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 ريدصت

 ةنيدمب يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ترهظ ١

 وأ ةّيتمالملا مسا اهيلع قلطأ ةيفوصلا قرف نم ةقرف ناسارخب روباسين
 يذلا نرقلا كلذ يف قيرطلا لاجر قدصأ نم لاجر اهسسأ «ةيمالملا

 زاتما امك «نييقيقحلا ىوقتلاو عرولاب يمالسإلا فوصتلا خيرات يف زاتما
 ىلع اهتبساحمو اهتبراحمو فينعلا سفنلا داهجو ةينيدلا ةفطاعلا ةوقب

 الإ ةيتمالملا كلسم سيلو .اهنم طرفي نأ لمتحي امو اهنم طرف ام لك
 اهتازيممو اهصئاصخ اهل ءدهعلا كلذ يف ةبلاغلا دهزلا روص نم ةروص
 نم لوقأ الو .ءدهزلا روص نم لوقأ .ريبيعتلا اذه حص نإ  ةيميلقإلا

 «هرخآ ىلإ هلوأ نم يلمع كلسم ةيتمالملا كلسم نأل «فوصتلا روص

 ةدهاجم اهتضايرو سفنلا ةدهاجم ىلإ اهب دصقي بادآلا نم ةعومجمو

 رورغلا مئالع وحمو «تاذلا راكنإ ىلإ كلاسلاب نايدؤت ةضايرو

 لاوحأ ىلإ امهتيدأت نم رثكأ «بلقلا يف ءايرلا ةوذج ءافطإو «يناسنإلا

 نم كلذ لكاش امو «عمجلاو ركسلاو لاصتالاو ءانفلاو وحملاو بذجلا

 .اهقيقحتل قيرطلا اومسرو ةيفوصلا نم مهريغ اهيف ملكت يتلا لاوحألا
 يف مهتبراحم يهف ءاقح ةيتمالملا بهذم اهب زاتمي ةزيم تناك نإ لب

 دهزلاب عوجرلا مهتلواحمو «ةقباسلا فوصتلا رهاظم لك مهميلاعت

 . ةطيسبلا ىلوألا هتريس ىلإ يمالسإلا
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 رثؤي مل هنإف ؛ثحبلا اذه نم يناثلا مسقلا يف اهرشننس يتلا ةلاسرلا

 مل لقألا ىلع وأ «ًاباتك مهتقيرط يف بتك هنأ مهخايشأ نم دحأ نع
 هنأ نظلا ربكأو .اهدوجو ضارتفا ىلع بتكلا هذه لثمب ملع انيلإ لصي

 ىلإ نومتني عابتأو ةررقم ةتباث دعاوقو ةمظنم ةقيرط مهل نكت مل
 بادآو تافص مهل تناك نكلو «نيرخأتملا قرطلا لهأ ءامتنا خياشملا

 مهورصاع نمم ىرخأللا ةيفوصلا فئاوط نيبو مهنيب زييمتلا يف يفكت
 أشن يتلا ةئيبلا يف نيليلق ريغ عابتأ مهخويشل ناكو .مهدعب اوشاع وأ
 َرِثآ يذلا امنإو .ةصاخ اهنم روباسينو «نائمارخ ينعأ :مهيهذم اهيف

 يملسلا ةلاسر يف اهضعب دجن :صاخ عباط اهل لاوقأ ةيتمالملا نع

 تاقبط بتك يف ةيتمالملا لاجر مجارت يف اهضعبو ةروكذملا

 فوصتلا رداصم يف داهشتسالاو ليثمتلا ضرعم يفو ,خياشملا

 فوصتلا لهأ بهذمل فّرعتلاو جارسلل عمللا باتكك ىرحألا

 يكملا بلاط يبأل بولقلا توقو يريشقلل ةلاسرلاو يذابالكلل

 يريوجهلل بوجحيملا فشكو يدرورهسلل فراعملا فراوعو

 ريخألا اذه يف ًاصوصخو «يبرع نب نيدلا ييحمل ةيكملا تاحوتفلاو

 يف ماقم ىلإ مهعفرو ةيانعلا نم ريثكب ةيتمالملا هفلؤم صخ يذلا

 مهلاوقأو ةيتمالملا خويش ىلإ ةراشإلا امأ .دحأ هيف مهينادي ال ةيالولا

 بلغأ يفو «ةبضتقم ةليلقف يملسلا لبق تفلأ يتلا بتكلا يف مهبادآو

 يتلا فّوصتلا بتك يف كلذ فالخ ىلع رمألاو .ةيضرع نايحألا

 لوصأو ةفقئاطلا هذه ىف هتلاسرل هتباتك دعبو ىملسلا رصع دعب ترهظ

 نإف «تاحوتفلاو فقراعملا فراوعو بوجحملا فشك لاثمأ ءاهبهذم

 «مالملا» ىنعم حرش يف ةيفاض ةيفاو تارابع بتكلا هذه يف

 صفح يبأو راصقلا نودمح لاوقأ ىلإ ةديدع تاراشإو «؛ةيتمالملاو»
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 «نيلوألا ةفئاطلا هذه لاجر نم مهريغو يريحلا نامثع يبأو دادحلا

 قيرطلا يف مهبادآو ةيتمالملا بيلاسأ نع ًانايحأ ًاراج ًاعافد اهيف نأ امك

 هذهل سيلو .كلذ ىلإ امو ةيفوصلا نيبو مهنيب ةنراقمو «يفوصلا

 روهظ دعب ةيتمالملا ىف اوبتك نيذلا ٍباَّتكلا نأ الإ يدنع ليلعت ةرهاظلا
 حرش يف اوضافأو عوضوملا اذه يف هبتك امم اوسبتقا دق يملسلا ةلاسر

 الايع كلذ يف اوناكف «ةقرفلا هذه ميلاعت لوصأ نع همالك يف لمجأ ام

 لوألا عجرملا اهرايتعا نم صانم ال يتلا هتلاسرو يملسلا ىلع

 ام ةحص ىلع ليلدلا سيلو .ةيتمالملا ةسارد ىف ىساسألا ردصملاو

 باَتُكلا كعلوأ دامتعا ىلع لدت ىتلا دهاوشلا نإف ؛زيزعب هيلإ تبهذ
 ئراقلل نيبتيس امك «ةيوقو ةريثك هنع مهذخأو يملسلا ةلاسر ىلع

 .ثحبلا اذه يف ةيتمالملا بهذم نع مالكلل ضرعن امدنع

 فوصتلا قرف نم ةقرف مه ثيح نم ةيتمالملل ثناك اذإو '"' 

 ناك اذإو «ةيمالسإلا قرِفلا خيرات يف دحجت ال ةلزنم ماعلا هانعمب

 يحاون ضعب يف ةيحورلا ةايحلا روطت يف رهاظ رثأ مهبادآو مهميلاعتل

 يلصألا ةيتمالملا نطوم زواجت رثأ وهو «لقألا ىلع يمالسإلا ملاعلا

 يف ًاماه ًارود بعلي لظو «نيملسملا دالب نم هريغ ىلإ ناسارخ يف

 اذإ «ءبيرق دهع ىلإ  ايكرت اميس ال  .ةيقرشلا ةيمالسإلا راطقألا ضعب
 هذهل ةيخيراتلاو ةيملعلا ةميقلا ئراقلا كردي نأ نكمأ كلذ لك ناك

 ةلاسر يهو باتكلا اذه نم يناثلا مسقلا يف اهرشنن يتلا تاقرولا

 .مهبهذم لوصأو ةيتمالملا ةقرف نع يملسلا

 هاور امم «مهلاجر نع ةروئأملا لاوقألا يف قيقدلا رظنلابو

 نأ عيطتسن «ناسارخ خياشم مجارت يف هدجن امو «هتلاسر يف يملسلا

 ةقيرط نع  ليصافتلا نم ريثكلا اهزوعي دق  ةماع ةروص فلؤن

 هيلإ لصو ام عمج هنأ نم رثكأ يملسلا لمعي ملو .مهميلاعتو ةيتمالملا
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 مهلاوحأو مهدئاقعو مهديلقت نم هفرع امو «خياشملا ءالؤه لاوقأ نم

 حضوت «لوصأ» ةروص يف كلذ لك عضوو «مهريغ نم اهب اوزيمت يتلا
 مهل ةريثك ىرخأ ًالاوقأ ًاكرات ءمهتقيرط اهيلع تماق يتلا سسألا

 هذه ًاززعم «فّوصتلا لاجر نم مهريغ عم اهرهوج يف نوقفتي
 ءامدقو ةباحصلا ضعب لاوقأ وأ ثيدحلا وأ نآرقلا نم دهاوشب لوصألا

 لاوقألا هذه نم ًافارطأ الإ - هلوق دح ىلع  ركذي مل هنأ امك .خياشملا

 نم كلانه امع ثحبلا ئراقلل ًاكرات ««4اهءارو ام ىلع اهب لَدَتْسَيِ»

 ىرخأ لاوقأ نع ثحبلاو «لاوقألا كلت ءارو ةرتتسملا يناعملا

 نأكو .اهركذي نأ أشي ملو اهَّمِلَع وأ ءهملع اهيلإ لصي مل ةيتمالملل

 نوعنقي نيذلا سانلا ةماع هتلاسرب بطاخي هنأ ىلإ كلذب ريشي يملسلا

 فّرعتو يتمالملا بهذملا قئاقد مّهفت اكرات ءاهرهاوظب لاوقألا نم
 يناعم كاردإ يف قوذ مهل نيذلا ءارّقلا صاوخ ىلإ هيف يقيقحلا حورلا

 - انلق امك  ناديملا ذه يف قبسلا لضف هل ناك دقو .مهتاكنو موقلا

 دقف :فوصتلا يخرؤم نم هريغل حتي مل ام صرفلا نم هل حيتأ هنأل

 خيشل اديفح  مهيهاذمو ةيفوصلا خيراتب عساولا هملع بناج ىلإ

 رخآ «يملسلا ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ وه ةيتمالملا خياشم ربكأ نم
 يملسلا مزل دقو .يروباسينلا يريحلا نامثع يبأ باحصأ نم تام ْنَم

 هنأ ًاقورعم ناك نإو «ةيتمالملا رارسأ هنم فرعو ءهابص يف وهو هدج

 . ًايتمالم تاقوألا نم تقو يف نكي مل

 اهيضتري يتلا ةروصلاب ةيتمالملا بهذم رّوصي مل يملسلا نأ ىلع

 يف ام دح ىلإ حجن نإو «بهذملا اذه ةفرعمل شطعتملا ثحابلا

 لل ل نيعبرأو ًافين غلبت لوصألا نم ةفئاط فيلأت

 ًادح عضت امك ءمهل نيرصاعملا فوصتلا لاجر نم مهريغ نم ةمالملا

 نيذلا نيرخأتملا ةيتمالملا بهذمو نيلوألا ةيتمالملا ميلاعت نيب ًالصاف
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 بهذملا اذهو .روهدتلاو داسفلا تاجرد طحأ ىلإ بهذملا اذهب اولزن

 «ةيتمالملا مسا نم ةداع سانلا همهفي يذلا وه  ظحلا ءوسل  ريخألا

 ةاهايملاو «تادابعلا يف يخارتلاو نيدلا رومأب ثبعلا ىنعمب نورقم وهو

 هيلع ناك امب نانويلا نم نييبلكلا مسا نرقي امك ءيصاعملاو روجفلاب
 «ةليذرلا ناولأ عيمج يف سامغناو قالخألا يف طاطحنا نم مهورخأتم

 .يفسلفلا رظنلا دعُبو ئدابملا لبن نم مهفلس هيلع ناك ام ىسنيو

 يف يملسلا اهعضو يتلا ةروصلا له :يهو ىرخأ ةلأسم كلانهو

 ةفئاط نع ًاقداص ًاريبعت رّبعت ةيقيقح ةروص  اهصقن ىلع - هتلاسر
 نمو فلؤملا لايخ جيسن نم يه مأ ؟مهميلاعتو مهبادآو ةيتمالملا

 نع ًاعطاق ًاباوج نأ قحلا ؟هيلإ دنتست يخيرات ساسأ اهل سيلو ءهعضو
 يذلا رضاحلا انتقو يف  ًاليحتسم نكي مل نإ  رذعتم لاؤسلا اذه

 نمف .هخيراتو فّوصتلا قئاقح نم ريثكب انلهجب هيف فرتعن نأ بجي

 ةيتمالملا خويشل يملسلا اهاور يتلا لاوقألا نأب عطقن نأ ليحتسملا

 يف هل دوجو ال اهنم ًاريثك نأل .خياشملا كئلوأ ظافلأ نم ًاقح تناك

 يتلا لاوقألا يف الإ هل دوجو ال وأ ,.هذه هتلاسر اهنم يتلا هبتك ريغ

 اذإ اننأ ىلع .ميعن يبأو يريشقلاك هذيمالت ضعب هتادانسإب هنع اهاور

 اهب هاف يتلا تارابعلا نم لعفلاب سيل لاوقألا هذه ضعب نأ انضرتفا

 فلؤملا هعبتي يذلا قيقدلا ةياورلا ماظن نم مغرلاب  ةيتمالملا خويش

 رّبعت يتلا يناعملا نأ يف حدقي ال اذه نإف  ديناسألا نم هركذي امو

 .مهبهذم ميمص يف يه اهيلإ ريشت يتلا ميلاعتلاو «لاوقألا هذه اهنع

 قيقحت اهقيرط نع عيطتسن دق يتلا ىرخألا عجارملا رفاوت مدع نكلو

 ريغ خرؤم هنأب هيمري نم هيلإ اهّهَّجو يتلا مهتلل لاجملا حسفي هتاياور
 ةلأسم هذهو «ثيداحألاو لاوقألا ةيفوصلل عضي نأ هنأش نم ةقث

 . هتمجرت دئع اهل ضرعنس



 دراشير ذاتسألا يملسلا ةلاسر يف ثحبلا ىلإ ينقبس دقو اذه  ه

 ال اهسفن ةلاسرلا ةسارد» :لوقي امك هنم هتياغ لعج 2'”نامتراه نوف

 ةمجرتو اهصيخلت دعتت ملف ةلاسرلل هتسارد امأ .«مهبهذم الو ةيتمالملا

 اهضعب اهديناسأو اهتاياور ةنراقمو «ةيناملألا ةغللا ىلإ اهئازجأ ممأ

 نع وأ نالفل اوور نيذلا ةأاورلا ءامسأ ضعب صالختساو «ضعيب

 بتاكلا اهيف دمتعا ةيتمالملا لاجر ضعبل ةريصق تامجرت ركذو «نالف

 تاقبط ىلعو اهيلع وأ ءاهدحو يريشقلا ةلاسر ىلع نايحألا بلغأ يف

 ةلزنم نع ةزجوم ةملك نامتراه نوف ركذ دقو .ىنارعشلل ةيفوصلا

 ذاتسألا يأر دينفتل ضرع امك «نايدألا خيرات 1 ةيتمالملا بهذم

 نوف لاقملو .نانويلا نييبلكلا بهذمب لصتم مهبهذم نأ يف رهيزدلوج
 سيل هنكلو «هنم هاخوت يذلا ضرغلا قيقحت ثيح نم هتميق نامتراه
 يملسلا ةلاسر يحاون ضعب اهيف سرد ةدودحم ةيلوأ ةلواحم نم رثكأ

 ءزجلا ًاكرات ءاهيلإ عجر يتلا ةليلقلا عجارملا ءوض ىلع ةيحطس ةسارد

 وه امك ةيتمالملا بهذم ينعأ :هسمي نأ ريغ نم عوضوملا نم ربكألا

 هذه خيراتو «ىرخألا فوصتلا بتُك نم اهريغ يفو ةلاسرلا يف دراو

 يه هذهو .ةيفوصلا ميلاعتو اهميلاعت نيب قرفلاو ءاهتأشنو ةقرفلا
 «باتكلا اذه نم لوألا مسقلا يف يثحب عوضوم اهتلعج يتلا لئاسملا

 نم ةوتفلا لهأو ةيفوصلاو ةيتمالملا نيب امل كلذك هيف ىئرعأسو

 . تالص

 ١9148. ةنم ليربأ يف رداصلا اهددعي (1)تع 1518:5) ةلجم يف هل لاقم يف ()
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 لوألا مسّقلا

 ةيتمالملا بهذم

 ةيتمالملا ميلاعت نيب ةلصلاو ةّيخيراتلا هتأشن

 ةوتفلا لهأو ةيفوصلا ميلاعتو





 فوصتلاو ةوتفلاو ةمالملا يناعم

 اهنيب ةلصلاو

 «رماه نوف» ةمالعلا هبتك ام ىلع نامزلا نم نرق وحن ىضم 1١

 ةيسورفلاب اهتلصو ةيمالسإلا ةوتفلا عوضوم يف 2'"ةيويسآلا ةلجملا يف
 يف ةماع ةيمالسإلا ةراضحلاو ةيمالسإلا ةوتفلا ةسارد ةيمهأو ةيبرغلا

 ةقيرطب عوضوملا يف َبِتُك ام لوأ اذه ناكو :ةيحيسملا ةيسورفلا مهف

 اذه ىلع ءوضلا ضعب «ريمرتاك» ةمالعلا ىقلأ كلذكو .ةقيقد ةيملع

 باتك ىلع هتاقيلعت ضعب يف ءاحنألا بعشتملا ضماغلا عوضوملا

 وأ باتك ةيمالسإلا ةوتفلا يف رهظي مل نكلو '””يزيرقملل كولسلا
 عماجلا هباتك ١917 ةنس '”«جننروث» روتكدلا رشن ىتح لاب وذ لاقم

 ةيخيرات قئاثو ىلإ هيف دنتساو هلبق نم اهجلاعي مل فارطأب هيف َّملأ يذلا
 ةيناملألا ةيملعلا تالجملا يف ةمّيق ىرخأ تالاقم ترهظ دقو .ةماه

 عوضوملا اذه نأ الإ ؛'؟”تخاشو نامتراه نوفو رّئْشَي ةذتاسألا لاثمأل

 اون. 83 حصص هع, ل لل. 107,5 13, 1849: 1.ة.ا/.,5 6, 55 قفدز
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 ةسارد هتساردب ةيانعلا نم  ظحلا ءوسل دعب قلي مل ميظعلا يويحلا

 هيف ام بعصأ ريسع قاش عوضوم هنأ قحلاو .هب ريدج وه ام ةضيفتسم

 «ةيمالسإلا ةيعامتجالا ةايحلاو فوصتلاو بدألاو خيراتلا يف ةضماغلا

 ةوتفلا ماظنل تعضمخ يتلا تاعامجلا نيب تاقالعلا حاضيإ يفو

 . ىطسولا نورقلا يف ةيحيسملا ةيسورفلا تاعامجو فوصتلاو

 عساولا عوضوملا اذه ةظلاعم ىلإ مسقلا اذه يف دصقأ تسلو

 مالسإلا يف ةوتفلا ماظن ةأشن ةلأسمل ضرعأ نأ الو ء«ةيليصفت ةجلاعم

 لمآ ينكلو ؛نوملسملا اهحتف يتلا ةميدقلا ةراضحلا تاذ ممألا يف وأ

 هبشلا يحاون - يدي نيب يتلا صوصنلا هب حمست ام ردقب - حضوأ نأ

 .ةمالملاو ةوتفلاو فوصتلل ةيساسألا يناعملا نيب قرّقلا تاهجو

 ثلاثلا نرقلا ىف لئاوألا ةيتمالملا ةأشن ذنم اهنيب ةلصلا ةديعأو

 نيد ه7 د ييمرع ا قرر وك لزج اهسمي مل ةلأسم يهو : يرجهلا

 امإ ةيمالسإلا ةوتفلا مظن اوسرد مهنإف ؛فوصتلا يف وأ ةوتفلا يف اوبتك

 ةينعا قمرا ساه نوف لجف امك ةيكيشلا ةينوورنلا# اهتايه يس نب
 ةوتفلا ةروص يف اهروهظ مث ةماع تافص نم ةوتفلا هب زاتمت ام

 تاقبط نيب اهراشتنا مث نييسابعلا ءافلخلا دهع يف ةيطارقتسرألا

 امك تاعانصلاو فرحلا لهأ تاودن يف ىطسولا ةيمالسإلا بوعشلا

 تاملك يف فوصتلاب ةوتفلا ةلص ةيحان نم وأ «جننروثو رماه نوف لعف

 ملو ؟'”«نتروه» لعف امك ليلحتلا يف ةقد نم ًانايحأ ولخت دق ةرباع

 يف نامتراه دراشتير الإ ةمالملاو ةوتفلا نيب ةلصلا عوضوم دحأ قرطي

 1102 ممن: © هدطخق طاوختمات هل 13 تهقتققأ553266:لع 0*1 عصخغر 1هرنع 11 0غ(
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 ضرعي مل هنكلو ؛2'”«ةمالملاو ةوتفلا» ناونع تحت صاخ لاقم
 ًادمتعم اهنم نيتريخألا نيتحفصلا يف الإ هتلاقمل يساسألا عوضوملل

 فوصتلا ةلاسرو يملسلل ةيتمالملا ةلاسر يف تدرو تارقف ضعب ىلع

 . يريشقلل

 اذه يف ةدام رزغأ عجارم ىلإ ةجاحلاب رعشن لازن ال نحنو
 نم ًاريثك يقلت دق ةيتمالملا هيف يملسلا ةلاسر تناك نإو ءعوضوملا

 اهصوصن ضعب تللح ول ثحبلا اذه نم ريخألا ءزجلا ىلع ءوضلا
 يفو يريشقلا ةلاسر يف تدرو يتلاك ىرخأ صوصنب تنروقو

 فراعملا فراوعو يريوجهلل بوجحملا فشكو يبرع نبا تاحوتف
 .باتكلا نم مسقلا اذه يف هب مايقلا تلواح ام اذهو :يدرورهسلل

 رصحني داكيف - سايق ريغ ىلع ةيتمالملا وأ  ةيمالملا امأ  ؟
 نع تاقبطلا ُباَّنك هدروأ امو هتلاسر يف يملسلا هدروأ اميف مهب انملع
 ةيصخش حوضو يف نيبتن داكن الو .يملسلا نع هوذخخأ امم مهخياشم

 مهميلاعت نم درو ام لالخ مهبهذم يف ةيساسألا ةركفلا الو ةيتمالملا

 .ةيبلس ةغبصب ةغوبصم اهتلمج يف اهنأل يملسلا ةلاسر يف
 تافصلا نم ٌرثكأ يتمالملا اهب فصتي الأ بجي يتلا تافصلاف

 كلت نم مهأ اهكرتب ُبَلاطي يتلا لاعفألاو ءاهيلع نوكي نأ يغبني يتلا

 مهيديرم ىلع ةيتمالملا اهضرفي يتلا ميلاعتلاو .اهب مايقلاب بلاطي يتلا
 راكنإ وأ اذك ةيهارك وأ اذك ميرحت يف يهاونلا نم ةلسلس ودعت داكت ال

 ضعب ريبك دح ىلإ نيبتن نأ عيطتسن اذه نم مغرلاب اننكلو .اذك

 مأ اوناك نييفوص سانلا نم هريغ نم يتمالملا اهب زيمتي يتلا قراوفلا

 .اهايحي يتلا ةيحورلا ةايحلا عون نيبتن امم رثكأ نييفوص ريغ

2.10. 14.03.1918. )١( 
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 هملع وأ هدهزو هعرو وأ هتدابع رهظُي الأب بلاطم ًالثم يتمالملاف

 يذلا ءايرلا يف ملكتي ام ردقب صالخإلا يف ملكتي ال وهو ؛هلاح وأ

 ام ردقب اهتالامكو سفنلا لئاضف يف ملكتي الو ؛صالخإلا ضيقن وه

 مّوقي امب هسفن بلاطي الو .اهتانوعرو اهتافآو سفنلا بويع يف ملكتي
 اهريقحتو سفنلا ماهتا هسفن ىلع ضرفي ام ردقي اهبذهيو سفنلا

 نع مالكلا لّضفي وهو .اهعماطمو اهتابغر عيمج يف اهترداصمو
 .اهتساحمو لامعألا بقانم يف مالكلا ىلع اهثواسمو لامعألا صئاقن

 يذلا مسالا يف ىتح ةسكعنم ةيبلسلا ةفصلا هذه دجتل كنإو

 يه يتلا ةمالملا نم قتشم ةيتمالملا مساف, .اهسفنل ةفئاطلا هذه هتراتخا

 . سفنلل بينأتو عخب

 كل حضتيس امك - هرربي ام ميلعتلا ئم بولسألا اذهل ناك امبرو

 ًافرتعمو ًاررقم ناك امم ريثكلا ىلع نورثاث موق ةيتمالملا نأل دعب اميف
 كلذ اوعضي نأ يعيبطلا نمف .نيدلا لاجر نم مهريغو ةيفوصلا دنع هب

 اوقلطأ كلذ لجأ نمو .هنع اوضري مل ًاماظن هب اومواقيل يبلسلا ماظنلا

 هب ىمسي ناك يذلا ةيفوصلا مسا لباقم يف مهسفنأ ىلع مسالا اذه

 .ناسارخ لهأ (ةيتمالملا) مسالا اذهب صتخا دقو ًالوأ قارعلا لهأ

 ناسارخ يف لزي ملو» :فراعملا فراوع بحاص يدرورهسلا لوقي

 دقو .مهلاح طورش مهنوفرعيو مهساسأ نودهمي خياشمو ةفئاط مهنم
 .مسالا اذهب رهتشي مل نكلو كلسملا اذه كلسي نم قارعلا يف ائيأر

 ©”«مسالا اذه قارعلا لهأ ةنسلأ لوادتت املقو

 ةينآرقلا تايآلا ضعبب ًالصتم ةيتمالملا مسا نوكي نأ ديعبب سيلو

 :.680 ص ءافقراعملا فراوع 220
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 274 ةماّوللا سفّنلاب ٌمِسقَأ الو# :ىلاعت هلوقك موللا ركذ اهيف درو يتلا

 ةيآلا نإف :'"”4مِيآل َةَمْوَل َنوُقاَحَي لَو ِهَللا ليبَس يف َنوُدِهاَجُي## هلوقو
 هل ةيساحملا ةينؤملا ءاهبحاصل ةمئاللا سفنلا نأش نم يِلْعُت ىلوألا
 .يتمالملا حالطصالا”يف ةلماكلا سفنلا يهو ءهنم ردصي ام لك ىلع

 ةلذأ مهنأ هنوبحيو مهبحي نيذلا هّللا دابع تافص نم ةيناثلا ةيآلا ركذتو

 هللا ليبس يف مهداهج يف مهنأو «نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع

 نوثرتكي الو مثال ةمول هللا يف نوفاخي ال داهجلا كلذ يف مهصالخإو

 يتمالملا وأ يفوصلا ىنعملاب داهجلا انمهف اذإف .مهمذو سانلا حدمب

 تافص صخأ ىلإ ريشت ةيآلا نأ انكردأ - سفنلا داهج ينعأ

 رباكأ نم وهو  راصقلا نودمح لوق ضرفلا اذه ززعي اممو . مهمسال

 لاقف ةمالملا قيرط نع لثس دقو مهتقرف يسسؤم لئاوأو مهخياشم

 ©"”«مئال ةمول هللا يف كذخأي الأو لاوحألاو

 يهأ ؟ةيتمالملا اهيلإ بستني يتلا ةمالملاب دارملا ام نكلو - "“

 ؟اهلهأو ايندلا يتمالملا مول مأ ءهايإ سانلا مول مأ ءهسفن يتمالملا ةمول

 مهميلاعت يف نأل ءيش يف ةيتمالملا ماظن نم سيلف ايندلا مول امأ

 ضعب يروباسينلا صفح وبأ ىأر .ايندلا مذ نع يهنلا ةحيرصلا

 .هيفخت نأ كليبس ناك ام ترهظأ» لاقف اهلهأو ايندلا مذي وهو هباحصأ

 نالخديف نارخآلا ناينعملا امأو ؟؟”«انبحاصت الو هذه دعب انسلاجت ال

 )١( ةيآ له ش نآرق ١-5.
 ةيآ ه س نآرق (؟) 65.

 )*( .ةيتمالملا ةلاسر

 ) )4.ةيتمالملا ةلاسر
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 نأ كلذ .اهتافيرعت نم ريثك ريشي امهيلإو ةيتمالملا ةركفلا رهوج يف
 ةديقع يف اهيلإ نئمطي الو قالطإلا ىلع ًاظح هسفنل ىري ال يتمالملا
 قفاو ام الإ اهنع ردصي ال اهتأو ضحم رش سفنلا نأ هنم ًائلظ لمع وأ

 ماهتالا فقوم ًامئاد اهنم فقو كلذلو .ةنوعرو ءاير نم اهعبط

 ىري ىرخأ ةيحان نمو 2'”سفنلا مولب دارملا وه اذهو :ةفلاخملاو

 هيلع علطي نأ حصي ال هبر نيبو هنيب رس هللا عم هتلماعم نأ يتمالملا

 علطي نأ هبوبحم ىلع رويغ ءرسلا كلذ نامتك ىلع صيرح وهف ؛هريغ

 عم هرس ظفحيو ةيدوبعلا بادآب قلخلل رهظي وهف .هب هتلص ىلع قلخلا
 يتلا مهرارسأو مهلاوحأ فشكنت نأ نم ًافوخ - ةيتمالملا نإ لب .هللا

 اذإ مهسوفن ىلإ رورغلا برستي نأ نم ةيشخو ؛قلخلا ىلع اهب نونضي

 نم مهيلع بلجي ام لعف اودمعت  مهحدم بجوي امب سانلل اورهظ
 مول وه هو . بينأتلاو مذلاب مهتنسلأ لسريو ءاردزالاو طخسلا قلخلا

 رهظت الأ ةمالملا» مهضعب لوق ىنعملا ذه ىلإ ريشيو .مهايإ سانلا
 ام قلخلل اورهظأ ةمالملا لهأو» رخآلا لوقو «2©"”«ًارش رمضت الو ًاريخ

 اوناصو :عابطلا جئاتن وه امو قالخألاو تالماعملا عاونأ نم مهب قيلي

 ةمالمو سفنلا ةمالم ىلإو "”«ةنونكملا هعئادو نم مهدنع قحلل ام

 ةمالملا لهأ» لاقف هبهذم نع لثس دقو صفح ىبأ ةرابع ريشت ريغلا

 اومالف مهرارسأ ةاعارمو مهتاقوأ ظفح ىلع ىلاعت قحلا عم اوماق موق

 اورهظأو «تادابعلاو برقلا عاونأ نم اورهظأ ام عيمج ىلع مهسفنأ

 ىلع قلخلا مهمالف مهنساحم مهنع اومتكو هيف مه ام حئابق قلخلل

 . سفنلا ماهتا يف صفح يبأ لوقو ةيتمالملا ةلاسر يف ديجن نبا لوق عجار )١(-

 . ةيتمالملا ةلاسر (؟)
 .اهسفن عجارملا (*2

 م١



 لمكأ اذهو ؟'”«مهنطاوب نم هتوفرعي ام ىلع مهسفنأ اومالو مهرهاوظ

 اتيحان رهظت هيفو ؟ يتمالملا بهذملا يف ةيساسألا ةركفلل هفرعن فيرعت

 اهصخل يتلا ةيتمالملا ميلاعت يف نارهظت امك حوضو لكب ةمالملا

 مالكلا دنع مسقلا اذه يف اهلئاسم تاهمأ انحرشو هتلاسر يف يملسلا

 . «ةيتمالملا لوصأ» ىلع

 بهذمل يملسلا اهدروأ يتلا ةديدعلا تافيرعتلا جرخت داكت الو

 يناعملا امأ . صفح وبأ هيلإ راشأ يذلا ىنعملا اذه نع ةيتمالملا

 يف صالخالاك :ةيساسألا ةركفلا هذه نع تعرفت يتلا ةيفوصلا

 اهانجلاع دقف «كلذ وحنو «ةّينلاو لمعلاو لوقلا يف ءايرلاو «قيرطلا
 .ثحبلا اذه نم رخآ ءزج يف ليصفتلا نم ءيشب

 هباتك يف تاحفص ةدع ةيتمالملل درفأ يذلا يبرع نبا بهذيو

 دحاولا» :نيرمأل مسالا اذهب اوصتخا مهنأ ىلإ «ةيكملا تاحوتفلا»

 هللا بتج يف مهسفنأ نومولي نولازي ال.مهنوكل مهتذمالت ىلع قلطي

 ال لامعألاب حرفلا نأل «مهل ةيبرت هب حرفت المع اهل نوصلخي الو
 قلطيف رباكألا امأو .ةذمالتلا نع بكئاغ اذهو لوبقلا دعب الإ نوكي

 يف اوعقو امنإ سانلا اوأر نيح هللا نم مهتناكمو مهلاوحأ رتسل مهيلع

 امنإو هللا نم لاعفألا اوري مل مهنوكل مهنيب اميف اهيف موللاو لاعفألا مذ

 فشك ولف ؛اهب مذلاو موللا اوطانأف ء«مهيديأ ىلع ترهظ نمم اهنوري

 تراصو هيدي ىلع ترهظ نمب موللا قلعت امل هلل لاعفألا اوأرو ءاطغلا

 يف ام ىفخي الو 2©”ةفيرش ةنسح اهلك ةلاحلا هذه يف مهدنع لاعفألا

 مضهي يتلا دوجولا ةدحو يف هبهذم ىلإ ةراشإ نم هذه يبرع نبا ةرابع

 .اهسفن عجارملا )١«(

 .426 ص اج .ةيكملا تاحوتفلا 222(
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 ىرخألا بهاذملا راكفأ نم اهريغ مضه امك ةيتمالملا ةركف اهيف

 . ةيفوصلا ريغو ةيفوصلا
 هللا لهأ نم نيكلاسلا تاجرد ىلعأ يف ةيتمالملا يبرع نبا عضيو

 نع مهباجتحال سمتلي اذهلو ؟قيرطلا لهأ نم نيلماكلا مهربتعيو
 يذلا ريغ رخآ ًاببس مهمولب سانلا ُقِطنُي امب مهيف مهروهظو قلخلا
 مهوذختتال سانلل هللا نم مهتناكم ترهظ ول مهنأ» كلذ :هانركذ

 قلطني ام ةداعلا يف مهيلع قلطنا ةداعلاب ةماعلا نع اوبجتحا املف : «ةهلآ

 لوقي مث .كلذ بجوي امم مهنع رهظي اميف مالملا نم ةماعلا ىلع

 20هللا لهأ اهب درفنا ءدحأ لك اهفرعي ال ةصوصخم ةقيرطلا هذهو»

 اهعباط اهل «نيملسملا داهز قرف نم ةزّيمتم ةقرف ةيتمالملاو - 4
 نيب نم ةداع نوربتعي مهنأ نم مغرلاب ةصاخلا ةيحورلا اهتايحو صاخلا

 يفوصلاو يتمالملا نيب ةحضاولا قؤرفلا ىلإ هبنت دقو .ةيفوصلا فئاوط
 نباو هتلاسر يف يملسلا اهيلإ راشأف :مهيخرؤمو فوصتلا لاجر ضعب

 يف يوناهتلاو فراعملا فراوع يف يدرورهسلاو هتاحوتف يف يبرع
 ملعلا لهأ يأ :لاوحألاو مولعلا بابرأ مسقيف يملسلا امأ .هفاشك

 : ماسقأ ةثالث ىلإ قئاقحلا لهأو موسرلا لهأ وأ نطابلا ملعلاو رهاظلا

 لهأو ؛ءاهقفلا مه ءالؤهو ماكحألا رهاوظب نيلغتشملا ةعيرشلا ءاملع

 بايسأ نم قلخلا هيف اميف نيدهازلا ؛هللا ىلإ نيعطقنملا هللاب ةفرعملا
 مه ءالؤهو ؛هيلإو هبو هل اوناكف هللا يف مهمه اولعج نيذلا ايندلا

 برقلاب مهنطاوب هللا نيز نيذلا كئلوأ مه ةئلاثلا ةيفئاطلاو .ةيفوصلا

 الثل مهيلع قحلا راغ دقو ؛ليبس مهيلإ قارتفالل نكي ملف هب لاصتالاو
 لدت يتلا ةرهاظلا مهتافص مهنم قلخلل رهظأف مهلاوحأ قلخلا فرعي
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 ىنسأ نم لعجو «ىلاعت هعم مهلاح مهل ملسي يكل قارتفالا ىنعم ىلع

 ءالؤهو .سانلا مهب نتتفي الثل مهرهاظ يف مهنطاب رثؤي الآ مهلاوحأ

 رثأ رهظ امل مالسلا هيلع ىسومب هبشأ هللا عم ةيفوصلاف .ةيتمالملا مه

 ةيتمالملاو .هيلإ رظنلا دحأ قطي ملف هبر همّلك امدنع هرهاظ يف هنطاب

 هلان ام دعب هرهاظ يف هنطاب رثؤي مل .مالسلا هيلع دمحممب هبشأ هللا عم

 قلخلا ىلإ عجر املف ؛ىلعألا لحملا ىلإ َمِفُر امدنع وندلاو برقلا نم
 لمكأ اذهو .مهنم ًادحاو ناك ول امك مهايند رومأ يف مهعم ملكت
 را

 نأ وه يملسلا رظن يف يتمالملاو يفوصلا نيب يساسألا قرفلاف

 هلاوقأ يف هرارسأ راونأ هيلع رهظتو هنطاب نع هرهاظ مدي يفوصلا

 جالحلا لعف امك ىواعدلا راهظإ نع يفوصلا جرحتي ال كلذل . هلاعفأو

 نع الو «بيغلا رارسأ نم هيلع هب هللا حتفي ام نالعإ نع الو «هريغو
 ظيفحف يتمالملا امأ .هيدي ىلع هللا اهرهظي ةماركب نمانلا ىلإ جورخلا

 ال كلذ قوف وه مث .هبر نيبو هنيب ام هسقن يف متكي هللا رس ىلع
 مدع ىلع ليلدو «ءلهجو تانوعر هرظن يف ىواعدلا نأل هل ىوعد

 نوكت نأ نم ًافوخ ةمارك يتمالملا رهظُي الو .ريصقتلا نم ققحتلا

 نأ نم ًافوخو ءاهبجعو سفنلا رورغ اهب نحتمي هللا نم ءالتبا ةماركلا
 «؟ذ ين سانلا ننعفي

 امم ريثكب عسوأ ىنعم يف «ةيتمالملا» مسا لمعتسيف يبرع نبا امأ

 ءداهزلا فئاوط نم ةنيعم ةفئاط ىلع هدنع لدي ال وهف .يملسلا همهفي

 «يفوصلا قيرطلا ةايح يف وأ نيدلا يف ةنيعم رظن ةهجو ىلإ ريشي الو

 .يملسلا ةلاسر مجار )١(

 .57 لصألاو ”ة لصألا نراقر : يملسلا ةلاسر عجار (؟)
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 مهل ناكمو نامز لك يف نوشيعي هللا لهأ نم فنصل مسا وه لب

 بسحي نوصقنيو نوديزي :مهريغ نم اهب نوزيمتي ةصاخ تافص

 الو روباسين الو ناسارخخ مهنطوم سيلو .هيف نورهظي يذلا تقولا

 ىلع «يريحلا نامثع ابأ وأ صفح ابأ الو راصقلا ًانودمح مهخيش

 ةيتمالملا ماقمب ققحت نمم روباسين خياشم نم ركذي هنأ نم مغرلا
 ماقملا اذهب ققحت نم نيب نم ركذي امك ءةصاخ راصقلا ًانودمح

 رداقلا دبعو لبشلا نب دوعسلا ايأو يماطسبلا ديزي ابأو زارخلا ديعس ابأ

 «مهدالبو مهتاقبط فالتخا ىلع ةيفوصلا خياشم نم مهريغو يناليجلا
 (ةيتمالملا ماقم يأ) وهو» :لوقي ذإ ةيتمالملا نم ًادحاو هسفن ٌدعيو

 هقالطإ دح ىلإ «يتمالملا» ىنعم يف عسوتي يبرع نبا نإ لب 2"”انلاح

 هللا نم برقلا ماقم وه ةيتمالملا ماقم نأ ىوعدب (معلص) يبنلا ىلع

 اذه يف وهو ؟"”«ىندأ وأ نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث» ماقم ؤهو

 يفوصلاو دمحمب يتمالملا هيبشتب ىفتكا يذلا يملسلا نم ةأرج رثكأ

 .امهبر امهل ىلجت نأ دعب مالسلا امهيلع ىسومب

 فلتخت ال ماسقأ ةثالث ىلإ هللا ىلإ نيكلاسلا يبرع نبا مّسقيو

 مهيلع بلغ نيذلا داّبعلا لوألا .يملسلا اهركذ يتلا ماسقألا نع ًاريثك

 .لاعفألا لوذرم نم سفنلا ريهطتو ةدومحملا رهاظلا لاعفأو دهزلا

 .رارسألاو ةيندللا مولعلاو تاماقملاو لاوحألاب مهل ملع ال ءالؤهو

 ام وأ يبساحملا ثراحلل «ةياعرلا» هباتك ناك ًائيش مهنم دحأ أرق نإو

 اهلك لاعفألا نوري نيذلا ةيفوصلا مه يناثلا فنصلا ””هارجم يرجي

 .45 ص 7”ج 25١ ص .7ج .تاحوتفلا عجار )١(
 .4 ةيآ ه7 نآرق (؟)

 156 ص جا «تاحوتفلا (9)
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 ؛لكوتلاو دهزلاو عرولا يف دابعلا لثم مهو .ًالصأ مهل لعف ال هنأو هلل

 قراوخو تاماركلا نم هنولاني امب ةماعلا يف نورهظي :ةوتفو قّلش لهأ

 مهتلزنمب سانلا ةفرعم ىلإ يدؤي ءيش يأ راهظإب نولابي الو تاداعلا

 ىلإ ةبسنلاب مهو .هللا الإ - مهمعز يف  نودهاشي ال مهنأل هللا نم
 باحصأ مهلثم مهتذمالتو . سوفن باحصأو تانوعر لهأ ةيتمالملا

 ةيتمالملا ثلاثلا فنصلاو هللا دابع ىلع ةسايرلا نورهظي ىواعد

 يلإ دتمت الثل مهيلع ةريغلا ةنايص مهناصو هيلإ هللا مهعطق لاجر مهو
 نع نولزلزتي ال نيخسار هللا عم اودرفنا دق» :هللا نع مهلغشتف نيع

 ىلع ةيبوبرلا ءاليتسال ًامعط ةسايرلل نوفرعي ال ؛نيع ةفرط مهتيدوبع

 هريغ نود هللا عم قّلُخلاو ةوتفلا ماقم زاح نم َّمَّث سيلو .مهبولق
 00. .ءالؤه ىوس

 يهف يبرع نبا اهمهفي امك ةيتمالملا اهب صتخا يتلا تافصلا امأ

 ةلاحب هللا ضئارف نيدؤملا نينمؤملا رئاس نع نوزيمتي ال لاجر مهنأ
 "لإ نسسمخلا تاولصلا ىلع نوديزي ال مهف .اهب نوفرعي ةدئاز

 ضئارفلا نودؤي ؛سانلا عم نوملكتيو قاوسألا يف نوشمي ؛بتاورلا

 دحأ نطوتي ال :دلبلا كلذ لهأ يزب دلب لك يف نولخديو قلخلا عم

 ةعمجلا هيف ماَقُّث يذلا دجسملا يف مهنكامأ فلتختو ؛دجسملا يف مهنم

 «مهمالك يف هللا اوبقار اوملكت اذإو :سانلا رامغ يف اوعيضي ىتح

 «مهب دحأ رعشي ال ىتح مهناريج نم الإ سانلا ةسلاجم نم نوللقي

 امب مهلهأو مهدالوأ نوبعاليو «ةلمرألاو ريغصلا ةجاح نوضقيو

 ©"”«ًاقح الإ نولوقي الو نوحزميو :هللا يضري

 75 ص ”ج :غ48-45 ص .”ج .ءتاحوتفلا )١(
 .هسفن عجرملا .تاحوتفلا (؟)
 .7576 ص ء١ج «تاحوتفلا (*)

 دش



 حجري امم ةيتمالملل يملسلا فصو نع فلتخي ال فصو اذهو

 نم ذختي  هتداعك  يبرع نبا ناك نإو «ءهنم هتدام ذخأ يبرع نبا نأ

 لك فلاخ هنأ حضاولا نمو .دوجولا ةدحو يف هيهذمل ةعيش ةيتمالملا

 اهنأ ىلع «ةمالملا» مهف ثيح «يتمالملا» ىنعمل همهف يف هاوس نم

 ربتعا امك تاماقملا ىلعأ اهربتعا لب :ةيفوصلا تاماقم نم ماقم

 ءاهتاجرد ىصقأ يف ةيالولا نم اولح نيذلا» هللا لهأ رباكأ ةيتمالملا

 ©70ةوبنلا ةجرد الإ مهقوف امو

 نيب هتنراقم نم رهاظلاف يدرورهسلا رمع صفح وبأ امأو  ه

 ةايحلا نم ةلزنم يف مهعضيو ةيفوصلا لّضفي هنأ ةيتمالملاو ةيفوصلا

 يف امب - هللا ىوس ام لك نع يفوصلا ءانف لاح نأل ءمهقوف ةيحورلا

 هطبرت لازت ال يذلا يتمالملا لاح نم هرظن يف لضفأ  هسفن كلذ

 ريغ يف انرشأ دقو .قلخلابو هسفنب هروعش يهو ةطبار هسفنبو قلخلاب
 مهراكنإو ىواعدلل ةيتمالملا ةيهارك ىلإ ثحبلا اذه نم عضوم ام

 الأ مهنأش اذه موقل يعيبطلا نمف ءامهوحنو ركسلاو بذجلا لاوحأ

 مهنم ردبت نأ الو «بذجلا تاالاح ىصقأ وهو «ءانفلا» نع اوملكتي

 اذإو .تاللاحلا هذه لثم يف ةيفوصلا مهئالمز نم ردبت يتلا ىواعدلا

 ًادبأ رعاش هنإف ءاهلامعأو هسفن نع وأ قلخلا نع ءانفلا يفوصلا ىعدا

 اهبينأتو هسفن نع لفغي ال ءامهل ةظحالملا يوق هسفنبو قلخلاب

 صالخإلا عقو مظع»  يدرورهسلا لوقي امك  هنأل ءاهماهتاو

 صالخ لاف 2©”(هصالخإ يف باغ ىفوصلاو .ءهب كسمتو هعضومو

 ةصلاخم ةرمثو ؛يفوصلا لاح صاالخإللا ةصلاخعمو «يتمالملا لاح

 و ص كج « تاحوتفلا 4ردز
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 ةيؤر نع هتبيغ لب ؟هموّيَقِب همايق ةيؤرب هموسر نع دبعلا ءانف صالخإلا
 2'*راثآلا نع نيعلا يف قارغتسالا وهو «همايق

 نع ةبيغلا مدعو ءهللا يف قارغتسالا كلذ مدع نأ ىرأ يننإو

 ىلع دس يذلا عينملا لئاحلا اناك دق اهب طيحملا ملاعلاو سفنلا

 وأ جزملا وأ داحتالا وأ لولحلاب وأ دوجولا ةدحوب لوقلا باب ةيتمالملا

 اوملكت نيذلا ةيفوصلا ةنسلأ ىلع تعاش يتلا لاوقألا نم كلذ لكاش ام

 يف مهلاسرتساب مهنإف :ماشلاو قارعلا ةيفوص ةصاخبو ءءانفلا يف

 قحلا يف ماتلا مهقارغتسابو «قحلاب ءاقبلاو قلخلا نع ءانفلا نع مالكلا

 ال ثيح نم مهمادقأ تّلز ءهاوس امو هاوس نم لك نمت ةماتلا مهتلفغو

 لوقلا نأ رهظيو .ههباش ام وأ دوجولا ةدحوب لوقلا يف اوعقوف نورعشي

 مزاول نم تالاحلا مظعم يف ناك دوجولا ةدحوؤ .لولحلاو داحتالاب

 ىلع نيلوألا  ةيتمالملا لاجر مالك يف دبجن ال كلذلو ؛ءانفلاب لوقلا

 .اهرئاظنو دوجولا ةدحو نع الو ءانفلا نع ًائيش - صخألا

 فالاتخا ةيتمالملاو ةيفوصلا نيب هتنراقم يف يدرورهسلا نّيِب دقو

 هللا يف ءانفلا ةيفوصلا ةياغف :ةيحورلا ةايحلا نم ةياغلا يف نيتفتاطلا

 كلاه ءيش لك# :ىلاعت هلوق رس ةنياعمو لاوزلا نيعب قلخلا ةيؤرو

 قلخلا الو اهصالخإ الو سفنلا مهينعت ال ءالؤهو .«ههجو الإ
 الو انيع اودهاشي ملف ةقيقحلا ناطلس مهيلع ىلوتسا مهنأل مهؤارآو

 يف اذإف ترظن» :لوقي يذلا يماطسبلا ديزي يبأ لاح هذهو .ًامسر

 سمخ هعطق يف تلمعف (قلخلاب هطبرت يتلا ةطبارلا وهو) رانز ينطاب

 ىتوم مه اذإف قلخلا ىلإ ترظنف يل فشكف .هعطقأ فيك رظنأ نينس

 .66© ص ءفراعملا فراوع ()



 هيلإ راشأ يذلا ىنعملا وه ًاضيأ اذهو ؟”«تاريبكت عبرأ مهيلع ترّبَكف

 رظنلا ماودب قلخلا ةيؤر نايسن صالخإلا قدص» :لاق امدنع مهضعب

 ""«قلاخملا ىلإ
 قيرطلا نم ةياغلا نأ نوري «كاردإو وحص لهأق ةيتمالملا امأ

 اذهو .ءايرلا يناعم نم ىنعم لك نم اهريرحتو لامعألا يف صالخإلا

 ريشي كلذ ىلإو .اهنع «ءانفلا» مدعو سفنلل ةقيقد ةبقارم يضعقي

 هنكلو «هلاحو هلمع نم قلخلا جرخأ يتمالملا نإ» :هلوقب يدرورهسلا

 امك هلاحو هلمع نم هسفن جرخأ يفوصلاو ؛ٌصِلخم وهف هسفن تيثأ

 صلاخلا صيخملا نيب ناتشو. :ٌصلخسم وهف هريغ جرخأ

 هصالخإ ةيؤر نم صلخم لكل ّدب ال» :َقاّقَّدلا لاق "”«صلخملاو

 . ةيتمالملا بهذم اذه سيل نكلو , '*”«صالخإلا لامك نع ناصقن وهو

 صالخإلا ةلأسم يف ةيفوصلاو ةيتمالملا نيب ًايلج قرفلا رهظيو
 يطساولا لخد امل» :لاق هنأ قاقدلا يلع يبأ نع يريشقلا هركذ اميف

 ؟مكخيش مكرمأي ناك اذامب «يريحلا) نامثع يبأ باحصأ لأس روباسين

 مكرمأ لاقف .اهيف ريصقتلا ةيؤرو تاعاطلا مازتلاب انرمأي ناك اولاقف

 اهتشنم ةيؤرب اهنع ةبيغلاب مكرمأ اله :ةضحملا ةيسوجملاب
 ريصقتلا هتيؤر وه يتمالملا صالخإ نأ كلذ ىنعمو («*0(؟اهيرجمو

 وأ «قالطإلا ىلع لامعألا ةيؤر مدع وه يفوصلا صالخإو ءهلمع يف

 .لامعألا نع ءانفلا ىرخأ ةرايعب

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(

 .66 ص «.فراعملا فراوع (؟)

 .04 ص «ءفقراعملا فراوع (*)
 .65 ص «ءفراعملا فراوع ()

 ."7 ص «يريشقلا ةلاسر (5)
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 دنع ةيتمالملاو ةيفوصلا نيب ةريثك ىرخأ قورف ئراقلل حضتتسو
 .مهميلاعتو ةيتمالملا لوصألل انضرع

 اهصخأ لئاضفلا نم ةعومجم ىلع قلطأ مساف «ةوتفلا» امأو  ؟

 نم هريغ نع اهب فصتملا زيمت ةعاجشلاو ةءورملاو ءاخسلاو مركلا

 ردصلا يفو مالسإلا لبق ةوتفلا تدجو يقّلُلا ىنعملا اذهبو .سانلا

 لهأو بلاط يبأ نب يلع ِبَّقَل اهبو . سرافو برعلا دالب يف هنم لوألا

 ةعامج يف هل دوجو ال ًايدرف ًارمأ دهعلا كلذ ىلإ تناك اهنكلو .هتيب

 .رخأتم رصع يف الإ ةوتفلا لهأل يعامتجا ماظن فرعي الو .ةمظنم

 تغبصناو ابيرقت فوصتلا روهظ ذنم فوصتلاب ةوتفلا تلصتا دقو
 تاراضحلا تاذ ةيمالسإلا دالبلا يف صخألا ىلع كلذ ناكو ؛هتغبصب

 ةيفوصلا راكفألل ةحضاو ًاراثآ دجتل كنإ ىتح :شراف اميس ال ةميدقلا

 سكعلاو .ًابيرقت ةيمالسإلا روصعلا لك يف ةوتفلا باحصأ ميلاعت يف

 . ةيفوصلا تائيب ىلإ تبرست دق ةوتفلل ةريثك ًاراثآ نأ يأ :ًاضيأ حيحص
 نم ًاريثك نأ فوصتلاو ةوتفلا نيب لدابتملا.لاصتالا كلذ ىلع كّلديو

 نمم وأ ةيفوص امإ اوناك مهتايح خيرات نع ًائيش فرعن نيذلا نايتفلا
 عم راّيعلا حون ةصق نم كلذ رهظي امك يفوصلا قيرطلا ىلإ ليم مهل
 ةيفوصلا لاجر نم ًاريثك نأ ىرن ىرخأ ةيحان نمو ؟١”راصقلا نودمح

 قيرطلا اولخدي نأ لبق نايتفلا نم اوناك ةيلاعلا ةناكملا يوذ نيروهشملا

 هيورضخ نب دمحأو يجنشوبلا دمحأ نب يلع لثم كلذو «يفوصلا

 .امهريغو
 وه يذلا هفرش ىلع ةظفاحملا هتياغ ًادرف مالسإلا لبق ىتفلا ناك

 .اهلجأ نم لمعي ةعامج يف ًاوضع مالسإلا دعب حبصأف «هتليبق فرش

 .ا1م87” ص «بوجحملا فشك ()
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 يف رهاظ رثأ اهل ناك ىتفلا اهي ىلحتي نأ بجي يتلا تافصلا نكلو

 . نيتلاحلا

 ةيعامتجا تائيه لخاد ةمظنملا ةوتفلا نيب لاصتا لوأ نأ رهظيو

 ناكو .سراف دالبب ًاقيثو ًالاصتا لصتملا قارعلا يف ناك ةيفوصلا نيبو
 ةميمت يبأ نب بويأ هيلع قلطأ يذلا يرصبلا نسحلا ةرئاد يف كلذ

 روهظل اودهم نم لئاوأ نم ناك فرعن امك نسحلاو .«نايتفلا ٌديس»

 نم ةيفوصلا ورخأتم مهربتعا نيذلا نمو مالسإلا يف فوصتلا
 نم يرصبلا نسحلا دهع ىلإ ناك لاقتنالا نأ كلذك رهظيو .باطقألا

 يتلا هسفن نسحلا ةرابع هيلع لدت امك يفاوصلا قيرطلا ىلإ ةوتفلا ماظن

 هلمعب هفرعن امنإو هقطنمب هفرعن مل. كسن اذإ ىتفلا ناك» :اهيف لوقي

 ةليضف عم هيف ترهظ فوصتلا رهظ املو ('”«عفانلا ملعلا كلذو

 لمك املف .ةوتفلا نم ةدمتسملا ىرخألا .لئاضفلا نم ةعومجم ىوقتلا

 تزاتما يتلا ةيساسألا ةركفلا هيف تيوق عبارلاو ثلاثلا نيترقلا يف هومن

 نم ةيفوصلا اهربتعاو ءراثيإلا ةركف يهو ةميدقلا ةيبرعلا ةوتفلا اهب
 ىذألا فك لثم اهب ةلصتم ىرخأ تافص اهيلإ اوفاضأو مهئدابم لئاوأ

 نع وفعلاو سفنلا ةيراحمو هاجلا طاقسإو ىوكشلا كرتو ىدنلا لذدبو
 ركب يبأ نب يلع لاق 2”فوصتلا يناعم نم كلذ ريغو ريغلا تالز

 لاقو .«ًادحاو ًالضف كسفنل ىرت الأ ةوتفلا لصأ نإ» :يزاوهألا
 لاقو ؟"”«هريغ رمأ يف ًادبأ دبحلا نوكي نأ ةوتفلا لصأ» : يريشقلا

 هل لاقي مهركذي ىتف انعمس اولاق# :ىلاعت هلوق ريسفت يف مهضعب
 ناسنإ لك مئصو («ةصقلا يف دراولا) مئصلا رسك يه ةوتفلا» : *ميهاربإ

 .50 ص ١58 ص ءالج .دعس نبا عجار )١(

 ١1747. ةنس «ةرهاقلا ةعبط 271 ص «*ج «يلازغلل ءايحإلا عجار (؟)

 1٠١ ص «يريشقلا ةلاسر (*)
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 ناعم اهلك هذهو ؟)«ةقيقحلا ىلع ىتف وهف هاوه فلاخ نمف .هسفن

 تيعلو «ءاوسلا ىلع ةيتمالملاو ةيفوصلا تائيب ىلإ اهقيرط تدجو
 .ةيحورلا ةايحلا ىلإ مهترظنو مهراكفأ ليكشت يف ًاماه ًارود

 ىلع نايتفلا لابقإ نأ نم جننروث هيلإ بهذ ام حيحصب سيلو
 ةوعفلا ةوتفلاب ّدِصُق اذإ الإ «ةوتفلا قالخأو قفعي ال فوصتلا

 ةمألا تاقبط نم ةصاخ ةقبط تازيمم نم تناك يتلا ةيطارقتسرألا

 نوخرؤملا هددحي رخأتم نمز يف الإ رهظت مل هذهو «ةيمالسإل'

 يف ةوتفلا ىلإ انرظن اذإ امأ .(ه51/5-877) يسابعلا رصانلا ةفيلخلاب

 ضراعتت يتلا ةيطارقتسرألا ةعزنلا هذه نم ةيلاخ اهاندجو ماعلا اهانعم

 ذخأي هل ةقيدص فوصتلل ةرياسم ًامئاد اهاندجو لب ؛فوصتلا حور عم

 روعشلا يف الإ مهريغ ىلع زايتما ىوعد نايتفلل سيلو .هنع ذخأتو اهنع

 ةقبط ىلع ةقبط ةيلضفأ ىوعد ال «فرشلا هب يضقي ام لعفو بجاولاب
 ةزيم مهسفنأل ةيفوصلا نايتف ىعدا نإف . يعامتجالا ماظنلا لخاد ىرخأ

 .لوألا لمحملا ىلع ىوعدلا هذه لمحن نأ مزل «مهريغ ىلع

 يهو  ىزاعدلا ةرثك ةماع ةيفوصلا تافص نم ناك املو -7

 لهس دعب اميف هركذنس امك ةيتمالملا نع ًامامت اهيف نوفلتخي ةلأسم

 ىتفلاف .ةيفوصلا ةوتفلا تاموقم نم ىواعدلا رابتعا مهضعب ىلع
 هسفنب يحضيو اهنع عفادي ىوعد هل تناك نم ءالؤه رظن يف يفوصلا

 نع تعجر نإ» :لوقي يذلا جالحلا روصنم نب نيسحلاك اهليبس يف
 ؛؟7«ةوعفلا طاسب نم تطقس يلوقو (قحلا انأ هلوق يهو) ياوعد

 ءكهنم ريخخ انأ» :هلوق يف مدآ نم لضفأ هنأ سيلبإ ىوعد نم ذختيو

 )١( ص 22ج « يوناهتلل نوتفلاو مولعلا تاحالطصا فاشك ١65 .

 ص « جالحلل نيساوطلا هز 66.
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 ىلع ًاليلد «ىلعألا مكبر انأ» :هلوق يف ةيهولألا نوعرف ىوعد نمو
 مسأ ينع طقس تدجس نإ» :لوألا ناسل ىلع لوقيف :امهتوتف

 ةلزنم نم تطقس هلوسرب تنمآ نإ» :يناثلا ناسل ىلعو ««ةوتفلا

 237(ةدتفلا

 يف ددرتي مل يذلا «نتروه» اهركنأ دقف ةيتمالملاب ةوتفلا ةلص امأو

 ناتركف امهنأ ىلإ ًاددتسم  فوصتلاو ةوتفلا نيب ةلصلا ريرقت

 ىوقتلا نيب نوعمجي لاجر ةوتفلا باحصأ نأ ىري وهو .ناتضراعتم
 ًانلع ايندلا نورقتحي لاجر ةمالملا لهأ نأ نيح يف «فرشلاب روعشلاو

 وأ يحورلا لامكلا ىلإ مهليصوتل ةيرورض ةليسو سفنلا مول نوربتعيو

 يهف يتمالملا بهذملا عم ضراعتت ةوتف كانه تناك اذإ نكلو .يقلخلا

 .«نييطارقتسرألا ةوتف» مسا اهيلع انقلطأ يتلا ةرخأتملا «ةيرصانلا ةوتفلا»

 تناك دقف  فوصتلاب ةلدصتملا ةماعلا ةوتفلا يأ  ىلوألا ةوتفلا امأ

 ىلع ًادامتعا - ىرأ يننإ لب . يتمالملا بهذملاب ًاضيأ لاصتالا ةديدش

 ىوقأ تناك ةيتمالملاب اهتلص نأ - يملسلل ةيتمالملا ةلاسر يف درو ام

 تافص رسفي نأ دارأ امدنع يملسلا نأ كلذ ديؤي ؛ةيفوصلاب اهتلص نم

 ةيتمالملا يسسؤم نأو ؛ةوتفلا تافص صخأ اهنيب نم ركذ ةيتمالملا

 اوقلطأو ةلوجرلا وأ ةوتفلا نم عون اهنأ ىلع «ةمالملا» اومهف نيلوألا
 لهأ وديرم» :يروباسينلا لوقي .لاجرلا وأ نايتفلا مسا مهسفنأ ىلع

 ©”:ههسفنأل رطخ ال ةيلوجرلا يف نوبلقتم ةمالملا

 مهيديرمو مهسفنأ اهب ةيتمالملا بلاطي يتلا ةوتفلا تافص امأ

 :نراق .اهسفن ةحفصلا ءنيساوطلا )١(
 1142551 عصمت 1 معاتتع] كعك '1ءدعاع5و آ[مملتاأو 2: 69

 .ةيتمالملا ةلاسر 0



 دجن «ةريثكف لماكلا يتمالملا ةيصخش نم أزجتي ال ًاءزج اهنوربتعيو
 تافص نمف .يملسلا تاحفص نم ةحفص لك يف اهيلع دهاوشلا

 ةلاسر نم نيعبرألاو يداحلا لصألا يف درو ام يتمالملا يف ةوتفلا

 ىتف تنك نإ» ماجحلا هللا ديعل دادحلا صفح يبأ لوق يف ةيتمالملا

 مدعو ءيش لك لذب ديري ''”«نايتفلل ةظعوم كتوم موي كتيب نوكيف
 سماخلا لصألا يف درو ام اهنمو .ناوخإلل ةمدخ ءيش ىلع ءاقبإلا

 ةبحصلا نسح» ةيحصلا يف يريحلا نامثع يبأ لوق يف نيعبرألاو

 هفصنتو هلام يف عمطت الو كسفن لام نم كيخأ ىلع عسوت نأ هرهاظ

 ©"”ملإ «هرفجت الو ةوفجلا هنم لمحتتو 2 ؟'”فاصنإلا هنم بلطت الو

 هرهاظ نم الو ىوعد هنطاب نم هل نوكي ال نم» وه يتمالملا نأ اهنمو
 اومظعي وأ اومدخي نأ اوهرك ةيتمالملا نأ» اهنمو :؟؟”«ةاءارم الو عّنصت

 «”«رارحألل يه امنإ ؟تابلاطملا هذهو دبعلل ام. اولاقو اودصقي وأ

 سفنلا بويعب لاغتشالا ماودو سانلا بويعب لاغتشالا كرت» اهنمو
 (0«اهماهتاو

 حرشت يتلا تارقفلا نم ةيتمالملا ةلاسر يف درو ام عمجأ نمو

 قحتسي نمع لئس دقو مهضعب لوق ةيتمالملا اهمهفي امك ةوتفلا تافص
 حون (ةبالص وأ) حالصو مدآ راذتعا هيف ناك نم» :لاقف ةوتفلا مسا

 .ةيتمالملا ةلاسر )1١(
 «يريشقلا ةلاسر «فصتنت الو فصنت نأ ةوتفلا» ثراحلا لوقب اذه نراق (؟)

 #1١ ص
 .ةيتمالملا ةلاسر 6«*)
 .هسفن عجرملا (5)
 .هسفن عجرملا (5)
 .هسفن عجرملا (7)
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 ءاكبو بويأ ربصو ىسوم صالخإو ليعامسإ قدصو ميهاربإ ءاقوو

 رمع ةيمحو ركب ىبأ ةفأرو ملسو هيلع هللا ىَلص دمحم ءاخسو دواد

 ام رقتحيو هسفن يردزي هلك اذه عم وه مث «ّيلع ملعو نامثع ءايحو

 ؛يضرم لاح هنأ الو ءيش هنأ هيف وه امم رطاخ هبلقب عقي الو هيف وه

 2070لاوحألا

 ديلاقت نم دمتسم ةيتمالملا ميلاعت مظعم نإ تلق اذإ غلابأ ال لب

 نع ىمالك دنع ةيافكلا هيف امب كلذ ىلإ ترشأ دقو مهميلاعتو نايتفلا

 مه ةيتمالملا نأ ييأر يفو .روباسينب 'مهتقرف ةأشن نعو ةيتمالملا لوصأ

 ةنطابلا اهراثآب ةوتفلا رهظت مهيفو ؛تويقيقحلا نيملسملا داهز «نايتف»

 ولو .ىرخألا فوصتلا قرف نم مهريغ يف اهروهظ نم رثكأ ةرهاظلاو

 قدصلاو قارعلاب ناسللاو ماشلاب ةوتفلا» لاق ام دينجلا فصنأ

 .«ناسارخب قدصلاو ةوتفلا» لاق لب ؟"”«ناسارخب

 روياسينبي ةيتمالملا ةأشن

 ةمالملا لاجر نيب ةقيثولا ةقالعلا نم هانركذ امم رهظ - ١

 لزعمبو روباسينب ةرفط أشنت مل ةيتمالملا نأ ةوتفلا باحصأو ةيفوصلاو

 ملاعلا ءاحنأ مظعم يف ترشتنا يتلا ةماعلا فوصتلا ةكرح نع

 دنع اهتأشن دعب فقت مل اهنأ امك .ثلاثلاو يناثلا نيئرقلا يف يمالسإلا

 لوصأ نم اهرصانع تدمتسا لب ءاهيف ترهظ ىتلا ةيفارغجلا دودحلا

 تقمعتو ًاصاخ ًابوث لوصألا هذه تسبلأف .فوصتلا خيرات يف اهتقبس

 ”١١ ص «ةيريشقلا ةلاسرلا (؟)

 نضر



 ىلإ اهتأشن دعب اهقيرط تقش مث ءاهميلاعتل ًاساسأ اهتلعجو اهيناعم ين
 . ةيفوص ريغو ةيفوص ىرخأ طاسوأ

 ملي نأ روباسينب ةيتمالملا ةسردم خيرات يف ثحابلاب ردجي كلذل
 ْنَمو «ةكرحلا هذه ترهظ فيك :ةماع ناسارخ يف فوصتلا ةكرحب
 يه يتلا ةيفوصلا تاهاجتالاب ةكرحلا هذه ةلص امو ءاهب نومئاقلا مه

 نم روباسين ةسردم زكرم بيرقتلا ليبس ىلع ددحيل ًادهع اهنم مدقأ
 يف ىرخألا يمالسإلا فوصتلا سرادم نمو «ًالَّوأ ناسارخ ةسردم

 ةيفوصلا تاكرحلاب ملي نأ نم ىرخأ ةيحان نم هل َّدب ال مث .رمألا ةياهن
 راكفألا جوازت ىدم نيبتيل هدعب امو عبارلا نرقلا يف ترهظ يتن

 .ةيروباسينلا ةئيبلا جراخ ةيتمالملاو ةيفوصلا
 يتلا ةيفوصلا تاكرحلاب لصتت مل روباسينب :ةيتمالملا ةأشن نأ ىلع

 اميف - تلصتا لب ءبسحف ناسارخ جراخ وأ ناسارخ يف اهتقبس

 يه هذهو «ةينيد الو ةيفوص ةغبص اهل تسيل ىرخأ ةكرحب  دقتعأ
 لب .ةيحانلا هذه نم ضومغلا لك ةضماغ لازت ال يتلا ةوتفلا ةكرح

 يف ًاصاخ ًاباب يريشقلا اهل دقعي يتلا ةوتفلا نع ةيفوصلا مالك ىتأ امبر
 ميلاعتو ةيتمالملا ميلاعت نيب تقثوت يتلا ةلصلا هذهل ةجيتن ءهتلاسر

 الحم روباسين جراخ ةيفوصلا ميلاعت نم لتحت نأ لبق روباسين يف ةوتفلا
 اهبيلاسأو ةوتفلاب انملع نأل اهتقباس نم دقعأ ةلأسم هذهو .ًاماه

 رثكأ نم ةكرح يهو ؛ًاليئتض لازي ال  اهنع بتك ام ةرثك نم مغرلاب -
 ًاصاخ ًافلؤم نوثحابلا اهل درفي نأب ةريدج ءارطخ مالسإلا يف تاكرحلا
 .ةيفوصلاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيخيراتلا اهيحاون حضوي

 ناسارخ يف ةيفوص ةكرح ةيخيراتلا قئاثولا نم فرعن ال - "

 يذلا (ه٠7١+ ةنس ىفوتملا) يلجعلا مهدأ نب ميهاربإ ةكرح ىلع ةقباس

 يف انينعي الو .ةرصبلا لاجر نم مهلك ةذتاسأ نع ةفوصت لوصأ ىقلت

 اندر



 هعابتأ انينعي ام ردقب مهدأ نب ميهاربإ ههدصب نحن يذلا عوضوملا اذه

 ءةعساو ةكرحب اهيف اوماقو خلب ةنيدم ىلإ ماشلاب هتوم دعب اوداع نيذلا

 لئابق يف مهذاتسأ ميلاعت ينيدلا صصقلاو ظعولا قيرط نع اورشنو

 تازيمم مهأ دجتل كنإو .يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ناسارخ

 اهيفف :هذه خلب ةسردم يف ةحضاو فوصتلا يف ةيرصبلا ةسردملا

 رابتعاو رقفلا بادآ مازتلا اهيفو ءفوخلاو ةدابعلاو دهزلا يف ةغلابملا

 اهيف دجت امك ءةيجراخلا رهاظملاب هيف هيؤي ال ًاتحب ًاينطاب ًارمأ فوصتلا
 .اهرمأ نم ماشلا لهأ مَّظع يذلا ديلاقتلاو ةينيدلا سوقطلا ةبراحم

 ءاريثك ةرصبلا ةيفوص ميلاعت ىلع. مهدأ نب ميهاربإ دزي مل معن

 ةبقارملاك مهيناعم ضعب يف - نوينيسام ذاتسآلا لوقي امك  قمعت هنكلو

 دمكلاكو ؛سفنلا يف ريكفتلا وأ لمأتلا درجم نم قدأ ىنعم تذخأ يتلا

 هللا اضر اهانعم حبصأ يتلا ةلخلاكو ءنزحلا لحم مهدأ نبا هلحأ يذلا
 ريثأت تحت  اوفاضأ نيذلا مه .ميهاربإ ةذمالت نكلو .دبعلا نع مئادلا

 امو مهذاتسأ هب لاق ام ىلع ًاريثك  ريبعتلا ذه حص نإ ةيلحم لماوع

 نكت مل يتلا راكفألا ضعب حرش يف اوضافأو .ةرصبلا ةسردم هب تلاق

 حرشلا اذه تعفر ةضافإ «قيرطلا يف كولسلل ةطيسب دعاوق ىوس لبق

 ةنس ىفوتملا يخلبلا ًاقيقش ىرنف .ةيرظنلا ثوحبلا ىوتسم ىلإ
 نع مالكلا يف ضيفي ء«مهدأ نبا ةذمالت لضفأ نم وهو ءه14

 مهدأ نبا لاق معن .ءيش لك يف هللا ىلإ عوجرلاو يفوصلا لكوتلا

 بلاط يتلا رومألا نم هللا ىلع لكوتلاو :هللا ىلع لكوتلاب هريغ لاقو
 ةلعو هبابسأ سرد يخلبلا ًاقيقش نكلو ءاهيلع ضحو اهب مالسإلا
 نم ىهتناو «نيديرملا كولس ميظنت يف رثأ نم هيلع بترتي امو هعيرشت
 يفو «ةماع يناسارخلا فوصتلا يف غلاب رثأ تاذ ةجيتن ىلإ هسرد

 مهدأ نب ميهاربإ ةصق نإ . صاخ هجوب روباسين ةيتمالم ضعب فوصت
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 «لكوتلا» ىعار لجر ةصق يه «ةليوط ةمجرت يف ميعُت وبأ اهطسبي يتلا
 قزرلل ًابلط ماشلاو قارعلا يف هفاوطت نإو ؛اهاطخ ةوطخ لك يف
 .هيلع هلكوتو هللاب هتقث ىلع عطاق ليلدل تاهبشلا نم يلاخلا لالحلا

 .رخآ ىنعم يخلبلا قيقش هذيملت هنع ملكت يذلا لكوتلل نكلو

 اذإف : هللا دوعوم ىلإ سفنلا ةئينأمط» هانعم لكوتلا نأ قيقش ىري

 :ذخأي نيرمألا يأب رظناف هلكوت يف دهازلا قدص رادقم فرعت نأ تدرأ

 ديزي نأ عيطتسي ال لجرلا ناك اذإو ؟سانلا هدعو امب مأ ءهللا هدعو امبأ

 اذاملو ؟هقزر يف ديزي نأ عيطتسي فيكف ءهعبط نم رّيغي وأ هتايح يف
 بساكملا ىلع بلاكتي وأ «ةلئاز حابشأ صانتقا يف هسبيفن لجرلا بعتي

 «ةيربجلا» يف ةقيمعلا ةركفلا هذه تدأ ؟تاهبشلا نم صلخت املق يتلا

 هئاضقل ماتلا ناعذإلاو هللا ةدارإل قلطملا ميلستلإب لوقلا ىلإ قيقشب

 يف ردقم وه امب ماتلا اضرلاو «ةيناسنإلا ةدارإلل ماتلا ليطعتلاو ءهردقو

 روطت يف غلابلا امهرثأ امهل ناك نالوق اهجئاتن.نم ناكو .هللا ملع

 بساكملا لك نأل بسكلا كرت امهلوأ :قيقش رصع دعب فوصتلا

 ريقفلا راص اذإ» :قيقش لاق .ىنغلا ىلع رقفلا ليضفت امهيناثو ءةمّمسم

 ('”(هدهز ّمت دقف رقفلا نم فاخي امك ينغلا نم فاخي

 ئدابم مهأ نم  بسكلا كرت ةلاقم  ىلوألا ةلاقملا تحبصأ دقو

 هذيملت دغب نم اهرشن ىلع لمعو «قيقش دهع ذنم يناسارخلا فوصتلا
 نب دمحمو (ه750) هيورضخ نب دمحأو (هالالا/) مصألا متاح وبأ

 روباسين يف اهرشن ىلع لمع نممو .(ه1847) يخلبلا لضفلا

 .(ه575) برح نب دمحأو (ه575) يتمالملا دادحللا صفح وبأ

 نم ةريصق ةبقح خلب هب ترهتشا يذلا يوقلا يفوصلا زكرملا نأ رهظيو

 كل ص جا ,ةيريشقلا ةلاسرلا حرش 20غ(
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 رهظ يتلا روباسين ىلإ ثلاثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف لقتنا نمزلا

 حضتيس امك  لاجرلا ءالؤهل ناك دقو .نولوألا ةيتمالملا لاجر اهيف

 خياشم ضعبو خلب ةسردم خياشمب ةعطقنم ريغ ةلص دعب اميف كل
 ًالاجم عدي ال امم «ةرايزلا وأ ةبحصلا وأ ةذملتلا قيرط نع دادغب

 .اهلك سرادملا هذه لاجر نيب يركفلا لاصتالا دوجو يف كشلل

 اوعجري نأ فوصتلا يخرؤم نم هريغو يملسلا دارأ نئلو - "“

 نودمح وأ يروباسينلا صفح يبأك هنيعب لجر ىلإ ةيتمالملا ةأشن

 ىلوألا سسألا اعضاو امهنأ رابتعاب ًاعم نينثالا ىلإ وأ (ه١/70) راصقلا

 هذه عيمج در لواحن نأ ثبعلا نم نأ ىرأ يننإف «ةقرفلا هذه لوصألا

 يف ءاوس ءامهدحو نيلجرلا نيذه لاوقأ نم هفرعن ام ىلإ لوصألا

 اهدروأ يتلا وأ هتلاسر يف امهل هسفن يملسلا اهاور يتلا لاوقألا كلذ

 نم لب .خياشملا تاقبط بتك وأ فوصتلا بتك يفلؤم نم هريغ امهل
 امهريغ ىلإو نيلجرلا نيذه ىلإ لوصألا هذه عيمج در ةلواحم ثبعلا
 لزانم نب هللا دبع لثم امهنع اوذخأ نيذلا ةيتمالملا لاجر يروهشم نم
 نب دمحم يلع يبأو (ه5"١7) ديجن نب ورمع يبأو (ه")

 (مال )7*١ يروباسينلا دومحم نب ظوفحمو (ه58"7) يفقثلا باهولا ديع

 يتلا ةيتمالملا لوصأل نإف :مهريغو (هاا/0) ءارفلا دمحأ نب دمحمو

 ريخل تالاقمب اهراكنإ نكمي ال ةلص هتلاسر يف يملسلا اهصلختسا

 نإ لب .ةماعلا مهتيرظن ءوض يف اهورسفو مهنع اهوذخأ لاجرلا ءالؤه

 ةيتمالملا تارابع نم ةيتمالملا لوصأ دمتسا هنأ عّذي مل هسفن يملسلا

 ذاعم نب ىيحي ثلاثغلا نرقلا ةفوصتم نم ركذي هنأ ليلدب ءمهدحو

 بناج ىلإ «يرتستلا هللا ديع نب لهسو ينامركلا هاشو يزارلا
 ركذيو ؛يريحلا نامثع يبأو راصقلا نودمحو يروباسينلا صفح يبأ

 ركب ابأو يقشمدلا ورمع ابأو يطساولا ركب ابأ عبارلا نرقلا ةفوصتم نم

757 



 لاثمأ عبارلا نرقلا ةيتمالم بناج ىلإ ؛«يناتكلا يلع نب دمحم

 يزارلا دمحم ني هللا دبع دمحم يبأو لزانم نباو ديجن نب ورمع يبأ
 دهشتسيو «يماطسبلا ديزي يبأ لاوقأ ركذ نم رثكيل هنإ لب .مهريغو
 ًادحاو ناك ديزي ابأ نأ ئراقلل ليخي ىتح ةيتمالملا لوصأ ىلع اهب

 مهم
 فوصتلا ىف ةصاخ ةعزن لثمي ةيتمالملا بهذم نأ ةقيقحلاو

 زيدقتو اهلامعأو ةيناسنإلا سفنلا ىلإ رظنلا يف ًاصاخ ًاهاجتاو يمالسإلا

 نأ حلصي ام لكف .دهزلا كلذ رهاظمو دهزلا يفو ؛لامعألا كلت

 لاوقأ نم مأ ةيتمالملا لاوقأ نم ناكأ ءاوس ةعزنلا هذهل ًاساسأ نوكي
 ىلع يملسلا هركذ دق «ًايوبن ًاثيدح مأ ةينآرق ةيآ ناكأ ءاوسو ءمهريغ

 نيعبرألاو ةسمخلا لوصألل انتسارد يف ىرنسو . مهلوصأ نم لصأ هنأ

 ًادج ليلق ددعل عورف ةقيقحلا يف اهنأ ةيتمالملا ةلاسر يف تركذ يتلا

 مهبهذم دنتسيو يتمالملا قيرطلا ملاعم نّيعت يتلا ةماعلا ئدابملا نم

 اهيف رهظت يتلا يه ةليلقلا ئدابملا هذه نأو ءاهيلإ هرهوج يف
 هب زاتمي يذلا هاجتالا اهيف نيبتيو «ةيتمالملا ةركفل ةيساسألا صتئاصخلا

 .نيرخآلا فوصتلا لاجر نم مهريغ نم ةفئاطلا هذه لاجر

 روياسين ةسردم
 ةثالث ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف روباسين ىف رصاعت - :

 (ه1705/8 ةنس ىفوتملا» فلارلا ذاعم 0 عيدنا ةيفوصلا رابك نم

 مالكو اصوصخ لاجرلا يف ناسل هل ناك هنإ» :يريشقلا هيف لوقي يذلا
 7 «ةفرعملا يف

 اك ص «ةيريشقلا ةلاسرلا 4رد]

 ذو



 فوصتلا لاجر نيب ةيلاعلا هتلزنم نم مغرلاب - ىيحي نأ رهاظلاو
 ةيرظن لئاسمب ينع هنأل روباسين لهأ يف ًاريبك ًارثأ كرتي مل - نيلوألا
 نم «هنألو ؛مهتقيرط يف نويلمع لاجر نويروباسينلاو ءفوصتلا يف
 نودمحو صفح وبأ ناك امك روباسين لهأ نم نكي مل «ىرخأ ةيحان

 نب ىبحي نم لقأ اناك امهنأ عم امهونطاوم امهلوح فتلا ناذللا راصقلا

 . ةجرد ذاعم

 يف روباسين باب ىلع دابادروك نم ناك دقف '''”صفح وبأ امأ

 ناك هذاتسأ نأ ميعن وبأو يريوجهلا ركذ دقو .ىراخب ىلإ قيرطلا
  "”يدهملا هللا دبع هخويش نم ينارعشلا ركذو '"”يدروابألا هللا ديبع

 ًاّيلعو  ميعن وبأو يريوجهلا هيلإ راشأ يذلا يدروابألا وهو
 .اهيف يح دابارصنو ءًاضيأ روباسين' نم ريخألا اذهو .يدابارصنلا

 نكت مل امهنأ نظلا بلغأو. «نيخيشلا نِيَذه نع ًائيش ملعن ال اننكلو
 يف الو روباسيئب فوصتلا ةكرح يف ريبك ظح الو ةصاخ ةرهش امهل
 . ةيتمالملا صفح يبأ ةأشن

 نييروباسينلا سوفن يف ةميظع ةلزنم صفح يبأل تناك دقو

 درو امل» :هنأ انثدحي يدادغيلا بيطخلا نإف ؛ءاوسلا ىلع نييدادغبلاو

 هومظعو ةيفوصلا خياشم نم اهب ناك نم هيلإ عمتجا دادغب صفح وبأ

 بيطخلا لوقي .ةملس نباو ملسم نبا ليِقو .ملاس نب ورمع صفح ويأ ١(

 لاق يملسلا نمحرلا دبع وبأ انثدح يزوتلا يلع نب دمحأ انريخأو» يدادغبلا

 ىهو لاق :ةملس نب ورمع لاقيو ملاس ني ورمع مسا «يروباسينلا صفح وبأ»

 طوطخم .يملسلا تاقبط نراق 55١: ص ١١2ج .دادغي خيرات» .حصألا

 .امهنم حصألا ركذي الو نيمسالا يملسلا ركذي ثيح باو
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 لوقي دينجلا عمس هنأ  يدلخلا ركذ دقو .«هلحمو هردق هل اوفرعو

 قئاقحنلا لهأ نم الجر ناك# ا يروباسيتلا صفح وبأ هذنع ركذ دقو

 يأ) ناك لاق مث .ديعب روغ نم ملكت دقو «تينغتسال هتيأر ولو

 مهخويش  ناسارخ لمهأو ؛نيغلابلا ملعلا لهأ نم (صفح وبأ

 راكفألا ضعب نأ دب الو ؟'”ًادج ةغلاب مهقئاقحو مهرومأو مهلاوحأو

  اهيلع ريغلا راثيإو سفنلاب ةيحضتلا ةركف اميس الو  ةوتفلاب ةلصتم
 نال ىردق ة/ قطب يروم اسونلا ةيسزدملا نار ىلا "كيبرستدك

 لعج امم «ىرخأ ةيفوص يناعم مهيديأ ىلع تبستكاو ءاهديدحت
 الاثم لبق نم تناك امك ةيحورلا ةايحلا يف ىلعأ الاثم. مهرظن يف ةوتفل

 نم هفرعن اميف دجن اننأ هازغم هل اممو .ةيعامتجالا ةايحلا يف ىلع

 امهريغو راصقلا نودمحو صفح يبأ لاثمأ لّوألا ةيتمالملا ةايح خيرات

 اهبيلاسأو اهنونف يف اوصصخت يتلا ةيفوصلا ةوتفلا يف لاوقألا نم ًاريثك

 لوقي صفح يبأ يفف .اهيف نيزربملا مهاوس نود اوريّتعاو

 يفوصلا نيسحلا نب نمحرلا دبع تعمس» :يملسلا نمحرلا دبع وب
 هولأسف (صفح يبأ دنع) هدنع اوعمتجا دادغب خياشم نأ ينغلب :لوقي

 :دينجلا لاقف ؟ناسللاو ةرايعلا مكل نإف متنأ اوملكت لاقف ةوتفلا نع

 :تلق ام نسحأ ام صفح وبأ لاقف .ةبسنلا كرتو ةيؤرلا طاقسإ ةوتفلا

 :دينجلا لاقف . فاصنإلا ةبلاطم كرتو فاصنإلا ءادأ يدنع ةوتفلا نكلو

 فارتعا اذهو ؟””«هتيرذو مدآ ىلع صفح وبأ داز دقف انباحصأ اياوموق

 يترابع نيب انراق اذإو .ةوتفلا ناديم يف صفح يبأ ةيقبسأب دينجلا نم
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 دينجلاف .ةلأسملا هذه يف امهرظن يتهجو نيب قرفلا انل نّيبت نيلجرلا

 ةرظن لامعألا ىلإ رظنلا مدع يف يأ «ةيؤرلا طاقسإ يف ةوتفلا ىري

 طبرت يتلا طباورلاو قئالعلا طاقسإ يأ ءةبسنلا كرتو ؛ريدقتو رابتعا
 يه هدنع هوتفلاف كلذ ىلعو .هللا ريغ دوجوم يأ وأ ءيش يأب ناسنإلا

 يفوصلا هاري ام ءادأ يف ةوتفلا ىريف صفح وبأ امأ .لماكلا دهزلا

 نودب ةيعامتجالاو ةيعرشلا تابجاولا عيمجب مايقلا يأ «ًالدعو ًافاصنإ
 «عمتجملا بناج نم وأ عرشلا بناج نم فاصنإب اهب مئاقلا بلاطي نأ

 .ةصلاخللا ةيحضتلا يه هدنع ةوتفلا نأ يأ

 نأ نم يدادغبلا بيطخلا هاكح ام ًاضيأ هانركذ ام ديؤي اممو

 خياشملا نم اهب نم هعيش دادغب نم جورخلا دارأ امل صفح ابأ

 ام ةوتفلا ىلع انلد :مهضعب مل لاق اوعجري نأ اودارأ املف .نايتفلاو

 نم اوبجعف ءاقطن ال ةلماعم ءالامعتسا ذخؤت ةوتفلا لاقف ؛يه

 يفوصلا اهايحي ةايحلا ن مبولسأ وأ ماظن ةوتفلا نأ يأ ؟'”همالك

 .اهنع ثدحتيو حرشت ةيرظن ال - ةيتمالملا ةايحح يهو

 هيورضخ نب دمحأب ىقتلا دق صفح ابأ نأ ًاضيأ هازغم هل اممو

 ًاريبك» :هل نومجرتملا لوقي امك ناكو خلب نم هدصق يذلا (ه"5:0)

 ةمه ىلعأ ًادحأ تيأر ام» :لاق امدنع صفح وبأ هل دهشو ؛ةوتفلا يف

 وهو» :يملسلا هيق لوقيو .«هيورضخ نب دمحأ نم ًالاح قدصأ الو
 باحصأ نم دمحأ ناك دقو ؟*"”«ةوتفلاب ناسارخ خياشم يروكذم نم

 يدنع كش الو .ًاضيأ ةوتفلاب هل دوهشملا (ه1545) يبشخنلا بارت يبأ

 يف هرثأ هل ناك دق نييفوصلا نايتفلا ءالؤهب صفح يبأ لاصتا نأ
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 مالعأ هب جرخت دقو .ةصاخ ةهجو اههيجوتو ةيتمالملا هتركف ليكشت
 رخف (ه1944) يريحلا نامثع يبأ لاثمأ ةيتمالملا نم نييروباسينل

 ىلاوح) ينامركلا عاجش نب هاش سراوفلا يبأو ءاعاب مهلوطأو مهلاجر
 .مهريغو (ه7٠) يروباسينلا دومحم نب ظوفحمو (ه98٠ ةنس

 ناك يذلا يفقثلا باهولا دبع نب دمحم يلع وبأ ًاضيأ هبحص نممو

 فقورعملا دمحم نب هللا ديع يلع وبأو (ه73748) روباسينب هتقو مام.

 دمحم نب هللا دبع دمحم وبأو (ه7358 ةنس دادغبب ىفوتملا)» شعترملاب

 .مهريغو (ه١١471 ةنس ىلاوح ىفوتملا) زارخ

 نب نودمح حلاص وبأ قالطإلا ىلع ةيتمالملا لاجر٠رهشأو  ه
 دحأ ناك .هاا/١ ةنس ىفوتملا راصقلاب فورعملا ةرامع نب دمح

 :نانثا فّوصتلا يف هتذتاسأ رهشأو .يروثلا بهذم ىلع هقفلا ءاملع

 خياشم رابك نم ناك يذلا 2©”يسورابلا ملاس وأ ناملس لوألا

 ديجن نب ورمع يبأ هدج نع يملسلا يكحي .عابتألا يوذ روباسين
 نب دمحم ىلع (يسورابلا» نسحلا نب ملاس لخد» :لاق هنأ يتمالملا

 تيأر فيك» (يسورايلل يأ) هل لاقف (ه157 ةنس ىفوتملا) نك

 مهرهاوظ ىلع مهنطاوب يف يتلا ةيغرلا تناك ول :لاقف ؟يباحصأ

 ىرأ :لاق مث .ًالاجر اوناكل مهنطاوب يف مهرهاوظ ىلع يذلا دهزلاو

 )١( ص ةلاسر) يريشقلا هيمسي اذكه ١18( «تاقبط) ينارعشلا هيلع قلطيو ج2١
 .يروباسينلا دومحم نب ظوفحم نع همالك دنع يسورابلا مالس مسا (825 ص

 نسحلا نب ملاس نسحلا وبأ هنأ نم يناعمسلا هيلإ بهذ ام حيحصلاو

 هركذ .اهباب ىلع روباسين ىرق نم ةيرق يهو سوراب ىلإ ةيسن يسورابلا
 .روباسين خياشم ءامدق نم لاقو ةيفوصلا خيرات يف يملسلا نمحرلا دبع وبأ

 ءباسنألا .راصقلا نودمح ذاتسأ ناكو 169.

 .فيرحت وهو لادلاب مادك نب باسنألا يف 4«)
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 .«مالسإلا رون مهيلع ىرأ الو ًاريثك ًاعوشخو ًاريثك ًامايصو ةريثك ةالص

 اهنأل ةيتمالملا يسسؤم نم لجرل انخيرأت يف اهازغم ةصقلا هذهلو

 دهزلا نيب ًاقرف تقولا كلذ ىف ربتعي ناك ام ىلع ءوضلا ضعب ىقلت
 هنأ ملعن نحن .هريغو يتمالملا دهزلا نيب وأ بذاكلا دهزلاو داسلا

 دلجلا نوسبلي دالبلا يف اوريسي نأ هباحصأو مارك نيا ةداع نم ناك

 قاوسألا يف نوظعي ءاضيبلا سنالقلا مهسوؤر ىلعو قزمملا غوبدملا
 هيف ىأر هنأل هركنأ مهرهظم يسورابلا ىأر املف .ثيدحلا نووريو

 ةيتمالملا ٌةذتاسأ بلاط امك  هباحصأو مارك نبا بلاطو «ءايرلا ىنعم

 نأو ءرهاظلا دهز ال نطابلا دهز دهزلا نوكي نأ  ذعب اميف مهتذمالت

 الأو .مهرهاوظ ىلع ةيداب مهنطاوب. يف اهنوعّدي يتلا ةبغرلا نوكت
 حصت نأ ةبارغ الو . مايصلاو ةالصلاو عوشخلاو عرولا ةرثكب اورهاظتي

 ناميإب هميلاعت يف عنقي ناك مارك نباك لجر يف يسورابلا ةسارف
 .هبلق نود هناسلب ناسنإلا

 ناك يذلا (ه545) يبشخنلا بارت وبأ وه نودمح ةذتاسأ يناثو

 .ةوتفلاو دهزلاو ملعلاب اهيف اورهتشا نممو روباسين خياشم رابك نم
 لئاسم يف اميس ال نودمح هذيملت ميلاعت يف ىدص هئارآ نم ريثكلو

 قدصلا ىنعم يفو  ةعقرملا سبل نع يهنلاو لاؤسلاو لكوتلا

 . كلذ ريغو صالخإلاو

 سسؤملا هنأ يهو روباسين خياشم نيب نم ةصاخ ةرهش نودمحلو
 هنأ ىلع صن هنأ لقألا ىلع وأ ءاهب ةيتمالملا بهذمل لوألا ىقيقحلا

 رشتنا هنمو «روباسينب ةيتمالملا خيش» هنأب هفصي يملسلاف 000

 هتلاسر ىف يريشقلا ةرابعلا هذه ددري كلذكو «2'”«ةمالملا بهذم

 .أ 55و ىفوصلا تاقبط ١(
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 مساي ةداع نومسي ال نودمح عابتأ ناك نإو :هتاقبط يف ينارعشلاو

 2ةيراصقلا وأ ةينودمحلا مساب لب ةيتمالمد

 لخاد ةيفوصلا ةوتفلا باحصأب صفح يبأ ةلص ىلإ انرشأ دقو

 ةلص نأ دجن اننكلو ءاهيف ةصاخلا هتلزنتم ىلإو اهجراخو ناسارخ

 نايتف روباسينب ناك .دشأو دكآ مهريغو ةيفوصلا نم نايتفلاب نودمح

 وأ تائثيه مهل تناكو «ءكش ريغ نم نودمح نمز يف ةيفوصلا ريغ نم

 مهنم ىتفلا ىلع قلطي ناكو .ًائيش اهرمأ نم فرعن داكن ال تاعامج

 ءالؤه نيب ًادوجوم لاصتالا ناكو ؟””انايحأ رطاشلا وأ ؛راّيَعلا» مس

 راّصقلا نودمح ةريس ىلع ءوضلا ضعب يقلي امم يهو ””راطعلا نيدلا

 يف ًاموي ريسأ تنك» :نودمح لاق . نايتقلا ءالؤه نم هب لصتا نمو

 ىلع ناكو ءةوتفلاب نيفورعملا دحأ رايعلا ًاحون تيقلف روباسين نم يح

 مأ يتوتف :لاقف ؟ةوتفلاام حون اي :هل'تلقف روباسينب راطشلا سأر

 ةقرخلا سبلأو ءابقلا ٌملَحَأ» :لاقف ؟نيتنئالا فص :تلقف ؟كتوتف

 نع معلقأو ًايفوص حبصأ يّلعل بوثلا اذهب قيلت يتلا لاعفألا لعفأو
 اليكل ةقرخلا علخت كنكلو .هللا نم ءايحلا نم هب رعشأ امل يصاعملا

 امأ ءعرشلا رهاظ عابتا يف يتوتفف .كب اوعدخنيو سانلا كمدخي

 هيلع ىنب يذلا ساسألا وه هنيعب اذهو .«بلقلا ءادن ةيبلت يفف كتوتف

 ىلإ هب زمري رهظم لكو ةقرخلا علت :مهكولسو مهبهذم ةيتمالملا
 حونف . هللا عم ةلماعملا صاللخإو «بلقلا ءادن ةيبلتو ءىوقتلاو عرولا

 .185” ص .نوسلكين ةمجرت بوجحملا فشك عجار 2220

 ؛ًاغيخ هلهأ ايعأ نم رطاشلاو» عاجشلا ىلع قلطيو دسألا ءامسأ نم رايعلاو (؟)
 . (طيحملا سوماقلا)

 ."74 ص ءا١ج «ءايلوألا ةركذتو 4187 ص ءبوجحملا فشك (9)
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 اهي قيلي ال ام هنايتإ نيبو هنيب لوحتل يفوصلا ةقرخ سبل ول.دوي ىتفلا
 نودمحو ؛عرشلا رهاظ عم ىشمتي ام لعف ىلع هلمحتو لاعفألا نم

 ءءايرلا نيبو هسفن نيب لوحيل ةيفوصلا بوث هندب نع علخي يتمالملا

 يف قيلي ال ام نيبو هسفن نيب لوحيل هللاب لصتملا هبلق ءادنل صلخيو

 ةلوجرلاو ةءورملا يه ماعلا اهانعمب ةوتفلا تناك ذإو .هللا بناج

 رثكأ راصقلا نودمح يف ةققحتم اهدجن ٍناعم هذهف «ضحملا رائيإلاو

 ةروثأملا تارابعلا نم كلذ ىلع لدأ سيلو . صفح يبأ هليمز يف اهنم

 .تاقبطلا وفلؤم هل هدروأ امو يريشقلا ةلاسرو يملسلا ةلاسر يف هنع

 فرطلا ضغ اهنمو ءريكلاو بجعلا ناسنإلا رهظي الأ هدنع ةوتفلا نمف

 ريصقتلاب فارتعالاو راثيإلا اهنمو «ريغلا يف ريصقتلا نطاوم نع
 هذهو .ريغلا نع ردص اذإ حيبقلا ةيؤر دنع ريذاعملا سامتلاو عضاوتلاو

 لوصأ نم ريبك ددع فلأتي اهنمو «ةوتفلا يناعمب لاصتالا ةديدش اهلك

 . ةيتمالملا ميلعت
 يتسردم خياشم نع هانركذ يذلا دعب نذإ لمتحملا ريغ نم سيل

 يف ًادئاس كش ال ناك يذلا ةوتفلا ماظن نوكي نأ روباسينو خلب

 ادهم دق «قارعلا يف ترهظ دق تناك يتلا ةيفوصلا ةوتفلاو «ناسارحخ

 انك نإو ؛هليكشت يف ًاماه ًارود ابعلو يتمالملا بهذملا روهظل قيرظلا

 .هاذم ديدحت وأ ريثأتلا كلذ فييكت يف ءيشب مزجلا نآلا عيطتسن ال

 انه فيضأو  ةيفوصلا نم ًاريبك ًاددع نأ ىلإ لبق نم ترشأ دقو
 قيرطلا يف هلوخد لبق نايتفلا رشاعو ىَّتَمَت نمم ناك  ًاضيأ ةيتمالملاو

 ًاقيقش لاثملا ليبس ىلع ءالؤه نم ركذن :يتمالملا وأ يفوصلا
 60 لا
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 بهذم ةأشن نيب ًالصاف ًادح عضن نأ عيطتسن ال اننكلو ١
 ىلع هروطت نيبو ءراصقلا نودمحو صفح يبأ يدي ىلع ةيتمالملا

 نيذه نم لكل ناك دقف :هيلإ هوفاضأ امو نيريثكلا امهعابتأ يديأ

 لضفلا مهل ناكو ءاهجراخو روباسين يف مهرثأ رهظ ةذمالت نيخيشلا
 ةجذاسلا ةمالملا ةركف اهنم تفلأت يتلا ةيلوألا يناعملا كلت لاصيإ يف

 يروباسينلا صفح يبأ عابتأ ربكأ نمف .لماكلا بهذملا ةروص ىلإ
 .ًارثأ مهدعبأو ًاعابتأ ةيتمالملا خويش رثكأ (ه148) يريحلا نامثع وبأ

 ةرايز يف ينامركلا هاش عم جرخ ءدلوملا يزار ناك هنإ ميعن وبأ لوقي

 نامثع وبأ ماقأو .هتئبا هجّوزو صفح وبأ هلبقف دوياستب طنس وبا

 . هذاتسأ ربق دنع ةريحلا ةربقمب نفد تام املو . . هب جرختو هدنع

 يبأ هذاتسأ نم ًاقفأ عسوأو ًاملع رثكأ ناك .نامثع ابأ نأ رهظيو

 بهذ ام ضعب يف هذاتسأ قفاو دقو ًالاح هنم لقأ ناك نإو ءصفح
 ميلاعت يف ًاحضاو اهادص دجن لاوقأب درفناو ءضعب يف هفلاخو هيلإ

 «هئارآ ضعب راصقلا نودمح رطاشي ىرخأ ةيحان نم وه مث . ةيتمالملا

 .هل هتبحص اندنع تبثت تبثت مل نإو

 نأ يتمالملا هبهذم يف اهنع ردص يتلا ةيساسألا ئدابملا نمو

 كلذلو ؛راصقلا نودمح عم قفتي اذه يف وهو هيف ريخ ال رش ملاعلا

 عيمج يف ريصقتلا ةيؤرو دمكلاو نزحلا مازتلا يتمالملا ىلع بجوي

 كلذب ًامئاد هسفن هماهتاب همزليو ءاهيف دّوج هنأ هيلإ لّيخ امهم هلاعفأ
 يطساولا ركب يبأك ةيفوصلا ضعب اعد ًاببس كلذ ناك دقو .ريصقتلا
 هنأب نامثع يبأ بهذم فصو ىلإ (ه١6٠7 ةنس ىلاوح ىقوتملا)

 باحصأ لأس روباسين يطساولا لمحمد امل هنإ ليق .يسوجم

 تاعاطلاب انرمأي ناك :اولاقف ؟مكخيش مكرمأي ناك اذامب :نامثع يبأ

 مكرمأ اله :ةضحملا ةيسوجملاب مكرمأ :لاقف .اهيف ريصقتلا ةيؤرو

 م



 وبأ لوقي هسفن ىنعملا اذه يفو ؟2"هيرجمو اهئشنم ةيؤرب اهنع ةبيغلاب
 امنإو ؛ًائيش هسفن نم نسحتسي وهو هسفن بيع دحأ ىري ال» :نامثع

 (”:لاوحألا عيمج يف اهمهتي نم هسفن بويع ىري
 لوأ اهيف دهزلاف هنم صلختلا بجي ًاضحم ًارش ايندلا تناك اذإو

 دهزلا بوجو ىري نامثع وبأ ناك كلذلو ؛هسفن مئاشتملا هب مزلُي ام

 حابملا يفو ءةضيرف مارحلا يف دهزلا ربتعيو :ءيش لك يف قلطملا
 ال لماكلا ناميإلا نأ ىري ناكو هللا ىلإ ةبرق لالحلا يفو ةليضف

 ماقم اذهو .لذلاو زعلاو ءاطعلاو عنملا هدنع يوتسي ىتح لجرلل متي

 .اقلطم ًادهز ايندلا يف دهز نمل الإ ققحتي ال

 ىّتْغت يتلا - مؤاشتلا ةمغن  ةنيزحلا ةمغنلا هذه عم ىشمتي اممو

 يتلا قيرطلا هُّقصوو ةيدوبعلا يف ًالماك ًابهذم هُعضو «نامثع وبأ اهب
 (ه919) يخلبلا لضفلا نب دمحم لوقي .هعابتأل ةيدوبعلا يناعم ققحت
 بادآ مهملعيل سانلل هزربأو ةيدوبعلا نونفب نامثع ابأ نّيز ىلاعت هللا نإ)»

 سفنلا دابعتسا نم صلختلا وه هلل ةيدوبعلا قيرطو ؟*”«ةيدوبعلا
 :نامثع وبأ لوقي اذهلو .ريكلاو وهزلاو بجعلا تافصو اهتاوهشو
 كعطقي كسفن يف بجعلاو ربكلاو «هللا ىلإ كلصوي هللا نم فوخلا»

 .اهيف ضيوفتلاو هللا ىلإ رومألا لك كرت ةيدوبعلا نمو ؟*”هللا نع

 ؛همِلاع ىلإ َتلهج ام ِمْلِع ٌدر ضيوفتلا» :نامثع وبأ لوقي كلذ يفو

 ركب ابأ ًاركاذ اهسفن ةصقلا يذابالكلا يوريو :7” ص «ةيريشقلا ةلاسرلا )١(
 7١٠. ص ءفرعتلا (يطساولا ال) يبطحقلا

 .76 ص ء١ج :ينارعشلا تاقبط (؟)
 .بالالو يملسلا تاقبط ()

 .554 ص ١٠2ج ءءايلوألا ةيلح 2(

 .558 ص ١٠١2ج ءةيلحلاو ءأ ”0و يملسلا تاقبط (5)
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 ةيدوبعلا نمو <0”'2مظعألا هللا باب اضرلاو ءاضرلا ةمدقم ضيوفتلاو

 تافص هذه لكو «هيف ءاجرلاو هنم فوخلاو هيلإ راقتفالاو هلل عضاوتلا
 رهتشا يذلا هظعو سوردل تاعوضوم اهذختيو «نامثع وبأ اهيلإ وعدي

 :نيمهم نيلماعل ًارهاظ ًارثأ اهيف ىري اهيف رظانلاو . هب
 ىنعم لجرلا اذه حالطصا يف تذخأ يتلا «ةوتفلا» ةركق امهلوأ

 هلاثم اهيلع ريغلا راثيإو سفنلاب ةيحضتلا ذختا يذلا ىتفلاف :؛ةيدوبعلا»
 اهب ققحتو ةيدوبعلا تافص لك لمكتسا يذلا يتمالملا وه «ىلعألا

 ىتفلاف .اهنم رهظ ام لك ىلع اهماهتا مادأو ًاريخ هسفنل ىري ال حبصأف

 .هدحو هلل رثؤملا هسفنب يحضملا لماكلا دبعلا وه لماكلا

 قي سلو ةيتيوعسلاب «نلفيارلا» همي ام وه ىناثلا لماعلا
 ىلإ هقيرط دجو دق يدنهلاو يتشدارزلا مؤاشتلا نوكي نأ دعبتسملا

 نامثع وبأ اهيف شاع يتلا ةيفاقثلا ةئيبلا ىلإو ناسارخ ةيفوص ضعب
 ءةصاخ نامثع يبأ ةرظن نأ يف كش نم كانه سيل لي .يريحلا

 نيمئاشتم لاجر ةرظن يه امنإ ةيناسنإلا سفنلا ىلإ «ةماع ةيتمالملاو

 . يمالسإ ريغ ًاعباط لمحت
 صفح وبأ ناك «ءتاقبط يف ةيتمالملا خويش انفنص اذإو - ٠7

 يتلا ىلوألا ةقبطلا لاجر رهشأ يريحلا نامثع وبأو راصقلا نودمحو
 نمل ا لا ةيناثلا ةقبطلا يتأت كلذ دعب .ها"٠٠ ةنس ىلاوح يهتنت

 را دعو راصعلا هودي نأ يدعو: صفح نلأ باسعار عاننا
 هذه لاجر نيب نم سيلو .ًاعيمج نامثع يبأو نودمحو صفح يبأ

 يذلا يروباسينلا دومحم نب ظوفحم ىوس ركذلا قحتسي نم ةقبطلا

 يذلا شعترملا دمحم يبأو ؛نامثع ابأو ًانودمحو صفح ابأ بحص

 .ةسفن عجرملا )1١(

 ول



 ؛دينتجلا اهب بحصو دادغب ىلإ بهذ مث «نامثع ابأو صفح ابأ بحص
 ؛ يذابارصنلا ًايلعو ًانودمحو صفح ابأ بحص يذلا يفقثلا يلع يبأو

 لزانم نب دمحم هللا دبع يبأو «قارولا دعس نب دمحم نيسحلا يبأو

 ناك دقف ءريخألا اذه وه قالطإلا ىلع ةقبطلا هذه رهشأو . ىروباستلا

 بهذملا رشن يف لضفلا هل ناكو ءراّصقلا نودمح عابتأ ٌصخأ

 ةصاخلا تاهاجتالا ضعب ىلإ ةفاضإلاب هذاتسأ هعضو يذلا يتمالملا

 .اهب درفتا يتلا

 ةركفب مهذخأ ىدم يفو مهرادقأ يف ةقبطلا هذه لاجر فلتخيو

 ًائيمأ دومحم نب ظوفحم دجن انيبف .مهخويش نع اهوقلت يتلا ةمالملا
 مئادلا سفنلا ماهتا يف صالخلا قيرط ىري «نامثع يبأ ميلاعت ىلع

 تاقفاوملا يف هسفن مهتيلف ءهدشر .قيرط رصبي نأ دارأ نم» :لوقيف

 ةعس ىلاوحال قازوتلا نيسخلا انأ دجت 22'!؟تافئاختملا نم اللضف
 ةماقتسا يف صالخلا قيرط ىري .يذلا ينسلا يفوصلا لثمي (ه*١٠

 ةدهاشمب ناسنإلا ايحيل قلخلاو سفنلا نع ءانفلاو ةنسلا عابتاو نيدلا

 ©0نيلإلا نسملاو تاريخلا

 ىلع ًارصق ثلاثلا نرقلا ءاهتنا دعب دعت مل ةيتمالملا ميلاعت نأ ىلع

 يمالسإلا ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ ىلإ اهتزواجت لب ءروباسين ةسردم

 نيذلا ناسارخ خويش نم ريثكو «نيلوألا ةيتمالملا لاجر عابتأ لضفب
 ىلإ اميس ال  داليلا هذه نع لحر دقف .مهب مئاد لاصتا مهل ناك

 ءالؤه نم ليلق ريغ ددع  دينجلا اهتسردم سأر ىلع ناك يتلا دادغب

 ةكمب يفوت يذلا يجاجزلا ميهاربإ نب دمحم ورمع وبأ مهنم « خياشملا

 ءبااو يملسلا تاقبط فقل

 1 كمر يملسلا تاقبط معجار قفز
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 فورعملا يزارلا هللا ديع نب دمحم هللا دبع وبأو ءها"58 ةنس

 نب دمحم ركب وبأو ءها807 ةنس ىقوتملا يروباسيتلا ينارعشلاب

 نب يلع نيسحلا وبأو ءه”٠7 ةنس ىفوتملا يروباسينلا رفعج نب دمحأ
 دادغبو رصم خويش ضعبو ًاظوفحمو نامثع ابأ بحص يذلا رادنب
 يذلا يدتغورلا دمحم نب دمحم هللا دبع وبأو ء(ها٠50 ةنس يفوت)

 يلع نب دمحمو ,(ه0”٠7 ةنس يفوت) سوط خياشم رابك نم ناك
 ةلجأو اسن خياشم رابك نم ناك يذلا نايلُع نباب فورعملا يوسنلا

 لهس نب دمحأ نب يلع نسحلا ويأو ءنامثع يبأ باحصأ

 دمحم نب ميهاربإ مساقلا وبأو (ه758 ةنس ىفوتملا) "'”يجنشوبلا

 ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأو «(ه759 ةنس ىفوتملا) يدابارصنلا

 . مهريغو ه155 ةنس ةكمب يفوت يذلا يملسلا

 يف فوصتلا زكارم ربكأ نم دهعلا كلذ ىلإ روباسين تناك دقو

 وأ جحلل وأ دادغب خياشم ةرايزل اهؤانبأ اهنم جرخي «يمالسإلا ملاعلا

 مهل سيل وأ مهل نمم ناكم لك نم ةيفوصلا اهمؤيو «ةكمب ةرواجملا

 مالس نب دعس نامثع وبأ ًالثم اهدصق دقف .يتمالملا بهذملاب ةلص
 ورمع يبأ باحصأ نم ناك يذلا هالالا” ةنس ىفوتملا يبرغملا

 باحصأ نم يزوس رولا لمعس نب قحسا توقعي وبأو ءيجاجزلا
 (”يناتْسَمْطلا ركب وبأو ءه##٠ ةننم يفوت  دينجلاو يكملا ورمع يبأ

 نيشلاب يجنشوبلا حيحصلاو ءةلمهملا نيسلاب ًانايحأ يملسلاو ميعن وبأ هدروي )١(

 يناعمسلا نراق :ةاره نم خسارف ةعيس ىلع ةدلب جنشوي ىلإ ةبسن ةمجعملا
 50و

 رسكو ةلمهملا حتفب «يسنمطلا هلعلو ةعامج لاق# ةيريشقلا ةلاسرلا حراش لاق (1)
 ىلع هبتشاف ناديرام ىرُق نم ةيرق سنمط ىلإ ةبسن نونلا ناكسإو ميملا
 8 ص ء"”ج «ءةلاسرلا حرش :بتاكلا
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 ىفوتملا يروئيدلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأو 0475٠ ةنس ىفوتملا

 .ه"٠5 ةنس ىلاوح دنقرمسب

 اهلاجر نم ةثلاثلا ةقبطلا ترهظو ء«ةيتمالملاب نمزلا مدقت املو 4

 يتمالملا بهذملا ذختاو ةمالملا ةركف تددحت ةيناثلا ةقبطلا ةذمالت نم

 نم رثكأ هل ةعوضوملا تافيرعتلا اهيلع قبطنت يتلا ةيئاهنلا ةروصلا
 .ىلوألا ةروصلا ىلع اهقابطنا

 اهحضوأ امك يتمالملا بهذملا يف ةيلصألا ةركفلا تناك دقو

 سفنلا دض ةمئادلا ّبرحلا لزانم نبا هذيملتو راصقلا نودمح

 ةيتمالملا عابتأ ىلاغف .اهتانسح نامتك ىلع لمعلاو ءاهتايرو اهتانوعرو

 ةنس ىفوتملا ءارفلا نودمح نب دمحأ نب دمحم لثم  نورخأتملا

 ريسفت يف  لزانم نبا عابتأو يفقثلا يلع يبأ باحصأ نم ناكو ه٠

 ءافخإ ىلإ وعدي ًافرص ًايبلس أدبم'ناك نأ دعبف .هقيبطتو أدبملا اذه
 ةمالملا لهأ بلاطف :ًايباجيإ ًاهاجتا ءالؤه يديأ ىلع ذختتا «تانسحلا

 مهمول ريثت يتلا رهاظملاب سانلا يف روهظلاو ةفلاخملا دمعتب مهيديرم
 ةيتمالملا رظن يف اذه حبصأو .مهءاردزاو مهطخس مهيلع بلجتو

 اذه راصو ءاهردق اهفيرعتو اهبيدأتو سفنلا ميوقت قرط نم ًاقيرط
 . يتمالملا بهذملا موهفم نم ًاءزج ىنعملا

 ةثيدحلا روصعلا يف اوعقو ىتح مهولغ يف ةيتمالملا ىضم اذكهو

 نيب قرف لك هيف ىحمنتا ةيحابإلا نم عون يف  ةصاخ ايكرت يف

 يف االإ - ةيخيرات ةلص فرعن ال اننكلو .رشلاو ريخلاو حيبقلاو نسحلا
 نيذلا ةيتمالملا لئاوأو نيرتهتسملا ةيتمالملا ءالؤه نيب مسالا درجم

 .ةعئارلا ةوصلا كلتب هتلاسر يف يملسلا مهروص



 ةبتمالملا لوصأل يدقن ليلحت

 ةيملع ةلاسر اهنأ ةيتمالملا ةلاسرل ئراقلا رظن يعرتسي ام لوأ -

 ةيتمالملا ميلاعت صلختسي نأ هيلع لهسلا نم نإف ؛ةيرظن اهنم رثكأ

 صلختسي امم رثكأ تالماعملاو تادابعلا يف مهبادآو مهقيرط دعاوقو

 انملكت اذإف .دعاوقلاو بادآلا هذه هيلإ دنتست يذلا يرظنلا ساسألا

 نم جاتنتسا ضحم كلذ ناك يتمالملا بهذملل ةيرظنلا سسألا نع

 ةيتمالملا ميلاعت اهب تغبصنا ةماع حور نم هانسمل ام ىلع هانينب ءانبناج

 .مهلاوقأو

 - نيعبرأو ةسمخ اهنم ركذ يتلا - لوصألاب يملسلا هيمسي ام امأ

 ةيتمالملا اهب بلاطي يتلا ةيساسألا تافصلاو بادآلا ودعت ال اهنإف

 - فلؤملا مالك بسح ىلع كلذ يف نيدمتعم مهيدي يرمو مهسفنأ

 لاجر وأ مهلاجر يروهشمل لوق وأ ةنسلا وأ باتكلا نم لصأ ىلع

 ةيحانلا نم يتمالملا بهذملا لئاسم ةلاسرلا لوانتت املقو .ةيفوصلا

 ءرسلاو بلقلاو حورلاو سقنلا نع اهيف درو ام انينثتسا اذإ الإ «ةيرظنلا
 درو امو ءرخآلا ىلإ هذه نم دحاو لك نم يفوصلا يقرتلا لاح نعو

 .اهنم لك تافآو حورلاو رسلاو بلقلاو ناسللا ركذ نع اهيف
 بهذملا هيلع موقي يذلا ماعلا يرظنلا ساسألا نأ ّيلإ ليخيو

 ةيناسنإلا سفنلا ىلإ ةقرفلا هذه د ا عواشتلا وهي وتمااعلا

 اهنامرحو اهماهتاو اهمولو اهريقحت و اهليلذت يف الماك ًابهذم هيلع اونبو

 ةهجو يهو .ةدابع وأ لاح وأ لمع وأ ملع نم اهيلإ بسني ام لك نم
 يذلا أدبملا يهو ءاهيف رثأ سراف يف ةت ةتيشدارزلا ةثيبلل نوكي دق رظن

 نم هوعضو امو كارقأ نع ةووكذ ام لكبر ةيتمالجلا لاجر ىلإ ىحوأ
 :قباسلا ساسألا نع ًامامت لقتسم ريغ رخآ يرظن ساسأ كانهو .دعاوق
 تناك - ةيتمالملاب قلعتي اميف  اهنأ دقتعأ يتلا ةوتفلا ةركف وه اذهو
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 ةمادإو اهلالذإو اهريقحت ىلإ مهمؤاشت مهاعد يتلا سفتلاف .ًاضيأ ةيسراف

 يفو ءًايناث ريغلا ليبسو ءّالَّوأ هللا ليبس يف اهب ةيحضتلا بجي ءاهماهتا

 ضحملا راثيإلا ىنعم ققحتي اهيلع ماتلا راصتنالاو سفنلاب ةيحضتلا

 ريثك يف حوضو لكب ةوتفلا ىنعم رهظيو .ةوتفلا تافص صخأ وه يذلا

 ًالصتم ناك ام اهنم ءاوس ءلوصألاب ةامسملا مهبادآو ةيتمالملا دعاوق نم
 اهيف رهظي يتلا  ةيمالملا ةوتفلا وأ - ةيفوصلا ةوتفلا يهو هللا ةلماعمب

 .ةيعامتجالا ةوتفلا يهو  قلخلا ةلماعمب ًالصتم ناك امو ءهلل راثيإلا

 .تاذلا راكنإ نيتلاحلا يف رهظيو

 اهركذ يتلا «لوصألا» عيمج درن نأ اننكمي نيلصألا نيذه ىلإو

 مالك ردص امهنعو .رشابم ريغ وأ رشابم قيرطب ةيتمالملل يملسلا
 : ةيتآلا ةيسيئرلا لئاسملا يف ةيتمالملا

 .رسلاو بلقلاب اهتلصو اهتيرشو سفنلا يف مهمالك )١(
 بجعلاو ءايرلا ةصاخو اهرهاوظو سفنلا ةبراحم يف مهمالك (؟)

 ةيقوصلا ةايحلاب ةقلعتم لئاسم نم تافصلا هذهب لصتي امو «ةرهشلاو
 «لكوتلاو رقفلاو عامسلاو لاوحألاو ةيفوصلا ىواعدلاو يّزلا ةلأسمك

 ةيرحلا يناعمو هتدارإو دبعلا لاعفأ ةلأسمك ةيقالخأ لئاسم وأ

 ةايحلاب قلعتت لئاسم وأ ءكرشلا ةلأسمك (ةيهلإ) لئاسم وأ «ةيدوبعلاو
 يف مهلاوقأ نمو .ريكذتلاو ظعولا يف سانلل دوعقلاو بسكلاك ةيلمعلا

 . مهدنع يتمالملا قيرطلا بادآ فلأتت اهلك لئاسملا هذه

 رجزلا اهمهأ يتلا اهرهاوظو سفنلا ةبراحم قرط يف مهمالك ()

 ماعلا ناونعلا تحت هعضو نكمي ام لكو ماهتالاو بينأتلاو عخبلاو

 . هيلع «ةمالملا» مسا نوقلطي يذلا

 ماقم يف ققحتلا يهو قيرطلا نم ةياغلا يف مهمالك (4)
 . صالخإلا
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 سقنلا يف ةيتمالملا ةفسلف

 رسلاو حورلا تاملك ةيتمالملا ةلاسر يف يملسلا لمعتسي - ؟

 ةيلضفألا ثيح نم وحنلا اذه ىلع اهبتريو عبطلاو سفتلاو بلقلاو
 ةفيظو ىلإ ريشي الو ظافلألا هذه تاموهفم ددحي ال هئكلو ءاهنيب

 .يريشقلا مساقلا وبأ هفلخو هذيملت لعف امك ةقدلاب اهنم لك لولدم

 هيف عضي يذلا عضوملا يف ةمئاقلا ىلعأ يف «حورلا» عضي وهف

 نأ ىلإ ريشُي مهسفنأ ةيتمالملا لاوقأ ضعب نكلو .«رسلا» يريشقلا

 اذهو ءةدهاشملا لحم هنإ ثيح نم اهعيمج ىوقلا هده لضفأ «رسلا»

 . يريشقلا هلوقي ام عم قفتي

 هجو ىلع فرعن يكل ظافلألا هذه يناعم حاضيإ نم َّدب الو
 ىلإ ةصاخ ةيتمالملاو ةماع ةيفوصلا وعدي يتلا «سفنلا» بيرقتلا

 قلطت ام ةلمج يف قلطتف سفنلا امأ .اهب ةيحضتلاو اهماهتاو اهتبراحم
 قالخألا لحم يه يتلا ينامسجلا بلقلا يف ةعدوملا ةفيطللا ىلع هيلع

 يف ةعدوم ةفيطل يه يتلا حورلا ةلباقم يف ةحيبقلا لاعفألاو ةمومذملا

 لاعفألاو ةدومحملا قالخألا لحم اهنكلو ًاضيأ ينامسجلا بلقلا

 ناتعدوم نايرخأ ناتفيطل امه نيذللا رسلاو بلقلا ةلباقم يفو «ةنسحلا

 عومجم ىنعملا اذهب ناسنإلاف .ًاناسنإ هيمسن يذلا عومجملا كلذ يف

 مسجلا نأ امك «ةصاخ ةفيظو اهنم لكل ءضعبل اهضعب رخسم ىوق

 اهنم لكل يتلا هساوحو ةيمسجلا هاوقب ريثك هعومجم يف لك يناسنإلا
 نأو ءةايحلا أدبم حورلا نأ ىلع ةيفوصلا عمجأ دقو .ةصاخلا هتفيظو

 ةدهاشملا زكرم رسلاو «ةفرعملا زكرم بلقلاو «تاوهشلا أدبم سفنلا

 لاعفألاو تاوهشلا أدبم سفنلا :ًاتايحأ لاقُي امك وأ ؛دوهشلا وأ
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 لحم لقعلاو «ةدومحملا لاعفألاو ةايحلا أدبم حورلاو «ةمومذملا

 سفنلا ىلإ لام نإ هنكلو «ةلاصأ ةبحملاو ةفرعملا لحم بلقلاو «ملعلا

 بلقتم وهف :اهتافصب فصتا حورلا ىلإ لام نإو ءاهتافصب فصتا
 ىوقلا نم ةدحاول سيل يتلا ةدهاشملا لحم وهف رسلا امأ .امهنيب

 رسلا يأ رسلا رس نع ًاضيأ ةيفوصلا ملكتي دقو .اهيلع عالطا ةقباسلا

 . هللا آلإ هيلع علطي ال رمأ اذهو .رسلا ةفيطل يف عدوملا

 وحلا ىلع اهلضفو اهتفاطل بسحب ىوقلا هذه يريشقلا بتريو
 نلع ىملدتلا اهبكريو:# ©” نقلا مقا للفقلا ىقةورزرلا مك رشلاينآلا

 يقرتلا لعجيو .سفنلا مث بلقلا مث رسلا مث حورلا :وه رخآ وحن
 رعشي نأ ريغ نم بلقلا لاح ىلإ سفنلا لاح نم لاوحألا يف يفوصلا

 «سفنلا رعشت نأ ريغ نم رسلا لاح ىلإ بلقلا لاح نمو ؛كلذب عبطلا

 لصو اذإف .بلقلا رعشي نأ ريغ نم حورلا لاح ىلإ رسلا لاح نمو
 ©”ةدهاشملاو ةفشاكملا هل تلصح حورلا لاح ىلإ كلاسلا

 وه ام لكل مسا اهنأ وهو ءرخآ فيرعت ةيفوصلا ضعب دنع سفنللو
 مومذمو دبعلا فاصوأ نم "”(ةميمذلا ةفصلا اهانعمو ةلع وذ يأ) لولعم

 ام وأ يصاعملا نم دبعلا هيستكا ام كلذ يف ءاوس .هقالخأو هلاعفأ نم

 لامتحالا ةلقو دقحلاو بضغلاو ربكلاك ةميمذ تافص نم هعبط يف ناك

 . ةلزانملاو ةدهاجملاب دبعلا نع يفتني امم كلذ وحنو

 رورشلا اهنع ردصت ةفيطل وأ ةوق اهنأب سفنلا اوفّرع ءاوسو

 مهدنع كش ال يهف ءماثآلاو رورشلا كلت ةعومجم اهنأب وأ «ماثآلاو

 ) )1١ص « يريشقلا ةلاسر 560-55.

 . ةيتمالملا ةلاسر «؟)
 ٠١5. ص ءاج «ةيريشقلا ةلاسرلا ىلع يراصنألا حرش (*)
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 يذلا ريطتسملا رشلاو ءهتلزانم يفوصلا ىلع بجي يذلا ريكألا ودعلا

 لكلا ذإ :ًاعيمج ةيفوصلا نيب كرتشم ردق اذهو .هوحم هيلع بجي
 ءةيغرلاو ةوهشلا ردصم اهنأل ماثآلا ردصم سفنلا نأ ىلع نوعمجم

 امبرو .ربكألا داهجلا وه ةيفوصلا ةايحلا قيرط نع اهداهج نأ ىلعو

 لثم يف سفنلا مذ نم ثيدحلاو نآرقلا يف درو ام كلذ يف مهلصأ ناك

 كباصأ ام# :ىلاعت هلوقكو ؛؟«ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ# :ىلاعت هلوق

 هيلع هلوقو ؛«*كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو هللا نمف ةنسح نم

 ةيتمالملا نكلو .«كيبنج نيب يتلا كسفن كئادعأ ىدعأ» :مالسلا

 - دقتعأ اميف يمالسإ ريغ لماع ريثأت تحت  ةركفلا هذه يف اوغلاب

 ًارش سفنلا اوربتعاف ؛نايحألا نم ريثك يف لوقعملا تزواجت ةغلابم
 درجم اودعو «ماهتاو ناهتما ةرظن اهلاعفأ عيمج ىلإ اورظنو ءًاضحم

 اهلامعأ ىلع ردق قاقحتسا اهمهوت وأ اهنع نسح ءيش رودص اهمهوت
 لعفل ميظعت مهداقتعا يف كلذ نأل «يفخلا كرشلا بورض نم ًابرض
 ىوس ةمالملا ةقيرطب اهومس يتلا مهتقيرط تسيلو .هللا لعف ريغ

 .اهرهاظم عيمجو سفنلا ىلع ءاضقلا اهب داري ميلاعتلا نم ةلسلس

 نم بسحف حورلل ةلباقم  ةيتمالملا رظن يف - تسيل سفنلاف
 نم هلل ةلباقم يه لب  ريخلا ردصم حورلاو رشلا ردصم اهنإ ثيح

 . هللاب كارشإلا ةباثمب اهيلإ ناكترالاو اهميظعتو اهلاعفأ ةيؤر نإ ثيح
 اهركذ امك  ةيتمالملا دنع ةيسفنلا ىوقلا فينصت ةميق نيبتتو

 وأ هتدهاشم وأ هللا ةفرعمب ةلصتملا جئاتنلا نم هيلع اوبتر اميف  يملسلا

 لحم مهدنع حورلا تناك اذإف .ةيفوصلا تاماقملا نم كلذ ريغ

 نيب ةصاخ ةلاح ةدهاشملاو  يريشقلا دنع رسلا نم الدب  ةدهاشملا

 .ءايرلا نم ًاعون ةدهاشملا كلت ىلع رسلا عالطا ربتعا ءهبرو دبعلا

 تعلطا اذإف ؛ناسنإلا يف ةوق لضفأل الإ نوكت ال ةدهأشملا نأل كلذو
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 كلذكو .ةصلاخ ةدهاشملا نكت مل ةبترملا يف اهنود ىرخأ ةوق هيلع

 يتلا ةوقلا لامعأ ىلع اهنم ةوق تعلطا اذإ ىرخألا ىوقلا يف لاحلا

 سفنلاكو ءرسلا لامعأ ىلع علطا اذإ بلقلاك «ةيترملا يف اهقوف يه
 .بلقلا لامعأ ىلع تعلطا اذإ

 اهضعب ةفيظو ىلع ةيئاسنإلا ىوقلا ضعب عالطا ثيح نم اذه
 ًامامت ةلزعنم اهنأ ىلع ىوقلا هذه ةيتمالملا مهف دقف ؛هلمع وأ رخآلا

 ةلقتسم اهتفيظوب - اهنم لك موقت نأ بجيو لب  اهنم ةدحاو لك موقت
 ام ىلع تعلطاو اهدودح اهادحإ تزواج اذإف .ىرخألا نع ًامامت

 امأ .ءايرلا يف اهبحاص عقوأو اهصاالخإ نم كلذ باش ءاهريغ هب موقي

 ءدصق نع هل كلذ راهظإ يأ ءهلاحو هلعف ىلع هّريغ يتمالملا عالطإ

 ةنوعر نم ةيتمالملا رظن يف وهو «هقباس نم ءايرلا باب يف لخدأ وهف
 رهاظملا لك اوبراح مهنأ يف رسلا وه اذهو ؟'”ناطيشلا بعلو عبطلا
 اوحبقتساو «تاعقرملا سبل .اوركنأف :لاعفألاو لاوحألا نع ةعبنملا

 سانلل دوعقلا اوهركو «تاماركلا اوفخأو «هيف دجاوتلاو عامسلا

 .لاحلا نع نالعإلا بابسأ نم كلذ هبشأ امأو ظعولاو ريكذتلل

 ىرخأ ةيحان نم ةيناسنإلا ىوقلل ةيتمالملا فينصت رثأ رهظيو - ”“
 وهو «ناسللا ركذ :عاونأ ةعبرأ هنم اودع دقف ؛«ركذلا» يف مهمالك يف

 اذإ اولاقو .حورلا ركذو ءرسلا ركذو .ءبلقلا ركذو ءحراوجلا ركذ
 لصحت انهو ؛ركذلا نع ناسللاو بلقلاو رسلا تكس حورلا ركذ قدص

 اذإو .ةيفوصلا لوق دح ىلع ءانفلا ماقم وأ عمجلا ماقم يف ةدهاشملا

 حص اذإو .ةبيهلا ماقم اذهو ؛ناسللاو بلقلا تكس رسلا ركذ حص

 اذإو .ءامعنلاو ءالآلا ركذ وه بلقلا ركذو :ناسللا تكس بلقلا ركذ

 .نماثلا لصألا :ةيتمالملا ةلاسر ()

 مك



 ركذ وهو ركذلا بتارم ىندأ كلذو «ناسللا رّكَذ ركذلا نع بلقلا لفغ

 . ةماعلا

 عالطا ةوق لك ركذ ةفآو .ةفآ راكذألا هذه نم دحاو لكل اوركذ مث

 تاذلا ركذ وه حورلا ركذف ؟'”اهركذ ىلع ةلزنملا يف اهنود يتلا ةوقلا

 ةبيهلا ماقم يف تافصلا ركذ وه رسلا ركذو ؛ةدهاشملا ماقم يف ةيهلإلا

 ءامعتلاو ءالآلاب هتع ربعملا تافصلا رثأ ركذ وه بلقلا ركذو ؛لالجلاو

 رسلا علطا ذإف .ناسللاب ركذلا وه سفنلا ركذو ؛ةفرعملا ماقم يف كلذو

 نم ًاعون يضتقت ةقداصلا ةدهاشملا نأل ةدهاشملا دسفأ حورلا ركذ ىلع

 يهو ةبيهلا ةلاح تلصح حورلا ركذ ىلع رسلا علطا اذإو ؛ هللا يف ءانفلا

 ةيقبو ادوجو يضتقي اهلوصح نإ ثيح نم لماكلا ءانفلاب ققحتلل ةيفانم
 بلقلا علطا اذإ كلذكو .ءانفلا ةلاحل فانم اذهو ءاهب رعشي يذلا دبعلل

 ءالآلا ركذو «هءامعنو هللا ءالآ ركذي بلقلا نأل ءهدبسفأ رسلا ركذ ىلع

 ماقمو هللا نم برق ماقم ةبيهلا ماقم نأل «ةبيهلا ماقم عم ىفانتي ءامعنلاو

 ابلط ناسللا ركذ هب دارملاف سفنلا ركذ امأ .هنم ِدْعُي ماقم ءالآلا ركذ

 ركذب طلتخا اذإف «مهدنع ركذلا تاجرد ىندأ وهو ضّوِعلا وأ باوثلل

 هللا نم ةصلاخ هئامعنو هللا ءالآ ةيؤر نود لوحي هنأل ءهدسفأ بلقلا

 . ضرع وأ لباقم ريغ يف دبعلا ىلع هئامعنو هئالآب نمي يذلا

 ءايرلا ةبراحم
 نأ اهتلزنمو سفنلا ىلإ ةيتمالملا ةرظن نع هانركذ امم رهظ - 4

 قدصلا كلذ ؛هللا عم ةلماعملا قدص وهو هيلإ نومري ًادحاو ًافده مهل

 فراوع نراقو عساتلا لصألا :ةيتمالملا ةلاسر يف كلذ ليصفت عجار )١«

 . ءايحإلا شماه ىلع ؟5١-06١٠7 ص .١ج «يدرورهسلل فراعملا

 هاب



 اذإ الإ متي ال يذلاو «تاماقملاو لاوحألا حيحصتب الإ ققحتي ال يذلا

 كلذ ىوطنا كلذلو .ءايرلا راثآ نم  يفخ وأ رهاظ  رثأ لك ىحمنا

 يف ةيوازلا رجح ةباثمب ناكو مهميلاعت مظعم ىلع مهلوصأ نم لصألا

 نم صلختلا نأل ء.هدض وه يذلا صالخإلا ركُذ ءايرلا َرِكُذ اذإو
 يف اوملكتي مل ةيتمالملا نكلو .صالخإلا طورش نم طرش ءايرلا

 ءايرلا ةبراحم يف اوملكت ام لثمب  يباجيإلا مهفده وهو - صالخإلا
 يف ةمئاشتملا مهتيرظن مهتلمح دقف .فدهلا كلذ ىلإ ةليسولا يهو

 يهو اهتافص نم ةفص صخأ دض اهيف ةداوه ال برح نالعإ ىلإ سفنلا
 ضالخعالا اكيهف' اذإو . هوم ىلإ ةليسو(ةعالملا» ودعم يللا ءايرلا
 ءيش نود هناحبس هيلإ بّرقتلاو» «ةعاطلاب هناحبس قحلا دارفإ هنأ ىلع
 حدم ةبحم وأ سانلا دنع ةدمحمل .باستكا وأ قولخمل عنصت نم رخآ

 وأ ؟'«نيقولخملا ةظنحالم نع لعفلا ةيفصت» هنأ وأ ؛«قلخلا نم

 «هريغ نود هلل ةلماكلا ةيدوبعلاب ققحتلا هنأ ىلع هانمهف اذإ قدأ ةرابعب

 نيعب اهيلإ رظنلاو سفنلا ريدقت نم ررحتلا هنأ ىلع «قدصلا» انمهفو
 هل ءاير ال يذلا وه صلخملا يتمالملا نأ انكردأ «ميظعتلاو رابتعالا

 يف ةيتمالملا ةغلابم انكردأو ؛هل بجع ال يذلا وه قداصلا يتمالملاو

 ةجرد ىلإ لوصولا نود نيتلئاحلا نيتفصلا نيتاه ناردأ نم سفنلا ريهطت

 . برقلا ةجرد يه يتلا ةلماكلا ةيدوبعلا

 نإو «ةحيحصلا ةيمالسإلا ميلاعتلا نم ءايرلا ميرحت نإ لاقي دقو
 اهيف ضافأو اهيلإ مالسإلا اعد يتلا تافصلا نم قدصلاو صالخإلا

 لاقي دقو .نويماشو نويرصمو نويقارعو نويناسارخ «ًاعيمج ةيفوصلا

 )١( ص ءةيريشقلا ةلاسرلا 45-56.
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 ةضحم ةيمالسإ نيا م مت ترعب 6-10 ةيتمالملا نإ كلذك

 0 سفنلا نإ# 2 نم تاسنإلا ع تَّمَصَو ام قولا

 نإإ» ««دونكل هبرل ناسنإلا نإ# .«ًالوجع ناسنإلا ناكوإل «ءوسلاب
 27؟مذي مأ فاصوألا هذهب ناك نم حدميأ .«ًاعوله قلخ ناسنإلا

 اهب زاتما يتلا تافصلا وأ ةفصلا نع لكاقلا لءاستيو كلذ لك لاقي دق

 يف يتمالملا هاجتا نأ كلذ ىلع انباوجو .هريغ نم ةيتمالملا بهذم

 رومألا يف الإ ىرخألا تاهاجتالا نم هريغ نع زيمتي مل فوصتلا

 ةصاخ ةدحو هل بهذم وه ثيح نم يأ" :هتلمج يف (ًالوأ)
 ءايرلاف الإو ءهيف ةدراولا لئاسملا ليصافت يِف ال ةنيعم ةغبصو

 ةيفوصلا دنع اهارن ناعم كلذ ىلإ امو ةيدويعلاو قدصلاو صالخإلاو

 فيلأت وه يتمالملا بهذملا هب زاتمي يذلاف . مهتاقبط فالتخا ىلع

 ةيتمالملا ريغ بهاذم يف دجوت ال يتلا يناعملا هذه نم ةمجسنم ةدحو

 يناعملا هذه قيبطت ةلواحم مث «ةمئتلم ريغ ةيدرف ةروص يف الإ

 ًامكحم ًاماظن ةيتمالملا ريغل يردأ الو .ةيلمعلا ةايحلا يف اهقيقحتو

 . مهماظنك سفنلا راثآ وحمو تاذلا داكتإ نإ يضرب افيد

 ناعم نم ةيفوصلا تاحلطصملا يف ةيتمالملا همهف اميف (ًايناث)
 اهنآل يتمالملا قيرطلا يف ةدوصقملا يه ةيبلسلا يحاونلا هذهو . ةيبلس

 يف هللا اهيقلي رومأف ةيباجيإلا يناعملا امأ .ةبراحملاو ةدهاجملا عضوم

 صالخإلا بستكي ال يتمالملاف . لضفلاو ةنملا ليبس ىلع ءاقلإ بلقلا

 هللا امهحنمي ناتفص قدصلاو صالخإلا نأل ءهقيرط يف قدصلا وأ

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(

 نما



 صالخإلا قئاوع هتضايرو هتدهاجمب وه لازأ اذإ هيلإ كلاسلل

 . هيجعو هئاير ةبراحم ىلعو هسفن ماهتا ىلع مواد اذإ يأ «ءقدصلاو

 هلالخ نم سفنلا ىلإ اورظن يذلا دوسألا راظنملا كلذ يف (ًاثلاث)

 يقيقحلا اهدوجو اهوبلسو ءاهتانسح نم ةنسح لك اهيلع اوركنأو
 ةركف لكو «تاعاطلا ةذل ىتح ةذل لك اهومرحو ءاهملعو اهتدارإو

 مثإو رش لكب ةريدج اهوبسحو ءهنم برقلا وأ هللا بح ةركف ىتح
 . ةيمالسإ ريغ اهنأ يف كشأ ال ةرظن هذهو .حبقو

 هنأ يأ «فولأملا قيضلا ىنعملاب يتمالملا ءايرلا مهفن الأ بجيو

 ريغ راهظإ يتمالملا دنع ءايرلا لي «ناسنإلا هنطبي ام ريغ راهظإ
 يهف ةدارإ لكو ءهلل وهف لمع لك نأ اهانعم هدنع ةقيقحلاو . ةقيقحلا

 ال كلذلو . ضحم ءاير ةدارإ وأ المع هسفنل ناسنإلا ءاعداف نذإو ءهلل

 امنإو «رايتخالا رصنع هيف لخد اذإ هدنع لاحلا وأ لمعلا صلخي

 هتيؤر طقسأو «هنم رايتخلا ريغ نم -دبعلا ىلع هللا امهارجأ اذإ ناصلخي

 اوكرت نيذلا مه ةيتمالملا رظن يف نوقداصلاو .امهيلإ نيرظانلا ةيؤرو

 يف هللا رئاعش ميظعت وه اذهو .لاوحألاو لامعألا ىوعدو رايتخالا

 .بولقلا

 ًاروص ةيتمالملا بهذم يف ءايرلا ةبراحم تذختا دقو ءاذه

 : يلي اميف اهلمجن ةفلتخم
 هذه نم ةيتمالملا همهفي يذلا ىنعملاب) سفنلا ماهتا (الوأ)

 اهل رطخي وأ «لمع وأ لوق نم اهنم ردصي ام لك يف اهمولو (ةملكلا
 .رطاخ نم

 راعشتسا ميرحتو تادابعلاو تاعاطلا لامعأ ىلإ رظنلا مدع (ًايناث)
 ظح وه ام لكبو اهب رارتغالاو لامعألاب راختفالا طاقسإو ءاهب ةذللا

 يأ ىلإ نورظني الو «هللا الإ نوري ال ثيحب ءاهريغو ةدارإلاك سفنلل
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 نيرخأتملا ضعب لمح يذلا وه اذه ناك امبرو .هلل هنأ ىلع الإ لعف

 . ةيئيدلا فيلاكتلا كرت ىلع بهذملا اذه روهدت روصع يف مهنم

 .هنم ءيش ءاعدا مدعو ملعلا ىلإ رظنلا مدع (اثلاث)

 هنيب ًازييمت يفوصلا اهيف دجي دق يتلا رهاظملا لك ميرحت (ًاعبار)
 ام كلذ يف ءاوس ةرهش هل ببست دق يتلا وأ «سانلا نم هريغ نيبو

 مأ «مهريغ نم اهب اوزيمت يتلا مهرئاعشو قيرطلا لهأ سوقطب لصت'
 رومألا هذه نم دحاو لك حرشنسو .مهيواعدو ةيفوصلا لاوحأب

 . ليصفتلاب

 اهمولو سفنلا ماهتا
 لك هنع عرفت يذلا ّلصألا سفنلا ماهتا ةركف تناك امبرو  ه

 ءمهبهذم يف ناقدارتم مالملاو ماهتالاو .مهبيلاسأو ةيتمالملا ميلاعت

 .انفلسأ امك سفنلا ةعيبط يف مهيأرل ناتعبات ناتركف امهو

 نوري ال :ًامئاد ةموصخلاو ماهتالا فقوم سفنلا نم اوفقو دقو

 اهصالخإ يف اوكش الإ ةعاط الو ءاهتميش نم اهوربتعا الإ ةيصعم اهل

 مهرظن يف اهتعيبط لصأ يف سفنلاو .اهرمأ نم ةفيخ اوسجوتو اهيف
 فشكل قيرط اهب نظلا ةءاسإف .ءايرلاو ةفلاخملاو لهجلا ىلع ةلوبجم

 كلذلو .اهتمواقم هبجاو نم يتمالملا ىري يتلا اهتاعزن راهظإو اهايابخ

 ًالصأ  هللاب نظلا نسح ةلباقم يف - سفنلاب نظلا ءوس ةيتمالملا لعج
 اهبيدأتو ءاهنع ضارعإلا ةقباسلا اهللع نم سفنلا ءاودو .مهلوصأ نم

 حضتت سفنلا ماهتا رادقمبو .اهعيرقتو اهتمالمب اهتنايصو ءاهتفلاخمب

 .اهب هتقرعم نوكت سفنلا بويعب يتمالملا ةفرعم رادقمبو ءاهبويع
 «نكمم بهذم لك سفنلا ةضراعم يف اوبهذ ةيتمالملا نإ مث

 نوفخيو مهتائيس نونلعي مهف :دانعلا عاونأ نم عون لك اهل اورهظأو
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 سفنلا تلبقأ اذإو .مهئاذيإل ًاضرعتو سانلا مولل ًابالجتسا مهتاتسح
 .هللا عم مهلاح مهل ملسيل مهنم سانلا ريفتت ىلع اولمع سانلا ىلع

 نم العف :هتسحتسا وأ'هيلإ تنكس وأ ءيش ىلإ قتلا تقفز اذِإَو

 تأر اذإو .هيلإ نكست امم اهعنمو اهريقحتو اهليلذت ىلإ اودمع اهلاعفأ

 لاح مهدحأل ترهظ اذإو «هنيسحت ىلإ اودمع ريغلا لاعفأ نم حيبقلا

 مّلسيل مهدحأ نأ دح ىلإ كلذ يف اوغلاب مهنإ لب .اهركنأ وأ اهافخأ

 سلاجيو ؛ًاعوط هيلع دري نم ىلع ملسي الو ًاهْرَك هيلع دري نم ىلع
 نم لأسي الو هعنمي نم لأسيو همركي نم ةسلاجم كرتيو هرقحي نم
 لك يف اهتمداصمو سفنلا ةضراعم عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ ءهيضري
 «١”اهتابغر نم ةبغر

 لامعألا ينف ءايرلا

 ام لك راهظإ ىنعمب ءايرلا نومهفي ةيتمالملا نأ انركذ نأ قبس 5

 «ءيش لكل لعافلا وه هللا نأ يه مهدنع ةقيقحلا نأو «ءيقيقح ريغ وه

 ايندلا يف ري لك لضفلاو ةنملا ليبس ىلع بهاولا «ءيش لكل ديرملا
 لك نأ ًاضيأ مهدنع ةقيقحلا نمو .لامعألا باوث كلذ يف امب ةرخآلاو

 ءالزأ ردق دق اهريغ وأ دابعلا لاعفأ كلذ يف ءاوس نوكلا يف يرجي ام

 .رودقملا ريغ ىلإ لوصولا ثبعلا نم نأو

 نم ربجلا يف مهتيرظنو «ةيحان نم سفنلا ىلإ ةمئاشتملا مهترظنف
 ةميق ىلع ىضق يذلا ذاشلا هاجتالا اذه مهبهذم اًهجو دق ىرخأ ةيحان

 . ءازج لك ةميق احمو لمع لك
 نإف .تافلاخم وأ تاعاط نوكت نأ نع دبعلا لامعأ ولخت الو

 .ةيتمالملا ةلاسر نراق )١(
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 نذإو ءالزأ هردق امم ديعلا دي ىلع هللا هيرجي امم تناك تاعاط تناك

 رربي رربم يأو .اهب زازتعالا وأ رخفلل ةيتمالملا رظن يف ىنعم ال
 لاق ؟هلمع نم تسيل يهو اهب ةطبغلا وأ ةعاطلاب ةذللا راعشتس

 ام ىلإ رظنلا وأ هيف وه امب راختفالا :هنع طقسي. نأ دارأ نم» :مهضعب

 وه نممو وه نملو وه فيكو وه نيأو ءاج نيأ نم ملعيلف هيلع وه
 ملو ًاظح هسفنل ري مل تاماقملا هذه مولع هل حص نمف ؟وه نيأ ىلإو

 ىقبي ال :لاعفألا ةطقاس نوكلا ةمومذم اهاري لب .لاحب ظح هل رهظي

 ةيتمالملا بهذ كلذلو ؟0«رارتغا هنطاب نم الو راختفا هرهاظ نم هل

 ةذل راهظإ اوربتعا لب ؛ةلتاق ًامومس اهوّدعو تاعاطلا ةذل ةفلاخسم ىلإ

 يف تادابعلا» :صفح وبأ لاق .ءايرلاو رورغلا نم ًاعون تاعاطل'

 هلعفب رسي الف َّنّس دق رودقملا نأل ءرورغ ةقيقجللا يفو رورس رهاظلا

 دح ىلإ ةيحانلا هذه يف ةغلابملا يف نوبهذي دق: لب '””«رورغم الإ
 يفخلا كرشلا نم عون دبعلا ىلإ تادابعلاو تاعاطلا ةبسن نأب لوقلا

 . ةيهلإلا ةدارإلا بناج ىلإ ناسنإلل ةدارإ دوجوب فارتعالا ةباثمب اهنأل
 نأ ىنعملا اذه يف صفح يبأ هخيش نع يريحلا نامثع وبأ يكحي

 ًاليبس كبرل كتدابع نكت ال» : صفح وبأ لاقف ينصوأ هل لاق الجر
 ةيدوبعلاو ةمدخلا مسر راهظإ هل كتدابع لعجاو ءًادوبعم نوكت نأل

 ©"”«هسفن دبعي امنإف هتدابع ىلإ رظن نم نإف «كيلع
 ْتَمِهُق اذإ سوفنلا ضرم نم ةيتمالملا دنع ةعاطلا تناك انه نمو

 ميلستلاو ءهللا ىلإ ةقلطملا ٌةبانإلا كلذ ءاودو .رايتخالا ةديلو اهنأ ىلع

 )١( ةيتمالملا ةلاسر .

 ةيتمالملا ةلاسر (؟) .
 )*« 6ةيتمالملا ةلاسر :
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 هلمع يف ًارثأ هسفنل دبعلا ىري ال ثيحب ءاضقلا قوبسمب قلطملا

 «نوراتخيو نونكسيو نوكرحتي» :ميور لوق دح ىلع مهف .ًاقالطإ

 ةكرح مهلف ءمهلامعأ نم تسيل مهرايتخاو مهنوكسو مهتكرح نكلو
 راتخملاو نكسملاو كرحملا ةقيقحلا ىفو «رهاظلا ىف رايتخاو نوكسو

 1 , . (هّللا وه

 صالخإلل ةيتمالملا برض دق ىرخأ ةيحان نمو «ةيحان نم اذه
 نذإ ميفف .يناسنإ لمع لك هنود رصقي ًالاثم تادابعلاو تاعاطلا يف
 لوصولا نع ًادبأ ةرصاق يهو لامعألاب ةاهابملاو زازتعالاو راختفالا

 يذلا يماطسبلا ديزي وبأ لوقي ىنعملا اذه يفو ؟لامكلا ةجرد ىلإ

 اهدعب تيلاي ام ةليلهت يل ْثَّمَص ول» :مهلاوقأ نم ريثكب ةيتمالملا هقطنُي
 و

 مهتاعاط ىلإ رظنلا نم ةيتمالملا للق هلجأ نم ثلاث ببس كلانهو

 تادابعو تاعاط نم دبعلل ام اوساق مهنأ كلذو ءاهتميق نم اورقحو

 يهلإلا نْيَّدلا مهرظن يف مظعف .نتمو اياطع نم دبعلا ىلع هلل ام ىلإ
 هلل ام مهدنع مظع .دهجلا نم اولذب امهم هودؤي نل مهنأ اورعش يذلا

 . هللا لامعأ بنج يف مهلامعأ مهنيعأ يف ترغصو ؛دبعلل ام بنج يف

 ىلإ رظن نم اوربتعاو ءمهل ام ىلإ ال مهيلع ام ىلإ ًامئاد اورظن كلذلو

 ىلإ دبعلا رظن اوربتعا لب .ًارتغم ًايئارم اهب زتعا نمو ءًالفاغ هلامعأ
 هنيب لوحت ةفيثك ًابجح اهوحنو ملعو دهزو ةدهاجمو ةعاط نم هلمع
 هللا نع ًاباجح سانلا دشأ» :ديز وبأ مهلاح ناسل لاق امك «ءهبر نيبو

 (©"0(هدهزب دهازو «هتدابعب دباعو ءهملعب ملاع : ةثالث

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(
 .ةيتمالملا ةلاسر «؟)
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 ذذلتلاو تاعاطلاب حرفلا مهسفنأ ىلع ةيتمالملا ركنأ املو - 7

 الإ مهمامأ ّقبي مل «ءيفخلا كرشلاو ءايرلا نم كلذ اودعو تادابعلاب

 ضعب ءاكبلا مهل زاجأو . هللا بنج يف اوطرف ام ىلع مدنلاو ءاكبلا

 نأ ىري ناك يذلا نامثع وبأ هذيملت هيف هفلاخو «.صفح يبأك مهخويش

 فسألا نع يلستلاو .ىولسلا ةباثمب هنأو فسألاب بهذي فسألا ءاكب

 2©”هدنع ةبجاو فسألا ةموادمو ءفسألا ةموادم عطقي ءاكبلاب

 وه اذهو مهسفنأ ةيتمالملا نع ردصت يتلا لاعفألاب قلعتي اميف اذه
 هنأل ًاضيأ ملألا ىلإو ةشهدلا ىلإ وعدي فقوم وهو ءاهنم مهفقوم

 ليلجو ليمج لكب بهذو ءهدودح ىصقأ مؤاشتلا هيف غلب فقوم

 كلت ىلع يضقي نأ لواح وأ ىضقو «تاسنإلا نع هرودص نكمي

 كردي امدنع هللا نم هبرق لاح يف يفوصلا اهقؤذتي. يتلا ةيحورلا ةداعسلا

 يهو .ديحوتلا ىنعم فرعيو ةيبوبرلا ةرضح هتادهاجمو هتادابع يف
 يه هدنع ةفرعملاو .ةفرعملا هذه ةديلو اهنأ يلازغلا ىري يتلا ةداعسلا

 دوجولا يف سيل ذإ :تادوجوملا لكب ةطيحملا ةيبوبرلا ةرضح ةفرعم»

 يف كلذ نم ىلجتي امف .هلاعفأ نم نوكلاو ؛هلاعفأو ىلاعت هللا ىوس

 .قحلا لهأ دنع ةنجلا قاقحتسا ببس وهو موق دنع ةنجلا وه بلقلا

 ام رادقمبو «هتفرعم ةعس بسحب ةنجلا نم ناسنإلا بيصن ةعس نوكتو

 «©206هلاعفأو هتافصو هللا نم هل ىلجتي

 لاعفأ ىلإ مهترظن يف ًامؤاشت لقأو ًاحماست رثكأ اوناك مهنكلو

 داري ةصاخ ةرظن مهلاعفأ ىلإ مهترظن لعجي ام اذهو ؛سانلا نم مهريغ

 مهارن انيبف .مهتوتف رهظت ًاضيأ اذه يفو .اهريهطتو سفنلا بيدأت اهب

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(
 1١9. ص 77ج ءءايحألا (؟)
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 مهريغل ريذاعملا نوسمتلي مهارن «مهلامعأ يف ريصقتلا ةيؤرب نؤلوقي

 ريقحتلا نيعب دحأ ىلإ نورظني الو «تافلاخملا نم هيف اوعقو اميف

 قلخلا نيعب قلخلا ىلإ اورظني نأ امإ  نولوقي امك - مهنأل صقنلاو
 وهو عازنلاو ةموصخلا ىلإ مهب يدؤي اذهو «مهريصقت ىلع مهوموليف
 اورظني وأ ءمهريغ عم نامأ يف اوشيعي نأ نوديري مهنأل هنوضري ال ام

 مهنأل مهل رذعلا سامتلا ىلإ مهي يدؤي اذهو ءقحلا نيعب مهيلإ

 مول نوري ال مهف نذإو .نولعفي ام لعق ىلع نوربجم مهنأ نوكردي
 003 ل لع زغلا

 وهف ةيتمالملا نع ردصت يتلا لاعفألا نم يناثلا مسقلا امأو

 اهنأل اهب زتعي وأ اهيف ىعَّدُي الأب ىلوأ هذهو «تافلاخملاو يصاعملا
 ةليسو لكب اهتبراحم بجت يتلا اهتاوهشو سفنلا تانوعر نع ةرداص

 امب سانلا نيب روهظلا  انلق امك دمعتي دق يتمالملا نكلو .ةنكمم

 اليك هنم مهل ًاريفنتو مهمولل ًابالجتسا عرشلا رهاظ هّرِهاظ فلاخي

 نيبو مهنيب ًاصاخ ًارس هنوربتعي ام ىلع ًٌةريغو ءهب اورتغي وأ اونتتفي
 .هاوس هيلع علطي نأ بجي ال قحلا

 لاوحألا يف ءايرلا

 يف مهتيرظن نم ًاءزج مهلاعفأ ةيؤرل ةيتمالملا طاقسإ ناك اذإو - 8
 .هب الإ صالخإلا متي ال رخآ ءزج لاوحألا ةيؤرل مهطاقسإف صالخإلا

 نم رّمحو اهءافخإ لواح لب ءاهب رهظي مل لاح مهدحأل تحّحص اذإف

 ناحتما وأ جاردتسا لحم اهّدعو .فوخو ةبير ةرظن اهيلإ رظنو اهرمأ

 مهل تفص املك ةيتمالملا ناك اذهلو .ةاهابمو روهظ لحم ال ءهللا نم

 )١( ةيعمالملا ةلاسر .
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 (©)ءاردازا مهسفنألو ءًافوخو ًاعضاوت اوداز لاوحألا

 روهظلا اودع كلذك ءءاير لامعألاب روهظلا اوّدع مهنأ امكو

 ال دبعلا ذإ «ةصلاخلا ةيدوبعلا ماقم يفانت ىواعدلاو ءىواعد لاوحألاب

 ورمع وبأ لاق .هديس ىلإ لضف لك بسني امنإو ءائيش هسفنل يعدي
 ىتح موقلا ماقم نم ًائيش لجرلا غلبي ال» : يتمالملا ديجن نب ليعامسإ
 يذلا لصألاو ؟”«ىواعد اهلك هلاوحأو ءاير هدنع اهلك هلاعفأ نوكت

 بلق يف هللا رس صالخإلا نوربتعي مهنأ وه كلذ يف هيلإ نودنتسي

 مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي ثيدحب كلذ ىلع نودهشتسيو ءدبعلا

 يّرس نم رس :لاق ؟وه ام صالخإلا نع ةزعلا بر تلأس» :هيف
 لامك هنأي صالخإلا اورسفف .«يدابع نم تببحأ نم بلق هتعدوتسا

 ردصي امو هيلع يرجي ام عيمج دبعلا ىأر اذإ الإ" متي ال يذلا ةيدوبعلا
 ًةريغ رئامضلا هتفخأ ام وه» انه رسلاو .لجو زع هللا نم وه امنإ هنع

 فشكتي يتلا لاوحألا الإ سيل وهو '”«معنملا ريغ هيلع علطي نأ نم

 ءاهركذ انفلسأ يتلا ةيبوبرلا ةرضحلا يناعم اهيف (يفوصلا وأ) يتمالملل

 لاوحألا» :يجنسلا ايركز وبأ لوقي اذه يفو .هللا نم برقلا يناعمو

 2©*(ءانمألا دح نم اوجرخ دقف اهورهظأ اذإف ءاهلهأ دنع تانامأ

 نأ لوألا :نارمأ نذإ مهلاوحأ راهظإ نم ةيتمالملا عنم يذلاف

 ء«ةهج نم ةريغلا عفادب مهف :دبعلاو هللا نيب ةصاخ رارسأ لاوحألا

 الإ مهلاوحأب نونضي ءىرخأ ةهج نم اهلهأ ىلإ تانامألا ةيدأت عفادبو

 .ةيتمالملا ةلاسر عجار )١(
 .4 ص ؛؟ج «ةيريشقلا ةلاسرلا حرش نراق : ةيتمالملا ةلاسر عجار (؟)
 .17 ص .ج ءةيريشقلا ةلاسرلا حرش 6(
 .ةيتمالملا ةلاسر (4)

 ال



 بحملا نأش كلذ يف مهنأشو .هدحو اهيلع علطي نأ بجي نم ىلع

 مهنأ يناثلا رمألاو .ثلاث امهبح ىلع علطي نأ هبوبحم ىلع راغي يذلا

 لب .ءاير ىوعدلاو ىوعدلا نم ًاعون لاوحألا راهظإ يف نأ نوري
 سانلا نم هلاح متك نم» هنأب ديزي وبأ هفصو يذلا وه لماكلا يتمالملا

 «مهيراشيو مهعيابيو مهحزاميو مهبراشيو مهلكاؤي هنإ ثيحب ًامامت
 راهظإ نيب قرفلا انحرش دقو ؟'”سدقلا توكلمب قلعتم هبلق نكلو
 نيب قرفلا نع انمالك دنع ةيتمالملا دنع اهنامتكو ةيفوصلا دنع لاوحألا

 . كلانه هيلإ عجريلف نيتفئاطلا

 ف زيكا لك رك ةلاح ةاقدك ىلع سقلعلا نمرخ ةدقلو
 هرك امك ءاهلاثمأو حايصلاو ركذلاو دج خلا عامسلاك اهرهظيو لاحلا

 هب نتتفي وأ هسفنب نتتفي نأ نم ًافوخ ةمارك وأ ةيآ هيدي ىلع رهظت نأ

 اهيلإ اورظن تاماركلا مهيديأ ىلع ترهظ اذإ ةيتمالملا ناكو .سانلا

 اهوربتعي نأ نم ًالدب قحلا ليبس نع ًادعُي اهوربتعاو جاردتسالا نيعب
 يلولا ةمارك نيب نوقرفي اذه يف مهو . هللا نم برقلا ىلع ةمالع

 «مهتازجعمب روهظلا ىلإ نورطضم لسرلا نأ نوريو ءيبنلا ةزجعمو

 امأ .مهتالاسر غيلبت ىلإ مهليبس اهب رسيتو مهاوعد اهب ديأتت يكل

 ةزجعملاب يبنلا روهظ ناك اذهلو .دييأتلا اذه ىلإ ةجاحب اوسيلف ءايلوألا

 .ًاصقت ةماركلاب يلولا روهظو ءًالامك

 هنومرحي ال اوناك نإو ءىلوأ هكرت نأ مهروهمج ىريف عامسلا امأ

 نورضحت ال مكلاب ام :مهضعب لِيّس .ًاقلطم ًاميرحت مهيديرم ىلع
 ءاراكنإو ةيهارك عامسلا سلجم انكرت سيل» :لاقف ؟عامسلا سلاجم

 زيزع كلذو ءهرسُن ام انلاوحأ نم انيلع رهظي نأ ةيشخ نكلو

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(
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 امل هيلع بلقلا ركذ اولضف دقف (ناسللا ركذ يأ) ركذلا امأو ؟«انيلع

 يف ءاكبلا اوهرك كلذكو .لاحلا نع نالعإلا ىنعم نم ًاضيأ هيف
 يكابلا لاح نع نالعإ ءاكبلا يف ناك ذإ امهوحنو ركذلاو عامسلا

 دمكلاو تمصلاب مهيديرم اوبلاطو «هبر نيبو هنيب يذلا رسلاب ةحابإو
 هتالعإ ىلع ةوالع رخآ ىنعم ءاكبلا ةيهارك يف اوظحال دقو .هنم ًالدب
 ةذللا هذهو ءهل ةذلو يكابلا سفن نع ًاجيرفت ءاكبلا يف نأ وهو «لاحلا

 دمكلا اولحأ كلذلو ءءاكبلا ةميق لاطبإ يف مهرظن يف ةيفاك اهدحو

 .انمدق امك فسألا ءاكب الإ ءاكبلا نم اوحيبي ملو هلحم

 ملعلا يف ءايرلا
 اوربتعاو اهنامتك ىلع ةيتمالملا صرح يتلا ءايشألا ثلاثو 4

 الو هملع ىلإ رظني ال يتمالملاف .ملعلا وه ءأعداو ءاير اهب رهجلا

 ةيؤر نأل ؛سانلل هب رهظي وأ هب زتعي نأب ًاريدج ًاملع هل نأب فرتعي
 .هبرو دبعلا نيب ةفيثكلا بجحلا نم  لامعألاو لاحلا ةيؤرك  ملعلا

 : يتأي ام ملعلا راكنإ يف مهججحو

 ىلإ ةبسنلاب ًائيش يواسي ال هنأو هللا ملع نم دبعلا ملع نأ :(ًالوأ)

 .ءايرو باجعإ ضحم هب روهظلاف «ءيش لكب طيحملا هللا ملع

 .هلمع ىلع ربجم وه امك هملع ىلع ربجم ديعلا نأ :(ًايناث)

 امك دبعلا بلق ىلع هللا هيرجي «ةيراع لمعلا نأ امك ةيراع ملعلاف

 هنأ ملعي وهو هملعب لقاعلا بجعي فيك» :هالال7 ةنس ىفوتملا يناتكلا

 .«؟هملع نم ءيش ىلع ردقي ال

 :ةيتمالملا ةلاسر )١(
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 هتعاذإو هب روهظلاف «هدبع بلق هللا اهعدوأ ةنامأ ملعلا نأ :«ًاتلاث)

 هنمتأيو ءاشي نمل هللا هيهي  لاحلاك  ملعلاف .هيلع نمتؤا رسل ةعاذإ

 نامتكب بلاطم وه كلذك ءهلاح نامتكب بلاطم دبعلا نأ امكو .هيلع

 .هملع

 «ةيهلإلا فراعملاو مولعلا ليصافت يف مالكلا ةيتمالملا هرك كلذل
 صفح يبأل ليق .مالكلا مهريغ راتخا ثيح تمصلا اومزلو

 مهريغو نويدادغيلا ملكتي امك نوملكتت ال مكلاب ام» :ًاموي يروباسينلا

 اوتمص انخياشم نأل» :لاقف ؟؟تمصلا مترتخا مكلاي امو سانلا نم

 ملف .مالكلا يف بدألا لحم مهل عقوف «ةرورضلا ىلع اوقطنو ءملعب

 نيمألاو .هضرأ يف هللا ءانمأ اوراصف هللا نع اولقع امدعب الإ اوملكتي

 اولضف ةيتمالملا رابك نأ ىلإ كلذب ريشي ©١”«هتنامأ ظفح ىلع صيرح
 اذإف هللا نع هولقع اميف الإ ملعلا لئاسم يف مالكلا ىلع تمصلا

 امنإ مهنأل «نيعدتبم ال نيلقان درجم اوناك هللا نع هولقع امب اوقطن

 . هللا عم بدألا بناج نومزتليو اههجو ىلع ةنامألا نودؤي

 هنأل هيف مالكلا نم ًاسأب ةيتمالملا ري ملف عرشلا رهاظب ملعلا امأ

 مولع يف ملكتي ال قداصلا يتمالملاف .لاحب هيف سفنلل ظح الو ءادتقا

 . هلضفيو تمصلا مزلي هنإف رايخلا هل كرت اذإ امأ .ًارطضم الإ لاوحألا

 ام ىلإ برقأ مهمولعو مهلاوحأ نامتك يف ةيتمالملا ناك امبرو
 تناك اذإ هنأل «ءمهريغ نم ضقانتلا نع دعبأو فوصتلا قطنم هبلطتي

 اهريسفت الو اهليلعت نكمي ال يتلا ةيقوذلا رومألا نم مهمولعو مهلاوحأ

 ال تارابعب اهفصو نم ىلوأ اهيف مالكلا نع تمصلاف ءاهنع ريبعتلا الو
 تااليوأتلل لاجملا حسفت لب «تاهيبشتلاو تازاجملا دودح نع جرخت

 .ةيتمالملا ةلاسر )١(



 علطي الأو مهب ةصاخ مهتايح نوكت نأ ةيتمالملا دارأ اذهلو . تانهكتلاو

 لاح مهل تناك اذإو ءتمص يف هولعف ًائيش اولعف اذإف «هللا ريغ اهيلع

 «تمص يف هيلع اوفقو ملع نع مهل فشك اذإو «تمص يف اهب اورم
 اوحتفو .مولعلاو لاوحآلاو لامعألاب رهجلا لئاسو مهريغ راتخا امنيب

 .ًانايحأ لوقعملا دح اهيف اومزتلي مل يتلا ةضيرعلا ىواعدلل بابلا
 ام لثم نوتماصلا ةفسالفلا ءالؤه انل فلخي مل هسفن ببسلا اذهلو

 نيرئاسلا لاوحأ فصو يف ةلئاط ةورث نم ةيفوصلا مهؤالمز فّلخ
 داكن ال نحئف .مهقاوذأو مهمولعو ةيحورلا مهجراعمو مهتاماقمو

 فرعي ال يتلا ةيبلسلا دعاوقلا كلت الإ ةيحورلا مهتايح نع ًائيش فرعن
 ازا يذللا نينلا وم ىادبصلا اذهز 4 مق لإ يسوق يف صورلا اعاد
 . مهسفنأل هب ظافتحالا

 ىواعدلا طاقسإ

 ناكو ؛«اهل سيئ ام اهيلإ سفنلا ةفاضإ) ىوعدلا تناك اذإ ٠

 دي ىلع قحلا هيرجي امم اهنأل لامعألاب روهظلا اوركنأ دق ةيتمالملا
 ءاهيلع ءاضقلاو اهتيراحم بحت سفنلل تانوعر اهنأل وأ .ءدبعلا

 رارسأو دبعلا بلق يف هلل راثآ اهنأل مولعلاو لاوحألاب روهظلا اوركنأو

 نم اهنأل تاماركلاب روهظلا اوركنأو ءهريغ اهيلع علطي الأ بجي هل
 نأ اننكمأ «كلذ لك ناك اذإ .قلخلل نلعت الأ بجي يتلا ةيهلإلا ننملا
 ؛اهرهاظم عيمجي ةرهشلا طاقسإ ىلع :ًالوأ موقلا ءالؤه صرح كردن
 يف الإ نوكت ال ىواعدلا ذإ ءاهعاونأ عيمجب ىواعدلا طاقسإ :ًايناث

 ىلع مهضرفب ةيتمالملا نإ لب .ملعلاو تاماركلاو لاوحآلاو لامعألا

 ًاعينم ًادس اوعضو دق «ءيش لك يف ريصفتلا ةيؤرو ماهتالا أدبم مهسفنأ

 هذه اوكرتو ؛مهلايب رطخت امبر يتلا ىواعدلا نيبو مهسفنأ نيب

 الا



 برقلاو لوصولا يف نوملكتي نيذلا ةيفوصلا نم مهريغل ىواعدلا

 . مهمالك يف هدجن امم كلذ لكاش امو داحتالاو لولحلاو ءانفلاو

 اهنأل ءهللا نيبو مهنيب ةظيلغ بجح مهرظن يف ىواعدلا نأ ىلع
 .اهراثآ وحمو اهوحم ىلع نولمعي يتلا سفنلا دوجول ريرقتلا ةباثمي
 مهو ءاهل ريدقتلاو سفنلل ميظعتلا ىنعم نم ىواعدلا يف ام ىلع اذه

 .اهلالذإو اهريقحت ىلع نولمعي

 لامعألا يف ءايرلا ىلع برحلا اونلعأ دق ةيتمالملا ناك اذإو

 ال كلذل .رهظأو دشأ ىواعدلا دض مهبرح نإف ءمولعلاو لاوحألاو

 الو ًاعوشخ الو «ىوقت الو ًاحالص الو ةدابع مهسفنأل نوعَّدي مهارت

 ًالوصو الو هلل ًابح الو «ةمارك الو ةيالو الو ءآرقف الو ًادهز الو ًاعرو

 «ةيهولألا تافصب ًاقلخت الو ةيهولأ الو «هيف ءانف الو ًالولح الو هيلإ
 .قلخلا رئاس نع مهزيمت ةفص ةيأ الو

 ع د د

 خويش اهيلإ لصو يتلا ةقيقدلا ليصافتلا هذه نأ نيبتي كلذ نمف

 لوصألا هذه ىلإ اهُنْدَدَر يتلاو يتمالملا فوصتلا ناديم يف روباسين
 مهأل مهتبراحمو سفنلا يف مهتركف ىلع اهرهوج يف ةمئاق «ةماعلا

 راكنإ ةركف ىلع ةمئاق ىرخأ ةرابعب وأ ؛ءايرلا وهو اهضارمأ نم ضرم
 ةوتفلا نأ ىرأ اذهل .ةوتفلا يف ةيساسألا ةركفلا يه يتلا تاذلا

 قيقحتلا هجو .ىلع مه ةيتمالملا نأو ءةدحاو ةقيقحل ناهجو ةمالملاو

 . ةيفوصلا نايتف
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 يناثلا مسقلا

 ةيتمالاملا ةلاسر

 اهفئؤمو





 : و يملسلا نمحرلا دبع وبأ

 نب دمحم نب نيسحلا دمحم نمحرلا ديع وبأ ىهازلا وه

 «هيبأ ةهج نم يدزألا :يملسلا يدزألا يفوصلا ئروباسينلا ىسوم

 ©”همألا هدج ىلإ ةبسن يملسلاو

 نم سيل هنأل «ةبارغلا نم ءيش همأل هدج ىلإ يملسلا ةبسن يفو
 عفترا امبر نكلو .همأ ةليبق ىلإ مهنم لجرلا ةبسن برعلا ةداع فولأم
 نم مهل نكي مل هيبأ ةهج نم يملسلا لهأ نأ انكردأ اذإ بجعلا كلذ

 وبأ ناك دقف .همأ ةهج نم هلهأل ناك ام ركذلا هبانو هاجلا ضيرع

 لاجر رابك نم نمحرلا دبع وبأ هيلإ بست يذلا يملسلا ديجن نب ورمع
 يف يكبسلا انل يكحي .هاجلا ضيرع ءارثلا عساو ءهرصع يف ةيفوصلا

 ىلع اهقفنأف ةليزج ًالاومأ هئابآ نم ثرو هنأ :2''”ةيعفاشلا تاقبط

 نامثع ابأ - ىتف وهو - بحص هنأو .دهزلا خياشمو ءاملعلا

 فسوي نب دمحأ نب (نونلاب) ديجن نب ليعامسإ ورمع وبأ ريبكلا يفوصلا وهو )١(
 «يريشقلا عجار .ةلاسرلا يف هيلإ ةراشإلا يتأتسو ما ةنس تام يملسلا

 .758 ص ء7”ج «يبهذلل ظافحلا ةركذتو ؛758 ص

 .ا49١ ص 2” ج «ةيعفاشلا تاقبط :يكبسلا ()

 ابن



 ناكو «هتقيرط هنع ذخأو هتقو يف روباسينب ةيتمالملا خيش ''”يريخلا

 يعي دن ينج ورهف ىا» هير االاك ىضم لا بع وقت
 هتقيرط ىلع فرعأ ال انأو ءىتفلا اذه يف سانلا ينمولي» ىرخأ ةرمو

 ةعس نع لاملا هلذبو ورمع يبأ ءارث ىلع هب لدتسي اممو ؟"”«هاوس
 ضعبل لاملا نم ًائيش بلط يريحلا نامئع ابأ نأ ريخلا هوجو يف

 وبأ هاتأف «سانلا سوؤر ىلع ىكبو هردص قاضف هنع رخأتف روغشلا

 اعدو نامثع وبأ حرفف «مهرد افلأ هيف سيكب ةمتعلا دعب ديجن نب ورمع

 نع بان دق ورمع ابأ نإ .سانلا اهيأ اي :لاق هسلجم يف سلج املو .هل

 ماقف .ًاريخ ينع هللا هازجف اذكو اذك لمحو رمألا كلذ يف ةعامجلا

 يغبنيف ةيضار ريغ يهو يمأ لام نم كلذ تلمح امنإ لاقو ورمع وبأ

 هيلإ جرخأف سيكلا كلذب نامثع وبأ رمأف .اهيلع هدرأل ّيلع هدرت نأ

 نأ نكمي» :لاقو نامثع يبأ ىلإ ءاج ليللا ءاج املف . سانلا قرفتو

 ىكبف .«انريغ هب ملعي ال ثيح نم هجولا كلذ لثم يف اذه لعجت
 ©"””ورمع يبأ ةمه نم ىشخأ يننإ لوقي ناكو «نامثع وبأ

 انخيش لاق» :'*”يكبسلا لوقي هسفن يملسلا نمحرلا دبع يبأ يفو

 نع اهثرو كالمأ هل ةلالجلا رفاو [يملسلا يأ] ناك يبهذلا هللا دبع وبأ

 . «اهيبأ نع يه اهتثروو همأ

 )١( هتمجرت ىتأتسو ه9 ةنس ىفوت «ظعاولاب فورعملا .

 ١ .140 ص ء7ج .يكبسلا تاقبط (؟)
 هنكلو ءةياكحلا ركذي هنإف ءأ ٠" يناعمسلا نراق ١1١ ص ء”7ج ءيكبسلا 6(

 لصأ ىلإ اهتراشإ ثيح نم ىرخأ ةلالد ةصقللو .نيفلأ نم ًالدب ًافلأ ركذي
 سانلا حدمل ضرعتلا مدعو لامعألا ءافمخإ وهو ةيتمالملا لوصأ مهأ نم
 .مهلاعفأ ىلع هدحو هللا اودهشي يكل ءمهئانثو

 15 صا ء”ج «ةيعفاشلا تاقبيط (5)

 دلك



 يبأ دادجأ نم ديحولا نكي مل ديجتن نب ورمع ابأ نأ ىلع
 ناك دقف ءردقلا ةهابنو ملعلاو دهزلاب اوصتخا نمم همأل نمحرلا دبع

 نب فسوي نب دمحأ وه روباسينب نيئّدحملا ءاملعلا ةلج نم رخآ دج هل

 هنع فرعن الف ىسوم نب دمحم نب نيسحلا هوبأ امأ . يروباسينلا دلاخ

 يبأ هدج نعو هنع هنأو ءًاضيأ ةيفوصلا لاجر نم ناك هنأ ىوس ًائيش

 هتأشن يف امهل ناكو «فوصتلا نمحرلا دبع وبأ ثرو ديجن نب ورمع

 .ريبك رثأ موقلا قيرط يف ىلوألا
 نم صلاخ يبرع لصأ نم ردحنا هنأ ىلع يملسلا بسن لديو

 هلصي [يملسلا يأ] همأ ةهج نم هبسنف ءءاوسلا ىلع همأو هيبأ ةهج

 نب ةصفح نب ةمركع نب روصنم نب ميلس. مساب ةفورعملا ةيبرعلا ةليبقلاب

 نم هنأ ىلع لدي [يدزألا] هيبأ ةهج نم هبسنو ؟2'”رضم نب ناليغ سيق
 ثوغلا نب دزأ ةليبق نوكت نأ لمتحي ىرخأ ةيبرع ةليبق ةلالس

 فوصتلا يفلؤم روهمج نع فلتخي كلذ لكب وهف .ةروهشملا
 .يبرع ريغ لصأ نم اوناكو هدعي وأ هلبق اوشاع نمم هلاجر يمجرتمو

 ملع تيب يف ها"7”٠ ةنس ناضمر يف نمحرلا دبع وبأ دلو ١"

 فوصتلا مولع ذخأ هلهأ نعو ءأشن تيبلا اذه يفو ؛انلق امك دهزو

 نيبجعملا نم ناكو ءهنع ىورو ءورمع ابأ هدج كردأ دقف . ثيدحلاو

 .هب نيدتقملاو

 هنس ةثادح ذنم فكع هنأ ىوس ىلوألا هتايح نع ًائيش فرعن الو

 ةبتكم اهنم هيدل حبصأ ىتح بتكلا عمجو سردلاو ةءارقلا ىلع

 سابعلا وبأ مهنم ءهرصع خويش نم ريبك ددعل عمس هنأو «ةميظع
 دمحم نب دمحأو «يرقملا هيونسح نب يلع نب دمحأو ءمصألا

 )١( «يناعمسلل باستألا 3037 ].

 اياب



 220 َ . ع
 مهريعو «يزارلا ديعس نب دمحأ نب دمحمو ء« سودبع

 هفصو دقف «فوصتلا يف هتافلؤم يملسلا هب فرع ام رثكأو

 يف قفوملا «هتقو يف ةيفوصلا خيش» :لاقف رافغلا دبع نب ظفاحلا

 فيناصتلا بحاصو «فوصتلا قيرط ةفرعمو قئاقحلا مولع عيمج
 يريوجهلا لوقي ًاضيأ هيفو ؟'”«موقلا ملع يف ةبيجعلا ةروهشملا

 تاقبط يف بتك نم لئاوأ نم ناك هنإ "”بوجحملا فشك بحاص
 مهيادآو مهكولسو مهقرط ثحبو مهلاوقأ ىورو مهريسو خياشملا

 نع عفادو 2©؟”ههقرف ضعب لوصأ يف فلأو ءمهتبحصو مهتالماعمو

 يف لعف امك ءةنسلاو باتكلا نم ةيعرشلا ةلدألاب مهديلاقتو مهميلاعت

 دقف «ثيدحلاو ريسفتلا ٍيف اضيأ بتك يملسلا نكلو .«عامسلا» هباتك

 .ةءارقو ءالمإ ةنس نيعبرأ نم رثكأ  يكبسلا لوق دح ىلع  ثدح

 همهو لغاشلا هلغش ناك فوصتلا يف فيلأتلا نأ رهظيو - “

 ىلع امهب نيعتسي ام رادقمب الإ ثيدحلاو ريسفتلاب َنْعُي مل هنأو ءلوألا

 ريسفتب فرعي يفوص ناسلب نآرقلل ًاريسفت بتك دقف .فوصتلا ةمدخ

 ءةيفوصلل ثيداحألا عضوب مهتاو .**”ريسفتلا قئاقحبو قحلا لهأ

 )١( ص ءا"ج «يكبسلا تاقبط 50.
 59١-51١. ص ءا”ج .هسفن عجرملا (0)

 40١. ص «نوسلوكين ذاتسألا ةمجرت بوجحملا فشك (')
 .ةلاسرلا هذه يف ةدراولا ةيتمالملا لوصأ ىلإ دئاع ريمضلا نأ انه رهظي (4)

 ىرتسف باتكلا كنود «ةطمرقو فيرحت هنإف هفنصي مل هتيلو» : يبهذلا هيف لاق (5)

 كلذلو .«ةلالجلا رفاو» هنأب يملسلا فصي يبهذلا نأ عم اذه .«بجعلا

 هيف ىعدي نم ةلالجلاب فصوي نأ يغيني ال) لوقيف هنع يكبسلا عفادي
 نم مالكلا هيف رثك دق هيلإ راشملا ريسفتلا قئاقح باتكو .ةطمرقلاو فيرحتلا
 .«ظفللا رهاظ اهنع وبني ةيفوصلل لاحمو تاليوأت ركذ ىلع هيف رصتقا هنأ لبق

 .357 ص .7”ج .يكبسلا تاقبط

 ام



 ريغ يملسلا» :لاقف ناطقلا يروباسيتلا فسوي نب دمحم كلذب همهتا

 ةمهت هذه تناك نإو «2''”ةيفوصلل عضي ناكو «[ثيدحلا يف يأ] ةقث

 ديدشلا هصرح نأ رهاظلاو . بيطخلاو يكبسلا نم لك هنع اهدر لواح

 ىلإ هب عفد ةنسلاو باتكلا نم ةيلقنلا ةلدألاب ةيفوصلا ميلاعت دييأت ىلع
 ناك امهم هبرأم قيقحت ىلع اهب نيعتسي نأ هنكمي يتلا ثيداحألا سملت

 يفوص لك نم لعج دقف ءاهنم ريثكلا عضو هنأ دعبتسأ الو ءاهردصم

 عم ةداع ىشمتي ام ثيداحألا نم يوري ًاثدحم هتاقبط يف هل مجرت

 سفنلا ةيساحمو ايندلا يف ةدراو ثيداحألا هذه لكو .ةيفوصلا هتعزن

 قزرلا يفو ؛رفاكلا ةنجو نمؤملا نجس اهنأو اهمارحو اهلالح ىلع
 امم «كلذ وحنو .«طخسلاو اضرلا يفو «هللا نود هيلع سانلا دمحو

 قيقش ناسل ىلع ثيداحألا هذه ىَوْوّتو .فوصتلا ميمص يف لخدأ وه

 يماطسبلا ديزي يبأو يرضملا قولا يذو يبساحتملا'ثراحلاو يشلبلا
 .هتاور ريغ نم وأ ثيدحلا ةأور نم مهنأ مهنع ٍفرع نمم «مهوحنو

 هتلاسر يفو هذه هتاقبط يف رهاظف ثيدحلاب فوصتلا دعاوق هدييأت امأ

 نم ثيدحو مهلوصأ نم لصأ لك نيب ةلص دقعي هنإف «ةيتمالملا يف

 يملسلا هب درفني داكي جهنم وهو «ةينارقلا تايآلا نم ةيآأ وأ ثيداحألا

 عضولاو فعضلاب مهتا هلجأ نمو «هلاجرو فوصتلل هخيرأت يف

 ضعب هعضو دعبتسأ ال يننأ ىلع .لقنلا يف ةنامألا مدعو ةيفوصلل

 تارايع نم اريثك هعضو كلذك دعبتسأ ال لب .ءبسحف ثيداحألا

 نإف ؛مهتاعزنو مهبراشم عم بسانتي امب موقلا ةنسلأ ىلع ةيفوصلا

 اذه نأ ىلع .مهل ةعزنلاو ىنعملاو ءهل تابسانملا مظعم يف ظفللا

 خيرات يف ةيلاعلا اهتلزنمو اهتميق يف الو يملسلا فيلآت يف حداقب سيل

 .155 «يزوجلا نبال سيلبإ سيبلت عجار قفل
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 اذه يخرؤم ذاتسأ اذه لك نم مغرلاب لظيس يملسلا نإف «فوصتلا
 مهرطخ مهل لاجر هنع عفاديو هل دهشي نأ يفكيو .عزانم ريغ ملعلا

 يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا يبأ لاثمأ ءفوصتلا خيرات يف

 هجهنمب اوذخأو هنع اولقن نمم ءامهريغو يناهفصألا ميعن يبأو

 نم ةحفص ولخت داكت الف ©ًاتبث ًاعجرمو فوصتلا يف ةجح هوربتعاو

 «هتيلح يف ميعن وبأ هنع ةياورلا ىلإ أجلي ام ًاريثكو «- خياشملا

 مدع نم ريخألا اذه نع فرع ام عم «هخيرات يف يدادغبلا بيطخلاو

 ثيح هيلع يملسلا لضفب فرتعيف ميعن وبأ امأ .ةيفوصلا ىلإ هزيحت

 يملسلا ن نمحرلا دبع.وبأ خيشلا مهركذ نم ىلع انيتأ دق» :لوقي

 هل نممو هانيقل نم دحأ وهو ءاهلوزنو ؟"”ةّفّصلا نيطوت ىلإ مهبسنو
 للا ةفوصتملا بهذم ةئطوتب ةماتلا ةيانعلا

 امل قرافم «مهراثآل عبتم «مهتقيرطل مزالم «مهتميسب ِدَتْمُم فلسلا

 ءمهيلع ركنم « ةفئاطلا هذه لاجر نم نيسوهتملا نيمرختملا نع رئؤي

 اميف مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا ةعباتم هدنع بهذملا اذه ةقيقح ذإ

 ءاملع نم نيققحتملا ةودقلا مث «عدصو هيلإ راشأو ءعرشو غلب

 ©0«ءاهقفلا ماكحو راثآلا ةاورو ةفوصتملا

 3 ص « يريشقلا ةلاسر عجار قلد

 نع مهمجارت لقن هنأب فرتعي هنإف .«ةفصلا لهأ» نع همالك ضرع يف (؟)

 خيرات يف ًاباتك بتك دق يملسلا نأ فرع دقو .يبارعألا ديعس يبأو يملسلا
 نع مهتامجرت ذخأ نمم مهنم ميعن وبأ مهل مجرت نم ددعو «ةفئاطلا هذه

 مهركذي مل ىرخأ ةينامث فلؤملا مهيلإ فاضأ «نوعست يبارعألا نباو يملسلا

 ؛7910/-9 غ7 ص «١ج «ميعن يبأل ةيلحلا عجار .يبارعألا نباو يملسلا
 7-71” ص “كج

 .586 ص جا «ةيلحلا ع

 رمي



 يف هدجاوت ًاضيأ يملسلا نمحرلا دبع يبأ ىلع بيع اممو - 4
 مل هنأب دهشت لئالدلا نكلو .ءارقفلل ةقفاوم هيف موقي ناك هنأو ءعامسلا

 الو .دجاوتملا يفوصلا ردق نم صقني يذلا ىنعملاب دجاوتلا مهفي نكي

 ضرعت ةيحور ةوشن هنأ ىلع لب ءهدحو عامسلا ديلو هنأ ىلع همهفي

 نأو ءهيلع تلكشأ يتلا يناعملا نم ىنعم هل نيبتي امدنع «لجرلل

 رفظلا ةوشن يه امنإو «دجاوتملا ةكرح داجيإ يف هل لخدم ال عامسلا

 امهركذ ناتياكح كلذ ديؤي ءرارسألا ضماوغ فشكو .بولطملاب
 : يملسلل هتمجرت يف يكبسلا

 يبأ نيب يملسلا نمحرلا دبع يبأ ركذ ًاموي ىرج هنأ ىلوألا

 يدي نيب تنك» :يريشقلا لاقف «قاقدلا يلع يبأو يريشقلا مساقلا

 يف موقي هنأو يملسلا ن نمحرلا دبع يبأ ثيدح ىرجف «قاقدلا يلع يبأ

 ىلوأ نوكسلا لعل هلاح يف هّلْثِم يلع وبأ لاقف ءءارقفلل ةقفاوم عامسلا

 ةدلجم بتكلا هجو ىلعو «هبتك تيب“ يف ًادقاع هدجتسف هيلإ ضما ءهب
 .ًائيش هل لقت الو اهتاهف روصنم نب نيسحلا راعشأ اهيف ةعبرم ةريغص

 ركذ ثيحب ةدلجملاو هبتك تيب يف وه اذإف «هيلع تلخدف لاق
 ركني سانلا ضعب ناك» :لاقو ثيدحلا يف ذخأ تدعق املف ءيلع وبأ

 ًاموي ناسنإلا كلذ يئرف ءعامسلا يف هتكرح ءاملعلا نم دحاو ىلع

 ةلأسم تناك لاقف ءهلاح نع لئسف دجاوتملاك رودي وهو تيب يف ًايلاخ

 تمق ىتح رورسلا نم كلامتأ ملف ءاهانعم يل نيبتف ّيلع ةلكشم

 ىلع اهتلالد قوف ةياكحلا هذهو .«مهلاح نوكي اذه لثم هل لقف ءرودأ

 همهفي ام انل حضوت «يملسلاو قاقدلا يلع يبأ نم لك دنع ةسارفلا ةوق

 «عامسلا اهثدحي ال دجاوتلا ةكرح نأو ءدجاوتلا ىنعم نم ريخألا اذه

 ةيسح ةذل ليلد ال «يفوصلا هب رفظي امب يحورلا طابتغالا رهظم يهف
 . عامسلا نم ةئشان

 ما



 جرخ هنأ يهو ءعامسلل يملسلا راكنإ ىلع لدت ةيناثلا ةياكحلاو

 نم ناكو «يكولعصلا لهس ابأ ذاتسألا روزيل ورم ىلإ روباسين نم ًاموي
 «هيف متخيل نآرقلا درو سلجم ةعمجلا مايأ تاودغ يف دقعي نأ هتداع

 لجرل دقعو نآرقلا سلجم عفر دق هدجو يكولعصلا سلجم رضح املف

 يكولعصلا هلأس املف .كلذ نم هسفن يف ةرارمب سحأف «موقلا سلجم

 سلجم عضوو نآرقلا سلجم عفر نولوقي :لاق ؟ّيف سانلا لوقي شيا
 دارملاو ؛2'”«أدبأ حلفي ال ّمِل هذاتسأل لاق نَم» يكولعصلا لاقف .«لوقلا

 ىلإ برقأ ةيحانلا هذه يف يملسلاف . عامسلا سلجم انه لوقلا سلجمب

 نوربتعيو «عامسلا نوركتي نيذلا ةيتمالملا بهذمو فلسلا .برشم

 . ءايرلا بورض نم ًابرض هيف دجاوتلا

 يملسلا ذيمالت
 ةبحصلل يملسلا نمحرلا ديع.ابأ ءامالعلا نم ريثك دصق - ١

 اذه يف هتيص دعبو فّوصتلا يف هتناكمل ءهنع ةياورلاو سردلاو

 نم لك ركذ دقو .نيدلا مولع نم هريغو ثيدحلا ناديم يفو «ناديملا
 تاقبط يف يكبسلاو ءظافحلا ةركذتو ظافحلا تاقبط يف يبهذلا

 .هنع اولقنو هل اوذملتت نيذلا ءاملعلا نم ليلق ريغ ًاددع «ةيعفاشلا

 :”يبهذلا لاق .ريبك لضف هريغو فوصتلا يف مهتافلؤم ىلع هل ناكو
 «نذؤملا حلاص وبأو «يقهيبلاو يريشقلا [يملسلا نع يأ] هنع لمحو»

 دمحأ نب يلعو «يفقثلا هللا دبع وبأو «يكزملا ىيحي نب دمحمو

 .«مهاوس قلحخنو «يسيلفتلا ليعامسإ نب دمحمو «نذؤملا مرخألا

 )١( | ص كا يكيسل 1١.

 .؟ غم ص كج «( ظافحلا ةركذت فرهز

 ١م



 يتهيبلا هنمو ءمصألا [يملسلا يأ] عمس» 2''”ظافحلا تاقبط يف لاقو

 مكاحلا [يملسلا يأ] هنع ىورا ؟”يكبسلا لاقو .«يريشقلاو

 نب ديعس وبأو «يقهيبلا ركب وبأو «يريشقلا مساقلا وبأو ءهللا دبع وبأ

 ءنذؤملا حلاص وبأو «يكزملا ىيحي نب ركب وببأو «شمارم
 نب مساقلاو «"”نذؤملا ينيدملا دمحأ نب يلعو ءفلخ نب ركب وبأو

 .«مهاوس قلخو يفقثلا لضفلا

 ةروهشملا ةلاسرلا بحاص يريشقلا نوكي نأ ًارشف يملسلا يفكيو

 عمجيو .ةرشابم هنع اوذخأو هورشاع نيذلا هذيمالت دحأ فّوصتلا يف

 راص نأ ىلإ هنع ىورو يملسلا بحص هنأ ىلع يريشقلا ومجرتم
 ثيدحلا غمس يريشقلا نإ ؟*”هتاقبط يف يكبسلا لوقيف .ناسارخ ذاتسأ

 © رخآ ناكم يف ركذيو ءنمحرلا دبع وبأ مهنم ءاملعلا نم ةفئاط نم

 نمحرلا دبع ابأ رشاع [هرهص] قاقدلا يلع يبأ ةافو دعب يريشقلا نأ

 نع د رشابج اهتلؤم :تاقاورب ضيقت اهتاذ ةيريشقلا ةلاجبرلا م. ندتملا
 ءوسلو «هذيملت ىلع ذاتسألا لضف يف كشلل ًالاجم عدي ال امم يملسلا
 اهنم فشتسن انك هذاتسأل ةيفوص ةمجرت يريشقلا انل فلخي مل ظحلا

 رذتعي وه لب ءاهيحاون نم ريثكلا لهجن يتلا ةيحورلا هتايح نع ًائيش
 ثيح ''”خياشملا تامجرتل هدرفأ يذلا لصفلا رخآ يف كلذ هلافغإ نع

 انل قفتي مل نإو مهانرصاعو مهانكردأ نيذلا خياشملا امأف» :لوقي

 .ة-48 ص ء”ج ءظافحلا تاقبط )١(
 5١. ص "حج .ةيعفاشلا تاقبط (؟)

 .يبهذلا هركذ يذلا نذؤملا مرخألا دمحأ نب يلع هنأ رهظي (*)

 .747-718 ص «7ج هيف ةلوطملا يريشقلا ةمحرت عجار (*4)

 .1515 ص ءهسفن عجرملا (6)

 ١18. ص «.7ج ءاهيلع يسورعلا ةيشاحو ٠٠-71١ نص .يريشقلا ةلاسر (7)

 مك



 نسحلا يلع يبأ هرصع دحوأو هتقو ناسل ديهشلا ذاتسألا لثم «مهايقل

 يملسلا نمحرلا دبع يبأ هتقو يف هدحو جيسن خيشلاو «قاقدلا يلع نبا

 يف دوصقملا نع انجرخل مهلاوحأ ليصفتو مهركذب انلغتشا ولف :خلإ
 دقو .«مهتالماعم يف مهريس نسح مهلاوحأ نم سبتلم ريغو ءزاجيإلا
 . ةنس نيسمخو ثالثب يملسلا ةافو دعب يأ .ه156 ةنس يريشقلا تام

 نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ وهف يقهيبلا ركب وبأ امأ
 ظافحلا لوحف نم ناك «'"”يدرجرْسُحلا قرداسيلا ظفاحلا ىسوم
 يف افلؤمو اريبك أثدحم ناكو ءهل اوذملتتو يملسلا نع اوذخأ نيذلا

 اهدهشي مل ةداهش نيمرحلا مامإ هل دهش «هل َّدن ال يعفاشلا بهذم

 الإ ُهَّنم هقئع يف يعفاشللو الإ يعفاش نم ام» :لاقف هريغ يعفاشل

 ©"”اهبهذم ةرصن يف هفيناصتل َةَنِم يعفاشلا ىلع هل نإف «يقهيبلا

 نإف «يريشقلل ام لثم هخيراتو فوصتلا يف رثأ يقهيبلل سيلو
 نم يقهيبلا دعي يذلا ثيدحلا ملع يف كاذف هيلع لضف يملسلل ناك

 يملسلا ةافو دعب يأ ء«ه458 ةنس يقهيبلا تام دقو .هلاجر لوحف

 . ةنس نيعبرأو تسب

 ميعن ابأ ريبكلا ظفاحلا يملسلا ذيمالت نم ًاضيأ ربتعن نأ بجيو

 نع ىور هنأ هومجرتم ركذي مل نإو «ةيلحلا بحاص يناهفصألا
 هيلع يملسلا لضفب فرتعي هسفن ميعن ابأ نكلو ؛ةرشابم يملسلا

 هقصلأ امم ريثك نم هئربت ةداهش هيف دهشيو «هنع ةيفوصلا رابحتأ هذخأو
 دحأ [يملسلا يأ] وهو» :؟”ميعن وبأ لوقي .هيلع نيمقانلا ضعب هب

 .ناسارخب قهيب ىرُق نم ةيرق درج ورسخ )١(
 «يبيهذلل ظافحلا تاقيط يف درو امي اذه نراق ؛5-” ص كج ءيكبسلا (56)

 .374 ص اج

 .3550 ص "جا «ةيلحلا (9)

 مم



 .هبيذهتو ةفوصتملا بهذم ةئطوتب ةيانعلا هل نممو هانيقل نم

 يف عرش وه ذإ ءٌهوُذَح نيعباتلا ركذ نم باتكلا يقاب يف يفتقأسو
 يملسلا ذيمالت نم ةحارص هسفن دعي ميعن وبأف .«كاسنلا تاقبط فيلأت

 ةيلح نيب ةكرتشملا خياشملا تامجرت يف رظانلاو ءهجهنمو هتدام يف

 فلؤمي ةيلحلا بحاص عافتنا ىدم كردي يملسلا تاقبطو ميعن يبأ

 ةروثآملا لاوقألا سابتقاو ةيفوصلا مجارت ضرع يف هتقيرط يف تاقبطلا
 زاتمي بولسأ وهو ءهب صاخلا هبولسأ ميعن يبأل ناك نإو ءمهنع
 .مهتاماركو ةيفوصلا بتاجع فصو يف ةغلابملاو بانطإلاب

 همدقت عم ميعن يبأ نع ىور دق ىرخأ ةيحان نم يملسلا نأ ىلع

 هنأ الإ .“"”هخياشم نم ميعن ابأ دعي يكبسلا نأ دح ىلإ هيلع نسلا يف
 لضف ىلع ريثكب وبري ميعن يبأ ىلع يملسلا لضف نأ هيف كش ال امم

 يملسلا ةافو دعب يأ ءه0٠47 ةنس ميعن وبأ تام دقو .هيلع ميعن يبأ

 . ةنس ةرشع ينامثب

 مهل سيلف «ءيبهذلاو يكبسلا مهركذ نيذلا يملسلا ذيمالت ةيقب امأ

 يف تافلؤم مهضعبل ناك نإو ءهخيراتو فوصتلا ةيحان نم ظح ريبك

 ("”هللا دبع ابأ مهنم ركذلاب صخن «ماعلا خيراتلاو ثيدحلا مولع

 ءروباسين خيرات بحاصو ثيدحلا ملع يف فيناصتلا بحاص مكاحلا

 يملسلا نع ىور دقو ظافحلا رابك نم ناك يذلا نذؤملا حلاص ابأو
 "عم ميعن يبأو

 .اهيلي امو 7 ص 27ج « يكبسلا 220

 54-0771 ص جا « يكبسلا عجار .ه6٠4 ةتس يفوت قفز

 .8 ص 27ج «يكيسل © ١

 مو



 هقيئاصت

 فوصتلا يخرؤم لئاوأ نم  انفلسأ امك  يملسلا ناك 5

 ء«بسحف هلاجرو فوصتلل ًاخرؤم نكي مل هنكلو «تاقبطلا يفنصمو

 عاض بتكلا نم ليلق ريغ ًاددع اهتاذ فوصتلا لئاسم يف ًاضيأ بتك لب

 لوانت دقو .دعب رشني مل ًاطوطخم اهضعب يقبو ءاهضعب فسألل
 يفوصلا قيرطلا دعاوق ًاصخلم «هبتك يف فوصتلا نم ةريثك ًاهوجو
 فوصتلا حور ىلع جرخ هنأ ىري نم ًادقانو ًاحراش وأ «تايحأ هبادآو

 قرف ضعب يف بتك عضوب درفنا هنأ امك .ىرخأ ًانايحأ ةيقيقحلا

 يتلا ةلاسرلا يهو «مهميلاعت لوصأو ةيتمالملا يف هتلاسرك «ةيفوصلا

 .انه اهرشنن

 مولع يف فّلأ دق يملسلا نأ هبتك يف رفاغلا دبع ظفاحلا ركذيو

 ةئاملا هفيناصت سرهف غلب ىتح هبيترت ىلإ قبسُي مل ام فوصتلا
 درو ء«هل ًاباتك رشع ةتس نم رثكأ ءامسأ ىلع فقأ مل ينكلو :2”«رثكأو

 دعب ةصرفلا يل حتت ملو .رخآلا ضعبلا دري ملو ناملكورب يف اهضعب

 اهنم هرشن ام ىلع تعلطا تنك نإو ءاهتدام ليلحتو اهلك اهسردل

 ىلع تعلطا امك «جالحلاب ةلصتملا صوصنلا نم نوينيسام ذاتسألا

 يف هيتلاسر ىلعو يناطيربلا فحتملا ةبتكمب ةطوطخمملا يملسلا تاقبط

 اهئامسأ درس درجمب يفتكأس اذهلو .ةيفوصلا تاطلغو ةيتمالملا

 .اهتاطوطخمم دجوت نيأو «ةعوبطم وأ ةطوطخمم اهنأ ىلع صنلاو

 فحتملاب ةخسن هنم دجوت طوطخم :ةيفوصلا تاقبط باتك ١

 «قايسلا» باتك نع القت 20ت١3 ص ء””ج ءيكبسلا يف ةرابعلا هذه تدرو 2000

 نع ًالقن ء1494 ص ء7ج ءظافحلا ةركذت يف يبهذلا اهركذيو .رفاغلا دبعل

 مك



 وألا مكر نيلزبب ىرخأو 21867١ ه4 مقر ةردنلب يناطيربلا

 لوبتطساب يمومع ةبتكمب ةعبارو «571/ا/ مقر يدنفأ رشاع ةبتكمب ةثلاثو

 نم ةذوخأم ةيسمش ةخسن ةيرصملا ةعماجلا ةبتكمب دجوتو /١61« مقر
 رشني نآلا 1. 26065502 ذاتسألا لغتشيو «يناطيربلا فحتملا ةخسن
 ١ "بانل ]ذه

 ضعب نوينيسام ذاتسألا هنم رشن طوطخم :ةيفوصلا خيرات - ؟

 يف 20102: 1 هدءاعو 1260105 7ء12015 2 812112] هباتك يف هئا زجأ

 ْ /١9-7050. ص نم ١91١5« ةنس سيراب

 نا ردع: نزلا نيت فارع ناعما :يرعم يشن تا
 هنم دجوتو .رهزألا ةبتكمبو يناطيربلا فحتملاب طوطخم :ريسفتلا
 2555و ١765و 55١ مقر «لوبنطساب حتاف ةبتكمب ةيطخ خسن ثالث

 هنم رشن دقو .خلإ لوبنطساب 97و 94١ مقر ولوربوك ةبتكمب ناتنثاو
 ةيجالحلا صوصنلا ةعومجم يف جالحلاب لصتي ام نوينيسام ذاتسألا

 15ود1 دان 165 021 عاطعد لاح 1عدلوانع اععطقتوقا1ع 0ع 123 هباتك يف

 .الا-757 ص نم

 مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم دجوتو :ةيتمالملا ةلاسر  ؛

 «ةيفوصلا تاطلغو ةيتمالملا لوصأ ناونع تحت فوصت عيماجم

 تحت 7788 مقر نيلرب ةبتكمب ةيطخ ىرخأ ةخسن اهنم دجوت امك
 هذه نم ةيسمش ةروص ةيرصملا ةعماجلابو «ةيتمالملا ةلاسر ناونع
 الهوه مقر طوطخم يناطيربلا فحتملابو 255075 مقر ةريخألا

 ةرهاقلا ةطوطخمو ب فرحلاب نيلرب ةطوطخسمل زمرأسو .©+.

 .ق فرحب

 ةرهاقلا طوطخم نم ءزج يهو :ةيفوصلا تاطلغ ةلاسر ه4

 يف يبرع نبا ريشي اهيلإو ءفوصت عيماجمم ١78 مقر ركذلا فنآلا

 محب



 يبنلا لوق يف لوقي ثيح ءهيف يملسلا يأرو ءعوجلا نع همالك

 ناسل اذه نإ «ءعيجضلا سئيل هنإ» :عوجلا يف مّلسو هيلع هللا ىَلص
 عابي ًارمأ ناك ول عوجلا نأ خياشملا ةمتأ هيلع يذلا يآرلاو «مومعلا

 يبنلا هرظن ام ىلإ رظن نمو ؛هورتشي نأ ةيفوصلا مزلل قوسلا يف
 نمحرلا دبع يبأك قيرطلا لهأ طيلاغأ نم هلعج مّلسو هيلع هللا ىّلص
 ©”«انبهذم وهو «ةيفوصلا هيف تطلغ اميف ًاقاروأ لمع ذإ ءيملسلا

 لوبنطساب يلالال عماج ةبتكمب طوطخم :ةيفوصلا عماوج - 1
 .١هاك مقر

 هلعلو ام مقر نيلربب طوطخم :ةيفوصلا بادآ عماوج - ٠7'

 .قباسلا باتكلا

 كما مقر نيلربب طوطخم : نيفراعلا جهنم 4

 هنمو 270371١ مقر نيلربب .طوطخم :اهتاوادمو سفنلا بويع 4

 ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا ةيروميتلا ةنازخلاب ىرخأ ةيطخ ةخسن
 .ناملكورب اهركذي مل 74 مقر

 ٠ مقر نيلربب طوطخم :تالماعملا تاجرد 51467.

 (©0ةرشعلا نسحو ةبحصلا بدأ ١

 مقر ةعومجم :ةيروميتلا ةنازخلاب طوطخم :نيفراعلا كولس -

 .ناملكورب هركذي مل ل4

 هركذ :[ةيفوصلا نئسب فورعملا هلعل] ننسلا باتك ٠١

 وبأ ءاجو» :لاق ثيح «سيلبإ سيبلت باتك يف يزوجلا نبا

 80/١. ص 35ج ءيبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا 2000

 0 .قحلملا يف ناملكورب عجار (؟)
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 قئاقح مهل عمجو ننسلا باتك مهل فنصف يملسلا نمحرلا دبع
 600« ريسفعلا

 ففشك يف يريوجهلا هيلإ راشأ :ةفصلا لهأ خيرات - 4

 مظعم يناهفصألا ميعن وبأ هنع لقن يذلا باتكلا وهو :'"”بوجحملا

 .هيلإ ةراشإلا تقبس امك ءةفصلا لهأ مجارت

 ؟"”اضيأ يريوجهلا هيلإ راشأ :عامسلا باتك 6

 :[تاقبطلا وه يذلا لوألا باتكلا رصتخم] ءامسأ ركذ 3

 ١15٠07. مقر ولوربوك ةبتكمب طوطخم

 .(م١51١1) ه5١4 ةنس يملسلا ن نمحرلا دبع وبأ يفوت دقو

 ننس وأ اذه نئسلا باتك نأ رهظيو ؛55١ ص .يزوجلا نبال سيلبإ سيبلت )١(

 .ةيفوصلا بادآ عماوج باتك هنيعب وه ةيفوصلا
 .نوسلوكين ذاتسألا ةمجرت 8١ ص (+)

 هيف ركذ عامسلا يف باتك» يريوجهلا هيف لوقي : :85 ص ءهسفن عجرملا قرف

 هيلع هللا ىَلص يبنلا نأ ىلع لدت ةباحصلل ٌالاوقأو عامسلا ةحابإ يف ثيداحأ

 .«نسحلا توصلا ىلإ عامتسالا بحي ناك مّلسو

44 





 ةيتمالملا ةلاسر

 يف ةمثأ مهلعج ًادابع هدابع نم راتخخا يذلا هلل دمحلا 2'”[ب 4073
 مهلدو «هتبحمو هتفرعمب مهنطاوب رّونو «مهرهاوظ هتدابعي نّيزف ءهدالب

 مهنئاعأو ءاَمّركم مهفّرعو ءاهليلذت نم مهنكمو ءمهسفنأ ةفرعم ىلع

 هرمأب نومئاقلاو ءهماكحأو هللاب ءاملعلا مهف .اهريقحتو اهريغصت ىلع

 نأ هللا كقفو ينتلأس . ءاشي نم هتمحرب صتخي هللاو «هماعنإب نوفراعلاو

 ملعاف .مهلاوحأو مهقالخأو «ةمالملا لهأ» قرط نم ًاقيرط كل نيب

 امنإو «ةفلؤم تاياكح الو «ةفنصم بتك موقلل تسيل هنأ هللا كمحر

 يتقاطو يعسو ردق كلذ نم ركاذ انأو «تاضايرو لئامشو قالخخأ يه

 نيعتسأ نأ دعب ةبهلاوخأو مهري قم اهماوودام ىلح اهي لدعَتُي َدَّتْسُي ًافارطأ

 لوح الو .ليكولا معنو يبسح وهو .هيدهتسأو هقفوتسأو كلذ يف هللاب
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو

 تاقبط ىلع لاوحألاو مولعلا بابرأ نأ داشرلا هللا كقفو ملعا

 ءاهعنمو اهعمج ىلع لاغتشالاو ماكحألا مولع ىلإ اوُبَدَتنا ةقبط :ثالث

 تاللماعملا لهأ نم صاوخلا هيلع امع نوربخي الو ءاهئاطعو اهلذبو

 .نيلرب ةطوطخم تاقرو ىلإ ماقرألا هذه ريشت )١(
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 تاقالتخالا بابرأو رهاظلا ءاملع مهو ؛تادهاشملاو تالزانملاو

 مهيلإو «نيدلا لوصأو ةعيرشلا ساسأ نوظفحي اهب يتلا لئاسملاو
 ءاملع مهف .ننسلاو باتكلاب اهدييقتو تالماعملا حيحصت يف عجرملا

 عمجب مهسفنأ عبطب اوسنديو مهلمع اوطلخي مل ام «نيدلا ةمئأو عرشلا

 نونوكي الق ءءادتقالا مهنع طقسي ذئنيحف ؛ةينافلا هذه ماطح نم ءيش

 ىلاعت هللا مهصخ نيذلا صاوخلا مهنم ةيناثلا ةقبطلاو .هلهأ نم

 «تادارإلاو لاغشألا عيمج نم قلخلا هيف امع مهعطّقو «هتفرعمب

 بابسأ نم قلخلا هيف اميف مهل ظح الف .هل مهتدارإو هللاب مهلغشف

 عمتجم مهتمه لب ءاهتاهج عيمج نم هيف مه اميف ةمه مهل الو ءايندلا
 .لاحب ليبس هيلإ مهريغل الو ءرارق قلخلا عم مهل الف .هيلعو هل ةمهلا

 تاماركلا عاونأب هللا مهصخ نيذلا صاوخلا [أ 3 صاوخ مه لب

 نأ دعب اذهو .هيلإو هبو هل اوناكف «تانونكملا نع مهرارسأ عطقو

 .تادهاجملا نسلأ مهسفنأ ىلع اوظفحو «تالماعملا قيرط اومكحأ

 ةنيزب مهحراوجو ءةعلطتم بويغلا ىلإو «ةرظان قحلا ىلإ مهرارسأف

 بيغي الو «عرشلا ننس نم ائيش مهرهاظ فلاخي ال ءةنيزم تادايعلا
 هءلعشا نابع يتنلا مهيت كاقوريالا معو .بيغلا ةظحالم نع مهنطاب

 ءالؤهف .«همومه رئاس هللا هافك ًادحاو ًاّمه مومهلا لعج نم» مّلسو

 اوبقل نيذلا مهو «ءةثلاثلا ةقبطلاو لجو رع هللاب ةفرعملا لغأ

 نم تاماركلا عاونأب مهنطاوب ىلاعت هللا نيز نيذلا مهو : ةيتمالملاب
 0 يناعم يف ٌرسلا رس يف اوققحتو .«لاصتالاو ةفلزلاو ةبرقلا

 وققحت املف . لاوجألا نم لاجن ليس مهبلع قارتالا نكي مل تحب

 0 راغ «ةلصولاو سنألاو ةبرقلاو عمجلا نم ةينسلا بترلا يف

 مهرهاوظ مهنم قلخلل رهظأف «قلخلل نيفوشكم مهلعجي نأ مهيلع
 ماكحأب لاغتشالاو ءرهاوظلا مولع نم قارتفالا ىنعم يف يه يتلا
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 عم مهلاح مهل ملسيف «تامالعملا ةمزالمو ء«بدأللا عاونأو عرشلا

 رثؤي الأ لاوحألا ىنسأ نم اذهو «ةبرقلاو عمجلا عمج يف قحلا

 امل مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاحب هيبش اذهو .رهاظلا ىلع نطابلا

 «ىندأ وأ نيسوق باق ناكو «وندلاو برقلا نم ىلعألا لحملا ىلإ عفر

 نم رثؤي ملو «ةرهاظلا لاوحألا يف مهعم ملكت قلخلا ىلإ عجر امل مث
 لاحك اهركذ مدقت يتلا لاحلاو .ءيش هرهاظ ىلع برقلاو وندلا لاح

 هملك امدعي ههجو ىلإ رظنلا دحأ قطي مل هنأ [نم] مالسلا هيلع ىسوم

 مدقت نمم ةيناثلا ةقبطلا مهو ءةيفوصلا لاحب هيبش كلذو .لجو رع هللا
 اذإ ةمالملا لهأو .مهرارسأ راونأ مهيلع رهظت نيذلا مهو «مهل انركذ

 ةعاطلا ىلع لابقإلا نم مهل نورهظي ام ىلع مهولد نوديرملا مهبحص

 يف ًائطابو ًارهاظ بادآلا ةمزالمو تاقوألا عيِمج يف ننسلا لامعتساو

 ةمارك وأ ةيآ نع رابخإلاو ىواعدلا نم مهنونكمي الو .لاوحألا لك

 تاالماعملا حيحصت ىلع [ب :8] مهنولدي لب «هيلإ دانتسالا الو

 اذإو «مهبادآب بدأتيو مهقيرط يف ديرملا ذخأيف .تادهاجملا ةمادإو

 ةلازإ ىلع هولدو هبويع هل اونّيب هلاوحأو هلاعفأ نم ءيشل ًاميظعت هنم اوأر

 ىعدا ىتمو .اهودمتعي الو مهلاعفأ نم ًائيش اونسحتسي الثل بيعلا كلذ

 نأ ىلإ هنيع يف كلذ اورَّكص ءاماقم هسفنل وأ ًالاح مهدنع ديرملا

 هيلع مه ام ىلع هنولديف ءهيلع لاوحألا روهظو هتدارإ قدص ققحتي
 حيحصت نوكيف «يهاونلاو رماوألا نم بادآلا راهظإو لاوحألا رس نم

 حصت مهدنع ةدارإلا ةحصيف ؛ةدارإلا لاح يف هيلع اهلك تاماقملا

 هل اوقلطأ مهريغب بّدأت اذإ ديرملاو .ةفرعملا ماقم الإ اهلك تاماقملا

 ىعديف «هسفنل ًارتس ةمئألا لاوحأ ذخأيف «ةدارإلا لاح يف ىواعدلا

 قحلا ليبس نع ًادعبو ًارابدإ الإ هيلع مايألا رورم مهديزي الف ءاهب
 هللا سّدق يروباسينلا صقح وبأ ةصقلا هذه خيش ناك كلذلو . هقيرطو

 لف



 :لاق *”نادمح نب دمحأ نب دمحم هنع ينربخأ اميف لوقي 0

 نوبلقتم ةمالملا لهأ وديرم لوقي صفح ايأ تعمس لوقي يبأ تعمس

 مهماقم ىلإ مهيلع اهنم ودبي امل الو «مهسفنأل رطخ ال ةيلوجرلا يف

 ةيفوصلا وديرمو «ةروتسم مهقئاقحو ةفوشكم مهرهاوظ نأل ء«ليبس
 «ققحتم لك هنم كحضي ام تاماركلاو ىواعدلا تانوعر نم نورهظي

 لوقي "”ىسيع نب دمحأ تعمس .مهقئاقح ةّلقو مهيواعد ةرثكل

 يذلا مسالا اذه ام صفح وبأ لثس لوقي ؟*!داّنقلا نسحلا ابأ تعمس

 ظفح ىلع ىلاعت هللا عم اوماق موق مه لاقف ؟ةمالملا نم هب متيمس

 ةنس تام يروباسينلا دادحلا (ملسم ليقو ملاس ليقو) ةملس نب ورمع وه فلز

 يف هتمجرت عجار .اهيسسؤم لئاوأ نمو ناسارخب ةيتمالملا خيش ناك .ه

 خيراتو . ب 2١55 طوطخم يملسلا تاقبطو 2١7 ص «:يريشقلا ةلاسر

 .778 ص ء.١٠ج ءىميعن يبأل ةيلحلاو .550-577 ص ء١١؟ج ءدادغب

 ءكام86 .١٠مل ص .جارسلل عمللاو 2.70 ص ء.١ج .ينارعشلا تاقبطو

 نك

 نب نادمح نب دمحأ رفعج يبأ هيبأ نع يوري هنكلو «هنع ًائيش ملعن ال فه

 يف هتمجرت عجار . صفح ابأ اوبحص نيذلا روباسيت ةيفوص نم نانس نب يلع
 نادمح نب دمحأ تام :بال” طوطخم «يملسلاو .688 ص .١ج «ينارعشلا

 .”9/3 ةنس ىلاوح هنبا تامو 7١١ ةنس

 لزانم نبا مالك ةداع يملسلا هنع يوري يذلا ىسيع نب دمحأ وبأ هلعل قرف

 ىملسلا تاياور تركذ دقو .55و ١5 ص ءةيريشقلا ةلاسرلا نراق .هريغو

 1 75١ ص :17ج ءدادغب خيرات عجار ءًاضيأ يدادغبلا خيرات يف هنع
 ةنس ىفوتملا يفوصلا دانقلا يطساولا ميحرلا دبع نب يلع نسحلا وبأ وه (4)

 ريسفت يف يلقبلا هنع يورو جالحلا نعو صفح يبأ نع ىور هاربا

 «ءأ 455 يناعمسلل باسنألا هتمجرت يف عجار .485 ةيآ .*8 ص .سئارعلا

 يف درو ام ىلع هتينك نأل (3ق) يف درو امك «قارولا» نوكي نأ لمتحي الو
 نيبو هتيبف ه١75 ةنس قارولا تام دقو «نيسحلا وبأ (ب19) ىملسلا تاقبط
 ش دع نفتح نبأ
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 نم اورهظأ ام عيمج ىلع مهسفنأ اومالف ءمهرارسأ ةاعارمو مهتاقوأ

 اومتكو ءهيف مه ام حئابق قلخلل اورهظأو «تادابعلاو برقلا عاونأ
 ام ىلع مهسفنأ اومالو «.مهرهاوظ ىلع قلخلا مهمالف مهتساحم مهنع

 عاونأ ىلع عالطالاو رارسألا فشكب هللا مهمركأف «مهنطاوب نم هنوفرعي

 اوفخأف ء«مهيلع تاماركلا راهظإو قلخلا يف ةسارفلا حيحصتو بويغلا

 ةمالم نم رمألا ءدب يف مهنم ناك ام راهظإب مهيلإ ىلاعت هللا نم ناك ام

 قلخلا ىفانتيل [أ 49] مهشحوي ام قلخلل راهظإلاو ءاهتفلاخمو سفنلا
 تعمسو .ةمالملا لهأ قيرط اذهو .هللا عم مهلاح مهل مّلسيو مهنع

 تلأس لوقي دانقلا ميهاربإ تعمس لوقي 2'”يتمالملا دمحأ نب دمحأ
 لكب قلخلل نيزتلا كرت :لاق ةمالملا قيرط نع ؟'”راصقلا نودمح

 كذحخأي الأو «لاعفألاو قالخألا نم عون يِف مهاضر بلط كرتو لاح

 لثس نيح ”كرابملا نب هللا دبع لاق .لاحب متال ةمول كيلع هلل اميف

 نب دمحأ ناك امبرو ءدمحأ نب دمحأ مساب ىرخأ ةرم يملسلا هيلإ راشأ )١(

 ورمع يبأ مالك يملسلا هنع يوري يريشقلا ةلاسر يف همسا دراولا نودمح

 .هركذ يتأيس يذلا ءارفلا نودمح نب دمحأ نب دمحم وبأ وأ «يجاجزلا

 بهذم يسسؤم يناث يروباسينلا ةرامع نب دمحأ نب نودمح حلاص وبأ وه 00

 سوراب ىلإ ةبست] يسورابلا ناملسو يبشخنلا بارت يبأ نارقأ نم «ةيتمالملا
 2318 ص .«يريشقلا هتمجرت يف عجار .هالالا ةنس تام .[روياسينب

 تاقبطو «45 ص ١٠ج «ميعن يبأل ةيلحلاو ءالا ص .١ج «ينارعشلاو
 .1659 يناعمسلل باسنألاو ءأ ١١ .«يملسلا

 [دمحأ نب دمحم وهو] ءارفلا دمحم ني دمحأ تعمسو :ئزغأ ةياوو:نقو ةرفإ

 يفوصلا كرابملا نبا ال حيحصلا وه اذهو لزانم ني هللا دبع لاق لوقي

 لزانم نب دمحم هللا ديع وبأ وه لزانم نب هللا ديعو ١18١. ةنس ىفوتملا
 عجار .راصقلا نودمح عايتأ نم 770 ةنس وأ 778 ةنس ىفوتملا يروباسيتلا

 «بهذلا تارذشو 297 ص «.١ج ءينارعشلاو ءأ 8 «يملسلا تاقبط هنع

 .55 ص «ةلاسرلا يف يريشقلا هيلإ ريشي 0770 ص ء”ج
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 الو قلخلل تايآ رهاظلا يف مهل نكي مل موق مه :لاقف «ةمالملا نع

 هللا نيبو مهنيب يذلا مهّرسو «ىلاعت هللا عم ىوعد مهنطاب يف مهل

 يدج تعمسو لاق .مهبولق الو مهتدئفأ هيلع علطت ال ّلجو َّرع
 ىتح موقلا ماقم نم ًائيش لجرلا غلبي ال لوقي ديجن نب ''”ليعامسإ
 صضعب لئسو .ىواعد اهلك هلاوحأو ءاير هذنع اهلك هلاعفأ نوكت

 اهعنمو اهريقحتو سفنلا ليلذت :لاقف ؟ةصقلا هذه لوأ ام : مهخياشم

 قلخلا ميظعتو «نوكر هيلإو ةحار هيف اهل نوكي وأ ءهيلإ نكست امع

 نظلا ءوسو اهليلذتو سفنلا ريقحتو مهحئابق نيسحتو مهل نظلا نسحو
 هيف ىرجف «سلجم يف راصقلا نودمح عم خياشملا ضعب رضحو .اهب

 مئاد هنكلو نودمح لاقف ءركذلا ريثك هنإ ليقف مهنادخخأ ضعب ركذ

 هيلع هللا معنأ ام ركش هيلع بجي سيلأ رضح نم ضعب هل لاقف . ةلفغلا

 ةلفغ يف هريصقت ةيؤر هيلع بجي االَوَأ لاقف «ناسللاب ركذلل هقفو نأب
 ؟ركذلا نع بلقلا

 ىلإ صفح وبأ هبّتُك ٍباتك يف تيأرو :هللا همحر لاق
 هسفن ةقاف تركت ملا قم نأ يخأ اي ملعا هل لاقف ؟"”ينامركلا هاش

 مل ْنَمو «ءايرلاب اهبوشيل تاعاطلا نم هنم ودبي ام عيمج يف هزجعو

 ةنس تام همأل يملسلا نمحرلا دبع ىبأ دج ىمللا ديجن نب ليعامسإ )١(

 ”2٠١ ص ء١ج ءينارعشلاو لأ لم ءيملسلا تاقبط عجار اه

 «راطعلل ءايلوألا ةركذت 2م « يماجل سنألا تاحفت ؛؟؟58 ص « يريشقلاو

 «؟ج «يكبسلا 27558 ص .”ج «يبهذلل ظافحلا ةركذت ؛557 ص ء”7ج

 ا «يناعمسلا ؛84١ ص

 يف هتمجرت عجار .ه١٠ ةنس لبق تام عاجش نب هاش سراوفلا وبأ وه (؟)

 :١٠ج .ةيلحلاو ؛؟57” ص ء.يريشقلاو ؛؟ب 45 ص «ءيملسلا تاقبط

 .الا/ ص ١١ج «ينارعشلاو ؛ 737377

 ب



 اهنأ ملعي مث ءهلاوحأ عيمج يف هسفنل ًامامز هلعجيو يقرتلا لمعتسي

 رمضتو الإ ةعاطل داقنت ال ءوسلاب ةرامألا اهنأ تنال نإو (سفنلا يأ)

 يف رقتست اهعدي الو هتاقوأ عيمج يف ةمالملاب اهلباقيف ءافالخ اهيف
 نب ىيحي نع يكحو .هسفن يف رظنلا أطخأ دقف ءاهلاوحأ نم ةلاح

 ىكحي الو هصخش ىَرُي نأ بحي ال هلل صلخأ نم لاق هنأ ؟'”ذاعم

 ظفح هللا ىلوت موق مه لاقف «موقلا لاوحأ نع مهضعب لئسو .هلوق

 ثيح نم قلخلا عم مهف ءرهاظلا رتس مهرارسأ ىلع لبسأو مهرارسأ

 نم هناحبس هللا عمو ءمهيساكمو مهقاوسأ يف مهنوقرافي الو ءقلخلا

 طاسبنالا ىلع مهرهاظ مولي مهنطابف [ب4941] ؛يبلوتلاو ةقيقحلا ثيح

 هنأب مهنطاب مولي مهرهاظو «ماوعلا موسرب مهعم نوكلاو قلخلا عم
 ؛دادضألا ةرشاعم نم رهاظلا هيف امع لفاغو' قحلا ةرواجم يف نكاس

 ؟فراعلا ةيآ مظعأ ام ديزي يبأل ليق .ةداسلاو :ةمئألا لاوحأ نم اذهو

 هبلقو «كيراشيو كعيابيو ءكحزاميو كبراشيو كلكاؤي هارت نأ لاق
 قدص ْنَم :؟0قيز ووأ لاقو .تايآلا مظعأ اذه ؛سدقلا توكلم يف

 يف هتريصبو ةيدوبعلا بدأ ىلع هحراوجب ًامزال ناك ةيرحلاب عمجلا نيع

 نيدهتجملا عمج عمجي هنإف قارتفالا نيع يف ناك ْنَمو .قحلا ةدهاشم

 نب نمحرلا دبع تعمسو لاق .ءابهلاك كلذ نوكيو هتيدوبع يف

 ةنس روياسينب تام «خياشملا رابك نم ءيزارلا ذاعم نب ىيحي ايركز وبأ وه )١(

 «يريشقلا ةلاسرو ءايالال يملسلا تاقبط يف هتمجرت عجار اها هم

 7 03ج ءةيلحلاو 19 ص ءكج « ينأرعشلا تاقبطو ءاا ص

 عجار .ها١5 ةنس اثام ءريبكلا يفوصلا يماطسيلا ىسيع نب روفيط وه 20

 41١8 ص 20ج «ينارعشلاو ؟7١” ص « يريشملاو ءبا+ يملسلا يف هتمجرت

 ,15977-50”" ص .١٠ج «ةيلحلاو

 5ال/



 قْدَقُي نم لاقف «ةمالملا» نع ؟”7طايخلا هللا دبع ٌتلأس :لوقي ؟'”دمحم

 « كلذ يف تقولاو لاحلا هدنع ريغتيو «هل ريغلا ةمالمو هسفنل هتمالم نيب

 نم مهضعب لثسو .موقلا ةجرد غلبي ملو «عبطلا ةنوعر يف ٌدْعَب وهف

 «حون حالصو «مدآ راذتعا هيف ناك ْنَم لاقف ؟«ةوتفلا» مسا قحتسي

 «بويأ ربصو 2« ىسوم صاالخإو «ليعاشسمإ قدصو «ميهاربإ 9-86

 ءركب يبأ ةفأرو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلَص دمحم ءاخسو «دواد ءاكبو

 «هسفن يردزي هلك اذه عم مث ؛يلع ملعو «نامثع ءايحو ءرمع ةيمحو

 هنأ الو «ءيش هنأ هيف وه امم رطاخ هبلقب عقي الو هيف وه ام رقتححيو

 يف هيلع هناوخإ لضفو هلاعفأ ناصقنو هسفن بويع ىري «يضرم لاح

 هذه دعب انسلاجت ال ءهيفخت نأ كليبس ناك ام َترهظأ :لاقف ءاهلهأو

 ايركز ابأ ٌتعمس :لوقي "”ىسيع نب دمحأ ابأ تعمسو .انبحاصت الو

 ملعأ ال يننأل «باوصلا ىلإ برقألا وه اذهو ءدمحم نب هللا دبع :ةياور يفو )١(
 يملسلا نكلو .دمحم نب نمحرلا دبع همسا يملسلا مهنع يوري نمم ًادحأ
 دمحم نب هللا دبع مهلوأ ءدمحم نب هللا ديع مهنم لك مسا ةثالث نع يوري

 ثلاغلاو «ءيربكعلا نادمح نب دمحأ ني دمحم نب هللا دبع يناثلاو ءيرادلا

 مسا درو دقو .ينارعشلاب فورعملا يزارلا نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع
 ءاهيف ثلاثلاو ١١« ص ءاهيف يناثلاو ١5« ص «ةيريشقلا ةلاسرلا يف لوألا

 يملسلا هنع يوري يذلا وه هنأل «ريخألا وه انه دارملا نأ نظأو ؛ ١19 ص

 نأ رهاظلاو «طايخلا هللا دبعو يريحلا نامثع يبأ لاثمأ نييناسارخلا رابخأ

 ينارعشلا تام .امهنيب يفوصلا اذهل لماكلا مسالا اتمسق ق ءب نيتخسنلا
 كحل *5 ص .١ج «ينارعشلا تاقبطو ءسنا5١٠ . «يملسلا عجار ها ةنس

 «يروباسينلا دهازلا هيومحم نب دمحأ نب دمحم ني هللا ديع رشي وبأ هلعل (؟)

 باجم ردقلا ميظع ناك هنأ يناعمسلا ركذيو ؛ه7848 ةنس هتافو تناك

 ,أ 5١5 .باسنألا رظنا .ةوعدلا

 .هركذ مدقت يذلا ىسيع نب دمحأ وه (0)

44 



 اوجرخ دقف اهورهظأ اذإف ءاهلهأ دنع تانامأ لاوحألا :لوقي ىجنسلا

 :هانعم يف مهضعبل 2''”نسحلا نب دمحم دشنأو لاق . ءانمألا دح- نم

 ارهتشم ّرسلا ىديأف هورراس نم

 اشاع ام رارسألا ىلع هونمأي مل

 مهبرقب دعسي ملو هويناجو

 اشاحيإ برقلا ناكم هولدبأو

 مهّرس ضعب ًاعيذم نوفطصي ال
 «””شاح مكلذ نم مهدادو اشاح

 ِء :ل ه6
 انخمهسس . قومي

 صفح وبأ ناك لوقي 2*”اظوفحم ٌتعمس لوقي '؟؟*”يكرشلا نسحلا ابأ

 :يرلعلا نساني ةيصم:# ةياوز قو 13
 لمعتلا اهيف رهظي نكلو «ةثالعلا هذه نم ًالدب تانئيبأ ةينامث ق يف ركذي (؟)

 دجأ مل اذهلو «ةكاكرلا اهنم ريثك يف رهظي لب «يلضألا ىنعملا ىلع عيرفتلاو

 دروأ دقو .ةروكذملا ةثالثلا نع اهانعم يف جرخت ال اهنأل ءاهتابثإل ةرورض

 «رابخألا ةرماسمو راربألا ةرضاحم» هباتك يف يبرع نب نيدلا يحم خيشلا

 نم ىتف وهو ءاهدشنأ نم ةصق ركذو ءاهنيعب ةثالثلا تايبألا 51١٠ ص ءا”ج

 هلأس هدنع رضح املف ءانمز هذاتسأ نع باغ يرصملا نونلا يذ عابتأ
 ةدابعلا يف هداهتجا هحنم امو «بهاوملا نم هللا ةمدخ هتبسكأ امع نونلا وذ

 هيلإ رسأ مث هافطصاو هللا هعنطصا ًادبع تيأر له ذاتسأ اي :لاقف ءحنملا نم
 يبرع نبا نأ الإ .تايبألا هذه دشنأ مث ؟رسلا كلذ يشفي نأ هب نسحيأ ءآرس
 يف امك نسحلا نب دمحم ال «نيسحلا نب فسوي وه تايبألل دشنملا نأ ركذي

 .ق يف امك يولعلا نيسحلا نب دمحم الو ءب
 .رهاط نب دمحأ نب دمحم رهاط ابأ :ةياور يفو (*)

 يف الو «يناعمسلا» يف هتيسن ىلع فقأ ملو .ةطقاس يكرشلا نسحلا ايأ :ق («4)

 نب ظوفحم نع هنع ةرم :ةلاسرلا هذه يف نيترم يملسلا هنع ىور دقو ءهريغ
 .يتمالملا صفح يبأ نع هنع ىرخأو «يتمالملا دومحم

 عجار .ه507 ةنس تام «يتمالملا يروباسينلا دومحم نب ظوفحم وه (0)
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 وأ خيش ةيؤر وأ وزغ وأ جح ضرق ريغ نم رافسألا هباحصأل هركي

 ةيلوجرلا لوقيو ءاههركي ناكف دارملا ىلع رافسألا امأف ءملع بلط

 هللا سيلأ هل ًاضراعم راصقلا نودمح هل لاقف .ةدارإلا عضوم يف رصبلا

 يف ريسي امنإ لقف [أ 50] ««اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملّوَأ# :لوقي
 هريسف ماقملا يف قيرطلا هيلع حتُق نمف ءريسملاب الإ رظني ال نم ضرألا

 لاقف ءراصقلا نودمح ماجحلا هللا دبع لأسو .هل لالضإو قيرطلل كرت

 هللا دبع ىَعْذُت نألف «بسكلا مزلا لاقف ؟بسكلا كرت يف ةبلاطم ّىلعأ

 .دهازلا هللا دبع وأ فراعلا هللا دبع ىعدت نأ نم ّيلإ بحأ ماجحلا

 ءيش راهظإ لطبت كنإ هل ليقف «عوشخلا نع مهخياشم ضعب لئسو
 موهف نم هّوأ لاقف ؟ندبلا رهاظ ىلع الإ عوشخلا لهف «لاوحألا نم

 رارسألا ىلع هللا عالطا عوشخللا لب «يناعملا قئاقح نع ٌْتَدْعَب

 هللا ىَّلص هلوق ىلإ ىرت الأ .عالطالا كلذب رهاوظلا بدأتتف ءعشختف

 يلجتلا له ؟«هل عضخ ءيش ىلإ ىلجت اذإ ىلاعت هللا نإ” :مّلسو هيلع

 ّنسح َرِهاوظلا تئّرو يلجتلاب رارسألا تعشخ اذإف ؟رارسألا ىلع الإ

 ءءادتقا هنأل «ملعلا ناسنإلا بوحصم ٌلضفأ :مهضعب لاقو .بدألا

 ُدشو ؛عبطلا ةفلاشم ىلع راج وهو «لاحب هيف سفنلل ظحح الو
 ءهنع رابخإلاو نيزتلا نم كفني ال هنأل ءهكْسُت ناسنإلا بوحصم

 مهبوحصم ناك امل ةكئالملا ىرت الأ .ميظعتلاو ربكتلا هتيؤرو

 سدقنو كدمحتب حبسن نحنوا مهلوقي مهتيئر اوملاس فيك .تاعاطلا

 بوحصم لضفأ نذإف ؟«انل ملع ال» اولاق ملعلا ماقم اوغلب املف ء«كل

 ىتم ديزي يبأل ليقو .كسنلا ناسنإلا بوحصم ٌرشو «ملعلا ناسنإلا

 255١ ص ١١ج .دادغيب خيراتو 236 ص ؛.١ج ءينارعشلا يف هتمجرت -

 56١ ص عج ءءايلوألا ةيلحو



 ءهسقن بويع فرع اذإ لاقف ؟رمألا اذه يف لاجرلا ماقم لجرلا غلبي

 امب راختفالا هنع طقسي نأ دارأ ْنَم :مهضعب لاقو .اهيلع هتمهت تيوقو

 ءوه نيأو ءوه ءاج نيأ نم ملعيلف «هيلع وه ام ىلإ رظنلا وأ ءهيف وه
 مولغا هل حصا نمف + وه نيا ىلإو وح نممو وع نملو ءوخ كقيكر
 اهاري لب «لاحب رطخ هل رهظي ملو ءاظح هسفنل ري مل تاماقملا هذه

 نم الو راختفا هرهاظ نم هل ىقبي ال .ءلاعفألا ةطقاس نوكلا ةمومذم

 ىتح ناميإلا يف موقلا ةجرد دبعلا غلبي ال :مهضعب لاقو .رارتغا هنطاب

 ةئيشم ىلع هتقو يف نوكيو «يتأي اميف ءيش يف الو ىضم اميف ركفي ال
 يف لماكلا نأ مهدنعو .فيلكتلا طاقسإ ىلع ثعابلا وه اذهو ؛هكيلم

 ذخأللاو هب ءادتقالل ةيدوبعلا بادآ ىلع نيديرملل هرهاظ ىقبي ْنَم هلاعفأ

 بادآو لاوحألا تاسايس ىلإ هدصقي نمل لاو هّرس ىقبيو «هنع

 هيف ىشالتي «تاقوألا عيمج يف قحلل ًادهاشم ّرسلا نوكيف «ةدهاشملا

 حيحصت مامأ هّرسف . مهيلع نْيَعو قلخلا ىلع فرشم وهو «هدصقي نم
 ةمئأ لاوحأ نم اذهو «نيديرملا بادآ مامأ هرهاظو «نيفراعلا

 ماني الو يانيع مانت» : مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا لاق كلذك .نيقداصلا

 نع ربخأو «ءافغإلا وهو مونلا لاحب رهاظلا نع ربخأ [ب55] .«يبلق
 تبجوتسا ْمِل :مهضعب لثئسو .برقلاو ةدهاشملاو مئادلا ظقيتلاب رسلا

 بجع نع فك اهنأل لاقف ؟تاقوألا ماود ىلع ةمالملا مكنم سوفنلا

 بلاق يف لهج نم فك اهنألو «ةماعلا دهاوشب طوبرم ةملظ بلاق يف

 اهيدأتو ءاهنع ضارعإلا اهؤاودف ؛عامطألا لابحب طوبرم ةنوعرلا

 ىتح لاعفألا ةيؤر هللا طقسأ دقل :لاقو .اهتمالم اهتنايصو ءاهتفلاخم

 هللا تاولص ىسوم ميلكلا ىرت الأ ءمالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنألا نع

 ««ىرخأ ةرم هيلع انتم دقلو» :لاق ««ًاريثك كحبسن يك» لاق امل هيلع

 كيلإ ينم ناك ام ىسنتو كريبكتو كحيبست ىلع دعت نأ زوجي فيك يأ
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 ٌىلع َّدْعَت تنأو «ةيآلا «يسفنل كتعنطصاو» هلوق يف لضفلا عاونأ نم

 مكسفنأ متللذأ َمِل :مهضعب لثسو .كيلإ ينم لكلاو كحيبست

 نم ةناهم تقلخخ سفنلا نأل :لاق ؟قلخلا هيلع مكمال ام اهنم مترهظأو

 ؛ًازع اهعم قحلا ةيطاخم اهيف تثروأف «نونسم ًامح نمو نيهم ءام
 [اهي] عدوتسم قحلم [وه] ام اهيف زيزعلا نأ ملعت ملو «كلذب تززعتف
 تجرخو ءتنَعرت اهيّزعت يف سفنلا تكرت نإف ؛هيلع ةلوبجم يه ام ال
 نم اهارأ نم دابعلا نم قفوملاف .اهعيط يف تخسرو ءاهدح نم

 «مومذم اهلاوحأو اهلامعأ نم اهب لصتي ام عيمج نأ اهملعأف ءاهتميق

 نم اهيف هلل ام اهنم زيزعلا نأل' ءءيشب رختفت الو ءيش ىلإ نكست الئل
 فرعي نأ دارأ ْنَم :مهضعب لاقو .هدئاوفو هرظن ليمجو هعئادو ميرك

 تجرخ هسفن ىأر نإف ؛هخدام يلإ غصيلف عبطلا داسفو سفنلا ةنوعر

 ىلإ نكست اهنأل «قحلا ىلإ اهل ليبنس ال هنأ ملعيلف ليلق لقأب دحلا نع
 اهلباق اذإف .همذل ةقيقح ال ام مذ نم برطضتو ءهحدمل ةقيقح ال ام

 تفتلي ملو «حدام حدم هيف رثؤي مل ليلذتلا نم قحتست امب تاقوألا يف

 تنك :ديزي وبأ لاق .«ةمالملا» لاوحأ يف لخدي ذئنيح ؛ماذ مذ ىلإ

 رظنأ تنك ةنسو «يبلق ةآرم نينس سمخو «يسفن دادح ًاماع رشع ينثا

 نينس سمخ هعطق يف تلمعف هراَّئُز ينطاب يف اذإف ترظنف .امهنيب اميف

 «ىتوم مه اذإف قلخلا ىلإ ترظنف ء«يل فشكف ؛هعطقأ فيك رظنأ

 امو ءايحأ ريغ تاومأ# :ىلاعت هللا لاق «تاريبكت عبرأ مهيلع ترّبكف

 ربخي هتلاح يف ديزي وبأو .مهقالخأو موقلا موسر نم اذهف ؛#«نورعشي
 اذه لك لمعي «مهدئاقو ةفرعملا لهأ مامإ وهو ءاذه لثمب هسفن نع

 نيزتلاو مهتيؤر هنع طقسيف ءانفلا نيعب قلخلا ىري ىتح هسفن ضوريو
 ًاتيم ناك نم وأ# :ىلاعت هللا لاق .مهتاماقم ليلج نم اذهف ؛مهل

 طاقسإبو انب هانييحأف «قلخلا ىلإ هرظنو هسفنب ًاتيم هيف اولاق «هانييحأف
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 ًاباجح سانلا دشأ :هنع هللا يضر ديزي وبأ لاقو .[أ 51] هنم قلخلا

 ملاعلا امأف .هدهزب دهازو ءهتدابعب دباعو ءهملعب ملاع  ةثالث هللا نع

 ىلإ ىلاعت هللا هجرخأ امو مهلك قلخلا مّْلِع َّنأو ءمِلَع اذام مِلَع ولف
 ةلمج نم ملع اذام مث «ظوفحملا حوللا نم ًارطس نوكي ال قلخلا

 كلذب ربكتلا نأ ٌملعي .ءقلخلا ىلإ ىلاعت هللا اهجرخأ يتلا مولعلا

 ىلاعتو كرابت هللا ّنأ ملع نإ هسفنل دهازلاو . ضحم أطخ هب نيزتلاو

 مك يفو «ليلقلا كلذ نم كلم مكف :(27اليلق» اهرسأب ايندلا يمسي

 .هب راختتفالا بجوي امم سيل كلم اميف هذهز نأ ملعي «كلم اميف دهز

 تباذل ءهتدابع نم هل هلّمأ اميف هيلع ىلاعت هللا ةّنِم فرع ول دباعلاو

 ضعب لكسو .هيلع ىلاعت هللا ننم نم ىري ام بنج يف هتدابعل هتيؤر

 اذإ لاق ؟ةبلاطم الو ةيؤر هل عقي الف ناسنإلا لمعي دفيك :مهخياشم

 ةبيه هبلق ىلع عقيو «قحلا ةهج نم هب رومأم هنأو رمألاب هحرف هلغش
 رهظي امم ءيش ىلإ رظنلا نع رمألاب هحرفو رمألا ةبيه هلغشتف رمألا
 مهسفنأل اوققحي مل ءالؤه لاب ام :مهضعب لثسو .هنم ودبي امو هيلع

 ىلإ اوهتني ملو ًائيش اهيلإ اوبسني ملو «ةعاط اهل اورهظي ملو ءًالاح
 ءيش نم اهل ناك امو ؟ءيش ال يهو ءيش اهل ققحتي فيك لاقف ؟ءيش

 ةقيقحلا نإف «هراهظإ ىلإ جاتحي ال ءاطعلا ققحت اذإف «ةأدؤم ةيراع وهف

 قطني نأ نمؤملا هجو داك :فلسلا ضعب لاق .اهمتك نإو اهنع ةقطان

 ةدابعلا معط اودجي نأ مهباحصأ اورذح مهخياشم رثكأو . هبلق يف امب

 ائيش ىلحتسا اذإ ناسنإلا نإف «مهدنع رئابكلا نم كلذ نإف ةعاطلاو

 هذلتساو ًائيش هلاعفأ نم نسحتسا ْنَمو «هنيع يفو هدنع مظع هذلتساو

 تعمس :لاقو .رباكألا ةجرد نم طقس دقف اضرلا نيعب هيلإ رظن وأ

 )١( ةيآ 4س «ليلق ايندلا عاتم لق# :ىلاعت هلوق يف 4177.
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 مساقلا نب مساقلا يلاخ تعمس :لوقي 2'”يرايسلا يلع نب دحاولا دبع

 مكايإ :لوقي ””يطساولا ىسوم نب دمحم تعمس لوقي ''”يرايسلا
 هيلع ٌدْرَي نم ىلع مّلسيل مهدحأ نإ ىتح «لاوحألا عيمج يف سفنلاو
 نم ةسلاجم كرتيو ءاعوط هيلع ُدُْرَي نم ىلع مالسلا كرتيو «ةيهاركلاب
 نم لأسي الو هعنمي نم لأسيو «هرّقحي نم ةسلاجم راتخيو هرسي
 هيلع لبقي نمع ضرعيو هنع ُضرْعُي ْنَم ىلع ُلِبقُيِو [ب١0] «هيطعي
 الو ههركي نم دنع لزنيو «هبحي نم يطعي الو هبحي ال نم يطعيو

 ام لكأيو ءهاوهي نم رشاعي الو هضغبي نم رشاعيو ءهاوهي نم دنع لزني
 رفسلا دارأ اذإ ميقيو «ماقملا دارأ اذإ رفاسيو ءهيهتشي ام لكأي الو هفاعي

 ام نوعَديو «سفنلا ةفلاخم نوراتخي  لاوحألا عيمج يف اذكهو

 طاقسإ يف مهدهج ةياغ نودهتجيو ءنوكس هيلإ اهلو ةحار هيف سفنلل

 ام رومألا رهاظ نم نوبكريو «ميظعتلا نيعب مهيلإ قلخلا رظنو ءاجلا
 سيل نم ةبحص لثم ملعلا رهاظ يف ًاحابم كلذ ناك نإو هيلع نومالي
 كلذ لك ؛مهنيشت عضاوم يف دوعقلاو «سانلا نم مهتقبط نم وه
 اولذتبا لب . ضرتعم مهل ضرتعي نأ مهتقول ًانوصو «لاحلل ًاسيبلت
 نع كلذب مهرارسأو مهلاوحأ اوناصو ءللذتلاو يناعملل رمهاوظلا

 لإ مهخياشم ةيصو نم اذهو .اهيلع عالطالا

 .«5 ص «.يريشقلا ةلاسر يف همسا درو «ةداع يملسلا مهنع يوري نمم وهو قف

 .هركذ يتآلا يرايسلا مساقلا نب مساقلا هلاخ نع يوري ذإ

 وأ 58437 ةنس تام .هيلإ وعديو ربجلاب لوقي ناك هنإ لاقي «سابعلا وبأ هتينكو ()

 تاقبطو ءبا/“٠5 «باسنألاو ء«58 ص «يريشقلا هنع عجار .ه# 84 ةئس

 .7514 ص ءاج .«بهذلا تارذشو «ب١٠؟ .يملسلا

 .هاث١٠7 ةنس دادغبي تامو ورمب شاع «يناسارخ هلصأ :يطساولا ركب وبأ (0)

 تاقبطو 285 ص «١ج «ينارعشلا تاقبطو 255 ص ءيريشقلا هنع عجار

 .با4 ؛يمللا
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 رهاوظلا يف تادابعلا نم ءيشب نيزتلا اوأر مهنأ مهلوصأ نمو - ١

 . ًادادترا نطابلا يف لاوحألا نم ءيشب نيزتلاو ءاكرش

 «لذب اولأسيو زعب مهيلع حتفي ام اولبقي الأ مهلوصأ نمو - ؟

 حوتفلا يفو لذ لاؤسلا يف :لوقيف كلذ نع لأسي مهدحأ نإ ىتح

 يف مهلصأو .زّرعت ةيدوبعلا يف سيل هنأل لذب الإ لكأن ال اّنإو ءّرع
 لكأي امك لكآ دبع انأ امنإ» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا لوق كلذ

 هللا ىَلص يبنلا نإف «ءملعلا رهاظل فلاخم اذه نإ ليِق نإف .«ديبعلا

 اذه نم هللا كاتأ ام» :هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل لاق مّلسو هيلع

 هنع هللا يضر رمع نإ :ليق .«هليقاف فارشإ الو' ةلأسم ريغ نم لاملا

 هرٌرعت مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا ىأرف ءهسفنل ًاّرع كلذ يف ىأر

 ءهنع ززعتلا كلذل ًاطاقسإو هسفنل ةفلاخم كلذ ىلع هثحي لاقف ءكلذب

 «هلبقاف سفن فارشإ الو ةلأسم ريغب لاملا اذه نم هللا كاتأ ام» :لاقف

 .«اهيف ثدحي ًاربكتو سفنلل ًاظح قفرلا در يف نإف «كلذب ززعت الو
 .قوقحلا ءاضتقا كرتو قوقحلا ءاسضضق مهلوصأ نمو - "“

 اوناك نإو ءدهجلاب مهنم ءيشلا جارختسا ةبحم مهلوصأ نمو - 5
 ْنِإ مهنم سفنلا ةيؤر ظحل كلذب ًاطاقسإ دهجلا دضب هجارخإ نوبحي
 ينغلب ىتح 0هرك هنم كلذ جرختسي نأ يحتسي وأ «هلذب مُهَّدَحَأ

 الو مارح اذه مهل لوقيو هنم هل ام ذخأي ناك هنأ مهخياشم ضعب نع

 وه لوقت تنأ كلذ يف [أ 07] هل ليقف .هنوذخأي موقلاو مكل لحي

 ءايشألا جرخت نأ نوبحي مهنأ مهلوصأ نم نأ اهرسأب ةلمجلا نم دارملا لعل )١(

 ظح كلذب اوطقسيل ءذهج ريغب اهجارخإ نوبحي اوناك نإو ءدهجلاب مهنم
 جرخت نأ نم اهبحاص يحتسي نأ وأ «لذبت يهو ءايشألا ىرت نأ يف سفنلا

 .اهرك هنم



 «ءيش اهيف يل سيل «مهلاومأ نوذخأي امنإ لاقف ءهنوذخأي مهو مارح

 يبنلا لوق كلذ يف مهلصأو .ليخبلا نم قحلا جرختسي اذك نكلو

 امنإو ءائيش قحلا نم ينغي ال رذنلا نإ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 .«ليخبلا نم هب جرختسي
 يف رظنلا قلخلل تقلطأ يتلا يه ةلفغلا نأ مهلوصأ نمو 5

 ودبي ام اورقحتسال مهيلإ قحلا نم ًانامأ اونياع ولو «مهلاوحأو مهلاعفأ

 . مهيلع ام بنج يف مهل ام اورغصتساو «لاوحألا عيمج يف مهنم

 لامتحالاو ء.ملحلاب مهوفجي نم ةلباقم مهلوصأ نمو 5

 يف مهلصأو ههكللذ كعب ميتباب نود ناسحإلاو راذتعالاو عوضخلاو

 يه يتلاب عفدا» :مّلسو هيلع هللا ىّلص هيبنل لجو ّرع هللا لوق كلذ

 . ؟ نسحأ

 مأ تلبقأ «ءلاوحألا عيمج يف سفنلا ماهتا مهلوصأ نمو - 7

 .لاحب اهيلإ ليملاؤ اهنع اضزلا ةّلقو «تيصع مأ تعاطأ «تربدأ

 يف ءايزبراص رسل جورلا لاوجا نم رهط ام نأ مهلوصأ نمو

 امو ءرسلا يف ًاكرش راص بلقلا ىلإ ّرسلا لاوحأ نم رهظ امو ءّرسلا

 نم ناسنإلا هرهظأ امو ءًاروثنم ءابه راص سفنلا ىلإ بلقلا نم رهظ

 اهرقحي يذلاو .هب ناطيشلا بعلو عبطلا ةنوعر وهف هلاوحأو هلاعفأ

 ىلإ رسلا لاح ولعي ىتح لاوحألا يف ىقرتي لازي الو ءةدايز يف نوكي
 رسلا لاح ىلإ بلقلا لاح ىقرتيو «كلذب رعشي ال ٌبلقلاو حورلا لاح

 ال ٌعبطلاو بلقلا لاح ىلإ سفنلا لاح ىقرتيو «كلذب رعشت ال سفنلاو

 هدهاشيف «ءاشي ام ىلإ هنيعب رظني افشاكم نوكي ذئنيحف .كلذي رعشي

 رسلاو حورلاو .بيغلا عضاوم نع ربخيف هبلقب رظنيو هيلع وه ام ىلع
 .لاحي عوجر سفنلاو بلقلا ىلإ امهل سيلف «ةدهاشملا يف الصح

 يف اهنأب هسفنل بطاخم «ءةمهتلل رهظم «ملعلل مزالم هرهاظف اذه عمو
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 .نيقيدصلا تاجرد نع طقسيف هفلأي الثل جاردتسالاو رارتغالا لاح

 ماود اهيف نإف «ةمهتلا ماود لاقف «ةمالملا لهأ ةفص ام مهضعب لئسو

 .تائيسلا كرتو تاهبشلا در هيلع لهس هترذاحم تيوق نمو ؛ةرذاحملا

 «لوقي ؟'”لِزاَتَم نب هللا دبع تعمس :لوقي '”ءارفلا نب دمحم ٌتعمس
 ىعديف ءيش هل نوكي لهو لاقف «ىوعد يتمالملل نوكي له لئس دقو

 دْيَجُن نب ورمع ابأ تعمس :لوقي "”دمحم نب هللا دبع تعمسو ؟هب

 الو ءاير رهاظلا يف هل نوكي ال ء«معن لاقف «ةفص يتمالملل له هتلأسو

 [ب457] لوقي هتعمسو لاق .ءيش هيلإ نكسي الو «ىوعد نطابلا يف

 قلخإل ٌتَّمصو هب ام مازتلا وه :لاقف «مسالا اذه نع ةرم هتلأس

 ناسنإلا ناكو# ««ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ# ««لجع نم ناسنإلا

 .«ًاعوله قلخ ناسنإلا نإإ# ,««دونكل هبرل ناسنإلا نإ# .ًالوجع
 بحأو .ةمالملا ةفص هذهف ؟مذي مأ فاصوألا هذهب ناك نم حدميأ
 اوبحأو ءراربألا لمعي لامعتسالاو راطشلا يزب ييزتلا مهخياشم

 .بولقلاب اهنم رارفلاو نادبألاب قاوسألا ةمزالم ًاضيأ مهباحصآل

 باحمصأ نم ناكو «ينوجلا دمحم ابأ تعمس :لوقي يدج تعمسو

 هقفنأو كبسك نم لكأت نأ كايإو ءبسكلاو قوسلا مزلا «ءصفح يبأ

 نولوقي سانلا تلأس اذإ تنكف .سانلا لأساف هلكأت امو «ءارقفلا ىلع

 ام اوفرع ىتح «سانلا لأسي مث هراهن لوط لمعي هرشلا عومطلا اذه

 ءارقلا نودمح نيدمحأ ني دمحم  ركي ويأ ليقو هللا دبع وبأ وه )1١(

 هنع عجار .هالا/٠ ةنس تام ؟أطخ دارقلا ينارعشلا هيمسيو .«يروباسينلا

 سنألا تاحفتو ؛7١٠ ص «١ج «ينارعشلاو ؛ب7١١ «تاقبطلا :يملسلا

 .771 ص ءىماجل
 . هتمجرت تمدقت دقو .أطخ وهو كرابملا نب هللا دبع لصألا ىف قفز

 . هتمجرت تمدقت يذلا يزارلا نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع هلعل 6«
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 كرتا :صفح وبأ يل لاقف .يننوطعي اوناكف « صح وبأ هب ينرمأ

 نع قلخلا ريخأ :صفح وبأ لاقو .امهتكرتف ءًاعيمج لاؤسلاو بسكلا
 ينلدي لجو َّع هللا يلاؤس امنإو «ةيلاعلا تاماقملاو لوصولاو برقلا

 قيرطلا نأ نونظي قلخلا :يماطسبلا ديزي وبأ لاق .ةوطخب ولو قيرطلا
 حتفي نأ هنم يلاؤس امنإو ءاهنم رهشأو سمشلا نم نيبأ ىلاعت هللا ىلإ

 املك مهخياشم تاداس ناكو .ةربإ سأر.رادقم ولو قيرطلا نم ّيلع

 ءاردزا رثكأو ًاعضاوت دشأ اوناك ىلعأو حصأ هللا عم مهلاح ناك

 مهنيب ام حيحصتو «مهب نوديرملا بدأتيل كلذو «مهسفنأو مهلاوحأب
 لئكسو .ماقملا كلذ اومرحيف هاوس ءيش ىلإ هنم اوتفتلي الأ قحلا نيبو

 الإ ىواعدلا لهو :لاقف ؟ءاعدا مكب عقي ام لق مكلاب ام :مهضعب

 رهظأ امم ةيلاخ اهآر هسفن ىلإ اهبحاص عجر اذإ ؟ةيرخسو تانوعر
 :رعاشلا لاق امك الإ وه لهو ؛ركذ امم ةديعب

 ةرسح ءاملا ىلإ يداصلا رظن يفو

 دراوملا ليبش اغوهمم قانك ااذإ

 :لاق «ةمالملا لصأ ام هل تلق ذإ ءارفلا نب دمحم تعمسو لاق

 ءاجتلا رثكأ اوناك «ءىلعأ هعم مهتقوو حصأ هللا عم مهلاح ناك املك

 هيف مه يذلا نأ [نم] ًافوخ «ةبهرلاو فوخلا قيرطل مزلأو ءًاعرضتو
 مهيلع هئايبنأ نم يبن باحصأ لجو ّزع هللا فصو امك ءجاردتسا لحم

 امل اونهو امف ريثك نويبر هعم لتاق يبن نم ُنّيأَكو :هلوق يف مالسلا

 ه) ةفصلا هذهي مهفصوف «ةيآلا ««اوفعض امو هللا ليبس يف مهباصأ

 مدقت ام عم مهسفنأ نم هورهظأ امب ىلاعت هللا ربخأ مث .قحلا هلوقو (أ

 انل رفغا انبر اولاق نأ الإ مهلوق ناك امو# :لاقف ؟لاوحألا نم مهل

 .©نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو انمادقأ تبثو ءانرمأ يف انفارسإو انبونذ

 .«ديبعلا لكأي امك لكآ دبع انأ امنإ» :لوقي مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلاو
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 ًاظوفحم تعمس لوقي ؟'”رادنب نب ىلع تعمس ام لاحلا اذه هبشي اممو

 زهد 1 هلا ع نتاج اة قحرر| اتم لوفر يمقحب انآ :تيمس كعب

 ةقيرط لكو .يتواقش ىلع ليلد يلمعو «ةواقشلا لهأ ةرظن ّيلإ

 لامعألا يف نيديرملا نوبٌغري مهنأ اذه يف هباحصأو صفح يبأ
 كلذب اوبغريل اهتساحمو لامعألا بقانم مهل نورهظيو «تادهاجملاو

 نودمح ةقيرط تناكو .اهيلع ةمزالملاو ةدهاجملاو ةلماعملا ماود يف

 ىلع مهتلالدو «نيديرملا دنع تالماعملا ريقحت هباحصأو راصقلا

 0©2نامفع وبأ طسوتف .ًاعقوم مهنم كلذ عقيو اهب اوبجعي الئل اهبويع
 ء«حيحص نيقيرطلا الك : لاقو نيتقيرط نيب ًاقيرط ذخأو هللا همحر

 حيحصت ىلع هّلُدَ انيلإ ديرمل ءيجي ام لوأف ءتقو امهنم دحاو لكلو

 هيف مادو هيلع رقتسا اذإو ءهيلع رقتسيو لمعلا مزليل تالماعملا
 اهنم ةفنألاو هتالماعم بويع نع هل فشكن ذئنيحف «هيلإ هسفن تنأمطاو

 نوكي ىتح «ىلاعت هلل حلصي امم تسيل اهنأو ءاهيف هريصقتب هملعل

 لاعفألا بويع ىلع هلدن فيكف الإو .هب ٌرئُْم ريغ هلمع ىلع ًارقتسم
 ققحتو همزل اذإ ءيشلا بيع هل فشكني امنإو ؟لاعفألا نم لاخ وهو

 قيرط ام مهضعب لئّسو .ىلاعت هللا ءاش نإ قرطلا لدعأ اذهو ءهب

 سابللا يف قلخلا نم زييمتلا هيف عقي اميف ة ةوهشلا كرت :لاقف «ةمالملا

 «يملسلا تاقبط عجار .يفريصلا نيسحلا نب رادنب نب يلع نسحلا وبأ وه )١(

 .باألك

 « ظعاولاب فورعملا يروياسيتلا يريحلا روصنم نب ليعامسإ نب ديعس ينعي (؟)

 ينامركلا هاش بحص دقو «نودمحو صفح يبأ دعب ةيتمالملا يسسؤم ثلاث

 يف هتمجرت عجار .ه194 ةنس تام ؛هب جرختو صفح ابأو ذاعم نب ىيحيو

 ١٠2ج «(ةيلحلاو ؛9١ ص «يريشقلاو ءاهدعب امو ب"'5 ءىملسلا تاقبط

 عمللا يف هلاوقأ نم درو امو ءال؛ ص ءا١ج «ينارعشلاو ؛5؟85 ص

 .995و 5935و 5755و *35١. 1١ ص ءجارسلل

 ل



 مهنع درفتلاو ءماكحألا رهاظ ىلع مهعم نوكلاو سولجلاو يشملاو

 الو ءمهنم زّيمتي ثيحب مهرهاظ هرهاظ فلاخي الو «ةبقارملا نسحب
 تاداعلا نم هيلع مه ام ىلع مهدعاسيف «مهنطاب هنطاب قفاوي

 ام مهضعب لئثسو .زّيمتي ثيحب مهرهاظ فلاخي الو «عئابطلاو
 مكل ام :مهضعب لثسو ءأرش رمضت الو ًاريخ رهظت الأ :لاقف ؟ةمالملا

 ةهارك عامسلا سلجم انكرت سيل :لاقف ؟عامسلا سلاجم نورضحت ال

 [بها] فّرَسُت ام انلاوحأ نم انيلع رهظي نأ ةيشخ نكلو «ً؟راكنإ الو

 لوقي ''”يمهبلا دمحأ نب دمحم تعمس .اندنعو انيلع زيزع كلذو

 لوقي ءراصقلا نودمح «يبأ تعمس لوقي نودمح نب دمحأ تعمس

 اندرو ف ملا راو هن تمل د وقح ل اقف قياسا: نتع لس زهق
 مهيلع رهظي ال نيذلا نينكمتملل عامسلا سلاجم روضح مه اوبحأ

 .هيلع اومادأ نإو عامسلا نم ءيش

 بلقلاب ركذو ناسللاب ركذف :ةعبرأ راكذألا نأ مهلوصأ نمو 4

 بلقلاو رسلا تكس حورلا ركذ حص اذإف .حورلاب ركذو رسلاب ركذو
 بلقلا تكس رسلا ركذ حص اذإو ؛ةدهاشملا ركذ كلذو ءركذلا نع

 ناسللا َرتَق بلقلا ركذ حص اذإو ؛ةبيهلا ركذ كلذو ءركذلا نع حورلاو

 ركذلا نع بلقلا لفغ اذإو ؛ءامعنلاو ءالآلا ركذ كلذو ءركذلا نع

 هله نس دعا لكل ةماعلا نك تتدرب نركذلا ىلع ةانيلتا نبقأ
 سفنلا ركذ ةفآو ءهيلع رسلا عالطا حورلا ركذ ةفآف :ةفآ مهدنع راكذألا

 نم ءيش ىلإ هب لصت كنأ باوث بلط وأ هميظعتو كلذ ةيؤر
 لابقإلا ديريو ءقلخلا ىلإ هراهظإ ديري نم ةميق سانلا لقأو .تاماقملا

 قباسلا ءارفلا نودمح نب دمحأ نب دمحم هنأ رهظيو «نيسلاب يمهسلا وأ )١(

 .ق يف يمهسلا وأ يمهبلل دوجو الو ءركذلا
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 :مهضعب لاقو .هنودأو عبطلا سحأ وهو ءهنم ءيشب وأ كلذب هيلع

 قباسو هتقفاومو هتدهاشمو هراونأ فتاطلب مهضعب نيزو قلخلا هللا قّلَخ

 نمف .مهتاوهشو مهعئابطو مهسوفن تاملظ يف مهضعب لعجو «هتيانع
 نم مهيلع ىلاعت هلل ام اورهظأ مهنكل ءفوصتلا لهأ ةنئيزلاب مهنيز

 نع فشكلاو ءاهنع رابخإلاو اهب نيزتلاب اوأدتباو «قلخلل تاماركلا
 نم مهب قيلي ام قلخلل اورهظأ ةمالملا لهأو .قلخلا ىلإ قحلا رارسأ

 قحلل ام اوناصو «عايطلا جئاتن وه امو «ءقالخألاو تالماعملا عاونأ

 اهيلإ قلخلل وأ ًارظن اهيلإ دحأل اولعجي نأ ةنونكملا هعئادو نم مهدنع

 عيمج ىلع اوراغ كلذ عمو ؛اهب اومظعي وأ اهيلع اومركي وأ ءاليبس
 سفنلل ام اوملعو ءاهورهظي نأ اوفاخف : لاحت جساحتاو مهقالخأ

 هيف نوكي امو «مهنيعأ نع مهطقسي ام قلخلل اورهظأف ءدارملا نم اهيف
 مهرهاظ مهل صلخيل اهعم مهل لويبق ال امو ءمهدرو مهليلذت

 «قلخلل «ةقرفتلا ماقم» راهظإ ةمالملا قيرط :مهضعب لاقو .مهنطابو
 .قحلا عم «عمجلا نيعب ققحتلا» رامضإو

 ًامومس اهل نإف [أ 54] «تاعاطلا ةذل ةفلاخم مهلوصأ نمو - ٠

 . ةلتاق

 ؛هوجولا عيمج نم مهدنع هللام ميظعت مهلوصأ نمو ١

 عم مهدح ةمزالمو «تاعاطلاو تاقفاوملا نم مهنم ودبي ام ريغصتو

 نم همتك بجي ام راهظإ وأ لوق يف طابنتسا نم ءدصق ريغ نم هللا
 هللا قلخ :لاق ''”يناغرفلا ىسوم نب دمحم نع يكح امك «لاوحألا

 هملعو «هتكئالم هل دجسأو ءهحور نم هيف خفنو هديب مالسلا هيلع مدآ

 هلصأ نأل يناغرفلاب يمس «يناغرفلا يطساولا ىسوم نب دمحم ركب وبأ وه )١(

 . قبس اميف هتمجرت عجار .هناغرف نم
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 هردق هفّرع  ؟«ىرعت الو اهيف عوجت الأ كل نإ» هل لاق مث ءاهلك ءامسألا

 هسفنب ماق نم :لاق هنأ مهخياشم ضعب نع يل يكحو .هروط ودعي الئل

 هللا دبع نب روصنم تعمسو لاق .روتفلا هضرتعاو لوضفلا هيف رهظ

 ديزي ابأ تعمس لوقي يماطسبلا ''”َيِمُع تعمس لوقي 2'”يناهفصألا
 نيعب هتاقوأ ىلإو «رارطضالا نيعب هدهاش ىلإ رظني مل نم :لوقي
 ءءارتفالا نيعب همالك ىلإو ءجرادتسالا نيعب هلاوحأ ىلإو ءرارتغالا

 نب دمحم بتكو .رظنلا أطخأ دقف ءءازتجالا نيعب هتدابع ىلإو

 لاعفألا نم دبعلل صلخي امع هلأسي نامشع يبأ ىلإ "”لضفلا

 نم دبعلل صلخي ال هنأ هتاضرمب هللا كمركأ ملعا :هل لاقف «لاوحألاو

 هيف هل فلكت ريغ نم هيلع ىلاعت هللا ىرجأ ام الإ لاعفألاو لاوحألا

 لاح الإ لاوحألا نم هل. سيلو «هيلإ نيرظانلا ةيؤر وأ هتيؤر هنع طقسأو

 مظعي نمو كلذ# :ىلاعت هللا لاق ل

 مظعملا نأ «ملعأ هللاو يدنعو «*بولقلا ىوقت نم اهنإف هللا رئاعش

 ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هيبن ةنسو ىلاعت هللا باتكل عبتملا وه هللا رئاعشل

 .اليبس رايتخالا كرتو ءادتقالا ريغ ىلإ دجي ال ىتح هبلق يف كلذ مظعي
 «صفح وبأ انخيش هب انرمأي ناك يذلا اذهو «نيقداصلا ةمالع نم اذهو

 يرابذورلا يلع يبأو يماطسبلا ديزي يبأ لاوقأ ةداع يملسلا هنع يوري 2600

 .ًالثم يريشقلا نراق . مهريغو هيورضخ نب دمحأو دينجلاو
 يف ةدراولا تاياورلا هيلع لدت امك ؛ءيمعب فورعملا ىسيع نب ىسوم هلعل 000

 ص ءجارسلل عمللا نراق ؛55 15 6١5 .5 :5 ص يريشقلا ةلاسر

 هين 00
 نامثع ىبأب نييجعملا نم ناك «يخليلا لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأ وه (*)

 ؛با ءيملسلا تاقبط يف هتمجرت عجار .ه14# ةنس تام ؛هب نيدتقملاو
 .544 ص ١٠2ج ءةيلحلا يف ءاج امي ًاضيأ كلذ نراقو ؛١7 ص .ءيريشقلاو

 اكدت



 هللا دبع نب روصنم تعمسو لاق .هباحصأ رابك لدي ناك كلذ ىلعو

 ول :لوقي ديزي ابأ تعمس لوقي يبأ تعمس لوقي ّيمَع تعمس لوقي

 هنأ صفح يبأ نع يكحو .ءيشب اهدعب تيلاب ام ةليلهت يل ْتَّفَص

 دق رودقملا نأل «رورغ ةقيقحلا يفو رورس رهاظلا يف تادابعلا :لاق

 اهضرمو ةضيرم سفنلا تقلخ :لاقو .رورغم الإ هلعفب رسُي الف ءَّنَس
 دبعلا لازي الف ءءاضقلا قوبسم ىلإ دانتسالا اهؤاود لعجو ءاهتاعاط

 هللا همحر ''”هيورل تيأر دقلو .اهنع عطقنم وهو تاعاطلا يف بلقتي

 [به4] لاقو :مهتقيرط نم برقي «نيفراعلا ليلد» باتك يف ًالصف

 وأ .ًاكرحتم ًانكاس لعج نم ةكرحلاو نوكسلا نم أربي فيك ليس نيح
 ىتح كلذ نم أربي ال لاقف ؟ًازيمم ًاراتخنم لعج نم رايتخالا نم ولخي

 قفاوي ىتح رايتخالا نم ولخي الو ؛هيلإ ال هنوكسو ءهب ال هتكرح نوكت

 الو ءرهاظلا يف ةكرحو نوكس هل لصحيف ءهلو هيف قحلا رايتخا هرايتخا
 نأل ءهل رايتخا الو رايتخا هل لصحيو ؛ةقيقحلا يف نوكس الو ةكرح

 امم بيرق وهو «ةيئسلا تاماقملا نم هذهو ؛هل قحلا رايتخا هرايتخا

 .هنودبي ام نود مهمولع يفخ يف موقلا رمضي
 رضن '"”هللا دبع نب لهس نع ينغلب ام مهلوصأ هيشي اممو -

 نيأف هل ليق . تبهذ هسفن نأل سفن نمؤملل سيل :لاق هنأ ههجو هللا

 «يملسلا تاقبطو ؟١٠ ص ء.يريشقلاو ؛اله ص .١ج ءينارعشلا تاقيط

 255١ ص ء١٠ج ءةيلحلاو ؛أ "8

 ةنس ىفوتملا يرتستلا هللا دبع نب لهس دمحم وبأ فورعملا يفوصلا وه )1٠(
 ؛356 ص 25ج «ينارعشلاو ؛5١ ص «.يريشقلا يف هتمجرت عجار اها ىلا

 71١ 7"؟- 1١48 ص ١3ج «ةيلحلاو ءاهدعي امو ب6 «يملسلا تاقبطو
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 نم ىرتشا هللا نإ# :ىلاعت هللا لاق «ةعيابملا يف لاق ؟هسفن تبهذ

 © ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا

 :لوقي ©'”يزارلا هللا دبع نب دمحم تعمس ام مهلوصأ نمو ١

 ءةفرعملا ةياغ هللاب نظلا ٌنسح :لوقي "”يناجرجلا يلع ابأ تعمس

 ءارقلا دمحأ نب دمحم تعمس .اهب ةفرعملا لصأ سفنلاب نظلا ءوسو

 :لوقي نامثع ابأ تعمس لوقي '*”يهكارشلا نسحلا ابأ تعمس لوقي
 نآل اليبس كبرل كتدابع نكت ال :لاق ءينصوأ صفح يبأل لجر لاق

 ؛كيلع ةيدوبعلاو ةمدخلا مسر ٌراهظإ هل كتدابع لعجاو ءًادوبعم نوكت

 ىلإ عجر نم :مهضعب لاقو .هسفن دبعي امنإف هتدابع ىلإ رظن نم نإف

 هتضاير نم مدقت ام هئّرويف :«قيرطلا نم عجر دقف لوصولا لبق قلخلا

 دعب قلخلا ىلإ عجر نمو «قلخلا ىلع ءالعتسالا بلطو ةسايرلا ٌبَح
 نب دمحم نب ورمع ابأ تعمسو .توديرملا هب عفتني ًامامإ راص لوصولا
 لخد اذإ صفح وبأ ناك: :لوقي يبأ تعمس لوقي نادمح نب دمحأ

 ىلإ جرخ اذإو ءموقلا بايث نم كلذ ريغو فوصلاو ةعقرملا سبل تيبلا

 ءاير سانلا نيب اميف كلذ سبل يف ىري ءقوسلا لهأ يزب جرخ سانلا
 . عنصت وأ ءاير هبش وأ

 )١( ةيآ ءقبوتلا ةروس ١١١.

 دبع دمحم وبأ لماكلا همساو .يزارلا نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا دبع (17)

 ةنس اهب تامو روباسينب دِلَو .ينارعشلاب فورعملا يزارلا نمحرلا دبع نب هللا
 هللا دبع نبا دمحم ىلإ يهاامنإ نكمللا ةزاشإ نكلو هركذ قيس دقو هاعم#
 . ناذاش نيباب فورعملا يزارلا

 رابك نم يناجرجلا يلع نب يلع وبأ وهو :يناجزوجلا ينارعشلا هيمسي (9)
 تاقبط يف هتمجرت عجار «يذمرتلا يلع نب دمحم نارقأ نم ناسارخ خياشم
 الا/ ص :١ج «ينارعشلاو ؛٠76 .١٠ج ءةيلحلاو ؛به 2 ؛يملسلا

 .هركذ مذقت يذلا يكرشلا نسحلا وبأ هلعل (5)
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 يف عوجرلاو «موقلا ةمئأ نم مامإب بدأتلا مهلوصأ نمو 5

 نب دمحأ تعمس .هيلإ لاوحألاو مولعلا نم [أ 55] مهل عقي ام عيمج

 غلب ًالجر نأ ول :لوقي ''”يجاجزلا ورمع ابأ تعمس :لوقي دمحأ

 ذاتسأ هل نوكي الو بيغلا نع هل فشكي ىتح تاماقملاو بتارملا ىلعأ

 دمحأ نب دمحم ديزي ابأ خيشلا تعمسو :لاقو .ءيش هنم عئجي مل

 ذاتسأب بدأتي مل نم :لوقي "”نابيش نب ميهاربإ تعمس لوقي '"”هيقفلا
 نم ءيشب هسفن ناسنإلا رهشي نأ مهخياشم رثكأ هركو .لاطب وهف

 نم ةرهاظلا داروألاو ءمئادلا تمصلاو مئاذلا موصلاك «تادابعلا

 ًابيرق تعمس دقلو .هب ركذيو كلذب فرعي ىتح «كلذ ريغو ةالصلا

 (0 ذازبلا ةزمح كتكتعمس لوقي «يزارلا هللا دبع نب دمحم نم اذه نم

 1 ل هللا ديع تعمس 00 نودمح نب هللا دبع تعمس :لوقي

 عجار .ها" 44 ةئنس ةكمب تام يروباسينلا يجاجزلا ميهاربإ نب دمحم وه 000

 ٠٠١. ص «ء١ج ؛«ينارعشلاو «58 ص ءيريشقلاو ؛أ ٠٠١ «يملسلا

 نم ؟ ص 0 «يريشقلا ةلاسر يف هركذ دراولا يزورملا ديزي وبأ هلعل (؟)

 . لفسأ

 .ها"٠ ةنس تام ؛لبجلا خيش ينيسمرقلا نابيش نب ميهاربإ قحسإ وبأ وه ()

 ؛5”١3 ص ١36ج ءةيلحلاو ؟؛؟7 ص «يريشقلا ؛ِبو'؟ يملسلا عجار

 .أ 458 «باسنألاو ؛97 ص «١ج ء«ينارعشلاو

 .ه1/89 ةنس ىقوتملا يفوصلا دادغبلا زازبلا ةزمح يبأ ريغ وهو (4)
 عجار .لزاغملا عنص ىلإ ةبسن يلزاغملا روصنم نب دمحم رفعج وبأ هلعل (6)

 .أ 8”2 ء.ىيناعمسلل باسنألا

 ؟با ءىملسلاو ؛١١ ص «يريشقلا عجار .ه75؟/8 ةتساهب تامو

 11-40 ص الج «يدادغبلا بيطخلا خيراتو ؛175 ص كج «ينارعشلاو

 ىلع جرخت ؛هرصع يف نيثدحملا رايك نم يلصوملا يذزألا دوعسم وبأ وه 69
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 تلق ىتح يناسل ىلع ىرجو «ءرشب انأ تلق ؟اذ نم ليقف بابلا تققدف

 نيقنادب العن تيرتشا ول !ّمع اي :رادلا نم ةينب يل تلاقف «يفاحلا

 ىهن هنأ مّللسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع يورو .مسالا اذه كنع طقسل

 يف هيلإ راشي نأ ًارش ءرملاب ىفك» :مالسلا هيلع لاقو «نيترهشلا نع
 هجو ىلع سانلل دوعقلا مهخياشم رثكأ هركو .«ةرخآلا وأ ايندلا نم رمأ

 ىلإ كدنع ام نسحأ جارخإ :كلذ يف اولاقو «ةظعوملاو ريكذتلا

 ءمهتملظ فلسلا لاوحأب مهتملك نإ ؟قحلا عم كل ىقبت امف ءقلخلا

 تحمس كلذك لاق «:ىواعذلا ىلإ ليبسلا مهل تقرط تيح

 :نامثع يبأل لوقي صفح ابأ تعمس :لوقي نودمح نب ورمع ابأ

 .نوكت لجر يأ رظناف «قلخلا ىلإ هللا نم عوجرلا وه قلخلل دوعقلا
 كتيؤر هيلع تععقو ةعاطو لمع لك نأ مهلوصأ نمو 1١

 انثدح ام كلذ يف مهلصأو .لظاب كلذف كسفن نم هتنسحتساو

 يناغرألا بيسملا نب دمخم نع دايز نب يلع نب ؟'”هللا دبع دمحم وبأ

 امهيلع نيسحلا نب يلع لاق «لاق نسح نب هللا دبع ينثدح :لاق

 لبقي مل هنأ ليلد كلذف كتيؤر هب تلصتا كلاعفأ نم ءيش لك :مالسلا

 كلذف كتيؤر هنع عطقنا امو ءكدع بيغم عوفرم لوبقلا نأل .كنم

 .لوبقلا ليلد

 اميف قلخلا رذع ةيؤرو مهسفنأ ريصقت ةيؤر مهلوصأ نمو - 7
 تعمس لوقي "'”هلعملا دمحم نب هللا دبع تعمس كلذك لاق .هيف مه

 7١2ج .دادغب خيرات عجار .ه6 وأ ١85 ةنس تام ؛يروشلا نايفس 1

 .75755-559 ص

 17-1١5. ص عجار

 .77 ص ءيريشقلا نراق .ملعملا نب ذمحم هللا دبع :ىرخأ ةياور يفو (؟)
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 نأ ملعيو هريغ يف ريخلا ىري نم سانلا ريخ : لوقي 2'"يسرافلا ركب ابأ

 ىري يكل هيلع وه يذلا قيرطلا ريغ [به5] ةريثك هللا ىلإ قرطلا
 ريصقتلا نيعب دحأ ىلإ رظني الو ءهيف وه اميف هسفنب هسفن ريصقت
 هنأ ينامركلا هاش نع يكحي ديجن نب ليعامسإ يدج تعمس .صقنلاو

 مهيلإ رظن نمو ءمهعم هتموصخ تلاط هنيعب قلخلا ىلإ رظن نم :لاق
 اوربج ام ريغ نوعيطتسي ال مهنأ ملعو «هيف مه اميف مهرَّذَع قحلا نيعب
 . هيلع

 ظفحو «ةدهاشملا نسحب هللا عم بلقلا ظفح مهلوصأ نمو 3١

 تاقفاوملا نم هيلع رهظي ام نامتكو :«بدألا نسحب قلخلا عم تقولا

 كتقو : هللا همحر لهس دمحم وبأ لاق كلذلو .هراهظإ نم ّدب ال ام الإ

 هللا دبع وبأ لاقو .كيلع ءايشألا زعأب هلغشاف «كدنع ءايشألا زعأ
 كيبلق تعيض نإف «كتقوو كبلق نم زعأ ءيش 1000 : يبرحلا

 دقف «سفنلا بادآ ةسرامم نع كتقو تعيضو «بويغلا تاعلاطم نع

 . كيلع ءايشألا زعأ تعيض

 ىلإ راقتفالا نسح :نائيش ةيدوبعلا لصأ نأ مهلوصأ نمو

 هللا لوسرب ةودقلا نسحو «لاوحألا نطاب نم اذهو ءّلجو َّرَع هللا
 .ةحار الو ٌسَقَت سفنلل هيف سيل يذلا وهو  مّلسو هيلع هللا ىَّلص

 ءهسفن ىلع ًامصخ نوكي نأ بجي ناسنإلا نأ مهلوصأ نمو - 4
 (©0ناذاش نب ركب ابأ تعمس كلذك لاق .لاوحألا نم لاحب ضار ريغ

 «يملسلا عجار .ه4#٠ ةنس ىفوتملا يسرافلا يناتسمطلا ركب ويأ وهو )١(

 «ةيلحلاو ؛؟١٠ 9 ص «.١ج «ينارعشلاو ؛؟55 ص «ءيريشقلا ةلاسرو ؛اأ 4

 .385 ص 03ج

 يزارلا ناذاش نباب فورعملا ركب وبأ زيزعلا دبع ني هللا ديع نب دمحم وه (؟)

 يف لاقو» : تارذشلا فبحاص هيف لوقي ,اهاثا/ل" ةنس تام ءاظعاولا يفوصلا
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 هسفن ىلع هللا مصخ نمؤملا :لوقي يكعلا دواد نب يلع تعمس : لوقي

 .هلاوقأو هراكذأو هلاعفأو هلاوحأ عيمج يف

 ةّلق نم [هب] بجعلاو لمعلا ىلإ رظنلا نأ مهلوصأ نمو ٠

 وهو «ءيش هيف كل سيل امب رختفت فيكو .عبطلا ةنوعرو لقعلا

 ةقيقحلا يفو «ةيراع ةبسن كيلإ كلذ بسني «كيلإ ريغلا نم يرجي

 اذهب راختفالا لهو .هيلع روبجمو هيف رّبدم كنأل ءةبسن هعم كل سيل
 هيلع هللا ىَلص يبنلا نع يورو ؟عبطلا ةنوعرو لقعلا ةلق نم الإ رمألا

 تعمس لاق .«روز يبوث سبالك طعي مل امب عنصتملا» :لاق هنأ ملسو

 :لوقي ؟'”يناّثكلا يلع نب دمحم تعمس :لوقي هللا دبع نب دمحم

 ؟هلمع نم ءيش ىلع ردقي ال هنأ ملعي وهو هلمعب لقاع بجعي فيك
 راهظإو هب ةاهابملاو ملعلا يف مالكلا كرت مهلوصأ نمو ١

 :لوقي هللا دبع نب روصنم تغمس لاق .هلهأ ريغ دنع هنم هللا رارسأ

 صفح يبأل تلق :لوقي يروباسينلا '”دمحم نب هللا دبع تعمس

 نمحرلا دبع يبألو ءمكاحلا هيق نعط [ظفاحلا يبهذلل باتك وهو] ينغملا -

 ريغ وهو .87 ص «”ج ءدامعلا نبال بهذلا تارذش .«بئاجع هنع يملسلا

 ني هللا ديع نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ وه يذلا يزارلا هللا ديع

 هركذ مدقت دقو ءهال07 ةنس ىفوتملا ينارعشلاب فورعملا يزارلا نمحرلا دبع
 . كلذك

 .هال77 ةنس ىفوتملا يفوصلا يناتكلا رفعج نب يلع نب دمحم ركب وبأ وه )١(
 «ينارعشلاو ؛أ 85 «تاقبطلا يف يملسلاو ؛؟55 ص :يريشقلا هنع عجار

 «”ج .بهذلا تارذشو ؛57 ص .١٠ج .ةيلحلاو ؛؟94 ص ء١ج
 .595 ص

 نب هللا دبع دمحم وبأ هلعلو فيرحت نيزملاو ؛«يروباسيتلا نيزملا دمحم (؟)
 «دينجلاو نامثع ابأو صفح ابأ بحص .«شعترملاب بقلملا يروباسيتلا دمحم
 ؛ب/١٠ ءيملسلا تاقيط عجار .ها78 ةنس اهب تامو دادغيب ماقأو

 5١٠. ص :١ج «ينارعشلاو ؛517 ص ءيريشقلاو
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 «سانلا نم مهريغو نويدادغبلا ملكتي امك نوملكتت ال مكلاب ام [151]

 اوقطنو ملعب اوتمص انخياشم نأل :لاقف ؟تمصلا مترتخا مكلاب امو

 الإ اوملكتي ملف ءمالكلا يف بدألا لحم مهل عقوف «ةرورضلا ىلع

 صيرح نيمألاو ءهضرأ يف هللا ءانمأ اوراصف ءهللا نع اولقع امدعب

 . هتنامأ ظفح ىلع

 َّنأ ءهيف ققحتي نميف َلِمَع اذإ عامسلا نأ مهلوصأ نمو -
 نب دمحم تعمس لاق .مهيلع هتييه مامتل حايصلاو ةكرحلا عنمت هتبّيه

 لوفي 77 فريصخلا ناوراه نير لص فعتس"» لاقي 22 7تاعقتلا كيلا

 عاونأب منكر قسم تلك نم اناكو فداص اذإ يقيقحلا عامسلا

 هكريصي هلا نعص ةماعلا ىلع هخنس نوعاوا هلوأ «تاسازكلا

 ةبحاصم ةقيقحو .هتبيه مامتل جعزني الو حيصي الو ءدحأ هترضحب
 تحت مهف «مهرهقيو نيرضاحلا تاقوأ هتقو .بلغي نأ هنم عامسلا

 .هرمأو هرهق

 هنم هرمف هيلع رهظ اذإف ءهدنع هلل ّرس رقفلا نأ مهلوصأ نمو ١

 دحأ ملعي مل ام ريقف مهدنع مهنم ريقفلاو .ءانمألا دح نع جرخ دقف

 دح نم جرخ دقف هُرْيَغ هنم َمِلَع اذإف ءهيلإ هراقتفا نوكي ْنَم الإ هرقف
 يف مهلصأو .ليلق ءارقفلاو ريثك نوجاتحملاو ؛ةجاحلا دح ىلإ رقفلا

 يبأ مساب ًانايحأ يملسلا هيلإ ريشي «يدادغبلا باشخلا نسحلا نب دمحم )١(
 28 ."” ص ء:يريشقلا ةلاسر يف هنع يملسلا تاياور نراق :«يدادغيلا سايعلا

  766٠.خلإ خلإ ١

 دادغيب تام ؛يفوصلا  داصلاب - يرصحلا [ميهاربإ ال] نوراه نب يلع هلعلو (؟)

 ؛«يملسلا هنع عجار .هالال١ ةنس ١١5 ؛«يناعمسلل باسنألاو ؛أ ١59ب«؛

 ٠0”. ص ءيريشقلا ةلاسرو 478٠ ص ء١1ج ءدادغب خيراتو



 ةحلط تعمس :لوقي ''”مهيهاربإ نب دمحأ نب دمحم تعمس ام كلذ

 هللا رس رقفلا :لوقي ينامركلا هاش ناك :لوقي [اذكه يلسلا] يملسلا

 .رقفلا مسا هنع طقس هرهظأ اذإو ءنيمأ ناك همتك اذإف ؛دبعلا دنع

 ىلع قلخلا عم ٌنوكلاو «سابللا رييغت كرت مهلوصأ نمو

 ام كلذ يف مهلصأو .ّرسلا حالصإ يف ٌداهتجالاو ءهيلع مه ام رهاظ

 رظني ال ىلاعت هللا نإ» :لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع يور

 .«مكتاينو مكبولق ىلإ رظني نكلو ءمكروص ىلإ
 مهمزلي امب الغش سانلا بويعب لاغتشالا كرت مهلوصأ نمو 6

 ىلع ةماقإلاو ؛اهتمهت ماودو اهنرش ةرذاحم ءمهسفنأ بويع نم

 هللا لوق كلذ يف مهلصأو .اهّرس ءافخو اهرذع نونكمو اهحالصإ

 هللا اهللذ نم الإ ىنعملا ليق' . «ءوسلاب ةرامأل سفنلا نإ# :ىلاعت

 ىلإ ةفلاخملا قيرط نم اهَّدَّرو «ةفلاخملا ماودب اهيلع هرهظأو اهبحاصل
 :لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع يور امو ؛ةقفاوملا قيرط

 .«سانلا بويع نع هبيع هلغش نمل ىبوطا
 ءًائيش هءاطع ىري الأ هيلع بجي يطعملا نأ مهلوصأ نمو - <45

 قح ىطعأ اذإف ؛اهقحتسم ىلإ قوقحلا لصويو هدنع هلل ام يطعي هنأل

 ىسوم يبأ ثيدح كلذ يف مهلصأو ؟هدنع كلذ ٌمُظْعَي فيك ريغلا

 مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأ نيح [ب557] هنع هللا يضر يرعشألا
 يسن :اولاقف مهلمح مث مهلمحي الأ فلحف ءهولمحتسيل نييرعشألا عم

 الأ تفلح :هل اولاقف مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا اوتأف .هنيمي هللا لوسر

 ىفو ةلاسرلا يف دراو وه امك «ينامركلا هاش ثيداحأ ةداع يملسلا هنع يوري )١(

 وبأ» ًاتايحأ ميعن وبأ هيمسيو 2778 25737 ص 03ج «ميعن يبأل ةيلحلا

 .«دمحأ نب دمحم هللا دبع
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 :مالسلا هيلع هلوقو ؛مكلمح هللا نكلو مكتلمح انأ ام :لاقف ءانلمحت

 ةيؤر هنع طقس كلذ ةقيقح دبعلا فرع اذإف .«يطعملا هللاو مساق انأ»

 .هئاخسو هلذب

 هلعف َّنأ ّنظ دبع هبرب ةفرعم ديبعلا لقأ نأ مهلوصأ نمو - 3
 دبعلل حصي الو ؛هلضف لباقي هءاطع نأو فءاطع بلجتست هتعاطو

 نم هبر نم هيلع دري ام لك نأ ملعي ىتح ةفرعملا ماقم نم ءيش مهدنع
 يبنلا لوق كلذ يف مهلصأو .قاقحتسا ريغ لضف هوجولا عيمج

 تنأ الو اولاق .هلمعب ةنجلا مكدحأ لخدي ال» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص

 .«هتمحرب هللا يندمغتي نأ الإ انأ الو :لاق ؟هللا لوسر اي

 ةركب نا زلإ هيفا ثيحاةاتنالا 1 ريضاالا مولوما نسر
 :ناوفصل مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا لوق كلذ يف مهلصأو .ًابيعم

 .(4؟كل اريخ ناك كتادرب هترتس اله»

 رطضملاو :نيرطضملل الإ ءاعدلا ةهارك مهلوصأ نمو ." 8

 دنع الو ىلاعت هللا دنع ًاعاتم الو ًاهجو هسفنل دجي ال نم مهدنع

 هلاوحأ مدقي نأ نود فعضو راسكناب هبر ىلإ هعوجر نوكيف «قلخلا

 لك نع يلختلاو سالفإلا دح ىلع هبر ىلإ هعوجر نوكيو ؛هلاعفأو
 :ةناسالا قاعد ىجريو «لاحلا كلذ يف ًاحابم ءاعدلا نوكيف ؛ءيش

 ىلع ُمِدْقُت اذامب هل ليق هنأ صفح يبأ نع يكح ام كلذ يف مهلصأو

 لاق ؟هيلإ هرقف ىوس ينغلا ىلع هب مدقي نأ ريقفلل امو :لاق ؟كبر
 انتدرأ نإف ءةمدخلا نم ةءولمم ينئازخ» :يّرِس يف ٌثيدون :ديزي وبأ

 ١ . «راقتفالاو ةلذلاب كيلعف

 نم ىلع يه هللا ةمحر يه يتلا  ةلفغلا نأ مهلوصأ نمو ٠٠

 ةيهافر وأ ًاقفر هب هللا دارأ اذإف «ةلماعملاو ةدهاجملا يف هتاقوأ ىفوتسا

 ةلفغلا نع حلاص وبأ مهخيش لثس .كلذل اهيف حيرتسي ةلفغ هيلع َدَرْوَأ
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 يتأي نأ هنكمي ال يذلا نالف ىلع نوكي كلذ :لاقف ءةمحز يه يتلا

 ةيحلاك نوكي شارفلا ىتأ اذإو «داهتجالا ةرثك نم ًاوبح الإ شارفلا

 . ىلقملا ىلع

 ةمالع نم بابسألا يف ةكرحلا ةرثك نأ مهلوصأ نمو ١

 تامالع نم رادقألا يراجم تحت نوكسلاو ضيوفتلا نأو «ةواقشلا

 ةليح ال هيلإ نيرطضم قلخلا هللا قلخ :نودمح لاق كلذلو .ةداعسلا

 . هتليح ةّلق هللا دارأ نم سانلا ٌدعسأف [أ 07] ءمهل

 وأاومظعي وأ اومَّدُخُي نأ اوهرك مهنأ مهلوصأ نمو - 8١

 .رارحألل يه امنإ ؟تابلاطحلا هذهو دبعلل ام :نولوقيو ءاودصقي

 تعمس :لوقي ءارفلا دمحأ نب دمحم نم تعمس ام كلذ يف مهلصأو

 ْنَم لثس دقو لوقي نودمح تعمس :لوقي لزانتم نب دمحأ نب هللا دبع

 نكت ال :صفح وبأ لاق .دّبعُي نأ بحي الو ُدّبعي يذلا :لاقف ؟دبعلا

 .هديبع دبعتسي ًابر نوكت نأ [يف] ًاببس كتدابع

 نم يقتي نأ بجي ناسنإلا نأ ةسارفلا يف مهلوصأ نمو ا“

 هيلع هللا ىَلص يبنلا نأل ءهسفنل ةسارف يعدي ال نمؤملاو «هتسارف

 فيك هيف ريغلا [ةسارف] يقتي نمو ««نمؤملا ةسارف اوقتا» :لوقي مّلسو
 . صفح يبأ لوق اذهو ؟هسفنل ةسارف يعدي

 :لوقي ءارفلا دمحأ نب دمحم تعمس ام مهلوصأ نمو "4

 نأ بجي نمؤملا :لوقي حلاص ابأ تعمس :لوقي لزانم نبا تعمس

 هنوع نسح ىنعملا ؛راهنلاب مهل ًاصعو هناوخإل ًاجارس ليللاب نوكي
 .هيلإ نوجاتحي امو مهلاغتشا يف مهل

 هنأ صفح يبأ هذاتسأ نع نامثع وبأ ىكح ام مهلوصأ نمو .

 ىلإ تعجرف .هلمع رثك هملع َّلَك نمو ءهلمع َّنَق هملع رثك نَم :لاق
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 ٌلقتسا هملع رثك نم :لاقف ءاذه همالك ىنعم نع هتلأسف صفح يبأ

 ةلقل «هلمع ليلق رثكتسا هملع ّلق نمو ؛هيف هريصقتب هملعل .هلمع ٌريثك
 . بيعلاو هيف ريصقتلا ةيؤر

 ةدهاشم بلغي الأ بجي نذألا عامس نأ مهلوصأ نمو "5

 امب نظلاب ءانثلا نم هسفن يف هعمس ام عامس هبلغي الآ ىنعملا ؛رصبلا

 . صفح ىيبأل لضفلا اذه لوأو ؛هتدهاشمو هسفن تافآ نم وه هققحتي

 :لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا نع يور ام كلذ يف مهلصأو

 نم رورغملا» :هنع هللا يضر رمع لاقو .«ةيناعملاك ربخلا سيل»

 .«هومتررغ
 «تاراشإلاو مولعلا قئاقد يف مالكلا كرت مهلوصأ نمو "ال

 كلذ يف مهلصأو .يهنلاو رمألا دح ىلإ عوجرلاو ءاهيف ضوخلا ةّلقو

 نب ميهاربإ ني قحسإ تعمس :لوقي ؟'”يلع نب هللا دبع تعمس ام

 هيف رثكأ ًاباتك يبأ ىلإ يناولحلا مساقلا نب دمحم بتك :لوقي ''”نابيش
 ليلذلا دبعلا نم «ميحرلا نمحرلا هلل مسب» : يبأ هيلإ بتكو «تاراشإلا

 لاق .ريخب تنأف يهنلاو رمألا تعيتا نإ !يحخأ اي .نابيش نب ميهاربإ

 نطاب نع عزن ذإ :لوقي ضايع ابأ ت :لاق يدج ينثدحو
 .مولعلا قئاقدو ةميظعلا ىواعدلاب هناسل قلطأ تاريخلا ناسنإلا

 هللا دبع نبا تعمس ام لكوتلا يف مهلوصأ نمو .[بدال] "8

 كبسح :لوقي ديزي ابأ تعمس :لوقي يماطسبلا ّيمع تعمس :لوقي

 ثراحلا لاوقأ يملسلا هنع يوري يذلا يسوطلا يلع نب هللا ديع هلعل )1١«
 «يريشقلا ةلاسر نراق . يطقسلا يرسلاو يماطسبلا ديزي يبأو يبساحملا

 .خلإ 2٠١ 201١ ١54 ص

 .هتمجرت تمدقت يذلا نابيش نب ميهاربإ دلو وهو (؟)

 الدقلا



 كلمعل الو «هريغ ًابلاج كقزرل الو «هريغ ًارظان ىرت الأ لكوتلا نم
 . هريغ ًادهاش

 نيعب اهيلإ رظنلاو «تاماركلاو تايآلا نامتك مهلوصأ نمو 4

 ناذاش نب دمحم تعمس كلذك .قحلا ليبس نع دعبلاو «جاردتسالا

 ءايبنألا ىلع هللا ضرف امك :لوقي ''”يقشمدلا ورمع ابأ تعمس :لوقي

 الثل اهتامتك ءايلوألا ىلع ضرف كلذكو «تاماركلاو تايآلا ٌَراهظإ

 .سانلا اهب نتتفي
 ريغو ملعلاو ركذلاو عامسلا دنع ءاكيلا كرت مهلوصأ نمو - ٠5

 تعمس ام كلذ يف مهلصأو .ندبلل دمحأ هنإف ءدمكلا ةمزالمو «كلذ

 زيزعلا ديع نب دمحم ركب ابأ تعمس لوقي هللا دبع نب دمحم ركب ابأ

 . ءاكبلا نمث ءاكبلاب كذذلت :.ىكب دقو هسلجم يف لجرل لوقي يكملا

 .دومحم وه لاقو ءفسألا ءاكب ءاكيلا نم هباحصأل صفح وبأ قلطأو

 ءفسألاب بهذي فسألا ءاكب لاقو «كلذ يف نامثع ويبأ هفلاخو

 نوكي نأ الإ «ءاكبلاب هنع يلستلا نم ةيقاع دمحأ فسألا ةموادمو

 ندبلا ّدهت ءاكبلا كلذ نم ةعمدلا نوكتف ءحورلا نابوذ ءاكب ءاكبلا

 :ىنعملا اذه يف دشنأو «هيتفتو

 اهؤام نيعلا نم يرجي يذلا سيلو

 رطقتو بوذت يحوراهنكلو

 كتوم موي كنم ظعاولا نوكي نأ بجي :اولاق مهلوصأ نمو - ١

 دحأك كتيب ناك ّتم اذإف ؛ كتان لوط رقفلا نم رهظت نأ ذل ؟ كتيب

 )١( ةنس تام ؛نونلا يذو ءالجسلا نبا نارقأ نمو ماشلا خياشم رايك نم 5١لاه.

 ج ءءايلوألا ةيلحو كا «يملسلا تاقيبط عجار  .6٠تاقيطو ؛؟"845

 اال ص كج «بهذلا تارذشو م45 ص ءكلج٠ ينارعشلا

 ال



 ىنغلا رهظت نأ بجي :اولاقو .رقفلا بابرأ نم فلس نم تويب
 ةحار كتوم نوكيف ءُكّتيِب كّرقف رهظأ ّتم ذإف .كتايح مايأ ءانغتسالاو

 صفح وبأ لاق ام كلذ يف مهلصأو .نيقابلل ةظعومو نيضاملل

 ةظعوم كتوم موي كتيب نوكيف ىتف تنك نإ :''”ماجحلا هللا دبعل
 . نايتفلل

 نيقولخملا نم دحأ ىلإ عوجرلا كرت مهلوصأ نمو - 47
 دشأ هلعلو ءرطضم وأ جاتحمب الإ نيعتست ال كنإف ءمهب ةناعتسالاو

 ٌتعمس ام كلذ يف مهلصأو .رعشت ال تنأو كنم ًارارطضاو ةجاح

 تعمس :لوقي '””يفقثلا يلع ابأ تعمس :لوقن هللا دبع نب روصنم

 نوجسملا ةئاعتساك قولخملاب قولخملا ةناعتسا :لوقي نودمح

 . نوجسسملاب

 اونزح ةوعد ةباجإ مهسفنأل اوأر ذإ مهلؤصأ نمو - 4“
 نع "””يقدلا نع يك امك ءجاردتساو ركم اذه اولاقو ءاوشحوتساو

 انجرخ :لاق هنأ يروباسينلا نامثع يبأ نع [أ 58] يعفارلا رصن يبأ

 وه انيبف ءانملكي صفح وبأ دعقف «لابجلا ضعب ىلإ صفح, يبأ عم

 .هتقو هيلع رّيغتو صفح وبأ ىكبف «هيدي نيب كربف يبظ هءاج ذإ كلذك

 .با167 «يناعمسلل باسنألا عجار .يمرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع هلعل )١(

 تام ؛راصقلا نودمحو صفح ابأ يقل «يفقثلا باهولا دبع نب دمحم وهو (*)

 «١ج «ينارعشلاو ؛55 ص ءيريشقلاو ؛أ 8” «يملسلا عجار .ها78 ةنس

 .ه١ ص

 مجار .ها"ه٠ ةنس تام ؛يقدلا يروئنيدلا دواد نب دمحم ركب وبأ وه 4
 ص ءيريشقلا ةلاسرو ؛أ 558 ؛يناعمسلل باستألاو ؛ب ٠١ ؛ىملسلا

 تاحفنو ؛- هارلاب يقرلا هيمسي وهو - ٠١7 ص ء١ج «ينارعشلاو ؛4
 .5؟9 «سنألا

١6 



 ةاش ةليللا هذه اندنع ناك ول هنأ يبلق يف عقو :لاقف ؟كلاب ام هل انلقف

 يبطلا اذه دا ىج يلق نم رطاخلا اذه عكمتما امن هيلع انعمتجال

 هل متخ دقو لأس امل َبتيجأ ,نوعرفك نوكأ نأ يننّمؤي امو .هارت امك

 ؟ةواقشلاب هللا نم

 هيف ناك اذإ هٌّدرو ءّلذ هيف ناك اذإ قزرلا ٌلوبق مهلوصأ نمو - 5

 :لوقي ناذاش نب هللا دبع نب دمحم تعمس .عبط هرشو سفن ةزع

 ىلإ ''”يخلبلا ماصع هجّبو :لوقي يقشمدلا يلع نب نيسحلا تعمس

 تدجو :لاقف ؟تلبق ّمِل هل ليقف ءهنم هلبقف ًائيش "”مصألا متاح يبأ

 يزع ىلع هزع ترتخاف ءهلذو يزع هدر يفو ُمَّرِعَو و هذخأ يف

 ذ ىلع يلذو

 نمحرلا دبع نب دمحم نب هللا ديغ تعمس ام مهلوصأ نمو 2 5

 لكس دقو لوقي "”ليعامشإ نب ينس نانكع ابآ تعم : لوقي :يزارلا

 لام نم كيخأ ىلع عّسوت نأ هرهاظ ةبحصلا نسح :لاقف ةبحصلا نع
 نوكتو «فاصنإلا هنم بلطت الو هفصنتو «هلام يف عمطت الو كسفن

 رثكتستو ءهوفجت الو ةوفجلا هنم لمحتتو «كل اعبت نوكي الو هل أعبت

 ةصقلا هذه خيش تعمس ام عماج نمو .هيلإ كنم ام لقتستو هّرب ليلق

 ةيتمالملا ام» دانقلا مالغ بدحألا ينلأس :لوقي ءارفلا دمحأ نب دمحم

 تاقثلا نيثدحملا رابك نم :يخلبلا ةمادق نب نوميم نب فسوي نب ماصع وه )١(
 .[ 89 «يتاعمسلل باسنألا عجار .ه١١5 ةنس تام

 [ناولع وأ] ناوفع ني متاح لاقُيو فسوي نب متاح نمحرلا دبع وبأ وهو قفز

 تام ؛خلب لهأ نم ناكو ءناسارخ خياشم مدقأ نم وهو ءمصألاب فورعملا

 ؛5١ ص «ءيريشقلا ةلاسرو ؛س 18 «يملسلا تاقيط عجار .اهاالال ةنس

 74١ ص 34ج «دادغب خيراتو ؛78 ص ء١ج «ينارعشلا تاقبطو

 . هتمجرت تمدقت ءروهشملا يتمالملا يريحلا نامثع وبأ وهو 6()
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 نكلو ءبتك بوتكم الو ملع موسرم مهل سيل :لاقف ؟«مهمالك امو
 هل نوكي ال «يتمالملا» :لاقف ءراصقلا نودمح هل لاقي خيش مهل ناك

 هنيب يذلا هّرسو «ةاءارم الو عنصت هرهاظ نم الو «ىوعد هنطاب نم
 دمحأ نب دمحم لاق ؟قلخلا فيكف ءهردص هيلع علطي ال هللا نيبو

 دادغبب يرصحلا نسحلا يبأ خيشلل بجاحلا ىكح هنأ ينغلب : ءارفلا

 . مهنم ناكل يبن نامزلا اذه يف نوكي نأ زاج ول :هل لاقف

 يتلا لوصفلا هذه يف ٌتْنْيَب : هيلع هللا ةمحر نمحرلا دبع وبأ لاق

 لأسن ام مهلوصأ رهاظ نم مهتمئثأو مهخياشم مالك روثنم نم ثمدقت

 همهفل هللا هقفو ْنَم هب لدتسي ام اهنمو «هتاكرب انمرحي الأ ىلاعت هللا

 نأ هركذ ىلاعت هللا لأسن نحنو .مهتدابعو مهلاوحأ نم هءارو ام ىلع

 ةعسو هلضفب ءانارخأو انايندل حالصلا هيف ام انئيعيو «هتاضرمل انقفوي
 .هيلع رداقلاو كلذ يلو هنإ ءهتمحر

 ةلاسرلا تمت





 عجارملا مهأ

 لوألا داؤف ةعماج ةبتكمب 7٠١55 مقر ةخسن «ةيتمالملا ةلاسر ١

 .5784 مقر ةيطخلا نيلرب ةخسن نم ةذوخأم

 ةيتمالملا لوصأ» ناونع تحت ءةيرصملا بتكلا رادب ةيطخ ةخسن ١

 . فوصت عيماجم ١7/4 مقرن ««ةيفوصلا تاطلغو

 نم ةذوخأم ةخسن ءيملسلا نمحرلا دبع يبأل ةيفوصلا تاقبط -“*
 40.31867١. مقر يناطيربلا فحتملا طوطخم

 عبط .يسورعلا ةيشاح هيلعو يراصنألل ةيريشقلا ةلاسرلا حرش - :
 .قالوب

 ٠*١ ةنس رصم «يريشقلا ةلاسر - ه5

 .نوسلوكين ذاتسألا ةرشن «جارسلل عمللا 5

 .نوسلوكين ذاتسألا ةمجرت «يريوجهلل بوجحملا فشك -ا7

 . يربرآ ةرشن «يذابالكلل فرعتلا 4

 . ءايحإلا شماه ىلع «يدرورهسلل فراعملا فراوع -

 .قالوب عيط «يبرع نبال ةيكملا تاحوتفلا ٠

 .ميعن يبأل ءةيلحلا ١

 . يماج نمحرلا ديعل سنألا تاحفن -

 ٠ ةنس رصم عبط «ينارعشلل ةيفوصلا تاقبط 77107.

 لدرحا



 .راطعلا نيدلا ديرفل ءايلوألا ةركذت 4

 .1706 ةنس رصم «يبرع نبال راربألا ةرضاحم ©

 .يورهلل نيرئاسلا لزانم حرش يف نيكلاسلا جرادم 2

 ١ - ةنس رصم «يكملا بلاط يبأل بولقلا توق ١7601

 . يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط

 .ه1778 ةنس دابآ رديح «يعقايلل نانجلا ةآرم 84

 ٠ - يبهذلل ظافحلا تاقبط .

 ١ يبهذلل ظافحلا ةركذت .

 . عساتلا ءزجلا ءريثألا نبا 5

 ةنس رصم «يدادغبلا بيطخلا يلع نب دمحأ ركب يبأل دادغب خيرات - 7

7 

 .دامعلا نب يحلا دبع حالفلا يبأل بهذلا تارذش 4

 .«بجل» ةيراكذتلا ةعومجملا «يناعمسلل باسنألا 6

 .يوناهتلل نوتفلاو مولعلا تاحالطصا فاشك 73

 . يزوجلا نبال سيلبإ سيبلت -
 .4ج «يزيرقملل ططخلا

 . توقايل نادلبلا مجعم - 4

 .ليذلا كلذكو 25٠١ ص ء١ج ء«ناملكورب 3٠

 آه 1ةادنم, 4ص111 نامتراه نوف ذاتسألل ةيتمالملا ةلاسر نع ةلاقم ١” 
8. 

 «نويئيسام ذاتسألا فيلأت «22ووأزوط 4:81-8181183

 تحت نوينيسام ذاتسألا اهرشن ءجالحلاب ةقلعتم ةيفوص صوصن *”© 

 0010122 '1عءاعو 1260165 ءاع. ناوئع

 «يواتملا فوؤرلا دبعل ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا - "4

 ١9. 8 رصم
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 مالعألا سرهف

(0) 

 8 : هللا ديبع «يدروابألا

 48 ,75 :(ليلخلا) ميهاربإ

 714 :يلجعلا' - مهدأ نب كيهاربإ

 18 :يلع ءركب يبأ نبا

 5/8: : بويأ «ةميمت يبأ نبا

 1٠١8 5549 :رادنب نيا

 م88 :يزوجلا نبا

 اه :دمحأ :برح نبا

 1١١5 :ورمع وبأ «ءنادمح نبا

 94 :دمحم :ندامح نبا

 84 :دمحأ :نودمح نبأ

 ١١١ :دمحأ «نودمح نبا

 ١١6« :هللا دبع ءنودمح نبا

 ١15

 لاله ءآال :دمحأ ءهيورضخ نبا
0 

 م7 : ركب وبأ «ءفلخ نبا

 549 :نامثع وبأ ءمالس نيا

 ١74 ء١31 :ركب وبأ «ناذاش نبا

 ”7 :دوعسلا وبأ «لبشلا نبا

 ١77 2118 :ميهاربإ «نابيش نبا

 و9 :دمحأ ءرهاط نبا

 78 : ظفاحلا ءرافغلا دبع نبا

 لة ثق لك :يبرع نسبا

 ملم ملك

 594 :يوسنلا < نايلع نيا

 48 .944 :دمحأ «ىسيع نبا

 ١١7 :دمحم .لضفلا نبا

 55 25١ :دمحم «ءمارك نيا

 لال ,”5 :هللا دبع ءكرايملا نيا

 ١7١5 .ك١ال مح ع4

 ءالال ن"ث5 :رمع وبأ هديجن نبا

 ءالال- الم كال 5 ١

 /١١ كمال 7

 428 لال :ركب وبأ



 ١١ م :مصألا متاح وبأ

 م5 ءالال :مصألا سابعلا وبأ

 19 قال ءال ثا :صفح وبأ

 تر دكا نيك دش ضن
 تل اق قال قش (قف
 فك فك لكأس ىلع كح
 كءؤ-١١1ال/ ك5آه ىم

 هام كاك5 ل5
 ١١ه ل9

 م5 :يكولعصلا لهس وبأ

 8419-286 ىلا :نذؤملا حلاص وبأ

 نقف فل

 ١717 :نمحرلا دبع وبأ

 م65 :مكاحلا هللا دبع وبأ

 ١١5 :ليعامسإ نامثع وبأ

 ءال5ا 24 ءال :يريحلا نامثع وبأ

 ىقوسعم 4١ الك ىءالذ
 ثعح ءالك الم ثم كال
 ١4 كاكا كلك

 ١714 757 :يقشمدلا ورمع وبأ

 ١١7 : ضايع وبأ

 2.460 "م ءاثه 24 :ميعلن وبأ

 مكمل

 17 : بدحألا

 ١١6 :دمحأ نب دمحأ

 ١١١ قمم لثو لثك للكا : مدآ

 ١١5 :دمحم وبأ «يناغرألا

 98 ءا“5 :ليعامسإ

 : هللا دبع نب روصتم «يناهفصألا

 لي

 ه2 ال7 :بويأ

 2ب)

 4” 24١ :ملاس ءيسورابلا

 8488 .م85 :ناملكورب

 ١١8 :ةزمح «ءزازبلا

 256 2717 :ديزي وبأ ءيماطسبلا

 كال ءالك كلل كشك تلال

 كرم ءكدال م/ثكعلا للح»

 ١558.51١ ءلك*

 ١١6 :يفاحلا رشب

 ١١5 :ماصع «يخلبلا

 45 :لضفلا نب دمحم «يخلبلا

 ٠١١ :دمحأ نب دمحم «يمهبلا

 45-814 : يقهيبلا

 519 25107 : يلع «يجنشوبلا

 «ت)

 575 :لهس ءيرتستلا

 117 لتس

 م57 :ليعامسإ نيب دمحم «ءىيسيلفتلا

 ٠١ :يوناهتلا



 «ثر

 87 :هللا ديع وبأ «يفقتثلا

 «144 25١ 275 :يلع وبأ «يفقثلا
 ١؟ه عه

 47 : لضفلا نب مساقلا «يفقثلا

 59 615 007 : جننروث

 )ج١
 ١١5 :يناجرجلا

 غ5 قمل 26تع للا لالا : دينجلا

 ٠١ :رهيسدلوج

 ١٠ا/ :ادمحم وبأ :ينوجلا
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 باتكحلا اذه

 «هرخآ ىلإ هلُّوأ نم يلمع كلسم ةيتمالملا كلسم نإ

 نسميلا ةدهاجم لاء اهد كضصقن  تتادالا رف ةغومجمو

 راكنإ ىلإ كلاسلاب نايدؤت ةضايرو ةدهاجم اهتضايرو

 ةوذج ءافطإو «يناسنإلا رورغلا مئالع وحمو «تاذلا

 بذجلا لاوحأ ىلإ امهتيدآت نم رثكأ ءبلقلا يف ءايرلا

 لكاش امو «عمجلاو ركسلاو لاصتالاو ءانفلاو وحملاو

 ةيفوصلا نم مهريغ اهيف ملكت يتلا لاوحألا نم كلذ
 .اهقيقحتل قيرطلا اومسرو
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