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 ةزيمتملا ةينوناقلا ىلإ

 ةذاتسألا

- 

 ريدقتلا لماك





 لوألا مسقلا

 قيقحتلا ةمدقم





 قيقحتلا ةمدقم

 فلؤملا : لوألا لصفلا

 قيفحتلا عوضوم باتكلا : يناثلا لصفلا

 قيقحتلا جهنمو ةيطخلا خسنلا : ثلاثلا لصفلا



 لوألا لصفلا

 فلؤملا

 : هتبرجت يفو هرصع يف فوصتلاو يركفلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع : ًالوأ

 .يركفلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع - ]1

 .هرصع يف فوصتلا - 2

 .هتبرجت يف فوصتلا - 3

 : هراثآو هتايح : ًايناث

 .ةيركفلاو ةينامزلا فيرعلا نبا ةايح - 1

 .هراثآو هتذمالت «هتذتاسأ 2



 يركفلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع : الوأ

 هتبرجت يفو هرصع يف فوصتلاو

 .يركفلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع - ]1

 ةلودلا مايق ”ناجرب نبا ” هريبك هخيشو هنطاوم لثم هلثم"فيرعلا نبا ” رصاع

 مكح تحتو اهفنك يف شاع ءاهطاطحنا برق ىلإ اهسيسأت ةيادب نم «ةيطبارملا

 يلع”و «(ه500 ت) ”نيفشات نب فسوي”و «(ه480 ت) ”رمع ركب وبأ“ : اهئارمأ
 .(ه527 ت) "فسوي نب

 ةيعامتجاو ةيسايس ثادحأ ةدع - ايبسن اهرصق ىلع - ةلحرملا هذه تدهش دقو

 نم العاف افرط ناكو اهتايلجت مهأ ءديعب وأ بيرق نم ءفيرعلا نبا شياع «ةيركفو

 هرابخأ تأدبو ءيبرغملاو يسلدنألا ركفلا ءامس يف علطي فيرعلا نبا مجن أدب

 يهو . ”نيفشات نب فسوي نب يلع“ مكح نابإ ةيملعلاو ةيسايسلا طاسوألا ثيدح

 ةيلخادلا اهتسايس فعضب ترزيمت يتلاو «ةلودلا خيرات يف تارتفلا بعصأ نم ةرتف

 ىلإ ءاهيلع تاروثلا يلاوت ءاهماكح يديأ نيب نم دالبلا رومأ تالفناو ةيجراخلاو

 .ايئاهن تعقو نأ

 : ةيطبارملا ةلودلا طاطحنا يف ةببستملا ءنوخرؤملا اهركذي يتلا لماوعلا نمو
 .هترمإ تحت ةلخادلا ةعساشلا دالبلا رومأ نع هتلفغو "نيفشات نب فسوي” ةطلغ

 نم ؛دالبلا يف ةرثؤملا ىوقلا نيب ةنزاوملا مدعو «مكحلا ةَّقِد رييست تاموقمب هلهجو
 .ذوفنلا تاذ لئابقلا نيب



 هزجعو «هناويد رومأ مسح يف هفقاوم فعضو يلع“ هنبا نيل كلذ ىلإ فضأ

 .ةطلسلا لامعتسا يف ططشلا .هب ردجي امك اهبيلاود رييستو ةلودلا نوؤشب مايقلا نع

 «سانلل مهبيهرتو «باقرلا ىلع مهعبط ةضاضفو مهرهظم ءافجب ةلودلا دنج طلستو

 ءاسنلا ءاليتسا كلذكو .مهيلع طارفإلاو ءدابعلا تاكلتممو دالبلا تاريخل مهبلسو

 .كلذل تالهؤم نهبلغأ نوكت نأ نود ءاهتالاجر ىلع نهتبلغو ةلودلا رومأ ىلع

 ىلع مهطلستو ءاهقفلا ةوطسل تناكو .تاباسحلا ةيفصتو ةيسايسلا دئاكملا ترثكف

 ىلع ةرطيسلا نيطبارملا نادقف ةريثو عيرست تارثؤم نم رخآ رثأ دالبلا ديلاقم
 (1.ةيروطاربمإلا مامز

 ةطبارملا ةاوقلا نم ريبك ددع بحسو سلدنألاب رومألا بارطضا كلذ ىلإ فضأ

 ءاهيلع ءافكأ لاجر دوجو مدعو ةرادإلاو رييستلا نوؤش بارطضا ؛برغملا ىلإ
 لامعتساو بئارضلاب بعشلا لهاك لاقثإ «ةلودلل ةدناسملا لئابقلا نيب فالخلا ججأتو

 ةيعانصلاو ةيداصتقالا عاضوألا روهدت كلذكو .اهتّيابج يف ةطرفملا ةوقلا

 :هتروث يف يدحوملا يدهملا ةوعد دادتشاو تاعاجملاو فافجلا لعفب ةيعارزلاو

 «سلدنألاب ةيمالسإلا رضاوحلا ىلع اهتاموجه فثاكتو ةينارصنلا كلامملا بلاكتو

 ةكرح عْدَر ىلع ةلودلا ةردق مدع كلذ ىلع ذِز .اهنع عافدلا نع نيطبارملا زجعو

 .2©"يسق نبا” ةماعزب سلدنألا برغ يف ةفرطتملا نيديرملا

 بايغو نمألا مادعناو بارطضا نم ةلحرملا هذه هتفرع امم مغرلا ىلعو

 يف «نيطبارملا تادوهجمل ارظنو ةيركفلا ةيحانلا نم دجن اننأ الإ «ةلودلا ةبيه

 عم حماستلاو ؛ملعلا سلاجم ةماقإو ةفاقثلا رهاظم ضعب خيسرت ىلع «مهتوق ناوفنع
 عاطقنالاو ؛ءيكلاملا بهذملاب ذخألا ىلع ديدشتلا مغر «ةفلتخملا ةيركفلا تارايتلا

 260 ص «برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا : دحاولا دبع يشكارملا : الثم نيخرؤملا نم رظنأ (1)

 قيقحت نامجلا مظن باتك «ناطقلا نباو .يملعلا يبرعلا دمحمو نايرعلا ديعس قيقحت 1978 ةنس [ ط
 .يكم يلع دومحم .د

 سلدنألا"و ,”بجعملا" نامجلا مظن ؛"ةيشوملا للحلا" الثم .ةيطبارملا ةلودلا طاطحنا بابسأ لوح رظنأ (2)

 ."نيطبارملا ةياهن يف
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 فسوي" مكح تحت ةصاخ ةفرطتملا ءاوهألاو عدبلا ضفرو ؛مولعلا نم صاخ عونل

 بلاغ يف ًأظوحلم ًاراهدزا ةيركفلا ةيحانلا نم ةلحرملا هذه تفرع .(20"نيفشات نب

 مولعلا ىلع نوطبارملا هسرام يذلا عنملاو ةباقرلا مغر «ةفرعملاو ملعلا تالاجم

 ملعل مهعيجشتو «قطنملاو ةفسلفلاو مالكلا ملع يف ضوخلا مهذبنو ؛ةيرظنلاو ةيلقعلا

 .مهل نيفلاخملا ءاهقفلا ىلع مهقييضتو هاوس امل مهضفرو «هئاهقفل مهتدناسمو عورفلا

 لوصأك : نوضراعم ءاملعو ءاهقف اهلوادت ىرخأ مولع جيورت نم عنمي مل اذه لك

 .بدألاو ةفسلفلاو ءديحوتلا ملعو ءصوصخلا ىلع هنم يرظنلا ,فوصتلاو هقفلا

 فسوي" هذيملتو "يدارملا ركب يبأ” لثم ةريثك ءامسأ مالكلا ملع يف زرب اذكهو

 يفو .©"يتبسلا يرفاعملا مساقلا يبأ"و "ضايع يضاقلا” خيش "يبلكلا ىسوم نب

 بطلا يفو .”غئاصلا نباب“ فورعملا "ةجاب نبا“ مسا حفط ةمكحلا ةبحم ناديم

 دبع ناورم وبأ هنباو ”تلصلا يبأ زيزعلا دبع نب ةيمأ ” مسا رهتشا كلفلا ملعو
 قر نأ ةاكسأ وقرر نيلكلالا :ءايطأ نهنأوب للحأ نم «نهرز نيام قرعملا :كلقلا
 .30فوسليفلاو بيبطلا

 يف امأ ."'يتبسلا فيرط نب نيسحلا“ مسا عطس ناسللا مولعو اهبادآو ةغللا يفو

 يفو «'"يتبسلا يبرعلا نبا“ هذيملتو 'ئتبسلا ةنارم نبا“ مسإ رهتشاف باسحلا مولع

 .”يفريصلا نب يحي ركب وبأ” خيراتلا ملع

 .”يقرويملا“و (”فيرعلا نبا”و "ناجرب نبا“ نم لك مسا زرب فوصتلا يفو

 دعب هنم رمأب اوبكن نيذلاو "فسوي نب يلع” دهع ىلع سلدنألاب فوصتلا باطقأ مهو

 .هحيضوت يتأيس امك ءسلدنألا قرشب ةطلسلا يلثممو ءاهقف ضعب فرط نم ةياشو

 نم ةريزجلا نم نيفشات نب فسوي نينمؤملا ريمأ ىلإ عطقنا» 255ص بجعملا يف يشكارملا لوقي (1)

 هدعب نم هنبالو هل عمتجاو مهتلود ردص يف سابعلا ينب ةرضح هترضح تهبشأ ىتح ؛هلوحف ملع لك لهأ
 .«.رصعألا نم رصع يف هعامتجا قفتي مل ام «ةغالبلا ناسرفو باتكلا نايعأ نم

 ."يهقفلا رايتلا" يرارجلا سابع.د لاقم رظنأ (2)
 ةرهاقلا 1ج "نانع هللا دبع دمحم" "سلدنألاو برغملا يف نيدحوملاو نيطبارملا رصع" باتك رظنأ (3)

 .274ص م4
 .118ص 2ج "برغملا ىلح يف برغملا" كلذ يف رظنأ (4)
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 نمو مهتسايس نم هفقومو مهماكحو نيطبارملا ءارمأب فيرعلا نبا ةقالع نع امأ
 ءاهلهاوع مجاه هنأ هيلع تبثي مل هنأ رداصملا انعلطتف ؛مهتاضُقو مهئاهقف كولس

 عاونأ دشأ نأ هداقتعا يفف .كلذ حضوت ةبطرقب نيديرملا ةعامج ىلإ هلئاسرو

 ءيش هيلع ركني نأ يغبني الو «هللا ةجح هنأل » : ناطلسلا ىلع راكنإلا وه ءراكنإلا

 ةينلا ةمالسو لماكلا ملعلاو قفرلاو رّسلاو رتسلا : اهنم ءهطرشب الإ هلمع وأ هلوق نم

 ."0« ُهدحو هللا هجو الإ كلذب دارُي ال نأو

 :ةنتفلا ىلإ ةوعد وه ةينالع ركنملا نع يهنلاو رمألا يلوأ ىلع راكنإلا نأ امك
 هنوكر مالعإو ءرِكْنُملا ّرِس داسف نم ... ماكحلا ىلع ةينالعلا يف راكنإلا» : نأل

 هايإ هراكنإ يف امع كاسمإلا ءمهنم قافتاب ءاملعلا دنع راتخملاو .ةيهاركلا وأ مارحلل

 .©«... دشأ وأ ايواسم ًاركنم

 قيرطلا نع اوفرحنا نيذلا .هرصع ءاهقف ضعب ىلع ايوق هموجه ناك امنيب

 ىواتفلا رادصإو ءاهباحصأ ىلإ قوقحلا درو سانلا ةمدخ نع اوسعاقتو «يوسلا
 بصانملا ىلع نحاطتلاو ؛ةضفلاو بهذلا زانتكاو ءرئاجلا مكاحلا ةدناسمو «ةفئازلا

 ايندلا لهأ ءاربكو ءوسلا لهأ ءاملع» ب مهامسأ ذإ .ةيويندلا تاجردلا ءاقتراو

 .«نيرورغملا

 : جودزم رثأ ةاضقلاو ءاهقفلا ىلإ جو يذلا كلذ ةصاخ ءاذه هدقنل ناك دقو

 مهنيب ةريبك ةرهش اذ حبصأو .هل مهبح قمعو سانلا نيب هتناكم خسر ةهج نمف

 هتوكس مدعلو «ةيدوجولا مهلغاشمو مهمومهو ةيعامتجالا مهاياضقب همامتهال

 هتاينادجو يف رظنلا قيمعتو نيدلا ةرصنو «قحلا قيقحت نع هعافدو ملظلا ىلع

 نم مهرمدت راهظإو ؛هعم تاعامجلاو دارفألا فطاعت نم َمُظَع امم «هتايناحورو
 .ةاضقلاو ءاهقفلا ةقبط كولس

 .170 ص ةداعسلا حاتفم باتك ةسداسلا ةلاسرلا ءفسوي نب هللا دبع يبأ ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا رظنأ (1)

 .198ص ةداعسلا حاتفم باتك ءروفغلا دبع دمحم يبأ ىلإ فيرعلا نبا ةلاسر نمرظنأ (2)
 .99ص ردصملا سفن (3)



 نيبو هيديرم نين اهأوبت يتلا ةناكملا كلذكو «دقنلا اذه راثأ ىرخأ ةهج نمو

 «ءاهقفلاو ةاضقلا صعب دسحو قنحو بضغ «نيبجعملاو نيعباتلا نم فئاوط

 ةلمح هيلع اوماقأو .("هيديرم ضعب هيف طروت امب هومهتاو هبهذم هيلع اوركنأف

 ىلع ؛هيلع ةطلسلا بيلأتو ؛هبهذم دض فينعلا موجهلا قيسنت ىلع اولمعو ءءاوعش

 .كلذ ىلع هترباثمو ةنسلاو باتكلاب مازتلإ نم هيديرم ىلإ هلئاسر هب مستت امم مغرلا

 «2(ه536 ةنس يفوت) ”دوسألا نب دمحم ركب وبأ يضاقلا” ةلمحلا هذه معزت دقو

 ترحبأ يتلا ةنيفسلا سفن ىلع "فسوي نب يلع“ يدي نيب لوثملل اديقم هلسرأ يذلا

 .©”يقروياملا ركب يبأ“"و ”ناجرب نبا” مامإلاب ةتبس ىلإ

 ريمألا فرط نم رمأ هل نكي مل ؛يلداتلا هركذ ام بسح ءدوسألا نبا نأ ودبيو

 ىلع بضغ هيلإ هصاخشإب ملع امدنع هنأل ؛” فيرعلا نبا ” راضحإب " يلع”

 .«هحالصو هلضف نم ملعي ناك امل ؛هميركتو هحيرستب هرماوأ ىطعأو «مهعرست

 يبأ نم ةدشب بضغ امنيب ءنجسلا يف هعضوو يقرويملا ركب يبأ دلجب رمأ هنكل

 ريبك ددع يف ةمامإلاب هتعيابملو «نيديرملا ثادحأ يف هطروتل «ناجرب نب مكحلا

 .57سلدنألا قرش ندم نم

 نيديرملا نم نيفرطتملا ضعب هب ماق امدعب ةصاخ هدض كاحي ام ىلإ نطفتي هتلعج دق ةلأسملا هذهو (1)
 : هلوقب مئاقلا ماظنلا نم فيرعلا نبا سجوت نيبت ةلاسر بتكي هلعج ام اذهو .نيطبارملا ىلع ةروثب ْتَجَوُن
 ء«ءيربلاو ءيسملا اميف ءضرألا تفسخناو «هقيرف انيفو ةنحملا ليل شعو ؛هقيرط نحنو ةنتفلا ليس لاسر»

 (180 ص ةداعسلا حاتفم) .«ءاج اميف لدعلا هللا ممعف
 نيع ةيريملأ لهأ نم "دوسألا نب رمع نب دمحم دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحم" وهو (2)
 يفوت يتلا ةنسلا سفن يف ه536 ةنس هتبكن دعب شكارمب يفوت .ه521 نابعش 8 سيمخلا موي اهب ايضاق
 نبا" "مجعملا" يف لماكلا هتمجرت رظنأ .ثيدحلاب ءانتعاو «نآرقلا حرش يف فيلآت هل ."فيرعلا نبا" اهب

 5 .130 ص 116 همجرت ,"رابألا
 فسوي نب يلع ريمألا نأ : 163 ص 452 ةمجرتلا 6 رفسلا «ةلمكتلاو ليذلا يف كلاملا دبع نبا ركذي (3)
 ه536 ةنس ةياجبب يفوتو رئازجلا ىلإ اهدعبو هنطوم سلدنألا ىلإ داعف هحيرستب رمأو يقروياملا ىلع افع
 .فيرعلا نباو ناجرب نبا اهيف يفوت يتلا ةنسلا سفن يف
 .119 ص 18 ةمجرتلا مقر فوشتلا رظنأ (4)
 .169 ص 452 ةمجرت 6 رفس ةلمكتلاو ليذلا كلاملا دبع نبا (5)
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 نيفشات نب يلع نأ نوخرؤملا ركذي فيرعلا نبا توم يف دوسألا نبا طروتلو
 ."!هلتقم يف تببست يتلا ةقيرطلا سفنب تومي نأب رمأ

 : فيرعلا نبا رصع يف فوصتلا - 2

 ؛هروطت نم ةماه ةلحرم َعَلَب فيرعلا نبا دهع ىلع يمالسإلا برغلاب ٍفوصتلا
 لوأب جوتتس «ةدهاجملا ةايحو ةضايرلاو دهزلاب تطبترا ؛ةجذاس ةيئادتبا ةرتف دعبف
 ناك يذلا ؛ء(/ه 319 ت) “ يلبجلا ةرسم نبا “ ةسائرب ةيفسلف ةيفوص ةسردم

 ةيمالكلا ءارآلاب معدملا ؛ةيلوألا هدودُح يف فوصتلاو دهزلا اياضقب متها نم لوأ

 يلاوح نم ةلحرملا هذه تدتما دقو .سلدنألا ىلع ةدفاولا ةفلتخملا دئاقعلاو ةيفسلفلاو

 «سلدنألا قرش يف يفوص زكرم مهأ مايق ثيح «ه560 ةنس ىلإ ه450 ةنس
 .ةيريملأ ةنيدم يف ةصاخو

 ةلحرم فرعتس ةقطنملا سفن نأ ساسأ ىلع «ىطسولاب ةرتفلا هذه ىعدتو

 نيعبس نباو يمتاحلا يبرعلا نباك رابك داور عم فوصتلا جضن اهيف مت «ةرخأتم
 .يرتششلا نسحلا يبأو يقفاغلا

 يف : فيرعلا نبا دهع ىلع ىطسولا هتلحرم يف فوصتلا هفرع يذلا روطتلا ىلجتيو
 راكفألاو «ةيمالكلا ءارآلاو «ةيهقفلا اياضقلا نيب يرظنلا قيسنتلاو يجهنملا ميظنتلا

 مامتهالا عم «ةيفوصلا لاوحألاو تاماقملا ةرواحمو «ةيحورلا براجتلاو «ةيفسلفلا

 ىلوألا هجرادم نم فوصتلاب لاقتنالاو .اهرامغ يف ضوخلاو ةيسايسلا نوؤشلاب
 :ةيحالطصا ةغل فوصتلا َةَغُل تحبصأ ثيح ؛ ًابولسأ ملاعملا لمتكم فوصت ىلإ

 فوصتلا مامتها أدب ثيح ؛ ًاعوضومو .ةيوبخنلاو ةيصوصخلا عباطب تعبطو

 ةفوصتملا راص ذإ ؛ أاجهْنَمو .ةيقالخألاو ةيلامجلا ميقلاو ةفرعملاو دوجولا ثحابمب

 نم «ةيقطنملا ةمكحلاو لقعلا لامعتسا هيف رهظي لكشب ةيقوذلا مهاياضق نولوانتي

 .ناهربلا سسأ نادجولا هيف ُفْلَغُي لكشب بيكرتو دقنو ليلحتو لمأت
 لصح امل فيرعلا نبا ىلع دقح دوسألا نبا نأ (ةحفصلا سفنو ءردصملا سفن) فوشتلا بحاص ركذ (1)

 .مسلا هيف لمعو هعنصف «ناجنذابلا هل ليقف هيلإ ماعطلا بحأ نع لأسف «ناطلسلا دنع َةَوُضُح نم هيلع
 : لاق فيرعلا نبا بناج يف دوسألا نبا نم ناك امب ناطلسلا ملع املف ؛تامف هلكأ نا ىلإ هيلع لاتحاو
 ام َدَفَنَف ءكانه امس ىقسي نأ رمأو ىصقألا سوسلا ىلإ هثعبف : فيرعلا نباب لعف امك هنممسألو هنبذعأل
 .تامف هب رمأ
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 ةيركفلا زكارملا ربكأ نم «ةيخيراتلا ةلحرملا هذهب ةيريملأ ةنيدم رابتعا نكميو
 يداصتقالا ىوتسملا ىلع نإ ءاهؤوبتت تناك يتلا ةزيمتملا ةناكملل ؛ يمالسإلا ملاعلاب

 يف يداهجلا اهرودلو ؛سلدنألا ئناوم مهأو لوأ اهنوكل ءيعامتجالا وأ يركفلا وأ

 تبعلو «ةيهقفلا مولعلاو فوصتلل زكرم اهنأ امك .(1قحب مالسإلا ةنيدم يهف ؛ مالسإلا
 مينخلا ملكوت تاء رقلا ملكي ه«ريسفتلا ملمع + ةينيدلا ءولعلا نوظتا ىف اذئار: وون
 .ةفلتخملا دالبلا نم ةدفاولا دئاقعلاو راكفألا جيورتو

 امازح َةَلكَشُم ؛ةيسلدنألا ندملا لج نم عشت تناك فوصتلا تارانم نأ عقاولاو

 .يفوصلا دوجولل ساسألا زكرملا ةيريملأ ةنيدم ىقبت نكل .اهبرغ ىلإ دالبلا قرش نم

 نييفوص خويشو فيرعلا نبا عم ناجرب نبا اهلدابت يتلا لئاسرلا لالخ نم ودبيو
 ءاوس مهنيب تالصلا نكل ءراكفألاو ءارآلا ةفلتخم ةحنجأ اوناك موقلا نأ ؛2نيرخآ

 ةفوصتم وأ ؛”ةبطرق"“بطسولا ةفوصتم وأ ؛ةيريملأ"و”ةيسنلب”ب قرشلا ةفوصتم مهنم

 .ةقيمعو ةنيتم تناك ,"بلش“و ”ةيليبشإ“ب برغلا

 بلاغ نب نسحلا يبأ" لثم «ةرطعلا ةيوبنلا ةريّسلاو باتكلاب نيمزتلم مهبلغأ ناك نإف

 ءالؤه سأر ىلعو .(”روفغلا دبع يبأ“و .©”يرصقلا ليلجلا دبع دمحم يبأ“و .(0"

 .("ةنسلاب مازتلالا نيديرملا نم هباحصأ ىلع دكؤي ناك يذلا ”فيرعلا نبا" ًاعيمج
 وبأ“ : هِداوُر نمو (دواد بهذم ىلع) ءيرهاظ هاجتا تاذ تناك مهنم ةعامج نإف

 نب دمحم ركبوبأ“ ةعامجلا هذه سأر ىلعو .©2”يقوبشلا فلخ نب دمحم هللا دبع
 .©”يقرويملا نيسحلا

 .اهدعب نمو 87 ص 1969 توريب «ملاس زيزعلا دبع ديسلا ةيريملأ ةنيدم خيرات نع رظنأ (1)
 : ايون لوب اهرشن يتلا لئاسرلا رظنأ (2)
 طوبا مدللاوتو "للمأع وانغ نانعاوانعد 132 عدتعالأاو 126015 لع 15 ءمرجعدم0720ق25عع لك!طن ذأ ثناك

 جكعع [اطص 8ةص دز هم. [1.1عومعفلو 1956, 2ةصع آو 22. 217- 221.”

 .فيرعلا نبال ةداعسلا حاتفم باتك يف ةدراولا لئاسرلا كلذكو

 .99 ص 201 ةمجرت ريبزلا نبال ةلصلا ةلص يف هتمجرت (3)

 .30 ص 44 ةمجرت ريبزلا نبال ةلصلا ةلص يف هتمجرت (4)

 .37 ص 52 ةمجرت ريبزلا نبال ةلصلا ةلص يف هتمج رثأ )53(

 .لئاسرلا «ةداعسلا حاتفم رظنا (6)

 .181 ص 498 ةمجرت ةلمكتلاو ليذلاب هتمجرت (7)

 .123 هتمجرت مجعملاو «169 ص 452 ةمجرت ةلمكتلاو ليذلاب هتمجرت (8)
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 نم ةعامج مضت يتلاو ءفرطتملا حانجلا لثمت يتلا كلت ؛:ةعامج رطخأ ىقبتو

 «نييسلدنألل سلدنألاب ةيدانملا ءنيطبارملل ةيداعملا ةيسايسلا فادهألا تاذ نيدلوملا

 .ةيومألا ةفالخلا دهع يف تداس يتلا تاوعدلا كلتل دادتما اهنأ كش الو

 ؛لادبألاو بطقلاب هباحصأ لوقو ينطابلا بهذملا ىلإ ليمي ناك حانجلا اذه

 ىف ةعيشلا لاوقأ !وكيشأ امك .ءايقنلاو مامإلات نولوقي ةضفارلا ةيلعامسإلا ناكاامك

 باتك بحاص © (ه546 ت) يسق نبا ةعامجلا هذه سأر ناكو .رظتنملا يدهملا

 .نيلعنلا علخ

 هرابتعاب لوألا ؛ ىرخأ ةهج نم فيرعلا نباو ةهج نم ناجرب نبا عاطتسا دقو
 «سلدنألاب ةيفوصلا ةخيشملا يف يناثلا لجرلا هرابتعاب يناثلاو ءبطقلا مامإلا

 ةحنجأ نيب ماجسنالا قلخو ةبراضتملا تارايتلا هذه نيب انزاوي نأ اعاطتسا

 .نيح ىلإ ولو ةينطابلا فرطت نم اَدُحَي نأو «ةيفوصلا فئاوطلا

 فوصتلا راشتنا لجأ نم ترفاظت يتلا بابسألاو لماوعلا لمجن نأ نكميو

 : يلي اميف ةيريملأ ةسردم ةيزكرم زوربو

 .ءيوفع لكشب نامزلا اذه ىلعو ةقطنملا هذه يف هراشتنا تأي مل فوصتلا نأ أ

 سلدنألاب ةفالخلا طوقس دعب ةصاخو سانلا تاجاحل يعوو دصق نع ثدح لب

 ىلعو تاعامجلا ضعبب عفد امم «دابعلاو دالبلا ةيامح ىلع ةرداق ةدايق بايغو

 رخآلا وأ يركفلا يقالخألا هنم ءاوس «داهجلا ىلإ ةفوصتملاو داهزلاو دابعلا مهسأر

 ةيركفلا تارايتلا كلذب تمعف .؛ةمكحم ةيلخاد تاميظنت اونوكو ,حلسملا يحافكلا

 : يف ةلماكلا هتمجرت رظنأ (2)
 .126 ص يسافلا قيقحت ءالس ةعبط «برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا أ

 .58 ص .؛127 ةمجرت 1974 طابرلا «2ج مالعألا ب
 .249 - 248ص توريب ةعبط ءبيطخلا نبال مالعألا لامعأ  ج
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 ةلودلا مايق دعب ىتح كلذ ىلع اولظ دقو .(!اهريغو ةيرهاظو ةينطاب نم ةفرطتملا
 .2!ةيطبارملا

 «يقلخو ينيد لالحنا نم لوألا فئاوطلا رصع يف يسلدنألا عمتجملا هفرع ام- ب

 يتلا ةنجاملا ةفرتملا ةايحلا ليدبت اوعيطتسي مل نيذلا نيطبارملا مكح دهع ىلإ دتما

 .يرجي امع اديعب فوصتلاو دهزتلا ىلإ سانلا ضعبب عفد امم «نويسلدنألا اهدوعت

 روهظ َكَعَج «يويندلاو ينيدلا لاجملا ىلع مهترطيسو ءاهقفلا ةوطس  ج

 دض ينيدلاو يسايسلا درمتلاب هبشأ «ةيحورلاو ةيقوذلا مهاياضق حضنو ةفوصتملا
 .يهقفلا رضحلاو تمزتلا

 .زيمتم يرظن عباطب فوصتلا عبط يف هرْؤّدو يسلدنألا يفسلفلا ركفلا جضن د

 ًاينيوكت ًارود تبعل ءاهلوصأ فالتخا ىلع ةيفسلفلاو ةيفوصلا تافلؤملا  ه

 : اهمهأ نمو .ةصاخ ةيريملأو ةماع سلدنألاب ةيفوصلا زورب يف «ًالعاف ًايكرحو
 ”"يبساحملا ” باتكو”بولقلا توق ””يكملا بلاط يبأ ” باتكو”يريشقلا ةلاسر"

 'نيرئاسلا لزانم“ باتكو ."دهزلا ” قزر نب نموي باتكو ؛ ”ريكذتلا يف ريبحتلا“

 عوضوم ناك يذلا ,” نيدلا مولع ءايحإ“ باتك ةصاخو "يلازغلا “ بتكو يورهلل

 .مهل نيدناسملا ماكحلاو نيطبارملا ءاهقف فرط نم قارحإو ىواتفو فالخ

 :يسويلطبلا ديسلا نبا“و ."فورحلا ”و"ةرصبتلا “ :”يلبجلا ةرسم نبا“ بتك كلذكو
 ”ةيفسلفلا ةيلاعلا بلاطملا يف قئادحلا ”

 يح“ :”ليفط نبا" باتكو ”نهذلا ميوقت" : قطنملا يف”ةيمأ نب تلصلا يبأ“ باتكو
 ”نوطالفأ” بتك ىلإ ةفاضإلاب ”نينقوملا ديحوت ” :”ةجاب نبا “ باتكو "ناظقي نب
 ةينانويلا ةيفسلفلا تايرظنلاو ءارآلاب ةّمَعْفُملا ”انيس نبا“و”يبارافلا“و”وطسرأ"و

 : .ميقلاو ةفرعملاو دوجولا يف ةيقرشملاو

 []نوز1 1610112 [لز/0إب : اناتع أدع 5061010 عاولال ع 0ع5 120103711161715 "ل1 ساعالاكإ ف ىلإ عجرا (1)

 لهمم !' 8ومدعمع مبقالا تقمع لع 13 ءاطتتغع لاب ءدل1156 لاب طاأ]1عان لان 1111, 23215 1972 5.

 يف مالسإلا رشن يف اهرثأو ةيفوصلا قرطلا : سنؤم نيسح.د لاقم رظنأ «ةدهاجملا ةيفوص لوح (2)
 . 181 ديردم «يرصملا دهعملا ةلجم .ىربكلا ءارحصلا
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 : ةيفوصلا فيرعلا نبا ةبرجت - 3

 حلاصلا فلسلا راثآ يفتقي لدتعم ينس بهذم يفوصلا ”فيرعلا نبا" بهذم

 ىحنم وحني كلذ يف وهو .هيبن ةنسو هللا باتكب كسمتلا ديدش «مهيدهب ىدتهملا
 مازتلالاب ؛هلئاسرو هتاقلح يف نيديرملا هباحصأ ىلع ديكأتلا يف"ناجرب نبا ” همامإ

 اذهلو .ميركلا نآرقلا قلخ «ميظعلا قلخلا يذ هيبن قالخأب اقلختم ءالعفو الوق ةنسلاب

 .2»ةلضملا ةمادهلا تاعزنلا نع داعتبالا ىلع مهثحيو مهرذحي ناك

 ناك نإو «ةلحرملا هذه ةفوصتم نم هريغك ناك هنأب لوقلا نم عنمي ال اذه نأ ريغ

 دوجولا ثحابم يف هضوخ دنع ةفسلفلا ءارآب نطابلا يف ذخأي «ةنسلا ئدابمب ذخأي

 يدوجولا ىوتسملا ىلع نإ «ةيفوصلا هءارآ اهنمضيو «ةيقالخألا ميقلاو ةفرعملاو

 ةينطابلا ةيقوذلا ةفرعملا) ينافرعلا يجولومتسبإلا وأ (امهنيب ةقالعلاو نوكلاو هللا)

 .(اهليصحت تاودأو

 (©ةرسم نبا دنع ةيهلإلا ةمكحلا ىلإ دنتست ةيحورلا ةايحلل ةديدج ةقيرط نس دقو

 :ةفرعملا يف هثحبمو (2دهزلا يف هئارآ ىلع تسكعناو هيديرم عم هتقالع يف تلجت

 .«دوجوم لك ةقيقحو ءيش لك لصأ هللا نأ يف هيأرو

 ناسلب هفاضأو «هلوسرو هللا همذ ام ةقيقحلا ىلع مومذملا» : 9 1ص ةداعسلا حاتفم يف فيرعلا نبا لوقي (1)

 ناميإلا نوكي نإ دبعلا ىلع هللا معنأ اذإو .ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإو «يصاعملاو ءاوهألاو رفكلا : عرشلا

 لك نم ةمالسلاو ؛هبحأ دقف ؛هرارق ةرخآلا رايتخا نع ايندلا يف دهزلاو ؛هراد ةعاطلاو «هراثد ةنسلاو ءهراعش

 ملعت نمل دبالو «ةلتاقلا مومسلا يهو ءاهمذو نيدلا اهركنأ بهاذم ةتس نم ةمالسلا يف هلوسرو هللا همذ ام

 : اهزيمتو اهتفرعم نم ملعلا
 .هب سيلو عابتالاو ةودقلل هباشملا ءاملعلا ةنسلأب مومذملا ديلقتلا بهذم

 ... مومذملا سايقلا بهذم -

 .(86: ص) .( نيفلكتملا نم انأ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ام ) : ىلاعت هلوق ... قلعتلا بهذم -
 ... ةفسلفلا بهذم

 ... ةيرهاظلا بهذم

 )70: ماعنألا) ( ايندلا ةايحلا مهترغو ًأوهلو ابعل مهنيد اوذختا نيذلا رذو ) : لجو زع هلوق يف ... ثبعلا بهذم

 ؛ةورم ريصن همجرت «نابروك ي رنه فيلأت 19661ط 335ص ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات» باتك 3 0

 .سلاجملا نساحم هباتكب صاوخلا دهزو ماوعلا دهز نيب هزييمتو دهزلا يف اد

 لكب هللا تنأ كنابو ءليصحتلا ضحم قئاقح يف هللا تنأ كنإ .. 2 82 ص ةداعسلا حاتفم هباتك يف لوقي (4)

 ييدقملا هللا: ثنا كابو «كيوعتلا دجلالاوحا نف.ناك لك ىلع. هللا تنأ , .:ليضفتلا و ةلمجلا هوجو نم ةجو
 ءيش هلثمك سيل ) يذلا هللا تنأ كنأبو ءرطنلاو صقنلاو ... دنلاو دضلا نع ةيدمصلاو ةيدحألا صئاصخب

 .(11: ىروشلا) (ريصبلا عيمسلا وهو
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 وه (يهلإلا بحلا) نأ رابتعا ىلع ءرعشلا يف يهلإلا بحلا ةكرح نشد هنأ امك

 ٌرَهْظَت مهتبحم يف نأل ؛ةيفوصلا نم صاوخلا الإ كلذ كردي ال هنأو «ملاعلا قلخ ٌرِس
 .20قلخلا رسو دوجولا ةقيقح مهل

 ةصاخو ."فيرعلا نبا“ فوصت زيمي ام مهأ يفوصلا ةفرعملا ثحبم دعيو
 قرفلا زاربإو «نيبلاطلا فانصأ نيب زييمتلا لجأ نم ؛هجهتنا يذلا يدقنلا ىحنملا

 .ةفرعملاو ملعلا نيب

 : ةماه رداصم ثالث لالخ نم ةيفوصلا هئارآ ىلع عالطالا نكميو

 ؛ةصاخلا ةصاخ ىلإ «كلذ ُنَيَبَتَنَس امك ءاهجوم ناك يذلا "سلاجملا نساحم ”

 .ديرملا ىلع يفوصلا قيرطلا ليهست ىلإ فداهلاو ءريكذتلا ةمهمب نيمئاقلا

 هرطاوخو هراعشأو هءارآأ هنمض يذلا ,”ةداعسلا قيرط قيقحتو ةداعسلا حاتفم“ -

 .ةيقوذلا هلئاسرو هتايعدأو

 فيرعلا نبا” ءارآأ نم ةريثك اراثآ نمضت يذلا ”يبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا”و-

 .2ىرخأ ةيفوص اياضق يفو ةفرعملاو دوجولا يف هتحورطأ معدت تاداهشتساك ”

 نمو هنساحم يف ًاحضاو "فيرعلا نبا” هجهتنا يذلا يدقنلا عباطلا رهظيو

 ةذختملا ةفرعملا لئاسول هدقن نعف «"ةداعسلا حاتفم ” يف ةنمضتملا هلئاسر لالخ

 | : "امهراقتحاو لقعلاو سفنلا“ لوح هتلاقم يف ىري «ةيفوصلا ريغ فرط نم

 سفن ةبحملاو ةدوملا نم نسلألا هركذت ام قيقحت نع بولقلا ثعاوب دصي يذلا نإ »
 ةسايرلا الإ لقعلا دنع الو ,ءلهجلاو ءايرلا الإ سفنلا دنع سيلو ,فاعي لقعو فاخت

 يهادي لقعلاو ءاهبيع ىري نم وفجتو اهبيع متكت نأ اهنأش نم سفنلا نإف .ءاهدلاو
 .«2!نسلألاو مالقألا صرخت اهلثم يفو ىهانتي هنأ رهظيل

 «توعنلاب يهتنت الو ةراشإلا ققدتو ةرابعلا عطقت ةفطاخ ةبحم» ةيفرصلا نم نماوكلا دع حملا تال 1

 «مكحلا صوصف» هباتك يف يبرع نبا ٌَرظْن دقو .(سلاجملا نساحم) «توكسلاو ةريحلا الإ فرعت الو
 رظنا : برقتلاب هل هئابحأ ةفرعم ساسأ وهو «نك» لوقب ملاعلل هللا قلخ ساسأ ةهج نم اهرابتعاب ةبحملل
 .م1980 «2ط يفيفع العلا وبأ قيقحت .اهدعب امو 48 ص يمدآلا صفلا
 صاخلا قحلملا ىلإ عجرا ؛ةيفوصلا هئارآو فيرعلا نبال يبرع نبا اهيف راشأ يتلا عضاوملا ةفرعمل (2)
 2318 ١290 :«86 ص 2 ج .228 ١175 ص :93ص ]1 ج ةيكملا تاحوتفلا كلذكو ءباتكلا رخآ يف كلذب
 .580 «3 13ص 4ج .5
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 نم «ءٌنسمِحو سفن نم هئاقفرب نيعتسيو لقعلا لمعي نم لك ىلإ ةوعد اذه يفو
 هيلإ ليبس ال ناديم نع يلقعلا رظنلا داعبإ ىلإ «ةيبوبرلا ةقيقح يف ضوخلا لجأ
 يف اهنأل ء«هجهانم عابتا نم مهرذحيو .هتقاط قوفو هلاجم ريغ نم هنأل «لقعلاب
 ىلع مهثحيو ءلهجو لالضو مهو هلك قلغم قيرط ىلإ الإ يدؤت ال اهفاطم ةياهن

 :يهالألا ددملا يقلتل نطابلا ءييهتو بلقلا ةأرم لفصو ةيحبورلا ةبرجتلا طوخ
 يأ هيطعي الو ءاليصفتو ةلمج لقعلا ضفري هنأ كلذ نم مهفي نأ بجي ال نكل

 هرود هل ددحيو هعضوم يف لقعلا عضي ناك لب «ةيفرعملا ناسنإلا ةايح يف رود
 لتحي هدنع لقعلاف .ةقلطملا ةقيقحلا كاردإ نع هزجع َيِفْنَي نأ نود نكل «يقيقحلا

 ::ةنيعكلا نآوتالا زر ::لوقي':نايفثإلا ماوقا اهيب يتلا بتارملا نم ةسفاخلا ةيعونلا
 .هتضقانمو هتضراعمب توميو هتعباتمب يحي وهف ءسمشلا رون هدميو رصبلا رون

 ةقفاومو «ةنسلاو باتكلا رون هدميو بلقلا رونو .ةبرجتلا رون هدميو لقعلا رونو

 رونو .ناميإلا رون هدميو «؛ةرطفلا رونو .ةنسلاو باتكلل ةقيقحلاب نيعيطملا ةفاك

 ."(«قحلا ةقيقح رون هدميو ةدارإلا

 اهصحفل ليوأتلا ةيلآ وحن هجتي نيقيلا غولب يف سفنلاو لقعلا روصق نيبي امكو
 يدؤي ًاليوأت نيدلا نم لوأت » : نم لك نأ ىريف ءاهدساف نم اهحيحص نايبتو
 نع ًاجراخ ًاليوأت نيدلا نم ائيش لوأت نمو ءيرهاظ وهف نيهجولا نود ام لمعلا
 ؛ينطابلا وهف هرمأ نم روصتملا روهشملا فورعملاو هتمكحو ءيشلا كلذ مكح

 .©2« ىلاعت هللا مصع نم الإ فلات امهالكو

 نأل ؛ةفشاكملا قيرط ًاجهان نوكي نأ ةينيدلا صوصنلل لوأتملا نم يضتقي اذهو
 ليوأتلا امنيب ءقحلا غولب ىلع ةدودحم هتردق «نيقي ال لامتحا ةادأ يلقعلا ليوأتلا

 ىلع نطابلا الو نطابلا باسح ىلع رهاظلا ءاصقإ اهيف متي ال ةفشاكملا وأ يفوصلا

 .©رهاظلا باسح
 .105ص : ةداعسلا حاتفم (1)

 .ةبطرق ةعامج ىلإ فيرعلا نبا ةلاسر نم 169 ص : ردصملا سفن (2)
 ناوخأ نطابلاو رهاظلا» : فيرعلا نبا ءارآ مهلتسي ناك ام اريثك يذلا ربكألا خيشلا ريبعت دح ىلع وأ (3)

 راد ءيبرع نبا لئاسر نمض ءدهاشلا باتك ) .«رخآلا فرع دحاولا فرع نمف ؛نالصفني ال ناجودزم
 (ت.د) توريب ء17ص 1 ج ]1ط يبرعلا ثارتلا ءايحإ
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 ًاعضاَو «نيفراعو نيديرمو ءاملع : تائف ىلإ سانلا هميسقت وه (ةيهلإلا ةمكحلاب

 .هيلإ قيرطلا كولس يف نودهتجيو نوّدجي نيذلا مه صلخلا نيفراعلا نأو ؛هاوس

 كلذ ءارو قحلاو «ممهلاب نوفراعلاو «لاوحألاب نوديرملاو «لامعألاب دابعلا قلع

 «لزألا الإ تقو الو ؛مكحلا الإ ببس الو «ةيانعلا الإ بسن دابعلا نيبو هنيب سيل ؛هلك
 «؛لوصولل ممهلاو ؛تاماركلل لاوحألاو ءءازجلل لامعألاف .سيلبتو ىمعف ىقبي امو

 .20)« ... مسرلا لالحمضا دنع قحلا نيعتي امنإو

 ءاملعلا نيب ءصنلا اذه يف ”فيرعلا نبا“ اهماقأ يتلا ةقرفتلا بعوتسن يكلو

 نيذلا نوديرملاو ء.عرشلا رهاظ نم هومِلَع اميف رظنلاو ركفلاب نوقلعتي نيذلا

 ضعب حضون نأ سأب ال .2©ممهلاب نوقلاعلا نوفراعلاو ءلاوحألا ىلإ نوفرصني
 ٠ ةيفوصلا ةيركفلا تاقلطنملا

 نوزيمي اذلو ءاهتقيقحب نوفراعلا ةلملا ةامُح مهنأ مهسفنأ نوربتعي ةيفوصلا أ
 يذلا ؛ ههنك يف نيدلا نيبو ءموسرو رهاظم وه يذلا رهاظلا هانعمب نيدلا نيب

 تناك اذإ : يريشقلا ريبعت دح ىلع وأ . 2بولقلا لامعأو نطابلا ماكحأب لصتي

 ةدهاشم ةقيقحلا نإف «قلخلا فيلكت طانم اهنأ ثيح نم ةيدوبعلا مازتلاب ًارمأ ةعيرشلا

 .©قحلا فيرصت نع ءابنإو ةيبوبرلا
 ةفرعملا ىنعم ةقيقح نأ ىري ناك يذلا يلازغلاب رثاتم اذه يف وهو .ةفرعملا لصف : سلاجملا نيناعما 1

 مولعملا ناك اذإ «كشلا لبقي ال يذلا ملعلا يه ةفرعملا « : هلوق يف كلذو ملعلا نع زيمتم يفوص حلطصمك

 : .(175ص ءةرهاقلا ءيدنجلا ةبتكم "لمعلا نازيم" باتك رظنأ ) .«هتافصو لاعت هللا تاذ
 لامكلا لوصحل قحلا بناج ىلإ ةيحورلا هاوق عيمجب هدصقو بلقلا هجوت يهو ءةمه ج : ممهلا (2)
 .(يتاجرجلا تافيرعت) .باجحلا فاشكناو
 .304ص 1ج 1966 ةرهاقلا ةيقيرفإلا ةراقلا يف مالسإلا ةفسلف خيرات (3)
 ةفشاكملاو ةرضاحملا ةرقف .40 ص (تءدر يبرعلا باتكلا راد «فوصتلا ملع يف ةيريشقلا ةلاسرلا )4(

 .ءانفلاو ةدهاشملاو
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 (لمعلل) رهاظ : نابناج صاوخلا نم مهريغو ةيفوصلا رظن يف ةعيرشلا - ب

 دب ال ةقيقحلا ىلإ ةعيرشلا نمو نطابلا ىلإ رهاظلا نم يقرتللو «(ةفرعملل) نطابو

 لاوحأ الو لاوحأ قلخلل» : يماطسبلا ديزي يبأ لوق دح ىلع وأ لاوحألا عطق نم

 ."2«هريغ ةيوهب هموسر تيحُم هنأل فراعلل

 يف امك حراوجلاو لقعلا لامعأ نم ًالمع سيل هنوكب زيمتي نافرعلا نإ - ج

 كمي لمح وه امن وز ةقيلفلا نوف امك قاتلا و,نتعلا ناجع نيا ذلدع الوو ةعيراقلا
 هرابتعابو قلخلا نع ضارعإلاو قحلا ىلع ةيلكلاب لابقإلا هرابتعاب «ةدارإلا لامعأ
 يفوصلا ةفرعم متت ةدارإلا قيرط نعف .(©قحلا ملع يلجت ةفصو ةبحملا ءادتبا كلذك

 يفوصلا هدشني يذلا لوحتلا متي ةدارإلا قيرط نعف .ةيقطنملا ةيلقعلا ةفرعملا نع وأ

 .هيف ءانفلاو هللا دوهش ةبترم ىلإ يقرتلاو ءفراعلا

 يذلا وه فراعلا فوصتملا نأ ”فيرعلا نبا“ ىري قئاقحلا هذه نم اقالطنا

 نم رثكأ لب ؛ماوعلا اهب قلعتي يتلا ةيعرشلا موسرلا ةلحرم زواجتي نأ عيطتسي
 اهب قلعتي يتلا تاماقملاو لاوحألا ةلحرم زواجتي نأ عيطتسي يذلا وه هنإ .كلذ

 ال هنإ ىتح ءفراعلا يفوصلل ىوصقلا ةياغلا وه دوهشلاف .دوهشلا هل متيل ءديرملا

 بح ىوس هيف لخدي الف هبلق ىلع متخيو « هبيبح هجو ىوس نوكلا يف دهاشي

 : «دشنأ امك وأ .وه الإ دوجولا يف هل ودبي الو ؛هبوبحم

 همالظ تنأ تنك ٌحاَبَص خآلَو ةماتتفا َكْنَع لاط رس كن ادب

 هماّتخ ِهْيَلَع ْغَبْطُي مَل َكآلَوؤلَو ١ هبْيَغ ّرِس ْنَع بلقلا ُباَجِح تنأف
 هَماَيِخ ِنوُصَمْلا فشكلا بَكْنَم ىلَع تبصنو هيف َلَح ُهْنَع تبغ اَّذِإْف

 هَُماَظِنَو ُهُرْئَن انيلإ يهش ةَُعاَمسُلَمُي ال ٌثيدخ َءاَجَو

 .167 ص ردصملا سفن (1)
 .يفنح.د «ةيفوصلا تاحلطصملا مجعم رظنا (2)

 .325 ص 2 ج ةيكملا تاحوتفلا ءدوهشلاو ةبحملا نع ثيدحلا ةبسانمب فيرعلا نبال لوقلا اذه يبرع نبا ركذ (3)

 .سلاجملا نساحم : فيرعلا نبا (4)
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 : (كلذك لاق امك وأ

 اننأ ٌمت َنْيَأ ال ُتْيَحَف َنْيَأ َلُك تْرُح يذلا تنأ
 اَنَأ َنْيَأ َنَْآلا ُمَلْعَي ال دْعُبْلاَو ّوْنَّدلا َّدَح َتْرُحَو

 اتنأ هارت ٍءْيَش ُلُكَو ٍءْيَش َلُكِب ًامْلع تطخأ
 اَتْنَأ ُتْدَجَو يئاَنُف يفَو يِناَنُف ُءاَنَف يئاَنَف يفَو

 ةلأسم يف ”فيرعلا نبا” راكفأ نم اهريغو تايبألا هذه نم هّفشتسن نأ نكمي امو

 نع ايناف يفوصلا اهيف نوكي يذلا دوهشلا لاح نم هلاقتنا وه دوهشلاو ءانفلا ةلاح

 (هتاذ) ةينادرف ةدهاشمو (...) هيف هقارغتساو هب هلغش » : رثإ هللا الإ دهشي ال هتاذ

 (...) هتردقو (...) هتدارإو (...) اهتايحو (...) اهئاقبو (...) اهتيدمصو اهمدقو

 لوقلا ىلإ .©«... هلالجو (ههجو) لامجو (...) همالكو (...) هرصبو (...) هعمسو

 قحلا ىوس امف » : هللا الإ دوهشم الو دوجوم ال هنأب لوقلا يأ دوهشلا ةدحوب
 .3'«... برلا دهوشل دبعلا الولو ... باجح

 هللا ةمظع يف قارغتسالاب ساسحإلا ينافلا نادقف : ديفي يفوصلا ءانفلا ناك اذإو

 وذ كبر هجو ىقبيو ٍناف اهيلع نم لك 4 : ةزعلا بر لوقل اقادصم «هيف كالهتسالاو
 : تاجرد ثالث ءانفلا ناك املو 40 ماركإلاو لالجلا

 نأب ينافلا ققحتل ةيناسنإلا ةدارإلا نع ءانف هنإ : ىوسلا ةدارإ نع ءانف : لوألا

 .هللا ةدارإ يه ةيقيقحلا ةدارإلا

 لب جراخلا يف هللا ىوس ام ءانف سيل هب دارملاو : ىوسلا دوهش نع ءانف : يناثلا

 ؛هسفن وه هنأ نظيف ؛هبوبحمل بلقلا دوهش بلغي ثيح ءمهسحو مهدوهش نع هؤانف
 | .ةرهتشلا ةدحر هيله قلطي اه ادعو

 :سلاجملا عرفاجم تقني را قا 1
 قياعلا» رتصملا نقلا قر
 :قئاسلا ردملا ىتقتء3)
 .27 : نامحرلا (4)
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 يف ءانفلا نيفراعلا ةياغ هيف نوكت يذلا وه : ىوسلا دوجو نع ءانف : ثلاثلا
 اذهو ءدوجولا يف ةرثكلاو ددعتلا يفنو هللا الإ مث ام هنأب رارقإلاو «ةقلطملا ةدحولا

 .ةيفوصلا دوجولا ةدحو هيلع قلطي ام

 ىلإ ىلوألا هجرادم يف ءانفلا نم لقتني هتلعج ةيفوصلا فيرعلا نبا ةبرجت نإف
 .دوهشلا ةدحو قيقحتو ةيناثلا هجرادم يف ءانفلا

 لاح ىلوألا نأ ساسأ ىلع ءدوجولا ةدحوو دوهشلا ةدحو نيب قرف كانه ناك اذإو

 ةماقإ نكمي ةيفسلف ىوعد وأ املع وأ ةديقع تسيل يهف ءيفوصلا اهيناعي ةبرجت وأ

 .ريسفت وأ فصول ةعضاخ ريغ اهنأل ءاهقيدصتب ريغلا ةبلاطم وأ ءاهيلع ناهربلا

 نأ ةقيقح .ةيدوجولا ةقيقحلا ةدحو لب «ةيهولألا ةدحو اهب دصقي ال” ةيناثلا نإف

 ةيرظن وأ ةديقع اهرابتعا نكميو .قلاخلا اهنطابو قولخملا اهرهاظ «ةدحو دوجولا

 .نكمم ةيفوصلا ةبرجتلا قيرط نع اهقيقحت نكلو ءاهيلع ليلدلا ةماقإ نكمي ال ةيفسلف

 ىلإ دوهشلا ةدحوو ءانفلا نم لاقتنالا نم مغرلاب هنأ ىلإ انه ةراشإلا ُرْدْجَتَو
 يبأ"” لاثمأ «نييرجهلا عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ةفوصتم دنع متي مل ءدوجولا ةدحو

 ةيرظن هل تدهم لاقتنالا اذه نإف "يرصملا نونلا يذ" و "ئلبشلا“و"دينجلا"و "ديزي
 دوهشلا ةدحو ” نيب”يبرع نبا” عمجيس نإ .دوهشلا ةدحوو ءانفلا يف"فيرعلا نبا”

 . دوجولا ةدحو”و"

 كردت ال يه لب ءاهيلع ليلدتلا نكمي ال امك اهتقيقح يف كشلا نكمي ال ةيضق يهو

 الإ اهكردي ال يأ ؛ قلخلا نعو هسفن نع دبعلا ينفي امدنع دوهش ةدحو ةلاح يف الإ

 قيرط نع الو هدحو قوذلا قيرط نع ال ؛«!قحلا هللا عم ةيتاذلا هتدحو ةلاح يف

 .ينابرلا فشكلاو قوذلاب ديؤملا لقعلا قيرط نع لب .هدحو لقعلا

 نم تارقفبو فيرعلا نبا راكفأو لاوقأ نم ريثكب ” يبرعلا نبا“ لدتسا دقو

 ءانفلا وأ دوجولا ةدحو يف ةئيرجلا هتحورطأ ريربتو ميعدتل سلاجملا نساحم هباتك

 .قلطملا

 رظنأ) 170 ص (تر.د) توريب بعشلا راد «مالسإلا يف ةيحورلا ةروثلا فوصتلا : يفيفع العلا وبأ (1)
 ,(هدنع لاقتنالا ةلأسم
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 هراثآو هتايح : ايناث

 .2 فيرعلا نبا ةايح - 1

 يجاهنصلا .يجاهنصلا هللا ءاطع نب ىسوم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه أ

 نم نأ ” باسنألا ةرهمج“ يف" مزح نبا“ هدكأ ام بسحو «ةجاهنص ىلإ ةبسن

 ضعب هيلإ بهذ امل فالخ وهو «مهنم ةجاهنص سلدنألاب اوناك نيذلا ربربلا تاتويب

 (©.تاذلاب رميح نمو نميلا برع نم مهنأ ىلع «نيخرؤملا

 داضلا مضب يجاهنّصلا : نأ ىري”نايعألا تايفو“ هباتك يف ناكلخ نبا نأ ريغ

 دلو .©برغملاب يهو رميح نم ةروهشم ةليبق ةجاهنُص ىلإ ةبسن ءاهرسكو ةلمهملا

 .م1088 - ه481 ةنس ىلوألا دامج يناث رجف نم دحألا موي
 ناك هنأل"فيرعلا“” مسأ هيلع قلطأ .”ةجنط” نم هلصأ «ىسوم نب دمحم وه هوبأ

 ةيريملأ” ةنيدم ىلإ كلذ دعب َلَحَر مث .ةعامجلا رمأب امئاقو «ليللا سرحب ًافيرع لمعي
 «فئاوطلا كولم دحأ "”حدامص نب نعم” ةرسأ يهو ؛”حدامص نبا” لاجر يف لخديل"

 .اهدانجأ نم حبصيو ؛م1091 - ه484 ىلإ م1041 - ه433 نم ةيريملأ تمكح

 : يف لماكلا هتمجرت رظنأ (1)
 .15ص 18 ةمجرت « "يضاقلا باحصأ يف مجعملا“ ءرابألا نبا أ

 125 ةمجرت :«5ص «11ج «'مالعألا نم تامغأو شكارمب لح نمب مالعألا“ ءميهاربإ نب سابعلا وبأ - ب

 .م1974 «5ص
 .5 8ص (تر.د) توريب ,ةيملعلا بتكلا راد ء'"'بهذملا جابيدلا“ «نوحرف نبا حج

 .م1968:ةتوريب «168ص «68 ةمجرت «1ج «سابع ناسحإ .د قيقحت ”نايعألا تايفو“ «ناكلخ نبا د
 .68ص «176 ةمجرت'.. سلدنألا ةمئأ خيرات يف ةلصلا“ ؛لاوكشاب نبا  ه

 .122 - 11 8ص ص م1984 طابرلا «قيفوتلا دمحأ .د قيقحت 'فوشتلا” «تايزلا نبا - ي
 .166 ص 860 ةمجرت «"سمتلملا ةيغب“ ءيبضلا - و
 .13 ص «مالعألا (2)
 .16 ص ,مالعألا (3)
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 قيض نم ناكو .ايعامتجاو ايدام ةعضاوتم ةرسأ يف فيرعلا نبا أشن - ب
 همازلإو كئاح ىلإ هنس رّعص يف هعفر نأ «زوعلا نم هتاناعمو هتجاحو هدلاو لاح

 ةرشتنم تناك يتلا ملعلا دهاعمو بيتاتكلا ىلإ هلاسرإ لدب ءاهب ُنْئّيَعَتَي ةنهم ملعت

 كرتي ناكف «؛ملعتي نأ الإ «ةفرعملل ديدشلا هبحو ملعتلاب ريبكلا هفغشل «ىبأف .ةقطنملاب

 ةيبرعلا ةغللا مولعو ,فيرشلا ثيدحلاو نآرقلا ةءارق سلاجم لخديو لمعلا ناكم
 نأ داك ىتح ءهايإ هبيهرتو هفيوختو هيلع هيبأ ةدش مغر .كلذ ىلع بضاوو .اهبادأو

 ,(!)١هدصقل هكرتف اشك ةفض يدجي مل كلذ نأ ريغ .هفلتي

 ملعلا بلط يف ريظنلا عطقنم امامتها ةلحرملا هذه يف ”فيرعلا نبا” ىدبأ دقو

 رابك ءاملع فرط نم زيجتسا هنأ امك ءطخلا ةداجإ يف عربو «تاءارقلا ملع َلصَح

 .2هتافلؤم نم ددع يف"لاوكشاب نبا” لثم

 (ةلاعراب ًادّوَجُمو ًاحرجم ايوارو اهيقف حبصأ ثيح «ةيمالسإلا سلدنألا رضاوح لج

 رمألاب نيمئاقلا لعج امم اذهو ؛عيدبو عونتم طخ بحاصو ءاقيقر أرثان ًارعاشو
 وهو .«”اهدجسمب مهميلعتو نايبصلا ءارقإب مايقلاو «”ةيسنلب“ ةنيدمب ةبسحلا هنولوي

 (©بابسألو ةعانق نع ةبسحلاب موقي ناك هنإف :«؟!نايبصلل هميلعتب ًاجهتبم نكي مل نإ
 ؛ةطلسلاب رارتغالا مدع ىلع اهتردق رابتخاو سانلا ةمدخ ىلع سفنلا ضيورت : اهمهأ

 .ةنامأ نم مهيلع ضرغ اميف ماكحلا فرصت ةقيقح ىلع عالطالاو

 .168ص 68 ةمجرت 1ج .نايعألا تايفو رظنأ (1)
 .83ص 176 مقر ةمجرت لاوكشاب نبا (2)
 .83ص 176 مقر ةمجرت لاوكشاب نبا (3)
 .18ص 14 ةمجرت”مجعملا“ رابألا نبا (4)
 يلاح هجو نع ينتلاس » : 116 - 115ص ةداعسلا حاتفم بلاغ نب نسحلا يبأ ىلإ 4 ةلاسرلا يف لوقي (5)

 الو ادهج نولذبي ال نايبصلا (...) سواسولا نم هيف ينيرتعي ام ةرثكل ميلألا باذعلا يفل هيف ينإو .ميلعتلا يف
 «هملعو نآرقلا ملعت نم مكريخ»» مالسلا هيلع هلوقو هللا باتك مهميلعتل تسلج امنإو ء(...) ادشر نوهقفي

 .(53 ص 4 ج يذمرتلا)
 يهنلاو رمألا دنع يسفن برجأل يناثلاو ءاهقوق سانلا دنع تنك ينإف يسفن نم طحأل» : ةعبرأ يهو (6)

 ىسع اميف كلذ مدقأل عبارلاو «هلاطبإو قحلا راهظإ نم ماكحلا هيلع ام يل فشكنيل ثلاثلاو ءلاملاو ةايحلاو

 .121ص 5 مقر ةلاسرلا .«ماجحإلاو مادقإلا نم ةريصب ىلع نوكأف ةيالو رمأ نم هب نحتمأ نأ
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 سسأب ًامزتلم «هتبكن ىلإ ءيفوصلاو يركفلا هيعو ذنمو ءفيرعلا نبا يقب - ج

 هنم ةلواحم ةماقتسالاو ءاوتسالاب اهايإ ابلاطم هسفن يف ًادهاجم «ةيمالسإلا قالخألا

 .0) دادبتسالاو داسفلا نع اهداعبإل

 ًارزآم اميحر ابحم ناكف «هباحصأو هبراقأو هترسأب همامتها هيلع رثؤي ناك
 .مهتلاعإ يف ةرباثملا عم ءءارضلاو ءارسلا يف مهل اكراشمو

 "شايع ركب يبأ“ ىلإ ةلاسر يف لوقي راب نباو جوزو بأك يرسألا همازتلإ نعف

 امك .اهترشاعم فطلبو (2!ميركلا نآرقلا اهميلعتو ةجوّرلا ةلماعم نسحب هباحصأ حصني
 ةرورضلا دنع الإ ءاهراغص اصوصخو ءاهفرافيال اهب أطيترم ةترسأل امزالم ناك

 هجو ال نم لايعلا نم يئارو نإ » : رفسلا نع ارذتعم لوقي كلذ لثم يفو .ةحلملا

 مهيلإ رفسلا ةرشابُم هتردق مدع مغر ةنيتمو ةيوق «هئابحأو هباحصأب هتالص تناك

 وه كلذ يف ببسلاو .لسرلاو لئاسرلا ربع كلذو ؛مهعم محرلا ءايحإو مهترايزو
 نم طيسبلا رجألا كلذ الإ ىضاقتي ال وهو همايأ رخآ ىضق دقف ءديلا يف ام ةلقو زوعلا

 .هلايع تايجاح يفكي 5 يذلا «نايبصلا ءارقإ

 رفص 23 ةعمجلا موي نفدو ليللا ردص ةعمجلا ةليل"فيرعلا نبا” يفوت : هتافو- د

 .م1141 ربوتكأ رهشل قفاوملا ه536 ةنس نم

 ىلإ لمح هتبكن دنع نأ ىري ام رداصملا نم كانه ؛”فيرعلا نبا” ةياهن لوحو
 هميمست مث ههحارص قالطإ متي نأ لبق بذعو نجس مث «تارظانم هل تميقأو شكارم

 مل هنأو «ةرظانم هل مقُت مل هنأ ىري ام كانهو ”دوسألا نبا“ يضاقلا فرط نم

 هسفن بلاطي» ةنس نيعبرأ ذنم هنأ : هئابحأ ىلإ هتالسارم ىدحإ يف لوقي ثيح ةداعسلا حاتفم رظنأ (1)
 .172ص «لاداسفو اولع الإ اهديفي الو ءادادبتسا الا هبلط اهديزي امف ةماقتسالاو ءاوتسالاب

 .115ص ةداعسلا حاتفم (2)
 .105ص ةداعسلا حاتفم (3)
 ىتح ايندلا ماطح نم ءيش يف يئارو نمل هللا حتف ول « 107 ص ةداعسلا حاتفم «ةلاسر يف لوقي )4(

 يناوخإ نع ثحبأ تنكو ... رفسلا نم سفنلا ىلع نوهأ تنكل «ءكلذ مهل قفتا ولف ... ينع هب اونغتسي
 .« ... يتجاح يه ىلوألا ةجاحلاف ... ملعلا نم ائيش مه ركاذأ
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 رمألاو نامألا ناطلسلا هل لسرأ ةتبس لصو امدنعف «بيذعتلاو نجسلل ضرعتي

 لامع رس قةاطات
 َلِمُحو شكارم ىلإ هقيرط يف وهو ةتبسب هلوزن دعب َّمُس هنأ ءىري نم كانه نكل

 .اهب نفدو اتيم اهيلإ

 لمع لعفب خيراتلا اذه يف تعقو هتافو نأ وه ثباثلاف رمألا نم نكي امهمو
 "فسوي نب يلع“ ناطلسلا نأو ؛هتزانجب تلفتحا سانلا نأ ثباثلا نم هنأ امك ءيمارجإ

 .هب عقو امم بضغو مدن

 هراز هنأ "بيطلا“ حفن يف يرقملا ركذ دقو «نآلا ىلإ رازي”فيرعلا نبا“ ربقو
 كلذ ىلإ راشأ امك «هب ىفشتسيو رايدلا كلت يف هب كربتي هربق نأ امك .ه 1010 ةنس
 .2ميهاربإ نب سابعلا

 .هراثآ ,هتذمالت .«هتذتاسأ 2

 ٠ هتذتاسأ أ

 ام نيأف «نيدجملا ملعلا بالط نم ناك ”فيرعلا نبا“ نأ ةقباس ةظحل يف انيب
 يف ةدئاس تناك يتلا «مولعلاو ةفاقثلا ةذتاسأو خويش نم ةفرعملا بلطي لحتراو َلَح

 .”ةبطرق ” وأ"ةيسرم ” وأ”ةيريملأ“ ةرضاح يف ءاوس .هرصع

 فلتخمو (؟2تاءارقلاب ىنتعاو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىقلتو ميركلا نآرقلا ظفح دقف

 .فوصتلا اهنم ةصاخو .ءفراعملاو مولعلا

 : رشابم ريغو رشابم قيرطب هفراعمو همولع مهنع ىقلت نيذلا هتذتاسأ مهأ نمو
 ادوجم ائرقم ناك ؛يماذجلا هللا دبع نب دمحم نب يلع وه : (7"يجربلا نسحلا وبأ ” -

 هحالصب فرع .ةيعرشلا مولعلا يف اننفتم اهيقف ناك هنأ امك «تاءارقلل ًاركاذ ًأطباض
 .120ص قوستلا «يلداتلا رظنأ (1)
 .58ص جاهتبالا لين : يتكبنتلا باب (2)

 .33 1 ص 4ج بيطلا حفن ءىرقملا (3)
 .فيرعلا نبا ةمجرت 2ج مالعألا (4)
 ةكراشم هدنع تناكو ءانخويش نم ةعامج نم عمس هنأ » : ”ةلصلا“ يف لاوكشاب نبا نأ ركذي ثيح (5)
 ةمجرت يناثلا مسقلا «...اهتلمجو اهقرطب مامتهاو «تاياورلا عمجو «تاءارقلاب ةيانعو «ملعلا نم ءايشأ يف

 , .1966 «قيلاتلل ةيرصملا رادلا (8 1 ص 6
 ”ةلمكتلاو ليذلا“ باتك ”يشكارملا كلاملا دبع نبا“ رظنا ؛ةيرملا لمع نم يهو ةجرَّب نم يجربلا (6)
 .604 مقر ةمجرتلا 2308 ص
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 "نيدلا مولع ءايحإ“ اهسأر ىلعو يلازغلا بتك قارحإ نم فقوم هل ناكو «هتبوبيطو

 .اهقرحُم بيدأتب ىتفأ ثيح

 .ه509 ةنس ةيريملأب يفوت .(!)هنع اوور نيذلا مهأ نم”فيرعلا نبا ” ربتعيو

 ابتاك ناك ءيورقلا رفاسم نب مالسلا دبع وهو : " يورقلا رداقلا دبع دمحم وبأ “ -

 (2.ه480 ةنس يفوت «مهراثآو ءاملعلا خياشم رابخأب اينتعم

 يراصنألا ةديبع يبأ نب دمصلا دبع نب دمحأ وهو : 'ئجرزخلا رفعج وبأ ” -

 نكس «ةبطرق نم هلصأ «هئكَِي يبنلا بحاص ”ةدابع نب دعس ” ىلإ بستني ءيجرزخلا

 ةرتفلا هذه ىلع نييورقلا خياشم َمّزَألو ءساف ةنيدم نطوتسا امك ؛ةياجبو ةطانرغ
 هصلخ مث ه 540 ةنس رسألاب نحتما .هيناعم يف ملكتو ءثيدحلا ةصاخ مهنع ىورو

 (3).ه 582 ةنس سافب يفوت هللا

 نب ديعس نب فلخ نب ميهاربإ نب فلخ : لماكلا همسا : "ساحنلا نب مساقلا وبأ ” -

 (4.ه 511 ةنس يفوت «هللا باتك دوجمو ءيرقُم بيطخ «ناصحلا

 ؛«5"يبرعلا نب دمحم نب فلخ مساقلا يبأك ” نيرخآ اخويش كلذ ىلإ فضأ -

 يف كلذ ركذ دقو ؛هنم زاحتساو فيرعلا نبا زاجأ يذلا "لاوكشب نب مساقلا يبأ ”و

 عم هتزاجإب هيلإ تبتكو «ءينع هبتكو اذه يفيلأت نم هتزجتسا دقو » : هلوقب ةلصلا
 .(©«... هدنع اميف اضيأ انأ هتزجتساو ؛يدنع ام رئاس

 ”ناجرب نب مكحلا وبأ “ وه نآرقلا حرشو فوصتلا لاجم يف هخويش مهأ ىقبي نكل
 نيديرملا هباحصأ ىلع ديكأتلا يف هبهذم بهذ دقو ءشكارمب ه536 ةنس ىفوتملا
 داعتبالاو (7«ليمجلا نظلا نم ةنسلا قفاوي ام فلكتو» ةنسلاب مازتلإلاب هلئاسر يف

 .تامولعملا سفن ةلمكتلاو ليذلا (1)

 .392ص :839 ةمجرت «1ق ؛ةلصلا باتك ؛لاوكشب نبا (2)
 .50ص ... بهذملا جابيدلا : نوحرف نبا (3)
 .279ص 718 ةمجرت سمتلملا ةيغب : يبضلا (4)
 .172ص 398 ةمجرت ةلصلا باتك لاوكشب نبا : هتمجرت رظنا (5)
 .83ص «176 ةمجرت «قباسلا ردصملا سفن (6)
 .قيفحت ؛ةداعسلا حاتفم باتكب يفلاملا ديسلا ىلإ فيرعلا نبا لئاسر نم : ىلإ عوجرلا كلذ ىلع فوقولل (7)
 .180 ص سشدند تمصع .د
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 لاصتا هخيش نيبو هنيب تناك دقو .ةقيقحلا رفانت امهيلك نأل ةيرهاظلاو ةينطابلا نع

 ().رمتسمو لوصوم لصاوتو

 دبع نب دمحم نب نامحرلا دبع نب مالسلا دبع مكحلا وبأ وه ءاذه ”ناجرب نبا ”و

 لاجر زربأ ناك ؛ةيبرغم لوصأ نم ردحني «(2!يليبشإلا يقيرفإلا يمخللا نامحرلا
 مامإلا وه ناك ذإ ؛ يرجهلا سداسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ءسلدنألاب فوصتلا

 مهدوشح رييستو مهداشرإ ىلع رهاسلا ءسلدنألا عيمج يف نيديرملا ةعامجل بطقلا
 نونعملا نآرقلل هريسفتو"ىنسحلا هللا ءامسأ حرش ” : هتافلؤم مهأ نم .مهنيب قيسنتلاو

 .7"ميظعلا ابنلاو تايآلا فرعتو ميكحلا باتكلا رْبَدَت ىلإ ماهفألا هيبنت ” ب

 : هتذمالت ب

 عاعشإ هل ناكو ؛ناجرب نبا دعب هرصع يركفم ربكأو مهأ نم فيرعلا نبا ناك
 نع كيهان ءديوجتلاو تاءارقلا ملع «؛ثيدحلاو هقفلا : لثم مولعلا نم ريثك يف

 اوذخأ نيذلا نم ريثكلا يسلدنألا ركفلا اوخرؤم ركذ دقو .فوصتلا يف همدق خوسر

 : ءالؤه نمو .ةصاخ يفوصلا يكولسلاو ةماع يملعلا هبهذم يف هوعبتاو ,هنع

 ديعصب يفوت سابعلا يبأب ىعدُي ءىسيع دمحم نب دمحأ وه :”يشيلقألا نبا ” -
 (4) ه 550 ةنس رصم

 سيداب نب مهدأ نب فسوي نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وهو : "لوقف نبا ميهاربإ ” -
 (9.ه569 ةنس سافب يفوتملا ينارهولا

 «سلدنألا برغ ةيفوص نم «؛فلخ نب ليعامسإ وهو :”روفغلا دبع دمحم وبأ ” -

 ؛ةخيشملا ةجرد هنطوم يف غلب دقو ءاليوط انمز فيرعلا نبا مزال ؛ةلبل “ نكس
 ًاضراعُم ناك هنأ الإ ءءاعدلا ةباجإو تاماركلاو ملعلاو لضفلا نم هيلع فرع اَمِل

 .108ص ردصملا سفن ؛ناجرب نب مكحلا يبأ ىلإ فيرعلا نبا لئاسر رظنا (1)
 ”ريبزلا نبال ” ؛ةيسلدنأ مجارت يف ةيلاوكشبلا ةلصلا ليذ "ةلصلا ةلص ” يف ةلماكلا هتمجرت رظنأ (2)
 .8ج ميهاربإ نب سابعلل "مالعألا ” باتكو :3-32 1ص 1977 طابرلا "لاصنفورب يفل ” هردصأ
 .2011 ةنس ءاضيبلا «ةفاقثلا راد نع نيأزج يف هقيقحتب انمق دقو (3)

 ,.ص 4 ةمجرت ء1ج «ةلمكتلا : رابآلا نبا )4(

 .394 مقر ةمجرت 1ج 1886  ةعبط ةلصلا باتكل ةلمكتلا : رابآلا نبا (5)
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 فيرعلا نبا هخيش لعج امم ؛هتخيشم هيلع اوركنأ نيذلا نيديرملا ضعب فرط نم

 جحلا ةضيرف هئادأ دعب يفوت .()هدباكي اميف ربصلاب هحصنيو هرزأ دشيو هلساري
 (2.ه540 يلاوح قرشملا ىلإ هتلحر تناك دقو

 فيرعلا نبا بحص ء«يماتكلا ىسيع نب دمحم هللا دبع وبأ وه : "ةردملا نبا ”

 ًاعراب ناسللا مولعب اققحتمو ءوحنلا يف ابدأتم ناك «ةيفوصلا هءارآ ةصاخ هنع ذخأو

 .ه530 ةنس دودح يف تام (2).بدألا يف

 «يراصنألا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وه :”يسردنألا دمحأ” -

 (4.ه 581 ةنس يفوت «يسنلبلابو ميتيلا نباب فرعي

 .همولع فيرعلا نبا نع ذخأ ؛ يليبشإلا يسافلا ريخ نبا وه : "ريخ نبا” -

 يف هنم دافتساو ةيفوصلا اياضق يف هركاذ هنأ امك ءاياصوو ظعاوم هنم دافتساو

 .ةريهشلا هتسرهف هتافلؤم مهأ نمو (5.كلذ

 نع ذخأ ؛يميمتلا ليلخلا يبأ نب ركب يبأ نب دمحم ركب وبأ وه :”ّْلَو نب دمحم" -

 (©.هنع ىورو ءاليوط انمز ُهَبِحَصو فوصتلا يف هتقيرط فيرعلا نبا

 نامحرلا دبع نب نارمع نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ وه :"يرجحلا ةرامن نب دمحم“ -

 (7.ه563 ةنس يفوت «نجسلاب اونحتما نيذلا فيرعلا نبا باحصأ نم ةرامن نب
 سابع نب رابجلا دبع نب ةيواعم نب ديعس نامثع وبأ وه : "ةيواعم نب ديعس ” ,

 ةغللا مولع ةصاخ هنع ذخأو "فيرعلا نبا ” هخيشب ًاريثك رثأت ءيوحنلا يومألا

 ةمصع .د قيفحت 198ص روفغلا دبع دمحم ىلإ فيرعلا نبا ةلاسر ؛"ةداعسلا حاتفم “ فيرعلا نبا رظنا (1)
 .شدند

 .37نص ؛«52: ةمجرت م1957 طابرلا ”لاصنافورب يفل ” قيقحت © ةلصلا ةلص ” : ريبزلا نبا (2)
 .309ص ؛103 ةمجرت :«8 رفسلا نم 1ق «"ةلمكتلاو ليذلا ” : كلاملا دبع نبا (3)
 ةداعسلا حاتفمو «118 ص يلداتلاو «1963 دادغب - توريب : 460ص ةسرهفلا : يليبشإلا ريخ نبا (5)

 .18 ص

 .1366 ةمجرت 2 ج ردصملا سفن رابآلا نبا (6)
 .1381 ةمجرت 2 ج ردصملا سفن رابآلا نبا (7)
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 .راعشألاو ةيبرعلا ةغلل ًامّلَعُم اهب فرع ةيليبشإ لهأ نم وهو ءرعشلاو «ةيبرعلا

 (1).ه520 ةنس «نيتسلاو عبرألا نس نع يفوت

 «نمؤم نب هللا دبع نب دمحأ نب ىسيع نب قيتع ركب وبأ وه :”نمؤم نب قيتع ” -

 ِرْثَن نم هخيش نع َعِمَس اَم َعَمَج ؛هتصاخ نم ناكو اليوط فيرعلا نبا هخيش قفار
 , " ةداعسلا قيرط قيقحت دو ةداعسلا حاتفم ”دب فورعملا وهو فنصم يف رعْشَو

 (2.ه548 ةنس يفوت

 برغملا ةودعب نيرشابم ريغو نيرشابم نيرخآ عابتأ فيرعلا نبال نأ امك
 ؛ةنسلاو باتكلاب مازتلالاو لادتعالاب زيمت يذلا يفوصلا هقيرط ةصاخ اوعبتا نيذلا

 عبتا يذلا خيشلا لازغلا فسوي نب دمحم هللا دبع وبأ وه :”"لازغلا هللا دبع وبأ”

 نيديرملاو عابتألا نم ددع هلوح عمتجاو «ةيريملأب "فيرعلا نبا ” هخيش ةريسم
 اميف يمتاحلا يبرع نبال لصفلا عجريو ءَأَدِج ةحيحش هلوَح انتامولعم .ةقطنملا يف

 لاجم يف ةيملعلا هتميقل ًازربم "”سدقلا حور ” هباتك يف هنع لاق دقف ؛ هنع هفرعن

 نم» : هربتعا ذإ ةعيفر ةيفوص تايصخش ىوتسم سفن نم هلعج امنيح .ءفوصتلا

 00 هللا مهمحر بهذلا ةريزجب ناك يذلا اجنلا يبأَو

 رابك نيب ةعيفرلا هتلزنمبو هتميقب افرعم " اياصولا ” هباتك يف هيلإ راشأ امك

 ةيراسلا“و"ىزعي يبأ رونلي ”و"نيدم يبأ ثوعلا “ :لثمهل نيرصاغملا ةيفوصلا

 (©.مهريغو"لضفلا يبأ يريكسيلا ”و”بيعش يبأ

 ردصملا اذه يف أطخ ءاج ديعس ةافو خيراتو «217ص «487 ةمجرت ءردصملا سفن لاوكشب نبا (1)

 .(ةئامعبرأو نيرشعو ىدحإ)

 .126ص 242 ةمجرت 1 مسق 5 رفس ءردصملا سفن كلاملا دبع نبا (2)
 .سويثالب نيسأ ةرشن 99ص سدقلا حور باتك : يبرع نبا (3)

 .285ص اياصولا : يبرع نبا (4)
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 «)ريبزلا نبا هفصو امك ء؛هتقو يف ةيفوصلا خيش» وه :"”بلاغ نب نسحلا وبأ“ -
 .2«اهل ريظن ال تاففنصم فوصتلا ةقيرط يف هل نإ » : كلاملا دبع نبا هنع لاقو

 خيشلاب ةقيثو ةلص هل تناك دقو .«نيقيلا»و « بجحلاو مايألا » : بتكلا هذه نمو

 تغلب يتلاو هيلإ ريخألا اذه اهب ثعب يتلا لئاسرلا هيلإ ريشت ام اذهو ,فيرعلا نبا
 (3.ةلاسر نيرشعلا يلاوح

 فيرعلا نبا مزال ءلصألا يقلام ناميلس عيبرلا وبأ وه :”يقلاملا عيبرلا وبأ ” -

 اقلختم ًاحلاص ًاخْيَش ناك امك «هنع ىَوَرَو «ةريثك تاريخ هيدي ىلع بستكاو
 ناك ةيفوص ةعامج أشنأو «ةرهاقلا ىلإ رجاه هخيش ةبكن دعب .«©تامارك بحاصو

 .(ةيفوصلا قالخألاو كولسلا ناديم يف اهخيش ةعفرو خومشل ,حضاولا اهريثأت اهل

 : هراثآ  ج

 دقف وأ عاض اهبلغأ نأ الإ ءًارثنو ًارعش اهب سأب ال ًاراثآ فيرعلا نبا فلخ دقل

 يف اهب ىقلأ يذلا وه امبرلو ءبرغملا ىلإ سلدنألا نم ارسق َلَخّر امدنع رحبلا يف
 .«0يبهذلا ركذ ام بسح ميلا

 : انتلصو يتلا ةيرثنلا هبتك نمو

 ددصب نحن يذلاو "سلاجملا نساحم ” وأ ؛”ةيفوصلا ةداسلا تاماقم” باتك -

 .هتساردو هقيقحت

 ”ةعيفرلا ةرضحلل ةوسكلاو روهطلا يف ةدارإلا لهأل ةداعسلا حاتفم“ باتك -

 .1687 مقر تحت «تورجمتب ةيرصانلا ةنازخلاب دجوي طوطخم نآلا ىلإ وهو
 .99ص 201 ةمجرت .ةلصلا : ريبزلا نبا (1)
 .209ص 415 ةمجرت 1 ق 5س ةلمكتلاو ليذلا : كلاملا دبع نبا (2)
 .قحلملا يف اهنم جذامن نودجتس (3)
 .92ص 185 مقر ةمجرت «ةلصلا ةلص : ريبزلا نبا (4)

 .178 ص 325 ةمجرت «4س ةلمكتلاو ليذلا : كلاملا دبع نبا رظنأ (5)
 نإ : م1985 - 3ط «113ص ؛«68 ةمجرتلا 20ج ”ءالبنلا مالعأ ريس" هباتك يف يبهذلا نيدلا سمش ىري (6)
 بتك ام الإ اهنم قبي ملف «هتافلؤم عيمج رحبلا يف َقّرَْف شحوتسا شكارم ىلإ لمتحا امدنع فيرعلا نبا
 .هنع اهنم
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 نبا ذيملت هعمج يذلا وهو ٠ ةداعسلا قيرط قيقحتو ةداعسلا حاتفم ” باتك -

 تمصع ةروتكدلا هتققحو (ه548 - ه496)"نمؤم نب قيتع ركب وبأ ” : فيرعلا

 .نانبل توريب «1993 ةنس ىلوألا ط يمالسإلا برغلا رادب شدند فيطللا دبع

 .ركذلا فلاسلا همزالمو هديرم يدي نيب عقو ام عومجم نع ةرابع فلؤملا اذهو

 يف هئابحأو هئاقدصأو هناوخإ ىلإ فيرعلا نبا نم لئاسرو تاجانمو تايعدأ نم

 دئاصق نم همظن ام كلذكو ؛مهلئاسر ىلع هتبوجأو ةيفوصلا خويش نم هيديرمو هللا

 .ةينادجو تاعطقمو ةيرعش

 نم دئاصقو «هلئاسر نم جذامنب اصاخ ًاقحلم لمعلا اذهب هللا ءاش نإ قفرنسو

 .هراعشأ

 .”رارسألا عبانمو راونألا علاطم” : ناونعب اباتك ”يناسملتلا يرقملا” هل ركذ امك

 .0")نآلا ىلإ دوقفم وهو

 .م1968 توريب ءرداص راد سابع ناسحإ.د قيقحت 497ص 7ج ,”بيطلا حفن ” باتك رظنا (1)
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 ىينائلا لصفلا

 : قيقحتلا ً باتكلا

 ةيركفلاو ةيخيراتلا هتميق ؛هفيلأت ةيجهنم ؛هاوتحم

 قيقحتلا عوضوم باتكلا : آلوأ

 باتكلا ىوتحم : يناث

 .هفيلأت ةيجهنم : ًاثلاث

 .ةيركفلاو ةيخيراتلا هتميق : ًاعبار





 : قيقحتلا عوضوم باتكلا : ًالوأ

 ةيركفلاو ةيخيراتلا هتميق .هفيلأت ةيجهنم .هاوتحم

 .قيقحتلا عوضوم باتكلا - 1
 فرع ”فيرعلا نب سابعلا يبأ ” تافلؤم نم ؛'ةيفوصلا ةداسلا تاماقم ” باتك

 .'"سلاجملا نساحم ” ناونع تحت

 اذإ ؛هتافلؤم نع ائيش اوركذي مل نيمدقألا نم هل اومجرت نيذلا لج نأ ريغ

 ريغو ماع لكشب راشأ يذلا " نايعألا تايفو ” هباتك يف ” ناكلخ نبا ” انينثتسا
 ام مهللا ءاهنيوانعو اهددع ىلع فوقولا نود”فوصتلا بتك ” هل نأ ىلإ صقتسم

 ”سلاجملا”ب هيلإ أموأ

 تافلؤم نع مجارتلا باتكو ركفلا يخرؤم توكس نوكي نأ لمتحملا نمو
 ةمستملا ؛ةماع ةيفاقثلاو ةيركفلا مهتامامتها ةيصوصخ ىلإ عجار ”فيرعلا نبا"

 نيب فراعتملاو مولعلا نم عئاش وه ام ةرئاد يف لخدت يتلا .ديلقتلاو ةظفاحملاب

 هقفلا لوصأو هقفلاو ثيدحلا بتك لثم .ةطلسلا فرط نم كرابملا ءروهمجلا

 (١.فوصتلاو ةفسلفلاو مالكلا لباقم يف ءرعشلاو بدألاو خيراتلاو

 نيذلا ؛ةقراشملاو ةبراغملا نم مالسإلا يركفم نم ريثكلا دجن اننإف كلذ عمو

 1 : مهنمو «هراكفأ ضعب اودروأو باتكلا اوركذ

 تاحوتفلا ” ةعوسوملا هباتك يف «.(ه636 - ه560) 'يبرعلا نب نيدلا يحم ” -

 يف " يلداتلا“ 2 مجعملا” يف“ رابألا نبا“ لئثم .ةلحرملل تخرأ يتلا سراهفلا مهأ ىلإ كلذ يف عجرا )1(

 .'جابيدلا“ يف "نوحرف نبا“و ”ةيغبلا" يف" يبضل ضلا”و"ةلصلا” يف" لاوكشب نبا“و ,”فوشتلا“
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 بابلا يفف"سلاجملا نساحم“”فيرعلا نبا“ باتك ىلإ نكامأ ةدع يف ريشُي ؛"ةيكملا

 هللا نيب ةبسانم ال نأ : ةلأسم يف هثحب دنع 93و 92ص لوألا ءزجلا نم ثلاثلا

 هادؤم ؛"”سلاجملا نساحم“ يف”فيرعلا نبال“ لوقب دهشتسي «ةتبلا هقلخ نيبو ىلاعت

 ريغ تقو الو ؛مكحلا الإ ببس الو «ةيانعلا الإ بسن دابعلا نيبو هنيب سيل » : هللا نأ

 .« سيلبتو ىمَعَف يقب امو «لزألا

 .175 ص لوألا ءزجلا ؛لزانملا لزنم ملع ةفرعم يف نيرشعلاو يناثلا بابلا يفو

 ةيلوأ ُدُمَت قحلا ةيولوأ نإ » : لاق دوجولا يف قحلا ةيولوأ ةلأسم براق امدنع

 بحاص هب حرص اذكه «سيلبتو ىمعف ... هترضح تحت لخدي ال امم (نأو) ءدبعلا

 .«”سلاجملا نساحم”

 رابخأ يف ةطاحإلا ” هباتك يف ( ه776 - ه713) بيطخلا نب نيدلا ناسل -
 «326ص لوألا ءزجلا ««"”ةأرملا نبال“ هتمجرت ةبسانمب فلؤملا ركذ :”"ةطانرغ

 [دمحأ] سابعلا يبأل سلاجملا نساحمل حرش » : اهنمو «هتاجاتنإ ديدعت دنع «7

 .2«فيرعلا نب

 نم بيطلا حفن“ باتك يف ( ه1041 - ه986) يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ -
 ”نساحملا ركذ“ (3 "يبيجتلا نويل نبال“ هتمجرت دنع «”بيطرلا سلدنألا نصغ
 ةيريملأ ةبصق ةدلبب هسلجم لهأ اهدشني ناك يتلا هديشانأ ضعب ركذنلو » : الئاق

 "فيرعلا نب دمحأ سابعلا يبأل ” ىلاعت هللا همحر هدشنأ اممف «ىلاعت هللا اهداعأ

 : اهعلطم ةعطقم "سلاجملا نساحم “ بحاص

 ْنوُنَظ تالكشملا يف هئيقَيف هِلوُصُأِب ًالاع رواشُي غل ْنَم
 .597ص م68 توريب «سابع ناسحا.د قيقحت 21 ج ”"بيطلا حفن 4 (1)

 .365ص ةطاحإلاو ؛«105ص جاهتنالا لينو «(ديعس مساب) 86 ص ةلمكتلا : ب ةلماكلا هتمجرت رظنا (3)
 نم «يبيجتلا نويل نب دمحأ رفعج يبأ نب دعس نامثع وبأ وهو .603 ىلإ 543 ص نم 5 ج بيطلا حفنو
 .جهنلاو ملعلاو دهزلا ةمئأ رباكأ

 .597 - 596ص «5 ج ”بيطلا حفن ” (4)
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 نم تامغأو شكارم لح نمب مالعإلا” هفلؤم يف”ميهاربإ نب سابعلا“ دجن امك -

 ركذت يتلا تافلؤملا مهأ دروي”فيرعلا نبال“ هتمجرت دنع «يناثلا ءزجلا ”مالعألا

 : لثم ."نساحملا”

 (1).هيلإ باتكلا ةبسنب مزج يذلا ”ةفيلخ يجاحل"“”نونطلا فشك“

 هيزنت يف فيرعلا نبا يأر هيف دروأ يذلا ."”يبرع نبال” ”ةيكملا تاحوتفلا“ -

 (2.ىلاعت قحلا

 يف "فيرعلا نبال“ رعش نم ليللا يف ليقام نسحأل هداريإ دنع "بيطلا حفن“

 : هعلطم يذلاو" سلاجملا نساحم“

 (3)ىّلَقتَي ْنَم َكاَذِب يِرْدَي فْيَك ال ْمَأ يلْيَل لاطأ يرذأ ُتْنمَل

 ينابسإلا قرشتسملا ثحابلا دجنف «نيثدحملا نم باتكلاب اومتها نيذلا امأ

 نساحم” باتك رشن يذلا (4(م1944 - م1870)"يطسقرسلا سويثالب نيسأ ليئاكيم"

 ربتعي وهو .م1933 ةنس سيراب يف ةيسنرفلا ةغللاب صنلل ةمجرتو ةمدقمب"سلاجملا
 .هخسن ةردنل طوطخملا مكح يف كلذك

 .17 216 ص مالعألا«(3) «(2) «(1)
 نبا : صوصن ةصاخو نييمالسإلا فوصتلاو ةفسلفلا صوصنب متها ينابسإ ركفمو ثحاب سويثالب (4)
 هيف انققح يذلا انباتك ةمدقم رظنأ .يناتسرهشلاو ءسولمط نبا ءفيرعلا نبا ؛مزح نبا ؛يلازغلا ءيبرع
 .ءاضيبلا رادلا 2006 ةفاقثلا راد 1 ط"سولمط نبال“ قطنملا ةعانصل لخدملا
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 باتكلا ىوتحم :ًايناث

 ديرملا ىلع لهسي» نأ يف المأ «ةيفوصلا نم ريكذتلا لهأل صّصُخ لب «ميقتسملا

 باكترا ىلع اهعماس لمحيو «هقيقحتو هقدص مئاعد دارملل ديشُيو ءقيرطلا ةبوعص

 ."12«ٌّدَسألا يرحت يف دشألا

 نم اهاقتسا يتلا ةيفوصلا هتفاقث ىلع هتدام فيلأت يف فيرعلا نبا دمتعا دقو

 نبا“ مهسأر ىلع ءاقباس مهيلإ انرشأ نيذلا ءنييمالسإ برغلا خياشملاو ”يرصملا

 يف اهل َرْظَن يتلا تاماقملاب ةصاخ «يلازغلاب قيمعلا هرثأت ىسنن نأ نود ؛”ناجرب

 ىلع ةريبكلا هتردقو ءزيمتملا يقوذلاو يركفلا هدوهجم ىلإ ةفاضإلاب اذه .(ةصاخلا

 عبُشُملاو حوضولا يف ةياغ بولسأب «ةيفوصلا اياضقلا قدأ ىلع ًارثنو ًارعش ريبعتلا

 ىلإ دانتسالاو ءلاثمألا برضو ريوصتو سانجو عْجَش نم : ةيعيدبلا تانسحملاب
 وأ ابلس اهيف هيأر ميعدتل «ةفيرشلا ةيدمحملا ةنسلا ثيداحأو ميركلا باتكلا تايآ

 .اباجيإ

 يه «فوصتلا يف هتيرظن سسأتو باتكلا اهيلع موقي يتلا ةيزكرملا ةركفلاو
 الإ بسانت ال يهف ءصاوخلل قئاوع لثمت ةسوردملا لزانملاو تاماقملا هذه نأ

 بيترتلا بسح اهدروأ دقو ءفوصتلا لاجر لج اهلوح قفتت تاماقم يهو .ماوعلا

 . ص «سلاجملا ساحل ])
 لزانملل يلازغلا مامإلا ةبراقم لوح توريب ركفلا راد «نيدلا مولع ءايحإ نم عبارلا ءزجلا التم رظنا )2(

 .عوضوملا سفنل فيرعلا نبا لوانت نيبو اهنيب نراقو «ةيفوصلا تاماقملاو
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 :نكشلا «ءاجرلا :فوحلا «قؤحلا ءنيبضلا «لكؤتلا ءدهلا ةدارألا :ةفرعملا + ىلاعلا

 هدقن اهيلع سراميو «ءسنألاو ةبوتلا : امه نيلزنم اهيلإ فيضيو .قوشلا «ةبحملا

 .اهيف صاوخلا رظن انيبم

 يف يهو ءهالوم ىلإ دبعلا دصق ديرجت يه «ماوعلا ةيلح اهرابتعاب ةدارإلاف -

 نم اهنامرحو سفنلل عمق «ماوعلا دنع دهزلا ناك اذإو .قيرفتو صقن صاوخلا رظن

 اهيف ريكفتلاو اهب قلعتلا ىقبي امنيب ءرهاظلا يف الإ نوكي ال كلذ نإف ؛ اهب قلعتلا

 .ىلاعت يرابلاب قلعتلاو ركفتلا ردجألاو ىلوألا نأ ىلع «نطابلاب

 يف ىوكشلا نامتك وهو ءريبصتلا نم عون ماوعلا دنع ربصلا نوكي امنيبو -

 نإف .دراوملا ةبوعص مهيلع لهسيو ففخي ربص نيديرملا دنعو .بئاصملا لمحت
 هيطعي ام لك نأ رابتعاو «هللا ءاضقل مالستسالا نآل ءصقن صاوخلا دنع كلذ

 .رابطصالا هيلع قلطي ام وهو ربصلا نيع وه «حيلم حيلملا

 لكوت وهف «بابسألا ىلإ ًاعوجرو لكوتلا عم افوقو نوكي امدنع لكوتلاو -

 نع بلقلا صيلخت يف نمكي قحلا لكوتلا نأ نوري ءصلخلا ةيفوصلا نأل ؛ماوعلا
 .لكوتلا ةلغ

 ؛تاريخ نم دبعلا ىلع هللا هب َّنَم امل نايسنو «ةبآكلل ةمزالم هرابتعاب نزحلا -

 يف ةدهاجملاو هللا ركذبف .باجح صاوخلا رظن يف وه «دوجولا حنم اهمظعأو

 .ْمَعَو مه لك نم ءالجلا نوكي هتفرعم

 اذهلو .ءباقعلا ةوطس نم رذحلاو فسألا ةمزالم وه ةيفوصلا ريغ دنع فوخلا

 ةشحو ىلع ال هتدابعب الإ نوكي ال برلا نم دبعلا برق نأل ءبجحلا نم هنوربتعي

 .هركذب نانئمطاو هب سنأ ىلع لب ءروفنو

 نونا ةميشاعو .هل ءاودو فوخلا ةرارحل ديربت ماوعلا دنع ءاجرلا -

 ققحملا نوكي نيح ءضوع ةعلاطمو ىوكش ءاجرلا امنيب .عبطلا عم فوقوو هنوعر

 .هفاطلأب اطاحم قحلا هناسحإب ارومغم
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 هنإ ءقيرطلا لهأ لزانم فعضأ نم ”فيرعلا نبا” مكح يف ماوعلا دنع ركشلا -

 ىوس ةمعنلا لاح يف دهشي ال نأ قحلا ركشلا امنيب «ةنملا قر نم ٌبَرَهو ٌباجح

 .معنملا

 صاوخللو برش اهنم ماوعلل ,ءيفوصلا ءانفلا ةيدوأ لوأ اهرابتعاب ةبحملاو -

 .ناميإلا ساسأ مهدنع يهو يَلَسَتو ذذلت ماوعلا ةبحمف ءبرش

 بلقلا يف ميظعت دوجو ءاهنع ةرابعلا يف مهتاراشإ فالتخا ىلع موقلا ةبحم امنيب

 .هللا ىوس ىوسلاب قلعتلا نم بحملا عنمي

 هنأل «هلامعتسا بنجتي وهو ماوعلا لزانم نم ”فيرعلا نبا“ رظن يف قوشلا -

 يف نمكي ةيفوصلا ريغ دنع قوشلا ناك اذإف .ةنس الو باتك هب قطني ْمَل حلاطصم

 موقلا مكح يف اذهو «هقارف ىلع ربصلا مدعو هبلط يف ثحلاو بئاغ روضح ينمت

 بهذم امنيب .بئاغ ىلإ نوكي امنإ قوشلا نأل :ةريصبلا يف فعضو ةميظع ٌهَّلِع
 .هارت كنأك كبر دبعت نأ لصألا نأل ؛ةدهاشملا ىلع موقي ةقيقحلا

 ال ناك نإو ءنساحملا يف ةسوردملا لزانملاو تاماقملا هذه نأ ظحالملا نمو

 تفرع امك «ةيلصألا اهيناعمو اهتاحلطصم صخي اميف ةراشإلا قحتسي اهيف ديدج

 نإف .()"رصعلا اذه نم نورق ةثالث لبق ثحبملا اذه عدبم ”يرصملا نونلا يذ“ عم
 "ةفرعملا” لوألا لصفلا يف ىلجتي "سلاجملا نساحم” باتك هب زيمتي يذلا ديدجلا

 هذهل ةينأتملا ةءارقلاف . رشع ثلاثلاو رشع يناثلا لصفلاو”ةبحملا“ رشاعلا لصفلاو

 ىلع نيرئاسلا نيكلاسلا نيديرملا لجأ نم ال ءيفوصلا قيرطلا لوأ نيبت لوصفلا
 اوغلب نيذلا نيفراعلل صصخم باتكلاف .ةصاخلا ةصاخ لجأ نم لب «نكمتلا قيرط

 نإف”ةفرعملا“و”بحلا” يتلزنَم ادع امف .ةقيقحلل ينطابلا كاردإلاو «نافرعلا ةبترم

 .©«... اهنع ولصفنا بابسأو اهنم َّصاوخلا تفنأ ُلَلِع » : لزانملا لك

 .هننسو هرماوأو هلاعفأو هقالخأ يف هني دمحم هللا بيبح ةعباتم وه : هلل بحملا تامالع يف ًالثم لوقي (1)

 ةيريشقلا ةلاسرلا : رظنا .ةلفغلا نم نوكت صاوخلا ةبوتو ؛بونذلا نم نوكت ماوعلا ةبوت : ةبوتلا يف لوقيو
 08 ص (ترد) توريب يبرعلا باتكلا راد فوصتلا يف

 نس نيلاخملا نساحتم (2)
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 مهفده غولب نود ًازجاح فقت لب «نيققحملا نيفراعلا ةيفوصلا عفنت ال يهف

 نزحلاو ربصلاو لكوتلاو دهزلاو ةبوتلاو ةدارإلاف ...» : ةقيقحلا نيع دوهش : ىمسألا

 نيرئاسلا عرشلا لهأ لزانم ءسنألاو قوشلاو ةبحملاو ركشلاو ءاجرلاو فوخلاو

 .27«نيرئاسلا لاوحأ اهيف تلحمضا ةقيقحلا نيع اودهش اذإف .ةقيقحلا نيع ىلإ

 دعاست يتلا «ةيحورلا ةيوبرتلا تاهيجوتلاو ظعاوملا ضعب درت باتكلا رخآ يفو

 : ةمارك نيعبرأ يف ةلثمتم ؛هللا نم نيميظع ًالضفو ّىنغ لين ىلع اهّلّصَحُي نم

 نم لعجي نأو «هيلع لكوتلاو ؛هتبحمو ؛هركشو «هللا ركذك : ايندلا يف نورشع

 يدتهي نأو .بلقلا ىنغو ؛ةمهلا عفرو «سفنلا ىنغب ىلحتي نأو .ًاسينأو ءأريظن هللا

 كربتلاو ؛بلقلا يف ةبحملا ةيمنتو .هتبيه ظفحي نأو ءردصلا ةعسو «بلقلا رونب
 ةباجإ «ةهاجولا ءضرألا ديلاقم نم نكمتلا ؛تانئاكلا ريخست .ءيش لك ةكربب

 .ةوعدلا

 «ناميإلا ىلع هتبثيو ءتوملا تاركس هيلع هللا نوهي نأك : ةرخآلا يف نورشعو
 لاؤسلا ةنتف نم نامألا «هل ةكئالملا ةيحت «ةنجلا يف دولخلا .هنمأو هحور تبثي نأو

 نم نامألاو «ةماركلاو زعلا يف رشحلاو ؛هحور سانيإب هماركإو .ربقلا قيضو

 تانسحلاب نيزاوملا لقث .باسحلا ريسيتو «نيميلاب باتكلا ذخأو .ةمايقلا لوه
 .ةزعلا بر ءاقل «ةنجلا يف دولخلا «ةعافشلا لين هطارصلازاوج ءضؤَخلا ُدوُرُو

 مغانتي ال ءراكفأ نم ظعاوملا هذه يف مدق ام نأ ءانه هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ةلثمألا نمو .ةيفوصلا تاماقملل هدقنو هليلحت دنع ,”فيرعلا نبا“ هل رظن امو ايلك

 هيف يغبني يذلاو ؛لكوتلاب قلعتملا عبارلا لصفلا يف هيلع دكأ ام نأ : كلذ ىلع

 ةماركلا يف ةعبارلا ةظعوملا هيلإ تهتنا امو ضراعتي «ةيسفنلا ظوظحلا نم تالفإلا

 .هرمأ ُرّبَدُي اليكو ءهيلإ بينملا دبعلل نوكي ءهللا نأ : يف صلختت يتلاو «ةيويندلا

 : ص «سلاجملا نساحم (1)
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 نبا” ءاشنإ نم تاهيجوتلاو ظعاوملا كلت نأ يف كشلا ىلإ انعفدي ام اذهو

 ركفو بولسأو جهنم نيب نيابتلاو فالتخالا وه كشلا اذه يوقي امو .اقح”فيرعلا

 .طوطخملا خسان نم ةفاضإ اهنأ امبرلو .هب قحلأ ام نيبو نساحملا

 يف الإ ظعاوملا هذه دجوت ال هنأ ءكشلا اذه يوقيو ةيضرفلا هذه معدي اممو

 نيب نم ('ةيسنرفلاب نساحملل هترشن يف " سويثالب نيسأ" اهدمتعا ةدحاو ةخسن
 نم 37 مقر لمحت يتلا ةطوطخملا يهو : اهيلع لغتشا يتلا عبرألا تاطوطخملا

 اهنأ قحب لاق يذلاو .ةيردنكسألاب ةيدلبلا ةبتكملا يف ةدوجوملا ءظعاوملا ةسرهف

 ةغللا سسأب لهاج خسان فرط نم تبتك اهنأو ءىرخألا تاطوطخملا نع فلتخت

 هي ادلاو»: ةيفكحلا لازقألا نر ادنقح مهقاف :نيلكتملا يواناوو ةيفوسللا ةندقتلا
 ضعبل عرولا نم تالاح فصوو ءاهشاع عئاقو درسو «ةيرعشلا تايبألاو «ةيدهزلا
 ةوق نم ةيلاخ ءنساحملل يلصألا صنلا عم ةقسانتم وأ ةقيقد نوكت نأ نود .ةاقتلا

 (2.اهب زيمتي يتلا عانقإلا

 ظعاوملا كلت امهب دجن مل كلذك ءامهيلع انلغتشا ناذللا نيطوطخملا نأ امك

 ةعماج) ةيقرشلا ةفاقثلاو تاساردلا دهعمب صاخلا طوطخملا يهتني ذإ ءراعشألاو

 : اهعلطم ةديصقب (ويكوط

 َقَلَع ْدَق ىَوَهْلا َّنأ ْمَعْرَيَو اَنَبُح يِعَدَي ْنَمِل ْلُك الأ

 : اهرخآو

 قَبطناو ْمُهاَطَغَف اوُطْغَو ْمِهيِساَرَم َلاَبِح اوطحف
 ظعاوملا كلت نم ةيلاخ كلذك يهف دوعس كلملا ةعماجب ةصاخلا ةطوطخملا امأ

 ةززعم تايعدأب ةقحلم ىرخألا يه اهنأ امك «ةروكذملا ةديصقلاب يهتنت اهنأ الإ

 .ظاعولا ءارعشلا نم هريغلو ” زتعملا نبال“ راعشأو «ميكحلا ركذلا نم تايآب

 .(صصخملا ناكملاب ةروص اهل درونس)

 اهل ما- خلا" : اهلا فكألا خا -ااخل خآر]15: [ثعاع خرهطع, 1مل ءانمو نأ :  ىلإ عجرا (1)
 ورسم عماقتتع مدع ال1 ان 1:ل ةوزتت 22120105. وقوي ارا طاقتماع 01ةطاضل ]5م 2ددبأ نعاباطنتعت

 .9 ص رظنأ (2)
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 باتكلا فيلأت ةيجهنم : ًاثلاث

 تاماقملل ةيدقن ةيليلحت ةقيرط ”نساحملا” باتكل هفيلأت يف”فيرعلا نبا” جهتنا

 بيرجت اهلالخ نم الواحم .ةدهاشملا وهو دارملا غلبي ىتح ديرملا كلاسلا ىلع

 .ينابرلا فشكلا رونب ققحتلا ىلإ ةنسحلا ةظعوملاب ةوعدلاو نيقلتلا يف هبهاوم

 ثيداحألو ميركلا نآرقلا نم تايأل هداريإب ماقم ماقم لك يف هءارآ ُمَعَدُي ناك دقو

 عوضوملاو مءالتت ىتح ةيراشإلا هتاريسفتب اهاوحف بيرقت الواحم «ةفيرش ةيوبن

 .ثحبلا ديق

 ضعبل صصقو تاياكحب اهبراقي ناك يتلا راكفألا ليثمت يف ادهج رخدي ملو

 هثحو هداؤفل اتيبثتو هل ابيغرتو ًابيبحتو يقلتملل ةيلست ؛مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا

 .مالسلا مهيلع دوادو ىسيعو ىسومك ؛ ليصحتلاو مهفلا لجأ نم دهجلا لذب ىلع

 يلباشلا ركب يبأو «يرصملا نونلا يذو ديري يبأك ةيفوصلا خياشم ضعبلو

 ('١.ةيودعلا ةعبارو

 ”قارفلا رق هيون ىلإ: داما بورت يف اهرودو متلو ةيادعلا يف هجين ف ةياكحلا ةعيق نعي(
 تنك : لاق .”فيرعلا نب دمحأ” ىلإ هدنسب يروتنملا يخيش ينثدحو» : هصن ام ”نيدتهملا ننس" باتك يف

 لعجو «باتكلا قلغ مث ثيدحلا اموي أرقف ؛ثيدحلا هيلع أرقأ"يفدصلا يلع يبأ“ يذاتسأ سلجم يف ًأسلاج

 ةياكح يكحيو.«ثكَع هللا لوسر ثيدح عطقي نأ خيشلا زيجي فيك يسفن يف عقوف .نيحلاصلا تاياكح يكحي
 نم ٌدْنُج تاياكحلا دمحم اي : يل لاقو ءأرزش خيشلا يلإ رظن ىتح ءرطاخلا يل ْمَت امف : لاق .!؟ ميحلاصلا

 ينآر املف ءقرعلا اهنم رطق الإ ةرعش يدسج يف يقب امف : لاق .هدابع نم نيفراعلا بولق اهب تبثي هللا دونج
 ُهلُكَو : ىلاعت هلوق : لاق .ملعأ خيشلا : تلق .؟ ىلاعت هللا باتك نم كلذ قادصم نيأ دمحأ اي : يل لاق تشهد

 (120 : دوه) َكداَوُق هب ُتَبَتُن ام ِلْسّرلا ِءاَبْنَأ نم َكْيَلَع صفت
 .23 ص :2 ج مالعألا رظنأ

47 



 نع ةئشانلا راكفألا نم هيلإ لصوت ام زكريو معديو حضوي ناك ام ًاريثكو
 ءاشنإ نم وأ هئاشنإ نم امإ ؛ ةيرعش تايبأب ءتاماقملا نم ماقم ةقيقح يف هضوخ

 .هل نيرصاعملا وأ نيقباسلا ءارعشلا نم هريغ

 هتردق نع منت يتلا هريبعت ةقيرط وه ”نساحملا“ فيلأت يف هجهنم تازيمم نمو
 وحنلاو قاقتشالاو ةغللا مولعل ديجلا هناقتإل كلذو «ةدافإلاو ةدافتسالا ىلع ةيلاعلا

 ةغالبلا مولعو «ثيدحلاو نآرقلا مولعو رعشلاو بدألاب ةعساو ةفرعمو ءفرصلاو

 .ةيفوصلا هتيؤر قمعو موقلا مولع يف هعلضت نع كيهان «ةيبرعلا

 حوضولا ةياغ يف يذلا ءيرثنلا يرعشلا يبدألا هبولسأ يف كلذ لثمت دقو

 .حوضوو ةسالس يف «ةيفوصلا يناعملا قشأ ىلع ريبعتلا نم هنكم يذلاو «لامجلاو

 لكلا: لام سمو وسالم ك1 قراعلا كراك طونلا ترم ريبك لتحل :اهظوَم

 قوذلاو «قيقحتلا «ءانفلا «:ةنوعرلاو «ةبيهلاو ءرهاظلاو «نطابلاو ؛ةدارإلاو ءةمهلاو

 ... ةماركلاو «ةقيقحلا نيعو «ةمهلاو «قلخلا لباقم يف قحلاو ءةريحلاو ءبرشلاو

 هنم ايعوو .نولاغم وأ نولدتعم نوينس ةيفوصلا اهلوادتي يتلا ميهافملا نم اهريغو

 (!.رايخألا ءارعشلا الإ اهكردي ال فوصتلا ىنعم نع قداصلاو يفاولا ريبعتلا نأب

 نم ديزم هنم بلطي نمل ًارذتعمو هبتك اميف هبولسأ ةبوعص اللعم لاق يذلا ءنيعبس نبا ريبعت دح ىلع (1)
 تسيل يتلا رومألا نم وه رمأ ىلع ظافلألاب ملكتلاو قيض لاجملا نأل نايب ديزم ينم بلطت الو » : نايبلا
 .« رايخألا ءارعشلا الإ همهفي ال ثيحب ةبارغلا نم وهو ءبتكي ام سنج نم
 ( 1972 ةرهاقلا - يودب .ع.د قيقحت «228 ص ءةيناوضرلا ةلاسرلا رظنأ )
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 ةيركفلاو ةيخيراتلا باتكلا ةميق : ًاعبار

 مضي هاندجو ةيحان نمف ؛ةددعتم هوجو تاذ ةميقو ايازم"سلاجملا نساحم“ باتكل

 تاماقمل هتشقانم نم ةصلختسملاةيفوصلا راكفألاو ءارآلاو تامولعملا نم اددع

 باتكلا نأ ىرخأ ةيحان نمو .اهنأشب ةركتبم ةديدج جئاتنل هبيكرتو اهدقنو ةيفوصلا

 .هتافو تلت يتلا روصعلاو هرصع يف ةيفوصلا طاسوألا يف ًاعويشو ةرهش بستكا

 : يلي اميف باتكلا ةميق هوجو َلِمْجُن نأ نكميو

 تاحورشو ءارآو صوصن نم "فيرعلا نبا” هنمض ام نإ : ةيفرعم ةميق - 1

 .ءيفوصلا ينادجولاو يهقفلا يركفلا ههاجتال حوضو لكب نيبيل ةيرعش تاعطقمو

 باطقأب جعي ناك ناكمو نامز يف يحورلا لاجملا يف هتدايرو ةيملعلا هتناكمو

 نع فشكي امك .ةيبرغملا ةودعلاب وأ سلدنألا قرش وأ برغ يف ءاوس .ءفوصتلا

 تزيمت يتلا «ةفلتخملا ةيفاقثلا داعبألا تاذ ةيملعلاو ةيركفلا هتيصخش نم ماه بناج

 ةيوهاطو ةينطاح قد ةنضقادتملا هاهاهتالاو قفا وغلا قرن هن زاوعلاو لا دتع الاب
 .(ةفرطتملا) ةيلقعلا تاعازنلاو ؛(نيمومذملا) سايقلاو ديلقتلا بهاذمو

 يف ةيجوغاديبلا هتقيرط وهو الأ رخآ بناج يف ةيفرعملا باتكلا ةميق ىلجتت امك

 ًاجهنم عبتت يتلاو .هيديرم نم نيقلتملا ىدل ؛تامولعملاو راكفألا خيسرتو لاصيإ

 ىلإ ءاهيف صقنلاو فعضلا نطاوم نايبتو اهحيضوتو ةيضقلا حرط نم : ايدعاصت

 اقح هدقتعي ام ىلإ هيعمتسم لصويل ءاهريغب اهتلثاممو اهتنراقم مث ءاهضيقنب نايتإلا

 .ةيقوذو ةينادجو براجتو فقاومبو «ةيلقع ىرخأو ةيصن ةلدأب اهمعدي مث .اهيف
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 ةيمكحلا حمالملا وذ يدقنلا عباطلا وه "نساحملا“ باتك زيمي ام نإ : ةيدقن ةميق- 2

 نم ؛ ةيفوصلا تاماقملل هصحفت دنع ”فيرعلا نبا“ هجهتنا يذلا "1١( ةيفوصويثلا”

 .صحدو دقنو هنهربو ةلئاممو ةنراقمو ةشقانمو ليلحت

 تابغر لوح زكرمتلا ةرئاد نع جرخي ال يذلا ماوعلا دهز يف ُحّرَجُي : الثم وهف
 اههنك تاذلا بر يف ريكفتلاب طبترملا «.صاوخلا دهز هلباقم تبثيل .هضحديو تاذلا

 .اهيرابو

 ال يتلا صاوخلا ةبحم لباقم «ةنملا ةعلاطم ىلع ةمئاقلا ماوعلا ةبحم صحفتيو

 .يهالإلا يلجتلا كاردإ رثإ ةيفوصلا ةريحلاب الإ ققحتت

 امك عرشلل ةفلاخم ةريبك ةلع هربتعيو قوشلا ماقم «ءضحدي مث «دقتني هنأ امك

 .ةدهاشملا وه قحلا يفوصلا بلطملا نأل «ةماعلا اهيناعي

 هدقن ةصاخو هلئاسر يف م ةداعسلا حاتفم” هباتك يف هتورذ دقنلا اذه غلبيس ديدسو

 .اهب نيئبشتمل | .رومألا رهاظمب ني رتغملا ؛هنامز نم نيتفمو ةاضقلو هرصع ءاهقفل

 .رهاظلا ءاملع اهدمتعا يتلا «لقعو ٌنح نم ةفرعملا لئاسول هدقن كلذكو

 نمزل نيرضاح هرثأو هريثأت لظ "سلاجملا نساحم“ فلؤم : ةيخرات ةميق 3

 ىلعو ؛ةصاخ سلدنألاو برغملاب ةيفوصلا طاسوألاو سرادملا ىلع ريصقلاب سيل

 لاثمأ نم رابك داور ىلع رشابملا هرثأ ىلإ ةفاضإلابف.ةماع طاسوألا نم اهريغ
 يبأ”و "يقيفلبلا قاحسإ يبأ”و ؛'لازغلا هللا دبع يبأ“"و ؛' بلاغ نب نسحلا يبأ"

 ركفلا ةمئأ نم ىرخأ لايجأ ىلع ميظع رثأ هل ناك .مهريغو ”دهاجملا نب هللا دبع
 : مهنمو يفوصلا

 هدامتعاو ليلحتلا يف ةرظنلا قمع دمتعي ليلحت وهو : ةيهالإلا ةمكحلا : 1832050م11ع ةيفوصويثلا ([)
 هلوقل اقادصم ةطساو نودب هنم ملعلا ذخأو ةرشابم هللا نم ةفرعملا هدادمتساو زيمتملا يفوصلا حلطصملا

 حلطصملاو (5 : فهكلا) # املع اندل نم هانملعو اندنع نم ةمحر هانيتآ اندابع نم ادبع ... 8 : ىلاعت

 مهنأ نودقتعي نيذلا نييقارشإلا ةفسالفلا ضعب ةيرظن ىلع ةلالدلل تيدحلا رصعلا يف لصألا يف لمعتسا

 .ةقراخلا تاردقلاو ةمكحلا هنم نوقلتيو ةرشابم مهبر عم نولصاوتي

 (ةخصقفم تيالز عع ال.ا/ ططتا]وهدممطتوانع 2186 - 187)
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 ميعدتل هنم تارقفب لدتساو نساحملا فلؤم دمتعا يذلا ”يبرعلا نب نيدلا يحم“ -

 (1.ةيقالخألا ميقلاو ةفرعملاو دوجولا يف يفوصلا هقسن يف ةماه اياضق ريربتو

 ةفرعملا يف هيأرو فيرعلا نبال راشأ .هلئاسر ىدحإ يف «يذلا " نيعبس نبا“و -

 امعدم «ءسلاجملا نساحم هباتك اهنمضت امك اهيف قيقحتلا لهأ يأرو «ةيفوصلا

 يذلا قلطملا قحلا وه هبهذم يف دوجولا ناك اذإف .هدنع دوجولاو ةفرعملا يثحبمل

 (.هتافلؤمل هركذ ةبسانمب نساحملا ىلإ راشأ امك .©©ةماعلا ةفرعم ال «نيققحملا

 فيرعلا نبا سابعلا وبأ“ لاق امك ... » : ىلاعت قحلا هيزنت يف ثلاثلا بابلا 1 ج تاحوتفلا يف هلوقك (1)

 تقو الو مكحلا الا ببس الو «ةيانعلا الإ بسن دابعلا نيبو هنيب سيل ... سلاجملا نساحم“ يف "يجاهنصلا

 نوكلا ةيلوأل سيلو دبعلا ةيلوأ دمت قحلا ةيلوأ نإ ... » : نيرشعلاو يناثلا بابلا يف هلوقو "... لزألا ريغ

 نوعبسلاو نماثلا بابلا 2 ج يف هلوقو .« ... "سلاجملا نساحم“ بحاص هب حرص اذكه ... ءيشل دادتما

 : نآب نيب امدنع ”هنساحم“ نم فيرعلا نبال يرعش تيبب هيف دهشتسي يذلاو ةبحملا ماقم ةفرعم يف «ةئاملاو

 (...) يهالإ ماقم بحلا »

 لوقي هانعمس : اولاق "يجاهنصلا فيرعلا نب سابعلا يبأ ” نع دحاو ريغ هب انثدح ام هيف تعمس ام نسحأو

 .« دحت الف رتسلا الإ ىبأت ةريغلاو ؛ةبحملا تافص نم ةريغلا : لاقف ةبحملا نع لأس دقو

 ةجاح ال يذلا ثلاثلاو يناثلا ملعلاو فرصتلا قوف نم كرمأ نأ ملعاف الإو ,تسنأت نإف » : لوقي (2)
 عيمج عم حصت ال تاماقملا نإف .ىنسحلا ءامسألا نعو معن صاوخلا دنع دجيو ؛لخدم الو هيف تاماقملل

 ةفص نم عونتيو «هضرف لبق سكعنيف ىنعم يف ضرفت ال صاوخلا كلذلو ؛ ةضحم ةدحو يف تادوجوملا

 .عونمم كلذ نإف هريغ نع هزيمي هل مسا ال تاهجلا لك نم مولعملاو ؛تبثي ثيح نم هسفن
 يف ةدئاف الو «لولحلا يف ةداعس الو ءضيفلا يف ريخ الو .ديحوتلا يف ةعفنم الو ءةروصلاب يل ةجاح ال لقف

 .هلك كلذ رخآ دنع .هلك كلذ دنع ءهلك كلذ دعب ءهلك كلذ لبق قحلا نإف (...) ؛ماقم يف قوش الو ؛داحتالا

 هفورعم ىرسو هفورعم رفكو هتفرعم ةركنو هفيرع ىلع هطخو هفيرعتب ال هفرعو”فيرعلا نبا“ ىلع ملسو

 وه بولطملا نأ ضرفا ةلمجلابو (...) اهيف لوقلا ررحو اهيف ام لمأتو «ةطاحإلا ىلإ رظنا مث .هفرعم دسو
 دبع) «... اهقاوذأ يف هتدجو يذلا لب «ةيفوصلا هتركذ يذلا لب «ةعيبطلا دعب اميف ركُذ يذلا ال (...)دحاولا
 ديدي نم «يودب نامحرلا دبع.د رشنو قيقحت «ةطاحإلا ةلاسر «يسلدنألا يسرملا نيعبس نب قحلا

 .15-16ص 8 ديردم يف ةيمالسإلا تاساردلا

 لوألا مسقلا نم لوألا مسقلاو ... » : تائف ىلإ ةيفوصلا هفينصت ةبسانمب فراعلا دب هباتك يف لوقي ثيح (3)
 قحلا حاتفمو "هنساحم“ يف فيرعلا نبا راشأ هيلإو (ةيريشقلا) ةلاسرلا لاجر هكردأ يذلا وه ءفوصتلا نم

 قيقحت «128ص «... لوصولا نع ءانفو لوصوو كولسو قيرط نم بكرم وهو .(ةداعسلا حاتفم هلعلو)
 .1978 - 1 ط سلدنألا راد ؛ةروثك جروج
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 ةصاخو نساحملاب ةدراولا هراكفأ نم ريثك ىلإ دنتسا يذلا يرتسشلا نسحلا يبأو -

 (1!.هتاعطقمو هدئاصق لاونم ىلع دشنأو «ةينطابلا ةفرعملاو يهلإلا بحلا يف

 يذلا «يمالسإلا برغلاب ةيلذاشلا ةسردملل لثمم رخآ (2يدنرلا دابع نبا كلذكو

 نسحلا يبأ“ ربع ”سلاجملا نساحم“ هفلؤم رثأ ةصاخو ”فيرعلا نبا”“:رثأ ىقلت
 ةمئاقلا ”فيرعلا نبا“ ةيرظن صخألابو ”يردنكسإلا هللا ءاطع نبا“ و”يلذاشلا

 ةينابرلا ننملا نم اهيلإ امو ء«تاماركلاو ةيفوصلا لزانملاو تاماقملا يف دهزلا ىلع

 (3.صاوخلا نود ماوعلا اهب قلعتي يتلا

 ”"فيرعلا نبا ” رثأل صالختسا يه هلئاسرو يفوصلا هبهذم رابتعا نكمي اذهلو

 (#.اهنم

 رادلا ةفاقثلا راد 1 ط ضويفلا وبأ ديعسو يسيردإلا ينولدعلا دمحمءد قيقحت يرتششلا ناويد رظنا (1)

 .م2008 ءاضيبلا
 .هيلإ انرشأ امع ةربعملا يرتششلا مظن نم جذامن هذهو

 كلالظ نع فتناو اقراو قلخلا ضفرا

 كلالظ نع بغ مش اقشع نوكلا قبساو
 كلاوّرز يف دارملاف اقبس بحلا يف َنْفاَو

 (ةحصفتم ةيسلدنأ هتجهل لجز نم ؛يفوصلا ءانفلا )

 ايل قصحلا جال يماهلإ رون دنع

 ايل تفرع نم يردب نم توندو

 ايوس يوتسن ديحوتلا يف يماقمب

 هتجهل لجز نم ةعطقملاو .سلاجملا نساحم يف فيرعلا نبا دنع ديحوتلا عم نراق ءيفوصلا ديحوتلا )
 (342 ص ناويدلا ةحصفتم ةيسلدنأ

 ةاَوَه صلاخ قحلا تافص ْباجغ ىري بوبحم ول ْنَم
 هاوه يف صلاخ يفوص الإ هاوس هيف ْمِهَي نه

 .(نساحملاب فيرعلا نبا رعش يف يهالإلا بحلا عم كلذ نراق «ةيفوصلا نم صاوخلا دنع بحلا )
 هتافلؤم مهأ نم (ه791 - ه733) يرفنلا دابع نب ركب نب كلام دمحم نب ميهاربإ نب دمحم هللا دبع وه (2)

 .ةيفوصلا لئاسرلاو ءيردنكسلا هللا ءاطع نبال "مكحلا حرش“

 خيرات باتك كلذكو .سويثالب نيسأل ةيسنرفلاب سلاجملا نساحم ةمدقم : عوضوملا اذه لوح رظنأ (3)
 .اهدعب امو 329 ص 1955 ةعبط سنؤم نيسح ةمجرت ءايثنالب ليخنأ فيلأت يسلدنألا ركفلا
 ىلا 11ةءاتنو و هدا 81/18 ايون لوب ءقرشلا ةلجم رظنأ (4)
 216 321166 1352 1/1315 - ةثتبات]][ 9
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 : كلاثلا لصفلا

 ةيطخلا خسنلا فصو : الوأ

 قيقفحتلا جهنم : ايناث

 لا
 وم وهج





 ةيطخلا خسنلا فصو : الوأ

 يف خسن ةدع « «ةيفوصلا ةداسلا تاقماقم وأ « سلاجملا نساحم » هطوطخمل

 .ملاعلا ربع ةماعلا تابتكملا

 يبرغم طخب بوتكم 732 مقرلل ةلماحلا ؛لايروكسألا ةبتكمب ةدوجوملا اهنم
 .54 ةقرولا ىلإ 42 ةقرولا نم .م 1349 / ه 750 خيراتب

 يقرشم طخب ةبوتكم :«872 مقرلل لماحلا ةينطولا نيلرب ةبتكمب ةدوجوملاو

 لصألا يف يهو «173 ةقرولا ىلإ ه 148 ةقرولا نم ءم 1454/ ه 859 خيراتب

 .رصم «رهزألاب مظعألا دجسملل كلم

 ةسرهف نم 37 مقرلل ةلماحلا .رصم «ةيردنكسالاب ةيدلبلا ةبتكملاب ةدوجوملاو
 006 ةقرولا نم ءظعاوملا

 نم 3876 «173 اهمقر ةيردنكسالاب ةيدلبلا ةبتكملاب ةنئاكلا ةطوطخملا كلذكو

 .نونفلا ةسرهف

 881 ةنس ةخرؤم ج 369 مقر «طابرلاب ةماعلا ةنازخلا ةطوطخم كلذ ىلإ فضأ

 .يوارغملا يحي نب يلع نب دمحم خسن نم ه

 . ع م 710 اهمقر ؛خسن خيرات نودب ءدوعس كلملا ةعماج هطوطخمو

 .ا>(غ 1665 مقر تحت ويكوط ةعماجب ةيقرشلا ةيفاقثلا تاساردلا دهعم هطوطخمو

 ” : نيتطوطخم ءانترشن جارخإ يف تاطوطخملا هذه نم اندمتعا دقو

 فالغلاب 300 مقر لمحت يذلا ةيقرشلا تاساردلاو ةفاقثلا دهعم ةطوطخم ىلوألا

 نم نوكتت مو,,1 - 20, عومجم نم 62غ 1665 : ماع يبيترت مقر تحت ؛يجراخلا

 ءطسوتملا يف ارطس 12 نم ةحفص لك نوكتت «13,50/17,50 اهسايقم « ةحفص 7
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 هب سأب ال يقرشم طخب تبتك ةديج ةلاح يف يهو .تاملك 9 نم رطس لك نوكتيو

 رطسب لوصفلا هيف ئدتبت .ينبلا غمصلا دادم هلعلو ءدحاو نولب «هتيلامج ثيح نم

 .اهتحتو "لصف" ةملك قوف

 ديعس دمحم » خسن نم يهو «حرش وأ قيلعت وأ ةفاضإ يأ نم ةيلاخ اهيشاوح

 انزمر دقو .ادج ةثيدح ةخسن يهو ه 1250 ةنس ىلوألا ىدامج خيراتب «ضوع

 ب.:باهل

 : بتك ىلوألا ةحفصلا يف

 ضوع ديعس دمحم
 ةيفوصلا ةداسلا تاماقم نايب يف باتك

 هرس سدق يجاهنصلا فيرعلا نبال

 نيمآ نيرادلا يف هب هللا انعفنو

 : بتك ةريخألا ةحفصلا يف

 نيسح نب ديعس دمحم هللا ىلإ ريقفلا دي ىلع نيملاعلا بر هلل دمحلاو لمكو متو
 هللا ىلص ىفطصملا يبنلا ةرجه نم 1250 ةنس ىلوألا ىدامج 22 هددع ضوع

 مهتاكربب انعفنو ءنيرهاطلا نيبيطلا هثرثعو هتيب لهأو هبحصو هلآ ىلعو هيلع
 .نيمأ فلؤملا تاكربو

 ددع .3504 .ع م 710 مقر تحت دوعس كلملا ةعماج كلم يف ةطوطخم ةيناثلاو

 امك ءصقن اهئانثأب «خسن اهطخ «ةنسح ةخسن .10:16 اهسايقم «ق 3 .ق 33 اهقاروأ

 خيرات اهيف بيغي «ق 3 يف راعشأو ةيعدأ اهيلت «ةطرفنم اهقاروأو عقب راثأ اهب نأ

 .يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف تبتك اهنأ لوقلا نكمي اريدقتو .خسانلا مساو خسنلا
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 : بتك ةثلاثلا ةقرولا يف

 نساحم باتك

 يرعشلا تيبلاب يهتنت هريغلو زتعملا نبال ةيرعش تاعطقم : ةقرو رخآ يفو
 : يلاتلا

 لسكلا يف ريخ ال لق وحن اهمساعم تينبباهتلمعأ اذإ ناك الَو

 ءارطس رشع ىدحإ نم نوكتت ةحفص لك «نوعبرأو دحاو اهتاحفص ددع غلبت

 يخسن حضاو يقرشم طخب تبتك .طسوتملا يف تاملك سمخ نم رطس لك نوكتي

 .م : ب اهل زمر . ليمج
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 قيقمحتلا جهنم : ايناث

 : ب روهشملا « ةيفوصلا ةداسلا تاماقم » صنب انتيانع يف هب انمق ام لوأ

 «هقيقحتو هاياضق ةساردو هتدام ليلحتو هل ميدقتلا لجأ نم «« سلاجملا نساحم »

 ةنراقملاو .انيدل ترفوت يتلا ةطوطخملا خسنلل ةصحفتملا ةيناتملا ةءارقلا وه

 اهتبسنو اهتحص نم ققحتلاو اهب ةدراولا صوصنلاو لاوقألا ىلع فوقولاو ءاهنيب

 .اهّناضم ىلإ اهب عوجرلاو

 : ناجهن انمامأ ناك يلصألا صنلا نم ابيرق اصن مدقن ىتحو

 نيقرشتسملا «نيققحملا بلغأ دنع دوهعم وه امك ءشماوهلا يف تافالتخالا ىلإ ريشن

 نأو «ءاطخألا ضعب هبوشت اصن ققحملا صنلا نم لعجيس امم .ةصاخ مهنم

 .شماهلا يف نايحألا ضعب يف نوكت هل ةحيحصلا ةءارقلا

 ؛ةدمتعملا تاطوطخملا ىلع ادامتعا لصألا ىلإ برقأ اصن مدقن نأ : يناثلا

 عومجم شماوهلاو ققحملا صنلا يوتحيف .شماوهلا يف ةفلتخملا تاءارقلا عضنو

 .ةدمتعملا تاطوطخملا

 دقتعن يذلا صنلا ئراقلا مامأ لعجيس هنأل ءاندمتعأ يذلا وه ريخألا جهنلا اذهو

 دقتعن يتلا ىرخألا تاءارقلا شماوهلا يفو .ءباتكلا بلص يف ةحصلا ىلإ برقأ هنأ

 .صنلا ميوقت يف ةمءالم لقأ اهنأ
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 ءاطخألا مغر هب انسنأتسا ادعاسم اصن ؛«نساحملل ,» سويثالب ةرشن انلعج امك

 .انيطوطخم ىلع ادامتعا اهانألم يتلا تاغارفلا ضعبو «هتللخت يتلا

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةميركلا ةينآرقلا تايآلا جيرختب انمق كلذ دعب

 نايبتب انمق امك .مهبلغأب انفرعو «نتملا يف ةدراولا مالعألا ءامسأ انجرختساو

 مجاعملا ىلع ادامتعا ءاهحرشو ةيفسلفلا ةيفوصلاو ةيفسلفلاو ةيفوصلا تاحلطصملا

 : ةيلاتلا سراهفلاب اذه انقيقحت انليذ دقو .ةصتخملا سيماوقلاو

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -

 تاحلطصملا سرهف

 مالعألا سرهف

 عجارملاو رداصملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 ؛هجارخإو لمعلا اذه زاجنإ ىلع انودعاس نيذلا لك ىلإ ركشلاب هجوتن ماتخلا يفو

 : صوصخلا ىلع مهنم ركذنو

 .يمطافلا ينولدعلا دمحم .م نب يفاولا دبع .م

 يهابلا ينولدعلا يلاولا .م نب مالسلا دبع .م

 . يدجاملا شويردا نب ميهاربإ نب دمحم .س

 .يئاجرلا ينولدعلا نسحلا .م نب دمحأ م

 .يفاولا بارعأ هلإلا دبع نب يلع .م
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 .يبنيزلا ينولدعلا راشب دمحم تنب ىملس ةسنآلا

 .يزئافلا يولعلا سيردإ .م تنب ةيميمأ ةسنآلا

 .يئاجرلا ينولدعلا نسحلا تنب ةمطاف ةسنألا

 يئانسلا ينولدعلا يقابلا دبع .م نب نميأ .م

 2014 ربنتش 15 يف ءاضيبلا

 يسيردإلا ينولدعلا دمحم .د 0

 نييمالسإلا فوصتلاو ةفسلفلا ذاتسأ
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 تاماقم يف نايب وأ سلاجملا نساحم باتك : ققحملا صنلا : الوأ

 ةيفوصلا ةداسلا

 ةدمتعملا تاطوطخملا روص : اينآث

 تاقحلم : اثلاث



 : ققحملا صنلا : الوأ

 سلاجملا نساحم باتك

 ىجاهنصلا فيرعلا نبال ةيفوصلا ةداسلا تاماقم ىف نايب



 (2يجاهنصلا يفوصلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ةمالعلا ذاتسألا لاق

 مالكلا نساحم نم لوصف عمج يف ىلاعت هللا ترختسا «ةدق : اهنع هللا يضر

 مئاعد دارملل ُدّيَشُتو ؛هقيرط ةبوعص ديرملا ىلع لهست ماهلإلا لهأ نع ةرداصلا

 ام اهنمف .«ثدسألا يرحت يف دشألا باكترا ىلع اهعماس لمحتو «هقيقحتو هقدص

 .هنئازخ نم هب هللا حتف ام اهنمو «هيناعم نع هتلقن

 «ريكذتلا ملعب هسفن َْمسَو نم اهب ىلجتي ٠ « سلاجملا نساحمب » اهتيمسو

 فحتو «بابحألا ةفطالمو بابلألا ةكبش يهف .ريسيلا ردقلاب اهنم هسلاجم زرطيو

 هلضفب ءاهيف نيبحملاو اهئراقو اهعمتسم اهب هللا عفن .بويغلا نئازخ نم بولقلا

 .©هترتعو هلأو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هتمحرو

 .ةصقان .«ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص رد و : « ب » يف (1)

 .يفوصلا دمحم نب دمحأ : « ب » يف (2)

 .هللا همحر : « سر» يف (3)

 .ةصقان : « م يف (4)

 .ةصقان : دسألا يرحت يف : م يفو ءدشألا : «سر» يف (5)
 .ةصقان «هترتعو هلأو دمحم انديس... » ىلإ «...هللا ترختسا دق » : نم ةرقفلا : « ب » يف (6)

 .ةصقان « هترتعو هلآو » : ىلإ « هنداعم نع هتلقن ام » : نم ةرقفلا : م يفو
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 يتجح ملعلاو ىتجحم ةفرعملا : لوألا لصفلا

 فراعلاو «يب نوفراعلاو يل ءاملعلاف ءيتجح ملعلاو يتجحم ةفرعملا لصف

 لاوحألاب نوديرملاو لامعألاب دابعلا قلع .©0يل لدتسي ملاعلاو يب لدتسي

 ؛ةيانعلا الإ ©ةبسن دابعلا نيبو هنيب سيل هلك كلذ ءارو قحلاو «ممهلاب نوفراعلاو

 لامعألاف .سيلبتو ىمعف يقبامو ءلزألا (©0الإ تقو الو «مكحلا الإ ببس الو

 دنع قحلا نيعتي امنإو ءلوصولل 'ممهلاو ©تاماركلل “لاوحألاو ءءازجلل

 .©مسرلا لالحمضا

 .يب نوفراعلاو يل ءاملعلاف ءيب لدتسي فراعلاو ىلإ لدتسي ملاعلاف.... : « س » يف (1)

 ,بسن : « سر» يف (2)

 .ريغ : « ب » يف (3)

 «عنصت ريغ نم ... طسب وأ ضبق وأ نزح وأ فرط نم بلقلا ىلع دري ام وهو : لاح ج : لاوحألا (4)

 طرش نمو .هبر نم دبعلا ىلع ةضئافلا بهاوملا يه لاوحألا نأ لاقي اذهلو «دراولاب اضيأ لاحلا ىمسيو

 «فالخلا اشن انه نمو .ليملا هبقعي الو ءوفصي نأو ليملا هبقعيو لوزي نأ : «يبرع نبا» ىري امك لاحلا

 (55 ص يبرع نبا تاحالطصا) .هماود مدعب لاق ليملا هبقعي مل نمو «هماودب لاق ليملا هبقعأ نمف
 نأ «ةزجعملاوةماركلا نيب قرفلاو ءايبنألل تازجعملاو ؛ءايلوألل تاماركلاف : ةمارك ج : تاماركلا (5)

 قرفلا و .اهيف يبنلا ةمهل بيصن ال ةزجعملا نأ نيح ىلع «هنم ملع ىلعو دبعلا ةمه ةوق نع ردصت ىلوألا

 .يفوصلا مجعملا رظنا ) ةيدوجو ةقيقح هل سيل رحسلا امأ «ةيدوجو ةقيقح ىلوألا نأ :رحسلاو ةماركلا نيب

 .اهدعب امو 9633 ءميكحلا داعس . د
 بلط نم ةفنألا ) ةفنألا ةمهو (يقابلا بلط) ةقافألا ةمه نيب ةداع ةيفوصلا زيمي .ةمه : ج : ممهلا (6)

 ىضرت ال يهف «هريغب ال قحلاب الإ قلعتت ال يتلا يهو ءانه دارملا يهو «ةيلاعلا ممهلا بابرأ ةمهو (رجألا

 مجعم يناشاكلا :رظنا) .تاذلا نيع الإ دصقي الو ءتافصلاو ءامسألا عم فوقولاب الو تاماقملاو لاوحالاب

 .ةصقان : لوصوملل ممهلاو يلإ لوألا لصفلا ةيادب نم : م يفو ( ةيفوصلا تاحلطصملا

 . موسرلا : « ب » يف (7)
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 بابسألاك مولقلا نع ملعلاو «ةلعلا نيعب حوبو «('دبعلا سأر ىلع ءادن ةراشإلاف

 «بيغلا رون رهظل نوكلا ةملظ الولو .هنع باجح قحلا ىوس امو «بويغلا ىلع

 للعلا الولو «قئاقحلا تفشكنال قئالعلا الولو ءبجحلا تعفترال سفنلا ةنتف الولو

 (3ِتَّحَّصل عمطلا الولو «ةفرعملا تفصل فلكتلا ( ظح الولو «ةردقلا تزربل

 .برلا دهوشل دبعلا مهوت الولو ؛حاورألا قايتشالا قرحأل قاب ظح الولو «ةبحملا

 (؟دئنيح قئالعلا عطقب قئاوعلا تعفتراو بابسألا هذه مسجت باجحلا فشكنا اذإف

 .(6ليق امك ناك

 رعش 0 (2)

 ةمالظ تنأ تنك حابص حالو ةمامتتكا كنع لاط رس كلذب

 ةماتخ هيلع عبطيمل كالولو 2 ةبغ رس نع بلقلا باجح تنأف

 ةماتخ نوصملا فشكلا بكنم ىلع تبطو هيف لح هنع تبغ نإف

 ةلمماظنوهرشنانيلإيسهش 2 ةعامس لميال ثيدح ءاجو

 (8همارغ اّنعملا بلقلا نع لازو اهميعن باط سفنلا هتعمس اذإ

 60همادمو ىوهلا رمخ انر امخف ةيرثوك ةرمخ انيلع ترادو

 دعبلا : « ما يف (1)

 .ةصقان : ظح : « س» يف (2)

 :« سر و« با يف (3)

 .ةصقان مهوت : « س » يف (4)

 .ةصقان : «سا يف (5)

 .لئاقلا لاق امك : م يفو ةصقان : « ب » يف (6)

 ةصقان : « مر و « ب »(7)

 .ناصقان (6) و (5) تيبلا : « مر» و « سد» (9) (8)
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 ماوعلا ةيلح ةدارإلا : يناثلا لصفلا

 ناوزجبو 9 ىلاعت هللا نلإ نقلا :ةيرجت»يهو ماوغلا ةيلخ 0181 إلا لف

 عوجرو قرفتو صقن صاوخلا قيرط يف كلذو «هل بلطلا يف دجلاو ةينلا

 (7امنإو ءىوعدلا سأر وهو هظح نيع دبعلا ةدارإ نإف ءسفنلاو (بابسألا ىلإ

 نإو لل ::010 ىلاعك لاف ديري اميقال «(94للا نم علا ارو اميفاف ةوجولاو عمجلا
 هتدارإب عرشلا درو امم هب داري ام هدارم نوكيف (!!!(هلضفل دار الف ريخب كدري

 ."140هل ةدارإ الو !3!هديس عم دبعلل رايتخا ال ذإ ؛ '22عرشلاب هل راتخي ام هرايتخاو

 : ليق امك (157عرش اميف هتدارإ عم

 ٌُدِيِرْياَمل ٌدِيِرَأاَم كّرناف يرجه ُديِرُيَو هلاَصو ٌديرأ

 لابقإلا يه وأ ءقحلا يعاودل ادعتسم كلاسلا لعجت بلقلا يف ةبحملا ران نم ةرارش يهو : ةدارإلا (1)

 بلقلا يف ةعول : اهنأ يبرع نبا اهفرعيو .ةبحملا ءادتبا يهو ؛قلخلا نع ضارعإلاو «قحلا ىلع ةيلكلاب
 هناحبس قحلا ةدارإو ؛يسفنلا ظحلا اهقلعتمو عبطلا ةدارإو «ةينم يهو ينمتلا ةدارإ : موقلا دنع اهب داريو

 (53 ص تاحلطسصملا مجعم رظنا) .صالخإلا اهقلعتمو
 .ةصقان ىلاعت هللا ىلإ : « م و « ب » يف (2)

 مزعو : « بر» يف (3)

 .ةصقان : « مرد و « ب» (4)
 .ةصقان : « مال و « ب » (5)

 .ةصقان «بابسألا ىلإ عوجرو : « ب » يف (6)
 : « ب» يف (7)

 .ةصقان ءدوجولا : « سر» يف (8)

 .ةصقان ءهللا نم : « مرد و « ب » (9)
 .ةصقان ىلاعت لاق : « م و « ب» (10)

 .107 : سنوي (11)
 ةصقان : « ما و « ب »(12)

 هبر : « سر»» يف (13)

 ظح الو ةدارإ الو : « ب » يف (14)

 .ةصقان ؛عرش اميف هتدارإ عم : « م و « ب» يف (15)
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 لاق مث هناحبس هيدي نيب قحلا ينفقوأ » : لاق هنأ خياشملا ضعب نع يكحو

 ؟ فرغلا ديرتفأ لاق .ال تلقف ؟ (22فرطلا ديرتفأ لاق .ال تلق ؟ فحتلا ديرتأ : يل

 لهاج ينأل ءائيش يواست ال يتدارإ نإف ءديرأ ال نأ ديرأ تلق ؟ ديرت امف .ال تلق

 «ةريخلا هيف نأ ملعت ام يل رتخاف .هوجولا لكب ملاع براي تنأو هوجولا لك نم

 ام راتخيو ءاشي ام قلخي كبرو ا يريبدتو يرايتخا هيف اميف يريمدت لعجت الو
 .(224ةريخلا مهن ناك

 (7قدصلا ةبكرم تبكر » : لاق هنأ هنع هللا يضر «اديزي يبأ نع (2!يكحو

 تبكر (29هث ءءامسلا تغلب ىتح قوشلا بكرم تبكر (9مث ءىوهلا تغلب ىتح

 نأ ديرأ تلق ؟ ديرت ام ديزيابأ اي : تيدونف ىهتنملا ةردس تغلب ىتح ةبحملا بكرم
 .©ديرت ام تغلب نآلا ليقف «.ديرملا تنأو دارملا انأ ينأل ديرأ ال

 (0تحت نوكسلاو رايتخالا كرت عم ةقاطلا غارفتساو عسولا لذب ةدارإلا ةحصف

 : ليق امك ءاشي فيك هبلقي لساغلا يدي نيب تيملاك (7نوكتف .رادقألا يراجم

 ابنجت وأ !4'اهراز نإ !3اهتيفص 2 تحبصأف ؛'”'رمع مأ ال بلقلا 10ىبأ
 3 71 ا - 08 00
 ابرقو بحأ ىليل تبرق نمو اهملسل ملسو تداع نمل ودع

 ديرتف : م يفو قرطلا : « ب » يف (1)

 .28 : صصقلا (2)

 .ةصقان : « مرد و « س » يف (3)

 ةلاسرلا هرابخأو هلاوقأ نعرظنأ . ه 261 يلاوح تام يماطسبلا ىسيع نب روفيط ديزي وبأ وه (4)

 .14 «13 ص يبرعلا باتكلا راد ط «ةيريشقلا
 ..انطابو ارهاظ ىلاعت هللا عم ةماقتسالاب كلذو ةينالعلاو رسلا ءاوتسا وه : قدصلا (5)
 : « ب » يف (7) (6)

 ةصقان ءديرت ام تغلب نآلا ليقف : « مر و « س » يف (8)

 .ىلإ : « مر و « سار» يف (9)

 .نوكيف : « سر» يف (10)

 .ابأ : « ب » يف (11)
 .,ورمع : «بر» يف (12)

 .ةيفص : « سر» و « بر» يف (13)

 .اهرادقأ : « ب» يف (14)

67 



 ماوعلل هنإف دهزلا امأو : ثلاثلا لصفلا

 (2تاذلملا نع سفنلا سبح هنإف ءاضيأ ماوعلل هنإف (>دهزلا امأو لصف

 تاوهشلا لوضف نعو «20دوقفملا بلط كرتو عومجملا قيرفت دعب اهكاسمإو

 قيرط يف صقن اذهو .(©ءايشألا لك نم ينعي ال ام كرتو ىوهلا يعاود ةفلاخمو

 ءاهكرتب رهاظلل بيذعتو ««”اهداعبأ ىلع سابتحاو ايندلل ميظعت هنأل ءصاوخلا

 تقولا عييضتو «كتاذ ىلإ عوجرلا (نيع ايندلاب ةالابملاو ءاهب نطابلا قلعت عم

 .7كصرح ىلع كعم كئاقبو كسح دوهشو كسفن ةعزانم يف

 ىف اولع نوديري ال نيدلل اهلعجن ةرخآلا رادلا.... ا» : ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ

 انؤاطع اذهإ : اهريفاذحب ايندلا هاطعأ نمل هلوق ىلإو (ةيآلا# !داسفالو ضرألا

 نم هرهاظو ءاهدوهش نم هنطاب (19ىفاعف 24 باسح ريغب كسما وأ ننماف

 لوقو «ةقالع الب لمع نيب عمجي ىتح هتقيفح دحأ غلبي الو ءاهنع ضارعإلاو ايندلا ضغب وه : دهزلا (1)
 (تاحالطصالا « يناجرجلا) .ةساير الب زعو «عمط الب

 .تاذوذلملا : « م و « س» يف (2)

 .ةصقان : دوقفملا بلط كرتو عومجملا قيرفت دعب : « مر و « ب» يف (3)

 .ءيش لك : « مرو « ب » يف (4)

 .اهل دايقنالا دنع : « ب » يفو اهداقتنا : « م يف (5)

 ,نع : « با يف (6)

 .ةصقان : كصرح ىلع : « مادو « ب» يف (7)

 . م «٠ ب يف ةصقان ةيآلاو 283 : صصقلا (8)

 .39 : ص (9)
 .افاع ثيح كلذو : « مر» و « ب » يف (10)
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 (4 ةمهلا قلعتو هيلإ بلقلا ةبغر ©فرص «' ةقيقحلا ىلع دهزلاف .اهب قلعتلا

 بابسألا هذه مسح هناحبس وه ىلوتيل «5هنع لغشي ءيش لك نع هب لاغتشالاو هب
 امك .(69همأ عم مكح الو هل ةدارإ ال همأ عم رهش نبا لفطلاك هعم نوكتو كنع

 ءيش يأب خيشلا اهيأ : لاقف خويشلا ضعب لأس (2نيديرملا ضعب نع ليق

 فرعأ ال ينإ : خيشلا 22هل لاقف ؟ ةسوسولاب /كدصق اذإ ©كنع سيلبإ عفدت

 (!©انبولق انألمو (12)هيلإ انممه انفرص نحن «2)منإو «هعفد ىلإ (!!جاتحأف سيلبإ
 : ليق (16امكو .هنود ام انافكف «2150هركذب

 (172ناثدحلا قراط نم هب ٌتنمأ دمحم لابح نم لبجحب ُتَقلَع

 يناري سيلو يرهد ىرت ينيعف هحانج لظب يرهد نع ترتَست

 يناكم ُتْفَرَع ام يناكم نيأو يمشإ ام مايألا لأست ولف

 ةصقان ةقيقحلا : « برر و « ب » يف (1)

 . فّرَص : م يفو ءفرصاف : ب يف (2)
 .هيف ةبغرلا : م يفو «ةمهلا : « ب » يف (3)

 .نطابلا : « برر يف (4)

 .هاوس ءيش لك : م يفو «ةصقان هنع لغشي : « م و « سر» يف (5)

 . ةصقان ....هعم نوكتو : نم ةلمجلا (6)
 كلاس وهو «هتدارإ نع درجتو ءراصبتساو رظن نع هللا ىلإ عطقنا نم وهو : ديرم ج : نوديرملا (7)
 (نض مع يثفحلا ) ءءاتسنلا ىلع لؤصحلا ءاجر ءالبلا ىلظ ريضلاو ةدباكملاو ةقاشلا ةذهاجملاب قيرطلا
 .نيديرملا ضعب نأ : «مر»» يفو

 .ةصقان كنع : « مردو « سار» يف (7)

 .كدمكأ : « سر» يف (8)

 .ةصقان : « بر» يف (9)

 .ةصقان : « سر» يف (10)

 .جاتحأ فيكف : « ب » يف (11)
 .ةصقان : «مر» و « س » يف (12)

 .ةصقان : « سدر» يف (13)

 ةصقان : « مر» و « ب » يف (14)

 .ةصقان : « مرد و « ب »» يف (15)

 .امك : « مر يفو ىنعم يفو : « سر» يف (16)

 .صقان لوألا تيبلا : « ما» و « س» يف (17)
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 ماوعلل هنإف لكوتلا امأو : عبارلا لصفلا

 ىلإ كؤاجتلاو كالوم ىلإ كرمأ كتلك هنأل اضيأ ماوعلل هنإف لكوتلا امأو لصف

 ىمعو (!!صقن صاوخلا قيرط يف اذهو ءكمه كيفكيو كرمأ ربديل هتفأرو هملع

 ؛لكوتلا عم تفقوو (2بابسألا تضفر كنأل ؛بابسألا ىلإ عوجرو «ةيافكلا نع
 كدقتعم ثيح نم هتضفر امب قلعم كنأكف ءبابسألا كلت نع (اضوع راصف

 .هنع لاصفنالا

 ملعي نأ وهو «لكوتلا ةلع نع بلقلا صيلخت يف لكوتلا وه موقلا دنع لكوتلاو

 فلتخا نإو ءاهردقو ءايشألا نع غرف لب المهم ارمأ كرتي مل ىلاعت هللا نأ

 دوهعملا يف برطضا (©وأ سوسحملا يف (شوشت وأ لوقعملا يف ءيش اهنم

 .تيقاوملا ىلإريداقملا قوس هنأشو ؛ربدملا وهف

 نم قبس ام ىلإ انوكس .ءببسلا ةعلاطمو رظنلا دك نع هسفن حارأ نم لكوتملاف

 ال /ركوتلا (*عمجي ال بلطلا نأ ملعي نأ وهو هدنع نيلاحلا ءاوتسا عم ةمسقلا

 .(9هرمأ غلاب ىلاعت هللا ذإ ءعنمي

 ةصقان : « مو « سد» يف (1)

 .ةصقان ...كنأل : « ب » يف (2)

 نم الدب : « مر» و « ب » يف (3)

 نم : « ب » يف (4)

 .شوش :«م»و « سد» يف (5)

 و: «ما>و « با يف (6)

 .هل ربدملا : « مردو « ب » يف (7)

 عفني ال : « ما» يف (8)

 .هللا دنع امب ةقثلا : وه يناجرجلا ىري امك لكوتلاو ءةصقان لكوتلا : م يف لكوتلا نأو : « س » يف (9)

 .ةصقان : هرمأ غلاب هللا نإ : « م يفو ةصقان : هللا ذإ : « ب » يف (10)
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 نم صلخ اذإف .الولعم هدصقو الوخدم هلكوت ناك اضوع هلكوتب علاط ىتمو

 هللا هافك هيلع ىلاعت هللا قح صلاخ ىوس هلكوت يف ظحالي ملو بابسألا هذه قر

 .مهم لك

 ريثك داو ىلإ همانغأب موي تاذ ىهتنا مالسلا هيلع « ىسوم » نأ يكح امك

 زجع مانغألا ظفحب لغتشا نإ اريحتم يقبف «ةياغ بعتلا هب غلب دق ناكو «بائذلا

 تثاع مونلاب نوكسلاو ةحارلا بلط وه نإو .بعتلاو هيلع مونلا ةبلغل كلذ نع
 كتدارإ تذفنو كملع طاحأ : لاقو ءامسلا وحن هفرطب قمرف .مانغألا يف بائذلا

 ىلع هاصع اعضاو ابئذ دجو ظقيتسا املف .مانف هسأر عضو مث «كريدقت قبسو

 زع هللا ىحوأف ؛كلذ نم مالسلا هيلع ىسوم (!”بجعتف مانغألا ىعري وهو هقتاع

 .07(ديرت امك كل نكأ ديرأ امك ىل نك ىسوماي » : هيلإ "لجو

 ربخلا اهءاج املف ؛"ةيودعلا «ةعبارل" ناك عرز ىلع عقو دارجلا نأ يكحو

 يهلإ : تلاقو ءامسلا وحن اهفرطب اهيلإ تقمرف 0هبكر دق دارجلا تأرف تجرخ
 هعمطاف تئش نإو :7كءادعأ ("اذه يعرز معطاف تئش نإف ؛هب تفلت دق يقزر
 : .ليق امعو: هتع هعيمج دادرجلا زاطق هكءايلوأ

 اينانعو اعم انشع ام يمامز يكلمتو ىضرت نأو ضرأ نأ تئش اذإ

 ايناسلب يقطناو اهيف ينذأب يعمساو يصيب ايدلا يقمراف الأ

 ةصقان «بجعتف مانغألا ىعري» ىلإ «هلوتب علاط ىتمو » : نم ةرقفلا : م يفو ءبجعف : « ب » يف (1)

 ةصقان : مالسلا هيلع : « م )> يفو ؛ىلاعت : « ب » يف (2)

 ةيمالسإلا مولعلل يسلبانلا ةعوسوم : ثيدحلا (3)
 ءاسنلا رهشأ ةيرصبلا ةيسيقلا ةعبار يه ةيودعلا ةعبارو : ةعبارل عرز ىلع : «م» و « ب » يف (4)
 69 ص 2 ج يناهبنلل ءايلوألا تامارك عماج يف ءاج اهلوقو «هللاب تافراعلا

 .و هبكترا : «مر»و « سدر يف (5)

 ةصقان : « مر» و « ب » يف (6)

 .كادعأ : «مردو « با» يف (7)
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 اضيأ ماوعلا لزؤانم نم وهف ربصلا امأو : سماخلا لصفلا

 سفنلا سبح «''ربصلا نأل ءاضيأ ماوعلا لزانم نم وهف ربصلا امأو لصف

 راظتناو «هلمحت يف صصغلا ةدباكمو .؛هاوكش نع ناسللا لقعو هوركملا ىلع

 نإف ؛:ةعزانمو ةأرجو ةمواقمو دلجت ةصاخلا قيرط يف اذهو .هتبقاع دنع حرفلا
 (2موقلا دنع ةقيقحلاو ؛ءىولبلاب ىذألا لمحت يف ىوكشلا نامتك ىلإ عجار هلصاح

 .ىلوملا رايتخاب راشبتسالاو ىولبلاب ذذلتلاب ىوكشلا نع جورخلا

 : ضعب قوف اهقوف ةبترم (تاماقم ثالث هنأ ليقو

 يرجي ام ىلع (تبثتلا يف ةصغ عرجتو ةقشم لمحت وهو : ربصتلا : ىلوألاف
 .ماوعلا ربص وهو «ءهلل ربصلاوه اذهو ءمكحلا نم

 لهستو لقتلا ضعب ىلتبملا ىلع (7ففخت ةلوهس عون وهو : ربصلا : يناثلاو
 .نيديرملا ربص وهو «هللاب ربصلا وه اذهو .دراوملا ةبوعص هيلع

 اذهو « ىلوملا رابتخاب راشبتسالاو ىولبلاب ذذلتلا وهو : رابطصالا : ثلاثلاو
 .نيفراعلا ربص وهو «هللا ىلع ربصلا وه

 ةرمف .ىلاعت هللا يف ربص نم ربصتملاف : رابصو ربصتم :هجوأ ةثالث ىلع موقلا دنع وهو : ربصلا (1)

 عقوتيو عزجلا نم نكمتي الو عزجي الو .هللو هللا يف ربصي نم رباصلاو ءزجعي ةرمو ءمراكملا ىلع ربصب

 نم ريغتي الو زجعي ال ايالبلا عيمج هيلع عقو ول اذهف «هللابو هللو هللا يف هربص يذلا رابصلاو .ىوكشلا هنم

 ةصقان : ربصلا «هنال م : يفو ( تاحلطصملا .م .ينفحلا ) .ةقلخلاو مسرلا ةهج نم ال «ةقيقحلاو بوجولا ةهج

 .ةصقان " ىلوملا رايتخاب" يلإ " موقلا دنع ةقيقحلاو" نم : "م" يفو «ةصقان : " ب " يف (2)

 ناماقم : عوبطملا صنلا يف (3)
 تابثلا : "م" و " ب ": يف (4)

 .ةصقان وه : "س " يف (5)
 ففخي : "م " و "ب" يف (6)
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 ةحراج لك يف ناك .274رضلا ينسم » : مالسلا هيلع "بويأ" لوق يف ليقو
 ذذلتك هب «©ذاذتلا هل لصحو ءالبلا كلذب سنأ دق ناكو «ءالبلا نم ةصح هدسج نم

 يف اهرثأ دقفف اهناكم نع ةدود تطقس مايألا ضعب ناك املف .ءامعنلاب بناجألا

 كئايبنأ سابل نم يلع هب تمعنأ ام دقف نم «رضلا ىنسم » : لاقف «ناكملا كلذ

 يلتبيو ءالتبالاب معني (9ىلاعت قحلا نإف :(©ءالبلا نم هل ينتلهأ ©:امو :كئايلوأو
 (7كلذ يف ليق اميدقو .ءامعنلاب

 ميلس 5بلق ميقس بصب متعمس لهف

 09هيجينب بذهعم باد عيوعنم

 : 00 ليقو

 جراوجلا ُهْنكَب يمسج نع لاز ولف (11!هئكمب تسنأ ىتح انضلا تفلأ

 اهباحصأ نم رفن عم (13موي تاذ ةزاتجم تناك "ةيودعلا ةعبار" نأ (2يكحو

 ىلع مدلا ىرجو هضرف اهجشف رادج نكر اهسأر برضف .(4اهتجاح ضعبل

 (نيمحارلا محرأ وهو رضلا ينسم ينا هبر ىدان ذإ بويأو ) : ةيآلا 83 : ءايبنألا (1)
 .ءالبلا يف ذذلتلا : " ب " يف (2)
 ءالبلا اذه نم : " م " يفو : ينتلهأف : " ب " يف (3)
 ءالبلا اذه نم : " م " يف ءالبلا وهو : " ب " يف (4)
 .هركذأ لج : من1: .هناحبس.: "ابنا" ىف (5)
 ليق دقو : " ب " يف (6)
 بيصي : " ب " يف (7)

 مسج : " م " يفو فرط : " ب " يف (8)
 دحاو تيب يف رعشلا : " ب " يف (9)
 مهلئاق لاقو : " م " يفو هريغ لاقو : " ب " يف (10)
 هتكمب : " ب " يف (11)

 ليقو : «م» و "ب " يف (12)
 مايألا ضعب يف : " م " يفو ةصقان : " ب " يف (13)
 اهتاجاح : " ب " يف (14)

13 



 ضعب لاقف .هب ثرتكت الو كلذ ىلإ تفتلت ال يهو «1اهندبو اهبايثو اههجو

 تتفتلاف !؟ كبوثو كهجو بضخ دق مدلا اذهو كيلع ىرج امب نيسحت امأ : اهباحصأ
 ةرذتعملاك مهيلع تلبقأ مث «اهتلفغ نم (ةظقيتملاو كلذل ةقرطتسملاك «2مهيلإ

 نع ينلغش ؛27ىرج اميف هدارم ةقفاومب يذاذتلا ©يناوخإ اي : تلاقو اهتلفغ نم

 .لاحلا دهاش نم نورت امب ساسحإلا

 ةصقان اهجشف : "م" و " ب " يف (1)

 .ةصقان : "م "و "ب " يف (2)

 .ةصقان : " ب " يف (3)
 ةصقان : " ب " يف (4)
 ةظقيتسملا : " ب " يف (5)
 .ةصقان : ىرج اميف : " م " يف (6)
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 ماوعلا لزانم نم وهف نزحلا امأو : سداسلا لصفلا

 ةمزالمو رورسلا نع عالخنا وهو «"0موعلا لزانم نم هنإف نزحلا امأو لصف
 نأل « «©©ماوعلا لزانم نم ناك امنإو .عنتممل عجوت وأ تئاف ىلع فسأتل ةباكلا

 هللا ةفرعم نأل صاوخلا كلاسم يف وهو .عبطلا قر يف ءاقبلاو ةنملا نايسن هيف

 وه اوحرفيلف كلذبف ؛ةمغ لك اهرورس فشكو ؛ةملظ لك اهرون © الج (7!ىلاعت

 (5 .نوعمجي امم ريخ

 ,(©اذذلتف يركذبو «حرفاف يب : مالسلا هيلع "دواد" ىلإ ىلاعت هللا ىحوأ ليقو
 .نيملاظلا ىلع يتنعل لزنأو نيقسافلا نم رادلا ٌعّرْفُأ ليلق اّمَعَف ءرختفاف يتفرعمبو

 صيمق هيلعو "ةيودعلا ةعبار" ىلع «)اموي لخد "مالغلا ةبتع" نأ ليقو

 اذه ام ةبتع اي : هل تلاقف .هتداع نم قبس ام فالخب ؛هتيشم يف رتخبتي وهو ديدج
 ىلوأ نمو ةعبار اي : اهل لاقف ؟ مويلا لبق كلئامش يف هرأ مل يذلا بجغُعلاو ُهيَلا

 : ©رعش ليق كلذ يفو .ادبع هل تحبصأو الوم يل حبصأ دقو ينم اذهب

 لامشلا ىلإ نيميلا نمليمأ 20 ىعح ُدْجَولا كيلإ ”يسُمريي
 لاقعلا نم ريسألا طشن امك زازنها مكركذل ينذخأيو

 ةماعلا لزانم نم وهف : «مر» و .ةماعلا : " س " يف (1)

 .ةماعلا : "م" و" سا" يف (2)
 هلالج لج : "م " و " س " يف (3)

 الم : " م " يفو ؛ىلج : " س " يف (4)
 .ةصقان : نوعمجي امم ريخ : " م " يف و " ب " يف (5)

 .ةصقان : " م " يفو ؛مايألا ضعب يف : " س " يف (7) .معنتيف : " م " يف (6)
 .ةصقان رعش : 2يفو رعش مهلئاق لاق : " س " يف (8)
 .ينحيري : : "م "و "ب " يف (9)
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 ماوعلا لزؤانم نم وهف فوخلا امأو : عباسلا لصفلا

 ةمزالمو رورسلا نع عالخنا هنأل ءماوعلا لزانم نم وهف !فوخلا امأو لصف

 .2اوعلا لزانم نم وهو «باقعلا ةوطس نم رذحلاو ,(2ديعولاب هل ظقيتلاو فوخلا

 ةشحو ىلع هالوم دبعي نأ دبعلل (قيلي ال هنأل فوخ صاوخلا لزانم يف سيلو

 نيملاظلا ىرت ا : ىلاعت هللا لاق .هركذ دنع هب سنألا نم «7ةرفنو هرظن نم

 اولعج مهنإف صاصتخالا لهأ امأو 04 مهب عقاو وهو اوبسك امم نيقفشم

 بذعملاو ءالبلا يف (ىلتبملا اودهاش مهنأل ابذع هيف باذعلاو ادعو هنم ديعولا

 : اودشن كلذ يفو ."1اودهاش ام (297بنج يف اودجو ام ©اوبذعتساف «ءباذعلا يف

 يمدع ىوهلا يف يدوجوو يتتيفاع بحلا يف يمقشس

 مقغتللا نم ىلحأ يمف يف هبدوضرت باذعو

 ملأ نم .هللاو ءاندنع مككتبحم يف ٌرْضل ام

 .ىلاعت هلل مكفوخأ انأ : ص يبنلا لاق .اهيف ملأتلاو يهانملاو يصاعملا نم ءايحلا وه : موقلا دنع فوخلا (1)

 هللا ريغ فاخ نمو ؛ءيش لك هفاخ هللا فاخ نم : لاقو .رأفلا عبسلا فاخي امك ينفخ دواد ىلإ ىحوأو

 ةبهرلا بحاصف «؛ةيشخو ةبهر : نيبرض ىلع فوخلا : ميكحلا مساقلا وبأ لاقو .ءيش لك نم هللا هفوخ
 نباو ( :٠ تاحلطصملا . م : رظنا) .برلا ىلإ ءيجتلي ةيشخلا بحاصو «فاخ اذإ بهرملا ىلإ ئجتلي
 ةصقان :ماوعلا لزانم نم وه : م يفو (تاحالطصالا ) فنئاتسملا يف هوركملا نم رذجت ام : هريتعي يبرع

 .ديعولا ءادنل ظيقتلاو نمألا ةنينامط نع عالخنالا وه : "م " و " ب " يف (2)
 اضيأ ماوعلا : " ب " يف (3)
 نموي ال : " م " يفو ءحلصي ال : " ب " يف (4)
 .هرفنو : " ب " يف (5)

 .22 : ىروشلا (7) ةصقان «ىلاعت هللا لاق : " م" و " ب " يف (6)
 .ةصقان : "م "و " ب " يف (10) .اومدعف : " س " يف (9) ىلبملا : "م "و " ب " يف (8)
 ءاوس دابعلاق ءلعافلا نع ينيدلا ىنعملاب ءازجلا يفن يف يبرع نبا اهرمثتسا دق ةبوذع باذعلا ةركف (11)

 نمو ذذلتي نم تملع دقف » : كئلوأ نع ءالؤه ميعن فلتخا نإو ميعنلا مهلآم نإف ةنجلا وأ رانلا لهأ نم اوناك
 فرعلا نأ ريغ ءرشلاو ريخلا يف غئاس وهو اباقعو ةبوقع يمس هبو لاوحألا نم لاح لك بقعي امو ملأتي
 .96 : ص 1 : ج مكحلا صوصف «...اباقع رشلا يفو اباوثريخلا يف هامس
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 ميعنلا بلطف ءدحلا حارتقالا يف زواج ىتح دجولا ناطلس هيلع مكحت نم مهنمو

 (2):"ديزي يبأل" اهنأ 2 ليقو «لاقف بابحألا رثكأ هنم نامألا بلط نيح باذعلا يف

 باقعلل كديرأ ”نكلو باوغلل كديرأ ال كديرأ

 تاكل يدعو ةوذلم عون اهنم ُتلن دق يبرأم لكو

 (باحجحلا فْشُك هنومضم يفو اباذع مكدارم ىرأ فيكف

 فوخلل ىقبي الف سنألا طاسب يفو (”7لاح ةدهاشملا يف اقرغتسم ناك نمو

 .ضبقلا بجوي فوخلاو سنألا بجوت ةدهاشملا نأل ,(ماملإ هتحاسب

 برضو طسب دق اباشو نيعمتجم اموق ىأر هنع هللا يضر (7يلبشلا نأ ليقو

 (19ليحن «ءةقلخلا ليئض ناكو .قطن الو ثاغتسا الو ؛(50كلذل ملأتي ملف طوس ةئام

 .("1)هنم ملأتو ثاغتساو حاصف ادحاو اطوس برض كلذ دعب مث «مسجلا

 .لاقيو» " م": "تا" يف (1)
 «يلعو روفيطو مدآ : ةوخإ ةثالث اوناكو ءملسأو ايسوجم هدج ناك ءيماطسبلا روفيط ديزي وبأ وهو (2)

 لجر ىلإ مترظن ول : هلاوقأ نم .ه 261 ةنس يلاوح يفوت .الاح معفرأ ديزي وبأ ناكو ءاداهز اوناك مهلك

 يهنلاو رمألا دنع هنودجت فيك اورظنت ىتح هب اورتغت الف «ءءاوهلا يف يقتري ىتح تاماركلا نم ىطعأ
 .ةعيرشلا بادأو دودحلا ظفحو

 ينكلو : " ب " يف (3)
 صقان ثلاثلا ثيبلا : " م " و " س " يف (4)
 ةصقان : ةدهاشملا ىلإ لاح نمو ؛هقارغتساف : " م " يفو . راج 0: " ب " يف (5)

 ءاملا : " ب " يف (6)
 ةدهاجم يف غلابي ناكو «دينجلا بحص .هنامز خيش ناك ءأشنملاو دلوملا يدادغب ءركب وبأ : وه يلبشلا (7)

 .(ةيريشقلا ةلاسرلا رظنأ هرابخأ نع ) .هنيمي لمع ءرملا بسك ريخ : هلاوقأ نم ه 334 ةنس تام «سفنلا
 ةصقان : "م "و " ب " يف (8)
 .فيعض : " ب " يف (9)
 .لحان : " س " يف (10)
 .ةصقان : "م" و "ب " يف (11)
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 هعبتف «هلاح نم يلبشلا بجعف .فرصناو «هبايث سبل هليبس قلطأ املف
 هل لاقف .كمسج فعض عم كربص ةوق نم تبجع دقل اذه اي : هل لاق مث تاوطخ

 ىلع تربص كتيأر دق © ىلبشلا هل لاقف .ماسجألا ال ايالبلا لمحت ممهلا خيشاي :

 يتلا (!نيعلا نإ ءيخأ اي معن : لاقف .تقلقو ةريخألا ةدحاولا نع تزجعو ةئاملا

 يرجي امب ذتلأ تنكف يلإ (©ةرظان (7نيعستلاو ةعستلا تناك اهلجأل بقاعأ تنك

 عم تيقبف 7ينع تبجتحا ريخألا طوسلا يفو ءاهتدهاشم يف يقارغتسال يلع

 .ملألا تدجوف ءيسفن

 ىلاعت هباطخ ”ليلد #«ديدش باذع مهل نورفاكلاو» : ىلاعت هلوق يف ليقو

 ,21ديدش نيرفاكلا باذع ناك امنإو ديدشب سيل نكلو «باذع مهل نينمؤملا نأ

 بذعملا دوهش (2ىلع باذعلاو .21باذعلا يف بذعملا نودهاشي ال مهنأل

 .(13)ملأ مكاضرأ اذإ حرجل امو ءبعص يطعملا نع ةلفغلا ىلع باوثلاو ءبذع

 اهيلإ راشي ةجرد ىصقأ يهو «ةبيهلا صاوخللو ؛ماوعلا لزانم نم 2فوخلاف
 ىلع صخشلا فوخ هاهتنمو نمألابو وفعلاب لوزي فوخلا ند .فوخلا ةياغ يف

 هليبس قلطأف : "م" و " س " يف (1)

 .هلاح كلذ نم : " ب " يف (2)
 ةصقان دق : " ب " و " س " يفو «خيشلا : " س " يف (3)

 ةصقان : نإ : "م " يفو ةصقان : " س " يف (4)

 ةئاملا يف :"م "و " س " يف (5)

 ةرظان تناك : " ب " يف (6)
 ةصقان : " س " يف )07(

 26 : ىروشلا (8)
 ةصقان : ديدش ىلإ ليلد نم : " م "يف .هليلد : " ب " يف (9)

 .اديدش : " س " يف (10)

 .بذعملا نودهاشي مهنأل ديدشب سيل مهباذع نونموملاو «مهبذعي يذلا نودهاشي ال : "م" و " ب " يف (11)

 .,عم : "م" يف (12)

 , اذإ : " ب " يف (14)
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 اهنأل ءادبأ لوزت ال (ةبيهلاو ءفوخلا لاز باقعلا نم نمأ نإف «باقعلا نم هسفن

 ىلع هل قحتسم فصولا كلذو «لالجإلاو ميظعتلا فصوب ىلاعت برلل ةقحتسم

 دهاشملا نوصتو ««2ةاجانملا تاقوأ يف فشاكملا ضراعت ةبيهلا هذهو .ماودلا

 : (9مهلئاق لاق هيفو ءةزعلا ةمدصب نياعملا مصقتو (ةدهاشملا نايحأ

 هلالجإ نم تقرطأ ادباذإفهقاتشا

 هلامجلةنايصو ةيهلبةفيخال

 هلايخ قبط هورأو ادلجتهنع دصاو

 .لالجلا لامج وه يذلا لامجلا نع نوكي دقو «بلقلا نم هللا لالج ةدهاشم رثأ : يه ةبيهلا (1)

 3 (تاحالطصالا : يبرع نبا)

 ةاجانملا : " م " يفو ةصقان هاجانملا تاقوأ : " ب " يف (2)

 ةرماسملا : " س " يف (3)
 مسقتو : " ب " يف (4)
 .لبق كلذ يفو : " م " يف .رعش مهلئاق لاق هنمو : " ب " يف (5)
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 ماوعلا لزانم نم وهف ءاجرلا امأو : نماثلا لصفلا

 ءدوقفم بلطو بئاغ راظتنا وهو ««©ماوعلا لزانم نم وهف (!!ءاجرلا امأو لصف

 نم ضارتعاو هجو نم ةضراعم هنأل «نأشلا اذه يف موقلا لزانم فعضأ وهو

 لاقف «ليزنتلا (5هب قطن ةدحاو ةدئافلو  ةنوعرلا يف عوقو وهو .(6رخآ هجو

 .ةدهاجملا لجأ نم ضوعلا ىلع ديري .© هللا ةمحر نوجري كتئلوأ :ىلاعت

 .14 ميلعلا عيمسلا وهو تآل هللا لجأ نإف .هّللا ءاقل وجري ناك نم اظ :لاقو

 ىلإ هبحاصب يضفي الئثل ءفوخلا ةرارح ديربت يهو «ةدئافل (8هةنسلا هب تدروو

 ماوعل الإ ضرملا كلذ ضرعي الو ءفوخلا ضرمل ('ءاود وهف ؛©طونقلاو سأيلا
 .ةفئاطلا هذه

 نأل ؛ىمعو ضرع ةعلاطمو (13ىوكش مهدنع (!12ءاجرلاف (!!!صاوخلا امأ

 (7فاطلألاو دوجلا رحب يفو «292فاطلألاو ربلا ليبس ىلع «5هديس نم دبعلا

 : يبرع نبا دنعو يناجرجلا لبقتسملا يف بوبحم لوصحب قلعت وه موقلا دنعو : وه ءاجرلا (1)
 (تاحالطصالا ) لجألا يف عمطلا

 ةصقان : "م "و " ب " يف (3) ةصقان : "م "و " ب " يف (2)

 ىوعدلا : م يفو « (تاحالطصالا : يبرع نبا ) عبطلا عم فوقولا يه : ةنوعرلا (4)

 .ةصقان هب : م يفو «ليزنتلا هب ءاج : " ب " يف (5)

 5 : توبكنعلا (7) ةصقان ةيآلا : م يفو : 218 ةرقبلا (6)
 هدفنا" مالا يك (9) ةنسلألا : " س " يف (8)
 ,ةضقان : "م7 يفو ةاودا: "نس" يف (10)
 ءاجرلا : " س " يف (12) صاوخلاف : " س " يف (11)
 ةصقان : ضوع ةعلاطم : "م" و "ب " (14) اوكش : " ب " يف (13)
 فاط : "ب " يف (16) ةصقان ؛هديس نم : " س " يف (15)
 ةصقان : " ب " يف (17)
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 هالوم (4)نم (3)هدهاشي (2ام هل عدي ملو رومعم (!!ناسحالا لباو تحتو «قيرغ

 .©اديزم نيرادلا يف (هنم هعلاط امع هل فشك الو ءادازتسم

 .ةمصو ةبحملا يفو ةلع ةوتفلا يفو ,(5)ةلفغو ةرتفو لاقع نهو (”!ءاجرلاف

 (!!!هدوجو هدوجو كرت امف 294 نوديرت هللا نود ةهنآ اكفئنأ » : ”ىلاعت هللا لاق

 نم ءيشل هبح رداغ الو ؛22ءاجر مهل هدوجو ىقبأ الو ءاضرغ مهل "21هتيورو

 .ةيآلا 244لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ » : ارثأ مهبولق يف نينوكلا

 ءاقب ىلإ كلذب راشأ ءهفورعم ماود : لاقف ؟ فراعلا دارم ام : مهضعب لئسو

 قحلا دعب اذامف ءادبأ مئاد هفورعم نأل ؛(19 فراعلا رايتخا ءانفو «25ىلاعت هدارم

 .لالضلا الإ

 («(!53)هءايضو هرون طسبناو رمقلا علط املف .اهيلع رثعي ملف ,(!7اهنع صحفلاو اهل

 .كاري وهف هارت نكت مل نإف ءهارت كنآك هتافصو قحلا ءامسأ راثآل اظحالم هيف دبعلا نوكي ماقم ناسحإلا (1)

 .ةدهاشم : " ب " يف (3) ةصقان : "م" و "ب "(2)

 ,ةصقان : لإ ب نإ يف )5 .ةصقان : نإ ب نإ يف 4(

 ءاجرلاو : " ب " يف (7) .دارم : " ب " يف (6)

 .ةلع ةرتفلا يفو : " م " يفو ةصقان : ةلعو ةرتفو : " ب " يف (8)

 .ةصقان : "م "و " ب " يف (9)

 86 : تافاصلا (10)

 .ةصقان : "م" و " ب " يف (11)
 .ةصقان : "م" و " ب " يف (12)
 .هدوج مهل ىقبأ الو : " ب " يف (13)

 ةصقان : " م" و " ب " يف يهو « 45 : نافرفلا (14)
 ةصقان : "م " و " ب " يف (15)

 هرايتخا : " م " و " ب " يف (16)

 اهيلع : " ب " يف (17)

 ةصقان ؛ "م "و " ب " يف (18)



 كلذب زاتجا دق ناكو «كلذب رشبتساف «ةيدوألا ضعب يف اهلحرب ةكراب هتقان ىأر

 هيلإ "اريشم رمقلا ىلإ هسأر عفرف ءاهنود لوحي مالظلاو (2تارم ةدع «يداولا

 : ارعش لاقو

 ًالمَججلاو ليصفتلا ينك دقو 2(©رصمح وذ يلوقو لوقأ اذام

 َالَعَف دق وهف يِبَر "َكَئاَرز تلق وأ 2 اذك تنأف اعوفرم تلز ال تلق نإ

 مهقرتسي ضرغ الو «هب نوقلعتي لمأ مهل قبي مل ىلاعت هللاب نوفراعلا كلذكف

 دنع مهلامآ هيلإ يهتنت ام لجأ لجأ هب مهفطال ام (لقأ لقأ يف نإف «هعم (7نوفقيف

 : مهل لاقف ةنجلا لهأ نع (ص) هللا لوسر ربخأ اذهلو .مهلاوحأ

 نم ارخذ .2«رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع الام اهيف»

 امب كنظ امف ةنجلا نم سفنلا ظح وهو مهل كلذ ناك اذنإف .20هيلع متعلطأ ام هلب

 عضوملا :" م" و " س " يف (1)
 راوج :" م " يفو ةصقان : " س " يف (2)

 ةصقان «هيلإ اريشم : "م "و " ب " يف (3)

 لاقف : " س " يف (4)

 رصتخم كيف : " ب " يف (5)

 كئاز : " س " يف (6)
 اوفقيف : " ب " يف (7)
 مهفطالي لقأ : م يفو ءاهلقأ : " ب " يف (8)

 يدابعل تددعأ " : هللا لاق : لاق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةريره يبأ نع : ثيدحلا (9)

 يراخبلا هاور " رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا

 ةصقان «هيلع متعلطز ىلإ ارخذ : نم : "م" و " ب " يف (10)
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 : مهلئاق لاق كلذ يفو ؟ ىلاعت هللا نم بولقلا ظح وهو ءالؤهل

 يدعوُم يل بابحألا زجنأدق يدمبافالأيلامألاولوق

 يدن لظ كدنع يِللق به 2210 مهلصو مكلصو نم ضورلا ميسن نأو

 .24نينسحملا عمل هللا نإو انلبس مهيدهنل انيف اودهاج نيذلاو ال: ىلاعت لاق

 ةكلض ونه نسأل َموُمُْس َّنإ : ب يف (1)

 69 : توبكنعلا (2)
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 ماوعلا لزانم نم وهف ركشلا امأو : عساتلا لصفلا

 معنملا نم ةمعنلا ةيؤر : "وهو ماوعلا لزانم نم وهف ركشلا امأو لصف

 ىلإ ©ركاشلا رقتفيو .اهدوجوب رارقإلاو اهقحب مايقلاو ءاهيطعم ىلع ءانثلاو

 ةريصبلاو بلقلا نيعب الوأ هتيؤرو «هنم اهلوبقو ©معنملا نم ةمعنلا ةفرعم

 مث .قحالو قباس دو ريغ نم دبعلا ىلإ هنم تناك ذإ ءاهيلع ٌهدحو هل بللا ركشو
 لزانم فعضأ نم وهو «(ةاهركذب لاغتشالاو اهب ءانثلاو هنم اهدعب ةمعنلا ةيؤر
 .5كلوقو كلوحب (؟هتمعنو هلوط ةضراعم هنألو (2هنع باجح هنأل («©موقلا

 مهنأل صاوخلا لزانم نم كلذ نكي مل امنإو .كنم روصق كلوقب هتمعن ةلباقمو

 دوجلا 22 لبح نم ةحارتساو «ةنملا قر نم ابرهو ءيطعملا تائفاكمب امايق هوأر

 2 اهوصحت ال هّللا ةمعن اودعت نإو 1 : !!!!ىلاعت لاقف .ةمعنلا قحل ءادأو

 اذإف «21الوأ معنملا ىوس ةمعنلا لاح يف (12دهشت ال نأ موقلا دنع ركشلاف

 (8)هدهش اذإو ؛«17هيلع دبعلل قحال ذإ : 29ةمعنلا هنم (!7مظعتسا «ةيدوبع هدهش

 .ةدشلا (29هنم صلختسا ابح

 ركشلا : "م" و "ب " يف (2) معنملا ةيؤرف ركشلا امأو : " م" يف (1)

 ةصقان : " م " و " ب " يف (4) ةصقان : " م" و " ب " يف (3)
 ةماعلا لزانم نم وهو : " م" و " ب " يف (6) هنم اهلوبقو : " ب " يف (5)
 ةصقان «هنع باجح هنأل : "م "و " ب " يف (7)

 كلوقب هتمعن : " م "يفو ةصقان : "م " و " ب " يف (8)

 لمح : " س " يف (10) ةصقان : " م "و " ب " يف (9)
 لمح : " س " يف (12) ةصقان : "م "و " ب " يف (11)
 لمح : " س " يف (14) اودهشي : " س " يف (13)

 معنملا : " س " يف (16) | ظعتسا : " ب " يف (15)

 ةصقان «هيلع دبعلل قح ال ذإ : " م "و " ب " يف (17)

 لحتسا : " ب " يف (19) هدهاش : " س " يف ءاودهش اذإف : " ب " يف (18)

54 



0 

 . 0 رعس

 هدأ ْمُكاَضْرَأ اَذِإ حْرُجِل اَمَو

 نوكيف «ةمعن الو ةدش هنم («دهشي مل «2هاوس امع ايناف اديرفت (2هدهش اذإو

 ةفرعم نع هب لغش (هدوهش لاح يف (7هتبيغو هيف (هقارغتساو هب ("هلغش يف
 "فسوي'" َنْدَهاَش نيح ةوسنلاك هئانف لاح يف ةدشلاو ةمعنلاو (ةنحملاو ةحنملا

 ةيكاكيلا ةيطاغز قهدلا نكطكو ؛ قينفتا ةزغ َنْيَنَقَف هنسح ٌَنهَرَهَبو مالسلا هيلع

 قولخم ةدهاشم نم أرطي ام اذهو .نهديأ نعطق ىتح (19"جرتألا" عطق دعب

 نم ىلاعت هللاب فراعلا ىلع أرطي نأ يلجلا سايقلاب دعي الف «ء[رخآ] قولخمل
 ١ يذلا هتايحو «ءاهئاقبو اهتيدمصو ءاهمدقو اهتيدمصو تاذلا ةينادرف ةدهاشم

 هعمسو ءزجع اهبقعي ال يتلا هتدارإو ءلهج هبقعي ال يذلا هملعو ءتوم اهبقعي

 «سرخ هبقعي ال يذلا همالكو «ءىمع هبقعي ال يذلا هرصبو .ممص هبقعي ال يذلا

 «تافصلا هذهو هجولا اذه لامج هنم دهاشو ,دادضأ اهيفنت ول يتلا هتاكاردإو

 ام لك نعو ةيضرعلاو ةيرهوجلاو ةيمسجلا نم : صئاقنلا نع هلالج دهاشو
 ال دشنيف «هنود اهدوجو ةلاحتساو هيلإ لاعفألا راقتفا دهاشو .هصقن ىلإ قرطي

 امْنَأ َتنأ كَم ال ُتلْقَق يبلق نسِيَعب يّبَر ُتْيَأَر
 ةصقان : ركشلا نأ عم : ىلإ تيبلا اذه نم " م " يفو صقان تيبلا اذه : " ب " يف (1)
 هودهش : " ب " يف (2)

 ةصقان : هاوس امع ايناف : " ب " يف (3)

 اودهشي : " ب " يف (4)
 مهلغش : " ب " يف (5)
 مهقارغتسا : " ب " يف (6)
 مهتبيغ : بل يف (7)

 | مهدوهش : " ب " يف (8)
 ةصقان « يبر تيأر » ةديصقلا مامت ىلإ ةنحملا نم : " ب " يف (9)

 : ةدبع نب ةمقلع لاق ؛هجرتأو هجنرت هتدحاو ,جرتألا ءجرت : برعلا ناسل يف : جرتألا (10)
 مومشم فنألا يف اهبايطت نأك ١ اهب ريبعلا حضن هجرتأ نلمحي

 امبر يهو ةحئارلا ةيكز قاذملا ةبيط ةهكاف يه جرتألا لعلو .اعبشم اغبص ةرمحلاب غوبصملا وه جرتملاو
 .حافتلا
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 نْيأ لك َتْرح يذلا َتنأ

 دفُبلاَو ٍوندلا دح َتْرَجَو

 ءْيش لكب املع ٌتطَخأ

 يئانف ءانف يئاش يفو

 يمهالإاًيوفقلاب نسم

 انيق قرنا متحف

 اقأُهَرَنِءْيَف لكَو

 اقأ ُتْدَجَو يئانف يفَو

 (1اينأ كاوس وجرأ َسْيلف

 : (1)ليق امكو

 آل ْمأ يلثل لاطأ يرذأ تسل

 الخُم تنك موُجنلا يعَرلَو راو
 ةيفرتولا يولزل نعرلا  جرئلا رطل لع دجال

 .هبجاو ةدهغ نع جورخلا ىلإ ليبس ال و (هب مايقلا ىلإ قيرط ال ركشلا نأ عم

 بجي ةدجتسم ('ةمعن ةمعنلا ىلع (7ىلاعت هلل كركش ذإ ؛ يهتني الو (4ىهانتي هنإف

 67: ليق هيفو .هقحب (؟موقت يهف «7ركش ىلإ رقتفي ركشلاف .ركشلا اهيف كنع هل

 لئاقلا 19:ِرْذق ٌولُع كيف لوَقلاَو يستيلْوأ ام ركشب ُموقأ ىَنَمَو

 ةصقان ؛ةديصقلا رخآ ىلإ ةحنملا نم : " ب " يف (1)
 اودشنأ هانعم يفو : " ب " يف (2)
 هب مايقلل : " ب " يف (3)

 ةصقان : " س " يف (4)
 ةصقان : "م" و " ب " يف (5)
 ةصقان : " س " و " ب " يف (6)

 ركسلا : " س "و " ب " يف (7)

 موقت ىتم : " س " يفو «ماقي ىتم : " ب " يف (8)
 ليق امك : "م " و " ب " يف (9)
 لصفلا رخآ يف هدروأ هنكل صقان تيبلا : "م " و بلجت : " م" و ”" ب " يف (10)
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 :(2رخآ لاقو

 هددت تعفو (3ااًهِفف هل ّيَلَع ةَمب هللا معن ©'يركُش َناك اَذِإ

 ٌرفُعلا َلصتاو ُمايألا تلاط َنِإَو هلْضَفب الإ ركشلا غولُب َفِيكَ

 ردن يل سيل نأب يِراَرْفِإيِرْذُعَو ٌرَْصَقُم ينأ ريغ ٌرْذُع يلامف

 ٌرخألا اهبقعأ ىَوْلَبْلاِب صحح ْنِإَو اهرورُن ْمَعءامعتلاب ُمَعاَذِإ
 رهجلاو رسلاو ماهوألا اهب قيضت ةمعن قوفةسالإاهنسمامف 5و لا ” 14 5 2 0 ل 000 0

 ليق امكو : " م " يفو ليق دقو : " ب " يف (1)
 ةمعنب هللا ةمعن اموي وكشيو : " م " يفو ءهركش : " ب " يف (2)

 كين او اجا يف قر
 1 اهلثم يف : "م" و " ب " يف (4)
 ةصقانا: (5) ف (4) و: (3) و (2) تايبآلا + " م" .يفو نيصقان :(5) و (4) .نيتيبلا : "ب " يف (5)
 ٠ ةيلاتلا تايبألا دروأو

 رمعلا عستاو مايألا تلاط نإو هلضفب الإ ركشلا غولب فيكو
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 ءانفلا ةيدوأ لوأ ىهف ةبحملا امأو : رشاعلا لصفلا

 اهنم ردحتي يتلا ةبقعلاو (2"ءانفلا" ةيدوأ لوأ يهف (17"ةبحملا" امأو لصف

 ةصاخلا ةقاسب ةماعلا ةمدقم هيف (7يقتلت لزنم رخآ وهو ("وحملا" لزانم ىلع

 هللا لاق .برش صاوخللو برش اهنم ماوعلل :«7ضارغأل («ضارغأ اهنود امو
 97 مهبرشم سانأ لك ملع دق ع« (8ىلاعت

 ىصقأو .تاماقملل ةبوتلاك لاوحألل وهف ءيفوصلا بلقب لزنت يتلا لاوحألا مهأ نم ةبحملاو بحلا (1)
 عم فرع يفوصلا يهلإلا قشعلا ةيرظن هتغلب ام ىصقأو «قشعلا وه موقلا دنع يهلإلا بحلا تاجرد

 وهف «قحلا دوجولا وه هللا ناب كردي نأ درجمب ةدحولاب ققحتملا يفوصلا نأ كلذ .دوجولا ةدحو بهذم

 وه دوجولا نأ ىأ ؛ يهلإلا بحلا ىوس رخآ ائيش سيل يذلا هللا دوجو الإ وه ام ءايشألا دوجو نأ كردي
 .انفرعو هانقرع هبو انك هلضفب .الإ سيل طقف قشعلا

 قارغتسالا ةجرد غلبي امدنع قشعلا اذه نأ امك .دوجولا ةيادب لبقو نايعألا يف اندوجو ساسأ وه بحلاف

 نإف «هتايح رينت هلعشك هتاذب ارضاح اماقم هل حبصي ىتح هلاحل اكلام ريصيو ؛بوبحملا نم بحملل ماتلا

 .اهل دودح ال ةمراع ةطبغو ةداعس ايحي يفوصلا لعجت قشعلا اذه ةذل

 تعفترا املكف «تاذلا نود ةيهلإلا تافصلاب ةيرشبلا تافصلا ليدبت : وه يوناهتلا ىري امك : ءانفلا (2)

 ةيؤر مدع : وه ءانفلا يبرع نبا دنعو .هرصبو هعمس قحلا نوكيف ءاهماقمو اهلحم ةيهلإ ةفص تماق ةفص
 ( تاجلطصملا) .كلذ ىلع هللا مايقل هلعفل دبعلا

 لاوقأو لاعفأ هنم لصحيو هلقع نع دبعلا بيغي ثيحب ةداعلا فاصوأ عفر : وه يناجرجلا ىري : وحملا (3)
 .قحلا : م يف .رمخلا نم ركسلاك اهيف هلقعل لخدم ال

 .يهو : ب يف (4)

 .يقتلي : ب يف (5)

 .ضارعأ : مو ب يف (6)

 .ضرعي الأ : م يف ءضرع ال : ب يف (7)

 . ةصقان «ىلاعت هللا لاق : موو ب يف (8)
 . 60 : ةرقبلا (9)
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 نم لكو ءاهنع ةرابعلا يف 2مهنم (17"قيقحتلا" لهأ تاراشإ تفلتخا دقو

 يهو .هقوذو (هبرش رادقمب .©هنع حصفأو ؛«©"هقوز" بسحب قطن ©!موقلا
 عنمي بلقلا يف ميظعت دوجو (ةااهنإ .2ليصفتلا ىلإ يهتنت نأ لبق لامجإلا ىلع

 .هبوبحم ريغل دايقنالا نم صخشلا

 .رضو عفنو ءَّرَسَو ًءاس اميف هتقفاوم ليقو ؛هريغ ىلع بوبحملا راثيإ ليقو
 8 (991 ودشنأ هانعم ىفو

 ُمدقتمالو هنع رخأتم يل سْيلف 9 تنأُث يخيب ىَوهلاَفَقَو

 ُمركأ ناك ىتحهلىقسأ ةذيذلكاوهيفةمادملاٌدجأ

 مركي نمم كيلع نوهي نمام (12)| رغاص يسفن تهأف 19 ينتنهأو 11(

 04:ههنم يظح كنم يظح ناكاذإ مهبحآ ترصف يئادعأ 13” تبيحأ

 هللاب ةفرعملا ىلإ لوصولا وه وأ ةيهلإلا ءامسألا ةروص يف قحلا روهظ وه : قيقحتلا (1)
 هجو هل دوجولا يف قلطم لك نأ ىريو «قلخلاو قحلاب ققحتملا وه : ققحملاو [تاحطصملا م : ينفحلا ]

 نمو «ديقم هجوو قلطم هجو هل ةدحاو ةقيقح دوجولا لك ىري لب ؛قالطإلا ىلإ هجو هل ديقم لكو ديقتلا ىلإ
 .اقفحمو اققحتم 0

 ةصقان : "م "و " ب " يف (2)
 ةصقان : "م " و " ب " يف (3)
 ريغ نم «لطابلاو قحلا نيب هب هنوقرفي هئايلوأ بولق يف هيلجتب قحلا هفذقي ينافرع رون قوذلا : قوذ (4)

 [ يناجرجلا ] .هريغ و, باتك ىلع كلذ يف اودمتعي نأ
 هل جتفناو: "م " و حضفق "نا" يف(5)
 كلذ هبشف .كلذب اهمعنتو تاماركلا نم اهيلع دري امل ةرهاطلا رارسألاو حاورألا يقلت وه : برش (6)
 هقوش : م يفو [تاحالطصالا : يفنحلا ] .هديس برق ةدهاشم راونأ نم هبلق ىلع دري امب همعنتل برشلاب
 ليصفتلا : " س " يف (7)

 ةصقان : "م " و " س " يف (8)
 ليق امك : " م" و " ب " يف (9)

 ليقامك:"م"و "ب "ىف 0 ةصقان:"م"و"س "يف ١ تنهاو : "ب" يف (10)
 ينتنهأف : " ب " يف (11)
 ادماع : " م " يف (12)
 تهبشأ : " ب " يف (13)
 صقان : (4) تيبلا : ميفو .مهنم يظح كنم ناك اذإ : " س " يف (14)
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 ءدقار تنآو عجضملا ةقرافمو ءدعاق تنأو هيدي نيب مايقلا ةبحملا : ليقو

 .نطوتسم تنأو (©نطولاو (2!تافولأملا ةقرافمو ءقطان تنأو توكسلاو

 فاصوأ نم ةريغلا نإف ءاهتقيقح نع اهب ربعي ةغيص ةبحملل سيل : موق لاقو
 اهنع ةرابعلاب هناسل طسب نم لكو .ءافخإلاو رتسلا الإ ىبأت ةريغلاو ,ةبحملا

 ولو «ةحئارلا نادجو ةكرح امنإو ءقوذ اهنم هل (سيلف اهرس نع فشكلاو
 (6ىلع رهظت ال ةقداصلا ةبحملاف .فصولاو (حرشلا نع باغل ائيش اهنم قاذ

 (/7”ىوس بحملا نم اهتقيقح مهفي الو .هظحلو هلئامشب رهظت امنإو ؛هظفلب بحملا

 : ليق هانعم يفو .بولقلا نم رارسألا جازتما عضومل بوبحملا

 ملكتي ىوهلاو توكُس نحنف اَننوُيُع هوجولا يف ام ملكت

 19”مهفتف كاذ دنع يفرط © قرطأو اهفرطب لوُقَت ام يردأف ٌريشُت

 اومنتو «ةنسلا عابتاب تبثتو ةنملا ةعلاطم نم تبنت اهنإف ماوعلا ةبحم 2 امأو
2 

 يَلَسُتو ؛ةمدخلا (!2ذذلتو سواسولا عطقت ةبحم يهو «22 ةيانعلل ةباجإلا ىلع

 .ناميإلا ةدمع ماوعلا قيرط يف يهو «بئاصملا نع

 فولأملا : " س " يف (1)
 ةصقان : نطوتسم تنأو : ىلإ .توكسلاو : نم : "م " يفو « ةصقان : " س " يف (2)

 اهنع : " ب " يف (3)

 هل كلذلف : س " يف (4)
 ةصقان : " ب " يف (5)

 يف : " م " يف (6)
 الإ : "م" يف (7)

 ليق امك : " م " يفو " ب " يف (8)
 قرطاف : " س " يف (9)

 : م يفو .يناثلا عضوم لوألا : نيتيبلا عضومل بلق مو س يف نأ امك «؛ملعتف : "م " و " س " يف (10)

 .صقان «ناميإلا ىلإ ماوعلا ةبحم امأو : نم ةرقفلا

 اماف : "ب " يف (11)
 ةياغلل : " ب " يف (12)

 ذلتو : " س " يف (13)
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 يهتنت الو ةراشإلا ققدتو «ةرابعلا عطقت ةفطاخ ةبحم يهف صاوخلا ةبحم امأو

 : ليق امك توكسلاو (1"ةريحلاب" الإ فرعت الو توعنلاب

 ٌرضحم قوما َدعَب انمَض ُدَقَو ةَرْيَحَو ادْجَو ْتَسِلأ دَقَو "لوقت
 ٌركْذُت سيل ملف انأ ركذب عولَو هنأ ِبَتئانك يذلا ّتننأ

 رت ةَرفَراِإَوْيْمَنَق  ُهّركذ تيقأ دجولا اهيلعدرف
 هيف لبج ىلع(©هتحايس رافسأ ضعب يف رم مالسلا هيلع "ىسيع" نأ يكحو

 هب غلبو ؛ههمسج لحنو هرهظ (2ىنحنا دق (؟ادباع اهيف دجوف اهنم اندف :.4ةعموص

 بجعو «(؟هيلع درف «مالسلا هيلع "ىسيع" هيلع ملسف .هتياغ ىصقأ (”داهجإلا

 . ! ؟ ةعموصلا هذه يف تنأو مك ذنم : "ىسيع" هل لاقف هدهاوش نم ىأر امم

 هللا حور اي كاسعف ءدعب يل اهاضق امف ةدحاو ةجاح هلأسأ ةنس نيعبس ذنم : لاقف

 ؟كتجاح امف : مالسلا هيلع ىسيع لاقف .يل ضقت اهلعلف ,"اهيف يعيفش نوكت نأ

 هيلع "ىسيع" هل لاقف .هتبحم صلاخ نم ةرذ رادقم ينقيذي نأ هناحبس هتلأس :لاق

 يف مالسلا هيلع "”ىسيع'" هل اعدف ءكلذ يف كل (!!ىلاعت هللا وعدأ انأ : 12مالسلا

 لمأتلا نع مهبجحت .مهركفتو مهروضحو مهلمآت دنع نيفراعلا بولق ىلع درت ةهيدب ةيفوصلا ةريحلا (1)
 تاحلطصم مجعم «ينفحلا : رظنا ) ةريحلا نع يلوتلا نوكس نم لجأ ةهيدبلا ةريح : يطساولا لاق .ةركفلاو

 (ةيفوصلا

 انك سيلأ : " م " يفو « ةصقان : " س " يف (2)

 همايأ نم موي يف زاتجا : " م " يفو ءزاتجا : " ب " يف (3)

 اهيف : " م " يفو ةصقان : " ب " يف (4)

 ادبعتم : "م "و " ب " يف (5)
 انحنا : "م "و " ب " يف (6)
 داهتجالا : "م "و " س " يف (7)

 ةصقان : هيلع درف : "م "و " س " يف (8)

 ةصقان : "م " يف (9)
 .ةصقان : "س " و " ب " يف (10)

 .ةصقان : " ب " يف (11)
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 داعف (:كتوعد تبجأو هيف كتعافش تلبق دق «هيلإ (2ىلاعت هللا ىحوأف .(!)ةليللا كلت

 ىأرف «دباعلا لاح نم ناك ام رظنيل عضوملا ىلإ مايأ دعب مالسلا هيلع "ىسيع'"

 ىسيع لزنف ءميظع قش اهيف رهظ دق اهتحت يتلا ضرألاو تعقو دق ةعموصلا
 تحت ةراغم يف دباعلا ىأرف : خسارف هيف ىهتناو ءقشلا كلذ يف مالسلا هيلع

 5!مالسلا هيلع "ىسيع" هيلع ملسف .«مهاف » احتاف هرصب اصخاش افقاو لبجلا كلذ

 : فتاه هب فتهف هلاح نم «مالسلا هيلع "ىسيع" بجعف ءاباوج هيلع دري ملف

 ىلع «ةاردقي ال هنأ انملعو ءانتبحم صلاخ نم ةرذ (7لاقثم انلأس هنإ "ىسيع" اي

 «12لاهيف رئاح وهو «("!ةرذ نم ءزج (9فلأ نيعبس نم ءزج (هل انبهوف كلذ

 .كلذ نم رثكأ هل انبهو ول فيكف ."13ىرت امك

 دنعف .تفرع فاصوألا هذهبو .257تحشر نداعملا (214هذه نم صاوخلا ةبحمف

 نع لفغ نإ ؛ 2!")هتقافو دبعلا زجعب قيلت ةلع وهف دبعلا نم ناك ام لك نإ موقلا

 دنع ةقيقحلا نيع امنإ 15 ةيآلا 274 هللا نمف ةمعن نم مكب امو # : ىلاعت هلوق

 .ةلاحلا : " س " يف (1)

 لجو زع : " م " يف (2)

 كتلأسم : "م "و "ب "يف (3)

 ةصقان خسارف : " م " يفو ءهب : " ب " يف (4)

 مالسلا هيلع ىسيع هيلع : " م " يفو ؛ةصقان «مالسلا هيلع ىسيع : " س " يف (5)

 ةصقان «مالسلا هيلع ىسيع : "م " و " ب " يف (6)

 لاثم : " س " يف (7)
 كلذ لمح نع فعضي : م يفو ءفعضي : " ب " يف (8)

 هانيطعأف : " م "يفو ةصقان : " س " يف (9)

 نيعبس نم : "س " يف (10)
 هذ نع رعب هايف
 رئاح اهيف وهف: " م " يف ةصقان : " س " يف (12)
 ىمك : " س " يف (13)
 اذه : " ب " يف (14)

 ةحشر : " س " يف (15)
 ةصقان : " م " يف (16)

 53 : لمنلا (17)

 مهدنع : " ب " يف (18)
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 نأ ريغ نم هل هرظنب ارظان «هل هتبحمب ابحم ؛هل قحلا ةماقإب امئاق نوكي نأ /!!موقلا

 وأ تعنب (*تعنت وأ رثأب قلعتت وأ .2مسر ىلع فقت وأ مساب طانت ةيقب (2هعم ىقبي

 امايق هللا نوركذي نيذلا ا: ىلاعت لاق امك تقو ىلإ بسنت وأ ,(20فصوب ففصوت

 : هيف ىوعدلا نع ادوعقو «مهل هتماقإبو (7"قحلا" قحب امايق ديري .(4#ادوعقو

 9! هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو ١ «(24 ىمر هّللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو #

 ريغب مكب مص (#19 نورضحم انيدل عيمج مه اذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإو#

 ."7نوقطني ال هركذ ريغبو نوعمسي ال قحلا

 مهدنع : " ب " يف (1)

 هنم هلا " م" يفو ههنم : " ب " يف (2)
 مساب طانت وأ مسر ىلع فقت : "م " و " س " يف (3)
 «فصوت : " س " يف (4)
 ةصقان ءفصوب فصوت : "م " و " س " يف (5)

 191 : نارمع لآ (6)

 هسفن ىلع هللا هبجوأ ام لكو هللا بناج نم دبعلا ىلع ضرف ام لك وه كلذك قحلاو هللا وه قحلا (7)
 [يبرع نبا تاحالطصا]

 17 : لافنألا (8)

 30 : ناسنإلا (9)

 53 : سي (10)

 انيدل يمع مكب مص : اهلحم بتكو «ةصقان ؛نوقطني ال تقو ىلإ نم ةرقفلا : "م" و " ب " يف (11)

 .نو رضحم
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 ماوعلا لزانم نم وهف قوشلا امأو : رشع يداحلا لصفلا

 بلقلا بوبه وه ("قوشنلا" ذإ ؛ (ماوعلا لزانم نم وهف (!قوشلا امأو لصف

 ىلإ رسلا حايتراو ءهدقف نع ربصلا «زاوعإو «”رضحي بئاغ «9ينمت ىلإ
 .©موقلا لزانم فعضأ نم وهو «هبلط

 .بئاغ ىلإ نوكي امنإ قوشلا نأل ؛ ةميظع ةلع مهدنع وهف صاوخلا امأو

 5:4 لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ 2 ةدهاشملا ىلع ماق امنإ ةفئاطلا هذه بهذمو

 اذه 21لجألو .ارضاح قحلاو ابئاغ دبعلا نوكي نأ 22مههدنع قيرطلاف «ةيآلا

 دعب نع ربخم قوشلا نأل «ةحيحص ةنس الو باتك قوشلاب قطني مل ىنعملا

 نهذلاك قشعلاو .حابصملا يف ةليتفلاك بحملا بلق يف وهو ؛بوبحملا ركذ دنع بلقلا ناجيه وه قوشلا (1)

 ءلصتا لصو نمو ءلصو برط نمو ؛برط سنآ نمو ؛هللا ىلإ سنأ هللا ىلإ قاتشا نم ليقو .رانلا يف

 ال قايتشالاو ءءاقللاب نكسي قوشلا نأ «قايتشالاو قوشلا نيب قرفلاو .بام نسحو هل ىبوط لصتا نمو

 .فعاضتيو ديزي لب ءاقللاب لوزي

 ةصقان «ماوعلا لزانم نم وهف : " ب " يف (2)

 ةصقان «قوشلا ذإ :"م"و "ب " يف (3)

 ةصقان : "م "و " ب " يف (4)

 ةبئاغ : "م" و "ب " يف (5)
 ناوعأ و : ” ب " يف (6)
 ماوعلا تاماقم : "م " و " ب " يف (7)
 24 : صصقلا (8)
 ةصقان ةيآلا : "م "و " ب " يف (9)

 قيرطلاو : "م "و " ب " يف (10)
 اذهلو : " س " يف (11)
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 امنيأ مكعم وهو #> : 2ىلاعت لاق دقو .2كردم ىلإ علطتو «بئاغ ىلإ ريشمو

 : ليق اذه يفو .ةيآلا 7 «متنك

 «اذايعلا نع ُلوُرَمألْنَم ىلإ ٠ اسوي قولا ىَوْكشل ىتَمال
 ناّمجلا لثم ةربع لبسأو يناَتَج مكعدوأَو ْمُكَعْدَوَأ

 ناَمَّرلاعمرايخالن كلو اَققَّرَتفاامل ُهَلإلا ءاَمْوَلَو

 انونجم مايألا ضعب يف ىأر «"هنأ :(5هيلع هللا ةمحر "يلبشلا" نأ يكحو

 .هسأر (اوجشو ههجو اومدأ دقو .ةراجحلاب (هنومري هفلخ نايبصلاو ودعي

 .رفاك 219هنإف هلتقن انعد خيش اي : اولاقف «هنعمهرجز يف "ىلبشلا" هل ماقف

 .هثداحيو هبر ىري هنأ معزي هنإ : اولاقف ؟ هرفك نم مكل ناب يذلا امو :2010لاق

 ثدحتي هدجوف هيلإ "ىلبشلا" مدقت مث .هلأسأ ىتح اليلق (212هنع اوكسمأ : لاقف

 نايبصلا ءالؤه ىلع طلست .كنم ليمج اذه : كلذ ءانثأ يف لوقيو (17كحضيو

 نايبصلا ءالؤه لوقي ام حيحصأ يخأ اي : هل لاقو هيلإ مدقتف .اذكه يب نولعفي

 حاصف .هثداحتو كبر ىرت كنأ نولوقي : لاق ؟ نولوقي امو 14يبلش اي لاق .كنع

 . كاردإ : "م" و" ب" يف (])
 ,. ةصقان : "م "و "ب " يف (2)

 4 : ديدحلا (3)

 ةصقان : " ب " يف (6) (2) ناتيبلا : " م" و " ب " يف (5) رعاشلا لاق : " م " يف «مهلئاق لاق دقو : " ب " يف (4)

 اوحتف : " س " يف (8) راجحألاب : " س " يف (7)

 مهرجزي يلبشلا ذخأف : " م " و " س " يف (9)

 هنأل : " س " يف (10)
 لاقف : "م" و "ب "يف (11)
 يلع : " س " يف (12)
 ةصقان "ب " يف مث : " ب " يف (13)
 : يدادغبلا سابعلا وبأ لاق امك هرعش نمو .ةيريشقلا ةلاسرلا رظنا هرابخأ نع (14)

 ةرشعلا يف الاكن هب تنكل كرا كرت
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 هدعب نيب ")هب ينميهو هبحب ينميت نم قحو يلبش اي : لاق مث ةميظع ةحيص

 : ©لوقي أشنأو ىلو مث «نيبلا ملأ نم تعطقتل نيع ةفرط ينع بجتحا ول ؛هبرقو

 بِهَا يبق يف كولو ١ يمق يف كوع "يبن يف لاَ
 ُبيقر ىلع يبْلَق ْنم ُمْوَيلا كَل 20 اًدَعاَمك ينوُهُج نم ٌبِيِقَر َكِيَلَع

 ورا تاروبلا ةرخا ور ٠ ضرحلل دقنالل نايحلح

 ةصقان : "م "و "ب " يف (1)

 لوقي وهو ىلو مث : "م "و "ب " يف (2)

 يمهو :"م "و "ب " يف (3)
 ناصقان (3) و (2) نيتيبلا : " م " يفو ءصقان «يناثلا (2) تيبلا : " س " يف (4)
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 : اهنم صاوخلا فنأ للع اهعيمج هذهف : رشع ياثلا لصفلا

 قبي ملف ءاهنع اولصفنا بابسأو ءاهنم صاوخلا فنأ للع )اعيمج «20هذه (!!لصف
 ةياغو مهدارم ىهتنم وهف .( ةدازتسا ىلإ قوش هئاطع يف الو ةدارإ قحلا عم مهل
 يف مهرذ مث «هّلئا لق إ> : ىلاعت هللا لاق .عطاق هنود ام نأ نودقتعيف ,5:مهتبغر

 عمج ؟!مهده زف 04 هللا لق ةداهش ربكأ ءيش يأ لق ا 714 نوبعلي مهضوخ
 نم (17"فشكلا" رونب مهافاع قحلا نأل ءنوكلا تاقرفتم نع (1" ةمهلا "

 هذهف 7 تا'يف (2) .ةصقان : " ب " يف (1)
 هدارتسا : " س " يف (4) .اهلك : " ب " يف (3)

 ةصقان : هللا لق : " ب " يف (6) مهتيغب : " م " يف (5)

 ( مهرذ مث هللا لق ) : " م " يفو 91 كارعألا[7)
 19 ماعنألا) ةيناثلا نع ىلوألا ةيآلا قيبست " م " يفو : ةصقان ةيألا : " س " يفو ١ 19 : ماعنألا (8)

 (01 : فارعألا نع

 مهدهز امنإو : " ب " يف (9)

 ممهلا عمج ءازإب قلطيو ءديرملا قدص لوأ ءازإب قلطيو «ىنملاب بلقلا ديرجت ءازإب قلطي : ةمهلا (10)
 : ناردصم هيف اهل ناسنإلا يف ةلعاف ةقاط وأ ةلاعف ةوق ةمهلاو (تاحالطصالا يبرع نبا ) ؛ماهلإلا ءافصل

 .باستكالاو ةيبرتلا : يناثلاو «ةليجلا لصأ وه : لوألا

 ىلع دبعلا يف ةمهلا هذه دوجو نأ ملعاو » : لوقي ثيح ةمهلا يردصم نع دحأ هبني مل يبرع نبا لبقو

 نم اهملع اذإف...نكت مل نادعب هل لصحت ةمهو .هتلبجو دبعلا ةقلخ لهأ يف نوكت ةمه : ناتبترم اهلو نيعون

 اهنإ...ميرم ةمهو هللا رمأب ءدهملا يف مالسلا هيلع ىسيع قطنمك ؛تادوجوملا نم دارأ اميف اهفرص «هسفن

 ه 1325 رنصم 84 ص موجنلا عقاوم «...اهب ال اهدنع ءايشألا ىلاعتو هناحبس قحلا لعفي بابسأ اهلك اندنع

 ةيقيقحلا رومألاو ةيبيغلا يناعملا نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطالا وه : يناجرجلا بسح : فشكلا (11)
 فشكلاو «ملعلا ىلإ قيرط ةدهاشملاف » : يبرع نبا ىري امك ةدهاشملاو فشكلا نيب قرفلاو .ادوهشو ادوجو

 .يعمس دوهش وهو هباطخ كعمسأ دقف كبطاخ اذإ كلذكو ؛سفنلا يف ملعلا لوصح وهو «قيرطلا كلذ ةياغ

 .(497 ص 2 ج ةيكملا تاحوتفلا ) «....ةيونعملا ىوقلل فشكلاو ءريغ ال ةيسحلا ىوقلل ةدهاشملا نإف
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 .2/4رادلا ىركذب ةصلاخب مهانصلخأ انإ 8#: ىلاعت هللا لاق .(17"لاوحألاب" قلعتلا

 نم مهممه (غارفو ءمهريبدت نم مهصلختو قلخلا ريبدتب مهاضر مهلكوتو

 ىلع «ةااهرممو اهنم ربدملا غارف ىلع مهفوقول «مهنأش حالصإ يف اهتلاحإ

 اهتيأ اي ١ : 7كلذب ةنئمطم مهسوفنف ىلاعت هللا لاق اميف مهحلاصمب «©هملع

 .14...ةيضرم ةيضار كبر ىلإ يعجرا ةنئمطملا سفنلا

 ايراع ءاضق ىلاعت هلل سيل هنأل ءءوسلا رطاوخ نع مهبولق مهنوص مهربصو

 هنم نينمؤملا يلبيلوإ : (100ىلاعت هللا لاق ةمحرلا نع اجراخ «ةفأرلا نع

 .(!!!كان ءالب

 ناسنإلا نإ ا : ''2ىلاعت هللا لاق .ءوسلاب ةرامألا مهسفنأ نع مهسأب مهنزحو

 ةلضانم باذعلا فوخ نأل «باذعلا فوخ ال لالجلا ةبيه مهفوخو (4!13(دونكل هبرل

 ؛عنصت ريغ نم ...طسب وأ ضبق وأ نزح وأ برط نم بلقلا ىلع دري ام وه : لاح عمج : لاوحألا (1)
 طرش نمو .هبر نم دبعلا ىلع ةضئافلا بهاوملا يه لاوحألا نأ لاقي اذهلو ءدراولاب اضيأ لاحلا ىمسيو

 «فالخلا أشن انه نمو .ليملا هبقعي ال دقو ءوفصي نأو «ليملا هبقعيو لوزي نأ .يبرع نبا ىري امك لاحلا

 .هماود مدعب لاق ليملا هبقعي مل نمو ؛هموادي لاق ليملا هبقعأ نمف
 ةصقان : م يف ىلاعت هللا لاقو « 46 : ص (2)

 : " س " يف (3)
 مهنوؤش : "م "و " ب " يف (4)

 اهرم : " ب " يف (5)

 اهب : " ب " يف (6)
 ةصقان :" س "و " ب " يف (7)

 ةصقان ( سفنلا اهتيأاي ) : " س " و " ب " يفو 28 : رجفلا (8)
 ةريخلا : "م " و " ب " يف (9)
 ةصقان ىلاعت هللا لاق : " م " و " ب " يف (10)
 17 : لافنألا (11)
 ةصقان ىلاعت هللا لاق : " م" و " ب " يف (12)

 6 : تايداعلا (13)
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 د ىلاعت هللا لاق .سفنلل نايسنو «قحلل ميظعت (2هناحبس هتبيهو (!!سفنلا نع

 اموي نوفاخي © : ماوعلا قح يف ىلاعت هللا لاقو :4/مهقوف نم مهبر نوفاخي#

 (4!راصبألاو بولقلا هيف بلقتت

 هللا لاق .ىركس هبو ىقرغ هيف مه يذلا بارشلا ىلإ مهأمظ مهؤاجرو

 هركذ لبق ةطساولا ركذ يف لاقو .4©6 لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ » : ىلاعت
 (7ةيآلا# ىسوم اي كنيميب كلت امو ِه : دارفالا ىلع هل

 هلف يضر نمو «مهدحومل ةمعنلا مهتيؤرو (مهدوجوب مهرورس مهركشو
 : ىضرلا

 .َءيِواَسَمْلا يدْبَن طخّتلا َنْيَعنكَلَو 2 ةليلك ٍبْيَع لك ْنَع ىَضَرلا ُنِنَعَو
 يذلا مكعيبب اورشبتساف : ىلاعت هللا لاق .هنع اوضرو مهنع هللا يضر

 (9ةيآلا هب مهتعياب

 يف بلط اهلك باحملا نإف ««1هبابحأو 297قحلا ةبحم يف مهؤانف مهتبحمو
 الإ قحلا دعب اذامف 8# : يلاعت هللا لاق .تلحمضاو ترغاصتو «قحلا ةبحم

 : (14!ىلاعت هللا لاق .212)مهتامسو مهمسر نم مهبره مهقوشو .(124لالضلا

 .ةيآلا 1504 ىضرتل يبر كيلإ تلجعو

 لالجلا ةبيهو : "م" و "ب " يف (2) اهب لظو : "ب "يف (|)

 37 : روتلا (4) 50 : لحنلا (3)
 45 : ناقرفلا (6) ةصقان : "م "و " ب " يف (5)

 ةصقان : ةيألا : ىلإ « ةطساولا ركذ يف لاق : نم : " م" يفو .17 : هط (7)

 مهدوجومب : " م " يفو «مهتيدوجومب : " ب " يف (8)
 ةصقان : ىلاعت ىلإ ...ةمعنلا مهتيور : نم : "م" يفو 111 : ةبوتلا (9)

 مهل : " ب " يف (10)

 ةصقان : ىلاعت لاق ىلإ باحملا نإف : نمو .هباستحاو : " م" يف (11)

 ةصقان : " ب " يف (13) 32 : سنوي (12)
 ةصقان ىلاعت لاق : " م " يفو ؛«ىنملا ةياغ ىلإ لوصولل الاجعتسا : " م" و " ب " يف (14)

 84 :هط (15)
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 ربصلاو لكوتلاو دهزلاو ةبوتلاو ةدارالاف : رشع ثلاثلا لصفلا

 لزانم ءسنألاو قوشلاو ةبحملاو ركشلاو ءاجرلاو ءفوخلاو نزحلاو

 ةقيقحلا نيع ىلإ نيرئاسلا عرشلا لهأ

 ءاجرلاو ءفوخلاو نزحلاو ربصلاو لكوتلاو دهزلاو «!ةبوتلاو ةدارإلا لصف

 نيع'" ىلإ نيرئاسلا عرشلا لهأ ©لزانم ,«2سنألاو قوشلاو ةبحملاو ركشلاو

 اولصوو .(5!نيرئاسلا لاوحأ اهيف تلحمضا ةقيقحلا نيع اودهش نإف .©"ةقيقحلا

 ىلإ ٌةَداَرُمَف ("تاماقملا" هذه لبق ام نإف «هناحبس هاوس امع ءانفلا ماقم ىلإ اهيف

 يعجرا ةنئمطملا سفنلا اهتيأ اي ا : لجو زع هللا ىلإ رظنلا وهو «ةياغلا هذه

 يف يلخداف كدسج ىلإ يعجرا : كاحضلا لاق .274 ةيضرم ةيضار كبر ىلإ

 لزانم نم : " ب " يف (3) ةصقان : " ب " يف (2) ةصقان : " ب " يف (1)

 ىلإ رظنلاو هيف ءانفلاو هللا قئاقحلا ةقيقح ىلإ نيرئاسلا غولب ىلإ ريشت فيرعلا نبا دنع : ةقيقحلا نيع (4)

 الو لدبتت الو بلقنت ال قئاقحلاو «تاذو «ةيهاملا يه يبرع نبا بهذم يف ةقيقحلا نيعو .لجو زع ههجو

 .زييمتلا أدبمو لصأ يهو اهنيب اميف لضافتت

 كاتل دوهش وه ةقيقحلا ىلإ لوصولاو «هتدحو يف دوجولا وه ربكألا خيشلا ىري امك نذإ اهتاذ يف ةقيقحلاو
 امب دوجولا هيلع وه ام يه ةقيفحلا نإ » : دوجولا ةدحو ىلإ لوصولا يه ةقيقحلا نذإ .ةيدوجولا ةدحولا

 اهنإف ةيهولألا ةيدحأ تطعأ نإ ةقيقحلاف ...ةقيقحلا نيع ةعيرشلا نيعف ...لباقتلاو لثامتلاو فالخلا نم هيف
 ...دحأ لك اهيلع رثعي ال ةرثكلا ةيدحأ يه يتلا ةقيفحلاف ...ةرثكلا ةيدحأ الإ تتبثأ امف ءاهيف بسنلا تطعأ

 (563 ص 2 ج ةيكملا تاحوتفلا ) «...دبع ةفص باجح فلخ قح ةفص ةقيقحلاف

 ةصقان ؛لزي مل ام ىلإ نيرئاسلا نم ةرقفلا : " م" و " ب " يف (5)

 دبعلا ماقم هانعم ماقملاو .اهريغو لكوتلاو اضرلاو ربصلاو رقفلاو دهزلاو عرولاو ةبوتلا لثم تاماقملا (6)

 فوتسي مل ام ماقم ىلإ ماقم نم يقتري ال نأ هطرشو ...تادهاجملا نم هيف ماقي اميف لجو زع هللا يدي نيب
 .ماقملا كلذ ماكحأ

 28 : رجفلا (7)
 (ه 100 ت)ءرسفم «نيعباتلا راغص نم ةسماخلا ةقبطلا ءمحازم نبا وه : كاحضلا (8)
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 حلفأ دق ١) مث ء«ءوسلاب ةرامأ اهتيادب يف اذه لبق تناك دقو «يتنج ج يلخداو يدابع

 .24ةماوللا سفنلاب مسقأ الف ١ : ةماول تراص مث () ةيالا «اهاكز نم
 هللاركذب الأ » : هللا ركذب ةنئمطم تراص مث .هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو

 امب ائينه اوبرشاو اولك » نينمأ 4مالسب اهولخدا# 2774بولقلا نئمطت
 نم الوق مالس# .24مالس اهيف مهتيحت ا .004 ةيلاخلا مايألا نم متفلسأ

 مل ام يقبو ءالهأ نانجلا لوخدل نكي مل ام مهنم ىنف فيك رت ملأ .74ميحر بر
 : ©كلذ يف تلق امكو .لزي

 ولع دق ىَوِهلا نأ ُمَعْرَيَو اََجُخ ىعُدَي ْنسَمل لق الأ

 قّرَّولا ُضْعَب نصغلا ىلع نكل اقص ىَعُذا اًميف ناك ْولَو

 لوف هكا نوفسلا ننأف

 ٌعوْمُدلا نيأو عوضخلا نيأو

 كالبلا َراَحِب نوضئاخلا ان

 فم ىلإ ة وضعاف نأ

 قلقلا نيأو ُمارغلا نيأو

 قرألا نيأو ُداَهُّسلا نيأو
 قَسفلا يف اَنْراَن ْتَعَمَل اَذِإ

 قىدسلا افوشت اوقدَع َدَفَر

 قرفاهيلإ لوصؤلا يف مهف ُمِهلاَوْخأ ردق ىلع اوتاَبَو

 قّرطلا تاحضاو يف نوريسي مهئوض يف دعبلا ىلع موقف

 قَلَعلا عطقب اهيلإ ”ًافوُسُع داهولا نوطبخي اوتأ موَقَو

 قرحلا نيمك (10:ىدنأ دجّولا نم حلال مهل ىذبت نأ ىلإ

 9 : سمشلا (1)

 (ةماوللا ,سفنلاب مسقأ الو ) : ةيآلا 2 : ةمايقلا (2)
 28 : دعرلا (3)
 34: ق(4)

 34 : ةقاحلا (5)

 10 : سنوي (6)

 58: سي (7)
 تلق امك : " م "يف ءارعش تلق كلذ يفو : " ب " يف (8)

 ةداهزلا :1 م" يفو ءاقسع. 7س" يف )9(

 ادبا : " ب " يف (10)
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 2قيْسُماهئوض ىلإ ل كو 2 دوُجولا َنْيَع "ادُجولا نع اوُباَعَ
 00 وأ دكجلاب سرامت ةتطف اذ تنك نإو ىسنحو

 قفطُصت ”امىهقوف اهجاومأو اهجل نيضئاخ اوحّرب امف

 وَبَس نم اًمُكهلاق نْيعْيَبب مهيداح َمَّتَرَت نأ ىلإ

 قّرغاهيف طّس وتاملف ةكحْوَماهنظ ةّجل ىأر

 (قبطناو مهاطغف (6|وصاْغَو مههيسارم لاكع اوطحف

 : ليق هانعم يفو

 اَمُْنَأَو ًاروُرُس اّْندلا نم َلاتَو ُهُرْمَع لاط َْنِإَو ايندلا بلاط ىرأ

 اَمّدَهَت دق ُهاَنَب دق اَم ىوتسا اًملق ُهََنََف ُهَتاَيْيُب ىَسَب ناّبك

 : يل ضرع هيفو

 اريمقب ناقحأل ات أ َنقيأ او هنود َبْرَدلا ىأَر امل يبحاص ىكب

 رذعتف '9تومت وأاكلم لواحت 2اممَنإكيع كت ال هل ٌتلقف

 بجوي وهو ةطساو دجولاو ءدبعلا باعيتسا بجوي وهو ةيادب دجاوتلا : دوجولاو دجاوتلا : دجولا (1)

 يف قرغ مث ءرحبلا بكر مث رحبلا دهش نمك ءدبعلا كالهتسا بجوي وهو ةياهن دوجولاو ءدبعلا قارغتسا

 قبس هدح ىلإ : " ب " يف (2)

 نإف : " س " يف (3)

 قرتخت وأ دجلا ةسرامم : " س " يف (4)

 مهلوح : " ب " يف (5)
 اوطغو : لإ م "و , سس نإ يف )6(

 " م " طوطخملاب قحلأ دقو .ققحت امك رعشلا تايبأ يف بيترت مدعو بارطضا : "م "و " ب " يف (7)
 اعوضوم فلتخت يهف ؛خسانلا ةفاضإ نم اهنأ امبرلو ءنساحملا نم تسيل يهو ةيرعش تاعطقمبو تايعدأب

 .يلصألا باتكلا نع احورو ابولسأو اجهنمو
 نومت : 1 سس ايلي يف )5
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 كلذ عم رثكتسيأ «ميقملا دلاخلا ميعنلا راد يف ريبكلا كلملا بلطي نم لاح اذهف

 ول لب الك «نيتليل رهسي وأ نيمهرد قدصتي وأ نيتعكر «1!ىلاعت هلل يلصي نأ
 هلك كلذ لدبيف ءرثكأو ايندلا رمع لثم رمع فلأو حور فلأو سفن فلأ هل ناك
 كلذ ناك بلط امب هدعب كلذ رفط نئلو ءاليلق كلذ ناكل زيزعلا بولطملا اذه يف

 .نيلفاغلا ةدقر نم نيكسملا اهيأ هبنتف ءاريبك ىلاعت هللا نم الضفو اميظع (2ىنغ

 كلسو هتمدخ مزلو هاطعأ اذإ ؛دبعلل ىلاعتو هناحبس هللا هيطعي ام تلمأت ينأ مث

 يف اهنم نورشع «27"ةمارك" نيعبرأ ةلمجلا ىلع اهتدجوف .هرْمغ ةقيرطلا هذه

 .ىبقعلا يف نورشعو ايندلا

 : ايندلا يف يتلا امأ

 يف نيملاعلا بر نوكي دبعب مركأو ؛هيلع ينثنيو هناحبس هللا هركذي نأ : ىلوألا
 .هئانثو هركذ

 كلثم فيعض قولخم كركش ولو همظعيو هلالج لج هركشي نأ : ةيناثلاو
 !؟ نيرخآلاو نيلوألا هلإب فيكف .هب تفرشل ءكمظعو

 كلذب ترختفال ةدلب ريمأ وأ َةَّلَحَم سيئر كبحأ ولو «ىلاعت هللا هبحي نأ : ةثلاثلاو
 !؟ نيملاعلا بر ةبحمب فيكف :ةزيزع نطاوم يف هب تعفتناو

 .هرومأ ربدي اليكو هل نوكي نأ : ةعبارلاو

 ٍبَعَت ريغ نم لاح ىلإ لاح نم هيلإ ههجوي اليفك هقزرل نوكي نأ : ةسماخلاو
 .لابو وأ

 هللا : " س " يف (1)
 انغ : " س " يف (2)

 ىلع ليلدلاو ءزئاج ءايلوألا ىلع تاماركلا روهظو .ءايبنألل ةزجعملاو «ءايلوألل ةيصاخ : ةماركلا (3)
 [ ينفح ءتاحلطصم ] لوصألا نم لصأ عفر ىلإ هلوصح يدؤي ال لقعلا يف موهوم رمأ هنأ ؛هزاوج
 تايورملا نم نايحألا بلغأ يف يهف يفوصلا دقنلا نع اديعب ةماعلا دنع تأشن ةماركلا نأ داقنلا ىري امكو

 .نيديرملا سلاجم اهلقانتت يتلا
 هنع اديعب برستتو لقانتت يلاتلابو «ةماركلا متكي " حلاصلا " وأ " يلولا " نأ ىلإ كلذ يف ببسلا عجريو

 .دقنلل الاجم ةفئاطلا هذه لعج امم تافارخلاو ريطاسألا نم ريثكلاب ةلمحم
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 .ءوس دصاق لكل هيفكي اريصن هل نوكي نأ : ةسداسلاو

 لاوزلاو ريغتلا فاخي الو لاحب شحوتسي ال اسينأ هل نوكي نأ : ةعباسلاو

 .لادبتسالاو

 همدخي نأ ىضري ال لب ءاهلهأو ايندلا ةمدخ لذ هقحلي الف ءسفنلا ىنغ :ًةنماثلاو

 .اهتربابجو ايندلا كولم

 ىلإ تفتلي الو ءاهلهأو ايندلا تاروداقب خطلتلا نع عفتريف ةمهلا عفر : ةعساتلاو

 .ناوسنلاو نايبضلا ةبعالم نع ِءاّلألا لاجّرلا ُمُفَرَت اهيهآلمو اهفرخز

 سفنلا بيط لازي ال ءايندلا يف ىنغ لك نم ىنغأ نوكيف «ءبلقلا ىنغ : ةرشاعلاو
 .مدع همهي الو ٌبْذَج ُهْعَرْفَي ال ردصلا حيسف

 يدتهي ال مكحو رارسأو مولع ىلإ هبلق رونب يدتهيف ءبلقلا رون : ةرشع ةيداحلا

 .ديدم رمعو ديهج دهجب الإ هريغ اهضعب ىلإ

 ءاهبئاصمو ايندلا نحم نم ءيشب اعرد قيضي الف ءردصلا حرش : ةرشع ةيناثلا

 .مهدئاكمو سانلا نونظو

 هباهيو ءرارسألاو رايخألا همرتحت سوفنلا يف عقوملاو ةباهملا : ةرشع ةئلاثلا

 .رابجو نوعرف لك

 اهلك بولقلا ىرتف ءادو نمحرلا مهل لعجيس «بولقلا يف ةبحملا : ةرشع ةعبارلا

 .هماركإو هميظعت ىلع ةلوبجم اهلك سوفنلاو ؛هبح ىلع ةلوبجم

 بوث وأ لعف وأ سفن وأ مالك نم «ءيش لك يف ةماعلا ةكربلا : ةرشع ةسماخلا

 هآر وأ هبحص ناسنإبو ءهيف شيعي ناكمبو ُهَّنْطَو بارتب كربتي ىتح «ناكم وأ

 جرفي «برجم قايرت 22ىجركلا فورعم " ربق بارت : نويدادغبلا لاق .انيح
 .ةلع لك نم هب ىلاعت هللا

 يئاطلا دواد بحص "اضرلا ىسوم نبا " يدي ىلع ملسأ ةنيسإ صن فاوبا ن4 ::نيديركل فو طف |
 لمعلا باب هيلع حتف اريخ دبعب هللا دارأ اذإ : هلاوقأ نم . ه 200 وحن تام ."يطقسلا يرسلا " هيلع ذملتتو
 .لدجلا باب هيلع قلغأو
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 ىشم وأ ءاوهلا يف راس ءاش نإ ءرحبلاو ربلا نم ضرألا ريختي : ةرشع ةسداسلا

 شوحولا هبحتف ءاهريغو مئاهبلاو شوحولاو ناويحلا ريخست : ةرشع ةعباسلا
 .دوسألا هل صبصبتو

 ام ءدارأ نإ زنك هلف هدي برضي ام ثيحف ءضرألا حيتافم كلم : ةرشع ةنماثلا

 دصق نإ رضحت ةدئام هلف لزن ام نيأو .جاتحا نإ ءام نيع هلف هلجر برضت

 .لكألا

 ىلإ ةليسولا قلخلا يغتبيف «ةزعلا بر باب ىلع ةهاجولاو ةدايقلا : ةرشع ةعساتلا
 .هتكربو هتهاجوب ىلاعت هللا نم ةجاحلا جتنتسيو .هتمدخب ىلاعت هللا

 الو هايإ هللا هاطعأ الإ ائيش لأسي الف «ىلاعت هللا نم ةوعدلا ةباجإ : نورشعلا

 راشأ ول نم مهنم نأ[و] 27(...) .هربأل هللا ىلع مسقأ ولو «عفش الإ دحأل عفشي

 الو ءرطخل ءيش هلابب رطخ ولو ناسللاب ظفللا ىلإ حاتحي الف ءلازل لبج ىلإ
 .ديلاب ةراشإ ىلإ جاتحي

 .ىبقعلاو ةرخآلا يف يتلا امأو ءاينذلا يف تامارك هذهف

 اهنم تلجو يتلا يهو .؛توملا تاركس هيلع هللا َنّوَهُي نأ : نورشعلاو دحاولا

 ىتح .مهيلع اهنوهي نأ هللا اولأس ىتح ,مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا بولق

 : ىلاعت هللا لاق .نآمضلل لالزلا ءاملا ةبرش لثم هدنع توملا نوكي نم مهنم نأ

 .04نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا#

 عزفلاو فوخلا هنم يذلا وهو «ناميإلاو ةفرعملا ىلع تبثتلا : نورشعلاو ةيناثلا

 اونمآ نيذلا هللا تبثي 0 : هركذ لج ىلاعت هللا لاق .عزجلاو ءاكبلا لك هيلعو

 ١ .074ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب

 غارف "س'" يف (1)

 .32 : لحنلا (2)
 .27 : ميهاربإ (3)
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 :هناحبس هلوقل «نامألاو رشُبلاو ناحيرلاو حورلاب هحور لاسرإ : نورشعلاو ةئلاثلا

 امه فاخي الف (!!4 نودعوت متنك ىتلا ةنجلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت ال
 .ايندلا يف هفلخ ام ىلع نزحي الو «ىبقعلا يف هيلع مدقي

 .نانجلا يف دولخلا : نورشعلاو ةعبارلا

 ةالصلا ىلع ةمحازملاو هتزانج ميظعتب ةينالعلا يف هندبلو «ماعنالاو فاطلإلاو

 مظعأ هنودعيو (2باوت ربكأ كلذب نوجريو «هنفدو هزيهجت ىلإ ةردابملاو «هيلع

 .لوهلا نمأيف «باوصلا نيقلتو «ربقلا لاؤس ةنتف نم نامألا : نورشعلاو ةسداسلا

 ىلإ ةنجلا ضاير نم ةضور يف نوكيف هريونتو ربقلا عيسوت : نورشعلاو ةعباسلا
 .ةمايقلا موي

 .(طوطخملا يف ةصقان ) : نورشعلاو ةنماثلا

 ريط فاوجأ يف لعجتف ءاهماركإو 0 ( هحور سانيإ : نورشعلاو ةعساتلا

 نيحرف :« 4(... ) هدسج ىلإ هللا هثعبي ىتح ةنجلا رجش يف قلعت لازي الف ءرضخ

 .هلضف نم هللا مهاتأ امب نيرشبتسم

 .هرونو هجو ضايبو قاربو جاتو للح نم ةماركلاو زعلا يف رشحلا : نوثالغلا

 , 50 # ةرشبتسم ةكحاض ةرفسم ذئموي هوجو 0 : ىلاعت هللا لاق

 انمآ يتأي نم مأ » : ىلاعت هلوقل ةمايقلا موي لاوهألا نم نمألا : نوثالثلاو ةيداحلا

 1 (4©6ةمايقلا موي

 باوث : "س " يف (2) .30 : تلصف (1)

 غارف : "س " يف (4) غارف : "س " يف (3)
 40 : تلصف (6) 38 : سبع (5)
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 .اسأر يفُك نم مهنمو «نيميلاب باتكلا ءاتيإ : نوثالثلاو ةيناثلا

 .الصأ بساحي ال نم مهنمو ؛ءباسحلا ريسيت : نوثالئلاو ةثلاثلا

 ىلع ام لاقيو ءالصأ نزولل فقوي ال نم مهنمو «نازيملا لقث : نوثالثلاو ةعبارلا

 تهتشا اميف اهيف مهو ءاهسيسح نوعمسي ال ؛ميحر روفغ هللاو ءليبس نم نينسحملا

 ةبرش برشي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ضوحلا دورو : نوثالثلاو ةسماخلا

 .اديأ اهدعب أمضي ال

 عمسي ال نم مهنم نأ ىتح ءرانلا نم ةاجنلاو طارصلا زاوج : نوثالثلاو ةسداسلا

 .رانلا هل دمختو اهسيسح

 لسرلاو ءايبنألا ةعافش نم اوحن ةمايقلا تاصرع يف ةعافشلا : نوثالغلاو ةعباسلا

 .مهيلع هللا تاولص

 .ةنجلا يف دبألا كلم : نوثالثلاو ةنماثلا

 .ربكألا ناوضرلا : نوئالثلاو ةعساتلا

 (1!.هلالج لج فيك الب نيرخآلاو نيلوألا هلإ ؛نيملاعلا بر ءاقل : نوعبرألا

 فقوم وه يذلاو ؛ةيؤرلا يف ةرعاشألا ةيرظنب ةرثأتم ةرظن «ةديعسلا ةيؤرلا هيف متن يذلا ءاقللا اذه يف (1)

 «هيبشتلا يف طقسي يذلا جداسلا قيدصتلا باحصأ نيب «ءلقعلا باحصأو لقنلا باحصأ نيب لدتعمو طسو

 .ايؤرلا ةلأسم ةصاخو ةيدئاقعلا لئاسملاب قلعتي اميف ةفسالفو ةلزتعم نم قطنملاو لقعلا باحصأو
 (فيرش ثيوح) ءاليللا ةليللا يف رمقلا ىري امك .ةرخألا وأ ايندلا يف ءاوس هللا ةيؤر نوثبتي لقعلا باحصأف

 : ىلاعت هلوق لثم تايآلا نم ددعب نيلدتسم ؛ةرخآلاو ايندلا يف اهنوفنيو ةيؤرلا هذه نوركنيف لقعلا باحصأ امأ
 .(103 : ماعنألا .(ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو ءراصبألا هكردت ال |

 لك نع هزنم هللاو ناكم يف ةزيحتملا لاكشألاو ناولألا الإ ىرت ال نيعلا نأ اهنم : ةيلقعلا ةلدألا نم ددعبو
 كلذ

 .ايندلا يف انملع قوفي " فيك الب " كاردإلا نم عونب ىريس هللا نأ يرعشألا ىري ةمت نمو
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 عمو .هصقنو هروصق يف يملع غلبمو يمهف بسح كل تددع امنإو : لوقأ مث

 كلذ ضعب تلصف ولو «لمجلاو لوصألا نم تركذو تزجوأو تلمجأ دقلف كلذ

 اهتلصف ولو «ةدحاو ةعلخ دبألا كلم ةعلخ تلعج ينأ ىرت الأ .باتكلا هلمتحا امل

 عون لك مث ءكلذ ريغو سابللاو روصقلاو نيعلا روحلا عون نم ةعلخ نيعبرأ ىلإ

 .اهكلامو اهقلاخ وه يذلا «ةداهشلاو بيغلا ملاع الإ اهب طيحيال ليصافت ىلع لمتشي

 نم مهل ىفخأ ام سفن ملعت الف ! : لوقي هناحبس انبرو كلذ يف انل عمطم يأو

 نيع الام اهيف قدخ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث .224نيعأ ةرق

 .(20 رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر

 (7!(يسبر تاملك دفنت نأ لبقرحبلا دفنل ١) : ىلاعت هلوق يف لوقي رسفملا نأو

 نمو ؛ماركإلاو فطللاب ةنجلا يف ةنجلا لهأل هناحبس لوقي يتلا تاملكلا هذه نأ

 .قولخم ملع هب طيحأرشب نحنو «هنم ءزج فلأ نم ءزج غلبي ىنأف هذه هتلاح نوكت
 وهو ؛كلذك كلذ نوكي نأ قحو «لوقعلا هنود ترصاقتو ممهلا تدعاقت لب الك

 اذه لثمل الأ .ميدقلا دوجلا بسحو ميظعلا لضفلا ىضتقم ىلع ميلعلا ريدقلا ءاطع

 كلذ نأ اوملعيلو ؛ميظعلا بولطملا اذهل مهدهج نودهتجملا لذبيلو نولماعلا لمعيلف

 اوملعتيلو .نوضرعتي هلو «نوبلطي هايإو نوجاتحم هيلإ مهام بنج يف ليلق لقأل هلك

 : ةعبرأ نم ةلمجلا يف هل دب ال دبعلا نأ

 .دمصلا دحألا وهو الوأ هللا تاذب ملعلا (1

 يذلا همالكو هرصبو هعمسو هتردقو هتدارإو هملعو هتايح يه يتلا هتافصبو (2

 .هتاكاردإو توص الو فرحب سيل

 .17 : ةدجسلا (1)
 هجرخأو .ةريره يبأ نع هيبأ نع نالجع يبأ نع «ديمح نب بوقعي قيرط نم ميعن وبأ هاور : ثيدحلا (2)
 .(ينابلألل ؛ةحيحصلا ثيداحألا باتك رظنا ( نايح نبا هححصو يذيمرتلا كلذك

 .109 : فهكلا (3)

108 



 .املاس هنوكل تافآلاو هنع صئاقنلا يفنو (3

 ."2ىنسحلا هئامسأ توبثو (4

 الوأ ملعيو .فوخلاو صالخإلاو هنيع ضرف وه يذلا ملع نم نقتملا لمعلا مث

 .؛بوجحم وهف الإو ملعلاب لمعي مث ىمعأ وهف الإو ءرظنلا بوجو داقتعاب قيرطلا

 .نوبغم وهف الإو لمعلا صلخي مث

 .رورغم وهف الإو «نامألا ردحي نأ ىلإ تافآلا نم رذحيو فاخي لازي ال مث
 ؛ءاملعلا الإ ىتوم مهلك قلخلا : لاق ثيح هللا همحر (2"نونلا وذ" قدص دقلو

 ءنوصلخملا الإ نورتغم مهلك نولماعلاو «نولماعلا الإ ىتوم مهلك ءاملعلاو
 .ميظع رطخ ىلع مهلك نوصلخملاو

 : ةعبرأ نم بجعلا مث بجعلاو : تلق

 وه ام فرعتي امأ «هيدي نيب ام ةفرعمب متهي امإ ؛ملاع ريغ لقاع نم : امهادحإ

 تايأآلا هذه ىلإ عامتسالاو ءربعلاو لئالدلا هذه يف رظنلاب توملا دنع هيلع علطم

 ملوأ)إب : ىلاعت هللا لاق .سفنلا سبحو سجاوهلاو رطاوخلا هذهل جاعزنالاو ءرذنلاو

 : ىلاعت لاقو 4ءيش نم هللا قلخ امو ضرألاو تاوامسلا توكلم يف اورظني

 .("4ميظع مويل نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ »

 ايندلا يف زوفلا اهباحصأل ققحتي ىتح ممهلا ءاكذإ لجأ نم فيرعلا نبا دنع ةبولطملا ةعبرألا هذه (1)

 قلطملا هيزنتلاو ديحوتلا اهمهأو كلذ نيب نمو .هللا نع داعتبالا تابطمو للزلا نطاوم داعتبالاو ةرخآلاو
 نأ هناش نم ام لك يفني وهف الثم .هيزنتلا يف ةرعاشألا ةنسلا لهأ قيرط عبتي وهف كلذ يفو .هللا تاذل

 عنتمال كيرشلا ناك ولو هل كيرش ال ءيش لكل عناص يلزأ دوجومو دحاو هللاف «ةيلزألا تاذلل هيزنتلا لطعي

 .ضرألاو تاوامسلا تدسفلو ءريبدتلاو ماظنلا

 ال ميدقلا دحاولا وهف ؛هدعب يلازغلاو يرعشألا دنع ررقت امك هلالج لج هتافصو هئامسأ تابتا كلذكو

 اهنأو....ةدارإو ةايحو ةردقو ملع نم ىلعلا تافصلا هل نأو (ءيش هلثمك سيل » ائيش هبشي الو ءيش ههبشي
 .ةلزتعملا كلذ ىلإ بهذ امك ءاهيفنل كانه لاجم الو تاذلا مدق ةيلزأ ةميدق

 ناك ه 245 ةنس يفوت رصم ديعصب ميمخأ نم يبون ءيرصملا نونلا وذ ضيفلا وبأ وه : نونلا وذ (2)
 لخد املف ءرصم نم هرضحتسأف لكوتملا ىلإ هب اوعس ابدأو الاحو اعروو املع هتقو دحوأو نأشلا قئاف

 ضغبو «ليلجلا بح : عبرأ ىلع مالكلا رادم : لاوقأ نم .امركم هدلب ىلإ هدرو .لكوتملا ىكبف هضعو هيلع

 .هلاوقأ و هرابخأ نع ةلاسرلا رظنا .ليوحتلا فوخو «ليزنتلا عابتاو «ليلقلا

 ...اوركفتي ملوأ "س" يفو 2185 : فارعألا (3)
 40 : نيففطملا (4)
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 لاوهألا نم هيدي نيب ىقلي ام ملعي ام ركذتي امأ ءلماع ريغ ملاع نم : ينانلاو
 .نوضرعم هنع متنأ يذلا ميظعلا أبنلا وه اذهو .باعصلا تابقعلاو ماظعلا

 ءاقل وجري ناك نمف 8 : ىلاعت هلوق لمأتي الأ ءصلخم ريغ لماع نم : ثلاثلاو

 .('«ادحأ هبر ةدابعب كرشي الو احلاص المع لمعيلف هبر

 هئايفصأ عم هلالج لج هتالماعم يف رظني امأ ءفئاخ ريغ صلخم نم : عبارلاو

 دقن 8 : ملسو هيلع هللا ىلص قلخلا مركأل لوقي ىتح «هقلخ نيبو هنيب هئايلوأو

 ةالصلا هيلع ناك ىتح ءاهوحنو تايآلا .(24 كلبق نم نيذلا ىلإو كيلإ انيحوأ
 مقتساف ): : ىلاعت هلوق ديري .77«اهتاوخأو دوه ةروس ينتبيش » : لوقي مالسلاو

 ."4ترمأ امك

 :زيزعلا باتكلا نم تايآ عبرأ يف نيملاعلا بر هلاق ام هليصفتو رمألا ةلمج مث

 ال انيلإ مكنإو اثبع مكانقلخ امنأ متبسحفأ # : لجو زع هلوق - ]

 .74نوعجرت
 ريبخ هللا نإ .هّللا اوقتاو .دغل تمدق ام سفن رظنتلو ا : همسا لج لاق مث - 2

 .4!7 نو امعت امب

 ."4انلبس مهيدهنل انيف اودهاج نيذلاو # : لئاق نم لج لاق مث - 3

 دهاجي امنإف دهاج نمو ١) : نيلئاقلا قدصأ وهو لاقف لكلا لمكأ مث - 4

 .4!5نيملاعلا نع ىنغل هللا نإ .هسفنل

 .110 : فهكلا (1)
 .65 : رمزلا (2)

 دنعو «ءنيصح نب نارمع نع نيريس نب دمحم ةياور نم هريسفت يف هيودرم نبا هدروأ : ثيدحلا (3)
 .سابع نبا ثيدح نم ةعقاولا ةروس نمو : باب ءريسفتلا يف يذيمرتلا
 .112 : دوه (4)
 .115 : نونمؤملا (5)
 .18 : رشحلا (6)
 .69 : توبكنعلا (7)

 .6 : توبكنعلا (8)
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 نم هرفغتسنو «ملقلا هب ىرج وأ مدقلا هب َّلَّز ام لك نم ىلاعت هللا رفغتسن نحنو

 .انلامعأ قفاوت ال يتلا انلاوقأ

 مالك وأ ؛هانرطس باتك يف نيزتو عنصت ىلإ انتعد ةرطخ لك نم هرفغتسنو

 «نيلماع هب انملع امب ناوخإلا رشعم مكايإو انلعجي نأ هلأسنو .هاندفأ ملع وأ «هانمظن

 اذإ تاحلاصلا نازيم يف هعضي نأو ءانيلع الابو هلعجي ال نأو .نيديرم ههجولو
 .ميرك داوج هنإ انيلإ انلامعأ تدر

 انيفو دقو ؛ةرخآلا قيرط كولس ةيفيك حرش يف هركذن نأ اندرأ ام رخآ اذهف
 هللا ىلص دمحم دوبعم لضفأ ىلإ ىعد دولوم ريخ ىلع هللا ىلصو ءدوصقملاب

 نيدباعلاو نيبلاطلا رشعم مكيلع مالسلا مث ؛ليكولا معنو هللا انبسحو .ملسو هيلع

 .نيدلا موي ىلإ مكيف ءيرق ام هتاكربو هللا ةمحرو انم مكيلع

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرو كلضفب «مهترمز يف انرشحاو «مهتبحمب انعفنا مهللا
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 نيدمتعملا نيطوطخملا روص : ايناث
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 بط وطخلا نم او ىلوألا ةحفصل
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 - ب  طوطخملا نم ناتريخألا ناتحفصلا
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 - م  طوطخملا نم ىلوألا تاحفصلا
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 - م  طوطخملا نم ةريخألا تاحفصلا
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 - اقحلم : ثلاث



 تاقحلم : ثلاث

 ىلع هتسردم ريثأتو فيرعلا نبال يفوصلا دنسلاب صاخ قحلم 1

 يبرغملا فوصتلا

 فيرعلا نبا ىلإو نم لئاسرلا ضعبب صاخ قحلم 11

 هئارآلو فيرعلا نبا ىلإ ريشت يتلا صوصنلاب صاخ قحلم 111

 ربكألا خيشلل ةيكملا تاحوتفلا يف ةيفوصلا هتارظنو

 هراعشأ ضعبب صاخ قحلم 7[ 
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 لوألا قحلملا : ]

 فيرعلا نبال يفوصلا دنسلا )أ

 (7 .ططخملا قفو مهؤامسأ ةيتآلا خايشألا نع تباثلا دكؤملا هيقلتو

 يرصبلا نسحلا

 ناسح نب ماشه

 نقع قمل
 يناسرخلا هللا هع ملاس مساقلا وبأ

 يناسرخلا لال ملاس مساقلا وبأ

 (دينجلا ذيملت) يبارعألا نب ديعسوبأ

 يناجرجلا هللا 0 نب نسحلا وبأ

 هللا نوع 1 رمع وبأ

 يكنملطلا 5 رمعوبأ

 يزاجحلا 000 دبع ركبوبأ

 فيرعلا نبا دمحأ

 .19ص «2ج ؛مالعألا نم لح نمب مالعالا» : «ميهاربا نب سابعلا» كلذ يف رظنأ (1)
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 ةيسلدنألا ةيفوصلا ةيرميلألا ةسردم ءارآ هتكلس يذلا قيرطلا نع ططخم (ب

 ('1.ةيفوصلا ةفاقثلاب نيمتهملا هيركفم ضعب يف ترثأو برغملا ىلإ

١ 
 لازغلا هللا دبع وبأ

1 
 | ينيقلبلا ميهاربا |

 نب للادبع وبأ

 يراصنألا جرفملا

 راد «]طغ484 ص ينيمرغ مالسلا دبع .د : «ةيسلدنألاو ةيبرغملا ةيفوصلا سرادملا» كلذ يف رظنأ )1(

 2000 ةثيدحلا داشرلا
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 يناثلا قحلملا : 11

 فيرعلا نبا ىلإو نم لئاسرلا ضعب

 : ناجرب نب مكحلا يبأ ىلإ هلئاسر ضعب أ

 دمحأ .هب ٌربلا هقح مظعم «هقيفوت هللا مادأ «.. ىريبك مكحلا وبأ لضافلا هيقفلا » -]1

 هعينص امل المع برق نإو .اليقم فنكلا كلذ يف ذختال ةليبس دجو ول نم دمحم نبا
 هللو .لمعلا حيحص تاهجلا لك يف ةينلا حيحص هناحبس يرابلا ماقأ ام هرمألو ءالمأ

 نم هللاب دوعأو .ءيش لك نعو ينعءارهاظو انطاب «معنلا لك ىلع ركشلاو دمحلا

 (١.«موركم لك نم ذاعملا معنو ءركم اهيط يف ةمعن
 هللا يف هيلو ةيربلا نم هظفاحو مكحلا يبأ مامإلا لضافلا خيشلا يلو هللا » - 2

 .(فيرعلا نبا) دمحم نب دمحأ ىلاعت

 .ميركلا هيبن دمحم ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالس

 اهيط يفأ يردأ الو ءرادقألا تعنمف ءرازملا ركو رادلا برق يلمأ ناك دقو

 .ريثك نع وفعيو لعفي ام ملعي برلاو «رازوألا مأ راذعألا
 ينأ اهيف ءيش بجعأو ءاهلاحب اميدق مامإلا خيشلا ىلإ اهتوكش يتلا يتياكش

 لاوحألاف ءتيوادتالو تيناوت امف ءاهوحن وأ ةنس نيعبرأ ذنم ءاودلاو ءادلا تفرع

 .ةعطقنم ةقيقحلا يف راذعألاو ةعمتجمرهاوظلا يف

 «نمؤم نب قيتع ركبوبأ» هعمج «فبرعلا نبا» فيلأت «ةداعسلا قيرط قيقحتو ةداعسلا حاتفم» باتك )1(

 .108 ص 3 يمالسإلا برعغلا راد٠ 1ظ «شدند تمصع .د»» قيفحت
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 ةماقإل غارفو «ةقداص ةحلاص ةبوت يف هئاعدو خيشلا لاب نم ولخأ ال نأ بغرأف

 ١١( .«هتمحرب كتبحمو كتفرعمب ينعفنو كتربم يف يل هللا حتف .عفان عفاش ضرغ
 كب ةفرعملا ةقيقح دوجوب ءيريبكو يمامإ خيشلا دوجو ةقيقح لص مهللا ... »
 ءامامإ تاياوهلا مالعألو ءامامز سوفنلا تاراهط ملاعمل هلعجاو .كنم فرعتلاو

 .هيلإ اهتياهنو «هيلع هللا تاولص دمحم نم اهتيادب يتلا ةكربلاب هيلعو هب كرابو

 امب ؛ًاربتعمو اميلست هيمدقتمو ءارظن يدحاو خيشلا باتك لصي نأ يمه نم ناك

 ةايحلا اهثروتوءاهاوهو سفنلا نيب لوحت ةكرح ينم عمسلا نيهارب لماح هل كرحتي
 .يل ةدوملاو ةبحملاب همالعإو هطخو هباتكو هؤاعد كلذ نم لصوف ؛اهالوم نم

 نم ةراشإ لمآ تنك ينإف ؛هنيع نكي ملو ء؛همسا لج «هتلأس ام راثآ نم كلذ لكو

 .ةيلمع وأ ةيملع هتاراشإ

 ناركسلا يوادي فيك : الامجإو اليصفت نايبلا لوبق نم باب الاكشإ لكشأ دقلو

 .؟ هبلاطم ظقيتساو هقيدص لفغ دقو «هبلاغ هركسو ىوادُي وأ

 فيعضل الإ مكحلاب هيلع ةردقال دوجو «هيف رذع ال فيعض نم ةريحلا اهنإ مهللا

 .رورغم

 ؛ىرخألا دهاشم ةيؤر نع ةقيقحلا َتْيَم ءايندلا بح نم ركسلا حفاطل كرتسي مهللا
 .هاوه هبلغو هالم ام الا حراوجلا نم دجي الو «هالوتي بر كاوس هل سيل

 .دوجولا حيبق نم هدنعام كنع كجع زأ ءدوجلا نم كدنعام كيلإ كجعزأ اذإف

 كيلإ هب رظنت احتف ةيانعلا حيتافمب ةيساق ابولق حتفاو .ملعت امع زواجتو محراف

 يذلا َكَّبَحَأ ءتدقر هل نم دنع تدقر اذإ ينركذا بيشلا ةمحرب يمامإ اي تنأو

 .هل ينتببحأ

 (2 .«هتاكربو هللا ةمحرو «كيلع رركم داعُم مالسلاو

 108-109 : ص ءردصملا سفن (1)
 109-110 : ص ءردصملا سفن (2)
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 : بلاغ نب نسحلا يبأ ىلإ هلئاسر ضعب ب
 هلآ ىلعو نييبنلا متخ ىلع همالسو هللا تاولصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب -1

 حلاصلا فلسلا ىلعو «نينمؤملا تاهمأ ءتارهاطلا هجاوزأو «نيرهاطلا نيبيطلا

 .نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل نيعبتملا ىلعو «نيعمجأ
 «هتيب لهأ ىلعو هتاكربو هللا همحر بلاغ نب نسحلا يبأ يخأ ىلع مالس دعب امأ

 .ديجم ديمح هنإ

 هل يقب اميف قيفوتلا هل ىجري ةلفغلا لهاك ىلع لومحم امإ ايندلا يف سانلا ...

 نكت الف «حيرتسيف ايندلا لهأ نم الو «ةيانعلا نيعب هيلإ روظنم امإو .قيرطلا نم
 مهلاك قئالعلا كرش نم يصقتلاو قئاقحلا كرد ىلإ ةيطم ال هنأ ملعاو ؛كلذك يخأاي

 انأو ؛هناحبس هللا ركذ نم غراف بلق نم شحوأ ملعأ الو .قسانتملا نزحلاو قداصلا
 رهاظلا خالسناب خلسنت رهاظملا نإف ءتعطتسا ام كيخألو كسفنل هللا عداف .كاذ

 اوناك ول ناويحلا» راد .ةرخآلا يهو ةقيقحلا ءاقبب ةقيقحلا ىقبتو .ايندلا يهو

 (2 .« ... 2" .«نولمعي

 نإو هيلع ىَّظَحو هب رمأ نم ىلإ ىوكشلاو هيلإ ىوكشلا نيب قرف ال ... » -2

 ةيوطب مهنثمأو «هردقب سانلا لهجأ .لاؤسلا لوح ددرتم ءىلفسلا يف ذذلتمل كاخأ

 .سنألا عقاوم يف نيهاللا عم الو ءنازحألا فقاوم يف نيكابلا عم ال .هردص

 هترسمف كتوخإ لاحو كلاح فيك ردي ملو «ةليوط كب هشحوف ؛هنع كؤابنأ تدعب

 هلأسأ كل يذلابف .ذغ نم مويلا برقأو «ةحرابلاب هدنع ةليللا هبشأ ام «ةيلكو ةليلق
 يف يباتك ىنعم كمه نم لعجأو «ةرورض عنام الإ ةبطاخملا نم كعنمي ال كلأسأ

 مل (ةئامسمخو) نيرشعو ةعست ماع يف تنكو .باوج هيلع نكي مل يذلا ؛فلاسلا

 بركلا فدارتف .سفن ةبيطب روبحم الو ءسنأب روبحم قرشملا ههجو يف انيلإ لصي

 64 : ص «توبكنعلا (1)
 111-112 : ص ءةداعسلا حاتفم (2)
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 هعفن ءطسب ناكف ,.«ىسوم يبأ نباو» انيخأ 2 يسوم يبأب هناحبس هللا حتف ىتح

 .هب عفنو هللا

 نم ةدقع هناسل ىلع دقعو .فرعامو لهجام هدنع يواستو «فلت مويلا كوخأ

 نم سانلا زجعأو .ةمصعلا ريغ عيباني درطت اهنود نمو «ةمكحلا فقت اهئارو

 رذعالو «هللاب الإ ةوقالو لوحالو .دعقو ىكبتسا نم هنم زجعأو ,دقرف هوخأ هاكبتسا

 (© « ... هافجو ركذلا نع ىلو نمل

 : لوقي هللا همحر (3 يفدصلا دمحم نب نيسحلا يلع ابأ يضاقلا تعمس ...» -3

 .نيفراعلا بولق اهب تبثي ءهللا دنج تاياكحلا : نيفراعلا ضعب لاق

 ءابنأ نم كيلع صقن الكو )ب : معن : لاقف ؟ هللا باتك نم دهاش كلذل لهف : هل ليق

 (# 4 كداؤف هب تبثن ام لسرلا
 ءامومع ترهظو تشف اذإو «ءتعفنو تمادف اهلهأ تصخ ةمكحلا تنطب اذإ ...

 .تختراو تعطقناف اهلهأ نم سيل نم اهركنأ

 ىلع فوقوم ركذلا نم نطب امو ةجحملا فرعتل ةيافك ةجحلا نم رهظ اميفو

 .ءارقفلل قلخلا بولق بيبطت يف ةنس نيثالث (7 صاوخلا لمع «ربلا لهأ صوصخ

 قفاوو .قح نم هلبق هل ناك ام دحأ لكل كرتو :هقح قح يذ لك ىلإ ىدأ هنأ ديري
 ملعلا هملس رهاظ يف اقولخم فلاخي ملو «هنطابو هرهاظ نم ءيش لكل قحلا

 (© « ... ةنسلا هتحماسو

 133: ص 86 مقر 20 ج .ءالبنلا مالعأ ريس » يف يبهذلا ظفاحلا هدروأ ءيسلدنألا يدْسم نبا وه هلعل (1)

 113-112: ص «ءةداعسلا حاتفم (2)

 ؛لوكشاب نبا) .م5 14 ةنس ةدنتق ةعقو يف دهشتسا ثيدحلا ءاملع نم ءةيسرم نكس ةطسقرس لهأ نم وهو (3)

 143 ص 330 مقر ةلصلا

 120 : دوه (4)
 (ه291 ت) يرونلاو دينجلا نارقأ نم وهو ؛قاحسا وبأ ليعامسا دمحأ نب ميهاربا خيشلا وه (5)
 .122 و 119 ص ءةداعسلا حاتفم (6)
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 نم ام .ةنج تناكل هلهأو نيدلا ىلع تايانجلا نم ترهطت ضرألا نأ ول...»- 4
 ةرخسم «طيلستلا نم برضب نموملا ىلع ةطلسم يهو الإ ضرألا هجو ىلع سفن

 بعل هلقع دقر نمو «هلقع دقر دقف ريخستلا ةمعن ةيور نعو ءريخستلا نم هجوب هل

 اهتهج نم هيلع سفن لك ببس وه «هيلع هسفن ناطلس دبعلاو .ءاش فيك هب هودع

 .سفن نم اهءارو ام لك هفاخ «ءتفاخ ىتح اهتدهاجم يف قدص نمف «هيلإ لصتي

 مل هللا نإو .لوذبم زوفلاو نكمم اهب رفظلا نإف .اهءرو ام ال كسفن كمه نكيلف

 .امهفاخت الف امهمتكت مل نإف ًارجاف الإ طوسلاب الو «ًارفاك الإ فيسلاب فوخي
 (17 «هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 نجس نيح 7 «يفلاملا ديس نسحلا يبأ» ىلإ هلئاسر ضعب - ج

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس...»

 كل سيفنتو ؛ءكل سينأت نم سفنلا هنظت ام ريسفت نع قاض تقو يف هتبتك

 نكلو زوجت انونظ الإ ءزجعأ يتريغ نع ينأ ينفرع يسفن نع يزجع نإف ؛كب
 دهاشملا نإف ءكلاحب يتفرعم ىلإ تسنأ ام يلاح ةقيقح تفرع ولو .زوجت نل

 يناوخإ مسر يمسر ناكل «هتياعرب الإ يل ةاجنالام ةياعرب هنازحأ هيفكت هلاحب

 انيفو ةنحملا ليل ىشغو «هقيرط نحنو ةنتفلا ليس لاس نكلو .هتيافكو هتيامح يف
 ءءاج يف لدعلاب هللا مهمعف ءيربلاو ءيسملا اهيفو ءضرألا تفسخناو .هقيرف

 صئاصخب نوبساحيو «مهتاين ىلع نوثعبي نيح ءيجي يف لضفلا مهتصاخ صخيو
 أوسألا فشكي نأ ؛ةعافشلا (ص) هلوسرلو ؛ةعارضلا هناحبس هللا ىلإو .مهتالاح

 .هدوجو همركب ءاوهألا ْتيمُي ًافشك

 :لئاق نمف .تاقرتفم ٌّمَمُأو تاقبط مه اذإف ؛نينوجسملاو نجسلا يف تركف ينإو
 (3 4(... تثبل مك لاق .ةئكَب مت ماَع ةئام هللا ةتامأق .اهِتوم َدعَبِهذه هللا يبحب ىَّنأ ل

 138 : ص «ةداعسلا حاتفم (1)
 : ريبزلا نبا) .هدلبب ةيفوصلا مامإ ناك امك ء«تامارك بحاصو احلاص اخيش ناك ؛ميهاربا نب هللا دبع وه (2)

 (92 ص 185 مقر ةلصلا ةلص

 259 : ص «ةرقبلا (3)
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 «نيبملا خيبوتلاب َءىِدُّب ثعُب امل مث ءالاكنو ًابدأ ماع ةئام فقوف الاؤس لأس امنإو

 .هناحبس قحلا ةمالع كلتو «نيقيلاو ملعلا كردم نيأ نم فرعو

 ةمرحم اهنإ» : ب ليقف ('١.«اهيف اومادام ادبأ اهلخدن نل انإإ : نورخآ لاقو

 (2 4 ضرألا يف نوهيتي ةنس نيعبزأ مهيلع
 تاولص «قيدصلا» لاقو .رصقأ مهباقع دمأ ناكف ءرهظأ مهؤافج ناك دقلو

 يف ثبلف هبر ركذ ناطيشلا هاسنأف كبر دنع ينركذأ» : هيلعو انيبن ىلع هللا
 3/4 نيدحنت عض نجبسللا

 هيلع «سنوي» امأو .ًاجارس كلذ لبق ناكو هنجس يف نجسف ًاحابم دصق امنإو
 ؛نوجسلا بجعأ يف ةردقلا هتنجسف (4.«نوحشملا كلفلا ىنإ قبأإ» : ف مالسلا

 رحبلا ملأ نم هاذقنتساف ءالبلا يف هل هنزحب ءاجرلا يف ىلاعت هلل هنزح لصتاف

 :(5!.«نوثعبي موي ىلإ هنطب يف ثبلل .نيحبسملا نم ناك هنأ الولف : هاذأو
 ناكف (©.4نيملاظلا نم تنك ينإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال نأ تاملظلا يف ىدانفإل
 .نينمؤملا ةفاك ةاجنو نينألاو مغلا نم هتاجن هئادن يف

 : اولاقو الهاج هب اونرق القاع اونجس اذإ اوناك «ةفلاسلا كولملا ريس ضعب يف

 وأ كينهأف تنأ قرفلا يأ نم يردأ الف ,حابشألا نجس ال حاورألا نجس نجسلا امنإ

 «ناجسلاو نجسلا كنم أربتل نزحلاو نزولا كرطاوخ نجس ول هنأ ينظو .كيزعأ

 هللا كمصع «هراوج مؤش يغبني امك ركني ملو فرع اذإ هراجب راجلا ذخؤي دقو

 وأ لطاب هدعاسمو قحم وأ قح ةركانم اهيغ يف وأ اهيط يف يتلا تايفخلا نم

 24 : ةذئاملا (1)

 26 ص «ةدئاملا (2)

 42 : فسوي (3)

 140 : تافاصلا (4)

 144٠143 : تافاصلا (5)

 87 : ءايبنألا (6)
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 ىلإ يهتنت هدالب يف هللا ننس هتفأرو هتمحرب نيملسملا انناوخإ ةفاكو يايإو ءلطبم

 قح هلل ةنس لطبت الف .باقعلاو باوثلا ىلع رودت ةدابع يفو .ءبارخلاو تارامعلا

 اليدبت اهل دجي مل ءيش يف هنع هللا ةنس تضم اذإو .بارسلا يف لمعتف «قح ةنسب

 الو المع اهيف مكحتي مل ءقحلا رارسأ نم ّرِس ةبقاعلا نأ فرع نمو ءاليوحت الو
 .اليوأتو ًاريسفت نسحأ هآر باوصلا هل فشكنا نمو ءآليق

 نإ هللا رسي .ليمجلا نظلا نم ةنسلا قفاوي ام فلكتو «ليوأتلا نسحب كيلعو ...

 .هلوطب كحالص مكب ةيانعلا لفكت كناوخإلو كل لفكتو ؛كحارس كنجس ناك

 (١1.«هتاكربو هلأ ةمحرو مكعيمج ىلع داعملا مالسلاو

 182 : ص ءةداعسلا حاتفم (1)
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 : شبكلا نب دمحم ىلإ هتلاسر

 ملسو نيرخآلاو نيلوألا يف دمحم ىلع هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هتاكربو هللا ةمحرو يخأاي كيلغ مالس

 هراثآب يدتقتو «هراونأب يدتهت ملاع نع كل فشك هناحبس هللا نأ يخأاي ينغلب

 نمحرلا نم ةمحر الإ بصنو بعت نع الو بلط ريغ نم كلذب كل هللا حتفي  ًاحتف

 ةيؤر كل ًائينهف ءدارأ امل هتئيشم نم ًاذافنإو ءدارأ نمب ةيانع اهب كالوت ؛ميحرلا

 ٍلاد لك يف ةدايزلا كفرعو كيلع هب معنأ ام ركش هللا عزوأ «مهؤاقلو هللاب ءاملعلا

 رك رعب هم

 هللاب ملاع ءاقل يف يتعارض تنياعو يرس نع كل فشك ولف ! يخأ اي تنأو

 ام الأ ميركلا هقحبو ميظعلا هللا هجوب كتلأسف ! يل فشكيل هللا هملع امم ينملعي

 نم كلذ كعنمي الف ءاملعلا نويع نم يطوقسب كرهتنا نإف «! كملاع دنع ينتركذ

 مهعامطأو «ةقيقر مهبولق نيقيدصلا نإف يرمأ يف حاحلإلاو ؛ينأش يف هيلع ةدواعملا

 ةبغرلا عدت الو ؛لوقلا يف اوظلغأ نإو ةقلعتم نيرصقملا ىلإ هللا ةمحر لوصوب

 هجوب كيلع اهتمزع ةميزع .ينملعي نم هللاب ءاملعلا نم يلإ لصي ىتح يلاح يف

 .وه الإ هلإ ال قحلا وه «ةقيقحلا ىلع هللا بوغرملاو مالسإلا ةوخأبو «ميظعلا هللا

134 



 هّللا همحر (!!يقروللا جاحلا نب دمحم : ىلإ هتلاسر

 .ملسو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 لالجلا يذ هجول يغبني امك مامتلاو لامكلا ىلع ًادمح مالسإلا ةمعن ىلع هلل دمحلا

 .ماهوألاو ماهفألا قوف ةالص «ماركلا هلآو مانألا ديس ىلع ةالصلا مث ؛ماركإلاو

 نوكي ال موي هدجت كيدي نيب ًارون هلعجو هب هللا كعفن  رابلا راسلا كباتك درو
 ؛عمج امدعب قرف نم دمح عمس نم ىلإ هللا دمحأ ينإو كل ًابيبح لمعلا حلاص الإ
 .هبرأ ىوقب هديس رثأتساف هيأر يف ديق دبعلا عنصي نأ ىسع امو «؛دعسأ امدعب دعبأو

 تنك نإف .رذعيف ىضري وأ «رذتعيف ينجي وأ ءرذنتسي نأ نم ةقيفح لقأل كاخأ نإو
 .مدنلا لحمو ؛مدعلا قفارف تءاج دماحملا هيضرت نمم

 يخأاي كلذ عمو ءكودع يف كل تاياكنلا نم هللامبو ءكومنو كومسل يتصرف ايف
 نمو «باخ ةقيقحلا هل دهشت مل نمو .مامذ لقاعلا دنعو ؛مالك لفاغلا دنع ىوقتلا نإف

 هنامزو هنأش زيمي مل نمو .فرع فرعت نمو ءفرص فرصنا نمو «باغ اهلان
 «ةقيقحلا يف هنم ريخ وهف ؛هسفن دنع هنم ًاريخ بلكلا نكي مل نمو هنانع لطابلا كلم

 .هاوس دحأ ىقبي ال هنإف هللاب نعتساو

 .هتاكربو هللا ةمحرو كناوخإو كينب ينيع ةرق ىلعو كيلع داعملا مالسلاو

 ةقرول لهأ نم نيترازولا وذ جاحلا نب دمحم وبأ ؛يرفاعملا دمحأ نب ميهاربإ نب رفعج نب نمحرلا دبع وه (1)
 شكارم ةرضحب ةباتكلل ه528 ةنس يف يعدتساو «هتعانصو هتعاضب تناكو بدألا يف عرب «ةيسرم نكسو

 ةبحص الصاومو ءارمألا ةمدخ أرجاه ةيسرم ىلإ ف رصناو يفعأف ىفعتسا مث لمح امب ضهتناو اهيلإ ضهنف
 هالو ةبطرقب نيطبارملا ةلود تلتخا املو .هدجسم يف نذؤي لعجو ةرخآلا يف ةبغرو ايندلا يف ًادهاز ءارقفلا

 ه 539 نم لاوشو ناضمر يرهش نم أمايأ ةبطرفب ةعامجلا يضاق نيدمح نبال اعدف مهرمأ ةيسرم لهأ
 .راوثلا اهب رثك يتلا

 .نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا باتك نيديرملا ةروث نع رظناو 233ص 214 مقر ؛مجعملا : رابألا نبا
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 هّللا اهربج ةبطرقب يلتبملا روصنم ىلع يبأ : ىلإ هتلاسر

 .هظفاحو روصنم ىلع يبأ ىلاعت هللا يف يخأ يلو هللا

 .دمحم نب دمحأ ىلاعت هللا يف هيلو نم
 ةمحرو مكيلع مالسو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا يلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ةناكويوتتلا

 هبضغ عفرت ةمحر تاومأو ءايحأ انمحرو انل رفغو «كافاعو انع هللا افع يخأ اي

 ةلصو «ةظقيلاو ةلفغلا يتلاح يف ةمصع انل نوكتو ءهربو هاضر بجوتو ءهركمو

 فطللا ليمجب نيملسملا انناوخإ ممعو «ةظفحلا نم انءعارو نم رتست ءانيدل هنم

 .هتنمو هتفأرب فطعلا ليزجو

 نم كباتك لصوم يلإ لقن امب ءكتدوم تققحو .كتبحم تفرعو «كباتك درو

 هلوضصرو ةكرب وجا اكيده"كتدكاسو+ كاباغ ةناكح, ءاقنكو « كيذلا هلل[ ءالرأ ردك

 انعفنو هللا همحر 7 رايخلا ابأ ىعدي لجر مالسإلاب هللا هرمع برغلاب ناك : كيلإ

 هقتعي مل ءقرلا يف وهو نيعستلا هنس زواجو ءدادغب هنطومو ةيلقص هلصأ ؛هركذب

 هنم دجوت كسملا ةحئارو ماذجلا هدسج ممعو ءرايتخاو هنم دصق نع كلذو هالوم

 هدعب تيقل مث : لاق .ءاملا ىلع يلصي هتيأر : ينثدح يذلا يل لاق ةديعب ةفاسم ىلع
 الحم ءالبلل دجي مل هناحبس هللا نأك يديس اي هل تلقف ءصربأ وه اذإف يجتسألا دمحم

 امل هنإ كلذك لقت ال تكسا : لاقف «هئايلوأ ةصاخ متنأو ءمكب هلزنأ ىتح هئادعأ نم

 ءءالبلا نم هيلإ برقأ الو فرشأ ائيش هللا دنع دجن مل ءاطعلا نئازخ ىلع انفرشأ

 يف داتوألاو ءايلوألا مامإو «دابعلا بطقو داهزلا ديس تيأر ول كب فيك ءهايإ هانلأسف

 هب طاحأ دقو ءاديدصو احيق ليسي هدسجو رثانتي همحل هلابجو سوسرط ضرأب راغ

 ناكو ةقلام نكس ءدمحم وبأ لصألا يجتسا يبطرق يديمحلا يزل نع كرست ندعم ا يدصتل دق 1
 يفوت نأ ىلإ ةقلام عماجب ةالصلاو ةباطخلا يلو ,ةياورلا عساأو اثدحم انيد افيفع احلاص الضاف ادوجم انرقم

 .51:52 ص 100 ص «6 رفس «ءس.م.كلملا دبع نبا ه7
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 نم هاطعأ ام ىلع هركشو هللا ركذب عنقي مل ليللا ناك اذإف ؟ لمنلاو دودلاو بابذلا

 ليللا ةماع ةلبقلا لبقتسيو ديدحلاب هسفن دشي ىتح «ةيفاعلا نم هدسج نكسأو «ةمحرلا

 «قدصلا راد يف كناوخإ روصنم اي هدوجو هللا مركب كنلوأف ؟ رجفلا علطي ىتح

 .قحلا ىضر نم ءيشب انزف نإ مكتمدخ نحنو

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع داعملا مالسلاو
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 هللا همحر (' يشرقلا رابجلا دبع نب دلاخ يبأ : ىلإ هتلاسر

 .هتباحصو هتيردو هجاوزأ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا لأسأو .هتاكربو هللا ةمحرو يديسو يخأ اي مكيلع مالس

 نم كلعجي نأو ؛كردق ةنايدلا مالعأ يف عفريو ءكردص ةيادهلا راونأب خرشي نأ

 .نيملاعلل ةمحرلا عساولا هنإ «نيقباسلا نيزئافلا ةرمز لوأ يف كبتكيو «نيقتملا ةمئأ

 هدورو لبقو .امهركش كعزوأو امهب هللا كعفن ؛كتمالسو كتبفاعب كياتك درو

 مث فيصلا ةدم يف مكدنع نوكأف «مكيلإ جورخلاب تممه ىتح يردص قاض مايأب

 يف لازتال اهنأو يلاحب يمه فدارت ءيردص قيض ببسو «ةايح تناك نإ فرصنأ

 اميدق ينفرع نمل يتيؤر ةرثكو «نايبصلل يدوعق ببسب كلذ نأ تمهوتو «ناصقن

 ,تكسمأف «يرفسل  اهاوثمو اهفعض هللا محر  يتدلاو قافشإ تققحت مث «هتفرعو

 رتفت مل ةينلا نإف ءفيصلا اذه نم يقب اميف كلذ نم يل قفتي ام يردأ ال نآلا ىتحو

 هانكرت كرت وأ ؛هانلمع لمع نم هاندصق ام لك يف ةريخلا انل هللا لعجو ءروتفلا لك

9٠9 : ٠ 

  5مر 2 5 02 57 0 -

 رذصلا يف حّدكَي َنْيَبلاو مكنُيَبل ةدشوؤ الاصتا يتشخو تَبأ

 رشقلا عّمرايخ الن كلو ُمكُيلإ ةلفمجبريطَي هي ْنأ يداؤف ٌداكو

 هام 0 ا هفاش 2 2- تي ” , 3 5 7 0
 ربلا فنك ىف سنألاب متفتُمو العلا برشُم نم قدصلا ِءام متيقس

 ره الابَرَس ُهَباَبْحَأاهلاث اذإ هبلق ةحارهتتافءرمالغت

 يف كنأش يلعي نأو «تامملاو ايحملا يف تاهجلا لكب كطوحي نأ هللا لأسأ امنإو

 .هتاكربو هللا ةمحرو كبحي وأ كسلاجي نم لك ىلعو ءيديسو يخأ كيلع مالسلاو

 نبا مهنم ملعلا ةبلط نم ريبك ددع هيلع ذملتت يذلا يشرقلا يناورملا رابجلا دبع نب ديزي دلاخ وبأ وهو (1)
 .1887 ةيرجه 742 ص 2/06 مقر «2 ج ةلمكتلا : رابألا نبا) .فيرعلا
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 ءاش نإ تفرع .هتردقو هنوعب عيمجلا هللا عفن «ءكباتك هتنمضام لك ينرسو

 .ةردقلاو ةنسلاو باتكلا هيلع لد .هتبحصو ملاع ةيؤر نم دب ال نكلو «مزلاف هللا

 هللا باتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كرت امنإو .ةمكحلاو ناهربلا هبجوأو

 صرحت هناوضر اهمع يتلا بولقلا لعجو ؛هلهأ يف كبتكو ءدجلاب هللا كعفن

 .هنمب كيلإ قاتشتو كيلع
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 هنع يضرو هللا همحر (') شايع ركب يبأ : ىلإ هتلاسر

 : هظفاحو ركب يبأ يلو هللا

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع
 هللا نإو كبرك هنع مهفلا ناطلسب فشكو  كبلق هللا رون  كباتك ىلع تفقو

 يف ءرارطضالا عضوم يف رادلا هذه يف دبعلا لعج «لعفي امع لأسي ال هناحبس

 نم كيلإ ىهتنا دقو ءرايتخالا ةجح مايقلو ءةنتف رشلاو ريخلاب هالبو ءرايتخالا لحم
 .فلت وأ قحمل فرعو فشك ولو «ةيفاع ءءادرو لجو زع هللا رتس هلمج ام يركذ

 ءافعضلا ةباجإ يف نالكتلا هيلعو «ةلمكملا هيفاوعو ةلبسملا همعن ىلع دمحلا هللف
 ؛هناطلس زيزعب ؛هل يلو ال نم يلو هنإف «نيرتغملا ءارقفلل هللا ةمحرو ءنيرطضملا

 .هريخ الإ ريخ الو هريغ بر ال هناسحإ عساوو

 ؛ةزعلا ديدج دنجلا نم لجر اندنع ناك مامزلا ديدجو مالسإلا ميدق ةوخأب  يخأ ايو
 ءطوسلاو فيسلا عضوو طوشلا لاطأ «مالسإلا بادآب هلهأ ذخأ اذإ «ةريغلا ديدش

 بجوأف (24اورسعت و اورسيإ 1 ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا لوق نع لفغو

 فلاخ ءيش لك يف دب الو ءارارق ةركانملا ريصو ءارابدإ قحلا نعو ارافن كلذ
 «ةرورضلا ةجاح هلهأ ىلإ هجوحأو شارفلا همزلأ ضرم هل قفتاف «كلذ نم ةنسلا

 : هل ليقو ءاهقح نم عيض اهيف ةبوتلا ىلإ هكرح ام اهقفرو اهتقفش نم هل رهظف
 رهظ امبو «هلقعب هللا هعفنف ءاهسوبل ةلاح لكل سبلي : لاقف ؟ ةريغلاو ةزعلا نيأ
 .ءءاعدو ةالص نم حلاص لمع هل ناكو ءاهنود هسفن يف هلغش لعجو ؛هقفر نم

 ءاود هنإف هنكف «كلذب هللا هعفنف «هلامعأ ىلإ رظنلل تغرفتو «هب ةأرملا دكنت لازف

 .هنم دب ال

 .هتاكربو هللا ةمحرو يلو ىلع مالسلاو

 اينتعم ناك ركب ابأ ىنكي ةرباي نم هلصأو ةبطرق نكس يدزألا نوراه نب كلملا دبع نب جرف نب شايع وه (1)
 هأرقأو اليوط انامز ةبطرقب هبتكأ ؛هل اطباض «ءءادأ انقتم ءهب توصلا نسح هفورح ديوجتو ميركلا نآرقلاب
 ,ةغللاو وحنلا هب سرديو ماشه مأ دجسمب مؤي ناكو ءاهتاهبن روهمج هدي ىلع جرختف ؛مظعألا اهعماجب اضيأ
 .ه 540 يفوت انواصتم ادهاز احلاص ناكو «سانلا هيف ظعي ةعمج لك يف اموي سلجيو

 .486 ص 883 مقر 2 مسق 5 رفس ءس.م : كلملا دبع نبا ء157 ص 309 مقر .س.م : ريبزلا نيا

 يف ملسم هجرخأو «بدألا 524 ص 10 ج يفو «ملعلا 1163 ص 1 ج هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (2)
 .داهجلا يف 1359 ص 3 ج هحيحص
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 هللا مهمحر (''روفغلا دبع دمحم يبأ : ىلإ هتلاسر

 .هظفاحو روفغلا دبع دمحم يبأ قيدصلا يلو هللا

 .دمحم نب دمحأ ىلاعت هللا يف هيلو نم
 ملسو هتيرذو هجاوزأو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو ؛ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مفك زوروا ةفحترو كاك مذوب
 اعلطتسمو - نيملاعلا بر هلل دمحلاو - لهألاو سفنلا يف ةيفاع لاح نع هتبتك

 مهب كنيع هللا ّرقأ  ةوخإلاو ةيرذلاو لايعلا نم كيدل نم عيمجو كلذ يف كلاح نم
 ل

 .هدمح رب

 نأ نسحأ الو ءفرعأ وأ فرعأ ال تنك نإو «يبلق ةرسمو ء؛هللاو ينيع ةرق اي

 هتلمج نم لامكلا لهأ يف انبتكو «مالسإلاب هللا انعفن - يغبني امك كلذ بجاوب موقأ

 علطي ال ثيح ايلاخ دبعلا يكبي نأ هبحأ نميفو يتصاخ يف ينبجعي «هتزعب مامتلاو
 «ريبكلا بيعلا نم اهدنع فرعيو ريصفتلا نم هسفن يف ىري امل هدحو هللا الإ هيلع

 هريغو ماكحلا نم هدلقت نم قلخلا ةفاك ىلع راكنإلا يليو ءهاوس نمع هلاحب لغتشيف

 راكنإ نأ لاقيو ءهاريو كلذب لمعي نأ ملعلا ةعس يف - هللا ءاش نإ هلو ءهالوتو

 هنود نمل اعيمج هلاقمو هلاحبو «نيقيدصلا رابك رابكل هلاقم نود هلاحب ناسنإلا
 «يفاكلا ملعلا : ةعبرألا ناكرألا هيف تعمتجا يذلا قداصلا لاقملابو «نيقتملا نم

 نكي مل نإو «نيحلاصلا ءاهقفب يفاشلا عرولاو يفاصلا لدعلاو «يفاولا قفرلاو

 ؛مهلامعأب هبشن ىتح ركنن ال نأ انل ةليضفلا نمف ءالؤه نوكن نأ ءانيلع نيع ةضيرف
 عرشلا يف بودنم ةلمجلا يف لامكلاو «مهلاوحأ يف ةبراقملا ضعب ولو ؛براقنو

 .هيلع ممهلا مرك يف سورحم هيلإ

 نبا مكحلا يبأ نع ىور «دمحأ ابأ ىنكي ةلبل لهأ نم ينوكسلا فلخ نب ليعامسإ نب روفغلا دبع وه (1)
 ناكو .ءاعدلا ةباجإو تاماركلا لهأ نم ناكو ءامهمزالو ارارم امهيلإ لحرو فيرعلا نب سابعلا يبأو ناجرب
 تناكو «ةضيرفلا ءادأ دعب قرشلا دالبب يفوتو ءافعضلاو ءارقفلا رئاسو هلهأ ىلع هللا ليبس يف قفنيراسي اذ

 .اهنم اراف جرخ ذإ سلدنألاب ءاهقفلاو نيديرملا ةنتف ءادتبا دنع 540 دودح يف قرشملا ىلإ هتلحر

 .ءاهقفلاو نيديرملا ةروث نع نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا باتك رظنا 38 «37 ص 52 مقر ءس .م : ريبزلا نبا
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 مارحلل هبوكر مالعإو ركنملا داسف نم هنإف ماكحلا ىلع ةينالعلا يف راكنإلا امأف

 اركنم هايإ هراكنإ يف امع كاسمإلا مهنم قافتاب ءاملعلا دنع راتخملاو «ةيهاركلا وأ

 [90 ص ] ميلكت ال ركذملا ميلكت كوخأ هب كملكي هلك اذهو ءدشأ وأ ايواسم رخآ

 .هناحبس هللا ةكرب ىلع كلاب نم نكيلف .رصبملا
 انو: قناسلا مالسإلاو ملغلاو قيفلاب :اقح كل اوفرعي نأ غهي:لفحأ ام. كناوكلإو

 اعفدو ءافيلأتو افلأت مهيلإ ناسحإلاو مهب قفرلاب مهدوت نأ اورصق نإ كب لمجأ

 ىلع هيلإ قيرطلا كولسل ًاريسيتو ؛هناحبس هللا دنع لضفألل ابلط نسحأ يه يتلاب
 يف ابهذ ضرألا ءلم قافتا نم لضفأ تملع امك باتكلا صنب كلذو ؛ءافعضلا

 .لجو زع هللا ليبس
 ةفرعم ىلإ ةراشإلا () ليلخ نسحلا يبأ باتك يف درو يذلا نأ ينظ بلغأ

 امكماقأو اليلخ نسحلا ابأ عفنو ءهللا كعفن ءكلذ يف تبتك دقو ءمهريغ نم ءاهقفلا

 .همركب اليلدو هضرأ يف هججح نم ةجح امكلعجو ءاليلج اماقم هعفنأب ملعلا يف

 .هتاكربو هللا ةمحرو امكبحي نم ىلعو امكيلع مالسلاو

 ءنسحلا اباو دمحم ابا ىنكيو ةلاسرلا بحاص وخأ ينوكسلا هللا دبع نب فلخ نب ليعامسإ نب ليلخ وه (1)
 ذخأو ؛قاقدلا ملسم نب سابعلا يبأ نع ةيليبشإبو ءيحيلسلا بويأ نب نسحلا يبأ نع ةلبل هدلبب تاءارقلا ذخأ

 نم عمسو ساخنلا نب مساقلا يبأ نع ذخأف ةبطرق ىلإ لحرو ةيفاعلا يبأ نب هللا دبع يبأ نع بادآلاو ةيبرعلا
 .هدلبب ةبطخلاو ةالصلا يلوو ؛ماكحألا يف ارواشم اهيقف ناك - ثيغم نباو باتع نب دمحم يبأ

 .310 ص 840 مقر 1 ج .ةلمكتلا : رابألا نبا
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 امهنع هللا يضر ('' نسحلا نب رماع نسحلا يبأ : ىلإ هتلاسر
 1 : اهانعم يف امو ةلمسبلا دعب
 اهكلسي ال ةنايدلا يف قحلا قيرط نأ فرعت نأ يغبني هنإف ؛هؤرقت امع كلاؤس امأ

 هجوتر دنعلا أ ءيش يف ذجأ ملؤا«لطان قيوط:ةقيرطو:ناطيش قهو الإ دكاؤلا
 ءاضيأ اذه فلاخي ملعلاو ءهدحو ةياغلا غلبيف ءهدحو اهكلسيف ؛هدحو قيرطلا ىلإ

 ءرهاظلا لئاسم يف ةودقلا عضوم نع لوؤسم نم عومسم نم دب الف .هدعبتسيو

 امإو «هيلع كلدأف هفرعأ تسلو ! ملاع امإ هنم عومسملاو ءاعيمج قئاقحلا لئاسمو

 .مهتمحرو «مهتقفش يف يدنع كش ال ناوخإ كلو ؛لق نإو دجوي اذهوإ بحاص

 .مهناوخإو مهسفنأل ريخلا مهتدارإو

 امبرف ءكلمع هجوو ؛كهجو هيف رظناف كتآرم رضحو مهنم قفتا نم لعجاف

 ىلع كتدارإ نم كل ناوعأ ال هنأ ملعاو .ءبستحت ال ثيح نم كل هناحبس هللا حتف

 حالصو كسفن حالص يف ابغار ءروكذم ريغ الماخ هناحبس هللا ىقلت نأ «كتدارإ

 ءروصنملاو روهشملا دنع ملعلا نم افقاو ءكتصاخ ىلع البقم «نيملسملا ةفاك

 ءاحلاص المع بجوي امب ملعلا نم كيلعو ءروهبملا يأرلاو ذوذشلا نع اضرعم

 تأرقو تبتك اذإف .اهتياهنو ؛هلاوحأ لوأ يف ىوقتلا ققحيو ءاديمح اقلخ ريصيو

 كناوخإ عم هيف تمهفتو هيلع تفكعو ءهانعم يف ام وأ © قزر نب نمي باتك

 .كل بوجيو كغلبي ام هناحبس هللا نوع نم كل توجر لاح لك ىلع هللاب تنعتساو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ملعلا لهأ نم ناك «نسحلا ابأ ىنكيو ةبطرق هنكسمو ةلطيلط لها نم يراصنألا دمحم نب رماع وه (1)
 .ه 540 ةبطرقب يفوت لمعلاو

 .(اريدوك) 2429 مقر ةلمكتلا : رابألا نبا «153 ص 302 مقر «س .م : ريبزلا نبا

 سلدنألا داهز نم وهو اهبرق ةيرق نم هلصأو ةليطت لهأ نم ركب ابأ ىنكي قزر نب نميو : دهزلا باتك (2)
 .198 ص 1613 مقر سلدنألا ءاملع خيرات : يضرقفلا نبا .ثلاثلا نرقلا
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 (' يسق نب مساقلا ىبأ : ىلإ هتلاسر

 .هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 .هراكملا نم هظفاحو يسق نب مساقلا يبأ يلو نم

 .دمحم نب دمحأ ىلاعت هللا يف هيلو نم

 .هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلغ مالس

 ذوعنو ؛لمكألا بناجلا ىلإ لصوي ام لمعلاو ملعلا تاكرب نم كلأسن انإ مهللا

 يف ىوعدلاب كيلإ هجوتنو .قيقحتلا جرادم يف ةياهنلاو ةيادبلا دعب قيرفتلا نم كب

 مل نإ رقفلاب كيلإ لسوتنو ءقدصلا توعنو قحلا موسر [تطقس] اذإ ىولبلا فنك

 .ركملاو ةيانع كنم نكت

 كيصاعمب كبرق بلاطنو «؛ةليسوب سيل امب كيلإ لسوت نأ كمركب ىلوألا نإ ! مهللا
 ءاردسي ال ام انيلع كسا 5: انء انه بذك هلو نق اهر توكت لق ةليه لك قه ةءازن

 .كمعنو كفاطلأ الإ هفشكي ال ام انبرك نم فشكاو «كمرك الإ

 ميرك نم انميلستو انمالسإ رعت الو ةدايزلاب كتقم نم اندنع ام لباقت ال !مهللا
 .نيمحارلا محرأ اي «نيملاع كبو «نيلماع كدحو كل انلعجاو «ةدافإلا

 يغارف ينلغشف ,ءيمساب ينفرعت كنأ هللا همركأ  هلمحتم (© دمحم وبأ يل ركذ

 يبأب ءانثلا صاخ هتيأرو .كانه ىلإ يلثم لصو فيك هنم فرعتأ نأو ؛كانعم نع
 يف بغرو  مهعيمج هللا ناص  ةلمجلا ىلع كلذ دعب ءانثلا ماع ءرذنملا نب ديلولا

 ىلعألا رغثلا يف نيفورعملا يسق ينب نم يحيسم لصأ نم نيدلوملا نم يسق نب نيسحلا نب دمحأ وه (1)

 الإ ءبلش ةنيدم يف ةينزخملا لامعألا يف فرشم بصنم لغش دقو سلدنألا برغ ىلإ مهنم عرف لقتنا نيذلاو
 ىمستو ةيالولا ىعدا مث ؛هيديرمب اهيف عمتجي بلش ىرق نم ةلج ةيرقب ةطبار ىنتباو هلامب قدصت نأ ثبل ام هنأ

 .نيلعنلا علخ باتك هل  هلتقمب ه 546 هرمأ ىهتناو ه 539 نيطبارملا ىلع ةروثلاب ماقو يدهملاب

 انباتك رظناو (لاسنفورب) 248 ص «مالألا لامعا بيطخلا نبا ؛197 ص 2 ج «ءاريسلا ةلحلا : رابألا نبا
 .نيديرملا ةروث نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا
 .قاوملا دمحم وبأ (2)
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 ؛2 ملاس نب دمحمب يل هامس لجرل يناثلاو «( ديلولا يبأ ىلإ اهدحأ : بتك ةثالث

 .ليكولا معنو هللا انبسحو «هتببحأ وأ هتهرك ام ىلع هتبجأف

 .هتاكربو هللا ةمحرو كيدل نم ىلعو كيلع مالسلاو

 اضيأ هيلإ بتكو

 .ميركلا هيبن دمحم ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس

 بر هلل دمحلاو يناوخإلو يلهألو يل ةلماش ةيفاعو رهاظ حالص نع هتبتك

 .نيملاعلا

 ةدع ىلع ةهجلا كلت نم هفرصنم دنع - هللا هملس  دمحأ يبيرق لبق نم تفقوو

 «؛كمهف مامت ينرسف كتبوجأو كمالك ضعب اهيف بتك ملعلا نم نونف يف سيرارك

 هضعب قدصي «هباشتم باتك ءاهنإ ىلع ةقيقحلا ملع نم كفارشإو كمزع ذوفنو

 نيرشعو ةتس ذنم ينإو .هلموأ تنك ام يتقو لهأ نع ينغلبأ يذلا هلل دمحلاف

 عاطقنالا لهأب فيك : ةحايسلاو أطوملل ظفحلاو نآرقلا لهأ نم الجر تلأس ةنس

 ؟ ملعلا يف

 .ثحبلاو ملعلا مهدنع لقو لمعلاو داهتجالا مهيلع بلغ : لاق

 نم انتقو يف برغملاو قرشملاب سانأ نع ينغلب انأ اه مث ! يترسحاو : تلقف
 دعب ينسمي ام دشأ نمو .همغو همه ملعلا ناك نم ءينرسي ام ملعلا قئاقح يف ثكم

 يبلق ةظقي نم اهب يتفرعمو مكلاوحأ ةيؤر يف امل كناوخإ لاحو كلاحب يتفرعم
 .هملعاف يبل ةايحو

 .هتاكربو هللا ةمحرو ءاددرم كبحيو هبحت نمم دحاو لك ىلعو كيلع مالسلاو

 .رذنملا نب ديلولا وبأ (1)
 .يبلشلا ملاس نب دمحم (2)
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 هنع ىضرو هّللا همحر (!' رذنملا نب ديلولا ىبأ : ىلإ هتلاسر

 ملسو هلآ ىلعو ىفطصملا دمحم ىلع هللا ىلصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلمحتم (2 دمحم ابأ نأ هببسو .دانجأ حاورألاو ءدادو هللا كزعأ  ةملاسملا

 بجوف ءرسلا هيلع يوطني امب ملعأ هللاو ءربلا هرهاظ ادصق يندصق هللا همركأ -

 كلت رمأ نم دعو «ءهركذف هدلب نع هتلأسف ءقرف هاوس نم نيبو هنيب لصحو «قح هل

 .تايفخلا يلو هللاو ءتايطعلا لضفأ هناسل نم كاطعأو ؛هرشنف كرمأ ىلإ ةصاخلا

 فورعم كدنع ينأ معزو «عمجو دالبلا ىطخت «عستا اهب كّرب نأ [يل] ركذو

 يرهاظ تيناع ول انأف ءيب لغتشت الف ءيلثم ينع كربخي ملو ؛ءكتيوط يف اهمامتب

 .تقمأ هل تنكل ينطاب تفشاك ولو «هتقمل

 الإ يبلط اهداز امف «ةماقتسالاو ءاوتسالاب يسفن بلاطأ ةنس نيعبرأ ذنم انأ

 حدم اذإ نمم تيتوأ امك ءيش نم تو ملو ءاداسفو اولغ الإ اهدافأ الو دادبتسالا

 هب تومت لومخ يف يل كتعارضو ىلاعت هللا ىلإ كتبغر يتجاح مظعأو ؛«ىلاعت هللا

 .مالسلاو اروجأم سمشلا هلثم يف لهجتو :؛سفنلا

 ةيليبشإ يف ملعلا ذخأ ؛نيدلوملا نم ميدق تيب نم بلش نايعأ دحأ ءرذنملا نب رمع نب دمحم ديلولا وبأ وه (1)
 هلامب قدصتو دهزت مث ؛ةيهقفلاو ةيبدألا فراعملاب زيمتو ءىروشلا ةطخ اهنم ناك ةيئاضق بصانم ةدع ىلوتو

 .بلشب ةناحير طابر نم رحبلا لحاس ىلع طبارو
 ةروثب صاخلا ءزجلا «نيطبارملا ةياهن يف سلدنألا باتك رظناو 202 ص 2 ج ءءاريسلا ةلحلا : رابألا نبا

 .نيديرملا
 .قاوملا دمحم وبأ (2)
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 ضاوعألاب ماوقأ ىلع ترشأ كنأ هللا همركأ  هلمحتم (1) قاوملا دمحم وبأ ينربخأ

 ةلُع نم ءاملا عقوم ينم كلذ عقوف ءانسح الابقإ مهعفني ام ىلع اولبقأف ,كل اوبهوف

 .يرمأ نم هاصحأ امب ملعأ هللاو ءربخلا تعمس نيح كنم يلاحب ينظ كلذو ءأمظلا

 ملعت نم كيلإ بحأ ءيش نكي الف « سانلا كبح كب عفتني نأ يخأ اي كرس نإف

 قالعأ ةركانملاو «هبذك هادعتي ال بذاكلاو .هقدصب سانلا عفني قداصلا نإف ةلأسملا

 .ءافعضلا قحمتو ءايوقألا عطقت يهو «قالتعا الو كسمت اهعم سيلو

 .هتزعب ةيلجو هيفخ ءركملا نم هللا انمصع

 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 .هتمجرت ىلإ ءادتهالا متي ْمَل (1)
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 ثناثلا قحلملا : 111

 : ىبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا ىف ةيفوصلا

 ٍهِهيِرنتَو يلا ساق يف ِهََّي ىلإ ْبَعلار ظن يف 1
 ِهيِهوْئَتَوِدْبَكلاَوَلَِرْنَم ا نعل كف ف هّهديمشتو ضتتكلا ةيضلتا“ . اككتنا تازنأ لحكم وستتم
 ِههيوُهَتَوٌيوِعَدِب نطو  ٍهِقتاَبْنَِو مْنِهْلا ةَحِصَو
 نع ذخأي يذلا لقعلا اهلماح اهلفسو اهولع تامولعملا عيمج نأ هللا كديأ ملعا

 نمو لَفْسَألاَو ىلغألا نوكلا ملع نم ءيش هنع َفْحَي ملف :ةطساو ريغب ىلاعت هللا

 «سدقألا هضيفو هرونو اهيلإ هيلجت نمو ءءايشألا سفنلا ةفرعم نوكت هدوجو هبهو

 نوكي اهنعو لقعلا نم ةديفتسم سفنلاو .سفنلل ديفم ىلاعت قحلا نم ديفتسم لقعلاف

 انديق امنإو ؛هنود يه يتلا ءايشألاب لقعلا ملع هب قلعتي ام عيمج يف راس اذهو لعفلا

 :ىلاعت هلوق نم كرظن يف ظفحتو ةدافإلا نم هانركذ ام لجأ نم هنود يه يتلاب

 ديفتسي ال مهبملا ملاعلا نأ ملعاو ءببسلا فرعاف .ملاعلا وهو ١( «ملعن ىتح»

 ةبترم يف هايإو مه لب ءناطلس نيميهملا ىلع هل سيلو ءائيش (© لوألا لقعلا نم

 .دارفألا نم ادحاو بطقلا ناك نإو ءبطقلا مكح نع نيجراخلا انم دارفألاك ءةدحاو

 .31 : دمحم (1)

 قلخ لوأ : هدنع وهو (يبرعلا نبا تاحالطصإ) ملعلاو ؛باقعلا : وه ربكألا خيشلا دنع : لوألا لقعلا (2)
 رون ؛«ءاضيبلا ةردلا «ةيدمحملا ةقيقحلا «نيبملا مامإلا ؛لدعلا ؛هب قولخملا قحلا «ىلعألا ملقلا هئامسأ نمو .رهظ

 فالتخا نم ةئشان يه لب .فدارتلا اهماوق ةيمالك ةطسفس تسيل ءامسألا هذه ةرثك نأ ظحالملا نمو ءدمحم

 .ىرخأ قئاقح هجوب هوجولا هذه ةلص نمو «ةقيقحلا هذه ىلإ ةرظنلا
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 راسو «ةيلوتلاب دارفألا نيب نم بطقلا صصخ امك «ةدافإلاب لقعلا صصخ نكل

 رئاس فلاخي هنإف .ةصاخ ديحوتلا ديرجت ملع الإ ,لقعلا ىلع هب قلعت ام عيمج يف

 نإو «ةتبلا هفلخ نيبو ىلاعت هللا نيب ةبسانم ال ذإ ؛ دوجولا رئاس نم تامولعملا

 ؛هريغو هبتك يف «يلازغلا دماح وبأ» مامإلا اهقلطأ امك هيلع اموي ةبسانملا تقلطأ

 ؛ميدقلاو ثدحملا نيب ةبسن يأف الإو .قئاقحلا نع ديعب ىمرمو فلكتلا نم برضبف

 نب سابعلا وبأ» لاق امك .لاحم اذه لثملا لبقي نم لثملا لبقي ال نم هبشي فيك مأ

 نيبو هنيب سيل : هيلإ ىزعت يتلا ««سلاجملا نساحم» يف «يجاهنصلا فيرعلا

 ىمعف يقب امو ءلزألا ريغ تقو الو «مكحلا الإ ببس الو «ةيانعلا الإ بسن «دابعلا

 .«ىمعف» : هلوق نم لدب «ملعف» ةياور يفو «سيبلتو

 ,ةدهاشملا هذه سدقأ امو «هللاب ةفرعملا هذه متأ امو «مالكلا اذه نسحأ ام رظناف

 هنأ ثيح نم الإ ءسفنلاو لقعلا كاردإ نع زيزع هللاب ملعلاف ؛لاق امب هللا هعفن

 تابكرملا يف مهوتي وأ تاقولخملا قح يف هب ظفلتي ام لكو .سدقتو ىلاعت دوجوم

 كلذ فالخب .هتمصعو هركف ثيح نم ميلسلا لقعلا رظن يف هناحبس هللاف ءاهريغو

 هلبقت يذلا هجولا نم ال ةَعظْفَملا كلذ هيلع يرجي الو مهوتلا كلذ هيلع زوجي ال

 دنع دوجولا توبثل ماهفألا ىلع بيرقتلا هجو ىلعف هيلع قلطأ نإف ؛تاقولخملا

 هلثمك سيل : لوقي ىلاعت هللا نإف .اهيلع قحلا وه يتلا ةقيقحلا توبثل ال «عماسلا

 هنأ مدعافإ : (ص) هيبنل ىلاعت هلوق لجأ نم اعرش انيلع بجي نكلو '' ««يءىش

 (3) .« 22 هللا الإ هلإ ان

 11 : ىروشلا (1)

 19 : دمحم (2)

 .93 :«92 ص «ىلاعت قحلا هيزنت يف 11[ بابلا 4/1 ةيكملا تاحوتفلا (3)
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 لِزاَتَم ُباَكّرلا طبخ اًدِإٌهَّلَو لِئاَلَدَو دمهاوش ءادتنإلل » 2

 لعافلا ٌميِركلا هللا اُهُدُمَيَو ُهَمَكَح داهجلا نْيَع ىلع يوحي

 لصاخلا ٌدوُججلاَو ولعت لإ ِههلإَن َنِيَبَو تيس ةتيحَت ام

 ٌلِضاَبأَو َقِئاَمَح ِدوُحجوْلا ىَنْبَم ٍلِصاَج نم ٌةَناَقَم َنُفَمْسَتأَ

 لضاَبْلا ُلاَحُمْلا وه ٍدوجُوْلا ىَوِسَو ةَدوُهْشَم قِئاَمَح ٍدوُجْوُلا ىَنْبَم

 ريمضلا هلو «؛تناك مث ءاهسفنأل نكت مل اهنإ ءاهيف دهاوش ناوكألا ءادتبال 1

 نم دنع نم هتدجو «ءاج نيأ نم هعبتت اذإ يأ ؛ باكرلا طح اذإ ءادتبالا ىلع دوعي

 هدنع تططح اذإف .' 4«قاب هللا دنع اموإ : ىلاعت لاق ءءاقبلا هل ناك كلذلو ءهدجوأ

 يف ةيهلإلا ةيلوألا لزنم كلتو ؛هسفنل نكي مل ذإ ءاهيف ناك يذلا هنم هتلزنم تفرع
 ثداوحلا دمتست هنمو «نوكلا ءادتبا ردص ةيلوألا هذه نمو .(© «لوألا وه : هلوق

 قحلا ةيلوأ نإف .هنع بسنلا يفنو همكح ىلع ةيراجلا يهو اهيف مكاحلا وهو اهلك
 يتماالو «ةيانعلا الإ فشق مف : ده تكل دادقما' نوقلا ةيلوأل نيبو :ءدنغلا ةئل راهم
 تحت لخدي مل امم يقب امو ءموقلا بهذم اذه .لوألا ريغ تقو الو «مكحلا الإ

 .سلاجملا نساحم بحاص هب حرص اذكه «سيلبتو ىَمَعَف «ةثالثلا هذه ةرصح
 ؛مدعلا وه لطابلا نإف .حيحصب سيل لطابأو قئاقح دوجولا ينبم لاق نم لوقو

 هدوجو ناك نم «قحلا دوجولاو مدعلا مكح يف هافتسملا دوجولا نإف .حيحص وهو

 ؛هسفنل ال هريغل هب اعوضوم ناك دوجو نم الإ دجو امف دجو مدع لكو «هسفنل
 ال هل دوجو ال يذلا وهف لطابلا لاحملا امأو « هنيعل دوجولا وه دافتسا يذلاو

 .0 «هريغ نم الو هسفنل

 96 : لحنلا (1)
 3 : ديدحلا (2)

 دوجولا نيع وهو ءفرصلا دوجولا ءقلطملا دوجولا وهو : يقيقح دوجو : دوجولا نأ يبرع نبا ىري (3)

 (100 ص 4 ج تاحوتفلا) : لوقي كلذ يفو (83 ص 1 ج مكحلا صوصف) «هللا وه لب ءهللابو هلل لكلا ... »

 وصالإنوكلا يف لمأ يل سيلو هانفم تنأ قفرحلدووجولاهنإ

 هايإوهلبهاوس ءيسش سسيلو هلئامي ءيشمت الربسبلكأ هللا

 هسللا كردتملا و جولا نأ حج صف مدع ىوس نيع ىذ نيع ىرتامف

 .راعتسملا ءدافتسملا «يناكمإلا «ديقملا «يفاضإلا دوجولا وه : يلايخ دوجوو

 (... لزانملا لزنم ملع ةفرعم يف : نورشعلاو يناثلا بابلا) : 175 ص 1 ج تاحوتفلا رظنأ (4)
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 كلذ ملعي ريقاقعلا عفانمو ءاهليلحتو اهفيلأتو عئابطلا ملع اضيأ مهراسأ نمو» (3

 لاح يف هللا همحر «ةيرملاب» ناك «لازغلا هللا دبع وبأ» انخيش جرخ .افشك اهنم

 قيرطب شرحألاب وهف هنامز بيدأ فيرعلا نب سابعلا يبأ هخيش سلجم نم هكولس

 ةرجشلا هل لوقتف ءاهعفانمب هبطاخت اهلك جرملا كلذ باشعأ ىأر ذإ هَّيَح ٍداَمّصلا
 نم ارئاح يقبو لهذ ىتح .اذك راضملا نم عفدأو ءاذكل عفنأ ينإف ينذخ : مجنلا وأ

 هل لاقف .كلذب هفرعو خيشلا ىلإ عجرف «هنم ابرقتو هل ايدحت اهنم ةرجش لك ءادن

 ةعفان اهنإ راجشألا كل تلاق نيح عفانلا راضلا كنم ناك نيأ ءانتمدخ اذهلام : خيشلا

 .! ةبوتلا يديس اي : لاقف ؟ ةراض

 .هريغ ىلع ال هللا ىلع الإ كتللد ام ينإف ءكربتخاو كنتف هللا نإ : خيشلا هل لاق

 كتملك يتلا راجشألا كلت كملكت الف .عضوملا كلذ ىلإ عجرت نأ كتبوت قدص نمف

 ائيش عمس امف ءعضوملا ىلإ «لازغلا هللا دبع وبأ» عجرف .كتبوت يف اقداص َتنك نإ

 هلل دمحلا : خيشلا لاقف هفرعف خيشلا ىلإ عجرو اركش هلل دجسف ؛هعمس دق ناك امم

 ةقيقحلا وهو هب فرشت «هناوكأ نم كلثم نوك ىلإ كعفدي ملو هسفنل كراتخا يذلا

 .كب فرشي

 نم ملع اهقئاقح ىلع فقوو «عئابطلا رارسأ ملع اذإو هنع هللا يضر هتمه رظناف

 انعلطأ امل ةبيجع مولع يهو ءاهفصن مالسلا هيلع مدآ هللا اهملع يتلا ةيهلإلا ءامسألا

 فيكو «هقلخ يف هللا رس نم انملعو ءالئاه ارمأ انيأر «ةقيرطلا هذه نم اهيلع هللا

 قطني الو هب الإ رضي الو هب الإ عفني ءيش الف .ءيش لك يف يهلإلا رادتقالا رسي
 ىلإو مهسفنأ ىلإ كلذ لك اوبسنف ءروصلاب ملاعلا بجحو .هب الإ كرحتي الو هب الإ
 (2 «.... ١ «هّللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ ايإ» : لوقي هللاو «ءايشألا

 15 : رطاف (1)

 .228 ص ؛«نويوسيعلا باطقألا ةفرعم يف 37 بابلا «1 ج ةيكملا تاحوتفلا (2)
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 ٌعِجْرَي هْيَلِإَو© : [ىلاعت] لاق امك اهلك رومألا يف ىلوأ هللا ىلإ عوجرلاف ... « - (4

 مئاقلا وهف دا كعب دوك افلا ملعلا الإ ملع الف ءرمألا ةلمج نم اذهو .() (ُهَّلَك رمألا

 نحنو «ةهبش هنع ذخأي اميف هنم ملعتملا ىلع لخدي ال يذلا ملعملاو ءهدحو هناحبس

 ءاملعلا مساب ىلوأ هب انملعأ اميف هايإ انديلقت يف نحنف .قح هدنع يذلاو .هل نودلقملا

 يف نيفلتخم نولازي ال مهنإ .مهاطعأ اميف هودلق نيذلا ءيركفلا رظنلا باحصأ نم
 يف مهدنع فالخ ال ءراصعألا نم مهنيب ام دعابتو مهترثك عم ءايبنألاو هللاب ملعلا

 .هتصاخو هللا لهأ كلذكو ءهللا نع هوذخأ مهنأل ءهللاب ملعلا

 ىفكل ءاذه الإ مث نكي مل ولو ءاضعب مهضعب دشيو مدقتملا قدصي رخأتملاف

 دقو .هجو نم ةبسانملا يطعي ديحوتلا باب ينعأ بابلا اذهو «مهنع ذخألا بجوو

 ةبسانملا يطعي الو ءانخويش نم هريغو «دماح يبأك» هللا لهأ نم ةعامج كلذب لاق

 «يجاهنصلا فيرعلا نب دماح يبأك» انباحصأ نم ةعامج هب لاق دقو .هجو نم

 يف دلقن ال نأ ال وأ هانلصأ ام هب لوقأو هيلإ بهذأ يذلاو ؛ ةلمج ةبسانملا اوفنو

 انبطاخ نإف ؛هسفن قح يف انيلإ ىقلي ام بسحب نحنف .هللا الإ هللا ريغبو هللاب انملع

 انبطاخ نإو .هيلع رصتقنو عضوملا كلذ ىدعتن ال انبطاخ ثيح اهب انلق ةبسانملاب

 .انل ال هل مكحلا نوكيف ءهادعتن ال هيف يذلا نطوملا كلذ يف اهانعفر ةبسانملا عفرب

 مهيلع ءايبنألا قح يف ةمصعلاب هنع ربعملا وهو ءئطخن الو ادبأ بيصن لازن الف

 تلصح اذإ ةباصإلاف هللا نع ربخي ملام ىتمو .ءايلوألا قح يف ظفحلاو «مالسلا

 .هيلع دمتعن يذلا وه اذه ءقحلا ىلإ رظنلاب :ةدوصقم هيلإ رظنلاب ةيقافتا قحلل هنم

 مامتو .ةيئيشلا ةبسانملل عفر فاكلا ةدايز ىلع 4©2ءىش هلثمك سيل# : هلوقف

 .ةفلتخم تاملكلاو ةدحاو ةيآلاو ةبسانملل تابثإ هسا عيمسلا وهوإ : ةيآلا

 123 : دوه (1)

 11 : ىروشلا (2)
 11 : ىروشلا (3)
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 قيرطوهنإف «قحلا ديلقت نم هيلإ انبهذام يهو «ةجح ىوقأ يهف «ةجحملا هذه نع لدعن الف

 (1 ضيفلاب نيلئاقلاو نيلسرملاو نيئيبنلا قيرط يهو ؛ ةرخآلاو انيدلا يف ةاجنلاو ملعلا

 «1آ1:1131120101» : ضيفلا (1)

 عمدلاو ءاملا ضاف لاقيو ؛:ةضوضيفو اناضيفو اضويفو ةضويفو اضيف ضيفي ضاف نم : ةغل ضيفلا

 لمحي دقو .تلاس اذإ اضيف نيعلا تضافو «ةلوهسب ىرجو ءيداولا ةفض ىلع لاس ىتح رثك اذإ ءامهوحنو
 ناسل) .فورعملا ريثكو ءاطعلا عساو ضايفو ضيفف ؛ءاطعلاو مركلاو دوجلا ىلع لديف ايزاجم ىنعم ضيفلا
 .(برعلا

 : اهنم يناعم ةدعب ميركلا نآرقلا يف ظفللا ءاجو
 (83 : ةدئاملا) .«عمدلا نم ضيفت» : ىلاعت هلوق يف امك «نايرجلا ةلوهسو ةلويسلا -
 .(199 : ةرقبلا) «سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ» : ىلاعت هلوق يف امك «ثيثحلا يشملا وأ ريسلاو -

 .(5 ص : فارعألا) «ءاملا انيلع وضيفأ» : ىلاعت هلوق يف ءاج امك ؛ءاطعلاو مركلاو دوجلا ىنعمب كلذكو -

 سمشلا رون ردصي امك هللا نع ردص دق ملاعلا نأ ىرت دوجولا يف ةيرظن نيقارشإلا ةفسالفلا دنع ضيفلاو

 تّ يردنكسإلا نيطولفأ :««ملاعلا» ةرثكلاب «هللا» ةدحولا ةقالع ةيلاكشإ لحلا اهب لاق نم لوأو ءسمشلا نع
 .[ م 0

 بسحب ديقتيو نيعتي امنإو ,فصولا ينالويه يلجتلا كلذ نإف «يهلإلا يلجتلا ديفي ةيفوصلا دنع ضيفلاو

 .دوجولا ديفيف ايدوجو ايلجت هيلإ ةبسنلاب يلجتلا اذه نوكي ةدوجوم ريغ ةتباث انيع عل يلجتلا تاك نإف ؛يلجتملا

 ريغ ةفص ديفيو «تافصلاب هيلإ ةبسنلاب يلجتلا نوكي ؛ةاوسملا ةروصلاك ايجراخ ادوجوم هل يلجتلا ناك نإو
 (1127 ص : ينواهتلا) .اهوحنو ةايحلا ةفصك دوجولا

 ىلع يهلإلا رونلا يلجت ىنعمب مدختسي ضيفلا موهفم ؛دوجولا ةدحو ةيفوص «نيرخأتملا ةيفوصلا دنعو
 يف ةرثكلا روهظ يف ببسلا وهو «تاذلا بيغ يف ةاوتحملا تانييعتلا رهظي يذلا رونلا وهو «ةيهلإلا نوؤشلا
 .نوكلا

 نم هناحبس قحلا ءاش املاط : لاق امك وأ يهلإلا دوجلاو ضيفلاب وأ يلجتلاب مت قلخلا نأ ىري يبرع نباف

 عماج نوك يف هنيع ىري نأ تلق تئش نإو «اهنايعأ ىري نأ» ءاصحإ اهغلبي ال يتلا ىنسحلا هؤامسأ ثيح

 هسفن هتيؤر لثم ام هسفنب هسفن ءيشلا ةيؤر نإف : هيلإ هرس هب رهظيو دوجلاب افصتم هنوكل ؛هلك رمألا رصحي
 ناكف هيف حورال ىوسم حبش دوجو هلك ملاعلا دجوأ هناحبس قحلا ناك دقو [...] ةأرملاك هل نوكي رخآ رمأ يف
 يه امو ؛ هيف خفنلاب هنع ربع ايهلإ احور لبقيو الإ الحم ىوس ام يهالإلا مكحلا نأش نمو ةولجم ريغ ةآرمك
 الإ يقب امو .لازي الو لزي مل يذلا مئادلا يلجتلا ضيفلا لوبقل ةاوسملا ةروصلا كلت نمدادعتسالا لوصح الإ
 امك ««هلك رمألا عجري هيلإو» «هؤاهتناو هؤادتبا هنم هلك رمألاف .سدقألا هضيف نم الإ نوكي ال لباقلاو لباق
 .(49 48 ص : 1 ص يمدآلا صفلا : مكحلا صوصف) .هنم أدتبا

 : قلخلا لحارم نم نيتلحرم نالثمي يهلإلا يلجتلاب قلخلا وأ ضيفلا نم نيعون ىلإ يبرع نبا ريشيو
 1: 61/151011 6[521052311 : سدقألا ضيفلا

 يلجت يأ «ةينيعلا مث ةيملعلا ةرضحلا يف اهدادعتساو ءايشألا دوجول بجوملا يتاذلا يلجتلا نع ةرابع وهو

 .(245 ص 2 ج .صوصفلا) .تانكمملا نايعأ روص يف هسفنل قحلا
 آ6111151011:.1 5311116 : سدقألا ضيفلا -

 يه وأ .جراخلا يف نايعألا كلت تادادعتسا هيضتقي ام روهظل ةبجوملا ةيئامسألا تايلجتلا نع ةرابع وهو

 .(هسفن) .قلطملا بيغلا نطاب يف اهدوجو ثيح نم تادوجوملا روص يف هسفنل قحلا يلجت نوكي اهيف يتلا
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 نازيملا يف لخد يال يهلإلا ملعلا نإف .كتعاس نم كلهتف «كلذ ىلإ اليبس كلقعل

 .© «.. هل حضاولا هنأل

 يهو ءاهظفل نم ةيهلإلا ءامسألا يف اهل نيع ال يهلإ تعن ةفرعملا نأ ملعا » (5
 ملع لكف ؛ةجحم (ةيفوصلا) موقلا دنع ةفرعملاو .دحاولا الإ بلطت ال ةناكملا ةيدحأ

 هيلع هبشلا لوخد نم ادبأ ملسي ال يركفلا رظنلا نع لصاحلا ملعلا فالخب «ةهبشلا

 (...) .هيلإ لصوملا رمألا يف حدقلاو .هيف ةريحلاو

 يف انباحصأ فلتخا ؛فراعملاب هبحاصو ةفرعملاب ماقملا اذه ةيمست يف (...)

 لاق هبو لوقأ هبو يهلإ ملعلا ماقمو «ينابر ةفرعملا ماقم : تلاق ةفئاط

 .«نيدم يبأو» «فيرعلا نبا»و «ديري يبأ»و «يرتستلا لهسك» : نوققحملا

 اودارأ مهنإف .لوقأ اضيأ هبو «هنود ملعلا ماقمو يهلإ ةفرعملا ماقم : تلاق ةفئاطو

 .يظفل هيف فالخلاف «ملعلاب هاندرأ ام ةفرعملاب اودارأو ,ةفرعملاب هاندرأ ام ملعلاب

 مُهَنّيْعَأ ىَرَت لوُسّرلا ىلإ َلَرْنَأ اَمِل اوُكِمَس اَذِإَو» : ىلاعت هللا لوق انتدمعو

 .ءاملع مهامس امو نيفراع مهامسف ( .يْوَحْلا َّنِم اوُفَرَع ام عْمّدلا َنِم ضيف
 انملع اولوقي ملو ءانمآ انهلإ اولوقي ملو (# ِهَنّبَر َنونوُقَي» : لاقف مهركذ ركذ مث
 نم نحن : اولاقامو 57 4«َنيدهاشلا عم اَنْبَْكاَف9) ؛عابتالاب اورقأف ءاندهشالو
 : اولوقي ملو «عمطنو قحلا نم انءاج امو هللاب نمؤنال انلام : اولاقو «نيدهاشلا

 هولأملا نابلطي امهنأ ثيح نم ةيبوبرلاو قفتت ةيهولألا نأ ىري يبرع نباف «نيينابرلا وأ : نييهلإلا (1)

 يف اوضاخ نيذلا نيثحابلاو نيركفملا ىنعمب ءاج انه نويهلإلاو «نيملاعلا نع ةينغلا تاذلا لباقم يف بوبرملاو
 يماطسبلا ديزي يباو «يرتستلا لهس» لثم «ةيفوصلا ةداسلا مهنم ةصاخو ةيبوبرلا وأ «ةيهولألا تاعوضوم
 .... «فيرعلا نبا» و «ناجرب نبا» و «فيرعلا نباو»

 .291 - 290 ص .ديحوتلا ماقم ةفرعم يف 172 بابلا «2/4 ةيكملا تاحوتفلا (2)
 83 : ةدئاملا (3)

 83 : ةدئاملا (5 - (4)

14 



 كدابع عم اولوقي ملو ءموقلا عم 4«انهلإإ : اولوقي ملو .انبر انلخدي نأ عطقنو

 ُْمُهَباَنَأَف» : هذه مهتفص يتلا ةفئاطلا ءالؤهل هللا لاقف «ءايبنألا تلاق امك نيحلاصلا

 دقو «هللا مهلزنأ ثيح مهانلزنأف .سوفنلا تاوهش لحم «') 4(َتاَنَج اولاَق امب هللا

 (© «.... موجنلا عقاوم» باتك يف ملعلاو ةفرعملا نيب قرفلا يف لوقلا انيفوتسا

 ءدودولاب ىمستو هسفن هب فصو هنإف «يهلإ ماقم بحلا نأ هللا كقفو ملعا» - (6

 ينإ مَدآ نْبا اي» : ةاروتلا يف ىسوم ىلإ هب هللا ىحوأ اممو .بحملاب ربخلا يفو

 ركذو نيقولخملا قح يفو هللا قح يف ةنسلاو نآرقلا يف ةبحملا تدرو دقو

 نويت نإ لق» : .... (ص) هيبنل ىلاعت لاقف (...) مهتافصب نيبحملا فانصأ

 : مهبحي نيذلا فانصألا ركذ يف لاقو (...) 4 هللا ْمُكْبِبْحُي يِنوُعبناَف هللا
 بحيو 4َنيِلُكْوَتُملا» بحيو 4َنيرِهْطَتُملاإ» بحيو 4(َنيِباَوَتلا د هللا نإ

 وهو ؛بحلا بح هنودو ةبحملا نم نوكي ام فطلأ اذهو (...) .(...) 4َنيرباَصلا»

 ذخأي وهو «ىليل ىليل : حيصي وهو سيق ىلإ ىليل تئاج .هقلعتم نع بحلاب لغشلا

 .لاحلا كلت يف وهو هيلع تملسف ءداؤفلا ةرارح هبيذتف هداؤف ىلع هيقليو ديلجلا

 اهيلإ تفتلاف .ىليل انأ ءكنيع ةرق انأ ءكبوبحم انأ ,كتيغب انأ ءكبولطم انأ : هل تلاقف

 .ةبحملا يف قرأو نوكي ام فطلأ اذهو .كنع ينلغش كبح نإف «ينع كيلإ : لاقو

 .فطللا يف هانركذ ام نود وه نعلو

 بحلا ةوهش هقزري نأ هللا لأسي «هللا همحر «ينيرعلا سابعلا وبأ» انخيش ناكو

 روصتيال لب «يتاذلا دحلاب هدح ادحأ تيأر امف هِهَدَح يف سانلا فلتخاو .بحلا ال

 85 : ةدئاملا (1)

 319 - 318 / 298 - 297 ص ص ةفرعملا ماقم ةفرعم يف 177 بابلا 2/4 ةيكملا تاحوتفلا (2)
 ثيدحلا (3)

 31 : نارمع لآ (4)
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 بانجلا هب فصتا دقو اميس الو «همزاولو هراثآو هجئاتنب الإ هدح نم هدح امف .كلذ

 نب سابعلا يبأ» نع دحاو ريغ هب انثدح ام هيف تعمس ام نسحأو .هللا وهو زيزعلا

 نم ةريغلا : لاقف ةبحملا نع لئس دقو لوقي هانعمس : اولاق ««يجاهنصلا فيرعلا

 .دحت الف رتسلا الإ ىبأت ةريغلاو ةبحنملا تافص

 : نيمسق ىلع تامولعملاو رومألا نأ ملعاو

 رومألا نم اهيف نيملكتملا اهب ءاملعلا دنع ةبحملاو «دحيال ام اهنمو دحي ام اهنم

 ركني الو يهام فرعي الو هتفص تناك نمو هب تماق نم اهفرعيف ءدحت ال يتلا

 .اهدوجو

 ىوس عومسم لك نع همصي نأ ثيحب «هبحاص ىلع مكحيال بح لك نأ ملعاو

 هسرخيو «هبوبحم هجو ىوس روظنم لك نع هيمعيو .هبوبحم مالك نم عمسي ام

 ةلف هبلق ىلع متخيو ؛هبوبحم بحي نم ركذو هبوبحم ركذ نع الإ مالك لك نع

 ةروص ىوس ليختي لف هلايخ ةنازخ ىلع هلفق يمريو ؛هبوبحم بح ىوس هيف لخدي

 (0) .«.... هبوبحم

 كايإ يدلو اي : يل لاق دق ةيليبشإب «يربربلا حلاص» انخيش ناك دقو ... »- 77

 نيعطقنملا نم هتيأر نم ربكأ نم ناكو .هدارم تملعف ؛لسعلا دعب لخلا قوذت نأ
 هل تلقو ةركب خيشلا تئجف .هلثم همدق ىلع تيأر ام نيعطقنملا لب «ىلاعت هللا ىلإ

 نب سابعلا وبأ » لاق امك .لمعت الو ةيؤر نع ال ءّهلإ هَتمظَن موظنم نم ناك ام

 : « يجاهنصلا فيرعلا

 .2 ُهَماَظِنَو ُةرْثَناَنْيَلِإ يهش ُهَماَمَس لفي اال ثيدحخ َءاَجو

 .325 و 322 ص ؛ةبحملا ماقم ةفرعم يف 178 بابلا 2/4 ج تاحوتفلا (1)
 نم شكارمب لح نمب مالعإلا» هباتك يف «ميهاربا نب سابعلا» هدروأ «هيلإ بسني يذلا رعشلا نم اذهو (2)

 .23 ص 1975 باهولا دبع قيقحت 2 ج مالعألا
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 : يلاح يف هتلمع يذلا مظنلا ناكو

 َلَسَعْلا ٍدْعَب ْنِم ْلَخْلا ُلْثِم َناَك
 ِكِلاَحِلْيَلةَمْلَظ ْتَدَبَو

 اَمَفَدْيَّبَن:َلاَف يني :ٌتْلَق

 هَتلئَمَدَفيِنَتٌقعناَمِيَع

 يل َصِِلاَخْلا ٌكَروُن يل ُْبَه : تلق

 اَم مث يضر مث يِئاَمَس يف [ىّلَجَن]
 ىَرَت دق يِلْهَف ْمَهْفَي يِذَناَو

 لفأو ىتع ٌئاَبَصلا ىضمف
 ها كف ا وال لا ا
 للعلا بايسا بلقلا يف تروا

 ٌلَمَعب ًارون:ٌتلَق؟ِهيِفَتِبَت

 لسع كلف وكف تانا# لاق

 لَكُم برش البروتنا ادق

 ٌلَّرَت هلم ىذلاَرمألا ينسنأ

 يبأ» نع شكارمب (! «يئابجلا مساقوبأ» ينثدح ةيصو نمضتت (ةياكحإ ...-8

 هللادبع يبأ» و ««نيدم يبأ» نارقأ نم «ةيرملأب ناك يذلا فراعلا «لازغلا هللا دبع

 ««يركشيلا لضفلا يبأ» و «ةيراسلا بيعش يبأ»و «ىزعي يبأو»(2سنوتب «يزاوهلا

 انخيش سلجم رضحي ناك : «لازغلا هللا دبع وبأ لاق .ةقبطلا كلتو ؛«اجنلا يبأ» و

 ادحاو بحصي الو لأسي الو ملكتي ال لجر «يجاهنصلا فيرعلا نب

 .ةصاخ سلجملا يف الإ طق هارن الف جرخ مالكلا نم خيشلا غرف اذإف «ةعامجلا نم

 فرعأو هب فرعتأ نأ تببحأف «ةبيه ىلع هنم تعقوو ؛«ءيش هنم يسفن يف عقوف

 ؛ يب رعشي ال ثيح نم «خيشلا سلجم نم انلاصفنا دعب موي ةيشع هتعبتف .هناكم

 يف فيغرب ءاوهلا نم هيلع ضقنا دق صخشباذإ «ةنيدملا ككس ضعب يف ناك املف

 يلع درف ينفرعف .كيلع مالسلا : تلقف هفلخ نم هتبذجف ءفرصناو هايإ هلوانف هدي

 ال ينأ ينم ملع املف .فقوتف فيغرلا هلوان يذلا صخشلا كلذ نع هتلأسف مالسلا

 د سابعلا يبأ »

 امب موي لك هللا دنع نم يلإ يتأي قازرألا كلم وه : يل لاق ءينفرعي نأ نود حربأ

 ... رارسألا ةثالثلاو راصحإلاو ةيميهبلا ةمألا ةلزنم ةفرعم يف 348 بابلا 3/4 ج ةيكملا تاحوتفلا (1)

 .488 ص

 .سنتب : لصألا يف (2)
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 يرمأ أدب يف يب هللا فطل دقلو ءيبر ضْزأ نم تنك ثيح «ءقزرلا نم يل ردق

 ءاوهلا نم يلع طقس ؛ءيش الب تيقبو يتقفن تغرف اذإ قيرطلا اذه ىلإ يلوخدو

 ينءاج غرف اذإف ؛هنم قفنأف توقلا نم هيلإ جاتحأ ام هب يرتشأ ام ردق يدي نيب

 0 .اصخش ىرأ تنك ام ينكل «هللا دنع نم كلذ لثم
2 

 ىَنَأ ُمَيْرَم اي ٌلاَق .ًاقزر اَمَدْنِع َدَجَو ٌباَرْحمْلا ايركَر اهْيَلَع َلَخَم اَمّلُك :  نارمع

 .(2 «) 4 هللا دنع نم َوُه .ٌتَناق .اذَه كل

 37 : نارمع لآ (1)

 .550 ص .كلاسلا ديرملا اهب عفتني ةميكح ةيصو يف 560 بابلا 4/4 ج : ةيكملا تاحوتفلا (2)
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 عبارلا قحلمنا : [ 7

 هتاعطقمو هدئاصق ضعب أ

 رصان «قبس امل متاخلاو قلغأ امل حتافلا (ص) دمحم مانألا ريخ حدم يف ةديصق أ

 حفن» بحاص ركذ امك ةذوخأم يهو .ميقتسملا هللا طارص ىلإ يداهلاو قحلاب قحلا

 .«رارسألا عبانمو راونألا علاطم» دوقفملا فيرعلا نبا باتك نم «بيطلا

 « دمحم اي كّقحو » -1

 يبلق نإدمحمايكقحو

 يداؤف يف كبح هاومأ ترج

 قح نيعرومألا ىرأ ترصف

 ادادو هب داؤفلا ففش اذإ

 اقوش نحيوهركذب ميهي

 ىتح هنم حايترا هرماخي

 هاردق لضف قحوهامو

 ارورس ايندلا يف لاني فوسف

 نامأنم ىنمت ام ىَصْعُيو

 هلإلاوحن ةبرق كبحب

 هايملا بيط يف بلقلا ماهف

 يهاس نيعب رومألا ىرأ تنكو

 يهان هاركذ هاهني لهف

 يهشالملا ىلإ ماهتسملا نينح

 يهال كاذ : ةلاهجلا ولوأ لوقي

 يهالملا بلط يف دجي راصف

 هاج لك ةريخألا رادلا يفو

 هتتلإلا بويحم بح دقامك

 قيقحت «197 ص 7 ج «بيطرلا سلدنألا نصغ يف بيطلا حفن » باتك «يناسملتلا يرقملا دمحم نب دمحأ (1)

 .م1968 توريب رداص راد سابع ناسحإ ءد
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 هل ص م

 « ىذالع تنأ » - 2
 ص

 لولطش]ر حيرض ىلإ

 2 4 . د و 4

 جلف لك ىلع وةلشأ

 0 ماس 6م 0 9

 ىنإقلخلّرهطضأاَ

 يقر َمَْيلاِق ِتفاف

 اساي7اتعك كلوت

 ه0 م

 ينغتةلزغعلانمينغت

 ك2 3 مام 7 - 7:

 يناتلا نود مزطعلاب

 ينظض ّيشسشَحخح َقدَصُم
 ىنُفُيٌماَمَحَْلاَرِيِح

 » يداّبلا ىَلَع هللا ىَلَص » - 3

 يداها يبنلا ىلع هلإلا ىلص

 ىجدلا دوسا ام هّلتا هيلع ىلص

 انسلا جلبنا ام هللا هيلع ىلص

 ايحلا عمه ام هللا هيلع ىلص

 ابصلا ِتَفَم ام هللا هيلع ىلص
 ىركلا فلأ ام هللا هيلع ىلص

 هّبر دمحأ راتخملا ىلع ىلص

 دمحم مانألا ريخ ىلع لص

 .498 ص ء.ردصملا سفن يرقملا (1)

160 

 داسبججألاب حاورألا تذالام

 دادح َدْرَب قفألاايبحم اَسكف

 داوبس دفيب ضرألا هجو ضيباف

 يداغ وأ حئارب دالبلا ىقمسف

 يداش ةكارألا نتف ىلع ادشو

 داقو ذيذلهرماخف نفج

 دانز يطب ران تكسمتسا ام

 داشرإلاو رونلابهّصضخزنم



 رشاح لوسر ىلع هلإلا ىلص
 ”يكقاش لور ىلعاةنإلا لص
 متاخ لوسر ىلع هنإلا ىلص
 ىفتقا ام ىفقملا ىلع هلإلا ىلص
 ههلإ لالضلا يحام ىلع لص
 حتاف لوسر ىلع هنإلا ىلص
 محار يبن ىلع هلإلا ىلص
 علاط يبن ىلع هنإلا ىلص
 علاط يبن ىلع هلإلا ىلص
 هيبنوهف هللا هيلع ىلص
 هلوسر وهف هللا هيلع ىلص
 هليلخ وهف هللا هيلع ىلص
 هيفص وهف هللا هيلع ىلص
 هيلووهف هللا هيلع ىلص
 ىفطصملا وهف هللا هيلع ىلص

 ىبتجملا وهف هللا هيلع ىلص
 ىقتنملا وهف هللا هيلع ىلص
 ًارّهطم هاري نم هيلع ىلص

 هلضفب هاري نم هيلع ىلص
 هئالج هارأ نم هيلع ىلص

 هداؤف لحأ نم هيلع ىلص
 ةمعنب هاذغ نم هيلع ىلص

 ًافراوع هاسك نم هيلع ىلص

 .498 ص ءردصملا سفن يرقملا (1)

 داعيملا يف هيدل مانألا رشح

 يداهلاك هلضفب وهو رهدلا يف

 يداهلا باتكلاب ةوبنلا متخ

 داوعألا بلع ريط تدرغام

 داقولا هرونب مالظلاح تف

 دهاسف دعب ِءاَّرفلا ةلملاب

 داعبإلانمهبهلإلا محر
 يداعلا داؤف تمصق محالمب

 دانم ريخ داشرإلاب هادان

 دادس لك َةَمْرَع ةيار هاطعأ

 دادس لك هنمهيلإ ىدسأ
 انيس طتلالا نم هيرو سنك

 دارسيإلاو رادصإلا يف هالإو

 يدابو دابعلا راضح لك نم
 دافَن نودريخلا هيلإ يبجي

 داحآلادحاوو نامزلارون
 داوطألا نم ًادوط هراتخاو

 داعممريغل ايح هداعأو

 دام لك كاذننم هلانأو

 داتوألا تباث شرع لظ يف

 دادعألا فعاضتك تفعاضتف

 دايأريخب هنم هصتختخاو



 ةفلتخم عيضاوم يف تاعطقملا ضعب - ب

 ها و ب

 «ىصمحلا ىرب» 1

 ىسّمجلاو بَصَحُمْلا َنْيِب َةْضْقَو افق

 ىوللا رّممَس الأست نأ ايسنت الو

 هقوف ٌباَسْتَي ٌءاملاو هب يِدْهَعَف

 املك ِثْيَّللا مَف يف يداْؤُف نأك
 قراَب رو مهباآلطأ ىلَع '":َماَقَأ
 ةعول هودخحت باّبخألا ىلع ٌمالس

 اًيناْغملا (نويعلا نافْجَأب حفاصنت

 ايراَع ةّلسألا رْمْس نم تاب ىتم

 ايداو ٌباسْنَي دورّولا ِءاَمو ءامَس

 اًينآر وأ ىّمجلا قرب انس تيأر
 ايلاب ضرألا ىلع ىقبي ال نسحلا نم

 (2!ايداح نيبلا نم دقفي مل قوشلا نم

 2 هدر ص 2 00

 «ىوهأ نع قوشلا نع اولس»

0 

 مهْنِإَف ىَوُهَأ ْنَم ٍقْوَّشلا نع اوُلَس

 ْمُهَل ٌنوَصَأ يبلقذ ذم ٌتْلِز ام

 مهلأسيف يبلق ىلإ يلوسر نمف

 اوئطو ولو ىدنيامف داؤفلا اولح

 مهجرخي مهولاو اولزن اشحلا يفو

 مهبُحب يرشح ىلإ نضهنأل

 ىسفن اذإ» 95

 ص

 ٌتَحَلص دضَأَو تَباَن يفت اذ يِسْمَتب

 ةتيلف مَسَنَت در ىَلْوَملا َرَكَذ اذإ

 هرس دئار نْيَيَلِعب حاَتأ

 سمن نمو يِسْفَتْنِم سْمَّنلا ىلإ ىنذأ

 سنأ ْمُه َذِإ يِمْطْنَو يِعْمَسَو يِضْحَن

 سبتْلُم بْعَّضلا ٍلاؤُس ْنِملِكْشُمْنَع :

 سجبنم هنم ءامب داجل ارخص

 سّبّملا نم ىكذأ ىلع اورق فيكف
 سِنَف ْمُهَناَخ نميف هللا َكَراَب ال

 «لَحلْمأ و ُثَبانأ

 3 م 6 هس
 #م ام .٠ 80 8 نم مص .

 بوذي داك سفنلاه تبلغ نإو + ب .٠ و 3 م ًّ و 0 ما را

 ُبوُجَي َلوَقَعلا يِضْمََت ال ْتْيَح ىلإ

 عاقأ : لصألا يف (1)
 17 ص بضتقملا باتك : يقيفلبلا (2)
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 هلفمأب ب راع لخبلا ّنِف ينيرذ

 بوت د ِءامّسلا نم مهبغش ىلإ يتلا ةرئاخذ ٍيردت نأ هللا ىبأ

 توتو 5 مانألا د دنع مسهنِعَنَ هلامك دنع رْمَّدلا ٌتانّسَحح ْمُه

 ٌبولقو ٌنَسَنَأ مُهْنم م ٌنيذللو ىَدُم مهتيؤُرو ضْرف ْمُهَتَبَحَم

 2 رو و:
 « ىتعيش دوجلا»

 ممهيعز ُميِعَز عابيطلا ليدبتب ؛ يِلاَمَو يتميش دوجلاو دوجلا يف يِنُبِتاعت

 ةيييوفتف هك امأو ولَحف هثيدح امأ .دوجلا لشمَرَأ ْملَو

 ةنيشم فانييتتلا روف هلا ولو هِشْيَعِب شاَعُيأل ْنَميف َرْيَخ الو
 3 و -- 6 : 301 06

 ميدع لاقي نا ىلثم رض امو

 مميمح > نِيَدَيلا يضوُبقَمل رسْيلَو

 1 ٌميِركك َنيملاَعلا ةرو ةفرك
 هميمح قلخ لك ٍقْلّط لك ىرأ

 ىّنغلا مرحي وْأَرَمْفلا َفاَحَي فُيكَو

 ى») ىبرب ىنظ» 5

 ارَتَساَمَو ىدْبأ ام ْملْعَأ هللا ٌةَصَقْنَمَوابْيَع يكِجَض ىأَرْنَماَي

 اًرضح ماا ينّرب ينظ اهرخأو يفضو اَهْلَوأ نَجُملا

 (ةارّدَحلا َكَّرّنَت الاَهَرخاَوْأرْذْحخحاف اسبع ىَرَوْلَن ولْنَي َكَهُْجَو َتْنأَو

 : يلصوملا قاحسإل ةيلاتلا تايبألا اهب ضراع تايبأ يهو (1)

 ليبسشَس هيلثإ ام ٌءوش كِيَذَف يرصقا اَهَن تلق لخبلاب ةرمأو
 ليلخ نيملاعلا يف هل ًاليخب ىرأ الو داوجلا نالخ سانا ىَرَأ

 ليسيزنوكيزأ ًائيش لان اذإ هتملعول ىتفلا تالاح ريخ نمأ

 ليبق َنيهملُْفَتامَك يلاَمَو ًالُمَجَت ييرثكملا لاَعف يلاَعِف

 ٌليمج َنينمْؤملا ٌريمأ يرو ىنفغلا عّمأ وأ َرْفَفلا فاَخَأ فيكو
 .12 ص 2 ج «مالعألا : ميهاربا نب سابعلا رظنا

 نبا) سابعلا وبأ خيشلا ناك : لاق ءلازغلا نع يملسلا قاحسإ نع ةيورم يلداتلا تايبألا هذه دروأ (2)

 «يلداتلا» رظنأ .تايبألا كلتب مهيلع درف ءسانلا ضعب كلذ هيلع باعف (هئاقدصأ عم) طسبلا ريثك (فيرعلا

 .122 - 121 ص فوشتلا
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 سراهمهفملا

 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -

 تاحلطصملا سرهف -

 مالعألا سرهف

 عجارملاو رداصملا سرهف

 تاعوطقملا سرهف

164 



 ةينآرقلا تايآلا سرهف

 0 ا « ديدش باذع مهل نورفاكلاو#

 0 4 ... هللا ءاقل وجري ناك نمإ»

 1000000 «لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأإ»

 5 «مهيدهنل انيف اودهاج نيذلاو»

 11111 ز ]ز ] ]ز ز]0000 «اهوصحت ال هللا ةمعن ودعت نأوإ#

 ا او «مهبرشم سانأ لك ملع دقإ#

 00 وا وا 4 هللا نمف ةمعن نم مكب اموإ»

 00 00 « ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا»

 9 ا «... تيمر نإ تيمرامو#

 0 ا 4 هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت اموإ»

 0 ا 4# ةدحاو ةحيص الإ تناك نإو#
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 1210011 1 ذة « لظلا َدَم فيك كبر ىلإ رت ملأ#

 000 ااا 4 متنك امنيأ مكعم وهو

 1ص” 0 # مهضوخ يف مهرذ مث هللا لقإ#»

 20111011 0 0-ذ-6ْ «....ةداهش ربكأ ءيش يأ لقإل

 ا ل «يركذب ةصلاخب مهانصلخ انإ9

 00 اا ا «ةنئمطملا سفنلا اهتيأ ايو

 0 ©« ءالب هنم نونموملا يلبيلوإ#

 1111ز1ز زؤ]ؤزؤزؤ 000000 كدونكل هبرل ناسنإلا نإإل

 11011110111000 4 مهقوف نم مهبر نوفاخيإ»

 121111111011111 4هيف بلقتت اموي نوفاخيإ»

 000 «فيك كبر ىلإ رت ملأ»

 11110111 «ىسوم اي كنيميب كلتب اموإ#

 ا و ا 4« يذلا مكعيبب اورشبتسافإ»

 1 «لالضلا الإ قحلا دعب اذامفإ#

 ا ا لا ل «ىضرتل يبر كيلإ تلجعوإ#

 0 # ةنئمطملا سفنلا اهتيأ ايف

 ك0 ا اعل اق او ل هي ل ماو زو كل هال هرم مال هيلا علا «ميحر بر نم الوق مالسإ#

 00 «نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا»



45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

 00 # اونمآ نيذلا هللا تبثيؤ»

 00 # اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الآ»

 0 4 ... تأر نيع ال ام اهيف قلخ#

 ا ا جا اوفطاماو قنا 4 دفنت نأ لبق رحبلا دفنل»

 0 4 تاوامسلا توكلم يف اورظني مل وأإ»

 00 * نوثوعبم مهنأ كئلوأ نظي الأ

 32111111زؤزؤز]زؤزؤزؤ]ؤ]ؤ]ؤ]ؤز |]ز]ز]|]ز]ز]1]1]1]1]1]1]1ذ1 00 # هبر ءاقل وجري ناك نمفإ#

 0 ب9 4 نيذلا ىلإو كيلإ انيحوأ دقل#

167 



 دج امل مي

 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ا و ين و يما اطول نسوطسما هوت «...ديرأ امك يل نك ىسوم اي»

 ا ل ا و «... نذأ الو تأر نيعالام اهيف »

 00000 ا 0 01512 دز زد دز زد دة ةءبة مل ساو امان ةقنو

 110 «...دوه ةروس ينتبيش »
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 تا
 84 ص : جرتألا

 80 ص : ناسحإلا

 كلا ةعلا ل

 88 ص : قيقحتلا

- 

 87 ص : بحلا

 92 ص : قحلا

 57269 نه ناوفألا
 92 ص : ةريحلا

 75 ص : فوخلا

 تلح

 89 ص : ءاجرلا

 79 ص : ةنوعرلا

 106 ص : ةيؤرلا

5 
 67 ص : دهزلا

 - شد 2
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 صد
 71 ص : ربصلا

 ك0
 88 ص : قوذلا

 فد
 87 ص : ءانفلا

 تاكل

 202 63 ص : تاماركلا

 96 ص : فشكلا

 ب مد

 87 ص : وحملا

 68 ص : نوديرملا

 تءبسهاي

 96 - 63 ص : ممهلا  ةمهلا

 -يقد
 101 ص : دجولا



 ع

 تا

 36 ب 66: ض؛ ديزي وبأ

> 

 - اك

000 

 تح

 108 ص : نونلا وذ

500 

 مالعألا سرهف

 ب مد

 10 ص : ىسوم

 172:84 نه «:فسوي

14 

 95 94 - 77 - 76 ص : يلباشلا

5208 

 99 ص : كاحضلا

 - مجد

 91 ص : ىسيع

10 



 عجارملاو رداصملا سرهف

 ميركلا نآرقلا *

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا رداصم *

 يمالسإلا فوصتلا مجاعم *

 : ناطقلا نبا

 .يكم يلع دومحم د .قيقحت «نامجلا مظن ُباَنك *

 : (سابعلا وبأ) فيرعلا نبا

 برغلا راد 1 ط شدند تمصع .د قيقحت «ةداعسلا قيرط قيقحتو ةداعسلا حاتفم *

 .1993 يمالسإلا

 : (هللا دبع وبأ) رابألا نبا

 .1886 طيرجم ةلصلا باتكل ةلمكتلا *

 .1967 ةرهاقلا ءيضاقلا باحصأ يف مجعملا *

 1956 ةرهاقلا ءراطعلا تزع رشن ةلصلا باتكل ةلمكتلا *

 : (هللا دع وبأ) كلاملا دبع نبا

 نماثلا رفسلاو (تد) توريب «ةفيرشنب دمحم .د قيقحت «لوألا رفسلا «ةلمكتلاو ليذلا *

 .مإ[ 4

 .1973 توريب «ءسابع ناسحإ .د قيقحت سداسلا رفسلا «ةلمكتلاو ليذلا *

 : (مساقلا وبأ) لاوكشب نبا

 1966 ةيرصملا رادلا ءاهئاملعو سلدنألا ةمئأ خيرات يف ةلصلا *

 : (سابعلا) ميهاربا نبا

 1974 يناثلا ءزجلا .مالعألا نم شكارمب لح نمب مالعإلا *

 : (نيدلا يحم) يبرعلا نبا

 خيرات نود ركفلا راد ءةيكملا تاحوتفلا *

 .سويثالب نيسأ رشن ءسدقلا حور *

 .1980 توريب :حءط يفيفع العلا وبأ قيقحت ءمكحلا صوصف *
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 .(نيدلا ناهرب) نوحرف نبا

 (ت.د) توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,ءبهذملا جابيدلا *

 : ناكلخ نبا

 .1968 توريب «1 ج سابع ناسحإ .د قيقحت ,نايعألا تايفو *

 : (ىيحي نب فسوي) تايزلا نبا

 .1984 طابرلا «قيفوتلا دمحأ .د قيقحت ءفوصتلا لاجر ىلإ قوشتلا *
 : (دمحأ دمحأ وبأ) ريبزلا نبا

 طابرلا ءلاصنففورب يفل هردصأ «ةيسلدنأ مجارت يف ةيلاوكشبلا ةلصلا ليذ ؛ةلصلا ةلص *

17 

 : (يليبشالا) ريخ نبا

 .1963 ءدادغب - توريب ةعبط .ةسرهفلا *

 : (نيدلا ناسل) بيطخلا نبا

 ؛يجناخلا 2 ءط نانع هللا دبع دمحم قيقحت «؛تادلجم عبرأ ةطانرغ رابخأ يف ةطاحإلا *

 .1974 ةرهاقلا

 .م1970 ءاضيبلا رادلا

 : (قحلا دبع) نيعبس نبا

 .1972 ةرهاقلا يودب نمحرلا دبع .د قيقحت «ةيناوضرلا ةلاسرلا ءنيعبس نبا لئاسر *

 .1978 .1 ط سلدنألا راد ؛ةروثك جروج قيقحت ؛فراعلا دب *

 : (دمحأ سابعلا وبأ) يتكبنتلا

 .(تءد) نانبل ةيملعلا بتكلا راد «جابيدلا زيرطتب جاهتبالا لين *

 : (نيدلا سمش) يبهذلا

 .(ت.ءد) 20 ج ءالبنلا مالعأ ريس *
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 : (نسحلا وبأ) يرتششلا

 1 ط «ءضويفلا وبأ ديعس .أو يسيردإلا ينولدعلا دمحم .دأ قيقحت ءيرتششلا ناويد *

 .2008 ءاضيبلا «ةفاقثلا راد

 : (ىيحي نيب دمحأ) يبضلا

 .1967 يبرعلا باتكلا راد ءسلدنألا لهأ لاجر خيرات يف سمتلملا ةيغب *

 : (ملاس) زيزعلا دبع

 .م 1969 توريب «ةيريملأ ةنيدم خيرات *

 : (هللا دبع دمحم) نانع

 .1964 ةرهاقلا ءسلدنألاو برغملا يف نيدحوملاو نيطبارملا رصع *

 : (العلا وبأ) يفيفع

 .(ت.د) توريب .ءبعشلا راد «ةيحورلا ةروثلا فوصتلا *

 : (دماح وبأ) يلازغلا

 .خيرات نود ركفلا راد ءتادلجم سمخ نيدلا مولع ءايحإ *

 : (ميركللا دبع مساقلا وبأ) يريشقلا

 (ت.د) يبرعلا باتكلا راد ءفوصتلا ملع يف ةلاسرلا *

 : (دحاولا دبع) يشكارملا

 دمحمو نايرعلا ديعس قيقحت «1978 ةنس 1 ط «برغملا رابخأ صيخلت يف بجعملا *

 .يملعلا يبرعلا

 : (نسح) سنؤم

 ءيرصملا دهعملا ةلجم ؛ىربكلا ءارحصلا يف مالسإلا رشن يف اهرثأو ةيفوصلا قرطلا *

 .1]198 ديردم

 : (دمحم نب دمحأ) يرقملا

 .1986 توريب ءسابع ناسحإ .د قيقحت : بيطلا حفن *

 : (يحي) يديوه
 .1966 ةرهاقلا «ةيقيرفإلا ةراقلا يف ةيمالسإلا ةفسلفلا خيرات *
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 ةيبنجأ تاغلب عجارمو رداصم

 - خكوزو 912 عزم5 (ا/لذ عانعأ) :

 * 1811 81ةكدمتم ال داب طوعابعأام, 1302510 1914.

 * ]ار ذآ خمأأ : 5/1ةطغققدأل ذل 3422115, 2هعلقك 3:

 - [آ0021121010 الزا/0إب :

 * [لمع ةاد0ع 50ء1010عاوانع لعد مطلانا/عا2عأ5 ؟ءأ]1 عاعالاع لقمع !' ةةمدعمع

 رماتكان | طصصقصع ... ظوعق 72

 - متل نانا/1117

 * ]نانا عدوان ا/معوطاناةلعع مات 105دهمطتونع, 2عمد ءلأ

 - ولنا لازال :

 * ماع ة8/ةعاطتاو, اعلم ع ةططقغع 125 2 11ةنذ-خلا
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 تاعوضوملا سرهف

 1 ءادهالا

 1] ءادهالا

 لوألا مسقلا

 قيقحتلا ةمدقم

 فلؤملا : لوألا لصفلا

 هتبرجت يف فوصتلاو يركفلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع : الوأ

 يركذلاو يخيراتلا فيرعلا نبا رصع - 1

 فيرعلا نبا رصع يف فوصتلا - 2

 ةيفوصلا فيرعلا نبا ةبرجت -3

 هراثآو هتايح : ايناث

 فيرعلا نبا ةايح - 1

 : هراثآ «هتذمالت «هتذتاسأ 2

 هتذتاسأ أ

 هتذمالت ب

 هراثآ - ج

 قيقحتلا عوضوم باتكلا : يناثلا لصفلا

 قيقحتلا عوضوم باتكلا : الوأ

 باتكلا ىوتحم : ايناث
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11 

16 

20 

27 

30 

32 

355 

39 

42 



 باتكلا ىوتحم : ايناث

 باتكلا فيلأت ةيجهنم : اثلاث

 ةيركفلاو ةيخيراتلا باتكلا ةميق : اعبار

 قيقحتلا جهنمو ةيطخلا خسنلا : ثلاثلا لصفلا

 ةيطخلا خسنلا فصو : الوأ

 قيقحتلا جهنم : ايناث

 يناثلا مسملا

 ةداملا تاماقم' نق: نايجرا «نلاكملا احن بانك ققحتلا ىنفنلا: الو

 .يجاهنصلا فيرعلا نبال «ةيفوصلا

 نيدمتعملا نيطوطخملا روص : هيناث

 يبرغملا فوصتلا ىلع هتسردم ريثأتو فيرعلا نبال يفوصلا دنسلاب صاخ : 1 قحدم

 فيرعلا نبا ىلإو نم لئاسرلا ضعب : 11 قحلم

 هتارظنو هئارالو فيرعلا نبا ىلإ ريشت يتلا صوصنلاب صاخ قحلم : 111 قحدم

 .يبرعلا نبال ةيكملا تاحوتفلا يف ةيفوصلا

 فيرعلا نبا راعشأ ضعبب صاخ قحلم : 177 قحلم

 سراهفلا
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