورمع لسرأف ©بتكلا كلت مهعم نيلماح هباحصأ نم ًارفن ثعبو ،مالسإلا

 - :هيف ءاج باتكب نامغ يكلم ىدنلجلا ىنبا دبعو رفيج ىلإ صاعلا

 ينبا دبعو رفيج ىلإ هللادبع نب دمحم نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 ،ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ،ىدنلجلا

 ىلإ هللا لوسر ينإف املست املسأ ،مالسإلا ةياعدب امكوعدا ينإف دعب امأ

 امتررقا نإ امكنإو نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نم رذنأآل ةفاك سانلا

 يليخو امكنع لئاز امككلم نإف مالسإلا ارقت نأ امتيبأ نإو امكتيلو مالسإلاب
 .'"«امككلم ىلع يتوبن رهظتو امكتحاس أطت

 يلمملا مالسلا هيلع وهو هبيخ بعك نب يبأ باتكلا اذهل بتاكلا ناكو

 هللا الإ هلإ ال» متاخلا شقن ناكو كرابملا همتاخب اهمتخو ةفيحصلا ىوطو ،هيلع
 .«هللا لوسر دمحم

 ترضحأ دقو فحاتملا ضعب يف ادوجوم لازي ال باتكلا اذه نإ لاقيو

 .ةنطلسلا ىلإ هنم ةروص

 )١) ص ردصملا سفن ٥٦.

 )٢( ص ردصملا سفن ٥٦١.

 (٣) جح باسنالا ٢ ص ١ ج ةفحتلا  6١ص ٥٧.



 ٢ هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٩ ٢٧

 جج5)

 ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ ةلق يبنلا باتكب صاعلا نب ورمع مدقو
 يف يسيئرلا ءانيملا اهرابتعإب ١' راحص ةنيدم هلوزن ناكو نامع يكلم

 .كاذنآ نامُغ

 امهيلإ ثعبف (ًايلاح يميربلا) مارت ةقطنم امهرقم ناكف دبعو رفيج امأ
 انثدحي وهو صاعلا نب ورمع ىلإ عمتسنلو ،همودقب امهربخي صاعلا نب ورمع
 دقل» لوقي ثيح نامغ يكلم رفيج مث دبعب هئاقلو نامغ ىلإ همودق نع

 نيلجرلا ملحأ ناكو دبع ىلإ تدمعف ،نامُع ىلإ تيهتنا ىتح تجرخ
 يخأ لاقف ثكيخأ ىلإو كيلإ ةل هللا لوسر لوسر ينإ تلقف .اقلخ امهلهسأو
 وعدت امو لاق مث "كباتك أرقي ىتح كلصوأ انأو كلملا ناسلب يلع مدقملا

 هدبع ادمحم نأ دهشتو ،هنود نم دبع ام علختو هللا ىلإ كوعدأ :تلق ؟هيلإ

 ينعي ؟كوبأ عنص فيكف ؤ\كموق ديس نبا كنأ ورمع اي لاق هلوسرو

 ول ثذدؤو ةي دمحمب نمؤي ملو تام تلق {ةودق هيف انل نإف لئاو نب صاعلا
 :لاق مالسإلل هللا يناده ىتح هيأر لثم ىلع لبق تنك دقو .هب قدصو نمآ ناك

 هتربخأو .يشاجنلا دنع تلقف يمالسإ ناك نيأ ينلأسف ،ًابيرق تلق هتعبت ىتمف
 :لاق هوعبتاو هورقأ تلق هكلمب هموق عنص فيكف لاق ،ملسأ دق يشاجنلا نأ

 امو ورمع اي رظنأ :لاق "معن :تلق نابهرلاو ةينارصنلا ءاسؤر يأ ةفقاسألاو

 تلق .بذك نم ةحيضف رثكأ يأ هل حضفأ لجر يف ةلصخ نم سيل هنإ لوقت
 .يشاجنلا مالسإب ملع لقره ىرأ ام :لاق مث اننيد يف هلحتسن امو تبذك امو

 ثو يشاجنلا ناك :تلق ؟ورمع اي كلذ تملع ءيش يأب :لاق :ىلب هل تلق

 ينلأس ول هللاو ال :لاق ةي دمحمب قدصو يشاجنلا ملسأ املف ًاجارخ هل جرخي

 جرخي ال كدبع عدتأ :هوخأ هل لاقف ،هلوق لقره غلبف ،هتيطعأ ام ًادحاو امهرد

 هسفنل راتخاو نيد يف بغر لجر :لقره لاقف ؟اثدحم نيد نيديو كل

 )١( جح ةقحتلا ١ & ص ٥٨.



 لوقت ام رظنا :لاق .عنص امك تعنصل يكلمب نظلا الول هللاو ؟هب عنصأ ام

 ؟هنع ىهنيو هب رمأي يذلا ام ينربخأف :دبع لاق ،تقدص هللاو تلق ورمع اي

 محرلا ةلصو ربلاب رمأيو ‘هتيصعم نع ىهنيو لجوزع هللا ةعاطب رمأي تلق
 نثولاو رجحلا ةدابع نعو ،رمخلا برشو انزلا نعو ،ناودعلاو ملظلا نع ىهنيو
 ىتح انبكرل ينعباتي يخأ ناك ول هيلإ وعدي يذلا اذه نسحأ ام :لاقف بيلصلاو

 ًابنذ ريصيو هعدي نأ نم هكلمب نضأ يخأ نكلو "هب قدصنو ةلي دمحمب نمؤن
 مهينغ نم ةقدصلا ذخأف هموق ىلع ةي هللا لوسر هكلم ملسأ نإ تلق ،ًاعبات يأ

 ضرف امب هتربخأف ؟ةقدصلا امو نسح قلخلا اذه نإ لاق ،مهريقف ىلإ اهدرف

 نم ذخؤيو :لاق يشاوملا تركذ املو ،لاومألا يف تاقدصلا نم ةي هللا لوسر

 ىرأ ام هللاو لاقف ،معن تلقف .هايملا درتو رجشلا يف ىعرت يتلا انيشاوم مئاوس

 .اذهب نوعيطي مهددع ةرثكو مهراد يف يموق

 هنإ مث ،يربخ هوخأ هيلإ لصوأ دقو رفيج بابب امايأ تثكمف ورمع لاق
 ،تلسرأف هوعد :لاق (يدضع يأ) يعبضب هناوعأ ذخأف ،هيلع تلخدف يناعد

 كتجاحب ملكت :لاقف هيلإ ترظنف سلجأ ينوعدي نأ اوبأف سلجأآل تبهذف

 ىلإ هعفد مث هرخآ ىلإ يهتنا ىتح ءأرقف هماتخ ضفف ًاموتخم ًاباتك هيلإ تعفدف

 بغار امإ ،هوعبت :لاقف ؟تعنص فيك شيرق نع ينربخت الأ :لاق مث هأرقف هيخأ
 دق سانلا تلق ؟هعم نمو :لاق ©تفيسلاب روهقم هنع بهار امإو ،نيدلا يف

 مهايإ هللا ىده عم مهلوقعب اوفرعو ،هريغ ىلع هوراتخاو مالسإلا يف اوبغر

 ملست مل نإ تنأو ،كريغ ةجرخلا هذه يف ملعأ امف ،نيبم لالض يف اوناك مهنأ

 ملست ملسأف ء(كتعامج يأ) كؤارضخ ديبتو ليخلا كؤظطت ،هعبتتو مويلا

 اذه يموي ينعد لاق ،لاجرلاو ليخلا كيلع لخدت الو كموق ىلع كلمعتسيلو

 هيخأ ىلإ تعجرف ،يل نذأي نأ ىبأف ،هيلإ تيتأ دغلا ناك املف ءادغ يلإ عجراو

 اذإف هيلإ ينتوعد اميف تركف ينإ لاقف ،هيلإ ينلصوأف هيلإ لصأ مل ينأ هتربخأف
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 نأو ،انهه هليخ غلبت ال وهو يدي يف ام الجر تكلم نإ برعلا فعضأ انأ

 ءادغ جراخ انأو تلق ©ىقال نم لاتق سيل ًالاتق (تدجو يأ) تفلأ هليخ تغلب

 وه مالسإلا ىلإ باجأف يلإ لسرأف حبصأف هوخأ هب ىلخ يجرخمب نقيأ املف
 يل اناكو ،مهنيب اميف مكحلا نيبو ةقدصلا نيبو ينيب ايلخو اقدصو ،هوخأو

 .'_«ينفلاخ نم ىلع ًانوع

 :نامع يف مالسإلا راشتنا ۔ ب

 لاسرإ مث ،امهتيشاحو دبعو رفيج لخد نأ دعب نامغ يف مالسإلا رشتنا

 . ةي يبنلا مهعيابيو هيف لخد اميف اولخديل سانلا ىلإ رفيج

 مهمزلأو ،هنيد يف مهلخدأو ةلق دمحمل مهعيابف هرئاشع هوجو ىلإ ثعب مث»

 اهب هرمأ يتلا ةهجلا ىلع اهضبقف اهضبقب صاعلا نب ورمع رمأو ،ةقدصلا ميلست

 ىلع رفيج لوسر دور امف نامُغ رخآ ىلإ اهيلي امو ابد ىلإ ثعب -ل

 .'”«نامممب دهعلا كلذ يف اوناك نيذلا سرفلا الإ هتوعد باجأو ملسأو الإ دحأ

 ميلاعت تذخأ ةفاك هيف مهلوخدو مالسإلا نيدل نييناملا قانتعإل ةجيتنو

 سانلا لبقي نأ يعيبطلا نمو سانلا طاسوأ يف راشتنإلا يف هئدابمو مالسإلا

 مهبيجي صاعلا نب ورمع ناكو ،هميلاعتو نيدلا اذه ماكحأ نع لاؤسلا ىلع

 كلذ ىلع لدي ،مالسإلا ميلاعت مهل نيبي ةبوضغ نب نزام ناك امك ‘كلذ ىلع

 .'«كنيدب مهيلع نمو نامع لهأ نم اموق هللا ىده دق» ةلي يبنلل هلوق

 ةلي يبنلا ىلع اودفو نامغ لهأ نم اددع تاقبطلاو خيراتلا بتك ركذتو

 نم اودوزت دق نونوكي مهموق ىلإ نوتأي امدنع صاخشألا كئلوأ نأ كش الو

 )١( ص ٢ج ةيبلحلا ةريسلا ،يبلحلا ناهر نب يلع ٣٠٣٢.

 )٢( ص ١ج نايعألا ةفحت ٥٨.

 )٣( نايعألا ةفحت ج١ ص٥٦.



 ةينامع تايصخش ٤٠
.« 

 رشتنا اذهبو "مهتاعمجت يفو مهموق يف اهنوثبيف نيدلا ماكحأب» ةلت يبنلا
 هللا باتك ىلع سانلا لبقأو اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم نامع ءاجرأ معو مالسإلا

 .«ةيقابلا مالسإلا ةزجعمو دلاخلا ىنابرلا روتسدلا

 :ةزمح يبأ ةسارد ةيادب - ج

 يأ يفو ؟تقو يأ يفو ةساردلا يف ةزمح يبأ ءادتبا ةيفيك ىلع فقن مل

 يف ةيمالسإلا ةايحلل ماعلا راطإلا قلطنم نم لوقلا عيطتسن اننأ ريغ ؟ناكم

 ناك ثيح ،ميركلا نآرقلا ملعت يف تناك ةزمح يبأ ةسارد ةيادب نأ ناوألا كلذ

 يوبنلا ثيدحلاب المع ،هللا باتك مهدالوأ ميلعت يف نوأدبي ام لوأ نوملسملا

 '«وه هللا ملع نم ملعتي نأ يغبني ام لوأ هنإف نآرقلا مكدالوأ اوملع» فيرشلا

 .كلذ ىلع نيملسملا ةايح يف ةداعلا ترج دقو

 نم ائيشو ميركلا نآرقلا «زجم» هتدلب يف سرد دق ةزمح ابأ نأو دبال نذإ

 يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلاب قحليو ةرصبلا ىلإ لحري نأ لبق ،نيدلا ئدابم

 ةبقع نب جلب دئاقلا هبحاصو هليمز عم ناك هليحر نأ امبرو يميمتلا ةميرك

 .يديهارفلا

 «زجم» ةدلب يف نامُغ يف هتأشن تناك ةزمح ابأ نأ لوقن نأ اننكمي اذهبو

 .نيدلا ئدابمو نآرقلا اميسال هتسارد أدتبا اهيفو راحص لامعأ نم

 )١( ص ؛عيبرلا دنسم ٧.
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 ةرصبلا يق ةساردلا ةلحرم يف ةزمح وبأ

 :ةرصبلا يق :الوأ

 :خيراتلاو عقوملا / ةرصبلا ا

 اهنم نوكتي نيذللا تارفلاو ةلجد يرهن ىقتلم دنع ةرصبلا ةنيدم عقت

 ةضرف اهعقوم ناكف ،يبرعلا جيلخلا ةريحب يف بصي يذلا برعلا طش

 عاذو ةقئاف ةرهش ةرصبلا ترهتشاو ،سرافو ماشلا نيب اطسوو قارعلل

 نوملسملا اهلزن دقو ،ةيمالسإلا ندملا مدقأ نم ربتعتو ،قافآلا نيب اهتيص

 اهب مهلوزن يف ببسلاو هنثف رمع قورافلا ةفالخ يف ةيرجه رشع عبرأ ةنس

 نم ةبيرحلا ةيحان يف مجعلا ىلع ريغي ناك يلهذلا ةبطق نب ديوس نإ»

 ةرصبلاب عنصي امو هربخ ؛;ثز غلب املو ،نوملسملا اهلزني نأ لبق ةرصبلا
 لهأ نيب اولوحيل نوملسملا اهلزني نأو هلبق نم الجر مهيلوي نأ ىأر
 اهالوف اهيحاونو نئادملا لهأ نم مهناوخإ دادمإو مهيلإ نمو سراف

 لغشاو ةرصبلا ةيحان تنأ تأف تحتف دق ةريحلا نإ) :لاقو ناوزغ نب ةبتع

 ةبتع مهيلإ راسف (مهناوخإ دادمإ نع ناسيمو زاوهألاو سراف لهأ كانه نم

 نم هعم نميف ةبطق نب ديوس هيلإ مضناو لجر ةئامثالث نم رثكأ يف

 .«ميمتو لئاو نب ركب

 الئاق ةرصبلا ريصمت يف هنذأتسي نينمؤملا ريمأ ىلإ ناوزغ نب ةبتع بتك مث
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 اوفرصنا اذإ هيف نونكسيو اوتش اذإ هب نوتشي لزنم نم نيملسملل دب ال هنإ» هل

 يعارملا نم ًابيرق الزنم مهل دترا نأ» نينمؤملا ريمأ هيلع درف «مهوزغ نم
 يف ةريبك اضرأ تدجو دق ينإ» يلاولا هيلإ بتكف «هتفصب يلإ بتكاو ءاملاو

 «ءابصق اهيفو ءام اهيف عفانم اهنودو فيرلا ىلإ ربلا فرط

 هرمأو يرعشألا ىسوم ابأ ةفيلخلا اهيلع يلو ناوزغ نب ةبتع ةافو دعبو
 .ةرجهلل رشع عباسلا ماعلا يف كلذو اهلهأ لئابقل اططخ اهولعجو اهطيطختب

 دهع يف امأ ،قارعلا ةرامإل ارقم ةرصبلا تناك ةيومألا ةلودلا دهع ىفو

 ةبيرق ةلودلا ةمصاع تراص دقف دادغب اهتمصاع تناك ىتلا ةيسابعلا ةلودلا

 .)ةيداصتقالاو ةيراجتلا ةكرحلا اهب تطشنف اهنم

 :ةرصبلاو نامع نيب ةقالعلا - ب

 ةرصبلا طيطخت نم ركبم دهع ىلإ ةرصبلاو نامع نيب ةقالعلا دوعت

 عقوملا نوكي دقو ؤباطخلا نب رمع ةفالخ يف كلذو ،اهب نيملسملا لوزنو

 ثيح ،لصاوتلا اذه يف ًامهم الماع ةرصبلاو نام نيدلبلا الكل يفارغجلا

 قفأ عاستا ىلإ ةفاضإلاب "يبرعلا جيلخلا هايم فافض ىلع اهنم لك عقت
 نأ مولعملا نمو ،ةيمالسالا تاحوتفلا ةجيتن مالسإلا دهع يف برعلل ةايحلا
 رشع عباسلا ماعلا ىلإ عجرت يمالسإلا رصعلا يف نيدلبلا نيب ةقالعلا
 صاعلا نب نامثع نامُغ ىلع هيلاو ىلإ هرمأ ةفيلخلا ردصأ امدنع ،ةرجهلل

 سرفلا ةاقالمل سراف ىلإ نامع لهأ نم هعم نمب رحبلا محتقي نأ يفقثلا

 سراف ىلإ مهب راسو نييناملا نم فالآ ةثالث يلاولا بدتناف""”كلانه

 .سرفلا ىلع هللا مهرفظأف

 )١( ص ،يمالسإلا ركفلاو ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات يبلش :رظنا ٢٣٣۔٢٣٦.

 )٢( ص ،١ج نايعألا ةفحت  0٦٨.ىبتوعلا نع القن
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 نابإ ةرصبلا ىلإ اومدق مث جؤت اولزن ثيح قارعلا ىلإ اوهجوت مث
 لعجتو ،برعلا نم كانه نمل ةرصبلا ططخت نأب ةفيلخلا رمأ دقو ،اهريصمت

 .'»لزانملا مهسفنأل اونبيل ةلحم ةليبق لكل

 رشع ةينامث نامع لهأ نم ةرصبلا مدق نم لوأ نإ» هلوق يبتوعلا درويو

 هاضقتسا يذلا وه روس نب بعكو '"«يدزأل ١ روس نب بعك مهنم الجر

 .'"مالسإلا يف ليق ام ىلع اهب ضاق لوأ ناكف ةرصبلا ىلع باطخلا نب رمع

 ىلإ مهمودق راص مث ،ةعامج دعب ةعامج ةرصبلا ىلإ نييناملا مودق ىلاوت مث

 ملعلا بلطل نييناملا نم ددع تالحر يف تلثمت ةيسارد تاثعب لكش ىلع ةرصبلا

 .يميمهلا بتاك نب تاتحلاو "يدبعلا سابعلا نب راحصو كديز نب رباج مامإلاك

 ةبقع نب جلبو ،يميلسلا فوع نب راتخملا ةزمح وبأو ،يلالهلا ناوكذ نب ملاسو

 ةلمحو ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلاو "يديهارفلا بيبح نب عيبرلاو يديهارفلا
 ،يحشفلا ىلعملا نب دمحمو ،يماسلا رباج يبأ نب ىسوم» :مهو نامُغ ىلإ ملعلا

 يف لثملا برض ىتح يوزنلا رذنملا نب ريشبو ،'"'ينالعجلا يمايرلا رينلا نب رينملاو

 نم ءالؤه ريغو 'نامغغ ىلإ راطو ةرصبلاب خرفو ةنيدملاب ضاب رئاطب اهوهبشف كلذ
 .مهيلع قفون مل مهضعبو مهضعب ءامسأ ىلع انفقو ريثك ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلا

 ترمتساو ةرصبلاو نامع نيب ةنيتملا ةقالعلا ىلع ايوق ًاليلد انيطعي اذهو

 ةيداصتقالاو ةيملعلا ةايحلا بناوج نم ةفلتخم الاكشأ ةذختم ةقالعلا كلت

 .ةيركسعلاو

 )١( ،ردصملا سفن ص٦١٦.

 )٢( ‘باسنألا ج٦، ص٣٢٦١.

 )٣( ص ،ثلاثلا دلجملا ،ةباحصلا زيمت يف ةباصإلا ،ينالقسعلا رجح نبا ٣٢٢٢.

 )٤( ص ءءاملعلا ركذ يف دادم نبا ةريس ١٠١.
 )٥( ص ج ،ماظنلارهوج ١٨٨.
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 ركفلا يف يتأي ةرصبلاب يراشلا ةزمح يبأ لاصتا نإف لاحلا ةعيبطبو

 ةديبع يبأ مامإلا ةسردمب قحتلاف ملعلا بلطل نامُغ هدلب نم جرخ ثيح

 دعبي الو { ةرصبلا ىلإ هريسم خيرات ىلع فقن مل اننأ الإ ؤ ةميرك ىبأ نب ملسم

 .يرجهلا يناثلا نرقلا لئاوأ يف كلذ نوكي نأ

 :ةديبع يبأ مامالا ةسردم :يتات

 ،ملعلا بلط ليبس يف ناك ةرصبلا ىلإ ةزمح يبأ جورخ نأ ىلإ افنآ انرشأ

 .ةديبع يبأ ةسردمب قحتلاو

 مامإلا نع ملعلا ذخا "يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم وه ةديبع وبأو

 (""ةباحصلا ضعب كردأو كامسلا نب رفعجو سابعلا نب راحصو ديز نب رباج

 نع بيبح نب عيبرلا مامإلا لنسم يف ثيداحألا ضعب ت ءاج لقف مهنع ىورو

 . تي يبنلا باحصأ نم ةعامج تعمس :لاق ةديبع ىبأ

 بترو اهملعو مولعلا ملعت» الئاق يخامشلا سابعلا وبأ ةمالعلا هقمصو

 لاقو "هنارقأ نيب عباصألاب هيلإ راشي يذلا وهو اهمكحأو ثيدحلا تاياور

 ةديبع يبأ بلق نم ةمكحلا عيباني ترحفت دقلو» هقح يف يمل اسلا م امإل ١

 . "«ملعلا سومش هناسل نم تعلطو

 .عزانم الب ةوعدلا لمهأ عجرم حبصأو رباج مامإلا لدعب سيردتلا ىلوت

 ،برغملاو قرشملا نم عاقصألا ىتشو عاقبلا فلتخم نم ملعلا ةبلط هدصقو

 تاطلسلا لبق نم ةديدش تاقياضمل ضرعت دقو "ريثك قلخ ملعلا هنع لمحو

 ٧٨. صا١ ج ريسلا }يخامشلا سابعلا وبأ )١(

 .١'٢ص ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن )٢(

 ٧٨. ص ١. ج .يخامشلل ريسلا (٣)

 .٦١٦ص ٨١ ج ،عيبرلا دنسم حرش .يملاسلا نيدلارون \ )

 ١٥٥. ص ىلوالا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رمعم ىيحي ىلع (د١
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 بادرس يف سيردتلا لمعب ءافتخإلا ىلإ هاجلأ يذلا رمألا ةمكاحلا ةيومألا

 ةللا ىلإ ةاعدلا بادرسلا كلذ نم جرخ ىتح ‘تاطلسلا كلت راظنأ نع رتتسيل

 يذلا لدعلا معط مهوقاذأو هللا مكح سانلا يف اوماقأف برغملاو قرشملا ىلإ

 .دادبتسالاو نايغطلا ةأطو تحت ةحزار نينسلا نم ادوقع ةمألا هتدقف

 ىيحي ىلع خيشلل ثيدحلا كرتن ةيملعلا هتكرحو بادرسلا كلذ نعو

 :الئاق انثدحيل رمعم

 يف تاملك اهروصت نأ نم مظعأ مامإلا اهب ماق يتلا ةيملعلا ةكرحلا نإف»

 يذلا يفخلا بادرسلا كلذ نمو ،ةرصبلا يف عاعشإ زكرم ناك هنأ ىفكيو ،روطس

 تقلطنا قاروألاو مالتألا عم فافقلا هيف سدكتتو ،هباب ىلع لسالسلا لصلصت

 تغلبف دمحم هب ءاج امك دمحم ثارت ىلع ةظفاحملل .ةميركلا ةرحلا ةوعدلا

 ذنم لزت ملو ؤبونجلا ىصقأو برغملا ىصقأو ،قرشلا ىصقأ ةقالطنإلا هذه

 ظقيتسا ثيح !ةميركلا ةلاسرلا هذه لجأ نم حفاكت يهو مويلا ىلإ نيحلا كلذ

 مهبر ىلإ نوعجريو مهسفنأ نوعجاري اوأدبو ،نودراشلا نومئانلا هبتناو ،نولفاغلا

 راطخألا نم هللا ةلاسر اوظفحيو "مهفوفص اودحويو مهضعب ىلإ اومضنيل
 ةبذاكلا ةراضحلا مهتسدق نيذلا سانلا ةدابعو داحلإلاو ةقدنزلا راطخأ .ةديدحلا

 .'«ةايحلا ىرجم نع ميقلا نيدلا اذه داعبإ ىلإ يمرت يتلا ةضرغملا ةياعدلاو

 ماقأ يذلا بادرسلا وه اذهو اهركف وه اذهو ةديبع يبأ ةسردم يه هذه

 .ةزمح يبأ ركف نوكت نوميملا دهعملا كلذ نمو ،ابرغو اقرش اهدعقأو ايندلا

 هبحاص كولس يف مكحت يذلا ركفلا كلذ روطتو امن ةكرابملا هباحر يفو

 يف ادئاقو سةرصبلا يف ًاعفاي اباش ،ةقداصلا ةحيحصلا ةيمالسإلا ةهجولا ههجوف

 . ةجر هيبن دجسمو مارحلا هللا تيب راوجب زاجحلا يف ًامكاحو نميلا

 )١) ص ردصملا سفن ١٥٨.



 ةينامع تايصخش .--- ٤٦

 (ةنيدملاو ةكم) ةرهاطلا عاقبلا كلت رهطي نأ ةزمح وبأ عاطتسا ركفلا اذهبو

 ىلع تماق يتلا ةايحلا كلت لالحنالاو نوجملاو وهللا ةايح نم هللا اهسرح

 يبأب ايرح ناكف تاينغملاو نينغملا نم امهلاثمأو ةليمجو دبعم راتوأ ماغنأ

 .مهلضفو راصنألا ركذ نأ دعب هلوقب ةنيدملا لهأ بطاخي نأ ةزمح

 اوذخأت وأ مهب اودتقت نأ نوكرتت مهفلخ نم يقب نمو مهؤانبأ متناو»

 .مكاهسأو ىدهلا نع مكادرأف ىوهلا متعبتا ناذآلا مص ،بولقلا ىمع مهتنسب

 اوظقيتستف مكظقوت الو اوربتعتف مكظعتو اورجدزتف مكرجزت نآرقلا ظعاوم الف

 مهتيصو متظفح الو مهتريسب مترس ام .مكلبق اوضم موق نم متنأ فلخلا سبل
 اوبجعل مكلامعأ مهيلع ضرعف مهوبق مهنع تقش ول ،مهلاثم متيذتحا الو
 .'«مكنع باذعلا فرص فيك

 :ةساردلا ءاتتأ ةزمح يبآ ةايح نم حمالم :تلاث

 :فافكلا ىلع سشيعي ةزمح وبأ - ا

 شيعلا كنض لمحت ةساردلا ةلحرم يف ةرصبلا يف ةزمح يبأ دوجو ءانثأ

 نم ًايجار ايندلا ماطح نع ًاعفرتم ،ديلا يف ام ليلق ادهاز ًاعناق شاعو هتايح يف

 ١٤[. :نارمع لآ] ه باَكَمَلا قفرت ,ةدنع هنأو » ةرخآلا ىف عاتملا نسح هللا

 هيلع لمحي بنئاجن يبأل » لاق هنأ نانس ىبأ نب ةملس نع نايفس وبأ يوري

 . ("«هريغو فوع نبا راتخملا هبش ةكم ىلإ هل ةعس ال نمم نيملسملا خئاشم

 عطتسي مل يذلا يداملا ةزمح يبأ عضو ىلإ ةراشإ صنلا اذه يف نإف

 لهأ نم نونسحملا اهب عربتي لئاسو ىلع الإ جحلا ىلإ باهذلا ىتح هببسب

 (١) ح يناهفصالا جرفلا يبال ياغالا ٢٠. ص ١٠٥.

 )٢) ح ريسلا ١. ص ٩.



 ٢ هتساردو هتأشن يراشل ا ةزمح وبأ ۔ ٤٧

\ 

 لهأ بابش فورظل ريدقت لئاسولا هذه لثم ةئيهت ىلإ هللا مهقفو نيذلا ةوعدلا
 .كلذ قيقحت ىلع ةيداملا ةردقلا مهدعاست ال نيذلا ةوعدلا

 :ةباطخلا ىلع بيردتلا - ب

 ءاج امدنعو ،هدعبو مالسإلا لبق مالعإلا لئاسو مهأ نم ةباطخلا تناك

 ميظعلا نآرقلا اهمهأ ةددعتم دفاور نم اهل راص امل ةباطخلا تروطت مالسإلا

 نع ريبعتلل ةباطخلا ىلإ نوأجلي سانلا نم ةداقلا راصو ،ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو

 ساسحإ ةوعدلا لهأ نم هريغو ةزمح يبأ ىدل لعلو ،مهتاهيجوتو مهئدابم

 مهنيد ميلاعت ةمألل اوحرشيل مايألا نم موي يف ربانملا نولعتسي فوس مهنأب
 ىوهلاو ليملاو فارحنإلا بئاوش هبشت مل يذلا حيحصلا ركفلا مهل اونيبيو

 لاحتناو» «نيلهاجلا ليوأتو نيلاغلا فيرحت» هللا نيد نع اوفنيو ليوأتلا ءوسو

 دجسملا ربنم ىلع ةزمح يبأ توص لجلجي نأ رقو هللا ءاش اذكهو «نيلطبملا

 اهسرح ةرهاطلا ةنيدملا يف ةي هللا لوسر ربنم ىلعو ةمركملا ةكم يف مارحلا

 ،يبرعلا مالكلا يف ةباطخلا ةزجعم قحب ربتعت يتلا ةغيلبلا ةبطخلا كلتب ،هللا

 كلذ بحاص دقو اميس ال ،اليبسلس اهقيحر نم نوقوذتي ةغالبلا لهأ راصو

 .ميلس قداص ركفو ناهرب حوضوو ةجح ةوق يوقلا يباطخلا بولسألا

 ةجيتن ناك امنإو ًاطابتعا تأي مل يقارلا يباطخلا ىوتسملا كلذ نأ ديب

 دكؤي ام ةيلاتلا ةياورلا يفو هيف عوجهلا مدعو ليللا يف رهسلاو داهتجالاو دجلا

 .اسلجم بجاح لزنم يف نأ ةليل تاذ انغلب» :حيلملا لاق :نايفس وبأ لاق كلذ

 لهأ نم لجرل تلقف ،ليللاب مهعم رضحن نأ اننوعدي ال خياشملا ناكو :لاق

 انل نذأف لزنملا انئجف انل نونذأي مهلعلف بجاح لزنم ىلإ انب قلطنا نامع

 اربخأ بجاح انل لاقف خئاشملا نم ةثالث وأ نيلجرو فوع نب راتخملا اندجوف

 مالكلا يف اوذخأ ةمتعلا انيلص املف ىتأف هانربخأف انناكمب هاربخأو ةبقع نب جلب



 ةينامع تايصخش

 ح ٤٨

 انل ءاضأ ىتح كلذكف رخآلا موقيف سلجي مث هللا ءاش ام ملكتيف مهدحأ موقيف

 ١. «حبصلا

 :مالسإلا نع عافدلا ىلع صرحلا

 يتلا هماكحأو مالسإلا نع عافدلا ىلع صرحلا لك اصيرح ةزمح وبأ ناك

 قرفلا ضعب ىدل تلطع يتلاو تيغاوطلاو ةملظلا سلاجم يف تكهنأ

 نم ىتؤي نأ نم مالسإلل ًاسراح هسفن لعجي نأ ملسملل دب ال ناكف ،فئاوطلاو

 هللا يف فاخي الو ءيش يأب هبأي ال كلذ ىلع افقو هتايح لعجي ثيحب هلبق

 اذهو هماكحأ تلطعو ‘همراحم تكهتنا اذإ هلل ابضغ هسفن روثت مئال ةمول

 .هدعب نم هتباحصو ةلي هللا لوسر هيلع راس يذلا وه أدبملا

 نم اذخأ «ىرشلاب»" ةيضابإلا هنع ربعي مالسإلا نع عافدلا موهفم نأ ىلع

 ل تآي مرمأو ار مهنأ ےريمؤُملا رم ىرتشأ هلآ َإ» ىلاعت هللا لوق

 وه يذلا هللا ليبس يف داهجلا عاونأ نم وهو .ةيآلا رخآ ىلإ ١١[ :ةبوتلا] : :241

 .هتوص عفتريو ىوقي هب يذلا هحانجو مالسإلا مانس

 نع هني ملو فورعمب رمأي مل وه اذإ هتدابع يف ملسملا ءرملل ةميق يأف

 .هللا نيد ىلع ةريغلا هذخأت ملو ركنم

 مالسإلا نوكي نأ ىلع نيصيرح مهيلع هللا ناوضر حلاصلا انفلس ناك اذهل
 ةينيد سوقط درجم ال ًاكولسو ةديقعو ًاداهجو ةدابع ٠ ةلودو ًانيد الماكتم

 .نيعم تقو يفو نيعم ناكم يف ملسملا اهسرامي

 ةزمح ىبأ نع ثدحتي ليوطلا كلملا دبع تعمس :: نايمس وبأ لوقي

 :لاق راتخملا

 (١) جح ،ينيجردلل تاقبطلا ٢ ص ٦٤٨. ج .ىخامشلا ريسو  6١ص ٨٤.



 ٢ جح هتساردو هتأشن يراشلا ةزمح وبأ ۔ ٤٩

 مايص يف الو ةالص يف دازتسي ام مهنم لجرلا ناك نأ نيملسملا تكردأ»

 ديدشب سيل هنأ فرع نإف هوجولا نم هجو يف الو رامتعا يف الو جح يف الو

 كردن انه نمو ""«مهدنع هتلزنم طقستو مهنيعأ نم طقس ىرشلا يف صرحلا

 .همسأ بناجب هل ابقل راص ىتح ىرشلاب ةزمح يبأ كسمت ىدم

 :نيمألا يوقلا ۔ د

 ريمض دوجو ىلإ جاتحت يهف ملسملا ةايح يف رومألا لجأ نم ةنامألا ربتعت

 ةنامألا مظعل ارظنو ،قلخلا يف ومسو عمطلا ىلإ ليملا نع سفن درجتو ظقي
 ثودح نوكي ةنامألا تعيض اذإ هنأ ةلت لوسرلا ربخأ دقف إمالسإلا يف اهردقو

 لئاق نم زع هلوقب هباتك مكحم يف اهب هللا رمأ ةنامألاو ،ايندلا ةياهن يهو ةعاسلا

 .[ه٨ :ءاسنلا اهلهأ خلإ تكمكلا اوُمَوُت نآ مكنمأي هتلان »

 تافص يهو مزح ةدشو مزع ةوق ىلإ جاتحي ةنامألا لمحت نأ امك

 فرغ ىتح هتثعب لبق اهب رهتشا يتلا ةلي دمحم انيبن تافص نمو "اتقن ءايبنأل ١

 ةزمح وبأ ناك دقو ،نينمؤملا تافص مهأ نم ةنامألا تراصو ،نيمألا قداصلاب

 هدنع نودجيف مهعئادو ظفحل سانلا مهيلإ أجلي يذلا صاخشألا كئلوأ نم

 ىعدي الجر نأ ثدح دقو مهتارخدمل عينملا عضوملاو مهلاومأل نمآلا فهكلا

 ميلاقأ ضعب ىلع ًايلاو ناك هل مع نبا ةرايزل سراف ىلإ بهذ العملا نب سنأ

 هلعلو ،يلاولا لزع ءانثألا هذه يفو ،ءاطع همع نبا يلاولا كلذ ىطعأف سراف

 بكرم يف ءاطعلاب برهف لجرلا كلذ فاخف تاكلتمم نم هدنع امب بلوط

 نب راتخملا ةزمح يبأ ىلإ هعفدف ةرصبلا لصو ىتح هنع ذخؤي نأ نم افوخ

 هل مع ىلإ العملا نب سنأ وبأ - جرخ» :نايفس وبأ لاق ،هدنع هظفحيل فوع

 ةرصبلا ىلإ سنأ برهف لزع اذإ هدنع وه امنيبف هيلإ نسحأف سراف ىلع ايلاو

 )١( ج 6©ىنيجرلدلا تاقبطلا ٦ ص ٢٦٢ ج ،يخامشلا ريس ٨١ ص ١٠٠.



 ةينامع تايصخد _ :=>س ٥
 ر

 هنم ذخؤي نأ يشخو همع نب ا هب هزاج هلام هعمو بكرم يف 1 .فخت جرخو

 .'«هنم فاخي ام هنع نكس ىتح راتخملا ةزمح ىبأ ىلإ هعفدف

 هتأرج ًاضيأ جتنتسن هب سانلا ةقثو ةنامألاب ةزمح يبأ يلحت ىلإ ةفاضإلاب

 كلذ ناك ول نإ بلاطلا ةبقاعب لابي مل وهف ،ةيلوؤسملا لمحت ىلع هتردقو

 .سانلا نم ردانلا الإ اهلمحتي ال تاردق كلتو ءابولطم لاملا

 :ةدابعلا ةمزالم ۔ و

 ىلع صرحو اهيف ملعلا خياشم مزال ةرصبلا يف ةزمح يبأ دوجو ءانثأ

 لعجتو هللا ةعاط ىلع نيعت رايخألاو نيحلاصلا ةسلاجم نأل .مهعم ءاقبلا
 .هللا ركذل ةعشاخ بولقلا

 لزنم يتأن انك» ةزمح وبأ لاق ليوطلا كلملا دبع نع نايفس وبأ لاق
 ناكو'"«تاعكر ثالث يف ةدئاملا انب رقيف هيف انب ىلصي ناضمر ىف بجاح

 ناك امك جحلا كسانم ءادأل ةسدقملا رايدلا ىلإ رفسلا ريثك اضيأ ةزمح وبأ

 نم كلذ يف امل جحلا كسانم ءادأ ىلإ نوبهذي ام اريثك هللا مهمحر فلسلا

 عتم أوُدَهَتل » ىلاعت هلوقل نيملسملاب ءاقللاو ةددعتملا ةينيدلا دئاوفلا
 لوقي ةنس لك جحلا ىلإ بهذي ديز نب رباج مامإلا ناكو ٢٨[ جحلا 4 مهل
 بئاجن دحاو ريغل ناكو ،اجح سانلا رثكأ نم نوملسملا ناكو» نايفس وبآ
 نيملسملا رايخ نم ملاس يبأب ىعدي ةملس دج ناكو ةكم ىلإ اهيلع نولمحي
 خياشم اهيلع لمحي بئاجن يبأل :ةملس لاق ةدع بئاجن هل نانس وبأ ناكو

 .«هريغو فوع نب راتخملا هبش ةكم ىلإ هل ةعس ال نمم نيملسملا

 .هلل ةدابعلا ىف نوكمهنيو تاعاطلا لعف ىلإ نوردابي فلسلا دجن اذكهو

 )١( ج يخامشلا ريس ١. ص ١٠٤.

 (٢) ج يخامشلا ريس ١. ص ١٠٨.



 ٢ ةزمح وبأ ۔- ١ هتساردو هتأشن يراشل ١ ٥

 :ةيملعلا ةناكملا ۔ ه

 هخيش ًامزالم لظو ةرصبلا ةنيدم يف هتسارد نابإ ةزمح وبأ شاع

 مهريغو بئاسلا نب مامضو "يئاطلا بجاح لثم خايشألا نم هريغو ةديبع ابأ
 اوناك دقف ،ةباطخلا ىلع بيردتلا يف ىتح هداهتجا انب رم دقو ،هللا مهمحر

 ءاضنأ» :الئاق ةباحصلا فصو دقو ملعلا بلطو ةدابعلا يف ليللا نوعطقي

 ىلع مهبالصأ ةينحنم ليللا فوج يف مهيلإ هللا رظن دق رهس حالطأو ةدابع

 ةيآب رم اذإو اهيلإ اقوش ىكب ةنجلا ركذ اهيف ةيآب مهدحأ رم اذإ نآرقلا ءازجأ

 ضرألا تلكأ دقو ؤهينذأ نيب منهج ريفز نأك ةقهش قهش رانلا ركذ اهيف

 ةرثك نم مهماسجأ ةلحان مهناولأ ةرفصم ،دوجسلا لوط نم مهبكرو مههابج
 .'«مايقلا لوطو مايصلا

 ىلاعت هللا رمأل الاثتما اوملع امب لمعلل هللا مهقفو دقو ،'"مهتافص يه هذه
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 صس إ ٥ 8 ے مر

 ناك ملع امب لمع نم» :ليق دقو ٦٨٢[ :ةرقبلا] 4 هلأ مكنيو هللااومَتآو»

 .'"«لهج ام هملعي نأ هللا ىلع ًاقح

 ملعلا يف ةيلاع ةناكم ةزمح وبأ غلب لمعلاو ملعلا يف داهتجإلا اذهل ةجيتن

 عم مايقلل نميلا ىلإ هلسرأ امدنع ةديبع وبأ هخيش ةيملعلا ةلزنملا اذهب هل دهش
 '؛'؛هردص يف هليجنإ» لجر هنأب هفصوو يدنكلا ىيحي نب هللادبع قحلا بلاط

 سفانتيلف كلذ يفو ريبكلا مامإلا كلذ نع تردص ةداهش نم اهمظعأ امو

 .نوسفانتملا

 )١( ص ردصملا سفن ٨٩.

 )٢( ؟ ج ينيجردلل تاقبطلا ص٢٦٦١٦.

 (٣) ج © رفعج نبا عماج ١ ص ٤٧.

 )٤( ص ،١ج ،يخامشلا ريس ٩١.



 باامش تايصخش مه 0٢
 ل

 :نميلا ىلإ ةزمح يبأ هجوت :عبار
 كلم ىلإ ةفالخلا تلوحت ةيمالسإلا ةمألا تفصع يتلا نتفلا كلت دعب

 حورلا تداسو ،دادبتسإلاو رهقلا نم ليقث لكلكب ةمألا ىلع مثج ضوضع

 نيلوؤسملا موهفم بلقناو “نيموكحملاو نيمكاحلا نيب ةضيغبلا ةيئالعتسإلا
 ىلإ «رمع اهنع لوؤسملا ناكل قارعلا داوسب ةاش تعاض ول» نم مكحلا يف

 ذاختا ىلإ «اذه كل نيأ» نمو ،ةنظلاب لتقي حبصأف ؛ناسنإلا ةمارك ةنايص مدع

 ريغ يف اهعضوو اهلح ريغ نم لاومأآلا ذخأو ،شحافلا ءارثلاو عايضلاو روصقلا
 «ايباج ثعب ملو ًايداه ثعب ًادمحم» نأ نمو ‘فارسإلاو ريذبتلا نم اهلحم

 .مشحلاو مدخلاو روصقلا ىلع ةقفنلا رصتقت ال ىتح كلذ نم سكعلا ىلإ

 دابع ذاختا ىلإ «ارارحأ مهتاهمأ مهتدلو دقو سانلا متدبعتسأ ىتم» أدبم نمو

 ةلداع ةفالخ نيب مالسإلا خيرات يف تثدح ةبيجع تاقرافمل اهنإ ،الوخ هللا

 رهقلا نم ملظم وج ةمألا ىلع متعف ساق ضوضع كلم ىلإ \ةحمس
 تبلقناو لبانلاب لباحلا اهيف طلتخا ضعب قوف اهضعب تاملظ توربجلاو
 .افورعم ركنملاو اركنم فورعملا راصف "ميهافملا تفلتخاو نيزاوملا اهيف

 ةيتفلا نم هعم نمو يراشلا ةزمح وبأ حبصأف ،ًاقح لطابلاو الطاب قحلا ربتعاو
 هباحصأو هئافلخ رثأو ، ةت لوسرلا رثأ ءافتقا يف ادهج اولأي مل نيذلا نينمؤملا

 لك ءاطعإو لدعلا طسبو ،مالسإلا ماكحأ قيبطت يف ةذقلاب ةذقلا وذح ماركلا

 مكحلا كلذ امأ ،مالسإلا نع ةجراخ ةئف مهنأب نوفصوي اوحبصأ ،هقح قح يذ

 .يمالسإلا مكحلا وهف نييومألا نم هلبق نمو رامحلا ناورمل طلستملا يومدلا

 ةلي هللا لوسر ربنم ىلع ةزمح وبأ وه اذهو ةملاظ ةئطاخ ميهافمل اهنإ يرمعلو

 نع مكانلأس ةنيدملا لهأ اي» ةنيدملا لهأل هباطخ يف ةئيسلا ميهافملا هذه دنفي

 لاملا نولحتسي له مكانلأسو ،لوقلا مهيف هللا رمعل متأسان ءالؤه مكتالو
 نأ هللا مهدشاننف متنأو نحن اولاعت مكل انلقف ،معن متلقف مارحلا جرفلاو مارحلا



 ٢ تج هتساردو هتاشن يراشلا ةزمح وبأ 0٢

 مكل انلقف ،نولعفت ال متلقف مهسفنأل نوملسملا راتخيل مكنعو انع اوحنتي

 هللا باتك انيف ميقي نمب تأن متنأو نحن رهظن نإف مهاقلن متنأو نحن اولاعت

 مسقنو "مكيبن ةنس ىلع مكلمحنو مكماكحأ يف لدعن رفظن نإو ؤهيبن ةنسو

 لاقو "همكقحسأو هللا مكدعبأف مكنلتاقف انومتلتاقو متيبأ مكنإف مكنيب مكنيف

 نولبقت ال ةسراد هراثآو ًايقاب مكيف نيدلا مسر تيأر يلام ةنيدملا لهأ اي» اضيأ

 مكنع تسملتناو هتدج مكيف تيلب دق ،ةجح هلهأ نم نوهقفت الو ةظع هيلع

 ربعلا مكل تفشكنا اذإف ،افورعم هريغ نم ركنملاو اركنم هفورعم نورت هتنس

 نيهاس .مكعامسأ اهنع تمصو .مكراصبأ اهنع تيمع .رذنلا مكل تحضوأو

 قحلا نع ضبقنتو ،رشن اذإ لطابلل مكبولق طسبنت ةلفغ يف نيهال ةرمغ يف
 ةظعوم اهيلع تعقو املك ،لهجلاب ةسنأتسم ملعلا نم ةشحوتسم .ركذ اذإ

 .'"«اروفن قحلا نع اهتداز

 رفاو اطسق تذخأ لب يومألا مكحلا ةلضم نع لزعمب نكت ملف نميلا امأ

 فسوي نب دمحم ذنم اهيلع اوبقاعت نيذلا نيفقثلا ةالولا تافرصت ءوس نم

 ميتيلا حاصو ةلمرألا تكبف ©'"'يفقثلا رمع نب مساقلا مهرخآ ناكو يفقثلا

 قحلا ريغب ضرألا يف نيربكتملا نم ءازهتساو ةضيرع تاماستباب كلذ لبوقو

 ىيحي نب هللادبع يضاقلا ةمالعلا ةحيرق كرح يذلا وه ملؤملا عقاولا اذهو

 :لاق ثيح هنانس كرحي نأ لبق يدنكلا

 ربابجلا ماستباو ىماتيلا ءاكب يرظاون ىكبأو يبلق ىسألاب ىوك
 '''رئابكلا لهأ فارسإ امدلا كفسو انقلاو بضاوقلا لمح ينفلكو

 )١( ص ،٠٦ج يناغألا ١٠٣.

 )٢( ص يناغالا ه١٧٠١.

 )٢( يبرعلاو قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا مشاه بلاط يدهم ص؟٢'١.

 )٤( ص .ةاقتنملا رهاوجلا ،يداربلا مساقلا وبأ ١٧٠.



 روج ٥٤
 ر

 نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا نيدلا يف ةودقلاو نيملسملا عجرم ىلإ بتكف

 ىأر نأ دعب جورخلا رمأ يف هريشتسي ةرصبلاب هاضرأو هنع هللا يضر ةميرك يبأ

 .')«ةحيبق سانلا يف ةريسو اديدش ًافسعو ارهاظ ًاروج» نميلاب

 نإف ،لعفاف ًادحاو اموي ميقت ال نأ تعطتسا نإ» ليلجلا مامإلا كلذ هباجأف
 ةريخ هللو .كلجأ كيلع يتأي ىتم يردت تسلو لضفأ حلاصلا لمعلاب ةردابملا

 . ("«ءاشي نم مهنم ةداهشلاب صخيو هنيد ةرصنل ءاش اذإ مهثعبي هدابع نم

 برحلاو ملسلا يف ماظعلا مهفالسأ ةريس مهركذو ،هحئاصنب مهدوزو

 نيحلاصلا مكفقلسب اودتقاو اوردغت الو اولغت الف متجرخ اذإ» لاحرتلاو لحلاو

 بيعلا ناطلسلا ىلع مهجرخأ يذللا نأ متملع دقن .مهتريس اوريسو

 .'"«مهلامعأل

 (;ؤ«هردص ىف هليجنا لجرب كل انثعب دقو»

 تومرضح ىلإ يميلسلا فوع نب راتخملا ةزمح يبأ دئاقلا لوصوبو

 ةيخيرات ةلحرم يف لخد ىيحي نب هللادبع مامإلا قحلا بلاطب هقاحتلاو نميلاب
 ةيركسعلاو ةيكولسلاو ةيركفلا اهبناوجل نوثحابلا ةوخألا ضرعتي فوس ىرخأ

 .هللا ءاش نإ ةيغالبلاو ةيوعدلاو

 )١( ج يناغالا ٨٦٠ ص ٩٧.

 )٢( ص ردصملا سفنت ٩٧.

 )٣( ص ‘ ردصملا سفن ٩٧.

 )٤(( يخامشلا ريس ج١. ص٩١.
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 :عج ارملا

 آ

 ١۔

- ١٢ 

- ٣ 

- ١٤ 

 ۔ ٥

 ۔- ٦

- ٧ 

 .ميركلا نآرقلا

 .يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون حيحصلا عماجلا حرش

 .ديمح نب هللا لبع نيدلا رون ،ماظنلا رهوج

 .ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،نايعألا ةفحت

 .يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ريسلا باتك

 .ىخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ ،خياشملا تاقبط

 .يراحصلا يبتوعلا ملمسم نب ةملس باسنألا

 .دادم نب هللادبع ةريس

 .رفعج نب عماج

 .ديرد نب ركب وبأ ۔قاقتشإلا

 .يناهفصألا جرفلا وبأ ،يناغألا

 .تافيلخ ضوع "ةيضابإلا ةكرحلا ةأشن

 .مشاه بلاط يدهم ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا

 .مشاه بلاط يدهم ،يبرعلا قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا

 ةيبرتلا ةرازو م٨٨ ٧ ماعل ةيميلعتلا تاءاصحإلل يونسلا باتكلا

 .بابشلاو ميلعتلاو
 .يلوه دلانود "ةثيدحلا اهتضهنو نامُغ



 ةين امع ت ايصخش ِ ٦ ٥

 .يناعلا نمحرلا دبع ،ىلوألا ةيمالسإلا روصعلا يف نامغ ٨

 .يومحلا توقاي "نادلبلا مجعم ٩-

 .ينالقسعلا رجح نبا ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا - ٠

 .يبلحلا نيدلا ناهرب نب يلع ،ةيبلحلا ةريسلا - ١

 .يبلش ديز وبأ يمالسإلا ركفلاو ةيمالسإلا ةراضحلا خيرات ۔ ٢٢

 .بابشلاو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو يوناثلا ثلاثلل ةيميلقإلا ايفارغجلا - ٣

 .يصقشلا ديعس نب سيمخ نيبلاطلا جهنم ۔ ٤

 .يوكزألا ديعس نب ناحرس ،ةمغلا فشك ۔ ٥

 .يداربلا ميهاربا مساقلا وبأ 5ةاقتنملا رهاوجلا - ٦



 ا ؟

 ا"يديهارضلا دمحأ نب ليلخلا نع ةملك

 ةدحوب ؛يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا» رمتؤمل ةيحاتتفإلا ةسلجلا يف اهتيقلأ ةملك هذه )١(

 .م٢٢/٧/٦٠٠٢ خيراتب ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب ،تيبلا لآ ةعماجب ةيناملا تاساردلا
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 ( رجم ) َ ي ےنجحت۔ج
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 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 .ةيبرعلاو برعلا مالعأ مهأ نم دحاوب لفتحن نأ ةديعس دج ةصرفل اهنإ

 نم هلعلو ،نامملا يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ةغللا مامإ وه مكلذ

 نايح يبأ ةحيرق اهب تشاج يتلا تايبألا هنه ءاوجأ شيعن نأ ليمجلا

 :لاق ثيح ليلخلا قح يف يسلدنألا

  

 ةداس هيمنت ملعلا اذه لاز امو

 دحاوب ميقعلا رهدلا ىتأ نأ ىلإ

 دمحأ نب ليلخلا كاذ ىرولا مامإ

 هرجف حال دق ءارفلا ةرصبلابو

 ةجهل قدصأو ًانهذ ىرولا ىكذأب
 لوأ قاف يذلا يناثلا عضاولا وه

 هنامز لهأ ينابر ناك نمو

 ةبوثم يف هرهد هنم مسقي

 ةوزغل ماعو جح ىلإ ماعن

 ىقتلاو ملعلا نع اموي هنثي ملو
 ال ثيحب رفقب هانكس رثكأو

 هفسي ريعش الإ هتوق امو

 اهتارهز نعو ايندلا نع ًافوزع

 هدضاعتو هب ىأنت ةذباهج

 هدهارف هيلإ هيمنت دزألا نم
 هدساح ملعلا يف قبسلاب هل رقأ

 هدعابأ ترانو هينادأ تءاضف

 هدهاش وه اه تلق ارمأ نظ اذإ

 هدعاوق ىمعت سانلا يف ثلاث الو

 هدجاس ليللا عكار موئق موئص

 هدعاوم قح هللا نأب قولو
 هدفاوو قيتعلا تيبلا هفرعيف

 هدهاونو ينثنت نسح بعاوك
 هدباوأو هرفع الإ هيغانت

 هدراوم ىشغُت سيل حارق ءامب

هدعاو وه امو ىلوملا ىلإ ًاتوشو



 ةينامع تايصخش ٩
 /ل
 _( جص »

 عم دمحأ نب ليلخلا ةيصخشب كرابملا غافتحإلا اذه نمازتي نأ ليمجو

 ةمظنملا نالعإ عمو ،ةيبرعلا ةفاقثلل ةمصاع ،ةيناممملا ةمصاعلا طقسم نوك

 دمحأ نب ليلخلا ةيصخش (وكسنويلا) مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيملاعلا

 .ةيملاع ةيصخش

 ليلخلا نع تامولعملا ضعب مكمامأ ركذأ نأ بسانملا نم هنأ ىرأو

 لعلو ،انطومو ًابسن هيلإ برقأ نييناملا رشعم اننأ رابتعا ىلع هنطومو هبسنو

 اهلعلو ،مكنم ريثكلا ناهذأ وأ مكناهذأ فداصت مل تامولعملا هذه نم ًاضعب

 .ليلجلا مامإلا اذه نع مكمامأ ةيتامولعم ةحول مسرتو ،مكيلإ ةروصلا بزقت
 يننأل ،نامغ رزي مل لقأ ملو نامع رزي امل مكنم ريثكلا نأ وأ مكنأ اميس الو

 .اهل مكترايز عقوتأ

 هدلوم ناكمو دمحأ نب ليلخلا بسن ةينامعلا ردصملا تددح دقل

 ىلإ ةبسن ،يديهارفلا ميمت نب ورمع نب دمحأ نب ليلخلا وهف هتأشنو
 يبرعلا دئاقلا وه يدزألا مهف نب كلامو ،يدزألا مهف نب كلام نب ديهارف

 كرتو ،نميلاب برأم دسل ماتلا رايهنإلا بقع نامغ ىلإ نميلا نم لقتنا يذلا
 نامع يف ترشتنا ةينامغ لئابقل ءابآ دعب اميف اوحبصأ نيديدع ًادالوأ

 ةيناملا ديهارف ةليبقل ابأ راص يذلا كلام نب ديهارف مهنيب نمو ،اهجراخو
 اذه مهنم ،ةداقلاو ءابدألاو ءاملعلا نم ديدعلا ةليبقلا هذه تبجنأ دقو ثةيبرعلا

 يف دنسملا بحاص بيبح نب عيبرلاو هدمحأ نب ليلخلا ةغللا مامإ مامإلا

 نب جلبو ،روهشملا يوغللاو بيدألا ديرد نباو ،دربملا سابعلا وبأو ثيدحلا

 ةقطنم يف ةليبقلا هذه نكاسم تناك دقو يراشلا ةزمح يبأ بحاص ةبقع

 لازي ال لئابق اهنم تعرفت مث \اهلوح امو راحص ةنيدم يف نامغغ نم ةنطابلا
 .ديهارف ىلإ ةبسنلا تفتخاو ،نامغ يف ادوجوم اهضعب
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 مادو :نيمسق ىلإ مسقنت تناكو «مادو» ةيرق نم دمحأ نب ليلخلا ناك

 :فاغلا مادوو نامع جيلخ رحبلا راوجب عقي يذلا مسقلا يهو ءلحاسلا

 رثكي رجش وهو ،فاغلا رجش ىلإ ةبسن اهلعلو ،رحبلا نم ىلعألا مسقلا يهو
 .نامُغ يف

 اهنإ اهنع لاقي يتلا ةنطابلا ةقطنم نم ةعنصملا ةيالو نم «مادو» ةيرقو

 ءاهتاعورزم ةرثكلو رحبلا اهراوجل اهب شيعلا ءاخرل ارظن ،نامغ ةحوبحب

 ةفاسم هلوط دتمي رحبلاو لبجلا نيب حيسف لهس ةنطابلا ةقطنم نأ كلذو

 ىلع ارتم وليك نيسمخ ىلإ نيرشع نيب ام حوارتي هضرعو كرتم وليك ةئامثالث
 نب ورمع وبأ هيقل يذلا يناملا مكلذ هانع يذلا وهو ،نامغ جيلخ لحاس

 ةكمب الجر تيقل ورمع وبأ لوقي يعمصألا هذيملت هنع هيوري اميف ةكمب ءالعلا
 كدالب يل فص :هل لاق ،ةلئسألا نم ديدعلا هيلإ هجو نأ دعبو ءهتحصفتساف

 ‘ «حبصأ لمرو . حدلص لبجو . حصحص ءاضفو . حيفأ فيس ) : ينامغل ا لاقف

 تاملكلا تاذ ةرصتخملا ةرابعلا هذهب نامتل ةيعيبطلا ايفارغجلا فصو دقف

 دادعتسا ىلع نحنف تاملكلا هذه حرش متدرأ اذإو ةريثكلا يناعملاو ثةليلقلا

 .ًاضرأو ةغل اهحرشل

 لان كلانهو ،ةرصبلا ىلإ نامغ نم يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا جرخ

 يف ليلخلا ةمظع يتأتو 3 مولعلا نم ريثكلا نع هتيرقبع تقتفتو ةعساو ةرهش

 .هيلع ةلاعو هل عبت الإ اهيف سانلا امو اهترذع ابأو مولعلا كلتل اسسؤم هنوك

 هنع هلوقي ام ىلإ عمتسن انوعدو ،هلاونم ىلع نيرئاسو هجهنم ىلع نيجسان

 ًابدأو ًاملع هب نيرثأتملاو هجهنم نيمسرتملا ،هاطخ نيقشعتملا هعابتأ ضعب

 يف سوململا حضاولا رثألا امهل ناك نيصخش صاخشألا كئلوأ نم راتخنو

 .دلاخلا يبرعلا ثارتلا



 ر

 :هيباتك يف ينامحملا يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس رذنملا وبأ لوقي

 دمحأ نب ليلخلا نمحرلادبع وبأ نامع لهأ نمو» :ةنابإلاو ڵباسنألا
 باتك بحاص وهو .اهيلإ بسنف اهب ماقأو ،ةرصبلا ىلإ جرخ ناكو ،يديهارفلا
 هيلإو ،هلثم فيلأت ىلإ دحأ هقبس امو ةغللا يف بتكلا مامإ وه يذلا نيعلا

 نوملسيو هب نوضريف ،ةغللا نم هيف نوفلتخي اميف بدألاو ملعلا لهأ مكاحتي

 هبترو هحضوأو هبوب نم لوأ وهو ‘بسني هيلإو وحنلا باتك بحاص وهو كهيلإ

 هلو ،هل عبت سانلاو لكشلاو طقنلاو ضورعلا باتك بحاص وهو ،هحرشو

 .«هيف مدقتلاو هيلإ قبسلا ةليضف

 دقو» :لوقيف ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ رشابملا ريغ هذيملت امأ
 ،نيعلا باتك هيلع هللا ناوضر يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلادبع وبأ فلأ

 بلغلاب هل فصتنملاف هتياهن ىلإ امس نم ىعو ،هتياغل ىدصت نم بعتأف

 ةنو هنكلو ‘دحج مأ كلذب رقأ هل عبت هدعب نم لكو ،فلكتم دناعملاو فرتعم

 .«هرهد لهأ ناهذأ ةدحو هتنطف ءاكذو ،همهف بوقنل ًالكاشم هباتك فلأ

 ريخ اهلهأو داضلا ةغل نع هازجو ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا هللا محرف

 صنلا ةغل يهف ،َءالمإو اقطن اهتنايصل ةيملع لامعأ نم هب ماق امل ،ءازجلا

 .دحويو دبعت هللا اهبف يمالسإلا باطخلاو ،ينيدلا



: 
 ط ۔ .< .

 (١يديهارضلا دمحأ نب ليلخلا

 سرادملا ىدحإ ةيمستل۔اهب افظوم ثنكو - ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازول ثحبلا اذه تبتك )١(

 ئيش هيف ريغأ ال نأ ترثآو ( ٨ خيراتب يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا مساب

 :بابشلا نوجش يف ريثيو يرمع لحارم نم ةيركف ةلحرم دجي هنأل

 بيشلل تاذل الو ذلن هيف هبقاوع دجم يذلا بابشلا نإ
 .ةمتاخلا نسحو ةمالسلا هللا لأسأو

  

 





 ٦٥ ىديمهارذفلا دمحأ نب ليلخلا ۔ ا
 _ ۔۔ک) َ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةعصان ءاضيب اهرتصو فرشملا يبدألا خيراتلا تاحفص ضيب زراب بيدأ

 .هتاحفص سنتو خيراتلا هوشت يتلا بئاوشلا نم ةيلاخ

 عفرو ،يرجهلا يناثلا نرقلا لهتسم يف زرابلا بيدألا اذه رهظ دقو

 ةناكمب قيلي يذلا لامكلا جوأ ىلإو فينم ىقترم ىلإ يبرعلا بدألا ىوتسم
 بدألاو ةيبرعلا ةغللا مامز ىلوتي هلعج يذلا رمألا .هتلزنمو يبرعلا بدألا

 ىتشو عاقصألا فلتخم نم لبإلا دابكأ هيلإ تبرضو ‘هرصع يف يبرعلا

 لك ىوري يذلا بذعلا هنيعم نم لهنلاو هرحب ناضيف نم فارتغإلل يحاونلا

 .فهلتم عئماظ

 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا بدألاو ةغللا مامإ وه انبيدأ نأ ىلع

 :هبسنت

 .يدزألا مهف نب كلام نب ديهارف ىلإ بستني

 . ةي لوسرلا دعب دمحأ ىممس نم لوأ دمحأ هابأ نأ :ىنابزرملا ركذو

 :هتأشتو هدلوم

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ةفالخ ءانثأ ةيرجه ١٠٠ ةنس دمحأ نب ليلخلا دلو
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 نم ةنطابلا ةقطنم يف ‘ةعنصملا نم ةبيرقلا مادو ةدلب يف هنظ زيزعلا دبع

 "قارعلاب ةرصبلا ىلإ لقتنا مث ،مولعلا ءىدابم ملعت اهبو ،اهيف أشنو ،نامُع
 نم لوحفلا ىقتلم اهبو ،كاذنآ ملعلا لاحر طحم ةرصبلا تناك ثيح

 .ءابدألاو ءاملعلا

 .هسأر طقسم وه يذلا بيبحلا هنطو ًاقرافم هللا ةكرب ىلع ليلخلا راس

 يذلا ملعلا بلط ىلإ هئامس تحت حرمو ،هارث ىلع بعلو هبارت ىلع ىرتو

 .هنودب ةيناسنإلل ةايح ال

 ىلإ ةفاضإلاب ملعلا ليصحت ىلع دهتجاو تجو ةرصبلا ىلإ لصوو

 .لقعلا ةعسو ءاكذلا طرف نم هللا هقزر ام

 سيردتلا مامز كسميو ،هأمظ يوريل هنم لهني ملعلا ىلع تكأ كلانهو

 .فيلأتلاو

 :ةيبدألا هتناكمو هتايح

 ثودح ىلع هيبنتلا» هباتك يف هقح يف يناهبصألا نسحلا نب ةزمح لاق

 اهل نكي مل يتلا مولعلل عدبأ جرخت مل مالسإلا ةلود نإف دعبو :«فيحصتلا
 ملع نم حضوأ ناهرب كلذ ىلع سيلو ،ليلخلا نم لوصأ برعلا ءاملع دنع
 هعرتخا امنإو ،هاذتحا همذقت لاثم ىلع الو هذخأ ميكح نع ال يذلا ضورقلا

 نايب الو ةجح امهيف سيل تسط ىلع ةقرطم عقو نم نيراقصلاب هل رمم نم

 هسيسأت نمو :لاق نأ ىلإ امهرهوج ريغ ناديفي وأ ،امهتيلح ريغ ىلإ نايدؤي
 .ةبطاق ممألا نم ةمأ ةغل رصحي يذلا نيعلا باتك ءانب

 نمو ،هيبنتلا باتك بحاص هب هفصو يذلا فصولاو ءانثلا اذه هل قحو

 .مالكلا اذه لثم هيف لاقيو فصوي نأ ريدج هتافص هذهو هتناكم هذه تناك
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 تكسا ٨ جب :

 قرشأ ىتح ناثدحتي ايقبو عفقملا نب هللا دبعو ليلخلا عمتجا ءام ةليل يفو

 . ؟ليلخلا تدجو فيك ٦ عفقملا نب هللا دبعل ليقف ٠ حابصلا

 تدجو فيك ليلخلل ليقو .هملع نم ربكأ هلقع الجر تدجو :لاق

 ؟عفقملا نب هللا دبع

 .هلقع نم ربكأ هملع الجر تدجو :لاق

 رومأل ١ نع سفنلا عيفر ًاعروتم ًادهاز ًاعناق الضاف الجر ناك اذه بناجبو

 مايألا ضعب يف هنأ هبالط ضعب هنع ثدح ‘هبر ىلع لكوتلا ريثك ةيداملا

 لاومأل ١ سانلا دنع هتلزنمو ههاجو هملعب نوبسكي هباحصأ امنيب نيسلف دجي ال

 راكفألاو مهلا هبلق نع حيزيل لطخألا رعاشلا تيب هناسل يف ددري ًامئاد هارتو

 . كت هدب يف ام ةلقل

 لامعألا حلاصك نوكي ارخذ دجت مل رئاخذلا ىلإ تدمتعا اذإو

 يبأ نب بلهملا نب بيبح نب ناميلس هب هدمي ًاليئض ًابتار ىضاقتي ناكو

 ليلقلا بتارلا اذهب اعناقتمو زاوهألاو سراف ىلع ايلاو ناكو يدزألا ةرفص

 نأ هسفن ةزعو هعفرت ىلع لدي اممو نيطالسلاو كولملا ىلع لوخدلا اكرات

 هبلط ةيبلت نع عنتماف هدنع روضحلل هيعدتسي هيلإ بتك بيبح نب ناميلس
 بالطلا نم ريثك اهرضحي يتلا ةساردلا ريس لطعتي امبر بهذ اذإ هنأ ىأرو

 :هيف لوقي .هباتك ىلع ًادر ليلخلا هيلإ بتكو نيحتفتملا

 لام اذ تسل ينأ ريغ ىنغ يفو ةعس يف هنع ينأ ناميلس غلبأ

 لاح ىلع ىقبي الو الزه تومي ادحأ ىرأ ال ينأ يسفنب ًاحش

 لاتحم لوح هيف كديزي الو هصقني فعضلا ال ردق نع قزرلا

 لاملا ال سفنلا يف ىنفلا كاذ لثمو هفرعن لاملا يف ال سفنلا يف رقفلاو
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 .هب هدمي ناك يذلا بتارلا هنع عطق ناميلس ىلإ تايبألا هذه تلصو املو

 ىلع ًالكوتم بتارلا عطقب لابم ريغ سفن ءابإو ةزع لكب ليلخلا هيلإ بتكف
 .هقلخ يذلا

 ينافوتي ىتح قزرلل نماض يمف قش يذلا نإ

 ىنامرح كلام يف كداز امف اليلق اريخ ىنتمرح

 لكوت قدصو ةين صالخإ نم اهيف امب هتدعقأو هتماقأ ناميلس تغلب املف

 لجر لقع نعو ،سفنلا عيفر لجر بلق نم تجرخ اهنأ فرعو مزع ةوقو
 .بتارلا هل فعضأف هسفن ريصم فرع

 :مه .بدألاو ةقللا ءاول نيلماح هتسردم نم اوجرخت نيذلا هذيمالت

 .همساب ىمس ًاباتك هيق فلأو وحنلا ىف ًامامإ راص دقو هيوبيس ١

 ليمش نب رضنلا - ٢

 ودسلا جرؤم - ٢٣

 ضورعلا ملع يف عرب دقو نوريثك مهريغو يمضهجل ا يلع نب رصن ۔٤

 .هيف فلأو هسردو دحأ هيلإ هقبسي مل هفشتكا نف لوآ وهو

 رعش تيب عطقي هدجوف هيبن ريغ ناكو هدلو هيلع لخد ةرم هنأ هنع ىكحي

 سانلا هيلع لخدف نجج دق يبأ نإ لاقو سانلا ىلإ جرخف ضورعلا نازواب

 ۔ :هنبا ًابطاخم لاقف مهل هدلو هلاق امب هوربخأف

 اكتلذع لوقت ام ملعت تنك ول ينترذع لوقأ ام ملعت تنك ول

 اكترذعف لهاج كنأ تملعو ينتلذعف يتلاقم تلهج نكل



 . ٦٩ يديهارفلا _ دمحا نب ليلخلا ۔ ٤
 .. ۔.۔ ۔ ۔.۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔ ۔۔۔ هني _ ٦۔۔- ۔۔۔۔۔_۔۔۔۔۔۔۔;:. .۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ے۔۔س

 :هتافلؤم

 بترو ةقيش ةيباسح ةقيرطب ةغللا تادرفم هيف رصح ةغللا يف نيعلا باتك ١
 فوم رحل !ا هذه نم أدتباو قلحلا فورحب أدتباو اهجراخم بسح فورحلا

 .نيعلا باتك يمس كلذلو نيعلا فرحب

 .ضورعلا باتك - ٢

 .دهاوشلا باتك - ٣

 7 إكشل او طقنلا ب اتك _۔٤ھ

 .مغنلا باتك ۔٥

 عبط دقو ةبتكملا يف ايناطيرب يف ةخسن هنم دوجوم وهف نيعلا باتك امأ
 أطخ ملعي ال لوقي ةني دمحأ نب ليلخلا ناكو يناثلاو لوألا ناءزجلا هنم

 .هريغ سلاجي ىتح هملعم

 يتلا ةنسلا يهو نيعبرألا غلب اذإ انهذو القع ناسنإلا نوكي ام لمكأ لوقيو

 ةللا ضبق يتلا ةنسلا يهو نيتسو اثالث غلب اذإ صقنيو ةي ادمحم اهيف هللا ثعب

 .رحسلا تقو يف ناسنإلا نهذ نوكي ام ىفصأو شل هللا لوسر اهيف ىلاعت

 :لزغلا يف هرعش نمو

 بيجعل اذ نإ بيئك تنأو تأن دق ةبحألا راد يل نولوقي
 بيرق بولقلا نيب نكي مل اذإ اهبرقو رايدلا ينغت امو تلقف

 :هتافو

 نأ دعب ةنس نوعبسو سمخ هرمعو ةيرجه ١٧٥ ةنس هيلع هللا ةمحر ىفوت

 هدعب ىلوت ًافقثم اليج أشنأو بولقلا ظاقيإو ةفرعملا رشن ليبس يف هتايح ىضق

.اهعاونأ عيمجب ةفرعملاو ملعلا رشن وهو فرشملا لمعلا اذه
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 لمعأ نأ ديرأ لاقف قوسلا ىلإ هتيراج لسري نأ دارأ هنأ هتوم ببس ناكو
 كلذ يف ركفي وهو دجسملا لخدف اهملظ رجاتلا نكمي ال ىتح اباسح اهل

 مدطصاف ضورعلا يف ارحب عطقي ناك هنإ ليقو ‘تامف بلقناف ةيراس هتمدصو

 هللا همحر ةروكذملا ةنسلا يف ةرصبلاب هتافو تناكو ‘تامف بلقناف ةيراسلاب

 .هل رفغو

 ًاقفو ةميظعلا ةيصخشلا هذه نع ريصقلا طيسبلا مالكلا اذهب انيفتكا
 .بولطملل

 ث قيف وتل ١ ێلو هلل ١ و



 "ديرد نبا ركب يبآ نع ةملك

 ةيناملا تاساردلا ةدحوب ديرد نبا رمتؤمل ةيحاتتفإلا ةسلجلا يف اهتيقلأ ةملك هذه )١(

 .م٢١/٥/٩٠٠٢ خيراتب ةيمشاهلا ةيندرألا ةكلمملاب تيبلا لآ ةعماجب





 ٥ ديرد نبا ركب يبأ نع ةملك ۔ ٧٢

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 لآ ةعماجب ةيناملا تاساردلا ةدحو يفتحت نأ اقح عئارو ليمج ءيشل هنإ

 نبا نسحلا نب دمحم ركب وبأ هنإ رعشلاو بدألاو ملعلا ةمئأ نم دحاوب تيبلا

 ذفلا هذاتسأب ءافتحإلا ناك ماوعأ ةثالث لبقو ،ينامملا يديهارفلا يدزألا ديرد

 نكي مل نإو ديرد نبا نأ ىلع يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع يبأ
 هلاونم ىلع راس دقف ًابدأو املع هذيملت وهف يليلخلا سردلل ارشابم اذيملت

 ليلخلل قشعلا ةجيتنو ،هماقم ماق ىتح يملعلا هقوشعم هذختاو هاطخ ىفنتقاو

 ديرد نباو ناك يذلا هيوطفن مكلذ ،هفراعمو ليلخلا بتك لحتنمب هموصخ هع

 :هنع لوقي ءاجهلا ماهسب ناقشارتي

 ةرهمجلا باتك عضر هقمح نم يعيو

 هريغ دق هنأ الإ نيعلا باتك وهو

 يغبني هنأ ديب ةرهمجلا وه ةرهمجلاو نيعلا وه نيعلا باتك نأ ةقيقحلاو

 ةينورقلا ةحطانملا نع ءيشان يوطفنلا ءاجهلا وأ ماهتإلا كلذ نأ كردن نأ

 دسحلا نوكي ام ًابلاغ يتلاو ًانامزو املع نارقألا اهيف كراعتي ام ًامثاد يتلا

 نم ولخي ال ۔ ةيليلحتلا ةءارقلاب ماهتإلا كلذ نأ بير الو ،اهثعبم ةسفانملاو

 هركفو هملعب هرثأتو ليلخلاب طابترا نم ديرد نبا هيلع ناك امل ًافصو هنوك
 .ابدأو ةغل



 :وص ٧٤ ةينامع تايصخش

 ذيملتلا يناملا يراحصلا يتوعلاب انه ءافتحإلا اضيأ ناك ماع لبقو

 يبتوعلل باسنألاف ةغللاو بدألا يملع لاجم يف اميس ال ديرد نبال ىملعلا

 نبا ةرهمجل ًاضيأ يملع نبا يبتوعلل ةنابإلاو ديرد نبا قاقتشال تملع ربا

 نمحرلادبع يبأ ايندلا ذاتسأو مولعلا خيش نم هفراعم دمتسي امهالكو ديرد
 .يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 لعافلا هروضح هل ناك ًايبدأو ايوغل اباطخ يناملا يثالثلا اذه لكش دقل
 ددعتب ديرد نبا بهاوم تددعت دقل ،هراسم ديدحتو يبرعلا ركفلا ةغايص يف

 دوعي كلذ لعلو دادغبو ناسارخو ةرصبلاو نام نيب هرارقتسا نكامأو هتالحر

 هخيش بهاوم ددعي وهو يدوعسملا هذيملت ىلإ عمتسنلف ،ناكملا ةيرقبع ىلإ
 يف عرب دق نمم ديرد نبا ناكو» :لوقي ثيح ‘بهذلا جورم هباتك يف هذاتسأو

 دروأو اهيف دمحأ نب ليلخلا ماقم ماقو ةغللا يف ىهتناو رعشلا يف اذه اننامز

 لك رعشلا يف بهذي ناكو ،ةميدقلا ةغللا بتك يف دجوت مل ةغللا يف ءايشأ

 هفصوو «هيصحن نأ نم رثكأ هرعشو ،بقعي ًاروطو برجي ًاروطف بهذم

 عم امهيف لوقي ثيح ،ةنابإلاو باسنألا هيباتك يف هب اديشم يراحصلا يبتوعلا

 تافنصم هلو ةرهمجلا باتك بحاص ةباسنلا رعاشلا :ةرابعلا يف ريسي فالتخا

 فقت يذلا بيطخلا .روهشملا رعاشلاو روكذملا بيطخلا وهو .ةدع بتكو

 نيعتستو ۔ءاحصفلا هنم ريعتستو .ءابدألا هبدأ نع زجعتو ءاغلبلا همالك دنع

 .هبدأ يف ةودقو ،هبطخ يف عقصمو هرعش يف بيطخ وهو ،ءابطخلا همالكب

 .بدألاو ملعلا نونف يف هيلع ةدايز ال هرعش يف ملاعو ،هرثن يف ميكحو

 اذهو قداصو نعاط نيب لقألا ىلع وأ ،حداقو حدام نيب ديرد نبا وه اذه
 ناك الإ ناسنإ ىلع نانثا فلتخا ام لئاقلا ريبعتلا دح ىلع نأش هل نم نأش
 .اميظع

- 
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 :ناونع لمحت يتلا هيلإ ةبوسنملا يوبنلا حيدملا يف ةيميملا ةديصقلا لعلو

 نوعطلا كلت ححصت ةطوطخم لازت ال يتلاو ،ةلقَق رشبلا فرشأ حدم يف

 وهو طيسبلا رحبلا ىلع يهو اتيب نيثالثو ةعبرأو ةئم مضت ةديصقلاو حداوقلاو

 قافآلا اهترهش تقبط يتلا ةروهشملا هتدرب يريصوبلا هيلع نزو يذلا رحبلا

 :ةيديردلا ةيميملا علطمو هدعب اوؤاج نيذلا نم ريثكلا هجسن جسنو هوحن احنو

 مدعلا يف لالهتسإلا ةعارب ىدبأ ملس يذ يح يحيدم ءادتبا نسح

 مهدعبل اران ىشحلا يف اوبكر دق مهف هلهأ نع لسو ًاعلس مأف

 :ةلي ميركلا يبنلا ابطاخم اهرخآ يف لاقو

 مجعنم ريغ نايب نسحب ينيع هب زقت ام يمانم يف ينتدعو
 ملحلا نم ًائاغضأ كايإ يايؤز امف هينثوف اجمدم هتلقنف

 متكنم ريغ اهنم يلاحف هب هتعارب نم ىردأ تنأ يبلطمف

 يمتتخم نسح يئاجر نإف ال ول هبجوم دعولاف هب ترفظ نإف

 ةديصق أشنأ نم لوأ نوكي هلعلف ةيديردلا ةديصقلا ةبسن ةحص دعب هنأ ىلع

 ،بدألا يخرؤم نم تسلو ،يملع بسحو 6 الت هتافو دعب يوبنلا حيدملا يف

 امم اهلعلو هنع رهتشت ملو هل اهنوركذي اونوكي مل هتايحو هرعش يخرؤم نإف
 اهقيقحت يف بدألا داقنو نوثحابلا موقي نأ ىسعو .ةيناممملا ةركاذلا هتنزتخا

 ىلإ اهنم ةروص ترضحأ دقو هوجرن ام كلذو ،ةيديردلا اهتبسن نم ققحتلل

 .'»ةيناممحلا تاساردلا ةدحو

 .ملعأ هللاو ديرد نبإل تسيل ةديصقلا نأ دعب اميف نيثحابلا ضعب ينربخأ )١(





 )ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا

 ةيندرألا ةكلمملا/تيبلا لآ ةعماجب ةينامعلا تاساردلا ةدحو رمتؤم ىلإ مدقم ثحب )١(

 .(م٩٠٠٢/ويام/٤١_١!) نم ةرتفلا يف ةيمشاهلا





 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٧٩

١ _ -:- 

 ( .ناو امكل (

 نامزلاو ناكملاو مسالا :ةيناملا ةركاذلا يق ديرد نبا

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 :مسالا :الوأ

 :فيرعتلا ةقاطب ١

 .ركب وبأ :ةينكلا

 .ديرد نب نسحلا نب دمحم :مسالا .

 .ديرد نبا :ةرهشلا

 بحص يذلا يناملا دفولا نمض ناكو يمامح هدادجأ نم ملسأ نم لوأ

 ةنيدملا ىلإ هتدوع ءانثأ نامع لهأ ىلإ قي يبنلا ثوعبم صاعلا نب ورمع

 نم ًاصخش نيعبس نم نوكتي دفولا كلذ ناكو 9 ةلي يبنلا ةافو بقع ةرونملا

 نامغ يكلم دحأ ىدنلجلا نب دبع مهتمدقم يفو نامغغ لهأ نايعأو هوجو

 .فورعملا هباطخ ةلي يبنلا امهيلإ هجو نيذللا

 :ىلبقلا ءامتنالا ۔ ٢

 .يدزألا مهف نب كلام نب ديهارف ىلإ ايلبق ديرد نبا يمتني

 .نانبل توريب "ةيملعلا بتكلا راد ٧ ص .هج ءابدألا مجعم ،توقاي ،يومحلا )١(



 ةينامع تايصخش ٨٠
 -ه

 رايهنإلا رثأ نامع ىلإ لقتنا يذلا يبرعلا دئاقلا وه يدزألا مهف نب كلامو

 .نامع نم سرفلا جرخأو نميلاب برأم يداو دسل لماكلا

 ،نامغ يف لئابق ءابآ اوراص مهف نب كلام دالوأ عيمج نأ ركذلاب ريدجلاو

 .ددعلا ةريثك لئابقلا كلت ضعب راص ىتح

 - ةبسن - دحاولل لاقيو مهف نب كلام نب ديهارف ونب لئابقلا كلت نيب نمو
 .يدوهرفو ،يديهارف

 نب دوهرف ةرهمجلا باتك ىف لاقو» اقيلعت قاقتشإلا باتك ىلع ءاجو

 بألا دلو ،دوهرفلاو .يديهارفلا وهو ،دمحأ نب ليلخلا هدلو نم يذلا ثراحلا
 .'«عمجلا ديري امنإف يديهارفلا لاق نمو لاق نامع دزأ ةغل يف

 .مهف نب كلام نب ثراحلا وه ثراحلاو

 ثيح مهف نب كلام نب ةنابش ىلإ قاقتشالا باتك يف ديهارفلا بسن امنيب

 نم ظيلغلا ،دوهرفلاو ،ديهارفلا مهل لاقي يذلا ةنابش نب دوهرف ونب مهنمو» لاق
 .'"«نمس اذإ مالغلا دهرفت مهلوق

 هتدمتعا يذلا اذهو 5'ميهف نب كلام نب ديهارف هنإ لوقيف يبتوعلا امأ
 .خيراتلاو باسنألا يف ةينامغلا رداصملا

 مهنمو» ديرد نبا لاق (ةمجعملا ميجلاب) ديدج ونب ديهارفلا ىلإ بسنيو
 .«ناميظع نانطب ديدج ونبو رضاح ونب ديهارفلا يأ

 دجلا نم وأ ،بألا يبأ دجلا نم امأف ،دج ريغصت (ميجلاب) ديدجو

 .'ث«خلا ...ظحلا

 .قيلعت ٤٩٩، ص ،قاقتشالا )١(
 .ةحفصلاو ردصملا سفن )٢(
 .صنلا ناسحإ دمحم روتكدلا قيقحت 5٤ ط .١٨٧ص ،باسنألا )٣(

 ٥٠١. ص "قاقتشالا )٤(



 ٨١ ِ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا۔٦١

 ا

 لوقيو .'‘همشج نب ديدج ونب ديهارفلا يأ ۔ مهنمو» يبتوعلا لوقيو
 نب متنح نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديدج ينب نمو)»

 نب رضاح نب هملس نب بهو نب عساو نب ورج نب يمامح نب نسحلا

 .مهف نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب مشج

 عقو ثيح .ةيناملا رداصملا يف عقو ًافيحصت كانه نأ ىلإ هيبنتلا نسحيو

 نأ ىلع (ةلمهملا ءاحلاب) ديدح ينبو (ةمجعملا ميجلاب) ديدج ينب نيب طلخلا
 هنأ عم (ءاحلاب) يديدح هنإ ىلإ افيحصت رداصملا كلت هتبسن هسفن ديرد نبا
 مه (ءاحلاب) ديدح ونبو ،ديهارف نم (ءاحلاب) ديدح ينب نأ ركذي مل هسفن وه

 اهريغو طقسم ةظفاحم نم بيسلا ةقطنم يف نونطقيو ةفورعم ةينامع ةليبق
 ًاضيأ مهنأ رهاظلاو .ةيلخادلا ةقطنملاب ةءانه ينب نادلب يف اميس ال نادلبلا نم

 .مهف نب كلام ينب لئابق نم

 :ناكملا :ايناث

 .دادغب يف يفوتو ،نامغب أشنو ةرصبلا يف دلو ديرد نبا نأ رداصملا دكؤت

 يف امهو ،؟دادغبب يفوتو ةرصبلا يف دلو نم ًاينامغ نوكي فيك ىرت اي نكلو
 .قارعلا

 :ةيلاتلا رومألا لالخ نم ديرد نبا هينامع ققحتت ىيأر ىف

 هدج نإ ديرد نبا لاق دقو ،نامُغ نم مهنإ كش ال هدادجأو هءابآ نأ ١

 نب ورمع عم ةنيدملا ىلإ ينامغلا دفولا بحصو ملسأ نم لوأ وه يمامح

 .هركذ مدقت امك صاعلا

 )١() ص ردصملا سفن ٧٨٢.

 )٢( .ةحفصلاو ردصملا سفن



 _ جص
 ز

 رمع نم ةركبملا ةلحرملا يه ةأشنلاو ،ناممتب أشن هنإ رداصملا هتدكأ ام ٢

 .ءيشان هنإ ملحلا زواج نمل لاقي الف ،ناسنإلا

 تقو نأ رهاظلا ؟نامممب ةأشنلاو ةرصبلا يف ةدالولا نوكت فيك نكلو

 مساوملا ضعب يف ةرصبلا ىلإ تبهذ دق تناك هتلئاع لعلو اريصق ناك ةدالولا

 نولقتني ،نامُع نم ةيلامشلا قطانملاو راحص لهأ اميس ال نامع لهأ ناك يتلا

 يف ليخنلاو عرازملا نم كالمأ مهل مهنم ريثكلا نأ تبث دقف ،ةرصبلا ىلإ اهيف

 .ةرصبلا يف فيصلا نوضقي راحص لهأ نأ تمث مث لب ٠ ةرصبلا

 نامع نم انجرخ» هلوق هنع ديرد نبا ذيملت وهو يلاقلا يلع وبأ يوري۔ ٣

 :تلقف اهعرف يف ناوقزت ناتتخاف اذإف ترظنف ةلخن لصأ يف انلزنف انل ًارفس ديرن

 رصعلا حنج وا ءاسمالا لفط دقو ةلخن عرف يف نيواقرول لوقأ

 رحنلا هذه نم كيتاه ىلع لامو اهحانج كلتل اتاه تطسب دقو

 رهدلا امكلمش تيتشت يف بد امو ةقرفب اعارت مل نا امكنهيل

 6)رخصلا هتواسق ىكحي هنا ىلع هبلق قوشلا عطق يلثم رأ ملف

 ديرن نامع نم انجرخ ديرد نبا لوق نم شيورد دمحأ روتكدلا جتنتسيو
 نأو نامع يف هرقتسم نآ ينعت ،رفاسم ةرابع ال ميقم ةرابع اهنأ ،انل ارفس

 مجعم يف ةياور كانهو ."»اهيلإ ةدوع هبقعي نكلو رركتي ناك اهنم جورخلا
 يلاقلا ةياور نأ ريغ ،'"«خلإ ...انل رفس يف نامع ديرن انجرخو» لوقت ءابدألا

 .رشابم اهدانسإ نأل حصألا يه

 ريمألل هلابقتساو هئاقل ةصق ىبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا ركذ ٤

 .نانبل ،توريب ركفلا راد 0!؟٣ ص ٨١ ج ،يلامالا )١(

 .١١٢١!ص ‘نامغ يف بدالا روطت )٢(

 ٢٩٩. ص ٥ ج ءابدالا مجعم ©6توقاي يومحلا (٣)

  
  



 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٨٢

 راحص يف هللادبع نب ليعامسإ سابعلا يبأ هنباو لاكيم نب دمحم نبا هللا دبع

 نأ لدي امم ، "ماعطلا عاونأ رخفأ مهمعطي وهو رهشأ ةعبرأ ةدم امهل هماركإو
 .ةورثو ىنغ ىلع ناك هنإو راحص يف هماقم

 ىرخأ ةياورو ،'"ةميخلا سأرب عفدق نم هلصأ نإ لوقت ةياور كانه نأ ىلع

 .ليلد امهدنسي ال نيتياورلا نيتاه نأ ريغ ،'"(ايلاح بيسلا) امد نكس هنإ لوقت

 ةوق اهيف ةيلاتلا ةياكحلاو ،راحص اونطوتسا نيذلا مه هدادجأ نأ رهاظلاو

 ىلإ اعفترإ هحلط نب ركبو راحصب ةيهاتع نب ديرد نإ» يهو كلذ ىلع ليلد

 .ركب هيلع سلافتو الام ركب ىلع ىعدا ديرد ناكو ديمح نب كلملا دبع مامإلا

 دشيو سبحي مامإلا لاق مث اهب تبهذو هلام تذخأ ةحلط نب ركبل مامإلا لاق

 .'"«همحل عطقأ هب كل عنصأ ام لاقو ديرد ىلع لبقأ مث ،كلذ يف هيلع

 .راحص يف هرقتسم ناك ديرد نبا دج وه يذلا اديرد نأ ىلع لدي اذهو

 ديرد نبال نكت مل ه ٥٧ ماع يف ةرصبلا ىلع جنزلا موجه ثدح امدنع ۔ ٥

 .هنطو اهنا ىلع لدي امم ،'أاماع رشع ىنثا ةدم اهيف ىقب ثيح ،نامغغ ريغ ةهجو

 تناكو ،يراشلا كلام نب تلصلا عم ناممحب تنكد» ديرد نبا لاق - ٦

 سانلا ىلع تمادو راطمالا ةريثك ةنسلا تناكو ،نينمؤملا ريمأ هوعدت ةارشلا

 وعدي نا هولأسو تلصلا ىلا اوراصو سانلا عمتجاف إمدهنت نا لزانملا تداكف

 جرختل ةركب يل لاقف وعديو ءارحصلا ىلا دغلا نم بكري نا مهب لججاف مهل

 .نامغ ةنطلس ،ثارتلا ةرازو ؤ؟٣ ص 0١ ج ©نامممنلا قئاقش )١(

 ٢٣. ص ناونعلا دومح نب ملاس ،يبايسلا (٢)

 .!١ص اج ،نامممنلا قئاقش ،يبيصخلاو 6٠٧٤ ص ٨١ ج ؛نايعالا فاحتا \ادومح نب فيس يشاطبلا (٣)

 .٤٧ص ج قباسلا ردصملا ©يشاطبلا (٤)

 .!!! ص نامغ يف بدالا روطت شيورد دمحا )٥(



 ىلعف ‘تيوراف تيقسو ‘تيفواف تمعنا كنا مهللا :لاقف ااعدو بطخو
 .'٨«هنم كلذ تنسحتساف ررضلا ال عفنلا ثيحو رجشلا تبانمو ناعيقلا

 نب تلصلا مامالا ميقي ناك ثيح ح'"نامممب ىوزن ةنيدم يف كلذ ناكو

 نيب ارئاز كرحتي ناك ديرد نبا نا ىلع انلدي اذهو ،(ه٢٧_٧٣٢) كلام

 .ةينامعلا نكامالا

 ىلع ةميلالا ثادحالا عوقو ءانثا ناممتب ادوجوم ناك ديرد نبا نا رهظي ٧

 ىثري ذخا ثيح (ه٠٨٦۔-٢٧٢٦) ميمت نب نازعو رظنلا نب دشار نيمامالا دهع

 هل دروا دقو ةيرازنلا نم رأثلاب ذخألا ىلع مهضرحيو ،دزالا هموق نم لتق نم
 :اهعلطمو اثرلا يف امهادحا ،نيتديصق يبتوعلا

 افونت يف اهلضخ تزاح موي ايانملا حادت تزاف امنا

 :اهيف لوقيو

 افولالا فساو دحاولا ذخف فلا فلا نم لضفا دحاو

 افوسكلا نهرامقا تستكاو يلاعملا باضه تضهنا امنا

 افوتحلا تاقناخلا لظ تحت يموق حاورا رهدلا ىقس موي

 افينم ابعص هللا رمع ناك انكر دجملا نم ده مهدقن

 :اهعلطمو رأثلاب ذخالا ىلع هموق اهيف ضرحي ةيناثلا ةديصقلاو

 ليقث ءعبع نهل ايازر لب ليلج بطخو هبان أبن

 :اهيف لوقيو

 ليتق مانالا يف هيرابي ال اليتق مهف نب كلام ينب اي

 )١( ص ثقباس ردصم ‘يومحلا توقاي ٣٠٤.

 )٦( .ةمامالا ةلود ةمصاع ايخيرات تناكو اهنم ةيلخادلا ةقطنملا يف ‘نامغ طسو يف ىوزن عقت



 ٨٥ ةيناملا ةركاذلا ى ديرد نبا ۔٦
 \ حصو :

 ذا

 لوزا ال لقت مل رهدلا هجوا ثلازا ول يتلا ةماهلا متنك

 ليمت ثيح مامحلا هجو لام تدصت ول ةوطس لها متنك

 ليلق ريفن ىغولا يف اننلا اولوقتف مكديدع لييلقا
 "ليلذ فيعضلاو لذلا برشم اوذلتف مكراث نع فاعض ما

 يف اهنم ىرخا دئاصق يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هل دروا كلذكو

 رمع ذاتسالا قيقحتو ةسارد نم اهلقن ،ىرخا عيضاوم يف اهنمو عوضوملا سفن

 .ديرد نبا ناويد ىلع يسنوتلا ملاس

 اهقيرط تدجو ةيلبقلا ةعزنلا تاذ هذه ديرد نبا ةوعد نا فسؤملا نمو

 اهءازا قرفت ،هيلبق برح ىلا يسايسلا عارصلا لوحتف ،نييناممتلا بولق ىلا
 .هيرازنو ةينمي ،نيتلتك ىلا نامع لها

 لذب يتلا ةلودلا كلت "ةيناثلا ةمامالا ةلود طوقس ةرمدملا اهتجيتن تناكو

 كئلوا باهذب نكلو ،اهمايق يف ةيحضتلاو دوهجلا نم ريثكلا نيدلا ءاملع
 يتلا ةيلبقلا ةرعنلا تلحو عضولا ىلع ءاملعلا ةرطيس تتفخ ءاتوم ءاملعلا

 .هيلبق ابرحو ،ةلودلا طوقس ةجيتنلا تناكف .اهلحم هلاثماو ديرد نبا اهراثا

 كلت ةرطيس ىلا تلوحت ام ناعرس ةيسابع ةرطيسو ءايرازنو اينمي ايلبق اماسقناو

 .ةيسابعلا ةلودلا مساب مكحت تناك يتلا ةيمجعالاو ةيبوعشلا تانايكلا

 ةيبرعيلا ةلودلا مايقب الإ ةماتلا ةافاعملا عضولا كلذ نم نامع فاعتت ملو

 ءازا كسامتلا عطتسي مل ينيدلا طسولا ىتح ،ةيديعسوبلا ةلودلا اهدعبو

 نا ريغ ،ةيوكزالاو ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا يه ثالث قرف ىلا مسقنا دقف كلذ

 تنغأ ةيركف سرادم ىلا دعب اميف تلوحت قرفلا كلت نا ليمجلا ءيشلا

 .اهدعب امو ٧٤٨\ ص ٢ ج باسنالا )١(

 ٨٩. ص ١ ج نايعالا فاحتا )٢(



 ةين امع ت ايصخش

 يتلا ةنخاسلا ةيركفلا تاشقانملا ةجيتن ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا

 يضابالا بهذملا لعج يذلا رمالا ،ةرتفلا كلت تافلؤم اهب رخزت تحبصأ

 دنع مجحلا كاذب دجوي ال امبر كععساو يسايس يركف ءارث كالتماب زيمتي

 .ىرخالا بهاذملا

 اردق لمحت اهنا ديب ةلاطالا هذهب عوضوملا نع تجرخ دق نوكا ىلعلو

 .ىلاعت هللا ءاش نا حيضوتلا نم اديج

 هتايح مايأ رثكأ نأ ودبي ‘هحرط مدقت ام لالخ نم ديرد نبا نأ ،لوقلا ىلإ دوعأ

 راحص يف هرقم نا رهاظلاو ،اباهذو ةئيج اهيلع ددرتي ناك دقو ،نامغ يف تناك

 .هتينامغ دكؤي ام وهو لاحلا ءارثو ةايحلا ةراضنو شيعلا ءاخرب عتمتت تناك ىتلا

 يبرعلا ثارتلا يف تاسارد هباتك يف يسونسلا ىفطصم ديسلا لوقي

 هوعدت عجارملا نم اريثك نأ ىتح ،نامع دزأ نم ديرد نباف لاح لك ىلعو»

 ترخات نممو) ۔ هذيملت وهو - يدوعسملا خرؤملا هنع لاقو 5'«ينامحلاب
 .'”«ينامغلا ديرد نبا» (هتافو

 :نامزلا :اثلاث

 هن هدلوم خيرات يبتوعلا درويف ديرد نبا دلوم خيرات لوح لوقلا فلتخي

 ناك هدلوم نا رداصملا ةيقب دكؤت امنيب ،ا"ةرجهلل نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس

 .'نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس يف

 )١) ج قباس ردصم دومح نب فيس ،يشاطبلا  5١ص ٩٥.

 .ةرهاقلا ةيقرشلا تانالعالا ةكرش ٥٥٩\& ص ،! ج ‘بهذلا جورم )٢(

 ٧٨٣. ص ،! ج “باسنالا )٣(

 ١٢٠. ص ،نامُغ يف بدالا روطت شيورد دمحا ()



 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ۔ ٨٧

 ليصفتلا نم اردقو اديج ادانسا اهيف نال يبتوعلا ةياور حجرت اننأ ىلع

 :لوقي هتعمسف هتوم لبق ديرد نبا ىلع تلخد يكتعلا لاق : يبتوعلا لوقي ثيح

 امنيب . نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس نيعيبرلا دحا يف ةعمجلا ةليل تدلو

 ىلعو ،هدلوم خيرات نع ديدحتلاو ليصفتلا اذه لثم ىرخالا ةياورلا ركذت ال

 ولخت يتلا كلت نم حصا نوكت ليصفت اهب ناك اذا ةياورلا نا نيثدحملا جهنم

 .كلذ نم

 ديرد نبا دهاشو ،ىسابعلا مصتعملا ةفالخ دهع ىف ديرد نبا ةدالو تناك

 ةنس يف كلذو ،يشايرلا هذاتسا مهلتقو ةرصبلا ىلع مهموجهو جنزلا ثادحا

 اهل انركذ قبس يتلا ةينامعلا ثادحالا دهاش امك ،دمتعملا ةفالخ يف ه ٥٧

 .ميمت نب نازعو رظنلا نب دشار نيمامالا دهع ىلع

 راوجب ناسارخب روباسين يف اهاضق يتلا كلت هرمع تارتف لمجأ لعلو

 .هللا دبع نب ليعامسا سابعلا يبا هنباو لاكيم نب دمحم نبي هللا ليع نيريمالا

 ،قافآلا يف اهترهش تراط يتلا ةعئارلا هتروصقم امهلجا نم اشنا نيذللا

 .تاضراعمو احورش اهب ءارعشلاو ابدألاو ءاملعلا ءانتعا تلانو

 اوقش امف ءارعشلا نم ةعامج هضراع دقو» نونظلا فشك بحاص لاق ىتح

 .'»«هرامضم اوغلب الو هرابغ

 :اهعلطمو

 ىجدلا لايذأ تحت حبص ةرط هنول ىكاح يسار ىرت امأ

 ىضفلا رمج يف رانلا لاعتشا لثم هدوسم يف ضيبملا لعتشاو

 ىلجناف حابص ءوض هئاجرأ يف لح ميهبلا ليللاك ناكف

 (١) ص ،قباس ردصم .يشاطبلا ١١٠.



 ةينامع تايصخش .صح ٨٨

 :اهيف لاقو

 ىقللا ءىشلاك تنك دق ام دعب نم ىنشاتنا ريمألا لاكيم نبا نإ

 ىزولا عابلاو عرذلا صابقنا دعب نم سابعلا وبأ يعيض دمو
 ادفلا يريمال ءامسلا تحت نمو يريمال ءادفلا ىسفن

 ىنملا فرص ينقاتعي وا يظفل الصاوم امهل يركف لاز ال

 هنا امك ،اهنم جرخي ملو دادغبب رقتسا هتايح رخآ يف ديرد نبا نا رهاظلاو

 ةرطيس تحت ناك نامغغ هنطو نوكلو .هنس ربكل ارظن نامع ىلا تاي مل

 ةنس هللا دبع نب ديعس مامالا بصنب نوينامغلا ماق ىتح ‘هيجو لآ مث ،ةطمارقلا

 .نامع ءاحنا عيمج هتطلس لمشت مل روكذملا مامالا نا ريغ 6“ه ٣٢٠

 رهاقلا ةفالخ يف ةيسابعلا ةفالخلا ةمصاع دادغبب ديرد نبا ةافو تناكو

 قرافلا نا ريغ كتافو خيرات لوح فالتخالا دوعي ىرخا ةرمو ه١٢٦٣ا ةنس

 .طيسب ةرملا هذه

 نابعش نم تلح ةليل ةرشع يتنثال يفوتو» هلوقب هتافو يبتوعلا ددحي ذا

 .تاياورلا رثكا اذه ىلعو ،'"«ةئامثالثو نيرشعو ىدحا ةنس

 موي تناك هتافو نا يومحلا توقاي دنع ىرخالا ةياورلا ددحت امنيب

 . ("ةئامثالثو نيرشعو ىدحا ةنس ناضمر نم تيقب ةرشع يتنئال ءاعبرال ١

 نبا ةافو تطبر اهنا مث اليصفت رثكا اهنال حصالا يه ةياورلا هذه نا ىرنو

 مالكلاو ةغللا املع تام ليق ىتح ©ىلزتعملا يئابجلا مشاه يبا ةمالعلا ةافوب ديرد

 .اهتخا نع ةحصلا نم ربكا اردق اهحنمي اذهو ،نارزيخلا ةربقم يف اعيمج انفدو

 (١) ج باسنالا ٦‘ ص ٧٨٣.

 )٢( ص قباس ردصم ٦٢٩٦.



 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٨٩

 نتاظللا ا مجي.تتللا     
 < و.. ع . ۔۔_۔۔_ممح

 ةينامعلا رداصملا يف ديرد نبا

 6هتيوغلو هبداو هملعو ديرد نباب ةداشالا ريغ ةيناممتلا رداصملا نم نكي مل
 رداصملا يف هيلع لصح ام لثمك ةداشالاو ءانثلا نم ردق ىلع لصحي مل هلعلو

 :لاثملا ليبس ىلع رداصملا كلت نمو ةيناملا

 نب دمحم ركب وبا ديدج ينب نمو» باسنالا هباتك يف يبتوعلا هنع لاق ١

 نب ورج نب يمامح نب نسحلا نب متنح نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا

 نب كلام ني ديهارف نب ملاظ نب مشح نب رضاح نب ةملس نب بهو نب عساو

 وهو ،ةدع بتكو تافنصم هلو .ةرهمجلا باتك بحاص ءهباسنلا رعاشلا ،مهف
 .ءاغلبلا همالك دنع فقت يذلا بيطخلاو .روهشملا رعاشلاو روكذملا بيطخلا

 وهو ثءابطخلا همالكب نيعتستو ءاحصفلا هنم ريعتستو ءابدالا هبدا نع زجعتو

 ةدايز ال هرثن يف ميكحو ،هبدا يف ةودقو ،هبطخ يف عقصمو ،هرعش يف بيطخ

 .'«بادالاو ملعلا نونف يف هيلع

 يف فيفط ريغت عم هةنابإلا هباتك يف فاصوالا هذه سفنب هفصو دقو

 وبا مهنمو» لاق ثيح هرعش يف ديجمو ‘هلوق اهيلع داز امناو تاملكلا ضعب

 تافنصم هلو ةرهمجلا باتك بحاص وهو يدزالا ديرد نب نسحلا دمحم ركب

 دنع فقي يذلا حيصفلاو ،روهشملا رعاشلاو روكذملا بيطخلا وهو ةدع بتك

 )١( ج ؤب اسنالا ٢! ص ٧٨٢.



 ةين امع ت ايصخش

 ى >_ تتككككتا
. 

 همالكب نيعتستو ءاحصفلا هنم ريعتستو ،ءابدالا هبدأ نع زجعيو ،ءاغلبلا همالك

 يف ميكحو ‘هبدأ يف ةودقو هبطخ يف عقصمو ،هرعش يف بيطخ وهو ،ءابطخلا
 .'”«بادالاو مولعلا نونف يف هيلع ةدايز ال هرعش يف ديجمو هرثن

 رشابملا ريغ ذيملتلا ربتعي سيبتوعلا ملسم نبا ةملس رذنملا ابأ نأ ىلع
 يف ةنابإلاو» «باسنالا» هيباتك يف رثأتلا اذه ودبيو ،هب رثأت دق وهف ديرد نبال

 ،باسنالا يف «قاقتشالا» باتك ىلع يساسأ لكشب دمتعي وهف "ةيبرعلا ةغللا

 .«ةغللا يف ةرهمجلا» باتك ىلعو

 باتك نإ لب ۔ ديرد نبا تافلؤم مهأ نم ناربتعي نيباتكلا نيذه نأ ىلع

 .ىربكلا هتيآ ربتعي ةرهمجلا

 نم اهيف امب ديرد نبال يبتوعلا نم ةداشالا هذهو ءانثلا اذه دجن اذكهو

 .يبتوعلا ريغ نم ليثم امهل ردصي مل امبرو ،غيلب باجعإو .ةقداص ةيحيرأ

 يف يبتوعلا هلاق ام ىلع ديرد نبا فصو يف يملاسلا نيدلا رون دمتعا - ٢

 ركب وبأ - نامغ لهأ يأ مهنمو» لاق ثيح ،دمحأ هامس امنإو .ةنابإلا باتك

 مل هنا ثيح ۔،هنم وهس هلعلو '"«يدزالا ديرد نب نسحلا نب دمحم نب دمحأ

 .دمحأ همسا نأ دحأ ركذي

 لها يأ - مهنمو» ديرد نبا قح يف يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا لاق ٣

 دنع فورعملا ديرد نب ركبوبا هيناعم عيمجب بدالا يف يناثلا مامالا ۔ نامع

 يف نيفورعملا لحاطفلا لاجرلا لجأو ©لمكلا مالعالا دحأ ،ماعلاو صاخلا

 ولو ،هميخلا "سأر لامعأ نم ايلاح عفدق نم دزالا نم وهو يمالسالا ملاعلا

 ةيبرعلا ةغللا عمجم ءءاملعلا نم ةعومجم قيقحت ىلوالا ةعبطلا ۔٧٢ص .اج هنابالا )١(

 .ندرالاب
 )٢( ج ©نايعالا ةفحت ١ ص ١٨١.

 )٢( .ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلودب ةريجفلا ةرامال ةعبات ةقطنم ،ايلاح عفدق



 ةيناملا ةركاذلا ىف ديرد نبا ۔٦

 ٠١ جت :

 وهو ،ةديدع نونف يف تافلؤم ةدع هلو ©ىفكل ةرهمجلا باتك الا هل نكي مل

 .'"«نحالملا باتكو ةروهشملا ةروصقملا بحاص

 مذلا نأ ىريو بدالاو ةغللا مامإ يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا هامس ٤

 امكو» لوقي وهف ءادسحو ادقح كلذ ناك امنا هيرصاعم ضعب نم هيلا هجوملا

 ديلوتو عضولاب هومر نورخآ هيلع نعط دقف ءاملعلا نم ةعامج هيلع ىنثأ

 يف زمللا نم ملسي ملو لب لب "رمخلا برشب اضياو ،ةياورلا يف لهاستلاو ظافلالا

 ىن ملعلا بالطو ذيمالتلا عامتجاو سيردتلا يف هردصت لجأل ىرخأ ءايشأ

 :لاقف هنم لينلل هيلع نيدقاحلا ضعب كلذ لغتسا ىتح مهب صخغت ىتلا هسلاجم

 ديرد نبا سلجمب هيلعف ديص بحاص ءابظلل نكي نم
 ديق قثواب العلا بالط نع ىنت ديق اهجوال هيف نا

 ىمرم نمو دحاو قلطنم نم نايتاي ةيلاتلا ةصقلا ىلا ةفاضالاب ناتيبلا اذهو

 .'"«ديرد نبا ةمالعلاك ةذف ةيلاع ةمق ىلا نعطلا ماهس هنم بوصي ،دحاو

 دري الو نحللا رثكي ناك يذلا ليمجلا مالغلا يه ةينعملا ةيلاتلا ةصقلاو

 .ديرد نبا هيلع

 نامجلا طومس هتديصق يف يبيصخلا دشار نب دمحم خيشل ا هيف لاق ۔

 :نامُغ ءارعش ءامسا ىف

 تالئاطلا ندعم دزالا ىنب نم ديرد لجن بيرالا بيطخلاو

 تابترلا عفرأ زاتجا نسح دلا هوبأو ادمحم ىعدي وهو

 تافصو ةليلج مولع نم هاوح دق امب ةرهش ىفك دق

 )١( ص ثناونعلا ٢٤.

 )٢( ج ،نايعالا فاحت  8١ص ٢'١.



 ينارت تايصخش وه ٩٢

 تاعئارلا نساحملاب هرعش ىلحت غيلبلا عقصملا وهو

 تاعدبملا بحعا كش ال يهف بجعا ةدرفلا ةروصقملا كلتبو

 ىلع ناممتنلا قئاقش هباتك يف ةديصقلا نم تايبألا هذهل هحرش يف دروأو
 .راحص يف لاكيم ينبا نيريمالل هلابقتساو هئاقل ةصق ،نامجلا طومس

 ثحبلل اقحلم اهلعجأو اهلقنأ نأ بسانملا نم لعلو .ةليوط ةصق يهو
 عالطالا وا روكذملا باتكلا ىلع عالطالا نم نكمتي مل نم اهيلع علطيل

 .ىرخالا راطقالا يف ةينامعلا بتكلا رفوت مدع ىلا ارظن ،رخا ردصم نم اهيلع

 نيدلا ءاملع اهباحصا يتلا كلت تناك ءاوس ،ةينامتلا رداصملا دجن اذكهو

 راختفالا دح ىلا هب ةداشالاو ديرد نبا ىلع ءانثلا يف عمجت ‘بدألا لاجر وا

 نوضغي رداصملا كلت باحصا دجن امك نامع نم ارعاش ابيدا ايوغل هدوجوب

 .يقلخلا لاجملا وا يملعلا لاجملا يف كلذ ناك ءاوس ،هيلا بسن امع فرطلا

 .امامتها نوعطلا كلتل نوريعي ال مهنا لب

 مهلعلو ‘كلذ يف رود ةينطولا وا ةيميلقالا ةفطاعلل نوكي نا دعبتسا الو

 ىلع دسحلاو دقحلا اهيلا عفادلا ةيصخش فقاوم نوعطلا كلت نوربتعي

 .ةناكم نم ديرد نبا هلان ام

 نا يننكمي ال يننكلو "اريبك ارعاشو ابيداو ايوغل ديرد نبا مرتحال يناو

 ءانيودتو اطبض يملعلا لاجملا يف اهنم ناك ام ءاوس ‘نوعطلا كلت هنع يفنا

 امك ذا ،كلذ يف ةغلابملا مدع عم نكلو ،انئاش اكولس يقالخالا لاجملا يفوا

 هيلع دازت مث ءاحيحص هلصأ يف ربخلا نوكي دقف ،اهتاور رابخالا ةفآ لاقي

 امو نيعالا ةنئاخ ملعيو ،ىفخأو رسلا ملعي وهف ،هللا دنع ملعلاو ‘تاغلابملا

 فرشا حدم يف رشبلا فرشأب هموسوملا ةيميملا ةديصقلا لعلو رودصلا يفخت

 يتلا نوعطلا كلت وأ راكفالا ضعب ححصت دق هيلا اهتبسن تحص نا ةلي رشبلا



 ٦ ةيناممملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٩٢

 هنع ةفورعم ريغ اهنا رهاظلاو ةطوطخم لازت ال ةروكذملا ةديصقلاو هيلا تهجو
 _ هيلا ةديصقلا ةبسن تحص نا ديرد نبا ربتعيو هيعماجو هرعش ىسراد ىدل

 يهو ،كلذ يف قبسلا هلو ةلماك ةديصقب هتافو دعب قي يبنلا حدم نم لوا

 نزو يذلا رحبلا وهو طيسبلا رحبلا ىلع اتيب نيثالثو ةعبراو ةئام نم نوكتت
 هجهن جهن يتلاو قافآلا اهترهش تقبط يتلا ةروهشملا هتدرب يريصوبلا هيلع

 .هدعب ءاج نمم ريثكلا اهيلع

 :ديرد نبا ةيميم علطمو

 ملعلا يف لالهتسالا ةعارب ىدبا ملس يذ يح يحيدم ءادتبا نسح

 مهدعبل اران اشحلا يف اوبكر دق مهف هلها نع لسو اعلس ماف

 :ةي ميركلا يبنلا ابطاخم اهرخا يف لاقو

 مجعنم ريغ نايب نسحب ينيع هب رقت ام يمانم يف ينتدعو
 ملحلا نم اثاغضا كايا يايؤز امف هينفوف اجمدم هتلقن

 متكنم ريغ هنم يلاحف هب هتعارب نم ىردا تنا يبلطمف

 متتخم نسح يئاجر ناف الوو هبجوم دعولاف هب ترفظ ناف

 قيفوتلا يلو هللاو



 ةينامع تايصخش

 قحلم

 : هلوق نع كلذو ةروصقملا هذه ىلع اقيلعت ةطوطخم يف تدجوود»

 :هصن اذهو

 نالجر ناذه سابعلا وبا يعبض دم هلوقو ريمألا لاكيم نبا نا هلوق
 قيقعلا ىمست اهنم ةلحمب ةرصبلا امهدلب فرشلاو دجملاب نافوصوم ناميرك

 ىف المتحاف نامألاو بصخلاو لدعلاو ةريسلا نسحب نامغ نع اعمس اناكو

 بشنو باود نم هل ناجاتحي ام اذخاو امهلاجرو امهليخب اهنفس نم ةنيفس

 دعرو قربو ميظع رطم مهيلع ضرع رحبلا يف اراس املف نينس امهيفكي ناك ام
 ىدس ةنيفسلا حيرلا تلمحف ناكم لك نم جوملا مهءاجو فصاع حيرو

 ادلب ىأر ةنيفسلا ريبخب اذاو رحبلا يف امايا اوقبو اناكم اوبيصي نا نوردقي ال

 ةةكلهلاو ةريحلا هذه نم اناجن يذلا هلل دمحلا اولوق لاقو رحبلا ءعىطاش ىلع

 .اهيلا أجلن نآلاو راحص ىمست ادلب تيأر لاق تيأر امو اولاقو

 اذه مهاقلت ةدلبلا لحاس ىلإ اولصو املف ةدلبلا كلت ىلإ حيرلا مهتلمحف

 ىقلتف ةجوزو نانبا هل ناكو ةعاجشو مرك اذ ناكو ديرد نبا ىمسملا لجرلا

 هديب مهيلإ راشأو اوأجلتل اومله ةنيفسلا باحصأل لاقو لحاسلا ىلع ةنيفسلا

 بكارلا رفاسملا ىقلتي نأ هبأدو هتداع نمو ةعرسب اولزنا لاقو هوحن اوجاعف

 مئاد رطملاو رهشأ ةعبرأ اوماقأو هدنع اولزنف فيضلل لماحملاو يشاملاو

 تقلا مهليخو ذينافلا ركسلاو ىولحلا مهمعطي ناكو هدنع اولزن ذم باكسنالا

 لخنلاو عرزلا ىلع رطملا ماود نم ءالغ ةدملا كلت يف ناح ىتح ركسلاو

 يف هدي يق ام تَل اهيلع ءاملا ماودو رطملا عقو ةدش نم مدهنت تراص تويبلاو



 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٩٥

 بايثلا يوطم مايألا كلت لالخ يف ماعطلا دوقو نأ ةياور يف ءاجو .رطملا ةدم

 اذهل دب ال فيضلا لاقو بطحلاب دوقولا رذعتل تيزلا اهيلع بصي ةديدجلا
 نحن انإ اذه اي هل اولاقو هلذبي ام ريثكو هقفني ام ةرثك نم هب لحي رقف نم لجرلا

 ىتمو لجنم تقولاو ضاغ رطملاو ةليوط ةدم كدنع انمقأو ةرصبلا ىلإ بهذن

 نحنف ارئاز انيلإ لصت نأ كنم ءاجرلاف برك كنامز نم كبان وأ برأ كل ادب

 اوجلف اليلق يعم اوثبلا هانزحاو هافسأو لاقف اذك انتلحم مساو ةرصبلا ةدلب يف

 ىلإ اوراسو هنع اولمحتف ءيشلا ةبقاعل ركفو لقع لهأ مهو هنع اولحريل هيلع

 ديرد نبا نهر دقو الإ لقأ وأ ناتنس كلذ ىلع ربغ امف اولصو نأ ىلإ مهدلب

 لوقيو لجرلا ىلإ رظني ناكو ديبعو لاومأ نم هدنع ام عابو تويب نم هدنع ام
 هددهيو هرجز دقو الإ ادحأ ملكي الو امالك هنم لبقي الو هبيجي الف عنصت ام هل

 :ةروصقملا هذه يف لاق كلذلف دجمو فرشو ليصأ لصأ وذ وهو هبرضيل

 ىمتحاو هابناج مهنع زعو هملظ اوماحت سانلا ملظ نم
 افسلا ثابنا تايح نم ملظأ هبناج مهل نال نمل مهو

 ىوحو دافأ اميف مهكراش نإو ءادعأ قلمأ نمل مهو
 ىدصلا يفشت ةعرج يف ةرمغ نم اومعطي مل نإو لاملا يذ ديبع

 ةنيفس يف لمتحا ادغ لعل لاقو ةرصبلا نم مهناكم مسا فرع دق ناكو

 اذه ناك اتوم يلع هللا ردق ىتمو ضرألا يف برضأس هلهأل لاقو ةرصبلا ىلإ

 بهذو ةمولعم ةدم ىلإ ال لصأ ام ىتمف عوجرلا ردق نإو مكنيبو ينيب قارف

 هروف نم دصقف هباحصأ نع لأسو ةرصبلا ىرق نم ةيرق يف لصو ىتح
 باحصأ نأل ائيش لكأي مل نيموي ذم وهو برغملا ةالص تقو مهتلحم

 ةعامجلا ءيجم دنع دجسملا يف نذإف هنع اولأسي ملو ىدس هوكرت ةنيفسلا

 محرأ تنأو رضلا ينسم ينإ بر هناذأ دعب لاقو ةالصلل ةعامجلا دصرأو

 وهو هباحصأو مامإلا لصوف هؤاكب ةيرقلا يف نم عمس ىتح ىكبو نيمحارلا



 ةينامع تايصخش --- ٩٦

 هل نكت ملو مهعم ىلصف هفلخ نمو مامإلا ىلصو دجسملا ةيواز ىلع سلاج
 نم ةعامجلا ضعب هلأس ةالصلا دعبف عوجلا ةدش نم دوجسلاو عوكرلل ةوق

 هنوعمسي مهمركأ نيذلا هباحصأ ناكو كمودق ببس امو تمدق نيأ نمو تنأ

 هل اولاقو هوتحف نايلصي ناذه لاق مهدصق نيذلا هباحصأ نع هلأسف هربخأف

 رمتو زبخ ءاشعو ءادغب هنوتأي مهو هيف انامز دعقو دجسملا اذهب امئاق نك

 اماركإ هومركُي ملو ًاراح الابقتسا هولبقتسي ملو نهد الو محل الو كمس نودب

 ينإ ءالؤه اي :لاقو رجضو َلمف كلذ ىلع هوديزي ملو رمألا رهاظ يف مات

 ينإف يدالوأ ىلإ عوجرلا ىرأو ائيش انه اه تدجو ال ينإو يبر ىلإ بهاذ

 اه اولاقف يلايللا لاوط ادهشم تيبي ناكو .رقفلا ملأ نم مهتلاح فيك ملعأ ال

 ملعي نيتنس ثبلف معن لاق مهملعت كلعلف مهدالوأل املعم نوديري لاجر انه

 لوأ يف اوناكو يدلب ىلإ عوجرلا نم دب ال نآلا لاق مهمع املف دالوألا

 ةضف هيفو كلذ ريغو زرأو بح نم ةنؤم هيف هدالوأل ابكرم اولمح ميلعتلا

 لصأس انأو هيف امب بكرملا مكلصاو مهل اوبتكو كلذب رعشي ال وهو بهذو
 راحص ىلإ بكرملاب نيمألا راسف نسحلا نب دمحم مكدلاو نم ابيرق

 بايثو ديبع نم هيف رخآ ابكرم ةيناثلا ةنسلا يف اولمحو هيف امب هايإ مهاطعأف
 بوسنم باتك هعمو مهيلإ هملس نأ ىلإ نيمألا هب راسف ناممنب دجوي مل امو

 ابكرم اولمحف عوجرلا نم يل تب ال هباحصأل لاق .مث .نسحلا نب دمحم نم

 دنع كلذ هيلإ ملسي نأ هورمأو مهنيمأ هيف اوريتسو قبس امم رثكأ هيف اثلاث

 نم ءيش لكب رعشي ال وهو لصي ىتح رمألا هومتكو راحص ةدلب هلوصو

 هب لافتحالا ةلق نم فجتسمو هل ماركإلا مدع مهنم ركنتسم وه لب كلذ

 ىلإ هعوجر يف ركفي هنآل حرف ريغ السك نيمألا عم ةنيفسلا يف وه لمتحاو
 ةنيفسلا تلصو املو .هدالوأو هلهأ ئيسي امم كلذ فكلا رفص وهو هنطو

 ىلإ كلوصوو كلوزنب سأب ال نيمألا هل لاقف لوزنلاب ديرد نبا مه راحص

 حرفلاب هدالوأو هلهأ هاقلت هتيب لصوو لزن املو .يلإ عجرا نكلو كتيب

   



 ٦ ةيناملا ةركاذلا يف ديرد نبا ٩٧

)( 

 اولاقف كلذ نع مهلأسو لاحلا نسحو ةطبغلا نم مهيلع ام ىأرو رورسلاو

 عيمج نأ هربخأف ةنيفسلا نيمأ ىلإ عجر مث .انيلإ هتلسرأ تنأ كدنع نم كلذ

 نم مدقت نم ناك ناكلخ نبا لاق .ه١ قباسلاك كباحصأ دنع نم اهيف ام

 .'«ءاملعلا رعشأو ءارعشلا ملعأ ديرد نبا لوقي ءاملعلا

 )( ص٢!؟\ ٢٣ ٦٢٤. ٢٥.





١١ 

 اهتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا

 )١( ىلإ مدقم ثحب ١ ةرتفلا يف ةكرب نبا مامإلاب ءافتحإلا ةودن يف يبدألا ىدتنمل ١٧٤ ١٥

 مرحم  / 4٩اا _ ١٦ ويام ٩٩٨م.





 ٧ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔ ١ ٠ ١

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ قلطملا دهتجملا ليلجلا ةمالعلا مامإلا وه

 نب ةميلس ينب ةليبق نم وهو ۔ هنع يضرو هللا همحر - يولهبلا يميلسلا ةكرب

 .يدزألا مهف نب كلام

 ةمئألا نم ديدعلا اهنم جرخ دقو نامع يف ةقيرعلا لئابقلا نم ةليبقلا هذهو

 عقصملا بيطخلاو ريبكلا دئاقلاب مكيهان ماظعلا ةداقلاو ماركلا ةداسلاو مالعألا

 . ةني فوع نب راتخملا يراشلا ةزمح يبأ

 ةقطنم يف اهلوح امو راحص ةنيدم يف نطقت تناك ةميلس يني ةليبقو

 نم مهتمومع ونب اهيف مهرواجيو ىلوألا ةيمالسإلا ةعبرألا نورقلا يف ةنطابلا

 بدألاو ةغللا يف نامامإلا اهنم جرخ يتلا مهف نب كلام ني ديهارف ةليبق

 نب عيبرلا هيقفلا ثدحملا مامإلاو ديرد نبا ركب وبأو دمحأ نب ليلخلا

 ضرأب نامرك ميلقإ يف نوشيعي اوناك ةملس ينب ةليبق نم اريبك امسق نأ ىلع
 نب كلام كلملا هابأ هلتق دعب اهيلإ كلام نب ةميلس ءوجل ةجيتن كلذو سراف

 ىتح كانه شاعو بجنأو جوزت كانهو هتوخأ نم هفوختو أطخلا ةقيرطب مهف

 .كلذ لوح ةقيش ةقيرط ةصق ةيناممملا ةيخيراتلا رداصملا دروتو ،تام



 ةينامع تايصخش
 كحت ١١٢

 ر

 مهل نامركو سراف ضرأب ةميلس ينب روهمجو» يبتوعلا ةمالعلا لوقي

 .'»«لقألا مهنم ناممغبو ،ريثك ددعو ةدشو سأب

 يدقع نيب نوكي نأ دعبي ال هلعلو هدلوم ناك ىتم ديدحتلاب يردن الو

 اليمزو ارصاعم ناك دقو ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم تانينامثلاو تانعيبسلا

 ملعلا يقلتو ذملتتلا يف 2 هيق بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلل
 ثيح ؛ثةنتَي يراحصلا ينالصلا رضخلا نب دمحم نب كلام يبأ خيشلا دي ىلع

 ترجو اهيلع سانلا فراعت ءايشأ ركذ نأ دعب ةكرب نبال فراعتلا باتك يف ءاج

 يناوأ - سورخلا يف هزاوج نم سانلا هفرعي ام اذه وحنو» لاق مهنيب ةداعلا اهب

 اهيف يتلا هايملا نولمعتسي نمم رودلا باوبأ ىلع قيرطلا يف يتلا ءاملا

 لضفتيو دقتعيو هللا ىلإ هبحاص هب برقتي امو ،ندبلا لسغو حسملاو برشلل

 الو ،هلهأ ةحابإو ‘كلذ زاوجب ربخم الو حسم اهيلع نكي مل نإو كلذل هلعفب

 كلت يف اهلهأ ةحابإ نم بلقلاب ملعي امب ةنكمألا كلت ريغ يف ليلقلا هنم زوجي

 نوكسو هبلق ةداهشب ناسنإلا هملعي اذهو ،ىرخأ عضاوم يف مهنيبو عضاوملا

 هذه لثم يف هللادبع نب ديعس مساقلا يبأ نيبو ينيب ناك دقو ،هيلإ هسفن

 فيقوتلا بسحأ تنكو ۔ هيلع هللا ةمحر كلام وبأ خيشلا هل مكحف ،ةرظانم

 ."هزاوج ملعي ىتح كلذ نع

 نيكرشملا لافطأ مكح ةلأسم يف هسفن ةكرب نبال دييقتلا باتك يف ءاجو

 ناك املف» كلذ يف فالخلا دروأ نأ دعب لاق ،ةرخآلاو ايندلا يف نيقفانملاو

 يف اهماكحأ ةفلتخم مهيف ةدراولا رابخألا تناكو هلهج عمسي ام مهيف لوقلا

 .مهرمأ يف ملسأ فوقولا انيأرو مهمكح نع توكسلاب ماصتعإلا انيأر رهاظلا

 )١( ج ‘باسنألا ،يبتوعلا ٦، ص ٢١٨١.

 )٢) ص فراعتلا ةكرب نبا ٢٤.



 ٧ بح هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ١٠٢

 ،كلام وبأ مهنم هللا مهمحر ۔ انخايشأ انكردأ ريخألا بهذملا اذه ىلعو

 ۔ مهتجرد يف مه نممو ،مهرصع يف ناك نمو ،ىيحي وبأو ،ناورم وبأو
 مهنع فوقولاب رذتعي هلظ كلام وب بأ خيشلا ناكو مهل رفغو هلا مهمحر

 لافطأو نيكرشملا لافطأ نع لئس هنإ ةي يبنلا نع نيثوروملا نيريخلل
 ةجوز دليوخ تنب ةجيدخ ناو \ةنجلا لهأ مدخ مهنإ لاقف نيقفانملا
 يلافطأ نيأ هللا لوسر اي تلاقف ،هنم اهلافطأ نع ةلي هتلأس ءات ةلق يبنلا

 ُيجم لبق اوتام نيذلا كريغ نم يلاف نيأ تلاقف ،ةنجلا يف لاقف ؟كنم

 اذه درو املف ،اهيف مهءاغث كتعمسأ تئش نإو ىرانلا يف لاقف ؟مالسإلا

 مل ذإ هركذ لج هللا نم ةعسلا نم اندجو ام عم فقوتن نأ بجو ناربخلا

 نب ديعس مامإلا ناكو رانلا لهأ مكحو ةنجلا لهأ مكحب مهيف نيدن نآ اندبعتي

 ليبس ىلع ينم لوقلا ناكو ،هراتخأ انأ تنك دقو لوقلا اذه يف ينرظاني هللادبع

 يف هداقتعا ىلع فقأ ملو هنم بجعتلا ذلك«٨.

 نبا نيب طبرت يتلا ةلامزلاو ةرصاعملا ىلع ليلد امهاندروأ نيصنلا نيذه يفو
 مامإلا ركذي ةرات ةكرب نبا مامإلا دجن اذكهو هللادبع نب ديعس مامإلا نيبو ةكرب

 هركذي ةراتو «فراعتلا» هباتك يف ءاج امك ةمامإلا بقل نم ادرجم هللا دبع نب ديعس

 لبق ناك «فراعتلا» باتكل هفيلأت لعلو «دييقتلا» هباتك يف ءاج امك ةمامإلا بقلب

 دعب ناك «دييقتلا» باتكل هفيلأتو ،نامغ ىف امكاح مامإ هللادبع نب ديعس نوكي نأ

 .ه٨٢٣ ٣٢٠ يماع نيب تناك يتلا هتمامإ ءانثأ وأ روكذملا ةمامإ

 :هتايح

 ةعيبطلا تاذ ةقيرعلا ةنيدملا كلت الهب ةنيدم ىف هتايح ةكرب نبا شاع دقو

 اهليزن ناك هنأ وأ الهب نم هلصأ ناك له نكلو ،ديجملا خيراتلاو ةبالخلا

 )١) ص 3 ح ©نايبلاو فشكلا ©يتاهلقلا ٣٨.



 ةينامع تايصخش ١٠٤

 _ .جع
٣ 

 ىلع الهب نم نكي مل نبا مامإلا نأ يل رهظي يذلاو 6قيقحت ىلإ ةجاحب رمألاف
 سردو ملعلا مهنع ىقلت نيذلا هخويش نأل كلذو ،راحص نم وه امنإو ،ةلاصألا

 نب ناسغ كلام وبأ ريبكلا هخيش مهتمدقم يفو راحص نم مه امنإ مهيديأ ىلع

 نم نكي مل نإ فولأملا نم سيل ذإ يراحصلا ينالصلا رضخلا نب دمحم

 راحص ىلإ هجتيو -نامع ةيلخاد _ الهب نم ةكرب نبا لحري نأ لوقعملا
 رخزت ذئموي تناك يكزإو ىوزنو الهب اهيف امب نامُغ نم ةيلخادلا ةقطنملاو

 يبأو يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأك ملعلا خياشمو ءاملعلاب

 حور نب دمحمو نامثع نب ناهبنو ،يرقلا يراوحلا نب دمحم يراوحلا

 ءاملعلا _ رابك نم مهريغو يوكزألا رفعج نب دمحم رباج يبأ يدنكلا

 ءانركذ امك ةميلس ينب ةليبق نم هموق نأ امك ناوضرلاو ةمحرلا مهيلع ۔ ءالجألا

 .اهيلع ةعنملاو ةزعلاو ةدايسلا مهل تناكو ،اهلوح امو راحص يف مهلزانم تناك

 يبأ هبرتو هونصو هليمزو هقيدص ةمامإ دهع يف ناك الهب ىلإ هلاقتنا لعلو

 ىقلأو الهبب ماقملا هل باطو ‘بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مساقلا
 ةليمجلا ةنيدملا كلت هل تقارو ،لاوجتلا لاحر اهب خانأو رايستلا اصع اهب

 ءةرضخلاو ةراضنلاو ةجهبلا تاذ اهريصاقمو ةفراولا لالظلا تاذ اهنيتاسبب

 .رودلاو لاومألا اهب لثأتو

 هنتع يذلا لاله نب دمحأ نإف ،ةعيبطو ًاعقوم ةيمهأ نم الهبل ام ًارظنو
 اهيف ةمامإلا ةلود ىلع هئاضقو نامممل هلالتحا دعب روب نب دمحم يسابعلا دئاقلا

 هتماقإل ًارقم الهب نم ذختا اذه لاله نب دمحأ نإف نيرحبلا ىلإ هعوجر دعبو
 .راحص ىلإ هلاقتنا لبق

 وه 0 هل ارقم الهب نم ذختي ةكرب نبا لعج رخآ ًاببس كانه لعلف ًاضيأو

 لحاس ةقطنم يف اميس ال كاذنآ يسايس بارطضا نم نامُغ هشيعت تناك ام



 ٧ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔ ١٠٥

 ح 0 7 -ج

 .ًايهيوب رخآو ايطمرق ًالالتحا نامزلا كلذ يف نامع تدهش دقف ،نامغ

 رمتسا دقو ،سابعلا ينبل نييلحملا لامعلا ضعبل ةرطيسلا نوكت انايحأو

 نينسلا نم ادوقع ةيلالتحإلا عاضوألا كلت نع جتانلا يسايسلا بارطضإلا

 نم لخادلا يف امأ ةنطابلا ةقطنم يأ نامع نم لحاسلا ةقطنم يف ةصاخ

 !نيمامإلا ةمامإك ،كانه تامامإلا ضعب مايقل ارظن ،ايبسن فخأ وهف نامغ

 تامامإلا ضعب مايقو ،'_ه٢٤٣ ٣٢٠ ديلولا نب دشارو ،هللادبع نب ديعس

 ...ةعطقتملا

 ارشابم ًاببسو ايوق اعفاد اهلمجم يف عاضوألا كلت نوكت نأ ديعبب سيلو

 نم فوجلا ةقطنم يف الهب نم ذختيو لحاسلا ةقطنم ةكرب نبا مامإلا كرتي نأل

 ءاملع يديأ ىلع راحص يف ةفرعمو ًاملعو اركف نوكت نأ دعب ،هل ًانطو نام

 :مهنم ءالجأ

 مهرثكأو هخويش ربكأ وهو ينالصلا رضخلا دمحم نب ن اسغ كلام وبأ

 نب انهم ىيحي وبأو ٧6بيبح نب ناميلس ناورم وبأو اركذو ةداشإ هدنع

 نم اوناك ةثالثلا ءالؤه نأ ىلع نيرخآ اخ ويےش هل لعلو ا" ىيحي

 نب دمحم لجبملا ةمالعلاو مكحملا مامإلا مكلذ ةسردم تاجرخم

 .هيلع هللا ناوضر بوبحم

 :ةيركفلا هتسردمو هركف

 مهانركذ نيذلا ءالجألا ءاملعلا مكتلؤأ نع ملعلا ةكرب نبا ذخأ نأ دعب

 هيلإ تدش ءهنارقأ ديحوو هنامز ةغبان راص ،ةيملعلا هكرادم تعسوتو مهريغو

 امو لايجأ ملعلل هيدي ىلع جرختو ،جاوفأ ملعلا ةبلط نم هيلإ دفوو ،لاحرلا

 )١( ،نايعألا ةفحت ،يملاسلا ج١.

 )٢( .نايبلاو فشكلا يتاهلقلا



 ةينامع تايصخش « ١٠٦

 هنإ ىتح ،هنع ذخأو الإ ابرغو اقرش بهذملا يف ملع بلاط وأ ملاع نم

 .هلاوقأ ىلإ عوجرلاو هنع لقنلا نم ولخي بهذملا بتك نم باتك دجوي ال
 ©بهذملا بتك مهأ نم «عماجلا» باتكب موسوملا ديفملا ميقلا هباتك راصو

 امس ال بهذملا لهأ دنع باتكلا اذه ىلع ًاملع «عماجلا» ةملك تراص ىتح

 .مهنم ةقراشملا

 هتافلؤم رهشأ نم» هني يربعلا ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا لوقي
 سيفن باتك وهو دمحم يبأ عماجب فورعملا عماجلا اذه اهيلع انعلطأ يتلا

 ركذ يف ةميظع ةمدقمب هرصو هدهج اهقيقحتو هلئاسم ريرحت يف غرفأ ادج
 ةلأسم ركذي نأ لقو ثيداحألاو رابخألا نايبو ،هقفلا لوصأ تامهمو تاهمأ

 رثألا يف فرعي عماجلا اذهو ،ةنسلا وأ باتكلا نم ليلدلاب اهنرقيو الإ

 عرشلا نايبك ةقراشملا بتك نم ءيش يف تدجو اذإف «باتكلاب» يناملا

 مسا رهتشا امك عماجلا كلذب دارملاف ؤباتكلا نمو مهلوق فنصملاو

 دارملاف باتكلا دهاوش نم اولاق اذإف هيوبيس باتكل ًاملع» ةاحنلا دنع باتكلا

 .')«هيوبيس باتك كلذب

 زيمتم ركف بحاص هنأب ماعلاو صاخلا دنع رهتشاو ةكرب نبا مامإلا فرعو

 عيفر يوغل يبدأ نايبو ةنكمتم ةيمالع ىلع مئاق ركف ةزيمتم ةيركف ةسردمو
 خيشلا ةميلس ينب نم يأ مهنمو» يبتوعلا ةباسنلا خرؤملا ةمالعلا لوقي
 .روهشملا ملاعلا وهو هشر ملاعلا .ةكرب نبا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 لوصأ لئاسمو ،تادييقتلا بتكو عماجلا باتكلا بحاص ،روكذملا غيلبلاو

 .'"«مارحلاو لالحلا عورفلا لئاسم نم كلذ ريغو ،نيدلا

 .ةمدقم ٢. ح .عماجلا )١١\

 ٢١٨. ص ٢ ج باسنألا 6ىبتوعلا )٢\)



 ١٧ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔٧

 > .. . ۔۔س۔۔.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔(نج اتكا

 قبسألا رهزألا ليكو نيدلا ماسح دمحم /روتكدلا خيشلا هقح يف لوقيو

 لقتسي دهتجم مامإ وهو ،ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ةمالعلا خيشلا»

 امنأك وهف خيشلا اذه نايب نم يعفاشلا نايبب هبشأ انايب رأ مل ماكحألا ليصأتب

 .'«ةمكحلا رثنيو ردلا مظني

 كلذلو 9غيلبلا يبدألا نايبلا كلذلو ،ةنكمتملا ةيماعلا كلتل ةجيتنو

 ةيفرعملا اهلئاسو اهل ةزيمتم ةيركف ةسردم هل تراص ثزيمتملا قداصلا ركفلا

 .ةيركفلا اهملاعمو ،ةيجهنملا اهطوطخو

 ليصأت يف هقفلا لوصأ ىلع دمتعت يهف ةيفرعملا لئاسولا ثيح نمف
 نم هتسردمو ،هقفلا يف لوصألا ةمئأ نم هنأب ةكرب نبا فرع ثيح ماكحألا

 هقفلا لوصأ مولعب تمتهاو ةيهقفلا ماكحألا ليصأتب تينع يتلا سرادملا

 معنأ نم ىلع بجاولاف» هلوقب هحضويو ةكرب نبا مامإلا كلذ نيبيو ،هدعاوقو

 .عورفلا لبق لوصألا ميلعتب أدبي نأ ،ناميإلا ةعيرشب هصخو ،مالسإلاب هيلع هللا

 يناعم فرع نمو ناكرألا قهاوش عفري نأ لبق ناينبلا دعاوق تبثي نأو

 ناك لوصألا ةقيقح فرعي مل نمو ،عورفلا اهيلع ينبي فيك فرع لوصألا
 .'»«عورفلا ماكحأ هيلع ىفخت نأ ايرح

 هقفلا لوصأ فرعتي نأ هقفلا ملع دارأ اذإ هيلع بجاولاف» اضيأ لوقيو
 هعضوم يف مكح لك لعجيل ةحيحص لوصأ ىلع هؤانب نوكيل هتاهمأو

 تاجاجتحالاو ‘ةحيحصلا ةلالدلاب كلذ ةفرعم ىلع لدتسيو ،هننس ىلع هيرجيو

 نيب قرفيلو ،ةلع ةجحلاو ،ةلع ليلدلاو {ًاليلد ةلعلا يمسي ال نأو ،ةحضاولا

 نم ماوعلا تيأر ينأل ،قفتملا قافتاو قرتفملا مكح قارتفا ملعيل كلذ يناعم

 )١( وينوي قفاوملا ه١٤١ ةجحلا يذ رهش ،نوتسلاو ةثلاثلا ةنسلا ؤ\!؟ ج رهزألا ةلجم ١٩٩١م.

 )٢( ص ©فراعتلا ةكرب نبا ٤.



 ةينامع تايصخش ._- ١٠١٨

 رظنلا دنع ملكتو انركذ ام ةفرعم نم ريثك مهيلع بهذ امبر انباحصأ يهقفتم
 .كلذب ةفرعملا لهأو "مهنم صاوخلا هركني امب موصخلا ةجاحمو

 اهتهج ريغ ىلع ةجحلا اولقنو ،اهعضوم ريغ يف ةظفللا اوعضو امبر مهنأل

 . '”«اهنكامأ ريغ يف اهولمعتساو

 ةيقاتسرلا ةسردملاب تفرع ىتلاو ةسردملا هذه ىلإ نيمتنملا نأ دجن كلذل

 يف حوضوب كلذ ظحاليو هدعاوقو هقفلا لوصأب مامتها يأ اومتها لدعب اميف

 .مهتافنصم و مهتافلؤم

 لهأ نم هقفلا لوصأ يف فلأ نم لوأ وه ربتعي ةكرب نبا مامإلا نأ ىلع

 ايانث يفو هقفلا لوصأ يف ةليوط ةمدقمب «عماجلا» ميقلا هباتك ردص دقف نامُغ

 فلؤملا طبري امدنع هيف ةثوثبم لوصألا لئاسم نم ريثكلا ئراقلا دجي باتكلا

 .لوصألاب عورفلا

 يف فيلأتلاب ۔ ةكرب نبا مايق ةيلوأ ىلإ يملاسلا نيدلا رون مامإلا راشأ دقو
 نيعباتلاو ةباحصلا نم لوألا ردصلا ةقيرط ىلعو» لوقي ثيح هقفلا لوصأ نف

 عضوم يف صاخلاب نومكحي مهارتف نام لهأ نم انفلس لج ىرج دق

 .قالطإلا عضوم يف قلطملابو ،مومحعلا عضوم يف ماعلابو ةصوصخلا

 يتلا تارابعلا سفن اوركذي نأ ريغ نم اذكهو دييقتلا عضوم يف ديقملابو
 .'"«ةكرب نباك مهضعب اهركذ امبرو نفلا لهأ اهيلع حلطصا

 فيظوتلا ىلع ةفرعملا لئاسو ثيح نم ةسردملا هذه اضيأ دمتعتو

 .يوغللا

 )١( ج .عماجلا ؛ةكرب نبا  6١ص٤ا١.

 )٢\ ص 3 ج سمشلا ةعلط حرش .يملاسلا ١٤.



 ٧ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔ ١٠٩
 ))- : )ج

 ىلع لالدتسإلا يف اهتالولدمو ةغللا فظو دق ةكرب نبا مامإلا نأ دجنف

 ىنعملا طينب كلذو اعبط يعرشلا صنلا دورو مدع لنحع ؤ ةيعرشلا يناعملا

 ظفللا ىلع يعرشلا مكحلا ءانب وه رخآ ريبعتب وأ 3 يوغللا مسال ا ىلع يعرشلا

 .مكحلا ىلع مسالا ةلالدب فرعي ام وهو ،يوغللا

 اهل تبثت مل يتلا ءامسألا نأ لوصألا لهأ دنع بابلا اذه يف ررقت اممو

 ،يعرش ىنعم اهل تبثي ىتح يوغللا ىنعملا ىلع لمحت نأ بجي ةيعرش ناعم

 الومحم اهيف رمألا نوكي نأ بجي هنإف ةيعرش ناعم اهل تتبث يتلا ءامسألا امأ

 .ةيعرشلا يناعملا ىلع

 يوغللا فيظوتلاب قلعتي اميف ةكرب نبا مامإلا نع ًائيش درون نحن اهو
 نم ةريغصلا يف انباحصأ تفلتخاو» لوقي ثيح ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةلالدلل

 ةسمخب مهضعب لاقو ءطولا لبق اموي نيعبرأ ًاربتست مهضعب لاقف ءامإلا

 . «ةريغصل ا ةرحلا ىلع ًاسايق ًاموي نيعبرأو

 يف ءاربتسإلاو» ةلأسملا هذه لوح ةفلتخملا لاوقألا ركذ نأ دعب لاق نأ ىلإ
 .""«ةريغصلا يف لاكشإ يأو .لكشملا رمألل فاشكتسإلا وه ةغللا

 .ةريغصلا ةمألل ءاربتسإلا بوجو مدع ررقي يوغللا لالدتسإلا اذهب وهف

 أ ام ضقأَف» ىلاعت هللا لوقي رمألا ةغيص لولدم لوح هل رخآ مالك يفو
 .مهسفنأ لتق ىلع اوناعأ دق اونوكيف مهلتقب هل مهنم ارمأ نكي مل ٧٢[ :هط] 4 اق

 اميلست مهنم لوقلا اذه ناك لب ،مهتعاط ىلإ عراس ذل د إ ًاحدم هب .نوعرف قحتسيو

 برعلا مالك يف روهشم اذه لثمو ،ءازجلا نم مهل هللا دعأ امب ًاعونقو ءاضقلل
 :يلمحلا رحس وبأ لاقو

 )١( ج 6عم اجلا ١ ص ١٤٦.



 ةينامع تايصخش ١١٠

 ز

 "يملع نع تئش ام يعنصا مث مكب تفلك ينأ ينقيتف

 ًادوجس عوكرلا يمست برعلا نإ» دوجسلاو عوكرلا ةلالد يف لوقيو
 كو ُهرَرَقَعَتساَف ُهَتَنف امأ درؤاد َلَو» ىلاعت هللا لوق وهو ًاعوكر دوجسلاو
 ىيكدآو ىدُجْساَو كيرإ ىتنقأ رعَمْرَمَي » ىلاعت هلوق كلذكو اه٤:ص] 4بآنأَ امك
 برعلاو ملعأ هللاو نيدجاسلا عم يدجسا يأ ٤٣[ :نارمع لآ] 4 ريكلا م

 ،دجاوس لخن ،تلام اذإ لخنلل لوقتو دجس ربكلا نم ىنحنا اذإ خيشلل لوقت

 لوق كلذ ىلع لديو ،ةغللا يف فورعم وهو هسأر ضفخ اذإ لمجلا دجسو
 .ارعش ديبل

 عباصألا اهيلع ىنحت اصعلا موزل يتينم تخارت نأ يئارو سيلأ

 "عكار تمق املك ينأك بدأ تضم يتلا نورقلا رابخأ ربخأ

  

 صرحلا لك صرحت اهدجن ةروكذملا ةسردملا نإف ةيجهنملا ثيح نم امأ
 ةلدألا رئاسو سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم ليلدلا ىلع دامتعإلا ىلع
 ىلع فرعتنلو كلذ يف طرفت ملو لوصألا لهأ دنع ةفورعملا ىرخألا ةيعيرشتلا
 ىلاعتو كرابت هللا لاق ءوضولا باب يف ءاج دقف عماجلا باتك لالخ نم كلذ
 لإ مُكتيدنآو مُكمموَجُي اوثيغلت ةرتصلا لي رثن ادي اوئماء كيزلآ اهمآي»
 ضرفن ٠ .ةدناملاا 4 نيبملا َلِإ مكضتُمتأَو مكموي اوخسماو يقفرملا
 هلوقف باتكلا نم امأف 9ةلَي هيبن ةنس نمو لجوزع هللا باتك نم ءاملاب ةراهطلا

 روهطلا نأل ،ارهطم ينعي (:ه .نانفلا 4 اروُهط آم ءامسلا َنماَلَرنأَو» هركذ لج
 روهط ءاملا» لاق هنأ ةي يبنلا لوق ةنسلا نمو ،ةراهطلل لوعفلا وه ةغللا يف

 يف سانلا نيب فالتخا الو «هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ءام الإ عيش هسجني ال

 (١) ص ١0ج عماجلا ١٤٧.

 (٢) ص ،١ج ،عماجلا ٢٤٩.



 ١١١ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔٧

 ات

 ىلوأ ةجحلا عابتإو "يأر مهنم فالتخإلاو ةجح قافتالاو ربخلا اذه ليوأت

 :ةمألا قافتاب رهطملا رهاطلا ءاملاو .ةجحب سيل يذلا يأرلا عابتإ نم

 نب هللادبع لوق يف الإ ،رحبلا ءامو ،نويعلا ءامو رئبلا ءامو ،ءامسلا ءام

 .'ورمع نب هللادبع عابتأ نم ىلوأ ةنسلا عابتأو ،هدحو رحبلا ءام يف صاعلا نب ورمع

 اهداريإو ةفلتخملا لاوقألا ىلع اهتيجهنم يف اضيأ ةسردملا هذه دمتعتو

 نيب ةنراقملا يأ ،نراقملا هقفلاب ايلاح فرعي ام وهو ،اهنم حجارلا حيجرتو

 بولسألا اذهب ءولمم ةسردملا هذه بحاصل عماجلا باتكو ۔ ةيهقفلا لاوقألا

 ،بهذملا ءاملع نم بابلا اذه يف عسوت نم لوأ هنأ انلق اذإ نيغلابم نوكن الو

 ةكرب نبا مامإلا نأ الإ اضيأ بولسألا اذه اودمتعإ ءاملعلا نم هقبس ناك نإو

 ةمئأ لاوقأو بهذملا ءاملع لاوقأ لقن يف بابلا اذه يف اعسوت مهرثكأ

 .ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا

 ثادحألا لهأ نم ةءاربلا يه ،ةكرب نبا مامإلا ةسردمل ةيركفلا ملاعملا امأ

 نأ كلذو «ها٣٧ ٧٣٢٢ه يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ىلع نيجراخلا

 كلت باحصأ يف اوفلتخا اهتبقعأ ىتلا وأ ةرتفلا كلت اورصاع نيذلا ءاملعلا

 . .ءارآ ةثالث ىلإ ثادحألا

 قيرفلا اذه سأر ىلع رهتشإ دقو نيجراخلا مكتلوأ نم ًاربي ناك قيرف
 ةيالولا نع فوقولا ىري ناك قيرفو ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ مامإلا

 يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس مامإلا قيرفلا اذه سأر ىلعو ملسأ ةءاربلا وأ

 مامإلا قيرفلا اذه سأر ىلعو نيجراخلا مكتلوأ ىلوتي ناك ثلاث قيرفو

 .يوكزألا رفعج نب دمحم رباج وبأ

 )١( ج ،عماجلا ١ ص٢٤١.

 )٢( .ج ©نايعاللا ةفحت ،يملاسلا ص٩٧ا.



 ةينامع تايصخش ١١٦٢
 >_::::9 س

 لئاقلا يأرلا اذه رمتسي ملو هباحصأ ةافوب هيأر صرقنا دق قيرفلا اذهو

 ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه امك ةيركف ةسردم دوجو كلذب لكشي ملو ،ةيالولاب

 تلكشت نييأرلا نيذه نأ ثيح ،فوقولاو ةءاربلاب نيلئاقلا نيلوألا نييأرلا

 .ةيوزنلاو ةيقاتسرلا ناتقرفلا امهنم

 .ةكرب نبا دمحم وبأ اهمامإ ةيقاتسرلا ةقرفلا

 .يمدكلا ديعس وبأ اهمامإ ةيوزنلا ةقرفلا

 ركفلا روطت تاقلح ةلسلس يف ايركف اروطت ناتقرفلا ناتاه تلقم دقو

 ىدم ىلع نيتيركف نيتسردم نالثمت اتراص ثيح ،نامغ يف يمالسإلا

 ريبك لضف عجري هنأ ىلع ،اهتيجهنمو اهملاعم اهل ةسردم لك نورق ةدع

 بهذملا يف يسايسلا ركفلا روطت يف ةيوزنلاو ةيقاتسرلا نيتسردملا نيتاهل

 ةروصب ،ةيعرشلا ةسايسلا وأ يسايسلا هقفلا يف ةريبك ةيهقف ةورث نوكتو

 اتثحب دق امهف ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا ىدل ريظن اهل دجوي ال داكت

 مكاحلا ةقالع ثيح نم مالسإلا يف مكحلا ماظن لصفمو عسوم لكشب

 ىتمو هتعاط بجت ىتمو هتابجاوو مكاحلا رايتخا ةيفيكو ،موكحملاب

 ىتح مكحلا رومأ نم كلذ ريغو ةاضقلاو ةالولا ةفيظو ةعيبطو ؤبجت ال

 مكحلا ماظنب ىنعت ةيهقفلا تالوطملا يف اهلماكب ءازجأ دجي ئراقلا نأ

 .مالسإلا يف

 :هلامعأ

 مالسإلاو ملعلا ةمدخ يف ةميظعو ةليلج لامعأ ةكرب نب دمحم يبأ مامإلل

 سانلا نم ءامظعلا نم الإ نوكت ال رومألا نم مئاظعلا نإف امئادو ةيناسنإلاو

 :يلي اميف لثمتت لامعألا كلتو

  



 ٧١ هتسردم ۔ هركف ۔ هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔ ١١٢

\ 

 :سيردتلا ١

 نم أريبك اطسق ذخأو ملعلا نم اعساو اظح لان ةكرب نبا مامإلا نأ كلذو

 اقرش هملع رهتشاو ،اهبادآو ةيبرعلا مولعو ءارغلا ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع
 حالصإلا لاجر ةقيرط يهو سيردتلا ةلاسر لمحي نأ نم دب ال ناكف كًابرغو
 .ناكمو نامز لك يف

 ةلحمب اذه انموي ىتح ةيقاب اهلالطأ لازت ال يتلا ةريهشلا هتسردم ًأشناف

 .الهب نم حرضلا

 ءاحنأ نم ملعلا ةبلط اهدصقو ،لاحرلا اهيلإ تدش يتلا ةسردملا كلت

 هللادبع نب دمحم/خيشلا لوقي يبرعلا برغملا نادلب نمو يناملا رطقلا

 ةسردم :اهنم مولعلا ةيقبو هقفلل سرادم ميدقلا يف نامحئل تناك» يملاسلا

 نم ريثك ىلع لمتشت نآلا ىلإ ةيقاب اهراثآو الهب يف ةكرب نب دمحم يبأ
 نيدلا رون يأ ۔ يدلاو تعمسو .جراخلا نمو دالبلا نم ةبلطلا

 .ةبراغملا انناوخإ نم ًاملاع نونامث اهنم جزخت هنأ ركذي هني ۔ يملاسلا
 6هريغ نم رثكأ نامع ءاملع نم ةكرب نبا ىلع نونثي ةبراغملا ىرت كلذلف

 مث حابصلا لوأ نم موي لك هلاومأ طوحي هنامز لهأ ءاينغأ نم خيشلا ناكو

 .'٨«سيردتلل ةذمالتلا ىلإ دوعي

 اومدق نيذلا مالعألا ءاملعلا نم ليلق ريغ اددع ةسردملا كلت تجرخ دقو

 ةمالعلا مهتمدقم يفو ؛مايألا تاحفص اهلجس ةليلج تامدخ مالسإللو ملعلل
 بحاص هني يويسلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ريهشلا فلؤملاو ريبخلا

 . .ةديدعلا تافلؤملا

 )١( ص ،© ريضنلا ضورلا !١٧١.



٨ 
 ٤ ١ ١

 ةين امع ت \ ٣ د

 . ِ ٦ ر.جح»

 

 :يلخادلا مسقلا ٢

 نكلو هيلع هب هللا معنأ عساو ىنغو ةلئاط ةيلام ةورثب عتمتي ةكرب نبا ناك

 ًاداشرإو ًاقافنإ حالصإلا نأش يف بجاولاب مايقلا نع هلغشت نكت مل ةورثلا كلت

 وهف هتسردمب نوقحتلي نيذلا ةبلطلا ىلع ةورثلا كلت نم قفني ناكو ،ًاسيردتو

 ًايلاح فرعي ام أشنأ نم لوأ ربتعي اذهب هلعلو ةيذغتو ًاناكسإو ًاميلعت مهيوؤي

 .ةيلخادلا ماسقألا ماظن

 ملعلا ةبلطل هءاويإ لعلو ًايراضح اهمييقتو اهدنع فوقولا بجي ةطقن يهو
 .ةبراغملا بالطلا هيلإ بذج يذلا وه ةروصلا هذهب

 :'""دجاسملا ءانب - ٣

 ماق دقو ،مالسإلا يف ةايحلا روحم وهف مالسإلا يف ريبك رود دجسملل

 :اهنم دجاسملا نم ديدعلا ءانبب ةكرب نبا مامإلا

 هدجسم وهو الهب يف اهنطقي ناك يتلا ةلحملا يهو حرضل ا ةلحم دجسم _

 .هيف ةالصلا مزال يذلا

 .الهب يف ريخلا لجسم _

 .ةعيرشلا دجسم _

 .لاحفلا لجسم _

 .ديحولا دجسم -

 .ءالهب ىف اهلك دجاسملا هذهو

 .ةمدقم 0٢ ج عماجلا )١(

 .ردصملا سفن )٢(



٥ ١ ١ 
 ٧ هتسردم _ هركف 2 هتايح ةكرب نبا مامإلا ۔

 :"ىريخلا فقولا ۔ ٤

 تايقابلا نم وهو هحلاصب دبعلا عفتني ةيراج ةقدص .مالسإلا يف فقولا

 ملع ،ثالث نم الإ هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ» :ةلق لوسرلا لوقل تاحلاصلا

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ .ةيراج ةقدص وأ ،هب عفنني

 ضرأ ىمست راجشألاو ليخنلا نم ةعساو ًاضرأ ةكرب نبا مامإلا فقو دقو

 يربعلا ديعس نب ميهاربإ خيشلا لوقي نيملسملا ءارقف ىلع اهفقو ©ةنادملا

 لام تيب كلذ دعب نم تجمدنا مث نيملعتملا ىلع اهفقو ناك هلعلو

 .نيملسملا

 : '"فيلأتلا ۔ ٥

 ديدعلا فلأ دقف سءاتفإلاو سيردتلا بناجب فيلأتلاب ةكرب نبا مامإلا ىنتعا

 :يهو ريبكلا عفنلا تاذ ةديفملا ةميقلا بتكلا نم

 .تارم ةدع عبط دقو نيدلجم ىف عقيو عماجلا باتك

 تاهمأ نم يهو «لوصألاب عورفلا طبرت يتلا بتكلا مهأ نم ربتعيو

 .ثحبلا اذه ايانث يف هتيمهأ ىلع لوقلا مدقت دقو يضابإلا هقفلا رداصم

 .رقعج نبا عماجل حرشلا باتك ۔

 هيف ديق ناكمب ةيمهألا نم وهو اطوطخم لازي ال وهو © دييقتلا بتك

 نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ هخيش اهيلع هباجأو اهنع لأس يتلا لئاسملا

 . يراحصلا ينالصلا رضخلا

 .ردصملا سفن (١)

 .٢٢ص ثةيضرملا ةعمللا يملاسلا ()



 ةينامع تايصخش ١١٦

 .ةنزاوملا باتك -

 هنأ ودبيو قلخلا نم نهيف امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يف أدتبملا باتك -

 . خيراتلا يف

 ىرجو سانلا هيلع فراعت ام هيف ركذ ءادج مهم بيتك وهو ،فراعتلا باتك -

 .عوبطم وهو ،كلذ يف يعرشلا مكحلا نايبو "ةداعلا ىرجم مهنيب

 .ديلقألا باتك ۔

 :هتافو

 لقتنا ،املع ايندلا ألم نأ دعبو ملعلا تاقلح نيب اهاضق ةلفاح ةايح دعب

 ريسلا اولصاو ءاملع هتذمالت نم هدعب اكرات ،ىلعألا قيفرلا ىلإ ةكرب نبا مامإلا

 .ةاعدو ةاده اوناكف ةركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ميلعتلا قرط يف

 تابتكملا فوفر اهب نادزت حالصلاو ريخلا قرط سانلل ءيضت ةيملع راثآو

 اوجهنيو هوذح اوذحي نأ ىنغلا يوذ وعدت ةيريخ عيراشمو ةيمالسإلا

 هدي مهيلإ دتمت تناك نيذلا كئلوأ بولق يف ةديطو ةقيمع ةبحمو هجهنم

 .ةشيعملا فيلاكتو ةايحلا ةنوؤم مهيلع رسيتل ةميركلا

 فصتنم دعب هتافو لعلو ،هتافو خيرات ىلع ديدحتلاب فقن مل اننإ ديب
 .ليلقب يرجهلا عبارلا نرقلا

 .. ©نيملاعلا بر هلل دمحلا نآ اناوعد رخآو



٨ 

 هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا

 خيراتب ةدقعنملا يمدكلا ةمالعلا ميركت ةودن يف ،يبدألا ىدتنملا ىلإ مدقم ثحب )١(

 ..م٠٠٠٢ ويام ١٦ _٥١/ه١٢٦٤١ رفص ١٦١





 ١ آ نبج ركفو هتاي يمدكل ديعس وبا م ٨ ٦١ هركذف ايح ١ أ امإلا ۔_

\ 

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب

 هتايح :لوألا روحملا
 :هبسنو همسا ۔

 ديعس نب دمحم نب ديعس نب دمحم ديعس وبأ ريبكلا ةمالعلا مامإلا وه
 .ةءاربلاو ةيالولا ملع مامإو جيرختلا مامإ ،يمدكلا يبعانلا

 نيذلا ريمح نب كلام نب ةعاضق لئابق نم يه يتلا بعنلا ةليبق نم وهو
 :مهرعاش مهيف لوقي

 ريمح نب كلام نب ةعاضت ربكألا ناجهلا خيشلا ينب نحن

 ربنملا تحت شوقنملا رجحلا يف ركنملا ريغ فورعملا بسنلا

 ةباتنلاو خرؤملاو ةمالعلا دروأ دقو ،ةيناطحقلا ةينميلا لئابقلا نم مهو

 نب ورمع نب ةرهم نب ليدلا دلو نم مه بعنلا نأ يراحصلا يبتوعلا

 .'؛نامعب مهو بعان ونبو نهد ونب ،ليدلا دلوو» لاق ثيح ةعاضق نب فاحلا

 نيب ةعقاولا لاجآللا ةدلبك نام نم ةدع نادلب يف نآلا نودوجوم مهو

 ،ضراعلاو ليخ تاذو ،ةيرقلا يف مدك ةيحان يفو ،لواعملا يداوو ،وطلا
 .)٢) ۔

 تس دالبو كرمغو ©ةعلقلاو
- 

 )١( ص ج باسنألا ٢٢٣.

 )٢( ىنايعألا فاعسا ،يبايسلا دومح نب ملاس ص١٦٦.



 ةينامم تايصخش ١٢٠

 دقو اهيف ةلاصألا تاذو ،نامتب ةميدقلا لئابقلا نم بعنلا ةليبقف اذه ىلعو

 "ىوزنب دادم لآ ةرسأو ديعس يبأ خيشلا ةرسأك ةيملع رسأ ةليبقلا هذه تجرخأ

 .لئامسب روهشملا ىلع ۔ رظنلا ينب ةرسأو

 رثعن ملو إمدك نم ضراعلا ةدلب نم رهظي ام ىلع ديعس وبأ مامإلا ناك

 لمع ديعس ابأ نأ يناممتلا يخيراتلا قاسملا يف ءاج هنكلو ،هتدالول خيرأت ىلع

 بوبحم نب دمحم نب ةللا دبع نب ديعس مامإلا دهع يف نجسلل سراحك
 ةسارح وهو لمعلا اذه ىف ديعس ىبأ لوخد ناكو ه٠٢٦٣ ةنس بوصنملا

 يضم دعب نوكي ةداعلا يف ملحلا غولب ناك اذإو .ملحلا غلب نأ دعب نجسلا
 ةمامإ نأ امبو رشع ةسمخلا يف هلوخدو ناسنإلا رمع ىلع اماع رشع ةعبرأ

 كاذ نيح ديعس يبأ خيشلا رمع نإف ه٠٢٣ ةنس تناك هللادبع نب ديعس مامإلا

 .نينسلا نم ةرشع ةسماخلا دودح يف ناك

 هنأ ودبيو بيرقتلا هجو ىلع ه٥٠٣ ةنس تناك امبر هتدالو نإف اذه ىلعو

 خياشم ثيحو هللادبع نب ديعس مامإلا ثيح ،هتايح ةيادب يف ىوزن ىلإ لقتنا
 .ديعس مامإلا بصن لبق ناك هلاقتنا لعلو ،ملعلا

 ءاملا ىلإ نآمظلا فغشك ملعلا بلطب افوغش ناك هنإف لاح لك ىلعو

 .لالزلا بذعلا

 :هخويش ٠

 6هدوشنم يقلو هتلاض دجو نيملسملاو مالسإلا ةضيب - ىوزن يفو

 ،نيدلاو ملعلا ةمئأ لضفلاو ملعلا لهأ نم ةبكوك دوجوب هبولطم ىلع لصحو

 .ةايحلا مهب تجهتباو "نامزلا مهب باطو ءايندلا مهب تدعس نيذلا

 نسحلا يبأو دشار نب يقشمرو ،يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم لثم

 .ىلاعت هللا مهمحر نسحلا نب دمحم



١ ٢ ١ 
 ٨ حبص هركفو هتايح يمدكل ا ديمس وبأ مامإلا ۔

6 

 امأو» مهيلع هذملتت دكؤي امم هخياشم قح يف لوقي وهو هيلإ عمتسنلف

 نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو .يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ

 انذخأ امهنعو ،ليلقلا ريغ ريثكلاو .ليوطلا نامزلا امهانبحصو امهاندهاشف

 .'"«اننيد ةماع

 ."هتينون دشار نب يقشمرو ،حور نبا يف لوقيو

 ناربحلا يقشمرو حور نب ا ناد يذلاب

 ناعبتي ىسوم نب او تلص خيشلا رومأ ينف

 نب دمحم نب هللدبع دمحم وبأ ] ًاضيأ هخويش دحأ نوكي نأ ديعب ريغو

 ثادحألا باحصأ نم هفقوم ركذ نأ دعب هنإف { يصورخلا رثؤملا يبأ

 ةربخ ىلع دمحم ابأ ىللوتن نحنو» لوقي تلصلا م امإلا ىلع نيجراخلا

 هل هتمزالم ىلع ليلد بهذمب ةفرعمو هربخ ىلع هلوقف . ‘”«هبهذمب ةفرعمو

 .هنع هذخأو

 يوكزألا ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ ابأ هخايشأ نم نأ امك

 يلع يبأ هنباو رفعح نب دمحم رباج يبأ ةيالو ةعيفرلاب هنع ذخأ هنأ يفكيو
 انيلإ عفرو» كلذ يف ديعس وبأ خيشلا لوقي ،رفعج نب دمحم نب رهزألا

 هتيالو ىلع هالوتي هنإ لاقو رفعج نب دمحم ةيالو ؛نتَي ميهاربإ وبا

 هانيلوت ولو ،ميهاربإ يبأ نع رفعج نب دمحم ةيالو انذخأو ىسوم نب ىسومل

 ."رئاج انعم كلذ ناكو الهأ كلذل ناكل ربخلاو رمألا رهاظب

 ٢٩٦. ص ،يلديبع دمحأ قيقحت ةمغلا فشك ()

 ٩٥. ص ٤ ج عرشلا نايب )٢(

 )٢( ص ىلديبع قيقحت ،ةمغلا فشك ٢٩٧.

 )٤( ص ةمغلا فشك ٢٩٢.



 ةينامع تايصخش ١٢٢

 ل

 هتيالو انذخأف رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع وبأ امأو» لاق نأ ىلإ

 .'٨«ناتنن ركب ىبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ نع ةعيفرلاب

 قوفي هنأو مج ملع وذ هنأب ميهاربإ ابأ هخيش يمدكلا مامإلا فصيو

 مهانركذ نيذلا ءالؤه دعب ناك مث» لوقي هدجنف ،رومألا ضعب يف هيرصاعم

 ملكتو ،يناثلاو لوأل ا فلسلا دهاش نمم وهو ،ثلاثلا فلخلا يف مهانيمسو

 رومألا ضعب يف هلعلو اهاج مهمظعأو 5انس فلخلا مدقأ وهو إهيف لاقو هيف

 .'"« هني ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ وهو ًاملع مهعمجأ

 ةداسو نيدلا يف ةمئأ اوناك نمم نيديدع ًاخويش خيشلل نأ دجن اذكهو

 ،دهازلا ملاعلا وهف ،اعروو ،اقلخو الضفو املع هيلع كلذ سكعناف ©نيقتملل

 يف ةلثمألا عورأ ابراض .ايندلا ماطح نع عفرتو اهتاذلمو ةايحلا يف دهز دقف

 معطي ٠ ةدحاو بنع ةرجشو ةدحاو ةلخنب هتايح ىف ىفتكا ثيح كلذ

 ءاسن جوزت نم هل هللا رسي ام عم ةوسكلا ءارش نم همزلي امل عيبيو ؤ امهنم

 هلضفو هملعل لاقي امك هنجوزت دقو ةورثلاو ىنغلاو لاملا نهعم تارسوم

 .ةديمحلا هلاصخو

 تاجوز ثالث نكو كًادهزو هنم ًاففعت كلذ نم نهدنع ام كرت هنكلو

 "يملاسلا خيشلا هيف لوقي ؤتارسوم

 همعنلل اركاش ناك كلمي همركو ةلخن ديعس وبأ
 هتاجوز ىنغ نم ال هبايث هتمرك نمو هماعط اهنم

 لالحلا وهو هنع فصعي لاملا اهعم تاجوزلا هل تناك

 )١( ص ردصملا سفن ٦٢٩٤.

 )٢( ص ردصملا سفن ٢٦٩٥.

 (٣) .دهزلا باب .ماظنلا رهوج ©يملاسلا



 ٨ هركفو هتايح يمدكلا ديمس وبأ مامإلا . ١٢٢
 ) جت

 نب فيس خيشلا ركذ دقف ،نامغ يف ةفلتخم نادلب ىف نك هتاجوز لعلو

 نب دوعسم خيشلا طخب ةماقتسالا باتك نم ةخسن دجو هنإ يشاطبلا دومح

 7 ةماقتسإلا باتك يأ 7 هرخآ يف ءاج يوزنلا ناضمر نب دوعسم نب حلاص

 يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ يضرلا يلولا ماعلا خيشلا فيلأت هنإ

 .'»يتولسلا يوزنلا

 اهيف هل تاجوز دوجول مدك هتدلب لعب تولس مث ىوزنل هناطيتسا لعلو

 .اهنم لهأتلا رابتعا ىلع

 :اهرصاع يتلا ثادحألا

 :ةمئألا نم ةثالث رصاع هنع يضرو هللا همحر ديعس ابأ خيشلا نأ ىلع

 :مهو ةمامإلاب نيعبابملا مكحلا ةمئأ يأ .

 .هللا دبع نب ديعس مامإلا ١

 .ديلولا نب دشار مامإلا ٢

 .دشار نب صفح مامإلا - ٣

 امدنع ه ٣٢٠ ةنس ةمامإلاب عيوب لقف هللا لذبع نب ديعس مامإلا ىلإ ةبسنبلاف

 مامإلا هيلإ لكوأ دقو {غولبلا ازهانم هبابش ةبادب يف يمدكلا خيشلا ناك

 عبات دقو ،ةيلوئسملا لمحتو ةنامألا نم هيف همسوت امل نجسلا ةيلوئسم

 فرعو ،هتريس دصرو ،هبرحو هملس يف هللادبع نب ديعس مامإلا دهع ديعس وبأ
 لقن نأ دعبو "لوأب آلوأ مامإلا كلذ دهع خيرات لقن يذلا وهف هيلع ءاملعلا ءانث

 ناك هنإف كلذب هقحأ امو) لاق مامإلا اذه قح يف مالعألا ءاملعلا ءانث ديعس وبأ

 )١( ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ ٢١٢.



 ةينامع تابصخش . ١٦٤

 لهأ قوفي هلعل ،هنامز يف ًاملاع ةماقتسإلا لهأ نم .ةمامإلا حيحص الدع امامإ

 .«مهنم ًاريثك وأ هنامز

 قحلا ةلحن لحتني نمم رادلا لهأ نم انعم رومألا تارهاظتف» لاق نأ ىلإ

 نإ انمامإو انيلو وهو هني هللادبع نب ديعس مامإلا ةيالو ىلع عامجإلا ىلع
 .«')هللا ءاش

 ،ديلولا نب دشار مامإلا ةمامإلا يف راص ،هللادبع نب ديعس مامإلا دعبو

 يتلا ثادحألاو هتريس نودو ،ًانسح ءانث هيلع ينفي ديعس وبأ خيشلا ناكو

 6فه٦٤٣ ةنس هتمامإ طوقس ىتحو ةمامإلاب هيلع دقعلا ذنم مامإلا دهع يف ترج

 .مهئارأب ًاقيفر انيه هتيعرل هني ناك» هلوقب دشار مامإلا ديعس وبأ فصو دقو

 بيرق ،مهئيسم نع بضغلا ديعب مهتارثعل ًاليقم "مهتاروع نع ًاضيضغ ًاقيفش

 مهينغو مهريقفو مهيندو مهفيرش نيب قحلا يف ايواسم إمهنسحم نع ىضرلا
 . «'"مهريشعو مهديعبو

 هنأ وجرن امو رهظ دق ام ديلولا نب دشار رومأ نم انركذ امنإو» لاق نأ ىلإ

 .«'" ربكأو اذه نم رثكأ انعم تناك هلئاضف نإف الإو ركني نلو عفري نال

 نب دشارو هللا دبع نب ديعس نيمامإلا نيذه دهع خيرات نإف مومعلا ىلعو

 .اريخ هللا هازج ديعس وبأ خيشلا هنود امع ذخأ "ديلولا

 مامإلا اذه دهع يف غلب دقو دشار نب صفح مامإلا ديعس وبأ رصاع امك

 كلذ رهظي ةيملعلا ةيعجرملا لتحا لب ملعلا يف ةلزنملا ومسو يركفلا جضنلا

 نع باجأ دقف ،ةيهقفلا اياضقلا يف مامإلا نع تابجاولاب مايقلا هيلوت لالخ نم

 )١( ،ةماقتسإلا ج١« ص٢١٠-۔٢١١.

 )٢( ج ةماقتسإلا ٦ ص ٩٨.

 (٣) ص ردصملا سفن ١٠١.



 ٨ تيه هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ١٢٥

 دنع فقوي هنإ بئاغلا لام يف» ًالئاق ميتيلاو بئاغلا لام ةاكز لوح مامإلا

 ملسي نأ كيرشلل زوجي ليقو .هيلع ام جرخي مث بئاغلا رضحي ىتح مهضعب
 .«"مامإلا ىلإ وأ ءارقفلا ىلإ ميتيلاو بئاغلا لام ةاكز

 تاقاسم يف ءاج امك ال عبارلا نرقلا ةمئأ نم وه دشار نب صفح مامإلاو

 مامإلا نبا هنإو يرجهلا سماخلا نرقلا ةمئأ نم هنأب يناملا خيراتلا بتك

 .هدعبو ديعس نب دشار

 مالك نسحلا يبأل دجويو ،يويسبلا نسحلا يبألو ديعس يبأل رصاعم هنأل

 عم هبرح يفو ةمامإلاب هيلع دقعلا ثيح نم مامإلا اذه ةمامإ ةحص لوح

 دادغب مكاح يهيوبلا ةلودلا دضع وأ ةلودلا زعم هلسرأ يذلا هللا دبع نب رهطملا

 .دشار نب صفح مامإلا ةبراحمل ه٤٦٣ ماع كاذنآ

 نم عفد ام نامض همزلأ ةكرب نبا خيشلا نأ ركذ نسحلا ابأ خيشلا نأ امك
 نيب ةينمزلا ةفاسملا برق ىلع لدي اذهو ،'”ديلولا نب دشار مامإلا مايأ ةاكز
 .'"”دشار نب صفحو دلولا نب دشار نيمامإلا

 هبسنو همسا ثيح نم يمدكلا ديعس يبأ مامإلا ةايح نع انثدحت نأ دعبو

 نع ثيدحلاب لقتنن لوأ روحمك اهرصاعو اهدهش يتلا ثادحألاو هخويشو

 .ناث روحومك هركف

 )١( ج ،لامآلا جراعم ،يملاسلا  6١٤ص ٩٢.

 )٢( ص .! ج ‘تاباوجلاو رتسلا ٧.

 ةنجل نمض عمتجن انك امدنع يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا رمألا اذه يف تركاذ دق تنكو ()

 فاحتإ هباتك يف هدمتعأو ييأر ةحصب عنتقاف (خيراتلا يف نامغ) باتك ثوحب ةعجارم

 يف ءاضيأ هدامتعا مت ام وهو ؤاج ‘!١٢ص ،يويسبلا نسحلا يبأ خيشلل هركذ دنع نايعألا

 .(خيراتلا يف نامغ) باتك



 ةينامع تايصخش ١٢٦

 هركق : يناتلا روحمل ١

 :ةيركفلا ملاعملا

 يدقعلا وهف "عسوتلاو ةعسلاو ةيلومشلاب هني ديعس يبأ مامإلا ركف زيمتي
 هتارابع كلذ ىلع لدت رعشلل مظانلاو ،خرؤملاو هيقفلاو ،يلوصاألاو 8ملكتملا

 .ةديفملا ةميقلا هتافلؤم كلذل دهشتو

 :هلوق هنم اهتالاجم يف دعاوق ربتعت ةروثأم تارابع هلو

 عستا اذإو عستا قاض اذإ رمآلا» هلوقو «ملعب عروت نمك ملعب عجشت نم»

 نأ دعبف ىمالسإلا ركفلا ىف روصتلا تايساسأ نم ربتعت ةلاقم هل امك «قاض

 ةيساوس جحلا يف ةضافإلاب سانلا رمأت يتلا ةميركلا ةينآرقلا تايآلا دروأ

 هيلع نوكي نأ بجي يذلا روصتلا لصفيل يناترلا هيجوتلا اذه لكود» ني لاق

 .«'١اهلامعأو ةيلهاجلا تاروصت نع فلتخي نوملسملا

 كلتو يضابإلا يمالسإلا عيرشتلا روطت تاقلح نم هتاجيرخت تربتعا دقو

 درويو ركذي نأ دعب وهف .عورفلا ىلع عورفلا جيرخت باب نم يه تاجيرختلا
 دنع جيرختلا ىنعم وه كلذو رخآ يأر كلذ نم هل رهظي هيلع نيقباسلا ءارآ

 يف لخدي اذه لعلو ،ءارآلا كلت نع ضخمتي رخآ يأر روهظ يأ ،ديعس يبأ

 وأ نيلوق دعب ثلاث لوق ثادحإ زوجي له يهو اهيف فلتخملا ةلأسملا قايس

 ؟لاوقأ دعب رخآ لوق

 انه اهو» عامجإلا ماسقأل هركذ دعب يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا لوقي

 وأ نيلوق ىلع ةلأسم يف ءاملعلا فلتخا ذإ لصفلا اذهب اهقاحلإ انببحأ ةدعاق

 قحلم وهو قح لاوقألا وأ نيلوقلا نم اهيف ليق ام لقأب كسمنتلاف لاوقأ

 )١) ص ج 8ربتعملا ١٦٤.



 ٨ هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا 7 ١٢٧
2 ٦ 

 «'هيلع داز مث لقألا كلذب اولاق مهلك مهنأ ثيح نم هب هيبش هنأل عامجإلاب
 حيحصلاو» لاق طسوتمو عنامو زوجم نيب ةمألا ءاملع نيب فالخلا ركذ دعبو

 اقلطم ثلاث لوق ثادحإ زاوج وهو }ةيرهاظلا لوق ةثالثلا لاوقألا هذه نم يدنع

 ىلع ةمألا فالتخإو فالخلا فالخ ال عامجإلا فالخ وه اندنع مرحملا نأل

 نم مهل حص ام لثم مهريغل حصن ةيضقلا كلت يف يأرلا زاوج ىلع ليلد نيلوق
 .مهنالخ حجارلا نأ ىأر اذإ مهفلاخي نأ دهتجملا مزلي لب ،داهتجإلاو يأرلا

 نم هنكمت دعب هلثم دهتجم ديلقت هل حصي ال امك حمهديلقت هل حصي الو

 انباحصأ رثكأو يملاسلا انخيش دنع حجارلا وه اذهو هيلع هرادتقاو داهتجإلا

 .«'مهدنع لمعلا هيلعو

 ةقباسلا لاوقألا عفري ال رخآ يأرل ديعس يبأ جيرخت نأ ظحالملا نأ ىلع

 نم طابنتسإلا ىلع مئاقلا يمالسإلا عيرشتلا يف عسوتلا باب نم وه امنإو

 يف رثكأ ةروصب ديعس يبأ تاجيرخت رهظتو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصن

 قحب وهف ه٣ا٧ ىفوتملا يروباسينلا رذنملا نبال فارشالا باتك يف هتادايز

 .جيرختلا ةسردم مامإ ربتعي

 يذلا يأرلا هاجت ةيصخشلا هتعانق عضو اضيأ ديعس يبأ ركف ملاعم نمو

 اميفو» «يدنعو» «يعم اميفو» «يعمو» ةيلاتلا تارابعلا لمعتسي هدجتف هاري

 هبلطيو هديؤي رمأ وهو «يعمو» ةملك يه الامعتسا تاملكلا رثكأو «يدنع

 تايرورض نم صخش يأل ةيركفلا ةعانقلا زاربإف رصاعملا يملعلا ثحبلا
 امنإف يش ىلع لد نإ ديعس يبأ دنع حرطلا اذهو رصاعملا ثحبلا يف حرطلا

 .رثألاو رظنلا نيب قفويو جزمي امنإو ،ايرثأ ًايصن نكي مل لجرلا نآ ىلع لدي

- 

 )١( ص لوصألا لوصف ٢٦٨.

 )٢( ص ردصملا سفن ٢٧٠.



 ةينامع تايصخش ١٢٨

 ت - ٦ ><

 يف عرستي الو هل ةفلاخملا ىرخألا ءارآلا بعوتسي ديعس ابأ خيشلا نأ امك

 هنكمي امب ،ءارآلا كلتل تالامتحإلا عضي امنإو .افازج اهيلع ماكحألا رادصإ

 عرستي ال هنأ يأ ةءاربلاو ةيالولا يتلأسم يف اميس ال اهباعيتساو اهئاوتحا نم

 نيب ترج يتلا ثادحألا نم هفقوم كلذ نمو {ةءاربلاب مكحلا رادصإ يف

 مامإلا نيبو ،رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نيبو كلام نب تلصلا مامإلا
 كلت باحصأ نمو هللا دبع نب يراوحلاو يراوحلا نب لضفلاو ميمت نب نازع

 ىلع ال ىواعدلا ليبس ىلع تثدح ثادحألا كلت نأ ربتعا ثيح ثادحألا

 ثيح نم هدنع هيلع اوناك ام ىلع اهباحصأ ىقبأ دق وهف يلاتلابو ،عدبلا ليبس
 ،ثادحألا كلت ببسب ةقباسلا مهلزانم نع مهلقني ملو ؤفوقولا وأ ةيالولا

 رفعج نب دمحم رباج ابأو بوبحم نب دمحم ينبا هللادبعو ريشب ىلوتي هدجنف

 سيمخ نب تلصلا رثؤملا ابأو رفعج نب دمحم نب رهزألا يلع ابأ هنباو
 ؤحور نب دمحمو رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم ابأ هديفحو

 مهريغو ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام ابأو نسحلا نب دمحمو
 قيرطب مأ ةرهشلا قيرطب مأ رهاظلا قيرطب ةيالولا مكح مهل تبث ناك ءاوس
 ف لوقي ،اهباحصأو ثادحألا كلت نم ةنيابتم فقاوم مهل ءالؤهو ةعيفرلا

 لضفلا لهأ نم مهانفصو نيذلا ءالؤهف» مالعألا ةمئألا مكئلوأ ركذ نأ دعب

 هذه يف مهلوق فلتخا نإو مهو !انفصو دق ام مهيف انلوق ،نامع لهأ نم ملعلاو
 نيدتلا يف قافتإلا ىلع مهبهذم لصاف ،فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف ثادحألا

 قارتفإلل مهنم دحأ نيب قرفن ال ،انيلو وهف انيلع مهنم هتيالو تبجو نمو 6مهيف
 نم نيدلا لوصأ يف ةمالسلا روهظ دنع فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف مهلاوقأ

 وأ ةءاربب كلذ يف مهيلع مهتلا رهاظت نمو ىواعدلا يف عدبلا لوصأ ماكحأ

 .«')ةيالو كرتب

 )١( ١ ج‘ ةم اقتسإل ١ ص ٢٢٣.



 ٢٨٩ ١ هركفو هتايح يمدكلا ديمس وبأ مامإلا ۔٨

 ا

 .نوعماس مهرمأو مهلوقلو مهتعامجل نحنو» قايسلا اذه يف ًاضيأ لوقيو

 .نوكرات مهتفلاخملو ،نوكلاس مهليبسلو ،نوذخآ مهيأربو نوذتحم مهلعفلو

 نملو ،نوفتكم قحلا يف لكلا نود مهنم ضعبلابو ،نوفرتعم مهلضف ةقباسلو

 .نوداعم نيدلا لوصأ يف مهيلولو ،نوفلاخم نيدلا يف مهنم ادحأ وأ مهفلاخ

 ءانرضح وأ انع باغ نم عيمج ىلع هدهشنو انسفنأ ىلع هللا دهشن كلذب

 ةماقتسإلا لهأ نم هرخأتم وأ نامزلا مدقتم يف انع هغلب نم عيمج كلذب دهشنو
 ."نييبنلا متاخ ةي ًادمحم انيبن مهلوأ

 :هتسردم

 ةيناوزنلا ةسردملا مامإ هنع يضرو هللا همحر يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ربتعي

 مامإ ربتعي هنع يضرو هللا همحر هكرب نبا مامإلا نأ امك اهرظنمو اهديمعو

 نمز يف اشاع نارصاعتم نامامإلاو ،اهرظنمو اهديمعو ةيقاتسرلا ةسردملا

 يبأ مامإلا نم انس ربكأ هكرب نبا مامإلا نأ يل ودبيو دحاو رصع يفو دحاو

 دق ناك ديعس ابأ نأ عئاشو لوادتم وه ام سكع هلبق يفوت هنأ رهاظلاو ،ديعس

 نبا نأ ودبي ىلع هنأ كلذو هيف ةيزعتلل بهذ هكرب نبا نإو ،ةكرب نبا لبق يفوت

 دوجولا رهظ ىلع ناك ديعس وبأ امنيب دشار نب صفح ةمامإ كردي مل ةكرب
 دقعلا ةحص ثيح نم هتمامإ يف هيلع نعطي ناك يذلا صفح مامإلا بناجب

 دجوي ملو ،هكرب نبا مامإلل ريبكلا ذيملتلا يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 .كاذنآ هدوجو مدع ىلع لدي امم ،ةرتفلا كلت يف ةكرب نبال ركذ

 اهنم لك فقوم وهو فورعم ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا نيب فالخلاو
 هيلع نيجراخلاو كلام نب تلصلا مامإلا نيب اهباحصأو ثادحألا ءازإ

 قرف ىلإ كلذ هاجت نامغ لهأ قرتفا دقف رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسومك

 )١( ص ردصملا سفن ٢٢٤.



 ةينامُم تايصخش ١٢٣٠

 ىوزن لخد هنأ» يراوحلا نب لضفلا ةمالعلا نع ناليغ نب بوقعي ثدح 6ىتش

 ."«قرف عبس ىلع مه اذإف رظنلا نب دشار مايأ

 نب دمحمو ،يراوحلا نب ب لضفلا كلذب رهتشاو ،مهل نولوتملا كانهف -

 ضارقنإب ضرقنا دق يأرلا اذه نأ ودبيو رفعج نب دمحم نب رهزألاو رفعج

 .ةيركفلا ةحاسلا ىلع مهدعب رثأ هل نوكي نأ نود هيلئاق

 يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ مهو نوؤربتملا كانهو ۔

 يراجملا ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأو ڵبوبحم نب دمحم نب هللادبعو

 نب ناسغ كلام وبأو ،نامثع نب يراوحلاو ،رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبعو

 نب دمحم نب هللادبعو ديمحلا دبع نب ناممتنلاو ينالصلا رضخلا نب دمحم

 .يويسبلا نسحلا وب بأو ةكرب نب دمحم وبأو هخيش

 ركب يبأ نب ديعس نب دمحمو ،يراوحلا وبأ مهو نوفقاولا كانهو -

 نب يقشمرو ،يوزنلا نسحلا نب دمحمو ،يدنكلا حور نب دمحمو ،يوكزألا

 ديعس وباو ڵ©بوبحم نب دمحم نب ريشبو حلاص دمحم نب هللادبعو ،دشار

 قيرفلا ضارقنا دعب ًافوقو وأ ةيالو ناضقانتملا ناقيرفلا ىقب دقو يمدكلا

 فقاولا قيرفلا فرع امك ،ةيقاتسرلا ةقرفلاب ئربتملا قيرفلا فرع دقو يلوتملا
 ةسردملا راصنأ نم وهو هني يملاسلا نيدلا رون مامإلا لوقي ةيناوزنلا ةقرفلاب

 اهيف رهتشا يذلا اهديمعو ةقرفلا هنه سأرو» اهل نيسمحتملاو ةيناوزنلا

 مهنم نامع لهأ نم هنع ذخأ نمو ةكرب نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ

 مهتقرف تيمسو قلخ كلذ ىلع مهعبتو ،ينايسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 نممو ،مهولغ مهيلع اودرو هذه مهتلاقم قحلا لهأ مهيلع ضقنو .ةيقاتسرلا
 ديعس وبأو ئ يبرع نب حور نب دمحم هللا دبع وبأ مهيلع درلا يف رهتشا

 (١) ج ©ةفحتلا ،يملاسلا ١. ص ٩٦.



 ٨ آ هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ١٢٣١

 تبك
 ذا

 مهعبتو هرسأب ةماقتسإلا باتك فلأ مهيلع درلا يفو يمدكلا ديعس نب دمحم
 .«'"ةيناوزنلا مهتقرف تيمسو ىدهلا ىلإ اوقفو سان كلذ ىلع

 ثيح نم فالتخإلا نم ءيشب زيمتت نيتسردملا نم ةدحاو لك نأ ىلع

 ماكحأ قيبطت يف لصاحلا فالخلا ىلإ ةفاضإ حرطلاو بولسألا يف ةيجهنملا

 .هركذ انمدق ام بسح ىلع فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا

 ًالضف ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملل نأ ةقباس ثوحب يف تركذ دقو

 .مالسإلا يف مكحلا ماظن لاجم يف ةضيفتسم ثوحب نم هاتكرت امل اريبك

 مكاحلا ةقالعو مكحلا لكش ةيفيك لوح امهباحصأ تاشفانم لالخ نم امهنإف

 ءازج نم ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلاو ةينمألاو ةيكولسلا تاساكعنإلاو موكحملاب
 يذلا رمألا عوضوملا اذه يف ديج ديصرو ةلئاه ةيهقف ةورث تنوكت دقف ،كلذ

 لاجملا اذه يف ةيمالسإلا بهاذملا ىنغأ نم يضابإلا بهذملا نم لعج
 .بهذملا ىلع نيعلطملا عيمج ةداهشب

 يفو 5ةيقاتسرلاو ةيناوزنلاب ةيمستلا ببس ةفرعم وهو ،رمأ كانه ىقبيو
 ةنراقملاو بيقنتلاو ثحبلا يف اليوط ًاتقو ينم ذخأ عوضوملا اذه نأ ةقيقحلا

 يتءارق لالخ نم هيلع علطأ مل ينأ ثيح ،ةيمستلا ببس ىلع فرعتلل

 نيئربتملا قيرف ةيمست ببس نأ اهدافم ةعانق ىلإ تلصوت دقو ،يتعلاطمو
 ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ ىلإ ةبسن كلذ دوعي امنإ ،ةيقاتسرلا ةقرفلاب

 اقباس ربتعت تناكو «صورخ ينب يداوب ةعقاولا راجه ةيرق ىلإ ةبسن ،يراجهلا
 ديلج نب ناسغ نيع كلام نب تلصلا مامإلا نأ ءاج دقف ،قاتسرلا ميلقا نم

 لامش ةعقاولا قطانملا عيمج ىلع قلطي هنأ رهاظلاو ،راجه قاتسر ىلع ايلاو
 بتكلا ضعب يف تدجو دقف "قاتسرلا مسا رضخألا لبجلل يلامشلا حفسلا

  

 )١( ص قباسلا ردصملا ؟٦١.



 ةينامع تايصخش ِ ١٣٢

 رابتعا رثؤملا يبأ مالك يف ءاج دقو ايميلقا قاتسرلا نم لخن ةنيدم رابتعا

 يهو ينوس نم ةبيرق ةيرق قاتسرلاب ةفسكلا نيع راوجب ةعقولا ينيع ةقطنم
 مامإلا ىلع نيجراخلا نع ثدحتي وهو لاق ثيحو .ايلاح يباوعلا ةنيدم

 ديري ...ناذاش لبقأو ينيع اهل لاقي ةيرق اولزن ىتح اوراسف» رظنلا نب دشار

 ناطحق يبأ ىلإ دوعنو «'ينيع نم ابيرق ينوس اهل لاقي ةيرق انل ليق اميف
 ىلع نيجراخلا ثادحأ يف ةلوطم ةريس فلأ نم لوأ وه هنأ لوقنو ،يراجهلا

 ةكرب نبا مامإلا رهتشا امنإو كلذ مهعينص ةدشب مهيلع اركنم تلصلا مامإلا

 سيطو هدهع يف يمحو ًاريظنت رثكأ ناك هنوكل ةيقاتسرلا ةسردملا سأر ىلع
 .هنع ملعلا اولمح نوريثك عابتا هل راصو نيتقرفلا نيب ةشقانملاو ةرظانملا

 يبأ ىلإ ةبسن كلذ دوعيف ةيناوزنلا ةقرفلاب نيفقاولا قيرف ةيمست ببس امأ

 زربي ةريس فلآ نم لوأ وهف ،يوزنلا يدنكلا يبرع نب حور نب دمحم هللادبع
 6ىواعدلا ليبس ىلع ةجراخ اهرابتعإب ثادحألا كلت هاجت فوقولا بهذم اهيف

 .حور نب دمحم ةريسب فرعي باتك هل دجويو

 رثكأ اضيأ هنوكل ةيناوزنلا ةسردملا سأر ىلع ديعس وبأ مامإلا رهتشا امنإو
 دتشا دقو ،ةكرب نبا مامالل رصاعم هنأ ثيح ،يأرلا اذه نع ًاعافدو ًاريظنت

 رثك عابتأ امهنم دحاو لكل ناكو امهرصع يف نيتسردملا نيب شاقنلا مدتحاو

 .ركفلاو ملعلا امهنع اولمح

 ةيقاتسرلاو ةيناوزنلا نيتسردملا نيتاه لوح لقتسم ثحب ىل نوكي فوسو

 ` .ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةميظع ةدئاف تاذو ،ةريبك ةيملع ةميق تاذ تافلؤم ديعس يبأ خيشلل

 ٢٦١. ص ردصملا سفن ])

 



 ٨ جح هركفو هتايح يمدكلا ديعس وبأ مامإلا ١٢٣٢

 رمت الف يضابإلا بهذملا يف عجارملا مهأ نم تراص هتافلؤم نأ يفكيو

 هلاوقأ ىلع دامتعإلاب روضح كلذ يف هل ديعس وبأو الإ عوضوم ركذي وأ ةلأسم
 اميسال» يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ خيشلا لوقي ،هراثآ راضحتساو

 بيجعو هتاباوج نم عضوم ريغ يف هنع هاندجو اميف هني ديعس وبأ خيشلا

 يف عورفلا نم هيف فلتخملا هبش عورفلا نم هاري امم ريثك يف لوقيو .هتافنصم
 ثكلذ حص نيملسملا نم ملعلا لهأ نم هريغ نع كلذكو كلذ يف سايقلا

 هنأل اليبس قحلا هسفنل ذختي نأ دارأ نمل ،ًاليلدو ةجح ةني ديعس يبأب ىفكو
 .ةيبصعلا ضحم ليبس ىلع ال اراثآلا حصأ هراثآو ،رابحألا نم ملعن نم ملعأ
 نم اهذخأ راثألاو لاوقألا كلتو «')ةيضرملا هلاوقأ يف قحلا راونأ روهظل نكلو

 :ىهو هتاباوجو هتافلؤم نم هدعب ءاج

 خيشلا لوقي .ةيقاتسرلا ىلع درلا يف هفلأ دقو ، ةماقتسالا باتك۔١

 يبأ ةملظلا نم اهذقنمو ةمألا يتفمل ةماقتسسإلا باتكو» هفصو يف يملاسلا

 فلسلا ةريس فلاخ نم ىلع درلا يف هفلأ { ث يمدكلا ديعس نب دمحم ديعس

 هيذ عسوأو "كلام نب تلصلا مامإلا نامز يف نيجراخلا ضعب ىلع مكحلا يف

 هيف راتحت ،نيدلا لوصأ يف ًالقتسم اباتك راصو ، دوصقملا نع جرخ ىتح لوقلا
 لهأب ةصاخ ةمعنو ةماع ةكرب راصف راظنألا ههنك كرد نع رصتقتو راكفألا

 نم هيف ام عم هيلع ءانثلا ىلع اثيدحو ًاميدق خياشملا قبطأ دقو ،ةماقتسإلا

 ىلع هوقبأف دئارف فرح لك تحتو دئاوف لوطلا كلذ تحت هنأ ريغ الوط

 ةمارك وهف رظنلا دعب هتمه هب تدعق راصتخإلل كرحتم كرحت املك هلاح

 .«'”هعابتأ ىلع ةمعنو "هفلؤمل

 ،ةءاربلاو ةيالولا ملع تجلاع يتلا بتكلا عسوأ نم ةماقتسإلا باتك ربتعيو

 )١( ص 6 ج ©راثألا بابل ٨١١.

 (٢) ةيضرملا ةعمللا ،يملاسلا ص٢١.



 ةينامع تايصخش ١٢٤

 .هنع نولقني مهلكف هيلع ةلاع وهو الإ ملعلا اذه يف هدعب ءاج باتك نم امو

 ثادحألا كلت ىلع نرق فصن رورم هنكم دقو نوردصي هنعو نودري هيلعو

 ليزنتو اهريطأتو اهزرفو لاوقألا كلت باعيتسا نم تاشقانم نم اهلوح ليق امو

 يأرلا ىلع درلاو كًافوقو وأ ةءارب وأ ةيالو اهنوقحتسي يتلا ةلزنملا يف اهباحصأ

 :هرهوج يف يملاسلا رونلا لوقي كلذلو ،ليزنتلا كلذل فلاخملا رخآلا

 فرعت كانه ةعدب درل فلؤملاهفلأامننإو

 امل هنإف» لاق ثيح باتكلا ةمدقم يف هسفن فلؤملا كلذ ىلإ راشأ دقو

 كلذ دنع تمظع نيدلا يف مهئاملع دقفل نيملسملا نم ءافعضلا نحتما

 يموقلا ثارتلا ةرازو تماق دقو«""خلإ ...ةنتفلا باوبأ مهيلع تحتفناو .ةنحملا

 .ءازجأ ةثالث يف باتكلا عبطب ةروكشم ةفاقثلاو

 :ربتعملا ۔ ٢

 .نيدلجم يف نيئزج ىوس هنم قبي ملو ،ءازجأ ةعست يف لاقي امك ناكو

 فلؤملا ىمسو ءءازجأ ةعبرأ يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو امهتعبط دقو

 ًافيضمو ًابقعتمو ًالقان ارفعحج نبا عماج هيف ربتعا هنأل«ربتعملا» باتكلا اذه

 هيف ربتعا ءاضيأ ديعس يبأل ربتعملا باتكو» يملاسلا خيشلا لوقي 7

 .«'"تالكشملا حضوأو ٥تالمجملا لصفف رفعج نبا عماج هب بقعتو راثآلا

 :فارشالا تادايز - ٣

 ةنس ىفوتملا يروياسينلا رذنملا نبال فارشألا باتك ىلع ةيشاح وهو

 هيأر اهيف حضوأ هلئاسم ىلع ةيشاح وأ قيلعت عضوب ديعس وبأ ماق دقف ،ه"اا٧

 (١) ج ،ةماقتسالا ١. 5ص١!٦.

 )٢( ةعمللا ص٢١.



 ٨ هركفو هتايح يمدكلا ديمس وبأ مامإلا ١٣٥

 ذ

 نبا هقوسي ام ىلع ءانب لاوقأ نم هيدل جرخت امو يضابإلا بهذملا يأر وأ

 باتكو» هفصو يف يملاسلا خيشلا لوقي ،ملعلا لهأل ليواقأ نم رذنملا

 ركب يبأل فارشألا باتك بقعت هنأ كلذو اضيأ ديعس ىبأل فارشألا تادايز

 ه٣ا٧١ ةنس يفوتملا يروباسينلا رذنملا نباب روهشملا ميهاربإ نب دمحم

 ححصن اهركذ ةلأسم لك يف ديعس وبأ هبقعتو اةمألا بهاذم هيف عمج

 وأ هنم ريثكلا لقن دقو ءاطوطخم لازي ال باتكلاو «')دمعبو برقو ؤفقضو
 .عرشلا نايب باتك بحاص همظعم

 اذإ ةطوطخملا ءازجألا نم عبطلل هدادعإب نيمتهملا دحأ موقي ول اذبحو

 كلذ جارختسإل عرشلا نايب باتك ىلإ عوجرلابف رفوتت مل اذإو ،اهعيمج ترفوت
 .باتكلا اذه يف ةدوجوم اهرثكأ ةيهقفلا ديعس يبأ تاجيرخت نأل كلذو ،هنم

 .ناكمب ةيمهألا نم يهو

 لصي مل هنكلو تايخيراتلا ىمسي خيراتلا يف باتك ديعس يبأل ركذيو ٤

 خيرات هقيرط نع انءاج دقو نيخرؤملا نم ديعس ابأ نإف عدب الو ورغ الو "انيلإ

 .امهخيرات عاض امبرل هالولو ديلولا نب دشارو هللا دبع نب ديعس نيمامإلا

 ىوس هلاق امم انل قبي مل هنكلو ارعشلا لوقي ناك هنأ ودبي اميف هنأ امك

 ةيرعاش ىلع لدت يهو اهانركذ يتلا ثادحألا يف هيأر اهيف غاص يتلا هتينون

 .دروملا ةبذع ذخأملا ةقيقر

 .ديعس هدلول ًاباوج . ةيمظن ةعوطقم هل دجوت امك

 :0 ثىم . الت -

 يسأتلاو هنع ذخألل ملعلا ةبلط هدصقو ئ هلضفو هملعب ديعس وبأ رهتشا

 .ر دصملا سفن ) ( ١



 ل

 ةداعلا يه امك ،مهنم ريثك ءامسأ ىلع رثعن مل اننكلو ،هكولسب ءادتقإلاو هتريسب

 امنإو مجارتو ريس مهل عضوت مل ثيح نيينامقغلا ءاملعلا عيمج ىلإ ةبسنلاب

 .ةيهقفلا بتكلا ايانث يف ءرملا اهيلع رثعي ةليلق فتنو \ةطيسب تامولعم يه
 .هذيمالت نم ةثالث ركذن انهو

 :دشار نب صفح مامإلا - ١

 دعبي الو هركذ انمدق امك تاباوجلا ضعب هنع ىلوتي ديعس وبأ مامإلا ناكو

 .هنم دافتسا لقألا ىلع وأ ،هذيمالت نم ناك هنأ

 :دلخم نب ىسوم يلع وبأ ٢
 يبأ دنع يشمي ناك هنأ» هنع ءاج دقف يمدكلا مامإلل نيمزالملا نم وهو

 تارم ثالث بابلا ىلع نذأتسي ناكو ىوزنب هل ًاماحرأ لصي نأ ديري اديعس

 هتمزالم ىلع لدي اممو "«ائيش ثالث ىلع دزي ملو فرصنأ الإو هل نذأ اذإف

 تولس ىلإ ابهاذ خيشلا ناكو هخيش عيدوتل بهذ امدنع هنع ءاج ام هخيشل

 نيع باقث دنع يتلا ةجرشلا يف انرص اذإ ىتح تولس ىلإ ديعس وبأ جرخ لاق»

 هعم ناك نمو وه رصقو رصعلا انب ىلصف رصعلا ةالص تقو كلذ ناكو ؤبجش
 انه اه هل تلقف ةالصلا ةيقب نيتعكر نحن انممتأو تولس ىلإ جورخلا ديري

 . "همعن لات رصقلا نوكي

 :ديعس نب دمحم نب ديعس ۔ ٣

 ىلإ ًايمظن الاؤس هجو هنأ رهاظلاو ءاضيأ ملعلا لهأ نم هنأ لاقيو هنبا وهو

 :'"هلوقب امظن هدلاو مامإلا هباجأف ةالصلا ماكحأ ضعب نع هيف هلأسي هدلاو

 ٢٥٣. ص 5٥ ج ،عرشلا نايب )١(

 )٢( ج 6عرشلا نايب ج٧٥‘ ١٤. ص ٢١٢.

 (٣) ص فاحتإلا ٢٢٣.



 ٢٧ ١ هركفو هتايح يمدكلا ديمس وبأ مامإلا ۔٨

 امعنت ةءارقلا يف أطخاف امامل ًاممأت مامإ نع ينب تلأس

 املسم اقلخ قلخلا هلإ ءارب اذك قلغ نم ناسنإلا قلخ نأب
 امدقم وأ اعبات اوناك موقلا نم ةعامج ةالص دسفت لهف تلقف

 امظنم الوق نايسنلا ىلع كاذك 3 أطخلاب ظفللا ىلع اذه ىف ليق دقف

 امعنم هرظناف نيضاملا ءاملعلا نم عساو كاذ يف يأرلا فالتخا ناب

 :هتافو

 نمز يفو قحلاو لضفلاو ملعلا رشن يف طاشنلاو دجلاب ةئيلم ةايح دعب
 وزغلا يف ةلثمتملا تاعارصلاو بورحلا ةجيتن هشيعت نامع تناك بيصع

 ديعس وبأ مامإلا قحل ،ةينطولا ةنايخلاو ك يلخادلا ككفتلاو يجراخلا

 اركذ أكرات ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتناو ،هترب هني يمدكلا ديعس نب دمحم
 نكمتن مل اننكلو ،نيرخآلا يف قدص ناسلب هللا همركأ دقو انسح ءانثو ،ارطاع

 نييناملا ءاملعلا مظعمل ةداتعملا ةداعلا يه امك هتافو خيرات ىلع روثعلا نم

 امك ،اروهشمو افورعم اهب هربق لازي ال كانهو ،«صضراعلا» ةدلب يف نفد دقو

 بسانملا نمو ،اروثأم ارثأ اضيأ هتيبو ءاروكذم ارماع اهب هدجسم لازي ال

 ملاعلاو ضميظعلا مامإلا اذه قح يف عضاوتملا ثحبلا اذه متخأ نأ ليمجلاو

 ديعس نب ميهاربإ ةمالعلا خيشلا هقح يف امهلاق رعشلا نم نيتيبب ميركلا

 . هنر يربعلا

 ضراعلل ةرايز هيلع تبجو دقو الإ ةمحر بيص قبي مل

 ضئاف ملع رحب ديعس يبأل اهب اثدج يرطمأ هللا ةمحر اي





٩١ 

 ةباشت يبتوعلا

 يف ،يبدألا ىدننملا اهماقأ يتلا ؛يراحصلا يبتوعلا ميركت ةودن ىلإ مذقم ثحب )١(

 .ما٥٩٩ ربمسيد ٩-١٠ /ه١٦١٤١ بجر ١٧ ۔-٦ ةرتفلا





 ٩١ ةباشسن يبتوملا ١٤١

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 :ديهمت

 ؟وه نم يبتوعلا
 ؛يراحصلا يبتوعلا يدزألا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس رذنملا وبأ وه

 بتوع» ميدقلا يف ىمست تناك راحص يف ةقطنم بتوع ىلإ ةبسن يبتوعلاو
 نب فيس خيشلا ىريف ،دزألا نم هنوك امأ «بتوع» اهيلع قلطي نآلاو «مايخلا

 ءزجلا «نامغع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ» هباتك يف يشاطبلا دومح
 يلع نب ماصع اروتكدلا كلذ ىلع ةعباتو ،ةيحاط نم هنأ ۔٥٧٢ ۔ ٢٢٣ ص لوألا

 يتلا ةيحاط ةليبقو ةيناملا ةيخيراتلا رداصملا ىلع ةرظن» هباتك يف ساورسلا

 نم ايقيزم ورمع نب نارمع نب رجحلا نب دوس نب ةيحاط يه اهيلإ ناريشي

 نب دوسألا نب كيتعلا ونب مهو ،كيتعلا نم هنأ يل رهظيو يدنع يذلاو دزألا

 ونبو سةرفص يبأ نب بلهملا موق نم ؤبسنلا ...خلأ ايقيزم ورمع نب نارمع
 ديهارفو ةميلس ونب مهعمو ،ابد ىلإ ةنطابلا يف نيرشتنم اوناك نيذلا مه كيتعلا

 نوخرؤملا هنع هلقنو كيبتوعلل باسنألا يف ءاج دقف يدزألا مهف نب كلام ونب

 نيمقانلاو رضنلا نب دشار نيب فونتب ةضورلا ةعقو بابسأ لوح هدعب نم
 لاق نأ ىلإ رضنلا نب دشار لزع اودارأ دمحيلا نم ةعامج نأ كلذو» لاق ،هيلع

 امهل اعيابي نأ امهولأسو يبتوعلا ةملس نب ىسيع نب دمحأو املسم اوبتاكو»



 ةينامُم تايصخش ہ.ع» ١٤٢

 نب كلام دلو نم مهيأر ىلع ناك نمو نارمع ينب نم كيتعلا نم ةنطابلا يف

 لعلو ،اهدارفأ نم دحأل الو ،ةيحاط ةليبقل ركذ تأي ملو ،ةصقلا رخآ ىلإ «مهف

 كلت نامُغ يف اراشتنا دزألا لئابق رثكأو كراشنتنإلا ةعساو كت مل ةيحاط ةليبق

 .مهف نب كلام ينب نمو دمحيلا نمو كيتعلا نم ةردحنملا لئابقلا

 سماخلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف يبتوعلا ةمالعلا شاع دقو

 بسن ةرهمج» باتك باسنألا باتك يف هرداصم نم نأل كلذو ،يرجهلا

 ينب بسن هنع لقن دقف ه٦٥٤ةنس ىفوتملا يسلدنألا مزح نبإل «برعلا

 نم يناثلا ءزجلا يبتوعلل «&باسنألا» باتك يف ءاج دقف ثراحلا نب طيقل

 ونب ،مهف نب كلام نب ثراحلا ينب نمف :يسلدنألا لاق» ۔٤٢٢ ص عوبطملا

 عوجرلا نكمي ةنراقمللو «ركب نب روس نب بعك مهنم ثراحلا نب طيقل
 نأ كش الو ه٦٥٤ يفوت مزح نباو \٠٨٢ص برعلا بسن ةرهمج ىلإ

 نيب ةفاسملا دعبل ارظن تقولا كلذ دعب يبتوعلا ةمالعلا ىلإ لصو هباتك

 يذلا لجرلا لايح هخايشأ تقوب هتصق مزح نبا ركذ دقو ،سلدنألاو نامع

 .ه ٤٦٢٢ ةنس يفوت

 لمح هنأب نايعألا فاحتا هباتك يف يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا لوقي

 ةنس يذلا يوزنلا يرقعلا شيرق نب ديعس نب نسحلا يلع يبأ خيشلا نع ملعلا

 . ةئاممبرأو نيسمخو ثالث

 :هتافلؤم

 .ادلجم نيرشعو عبرأ يف عقي ةيهقف ةعوسوم وهو ءايضلا ۔-١

 .خيراتلاو باسنألا يف باسنألا ۔٢

 .بدألاو ةغللا ىف ةنابإلا - ٣



 ١ ةباشسن يبتوملا ۔ . ١٤٢

 قرشب هولك يف يلع نب نيسحلا هيخأو يلع نب يلع ىلإ اههجو ةلاسر ٤-
 .يضابإلا بهذملا لوصأ اهيف مهل نيب ،ايقيرفا

 .مالسإلا ماكحأ ةفرعملو نيدلاب كسمتلا ىلع مهثحل ..هيدلو ىلإ ةلاسر ۔٥

 :باسنألا ملع ةيمهأ

 دجو دقف ،نامزلا ذنم تاياورو مهمولع نم ملعك باسنآلاب برعلا تمتها
 نع رباك اهنوذخأي تاياورو رابخأ لكش ىلع برعلا دوجوب باسنألا ملع

 تاياورلا كلت لوادتو لقن يف نيدمتعم لوأ نع ارخآ اهنولوادتيو شرباك

 ملعلا اذه طبضل يرطفلا دادعتسإلاو نهذلا ءافصو ةركاذلا ةوق ىلع ةيهفشلا

 .عادأو المحت هماكحأو

 اهباسنأب برعلا مامتهاك اهباسنأب ممألا نم ةمأ متهت مل هنأ رهاظلاو

 رود مهتيلهاج يف اميس ال برعلا هجهتنا يذلا رخافتلل نوكي نأ دعبتسن الو
 .اهتفرعمو مهباسنا ظفحب ءانتعإلا ىلع مهل ثعابو ،مامتهإلا اذه ةيمنت يف

 ناك ًانيودتو تاياورو ارابخأ مولعلا نم باسنألاب مامتهإلا مكلذ نأ ديب

 :ةثالث بابسأل ،ًاروهظ حضوأو ازورب رثكأ مالسإلا يف

 كسمتلا ىلع ثحت ةيوبن ثيداحأو زيزعلا هللا باتك يف تايآ دورو ١

 نأي » ىلاعت هلوق اهنم هلوصأو هبسن ناسنإلا فرعي نأ ىلعو بسنلاب
 كمرك ةي اناع بر ارعش كلعي ى ىدأو رگد نيت ركتتقكَع انإ شال
 شوعن » ىلاعت هلوقو .[. :تارجحلا] 4 : م هلأ ن ةكن ر هللآ دنع

 نيدل ىف مكحل مه مه ءاباء اوملعت ل نإف وتنأ دنع طحت وه هباب

 ناسنإلا طبتري نأ ةيمهأ ىلع ليلد نيتيآلا نيتاه يفف [ه :بازحالا] ه هكيلمو

 .ابسن هلوصأب
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 وقيو ،'ه«مكماحرا هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت» ةيَت لوسرلا لوقيو

 هللا ةنعل هيلعف هيلاوم ريغ ىلوت وأ هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم» رخآ ثيدح يف
 مهف دقلو "«لدع الو فرص هنم لبقي الو نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 ءابآلا ىلإ باستنإلا بوجو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا نم نوملسملا
 .مهلوصأ سانلا فرعي نأو دادجألاو

 اياصولاو ثيراوملاك بسنلا ىلع ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك بترت ٢

 .كلذ ريغو ةت دمحم انيبن ةفرعمو

 ىتحو هعضوم يف ءيش لك عضول باسنألا ةفرعم نم اهيف دب ال رومألا هذهو

 .اياصولاو ثاريملا نم هقح قح يذ لك ءاطعإ يف لبانلاب لباحلا طلتخي ال

 لضف ىلع لدت ةصق ،(برعلا باسنأ ةرهمج) هباتك يف مزح نبا ركذ دقو

 تامو» ًالئاق ىكح دقف هقحتسمل ثرإلا ءاطعإ كلذب نكمأو بسنلا ةفرعم

 نب هللادبع نب ناورم نب هللادبع نب هللاديبع نب دمحم ه٢٢٦٤ ةنس ةبطرقب

 نب ناورم نب كلملادبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلادبع نب ةملسم

 ةيواعم نب نمحرلادبع نب ةملسم دلو نم يقب نم رخآ وهو ‘بتاكلا مكحلا

 .ةبطرق يلبقب رهنلا ىلع يتلا بيلك ىحرأ بسنت هيلإو بيلكب فورعملا
 نب كلملادبع نب نمحرلادبع نب كلملادبع نب دمحم هلام انأ تثروف

 هتعفدو 5©ددعقلاب ةيواعم نب نمحرلادبع نب ريخلا نب ديعس نب نمحرلادبع
 ملع اذه نمحرلادبع نب كلملادبع نب دمحم دنع ناك امو ،هب هل تيضقو هيلإ

 عاضل بسنلاب يملع الولف ،هذخأ يف عمط هل ناك الو "لاملا اذه قحتسم هنأب

 .'"'«ريثك اذه لثمو "قح ريغب هلهأ ريغ هذخأو لاملا اذه

 .يذمرتلا هاور )١(

 .ديز نب رباج مامإلا ليسارم .حيحصلا عماجلا قل

 ٥. ص برعلا باسنأ ةرهمج - يسلدنألا مزح نبا ()



 ٩١ ةباَسن يبتوملا ۔ ِ ١٤٥

 :باسنألا ملع نيودت

 ثح دقف فيلأتلاو ةءارقلاو ةباتكلاب مامتهإلا يمالسإلا دهعلا يف أدب

 نع ثيداحألا ةباتك يف نوملسملا أدبو ،ةباتكلاو ةءارقلا ميلعت ىلع نآرقلا

 ةريثك مولع لمشو عسوتلا يف نيودتلا ذخأ مث ؤفحصلا ضعب يف ةلي يبنلا

 .باسنألا ملع اهنيب نم ناك

 نب رمع يناثلا ةفيلخلا دهع ىلإ عجري باسنألا نيودتل لمع لوأ نأ ىلع

 ،ناويدلاب لجسلا يف برعلا لئابق ءامسأ نيودتب رمأ امنيح هيو باطخلا

 .ءاطعلا عيزوت طبضلو دنجلا ةفرعمل كلذو

 ملعلا اذه لان مولعلا نيودتو فيلأتلا يف عسوتلا ناك امدنع كلذ دعبو

 .باسنألا ملع يف ةديدع بتك ترهظو مامتهإلا نم هب سأب ال اطسق

 ملع يف ىري يبتوعلاف مولعلا نم هريغل ادعاسم الماع باسنألا ملع ربتعاو

 نأل اهريغ نم هقفلاو ملعلاو ملعلاو بدأل ١ بلاطل ةدئافو ةنوعم» رثكأ باسنألا

 فحص دق أثيدح عمسو بسنلا ملع يردي نكي مل اذإ ثيدحلاو ملعلا بلاط

 اذإو 6هيلع كلذ زاج اهريغ ىلإ ةليبق نم لقن وأ هتهج ريغ ىلع دحاو مسا هيف
 ىتأو ،همساو هبسن ىلإ هرو كلذ ركنأ افراع رابخألابو املاع باسنألاب ناك

 .')«هلصأ ةقيقحو هعضوم يف باوصلاب

 :باستأاب نييتامقلا مامتها

 برعلا مامتهإل ادادتما اهب كسمتلاو باسنألاب نييناملا مامتها يتأي

 زرب دقو .اهباسناب اكسمت بوعشلا رثكأ نم - تفلسأ امك - برعلاف كلذب

 يبتوعلا ركذيو ،اهطبضو باسنألا ةفرعم يف قمعتو يوق مامتها مهل نوينامغ

 (١) ج باسنالا ،يبتوعلا ١ ص ٥.



 ةينامُغ تايصخش ١٤٦

 محدزا دقو ظاكع قوسب فقو يذلا يراحصلا يناملا لجرلا كلذ ةصق

 مهعجريو مهباسنأو مهلوصأ مهل نيبي وهو مهباسنأ نع هنولأسي سانلا هيلع

 دحاو ىلإ يمتني يذلا يميمتلا ةرارز نب بجاح نب دراطع هب رم ىتح ءاهيلإ

 نوطب يف لسلستملا هبسن لوح هرواحف برعلا يف ًابسن تاتويبلا فارشأ نم
 نب دراطع لمح يذلا رمألا ايصخش همسا ىلع هب فقو ىتح ًانطب ًانطب ميمت

 ينامغلا ةباسنلا كلذ نم بجعتلا ىلع يميمتلا سدع نب ةرارز نب بجاح

 ةباسنلا يناممتلا هيلع درف «كنم ملعأ طق ادحأ تيأر ام» هل الئاق يراحصلا

 ةرواحملا كلت ىلع فوقولا دارأ نمو «كنم ملعأ ادحأ طق رأ مل انأو»

 ءاطخأ اهب نأ ريغ '”"يبتوعلل باسنألا باتك ىلإ عوجرلاب هيلعف ةفيطللا

 .باتكلا رئاسك ةيعبطم

 انموي ىلإ مهباسنأب مهكسمتو باسنألاب نويناممملا نم مامتهإلا اذه عمو

 اننإف اديج لكشب ةيلبقلا اهتاءامتناب ةكسامتم ةيناممتلا لئابقلا دجت ثيح اذه

 يف فيلأتلاب ةيانعلا مدع يف لصح يذلا صقنلا ىلع انفسأ يفخن نأ اننكمي ال
 .ملعلا اذه يف صقنلا اهيرتعي ةيناممتلا ةبتكملا كرت امم لاجملا اذه

 نكي مل هنأ عم - يرجهلا سماخلا نرقلا يف هباتك يبتوعلا فلأ نأ ذنمف

 نامغ يف باسنألا نع رخآ اباتك ردصي ملو ۔ ةيناملا لئابقلا عيمجل الماش

 هقفلاو خيراتلا بتك ايانث ىف ۔ ةليلق ىهو ۔ ةرثانتملا تامولعملا ضعب ىوس

 نمست ال تامولعم يهو لئابقلا ضعب وأ صاخشألا ضعب نع اهثيدح ءانثأ

 .ادوأ هل ميقت الو ًاقمر هل دست ال لب ،نفلا اذه بلاطل عوج نم ينغت الو

 يف باتك فيلأتب يبايسلا دومح نب ملاس / خيشلا ماق رصعلا اذه يفو

 باتك وهو «نامُع لهأ باسنأ ىف نايعألا فاعسإ» هامس ةينامغتلا لئابقلا باسنأ

 (١) ص ردصملا سفن ٩.



 ٩١ ةباّسن يبتوملا ۔ ٍ ٧٤٧

 دهج هنأ الإ .ةيناملا لئابقلا ضعب ركذ ىلع لمتشا ،ًاضيأ ادج رصتخم

 ريثك ركذ ىلع لمتشي باتك ةنطلسلا يف ةيلخادلا ةرازو نع ردص امك ،روكشم

 الإ «لئابقلاو تايالولل ماعلا دشرملا» مسا تحت اهناكمإو ةيناممتلا لئابقلا نم

 .اهلوصأ نايب ىلإ الو لئابقلا كلت بسن ىلإ ضرعتي ال هنأ

 نم لاجملا اذه يف ةبيط دوهجو ةداج تالواحم كانه نوكت نأ ىسعو

 .تاهجلا نم اهريغ وأ ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو لبق

 :« استألا» هباتكو يبتوعلا

 نم يراحصلا يبتوعلا يدزألا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس رذنملا وبآ وه
 /روتكدلاو '"يشاطبلا دومح نب فيس خيشلا ةثاحبلا ىريو راحصب بتوع

 نم وهف الاق امك ناك اذإف ،دزآلا نم ةيحاط نم هنإ """ساورلا يلع نب ماصع

 .ءامسلا ءام رماع نب ايقيزم ورمع نب نارمع نب رجحلا نب دوس نب ةيحاط

 نب كيتعلا ونب مه كيتعلا دزأ نأ ثيح مع ونب كيتعلا دزاو مهف

 .خلأ ..ايقيزم ورمع نب نارمع نب دسألا

 نم هنأ ديب نينسلاب ًاطوبضم هيف شاع يذلا نمزلا ديدحت عيطتسن الو

 ذخأو مهنع لقنو مهرصاع نيذلا ءاملعلا ةفرعمبو ةيخيراتلا نئارقلا لالخ

 سماخلا نرقلا رخاوأ يف تناك هتايح نأب ابيرقت لوقلا عيطتسن ،مهنع

 نبإل برعلا بسن ةرهمج نع لقني هنأ ثيح يداليملا رشع يداحلا /يرجهلا

 خرؤمو عراب يوغلو هيقف ةقالع يبتوعلاو ه٦٥٤ ةنس يفوت يذلا يسلدنألا مزح
 .ةيقاتسرلا ةقرفلا مامإ ةكرب نبا دمحم يبأ ةسردم ىلإ يمتني وهو ،ةباشنو

 )١( ج نايعألا فاحتإ ٥ ص٢٧٥.

 )٢( .ةيناملا ةيخيراتلا رداصملا ىلع ةرظن



 ةينامع تايصخش ١٤٨

 :باسن 1 ب انك

 :نيتيملع نيتدام ىلع لمتشي وهف باسنأل ا هباتك امأ

 باسنألا ىف ةدامو ةيخيرات ةدام

 تيأر ينإف» الئاق باتكلا اذه فيلأت ىلإ هعفد يذلا ببسلا نع حصفأ دقو

 ىمتناو قد بسن نع بغر نم تيأرو ،هفلس فرعي ال نم باسحألا يوذ نم

 ىلإ هسفن بسني الجر ىأر هنأ ةبيتق نبا نع لقن امك ،'"«بقعي مل لجر ىلإ

 ."") هنر رذ ىبأ

 ةيناطحقلا لئابقلا باسنأ هباتك ىف ىبتوعلا ركذ دقف ،باسنألا عوضوم يفو

 نيريبكلا اهيعرفب ةينميلا وأ ةيناطحقلا لئابقلا نم ديدعلا دروأ ثيح .ةيناندعلاو
 .امهيلإ عجرت ةينميلا وأ ةيناطحقلا لئابقلا نآل ،نالهكو ريمح

 نب ةعيبر لئابق ضعب نع الإ دروي ملف ةيرازنلا وأ ةيناندعلا لئابقلا نع امأ

 نيذه نع عرفتو بعشت نمو لئاو لئابق نم مهناوخإو سيقلا دبع لئابقك ،رازن

 .ةعيبر نب دايإ نع ةزجوم ةروصب اضرع ركذو {ةعيبر نم نييحلا وأ نيمسقلا

 درطتسي هنأ ديب ةينامثلا لئابقلا ىلع لئابقلا بسن داريإ يف هزيكرت ناك دقو
 هرطضي امبرو ،ةماع ةروصب ةيبرعلا لئابقلا بسن داريإو ركذ ىلإ ةريثك آنايحأ
 .كلذ ىلإ قايسلا

 مهيلإ هئامتنا ىلإ عجار ةيناطحقلا لئابقلا بسن ركذ ىلع هزيكرت لعلو

 لئابقلا باسنا نع ةيملعلا ةداملا نأل وأ مهلوصأ ىلع هعالطا يلاتلابو

 .هيرازنلا لئابقلا نع تقولا كلذ يف ةيدل ةرفو رثكأ تناك ةيناطحقلا

 )١( ،باسنألا ©يبتوعلا ج١.

 )٢( .ةحفصلا سفن كردصملا سفن



١٤٩ 
 ٩ ةياَسن يبتوملا ۔

  

 ينالهكلا مسقلا نع هثيدح ناك ةيناطحقلا لئابقلا نع هثيدح لوح ًاضيأو

 .يريمحلا مسقلا نع ًاباهسا رثكأ

 نالهك نب ديز نب كلام نع ةعرفتملا لئابقلا نع ثيدحلا يف بهسأ دقف

 .نالهك نب ديز نب ددأ نم ةعرفتملاو

 بيصنلا دزألا لئابقل ناك امك ،ةدنك لئابقو ءيط لئابقو دزألا لئابق نع اميسال
 .اهريغو نامغ يف ةيخيراتلا مهراودأ ىلإ عجار كلذ لعلو ثيدحلا نم رفوألا

 نم مهريغ ىلإ ةبسنلاب مهباسنأ راهتشا ىلع ةيخيراتلا مهترهش تدعاسف
 .ةيناملا لئابقلا

 للختت تاياهنو تايادب ةدع يبتوعلل باسنألا باتك ىف دجوت هنأ ىلع

 باتك هنأ مأ بتك ةدع نم نوكم هلصأ يف باتكلا نأ كلذ ىنعم لهف باتكلا

 .رومألا نم رمأل كلذ ثدح امنإو هلصأ نم دحاو

 باتكل هل صيخلتو ةسارد يف يعافرلا ديمحلا دبع دمحم /روتكدلا ىري
 فلؤملا سفنل بتك ةدعل ًاعيمجت باتكلا نوكي نأ لامتحا ىلإ» باسنألا

 مسا نم رثكأ باتكلل ظحال هنأل كلذو ،‘»«دحاو عوضوم يف خسانلا اهعمج

 يف ةرجشلاو «بسنلا حضوم»و «باسنألا» لثم هايانث يف فلؤملا اهركذ

 تايادب دوجوو هلخادب باتكلا نيوانع ددعت لوح ىل رهظي يذلاو «باسنألا

 تارتف ىلع ءازجأ لكش ىلع هباتك فيلأتب ماق فلؤملا نأ كلذل تاياهنو

 هعالطا بسح ،دحاو لصأ ىلإ عجرت لئابق ركذ ىلع ءزج لك لمتشي ةتوافتم

 دقو ،هرمع رخآ يف ناك هفيلأتب همايق لعلو كلذب ةقلعتملا ةداملل هعيمجتو
 .هقيسنتو هميظنتو هبيترت نود ةافولا تلاح

 .يناملا ثارتلل ةرسيملا ةعوسوملا نمض 0١٣ ص صيخلتو ةسارد ()



 ةينامع تايصخش

 ناك يذلا رمألا ،باتكلا يف باسنألا نيب هجمد فلؤملا ىلع ذخؤي اممو

 نم حبصأ ىتح ةيخيراتلا ثادحألا ضعب ركذ ىف دارطتسإلا ىلإ هرطضي

 .ةيخيراتلا ىتحو لب ةيبسنلا ةمولعملا ذخأل هيلإ عوجرلا ناكمب ةبوعصلا

 نم ريثك يف هتاطوطخم ترشتناو ةعساو ةرهش هعوضوم يف رهتشأ هنأ ديب

 نم هعب ءاج نمل ةجحو ًامامإ راصو ،ملاعلا ىنف بتكلا رودو تابتكملا

 يف هتدام لصاو الإ يناملا خيراتلا ىف فلؤم نم امف ©نيينامغلا نيخرؤملا

 يف فلؤم نم امو ،©يبتوعلا باتك نم ينامثلا خيراتلا نم ىلوألا راودألا

 .هل مامإ يبتوعلاو الإ باسنألاب متهم وأ ةيناملا باسنألا

 يف هيلع ةلاع اوناكو هدعب ءاج نم لك هيلع دمتعا دقف مومعلا ىلعو

 :اهمهأ ةددعتم رداصم نم باسنألا لوح هتامولعم يبتوعلا ىقتساو هعوضوم

 عبط يذلا يمهرجلا ةيرش نب ديبعل نيضاملا رابخأو كولملا باتك ١

 .«مهباسنأو مهراعشأو نميلا رابخأ يف يمهرجلا ةيرش نب ديبع رابخأ» ناونعب
 ىلإ ءاعنص نم نايفس يبأ نب ةيواعم هاعدتسا يمهرجلا ةيرش نب ديبع ناكو
 رابخأو مجعلاو برعلا كولم نم مهريغو نميلا كولم نع هثدحيل قشمد
 نأ ةيواعم رمأو ةيواعم سلجم ىف ًارامسأو صيصاقأ هثيداحأ تناك نيضاملا

 ٠ '»ناورم نب كلملا دبع مايأ ىتح ديبع شاعو ،هيلإ بسنيو كلذ هنع نودي

 يبال وه ريبكلا بسنلا وأ بسنلا ةرهمجو 0 ىبلكلا نبإل بسنلا ةرهمج ٢

 .ه٤٠٢ ةنس ىفوتملا ىبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا

 نب دمحأ نب دمحم وبأ وهو مزح نبال برلا باسنأ ةرهمج _ ٣

 .ه٦٥٤ ىفوتملا يسلدنألا مزح نب ديعس

 )١( تسرهفلا ،ميدنلا نبا ص١٣٢.

  



 ١ ةباّسن يبتوملا ِ ١٥١

 )جح >-
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 .ه ٣٢١ ىفوتملا ديرد نب نسحلا دمحم ركب وبأ وهو ديرد نبال قاقتشإلا۔٤

 نيباسنلا نع ًأعامسو ةهفاشم اهذخأ يتلا تامولعملا يهو :ةهفاشملا ٥
 لئابقلا ظافتحا ىلع ةداعلا ترج ثيح ،اهسفن لئابقلا نعو هل نيرصاعملا

 .اهلوصأب اهتفرعمو اهباسنأب

 نأ كش الو باسنألا ملع يبتوعلا اهنم ذخأ يتلا رداصملا مهأ يه
 ايانث ىف اريثك اهركذ ددرتي ةروكذملا رداصملا هذه نأ الإ اهريغ رداصم كانه

 ةهناشملاب اهذخأ امنإ {ةينامغتلا لئابقلا نع تامولعم نإ يرظن يفو ،هباتك

 لاجر نم باسنألل نيظفاحلا نمو هنامز يف باسنألاب ةربخلا لهأ نم عامسلاو

 ةروصب ةينامعلا لئابقلا باسنأ ىلع هزيكرت انل رسفي يذلا اذهو اهسفن لئابقلا

 الإ ةينامعلا لئابقلا باسنأ نع دروت مل ىرخألا رداصملا نأل لمشأو عسرأ

 مهروذجو مهلوصأ ةفرعمب قحأو مهباسنأب ىلوأ موق لكو ريسيلا رزنلا

 .مهباسنأ ىلع نونمتؤم ۔ لاقي امك _ سانلاو

 ةمتاخلا

 تنيبت ليلحتو ضرع نم «باسنألا» هباتكو يبتوعلا نع ثيدح نم رم امم
 رذنملا يبأ ةباسنلاو خرؤملا ليلجلا ةمالعلل «باسننألا» باتك ةيمهأ انل

 ديحولا باتكلا هنوكب يراحصلا يبتوعلا يدزألا ميهاربإ نب ملسم نب ةملس

 عيمج ىلع لمتشا دق نكي مل نإو وهف ةيناملا لئابقلا باسنأب ينع يذلا
 ًاردصمو امهم ًاعجرم ربتعي امم اهنم ريثك ىلع لمتشا هنأ الإ ةيناممتلا لئابقلا

 ةوجفلا نإ ،لابلا نع بيغي الأ يغبني امم هنأ ىلع ،ةينامحملا باسنألل اليصأ

 نيبو اهعقاوو ةيناملا لئابقلا دوجو لوح رضاحلا انتقو يف نحن اهارن يتلا

 نم نوكتت يتلا ةينمزلا ةفاسملا ىلإ كلذ عجري امنإ ،لئابق نم يبتوعلا هنؤد ام
 .نينسلا نم نورق رشع يأ ،ماع فلأ

 



 ٢ ٥ ١
 ةين امُغ ت \ ٨ د د

 هنأ كش ال نآلا ىتحو يرجهلا سماخلا نرقلا ىف هباتك ىبتوعلا فلأ نأ ذنمف

 .ةقباس لئابق نع ةريثك لئابق تعرفتو ،ةديدع ىرخأ لئابق ترهظو لئابق تفتخا

 :تاحارتقا

 :يليام حرتقا يبتوعلل «باسنألا» باتك اهلتحي يتلا ىربكلا ةيمهألل ارظن

 مزلتسي ام تافاشكلا سراهفلا عضو عم ايملع ًاقيقحت باتكلا قيقحت ١

 .ةبسانم لامعأ نم قيقحتلا

 ةداملا نع باسنألا يف هتدام لصفت ثيحب ،باتكلا ىلع لمع عضو ٢

 :نيمسق هنم لعجيل ةيخيراتلا

 باتكلا ىلإ عوجرلا لهسي يكل خيراتلا يف يناثلاو ؤباسنآلا يف لوألا

 .خيراتلاب ةقلعتملا وأ باسنألاب ةقلعتملا تامولعملا ذخأل

 بتكلا رودو تابتكم ىف باتكلل ةددعتملا خسنلا عيمج ىف ىعسلا - ٣

 يموقلا ثارتلا ةرازوب تاطوطخملا ةبتكم يف اهعضوو اهنم روص وأ ملاعلا يف

 .نيققحملاو نيثاحبلل اعيجشتو ًازفاحو ةمدخ ةفاقثلاو

 7 6قيفوتلا ێلو هللاو

 ًاريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو



 '١(خيراتلل ةداهش) يناملا زيزعلا دبع

 ةعماجلاب ؛نيصلاو ايسآ قرش بونج لودو نامغ :يلودلا رمتؤملل مدقم ثحب (١)

 .م٦١٠٢ ربوتكأ 5٥ ٦ ةرتفلل ،ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا





١٥ 
 ٠ دبے (خيراتلل ةداهش) يناملا زيزملا دبع

 ميحرلا نمحرلا هتلا مسب

 :ةمدقم

 يدنهلا طيحملاو برعلا رحب ىلع لطملا نامعل يفارغجلا عقوملل ناك

 مهاطعأ امك ءةديدع بوعشو نييناملا نيب يراضحلا لعافتلا يف ريبك رود
 .ةهج نم نيصلا ىلإ ايسآ بونجو نامُع نيب لاقتنإلاو رفسلا بح عقوملا اذه
 رمتسملا كرحتلا مهل حاتأ يذلا رمألا .ةلباقملا ةهجلا نم ايقيرفإ قرش ىلإو

 نم ةروكذملا قطانملا نيبو ةهج نم ةرصبلاو فاريسو نامع نيب ةراجتلاب امايق
 .ىرخأ ةهج

 ريخ اوناكو ،مهتراجت بناج ىلإ يمالسإلا مهنيد مهعم اولمح مهنأ ىلع
 ةنامألاو قدصلاب ىرخألا بوعشلل مهتالماعمو مهكولسب ةودق ريخو ةوسأ

 رشتنا كلذلو ،نيلماع اوناك امنإو نيلاؤق اونوكي مل مهف ،ةيلاعلا قالخألاو

 للختي مالسإلا ناك ثيح "ةقداصلا مهتنسلأو ةفيظنلا مهيديأ ىلع مالسإلا

 .ةيراجتلا مهعئاضب

 ،ةعئارلا ةليمجلا روصلا هذهب مالسإلا اهيف رشتنا يتلا قطانملا نيب نمو

 ةنيدم نم اقالطنا ميركلا ويالملا بعش نم نوطقملا عساولا ويالملا ليبخرأ

 عانقإ عاطتسا زيزعلا دبع همسا الجر خيراتلا انل لجس ثيح ،(اكلم) اقلم



 ةينامع تايصخش نح ١٥٦

 ناطلسلا مالسإلا دعب همسا حبصأ يذلا اراوسيماراب ويالملا (كلم) روطاربما

 .م ٤٥٤ ةنس كلذو مالسإلا يف لوخدلاب هاش ردنكسا تافغيم

 اهب رداصملاو ،ةردانو ةليلق ميظعلا ثدحلا اذه لوح تامولعملا نأ ديب

 لوادتملا وه ةهجو ابسن زيزعلادبع لوح فالخلا ناك كلذلو ةحيحش

 .روكذملاو

 فورعم ةقطنملا ءانبأ نم دحاو ةداهش دامتعا ىلإ أجلن انلعج يذلا رمألا

 يناملا زيزعلا دبع» ناونعب ثحبلا اذه ءاج كلذل ،هتقاثوو هركفو هملعب

 ايسآ قرش بونج لودو نامغ :ىلودلا رمتؤملل هتددعأ يذلا «خيراتلل ةداهش

 ةطبار عم نواعتلاب ايزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا هدقعت يذلا ،نيصلاو

 .ةعماجلاب نييناملا ةبلطلا

 لكشت يف ةدوقفملا تاقلحلا نم ۔ ريبعتلا حص نإ ةقلح رتجي هلعل

 .ويالملا ليبخرأ يف مالسإلا

 6{©قيفوتلا نلو هللاو

 ناكملا

 ليبخرأ نم ةيبونجلا ةهجلا يف عقي يذلا (اكلم) اقلم ميلقإ ،ناكملا

 .ويالملا ةريزج هبش وأ ويالملا

 نيب طبري يذلا ،اقلم قيضم وأ جيلخ وه يرحب قيضم ىلع اقلم لطتو
 نفسلا هب رمت قيضملا اذه ناكو ى يبونجلا نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا

 نيصلل يبونجلا برغلا يف عقاولا (ًايلاح وشناوج) نوتناك ميلقإ نيب ةيراجتلا
 .يراجتلا لدابتلل كلذو ،ةيبرعلا دالبلا نيبو



 (خيراتلل ةداهش) يناملا زيزملا دبع - ٠

 اهلتحا دقو ،(اكلم) اقلم ميلقإلا ةمصاع يه يتلا ةنيدملا ىمستو

 ىلع زيمتملا اهعقوملو ةيجيتاريتسإلا اهتيمهأل ًارظن ،م١١٥١ ةنس نويلاغتربلا

 .يبونجلا نيصلا رحبو يدنهلا طيحملا نيب طبارلا اكلم جيلخ

 اهانب يتلا ةديحولا ةعلقلا يهو قيضملا ىلع ةلطم ةعلق اهيف اونبو

 نوللا تاذ ءارمحلا ةنيدملا اهيف اوأشنأ امك ،ايسآ قرش بونج ىف نويلاغتربلا

 امهو ،اذه انموي ىلإ نيتيقاب ءارمحلا ةنيدملا اهلوحو ةعلقلا لازت الو رمحألا

 ايزيلام مومع يف هتحايس ملاعم مهأ اهلعلو اقلم يف ةيحايسلا ملاعملا مهأ نم
 .ةيزيلاملا ةيخيراتلا ةنيدملا ىمست كلذلو يلاحلا تقولا يف

 .ايزيلام ةلودل يلارديفلا داحتإلا تايالو ىدحإ رضاحلا رصعلا يف اقلم لكشتو

 بونجل مهرامعتسا نمض ثيدحلا رصعلا يف نويناطيربلا اهرمعتسا دقو
 تايالو ةيقب عم ايناطيرب نع اهلالقتسا تلان دقو قطانملا نم اهريغو ايسآ

 ايزيلامل ءارزو سيئر لوأ جاحلا نمحرلادبع ريمألا دي ىلع م٨٥٩١ ةنس ايزيلام

 يتلا ةرصاعملا ةثيدحلا "ةيزيلاملا ةلودلل ىلارديفلا داحتإلا نمض نوكتل

 ةيمالسإلا ةلودلا لثمت تحبصأ ثيح ،نوملسملا اهب رختفي تحبصأ

 .نيملسمللو مالسإلل ةيلاثم حاجن ةصق كلذب تبتكف ءالادتعاو ةيمنت ةرصاعملا

 نامزلا

 ،روبملالاوك ةيزيلاملا ةمصاعلا يف دقع إم٠٨٩١ ةنس نم رياني رهش يف

 ةوعد تهجو دقو «ةيمالسإلا ةوعدلل ىملاعلا رمتؤملا» ناونعب ايلود ارمتؤم

 دفو لاسرإل نامع ةنطلسب (كاذنآ) ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ىلإ
 .نينثا اكو ادفو انلاسرإب ةروكذملا ةرازولا تماق العفو .رمتؤملا روضحل

 {ةماع ايزيلامل يتارايز عقاو نم ةيصخشلا يتامولعم ىلإ ةفاضإ (تنرتنإلا) ةيتوبكنعلا ةكبشلا )١(

 .ةصاخ اكلملو



 ةينامع تايصخش ح ١٥٨

 نم ددعل ةيعالطتسا تالحر دوفولل تتّعأ رمتؤملا لامعأ ءاهتنا دعبو

 بونجلا ىلإ ةهجولا تالحرلا كلتل تارايخلا نيب نم ناكو إةيزيلاملا ميلاقألا

 .روبملالاوك ىلإ ةدوعلا مث ةروفاغنس ىلإ روهوجو اكلم ربع

 نم انقلطناف نيرخآ دوفو عم ةروكذملا ةهجولا انرايتخا ناك دقو

 اهانلصو دقو ،اكلم ةنيدم ةلحرلا تاطحم ىلوأ تناكو ًاحابص روبملالاوك

 يف نيلوؤسملا لبق نم دوفولا لابقتسا ىرج دق ناكو "مويلا كلذ ىحض

 ىرج كانهو ،ًاعئارو الفاح لابقتسإلا ناك ثيح ،ناملربلا رقم يف ةيالولا

 خيشلا نيثدحتملا نيب نم ناكو .ةيالولاب نيلوئسملا نيبو دوفولا نيب ءاقللا

 طبرت تناك ىتلا ةيخيراتلا ةقالعلا نع ثدحت يذلا دمحأ دمحم ةيعادلا

 .ايمالسإ برعلاب ويالملا
 وأ ءانب ةداعإب اوموقي نأ يناملا دفولا دشانأ يننإ :هثيدح يف لاقو

 طبترا دقو يخيرات دجسم هنأل .اكلمب يناملا زيزعلا دبع دجسم ميمرت

 يتلا اكلم ىلإ لصو يذلا يناملا زيزعلا دبع يمالسإلا ةيعادلا مساب همسا

 روطاربما ناكو ءويالملا ةكلمم وأ ،ويالملا ليبخرأ ةمصاع كاذنآ تناك

 هعانقا يناممتلا زيزعلا دبع عاطتسا دقو ،مالسإلا ريغ ىلع كاذنآ ويالملا

 لخدف ىلاعت هللا لضفب كلذ مت العفو ،مالسإلا لوبقو مالسإلا يف لوخدلاب

 دعبو ،هتيشاحو هتلود ناكرأ مالسإلا يف هعم لخدو مالسإلا يف روطاربمإلا

 زيزعلا دبع ىنب دقو ،ةعيرس ةروصب ويالملا يف رشتني مالسإلا ذخأ كلذ

 زيزعلا دبع دجسمب فرعي حبصأ يذلاو ،اكلم ةنيدم يف ادجسم هل ينامثلا

 ةرهاظلا لكشي مالسإلا حبصأ نيحلا كلذ ذنم هنأ رهاظلاو يناملا

 .ويالملا بعش ىدل ةيعامتجإلا

 ىلإ هانمتقو ،ةرايزلا نع هانددعأ يذلا انريرقت يف رمألا اذه انركذ دقو

 مدع نأ ييأر يفو كاذنيح ةباجتسا كانه نكت مل هنأ ديب ،ةرازولاب نيلوئسملا



 ٠ (خيراتلل ةداهش) ينامثلا زيزملا ديع ١٥٩

 ةلودو نامع ةنطلس نيب ةيسامولبد تاقالع دوجو مدع ىلإ دوعي ةباجتسإلا

 .كاذنآ ايزيلام

 دفو نمض ايزيلامل ةرايز يل تناك م٧٨٩١ ماع نم ربوتكأ رهش يفو

 انلخدو 5اكلم ةنيدم ىلإ ةرايزب انمق رمتؤملا لامعأ ءاهتنا دعبو رمتؤم روضحل
 ويالملا روطاربما مالسإ ةصقل ركذ هب اذإف ©ةعلقلا يف دوجوملا فحتملا

 لي ىلع هاش ردنكسا تافغيم ناطلسلاب همالسإ لدعب ىمست يذلا ٠ اراوسيماراب

 .م ٤٤ ةنسب كلذ خيرات ددح دقو ©زيزعلا لبع

 ةينامع ةباجتسا

 ءاقلإ نامغ ةنطلسب يبدألا ىدتنملا ينم بلط م١٠٠٢ رياربف رهش يف

 ايسآ قرش بونج يف مالسإلا رشن يف نييناملا رود» نع ةرضاحم
 ١٧/ خيراتب روكذملا ناونعلا تحت ةرضاحملا ءاقلإب تمق العفو «نيصلاو

 مالسإ ةصق اهيف تركذو ،م١٠٠٢٦/رياربف/١١ قفاوملا ه١٢٦٤١/ةدعقلا وذ

 دمحأ دمحم خيشلا هلاق امو يناملا زيزعلا دبع دي ىلع ويالملا روطاربما

 اهرابتعاب نام ةنطلسب ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو اهيف تدشانو ،يواكلملا

 ميمرت وأ ةنايص وأ ةداعإ ىلع لمعت نأ يبدألا ىدتنملا نع ةلوئسملا

 ةرازو لبق نم تفلك ًالعفو .ايزيلامب اكلم يف يناممتلا زيزعلا دبع دجسم

 ىلإ ةرايزب مايقلل {ةيفاقثلا نوؤشلل ةرازولا ليكو ناسل ىلع ةروكذملا

 وأ هئانب ةداعإ نم هتاجايتحا ةفرعمو دجسملا ىلع عالطإلل اكلم ةنيدم

 .هميمرت وأ هتنايص

 هاخأو دمحأ دمحم ةيعادلا خيشلا انلباقو م١٠٠٢ ةنس ةرايزلاب انمق لعفلابو

 عماجلا يف انولبقتسا دقف نيرخآ ًاصاخشأو ًاخايشأو دمحأ يواونلا خيشلا

 .ةنيدملاب ريبكلا



 ةينامُغ تايصخش ١٦٠

 _)'عح

 دجاسملا طمن سكعي ًادجسم هاندجو دقو زيزعلا دبع دجسم ىلإ انبهذ مث

 .اهريغو ءوضولا نكامأك هقفارمو دجسملا مسج ثيح نم ويالملا يف ةميدقلا

 ءاكلم ءارزو سيئر متسر يلع دمحم روتكدلا ةماخف ةلباقمل انبهذ كلذ دعبو

 تلقتنا دجسملا نإ :انل لاق نأ تناك ةأجافملا نكلو انترايز فده نع هانربخأف

 ثارتلا نمض الجسم راص هنأل ةيلارديفلا ةفاقثلا ةرازو ىلإ هيلع ةيلوئسملا

 :لاقو ،هرمأ يف ةيحالص هدنع تسيل هنإف يلاتلابو وكسنويلا ةمظنمل يملاعلا

 .هيف ءيش يأ ثادحإ بعصلا نم هنإف يملاعلا ثارتلا نمض راص هنأ املاط

 .رمألا يضقو يعسلا فقوت كانهو

 ؟زيزعلا دبع وه نم

 ةهجلا الو هبسن ركذلا فنآلا فحتملا يف ركذي مل زيزعلا دبع نأ يظفح يف

 .اهيلإ بستني يتلا

 ٥&تومرضح نم ينمي هنأ لئاق نمف كهبذاجتت ةدع فارطأ تذخأ كلذلو

 ةيعادلا خيشلا نأ نيت ينامغ هنإ لئاق نمو ،ةدج نم يزاجح هنإ لئاق نمو

 .اهيلع دمتعا يتلا رداصملا يردن الو ،هتينامُغ ةوقب دكؤي دمحأ دمحم

 مودق فولأملا ريغ نم ناك هنأل دعبتسم رمأ زاجحلا نم هنوك نأ ييأر يفو

 قرش بونج ىلإ نوتأي اوناك نيذلا نأل ايسآ قرش بونج ىلإ زاجحلا لهأ
 . مهنم ةمراضحلا اميس ال نوينميلاو نوينامملا مه نيصلاو ايسآ

 نيصلاب (وشناوج) نوتناك راز امدنع هنإ :لوقي يدوعسلا خرؤملا وه كلذو

 نأ ىلع ،'»ةينامملا بكارملاب جعت ايسآ بونج يف ىرخأ عئناومو اهءانيم دجو

 .يداليملا رشاعلا يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع دق ناك يدوعسلا خرؤملا

 .ةفرعملا راد ٦. ص ١. ج ٥©ثبهذلا جورم (١)



 (خيراتلل ةداهش) يناملا زيزملا دبع - ٧٠

 .ًاينمي وأ ًاينامغ هنوك نيب اددرتم ىقبي هرمأ نإف :اذل

 زيزعلادبع نوك ىلع دمحأ دمحم يمالسإلا ةيعادلا ةداهش تدمتعا دقو

 .ناكملا لهأ نم وه روكذملا ةيعادلا نأل ،ةيخيراتلا ةداهشلا هذه يف اينام

 نوكب ملعلا هيلإ لصو امبرو ايزيلام يف لب اكلم يف ةفرعملاو ملعلا يوذ نمو

 نع نبإ ةمولعملا لقن اوثراوت مهلعلو هدلب لهأو هلهأ نم ينامع زيزعلا دبع
 رود ةيهفشلا ةياورلل نوكت رومألا ضعب يف هنأل كلذو ،رباك نع ًارباكو بأ

 .ليج دعب ًاليج ةمولعملا لاقتنا يف

 مل ايسأ قرش بونج قطانم بوعش نأ ۔ تحص نإ يتظحالم بسحو
 نم اهريغو مهرابخأو مهصصق اهنيب نمو مولعلا نيودتب نومتهي اونوكي

 .مهخيرات لحارم ربع ةيهفش تاياور اهلقانتب نوفتكي اوناك امنإو تامولعملا

 انلع امي الإ ًاتذهَّم اًمَو» مكحأو ملعأ هللاو مهدنع نيودتلا ةلق دجن كلذل
 .[١٨:فسوي] يظفح علل اتح او

 همتاخلا

 :يلي ام انل نيبت ماتخلا يف

 .ادج ةميدق ويالملاو برعلا نيب ةقالعلا نأ

 دي ىلع مالسإلا خيرات نم ركبم تقو يف ويالملا ىلإ مالسإلا لصو -

 نكي مل ويالملا بعش ىدل ةيعامتجا ةرهاظك مالسإلا نأ ريغ ،©برعلا راجتلا

 ررق ام دعب كلذو ،يداليملا رشع سماخلا ،يرجمهلا عساتلا نرقلا ذنم الإ

 .يناملا زيزعلا دبع دي ىلع مالسإلا يف لوخدلا ويالملا روطاربما

 وأ ًايزاجح هنوك نيب اهيلإ هتبسن يف فارطألا نم ددع زيزعلا دبع بذاجتت

 .ًاينامغ وأ ًاينمي



 ةينامع تايصخش -- ١٦٢
 آ ت

 الأ ةقطنملا ءانبأ نم نيفراعلا ءاملعلا دحأ ةداهشب ةيناملا هتبسن انحجر ۔

 دوجو مهل ناك نييناملا نألو ،يواكلملا دمحأ دمحم خيشلا ةيعادلا وهو

 .ةقطنملا يف ريبك يراجت

 ءانب ةداعإ ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ىف ةلثمم نامُغ ةنطلس ةموكح تلواح ۔

 ثارتلا نمض الجسم حبصأ هنكلو هميمرت وأ هتنايص وأ زيزعلا دبع دجسم
 .هيف ءىش يأ ثادحإ هعم رذعتي يذلا رمألا ،يملاعلا

 ليبخرأو نامغ نيب ةيخيراتلا ةقالعلا قمع انل دكؤي رمألا اذه نأ ىلع
 ايزيلام ةلودو نامُغ ةنطلس نيب ىلاحلا انرصع ىف ةديطولا ةقالعلا امو ويالملا

 .ةقيمعلا ةيخيراتلا ةقالعلا كلتل ىعيبط دادتماو ،ةقداص ةمجرت الإ

 اذكهو ،مالسإلا ىلإ ةاعد مهف اراجت مهنوك بناج ىلإ نييناملا نإ -

 دَم نيلا ىق هاركإ » ىنسحلاب هيلإ ًايعاد هنيدل ًاريفس نوكي نأ ملسملل يغبني
 م ه۔؟ھرإ ۔۔س ء ه س ,ر مس 4, ى ءم .۔؟2 ۔ ح ,2 2

 ةِوَملو ةمكلب َكيَر يليبس لإ غذآ » 6١ :ةرقب يقلأ نم دشرلا ني
 ٢٥(. :لحنلا] 4 ٍةََسَلَأ

 6،6قيفوتلا نئلو هللاو

 .نيملاعلا تر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو



١١ 
" 

 يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ
 هتايكولس ۔ هذيمالت هخويت ۔ هتايح

 6١ «اهيلإ يمتني يتلا ةسردملا»

 يف .يبدألا ىدتنملا اهماقأ يتلا ،يحاورلا ينالهبلا ملسم يبأ ةودن ىلإ مدقم ثحب )١(

 .م٤٩٩١/ربمسيد/٩١ ١٧ قفاوملا /ه٥١٤١/بجر/١٦١ ١٤ ةرتفلا





 يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ۔ ١

  

 نيج ١٦٥
: 

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 نيذلا اهئاغبنو ةيناملا ةمألا ةرقابع نم دحاو يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ
 لاجر نم ةخسار مئاعد ىلع ةمئاقلا ةيراضحلا اهتريسم ربع نامغ مهتبجنأ
 ناك اذإ هنأ ىلع ًاركفو ةفل ةيبرعلا ةمألا رخافم دحأ وهو ،ميوق ركفو ماظع
 نم دبال كلذكف ادانتساو ًاليصأتو ادامتعا اهيلإ عجرت لوصأ نم ءايشألل دبال

 .؟هبسن وه امو ؟ملسم وبأ وه نمف اهيلإ يمتنيو اهيلإ عجري لوصأ

 نب رصان ملسم وبأ ققدملا بيدألاو قلفملا رعاشلاو ققحملا ةمالعلا هنإ

 ينالهبلا دمحم نب هللادبع نب دمحم نب ملاس نب حلاص نب ميدع نب ملاس
 نب هللادبع هدج ناك دقف ،بسنلا ةقيرع دتحملا ةميرك ةرسأ نم ردحني ىحاورلا

 خيشلا هابأ نأ امك مرحم يداو ىلع ةيبرعيلا ةلودلا ةاضق دحأ ينالهبلا دمحم

 نب يكرت ناطلسلاو سيق نب نازع مامإلا ةاضق دحأ ينالهبلا ميدع نب ملاس

 ينالهبلا نأ مهوتم مهوتي وأ ئراقلا وأ عماسلا نهذ ىلإ ردابتي امبرو ،ديعس
 كلذك رمألا سيلو ،نامُغ يف ةروهشملا ةيخيراتلا ةنيدملا الهب ىلإ ةبسن

 بسن نيأ نمف نذإ ،نونلا فرح ةدايز ىلإ جاتحت الف ،يولهب الهب ىلإ ةبسنلاف
 .؟نيينالهبلا وأ ةنلاهبلا

 هاقبأ ةنطلسلا ماع يتفم يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس تعمس

 مهبسن نأ مامتهإلا يوذ ضعب نع ًالقن لوقي بسنب مهيلإ تمي وهو ۔ هلل
 .ءيط نم



 ةينامع تايصخش

 وجح ١٦٦

 نم ىرخأ ةنكمأ ىلإ اوقرفت اهنمو يكزإ نم نميلا ةقطنم يف اوناك مهنأو
 اولخدو ،هنع مجرتملا وأ هب ىفتحملا اهيلإ يمتني يتلا مرحم ةيرق اهنمو نامغ
 برعلا لئابق لخادت نأ ىلع ةروهشملا ةيسبعلا ةليبقلا ةحاور ىنب ىف

 لك كلذ فرعي ركنم ريغو فورعم رمأ ضعبلا اهضعب يف اهنوطبو اهذاخفأو

 .اضيأ ةينامعلا لئابقلا يف نأشلا وه امك بسنلا بتك ىلع علطا نم

 اهريغ يف لئابقلا لخادت ركذ نأ دعب يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا لوقي

 كلذكو ،مهيف اوسأرتف رازنلا يف اولخد نوينامي نامغ لهأ نم مهريغ ريثكو»

 كلذكو مهيف اوبستناو مهبسن ريغ نم ةينامي ىرخأ لئابق يف اولخد نوينامي
 يف برعلا هيف مهتكراش لب هب اوصتخي مل رمأ اذهو ...ارج ملهو رازنلا

 عسي ال ،عئاذ عئاش ًاضيأ مهخيرات يفو ريسلا ىلع علطملا كلذ ملعي ةيلهاجلا

 بسنلا ءافخإ رضملا نكلو برع يف لخدت برع رضي الو . هركذ ماقملا

 .""«ثدحتسم بسنب باستنإلاو يلصألا

 ةليبق لخد مث ةليبق نم لجرلا ناك اذإ» يدنشقلقلا سابعلا وبأ لوقيو

 اهيف لخد يتلا ةليبقلا ىلإ بستني نأو ىلوألا هتليبق ىلإ بستني نأ زاج ىرخأ
 هبشأ امو يلئاولا مث يميمتلا لاقي نأ لثم ًاعيمج نيتليبقلا ىلإ بستني نأو
 انفرعت دق انك اذإو ،مالسإلا ءاهقف نيب فالخ نم ولخت ال ةلأسملا هذهو """«كلذ

 .؟اهشاع فيكو هتايح نع اذامف هل مجرتملا بسن ىلع

 :هتابح

 هيخأ نبا ةياور بسح ه٣٧٦١ ةنس دوجولا اذه ىلع لطأو ملسم وبأ دلو

 لجن اهبحاص ىرخأ ةياور كانهو ،ينالهبلا ناميلس نب ملاس بيدألا بتاكلا

 )١( ص ثنايعألا فاعسإ يبايسلا دومح نب ملاس ٤٤.

 (٢) ص برألا ةياهن يدنشقلقلا سابعلا وبأ ٣٠.



 جص ١٦٧ يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ - ١

 نأ ودبيو ه٧٧٢١ ةنس دلو هنأ لوقت (ينالهبلا صان نب انهم) هل مجرتملا

 اهبحاص نأل كلذو ةحصلاو ةقيقحلا ىلإ برقأو ًاحيجرت رثكأ ىلوألا ةياورلا

 يبأ ةمزالم نم كلذ حضتي امك هيلع ذملتتو هرعش نع بتكو اليوط همع مزال
 هتديصق يف لوقي ملسم ابأ نإف ًاضيأو ،يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلل ملسم
 :اهعلطم يتلا ةينيعلا

 عداص موت اي هللا رمأب ينإف عماس ضرألا يف هللا يعادل له الأ

 :")اهيف لوقي

 عجار رمعلا نم ضام لهو شيعل ةجح نيتس دعب ءاجر يأو

 ةنس يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا بصن ديعب ةديصقلا هذه مظن هنإف

 .(ه٤٣٣١) وأ (ه٣٣٣١) يتنس ىدعتي ال ناك اهمظن تقو هنأ امبرو ه

 اهيلإ لقتنا نأ ذنم هدادجأو هئابآ نطوم مرحم يداوب مرحم ةيرق يف هدلوم ناكو

 .يكزإ نم "ركذلا فنآلا ينالهبلا دمحم نب هللادبع يضاقلا هدج

 يلاوح طقسم ةمصاعلا نع ةيرقلا هذه ىلإ فيضأ يذلا مرحم يداو دعبيو

 ةيرق اهربكأ ىرقلا نم ديدعلا ىلع لمتشيو ارتم وليك )١٥٠( نيسمخو ةئام

 أشن كانهو ..دوجولا اذه ىلع هينيع فلؤملا اهيف حتف يتلا ةيرقلا يهو مرحم

 ًأيفتو اهجارشو اهباعش يف حرمو ،ةمعانلا ةئيربلا ةلوفطلا مايأ جردو ..عرعرتو

 .ةقارقرلا ةيراجلا اههايمب ابصلا نمز هوهل ناكو اهراجشأو اهليخن لالظ

 لاوط هتمزال اروص مرحم يداو يف ةبيبشلا ةايح اهدعبو ةلوفطلا ةايح تكرتو
 :ةريهشلا هتينون يف اهنع رتع هتركاذ نكستو هلايخ بعادت تلظو هتايح

 ناته نهايح تفظطلاف مانلألاف عضاعض نم ايانحلاو له قرب اي

 .ناويد ©ينالهبلا ملسم وبأ )١)



 ةينامع تايصخش وخ ١٦٨

 اوناب رعاق ايلعب نيطق لهو ةبشعم ةارقملاف صفقلا ىرذ لهو
 ناوخإ بهشلاو ةلفغ يف رهدلاو اهبحصي شيعلا ريضنو اهب يدهع

 ناحيرو دنر ال ةليضفلا حور يعبترمو يتاضورو اهيف تأشن

 ناك «سيق نب نازع مامإلا دهع يف ىوزن ىلع ًايضاق هوبأ ناك امدنعو

 اذهو ىوزن نصح يف ناتخلا ةيلمع هل تيرجأ هنأ لاقيو ىوزن يف هيبأ ةيعمب

 نأب ينالهبلا ناميلس نب ملاس هيخأ نبا ةياور تاحجرم نم وهف حص نإ لوقلا

 نب دمحأ خيشلا هتبيبش مايأ مرحم يف هليمز ناكو ه٣٧٢١ ةنس هدلوم خيرات

 خيشلا ىدل ةساردلا يف نيمزالتم نيليمز اناك ثيح يليلخلا نافلخ نب ديعس

 يف مرحم يداوب حيسلا ةيرق يف سدي ناك يذلا يحاورلا ميلس نب دمحم

 اعم اهايلتخا يتلا ةيناحورلا ةولخلا يف نيليمز اناك امك ،كلانه دجاسملا دحأ

 ةيوقتو ،نادجولل ةيفافشو ،بلقلل ةراهطو كريمضلل ةواقنو ،حورلل ءافص

 :هلوقب هتينون يف هيلإ راشأ يذلاو ىلاعت ۔ هللاب ةلصلل

 نافرعو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 '"ناوخ رهدلا نأ تنقيت انه مهنيبو ينيب ىونلا مكح لاحف

 يقيرفإلا قرشلا ةرد رابجنز ىلإ ميدع نب ملاس خيشلا هوبأ لحر نأ دعبو

 ناطلسلا دهع يف ينامملا يبرعلا مكحلا لامجب ةيهاز تناك يتلا هترضاحو

 ةنس يف كلذ ناكو هيبأب ًاقحتلم اضيأ اهيلإ وه رفاس ناطلس نب ديعس نب شغرب
 مرحم هنطومب ماقأو نامع ىلإ عجر ثيح تاونس سمخ ةدم اهب ماقأو ه ٥

 ،رابجنز ىلإ هرجي قوشلاو هدشي نينحلا ذخأ ىتح نينس سمخ اهب لظو
 ثيح اهيلإ ةريخألا هتلحر هذه تناكو ةيناث ةرم اهيلإ الحار رحبلا ميدأ ىطتماف

 .ناويد ©ينالهبلا ملسم وبأ )١)

 .ردصملا سفن )٢(

  



 ١ - يبيج يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ .. _ ه١٦١٩

 اهماكح فنك ىف شيعيل اهب هتايح ىضقو لاحرتلا اصع اهب ىقلأو اهيف ماقأ

 ىدهع ىف اميسال ةلماكلا ةيانعلا هولوأو ةماتلا ةياعرلاب هوطاحأ نيذلا

 نم امهدعب نمو ديعس نب دمحم نب دومحو ينيوث نب دمح نين اطلسلا

 :اهيف هتسائر هيلإ تدنسأ مث نمو ءاضقلا بصنم دلقت ثيح رابجنز نيطالس

 لبق نم مارتحإلاو ريدقتلا نم خانم هداس يذلا وجلا كلذل ناك دقل

 ىف رثأ ةعداولا اهعوبر يف شاع يتلا ةئيبلا كلتل ناك امك رابجنز نيطال
 ةيهقفلا بتكلا سئافن ةءارقو ةعلاطملا ىلع بكأف ملسم يبأ خيشلا سفن

 لضفملا هسيلجو يناثلا هذاتسأ باتكلا ناكف ءاهعاونأ فالتخا ىلع ةيبدألاو

 ةعيفر ةناكم هل تراصو ةيعرشلا مولعلاو بدألاو رعشلاو ةيبرعلا يف غبن ىتح
 هتيرعاشو هملعب افارتعا نيموكحملاو ماكحلا ىدل رابجنز يف ةيلاع ةلزنمو

 كلت نع ربعو «رصعلا رعاش»و «برعلا رعاش» بقل رعشلا يف هيلع قلطأ ىتح

 :هل ةديصق يف هلوقب ةلزنملاو ةناكملا

 "فيخس يأر لك تنيبت اماقم ينتدجمأ ملعلا ةزع

 عمتسنف ،هيلايل تفصو همايأ اهب تدعسو رابجنز يف ماقملا هل باط معن

 :لوقي ثيح اهاضق يتلا ةديعسلا ةايحلا كلت انل روصي وهو هيلإ

 نآ ىلع رقي ال رشنو يطو ةقرفو عمج رهدلا نإ يليلخ
 ناتف هيلايل نم نسح عئارو ةجهبو طاسبناب هنم تعتمت
 ناوخا رامقأو باحصأ بكاوك انماظنو اهوفص انتقس لايل
 ينادرأ قرشلا ةيقيرفاب رجأ ةدنيلمب انمايأ تدعس ندل

 نافرعو فرعل ىرشبلا اهب وفهتو اههابج البن ضفرت ةمصاعل
 ينادلا تدعسأو يصاقلا تجهبأو اهلوصف ىندأ لضفلا دالبلا دافأ

 .ناويد ©ينالهبلا ملسم وبأ )١)



 ةينامع تايصخش

 .وحد ١٧٠

 ناطحق بئاوذ نم يدايألا لاوط ةينمي ةبصه يلاجر نم اهب

 يناثلا قلفلاك رهدلا يف مهعئانص مهب مهسيلج ىقشي ال موقلا مه

 هعاري لاسو هتحيرق تقتقتو هبهاوم تمن ةئيبلا كلت ىفو خانملا كلذ يف

 .اعدبم ًارعاشو ًاققحم ًافلؤمو ًاسردمو ًايتفمو ةاضقلا سيئر لب ًايضاق ناكف

 ةديرج أشنأو ةيوبنلا ةريسلاو ةديقعلاو هقفلا يف فلأو ضيرقلا مظن دقف

 ًاذخأ يجراخلا ملاعلا ىلع اهنم لطي يتلا ةعساولا هتذفان تناك يتلا حاجنلا

 .ةدافتساو ةدافاو ءاطعو

 رفص رهش نم يناثلا يف ةينملا هتفاو ىتح ةليمجلا لاحلا كلت ىلع شاعو

 .المعو املع ًابيشو ًابابشو ،ًاعفاي الفط هتايح تناك مكلت ،م ١٩١4 _ _ه٩

 :هذيمالتو هخويش

 نايرورض نارمأ ءادألاو يقلتلاف ًايدؤمو ًايقلتم نوكي نأ دبال ملعلا لماح

 ملعلا نونف مهنع ىقلتي خويش هل نوكي نأ نم دبالف "ملعلا لماحلو ملاعلل

 .ةفرعمو ملع نم هلمح ام مهيلإ يدؤي ةبلط هل نوكي نأ نم دبال هنأ امك ةفرعملاو

 دقو ملع نم ذخأ ام مهنع ذخأ خويش هل ناك ملسم ابأ نأ هيف كش ال اممو

 هذهو ميركلا نآرقلا ةءارق هتايح يف ءيش لوأ ئشانلا ملعتي نأ ةداعلا ترج

 نإف كلذك رمألا ناك اذإو ةيمالسإلا نادلبلا عيمج يف ةماع ةيمالسإ ةداع

 .مرحم ةدلب يف نآرقلا ملعم يدي ىلع نآرقلا ملعت ملسم ابأ

 هنأ ودبيف كلذ ريغو هقفو ةديقع نم ةعيرشلا مولعو ةيبرعلا ةغللا مولع امأ
 ةجرد ىلع هدلاو ناك دقف ميدع نب ملاس خيشلا هدلاو نع كلذ نم ائيش ذخأ

 



 ١٧١ حنج يحاورلا ينالهبلا ملسم وب اورلا ىن ١ أ۔ ١

 ا

 نع ملعلا لمح امك ،رابجنزو نامع يف ًايضاق لمع ثيح ةفرعملاو ملعلا

 ةيرقب دجسم يف سيردتلاب موقي ناك يذلا يحاورلا ميلس نب دمحم خيشلا

 هكرادم تجضن كانهف رابجنز يف اوناكف هذيمالت امأ مرحم يداوب حيسلا

 :ًابدأو ةديقعو ًاهقفو ةغل ملعلا هنع ذخأ نم زربأو هبهاوم تحتفتو

 .يحاورلا دمحم نب ملاس خيشلا - ١

 . يحاورلا دمحم نب نمحرلا لذبع خيشلا - ٢

 .يرمقلا الكم نب ناهرب خيشلا ۔ ٤

 .(هيخأ نبا) ينالهبلا ناميلس نب ملاس خيشلا ۔٥

 .(هدلو) ينالهبلا ملاس نب رصان نب انهم ٦

 هذاتسأو هخيش قح يف هلاق يرمقلا ناهرب خيشلل مالك ىلع تفقو دقو

 :لوقي ثيح ثحبلا اذه يف هتبثأ نأ تببحأ ملسم يبأ

 نب ملاس نب رصان يضاقلا ةمالعلا موحرملا نم يئالمزو انأ تبلط دقل»

 عاونأ انل مظني نأ ةيوحنلا سوردلا هنم ىقلتن انك يتلا مايألا يف يحاورلا ميدع

 طباض انتظفاح يف نكي ملو اهيلإ انسرد لصو امدنع كلذو تيب يف تاينبملا

 سردلا ءانثأ دحاو تيب يف اهمظنف ف اهمظنب ب موحرملا انيلع ) اضقفتف ةتف ثانل اهطبضي در

 :وه تيبلاو - ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر

 ىمتنا انبلل لعفلا مساكو لصو ًامهفتسم رشاو طرشب رمضاو

 تيأر يملعت مايأ اهب ترفظ يتلا دئاوفلا نم هنوكو تيبلا اذهل يناسحتسإلو

 ناك يذلا موحرملا هب داجأ امم هنأل باتكلا اذه يف هجردأ نأ ىلع بجاولا نم



 ةينامع تايصخش ١٧٢

 .«'»نانجلا راد يف ءازجلا ريخ ينع هللا هازجف ،ةيبرعلا مولع يف يتذتاسأ دحأ

 ؟عمتجملا يف هكولس وه امف هذيمالتو هخايشأ نم هلاح تناك مكلت

 :هكولس

 هكولس يف ناسنإلا هجوي ركفلاف كولسو ركف نم بكرم هعبط يف ناسنإلا

 نوكي ركف نم ناسنإلا لمحي ام ردقبو ،ركفلا كلذ نع امجرتم كولسلا نوكيل
 حمالم ضعب نم ملسم يبأ ركف ىلع انفرعت دق اك اذإو ،هل امجرتم كولسلا

 ةيعرشلا ملعلا نونف فلتخم يف ريزغ ملع نم هب ىلحت امو ،هتيملعو هتايح

 فرش ومسو بسح ةقارعو ءامتنإ ليصأ نم كلذ بكاو امو "ةيوغللاو ةيبدألاو

 .ةيلوئسملاو قلخلاو لضفلاو ملعلاب تمستا ةرسأل

 ىلإ ههجويو هبحاص لمحي رينتسم رين ركف كلذ نم نوكتي نآ الإ دبال هنإف
 .ميوقلا نسحلا كولسلاو ميركلا قلخلا

 هعمتجم يف ًالعاف اوضع نوكي نأ ىلإ ملسم يبأب عفد يذلا كولسلا مكلذ

 مهتابسانم يف هباحصأو هبابحأ كراشي وهف ريبك دح ىلإ ايعامتجا ناك هنأ ثيح

 لباقي يذلا ريصقتلا ىلع ًابتاعمو ًارئازو الصاوم هدجنف ..مهحارتأو مهحارفأو

 سانلاب عامتجإلا ىلع اصيرح ناك امك ءءالخألاو ءاقدصألا كئلوأ ضعب نم هب

 هنأل ةيعامتجإلاو ةيبدألاو ةيملعلا تاعامتجإلا كلت نع هتوفت ةصرفلا كرتي الو

 ةداعسو بولقلا يفو سوفنلا يف هتيلعاف هل ايحور اريثأت عامتجإلا يف ىري
 .لامكلا ىلإ ىقريو بستكتو مكحلا صنتقت عامتجإلا يفف ءاجاهتباو

 لوقعلا سرغ نوكيف ةلوقعمو ةلوقنم ىتش ًامولع ناسنإلا ديفتسي عامتجإلابو
 هعمتجم نود هسفنب ناسنإلا دارفناف ءاوطنالاو ءاوزنإلاو دارفنإلاب ال عامتجإلاب

 )١( ص ةحضاولا ةيفلألا ،يرمقلا الكم نب ناهرب ١١.



 ١ - يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ١٧٢

 هديفي ال لضفلاو ةفاقثلاو بدألاو ملعلا لهأ ،باحصألا ةايح نع هلازعناو

 :لوقي وهف ًائيش كلذ

 ليمج لك سوفنلا يف ًالعاف افيطل احور عامتجالل نإ
 لوقعلا سرغ عامتجإلا عمو الضف كدارفنا بسكي املق

 لوقعملاو لوقنملا صانتقاو ءاعد لامك ةمكح بدأ

 وهزت تناك يتلا ةيعامتجإلا تابسانملا كلت نم جذامن وأ ئيش انل روصيو

 ىلع ًأليذم هلوقب كانه سنألا سلاجم انل روصي ثيح ،رابجنز يف ةايحلا اهب

 :لوقي يرعش تيب

 هللا ةمكح نم ميرحتلا كلذ ىتأ هنإف مادملا هللا مرح اذإ

 :ملسم وبأ لاقف

 يهانلا رمآلاك حاورألا ملاع ىلع ةفيلخ اهنع ياشلا بارش ماقو

 هاجلا بناج نم تئش دق ام هيف لقو ةذلو حيرو نول يف لضفلا هل
 يهاللا ةعتم لب مومهملا جرف هب بكوك طسو يف توقايلا نم باؤذ

 هاوفأل يوهت رهزلا موجن تيأر سلجم طسو هباوكأ تففص اذإ

 يهاشلا اهناطلس مهلا عفدل ًادونج انسنأ سلاجم يوحت ام لك ىرأ

 رابجنز لهأ اهشيعي ناك يتلا ةيعامتجإلا ةايحلل ريوصت تايبألا هذه يفف
 ةروصقم تايبأل ا هذه تسيلف اهميعنو اهسنأ مهكراشو ملسم وبأ مهعم اهشاعو

 .طقف هئاستحا ةيفيك وأ فورعملا ىملاعلا بورشملا ياشلا فصو ىلع

 .ةيبدألا اياضقلا اهيف حرطت يتلا ةليمجلا تايسمألا روضح ىلإ ًاقاوت ناكو

 :ةليمجلا ةسنؤملا يلايللا كلت فصيف هراهزأ اهيف ىنتجتو بدألا رامث هيف فطتقتو

 مامتلاردبك انسحو ءاهب تلج سنأ ةليل هللا ىعر



 ةينامُم تايصخش
[ 

 ر

 نامزلا يف ةرغ انل تناكف

 اهب ينجأ ضنلا بدألا نم

 يهتشأ امك اهيفن حراظطأ

 :لوقي نأ ىلإ

 ىضم دتق اننيب ام تركذت

 امعان مكيدان لاز الف

 انل ىمود لصولا ةليل ايف

 ماسولاك ةروص ىلع تناكو

 مامغلا ريمن اهاقس اروهز

 مالكلا ةارس ةارسلا مارك

 ماود ديعس شيعب سيلو

 ماسنتباو ةرظن يف دعسلا نم

 مالسلا كيلع مالسلا تنأف

 دولا رعاشم نم هسقن هنكت امع ريبعتلل ةليسو هرعش نم ذختي ناك هنأ امك

 نب دمحم خيشلا يف لوقي .هئايفصأو هئالخأو هناوخا هاجت يناهتلاو ءافصلاو

 : ديشملا هرصقو يريغملا ةعمج

 ديشملا رصقلا اهيأ معنأ الأ

 يمعنب ًادودمم كالع مادو

 يناهتلاو فئاطللا كب فحت

 لضف لك عبنم رصقلا معنل
 ىلاعملا وذ ةعمج نب دمحم

 اتلكو رمق هنيبج ناك

 ًايلم ىمعنلا ةضور يف مدنف

 دوعسلا كيداون يف تمادو

 ديدج نمز هلك كنامز

 ديغرلا شيعلاو سنألا ضاير

 ديمعلا خيشلا ةنيطت نأل

 دوجو مرك هناز ليبن
 دوجي اذإ ناتباحس هيدي

 ""ديبي الو لوزي ال دعسب

 هقيدص ةرم راز دقف ءاقدصألاو باحصألا روزي ام اريثك ناكو

 بحاص ىناوربلا سيمخ نب يلع نب دمحم بيدأل ١ خيشلا ثراحلا ابأ

 .ثراحلا ىبأ تاماقم

 .ملسم يبأ ناويد (١)

 )٢( ص رابخالا ةنيهج ،يريغملا نب ديعس ٣٤٦.



 يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ - ١
 - ١ا٧!}ه -يج ح د )

 :اهيف لوقي هل ةديصق يف اهركذ ةفيرظ ةصق هل تثدحو

 ىرج اثيدح عمسا ثراحلا ابأ
 ُمكايقلل اموي تقوشت
 مكباب ىلإ صنأ ترسف
 روزملا رادب تللح املو

 ةبجنز بابلاب نحن اذإ

 انرمأ يفلبأ اهل انلقن

 اهباجعا قار ةصق ىلع

 اهبابحأ سفنلا بذجي اذك

 اهباعتأ سفنلا ققهرأ دقو
 اهباحرت رادلا ةداع نمو

 اهباينأ نيطايشلا ضقت
 اهباب مكرباقم تلاقف

 مث كلذ ءانثأ هدهاش امو هراظتناو هفوقو لوط ركذ نأ دعب لاق نأ ىلإ

 .هعوجر

 تدب نأ ىلإ يراد تللظأو
 اهلك يتيرذ تفلأو

 ةروشحم يبتك تفلأو

 ىهتنملا ثراحلا ابأ اذهف

 ملسم يبأ ايالب لكف

 اهباتعأ نهتوح موسر
 اهباقعأ باش ىدملا لوطل

 اهباتنت رافلا ونب ليقف
 اهبارغأ لاط ةبوجعأل

 "اهبابسأ كمونو كيلع

 ًاداوج الجر هنم لعج ملسم يبأ ىدل يقارلا يعامتجإلا هجوتلا اذه نإ

 الو قفنأ» لالبل ةت لوسرلا لوقب ًاذخآ يلابي ال لاملل ًاقافنم اميرك احمس

 اوقدغأو ,اهتاداسو رابجنز نيطالس همركأ دقل «اقالمإ شرعلا يذ نم شخت

 ىتح هقحل ًالاهئتساو هماقمل اريدقت ,اليلج فطعلا نمو اليزج ءاطعلا نم هيلع

 نكلو ،ناممب ةليزج ًالاومأ لثأت دق ملسم ابأ نأ نيطالسلا كئلوأ ضعب نظ

 اهيقحتسم يف لاومألا كلت قفني ناك هنأب عقاولا نابو لاحلا فشكنا ام ناعرس

 انايحأ ناك هنإ لب ۔ هللا ءاش نإ اهلحم يف اهقفني اهلح نم اهذخأي ناك امك وهف

 .ملسم يبأ ناويد )١(



 ةينامع تايصخش ١٧٦

 ريخلا لهأ نم ةنادتسالاو ضارتقإلا ىلإ تابلطتملا هربجتو فورظلا هرطضت

 ميلس نب دشار خيشلا هليمز ىلإ ةرم تاذ بهذ دقف فورعملاو ناسحإلاو
 :نيتيب يف لاقو ،لاملا ضعب ضارقتسإل يثيغلا

 دصقت بدجلا يف هللا ثويغ كاذك ايناع عبرلا بدجأ امل كتيتأ

 دقوت حناوجلا يف ًاريعس نأك يب ملأ امه هللا كاعر جرفف

 يتلا ةسردملا يه امف ًاعضاوتو ًامركو ًاعامتجا هكولس ىلع انفرعت نأ دعبو

 ؟اهيلإ يمتني

 :اهيلإ يمتني يتلا ةسردملا ۔

 ةيناهبنوبلا وأ ةيدعاجلا ةسردملا ىلإ يركفلا ههجوت يف ملسم وبأ يمتني
 ةمالعلا اهركف بحاص ةسردملا هذهو _- كلذب اهيمسن نأ انل زاج اذإ

 هذه ملاعم موقتو هنف يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سيئرلا

 :ىلع ةسردملا

 .دوجولا يف لمأتلا قمع ۔١

 .قطنملاو ةفسلفلاو مالكلا ملع يف قمعتلا ۔٢

 .ةولخلا ٣

 .داروألا ةرثك ٤

 تاهجوتلا ضعبب ةرثأتم تناك دقف ةيفوص ةحسم اهيلع نإف مومعلا ىلعو
 ثيح نم فوصتلا نبتت مل اهنأ ديب ..اهانركذ يتلا ملاعملا لالخ نم ةيفوصتلا

 امنإو ،ةيفوصلا دنع ةعبتملا رومألا نم كلذ ريغو تاعمجتلاو سوقطلاو قرطلا

 .داروألا لامعتساو ةيدارفنإلا ةولخلا تذخأ

 



 ١ يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ۔ _
١٧٧ _ (< 

 اوقلطأ لب فوصتلا مسا هجوتلا كلذ ىلع اوقلطي مل ةيضابإلا نأ ىتح

 . كولسلا رعش هنومسي ةيفوص ةعزن هيف نوكت يذلا رعشلاف . كولسلا هيلع

 نر يصورخلا ناهبن يبأ نب رصان خيشلا هنبا لمح ناهبن يبأ ةافو دعبو
 نافلخ نب ديعس خيشلا ريبكلا ةمالعلا هدعب ءاج مث \ةسردملا كلت ركف

 ةيرعشلاو ةيبدألا هتردقمل ارظن اهنأش نم ىلعأو اهءاول عفرف هنت يليلخلا
 هعاري لاسف ،ةعيرشلا مولع يف هقمعت ىلإ ةفاضإ عيفرلا ينايبلا هبولسأو ةقئافلا
 ديصقلا ررغ ربع امظن هتحيرق هب تجاهو ،ًارثن كولسلا وأ هجوتلا كلذب

 ديعس نب دمحأ خيشلا هنبا جهنلا كلذ ىلع هعبتو “صضيرقلا دتالقو

 طاسوألا ىف نأش يأو نأش كولسلا وأ هجوتلا اذهل راصو هي يليلخلا

 . .نام يف ةينيدلاو ةيملعلا

 ينابرلا ملاعلا خيشلا كلذ يف ًادلقم هجوتلا اذهب كي ملسم وبأ رثأت دقو

 بطقلا كلذب ًاباجعا هاطخ ًاعبتتم هجهنم ًامسرتم يليلخلا نافلخ نب ديعس

 ةموسوملا ةديصقلل هسيمخت يدي نيب مالك نم هجبد ام كلذ ىلع انلدي ينابرلا
 يديس لتبت ةيفيك يب لصتي ملا» لاق ثيح يليلخلا خيشلل ءانثلا طومسب

 اهبحاص هركذام الإ ءانثلا طومس هتوعدب ۔ هرس هللا سدق ۔ يليلخلا بطقلا

 فارطاو ليللا ءانآ اهلتري ناك بطقلا نوك نم بهني فيصخ نب ةعمج خيشلا

 ىتح .راهنلا ةعبار اهب يمصي ةراتو ارحسلا ةفدس اهب روني ًاروطو ,راهنلا

 ئلع هللا نم املو نيبملا حتفلا اهب هل هللا حتفو نيكمتلا دئاوع هل تقرخ

 ةارابمال .هتاثفن نم حتفلل ًادادمتساو بطقلا كلذ تاكربل ًاضرعتم اهسيمختب

 .سلمألا لبجلا علاضلا محتقي ىتح يلثم هوأش غلبيال يبهو همالك نإف همالكل

 ةمدخ تفلاح ؤرما ينكلو ،سلطألا كلفلا ىلإ حانجلا ريسك ثاغب دعصي وأ

 ةوعدلا هذهل نأ تملعو ،رارسألا راحب نم فارتغإلا بح تبرشأو ،راكذألا

 نم ةكرب نم رزغأو ءامسلا دبك يف سمشلا نم رهشأ ،اعطاق ًاناهربو ًاعطاس ارثأ



 ةينامُم تايصخش _ ِ ١٧٨

 ةزعلا برل سيمختلا عم اهتلعجو . اهتذخأو اهتورعب تكسمتسان ،ءامدلا ملايع

 .«ةفداصم رمألا سيلو "ءادر رحسلا ميدأ نم اهل تسبلو ءادن

 نوكت نأ ۔ هنع ربعي امك ۔ فدصلا نسح باب نم وهف ةفداصم ناك نذإ

 تارمث» هسيمخت يه ايندلاب هدهع رخآو ملسم يبأ ةمالعلا ةايح ةمتاخ

 كولسلا نف يف يهو اضيأ يليلخلا ققحملا ةمالعلل ةيميملا ةديصقلل «فراعملا

 نيملاعلا نيمامإلا طبري يذلا ىحورلا طابترإلا ىلع ليلدك «فوصتلا»

 يتلا ةيميملا ةديصقلاو طقف مايأ ةثالثب هتافو لبق اهل هسيمخت ناك دقف نيعدبملا

 :اهعلطم يليلخلا خيشلل

 امدقتت نأ لبق اسفن كنم هل امدقم ميركلا باب ىلإ مدقت

 :وهف سيمختلا علطم امأ

 ًاملظم كقيرط كرتي ملو كاعد امو نم هيف عدو هنرعأن هللا وه

 ًامدقم ميركلا باب ىلإ مدقت ىمعلا كعفدي قلخلا وحن قحلا نع
 امدقتت نأ لبق اسفن كنم هل

 :اهعلطمف ءانثلا طومس امأ

 ديجو نثشثب دق ناسل لكب ديرف طومس يف ءانث طومس

 :هعلطم سيمختلاو

 يدوجو بر هللا لالج زعل يدوهش هجو هللا مساب هجوأ

 ديرف طومس يف ءانث ط ومس يدومصو هل يصالخإ حيباست

 "ديجو نشثب دق ناسل لكب

 .(طوطخم) ملسم يبأ ناويد )١(

 .ملسم يبأ ناويد )٢(



 يحاورلا ينالهبلا ملسم وبأ ۔ ١

  

 وبح _ ١٨

 هيف لغوتو (يفوصتلا) يكولسلا هجوتلا يف قمعت ملسم ابآ خيشلا نأ ىلع
 ةلئاهلا ةيعادبإلا هتاردقو ةذفلا هتبهوم هل رخسو ىانايحأ ةغلابملا دح ىلإ

 هيلإ هقبسي مل امب ارثن وأ ارعش يكولسلا هجوتلا اذه تانونكم زاربإل اهفظوو
 دئاصقلا هيف مظنو ،ةعماجلا لئاسرلا هيف فلأف قحال هقحلي مل هلعلو ،قباس هيف

 لقو هتدح تمتخ دق هجوتلا اذه نأب لوقلا نم دبال هنأ ىلع ةعئارلا ةلوطملا
 يذلا يملاسلا نيدلا رون مامإلا ةدايرو ةدايقب "ةيملاسلا ةسردملا روهظب هنأش

 ةيركف ةسردم سسؤي نأ ةيركفو ةيملع ةكلمو قئاف غوبن نم يتوأ امب عاطتسا

 باتكلا ىلع ةمئاقلا ملاعملاو حمالملا كلت ،اهملاعمو اهحمالم اهل ىرخأ

 ةللا ناوضر ماركلا هتباحصو ةي لوسرلا ةريس ىلإ عوجرلاو ًارهاظو ًاصن ةنسلاو

 اهلعج مهضعب نأ ىتح تامسلطلا نإ مث» :لاق دقف ،لئاوألاو فالسألاو مهيلع

 ولف اهل انباحصأ يرخأتم لامعتسا ةرثكل ئيش اهيف لوقأ الو كرحسلا نم ًاعون

 ةريسلا نأل ،اعطق ةعدتبم اهنإ لوقأ ينأ ريغ اهولعف ام اهزاوج مهل رهظي مل

 لاو ناسحإب نيعباتلا مهدعب نم كلذكو ،اهنم ةيلاخ ةيباحصلا ةقيرطلاو ةيوبنلا

 فلاس يف كلذب نوفورعم مهنإف دوهيلا نم ذخأ اهلصأ لعلو ،اهلاحب ملعأ
 هبر نم ةي هللا لوسر هب ءاج يذلا ملعلاب مهمولع نع هللا انانغأ دقو ،نامزلا

 :لوقيف اذه عمسي الجر لعلو

 ضماح اذه لاق هلني مل نإ هدوقنع ىلإ يزانلا بلعثلاك

 هنع ةبغر نكل ٠ يلهجب فرتعم ىنأ عم كلذل هنع تلدع ام هللاو الف

 كلذ هنم كيفكيو اعطق يويند هعفن نأ ىلع ةرهطملا ةريسلا ىلإ الودعو

 .«'هلصأ نع هعرفب لدتساف

 ضعب وه امنإو {ةيملاسلاو ةيناهبنوبلا نيتسردملا نيب ايرهوج ًاقرف كانه نأ اذه ىنعم سيلو )١(

 .ةنسلاو باتكلا نم اهموهفم دمتست امهاتلكو © تاهجوتلا

 ٥٩٠. ص ١ ج ©نيمثلا دقعلا ،يملاسلا (٢)
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 ًاحابص نيعبرأ هلل صلخأ نم» :ثيدحلا ىنعم نع هل باوج يف لاقو

 .«هبلق نم ةمكحلا عيباني ترجفت

 ةولخلا ىلإ هوفرص ثيح تاضايرلا لهأ هلوأت امك ثيدحلا ىنعم سيلو»

 تبثت مل ةولخلا نأ عم هجو ريغ ىلع ثيدحلل ليوأت كلذ نإف اموي نيعبرأ

 امأ ناسحإب مهل نيعباتلا نع الو ،ةباحصلا نم دحأ نع الو ةلي هللا لوسر نع

 .ةلي هتثعب لبق كلذف ءارح يف ةدودعملا يلايللا دبعتي ناك ةي هنأ يوري نم

 لاحملا نمو ،هيف ليلد الف ةعيرشلا رارقتسا لبق كلذف ةثعبلا دعب هنع تبث اذإو
 دسنا دقو ،عراشلا نع ةلوقنم ةيعمس مالسإلا مولع نأل ،ةولخلاب ملعلا لاني نأ

 .")ةحيحصلا مهراثآ نم وأ اهافش خايشألا نع الإ اهذخأ نكمي الف يحولا باب

 يف ةيركفلا ةحاسلا ةيملاسلا ةسردملا ألمت نأ ىلاعت ۔ هللا ءاش اذكهو

 ةرمتسمو ةيقاب اهراثآ لازت الو ةليصألا ةرهاظلا ةحضاولا ميهافملا هذهب نامع

 هللا يضرو ماظعلا ةداسلاو مالعألا ةمئألا كلنلؤأ هللا محر الأ) ءاذه انموي ىتح

 هلهأو مالسإلل ىلج تامدخ نم هومدق ام ىلع نانجلا راد مهباثأو مهنع
 .(هيذو ملعللو

 ©©كنيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 .ر دصملا سفن ١١)



 ١6هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا

 يتلا «يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ركف يف تاءارق» ةودن ىلاإ ثحبلا اذه مدق (١)

 .م٩٩٧١! ويام ٥ خيراتب يبدألا ىدتنملا اهماقأ





 ٢ هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ۔ ١٨٢
 جب ك)

  7رجه

 ا

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 :هتايح نم ةرصتخم ةذبت

 نم ءاميس ةدلب يف ةرجهلل )١٣٠٨( نامثو ةئامثالثو فلأ ةنس هدلوم ناك

 .ةئيربلا ةلوفطلا ةلحرم يف لازي ال وهو هدلاو هنع يفوتو ،يكزإ ةيالو لامعأ

 كانهو .هل مجرتملا هدلو هعمو لئامس ىلإ ءاميس ةدلب نم لقتنا دق هدلاو ناكو

 ىلع لوصحلا ىلع بكأو ملعلا بلط يف لغتشا هنأ ديب ًاميتي شاع لئامس يف

 ةمالعلا مزالف مولعلا ةسارد يف ةحماج ةبغر هل تراصو تامولعملا ذخأ

 .هنع ملعلا ذخأل .يليلخلا نافلخ نب ديعس نب دمحأ خيشلا دهازلا ليلجلا

 راصو . كلذ نم ةيلاع ةلزنم غلب ىتح مولعلا ليصحت يف دهتجاو خيشلا دجو

 فاقوألا ةمهم يصورخلا دشار نب ملاس مامإلا هيلإ لكوأف .ءاملعلا يف املع

 مامإلا هنيع مث .عرشلا هيضتقي ام قفو مايق ريخ كلذب ماقو ءاميس ةدلب ىف

 .سانلا نم ددع هنم دافتسا كانهو لخن ةدلب ىف ًاسردم روكذملا

 ةيالو ىلع ايضاق يليلخلا هللادبع نب دمحم مامإلا هنيع كلذ دعبو

 امك سلصيف نب روميت ناطلسلا دهع يف حرطم ىلع ًايضاق لمع مث .قاتسرلا

 .روص ةيالو ىلع روميت نب ديعس ناطلسلا هاضقتسا

 مامإلل لئامس ىلع ايضاق ناك ءاضقلا لاجم يف ةيفيظولا هلامعأ رخآو

 .يليلخلا هللادبع نب دمحم



 جص ٨٤

 لامعأب مازتلإلا نع ىلخت _ھه٧٦ نيتسو ةعبسو ةئامثالثو فلأ ماع ذنمو

 . ءاتفإو ًافيلأتو ًاسيردت ملعلا رشنل غرفت ثيح ءاضقلا

 لاوحألا ىلع عالطإلل ه١٧٣١ ةنس ايقيرفإ قرش يف رابجنز ىلإ رفاسو

 .جحلا ةضيرف ءادأل ةسدقملا رايدلا ىلإ رفاس ه٣٧٣١ ةنس يفو

 نب ملاس /خيشلا هذيملت لوقي .ملعلا لجأ نمو ملعلل هتايح شاع اذكهو

 دجت الو اثحاب وأ ًايلصم وأ ًابتاك وأ ائراق الإ هدجت ال هترز اذإف» يبايسلا دومح

 يدامج نم ١٥ يف هللا هافوت ىتح «تافارخلاو تالبعزخلاو بعللاو وهلل هسلجم

 .هنع ىضرو هللا همحر _ھ٢٩ ةيناثلا

 :هعروو هدهز

 ليمج نب نافلخ خيشلا ةايح يف ترثأ يتلا لماوعلا نع لئاستم لئاستي دق

 .عرولاو دهزلا كولس يف ةلثمتم هتايح تلعج ىتح

 كانه نأ لوقن ،هجوم نم كولس لكل دبالو رثؤم نم رثأ لكل دبال هنأ ثيح

 .ركفلاو ةودقلا امه هكولسو خيشلا ةايح ىف امهرثأ امهل ناك ،ودبي اميف نيلماع

 ذملتت يذلا يليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا يف ةلثمتم تناك دقف ةودقلا امأ

 .همزالو نافلخ خيشلا هيلع

 :ينالهبلا ملسم وبأ هيف لوقي يذلا لضافلا دهازلا ةمالعلا كلذ

 ناسحإو فورعمو دصقو قدص ينرهبيف لخ ىلإ اهيف حاترأ

 :هيف لوقيو

 نادلوو روح هلوح نم دلخلا يف هنكسم لح ىتح دمحأ ترظن

 ناوضرو زوف امهظح هللا سدق رئاظح يف هيبأ دنع راصو

  



 هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ۔ ٢

١٨٥ ___ 

 ىليلخلا ديعس نب دمحأ خيشلا ينابرلا ملاعلا كلذ كولس نأ كش الو

 ًايفتقم هخيشب ًايدتقم ذيملتلا راصف ،ىيحي يبأ انخيش كولس ىلع سكعنا
 اكولس امهنيب طبرت ةيحور ةقالع هخيشو ذيملتلا نيب نوكت امئادو هرثأ

 .اركفو

 نم يتلا ،هتاعلاطمو خيشلا تاءارق يف لثمتي وهو ©ركفلا يناثلا لماعلاو
 تاءارقلا ىه امف ءاهعوضوم راطإ يف هرطؤتو ركفلا نوكت نأ اهنأش
 اهل ناك ىتلا بتكلا يهامو ؟نافلخ خيشلا ركف اهنم نوكت يتلا تاعلاطملاو
 . .؟هركف يف اهرثأ

 ثيح ىبيصخلا دشار نب دمحم /خيشلا هذيملت كلذ نم يش ىلإ ريشي

 يف أرقي ام اريثك هبلطو ملعلا يف هتبغرو هتح أدبم يف ناك دقو» لوقي
 هبذه يذلا وهو يلازغلا دماح يبأ ةمالعلا خيشلل نيدلا مولع ءايحإ باتك
 .«هراكفأ ذحشو

 اهب ىنتعملا بتكلا نم مالسإلا ةجح يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ باتكو
 مهدنع هيف بوغرم رفس وهف ةصاخ نام لهأ ةيضابإلاو ،ةماع ةيضابإلا دنع
 ءايحإ باتك هدنعو الإ "ملعلا ىلإ نيمتنملا وأ ملعلا لهأ نم ًادحأ دجن املقف

 :يف يملاسلا نيدلا رون هيف لوقي هنأشب ًاهيونتو ،نيدلا مولع

 نيالا مولع انل عماجب نيدلا مولع ءايحإ نكي ملو
 سبل نم الخ دق اغيلب افشك سفنلا بويع فشك ىوح معن
 لحني دت سفنلا ءاد هنم ذإ لصألا هيلع ىنثأ انه اه نم

 اهل ةيميلعتلا هتايح ةيادب يف باتكلا اذهل نافلخ خيشلا ةمزالم تناك دقل

 .اهلك هتايح يف هكولس يف لاعفلا اهرثأ



 ةينامع تايصخش

 ١٨٦ ©>اهجنح»” __

 يف اضيأ اريثك أرقي ناك خيشلا نأ ملعلا لهأ ضعب نم اضيأ تعمس امك

 .ىلاطيجلا رهاط ىبأ ةمالعلل تاريخلا رطانق باتك

 ،ءايحإلا باتك هيف بصي يذلا بصملا سفن ىف بصي رطانقلا باتكو

 .هاجتإلا سفن يف ريسيو

 تقرتو هكولس تبه اهنأ كشال بتكلا هذه لثم يف انخيش ةءارق نإ

 فافعلاو عرولا لهأو داهزلا جرادمو نيحلاصلا بتارم ىلإ هراكفأب

 .لضفلاو

 ٥هكولس امهيف بصناو هتايح يف عرولاو دهزلاب فرع دق خيشلا ناك اذإو

 العفو الوق ليمج نب نافلخ خيشلا ىلإ ةبسنلاب عرولا وه امو ؟دهزلا وه امف

 .؟امهنم لك ةقيقح امو ،ًاكولسو اركف

 .اذه انلاقم وأ انثحب قايس يف هل ضرعتنس ام وه

 :هدهز :الوأ

 .اهيف ةبغرلا مدعو ايندلا كرت ىنعي ام وهو ©&بغر دض ةغللا يف دهزلا

 ايندلا ةحار كرت وه ليقو ءيشلا ىلإ ليملا كرت هنأب هفرعيف يناجرجلا امأ

 لهأ نع لقنو ،كدي هنم تلخ امم كبلق ولخي نأ وه ليقو ،ةرخآلا ةحارل ابلط

 .اهنع ضارعإلاو ايندلا ضغب وه هنأب مهحالطصا يف ةقيقحلا

 نم يناثلا ءزجلا يف ايندلا مذو دهزلل اباب موحرملا خيشلا صصخ دقو

 ايندلا مذ ىف باب» ناونع تحت «رثألا زرع يواحلا رردلا كس» متقلا هباتك

 «اهيف دهزلاو اهيلإ نوكرلاو

 ةئف هب زيمتت مسق لك ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني هنإف خيشلا دنع دهزلا ةقيقحو

  



١٨٧ 
 ٢ هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ۔

 الو عيمجلا ىلع بجاو هنأل تامرحملا كرت وهو ،ماوعلا دهز كانهف سانلا نم

 :هفالخ حصي

 دعي ابجاو مارحلا نع دهز درو ةلالن ماستأ دهزلاو

 يف عوقولا فوخ لالحلا حابملا كرت وهف دهزلا نم يناثلا مسقلا امأ

 عدن انك هخ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لوق دح ىلع هوركملا وأ مارحلا
 دهز وه دهزلا نم عونلا اذهو ،مارحلا يف عقن نأ ةفاخم لالحلا نم ًاباب نيعبس
 .سانلا نم صاوخلا

 الضف دق هكرت نكل عرشلا يف اللح حابم نع دهز يناثلاو

 مانألا ةصاخ دهز وهو مارحلا يف عوقولا ةفاخم

 نيذلا هللاب ةفرعملا لهأ دهز وه ةثالثلا دهزلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلاو

 بابرأل ا بر نع مهلغشي الئل سأب هنم ىشخي الو هب سأب ال ام نوكرتي

 هلالج لج ميظعلا قلاخلا

 ناكملا عنفرأل هب اومس نافرعلا ىلوأ دهز اهثلاث

 هبر نع هلغشي نأ فوخ لب هب سأب ىشتخي الام لك نع

 ءاهماطحو ايندلا هذه يف اريصق ناسنإلا لمأ نوكي نأ دهزلا تابجوم نمو

 نم هيلع لزني اميف ةريبك هللاب هتقث نوكت نأو ،اهيلع ةليوطلا لامآلا قلعي ال
 .سيكلاو زجعلا ىتح ردقو ءاضقب ءيش لك نأل رض

 لزن دق امين هللاب ةقنو لمألا ريصقت دهزلا تابجوم نم

 نأ دهازلا كولسلا اذه ةجيتن نإف ،ةجيتن نم ىش لكل دب ال هنإ ثيحو

 مهنيقيل هنأ ول ،ردقو ءاضقب ءايشألا نأب مهملعل 5داهزلا ىلع بئاصملا نوهت



 هبنامش تايصخش ويح ١٨٨

 هللا هبتك دق ءيشب الإ مهورضي مل ءيشب مهورضي نأ ىلع سانلا عمتجا ول

 هللا هبتك دق ءيشب الإ مهوعفني مل يشب مهوعفني نأ ىلع اوعمتجا ولو . مهيلع

 .التقؤ لاق امك فحصلا تفجو مالقألا تعفر ،مهل

 نهلك هيلع ايندلا بئاصم نهت ايندلا ىف ناسنإلا دهز نإ

 .دمصلا انالوم ةعاط ىوس ائيش دعي ال تامملا لبق ام لك ذإ

 ةايح اهلك هتايح تناك نإو هدهز ىلع لدت فقاوم هني نافلخ خيشللو

 .اهنم ۔ ةفعو فشقتو دهز

 ًابولطمو ابلاط ملعلاو ةدابعلا نع هلغشي نأ ةيشخ ،ءاضقلا هكرت

 روميت نب ديعس ناطلسلا نم ةليلق ةيدام ةدعاسم ىضاقتي ناك هنأ اهنمو ۔

 ملو ،ةشيعملا نم تايرورضلا ىلع ًارصتقمو ًادصتقم هتشيعم يف اهب عنتقاو

 .بصانملاو ايندلا هرغت

 هذيمالت نم وهو يصورخلا فلخ نب ديعس خيشلا هب ينثدح ام اهنمو 7

 يدنع خيشلا لاقف .اهئانتقاو لاومألا ركذ ىرجف نافلخ خيشلا دنع انك :لاق

 ديرأ ال هللاوو - لئامس يف ليخنلا نم ناتيحاض - دوواد ليغو ةيعوجشملا

 .ةيمالسإلا حلاصملا ضعبل ًافقو امهادحإ فقو دقو .ثلاث

 ناكو ةدحاو تنب نع ىفوتو ؤ©بسنلا ىف بيرق هل ناك هنأ اضيأ اهنمو -

 فلخ نب ديعس خيشلا مامأ هسفن صخشلا كلذ رارقإب ةبصع هثري خيشلا

 .كلذ يف كشلا نم ًافوخ ثاريملا ذخأي مل نافلخ خيشلا نأ الإ يصورخلا

 ةايح ذإ 7 ريثك نم ةليلق ىهو فقاوملا هذه لالخ نم فرعتن اذكهو 7

 وهو دهزلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا نم ناك هدهز نإ ۔ لضفو دهز اهلك خيشلا

 .هنم سأب ال ام نوكرتي نيذلا هللاب نيفراعلا دهز

  

 



 ٢ هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ۔ ١٨٨٩
 _ شيج

 :هعرو :ايناث

 .اضيأ جرحتلا وهو ،ىوقتلا ةغللا يف عرولا

 .تامرحملا يف عوقولا نم افوخ تاهبشلا بانتجا هنأب يناجرجلا هفرعيو
 .ةليمجلا لامعألا ةمزالم وه ليقو

 امك يه نافلخ خيشلا دنع ىوقتلا ةقيقح نإف ىوقتلا وه عرولا ناك اذإو

 ،لوصألا لوصف متقلا هباتكل ةمتاخ وأ ةمتت اهلعج يتلا هتزوجرإ يف اهدروأ
 :اهتمدقم يف لوقي يتلا

 ءاشخي هرهجو هرس يف هالوم يقتي دبعل ىبوط

 رجز هنع ام لك نع ًارجدزم رمأ هب ام لكب ارمتؤم
 معنلاو هيدل سؤبلا ىوتسا دق قزرلا نم هلامب ىضري

 هبقع ىلعأب ولو اهل ىتري هبستكملا لئاضفلا هرجتم
 قحب الإ اقطان هارت الف قطن امثيح باوصلا هقطنم

 هفنأ ال ىنغلا يفو هرقف يف هسبلم داصتقإلا لازي الو

 ارجح دق ههلإ ام لك نع © ارصبلا ضغي ًاعضاوت يشمي
 ىلعلا بر نم هيندي يذلا ملع ىلع عمسلاو ةركفلا فقوأ دق

 ءاوس امهف هيدل اعم ءاخرلاو ءالبلا ىوتسا دق

 اهنم هكولس نإف "موحرملا انخيش اهفصو امك يه ىوقتلا ةقيقح تناك اذإو
 ،فقاوملا نم ديدعلا هلو نيكم ناكمب

 .مئال ةمول قحلا يف هذخأت ال ناك هنأ اهمهأ _

 ءاضقلا ىلوت امل هنأ يبيصخلا دشار نب دمحم خيشلا هنع هركذ ام اهنمو

 مهباجأف يليلخلا مامإلا دنع اهلهأ ضعب هاكش ماكحألا ىطعأو لئامس يف

 .كلذ هنم اوركنتست الف ،ءاملعلا ةدح هيف نافلخ خيشلا نأ ًالئاق مامإلا



 ةينامع تايصخش ١٩٠

 لاوحألا نم كلانه ىأرو ه١٧٣١ ةنس رابجنز ىلإ رفاس امدنع هنأ اهنمو -

 نامغ ىلإ عوجرلا ىلإ هعرو هعفد ةيعامتجإلا ةايحلا يف ةصاخو هرست الام

 .ًادئاع لفقف

 :الئاق دشنأ هيرظان مامأ ةلثام طقسم لابج دهاش امدنعو

 لجولا عم ءانعلا بهذ يرذظانل توند امل

 كلذ يف مهطلست ىلع اهءامعزو لئابقلا خويش لماجي ال هني ناك دقو

 ىلإ ثاريم ةكرت ميلست هنم دارأ ءامعزلا كئلوأ دحأ نأ ثدح دقو ،تقولا

 يف ةكرتلا كلت عوقو نم ًافوخ هميلست نم ىبأف خيشلا هيلإ نئمطي مل صخش

 نم هلانو ،نيملسملا مامإ هرابتعاب ىليلخلا مامإلا ىلإ اهلسرأف ،ميعزلا كلذ دي

 نم راقولاو تمسلا راص ىتح مالكلا لوضفب ملكتي ال ناك هنأ هعرو نمو

 نم ًاضابقنا كلذ نأ مهنم ًانظ هناوخإ ضعب هبتاع امبرو “امهب ًافورعم هتافص

 :اهيف لوقي ىتلا ىناجرجلا ىضاقلا تايبأ دشنأف

 امجحأ لذلا فقوم نع الجر اوار امنإو ضابقنا كيف يل نولوقي
 امركأ سفنلا ةزع هتمركأ نمو مهدنع ناه مهاناد نم سانلا ىرأ

 امعنم هاضرأ تيقال نم لك الو ينزفتسي يل حال قرب لك امو

 .يناجرجلا نع ةفورعملا تايبألا رخآ ىلإ

 :همتاخ

 نب نافلخ ليلجلا ةمالعلا خيشلا ةايح نأ افنآ رم امم انل حضتاو انفرع دقل

 نم فوخلاو عرولاو دهزلاب ةئيلم تناك هنع يضرو هللا همحر يبايسلا ليمج

 



١٩١ 
 ٢ هدهزو يبايسلا ليمج نب نافلخ خيشلا ۔

 >< اس )(

 دهز هدهز نأ انفرعو حلاصلا لمعلاو يملعلا ءاطعلاب ةلفاح ،ىوقتلاو هللا

 هنم سأي ال ام نوكرتي نيذلا مهو دهزلا تاجرد ىقرأ وهو هللاب نيفراعلا

 هعرو ةوقل ةجيتن هنأو هاوقتو هعرو انفرع امك ،هللا نع لغش هيف نوكي نأ ةيشخ

 انللدو ةنازرلاو تمسلاو راقولاو ةئيهلا قزرو ،مئال ةمول قحلا يف هذخأت ال

 رعاش مهانع نيذلا نم هنأكف ،هعفرتو هتبالصو هفقاوم نم ءيشب كلذ ىلع

 :ةروهشملا هتينون يف هلوقب هني ينالهبلا ملسم وبأ ةمالعلا برعلا

 ناجيت توملا نأكف مهقالخأ وىلع ءايبنألا يدهو كولملا تمس

 نابعث شيعلا نإ رمألا ةقيقح اولهج امف ايندلا مهل تلثمت

 هبحصو هلآ ىلعو لمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ٠ قيفوتلا يلو هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو نيعمجأ





١ 

 تاعابطتاو تايركذ

 6١ نري يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا نع

 يقورحملا دمحم نب ملاس انوخأ يفاقثلا يدانلا سلجم سيئر ةداعس يلع حرتقا )١(

 ،يبايسلا دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا نع ءيشب ثدحتأ نأ ةرادإلا ءاضعأ ضعبو

 نم ءيش عم ؛م٠٦ا٠ ربوتكأ ١!!ها١٢٤١ ةدعقلا يذ ٣ خيراتب ةلخادملا هذه تناكف

 .انه عسوتلا





 تاعابطناو تايركذ ۔ ٢

 ميحرلا نمحرلا هثلا مسب

 تاعابطناو تايركذ

 لازأ ال تنك امدنع ،يبايسلا دومح نب ملاس دلاولا خيشلا ىلع يفرعت ناك

 ةرايزل يتأي ناك دقو ادبدب ةيالول ةعبات ةدلب يهو «ءاعفن» يدلب يف ًاريغص

 نم تانيتسلا ةرتف ىف كلذ ناك اعبطو ،ةلوؤخلا ةلصب هيلإ نوتمي نيذلا ءابآلا

 نب ردب خيشلا انوخأ هدلو تارايزلا كلت يف هبحصي ناكو نيرشعلا نرقلا

 .ةيقدنب لمحيو يمرلاب اءولمم ًامزحم قطنمتي ناك يذلا ملاس

 ةرركتملا هتارايز لالخ نم دومح نب ملاس ةمالعلا خيشلا تفرع اذكهو

 .«ءاعقن» ةدلبلا يف نيرخآلا هتعامجل وأ ،ءابآلل

 ديلاقم سوباق ناطلسلا ةلالج هيف ىلوت يذلا ماعلا وهو م٠٧٩١ ماع يفو

 نب ملاس خيشلا ناكو طقسمب روخلا دجسمب ةساردلل قحتلأ نأ تببحأ مكحلا

 ةلحم يف نئاكلا هلزنم يف ءاسم هيلإ تئجف ؤهيلإ أجلن يذلا أجلملا وه دومح

 .روخلا دجسمب ةساردلا يف يتبغر نع هتربخأو ،حرطمب (ًايلاح نيرعلا) ،ةنايرعلا

 ةطيسبلا يتفرعم ىلإ ًارظن اهيلع هبيجأ تنكو ،لئاسملا ضعب نع ينلأسي ذخأف
 دي ىلع يتساردو ©بتكلا ضعب يف يتاعلاطم ةجيتن ةيملعلا ئدابملا ضعبب

 بلطب سيردتلل «ءاعفن» ىلإ ءاج يذلا يفاوصلا دمحأ نب حلاص روتكدلا خيشلا

 ددع سيردتب اهلالخ ماق ،«ءاعفن» يف رهشأ ةعضب روكذملا ثبل دقو ،اهلهأ نم

 قلع يتاباجإ ىلإ ملاس خيشلا عمتسا نأ دعبو ،مهنم ًادحاو تنكو ،ةبلطلا نم
 .ةيملع ريغ ةئيب نم تئج يننأ دصقي ناك هنظأو «عرز يذ ريغ داوب» ًالئاق

  



 اندوزو ملاس نب لاله خيشلا انيخأ هنبا عم ينثعب يلاتلا مويلا يفو

 يذلا ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ىلإ باطخب

 انلوح مث ،هيف لوألا سردملا ربتعي لب كاذنآ روخلا دجسمب اسردم ناك

 دقو ،كاذنآ يليلخلا يلع نب دوعس خيشلا فراعملا ريزو ىلإ يليلخلا خيشلا

 ،ةرمتسم ةفصب هروزأ تيقبو روخلا دجسم يف ةساردلاب تقحتلاف هللا رسي

 هل يتارايز تناك امئادو ©برغملا ةالص دعب تارملا ضعب يف هترز ينأ ركذأو

 يضرلا ةمالعلا خيشلا ةرايزل باهذلل دعتسي هتدجوو تقولا اذه يف

 درب نم ًابوره م٠ ةنس ءاتش يضقي ءاج يذلا يبايسلا ليمج نب نافلخ

 حرطم يلاو بتكم راوجب حرطم يلاو تيب يف هلوزن ناكو صراقلا لئامس

 رمتلا نم (ةيناممللا ةغللاب) ةلاوفلا اهعمو ةوهق دعأ دق ملاس خيشلا ناكو

 .ةوهقلا ةلد وه لمحو ةلاوفلا هنع تلمح ثيح .اهلمح يف هتدعاسف ىولحلاو

 لاوطلا ةينآرقلا روسلا ىدحا أرقي هاندجوو ،نافلخ خيشلا ثيح ىلإ انهجوتو

 مامتإ ملاس خيشلا نم بلطو ملاس خيشلاب بحرو ةءارقلا نافلخ خيشلا عطقف

 تراد مث ةءارقلا نافلخ خيشلا لمكأف رذتعا ملاس خيشلا نكل ةروسلا ةءارق

 .طقف ةثالثلا نحن انكو ةوهقلا

 ملاس خيشلا روزأ ترصو ،حرطم يف ىنكسلل تلقتنا م١٧٩١ ماع يفو

 انايحأ تنكو ٠ ليللا نم لوأل ١ ءزجلا هدنع يضقأو . برغملا ةالص دعب ايموي

 هنظأو باتكلا مسا ركذأ ال ينكلو ،يلع يلمي ناك دقف ،هتافلؤم ضعب هل بتكأ

 هلل كلثم تارابع ءالمإلا للختت هنأل ،خيراتلا ربع نامع باتك هلعلو خيراتلا يف

 لثمو ؛رابتعإلاو ةربعلا اهيف يتلا تارابعلا نم اهريغو ‘دعب نمو لبق نم رمألا
 .خيراتلا بتك ىف نوكت بلاغلا يف تارابعلا هذه

 يننأ ريغ يفيظولا كلسلاب تقحتلأ ماعلا اذه رخآ يف م٣٧٩١ ماع يفو
 ىلإ خيشلا لقتنا مث ،لقأ ةروصب ناك نإو ملاس خيشلاب لاصتا ىلع تيقب
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 نم تاينيعبسلا رخآ يف لقتنا مث ،«نيرعلا» ةنايرعلا ةلحم سفن يف رخآ لزنم

 ىلإ لقتنا نأ ىلإ اهنطقي لظ يتلا حرطمب لشولا ةقطنم ىلإ نيرشعلا نرقلا
 لازي ال اممو .رخآلاو نيحلا نيب هروزأ تللظو ،م١٣/٢١/٣٩٩١ خيراتب هبر

 يف راطفإلا ىلإ يناعد هنأ كلذو ©رعشلا نم نيتيب ظفح ينهذ يف ًاقلاع

 يتيعمبو هيلإ تبهذ امدنعو ،لشولاب هلزنم يف ما١٠٨٩_-ه٠٠٤١ ماع ناضمر

 ةافو لبق يأ ما٥٢/٩/٣٩٩ خيراتب يفوت يذلا يبايسلا دوعس نب دمح يخأ

 نآرقلا ماكحأل عماجلا باتك يف أرقي هتدجو ابيرقت رهشأ ةثالثب ملاس خيشلا

 ناذأ ليبق هدنع انلوصو ناكو ،نآرقلا ريسفت يف ريبك باتك وهو ،يبطرقلل

 نييلاتلا نييرعشلا نيتيبلا ىلإ لصو امدنعو ءارس أرقي ناكو ‘برغملا

 دنع اهجوز يكبت ةأرما نافصي امهو امهتظفحف عومسم توصب امهدشنأ

 :امه ناتيبلاو ،هربق

 رماع اي كدعب يل نم هربق ىلع هيمكبت تماق
 رصان هل سيل نم لذدق ةبرغ اذ رادلا يف ينتكرت

 رضحي خيشلا ناك يور ةقطنمب ناطلس ىضرلا دبع دجسم حاتتفا دعبو

 نيب نم تنكو ،ءاشعلاو برغملا يتالص نيب ايموي هيف دقعت يتلا ملعلا ةقلح
 خيراتلاو بدألاو هقفلا يف ًاثدحتم ،ةقلحلا ردصتي خيشلا ناكو روضحلا

 .لمي ال اعتمم هثيدح ناكو ،ملعلا نونف نم كلذ ريغو ةديقعلاو

 زايتمإب الوصو ةيعامتجإلا ةيحانلا نم ربتعي ملاس خيشلا نإف مومعلا ىلعو
 ليسرلا نم هدلب لهأو هتعامجو هبراقأ عم لصاوتي وهف ،ىلوألا ةجردلا نمو
 اذه يف اغارف كرت دقو ،مهلاوحأ دقفتيو مهنع عطقني ال ،لئامس ىتحو

 .هتافو دعب ىرخأ بناوج يف امك بناجلا

% ٨ 
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 يف ًاصيرحو ،هماعط لوانتو هئاذغ رايتخا يف اقيقد ملاس خيشلا ناك

 بتك يف نوأرقي اوناك مهنأ مولعملا نم هلثمو ،ةحصلا ىلع اظافح كلذ

 هتفرعم ىلع لدي افقوم خيشلل ركذأ انهو "ميدقلا بطلا بتك اميس ال بطلا

 ماع جح يف ةفرع يف ناك يذلا فقوملا كلذ \ةرضمو ةدئاف ءاذغلاب

 .م٩ _ ه ٩

 ةثعبلا سيئر ناكو ،ةيناممملا جحلا ةثعب يف ًايتفم خيشلا ناك امدنع

 ءادغلا ماعط ناكو ،ةثعبلل ًاقسنم تنكو ث ني يثراحلا دمح نب ديعس خيشلا

 ًاعمج رصعلاو رهظلا يتالص ءادأ دعبو ©ىنم يف ًاليل خبطي ةفرع مويل
 نورضاحلا قلحتو ،ءادغلا ماعط لوانت مت ،اهئاعدو ةفرع ةبطخ نم ءاهتنإلاو

 اكسمم خيشلا تظحال كلانه "محللاو زرألا نم نوكملا ماعطلا لوح

 مهأ نم ربتعي يذلا - شيفطأ فسوي نب دمحم مامإلل لينلا حرش باتكب
 بهاذملا عمجل اعجرم ربتعي نأ هقحو ةيضابإلا دنع ةيهقفلا عجارملا

 نع ًاضيأ انأ تكسمأ كلذك هتيأر امدنعو ،ماعطلا نم برقي مل ةيمالسإلا

 ريسي تقو الإ وه امو ،هنم ًاليلق ًائيش تلوانت دق تنك نأ دعب ماعطلا لوانت

 اولقن مث ،ماعطلا كلذ نم اولكأ نيذلا سانلا كئلوأل ممستلا ثدح ىتح

 ةفلدزم ىلإ اولقن مهنأ وأ ةفلدزم ةليل اهيف اوتابو ،ةفرع يف تايفشتسملا ىلإ
 رشاعلا مويلا حابص ىنم يف اعيمج انيقتلأ اننأ مهملا ؤفولآملا وه امك كًاليل

 ةثعبلل يرادإلا دفولل اصصخم ناك روكذملا ءادغلا نأ ىلع ةجحلا يذ نم

 .ةثعبلا فويض نم مهعم نمو

 {ممستلا كلذب هؤاضعأ رثأتي ملو ،ًالقتسم هؤادغ ناك دقف يبطلا دفولا امأ

 .هتلوانت يذلا ماعطلا رادقم ىلع ممستلا كلذ نم ليلق ءيش ينباصأ دقف انأ امأ

 .تايضمحلا لوانتب هتحفاكف
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 نأل لكألل حلصي ال ماعطلا وأ لكألا اذه نإ :الئاق ملاس خيشلا قلع كلانه

 .ًادراب لكؤي ال محللاو ،ةحرابلا خبط دقو ،دراب محللا

 .اراح لكؤي رانلا هتجضنا ام .ةلئاقلا ةيبطلا ةدعاقلا نم قلطني خيشلا مالكو

 .ادراب لكؤي سمشلا هتجضنا امو

 ًاضيأ اذهو ،ماعطلا لوانت بناجب ابرش ءاملا لوانتي ال خيشلا نأ امك

 هنأل ماعطلا ىلع ءاملا لخدي ال ،لاق يذلا ءانيس نبا ءابطألا خيش ىلإ بوسنم

 .ءابطألا نم انعمس امبسح كلذ نم عنامي الف ثيدحلا بطلا امأ .دسفي

 تاررقمل هتاءارق قفو هراتخيو هئاذغو هماعطب ينتعي هنأ خيشلا نع هفرعأ يذلاو

 .ميدقلا بطلا

 ٠.هم هام .لم
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 يف ةديدع فقاوم هلو ،لعفيو لوقي اميف ًائيرجو احيرص ملاس خيشلا ناك
 نأ امك قيثوتلا ىلإ ةجاحب هنألو ،هتيمهأل دحاو فقوم ركذب يفتكأ ‘كلذ

 فقوملا اذه ،ةيساسحلا نم ائيش ريثت لقألا ىلع اهضعب وأ ىرخألا فقاوملا

 يدوعسلا داشرإلاو ةوعدلا بتكم مظن م٨٧٩١ماع يف هنأ وه ،انه هركذأ يذلا

 ةنطلسلاب (كاذنآ) ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو عم قيسنتلاب ةنطلسلاب

 ةنسو ةيضابإ ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ نيينامعلا ءاملعلا نم دفول ةرايز

 .ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس دفولا يف ناكو

 كاذنآ ةيمالسإلا نوؤشلا ريدم يثراحلا دمح نب ديعس خيشلا ةليضفو

 ضايرلا ةمصاعلا ىلإ تارايز دفولل تتترو ث مهتيعمب تنكو ،نورخآو

 .ةمركملا ةكمو ،ةرونملا ةنيدملاو ةيقرشلا ةقطنملاو

 ىلعألا ءاضقلا سلجم ىلإ ةرايز هل تبتر ضايرلا ىف دفولا ناك امدنعو

 روتكدلا خيشلا دلاو اديمح نب دمحم نب هللادبع ةمالعلا خيشلا هسيئر ناكو
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 يف مامإلاو ىلعألا ءاضقلا سلجمل يلاحلا سيئرلا ديمح نب هللادبع نب حلاص

 .فيرشلا يكملا مرحلا

 نم ددع روضحب بنج ىلإ ابنج ملاس خيشلاو ديمح نبا خيشلا سلجو
 ءاضقلا سلجم يبستنم نم مهنظأو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةاضقلا

 مل :ملاس خيشلل ديمح نبا خيشلا لاق كلانه ،عبطلاب يناملا دفولاو ،ىلعألا

 ريغ مكنيبو اننيب قيرطلا :الئاق روفلا ىلع ملاس خيشلا هباجأف إمكبتك انلصت
 ةكلمملا ىلإ لوخدلا نم ةعونمم ةيضابإلا بتكلا نأ ينعي خيشلا ناكو ،دبعم

 مالك ىزغم ىلإ نطفي مل ديمح نبا خيشلا نأ رهاظلا نكلو ،ةيدوعسلا ةيبرعلا

 :ملاس خيشلا هل لاق .وجلا قيرط نع نكتلف :ةيناث هل لاقف ملاس خيشلا

 .ريطتف اهل ةحنجأ ال
 كلذل ،ملاس خيشلا هينعي امل اونطف دقف نويدوعسلا ةاضقلا خياشملا امأ

 .همالكل ًاددرمو ًاحزامم مهضعب هرداب ءاقللا ناكم نم جورخلا دعب

 وذو بعادمو حزامم وهف هتأرجو هتحارص عم ملاس خيشلا يأ هنكل

 سانلا نم ريثكلاو ؤتفيطل هنأ امك اعرش هب حومسملا دودح يف ةتكن

 .هيلإ نوسنأي

 نب دمحأ ةنطلسلل ماعلا يتفملا خيشلا ةحامسل لاق ءام اصخش هل تركذ

 مارحإلا ءاشنإ يف فالخلا ركذي هتحامس ناك امدنع ،للا هاقبأ يليلخلا دمح

 طسولا نع ديعب وهو صخشلا كلذ لاقف ءاهب ثبلي نمل هدج نم ةرمعلاب
 امدنعو ،هدج نم ةرمعلاب مرحأ دق وه هنأل كلذ نم عنام ال ينيدلاو يملعلا

 وهو ةجح هب ىفك مستبي وهو لاق ،ملاس خيشلل ،هلوقو صخشلا كلذ تركذ

 .يبرعلا مالكلا يف فورعم بؤلسأ وهو ،حدملا ةروص يف مذ

 4 م ب
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 نم لمي ال افلؤم ابتاكو ،ةءارقلل ًامهن ائراق دومح نب ملاس خيشلا تفرع
 تارملا نم ةرم هترز ام ىننأ ركذأ ،ةعونتمو ةريثك هتافلؤم تناك كلذل ،ةباتكلا

 بكري امدنع ىتح هنأ يريغ هدهاشو هتدهاشو كابتاك وأ ائراق امإ هتدجوو الإ

 ةرايسلل يفلخلا دعقملا يف بوكرلا لضفيو ،انايحأ بتكي وأ أرقي وهف ةرايسلا
 . . .ةباتكلا وأ ةءارقلا نم نكمتي يكل

 عتمتي ناكو ،ىلاعت هللا قيفوتب كلذ ىلع هتناعأ ةديج ةحص هللا هبهو دقو

 يف ناك هنأ هنوعلاطي اوناك نيذلا سانلا ضعب ينربخأ دقو رصبلا يف ةوقب

 .رمقلا ءوض يف بتكيو أرقي ىطسولاو ىلوألا هتايح لحارم

 ةينامزلا ةطيرخلا نع لؤاستلا ضعب نع بيجأ نأ انه بسانملا نمو
 تنك ام لالخ نم ىتظحالم بسحو ةعونتمو ةريثك هتافلؤم نإ :لوقأف ،هتافلؤمل

 بتكلا تاصخلم يف لثمتت تناك ىلوألا هتافلؤم نأ :بناجلا اذه يف هنم هعمسأ

 طسو ةلحرمك يهقفلا فيلأتلا يف عرش مث سةرصتخملا بتكلا فيلأتو ةلوطملا

 بتك فيلأت يف اهسرك هنأ ىرأ هتايح نم ةريخألا ةنسلا نيثالثلا يفو ،هتايح نم

 لثم يضابإلا بهذملا خيرات يف بتكو ،خيراتلا ربع نامع باتكك "خيراتلا

 عابتأ نع ءاثعولا ةلزإو ،يضابإلا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط

 نع ليخلا يف باتكو ،هخيراتو ءاضقلا ىف قورافلا ىده باتكو ،ءاثعشلا ىبأ

 لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإو ،نامغ خيرات يف ناونعلاو ،اهخيراتو اهتافص

 .بتكلا نم اهريغو ،باسنألا يف باسحألا ةياعرو ،نامغ

 خيراتلا تاقلح ضعبل ةيليلحت ىؤرو ًاراكفأ ملاس خيشلل نأب املع

 نم نكلو ،ةقداص تاليلحت يرظن يف يهو يعامتجإلاو يسايسلا يناممتلا

 نم اهلمحتي ال امبر اهنأل ،اهركذ لهسلا ريغ نم لقألا ىلع وأ ،اهركذ بعصلا
 .مهل دقن اهنوربتعي امبر يتلاو ،تاليلحتلا كلت مهفالسأ ىلإ وأ مهيلإ هجوتت

 ل لم مم
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 دومح نب ملاس خرؤملا ةمالعلا دلاولا خيشلا نع هركذ تدرأ ام اذه

 يلاوحل نمزلا نم ةرتف ةقالع ةليصح تناك تاعابطناو تايركذك هني يبايسلا

 .هخيشب ذيملتلاو هدلاوب نبالا ةقالع يهو ،ةنس نيثالث

 هبه هبه هبج 0

 يفاقثلا يدانلا ىلإ ليزجلا ركشلاب هجوتأ نأ الإ ينعسي ال ماتخلا يفو

 ىلعو ايناث ةلخادملا هذهبو الوأ روضحلاب يل مهتوعد ىلع "ةرادإو ةسائر

 ةحاسلا يف ايفاقث اكارح تثدحأ كش الو يتلاو ،ةلصاوتملا ةيفاقثلا تاطاشنلا

 .ةينامحلا

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو 6قيفوتلا يلو هللاو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو
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