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 يرشخمألا
 هرلاثآاو هتايح

 داحتالا تايروهمج نم نيتيروهمج نيب عزوم اذه اننمز يف مزراوخ ميلقإ

 يف مزراوخ ميلقإل ناك دقو .ناتسنامكرتو ناتسكبزوا :امه لحنملا يتييفوسلا
 -يسرافلا يا- يبرفلا بئاجلا يف امهالوأ :ناتبصق ىطسولا نورقلا ردص

 يآ- يقرشلا بناجلا يف ىرخالاو .ةيناجرجلا ىمست .نوهيج رهن نم

 نرقلا ردص يف - ةيناجرجلا تناكو .ثاك :اهل لاقيو .رهنلا نم -يكرتلا

 ذخاي .,نفسلا هيف يرجنت ريبك رهن برغ نم ةولغ ىلع عقن - يرجهلا سماخلا

 ىلوأ ةيناجرجلا تحبصأ «ثاك» طاطحنايو .هل اًيذاحم يرجيو .نوحيج نم

 رهتشا دقو .('!مزراوخ ةنيدمب ماع هجوي فرعت تراصو .مزراوخ ميلقإ ندم
 يذلا خيطبلاب ترهتشا امك ,ًءاسنو ًالاجر ةقيقدلا تاعانصلاب ةيناجرجلا لهأ

 .ةبصخ دالب مزراوخ ميلقإو . اًبيطو ةوالح دالبلا نم اهريغ يف هم دجوي ال
 قاوسا يفو .فوصلاو نطقلاو هكاوفلاو بوبحلاو ماعطلا هتاراجت مهاو
 .(0اهالغأو ءارفلا عاونأ رهشأ عابت تناك ةيناجرجلا

 نيب عقت تناك ةريغص ةنيدم يرشخمزلا اهيلإ بست يتلا ءرَشْخَمر» و
 سبحمو قدنخو نصح اهيلع» :لاقو يسدقملا اهركذ .(")ةيناجرجلاو راوزون
 فيرظ عماجلاو . دلبلا قشت ةداجلاو .ةليل لك عفرت روسجلاو .ةددحم باوياو

 .(*!:قوسلا قيرطب

 )١( ةيقرشلا ةهالخلا نادل 151-146 .

 )"( ص ةيقرشلا ةفالخلا نادلب 9-05

 )"( نص ةيقرشلا ةفالخلا نادلب 151 .

 ) )4ءلكلذك ميساقتلا نسحا



 .رادرلاو .رشخمز :هل ليقف .اهريبك مساو اهمسا نع لأسف ؛يبارعأ ةطمزر

 .(١)اهب مملُي ملو ؛ًدرو ٌرش يف َرّيَخ ال :لاقف

 كيفل :هتينك .همسا .دللوم

 رشخمز يف دلو ه177 ةنس بجر نم نيرشعلاو عباسلا ءاعبرألا موي يف

 .(0)يرشخمزلا يمزراوخلا دمحم نب رمع نب دومحم مساقلا وبا هللا راج

 .()ةئامعبرأو نيعستو عبس ةنس ديلاوم نم هّدع ذإ يطويسلا مهوو

 رمع نب دومحم وم :توقاي لاق .هيبأ دجو هدج مسا يف فالخلا عقوو
 دمحم نب رمع نب دومحم :ريثك نباو ناكلخ نباو يناعمسلا لاقو .(؟ادمحا نب

 وبا هيتنك .(أ!دمحا نب دمحم نب رمع نب دومحم :يطويسلا لاقو .(*لرمع نب
 .()اًبيقلت «هللا راج» هل لاقي راصف .اًنمز ةكمب رواج دق ناكو .مساقلا

 ءدهع يف ترهدزا يذلا كلملا ماظن ريزولا مايا يف يرشخمزلا اشن دقو

 دهع يف .(/)ءاململل اجلمو ءالضفلل اًممجم هباي ناك يذلاو .بادآلاو موطلا

 ملاع با فنك يف يرشخمزلا أشن ءابدألاو ءاملعلل اًيعار ناك يذلا ريزولا اذه

 ,(؟)وراوملا دودحم عرو ّيقت بيدا

 .717/؟ سورعلا جاتو ؟5؟/7 ضايرلا راهزاو 511/" نادلبلا مجسم )١(
 ١11/0, توقايل بيرألا داشرإ .597 يرابنألل ءابلألا ةهزن .4 ةقرولا يناممسفل باسنألا (؟)

 بهدلا تاردشو .7” مجارتلا جات ١1/5. رشبلا رابخأ يف رصتخملاا 8 نايعألا ثايفو
 رلعرا

 . 9 ةؤر/" ةاعولا ةيغي (")

 1117 / ماشرإلا (1)
 .515ر/7١ ةياهنلاو ةيلدبلاو ١, 78/9 نايعألا تايفنوو . 5 ةقرولا باسنألا (0)

 . ؟لؤر/” ةلعولا ةيغب (1)
 515ر7 سورملا جات (7)

  ةةرص قوجلس لآ ةئود خيرات (4)
 01-75 نلتقرولا هئاويد ةطوطخم يف هل هتاثرم يف هذه هيبأ تادص رظنل (3)

22 



 هس ويش

 .ريغص وهو ملعلا بلط يف يرشخمزلا لحر

 يناهبصألا يّيضلا ريرج نب دومحم رضم يبأ نع بدألاو وحنلا ذخاف

 روصتم يبأ مالسإلا خيش نم عصسو .يروباسينلا رقظملا نب نيسحلا يلع يبأو

 .(')يناقشلا دعس يبأ نمو يثراحلا رصن

 نب باطخلا يبأ نم اهب ممسو ,ةثام نسسمحلا لبق دادفب مدق دق ناكو

 .(؟)رطبلا

 دقعلا) ديفتسيو ديفي ةكمب اًرواجم ةدم كانه ماقاف زاجحلا ىلإ هجوتو
 .(١؟7//4 نيمثلا

 .()ةمئألا نيع نتخ يطايخلا ديدسلا خيشلا نم هقفلا ملع ذخأو

 .ةمدقتم نس يف وهو هيرصامم ضعب نع ذخألا يرشخمزلا فنأي ملو

 ةهلط نب هللا دبع خيشلا ىلع ةكمب هيوبيس باتك ارق هنا ركذت رداصملاف

 زيزعلا ديع نب رمع نب دمحم ركب يبأ نع اًًئيدح ىورو .يسلدنألا (؟)يربايلا
 /١60(. نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا) ةكمب يفسنلا

 ةنس دادغب مدق يرشخمزلا نا :يدتكلا نميلا يبا نع يطغقلا ركذو

 نبا روصنصم يبأ هخيش فتمم نميلا وبأ هآرو .ةثكآامسمخو نيثالثكو ثالث

 .(*)اهل اًريجتسمو ءاهحتاوف نم ةغللا بتك ضعب هيلع ائنراق :نيترم يقيلاوجلا

 .انضيا يرشخمزلا خويش نم ناك يقيلاوجلا نأ ينعي اذهو

 )١( م“ بيرألا داشرإ ١4. ءابدألا محممو .؟5794/" ةيفبلاو 9/ 1١9-١5١.

 تاقبطو 5١. نص يطويدملا نيربسفملا تاقبطو 59١. ص دادفب خيرات ليذ نم كافتسملا(١)

 .رطبلا نب رصن :ءالبتلا مالعأ ريس يف يبهذلا هامسو ١8/7" يدوادلل نيرسصفملا

 ١١١. 5 ةراعسلا حاتفم (؟)

 .لال/؟ شضليرلا راهزأو ؛567 ص ةفللا ةعئأ خيرات يف ةفلبلا (1)
 .50-/© ةورلا ءاينإ(6)



 ,(١)ءروصنم» ءهامسق رضم يبأ هخيش مسا يك ناكلح نبا مهوو

 .بيرألا داشرإ نع القن انركذ ام باوصلاو

 نبا» ءهامسكق .يثراحلا رصنت روصنم يبأ هخيش يف يدييزلا مهوو

 .انركذ ام باوصلاو .(")ءيثراحلا هروصنم

 ةبادلا نع طقسف ىراخب ىلإ لحر ملعلا بلط نس يرشخمزلا غلب نيح
 5 إ 2 -

 هلأسس دادغب يكو .(")اهعطق بجوأ ام حيقلا نم اهب ثدحو هلجر ترسكناو

 ربس :هل يرشخم :زلا لاقف .اههطخ ببس نع يناقمادلا يلع نب دمحأ هيقفلا

 .هلجر يف طيخب هتطيرو اًروفصع تكسمأ يابص يف يننأ كلذو :ةدلاولا ءاعد

 .(؟)يلجر عطقب يلع تعدو .كلذل يّمأ تملأتف ؛طيخلا

 هراقسأ صضعب يف ناك هنأ وهو هلجر طوقسل رخآ اًيبس رداصملا ركذتو

 هذه سقمطلا ةلاح يبلاعثلا لجس دقو .ةدوربلا ةديدش ةماع مزراوخ ميلكإو

 :(!)هلوقب ليوط نمزب كلذ لبق

 ادعرلاانَفادبا تسكو هبايتأ  تبلكاذإ مزرراوخ دهريهلل

 ادلجلاوربصلا اوعاضا موق دودج ٌةيمدم حيرلاو ةيوجحم سمشلاف

 ادرصلاورّصلاٌقوسيريرهمزلاو رمِجَتُم بلكلاورمجتسموءاملاو

 ادّمَج دقو هيف ىلع اف تيار ًةسلاخحماًفوشعم لبقتولف

 )١( نايعألا تايفو 8/١ و 06/؟؟١.

 .7؟1 3ر25 سورعلا جات )١(
 .11١/ر/ا7 بيرألا داشرإو ,180/7 ةاعولا ةيغب رظناو ؛"18/ ةاورلا ءابنإ (؟)
 .111//ا/ بيرألا داشرإو .؟" اخر" ةاورلا ءاينإ (غ)
 . ١ةر/0 نايألا تايفو (0)
 91١-517 صاخلا صاخ (1)
 تك ل ا ا ع ا عيبا



 يف رثؤي ام اًريثك دربلاو جلثلاو»ه :هلوقي ةقيقحلا هذه ناكلخ نبا دكؤيو

 .دربلا ةياغ يف اهنإف :مزراوخ اصوصخ ,ءطقستف داليلا كلت يف فارطألا

 نم هدعيتسي الف .ءبيسلا اذهب مهقارطأ تطمس نمم اًريثك اًقلخ تدهاش دقلو

 2 !]:هدهعت مل

 ناكو .بشخ نم نواج يف يشمي هيلجر ىدحإ طوقس دعب حبصأ اذكهو

 .(؟2جرعأ هنأ هاري نم نظيف .لاوطلا هبايث اهيلع ىقلا ىشم اذإ

 راص هنأل ةطايخلا هملعأ :لاقو :رشخمز ةيرقب اًمامإ هوبا ناك :(')ليقو

 .دلبلا ىلإ هلمحف ءاهب ينكرتاو دلبلا ىلإ ينلمحا» :هيبأل لاقف ؛ىلتبُم اَنَمَز

 يرشخمزلا ريشي هذه هتهاع ىلإو .«هقزر هللا هافكف ءائسح اظح هللا هقزرو

 هل سيل مدقلا حيحص نمو .جرعأا ىلاعملا جرد يف جرعا نم تيار مك» :هلوق يف

 ,(؟).ْمَدَف ريخلا يف

 .باجنإلاو جاوزلا نع اًضرعم ءاّيزع يرشخمّرلا شاع دقلو

 ةيرجت يف هلشفو يتامسجلا صقنلاب هروعش نأ انيرصاعم ضعي ىأرو

 .(؟]!هذه ةيمؤاشتلا هترظن ءارو اناك ءاهضاخ بح

 .«يّبضلا» هذاتسأو هلاخو هتدلاوو هدلاو ةافوب تابكنلا هيلع ترواعت دقلو

 اذه عبطف ءاًغلاب هذاتسأو هخيش ىلع هنزح ناكو .اًميمج مهاثرو مهيلع عجفتف

 .لبإلا دايكأ هيلإ برضت تناكق مزراوخب ماقأ .قيمملا نزحلا عباطب هتايح

 .(1!لامآلا اياطم همساب ىدحتو لاجرلا لاحر هئانفب طحتو

 )١( نايعألا تايفو ١55/6 ,

 .ةث5/" ةداعسلا حاتفم )1١(

 -١١35ر/؟ ةدامسلا حاتفم (؟)

 .رصم - يفنح دمحأ ديمحلا دبع ةعبط - ١١ ص ملكلا غياون (1)

 .ه-4 ص ينسحلا ةجيهب -اًرعاش- يرشخمزلا (0)

 .713ر/5 - ءاينإلا )١(



 وهف اًمّيضَم هسفن ىري -ةعيفرلا ةيملعلا هتناكم مغر- يرشخمزلا ناكو
: 1 

 4 )لوقي ناك كلذلو لاملاو بصنملاو هاجلا نع ديعب

 يلئاسرريزولا دنع تم ظع دقو اًمُيَّضُم نوكي نا يلثمقحامو

 لئاطب ىظحأت سل يتاواوتمت ام نوري نيلذرألا ناردأ مئو

 :(")لاق ةنحملل اًفيلح لضفلاو .ةمعنلل اًميلح لهجلا ىأر نيحو

 يىنملظت ناز تامهةلودو نمزلاةوغفطج هللاىلإوكشأ

 نعطحلاب نيلضاشلابصقتو اهتهعهتباهلاهج رخؤت

 نزحلا ةد شي يبيلق فرعأ امورورستلافرعيال يبلق

 نم هيلإ علطت امي حئادملا هذه نم رفظي ملو .مهاوسو ءارمألاو ةقجالسلا

 ادصاق دادفب ىلإ يرشخمزلا مدق نيحو هدلب نع ةلحرلا رئآف ءءاجو بصنم

 املك .همودقبي هل اًعنهم يرجشلا ني هللا ةيه تاداعسلا وبأ فيرشلا هراز ,جحلا

 :الثمتم فيرشلا هدشناأ هسلاج

 ربخخلا بيطا داؤد ني دمحانع يىتربخت نابكرلا ةلءاسم تتاك

 يرصبي ىار دقامم نسحابينتذأ تعمسام هللاوالفانيقتلاىتح

 : اًنضيأ هدشنأو

 ُرْبَُخلَريِخلارفَص انيقتلااملظ هئاقللبقرايخالارثكتساو

 املف ؛همالك نم فيرشلا غرف ىتح يرشخمزلا قطني ملو ؛هيلع ىنثأو
 لوسر ىلع لخد ليخلا ديز نإ :لاقو .هل رغاصتو ُهَّمَظَعو فيشرلا ركش غرف
 ديز اي» :ِتَي لوسرلا هل لاقف ؛ةداهشلاب هتوص عفر ّيبنلاب ّرصب نيحف بي هللا
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 مقرب يقارعلا يململا عمجملا ةتازخ يف ةروصم - 9 ةقرولا - يرشخمزلا ناويد

)١( 

 ) )5ةقرولا - يرشخمزلا ناويد 117. ١

 0 ا ا ا ا د و ل جي سك حج رج ع ع يب حجم



 «ءتفصُو ام قوف كنإف .تنأ آلإ .ةفصلا نود هتدجو يل ْفصُو لجر ّلك ؛ليخلا
 .امهمالك نم نورضاحلا بجعتف :لاق .هيلع ىتثأو هل اعدو .فيرشلا كلذكو

 .(١)يرشخمزلاب قيل رعشلاو .فيرشلاب قيلأ ناك ريخلا نأل

 ةضرملا» يرشخ مزلا ضرم ةئامسمخلا دعي ةرشع يتنثا ةنس يفو

 رمشلا لوقي ال نأو ناطلس ةيتع أطي ال نأ هنم هافش نإ هللا دهامف «ةكهانلا

 هللا ىلع لكوتلا ليحب مصتعي نأو مهتايطعو مهتالص نع فعي ناو .مهيف

 .("0هقفلاو ثيدحلاو تاءارقلا ملعك مولعلا نم يدجُي ام َسْرَدُي نأو .كسنتيو

 ىلإ هجوتف هدعوب وه ريو .هافشف هئاعدل -ىلاعت- هللا باجتسا دقو
 نم ةيقابلا ةيقيلا يضقيلو جحلا ةضيرف ةيداتل ه017 ةنس مارحلا هللا تيب

 . اًرواجم هرمع

 نم زراب هجوب لصتاو .ةمركملا ةكم يف لاحرتلا اصع يرشخمزلا ىقلاو
 نياب ريهشلا ينسحلا ةزمح نب ىسيع ني يلع ريمزلا فيرشلا وه اههوجو

 .هءارو فلخ نم هاسنأ ىتح -اًرعاش اًبيدأ رخآلا وه ناكو- هنضتحاف .ساّهو

 :نيرمأ يف ةلصلا هذه ءادصأ تناب دقو

 نبال اهادهأو يرشخمزلا اهفنص يتلا ةديدعلا تافلؤملا يف :امهلوأ

 .سافو

 امهتم ّلك دّرَغ ىتح ءامهرعش عبيط يذلا يفاصلا دادولا يف :امهيناثو

 .ةيحاص نساحمب

 :")ىرشخمزلا لاق

 اقفراطغ يبتلا لن مصهيئاوح (ةيتفو فيرشلا تيخآةكمب

 )١( 2ا//0 بيرألا داشرإو ,541 ءابلألا ةهزن ١-44 ١.

 )"( .يىرشخمزلل :تاماقملاه ةمدقم رظتنا

 ./م--اا/ تاقرولا هتاويد ةطوطخم يه اهمامتب ةديصقلا (؟)



 افطالم اوئص ناك لكو.زعا مهسوفقفترعانممه دلع تتكو

 افحاال ةيفحلا مألا له متامك اشراف ىبتجل ساّهو نباناكو

 اقدارتمايحلا يىعبرباصامك اًمركتهتنملنالجالاععم تيار

 اقصاوتمافصلابمامشنكرك | ًالزتم يئ ىتب ,دايجا»باي ىلع

 اقئافخ دالبلا يف نزو تاليقخ هدالت نم همامتنإ| يق تقعفضنأاو

 ف اهضعب درونس ةدع تاهطقم يف يرشخمزلا ىلع ساهو نبا ىتثأو

 رغصناو هتافلؤم زربأ فينصتل يرشخمزلا غرفت ةمركملا ةكم يفو .ىرخأ ةرقف

 .هنع ذخألل يمالسإلا ملاعلا ءاحنأ نم ملعلا بالط هدصقف سيردتلا ىلإ

 .نيرخآ ةزاجإ نع

 .(١)هزجي ملو يرشخمزلا زاجتسا ضايع يضاقلا نأ رداصملا انل ظفحتو
 يرشخمنزلا زاجتسا يفلّتسلا دمحم ني دمحأ رهاطلا وبأ ظفقاحلا مامإلا نأو

 .ةيناثلا ( ")يف هزاجاف نيترم

 امو ,هللا تيب راوجب ىيسفنو يدام رارقتسا نم انيحاصل ققحت ام مغرو

 نوقتسيو هنولجي ملع بالط نم هلوح قلحت امو .فينصتو ثحب نم هل غرفت
 ةداغم ىلإ هعقد ىتح .هلخاد نم هي فصعي لظ هنطو ىلإ نينحلا ْنِإَف .هعين نم

 .هرهش يف مدتلا اذه رثأ رهظو ,ءافيرس كلذ ىلع مدن دكو .هنطو ىلإ ةكم

 :(')هلوق مدنلا كلذ رثأ نم
 ىرخأ ةرم ىرشقلا مأ ىرا نا ىلإ ىرح ٍدِبَك نعد علا قل او

 )١( ضايع رابخا يف ضايرلا راهزأ 785/5.
 نص -77 دلجملا- ىقارعلا ىملعلا عمجملا ةلجم يف امهيلع درلاو نيتزاجتسالا صن

 )١(انظر

١ 1 
,1 56-1617 

 791/5 ضايرلا راهزأ (؟)

 3 1 ا و ا د ا د ا رح ب ع د تيس س7



 ىرسّمللو نييشخاللامتاهيهو -(( يتمهو يسقنب ال يصخشبي تيرس

 ىرعهشلاتك5امءاحطبلابناخيتم | قراشرذامهتيبلادنع ناميقُم

 هتلعج يرشخمزلا ىلع ةيفوص ةرهالخ ترطيس تاذلاي ةرتفلا هذه يف

 باتك ريغ هدي يف يقبي الو ,اهفقيو ةفينح يبأ مامإلا دهشم ىلإ اهلك هبتك لقني
 ّدح غلب ةعانقلا نم نول ىلإ ىهتنا مث .هنع ٌلغاش هلغشي ال ىتح ءلجو زع هللا
 داهزلا ةشيع ليرستو .ىلاعت هللا مرحب ذوليل ةمركملا ةكم ىلإ هجوتف ,سأيلا
 .(١)ءامسلا يعاد راظتناب :مهسابلو

 يف لجألا هافاو ثيح مزراوخ ىلإ بآ يرشخمزلا نأ رداصملا اقدحتو

 .(0ه054 ماع نم ةفرع ةليل جناكرك

 تيّرع دقو .ىمظعلا اهتنيدمو مزراوخ دالي ةبصق يه هذه جئاكركو

 .()نوحيج ءيطاش ىلع يهو ءةيناجرجلا» اهل ليقف

 :(؟!اهتلمج نم .تايبأب ءالضفلا ضعب هاثرو
 دومحم هللاراج ةقرقلانزح (اهتلقم عمدلا يرذت ةكم ضراف

 :(*)وربق حول ىلع بتكي نأ ىصوأ دق -هللا همحر- ناكو
 ميرك لك دنع قح فيضللو ( ىوثلا يف كفيصض تحيصأدق يىهلإ

 ميظعريفقب ىرقُي الوميظع (اهتإف يارق يف يبونذ يل بهف

 )١( ضايرلا راهزأو ,74١-78١ص قباسلا ردصملا 780-781/2.

 ناسلو .ل* مجارتلا جاتو ١177/5. نايعألا تايفوو ١44/17. بيرألا داشرإو .59'* .ءابلألا ةهزن )١(

 مظتنملاو .55؟ دافتسملاو .178؟5 ظافحلا ةركذتو .780/؟ ةامعولاةيفيو .ة/7 نازيملا

 ةياديلاو .؟14/؟ نانجلا ةآرصو ٠١7/4. يبهذلا ريعو 97/١١. ريثألا نبا لماكو ٠

 617/٠. مالسإلا لودو :؟4/17١ ةياهنلاو

 .1م4ر/0 ةاورلا هابتإو :14/0 نايألا تايفو ؛6١1١ذ/؟ عالطالا دصارم (؟)
 . ١/0 نايعألا تايفو (غ)

 .75317/5 نيرسفلملا تاقبط (6)

1 



 :مهزاجأ نمو هذيمالت
 نمو ,هتذمالت رصح ناكمإلا يف سيلق .هر صع ةمالع يرشخمزلا ناك

 ,هيلع اوعمتجاو الإ اًدلب لخد ام» :هنع يطفتقلا لاق .مهزاجأ نمو .هنع ذخأ

 هّنُج كرتي ال .هلك كردي ال ام نأ ريغ .('!ءهتم اودافتساو .هل اوذملتو

 ةخيشو ,(0ناكلخ نبا ةخيش يهو يرّعشل ا نمحرلا ديع تنب بئيز ١-

 1١61/9١-101(. ءالبنلا مالعأ ريس رظنا) اًضيأ راجنلا نبا

 هنأب يرشخمزلا هفصو :يدنجلا نيرش نب بوقمي ليعامسإ وبأ -”

 ناطلس بتاك ناكو .مهاهدأو مهاكذأو مهلقعأو .هرصع يف نايتفلا لضقأ»

 نمم وهو .نسحُيو ةيسرافلاو ةيبرعلا نيناسللاب بتكي وهو .ىفعتساف :مزراوخ
 .().يتنانك نم مهس قثوأ وهو .ةورذلا كلت ُتَفَلَيو ْتْحَّرَخو تي

 ةيافك» هاّمس يرشخمزلا جذومنأل اًحرش فلا يكملا نيدلا ءايض -"

 .(؟)ناملكورب اهركذ تاطوطخم هنم انتلصو «بارعإلا ملع يف وحنلا

 .يمزراوخلا لاقبلا كوجياب نب مساقلا يبأ نب دمحم لضفلا وبأ -8

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيثالثلا يف يفوتو ةيملعلا هتقلح يف هملخ يذلا

 برعلا راختفاو بدألا رارسأ هتاقتصم نم ءاماع نيعبس يلاوح هرمعو ه1

 يف ةيادبلاو .بارعإلا يف باجعإلاو .وحنلا يف ناسللا ميوقتو ؛ليزتنلا حاتفمو

 .(")ىنسحلا هللا ءامسأ حرشو .برعلا لزاتمو «نايبلاو يناعملا

 )١( ةاورلا ءابتإ 7737/0

 .١ا/ا١ر/0 تايفولا )غ0

 187 ص يرشخمزلا يفلسلا ةزاجتسا 7/7 ضايرلا راهزا (؟)
 .(ةيبرعلا ةمجرتلا) 5؟8ص و ؟؟8رص سماخلا ءزجلا - ناملكوربل يبرملا بدألا خيرات (؟)
 .6/15 ءايدألا مجعمو ؛775/0 - ةيبرعلا ةمجرتلا - ناستكورب (6)

 كيت مت ىف د ا يمل د ا ا ع م يما



 فورعملا (ه184-518) يكملا دمحأ نب ديؤملا وبأ هنع نخا نمم -ه

 :()يرشخمزلا هخيش حدمي هرعش نم فورعم فنصم وهو .مزراوخ بطخاب
 فادئئسلاوٌراون الا قلتخت مادام ((( فرَحتم كنع يلام مزراوخرخحفأ

 فُحصلااهدادمت يهّرَشَتُتو ىوطت  امّعْن يتتلوخ يذلا تناّتسلا

 فرتعي ناويالاهتعفرلضفب | اَبّتر يتتيلوايذلاتتئاتسلا

 فرتغاأاويتجادهتمسكح دروو (هتمعت درو نم يذلا تنأ تسلا

 نم امهالكو روصنم وبأ مامإلاو يلوصألا دومحم نيدلا نكر مامإلا -
 .()ريسفتلا ملع يف هتذمالت

 هللا ديع نب ليعامسإ نساحملا ويأ هنع يل ىورو :(')يناعمسلا لاق -7

 وباو .درويبأب زازيلا هللا دبع نب ميحرلا دبع نساحملا وباو ,ناتسريطب يليوطلا

 دومحم نب دمحأ دعس وبأو ءرشخمزب راسمسلا نسحلا نب رماع ورمع
 .مزراوخب هيقفلا كلملا ديع نب ناماس رهاط وبأو .دنقرمسب يشاشلا

 ,ةيوحتلا لئاسملاب ةاجاحملا باتك هيلع ارق .ينارمعلا دمحم نب يلع -4

 يباتكو نآرقلا ريسفت باتكو نادليلاو عضاوملا باتك :اهنم ةديج فيئاصت هل

 1١١/16(. ءابدألا مجعم) رظنا .ه077 ماع دودح ىف يفوت .ءامسألا قاقتشا

 يضاق .ينابيشلا يلع نب نمحرلا ديع نب ىيحي يلاعملا وبأ يضاقلا -9

 :رظنا) فيرشلا مرحلاب «فاشكلا» باتك يرشخمزلا نع ىور ةئرشملا ةكم

 .(1748/// نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا

 دقعلا :رظنا) .يعوشخلا ميهاربإ ني تاكرب رهاط يبأل زاجأو ٠١-

 .(١؟ة//7 نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا

 ,؟91/9 ضايرلا راهزأ )١(
 .١١٠ر/؟ ةدامسلا حاتفم (1)
 161/٠١-167 ءالينلا مالعا ريس اًضيأ رظناو (ظالالال) ةثرولا -ثويلجرم ةميط - باسنألا (؟)

 .يشاشلا دومحم نب دمحاو يمزراوخلا هللا دبع نب ليعامسإ ديشانا هنع ىور :هيفو

١ 



 رحا .يخلبلا رفعج نب دمحم نب يلع نب بوقعي هذيمالت نمو 9١

 .(ةههر/ك“" ءايدألا مجعم) .همرزلو هنع نخأ .بدألاو وحنلا يف ةمئألا

 نيدلا ديشرب فورعملا يخلبلا كلملا دبع نب دمحم هوزاجتسا نممو ١7-

 رحسلا قئادح اهنم تافنصم هل .هرصع يق رثنلاو مظنلا ةمئأ نمو .طاوطولا

 .(5ة/ ءابدألا مجعم) .رعشلا قئاقد ىف

 3 :كهيسضشضدم

 اًرهاجم بهذملا يلزتعم ناك يرشخمنزلا نأ ىلع رداصملا تفهمجأ

 رظانيو .هريسفت يف كلذب حرصيو لازتعالا بهذم رهظي ناك هنأو (')كلذب
 ريرح ني دومحم هخيشب اًرثأتم ةلزتعملا بهذم يرشخمزلا قتعأ دقو .(؟)هيلع

 ةعامج هيلع جرختو .همولعب ساتثلا عقتناف ةدم مزراوخ يف ماقأ يذلا يّبضلا

 عمتجاف ءاهب هرشنو ةلزتعملا بهذم مزراوخ ىلع لخدأ يذلا وهو ,غباونلا نم

 . اتيحاص مهتمو ؛:ةيهذمب اويهذمتو «هتلالجل قلحلا هيلع

 تيبلا باب ةّقلَح ذخأي ناك هنأ لازتعالاب يرشخمزلا رهاظت نم غلبو
 .؟()يل زربي نم يل زربي نم .يلزتعملا خيوشلا انآ :لوقيو .هديب فيرشلا

 .(*!لوصألا يلزتعم عورفلا ّيفنح :ناك هنأ رداصملا فيضتو

 .(*)ةديقعلا يلزتعم ةيفنحلا ةمئأ نم ناك :لدهألا نبا لاق

 :نيرمأ رّئسفي بهذملا يفنح هنوكو

 نامعنلا قئاقش» همسا ةفينح يبأ مامإلا بقانم يف اًباتك ةفينصت :امهلوأ

 .(1)«نامعنلا قئاقح يف

 .651١/؟ لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيمو ١7١/0. نايعألا تايفوو ١147/7 بيرألا داشرإ )١(
 0 715/11 ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .ىطويسلل نيرسفملا تاقبط - 4١ ةفيحصلا شماه (؟)
 ١3/9. ١ رشبلا رابخا يف رصتخملا (4)
 .1؟4/١ بهذلا تاردش (5)
 .161/97 بيرألا داشرإ (1)

 2 2 ا



 ريثت «ثيدحلا بيرغ يف قئافلا» هباتك اممحم اهدروأ ةعطقم ةمث نكلو

 :لوقي ذإ .هبهذم ةقيقح يف كشلا

 هيحبامل يبهذم نعاوئأاساذإ

 يىتناب اولاق ,تلق ا ّيفتحْنإف
 ىتئأي اولاق .تلقًأْيك لام نإو

 يتتأي اولاق .تلقايعهفاشنإو

 ىتئاياولاق تلق ًايلينح نإو

 هيزحو ثيدحلا لشآأ نم :تلق نإو

 هلهأو نامزلااذهنمتبجعت

 ارشعم مدقو يرهد ينرخأو

 ,هيف نيعنصملا ءارآ

 اًمامإ ناك» : ")دنع توقاي لاق

 ملسأ يت هتامتك ههمتككاو

 مرحلا يبارشلاوهو الطلاحيبأ

 مهمهو بالكلا لك ممهلح يبا

 مرحتن تتيلاو تتيلا ححاكت حيبأ

 مهقيو يردي سيل سيت :نولوقي

 ملسي ساتلا نسلا نم دحام

 ملعأو نوملعي المهتا ىلع

 عساو .بدألاو ةغللاو وحنلاو ريسفتلا يف

 .«ىتش مولع يف اننفتم .لضفلا رييك .ملعلا

 ريسفتلا يف ريبكلا مامإلا» :(')لاقف اذه لثمب ناكلخ نبا هفصوو
 ب و

 هيلإ دشت ؛عفادم ريغ نم هرصع مامإ ناك .نايبلا ملعو ةفللاو وحنلاو ثيدحلاو

 .«هنونف يف لاحرلا

 ص 7 دلجملا يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم - يرشخمزلا خيشلا يفلسلا ظفاحلا ةزاجتسا )١(

 ١1الف - اخ

 . 1117/7 بيرألا داشرإ )١(
 .158/ه نايعألا تايفو )١(



 وسحنلاو بدألا ملع يف لثملا هب برضُي نمم» :(' )هنع يطفقلا لاقو

 .«برعلا ةباتسنو .بدألا ةمالع ناكو ..ةفللاو

 راج :مزراوخ رخف ءايندلا ذاتسا» :(")هنأب ةيمدلا حاشو بحاص هفصوو

 مولعلا تقلأ دقو ؛ةمألا رباكأ نم يرشخمزلا دومحم مساقلا وبأ ةمالعلا هللا

 هنامزو هناكمب تفرشتو .ةنسلألا هئارطإ ىلع تقفتاو .ةّصزألا فارطأ هيلإ

 مظتلا (اذك) لئاذر ءالج نم دحاو هرهد يقف نكمتي ملو :ةنمزألاو ةنكمألا

 حادتقالاو .هلضف مجنب ءادتهالاب آلإ .رعشلاو بدألا مراوص لاقصو .رثنلاو

 ها ةلقع فتوي

 ءاكذلا يف ةياغ ءلضفلا ريثك .ملعلا عساو ناك» هنأب (')يطويسلا هفصوو

 يف اًسأر ناك» :هتأب (؛]يبهذلا هفصوو .«ملع لك يف اًننفتم .ةحيرقلا ةدوجو

 .«ديج مظن هلو .ناييلاو يناعملاو ةيبرعلاو ةغالبلا

 رجح نيا هنع لاقو

 .«مالكلا فرصتو ةغالبلا

 نونفي ةفرعملا ةياغ يف يرشخمزلا ناك دقو»م: 00م

 نايبلاو وحنلاو ةغللا مامإ ةمالملا» هنأب (أ)يدابآ زوريفلا هفصوو

 .«قافتالاب

 .ءايندلا ةمالع» هنإ (")يدييزلا هنع لاقو

 .«ةنوتك يف هرصغ مامإ» :(4)هلوقب يعئايلا هةمصوو

 .؟514-ةهرثك ماينإلا نع ًالقن )١(
 .؟ا/9/17 ةاعولا ةيفي (؟)
 101/5٠-163, ,البتلا مالأ ريس (8)
 1/1 نازيملا نسل (0)
 .501 ص ةئلبلا (1)

 585/6 سورعلا جات (7)
 7515/5 نانجلا ةآرم (8)

 25 0 2 2 ا ل



 .نايبلا ملعو ةيبرعلا ملع يف اًقلاب ناك» هنأب (')ينيوزقلا هنع لاقو
 عم يناعملا ةغالبو ظافلألا ةحاصقف يف اهلثم دحأل سيئ ةنسح فيناصت هلو

 هيف ديزي وأ افرح همالك نم صقني نأ دارأ اًدحاآ نأ ول ىتح .ظفللا زاجيإ
 .«للخلا ناب

 .هرصع ديرف ةمالعلا ملاعلا مامإلا» هتأي ()يدرب ىرغت نيا هفصوو
 .ءهتقو مامإو هرهد ديحوو

 ةفللاو بارعإلا ملع يف ايندلا مامإ» :(')هداز ىربك شاط هنع لاقو

 .ملعلا عساو ناك .نالعإلاو ٌرسلا يف ةريسلا نسحو دهزلاو نايبلاو يناعملاو

 .«ملع لك يف اًننفتم .ةحيرقلا ةدوجو ءاكذلا يف ةياغ .لضفلا ريثك

 .«بدألا ملع يف لثملا هب برضي ناك» :(*)يرزجلا ريثألا نبا هنع لاقو

 يف لثملا هب بورضملا ريبكلا مامإلا» هنأب يشرقلا ءافولا يبأ نبا هفصوو

 .(170/9 ةيفنحلا تاقيط يف ةيضملا رهاوجلا رظنا) «بدألا ملع

 ىلع مزراوخ بطخأ ةمئألا ردص ٌءانث :ةرقفلا هذه هب متتخن ام ريخ ّلعلو

 سابعلا نب دمحم ركب يبأ ريهشلا رثانلا رعاشلا ىلع هليضفتو يرشخمزلا
 يبأب ةّوهزم ءاهرخف لبق تناك مزراوخ» :اهيف ءاج ةفيلب ةملك يف يمزراوخلا
 هدعت ءاهركبي ةاهابم هب ةيهايم ءاهركي ّنس هي اهوهز يف ةقداص ءاهركب
 مزراوخ تاطخا امو ءاهبئار نع هبئاغرل هدعتو ءاهيئاغر نم هبئارفل
 لاح معت ؛هيف قلف نم رثتلاو مظنلا نم عمس ام ةضافإو .هيف اهداقتعاب
 ضايفلا هرحبو .ةليوح ةمالعلا نونف بتج ىلإ ذافلا هنف يف يمزراوخلا
 تافل ظفحو .بدألا ملع يف امهنيب ام نوب اذه ؛ةليجد هلودج ىلإ ةبستلاب

 لحو .نايبلاو يناعملا يملعو :موجنلا ملع يف مزراوخ رخفل كلذ ءاورو .برعلا

 )١( ص دايعلا رابخأو دالبلا راثآ 05159.
 ةرهازلا موجتلا (؟) 571/6.

 .ةال/؟ ةدامسلا حاتفم (؟)

 .ال1/؟ باستألا بيذهت يف بابللا (4)

 ذيب



 مل ,ىصقتست الو دعت ال صاوخو .ىصحت ال صئاصخ :نآرقلا تالكشم

 الو لظتسي ملو ءاهلابن نم اًئيش شري ملو .اهلابح يف لصق يمزراوخلا بطحر

00000 

 :ارعش هي >دتما امم

 هنارقأو هتذمالتو هفراعم نم نوريثك هيلع ىنثأ ءاحدَمُم ىرشخمزلا ناك

 :نيديجملا ضعب لوق كلذ نمف .اًرعش هنادخاو
 كه

 بَِجولمكاق ح هللاراج كنأب  ملاعهلتاوءهللاراج ب كود

 ٍبرُقلاو عئانصلا هللامرح ىلع اهضيفُم تتأو تضاف دقن يرمعل

 بَّشنلابو اروط ملستابمهتيساوو | نمؤملكيهءهللاَماَمَذَتْبَقَر

 بهذلابو نيجللاب رارتغاَتْيَبأ | يذلاٌعرولاُ د لزلامامالاتْنأو

 بدألا ىلإ مولعلا نيتافأ تعمم  يذلاعماصجلاةمالمصُنت كنبو

 بّكَرلاو لزاتملى لعأيفَراطنإو هلهأك ريغ مالسالارصاتامو

 بقذلاكلذىتاىلعالاكذدًّفلاوم  هئناَنقياريسفتلاعئاط نمو

 بكرلا ىلع رفُص نوئثاجَةذمالت  مهلكو نامزلاةتساتدن#

 برَملاومجُملااهَحْيَش ملعرهوج  ةدلبلك ىف تفرف نإ كَْنَمَسَو

 بجعملانِمكاذ نإ ءايرئثلااهننع اهرخهف َتنأ ىتلا مزراوهلامف

 يف يهو 146١ص يرشخمزلا َعيشلا يفلسلا ظفاحلا ءزاجتسا :جيرختلا
 ,7؟79-51-/5 ضايرلا رلهزا

 ت52 وب د ييحجصبتي

 5817-595 ص ثلاثلا مسقلا -عيارلا ءّزجلا - باقلألا مجمم ين بادألا عمججم صي )0

 ا ل ا ل يو 4



 :يمزراوخلا عيدبلا لاقو

 تتم ضَتاذام نيردت لهّدقما

 يىمتنيو ىمَتُي ململاهيلاوهب

 لري ملف نيلضاقلا لاحر ُطَحْم

 هَكيار باطولارّفِبس هياكنئااذإ

 ةرساريخ نمرُفلاٌماركلاه تْمَن

 مئه هايج اياربلا لالض ءالدأ

 حطابألا كنم «هللار اج .مدقمب

 حجاتملامولهلابايرائه يلقشو

9 . 

 حئارو اغلخْرلاهه يلإ طحَي

 حفاط نالمووهو هتع لوحت

 حجاحجلالوهكلاايتدلاةودّقْمه

 حباسصملااهتدُف نابهُر حيباصم

 راهزاو ١9 ١ص يرشخمزلا خيشلا يفلسلا ظفاحلا ةزاجتسا :جيرختلا

 .؟91؟ر/5 ضايرلا

0 

 :ينسسحلا ساهد نب ةزمح نب يلع فيرشلا لوقو

 ٍدينم يدتعدرفلامامإللمكو

 يستلاةمهلاو ءاضيبلاةمزملا ىخأ

 ٍمىرماي رشخمز ىهزت نابرحاو

 ىتلا ةيرقلا ىوس ايندلا ىرُق عيمج

 اهركتي البلا طامهءالولف

 هلّهأو قارعلا يف اهانث سيلف

 املكوانيَنَفن م انيلق مامإ

 هكاهف لاجرلا قووارة كمو

 ارثتكأو باطا دق امم كيتاهو

 ىرولاورصملاةمالعهبتفاتا

 ىرشلا عمر ىرشلا دسأ يف فمعاذإ

 ارشحهمز ءاانق اراداهأاوبت

 اروقُمو ادِجتماهيفراطالو

 ارهضشاأو زاجحلا يف هنم بيطاي

 ارهو ج رضتأ ناك اًكيس هاتعيط

 اردكم مهتم تئش نم دو .ىفصُم
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ٍلئاضصف رحب ضاف :ىوقت دوط اسمر
 رحْيأ ضيغو اداوطاكدمكقف 

 سين ةريسجلاك اتيدنادمي ٌرُهطْمْرس قدصلا قالغ تحتو

 رمُقاو اسومش هيلاعمب ىفك َتَرَمُقَأ عك تسمشأ ءامس الولف

 ,١55-15ر/5 ضايرلا راهزأو 188-417١ص ةزاجتسالا :جيرختلا

 ع

 :نالسرأ نب دمحم بختنملا لوقو

 ىرولاهب طيحُي الم لعي ططيحُي | ةدجَبنياالإمالسالار_صاتامو

 ارخفم كيهانوايندلارخفتهب يذلادومحمٌدومحمامساقلاويبآ

 .7848/5-585 ضايرلا راهزأو 18ا/-85١ص ةزاجتسالا :جيرختلا

-0- 

 :يركبلا ةيطع نب لبقم ةلودلا لبش لوقو
 ةررذ يراردلالثل- لم لضصاقهه  بيدأ اذه

 ل 5 1 - 2 32 ل

 هربت خت مهز هايلمجت ذأ لضصاق يرشخمهس 3 هز

 هربغخ ىناتتدقلقف هرام لت نرحب باك

 . 57/1/75 ةاورلا هاينإ :جيرختلا

55 

 ناطلسلا ةلود ءاريك دحأ دمحم رفعج ويأ كلملا بجتنم هيلإ بتكو

 :ىهف ةديصقلا امأ ,ةديصقو ةلاسر رجنس

 عازّقلا كتيؤرل ينركسيو ءاطملابجلا يتإس هي كيلإ
 عالقماو هتعتابتئاسمسي ٌملع سشتلاقيق هايكل لهغ
 0 1 تو 5 3 يئاؤنو

 عا مزوطَخ اهوضخبف هرخحب ْ



 مكيلإ يئلصويثيعحبتتكو

 يرايد نع كراد هود عيفو

 (اذك) ىلايللااذامأ قوشنا ليطُي

 ناعم ةيقنتم لكن تقوو

 تراص هللاراج تت كاكثو

 ىحصيفايتدلا كملعي ءىيضت

 دمعاف هللاباتكاتنَتَنَبا

 عارأ الي حاوروايودغ

 عاطقة تس ست ال ةروز بقارا

 عامتجا اتت قرفل له ف .كيلإ

 عاضتراكتمولعلاردنامو

 عا قبلاونكامأالاكيريست

 عام شةيحات لكيفهل

 عاق تتالاممههتقء.انهعقتتل

 .77/7/؟ ةاحنلا هابنأ ىلع ةاورلا هاينإ :جيرختلا

3 

 :مزراوخ بطخأب فورعملا دمحأ نب قفوملا بيطخلا لوقو
 فرَحَتُم كنع يلام مزروخرخفأ

 اًيتريتت يلوا يذلا تتأةتسلأ

 اًمّمِن ينتلوَخ يذلات نا تسلا

 هتمعت درو نم يذلناتتاتسلا

 مهتلاهج نم يتوفرستسا كؤادعأ

 ْفدّسلاوٌراوتآلا قلتخت مادام

 ؟فرتعي ناويك اهت عفر لضقب

 فحصلا اهدانعت يفرشتُتو ىوطت

 فرتقعاأو يتجأهتمشح دروو

 فصأ ام قوف يدتع يهو اهقصو يف

 .؟١591ر/5 ضايرلا راهزأو ١5١ ص ةزاجتسالا :جيرختلا

 م

 :ساهو نبا فيرشلا لوقو

 ارواجمم ميظعلا هللا مرح ىتأ

 4 0 5 ٠ # "٠

 قهْفَي نال موهوءاور تّبآف ىهنلا يوذ ءامظ تبع هضوح نمف

 .750/7 ضايرلا راهزأو 1 88ص ةزاجتسالا :جيرختلا

 اف



-8- 

 :يدنجلا نيريش نب بوقعي لوقو
 هركذنايكُر قافألا يفراس ىف

 اهثوحف هاتاضْرا يف لح اذإ

 اهكيأر مولعلا حرش يف ضاخ نإو

 ٍبرقمو قرش لك يف هل سيلف

 7 قرشم اروطوارووطًةيرقفم

 م ا

 ٌهَّقرطَم هيئاعم نم ماشتحا طرقل

 ٌهَّقِبْطُم كاذ ىلع ايندلاونب ريظن

 15١. ةزاجتسالاو 5537/5 ضايرلا راهزأ :جيرختلا

006 

 :يناتسدرألا نيسحلا نب يلع ةلودلا ريجم لوقو

 ٌعَّقَّي ملف دالبلا يف يركف توجو

 ىتَت دف ٌحيتٌسلاٌريطلا ىرج نأ ىلإ

 ٍلجارريقغ هسملع يف لحجر ىلع

 لضاقألا سارو مزراوخرخف ىلع

 584/7 ضايرلا راهزأو 187ص ةزاجتسالا :جيرختلا

-11- 

 :ساّهو نبا فيرشلا لوقو

 هُمْرَع يسارمأ يف ينجش دقل

 هتلهجو هَفنأ ملون تينمت

 ٌهُقارق داوَفلاوشحيأرماتيدف

 ىّقلاو ملعلا يلوا نم انيأر نَئاكو

 مهءايض «نامزلاٌ اتسا, دّمَحاَف

 اميمأمامإلامزمع نم تحبصأف

 اموُلك قارفلاب ييلق شحُي ملو

 امولع هتَّشَح هايقُلو ءاًمولك

 امور ق زاجحلاب اوخانأ الاجر

 اموجتو اًفراش اوتاكو ناكو
 .١75/؟ ضايرلا راهزأو 188 ص ةزاجتسالا :جيرختلا

 ا و ا اح ١ و ل ا م يي عصا



-17- 

 :قفوملا بيطخلا لوقو

 يماط لئاض فلل ربحي كركفو قولو ل كّظْفلو صاوخغ كئاسس

 ماس رار ع وأ ةاتق ناتس ٌُهَنأَوَن نود ساحل دوي ناس

 .591/5 ضايرلا راهزأو ١5١ص ةزاجتسالا :جيرختلا

-1- 

 :يبطرقلا نبا لوقو

 مَلَعارْبَحلاةمالعلاتخ يش ىنلئ|إيتيحتغئياّسعتُم

 50 000 ظإظ0 0 ل 5
 مكحو ملحجحو تقرا قا هتم ى-لقتو ع لعو بادآيإ

 ملكلاام يردي مهشلاهيوييس الواَّسُف هدنع سف سين

 مطاةيلاهمتتاكاًقرِهُم  القتلاو ربح ميئاتلعجول

 مدع ىتيع ىف لضفشلاكاذزرأ ملُثيح هوسدوجوملك

 .؟ة5/١ ضايرلا راهزأو 5١--85١ص ةزاجتسالا :جيرختلا

-14- 

 :يديمعلا لوقو

 ااحجرهللاهدزاهتمكنألا رشنتزبارتايندلا َنْزاوْوُنَف

 .3؟50ر/5 ضايرلا راهزأو 188ص ةزاجتسالا :جيرختلا

 ه3 ه3 ه3 ه5 ه3ه3:ه3:3

 فب



 يرشخمزلاراثآ
 مئاوقلا عسوأو .يرشحمزلا تامقنصم رصح ىمادقلا نم دحأ لواحي مل

 اهفدرأو .هل اَملْوُم نيسمخو ىدحإ اهيف ّدعو (!)توقاي اهدروا انتلصو ىتلا
 ةجيهب ةروتكدلا ةمئاق اذه انرصع يف مئاوملا عسوأو .كلذ ريغو :هلوقب

 هراثآ نم اًددع ترشنو يرشخمزلا ةساردب تاصصختملا نم يهو - :ةفحلا

 ان 5 2 8 و

 . )اًباتك نيسمخو ةتس اهيف تصحأ دقو - ةطوطخملا

 ركذ ىلع فقن نأ انعطتسا عوبطملاو طوطخملا ربع ةعساولا انتلحر ىفو

 مث عوبطملا :عيماجم ةثالث ىلإ اهفينصتب انمقو .يرشخمزلل اباتك نيتسو ةينامث

 .دوقفملاف طوطخملا

 :يرشخمزلاراثآ نم عوبطملا

 هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا» ١-

 هل ركذ .ميركلا تنآرقلل ريسفت وهو .ه6 ماع هفيلأت نم ىهتنا «ليوأتلا

 تاقيلعتلاو حورشلا نم اًريبك اًددعو تاطوطخملا نم اًمخض اًددع ناملكورب

 .()هيلع دودر ةثالث ركذ دروأ امك .تارصتخملاو

 + يف ةرهاقلا - ىريكلا ةيراجتلا ةيتكملا ةعبط اهتم تاعيط ةدع عبط

 جيرخت يف يفاشلا يفاكلا :عيارلا ءزجلا رخآ ىفو 1965-١574 :؟ط تادلجم

 ىلع فاصنإلا دهاشم باتك هيليو :ينالقسعلا رجح نبال فاشكلا ثيداحأ
 .(8)يقوزرملا نايلع دمحمل فاشكلا دهاوش

 :(*)اًرختفم لوقي هيفو ءاذه هريسفتب زازتعالا ديدش يرشخمزلا ناكو

 د ةجيحتكبجحتل

 ,1-161 27/87 بيرألا داشرإ )١(

 79-17 ص ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا )0

 7١17/6-77 ناملكورب (5)
 .78ر/9 ةاعولا ةيفب (5) .,هم/١ يمالسإلا يبرعلا ثارتلا رئاخت (؛)

 ا ا يدب عبو مص 7



 يفاشكلثمهميىيرمعلاهيف سيلو ( ددمع البايندلايهطريسافتلانإ

 يفاشلاك ف اشكلاو ,ءادلاكلهجلاظش هتءارق مزلاف ىدهلا يفبت تنك نإ

 نم ىهتنا وحنلا يف هبتك رهشأ وهو :بارعإلا ةعنص يف لّصَفْملا -؟
 :(")رعاشلا لاق هحدم يفو .(١)تاعبط ةدع عبط .ه016 ةنس هفينصت

 لصهُمردكاهيقهظافلأو - ةياغ نسحلا يف«هللاراج.ُلّْضَفُم

 ٍلصقملا لوط نم لاوطمآك | ٌرجعم لصفللا:تلقءىقتلا الولو

 :ةيوحنلا يجاحألا» يطويسلا هاّمس :ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا -؟

 هركذو  ١ةال““ ةنس دادقب يف هترشنو ينسحلا رقاب ةجيهب ةروتكدلا هتققح

 يجاحألا يف تاجاحلا بابرأ ماهم ممتمو تاجاحملا» مساي ناملكورب

 .ءوحنلا يف تاطولغألاو

 هرصتخا وحنلا يف ريقص باتكومسهو :«وحتلا يف جذومنألا» -غ

 لاقو .يناتسدرألا نيسحلا ني يلع ريزولا ىلإ هادهأو «لصنملا» نم يرشخمزلا

 ,()كلذ ىف

 حججاتملهو حو هتم ىرأ يئاجر هّمضشضي هنم تن قنا ءاًجذومتاو»

 حمال ةيبحلمل هتم يبسحو :فيلع ةعالطإريزولا نيع نسم بقارأ

 :(2)ةعوبطم حورش هلو ؛,تاعبط ةدع باتكلا عيط

 رقاي ةجيهب ةروتكدلا هتصمح :صضورعلا ملع يم ميقتسملا ساطسقفملا -6

 نم نديل يف طوطخم حرش هلو لوا ةنس فجنلا يف هتعبطو ينسحلا

 ,(6) كصوملا يوحنلا دمحأ نب نسحلا نب دمحأ فيلأت

 )١( ثارتلا رئاخذ رظنآ هتاعبط لوح ١/ .065ناملكوريو 7١14/0

 ) )1دومملا ؟ج نونظلا فشك 197/4 .

 ./ ص ةاجاحملا (؟)

 17 94-!اا//ه ناملكوريو 00١/١. ثارتلا رئاخذ ()

 .؟؟9/0 ناملكورب (5)

 قف يبي ببي ججبيب؟ببسسس ا ل لل سلس



 نيب شاع يذلا هاش مزراوخ ني زستأ رفظملا يبأ ريمألل هفنص .يبرعلا ناسللا

 .(ه671-061) ىماع

 ئك (١)نياتسزتو قرشتسملا قيقحتب 87 ةنس كسبيل يف باتكلا عبط

 .(؟)مامإ مظاك دمحم ديس قيقحتب 1977-1510 نيدلجم يف نارهط يف عبط

 هيلع ىقثأ .هعوضوم يف بتكلا دوجأ نم :ثيدحلا بيرغ يف قئافلا -/

 قيقمحتب هتاعبط دوجأو ةرم ريغ عبط .(؟)ينالقسعل ا رجح نباو (؟)ريثألا نبا

 .ما١51/1-5394١ ةرهاقلا .ءازجأ ةعيرأ يف ميهاربإ لضفلا ىبأو يواجبلا

 عبط زاجملاو ةرا ا الاب مع 8, رسيمل يوقل مجعم :ةغالبلا ساسأ -4

 . ('!ناملكورب اهركذ ةريثك تاطوطخم هلو .(*)ةددعتم تاعبط

 اهرخآ :.تارم ةدع عبط .يفارفج مجعم :هايملاو ةنكمألاو لابجلا -9

 ناونعب هرشن دقو ١95314 دادغبي - يئارماسلا ميهاريإ روتكدلا ةعبط اهدوجأو

 ةبتكم تاطوطخم نم نيتطوطخم هترشن يف دمتعاو «لايجلاو هايملاو ةتكمألا»

 .(")ةناتسآلا يف ثلاثلا دمحا

 دادقب ِِِ ينئسحلا ةجيهب ةروتكدلا اهترشن :ةداهشلا ةملك يف ةلأسم ٠٠-

 .ةيناثلا ةلاسرلا - ءىرشخمزلل ناتلاسر» نمض 7

 يف ينسحلا ةجيهب .د هترشن :ةرربلا ماركلا ةرشملا صئاصخ ١-

 ١ ةكما دادغي

 .3ا/1 تاعويطملا مجعم )١(

 607/١. ثارتلا رئاخذ (1)

 . هرص ١ج ءرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» هياتك ةمدقم (5)
 . 1/5 نازيملا ناسل (غ)

 .هز١/1 ثارتلا رئاخذ (0)
 .7؟1/0 ناملكورب (1)
 71/6 ناملكوربو ,6ه6-٠61-/١1 رئاخذلا ()

 ا و 1 ا ا و د ل جوي رج بي يي حست



 ةماقم نوسمخ يهو :تاماقملا اًضيآ ىمسيو ءرابكلا حئاصنلا -

 اهيف بطاخو ه75١01 ةنس هب تلزن يتلا ةكهانلا ةضرملا دعب يرشخمزلا اهفنص

 رشير اهمجرتو .(')اهعم عيط اهيلع حرش هلو .ةرم ريغ تعبط ؛هسفن
 .ةيناملألا ىلإ

 دابآ رديح يف عبط .لاثمألا يه مجعم :برملا لاثمأ يف ىصقتسملا -17

 هلو .ناخ ديعملا دبع دمحم قيقحتب ها١1581 ةنس دتهلاب نكدلا

 .("ظريثك تاطوطخم

 ماالال؟ ةنس زتلوش اهرشن .ةعوجسم حئاصنو مكح :غباوتلا ملكلا -١غ

 ةمجرت عم م1411 ةنس سيراب يف رانيم يد اهرشنو .ةيناملا ةمجرت عم

 دمحأ ديمحلا دبع ةعبط اهنيب نم ةديدع ةيملع ريغ تاعبط تعبطو .ةيسنرف

 اهتارشن دوجأو .اهظافلا بيرغ لحي حرش اهيلعو ةرهاقلاب يفنح

 عساتلا نآزجلا ةيدوعسلا ءبرعلا» ةلجم يف ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا ةرشن

 . )191/1 رشاعلاو

 دادغب يف اهرشن ةريبك ةيبدأ ةعوسوم وهو :راربألا عيير 6

 هذه هترشن نأ فسؤملا نمو م١197 - يميعثتلا ميلس روتكدلا ءازجأ ةعيرأب

 ةريثك تارصتخمو تاطوطخم هلو .اهب عافتنالا فعضقف سراهفلا تدقتفا

 .(2!ناملكوري اهركذ

 ةروثلاب حضنت ةلاقم ةتام يهو :«راغصلا حئاصنلا» وأ بهذلا قاوطأ 1

 ةفسلفلا مجاهتو ءةليضفلاو لدعلاب كسمتلا ىلإ وعدتو داسفلاو ملظلا ىلع

 ةنس انييف يف ربماه نوقف فيزوج هعبطو ةيناملألا ىلإ باتكلا مجرت .ميجقلاو

 ةدع عيطو . 14871 ةنس سيرايي هرشنو ةيسنرفلا ىلإ رانيم ةمجرتو 0

 .هتاطوطخم ركذ هيفو ,؟1751/6-2537 ناملكوريو 60/١. ثارتلا رئاخذ )١(

 7551/0 ناملكورب (؟)

 , 17715/60-577 ناملكوب رظنا هحورشو باتكلا تاطوطخم لوح (؟)
 7514-7556 /6 ناملكورب (؟)



 تك تاطوطخمو هتاطوطخم ركذ ناملكورب دروآو .ةيملع ريغ تاعبط

 .(')هتدلق

 دادفي يف ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا اهترشن :ةيضوعبلا ةديصقلا--7١

 .«ذاتسألا» ةلجم يف اهسيمخت عم 1971 ةنس

 يرمقنشلا ةديصمل حرش وه .برعلا ةيمال حرش يف بجعلا بحعأ -14

 .("]ها١؟47 ةقارولا راد ةعبط اهنيب نم .ةديدع تاعيط عبط .ةيماللا

 دلجملا يف ينسحلا ةجيهب .د هترشن :وحنلا يف فلؤملاو درفملا 5

 . ١3 دادغي - يقارعلا يملعلا عمجملا ةلجم نم رشع سماخلا

 :برعلا تاهيبشتو تاراعتساو تايانك نم بختنملا رئادلا ردلا -"

 يملعلا عمجملا ةلجم نم رشع سداسلا دلجملا يف ينسحلا ةجيهب .د اهترشت

 .ما540 - م1534 دادفب - ىقارعلا

 ناتزاجإ امه :يرشخهمزلا خيشلا يفلسلا ظفاحلا ةزاجتسا ١-

 .ما 1-1

 يبابلا ىفطصم - ةرهاقلا يف عبط :()نآرقلا بيرغ يف تادرفملا -7؟
 .ماو مسهل 77غ .يبلحلا

 ةرهاقلا - فيض راتسلا دبع .د اققحم هرشن :يرشخمزلا ناويد -59

 .ةطوطخم خسن تس هقيقحت يف ققحملا دمتعا .راتخملا ةسسؤم ٠4

 :هراثآ نم طوطخلا

 رو هقو شرعلا ىلع هللا سولج نع يلازفلا لاؤس يف ةديصق -"4

 .(12ه44 مقرب نيلرب يف ةطوطخم .ةيرشبلا ةفرعملا

 )١( ناملكورب 790-7606

 660/1١, ثارتلا رئاخذ رظنا اهتاعبط لوح (؟)
 .ه0ه١/57 ثارتلا رئاخت (")

 790/6 ناملكورب (غ)

 تيسر را ل ا ل ا ا ا ل 2-86



 يف ةطوطخم هنم . (١)توقاي هركذ :سبتقملا ةزهنو سناتسملا ةهزن 4
 اهنأ :هنع ينسحلا ةجيهب ةروتكدلا تلاف . (6521)5 اهمقر ةناتسآلاب ايفوصايا

 .()هل148 ةنس ةيوتكم ةطوطخملاو راربألا عيبرل اًرصتخم هتدجوف هيلع تعلطاإ

 ةبتكم ىف ةطوطخم هنم :ةباحصلاو تيبلا لآ نيب ةقفاوملا رصتخم -
 زارا ديس يبأل لصألا نأ توقاي ركذو .(*)ةرهاقلاب اشاب روميت دمحا

 .ليعامسإ

 ()اغيولطق نياو (0ناكلخ نباو ("7توقاي هركذ :لوصألا يف جاهنملا -77
 .(0ناملكورب اهركذ 517 مقرب ةنيدملا يف ةطوطخم هنمو .مهريغو

 بتكلا رادب ةطوطخم هنم :بارعإلا بيرغ يف بارعألا تكي ١4-

 .("!ناملكورب اهركذ ةيرصملا

 طاير ةيتكم .ةرونملا ةنيدملا يف ةطوطخم هنم :تاءارقلا يف فشكلا -

 .(0١ناملكورب اهركد .نامثع ديس

 اهركذ يدنهلا بتكملا يف ةطوطخم اهنم :تافرصتلا ةلاسر ٠-
 .يراخيلا هللا ةمعن دومحم نب هللا ةمصع دمحمل تاقيلعت اهيفو ١١7( املك

 يتلا «تافرصتلا حرش يف ةافعلا ةبلط» هباتك يه ةلاسرلا هذه لعلو :ُتنق

 .(1؟)يدادقبلا اشاب ليعامسإ اهركذ

 )١( بيرألا داشرإ 1١617/7.

 . 7517/0 ناملكوري (؟)

 -17 ص ةاجاحملا (؟)

 . 7؟م4ر/ه ناملكورب (1)

 .16)ر/ا بيرألا داشرإ (05)

 . ١35/6 نايعالا تايفو (")

 ,الا مجارتلا جات (9)

 .؟؟ 4/6 نامتكورب (4)

 778/0 ناملكورب (4)

 .؟758/8 ناملكورب )٠١(
 . 758/6 ناملكورب )١١(

 47/5 نونكملا حاضيإ (١؟)
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 اهركذ نارهط يف ةطوطخم اهنم :ةراعتسالاو زاجملا يف ةلاسر -؟١1

 .(١!ناملكورب

 تاهيبشتو تاراعتساو تايانك يف بختنملا رئادلا ردلا» باتك اهلعلو :تلق

 .هركذ ّرمو ينسحلا ةجيهب . د هترشن ىذلا «برعلا

 ةيرصلملا بتكلا رادب ةطوطخم هنم :يدتقملا داشرإو يدتبملا ميلعت كرخر

 .(0س*غا4) مقرب لئاسر ةعومجم نمض

 يف ةطوطخم هنمو .("]ناكلخ نبا هركذ :هقفلا يف «لئاسملا سوؤر» -5

 .(0-9901 اهمقر نلبدب يتيرتسج ةبتكم

 .("ظناتسآلاب

 هامسو .(أ)ءلصفملا ىلع ةيشاح» توقاي هاّمس :لصفملا حرش -6

 يف ةطوطخم هنتمو ()ءلصفملا تالكشم ضعي حرش» ةاعولا ةيقب يف يطويسلا

 .(*)314١مقرب نديل يف ةثلاثو 108 مقرب انيف ىف ىرخأو 5100 مقرب يتيرتسج

 ةبتكم يف ةخسن هنم «يدحاولل ؛يبقتملا رعش حرش نم ىقتنملا» مله

 مالعألا) ةقرو 157 يف 3751 ةنس تيتك ال550 اهمقر ةنيدملاب مالسإلا خيش

)0 

 :ةدوففملا هراثا

 بهذ امل هجو الو . 161/17 داشرإلا - توقاي هركذ :ةفللا يف ءامسألا

 )١( ناملكورب 528/6

 .؟8ص ةاجاحملا ()

 .155/ه نايعألا تايفو (؟)

 511 ص يناثلا كردتسملا مالعألا (؟)

 ١ .57؟ ص ةاجاحملا (5)

 )١( داشرالا لا/را1ه1١.

 .58ر/؟ ةيفيلا ()

 .؟7نمع ةاجاحملاو ؟70/6 نامظكوري (8)
 عمدت هلا 6 را ياا رح لب



 ةمدقم» هباتك نم اًءزج هنوك حجري هنأ نم يفوحلا دمحم دمحأ روتكدلا هيزإ
 . اًعم نيباتكلا ركذ توقاي نأ كلذ .(!)!ءبوابب

 .("!توقاي هركذ :سانجألا -50
 .توقاي هركذ :وحنلا يف «يلامألا» م

 .توقاي هركذ :ةفللا رهاوج -4

 .توكاي هركذ :ليثمتلا ناويد 4٠-

 .توقاي هركذ :بطخ ناويد ١-

 .توقاي هركذ :لئاسر ناويد -4 7

 .توقاي هركذ :ةاورلا ءامسأ هباشتم -4

 .مويلا اهرشنن يتلا يهو ؛توقاي اهركذ :ةحصانلا ةئاسرلا -؛غ

 .توقاي اهركذ :ةماسملا ةلاسر -0

 .توقاي هركذ :ضئارفلا يف ضئارلا -5

 .توقاي هركذ :دودحلا مجعم -غال

 .توقاي هركذ : دشانلا ةلاض -8

 .توقاي هركذ :لكلا لقع -5

 .توقاي هركذ :ةيبرعلا ميمص -6

 .توقاي هركذ :لاثمألا رئاوس 0١-

 اذه انباتك اًهمض يتلا ىهو .توقاي اهركذ :ريرضلا ةيلست -07

 .توقاي اهركذ :رارسألا ةلاسر -61

 .توكاي هركذ :يمخاشلا مالك نم يعلا يفاش -2

 )١( ص يفوحلل يرشخمزلا 72١.

 )١( بيرألا داشرإ يف توقاي اهركذ 06 ىلإ ا مقر نم ءراثآ 7/ر19١.

 قل



 ا يبا مامإلا بكانم يف «نامعنلا قئاقح ىف نامعنلا قئاقش» -6

 .توقاي هركذ
 ةيقراعلا ةيدهو ١61١/1 توكقاي هركذ :«ةيبرعلا يف بكرملاو درفملا»

1 

 . اًرعش باتكلا اذهب رختفاو .راربألا عيير يف هركذ :موظنملا ناويد -07

 نونكملا حاضيإ يف يدادغبلا هركذد :ديحوتلا يف «سيدعتلا ساسأ» -04

 . 1١5/5 نيفراعلا ةيدهو 17/1١

 ةلجم - يرشخمزلا هتزاجتسا يف يفلسلا هركذ :فلتؤملاو فلتخملا

 . 1812 ص ؟"'" دلجملا - ىفارعلا ىملعلا عمجملا

 هلعئو :تلق 1 ار“ نيفراعلا ةيده يف ركُذ - عضاوملا رارسأ ٠-

 .اهركذ ّرم يتلا رارسألا ةلاسر

 .١1؟/؟ نيضراعلا ةيده يف ركُذ - ةيكبملا ةلاسرلا -
 را نيفراملا ةيده يف ركذ :صوصتلا تادايز ا

 نيفراعلا ةيده يف ركذ :ةيقفتحلا عورف يف «يرودقلا رصتخم حرش» 1

1 

 . 05/7 نيفراعلا ةيده يف ركذ :ءاملعلا تاملك -14

 را نيفراعلا ةيده يف ركذ :جحلا كسائم -16

 ةلاسرلا» هلعل :تلق . غ٠ء”ر/“* نيفراعلا ةيده يف ركذ :كولملا حئاصن -ك1

 .اهركذ ّرم ىتلا «ةحصانلا

 ميمص هلعل :تلف 5 نيفراعلا ةيده يف ركذ :ةيبرعلا حيحص -117

 .هركذ رم يذلا ةيبرعلا

 0 1 تت .(!ظةعجرم ركذي ملو رهوجلا دومع بحاص هركذ :وحتلا يف لخدملا -ككاه
 5517م مظعلا ليمج :رثكأف ةئامف اًدينصت نوسمخ مهل نم مجارت يف رهوجلا دوقع )١(

 و ااا ا 0 ل



 ىحصانلا ملاسرلا
 اهفَت 0»

 يىرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا وبأ

 ه ةهاثم - هكا

 ةديرغ ةطوطخم ىلع اهنقنتح



 :هيفةرظنو صنلا قيثوت

 ىلع عمجأ ةدوقفملا يرشخمزلا راثآ نم ناك .مويلا هرشنن يذلا صنلا نإ

 .هل مجرت وأ هراثآ نم اًرَقَأ رشن نم لك كلذ

 ةلاسرلا يهو .ملاعلا يف ةديحولا هتطوطخمب رفظلا ىلإ هللا انّقََو ىتح
 اهيف همقرو نارهط يف «كلم يلم ةتاخباتك» يف ظوفحم عومجم نمض ىلوألا
 .هريغو يرشخمزلل لكاسر مضت ةيرجه 0849 ةنس تبتك ةعومجملاو . 7

 نكل .اهرخآ نم مهم مسق طقس امك هتاماقم يف اهقاروأ يف صقن عقوو

 .ةملاس تلصو هذه انتلاسر

 خيشلا اهبتك ةحصانلا ةلاسرلا» هصن ام ىلوألا ةقرولا ىلع بتك دقو

 هللا همحر يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا ويأ مزراوخ رخف ةمالعلا مامإلا

 .«هتمز يف اوناك نيذلا ةمثألا ضعي ىلإ

 ةلص ال ةيسرافلاو ةيبرعلاب راعشأو .ةبتكملا متاخ ناونعلا ةحفص ىلعو

 هراوجيو دمحم نب فسوي يئابطابطلا :اهنم تأرق تاكلمت اهيلعو .صنلاب اهل

 .ريوصتلا يف هخيرات رهظي مل يلع نب نيسحلا نب دمحأ رخآ كلمتو .همتخ

 اهخسن نم غارفلا خيراتو همسا ةلاسرلا ةمتاخ يف خساتلا تبثأ دقو

 عست ةنس بجر مصألا هللا رهش خلس نم سيمخلا موي تمت» :ةيلاتلا ةغيصلاب

 نب فسوي يبأ نب دمحم هرمعل عّيضملا بيثملا يدي ىلع ةثامسمخو نينامثو

 هلآو دمحم ىفطصملا هلوسر ىلع ايلصمو ىلافت هلل دماج هطخي رمع
 .«ىدهلا حيياصم

 نه وت تبلور نتي ل ل يم 2 وح اص حس يسمع



 .بيدألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ» هباتك يف توفاي اهركذ ةلاسرلا هذهو
 ةحصب عطقب رمأ وهو ('!يرشخمزلا فيئاصت يف 61/ا/ ثويلغرم ةعبط

 .هيلإ اهتيسن
 مل هنمز يف ةمئألا دحا ىلإ هرّرح يرشخمزلا نأ دجن صنلا ةسارد يفو

 ءاملعلا ريقوتو ملعلا بح هيف مّئسوت نيح هيلإ ُهّهَّجَوَو .رداصملا هنع حصفت
 ىف ةقداص ةّينو عرولا يف اًقدصو هيهاونو هرماوأو مالسإلا ميلاعتب مازنلالاو
 .عدبلا ةتامإو ةتسلا ءايحإ

 قثاو هل ٌبحم بلق نع تردص حئاصن رشع ةلاسرلا يف هيلإ ىقلأ دقو
 . اهلثنميو اهريدتي نأ هيلإ بلطو .هتدومب

 ايري نأ هاعدو ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلا نأ هل حضوأ ىلوألا ةملكلا يف

  ملاظ باب ىلع ىرُي نأ هسفنب

 هباتك يف يرشخمزلا هب فرُع يذلا هتاذ سّمنلا لمحت ةملكلا هذهو

 لدعلاب كّسمتلاو داسفلاو ملظلا ىلع ةروثلا ىلإ هب اعّد ْذِإ ءبهذلا قاوطا»

 .ةليضفلاو

 .مهيدايأو ةملظلا حئانم نم قازترالا بانتجا ىلإ هاعد ةيناثلا ةملكلا يفو

 كلذ يف ًاّيخس نوكي نأو هيبلاط ىلإ هملع لذب ىلإ ةثلاثلا ةملكلا يف هاعدو
 هسوردو هتاملكو هظعاومب دصقي نأ هاعد ةعيارلا ةملكلا يفو ءاخسلا ةياغ

 .لزانملاو بتارملا ىلإ علطتلاو بثوتلا ال .هّبر ةجو ةيملعلا

 هنع نيَقلتملا ماهفإ يف دهجلا ةياغ لذب ىلإ ةسماخلا ةملكلا يف هاعدو

 كلذبف ؛همامتإو هماكحإ دعب الإ رخآ ىلإ عوضوم نم اولقتني آلآو ؛هتبلط نم

 .نوثروُيو هملع نئازخ نوثري هدحو

 مدعو .ةرظانملاو ةلداجملا يف فاصإلا ىلإ هاعد ةسداسلا ةملكلا يفو
 0 ا

 روتكدلا قيقحتبي ءابدألا مجعم) . ١ 64 يعافرلا ديرف دمحا قيقحتي ءابدألا مجعم رظناو )١(

 .(ةلجملا /719531/1 سايع ناسسحا
 0 ا جت ل ريل تمام 0 محم



 وهف قحلل هحانج ضفخي نأو .همصخ بتاجب قحلا نأ هل حضتا اذإ ةجاجللا

 .لمجأو ةثودحألا يف نسحأو ةيلفلا نم ىلعأ

 لهأ نيب ةسفانملا وهو رئارضلا ءاد بانتجا ىلإ ةعباسلا ةملكلا يف هاعدو

 ةنتفو ةنجه عاعرلا دنع اهنإ :لاكو ؛ةسكانملا بتجت ىلإ هاعدو .ربانملاو رياحملا

 مهتوسأو سانلا ةودق مه نيذلا ءاملعلاب فيكذ

 ظيفلا مظكو ل ىذألا لامتحاو ريبصلاو .؛تيكتلاو كسامتلا رسحو

 .لادجلا تاماقم يف ًاللهتم ههجو نوكي نأ هاصوأو .بضغلا بانتجاو

 نم ريطفلا بنتجي نأو .ءايمع ىلع يتفي الأ ةعساتلا ةملكلا يف هاعدو

 .هل طاتحا امي الإ ىتفي ًالأو يأرلا

 .فلكتلاو ءايرلا بانتجا ىلإ هاعد ةرشاعلا ةملكلا يفو

 ردصت هنمز ةمز ءاملع نم ملاع ىلإ اهبتك اهعومجم يف تاملكلا هذهو

 ميقلاب حضفت ٠ .هتلازجو اهيولسأ ةناتم 5 يهو ءام /ةسردم يف سيردتلل

 ىلإ ريبك بيدأ ملاع اههّجوي يتلا حئاصنلا رداون نم اهبسحأ : .ةعيفرلا ةيقلحلا

 نم .هرصع يف سيردتلل ردصتي رخآ ملاع

 هذه يتملك ردص يف اهيلإ ثرشأ يتلا ةديرفلا ةطوطخملا ثدمتعا دقلو
 يف تيأرو .مهيتسأو ضمغ أم اهظافلأ نم تْرَّمَسُفَو .ةلاسرلا قيمحت يف

 ؛لبق نم عرتفت مل يتلا صوصتنتلا نم اهنوكو ؛اهاوتحم ةسافنو .غيلبلا اهيولسأ

 ٌتدجو :لوقأ ؛هراثآ نم عئاضلا يف يرشخمزلا ةساردب نوصتخملا هدع امو لب
 .ةقرعملا ٌبالط هب عفتنيل ردانلا اهّصن وثنأ نأ ىلإ اًعفاد هلك كلذ يف

 . اًرهاظو اًنطابو اًرخآو ًالوأ هلل دمحلاو

 يجارلا هوُملع بلاط هبتكو

 يمجاتنب لاله
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 ةيمعملا عاوطخملا نم -ةرميحرلا| حىصلا

 ةدمتعملا ةطوطخملا نم ةريخألا ةحفصلا



 رص

 ىلإ َكيدُمَيو .هّباوبأ كل حتضيو هّيابسأ كل دمي قيفوتب كل هللا عنص

 .للزلا فقاوم اهب ٌقرافُت ةمصعب كّدَصأو .هدراوم ىلع كب مجهيو هصمارم

 .اهّشارف كل ُدّهَمُي ةبّيط 1 كفزرو .لمعلا يف طيرفتلا نطاوم نع ٌرفاستو

 .كُداوُم اهب كطبقي ةحلاص ًالاحو ءاهئشاير كيلع يفضُي شيعلا نم ٌةءاطوو

 اهيرش نم فرتغتو .رضخألا بانجلا يف اهنم ٌبلقتت .كّداحُم اهيلع كَّدسحيو

 ْنِإَف ؛يناميلُسلا ركشلا َكعدوأف :ينامألا اهيف كقنب اذإو .رضوألا ءاقسلاب

 هللا ةمقن ىلإ تحبصأو .اليبو الك اهُضور بلقنا اهي ْثتْدَحَتُي مل اذإ ةمعنلا

 ءومسو تارت ةّبْعَمو .هرطَبو فارتإلا ٍفّرَط نم اهيف كطاخو“ ةلييس هيضغو

 اذه ميعن ٌحْرَم دجمتسا ناو ءبرتملا رسولا ثنو برتلا نيمعملا نيب مكف .هرّثأ

 َدَّمْخَو .هّتنطب رسوم لاب ْتَْن اذإ ءهُرافقو ("1هٌرمط كلذ ىلع رشُتو .21هُراَمَعَو

 ةذاذللاب هللا دنع ام عابو ءوهسلاو ةلفغلا ةّنس يف ٌةّسار زرفف .هّتنطفو هؤاكذ

 ةدباكم ىلع وصلا رّبَصو (')وُهم خيش نم (آ1 ؟) ةقّقتص بيخأ عجرو .وهللاو
 همّصَعو .(*!ففّضلاو (؛0ففَحلا نم ىقلي ام ةاناعُمو فظَشلاو لاحلا ءوس

 سرد نم ٌناطيشلا هب ُهَّطِّيَخَتو .يهاتملا بوكر نم ّينغلا هيف َقَّرَخَت انتهرْمَم

 . يشالملا

 .رافعلاو ُحَرْملا دجمتساو ..ران رجش لك يف :مهلاثما نمو رجشلا نم ناعون :راَمَحلاو حْرَا) )00(

 احلصف امهيسح وه ام راثلا نم اًذَحأ امهنأك .رانلا نم ارثكتسا يأ .لضفتسا :هانعمو

 .دجملل اًبلط ءاطعلا نم رثكي نمي اهّيّشَف .يِرولا ناعرسُي امهنأل :لاقيو .امهب حادتقالل
 .(ةلجملا /.116/" لاثمألا عمجمو (دجم) ناسنلا

 .قلَخلا بوثلا :رمطلا (؟)

 نم يح مهو :لاق . ةقفص وهم خيش نم ُبَيْخأل هنإ :لاثمألا يفو .سيقلا دبع نم نطب :وهم (؟5)
 مكه لاثمألا ةرهمج رظنا . اهركذ عمتي ةضق لالا يف مهل تناك سيفلا ديع

 .لام ةّنقو وس شيع : :فقحلا (4)
 .(ففض) سوماقلا .ةدشلاو قيضلا وأ. لايعلا ةرثك : تقلا )6(

 سس ذأ آل



 ْرْقَفلا رسخاامقهالوم ىصاعم هبوكر نم ىتفلاَرقشلا مسام نب

 (١),فكلالعف امف ىلوملاهنايصعب مداؤف ناتسبع ىخرأ هر قان

 يف ّدلاو اهنم بيطا ىلإ .ىلوألا يف ةبّيلحلا ةايحلا نع كيبلقْنُم لمَجو
 ةثرو نم راربألا ةبحص يضو .ءايقشألا ريغ ٠ :ايقنالا ءاملعلا راوج يض , «ىَبّقّحلا

 .ةماركلاو زوفلاب -ةمسا زَع- كل حاتري تاب قيقح هللا دمحب كئإف ءءايبنألا

 طَقتسَم لها نم ريثك نم هب تزّيمت امل ؛ةماقملا راد لالحإب هادي كل حقو

 يف تّحّصو .هتيئاسنإ ثتلمك كاز تدفن نم .كسنج ءانيأ نم ملاعو «كسأر

 عرولا يف قدصو ٠ ,كِيَنكَر هب هللا َشَمَن ملعلا يف ناقتإ نمو ؛ .اهُّيَن قث قئاقحلا عُكَتَب
 ةتامإ يف ةسامحو ءاهدحو ٌجيسَن تتنا ةئّسلا ءايحإ يف ةتاتمو ؛كينّدُر هب َرّط

 نع 0 اًدبأ اهيف ثنأ تنال يف ةهاقفلل ةمدخو ءاهدنُج دئاق تنأ ةعّدبلا

 هلل ٌحَّبَسَتو .كئاقلب اًرورس كي شبت ثبت يلايللا .قاطنلاب ةرصاخلا ُدودشم :قاسلا

 ٌدْهَسُمو .نولّطَعْلا (*!هَتامأ اذإ اهييَحم كنأل (ب ؟) كئاقب ةلاطإب ٌةيعاد

 ىري الو .ىعّرَص مهايإو ًالثام كدحو كارت نوُلُطَبَتملا دقر اذإ اهيف كئافجأ
 عيضرافم اورشت دو ىوطَم كشارف .ىعراو امهل كنم بقرأ نادقرفلا

 اوُنَمَس اذإ كيد ٌنّمَسَت . مهّشمهاور ةيدكلا ترمغ دقو ةّيداب (" )كُشهاورو

 َستا امو .مهتيشاحو مِهُلَوَخ اودّهعت اذإ كتك يشاوح دهعتتو .مهتيشامو مهئادبا

 اهعيمج نم ىنسأ يه ٌةدحاو ةيّرسلا كلاصخو .ةّينسلا كتالخ نيب نم سنا اال

 كلتو .بجعأ اهثيدحو .برغأ اهّتّصقو ؛ىرحاو اهيلع ءادنلاب قحاو :ىرسأو

 يف كرمع يف (؟)كناو ,بزال ةيرض رهط ىلعو .بئاد ءوضو ىلع كٌتّماَقإ

 ربحلا يفرط نم ٌدادمتسا كل قفتا الو رّيْزِم ىلع كئالشب تضبق الو رتفد

 نزولا ةماقإ يف اندهتجاو ءاهانْسَّنِسَرت تاملك اياقب امهنم ترهظو ديدش سملم نيتيبلا يف )١(

 .ىتعملاو

 .اهتامأ :باوصلاو ءلصألا يف اذك (*)

 .(شهر ةدام :ناسللا) .شهارو ةشهار اهتدحاو .عارذلا رهاظ يف يتلا ٌبَصّملا :شهاورلا (1)

 خسانلا طخي شماهلا يف نّودف نتملا نم طقس (كنآو) ةظفل ىتحو (بجعأ) ةظفل نم (؟)
 .حوضوب ةروصملا يف ارهظت مل ناتملك شماهلا يف اهدعيو
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 ناثملا دحاولا دنع يه ةدحاو ْبْرو ءسدقلا مامتو رهطلا غوبس ىلع الإ سقنلاو

 ةراهط ىلع منيل كرهاظ ةراهط ْنإ هللا ّمّياَو .نانجلا (' )فراخم يف دولخلا نمث

 ُلّكَم ناسنإلا ريمض َنْئَم ْنِإَف ؛كنماك ءاقن نع مجرتيل كزراب ءاقن نو .كتطاب

 وأ .(")هحتام هيلع ودشيو . "لهحئام هب رْثشَبُي تارغ بأ بذعب عيني ْنأ ام ةداكلا
 .(1؟) هاسّنحا نم: لقتيو «فاننلا نم نسيت احا ملعب

 نمو .لزعمب نيصقانلا تاماقم نم تَحيصا امل كْنآ ُهّرَسو كرما فو 1

 .بنذب امهنم ثّيشت وأ ببسي امهنم قلعت ءيش لك ناك .لزنمب نيدلاو ملعلا
 َكَموط تغرفتسا ّنإو تنأف ءامظَعُم كسفن يف اًميظع ءاَّمَحَمُم كدنع اًمخف

 كسقنل تنك :هماظعإو هرايكإ يف كدوهجم نع تجرخو .هماركإو همارتحا يف

 تذخا اذإ َتنأ هلل ّمث . ارفّصَتَنسُم كتافلايم نم ٌسانلا مظمتسا املك ءاًودصقتلمم
 .مهنم كملع نونف َتَََ نيذلا رودصلاو .مهنع َتْدَخا نيذلا ةمئألا ريقوت يف
 ةيدنألا اهب جترت لئاضفو .عماسملا اهتم ىلتمت نساحمب مهفصو يف كبانطإو

 نم ّلحم ىلإ رظني نأ هنم برفتسُي مل اهتركذ يتلا ةفصلاب ناك نمو .عماجملاو

 .لالضلاو ةياوغلا نيع هريقوت نع باهذلا ىريو .لالجإلا نيعب ّملعلا هنع ذخأ
 ناو .هنامرحو نيرادلا يف هئاقش ةلعو ؛هتالذخو هدي نم هل هللا ةيلخت بيسو
 (*)يَدَّفُم هصمخأ بارتو .دلاولاو ْمألا قوقح ماه ىلع اًقّلَحُم هقح فرعي
 ايت مل ام ىتوم ٌبولقلاو ,مهيولقب لاجرلا نأ هملعل .دلاتلاو فراطلا قالعأب
 مولعلا اهدهت مل ام ىرْيَح ٌبابلألاو ٌرئاصبلاو .بابلألاو (ب ؟) رئاصبلا
 ةرمث كمعطاو .كدوجو ةدئاف َكدِجّوَأ امئأكف اًملع كّداضأ نمف .بادآلاو
 ّيرع انو .مدنلا امهنم لوطي نأ كيوبأ ىلعو ؛مدعلاو ثنا ًءاوسف ٌالإو .كثودح
 ّىغلا لبس يف هاتو ,ةفّصّنلاو لدعلا نع هبانجب ىأنو .ةفصلا كلت نم يرع نم
 ,ةّورملا رمآب اًسار عفري ملف ,مئاهبلا شيع شيعي نأ هسفتل يضرو ؛مئاهلا هيت

 .ةحام موق نم حئام ٌّلجرو ءاهؤام لق اذإ كلذو ولدلا الميف رثبلا لخدي نا ٌعّيملا :حئام (؟) .ينتجي يأ ءاش امهيأ نم فرتخي لخن نم نيّفَص نيب ةْكس يهو ةفّرْخم عمج : :فراخملا )١(
 .حاتعم وهف ُةَلْضَه بلطي ٌماتأ اذإ اًنالف ٌّنالف حاتما :حتام (؟)
 .ءاّيدتم» :لصألا يف (©)
 000 اا ا ا ا ا يي ع ب يلع 22-7



 :ٌيلاو قوقعلاو ءًرشلاو ريخلا دنع ىواستو .ةوتفلا ةجو هنيع رْخْؤُمِب ظحلي ملو
 ,ةحاقولاو ءايحلاو ,ةجاجرلاو شيطلاو .ءافجلاو ةلصلاو .ءاقولاو ردغلاو

 ,ءاضغإلاو ابتعلاو .ءاضرإلاو طاخسإلاو .ةًءاسملاو ةرسملاو .ةءاسإلاو ناسحإلاو
 امو ةيناسنإلا ةلمجلا يف مدعو ٠ ,()لاقُثلا يف فرجعتلاو .لاقملا يف فّطلتلاو

 هيلع لضف امّيرو .معلاب ناهتسا نأ كلذ عبت ٠ ءاهعّيشَي امو ةيمدآلا دقفو ءاهعبتي

 قلستيل الإ ادش ام ُدْشَي مل هنأل ؛هلهأب اًقلحم نكي مل نأ ىنمتو ؛ :هلهجب ٌلهجلا

 ٌلماجلا ىار اذإف .ةيويندلا ضارغألا ىلإ قوطتيو «ةّيندلا عماطملا ىلإ هب

 ماطُحلا ىلع هنود عمجو .هيلع لمتشاف (آ غ)ظحلا ىلإ هقيس دق تمسصما
 َّدَجأ ناكل ملعلا الولو ؛هتامرح يف ٌببسلا وه ّملعلا نأ ٌناطيشلا هل لوس هي

 .فخأ حيرلا بهم يف ةيفاخلا نم هدنع ناك هذاتشا قدح نم مرج ال ؛هئامز ءانبأ

 .فطأ ددعلا يف ءيش ال نمو

 ام ركش ىلعو .هنع انذخا نم ٌرب نم انسفنأ هب انذخأ ام ىلع ُهللا اتناعا

 نم ةوفج ىلع انرّيَصو .ةرهاظتملا ةمعنلاو .ةرهاظلا ةكربلا نم كلذب انالوأ

 هياقع نم هل ُهَضَّرع امو .هتمعنو هتكرب نم هنع ىوز امي - ُهَرَّصَبو ءانع ذخا

 .رصيتسيو رصبُيو .ريتعيو سيقي هلعل ؛نيرمألا نيب َقّرَفْلا - هتمقنو

 كل بلق نع تردص ةحيصتلا يف تاملك رشع كيلإ تيقلأ دقو اذه
 كلبهت نّئسح نم اهلخت الو ؛كلاثمأ رّبَدَت اهّرَّيَدتف .قثاو كتذومب ردصو .قماو

 ”  .كلاثتماو

 ىلوألاةملكلا

 ٍريثك ىلع مهلضَفو مدآ ينب مّرك امك .هتمكح تّقدو ,هثردق تلج هللا نإ

 ىلع مهّضعب َلَضف كلذاك ؛ ,قلَخاو ةماركلاو لضفلاب قحأ مهلعجو «قلَح نم

 قوق ةلزنم عري ملف اليصفت (ب غ) مهريداقمو مهّيتارم لصفو ءاليضفت ضعب
 ةلَمَح لَعَج 7 ءانسلاو َوْلُعلا نم مهاطعأ ام اًدحأ طَقَي ملو .ءايينألا لزانم

 .ببخلاو ودعلا نيب وهو .نايدّرلا :لاقثلا )١(
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 ةفغلابلا ةمكحلا تناكو . .ممألا تالاجر عيمج نود مهتثرو . معجلا# موكا

 ّنأش نأل .كلذ ريغ نايضتقت ال اهُساطسّفو ةلدامفلا ةمسقلاو . :ةهسايفمو

 ٌتيراومف .ةربابجلا كولملا لاح فالخ مهّلاحو ؛ةرساكألا نأش ريغ ءايبنألا

 ايناتج نم ورفع امو:اهناويحو ضرألا راجحا نم انيدلا ٌضارعأ كئلوا
 ٌسايَف ؛مهئاّرَو ةلاحم ال اهَتلَمَحو ,مهئارث ةمكحلاو ملعلاف ءايبنألا امو . اهناينُيو

 نع ظح فيلكو. ءملاعلا هللا عضو ةلزنم ىأ يف رظناف .يرورض مكحو يوم

 الو ردع الو .تاهيهو كللعو (')( )تاه مث ,َمّلاعلا -ءايبنألا الخ ام- هتبت
 لادجلا نم َت متو ءاططش ديعبلا ليوأتلا نم تقلكت اذإ ا

 .اهَمّظَعو اهلَجأو ءاهَّمَّرَكَو هللا اهلْضَف يتلا كسفنب أيرت ال مل . اططُخ فتسعتلاو

 الو روُزت َّملو هلالجإو هرابكإ نع ىهنو .هلالذإو هتناهإب ٌهللا َرَّمآ نمل ٌلذت نا نع

 .(10) ملاظلا باب ىلع ىرُي ملاعلا لاب امو ريزنخ وأ ٌدْرَ ٌروُزَمو .ريزتست

 ةيناثلاةملكلا

 ريغب ّملُي ال نأ هِقلَخ ىلع بتكو .هقلخ َلّبَق هقزرب لفكت الإ ان للا َقَلَخ ام
 ال ىتح .هتلافكو هنامضب قوثولا نم .هتلاقم قدصبو هللاب نمؤملل دب الف . 2

 انه الإ :تييَصُي ب الو بلطي ال نأو ٠ هعراشم يف عركي الو .هّعراش لإ باب رشي

 رسكي نلو ءاهلَجَأ لبق َقَهْزَت نل اًسْفَن ْنأ هملع عم .بيطلاو ٌلحلا هيف نقيتسا
 هكلاهتو :معاطملاو سبالملا يف حّسفتلا ىلع هضصرح ْنإو . اهلكأ نم فرط ّدحأ

 يّدعت ىلعو هللا ىلع كلذل هتراسجو .معاتلا شيعلاو بيصخلا لحرلا ىلع
 نأ ني نم .هبضغو هللا تقمل ضرعتلا الإ هيلع يدجُي ال ؛هبّصَن يذلا "حلا

 يف هّجوت 53 مارضلا ىلع | كي ىو مخ: هيَّرأ ىلإ هيلع صرح امم لصي

 .هلاجم قيضب اًدَبَأ (اَوُنَمَم م ")مر هراردتساب ّمَه (")2فلخ امّيأو مرح هبلط

 .شماهلا يف ةءورقم ريوصتلا اهرهظي مل .نثملا يف ةملك طوقس )١(
 .ةقانلا عرض :فلخ (؟)

 .عطق :مرص (؟)
 .ىزاجُم :وْسَم (1) ل
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 سانلاو هللا دنع وهو .توقلاو ةرشقلا هيلع ايعا دق .هلانم داوم (' )ده 5

 .توقمم

 هلاومأ حال هل تّردو ؛هلاوحأ لايذا يف مارحلا ةلكأ نم َلَهَر نم ٌّلعلو

 ناكل لالحلا بلط ٌراتخا ول (ب 0) ىوُهَيو بحي ام هتلانو .(")ايندلا هيلع تلابو

 هسفنل ءاسأ هنكلو عركملا هل باطلو ٠ .عترملا هل عاطلو .ًالام رثكأو .ًالاح . تنقع

 .ًالهأ الو اًبحْرَم يقل الف .ًالهج رايتخالا

 قزتري ام ,ةّلكشملا ةتسيتلملا بوطخلاو ,ةلكثملا ةعجافلا بذاصملا نم ْنإو

 تفشك دقلو .مهيديأ تالاسغ نم هب ثولتيو .مهيدايأو ةملظلا حئانم نم ملاعلا

 ام دعب ّقحلا ةيطفتل لحمتي هنكلو .ًءاحّللا فاصنإلا طشكو .ًءاطفلا ةقيقحلا

 هموجوب قذراو .كقزر يف هللا قئاف .حبصأ دقو راهنلا نامتك يف لّمعتيو .حضو

 .رانلاو ةنجلا نم اًبيصنو .راكفألاو سافنألا يف اًرْثأ نيقزرلل ْنِإَف .كقفر

 ةثلاثلا ةملكلا

 بوتكمو .لوكوم ضعب ىلإ مهضعب رمأو ءلوصوم ضعبب مهضعي ٌسمانلا
 .تانوعاملا نم مهيديأ يف ام اوهنامتي الو ,تانوعملاو عفانملا اوضراقتي نأ مهيلع

 (7فايخا يهو ندامملا تلصّقو .عاونأو فانصأ يهو عفانملا تدع اذإو

 ,ةمظان ةملك ىلع مهعمج نم َسسانلا هب ٌعمتني امو ٌناطلسلا ٌركذو .(*!ءازواو

 .مهروقث نود ةعارقو مهرومأل (آ1 5) ةسايس نمو .ةمصاع ةفلأ ىلع مهفطعو

 ام يّمُسسو .فطختملا ٌنارض مهنع هدايذو :فْيَصَتْملا ةيداع 3 مهيلع هتاماحمو

 نم مهفّرصتمو مهيرطضم يف هيلع مه امو :مهفّرحو مهلامعأ يف ةقوّسلل
 مث .فراعلا ةفرعم اهفنتكي ال لب .فصاولا ةفص اههنتكي ال يتلا ةّمجلا حلاصملا

 هلام ىنقأ يذلا :هوقشملاو .هتلقل هدرو نم عونمم :هوقَّشَّم ءامو .ليلقلا :هوفشملا :ةهوفشم )١(

 .هثوقي نمو هلايع

 .هللا ةعاط نع مان ىتح هتم ترخس يأ :ايندلا هيلع تلابو (7)

 .لاكشألاو قالخألا يف ةقلتخملا بورضلا :فايخألا (*)

 .هل دحاو الو ,نوقرفتملا بورضلا :عازوألا (2)
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 اهلقأ ناكو .اهريفاذحب عفانملا كلت نم َمظعأ تّدجُو . ؛ملاعلا ةعقنم ىلإ رظن

 تناك امل َملاعلا نأ :اهدحاأ: :ناعم ةئالثكل اهريهامجو قفارملا كلت نم ىَدْجأ

 .غفنا اهلوصحمو .ضرا هئعانص تناك تاقبطلا ٌَعهرأ ُهُتَقِبط

 ال نم سانلا نمو اهلك ىلإ دحا لك رقتفي ال عفانملا رئاس ّنأ :ىناشلاو

 ٍدحأل سيل ؛ةلاع ءارقف مهيبأ ةركب ىلع مه ملعلا ىلإو اهله ىلإ الإ هب ةجاح
 .ةلاحم الو هنم دب مهنم

 ْنأ ةنومأم .لقتست ال ةتباثو .ًالاحمضت ال ةيقاب ملعلا ةعفنم نأ :ثلاثلاو

 ىلوألا يف هّبحصت .رّيَّس ثيحو كلّس هيأ اهبحاصل ةمزال .رّيغتت وأ لوحتت
 .ةرهاسلاو ءاريغلا ىلع هّكرافت الو .ةرخآلاو

 اهلْذَّب ىلع كتاعاس لعجاف ,ةروصلا هذه ىلع كّتمفنم تناك اذإو

 زكاحشيو :ةلئاقعب ءئيط متاح نم دوجتا كلقع جئاشتي (ب 3) نكو :ةروصتتم

 نم كملع سابتقا ىلع صرحا ٌدغاو .هلضاوفي مال نب ةثراح نم ىخسأ كلضف

 فاعضأ ىلع هتدافإو هميلعتب سناتساو .هٌسابتقا ىلع كيدي نيب يثاجلا
 ءافتبا يف نآمظلا دراولاكو .هداّوُر بلط يف نالجّعلا دئارلاك حبصأو .هسانيتسا

 ّنإَف لمفاف .مهيلع ةدافإلل موجهلاو ؛ .مهيلإ يشملل ٌعضاوتلا كتكمأ نإو ٠ ءهداَرو

 مكحأ تئنيح تنأ لب . اًمسق الو اًظح كسخبي الو .اًملعو ةمكح كرري ال كاذ
 .(1)َمَكَحلا ىتؤُي هتّيَب يف» َلَقَت الو ,ملعأو

 ةعبارلا ةملكلا
 أطيو هعّيشبي ئراطو ,هةيلع ٌروطفمو هل عروضوم وهو :مزال ىتعم ءيش ّلكل

 حلاصلا لمعلا ىلإ نوكي نأ ءاملعتُمو املَعَم ملعلا نوكب مزاللا ىنعملاو . هّيَبَقع
 بّدوتلاو .لجاعلا ىف ةسايرلاو هب مدقتلا لوصح اًمأو .املئس هللا دنع ام ىلإو

 يف لثملا رظناو . هل لصأ الو حْزملا ىلع برعلا هي لثَمَتي ميش اذه :77ص رخالا يف لاف )١(
 ةرهمجو هغص مالس نب مساقلا ديبع يبآل لاثمألا باتكو 12ص يسودسلل لاثمألا باتك
 «(مكح) ةدام ناسللاو 185/5 ىصقتسملاو ,"/* يناديملاو 734/١ و١/5 1١ لاثمألا
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 هدئاوعو هتارمث ضراوعو .هدئاوفو هجئاجه ئراوط نمف .لزانملاو بتارملا ىلع

 اهَفالْخا ()يرتمي يذلا وه هيلوتمو 200ه تام انههحت يذلا وه كاذ نا آلإ

 نورّقلا ةليوط .بكانملاو (17) فلاوسلا ةمات عباوتلا هذه لبقت امْنِإو . اهر كتان

 ٌلعجو .هلافشأ نم اهّبلط لعجي ملو .هلابب لجرلا اهرطخي مل اذإ :بئاوذلاو

 هللا لضفل اًبقترم دّعَقَف .هتّمْهنو ههّرَش طانمو .هتّمه ىمّرَم ّيلصألا َّضرنلا

 ايندلا فرش هئارو نمو .هيآمو هبلقنم يف زوفلا داصرم ىلعو .هباوث ليزجو

 ٍسولج لكي دصقاف . ابئاد هب. قحليل ّيعَسملا ٌدَدَجُيو ءابلاط هرثأ ىلع ٌضكري

 كو ٠ اهظفحت ةلأسم كيو .هُّسّردت كسلجم يف سرد ٌلكو . .هّسلجت كسْرَدل

 ةلسأ ىلع اهيرَجُت ةملك ٌلُكو ؛كنانج ٌيط يف اهُدُد َرُث ةركف ّلكو ٠ :اهظنت ةظحوم

 كناععو كباوث هدي يفو .كّباسح هيلعو .كّبايإ هيلإ يذلا كِّيَر ةَجَّو .كناسل

 كلتعنم نإو .ءضّرَفلا ةلكاش َتّبَصأو .ضرتفملا نم كيلع ام َتْيْدذأ تلعف ْنِ َكَنِإْف

 . دلخملا ميعتلاو .دمّرَسسلا كلملا كسفنل َتَرْخَدا دقف .ةينافلا ةسايرلا اهتسفن

 ةسماخلاةملكلا

 كتدافإ جزمت نأ .يناّيرلا عراشلاو :ينامعثلا ريحلا اهنا كِرْمأ كالم

 امّتإ ةدافإلا نإف .كيدي نيب يثاجلل ةقفشلا لذبتو .كيلع ارقي نم ةحصاتنمي

 .ةداَعَر (90ةفلّص تناك ًالإو .ةدافإ امهب (ب 7) نوكت

 اذإ (؟)اهتقينو ءاهفطعو خرفلا ىلع اهتفرضر يف ةمامحلاب هّيشتت ناو

 يف اهتلصوح يف ام ليصحتو ٠ ,هتلصو هرب نم هيف ةذاج يه امو . اهفطلو هّنَق

 دق .نَقَيَتُم َّنَهَتُم ُسْبَتقملاو :ٌنقلَتم ْمُهَفَنَم دافتسملاو الإ كقرافي الف . 2

 نئاكف .لايخ قراط هعمس قرط ام هيشي ملو .لاكشإو ةهبش ّلك هنع تحازنا

 مهنأكو مههوجوب كيلع نولبقُيو نوضهني اودعق امك كيلإ نودعقمي نعم

 .رْثَكو دتشا ىنعمب :ٌرحتسا (1)
 .هجرختسا :هارتماو ًةيشلا ىرَم :يرتمي )١(

 . دعرلا ةريثك ءاملا ةئيلق ةباحسلا :ةّقلتص (؟)

 .غلايو دوجت اذإ هسبلمو همعطم يف نالف قوتتو ؛ «قونتلا نم ةقينلا :اهتقين (1)
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 مُهُماهْها طحت ملو :هميلعتل كلرهظ َتْدنسا إم ّملع اولبقتي مل مهّنأل نوضرعُم
 يف كتحيصنو .ةعومسم كتوص ةراهج ّنأل الإ كاذ امو. .هميهفتل ترد آخ

 ,مسالاب نكلو ةعانصلا ىنعمب كمه دقاع ريغ كنإو .ةعونمم هللا تاز
 ىوس امو .كينفُي ةسايرلا ددصب دوعقلا ّنإْف . مسرلاو ةداعلاب نكل اهقيقْحَتو

 كنم نوفقلتي امو ؛مهتاقيلعت ترَشاب انف تحصن ولو . كينعي الو كمي ال كلذ

 دئاوف له ملعت ىتح .كدهمت نم ةئلاك اًنيع اهيلع مهدارواب َتَلُكَوَلَو .كدّففتب

 نم اولقتني نأ مهيلع تيَّبألو ؟ةذوبنم رهظلا ءارو يه مآ ,ةذوخام (14) كملع

 ْنَذِإ .همامتإ دعب الإ باب ىلإ اًباب اوكرتي نآو .هماكحإ دعب الإ ءىش ىلإ ءيش
 .كلاوحأو مهلاوحأ تاجشمم نع (1)كِلاّبشإو كحصُت تاكرب ُهللا ضافأل

 ٍقدبص ونب .لواطالا ريغ تاقوألاو نامزألاو .لئالقلا دّدملا يف مهنم كل ًاَشْنَل

 .نوثروُيو كتمكح َنئازخ نوثريو .نوثكني الو كدوقعب نوفوي

 ةسداسلاةملكلا

 تاقوأ يفو ؛كترظانمو كتلداجم تاعاس يف فاصنإلا فاصنإلا

 ةّيلح نع ّيارو ؛لطاب هنأ كدنع حص ام كل نع ىتمو .كترواحمو كتبواجم
 الغ ؛جهنملا قيرطلاو .جلْبألا ّقحلا هنأ كل َحّنصَو ام كمصخلو .لطاع قيقحتلا

 كاّيإو .كسنأ نبا ىلع روهظلا َكَئيوُفَّتَسسَي الو .كسفن ىوه كّئَيوُهَّتَسَي

 نم ىصحلاب يمرلاو .كلاحمو كئارم يف قارغإلاو .كلاقم ةرصتل بادتنالاو
 ,ىّوق ام فيعضتو .دكو ام خّنسّفو .دطو ام مدهل باصتنالاو .كلاحُم ءارو

 هيشمتو ناين نم لصفو نادرجو :نابشل ةطالسو كنم ٍلطَخب . .ىّوَس ام جيوعتو

 .حيرصلاب نيجهلا قحاُي هيومتو ,حيحصلا ضرعم يف (ب 4) ميقّتسلا زربت
 يف َكِرْهَظلَو .مصخأ كلل كمصخ نم َيهَه كلذ كلل تنّيز ْنِ كسفن ْنا ملعاو
 هل ناعذإلاب ّرجحلا اهمقلأو اهّدكَبو اهمجلا قحملل ميلستلابف . مصقأ ةقيقحلا

 ام كردُت ءاًمضاخ كحانج هل ضفخاو ءاًعراض َكَّدَّح قحلا زعل ْعَضَو ؛اهتكسأو

 سقنلا ىوهلو .لمجأو ةثودحألا يف نسحأو ,لضقأو ىلعأ ةيلفلا نم وه

 .هّتْنوعمو لجرلا ىلع فطعتلا :ٌُلابشإلا )١(
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 بلتجا دفط ّقحلل للذت ْنَمَو .عمجأ هللا دنع ةبوثمللو ,.عمقفأ موسلاب ةراّمإلا
 .(؟9هرايغاب ُّدلا بلتجا دقف لطابلاب ززَمت نمو نمو ,!)ورابتصاب ذعلا
 .ملعأ هللاو

ْ 
 ةعياسلاةملكلا

 امو .رباثملاو رباحملا لهأ نم ةسفانملا وهو ,رئارضلا ءاد نم هللاب كٌديعأ

 .بلاكتلاو ِبَتُرلا ىلع بلافتلا نمو .بذاكتلا ةيدرأل بذاجتلا ْنم هيلإ مهب رج

 ةقدب ةداهشلاو ءاضقلا ْتَبو ؛ةيارزلاو صقتلاب ضعب ىلع مهضعب يغب ْنِمَو
 .مُيُمٌرْفَأ وه نم ()َنَدّوَكلابو مُهُهْقْها وه نم ّيماعلاب بيقلتلاو .ةياردلاو مهفلا
 ليللا ءانآ (1 5) بايتغالاو ّبسلاو .راربضلاو ةياكنلا يف بصاولا يّمّسسلاو

 ِبْرَح ءانباف اوقرتفا اذإف نولباقتم ررس ىلع ٌناوخإ يقالتلا دنع ءراهنلاو
 ليد مهتالؤ نم ٌبيصن وأ .ليلق ايندلا نم عاتم مهدحا باصأ اذإ .نولتاقتم

 مهدحأ ركُذ امو .دّسحلاو ظيفلا امُهَلَكأ دقو الإ .دسج الو حور نيقابلل قبي مل

 اولابُي ملو ءاوملكو اوحَّرَجَّف هانعم يف اوملكتو ءاومرطضاو اويرطضا الإ ريخب

 هعم بلقني ام اولعفيو .نعالمو حباقمب ٌهوريشُيو .نعاطمو متاشمب هوُرِهْشُي نأ

 َنْبَأ ةمفر سمطُي ال يذلا باعئاب ًاليِجستو ٌرشلاب هيلع ءادت ريخلاب ٌرككدلا
 ةّماعلل ةعماجلا سلاجملاو .ةّصافلا لفاحملا يف يرجي ام رثكأ كاذ ْنأل ءرهدلا

 ىلع اوتوَص امّناكو .هراوُع نم هوفصاوت ام جيجحلا اوعمّسُيل امئاكف .ةصاخلاو

 اهئاَنَسسُمو ءاهّمأ يهو ةسفانملا جئاتن اهلك هذهف .(2)هراوشو هتمّوتسب تافرع لبج

  اهّمآو اهّيايصنا اهيلإ يتلا
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 رئطَتلاو ,(")ربَدلا نم ُسَلْمألا ظفحتي امك اهنم ظفحّتلاب كتمفن ّضْرَف

 (ربص ةدام ناسللا) هعيمجب امات يأ :ءرايصاب ٌزعلا بطجا )١(
 .«دتو نم لذا» لثملا يفو .هداتواب يآ :هرايعاي ّلَّدلا ّبطجا (؟)

 .لقيلا وه ليقو ,نيجهلا نوذربلا :ندوكلا (؟)
 ََ .هتروع يأ :هراوش (؟)

 .هفخ وأ هرهظ يف ٍةَحْرَقِب باصملا ريعبلا وأ ةبادلا :ريّدكا (5)
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 عاعّرلاو ةوشحلا دنع اهنأ داقتعاو ,ربذدملا نم ليقملا رّيطتي امك اهمؤش 5

 ساتلا ةودق مه نيذلاب فيكف . .ةنتفو داسف » مهنيب اهعوقو (ب ة) نأو :ةنجف

 نانسأو مهتتسلا تايَذَع ىلعو ادهتوسمتو مهلاجو ٌرَدصَي مهئارآ نعو «ةيتودناو

 .ملعأ هللاو مهمارحو مهلالح نيب زييمتلا ٌرودي مهمالّفأ

 هنماثلا ةملكلا

 .ةتازرلاو راقولا نم دهاوش لإ .ةناصرلاو ةفاصحلاب ٍلوقعل ىضقُيال

 ىلع ىبُحلا قالطإ دنع مهرارقتساو .مهتانكسو مهتاكرح بسانت نم دّهَعُي اميو

 .بحصلاو رجضلا نم مهيدافتو .بضفلاو دّرَحلا ناريتل مهئافطإو .مهتانكم

 سوؤرلا صيقرت دنع مهبجعت ةلفو .ءبارفتسالاو ةهقهقلا دنع مهمّسبتو

 بكانملا يف َرّْكأو .فطاعملا يف ُشيطلا رهظ شاط اذإ ّلقعلا ٌنِإَف .باجعتسالاو
 ىتدأ نم ُدّرَحلاَو .جاجللاو كحملا ءاجو .جاجضلاو كحضلا رّشَكو .فلاوسلاو

 .بجعم ريقي ٌباجعإلاو .بجوم

 ُبّرَعلا ُهتَّمَّس امو كسامتي ال اككفتمو .كلامتي ال اًئْفاِهَتُم لجرلا ناكو

 يف خياشملا تْمَسسب كيلعف .ارجَح رجحيو الْقَع لقعَي ِهّنأل الإ :ارس الو زلط

 تلُح نإو ةوبحلا دقعو .تّيْشَتلاو (1 ٠ . | صامتا نّسحو ,تمَرَتلاو رقوتلا

 ىلع ءاضغإلاو ؛ىذألل نديدجالاو . ىيزلا ليسلا غلب نإو رّيصتلاو .ىبحلا

 ,ملحلاي اهكردأو .كؤاربغ كيلع ٌنَميِضت الف (' )كؤاريز تجاه نإو .ىذقلا

 ةفص نم الو .خويشلا ةنيجا نم رجتحلا نسيلك نجت الو .مظكلاب اهنكسو

 :لادجلا تاماقم يف هنم َنّوصَتلا تعطتسا ْنإو خوسرلاب مهملع يف نيفوصوملا

 :قلطتم ٌللَهَتُم كّهجوو كنم كاع اجقف ,لاؤسلاو باوجلا دنع ظفحتلاو

 ةنسح اهلايو .لاصخلا ٌركاس ٌدبت ةلصخ نم اهلمجأ امه .َقْلأَتُم كايانث ضيموو

 .لامجلا ةيدرأ يدّرت

 تناكف ةطيلس تناكو ؛سيق نب فنحألل تناك ةمداخ ءاريزو .كبضغ جاه يآ :كؤاريز تجاه 0(
 رظنا) هبضع جاه اذإ ناسنإ لكل ًالْنَم تراصق .ءاريز تجاه :فتحألا لاق تبضغ اذإ
 .((ريز) ةدام ناسللا
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 ةعساتلاةملكلا
 ريمضلا اهب يَمّي نأب تانامضلا ىلؤأو .ٌريمألا اهيدؤي نأب تانامألا حا

 .لْقَكَتُم هب ءاقولاب تنأ يذلا كنامضو .لّمَحَتُم اهئابغأل تنأ يتلا كتنامآ
 .هعئارش رئاخد نم هيلع كّنمتثاو .هعئادو مئارك نم كعدوتسا اميف هللا بقارف
 دادتعالاو ريقوتلا نيعأبو 5 ٌةظوفحم تافآلا نم نوكت ثيح الإ اهعضت الغ
 ممصضاو (ب ٠ ) ققرتلاو طايتحالا نم ماحب اهيصاوق طّخو .ٌةظوحلم
 تافطخ نم اهيقرت اًنويُم اهيلع كّذأو ٠ (قئأتلاو ينأتلا نم عارب اهيشاوح
 ىوتفلل يدَصَتملا نأ ملعاو . (؟7فيدجتلا تايّثَو نم اهيلع يماحتو ,()فيرحتلا
 ٌدبخ طبخي ناو .ءايمع ىلع يتفُي نأ نم هللا ُهَمَصَع ْنَم لإ :ىوتملا نم بيرك
 لاو .رّيدتملا هيف طاتحملاب الإ تفُي ملو ٠ ,رّسخملا ريغ ريطفلا بتجتو .ءاوشع
 .لالّضلا ةيِدْوَأ نيملسملاب كلاس ٠ .لالحلل ٌمُرَحَم .مارحلل ّللَحُم وهف

 ةرشاعلا ةملكلا

 فلكت .لاجرلا ةروكذ نع ردصي ال اممو :لاتتعالا ف ثئايخ ةلانونا نع

 .اخَمسَن ٌربلا تايآ ٌعَسْنَيو ءاخنمَم ريخلا ٌدوِجُو حسمي يذلا .هؤايرو ناسنإلا
 لكايو .سبايلا ؛ بّطَحلاب تقلعت اذإ .سباقلا ةلعش ّلمع تاعاطلا يف لمعيو
 كنظ امو ٠ ارق اهيلَخُي نأ ىلإ اهبابلو ءارفص اهعّدي ىتح لامعألا طاسوأ
 باكترا لب .ًةيِصَنَم اهّدَر الإ ةعاط الو .ةكّيَس اهَبَلَف الإ ةنسح ٌرَماخام ءىشب
 ةعاط نم ٌريخ راهنلا حّبضَو يف ةيصعملاب ةادابملاو :راهجلاو ةينالعلا يف ةئيسلا

 نأ هّْبُخ نمو . اهلعاف هللا َةَجَو اهب درُي مل (1 )1١ ةّنَمسَح نمو ٠ اهلماع اهب يئارُي

 نم هّنأكو .هيتأت عينص لك عم اًفيطل َىرَسسَمو .هيلت لمع لك تحت ًاَيِفَح اَبَدَم هل

 ركملا يف هرّوز ام فّطلا نمو .نيمّلاعلا ديك يف ٌناطيشلا ُهرِّيد ام ّقدأ
 دخأ يف طُرَقُت الو .ظفحتلاو يّفوتلا يف ّدجلا ّلك ّدجلا لممتساف .نيملاعلاب

 ال نيمك نم كّئْييُم الو .هبستحت ال بناج نم كأجفي ًالئل ؛ظقيتلاو رذحلا

 )١( :فيرحتلا التغيير 

 .معتلاب رفكلا :فيدجتلا (؟)
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 لحم كاياطخ نم تْلَح اهلعلو ءبطَخلا ةنيَنه كدنع يه ةّنه بْوُه .هبقترت

 نإ ىتح .فلكتلاو ةاءارملا خطل نم .فّقعتلاو عروتلاب كئادرأ رَّطو .بطُقلا
 عيتتست ال نأ ٠ ,عيطُم عماس ةداعلا رْمأل ءرملا ّنأل -عيطتست كنظأ امو- تعطتسا

 نواعت نيح سيلو .راركلا ركسملاو ءرارجلا لفحجلا لثم كلوح نيّفاحلا نم

 ريما تاعس نم ةعاس الو .ريفُم ًودعب عاقيإ موي الو .ريبك بطخ ةيافك ىلع

 ٌهَعابتأ رشكأ ام لاقُيل نكلو .(')ىرَّفَتلا الو (')ىّنَقَجلا ىلإ ءاعدلاو .ىرقلاب
 يف مخضتيل ؛مامكألا ةعسو ةّمامعلا مظعب رتُهَتْسَت ال ناو .ةَعايشا فئثكاو

 ةئْمّدلا (ب )1١ "لراصتعا كرينم ىلع فلكتت ال ناو .مامإلا خيلا مجح نويعلا
 .طاشنلاو ةبغرلا ٌرتاف كتسردم يف ىرّت ال نأو .ةعمتسلاو ءايرلا لييس ىلع
 تعمس اذإف .تفاخملاك دماج .تماصلاك اًنقطان .طاسبنالاو لاسرتسالا ليلق

 نم تعفرو .تشفتناو فرع كل َتَبْنو ؛تشعتناو تكرحت راملا بكوملا فيفحب
 كلذ ٌةّراملا عمستل .كبالجإو كتخرص نم تئش امو .كباعصأ تاوصأو كتوص

 نأ ىلع لمعاو لعفاف .بّجَفلا كداهتجاو كّدك نم ىضقيو بجللاو لجزلا
 يضف ةدحاو كنتّين لعجاو ,كّلَمأ ىقثولا هتورعب الإ طونت ال نأو .كلمع هلل صلخت
 .هدّصَر ىلع مئاقو هدّدّصي دعاق تنا ام عيمج

 نينامثو عست ةنس بجر مصألا هللا رهش خلس نم سيمخلا موي تمن

 هطخب رمع نب فسوي يبأ نب دمحم هرمُعل عيضملا بينملا يدي ىلع ةئمسمخو
 .ىدهلا حيباصم هلآو دمحم ىفطصملا هلوسر ىلع اًيَلصُمو ىلاعت هللا اًدماح

 هز 5.6355:

 .ةعامجلا :ىلفجلا )١(
 :ةفرط لاق .ةصاخ ةوعد مهتوعد يأ :ىرقنلا (؟)

 ْ ش .راصتعالا :طوطخملا يف (؟) َرَقَتَتَي انيق َبدآلاىرت ال 9 ىلقَجلا وعدن ةاتشملا يف نحن
 0 ا ا ا ا د ا ا ير و دي ا ع ع بسس



 هثيع تفك نمل ةيلستلا يف ةلاسر

 9 ؟

 يرشخمزلا رمع نب دومحم مسالا وبأ
 صه امام اد ه1

 اهققح

 يجان لالش / ذاتسألا



 رمع ني دومحم مساقلا ويبأ هللا راج مامإلا ةئاسرلا هذه فن

 دالب ةبصق» جناكرك ىف ىفوتملاو ءهغ7 ةنس رّشْخَمُر يف دولوملا يرشخمزلا

 .ه 074 ماع نم ةفرع ةليل «مزراوخ

 ةفللا ملع هرصع يف هيلإ ىهتنا دقف فيرعتلا نع ّينغ يرشخمزلاو

 هخويشو هبقلو هتينكو همساو هدلوم :يف لوقلا انلّصَم دقو ريسفتلاو وحنلاو

 .هيف نيفنصملا ءارآو هيهذمو هيلع اوذملت نمو هتافوو هتريس نم فارطأ يفو

 .مدعنت اميخف هراثآو ارعش هب حدتما امو

 مئاوقلا عسوأو .يرشخمزلا تافنصم رصح ىمادقلا نم دحأ لواحي مل

 نم ةلاسر وأ اًياتك نيسمخو اًدحاو اهيف ركذ ؛توقاي اهدروأ انيلإ تلصو يتلا

 اهتمدق اذه انرصع يف مئاوقلا عسوأو .كلذ ريغو :هلوقي اهفدرأ .هتافنصم

 يرشخمزلا ةساردب تاصصختملا نم يهو - ينسحلا ركاب ةجيهب ةروتكدلا

 .(!)اًياتك نيسمخو ةتس اهيف تصحأ - ةطوطخملا هراكآ نم اًددع ترشنو

 نيتسو ةينامث ركذ ىلع تفقو عوبطملاو طوطخملا ربع ةلغوملا يتلحر يفو

 .مدقتملا ثحبلا يف اهترشنو

 :يهو اهتفرع نكآ مل هل ةديدج ةطوطخم ىلع فوقولا ةرخأب يل حيتأ مث

 هلو «ظعاوملا ىف تاماقملا» هناونع فورعم باتك هلف .«تاماقملا حرش»

 .اًيلاح ىتنازخب ةروصم هنم .هيلع لقتسم حرش

 ا 2
 1905 دادقب 1١-15 ص «ةيوحنلا لئاسملاب ةاجاحملا» باتكل اهقيقحت ةمدقم (1)
 111 ا ا كل ا ا يب



 ١ و

 نم دضؤمملا يف نادمعت اتناك هل نيتطوطخم ىلع فوفقولا يل حيتأ امك

 نمل ةيلستلا يف ةلاسر» اهناونعو مويلا اهرشنن يتلا ةلاسرلا امهادحإ .هرانز

 .هتافنصم نم عئاضلا يف هراثآ دصرب نيمتهملا لك اهَّدَع ةلاسر يهو

 تافنصم نم ركذ اميف «ريرضلا ةيلست» ناونعب توقاي اهركذ دقو

 يف كلم ةناخباتك يف ظوفحم طوطخم عومجم يف اهلصأو .(١)يرشخمزلا
 روكذملا عومجملا يف ةيتاثلا ةلاسرلا يه هذه انتلاسرو 1777 مقرب نارهط

 - ةيرجه 0449 ةنس عومجملا بتك .(1 17) ىلإ (ب )١١ تاقرولا هنم لغشتو

 فسوي يبأ نب دمحم طخب وهو - هنم اًجذومنأ هذه اهترشن ىلإ انممض دقو

 .رمع نبا

 تقثوو .ةلاسرلا صن قيقحت يف ةديرفلا ةطوطخملا هذه تدمتعا دقو

 دقو .ضمغ ام اهظاقلا نم رَّسْمَأ نأ تصرحو .كلذ يننكمأ ام اهصوصن

 ءايحإلاب ريدج وه ام غيلبلا اهيولسأ يف تيأرو ءاهعوضوم ةفارط يقوهتسا

 ثارت نم ةعضاوتم ةنبل ءايحإ ىلإ ينقفو نأ - هتردق تلج - هللا دمحاو
 .ريخ ّلكل يداهلا نيعملا هنإ .خماشلا يرشخمزلا

 يجات لاله
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 )١( ثويلغرم .سص د قيقحت - بيرألا ةفرعم ىلإ بيرألا داشرإ 1١61/0
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 (صنلا)

 كناميإ دشارمل ٌةّنابتساو .كتيدو كدقتعم يف اًراصبتسا هللا كداز
 َكلعِجَو اًميصان ًاَقَح كريمض ًءاوطاو اًمطاس اًرون كرّدَص ًءانحأ ألمو .كنيقّيو
 ٌكَضّوَعَو . ىهثلاو بابلألا ويفي(! )يكل نه قشا وع اق نوريصتم ودل نع
 دقني ال اميف دفنت ةريصيب .يفتنملا كرصب كاردإو ٠ .يقطنملا كلرظان عاعُتش نم
 كلذ مالظإ ىلع ٌرْبَصلا َكَمَهلأَو .رصاب ٌحَمَل اهحماطم غلبي الو. ءرظان ٌدَحا هيف
 يف هللا ُهَّمَساِق نم َنِإف ,داؤفلا داوس ةءاضإ ىلع ّركشلا كعزواو .داوسلا
 اممّزعأو ءاًمتمتسُم امهرثكاو اًعْفَتْنُم امهمظعأ ةمسقلا يف ُهَياصاف نيئيش
 ,.ةمسقلا كلت ىلع ركشي ْنأ قيقحل ءادّرو امهبذعأو ءادنُر امهاروأو ءاَدْعُت
 هقاركدا ام ءامكو .ارشه همك هللا نأ دينلا يتحو :ةممنلا كلت: تول دجسيو

 .ارخذ هللا دنع

 ّعّرَجلاو رجضلا َكب ُتنَتَظ ينأ ةلاسرلا هذه باضتقا ىلإ يناعد يذلاو
 (20-اًدَقلا ريبدت ءوُسو .ًهلَحكأ هللا عطق ('!لاّحكلا قرخ نم هيلإ تعفُد امم

 يلخُيو كمه ضعب يلّسُي امب كفحتا نأ تلواحف .هقاس يف هللا حَّدَق (ب )١١

 ةيلست يف اًرُثَأ هب ظوٌعوملا لوقلا يف لصفملا ةّياصإل ّنِإِف .كّْمَع نم اًفرط

 .بوركلا ةيلجتو .بولقلا

 نب ةحلط نب ىسيع هل لاقف (؛ةرييزلا نب ةورع ٌلجر تّمطَف

 .شعن تانب يف ءوضلا يفخ ريغص بكوك :اهّنملا )١(
 .لحكلاي نيملا يوادي نم :لاسكلا (9)
 .نيعلا نم راضلا ضيبألا ءاملا جرخي يذلا :حاذقلا (7)

 فرع .ةروتملا ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا نم (ه55-514) :يشرقلا ماوعلا نب رييزلا نب ةورع (4)

 قيدصلا ركب يبأ تتب ءامسأ همأو ةنيدملاب تامو نتفلا يف هسفن جري مل ههقذو هدهزو هربصي
 1١57/6-١50 دعس نبا تاقبطو 7008-708 نايعألا تايفو :يف هرابخاو هتمجرت -ر-

 ربعو 46/7-48 ةوفصلا ةمصو 11752/7-187 ءايلوألا ةيلحو 7460-7417ص شيرف بسنو

 ١/ 1١٠١-11١1 يبهذلا

 6م



 هللا ىقبأ ؛كرثكا هللا ىقبأ دقل .عارصلل كَدِمُن اَنُك ام هللاو» :(')هننإ ى 0
 .(؟!ءكيلجر ىدحإو .كيديو بو كلقعو كناسلو كرّصَيو َكَمْمَنم

 َكتملع دق ينا ىلع هب يتيزَع ام لثمب ٌّدَحَأ يناَرَع ام !ىسيع اي :لاق

 ةثراح نب نانس ْنِم تلِز امو ,ىملس تابتضَه نم ٌنزرأو .ىوضَر ناكرا نم رّفوا

 ,رهدلا ٍدئادش نم ةديدش َكلثم ًةوبح َقِلَطُت نلف ,مزخأ باقٌعلا ْخْرَف نمو ٠ ملحأ

 :سانلا ٌضعب لاق امك َتناف .ٌرْضلا قراوط نم ةقراط كتكاتم ليزُد نلو

 هٌرييبثتايثلايىفوهامئاكو  ٌهَنَوح بئاوتلافصعّرْفَوَتُم

 نم َكب ٌتننظ ام يل غوسو .ينع حضن دق ينادمحلا سارف ايا ّنكلو
 .(*)ءاتّنخ نَض نم هنألن ونظلا كب تتنظ دقلو» :لاق ثيح ىنظ

 (1 ١ نأ امك هب بلقلاو ءاهلقب ةلخنلا نأ امك هبلقب َناسنإلا نأ ملعا

 نئابتك امهنيابت ءادّجلا ليلق رشم هيلإ سايقلاب وهف كلذ ادع امو. اهّبَب ةاوتلا
 ةطمتعو :لباو ئرشا ةلمجس مردموو ةءادقلا ّنا ٌمولعمو .ىدّنصلاو تّوَصملا ءادن .

 ىدعس هّمأو .ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحا ريخلا ةحلط هوبأ :هللا ديبع نب ةحلط نب ىسيع )١(
 نع ثيدحلا ىور (187 ص شيرقف بسن) ةجراخ يبأ نب نانسس نب ةجراخ ني فوع تني
 نب ىسيع دلو نمو 18١( ص -ةيواعم دهع- مالسإلا خيرات) ينهجلا سيع ني ةرم ني ورمع
 دنع دمحم تنب ةمطاف هتتبا تناكو .ةحلط نب ىسيع نب دمحم نب دمحم :اذه ةحلط
 شيرق بسن) نينمؤملا ريمأ روصنملا ينب ىسيعو بوقعيو ناميلس هل تدلوف ءروصنملا»
 ثيدحلا ريثك ةقث ناكو زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ةحلط نب ىسيع يفوت (148-5817
 .(7١؟/ه دعس نب دمحمل ريبكلا تاقيطلا)

 ةحلط نيا دمحم نب ميهاربإ ماْزَع نم نسحأ ناكو» :هصن ام 63/5 نايعألا تايفو يف درو (؟)
 كئاضعأ نم وضع كمدقت دقو .يفتملا يف برأ الو ءيشملا ىلإ ةجاح كب ام هللاو :هل لاقف
 ام كنم انل هللا ىقبآ دقو ؛ىلاعت هللا ءاش نإ ءضعبلل عبت لكلاو ٠ .ةنجلا ىلإ كئانبا نم نبأو
 .كباوث يلو هللاو .هب انيإو هللا كعفت .كيأرو كملع نم .ءايتغا ريغ هنعو .ءارقُف هيلإ انك
 .كياسحي نيمضلاو

 :ناويدلا يف (©)

 انض نض نم هنأل ن وئظلا كب تاسآ دقلو

 ا ا ا د ل ا و ب تبر يح ير ل لس حبت م١



 :ىفصأ ٌةَّتحيرقو .اًعامتسا ٌمصأ ُةّنذاو ءاعامتجا ّدشا ِهّبلَقو .خبسأو ىفوا
 هّبلو .بهذأ ىتعم لك يف ُهركفو .ُبْهلأ هؤاكذو .عوطأو سسلسأ ةرطاخو ؛ :عتضناو
 يف قّرصتلايو ٠ .برذأو عا هئايفلو فض ر ا ةجاجزلل ةلفتعو مخ
 نم ةّعَّجرتسا امو .هراصيتسا يف هدر هراصيإ نم ُهذَحأ ام نأك .بردآ تارواحملا
 .نكمأو اًمَدَه هيف تيك ناسنإ ناسنإلا هبام نأكف .هي هيرفغصأ هب م 'ةيوطان

 ل 5 .نكساو هيلع اًرارقتسا ٌدشاو

 :ٌلَجو ٌَّرَع هلوق رّبدتو .بهذ ام ىلع َسأت الو .بهو ام ىلع ةللا ركشاف
 نإ ارق نأ ٍلْبَق نم باتك يف لإ مكسُفنَأ يف الو ضرألا يف ةبيصم نم باص امو
 .006مكانآ امب اوُحَرفت الو مُكتاق ام ئلع اوسأت الْيكل هب ريسي هللا ىلع كلذ

 دقف -امهنع هللا يضر- ")سابع نبا نع نييورملا نيتيبلا ىنعم لمأتو
 لَحَم ةماخقو ءامهمظُن ةعارب ةهج نم ,نيتهج نم ٌءاهبلاو ٌنسّحلا امّهاتأ
 نورك :(با98) مهملات

 ٌرونامُهَتِم يبلقو يناسل يقف (( امُهْروُت ىنيع نم هللا نذخاي نإ

 روكثام قربلاكٌمراص يم ف يفو | لَخَد يذريغ ىلفّمو ىكذ ىبلق

 يف ءانيعلا يبأ مظن نم ينعنمي ام» :لوقي ّلكوتملا (")ءانيعلا وبأ عمسو

 )١( مقر ةميركلا ةيآلا ةمتتو ..01 ةروسلا مقر ديدحلا ةروس مر/7؟و ”7 مقر ةميركلا ةيآلا 57

 «روخه لاتخم لك ّبَحُي ال هللاو» .
 ةرجهلا لبق ةكم بعشب نورصاحم مشاه ونيو دلو .(ه18-ه .ق ”) سايع نب هللا ديع (1)

 .ةمكحلا هملع َمهللا :لاقو هيلإ هّمَص فَي لوسرلا نأ حيحصلا ثيدحلا يفو .نينس ثالثب

 باستألاو رمشلاو ليوأتلاو هققلاب سانلا ملعأ نم ناكو .ةمألا ربحو برعلا ربح هل لاقي ناك
 رخآ يه هرصب فك نأ دعب فئاطلا يف يفوت .ةبيجع ةظفاحب زيمت .يزافملاو برملا مايأو
 ةفوصلا ةفصو 570-551 /9ج 74١ ةمجرتلا مقر ةباصالا :يف هرايخأو هتمجرت رظنا .هرمع
 نايمهلا تكثو (540-251ص ءايلوألا ةيلح سراهف رظنا) ءايلوألا ةيلحو 4208-7
 :يناثلا زجع ةياورو ١7ص نايمهلا تكن يف سابع نبال ناتيبلاو .185-1-

 .روثام ضيسلاك
 بيدا .زاوهألاب ءدلومو ةماميلا نم هلصأ .ءالولاب يمشاهلا مساقلا نب دمحم :ءانيملا وبأ (؟)

 كي



 ,ةفياسملا نع نينمؤملا ٌريمأ ينافعا نإ» :لاقف .ءريرض هنا الإ يئامدن ةلمج

 ..هتمدانمل ثحلتص .ميتاوخلا شوقن ةءارقو .لالهلا ةيؤرو
 لقعلاب اهعيمج قلعت ّنأل هيف ةرفاوتم ةمّدانملل حالصلا بايسأ ّنآ َدارأ

 ,قطنملا يف حلملاو «قلذلا ناسللاو ريرقلا ظفحلاو .رهابلا لضفلاو :ليصألا

 .قْلَمَتَم رصبلاب اهنم ءيشل سيلو

 هودحي اميق هاتعيلط امه ناستإلا ينيع ْنأ بيرألا هيف ٌباتري ال اًممو

 امهب ءرانلا يف هّبكي يذلا ىوهلا يف (')ءاتئيبرو .راملاو ةّبسلا ىلإ هقوسُيو
 تحمط اذإ هّنأل . اهترّمَغ يف ايناث ٌبرضي مث ءاهترهزو ايندلا ىلإ الوأ عمطي

 تكوفو تضايو ةنحملاو ةكلبلا ثكانأ نقم ثيلعلا ره اذإو ثدقلا َنُج نيعلا

 ؛ةطرو يف اهّبحاص تعقوأ ٍةَرظْن ّبُرَف .ٌءاودلا ايعأو ءادلا لضعأو .ةنتفلا

 ةّيكش تلاز امو .يرذعلا مارَعلاو ,يِرَمُعلا ًءاقشلا هيف ىناعو .ةطخ ىلإ ٌهتَعَفدو

 «ناز هللا دنع وه ناد ٍنيع يذ مكو ٠ .قاوشألاو تابايصلا ةداعو (114) «قاشعلا

 اسلم هديو 2 )ةّسّماَنملا فقوم نم ديمي وهو وكف هّقاطنو .دودشم هرازإو

 .ىرجُم ريغ (]هّيرآ يف هسيرفو ,")ىئرتص هترمف يف هّوامو :ةنعمالملا نم

 ٌبوجو اهّبلَعَي مل ىألَم هتمقمقو ؛هبساسم نم ةّعيرشلا دعي مل هدي يف هفحصمو

 دعي هرصي ْفُك ديج لسرتو نسح رعش هل  هئاكذ ةدحو هرداوتب فرع باوجلا عيرس فيرظ
 باتك رافصلا نوهرم ماستبا ةروتكدلا انترصاعلو .ه١15 ةنس ةرصيلاب يفوت .نيعيرألا هغولب

 :ةيلاتلا ةفيصلاب 740/4 نايعألا تايفو يف ريخلاو .هنع ديج
 ةءارقو ةلهألا ةيؤر نم ينافعأ نإ :لاقف .هانمدانل ريرض هتأ الول :لاق لكوتملا 0

 ام :طوطخملا لصألا يفو .متأ ةفيصب اندنع ربخلاف .«ةمدانملل حلصأ اتاف نطوضتلا ش

 تيرحت ءيمصن
 .ةمث هرداصمو .؟745/1-18 تايفولا نط هتمعرترطناو
 لصأ يضو ايابر عمجلاو .هموق مهدي الثل لاع ناكم نم ٌودملا بقري يذلا ةميلطلا :ةثيبرلا )١(

 ىنعم اهل دجأ ملو -ةزمه نودبح ءاتيبر :طوطخلملا
 .صانتقالل راتتسالا :ةسمانملا (؟)

 .هرقتسم يف سوبحم يأ :ىرص 00
 اهقلعمو اهئاكم : ةيادلا يآ (4)

 ا ا ا ا ال ب



 قف نع لوف: هفدتضيو(' !(ناينزت نانيعلا) ِدَِي ّيبنلا ةداهشب .هسار ىلع ةّيانجلا

 .(74«مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم م اوضفي نينمؤملل لق» لئاق

 مص نمو ءشطابلا ءالبلا نم كاذو .شحافلا نيفلا نم يرمعل اذهف

 دقتعيو ءاًرْوَجال مايألا نم ًالّدَعو (')ارّْوَح ال اًرْوَك كلذب َدَتْمَي نأ همزل دقف امهنم
- - 

 .ةَّمصَو وأ ٌباَعم اهنا هتسفن ثَدَحُي الو .ةمصعو ةّءالك هللا نم هنأ

 .ةيزرب مُهَباصا الو .ايالبلا نم ةّيلب نينمؤملا هدابعل ضَيَقُي مل هللا ّنأ ملعاو
 ّقحا نمو ةميظع ةمعن ىلإ ةفوجيكيعو“ ,ةميسج ةّنمب ٌةعوفشم ذل ايازرلا نم

 يف بنطُيو اهركذب ٌبيبللا حتتفي ّنأب اهالواو .ةّيلبلا هذهب تّمَمُش يتلا معنلا

 نقلا اذه لها لج َن روصو ,جوهألا نيمرلاادخ ءانبا رثكا هوجو نأ اهركش
 نييو اهنيب ٌدادسألا ن تيرضو :كرظن نع ةَيَوُجَحَم تان دق .جوعألا (ب )١4

 رايخألا نويعل الو .جّْرَمم اهيلع ٍمَرَكل سيل يتلا روُصلا هللا رمعل اهّنإف ,كرتصَب
 ءاجهلاب تَخلَُسو ٠ اهتامَدآ مؤلْئاب تفِمُد يتلا هوجولاو ٠ .جرفتم اهتيؤر

 اهنم برهو ,ةرطق اهيق هنم قبت ملف ٌءايحلا اهتّرسأ نع بضتو .(* 0

 ىلع اهؤايض ٌحولي يتلا ًءايميسلا تدقفو .ةرطخ هلابب رطخي امخ اهّيسنو لبُثلا
 اهجيلختو اهتحاقول اهتأك .راربألا دودخ نم اهؤام ٌرطقيو .رارحألا هوجو

 راعشألا هذه برضت ناي اهّقحا امو .راجحألا مص وأ .رايعألا رفاوح

 :(*)ةفباتلا لاق .الاثمآ اهل تاياكحلاو

 رصنلاب فيرشلا ثيدحلا 7/١/5 يطويسلل ريذثلا ريشبلا ثيداحأ يف ريغصلا عماجلا يف ءاج )١(

 .«ينزي جرفلاو .نايئزت نالجرلاو .نايئزت ناديلاو .ناينزت نانيعلا» :يئاتلا

 هب ريبخ هللا نإ مهل يكزأ كتذ# اهتمتتو .؟4 ةروسلا مقر م رونلا ةروس ٠١ مقر ةميركلا ةيآلا 6ف]

 . ؟نوعنصي
 في صقنلا نم يأ .روكلا دمب روحلا نم هلئاب ذوعن :لاقي .صقنلا :رّوَحلاو .ةدايزلا :روكلا (؟)

 .ةدايزلا

 اسللا- داوسلا ديدشلا :ءيش لَك نم ٌكِكَنَحَسسْلاَو .طوطخملا لصألا يف ةظفللا تدرو اذكه (4)

 دش يأ ,كتحتمُم ٌرَعَشو .ملظا يأ ٌليللا كنحسا :-كحس ةدام- حاحصلا يفو -ككحس

 .تانحس اهلملو .تامجعم ا يف تاكحسو ةكحدس دجأ ملو .داوسلا

 ور ةديصق نم 74-70 ىصص - ميهاربإ لضفلا يبأ .ط - ةتاويد يف يتايبذلا ةغيانلل ناتيبلا (5)

 .متاشت اهانعم :عداجت . دوجا ةياور يهو قْوَع ٌعراقأ :ناويدلا يف يناثلا ردص

 1 رت تالا ير 2 ربا ا ا 22222 2772 ول ررزإ)7ورر ا جحج”“نشسختود



 عراف ايلع دم طت دقل ٍنيهب يلع يرمّعامو 2

 عداجت نميغئتببت هورفَروِجَو اى ريغ لواحأ الافْوع ٌراقأ

 :عبارلا عارصملا يف ُضَرْفلا

 :(')برك يدعم ني ورمع لاقو

 ٍترايزاف تّشراه بالك وجو َقراَهثرَذ امَلُك اًمْرَج هلئااحت

 .مذلا ىلع ةوجولا ّبَتِصَن

 (114) :("7ةئيطحلا لاقو

 ٍتاردمسلاىيئيسموجولاحابق | مُكتَدَحَوُف مكتيرج دقت يرْمَعت

 :مهضعب لاقو

 :لاق ةّطَق كلهجو تيأر له» ؛هل تلاق اهّنأ درب نب راشب ةأرما نع ىكحيو
 .كتسا ىلع ٌررتأت امك هيلع ترْزَتأل كهجو تيار ول :تلاق .ال

 اذه جوحأ ام :لاقف قاّرولا حلاص ىلإ اًموي داّبع نب بحاصلا رظنو

 .ةّيناورسخ ةّحلَس ىلإ هجولا

 :لاقو

 (7)حئاص ضراوع يفاتلقو انزجل ةّيورس ىكةطرض انطرض اماذإ

 لتاقت يهو ةشراهملا نم :تشراه . 00ص يشيبارط عاطم ةعبط هئاويد يف ورمعل تييلا )١(

 .ةفورعم ةليبق :مرجو .بوثولل تعمجتو اهرعش لوصأ رهظ ىتح تشفتنا :تّرايزاو .بالكلا

 .ةيتفألا ىه ليقو ؛ةرذع اهتدحاو ةيبخألا :تارذتملا .”177 ص هناويد يف ةئيطحلل تيبلا (2)

 توريب -؟ط نيساي لآ نسح دمحم خيشلا ةمنص .داّيع نب بحاصلا ناويد هب ُّلَخا تييلا (؟)

 او

1 



 نأ كل ىرأ ام :هل لاقف .ءرفغتسي هجولا َحيِبق الجر ىأرف ثنَخُم جحو

 منهج ىلع هجولا اذهي لخبت

 وه تبذك :لاقف .ينم عضوم حبقا يف لمد يب جرخ :زامجلل ّلجر لاقو

 . ءيش هيف سيل كهجو ىرأ اذ

 .يذق يأو ىذق اهيلإ ٌرظنلاو .ئذأ ةهّوشملا هوجولا هذهب ْنْذِإ لاحتكالاف

 هذه ةيؤر يف مالكلا انيرجأ دقو فارظلا انثاقدصأ نم اًقيَدط تفس

 ٌةَروس ينفتيّيش» :َي يبنلا لاق :لاقف ءرودصلاو بولقلل ةرونملاو ءرودبلاو ةّلهألا

 هٌعزاتُت لضافلا (ب )١0 َميركلا الو ٌلقاعلا ّبيبللا ٌنظا امو .(')ءاهتاوخاو دوه

 يح ءالعلا يبأ ٌرد هللو .ٌةَّناسْنِإ اهيف ليجُي وأ اهيلع حتفُي نمءأ ىلإ هّسْفَن
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 :(")لوقي

 انا سك كالوا سىمقعلاّنإ اا م يئس نباي الغنا! ايأ

 0 اتاسنإكئاستإرّيمل ىرولاانذهكاتيع ترصسصيمأول

 ىلإو .نيسناؤملا ريغ نيشحوملا ءالؤه ىلإ ةرظنلا ىلع فساتت نيأ نمو

 اودعق وأ ؛كيدي نبب اوكري اذإ مهبدأ ءوسو .مهتانكس رقاتتو مهتاكرح توافت

 كلتب َكيلع اوليقأو .ًءاَوّطمْلاو َءايؤثلا كهجو يف اوعياتو .ءاصقرقلا وأ َعُيَرَتلا

 .اهّواقعإ ةتئملاو ءاهؤافحإ ةعديلا ّنأك .ةلوطملا براوشلاو .ةلّيسملا لايسلا

 كيلإ اوعلطاو .( )ملقا مهبايتأ نع اورّشكو ,()هلجلا مهسوؤر نع كل اوفّشكو

 اهنانب يق ٌنَرَدلا مّكارت دق .ارافظأ تلاط اهنأ الإ ءاراصق ًاَفُكا مهنادرا نم

 .حضاو فيرحت ىرت امك وهو ءدوهيلا ةروص يتتبيش» لصألا يف )١(

 ةياور .يرمملا ءالملا يبأل لوحنملا نمو :هلوق دمب /0 نص نايمهلا تكن يف يدقصلا امهدروأ (0)

 .كانيع تنياع ول :نايمعلا تكن يف نايمهلا تكن يف يناثلا

 .هسار يبتاج نع هرعش رسحنا : اًحَنَج َحلَج (؟)

 .حلف عمجلاو . .حلقأ لجرلاو .ءاحلف يهف اهولعت ةرضُخو ةرفصب ترّيفت : اًحلَف فتسلا تحلق (4)

5١ 



 مهم

 لاح ريصبلا َدَوَي كلاته .اهلصافمو (!)اهمجاري ىلع ٌعَسّولا بكارتو ءاهلمانأو
 نم فيفاكملا ٌركذ اذهو .(" )ءءاقزّزلا» ةزاصَي ينمت نم اربتيو .ءانّيّعلا ىبأ

 نب نايفس وبا .(*)قك ق قيدصلا ركب يبا وبا ةفاحُف وبأ

 نب سكاي 100 هللا دبع نب ٌرباج .( ريزاع نب ءاربلا (1 11 .(؟)تثراحلا

 مجاري :عمجلاو .عباصألا لصْفَم :ةمجرُبلا )١(
 :لثملا برتح 0 ةروهشملا ,ةماميلا ءاقرز :دوصقملا (؟١)

 عبرأ ةنس ىفوت .حتفلا موي ملسأ .قيدصلا ركب يبأ دلأو يميتلا رماع نب نامثع ةفاحق وبا (©)

 .157/7-121 04117 مقر ةباصإلا يف هتمجرت .ةرشع

 ناكو .ةعاضرلا نم هوخأو وهو هللا لوسر مع نبا :بلطملا ديع نب ثراحلا ني نايفس وبأ (؟)
 ىثرو يبنلا عم َتَبَقَو اًنينح دهشو .حتفلا موي ملسأو .هوجهيو هتيلهاج يف هللا لوصر يذؤي
 .رمع ةفالخ يف ةرجهلل ١6 ةنس تام .ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا نيح ةديصقب هللا لوسر
 6/١-351. 554 مقرب ةياصإلا يف هتمجرت

 اًحلص .نيرشعو عيرأ ةنس يرلا حتفو .قدنخلا دهش ليلج بحاص :يجرزخلا بزاع نب ءاربلا (؛)
 ىدحإ ةنس اهب تامو ةفوكلا لزن مث .نورهنلاو نيّقصو ّلمجلا ةثلزي يلع عم دهشو .ةونع وأ
 ١74-176. ص نايمهلا تكن يف هتمجرت رض امدعي ةرجهلل نيعيسو

 ىلاعت هللا ىضر- ةياحصلا ريهاشم نم .يراصنألا داوس نبي ورمع ني هللا دبع نيرياج (0)

 .ماشلاو رصم مدقو .تاوزغ رشع عنو هللا لوسر عم دهش .ةياورلا نم نيرثكملا دحأو -مهنع
 نايمهلا تكن يف هتمجرت .ةرجهلل ني نيعيسو عيرأ ةنس ةنيدملاب تامو .رّمع ؛ةرخآب هرصب فكو

 ل 157-175ص

 هرمعش عمج .نيسمخ ةنس ىفوت .: لوسرلا رعاش .يجرزخلا يراصنألا كلام نب بعك (1)
 يتلا ةعتمملا ةساردلا رظناو .1537 ةنس دادقب يف هرشنو يناعلا يكم يماس روتكدلا انقيدص

 .ناويدلا اهب ردص

 .مالسإلا يف اهلثمو ةيلهاجلا يف نيتس شاع .رّمُع .مظعألا لوسرلا رعاش :تباث نب ناسح (/'
 ىف فلتخا .نيازج يف ١91/4 ةنس توريد يف ةرداصلا تافرع ديلو ةمبط هتاويد تاعبط ريخ

 ١ ١ .ه 1١ ةنس يفوت هنآ حجرألاو ؛هتافو ةنس

 ةنيدملا مدقو رصيلا ريرض ناكو اًميدق ةكمي ملسأ ليلج يباحص :موتكم مآ نب هللا دبع (4:
 هفلختسي 45 هللا لوسر ناكو .لالب عم ةنيدملاب 4: يبنلل نذؤي ناكو .ويمسيب ودب دعي اًرِجاهم
 ىمعألا هءاج نأ ىثوتو ستئيع# ةيآ تلزن هبيسبو .هتاوزغ ةماع يف سانلاب يّلصي ةنيدملا ىلع
 ةئيدملا ىلع هفلختساو همركاف هللا ٌلوسر ءاعد ةيآلا تلزن املف « ىكْزَي هلع كيردُي امو
 ١61/14-167. ريبكلا تاقبطلا يف هتمجرت .ةنيدملاب تام .نيترم

 تو ل ا ل ا 1 ا ا ا ا بص وا



 نب ةداتق .()يدعاسلا ديسا ويا .(')بلاط يبا ني ليقع .(')برح ني (رخص)

 09 تقع نبا ةريقملا .(')ةماعد نب ةداتق (2)يمّلَسلا هللا دبع وبأ .()نامعنلا

 مساقلا . (*!ءاشه نب ثراحلا نبا هللا دبع نب ركب وبأ .يمخنلا ميهاربإ ةياور

 انينُح لَ يبنلا عم دهش .حتفلا موي ملسا ةيلثَي ةيواعم دلاو :برح نب رخص نايفس وبا )١(
 ةيار تحت كومريلا موي ىرخألا هنيع تبيصا مث .هنيع تيهذف يمر فئاطلا يفو .فئاطلاو

 نيئثالثو نيتنثا ةنس ىفوت .8: هللا لوسر ةجوز ةبيبح مأ هتبناو .ىمعأ يقيف .ديزي هنبا
 .1-77١1191؟ص نايمهلا تكن .عيقبلاب نفدو ةرجهلل

 مهملعأو شيرف بسنأ ناكو .ةتؤم ةوزغ دهشو ,ةيبيدحلا لبق ملسأ :بلاط يبآ نب ليقع (؟)

 .لوقلا يف ةمجارم مهرضحأو اًباوج سانلا عرسا ناكو .اهياستأو برملا مايو مهمايأب

 نايمهلا تكن يف هتمجرت .هرصب ٌرصضَأ دقو نيسمخلا دودح يف ىفوت .كلذ يف مهغلبآو
 ل لل

 عم اهلك دهاشملاو اًنْنحأو اًردب دهش .ةعيبر نب كلام همساو :يدعاسلا سيكا قنا 00

 تكن .هرصب بهذ دقو نيثالث ةنس لبقو ةرجهلل نيتس ةنس ةنيدملاب تامو يلي هللا لوسر
 . 777 ص نايمهلا

 عم اهلك دهاشملاو اًدُِّحآو اًرديو ةبقملا دهش .يراصنألا يسوألا ديز نب :نامعنلا نب ةداتق (2)

 ,ةياحصلا ءالضقف نم ناك .هينيع نسحأ تناكش 2و هللا لوسر اهذرف هنيع تبيصا عي يبنلا

 ةفرمم يف ةبانلا دسآ .نيرشعو ثالث ةنس يفوت .حتفلا موي رفظ ينب ةياور همم تناكو

 .1١1-97ةهرل؛ ةياحصلا

 بيبح ني هللا دبع همساو يفوكلا يملسلا نمحرلا دبع وبأ باوصلاو :يمّلتسلا هللا ديع وبآ (0)

 نبال فراعملا رظنا .افومكم ناكو .هقفلا هتع لمحُيو ءاًئرقُم ناك .يلع مامإلا باحصا نم

 . هماحاو 0]02او 655-و 078 ص ةبيتق

 ناك .مالعألا ةمئالا دحا .رسفملا ىمعألا يرصبلا يسودسلا باطخلا ويأ :ةماعد نب ةداتق (1)

 ةرشع عيس ةنس يفوت .باسنألاو ةيبرملاو بيرغلا يف اًسسأر ناك .هظفح يف ُلثمْلا هي برضي

 . 155١-7751 ص نايمهلا تكن .ةئثامو

 نيثالثو ثالث ةنس يفوت .مالعألا دحا ؛:ىمعألا مشاه وبأ يفوكلا يّبضلا :مّسقم نب ةريغملا (0)

 . 750 ص نايمهلا تكن .ةثامو

 ,مسأ هل ىميت .نمحرلا ديع نب ركب ويأ :باوصلا :ماشه ني ثراحلا نب هللا دبع نب ركب وبا (8)

 نب رييزلا لاق . هتالص ةرثكل ,شيرق بهار :هل لامي ناكو ءرمع ةفالخ يف دلو .همسا هتينك

 تام .هرصب بهذو .هتنامأي فرع .ةنيدملا بهار :هل لاقي نمحرلا ديع نب ركب وبأ ناك :راكب
 .55/5 ةوفصلا ةفص .مهنم اهيف تام نم ةرثكل ,ءاهقفلا ةنس يهو ,نيعستو عيرأ ةنس

 111716767727577 ير ا



 .(؟)دوعسم نب ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبع (')قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب

 بهذ صاقو يبأ نب دعس .دوهسم ني هللا دنع ان اير 11: ريس ننام

 هللا ديع دلو نم ديز نب يلع .(؟اىفوا يبأ نب هللا دبع .هرمع رخآ يف هرصب

 نبا سايعلا سايع نيا .(!)يّيسارلا لاله وبا .(”7ىمعا وهو دلو نا نب

 هللا دبع ٌريغ دحاو قسن ىلع فيفاكم ةثالث دجوي مل اولاق ,(”)بلطملا ديع

 .بلطملا ديعو سايعلاو

 اًدباع اًعرو ادهتجم اًمامإ اًهيَمَد ناك .مالعألا دحا :قيدصلا ركب يبا ني دمحم نب مساقلا )١(

 .”؟0ص نايمهلا تكن .ةثامو عيس ةنس يفوت .ةرخآي ٌرَّنْضاو .ةجح ٌةقث

 ,ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحآ يلذهلا هللا دبع وبآ :دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع (7)

 ص نايمهلا تكن .نيتئامو نيتنثا ةنس يفوت .ةرخآي ٌرضَآ .اًكسان اًاع ناك .نيعياتلا مالعأ نم

 لة ساكال

 نب هللا دبع ناكو .اًفوقكم ناك .ةعصعص نب رماع يني نم نيدييُملا وبأ :ةربس نيب ةيواعم (؟)
 1586/57 ريبكلا تاقبطلا .هنع ىورو هباحصأ نم ناكو .هينديو هيرقي دوعسم

 ةعيب عياب نم دحأ .يملسألا يعازخلا ةمقلع ني هللا دبع وه :ىفوا يبأ ني هللا دبع (4)

 .رييخو ةيييدحلا دهش .دارجلا لكان .تاوزغ عبس قي هللا لوسر عم انوزغ :لاق .ناوضرلا
 يضوت .ةرخآب هرصب ّفكو .ةقوكلا يإ لوّحتف يتب هللا لوسر ضب نأ ىلإ ةنيدملاب لزي ملو
 .1817 ص نايمهلا تكن .ةرجهلل نينامثو تس ةنس

 دلو . هتامز يف ملعلا ةيعوأ دحأ ءريرضلا يرصبلا يميتلا يشرقلا نيسحلا وبا :ديز نب يلع (5)
 نايمهلا تكن .ةثامو نيثالثو عست ةنس :نيطُم لاقو .نوعاطلا يف تام :ةقيلخ لاف .ىبعأ
 ,7١7؟ ص

 نم ناكو .ةئامو نيتسو سمخ ةئس يفوت .ىمعأ ناكو .ميلس نب دمحم وه :يبسارلا لاله وبأ (1)
 لها موهف حيقلت هياتك نم ءفارشألا نايمعلا ةيمست» لصف يف يزوجلا نبا همركذ .نيعياتلا
 ,01 5ص ةيبتق نبال فراعملا .رثألا

 سابعلا ناكو 2, هللا لوسر مع لضقلا وبأ فاتم ديع نب مشاه نب :بلطملا دبع نب سايعتا (؟
 ملسأ .ةيلهاجلا يف ةياقسلاو تيبلا ةرامع تناك هيلإو شيرقف يفو ةيلهاجلا يف اًسيئر
 فئاطلاو اًنيِنُم دهشو حتفلا موي همالسسإ رهظأ مث .همالسإ متكي ناكو ربيخ حتف لبق سابعلا
 .هلجيو همركي 5 ّيبنلا ناكو .بلاط يبأ دعب ِدكَي هللا لوسرل ساتلا رصنا ناكو .كوبتو
 .ةرجهلل نيثالثو نيتنثا ةنس يفوتو .ةرخآب ةفرك ٌرْضأو .ةفورعم نيمرحلا هتاقستسا ةصقو
 .؟؟-1ا/الرص نايمهلا تكن

 نس 1 ل ا ا ا ا يوم و ب ا ل يع حج



 يض َنوباصت بلطملا دبع يتب اي متنا :سابع نبال لاق ةيواعم نا ىوريو
 ام بيوس ا ناو :سابع نبالاقف. تكراسصلا

 ("”)يئساتلا ماركلل اوُنتسفاوُسأَت ب ىلالانإف

 ولوأ ّربص امك ربصاو .كيرك نع سفتتلو ؛كبلق ىلع مهّركذ طيّرتلف
 َكَبلَم (و) هللا ةعاطب ةيقابلا َكَحراوج لفشاو .مزحلا ئوذ لم لهعاو .مزعلا

 ركشب كئناسلو .هئايلوأو هئادعأل أ اناركدتو :هفايردكو هلالج يف ركفلاب

 يف امهي يعسلاو ههجول دّيمتلا فقاوم ىف امهيصنب َكيلجرو .هئامعنو هيدايأ

 تاطرقلا ىلع اًّيكاب امهلمتسَبو ,ارفْغَتْسُم اًيعاد امهعفرب كيديو .هتاضرم ناظم

 يف خوسرلاو .نيبملا لضفلاو .نيتملا ٌدعتعملا كيفو كلذ تلعف ْنِإ َكُنِإَف ٠ ًاونيقتتنم

 نم يربلا داؤقلاو .حيجسلا قلُخلاو حيجرلا لقعلاو .ملحلاب يّدرتلاو ٠ :ملعلا

 .ةولُحلا ةيفاعلا تفطقو .ةولسلاو اضرلا درب تدجو ءلفنلا نم ّيقنلا ؛لغدلا

 .(آ ١ا/) نيعمجأ هلآو دمحم هلوسر ىلع تاولصلاو هنمو هللا دمحب تمت

 ه3 ه3 ع3 ه5 ه35ه 3555

 يف نوباصت مكلاب ام :ِةَلْبَع ةيواهم هل لاقو :يلاتلا صنلاب 185 ص نايمهلا تكن يف لوقلا )١(

 .ةيمأ ينب اي مكرئاصي يف نوياصت امك :هل لاقف 5مشاه ينب اي مكراصبأ
 يأ :اوسآت .عضوم مسا :فطلا .نيذلا :ىلألا .(ىلوآ) و (اسأ) ناسللا يف وزع نود تيبلا (1)

 :يرب نبا لاق .اضعب مهضعب ىسآ

 نم ال يرهوجلا ركذ امك ةاساؤملا نم :هيف اوسآتو .لتُق موي بعصم هب لثمت تيبلا اذهو

 ةوئمأ ناله يف يلو ةاوزمت فمي اونو ءاونسات ىنعمب اوسآت لاقق .دربملا ركذ امك يئماتلا

 وهو يئسأتلا نم !وساتف .دربملا هيلإ بهذ ام باوصلا :يجان نب لاله لاق .ةودق يأ .ةوئمإو

 ةيلاتلا ةياورلاب ١01/1 يربطلا خيرات يف تيبلا دروو .ملاعلا هللاو :ةاساؤملا نم ال ءادتقالا

 رع ينربخأ :لاقف .هنم توندف ءيلإ ةورع اي (بعصم) لاقف :ةيعش نب ةريفملا نب ةورع لاق

 :لاقف ؟برحلا ىلع همزعو دايز نبا مكح ىلع لوزنلا هئاياب عّنتص فيك .يلع نب نيسحلا
 ايساتلا ماركلل اون اوكسات 2 مشاه لآ نم ٌفلملاب ىلألا َّنإ

 .لتقُي ىتح ٌميِري ال هنا ثملعم :لاق

0 





 عوضوملا

 21131311010119 هراثاو هتايح ىرشخمزلا

 مهي مم يبن ثنا مرر يلعن مثوعوعوجرووووووووو و ووعد عة دودعففل

 ةوويعوينميمورننجنءيومووووووومووهوووعومو هدم وسرور ثيم نيمن سمة مف

 ميريام م ةيمم م ميمععمرووووووريهوويهورممم هميم م مرو وموفق فقف

 هرم مم هم هرم هم مم همم هرم وم مو ممم و تيرم مم ممم هودي وو ميم عم ورم وم موو مووووعم

 هلا اع 4 8
 هتيم مملوء ممم ممم م همم توووموويوو وووةوووووو وممن ممم ووو ووو دعوو ىرشخمزلا راثآ

 يثري ميم رم مم مل مةمموةءةمءءمموم ممم م مة ممم ةمممف يرشخمنزلا راث؟ نم عويطملا

 0 نيتي يي ييييييييييياي يي ييي...ةراكأ نم طوطخلملا

 هرت م ةثثةديد وون يمة وممن مم ويوم وموو وف ةةومممم ووين ومو ومين هووممةهمو همهم

 همم م ثم م ممم ممم ءمم وو وهمي ميم دسم ممم همموس ونهو وروي ووو ووو وووو و هميم مس

 هقسلن م مسام مم هع رم ور رم وم ميم ونوم نووي مومو نون ورم هو ميوم وه هموفعموم



 0 6 ةلاسرلا ىدي نيب

 56 ةدمتعملا ةطوطخملا نم جذومن

 هوك ف مع لدن قو هدا هد: :نصتللا

 نزور وووو نيم مة ييمممف باتكلا سرهخف

 هددمعيووووو ورم رمل م ممم مشسم م ةومممف هعق همس

 ملي ووو وم وف م هرامم هرم سم همم ممم همم ممم م ميمممل#

 نردد م رعي ي ممر عع هوميممههيييممدهممممنع هقفققو

 نوري يديمومموو نية وو ويدي مود رمي موو هوم ومهم هعسف

 0 ا ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا

 هير لي يمميمم م ممم م مم ميمم همم ممم مومم مه موسوم

 ملاعب رجم ممم رج رم و مج وو وره هم مم مم مم مم معسل

 00 ا ل ا ل ا ا




