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 © ريدصت ©

 لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو . ءيش هلئمك سيل يذلا هلل دمحلا
 . هبحصو هلآ ىلعو . ههزنف هتفرعم قح هللا فرع يذلا هللا
 : دعبو

 كرديو . هملع ةميق ملاعلا رعشي نا بجاولا نم ناك هناف

 أيرم ءاذغ كلذ رامث تناك بتك رأ فلأ ام اذإف . هتمأ هابت هتلاسر
 . ةدعم لكل ًاغاستسم

 هللا ةردقب هنم عنصتل ةحارفلا راهزألا يقتنت يهو ةلحنلا نا

 يذلا ملاعلا هيلع نوكي نا بجي امل لثملا برضتل . سانلل ءافش هيف قيحر

 اهقثوأو رداصملا قدا نم هعمجي اممو هركف ةراصع نم جرخي نا ديري
 هصالخإ ىلع هل ادهاش لظي يركف ءاذغ نم سانل همدقي ام

 . هتيعوضومو

 رخز يذلا يملعلا ثحبلا رصع يف رهظي نأ فسؤملا نم هنأ الإ

 هديري ام ريفوت ىلع ثحابلل ةنيعملا لئاسولاب رخزو ! رداصملاو عجارملاب

 يف رهظي نأ فسؤملا نم . هقرط ديري عوضوم يأ يف تامولعم نم

 وأ هيلع ىلمي امب يفتكيف هيلجر ديقيو . هينيع ضمغي نم رصعلا اذه
 بيترتلاو ةغايصلا ةداعإ ىوس هسفن فلكي ال مث هئاسلج نم هل ىطعي

 انرصع يف رربم هل دعي مل ةباتكلا يف ايديلقت ادرطم ابولسأ كلذب اددجم

 . رضاحلا

 قرفلا نع ةباتكلاب يضاملا يف اومتها نيذلا تالاقملا باتك نا
 مويلا كلسي يذلاو 3 اهؤاصقتسا ثحابلل نكمي ةنيعم عفاود مهف تناك

تعفد ىتلا كلتك ةنيعم فادهأ وذ هنأب هسفن ىلع دهشي مهكلسم



 . كلوا

 بهذملا تفدهتسا ةلمح ةريخألا ةنوآلا يف ترهظ دقلو

 ىوتسملا ىلع بهذملا اذه شاعتنا اهمثأ ةنيعم لماوع اهتزرفا .. يضابالا

 ةيضابالا تافلؤملا روهظو . هيف نيصلخم ةاعد زوربك رصاعملا يملعلا
 نيفقنملا كاكتحاو { ءىراقلا لوانتم يف تحبصا ثيحب ةثيدحلاو ةميدقلا

 رمألا . ىرخألا ةيمالسالا بهاذملا باحصا نم مهريغب ةيضابالا نم

 طيطختلا نم دبال رطخ هنأب شاعتنالا اذه رسفي ضعبلا لعج يذلا
 . ةهجاوملا بيلاسأ تعونت اذكهو .. هل دح عضول

 ءاملعلا رابك ضعب نم ردصت ىواتف لكش ىلع ناك ام اهنمف
 ىلع كلذ ناك ولو مه ةفلاخخلا بهاذملا ريفكتل ةصرفلا اهيف نوزهتني

 مقي مل اذا باسح ىوتفلا عوضرمل مقي فيكو ىوتفلا عوضوم باسح
 ارومأ _ غارتقا _ نيملسملا نم ةقرف ىلا بسني امدنع هترخآل اباسح

 ةوعدلا ىلا كلذ زواجتيو لب مهريفكتب همكح ردصي مث اهب مه ةلص ال
 ناك ام اهنمو .. رانلا لهأب مهقاحلا يف قحلا هفن يطعيو . مهلاتق ىلا

 نا اهيف ضرتفي ةيملع تاعاق يف دقعت تايمأو تارضاحم لكش ىلع

 ثاحبا لكش ىلع ناك ام اهنمو .. نيملحملا ةدحو ىلا ةوعدلل ربانم نوكت

 هجوو . ريثكلا اهليبس يف لذبو دهجلا اهدادعا يف فرص . تاساردو
 مدخي ام ةسارد لا اوهجوي نا ايرح ناك نوصصختم ةبلط اهب مايقلل

 ناك ام اهنم تاساردلا كلت نم ديدعلا جرخ دقو . نيملسملاو مالسالا

 ىلع . ةذتاسالا ضعب لبق نم ادعم ناك ام اهنمو ، ةبلطلا لبق نم ادعم

 عجارم نوكت نا _ أضيا _ اهيف ضرتفي ىتلاو ةذتاسالا ثوحب نا

 ٠ قدصلاو ةيعوضوملا ىلا اهراقتفال لزاهم اهتقيقح يف تناك ةبلطلل
 ىلا اذه . اهيفلؤم اياون يف كوكشم رداصمو عجارم ىلع اهداتعالو

ج



 ةمئاق برحلا تناك يذلا تقولا يف تقلأ دق رداصملا كلت نوك بناج

 ةهجوملاو . تافلؤملل ةلومملا تاطلسلا لبق نم قرفلا باحصا ىلع

 مهنأ امإ . نيرمأ دحأ نع نوجرخي ال مهرودب اوناك نيذلا نيفلؤملل
 الو . اهيلع نوزكتري ةيهقف دعاوق نيثراو مهريغ نودلقيف ءاطسب

 نوجلاعيو . اهتمدخل مهفراعمو مهمولع نوفظويف اهنع جورخلا نوكلمي
 امإو . ةدلقملا ةثراوخملا دعاوقلا كلت قلطنم نم عقاو نم هنوشيعي ام لك

 نع ديعبلا لمعلا كلذ ىلا مهؤاوهأ مهعفدت ءاوهأ يوذ اونوكي نأ

 ةقزترم اونوكي نا اماو . مالسالا نع هدعب نع الضف ةيملعلا ح ورلا

 . مهدايسا مدخي ام قالتخاو لب رشحو لقن يف نوهبأي ال نيروجأم

 نع نوجرخي ال _ ملعلا رصع ناك نإو _ رصملا اذه وثحابو

 ةقدلا اورحت نيذلا نيخابلا ضعب أاينتسم ةثالثلا تالاتحالا هذه

 نم تامولعملا ءاصقتسا يف مهسفنأ اودهجاو مهنحب يف ةيعوضوملاو
 . اهناظم

 نع رظنلا ضغب _ ةميعط رباص روتكدلا هردصأ يذلا باتكلاو
 ٨ قيفوتلا هناخ باتك وه _ همساب ردص هنا انم يذلاف هيلا هبسن ةحص

 يملعلا قيرطلا نع ىنأنو . ةيعوضوملا نع دعبو . ةقيقحلا بناجو
 . ثحبلل حيحصلا

 مهبهذمو مهتديقع يف ةيضابالا لوانت دق باتكلا اذه ناك املو

 كلذو شقانتو . هلاوقأ دنفت نأ بجاولا نم اضيا ناك هيلع مه ام ريغب

 ثحابلاو ءىراقلا لعج ىلعو ةيملعلا ةنامألا ىلع صرحلا قلطنم نم
 ىلع مهلعج بهذلا اذه ءىدابم ىلع عالطالا يف بغارلاو صصختملاو

دهتجا دق ةشقانملاو دينفتلا اذه نال . كش اهينادي ال ىتلا ةعصانلا ةجحملا



 يذلا فداهلا ءىداهلا يملعلا بولسالا ىلع اهيف اودمتعي نا اهوعضار

 . هباصن ىلا قحلا اودريو ملعلا بالط مدخي

 ةديقع ةيضابالا] باتك يف درو ام دينفتب اوماق نيذلا ةوخالا نا

 نيدلا لوصأ .. لوصالا يف نوصصختم ةذتاسأ ةقيقحلا يف مه [أبهذمو

 عالطإ ىلع مهنإف يمداكالا مهصصخت بناج ىلا مهو . هقفلا لوصأو

 ةيمالسالا بهاذملا لوصأ ىلع مهعالطا عم هلوصأو مهبهذم دئاقع ىلع

 مهريغ راكفأ ةسارد نع نوعتمي ال ةيضابالا نا كلذ . ىرخألا

 ةورث يمالسالا هقفلاو يمالسالا ثارتلا نوربتعيو . اهنم ةدافتسالاو

 تاهمأ دجن قلطملا اذه نمو . هرده الو . هركح زوجي ال نيملسملا لكل
 ريغ نم ءاملعلا ءارآب أدج ةئيلم عورفلاو لوصالا يل ةيضابالا بتكلا
 ديلقتلاب نوفرتعي ال مهرمأ ةقيقح يل ةيضابالا نأل . يضابالا بهذملا

 ىلع مهءانبا نوبري مهو . نمؤملا ةلاض قحلا نوربتعيو 6 ىمعألا
 . نيرخآلا ىلع حاتفنالا

 بهاذملا ءاملع نيب ح وتفملا راوحلاو يملعلا شاقلا ناك نإو اذه

 . مهنيب ةوجفلا قيضتو . ءارآلا بيرقتل ةديحولا ةليسولا وه ةيمالسالا

 ةيمتحو ةرورضب مهناميال كلذب ةميدق دوهع ذنم ةيضابالا ىدان دقلو
 . ةباجتسالاب ءادنلا اذه لباقي ال نأ فسؤملا نكلو . ةيمالسالا ةدحولا

 اياضقب نيمتهملا نأ لصحي يذلاف . ةداضمو ةيلس تناك ةباجتسالا نا لب

 نوزهتني لاجملا اذه يل ملعلا نوعدي نيذلاو . اهقيقحتو قرفلاو لوصالا

 نأ مهنكمي نيذلا ةيضابالا نم مهريغ بايغ يف مهلاوقأ داريال ةمرفلا

 ىداني يضابالا توصلا عمسن ام رقبف إ قحلا مهل اونيي وأ . مهوشقاني
 ىتلا فقاوملا نم ريثكلا كانهو } برهتلاو ضفرلاب أجافن ءاقللا بلطب

ةيملع تايوتسم ىلعو . ةبسانم نم رثكأ يف ةاعدلا ضعب نم ترركت



 تاميلعت نوقلتي مهنم نييعماجلا ةبلطلا نأ امك . نيفرطلا الك نم ةتوافتم
 هبهذمب ةفرعم ىلع هنأ مه حضتي يذلا يضابالا بلاطلا نأب مهتذتاسا نم

 ام ةلدالا نم هيدل بلاطلا اذه نأ ةجحب . هب نوطلخت الو هنوشقاني ال

 ردصت يذلا تقولا يل . ةبلطلا كئلوا نم هريغ اهتهجاوم ىلع ىوقي ال

 ةلرهسل هبهذم لوصأل يعاولا ريغ يضابالا بلاطلا نأشب تاميلعتلا هيف
 ىلا نييضابالا نم ةبلطلا ضعبب ىدأ يذلا وه اذهو . هيلع ريثأتلا

 ىدل رودلا سفنب مايقلل نومذختسي مث مهريغ نم هنوعمسي امب عادخنالا
 . هتديقع يل ازوزهم ناك نمم الإ ثدحي ال اذهر . بابشلا نم مهريغ

 نمم نيمزهنملا طقاست الو كلذ هريضي ال بهذملا نأ كشالو

 ةرونملا ةنيدملا لاح هت لوسرلا فصي اك وهف . هيلا نوبستي اوناك
 رمأ اذهف هيلع ءادتعألا ةرثكل ةبسلاب اماو !اهنبخ يفت ريكلاك اهنا»

 عارص يف ةطيسبلا هللا قلخ نأ ذنم ناشيعي لطابلاو قحلا نأ ذإ يعيبط

 لازتال : قل هللا لوسر لوق بهذملا اذه عابتأ ىلع قدصيو . مئاد

 الولف هخلا .. مهأوان نم مهريضي ال قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط
 دئاقعو . ةخسار ءىدابمو . ةتباث سسأ ىلع زكتري بهذملا اذه نأ

 يرجهلا لوألا نرقلا ذنم دومصلا هنكمأ ال ةبلص دعاوقو . ةحيحص

 فلتخم ىلعو لطابلا عراصي وهو نورقلا هذه رم ىلعو . نآلا ىحو

 هجو يف تفقو يتلاك بهذم يأ هجو يف ىرق فقت ملو . تاهبجلا
 جراوخلا مامأ ةيادبلا يف تفقو ىوقلا هذه لثم تناك اذإو . بهذمااذه

 . ركذ اهل دعي مل ىتح جراوخلا قرف ىلع ءاضقلا اهنكمأ ىوقلا كلت ناف

 وه لصاحلا لب . دلاخلا ركفلا اذه ىلع ءاضقلا نع تزجع اهنكلو

 ٥ درطم لكشب ضرألا يف اراشتنا رشتني بهذملا اذه ناف أمامت سكعلا
يف راحنالا ضعب بهذملا اهيف دهش ام ةينمزلا تارتفلا نم تناك اذإو



 . هتقيقح نع _ مهلهجل . هعابتا ىلختل كلذف قطاملا نم ءيش

 © يعولاب بابشلا لوقع تحتفت نأ دعبو رصعلا اذه يلو

 مل يركفلا مهأمظ ىوري ام ىلا اوشطعتو . ةيركفلا مهقافآ تقلطناو
 روذج يف براض .هنأل قيتعلا ، ثيدحلا قيتعلا ركفلا اذه الإ اودجي
 هسسأو ركفلا كلذ نأل ثيدحلاو . عطاسلا هرجف ذنم يمالسالا خرأتلا

 يملعلا جهنملاو . جمربملا ىوعدلا قبسلاو اهيلع ماق ىتلا ءىدابملاو

 قيبطتلاو . هترولبو مالسالا لمحل لايجألا هب ىبري يذلا سرردللا
 عفد هلك اذه . جهنملا كلذ قفو نويضابالا همرام يذلا حجانلا يملعلا

 يبلي هنأل هلبقتو } هعم لعافتلا ىلا بهاذملا فلتخم نم ملسملا بابشلا

 . مهرودص جلنيو . مهليلغ يفشنو . مهأمظ يوريو . مهتابغر
 ةمألا تالكلل عجانلا جالعلا نأب مهنئمطيو ٨ قيرع ضامب مهطبريو

 ةتباثلا ةحيحصلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم دمتسملا جهنملا اذه ينت وه

 - ةللا مهحر _ ةمئألا اهمجرت ىتلاو هع لوسرلا نم ًالرقو المع
 . نامزألا فلتخم يل اهاردج تتباو

 بتك تحبصأ نأ دعب ةصاخو جهنملا اذه ىلا بابشلا هجوت نإ

 نيذلا ةيضابالا ريغ نم نيفصلا باتكلا ضعب زررببر ا عيمجلا لراتم يل بهذلل
 جعزأ يذلا وه اذه نا 3 اهناظم نم ةقيقحلا نع قيقدلا ثحبلاب اومتها
 جئاهلا رايتلا اذهف ىدصتلا ىلا مهعفد امم } مهعجاضم ضقاو . ءالؤه

 اذه ةوحص نم مهصنارف تدعتراف . مهناذآ مصي هريده نوعمسي يذلا

 . قالمعلا

 ددحي ! لضافألا ةذتاسالا ءالؤه هدعأ يذلا درلا اذه نإ

بصعتلا نم درجتي يذلاو . مهريغ نع ةيضابالا زيمت ىتلا ءىدابملا



 اهنا دجي ةقيقحلا نع ثحاب ةرظن ءىدابملا هذه ىلا رظنيو ديلقتلاو

 ىلا ةيناسنالا سفنلاب ومسلا ىلعو { ىلاعت هللا هيزنت ىلع موقت ءىدابم

 اهيقتو اهيمحت ىتلا رطألا عضو لالخ نم . اهقلاخ اهل اهدارا ىتلا ةبترملا

 ىنت ءىدابم يهو . حيحصلا قيرطلا ىلا اههجوتو . لالحنالا نم
 لالخ نم كلذو نوكي نا هللا هل دارا اك هتايح مظنتو يمالسالا عمتجملا

 عمجلا اذه ىدؤيل عمجلا اذه ءانبب ىنعت ىتلا ةقيقدلا تاميظتلا عضو

 ةمللاب مستيو . جئاهلا مخزلا طسو ةايحلا هذه يف هفادها ققحيو هرود

 نيب ةدايرلاو ةدايسلاو ةرادصلا قح هل يمالسإ عمتجمك هل ةزيمملا
 . ممألا

 مهناف مهتادقتعم سأر ىلع ءىدابملا هذه نولعجي مهو ةيضابالاو

 نع اهلصف نا ىلعو . ءايشالا هذه طبارت ةرررض ىلع نودكؤي كلذب
 نوصرحي اضيأ مهو . اهتاذ ةديقعلا يف للخلا دجوأ ةديقعلا نومضم

 ةيوناث تربتعا ام اذإ ققحتي ال اهقيبطت نامضو . اهقيبطت نامض ىلع

 طبترم مهرظن يل ةديقعلا ةينادحول لماشلا مرهفملا نأل . نيدلا يف
 ةدابع اهلك يه ملسملل ةبلاب ةايحلا ناو { ةدابعلل لماشلا موهفملاب

 ىلا نوليمي ال مهو . هللا ىلا ههجوت صلخو هتديقع تفص نم اهكردي
 اذإو . ماهوألا ىلع الو . ةغرافلا ينامألا ىلع شيعلاو ةيلاكتالاو ةعدلا

 لها دولخو ةيؤرلاك ةديقعلا اياضق نم نيتيضق لانملا ليبس ىلع انذخأ

 ىلاعت هللا هيزنت ىلع موقت ىتلا ةديقعلا نا دجن انإف . رانلا يف رئابكلا

 كولس طبضني نأ ليحتسملا نمو ، يوسلا كولسلا اهنع قبي ىتلا يه
 موقت نأ وأ هتاقولخم نم ءيشب هللا هيشت ىلع هتديقع موقت ناسنإ يأ

 . اهنع هتاذ هزن تافصب هفصو ىلع

 هنهذ فرصي نأ يعيبطلا نم هناف هللا ةيؤر دقتعا اذإ ملسملاف

ل



 هذهو . ةيؤرلا اهب متت ىتلا ةيفيكلاو فقوملا كلذ يف ليخنلاو ريكفتلا يف
 ٨ دوهيلا مهئادعا نم نيملسملا ىلا _ ةقيقحلا يل _ تسدنا تادقتعم

 ىسوم اولأس نيذلا مه دوهيلا ناف . اهنم ميركلا نآرقلا انرذح دقو
 اوعاطتسا نيذلا يلاتلاب مهو . ةرهج هللا مري نا مالسلا هيلع _

 سد لالخ نم ةفورعملا ةثيبخلا مهبيلاسأب نيملسملا ناهذا يف اهوسدي نا

 نيذلا مهفنأ مهو . ةفيعضلا ثيداحالا ليرأت وأ ةعوضوملا ثيداحالا

 نآرقلا فتكي ملو . ةدودعم مايأ الإ رالا مهسمت نل مهناب اوعدا

 يلاعت ربخأ نأب انرذح هنكلو . انيلع اهدرسب راكفألا هذه نم انريذحتب

 . ىوعدلا سفن ىعديس نم _ نوملسلا اهيأ _ مكنم نأ ررقت ةيآ يف

 هب زجي ءوس لمعي نم باتكلا لهأ يلامأ الو مكينامأب سيل» اهب رثأتيو
 الإ ىبا نيملسملا ضعب ناف اذه عمو نيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو
 . ىوعدلا سقن ىعديف نآرقلل يربخلا زاجعالا تبي نأ

 ةرخآلا يف هل ةلوفكم ةنجلا نأ دقتعي ناسنإ نم رظتني اذامو

 اذام . نوقداصلا نونمؤملا اهيلع هطبغي ةجرد ىلا هلت لوسرلا ةعافشب

 ضرع برضيس كشالب هنإ ؟ هتايح يف رود نم ناسنالا اذه نم رظتني
 نلو 0 تابجاولاو رماوألا نع الضف . قالخألار مقلا لكب طئاحلا

 له هنأ م ١ رجز رأ يبنب ءىباع ريغ تاوهشلا ىتشب ذذلتلا يف ددرتي

 هذه نإ ؛؟هلجأ نم قلخ يذلا ةايحلا فده كلذ نم ققحيم

 ىلا هتايح بلقتس اهناف ملمملا ةديقع اهب لخلختت امدنع تاداقتعالا

 رع رظنلا ضغب _ كشالب يهو . ةمرح هلل ىعري ال ثباع درمتم

 ناسنالا اهل قلخ ىتلا ةياغلا عم ضقاتت _ تايآلا رصل اهتمداصم

 نال قلخ ناسنالا ناك اذإف «نودبعيل الإ سنالار نجلا تقلخ امر»

نم ةكرح لك نأ ىنعمب اهبناوجو اهئازجا لكب ةدابع هتايح نوكت



 . ةياغلا كلت اققحم ةدابع ىلا افوحيل ىلاعتو هناحبس هللا ىلا هتاكرح

 ةيلاكتالا هبسكي يذلا داقتعالا كلذ ادقتعم ناك اذإ اهققحي نأ هل فيكف

 داتعالا هبكيو . ةبوت نود بونذلا عيمجل هللا ةرفغمو ةعافشلا ىلع

 . هيعدي يذلا يظفللا ناميالا ىلع

 مويلاب ناميالا ناف ! قلخلل ىوصقلا ةيافلا عم ضقانتت يهو

 ةياغ ققحتت لف الإو ، حلاصلا لمعلاب هل دادعتسالا هتايضتقم نم رخآلا

 . ةرمثك _ ةطبترم ريغ ةيورخألا درفلا ةايح تناك اذإ ايندلا ةايحلا

 . ةيويندلا هتايح

 نسو ٠. بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإ نم ةياغلا عم ضقانتت يهو

 - ةلا ىلا بسني نأ ىنعي يلاتلاب اذهو . يهنلاو رمألا عمو . عئارشلا
 . للا ىلاعت ، ثبعلا _ هناحبس

 اهب اطبار دآرقلا اهب ىدان ىتلا ىوقتلا موهفم عم ضقاتت يهو
 ًاربتعمو . لمع لك نم ةياغلا اهايإ ًالعاجو . ملسملا ةايح نم ءزج لك

 نم عم اذه اهمرهفم قفتي فيكو . لامعألا لاص لوبقل اطرش اهايإ
 لب . بسحف تابجاولا عاضت ال هبجومب يذلا داقتعالا اذه دقتعي

 . تائيسلا بكترت

 .. اذه

 . ملعلا ةمدخ يف اهتلاسرب ةماقتسالا ةبتكم نم راعشتساو
 ميركلا ءىراقلل مدقن نأ اندعسي هنإف . يأرلا ةيرحو ةقيقحلا زارباو

 ,انئدابم هذهه باتكلا اذه ةيعوضوملل يرحتملا ةقيقحلا نع ثحابلاو

 لوؤسملا هللاو . ميركلا هللا هجول اصلاخ هانهجز ج نوكي نا نيجار

مهبدهبو اهءانبا رصيو . اهنعش مليو . اهتدحو ققحي امب اتما ىلع نمي نا



 انبح وهو . هيلع رداقلاو كلذ يلو _ ىلاعت _ وهو . ليبسلا ءاوس
 ." ليكولا معنو

 هذه»ه باتكلا اذه ىلا ميركلا ءىراقلا ليحأ يننإو اذه

 هانئدابم

 يدنكلا ناميلس نب دمحأ

١٤٠٧ كرابملا ناضمر ةرغ







 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 © ديت ه

 رمأ ىلع تضح ام ةحمسلا مالسالا ءىدابم نإ

 نيب فالتئالاو ةدحولا ىلع اهضح هللاب ناميالا دعب

 هللاب كارشالا دعب ءيشب تددن امو نيملسملا
 هذه نأ ررقي نآرقلاف . ةمألا فالتخاب اهديدنت

 ةمأ مكتمأ هذه نإل ةوخإ نينمؤملا نأو ةدحاو ةمألا
 نع ىهنيو (؟ هيقوخإ نونمؤملا امنإ )١( هدحاو

 اولشفتف اوعزانت الول هتبقاع نم رذحيو عزانتلا

 بولقلا فيلأت ةمعنب ركذيو () «“مكحير بهذتو

 جورخلا مدعو نيتملا هللا لبحب ماصتعالا ىلا وعديو

 الو اعيمج هللا لبحب اومصتعأوإلف لوقيف ةعامجلا نع

 فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع لا ةمعن اوركذأو اوقرفت

 لصألاف ( ههاناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب
 . فلآتلاو ةدحولا نيملسملا يف

 طمن ىلع سانلا قلخي مل ةيهلالإ ةمكحل نكل

  

 ءاينألا ةروم ٩٢ ةيآ _ ١

 تارجحلا ةروس ١٠ ةيآ _ ٢

 لافنألا ةروم ٤٦ ةيآ - ٣

نارمع لآ ةروم ١٠٣ ةيآ _ ٤



 رمأ اذهو ماهفألا تفلتخاف 3 ريكفتلا يف دحاو

 ةقالع هل اهيلع مكحلاو ءايشألا ريدقت ذإ { يعيبط

 نأ امبو . ٨٢١( ديعب دح ىلا ةيدرفلا قورفلاب

 نأ ىلوألاف يرطف رمأ رظنلا تاهجو يف فالتخالا

 يف ةبوصخب ملسملا لقعلا ينغت ةحص ةرهاظ نوكي

 & اهلك اهاياوزو اهداعبأ نم رومألا ةيؤرو 3 يأرلا
 © كاهنالاو يلخادلا لكآتلل ةليسو ىلإ بلقني نأ ال

 انرصع يف ةمألا هب تبيصأ ام رطخأ وهو

 لمش ىتح ءيش لك ىلعو ءيش لك يف فالتخالا
 بناج ىلا ءارآلاو تاروصتلاو راكفألاو دئاقعلا

 ىدعتو قالخألاو كولسلاو تافرصتلاو قاوذألا

 ضورفو هقفلا بيلاسأ غلب ىتح كلذ لك فالتخالا
 يعيبط رمأ فالتخألا نأ انملس اذإ (؟)) تادابعلا

 مهماهفأو مهلوقع يف نيابت نم سانلا هيلع رطف امل
 فعض نع أشني مل هنأ رقن نأ بجو مهكرادمو
 قحلا يرحت ناك لب عادتبالا يف ةبغر وأ ةديقعلا يف

 نيفلتخلا عيمج ةيغب ةعيرشلا دصاقم ةباصإ يف ةبغرلاو
 © هيلإ انبهذ ام دكؤت فالتخالا بابسأ مهأ هذهو

 : نوكي نأ فالخلا ببس ودعي الف

  

 ١ _ ص ياولعلا هطل . مالسالا ل فالخألا بدا ١٩٠"
 ٢ _ ص قباسلا ردملا ١٨

٠ اميط لع درلا 6 ©



 رخآلل افوصوو فرط ىلا ةتس لوصو مدع )١(

 همدعو ةياورلا توبث ىدم و )٢)

 هليوأتو صنلا مهف ةقيرط يف افالتخأ وأ )٣(

 هيناعم نم يأ ىلع ظفللا لمح يف افالتخأ وأ )٤(
 . اه عضو ىتلا

 لماوع ةيمالسالا ةحاسلا ىلع دجتست دقو

 ىتش يفو روصعلا ربع فالتخالا حور ىكذت
 دعاسي يذلا يسايسلا لماعلا اريثأت اهدشأو تائيبلا

 نم مهلصو امب ليج وأ دلب لك لهأ كسمت ىلع
 ةظفحتم ةرظن مهريغ ىدل ام ىلا رظنلاو صوصن

 وأ يسايسلا دييأتلا فورظل عضخت ام اريثك .

 يرحت ىلع صرحلا ىوهلا بلغ اذإ نكل . ةضراعملا

 روطتي دق ٠ امومذم فالخلا نوكي اهدنعف قحلا

 انتمأ تيلتبا دقو ، ةموصخلا يف روجفلا ىلا لصيف

 عجري يذلا فالخلا نم عونلا اذهب رصعلا اذه يف

 سوفنلا للع هثروت مهفلا يف جوع ىلا همظعم يف
 تاذلا لوح فاوطلاو يأرلاب بجعلاو ربكلا نم

 )١( . اهب ناتتفالاو

 ام نيب قرفت ملف ةمألا ىلع رمألا طلتخأ دقو

 ١٠ ص مالسالا يف فالخألا بدار باك ةمدقم _ ١

» ه _ ةميط لم درلا ©



 . هيف مهفلا ددعت زوجي امو 5 هل مهفلا ديحوت بجع

 زوجي ال امو هيف فالخلا زوجي ام بعوتست مل و
 نم ساسأ ىلع نيدلا يف ةوخألا نيب ةوادعلا تشفف
 دسفي ال يأرلا يف فالخلا انيب ، مهفلا يف فالتخا

 قحلا نع ثحبلا وه عيمجلا دئار ناك اذإ ةيضق دولل

 تزرب قيضلا قفألا اذه ةملظ يفو «» هب مازتلالاو

 © هيف قفت اميف نواعتلاب يدانت ةوحصلا .تاوصأ

 وعدي هاجتإ رهظ اك ، هيف فلتخت اميف انضعب ةرذعم و

 قحتسي ام وهو مهضعب ىلع نيملسملا حتفت ىلا

 نيب نبي مل فالتخالاف» . عيمجلا نم معدلاو هيونتلا ٠

 )!٢«( «ءاقتلالا نود لوحت زجاوح ةوخالا

 خيراتلا ثادحأ نم سردلا صلختسن نأ انيلعف

 ةمألا نيب فالخلا لعجي ام دعاوقلا نم عضن نأو

 عيمجلا للظيس دولاو مارتحالاو راوحلا ةرئاد يف

 . فلاخلا داهتجالا ريدقتو هللا يف حلا

 لوقعلا عرطصت يأرلا يف
 بولقلا نغطضت سيلو

 ددعت لمتحي اميف دحاولا مهفلا ضزف ةلواحم امأ
_ 

 ١ - نرقلا فراشم ىلع ١٥ ص ريزولا ميهاربال ه ٦٣

 ٢ - ص مالسالا يف فالتخألا بدا ٨٥

© ١ _ نيط لع درلا ©



 نم وهف هيلا بهذن اميف ةمضعلا داقتعاو ماهفألا

 نأ مالسالل لماع لك ىلع بجي ىتلا تايبلسلا

 انمق ةقيقحلا ىلا لوصولا ىلع انم اصرحو . اهبنجتي

 { ةبحلا ىلع يضقي الدج هب درن مل و ثحبلا اذهب

 انأ) هثيدح يف مالسلا هيلع هيهن دنع فقن نحنف

 ناك ولو ءارملا كرت نمل ةنجلا ضبر يف تيبب ليفك

 خيرات رصتخمه باتك بحاص قفاونو «» (ًاقحم

 لوزي نأ يبلق لك نم ديرأ ينإ) هلوق يف ةيضابالا
 (١٢إ) «فخ وأ فطلتي وأ اتاتب نيملسملا نيب فالخلا

 بلغو صالخالا لصأتو تاينلا تفص اذإو

 يأرلل راصتنالاو ىوهلا ىلع قحلا يرحت ىلع صرحلا
 انم ةمهاسم هذهو .. ريخلاب رشبي ةمألا لبقتسم نإف
 درجتلا اندئار 3 ةيتاذلا نع ًاديعب قئاقحلا راهظإ يف
 دادسلا هللا نم وجرنو انعطتسأ ام ةيعوضوملاو

 . باوثلا نسحو

  

 ١ ثيدح ةمدقملا نم عباسلا بابلا ل هجام نبا هاور ل ٥١

 ٢ _ ص ةيضابالا خرات رصتخم ٤

۔ ةممط لع درلا ©





ةمدقتملا





 © ةمدقملا ©

 اهاجتا ثيدحلا يمالسالا ركفلا خيرات فرع دقل
 هبشلا ىلع درلاب لغتشا هيقارشتسالا هك رحلاب اطبترم

 نوركفملا لذب دقو ةكرحلا هذه اهريثت تناك ىتلا

 نع عافدلل ريثكلا ءيشلا مهتقوو مهدهج نم

 اه ام لكب ةكرحلا هذه تدج ؤ دقل معن . مالسالا

 مدقن نالا نحنو . تفخ دق اهتدح نأ الإ اهيلع امو

 وهف هيف ضوخلا مدع دون انك مك هب هيبش لمع ىلع
 نم يركف فرتو تقولل ةعاضإ ام ةجرد ىلإ
 قمعأ ةسارد ىلا دوهجلا هجوتت نأو عقي الأ ضورفملا

 ضعب ةيمهأ ردقبف . ةيمالسالا ةمألا ةمدخ ىف ديفأو

 نآرقلا قلخ لثم انفالسأ دنع هيدئاقعلا عيضاوملا

 مويلا انناف ... طارصلاو نازيملا ةقيقحو هللا ةيؤرو
 رصعلا اياضقب ماتهالا انيلع ضرفت تايدحت مامأ

 اذاملف . مهتايح بناوج فلتخم يف سانلا لغاشمو

 ةيادبلا ذنم هيلع انمكح قيرط يف قايسنالا اذه اذإ

 هتايبلس عم ةئفاكتم ريغ هتايباجيإ نأ وأ دجم ريغ هنأب

 ةيسيئرلا عفاودلا لعلو ؟ ريأ نوكت نأ نع الضف
 ةباجتسالا يه ةباتكلا ىلع انلابقإ رربت نأ نكمي ىتلا
 ضعب مدقي نأ يف (ةميعط رباص) ذاتسالا ةبغرل

١١ ةميعط لع درلا ©



 ةباجإ نيثدحملا بهذملا عابتأ نم نيخرؤملاو نيثحابلا

 )١« ةقشلا دعبت الو ةفاسملا برقت هتالؤاست نع

 ذاتسأ نع باتكلا رودص يف يناثلا رمألا لثمتيو
 مامت كردي انلكو «روتكد» بقل لمحي يعماج

 انلوقع ىلع يسفن ريثأت نم باقلألا هذهل ام كاردالا
 لبقن انلعجي نأ بالتسالا اذه نأش نمو «هموزهملا»

 ال ةملسم ةقيقح سانلا ءالؤه نع ردصي ام لك

 ةرهاظلا هذه نأ كش الو بيوصتلاو ةعجارملا لبقت

 انل يبرغلا يراضحلا دابعتسالا روص نم ةروص

 تاريسفت دوجو يف نمكي ريخألاو ثلاثلا رمألاو
 ضعب اهذخأي دق ىرن ام ىلع فلؤملا قفوي مل جئاتنو

 ركفلاب ةقالع مه تسيل نمم باتكلل نيسرادلا
 نأو اهيلا ريشن نأ اندرأف قئاقح اهنأ ىلع يضابألا

 انعفدي امم لعلو باوصلا ىلا ءادتهالا ىلع هدعاسن

 ثاحبألا هذه ىلع ديازتملا بابشلا لابقإ كلذ ىلا

 فرعتلاو هيوهلا نع ثحبلا ليبس يف تاساردلاو

 . تاذلا ىلع

 لوؤي نأ يغبني ال ةساردلا هذه نم انفده نإ

 عارصلا اذهف . بهاذملا نيب يركف عارص هنأ ىلع

  

 ١ ةيضابالا : ةميعط س ١٢٣

« !6٦ ةيط لع درلا ©



 نأ بجي ال اك أ هوكرحم لزعي نأو لوزي نآ يغبني
 «هميعط» ذاتسألا صخش نم صاقنتسالا هنم مهفي
 ام _ لواحنسو . ةيملعلا هتناكم يف زمغلا وأ

 هللا ةاضرم دعب نيفدهتسم» نوكن نأ _ انعطتسا

 نأ هفطلو هتمو هتمحرو هوفع يف لمالاو هدحو

 نأو ميركلا ههجول ةصلاخ لامعألا هذه نوكت

 يلقعلاو يبلقلا حاتفنالا نم ةلحرمل الخدم هللا اهلعب

 يمالسإ ركف ءاول تحت يقتلت ىتح نيملسملا نيب
 ةمال يمتنت ىتلا هيبهذملا هحنجالا لك رينتسم و قيمع

 «مالسالا

 ذاتسالا راكفأ ضرع ىلع موقي اذه انلمع نإ

 تاحفص ىلع ءىراقلا ةلاحاب اهقيثوت عم يه اك

 ءوض ىلع هذه رظنلا تاهجو ةشقانم مث باتكلا

 ريغو ةيضابالا تافلؤم نم اهيقتسن تامولعم
 اهرداصم ىلا اهعاجرإ نع لفغن نأ نود ةيضابالا

 نم باتكلل ةيمييقت ةيلمع وه زجوملا ثحبلا اذهف

 قفتت ال دقو انريغ ءارآ عم قفتت دق ىتلا انرظن ةهجو

 . انيلع وأ انل مكحلا ميركلا ءىراقلل كرتن م
 ،6}،‘ قفوملا هللاو

  

 فرصتب _ ١٤ ةيضابالا : ةميعط _ ١

© ١٣ ةيط لع درلا ©





ةيجهنملا ةيحانلا





 © جبنملا دقن ©

 تسيل ةيضابالا نع ةباتكلا نأ هب ملسُملا نم

 مدقأ نم يمالسا بهذمك ةيضابالاف . مويلا ةديلو

 نيخرؤملا ماتهاب ىظح ةيخيراتلا ةيحانلا نم بهاذملا

 تزيمت دقو نيودتلا ادب نأ ذنم تالاقملا باتكو
 ةيفصولا ةعيبطلاو يخنراتلا درسلاب ءالؤه تاسارد

 ام اهل فقاومو ذخام تاباتكلا هذه ىلع ةيضاباللو

 نع لقني نيخرؤملا نم قحاللا لظ دقو . اهرربي

 تيوقو قارشتسالا ةكرح ترهظ ىتح قباسلا
 ةلأسملاب نيقرشتسملا نم مسق لغتشاف ةفورعم عفاودل

 نيح ةديدج ةروص تاساردلا هذه اوطعاف ةيضابالا

 بتك ىلع بهذملا اذه ةسارد يف راصتقالا اوضفر

 اوراتخا لب ىلوألا ةعامجلا عم نأشلا وه امك مهريغ

 ةصاخو ةيضابالا نطوم ىلإ اولحت راف بعصلا قيرطلا

 ىتلا ةيسايسلاو ةيداملا ةوقلاب نينيعتسم ايقيرفا لامشب
 ةيضابالا ىلع اوعلطاف قارشتسالا ةكرح ءارو تناك

 ىلع اوفرعتو ءاملعلا عم مهتاءاقلو مهبتك لالخ نم
 ضعبلا اومجرتف اهبتك ضعبل مئاوق اونودو تابتكملا
 اوررحو بتكلا اوردصأو رخآ اضعب اوققحو اهنم
 لوح اورضاحو ةصتخملا تالحملا يف تالاقملا

© ١٧ ةميئ لم درلا ©



 لالخو .. اهنودقعي اوناك ىتلا تارمتؤملا يف به ذملا

 دقو ث نوملسملا نوسرادلا أدب ةريخألا دوقعلا

 عوضومب نومتهي ث ةثيدحلا ثحبلا جهانمب اودوزت

 ةيمالسالا تاساردلا هذه. بلغا تناكو ةيضابالا

 نم اهتميق تبستكا ةيعماج لئاسر لكش يف هثيدحلا
 هذه ىلا ةفاضالابو هتفارطو عوضوملا ةدج

 نع ثيدحلا يف ارود ةفاحصلا تبعل دقف تاساردلا

 ةصتخملا تالجملا يف تالاقملا لالخ نم ةيضابالا

 تاعماجلا ةذتاساو ركفلا لاجر تاباوجتساو ا

 يذلا عوضوملا لوح ةيمالسالا تاكرحلا ءامعزو

 . ةيركفلا ةحاسلا ىلع امئاق لظيس

 يهف لامعألا هذه ميقت نأ ريسيلا نم سيل

 ةدرفم ةسارد ىلا جاتحت مييقتلا ةيلمعو . ةريثك

 ءىشلا نأ الإ تقولا لوطو ءانعلا نم ريثكلا بلطتت

 اهتاهاجتا فلتخم ىلع تاساردلا هذه نأ دكؤملا

 ةتوافتم بسنب بيجتست ةيركفلا اهباحصأ تاعزنو
 اهنيب كرتشملا مساقلا نأو ةيملعلا ةقيقحلا تابلطتمل

 ةصاخ ةفصب ةيدئاقعلاو ةيخيراتلا نيتيخانلاب اهقلعت

 ةيراضحلا ةيحانلل تضرعت ةليلق تاسارد ءانثتسإب

 اهنأ الإ _ هلوصأو هقفلا _ يعيرشتلا بناجللو
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 . ثحبلا نم ديزمو قيمعت ىلا ةجاح يف لظت

 ردص ةيضابالا تاساردلل ماعلا راطالا اذه يفو

 ةديقع ةيضابالاه هميعط رباص/ذاتسالا باتك اثيدح

 تاساردلا هذهل اجذومن نوكي نأ نكمي وهو «ًابهذمو

 امييقتو ةسارد ةوطخ ةوطخ هعم ريسن نأ لواحنس

 . دهج نم انل هللا رسي امو انتقاط بسحب
 روتكدلا هدعآ ثحب ابهذمو ةديقع : ةيضابالا»

 عباطمب ةمعابطلل ةفيلخ ةسسؤم هترشن ةميعط رباص

 م٦٨٩١ _ ه ١٤٠٦ ةنس نانبل توريبب ليجلا راد

 مجحلا نم ةحفص ةئامو نيعبسو سمخ يف عقي وهو
 نيتنثاو ةمدقم نم باتكلا نوكتيو طسوتملا

 زربأ ةريخأ ةملكو ثحبلل ةصالخو ةلأسم نيسمخو

 بقبن نأ نكمي ، اهيلإ لصوت ىتلا جئاتنلا مهأ اهيف
 : يف نيسمخلاو نيتنثألا لئاسملا هذه

 يخيراتلا مسقلا : آ

 اهقرفو ةيضابالاب فيرعتلا : ب
 دقنلاو ضرعلا : ةيضابالا ةديقعلا لئاسم : ج

 تانراقملا : د

 ةقيرط اذه هباتك يف ةميعط ذاتسالا كلس دقل

 اهردصم نم اهذخأي نأ لواحو هركفلا ضرع

 شقان مث _ ةيخيراتلا ةيحانلا ءانثتساب _ يضابالا

٠ ل ةميط لع درلا ©



 لواحو وه هاري امك اهئطخ نايبب اهيلع قلعو .ةركفلا
 ةركف نيب نراقي نأو هبابسأو اطخلا عفاود نيبي نأ

 5 نم جرخيل ةعامجلاو ةنسلا لهأ» و ةيضابالا

 . اهب نمآو اهيلإ نأمطإ ماكحأو جئاتنب كلذ

 7 ىلإ ىعسنس باتكلا عم انتلحر لالخ نم

 يف سانلل ةيضابالا ميدقت يف فلؤملا حاجن ىدم ىلع

 ءانبأل حيحصلا روصتلاو ةحيحصلا اهتروص
 : . بهذملا

 نأ ادهع ةيادبلا ذنم هسفن ىلع فلؤملا ذخأ دقل

 ةيعوضوملاب مزتلي نأو قحلا ريغ ءيش الو قحلا لوقي
 ةيضابالا ىلع ةيبهذم ابرح تسيل ةساردلا هذهف

 يهف ابرح تسيل اهنأ امكو اهعابتأو اهتمئأ تاليوأتو
 نم نويضابالا هب مهتي يذلا ءادعلا حور لمحت ال

 لاجرلا الو رداصملا عم لماعتن مل و ... مهنع بتكي

 مهعم بهذن انك امنإو نيوهتلا وأ لواطتلا نم عونب
 ١ .. قحلا هجوأ ىلع فرعتلا لواحن

 اريخأ» باتكلا نم ةحفص رخآ يف بتكي مش

 يف ةبغرلاو ةيعوضوملاب مستت ةئداه ةلحر دعبو

 ةلمج رطاخلا يف درت .. يضابالا بهذملل فاصنالا

 لدجلا نع هسفن بتاكلا هزنيو :(؟ ..٤! تاراسفتسا

 ةيضابالا : ةميعط - ١
 ١٧٠ ص لىلرالا ةرقفلا ا . ١٧٥ م ن - ٢
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 عم ءارم الو الدج هديرن ال نحنو» : هلوق يف ءارملاو

 جهنم درن ال نكل 3 ةيضابالا يخرؤمو يركفم
 نيعي ام كلذ يف لعل تالاقملا باحصأ لك فقومو

 ١ ؛كلذ دعب ماكحالا ةحصو فقاوملا ديدحت ىلع

 باتكلا بحاص مالك نم ضعب تافطتقملا هذه نإ

 هفاصتاو دوعولا هذهب هثحب يف همازتلا ىدم وه امف

 هبولسأو هريباعتو هتاملك يف لهو ؟ تافصلا هذهب

 ةيضابألا ةمئأ نأ ىري هنإ ؟ مازتلالا اذه ىلع لدي ام

 بتكي نم نومهتيو ءارملاو لدجلل نوبحم نولوأتم
 قلزني ال نأ لمألا ناكو» : ذاتسالا بتكي مث مهنع
 مالك ةلأسم يف ث قلزنملا اذه يضابألا بهذملا

 اذه لثم يف قالزنالا ةيضابالا ماهتا نإ ٢ ههلا
 ةلمجم ةداع هصوصن نوكت يذلاو يبيغلا عوضوللا

 ميركلا لوسرلا اهنأش يف ردصي مل و حاضيا ىلا جاتحت ,
 رمأل ماهتالا اذه نإ الصف الوق هدعب نم هتباحصو
 يف لقعلا لامعتسا مدع ىلا ةوعد امإ وهف ريطخ

 جئاتنلا ىلا لوصولا ىلع نيدهتجملا رابجإ امإو اهمهف
 ةنسلا) لهأ نم ه«ةرعاشألا» اهيلإ لصوت ىتلا
 ةيرح ىلع ةروطخ لقي ال لاتحا اذهو (ةعامجلاو

 هاجتالا اذه يف يضمي مث . لوألا لايتحالا نم ركفلا
 ٧٥ م ن - ١

 ٢ ةيضابالا : ةسيعط ١٠٠
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 ةرثك نم مغرلاب (ةيضابالا) مهنإف : لوقيل
 (ةمامالا) عوضوملا اذه يف تاعيرفتلاو تاليدعتلا

 )١( ههب مهماتهاو داهتجالاب مهعلو اهيلإ ىدأ ىتلاو

 فلؤملا ةذخاؤم ىلع ةلالد ةريخألا ةرابعلا هذه يف نإ

 © صوصنلا مهف يف لقعلا مهلمعتسا ىلع ةيضابالل
 مهفي اك بيط ريغ ارمأ داهتجالا ذاتسالا ربتعا اذاملف

 مهف ةيناكما روصتي لهو _ علو _ ةظفل نم
 يف دهجلا لذب نود ةيركفلا عيضاوملا هذهل حضاو

 ةذخاؤملا هذه نأ هيف بير ال اممو ، ريسفتلاو ثحبلا

 ةدع الب داهتجالا ىلع نومدقي ةيضابالا نأب انرعشت

 & ىوهلا مهعابتإب لوقلا ىلا ىدؤي امم دعاوق الو

 ىلا هجوت نأ نكمي هذه نم رطخأ ةمهت كانه لهف

 !؟ تناك ايأ ةملسم ةعامج

 ءاقتنإ هتاملك يقتني فلؤملا نأب انمآ اذإو

 ب ةيعوضوملا تاباتكلا يف ضورفملا وه اذهو
 عجاري نأ هبحاص ىلع متحي يساقلا مكحلا اذه نإف

 بيرقت يف يأرلا اذه مهاسي نأ نكمي له ذإ هسفن

 ناكر !؟ فلؤملا هيلإ اعد يذلا نيملسملا نيب ةقشلا

 دمحأ» شقاني نأ «هميعط» ذاتسالا ىلع ضورفملا نم

  

 ١ ن ۔ ١٤٣. ١٦٩. ١٧٤
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 ضيقن يفرط ىلع ةلأسملا هذه يف فقي يذلا «نيمأ

 ىلع ةيضابالا مهنمور جراوخلا نأ ىري :وهف { هعم
 ةفاقث تناك دقل لدجلاب افلك سانلا لقأ (هيأر

 ةيبرع ةفاقث . مهيلع ةوادبلا ةبلغ مكحب جراوخلا

 يف نأشلا وه اك نانويلا ةفسلفل اهيف رثأ ال ةصلاخ

 نأشلا وه امك سرفلا ةفاقثل اهيف رثأ الو ةلزتعملا ةفاقث
 طمن ىلع ةيوغل ةيبدأ ةفاقث جراوخلا فقث . ةعيشلا يف

 دوهعملا طمملا ىلع ةيمالسا ةفاقثو ث مهتفاقث يف برعلا

 ةلوهس يف ةنسلاو باتكلل مهفت نم ، مهرصع يف
 رهاوظب مهجاجتحاف نيدلا يف اولداج ناف رسيو
 مالكلا اذهل انداريإ نإ )١١( «اهتيفرب كسمتو صوصنلا

 ىلع ةريثك ذخآم انلف {، حيحصلا لوقلا هنأ ينعي ال

 نيبنل هاندروأ اننكلو جراوخلا يف «نيمأ دمحأ» ءارآ

 «ميعط» ذاتسالا هيلإ بهذ ام عم ماتلا فالتخالا

 نإف هيلع درلاو فقوملا اذه ضرعتي نأ نود

 الو ، كلذ ناضرفت ةقيقحلا راهظإو ةيعوضوللا
 هذخأ يذلا راطالا نع فلؤملا جرخي اذه نأ دقتعأ

 دصقي ةلصفم ال ةلمجم ةسارد هلمع نأب هسفن ىلع

 مدع ىلا ىدؤي يذلا لامجالا ناف () عفنلا ميمعت اهب

 ٤/٣ ٣٤ مالسالا ىحض : نما دحا _ ١

 ٢ _ ةيضابالا : ةميعط ١٣
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 . ديمح ريغ ىنعملاب ءافيالا

 لالخ نم ةيعوضوملل جذامنلا هذه عم ضهنو

 عيطتسي له» لءاستي وهف هريباعتو فلؤملا ظافلأ

 هللا باتك صوصن يف همامأ ةجحلاو فصنم ثحاب

 روهمج ءاملع نم ةمئالا جهنو هلع هيبن ةنسو
 ليوأتلا جهنم ىلع يضابالا بهذملا رقي نأ نيملسملا

 ءاوتسالاو ولعلا ةديقع يف هللا باتك صوصن حيرصل
 ةيضابالا مهف نم هبارغتسإ نع بتاكلا ربع دقل

 ةرعاشألا اهمهف ام ريغ ىلع ءاوتسالاو ولعلا ةركفل

 نوك نم ًامئاد قلطني وهف ةعامجلاو ةنسلا لهأ» نم

 مث حيحصلا رايعملاو ةجحلا مه نيريخألا ءالؤه
 صوصن اهب تءاج دق لئاسملا هذه نأ ىلا بهذي

 صوضن اهنأ كلذب ينعي امبرو ليوأتلا لبقت ال
 نم دحأ هب لقي مل مالك اذه نأ دقتعأو ةمكحم ,

 بتك نم ةمخضلا دادعألا هذه كلذ ةيآو ءاملعلا

 هذه ىلا تقرطت يتلا اهحورشو اهنوتمو دئاقعلا
 بهاذملا لك يف ءاملعلا فقاوم اهيف تنيابتف عيضاوملا

 قحلا مهسفنأ ةيضاباللو ةيداهتجالا مهدعاوق بسحب

 اولمعتسي نأو ةيدئاقعلا اياضقلا هذه اومهفي نأ يف

 دعاوق كلذ يف نيجهتنم اهصوصن ن مهف يف مهلوقع ؤ مهلوقع
 ١٥٥ م ن 77 من_-١٠
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 مهفده قيقحتل ةفرعملا قرطو حيحصلا داهتجالا

 كلذ يف لهف ةيهلالا تاذلا هيزنت يف لثمتملا ديحولا

 ةيضابالا مهف «هميعط» ذاتسالا دعي اذاملو !؟ بيع

 ركذأ نأ انه ينتوفي الو 3 ادساف اليوأت ةلأسملل

 يف يضابالا جهنملا ةرادج تتبثأ دق مايألا نأب

 ةنسلا لهأه نم ءاملع نأ كلذ ةيآو ريكفتلا

 نم ريثك ىف اولصوتو كلسملا اذه اوكلس ةعامجلاو

 نيمرحلا مامف ةيضابالا هيلا لصوت ام ىلا لئاسملا

 تافصلا نأب لاق يجيالاو ١ !نيعلاو ديلا ةظفل لأ
 باحصال دولخلاب رقأ هدبع دمعو تاذلا نيع

 ىلع ىرجي نأ ةميعط ذاتسالل نكمي لهف ") رئابكلا
 ىلع هقلطأ يذلا مكحلا سفن ءاملعلا ءالؤه

 !؟ ةيضابالا

 { لثم فلؤملا ردصي ال نأ ضورفملا نم ناك دقل

 ثحابلا» راعش عفر نع ىلختي نأو ماكحألا هذه
 هيلا بهذ ام ةحص» و قحلل احيضوت» و «©فصنملا

 اذه نإ .. «ليوأتلا داسف» و «ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نأ وأ يمالسالا ركفلا ديفي نأ نكمي ال كلسملا

  

 ١ داشرالا :يرجلا ۔ ١٥٥ - ١٦٣

 ٢! - راملا : هدبع دمحم ٣٦٢/١ ٣٦٤
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 ىلختن نأ ناوألا نآ دقلو مامألا ىلإ ةوطخ هب مدقتي
 نم قالطنالاو فلسلا يف ةقلطملا ةقثلا ةركف نع

 هذه لثم يف ةصاخو مهفلاخ نم ىلع مكحلل مهئارآ
 ةفآ نأب نمؤي فلؤملا نأ بير الو .ةيبيغلا لئاسملا

 يف فلؤملا يضعيو . ةقبسملا راكفألا يه ةيعوضوملا

 فلسلا: ءاملع دنع شرعلاو» : ًالئاق قيرطلا سفن

 نمه و «.. زيحلاب ةافنلاو نولوأتملا لوقي ال ىتح
 يف ءاج امل فلاخم ةيضابالا هيلإ بهذ ام نإف انه

 هناف كلذ قوفو .. تيع هلوسر ةتسو هللا باتك

 هلويمر ةنسو هللا باتك مهف يف ميقتسم ريغ عادتبا
 رظنلا لامعإو ةرطفلل هتافاجحم ىلإ ةفاضالاب ليع
 مهاياضق نم ريثك يف هوعداو هب اوفغش املاط يذلا

 الو سانلا ضعب برطت ةغل هذه ١ «ةيداهتجالا

 © ةيضابالا ىلع ًاماكحأ فلؤملا اهيف ردصأ ، بير

 ذإ مالسالا ةلم نع مهجرخت اهنأ اهيف لاقي ام لقأ

 معن !!؟ ةنسلاو نآرقلا فلاخ نم دعي نأ نكمي اذام

 لوأ يف مزتلأ نأ هل قبس .دقو اماكحأ ردصأ دقل

 لكش يف ةيضابالا ىلع هتاظوحلم لجسي نأ هباتك

 رادصا يف لهو عجارتلا اذه ملف . زاسفتساو لاؤس

 اعد ىتلا نيملسملا ةدحو مدخت ةدئاف ماكحالا هذه
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 ال جهنملا اذه نأ نيقي ىلع نحن ؟ ةرم نم رثكأ اهيلإ
 ةقيقحلا نع فشكلا يف حلفي نل هنإ امك مالسالا مدخي

 ذاتسالا عالطا ةيدودحم هللا ءاش نإ ثحبلا تبثيسو

 علطأ دق هنأ حيحص . يضابالا ركفلا ىلع «هميعط»

 ناك هنأ الإ ةدمتعملا ةيضابالا بتك ضعب ىلع

 نكي مل و ةرعاشألا ضعب ركف قلطنم نس اهسردي
 لكب لماكتم يمالسإ ركف روظنم نم قلطني
 لهأ» و ةعيشلاو ةيضابالا لثمي هتازيمو هصئاصخ

 . ةريبكلا هءازجأ «ةعامجلاو ةنسلا

 راشأ املاط ىتلا ةيعوضوملا نع نع ثيدحلا نإ

 ةلأسم درفن نأ ىلا اندوقي ةميعط ذاتسالا اهيلإ

 بتك ةصاخو ثيدحلاب ةيضابالا ريغ رداصملا

 حرجت نأ حي مل و اهنع عافدلاب فلك ىتلا تالاقملا

 وهف .. هدض ةروثو ثارتلل اضفر كلذ ربتعا امبر لب

 ةيضابالا نع يرعشألا نسحلا وبأ لوقي .نأ دعبتسي

 ةيضابالا نع هلاق ام ضفري نأ برغتسيو تبثت ريغب
 تالاقمف ١( مهدئاقعب لهجلا هيلإ بسني نأو

 امهيلا قرطتي نأ بجع ال ناتقيثو هنابالاو نييمالسالا

 نم رثكأ يف حلي هارنو فلؤملا يأر يف ٢ كشلا
 ١ _ ةيضابالا : ةميعط ٧٧١ _ ٧٨

 ! - م ن ٧٤ - ٧٥

  

٢٧ ةممط .اعدلا ©



 دقف» يرعشألا نسحلا يبأل ةيلاعلا ةناكملا ىلع عضوم

 ٢( «هردص هللا حرش» و ١ «قحلا ىلإ هبلق هللا حتف

 وه» و ٣ «يرعشألا نسحلا يبأ ىلع هللا حتفيهو

 هيجو لاؤس 6ةقث خرؤم دقتعن اميف (يناتسرهشلا)

 راركتلاو حاحلالا اذه مل ، انع امغر هسفن حرطي

 ةراشالا يفكت الوأ تالاقملا باتك هيزنت يف

 يرعشألا نسحلا يبأك لجرل نكمي لهو !؟ ةدحاولا
 نأ هقح لقعلا ىطعت ةيلازتعالا ةسردملا يف ىبرت

 . اهريكفت ةقيرطو اهجهنمو لب اهتفاقث لك نع ىلختي
 هنكلو ةلزتعملا عم جئاتنلا يف فلتخي دق هنأ حيحص

 عقيس..يلاتلابو لقعلا ىلع صنلا مهف يف ادمتعم لظي
 منهعلو يف فلؤملا يأر ىلع ةيضابالا هيف عقو اميف

 ىلع در دق بير الب وهف لقعلا لامعتساو داهتجالاب

 لوصولا يف هولمعتسا يذلا حالسلا سفنب هلزتعملا
 نارقلا مهف يف لقعلا لامعتساف 0 مهجئاتن ىلا

 يهف ةصيقن «هميعط» ذاتسالا اهربتعا اذإ ةنسلاو

 ةيركفلا تاهاجتالا ىدل ةبسنلا ةتوافتمو ةماع ةرهاظ

 . اهلك

 ١ - م ن ١٥٢
 ٦۔ م ن ١٥٤ _ ١٥٥

 ٣ م ن ۔ ٣٥

© ٨! ةميط لع درلا ©



 عيطتسنال» اننأ يف باتكلا بحاص قفاون نحن

 نم ليلقتلا الوا(١).«باتكلا ءالؤه هلجس ام لامهإ
 هب افافختساو ثارتلل ًاراكنإ دعي كلذ نأل هنأش
 اذه انعنمي ال نكلو كلذب انسفنأل حمسن ال نحنو
 رظنن سانال تناك نإو ىتح تافلؤملا هذه دقن نم

 نوبيصي رشب ءيش لك لبقو آلوأ مهف رابكإب مهيلا
 امف ايرورض لمعلا اذه نكي مل اذإو نوئطخيو

 اه مجغو ثارتلا بتكل ةيدقنلا تاساردلا نم ةدئافلا

 رظنلا يه ةيعوضوملا يف ةحيحصلا ةدعاقلا تسيلوأ

 للقن نأ نود ةصحاف نيعب نومدقألا هبتك ام ل دا لل

 ميلستلا يف نأ ىري فلؤملاو تاباتكلا كلت ةميق

 نكمي ال هنأ ىتح باتكلا ءالؤه راثآب قلطلا هبش هبش
 ديدح ىلع نيعي ام كلذ يف لعل ذإ ، مهجهنم دري نأ
 نم حضاو .: ٢ «كلذ دعب ماكحألا ةحصو فقاوملا

 عنعقب جئاتنلا نع ثحبي هنأ ةميعط ذاتسالا مالك

 / نيح يف جئاتنلا هذه ةعيبطو ردصملا ةقيقح نع رظنلا

 انقلطنإ اذإ لضفأ جئاتن ىلا لصن نأ ناكمألاب هنأ

 ام نوفلؤملا ءالؤه لقني دقف ثارتلل ةيدقن ةرظن نم
 رثأ نم هيف ام لكب انيمأ القن ةيضابالا نع مهغلب

 ١ _ ةيضابالا : ةميعط ٤٨

 ٢ م ن ٧٥

© ٩٢امط .هد لاه



 ةعامج طيحي ناك يذلا ديدشلا ناتكللو ةسايسلل

 . تدج و تاعئاش نم كلذ نع رجنا امو ةيضابالا
 اهيف تمنو تعرعرت ةئيب _ ديدشلا فسالا عم

 يف نوغلابي نيذلا نيثدحملا باتكلا بلاطن نحنو
 ىلإ اوريشي نأ «يرعشألا نسحلا يبأ ىلع داتعالا

 ةءارق وأ مهنع ةياور وأ ةيضابألا ءاملع نيبو هنيب ءاقل

 نوكت ال نأ طرشب مهل ةدهاشم وأ مهبتك يف

 ذإ هرصع يف سلدنالا ةيضابال مزح نبا ةدهاشمك

 ىلع ةجح اوسيل مهف ماوعلا نع ذخؤي ال ملعلا دأ

 ىلع ةجح اوسيل مويلا يملسم نأ اك .بهذملا

 هفقاومو مزح نبا ةيلقعف كلذ نم رثكأو لب مالسالا

 نأ نكمي اهسفن ةيرعشألا بهاذملا باحصأ نم

 . «ماكحالا ماكحا» هباتك لالخ نم اهيلع فرعتي

 ةقيقح يضابالا ركفلاب ىمادقلا ةرعاشألا لهج نإ

 نبا هلاق امو (١ا) فلؤملا ركذ اك امعز سيلو ةتباث

 مدع نإ مث.«؟١ كلذ ىلع دهاش تسرهفلا يف ميدنلا
 نيب يلقع مادص وأ ةيركفلا تاموصخلا توبث

 ىلع هاو ليلد .." ةيضابالاو تالاقملا باحصأ

 7 ٤٧ ةيضابالا :ةمعط _ ١
 هتقو ام لق إ ةروتسم مهبتك (ةارشلا) موقلا ءالؤه : تسرهفلا : ميدنلا نبا _ ٢

 اذهو مالكلاو هقفلا يل نوفلؤمو نوفنصم مهو هراكماب مهعبتو مهأشت ملاعلا نأل
 ٢٢٩ _ ٢٣٠ تسرهفلا ... ةريثك عضاومب ررهلم بهذلا

 ٢ _ ةيضابالا : ةميعط ٤٨

٥ _ايط لع درلا ٢.٠ ©



 ىتح عقي مل ءاقللا نأ ذإ باتكلا كثلوأ ةيعوضوم

 فلؤملا ىلع ضورفملا نم نكي ملأ . مادصلا تبثي

 هيلع اهسفن حرطت تناك تالؤاست ىلع بيجي نأ

 اهاسع نمف . كاذ وأ باتكلا اذه نم لقني وهو

 يرعشالا اهيلا راشأ ىتلا ىلوالا ةقرفلا هذه نوكت

 )٧ مهضعبو ث مهنم موقو 3 ةثلاثلاو ةيناثلا ةقرفلاو

 اركذ اهل دجن ال ىتلا ءامسالا هذه يه نمو (تارم
 يأل نكمي الأ !؟ ةيضابالا مجارتلاو ريسلا بتك يف

 يف راحي نأ © اثحاب نوكي نأ نع الضف 0 ءىراق
 ىلا ةريحلا هب ىدؤت دقف ث ةيبابضلا تامولعملا هذه

 ىلآلا داتعالاو اهيلا نوكرلا مدع ىلا مث اهيف كشلا

 ىلع اهب مكحن ةرطخ جئاتنب جرخن ال ىتح اهيلع
 . ةيضابالا

 ةيعوضوملاب حيرصتلا نإ ىرخأ ةرم لوقن
 ةباتكلا نم العبي نأ نايفكي ال اه ةفدارملا ريباعتلاو

 ةوق عم عوضوملاب ةقيمعلا .ةفرعملا نكلو الوبقم ارمأ
 باتكلا ىوتسمب ءىراقلا نارعشي ناذللا امه ليلدلا

 هذه لثمل افراركت امأ ريدقتلاو ةقثلا هنم ناعزتنيو لب

 . ائيش رمألا نم ريغت ال ريباعتلاو ظافلألا

 مهئرآو تالاقملا باتك ىلا ذاتسالا نانعمطا نإ

© ةميط,اعدرزا ٣6١ ©



 فقاوم ضعب لجسي نأ نم هعنمي مل ةيضابالا يف
 روذجلا دحأ) جراوخلا نأ دكأ دقف هيونتلاو ةداشالا

 ملف ةيمالسإ ةتبن اوناك (هيأر ىلع ةيضابالل ةديعبلا

 لك نيديعب اوناكو مهرمأ لوأ يف دحأ رفكب اومزجي

 ناف بفاصناللو عقاولا يفو ١ ةيئبسلا نع دعبلا
 مهدنع ةامسملا يهو ديحوتلا يف ةيضابالا ةديقع

 اهيف رثأتي مل ىتلا اياضقلا نم ربتعت (ديحوتلا ةلمجب)
 قرف دنع نأشلا وه امك ةيمالسإ ريغ تارثؤمب بهذملا

 "اذهبو ٢ «هنم تسيل اهنكلو مالسالل بسنت ةري
 ركفلا نع ةرشابم ريغ ةقيرطب دعبأ دقف مالكلا
 داشأ دقو 3 ةيدوهيلا ريغو ةيدوهيلا روذجلا يضابالا

 قرزألا نبا فلاخ ثيح ضابإ نب هللا دبع فقومب

 فاصوالا علخي نأ سني ملو ٣ رافصلا .نباو
 دمحم هللا دبع وبأف ، ةيضابالا ضعب ىلع ةضافضفلا

 نب دمحم ةمئالا بطقو ٤ علضتم يضابإ يتاهلقلا
 نأ انناكمإب هنإ ... ه عيلض يضابإ شيفطأ فسوي

 له ث سانلا ءالؤهل حيدملا اذه نم ةياغلا نع لءاستن

 0٠٧٨م ن - ٢!

 ٣٢ ةيضابالا : ةميعط _ ٣
 ١٠١ م ن ۔ ئ
 ١٣٦ م ن ۔ ه

© ٢!؛۔ةمهل لع درلا ©



 نإ !؟ :رخآ يش وه مأ مهئارآ ةحصب فارتعالا وه

 . «هميعط» ذاتسالا دنع نمكي حيحصلا .باوجلا

 : الئاق هماكحأ رادصإ يف فلؤملا يضميو
 جراوخلا نإ هدنع _ هيف لادج ال يذلاف»

 م مهنأو .. ةفرطتمو ةيلاغم ةينيد ةيسايس ةرهاظك

 لضف لت وأ آطخأف دهتجإ نم ىوتسم يف اونوكي
 يذلا ولغلا هنكلو ... هيلإ باث قحلا فرع املف

 ينأل مالكلا اذه دروأ ىننإ (ا) افع يبنلا هنم رذح

 نييضابألا نأب نمؤي باتكلا بحاص نأب نيقي ىلع
 ءالؤهب مهراكفأو مهدئاقع يف نيرثأتم نولازي ال
 كلذ ةيآو تالاقملاو خيراتلا بتك مهتروص امك سانلا

 دق اهيف ددشتلاو اهبكترم مكحو رئابكلا) ةيضق نأ»

 ةيضابالا ىلا تلقتناو يلصأ لكشب جراوخلا تمزال

 نيب تعطقنا ىتلاو ىلوألا ةأشنلا ةقالع مكحب ايخيرات

 مل نيخرؤملا نم ريثك ناك نإو جراوخلاو ةيضابالا
 .٢ «... يضابالا بهذملا لالقتسا ةيلمعب دعب ملسي

 مهو ٬؟٠ ؛تافصلا يفن ةهاتم ف اوعق و» ةيضابالاو

 ٣٦ اضيا رظنا ٤٦ ٤٧ م ن _ ١
 ١١٩ ه ن س . ٢

 ٣ من۔ ١٠٤

© ٣٣ ةميط لع درلا ©



 و )١« !رظنلا مهلامعإ يف نوعدمو نوعدتيم»

 مه» مث (؟)«هلحم ريغ يف داهتجا .طارصلل مهليوأت»

 انيح جراوخلابو انيح ةلزتعملاب مهرثأت يف نوبذبذم
 يف نوعسوتي مهو» () «رخآ انيح ةرعاشالابو
 هذه ٤٤ «ددشتلا حور مهعفدت ةريبكلا عوضوم

 ماكحأ اهنأ كش ال ذاتسالا اهردصأ ماكحأ اهلك

 ىلوالا اهتايح يف ةصاخو ةيضابالاب قلعتت ةيساق
 ةيجراخ ةقرف يهف _ تروطت دق هيأر بسح اهنأل

 ةيحانلا نم جراوخلا نع ايئاهن لقتست مل لق وأ
 ةرذب نم اهظح ذخأت نأ دبالف ةيدئاقعلاو ةيركفلا

 مث|(٥© ج راوخلا عئابط ىدحإ يه ىتلا داسفلاو رشلا

 يملعلا ىدصلا وه يضابالا هنمو يجراخلا ركفلا نإ

 ريسفتلا نأ بيرال 2 )٦( ملسم هجرخأ يوبن ثيدحل
 ضعب ىلع رطيسي لازيام ثيداحالا هذه لثمل يفلسلا

 ثيدحلا اذه نأب ركذأ نأ ينتوفي ال انأو ، لوقعلا
 اريخأو ةيواعمو لكجلا باحصأ ىلع قبطني نأ نكمي

  

 .١٦٠ م ن ا١

 !١٦ م ن - ٢!

 ١٧٤ ةيضابالا : ةميعط _ ٣

 ١٢١ من ٤

 ٣٦ م ن ٥

 ٣٧/٣٦ م ن ٦

© ٢ا _ اميط لع درلا ©



 لوقي مث © ينمزلا بيترتلا بسحب جراوخلا ىلع
 ليوأت يف ةيضابالا هيلا بهذ ام نإ» : فلؤملا
 مسج هنأ ىلع نازيملا تبثت ىتلا ثيداحالاو تايآلا

 يأر حبصي ىتما (١٨ا)«هلحم ريغ يف بهذم يدام

 بهذمب نولوقي امدنعأ !؟ هلحم يف ةيضابالا

 ىوه نع مهجئاتن ىلإ اولصو مهنأ مأ !؟ ةرعاشألا
 سانلا دنع ثحبلا جهنم نأ مأ !؟ بهذملل راصتناو

 اذهب لوقلا نإ !؟ نانثإ هيف فلتخي نأ زوب ال رمأ

 كلذبو هعدبملا لقعلا ةيرح نم دييقت وه امنإ يأرلا
 ىلع اليصفتو ةلمج ةيضابالاو ةعيشلاو ةلزتعملا نوكي

 مهلأ دق هدحو يرعشالا نسحلا وبأ لظيو اطخ

 : لوقيل جهنلا سفن يف لصاوي مث 3 باوصلا
 اوبهذ ىتلا داهتجالا بناوج دكؤن نأ لمأ ىلع ..»

 رظنلا مهؤاهقف ديعي نأ تاينلا تحلص ول نكمي اهيلإ

 قيقحت يف ةبغرلا نود لوحي اعادتبإ لظت ال ىتح اهيلا
 نسحأ نإ () «ةدحاولا ةلملا ءانبأل دحاولا ءانالا
 . قيلعتلا مدع مالكلا اذه ىلع قيلعت

 تاءارقلا هذه دعب ، نآلا لءاستن نأ نكمي

 ىلع انلوقت دق نوكن ال نأ وجرنو ، باتكلل ةعيرسلا

 6١٦ ٠اةيضاالا : ةميمط ا
 ١٣ م ن ۔ ٦

© ٢٥ اط ام درلا ©



 يضابالا ركفلاب هتفرعم ىدم نع هميعط» ذاتسالا

 فرعيف عوضوملا قرطب هل حمست هتفاقث نأ لهو

 دق ةيخيراتلا ةيحانلا نم يمالسإ بهذم مدقأب سانلا

 اهل ضرعت ىتلا يسآملاو نحملا مغر هدوجو تبثأ
 وأ ركف يأ مييقت نأ هيلع قفتملا نم هنإ ؟ هعابتأ

 ةيميداكأ تاساردل ةجيتن نوكي هب فيرعتلاو بهذم

 نم صخشلا بستكي ةليوط تاونس ىدم ىلع

 حور ةغاستسإ ىلا لوصولا نم هنكمت براجت اهلالخ
 ةقرفلا هذه بتك ضعبل ةرباعلا ةءارقلا امأ ، مهركف

 باوصلا نم ةيبرق ماكحأ رادصال يفكت ال كلت وأ

 . ةبئاص نوكت نأ نع الضف

 نطوم نع ديعب ريغ «هميعط رباص» روتكدلا نإ
 دلبلا اذه روزي نأ هناكمإب ناك «نامُع» ةيضابالا

 مهتاداهتجإ فالتخا ىلع مهلساري وأ اهءاملع شقانيو

 بتك ام مهيلع ضرعي نأو & تافالتخإ تدجو نإ

 ةصرف عاضأ دق وهف { ةعبطملا ىلا هب عفدي نأ لبق

 وجري ناك ام اهبحاصل ققحت نأ ناكمالاب ناك ةنيمث

 نع ةقيقحلا ىلا نوكت ام برقأ ةروص ميدقت نم
 نآلا زئاجلا نم سيلأ . اهباحصأ اهاري امك ةيضابالا

 مهركفو ةيضابالاب ذاتسالا ةفرعم نأب مزجن نأ

٤ اط لع درلا ٣٦6 ٥



 ةبرطضم عوضوملا نع هتامولعمو ادج ةدودحم

 !؟ ضومغلا اهفنتكي

 عوضوم يف فلؤملا قمعت مدع انل ىلجتي
 اهضومغو هتامولعم بارطضا لالخ نم ةيضابالا

 برغملا يف ةكرحلل يفارغجلا راطالا نم اقالطنا

 رصعلا اذه ةغلب ةميدقلا نكامألا ءامسأ عم لماعتيف

 مويلا سنوت ميلقإو سنوت ةنيدم نيب زيمي ال وهف
 ىمادقلا نويفارغجلا نوخرؤملا هيلع قلطي ناك يذلاو

 بهذملا ىلع تناك اهموي سنوت نأ ركذيف «هيقيرفا»

 ةيقيرفإ تناك دقلف { ريبك أطخ اذهو )١« يضابالا

 .طسولا اهل ناكو ةيمتسرلا ةلودلا نيب ةمسقم

 يكلاملا بهذملا تاذ ةيبلغألا ةلودلا نيبو بونجلاو
 اممو سنوت ةنيدم هيف امب لامشلا مكحت تناك ىتلا

 هذه ىلع ةرامالاو» : هلوق بارطضالا اذه دكؤي

 برغملا يف مامالا رمأ ىلع ءانب متت (هيقيرفإ) دالبلا
 نأ ذإ ةطقنلا سفن يف ناث اطخ اذهو ("» «رئازجلاو
 ةيرفصلا ةسرادألا مكح تحت تناك اهموي برغملا

 نأ نم بتاكلا ىلا بارطضالا اذه ءاج دقو

 ١ _ ةيضابالا : ةميعط ٦١

 ٢-ن م ٦١١

© ٢٧١ نيش لع درلا ©



 اهيفو رئازجلا نومسي ام اريثك ةيضابالا نيخرؤملا

 لصاوي مش . طس وألا برغملاب (ترهيت) مامالا ةدعاق

 تةدمع نإو ةيراكنلاه نأ ىريف اذه هكلسم ذاتسألا

 (فورعملا نب بيعش فورعملا وبأ) وه مامإ اهل ةقرف

 اذه يفف (ا) .. اهجورخ ىلع مكحلا يف يفكيف
 دق لجرلا اذه نأ كلذ ريبك يخيرات أطخ مالكلا

 ةمامال ةضهانملا ةكرحلا ىلا مضنا مث رصم يف شاع

 هيراكنلل امامإ ام اموي نكي مل هنأ الإ باهولا دبع

 يف بيرغلاو . ةكرحلا لخاد اطيشن ارصنع ناك نإو

 ةمولعملا دروأ نأ هل قبس ءهميعط» داتسالا نأ رمألا

 مامإ وه نيدنف نب ديزي نأ ىلا راشأ نيح ةحيحص
 نكمي لهو !؟ بارطضالا اذه لك ملف ,؟ر راكنلا

 لهو ؟ هزيكرت مدعو فلؤملا طلخ اذه دكؤي نأ

 هقثلا مدع انيف ىوقي امم كلذ لك نا يف كش نم

 !؟ اهيلإ نانئمطالا مدعو هجئاتن يف

 اهروصو تامولعملا يف ىضوفلا هذه نطاوم نإ
 يف ثدح يذلاو»ه هميعط روتكدلا لوقي ذإ ةريثك

 دعب هنأ (هيراكنلا) ةقرفلا هذه ةأشن فورظ

 زب هللا دبع مهو ةقرفلا هذه ءاسؤر نيب تارواشم

 ١ _ ةيضابالا : ةمعط ٦٧

 ٢ م ن ۔ ٥١
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 وبأو زيزعلا دبع نب هللا دبعو يرازفلا زيزعلا دبع
 فرعملا نب بيعشو يسودسلا دمحم نب رمع جرؤملا

 مهرايتخإ عقو نيدنف نب ديزيو زوصنم نب متاحو

 بجعال ىننإ )١( «.. متسر نب باهولا دبع ةعيب ىلع
 يرازفلا هللا دبع _ لجر نيب طلخلا اذه نم

 ةكراشملا نم نكمت فيك ثلاثلا نرقلا يف شاع دقو

 نب هللا دبع.نإ مث يناثلا نرقلا يف دقعنا عاتجا يف

 نيذللا ةرصبلا ءاملع نم جرؤملا ابأو زيزعلا دبع
 لوح هميرك يبأ نب ملسم هديبع يبأ عم افلتخإ
 مامإ نيدنف نب ديزي عم ايقتلا نيأو ىتم هيركف لئاسم
 يف فرصلا يسايسلا قلطنملا تاذ هيراكنلا .ةكرحلا

 اهتلاحراب تامولعملا هذه قيثوت مدع نإ . اهرمأ لوأ

 يف يفتكنو ةفدصلا قيرط نع نكي مل اهرداصم ىلا
 طلخو اطخ اذه نأب كلذ لك ىلع انقيلعت
 !! نابيجع

 ىرخأ ءاطخأب ةميعط ذاتسالا ركذن نأ نكمي

 ينرفيل٢ همادق يبأو نيدنف نب ديزي نيب طلخي وهف

 يخامشلا نأ نيخ يف (؟ ةدحاو ةيصخش امهربتعيو

 ىلوتف» : لوقي ذإ نيتزياتم نيتيصخش امهاري هريس يف

 ١ _ ةيضابالا : ةميعط ٥٠
 ٢ -_ م ن ٥٠
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 يسلدنالا دوعسم كلذب ىضرو ةمامالا باهولا دبع

 دعب اميف اعجارت نيذللا امهنيب ةبارقل همادق نبا هعيابو

 نب ابيعش ركذي فلؤملا ىرن مث )١( «نيدنف نبا عم

 اذه لمحأ انأو ىرخأ ةرات فورعم نباو ةرم فرعملا

 يننكلو طبضلل ًآلامهإ سيلو يعبطم أطخ هنأ ىلع

 رهشأ نم ملع مسال رركتم أطخ ريربت عيطتسأ ال

 نب عيبرلا احيحص انيح هركذيف ةيضابالا مالعأ

 لب «؟ر عيبرلا نبا مسإاب أطخ انايحأ هركذيو بيبح
 رباج نيب طلخيف ءاطخالا نم عونلا اذه يف غلابيو

 © لوالا ةيضابالا مامإ ديز نب رباجو هللا دبع نب

 © هللا ءاش نإ دعب اميف بهذملا ةمامإ ىلإ دوعأسو

 اعيمج اوناك ةيضابالا نا عم ... » ذاتسالا لاق دقن

 ةعمجلا ةالص نإ نولوقي هللا دبع نب رباج مايأ نم

 عيطتسي دحأ ال )٣( « ... ةروجلا ةمئالا ءارو ةبجاو

 دنع لجر مظعأ مسإ يف أطخلا اذه رسفي نأ

 «هميعط» ذاتسالا ىتح الو قالطالا ىلع ةيضابالا

 يأ نم لبقت نأ نكمي ال ءاطخالا هذه لثمف هسفن

 فصنم ثحاب نع ردصت نأ نع الضف ثحاب

 هسفن فلك دق هلقني اميف طبضلاو ةقدلا ىرحتي

 ١٥١/١٥٠ ريللا : يخامشلا ١
 ٢ _ ةيضابالا : ةميعط ١٦٥/١٦٤

 . ٦٧١ ةيضابالا : ةميعط _
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 ىلع اليلد اذه سيلأ . ةيضابالاب سانلا فيرعت ةقشم

 انل حمسي له مث عوضوملاب ذاتسالا ةفرعم ةيدودحم

 نب كلامو يباحصلا كلام نب سنأ نيب طلخن نأ

 دبعل» ايأر دنسن نأ وأ فورعملا بهذملا مامإ سنأ

 له «يدادغبلا نسحلا يبأ» وأ «يرعشالا رداقلا

 !!؟ كلذ نكمي

 ذاتسألا نإف بهذملا ةماعز ةلأسم ىلإ دوعأ

 ضايإ نب هللا دبع وه بهذملا مامإ نأ ىلإ نئمطم
 .نم لكش يأب رشي ملف هينيقي هدنع ةلأسملاف

 يعباتلا اهلمحتي ناك ةلمتحم ةماعز ىلإ لاكشألا

 ذاتسالا همدق يذلا قيقحتلا نإ © ديز نب رباج

 نأب ريدج تاذلاب ةلأسملا هذه يف تافيلخ ضوع
 نبا نأ ىلع عمجت ةيضابالا رداصملا نإاف» هيلع ََدَطُي

 نإو مهتوعد سسؤمو يقيقحلا مهمامإ نكي مل ضايبل
 ىوقتلا يف نيزرابلا مهلاجرو مهئاملع نم ناك

 نع ثيدحلا تلفغأ اهناف ببسلا اذهلو ، حالصلاو

 ربتعيو ، هطاشنو ضابإ نبا ةايح بناوج نم ريثك
 ديز نب رباج نوثدحملاو مهنم ىمادقلا ةيضابالا

 ضابإ نبا نكي مل و مهتوعد سسؤمو ربكألا مهمامإ

 نم ءىش يف ردصي مل و هتقرف عابتأ نم ادحاو الإ

4١ ٠ _ ةميط لع درلا ©



 نأ كشال «» «هداشرإو مامألا كلذ رمأب الإ هلاعفأ
 قفاوت ال هيمست يف ةبارغلا نم ءىشب رعشيس ذاتسالا

 علطا اذإ لوزت ام ناعرس ةبارغ اهنكلو اهانعم
 تزيمت امو ةكرحلا ةأشنل ىلوألا لحارملا ىلع ثحابلا

 تلعج ىرخأ لماوع ىلا ةفاضالاب ناتك نم هب

 . ضابإ نب هللا دبعل بهذملا نوبسني سانلا

 غلابملا حاحلالا باتكلا جهنم صئاصخ نم نإ

 ضابإ ني هللا دبع دوجو ةيضقف لئاسملا ضعب يف هيف

 سمخ ترركت ريبزلا نبا ةيضق يف جراوخلا عم

 بيبح نب عيبرلا دنسم يف هكش ىلع حلأو () تارم
 اذه لك اذاملف (}" تارم تس هيف هتقث مدعو

 نم هدروي ام نأب انعنقي نأ دارأ املو !؟ حاحلالا

 كللذ دعب اهيلع ينبي ةملسم قئاقح يه تامولعم

 هناكمإب ناك دقل 0 اهيلإ لصي نأ ديري ىتلا جئاتنلا
 راركتلا اذه بنجتيف ةدحاولا ةرملاب يفتكي نأ

 . لمملا

 اهيف قثيو رداصملا ىلا نئمطي ذاتسألا انفلأ دقل

 ارياغم افقوم بيبح نب عيبرلا دنسم عم هل نأ الإ

 ٨٥/٨/ ةيضابالا ةكرحلا ةأشن : تافيلخ ١

 ٧٩/٢٦/٢٤/٧٢٦٢/١٢ ةيضابالا : ةممط _ ٢

 ٣ - م ن ١.٠٤ /١٦٥/١٦٢١٢/١٠٧
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 نأ وه - هدنع - اقح ثحابلا قلقي يذلاف»

 مهف يف ةيضابالا اهيلإ بهذ يتلا هيدقعلا تازكترملا

 سسألا ءوض ىلع تناك هللا باتك تايآ ضعب

 يف بيبح نب عيبرلا اهنود ىتلا ةيدقعلا

 )١( ".. هدنسم

 اذه انل رسفي نأ «هميعط» روتكدلا ناكمإاب له

 تالاقملا بتك عم ةقثلاو ةحارلا نم هلاقتنإ يف رسلا

 ناك !؟ عيبرلا دنسم عم كشلاو قلقلا ىلإ قرفلاو

 سردي نأ اذه هقلق نع ربعي نأ لبق ضورفملا نم
 يوذ ىلا دوعي نأ وأ ةينأتم ةسارد دنسملا اذه

 دق باتكلا اذه هيدقن ةسارد هل اومدقيل صاصتخالا

 قلطني هتداعك مث كلت هتريح نم ج ورخلا يف هدعاست

 اذه ميقيل «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» ركف نم ذاتسألا
 اهاور ىتلا هسفن ثيدحلا اذه ةهتلالدف» باتكلا

 ةيضابالا دنع هب صاخلا دنسلاب بيبح نب عيبرلا

 ديناسألا نع ةيضابالا وثدحم اهب فلتخي ديناسأ يهو

 اهولعج ةنسلا ءاملع نم ثيدحلا لهأ اهعضو ىتلا

 ماقملا اذه يف هركذ ردجي امم» و (؟)«مهتلدأ ضعب

 يف نودمتعي نيثدحملاو ىمادقلا ةيضابالا ءاملع نأ

 ١ ةيضابالا : ةميعط س ١٢٢

 ٢-۔ م ن }١٠٤
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 اذه دنسو بيبح نب عيب رلا دنسم ىلع ةيضقلا هذه

 نم ثيدحلا لهأ هدمتعا يذلا دنسلاب سيل لجرلا

 نأ نم مغرلاب» و ‘»)١( «.. ةعامجلاو ةنسلا ءاملع

 نأ ىلا ثحابلا نئمطي.ال انيديأ نيب يذلا دنسملا
 ثيداحأ امأ» و (؟) ةنسلا ءاملع هلبقي دق هجهنم

 اهدري مل اذإ ثحابلا نإف (اذكر) عيبرلا نبا دنسم

 ىرخا ؟) تاحاحصإب هنراقملا ةساردلا ءوض ىلع

 ..«٤( (اذك) عيبرلا نبا نع دنسلا عاطقنال كلذو

 نب عيبرلا دنسم نم هكش يف ذاتسألا لقتني مث

 نئمطي ال وهف ضابإ نب هللا دبع ةيعبات ىلا بيبح
 نبا ةيصخش نيبو ...ه ضارتفا درجم اهربتعيو اهيلإ

 وأ يباحصل هتبحصب ميلستلا ضرف ىلع يعباتلا ضابا .
 ىتح مهنع ذخألاو كلع هللا لوسر باحصأ ضعبل

 لجرلا نوك حجرن نحنو يعباتلاب هفصو حصي
 مدع وأ حيجرت ىلا جاتحت ال ةلأسملا نإ (هر «ايعبات
 ةيخيراتلا دهاوشلاو ةدكأتمو هينيقي ةيضقلاف حيجرت
-- 

 ١ _ م ن ١.٦
 ٢ - م ن ١٠٧ ص كلذك رظلا ١٢٢

 حيحصلا عماجلا ره لب حاحصالا عيبرلا دنم ةيمست ضفرن ةيضابالا نحن - ٣
 اذه ريغ يف لمعست ملو ةاررتلا عم الإ اهدجن ال تاحاحصإو حاحصإ ةملك نأ ذإ

 . عضرلا

 ٤ _ ةيضابالا : ةميعط ١٦٥
 ٤١٧ ةيضابالا : ةمعط _ ه

٥ ا! ةنيط لع درلا ©



 نع عافدلا يف لجرلا كراش دقف ةريثك كلذ ىلع

 يباحص . وهو ريبزلا نب هللا دبع عم مارحلا تيبلا

 يف ءاج اك جراوخلل سابع نبا ةرضاحم رضحو
 ١٠)١( باتكلا

 ميخضت ىلا كشلا جهنم نم ذاتسالا لقتني

 نويضابالا فلتخا املثمف» : ةيضابالا نيب تافالخلا

 ةيمهألا تاذ ةيدقعلا اياضقلا ضعب لوح مهنيب اميف

 ىتلا ةيضقلا هذه لوح اوفلتخا دقف مهدنع ىوصقلا

 تاليولا نم ريثكلا نيملسملا ىلع اهيف فالتخالا رج

 دنع نييأرلا نيذهب» و (؟ر «.. مالآلاو نحملاو
 حضتي (هناصقنو ناميالا ةدايز) عوضوم يف ةيضابالا

 يف دحاولا بهذملا عابتأ نيب ايرهوج افالخ نأ انل

 نكمي () «مسحب ل داقتعالا اياضق مهأ نمأ ةدحاو

 اياضقلا هذه بتر ساسأ يأ ىلع ذاتسألا لأسن نأ

 نم كلذ يف هريباعم نأ لهو ؟ اهتيمهأ ةجرد ددحو
 فالتخالا اذه لثم نأ لهو !؟ لقعلا نم مأ عرشلا

 !!؟ ةرعاشألا يدهتجم نيب عقي مل ةلأسملا سفن يفو

 نامالا نأب ةرعاشألا نم لوقي نم ىلع مكحي اذامف

 !؟ مهنم روهمجلا كلذب افلاخم صقني الو ديزي ال

 ١١٧ م ن - م 7- 6
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 يدهتجم نيب ةلأسملا هذه يف لصاحلا فالخلا نإ

 !؟ ليوهتلا اذهو ةذخاؤملا هذه ملف

 تبثتلا مدع ذاتسالا هيلع ذخاؤي نأ نكمي اممو

 ةديصق دنسأ دقف اهباحصأ ىلإ تافلؤملا دانسإ يف

 رصن يبأل اهنأ لاحلاو قالطاب قرشملا لهأل هينونلا
 مهنم هبراغملا نم ريثك اهحرش يفاشولملا حون نب حتف

 . يلاطيجلا خيشلا

 جهنم نم ٥٧٥ ص لوألا ءزجلا ىلا عوجرلابو
 قلعتي هيلع انلاحأ امالك فلؤملل دجن ال نيبلاطلا

 ىتح» هنأ ررقي وه مث هناصقنو ناميالا ةدايزب

 نكي مل هللا همحر هيميت نبا مالسالا خيش رصع

 نكمي تانودم (ةمامالا) عوضوملا اذه يف جراوخلل

 يسايسلا مهدقتعم رهوج ددحت اهيلع عالطالا

 نكت م هنأ حيحص )١«( ةمامالا عوضوم ف ينيدلاو

 نكلو عوضوملا اذه ف ةلقتسم تانودم ةيضابالل

 هذه نم ةديقعلا بتك نم باتك ولخي نأ بعصي

 . ةيضقلا

 ذنم ةيضابالا ةديقعلا ثحابم دحأ يه ةمامالاف

 ١٣٣ م ن ٩
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 مل ةعامجلاو ةنسلا لهأ» نكلو نيودتلا أدب نأ

 نأ ةعامجلا هذهل مالملا فرظلاو بسانملا وجلا اورفوي

 ىلا ترطضأ كلذل اهدنع ام ضرعت نأ وأ رهظت

 ذاتسالا نأ كشالو اهتانودمو اهبتك ىلع ظفاحت نأ

 نا فيك لاثملا ليبس ىلع اديج ركذي ةميعط

 داهشالا سوؤر ىلع اوقرحأ ه ٥٠٣ ةنس نيطبارملا

 . ةبطرق يف يعفاشلا يرعشألا يلازغلا مامالا بتك

 تدجو ول ةيضابالا بتك ريصم نوكيس اذامف
 قرحلا رارق باحصأ ءاهقفلا كعثلوأ ىلا اقيرط
 )١( !؟ اذه

 ةقدلا ذاتسألا اهيف رحتي مل ىتلا لئاسملا نمو

 لجرلا مالك يف نإ» لاق نيح هيقتلا عوضوم
 مل ام اذهو هيقتلا زاوجب رعشي ام (ينالجراولا)
 نيذلا نييضابالا ةمئألا مظعم لوق ىلع هظحالن
 قراشم ىلإ ذاتسال عجر ولف (؟ر «مهبتك ىلع انعلطا
 بتكلا دحأ وهو _ يملاسلا خيشلل لوقعلا راونأ

 علطألو ةلصفم ةيضقلا ىلع رثعل _ اهيلع دمتعأ ىتلا
 ركذأ نأ ينتوفي الو ("ر اهيف ةيضابألا يأر ىلع

 رطارخ : ناوخب لاقم : رئازجلا بادآ ةيلك ةينيسخم : لاسفورب يفل رظلا - ١
 (يسنرفلا صنلاز رشع يانلا نرقلا ةيادب يل ةيطبارملا ةيروطاربمالا لوح

 ١٤٣ ةيضابالا : ةميعط ٢!

 قراشملا . ٢٣٧ ٢٦٢٣ راونألا ةجهب : يلاسلا _ ٣
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 مهناف هيقتلا اوزاجأ نإو ةيضابألا نأب ذاتسألا

 نم ةعيشلا هيلإ بهذ ام رياغت ةرظن اهيلإ نورظني
 . ةلأسملل ريسفت

 ىلع اهتلاحإو تامولعملا قيثوت عوضوم يفو
 ىتلا تايصخشلا ءامسأ ركذ فلؤملا لفغأ اهرداصم

 رشي مل و «١ر ةيدئاقعلا عيضاوملا يف اهشقان و اهب لصتا

 اذه بجوت ةيملعلا ةنامألاف هناكمو ءاقللا خيرات ىلإ

 رسيتتو ءالؤه ىلع فرعتلا نم نكمتن ىتح قيثوتلا
 . مهتعجارم

 نع بتك نمم ريشك اهب لاق ةركف ذاتسألا دناس دقل

 ةجحلا ىلا دقتفت ةركف يهو نيثدحملا نم ةيضابالا

 ءانب ةلزتعملاو ةيضابالا نيب ةقالعلا دكؤتو ناهربلاو

 روص دقف ةيدئاقعلا طاقنلا نم ريثك يف هباشتلا ىلع

 اذه ىلع ءانب _ ةيضابالا نأ باتكلا ءالؤه انل

 ال انأو . ةلزتعملا نم مهراكفأ اوقتسا دق _ قافتالا

 نأو ةصاخ احيحص سكعلا نوكي ال امل ىردأ
 تشاع ، ةيخيراتلا ةيحانلا نم اروهظ مدقأ ةيضابالا

 ةصاخو قارعلا ةئيب يه ةدحاو ةئيب يف ناتعامجلا

 هتيلالقتسإ نم يضابالا بهذملا مرحي ملف ةرصبلا

 ١٢١ ةينابالا : ةمي ١
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 ةرعاشألا وأ ةلزتعملل ةيعبتلاب هيلع لع مكحيو ةيركفلا

 دق ةيضابالا ثريسلا : بتك ن ١١ اياضقلا بسحب

 ةلزتعملاو ةيضابالا نيب ةيركف تارظانم انل تلقن

 دقف ةميرك ييأ.نبا ملسم ةديبع يبأ خيشلا ىلا دوعت

 نمز ىلإو «" ردقلا ةلأسم يف ءاطع نب لصاو رظان

 نيب تارظانم ترج ثيح باهولا دبع مامالا

 () هيضابالاو هيلصاولا

 نيب قافتا طاقن دوجو نأ ررقن نأ نكمي اذهبو

 امهدحأ ةيعبت ىلع ًاليلد ةرورضلاب سيل نيبهذم

 ارمأ تسيل امهنيب ةلدابتملا ةدافتسالا نإو رخآلل

 . ةيركفلا سرادملا لك ىدل ةماع ةرهاظ يهف ًابيرغ

 ١٧٤ ةيضابالا : ةميعط
 ٩٧ ريسلا : يخامشلا -

 ١ا٤٥١/٥٥ا م ن ۔ ٣

© 1٩١ دىيط ,لع درلا ©





ةبغخيراتلا ةلما





 © ةيخيراتلا ةلأسملا ©

 ىمادق) نيخرؤملا ضعبب يمالسالا انخيرات ىلتبا

 تافالخلا نم اوذختا نيذلا (نيقرشتسمو نيثدحمو
 حور ثبو نعطلل ةدام نيملسملا نيب تثدح ىتلا

 ةمألا ءازجأ نيب لاصفنالا ةعزنو ةقرفتلا

 عارصلا ءاكذإ يف ةسايسلا تمهسأ اك )١« ةيمالسالا

 ةمأ تقرفتف اهيضراعمو ةمئاقلا ةلودلا عابتأ نيب

 .ىلع ةفئاط لك تصرحو ةئوانتم عيش ىلإ ديحوتلا
 ع لوسرلا هيلع ناك امل ةقباطم اهئدابم زاربإ

 عادتبالاب ىرخألا قرفلا مصو ىلعو هتباحصو
 . لالضلاو

 اسايقم «ةعامجلاو ةنسلا لهأ» رابتعأ حبصأو

 رمألاك هنع هدعب وأ قحلا نم بهذم يتأ برق ىدمل

 يخيراتلا رايتلا ءارو نوثدحملا قاسناو . ررقتملا
 قورملاب مكحتلا يركنم ىلع مكح يذلا فراجلا

 ًالإ مهعم يقتلي ال.نم مهيف جمدأو جراوخ مهامسو

 راصنأ ىمر امك & ةيضابالا مهو ميكحتلا راكنإ يف

 زييمت نود ولغلاو عيشتلاب ههجو هللا مرك يلع مامالا

 ؛ةمدفملا نم) يبرعلا برغملا يف جراوخلاو ةفالخلا : بلطملا دبع يزوف تعفر _ ١
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 سيلدتلا عاطتسأ دقو لدتعمو فرطتم نيب

 رابتعأ ىوعد ةقيقحلا بوثب غبصي نأ يخيراتلا

 ضعب ىلع تلطنا ىتح جراوخلا نم ةيضابالا
 ىدم يف لوقعلا عطتست مل و .. مهسفنأ ةيضابالا

 ةفش اهتقلطأ ةمثآ ةملك نم ررحتت نأ انرق رشع ةعبرأ

 )١( «ةنمؤم ةقرف ىلع ةضرغم

 : كلذ يف ةسايسلا رثأو ةيضابالا ةأشن ه

 ذنم ع راس و رايتلا اذه ةميعط ذاتسألا رياس دقو

 رذجلاب ةيضابالا طابترا ىلع ديكأتلا ىلإ ةمدقملا

 . اهنم رقم ال ةيخيرات ةقيقح كلذ رابتعاو يجراخلا

 سرادلاو ةيضابالا ةكرحلا ةأشنل عبتتملا نكل

 ةمهت نم ةيضابالا ةئربت ىلإ لصي قيقدتو ورتب اهئدابم
 تأشن ىتلا ةرجافلا تاياعدلا نم يه ىتلا جورخلا

 يبهذملا نع مث . الوأ يسايسلا بصعتلا نع

 فلؤملا راشأ ةيخيراتلا ةأشنلا رصنع يفف ا. (ا» !ايناث
 لوبق رثإ يتلع شيج يف لصاحلا قاقشنالا ىلا

 نمو جراوخلا ةأشنل ًاقلطنم هربتعاو 3 ميكحتلا

 ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا) رمعم يحب يلع س ١
 (جراوخلاو ةيضابالا نيب:قرفلار شيفط قاحسإ وبأ ۔ ٢

© !٠٥ _ةميط لع درلا ©



 يلع شيج مظعم نأ حرص اك . ةيضابالا مهنمض
 كلذ اللعم ميكحتلا لوبقل ًاراكنتسإ هيلع جرخ
 يتلا يه ةسوسدم ىرخأو ةبضاغ رصانع دوجوب

 ام ىلع ليلد يأ مدقي نأ نود عارصلا تدعص

 © فلؤملا هيلا بهذ ام سكع ىلع ةقيقحلاو إ ررق

 مهئدابم ىلإ ةرظنو» ةليصأ ةيمالسإ ةتبن جراوخلا نإ
 نيذلا نم مهف يجراخ رثؤمب اورثأتي مل مهتأ انيرت
 الو بضاغ مهنيب سني ملف ..«)١(/ قدصب اوملسأ

 ىلوألا ةمكحملا نولاوي ةيضابالا نأ مغرو . ناتف

 نولصفني مهنأ الإ ميكحتلا راكنإ يف مهعم نوقتليو
 اك م هعم ءاقل ال الماك ًالاصفنآ «جراوخلاه نع
 عجرن نأ ملظلا نمو . يلاوملا رصنعلا يف ىرن فوس

 ربتعن نأو بسحف ميكحتلا ةمزأ ىلإ ةمكحملا جورخ

 تالتكت ىلا نيملسملا ماسقنال اقلطنم نيفص ةعقاو

 يف اليصأ ارايت نولثمي (ج راوخلا) نأ ةقيقحلاف» ةنيابتم
 روعشلا قيمعلا ريبعتلا وهو نيدلا روطت ةعيبط
 نيابت ءازإاب نامالا ةديدشلا سوفنلا نع رداصلا

 دادزأو «قحلا نيدلا هب ءاج يذلا رظنلا نع قيبطتلا

 نم اهبحص امو نيفص ةعقو رثإ احوضو رايتلا اذه
 ١ _ ص يبرعلا برغلا يل جراوحلاو ةفالخلا : بلطملا دبع يزوف تعفر ١٧
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 كلم ىلإ ةفالخلا لوحت نم اهنع جتن امو نتف
 ةيومألا ةلودلا نيب عارصلا دتشأف ك ضوضع
 اميف قرفلا نيب فالخلا بشنو ةضراعملا قرفلاو

 اهلالغتسأو ثيداحألا عضو» كلذ لك نع جتنو اهنيب
 اهنمو نيئوانملاو موصخلا هجو يف اروهشم احالس
 نم لجر نيبو (جراوخلا) روهظ نيب طبرت ثيداحأ

 )١« «ةاورلا نيب هتافصو همسإ يف كوكشم ممت

 ةدشارلا ةفالخلا لدع نيب عساش نوبلا نإ

 اذه ةضراعملا تاوصأ تلاعت دقو نييومألا روجو

 نويومألا قلطأف» ةديدع تائف نم ضوضعلا كلملا

 اوقرفي مل و مهضراعي نم لك ىلع (جراوخلا) ةيمست
 اونوكي مل ءالؤه لك نأ يفكي 2 ةقرازأو ةيضاب نيب
 رشتنت مل و . )٢( هةيمأ ينبل نيسمحتملا نيديؤملا نم

 مل انيب ةقرازألا رمأ ءارشتسأ دعب الإ ةيمستلا هذه

 مهيلع قلطي ناك نيذلا ىلوألا ةمكحملا يف فرعت

 تناكو . ةماقتسالاو قحلا لهأو نيملسملا ةعامج

 وأ قحلا ةقباطم عم ةلعافتم ثادحألا نم مهفقاوم

 باتكلا نم ةحضاو ةلدأب ةمعدمو هنع دعبلا
 هنأ ةحارص اونلعأ الثم ميكحتلا ضفر يفف . ةنسلاو

 اهدعب امو ٢١٥ ص يومألا رعللا يل ةيمالسالا قرفلا : يضاقلا نامعلا ١١
 ٢١٢ ص ديز نب رباج مامالا .: يلاوصلا لاص _ ٢
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 حضاو رمألاف» ةيواعمو يلع نيب فالخلل الح سيل

 نوغاب هورصانمو ةيواعم . ضومغ الو هيف سبل ال
 (هللا رمأ ىلا اوئيفي ىتح) لاتقلا رمتسي نأ بجيو

 فيكف يعرشلا مامالا يلعو )١( «مهيغ نع اوعجريو
 فلؤملا نكلو ..؟ هيلع رئاثلا هلماع عم ميكحتلا لبقي

 نب هللا دبع نكَتت ةيمهو اهبش «ج راوخلا» ةلدأ ربتعي

 نم هبشلا كلت ليزي نأ مهل هترظانم دنع سابع
 ىلع ةيرثكألا تلظ انيب ، عجرف ضعبلا ناهذأ

 افلاخم سابع نب هللا دبع ناك ولو 0 «لاضلا» اهفقوم

 رثكأ بهذملا لهأ نراف» ةيضابالا هيلع دمتعأ امل مهل

 مهلاوقأ عبتت نم كلذ فرعي اك سابع نبأ نع مهلقن
 ةنسلا لقن يف مهل مامالا وهف & مهتاررحم سردو

 اك (" «مهتاور دمتعمو مهرثكأ لّوعم هيلعر ةيوبنلا

 «جراوخلا» ىلع ريثك نب ظفاحلا مكح فلؤملا دروأ

 هيلإ اعد ام عم ايشمت هيلع قلعي نأ نود ليلضتلاب

 ةديقعلا ءاول تحت عيمجلا يقتليل بولقلا ريهطت نم
 مكحلا رارقإ يف ثيرتي نأ ىلوألا نكي ملأ ! ةدحاولا

 دقو !؟ نيعباتلا ةلجو ةباحصلا نم ةعومجم لالضب

 مةعدقللا نمر يرعلا برغلل يل جراوخلاو ةفالخلا : بلطلا دبع يزوف تعفر ٦
 يضابالا بهاملا تاقلح ل يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايسلا دوحح نب ملام - ٢

 ٧ ص
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 نم ةلمجب رثأتلاب ةمكحملا ماهتاب قحلل ةبناجم دادزأ
 تبست ةيدوهي سئاسدو ةينطابو ةيبوعش نم لماوعلا

 يف فلؤملا رظن يف بيصملا يلع شيج قيرفت يف
 ةمكحملا ةلاصأ ىلإ انرشأ نأ قبسو . ميكحتلا لوبق

 يلع نأ امك . يجراخ رثؤم يأل مهعوضخ مدعو
 ةلزهم لبقي مل و فحاصملا عفر ةعدخ ىلإ نطفت

 طغضو هشيج ماسقنإ دعب ارطضم الإ مكحتلا

 اهيلع عفادلا فلؤملا لعجيف هلتق ةثداح امأ ! هراصنأ

 رنيو ريثك نبأ ةياور بسح لتاقلل ةليمج ةأرما دعو
 نودو ةياورلا هذه ةحص ىدم ىلع قيلعت نود اضيأ

 ىلإ يدارملا مجلم نب نامحرلا دبع ءانأ يف قيقدت
 يذلا سيق نب ثعشألاب هتقالع يفو «جراوخلاد
 ع رسأ) مجلم نبأل لاق هنأ تاياورلا ضعب حرصت

 دض فنعلا ةسايس تلصاوتو (حبصلا كحضف دقف

 كردأ ثيح يومألا دهعلا ةليط «جراوخ» اومس نم

 مهيلع رهشأف قحلا يف مهتدشو مهتروطخ ةيواعم

 قنخو مهداهطضأ يف هعباتو مهدراطو برحلا

 كلذو ةاضقلاو ةالولاو هدعب نم ءافلخلاو قحلا توص

 عابتألا رثك ثيح ةفوكلاو ةرصبلا يتنيدم يف ةصاخ

 ملظلل ةضراعملا داور عم يلاهألا فطاعت دادزآو
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 ةصاخ ىذألا مهيلع دتشأ املو . ضوضعلا كلملاو
 اوعمسو ريدح نب سادرم لالب يأ داهشتسأ دعب

 داهجلا ىلإ اودانت ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع جورخب
 مكيلع لزنأ دق هللا نإ : قرزألا نب عفان لاق» هعم

 مكيلع جنحأو داهجلا مكيلع ضرفو باتكلا
 فويسلا مكيف ملظلا لهأ درج دقو ء نايبلاب

 ناك نإف ةكم يف راث دق يذلا اذه ىلإ انب اوجرخاف

 هانعفاد انيأر ريغ ىلع نكي نإو هعم اندهاج انيأر ىلع
 نب هللا دبع دوجو ىلع فلؤملا حلأو )١( «تيبلا نع

 ريبزلا نب هللا دبع ىلإ مهباهذ يف «جراوخلا» عم ضابإ

 عفان نيبو هنيب قرف ال «جراوخلا» ةداق نم هنأ دكؤيل

 زيامتلا نكل ... راغصلا نب هللا دبعو قرزألا نب

 «جراوخلاه ضاضفنآ دعب ه ٤ ٦ ةنس مت لاصفنالاو

 دوذلاو هتدناسم دعب _ مهل نيبت يذلا ريبزلا نبا نع

 هولَمأ يذلا لجرلا سيل هنأ _ هعم ةبعكلا نع
 ءارآلا يف مهل هتفلاخم فاشتكاو ةعيبلاب هتبلاطم دعبو

 ضابإ نب هللا دبع فلؤملا ذحا دقو . هنع اولحترا

 نم مهتءاربل «جراوخلا» نالعإ ىلع هضارتعا مدع ىلع

 ثلاث يف هيأر نع ريبزلا نب هللا دبع لاؤسو ناع

 ١ - ص خيراتلا يف لماكلا : ريثالا نبا ٣٦٥
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 يف ةيضابالاب داشأف داع هنكل ، نيدشارلا ءافلخلا

 ضابإ نب هللا دبعب هن اك () يلعو نامثعل مهريدقت

 حرصو ةفرطتملا ةقرازألا فقاوم ىلع هضارتعآ يف

 ! مهنع هلالقتسأب

 : تاحلطصملا ديدحتو جراوخلاو ةيضابالا .

 نع ةيضابالا زيمت ىلع ليلد ربكأ كلذ سيلأ
 عم دعاوت ضابإ نب ب هللا دبع نأ تبث دقف «جراوخلا»

 ىلإ مهقبسف» جورخلا ىلع قافتالل «ج راوخلا ةداق

 رينذؤملا نينحت عمس ذإ مهراظتنا يف وه انيبو ناكملا
 راحسالا يف راكذالا فونصو نيدبعتملا نينرو

 {& ءيش يف مكنم تسل) : مهل لاق اوؤاج امدنعو

 ولو ۔(؟ر(؟ ضارعتسالاو جورخلا زوجي اذه ىلعأ

 مهيلع اهب مكح يتلا «جراوخلا» ءىدابم فلؤملا عبت
 دجول ةيضابالا ءىدابم اهنراقو قورملاب ءاملعلا
 ةيضابالا ىري نيح يفف © نيبهذملا نيب ماتلا ضقانتلا

 لحت نيكرشمب اوسيلو نودحوم مهل نيفلاخملا نأ

 مهحئابذو مهٹيراومو مهتحكانم زوجتو مهنيب ةماقالا
 نمو ةقرازألا ىري { مهلاومأ بلسو مهلتق مرحيو

 ١ _ ص ٨٧ ناهلعل ءاعدلا يف شيفط قاحسإ ينأ ةلامرب دهشتسأو .

 ٢ _ ص يبرعلا برغملا يف جراوخلاو ةفالخلا : بلطملا دبع يزرف تعفر ٢٢

  

٠ ذىبط لع درلا ٦٠ ©



 همد كفس زوجي كرشم ةريبكلا بكترم نأ مهعياش

 ضارعتسالا اوحابأو هتيرذ يبسو هلام ةمينغو

 اك مهركسعم نودصقي نيذلا مهيفلاخم ناحتماو

 مهيلإ رجاهي مل نم اورمقكو ةدعقلا نم اوأربت
 ىوسي فيكف . مهئابال اعبت لافطالا لتقب اومكحو

 !؟ مرحلاو للحتسملا نيب

 ةرمز يف , ةيضابالا رشح ىلع رارصالا نإ

 دكؤي ءىدابملا يف ةماتلا ةلصافملا مغر «ج راوخلا»

 قحلا نع ثحبلا ةنوؤم سفنلا فيلكت مدع ىلع
 امل نيثدحملا ةيعبت نيبي اك ء هيلإ ع وجرلا ةليضفو

 نم بمهاذملا ءاملع نم» دجوي الف ىمادقلا هرطس

 مه وأ جراوخلا نم مهتأ الإ ةيضابالا نع لوقي

 اولازي مل و ىتحلا ىلا جراوخلا برقأ وأ جراوخ

 عم ةيخيراتلاو ةيهقفلا مهبتك يف ريبعتلا اذه نولوادتي
 جراوخلاب :مهعمجت ال ةيضابالا نأ دهشي عقاولا نأ

 راكنإ الإ )١« «ةلصب مهيلإ نوتمي الو ةعماج
 ةفاضإ جراوخلا ىلا ةيضابالا ةفاضإ نإ . ميكحتلا

 سانلا ريفنتل ءارمألا نم قاسفلا اهقلطأ حدق و نعط

 ص جراوخلا نم ةيضابالا زيمت يف جهانلا قدصا : يبايسلا دومح نب ملاس _ ١
 . اهدعب اهو ٧

. ٥ 
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 ىلوتت ال ىتلاو © لطابلا راكنإ ةدئار ةيضابالا نم

 اهؤادعأ اهمصو ىتح ةدحب ةملظلا ىلع ةرتو ةروجلا

 ىمادقلا تالاقملا باتك دارأ اذامف . ددشتلاو لغلاب

 نوموصعم مه لهو «جراوخلاه حلطصم قالطإب
 ةمئأ نإ { مهيلإ دقنلا هيجوت فلؤملا ىشخي ىتح

 ضرع مهئارآب برضلا ىلإ اوعد لئاوألا بهاذملا
 مهدحأ عدي مل و صنلا عم تضراعت اذإ طئاحلا

 نم مهدارم يف ىمادقلا ةشقانم نكمي كلذل ةمصعلا

 . مهدقنو اهنوقلطي ىتلا تاحلطصملا

 حضاو ديدحت ىلإ جاتحي «جراوخلاه حلطصم نإ

 قبطني ال نم يمر نع هل قلطم لك عروتي ىتح

 جرخ نم ينعت «ج راوخ» ةظفل قالطإ نإ» . هيلع

 يفتكي الف (املاظ مأ ناك الداع) مئاق ماظن ىلع

 ءامد لحتست نأ كلذ ىلإ فيضي لب هتبراحمب

 ماكحأب مهيلع مكحيو هفلاخي نم تامرحو لاومأو
 يبلاطلا رامع لوقيو ١ر "ميلع اهقبطيو نيكرشملا

 يأر ةيضابالل» : (ةيمالكلا جراوخلا ءارا) هباتك يف

 ىلع جورخلا نوروصتي منهنإ .. جورخلاو جراوخلا يف
 جورخلا يف نوري الو ةدرو نيدلا نم قورم هنأ

 . اهدعب امو ١٥٢ ص ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا : رقم يج لع _ ١

٦٩ 
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 (ارايجراخ هب ماق نم ةيمستل ابج وم يسايسلا

 لهأ ىلع اهعابتأ جرخ قرف مه ءاهقفلا دنع ج راوخلاو»
 ةريبكلا بكترم ىلع اومكح و نيعباتلا نمز يف قحلا

 )٦( ههمد كفسو هلام ةمينغ اولحأو كرشلاب

 قورملا ىنعم جراوخلا حلطصم بستكأآ دقو

 ةيحانلا نم امأ ؛ تالاقملاو قرفلا باتك ريثأتب

 يتأ الو نيدلا نع جورخلا اقالطإ ينعي الف ةيخيراتلا
 روتكدلا ري مل كلذلو رفكلاب ةنادالا يناعم نم ىنعم

 هذهب ةيضابالا رتعي نأ يف ًاعنام يحبصلا دمحأ

 قلعتت الو ةتحب ةيسايس ةلأسملا نأ ربتعيو ! ةيمستلا

 )٢( ينيد لصأب

 ظفل اوقلطأ املك مهسفنأ نيخرؤملا نكل

 سيلو . نيدلا نم قورملا هب اودصق «جراوخلا»

 ربتعا ثيح بلطملا دبع يزوف تعفر هنه امك رمألا
 يف ةاحاشم الو حلطصملا يف افالتخآ ةيضقلا

 ف جراوخلاو ةفالخلا) هباتك يف لوقي حالطصالا

 ذخأ ىتلا ءىدابملا نأ قحلاو» : :»٤( (يبرعلا برغملا

 . ٣١/٢٠ : ص _ ١
 ١٩١ ص جهاملا قدصا : يلايللا ملام _ ١

 ٣ _ ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا : رمعم ىحي يلع ٤١٤

 ٤4 _ ؛هر ص باتكلا ةمدقم نم

٦٢ ٨ نب زع درلا ه



 ج راوخلا قرف هب تذخأ امم الادتعإ رثكأ ةيضابالا اهب

 مهربتعي نيخرؤملا نم روهمج مامأ اننكل { ىرخألا
 محلادتعا محل ركذي هسفن تقولا يفو جراوخلا نم

 روهمج نيب فالتخالا نأ انيأر يفو .. مهريغ نع
 حالطصالا يف فالتخا وه امنإ ةيضابالاو نيخرؤملا

 ال ءىدابم نم ةيضابالا هددري ام نأو ةصاخ طقف

 الو ءىدابملا هذهل اوضرعت نيذلا نوخرؤملا هركني
 يف ةاحاشم الو لاجملا اذه يف اقح مه نوسخبي

 لدتعملا نيب زييمتلاو اموهفم دوصقملا مادام حالطصالا

 نيفلؤملا ضعبل ابجع «!؟ احضوم يلاغلاو مهنم
 نيخرؤملا مكح ربتعي فيك ةميعط ذاتسألا مهنمو

 مهفارتعا مغر ةشقانملاو دقنلا قوف تالاقملا باتكو

 ءىدابم نع اهزيمتو ةيضابالا ءىدابم لادتعاب

 ةيضابالل يخيراتلا طابترالا نوري مهنكل «جراوخلا»

 مكحلا ردصأ دقف اهنم رفم.ال ةقيقح جراوخلاب

 ينييارفسالاو مزح نباف يدادغبلا هعباتو يرعشألا

 رايت لصاوت مث . امكح مهب ىفكو يناتسرهشلاو
 نم ريثك أجافف رضاحلا رصعلا ىتح ةيضابالل ةنادالا
 ىلع ةيساق ماكحأب ةيضابالا بابش ةاعدلا رابك

 هريغ مكحو () ةطمارتلاب مهدحا ينرق دقف مهمهذم
 . داحتالا ةديرج اهترشن (يظوبأر يل يلاسملتلا رمعل ةلباقم _ ١
 ص

© ٦ ةميش لع درلا ©



 66١ فيسلاب دحي لاقو ةقدنزلاب ةيؤرلا ركنم ىلع
 تارامالا يف ةرداصلا «حالصالا» ةلجم تجلاعو

 نأ مغر) : بتاكلا لاقف ينيدلا فرطتلا عوضوم

 اهنم قبي مل و تينف دق اهلك ةفرطتملا بهاذملا هذه

 نم اريثك نإف يضابالا بهذملاو ينطابلا بهذملا الإ

 مهاسي له ,"ر (فرطتلا ىلإ نوليمي اذه انتقو يف انبابش
 نم ءالؤه ىشخي الأ ؟ نيملسملا ديحوت يف اذه
 اولوقت نأول» هلعاف مذو هنع هللا ىهن ام يف ع وقولا

 يف ةيضابالا مهعضوب () هنوملعت ال ام هللا ىلع

 . ةينطابلا فاصم

 ريثمو ةقيقحلل بناجم ملع ريغب لوقلا نإ
 نيثحابلاو ةاعدلا ضعب قح طمغن نلو تازازحلل

 رداصملا ىلإ عوجرلا ةنوؤم مهسفنأ اوفلك نيذلا
 اك اهيلع مهمكح يف اوباصأف ةيضابالل ةيلصألا

 ءازجأ نيب ةقشلا بيرقت يف مهفاصناب اومهاس
 . ةمألا

 نأ ىلإ يودوملا ىلعألا وبأ ذاتسألا بهذ دقف

 . يلاكوشلا نع القن ةديقعلا يف باتك بريا نسح _ ١
 . نيربج ةلجم يل يليلخلا دمح نب دمحا خيشلا عم ءاقل _ ,

 ٢٣ _ ةيآلا ةرقبلا ةروس ١٦٩
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 مامالا ةعاط = قورملا ثيدح يف نيدلا ظفلب دارملا

 نوج رخيس ج راوخلا نأ ثي.احلا ىنعم سيل) : لاقف

 لئس امل ههجو هللا مزك ايلع نإف ةلملا ىنعمب نيدلا نم

 : لئسف © اورف رفكلا نم : لاق ؟ مه رافكأ : مهنع

 الإ هللا نوركذي ال نوقفانملا : لاق ؟ مه نوقنانمأ

 نم ررقتيف { ءاسم حابص هللا نوركذي كللوأو اليلق
 ةعاطإ وه ثيدحلا اذه يف نيدلاب دارملا نأ كلذ

 ثيدحلا حارتش ىلع در اذه يفو مار (مامالا

 يذلا تافيلخ ضوع روتكدلا امأو (ار ىمادقلا
 لجسيف ةيضابالا ةقرفلل خيرأتلا يف صتخا

 : ةيلاتلا تاظحالملا

 ضعب معزت اك جراوخ اوسيل ةيضابالا نإ _ ١

 ضعب يعدي اكو لحنلاو للملاو تالاقلا بتك

  

 ١ - ص نآرقلا يف ةعبرألا تاحلطصملا : يدودوملا ١١٨ - ملقلا راد .

 ٢ _ ؛لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جانلار هباتك يل فصان يلع روصنم دروأ
 ص سماخلا ءزجلا ٣١٤ يبلا نأ ىعةأ 3 نيع ضرف جراوخلا لاق : ناونع تحت

 نا رذ يأ نع ثيدحلا اذه دروأ . فيلأتل هل مهب ررهظ عم مهلتاقي م هلت

 نوأرقي موق يمأ نم يدعب نوكيس وأ يمأ نم يدعب نإ : لاق هلع هللا لوسر
 ال مث ةيمرلا نم مهلا جرخي اك نيدلا نم نوجرخي مهميقالح زواجي ال نآرقلا

 دواد وبأو ملم هاور . ةقيلخلاو قلخلا رش مه هيف نردوعي ..
 مامالا ةعاط نم نوجرخي لاق ةعاطلا ىنعمب نيدلا ةظفل ريثألا نبأ رسف اك

 ٤١ . ٤٢ ص ٢ ح ثيدحلا بيرغ يف ةيابنلا) . اهنم نوخلسنبو ةعاطلا ضرتفملا
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 نود تافلؤملا هذه اودلق نيذلا نيثدحملا باتكلا

 مهعمجي ال ةيضابالا نأ عقاولاو آ صيحمتو قيقدت

 . مكحتلا راكنإ ىوس ج راوخلاب

 لالحتساو نيدحوملا لتق اومرح ةيضابالا نإ _ ٢
 لعف امك مهناحتماو سانلا ضارعتسا اومرح و مهئامد

 . ةيدجنلاو ةقرازالا لثم جراوخلا وفرطتم

 نأ دجي ةيضابالا ةيهقفلا رداصملا يف ققدملا نإ _ ٢

 اعابتا نيملسملا رثكأ يضابالا بهذملا باحصأ

 مهب هقصلت ام امأ .. اهب ءادتقالاو ةفيرشلا ةنسلل

 دحا نع جتان وه امنإف مهت نم رداصملا ضعب
 )١( ۔ بصعتلا و لهجلا : نيرمأ

 دمت ىتلا ةفصنملا ماكحالا هذهل انرابكإ رذقبو

 ، دحاولا يمالسالا دسجلا ءاضعأ نيب ءاقللا روسج

 ىلع عالطالاب مازتلالا ديزم ىلع نيحلم انتوص عفرن
 ال ىتح بهاذملا نم مهل خرؤن نم ءىدابمو بتك
 انماكحأ يدي نيب مّدقنلو { قؤرملاب هيمرنف اخأ ملظن

 . بهذم يأ ىلإ هبسنن ام قدص دكؤت ةلدأ

 هناكم يف يضابالا بهذملا عضو دق فلؤملا نإ

  

 .١ ص ةيضابالا قرفلل ةيرانلا لوصألا : تافيلخ ضوع ب ٥٣
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 ىلع هعطق امب ىفو لهف ، بهاذملا ةلج نيب حيحصلا
 ىلإ برقأ هنأب هتعني نأ فاصنالا نم له ؟ هسفن

 ةيضابالا نأب وأ (آ):لادتعالا ىلإ هنم ددشتلا

 اهب فلاخ ةبيرغ ماكحأ يهو ١"( نوعتمو نوعدتبم

 ةيضابالل دهش دقف اثيدح و اميدق نيفصنملا نم اريثك

 ةلودلا نع هتلاسر يف يكلاملا ريغصلا نبا لادتعالاب

 لاقو . قحلا ىلع مهنأ فرتعاو مهدعب هونف ةيمتسرلا
 نايبلا) ظحاجلا باتك ققحم يبودنسلا نسح

 : (نيبتلاو

 لضافأ نم بهذملا اذه لهأو يضابالا بهذملا)

 نم تسيل ىتلا عدبلا نم نورفني نممو ةلبقلا لهأ
 موصخ لوقب تعدخ تنك دقو .. يش ف نيدلا

 نيبت مث هب مهنومهتي ام لمجم تدرف مهيف ةيضابالا

 نممو نيملسملا رايخ نم مهنأ تملعف مهيف نيقيلا يل

 ىلإ ةلماعمو ةدابع نم مهروما لك يف نوعجري
 : لوقيف يخونتلا نيدلا زع امأو () (ةنسلاو باتكلا

 نيملسملا اياقب نم برغملاو نامعب مويلا ةيضابالا)

 ؛٤ (ةتسلاو باتكلاب نيكسمتملاو نيلدتعملا

 ١٢١٦١ ص : فلؤملا - ١

 ١٦٠ ص : ردصملا رفن - ٢

 ٨٣ ص يضابالا بهذلا تاقلح يل يضايرلا دهعملا تاقلط : يبايدلا ملام _ ٣

 ٢٢ ص نافرعلا بحام ىلع ةرلا يف نبلا قحلا ٤
© ٦٨ _ ةميط لع درلا



 اذإ ةيضابالا نع يفتنت ةيجراخلا ةمهت لعلو

 راكنإ نإ هجراوخلاه ىلع ةيضابالا مكح انعبات

 مهريغ راكنإ نم ىسقأو فنعأ مهيلع ةيضابالا
 ملسم ةديبع وبأو بيبح نب عيبرلا لاق دقف . مهيلع

 : «جراوخلاه يف بئاسلا نب مامضو ةميرك يفأ نب
 مهيلع لومحم مهأطخف اذه مهلوق ىلع اومادام ىرن)

 املو :هر (مهرفكب انمكح لعفلا ىلإ هوزوابحت اذإف

 لالضلاب مهيلع اومكح لعفلا ىلا لوقلا اوزواجت
 ۔ مهنم اوأربتو

 كلملا دبع ىلإ هتلاسر يف ضابإ نب هللا دبع لاق
 هعينصو قرزألا نبا نم هللا ىلإ ءارب انأ) : ناورم نب

 رهظ اميف مالسالا ىلع & ج رخ نيح ناك دقل هعابتأو

 أرثنف همالسإ دعب رفكو دتراو ثدحأ هنكلو . انل

 (٢ر(مهنم هللا ىلإ

  

 ١ - ص جهانملا قدصأ : يبايسلا دومح نب ملاس ٢٣

 ٢ _ ناورم نب كلملا دبع ىلا ضابإ نب هللا دبع ةلاسر نم
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 ةيضابالاو ةينسلا رداصملا نم ةيضابالا قرفلا .

 : يضابالا بهذملا نم تالاقملا باتك فقومو

 فقومل ضرعتلاب ةيخيراتلا ةلأسملا يف اندر متتخنو
 قرف نم هودروأ امو ةيضابالا نم تالاقملا باتك

 نسحلا وبأ اذهف ث ةيضابالا نع ةقشنم اهنأ اوعدا

 تالاقملاو قرفلا يف باتكلا مدقأ نم وهو يرعشألا

 ةيثراخلاو ةيصفحلا) يه عبرأ ةيضابالا قرف نأ ركذي

 مث (آ) (هللا اهب داري ال ةعاط باحصأو ةيديزيلاو

 ىلع مكحلل اهضعب يفكي عئانش ةقرف لكب قصلي
 يف يرعشألا شاع دقو . ةدرلاو كرشلاب اهباحصأ

 ةنس يقوت) عبارلا نرقلا ةيادبو ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 برغملاو قرشملا يف ةينضابالل تماق دقو (ه ٠

 ه ١٦٠ : ةيمتسرلا ةلودلاك) اليوط ترمع لود

 تالاقم) يف دجن ال فيكف (ه ٢٩٧٢ لا

 ةصاخ ءاملعلا وأ ةمئألا دحأل اركذ (نييمالسالا
 مههقفل ركبملا نيودتلاب اوزاتما ةيضابالا نأو /

 نم امهل ساسأ ال تافارخب باتكلا رخزي انيب مهريسو

 نود ءامالا عيبو ميهاربإ ةصق الثم دروأ دقف ةقدلا

 لعج و تامولعملا هذه هنم ىقتسا ىذلا ردصملا ركذ

  

 اهدعب امر ١٠٢ ص يرعشألل نييمالسالا تالاقم _ ١
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 نع تقشنا ةقرفل اسيئر لوهجملا لجرلا اذه نم
 ابأ تيل) : رمعم ىيحي يلع خيشلا لاق امكو ةيضابالا
 أربت ىتح هردصم ىلإ هبسن اذه بتك نيح نسحلا

 ىلإ ةعجار ةدهعلا نوكتو ةيلوؤسم ةيأ نم هتحاس

 ام لك نوكي نأ اقح بيرغلا نمو )١( (اهباحصأ

 نع ءاوس) هباتك يف ةيضابالا نع يرعشألا هركذ
 اثمطاخ (تالاقملا ضعب ىتحو تايصخشلا وأ قرفلا

 خرؤم ةميعط ذاتسالا مولي فيكف ! ةقيقحلل افلاخم و

 تالاقملا باتك يف هنعط ىلع يعوسوملا ةيضابالا

 الإ اودروي مل يرعشألل اعبت مهنأ لاحلاو اعيمج
 نإ . ةيضابالاب اهل ةلص ال يتلاو ةنيذمملا ماكحألا

 ةقيقدو ةديدع يضابالا بهذملا ءاملعل ريسلا بتك

 صخش دجوي الو ةباحصلا دهم ذنم انفلسل تمجرت

 بتك يف هل مجرت ةيضابالا ىلإ يرعشألا هبسن دحاو
 لاثمأ ءاملع يرعشألا رصاعي نفيك ! فالسالا

 ةمئأو ، يراوهلا مكحم نب دوهو & بوبحم نب دمحم
 دلخم ديزيلا وبأو ، يصورخلا كلام نب تلصلا لاثمأ

 الو مهل ضرعتي الو راكنلا ميعز داديك نب
 نب رباج) نييقيقحلا ةيضابالا كرتي !؟ مهتالاقم

 ١ _ ص ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا ٣٢

© ٧١ .ديبل لم درلا ©



 مجرتيو (.. ةديبع وبأ ، ضابإ نب هللا دبع ، ديز
 ءىدابم عم مهتالاقم ضقانتت ةلوهجم تايصخشل

 الأ هسفن ىلع ذخأ يذلا وهو مهيلإ اهبسنيف ةيضابالا

 مهيلع عينشتلا دمعتي ال و هيفلاخم لاوقأ ركذ يف طلاغي

 ام مهلاوقأ يف ديزي الو مهتياور ىصقت كرتي الو
 طلخلا اذه نع تكسن فيكف )١( ةجحلا مهمزلي

 ةموصخ هل نكت مل نسحلا ابأ نأ ىوعدب يغنراتلا
 نأ وأ ث ةيضابالا عم يدقع مادص وأ ةيركف

 نع هولجس اميف تالاقملا باتك عم اوقتلا نيخرؤملا

 ملعن نحنو ("»|مهتلوقم ضفرن نأ لقعي الف ةيضابالا
 سفن مهدنع رركتيف مهضعب نع نولقني مهنأ

 ةعساو ةرهش يرعشألا لان دقو ةصاخ ى أطخلا

 هباتك نم تلعج لدجلاو ةججاحملا يف هفقاوم ببسب

 . هدعب ءاج نم لكل ردصم قثوأو عجرم مهأ
 ذنم دمع يرعشألا نم نرق دعب يدادغبلا اذهف

 مكح : ماسقأ ةثالث ىلا ةمألا ميسقت لل هباتك ةمدقم
 يناثلا مسقلا دروأو ةلملا نم لوألا مسقلا عر

 فذقب هللا ىلع ىتأتو هيلع عينشتلاو

  

 ١ - ص نيمالسالا تالاقم : يرعشألا نسحلا وبأ ٣٣

 ٢ _ ص فلؤملا ٤٨

ه ٧٦ _ ةمبط لع درلا



 ثلاثلا مسقلا ىلع معنأ انيب رانلا يف نيمسقلا
 . ةداعسلاب

 رداصملا ىلإ عوجرلا ةنوؤم هسفن فلكي مل و

 نع لقن لب هدهع يف اهرفوت مغر ةيضابالل ةيلصألا
 ةرابعلا سفنب انايحأ ةيضابالا ىلإ هبسن ام يرعشألا

 ىلإ ةيضابالا ةبسن الإ هنع دزي مل و إ فرصتب اروطو

 قفاو قرفلا صخي اميفو ، ضابإ نب هللا دبع
 دكأو بهذملا اذه ىلإ قرف عبرألا ةبسن يف يرعشألا

 هرظن يف بجي نيذلا هجراوخلاه ىلا ةيضابالا ءاهنأ
 بصعتلا هيلع بلغو 3 مهتلالض حضفو مهب عينشتلا

 الو ةيضابالا ءارو ىلصي نأ ينسلل زوجي ال هنأ معزف

 (١رامهحئابذ لكاي الو مهنم ج ؤزتي الو ى مهتيم ىلع

 ىلع هعينشت يف اراذعأ يدادغبلل فلؤملا سمتليو

 ددشتملا حانجلا هقف ىلع زكر هنأ يعتيف ةيضابالا

 ريغ نم مهربتعيف دوعي مث ةالغلا ةيديزيلا مهو
 ىلع هاو ليلدب ةميعط روتكدلا جتحمنو ء ةيضابالا

 يبأ نب ديزيل يخيراتلا دوجولا صوصخب رمعم خيشلا
 يدادفغبلاو يرعشألا دنع درو هنأ يفكيف . ةسينأ

 فلؤملا نأ مغر { اققحم هدوجو ريصيل يناتسرهشلاو

 ١٤ ص قرفلا نيب قرفلا ةمدقم _ ١

٥ ذييط.زعدرا ٧٢ ©



 ةيضابالا اوطعي مل ءالؤه نأ ٦٩ ص فرتعي هسفنب

 . ليصفتلاو عسوتلاو ةسرادلا نم قحتست ام اهقرفو
 مهيلا لج رلا اذه ءانا كلذ دعب ةيضابالا ركنأ امهمو

 يفو ءالؤه دنع درو همسأ نأل كلذ مهنم لبقي نلف
 راكنإ ىلع درلل فاك اذهو لادتعالا نازيم

 ليكشت ىلإ ةجاحب سيل بهذملا نإ مث . ةيضابالا
 هرداصم ىلع نودمتعي ال نيخرؤم فرط نم هحمالم

 هوشي مل فيك ! مهرصع يف ةرفوتم يهو ةيلصألا
 بناج ام الإ مهنع دروي م وهو بهذملا يدادغبلا

 بسني مل و تالاقمو تايصخشو قرف نم قحلا

 . ءىدابملا نم فرعو ءىطاخ لك الإ مهيلا

 هتدافتسأو هرخآت مغر يناتسرهشلا ملسي ملو

 يفو ةيضابالا قرف ركذ يف قحلا ةبناجم نم هقبس نمم

 مل يتاتسرهشلا نأ فلؤملا معزيو . اهيلع مكحلا
 خيراتلا رداصم هب ءيلتمت امم دشأب ةيضابالا لوانتي

 لهف )١( تالاقملا باحصأ دنع امو مجارتلا بتكو
 نود هوقباس هيلإ لصوت ام رركي نأ ةيعوضوملا نم

 ليلد مجارتلاو تالاقملا باتك ةقفاوم له ؟ صيحمت
 فاصتنالا نإ ؟ ثحابلا هيلإ لصوت ام قدص ىلع

  

 ١. ص فلؤملا ٨٦١

© ٧ا ةيط لع درلا ©



 نوقباسلا اهيف عقو ىتلا ءاطخألا بنجت يضتقي
 . خرؤملا رصع يف ةجئارلا رداصملا نم ةدافتسالاو

 دروي نأ هسفن ىلع اضيأ .يناتسرهشلا طرتشا دقو

 نود مهبتك يف هدجو ام ىلع ةقرف لك بهذم

 هحيحص نييبت نودو مهيلع رسك الو مه بصعت
 مزتلا لهف 5،مار/ هلطاب نم هقح نييعت الو هدساف نم
 اداتعأ ؟ اهباحصأو اهرداصم نم تامولعملا ءاقتساب

 نمو ةيضابالاب ال ةلص ال قرف نم ركذ ام ىلع

 باوجلا نوكي باحصألا بتك يف اهدجن ال تالاقم

 هقبس نمع اريثك فلتخي الو ! يفنلاب فسأ لكي
 هسفن ىلع هطرتشا ام ضقان هنإ تايئزجلا ضعب يف الإ

 قرفلاو سيلبإ نيب طبرف باتكلا ةمدقم ذنم

 داتعالاب دعو يذلا يناتسرهشلاب قثن فيك ، ةلاضلا

 ردصم اركذ دجن ال انيب بهذملا باحصأ بتك ىلع

 قباسلا رايتلا رياس دقو !؟ هنع ذخأ دحاو يضابإ

 هربتعا يذلا ضابإ نب هللا دبع ىلإ بهذملا ةبسن يف

 ضابإ نب هللا دبع تام انيب دمحم نب ناورمل ارصاعم

 يبعكلا ركذ دقو . كلملا دبع مايأ رخاوأ يف

 ةيضابالا ىلإ اهبسن ىتلا تالاقملا ضعبل ردصمك

  

 ١ _ ص لوألا ءزجلا لحلاو لللا ٩١
٧٥ ايبط لع درلا ©



 طخ نم اهيف امع لاوقألا كلت ةدهع نم صلخت وهو

 دقو !؟ ايضابإ اردصم سيل يبعكلا نكل . باوصو
 ةيصفحلا رابتعا يف هقبس نم حتفلا وبأ فلاخ

 اك . ةيضابالا نع ةلقتسم اقرف ةيثراحلاو ةيديزيلاو
 ىمادقلا اهدروأ ىتلا صصقلا نم ريثك ركذ لمهأ

 ١ مهيلع رو دقن اذهو

 قرفلل تضرعت دقف ةيضابالا رداصملا امأ

 هذه هيف تفلاخ ام تعبتتو بهذملا نع ةقشنملا

 ةقرف ةظفل قالطإ يف ناك نإو . مألا بهذملا قرفلا

 بهذملا ءاملع نيب تافالخلاو تاقاقشنالا هذه ىلع

 نيوكت ىلإ ىدؤي فالخ لك سيلف . ريبك ظفحت
 تازارفإ قرفلا هذه نأ ىلإ فلؤملا ىهتنا دقو ةقرف

 باتك فلؤملا رذعو ، ةيصخشو ةيسايسو ةيركف
 ببسب ةلمج اه ضرعتلا مدع ىلع ىمادقلا تالاقملا

 نبأ لثم اخرؤم نكل ، يمالسالا برغملا يف اهتأشن
 ميلف برغملا ةئيب نع اريثك دعبي ال يسلدنألا مزح

 دبع مامالا نيب فالخلا ةيضق نأ اك ؟ اهركذي مل

 ءاجو قرشملا ىلا تلصو راكنلاو يمتسرلا باهولا

 دنفيو باهولا دبع ةمامإ رقي ةرصبلا نم باوجلا

 ١ - ص ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا : رمعم ىحي يلع ٦١

© ايلط لعدرلا ٧٦١ ٥



 نع ةباتكلل ىدصتي نميف ضورفملاو . راكنلا هبش

 لك هنع عمجيو هرابخأ يصقتسي نأ بهذم يأ

 ف ةصاخو ةقرفتمو ةثوثبم تناك اغثيح تامولعملا

 تلفحو لاصتالا لئاسو ترسيت ثيح انرصع

 مامأ تحتفو عجارملاب ةصاخلاو ةماعلا تابتكملا

 . نيثحابلا

 ةميدقلا رداصملا يف ةيضابالا قرف درتو

 سفنب ةثيدحلا بتكلا يفو )١(: يفوسلا ةطوطخمك

 نيب فالخلا بابسأو تالوقملاو مسالاو ددعلا

 نيخرؤملا ضعب نأ الإ ، بهذملا ةمئأو قرفلا ءامعز

 ام لوبق يف ددرتي الثم رمعم يلع خيشلاك نيثدحملا

 يف قاقشنالا رس نوكي دقف ، قرفلا هذه ىلإ بسن

 زييمتلا نم دبالف نيقباسلا ةفلاخمو يأرلا يف داهتجالا

 نم ةقرف) راكنلاك ةقرف فصو هيلع قبطني نم نيب
 ناتقرف امهو ةيكاكسلاو ةينيسحلا .وأ (نيملسملا قرف

 نوكي نأ ودعي ال نم نيبو 0 مالسالا نع اتج رخ

 لثم . اهب هقفلا ءىلتمي ةيعرف لئاسم ف ايدرف هفالخ

 ةيغاب ةئف ةدايقب ايسايس افالخ وأ ، ةيثرفلاو ةيثافنلا

 قرف ةلامر) ةيرجح ط يوسلا يخنراملا ةفيلخ نب نالع ورمع ربا _ ١
 (قحلا نع هب تمحلازامر تسلا ةيضابالا

© ٧٧۔_ ابش لم درلا ©



 ءاطخألا ضعب فلؤملا نم تلصح دقو . ةيفلخلاك

 دقو اهححصي امب اهيلا ريشن ةيضابالا قرف رصنع يف

 : ةيجهنملا ةلأسملا يف اهضعبل ضرعتلا قبس

 باتك ىلإ هتديقع لاحأ اثافن نأ فلؤملا رقأ دقل
 رمعم يلع خيشلا مال هنكل فلؤملاو مسالا لوهجم

 لوهجم رتفدلاب ىمسملا باتكلا اذهو) : هلوق ىلع

 ؟ رربم مؤللا اذل لهف (6ار(لوهجم اضيأ هفلؤمو

 ينورابلا هدروأ يذلا ددعلا ىلع قلعي مل هنإ اك

 شيج ددع مامأ ابيرغ وديب انيب (فلأ )٤٠ فلخ شيجل
 شيج ددعل هلوبقو (طقف يدنج )٧٠٠ حلفأ مامالا

 يف رمعم يلع خيشلا ىلع راكنالا هيلع بتر فلخ

 تعاطتسأ يتلا يهو ةقرف ةيفلخلا ةيمست ىلع هظفحت

 شيج مامأ تبثي مل يذلا مخضلا ددعلا اذه دنجت نأ

 . ةيفلخلا ىلع يضقف مزهناو مامالا

 هعم انناميإو ءارملا نع هسفن فلؤملا هيزنت مغرو
 هخيدم لوبق ىلع هرارصإ نأ الإ ريخب يتأي ال هنأ
 ال ةقالع ال تالوقمو قرف نم تالاقملا باتك

 جراوخلا نم ةقرف اهنأب اهيلع مهمكح و ةيضابالاب

  

 ١ - ص فل ؤلا ٥٨

© ٧٨ ةييط لع درلا ©



 نع دعبلاب مازتلالا ىلا ةقداص ةوعد هيلإ هجون انلعجي

 ةيمالسالا ةمألا لمش مآتلا نم عيمجلا هيلإ وبصي ام

 ميكحتل ةيعاولا ةدوعلا وحن ةرفاظتملا اهدوهج هيجوتو

 اهل جرخلا وهف ةفاك ةيناسنالل هتوعد لمحو هللا عرش

 ددسملا هللاو ... ءاودألا لك نم صاخلا هدحو هبو

 .. قحلاو ريخلاو بحلا ىلع بولقلل عماجلاو ىطخلل

٧١ ٥ دب لع درلا ©





ناميالا مالسالا





 © مالسالاو ناميالا ©

 ةلمج نم دعت همالسالاو ناميالا»ه ةيضق نإ

 نمزلا نم اليوط اتقو نيملسملا تلغش ىتلا اياضقلا

 . ةفلتخم بهاذمو ةددعتم تائف ىلا اومسقنا ىتح

 هذه يف ديحوتلا يف نيفنصملا نم ريثك عسوت دقو
 قرفلا نم مهريغك نويضابالا ناكو . ةيضقلا

 كلذ يف نيدمتعم ةلأسملا يف ايأر نوري ةيمالسالا

 . ةنسلاو نآرقلا نم صوصن ىلع
 ةديقع ةيضابالاه باتك ىلا انعجر اذإ اننا ريغ

 ىلع ةيضابالا مولي هارن ةميعط روتكدلل «ابهذمو
 فعض لا انايحأ اريشم ةلأسملا يف هوحن يذلا ىحنملا

 نيب نوطلخي مهنأ ىلإ ىرخأ انايحأو مهعادنتسم

 مج ىدأ ىتح كلذ يف نوعسوتيو مالسالاو نامالا

 هذه يف ةيضابالا قلطني» : لوقيف ، طلخلا ىلا رمألا

 دنسم اهنمضت ىتلا ةيديقعلا تازكترملا نم ةيضقلا

 نيب يذلا دنسملا نأ نم مغرلابو بيبح نب عيبرلا

 هلبقي دق هجهنم نأ ىلإ ثحابلا نئمطي ال انيديأ
 هيلع دمتعت ةيضابالا رداصم نأ الإ ةنسلا ءاملع

 )١( «ةلمج

 ١٠٧ ص ؛ابهلمو ةديقع ةيضابالا _ ١
© ٨٣ _ اميط له درلا ©



 لاق : اذكه ءيجع ذإ دنسلا نإ .. » : لوقي مث

 فورعم وه اك عيبرلاو هللا لوس نع ينغلب عيبرلا
 هنأو ةصاخ ث هل لاق نم انل ركذي الو ايباحص سيل

 نم وهف داح يسايس بارطضا ةرتف شيعي ناك
 ددرت لحم يف هلوق حبصي ةثعبلا نرق رخآ ءاملع

 )١( «ريبك

 ىلاطيجلا ىلإ دقنلا هجو ام اذإو : اضيأ لوقيو
 قالطإب لوقلا نإ : بهذملا يف هقث يضابا ملاع وهو

 ةفدارتم امهتلالد نأب مالسالاو ناميالا ىلع بهذملا

 ىلا ةيناث ةرم ةدوعلا مث ةيوغل ال ةيعرش امهتقالعو

 مالسالاو ناميالا نأي ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب لوقلا
 طلخ اذهو لخادتلاو فالتخالا ليبس ىلع نادري

 كلتك اياضق يف ةصاخو ديمح ريغ ةديقعلا رومأ يف
 لقعلا لامعإ ناكمإو ةنورملاب رعشي امب الئاق بيجع

 ةقلعتملا ةددعتملا صوصنلا قايس نيب بهذملا ىق

 اعيمج اهدودرم نوكي ىتح ةديقعلا اياضق نم ةيضقب

 يلقع جهن عقاولا يف اذهو . نوديري ىتلا ةلدالا نيب

 ةيضابالا ذخأ نأ ىلا انرشأ نأو قبس ةيضابالا دنع

 )٢) مهيلا هجوي دق دقنو جرح ماما مهلعجي هب

 ١ _ ةحفصلاو م ن ٢ - ص م ن ١١٠١

٥ ٨ئ _ةميط لع درلا ©



 مولي فلؤملا نإف باتكلا يف ءاج امم اقالطنإو

 مالسالاو ناميالا نيب فدارتلاب مهلوق ىلع ةيضابالا

 نامعنلا ةفينح ييأ مامالا يأرب مدطصي اطلخ هربتعيو

 فلسلا ةمئأ هيلع امب همادطصا نع كيهان

 ؛١) مهئاملع و

 نأ لواحن ةيضقلا يف باوصلا انل نيبتي ىتحو

 ةيضابالا يأر ضرعنف ةوطخ ةوطخ اهعم جرت
 ريغ ءاملعلا نم ريثك هار امب كلذ معدنو حوضوب ٠

 . نييضابالا

 عرشلا يف مالسالاو ناميالل نإ» يملاسلا لوقي

 عرشلا نأ كلذو ، يوغللا لامعتسالا ريغ الامعتسا

 يف نيفدارتم امهلمعتساف يوغللا امهانعم نع امهلقن
 ناسللاب اقيدصت بجاولا كلذ ناك بجاولا قلطم

 ناك وأ ناسللاب لوق عم نانجلاب اقيدصت وأ طقف

 (هةنايتإ مزال لمع امهعم

 الف اموهفم نامزالتم مالسالاو نذإ ناميالاف

 . رخآلا نع امهدحأ كفني

 دح تغلب ةفرعم هتفرع يأ هللاب تنمآ لوقت

 نع همكحل تعضخ يأ هل تملسأو . نيقيلا

 ١١١ ص م ن ا
 ٢١ لوقعلا راونا قراشم _ ٢

© ٨٥ _دىبض لع درلا ©



 نأ ريغ يوغللا موهفملا يف اذه . دايقنأو ةيعاوط
 )١١}& ناتمزالتم وأ ناتفدارتم عرشلا رظن يف نيتملكلا

 © ةبولطملا تادابعلا ءادأ نمضتت مالسالا ةقيقحف

 ناميالا ةقيقحو . هرماوأل ذيفنتو هللاب قيدصت يهف

 نمو اهقوقحب مايقلاو ةحيحصلا ةفرعملا ىلع يوطنت
 ع وضخلا ىنعمو مالسالا يف ظوحلم نيقيلا ىنعمف مث

 نيقيلا نع الخ مالسإ لبقي الو»ه ناميالا يف ظوحلم

 اذهو (؟ «هلل عوضخلا نع درجت ناميإ لبقي ال اك
 هيلا بهذ ام وهو ةيضقلا يف حيحصلا موهفملا وه
 بحاص هيلإ بهذ ام وأ اقباس انركذ اميف يملاسلا

 مالسإ ريغ نم ناميإ اعرش دجوي الف .. » هلوقب راثنلا

 ؛٨) "قيقحتلا دنع هسكع الو

 ىلاعت هلوق مالسالاو ناميالا فدارت دكؤي اممو

 (ثهم نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امول

 لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو ىلاعت هلوقو
 ىلع املع مالسالا ةملك تربتعا دقو (ه) هنم

 لايجالا تفراعتو هكقللرَت دمحم هب ءاج يذلا نيدلا

 ناسح ةعبطم ١٣٢ ص يلازغلا دمحم : ملسلل ةديقع عجار _ ,

 ١٣٢ ص ملسلا ةديقع رظنا _ ٢

 ٥١ ص ١ ج راثلا _ ٣

 هيلا - ٤
 ٨٥ نارمع لآ _ ٥

© ٨٦ ميض لع درلا ©



 عمسلاب نرتقا ام ربتعملا ناميالا نأ امك ةقيقحلا هذه

 ةللا رمأ نع رابكتسالاو دوحجلا نم رهطتو ةعاطلاو
 . ىلاعت

 نيدلاو انيد رومالا نايتا يملاسلا ربتعي انه نمو

 نأ ملعف نيدي سيلف مالسإب سيل امو مالسالا وه
 )١( ناميإ مالسالا

 فدارت ىلع يلازغلا دمحم» ذاتسالا دكؤيو

 : لوقي فدارتلا ىلع ليلدتلا يف عسوتيو نيتملكلا
 اننيد يف امل عستي ىتلا ةرئادلاو ناميالا تاقلعتمف

 افدارم ناك اذإ الإ _ انرظن يف _ حصي ال هلعجت

 مادعنا.ةجرد ىلا بهذي لب (؟) هل امزالم وأ مالسالل

 باكترا ربتعيو ث ةيصعملا تنرتقا اذإ ناميالا

 عرش ىلع ادرمتو ةبولطملا لامعالاب اراتهتسا ةيصعملا

 مالسالا نأ دكؤي عئاشلا فرعلا اذه نكلو . هللا

 راتهتسالا ىلع يوطني كلسم يأ امساح اضفر ضفري
 (} هنأش لج اهعراش ىلع درمتاو ةبولطملا لامعألاب

 هلل عوضخلا ضفر دعن كلذلو : لوقي مش
 امدهو نيدلا نع اقورمو مالسالا ىلع اجورخ

 ١٣٣ ص ملسملا ةديقع _ ,

 ١٣٣ ص قباسلا عجرملا - ٢٣

© ٨٧ دنبط لع درلا ©



 . نيقيو هفرعم نم ضفرلا اذه معز امهم ناميالل

 نم اهبحاص علخت درمتلا اذه اهنراقي ىتلا ةيصعملاو

 لعج يذلا وه ةقيقحلا كلتب روعشلاو اعلخ ناميالا

 مغرب نيدترملا نيبو ةاكزلا يعنام نيب ىوسي ركب ابأ

 يف ىرسي مكحلا اذهو «ه١ نونمؤم مهنأ مهمعز
 رمأ لوبق نع ماجحالا نإف . ةهباشملا لاوحالا عيمج

 تامرحملاب رخفلاو اهبجوأ ىتلا ضئارفلاب ءزهلاو هللا
 عوضخ هنأب فصوي نأ نكمي ال اهنع رجز ىتلا
 املع ىمست لاهجلا لاوحأ تناك اذإ الإ مالسإو

 . اقدص ىمست نيباذكلا لاوحأو

 هركذ ام مالسالاو ناميالا فدارتب انلوق معديو

 هللا دنع َنيدلا نوه ةيآلل ةريسفت يف يبطرقلا
 مالسالاو ةلملاو ةعاطلا ةيالا هذه يف نيدلا مالسالا
 هيلعو ةيلاعلا وبا لاق . تاعاطلاو ناميالا ىنعمب

 ةفدارملا ىنعمب نوكي دقو .. نيملكتملا روهمج

 ثيدح يف امك رخآلا مساب امهنم دحاو لك ىمسيف
 هدح و هللاب نامالاب مهرمأ هنأو ("} سيقلا دبع دفو

 ناكو نيرحبلا نولزني اوناك ةليق وبأ يمعد نب ىصقا نب سيقلا دبع ره _ ٢
 ج ىربكلا تاقبطلا) حبشالا فرع نب للا دبع مهسأر لعر حتلا ماع مهمردق

 ١٩( نارمع لآر % ٥٤( ص ٢! مسق ١

© ٨٨ .امب لع درلا ©



 هلوسرو هللا اولاق ؟ ناميالا ام نوردت له : لاقو

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : لاق ملعأ

 نأو ناضمر موصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا
 (١»:«ثيدحلا» منغملا نم اسمخ اودؤت

 اباب نوعبسو عضب ناميالا) فلع هلوق كلذكو
 مهللا الإ هلإ ال لوق اهعفرأو ىذالا ةطامإ اهاندأف

 نم ةبعش ءايحلاو : ملسم دازو © يذمرتلا هجرخأ
 نأ وهو } لخادتلا ىنعمب اضيأ نوكيو (؟)ناميالا
 ىمسمو لصالا يف هامسم هب داريو امهدحأ قلطي

 هللا دنع نيدلا نإ ةيآلا هذه يف اك رخآلا

 هنمو لامعالاو قيدصتلا اهيف لخد دق ذإ مالسالا

 لوقو بلقلاب ةفرعم ناميالا) مالسلا هيلع هلوق
 هجام نبا هجرخأ (ناكرالاب لمعو ناسللاب

 اذه نع نيدلا ةتقيقحب ناسنالا طبهي نأ بيرغو

 ام هلوسر ةنسو هللا باتك نم مهفي نأ وأ ىوتسملا

 اذإ اننأ لاحلاو مالسالاو ناميالا نيب لصفيف كلذ رياغي

 ناميالا تركذ ةيآ نم ام هنا ىلرن نآرقلا ىلا انعجر

 ةرصآ ىلع موقت لمعلاب نامالا ةلص سملن لب ادرجم

 ٤٣. ٤٤ ص ٤ ج يضرفلا _ ١
 ٤ا ٤٣. ص ٤ ج يطرفلا _ ٢

© ٨٩١ _ امبط لع درلا ©



 'مالسالا ىلا راشي ام اريثك لب نهو اهورعي ال ةيوق
 . ةحضاو ةيلمع رهاظمب ةلماشلا هتقيقحو

 ام سفن ىلا «هريسفت» يف يزارلا بهذ دقو
 تإ ةيآلا رسفي امدنع لوقي يبطرقلا هيلا بهذ

 عرشلا فرع يف امأ هيمالسالا هللا دنع نيدلا

 : ناهجو هيلع ليلدلاو نامالا وه مالسالاف

 ىضتقي همالنسالا هللا دنع َنيدلا نإل ةيالا _ ١

 مالسالا الإ سيل هللا دنع لوبقملا نيدلا نوكي نأ

 نوكي ال نأ بجو مالسالا ريغ ناميالا ناك ولف

 . لطاب هنأ يف كش الو هللا دنع الوبقم انيد ناميالا

 نلق ًاتيد مالسالا ريع غتنت نَمَو» ىلاعت هلوق _ ٢
 نأ بجول مالسالا ريغ ناميالا ناك ولف هنم لبق
 ١٨0ىلاعت هللا دنع انيد ناميالا نوكي

 اَهيف ناك نم انجرخأفإلا ىلاعت هلوق نلا رظناو
 انجرخأ طول موق كالهإ اندرأ امل يأ نينمؤُملا َنِم
 نونمؤملا كلهي الثل نينمؤملا نم هموق يف ناك نم

 ىنعي ههمنيملنشُملا نم تيب ريغ اهيف انذَجَو امف
 (" ءاوس انه نوملسملاو نونمؤملاو . هينبو اطول

 ٢٠٧٢. ٢٠٨ ص ٧ ج ريكلا ريخلا - ١
 ٢ ج يطرقلا ۔ ١٧١ ص ٤٨

 تايراذلار ٭ ٣٥

» ٩٠ _ ةاميط لع درلا ©



 نيدلا » ةيآلل هريفت ف بطق ديس يطعي امك
 مالسالا رصتقي الف الماش ىنعم مالسالا هللا دنع
 تادابعلا ضعب لمعو هدحو هللاب ناميالا ىلع

 لكب ذخألا مالسالاو نامالا ربتعي لب بسحف

 مالسإ الو ناميإ الف الإو هللا عرش نم ةريبك و ةريغص

 يف دحاو مالسالاو ناميالا ىضتقم نأ ىلع دكؤيو

 منمآ متنك نإ موق اي ىَسوُم لاقول» : ةيآلل هريسفت
 لكوتلاف (اد هؤنيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب

 ىسوم مهل ركذ دقو ، هاضتقم و ناميالا ةلالد هللا ىلع

 اذه ىضتقم هللا ىلع لكوتلا لعج و مالسالاو ناميالا

 مالسإ ىضتقمو هللا يف داقتعالا ىضتقم : كاذو

 (! ديري امب لمعلاو ةصلاخ هل سفنلا

 مل لف انمآ بارغألا تلاقو : ىلاعت هلوق امأ

 يف ناميالا لح ذي اَمَلَو اتملسأ اؤلوف نكو اوئمؤئ
 نيب قيرفتلا يف ضعبلا اهب لدتسي دقإ (م) هئممُكبولق
 ةيآلا هتركذ يذلا مالسالا نا ريغ «مالسالاو ناميالا»

 غني نمو ىلاعت هلوق هانع يذلا قحلا نيدلا سيل

 عوضخ وه لب «ار هنم لبقي نلك انيد مالسالا ريع
 ١ - ةيآلا سنوي ٨٤ تارجحلا ۔ م ١٤

  7ج لالظلا ۔ ٣ ص ١٨١٥

  

 ٤ نارمع لآ س ٨٥

© ٩١ ديش لع درلا ©



 عمسلاب نرتقأ ام وه قحلا ناميالاو قافنو رهق نع

 رما نع صوكنلا نمو ةيصعملا نم رهطتو ةعاطلاو
 «مالسالاو ناميالا» نيتملكلا فدارت دكؤي امو" هللا

 دقف «١ا) 'همكتاميا َعييضل هللا َناَك امول ىلاعت هلوق

 يا مكناميإب دوصقملا نأ ىلا اهيف نيرسفملا رثكا بهذ

 نوري نيذلا نيرسفملا ضعب دجي الو . مكتالص

 ةالصلا ركذ نم ًارفم مالسالاو ناميالا نيب قيرفتلا
 نم اهيف ةدراولا ةلدالا ةرثكل ةيآلا هذهل مهضرعت دنع

 ةباحصلا نع تدرو راثآو ةفيرش ةيوبن ثيداحأ

 نيرسفملا نم مهمدقت نم لاؤقأ وأ مهيلع هللا ناوضر

 مهبهذمل اريسفت اودجي نأ نولواحي ريخألا يف مهنأ ريغ

 . ةالصلا ةيضرفب مكناميأ يأ (مكنامإ) نورسفيف

 ءاملعلا قفتا : ةيآلل هريسفت يف يبطرقلا لوقي
 تيب ىلإ ىلصي وهو تام نميف تلزن اهنا ىلع
 نب ءاربلا ثيدح نم يراخبلا يف تبث اك سدقملا

 (!) مدقت ام ىلع بزاع

 هج ؤ امل : لاق سابع نبا نع يذمرتلا جرخأو
 فيك : هللا لوسر اي : اولاق ةبعكلا ىلا كلع يبنلا

 ١٤٣ ةرقبلا ١

 ٢ يبطرقلا ريسفت رظنا ١٥٧/٢
 © ص ملسملا ةديقع ! يلازغلا دمحم ١٣٢ ةرهاقلاب ناح ةعبطم

© اميط لع درلا ٩٦ ©



 ؟ سدقملا تيب ىلإ نولصي مهو اوتام نيذلا انناوخإب
 اذه لاق «مكناميإ عيبضُكل هللا ناك اَمَو» هللا لزنأف
 اناميإ ةالصلا ىمسف . حيحص نسح ثيدح يف

 . لمعو لوقو ةين ىلع اهلاتشال
 مكحلا دبع نباو مساقلا نباو بهو نبا ىورو

 ه«ممكناما عبضيل هللا ناك اموف كلام نع بهشأو

 )١) مكتالص لاق

 سفن طيحملا رحبلا ريسفت يف نايح نبا بهذي اك
 «مكناميإ عيض هللا ناك امول : لوقيف بهذملا

 كلذكو سدقملا تيب ىلإ ةالصلاب ناميالا رسف دقو

 سابع نبا كلذ لاقو ، يذمرتلاو يراخبلا ركذ
 مهريغو عيبرلاو يدسلاو ةداتقو بزاع نب ءاربلاو
 يهو هنع ةرداص تناك امل نامالاب ةالصلا نع ىنكو

 )٢( ةميظعلا هبعش نم

 ينغ ليق : اهسفن ةيآلا يف يربطلا لوقيو
 نب ليعامسإ ينثدح (ةالصلا) عضوملا اذه يف ناميالاب

 ءاربلا نع قاحسإ يبا نع كيرش انربخأ لاق ىسوم
 «ممكنامإ عبضُلل هللا ناك امو» لجو زع هللا لوق يف
 . سدقملا تيب وحن مكتالص لاق

 ١ _ يطرقلا : نآرقلا ماكحال عماجلا ١٥٧/٦٢ ١٥٨

 ٢ _ طيحملا رحبلا ٢٦/١ے

» ٩٣ ايبط لع درلا ©



 : «منكتاميإ عيضل هللا ناك امول ديز نبا نعو

 هللا ناك امو3لف بيسملا نب ديعس نعو . مكتالص

 ؛}١ه سدقملا تيب وحن مكتالص لاق مكناميإ عيضُل

 ىلع نيرسفملا رثكأ نأ ("» رانملا ريسفت يف درو دقو
 كلذكو ض ةالصلا ةيآلا هذه يف ناميالاب دارملا نأ

 فيرعت دعب ةيآلا هذه ريسفت يف لالظلا يف ءاج
 ىلع نيملسملا نئمطي مث : لوقي ةالصلاب ناميالا

 نأو لالض ىلع اوسيل مهنإ : مهتالص ىلعو مهناميإ

 )عضت مل مهتالص
 ناميالا فدارت لوح لاقي نأ نكمي ام مهأ اذه

 اندجول ريسافتلاو بتكلا لك انعبتت ولو مالسالاو
 نمو . ةيآلا هذه ريسفت يف وحنلا اذه وحنت اهبلغأ

 ناميالا نيب ةمئاقلا ةيوقلا ةرصأآلا انل حضتت انه

 . امهيلع الإ موقت ال ةطبار يهو مالسالاو

 يزارلا دجن ريبكلا ريسفتلا ىلا انعجر اذإ اننأ ريغ

 اهدعب دوعي ةالصلا ناميالاب دارملا نأب هفارتعا عم

 داكي وأ عمجأ امم جرخم نع ثحييف هبهذم تبثيل

 وا زاجملا ىلع ةظفللا لمحيو نورسفملا هيلع عمجي نأ

 ١ - يربطلا _ نآرقلا ريسفت يل نايلا عماج : !١١/٢ . ١٢

 ٢ - راملا !١٠/٦ ٣ - لالظلا ١٣٣/١

© ٩ا اميش لع درلا ه



 ه“مكناميإ عيضيل هللا ناك امول : لوقيف . ةراعتسالا

 لعفل مسا ناميالا نأ ىلع ةيآلا هذهب ةلزتعملا تلدتسأ

 ةالصلا انهه ناميالاب دارأ ىلاعت هناف تاعاطلا

 ةالصلا انهه ناميالا نم دارملا نأ ملسن ال (باوجلاو)

 : لاق ىلاعت هنأكف رارقالاو قيدصتلا هنم دارملا لب

 انملس ةالصلا كلت بوجوب مكقيدصت عيضي ال هنأ

 مظعأ ةالصلا نكلو ةالصلا انهه ناميالا نم دارملا نأ

 مسإ قالطإ زاجف هدئاوفو هجئاتن فرشأو اناميإ
 هذه نم ةراعتسالا ليبس ىلع ةالصلا ىلع ناميالا

 )١( ةيالا

 ةحورطملا ةلأسملل ةديدع ءارآ انضرع نأ دعبو
 ةلصو مالسالا وه ناميالا نأ انل نيبت انيديأ نيب

 ىلع فدارتلاو مزالتلاو طبارتلا ةلص مالسالاب ناميالا

 نقيأو ميظعلا هللاب ناسنالا نمآ اذإف . اقباس هانيب ام

 ىلا عراس نولسرملا هب ءاج امب قدصو رخآلا مويلاب
 ةميق الف الإو هطارص ىلع ةماقتسالاو هبر ءاضرتسا

 لخدي ال وهو هناسل ىلع ناسنالا اهلوقي ةملكل

 . ةريعش هلل مرتحي ال وأ ةضيرف ميقي ال وأ ادجسم

 نم اماوقأ نأ فسؤملاو»ه : يلازغلا دمحم لوقي

  

 ١ - ج ريبكلا ريسفتلا ٤ ص ١٠٨

© ١١ امبط لع درلا ©



 اذإ ءرملاف . كلذب نوثرتكي ال ينيدلا ملعلا لمهأ

 اهءارو نصحت ديحوتلا ةملكب هيتفش نيب مغمغ
 يهتني الأو بجاو ىلإ موقي الأ هيلع اريسي حبصأف

 صني نيدلا نأ نولفغملا ءالؤه معز دقو .. مرحم نع
 ؛١» «نوعنصي ام ءاس الأ كلذ ىلع

 نيرسفملا ضعب ءارآل عيرسلا ضرعلا اذه دعبو

 مالسالا نأ انيبت نأ دعبو مالسالاو ناميالا لوح

 الخ مالسإ لبقي ال هنأو نامزالتم نافدارتم ناميالاو

 هلل عوضخلا نع درجت ناميإ لبقي ال اك نيقيلا نع

 ضرعلا اذه دعب . هيهاون نع يلختلاو هرماوأ مازتلاو
 : يلي ام ظحالن عيرسلا

 نامالا» ةلأسم يف هثيدح ةميعط ذاتسالا أدب _ ١

 بيبح نب عيبرلا دنسم يف كيكشتلاب «مالسالاو

 ءاملع نأ انه ركذن ثيدحلا يف ةيضابالا ةدمع

 لئاوأ نم ربتعي يذلا باتكلا اذه نع اوثدحت نيريثك
 حصأ نم ربتعي هدنسو ثيدحلل ةنودملا بتكلا

 . ةاقثلا ظافحلا رابك نم هلاجرو ديناسالا

 عيبرلا تايثالث نإ» : يخونتلا نيدلا زع لوقي

 نع ديز نب رباج نع ةديبع وبا يهو «بيبح نب

 ةرهاقلاب ناسح ةعبطم - ١٤٣ ص يلازغلا دمحم : ملسملا ةديقع ١

© ٩١ دميط لع درلا ©



 قثوأ نم ةيعيبرلا ةلسلسلا هذه لاجرو سابع .نبا
 اهثيداحأ بشي مل مهقدصأو مهظفحأو لاجرلا

 نأل لاضعاو عاطقنا الو لاسرإ الو راكنإ ةبئاش

 مل و اهدانسإ لاصتاب ةلوصوم اهعمجأب تايثالثلا

 (.. دحا ةثالثلا اهديناسا نم طقسي

 بيبح نب عيبرلا تايثالث١ : كلذك لوقيو

 ةياور اهحصأ نم هدنسم يف اهثيداحأو يدزالا

 مه تاقلحلا ةيثالثلا هتلسلس لاجرو ادنس اهالعأو

 دبع رحبلاو يدزالا ديز نب رياج و يميمتلا ةديبع وبأ

 مهو ةباحصلا نم هريغو رباج خيش سابع نب هللا
 ةنامالاو طبضلاو ظفحلاب نوروهشم مهعمجاب

 «٢)«ةنايصلاو

 بيبح نب عيبرلا دنسم نع ةريصق ةذبن هذه

 يف ةميعط ذاتسالا كوكش نم اضعب ليزت دق

 صيصخت ىلا جاتحي اذهك ثحبو ةيضابالا تادنتسم

 ثلاثلا ءزجلا لع يخرتلا نيدلا زع ةمدقم ىلا عوجرلا نسحب قمعتلا ديزمل _ ١
 . بيح نب عيرلا دسم حيحصلا عماجلا حرش نم

 ةمدقملا : ثلاثلا ءزجلا بيح نب عيرلا دنم حيحفلا عماجلا حرش عجار - ٢

 . يخودلا نيدلا زعل

» ٩٧ ۔ اط لع درلا ©



 )١( ةلصفم ةسارد

 سايقملا «ةعامجلاو ةنسلا لهأ فلؤملا لعج _ ٢

 هقفاون ال اننأ ريغ مهريغ هيلع ساقي يذلا حيحصلا

 ةنسو هللا باتك الإ دريو هنم ذخؤي لكف كلذ ىلع

 نإ ىوهلا نع قطني امول ىلاعت لاق كلت هلوسر
 لاجملا اذه يف صوصنلاو ىحوي يحو الإ وه
 . ةنسلا وأ نآرقلا يف ءاوس ةريثك

 نوميقي ةيضابالا نأ «فلؤملاه ددري ام اريثك _ ٣٢

 بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاج ام ىلع ءانب مهدئاقع
 درن اننأ ريغ . مهئارآل اقلطنم هنولعجي مهنأ ثيح

 ةيضابالا دنع ةيدئاقعلا تازكترملا نإ انلوقب اذه ىلع

 تناك نإو ةيداحالا ثيداحالا نأو الوا نآرقلا تايآ

 ةينظل داقتعالا بجوت ال اهنإف لمعلا مهدنع بجوت

 ديضعتلل بهذملا ءاملع اهقوسي امنإ . اهدورو

 ليبس ىلع اهنم ركذن بيح نب عيبرلا دسم : باتك لوح تاسارد تمدق ١
 . رمحلا ال لانملا

 (نوقرم ثحن) مساقلا يا درعس مساقلا يال الدحم بيح نب عيرلا
 خيشلا نب دمحم : قلاقح اهنحدت هبش _

 . بيبح نب عيبرلا دنسم نم ثلاللا ءزجلا ىلع يخرتلا نيدلا زعل ةمدقم

 مجلا ٭ ٢٣. ٤

٩٨ ٨ - اميط لع درلا ©



 )١( . بسحف ميعدتلاو

 دجن لب يأرلا اذهب اودرفني مل ةيضابالا نإ _ ٤

 مهنوقفاوي نييضابالا ريغ ءاملعلاو نيرسفملا نم اريثك
 ءاج نيأ نمف . مالسالاو ناميالا ةلأسم يف يأرلا
 ام ةحص تبثت ةريثك ةلدأ انقس نأ دعب نذإ طلخلا

 ةيضابالا ماهتال لاجم الف نذإ . ةيضابالا هيلإ بهذ

 . ددشتلاب

 نولمعي ةيضابالا نأ ىلع ةميعط ذاتسالا حلي _ ه

 هنولوقي ام نوفلاخي كلذب مهو صوصنلا يف لقعلا
 بوجولا نم ءيش يف هل مكح ال لقعلا نأ نم

 ىلع لقعلا ميدقت نيب زييمتلا نم انه دبالف . يعرشلا

 : صوصنلا مهف يف لقعلا لامعإ نيبو عرشلا

 هللا تايا مهفل مهلوقع نولمعي مهريغك نويضابالاو
 )!٢( . ىلاعت

 ىلع نمؤملا نأ ةلأسملا يف لوقلا صخلمو _ ٦

 رقملا ىنعمب يوغللاف { يعرشو يوغل نيهجو
 المعو الوق نيدلاب يفوملا ىنعمب يعرشلاو

 لوفعلا راونا قراشم عجار - ١
 ١٦١٠ ص ١ ج لامالا جراعم يملاسلا رظنا _ ٢

 ١٦٢ : ١٦١ ص عرشلا لع لقعلا مهميدقت يل ةلزعلا لع هدودر رظناو

٥ اط لم درلا - ١٩١ ©



 ءاملع ةماعو يلاطيجلا هيلا بهذ ام اذه . اداقتعاو

 نييضابالا ريغ ءاملعلاو نيرسفملا نم ريثكو بهذملا
 نامالل نأ ملعا» : يلاطيجلا لوقي 3 اقباس انيب ام ىلع

 سوفنلا ريمضو بولقلا ءاوطنا اهدحأ : تاماقم
 ةيناثلا ةماقملا ، مر اعرشو ةغل ديحوتلا داقتعأ ىلع

 اقفو ريمضلا نع بارعالاو اقطن ناسللاب رارقالا

 لمعلا وه ناميالا نم ةثلاثلا ةماقملا ، (؟ر اقدص هلبقو

 )٢( «اعمسو اعرش لاعفالاب هقيقحتو ناكرالاب

 ١ تاريخلا رطاق : يلاطيجلا ٢٦٤ ج ١

 ٢ - تاريخلا رطا : يلاطيجلا ٢٦٤ ج ١

 ٣ - تاريخلا رطاق : يلاطيلا ٢٦٥ ج ١

  

© ١٠٠ ةميش لع درلا ©



تافصلا





 © تافصلا ©

 ةيضابالا يفن ةلأسم ىلع فلؤملا حاحلا نا

 ىتلا تافصلا نم ةيهلالا تاذلا مهديرجت و تافصلل

 يفن نم كلذ نع جتن امو »١( هسفن اهب هللا فصو

 اهميسقت ىلا ةيضابالا تبهذ يتلا تافصلا ماسقال

 ديلل يفن نم اهيلع بترتي امو _ هلوق دح ىلع _
 عفدي دق حاحلالا اذه لثم نا .. هجولاو نيعلاو

 ىلا نوبهذي ةياهنلا يف ةيضابالا نا روصت ىلا ءىراقلا
 . ةيلالا تافصلا راكنا

 لك ريفكت ىلع نوعمجم ةيضابالا نا ةقيقحلاو
 كشلا درجم لب ىلاعت هللا تافص نم ةفص يال ركنم

 اهب هللا فصو ىتلا تافصلا هذه نم ةدحاو ىيف

 نا ىلا هسفن فلؤملا راشأ دمقلو ، كرش و رفك هسفن

 ىنثا دقو ةيفيقوت هتافصو هللا ءامسا نوربتعي ةيضابالا

 مهيلا لوقلا اذه دانساو (؟ر . اذه مهفقوم يف مهيلع

 . ةيهلالا تافصلا عيمج تبثي نمم مهرابتعال فاك

 دوجو تافصلل له ؟ تابثالا اذه ينعي اذام نكل

 ؟ هتاذ جراخ وأ هللا تاذ يف مئاق ىلعف

 ٩٥ . ٩٦١ . ١٤٨ ابهذمر ةديقع ةيضابالا : ةميعط رباص . د : رظنا ١

 ٢ - ص ردمملا سفل ٩١

٠ ابط لع درلا _ ١٠٣ ٥



 ةيضابالا ناف ةيتاذلا تافصلا ىلا ةبسنلاب امأ

 يه امناو ، يلعف دوجو اهل ءايشأ تسيل اهنا نوري

 يا اهدادضا يفن اهب دصقي ةينهذو ةيرابتعا روما

 هللا فصو امناو جراخلا يف اهل ةقيقح ال ناعم يه

 هنع ةيفتنم تافصلا كلت دادضا نا انملعيل هسفن اهب

 يحف هنع ةيفتنم تسيلو هلل ةتباث ةايحلا ةفص الثمف

 ةايحلا ةفص اهمازلتسا يف ةيفاك هتاذ نا ينعي هتاذب

 ةيضتقم هب ةمئاق ةدئاز ةفص توبث ىلا ةجاح الو هل

 (يح هللا) .ةيضابالا لوق نأ اك «ار هل ةايحلا ةحصل

 ةتيمم تسيل اهنا ةيهلالا تاذلا نع رابخالا ديفي

 تسيل اهنا تاذلا نع رابخا (رداق هللا) مهلوقو

 مدق امدنع هسفن فلؤملا هيلا راشأ ام اذهو [ ةزجاعب

 ؛!٣). تافصلل ةيضابالا يفيرعت دحأ
 امناو تافصلل ةيضابالا راكنا مدع حضتي اذهبو

 دوجول لثامملا يلعفلا دوجولا يفن وه دوصقملا يفنلا

 ادوجو ةدوجوم اهرابتعاب تافصلا يفن ال ءايشالا

 . اينهذ

 تالولدم يهف ةيلعفلا تافصلا ىلا ةبسنلاب امأو

 ١٤٧ نيلا ةبخن : يلالتلا : رظنا ١
 ٧٢٣٠١/١ تاريخلا رطاق : يلاطيجلا رظنا ۔ ؟

 ٩٢٣ ص ابهذمر ةديقع ةيضابالا : ةميعط رباص . د رظنا _ ٣

© !١٠ ةمبط لع درلا ©



 وه يذلا قزرلا داجياك قاقتشالا اهنم عقاولا رداصملا

 ناعم يهو ,هر (قزار) هنم قتشملا (قزر) لولدم

 اهنم قتشا امب ىلاعت فصتا قولخملاب ةمئاق ةيقيقح

 (!)قزارلاو قلاخلاك

 مل و ةيلعفلا تافصلا هذه اوركني مل ةيضابالاو

 مهنم ةقراشملا لاق امناو ىلاعت هللا نع اهيفن ىلا اوبهذي

 اهب فصتي نأ زوجي ال ذا لزالا يف هللا نع اهيفني

 الف . لازي ال اميف اهب فصتي امناو لزالا يف ءعىرابلا

 ناك امل هنال اقزار لزي مل و اقلاخ هللا لزي مل لاقي

 لب هقزريل دحأ دجوي مل و ائيش قلخي مل لزالا يف
 . ذئدعب قزرلاو قلخلا ثدح

 هيلا راشا ام ىلا هابتنالا تفل نم دبال انهو

 هنع ربع ةبراغملاو ةقراشملا نيب فالخ نم فلؤملا

 رهظي نأ ديري هنأكو () ريسيلا رمألاب سيل هنأب

 نيب ةديعب ةقشلا ناو يرهوج فدالخلا نا ءىراقلل

 ةطقنلا هذه يف برغملا ةيضاباو قرشملا ةيضابا

 . تاذلاب

 ءاملع هبتك اميف لمأت اذا سرادلا نا ةقيقحلاو

 ٠١_ نيحلا ةبحن : يتالتلا رظنا ١٤٨

 ٢ لوقعلا راونا قراشم : يملاسلا رظنا ١٧٢
 ٣_ اهامر ةديقع ةيضابالا : ةميعط رباص . د رظنا ؛٩

١٠٥١ ٥ _ دمبط لع درلا ©



 يف كردي ةلأسملا هذه يف برغملا ءاملعو قرشملا

 نأو ةبراغملاو ةقراشملا نيب ديدش براقتلا نا ةياهنلا

 . هل رابتعا ال يظفل فالخ درجم وه فالخلا

 نع القن لوقعلا راونا قراشم باتك يف ءاج

 دنع ةيلزأ ةميدق اهلك هللا تافص : )١(. يتالتلا

 ىنعم ىلع لزالا يف قلاخ هللا : لاقي هنال ةبراغملا

 قزريس ىنعم ىلع لزالا يف قزارو قلخيس

 ىنعم ىلعو قلخيس ىنعم ىلع هلوقف . اذكهو
 ةبراغملاو ةقراشملا نيب فالخلا ناب يحوي فقزريس

 لعفلا تافص نا وهو دحاو موهفملاو طقف يظفل

 امناو ةبراغملاو ةقراشملا نم لك دنع ةثدحم ةقيقحلا يف

 )٢« . طقف ةيمستلا يف قرفلا

 صيخلت يملاسلا دروي لامآلا جراعم باتك يفو

 ةفص نا هلصاحو» : لوقيف ةيضقلل هسفن يتالتلا

 لزالا يف لعفلاب ىلاعت اهب فصتا يتلا يه تاذلا

  

 ناضتمر نب رمع صفح ربا (م١٥٧١ دعب .. = ه ١١٦٤ دعب ..ر : لالتلا ١
 ىلع ةيشاحو . قطنلا ف _ خ _ تايلالالا رردلا هل . ينالنلا يرجلا ركب يلا نب
 مالعالا : يلكرزلا ر خ ةيالا تاحوتفلاو ةيرهزالا يل خ يغبادملل يوبلا دلرملا

 ٤٦/٥

 مالك ىلع يلالل قيلعت : ةرقفلا رخآ لا هلرقفر ١٧٣ قراشملا : يملاسلا _ ٢
 . ر هجو ٣٦ ةقرو ةينونلا حرش : يلاللا : ىسلا سفن يل انبا رظناو (يلالتلا
 ١٧٠/١ حيحصلا عماجلا حرش : يملاسلا

© ١٠٦١ دمب لع درلا ©



 امناو هيف لعفلاب اهب فصتي مل ىتلا يه لعفلا ةفصو
 لوقلا ىلا عجار وهو لازي ال اميف اهب فصتي

 لوقي اكو روكذملا اهريسفت هل لدي اك اهثودحب
 )١( !نيعمجأ مهنع هللا افع ةقراشملا

 ًاقلاخ هللا لزي مل لاقي نأ زاوجب اولاق امل ةبراغملاو

 طورش دحأب لوقلا كلذ اوطبر ائشنمو ًاقزارو
 : ةثالث

 قولخ اقلاخ لزي مل : لاقيف مالكلا لصوي نأ _

 . نوكيس قوزرمل اقزارو نوكيس
 . داجيالا ىلع ةردقلا كلذب داري نا _
 هنال هانعمو لعافلا مسا ةدئاف كلذب داري نا _
 (" انونم ناك اذب لابقتساللو لاحلل حلصي

 سوماق بحاص يوري هاجتالا سفن يفو
 : لوقيف اذهب اهيبش امالك برغملا لهأ نع ةعيرشلا
 مل لزالا يف لجو زع ةللا : لاقي كلذكو : لصف»

 قزرلا ىلع ارداق اقزارو قلخيس نا ىلع اقلاخ لزي
 ىلع ايضارو رافكلا ىلع طخسيس نا ىلع اطخاسو

 ١ - لامآلا جراعم : يلاسلا ١٣٦/١

٨٥ 
 نامع لهال باوج : يدهم وبا رظنا

_ ٢ 

© ١٠٧١ اميش لم درلا ©



 هركذ لوطي امم اهلاثما يف نيملسملا نع ىضريس نا

 نم لاعفالا هذه نيوكت ىلع ةردقلاب افوصوم لزي مل

 لبق لاعفالا رئاسو يبنلاو رمالاو قزرلاو قلخلا
 )١( «اهدوجو

 بارتقا ىدم ظحالي تارقفلا هذه يف لمأتملاف

 امدنع مهف قرشملا لها لوق نم برغملا ةيضابا

 اودصق امنا لزالا يف قلاخ هللا نا لوقلا اوزاجأ

 زاوج اوديقو قلخلا ىلع ةيهلالا ةردقلا تابثا

 قلخلا ةفص ثودح ديفي امب ةغيصلا هذه لامعتسا

 . لبقتسملا يف
 ريبكلا دعاتبلاو ديدشلا فالتخالا رهظي نيأف

 مكح ودبي الأ ؟ برغملا ةيضابأو قرشملا ةيضابأ نيب
 مجحل اميخضت فالخلا قمعب ةيضابالا ىلع فلؤملا

 . فالخلا

 ديلل ةيضابالا يفن نم فلؤملا هركذ ام امأ

 تافصلل مهيقن نع اجتان هربتعا امو هجولاو نيعلاو

 ةيضابالا قلطنم نال كلذ ريغ وه عقاولاف اهماسقاو

 صرحلا وه هيبشتلا اهرهاظ يتلا صوصنلا ليوات يف
 ميسجتلا رهاظم نم رهظم لك نع هللا هيزنت ىلع

 ١_ ةعيرشلا سوماق : سيحم نب ليمت ١٤٦٢/٤

  

» ١.٨ _ ةميط لع درلا ©



 عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيل ىلاعت هلوقل الاثتما

 ١١« ىروشلا _ ريصبلا

"





ليهأتلا





 ٠6١ © ليوأتلاو ةيضابالا ©

 ةيضابالا) باتكلا اذه ف درو ه عبتتملا نا

 هذه يف ةيضابالا ىلع ماكحأ نم (ابهذمو ةديقع

 : ةيلاتلا جئاتنلاب جرخي ةلاسملا

 (ه ةنيرق ريغب نولوؤي نويضابالا _
 ةلأسم يف ةصاخ» يلقعلا كلسملا ةيضابالا جهن _

 (٣) . لقعلا ىلع عرشلا ميدقت مهتدعاق

 ةغللا ةلالد خسم دح ىلا يوغللا زاجملا داتعا _

 ٤٠) ةنسلاو باتكلا ةفلاخمو اهسيباقمب لالخالاو

 اذه ف فلؤملا اهيلا ىبتنا ىتلا ةريخالا ةجيتنلاو

 ,هر٥: يعادتبا فقوم

  

 هجر = البوأل ءيشلا لراو عجر = الآمو الوا لوؤي . ءيشلا لآ _ ١
 . هرف = هلرأنر هلواو هردقو هربد = مالكلا لوا
 هالول لباد ىلا جاح ام ىلا يلصالا هعضو نع ظفللا رهاظ لقن ليوأتلاب دارملاو
 (لرا ةدام برعلا ناسل : روظنم نبا . ر) ظفللا رهاظ كرت .ام

 ٢! . سص هباتك رظنا ٩٦ ٣ ص ردملا سفنل ۔ ٩١٧ ٩٩١

 ٤ - ص ردصملا سفن ١٤٨ _ ١٤٩ ٥ - ردصلا سفل ١٧١

© ١١٢ دبل لم هرا ه



 هبتك ام ىلا ةدوعلا انيلع امازل ىرن انه نمو

 ضعب عبتتنف عوضوملا اذه يف مهسفنأ ةيضابالا
 لصوت ام ةيقادصم ىدم ىرنل مهتاقلطنمو مهتلدأ

 . ةريطخ جئاتن نم فلؤملا هيلا

© ١؛١! _ابط لع درلا ©



 © ليرأتلا زاوج ىلع ةيضابالا ةجح ©

 ميركلا نآرقلا ١(
 نآرقلا نم ليوأتلا ةزاجا يف ةيضابالا قلطني

 لزنا يذلا وهل ىلاعت هلوق كلذ يف مهتجح و اسأر
 باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع

 نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا امأف تاهباشتم رخأو

 ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام

 هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت

 ٧!« نارمع لآ _ انبر دنع نم لك
 ىلا ةراشإ ةمركلا ةيآلا هذه يف نا نوري مهف

 هلوق يف نا جو نم ملعلا يف نيخسارلا نكمت

 مهم رمألا يلوأ ىلإو لوسرلا ىلا هودر ولول ىلاعت

 لبرأتلا ةلأسم يل ءاملعلا تافالخا ةيآلا هذه هريسفت ل هدبع دمح دروأ دقل _ ١

 ١٦٣ - ١٩٦١ ٠ ص هريسفت نم ثلاثلا ءزجلا . ر . اهركذ ةلدال زاوجلا حجرو

 م ءاملعلا دحال البرأن دروأ ةبآلا هذهل هضرعت دنع برعلا ناسل بحاص نا اك

 تايآ هلزنا يذلا باتكلا يف نا هركذ لج للا ملعا هريغ لاقو» : لاقف همسا ركدي
 تاهباثتم رخا تايآ لزناو مولعم مرهفم رهف هيف هباشت ال باتكلا ما نه تامكحم

 الا هملعب ال بارصلا ره يذلا نيقيلا نا نوملعي مهو نيدهتج ءاملعلا اهيف ملكت
 ملكت نم اهيف ملكنر اهليوأت يف نولرأتلا فلخا ىتلا تالكشملا لثم كلذو هلل

 . دهاجم نع ىورو يرابالا نبا لام اذه ىلاو لاق هيلا داهتجالا هادأ ام ىلع
 ٣٩( ىنوير هيران مهنأب الو ىلاعت هلوق نم روظنم نبا جتتسا اك

 برعلا ناسل : ررظن نبا : رظنا . هيف رظني نأ بيث لبوأنلا ملع نا ىلع ةلالدلا

 . لوا ةدام
٥ _ابط لع درلا ١١١ ٥



 ةلالد ٣ 44٨ ءاسنلا _ مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل

 مدعو نارقلا مهف ةرورض ىلع ةيضابالا دنع

 . هرهاظب ءافتكالا

 : ةيوبنلا ةنسلا نم ٢(

 قلع هلوق (١٢ه بيبح نب عيبرلا دنسم يف درو

 ىلع مالكلا اولمحاف ناهجو اهلو الا ةملك نم ام)

 (!ر(ههوج و نسحأ
 هللا يضر سابع نبال اعد ةع لوسرلا نا اك < . تبات .

 ليوأتلا هملعو نيدلا ف ههقف مهللا» : هلوقب هنع

 يضر سابع نبال ةريثك تاليوأت تدرو دقل

 نسحلاو كلام نب سنأو دهاجمو كاحضلاو هنع ةللا

 . مهنع هللا يضر (٣) دوعسم نباو بعك نب يباو

 اوناك ام ليوأتلا زاوجب اعيمج .الؤه عانتقا الولو

 نآرقلا نم ةدحاو ةيآ ليوأت مهسفنال اوحيبيل

 زاوج يف هدبع دمحم ةيضابالا قفاو دقلو . ميركلا

 ۔ دنلا يلالل ره ذا ثيدحلا ل ةيضابالا دع اقلر اردصم باكلا اذه ريحي ١_'
 . هيم ٨٨٠ مقر ثيدح ٣٥ باب : ححملا عماملا : بيح نم عيرلا ٢

 . مهتلي درهشم هلاورو

 ٨٧١ ١ ٨٧٢٣ ١ ملر ثيداحالا : حيحصلا عماجلا : بيح ني عيرلا رظنا - ؟
 يشلاو نيعلاو هجولار ءارعمالا تالبوأل ايلو ١٨٠٨٤ ٧١٧١٨٧٦١

 ٨1 ملر ثبدح ۔ دمملاو دبلاو

© ١١٦ _ نمبلط لع درلا ©



 نم ريثك كلذ ىلع هججح نيب نم ادروم ليوأتلا
 .)١¡ نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ

 ليوأتلا زاوج ىلع ةيضابالا تادنتسم هذه
 تايآ دوجو نآرقلا زاجعا رهاظم نم هنا ىلع الضف

 طابنتسالا قافآ يرشبلا نهذلا مامأ حتفت تاهباشتم

 ؛"ر؛ روصعلاو ةنكمالا تفلتخا امهم داهتجالاو

 لمح ول نآرتاا نأب اضيأ نوجتحي ةيضابالا نا مم

 تايآلا نم ريثكو . () بذاكتو ضقانتل هرهاظ ىلع

 عنتماو اهرهاظ ىلع تيقبا اذا اهازغم دقفت ةينآرقلا

 ليبس ىلعو . زاجملا ىلا ةقيقحلا نم اهظافلا فرص

 ىمعأ هذه يف ناك نمو ىلاعت هلوق ركذن لاملا

 ءارسالا _ اليبس لضأو ىمعأ ةرخآلا يف وهف

 رصبلا ىمعا ناك نم لك نا لقاع لبقي لهف ٢
 نع رظنلا عطقب ةرخآلا يف ىمع دشأ وه ايندلا يف

 ؟ هاوقتو هلمع

  

 ١ رال مدت : هدبع دمحم : رظنا 7/١٦٦ . ١٩7

 ةالح نررفلا لالح يضابالا ثارملا : يريجلا : رظنا ؟ ١٠ . ١١ ٠ ١٦

 ص ٢٦٢١ انوقرم لازي ال ثحب وهو .

 _ نيدلا لوصا : يطرشلا ىسيع نب نيرغ ١٠
 للم هبولف نع ةمايقلا موي لأسي نالالا نا ديك تايآ نا اجأ كلذ نمو `

 رمخلا «نبمجا مأسلا كيروف يلاعن هلرق ٩١
 ءاج ام لثم ناج الو سلا هبلف نع لأسي ال مويلا كلا يل هلا ديفن ىرخا تايآو

 نرلا _ ناج الو نإ هبذ نع لأسي ال دنمربا» لاعت هلوق ي  4٣٩١فيكف
 ليوأتلا زاوجب لفن مل اذا تايآلا هذه نيب ليفرللا .

© ١١٧ امط لع درلا ©



 © ليرانلا يل ةيضابالا جهنم ©
 ليوأتلا زاوج ىلع ةيوق ججح ةيضابالل ناك اذا

 نودو ساسأ ريغ ىلع صوصنلا نولوؤي مهنا لهف

 يف ىوهل اعابتا فلؤملا كلذ ىلا بهذ امك نئارق
 ؟ مهبهذمل راصتنالا درجمل ابحو مهسفنا

 انعبتت اذا اننال امامت كلذ ريغ وه عقاولا

 اجهنم نومسري مهارن تافصلا ضعبل الثم مهتاليوأت

 يف لب هنع دايحلا زاوج نوري الو هنومزتلي انيعم
 ةنيرقلا دوجو نوطرتشي هتاذ ليوأتلل مهفيرعت

 «١)١هزاجم ىلا هتقيقح نع ظفللا فرص ةيضتقملا

 ناك اذا ادودرمو امومذم وأ ادساف ليوأتلا نوربتعيو

 ىلع برعلا نسلأ يف ةرئادلا تازوجتلا نع اجراخ

 (؟ يملاسلا ريبعت دح

 ةيضابالا دنع ليوأتلا طورشل لمجم ضرع دعب
 دنع مزتلملاو لضفملا جهنملا وه ام : لوقنف لءاستن

  

 ١ _ سمشلا ةعلط حرش : يلاسلا رظنا ١٦٩/١

 ٢ _ سمللا ةعلط حرش : يلاسلا رظنا ١٧٠/١

١١٨ ٨ اميل لع درلا ©



 ؟ هدودح يم امو ليوأتلا يف ةيضابالا
 : ةيلاتلا سسالا ىلع كلذ يف نودمتعي مهنإ ه

 ىلع اساسأ ةيضابالا ةسردملا تماق دقل : ةياورلا ١(

 نع ملعلا نم اريبك ابناج ذخأ يذلا ديز نب رباج

 ناف كلذ ىلع ءانبو (١ر هنع هللا يضر سابع نبا

 نع ةيورم ةيضابالا اهدروي ىتلا تاليوأتلا نم اريثك

 رصتقن _ رصحلا ال _ لاثملا ليبس ىلعو سابع نبا ا
 : ةلثمأ ةثالث ركذ ىلع

 يبا نع بيبح نب عيبرلا يوري : لوألا لاغلا

 لوأ هنأ سابع نبا نع دي نب رباج نع ةديبع

 ناتطوسبم هادي لبؤێ» : ىلاعت هلوق يف نيديلا

 ,٢ر. ايندلاو نيدلا يتمعنب ٤ ٦«4 ةدئاملا

 يف ةوقلاب نيميلل سابع نبا ليوأت : يناثلا لاثملا _

 انذخال ليواقالا ضعب انيلع لوقت ولول ىلاعت هلوق
 (٣) »؛٥ ةقاحلا _ نيمبلاب هنم

 ىلاعت هلوق نع سابع نبا لئس : ثلاثلا لاثملا _

 عفترا لاقف ٥ هط _ ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 رحبلا لا مهدنع ام تيرحف يردب نيعب تكردا : ديز نب رباج لوقي ١

 !}٩ : ةينفلا درقعلا : راحلا . ر (سابع نبا دصقيرر
 ٢_ مفر ثبدح حيحصلا عماجلا : بيبح نب عبيرلا : رظنا ٨٦٧

 ٢ - مقر ثيدح ردصملا سفن ٨٦٦١

© ١١١ ةيبط لع درلا ©



 نا نوددنملا لاق ام ىلع ال هقلخ ىلع هؤانثو هركذ

 ؛}١» م كلذ نع هللا ىلاعت ادادناو اهابشا هل

 ديفي يتلا ةينآرقلا تايآلا ليوأت ىلا ةبسنلاب اذه

 طرش ىلع ةياورلا ىلع اداتعا كلذو مسجتلا اهرهاظ

 قلاخلا هيزنت ساسا ىلع مكحملا عم ليوأتلا اذه قسانت

 هتافصو هتاذ يف هيبشتلا نع اةلطم اهيزنت

 ؛") . هلاعفأو

 لوسرلا نع ةيورملا ثيداحالا ىلا ةبسنلاب امأ

 يف «" يترشبلا ناف هيبشتلا اهرهاظ ديفي ىتلاو هع
 اندنع لوقلاو : اهنأش يف لوقي نئازخلا نونكم هباتك
 اذا هيبشتلا اهرهاظ ىتلا ةيورملا ثيداحالا يف

 تناك ناف اهيف رظني نا ةاورلا تاقث نم تردص

 ىلع تلمح برعلا ةغل يف زاجم اهل نآرقلل ةقفاوم

 سيل ام اهيف ناك ناو اليوأت اهغوسأو ىنعم اهسحا
 لوسر فلاخي نا لاحم هنال ليطعتلا ىلا الا جرخم هل

 هيلع لاق امك هب هاده يذلا هبر باتك كيلع هللا

 لحا ال يناف ائيش ينع اوكسمت ال سانلا اهيا) مالسلا

  

 ١ - مقر ثيدح حيحصلا عماجلا : بيح نب عيرلا رظنا ٨٧١

 ٢ راونالا ةجهب : يلاسلا رظنا ۔ ١٠٨/١

 ٢ يرشبلا ىسيع نب ىسوم وه : يرشبلا س

© ٦١؟. _ ابلط لع درلا ©



 نآرقلا مرح ام الإ مرحأ الو نآرقلا لحأ ام الا

 هيلع هنعو () (هللا يناده دقو هفالخب لوقأ فيكو

 بذكيسو هيلع بذك دقو الا يبن نمام) : مالسلا

 هوضرعاف ثيدح نم ينع مت ءاج امف يدعب نم يع

 هفلاخ امو هتلق انأو ينعف هقفاو امف هللا باتك ىلع

 )!٦( (ينع سيلف

 نوري ال مهريغو ةيضابالا روهمج نأ ىلع

 ةلوقنملا ثيداحالاب الا ةديقعلا لاحم يف جاجتحالا

 امإ هيبشتلل ديفم ثيدح لكف . رتاوتلا قيرط نع
 اذا دري نا اماو هيزنتلا ةدعاق ةاعارم عم لوؤي نأ

 سسالل اضقانم ناكو ليوأتلل هجو يأ لمتحي ل

 . ميركلا نآرقلا اهتبثأ ىتلا ةيدئاقعلا

 اهب نوكسمتي يتلا ثيداحالا : ينيوجلا لوقي

 اهعيمج نع انبرضأ ولو ملعلا ىلا يضفت ال داحآ

 يف اهنم نود ام ليوأت ىلا ءىمون انكل اغئاس ناكل

  

 اا ةظفلر 4٦٠٤ مقر ثيدحلا دراد يبا ننس يل هل هباشم ثيدح درو ١
 ادهب مكبلع لوقي هكبرا ىلع ناعبش لجر كشوي ال هعم هلثمو باتكلا تيتوا يلا
 ١٦٢ ثيدح ٢ ةمدقم : ةجام نبا : رظنا ؛هرمرحل مارح نم هيف متدجو امو هرلحاف لالح نم هيف متدجو امف نارقلا

 ىفلا يل هنم برتفب ام درو دق ثيدحلاو ٦٩/١ ١ نئازخلا نونكم : يرشبلا _"
 ٢١ مقر ثيدح ٦ ةمدقم : هنس يل ةجام نبا دنع

© ١٦٢١ - امبط لع درل



 (١) «حاحصلا

 ىلع ةيضابالا طرتشي لاجملا اذه يفو : ةغللا _ ٢

 ةيبرعلا ةغللا رارسأب املمو املاع نوكي نا لوؤملا

 اورذح :دقو اهلوأت ةملك لك يف ثحبلا ايصقتسم

 مصخلا ىلع سيبلتلا يف ةبغر ىوهلا قفو ليوأتلا نم
 اورذح امك . باوصلا نع مهفلا ليميف لهج نع وا

 ريغ نم ةيبرعلا رهاظب ليوأتلا ىلا عرستلا نم
 ىلع ةنهربللو . (؟ صنلا نأش يف لوقنملا ءاصقتسا

 : ةلثمالا ضعب درون كلذ

 نيعلا ليوأت : لوالا لاخلا

 نويعلا امأو : نئازخلا نونكم باتك يف ءاج

 توفعو كظفحب يأ كنيعب اذهو ينيعب اذه لوقت

 يا نالف نيعل انالف تمركاو نالف نيعل نالف نع

 مهاردلا تذخأو اهب رصبي ىتلا هنيعل ال هتاذ نالفل

 .)٢( نيع مهردلل سيلو اهتاذ ىا اهنيع

 هجولا ليوأت : يناثلا لاثملا =

 تاذلاي هجولا ليوأت باتكلا سفن يف ءاج اك

  

 ١ - داشرالا : ينيوجلا ١٦١

 ٢ يضابالا ثارتلا : يريبجلا : رظنا ۔ ٢٦١

 ٣ نلازخلا نونكم : يرشبلا ۔ ١٧٤/١

٥ ١؛٢٦! _ ديل لع درلا ©



 نالف هجول الا اذه تلعف ام : برعلا لوق ىلع ءانب
 كل يأ كهجول ةمارك اذه تلعفو 3 نالفل يأ

 يأ ةدلبلا هجوو هباوثل يأ هللا هجول اذه تقفناو

 )١(. اهريبك

 ءاوتسالا ليوأت : ثلاثلا لاثملا _

 اهعضاوم يف ءاوتسالا :تايآ ةيضابالا عبتت دقل

 لعف تالالد ىلع اوزكرو ةظفل ةظفل ةعبسلا
 ءىلع» و «مث يناعم ىلعو ةيبرعلا ةغللا يف «ىوتسا»ه

 ىلعو كلملا ىلع نالف ىوتسا لوقت برعلاف
 كلذب دصقت الو ٢١, . ىلعتساو ىلوتسا يا رصملا

 ظفللا رهاظ هيلع لدي اك جاجوعالا دعب ةماقتسالا

 نم ىلع دري الثم يفاكلا دبع رامع وبا اذهو

 ءيش عوقو يأ فانتتسالا ىلع لدت (مث) نا معز
 يذ موي يف ماعطا واف ىلاعت هلوقب الدتسم ءيش دعب

 ناك مث ةيرتم اذ انيكسم وأ ةبرقم اذ اميتي ةبغسم

 ه«ةمحرملاب اوصاوتو ربصلاب اوصاوتو اونمآ نيذلا نم
 نم هلعف دعب ناك مث لعف ام لعف لهف ع ٨ ١ : كلبلا
 (٢)؟ اونما نيذلا

 ١٧٦/١ نئازخلا نونكم : يرشبلا رظنا _ ٢ ؛١/٥٧ ردصملا سفن ١

 ٢٨٥/٢ ببرتلا ةيلاح يلحلا رظناو ٣٧٣/١ زجوملا : رامع وبا - ٣

٥ ,زم در طبماد_۔؟!١ ©



 ىلع ةلادلا «مشث» يناعم دروي )١( ةتس ابأ دجن اك

 ماودلاو (واولاك) يداعلا فطعلاو ةلهملاو يخارتلا
 يهو ءامسلا ىلا ىوتسا مث ىلاعت هلوق يف اك
 ١١ : تلصف هناخد

 اولغتشا دقف «ىلع» رجلا فرح صخي اميف اما

 ءارغالاو قوفلاو قازتلالاك هيناعم فلتخم عبتتب

 . ءالعتسالاو لايحلاو

 مل ءالعتسالاو كلملاو رهقلاب ءاوتسالا ليوأتف

 اهتالامعتساو ةيبرعلا ةغللا تالولدم نع اجراخ نكي

 ينآرقلا صنلل عيوطت وا لحمت يأ كلذ يف سبلو
 يه ةيبرعلا ةغللا ةعس امناو لويملاو ءاوهالاو تابغرلل

 عم بسانتي امهف تايآلا هذه مهف نم تنكم يتلا

 ءيش هلثمك سيل» ىلاعت هلوق مكحم

 » ١١ ىروشلا

 نيب نم ناك ينيوجلا نأ ىلا انرشأ نأ قبس دقلو

 تافصلا ضعب ليوأت يف ةيضابالا اوقفاو نيذلا

 مهلثم لوأ دقف ءاوتسالا ةلأسم اهنم ركذلاب صخنو

 عويشب اجتحم ءاليتسالاو ةبلغلاو رهقلاب ءاوتسالا

 هلوق يف كلذو ةيبرعلا ةغللا يف لامعتسالا كلذ لثم

  

 رمع نب دمحم لا دبع ربأ وه : ةنس وبأ ١

© ٦١؛ ةيبط لع درلا ©



 نالف ىوتسا لوقت برعلا ذا ةغللا يف عئاش كلذو)

 ىلعتساو كلملا ديلاقم ىلع ىوتحا اذا كلامملا ىلع

 ؛١١ (باقرلا ىلع
 مظعا هنا ركذلاب شرعلا صيصخت ةدئاف نيبي مم

 («}هنود ام ىلع هركذب اهيبنت ةيربلا نظ يف تاقولخملا
 صخ امناو : لوقيف يملاسلا اهدروي ةركفلا سفنو

 شرعلا نال اهرئاظنو ةيآلا هذه يف ركذلاب شرعلا

 اذاو حادتمالا ماقم يف هركذ بسانف تاقولخملا مظعا

 تاقولخملا مظعا وه امل اكلام ىلاعتو كرابت ناك

 كلذ نود وه ام ىلع هؤاليتسا ناك هيلع ايلوتسمو

 (!" «ىلوالا قيرطب اتباث

 صسسأ ضرع دعب ميركلا ءىراقلا ىري لهف
 نأ مأ عرشلا ىلع لقعلل امدقت ةيضابالا دنع ليوأتلا

 امنإ اهريغو تافصلل ليوأت نم ةيضابالا هب ماق ام
 امهف عرشلا هب درو ام مهفل دهجلا لذب درجم وه

 ضعبب اهضعب صوصنلا طبر ىلع اداتعا اميلس
 عم اهل ةباحصلا ضعب تاليوأت ضرعو اهتنراقمو

  

 ١ _ داشرالا : ينيوجلا ٤.٠
 ٢ _ ص ردصملا سفن ٤١

 حرف نم لرالا ءزجلا لع ةيهاحر ٩٥ _ ٩٦ لوقعلا راونا ةجهب : يلالا - ٣
 (؛صسمللا ةعلط

© ٦١٠١ه _ ابج لم درلا ©



 اذه دعي له ؟ اهسيياقمو ةغللا ةلالدب مازتلالا

 ىهتني دويق نود هنانعل اقالطاو لقعلل اميكحت

 يعادتبا هنأب ةيضابالا ليوأت ىلع مكحلا ىلا سرادلاب

 ينآرقلا صنلا مهف لجأ نم داهتجالل ةوعد وه مأ

 تايضتقم راطا يف قلاخلا هيزنت ةركفو ىشاهي امهف
 ؟ ةيبرعلا ةغللا

 هيلا بهذ ام سفن ىلا ينيوجلا راشأ دقلو

 اذاو» : هلوقب ليوأتلا نم هفقوم نع اربعم ةيضابالا

 الف بهس ىرجم ناكماللو بحر لاج ليوأتلل ناك
 تالالد تيبثت يضتقي ام ىلع ةيآلا لمحل ىنعم

 ١١( ثدحلا

 ىلع تايآلا ضعب ءارجا نا ىلا رظنلا تفلي اك

 نم رذحيو ميسجتلل مازتلا _ ءاوتسالاك _ اهرهاظ
 هترورض ىلع دكؤيو ليوأتلا نع ضارعالا ةروطخ

 اميقتسم المحم تايآلا لمح طرش ىلع هيلا ةجاحلاو

 عيطتسي لهف ؛(٢) عرشلا بجومل ابسانم لوقعلا يف
 مكحي نا «ابهذمو ةديقع ةيضابالاه باتكل فلؤملا

  

 كلملاو كبر ءاجر» ىلاعت هلوقل هريسفت دنع كلذر ١٦٠ داشرالا : ينيرجلا = ١
 ٢٢ رجفلا _ افص افص

 ٢ = دافرالا : ينرجا رظنا ٤١ _ ٤٢

١٦٦ ٥ _ نيش لع درلا ©



 رظنيلو ؟ عدتبم هنأب اذه هفقوم يف نيمرحلا ماما ىلع

 بخجلاو هجولاو نيعلاو رونلا نم لكل هليوأت ىلا
 نيديلاو ةروصلاو مدقلاو لوزنلاو ءىجملاو قاسلاو
 هنيب افالتخا ىري لهف )١( كلذ هبشا امو ءاوتسالاو

 ؟ كلذ يف ةيضابالا نيبو

 نومدقي نيذلا نيعدتبملا نم اضيأ ينيوجلا لهف

 ليلد امو مهنم ىنثتسم وه مأ عرشلا ىلع لقعلا
 ؟ ذئنيح ءانثتسالا

 عيمجلا ىلع مكحلا يضتقت ةيعوضوملا نا كشال

 هب قيلي ال امع قلاخلا هيزنت ىلا فدهلاو داهتجالاب

 هلثمك سيلف ىلاعت هلوقب اديقت ثدحملا تافص نم

 فقوملا اذهل ةقالع الو ١١“« ىروشلا _ ءيش

 . عرشلا ىلع لقعلا ميدقتو عادتبالاب

 رقأ نم ةرعاشالا نم هدحو ينيوجلا سيلو
 نم كلسملا سفن كلس لب لاجملا اذه يف ليواتلاب

 رون للا الط لرا دقف ١٦٣ لا ١٥٥ نم داشرالا : ينيوجلا رظنا ١-
 لرا اك ضرالاو تارامسلا يل نم يداه هنأب . ٣٥ رونلا 4ضرالاو تاومسلا
 نيديلاو كللاو ةبلغلاو رهفلاب ءاوتسالاو دوجولاب هجولاو ةياعرلاو ظفحلاب نيعلا
 . تافصلا ةيقب يل اذكهو ةردقلاب

١٦٧ ةمهط لع درلا ا



 يجعالاو )٢) ينازاتفتلا دعسلا م )١( لافقلا هدعب

 (٣) يناجرجلاو

 ىلا بابلا اذه ف ةرعاشالا هدبع دمحم مسق دقو ٠

 : نيمسق

 ءاقبا بوج وب نولئاقلا مهو : فلسلا بهذم _

 . هيزنتلا عم اهرهاظ ىلع تافصلا

 ليوأت ىلا نوبهذي نيذلا مهو : فلخلا بهذم _

 عم لقنلا قفتيل ةيانكلاو زاجملا ىلع هلمحب رهاظلا

 ). هريبعت دح ىلع لقعلا

 رخفب هرصع يف بقل دقر قارعلاب ةيعفاشلا سيلر ٤٦٩ _ ٥٠٧ : لافقلا = ١
 ٠٦ ٢٠١ مالعالا : يلكرزلا .را٤٠ مالسالا

 رمع نب دوعسم وه (م٠٩٣١ _ ٢١٣١/ه ٧٩٣ _ ١٧!ر للازاتضلا -؟

 ٢١٩/٧١ مالعالا : يلكرزلا : هتمجرت . ر . نيدلا دعم يلازافنلا هلا دبع نب

 نيدلا دضع لضفلا وبا دحا نب نحرلا دبع ره (م٥٥٣١ ه )٧٥٦ يمالا ٣

 ٧٢٩٥/٢ يلكرزلا . ر . ةيدنسلا دئاقعلاو مالكلا يل ءفنارلا» هفيناصت نم يكالا

 دمحم نب يلع وه (م٣١٤١ . ١٣٤٠ = ھ ٧٤ ٨١٦١ .ر يلاجرجلا _

 . ر هتافيرعتلاه و 6فقاوملا حرش»ه هفيناصت نم يلاجرجلا فيرشلاب فورعملا

 ٧/ه يلكرزلا

 ةفصل عضوي ملو ةحراجلل عضو هجرلا هين : ٦٦٣/؟ فنارملا حرش يل ءاج _
 ال امع هب زوجنلاو زاملا نيعيف بطاخا هلقعي ال ال هعضو زوجي ال لب . ىرخا
 . لقعي

 ٤ راملا ريفت : هدبع دمحم رظنا ١٩٦/٣

© ١٦٨ _ ديش لم هرا ©



 تافصلا نم هفقوم نع ربعي الثم ينازاتفتلاف

 اهيناعم .ىلع اهلمح نا حوضوب نيبيف اهيف فلتخملا

 هيبشتلا مهو نم كلذ ىلع بترتي امل عنتمم ةيقيقحلا
 الا يه نا تافصلا هذه نا دكؤيو ميسجتلاو

 روص ي ةمدقم ةيلقعلا يناعملل تاريوصتو تاليثمت

 )١( ةيسح

 سفن _ هدبع دمحم لبق _ يزارلا دروأ اك

 مهنأب لوالا بهذملا باحصا فصو هنا ريغ ميسقتلا

 عم ةهجلاو ناكملا نع ايلاعتم ىلاعت هنوكب نوعطقي

 ىلع ةيآلا ليوأت يف ضوخلا نع عانتمالاو ضيوفتلا
 . ليصفتلا

 نم اعنام نوري ال يناثلا بهذملا باحصا انيب

 يوريف لافقلا مهنيب نم ركذيو هيف عسوتلاو ليوأتلا
 كلملا نع ةيانك شرعلا : لوقيف شرعلل هليوأت هنع
 ماقتسا اذاو دسفو هكلم ضقتنا يا هشرع لث لاقي

 ىلع ىوتسا اولاق همكحو هرما درطاو هكلم هل

 : هلوقب مالكلا اذه ىلع يزارلا قلعي ، هشرع
 قبس هنا مغر «باوصو قح هلاق يذلا نا لوقأو»

 فلسلا بهذم يا لوالا بهذملا راتخا نا

 ١ ريبكلا ريخلا : يزارلا رظنا ١١٥/١٤ اهدعب امر .

٥ ايبط لم درلا ١٦1٩ ٧



 فقاوم ضرعب دصقن ال اننأ ةظحالملاب ريدجلاو
 ىلع مكحلا يف اببس مهرابتعا ةرعاشالا ءاملع ضعي

 نم انل ناك ام مهالولو ةيضابالا بهذم ةمالس

 كلذب اندرا امناو ةيضابالا ججح بيوصتل ليبس

 : يلاتلا لاؤسلا ةراثا

 ةيضابالا ىلع مكحلا هسفنل فلؤملا حمس اذامل

 ةيضقلا هذه يف عرشلا ىلع لقعلا ميدقتو عادتبالاب
 له ؟ افنآ نيروكذملا ءاملعلا ءالؤه نع تكسو

 باتكلا ةفلاخمو عادتبالاب مهماهتا ىلع :

 ؟ ةنسلاو

 يف اهب هسفن فلؤملا مزلأ ىتلا ةيعوضوملا نا
 كلذ لك ةهازنلاو فاصنالل هبحو هباتك ةمدقم

 ىلع اوعمتجا سانا ىلع مكحلا يف لدعلا هنم ىضتقي

 نا ةبراقتم ججح مهلو "ةنيعم ةيضق يفد يأرلا سفن
 اعيمج مهفصو انم يضتقي بجاولاف . ةلثام لقن مل
 )}١« كلذ ىلع ةغمادلا ججحلا ترفوت ىتم عادتبالاب

 ةنيتم زئاكرو سسأ ىلع داهتجالاب اعيمج مهفصو وأ
 هيبشتلا مهو ةلازإو سابتلالا عفر مهنم ةلواحم

 . ميسجتلاو

 ١ _ مكحلا اذهب جورخلا نم ءىراقلا نكمت ةجح ال نا قبم اميف اتبلأ دقو .
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ةأ ةيقر





 © ةيزرلا يفن ©

 كلسملا سفن بابلا اذه يف فلؤملا كلس دقل

 تافصلا نم ةيضابالا فقومل هليلحت دنع هجهتنا ىذلا

 نا تبثاو عرشلا ىلع لقعلا مهميدقت ىلع زكر دقف
 اورثأت مهنأ نيبو ةيؤرلا ىفن ىلا مهب ىهتنا جهنملا اذه

 ىلع لدتساو جراوخلا روهمجو ةلزتعملاب كلذ يف

 نم كلذ ريغ ىلا ازيحتم ينرم لك مهرابتعاب كلذ
 دح ىلع عرشلا لمهأو لقعلا لمعأ نم تالوقم

 ِ )١( هريبعت

 ةيآب مهبهذم ىلع اولدتسا مهنا ىلا راشا مش

 ام اولمهاو «راصبالا هكردت الإ ٠٣ ١ ماعنالا

 مهبهذم مدخي ام نوعمجي اولظ مث هولوأت وا اهاوس
 نأ ىلا بهذي هنأكو ةباحصلل لاوقاو ةيوبن راثآ نم

 ثيداحالا يه ةيؤرلا يفن يف ةيسيئرلا مهتجح

 ىذلا بيبح نب عيبرلا دنسم يف ةيورملا صوصنلاو
 ءاملع نم ثيدحلا لها دنع ةدمع هدنس دعي ال

 يف وه هدكا ام بسح اعبط ةعامجلاو ةنسلا»

 (! هباتك

 ١ _ ص ابهذمر ةديقع ةيضابالا : هباتك رظنا ١٠٤

 ٢ - ص ر دعملا سفل ١٠٦

© ١٣٣ _ اط لم درلا 6



 يف فلؤملا اهراثا ىتلا لئاسملا ةلمج يه هذه
 ةيسيئرلا اهطاقن عبتت لواحنسو ةيضقلا هذه

 ةقيقح نيبتنل مهسفنا ةيضابالا هبتك ام ىلع نيدمتعم
 . مهيلع اهردصا ىتلا ماكحالا

 ةيضابالا اهب جتحا ىتلا ثيداحالا صخي اميف اما

 مهناف اهنم اضعب فلؤملا دروا ىتلاو ةيؤرلا يفن ىلع
 اهنا قبس اميف انيب دقو داحآ رابخا اهنأب نوفرتعي

 اذامل نكل () ةديقعلا لئاسم يف ةجحب تسيل

 نا كشال ؟ مهتالالدتسا نيب نم نذا اهنودروي

 ىلع ديكأتلا ةدايزو ديضعتلا درجم يف لثمتت مهتياغ
 . هيلا اوبهذ ام ةحص

 نم نوريثك اضيا كلسملا اذه كلس دقلو
 (" . ةددعتم ةيدئاقع لئاسم يف ةرعاشالا ءاملع

 ءاملع نم ثيدحلا لها هدمتعا امل ارياغم هدنس ناك

 هفعض ىلع ةجحب اذه سيلف»ه ةعامجلاو ةنسلا»

 كلذلو مهيدل الوهجم ناك باتكلا اذه ناو ةصاخ

 ثحبلا اذه نم )١٢٠( ص رظنا - ١
 نيلالل عمج ميقلا نبا نا هريسفت يل هدبع دمحم ركذ دقف ةلأسملا هذه اهنم _ ٢

 نب دحا نكل .. ١٥٢/٩ هدبع دمحم راملا ريفت رظنا . ةيؤرلا تابلا يل اثيدح

 ليرأتب الا اهي عمجلا نكمي الو اهني اميف تاياورلا هذه ضقانت تبي ىليللا دح
 . قراشملا نم ١٩٦/١٩٥ ص .عت ةيضقلل هليلحت رظنا . ملعلا ىنعمب ةيؤرلا

© ٣١؛ ةيط لم درلا ©



 ءاملع اما مهحيرجت وا هتاور ليدعت ىلا اوضرعتي مل

 نيبت ولو هدنس لاجرب نيفراع اوناك دقف ةيضابالا

 ةاورلا ذخا يف عرجتلاو حدقلا يعاود نم عاد مهل

 أرجي ةيضابالا ءاملع نم نَمو . هفشك ىلا اوعراسل
 وهو هلع هللا لوسر ىلع بذكلاو عضولا ىلع
 ةريبك هتاذ دح يف بذكلا نا امزاج اداقتعا دقتعي

 0١١ رانلا يف دولخلا اهيلع بترتي
 بتك حصا دنسملا اذه يملاسلا ربتعا كلذلو

 باتك مدقا هناو ةصاخ ادنس اهالعاو ةياور ثيدحلا

 عامجاو هيدل هتاور ةلادع توبث دعب ةنسلا يف نود

 ىلع يملاسلا ةقفاومب مهحيرصت مدع ىلع ةنسلا لاجر

 مدع انيب نا دعب هنالطب ىلع اليلد سيل هيلا بهذ ام

 ةهازنلاو هيلع مهعالطاو باتكلا اذهب مهتفرعم

 فشك يف دهجلا لذبو بيقنتلاو ةساردلا يضتقت
 . ماكحالا رادصا لبق ةقيقحلا

 نأشلا اذه يف ةيورملا ثيداحالل ةبسنلاب اذه

 ىتلا ةيلقعلا ةلدالل ةبسنلاب اما ةباحصلا لاوقاو

  

 كلاب امف رانلا ا دوللا يضقي هلمع لا لؤسر ريغ يلع بذكلا ناك اذا _ ١
 نانلا نم هدعقم اربتيلف ادمعتم لع بذك نمر لئاقلا ع هللا لوسر ىلع بذكلاب

 ملع يراخبلا رظناو ا ٧٢٢٨ مقر ثيدح حيحصلا عماجلا : بييح نب عيرلا رظنا

 .مهريغو ٤ ملع دواد وباو ٧٢ دهز ملسمو ٨
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 درج اضيا )١( يهف ةيضابالا نم ريثك اهدمتعا

 ىنبت يف ةزيكرلاو ساسالا ىه تسيلو ديضعتلا
 يفني نم ةيضابالا نم دجن لب ةيؤرلا ىفن فقوم
 : لوقيف اعيمج اهفعضيو ةيلقعلا ججحلا ىلع داهعالا

 بناج) نيبناجلا نم لقعلا ليلد فعض دقو»

 ليلدلا الا قبي مل و (مهيفلاخمن بناجو ةيضابالا
 نيتبثملا ةرعاشالا نم ريثك بهذ كلذك و ("ر يلقنلا

 امب كسمتلا ىلا اعدو يلقعلا ليلدلا نيهوت ىلا ةيؤرلل

 مر . صنلا هب درر

 وا نيتبثملا دنع ءاوس ةيلقع ةلدا نم درو امف

 زكمي رخآ انيح فعضتو انايحا ىوقت دق نيفانلا
 نآرقلا يف ءاج ام ىلع ايلك داتعالاو اهطاقسا
 . ميركلا

 تايآلل ةيضابالا لوانت ةيفيك ىلا لاقتنالا لبقو

 هنا ىلا ءىراقلا رظن تفلن نا دون ةيؤرلاب ةقلعتملا

 فا ديعو ٦٧ نيدلا لوصا : نيروغبت رظناو ١٠ ةجهلا : يلاسلا رظنا ١
 ؟٠ لاؤس باوج ميهاربا

 كلذ يل رظنا . ةيؤرلا ناكما ىلع ةيلقع ةلدأب اوجحا ةرعاشالا نا ظحالملاو

 ١٧٤ ينيوجلل داشرالاو ١٩٨ : ٢٠٠ فقاوملا حرش : يلاجرجلا ,
 ٢ تانايدلا لع ةيشاح : يشكيودسلا _ آ

 ديسلاو نيعبرالا باتك يل يزارلا نع ًالقن . يضابالا ثاركلا : يربجلا رظنا ٣
 فقارملا حرش يل .

١٢٦ ٨ انيف لع درلا ©



 ركذ اك ةلزتعملاب ةيضابالا رثأت ىلع ليلد ىا دجوي ال

 نم اهريغ يف الو ةلأسملا هذه يف فلؤملا كلذ
 طاقن نم ريثك نيفرطلا نيب تناك ناو لئاسملا

 . ءاقتلالا

 ةيؤرلا ىفن يف ةيضابالا داتعا صخي اميف اذه

 اذامف ةيورملا راثآلاو ثيداحالاو ةيلقعلا ججحلا ىلع

 ةدافا ةيضابالا دنع ديفت يتلا ةينآرقلا تايآلا نع

 تايالا يف ةيضابالا لوق امو ةيؤرلا ةلاحتسا ةحيرص

 ؟ ةيؤرلا وتبثم اهب جتحا ىتلا

 كردي وهو راصبالا هكردت الؤه ىلاعت هلوق _ ١

 ٠٣ ١ ماعنالا ه راصبالا

 : اهمهأ هوجو ةدع نم ةيآلا هذه يف اوثحب دقل _

 ءاج : ةيؤرلا ديفت لب ةطاحالا ديفت .ال ةيآلا _ أ

 راونا قراشم ىلع هر يليلخلا دمح نب دمحا قيلعت يف

 مل يا نالف ةايح تكردا لوقت برعلا نا لوقعلا

 برعلا ىمست اك هتايح نم ريخألا نمزلا يف الإ دلوأ

  

 ١ - نيرصاعملا بهالا ءاملع ربكا : ليللا دح نب دحا .

 ةبوتكملاو ةلجسملا ىراتلاو ةبوجألا نم ريثك هلو هريسلا رهاوج » هتافلؤم نم
 نامغغ ةنطلسل اماع ايتفم ايلاح لغشير

© ١٣٧ . اميط ,زه درلا ©



 هنم دوصقملا سيل هنا ملعلا عم اكرادتم ىلاوتملا رطملا
 قحالت دوصقملا امناو اهريغب طيحت هنم ةميد لك نا

 سيل نا مولعملا نمو مهسلا هكردا لاقي اك مدلا
 نا ىلا ققحملا راشاو هب مهسلا ةطاحا هنم دارملا

 ةطاحالا ىلع ةلاد ريغ كاردالا نم ةقتشملا ظافلالا

 فارعالا هاهيف اوكرادا اذا ىتحف ىلاعت هلوق يف اك

 2 رانلا يف جاوفالا قحالت ةيالا نم دارملاو ٨

 كاردالا ظفل ءاقبا ىلا بهذي هلبق نم يملاسلاو

 زاجم ةطاحالاب كاردالا دييقت نال ,ر هتقيقح ىلع

 يفن ىلع ةلاد نئارقلا نا دكؤي لب ةنيرق ىلا جاتحي

 ,٨ر٧. كاردالا قلطم

 فلالا نا كلذ : بلسلا مومع ديفت ةيآلا _

 مومعلاو قارغتسالا ديفت راصبالا ظفل يف لاو

 راصبالا عيمج هكردت ال ةيآلا ىنعم ريصيف يلومشلا

 ٤( نيرفاكلا راصبا وا نينمؤملا راصبا كلذ يف ءاوس

  

 يماسلل لوقعلا راونا قراثم باتك نم ٢٠٢ : ٢٠٣ ص ١ عت رظنا -

 . هتيار يا يرصب هتكردا : برعلا ناسل يل ءاج دقو _؟٢

 . كرد ةدام برعلا نال روظنم نبا رظنا

 ٢٠٢ : ٧٠٢ قراغلا : يماسلا رظنا - ٣

 ٣٧٢/٢ ريفلا ريسيت : شيفطأ دمحم رظنا ٤

© ١٣٨ _ ابن لع درلا ©



 ةيآلا ةدافا كلذ ىلع هب اولدتسا ام نيب نمو

 يف حدملا ةيآلا هذه ةقباسلا تايآلا قايس ذا حدملل

 يفن نا امكف 7 اهب هللا درفت يتلا تافصلا ركذ راطا

 ةحدم ةيؤرلا يفن كلذكف ةحدم هنع ةنيسلاو مونلا

 نيذلا ةيؤرلا يزيجم ىلع نودري اذهلو ١١ . اضيا

 ضاقتنا ةجحب ؛,؟ر مومعلا بلس ديفت ةيالا نأ نوري

 همون الو ةنس هذخأت ال» : ىلاعت هلوقب ليلدلا اذه
 ه«راصبالا هكردت ال{» ىلاعت هلوق ىنعم ناك ول ذا

 ايندلا يف مون الو ةنس هذخأت ال اضيا ناكل ايندلا يف

 ةنسلا يفن تبث اذاف لاحم اذهو ةرخآلا نود طقف

 يفن كلذك تبث ةرخآلاو ايندلا يف هللا نع مونلاو

 ٨١, ةرخآلاو ايندلا يف اضيا هكاردا

 هملكو انتاقيل ىسوم ءاج املو : ىلاعت هلوق _ ٢

 نكلو ينارت نل لاق كيلا رظنا ينرأ بر لاق هبر

 املف ينارت فوسف هناكم رقتسا ناف لبجلا ىلا رظنا

 املف اقعص ىسوم رخو اكد هلعج لبجلل هبر ىلجت
 «نينمؤملا لوا اناو كيلا تبت كناحبس لاق قافا

 ماكحا : صاملا رظناو | ٢ تانايدلا ىلع ةيشاح : يشكيودسلا رظنا ١

 نكمي ال هسفن هب للا حدم ام نأ حوضوب أيه ةجحلا سفنب لدتسأ دقف نآرقلا
 . ةرخآلا يف هنع يفتي نأ

 ٦٢ ىلاعت فا ةيزر : معملا دبع دمحم ةزع رظنا ٢.

 ٣_ ةيكلالا ضعبل لاؤم باوج : ميهاربا هللا ديبع رظنا ٢٠
© امهل لع درلا _ ١٣٩



 ٤٣ ١ فارعالا

 ةقيقح ىلع ةيآلا هذه يف ةيضابالا زكر دقل

 دييأتلا ىلع انايحاو ديكأتلا ىلع انايحا ةلادلا (نل)

 هذه يف اهنا وتبثاو »١( هاضتقمو ةيالا قايس بسح

 هيزنت يه كلذ ىلع ةنيرقلاو دييأتلا ىلع ةلاد ةيآلا

 رقتسم مسجب سيل هنال ساوحلا هكردت نا نع هللا
 تيتوا امهم رصبلا ةساح عيطتست ىتح ناكم يف

 ؛؟»“ هتيؤر ىرخا ةساح ةيا وا ةوق نم

 ناكما ىلع ةيالا هذه نم ةرعاشالا هب جتحا ام اما ه

 : يلب امب ةيضابالا مهيلع در دقف ةيؤرلا

 ىلاعت هلوق يف بيبح نب عيبرلا دنسم يف ءاج
 هج و ىلع ناك امنا كلذ بلط نا هئكيلا رظنا ينرا

 نم اوساييف هتايآ نم ةيا هللا مهيريل هموقل راذتعالا

 ؛٢) هللا ةيؤر

 ام لثم اضيا عضوملا اذه ريغ يل دييأتلا ىنعم نآرقلا ل ىلر تدرو دقلو س ١
 ةلادلا ةنيرقلاو ٧٣ جحلا هل اوعمجا ولو ابابذ اوقلخي نلو ىلاع هلوق يل ءاج
 ناسنالا ةردق امود ىقبتر ىلاعت للا تايمرمخ نم قلخلا نا يه انه ديباتلا ىلع
 . ةدردحم

 نم اهبلطيل مالسلا هيلع ىسرم ناك ام ةليحتسم ةيؤرلا تناك ول اولاق دقف _ ٢
 . هبر

 ٣ - مقر ثيدح حيحصلا عماجلا : بيح نب عبرلا رظنا ٨٦٩

© ١1٠ _ نمهط لع درلا



 هيلع حلا ال مالسلا هيلع ىسوم نا يملاسلا نيب اك

 مهيلع ميقي نا دارا ةرهج هللا مهيري نا ليئارسا ونب

 ذخا ضرغلا اذهلو ىري ال هللا نا ىلع انايع ةجحلا

 2 ئفارت نل ةرابع اوعمس مهلكو الجر نيعبس هعم

 لع بترت ام ةليحتسم ريغ ةنكمم ةيؤرلا تناك ول _

 وتعلاو رابكتسالاب مكحلاو ةلجاعلا ةبوقعلا اهبلط

 ال نيذلا لاقوإ» ىلاعت لاق دقف . اهبلاط ىلع ملظلاو

 انبر ىرن وا ةكئالملا انيلع لزنا الول انءاقل نوجري
 ناقرفلا اريبك اوتع اوتعو مهسفنا يف اوربكتسا دقل

 ىتح كل نمؤن نل ىسوم اي متلق ذإوإ» لاقو ١
 ه«نورظنت متناو ةقعاصلا مكتذخاف ةرهج هللا ىرن

 ٥٥ ةرقبلا

 مهيلع لزنت نا باتكلا لها كلأسيل : لاقو

 كلذ نم ربكأ ىسوم اولأس دقف ءامسلا نم اباتك

 ه«مهملظب ةقعاصلا مهتذخأف ةرهج هللا انرأ اولاقف

 ٥٣ ١ ءاسنلا

 يبلاطل ةفنعملا ثالثلا تايآلا هذه نيب عمجلاف

 هيلع ىسوم نا ىضتقي ةقباسلا ةيالا نيبو ةيؤرلا
  

 ١_ لوقعلا راونأ قراشم : يماسلا رظنا ١٨٩

© ١1١ _ ابط لع درلا ©



 هموق مامأ ةجحلل ةماقا الا ةيؤرلا بلط ام مالسلا

 هذه يف نوكي نا نكمي ال 'كلذلو اهتلاحتسا ىلع

 . ةيؤرلا ناكما ىلع ةلالد ةيآلا

 تابثا يف ةرعاشالا اهدمتعا ىتلا تايآلا اماو

 ؛\١ا) فلؤملا معز !اك اهولمهي م ةيضابالا ناف ةيؤرلا

 عيوطت وا عاضخا نود ةدحاو ةدحاو اهوعبتت امناو

 اهقايس بسح امناو مهبهذم هيضتقي امل تايآلا هذهل

 نيبتنل تايآلا هذه مهتاليلحت لمأتنلو ةيظفللا اهتلالدو

 . مكح نم هانتبثا ام ةحص ىدم

 اهبر ىلا ةرضان ذئموي هوجول ىلاعت هلوق _ )١(
 ةيضابالا لوانت دقل . ٢٢ ، ٢٣ ةمايقلا ةرظان

 نب عيبرلا دروا دقف ركبم نامز نم تايالا هذه
 ةباحصلا نع ةددعتم تاياور يناثلا نرقلا يف بيبح

 اهيلع بقع مث ٢١(. ةيآلا هذه ريسفت يف نيعباتلاو

 نيبف تاريسفتلا هذه ةيقادصم ديؤي يوغل ليلحتب

 تالامعتساو نآرقلا يف دراو راظتنالا ىنعمب رظنلا نا

 ةحيص الا نورظني امه ىلاعت هلوقب الدتسم برعلا

 ٦ ١٠ رع هباك رظنا ۔ ١١

 سابع نبا نع ىرر اه ١٧١ باب حيحصلا عماجلا : بيح نب عبيرلا رظنا -

 نع ١٨ بابو ةرظان اهبر ىلا ةرضان ذموي هرجر) ىلاعت هلوق يل هنع لا يضر

 . انها رظنلا يل هع فلا يضر سابع نبا
© ١١٦ اميط لم درلا ©



 الا ءالؤه رظني اموؤه هلوقو ٤٩ سي هيةدحاو

 الا نورظني لهل هلوقو ١٥ ص ههميقدحاو ةحيص

 ٦٦ فرخزلا هيةتغب مهيتأت نا ةعاسلا
 مم هللا ىلا رظنا امناف برعلا لوقب اجتحمو

 ,نع فلتخت رظنلل ىرخا يناعم مدق امك 6ميثيلا
 قسنلا سفن يفو «ا١ نيقيلاو ملعلاك نيعلاب راصبالا
 (؛ر يملاسلاوب ( يخامشلاو ٢١! ينالجراولا يضمي

 ىلع نيلدتسم برعلا ةغل يف رظنلا يناعم نيضراع

 يف روظنم نباو . ميركلا نآرقلا نم تايآب كلذ
 لقن مث راظتنالا رظنلا يناعم نم اضيا دروا همجعم

 اهبر ىلاف ىلاعت هلوق يرسفمل (هر روصنم يبا ةئطخت

  

 ٨٥٩ مفر ثبدح ةفللا ل رظلا يل ١٩ باب ردصملا سفن رظنا . ١_
 يلاردسلا ميهاربا نب فسري وه م٥٧١١ : ه ٥٧٠ : ت : يلالجراولا ٢

 حيحصلا عماجلا هامسو هرف افوشم بيح نب عبيرلا مامالا دسم يأر يلالجرارلا
 . ٢١٢/٨ مالعالا : يلكرزلا . ر . هقفلا لوصأ يف فاصنالاو لدعلا هبتك نمو
 ١ . ٧٧/١. ٧٨ جم ناهربلاو ليلدلا رظناو

 : تر يخامشلا ديعم نب دمحا وهو : ٢١ يسمادغلا ىلع هدر رظنا ) يخامشلا ۔٣
 لدعلا رمخ حرش» ؛خناشملا ريس» هلافلؤم نم يرغم يضابآ خرؤم (ه ٨

 ١٣١/١ مالعالا : يلكرزلا . ر "فاصنالا

 ٤ قراشملا رظنا ١٩١ : ١٩٣

  _6تر يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع ره : روصنم وبا  4٢٩ةملأ نم (ه

 مالعالا : يلكرزلا . ر .. ؛خوسمملاو خسانلا» !نيدلا لرما» هفيناصت نمو لوصألا
 ال
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 ال برعلا نا كلذ يف هتجحو راظتنالاب ةرظان

 لوقت امناو هترظتنا ىنعمب ءيشلا ىلا ترظن لوقت
 مل هيلا ترظن تلاق اذاو هترظتنا يا انالف ترظن

 ؛١) نيعلاب الا نكي

 هلوقب نيجتحم كلذب وملسي مل ةيضابالا نا ريغ

 ؛٢!) ٢٨٠ ةرقبلا ةرسيم ىلا ةرظنف » ىلاعت

 : رعاشلا لوقيو ه

 . تارظان ردب موي هوجو
 «}) حالفلاب يتاي نمحرلا ىلا

 : رعاشلا لوقو ه
 كلم نم كيلا ترظن اذاو

 امعن ينتدز كنود رحبلاو

 : رعاشلا لوقو ه

 ىوهلا ىلع زاجحلا ليل اهب هوجو
 ةرظان فراعملا نكر كلم ىلا

 ٤( هفورعمل ةرظتنم يا

 ؛رظنه ةدام برعلا نال :روظن نبا رظنا = ١
 ١٩ لاؤس . لازم باوج : ميهاربا للا ديع رظنا - ,
 ٦٦ نيدلا لوصا : نيروغبت رظنا ح م

 . يلاسلل لوقعلا راونأ قراشم نم ١٩٣ ص ١ عت يليللا دح نب دحا - ٤

  

© ١١1 _ اىبط لع درلا ©



 ىنعمب رظنلا لامعتسا نا تبثي هدبع دمحمو

 ىللإب ايدعتم هلامعتسا ناو ريثك نآرقلا يف راظتنالا

 نع ديمح نب دبع نع ىوريو برعلا دنع تباث

 بقعيو باوثلا رظتنت هلوقب (ةرظان) ريسفت دهاجم

 جتحي اك (١ر ةياورلا هذهف رجح نبا قيثوتب كلذ ىلع

 ةيآلل لوالا رطشلا نيب لتخت قسانتلا ناب ةيضابالا
 ذا يسحلا راصبالاب رظنلا رسف اذا ريخالا اهرطش و

 (هرضان) ظفلف باقعلاو باوثلا ركذ وه ةيآلا ماقم

 ةرظتنم ىنعمي) ةرظان ظفلو (ةرساب) ظفل هلباقي
 اعيظف العف ةعقوتم ىنعمب) ةرقاف ظفل هلباقي (باوقثلا

 (رهظلا راقف مصقي

 ةيؤرلا ةيالا يف دوصقملا رظنلا ناك ول اهنيب
 نامرح كلذ دعب ركذي نا بسانملا نم ناكل رصبلاب

 (؟" ةيؤرلا نم رفاكلا

 ىلا رجلا فرح ميدقت نم ةيضابالا دافتسا اك

 ١ راملا يفت : هدبع دمحم رظنا ١٣٤/٩
 جتنا مث نيرعلا ةفللا ل غلاس راظتنالا ىنعمب رظنلا نأب حرص صاتصجلا نا

 كردب وهر رامبالا هكردل ال ىلاعت هلوقل ةصصخم نوكت نأ نكمب ال ةيآلا نا

 ٥ . ,/ نآرفلا ماكحا : صامحجلا رظنا . ٣ ماعنالا راصبالا

 ٨٤ يررغبلا ةيشاح : يبعصملا رظنا _

©.١!هامبط لع درل ©



 اذه نا نينيبم ةرظان اهبر ىلاو» ىلاعت هلوق يف

 رظن رظنلا ناك ولو صاصتخالاو رصحلا ديفي ميدقتلا

 مهنا مولعمو هريغ نود هللا تاذ يف رصحن ال نيع
 يفتنت كلذبو نونمآ مهنال ةريثك ءايشأ ىلا نورظني
 راظتنالا ىنعمب رظنلا ريسفت نا نيح يف ميدقتلا ةدئاف

 باوثلا نورظتني ال نينمؤملا نال سابتلالا اذه ليزي
 . ىلاعت هللا نم الا

 ذعموي مببر نع مهنا الك ىلاعت هلوق _ )٦٢(

 ىلا ةرعاشالا بهذ دقل . ١٦١ نيففطملا «ؤنوبوجحم

 هللا ةيؤر نم نيرفاكلا نامرح ديفت ةيآلا نا

 نومعني كلذ فالخ ىلع نينمؤملا نا اوجنتنتساو

 ىلع مهوقفاوي مل ةيضابالا نكل ,» مهقلاخ ةيؤرب
 يف ةفلاخلاب لالدتسالا نا ةجح ليوأتلا اذه

 ضوفرم تايداقتعالا ٨١ ٠

 اوقالم مهنا نونظي نيذلاو» ىلاعت هلوق _ )٢(

 ةيؤرلاب ءاقللا ةرعاشالا رسف امل . ٤٦ ةرقبلا «ؤئمهجر

 ةيؤرلا ىلع ءاقللا قاللطا ناب ةيضابالا مهضراع

  

 ١ ننابالا : يرعشالا رظنا ۔ ٤١
 قراخلا : يلاسلا رظنا ح ج ١٩١ /١٩٥
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 مل ءاقللا نالو كلذ ىلع ليلد الو ةنيرق ىلا جاتعن

 اك ةيؤرلا ماقم فالخب فيوختلا ماقم يف الا ركذي

 ءاقللا ماقم يف كارتشا هنالو اهوتبئه كالاب لوقي

 كنا ناسنالا اهيأاي ىلاعت لاق ١5 يصاعلا و عيلملا

 ٠١١٥٧ قاقشنالاه «؛هيقالمف اح۔اك كابر ىلا حداك

 نورظني كنارالا ىلعا ىلاعت هلوق _ )٤(

 هاه ف ةلالد ال ناب ةيضابالا حرص . ٦ ے نيففطملا

 اورسف للب ايف روظنملا ركذ ماعل ةيؤرلا ىلع ةيآلا
 ةتسم يف باوثلا نم مه هللا ۔اعا ام ىلا رظنلاب ةيآلا

 تيأر مث تيأر اذاو ىلاعت هلوق هيلا اش را امك هتمحر

 ٢٠ ١٢١ ناسنالا هماريبك اكلمو اميعن

 م لا اونسحا نيدلل ىلاعت هل وق _ ( ح

 ىنسحلا ةرعاشالا رسف امل ۔ ٢٦ سنوي ههنةدايز

 ةيضابالا مهيلع در ؛١٣ هللا ىلا رظنلاب ةدايزلاو ةنجلاب

) 

`
٠
 

 نال ليلد ريغب رهاظلا فالخ وه ريسفتلا اذه نأب

 امدنع ذا هيلع ۔ايزملا سنج نم الا نوكت ال ةدايزلا

 ١٩٥/١٩٤ قراملا : يلاسلا رظنا - ١

 ٢ - قراخلا : يلالا رظنا ١٩٥/١٩٤
 ٣ - ةنابالا : يرعشالا رظنا ٤٥

٧!١ ٥٨ ابل لع درلا ©



 فلا كلذب ىنعت الف ةدايز و مهرد فلا ىدنع لوقت

 ‘؛١١ . الثم بوث ةدايزب ةدايزو مهرد

 اط وانت ىتلا عبسلا تايالا هذه لا ةراشالا دعب

 ةثالثلا س ونلا ةصاخ ليلحتلاو ثحبلاب ةيضابالا

 ةمالس و بيك رتلاو ةغللا بناج ىلع نيزكرم ىلوالا
 اذه دعبو . انفلسا امك نآرقلا تارابعو قايسلا

 مبتلدأ ضعب ىلا تاحيملت نم هيف امب زج وملا ض رعلا

 اوفتكا مهأب مهيلع مكح نا ءىراقلل ىنستي له

 نيلمهم مهبهذم ىلع لالدتسالل ماعنالا ةيآ قوسب

 ٠٢١ ؟ اش ةرسفملا تايآلا نم اهاوس ام

 اولمها مه-اب هعانتقا رهظا فلؤملا نا كشال

 نع تكس دنا ريغ رخآلا ضعبلا اولوأو اهنم ضعبلا

 هضعب نآرقلا ريسفتو ةيبيكرتلاو ةيوغللا مهتالالدتسا

 يتلا ةيلقنلا مهججح ضعب د رسب ىفتكا و ضعبل

 نب عيب رلا دنسم ف اهد ورو ببسب اهنيه وت ىلا بهذ

 هج وأ و دنسملا نم هفقوم قبس اميف انيب دقو بيبح

 ؛:٣` . هيلع درلا

 ١٩٣ قراخلا : يلالا _ ١

 اهم ةيضابالا فقوم انركذو اهانضرع ينلا ةريخالا سمخلا تايألا دصقيو = ٢

 ٩٨ ص قبس ام رظنا _ ٣

© ١١٨ _ اميط لع درلا ©



نآرقلا قلخ





 © نآرقلا قنخ ©

 فالتخا ةلأسملا هذه يف فلؤملا ضرع دقل
 نم جذامن ىلع ثيدحلا ازكرم ةبراغملاو ةقراشملا
 قلخ يفن يف ةقراشملا ضعب اهدمتعا يتلا ةلدالا

 مهجبنم ةلأسملا هذه يف اوفلاخ مهنأ اتبثم و نآرقلا

 اهليوأتو صوصنلا مهف يف هوداتعا يذلا يلقعلا

 قلخب لوقي نمو ةيردقلاو ةلزتعملا كلذب نيفلاخم
 هذه يف ةبراغملا تاليوأت ىلا راشا مم »١( نآرقلا

 حيملتلاب ىهتنا مث مهل ةدحاو ةجح داريإ نود ةيضقلا
 مغر ةبراغملاو ةقراشملا ةيضابالا نيب حماستلا ىا
 هلعج امم ةيضقلا هذه يف مهنيب ةعقاولا تافالتخالا
 (!ر ايرهوج سيل هنأب فالتخالا اذه ىلع مكحي

 عوضوملا اذه هضرع يف انهابتنا تفل ام لوأو

 مهعوقو ببسب ةيضابالا يف هلمأ ةبيخ نع هريبعت وه

 همدقو نآرقلا قلخ ةلأسم يف ضوخلا قلزنم يف
 وه لمألا ثعب يف ببسلاو (؟ ىلاعت همالك ةيفيكو

 ١٠٣ ص ردصملا سفن - ٢

 يضابالا بهذلا قلزني الا لمألا ناكو لرقي رهف ١٠٠ ص ردصملا سفن _ ٣
 . ناك ا ءاش ام نكل .. قلزنملا اذه ىلا

© ١٥٨١ ابلط لع هرا ©



 عرشلا ميدقت بوج و نم مهرداصم يف هدجو ام

 ؟ قالزنالا لثمتي ميف : لءاستن نا انلو لقعلا ىلع

 مهنبت يف مأ ةلاسملا هذه يف ضوخلا درجم يف له

 ؟ نآرقلا قلخ ةركفل

 مل )١\« لئاوالا ةيضابالا خويش نا ةقيقحلاو

 ديزي نب هللا دبع ةيضابالا دنع ةيضقلا هذهل

 يأ هل نكي مل ةيضقلل هضرعت نا ريغ () يرازفلا
 نب هللا دبع نأ ظحالملاو ةيضابالا طاسوالا يف رثأ

 ةيضقلا نا اذه ىنعمو ةفوكلا يف شاع يرازفلا ديزي

 اهلقن املف ، ةفوكلا يف ءاملعلا نيب لدج راثم تناك

 اهيف لوقي نأ ضورفملا نم ناك برغملا ةيضابالا ىلا

 ىلا يأرلا ءادبا رخأت دقف كلذ عمو مهتملك ءاملعلا

 ثحب دعي لهف ،(٢؟, يمتسرلا ناظقيلا ينا نمز

 ۔ بيبح نب عيبرلاو ةديع اباو دبز نب رباج مهب ينعنو ١_
 املكتم ناك يرجهلا ثلاثلا نرقلا ءاملع نم : يرازفلا ديزي نب هللا دبع ٢_

 باتك هديحونلا باتك اهنم ةديدع ابك اهف فلار راكنلا تالاقم رهظا يذلا وهو

 ١٣٧/٢ بهاذلا جورم : يدوعلا . ر هةلزحما ىلع درلا باكه ؛ةعاطتسالا
 ٢٥٨ تسرهفلا : جيدلا نباو

 (ه ٢٨١ تر باهولا دبع نب حللا نب دمحم وه يمتسرلا ناظقيلا وبا ٣_
 مالعالا : يلكرزلا . ر ٠ رلازمجلاب ترهت ل ةيضابالا نم نييمتسرلا ةمنالا رماخ

 ١٨٣ نم رهاوجلا يف يداربلا اهدررأ نآرقلا قلخ يل ةلامر بك دقل .. ٤٠٦

 ٠ ٧٢ ه ص لا

 ١٠٥٦ ٨ _ انيط لع درلا ©

 



 لوانت درجم وه مأ اقالزنا ةلأسملا هذه يف ةيضابالا

 نم مهريغك ةيضابالا ءاملعل دبال ناك عوضومل
 لك نأش اذهو مهيأر نع هيف اوبرعي نأ ءاملعلا

 ؟ ةئراط ةلأسم

 هجو ىلعو قرشملا ةيضابا ىلا ةبسنلاب امأ

 هذه نأ ىوري يملاسلا ناف نامع ةيضابا صوصخلا

 اهيف رشتنا ىتلا ةرصبلا نم مهيلا تلقن دق ةيضقلا
 ركاش وبا هاقلا ام ببسب عوضوملا اذه يف مالكلا

 سيل ميدق بارفنا نا نم سانلا نيب ١( يفاصيدلا

 تغلب املف نورخآ اهضفرو موق ةلاقملا لبقف قولخمب

 ضخمت تاسلج ةدع اودقع نامع ءاملع ةيضقلا

 ىوس امو ءيش لك قلاخ هللا نا ىلع قافتالا اهنع

 هباتكو هيحوو هللا مالك نآرقلا ناو قولخم هللا

 اذه ىلع قافتالا لصح دقف فت دمح ىلع هليزنتو
 قلخب هلوق نع بوبحم نب دمحم عجارت نأ دعب

 )٢) نآرقلا

 , نيملسلا نيب ةتفلا ثبر سدلل لتقو مالسالا رهظأو ةرصبلا ل شاع يدرب ٢
 ١٠٥ نايعالا ةفحت : يلالا . ر

 بسب قرشلاب ةبضابالا سار ناك (ه ٢٦٢٠ تر ليحرلا نب بربحم نب دمحم ٢
 نرفلخ ني ةبرجا : يمالا . ر أهزج ٧٥ يل برغلا لها ىلا ةريسلا بكلا نم هل

 نم فلزلا هركذ ام فالخ لع اذه ١٠٥ نايعالا ةفحت : يلالا رظنا .. ٢

 نب دمحم حبحملا همسارر مشاه نب دمحم وه نآرفلا قلخب هلوق نع عجارلا نا
 ١٠٠ ص هباك رظنا ماشه نب دمحم ٦٧ مشاه

© ١)٠؟ _ ابلط لع درلا ©



 نأ دعب الا ةيضابالا اهيف ضخي مل نذإ ةيضقلاف

 ارما اهيف مهثحب ناكو ةرصبلاو ةفوكلا يف تريثأ

 مهيلع مكحلل عاد يأ ىرن ال كلذلو ايعيبط

 مهريغك مهتملك اولاق مهنال الا ءىشل ال قالزنالاب

 ۔ عوضوملا يف

 مهيلع مكحلا عفاد ناب دصقي فلؤملا ناك نا امأ

 يف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلل مهليوأت وه قالزنالاب
 لئاسملا نم ريثك يف انيب دقف ممر عوضوملا اذه
 ىلعو ىوه ىلع امئاق نكي مل مهليوأت نأ ةقباسلا
 عمجو ةغللا تالالد ىلع ازكترم ناك امنإو ساسأ ريغ

 نأ ساسا ىلع ضعبلا اهضعبب اهتنراقمو صوصنلا

 . اضعب هضعب رسفي نارقلا

 ليصفتلاو ليزنتلاب ةحرصم تايآ تءاج دقف

  

 هذه يل نيملمملا نيب فالخلا ببس ربخا هنأل حجارلا ره اذه نأ رهاظلا ١

 هرقفلا يل نيب دقو نيلوؤملا نم ةيضابالاو ةيعرشلا صرمللل يليرأتلا جهنلا وه ةيضقلا
 ,لقعلا ىلع عرشلا ميدقت ةدعاقل مهتفلاخم رشابم ريغ بولسأب اهسفن

© 6٠٥1 _ ةميط لع درلا ©



 نا يضتقت تافص اهلكو >١_( ثدحلاو لعجلاو

 قلاخ هنأب هللا رابخأ نع الضف اقولخم نآرقلا نوكي

 . هللا ريغ ءيش نآرقلاوا () يش لك

 ثيداحالاو ةيلقعلا ةلدالا ىلا ضرعتلا ديرن الو

 تسيل اهنأ اقباس انيب نأ دعب نأشلا اذه يف ةيورملا

 . دئاقعلا يف ةجح

 ناف مدقلاب نولئاقلا اهب جتحا ىتلا تايآلا

 مدقلا ىلع اهيف ليلد الا اوتبثاو اهوعبتت دق ةيضابالا

 : ةلثمألا ضعب ركذب فتكنلو

 نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق ىلاعت هلوق _ ١

 ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع

 ٨٨ ءارسالا هاريهظ ضعبل مهضعب

 ٢٣ نانالا اليزت نآرقلا كيلع انلزن نحن اناه ىلاعت هللا لاق ليزتلا _ ١

 قيدصت نكلر فا نود نم ىرتفي نا نآرقلا اذه ناك اموإ» ىلاعت لاق ليصفلا

 ٣٧ سنوي «نيلاعلا بر نم هيف بير ال باتكلا ليصفتو هيدي نيب يذلا
 ةلدأب قلحلا ره لعجلاو .. ٣ فرخزلا يرع أنآرق هالعج انا» ىلاعت لاق : لعجلا

 ١٨٩ فارعالا اهجوز اهنم لعجو اهنم نآرقلا نم
 هنع ارناك الا ثدحم نمحرلا نم ركذ نم مهيتأي امو{» ىلاعت لاق : ث دحلا

 ٥ ءارعشلا «نيضرعم
 ٩ رجحلا 4نرظناحل هل انإو ركذلا انلزن نحم انإإ» ىلاعت هلوقل نآرقلا وه : ركذلاو

 چءيش لك ىلاخ وه الإ هلإ ال مكبر هللا مكلذ الثم ىلاعت هلوق يف كلذر _ !
 ءاشمإ لع ليلد الو . ٢ ناقرفلا ؟ءيش لك قلخو» هلوقو .. ١٠٢ ماعنالا

 نآرقلا

 امأ

© ١٠٥ ابلط لع درلا ©



 زجع نأ ةيآلا نم اوجتنتسا مدقلا باحصأ نإف

 ىأر انيب همدق ىلع ليلد هلثمب نايتالا نع ناسنالا
 ريصيف ةحاصفلاو ةغالبلا يف ةدراو ةيآلا نأ ةيضابالا

 ىلع ادحأ ردقأ الو هلثم امالك قلخي مل هللا نا اهانعم

 . هلثمب قطنلا

 فارعالا هل رمألاو قلخلا هل الأزه ىلاعت هلوق _ ٢

 نارقلاب رمالا «مدّملا» باحصأ رسف دقف .. ٤

 هلزنأ هللا رمأ كلذل ىلاعت هلوقب كلذ ىلع نيلدتسم

 اوباجا قلخلا باحصأ نكل & ٥ قالطلا هؤمكيلا

 ىلاعت هلوق ليلدب دودرم نآرقلاب رمألا ريسفت نأب

 اذإف ، ٣٨٢ بازحالا هرودقم اردق هللا رمأ ناكول

 نارقلا راص ةيالا هذه يف نارقلاب رمالا رسف

 . مدقلا باحصا هب لوقي ال ام اذهو ١١: قولخ

 قلخ نآرقلا ملع نمحرلا ىلاعت هلوق _ ٢

 هذه يف ةلالد ال ، ١ : ٢٣ نمحرلا ناسنالا

 وه ماقملا نال هقلخ وأ نآرقلا مدق ىلع اضيأ تايآلا

 (! ناسنالا ىلع اهب هللا حرتما ىتلا معنلا دادعت ماقم

 ٢٤٦٢/١ : ٧٤٣ بطقلل مدلا حرش رظن ١

 ماعدلا حرش باك يل مدقلاب نيلئاقلا ىلع درلاو ليلحتلاو حرشلا ةدايز رظنا ٢
 ٢٤٢/١ : ٧٢٤٣ شيفطا دمحم

١٠١ ٥ _ ةمبط لع درلا ©



 الو نايبلاو نآرقلا هملعمو ناسنالا قلاخ هللاف

 املعتم هنوك نيبو اقولخم نآرقلا نوك نيب ضراعت

 . هلضفو هللا نمب ناسنالا لبق نم

 يف ةيضابالا نيب عقاولا فالتخالل ةبسنلاب امأ
 اوسمتاو هتيئزج نع اوربع مهءاملع ناف ةيضقلا هذه
 نم وهو) يملاسلا اذهف ، راذعالا ضعبلا مهضعبل

 اودارأ مدقلاب نيلئاقلا نأ ىلا ريشي )١( (قرشملا ءاملع

 « سرخاب سيل هللا نأ تابثإ كلذب
 لمحي (برغملا ءاملع نم) شيفطأ دمحم كاذو

 ملعلا ىنعم ىلع نآرقلا مدقب نامع لهأ ضعب لوق
 اذإ نوكيس ام ىلع ىنعمو اظفل اليصفت و ًالامجا هب
 () . هب سأب ال اذهو هقلخ

 حرش ىلع هقيلعت يف () شيفطأ قاحسأ وبأ امأ
 هذه يف ءارآلا براقت صخل دقف ديحوتلا ةمدقم

 نيرخأتملا عامجا نع تكس ةميعط رباص . د فلؤملا نأ ىلا هاب:الا تفلن انهو ١

 . يلالا ءالؤه نيب نمو قولخم نآرقلا نا ىلع ابرغو اقرش ةيضابالا نم
 ٢_ قراغلا : يلالا رظنا ٢٤٥: ٢٤٦

 ٣ مئاعدلا حرش : بطقلا رظنا ٣/١!٢ : ٢٦٢٤

 شيفطا قاحسا يال ٣ عت ديحوتلا ةديقع حرش : شيفطا دمحم رظنا ٤

© ٧٥١_ةنمط .اده



 ولتملا ىلا اورظن قلخلاب نيلئاقلا نا انيبم ةيضقلا
 نم فوصوملا وهو فحصلاو رودصلا يف ظوفحملاو

 اورظن همدقب نولئاقلاو لعجلاو لوزنلاو ثدحلاب هللا
 راص كلذبو همالكو هتفصو هللا ملع هنا ىلا
 فلؤملا قدص دقلو ث نيقيرفلا نيب ايظفل فالتخالا
 . ايرهوج سيل فالخلا نأ صلختسا نيح

© ١٠٨ _ اميط لع درلا ©



.اهبكترم مكحف بونذلا .رئابك





 © اهبكترم مكحو بونذلا رئابك ©

 مهتايح مهيلع دسفأو نيملسملاب رضأ امم نإ

 تعاش ىتلاو نيدلا اياضق نم ريثكل ةجوعملا ماهفالا
 ةلأسم اياضقلا هذه نمو نمزلا نم ةليوط ةدم ميب

 بترتي امو ناميالاب اهطابترأ ىدمو بونذلا رئابك
 . ةمايقلا موي اهيلع

 ىلع اوماقأو ضورفلا سانلا كرت ام اريثكف
 قطنلا نأ وأ اهب ناميالل ةلص ال نأ ىوعدب بونذلا

 ربتعت لامعالا نأو نيدلا ةماقال ىفكي نيتداهشلاب

 اريثكو . اهكرت رضي ال ىتلا ةفيفخلا تايلامكلا نم

 نم اقالطنإ سانلا ةنسلأ ىلع ماهفالا هذه رودت ام

 قوسن ةنسلاو نآرقلا نم صوصنل حيحص ريغ مهف
 : اهنم ادحاو الاثم

 ىلع هفيدر ذاعمو هع يبنلا نأ سنأ ىور»
 هللا لوسر اي كيبل : لاق ، ذاعم اي : لاق لحرلا

 هلإ ال نأ دهشي دحأ نم ام : لاق 5 اثالث كيدعسو

 همرح الإ هبلق نم اقدص هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ
 هب ربخأ الفأ هللا لوسر اي : لاق . رانلا ىلع هللا

 هب ربخأو . اولكتي نذإ : لاق ؟ اورشبتسيف سانلا

١٦١ ٨ ميل لع درلا ©



 «١ر «امئأت هتوم دنع ذاعم

 اذهب» : هلوقب ثيدحلا اذه ىلع يلازغلا قلعيو

 © مالسالا ءانب ضقن يف ةماعلا قلعتت هلاثمأو ثيدحلا

 . هراثآو لمعلا رطخ نم نيوبتلاو هناكرأ مدهو

 (٢ر هدودرم لطاب قلعت وهو
 ريغ ىلع ثيدحلا اذه نورسفي ةيضابالا نا ريغ

 ىتلا ثيداحالا هذه لاثمأ نوربتعيو مهريغ همهف ام

 مرح وأ ةنجلا لخد هللا الا هلا اله لاق نميف تدرو

 نيح مالسالا ءادتبا يف ةدراو اهنأ امإ هرانلا ىلع

 اهنإ وأ ديحوتلاب رارقالا درجم ىلا ةوعدلا تناك

 اوبهذ دقف مث نم و لامعالا نايتاب طابر قثوأ ةطبترم
 اهيلع بترتيو تاعاطلا باوغل ةطبحم رئابكلا نأ ىلا

 . ةمايقلا موي اهمكح

 هيلإ بهذ ام ربتعي ةميعط ذاتسالا فلؤملا نأ الإ

 يخيراتلا مهطابترا نم اعبان نيدلا يف اددشت ةيضابالا

 . جراوخلاب

 ناف» ابهذمو ةديقع ةيضابالا : هباتك يف لوقي

  

 ناك امنإو ملعلا هناتك نم لصاحلا مثالا دادعإو مثالا يل عوقولا ةيشخ امنأن - ١

 ميرحتلا ىلع ال هيزتلا ىلع ريشبلا نع ينلا

 ٢ - ص ملمملا ةديقع ١٤٧

٥ ابلط لعدرا _ !٦؛١ ٥



 دق اهيف ددشتلاو اهبكترم مكحو (رئابكلا) ةيضق
 ةيضابالا ىلا تلقتنأو يلصأ لكشب جراوخلا تمزال

 نيب تعطقنا ىتلاو ىلوالا ةأشنلا ةقالع مكحب ايخيرات

 مل نيخرؤملا نم اريثك نإو . جراوخلاو ةيضابالا

 يف يضابالا بهذملا لالقتسا ةيلمعب عب ملسي

 تادقتعم ةلمج نع هتمئا تاداهتجاو هتاحيحصت

 ؛١١) «ج راوخلا

 عوضوم يف نويضابالا عسوتي»ه : لوقيو
 اذه ملاعم ليكشت يف ددشتلا حور مهعفدت ةريبكلا

 نآرقلا نم لئالد نوددعيو نولصفيو عوضوملا

 هنم ددشتلا ىلا برقأ انلق اك افقوم اوققحيل ةنسلاو

 )٢( «لادتعالا ىلا

 ةيضقلا هذه يف ةيضابالا لدتسا دقو» : لوقيو

 ف مهاوعد قدص ىلع جراوخلاو ةلزتعملا مهعمو

 نآرقلا نم ةلدأب رانلا يف ةريبكلا بكترم ديلخت

 ام لئالد ققحي امب اهيف اولوأت ةنسلا نم ىرخأو

 ٣) «هودقتعأ

 ةيضابالا قلطنم نأ ىلع ةميعط ذاتسالا دكؤيو

 ١ ص ةميعط ١١٩١

 ٢_ ةميعط ١٢١ ٣ ذميط !١٧٦ : ١٦٣

٥ ذبن زغ در ١٦٣ ٨



 نم ىلب ىلاعت هلوق اهمكح و ةريبكلاب مهداقتعا يف

 باحصا كتلوأف هتئيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك

 ىرخأ صوصنو ٨٠ ةرقبلا هنودلاخ اهيف مه رانلا

 «ةنسلاو نآرقلا نم

 ءاملعل ةي آل هذه تاريسفت انه ضرعتسنو

 مهنأ ىلاعت هللا ءاش نإ _ نيبنو يضابالا بهذملا
 راشملا وحنلا اذه ىلع ةيآلا هذهل مهريسفتب اودرفني مل

 . نييوغللاو نيرسفملا نم ريثك مهبهذم بهذ امنإ هيلا

 ريسيت يف شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا لوقي
 وأ اريبك ابنذ هئةئيس بسك نم ىلبإل !)ريسفتلا
 هنود امو كرشلا لمشت ةئيسلاف . هيلع رصأ اريغص

 هب تطاحأوإلف كرشلا صيصخت ىلع ليلد الو

 ةئيسلا نم بتي مل هنأ ىلا راشأ وأ هتائيس ههتئيطخ

 لك نم هب تقدحأ هرارصال هرئاغص هل رفغت مل

 باحصأ كلتلوأفإل» .. اهلك اهنم بتي مل اذإ بناج

 نوكرشملا ، هنم نوجرخي ال هنودلاخ اهيف مه رانلا

 هتكلهأ اهنأ هب ةئيطخلا ةطاحإ ىنعمو .. نوقسافلاو

 6(" ةبوتلاب اهنم صلختي مل اذإ

 ١١٣ ص ١ ج (نامغغر ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا = ريسفلا ريسيت ١

 ١١٣ ص ١ ج ريفلا ريسيت ٢

© ١٦١ . دمب لم درلا ©



 يه ةئيسلا نأ دجن ةيوغللا مجاعملا ىلا انعجر اذإو _

 ؛١١. طيحملا طيحم يف ةنسحلا ضيقنو ةئيطخلا

 ام (أوس) ةملك يف طيسولا مجعملا يف ءاجو _

 ليزتلا يفو بونذلا نم ةريغصلا : ةئيسلا : يلي

 مكنع رفكن هنع نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإل» زيزعلا
 «؟١ چمكتاتيس

 نإو» ليزتلا يفو صقنلاو بيعلا : ةئيسلاو
 () ه&نوطنقي مه اذإ مهيديأ تمدق امب ةئيس مهبصت

 ٤(‘ ةئيطخلا : ةئيسلاو

 ١ هؤوسي 5 ٥ءاس : أوس : برعلا ناسل يفو

 | هرس ضبقن 5 هركي ام هب لعف . ًاتؤسو 2 اءوس
 ةئيسلاو . هدسفأ ءيشلا ءاسأو ، روجفلا ءوسلاو

 )٥٩( ةئيطخلا

 لوقي (ءاس) ةظفلل ماعلا ىنعملا ركذي نأ دعبو

 ىنعملاو هلهأب الإ ءيسلا ركملا قيحي الوإل» ةيآلا يف

 بحاص ليوأتلا اذه ىلع هقفاويو"أ» كرشلا ركم

  

 اوب ةدام طيحلا طيع - ١

 ٢ _ ةيآلا ءاسنلا ٣١,
 ٣ _ مورلا ٣٦

 ٤ _ ج طيسولا مجعملا ١ ص ٤٥٩: .٦٠؛

 برعلا ناسل _ ه ٩٥/١ : ٩٦١

 ٦ - ج نآرقلا ماكحال عماجلا ٢ ص !}١

© ٥٦١١ه _ ابلط لع درل ©



 ةيآلل هريسفت يف لوقي ذإ نآرقلا ماكحال عماجلا

 © كرشلا = ةئيسلا : ةيالا « ةئيس بسك نم ىلب

 ةريبكلا = ةئيطخلاو

 ال كرشلاب ةئيسلا ةملكل ءالؤه ريسفت نأ ريغ

 رثأتلا نع ًاجتان نوكي دقو ليلد يأ ىلا دنتسي
 نم ريثك ءالؤه ىلع ةر دقو . بسحف يدقعلا

 . باتكلاو نيرسفملا
 هنود امو كرشلا لمشت ةئيسلاه : شيفطأ لوقي

 »}١© «كرشلا صيصخت ىلع ليلد الو

 ءةئيس» ةملك ريسفت امأ : يلازغلا دمحم لوقي

 ، هل ىنعم الف مانصالا ةدابعو كرشلا اهنأب ةيآلا يف

 لامعتساو ث دوهيلا رابحأ ةبطاخم يف ةيآلا قايس نإف
 ليوأتلا اذه يفني هلك كلذ { عراشلا حالطصإو ةغللا

 ؛٢ر . هل رربم ال يذلا

 ةئيس بسك نم ىلب : رانملا بحاص لوقيو

 انرسفم اهصخو اهقالطإ انه ةئيسلل .. ةيآلا

 امل اذه حص ولو كرشلاب نيرسفملا ضعبو (لالجلا)
 . ينعم ه«ه“إيهتئيطخ هب تطاحأو» ىلاعت هلوقل ناك

 ١١٣/١ ريضلا رسي :اقبام ركذ ١

 ١٦٩١ ص ملسلا ةديقع _ ١

© ١٦١ ىبط لع درلا ©



 يدامتاو بونذلا يف لاسرتسالاب ةطاحالا نوكت امنإو

 ال ذإ ةئيس ةملك صخي اميف اذه «١ز. رارصالا ىلع

 ريثكلا بهذ لب كرشلا هينعت ام نأ ىلع عامجإ دجوي

 نم هنود امف كرشلا اهنأ ىلا حارشلاو نيرسفملا نم

 بلقلا نم ناميالا سمطت ىتلا ةسيسخلا لامعالا

 نيب هلعجت ءاركن ةيلهاج ىلا هبحاص دتري ىتح
 سئبو منهج ران يف هيدرتو ايندلا يف ةمتعم تاملظ

 . رارقلا

 هةئيسلاه ةيضابالل نيفلاخلا ضعب لوأ ام اريثكو

 ىرخأ ةرات ثكللا ةدم لوطب رانلا يف دولخلاو ةرات كرشلاب

 ولو رانلا نم (هللا الإ هلإ ال) لاق نم اوجرخي ىتح
 هسفنب اياطخلا تطاحأو هرمع يصاعملا تقرغتسأ

 . هتايح لوط اهيف كمهناف

 لهأ يأ _ اولوأ : رانملا ريسفت بحاص لوقي
 نأ»ه ةلزتعملا لوق نم ًابوره ليوأتلا اذه ةنسلا
 مهبهذمل ادييأتو رانلا يف نودلخي رئابكلا باحصأ

 نأ يأ ( بهاذملا قوف نآرقلاو ، ةلزتعملل فلاخملا

  

 ١ راملا ٣٦٢/١ : ٣٦٢

 ٢ راملا ٣٦٤/١ = يه اك همن يل ةيضارخالا ةراملا تدرر دقر .

١٦٧١ ٥ ابل لع درا ه



 مهدقتعم بسح ةيآلا اوعوط مهنأل دساف مهليوآت
 . هلك كلذ قوف نارقلاو

 يبكترمل ديعولا ديفت ةريثك تايآ تدرو اك

 انمؤم لتقي نمو ىلاعت هلوق اهنم ركذن ةريبكلا
 هيلع هللا بضغو اهيف ادلاخ منهج هؤازجف ًادمعتم

 )١) هملأ ًاباذع هل دعأو هنعلو

 تاحرف ذاتسالا قيلعت ركذن نأ انه انب نسحيو

 هذه ىلع !ر «يضابالا ثارتلاو هباتك يف يريبعجلا

 هاخأ لتقي نم ةرافك مكح يف قايسلا لوقي : ةيآلا

 ةيآلا هذه نأش يف رامع وبأ لوقي . أطخ نمؤملا

 لجو زع هلا باتك يف هلك اذهو» ىرخأ تايآو

 . مهرئابك ىلع ةلملا لهأ نم رئابكلا لهأل ديعو
 يرشخمزلا دنع ءاج ام يبعصملا فسوي نع لقنيو
 ذافنإ ىلع ةيعطقلا ةلدالا نم ةيآلا نأ هدافمو

 نوريو ةيآلا هذه نوؤرقي موق نم بجعلاو : ديعولا
 ةغرافلا مهتيعامطو مهتيبعشأ مهعدت ال مث اهيف ام

 اوعمطي نأ مهانُم مهيلإ ليخي امو مهاوه مهعابتاو

 ") «ةبوت ريغب نمؤملا لتاق نع وفعلا يف
 ٩٢" ءاسا ١

 عبطلا ددمب ايلاح نرقرم ۔ يريعجلا : يضابالا ثارتلا ۔ ؟
 ٦١١٦١ ص باتكلا سفنا ٣

© ١٦٨ _ نمب لع درلا ©



 ديعولا ذافنا يف ةيضابالا ءاملع لدتسا دقو

 هلوق زاجيإب اهنم ركذن ةريثك تايآب ةريبكلا بكترم

 اماثآ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو : ىلاعت
 هاناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي

 ٦٨ ناقرفلا

 هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نم ول"

 ةالصلا كرت نم نأ انملع دقوأ 0١١ هماهيف ادلاخ اران

 برش بكتراو داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو
 دودحل دعتم وهف ةمرحملا سفنلا لتقو انزلاو رمخلا

 . باقعلا لهأ نم وهف هللا

 باذعلا هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعفي نموا _

 قسافلا نأ نيب ("}) اناَهُم هيف دلخيو ةمايقلا موي

 نم بات نم الإ دولخلا لهأ نم هنأ يف رفاكلاك

 ١}(٠ رافكلا نم نمآ وأ فقاسفلا

 اهدمتعي ىتلا اهترثكو تايآلا هذه ةرفو مامأو

 نم نوللقي مهدجن مهلوقب نولئاقلاو ةيضابالا

 اهنال اياضقلا هذه لثم يف ثيداحالاب لالدتسالا
 ٦٢ _ ٦٩٤ نافرفلا ١٤ ٢ ءالا. ١

 ةلدالا لك ضرعتسا دقف عوضوملا اذه يل يزارلا هبتك ام ىلا عوجرلا نسحي ا ٣_
 ريكلا ريغلار رئابكلا لها يل ديعولا ذافنإب نولئاقلا اهدمحي ىتلا

 ٤٨٣ ٩/١ ١٤)

© ١٦١ _ ابط زي درلا ©



 ثيداحأ اوركذ نإ ىتحو رتاوتلا دح غلبت مل ةيداحأ

 ام ميعدتل نيثيدح اهنم قوسنو . معدتلا درجملف
 . ًافنآ هانركذ

 لتقف لبج نم ىدرت نم) هيع هللا لوسر لاق
 اهيف ادلخم ادلاخ اهيف ىدرتي منهج ران يف وهف هسفن

 وهف ةديدحب هسفن لتق نم) ًاضيأ لوقيو (ار ادبا
 (ادبأ ادلخم ادلاخ منهج ران يف هنطب يف اهب جوتي

 ةريبكلا بحاص يف ثيداحالا هذه نأ حضاوو ("

 رانلا يف هدولخج ع وطقم رفاكلا نإف الإو ةلملا لهأ نم

 . لتقي مل وأ هسفن لتق
 امو رئابكلا ةيضقل زجوملا ضرعلا اذه ماتخ يفو

 ةميعط ذاتسالا ىلا عجرن ةرخآلا يف اهيلع بترتي
 اياضقلا هذه لثم نأ لاحلاو ؟ ددشتلا نيأ هلأسنو
 نأ انيأر دقو هتاريسفتو هتلدأ هل لك . اهيف فلتخع

 اوبهذ نييضابالا ريغ ءاملعلاو نيرسفملا نم اريثك

 ةوقو صوصنلا ةرفو نم هوأر امل ةيضابالا بهذم
 ؟ اددشت ربتعي «ةنسلا لهأ» ةفلاخم نأ له مأ ؟ ةلدالا

  

 ١ - ناميا : ملسم هاور ١٧٥ _ بط : يذمرتلا ٧ _ زلانج : يفاللا ٦٨

 مح ٠١'تايدلا = ىد ٢٥٤/٢
 ٢ - كننر : سرهفملا مجعملا : ر ٢٦٠٨/٥

 زلانج = خا = ٨٣ بدا = ٤٤ _ ٧٣ _ ناميإ = م ١٧٥ . ١٧٧

© ١٧٠ _ ايبط لم درلا ©



 ةيضابالا نأ ىلا ةميعط ذاتسالا ةراشإ يف امأ .

 امبرلف ددشتملا مهفقوم اوققحيل صوصنلا نولوأتي
 ام اريثكف . ةهبشلا سفن يف ذاتسالا عقو اذه همكحب

 ام ةلدالا نم قوسي الو ددشتلاب ةيضابالا فصي

 ليلد نود ةلأسملا ضرعب يفتكي لب هيأر معدي

 ققحيل ةضورعملا ةلدألا هرودب لوآتي وأ حضاو
 . همعز دح ىلع ةعامجلاو ةنسلا لهأ» فقوم

١٧١ ٥ ايبط لع درلا ©





ةعافشلا





 © ةعافننلا ©

 ,يف ةميعط رباص فلؤملا هل ضرعت ام رخآ نإ
 ةديقعلا لاجم يف ءابهذمو ةديقع ةيضابالا» هباتك

 ةيضابالا ةلدأ فلؤملا ربتعا دقو © ةعافشلا ةلأسم

 ةيضابالا لالدتساو»ه : لوقي ةلوبقم ريغو ةفيعض

 نيبنذملل ةعافشلا راكنإ يف هيلإ اوبهذ ام ديكأتل
 () «ةريثك هوجو نم لوبقم ريغ رئابكلا لهأو

 يف باتكلا بحاص هلاق امع رظنلا فرصبو

 فقوم _ ىلاعت هللا ءاش نإ _ ضرعنس اننإف ةلدالا

 كلذ يف ةيوقلا مهتلدأ ركذنو ةعافشلا نم ةيضابالا

 . هيلا اوبهذ ام ةحص يف كش ىقبي ال امم

 نينمؤملل يهو ةتباث ةيضابالا دنع ةعافشلاف

 اذإ الإ ةعافشلا مهلانت الف رئابكلا لهأ امأ نيعيطملا

 مهل روفغم نيبئاتلا نإ لئاق لاق اذإف { نيبئات اوناك

 ؟ ةعافشلل مهتجاح امف مهتبوتب

 نبا دمحأ خيشلا ةليضف لاؤسلا اذه ىلع بيجع

 اموي اوقئاوإل ىلاعت هلوقل ةريسفت ف يليلخلا دمح

 ةعافش اهنب لبقي الو عينش رسفت نَع فت يزجت

 ١ _ ص ابهذمر ةدبقع ةيضابالا : ةميعط رباص روتكدلا ١٦١٤
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 : لوقي 0_‘}ههن ورصن مه الو ذع اهنم ذخؤي الو
 الإ نوكت ال ةعافشلا نأ ىلاعتو هناحبس ركذو»

 «ىتضتزأ نمل الإ نوعقي الول ىلاعت لاق يتضزلل
 : ىلاعت لاق لجو زع هنذإب الإ نوكت ال كلذك
 ضعب (" همونذري الإ ةدنع عفشي يذلا اذ نمط
 نإ اولاقف تايآلا هذه نيب عمجلا اولواح ءاملعلا
 نم نيحلاصلاو نييبنلل نكمي ىلاعتو هناحبس هللا

 نأك كلذو هدابع نم ذئموي هللا ىضترا نمل ةعافشلا

(٧ 

 ام ءاج دقو . هتبوت هللا لبقتي نأب بئاتلل اوعفشي

 هللا لوسر نع تاياورلا ضعب يف كلذ ىلع لدي
 الإ ةمايقلا موي ةنجلا لخدي دحأ نم مكنم ام) هع
 (يتعافشب مم هلمعب مث هللا لضفب

 نأ عنمي ال كلذ نكلو ةلوبقم هللا دنع ةبوتلاف

 هذه لوبق لجأل ةعافشلا يف رود ةكلع يبنلل نوكي
 ارَصقم ًامئاد نوكي نأ دبعلا نأش نم نإف ةبوتلا
 هريغ نم , هقحلت ةحلاص ةوعد ىلا ةجاحب وهو

 نويبنلاف & تاوعدلا نم ةوعد يه ةعافشلاو

 زع هللا ىضترا نمل نوعفشي نوحلاصلاو ةكئالملاو
 مهنأ نيبرقملا هتكئالم نت ىلاعت هللا ركذ دقو لجو

 ٢٨ ءاينالا - ٤٨ ٢! ةبآلا ةرقبلا ةروم - ١
 ٢٥٥ ةبآلا ةرقبلا ةروم -"

 ١٧٦١ ٥٨ _ نيط لع درلا ©

 



 ءيش لك تعسو انبره اونمآ نيذلل نورفغتسي

 مهو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر
 !إ ها ,١رهجحجلا باذع

 اهنأب ةعافشلا يملاسلا مامالا فرع دقو اذه

 نم اهيف ةجرد ةدايز وأ ةنجلا لوخد ليجعت ,بلط
 دنع ةتباث نذإ ةعافشلاف ("ر نينمؤملا هدابعل برلا

 ، مالسالا ةمأ نم نيعيطملا نينمؤملل يهو ةيضابالا

 بكترم نم مهفقومب ةعافشلا ةلأسم ةيضابالا طبرو

 رانلا يف ادلخم ةريبكلا بكترم ناك اذإف 3 ةريبكلا
 ةدايزلا ينعي ةعافشلا موهفم ناف ةعطاقلا ةلدالاب

 يتالتلا اهفرعو . هتجرد عفرو هرجأ يف نمؤملل
 نذالاب هللا نم هقلع يبنلا لاؤس اهنأب» : ًاضيأ

 نم غارفلا دعب ةنجلا يف مهلزانم لوخد يف نينمؤملل
 )٤( «4‘باسحلا

 ةلدأب ةعافشلا نم مهفقوم ةيضابالا معد دقو
 لوقي . ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا نم ةريثك

 ةعافشلا امأو : يصقشلا ديعس نب سيمخ خيشلا

 ٧ ةيآلا رفاغ ةروس _ ١
 صاخلا ليلخلا همح نب دمحا خبشلا ةليضفل لجم طبرش نم صللا اذه تدخا _ ٢

 . نآرقلا ريغب
 ٣ - ص لوقعلا راونأ قراشم : يملاسلا ٢٨٧

 ٤ ةديقعلا : لالتلا ا٠ه.كة ١٦٥
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 لاق : مهلمع هللا ىضر نيذلا نينمؤملل قح يهف

 : لاقو (؟»'هيىنضترا نمل الإ نوعفشي الول ىلاعت

 هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ذئمويإل

 ةعافشلا عفنت الو : ىلاعت لاقو (") هؤنمحرلا

 )٤(, ها )٣( هل نذأ نمل الإ هدنع

 مهمحر انباحصأ لاق : ةعيرشلا سوماق يف ءاجو
 نينمؤملل اهنكلو اهيف بيذكت ال قح ةعافشلا : هللا

 نيقسافلاو نيصاعلا نم رئابكلا لهأ نود نيعيطملا

 نمل الإ نوعفشي الول نآرقلا نم كلذ ىلع ليلدلاو

 ةعافشلا عفنت ال ذئموي ىلاعت هلوقو (ة)«؟ىنضترأ

 هلوقو )2٦ هالوق هل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ

 ٨١ ه“عاطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امف ىلاعت
 ١ ه )٨(

 ١ = ةيآلا ءاينالا ةروم ٧٢٨

 ٢! ةيآلا هط ۔ ١١٠

 ٣ -= ةيآلا أبم ةروم ٢٢

 نب ملام : ت ٥٢٠ ص ١ ج يمصقللا ديعم نب سبحم : نيبلاطلا جهنم _ ٤

 ينراخلا دح
 ٧٨ غبآلا ءاينالا ةرومأ ه

 ٩ _ ةيآلا هط ةروس ١١٠

 ٧ ةيآلا رفاغ ةروسم ۔ ١٨

 ٨ ج ةعيرشلا سرماف : يدعسلا سيحن نب ليج ٥ ص ٥٠٦
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 عوضوملا اذه يف ةريثك تايآ تءاج دقو اذه

 ىربكلا هتلزنمب ةداشالاو كفع يبنلا ةناكمب هيونتلل

 صصختملا سرادلل نيبتي اك _ لجو زع هللا دنع

 اياطخلاب القثم اقهاف الو ارفاك عفنت ال ةعافشلا نأ

 نيذلا رورغ ىوقي ام ةعافشلا تايآ يف سيلو

 هلك رمألا نأ اهيف لب هيهاونو نيدلا رماوأب نون واهتي
 . هاضرو هتعاط الإ ةرخآلا يف ادحأ عفني ال هنأو هلل

 تبثت ةريثك ثيداحأ ةيضابالا دروأ دقو اذه

 © نيريصُملا ةاصعلا نع اهيفنتو نينمؤملل ةعافشلا

 عم ةفلتخم غيصب حاحصلا بتك يف اهنم ريثكلا درو
 هللا لوسر نع ىور ام اهنم ركذن . ىنعملا يف قافتا

 لوسر مع سابع ايه : لاق ممت ربنملا ىلع دعق هنأ دقن

 ينإ اعيمج دمحم لآ ايو دمحم تنب ةمطاف ايو هللا
 نّرَغت الف ، نيكم عاطمل يبر دنع هديب يسفن يذلاو
 تنب لوقت وأ هللا لوسر مع انأ لوقي هسفن ارمأ

 مكنإف هللا نم مكسفنأ اورتشا دمحم لآ نم وأ دمحم

 6»«هكاله متفرع نم عم متكله اولعفت مل نإ
 هللا نإ بلطملا دبع ينب ايه : رخا ثيدح يفو

 اثيش هللا نم مكنع ىنغأ ال ينإو الأ كرذنأ نأ ينرمأ

 ١ _ يررم ثيدحلا ٢ ةعيرشلا سرماق باتك ٧٥ ٥٠

٥ ۔ايل .دز ١٧١ ٨



 دمحم تنب ةمطاف اي نوقتملا مكنم يايلوأ نإو الأ

 ينإف هللا نم امكسفنأ ايرتشا دمحم ةمع ةيفص ايو

 (١)«اثيش هللا نم امكنع ينغأ ال

 نيرصاعملا ءاملعلا نم ةعافشلا نع اوثدحت نممو

 اهنيب نراقو صوصنلا ضرعتسا دقف . يلازغلا دمحم

 ةعافشلا ىلع داهتعالا ناب حرصو عضوم نم رثكأ يف
 يف سامغنالاو ينامالا ىلع سانلا ىرجي امم

 ثيداح اب نيملسملا ماوع طغلي» لوقي . يصاعملا

 قلعتو ةاصعلا ضعبل كلع يبنلا ةعافش يف ةدراو

 نيناوق نأ كيلإ ليخي ةعافشلا ثيداحأب ماوعلا كللوأ

 لوحتت نأ كشوت ميحجلا نارين نأو تلطب ءازجلا

 طرفي ام اريثكو ث نينمؤملا ةاصع ىلع امالسو ادرب

 بونذلا مخ و يف نوعقيو ضورفلا يف لاهجلا ءالؤه
 طقاس كلسم اذهو ث ريخب دمحم ةمأ نولوقي مش

 هباحصأ براحيو هركنتسي نم لوأ هلت دمحمو
 نأب لوقلاو .. محجلا باحصأ مأب مهرذنيو

 غراف فخس ام يبن عابتأل ةبسنلاب فقوت نيناوق

 سفن نع نسفن يزجت ال اموي اوقتاوإ» ىلاعت لاق ردقو
 مه الو ةعافش اهعفنت الو لدع اهنم لبقي الو ائيش الو ًائيش ائيش

 اياصولا باتك يل يراخبلاو ٣٢ا قاقرلا باك يل قف يمرادلا اور ١ هاور ١

 ١ لبنح نب دمحاو ىنملا يل قافتاو ةددعتم غيصب ٢٠٦/١
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 قحلا لوق ءالؤه رظنيلف : لوقي محش ر «&ن ورصني

 بجعلاو (" رقس يف مككلس امول رانلا لها يف
 هلوق نوكرتي مهو ةثوللا هذهب نوباصي نيملسملل
 نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل» ىلاعت

 الو ايلو هللا نود نم هل دجت الو هب زبخ اءوس لمعي
 ؛(٤ار ه ١ () همناريصن

 نع رانملا يف هدبع دمحم رسفملا ثدحت اك
 هجهنمو ةميقتسملا مالسالا ةعيبط نأ نيبو ةعافشلا

 اداج ىلاعت هلل اصلخم ملسملا نوكي نأ نايضقي ميلسلا
 بجاولا ءادأ يف لساكتلا نع اديعب حلاصلا لمعلا يف

 ةيآلل هريسفت يف لوقي : ينامالا ىلع ءاكتالا وأ

 نود نم هل دجي الو هب زجي ًاآوس لمعي نمإل» ةميركلا
 7 هلآ ريصن الو ًايلو هللا

 ثاغضأك ءاعفشلا يف ينامالا كلت لكف»

 يف رادملا امنإو ماهج باحسو بلخ قرب مالحألا
 لاقف ىلاعت هب حرص امك لامعالاو ناميالا ىلع ةاجنلا

 ١٦٣ ةيآلا ةرقبلا ةروس _ ١
 ٢!٤ رثدملا ٢

 ١٢٢ ةيآلا ءالا ةروس _ ٣
 ٤ - ص ملسملا ةديقع : يلازغلا دمحم ٢٥٣

 اللا ةروس - ه ١٢٢
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 وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو
 همياريقن نوملظي ال و ةنجلا نولخدي كئلواف نمؤم

 ٢٤ ١ ءاسنلا

 ربعلا نم نيتيآلا نيتاه يف نأو اذه» : فيضي مث

 يتلا رورغلا لقاعم و ينامالا حورص كدي ام ةظعوملاو

 قاسفلا و لاهجلاو ىلاسكلا ابيف نصحتي و اهيلإ ي وأي

 هسفن ىمسي نم يباخي ميكحلا زيزعلا هللا نأ اونظو
 اينارصن وأ ايدوهي اهيمسي نم ىلع هلضفيو املسم

 ملعلاب ال باقلالاو ءامسالاب ةربعلا نأو بلقلا درجمب

 ١١( ه ١ «لمعلاو

 عوضومل زجوملا ثحبلا اذه لالخ نمو
 : ةميعط رباص ذاتسالل لوقن ةعافشلا

 لهأل ةعافشلا يفنب اودرفني مل ةيضابالا نإ _ ١

 ءاملعلا نم هب ناهتسي ال ددع كلذب لاق دقف رئابكلا

 يف ةيعوضوملا نورحتي نيذلا نيرصاعملا ةصاخو
 , مهتاباتك

 نم ءاوس ةيضابالا اهدمتعا ىتلا ةلدالا نإ _ ٦.٠

 فبلأت ٥٣٧ ىلا ٤٣٥ ص ٥ ج راملا ريسفتب ريهشلا مكحلا نآرقلا ريفت _ ١

 نانبل _ ترريب : رشلاو ةعابطلل ةفرعملا راد اضر ديشر دمحم
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 لوقي © مهدقتعم ىلع ليلدتلل ةيفاك ةنسلا وأ نآرقلا

 نأ برفتسي هنإ : عوضوملا سفن يف هدبع دمحم

 تاليوأت لجأل هللا باتك نم ةعطاقلا ةلدألا كرتت
 ام ىلع لمحت نأ اهب ىلوأ تالمجملا هذهو تداامجم

 «تايآلا هذد هيلع تلد

 ىشانتي رئابكلا لهأل ةعافشلا يفنب داقتعالا نإ _ ٣
 لمعلاو ناميالا ىلع موقي نيذلا مالسالا ح ور عم

 قالطإ امأ . ىلاعت هللا ةاضرم ليبس يف دهجلا لذبو

 يف يعسلاو اياطخلاب سفنلا لاقثإو تاوهشلل نانعلا

 ةيمالسالا ةعيرشلا ح ور ضقاني داسفالاب ضرالا

 نع دعبلاو ىلاعت هللا رماوأ مازتلا ىلا ةيعادلاو ةداجلا

 ديس لوقي . ةمتاخلا نسح نمضن ىتح هيهاون

 المعو اناميإ مدقي مل نمل ذئموي ةعافش الف» : بطق

 )١( «احلاص

 ١ _ ج نآرقلا لالظ يف : بطق ديم ١ ص ٧١ قررللا راد ةعبط ببررت٠

© ١٨٢ ابيط لع درلا ه





نازيهلا





 © نازيملا ©

 يف ةميعط ذاتسالا اهف ضرعت ىتلا اياضقلا نمو

 نيب براقتلا ىلا راشأ نأ دعبو . نازيملا ةيضق هباتك

 ءىطخي هارن تايعمسلا يف ةنسلا لهأ» و ةيضابالا

 مهربتعيو نازيملا يف يأر نم هيلإ اوبهذ اميف ةيضابالا
 : لوقي مهفقوم تابثال ثيداحالاو تايآلا نولوؤي

 تايآلا ليوأت يف ةيضابالا هيلا بهذ امو
 يدام مسج هنأ ىلع نازيملا تبثت ىتلا ثيداحالاو

 ل مهف» : ًاضيأ لوقيو (١ا«هلع ريغ يف بهذم

 هدابع باسحل هللا هعضي يذلا نازيملا نأ نودقتعي

 هبف نزوت ناسلو نيتفك يذ نازيم نع ةرابع
 ةثيسلا لامعالا فئاحصو ةنسحلا لامعالا فئاحص

 لامعالا زييمت هب داري نازيملا نأ نودقتعي لب
 اميف دابعلا لامعأ نأل اهيلع ةازاجملاو اهليصفتو

 ٢٠) ماجحأب تسيلو ضارعأ اهنأ نودقتعي

 : ةغللا يف نازيملا ةملك يف الوأ ثحبنلف ه

 لدعلا ىنعت ةغللا يف نازيملا ةملك نإ

 ١٦٠ ةميعط باتك _ ١

 ١٦٠ ةميعط باتك _ "

© ٧٨١۔_اش. .داه



 اهليصفتو اهزييمت يأ لامعالا نزوو . فاصنالاو

 8 برعلا ةغل يف فورعملا وه اذه . اهب ةازاجملاو

 ىلع ءانبو { .... كمالك نز هبحاصل لجرلا لوقي
 نازيملل ريسفتلا اذهب اودرفني مل ةيضابالا نإف اذه

 كاحضلا مهنم ملعلا لهأ نم ريثك مهيأر ىأر دقف

 . دهاجمو ةداتقو

 كاحضلاو ةداتقو دهاجم لاقو»ه : يبطرقلا لوقي

 ٠١١ «لدعلا وه امنإو نازيم مث سيلو لثم نازيملا ركذ
 كاحضلا نع ربيوج ىور» : برعلا ناسل يفو

 : نازيملا : مهضعب لاقو 3 لدعلا : نازيملا نأ

 ؛٢ر «قلخلا لامعأ هيف يذلا باتكلا

 نيزاوملا عضنو ةيآلا ريسفت يف يزارلا لاقو

 , : نالوق نيزاوملا عضو يفو «طسقلا
 لدعلا نيزاوملاب دارملاو لثم اذه : دهاجم لاق _

 نزولاب ىنعملاو كاحضلاو ةداتق نع هلثم ىوريو
 هتانسح تطاحأ نمف لامعالا يف مهنيب طسقلاب

 بهذت هتانسح نأ ينعي هنيزاوم تلقث هتائيسب

 تفخ دقف هتانسحب هتائيس تطاحأ نمو 0 هتائيسب

  

 ١ _ ج : نآرقلا ماكحأل عماجلا ٢٩٤/١١

 ٢ _ دلجملا : برعلا نال ١٢ ص ٤٤٧
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 ريرج نبا هاكح . هتانسحب بهذت هتائيس يأ هنيزاوم

 (١»ِامهنع هللا يضر سابع نبا نع اذكه

 وذ نازيملا نأب لوقي يذلا يناثلا فنصلا ركذو _
 : ناسلو نيتفك

 لاق» ةلأسملا يف يلاطيجلا هلاق ام انه ركذنو

 اهزييمت لامعالا نازيم مهقفاو نمو انباحصأ

 نزولاوه ءهليلد اه ةدقتعملا تاينلا نزوو اهليصفتو

 وجنيف هبحاصل ةمايقلا موي قحلا لقثيف «قحلا ذئموي

 لطابلا فخيف هلمحتف ايندلا يف هسفن ىلع لقث امك هب

 يف هسفن ىلع فخ اك هب كلبيف هبحاصل نزولا دنع
 نايعلل رهظت ال ضارعأ لامعالا نألو هبكتراف ايندلا

 ةازاجملاو اهليصفتو اهزييمت اهنزو امنإو نازيملاب نزوتف
 )٢( اهب

 هذه لثم يف اريثك نورسفملاو ءاملعلا ملكت دقو

 لئاسملا نم اهلاثمأ يفو ةديقعلاب قلعتت ىتلا ةلأسملا
 ةلأسملا يف !ةنسلا لهأ» ءاملع فلتخأ لب . ةيدئاقعلا
 . ةريثك تافالتخا اهسفن

 لها ءاملع فلتخاف» اضر ديشر ديسلا لوقي

 دحاو نازيم وه له .دازيمب نزولا نأب نولئاقلا ةنسلا

 ١٧٦/٦٢ ج يزارلا : ريبكلا ريضلا ١_
 ٢٤٥ ص ١ ج تاريخلا رطانق 7
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 يفو ؟ نازيم لمع لكل وأ نازيم صخش لكل مأ
 ٨ لامعالا ال صاخشالا هنإ ليق ىتح هب نوزوملا

 ؟ مه نزوي نميفو نزولاو نوزوملا ةفص يفو
 ةفخلا ةفص يفو رافكللو مهل مأ ةصاخ نينمؤمللأ

 )١« 0.. لقثلاو

 دريو لئاسملا هذه لاثمأ لوح لدجلا رثكيو

 نيملسملا لاغشنا ىلا كلذ نيرصاعملا ءاملعلا ضعب

 هفقوم بطق ديس ررقيو ةيساسالا مهاياضق نع
 نزولا ةعيبط يف انه لخدن الو» : لوقيف حوضوب

 ريغ ةيلقعب نولداجتملا هيف لخد امك نازيملا ةقيقحو

 لاعفأ تايفيكف يمالسالا ركفلا خيرات يف ةيمالسا

 )٢( «ليثملاو هيبشتلا نع ةجراخ هتنا

 ةيضقل مهريسفت يف اودمتعا ةنسلا لهأ نأ ريغ

 وذ نازيملا نأ نيبت ثيداحالا نم ةلمج ىلع نازيملا

 ضعبلا ركذ انيلع بجاولا نم ىرن ناسلو نيتفك

 رهشأ ىلع رصتقن لب . دعب اميف اهيلع قيلعتلاو اهنم
 دقف ةقاطبلا ثيدح» وهو ةلاسملا يف مهدنع ةلدالا

 ال نأ دهشي وهو تومي نم باب) يف يذمرتلا هاور
 ٣٢٣/٨ راملا ريسفت ١١

 ٦١!١ ص ٣ ج لالظلا _؟

© ١١٠ _ ايبط لع درلا ©



 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (هللا الإ هلإ
 ىلع يتمأ نم الجر صلخيس هللا نإ» هظفلو اعوفرم
 نيعستو اعست هيلع رشنيف ةمايقلا موي قئالخلا سوؤر

 ركنتأ لوقي مث رصبلا دم لثم اهنم لجس لك الجس
 لوقيف ؟ نوظفاحلا يتبتك كملظأ ؟ ائيش اذه نم

 . براي ال لوقيف ؟ رذع كلأ لوقيف { براي ال
 كيلع ملظ ال هنأو ةنسح اندنع كل نإ ىلب لوقيف

 ةلا الإ هلإ ال نأ دهشأ : اهيف ةقاطب جرخيف & مويلا

 ام بر اي لوقيف . هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 ال كناف لاقف ! تالجسلا هذه عم ةقاطبلا هذه

 يف ةقاطبلاو ةفك يف تالجسلا عضوتف (لاق) ملظت
 عم لقثي الو ةقاطبلا تلقثو تالجسلا تشاطف ةفك

 ىر اءيش هللا مسا

 لهأ» اهدمتعي ىتلا ثيداحألا مهأ نم اذهو

 ةلمج انه درونو نازيملا ةلأسمل مهريسفت يف «ةنسلا

 : ثيدحلا لوح قيلاعتلا نم

 نيتفك وذ هنأو نازيملا يف ثيداحأ تدرو _ ١

 ةدمتعملا حاحصلا يف ءيش اهنم دري مل اهنكلو ناسلو

 لبح نب دمحار دهزلا بانك يل ةجام نباو ناميالا باتك يف يذمرتلا هاور _ ١

© ١١١ _ نيبط لع درلا ©



 يبأ ثيدح وهو هحيحص يراخبلا هب متخ ام الإ
 ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتملك» ع وفرملا ةريره

 هدمحب و هللا ناحبس : نمحرلا ىلا ناتبيبح نازيملا يف

 نأ انركذ نأ انل قبس دقو «ميظعلا يبر ناحبس
 باب نمف دئاقعلا يف دمتعت ال ةيداحالا ثيداحألا

 يف درت مل ىتلا ثيداحالا ابناج كرتن نأ ىلوأ

 . ةدمتعملا ننسلا بتكو ةروهشملا حاحصلا

 ٢ _ لوقيف ثيدحلا دنس ىلع رانملا بحاص قلعي :

 ننسلا بتك يف الو نيحيحصلا يف نكي مل اذإو)
 الو نازيملا ةفص يف عوفرم حيرص ثيدح ةدمتعملا

 نإه : جاجزلا لوقب رتغن الف اناسلو نيتفك هل نأ يف

 نيفنصملا نم اريثك نراف «ةنسلا لهأ هيلع عمجأ امم اذه

 ريغ اميس الو عامجالا ةملك قالطإب نولهاستي
 يف نولهاستيو .. مهنم سيل جاجزلاو نينقتملا ظافحلا

 مهتعامج ىلا ةنسلا لهأ بتك يف دجوي ام لك وزع
 هيلع قفتا الو فلسلا نم لصأ هل فرعي مل نإو

 فلسلا هيف فلتخا امم ةلأسملا هذهو . مهنم فلخلا
 (تملع اك فلخلاو )١(؛

  

 ١ - راملا ريفت ٨ ص ٣٢٣

© ١١٦ دبط زن .. ه



 لاق . الاقم ةقاطبلا ثيدح دنس يف نإ _ ٢

 مكاحلا هاورو بيرغو نسح ثيدح اذه يذمرتلا
 ةجرد ىلا هعفري ال مكاحلا حيحصت نأ ريغ ك هححصو

 لوقي . هيلع لَوَعي ال مكاحلا حيحصتف ةوقلاو ةحصلا

 ثيدحلا اذه دنس يف نكي مل ولو» : رانلا بحاص

 غلاب يذلا كيرش نب هللا دبع ريغ مهيف ملكت نمم
 نابح نبا هاورو ؛ىفكل بذكلاب هفصوف يفاجزوجلا
 هل نإ اولاق يناسرخلا رمع نب هللا دبع هدنس يفو
 ؛١) ريكانم

 ىلع ةجح هتلالدب الو هدنسب ضهني ال ثيدحلاف

 نم امأ دنسلا ثيح نم اذه ةحاجر الو ةديقع

 هسفن ثيدحلا ىلع يلازغلا قيلعتب يفتكتف نتملا ثيح

 ىلع ذخأ ول وهو ةلالدلا ريثم ثيدح اذه» : لوقيف

 لطبيو ةيهلالا فيلاكتلا ىتش سانلا ىلع عضي هرهاظ

 قحيو نيدسفملا لمع حلصي ال هللا نإل» ىلاعت هلوق
 ثيدحلا اذه دريو هؤنومرجملا هرك ولو هتاملكب قحلا

 نيحي نأ لبق ملسأ يذلا كرشملا صخش يف حص اذإ

 ةدم ىقبي نأ همالسإ دعب عطتسي ملف ليلقب هلجأ
 ثيدحلا اذه قالطإ امأ . ىضم ام اهيف حلصيف

 ١ راملا يفت ٨ ص ٣٢٥

© ١١٢ نبط لغد ©



 ١١ «هلك نيدلل مده وهف يعو نود ههابشأو

 عوضوملا هج وأ فلتخمل زج وملا ضرعلا اذه دعبو
 لئاسملا هذه لثم يف اوضاخ «ةنسلا لهأ» نأب ركذن

 ةيمالسالا قرفلا نم مهريغ ضاخ امك ةيديقعلا

 مهفقوم اومعديل صوصنلا يف مهلوقع اولمعأو
 لامعالاو نازيملا يف مهفالتخا كلذل لاثم قدصاو

 ام مهلوقع اولمعي مل ولو ةريثك هوجو ىلع ةنوزوملا

 فلخلا نإاف» رانملا بحاص لوقب ليواتلا يف اوفلتخا
 ضاخ اميف اوضاخ ةنسلا بهاذم ىلا نيمتنملا نم

 الف {"ر «بيغلا رومأ يف يأرلا ميكحت نم مهريغ هيف
 . عرشلا ىلع لقعلا ميدقتب ةيضابالا ماهتال نذإ لاجم

 ١ _ ص يلازغلا دمحم : ململا ةديقع ١٤١ ١٤٢
 ٢ _ ص راملا ٣٢٣

© ١6١ا نيط لع درلا ه



ةمامالا





 © ةمامالا ©

 نيب ةنراقم لصفلا اذه يف فلؤملا دقع دقل

 ةمامالا مكح ثيح نم ةيضابالاو ج راوخلا

 دعبو . ملاظلا مامالا نع جورخلا ةلاسم و اهطورش و

 يهو ةيلاتلا ةجيتنلاب جرخ قراوفلا نم ةلمجل هضرع

 تاعيرفتلاو تاليدعتلا ةرثك نم مغرلاب ةيضابالا نا

 مهناف هريبعت دح ىلع داهتجالاب مهعلو اهيلا ىدا ىتلا

 ةيضق يف جراوخلا عم لامجالا ىلع نوكرتشي

 ؛١». ةمامالا

 : تاظحالملا ضعب مالكلا اذه ىلع انلو -

 بتك ام لالخ نم جراوخلا ىلع ردصأ دقل _ ١

 : ماكحأ ةسحخ مهنع

 مامالا بصن نوبجوي ال _

 (مهضعب) مامالا يف اطرش ةيروكذلا نوري ال _
 رئاجلا مامألا ىلع ةأرملا جورخ نوزوجي
 رئاجلا مامالا ىلع جورخلا نوبجوي

 شيرق يف ةامالا رصح نوبجوي ال _

 ١ _ ص هباتك رظنا ١٤٣

© ١١٧١ _ ةبض ,زع درلا ه



 مهتفلاخم دروأ ةيضابالا فقاوم ضرع املو

 مهل مهتقفاوم دكأو ىلوالا ةعبرالا طاقنلا يف ج راوخلل

 . ةسماخلا ةطقنلا ف

 يف انل اهضرع ىتلا ةحضاولا ةنراقملا هذه دعبو

 مهنأب ةيضابالا ىلع مكحلا انل ىنستي له لصفلا اذه

 هجو ىلع ةيضقلا هذه يف جراوخلا عم نوقفتي
 ةدحاو ةطقن يف مهعم مهقافتا دعي له ؟ لامجالا

 ؟ لئاسملا مظعم يف جراوخلا عم اكارتشأ

 ةيضابالا نكي مل : شيرق يف ةمامالا ةيضق _ ٢

 امناو «شيرق نم ةمئالا» ثيدحل نيلوؤم مهدحو

 ىمادقلا نم ضعب ليوأتلا اذه ىلع مهقفاو

 ةرهز يباك نيثدحملا نمو نودلخ نباو )١« ينالقابلاك

 ىلع ةيعطق ةلالد لدت ال راثآلاو رابخألا نأ كلذ

 بلطلا امناو شيرق نم نوكب نارربجتب ةمامالا نا
 بلط ال ةليضفلا بلط وه م ةرهز يا بسح

 ىلع ةلالد ثيدخلا نا ضرف ىلع بوجو ةحص

 (! . بلطلا

 ١٩٤ ةمدقملا : نودلخ نبا نع القن ١

 ٨١ ةيمالسالا بهاذملا خيرات : ةرهز وبا رظنا _ ٢

© ١١٨ . نيط لع درلا ©



 ةلثمتم ةيعرش ةدعاق نم قلطني نودلخ نباو
 ةمكحلاو مكحلا ىلع ةينبم ةيعرشلا ماكحالا نا يف

 نال كربتلا درجم تسيل يشرقلا بسنلا طارتشا

 يه ةمكحلا امناو ةيعرشلا دصاقملا نم سيل كربتلا

 كلذ ةقرفلاو فالخلا عفرو ةيامحلل ةلهؤملا ةيبصعلا
 رئاس ىلع مهل ناكو ةبلغ لهاو ةبصع اوناك اشيرق نا

 رئاس ناكو فرشلاو ةيبصعلاو ةرثكلاب ةزعلا رضم

 وهف مهتبلغل نونيكتسيو كلذب مهف فرتعي برعلا
 بصنملا اذه يف يشرقلا مهبسن طارتشاف» : لوقي

 ةلملا ماظتنا يف غلبا نوكيل ةيوقلا ةيبصعلا لهأ مهو
 وه امنا ةيشرقلا طارتشا تبت اذاف .. ةملكلا قافتاو

 انملعو بلغلاو ةيبصعلا نم مش ناك امب عزانتلا عفدل

 الو رصع الو ليجب ماكحالا صخي ال عراشلا نأ

 اندرطو اهيلا هانددرف ةيافكلا نم كلذ نأ انملعو ةمأ
 دوجو يهو ةيشرقلا نم دوصقملا ىلع ةلمتشملا ةلعلا

 نوكي نأ نيملسملا رومأب مئاقلا يف انطارتشاف ةيبصعلا

 اهعم نم ىلع ةبلاغ ةيوق ةيبصع ىلوا موق نم

 ىلع ةملكلا عمتجتو مهاوس نم اوعبتتسيل اهرصعل
 ٠١١ . ةيامحلا نسح

 ١ ةمدقلا نودلخ نيا : رظنا ١٩٥: ١٩٩١ ا ط ١٩٧٨/١٢٩٨
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 موي ركب يبا ةبطخ يف ءاج امل قيدصت اذهو

 مكلضف ركنن ام هللاو انا راصنالا رشعم اي : ةفيقسلا

 الو عمتجت ال برعلا نكلو مالسالا يف مكتقباس الو

 ءارمالا نحنف شيرق نم لجرلل الا عيطت الو عمست
 )١( .. ءارزولا متنأو

 مالسالا لبق ةناكم اهل تناك اشيرق نأ ةقيقحلاو

 برعلا نأ : قيدصلا ركب وبأ لاق اذلو هروهظ دنعو

 ؛٢! . شيرق نم يحلا اذه الا نيدت ال

 طبترم ينمز طرش نذإ ةيشرقلا طرشف
 7 مكحلا لاز ىتمف ةوقلاو ةعنملاب شيرق فاصتاب

 نيب فالخلا ًاشنم نأ ربتعي نم ءاملعلا نم لب

 ةحصب عطقلا مدع وه ةيشرقلا طرش يف نيملسملا

 . هيف دراولا صنلا

 طرشلا امأو» : ةرابط حاتفلا دبع فيفع لوقي
 راثمو هيف فلتخمف يدرواملا هركذ يذلا عباسلا

 هيف دراولا صنلا ةحصب عطقلا مدع فالخلا

 ءاغلاب تدرو ىتلا ةريثكلا صوصنلل هتضراعمو

 ٥٦/١٠ . ٥٧ فنملا : يدنكلا ١

 ٨١ ةيمالسالا بهاذملا خرات : ةرهز وبأ رظنا _

 ئ يمالسالا نيدلا حرر : ةرابط حاتفلا دبع فيفع رظنأ 4

« !.. _ امبط لع درلا ©



 ال نأ مكحلاب اريخأ يبتنيو ؤ ةيبصع ىلا اعد نم

 صوصنلا هذه نب نمو . ةيشرقلا طارتشال دارطا

 لمعتسا نم مالسلا هيلع هلوق ةرابط اهيلا راشأ يتلا

 دقف هنم هلل ىضرأ وه نم مهيفو ةباصع نم الجر

 ؛ار٬نينمؤملاو هلوسرو هللا ناخ

 بسنلا ساسا ىلع نوكت ال نذإ ةمامالاف

 ملعلاو ىوقتلا يه ةحيحصلا سيياقملا امناو ةبارقلاو

 يشرق يف بناوجلا هذه ترفوت اذاف { ةوقلاو ةعنملاو

 لاق .. ةيشرقلاب ةربع الف الإو هريغ نم اهب ىلوأ وهف

 اوثحي مل ام شيرق يف رمألا اذه لازي نل) مالسلا هيلع

 اذه يحلي اك مهاحليو مهنع هللا هحيزي مش اثادحأ

 ؛!)م (بيضقلا

 يذمرتلار دواد وبا هاور - ١

 ٨١٩ مقر ثبدح حبحملا عماجلا : بيبح نب عيبرلا _ ٢

© !١٠۔۔ ةح .... ۔





ةبقتلا





 © ةبتن ©

 روهمج نأ ىلا فلؤملا راشأ يتلا هيقتلا ةيضق امأ

 كلذ فالخ ىلع ةقيقحلا نإف اهنوزيج ال ةيضابالا

 يف مهنجحو لوقلاب اهزاوج ىلع نوعمجم مهنال امامت
 نئمطم هبلقو هركأ نم الإ » ىلاعت هلوق كلذ
 ١٠٦١ : لحنلا هئناميالاب

 لاقف نيلجر ةمليسم نحتما ال كلذك»

 ىلخف هللا لوسر تنأ : لاقف يف لوقت ام امهدحال

 املف هلتقف هباوج ضفرو مصأ انأ : يناثلا لاقو هليبس

 ذخأ دقف لوألا امأ : لاق قلع هللا لوسر كلذ غلب

 ائينهف قحلاب عدص دقف يناثلا امأو هللا ةصخرب

 )١( ه«هل

 هميرحت ىلع عمجم وه ام اهنمف لعفلاب ةيقتلا امأ

 يف فلتخم وه ام اهنمو قح ريغب سفن لتقب ةيقتلاك
 لام فالتإب وأ رمخلا برشب ةيقتلاك هزاوج

 بوجو ىلا بهذي نم ةيضابالا نم لب '(؟) ريغلا

 ١ _ قراشملا : يملاسلا رظنا 4٥٢

 ٢ _ بركلا فشك : شيفطأ دمحم رظنا ٦١٧/١ : ٧١٠

ه٥اددغا.طيا !.ه ٥



 دنع حابي امم هيلع هركملا لعفلا ناك اذإ ةيقتلا

 ريزنخلا محلو ةتيملا لكأو رمخلا برشك ةرورضلا

 ررض كلذ يف سيلو بجاو نفنلا نوص نأل كلذو
 ١ . ناسنأ وأ ناويح ىلع

 ةيقتلا زاوجب نيلئاقلا مهدحو اوسيل ةيضابالاو

 ودعلا ةالاوم ق صخر نم ءاملعلا نم دجن ذإ لوقلاب

 راهظإ ةعاطتسإ مدعو رهقلاو فوخلا دنع لوقلاب
 ف باهولا دبع نب دمح كلذ حضوأ دقو ةوادعلا

 القان (ديح وتلا ةعومجم) باتك نم ةسداسلا ةلاسرلا

 سابع نبا لوق متاح يبأ نبأو يربطلا ريرج نبا نع
 ىبجن» هلوقو (ناسللاب ةيقتلا امنا لمعلاب ةيقتلا تسيل)

 _ ةجيلو مهوذختيو رافكلا اوفطالي نأ نينمؤملا هللا

 رافكلا نوكي نأ الإ نينمؤملا نود نم _ ةناطب يأ

 نيدلا يف مهوفلاخنو فطللا مهل نورهظيف نيرهاظ
 ٢ هةاقت مهنم اوقتت نأ الإ» هلوق كلذو

  

 يزارلا رخفلا هيلع هقفاو دقو ةيضابالا نم ةكرب نبا بهذم وه لوقلا اذه ١
 قراشملا يمالا : ر .. بوجولا ال ةحابالا ىلا بهذو امهفلاخ يماسلا نا ريغ

 ٤٣

 ةبكلا رشانلا ۔ ١٦ . باهولا دبع نب دمحمو ةيميل نبال ديحرللا ةعرمج رظنا ٦_
 ت .د ةرونلا ةيدلا . ةيفلسلا
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ةمتاخلا





 © ةتقتاحلا ©

 درو ام ىلع انتاظحالم ضعب لجسن ماتخلا يفو
 : ةَصَّخلم باتكلا يف

 اهساسأ ةقبسم راكفأ نم فلؤملا قلطنا دقل )١(

 مييقتل حيحصلا سايقملا اهربتعا ىتلا "هينسلا ةفاقثلا»

 ةنسو هللا باتكل ىرخألا ةيمالسالا بهاذملا مهف

 . مالسلا هيلع هلوسر

 اذه نأ يف انفلاخي نم دجوي ال هنأ دقتعن اننإ

 هعدبملا ركفلا ةيرحل ديدحت وه ذإ ريطخ جهنملا
 نا فلؤملل حمسن اننإ . نيرخآلا راكفأ يف مكحتو

 اننكلو مالسالا مهفو ريكفتلا يف ؛ينسلا جهنملا» ىنبتي

 هادع امو حيحصلا ديحولا جهنملا هربتعي نأ بأن

 هنأ ريكفتلا اذه لثم يف لاقي ام لقأ نإ . لطاب

 نم باتكلا بحاص رثكأ ىتلا ةيعوضوملل ضراعم
 يف يمالسالا انركف ررحت قوعي هنأو 3 اهيلإ ةوعدلا
 مهفو ررحتم ركف ىلا ةجاحلا دشأ يف نحن توق
 يدقن جهنم ىلاو ثارتلل لامها نود صوصنلل

 رجحتلا نع اديعب همهفو ثارتلا اذه ةساردل

 . ةأزجمو ةرورتبم ةفاقث اهتغاص ىتلا ةلبكملا ةيلقعلاو
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 ةيلاغلا هتقث ىلع ىرخأ ةرم فلؤملا ذخاؤن اننإ )٢(

 ارثأ كلذ ربتعن و ىمادقلا تالاقملا باتك يف ةقلطملاو

 نأب نونمؤي سانأ اهعضو جهانم اهتغاص ةنيعم ةيلقعل

 لطاب هادع امو حيحصلا وه «ينسلا ركفلا»

 ةيخيراتلا رداصملل فلؤملا لامها لوقن امل رهظمكو
 يدقنلا جهنملا ىلع هداعا مدعو ةماع ةفصب ةيضابالا

 . مهريغ تافلؤم نم هذخأ دنع

 ىلع لجسي نأ» نم هب دهعت امب فلؤملا مرتلي مل )٣٢(
 ليمحت يف ةلثمتملا ةيفالخلا لئاسملا يف بهذملا لهأ

 قطني ام ضعب لامهإ وأ لمحتت ام قوف صوصنلا
 لاؤس لكش يف» كلذ لك لجسي نأ ءاهضعب هب

 رادصإ يف كلذ دعب قلطنا هنأ الإ راسفتساو

 اهيلإ يهتني نأ نكمي ىتلا ذخآملاو ةيساقلا ماكحألا

 سفن كلسو ةطقنلا سفن نم قلطنا نم لك اتح
 . جهنملا

 مهئدبمل ةيضابالا لامهأ ةلأسم ىلع فلؤملا دكأ )٤(

 قرفي نأ نود لقعلا ىلع عرشلا ميدقت ىلا يعادلا

 مزجن اننا . لقعلاب صنلا مهف ةلأسمو أدبملا اذه نيب

 ىلع ليحتلا يف اقلطم اوركفي مل ةيضابالا ءاملع نأ
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 نع سانلا دعبأ نم مهن هوأترأ يأر ريربتل صنلا

 هذه ةروطخ ىلع ءانبو . ىوهلا عابتاو ع رشلا ةفلاخم

 اوفلتخا امهم انئاملع هيزنت ىلا وعدن اننإف ماكحالا

 . عورشملا داهتجالا يف

 مهئدابم ةعجارم ىلا ةيضابالا فلؤملا اعد دقل )٥(

 ؛ةعامجلاو ةنسلا لهأ جئاتن ءوض ىلع اهحيحصتو

 . ةدحولا ققحتت ىتح ةقتوبلا هذه يف اورهصني ناو

 يأو ركف يأ انل نيعي مل هنأ الإ ، ليمج رمأل اذه نإ

 ةرعاشالا ركف : هيلا ةدوعلا ةيضابالا ىلع بج جهنم

 دقف . باوجلا رظتنن اننإ . نييفلسلا مأ هيديرتاملا وأ

 كئلوأ نيب تاعارصلا نأ ذإ 3 لبسلا انيلع تطلتخا

 ءالؤهو ةيضابالا نيب نآلا هيلع يه امم لقأ تسيل

 لظي نأ هديرن اعضو كرحن نأ ىبأن نحنو . نيعمتجم
 . اتيم لب امئان

 )٦( نأب نيدن اننإ :
 اهساسأ ةيركف ةكرح لوأ يضابالا بهذملا ( آ
 وبأ ليلجلا يعباتلا اهدعاوق ىسرأ ةنسلاو باتكلا

 هذيمالت لصاوو (ه ٩٦ ت) ديز نب رباج ءاثعشلا

 سسألا كلت حرش ةبعص فورظ يف هدعب نم
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 . اهليصفتو اهنييبتو

 لامكلا تافصب فصتي ًاقلاخ ًاهالإ نوكلل ( ب
 تافصلا هلل تبثن اننأو ناصقنلا تافص نع اهزنم

 عقن ال ىتح هتاذ نع ةلقتسم ريغ ةيرابتعا اهنوك عم
 . هللا الإ ميدق الف ةيئانثلاو زيامتلا يف

 دودحملا قولخلا هاري ال ءىش هلثمك سيل هللا ( ج
 . ةرخالا يف الو ايندلا يف

 قولخم وهو هليزنتو هيحوو هللا مالك نآرقلا ( د . `
 وأ اقلاخ نوكي نأ ولخي ال دوجوملا نأ ذإ ىلاعت

 ۔ اقولخم

 ميعنب نيقتملا بيثي هديعوو هدعو يف قداص هللا (ه

 جرخم الف ميقم باذعب نيقسافلا بقاعيو مئاد
 . منهج نم نيبئاتلا ريغ رئابكلا باحصأل

 هللاف { نيدحوملا نم رئابكلا لهأل ةعافش ال ( و

 ضرألا رمعي نأ ناسنالا دوجو نم ةياغلاو ، ميكح

 مل الإو ىضريو هللا بحي ام بسح لعفلاو لوقلاب

 . هدعب امو مالسالا لبق ام ةاصع نيب قرف دعي

 اذه بايغ نأب مزجن اننإو ، لمعو لوق ناميالاو
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 دح ىلا مهاس دق هسمطو نيملسملا لوقع نم أدبملا

 بحاص نم لبقن الو نيملسملاب رارضالا يف ديعب

 . رخآ داو يف هلاعفأو داو يف هراكفأ نوكت نأ أدبم

 اهنأو بوجولا ىلع لمحي يعرش رمأ ةمامالا ( ز
 ولو ةبجاو ةعاطلا نأو ةءافك ءفك ملسم لكل قح
 . هبيبزلاك هسأر ايشبح ادبع مامالا ناك

 نود لوقلا اهيف لصألا نأو هيقتلاب لوقن اننإ ( ح

 فالتا يف هيقتلا زوجنف طقف ةرورضلل يهو لمعلا
 . نامضلا عم الثم سفنلا ةيجنتل لاملا

 ةديقع ةيضابالا : باتك نأ ررقن انناف اذه لك دعبو

 ةيضابالا ءىدابم روصي مل ةميعط رباص روتكدلل ءابهذمو

 مدقي نأ نع دعبلا لك ديعب وهو اهباحصأ اهدقتعي اك
 .. مهنع ةحيحصلا ةروصلا
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 محرلا نمحرلا هللا مسب

 ط خيراتلا يف لماكلا : (دمحم نب كرابملا نيدلا دمجم) ريثألا نبأ _ ١

 . توريب

 يوازلا رهاط قيقحت } رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا _
 . توريب ط يجانطلا دومحمو

 لوصأ نع ةنابالا (ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأر يرعشألا _ ٢
 . ت . د ةرهاقلا ط دومحم نيسح ةيقوف . د قيقحت : ةنايدلا

 م١٩٦٩١ ه ١٣٨4٩ ةيناث ط نييمالسالا تالاقم _

 ةضهنلا ةبتكم رشن . ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت

 ةيرصملا

 (فسوي نب دمحم) شيفطأ _ ٢

 ثارتلا ةرازو رشن . ميركلا نآرقلل ريسفتلا ريسيت _ أ
 ١٩٨١ ةرهاقلا ط نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن . ديحوتلا ةديقع حرش _ ب

 م٣٨٩١ ه ١٤٠٣ نامغغ ةفاقثلاو

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن . بركلا فشك _ ج

 م٥٨٩١ ه ١٤٠٥ نام

 ةبتكم رشن سنوت ٢ ط ةيضابالا خيرات رصتخر يلورابلا _ ٤
 . ةماقتسالا
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 ٥ _ نداعملا نويعو نئازخلا نونكم (ىسيع نب ىسوم) يرشبلا .

 ٦ - ىحم دمحم قيقحت . قرفلا نيب قرفلا (رهاقلا دبع) يدادغبلا
 ةرهاقلا _ حيبص ةبتكم رشن . ديمحلا دبع نيدلا .

 اميف نيروغبت لوصأ نم نيتملا ةبخن (ناضمر نب رمع) يقالتلا _ ٧
 ةرهاقلا . ةيرجح . ط لوصألا يف قحلا ةمئأ هيلع تقفتأ

 . ت . د

 ٨ - ضعبل لاؤس باوج (بوقعي نب ميهاربا هللا ديعر يرداجلا .
 طرطخم . ةيكلاملا :

 نوقرم ثحب يضابالا ثارتلا (يلع نب تاحرفر يريبعجلا _ ٩
 . سنوت بادآلا ةيلك ةبتكم

 داشرالا (نيمرحلا مامإ : كلملا دبع يلاعملا وبار ينيوجلا - ٠

 ‘دمحم . د قيقحت ، داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ

 ةداعسلا . ط ديمحلا دبع معملا دبع يلعو ىسوم فسوي

 : م٠٥٩١ ه ١٣٦٩ ؛‘ رصم

 "تاريخلا رطانق (ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأر يلاطيجلا - ١
 ه ١٤٠٣ نامغ _ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن

 م ١٩٨٣

 ةيضابالا لوصأ يف ةيضفلا دوقعلا (دمح نب ملامر ثراحلا - ٢
 يموقلا ثارتلا ةرازو رشن ۔ م٣٨٩١ - ه ٢٣

 . نامع _ ةفاقنلاو
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 رشن طيحملا رحبلا (يسلدنألا فسوي نب دمحم نايح نبا - ٣

 . ضايرلا _ ةثيدحلا رصنلا عباطمو ةبتكم

 ت . د بعشلا راد _ ةمدقملا (نمحرلا دبع) نودلخ نبا ١٤

 (دمحم ضوع) تافيلخ _ ٥
 ثارتلا ةرازو رشن س ةيضابالا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا _

 م٢٨٩١ نامغغ _ ةفاقثلاو يموقلا

 . ةيضابالا ةكرحلا ةأشن _

 ت د نارهط ةيناثلا ط _ ريبكلا ريضلا (رخفلا) يزارلا - ٧

 ملع يف رهوجلا راثن ملاس نب رصان ملسم وبأر) يحاورلا - ٨
 رهزألا عرشلا

 راد رشن _ ةيمالسالا بهاذملا رات (دمح) ةرهز وبأ - ٩

 ت . د يبرعلا ركفلا

 لوقعلا راونأ ةجهب (ديمح نب هللا دبع دمحم وبأر يملاسلا - ٠
 ةعبطملا ةيناثلا . ط سمشلا ةعلط حرش باتك ىلع ةيشاح

 م٥٨٩١ ه ١٤٠٥ نامع _ اهتبتكمو ةيقرشلا

 . نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت _

 . ط بيبح نب عيبرلا مامالا دنسم حيحصلا عماجلا حرش _

 . د نامع _ ةماقتسالا ةبتكم _ ةثلاثلا
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 . ط يليلخلا دمح نب دمحأ قيقحت لوقعلا راونأ قراشم _

 م٨٧٩١ ه ١٣٩٨ نامع _ ةديقعلا عباطم ةيناثلا

 ثارتلا ةرازو رشن ، لاصخلا رصتخم مظنب لامآلا جراعم _
 . م٣٨٩١ ه ١٤٠٣ نامغ . ةفاقنلاو يموقلا

 ديعس نب ميهاربإ عم كارتشالاب (هللا دبع نب دمحر يماسلا - ١
 ةلسلس _ نافرعلا بحاص ىلع درلا يف نيبملا قحلا . يربعلا

 يموقلا ثارتلا ةرازو - ١٩٨١ رياني ١٥ ددع انثارت

 . نامع ةنطلس _ ةفاقثلاو

 اهقرط يراحلا ةعيرشلا سوماق (سيمن نب ليمج) يدعسلا - ٢
 ط نامع ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو رشن . ةعيسولا

 . برعلا لجس عباطم م١ا٣٨٩ - ٠٤

 (دوح نب ملاس) يبايسلا - ٣
 ةديس حت .جراوخلا نم ةيضابالا زيمت يف جهانلا قدصأ _

 رشن ١٩٧٩ برعلا لجس عباطم عباطم } فشاك ليعامسإ

 نامغغ ةذنفاقنلاو يمرقلا ثارتلا ةرازو

 يضابالا بهذملا تاقلح يف يضايرلا دهعملا تاقلط _

 ثارتلا ةرازو رشن !انثارت ١٩٨٠ برعلا لجس عباطم

 . ١٩٨١ نامع ةفاقثلاو يموقلا

 رشن .. ديز نب رباج مامالا (دمحأ نب حلاص) يلاوصلا - ٤
 . ١٩٨١ نامغغ ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
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 ريسفت يل نايبلا عماج (ريرج نب دمحم رفعج وبأر يربطلا - ٥

 ترريب _ رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد ط . نارقلا

 ةيضابالا قرف ةلاسر (ينيغراملا ةفيلخ نب ناثع وبأر لوسلا - ٦

 . عومجم رتفد يف ةيرجح ط قحلا نع هب تحنازامو تسلا

 جراوخلا ءارا _ زجوملا _ (رامع وبار يلاكلا دبع - ٧
 م٨٧٩١ ه ١٣٩٨ رئازجلا ط يبلاطلا رامع حت "ةيمالكلا

 برغملا يف جراوخلاو ةفالخلا (يزوف تعفر) بلطملا دبع - ٨
 . ١٩٧٣ رصم ١ ط ينرعلا

 نيفانلاو نيتبثلا نيب ىلاعت هللا ةيؤر (دمحم ةزع) معنلا دبع - ٩

 . ةماقتسالا ةبتكم رشن ١ ط

 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا رصم ط رانملا ريسفت (دمحم) هدبع _ ٠

 ١٩٧٢ باتكلل

 مالسالا يف فالتخألا بدأ (ضايف رباج هطر يلاولعلا - ١

 . رطق ةحودلا ٩ ددع ةمألا باتك

 نبال ةيشاح (ةتس وبأ : رمع نب دمحم هللا دبع وبا) يشحملا - ٢

 . يلالجراولا ميهاربا فسوي بوقعي

 ٣ طوطخم يروغبتلا ةيشاح (دمحم نب فسوير يبعصملا .

 ٤ -_ ةيمالسالا قرفلا نيب ةيضابالا (رمعم يحي يلع) رمعم ط١

 ةبهو ةبتكم رشن .
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 ورمع حت نيدلا لوصأ (ىسيع نب نيروغب) يطوشلملا - ٥
 نوقرم . يمانلا ةفيلخ

 ط نآرقلا يف ةعبرالا تاحلطصملا (ىلعألا وبأر يدودوملا - ٦
 . تيوكلا ملقلا راد

 ٧ _ ط لوصألل عماجلا جاتلا (يلع روصنمر فصان ٤ ٠

 ٥ توريب ركفلا راد رشن م١ا٥٧٩ - ه .

 عباطم يومالا رعشلا يف ةيمالسالا قرفلا (يضاقلا) نامعنلا - ٨

 م١ ٩٧٠ رصمب فراعملا راد

 رشع سماخلا نرقلا فراشم ىلع (يلع نب ميهاربإر ريزولا - ٩
 . قورشلا راد م٩٧٩١ _ ه ١ . ١٣٩٩ ط يرجفلا
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 © تاعوضوملا ©

 يدنكلا ناميلس نب دمحأ ............... ريدصت )١(

 حلصم ينهم دححأ ........................ ديهمت )٢١(

 ينجاويتلا رمع ينهم ..................... ةمدقملا )٣(

 ينجاويتلا رمع ينهم ........... ةيجهنملا ةيحانلا )٤(
 حلصم ينهم دحأ .............. ةيخيراتلا ةلأسملا )٥(

 ساكسك فسوي روشاع ...... ناميالاو مالسالا (٦ر

 يسلدنالا ةعمج دومحم ................. تافصلا )٧(

 يسلدنالا ةعمج دومحم .................. ليوأتلا »٨(

 يسلدنالا ةعمج دومحم ................ هللا ةيؤر )٩(

 يسلدنالا ةعمج دومحم ............. نآرقلا قلخ )١٠(

 ساكسك فسوي روشاع اهبكترم مكحو بونذلا رئابك )١١(
 ساكسك فسوي روشاع ............... ةعافشلا )١٢(

 ساكسك فسوي روشاع ................ نازيملا )١٣(

 يسلدنالا ةعمج دومحم .................. ةمامالا (٤١ر)

 يسلدنالا ةعمج دومحم .................... ةيقتلا )١٥(

 ......................................... ةمتاخلا )١٦(
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