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 (م )/5٠0-580 نايفس يبأ نب ةيواعم

 (م 7048-580) نايفس ىبآ نب ةيواعم

 ,(م 50-180/)سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب نايفس يبأ نب ةيواعم عيوب

 تيب هير ىدخإ ديالا وسخ يف براس ربا ةلاظ يدركسملا ا

 ىدحإ ةنس بجر يف يفوتو «رهشأ ةينامثو ةنس ةرشع عست همايأ تناكف ءسدقملا

 يفوت هنأ روهشملا نكل ."”«ريغصلا بابب قشمدب نفدو «ةنس نونامث هلو «نيتسو

 مث) :لاقف هرمع ةدمو مانو خرراا يقاوف زاخو ىلإ رجالا سا راساللو

 عسب هكلم ناك و ادنف نيقب امثل ليث و هنه ضضتلا لي ؤايععو ال الهل قدشم ثمدي تام

 نب نسحلا هل عيابو رمألا هل عمتجا ذم ًاموي نيرشعو ةعبسو رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع
 ءامايأ الإ رهشأ ةثالثو ليقو ءرهشأ ةثالثو ةنس ةرشع عست هكلم ناك ليقو ؛يلع

 نامث نبا وهو يفوت ليقو «ةنس نيعبسو ًاثالث ليقو «ةنس نيعبسو ًاسمخ هرمع ناكو

 .""«نينامثو سمخ ليقو «ةنس نيعبسو

 اهراسم نع ةيمالسإلا ةفالخلا ةريسم تفرحنا مكحلا ةيواعم ىلوت نأ ذنمو

 .داسفلاو تبكلاو رهقلا ىلع ةمئاق ةديدج ةسايسو نيناوق نسب ًأدبو .حيحصلا

 ١5١. ص ؛؟ج «يبوقعيلا خيرات )١(

 05 ٠ ةئس ثادحأ) 7194 ص 73ج «خيراتلا ىف لماكلا 69
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 .يدئاقعلاو يهقفلا مهجهنمو تيبلا لهأ ركف ةبراحمو

 شاع ثيح «ةنس ٠١ ةيواعم ةموكح لظ يف دالكِقَت نيسحلا مامإلا شاع دقو

 مامإلا لصاوو ء.(ه١٠5 -50) ٍدالكِقَع نسحلا مامإلا هيخأ ةمامإ لظ يف اهفصن

 ه٠265) نم تدتما يتلاو هتمامإ مايأ ةيواعم ةسايسل ةضراعملا هفقاوم ٌدالئَتِلَع نيسحلا

 «ةيواعم نب ديزي ءىجمو ه5 ةنس ةيواعم تومب ةديدج ةلحرم أدبتل( ه١ -

 ةيواعم ةسايس

 ةسايس سرام نيملسملا دالب لك يف رومألا ديلاقم ةيواعم ملتسا نأ درجمب
 بحي وأ ؛هعم فلتخي وأ ءيأرلا هفلاخي نم لك دض بيدذعتلاو ءاصقإلاو ليكتتلا

 .مهل عيشتي وأ الكل تيبلا لهأ

 نم لاقي نأ هيلإ بحأ رفاك وأ قيدنز هل لاقي لعج ًادح داهطضالا غلب دقو»
 ىلع ةعيش نم اهب نم ةرثكل ةفوكلا لهأ ٍلتتيح ءالب سانلا دشأ ناكو «ىلع ةعيش

 ةعيشلا عيشي ناكف «ةرصبلا هيلإ مضو ةيمس نيدابز مهيلغ ةيؤاعم لمععساف قا
 ءردمو رجح لك تحت مهلتقف َقِايلَم يلع مايأ مهنم ناك هنأل .فراع مهب وهو

 «لخنلا عوذج ىلع مهبلصو نويعلا لمسو «لجرألاو يديألا عطقو مهفاخأو

 .مهنم فورعم اهب قبي ملف «قارعلا نع مهدرشو مهدرطو

 نأ ىتح ,مهريغ نم ءالبو ةبكن دشأ نويفوكلا اميس ال قارعلا لهأ ناكو
 نم فاخيو هرس هيلإ يقليف «هتيب لخديف هب قثي نم هيتأيل ككل, يلع ةعيش نم لجرلا
 ."0«هيلع متكيل ةظلغملا ناميألا هيلع ذخأي ىتح هثدحي الو هكولممو همداخ

 يلع ةعيش نم دحأل اوزيجي الأ :قافآلا عيمج يف هلامع ىلإ ةيواعم بتكو

 ىلوألا ةعبطلا .مق َدِاللَت قداصلا مامإلا ةسسؤم «يئاوئيبلا يدهم .دالكئةمئألا ةريس )١(
 .١١١صضص ه7

 اال
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 ."”ةداهش هتيب لهأو

 :نادلبلا عيمج ىلإ ةدحاو ةخسن هلامع ىلإ بتك مث

 ناويدلا نم هوحماف «هتيب لهأو ًايلع بحي هنأ ةنيبلا هيلع تماق نم اورظنا»

 .«!هءاطعو هقزر اوطقسأو

 هب اولكنف موقلا ءالؤه ةالاومب هومتمهتا نم» :ىرخأ ةخسنب كلذ عفشو

 ."”(هراد اومدهأو

 نب ةرمس ًابوانت كلذك ةرصبلاو رهشأ ةتس ةفوكلا يلو يذلا دايز فلختسا دقو

 فاخت له :دايز هل لاقف «سانلا نم فالآ ةينامث لتقف هبايغ ىف ةرصبلا ىلع بدنج

 !تيشخ ام مهلثم مهيلإ تلتق ول :ًالئاق هيلع درف

 دق الجر نيعبرأو ةعبس ةادغ يف يموق نم ةرمس لتق :يودعلا راوس وبأ لاقو
 .71نارقلا عمج

 تفشكو «ةعدلاو ةحارلا مهتبلسو ًازه نييقارعلا ةبيهرلا ثادحألا تزه دقو

 ءاسؤر ناك يذلا تقولا يفو ءام دح ىلإ يومألا مكحلل يقيقحلا هجولا نع

 «ةيواعم تالصو اياطعب نوعتمتيو حلصلا ةدهاعم مهيلع تداع امب نودغري لئابقلا

 ةموكحلا كلت .هتقيقحو يومألا مكحلا ةعيبط اوكردأ دق نويداعلا قارعلا لهأ ناك

 .مهيديأب اهوماقأو مهمادقأب اهيلإ اوشم يتلا ةدبتسملا ةملاظلا

 ةرصبلا ىلع رماع نب هّللادبع لمعتساو «ةفوكلا ةبعش نب ةريغملا ةيواعم ىلوو
 ًارقتسم ماشلا ىلإ ةيواعم بهذو «نامثع لتق نابإ اهرداغ نأ دعب اهيلإ داع دق ناكو

 )١( ص .يولعلا ليقع نب دمحم ديس «ةيفاكلا حئاصنلا 317.

 ص «يناوريشلا رديح «تيبلا لهأ بقانم (؟) 78.

 ) )9ص« ج «يربطلا خيرات ١171 . ص 7" ج «خيراتلا يف لماكلا 557 .
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 .كانه نم هتلود ريدي قشمد يف

 نومدنيو اهيلع نون زحيف يلع مايأ مهتايح نوركذي قارعلا لهأ لعج دقو

 مهنيب حلصلا نم ناك ام ىلع نومدنيو مهتفيلخ بنج يف مهطيرفت نم ناك ام ىلع
 يأرلا اولاجأو ناك اميف اوموالت اضعب مهضعب يقل املك اولعجو ءماشلا لهأ نيبو

 ىلإ دفت مهدوفو تلعج ىتح ةليلق ماوعأ يضمت دكت ملو «نوكي نأ نكمي اميف

 .هنم عامتسالاو هل لوقلاو ٌدِالْميِقَت نسحلا ءاقلل ةنيدملا

 ةهجاومل ةمألل يجيردت دادعإ ةرتف مامإلا هماقأ يذلا حلصلا ةرتف تناك هيلعو

 ًادعتسم يمالسإلا عمتجملا نوكي موي .دوعوملا مويلا نيحي ىتح يومألا مكحلا

 .نيملاظلاو ملظلا دض "”ةروثلل

 مامإلل يتأت تأدب ءملاظلا يومألا مكحلا ةسايس عيمجلا فرع امدنعو

 دض داهجلا نالعإو «ةندهلا خسفب هبلاطت نيملسملا نم جاوفأ ْدالْثِلَظ يلع نب نسحلا

 تقولا نأ َريمل ةبقاثلا هتريصبب ْداككِلَم نسحلا مامإلا نكل ,يومألا هبزحو ةيواعم
 ينب مكح ىلع ةروثلل وجلا ةئيهتو «رداوكلا ةيبرت ىلع زكري ذخأ لب .كلذل ناحدق

 .ةيواعم نب ديزي ىلع هتروث نلعأ امدنع ْدِالْثَِلَم نيسحلا مامإلا هرمثتسا ام وهو ؛ةيمأ

 ةيواعم دض ةروثلا عناوم

 «ةيمالسإلا دالبلا عيمج يف ةيواعم مايأ ةعيشلل يمسرلا داهطضالا نمم مغرلاب

 اوناك نيذلا نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا لتقو .ةدشو ةوسقب مهعم لماعتلاو

 ؛يعازخلا قمحلا نب ورمعو .يرجهلا ديشرو .يدع نب رجحك ٌدِالكيِلَء ايلع نولاوي

 يزنعلا نمحرلادبعو «ءليسف نب يفيصو «يمرضحلا هللادبعو .نصح نب ىفوأو

 «مهتداهش لوبق مدعو «ءاطعلا نم مهنامرحو «ةعيشلا رود مدهب رمألاو .مهريغو

 الإ «ربانملا قوف نم ٌدالْثكِلَم نينمؤملا ريمأ بسب رمألاو ءناسارخ ىلإ مهضعب داعبإو

 ىلوألا ةعبطلا .مق قللت قداصلا مامإلا ةسسؤم «يئاوثيبلا يدهم ءالكَييَن ةمئألا ةريس )١(
 .7١١1صضصا اه
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 نم مغرلاب ديزي هنبا دض لعف امك ةيواعم دض ةروثب مقي مل ٌدالْمَلَع نيسحلا مامإلا نأ

 .ةيواعم دض ةروث عالدنال تارربملا دوجو

 نيسحلا مامإلا مايق نود تلاح يتلا بابسألاو عناوملا مهأ صيخلت نكميو

 :ةيلاتلا رومألا يف ةيواعم دض ةروثلاب دامي

 :حلصلا ةدهاعم ١-

 مامإلا اهعقو يتلا ةيواعم عم حلصلا ةدهاعم تكفل نيسحلا مامإلا مرتحا

 نيسحلا مامإلا نأ الإ .حلصلا دونبب ةيواعم مازتلا مدع نم مغرلابو نايل نسحلا

 .قاثيملاو ةدهاعملاب ءافولا ىلع ًارصم ناك -ةلئكِلَع نسحلا مامإلا امك- ليف

 مهف ؛ءادعألا عم ىتح قيثاوملاو دوهعلاب ءافولا وه تيبلا لهأ ةمئأ ةريسو

 نإو ميقلاو ئدابملا ىلع ظافحلاو «ةيعرشلا ماكحألا قيبطت ىلع ًاصرح سانلا رثكأ

 .كلذب مزتلم ريغ رخآلا فرطلا ناك

 اذه لغتسال يومألا هبزحو ةيواعم دض ٌدِالئتِلَع نيسحلا مامإلا راث ول هنإ مث

 مامإلا ةيصخشو ةروص هيوشت يف ةيمالعإلا هتنيكام فظوو «لالغتسا ريخ رمألا
 هنأو ءماظنلاو مكحلا دضو درمتم هنأ ىلع ماعلا يأرلا مامأ هراهظإو َالتِقَت نيسحلا

 !حلصلاب قاثيملاو دهعلا ضقن

 نسحلا مامإلل دهعلا ةيالو نوكت نأ ىلع حلصلا ةدهاعم دونب تصن دقو

 دحأل دهعي نأ ةيواعمل سيلو قايل نيسحلا مامإللف ثداح ثدح نإو التف

 نأ ينعي اذهو «كلذ ىلع حلصلا ةدهاعم نم ةيناثلا ةداملا تصن امك هتوم دعب رخآ

 نسحلا مامإلل موسحم رمألا نأو ءءاشي امك هدهع يلو نييعت قح هل سيل ةيواعم
 لاتغا لب ؛طورشلا نم هريغك طرشلا اذهب مزتلي مل ةيواعم نكل ءنيسحلا مامإلا مث

 يف فيسلا نإف ىبأ نمو «هدعب نم دهعلل ًايلو ةيواعم نب ديزي نيعو ءنسحلا مامإلا
 !هراظتنا
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 ءمكحلا ةدايقل لهؤم ريغ هنأل ديزي ةعيابم ٍدالمِِلَت نيسحلا مامإلا ضفر كلذلو
 .ةيواعمودالكاَع نسحلا مامإلا نيب ةعقوملا حلصلا ةدهاعمب لالخإ هيفو

 ضقنو ةيواعم ىلع ةروثلل ةوعد ةيأ ضفري دامت نيسحلا مامإلا ناك دقو

 نيسحلا مامإلا ىلإ ءاج ةيواعم عم حلصلا ةالكِقَت نسحلا مامإلا مربأ امل ذإ ء.حلصلا

 دالعإو ةروغلا ىلإ اكل مامز ا اهذد يهم نب ةلييعدعمو تاك نبي يلع رجلا
 ؛ليلقلا متلبقو «زعلاب لذلا متيرش «هللادبع ابأ اي» :هل الئاق ةيواعم ىلع برحلا

 ,حلصلا اذه نم ىأر امو نسحلا عد «رهدلا انصعاو «مويلا انعطأ «ريثكلا متكرتو

 الف «ةمدقملا هذه يبحاصو ينلوو ءاهريغو ةفوكلا لهأ نم كتعيش كيلإ عمجاو

 .«فويسلاب هعراقن نحنو الإ دنه نبا رعشي

 ."(انتعيب ضقن ىلإ ليبس الو ءاندهاعو انعياب دق انأ» :ِةْكِيِقَ نيسحلا لاقف

 ضقن ضفرب يعازخلا درص نب ناميلسل ٌدِالَكيِلَت نيسحلا مامإلا باوج ناكو
 ايح ةيواعم مادام هتيب سالحأ نم ًاسلح مكنم لجر لك نكيل»:هل لاق ثيح حلصلا

 ."2«متيأرو انيأرو «مترظنو انرظن ةيواعم كله نإف ًاهراك اهل ِهَّللاو تنك ةعيب اهنإف

 ىتح ةيواعم ىلع ةروثلا مدعب هيأر ىلع ًارصم دم نيسحلا مامإلا يقبو
 دض ةروث ةيأ حاجن مدعو «ةدهاعملا كلت مارتحاو ,حلصلا ةدهاعمل ًاذافنإ هتوم

 .اهل متحملا لشفلاو ءتقولا كلذ يف ةروثلل سانلا ةيبلاغ ةيلباق مدعو «ةيواعم

 :ةيواعم ةيصخش -"

 فرت نع :ضيرحلا (ةسذلا زتاعتشب كانتا اى ورهاظت ةيراغم مه قرع

 «نادلبلا حتف لجأ نم لتاقملا ءمالسإلا نع عفادملا رهظمب سانلا مامأ رهظي ناكو

 .نيملسملاو مالسإلا مدقت ىلع صيرحلا

 )١( ص «يرونيدلا ةبيتق نبا ءلاوطلا رابخألا 77١.

 )( ج «يرونيدلا ةبيتق نبا «ةسايسلاو ةمامإلا اءصضص/١187.
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 قادغإو ءممذلا ءارشو «قئاقحلا هيوشتو «تاعئاشلا قلخو .يمالعإلا ليلضتلا

 .هلوح نوفتلي ايندلا ىبحم نم ريثكلا لعج امم «ةلئاطلا لاومألاب نايعألاو ءاهجولا

 نلو «لشفلاب ةموكحم هتروث نإف ةيواعم ىلع راث ْدِالْمَتِلَم نيسحلا مامإلا نأ ولف

 فرع امل ديزي دض راث امدنع اهل حبصأ امك دولخلاو ريثأتلاو جهولا نم اهل نوكي
 .ةفالخلل هتيلهأ مدعو «ملظلاو داسفلاو فارحنالاو نوجملا نم ريخألا نع

 ةروث نكت ملو «ىدملا ةديعب فادهأ اهل ناك ٌدِلئتَِظ نيسحلا مامإلا ةروثو

 نف اهنض قيدعبلا قايسح ف رك فادعا قاحعل ةليسو عفاكاهنإو ةروثلا درعمل

 دهع ىف ةروثلا تماق ول ققحتت نأ اهل ناك ام فادهألا هذهو -ةمداقلا تاحفصلا

 اهريغو بابسألا هذهلو «هيضراعم دض شطبلاو ركملاو ءاهدلاب فورعملا ةيواعم

 اهل َدَعَأ امنإو ؛ةيواعم دهع يف ةروث ةيأب مايقلا يف ةحلصم نيسحلا مامإلاَرَي
 .لعفلاب ثدح ام اذهو .ديزي دهع يف اهب مايقلل ةبسانم ءاوجألا نوكتل

 :بورحلا نم للملا -"؟

 «تاعازنلاو تاعارصلاو بورحلا نم للملا ملسملا عمتجملا باصأ

 .ةروث ةيأل ةئيهتم ريغ رومألا لعج امم «ةعدلاو نوكسلاو ملسلا يف ةبغرلاو

 تبشن *ن ىتلا ةفطاخلا بورحلاو ناورهنلاو :يفصو لمجل ابورح تناك دقف

 ميكحتلا دعب نميلاو زاجحلاو قارعلا يف دودحلا زكارم نيبو ةيواعم تاوق نيب
 مهيلع ترم دقف «ةعداوملاو ملسلا ىلإ ًانينح يلع مامإلا باحصأ دنع تدلو دق

 .ىرخأ برح يف هورهشيل الإ برح نم مهحالس نوعضي ال مهو نينس سمخ
 سمألاب مهناوخإو مهرئاشع نوبراحي امنإو مهنع ةبيرغ تاعامج نولتاقي ال اوناكو
 .ةيواعم ركسعم يف نآلا اوحبصأ نيذلا هوفرعو مهفرع نمو

 برح نع مهلقاثتب لاتقلل مهتيهاركو ةعدلا يف مهتبغر نع سانلا رّبع دقو

 7و١



 ” ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 هذه تزرب ةفالخلاب ْرِالكَت نسحلا عيوبو دالك يلع مامإلا دهشتسا املف

 تناك ثيح ماشلا برحل زهجتلل نسحلا مهاعد نيح ةصاخبو اهدشأ ىلع ةرهاظلا

 .ًادج ةئيطب ةباجتسالا

 لقاثت نم هرثأتو هئابتسا ىلإ اهيف راشأ ةبطخ دمعت نسحلا مامإلا بطخ دقو

 هللاَو ْمُكلَيو» :ةالئلع لاق ءحلصلل هتعفد يتلا عف ةاودلا نم هنأو .داهجلا نم هباحصأ

 يدي ُتْعَصَو نإ ين ْنَظَأ ينو يلق يف ُهَئَِضاَمِب ْمُكَدِم دَحأِل يِفَيال ةَيواعُم نإ

 ُلَجَوزَع هلل دبع نأ وف ينأو هنت يَذَج نيل نيد 0

 يس اهي اْْسَو اذ «دوُعْطُاَلَو دوال هلع اهو 7 2

 .20007َنوَبلقنَي بَلقنُم بلقتم َيَأ اوُمَلَظ 0 ْمِهْيَدَيَأ

 ةروثلاب موقيو «ةيلوؤسملا لمحتي حلاض لبج ةيبرتل حرشلاو مامتعالا بوجو قرب

 اوُهِرَكَو ءحّلّصلا يف ِساّنلا مَظْعَأ ىَوَه تْيَأَر نإ :ةراكت لاق كلذلو «نيحلعيولو

 ةٌضاَح اتعب ىَلَع ايف َتحَلاَصَم «َنوُهَرْكَياَم ىَلع ْمهَلمخأ نأ ٌبِحَأ ملف بحل

 ة ل ل ٍلدقلا َنِم

 احتسب روب ةروتلا لع عضوا حرج يذم ريق ردح نيكل

 ٍسالْخَأ ناس ْمُِْ يا لك كيل دمحم وبأ قدص» 0 رجحلا ماما

 انيتؤُيَو ءانَل هللا ٌريخَي ْنَأ انوُجَر ٌءايخَأ مُتْنَأَو ُكِلَْي ْنِإَف ءاَيَح ُلُجَّرلا اًده َماد ام وتب

 )١( :ةيآلا ءءارعشلا ةروس /771.

 مقر ,”7” ص «5 5ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (؟) ١.

 )( ص «يرونيدلا ةبيتق نبا ءلاوطلا رابخألا 77١.
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 ."704”َنوُمِسحُم مه َنيَِلاَوأوَقَلا َنيِذَلا َعَمَهَّللاَّنِإط ءانِسُمْنَأ ىلإ انَلِكي الَو ءانَدشُر 06ه يب
 .نايفس يم قب د ةيواعم لجرلاب ينعي

 ةروثلا هنم نوبلطيذإل32 نسحلا مامإلا ةافو دعب قارعلا لهأ هيلإ بتك امدنعو

 :مهيلإ بتكو مهبلط الك نيسحلا مامإلا ضفر ةيواعم دض

 َسْيَ نأ امو ءيِتأياَميِف هدَدَسَو ُكَقَ قو َوْدَمُللاَنوُكَيْنَأ وجْرََت يِخَأاَمَأ١

 اوُسِرَسْاَو «توُيبلا يف اوُنُمْكاَو «ضْرأْلاب هللا ُمُكَمِحَر اوَمَصْلاَف َكِلَذ مويا يِيأَر
 95 لإ ُتْبَتَك مَ اَنَأَو اَنَدَح ِهيهَّللا َتِدْحُي ْنَلَف ءايح ٌةَيِواعُم َماَداَم ََظلا نم

 ."”(مالّسلاَو

 هنأب رومألل ةحضاو ةيؤر كلتمي ناك دلل نيسحلا مامإلا نأ ينعي اذهو

 ةروث ةيأل ائيهتم نكي مل ٍذئتقو يمالسإلا عمتجملا نأل ةيواعم دهع يف ةروثال
 قدصب ةنمؤملا ةيلاسرلا رداوكلا نم ديدج ليج ةيبرت ىلإ ةجاحللو ؛.ةضافتناو
 .راهطألا تيبلا لهأ ةمئأ ةسردمب

 .ءودهلاو نوكسلاب هعابتأو هباحصأ رمأب ْدِيِلَع نيسحلا مامإلا ناك كلذلو

 ماعتعالاو نراها رع لاو «ةمكاحلا تاطلسلا كوكش ريثي امع داعتبالاو

 ْنِمًاسْلح ْمُكَنِم يِرْما لَك ْنْككَيِل دمحم وبأ قدصا : ناك تيح يت او ديراب

 0 نجوا اًده َماد ام ِِتْيَب سالخأ

 عمتجملا عقاوو «ةيمالسإلا ةمألا عقاو ًاديج كردي ناك ِدالْيِفَع نيسحلا مامإلاف

 .ةيواعم دض ةروثلل ةمئالم ريغ فورظلا نأو «؛هلوح نم

 )١( :ةيآلا ءلحنلا ةروس ١748.
 «يرونيدلا ةبيتق نبا ءلاوطلا رابخألا ١١. مقر ١5١« ص .”ج «يرذالبلا ءفارشألا باسنأ (0)

 .57؟١ ص

 .777 ص «يرونيدلا ةبيتق نبا ءلاوطلا رابخألا ()
 77١. ص «يرونيدلا ةبيتق نبا «لاوطلا رابخألا (5)



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 دض ةروشلا نع ْدِلئتِقَع نيسحلا مامإلا عنتما ةسيئرلا بابسألا هذه لكل

 اهفورظ اهل ةروشلا نأو ,حلصلا ةدهاعم ضقني نأ ضفرو «نايفس يبأ نب ةيواعم

 .ةدلاخلا فطلا ةصقو «ةسدقملا ءالبرك ثيح اهناكمو اهتقوو اهطورشو



 نايفس يبأ نب ةيواعمو َدالْئَِلَم نيسحلا مامإلا

 نايفس ىبأ نب ةيواعمو :53: نيسحلا ماعلا

 ةيواعم دض ةرونلاب ْدِالَكِفَت نيسحلا مامإلا مايق نود تلاح عناوم دوجو نإ

 هل ٍةاليتَِع نيسحلا مامإلا ناك دقف .هفارحناو هملظو هئاطخأ دض توكسلا ينعي ال

 .ةيواعم هب موقي فرحنم وأ دساف لمع يأ دض ةوقو مزجب فقيو «داصرملاب

 :ةيلاتلا طاقنلا ىف ةيوقلاو ةمزاحلا فقاوملا كلت ضعب ىلإ ريشنو

 :ةيضارتعالا بطخلاو لئاسرلاو بتكلا -ًالوأ

 مكحلا تافرصت دض ةديدعو ةريثك فقاوم ٌدِالَكتَت نيسحلا مامإلل ناك

 ًادقتنم ىرخأ ةراتو هايإ ًاخبوم ةيواعم ىلإ بتكي ةرات ناكو «ةيواعم دهع يف يومألا
 ع

 هةسايسو ةيواغم ثاث رص ءاطعلا سانلل اهيضوف ابيطتخ ةراقو قاف رفق اظعاؤو

 .تيبلا لهأ ةسردم عابتأ هاجت ةملاظلا

 ةيواعم ةسايس هاجت ٌدليَِلَظ نيسحلا مامإلل ةمزاحلا فقاوملا هذه مهأ نمو

 :ةيلاعلا وومألا

 ١- ىلع مامإلا باحصأ لتقف ىلع جاجتحالا 22 :

 :مهنمو ٌدالَكِقَع يلع مامإلا باحصأ زربأ لتق ىلإ يومألا هبزحو ةيواعم دمع

 .نصح نب ىفوأو ءيعازخلا قمحلا نب ورمعو ءيرجهلا ديشرو «يدع نب رجح
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 دك, نيسحلاو نسحلا نيمامإلاو ٌدِلَِكِلَت يلع مامإلا باحصأ ةريخ نم مهريغو

 لهأ ةسردم ذوفن نم صلقيو مهل ريثأت يأ ىلع يضقيو ,مهدوجو نم صلختيل

 باحصأ نم هريغو يدع نب رجح لتقب ٌدالكِقَع نيسحلا مامإلا عمس امدنعو

 هيلع ركنتسي ةجهللا ةديدش جاجتحا ةركذم ةيواعم ىلإ بتك ءايفوألا يلع مامإلا

 :اهيف ءاج ذإ «ةديقعلا ءادهشو رجحل ةريخلا صئاصخلاو تافصلاب اهيف

 اوناك َنيِذَّلا نيدباعلا َنِيَّلَصُملاَو ةَدنِكاخأ ّيِدَع نب ًرجُح لِّتاقلا تسّلأ»

 املظ مهتم مال مول هللا يف َنوفاخّي الو علا َنومِظعَتسَيو َملّظلا دورك
 مُهُذَخَأَت ال َةَدَكَؤُملا قي .ئاوَملاَو ةَطلَعُملا َناميألا ٌمُهتيطعأ َتنُك ام دعب نم ًاناودُعو

 0ص تال 0

 ارجوا هش نب لسا تهتم ترس راس ]عقال

 اناقهعساو كازو ىلع ذا[ 285 «ٍلّبَجلا ي ماو ني كي لت اياط ةئيطعأ وأ ام

 :ذإ .هجول ًاهجو ةرشابم ةيواعم ٌداليِلَت نيسحلا مامإلا هجاوي رخآ فقوم يفو

 :ّلاقَف فالكم َنيَسُحلا ماعلا ٌكِلذ يف ّيِقَل ةّباحصأو ّيِدَع َنب ٌرجح ةَيِواعُم لكَ امل

 ؟َكيبأ ٍةعيش نم هباحصأو ٍرِجُحب ُتعَبَص ام َكَمَلَب لَه هللا دع ابأ

 .((نحأ» ٠١58 ص ه ج :حاحصلا) دقحلا يأ :ةتخإلا )١(

 .19مقرء١15 ص «يشكلا لاجر ()
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 نايفس يبأ نب ةيواعمو َدالْئَِلَم نيسحلا مامإلا

 امأ .ةّيِواعُم اي ٍةَمايِقل نا سد لا

 ير مي كل اوال رو ل ا كم

 ناكم نم ةَوادَعلا اهتلَوانَتو هَكِضَرُع ريغ َتيَمَرو كسوف َريَغ ترئوأ دق هللا يَ

 هيتس اي وو ل ا لا

 ؟0رضاعلا نيورَمع هيرب عّد وأ

 هتعامجو يمرضحلا هلتق ةيواعم ىلع ًاضيأ يَ نيسحلا مامإلا ركنتساو
 يذلا يمرضحلا لتاق ٌتسلَوْأ» : هصن ام ةيجاجتحالا هتركذم يف ءاج دقف «رايخألا

 همع نب | نيد وه ّىلع نيدو ؛ههجو هللا مرك ّىلع نيد ىلع هنآ دايز هيف كيلإ بتك

 ترتر تول كات ل را ايس

 ."”(فيصلاو ءاتشلا ةلحر :نيتلحرلا مشجت 7 كئابآ

 هيلا ةيييرضكلا تعاض تيد رخل ويباعت حاس هرم

 ّيِلَع نيد ىلَع ناك نَم لقا : هيلِإ َتِبَتَكَف «َّيِلَع نيد ىلَع مُهَن اا ل

 ُبِرِضَي ناك يذلا هلع كح ند يلع زيدو كلرمأب مه لو لت ؟ديأَر

 ٌلَصفَأ ناكوهالولو ل ل ِهيَلَع

 0 رومخلا ٍبَّلَط يف ِنْيَئَلَحّرلا هش :جت كفو

 يلع مامولا باحصأل هلتق ةيواعم ىلع ةدشب ركنتسي دال نيسحلا مامإلاف

 ةيكلَع هللا لوسر نيد وه يذلا يلع نيد ىلع ناك نم لك لتقب دايزل هرمأو ُدالكل

 :جاجتحالا ,7 575 ص ١ ج :ةّمغلا فشك «/ ح 87١ ص :رظانلا ةهزن ,5”37 ص ١ ج :ٌردلا رثن )١(

 ١94. ح ١79 ص 45 ج :راونألا راحب «1517 ح88 ص7 ج
 )١( ص.” ج «جاجتحالا 4١.

 .(«لحن» 18717 ص 4 ج :حاحصلا) هيلإ بستنا اذإ ؛اذك ةليبقو اذك بهذم لحتتي نالف (9)

 .((مشجا ١888 ص ه ج :حاحصلا) ةقشم ىلع هتفلكت اذإ : -رسكلاب -رمألا تمشج (4)
 .44 مقر 2177 ص «يشكلا لاجر 6٠". مقر ١17١« ص «5 ج «يرذالبلا ,فارشألا باسنأ (5)

 احلا



 7 ج - الدكت نيسحلا مامإلا ةريس

 .ليصألا يدمحملا مالسإلا عبتي نم لك ىلع ءاضقلل ىعسي ناك ةيواعم نكلو

 :ٌد2)2 نيسحلا مامإلا درو ةيواعم قلق -"

 ادلقتم اهيف ْدِاللَع نيسحلا مامإلا ناك يتلا ماوعأ ةرشعلا لاوط ةيواعم ناك

 .هتاكرحو هتافرصت ةفرعمو «هتبقارمل نويعلا هيلع عضو كلذلو .يروثلا

 مكحلا نب ناورم ةنيدملا ىلع هلماع ةيواعم ىلإ بتك مايألا نم موي يفو
 هنأو .هلوح مهفافتلاو المل نيسحلا مامإلا ىلإ سانلا فالتخاب اهيف هربخي ةلاسر

 !يومألا مكحلا دض ةروثب همايق نمؤي ال

 مامإلا دض داضم لمع يأ داختا مدعب ةنيدملا ىلع هلماع ةيواعم رمأ اهدنعف

 :اهصن اذه نيسحلا مامإلا ىلإ ةلاسر بتكو ؛ثادحألا روطتت ال ىتح ٌدالَِيِتَت نيسحلا

 مكًاَقَح تناك نإَف ءاهنَع كلب ""ُبَعرَأ ٌرومأ َكنَع َّيَلِإ تهت نا ِدَقَف َذعَباَمأ»

 .ِءافّولاب يِرَحَل ةقاثيمو هللا َدهَعو ِهِنمَي : ةَدَفَص ىطعأ نم َّنِإ يرمَعَلو ءاهيَلَع "كر افا

 «يفوت ِّللا ٍدهَحِيو هَأَدِبَت كيف ّظَحِبو «َكِلَذب ِساّنلا ٌدَعسأ َتنآَق اًلِطاب تاك نإو

 يندكت ىتّمو «ينرِكُت ركنا ىتم نإ ءَكب ةَءاسإلاَو َكِيَعبطَق ىلَع ينلمحت الق
 سانلا َتبَّرَج دقق ءَِنتفلا ىَلِإ َكِدَي ىلَع اوعجرَي نأو ِةّمالا هذه اصع قش د5 قئاف كذا

 الو هك َنوذولَي نيا يَ هيلَععَمتا ناك دّقو كن َلَفأ ناك كوبأو مهوب

 رو ع

 .7(َكِنيدو َكسْفَنِل رظناَف يَلَع َدَسَق ناك ام مُهنِم كَل ُحّلِصَي ُهْنَْظأ

 هيف هخبو ًاظيلغ ًادر هيلع در ةيواعم ةلاسر ٌدِالَكيِلَع نيسحلا مامإلا ملست امدنعو
 ضعب نسب همايقو «تيبلا لهأ ةسردم باحصأ هاجت ةيناودعلا هتافرصت ضعب ىلع

 :لماكلاب هدر صن اذهو ؛ةيدلل ةفلاخملا ٠ نيناوقلا

 .((بغر» 77١ص ١ ج :حاحصلا) هيف تدهزو هدرت مل اذإ :ءيشلا نع تبغر )١(

 .((ررق» "88 صا/ ج :سورعلا جات) كعم ٌرقأ ال يأ هيلع تنأ ام ىلع كراقأ ال (0)

 6٠". مقر 17١« ص «5 ج «يرذالبلا ءفارشألا باسنأ ()
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 نايفس يبأ نب ةيواعمو دالاس نيسحلا مامإلا

 ا ل ل ا
0-292 

 ه4 ا م ل

 يأ امو «عيمججلا نيب َنوقرقُملا ”ِِئامَتلاب َنوْواَشَملا ""َنوقالَملاُهاََرامْنِإَف كيل

 امو ءهِكرت يف للا فاخأ انأو َكِلَذ تكي دَقَّلا مياَو «َكِيَلَعافالي الو َكَلًاب رح

 يفو كي هي راذعإلا لود يرؤاسع الو لإ َكمَكاحُم كرب يناير للا نأ

 لا نور نيل .نيدياملا لَم احصأو يع زبر جش لق تسلل

 مهِئاطعِإ َدعَب اناودُعو ًاملُظ ءمال ةموَلِهّللا يف َنوفاخّيالو ٌعَدبلا َنومِظعَتسَيو

 ؟ِةَطّلَعُملا ٍناميَألاَو ٍقيئاوملاب َنامألا

 ٌةدابعلا ُهتَلبأ يذلا .ديقج ولا لوس بحياص قتلا نب رمت لاق تسل
 اديس سلك اوان رأ كادت

 تو هيفي طش شارف ىلع وفتلة نب از يشل تسل
 َتكَرَتَف ءاٌرَجَحلا رهاعللو شارفلل ٌدَلَولا» ةنق هللا ُلوسَر لاق دّقو «كيبأ ُنباُهَّن

0 
 نم َىدُق يَ ابّذَكُم كوه َتعَبَتاَو ادعم ةَرمأ تفَلاخو ثلا لور نش

 مُهَبَلَصو ؛ ؛مُهنيعأ "'ٌلَمَسو َنيِمِلسُملا يديأ َمَطَقَف ””ٍيقارِلا ىَلَع ُهَتطْلَ مَ للا

 هللا لوسَر لاق دقو «ٌكنِ تل اهنأكو م ل لس

 ؟«نوعلَم َوُهَق مُهَل َسَ ابَست موق َّقَحلأ نما : : 2

 يِلَع نيد ىلَع مُهّن ةمْس نبا كيل بك َنيذاَنب ةيمرضحلا نحابص ةستوأ
 و 2011110011

 نيفو َكِرمَأب مهب لْثَمو مهلتقف ؟هيَأَرو ُيِلَع نيد ىلَع ناك نَم لثقا :ديَلِإ ٌتِبَتَكَف

 .(«قلم» 5/8 ص ؛ ج :ةياهنلا) يغبني ام قوف عّرضتلاو ءاعدلاو دّدوتلا يف ةدايزلا : ٌقَلَملا )١(

 ص :نآرقلا ظافلأ 0 ماّمن لجرو «ةياشولا :ةميمنلاو «ةياشولاب ثيدحلا راهظإ :ُمَدلا ()
 .((ممن) 6

 .((قرع» ” 58 ص ٠١ ج :برعلا ناسل) ةفوكلاو ةرصبلا : ناقارعلا (9)

 .((لمس» 0 ج :حاحصلا) اهؤقف : دعلا يسال
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 كشلعلا ةايإ "3قلادسا قس ءٌكابأ هيَلَع ٌبِرْضَي ناك ينْلا يقلك ِدَّمَحُم نيد ٌّيِلَع

 :يومحلا يلطف نيتلعتللا "عنيت 7 كيوت فنا ناك هك لوا رجا عارم

 سال دو نأو َةَّفلالا اَضَع قش ىَّناَو هَةّمالاَو كِنيدو كتل رظنا :َّتلَقو
 يسم ًارظَن ٌمّلعأ الو ءاهيلَع َكِيَيالِو نم مظعأ ة مالا ىَلَع هتف مَع الق !ةنتفلا ىلإ

 هللا ٌرِفغَسأ ٌبنَدَق ةكرنأ نإو ءيّبَر ىلإ ٌةَرَُوُهَف ةلعفأ نق كِواهج نم ٌلَضفَأ ينيدو

 .يرومأ يقرأ يقيفوت هللا لأسأو «يريصقت نم ريثك يف ُهنِم

 ِرَمَتلا ءالٌؤهب َكِلعِفَك ؛ كيلغ اديب 21 نك ىلع نوكت قلن «َياّيِإ َكَديك اَمأو

 :َكَدهَع اوضَقت الو َكولتاق اونوكي نأ ٍرِيَع نم حلّصلا َدعَب مهب َتلَثمو مُهَّملََق نب

 ايرشبأف ري ل اس للا

 ريب الو ٌةَريِغَص ُرواغي ال ًاباتك ِّلل نأ مّلعاَو .باسجلاب نقيأو ءيصاصقلاب ٌةَيواعُم

 ةَمهّتلَوةَهْشلا ىَلَع ةءايلوأ َكَلقو هلا هلَدخأ كَل يم انبُّهَللا َسيَلو ءاهاصحأ الإ
 الو «بالكلاب ُبَعليو بارّشلا ُبَرشَيِهيفَس مالُع ٌكِبال ِةَعيبلاب َساَنلا َكّدخأو
 تامر تسشخحووكلكامأ تلكاو «ةلكف "تدبر أو هكدا ترديخلل كقلعأ

 .(©(!تيملاّظلا موَقلل ًادعُبف ءرانلا نم ٌكَدَعقَم تآَوَبَتَو

 ةسايس نع هاضر مدع ٌدِالَكَيلَع نيسحلا مامإلا هيف حضوي يخيراتلا درلا اذهف
 لتقو كالكِقَد يلع مامإلا عابتأو باحصأل هعبتتو رايخألا لتقل هايإ هخيبوتو «ةيواعم

 نم هيبأ نب دايز هب ماق امل هراكنتساو «لتقلا بجوتسي بنذ وأ مرج ريغ نم ءايربألا
 !لخنلا عوذج ىلع مهبلصو ؛مهنيعأ لمسو «مهلجرأو نيملسملا يديأ عطق

 نبت طك ير عابر يارا هر ار حاملا

00 

 .((لحن» 1877 ص ه ج :حاحصلا) هيلإ بستنا اذإ ؛اذك ةليبقو اذك بهذم لحتتني نالف )١(

 .((مشج» ١188/8 ص ه ج :حاحصلا) ةقشم ىلع هتفلكت اذإ : -رسكلاب -رمألا تمشج (؟)

 .((قبو» ٠ صا ج :نيرحبلا عمجم) هعّيضتو هكلهُت يأ :َكَنيِد ٌقبوُت ()

 .7١5و 7٠١١ ص ١ ج :ةسايسلاو ةمامإلا ١178« ص ه ج :فارشألا باسنأ (5)
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 نايفس يبأ نب ةيواعمو َدالْئَِلَم نيسحلا مامإلا

 :ةيواعم ةسايس دض ةغمادلا ةبطخلا -؟

 ةاحصلا نم تايصخشلا زربأو رفعج نب هلا دبعو سابعلا نب لادبع هعمو نيتتس

 : اللَع هلاق امم ناكو «ةيمأ ينب ةسردمو تيبلا لهأ ةسردم نيب قرفلا نع فشكو

 ؛مُتدهَّشو مُمِلَعو مُر دَق ام انّيعيشيو انب لحم دق ًةيِغاَطلا اًده نق ُنعَباَمأ١

 :ينوبّذَكَف ُتِبَذَك نو ينوقّدَصَم ُتقَدَصْنِإَف ءٍءيَس نَع مُكلأسأ نأ ٌديرا ينإو

 يماقم مُثَيَس م اَمَل ؛مُكيَت نم يتبارق قو هللا لور قو مُكيَعِللا نحب مُكلآسأ

 ني متنمأ نم م مُكلئاب نم مكراصنأ يف َنيعّمجأ مّتوَعَدو «يتّلاقَم متفَصَوو ءاذه
 اذه بردي نأ فرختا يلد انه ني نوملعت اهو مهوعداق هب متقِئَوو سانلا

 .74(27َنوُرفاكْلا هِرَك ْوَلَو هِروُن متم : لاول «تاعتو كلا تهدْيو ملا

 ةهج نمو «تيبلا لهأ بقانمو «نينمؤملا ريمأ بقانم ىلع ًاضيأ اهيف زكر دقو
 .مالسإلل ةفلاخم لامعأ نم هب ماق امو ةيواعم عدب ىلإ اهيف راشأ ىرخأ

 رثكأ هرضح ذإ ءًاعساو ًايمالعإ ىدص ةالمِقَع نيسحلا مامإلا ةبطخل ناك دقو
 نينمؤملا نم عومجو «مشاه ينب عيمجو «ةباحصلا نم نيتئمو «يعبات ةئم عبس نم
 نادليلاو ندملا لك ىق دعمت ةطخلا هذه لع اس ةيمالتسألا دالزلا كلدخيم ون
 ْ .ةيمالسإلا ميلاقألاو

 :ديزيل ةعيبلا نم فقوملا -ًايناث

 ةنيدملا ىلإ هسفنب رفاس «هدعب نم ةفالخلل ديزي هنبا نييعت ةيواعم ررق ام دعب

 .((سرد) 1737 ص ا" جا: جيم )اع :سَرَد )١(3

 0/1 :ةبآلا ءٌفصلا ةروس (؟)

 .187 ص ءالال ج «راونألا راحب .7"” ٠ ص «سبيق نب ميلس باتك ('؟)
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ءاهيف ةزرابلا تايصخشلا نمو «نيعباتلاو ةباحصلا رابك نم ةعيبلا ذخأل ةرونملا

 .ةالَكلَع نيسحلا مامإلا نم صوصخلابو

 حرطو سايعلا نب هّللادبعو ةلكاق نيسحلا مامإلاب ةيواعم ىقتلا امدنعو
 ا ا ا ا ا

 ّتلَحَم ىَتَح َتعَنَم مو «َتفَحجأ ىَتَح َترَئأَتساَو ءَتطَرْفأ ىَتَح َتلَضَف دَقَلو'

 ايل دل يس لل ا ٍنِم َقَح يذل َتلَدَب ام ءَتزّواج ىَتَح ترجو

 ,لدكألا ةييها ومر رالا ةطغ

0 

 نأ ٌديرُت ةَيُكِيَج ِدَمَحُم مل هيَسايِسو «هلامتكا ِنِم َديِزَي نع ُهَترَكَذ ام تمهفو

 ل

 امس ناك اَمَع ٌربخُت وأ ابئاغ ْتَمنَت وأ ءًابوجحَم ٌتفصَت َكّناَك ءَديزَي يف ٌسانلا هوت

 هيف َدَحأ اميف ديزل ذَحَف ِهيَأَر عقوَم ىلَع فت نم ديزي لد دقو ءٌصاخ ٍملِعب َُيَوَتحا

 َدايِقلاَو «َنهيارتأَ َديَسلا َمامَحلاَو ءِضْراَهّتلا دنع '"ةّشر اهّملا َبالكلا هئارقتسا ِنِم
 نأ كانغأ ام «ُلواحُت ام ٌكنَع عّو اراب هدجت يهالّملا برضو «ِفِزاعَملا ِتاوّد

 يف اًلِطاب ُحّدقَت َتحِرَب ام ِهّللاَوف «هيقال َتنأ امرأ ٍتلَخلا اًده ٍرو نم هللا ىَقلَت

 ُمَدقَتف ٌدَضمَعاَّلِإ توّملا َنيبو كنب امو هةَيِقسَألا َتأَكَم ىّتَح ءملظ يفًاقّتَحو روج

 .""(ٍصانَم َنيح تالو ءِدوهْشَم موي يف ٍظوفحَم ٍلّمَع ىلع

 نأ ىريو «ةيواعم ىلع ضرتعي ةعاجشو ةأرج لكبو دالي نيسحلا مامإلاف
 :حضاو ملظ هيف نيملسملل ةفيلخ ةمألا ىلع هنييعتب هنأو «ةفالخلل ًالهأ سيل ديزي
 .ةيواعموَدالَكِلاَت نسحلا مامإلا نيب , حلصلا دونبل ةحيرص ةفلاخم هيف كلذ نأ امك

 :ةلودلا لاومأ ىلع ءاليتسالا -ًاثلاث

 امك- ةيداصتقالا ةيواعم ةسايس نع ًايضار ٍةالكِقَت نيسحلا مامإلا نكي مل
 ةهجتمو نميلا نم ةمداق لاومألاب ةلمحم ةلفاق ترم امدنع كلذلو - ةيسايسلا

 .((«شرها ٠١717 صا ج :حاحصلا) ضعب ىلع اهضعب شيرحت وهو :بالكلاب ٌةَسَراهُملا )١(
 5١8. صءا ج «يرونيدلا ةبيتق نبا «ةسايسلاو ةمامإلا ()

 ا



 نايفس يبأ نب ةيواعمو َدالْئَِلَم نيسحلا مامإلا

 .نيملسملا لام تيبل دوعت لاومأ اهنأل اهذاقنإو

 «مهريغو مشاه ينب نم نيجاتحملاو ماتيالاو ءارقفلا ىلع لاومأو نوؤم نم ةلفاقلا

 :ًالئاق رمألاب هربخي ةيواعم ىلإ بتكو

 َنمانب ْتّرَم ريع نإ :ٌدعَب ام «َناْفُس يبأ ِنْب ةيواعُم ىلإ ّيِلَع ِنْب ٍنْيَسْحْلا نمل

 عَ اهب لع «ٌقْشَمَِنئاَح اهَعووُِل كي ابيطَوَردعَو الَلَُوألام ُلوْحَت ٍنَمَيْلا

 0 ْمالَّسلاَو ءايتذحأت اهْيَلِإ تْجَتْحا يْنِإَو «َكيبأ يب لهل

 ةالْلَع نيسحلا مامإلا لبق نم ءيرجلا لمعلا اذه نم ًادج ةيواعم ءاتسا دقو

 :اهصن اذهو .فيوختو ديدهت نم ولخت ال ةلاسر هيلإ بتكو

 امأ .مكيلع مالس :يلع نب نيسحلا ىلإ نينمؤملا ريمأ ةيواعم هّللا دبع نم

 ًاربنعو ًاللحو الام لمحت نميلا نم كب ترم ًاريع نأ ركذت يلع درو كباتك نإف ءدعب
 تجتحا دق كنإو «يبأ ينب , لهنلا دعب اهب لعأو قشمد نئازخ اهعدوأل ّيلإ ًابيطو

 لعل لالابجتا ىئارلا نأل قل اهكيس 3| عدس يه رو قر ادع ان اهنا

 دق ينكلو هنم كظح كسخبأ مل ّىلإراص ىتح كلذ تكرتول هّللا ميأو

 فرعأف ينامز يف كلذ نوكي نأ يدوبو ةوزن كسأر يف نأ - يخأ نباي - تننظ

 ١11. ص .71/ ج «يشعرملا كيلا «قحلا قاقحإ حرش ()

5305 



 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 رم" ال ةيترو:يفدعب كلل  ليآلا اذ يلق نب نخيسشحاو

 لدجألا قلخلاب كشف .اهيلإف اهدفاش ىبنأ يقوبو

 ""لذعلا فيسلا قبس هدنع نمب حلصت نأ بهرأ يننإ

 ةيعرشب هلوبق مدع ىلإ ريشي لاومألا ىلع ٌدِلملَظ نيسحلا مامإلا ءاليتساو

 دقو ءيعرشلا مامإلا وه ْدِالثِِلَم هنأو «ةفالخلل بصاغ درجم هنأو ,ةيواعم مكح

 ؛ءالبرك ىلإ هقيرط يف وهو ديزي نمز يف لعف كلذكو «هتيالو يفو هقح وه ام ذخأ

 يبأ نب ةيواعمو ٌدالديَلَت نيسحلا مامإلا نيب ةقالعلا نأ جتنتسن هنايب مدقت اممو

 ءامهنيي ةئاغ تناك ةقللا نأ و :ةيئادعو#رثوقه نانيحألا قهربتك ىفاكن اك قايقس

 رمتسا يذلاو ةيواعم مكح ةرتف لاوط هدشأ ىلع ناك رهاظلاو نطبملا عارصلا نأو

 دلقتودالثكلَت نسحلا مامإلا ةداهش دعب أرتوت عضولا دادزيل ءأبيرقت ماع نيرشعل

 ةنس ةيواعم تام ىتح كلذك لاحلا رمتساو «ةمامإلا نوؤش دليل نيسحلا مامإلا

 .مكحلا ديلاقم هيلوتو ديزي ءيجمب ةديدج ةلحرم أدبتل ه١

 «يشعرملا ديسلا «قحلا قاقحإ حرش .5 ٠5 ص ١14. ج «ديدحلا يبأ نبا «ةغالبلا جهن حرش )١(

 .155 ص ءالال جا

 و



 (م5/17 - 551/) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 (م1549 - 547 نايفس ىبآ نب ةيواعم نب ديزي

 -5/85) تاونس ثالث ةدمل هيبأ توم دعب ةفالخلا ةيواعم نب ديزي ىلوت

 لتق نم عقو ام اهرطخأ ناك ةريبك ًاثادحأ ريصقلا هدهع يف ثدح دقو :.(م7
 .ةيمادلا فطلا ةكرعم يف راهطألا هتيب لهأو ٌدِالَكِقَت نيسحلا مامإلل ةدابإو

 ىلع ةعيبلا ديزي نب ةيواعم هنبال ديزي ذخأو «لايل ينامث الإ رهشأ ةينامثو نينس ثالث

 ,277(ةنس نيثالثو ثاللث نبا وهو «نيتس و عبرأ ةنس رفص

 ةنس بجر لهتسم يف تناك ةموؤشملا هتعيب نأ ركذ دقف يبوقعيلا خرؤملا امأ

 فاضأ نكلو يقشمدلا ريثك نبال لوقلا سفنو .””ريثألا نبا لاق كلذكو ."”ه١
 ,27(ةنس نيثالثو عبرأ نبا عيوب موي ناكف»

 لتق يهو نيملسملا خيرات يف تبكترا ةميرج مظعأب ديزي مسا نرتقا دقو
 لاجرلا نم هتيب لهأ عم ٍةَيقِفيَي يبنلا تنب ءارهزلا ةمطاف نبا يلع نب نيسحلا مامإلا
 ةريسلاو خيراتلا بتك نم ريثكلا نإف كلذلو َتاليلَت داجسلا مامإلا ءانثتساب ًاعيمج

 6١. ص 2” جءبهذلا جورم ()

 . ١58 ص ؛7ج «يبوقعيلا خيرات (0)

 .73/17/ ص ؛' ج ؛خيراتلا يف لماكلا (9)

 .١91١ص «7ج «ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 7 ج - التل نيسحلا مامإلا ةريس

 تانعل نم ةنعل ربتعي ةفالخلا ديلاقمل ةيواعم نب ديزي يلوت نأ ىلع دكؤت ثارتلاو

 .ليصألا مالسإلا جهن نع احضاو افارحناو «نمزلا

 ديزي ةيصخش

 «ةيواعم نب ديزي ةيصخشل ةيبلسلا ةرظنلا ىلع ثارتلاو خيراتلا بتك عمجت

 اضرب سيلو «هاركإلاو رهقلا تحت هل تذخأ امنإو «ةفالخلا ىلوتل لهؤم ريغ هنأو

 .ةماعلا الو ةصاخلا

 :ةيلاتلا طاقنلا يف راصتخاب اهب فرع يتلا هصئاصخو هتافص زربأ ىلإ ريشنو

 :ةيسفنلاو ةيمسجلا هتافص ١-

 صنتف ةيواعم نب ديزيل ةيمسجلا تافصلا نع ثارتلاو ةريسلاو خيراتلا بتك ثدحتت

 .رعشلا ريثك «ةئمس اذ ءًامخض ناك امك .يردجلا راثآ ههجوب ةمدألا ديدش ناك هنأ ىلع

 ."0(نيب يردج رثأ ههجوب «ةماهلا ميظع «ةمدألا ديدش مدآ ناكو» :يدوعسملا لاق

 ."”«رعشلا ريثك ؛محللا ريثك ءًامخض ناك» :يطويسلا لاقو

 ردغلا نم ةيواعم هيبأو نايفس يبأ هدج تافص ثرو دقف ةيسفنلا هتافص امأو

 .راتهتسالاو شيطلاو «قافنلاو

 :يدنهلا يلع ريم ديسلا لوقي

 ةردقلا هصقنت تناك «هلثم ةيهاد سيل هنكلو ةييأك ارادغ ايساف ديو ناكوال

 .ةمغانلا ةيسامولردلا ةقازللا وع واكس ةيساقلا هتاف ريض بقلك اع

 .لدعالو ةقفش امهيلإ برستت ال طحنملا هقلخو «ةلحنملا هتعيبط تناكو

 «نيرخآلا مالآ ىلإ رظني وهو ءاهب رعشي يتلا ةذللاو ةعتملل ًانادشن بذعيو لتقي ناك

 )١( ص .فارشألاو هيبنتلا 7554.
  0.7737ص .ءافلخلا خيرات
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 (م5/17 - 551/) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 دقل ,كلذ ىلع دهاش ريخ نيسنجلا نم هؤامدن مهاهو «لئاذرلا عشبأل ةرؤب ناكو

 ا

 هتايتاذ زربأ نمو «ةيناسنالا ميقلا عيمج - ةرغا دعي أ روخم قلخلا يفاج ناك دقل

 ل ا ا د

 ؟”نيعباتلاو بيرعلاو كاملا نم فالآ# ةرشعو و راصنألاو نيرجاهملا نم

 :رومخلا ىلع هنامدإ -"

 ناكو» :لوقي يدوعسملا بتك دقف ءرومخلا برش ىلع هنامدإب ديزي فرع

 ."”«بارشلا ىلع ةمدانمو دوهفو دورقو بالكو حراوجو برط بحاص ديزي

 :رمخلا يف ديزي راعشأ نمو

 منرتي ىوهلا تابابص يعادو مهلمش سأكلا تمض بحصل لوقأ

 مرصتي ىدملا لاط نإو لكف ةذلو ميعن نم بيصنب اوذخ

 ””ملعي سيل امب يتأي دغ برف دغ ىلإ رورسلا موي اوكرتت الو

 «نيسحلا لتق دعب كلذو «دايز نبا هنيمي نعو «هبارش ىلع موي تاذ سلجو

 :لاقف هيقاس ىلع لبقأف

 دايز نبا اهلثم قساف لم مث يشاشك قزونق ةيزش يىنقشا

 .5935 ص «مالسإلا حور ()

 -81/١ص 7١ج ءيشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (؟)
87 . 

 . ١1ص 25" ج .,بهذلا جورم 022

 .605 صعءي"؟ ج «باقلألاو ىنكلا (5)
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ©"”هب اونغف نينغملا رمأ مث

 ثيح ءرومخلل ديزي نامدإ ةقيقح ىلع هسفنب دلع نيسحلا مامإلا دكأ دقو

 هيف ناك ءاهَحَبَص روماب "ةّتكَبيو هيف "”ةعّرقي اب اباتك ةيواعم ىلإ بتك

 يل د ٌمالْغ َوُهَو كاش 4

 نَم إم ِدَّمَحُم ٍةمأ ىلَع يَلَوُن فيَكَف كبَر ةحيصتت دوت مّلو ءَكَنَيِع ةعزر ا ةتييرخأو
 !رارشألا ري ركسملا ثواقو ا: "ريق د ٍك هلا ٌبِراَشو ؟َرِك 1 ا

 2005 مالا ىَلع فيكَ ءمهرد ىلع نيم ركسُملا ُبراش سيكو

 ةنامألاو ةقثلل ًالهأ سيل - ٍدالْئيلَم نيسحلا مامإلا لوقي امك - رومخلا براشف

 !؟ةمألل ةفالخلا ديلاقم يل ونب فيكف ءدحاو مهردل ىتح

 ةمرخم نب روسملا نأ ًاموي هغلبو ءرومخلا ديزيب بقلو ءرمخلا ديزي رقاع دقو

 دح روسملا دلجي نيأ هرمأي ةنيدملا يف ةلماع ىلإ بتكف ءرومخلا برشب هيمري
 :روسملا لاقف «هب رمأ ام لماعلا لعفف ,فذقلا

 روسم دحلا برضيو دلاخ وبأ اهحير كسملاك ءابهص اهبرشيأ

 برش هنأ ىلإ هتافو ببس وزعت رداصملا ضعب نأ ىتح نامدإلا يف فرسأو

 (”هنم كلهف راجفنا هباصأف هنم ةريبك ةيمك

 )١( ."ج ءبهذلا جورم ص5١ -57.

 "75 ص ١١ ج :سورعلا جات) ُهَلَّذَعو ُهَحَّبَو :ًاعيرقت ُهَعّرقو ءبيرثتلاو فينعتلا :عيرقتلا ()
 .(2عرق»

 .((تكب» ١58 ص ١ ج :ةياهنلا) خيبوتلاو عيرقتلا : تيكبتلا 22

 ا :ردصملا خسن ضعب يف (5)

 مامإلا نع 4١ ح 440 ص 77 ج :راونألا راحب يفو «578 ح 177” ص ١ ج :مالسإلا مئاعد (6)

 . 185 ص 117١ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (7)
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 (م5/17 - 551/) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 ركس :لاق عمسم نب دمحأ نب دمحم نع لقن ذإ يبهذلا كلذب لاق نممو

 .هغامد ادبو قشناف هسأر ىلع طقسف «صقري ماقف ديزي

 وانسي . افلح ءاظيلغ ءاظف ءابصان ناكو» :ًالقاق ديزي نع ىبهذلا فاضأو

 ."”«ركنملا لعفيو ءركسملا

 ءانغلاو رومخلا برشو فزاعملاب ديزي رهتشا» :هخيرات يف ريثك نبا بتكو

 نم امو دورقلاو بابّدلاو شابكألا نيب حاطنلاو «بالكلاو نايقلا ذاْخّناو ءديصلاو

 ."”«ًارومخم هيف حبصُيو الإ موي

 :برطلاو ءانغلاب هعلو -"

 سانلا نيب هرشن ىلع عجشي ناكو ءنوجملاو برطلاو ءانغلاب ًاعلوم ديزي ناك

 نوجمو ءانغ نم تاركنملاو داسفلل مهراهظإو «نيدلاب مهطابترا فعض ىتح

 .وهلو برطو

 :ًالئاق فاضأو ,يدوعسملا كلذ ىلع ّصن امك برط بحاص ديزي ناكو
 ءانغلا رهظ همايأ ىفو .قوسفلا نم هلعفي ناك ام هلامعو ديزي باحصأ ىلع بلغو»

 ْ ."”(يهالملا تلمعتساو «ةنيدملاو ةكمب

 لجأ نم ءكلذ ىلع ديزي عيجشت الول ثدحيل ناك ام يناغألاب رهاجتلاف

 .مهبولق

 يف يهالملا َّنَس نَّم َلَّوَأ ةيواعم نب ديزي ناك» :يناهفصألا جرفلا وبأ لاقو

 مداني ناكو ءرمخلا برشو كتفلا رهظأو ءنيِنْغُملا ىوآو .ءافلخلا نم مالسإلا

 نيِنْغُملا نم هيتأي ناكو ّينارصنلا ٌرعاشلا لطخألاو مالوم ٌينارصنلا ًنوجرس اهيلع

 .5400 مقر 27390 ص ء'” ج «يبهذلا «ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 .5594ص «7ج «ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .57- ١5ص .”ج ,بهذلا جورم ةرفإ



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0(هيلع علخيف هدنع ميقيف (رثاخ بئاس)

 «بارشلا برش رهظأ نم لَو ةيواعم نب ديزي ناكو» :يرذالبلا لاقو
 و

 هني كيش اميدكشلاو ناسلخلاو ناتبقلا ذاقتاو هديضلاو ءاحفلاب رزاغيفسألاو

 ."0(ةكيدلاو باللكلاب ةرفاعملاو .دورقلا نم نوفرتملا

 لاق امك ةالصلا ءادأ كرتي ناك ء«تاذلملاو ىهالملاو تاوهشلاب هسامغنالو

 كناولبصلا نفعت هل رثو كتاويشلا كلغ لابقإ ًاضيأ هبق ناكوال ةهقع ىقشمنلا ريك نبا
 .2©(تاقوألا ضعب ىف

 ءاعلخلا نم ةعامج ديزي ىفطصاو» :ُهْنَك يشرقلا فيرش رقاب خيشلا لوقي

 هئامدن ةعيلط يفو ءانغلاو بارشلا نيب ءارمحلا هيلايل مهعم يضقي ناكف نينجاملاو

 رفسلا دارأ اذإو «ءانغلا ناعمسيو نابرشي اناكف عيلخلا يحيسملا رعاشلا لطخألا

 ناكف هبرق ناورم نب كلملا دبع ىلإ ةفالخلا رمأ لآو ديزي كله املو .هعم هبحص

 رطقي رمخلاو ءبهذ نم ةلسلس هقنع يفو «زخ ةبج هيلعو «ناذئتسا ريغب هيلع لخدي
 0 (هقيحيلا خرم

 «هتيصعمب رهاجيو» :لاقف يصاعملاب ديزي رهاجت يدوعسملا فصوو

 .(هايند هل تحص اذإ هنيد ىف هسفن ىلع رومألا نوهيو :هاطيخ نسحتسيو

 امأو» :هقح ىف نابصلا ىلع نب دمحم لاق ءروجفلاو قسفلاب ديزي رهاجتلو

 .2©”(هيلع اوعمجأ دقف هقسف

 )١( ص ء1١/ ج «يناغألا 197.
 .176 مقر 23585 ص «5 ج ,فارشألا باسنأ (0)

 .777ص .”ج «ةياهنلاو ةيادبلا ()

 . 187 ص «1١ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (5)

 .755 ص .فارشألاو هيبنتلا (6)
 . ”١97 ص «نيبغارلا فاعسإ (1)
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 (م5/17 - 551/) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 :دورقفلاب هفغش -:*

 سيق يبأب ىنكي درق هل ناك ذإ ,دورقلاب ديزي فغش ىلع نوخرؤملا عمجأ

 ناتأ ىلع هلمحي ناكو ًاثيبخ ًادرق ناكو ءأكتم هل حرطيو .هتمدانم سلجم هرضحي

 ءاجف «ةبلحلا موي ليخلا اهب قباسيو ماجلو جرسب كلذل ْتَللَذو تضير دق ةيشحو
 سيق يبأ ىلعو «ليخلا لبق ةرجحلا لخدو ةبصقلا لوانتف ًاقباس مايألا ضعب يف

 ناولأ تاذ ريرحلا نم ةوسلق هسأر ىلعو (رمشم رفضألاو رمحألا ريرحلا نم ءابق

 «ناولألا نم عاونأب عملم شوقنم رمحألا ريرحلا نم جرس ناتألا ىلعو «قئاقشب

 و م 0 0. < ع 2 ض

 ناعض «ثتظقس نإ اهيلغ :سيلق اهتانغ ..لضني نيف "ابأ .ككمت

 هازانآ ١ نييؤملا نيبآ داي هي .ةتس ىذلا هرقلا قارن وقألا

 ةئيطخ باصأ ليئارسإ ينب نم خيش اذه :لوقيو سيق ابأ هينكيو هيدي نيب هلعجي

 ةّيشحو ناتأ ىلع هلمحي ناكو ,عنصي اّمم كحضيو ذيبنلا هيقسي ناكو .خسمف

 :لوقي لعجو اموي اهيلع هلمحف ءاهقبسيف ليخلا عم اهلسريو

 نامض .تكلع :نإ اهيلع سيلف' اهتاتغ لضفب .سبق ابأ هفلشمت

 ةزانآ :ةينفؤنلا  ريمأ ليخو . يلع ةعافلا .ليع. تقنع ..لقف

 ًاديدش ًانزح هيلع نزحف تامف حيرلا هتحرطف قابسلا ةبلح يف ةرم هلسرأو
 :هل ًايثار أشنأو «ميلألا هباصمب هوزعي نأ ماشلا لهأ رمأ امك هنفدو هنيفكتب رمأو

 0 0 ا 8 .

 سيّرلاو قانعألا يفو سوؤرلا ىلع اهلمجأو اهاضمأ ةريشعلا خيش
 0 7 ا 3

 © لا هل هيقو. نافع هيفا .ةككاش ثنا ارتبتق للا دهيأل

 . 17ص .7ج ءبهذلا جورم ()

 .77/ مقر 27817 ص 5 ج ,فارشألا باسنأ (؟)

 1 ص 2 ج «بلاطملا رهاوج قرض
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 خونت نم لجر لوقيو ءاهب هوبقل ىتح دورقلاب هفغشو همايه سانلا نيب عاذو

 :هل ايجاغ

 و 5 0 0-0 ا 8 3 ّ 57 8

 ديزي دورقلا نضرا ىلإ نحف انراوج لم ةدرقلا قيدص ديزي
 و و 5 2 4

 اووف هنم نوندآلا هتباحص ةفيلخ انيلع ىسما نمل ابتف

 بحاص ديزي ناكو» :هلوقب ةقيقحلا هذه ىلع يدوعسملا خرؤملا دكأ دقو

 :ديصلاب هوهل -ه

 ريغ ديصلاب بعليو وهلي ناكف ءوهللا ديص يف هتاقوأ بلغأ يضقي ديزي ناك

 سبلي ناكو «هب ًايهال ديصلاب ًافلك ةيواعم نب ديزي ناك» :نوخرؤملا لوقي
 اديع بلك لكل نييريووم ةوستملا لالعلاو بهذلا عموواسألا ديفلا تالك

010001 

 ءاهتاذلم يف ًايهالو ءايندلا يهالم يف ًاسمغنم ةيواعم نب ديزي ناك اذكهو

 الو ؛ةدشلاو ةوسقلاب سانلا عم لماعتيو ءبرطلاو ءانغلاو نوجملاو داسفلل ًارشانو

 تانعل نم ةنعل ةفالخلل هيلوت لعج امم «نيدلا ميق ىلع ظافحلا وأ «ةمألا رمأ همهي

 .نيملسملا خيرات يف راع ةمصوو «نمزلا

 )١( ص 17١2ج ؛يشرقلا فيرش رقاب ءيلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم 187 -
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 )١( اج ءبهذلا جورم ص11١.

 . 187 ص .17١ج «يشرقلا فيرش رقاب «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (؟)
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 ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 ةيشحو اهرثكأ نكل ةميظعلا تامرحملاو ةريبكلا تاقبوملاو ةيشحولا مئارجلا

 :ةيلاتلا ثالثلا تاقبوملا ةمرح اهمظعأو

 :2202 نيسحلا مامإلا لتق ١-

 ةميرج يهو هلك نوكلا اهل زتها ةميظع ةميرجب موؤشملا همكح ديزي أدب

 بحأ ال ةيضق هذه» :دالْكلَظ نيسحلا مامإلا لتق نع يقطقطلا نبا لوقي

 مظعأ مالسإلا يف رجي مل ةيضق اهنإف «ًاعاظفتساو اهل ًاماظعتسا اهيف لوقلا طسب

 نكلو .ىربكلا ةماطلا وه .دالمِتِقَد نينمؤملا ريمأ لتق نإ يرمعلو ءاهنم اشحف

 - ثا : ل ا ا ا هو

 00 27 ا

 مهنأ نوبسحي مهو ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا ًالامعأ نيرسخألا نم

 2 20اعنص ْن : 5

 )١( ص «يقطقطلا نبا «ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا ١١5.
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 كلذ ىلع دكؤي امك ديزي نم رشابم رمأب ناك دلت نيسحلا مامإلا لتقو
 ضعب كلذل بهذ امك هلتقب رمأي مل هنأ ًاحيحص سيلو ؛نيخرؤملا نم ةبكوك
 .نييومألا يديؤم

 لئن نيسحلا مامإلا لتق وأ هلتق نيب دايز نب هللاديبع رِّيََح يذلا وه ديزيف
 لوقي ؛ةقيقح وه امك ًايمور ًادبع دوعي وأ يومألا بقللا لمحي ًارح ىقبي نأ نيبو
 :دايز نب هللاديبع

 .200...هلتق ترتخاف يلتق وأ هلتقب ديزي ّيلإ راشأ هنإف نيسحلا يلتق امأ»

 :الثاق دايز نب هللاديبغ ىلإ بتك ديزي نأ يبوقعيلا ىورو

 هنأو ,مهيلع مودقلا يف نيسحلا ىلإ اوبتك دق ةفوكلا لهأ نأ ينغلب دق»

 كمايأو «نادلبلا نيب نم كدلب هب يلُب دقو .مهوحن ًاهجوتم ةكم نم جرخ دق

 نأ رذحاف ءديبع كيبأ ىلإو كبسن ىلإ تعجر الإو «هتلتق نإف «مايألا نيب نم
0 

 حتف :لاقي ءببسملا ىلإ بسني «رشابملا ىلإ بسني امك لعفلا نأ كشالو

 ىلإ بسني نكلو «هدنج دي ىلع حتفلا لصح لب «ةكرعملا رضحي مل نإو دلبلا ريمألا

 رابتعاب لتاقلا وه ديزي نأ ىلع ةيوق ةلدأ دجن ءالبرك ةاسأم يفو ءرمآلا هنوكل مهريمأ

 .هعم لاتقلاو ٌدِالْفَع نيسحلا لتقب رمأ يذلا وه هنأ

 امف اليم نيسحلا ةلّتَق ريمأ هتفصبو «ىلعألا رمآلا هنوكل ديزي لمشي ىبقعلا ىف

 دايز نب هللاديبع ىلإ دعس نب رمعو رمش ةبسنك الإ ديزي ىلإ دايز نب هللاديبع نأش
 .©عوضوملا تبثت ةمهم ةيخيرات دهاوش مثو اذه «ناونعلا هلمشيف

 ١. ٠5ص «54 ج «خيراتلا يف لماكلا )

 ١59. ص ." ج «يبوقعيلا خيرات 0)

 .0 4 ص «1 ج «ينيسحل | بكرلا عم (9)
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 ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 ديزي اهبكترا ةقبوم مظعأ تيبلا لهأ ةدابإو دافع نيسحلا مامإلا لتق ةميرجو

 .ضرألا هجو ىلع تثدح ةيشحو ةميرج ربكأو «خيراتلا يف

 :ةرونملا ةنيدملا ةحابتسا -"؟

 تي ع داو ماك دود

 يلاو اودرطو ةمراع ةروث اوراث ًاضيأ مهيلع مهروجو 35 ينب ب ملظ اوأرو 6

 .ةرونملا ةنيدملا نم ةيمأ ينب عيمجو ءاهيلع ديزي

 ةبقع نب ملسم) ةدايقب ًارارج ًاشيج مهيلإ لسرأ ديزي ىلإ ربخلا لصو املف

 ىتح مايأ ةثالث ةدمل ةرونملا ةنيدملا ةحابتساو ءباصتغالاو لتقلا يف فرسأ يذلا

 .ضارعألاو تامرحلا كاهتناو «ءامدلا ةقارإ ىف هفارسإ ةرثكل فرسمب ىمس

 نم اهيف ثدح امو «ةرونملا ةنيدملا ثادحأ نع يدوعسملا خرؤملا لوقي

 :هصن ام يومألا شيجلا لبق

 نم : :هقسف نم رهظ امو ؛هملظ مهّمعو هلامعو ديزي روج سانلا لمش املو»

 ريس هريسو و وهكلا برش خه ريظأ اهو ةهراضلاو هك دعدللا لوسردكسي نإ هلك

 جرخأ «هتماعو هتصاخل هنم فصنأو «هتيعر يف هنم لدعأ نوعرف ناك لب نوعرف

 نب ناورمو - نايفس يبأ نب دمحم نب نامثع وهو - مهيلع هلماع ةنيدملا ُلْهَأ

 ."0«ةيمأ ينب رئاسو ءمكحلا

 بتكف ةنيدملا لهأب يومألا شيجلا لعف اًمع يدوعسملا خرؤملا ثدحتيو

 شويجلاب مهيلإ ٌرِّيسف «ديزي ىلإ ديزي لماعو ةيمأ ينبب ةنيدملا لهأ لعف ىمنو»
 ءاهلهأ لتقو ءاهبهنو ةنيدملا فاخأ يذلا يرملا ةبقع نب ملسم مهيلع ماشلا لهأ نم

 .١1ص 27ج ,بهذلا جورم 2000
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 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 «ةبْيط يك ِهَّللا لوسر اهامس دقو «ةنتن اهامسو «ديزيل ديبع مهنأ ىلع اهلهأ هعيابو
 .فرسمو مرجمب هللا هنعل اذه ملسم يمسف (ُهّللا ُهَفاَحَأ ََئيِدَمْلا َفاَحَأ ْنَم١ :لاقو

 ."7(هلعف نم ناك امل

 رش سانلا فالآ ةرحلاب فورعملا عضوملا يف يومألا شيجلا لتق دقو

 آل اديوغ

 مهيلعو ةّرحلاب فورعملا عضوملا ىلا ةنيدملا نم شيجلا ىهتنا املو»

 ةلظنح نب هّللا دبعو يودعلا عيطم نب هّللا دبع مهيلع اهلهأ هبرح ىلإ جرخ فرسُم

 رفعجو «بلاط ىبأ نب رفعج نب هّللا دبع :نانثا بلاط ىبأ لآ نم لتق نممف

 نب لفون نب هللا دبع نب ةزمحو «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نب سابعلا نبا
 عضبو .بلطملا دبع نب بهل يبأ نب ةبتع نب سابعلاو ءبلطملا دبع نب ثراحلا

 .فرعي مل نم نود ءءاصحإلا هكردأ نمم

 ."”«فيسلا ىلع فرُسُم هرمأ كلذ ىبأ نمو «ديزيل ٌديِبع مهنأ ىلع سانلا عيابو

 عبس ةرحلا موي ىلتقلا ناك :لاق ءيرهزلا نع ةرحلا باتك يف ينيادملا ركذو

 مل نم امأو «يلاوملا هوجوو نيرجاهملاو راصنالاو شيرق نم سانلا هوجو نم ةئم

 تلصو ىتح ءامدلا يف سانلا ضاخو .فالآ ةرشعف ةأرما وأ رح وأ دبع نم فرعي

 .١1ص 2” ج .ءبهذلا جورم ()

 .55 -5717ص ا" ج ءبهذلا جورم (6)

 كل



 ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 .دجسملاو ةضورلا تألتماو 280 هَّللا لوسر ربق ىلإ ءامدلا

 لمعي فيسلاو هربنمو 80 ِهّللا لوسر ةرجح ىلإ سانلا أجلا : دهاجم لاق

 دعب ةأرما فلأ تدلو :ناسح نب ماشه لاق :لاق ةرق يبأ نع ينيادملا ركذو

 .©"0 ةأرما فالآ ةرشع :لوقي ينيادملا ريغو «جوز ريغ نم ة ةرحلا

 لشسرأف هوعلخو هيلغاوجرخ ةيدملا لهأ نأ ههلب قيتسو ثالث ةلس فول

 ؟ةرحلا ةعقو ام كاردأ امو «ةبيط باب ىلع ةرحلا ةعقو تناكو

 نم قلخ اهيف لتق ءدحأ مهنم وجني داك ام َِّللاو :لاقف ٌةرم نسحلا اهركذ
 انإو هّلل انإف ,ءارذع فلأ اهيف ٌضتفاو ؛ةنيدملا تبهنو ءمهريغ نمو ةباحصلا

 هللا ل هما هللا ةقاخأ ةكيوكلا ّلهأ فاح نما“ هةيكطحنع لاق ؛نوعجار هيلإ

 او (ِنْيَعْمَجَأ ٍساّنلاَو ِةَكتااَمْلاَو

 يبنلا باحصأ نم ةرحلا موي لتق» :ةرحلا ةعقاو نع يرونيدلا ةبيتق نبا ركذو

 نمو «ةئم عبس راصنألاو شيرق نمو «كلذ دعب يردب قبي ملو «ًالجر نونامث ِةقَِ
 يذ يف ةعقولا تناكو «فالآ ةرشع نيعباتلاو برعلاو ىلاوملا نم سانلا رئاس

 ."7(نيتسو ثالث ةنس اهنم نيقب ثالثل ةجحلا

 شيجلا اهبكترا يتلا ةعشبلا مئارجلاو ةميظعلا تامرحملا ىلع لدياذهو

 نيبج اهل ىدني برح مئارج يهو «ةنيدملا لهأب ديزي نم رشابم رمأب يومألا

 نم يبسيو قرسيو رمديو لتقي ءاهيلايلب مايأ ةثالث ةنيدملا حابتسا ثيح «ةيناسنإلا

 .7 57ص «يزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ()

 .77137 ص «ءافلخلا خيرات (0)

 . ١له ص 23 ج «ةسايسلاو ةمامإلا 69

 هو



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 دقو - ريدقت لقأ ىلع - نيملسملا رئارح نم ةرح فلأ ضتفا امك ؛«سانلا نم ءاشي

 لهأ نم يقب نم عم لماعتو ةَبَِم هللا لوسر عم ردب ةوزغ يف مهئابآ نم ةئم لتاق
 !ديزيل ديبع مهنأ ىلع ةنيدملا

 :قينجنملاب ةبعكلا يمر -؟

 ةبعكلا يمر يه ريصقلا همكح يف ديزي اهب ماق يتلا ةثلاثلا ة ةريبكلا ةقبوملا

 لهأ باصتغاو بهنو ةقرسو لتق نم يومألا شيجلا ىهتنا نأ دعبف «قينجنملاب
 يي ب ل ل وول دو كولا

 يدر ب سم احس

 يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا هعمو ءدجسملا يف ريبزلا نرسل تاجا نع

 ال هيلع اهطرش طئارش ىلع ءهتمامإ ىلإ اداقنم ؛هتعيب ىلإ افاضنم كدج تداعب

 رانلاب راجحألا عم يمرو «تيبلا ىلع تادارعلاو قيناجملا راجحأ تدراوتف

 ,30"2ةحسلا

 تنب نبا لتقو ءرمخلا برش نم :ةريثك بلاثمو «ةبيجع رابخأ هريغو ديزيلوا
 ءروجفلاو قسفلاو «ءءامدلا كفسو «هقارحإو تيبلا مدهو ءيصولا نعلو ءلوسرلا

 اهمتتخاو «نيسحلا ديهشلا لتقمب هتلود حتتفا» :ديزي تاقبوم نع ىبهذلا لاقو

 .190 ص 7” ج ءبهذلا جورم )١(

 .195 ص 7” ج ءبهذلا جورم (؟)
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 ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 .7(ةرم يف كرابي ملو «سانلا هتقمف «ةرحلا ةعقاوب

 يضخ سلا هكزاخم ىلإ ةفايفالاب# رنيبكلا تاقيوبلا روكا رجلا هلتهو
 يناغألاو يهالملل هرشنو .دورقلاو بالكلاب هوهلو رومخلل هبرشك فرحنملا

 .يمالسإلا مكاحلا تالهؤم طسبأ عم ىفانتي امم اهريغو ...صقرلاو برطلاو

 سيلو «ةفالخلاب اريدج سيل هنأ ىلع اهلك دكؤت نيملسملا ةفيلخ تافصاومو
 ةرزجلا ةسايسبو .,فيسلاو حالسلا ةوقب نيملسملا ىلع ضرف امنإو اهل ًالهأ
 معلا

 رق ىقكلاةربتكلا تددلعلا /افيرملاهااهأل ةيراس وتداول ىف يتاوتلو
 ءاهقفلاو نيققحملا ءاملعلا نم ريثكلا كلذب لاق امك هرفكو هقسفب هيلع مكحلا
 "”نيقيرفلا نم مالعألا

 اهل دهشي مل ريصقلا همكح ةردف ديزي اهبكترا يتلا ثالقلا مئارجلا هذهو
 اهل ىدني مئارج يهو «يمالسإلا ملاعلا خيرات هوش دقو ءًليثم الو ًاريظن خيراتلا

 نيسحلا مامإلا لتقو يقي هللا لوسر تيب لهأ ةمرح كاهتناف «ةيناسنإلا نيبج

 ىراسأ مهقوسو «هلافطأو هئاسن يبسو .هباحصأو هتيب لهأ نم هعم نمو دالي

 ىلع راعو يزخ ِةَبْ#يَع مركألا لوسرلا ةيرذ مهو (ه71) ةنس دلب ىلإ دلب نم
 0 ةييومأللا

 ٍةيقجَع هّللا لوسر مرح كاهتناو «ةرونملا ةنيدملا ةيسدقو ةمرح كاهتنا مث

 .يومألا شيجلل رئارحلا ضارعأ ةحابإو ءاهلهأ لتقو ءاهيلايلب مايأ ةثالث اهتحابتساو
 .ةيناسنإلا دض مئارج اهلك ؛اهتاكلتمم بهنو ةقرسب مايقلاو

 ةبعكلا يمرو ؛ةمركملا ةكم راصحب ةريبكلا تاقبوملاو مئارجلا كلت ثّلثو

 )١( ص .'* ج «ءالبنلا مالعأ ريس 6

 )'( بكرلا عم :باتك عجار «هنعل زاوجو هرفكو هقسفو ديزي قحب ءاملعلا لاوقأ ىلع عالطالل
 .الا/ -18 صو 594-01 ص «5 ج «ينيسحلا

 ل



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ىلاعت هللا هلعج يذلا مرحلا يف ءايربألا نم فالآلا لتقو «قينجنملاب ةفرشملا
 ديزي نيبج يف راع ةمصو ىقبتس ةريبكلا تاقبوملاو مئارجلا كلت لكو...ًانمآ ًامرح

 ىلإ تانعللا مهقحالتسو «ةيمالسإو ةيناسنإ ئدابمو ميق يأ نم درجتملا هشيجو
 .ريصملا سئبو رانلا يف دولخلا مث ,نوثعبي موي
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 ةيواعم نب ديزيو ٌدِالكَِع نيسحلا مامإلا

 ةيواعم نب ديزيو 2: نيسحلا ماعإلا

 يلوك (ديزي) هدلو نايفس يبأ نب ةيواعم اهيف نيع يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم

 رارقلا اذه ةوقو مزح لكب ٌدِالَلَط نيسحلا مامإلا ضفر «هدعب نم ةفيلخو .دهعلل

 .هدعب نم ديزيل ةعيبلا هذخأل تاملكلا دشأب ةيواعم خبوو .يومألا

 لاومألا قدغأف ؛ديزيل ةعيبلا يف اصعلاو ةرزجلا بولسأ ةيواعم مدختسا دقو

 لك ريصم لتقلاو نجسلاو قييضتلا ثيح اصعلاو «ةعيبلاب اولبق نيذلا ىلع ةريثكلا

 نب نسحلا مامإلا ديزيل وجلا ةئيهتو مهنم صلختلل ةيواعم مهلتق نممو
 ...ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «دلاخ نب نمحرلا دبعو ءصاقو يبأ نب دعسو «يلع

 .ةزرابلا ةيمالسإلا تايصخشلا نم مهريغو

 وجلا ولخيلدالْثِلَت نسحلا مامإلا لقب رمأ ةيواعم نأ نوخرؤملا ركذ دقو
 ها عد 1 . 4 2

 ٍنَسَحلا مامإلا ىلإ يأ] هيلإ ةّيِواعُم سدا :يناهفصألا جرفلا وبا ركذ دقف «ءديزيل

 اتامف ءاَّمَس ٍصاقَو يبأ نب ٍدعَس ىلإو -ُهَّدعَبَديِزَي ىلإ َدّهعَي نأ دارأ سيح -[ةالككق
 م

 338 نياك ._ 3
 ."7(ةيراقتم مايا ىف هنم

 ةأَرما ىَلِإ َحَّسلا َمَقَد ةَيِواعُم َنأ َيِوُر» :جاجتحالا يف يسربطلا خيشلا ىورو
 فاذع رز رق كام اذان فيتا اهل لاقر فشلا متر ةدع زجل لع دينو كاكا

 )١( ج :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش 255 ص :نيّيبلاطلا لتاقم ١5 ص 19.

 ع



 ” ج - ةاللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 ينجُوَز : :تلاقف ةَيواعُم ىلإ ةئوعلملا ٍتَءاج ءقاليلَت تامو ّمّسلا ُتَقَس اَمَلق

 ٌحّلصَت ال «ٌّيِلَع نب ِنَسَحِلِل حّلصت مل َةأَرما َنِإَف !يبهذا : اقف ديوي
 يو ينبال

 نب ٍتَعش تاو هيرست سمول اخيشل د

 ءمَهرِد ٍفلأ هَ اهيل ٌتَعَبو . نيسسلا ىحتست دن نأ ىلَع ينبا ديزي ٍكَجَوَرُم ين 2| سين

 .""0َديِزَي نم اهجّوَري ملو ّلاملا 032 رد قرا كعخلا تدم 15-5-

 َتنب ًةَدَعَج ُهََأَرما نأ َركُذا : الكل ِنَسَحلا مامإلا ٍلَق يف يدوعسملا لاقو
 يف ِتلّتحا نإ ِتْنأ اهيلِإ سد ةيواعُم ناك دقو ّمّسلا فَ هيلانش ةلجلا سي يكمل

 يذلا َكِلَذ َناكف «َديِرَي نم ِكَتِجَّوَّرو ,مّهرِد ٍفلأ ِةَبوِب ِكِيَلِإ ٌتِهَجَو ءٍنَسَحلا ل لتق

 1 .هّمَس ىلَع اهَّنَعَب
 ون ها تل الا :اهيّلِإ لَسرأو ءلاملاب ُةَيِواعُم اهل ىفَو َتاماَمَلَف

 ."”(هجيوزتب , كَل انيِفَوَل كِل

 وجلا وفصي ىتح هلايتغابذالئلَت نسحلا مامإلا دوجو نم ةيواعم صلخت نأ دعبو
 امدنعو «ديزي ةعيبل هضفرو ٌرِالَثَتلُت نيسحلا مامإلا دوجو نم قلقلا رعشتسي ناك ؛ديزيل
 ةنيدملا ءامعز هعمو ديزيل ةعيبلا رارق ضفر دق ٌدلكلَع نيسحلا مامإلا نأ ةيواعم ملع

 نيسحلا مامإلاب عمتجاف «ةعيبلاب مهعانقإو «ةنيدملا ىلإ هسفنب رفاسي نأ ررق «ةرونملا

 ةءارقو ةنسلاب ملعلاب هايإ هفصوو ديزي هنبال ةيواعم حدم دعبو «سابعلا نب هللادبعو ٌدِالكيِلَ
 :لاق مَن ديم لوسرلا ىَلَع ىَلَصو هللا َدِوَحَف الثيل نيَسُحلا ماق .ملحلاو نآرقلا

 )١( ص :5 ج :راونألا راحب ءالا” ص 7 ج :جاجتحالا ١57-١58 ح ١54.
 ١777 ص 4 ج :حاحصلا) هتزّوج يأ :هل هتغّوس انأو «كلذ هل زاجأ يأ :لعف ام هل غاس (0)

 .((غوس)ا

 2185 ص :نيظعاولا ةضور «57” ص 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا ء.5١ ص ؟ ج :داشرإلا ()

 .49 ص ١5 ج :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛7 0 ح ١550-١05 ص 55 ج :راونألا راحب

 .3 صا” ج :بهذلا جورم ()
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 ةيواعم نب ديزيو ٌدِالكَِع نيسحلا مامإلا

 ةنق5)0 لوسلا ِةَفِص يف "َتّنطأ نإو لفاقلا َيَدَوُيَنَلَق !ةَيِواعُم ايُدعَباَمأ

 ٍزاجيإ نم تكلا وللا لوسَر َدعَب فَلَحلا هب تبل ام ُتمِهَق دقو «أءْزُج عيمَج نم

 0 ا َحَصَق !ًةَيواعُم اي تاه تاهو ءِتََّنلا غالبتسا ِنَع ٍبْكَاَوءِةَمّصلا

 َترئاَتساَو «تطرفأ ىتح َتلّضَ دقو «جرصلا راونأ ُسمّشلا تربو «ىجُلا ٌةمحَف

 ٍنِم َقَح يذل َتلَدَب ام «َتزّواج ىَتَح ترجو َتلَحَم ىَتَح َتعََمو َتفَحجأ ىَنَح

 .لّمكألا ُةَبيصتو َموَألا ُهَظَح ُناطَّشلا َدَحأ ىَبَح ءبيصّتب هَّمَح مسا

 نأ دير داو ركخت هل عت بوو ةيراطوكا قو وزب نع ةةرك ام اتسونر
 ل 2

 امم ناك اّمَع ٌريخُت . وأ ءابياغ تعنت وأ ءأبوجحم فت كنك ءَديزَي يف ّسانلا موت

 هيف َذَحأ اميف ديل ذَُف وير عقوم ىلَع هيت نم ديد دقو «ٌصاخ ملعب تيوتا

 َلايِقلاَو بارت َلبَسلا َمامَحاَو ءشْراَملادنِع "ةّشِ اهّملا َبالكلا هِيارقتسا نِم
 نأ كانغأ امق «ُلواحُت ام َكنَع عدو اراب هدجت يهالّملا برضو «ِفِزاعَملا تاو

 يف اًلِطاب ُحَدقَت تحريم هيلا «هيقال َتنأ ام ركب ٍتلَخلا اًده رزو نمهَللا ىَقلَت
 و ا

 ُمَدقَتف ةَضمَغاَلِإ ِتوّملا َنيّبو َكيَب امو ةيقسألا َتأَكَم ىَّنَح «ملّظ يفًاقّتَحو «روَجب

2 

 ل ل مل ل
 دنع مئاقلا هب مُثِجَجَح امأ ءاهيانأ تنجو دالو ُمالَّسلاَو ةالّصلا ِهيَلَع ُلوسّرل انتَروأ
 .ليلاعألا مكر ءِفَصَنلا ىلإ ناميإلا ُهََرو َكِلِذِةّجْحِلِ َنَعدأَف ءلوسُّرلا ٍتوَم
 ناك ٍقيرَط نم !ٌةَي ٍواعُم ايرمألا هلاتأ ىَتَح ءنوكيو ناك : مّتلقو «ليعافألا ُمُكلَعَفو

 ."”راصبألا يلوأ اي اورِبتعاَف َكانُهَق َكِريَعِل اهّدِصَق

 دير هيلا وزعتر دخلا ىلإ راع عودا ك1 ىف يقوكلا وتعال حا كدر

 ُهاعَدَق ِدالفَع ٍنيَسُْحلا ىَلِإ لَسرأ ؟ ديزي رمأ نم ًائيَّش ُرْكذَي ال َةَكَمِب هيو ٍواعُم َماقأ

 .(«بنط» 177 ص ١ ج :حاحصلا) هيف َعَلاب :مالكلا يف َبّنطأ )١(
 .(«شرهل ٠١77 صا" جا: عدلا يكب سارت عرار تالكلاب كو نايغلا 0

59 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ادت ام يأ مّلعا اللا ٍدبَعابأ لاق ّه ا مل ل ار باتا
 كل يل ةيدملا أنا تيزي علا مهل ثدَتأ دأ ىلإ ثت دقوا
 ٌكِلْذ َدعَب تملا ىلع ب يَ مث يَلَع مهفاخأ ال نّمو ُةثَريِشَعو ُُموُقو ُهَلِصأ مُه

 اري لطب دمحم هَحَم مال نأ ُتِمِلَع ولو ءمُهنِم اهب ُدَشأ ٌوُه ًادحأ ُمّلعأ ال نم تحبي ىبأَ

 هل تقكب امل ديري دلو نف

 َوُه نَم ٌتكَرَت دق َكّنِإَف ءاذكه لقت ال !ةّيواعُم اي اَلِهَم :ةلئيفع ٌنيَسَحلا ُهَل لاق

 ا
 د

 !هّللا دبع ابأ َكَسفَت َكِلذب ٌديِرُت َكّنَأَك :ُهَي واعُم لاف

 ! ؟اذام ناكف يسفّت ٌتدَرَأ نإ :الكلَع ٌنيَسُحلا لاقف

 ةاوبأ اأو ءَديَِيمأ نٌريَخَف َكّمأ ام ولا دبع ابأ كرا اذإ :هَي ةَيِواعُم َلاَقَف

 ريع سانا َنِِِرَعل تسيل ةن للا لوس نم بارَقو «ٌلصو قاس ُهَلَق

 مال بخ رس ل

 ؟” وتلا ةرويخلا ديزي !؟لككت ةقال يخت ديت نشل لق

 .ًانّسْحاَلِإ كن َركَذ امَل ُهَدنِع َترِكذ ول َكّنإَق !هَّللا دبع ابأ الهم هَ واعُم ٌلاَقَف

 .هيف ُلوقأ ام ّيِف لقَيِلَف نأ ُهنِم ُهُمّلعَأ ام ينم َمِلَع نإ الكف ٌنيَسُحلا ّلاقق

 «َكِيفَت يف هللا ّناَو َادِشار َكِللهأ ىلإ فرَصنا اللا ٍدبَعابأ ةيواعُم ُهَل َلاقَ
 ع

 .ٌكيبأ ءادعأو َكٌؤادعأ مُهَّنِإَف ؛ُهتعِوَس دق اه تادف عكست نأ ماّشلا لهأ ندخل

 ."هلزنَم ىلإ ثق ْنيَسُحلا َفََصناَف :لاق

 نيضراعملا رمأ يف ركفي وهو ةمركملا ةكم ىلإ ًاهجتم ةنيدملا ةيواعم رداغ مث

 6 اا

8 

 )١( ج :ةسايسلاو ةمامإلا .7725 ص 4 ج :حوتفلا ١ ص 7١١.
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 ةيواعم نب ديزيو ٌدِالكَِع نيسحلا مامإلا

 «ريبزلا نب هّللا دبعو ءنيسحلا مامإلا راضحإب رمأ ةكم ىلإ لصو املف ذ ليزي ةعيبل

 ىلإ ةعيبلا ىرخأ ةرم مهيلع ضرعو رمع نب هللا دبعو ءركب يبأ نب نمحرلا دبعو

 :لاقو ًابضغم مهيلإ ىربناف ءاهل مهضفر اونلعأف ديزي

 مكيف بطخأ تنك يّنِإ ءرذنأ نم رذعأ دق هن .مكيلإ مدقتأ نأ تببحأ دق ىنِإف»

 ةملك هيلإ عجرت ال اذه يماقم يف ةملك مكدحأ ّيلع در نئل ! هللاب مسقأف «ةلاقمب

 :ةسنن ىلع أل لضر :يقني ذاق ةسأر ىلإ هيبلا انيق ىتس افرق

 ءالؤه نم لجر لك سأر ىلع مقأ :لاقف مهترضحب هسرح بحاص اعد مث

 ءال وه ْنِإ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىقر ىّتح .هعم اوجرخو جرخ مث
 ءمهتروشم نع الإ ىضقيالو مهنود رمأ رتبي ال مهرايخو نيملسملا ةداس طهرلا

 نوصترتي اوناكو .سانلا عيابف !هّللا مسا ىلع اوعيابف «ديزيل اوعيابو اوضر دق مهّنِإو
 ا ا م ا

 14 فنيا هذي اوي لق نسيان كا فلا مهل اولاقف

 يلعن اهادللاو ؟اولاق

00 

 سوس مال

 ةفالخلل ًالهأ سيل هنأل ةيواعم نب ديزي ةعيابم 000
 ًارهج نلعي ناك لب ؛ديدهتلا وأ ءارغإلا تالواحم لك مامإلا عم عفني ملو ء.مكحلاو

 .ديزي ةعيب هضفر ألملا مامأو

 )١( ؟ ص 7" ج «خيراتلا يف لماكلا 70 - 700.

 ١ه



 7 ج - داللَت نيسحلا مامإلا ةريس

 لتقلا وأ ةعيبلا

 !لتقلا وأ ةعيبلا نيب هرييختو َكِالئتِلَع نيسحلا مامإلا نم ةعيبلا ذخأل ةرونملا ةنيدملا

 نإو ديزي ةعيابم ضفر وهو ريغتي ال ًاتبا ٍةلملَع نيسحلا مامإلا فقوم ناكو
 !لتقلا ىلإ رمألا ىدأ

 نيسحلا مامإلا نم ةعيبلا ذخأ لوألا ديزي فده نأ مهلك نوخرؤملا ىور دقف

 وهو ةنيدملا ىلع هيلاو ىلإ ةريغص ةلاسر بتك ديزي نأ يربطلا ىور دقف الكف
 ًانيسح ذخف دعب اّمأ» :اهسن اذهو ٌدالَتكَِم نيسحلا مامإلا نم ةعيبلا ذخأب ةبتع نب ديلولا

 هو ةضعر مرق تسل ديدي اذخأ ةعيبلاب رينزلا ةزئدللا ةيعورسف ةيدللا ضو

 .""(مالسلاو اوعيابي ىتح ةداوه

 ىرت فيك :لاقو هراشتساو هاعدف ءمكحلا نب ناورم ىلإ ةبتع نب ديلولا ثعبف

 ؟عنصأ نأ

 اولعف نإف «ةعيبلا ىلإ مهوعدتف رفنلا ءال وه ىلإ ةعاسلا ثعبت نأ ىرأ ينإ :لاق

 هتومب اوملع نإ مهْنِإف :ةيواعم تومب اوملعي نأ لبق مهقانعأ تبرض اوبأ نإو «تلبق

 .ةذبانملاو فالخلا رهظأف ءبناج يف مهنم دحاو لك بثو

 ريبزلا نباو نيسحلا ىلإ ثدح مالغ وهو نامثع نب ورمع نب هللا دبع لسرأو

 «فرصلا:هل الاقف .ربمأألا اببجأ :لاقف ةيسلاج سلجملا ىف امهدجوف ءامهوعدي

 .هيتأن نآلاف

 ؟انيلإ ثعب اميف نظت ام :هل لاقف نيسحلا ىلع ريبزلا نبا لبقأ مث

 لبق ةعيبلاب انذخأيل انيلإ اذه ثعب دقو ءكله دق مهتيغاط نظأ :نيسحلا لاقف

 «1ج «ةياهنلاو ةيادبلا .7 7/17١ ص 2” ج «خيراتلا يف لماكلا .599 ص .ك ج «يربطلا خيرات )١(

 ص ١19١.
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 ةيواعم نب ديزيو ٌدالَكَِت نيسحلا مامإلا

 يشلا اوشفعنأ

 ؟عنصت نأ ديرت امف «هريغ نظأ ام انأو :لاق

 .مهتسبتحا بابلا تغلب اذإف «هيلإ ريسأ مث ,ةعاسلا ينايتف عمجأ :لاق

 .تلخد اذإ كيلع هفاخأ يّنِإف :لاق

 .عانتمالا ىلع انأو الإ هينآ ال :لاق

 ديلولا باب ىلإ ىهتنا ىتح يشمي ماق مث ؛هتيب لهأو هيلاوم عمجف :لاق
 ٌيلع اومحتقاف الع دق يتوص متعمس وأ مكتوعد نإف «لخاد ينإ :هباحصأل لاقو

 .جرخأ ىتح اوحربت الف الإو ,مكعمجأب

 ىعنو «باتكلا ديلولا هأرقآف ءسلجو ةرمإلاب هيلع ملسف «ناورم هدنعو لخدف

 يِبْثم َنِإَف ةَعْببْلا نم يِتَمْلاَس اَم اَمَأ ...نيسحلا لاقف «ةعيبلا ىلإ هاعدو «ةيواعم هيلإ
 ٍسانلا ِسوُؤُر ىَلَع اَهَرِهْظُت ْنَأ َوُدَأرس ينم ُحِرَتْجَت َكاَرَأ اَلَو رس ُهََعْيَب يِطْحُي اَل

 رج

 .ةمنالع
 هه

 .لجأ :لاق

 ًارمأ ناكف سانلا عم انتوعد ةعيبلا ىلإ مهتوعدف سانلا ىلإ تجرخ اذإف :لاق

 اجلا و

 عم انيتأت ىتح هللا مسا ىلع فرصناف :-ةيفاعلا بحي ناكو- ديلولا هل لاقف

 اهلثم ىلع هنم تردق ال عيابي ملو ةعاسلا كقراف نإ ِهّللاو :ناورم هل لاقف
 عيابي ىتح كدنع نم جرخي الو لجرلا سبحا «هنيبو كنيب ىلتقلا رثكت ىتح ادبأ

 ؟وه وأ ينلتقت تنأ «ءاقرزلا نب اي :لاقف كلذ دنع نيسحلا بثوف .هقنع برضت وأ

 .جرخ مث .تمثأو هللاو تبذك

 هدو



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 .ةسفن نم اهلغم نم كتكمي آل هللاو :ثاورم:لاقف

 تلتق ىنإو :تبرغو سمشلا هيلع تعلط ام ىل نأ بحأ ام هللاو :ديلولا لاقف
0 

 هس هو كنك أل هلا وكل يقيس ا ولالا وول اهق3ننألا مباقاكو
 هيلع تعلط ام يل نأ بحأ ام هّللاو ناورم اي كريغ حيو ديلولا لاف ءًادبأ هلثمب
 هللاو .عيابأ ال :لاق نإ ًانيسح تلتق ينأو اهكلمو ايندلا لام نم هنع تبرغو سمشلا

 لاق .ةمايقلا موي هللا دنع نازيملا فيفخل نيسحلا مدب بساحي أرما نأ نظأل ينإ

 .0(هيأز ىلع هل ةماح ريغ وهو اذههل لوقي !تيصأ دق :ناؤرم

 ام وهو ءنمث نم رمألا فلك امهم ديزيل ةعيبلا ضفر مزحو تابث لكب هائل

 اهليصافت لكب ةينيسحلا ةروثلا ةيادب أدبتل قارعلا ىلإ اهجوتم ةدرفملا ةرمعلا ىدأ نأ

 .ديزي ةعيابمب مالستسالاو لذلل

 ىضم دقو .دولخ ايندلل ماد ام ًادلخم ٌدالكِلَع نيسحلا مامإلا ىقبيسو يقب دقو

 ملاعلا عاقب فلتخم نم نيملسملا نييالم مويلا ىرن نحن اهو ءادهاشو اديهش هبرل
 .نيحو تقو لك يف نينمؤملاب رماعلا هدهشمو ءرهاطلا هدقرم روزت

 عبرأ نع لقت ةليلق ةدم الإ دال نيسحلا مامإلا ةداهش دعب قبي ملف ديزي امأ

 ايندلا رسخيو ءاهرانشو اهراعب خيراتلا ةلبزم ىلإ بهذيلو ءاناشطع توميل تاونس
 .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو

 «5ج «ةياهنلاو ةيادبلا ."75 ص .5 ج .يزوجلا نبا «كولملاو ممألا خيرات يف مظتنملا )١(

 .195-١9١ص

 7 ص 8 ج «خيراتلا يف لماكلا 20

 كلف
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 ناثلا لصفلا

 >دكن نيسحلا مامإلا ةروث بابسأو عفاود

 .ديزي ةعيابم ضفر ١-
 الكت نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -"

 .ينيدلا بجاولل لاثتمالا -*

 .مالسإلا نع عافدلا -8

 .روجلاو ملظلا ضفر -ه





 ديزي ةعيابم ضفر - ١

 ديزي ةعيابم ضفر ١-

 الكت نيسحلا مامإلا هل رقي نأ لوألا هسجاه ناك مكحلا ديزي ىلوت امدنع

 ريخأت وأ ةداوه نود ةعيبلا هنم ذخأبو َقِالْيِِلَع نيسحلا مامإلاب أدبي نأ ةنيدملا ىلع

 .هسأرب هيلإ ثعبيو هقنع برضي ىبأ نإف

 نيورَمَع نيوللا ٍلبَع عم ديزي بك يربخلا تانملا دس با يدع

 :ِةئيِدَملا ىَلَع وهو َنايفُس يبأ ٍنب ةبتع نب ِديِلَولا ىَلِإ - -َّيَّوُل نب رماع- ٌّيِرِماعلا سيو

 ىلع نب ُنيَسْحلا ِهِبَأَدبَت نَم وأ نُكَلَو ءشيّرُف وجوب َدباَو ءمُهعيابَق سانا جدا نأ

 نم ِفصّنلِل َكِلذو- ٌةَيِواعُم تام اَمَل :داشرإلا هباتك يف ديفملا خيشلا لاقو

 ناكوح َنايفُس يبأ نب ةبتع نب ِديِلَولا ىَلِإ ديري َبَتَك -ةّرجهلا َنِم نين ةَنَس ٍبَجَر

 يف ُهَل صخري .الو هَل ِةعيبلاب لكل َنيَسُحلا َدُحأَي نأ -ةَيواَعُم ٍلّبِق نم ٍةئيِدَّملا ىَلَع

 0غ دتساف ٍليَللا يف ذ ال ِنيَسُحلا ىلإ ُديلَولا دقن .ٌكِلذ نَع رحل

 ص "1 ج :لامكلا بيذهت 557 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا )١(

 ةيغب «(«يرماعلا سيردإ نب ورمع نب هللا دبع# امهيقو ©. 1 ص ١5 ج :قشمد خيرات 4

 مالسإلا خيرات «(«يرماعلا سوأ نب ورمع» هيفو 51٠١7 ص ١1ج: :بلح خيرات يف بلطلا

 .746 ص ا" ج :ءالبنلا مالعأ ريس ء“ ص ه ج :يبهذلل

 هيف سيلو 575 ص ١ ج :ىرولا مالعإ «.184 ص :نيظعاولا ةضور 77 ص ؟ ج :داشرإلا (0)
 :فارشألا باسنأ ” مقرلا "” 5 ص 45 ج :راونألا راحب .«كلذ نع رخأتلا يف هل صخري الو»
 .758 صا جا

 ها/



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 وع

 -ّيِلَكلا ٍلَدَحَب نب نوسيم ُهُمأو- ةيِواعُم ْنِب ُديِزَي َكَلَم :يبوقعيلا خ خيرات يفو
 نب ديلَولا ىلإ بنك َقْشَمَِمِقاَمَلَف باغ َناكو .. .ه11 ٌةَئَس ٍبَجَر ٌلَهَمُم يف

 نب َنيَسُْحلا ٍرِضحَأَت ءاذه ىباتك كانأ اذ -َِئيدَملا لياع َوُهو- َنايفَس يبأ نب ةَبتع

 ْثَعِباَو ءامُهقانعأ برضا اعّنتما ِنَِق ءيل ِةَعيَبلابامُهَخَف يلا َنبِدَّللا َدبَعو ّيِلَع

 نب ٍنيَسُحلا يفو «ّمكُحلا هيف ذأ َمّنتما ِنَمَ يلا ساَنلا حو ءامهسيوؤُرب يل

 .2"مالَّسلاَو ِريَيْزلا نب هللا ِدبَعو ّيِلَع

 َنيَّنس ٌةَنَس ٍبَجَر يف ٌكِلذو- َنايفس يبأ نب ةَيِواعُم َيَفوُت اَمَل :فوهلملا يفو
 ا -ِةَييدَملاب ًاريمأ َناكو- ةَتُع نب ديلولا ىلإ ةَيواعُم نب ُديزَي بك -ةَرجهلا َنِم

 أ نإ مس ل ار ٍةَعيَبلا لأ
 رن

 بدلوا ىلإ ة يركب اش كاما بو رهش نبال بقالا يفد و مو 2 6 سَ 51 1 4. ٠

 تسيل اقيِض اذخأ ©ةئيرألا ءالّؤه نِم َةَعيَبلا ادي ةَئيدَملاِب نايف يبا نياذجع
 اونا ب لإ ككباو ان برضاك وي كالح أت وعن مع وق ؟ل م40 يم اس - 3-5 0 7 1 328 لعام نع حا 7

 ةعيبلا ضفري ةرامإلا سلجم يف مامإلا
 ذخأل الََت نيسحلا مامإلا ةرونملا ةنيدملا يلاو ةبتع نب ديلولا ىعدتسا

 نم ضفارلا هفقوم ىلع ىقبو ةدشب كلذ ضفر هنكل ةيواعم نب ديزيل هنم ةعيبلا

 .هتايح نم ةظحل رخآ ىتح هتعيابم

 )١( ج :يبوقعيلا خيرات ١ ص 5١ 5.

 .77 4 ص 454 ج :راونألا راحب ,77” ص :نازحألا ريثم .45 ص :فوهلملا (؟)

 .هتابثإ مت ام باوصلاو ««ةبقع» :ردصملا يف ()
 .قايسلل ل ند (ذخأب» نارا را

 "6 م ا ل ا اسوا ل

000 

0 



 ديزي ةعيابم ضفر - ١

 يعرب نيمحلا تع و د فلا درااسملا يش كررت

 .ُهَل عيابت نأ كي َنيِنَموَمْلا ٌريمأ نإ :ّلاَقَف ا كفل

 ءةَلاسّرلا ُنِدعَمَو ةَمارَكلا ِتيَب لهأ اَنأ َتِمِلَع دق ُةَبتُع اي :داللَت ُنيَسُحلا لاق
 «لجو زع َِّللا ٍنذإِب تفَطتَف انس هب قطنأو ءانولف هللا ُهعدوأ يدا ّقحلا ٌمالعأو

 يبأ ِدلُو ىلع ُةَمَّرَحُم ةَقالخلانإ» : لري هنو ألا وسر ينج كديبم دنقل

 ."0!؟اذه ةيقفني هللا ٌلوسَر مهيف لاق دق ِتيَب ّلهأ ٌعيابا فيكو «َنايفُس

 دج وف ديلّولا ىلإ ةةكط ةيتشلا راض تايقر د هناك يل ليما كلا فووو

 أرق َمُث فالف ُنيَسْحلا َعَجرَتساَف هي واعُم ِهيَلِإ ديِلَولا ىَعَنَف ءمّكَحلا َنبَناورَم ُهَدْنِع
 وهاس لس

 هل نم ةعَيبلا لخخأ درع هيف ةزمأ امو ديزي تانك

 ل يل للا َلاَقَق

 َكَيأَر ىرّتو ٌحبصتف : الكف ْنيَسْحلا لاقف ءلَجأ :ُ هل ديل ولا لاَقَف َكِلذ ٌسانلا َفِرعَيف

 .ٍساّنلا ٍةَعامَج َعَم انَِتأَت ىَتَح هللا مسا ىَلَع فرّصنا :ديِلولا ُهَل َلاَقَق ءٌَكِلَذ يف

 ىلَع ُهنم َترَدَق ال عيابُي مّلو َةَعاَسلا ُنيَسْحْلا َكَقَر اف َنْئَ ِهّللاَو : اوم هل لاق

 0 ار كلا يح ع
0 0 

 ا ل أ ع 1و 5 3 7 ه-ذ 2 ع 2 بياع 3 2 تع - 2

 ."7هَلِزْنَم ىتأ ىَتَح ِهيِلاوَم ُهَعَمو يشمَي َجّرخو .َتمُثأو ِهِللاَو َتبَذَك

 .ءالبرك ىلإ هجوتلاو زاجحلا نم جورخلا ررق ديزيل ةعيبلا مامإلا ضفر املو
 .فارحنالاو داسفلاو ملظلا دض ةروثلا ةلحر كلذ دعب أدبتل

 )١( ص :قودصلل يلامألا  7١5ص :5 ج :راونألا راحب «575 ح ١7” 27ص :لئاضفلا 58.

 ص 5454 ج :راونألا 4 77.
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ديزي يف َدِالَكلَج نيسحلا مامإلا لاوقأ

 نب ديزي قح يف لاوقألاو تاملكلا نم ديدعلا ٍدلئتِقَت نيسحلا مامإلل ناك

 ديزي ةيصخش هاجت ٌدليتٍَِظ نيسحلا مامإلا روظنمو يأر نع فشكت يهو «ةيواعم

 ضفر بابسأو ؛ًادبأ ةفالخلل هتيلهأ مدعو «نيدلاب راتهتسالاو نوجملاب روهشملا
 ديزي ةعيبل الَم نيسحلا مامإلا

 :اهنمو «ةيواعم نب ديزي قح يف دالك نيسحلا مامإلا لاوقأو تاملك مكيلإ

 ”ا ل سا ايس ا يس راحل

 وهلّيو َبارَشلا ُبّرْشَي , ملغ َوُهو كتبا توما :فرحلاب هصن ام هدعب نم ديزي

 َفيكَف ءّك و ةكبصت هوك مكو «َكَكيِمَر "تبّرعأو «كقئامأ تحك «بالكلاب

 َنيقسافلا نم ركسُملا ُبِراشو ؟َرِكسُملا ُبَرشَي نَم هَ ِدَمَحُم ِةَمأ ىلَع يو
 ما يس دل ا

 قسفاف ديو -ةرامإلا سلجم يف َناورَمِل - كا نيسحلا امو لالخ - ا

 ."7(هلثمل م عيابي ال يلثمو سلا لِتاقو ٍرمَّحلا ُبِراَش

 ناطر ير طروببلا ةرو يتم در ايل ل حملا يرالل ا

 ٍةمأِل هِي َسايِسو «هلامتكا ِنِم َديِزَي نع ُهَترَكَذ ام تمهقولا :يلي ام ةفالخلل هتيحالص
2 011 

 دال تجار ايريس نول اشار يل حالا ورام د رحل

 هيأ عقوم ىلَع هيت ا ا

 .(تبرخأ» لدب «تيزخأ» :ردصملا خسن ضعب يف )١(

 مامإلا نع 4١ ح 5450 ص 7 ج :راونألا راحب يفو «458 ح 17” ص ١ ج :مالسإلا مئاعد (1)
 .ةلكلق ةنامز نح ديعب تلاتكلا ةوهشم نكلو .ةلكقاق حسحلا

 .579 ص 4 5 ج :راونألا راحب «48 ص :فوهلملا 275 ص :نازحألا ريثم ()
 .((شرهلا ٠١117 صا جا حاحصلا) ضعب ىلع اهضعب شيرحت وهو : بالكلاب ٌةَشَراهُملا (5)

1 



 ديزي ةعيابم ضفر - ١

 َكنَع عدو أراب هدجت يهالملا برضو «ِفزاعَملا ِتاوَدَنايِقلاَو «َنهبارتأل بسلا

 ام ِهّللاَوَق هيقال َتنأ امرك تلَخلا اًذه رو نم هللا ىَقلَت نأ كانغأ امق «ٌلواحُت ام

 َنيبو كب امو ةَيقسألا َتَْلَم ىَتَح «ملُظ يف ًاقّتَحو روج يف اًلِطاب ُحَدقَت تحري

 27« صانَم َنيح ّتالو ءٍدوِهْسَم موي يف ٍظوفحَم ٍلَمَع ىلَع مدقق ةَضِمَغاَلإ ِتوَملا

 :ديزي فالختسا هيلع ًاركنتسمو ةيواعم ًابطاخم ليف ٌنيَسْحلا مامإلا ّلاق - 5
 رن حلا يملا ديو ! ون د هلا ول

 !َكَحيو١ :-َديِزَيِةَحيَبب ناورَم ُهَرمأ اَمَل - التكلم نيسحلا مامإلا لاق -
 !ِلكزلا َميِظَع اي ٍلوَقلا نم ٠ "”اططَش تلق دَقل ؟ٌقسياف لجَو وهو دية ينم

 ٍبلُص يف َتنأو ةنث# هللا ُلوسَو َكَتَعَل يذلا نَا َكْنَِل َكِلوَق ىلَع َكضولأ ال
 ه-ذ

 اا

 نأاّلِإ ةنم الو ُهَل ْنِكمُي ال ةدنَ هللا ٌُلوِسَر نعل نم َنِإَف ءرصاعلا يبأ نب مكَحلا كيب

 1 لا

 انه : - ديزي ةعِيَبِب مكحلا نب َناورم َُرمأ اًمَل - الفت نيسحلا مامإلا لاق - -1
0 03 

 .0!!ديزَي لغم عارب ُمألا تيلي دق ٌمالّسلا السلا ىَلَعَو «َنوعجار ِهْيَلِإ اَنِإَو ِهَلِل
 ع ه-

2 

 0 3 ّينأ ركبابأ رَظْنا» :ريبزلا نب هّللادبعل لكَ نيسحلا مامإلا لاق -ا/

 تن يوساو ٍبالِكْلاِ ُبَعْلَي ا ا ُبَرْشي ثلا لت باف 0

 .©0((دبأ َكِلْذ 0 ال !هللاَو ال !ٍلوُسرلا لآ َةّيقَب 1

 .(9(َديَز

 ًاباتك ِهَلِلَنأ مَلْعاَو ! ياعم ايهللا لاذ ةيواعم اطاخم ةنكق نيمخلا لاقل

 ههنا تتنك كت سادي نتجك للا ذأ هتغاو ءاهاسخأألإ ا ع لا

 )١( ج :ةسايسلاو ةمامإلا ١ ص 7١8.

 5١١. ص ١ ج :ةسايسلاو ةمامإلا . ا

 .((«ططش» 557 ص :نآرقلا ظافلأ تادرفم)» دعبلا يف طارفإلا : ططشلا ()

 .185 ص ١ ج :يمزراوخلل ةالدتَظ نيسحلا لتقم 217 ص ه ج :حوتفلا (5)

 .77 75ص «4 5 ج «راونألا راحب (5)
 .١؟ ص .5 ج «حوتفلا ()

1١ 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ُدَق الإ كارأ ام بالكلاب تَكلَيَو :تاوشلا ُبَرْشيايِبَص َكَتَرامِإَو :ةَمُهَتلاب كذخ 1

 ,ةلااعألا كف «ٌكئيذ قة ها كا

 يتلاو ديزي قح يف دليم نيسحلا مامإلا اهلاق يتلا لاوقألاو تاملكلا هذهو

 يهالملاب وهليو .دورقلاو بالكلاب بعليو ءرمخلا برشي ناك هنأ ىلإ اهيف راشأ
 قاف اجو ويلا ب فاسقلا بشير ةدرحملا نقلا كيور اعظلاو قزاعملاو

 .ةالئكَم نيسحلا مامإلا رَّبَع امك ةماعزلاو ةسائرلل حلصي الو ةفالخلل ًالهأ سيلو

 دق مهنا هعم نمو. هباحصأو كيري ضو 33 ةركذت نيسعلا مامإلا نأ ابك

 اوُلطَِأَو ءضْألا يف داما اًورَهْظَأَو نِمْحّرلا ةعاط اوُكَرتَو ءِناطيَشلا ةَعاط اوُملا

 ْنَم ىلوَأانأو «َنيِكاسمْلاَوِءاَهُْلاٍلاوْمَأ يف اوّئَتْساَو «روُمْخْلااوُبرَسَو توُدْحْا

 ."”«ايلُعْلا يه هللا َةَمِلَك َنوُكَتل هِليِبَس يف ٍداهِجْلاَو ِهِعْرَش ٍزاَرْعِإَو هللا نيد ٍةَرْضْنب مق

 نيسحلا مامإلا جهنم ىلع ةيوبنلا ةرسألا دارفأ عيمجو مشاه ونب راس دقو

 لب ءيسأآملاو مالآلا نم ريثكلا كلذ ليبس يف اولمحتو «ديزي ةعيب ضفرب ٌةئيِقَ

 ىلع ظافحلا وه ِائكِلَم نيسحلا مامإلا دنع مهملاف يبسلاو ديرشتلاو لتقلاو

 ةايحلا الو رخفو زعب ةداهشلاو «ةعيبلل ًالهأ سيل نم ةعيابم ضفرو ءميقلاو ئدابملا

 .©00لذ يف ةايَح ْنِم ٌرْيَك َزِع يف ٌتْوَم١ا :ٌدالَكلَع لاق ثيح .ناوهو لذب نيملاظلا عم

 )١( ج «ةسايسلاو ةمامإلا ١ ص /١51.

 71١7. ص «ءصاوخلا ةركذت .””87 ص «4 5 ج «راونألا راحب (؟)
 . ١47 ص «54 5 ج «راونألا راحب (*)
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد - ”

 هكن نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -؟

 ديزي ةعيابم نع دليل نيسحلا مامإلا عانتما نع ةفوكلا لهأ عمس امدنع

 ,ةمامإلاو ةدايقلل لهؤملا هرابتعاب «هيلإ راظنألا تهجتا «ةمركملا ةكم وحن ههجوتو
 ةموكح لظ ىف ةرتف اوشاع دقف «راهطألا تيبلا لهأل ًاليم رثكأ ةفوكلا لهأ ناك دقو

 اهلو ؛ةيمالسإلا ةلودلا ةمصام اهتقو ةفوكلا تناكو :ةلداعا يت نينمؤملا رسمأ

 ةدشو ةوسقو ةيدحب مهعم لماعتي ناكو ءقشم د ىلإ ةمصاعلا لقن ةيواعم مكح

 ىلع ةمقن دشأ اوناكو ءيومألا مكحلا ىلع ةفوكلا لهأ بضغ دتشا دقو «ةظلغو

 .ديزي

 ءرمألا سرادتل يعازخلا درص نب ناميلس راد يف ةفوكلا لهأ عمتجا دقو

 ىلوتيل ةفوكلل ءيجملا ىلع لئن نيسحلا مامإلا ثح عامتجالا ةياهن يف اوررقو

 اوثعبو «ديزيل ةعيبلا ضفرو .هعم فوقولاو هترصنل مهدادعتساو «مكحلاو ةدايقلا

 .كلذب التيلَع نيسحلا مامإلا ىلإ ةيصن ةلاسرب
 لت ىف اعيشلا تكمتسلا» ينادمهلا رشب نب دّمحم نع يربطلا لقني

 "هَ نب ايل ان لاق يلع لل دوحة ٍواعُم َكالَم انرّكّذَم ِدّرُص ِنب َناميَلُس

 ىلإ َجّرَح دقو هِهِتَعببب ب موقلا ىَلَع بقت هَ دق لئن انيس َّنإو «َكَلَم دَقَةَبَ اهدإ

 ددَعودهاجُمو ةورصان مكن ولعت مُُك نقول ةعيضو يعيش مشو هع

 لب ءال :اولاق .هِسْفَت نِم َلُجَّرلا اوّرْعَت الق َلَسَقلاَو "”لَهَولا ٌمُثفِخ نإو ههيَلِإ اوبّتكاَف

 .(«لهو» 1١ ص 3 ج :طيحملا سوماقلا) عزفو َفْعَض :لِهَو )١(
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 7 ج - دافع نيسحلا مامإلا ةريس

 يا ويقدم

 هيلو اوفكف ويلز اويثكان ؟لاق ةتوو انتفنأ لقتو 6 ودع: لزافل

 ٍميحَّرلا ين ٍنِمحّرل هللا مسب

 نب ةعافرو «"ةَبَجن نب ٍبِّيَسُملاَو 0ورُص نب َناميَلُ : نم ّيِلَع ٍنِب ٍنيَسْحِل

 .ةفوكلا ٍلهأ نم َنيِمِلِسُملاَو َنيِنمْؤُملا َنِم ِهِتَعيش و «رهاظُم نب ٍبيبَحو «" "داش

 ريع فقل اس

 ديكلاف نهاشأ كال[ ةلإذل يذلا هللا َكيَلِإ ُدَمحَن اَنِإَف ءَكِيَلَع ٌمالَس
 هع

 د ا دل ىلا يدا دعا هيا

 نسا .ةومَك تعي امكُل دمت ءاهناينغأو اهيابج نية هللا لام لجو

 يف ريش نب ُنامعَنلاَو «ٌّنَحلا ىَلَع كب انَعَمِجَي نأ هللا ّلَعَل لبقأَف ٌمامِإايَلَع

 هوجو دحأو يَ ِهّللا لوسر ةباحص نم ءفرطم وبأ يعازخلا نوجلا نب ب درص نب ناميلس )١(
 هّنكلو «هفّتعو ٌمامإلا همالف لمجلا موي دلع ّيلع مامإلا نع فّلخت ؛ةفوكلا يف نيزرابلا ةعيشلا

 هتبالص حدمو «لبجلا ةقطنم ىلع الل مامإلا هالو .نيفص موي ةلاجرلا ىلع هتنميم ريمأ ناك

 «حلصلا ةيواعم ضقن اّملو .هباحصأ نم ناك ِدالَتيلَم ىبتجملا نسحلا مامإلا ماّيأ يفو .نيدلا يف
 ىلع مامإلا قفاوي ملف «ةفوكلا نم ةيواعم لماع جارخإب ٍدالْثِلَع مامإلا ىلإ ًاحارتقا ناميلس مّدق
 .كلذ

 «ةفوكلا ىلإ هوعدي ْدالَتيلَم نيسحلا مامإلا ىلإ بتكو «ةيواعم كاله دعب ةفوكلا ّلهأ عمج .
 مظنو ةفوكلا ةعيش عمج .ديزي كله اًملو .فطلا ةعقاو هعم دهشي ملو هتعيب نع فلخت هنكل

 ةروثلا هذه تناكو .«نيسحلا تاراثل اين :فورعملا هراعش ًاعفار دايز نبا ىلع نيباّوتلا ةروث
 «ةداهشلا هّللا هقزرو ءديدش لاتق دعب دايز نب هللا ديبع مامأ ناميلس مزهناو .ةيفطاع ةيسامح

 بيذهت 2597 ص 4 ج :ىربكلا تاقبطلا).ةنس 97 رمعلا نم هلو «ق .ه74 ةنس يف اذه ناكو
 ص ؟ ج :باعيتسالا ,087و 5075و 107 ص ه ج :يربطلا خيرات «65 5 ص ١١ ج :لامكلا

 :45و 57و 5٠ ص :يسوطلا لاجر 7١: 5و ” ص :نيفص ةعقو ؛547 ص 7 ج:حوتفلا ٠
 ةنسلاو باتكلا يف ْدِلْتِقَت بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةعوسوم :عجارو ١7١ ص :ءايبنألا هيزنت

 .(” 57 صال ج :خيراتلاو
 همدان تا قارعلا حوتفو ةيسداقلا دهش دقو «كاردإ هل ءيرازفلا ةعيبر نب ةبجن نب بّيسملا (؟)
 نيياوتلا نم ناكو لكُم ّيلع باحصأ رايخ نم ءيفوكلا مصاع وبأ يلجبلا داّدش نب ةعافر ()

 :بيذهتلا بيذهت) ه7 ةنس لتق ىّتح راتخملا عم لتاقف ةدرولا نيع موي رضح . مهئاسؤر نمو

 018 نص ؟ جد خيراتلا يف لماكلا ١7٠+ نص 7” ج
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 ل

 ةَمحَرو ُمالَّسلاَو هللا ءاش نإ ماَشلاب ُهَقِحلُت ىَتَح 5 ةانجّرخأ انيَّلِإ َتلَبقأ دق َكَنأ

 .َكيَلَع هَل
 ٍلاو ِنَّللا دعو ٌيِنادْمَهلا عب عبَس نب هللا ٍدبَع عم باتكلاب انحّرص مم لاق

 َنيَضَم ِرْشَعِل ٍنيَسُح ىلَع ادق ىَتَح ٍنيَعِرسُم ِنالُجَّرلا َجَرَخَف 0 .2"ءاجّتلاب امُهانرَمَأو

 .ةكَمب َناَضَمَر ِرِهَش نم

 َنب ٍنِمحَّرلا َدبَعو «ّيِوادِّصلا ٍرِهسُم َنب سف هيل انحّرَس مث «ِنيَموَي ان مَ
 دم ارحل مُهَعَم اولَمَحَف (©َيِلولَسلا دبع َنب َةَرامُعو «ّيبحرَألا ٍنِدَكلا ٍنب هللا دبع

 َةَعَن ٍةعَبرَألاَو ٍنيَئثالاو ٍلُجّرلا َنِم َةَفيَحَص َنيسمحتو ِثالَ

 َنب َديِعَسو ٌيِعيِمَّسلا ئيَناه نب ؛ ناه هَل انحرم من ءِنيِرححآ ن ٍنيَموُي نبل مث :لاق

 :امُهَحم انبّتكو «َّيَفيَحلا وَّللا دبع

 ٍميحّرلا ٍنمحّرلا هللا مسي

 را 52 ؛نيملسملاَو نيتمؤملا نم هتعيش 1 ةئدينش قو ىلع خف ةيشحلل

 َكيَلَع ُمالَّسلاَو ءلَجَعلا َلَجَعلاَف «َكِريَغ يف مُهَل َيأَر الو .َكَتوِرِظَتْنَي ٌساّنلا

 ؛ميَوُر نب ديزي نب ثراحلا نب ُيزيو رجب ُنِب راَجَحو «يِعب نب تش َبََكو

 :يهيمتلا ويَمُح نب ُدَمَحْمَو «ُيِدَبَرلا جاَجَحلا ْنِب وُرِمَعو ءِسق نب ٌةَرَْعو

 .(اوجن» 97 ص ؛ ج :طيحملا سوماقلا) ةعرسلا :ءاجنلا )١(

 يلولسلا ديبع نب ةرامع هنأ نم مهضعب هنونع امف «يفوكلا يلولسلا دبع نب ةرامع هنأ رهاظلا (1)
 نيمّدقتملا بتك يف همسا طبض ةرثكل ؛فيحصت هنأ رهاظلا «يلولسلا هّللادبع نب ةرامع اذكو

 .نيقيرفلا نم
 ةملك اتَلعُج ناتملك امهو ءاهب ثحتسي ةملك :هّلك «نونم ريغو ًانونم :الهّيَحو ًالهّيَحو لَهّيَح ()

 77771١ صضص اج :يرعلا ةافل) لاجدستاو تح :الهو ءلّجعا :ّيح ىنعمو «ةدحاو

 .((«(انح»

560 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 تدشاذإك 7 ةايجلا ©؟قكطو املا عي هنيآو ؟تادجلا هضم نقف نعت امأ

 قِيلَ ْمالسلاَو "يلج ٍدَنَجُم كَل ٍدنُج ىلَع مّدقاَق

 © ساّنلا رمأ نَع َلْسّولا َلَأَسو َبْتُكلاْأَوَقَف هَدنِع اهلك لقا قالك

 نب َناميَلُس راد يف ةَعيشلا ٍتعَمَتجا : جيرعملا هيانك يف ينوعلا متعالا نب ا

 ىَلَصو ِيَلَع ىنثأو للا َديَحَفًابيطحت مهيف مق نم يف اولّماكت امل «ٌيِعارْخلا ٍدَرُص

 5 ل  لهأ ىلَعو هل ّيبنلا ىَلَع
 لاق مّن هةَفيِرَّشلا ُهَبقانَمَرَكدو َِلَع

 هلَمَع ىلَع مق هيَر ىلإ راص دق ةيِواعُم نأ مُثمِلَع د مُكَنإ علا رشم اي

 رول ووفرت يف نق هنو ولد را ريش دع ءةفانو واعر كانا دوور
 نم ًافتاخ َةكَم ىلإ راصو هَل دقات يلع نب نيسحلا اًدهو -ًايزج هللا هداز-

 ْمُكِتَرِصُن ىلإ جاتحا دقو هِلبَق نم هيبأ ةَعيشو ُهُتَعيش مّثنأو َنايفُس يبأ ِلآ ٍتيغاوُط
 نها مفي نإو هيَ اوبك ِّوُدَع ودهاجُمو ٌةورِصان مكن َنوَلعَت منك نم ويل
 فشل نم لختلا [وردت الف لْقتلاَو

 .ةقجاح لاي ىّتَح ةئودانَسْفنأ لتقتو مودع لاقت ُهْرُصت ل: ُموَقلا لاقت

 .نوثكني الو َنورِدْعَي ال مُهَنَأ ًادهعو ًاقاثيم َكِلَذب ِدَّرُص نب َناميَلُس مِهيَلَع ّذَح
 د0 1 وءَرَمَع 70

 مودقلا هولَسو «مترّكَذ امك ُهَل مُكَنَأ مكَتَعامَج نم ًاباتك َّنآلا ِهيَلِإ اوبتكا : لاق مث

 .لاق .مُكْيضامَج مكي لب ءال "لاق ؟يلإ باتكلا تنأ انيفكت الأ :اولاق . كيل

 رز رشناورب

 )١( ج :حاحصلا) موقلا بانج بصخأ :لاقي ؛موقلا ةّلحم نم ٍبّرَق امو ءانفلا :ٌثاَنَجلا ١ ص ١١1

 .((«(بنج)

 .((ممط) ١9075 صه ج :حاحصلا) مط دقف بلغو الع ىّتح رثك ءيش لك (')

 مامجلا :عمجلاو «هوام هيف عمتجي يذلا ناكملا حلاو ةرئبلا ءام نم عمتجا ام :مجملا 22

 .((ممجل اناكنو ١8/894 ص ه ج : :حاحصلا)

 فوقولاو هتعيابمو ْدِالَكِلَم مامإلا لابقتسال لماكلا ةفوكلا لهأ دادعتسا نع ةيانك تاملكلا هذه (:)
 .هعم

 0 ص 3 ج :داشرإلا ؟077 ص 3 ج :خيراتلا يف لماكلا را ص كل ج :يربطلا خيرات (5)
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 : ةالككَظ يلع نب نيسحلا ىلإ ُموقلا َبَتَكَف

 ٍميحّرلا ِن نمحّرلا هللا مسب

 بيبَحو َهَبَجَت نب ٍبّيَسُملاَو ءِدَّرَص ِنِب َنامَلُس نم َالِلَع يلع نب نيسحلا ىَلإ

 .َنيِنِمْؤُملا َنِم هِتَعيش ٍةَعامجو «ِلاو نب للا ِدبَعو دادس نب ةَعافرو ءِرِهاظُم نبا

 دينَعلاَرابجلا «َكِلَق نم َكيبأ َوُدَعَو كوع مَصَق يذلا لل ُدمَحلاَف ُدعَباَمأ

 لَكَ َّمُث ءاهاضر ٍريَغِب اهيَلَع 57 و يسيل نرحل اح

 عامجإ الو ٍةَرّوْشَم الب مالا هله ىلع رمد َنيِعَلا ُهدَلَو نأ انعلَبِدَقُهَنإ َمُ
 ليقأَف كنود نم انسْفنأ َنولؤابو َكَعَم َنولتاقُمْنحّتو ,رابخألا َنِم ملِعالو

 "نيل

 يدهم انيَلَع ةَفيلَح ًامامإ ءًاعاطُم ًاريمأ ءادِّيَسو ًاديدَس ءًاكَرابُم ًانومأَم ءًارورسّم احرف

 ٌديَحَو ةرامإلا رصق يف وهو ءريشت نب ُنامعتلا الإ ٌديمأ الو مامإ ©"انيلَع سِيَكُهنِإَ ََ

 ؛ُئارَخلا هيل ىدَوُي الو ءديع ىلإ هع ٌجَّرخُيالو َِعْمُج يف هم ُعَمَِجُي سيل ٌكرَط

 .عاطُي الق ٌرُم مأيو ءُباَجَي الَق وعدي

 ل ل ل دل تسلا

 َنياَي اكَربَو للا ةَمحَرو َكيَلَعُمالَّسلاَو هَّقَحلا ىَلَع كب انَعَمحَي نأ َلَجو َزعْهَّللا

 .ميظَلا ّيِلَعلا للاب وق الو هولا ٍلوسر

 نب هللا ٍدبَعو ٌينادمَهلا عبس نب للا دبع ىلإ ُهَعَقَدو ُهَمَسَحو َباتِكلا ىَوَط َّمُن

 ةالكفت نيَسحلا أَرقف .ةالَكلَم يلع نب نيسحلا ىلإ امهب اوهّجّوو «ٌيِركَبلا عّمسم
 .ِءيَّشِب مُهبِحُي مَلو َتَكَسَف ةقوكلا لهأ باك

 وع و
 هما ب

 هللا ِدِبَع نب نمحّرلا ُدِبَعو ٌيِواديَّصلا رهسُم نب ُسيَق َكِلذ َدعَب هيلع َمِدَق عن

 .(«اضعا 757١ ص ” ج :حاحصلا) هّنفَرَق اذإ :ءيَّشلا ٌتْيَضَع )١(
 .ىمزراوخلل ٍةاليَؤَع نيسحلا لتقم ىف امك هانتبثأ ام باوصلاو ««هيلإ) :ردصملا ىف (0)

 .ىمزراوخلل ٍةليَتِقَ نيسحلا لتقم ىف امك هانتبثأ ام باوصلاو ؛«كيلع» :ردصملا ىف (9)
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 عام مُهَعمو يملا لاو ْنب وللا دعو يِلولَسلا دبع ةَراَمُعو ٍيِبَحرألا
 مِهيَلَع مودقلا ُهَئولَأ سيو ٍةعَبر أو ٍةنالَثو ِنِيَلُجَر نم باتك لُك هو َنيسمَح وحن

 .ءيَشِب مُهبيِجُي الق هرمأ يف ىَنأَتَي ةلئتلع ٌنيَسُحْلاَو

 اًذهب فحل وَّللا دبع ُنب ٌديعَسو ُيِعِبّسلا ئناه نب ؛ ٌيناه َكِلذ َدعَب هيلع مق َم

 :-ةقوكلا لهأ نم ةاللَم ٍنيَسُحلا ىَلَع َدَرَو ام ٌرخآ َوُهو- ٍباتكلا

 را

 مقل اجلا يرو درا بيقعأو للا بيلو انجل ترم

 ىلَعو ُةئاكربو ِهّللاٌةَمحَرَو َكيَلَع ُمالَّسلاَو ِدَئَجُم كَل ٍدنُج ىلإ مق امّنِإَف تتش ءاذإ

 .َكلبق نم كيب

 تساوت ينص "يحل لل دبع نب ديعسو يناهل ةلئت نمسا لاق

 را يبس ا كا 00

 .ٍدِراطَع ِنِب ٍريَمَع نب ُدَمَحُمو ءجاَجَحلا ُنِب وُرِمَعو ءِسيق

 لتفنا مث ماَقَملاَو نكّرلا َنيِب ِنيَمَعكَر ىَلَصو َرّهَطَتَف ُنيَسُحلا َماق اهَدنِعف :ّلاق

 0 شا ع ل

 9 ُهَللا ءاش نإ هلع ةواقلاو َكِلَذ لَو هن ريكا يل هلل

 نب نيسحلا ٌجورخو َةيِواعم ةافَو ٍةقوكلا لهأ ٌعَّب امل :لاوطلا رابخألا يفو

 اوقّقَتاَو ِوّرُص نب نايس ٍلِنَم يف ٍةَعيَشلا نم ةَعامَج َعَمَتجا هَةَكَم ىلإ الكاس يلع

 هلاوم لكلا مهيَلَع َمودقلا ُهَئولَأسَي ليقع ٍنيَسُحلا ىلإ اوبثكي ن نأ ىلع

 ”١97. ص ١ ج :يمزراوخلل ةالدتلَظ نيسحلا لتقم 277 ص ه ج :حوتفلا )١(
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 بلا ديب َعَم باتكلاب وجو مّن مَكِلذب هيل اوِتكَف ءريَبَنب َنامعتلا اوُدرطَيو

 َنوّلَح ٍرْشَعِل َةَكَمِب الل َنيَسُحْلا اوفاوق « ّيِمَلّسلا ٍكلاَدَو نب هللا ٍدبَعو ّينادمَهلا عيب >4

 .هيّلإ باتكلا اوُلَصوُأَف َناضَمَر ٍرِهَّش نم

 ٍواديَّصلا ٍرهسُم نب ٌرشب يَلَع َدَرَو ىَتَح َكِلذ ُهَموَي لكل ْنيَسُحلا ٍسمُي مَ ّمُ

 وكلا ٍلهأ فار شأ نبات َنوسمَت امُهَعَمو يبحر دبع ُنب نِمحّرلا ُدِبَعو

 .َكِلذ ثوب ِةَعَبرألاَو ةَنالَتلاَو ِنيلُجَدلا َّنِم اهنم باتك لك اهئاسورو

 مو ٌيِمَعنَحلاِهّللا ِدبَع نب ٌديعَسو نِعيِّسلا عيناه نب ٌحيناه ءافاو َحّبصأ اَمَّلَق
 .اباتك نيسمخ خم وحن اضيأ

 ٌباتك ُهَعَمَو «ُيَفقَلا هللا ِدبَع نب ٌديعَس ِهَلَع َدَرَو َموَيلا َكِلذ ًاضيأ ىسمأ اَمَلَق

2. 3 

 5 عام

6 5 

 سيق ٍنب ٌةَرْرَعو .ثراحلا ِنب ٌديِزَيو ٌرَجِبَأ نب ٍراّجَحو «َيعبر ِنِب ِثَّبَش نم دحاو

 ٍلهأ نم ءاسّؤُرلا ءالٌؤه اكو ءٍدِراطُع نب مع نب ِدَمَحُمو ءجاَجَحلا نب وِرمَعو

 .237تنيجرخ نم ًالَم ام ٍبْتُكلا نمو ةَقوكلا لهأ ُلُشُر ماَيأ يف هَلَع تبان ةَقوكلا

 ها ٍةقوكلا ٍلهَأب َلَصَنا ةَكَمِب [الكيل ُنيَمُحلا] رقت ااّمَل :ّيرخفلا يفو

 هتَرَهاجُمو ِهتَريس حقل ؛ديَِيًاص وصخ هيأ يبن وهّركي اوناكو هَدرَيةَحيَب نِم

 .حئابقلاب و ٍهِراهِتْساَو .يصاعملاب

 لوول بوه ركل مودق ىلإ وعدي َبُّكلا بَلِ اوبتكو الكلم َنيَسُحْلا اوُلَسارَف

 .”ىنعَملا اًذه يف ِهيَلِإ َبْنكلا اوُعَباتو «ٌكِلذ ىلَع اوفّلاحّتو اوعَمَتِجاَو هَّيَمأ ينب ىلَعَق ةَدِصْتلا

 ةيسحلا كَم فالكل يدقاولا نع ميرو لوس للا

 :«كيلعاعتما اهينعدت اذ :نولوقت ل
 نوجا ايف اش دّقَف ءٍفلأ ِةَمم يف نحف انيَلَع مّدقاف قالا مم َةالَّصل 0

 سلا ل و

 )١( ص :لاوطلا رابخألا 779.
 نع: ىرخفلا(9) 114
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 قاايقف دك ل ا ا يي يللا كب اَنَع

 ©” نيّدلاب َبَعالَتو ءريِباَّطلاَو ِدورّقلاب بعلو رمَكْلا َبِرَّشو

 ماي أ اهب َماقأَ هَكَم ىلإ ةلئف ُنيَُحلا َجَرَح هخيرات يف يبوقعيلا ركذو
 هيلَع َدَرَو باتك ٌرِخآ َناكَف ءِلِسّرلا رثإ ىلَع ٍلسّرلاب اوهّجّوو هيّلِإ ٍقارعلا ٌلهأ َبّدَكو

 :ّيوَعَحلا للا ِدِبَع نب ٍديعَسو ئناه يبأ نب , ئناه َباتِك مُهنِم

 ٍميحَّرلا ن ٍنِمحّرلا هللا مسب

 َنَِف ؛ اَهيَحَف ٌدَعَبامأ «َنيمِلِسُملاَو َنيِنِمؤُملا هِتيَعيش نم ّيِلَع نب ٍنيَسُحلِل

 ."0الّسلاَو ءَلَجَعلا مث ىلا كّريغ مُهَّل َمامإ ال َكَتوِرِظَتْنَي ساّنلا

 لئاسرلا نإف الإو ْدالَكِلَت نيسحلا مامإلل نييفوكلا لئاسر نم جذامن هذه

 .ةفوكلا ىلإ ءىجملل هثحتو هوعدت دامك مامإلا ىلع لاهنت تذخأ

 رشاعلا يف ٌدِلمَِلَم نيسحلا مامإلا ىلإ نييفوكلا نم ةلاسر لوأ تلصو دقو

 نم ءاهجولاو نايعألاو تايصخشلا ةلسارم ترثكو «ةيرجه ٠١ ماع ناضمر نم

 .ةلاسر فلأ رشع ينثا جيردتلاب هيلإ ةلسرملا لئاسرلا عومجم غلبو «طقف دحاو

 ترتاوتو «باتك ةئمّتس دحاو موي يف هيلع دروف» :سوواط نبا ديسلا لوقي

 .(2(باتك فلأ رشع ينثا ةقّرفتم بون يف اهنم هدنع عمتجا ىتح بتكلا

 اوربع نيذلا نييفوكلا لبق نم ةعجشملاو ةيوقلا لئاسرلا هذه لك ىلإ ًارظنو

 ةفوكلا وحن باهذلل ةوعدلا لبق ٌدِالَكَيلَع نيسحلا مامإلل مهصالخإو مهئالو نع اهيف
 ةباجتسالل ةوطخ لوأك ليقع نب ملسم مهل لسرأ دقو «ةينيدلا ةيلوؤسملاب المع

 .فيحصت وهو ««اهيف) :ردصملا يف )١(

 .54 صا ج :بهذلا جورم .7”77 ص :ٌصاوخلا ةركذت )١(

 .؟ 5١ ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات (©)

 ١٠١. 60ص :فوهلملا (:)
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 .مهتداقو مهئامعزو ةفوكلا لهأ نم هاري

 قار و را ياي واكس مرا ارح بح
 ىَلِإ رسي :ُهَل لاف ههِّمَع نبا بلاط يبأ ٍنب ٍليقَع نب مِلِسُم ىلإ ذل ْنيَسْحلا َتَعَب :
 ري يسال رورو حا طوول

 0 1 هاوس ينك تام ِتَقَحالَت :فارشألا باسنأ يفو

 ٍليِقَع نب َمِلسُم مد دق نأ مُهَملعأو ءمِهيْنُك رحآ ىلَع مُهّياجأَ | لف ٍنيَسُحلا

 ."”مهيأَرو مهلاحب هيَلِإ بتكيو مهّرمأو مُهَتَعاط َفرعَيِل بلاط يبأ

 رمق ال577 [نيشخلا] غ5 :ييسارلا قواخجلا يب نع يربطلا خيرات ىفو

 ل ل ا د را ا

 قار نإَف ءٍطْللاَو هرمأ نامتكو ِهّللا ىّوقتب ُمَرَمأَف ّيِبَح ل
 .(©كلذب هبلإ َلجَمَع "”نيفس وانس هوت نماللا

 ةباجتسالاب هيف مهربخي ةفوكلا لهأ ىلإ ًاباوج ٍداللَم نيسحلا مامإلا لسرأ دقو
 :ةفوكلا لهأ ىلإ ديل نيسحلا مامإلا باوج صن اذهو «ةفوكلا ىلإ ءيجملاب مهتوعدل

 ميحرلا نمح رلا هللا مسي

 ٌمالَس «ةّقوكلاب هِتَعيشو هئايلوأ نم اذه يباتك ُهَعَلَب نَم ىلإ ٌيِلَع ِنب ٍنيَسْحلا َنِم
 م 1 7 2 عا نع ع _-# 1 م ورفعت 0 يعل 2 ا

 ريس 2194 ص ١ ج :ةباصإلا ص ١ ج :بيذهتلا بيذهت 2357 ص 5 ج :يربطلا خيرات ()

 .44 ص :نييبلاطلا لتاقم 7٠5 صا ج :ءالبنلا مالعأ

 ١. 17 ص 7 ج :يبوقعيلا خيرات 37١. صا ج: فارشألا باسنأ (1)
 .((قسو» ١180 صه ج :ةياهنلا) اوّمضناو اوعمجتسا يأ م

 صا ج :فارشألا باسنأ 2:57 4 ص ؟ ج :خيراتلا يف لماكلا "5 5 ص ه ج :يربطلا خيرات (5)
 راحب «57 715 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ١51١.« ص :نيظعاولا ةضور 79 ص ؟ ج :داشرإلا ,”

 .”70 ص 55 ج :راونألا

3 ١ 

3 

 الا



 ”ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 ةنُك يل مَلعَِل ليقع نب مِإسُم يلهأ نم يتقن يّمَع ِنباَو يخأب مُكيَلِإ تاب ينإو
 هب ينتتأ ام ىلَع مُكرمأ ناك نَف ءمُكِعامتجا ُِِهَل نيام لإ بّشكيو مكرمأ

 ل ل

 :ةالكف ُنيَسْحلا ُهَل لاق َدَكَم ىلإ ِةئيدَملا َنم ُهَعَم َجَرَحَح ليقع نب ُمِلِسُم َناك دقو

 نِإَف ءاهلهأ ٌيَأَر هيلع َعمَتجا ام َرظنَتف «ةَقوكلا ىَلِإ ريس : دير ا

 نُكَت نإو «َكيَلَع َمودقلا عرسال َكباتكب َّلَع لُجَحَف مُهبُك هب ينتتأ ام ىلَعاوناك

 ."”َفارصنالا ِلّجَعَف ىرخالا

 عم [ةاللت ُنيَسُخلا] َبَتَك :ي ينادُمهلا رشب نب دّمحم نع يربطلا خيرات يفو

 :-لُّسّرلا ّرخآ اناكو- ٌيِفَنَحْلا ِهَّللا ٍدِبَع نب ٍديعَسو ٌيِعيِبَّسلا ئناه نب ئناه

 ٍميِحَّرلا ٍنمحّرلا هللا مسب

 اتناه َّنِإَف ُنعَباَمأ .َنيِمِلسُملاَو َنيِنِمْؤُملا َنِمْإلَملا ىلإ ٌيِلَع نب نيَسُح نم

 لك ُتمِهَف دّفو ٍمُكِلَسُر نم ّيََعٍِدَق نمر اناكو مكب َيَع ادق اديعسو

 مسا ارم ماس

4 
2 

 م ا ع ع

 .ُهَللا ًءاش نإ ًاكيشَو مُكيَلَع ُمَد ةقأ مكي

 ٌنَحلاب ُنِئاَّدلاَو طسقلاب ٌدِخآلاَو .باتكلاب ؛ لماع ٌمامإلااَم يرمَعَ
 .©ةالّصلاَو هللا تاذ ىلَع ُهَسَقَ سباحلاَو

 )١( ص :لاوطلا رابخألا 77٠0.
 3 ص 3 ج :داشرإلا 08 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا 007 ص 6 ج :يربطلا خيرات مه

 «باتكلاب مكاحلا» امهيفو ٠١ ص 5 ج :بوشآر هش نبال بقانملا 0١ ص  :نيظعاولا ةضور

 ««(ٌقحلاب نئادلاو ءطسقلاب ذخآلاو «باتكلاب لماعلا» لدب ؛هّللا نيدب نيادلا ءطسقلاب مئاقلا

 .477 ص ١ ج :ىرولا مالعإ .”7” 5 ص ؛5 ج :راونألا راحب

 ال



 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 :هصن اذهو ٍةَقوكلا لهأ ىلإ ٍدِلثكَت يلع نب نيسحلا باتك ٌركذ :حوتفلا يفو

 ٍميِحَّرلا ٍنِمحّرلا هللا مسب

 نإف « ٌدعَباَم !مُكَلَعٌمالَس َنيِنِمْوُملاَنِم هالَملا ىَلِإ ّيِلَع ِنِب ٍنيَسْحلا َنِم
-_ 

 ع مدح يآ هك يلع قلل بحصول و

 ُتثَعَب دقو «متبّبحأ مَع ٌرُصَقا ٌتسّلو مُترَكَذو متصَصَق دَق يذلا ٌتمهَف دقو مُكِدنِع

 ةُنرَمأ دقو ءبِلاط يبأ ِنب ليقع َنب َمِلِسُم يتب لهأ نم يتقن يَمَع َنِباَو يخأ مُك هَل

 ىلإ جوت وهو مك ٍلصَفلاَواججحلا يَ يأَرو مكي مُكلاحب يَ بّشكي نأ

 هب تَمِدَق ام ىلَع مسك نإ ىللابالإ وق الو مالَسلاَو ىلاعَتْهَّللا ءاش نإ مُكَلبِق ام

 .ةولّذخَت الو ٌةورَضناَو ٌةوعيابو مَع نبا َعَماوموقُف مُكبتُك يف ْتآَرَقو -
 و ّقَحلا ريع ْمُكحَي يداك طسقلاب ٌلِداعلاَو باتكلاب ب لواعلا مامإلا سل يرمَعَ

 ُهَنِإ ءىوقتلا َةَمِلَك مُكاّيِإو انمّرلأو ءىدُهلا ىَلَ مُكاَيِإ للا اَنعمَج ءيدّتِهَي الو يده
 .ُةثاكرَبو ِهَّللا ةّمحّرو مُكَيَلَع ُم د

 :هَل لاقو «باتكلا لإ حَهَدَق ٍليقَع نب ملسُمب اعدو َُمَمَحو باتكلا ىَوَط مَ

 ُبِحْيام ةلرمأ نِمُهَّللا يِضقَيَسو يل مُهبتك ِذحو ةقوكلا ٍلهأ ىلإ َكُهجَوُم ينإ

 ىَتَح هلا كَ ب ىلَع ضماَق ئادَهشلا ٍةَجَرم يف َتنأو انأ نوكأ نأ وجرأ انو «ىضرَيو

 مُهلَذَحاَو يتعاط ىلإ سائلا ٌعداَو ءاهلهأ ٍقّتوأ َدنِع لنا اهَتلَحَد اذِإف ةَفوكلا ٌلْخدَت

 0 ا ا ا ا يل

 كيو ُهَعَّدَوو ةالَكَع ٌنيَسحْلا ُهَقَن مت .ىلاعتُهَّللا ءاش نإ ٌكِلَذ ٍبَسَح ىلَع لَمعأ
 ناديك

 هريفس دي ىلع راكع نيسحلا مامإلا ةعيب ىلإ ةفوكلا ريهامج تقباستو

 ضعب هذهو .هعياب نم ددع يف نوخرؤملا فلتخا دقو نالت ليقع نب ملسم

 :لاوقألا

 0 ب
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 7 ج - دلع نيسحلا مامإلا ةريس

 :انلأ نوعبرأ :لوألا

 .ريشب نب نامعنلا ةفوكلا مكاح مهنيب نمو «افلأ نوثالث :يناثلا

 نيسحلا ىلإ الكلم ملسم ةلاسر يف ءاج امبسح ءأفلأ رشع ةينامث :عبارلا

 لجعف أفلأ رشع ةينامث ةفوكلا لهأ نم ينعياب دقو" :اهيف لوقي دال

 ."فلأ رشع انثا :سماخلا

 لهأ عامجإو ْدالكِقَت نيسحلا مامإللو هل فالآلا ةعيابم ملسم ىأر ام دعبو

 لبق ملسم بتك ميت نيسحلا مامإلل ةعيبلاو ءالولا نالعإ ىلع ًابيرقت ةفوكلا
 :اهصن اذه َقالِلَع نيسحلا مامإلل ةلاسر ةليل نيرشعو عضبب هتداهش

 ًافلأ رشع ةينامث ةفوكلا لهأ نم ىنعياب دقو «هلهأ بذكي ال دئارلا ناف دعب امأ»

 نار ةوراغولا يف وهل نسبا كامم ياك سانا قزق هين كوكو اب يس لاف ألا لجعت

 .""«ىوهالو

 «ةفوكلا ىلإ مودقلا ىلع هوثح دقو «ةكم ىلإ ةلاسرلاب ملاسم دفو لصوو
 سانلا فافتلاو .هنع عافدلل مهدادعتساو هتعيب ىلع ةفوكلا لهأ عامجإ هلاوركذو

 ةفوكلا ىلإ رفسلا ْدِالتَِء نيسحلا مامإلا ررق كلذ دنعو «ليقع نب ملسم هريفس لوح

 لإ ءيجملل مهنم ةرركتملا تاوعدلل ةيبلت

 ةرصبلا لهأ نم ةرصنلا بلطي دالك نيسحلا مامإلا

 ىلإ باهذلاب هرارق ذختا نأ دعب ْةلمكِقَت نيسحلا مامإلا نأ نوخرؤملا ركذ

 نامثع يبأ نع يربطلا ركذدقف .هترصن ةرصبلا لهأ ءامعز نم بلط ةفوكلا

 )١( ص ج «يربطلا خيرات ١ ص. ج «حوتفلا 67.

 .75/8- 7" 57ص 7١ج «يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم (؟)

 . 5 صم ج «يربطلا خيرات (9)
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 ىلإ يا وتو تاميلجللاا آ ُلاَقُي مهل يلوم َعَم الكل ٌنيَسُح َبَنَك :يدهنلا

 «ٌيركَبلا عّمسم ه نب ِكِلام ىلإ َبَتَكَف ءيفارشألا ىَلِإو ٍةَرصّبلاب "”سامخألا ٍسوُؤُر

 ىلإو هوِرمَح نب دوعسَم ىلإو «" 'دوراجلا نب ِرِذِنُملا ىَلِإو «" 'سيق نب فتحألا ىلِإو
 ىلإ ٌةَدِحاو ٌةَحسُت هني تةءاجَف ءِرَمعَم نب لل ِديبُع نب وِرمَع ىلإو هيلا نب ٍسِيَق

 :اهفارشأ عيمج

 ُهَراَتحاَو ِهتّوْبنب هَم هَمّركأو ِهقلخ - ىلَع #0 ًادّمَحُم ىفطصا هللا َنإَق ُنعَباَمأ

 ةلهأ اًنُكو ثم هب لسيرأ ام َمّلبو ِدابعل حَصَت دقو وَ هللا ُهَصَبقَمُن هيلا

 كل ذب انك رت نيل ف ةيئاق «ىمانلا ىف ةياقتت ىفاتلا نكاو ةكووو ةةايضوفأ و ةايلوأو

 ٌميِمَت :ثلاثلاو «لئاو نب ركب :يناثلاو «ةّيلاعلا :لّوألا سمسا ايم هلا ايا ال1
 .((«سمخ# 7717 ص / ج :سورعلا جات) دزألا :سماخلاو «سيقلاٌدبع :عبارلاو

 .رخص : :ليقو كاّحض همسا ءيرصبلا رحب وبأ ءيدعسلا يميمتلا ةيواعم نب سيق نب فنحألا (؟)

 حتف يف رمع شيج ءارمأ نم ناكو «ةدايسلاو ملحلاب دمح .هري ملو 30506 ّيبنلا دهع يف ملسأ

 برح يضف دال ًايلع نينموملا ريمأ لزتعا .ورم حتف يف نامثع شيج ءارمأ ن نمو «ناسارخ

 .نيفص يف دال مامإلا شيج ةداق نم ناك . ةشئاع نيكرات هتليبق نم فالآ ةعبرأ هعبتو ءلمجلا

 يلع هادالاو هكر قيتفوملا| ريمأ نم نرخ هلزاحي مل هنكل يراعي نبع ديو ةلزتممل كئاكو

 هقفار انه نمو ؛ريبزلا نب بعصمل اقيدص ناك. هبجي ملف هتروث لبق ٌدالثكِلَظ نيسحلا مامإلا هّبتاك

 856-45 ص : ج :ءالبنلا مالعأ ريس :عجار) .(ه71/) ةنس يفوت .ةفوكلا ىلإ هريسم يف

 نض ١ نةباعقسألاو 1١ ضا# حو 11/8 يصا١ جس ةةناغلا دساو 00١" نه” جةةباضإلاو
 حيقنتو 7١-7٠17 4 ص ١ ج :يشكلا لاجرو 7١١ ص ١ ج :ةبيتق نبال رابخألا نويعو ٠

 691١(. ص ١ ج :لاجرلا سوماقو ٠١7 ص ١ ج :لاقملا

 قالككلَع ىلع باحصأ نم ناك «ِةَيكِِيَي يبنلا دهع يف دلو «يدبعلا ىّلعملا نب , دوراجلا نب رذنملا (9)

 نم هالو ام ضعب يف ناخف رخطصا ىلع دليل ّيلع هلمعتساو ؛لمجلا يف شيجلا ءارمأ نمو
 نيسحلا بتك اّملو .ةغالبلا جهن يف اروكذم هّمذ يف أباتك مامإلا بتكف ءلاملا ذخأف هلامعأ
 مهلكف «دوراجلا نب رذنملا مهيفو هترصن ىلا مه وعدي ةرصبلا فارشأ نم ةعامج ىلإ دالك

 لوسر ناميلس لتقف -هتنبا ًاجّوزتم ناكو- دايز نب هّللاديبع هب ربخأف ءوه الإ الكلم هباتك متك

 يف وأ 5١ ةنس رخآ يف تامف «دنهلا ةيواعم نب ديزي ةرمإ يف دايز نب هّللا ديبع هالو .الْثكِفَع مامإلا

 ص 7١ ج :قشمد خيراتو 87ص ا/ جو 55١ ص ه ج :ىربكلا تاقبطلا :عجار) ه7 لّوَأ

 باتكلا :ةغالبلا جهنو ٠١7 ص ١ ج :يبوقعيلا خيراتو 7١4 ص 7 ج :ةباصإلاو 780-0١
 ١147(. ص ٠١ ج :لاجرلا سوماقو/١

>, 
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 ٌقَحَتسُملا َّقَحلا ٌكِلذِب َقَح ةحأ ان ُملعَت نحَتو فاعلا ايو قرا اترك انضر
 ؛مُهلو انفع هللا مُهَمِحَر 1 نقار رحاسارا ديس نت وولك رك كواعلل

 ير ا ا الل ا م

 ميس و را صل ادق نسا ْنِإَك
- 

 ل محو مُكلَعْمالسلاَو دال لب

 دوراجلا ِنِب ٍرِذَنُملا َريَغ هَمَتَك سمانلا ٍفارشأ ذا كر ل

 يلا ةّيقعلا نو لوتس لاب ءاجق هللا ِديبُع لبق نم ًاسيس ّنوكي نأ هوَ يحن
 َدِعَصو َُقُْع َبَرَصَق لورا مدقق كبت َقأو ةفوكلا ىلإ عيسي نأ اهَتحِبَص ُديُي

 راب ترس يارس ا اور

 نَمِل لكل يّنإو "”نانَّشلاب يل ُمَقعَقُي الو ٌةَبعّصلا يب ْنَر رن اهواز توكاكا
 ."اهامار نَم َةَراقلا فّصنأ «ينّبَراح نَمِل ٌمّسو ؛يناداع

 دو ةادَعلا اَهِيَلِإ داغ اَنأو ًةَقوكلا َيِناَلَو َنيِنِمْوُملا ٌريمأ ني ةَّرصَبلا لهأ اي

 ,"”فاجرإلاَو َفالِخلاَو مكاو «َنايفُس يبأ نب دايز َنب نامئُع مُكيَلَع ٌتفلخَتسا

 نك

 َنَدْحآلو هيلَوو ُةفيرعَو ُهنلقأل فالخ مك ٍلُجَر نَع يضل نيله ٌريَغ هلإال يذّلاَو

 دايز نبا نأ ءقاشُم الو ٌفِلاخُم مكيف َنوكيالو يل اوعمّتست ىَتَح .ىصقألاب ىندألا

2 

 مع نب نبا الو ٍلاخ ُهَبَّش ينعي ملو ءىصحلا َىِطَو نم نيب نم ُهتهَّبشأ

 ةقيقح ال ام هُعورّي الو ءرهدلا ثداوحل عضتي ال نمل ُبَّرضُي «نانّشلاب يل ُعّفعَمُي اما : لثَملا يف )١(

 ريعبلل كَّرَحُي سايلا دلجلا وهو ؛ ؛نش عمج : :نانشلاو . عّوَرِي الو عّدخَي ال يأ :ناسللا يفو .هل

 ا معلا 110 اا سووقلا جانا عضل

 اومعز ؛«اهامار نم ةراقلا تفصنأ :لثملا هنمو «ةّيلهاجلا يف قدحلا ًةامر مهو «ةليبق :ةراقلا (؟)

 تعش نإو ؛ءكتعراص تكش نإ :ّيراقلا لاقف ,ّيدسأ رخآلاو ّيراق امهدحأ ءايقتلا نيلجر َنأ

 دق :دشنأو .ينتفصنأ دق :ٌيراقلا لاقف «ةامارملا ترتخا :لاقف «كتيمار ّتئش نإو «كّتقباس
 1 .(ةروقا' 574 ص7 ج :سورعلا جاتا. :ةراقلا هقيفلا

 ناقل رظيعب ل ةنذاكلا لاوقألا قولي رةنكملا رابضألا ىساورككأ ا موقلا فجرأ (9)
 .((فجر» 5١١ ص :رينملا حابصملا)

 الآ



 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 و

 هَعَمو ةفوكلا ىلإ لبقأو هوايز َّنب تامثع ٌةاخأ َف1َْخَتساَو ٍةَرصَبلا نم َجَرَح مَ

 مقل حلا ينايرفو ٌّيلهابلا وِرمَع نب ٌمِلسُم

 َبَتُك دق ْدِلككلَع يلع نب نيسحلا ناك دق : حوتفلا يف يفوكلا مثعألا نبا لاقو

 نب ِرِذُملاَو ءعّمسم نب ِكِلامو ءسّق نب حلا : ٍلثم ءةّرصَبلا ٍلهأ ِءاسَّؤُر ىلإ

 َبَتكَف ءرَمعَم يلا ِديَبُع نب َرَمْعو هوِرِمَع نب دوعسمو تهل نب و
 َتاَِكاَرَق نم لُك َلاكَف ههَفَح يف ُهَعَم مايقلاَو ِهيَرِصُن ىلإ هيف مهوعدَياباتك مهين

 نوكي نأ َيِشححُه إف ٍيوراجلا نب َرَُِحلا الإ ًادحأ هب ريخُي مو همك لك ٍنيَسْحلا

 دوراجلا ِنب رسما ُتنب ٌةَموح تّناكو داي نب للا دبع نم ًاسيسد ُباتِكلا اًده

 سيقو .دوراجلا

 .َكِلذب ُهرَبَحَف دايز نب ّللا ديَبُع ىلإ ٌلَبقَأَف ءوايز نب َِّللا ديَبُع تحت

 ؟ةّرصَبلا ىلإ ٌيِلَع نب ِنيَسُحلا ُلوسَر نَم :لاقو دايز ُنب هَّللاُديَبُع بِضَحَف :لاق
 «ناميَلَُس ُهَل ُلاقُي َىلوَم مهيّلإ ُهَلوسَر !ُر ٌريمألا اَهّيأ :دوراجلا ُنِب ُرِذنُملا لاقق

 يي ا

 أيفحَتم داك دقو دال ِنيَسْحلا ىلوم اميلي يَ هدب يع :دايز لل بع لاق

 َبَرَصَق ُهَمَدقأ نأ نود ُهمَّلَكُي مل دايز ُنب هللا دب 2 ملف ةَرصَبلاب ٍةَعيْشلا ضعَبَدنِع
 بلص ب رم َُث !هّللا ُهَمِح و ًاربَص ُهقْنَع ع

 نب فنحألا الإ اهئاهجوو ةرصبلا ءامعز ىلإ مامإلا ةلاسر ىلع بجي ملو

 ّيلع باحصأ نم «ينادمهلا يجحذملا يهدلا يعخنلا يملسلا يثراحلا روعألا نب كيرش وه )١(
 .هنم ًازهتساو همساب هرّيعف ةيواعم ىلع لخد «هموق دّيس ناك . هم نينصو لمجلا دهشر قلك

 هبّرقو ءتكسي نأ ةيواعم هيلع مسقأف ؛هرغصتساو ًارعش هيف اشنأو عذال باوجب كيرش هباجأف

 5/ ص :يسوطلا لاجر : عجار) عّيشتلا ديدش ناكو «دايز نبا ىلع ًاميرك ناك .ةايضرأو ةانذأو

 باسنأو 5١ ص :ةعيشلا ءارعش رابخأ رصتخمو 4١ ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملاو
 ص ١ ج :ةبيتق نبال رابخألا نويعو 7١" ص ه ج :يربطلا خيراتو 77 ص ” ج :فارشألا

 1٠١١(. ص :نيّيبلاطلا لتاقمو ٠
 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا «157 ص 8 ج :ةياهنلاو ةيادبلا ,"” 017 ص ه ج :يربطلا خي برات (؟)

 ه6

 تنب ةرحب#» :هيفو ١19 ص ١ ج :يمزراوخلل رادع نيسحلا لتقم «”37 ص ه ج :حوتفلا )

 .«دوراجلا نب رذنملا

 اا
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 ىلع باجأ دقف - ةرصبلا ءامعز دحأ وهو - لوألاف دوعسم نب ديزيو سيق
 اَلَو ّقَحَِّللاَدْعَو َّنِإ ْربْصاَق# : ةميركلا ةيآلا اهيف بتك ةلاسرب لِ مامإلا ةلاسر
 ضل نط ةنيورفانات ودل د اق ع نسي تارعتلا اذهو 14 2 ىاوررال ةينأ تاتو

 .داسفلاو ملظلا ةهجاومل يدصتلل هدادعتسا مدعو دليل نيسحلا مامإلا

 نيسحلا مامإلا ةوعدل باجتسا دقف يلشهنلا دوعسم نب ديزي ريبكلا ميعزلا امأ

 :يهو هل ةيلاوملا لئابقلا عمجو «هترصنل هدادعتسا نلعأو ْدِالْكِفَ

 .ميمت ينب ةليبق ١-

 .ةلظحي نال قاع

 مهيف ىربناف .هعم فوقولاو دالَكيَت نيسحلا مامإلا ةرصن ىلع مهثح دقو

 :ةاياق ءايطخت

 ُبابٌرَسَكنا د ُهّنإو الأ «دوقفمو ًاكِلاهَِّللاَو هب نوهّأَف تام دق ٌةَيواعُم نإ
 َنظو ارمأ اهب قع ةعيب َتَدحأ ناك دقو «ملظلاٌناكرأ تَعَضعَصَتو «وئإلاَو روج

 نبا ءاق دقو «َلَْخَف رؤاشو هَلِشقَ هلاَو دهَتجا هقارأ يدلاَو تاهيو كَمكحأ د دق ُهّنَأ

 مِهيلَعُرَمأتَيو َنيِمِلسُملا ىَلَع ةقالخلا يعدي ٍروجفلا ُس ارو ووملا ثراش ديري

 ْميِقاَف وِعَدَق َىِطوَم ّقَحلا َنِم ٌفعَيالا ءملعة ٍةَلَقو ملج ٍرصَقَعَم مُهَنِمًاضر ريغ

 د
22 

 .َنيكرشُملا ٍداهج نم ُلَّضفأ ِنيّدلا ىَلَع هُداهِجَل ءًروربَم ًامَسَق هللا

 يأَّرلاَو ليصألا ِفَرَّشلا وذ - نم هللا وسر تنب نبا ّيِلَع نب نيا اًدهو

 دقو هنو هيما رمألا اذهب ىلوأ َوُهو ريال ٌملِعو «ُفَصوي ال ٌلضَفُه -ليثألا

 ما ار عر رركلا ىف ورقتي وا

 وعكس الو ءٌقَحلا رون نَعاوشعَت الف . ٌةَظِعوَملا ِهِب تَعَلَبَو ةَّجْحلا هي هِلل تّبَجَو

 رك هر

 .((عكس 4
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 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 ا رام داخلاوب وب يرهك ناك از زوالا ودل ف

 دا ٌرْضقَيال ِهَّللاَو هتَرِصْنو نكت وللا ٍلوسَر نبا ىلإ مكجورخب

 اهتم برحلل تسل دق اَنأ اهو هَتَريِشَع يف َةَلِقلاَوِدَلَو يف لذا هللا نوال

 ناوكسب اونيحأق ءتْقَي مل بّرهَي نمو ءتَْي تمي لّتقُي مل نَم ءاهِعردب اهل ٌتعَرَّذاَو
 .باوججلا در

 ذآ

 ؛َكِتَريِشَع ٌسِرافو َكِتتانك بت نحت !ٍلاخ ابأ اي : اولاقق ةَلظنَح وني تَملَكَتف

 الو ءاهانضح الإ ةَرمَع ِهّللاَو ضوخت ال «َتحَتق انب َتوَرَغ نإو «َتبَصَأ انب تمر نإ

 .ّتئش امِل ضَهَناَف ءاننادبأب كيتو ءانِفايسأب َكّرصنَ : ءاهانيقلال | ةذش هللا: نقلك
7 
 عع

 كنالخ اكل ءايشألا نضتبأ نإ !نلاغانأ اي اولاقق كيري نب عشت فملكَتَو

 ّيِقَبو انّرمأ اندِمَحَف «لاتقلا ِكرَتب انّرَم مأ سف نب ٌرْحَص ناك دّقو هَكِيَأَر نم ٌجورَخْلاَو

 .انيأَري َكِتأو َرَوشَملا ع عجارُت انلهمأَف ءانيف انزع

 ال كؤاَفَلُحو َكيبأ ونب ْنحَن !ٍدِلاخ ابأ اي: اولاقف يمت نب راع نب تَمّلَكَتَو

 َكعِطُت انرمو َكبِحُن انعداَف «َكَِلِإ ٌرمألاَو َتنَعَظ نإ ُنّطقَت الو «َتبِضَغ نإ ىضرُت

 تعش اذإ كيلإ دمُدلاَو

 الو ءَأدَبَأ َفيّسلا ُمُكَنَع ُهَّللا ٌعَفرَي ال اهومّتلَعَف نْيَل .-ٍدعَس ين اي- ِهّللاَو :َلاقَق
 5 ع ور ار ىو

 ماما

 ٌلَصَو دقق ُدعَباَمأ ءميحّرلا ٍنمحّرلا هللا وسب : ةالئهاط نيَسُحلا ىَلِإ بك من

 ٍزوملاَو َكتَعاط نم يَظَحب خلا نم هَل ي يتوَعَدو ِهيَلِإ يتبَدَت ام ٌتمهَفو «َكباتِك ّيَلِ

 ىلَع ليلو ٍرِيَب هلع لاواع نم ضررا حُب ملا أو «َكتَرصُن نم يبيصتب
 وتر نم ٍمُثعَرمَت ضرأ يف ُهنعيِدَوو ِهَقلَح ىَلَعِهللا هجم مُثنأو هواَجّنلا ٍليبَس

 قانعأ كَل تلو دقق هرئاط ِدَعسأي َتدِعَس مق اه ٍمُنأو اهلصأ وه ِةُيِدَمح دمج
 رم

ٍِ 

 دفوءواملا دورول اهبومج موي راملفلا لازإلا نو كل اعناتك ذنقأ مهتكرتو يبمت يدب

 لّهّتسا ىَّتَح ٍنُْم ِةَباحَس ِءامب اهٍرودُص َنَرَد كل فلفو, دغش ب تاقو كل ثللذ
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 ا
 .عُملف اهقرَب

 كاورأو ّرعأو ءِقوّحْلا َم وَي هللا َكَنَمآ :ّلاق باتكلا الئ نري هقلاا ال 1

 ركل نفطكلا هي
 وك هي وجد

 ريس نأ لبق هلق ُهَعلَب التعلم ٍنيَسْحلا ىَلإ جورخلإ هَل ٌراشُملا رج َءامَلَف

 .ُهنع هعاطقنا نم َعْرَجَف

 نب هللا ِديَبُع ىلإ ٍلوسَّرلاَو باتكلاب ًءاج ُهَّنإَف دوراجلا نب منادخ 7

 ل ل ع لا

 مك كْبَلَصَم لوس دايز نب للا ُديبُع دق اي نبل ِديَبُعل جور ِرِذسُملا ُثدب

 َتاب من ءيناجرإلا ٍةَراثإو الخلا ىَلَع ةّرصَبلا لهأ َدعَوتو َبَطَخَف ربنا َدِعَص

 ٍدصَق ىلإ وه عّرسأو دايز َنب ٌنامثع هاخأ مِهِيَلَع بانَدسا َحّبصأ اًملق « ةليللا كلت

 ا

 ةفوكلا يف عضولا بالقنا

 ةيع نيقركل مق عد قرشا و يلق هياعلا فقوكلا و يعايد ىلعاجا
 يذلا (نوجرريسلا) ديزي راشتساف َئِلَكِقَت نيسحلا مامإلل مهتعيابمو يومألا مكحلا

 رمأو هديزي قفاو .ًاعم ةرصبلاو ةفوكلا ىلع ًايلاو دايز نب هللاديبع نييعتب هيلع راشأ

 ةالصلا ىدان رصقلل دايز نبا لصو املو .ةفوكلا ىلإ ًاروف هجوتلاب دايز نب هللاديبع
 يطوس» :ًالئاق ديزي ةعيبل نيضفارلا ددهي ذخأو عومجلا يف ًابيطخ ماقف ةعماج
 ."2(«يدهع فلاخو يرمأ كرت نم ىلع يفيسو

 ا 2

 .ءيربف مهب انل ءيجي نمف» :لاقو عومجلا ًافوخم دبزأو دعرأو دعوأو ددهو

 الو ءفلاخم مهنم انفلاخي ال نأ هتفارع يف نم انل نمضيلف ًادحأ انل بتكي مل نمو

 .71 178-94 ص 454 ج :راونألا راحب ١١١-١١5« ص :فوهلملا )١(
 4١"7. ص «5 5 ج «راونألا راحب (؟)

/ 



 22 نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد -

 ترغلا و هعراد باب ىلع تاما هقروملا دعا نديوتلا نبا ةقيوكارع ىف
 .'"7(ءاطعلا نم ةفارعلا كلت

 ًاذخأ َساَنلاَو َءافّرُعلا [ِدايز ٌْنبا]] َدَحَأ :كاّدو يبأ نع يربطلا خيرات يفو
 :لاقن تل

 بكي مو فرق اذ قي نم اشو فالجل علو بل بيلا ماد

 يووواواجلا يتيالوب ع نق مي انا 31 ولا ل فام صب ادع

 هيك تاقمو ةناهاا كلكوبات ةذلا ديف رب لعفَي مل نَمَف

 ءانيلإ هعَقرَي مل َدَحأ َنينمؤُملا ريمأ ةيْغُب نم ِهِيَقارَع يف ّدِجُو ""ٍفيرَع امُيأو

 َنامُعب عِضوَم ىلإ ٌرّيَشو هِءاطَعلا َنِم ٌةَقارَعلا كلت تّيِقلاو ءوراد باب ىلَع َبِلُص

 رمل

 قدم دكا رجع, جت نسوق لو هقدر, لاق

 .9هلَتَقَو ٍليقَع نب مِلسُمب رفَظ ىَنَح ليَ
- 

 أ

 َعَمَج حّبصأ اَمَلَف وب تابوًرصقلا [ِدايز ْنبا] لد : ةمهملا لوصفلا يفو

 يي ا ا م

 هلت ُهَكَسَمَف ٍليقَع نب مِلِسُمِ َرفَظ ىَنَح مهيَلَع َليَحَت ُهّنإ مث «ةَعاَسلا يف مُهَّلَتَقَ 0 م 0 ل 000

 )١( ص «5 5 ج «راونألا راحب 4١"7.
 مهلاوحأ هنم ريمألا فّرعتيو ,مهروما يلي سانلا نم ةعامجلا وأ ةليبقلا روماب مّّيقلا وه :فيرعلا (1)

 .((فرع١ 7١١18 ص ' ج :ةياهنلا)

 .55 ص ١ ج :داشرإلا .375 ص ؟ ج :خيراتلا يف لماكلا ."59 صده ج :يربطلا خيرات (6

 . 57 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ١55. ص 4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا

 . 196 ص" حاقتغلا فقك 06 صا لوؤسلا بلاطم (:)

 .1/7 ص :ةّمهملا لوصفلا (5)

 ١م



 7 ج - ٌةلدكَظ نيسحلا مامإلا ةريس

 نع يلختلاو ٌدِالَلَت نيسحلا مامإلا نع لذاختلاو عجارتلاب ةقركلا لاا
 اديهش هيرل ذم ىتح اديحو رمآلا ةياهن يف لظ يذلاو «ليقع نب مل عم فوقولا
 أبنب عمس نأ دعب قارعلا ىلإ كلذ دعب دلع نيسحلا مامإلا لصيل هب ردغلا مت نأ دعب
 .قيرطلا يف وهو ليقع نب ملسم لتقم

 هل



 ىنيدلا بجاولل لاثتمالا - ؟

 مكح دض جورخلا دالكَت نيسحلا مامإلا ىلع متحي ناك ينيدلا بجاولا نإ

 روجلا سرامي ناكو ءاهل ًاقحتسم الو ةفالخلل ًالهأ نكي مل يذلا ةيواعم نب ديزي

 .ةمألا يف فارحنالاو داسفلا رشنيو ءسانلا دض فيحلاو ملظلاو

 دض ةروثلا ىلع ميمصتلاو مزعلا ٌدِالَكتَع نيسحلا مامإلا نلعأ كلذ مامأو

 ىور ثيح .رئاجلا مكاحلا نع ةيكإع هللا لوسر لوقب ًالدتسم يومألا مكحلا

 :نوخرؤملا

 : ارم اي هل ا تا ب

 اَلِحَتسُم ًارئاج ًاناطلُس ىأَر نما : لاق هيَ هللا َلوسَرَّنِإ !ٌساّنلا اهي :ّلاق مث

 مثإلاب ِهّللا دابِع يف ُلَمعَي هللا ٍلوسَر + ثراها لل متي كان لا بش
 سل سر و

 .هَلَحدُم ُهَلِخِدُي نأ هللا ىَلَعاَقَح َناك ءِلوَق الو ٍلعِفي ِهيَلَع رّيعُي مَلَق ءِناودْعلاَو

 اوُرَهظَأو ءِنمحَرل ةَعاط اوكرتو هِناطيَشلا ةَعاط اومِزَل دق ءالٌؤه نو الأ

 انأو ةَلالَح اومّرَحو هللا مارح اوّلَحأو ءِءيّملاب اورئَتِساَو ءَدوِدُحلا اوُلَّطَعو داما

 ل ل ا

 ورع 00

 الو ينوُمِلَسُت ال مُكَنَأ ؛مُكيعيَب مُك ادلز نتع هكباوإ مكتا يفلان

 را

 هذا



 ”ج - ةالئكقَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .مكدشر اوبيصت مكِتعيَب ىلع متمَمَت نإف ءينوُلَذحَت

 (مُكيفنأ َْعَم يسفت ةيقت هللا ٍلوسَر ِتنب َةَمِطاف ُنِباَو ّيِلَع نب ُنيَسُحلا انف
 0 ّوسا ّيِف مُكَلَ «مكيلهأ َعَم م يلهأو

 ديزي دض ةروثلا وه يعرشلا هفيلكت نأ ىري ناك ٌدِالئتٍَِظ نيسحلا مامإلاف

 يوحد رو يدرس م يصدم

 0000 ضام نأَو رم نيت

 هيلع حرتقا امدنع ةيفنحلا نب دمحم هيخآل ُدالمَِلَع نيسحلا مامإلا لاقو

 .2(- يخأ اي - بهاذ ينإف» :قارعلا ىلإ هجوتلا مدعو توكسلا

 تَنَعَب ٍقارعلا ىلإ جورخلا لل ُنيسُحلا ةارأ اَمَل :الككلَ رقابلا نع يورو

 تاكو ءاهيَلإ ٍساّنلا ٌبَحأ َناكو ُهنَبَر تناك يتلا ّيِهو - اهنَعهّللا ّيِضَر مل م م هَل

 سرا ا ارو لل

 قرم ىف عادل يل لاينيلذق

 .قارعلا ىلإ َجّرخَت نأ ىلاعَت هللا َكّركَذا ين :تّلاقَق

 ؟هَّما اي ِكِلذ َمِلَو :ّلاق

 يدنعو ««قارعلاب ْنيَسَحلا َيِنب | ليا :لوقي ر ةدقجع هّللا ٌلوسَر تعش : تاق
 5 و ايدو

 يبني 0

 قوم للا لوشر لإ ايكتد طوف توواق سكر كلاب

 :فارشألا باسنأ ؛7/87 ص ؛5 ج :راونألا راحب .775 ص ١ ج :يمزراوخلل دلت نيسحلا

 1 نصا جا

 .17 صه ج «حوتفلا .7 50 ص .”” ج ء«بوشآ رهش نبا «بقانملا (0)

 1 ٠ ص 25ج «حوتفلا 375١. ص «5ج «يربطلا خيرات (*)

 م:



 ءاضَقلاَو ِرودقَملاَوِرَدَقلا َنِم رف ال ينو «ٌلوَقَمَل يّنِإ هللاَو اما اي: لاقُف

 .ىلاعت للا ّنِم بجاولا ِرِمألاَو .موتحّملا

 رقم كف اود ا داعش ونال

 نا د ديما هما او ير ا عش 0

 "اب مرد ىيرضتلا ف رن

 .23قليلا

 مكحلاو ديزي دض ةروثلا نع ْرِاثَيِلَت نيسحلا مامإلا دنع ددرتلل لاجم الو

 هرابتعاب هصيخشت ىلع ردقألا وه ناك يذلا ينيدلا بجاولل لاثتمالا ماد ام يومألا

 وه فديلاو :ةداهشلا ىهو ةفورغم ةباهنلاو «ةروقلاب دخيتا دق را رقلاق «اموضعم ًامامإ

 )١( ص :بقانملا يف بقاثلا  77٠ح 777.





 مالسإلا نع عافدلا - 4

 مالسإلا نع عافدلا - ؛

 هميهافمو هبادآو هقالخأو هميقو مالسإلا نع عافدلا ةسيئرلا ةروثلا بابسأ نم

 داسفلاو عدبلل يدصتلاو .فييزتلاو فيرحتلا دض مزحو ةوقب فوقولاو .هماكحأو

 .فارحنالاو

 ةدايقب يومآلا مكحلا نأ تابسانم ةدع يف ٌدِلتَِظ نيسحلا مامإلا نلعأ دقو

 ةالئكقت نيسحلا مامإلا نم مساحلا رارقلا ناكف «ةضهنلاو ةروثلاب الإ مالسإلا ىلع

 وللا ياخي ىإ قرعدل صل لما وج الإ نيل اال كاملا
 0 تَسِعُنو تّييحا دق َةَعدبلا ّنِإو ءتّئيم يما دق َةَنّسلا ّنِإ» : مُهَّل ٌلوقيو

 َىلوَم َعَم ٍةَرصَبلا لهأ نمي هتَعيش ىلإ ًباتك العلم يلع نب نيسحلا مامإلا بتكو
 0 8 وه وو وَ

 هس داماس يت هل

 ا يي

 مكوعدأ يّنإَف ؛ُدعَب ام مُكَيَلَع ُمالَس ِمَتيَهلا نب هد ا ل

 0 ا جا ايما كا

 /ا/



 7 ج - دالَككلَم نيسحلا مامإلا ةريس

 .©"ةالّسلاَو ءِداشَّرلا لبس اودَتِهَت اوبيجُت نِإَف «عّدبلا ةتامإو ءَّقَحلا مِلاَعَم ءايحإ ىلإ

 لاقي مهل يلوم م ْعَم ةالكلَع نيس َّبَتَك :يدهنلا نامثع يبأ نع يربطلا ركذو

 ها ةَرصبلاب "”سسامخألا ٍسوْؤُر ىلإ ٍةَحسْني َبّتَكو نامَِلُس ُهَل

 ,دوراجلا نب ِرَِسُملا ىلإو ءِسَِق نب ٍتحألا ىَلإو ّيركبلا ٍعّمسي نب كلام ىلإ

 ءرَمعَم نب وللا ليَبُع ني ورمَع ىلإو هولا نب سيق ىلإو ءورمَع نب دوعسَم ىلإو

 :اهفارشأ عيمج ىلإ ٌةَدِحاو ةَخسُن ُهنِم تءاجف

 ةراتخاَو هت هَمَركأو دِقلَح ىلع ةنثغأ دّمَحُم ىفطصا هلل َنِإَف ُدعَباَأ

 ةلهأ اكو قفا هب لسيرأ ام َعّلَبو هابل َحَصَت دقو هي هللا ايكك ل هاو

 انموَق اني رئأَتِساَف ءٍساّنلا يِفِهِماقَمِي ساَنلا ٌقَحأو كََئَرَوو هءايِصوُأو ُهءايِلوأو

 0 انآ ْمَلعَت نحت ديِقاعلا ابّبحأو َةَمرُلا اهِرَكو انيضََ كِل

 مُكوعدأ اأو باتا اذهب مُكيَلِإ يلوسَو ُتعَب دقو .. .هاَلَوَت نم انيَلَع ٌقَحَتسُملا
 نإو «تّيبحا دق ةَعدبلا ّنِإو ,تتيما دق هنا َنِإف نتن هللا باتك ىلإ

 رلاورا فهل يكلف ُمالَّسلاَو ءٍداْسَّرلا َليِبَس مّكدهأ يرمأ اوعيطُتو يلوَق اوعّمسُت

 نع عافدلا وهو ةروثلا بابسأ دحأ حوضوب نلعي ةبسانم نم رثكأ يف مامإلاف
 مكحلا اهعدتبا يتلا تاركنملاو عدبلا هجوب فوقولاو «هميقو هماكحأو مالسإلا

 .ناك اذكهو «ةروثلا نالعإ بلطتي ةعدبلا ءايحإو ةنسلا ةتامإ نأو ,يومألا

 )١( ص :لاوطلا رابخألا 771١.
 «ةرسيملاو «ةنميملاو «ةقاسلاو «ةمّدقملا :ماسقأ ةسمخب موسقم هّنأل هب يمس ءشيجلا :ٌسيمَحلا )١(

 .((سمخا /9 ص7 ج :ةياهنلا) بلقلاو

 :خيراتلا يف لماكلا 17١ صو ١51 ص 4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا "07 ص ه 5 ربل مان
 .070 صا” ج
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 روجلاو ملظلا ضفر

 لاوزلاو رايهنالاب ةيناسنإلا تاعمتجملل ةددهملا تافآلا رطخأ نم ملظلا دعي

 كاهتنا هداسو الإ ةيناسنإلا تاعمتجملا نم عمتجم يأ يف ملظلا داس امف «رامدلاو

 ,ةماعلاو ةيدرفلا تايرحلا بلسو «يعامتجالا رارقتسالا مادعناو ,ناسنإلا قوقح

 نآرقلا رذح كلذل .نيدسفملاو داسفلا راشتناو «لدعلا بايغو «قوقحلا عايضو

 هن : نكمل اللا جيم نونوو رع

 .©74نوُبَِقني بَلقنُم يأ اوُمَلَظ َنيِّلا ُمَلْمَيَسَول : ىلاعت هلوقو "”6َنوُمِلَظا ٌحِلْفْمأ
 هير طبر مانا ىف عيش ال الو يرسا عفلاو برقا عفا نم مقلاة

 نأ الإ ءناك عقوم يأ يف نيذفنتملا نم ملاظلا ناك اذإ ًاصوصخ «نيرخآلا ىلإ
 كلذل «سانلا لك ىلإ لصيس هملظ نأل ًاررضو ًارطخ دشألا وه ملاظلا مكاحلا

 يف امك «نيملاظلا نم وهف هب هّللا رمأ امب مكحي ال نم نأ ىلاعتو هناحبس هّللا ربتعا

 .©76َنوُمِلظلا ُمُه َكِيَلْوأَ ُللا لَن اَمب مُكْحَيَّْل نمو: ىلاعت هلوق

 انْدَبْعَأَو9 :ىلاعت هلوق يف امك ميلألا باذعلا مهل هللا دعأ دق نوملاظلاو
 نوملاظلا دلخي ثيح ؛منهج يف مئاد ميلألا باذعلا اذهو ميل اباَذَع َنيِمِلاَظلِل

 )١( :ةيآلا ماعنألا ةروس ١؟.
 :ةيآالا ءءارعشلا ةروس (؟) /711.

 )( :ةيآلا «ةدئاملا ةروس 48 .

 ) )5.ا/ :ةيآلا .ناقرفلا ةروس
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ٍباَذَع يف َنِيِمِلاَظلا نإ الآل : يملاعتا ار دكلا» ىذإ ميركل هارت نادل انك ديو
2, 

 ميِقُم

 ملظلل يدصتتلاو دل نيسحلا مامإلا

 عمتجم وأ ةئف وأ صخش يأ هاجتو ءردص صخش يأ نم ضوفرم ملظلا

 ناك املكو ؛هملظ نع هيهن بجي لب ؛ملاظلا نع توكسلا زوجي ال هنألو «هيلإ هجو

 نيسحلا مامإلا ىأر امدنع كلذل ءرطخأو دشأ هررض ناك مكاحلا نم ًارداص ملظلا

 «ةنسلا ةتامإو «ةعدبلا ءايحإو ءملظلا ةسرامم يف لغوأ دق ةيواعم نب ديزي نأ التل

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاو

 قحلا ليبس يف توملا نأ نلعيل ًابيطخ في لَم نيسحلا مامإلا وه اهف
 َنْوَرتاَلأ» :هيصن ام 110 لوا ةييباحت ريتال نيملاظلا لطيف ىف لالا و هواعم

ًَ 

 تيشوللاولاإ ىو هايم رادع ىف دال رانا ار اتم ال حلا

 ."0مَربَألِإ َنيِحِلاَظلا َمَم َةاَبحْلا َالَو "ةَداَهَش اَلِإ َتْوَمْلا ىَرَأ ال ي

 د ب ب ب

 لك هتيار عفريو «نيملسملا لك همساب حدصي راص ٌدِالَديَت نيسحلا مامإلاف

 نعللاو «ئيسلا ركذلا الإ خيراتلا نم مهل قبي ملف دالك نيسحلا ءادعأ امأو

 ةَنَْل الَأ# :ىلاعت هلوق يف امك نيملاظلا نعلب ميركلا نآرقلا رمأ ثيح ؛مهيلع مئادلا

 بح كم

 )١( ةيآلا ءىروشلا ةروس 460.

 .(ةداعس) رداصملا ضعب ىف (؟١)

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ «يربطلا خيرات ()
 .8017/ ص لج م 73٠١8 -ه1١ 575 «قيناثلا
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 لدعلا قيبطت بنتجي ثيح ىلاعت هللا رماوأل فلاخم ملاظلاف 274 َنيِِلاَظلا ىَلَع هللا
 .دابعلا ملظ وهو تاقبوملا مظعأ باكترا دمعتيو ,ناسحإلاو

 ملظلا ةهجاوم

 ًالقعو ًاعرش ضوفرمو مومذمو حيبق هروصو هلاكشأ فلتخمب ملظلا

 دض ملظلا اندحأ سرامي دقف «ةعونتم روصو «ةديدع تالاجم هل ملظلاو ءاقطنمو

 وأ .«يرسألا فنعلا)ب ىمسي ام وهو هتلئاع دض ملظلا سرامي دقو «هتاذو هسفن

 دشأو «ةريبك تاردقو ذوفن نم كلتمي ام لالخ نم هعمتجم دض فنعلا سرامي

 .هبعشو هتيعر دض ملظلا مكاحلا سرامي نأ هرطخأو ملظلا

 ةهجاوم عفاد اهنم يتلاو َنِالَكيلَت نيسحلا مامإلا ةروث عفاود ركذتسن امدنعو

 دوجوملا عفادلا اذه ْدِلدلَع نيسحلا مامإلا ةريس نم مهلتسن نأ انيلع ؛هتمواقمو ملظلا

 وه ملظلا ىقبي نكل «ةددعتم لاكشأو «ةفلتخم روص يف ناك نإو «ةيرشبلا خيرات يف

 تاسرامملا هاجت انبجاو وه امو ؟ةملظلاو ملظلا هجاون فيك :وه لاؤسلاو

 ؟نيمولظملا هاجت نوملاظلا اهسرامي يتلا ةملاظلا

 :ةيلاتلا طاقنلا لالخ نم تالؤاستلا هذه ىلع ةباجإلا صيخلت نكمي

 :ًايبلق ملظلا ضفر ١-

 «رربم يأ تحت هب لوبقلا مدعو «ًايبلق هضفر ملظلا ةمواقم يف ةوطخ لوأ

 مرح دق ىلاعتو هناحبس هللاف .مرحم لمعو «قلطم رش هنأل هريربت نكمي ال ملظلاف

 هلوق يف امك ناسحإلاو لدعلاب رمأو «امرحم هريغ ىلع هلعجو هسفن ىلع ملظلا

 .24َناَسْحِإلاَو ٍِلّدَعْلاِب ٌرُمأَي هللا َّنِإ# :ىلاعت

 )١( :ةيآلا .دوه ةروس 18.

 ) )0:ةيآلا ءلحنلا ةروس 1٠.
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نمو «هب لوبقلا مدعو هب سانئتسالا مدع وه ملظلل يبلقلا ضفرلا ةدئافو

 مهملظ يف ةملظلا ىلإ نوكرلا نأل «هيلإ نوكرلا وأ ءملاظلا عم نواعتلا مدع مث

 اوُمَلَظ َنيِذَّلا ىلإ أوُكْرتَالَو# يباعلاارلا يف اوك ميركل 0 ارقلا صني مرض رح
 0007 انا ْمُكَّسَمَتَ

 نع رظنلا ضغب هضفر انيلع بجاولا نإف ًالقعو ًاعرش مرحم رمأ ملظلا نألو
 .هضفر بجي ضحم رش ملظلاف .هتروصو هعونو همجح ناك امهمو .هردصم

 :ريبعتلاو نايبلاب ملظلا ةمواقم -"؟

 ؛ةيمولظملاب رهجلا وه هتمواقمو ملظلا ةهجاوم يف ةمهملا تاوطخلا يناث
 ىتح وأ ,ناسللاب ريبعتلا وأ ءملقلاب نايبلاك لئاسولا فلتخمب ملاظلاب ريهشتلاو

 .ملاظلا ىلع ءاعدلاب

 نآرقلا اهيلإ راشأ يتلا بيلاسألا ٍنم ملاظلاب ريهشتلاو ةيمولظملاب نبيجلاف

 ٍلْوَقْلا َنِم و ِءَوُسلاِب َرْهَجْلا هللا ٌبِحُبأل# : ىلاعت لوقي ذإ ءملظلا ةهجاوم يف ميركلا

 .©4ًميِلَع ًاعيِوَس ُهَللا َناَكَو َمِلَظ نمل

 ريهشتلا زاوجو ةبيغلا ةمرح ىلع ةفيرشلا ةيآلا هذه نم ءاهقفلا دافتسا دقو

 هب لعف ام راهظإو مولظملا ملظت» :يراصنألا خيشلا لاق ,مولظملا لبق نم ملاظلاب

 0 ل ا ل يل

 يف دويتو سانا نومي َنيِذَّلا ىَلَع ٌليِبَسلا اَمّنِإ * ؛ لي نم مهام كلُ

 الإ ٍلْوَقْلا َنِم ِءَوُسلاِبَرْهَجلا هللا ٌبِحْبَألم ىلاعت هلوقو «" !4ّقَحْلا رِبَعِب ضْرَْلا
 .(94(هِلُظ نم 7

 )١( :ةيآلا دوه ةروس 1١١7.

 ١. 5/8 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (1)

 .57- 5١ :ناتيآلا ءىروشلا ةروس (؟)

 ١. 5/8 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس (5)
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 يف نألو ًاميظع اجرح يفشتلا نم عون وه يذلا اذه نم مولظملا عنم يف نإو

 نأل زاوجلا تبثيف ةدسفم نع ةيلاخ ةحلصم يهو ملاظلل عدر ةنظم زاوجلا عيرشت

 ."”(رئاجلا مامإلل مارتحالا مدع نم مدقت ام هديؤيو .حلاصملل ةعبات ماكحالا

 ؛نيدودحم دارفأ ىلع هملظ سراميو ًادرف ناك ءاوس ؛ملاظل ةمارك ال ثيحو

 ريهشتلا نيمولظملل زوجي امكف «سانلا عيمج ىلع هملظ سراميو ًامكاح ناك وأ

 ريهشتلا بجي دق لب زوجي هنأ ىلوأ باب نمو كلذك «ةيدرفلا رومألا يف ملاظلاب

 ةلادعلا قيقحتو «سانلا نع يعامتجالا ملظلا عفر لجأ نم ملاظلا مكاحلاب

 .ةيعامتجالا

 هزفحيو «هملظ ىلع ملاظلا عجشي هنإف هب لوبقلاو ءملظلا نع توكسلا امأ

 .نيرخآلا قوقح كاهتناو ءملظلا نم ديزملا وحن

 ةنكمملا لئاسولا لكب ملظلا ةمواقم ىلإ ةفاضإلاب- انيلع بجاولاو

 فرقولاو .مهنع عافدلاو .مهقوقحب ةبلاطملاو «نيمولظملا ةدعاسم -ةعورشملاو

 ىلإ - نيح دعب ولو - ملاظلا عفديس مهيلإ قوقحلا درو «نيمولظملا نع ةمالظلا
 ريمأ لاق امك بلاطم هءارو قح عاض امف «نيمولظملا فاصنإو «هملظ نع عجارتلا

 . 22 نينمؤملا

 :ًايلمع ملظلا ةهجاوم -؟

 تايلآلاو لئاسولا فلتخمب لمعلا ينعت ملظلا دض ةيلمعلا ةهجاوملا

 روجلا نمو «حالصإلا ىلإ داسفلا نمو «لدعلا ىلإ ملظلا نم عقاولا رييغتل ةنكمملا

 ماع عبط «نانبل - توريب «نامعنلا ةسسؤم «يراصنألا ىضترم خيشلا ءبساكملا باتك رظنا )١(
 .1؟55 صءاأجءم194:0-ه٠
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 ناكم نمو نامزل نامز نم فلتخت يعامتجالا رييغتلا قيقحتل لئاسولاو

 بولطملا لب .ناكمو نامز لك يف اهقيبطتو لئاسولا خسن وه بولطملا سيلف ءرخآل
 ام وهو «لدعلا قيقحتو ءايلمع ملظلا ةمواقمل ةبسانملا لئاسولا لضفأ نع ثحبلا

 .عقاولا ضرأ ىلع كلذ ققحتيل ةريبك ًادوهج بلطتي

 مامإلا كلذب ماق امك ةضهن وأ ةضافتنا وأ ةروث بلطتي دق يعامتجالا رييغتلاو

 ريغ تاعمتجملا يف ىتح تاروث نم خيراتلا لاوط ثدح امكو َقِالئِلَظ نيسحلا

 دقو «ةيقرشلا ابوروأ يف يعويشلا مكحلا دض ةروثلا وأ ةيسنرفلا ةروثلاك ةملسملا
 رييغتلا ىلع ةرداقو ةرثؤمو ةديدج لئاسو نع ثحبلا لب ءكلذ رمألا بلطتي ال

 .يعامتجالا

 هنع توكسلا مدعو .هب لوبقلا مدعو ءًايلمع ملظلا ةمواقم وه مهملاف

 اذه ىوس همامأ نكي مل دهشتساو ىحضو راث امدنع ٌدالتَِع نيسحلا مامإلاف

 .لدعلا لالحإو «ملظلا ةعراقمو ءبولطملا رييغتلا ثادحإ لجأ نم رايخلا

 عمتجملا يف ةمدص ثدحي نأ هتروثب ةالككَ نيسحلا مامإلا عاطتسا دقو

 يومألا مكحلا طوقسب رمألا ىهتناو «يفقثلا راتخملا ةروثو نيباوتلا ةروثك ةعباتتملا

 مايقو ةيومألا ةلودلا طوقس ىلإ فاطملا ةياهن يف ىدأ يذلا رمألا وهو .مهيملاظب

 :ةيسايعلا ةلوذلا

 :ملاظلا عم نواعتلا مدع -:

 مدع ىلإ ميركلا نآرقلا انهجوي هلاكشأو هروص فلتخمب ملظلا ةهجاوم يف

 ةيوقت ىلإ يدؤي مهب اضرلاو مهيلإ ليملاو مهعم نواعتلا يف نأل «ةملظلا ىلإ نوكرلا

 لدعلا بييغتو «عمتجملا يف روجلاو ملظلا ةحاسم ةدايز ىلإ يدؤي مهتوقو «مهنأش
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 .هتفاقثو عمتجملا ءاوجأ نع ىروشلاو ةيرحلاو ةلادعلاو

 «ةرخآلا يف رانلا وه ةملظلا ىلإ نوكرلا باقع نأ نم ميركلا نآرقلا رذحيو

 ُمُكَسَمَتقأوُمَلَظ َنيَِّلا ىَلِإاوُنَكْرَالَول : ىلاعت لوقي «نيبملا نارسخلا وه كلذو
 .204َنوُرَصنتَآل من ءاَيِلْوَأ ْنِم هللا ٍنوُد نّم مّكَل اَمَو ُراَنلا

 هيلإ تاصنإلاو هل ةبحملاب هيلإ نوكسلا وه ءىشلا ىلإ نوكرلا :ةغللا ىفو

 ْ ةةيفع نوشلا ةيشرقلو

 يف مهعم لوخدلا وه هنع يهنملا نيملاظلا ىلإ نوكرلا نإ :ريسفتلا يفو

 مهتطلاخم وأ مهيلع لوخدلا امأف ,مهتالاوم راهظإ وأ مهلعفب اضرلا راهظإو مهملظ

 نأ لكيت مهنع يور ام هنم بيرقو ءيضاقلا نع زئاجف مهرشل ًاعفد مهترشاعمو
 اَمَو# رانلا باذع مكبيصيف يأ 4ُراَنلا ُمُكَّسَمَتَقل ةعاطلاو ةحيصنلاو ةدوملا نوكرلا

 .هّللا باذع مكتع نوعفدي راصنأ نم هاوس مكلام يأ 4ءاَيِلْوَأ ْنِم وللا ٍنوُد نّم مُكَل

 رانلا مهتلان نيملاظلا ىلإ اونكسو يهنلا اذه اوفلاخ ىتم مهنأ نايب اذه يفو

 ال يأ 4َنوُرَصُتَأل مّن كلذ ىلع مهل ةبوقع مهنع عفدي رصان مهل نكي ملو
 "”نيعيطملل نوكيف باوثلا نم عون هللا رصن نأل مكتادعأ ىلع ايندلا يف نورصنت

 :لاقف «نيملاظلا ةنوعم مكح ليصفتلاب يراصنألا خيشلا حضوأ :هقفلا يفو

 يف مهتنوعم امأ «رئابكلا نم وهو «ةعبرألا ةلدألاب ,مارح مهملظ يف نيملاظلا ةنوعم
 ةمرحلا مدع روهشملا نكل ؛اضيأ اهتمرح رابخألا نم ريثك رهاظف تامرحملا ريغ

 .ملظلا يف اهنوكب ةمرحملا ةنوعملا اوديق ثيح

 )١( :ةيآلا دوه ةروس 1١١7.

 «ةفرعملا راد ءيسربطلا نسحلا نب لضفلا يلع وبأ خيشلا «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم (؟)
 .7 ١05 ص ,5 ج م1985 - ه5057١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب

 «ةفرعملا راد ءيسربطلا نسحلا نب لضفلا يلع وبأ خيشلا «نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم (*)
 ."05 ص 5 ج م1985 -ه505١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب
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 نيبت دقو :لاق ليصفتلاب عوضوملا يف ةدراولا تاياورلا ضرعتسا نأ دعبو

 :نامسق ةملظلل لمعلا نم مرحملا نأ انركذ امم

 .ملظلا ىلع مهل ةناعإلا :امهدحأ

 الف كلذ ادع ام امأو «مهيلإ نيبوسنملاو مهناوعأ نم مهعم دعي ام :يناثلاو

 .") هميرحت ىلع ربتعم ليلد

 نايغطو «ةلادعلا ىلع ءاضقلاو «هتيوقتو ملظلا رشن ىلع كلذ دعاسي ذإ ؛ةريبك

 ىَلِإأوُنَكْرَتَالَول رانلاب مهملظ يف ةملظلا ينواعم لجو زع هَّللا دعوت كلذل رس و
 نما ةلوقن 805 مظعألا لوسرلا كلذ ىلع دكأو 4و مُكَسَمَتأوُمَلَظ نا

 "وللا ةَمْحَر ْنِم ٌسيآ :ٌبوَتُكَم هتَهْبَج ىَلَعَوِةَماَيِق موي ءاَج ملط ىَلَع اًمِلاظ َناَعَأ

 َنيِمِرْجْمْلا َنِماَنِإل : ىلاعت ِهَّللا لوقي ””0مّرْج أدق مِلاَظ َعَم ىَشَم ْنَم١ : ةكزع هلوقو
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 مهدعاسي نمم راصنألاو ناوعألا نم ريثكلا نودجي ةملظلا نكلو ءأدحأ اوملظي

 «ةملظلا ناوعأ نم نودعي مهف كلذلو ؛«ءيش لك يف هرشنو ملظلا ةسرامم ىلع

 .مهسفنأ ةملظلا بيصت امك رانلا مهبيصتسو

 اهدنعو ,مهدحول ةملظلا كرتنلف ةيعامتجالا ةلادعلاو لدعلا رشن اندرأ ام اذإو

 ماع عبط «نانبل - توريب «نامعنلا ةسمؤم «يراصنألا ىضترم خيشلا ءبساكملا باتك رظنا )١(
 ء1م65 859 نصواأ سيواقك دعاك

 ثيدحلا راد ةسسؤم ءيرهش يرلا «ةمكحلا نازيم .0٠540١ح :«85ص «7ج «لامعلا زنك (0)

 1١51١. مقر «11/1/94 ص «5 ج ه١ 541 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيفاقثلا

 .731 مقر ءالالا/ص ءالا ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب ()

 .75؟ ةيآلا :ةدجسلا ةروس (5)
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 هدحول هنكميال ملاظلا نآل «قربلا ةعرسب نوراهنيسو «ملظلا اورشني نأ اوعيطتسي نل

 رق كرير ركوب ارا هع رح كوي اهل هيرو ذئاب يلظللا واعيا

 َلاَق## : ىلاعت هلوقب لمعنلو '”4ُاَتلا ُمُكَسَمتَأوُمَلظ َنيِذَ لك يي
7207 

 ."74َنيِمِرْحْمْلَل ًاريهظ َنوُكَأ ْنَلَك َيَلَع َتْمَعْنَأ اَمِب ّبَر

 :ملاظلا ىلع ءاعدلا -ه

 ةمهملا لئاسولا نم وه هنم لجو زع ِهّللا مقتتي نأب ملاظلا ىلع ءاعدلا

 سابع نبا هانكس[ نير ملا يق هر امهذحأ مولطب جك عطسي حا ةطيسلاو

 هانعم نأ "”4مِلَظ نمل ِلْوَقْلا َنِم ِءَوُسلاِب َرْهَجْلا هللا ٌبِحْيَألل : ىلاعت هلوق نم

 الف ؛هملظ نم ىلع وعديف ناسنإ ملظي نأ الإ دحأ ىلع ءاعدلاب رهجلا ِهَّللا بحي ال

 راق فال نك

 ْبِحَتْسأ يِنوُمْدا ُمُكُبَر َلاَكَو :لجو زع لاقف «ءاعدلاب ىلاعت هّللا انرمأ دقو
 هنع درو ذإ «ةباجتسم مولظملا ةوعد نأ ِيثِيَ مظعألا لوسرلا نع دروو مك

 مل ىَاَعَ لا َّنِإَو هَ ىَاَعَ هللا لأيام ءموُلظَمْلا هوَ او 71 :لاق هنأ دع
 ِءاَمَسلا ىَلِإ ُدَعْضَتاَهّنإَف ءموُلْظَمْلا َةَوْعَداوَقَنا : ق0 هلوقو 0اةقَح ٌنَحاَذَْنَْي

 ؟ءامسلاو ضرألا نيب مك :ة32 يلع مامإلا لثّس امدنعو ©هةَراَرَش اَهّنأَك

 )١( ةيآلا :دوه ةروس ١١7.

 )١( ةيآلا :صصقلا ةروس /١١1.

 110 01 يعل ةروسألا

 - توريب «ةفرعملا راد ءيسربطلا نسحلا نب لضفلا يلع وبأ «نآرقلا ريسفت ةت يف نايبلا عمجم (4)

 75١١. صال ج م1985 -ه  ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 5٠. ةيآلا :رفاغ ةروس (6)

 راد ةسسؤم .ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم .5917ح ,«599ص .”ج «لامعلا زنك (5)

 ١١591١. مقر 21728١ ص «5 ج ه١ 5 14 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيفاقثلا ثيدحلا

 راد ةسسؤم «ءيرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم ."١0١5ح ,«599ص .”ج «لامعلا زنك (0)

 ١١594. مقر 2178١ ص «5 ج ه١ 5 ١19 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيفاقثلا ثيدحلا
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 ” ج - ةالئَس نيسححلا مامإلا ةريس

 ا دال هلا ٌةَوعَدَو ءِرَصَبَل لا ٍضْزأْلاَو ِءاَمَّسلا َنيَب١ :ةَيتِلاَم لاق

 يأ ةسرامم عيطتسي ال ناك اذإو «ملظلاب لبقي ال نأ مواطملا ناسسلإلا يلعت

 عجريو «ملاظلا نم هصلخيو «هنم مقتني نأ لجو زع هللا وعديلف هملاظ ىلع لمع

 .هيلإ قحلا

 "74 َنيِمِلاَظلا ىَلَع هَل هَل نآ» : ىلاخل هلوق ىف اذه كاظلا ندا رضاك

 ىلاعت هللا رماوأل فلاخم ملاظلا نأل 4َنيِمِلاَظلا ىَلَع ِهَّللا ُةَئْعَلَالَأل :ىلاعت هلوقو
 ربكأ نم وهو ملظلا وهو مرحملا لمعلا باكترال دمعمتو «ةلادعلاو لدعلا قيبطتب

 .بونذلاو يصاعملا

 اوسرام نيذلا هيملاظ ىلع ءاروشاع موي يف دلتِقَت نيسحلا مامإلا اعد دقو

 وحن هتبابس نيسحلا عفر ربكألا يلع دهشتسا امدنعف ءتامرحلا كاهتناو لدتقلا

 ءاقيْمتْمُمقْرَمَو ءقيَْتْمُهَرَقَو ءضزألا ٍتاَكَرَب ْمُهْمنَم فما ٌمُهّللا»: لاقو ءامسلا

 اَوَدَع من انوُرْضنَِل انوع ْمُهّنِإَ ءاَدبأ مُهنَع هلو ضْرْناََو ادد َقئاَرط ْمُهَلعجاَو

 مهأرجأ ام ؛كولتق ًاموق هّللا لتق» : هتداهش دعب ًاضيأ ةلْئَع لاقو .(9(اَنَوُلَتاَقُي اَنْيَلَع

 .2(لوسرلا ةمرح كاهتنا ىلعو «هلوسر ىلعو نمحرلا ىلع

 َتْنَك ْنِإ ٌبَراي» :هّللا دبع ريغصلا هدلو ةداهش دعب دليل نيسحلا مامإلا لاقو

 ءاَلْؤَم ْنِماَنَل ْمَهَملاَو هم ريح َوه اَمِل َكِلَذ لَعجاَف ءِءاَمَّسلا َنِمَرْضَنلا انَع َتسَبَح
 .©(تيملاظلا

 ثيدحلا راد ةسسؤم «يرهش يرلا دمحم «ةمكحلا نازيم ١. 4ح «47ص «55ج .راونألا راحب )١(

 1١591. مقر 178١« ص «5 ج ه١ 541 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيفاقثلا

 .545 ةيآلا :فارعألا ةروس (؟)

 ١4. ةيآلا :دوه ةروس ()

 . 57ص «55 ج ,يسلجملا ةمالعلا راونآلا راحب (:)

 . 4 ؛ص «45 ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب (5)
 -توريب «ثارتلا ءايحإل تيبلا لهأ ةسسؤم «يسربطلا ل ,ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ (5)

 .518 صء١ ج ه١ /541١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل
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 روجلاو ملظلا ضفر - ه

 ءاَدَدَع مهصخا ّمهللا» :ْدِالكلَع نسحلا نب مساقلا ةداهش دعب ٍدِالثِِلَع لاقو

 .©0(أدبأ ْمُهَل ُرِفْعَت اَلَو ءاَدَحأ ْمُهْنِم هده ةواَعت الو هددت ْمُهَلتق ٌدقاَو

 ْمُهَتْعَتَم نإ َمُهّللا » :ةالكهَت نيسحلا مامإلا لاق نسحلا نب هللا ةداهش دعبو

 نْوَع ْمُهَّنإَف ءآدبأ ُْهْنَع صضْرَئاََو ادد َقئاَرَط ْمُهَلَعْجاَو هَ مُهفرَمَق نيِح ىَلِإ
 دزنب/ فرت .: ضن خرب د 3

 . 0( ولتقف انيلع اودع مَن اَوُرَصَنُيل ل

 اهلهسأو لئاسولا مهأ نم اذهو .بجاح هبجحياال ملاظلا ىلع مولظملا ءاعدف

 الكف نيسحلا مامإلا ءاعدل ىلاعت هّللا باجتسا دقو «نيملاظلاو ملظلا ةهجاوم يف
 لهأو ِدلئلَت نيسحلا مامإلا لتق يف اوكراش نمم ةملظلا عيمج نم هللا مقتنا دقف

 رثكأ ءالبرك ةكرعم دعب هرمع مدي ملف ءًاعيرس ديزي نم لجو زع هّللا مقتنا دقف

 امإ :ايندلا يف بقوعو الإ دحأ مهنم يقب ام :يرهزلا لاق ءًاعيرس نيسحلا مامإلا

 مهل ةرخآلا يفو "”ةريسي ةدم يف كلملا لاوز وأ هجولا داوس وأ ىمعلا وأ لتتقلاب

 .ديدش باذع

 )١( 5ص «44 ج ؛يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب 7.

 -توريب «ثارتلا ءايحإل تيبلا لهأ ةسسؤم «يسربطلا خيشلا ,ىدهلا مالعأب ىرولا مالعإ (؟)
 .5537 ص ١ ج ه١ !5١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 -ه577١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ()
 .710 ص م6
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 ثلاثلا لصفلا

 ةينيسحلا ةروثلا تاقلطنمو فادهأ

 .ةمآلا يف لماشلا حالصإلا ١-
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -؟

 .ةماعلا تايرحلا قيقحت -*





 ةمألا يف لماشلا حالصإلا - ١

 لا ىف لماشلا حالصإلا ١- هك

 تاعمتجملاف شكيت ةمئألاو ءايبنألا فادهأ نم سيئر فده حالصإلا

 ةبراحمو ءلجو زع هللا ةدابع وحن سانلا هيجوتو ؛حالصإلل ةمئاد ةجاحب ةيرشبلا

 ءانبو «قالخألا مراكم سيركتو ءايلعلا لثملاو ميقلا ةعاشإو .داسفإلاو داسفلا

 .ًايراضحو ًايملع ةمدقتم ةمأو ,دشار عمتجمو .حلاص ليج

 حالصإو «ةديقعلا حالصإ ىلإ ًامود نوعسي اوناك دلي ةمئألاو ءايبنألا نإ

 تاداعلاو كولسلا حالصإو «ةفاقثلاو ركفلا حالصإو «عمتجملا حالصإو «قالخألا

 حالص هيف ام لَك حالصإو «داصتقالا حالصإو «ميلعتلاو ةيبرتلا حالصإو «ةدسافلا

 ضهنو راث اهلجأ نم يتلا لماع نيسحلا مامإلا ةلاسر يه حالصإلا ةلاسرو

 نوقيركامالا يف لماقلا تاضلاا و قيقحت لجأ نم ءادف هباحصأو هلهأو هسفن مدقو

 هارب الَو ءأرشأ جرخأ مل ينأَو» :هتروث نم فدهلا نلعي وهو لك نييبحلا مامزلا

 دير «ة806 يَدَج ِةمأ يف حالصألا ٍبَلَطِل ُتْجَرَح امّنِإَو ًامِلاظ الَو ادِسْفُم الو

 بلاط يبأ ِنْب َّيلَع يِبأَو يَدَج ةَريسب َريسأَو ءِركْنُمْلا ِنَع ىهْنَأَو ٍفوُرْعَملاِب َرْمآ نأ

 ىّتَح ُدِيصَأ اذه ّيَلَعَدَر ْنَمَو «ٌّقَحْلاِب ىلؤأ ُهللاَق ٌّنَحْلا ٍلوُبَقِب نبق ْنَمُف كلتك

ٍ 

 007 يكاخبلا هر وع «ٌقَحْلاِب مولا َنيَبَو ينيب هللا يِضقَي

 )١( 79ص 55ج «يسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب -717٠.



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ينأو» :لاق هنأ التم نيسحلا مامإلا نع حوتفلا يف يفوكلا مثعألا نب با لقنو

 حاجُنلا ٍبّلَطِل ٌتِجَرََخ امّنإو ءًاملاظ الو ًادِيفُم الو «"”ًرِطَب الو ""ًارسشأ جرخأ مل
 كَما ِنَع ىهنأو ٍفورعملاَرمآ نأ ُديرأ هنا ٍدَّمَحُم يَدَج ةَمَأ يف ٍحالَّصلاَو

 ينأبق نم. تي ا لا هلق ٍرْبَحُم يجب ةَريسبريسأو

 م بر ب ؛ٌنحلاب موّقلا

 تب سول كجم ع علا ماوحم

 هنأب ملعي داء نيسحلا مامإلا ناك ذإ .ةطلسلا الجب ا نم كك «ةيصخش

 ىحض هنأ ثيح َئِاليِلَع نيسحلا مامإلا ةمظع زربت انه نمو ؛ةكرعملا يف لتقيس

 «لماشلا حالصإلا يف ةصخلتملا ةيماسلا فادهألا قيقحت لجأ نم هلهأبو هسفنب

 .ةيمالسإلا لثملاو ئدابملاو ميقلا رشنو «ىسايسلا داسفلا ىلع ءاضقلاو

 دادعتسالا وه دلع نيسحلا مامإلا ةضهن نم هملعتن نأ بجي سرد مهأ نإ

 هقيقحت نكمي ال حالصإلاف «ةمألا يف حالصإلا لجأ نم سيفنو لاغ لك ميدقتل

 ءرمتسم طاشنو «مئاد لمعو «ةميزعو ةدارإ ىلإ جاتحي امنإو «مالحألاو ينامألاب

 يف لماشلا حالصإلا ىلإ لوصولا لجأ نم اهلاكشأ فلتخمب ةيحضتلل دادعتساو

 .ةمآلا

 .هماسقأو هلاكشأ فلتخمب حالصإلا نع ثيدحلا رثك ثيح رصعلا اذه يفو

 حالصإلا نيب زييمتلا لجأ نم ءاكذب ةيلقعلا هتاردق مادختسا ىلإ ناسنإلا جاتحي

 نونعي يذلا داسفإلاو ,دسافلا عقاولا دض نيسحلا مامإلا راث هلجأ نم يذلا يقيقحلا

 )١( ج :نيرحبلا عمجم) اهركش مدعو ةمعنلا نارفك ديري هّنأك ءرِطَبلا ُحِرَملا :ٌرِشألا ١ ص 5٠
 .((رشأ)»

 راكبا ا يلا ع وحس 00

 م
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 ةمألا يف لماشلا حالصإلا - ١

 ْمُهَّل لبق اَذِإَول لئاق نم زع هلوقب ءالؤه لثم ىلإ لجو زع هللا راشأ دقو حالصإلاب

 ال ْنِكلَو َنوُديْفُملا مه ْمُهْنإ الأ * َنوُحِلضم ننام اوُلاَق ضْرألا يف اوُديفْتال

 نوعفري ةئيسلاو ةثيبخلا مهفادهأ رشن لجأ نم ضرألا يف نودسفملاف "74 َنوٌرْعْشَي
 ةاتع نم الإ ةقيقحلا يف مه امو ءنيحلصملا نم مهسفنأ نوربتعيو «حالصإلا راعش

 .نيفرحنملاو نيدسفملا

 فدهت اميف- فدهت يتلا ةفيزملا حالصإلا تاوعدل هابتنالا بجي .كلذلو

 رشنو «نيدلاب سانلا كسمت فاعضإو .داسفإلاو داحلإلا ئدابم رشن ىلإ -هيلإ
 .ةلئاعلاو ةرسألا ميق ىلع ءاضقلاو «يرعتلاو روفسلاو ةعالخلا

 حالصإلا وه رصع لك يفو ءرصعلا اذه يف ةمألا هيلإ جاتحت يذلا حالصإلا نإ

 حالصإ ىلع لمتشملا لماشلا حالصإلا وهو ٌدالَتَِع نيسحلا مامإلا هنع نلعأ يذلا

 حالصإو «ةفرعملاو ركفلاو ةفاقثلا حالصإو «كولسلاو قالخألا حالصإو «عمتجملا

 .خلإ ...مالعإلا حالصإو «عمتجملا حالصإو .داصتقالا حالصإو «ةسايسلا

 رايخ ينبتب الإ ًايراضح روطتتو مدقتت يك ةيمالسإلا ةمألا مامأ رايخالو
 .حالصإلل ةمألا تاجاح نم قلطنملاو «ةميلس سسأ ىلع مئاقلا يقيقحلا حالصإلا

 ةليمجو ةقارب تاراعش عفر نإو هنإف انل برغلا ةيؤر نم قلطنملا حالصإلا امأ
 بساني ال دق ىتلاو هب ةصاخلا هفادهأل لوصولا ديري ةيئاهنلا ةلصحملا ىف هنأ الإ

 ْ .ةيمالسإلا انتراضحو انتفاقث اهضعب

 ةيلمع أدبن نأ انيلع بجي هنأ يهو ةماه ةقيقح : ةقيقحي ىلع د نكأتلا يحي انهو

 هتف سلفو هتيؤرب قرشلا وأ برغلا انيلع هضرفي نأ لبق انعمتجمل لماشلا حالصإلا

 .عيمجلا ىلع اهضرف داري ةملوع لظ يف

 هجاتحت يذلا يقيقحلاو لماشلا حالصإلا تادرفم مهأ صيخلت نكميو

 تايرحلا ةرئاد عيسوت ىلإ ةوعدلاك نيوانعلا نم ةعومجم يف ةيمالسإلا ةمألا

 )١( :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ١75-1١١.



 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 «عونتلا راطإ يف ةيمالسإلا ةدحولا ىلع ظافحلاو ,ناسنإلا قوقح مارتحاو «ةماعلا

 ةنزاوملاو ءصرفلا ؤفاكتو «ةورثلل لداعلا عيزوتلاو ؛:ةيعامتجالا ةلادعلا خيسرتو

 نم كلانه ام رخآ ىلإ ..راوحلاو حماستلا ةفاقث ةعاشإو «تابجاولاو قوقحلا نيب

 .يقيقحلاو لماشلا حالصإلا ةيلمع يف ةمهم تادرفم

 ل و ديب ركع اهلكعو
 نم يتلاو ؛فرحنملا عقاولا دض لدية نيسحلا مامإلا راث اهلجأ نم يتلا فادهألا

 .انحضوأ امك ةمألل يقيقحلاو لماشلا حالصإلا :اهمهأ

 نمو «لماشلا حالصإلا ةاعد نم نوكن فيك دامية نيسحلا مامإلا نم ملعتنلف

 ةسرامم يف صخش لك قلطنيلو .حلصملا رود سرامنلو «ةلادعلاو ةيرحلا ةاعد

 تالاسرلا لك فده وه حالصإلاف .هفورظو هتناكمو هتاردق بسح حالصإلا

 ةروثلل اللَت نيسحلا مامإلا عفد يذلا رمألا وهو ؛ةمئألاو ءايبنألا لكو «ةيوامسلا

 للاب اّلِإ يِقيِفْوَتاَمَو ُتْمَطَتْسا ام حالضألأ اِّإ دي ْنِإ#ل : ىلاعت للا لوقي «ةداهشلاو

 .0 بي هّبِإَو ُتْلَكَوتِْيَلَع

 نإف ,ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتي ال تباث ا يو

 امأ ءلماشلا حالصإلا قيقحت وه مهملاف «ناكملاو نامزلا ريغتب ريغتت هلئاسو

 يف حلصي امف «ةيناكملاو ةينامزلا تاريغتملا ةاعارم بجيف كلذ قيقحتل ةليسولا

 .رخآ عمتجم وأ ءرخآ نمز عم بسانتي ال دق نيعم عمتجمو نمز

 )١( - :ةيآلا دوه ةروس /8.
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 ا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -

 ركنملا نع ىهنلاو فورعم اب رمألا - ؟

 :ةيلقعلاو ةيعرشلا تابجاولا مهأ نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 مهأ نم وهو «تاعاطلا لبنأو «تادابعلا لضفأ نم وهو «نيدلا عورف نم عرف وهو

 ريخلا روذب عرزو «لئاضفلا راشتناو «لئاذرلا عنم يف ةيلمعلا تاودآلاو بيلاسألا

 ةينبلا نم يقالخألا للحتلاو داسفلاو رشلا روذج علقو «عمتجملا يف حالصلاو

 .ةيعامتجالا

 ةضيرفب مايقلل وعدت يتلا ةفيرشلا تايآلا تارشع دجن ميركلا نآرقلا يفو

 يف حالصلاو ةليضفلاو قحلا رشن فدهب كلذو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 .هروصو هناولأو هلاكشأ فلتخمب ركنملا علقو ةبراحمو «عمتجملا

 ىلع كاملا ند ولاا واس رجم زرع «ايرظف جملا نارك لعجللو

 تجرأ مأرب ْمُكعل :ىلاعت لوقي «ةمأ ريخ اهنأب اهبر اهتعن يتلا ةمألا تافص
 ."74وّلاب َنوُنمْؤُتَو رَكدُمْلا نع َنْوَهْنَتَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرْمأَت ٍساَّنلِل

 0 رم ا

 ."74َنيِنِمْؤُمْلا رْشَ ديو هللا ودخل َنوُظِفاَحْلاَو رَكُْمْلا نَع

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس ١١١.

 ةيآلا :ةبوتلا ةروس (؟) ١١5.



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 هللا وسيول الا لاب رل ىح ايف حلالا كاد سان كيا هز

 ِتاَرْيَخلا يِف َنوُعِراَسي دو ِرَكدُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ٍفوُرْعَمْلاِب َنوُرَم مايو رخآلا مْوَيْلاَ

 804 ةيحلاصلا ةيكاجتواَو

 يف ةضيفتسم تاياور دالي هتيب لهأو ةك2ج مظعألا لوسرلا نع درو دقو

 :ّلاق هنأ يقام يَِنلا :نع يور دقف ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ثحلا

 .(ُهَّل َنيِد ال يذلا َفيِعَّضلا َنِمْؤُملا ا يعور مقل نإ

 ؟ُهَل َّنيِد ال يذلا ُنِمْؤُملا امو :ُهَل ليقف

 ."”(ركَدُملا ِنَع ىهنَي ال يذلا :ّلاق

 هيلع ُركُت الف هللا يصعَي نم ىرّتِةَمِمْوُم ٍسْفَمِل يغني الا : لاق ةيكلسع 2 هنعو

 ِنارَقَي ب ال رَكْنُملا ِنَع ء َيِهّنلاو ٍفورعَملابَرمألا َنإ) :3 قلل يلع ماما لاثو

 لا رئاج ٍمام] دن يامل كلذ ني ُلضفأو هقذر نم ناصف الو لجأ نم

 رمألا دن للا ليس يف ُداهجلاو اهل ٌربلا لامع امو" : لاقلت هنعو

 .00(ّيجل رحب : يف ٍةَبفَْكاَلإ «ِرَكَنُملا ِنَع َء يهّنلاو ٍفورعَملاب

1 

 امهدحأ نعو يهّتلاو فورعّملاب رمألاب هللا ُنيِدَيال نَمِل ٌليَو» :لاق هنأ

 0( ملا نع

 رهجلاو فورعملاب رمألا بوجو ىلع لدت ةفيرشلا ثيداحألا هذه لكو

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5 ١١.

 ١5. مقر «50 ص .”ج :يفاكلا عورف (0)

 .5515 مقر « 85 ص ا“ ج :لاّمعلا زنك (؟)

 .”1/5 ةمكحلا /5 ص ؛ ج :ةغالبلا جهن (5)

 .”1/5 ةمكحلا /5 ص ؛ ج :ةغالبلا جهن (5)

 «5 ”٠7 ص 277 ج «يسلجملا ةمالعلا راونألا راحب .5 ١ مقر « 5١ص :ديعس نب نيسحلل دهزلا (5)
 هدب
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -

 .ركنملا لاكشأ لك ةبراحمو لب ةضراعمو «قحلاب

 ىفو ء«بجاو تابجاولا ىف فورعملاب رمألا نأب :ءاهقفلا ىتفأدقو

 تاهوركملا ىفو .ءبجاو تامرحملا ىف ركنملا نع ىهنلاو .بحتسم تابحتسملا

5 
 .ابحمسم

 كتيعقد ىلا نتايسألاو لمارعلا دبا رهتملا نع ىبنلاو فرو سملابرمألاو
 للحتلاو داسفلاو ملظلا رششن يذلا ديزي مكح ىلع ةروثلل لَ نيسحلا مامإلاب
 الَو ارشأ جْرخأ مل يّنأَو» :هلوقب ذل نيسحلا مامإلا كلذ حضويو . يقالخألا
 .3280 يَدَج مَ يف حالضألا ٍبلطِل تجرح امّنَِو ًاملاظ الو دسيفم الو رطب

 .ةايركفلا ِنَع ىَهْنَو ٍفوُرْعَمْلاِ َرْمآ نأ ير

 فدهبو «لماشلا حالصإلا لجأ نم ضهنو راث امنإ ٌالكِقَت نيسحلا مامإلاف

 نيسحلا مامإلا ىأر امدنعو «ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةضيرفب مايقلا

 راث ديزي مكح دض ةلماشلا ةروثلا لالخ نم الإ نوكي نأ نكمي ال رييغتلا نأ دالك

 .دسافلا عقاولا رييغتو ةمألا حالصإ لجأ نم ءادف هباحصأو هلهأو هسفن َمَّدَقَو

 قوهظلا ىتعم ةداملا يفو «فرع» ةدام نم ةذوخأم «(فو تملا ١ ةبيلك

 .لوهجم ريغ سونأم فورعم وهف كلذك ناك امو «ةبيطلا ةحئارلا راشتناو «عافترالاو

 لوقعلا هتفرع ام وه فورعملاو «بنذلا ةفرعم راهظإ هلصأو «رارقإلا وه فارتعالاو

 وأ عرشلاب فرعُي لعف لكل مسا ًاضيأ وهو «ةميقتسملا عابطلا هيلإ تسنأو «ةميلسلا

 ."”ركنملا دض وه يذلا نسحتسملا فّرعلاو .هنسح لقعلا

 فصوب صتخا ءنَسَح لعف لك :هنأب فورعملا يلحلا ققحملا فرع دقو

 راد ءيفوكلا مثعأ نب دمحأ «حوتفلا باتكو .7794 ص «4 5 ج ءيسلجملا ةمالعلا «راونألا راحب )١(

 "و ص6 ج «توريب «ةديدجلا ةودنلا

 7 ٠ /ص 2” ج «نآرقلا قالخأ ةعوسوم 22000



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 . ولع درا قالك هلفاد كف رقااك] دقي ناك نقل

 داشرإو جاتحملا ةدعاسمو ةقدصلاو ءايحلاو مركلاو ةعاجشلاو قلخلا نسحو

 فاكتعالاو ةاكزلاو سمخلاو جحلاو مايصلاو ةالصلاو .فورعم :لاتضلا

 ماحرألا ةلصو ةيدهلاو ةفايضلا بادآب مايقلاو راوجلا نسحو .فورعم ..داهجلاو

 ..تاقاطلاو بهاوملا ةيمنت ىلع لمعلاو «ةديفملا ةيعامتجالا ةطشنألا معدو

 .فورعملا نم وهف هنّسَح ىلع لقعلاو عرشلا صني لعف لك اذكهو ...فورعم

 ركندملا فيرعت

 «ةبوعصلاو ءلهجلا ىلع لدت ةدام ىهو (ركن» ةدام نم ةقتشم (ركنملا» ةملك

 يأ .هركنأ :لوقي «سوفنلا ةيهاركو ءروفنلاو «حبقلاو ءشاحيتسالاو «دادتشالاو

 .هرقي ملف ههرك يأ ءاذك نالف ركنأ :لاقيو .هدهع ام ريغ ىلع هدجو ذإ هلهج

 ءاملع لاق كلذلو .هضفرتو هركتت ةميلسلا لوقعلا نأل «ءلطابلا وه ركنملاو

 دض وهو «هحبقب نيدلا مكحيو «ةميلسلا لوقعلا هحبقتست ام وه ركنملا نإ :قالخألا

 وأ ؛هحبقب ةحيحصلا لوقعلا مكحت لعف لك ركنملا :يناهفصألا لوقيو ءفورععملا

 ."'ةعيرشلا هحبقب مكحتف «لوقعلا هناسحتساو هحابقتسا يف فقوتت

 .©هيلع ّلد وأ ؛هحبق هلعاف فرع ؛حيبق لعف لك ركنملا :يلحلا ققحملا لاقو

 )١( ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق ءقداصلا مامإلا ةسسؤم «يلحلا ةمالعلا ,ماكحألا ريرحت ١57١هف
 ضنا ج 11

 17١. ص اج «نآرقلا قالخأ ةعوسوم (؟)

 ه١57١ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق ءقداصلا مامإلا ةسسؤم «يلحلا ةمالعلا ,ماكحألا ريرحت ()
 .8"71 صا ج
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا - ؟

 ةنايخلاو رامقلاب بعللاو ىماتيلا لاومأ لكأو روزلا ةداهشو ةوشرلاو ملظلاو

 ىلختلاو نيلاطبلا سلاجم ىلإ باهذلاك ههرك وأ ؛كلذ ىلإ امو راكتحالاو شغلاو

 يف لكألاو ةرمثملا راجشألا تحتو تويبلاو لزانملا مامأو ةقزألاو عراوشلا يف

 ىربحلا تاركنملا

 دارثألا ىلع اهريثأاتو اهاوتسمو اهتروطخو ايتدش ىف تاركتملا تؤافتت

 هسرامت ركنمب ةيصخشلا هتفصب درف هسرامي ركنم ةنراقم نكمي الف .تاعمتجملاو

 :ةدلمملا ةمآلاو ملسملا عمتجملا نايكل

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ةريبكلا تاركنملا عاونأ ضعب ىلإ ةراشإلا نكميو

 يسايسلا لمعلا يف ىلاعت هَّللا عرش ةفلاخم هب دصقنو :يسايسلا ركنملا ١-
 .يجيتارتسالا اهنمأو ةمألا حلاصم عم ضقانتت ةسايس عابتا وأ ءام ةلودل ةيسايسلا ةسرامملاو

 لدعلا ميكحت مدعو .داسفلاو روجلاو ملظلا ساسأ ىلع موقت ةلود يأو

 ركنم رطخأ وهو يسايسلا ركنملا سرامت يهف اهتسايس يف ناسحإلاو طسقلاو

 .اهلبقتسمو ةيمالسإلا ةمآلا حلاصم ددهي

 لكأ ىلع ةمئاق ةيداصتقا ةسرامم لك هب دوصقملاو :يداصتقالا ركنملا -؟

 وهف ...تاورثلل لداعلا عيزوتلا بايغو «ةمألا تاورث بهنو «لطابلاب سانلا لاومأ

 .هنع ىهنلا بجي يداصتقا ركنم

 ةعاشإو «عمتجملا يف يقالخألا داسفلا رشن يف لثمتيو :يقالخألا ركنملا -“

 نم كلذ هبشأ امو ...ايلعلا هلثمو عمتجملا ميق ريوزتو «سانلا نيب ةعويملاو للحتلا

 .اهتبراحمو اهضفر بجي ةيقالخأ تاركنم

 ؛هركفو مالسإلا ةفاقث عم ضقانتت ةفاقث ثب يف دسجتيو :يفاقثلا ركنملا - 5

١١١ 



 7 ج - ذاللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .اهفادهأو اهلثمو اهقالخأو اهميقو اهرهاظمو ةيمالسإلا ةفاقثلا ةبراحمو

 «ةينآرقلاو ةيمالسإلا ةفاقثلاب ًاقدحم ًارطخ لكشي ىفاقثلا ركنملا اذه لثمو

 مالسإلا ةفاقث رشن ىلع لمعلاو «هتبراحم ىلإ انوعدي نأ بجي يذلا رمألا وهو
 .هتايقالخأو هميقو

 نم هكلمت ام لكب لودلا ضعب اهسرامت يتلا ىربكلا تاركنملا هذه لثمو

 تاذ تاكبشلاو تاعامجلا ضعب وأ «ةرثؤمو ةريبك تاودأو ةمخض تايناكمإ

 ةمألا ةحلصم ىلع ةروطخ لكشت ملسملا عمتجملا يف اهرشنو اهثب يف ةحلصملا

 ءاهبارضأو تاركنملا هذه لثمل يدصتلا بجي كلذلو «اهلبقتسمو ةيمالسإلا

 .عمتجملا يف اهراشتنا مامأ فوقولاو

 ىلا وييلاظلا هيكج ريعان, اهحير هيرداك ىلا ىرويكلا كاركسلا ودحر

 0 01 ا ل م مهاجما

 ًارئاج ًاناطلُس ىأَر نم ّلاق ةيقطع هللا َلوسَر َنِإ !ُساَنلا اَهُيأ» : هتروث فادهأ اهيف

 هللا ٍدابع يف ُلَمعَي هللا ٍلوسَر نسي افيلاخُم هللا ٍدَِعِل اكان للا مَرْحِل ًالحَتسُم
 2 رو

 .(هَلَحدُم ُهَلِحدُي نأ للا ىَلع اَقَح ناك ءِلوَق الو ٍلعفي هيلع يعي مَلَق ءِناودُعلاَو مثإلاب

 اوُرَهظأو ءِنِمَحّرل َةَعاط اوكّرتو ءِناطيَّسلا ةَعاط اور ِدَف ءالٌؤه َنإوالأ

 ردا وو ووا ولا مرخ ارتط اوي ويخلو اور النو ؟ةويخلا ل ريتال
 اي قحأ

 ناك يتلا تاركنملا عاونأ ةبطخلا هذه يف ٌدالتَِظ نيسحلا مامإلا حضوأ دقو

 ةيقالخألاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاركنملا نم ديزي مكح اهسرامي
 تاركتملا هذه ىلع ءاضقلل ديزي ىلع ةروثلل هعفد يذلا رمألا وهو ...ةيعامتجالاو

 .ديزي مكح وهو اهردصم ىلع ءاضقلا لالخ نم

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل ءيربطلا خيرات )١(
 .7 ١7 ص جم ”٠ ه١ 5575 ةيناثلا
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 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا -

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةضيرفو ةينيسحلا ةضهنلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأ ةينيسحلا ةضهنلا نم هديفتسن سرد مهأ نإ
 ىحض دق ٌدِالكِلَع نيسحلا مامإلاف .سيفنلاو سفنلاب ةيحضتلا بلطتي دق ركنملا
 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلا ةضيرف ةماقإ ليبس يف هباحصأو هلهأو هسفنب

 هذه ىف تبثأ دق الكت نيسحلا هّللادبعابأ نإ) :يرهظم ديهشلا لوقي
 ضال اذه للا قم مت ركشملا نع ىهتلاو: كقورعملابرمألا لجأ نمودنأ :ةضينلا

 موللا عاونأ لك لمحتيو «هتاورثو «هلامو «هتايحب يحضي نأ ءرملل نكمي «يمالسإلا
 .داقتنالاو

 نع يهنلاو ءفورعملاب رمألا لصأل ةميق حنم ايندلا يف دحأ كانه لهف

 ؟ىلع نب نيسحلا هاطعأ ام رادقمب ءركنملا

 غلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأب ديفُي ةينيسحلا ةضهنلا ىنعم نإ

 ."0(عيش لكب هليبس يف يحضي نأ ء ءرملل هيف ذ نكمي يذلا دحلا ىلإ ةميقلا

 ملف ءرطخ يف مالسإلا نأ ىأر هنأل هسفنب دالثلَت نيسحلا مامإلا ىحض دقو

 ًاحضوم ةالكِلظ نيسحلا مامإلا لاق دقف ؛لطاب نع ىهانتي الو ءقحلاب لَمْعُي دعي
 َرْبَْأَو ْتَرَكَتَتَو ْتَرّيْمَت َذَق اْيَدلا َنِإَو هَنْوَرَتْدَق ام رْمَألا َنِم َلَرَتْدَق هنإ» :كلذ

 شْيَع ٍسيِسَحَو ءءانإلا ةَبابصَك باص اهْنِم َْبَيْمَلَو اذج ْتّرَمَتْساَو ءاهفوُرْغم

 َبَعْرَِل هّْنَع ىهانتُي ال ٌلِطابْلا ْنَأَو هوب ُلَمْحُيال ََّحْلا نأ َنْوَرئالَأ ءِلِيبَولا ىَعْرَمْلاَك

 َنيِمِلاَظلا َعَم َةاَحْلا لَو ةَداهَعَألِإ َتْوَمْلا ىرأ ال ينإَف اَقِحُم هللا ِءاقِل يف ٌنِمْؤمْلا
 ملا

 )١( ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيمالسإلا رادلا ءيرهطم ىضترم «ةينيسحلا ةمحلملا 1١5575ه

 -5٠١5مء(صض 59١.

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل ءيربطلا خيرات (')
 .5 ١7 ص جم ”٠7 ه١ 55765 ةيناثلا
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 7 ج - دلع نيسحلا مامإلا ةريس

 اههجوب فوقولا نكمي ال ةريبك تاركنم هجاوي ناك ٌدِائتِلَع نيسحلا مامإلاف

 .همسا الإ مالسإلا نم يقب امل ديزي دض ٌدِالكتاَع نيسحلا مامإلا ةروث الولو

 داهشتسا نكل ؛تقو لك يفو ,ءيش لك يف فارحنالاو ملظلاو داسفلا رشتنالو

 يذلا فيزملا نيدتلا حضوأو «يومألا مكحلا داسف حضف دق ٌدِلدلَظ نيسحلا مامإلا

 .سانلا مامأ هب رهاظتي ناك

 ديسو «ٌةييتَ ِهَّللا لوسر نبا وهو ةئكِفَع نيسحلا مامإلا دهشتسا امدنعو

 عم ًامراع ًافطاعت قلخ دق كلذ نإف «مالسإلل ءادف هسفن مدقو «ةنجلا لهأ بابش

 نيسحلا مامإلا ةروث دعب ةعباتتم تاضافتنا ىلإ ٌّىدَأ يذلا رمألا وهو ؛نيسحلا

 ءيش ىلغأب ءادفلاو ةيحضتلا يف ًاسرد ِةلئِلَت نيسحلا مامإلا انل مَّدَق اذكهو
 اهلاكشأ فلتخمب تاركنملا ةبراحمو «هميقو هتفاقثو مالسإلا نع عافدلا لجأ نم

 .اهروصو اهناولأو

 ةيلوؤسم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمآلاف .هب موقن نأ بجي اماذهو

 امب ةيمالسإلا ةضيرفلا هذه هاجت هرودب موقي نأ انم دحاو لك ىلعو «عيمجلا
 سيلو -هقفلا بتك يف ةروكذملا هطئارش رفاوت عم -هتاردقو هريثأت بسحبو «هنكمي

 عطس نمت ب وص ره لام اخ ديوخر ةيجوا مها وج يوؤس
 يع ا علا ب ىلاعت لاق امك «رييغتلاو ريثأتلا

 ."274روُمأل اًةَبِقاَع ِهَّللَو ركَُمْلا ِنَع َءاْوَهَتَو ٍفوُرْعَمْلاب اوُرَمأَوةاَكَّرلا

 )١( ةيآلا :جحلا ةروس 4١.

 ا



 ةماعلا تايرحلا عقمتد»

 ةماعلا تايرحلا قيقحت -؟

 «ةزيممو ةددحم تاراعش «تاضهنلا نم ةضهن وأ «تاروشلا نم ةروث لكل

 جهنمل ةيعامتجالاو ةيسايسلاو ةيركفلا ةيفلخلا تاراعشلا هذه سكعت ام ةداعو

 .اهثدابمو اهتاقلطنمو ةروثلا فادهأ حضوت امك ءاهباحصأو ةروثلا جهنو

 كلذكو ءءاروشاع موي يف دلت نيسحلا مامإلا تاراعش يف لمأتم لكو

 ةيرحلا ميق نع ربعت تناك اهنأ حوضوب فشتكي هباحصأو هتيب لهأ تاراعش
 نم هفده نكي مل ٌدالْيَلَع نيسحلا مامإلاف .داسفلاو دادبتسالا ةهجاوم يف حالصإلاو

 نيدلا ىلع ظافحلا فدهلا ناك امنإو ,مكحلا ىلع ءاليتسالا ةكرابملا هتضهنو هتروث

 يعسب كلذ لثمتيو «ميظع رطخ يف ناك هلك نيدلا نإ لب .فييزتلاو فيرحتلا نم
 «ميهافملا ريوحتو «ةعوضوملا ثيداحألا نم ريثكلا قالتخا ىلإ نيطالسلا ظاعو

 .هماكحأو نيدلا ميلاعت هيوشتو

 هسرامي ناك يذلا ملظلاو رهقلاو ةيروتاتكدلاو دادبتسالا ةمواقم كلذكو

 فدهي دلت نيسحلا مامإلا ناك اضيأو «ةيمالسإلا ةمآلا دض يومألا مكحلا

 ةيفاقثلاو ةيركفلاو ةينيدلا هداعبأ فلتخمب داسفلا هجوب فوقولا ىلإ هتروث نم

 نم دسف ام حالصإو .حلصملا رودب مايقلاو «ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو
 .نيملسملا وومأ

 قحب وهف ًاناونع ٍدالملَت نيسحلا مامإلا تاراعش ىلع قلطن نأ انل ناك اذإو
 هكسمت نلعيو ةيرحلا ةميق نأش نم يلعُي ئتف ام نيسحلا مامإلاف (ةيرحلا) ناونع
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 هتيب لهأ نم نيبارقلا ميدقتو ءسيفنلاو سفنلاب ةيحضتلا وه كلذ نمث ناك نإو ءاهب
 ةيار سكتنتو «ةمألا ةايح يف ةقافخ ةيرحلا ةيار عفترت نأ لجأ نم رايخألا هباحصأو

 .دابعتسالاو رهقلاو دادبتسالا

 س12 نيسحلا مامإلا تاراعش

 ةربعمو ةيوقو ةيودم ءاروشاع موي يف دال نيسحلا مامإلا تاراعش تناك

 لذلاو دادبتسالاو دابعتسالا ضفرو ءفرشلاو ةزعلاو ةماركلاو ةيرحلا يناعم نع

 .عونخلاو

 ؟تاراعش نم عفر اذامو ؟ءاروشاع موي يف ٌدالَتِقَت نيسحلا مامإلا لاق اذامف

 هجهن نع ةربعملا تاراعشلا نم ةعومجم ٌرِالَكِاَم نيسحلا مامإلا عفر دقل

 !ءامدلاب غوبصملا ءاروشاع موي «ءادفلاو ةلوطبلا موي يف ةعاجشلا هفقاومو هركفو

 تيبلا اذه ءاروشاع موي يف ٌدِالكِقَت نيسحلا مامإلا هددري ناك ام نمض نمو

 :ةيحضتلل دادعتسالاو ةيرحلا نع ربعملا

 ("ٍراَثلا ٍلوخُد نم ىلوأ ٌراعلاَو ٍراعلا بوكُر نم ٌريَخ ٌتوَملا
 «ملظو رهقو لذ يف ةايحلا ىلع زعب توملا لضفي ناك ٌدِالكِاَت نيسحلا مامإلاف

 نوكأ ةةيحسلا ابق ءالهو "05 ىف ةيخ نو اخ اع ف را طرت لاق وف
 هلل | رصيسو ا رعلا ةنئار دقو لكلا نيف اهنتبالا وت سيقما ادنوم ناتيفا

 .دادبتسالاو

 ناك امهم لذلا ةايح هلالخ نم ًاضفار دليم نيسحلا مامإلا هعفري رخآ راعش

 الا ةيتاوللا َنيِبَرَكَر دَق يِعَدلا َنبا ّيِعَدلا نو الأ» : اكلم لوقي «نمثلا

 :كاطت وهج و نروولاولل رست للامن هللا اب تذل ويك اهجقوف ةنذلاك

 ١7/8. ص ءالو م ماس اي ع ميناس يبا لا تاكد

 .(«(للس» ا نص جا :ماجبملا) فويسلا لالتسا يأ ُهَلّصلا .(6
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 ةماعلا تايرحلا عيقممد»

 ا نول رو( يبا ىو
 ("7ةيمَح فوناو ,تّرهط ٌروجحو

 ."”«ماركلا

 مالستسالا ةئلق نيسحلا مامإلا ضفري ًاضبأ ينيسحلا راعشلا اذه يفو
 ةيدوبعو لذ يف ةايحلا ىلع داهشتسالا لضفيو «دابعتساو لذب شيعلاو «دابز نبال

 يدي مكيطعا ال ِللاَو الا :الكَع لوقي ثيح «نايغطلاو ملظلا لظ يف عوضخو

 ."7(ِديبَعلا ٌرارف فَ الو ليلذلا ءاطعإ

 ةداعسلا ققحي هللا ليبس ىف توملا نأ نيسحتلا ءامإلا هيف ربدعي رخل راعتش يو
 لوقي ثيح «ةساعتلاو ءاقشلا ىلإ الإ يدؤت نلف نيملاظلا لظ يف ةايحلا امأ «ةيدبألا

 عراصَم ىلَع مائللا ةعاط َرْثؤت نأ نم «ةّيبأ سوفنو « تا 1 4

 م رب الإ َنيِمِلاَظلا ّعَم ةايَحْلاَو َهَداَعَس الإ َتْوَمْلا ىرأ ال» :دلضن

 ريخ هليبس يف توملاو ههّللا ءاقل نأ دليم نيسحلا مامإلا رركي ىرخأ ةرمو
 - د ل هير الل ا و د 2

 لِطابْلا َنَأَو هب ُلَمْحُي ال ّقَحْلا نأ َنْوَرَت الأ دلك لوقي «لطابلا لظ يف ةايحلا نم

 .0(ًاَقِحُم هللا ِءاقِل يف ُْنِمْؤَمْلا َبَعَرَيِل ُهْنَع ىهانتي ال

 جهنو «ةكرابملا هتروث فادهأ تددح دق ٌدِالتِقَع نيسحلا مامإلا تاراعش نإ

 سانلا لكل تحضوو «ةينيسحلا ةروثلا ةلاسر لايجألا لكل تمسرو «هتريسو هركف

 فوقولاو ءاهلجأ نم ةيحضتلا ةيمهأو «ةلوؤسملا ةيرحلا ةميق ناكمو نامز لك ىف

 نأ هئادعأ نم بلطي ناك هنأ «ةيرحلا ةميقل نيسحلا مامإلا قشع دع غلب دقو

 .(«امح» 5 5 ص ١ ج :ةياهنلا) ةريغلاو ةفنآلا : دخلا (1)

 ص :نازحألا ريثم .44 ص ١ ج :جاجتحإلا 255١ ص 0 :فوهلملا ()
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 مالعإ 6١ ص :نازحألا ريثم .18 ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملا .48 ص ١ ج :داشرإلا 00

 .7 ص : ج :راونألا راحب «559 ص ١ ج :ىرولا

 ./ 5ص «4ج «بوشأ رهش نبا «بلاط يبأ لآ بقانم (4)

 ةعبطلا «مق «نيسردملا ةعامجل يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «ينارحلا ةبعش نبا ءلوقعلا فحت (4)

 ١. مقر 2١١5 ص ءالد ج «راونألا راحب .5 55 ص ه١ 50 4 ةيناثلا

 /ا١١



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 كو نيد ْمُكَل ْنُكَي مل نِإ) :هءادعأ ًابطاخم ٌدالثكِلَع لوقي «مهايند يف ًارارحأ اوشيعي

 ."0(ُةُكايْنُد يف ًارارخأ اوُنوُكَف َداعَمْلا َنوفاخَت ال

 ميلك نسال قل اجور كروللال عوامل لك اه ادور تاس هييلطب هرم"

 نو تم الو ادع دلي مك مدآ نو ساحل اهنأل : الكلس يلع مامإلا لوي ءًارارحأ
 َكَلَعَج دقو َكريَغ َدِبَع ْنُكَت ال» :لاق هنأ ًاضيأ ِدالِلَع هنعو . "”نارخأ مُهّلك َساَنلا
 ةيرحلا لظ يف الإ فرشو ةماركب شيعي نأ نكمي ال ناسنإلا نأ كلذ 20((رخ ُهَّللا

 .ةيداملاو ةيونعملا ناسنإلا قوقح نامضو

 نع ربعت تناك لب «طقف ةيسامح نكت مل ٌدِالَكِفَع نيسحلا مامإلا تاراعش نإ

 «نيدلا ءايحإل وعدت «ةيوضهنو «ةيئايحإ هتاراعش تناك ءاهداق ىتلا ةروثلا ن:ومضم

 نم ةيحضتلل دادعتسالاو «ةزعلاو ةماركلا ةايح نبلإ ةايعشسألا ةايح رف ضرهتلاو

 .ةاواسملاو لدعلاو ةيرحلاو ريخلاو قحلا قيقحت لجأ

 نامز لك نم موي لك يفو «مويلا اذه يف انتاراعش قباطتت نأ بجي ءاذكهو

 ةيحضتلاو ةعاجشلاو سامحلاب ةئيلملا ٌءالْكِقَت نيسحلا مامإلا تاراعش عم ناكمو

 .ةيناسنإلا ةماركلاو ةزعلاو ةيرحلا نع ةربعملاو «نيدلا لجأ نم ءادفلاو

 يتلا ةفداهلا تاراعشلا قالتِقَت نيسحلا مامإلا ةروث نم ملعتن نأ انيلع نإ

 قوقح مارتحاو «ةماعلا تايرحلا قيبطت ىلع دكؤت تناك ثيح َنِالَكِلَع مامإلا اهعفر
 فوقولاو «هناولأو هلاكشأ فلتخمب ملظلا ضفرو «نيمولظملا نع عافدلاو «ناسنإلا

 .ةاواسملاو لدعلاو قحلا عم

 و ل وو ل يي د ا عال

 ىلوألا ةعبطلا ءمق ءرهم ةعبطم «ينيسحلا سواط نبا ديسلا ,فوفطلا ىلتق يف فوهللا )١(
 .0 ١ ص «54 ج «راونألا راحب ١". ص ه7

 ١198. ص١ ج :ةداعسلا جهن .75 مقر «57 ص «يفاكلا ةضور ()

 . ٠١71/١ :مكحلا ررغ ١. باتكلا ؛١07 ص ا“ ج :ةغالبلا جهن (9)
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 ةماعلا تايرحلا قيقتد»

 لعف امك ةروثلا ربع كلذ نوكي نأ ةرورضلاب سيلف «ناكم ىلإ ناكم نمو «نامز ىلإ
 ثيح «كلذ تضرف ةرورضلا نآل ةروثلاب ماق ٌدلتِلَع مامإلاف ؛دلمِكلَت نيسحلا مامإلا

 ."0«ًاضيأ ينولّتقَي ٍقارعلا ىَلِإ جرخأ مل نإو «َكِلَذَك ٌلوتقَم ينإ ِللاَو» :الئكِلَم لاق
 ِءاَضَقلاَو ءرودقَملاَو رَدَملا َنِم ٌرفأ ال ىنِإو :ٌلونقَمَل ىنإ هَّللاَو»: :اضيأ ذكيا لاقو
 ..001 لامك وللا نو بجباولا رمألاو فوعحتكلا

 ةيار عفترتو «نيدلا ايحي هباحصأ داهشتساو ٌدِالمَلَم نيسحلا مامإلا ةداهشبف

 دعبأ مهو ًارهاظ مالسإلا فاحلب نيرتستملا نيملاظلا ماكحلا فيز حضتيو «ةيرحلا

 :هنع ادع ةرتركيام

 نمؤملا نم بولطملاو ؛هلئاسوو هصئاصخو هفورظ ناكمو نامز لكل ىقبيو

 لجأ نم لمعلاو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «نيدلا لجأ نم لمعلا وه
 .حيحصلا نوناقلا ةدايسو «ناسنإلا قوقح مارتحاو ةماعلا تايرحلا عيسوت

 «ةلحرم لك بسانت يتلا ةيناكملاو ةينامزلا تاروطتلا عم مءالتيام بسحب ءرخآل

 .رصع لكو

 ةيرحلا ةلأسمو َدالَسَ نيسحلا مامإلا تاراعش

 يتلا بابسألا مهأ نم ةماعلا تايرحلا بايغو ةيروتاتكدلاو دادبتسالا ربتعي

 مدقتت نأ ممألا نم ةمأ ةيأل نكمي الف ءًايراضحو ًايملع نيملسملا رخأت يف تمهاس

 ,ةادهنأالاو ريقلاو عيكلا لظ ىف واضح

 لّضَق دقف ءاهعفر يتلا هتاراعش يف ةقيقحلا هذه ىلإ راشأ ٍةاليلَم نيسحلا مامإلاو
 .ملظلاو دادبتسالاو رهقلا لظ يف ةايحلا ىلع «ةيرحلا ةيار عفرو هّللا ليبس يف توملا

 :راونألا راحب 25 ح ١794 ص " ج :ميقتسملا طارصلا ء“ ح ١07 ص ١ ج :حئارجلاو جئارخلا )١(

 .777 ح٠177 ص :بقانملا يف بقاثلا 0)
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةيطارقميدلاو ةيرحلا رشن نع ثيدحلا ديازتو «ةثلاثلا ةيفلآلا يف انلوخد عمو
 ةمأ لك بلطم يه ةيرحلا نأ ىلإ ةراشإلا :لوقلا ةلقان نم نإف ,يمالسإلا ملاعلا يف

 أرح َّدِلَو ناسنإلا نأ كلذ «يناسنإ عمتجم يأ يف سانلا نم درف لكو لب ؛ممألا نم

 «ةيعامتجا ةجاحو ءناسنإ لكل ةيتايح ةرورض ةيرحلاف ءكلذك شيعي نأ بجيو
 .دوشنم يراضح مدقت يأل ةزيكرو

 «قالطإلا ىلع ةيناسنإلا ميقلا مهأ نم اهربتعاو «ةيرحلا مالسإلا َسَّدَق دقو

 نأ ينعت ةيرحلا نأل الماك اهب عتمتي نأ بجي يتلا ناسنإلا قوقح مظعأ نم اهنأو

 .هتيناسنإ رهوج ناسنإلا دقفي اهنودبو «ةماركب هتايح ناسنإلا شيعي

 حمطت ةمأ يأل لماوعلا مهأ نم ةيراضحو ةيناسنإ ةميقك ةيرحلا نع عافدلاو
 عارتخالاو عادبإلا ومني ةعورشملا تايرحلا لظ يفف ءيراضحلا روطتلاو مدقتلل

 مدقت ىلإ يدؤي امم هيعارصم ىلع احوتفم ةسفانملا لاجم نوكيو «فاشتكالاو

 .اهراهدزاو ةمألا

 يمالسإلا باطخلا أدب ءنيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا ةبقح ةيادب عمو
 هنع ىنغ ال لماعك ءناسنإلا قوقح مارتحاو ؛ةيرحلا ةلأسمب ًاريثك متهي رصاعملا

 دادزا نيرشعلاو دحاولا نرقلا نم ةثلاثلا ةيفلآلا يف انلوخد عمو .يراضح مدقت يأل

 رس ةيرحلا نأ رابتعاب ؛ةماعلا تايرحلا اياضقب قلعتي اميف يمالسإلا باطخلا جاتن
 .فلختو ءالب لك رس دادبتسالاو ؛مدقتلا

 «خيراتلا ربع يناسنإلا ركفلا تلغش يتلا ميهافملا نم موهفمك ةيرحلاو

 يمالسإلا ركفلل نوكي نأ يعيبطلا نم مث نمو ؛«تاروصتلاو ىؤرلا ددعتل عضخبي
 .ةيمالسإلا ةيعجرملا ىلع ةزكترملا ةيرحلا ةلأسمل ةحضاولا هتيؤر

 «حابملاو لالحلا ةرئاد يهو «ةعساو ةرئاد نمض يف عقت مالسإلا يف ةيرحلاف

 مالسإلا يف مارحلا لئاسم نأب ًاملع «مارحلا لعف يف ةيرح ال تقولا سفن يفو
 لصألا نإ لب ؛حابملا ةرئاد نمض يف عقي ام عم ةنراقملاب ًادج ةليلق ءايشأب ةددحم
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 ةماعلا تايرحلا قيقحت -*

 .ىعرش ليلدل ةجاحب ةمرحلاو «ةحابإلا ءايشألا ىف

 هنأل اهل برغلا مهفو «ةيرحلل انمهف نيب زيامتلا ضعب عقي نأ دبال ءانه نمو
 ديفملا نم هنأ امك :ةدودحم زيامتلا ةرئاد ىقبت نكلو .ىرخأ ةيركف ةيعجرم نم قلطني
 تاطلسلا لصفو «ةماعلا تايرحلا قيبطت لاجم يف برغلا براجت نم ةدافتسالا

 «ثوناقلا ةدايسو :تاسنإلا قوقح مارتحاو :(ةيذيفتتلا :ةيتاضقلا «ةيعيرشتلا) ثالقلا
 .عيمجلا مامأ صرفلا ؤفاكتو

 يف ٌدالَت نيسحلا مامإلا اهعفر يتلا ةينيسحلا تاراعشلا نإ :لوقلا ةصالخو

 ناسنإلل ةمارك الو ةزع ال هنأو ءرشبلا ةايح يف ةيرحلا ةيمهأ ىلع دكؤت ءاروشاع موي

 .ملظلاو تبكلاو دابعتسالا لظ يف

 تقولا يف سانلل ةماعلا تايرحلا مارتحاب ٍدلئَتِقَت نيسحلا مامإلا ىدان دقل

 مويلا امأ ًاضهاب ًانمث كلذل عفدو ءاهنع ثيدحلا ىلع ؤرجي دحأ نكي مل يذلا

 يف انكمم اهنع ثيدحلا حبصأو «ةماعلا تايرحلا ةيمهأ نع ثيدحلا رثك ثيح

 «ةماعلا تايرحلا رشنب ةبلاطملا نإف «ةفلتخملا لاصتالاو مالعإلا لئاسو راشتنا لظ

 تاعمتجملا يف ةاواسملاو ةيرحلاو لدعلا ئدابم خيسرتو «ناسنإلا قوقح مارتحاو

 ًايلمع قبطن نأو «ًايراضح مدقتن نأ اندرأ ام اذإ اهنع ىنغ ال ةوطخ ربتعي ةيمالسإلا
 اهحضوأ يتلا فادهألا قيقحت يف مهاسنو فِالئِلَت نيسحلا مامإلا هلجأ نم راث ام

 هئامدب غوبصملا ءاروشاع موي يف ةيودملا هتاراعش لالخ نم ٍدالئكِقَت نيسحلا مامإلا

 .رايخألا هباحصأو هتيب لهأ ءامدو ٌدؤلسلَع
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 عبارلا لصفلا

 ةينيسحلا ةروثلا جئاتن

 .ينيدلا فيزلا حضف ١-

 .ةيسايسو ةيعامتجا ةمدص داجيإ -"
 .ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا -*

 .يومألا مكحلا طوقس - ؟

 .مالسإلا ءاقب -

 .تيبلا لهأ ةسردم زيمت -1





 يىنيدلا فدزلا حضف -

 .ةعمجلاو ةعامجلا تاولص ةماقإك ,مالسإلاب رهاظتت ةيومآلا ةطلسلا تناك

 ءافلخ مهنأو «نيدلا ىلإ مهمكح ةيعرش نوبسني ىرخأ ةهج نمو ءدجاسملا ءانبو

 ةطلسلا هذهف «هنالطبو هفيز حضتا ام ناعرس ءاعدالا اذه نأ الإ َنيَِم هللا لوسر

 نم هتناحيرو هيي هللا لوسر تنب نبا َدِلِلَت نيسحلا مامإلا تلتق يتلا ةيومألا

 كثيبلا لهأ خم ريثكلا ءذليرك ةكرعم ىف دهشتسا امك ؛ةنجبلا لهأ تايش ديسو ةايندلا

 يأرلل فشك دق هللا لوسر تانب يبسو ؛لتقلا نم لافطألا ىتح ملسي ملو هالي
 دعبلا لك نوديعب مهنأو .مكحلا ىلع ةرطيسلا ىوس مهل َّمَه ال نييومألا نأ ماعلا

 يأرلا عادخل الإ وهام ةينيدلا رئاعشلا ضعبب كسمتلا نأو «هميلاعتو مالسإلا نع

 .ماعلا

 سانلا ذخأ دات نيسحلا مامإلا داهشتسا ربخ سانلا نيب رشتنا امدنعو

 ةيلوؤسم لمحتي يذلا ديزيل سانلا هرُك دادزاو ءيومألا مكحلا ىلع نوطخسي
 طخسلا ديازت ديزي ىأر امدنع كلذل الكوب تيبلا لهأل ةرهاطلا ءامدلا كفس

 .ءالبرك يف ثدح ام ةيلوؤسم نم لصنتي نأ دارأ هدض يبعشلا

 دحأ سانلا يف قبي مل هّللاوف» :-ةرتفلا كلت رصاع نمم وهو- دهاجم لوقي

 ."0(هكرتو هباعو -ديزي يأ- هبس نم الإ

 )١( ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ١577ه-
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ارورغو احرف ضرألا هعست ملو هراصتتاب ةياغلل ارورسم ناك يذلا ديزي حارو

 ةيلوؤسم يقلي نأ لواحف «ماعلا يأرلا راكنتساو بجش مامأ اتوهبم طبختي رصنلاب

 .دايز نب هّللا ديبع قتاع ىلع نيسحلا لتق

 :ةهلطع انحفو#ةردتك كلا ومآ ءاظعأ و دانو حربا ىصدعتسا#لا :ةوغرقملا لاقو

 ."هميدن هلعجو «هئاسن ىلع هلخدأو «هتلزنم عفرو .هسلجم برقو

 ."'دايز نبا ىلع موللا يقليو مامإلا مد نم

 لتقب رمأ نم وه هسفن ديزي نأ سانلا فرع دقف «حجنت :: مل ةلواحملا هذه نأ الإ

 ا ل را يل

 ا 0 ل

 يف ينَمُلخَيِلَف :ىلاطتال ل اد ميناج ين زا تعا نع

 ٍةَمايِقلا َموَي َّيَلَع َدَرَوو هر ُرُمُع "اكتب مهيف ينْلحَي مل نمو هةَئَسَح ةقالخ يلهأ

 دانس ذك

 هلهأ يف هفلخي مل ةيواعم نب ديزي َنإف يَ هللا لوسر لاق امك ناكف : لاق

 نب هّللاديبع كلذكو ءاليلق الإ الكلَم نيسحلا دعب يقب امو «ٌةرمع كتبف «ةنسح ةفالخ

 .ةيلزا اييفعل هايذ

 )١( ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ١577ه-

  6نص م 57 7

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا بتاكلا راد «يئاوشيبلا يدهم «رشع ينثالا ةمئألا ةريس (7)
 .155؟ص(يم60٠١٠5-ها551

 .(2(كتب) ١501/5 ص : ج :حاحصلا) هعطق :هكتب عطقلا :فكتيلا (59)

 1 ح14 ص 1١5 ج :لامعلا زنك ,85 ص ١" ج :يمزراوخلل ٌرِالكِلَظ نيسحلا لتقم ()
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 و

 وهو دايز نبا لتقو .هرمع نم نيثالثلاو ةنماثلا يف وهو ديزي كلهدقو
 نيمرجملا نم ريثكلا بيصأ دقف ةربتعم تاياورل ادانتساو «نيثالثلاو ةعباسلا يف

 ثيح «صربلاو ماذجلاو نونجلا :لثم «ةريطخلا ضارمألاب ءالبرك يف ةانجلاو

 :يونغلا نمحرلا دبع لوقي

 [ :الكت نيسحلا] هتبراحم ىف ناك وأ «هلتق ىلع [ديزي] هعبات نّمم دحأ ىقبام»

 .""(مهلسن ىف ةثارو كلذ راصو « صرب وأ ,ماذج أ «نونج هباصأ الإ

 :ةديدعلا تاياورلل ًادانتسا نامعتلا ىضاقلا لقن امك

 يف ِءادب يمر ىّتح «تامف لتقلا نم ٌدِليَلَم نيسحلا لتق نّمم دحأ اجنام»»

 لبق ءالب هباصأالإ ا
 ولا

 وأ «لتقب اَمِإ ؛ايندلا يف بقوع نمالإ [ةلثيَع ّنيسحلا] هلتق نّمم قبي ملاو

 00 ا ةةهعولا داوم وأ + يع

 0 وسم مس

 [ةاكفَع نيسحلا] هلّتق نم تباصأ يتلا نتفلاو ثيداحألا نم يوراماّمأ»

 ملف ءايندلا يف ةهاعو ةفآ نم هولتق نيذلا كئلوأ نم اجن نم لق هّنإَف .حيحص اهرثكأف

 )١( ص :تارايزلا لماك  5١ح ١594« ح 775 ص ؛4 ج :راونألا راحب 77.

 )1114 )0ج 159 ض# ح :رابخألا حرت
 )( ص :ةقرحملا قعاوصلا ١10. ج :قشمد خيرات 5 ١ ص 7517
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 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 ."2(نونجلا مهباصأ مهرثكأو ءضرمب بيصا ىّتح اهنم جرخي

 ىمعلا وأ لتقلاب امإ :ايندلا يف بقوعو الإ دحأ مهنم يقب ام١ :يرهزلا لاقو

 .ديدش باذع مهل ةرخآلا يفو "”«ةريسي ةدم يف كلملا لاوز وأ هجولا داوس وأ

 لجر ىلع انلزنف ةراجتلل ماعط يعمو ءالبركب تلزن :لاق يدسلا يكحو

 تامو الإ نيسحلا مد يف دحأ كرش ام انلقو نيسحلا لتق انركاذتو هدنع انيشعتف

 ينباصأ امو هلتق نميف تنكو همد يف تكرش انأ مكبذكأ ام :لجرلا لاقف .ةتوم حبقأ

 حلصي لجرلا ماق :اولاق ؟ربخلا ام :انلق حايصب اذإ ليللا رخآ ناك املف :لاق .ءيش

 انأف :يدسلا لاق ؛قرتحاف هدسج يف قيرحلا بد مث هعبصإ تقرتحاف حابصملا
3 

 يو هنأك هثيأر هللاو

 هنم مهلتستل ًايونس نييالملا هروزت ًادلخم حبصأ دقف ِدككِلَع نيسحلا مامإلا امأ

 .دومصلاو ةماقتسالاو ةزعلا حور

 نييومآلل ينيدلا فرخزلا ميطحت قايس يف هابتنالاب ةريدج ةمهم ةطقن ةمثو

 لكب تمطح دق ٌةِالمتَع نيسحلا مامإلا ةروثف «ةيومألاو مالسإلا نيب لصفلا :يهو

 !مالسإلا مساب نويومألا اهلمحي ناك يتلا ةيهاولا تاراعشلا ةوق

 مساب سانلا مكح اولصاو دق نويومألا ناكل ءالبرك ةعقاو نكت مل ولو»

 !مالسلا مالسإلا ىلعو !مهنع ذخؤيو نويومألا هب ثدحتي يذلا مالسإلا

 نع ةيومألاو مالسإلا لصف ناكمإلاب ناك امل ءاروشاع ةعقاو نكت ملول

 ةنسلاو باتكلا يف َدِالتِفَ نيسحلا مامإلا ةعوسوم :عجار 7١١. ص 4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .91/-945 ص 5 ج «خيراتلاو

 -ه577١ ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت (؟)
 .6"717 ص م 06

 -ه5577١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيزوجلا نبا طبس ءصاوخلا ةركذت ()
 .7377ص(ءم6
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 ءًاضيأ مالسإلا لاوز ينعيس ناك ام ًاموي ةيومألا لاوز نأ ينعي امم «ضعبلا امهضعب
 نيح موقت يومألا ملظلا ىلع تماق يتلا تاروثلاو تاضافتنالا عيمج تناكلو

 .ةيومألا

 تداعأ دق ءاروشاع نوكت - مالسإلا نع ةيومألا لصف - ةطقنلا هذه دنعو

 ةطقن ىلإ - ةرجهلل نيتس ةنس ىتح ِةة57 ىبنلا ةافو ذنم - قافنلا ةكرح ىعاسم

 ذئنآ يومألا بزحلاب ةلثمتملا قاقنلا ةكرح تنكمتل ءاروشاع نكت مل ولف !رفصلا

 !هناونع الا هنم يقب املو ءامامت صلاخلا يدمحملا مالسإلا ىلع ءاضقلا نم

 يدمحملا مالسإلا ىلع ظافحلا قفأ نم ربكأو حضوأ حتفلا يف قفأ يأف

 .20(مالسإلا اذه نع اهقلاوع لكب ةيومألا لصف لالخ نم صلاخلا

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا دنع ةقومرم ةناكم نم كلمي امب ٌدِاِلَكِلَع نيسحلا مامإلاف
 مدختسا يذلا يومألا ليلضتلل يدصتلا ىلع رداقلا ديحولا وه ناك «نيملسملا

 نودمتسيو مالسإلا نولثمي مهنأب سانلا عانقإل ةركاملا بيلاسألاو تاودألا لك

 ةميسج ثادحأ نم عقو امو ٌدليتِقَع نيسحلا مامإلا ةروث نأ الإ .هنم مهمكح ةيعرش

 مامإلا لتقي نم نأو «مالسإلا جهن فلاخت ةيومألا نأ سانلل تحضوأ ءالبرك يف

 ىلع يدتعيو «ةنجلا لهأ بابش ديسو ٍةالئيقَع هللا لوسر تنب نبا ْدِالَكِقَت نيسحلا
 .مالسإلا نم نوكي ام دعبأ وهل .ةروص عشبأب تيبلا لهأ ءاسن

 .مكحلا ىلع ةرطيسلا وه مهمه نأو «نييومألا ةقيقح سانلل فشكنا دقو

 نيب حضاولا لصفلا مت كلذبو .هماكحأو هميق ينبت وأ ,مالسإلا نع عافدلا سيلو

 ىلع رطخ ربكأ لكشي ناك يذلا فرحنملا يومألا ركفلا ةقيقحو مالسإلا ةقيقح

 .ةيمالسإلا ةمألا

 .11/ا/- 1/5١ص «١ج «ينيسحلا بكرلا عم )١(
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 7 ج - دلل نيسحلا مامإلا ةريس

 مالسإلا ىلع ةيمأ ينب رطخ داكن يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ نيب دقو
 :هلوقب نيملسملاو

 ةَمِلظُم اَيْمَع هَ اَهّنِإَف يما ىنَب هن ْمُكيَلَع ىِدْنِع ٍنَعفْلا فّوخأ ١ كندا

 َىِوَع ْنَم ءاََبْلااطخَأَو اهب َرَصْنَأ ْنَمُءاََبْلا َباَصآَو هاَهّنْيِلَب ْتَّصَحَو اَهّنَ : َتَمَع

 مِْعَت ؛سوُرَّضلا ٍبانلاَك ءىِدْحَب ٍءوس َتاَز ْمُكَ هيما ىَبنُدجَتل اولا م راو ءاهَنَع

 ."0ااَهّرَد ْعَنْمَتَو ءاَهِلَْجِرِب ُنبْرَتَو ءاَمِدَيِب ب طِبخَتَو ءاهيِفب

 «ةيمأ ينب ةنتف ءالجب حضوي ماسج ثادحأ نم اهدعبو ءالبرك يف ثدح امو

 ةروث الولو «ةليصآلا هتفاقثو مالسإلا ىلع مهتافرصتو مهتفاقثو مهركف رطخو

 نويومألا اهعفري ناك يتلا تاراعشلاب سانلا مظعم عدخنال ٌدالْيِلَع نيسحلا مامإلا

 مهئاعدا نالطبو «مهل ينيدلا فيزلا فشك دق ةينيسحلا ةروثلا نكل ؛مالسإلا مساب

 .هب كسمتلاو مالسإلا نع عافدلا

 )١( ج :ةغالبلا جهن ١ ج :تاراغلا «41“ ةبطخلا 777 ص ١ ص ٠١«. ج :رابخألا حرش ١ ص 4٠

 حا  5٠١ح 787 صو  2.50١ج :سيق نب ميلس باتك ١ ج :راونألا راحب 2137 حالا 4 ص 74

 ا



 ةيسايسو ةيعارتجلا ةمدص داجإ -*

 ةيسايسو ةيعامتجا ةمدص داجيإ - '

 يف ةيسايس ةزهو «ةيعامتجا ةمدص دلع نيسحلا مامإلا ةروث تدجوأ

 تاوامسلا هل زتهت اهيف ناك ءيش لكف «فطلا ةكرعم يف ثدح ام لوهل عمتجملا

 ىدأ دق ةعجفملا ةروصلا كذلتب ٌدِالْكِنَع نيسحلا مامإلا داهشتساف ءضرألاو

 امئادو .عمتجملا نايك ىلع ةيسفن اراثآ تكرتو :ةيسايسو ةيفامتجا تادادزتكرأال

 «يسايسلا هماظنو «عمتجملا ةبيكرت يف ةحضاو تامصب كرتت ةريبكلا ثادحألا

 مهو «هئاسن يبسو ؛هتيب لهأو دال نيسحلا مامإلا داهشتساك ريطخ ثدحب فيكف

 :هناضعأو 2222ج هللا لوسر ةيرذ

 ةرصن مدعل مدنلاب روعشلا سانلا نم ريثكلا سوفن يف ثدحلا اذه دجوأ دقو

 وهو نِالَكِلَت ءادهشلا ديس ةرصن نع مهيلختل ريمضلا زخوو نالت نيسحلا مامإلا

 يتلا تاجاجتحالاو تاروثلاب قاحتلالل دعب اميف مهنم ريثكلاب عفد يذلا رمألا

 2ك نيسحلا مامإلا لتق نم ماقتنالل ءيومألا مكحلا دض ناكم ريغ يف تماق

 .راهطألا هتيب لهأو

 يومألا ماظنلا دض ةيسايس ةزه تاجاجتحالاو تاروثلا كلت تثدحأ دقو

 مامإلا لتق ةميرج تناكو «يسايس رارقتسا يأب ءالبرك ةكرعم دعب رعشي مل يذلا

 .مهمانمو مهتظقي يف نييومألا قحالت ْدلكِقَع نيسحلا

 ةالكقَت نيسحلا مامإلا ةداهشل يسايسلاو يعامتجالا ساكعنالا ىَدأ دقو»

 دقف .ةّداح ةلكشم ةّيومألا ةموكحلا هجاوت نأ ىلإ ,يمالسإلا عمتجملا يف هباحصأو

 نع



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ترس دقو .يمارجإلا لمعلا اذه يمالسإلا ملاعلا يف ةزرابلا تاّيصخشلا تنادأ

 ملاعلا جراخ ىلإ ةاسأملا هذه ةنادإو «ءالبرك ءادهشب تقحل يتلا ةيمولظملا جاومأ

 .نيمرجملا رسأ ىلإ ىتح لب ءيمالسإلا

 لٌّوأ وه يذلا ديزي تيبلا لهأ ءادعأ ىدعأ ٌرطضا ىتح ةليوط ةرتف رمت ملو

 هذه نع رشابملا لوؤسملا دايز نبا ربتعي نأ ىلإ «ةاسأملا هذه يف بّبست مرجم

 :لاق

 ىلإ هلتقب ينضغبف .هلتق ندد وا وس دع هنو ف اهيرع وعادل نعل

 ملا مظعتسا اب رجالا ربل ينضخي «ةرادعلا مهولق يف يل عوزو «نيملسملا

 ."0اويّلَع َبِضَغو هللا ُهَنَعَل !ةَئاِجرَم نبالو يل ام انيَسُح يلتق نم

 لا ا ا

 ل يي
 لقتناو ديزي كله «ءاروشاع ةثداح نم تاونس ثالث دعبو .نيمرجملا نم اهيف

 نيملسملا باقر ىلع طلستلا نووني اوناك نيذلا -نايفس يبأ لآ نم هتومب مكحلا

 .""«ناورم ينب ىلإ -نورقل مهمكحو

 :يقيناودلا روصنملا اهيف بطاخي ٌدِالْثََع قداصلا مامإلا نع ةياور يف ءاج دقو

 كنتم هد يسلب لك اقلا كاغبلا يبأ لآ يفاناك كلتا . ايلا
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 ص ه ج :يبهذلل مالسإلا خيرات .45 ص ٠١ ج :قشمد خيرات «5 505 ص 5 ج :يربطلا خيرات ()

 ” ج :داشرإلاو 7596 صو ١7١ ص :ٌصاوخلا ةركذتو 576 ص  ج :فارشألا باسنأ ٠١
 ١١8. ص

 )١( ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف دليم نيسحلا مامإلا ةعوسوم 7717.
 0١. ح 7١9 ص ؛ا/ ج :راونألا راحب «37 ح 577” ص ؟ ج :يفاكلا لوصأ ()

 ردت



 ةيسايسو ةيعارتجلا ةحدص داجإ -*

 طاسوأ يف هعم نمو ٌدِالئِلَم نيسحلا مامإلا لتقم اهثدحأ يتلا ةمدصلل ةجيتنو

 مدنلاب روعشلا ىلإ ىدأ ءالبرك ثادحأ نع ةملؤم رابخأ نم هوعمس امو ءسانلا

 مكحلا ىلع بضغلاو ةمقنلا دايدزاو َقِلتِقَع مامإلا ةرصن نع مهلذاختل ةبوتلاو

 تاروثلاب قاحتلالا ىلإ سانلا نم ريثكلاب عفد امم مدنلاو مثإلاب روعشلاو «نييومألا

 طقس ىتح يومألا مكحلا دض ىرخألاو ةنيفلا نيب موقت تناك يتلا تاضافتنالاو

 ها ةنس ىف ًائاهن

١ 





 ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا -

 ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا -؟

 يف تاضافتنالاو تاروشلا نم ريثكلا دلت نيسحلا مامإلا ةروث ترجف

 .خيراتلا لاوط نيملاظلاو ةملظلا دض ةمواقملاو

 تأدبو «ةمألا يف ةيداهجلا حورلا تثعبنا ْدالكِقَت نيسحلا مامإلا ةروث دعبف

 مكح ىلع ةروثلا تدجو دئاقلا دجو املكو ءاهدوقي اميعز بقرت ريهامجلا

 :ةييومأللا

 مدل رآثلا راعش تلمح يتلا تاروشلا لك يف «ةيروثلا حورلا هذه ظحالنو

 تاروثلا هذه ركذ انه لمجنو َرِإلَكَت هتروثل ىدص تءاج يتلاو ٌدِالَكتاَم نيسحلا

 :يهو

 نيسحلا لتقل رشابم لعف در تناكو «ةفوكلا ىف تعلدنا :نيباوتلا ةروث - ١

 هوعدتسا نأ دعب َئالكيِلَت نيسحلا ةرصن مهكرتل مثإلاب اهروعش نم تقلطناو دِالْكِقَ
 تناكو ٌدالكلَ نيسحلا ةلتق نم ماقتنالاب مهراع اولسغي نأ اوأرو ةفوكلا ىلإ مهبتكب

 .ةرجهلل 160 ةنس

 تراث دقو «ملاظلا نييومألا ناطلس ضيوقت تفدهتسا لب «ماقتنالا فدهتست مل

 ؛لجر فلأ مهردقو نييومألاو ديزي لماع نورئاثلا درطو نييومألا ىلع ةنيدملا

١70 



 7 ج - داللَت نيسحلا مامإلا ةريس

 .ةيهانتم ةيشحوب ماشلا نم شيجب تعمق ةروثلا نكلو

 ىف ةرجهلل 57 ةنس ىفقثلا ةديبع ىبأ نب راتخملا راث :ىفقثلا راتخملا ةروث -

 :مهلتقو ءالبرك يف هلآو نيسحلا ةلتق راتخملا عبتت دقو ءنيسحلا رأث ًابلاط قارعلا

 ع

 ءالبرك ةعجاف يف ٌرود مهل ناك نّمم ريثكلا ىلع ضبقلا يقلأ راتخملا راث اًملو

 :ددصلا اذه يف يبوقعيلا لوقي ثيح .«كلذ دعب مهمادعإ متو

 ريثك مهنم ّقبي مل ىّتح اميظع اقلخ مهنم لتقف ءنيسحلا ةلتق راتخملا عّبتت»
 ,22(لحأ

 همكح لاوط لتق راتخملا نإ «راونألا راحب يف تدرو ةياور ىلإ ًادانتساو

 لثف ىف كرتشا نهم افلأ رسشع ةينامث -ارهنث رشع ةينامث رمعحسا يذلاو -ةفوكلل

 ,©0هناحصأو نيسحلا مامإلا

 ضعب ىف تءاج ىلا تاياورلا نأ امك .ةرببك ةغلابم ةياورلا هذه ىف نأالإ
 هيدي ىلع نيمرجملا نم ددع ةبوقع ةيفيك اهيف تدرو ىتلاو .ةيخيراتلا رداصملا

 «نخاسلا تيزلا يف صخشلا ءاقلإو «ةلثملا :لثم ؛مالسإلا يف زئاج ريغ لكشب

 هيوشت لجأ نم راتخملا ءادعأ لَّبِق نم تقلتخا اهّنأ لمتحملا نمو .ًاضيأ اهيف غلابم

 بولق ىف بعرلاو فوخلا داجيإ لجأ نم هيديرم لّبق نم تقلتخا وأ «هتروث ةعمس

 .ءادصألا

 نب ةريغملا نب فرطم راث ةيرجه الا/ ةنس يفو :ةريغملا نب فرطم ةروث - 5

 نب دمحم نب نمحرلا دبع راث ةيرجه 8١ ةنس يفو :ثعشألا نبا ةروث -

 .7/5 ص 55 ج :راونألا راحب (7)

 اوما



 ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا -

 ةنس ىلإ هتروث ترمتسا دقو «ناورم نب كلملا دبع علخو «جاج لا ىلع ث هيلا

 .ةيروس شويجب جاجحلا اهيلع ىضق مث ةيركسع تاراصتنا تزرحأو «ةيرجه 7
122 

 يف ًأطبارم ناك يذلا ىماشلا شيجلا هتروثراوأ دمخأ ام ناعرس نكلو ةفوكلا
 ."7قارعلا

 ةروث دعب تثدح يتلا تاجاجتحالاو تاضافتنالاو تاروشلا نم جذامن هذه

 ىتح يومألا مكحلا دض ةروثلاو داهجلا حور اهنم ةدمتسم ٌدِالثِِلَظ نيسحلا مامإلا

 .ةيسابعلا ةلودلا مايقو هطوقسب رمألا ىهتنا

 «ةيفاقثلا ةيمالسالا فراعملا ةيعمج :رشنو دادغإ :لكظ تيبلا لهأ ةمثأل ةيسايسلا ةايحلا )١(
 117١-157. ص م8١٠7 --ه1 579 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل - توريب
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 يومألا مكحلا طوقس - ؟

 يوعألا مكحلا طوقس - :

 .يومألا مكحلا دض تماق يتلا ةريبكلا تاروثلا ىدحإ نييسابعلا ةروث تناك

 ىلع نييسابعلا راصتنا بابسأ مهأو دحأ ناك دقو هه117١ ةنس هطوقسب تهتنا دقو

 «نييومألا لبق نم مهتيمولظم ةيار لمحو «(تيبلا لآ نم اضرلا) راعش عفر وه نييومألا

 مامإلل ثدح امب سانلا ريكذت ناكو ءنييومآلا دض مهعم نوفطاعتي سانلا لعج امم

 وهو «نييومألا ىلع مهطخ سو سانلا بضغ ةراثتسا يف رثألا ربكأ ٍدلْئِقَع نيسحلا

 .ةيسابعلا ةلودلا مايقو ةيومألا ةلودلا طوقسل رمألا ةياهن يف ىدأ يذلا رمألا

 دعب نايفس يبأ لآ مكح لاوز ىلإ ءاروشاع دعب ىلوألا ةجوملا تدأ دقو

 .ءاروشاع ثادحأ نم ةنس 1/١ دعب ًايئاهن هيمأ ينب مكح لاوز مث ءطقف ماوعأ ةثالث

 «نايفس يبأ لآ مكح لاوز ىلإ ءاروشاع ةثداحل ىلوالا ةجوملا تبّبست١» دقو

 هذه ةردق لوفأ يف ةعجافلا هذه رود ناكو «طقف اهيلع ماوعأ ةثالث رورم دعب كلذو

 مكحلا ثرو هّنأ مغر ناورم نب كلملا دبع َنِإ ثيحب ةجرد ىلإ ًاحضاو ةرسألا

 ىلإ بتكو رومالا مامز ىلع هطلست دعب ًاّيمسر ةقيقحلا هذهب فرتعا ,مهنم

 ينب ٌتيأر يِنإو .بّرَحلا نم ءافش اهيف سيلف ؛بلطملا دبع ينب ءامد ينبنجاا
 .""(ٌيلع نب نيسحلا اولتق امل مهكلم اوبلس برح

 نرخ



 7 ج - دلل نيسحلا مامإلا ةريس

 مامإلا ةروث نأ ةقيقح ىلإ يليمجلا ديسلا روتكدلا يرصملا بتاكلا راشأ دقو

 :هلوقب يومآلا مكحلا طوقس ىلإ تدأ يتلا يه ٌدالِلَظ نيسحلا

 وهف «ديعبلا ىدملا ىلع رصتنا نيسحلا نأ - صاخ يأر اذهو - ىرأ يننإ»

 ل اي ا ا م

 اا ورا ياواد ا ا لا

 تانعللا ماج بابصنا عم «نييومألا ةلود شرع ةلزلز يف ًارشابم ًاببس هداهشتسا

 .""(ةعشبلا ةميرجلا هذه ءارج نم مهيلع تاطخسلاو

 ًاعيرس نايفس يبأ لآ مكح لاوز ةقيقح ىلإ ِةالككِلَم قداصلا مامإلا راشأ دقو

 نه 10 قداصلا ةاجزلا نع هرارو ىف ءاقي نحل هل ا ويدخل مامجا لعدم

 لآ ُهَتْوَوَف ُفَكلُمُهّللا هَبَلَس ًائيَسُخ ٌديِرَي َلََق امَلَف «َنايفُس يبأ لآ يف ناك َكلّجلا اًذه

 رن م

 "تطوي نب جاجا ىلإ تنك ةقالحلا نورت خب كلاب يلو ان

 ىلإ َنيِنِمْؤُملا ريمأ َناورَم نب ِكِلَملا ٍدِبَع نم ءميِحّرلا ٍنمحّرلا ِهَّللا وسبا

 .فسوي ِنِب ٍجاَجَحلا

 تيأَر يِنِإَف ؛اهينّتجاو اهنِقتحاَف ٍبِلَُملا دبع يب ءامو رظناَق ُدعَب ام
 ."7(مالّسلاَو ءاليلَقاَلإ اوعَبلَي مل اهيف اوغَلَو اَمَل َنايِفْس

1 

 0 ) ا

 :ىيرقلا دقعلا يف ةير.دايع نبأ ركذابك

 )١( 4ص ؛«يئاوشيبلا يدهم «ةمئألا ةريس 7١.
 )١( ج :يفاكلا لوصأ ١ ص  57١ص :ا/ ج :راونألا راحب ,77 ح  7١4ح 6١.

 ص 45 ج :راونألا راحب 7٠٠ ح 75١ ص :بقانملا يف بقاثلا 774 ص ١ ج :ةّمغلا فشك (*)
 .45ح 45
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 يومألا مكحلا طوقس - ؟

 دبع ينب ءامد ينبتج» :فسوي نب جاّجحلا ىلإ [ناورم نب كلملا دبع] بتك

 امل مهكلم اوبلُس برح ينب تيأر يّنِإو "”ءبرحلا نم ءافش اهيف سيلف «بلّطملا
 ."هماّيأ يف نييبلاطلا نم دحأل جاّجحلا ضّرعتي ملف .«ّيلع نب نيسحلا اولتق

 نم مكحلا لاقتنا نأشب تلقن يتلا ةياورلا يف دِلْئِلَع قداصلا مامإلا حرصيو

 اورق لاق ب ءاورم كو هلل يل اد اشم لامع

 0 ريكا طعأت كلش هللا ةبآشا «ميهاربإ

 مكح طوقس نأ ةقيقح لع دك وي ةياورن خم رثكأ ىف ذ 2 قداصلا مامإلاف

 ةياهنلا ةيادب ءالبرك ةثد داح تناك ذإ (ةالكات نيسملا مامإلا لتق بيس ناكاةينآ نش

 ىتح موي لك فعض ىلع ًافعض دادزي يومألا مكحلا ذخأ ذإ ءيومألا مكحلل

 دعب ه177١ ةنس يف امامت يومألا مكحلاب يناسرخلا ملسم يبأ شويج تحاطأ

 .هاروقاع ةعقاو وم ساما

 لا ول :ةياهنلا 00 ا
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 مالسإلا ءاقب -

 مدنتسإلا ءاقب -ه

 يدمحملا مالسإلا ءاقب نأ ةقيقح ىلإ ريشي (ءاقبلا ينيسح مالسإلا) ةلوقم نإ

 .هباحصأو هلهأو هسفنب ٌدالكِلَد نيسحلا مامإلا ةيحضت ىلإ نيدم ليصألا

 عافدلاو «نيدلا ةرصن وه هتروث فده نأ هسفنب دالثكِلَم نيسحلا مامإلا نلعأ دقو

 :قدزرفلا فورعملا رعاشلل ٍةِلثيلَم مامإلا لاق دقف دْكِتَي هللا لوسر ةنس نع

 اوُرَهظأو «ِنِمحّرلا ةعاط اوكرتو ِناطيَّشلا ةعاط اوم موُق ءالّوه نإ !ُقدَرَف ايا

 ءارّقُملا ٍلاومأ يف اورّئَتساَو روحا اوُبِرَشو «دودُحلا اوُلَطبَأو ءضرألا يف َداسلا

 ؛هِليِبَس يف ٍداهجلاَو ِهِعرَش زازعإو ِّللا نيد ٍةَرصْنِب َماق نَم ىلوأ انأو ِنيكاسَملاَو

 .204(20ايّلُعْلا يه هّللا ٌةَمِلَك# نوكتل

 نأ سيفنلاو يلاغلاب هتايحضتو هتروثب ْدلكِقَت نيسحلا مامإلا عاطتسا دقو

 «ليصألا مالسإلا ءاقب :اهمهأ نم يتلاو ءاهلجأ نم راث يتلا هئدابمو هفادهأ ققحي

 .ناكم لك ىف ةقافخ هّللا ةملك ءالعإو

 هلقلا قداصلا دمحم وي ردد مابا قع بور اهنيقلل ا ىلع ذيل 05 و

 ْمِْيَلَعِهَللا ُتاَوَلَص ّيِلَع ْنْب نْيَسْحْلا ليف دَقَو ِنْيَسْحْا ُنْب يلع مقال َلاَق ُهَّنَأ

 :َلاَقَو هللا ِدْيَبُع ِنْب ةَحْلَط ُنْب ميِهاَرْبإ ُهلَْتْسا

 )١( :ةبوتلا ةروس 6

 ) )0ص :صاوخلا ةركذت 75١.
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 ” ج - الكلم نيسحلا مامإلا ةريس

 !؟ٍلِوْحَمْلا يف َوْهَو ُهَسَأَر يطَعُي َوُهَو َبَلَع ْنَم ءِنْيَسْحْلا َنْب َيِلَع ا
 ْتَفَو َلَخَدَو َبَّلَغ ْنَم َمَّلْعَت ْنَأ َتْدَرَأ اَذِإ :نْيسُحلا نب يلع ُهَل لاَ 0 د

 "مق َمكْنَذ
 وه ٌةلكقَخ نيسحلا مامإلاف ةالصلا ماقتو ةماقإلاو ناذآلا عفري ماد ام هنأ يأ

 هظفحو ءمالسإلا ءاقب :اهزربأ نمو ءترصتنا هفادهأ نأل ًاضيأ بلاغلا وهو

 .ريوزتلاو فيرحتلا نم

 نيسحلا مامإلا راصتنا ةقيقح ىلإ (نيبرام) يناملألا فوسليفلا راشأ دقو

 يقرتو ةيمالسإلا ةنايدلا روهظو يمالسإلا نوناقلا ءاقب نأب دقتعأ ينإو»

 .(ميضلا ءابإو يسايس سح نم نيملسملا نيب مويلا هارنام كلذكو

 ءرصعلا كلذ عاضوأ يف رظنلا قد اذإ نادجولا بحاص كشيالا١ ا

 كلت عقت مل نإو ؛مالسإلا تاس علا وس

 مل ؛نيسحلا لتق لجأل نيملسملا نيب ةقداصلا تاّيسحلا كلت رهظت ملو ةعقاولا

 .هنيناوقو هموسر عايض نكمملا نم ناك لب ءًاعطق نآلا هيلع وه ام ىلع مالسإلا نكي

 ."”(دهعلا ثيدح ذئموي ناك ثيح

 وهف «ًارارمتساو ًادوجو مالسإلا ةيكزلا هئامدب ةاليعِهَت نيسحلا مامإلا ظفح دقل
 هماكحأو مالسإلا ميق ةداعإ نم نكمتو ءترصتتا دق هفادهأ نأل يقيقحلا رصتتنملا

 .717 مقر /1١71« ص «55 ج «راونألا راحب )١(

 ةسسؤم «نيدلا فرش نيسحلادبع كيسلا «ةرهاطلا ةرتعلا بئاصم ىف ةرخافلا سلاجملا 20

 .؟ مقر شماه ”2.٠١7 ص ه١57١ ىلوألا ةعبطلا «مق «ةيمالسإلا فراعملا

١ 



 مالسإلا ءاقب -

 ةيمالسإلا ميهافملا غارفإ ىلع مهتايناكمإ لكب نويومألا لمع ام دعب ةايحلا ىلإ

 قئاقحلا ضعب فييزتو «ةيعرشلا ماكحألا نم ريثكلا رييغتو «ةيقيقحلا اهنيماضم نم
 الكت نيسحلا مامإلا ةروث نأ الإ ؛سانلا دنع ةينيدلا حورلا فاعضإو «ةينيدلا

 مالسإلا فيرحتو هيوشت ىلإ فدهت تناك يتلا ةيومألا عيراشملا لك تلشفأ دق

 :ليصألا





 تيبلا لها ةسردم زيمت - 5

 تيبلا لها ةسردمع زيعت - ١

 ةيقالخألاو ةينيدلاو ةيفرعملا اهداعبأ لك ىف ةزيمتم ةسردم تيبلا لهأ ةسردم

 ىتلا ةسردملا هذه .بناوجلاو ةاعبألا خم اهريغو ...ةيسايسلاو ةيغامتجالاو

 مامإلا ةروث الول رمتست نأ اهل ناك ام خيراتلا لاوط تايدحتلا نم ريثكلا تهجاو

 هذه تور هباحصأو هتيب لهأو دوم نيسحلا ءامدف «ةكرابملا ٌةالْتِقَع نيسحلا

 لهأ ةسردم زوربو عيشتلا زيكرت يف ٌدالَكِقَد نيسحلا مامإلا ةروث تمهاس دقو

 .يركفلاو يدئاقعلا هراطإ يف مالسإلل اهمهف يف ةزيمتم ةسردمك تيبلا

 نمو «مرحملا نم رشاعلا مويلا يف ةعيشلا تدلو دقل» :ىتح بيليف لوقي

 امك «ةيعيشلا ةديقعلا دعاوق نم ةدعاق يلع ةلالس يف ةمامإلا تحبصأ مويلا كلذ

 ."0(مالسإلا دعاوق نم ةدعاق ٍةَدقِيَو دمحم ةوبن تناك

 ىف ةعبش كانه تناك امل نيسحلا لثقم ال ىل) :خيق سشتسملا ضعب لوقيو

 دي هتلاتغا يذلا يلع ءامد نم رثكأ ةيعيشلا ةديقعلا تتبنأ يتلا ةاونلا يه ةيموكحلا

 .7737 ص ١. ج «برعلا خيرات )١(

 ٠١. ص ءرصنلا وبأ رمع «يلع نب نيسحلا (؟)

 ا/ ١



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .1يجراخخ رماتم

 رهظي مل بئاصملا هذهل نيسحلا لمحتي ملول هنإ) :يرتستلا خيشلا لوقيو
 ىف اوغعسو داسفلا اورهظأو دالبلا ىلع اولوتسا امل ةيمأ ىب نأل كلذو «ةعيشلل خيذ

 «ةنايغلا ا نيف كف يسب راقت ةىدنانلا يله رمألا رهيحت ع قدس ءانتتع |

 نياقلا نافع نذ كلذ عسر و السلا 601 هنآ ىراطأ ىسانلا فاعف ىاوبلعمار
 مهبتاكم يف لافطألا اودفيل نيملعملا ىلإ كلذ اوقلأ مهنأ ثيح مهتلوفط نمز نم

 «لالض ىلع مهفلاخم نأو نيدلا ةمئآ ءالؤه نأ ةقيقح سانلا دقتعاف ء.مهسرادمو

 ةمئآ اوناك ول ءالؤه نأ ىلإ سانلا هبنت هلايع تيبسو ةيفيكلا كلتب نيسحلا لتق املو

 روج الإ قباطي الو ًالدع الو ًابهذم الو ًانيد قباطي ال مهلعف نأو «كلذ اولعف ام قح
 0” ةنيرئاجلا

 خيسرت ىلإ ةيمادلا ةيفيكلا كلتب ِدالتِلَع نيسحلا مامإلا داهشتسا ىدأ دقو

 مضناو «راهطألا تيبلا لهأ ةمئأو «َدِالْكلَت نيسحلا مامإلل قشعلاو ةبحملاو ءالولا

 مسق لوحتو «تيبلا لهأ ةسردمو جهن ىلإ دايحلا ىلع اوناك نمم سانلا نم ريثكلا
 .راهطألا تيبلا لآل عيشتلا جهنل ةاعد ىلإ مهنم

 ءايندلا ءاحنأ نم ناكم لك يف تيبلا لهأ ةسردم عابتأ راشتنا ىرن مويلاو

 ةرصاحم انكمم دعي ملف قالثَلَظ نيسحلا مامإلا ةضهن داعبأ ىلع فرعتي أدب عيمجلاو

 مالعإلا لئاسوف «تيبلا لهأ ءادعأ لبق نم ًاقباس ًاقبطم ناك امك تيبلا لهأ ةفاقثو ركف
 .سانلا لك ىلإ تيبلا لهأ ركفو جهنم رشنب تمهاس ةثيدحلا لاصتالاو

 عمقلا تاودأ نم مهيدل ام لكب اهؤادعأ عطتسي مل يتلا تيبلا لهأ ةسردمو

 اهورصاحي نأ مويلا اوعيطتسي نل «ةيضاملا نورقلا يف اهيلع اوضقي نأ ةيروتاتكدلاو
 عابتأ داهجو َتاليَِت نيسحلا مامإلا ةروث ةكربب كلذ لكو ءاهيلع ءاضقلا نع ًالضف

 .يمالسإلا خيراتلا لاوط ةكرابملا ةسردملا هذه

 )١( ص «نيسحلا صئاصخ 294 .
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 سماخلا بابلا ةصالخ

 سماخلا بابلا ةصالخ

 نيسحلا مامإلل ةيسايسلا ةريسلا) ناونع باتكلا اذه نم سماخلا بابلا لمح

 اهتاقلطنمو اهعفاودو ٌدِالكِلَت نيسحلا مامإلا ةروث لوح هيف ثحبلا انزكرو .(الكغ
 :يهو لوصف ةعبرأ بابلا اذه نمضت دقو ءاهجتاتنو اهفادهأو

 (هرصع ماكحو ٌدِاليَلَع نيسحلا مامإلا) :ناونعب هتيمسأ :لوألا لصفلا ١-

 هتمامإ ةرتف هرصع ماكحب ٌدالَكِقَم نيسحلا مامإلا ةقالع لصفلا اذه يف انلوانت ثيح

 لوألا عم ةقالعلا تناك ثيح «ةيواعم نب ديزي هنباو نايفس يبأ نب ةيواعم :امهو

 هتعيابم ٌدالَتِقَت مامإلا ضفر ثيح ةيمادص يناثلا عمو نايحألا مظعم يف ةرتوتم

 .هداهشتساب تهتناو

 ةيمالسإلا ةفالخلا ةريسم تفرحنا ه4 ٠ ةنس مكحلا ةيواعم ىلوت نأ ذنمو

 داسفلاو رهقلا ىلع ةمئاق ةديدج ةسايسو نيناوق نسب أدبو ,حيحصلا اهراسم نع

 .يدئاقعلاو يهقفلا مهجهنمو تيبلا لهأ ركف ةبراحمو «ملظلاو تبكلاو

 ثيح «ةنس ٠١ ةيواعم ةموكح لظ يف ٌدئتِقَت نيسحلا مامإلا شاع دقو

 لصاوو .(ه١5 -:0) ةالكقَت نسحلا مامإلا هيخأ ةمامإ لظ يف اهفصن شاع

 تدتما يتلاو هتمامإ ةرتف ةيواعم ةسايسل ةضراعملا هفقاوم ٌدالَكِقَت نيسحلا مامإلا

 اها ةنس ةيواعم تومب ةديدج ةلحرم أدبتل (ه١ -ه٠6) تاونس رشع ةدمل

 رشاعلا يف دهشتساو ٌدِاِلَيَلَت نيسحلا مامإلا هيلع راث ثيح «ةيواعم نب ديزي ءيجمو
 ه1 ةنس مرحملا نم
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةروثلا عناوم ىلإ انقرطت ةماع ةروصب ةيواعم ةسايس ىلإ انرشأ نأ دعبو
 دالبلا عيمج يف ةيواعم مايأ ةعيشلل يمسرلا داهطضالا نم مغرلابف «ةيواعم دض
 نيعباتلاو ةباحصلا نم مالعألا لتقو .ةدشو ةوسقب مهعم لماعتلاو «ةيمالسإلا

 قمحلا نب ورمعو «يرجهلا ديشرو «يدع نب رجحك الئ ًايلع نولاوي اوناك نيذلا

 نمحرلادبعو «ليسف نب يفيصو «يمرضحلا هّللادبعو ءنصح نب ىفوأو «يعازخلا
 لوبق مدعو «ءاطعلا نم مهنامرحو «ةعيشلا رود مدهب رمألاو .مهريغو يزنعلا

 قوف نم دِالكِلَت نينمؤملا ريمأ بسب رمألاو ءناسارخ ىلإ مهضعب داعبإو ؛مهتداهش
 هنبا دض لعف امك ةيواعم دض ةروشب مقي مل دال نيسحلا مامإلا نأ الإ ؛ربانملا

 .ةيواعم دض ةروث عالدنال تارربملا دوجو نم مغرلاب «ديزي

 الن نيسحلا مامإلا مايق نود تلاح يتلا بابسألاو عناوملا مهأ دوعتو

 يذلاو ةيواعم ةيصخشو «حلصلا ةدهاعم :يهو «بابسأ ةدع ىلإ ةيواعم دض ةروثلاب

 نم ملسملا عمتجملا باصأ امو ؛مالسإلاب رهاظتلاو ركملاو ءاهدلاب زيمتي ناك

 نوكسلاو ملسلا يف ةبغرلاو «تاعازنلاو تاعارصلاو بورحلا نم للملاب روعشلا
 .ةروث ةيأل ةئيهتم ريغ رومألا لعج امم «ةعدلاو

 تلاح عناوم دوجو نأ ذإ «ةيواعمب ٌدالثِِلَم نيسحلا مامإلا ةقالع ىلإ انرشأ مث
 ملظو ءاطخأ دض توكسلا ينعي ال هدض ةروثلاب دلتَِظ نيسحلا مامإلا مايق نود

 ةوقو مزجب فقيو .داصرملاب هل ٌدِالدلَت نيسحلا مامإلا ناك دقف «ةيواعم فارحناو
 .ةيواعم هب موقي فرحنم وأ دساف لمع يأ دض

 بتكلا ٌدالقَم نيسحلا مامإلا لاسرإ ةيوقلاو ةمزاحلا فقاوملا كلت نمو

 ةريثك فقاوم ٌدِالَكِلَع مامإلل ناك ثيح «ةيواعم ىلإ ةيضارتعالا بطخلاو لئاسرلاو

 ةيواعم ىلإ بتكي ةرات ناكو «ةيواعم دهع يف يومألا مكحلا تافرصت دض ةديدعو

 سانلل ًاحضوم ًابيطخ ةثلاث ةراتو «هتافرصتل ًاظعاوو ًادقتنم ىرخأ ةراتو «هايإ ًاخبوم
 .تيبلا لهأ ةسردم عابتأ هاجت ةملاظلا هتسايسو ةيواعم تافرصت ءاطخأ

 نيسحلا مامإلاف «ديزيل ةعيبلا ٌدالدَلَ نيسحلا مامإلا ضفر ىلإ ثحبلا قرطت مث

١6 



 سماخلا بابلا ةصالخ

 ًالهأ سيل ديزي نأ ىريو «ةيواعم ىلع ضرتعي -ةعاجشو ةأرج لكبو- ناك ٍةِلئكِفَ

 هيف كلذ نأ امك .حضاو ملظ هيف نيملسملل ةفيلخ ةمألا ىلع هنييعتب هنأو «ةفالخلل

 .ةيواعمو ٌدِالَكياَع نسحلا مامإلا نيب حلصلا دونبل ةحيرص ةفلاخم

 نايفس يبأ نب ةيواعمو ٌدالكِقَت نيسحلا مامإلا نيب ةقالعلا نأ لوقلا نكميو

 عارصلا نأو ءامهنيب ةبئاغ تناك ةقثلا نأو «ةيئادعو ةرتوتم نايحألا نم ريثك يف تناك

 اماع نيرشعل رمتسا يذلاو ةيواعم مكح ةرتف لاوط هدشأ ىلع ناك رهاظلاو نطبملا

 نيسحلا مامإلا دلقتودِالَكلَع نسحلا مامإلا ةداهش دعب ارتوت عضولا دادزيل ءابيرقت
 ادعت ه3« ةنس ةيواعم تام ىح كلذك لاحلا رهتساو؛ةمامألا نوؤش ةزئكف

 .مكحلا ديلاقم هيلوتو ديزي ءيجمب ةديدج ةلحرم

 هيبأ توم دعب ةفالخلا ةيواعم نب ديزي يلوت ىلإ لصفلا اذه يف انقرطت مث
 ناك ةريبك اثادحأ ريصقلا هدهع يف ثدح دقو «(م780-587) تاونس ثالث ة

 ةكرعم يف راهطألا هتيب لهأو ٌداليلَت نيسحلا مامإلل ةدابإو لتق نم عقو ام اهرطخأ
 .ةيمادلا فطلا

 بتك عمجت ثيح ةيواعم نب ديزي ةيصخش ىلإ ليصفتلا نم ءيشب انرشأ مث
 «ةفالخلا يلوتل لهؤم ريغ هنأو .هتيصخشل ةيبلسلا ةرظنلا ىلع ثارتلاو خيراتلا

 .ةماعلا الو ةصاخلا اضرب سيلو «هاركإلاو رهقلا تحت هل تذخأ امنإو

 ىلع نامكآلاب اروهشم ناكو:ةظاظفلاو ةددعلاو ةوسقلاب ديزي ف رهدقو

 هرشن ىلع عجشي ناكو ءنوجملاو برطلاو ءانغلاب ًاعلوم ناكو ءرومخلا برش

 ءانغ نم تاركنملاو داسفلل مهراهظإو «نيدلاب مهطابترا فعض ىتح سانلا نيب

 .وهلو برطو نوجمو

 اكن يمللا ديدف: ىف هقاقوأ تلغأ ىقتيو هبالكلاو هووقلاب افرهش اكو

 .اهنوؤشو ةمآلا اياضقل ثرتكم ريغ ديصلاب بعليو وهلي

 ءاهتاذلب ىف ايقالو ءايندلا ىهالم ىف اسيفس ةيواعن نب ةيزؤي ناك اذكهو

١6١ 



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 الو ,ةدشلاو ةوسقلاب سانلا عم لماعتيو ءبرطلاو ءانغلاو نوجملاو داسفلل ًارشانو

 تانعل نم ةنعل ةفالخلل هيلوت لعج امم «نيدلا ميق ىلع ظافحلا وأ «ةمألا رمأ همهي

 .نيملسملا خيرات يف راع ةمصوو «نمزلا

 (م5/417"- 545) ريصقلا همكح لالخ ةيواعم نب ديزي تاقبوم ىلإ انرشأ مث

 ةميظعلا تامرحملاو ةريبكلا تاقبوملاو ةيشحولا مئارجلا نم ريثكلا بكترا ثيح

 لتقب اهأدب يتلاو ىربكلا ثالثلا تاقبوملا ةمرح اهمظعأو ةيشحو اهرثكأ نكل

 نركلا اهل دمها نبع ةيرخب هووتتاملا مكس ادي كيج الكل قيسحلا ماسلا
 ةكرعم يف رايخألا هباحصأو هتيب لهأو ْدِاللَت نيسحلا مامإلا لتق ةميرج يهو هلك

 .ةروهشملا ءالبرك

 لتقي يومألا شيجلا ناك ثيح ءاهيلايلب مايأ ةثالث ةرونملا ةنيدملا حابتسا مث

 نيملسملا رئارح نم ةرح فلأ ضتفا امك ءسانلا نم ءاشي نم يبسيو قرسيو رمديو
 ةيقجي ِهَّللا لوسر عم ردب ةوزغ يف مهئابآ نم ةئم لتاق دقو -ريدقت لقأ ىلع-
 !ديزيل ديبع مهنأ ىلع ةنيدملا لهأ نم يقب نم عم لماعتو

 ةبعكلا ىمرو «ةمركملا ةكم راصحب ةريبكلا تاقبوملاو مئارجلا كلت ثّلثو

 هللا هلعج يذلا يكملا مرحلا يف ءايربألا نم فالآلا لتقو «قينجنملاب ةفرشملا

 نيبج يف راع ةمصو ىقبتس ةريبكلا تاقبوملاو مئارجلا كلت لكو ؛ًانمآ ًامرح ىلاعت

 تانعللا مهقحالتسو «ةيمالسإو ةيناسنإ ئدابمو ميق يأ نم درجتملا هشيجو ديزي
 .نيدلا موي ىلإ

 .ديزيو الكف نيسحلا مامإلا نيب ثدح ام ىلإ لصفلا اذه ةياهن يف انرشأ مث

 ةنيدملا ىلع هيلاول ثعب ىتح هيبأ توم دعب مكحلا ةيواعم نب ديزي ملتسا نإ ام ذإ
 !لتقلا وأ ةعيبلا نيب هرييختو َدالْيِلَد نيسحلا مامإلا نم ةعيبلا ذخأل ةرونملا

 نإو ديزي ةعيابم ضفر وهو ريغتي ال ًاتباث ُاليكلَظ نيسحلا مامإلا فقوم ناكو
 !لثقلا ىلإ رمألا ىدأ
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 ةعيبلا ذخأل ةنيدملا يلاو لبق نم ْدالْكَِت نيسحلا مامإلا ءاعدتسا مَن نأ دعبو

 لكب داع ررق لب دعي ملو ةنيدملا يلاو سلجم نم جرخو .ءكلذ ضفر ديزيل هنم

 جورخ ىعدتسا ام وهو «نمث نم رمألا فلك امهم ديزيل ةعيبلا ضفر مزحو تابث
 ةرمعلا ىدأ نأ دعب ةكم نم جرخ مث .ةكم وحن ةنيدملا نم ٌدالَكلَت نيسحلا مامإلا

 «ةفورعملا اهليصافت لكب ةينيسحلا ةروثلا ةيادب أدبتل قارعلا ىلإ ًاهجوتم ةدرفملا
 لذلل عوضخلا مدعو .هعم نمو دال نيسحلا مامإلا داهشتساب تهتنا يتلاو

 .ديزي ةعيابمب مالستسالاو

 (ةكقت نيسحلا مامإلا ةروث بابسأو عفاود) ناونع لمح :يناثلا لصفلا -”

 نيسحلا مامإلا تلعج يتلا ةسيئرلا بابسألاو عفاودلا لصفلا اذه يف انلوانت ثيح

 .ةيواعم نب ديزي مكح دض ةروثلا ررقي دالك

 هسجاه ناك مكحلا ديزي ىلوت امدنعف ؛ديزي ةعيابم ضفر ناك ةروثلل عفاد لوأو

 كلذل مامإلا ضفرب هتفرعمل كلذو «ةعيبلاب ٍدَتِقَت نيسحلا مامإلا هل رقي نأ لوألا

 الكت نيسحلا مامإلاب أدبي نأ ةنيدملا ىلع هلماع ديزي رمأ كلذلو .ضفرلا دشأ

 .هسأرب هيلإ ثعبيو هقنع برضي ىبأ نإف «ريخأت وأ ةداوه نود ةعيبلا هنم ذخأبو

 ديزي ةيصخش ةمألل نّيبو «لتقلل رمألا ىدأ نإو ديزي ةعيابم ةلشب ضفر مامإلا نكل
 .ةفالخلل ًالهأ سيل هنأو هروجفو هقسفو

 «هتعيابمو ٌدِالَلَم نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد ناك ةروثلل يناثلا عفادلاو

 ههجوتو ديزي ةعيابم نع ٌدالكِلَت نيسحلا مامإلا عانتما نع ةفوكلا لهأ عمس امدنعف

 ناك دقو «ةمامإلاو ةدايقلل لهؤملا هرابتعاب «هيلإ راظنألا تهجتا «ةمركملا ةكم وحن

 ريمأ ةموكح لظ ىف ةرتف اوشاع دقف «راهطألا تيبلا لهأل ًاليم رثكأ ةفوكلا لهأ

 ةوسقو ةيدحب مهعم لماعتي ناكو ,قشمد ىلإ ةمصاعلا لقن ةيواعم مكح املو

 ةمقن دشأ اوناكو ءيومألا مكحلا ىلع ةفوكلا لهأ بضغ دتشا دقو «ةظلغو ةدشو

 مامإلل ةفوكلا لهأ اهلسرأ يتلا بتكلاو لئاسرلل جذامن ىلإ انرشأ دقو .ديزي ىلع
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 .اهيلع هدرو ْرِوَكلَت نيسحلا

 ينيدلا بجاولا نأ ىري ناك ٌدِالتَِت نيسحلا مامإلا نأ ةروثلل ثلاثلا عفادلاو

 داسفلا رشنيو ءسانلا دض فيحلاو ملظلاو روجلا سرامي ناكو ءاهل اقحتسم

 .ةمألا يف فارحنالاو

 هميهافمو هبادآو هقالخأو هميقو مالسإلا نع عافدلا ةسيئرلا ةروثلا بابسأ نمو

 داسفلاو عدبلل يدصتلاو .فييزتلاو فيرحتلا دض مزحو ةوقب فوقولاو .هماكحأو

 .فارحنالاو

 ةدايقب يومآلا مكحلا نأ تابسانم ةدع يف ٌدلَتَِظ نيسحلا مامإلا نلعأ دقو

 22 نيسحلا مامإلا نم مساحلا رارقلا ناكف «ةضهنلاو ةروثلاب الإ مالسإلا ىلع

 نيسحلا مامإلا ىأر امدنعف ؛روجلاو ملظلا ضفر ةروثلل ريخألا عفادلا ناكو

 «ةعدبلا ءايحإو ءروجلاو ملظلا ةسرامم يف لغوأ دق ةيواعم نب ديزي نأ دالئتِقَع

 ةيرحلاو حالصإلا راعش ًاعفار ملاظلا همكح دض هتضهنو هتروث نلعأ «ةنسلا ةتامإو

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو لدعلاو

 (ةينيسحلا ةروثلا تاقلطنمو فادهأ) :ناونعب ًاموسوم ناك :ثلاثلا لصفلا -*
 مامإلا ةروثل ةسيئرلا تاقلطنملاو فادهألا مهأ ىلإ لصفلا اذه يف انرشأ ثيح

 يف لماشلا حالصإلا ناك لوألا هفده نأ ٌدالثِفَع نيسحلا مامإلا نلعأ دقو

 قيقحت لجأ نم يعسلا وه «هتروث نم فدهلا نأ هسفنب ْدالكِقَت حضوأ دقو «ةمآلا

 لجا نم يعسلا وأ ؛ةيصخش حلاصم ةيأ قيقحت سيلو «ةمألا يف لماشلا حالصإلا

 انه نمو ؛ةكرعملا يف لتقيس هنأب ملعي ٌدِيِلَم نيسحلا مامإلا ناك ذإ ,ةطلسلا مالتسا
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 قيقحت لجأ نم هلهأبو هسفنب ىحض هنأ ثيح َقِالئِلَم نيسحلا مامإلا ةمظع زربت

 «يسايسلا داسفلا ىلع ءاضقلاو «لماشلا حالصإلا يف ةصخلتملا ةيماسلا فادهألا

 .ةيمالسإلا لثملاو ئدابملاو ميقلا رشنو

 يهنلاو فورعملاب رمألا وه ٍدلتِقَت نيسحلا مامإلا ةروثل يناثلا فدهلا ناكو

 «نيدلا عورف نم عرف وهو «ةيلقعلاو ةيعرشلا تابجاولا مهأ نم هنآل ؛ركنملا نع

 ةيلمعلا تاودألاو بيلاسألا مهأ نم وهو «تاعاطلا لبنأو «تادابعلا لضفأ نم وهو

 علقو «عمتجملا يف حالصلاو ريخلا روذب عرزو «لئاضفلا راشتناو «لئاذرلا عنم يف

 .ةيعامتجالا ةينبلا نم ىقالخألا للحتلاو داسفلاو رشلا روذج

 ترضاسل ةيقحت وحن ىعسلا ناك ةينيسحلا ةروثلا فادهأ نم ثلاثلا فدهلاو

 دادبتسالاو دابعتسالا ضفرو ءفرشلاو ةزعلاو ةماركلاو ةيرحلا يناعم نع ةربعمو

 ثحبلا انزكر ثيح «(ةينيسحلا ةروثلا جئاتن) :ناونعب ءاج :عبارلا لصفلا - 5

 مامإلا ةروث تلكش ثيح «ةينيسحلا ةروثلا ليعافمو جئاتن ىلع لصفلا اذه يف

 ,راكفألاو لوقعلا يف ةضهنو «ةمآلا ةريسمو خيرات يف ةريبك ةفاطعنا ٌْدِاليِِلَع نيسحلا

 يتلا ةيخيراتلا ةظحللا ىلع اهرثأ رصتقي مل كلذلو .ءبولقلاو سوفنلا يف ةمدصو

 رارحألا اهنم مهلتسي ثيح نامزألاو روصعلا لك ىلإ اهريثأت دتما لب ؛اهيف تعقو

 ةطلسلا تناك ذإ ؛ينيدلا فيزلا حضف ةينيسحلا ةروثلا جئاتن ىلوأ نم ناكو

 نمو .دجاسملا ءانبو ؛ةعمجلاو ةعامجلا تاولص ةماقإك ؛مالسإلاب رهاظتت ةيومألا

 الإ هيفي هّللا لوسر ءافلخ مهنأو «نيدلا ىلإ مهمكح ةيعرش نوبسني ىرخأ ةهج

 مامإلا تلتق يتلا ةيومألا ةطلسلا هذهف ؛هنالطبو هفيز حضتا ام ناعرس ءاعدالا اذه نأ

 لهأ بابش ديسو ءايندلا نم هتناحيرو دوي هللا لوسر تنب نبا «َقالبقَع نيسحلا

 ىتح ملسي ملو «دالْكيإَذ تيبلا لهأ نم ريثكلا ءالبرك ةكرعم يف دهشتسا امك ؛ةنجلا
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 َمَهال نييومألا نأ ماعلا يأرلل فشك دق ههَّللا لوسر تانب يبسو «لتقلا نم لافطألا

 نأو .هميلاعتو مالسإلا نع دعبلا لك نوديعب مهنأو ,مكحلا ىلع ةرطيسلا ىوس مهل
 .ماعلا يأرلا عادخل الإ وه ام ةينيدلا رئاعشلا ضعبب كسمتلا

 تدجوأ ذإ ؛ةيسايسو ةيعامتجا ةمدص داجيإ ةينيسحلا ةروثلل ةيناثلا ةجيتنلاو
 ام لوهل عمتجملا يف ةيسايس ةزهو «ةيعامتجا ةمدص ٌرِالِاَع نيسحلا مامإلا ةروث

 داهشتساف ءضرأللاو تاوامسلا هل زتهت اهيف ناك ءىش لكف .فطلا ةكرعم ىف ثدح

 :ةيسايسو ةيعامتجا تادادترال قدأ دق ةعجفملا ةروصلا كلتب لضم ةييبحللا مامإلا

 تامصب كرتت ةريبكلا ثادحألا ًامئادو ؛عمتجملا نايك ىلع ةيسفن ًاراثآ تكرتو

 مامإلا لتقك ريطخ ثدحب فيكف ءيسايسلا هماظنو «عمتجملا ةبيكرت يف ةحضاو

 .هبابحأو ِةِكِتَع هللا لوسر ةيرذ مهو «هئاسن يبسو «هتيب لهأو دلت نيسحلا

 ةرصن مدعل مدنلاب روعشلا سانلا نم ريثكلا سوفن يف ثدحلا اذه دجوأ دقو

 وهو َدِالكِلَع ءادهشلا ديس ةرصن نع مهيلختل ريمضلا زخوو ٌنالَكلَع نيسحلا مامإلا
 يتلا تاجاجتحالاو تاروشلاب قاحتلالل دعب اميف مهنم ريثكلاب عفد يذلا رمألا

 ل نيسحلا مامإلا لتق ىلع جاجتحالل ,يومألا مكحلا دض ناكم ريغ يف تماق

 .راهطألا هتيب لهأو

 ةروث ترجف ثيح ؛ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا ةثلاثلا ةجيتنلا تناكو

 ناك دقف .تاجاجتحالاو تاضافتنالاو تاروثلا نم ريثكلا ٍدِلئتِقَع نيسحلا مامإلا

 دض ةمواقملاو داهجلا حور ثاعبنال كرحملا دلع نيسحلا مامإلا داهشتسا

 .خيراتلا لاوط نيملاظلاو ةملظلا

 ثيح «ةينيسحلا ةروثلا جئاتن نم ةعبار ةجيتن يومآلا مكحلا طوقس ناكو

 دقو يومألا مكحلا دض تماق يتلا ةريبكلا تاروثلا ىدحإ نييسابعلا ةروث تناك

 ا وه طوقس كيعلا

 راعش عفر وه نييومألا ىلع نييسابعلا راصتنا بابسأ مهأ دحأ ناك دقو
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 سانلا لعج امم «نييومألا لبق نم مهتيمولظم ةيار لمحو «(تيبلا لآ نم اضرلا)

 لكك نيسحلا مامإلل ثدح امب سانلا ريكذتل ناكو «نييومألا دض مهعم نوفطاعتي
 ىدأ يذلا رمألا وهو «نييومألا ىلع مهطخسو سانلا بضغ ةراثتسا يف رثألا ربكأ

 .ةيسابعلا ةلودلا مايقو ةيومألا ةلودلا طوقسل رمألا ةياهن يف

 ًادوجو مالسإلا ءاقب ةمهملا ٍةلقَت نيسحلا مامإلا ةروث جئاتن نم ناكو

 زوربو عيشتلا زيكرت يف ٌدالئكِقَ نيسحلا مامإلا ةروث تمهاس امك ؛ًارارمتساو

 يهقفلاو يدئاقعلا هراطإ يف مالسإلل اهمهف يف ةزيمتم ةسردمك تيبلا لهأ ةسردم
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 لوألا لصفلا

 هن نيسحلا مامإلا راصنأ

 .تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 .ةالك2 نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ
 .ةالكلَت نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشاهلا
 .ةالكَت نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةباحصلا

 .ةالَدلَت نينمؤملا ريمأ ةباحص نم ءالبرك ءادهش
 .ىلاوملا نم ءالبرك ءادهش
 .ةالَع نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش
 .ءالبرك ءادهش ءامسأ

 .ينيسحلا شيجلا ةبيكرت
 .ىنيسحلا شيجلا باقلأ





 تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 ع هم ه٠

 تايئاصحإو ماقرآ هسنيسحل ا ةروثلا

 امو «ةينيسحلا ةروثلا اياضق لوانتت يتلا بتكلا نم ريثكلا ةينيسحلا ةروثلا نع بيك
 ةطخ نع جرخن ال ىتح راركتلاو ةداعإلل ةجاحب انسلو «تاهجلا عيمج نم اهب طبتري

 ماقرألا ةغلب ةمهملا تامولعملا ضعب لإ مدقن ميركلا ئراقلل ًاليهست نكلو ءانثحب

 ام ىلع اهيف اندمتعا يتلاو ةدلاخلا ءالبرك ةمحلمو ةينيسحلا ةروثلا نع تايئاصحإلاو

 :ءالبرك ةكرعم ليصافت مهأ مكيلإو ...ةفلتخملا ةيخيراتلا رداصملا تاهمأ يف ركذ

 : لك نيسحلا مامإلا ةلحر نع تامولعم و

 ان

 0 0 اكمل تاكا

 .اموي #1 ىقردمنلا قل سر نأ حو اك ةنس

 ةسدقملا ءالبرك ىتح ةمركملا ةكم نم هجتم وهو ينيسحل ابكرلاراس -

 .مايأ 4 قارعلا يفو موي ١5 زاجحلا يف

 ف ك8 قا تشلي دحارلا موسلا ىف قيعسلا بكرا ةغرتس الع <<
 .دحاولا غوبلا

 موي ىتحو ديزيل ةعيبلا هضفر موي نم ْدِاككِلَع نيسحلا مامإإلا مايق ةرتف تدتما -

 ةرشعو رهشأ ةعبرأ)و ةنيدملا يف اهنم (اموي )١7 :(ًاموي175) ءاروشاع
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 (مايأ ةينامث)و .ءالبرك ىلإ ةكم نم قيرطلا يف (ًاموي 77)و .ةكم يف (مايأ

 .(مرحم ٠١ ىلإ ؟) ءالبرك يف

 غلب ىتح ٌدالَدَت نيسحلا مامإلا اهعطق يتلاو ةفوكلاو ةكم نيب لزانملا ددع

 .خسارف ةثالث رخآو لزنم لك نيب ةلصافلا ةفاسملاو .(الزنم 18) يه ءالبرك

 الكفن تيبلا لهأ ايابس اهب ّرَم يتلاو ماشلا ىلإ ةفوكلا نم لزانملا ددع
 "ا

 ةكم يف ٌدالثكلَم نيسحلا مامإلا ىلإ ةفوكلا نم تلصو يتلا بتكلا ددع
 ديفملا خيشلا لقنل ًاقفو (ًاباتك ١؟ , 0٠٠٠):يه مودقلا ىلإ اهيف هوعدت

 .سوواط نبا ديسلاو
 ليقو (صخش )١8,٠5٠5 :ةفوكلا يف ليقع نب ملسم عياب نم ددع غلب

 .كلذ ريغ ليقو (صخش 4و )٠٠٠٠ ليقو (صخش )70,6٠

 :ءالبرك ءادهش -ًايناث

 اا

- 
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 هت 517 ةمدقملا ةيعاتلا

 ةرايز يف مهؤامسأ درت مل نمم بلاط يبأ ءانبأ نم ءالبرك ءادهش ددعو

 :اضخش ١ )ةسنقنلا ةيخاتلا

 (ًاصخش /) مهعومجم نوكيف مشاه ينب نم لافطأ ةثالث دهشتساو

 :يلي امك مهو

 .صاخشأ (1) ْدالْمِقَت نيسحلا مامإلا دالوأ

 .صاخشأ (9) الْكِقَع يلع مامإلا دالوأ

 .صاخشأ ( )د32 نسحلا مامإلا دالوأ

 .ًاصخش (١؟7) ليقع دالوأ
 .صاخشأ (5) رفعج دالوأ

 ضعبو ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف مهؤامسأ تدرو نيذلا ءادهشلا ددع غلب

 - مشاه ينب ءادهشو ٌدالكِقَت نيسحلا مامإلا ءانثتساب - ىرخألا رداصملا



 تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 .ةرخأتملا رداصملا يف مهريغ ًاصخش (؟9) ءامسأ تدروو ًاصخش (87)

 (1؟8) ةكَت نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش عومجم غلب -

 .اديبف انايلق سلا بف لا اذه نم امش 0143 ناكو اهلا

 :ءادهشلا سوؤر -ًاثلاث

 ءالبرك نم تذخأو لئابقلا ىلع تمسق يتلا ءادهشلا سوؤر ددع ناك -

 :ىلاتلا وحنلا ىلع ةمسقم أسأر (/) ةفوكلا ىلإ

 اساور( 11 3ك ني ستر كيقألا ويرسل سا

 .اسار(1؟١ن زاره نسور شومللا يد ويروتاعا
 .ًاسأر (117/) ميمت ينب ةليبق -7

 .اسأر )/١7( دسأ ينب ةليبق -5

 .سوؤر (1) جحذم ةليبق -5

 .اسأر )١7( ةقرفتم لئابق نم صاخشأ - 5

 :ًاديهش ٌدِالْمَلَد نيسحلا مامإلا -ًاعبار
 .روهشملا يأرلا ىلع ةنس (01) هتداهش نيح ٌدالَكِلَظ ءادهشلا ديس رمع ناك_-

 .كلذ ريغ ليقو
 حمر ةنعط (772) هداهشتسا نيح رام نيسحلا مامإلا حارج تغلب -

 .لابنلا رثأ نم ىرخأ حارجو
 )٠١( ليخلاب ْدالْكِلَت نيسحلا مامإلا دسج ضر يف نيكراشملا ددع ناك -

 ضعب ىلع ٌدِالكَِع نيسحلا مامإلا لاتقل مداقلا ةفوكلا شيج ددع غلب

 فيس ةبرض (" )و

 تيا ا ل ل ه ج :يربطلا خيرات :ةيلاتلا بتكلا مجارأا

 نايعأ .07 ص 45 ج :راونألا راحب ء76 ص :نازحألا ريثم ١178« ص :فوهلملا ,”/ ص 7 ج

 .1 ص ١ ج «ةعيشلا

١56 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 :كلذ ريغ ليقود" لئاقع(" ٠ يهدر تاياورلا

 :يلاتلا لكشلا ىلعو «لتاقم )٠٠0 , ١7( روهشملا لقنلا ىلع مهددع ناكو

 .لتاقم (١١٠١6٠٠1)هعمو دعس نب رمع - ١

 :لئاقع (41) عنو نانس##؟
 .لتاقم (5 )٠٠٠ هعمو سيق نب ةورع -7

 .لتاقم )5٠٠5٠( هعمو نشوجلا يذ نب رمش - 5

 .لتاقم )56٠٠( هعمو يعبر نب ثبش -

 .لتاقم )٠٠١١( هعمو يبلكلا باكر نب ديزي -1
 .لتاقم )5٠٠٠( هعمو ينوكسلا ريمن نب نيصحلا -

 .لتاقم (١١٠5)هعمو (يزاملا) يراملا باصملا -8

 ."'لتاقم )3٠٠١( هعمو (ةبشرح) ةبرح نب رصن -4

 :ءادهشلا ىعني ءادهشلا ديس -ًاسماخ

 يف بطخو هباحصأ نم ةينامث مرحم نم رشاعلا موي ءادهشلا ديس ىعن

 :مه ءادهشلا كفقوأو مهءادعأ نعلو مهل اعدو مهتداهش

 .يحايرلا ديزي نب رحلا -5

 .16 ص «بلاطلا ةدمع :رظنا()

 ص ."7 ج «يبوقعيلا خيرات .5 ٠5 ص «5 ج «يربطلا خيرات ١157. ص «5 ج «حوتفلا :عجار ()

 ص .داشرإلا ١. 19 ص «/4 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .5/875 ص «'" ج «خيراتتلا يف لماكلا 57

 .707" ص ءال ج «ءالبنلا مالعأ ريس .9

١11 



 تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 .نيقلا نب ريهز -
 .(رذ يبأ ىلوم) نوج-#

 :امهو مهنم نينثا ىلع محرتو -

 .ليقع نب ملسم ١-

 .ةورع نب يناه -؟

 :مهو ءادهشلا نم ةعبس سوؤر دنع سلجو نيسحلا مامإلا راس اضيأو -

 .يحايرلا ديزي نب رحلا -؟

 .(رذ يبأ ىلوم) نوج - 5

 .سابعلا لضفلا وبأ -

 .ربكألا ىلع -5

 .نسحلا نبا مساقلا -

 و

 مامإلا بناج ىلإ ءادهشلا سوؤر نم ةثالثب مرحم نم رشاعلا موي يقلأ -
 :مهو ٌدالَكِلَت نيسحلا
 .ىبلكلا ريمع نب هّللا دبع - ١

 .يركاشلا بيبش يبأ نب سباع -

 :ةعطقملا داسجحألا -ًاسداس

 :مهو ءاروشاع موي ءادهشلا نم ةثالث داسجأ تعطق

 .ربكألا ىلع - ١

 .سابعلا لضفلا وبأ -؟

 .ريمع نب نمحرلا دبع -1

1١ 1/ 



 7 ج - داللَت نيسحلا مامإلا ةريس

 :ءادهشلا تاهمأ -ًاعباس

 نيأرو ءاروشاع موي تارضاح ءالبرك ءادهش نم ةعست تاهمأ تناك -

 :مهو ؟نهئانبأ داهشتسا

 ع 4

 .بابر هّمأو نيسحلا نب هللا دبع ١-

 .بنيز هّمأو رفعج نب هللا دبع نب نوع ١-

 .ةيليلجلا ليلش تنب هّمأو نسحلا نب هللا دبع-5

 .ةالكِلَت يلع تنب ةيقر هّمأو ملسم نب هللا دبع - 4

 .ةدانج نب ورمع تنب هدبع همأو ليقع نب ديعس يبأ نب دمحم - -كآ

 .بهو مأ هّمأو يبلكلا بهو نب هللا دبع - /١-

 .نايلادق و ركألا لع /

 :نيغلابلا ريغ ءادهشلا -ًانماث

 :مهو نيغلاب ريغ نايبص ةسمخ ءالبرك يف دهشتسا

 .عيضرلا هللا دبع ١-
 .ةسحيلا خوهللا نيعادال

 ما ؛ مساقلا -4

 .يراصنألا ةدانج نب ورمع -

 :ةباحصلا نم ءادهشلا -ًاعسات

 باحصأ نم اوناك ٍلكاَت نيسحلا مامإلا عم اودهشتسا نمم ءادهشلا نم ةتس

 :مهو ةيونيَع هللا لوسر

 .يلهاكلا ثراحلا نب سنأ - ١

١71 



 تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 :يراصنألا هير دبغ نب نمخنرلاديغ د5

 تاحفصلا يف كلذ ليصفت يتأيسو «مهئامسأو مهددع يف فلتخا دقو

 .ةمداقلا

 :ديبعلاو ناملغلا نم ءادهشلا -ًارشاع

 :مهو ًامالغ١© َداكِلَ نيسحلا هَّللا دبع يبأ يدي نيب دهشتسا

 .(ٌةاكَ يلع يلاوم نم) دعسو رصن -7 ١

 .(232 نسحلا مامإلا ىلوم) حجنُم -“

 .(ةانَم نيسحلا مامإلا يلاوم نم) براقو ملسأ -5 5

 ,(ةزهح نلوم) كرحلا >5

 . (رذ يبأ ىلوم) نوج -

 .(يدزألا ملسم ىلوم) عفار -8

 .(يواديصلا رمع ىلوم) دعس -4

 .(ةنيدملا ينب ىلوم) ملاس - ٠١

 .(يدبعلا ىلوم) ملاس ١١-

 .(ركاش ىلوم) بوش -

 .(يرباجلا ثرحلا ىلوم) بيبش ١-

 .(يناملسلا ثرحلا ىلوم) حضاو - 5

 ىلوم) ناملس وهف رشع سماخلا امأ ءالبرك يف اودهشتسا رشع ةعبرألا ءالؤه

 .كانه دهشتساو ةرصبلا ىلإ هثعب دق ناك (ٌدِوِهَع نيسحلا مامإلا

15 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 :نيسحلا مامإلا باحصأ نم ىرسألا -رشع يداحلا

 مث يسحلا مام الا ب نم لاننا رس :اهغو اديشتسا مث ةلكت يبحلا مانألا باعصضا م نانثا رسأ

 .يواديصلا ةمامث نب معنم ١-

 :2202 نيسحلا مامإلا دعب دهشتسا نم -رشع يناثلا

 .فوتحلا وبأ هوخأو ١-

 .ليقع نب ديعس ىبأ نب دمحم -

 :مهئابآ رضحمب ءادهشلا -رشع ثلاثلا

 :مهو مهئابآ نم رضحمب ءادهشلا نم ةبكوك دهشتسا

 .ربكألا ىلع-١

 :قيسحلا خب هللا ديع +5

 .ةدانج نب ورمع -

 .ديزي نب هّللا دبع - 4

 :لاتقلا ندرأ ءاسن سمخ -رشع عبارلا

 ضرغل ودعلا هاجتاب ْرِوثَِلَع نيسحلا مامإلا مايخ نم ءاسن سمخ تجرخ

١ 



 تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 .ةجسوع نب ملسم ةمآ ١-

 .يبلكلا هّللا دبع ةجوز بهو مأ - ؟
 .يبلكلا هّللا دبع مأ - *

 .ىربكلا بنيز - 5

 .ةدانج نب ورمع مأ - 5

 :ةديهش ةأرما لوأ -رشع سماخلا

 ريمع نب هَّللا دبع ةجوز) بهو مأ يه ءالبرك يف تدهشتسا يتلا ةأرملا
 .بابلا اذه. نم ىناثلا لضفلا ىف اهنع ثيدحلا ىتايسو :(ىبلكلا

 :ءالبرح ْق ءاسنلا -رشع سداسلا

 :نهو نينمؤملا ريمأ تانب -الوأ
 .ىربكلا بنيز ١-

 .ةنيطافا#

 .ةيفص - 5

 .ةيقر -0
 .ئىناه مأو-5

 :امهو دالنكلَم نيسحلا مامإلا اتنب -ًايناث
 .ةمطاف ١-

 كيا

 :نهو تايرخأ ءاسن -ًاثلاث

 .بابر ١-
 .ةكئاعد#

 3 ااا



 ” ج - ةالئكِفَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .نسحلا تنب نسحم مأ -

 .نيسحلا مامإلا ةيراج ةيبونلا ةضف -

 .دبع تنب بهو مأ -1

 ةينيسحلا ةضهنلا نع تامولعملا هذه ضعب نع ًالصفم ثيدحلا يتأيسو

 /ا١



 232 نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ

 هلكت نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ

 نيسحلا مامإلا نع ةدراولا ثيداحألاو تاياورلا نم ةعومجم نم دافتسي

 نم اوناك دقف «هيدي نيب اودهشتسا نيذلا هراصنأ تافصاومو صئاصخ ضعتب خم

 ىلعأ اولانو َنِالْمَِلَت نيسحلا مامإلا ىلإ مامضنالل اوقفو نيذلا ةافطصملا ةوفصلا

 .ةيلاعلا ةداهشلا ةجرد مهلينب بتارملا

 نيسحلا مامإلا راصنأل تافصلاو صئاصخلا كلت مهأ ىلإ ةراشإلا نكميو

 :ةيلاتلا طاقنلا نمض ةالئهَع

 :باحصألا لضفأ ١-

 لضفأ مهربتعاو «هراصنأو هباحصأب ةريبك ةداشإ ٌدالثِِلَم نيسحلا مامإلا داشأ

 .ءاعوسات بورغ دنع ِدالثعِلَم نيسحلا مامإلا لاق دقف ءباحصألا نسحأو ىقرأو

 :لاق ثيح ءاهاقلأ ةّيمحلم ةبطخ ىف كلذو

 ."7(يباحصأ ار الو نقوأ اباحضأ يل ملعأ ال ينِإَف»

 :ةيناث ةياور يف ءاجو

 ."27(ىباحصأ كح الو لوأ اباغيضا ُملعأ ال ىنِإَف»

 .07 ص «نازحألا ريثم )١(
 .7947 ص «54 5 ج «راونألا راحب (؟)

١ 



 ” ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 :ةثلاث ةياور يف دروو

 ."0(يباحصأ نم اريح ًاباحصأ ُمّلعأ ال يْنأ»

 :اهنمو ,ىرخأ ريباعتب هباحصأ ىلع ءانثلا دلتا نيسحلا مامإلا نع درو امك

 .©”(يِباَحْضُأ نم ٌرْيَح ْمُه ًاباَحْصَأ اَلَو ...ُفِرْعَأ ال ينإ َمِهّللا»

 نة تانك اًحْضأ ْمَلْعَأ ا آ ينَِق» : دلع لاقو

 مكراعأو َّحَصَأ اًياَعِضَأ ملْعَأ ال ينإ)» : يقرأ هنعفروو

 اوناك دالِفَت نيسحلا مامإلا باحصأ نأ ىلع ةفيرشلا ثيداحألا هذه ٌلدتو
 :ةّيبجرلا ةرايزلا يف درو اذلو «َدالكِلَ مامإلا ةرصن يف ءايفوأو نيصلخم ًاسان

 .00« 2غ: هللا دبع يأ هللا ْمُكَراتخا ةيللا يتلا «نوُيِنابَّرلا هيأ مُكيَلَعُم الّسلا»

 .©(راصنأ َريَح اي مُكيَلَع ُم الّسلا» :ةسدقملا ةيحانلا ةرايز يف ءاج امك

 ا

 مَآ ْمَلْعَأ ا

0 
 ا

 :نيقيلا ةمق -؟

 مهل فشك ىتح نيقيلا ةمق مهغولب فطلا ءادهش تامسو صئاصخ نم

 تاناحتمالا ةاسلس يف مهحاجن دعب كلذو ,ةنجلا يف مهلزانم اوأرف .ءءاطغلا

 تاناحتمالا كلت يف حاجنلل ًالهأ اوناكف ءاهيف ٌداَكِفَع مامإلا اهنحتما يتلا ةحيحصلا

 . لا نيسحلا مامإلا خم ةداهشلا ىلع رارصالاو «تاءالتبالاو

 باحصأ ناك فيك :ٌدئِكقَم قداصلا مامإلا تلأس :ةرامع نب دّمحم لوقي

 .7١١؟ ص «نييبلاطلا لتاقم )١(

 .779 ح 77١ ص :قودصلل يلامألا ()

 ١5١. ص :فوهلملا (*)

 754١. ص «94/ ج «راونألا راحب (5)

 .77 ص «505 جو .7177 ص 98 ج «راونألا راحب (5)

١ 



 2032 نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ

 .20 نجلا نم مُهَّلِزانَم (وأر تح ءالعقلا ُمُهَل فِشُك مُهَنِإ» :الئاق باجأف

 مامإلا نذأ امدنع هّنأ كلم نيدباعلا نيز مامإلا نع ىرخا ةياور يف ءاجو

 : ةلككلَع مامإلا دّكأف ءكلذ ىلع اوقفاوي ملف ءًاديحو هوكرتي نأ هباحصأل

 .ُلُجَر مكنِم ُتِلفُي ال َكِلَذَك ًادَغ َنولَتقُت مُكَنإ

 ل لل

 - و 3 و

 مِهِعضاوَم ىلإ نورظنَي اولَعَجَف .اورظناَو مُك ووُر اوعقرا : هَل لاقو ءاعت مَ

 : مهل لوقَي َوُهو َدَّنَجلا َنِم مهلزانمو

 :ناللد ايدكاتع دة ولهو نالذ اي كل هت اذهعو نال ايدكلل دكاته

 0 ماو م مم ار 2 " 3 ع 6

 َنِم ِهِلْزَنَم ىلإ لصيِل ههجّوو ِهِردَّصِب َفويَسلاَو َحامّرلا لبقتسَي لَجّرلا ناكف
 ."هنجلا

 رثكأ مهتنيكس دادزت نأ بجوتسي نيقيلا ةّمق ٌداليِقَع مامإلا باحصأ غولب ناكف

 «رثكأ تالامكب نوعتمتي اوناك نيذلا ةّصاخ ءارتوتو ًامّْزأت عاضوألا تدادزا املك

 :ل02 نيدباعلا نيز مامإلا نع يور امك

200 
 أدهتو مُهناولأ قرش وصِئاصحت نم ُهَعَم نَم ٌضعَبو لِ ْنيَسْحلا َناكوا

 .©!«ِتوَملاب يلابُي ال ءاورظنا :ضعتيل مُهُضعَب َلاَقَف ءمُهُسوُفُت ُنُكسَتو ؛مُهُحِراَوَج

 نيقيلا ةمق دالِفَت نيسحلا مامإلا راصنأو باحصأ غولب ىلع ًاضيأ لدي اممو

 يذلا يفنحلا هّللا دبع نب ديعس مالك لثم «ةّيناسنإلا تالامكلا ةورذ لثمت يتلا

 :ًالئاق ٍةاللَت نيسحلا مامإلا بطاخ

 ١. ح ,3917 ص «4 5 ج «راونألا راحب .179 ص ١« ج «عئارشلا للع )١(
 1 ح75 ص 4 ج «راونألا راحب .7 حي 1437 ص5 ج «حئارجلاو جئارخلا 0

 .7 ح27 97 ص «4 54 ج «راونألا راحب (")



 5ج- تاكل نيسحلا مامإلا ةريس

 يب َكِلذ لفي ردا َمُث بَ قّرحا من ءايحا مث لتقا يِنأ ُتِمِلَعوَل هُللاَو»

 هلق يه امّنإو ! كلذ لعفأ ال َفيَكَف «َكتود يمامج ىقلأ ىّتَح َتّدقَرف مة َنيعبَس

 206! ؟دَبأ اهَل ًءاضقناال يتلا ا يه مث : داو

 :لاق ثيح «نيقلا نب ب ريهز مالك كلذكو

 نو لق تفلأ اذك لتقا ىَتَح تلق مث ترف مث ,ثلُِق ينآ ُثدوَوَلهللاَ»

 .©0َكِتبَي لهأ نم ةّيتفلا ءالٌؤه سفنأ نَعو ٌكسفَن نَع ّلتَقلا َكِلْذب ٌعَفدَي هللا

 ىلع لدت يتلاو ْدِالْكَِت نيسحلا مامإلا راصنأ نع تردص يتلا تاملكلا هذهف

 ةيفاعلا ليبس اوكلسي نأ مهناكمإب ناكو «ةعانقو يعو نع ةداهشلا قيرط رايتخا

 .نيقيلا رون لظ يف

 *ءادهشلا ةداس -'"

 لا وسر ناسل ىلع ءاذهشلاةداسبهراصتأو باحصأ بقل - ةديدع تاياو يف

 300م ناك نت كا رانج :ءاسزم هالو يتسلل دو اسي ا

 : الكلم داّجسلا يلع مامإلا لاقو

 ةريوادهملا يك ايبطقو كرنك يلاعتو زانت وللا ةنع ساتعلا نإ»
 0 ةّمايِقلا

 لماكلا .5 18 ص «4 ج «يربطلا خيرات ."97 ص «5 5 ج «راونألا راحب ١١١. ص «فوهلملا )١(
 .004 ص(ء؟ ج «خيراتلا يف

 .747 ص «54 ج «راونألا راحب .559 ص 7 ج «خيراتلا يف لماكلا .5 18 ص« ج «يربطلا خيرات (؟)

 5٠. ص 2748 ج «راونألا راحب . ١7 ص «نازحألا ريثم (9)

 .4 ح .79/ ص «55 ج «راونألا راحب ٠١١. ح «58 ص ءلاصخلا (5)
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 ال2 نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ

 لي صوق ةأ رما ًايطاخيم «رامتلا مثيم نع ُهْنَدْك قودصلا خيشلا لقن امك

 ىلع وباحصألو «ةقايقلا ةويءاذهشلا ديس ةكلف ىلع نب نسحلا نأ يمتعا)
 0 ءادوشلا نق

 رقابلا مامإلا نع يور دقف «الْكيبَي ءايبنألا عم دهشتسا نم لثمك مهلثم ناكو

 بناج ىلإ هباحصأ نم ءادهشلا لعجي ناك امنيح ٌدِلدَلَم نيسحلا مامإلا نأ اليت

 .©"(َنّيَتلا ىّلتَق انالتق» :لوقي ضعبلا مهضعب

 :ةبيجع ةعاجش -5

 نوعتمتي اوناك مهنأ هباحصأو ٌدِاليَلَم نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ نم

 نم اوقاذ نيذلا يومألا شيجلا ةداق كلذب فرتعا دقو ءاهريظن لق ةبيجع ةعاجشب

 .مهتلاسبو مهتعاجش

 يومألا شيجلا ةداق نم وهو .(هّللا هنعل) يديبزلا جاجحلا نب ورمع اذهف

 نم نوردتأ !ىقمح ايا :ًالئاق نييومألا شيج بطاخي ءءاروشاع موي ءالبرك يف

 الف :نيتيمتسم نيلقتسم ًاموقو ءرصملا لهأ ناسرف ةواقن نولتاقت امنإ ؟!نولتاقت

 ,20(..دحأ مكنم مهل نزربي

 نب رمع هريمأب يومألا شيجلا ليخ دئاق وهو سيق نب (ةرزع) ةورع ثيغتسيو
 .(9«ةريسيلا ةدعلا هذه نم مويلا ذنم يليخ ىقلت ام ىرت امأ» :ًالئاق دعس

 ؟! 2505 هللا لوسر ةيرذ متلتقأ !كحيو :دعس نب رمع عم فطلا موي دهش لجرل لبقو

 )١( ج «عئارشلا للع ١ ح77 ص «45 ج «راونألا راحب ." ح 77/8 ص 4.

 ص :ينامعنلل ةبيغلا (؟)  7١١ح ١19« ص ؛5 ج :راونألا راحب 7١ح 0.

 )( ص ."” ج ءداشرإلا 5 ٠١. ج «ىرولا مالعإ ١. ص 557 .

 ع١



 ” ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 تراف | انلعت ام كلل انديش اه تنهش ل كنإ ا لددجلا» كيشفع« اقف

 ًانيمي ناسرفلا مطحت «ةيراضلا دوسألاك ءاهفويس ضباقم يف اهيديأ ةباصع انيلع
 الو !لاملا يف بغرت الو !نامألا لبقت ال توملا ىلع اهسفنأ يقلتو ءآلامشو

 ولف !كلملا ىلع ءاليتسالا وأ ةينملا ضايح ىلع دورولا نيبو اهنيب لئاح لوحي
 .20!كل مأ ال نيلعاف انك امف !اهريفاذحب ركسعلا سوفن ىلع تتآل ًاديور اهنع انففك

 )١( ص .ا" ج ,ديدحلا يبأ نبا «ةغالبلا جهن حرش 777 .
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 22 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشام لا

 دكت نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشاهلا

 اورضح نيذلا مشاه ينب لاجر ددع يف ًاديدش ةيخيراتلا رداصملا تفلتخا

 هذه فالتخا وه فالتخالا اذه أشنم نأ رهاظلاو َفِالْدلَظ نيسحلا مامإلا عم ءالبرك

 .ءالبرك يف ٌدالكِقَذ نيسحلا مامإلا عم مشاه ينب نم لتق نم ددع يف رداصملا

 ءامسأ يفو «لتقلا نم مهيف نيجانلا ددع يف رداصملا هذه تفلتخا دقل لب

 رضح نم ددع ىلإ نيقيلا وحن ىلعو ةمات ةقدب لوصولا بعصلا نمف اذلو .مهضعب
 مهنم نيجانلا ددع ةفاضإ نكل َئِالئِلَم نيسحلا مامإلا عم ءالبرك يف مشاه ينب نم

 ءالؤهل ٌيْنظ يبيرقت ددع ىلا انلصوي -ةلئكِقَم مامإلا ادع - مهنم لتق نم ددع ىلإ

 باسحلا نوكي يذلا نيجانلا ددع فالتخاب فلتخي دلْكَيِلَت نييمشاهلا راصنألا

 .ةيلإ فايشحلاو كيحتملا ليقلا ةدع ثواقم اقرأ توافتو ةساسأ ىلع

 ةيخيرأتلا رداصملا هتركذ نييمشاهلا راصنألا نم فطلا ءادهشل ددع لقأ نإ

 ينب ءادهش نأ ةيوبنلا ةريسلا هباتك يف متاح يبأ نبا هركذ ام الإ مهللا .رشع دحأ وه

 !صاخشأ ةعست اوناك مشاه

 ةروكذملا دادعألا ربكأ نإو ءرشع ةعبس وه مهنم لتق نمل ددع رهشأ نإو

 دق رداصملا ضعب تناك رثكألاو لقألا نيبو ءًاديهش نورشعو ةعبس وه الكويت مهل
 .ةتوافتم ىرخأ ًادادعأ تركذ

 تاقبطلا يف دعس نبا ةياور ءوض يف - لتقلا نم مهنم نيجانلا ددع انذخأ اذإف
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةتس نوكي ءالبرك يف مشاه ينب نم ٌدِلِلَع مامإلا راصنأل ددع لقأ نإف .ةسمخ وهو

 ."2نيرشعو نينثا مهل ددع رهشأو

 ينب نم اودهشتسا اصخش نيثالث ءامسأ ركذ هدي نيمآلا نسحم ديسلا نكلو
 02 ةاه

 كات

 مامإلا باحصأ) لصف يف مهضعبل انمجرت دقو «مهئامسأ ركذب انه يفتكنو

 :مه مشاه ينب نم ءادهشلاو «؛ثلاثلا بابلا يف (ِةلئتِفَع نيسحلا

 .ةةاْ نيسحلا نب ربكألا يلع ١-

 دما لعزءاديععا

 .ةالكلَع ىلع نب هّللا دبع -

 .922 ىلع نب نامثع - 5

 .ةك02 يلع نب رفعج -

 . الكلَع يلع نب سابع -1

 .ُةالكلَع يلع نب ركب وبأ -
 .ةالَلَع ىلع نب دّمحم -8

 .ةةاَ نسحلا نب ركب وبأ -4

 .ةالككفت نسحلا نب هّللادبع ٠-
 .ةاهَع نسحلا نب مساقلا ١-

 .ليقع نب رفعج ١-
 .ليقع نب نمحرلا دبع ١7-

 ,ليثع عودللا ةبععتا
 .ليقع نب ديعس يبأ نب دّمحم -05

 )١( ص «4 ج «ينيسحل ا بكرلا عم 1١9/8 -5١7.

 )١( ج «ةعيشلا نايعأ ١ ص 477.

 ليم



 22 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشام لا

 .ليقع نب ملسم نب هللا دبع -7

 هس هومللا ديف نر ةكحيم ك7

 .رفعج نب هّللا دبع نب نوع -

 :تيبلا لهأ ءاذهش ةادغ ىف نيرخآ ةازفأ ءامسأ ترو ةذاش تاياوو نفو

 .2"' ْدابتلَع يلع نب ميهاربإ -4
 ٠ ن2 يلع نب رعص الا سابعلا ".

 ١- ٌةالئتلَع ىلع نب رفعج 7.

 .(9 ِةاللَع ىلع نب ربكألا هّللا دبع -

 .* الكم يلع نب رغصألا هّللا دبع -

 ."* الكلم ّيلع نب هللا ديبع 5
 يفوت هنأو دالاس مامإلا عم بهذي مل هنأ ليقو .""” الثيل يلع نب رمع -06

 ."ةرجسهلل الا/ وأ /6 ةنس

 ج :ديرفلا دقعلا ؛١١؟ ص 5 ج ءبوشآ رهش نبال بقانملا «4 ٠٠ ص ١ ج :باسنألا بابل )١(
 ة232 نيسحلا لتقم ١ ص :نييبلاطلا لتاقم ١5١. ص ؟ ج :ةسايسلاو ةمامإلا لال صا

 .179 ص :طاّيخ نب ةفيلخ خيرات 2479 ص ٠١ ج :لامكلا بيذهت (0)
 .(دوعسم نب ةورع نب ةّرم يبأ تنب ىليل هّما» هيفو "١١و ٠١" ص ١ ج :ناّبح نبال تاقثلا )

 .(دوعسم نب ةورع نب ةّرم يبأ تنب ىليل هّما» هيفو "١١و ٠١" ص ١ ج :ناّبح نبال تاقثلا (:)

 نوكي نأ نكميو «نيتبلا ما نب هّللادبع ركذ هيف دري ملو ١١ ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (5)
 .وهاذه

 ؛(هّللاديبع» هنم نيتخسن يف نكلو ؛هّللادبع١» هيفو ١١5 ص ١ جو "50 ص ١ ج :داشرإلا (5)
 ١ ج :ىرولا مالعإ ١« 54 ص :لّوألا ديهشلل رازملا «(ديلاوملا جات) ١١8 ص :ةسيفن ةعومجم

 ٠ ج :لامكلا بيذهت «.157” ص ه ج :يربطلا خيرات ؛15 ص ١ ج :ةّمغلا فشك 753 ص

 .(هللا دبع» هيفو ١١9 ص :ةّمهملا لوصفلا «579 ص

 .7/8 ص «7 ج «يمزراوخلل ْدِائِكِقَد نيسحلا لتقم ١١75. ص «5 ج «حوتفلا (0)

 .7727 ص «بلاطلا ةدمع 2غ(
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ." ذالك ّيلع نب قيتع -
 .29 تيل يلع نب مساق - 1

 7 اقل نسحلا نيرشب دا

 .2) الط نسحلا نب رمع -4

 .2© الت نسحلا نب ركب وبأ

 ١"- ايم نيسحلا نب مساقلا نب ركب وبأ 29.

 ”"- اك نيسحلا نب ميهاربإ ".

 . ل2 نيسحلا نب رفعج -"*

 0 36 نيسحلا نب ةزمج - ا” 5

 .23 زلط نيسحلا نب ديز 6

 ."" لكَ نيسحلا نب مساق -7

 23 لت نيسحلا نب دّمحم -'1/

 )١( صا ج :ءالبنلا مالعأ ريس ٠ ص 5 ج :يبهذلل مالسإلا خيرات ل"  25١ج :لامكلا بيذهت ٠١
 .«فطلاب لتق هنإ لاقي «قيتع ركبوبأ» هيفو 5:79 ص

 ٠١7. ص ؛ ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (")

 .«ليق» هيفو ١١١ ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ()

 ” ج :يمزراوخلل الثيم نيسحلا لتقم ؛«ليق# هيفو ١١7 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (:)

 .«اريغص ناك» امهيفو 48 ص

 5٠١. ص ١«( ج «باسنألا بابل (5)
 . ١79 ص :طايخ نب ةفيلخ خيرات ()

 . ١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (0)

 :بوشآ رهش نبال بقانملا ؛526 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا (8)

 117 ني جا

 . ”١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (9)

 ”١١7. ص ؛ ج :بوشآ رهش نبال بقانملا

 تب ص ٠ ج :فارشألا باسنأ يف ركذي ملو ؛8١٠ ص ؟ ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (1)
 .يوق فيحصتلا لامتحاو نسحلا نب مساقلا

 .71717 ص :ٌصاوخلا ةركذت ؛7١١” ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ()

 ليحل



 22 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشاه لا

 217 هزل نيسحلا نب رمع -8

 7 ليقع نب دمحم -

 .©ليقع نب هللا دبع نب دّمحم 4٠-

 . 9 ليقع نب ةزهجب - 1

 ,*! ليقع نب ىلع - 7

 , 7” ليقغ نب نوه د47

 ."”ليقع نب دّمحم نب رفعج -5

 0 لط عيديس واد
 .'"”ليقع نب ملسم نب ميهاربإ -7

 .""””ليقع نب ملسم نب دّمحم - 4

 .""'ليقع نب ملسم نب نمحرلا دبع -

 )١( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ١١7 .

 22 نيسحلا لتقم «.701 ص :لاوطلا رابخألا «5١4و 778 ص ١ ج :فارشألا باسنأ (0)
 .5/8 ص ١" ج :يمزراوخلل

 ؛77١ ص :ايندلا يبأ نبال بلاط يبأ نب يلع نينمؤملاريمأ مامإلا لتقم «5 0 ص :شيرق بسن (*)

 .77 5 ص ١ ج :باسنألا بابل

 .70/ ص :يدجملا (5)

 4٠7. ص ١ ج :باسنألا بابل .48 ص :نييبلاطلا لتاقم (6)
 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ؛؟550 ص :ٌصاوخلا ةركذت «577” ص  ج :فارشألا باسنأ (5)

 ١١7. ص :
 رهش نبال بقانملا ؛ 58 ص ؟ ج :يمزراوخلل دلكِقَ نيسحلا لتقم «48 ص :نييبلاطلا لتاقم (0)

 1١7. ص ؛ ج :بوشآ

 .7 ١0/8 ص :يدجملا (8)

 ١565. مقرلا ١57 ص :قودصلل يلامألا (9)

 )١( ج :يمزراوخلل دكه نيسحلا لتقم «5 550 ص :صاوخلا ةركذت «41 ص :نييبلاطلا لتاقم 7

 ص :قودصلل يلامألا ؛5 573“ ص :بلاطلا ةيافك «58 ص ”57 ١ مقرلا ١55« ج :باسنألا بابل
 ١ص  7776ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا «507و ٠١5 و١١7.

 285 ص :شيرق بسن 277١ صا“ ج :ءالبنلا مالعأ ريس ١1794« ص :طايخ نب ةفيلخ خيرات
 . 57 ص ١ ج :يمزراوخلل ةالدكَظ نيسحلا لتقم
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 7 ج - دافع نيسحلا مامإلا ةريس

 .©7ليقع نب ملسم نب هللا ديبع -9

 ."'ليقع نب ملسم نب هللا دبع وبأ -
 ."”'ليقع نب ملسم نب يلع ١-

 ١" رس ني ميهاوبإ د61
 .رفعج نب هّللا دبع نب ركب وبأ - 07
 رس تلا يرام وس 0

 ."ر فعج نب هللا دبع نب نيسحلا -8

 ("'رفعج نب هللا دبع نب هّللا ديبع- 05
 كيلا 7 5 0 -_

 رهعج نب رمعج نب لوع

 ."7رفعج نب دّمحم -

 .«ليقع نب ملسم نب ِهّللا ديبع وبأ» هيفو 88 ص 45 ج :راونألا راحب 7/8 صا ج :لابقإلا )١(

 77١. ص ٠١١ ج :راونألا راحب 358١« ص :رئازلا حابصم (؟)

 .6"77 ص ١ ج :باسنألا بابل (")
 .54 ص ١" ج :يمزراوخلل ٌدِالكِلَء نيسحلا لتقم (:)

 لاقيو 2777 ص ١5 ج :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛175 ص ؟ ج :فارشألا باسنأ (5)
 .(5/8 ص :برعلا باسنأ ةرهمج ١177. ص :نييبلاطلا لتاقم) ة ةّرحلا موي لتق هن

 .5/4 ص :برعلا باسنأ ةرهمج «87 ص :شيرق بسن ()

 .58 ص :برعلا باسنأ ةرهمج (0)

 ص :بلاطلا ةيافك «58 ص ١ ج :يمزراوخلل ْداتِلَم نيسحلا لتقم .45 ص :نييبلاطلا لتاقم (4)
 .«رفعج نب هللادبع نب هللادبع) هيفو 7١١و ٠١5 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا 7

 ص١ ج :باسنألا بابل ,595 ص :يدجملا ؛«ليق» هيفو 599 ص ؟ ج :فارشألا باسنأ (9)

 .”5 ص :بلاطلا ةدمع 0١

 .(114 ص ١ ج :فارشألا باسنأ) نيفصب لتف هّنِإ :لاقيو .رتستب لت ِهّنِإ :لاقيو
 :يدجملا ؛5 9 ص ١ ج :يمزراوخلل لكَ نيسحلا لتقم «5 54 ص ؟ ج :فارشألا باسنأ )9١(
 . ١527 ص :دوواد نبا لاجر ؛«(رغصألا دمحم» امهيفو ١” ص :بلاطلا ةدمع «.7975 ص

 7١57 ص :ةبيتق نبال فراعملا «7 44 ص ١ ج :فارشألا باسنأ)رتستب لتق هّنِإ :لاقيو
 .(7537 ص: ينعلا رئاخ نضل جاذباصإلا

 7751١(. ص ١ ج :باسنألا بابل 194 صا7ج: فا رشألا باستا) ينصب لف هلإ :لاقيو
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 22 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشام لا

 .'"0سابعلا نب دمحم -484

 ."”ىمشاهلا دّمحم نب دمحأ

 لهأب لخبي مل ٌدِالمِلَم نيسحلا مامإلا نأ دكؤملا ءيشلا نإف ؛ددعلا نكي امهمو

 نم ءادف ةفيرشلا هسفنب ىحض يذلا ٍدلكِقَ مامإلاف «ءادهشلا ةعيلط يف اوناك لب «هتيب

 لأ نم ةبكوك داهشتساب راغيإلاو ءادقلاو ةيحضتلا ىف رخآ اسرد ىطعأ نيدلا لجأ

 .ملظلاو داسفلاو فارحنالا ةهجاومو مالاسإلا ىلع طاقسلا لجأ نمزاهظألا هب

 )١( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ١١7. / /

 )( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١5 .لتق هنأ ركذي ملو ازجر هنع لقن





 الك نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةباحصلا

 هلكت نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةباحصلا

 «رايخألا ةباحصلا نم ةنمؤم ةبكوك التكلم نيسحلا مامإلا راصنأ نم ناك

 .هآرو هكردأ وأ «هنع ىورو ِةَدكَِي هللا لوسر بحص نم لك وه يباحصلاو

 تامو هب ًانمؤم ِةَبيِيَع يبنلا يقل نم» :هنأب يباحصلا يناثلا ديهشلا فّرع دقو
 ىلع املسم هتوم نيبو انمؤم هنوك نيب هتدر تللخت نإو مالسإلاو ناميإلا ىلع

 ىلإ امهدحأ لوصوو ةاشامملاو ةسلاجملا نم معأ وه ام ءاقللاب نيديرم ءرهظألا

 .7(هنيعب هري ملو هملاكي مل نإو رخآلا

 مهضعبو .ةسمخ لاق نم مهنمو «طقف نينثا ىلإ ددعلا قيض نم مهنمف قالَ
 كلذ نهرككأ لبقو«ةينامت

 يذلا ءايفر ألا و رايخألا ةباحضلا هدع نأ ىلا رداصملا نس ريتكلا ريشتو

 سا يو ا مساع اإل :هثيدح
 .37(ةضتبلف مكتم

 )١( صل" ج «يناقماملا هللادبع خيشلا «ةياردلا ملع يف ةيادهلا سابقم 591.

 )١( ص «:4 5 ج :راونألا راحب .8 ص :نازحألا ريثم 47 7.

 /ما/ 1١



 ” ج - ةالئكلش نيسح ا مامإلا ةريس

 ا ا

 ةلعق لوم تنك نعال «نييؤملا لَكَ« لجو ره نال

 قنا فيقع لقا ةامحا ني

21 001 

 .ة25725 يبنلا ىأر ًايباحص ناك :يدسألا (رهظم) رهاظم نب بيبح -

 فلكل نيسسحلاهدل ناك هنآل اياحبم ناك :ىرينحلا ر ظني نيهللا ديد
 .هآرو ةَدْقْتيَع يبنلا كردأ دق وهف َدِاكِلَذ نيسحلا ةنضاح نبا ناكو ؛(هرمع لثم يف)

 و اي للا

 . قطاع هللا

 دق هنأ يأ ةيؤر هل ءايباحص ناك :ينادمهلا ينالادلا ةمالس ىبأ نب رامع -ا/

 .هآرو ٌةَدقِيَع يبنلا كردأ

 ذيع نب يحل اديعةايثودلاو ناك :ةلكلت ةوهس. ل رم نامت نب كيرحلا د
 كردأ دق ثرحلا نأ ينعي اذهو «نيتنسب ةزمح ةداهش دعب هدلاو تام دقو ءبلطملا

 ل لا ل ا ا

 :امهو ؟ال مأ هايأرف هايقل امهنأ

 «بيوق ةوبأ تاك ةرمع وبا وهو يدئاصلا ىنادمهلا بيرع نب دايز - ١

 كلر دإ كل هود وان مع واو كفا قيطلا لالا نبتة لمس وكف دام

 .7 037 ص .ا ج «ةباغلا دسأ )١(

١84 



 الع نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةباحصلا

 ينالقسعلا لاقو» :ًالئاق يناجنزلا لقن :يميمتلا يعبضلا ةعيبض نب ورمع -؟

 ني نكد يبيت يعيضلا باعت نب نينا نب هيض ني وربع رج ا ةداضلا ىف
 .©0(كاردإ هل ًاعاجش ًاسراف ناكو ءبورحلاو يزاغملا

 مأ ةباحصلا نم مهنوك يف ءامسألا نم ةعومجم يف فالتخالا عقو دقو

 :مهو نيعباتلا

 .يدزألا جرعألا ريثك نب (ملسم) ملأ كا

 .يعازخلا قمحلا نب ورمع ىلوم رهاز -؟
 .ٍةالككلَت بلاط يبأ نب يلع ىلوم ثرحلا نب دعس -؟

 يديد لع نيب +
 .يفوكلا ديعس نب ثرحلا ىلوم هللادبع نب بيبش -4
 ْ .يفوكلا يدزألا يناملسلا ثرحلا نب ةدانج -5

 .يفوكلا ينالوخلا ريجح نب بدنج /١-

 لوسر ةباحص نم ًاعضب نأ دكؤملا ءيشلا نإف «ةباحصلا ددع نكي امهمو
 يف هعم اودهشتساو كت نيسحلا مامإلا اورصنو اودهاج دق ءايفوألا يي ِهّللا

 .عيفرلا ةداهشلا ماسوب ازوفيلو «ةرخآلا يف ةداعسلاو ايندلا يف حالفلا اولانيل «ءالبرك

 )١( ص «5 ج «ينيسحلا بكرلا عم 75١6-707.

١/4 





 2232 نينمؤملا ريمأ ةباحص نم ءالبرك ءادهش

 كن نينمؤملا ريمأ ةباحص نم ءالبرك ءادهش

 مامإلا راصنأ نم ًاريبك ًاددع دالَتلَم يلع مامإلا نينمؤملا ريمأ باحصأ لكش

 ادعو «ِةيكِيَع لوسرلا ةباحص نم هركذ ّرَم نم ادع مهف ءءاروشاع موي دلثتِلَع نيسحلا
 ملظ نم ادعو ناكل يلعل هتبحصب نوخرؤملا حرصي مل نم ادعو «مهنم نييمشاهلا
 :مهو ءًالجر نيرشع نيقيلا دح ىلعو ريداقتلا لقأ ىلع مهددع غلب دق «هتريس خيرأتلا

 .ٍةلَدكلَت يلع ىلوم ثرحلا نب دعس - ١

 .الَكلَع يلع ىلوم رزين يبأ نب رصن ١-
 .يدئاصلا ةمامث وبأ ٠-

  «ريصخ ني يري

 .هللادبع نب بذوش -
 .ىجحذملا ىناملسلا ثرحلا نب ةدانج -5

 ١- .ىانالا هل ديفيد عمجم ْ
 .يلمجلا لاله نب عفان -8

 .يفعجلا قورسم نب جاجحلا -4

 «.ينلعجلا لدتب نيديزب ح8
 .يجرزخلا يراصنألا نالجعلا نب ميعن ١-

 .ينالوخلا يدنكلا ريجح نب بدنج -

 .يرافغلا رذ يبأ ىلوم يوح نب نوج -



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .يدزألا جرعألا ريثك نب (ملسم) ملسأ 4

 :ىيسارلا ىدزألا ورمغ نب نامعتلا ١8-

 .ىيسارلا يدر ألا ويرمع نر تداخل دن

 .ىئاطلا دعس نب ةيمأ ١-

 .ىلغلا ةطرختلا نب ريغ نب طساقا جا
 .يبلغتلا ثرحلا نب ريهز نب سودرك -4

 ."""'يبلغتلا ثرحلا نب ريهز نب طقسم ٠-

 ملف خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ْدِالْكِقَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم بحاص امأ

 ءادهش ةينامث الإ ءالبرك يف اودهشتسا نيذلا ٍدلتِاَع نينمؤملا ريمأ ةباحص نم ركذي

 :مهو طقف

 :ىفاصلا لل [ةليخ قب ورمصاةناق وبا ك1
 .يدسأللا رهاظم نب بيبح -؟

 .قمحلا نب ورمع ىلوم رهاز -"'
 .ينالادلا ةمالسلا يبأ نب راّمع -5

 .ةالكِلَع نينمؤملا ريمأ ىلوم يعازخلا ثراحلا نب دعس -
 لكلا ريمغ نيدللا دليع دا

 .ريهز نب سودرك -1
 ."27يلمجلا لاله نب عفان -4

 7١١ 51١. ص «5 ج «ينيسحلا بكرلا عم :باتك رظنا

 -877 ص «4ج «مق ؛ثيدحلا راد «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ِدالْئِلَ نيسحلا مامإلا ةعوسوم (؟)

2000 

١045 



 يلاوملا نم ءالبرك ءادهش

 يلاوملا نم ءالبرك ءادهش

 .داسفلاو روجلاو ملظلا دض َدِالَكلَت مامإلا عم ةروثلا قيرط اوراتخا نيذلا

 ىف كلذ دعب نمو «ةينيسحلا ةروثلاب دو ةلص (ىلاوملا)ديبعلل ناك دقو

 .ىفقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا ةروثك ءالبرك ةعقاو دعب تثدح ىتلا تاروثلا

 : هناك نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا لوقي

 ةكراشم دنع فقوتت ةينيسحلا ةروثلا يف يلاوملا دوجو ةرهاظ تناك ولو»

 ةلالد ةيأ كلذل تناك امل ةداهشلاب زوفلاو ءالبرك ةكرعم يف مهنم دودحملا ددعلا

 اهب مهتقالعو ةينيسحلا ةروثلا يف يلاوملا دوجو ةرهاظ نكلو «ةيخيرات ةميق تاذ

 لبق تاراشإلا ضعب ةمثف «ريثكب هنم عسوأ تالاجم ىلإ ددحملا ردقلا اذه ىدعتت

 يمل ىلإ وهلا ليوا رك اهزعل هام ايت رجعو ىلع لانا عنا ووو جلا ردلاو
 ىلاوملا رود تايادب ىلع ةميقلا ةميظع تالالد اهل ناك امبرو .ةينيسحلا ةروشلا

 .""(يمالسالا ملاعلا يف خيراتلا ةكرح هيجوت يف ريبكلاو ريطخلا

 ةروثلا هاجت يلاوملاو برعلا عفاود نع ٍهْنَدْي نيدلا سمش خيشلا ثدحتو

 :ةلئاق ديلا

 سامحلا نم عفادب ةروثلا وحن نوكرحتي ,مهفارشأو مهتداق ءبرعلا ناك دقل

 ١9١ ص ءنيسحلا راصنأ )١(

١37 



 7 ج - دلع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةداعإو ,ماشلا نم ناطلسلا ةداعتسا نم عفادبو «مهنم ليلقلا دنع يعولاو ينيدلا

 .مهتيرثكأ دنع ميظعلا ميدقلا اهزكرم ىلإ ةفوكلا

 ئيسلا مهعقاو رييغت يف ةبغرلا نم عفادب ةروثلا وحن نوكرحتي يلاوملا ناكو
 تكرحت «مهنم ءادهشلا اهلثمي ؛مهيف ةلق دوجو عم «يلع مامإلا مايأ يف هوشاع عقاوب

 ماظنلا هلثمي امل كاردإو .مالسإلا ةقيقحل بيصمو قداص يعو نم عفادب ةروثلا وحن
 .تافارحنا نم يومألا

 ةلص قمع نع فشكي ةليلق تاونسب نيسحلا ةروث دعب ثدح ام نأ ىلع

 ًاعفار ةفوكلا ىف ىفقثلا ديبع ىبأ نب راتخملا ضهن امدنعف ءاهعاستاو ىلاوملا
 فتلا تيرخأل كيلا لهأو هيجل تاراثب ذخالاو ءنيفعضتسملا ةيامح ترافل

 برعلا نم ىمظعلا ةيرثكألا كلذ دعب هنع تلخت دقو ءاعم يلاوملاو برعلا هلوح
 .ةيعافتجالاو نامل ةففاس تضفر اهنأل

 ةميلألا ةياهنلا ىلإ هعم اوعبث دق يلاوملا ءالؤه نإف ءيلاوملا ىلإ ةبسنلاب
 مكحلا نم سانلا نيب ازييمتو ةظاظف لقأ نكي مل يذلا يريبزلا مكحلا هجو يف

 مهيعو تايادب يف اوناك ةرجهلل نيتس ةنس يف يلاوملا نإ :لوقن نأ عيطتسن

 كربلا راسم ورك يور مداسلالا مل يبس اهل ةنسااووببملا ميعتاوا
 اذإ مهتردقل مهيعو تايادب ىف اوناك امك «ةيمالسإلا ةلودلا ىف ىبرعلا ناسنإلا

 .لاعفأ ىلإ مهحماطمو مهمالآ مجرتت ةدايق مهل تحيتأ

 مهنوك مكحب مهقوقحلو مهتايح عقاول مهيعو نيسحلا ةروث تجضنأ دقو
 يمالسالا عمتجملا يف ىربك ةوق مهرابتعاب مهتاذل مهيعو تجضنأ امك «نيملسم

 0 رييغتل ا ىلع ةرداق

 )١( «نيسحلا راصنأ ص”١97 -195.

١0: 



 يلاوملا نم ءالبرك ءادهش

 :ُهْنَآُك نيدلا سمش خيشلا لوقي ةديدجلا يلاوملا ةوق نعو

 يمالسالا عمتجملا دهشف «يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا ةروث تقلطنا دقوا

 يتلا ةليبنلا ئدابملا لجأ نم فنعب براحت ةديدجلا يلاوملا ةوق اهلالخ نم يبرعلا

 ةيمويلا ةسرامملا دنع اهل هبأت الو «تاراعشلا ىوتسم ىلع ةمكاحلا ةدايقلا اهب نمؤت

 .مكحلا نوؤشل

 هرقلا ةفاز املا ةمالاسألا ةغيضلا قيطت اهلظيم راتبلا لواحدلتو

 رصقو لئابقلا ءامعز بصعت ببسب لشف هنكلو -هحلاص يف كلذ ناكو- يلاوملاو

 ."2(نيعاولا برعلا نم ةلق عم يلاوملا ىلع دامتعالا ىلإ راتخملا رطضاف مهرظن

 ةحيرش خم ءادهشلا نه ةدغءامسأ نلإ ةيكيراتلا ردايصملا تزاشأ دقو

 :مهو داكن نيسحلا مامإلا عم اودهشتسا نيذلا (يلاوملا)

 .ةالثكلَع يلع ىلوم رزين يبأ نب رصن - ١
 .دِانكَم يلع ىلوم ثرحلا نب دعس -

 .ةالثكَع نيسحلا ىلوم ورمع نب ملسأ -
 .ٌةكِهَع نيسحلا ىلوم يلئدلا هللادبع نب براق -4

 .ٌدالَكلَس نيسحلا ىلوم مهس نب حجنم -5
 .ةالككلَت ةزمح ىلوم ناهبن نب ثرحلا -1
 .يواديصلا دلاخ نب ورمع ىلوم دعس -ا/
 .ركاش ىلوم بذوش -/

 .يرباجلا ينادمهلا عيرس نب ثرحلا ىلوم بيبش -4
 .يناملسلا يجحذملا ثرحلا ىلوم يكرتلا حضاو -

 .يعازخلا قمحلا نب ورمع ىلوم رهاز ١-
 رد ىبأ ىلوم يوح نب نوح - 57

 ١96. ص «نيسحل اراصنأ(١)



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .بابرلا ىلوم ناعمس نب ةبقع ١1-

 .""يحايرلا ديزي نب رحلل ىلوم يكرتلا مالغ - ١

 )١( ص «5 ج «ينيسحلا بكرلا عم 75١5 -5١6.

١345 



 222 نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش

 دكت نيسحلا ماعإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش

 لبق ةفوكلاب ْدِالِلَت نيسحلا مامإلا راصنأو باحصأ نم ةنمؤم ةبكوك دهشتسا

 :مهو .فطلا ةعقاو

 :يبلكلا ديزي نب ىلعألا دبع ١-

 هحالس سبل .ليقع نب ملسم اوعياب نمم .يفوك باش :(بونجلا برع)
 قحليل هلزنم نم جرخو ةورع نب يناه ىلع ضبقلا دعب هكرحت ملسم نلعأ نيح

 نم يثراحلا نيصحلا نب باهش نب ريثك) هيلع ضبقف «نايتف ينب ةلحم يف ملسمب
 نم هعاطأ نميف جرخي نأ هرمأ نيح دايز نب هّللا ديبعل باجتسا دق ناكو (جحذم

 نب هّللا ديبع ىلع هلخدأف يبلكلا ديزي نب ىلعألا دبع باهش نب ريثك ذخأف
 7 ويببحف هب رمأو .هقدصي ملف «كتدرأ امنإ :دايز نبال ىلعالا دبع لاقف .دايز

 دبعب اعد ةورع نب يناهو ؛ليقع نب ملسم لتق امل دايز نب هللا ديبع نإ مث

 ةتحرخ تللا كعحلصأ :لاقف:كرمأب تربعأ هل لاقث هب تاق ىبلكلا ىلعألا
 ناميألا نم ءكيلعو كيلعف :هل لاقف باهش نب ريثك ينذخأف ءسانلا عنصي ام رظنأل

 اوقلطنا :هللا ديبع لاقف .فلحي نأ ىبأف !تمعز ام الإ كجرخأ ناك نإ .ةظلغملا

 .""'هقنع تبرضف هب اوقلطناف ءاهب هقنع اوبرضاف عيبسلا ةنابج ىلإ اذهب

 )١( ص ج «يربطلا خيرات 31/015194

 ) )0ص ءه ج «يربطلا خيرات 717/9.

١1/ 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 :رطقب نب هللا دبع -؟

 يف رجح نبا هركذ ءنيسحلل ةنضاح همأ تناك (بونجلا برع نم يريمح)

 وهو ريست قو نيضحلا لع نفق :ةيسسحلا دز هنآل اياهم ناك نإ لاق ةحايفإلا

 ديبع هب رمأف ءليقع نب ملسم ىلإ ةكم نم هجورخ دعب نيسحلا نم ةلاسر لمحي
 دبع هيلع زهجأف قمر هيف يقبو هماظع ترسكتف رصقلا قوف نم يقلأف دايز نب هللا
 ."”يمخللا ريمع نب كلملا

 لماح ًاضيأ وهو كِالئكلَم نيسحلا انالوم ىلإ ةفوكلا لهأ باتك لماح وهو
 ."!ةفوكلا لهأ ىلإ ْدِاكِلَم نيسحلا باتك

 :يدزألا بخلص نب ةرامع -"

 أدب نيح ليقع نب ملسم رصنل جرخ دق ناك .يفوك باش .(بونجلا برع)

 نب ملسم لتق نأ دعب - دايز نب هللا ديبع هب اعد مث ءسبحو هيلع ضبقف ؛هكرحت
 ىلإ هب اوقلطنا :لاق .دزألا نم :لاق ؟تنأ نمم :هل لاقف - ةورع نب ىناهو ليقع

 ."'مهيف هقنع تبرضف هموق

 :يواديصلا رهسم نب سيقف -5

 دحأ .دسأ ينب فارشأ نم .يفوك باش (لامشلا برع «ناندع نم ءيدسأ)

 ديزي ةعيبل هضفر نيسحلا نالعإ دعب نيسحلا ىلإ نييفوكلا لبق نم لئاسرلا ةلمح

 .ةكم ىلإ هجورخو

 .مودقلا ىلإ هوعديو عياب نم ةعيب اهيف هربخي نيسحلا ىلإ ملسم نم ةلاسر لمح

 )١( ص «نيسحلا راصنأ ."98 ص «5 ج «يربطلا خيرات ؟١١7.

 ص. ج «ثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم (؟) ٠١5 ا مقر

 10 ص6 ج «يربطلا خيرات 022

١1 



 2232 نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش

 ىهتنا اذإ ىتح «قارعلا ىلإ اهجوتم ةكم نم جرخ نيح نيسحلا بحص

 مهربخي نييفوكلا ىلإ نيسحلا نم ةلاسر لمح ةمرلا نطب نم رجاحلا ىلإ نيسحلا
 .مهيلع همودقب اهيف

 ىلإ نيصحلا هب ءاجو «ةلاسرلا سيق فلتأف «ريمن نب نيصحلا هيلع ضبق
 باتك مهيلإ لسرأ نيذلا لاجرلا ءامسأ هنم فرعي نأ لواح يذلا دايز نب هللا ديبع

 ."2(تامف عطقتف) رصقلا ىلعأ نم يمرف هب هّللا ديبع رمأف ءلشفف نيسحلا

 :بلاط يبأ نب ليقع نب ملسم - 5

 نيسحلا هب هجو .ماشلا نم اهارتشا ليقع ناكو (ةليح) اهل لاقي دلو مآ همأ

 ةنس ناضمر رهش فصتنم يف ةكم نم جرخف ءاهلهأ ىلع ةعيبلا هل ذخأيل ةفوكلا ىلإ

 رشع ةينامث هعياب .لاوش رهش نم سداسلا مويلا يف ةفوكلا لخدو ؛ةرجهلل نيتس
 .ًافلأ نورشعو سمخ هعياب ليقو .فلأ

 ىلإ للست سوساج ةنوعمب ليقع نب ملسم رقم فشتكي نأ دايز نبا عاطتسا

 نبا ضبقف «تيبلا لهأ ةعيش نم هنأ ةجسوع نب ملسم مهوأ نأ دعب راوثلا فوفص

 اهدعوم لبق هتكرح نالعإ ىلإ ملسم رطضاو «يدارملا ةورع نب يناه ىلع دايز

 قرف ام ةناغر نكلو هةرانمألا نيه ىف دايز نيةللا دييغ رماختل و ووركقملا

 اهنبا ملع نيحو «هتوآ يتلا ةعوط ةديسلا تيب ىلإ أجلف ًاديحو ملسم يقبو عمجلا
 تمجاه ةوق لسرأف «دايز نبا ربخأ يذلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ربخأ كلذب لالب

 ةورع نب يناه عم دايز نبا هلتقو ءاهرثأ ىلع رسأ ةيساق ةكرعم ءاهعم ضاخف املسم

 يف لابحلا تدشو «ةيواعم نب ديزي ىلإ امهب لسرأف امهاسأر عطقف امهب رمأو

 ."ةفوكلا قاوسأ يف ارجو امهلجرأ

 )١( ص «نيسحلا راصنأ .195-90 ص «5 ج «يربطلا خيرات ١71-1554.

 ) )0ص «نيسحلا راصنأ 5 ١7.

 ل



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 «هبورح يف دالكلَع نينمؤملا ريمأ عم لتاق ؛ةيحضتلاو صالخإلاو ءافولاو ةعاجشلاو

 يفكي اذهو «هتيب لهأ نم هتقث هنأ مهل بتكو ةفوكلا لهأ ىلإ نيسحلا مامإلا هبدتنا

 .عيفرلا هماقمو هردق ةلالجو هنأش ولعو هلضف نايب يف

 رمأ دايز نبا هيلع ضبق املو ءاهلهأ هلذخ نأ دعب اهب نفدو ةفوكلاب دهشتسا
 نيدلاخلا نم همسا حبصأو «ةينيسحلا ةضهنلا ليبس يف دهشتسا نم لوأ ناكو «هلتقب

 .ءادعسلا ءادهشلا ةمئاق يف

 :يدارملا ةورع نب ىناه -5

 يبنلا كردأ .ةفوكلا يف رابكلا نميلا ءامعز نم (بونجلا برع .جحذم نم)

 بورح يف كراش .بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ باحصأ نم .هبحصو هيَ
 نب دايز دض يدنكلا يدع نب رجح ةكرح ناكرأ نم «ناورهنلاو نيفصو لمجلا

 ًايلاو ةفوكلا ىلإ دايز نب ِهّللا ديبع مودق دعب «هلًارقم هلزنم ليقع نب ملسم ذختا .هيبأ

 نبا هيلع ضبقف «ليقع نب ملسم عم ةروثلل دادعإلا يف هكارتشا رمأ فشكنا .اهيلع

 ."""ةنس نيعست لتق موي هرمع ناك «قارعلا ىلإ اهجوتم ةكم نم نيسحلا

 )١( ص «نيسحلا راصنأ ١70.

 *” و



 ءالبرك ءادهش ءامسأ

 ءالبرك ءادهش ءامسأ

 فطلا يف هعم اودهشتسا نيذلا ٍدلئتِلَع نيسحلا مامإلا راصنأ نع انثدحت امدعب

 ىلإ ريشن «ةفوكلا يف اودهشتسا نيذلاك ةينيسحلا ةيضقلا اورصان وأ «هنع ًاعافد وأ

 مهددع يف عجارملاو رداصملا فالتخا نم مغرلاب ةيلامجإ ةروصب ءادهشلا ءامسأ

 ةعوسوم) بحاص امأ .©”اديهش ١74 ءامسأ ركذ نيمألا نسحم ديسلاف ؛مهئامسأو

 عبرأ ىلإ مهميسقت نكميو «ةعوسوملا يف تركذ امك ءامسألا هذه مكيلإو

 :يهو «عيماجم

 : هللا لوسر ةباحص نم ءالبرك ءادهش د ةعومجلملا

 (”يراصنألا هّبر دبع نب نمحرلا دبع -؟

 قه رثكأ هدفا هلا| ل سر ةناذيم هدم ووشلا هده قيس ايقاف وكل

 نب هللا دبعو ةورع نب يناهو ةجسوع نب مل سمو رهاظم نب بيبح :مهنمو .ءكلذ

 .رطقي

 )١( 47ص 7 ج «ةعيشلا نايعأ رظنا -47/8.

 ص «4 ج «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلتِلَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم (؟) 477 .



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 : لكل يلع مامإلا ةباحص نم ءالبرك ءادهش -ةيناثلا ةعومجملا

 .ىدناصلا:هللا يغني ورمص ةياق وبا د
 .يدسألا رهاظم نب بيبح - 4

 .ىنالادلا ةمالسلا ىبأ نب راّمع -5

 .ةَع نينمؤملا ريمأ ىلوم يعازخلا ثراحلا نب دعس -ا/

 .ىبلكلا ريمع نب هللا دبع -8

 .ريهز نب سودرك -4
 .يلمجلا لاله نب عفان ٠١-

 : 022 نيسحلا مامإلا تيب لهأ نم ءالبرك ءادهش -ةثلاثلا ةعومجملا

 . لَم نيسحلا نب ربكألا ىلع ١-

 .(رغصألا ٌيلع) هللا دبع -

 .ةالَع يلع نب هللا دبع - ١١

 . ةالْئهَع ىلع نب نامثع - 5

 .ةال2 يلع نب رفعج -06

 دلع يلع نب سابع -7

 . 22 ىلع نب دمحم ١6-

 . 232 نسحلا نب ركب وبأ -8

 لق نسحلا خي هللادبع دال ٠

 .ةالكلظ نسحلا نب مساقلا ١

 .ليقع نب رفعج -"5؟

 .ليقع نب نمحرلا دبع -77

 .ليقع نب هّللا دبع - 4



 ءالبرك ءادهش ءامسأ

 .ليقع نب ديعس ىبأ نب دمحم -05

 .ليقع نب ملسم نب هللا دبع 5
 .رفعج نب هللا دبع نب دمحم - 1

 راسب ةيدللا يعدي قررا

 :لثم .تيبلا لهأ ءادهش دادع يف نيرخآ دارفأ ءامسأ تدرو ةداش تاياور يفو

 .'” الكل يلع نب ميهاربإ -4

 ٠ ٍةلَع ىلع نب رغصألا سابعلا 29.

 ١- لكلا يلع نب رفعج 7.
 .9 ةكوغ يلع نب ربكألا هَّللا دبع ل7
 .2© هلم ىلع نب رغصألا هللا دبع 08
 .©© ةالككللت يلع نب هللا ديبُع -8 5

 .© لل يلع نب رمع
 .00 الكل يلع نب قيتع

 ج :ديرفلا دقعلا ؛١١؟ ص 5 ج ءبوشآ رهش نبال بقانملا «4 ٠٠ ص ١ ج :باسنألا بابل )١(
 232 نيسحلا لتقم ١ ص :نييبلاطلا لتاقم ١5١. ص ؟ ج :ةسايسلاو ةمامإلا لال صا

 .179 ص :طاّيخ نب ةفيلخ خيرات «479 ص ٠١ ج :لامكلا بيذهت (0)
 .(دوعسم نب ةورع نب ةّرم ىبأ تنب ىليل ِهّما» هيفو "١١و ٠" ص ١ ج :ناّبح نبال تاقثلا ()

 .(دوعسم نب ةورع نب ةّرم يِبأ تنب ىليل هّما» هيفو "١١و ٠١" ص ١ ج :ناّبح نبال تاقثلا (:)

 . نينبلا ما نب هّللادبع ركذ هيف دري ملو ١١ ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (5)
 ؛(هّللاديبع» هنم نيتخسن يف نكلو (هّللادبع١ هيفو ١١5 ص ١ جو "50 ص ١ ج :داشرإلا (5)

 ١ ج :ىرولا مالعإ ١« 54 ص :لّوألا ديهشلل رازملا «(ديلاوملا جات) ١١8 ص :ةسيفن ةعومجم

 ٠ ج :لامكلا بيذهت «.167” ص ه ج :يربطلا خيرات ؛15 ص ١ ج :ةّمغلا فشك 27251 ص

 . «هللا دبع» هيفو ١١9 ص :ةّمهملا لوصفلا «57/4 ص

 5 ١١١ ص.ه ج «حوتفلا 0)

 3” ج :لامكلا بيذهت 35١« ص جا يوكل داموا وراظرا نما دالا داما يسال

 . «(فطلاب لتق هنإ لاقي «قيتع ركبوبأ» هيفو 579 ص

 اللا



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .""' 92 يلع نب مساق -/

 27 2 نسحلا نب رشب -78

 7 هلع نسحلا نب رمع -4

 .9 كت نسحلا نب ركب وبأ - 5
 . ةالكهَع نيسحلا نب مساقلا نب ركب وبأ ١-

 .2" ال2 نيسحلا نب ميهاربإ -47

 ." لك نيسحلا نب رفعج - 7

 0 ه2 نيسحلا نب ةزمح -5

 207 لَ نيسحلا نب ديز -6

 ١". :ائ32 نيسحلا نب مساق -7

 "1 لع نيسحلا نب دّمحم - ا

 .23 ةلئِفَع نيسحلا نب رمع -8

 )١( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١7 :

 . «ليق» هيفو ١١75 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (1)
 ” ج :يمزراوخلل ةالثكِلَ نيسحلا لتقم ؛(ليق» هيفو ١١7 ص 4 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (©)

 . «اريغص ناك» امهيفو 58 ص

 : 4٠٠ ص١ ج «باسنألا بابل (5)

 . ١194 ص :طايخ نب ةفيلخ خيرات (0)

 . ”١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (")

 :بوشآ رهش نبال بقانملا ؛576 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا ()

 00 ١١١ ص ؛ج

 : ١١7 ص 5 ج :بوشا رهش نبال بقانملا )

 . ”١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا (9)

 ) )1١ص 7 ج :فارشألا باسنأ يف ركذي ملو ؛8١٠ ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا 477

 . 7717 ص :ٌصاوخلا ةركذت ؛ ”١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ()

 . ”١١7 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ()
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 ءالبرك ءادهش ءامسأ

00100١ 
 6 ايفع نيدللا دبع ني دحيم -8>
 77 ليقع نب ةزمجح-01

 ."”ليقع نب يلع -7
 .©7ليقع نب نوع - 07
 .""ليقع نب دّمحم نب رفعج -4
 رفا سوي سرر وق
 .””ليقع نب ملسم نب ميهاربإ -7
 ."”ليقع نب ملسم نب دّمحم -ه/
 0 رياط عي واسس نب نصر ديس
 .""”ليقع نب ملسم نب هللا ديبع -4

 )١( ج :فارشألا باسنأ ١ نيسحلا لتقم .701 ص :لاوطلا رابخألا «5١4و 778 ص 22

 ؛77١ ص :ايندلا يبأ نبال بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا لتقم «40 ص :شيرق بسن (؟)
 . 74 ص ١ ج :باسنألا بابل

 . 7١/8 ص :يدجملا (9)

 . ”1٠7 ص ١ ج :باسنألا بابل .48 ص :نييبلاطلا لتاقم (4)
 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ؛!500 ص :ٌصاوخلا ةركذت «477” ص ا ج :فارشألا باسنأ (5)

 ١١5١. ص :

 رهش نبال بقانملا ؛ 58 ص ” ج :يمزراوخلل دلك نيسحلا لتقم «48 ص :نييبلاطلا لتاقم (5)
 . ١1١7 ص ؛ ج :بوشآ

 . 7١/8 ص :يدجمل ا (37)

 . ١548 مقرلا ١57 ص :قودصلل يلامألا (8)

 7 ج :يمزراوخلل ْدالكِتَت نيسحلا لتقم «5 550 ص :صاوخلا ةركذت «47 ص :نييبلاطلا لتاقم (9)

 ج :باسنألا بابل ١55« مقرلا ١ 57” ص :قودصلل يلامآلا ؛5 573“ ص :بلاطلا ةيافك «58 ص

 . 7١١1و 3٠١5 ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا 07٠5و 776 ص١

 117 نص شير بدا 7 عا" جامالبلا مدلعأ سو 11/4 نع طارخورب ةقيلخ خيرات (15)

 . «ليقع نب ملسم نب هللا ديبع وبأ» هيفو 588 ص 54 ج :راونألا راحب ء/6 صا" ج :لابقإلا ()
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ."7ليقع نب ملسم نب هللا دبع وبأ ١+-
 ."'ليقع نب ملسم نب يلع 0١-
 "'ر فعج نب ميهاربإ -7
 .«”رفعج نب هّللا دبع نب ركب وبأ -1

 الا -

 ."رفعج نب هللا دبع نب نيسحلا -

 راسو اس 5

2) 

 "7 رفعج نب رفعج نب نوع -"1/

 207 فعج نب دمحم -

 )١( ص :رئازلا حابصم  »318١ج :راونألا راحب ٠١١ ص 7,7١ .
 ج :باسنألا بابل (؟) ١ ص 370 .

 ) )4لاقيو «5101 ص 16 ج :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛16 ص ؟ ج:فارشألا باسنأ
 ص :نييبلاطلا لتاقم) ة ةّرحلا موي لتف هن ١177« ص :برعلا باسنأ ةرهمج 588( .

 ) )0ص :برعلا باسنأ ةرهمج «87 ص :شيرق بسن 58 .

 )( ص :برعلا باسنأ ةرهمج «87 ص :شيرق بسن 58 .

 ) )0ص :بلاطلا ةيافك «58 ص ” ج :يمزراوخلل دِالكلَع نيسحلا لتقم «435 ص :نييبلاطلا لتاقم

  7ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١5 و١١7 .«رفعج نب هللادبع نب هللادبع» هيفو

 ) )8ص ” ج :فارشألا باسنأ ١94 ج :باسنألا بابل «155 ص :يدجملا ؛«ليق» هيفو ١ ص
  »”0١ص :بلاطلا ةدمع 772.

 ج :فارشألا باسنأ) رتستب لتف ِهّنِإ :لاقيو ١ ص :ةبيتق نبال فراعملا «794 ص 27١5
 ل و سل ا دم

 ) )4ج :يمزراوخلل ذالكفَت نيسحلا لتقم :؟44 ص ” ج :فارشألا باسنأ ١ :يدجملا ؛44 ص
 ص :بلاطلا ةدمع 2747 ص ١5 ص :دوواد نبا لاجر ؛«رغصألا دمحم امهيفو 1517 .

 ص :ةبيتق نبال فراعملا «794 ص ؟ ج :فارشألا باسنأ) رتستب لتق هّنِإ :لاقيو 7١5

 ص: نينعلا رئاخ ذل يضل جافباصإلا 737537(.

 ج :باسنألا بابل 1744 صا7ج: نارشألا باستا) نيفصب لق هنإ :لاقيو ١ ص 751١(.
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 .'"”سابعلا نب دمحم 48

 ."”ىمشاهلا دّمحم نب دمحأ

 لص نيسحلا مامإلا باحصأ نم ءالبرك ءادهش -ةعبارلا ةعومجملا

 .يدسألا نيصحلا نب ميهاربإ ح١

 .يرافغلا ديسأ نب ةفيذحل خأ نبا ح7

 .جايهلا وبأ -/“

 .ةّيمأ نب مهدأ -/

 .يحبصألا لقعم نب سينأ ح0

 .ريصخ ني ريربك101

 .يمرضحلا ورمع نب ريشب -الا/
 .جاّجحلا نب رباج -ا/8

 .ينابيشلا ىلع نب ةلبج 9

 .ثراحلا نب ةدانج -6

 .ريجح نب بدنج ١-
 .رذ ىبأ ىلوم نوج -7

 تلاع نينورسدرا#

 .سيقلا ئرما نب ثراحلا -5

 .تلطعلا ديغ وي ةزوح كوم نايشنب فدراحبلا دوف

 .ثراحلا نب فوتحلا 675

 .ديز نب جاجحلا -1/

 .قورسم نب جاّجحلا -4

 .يحايرلا ديزي نب رحلا 4

 )١( ص ؛ ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ١١7. / /

 )( ص 5 ج :بوشآ رهش نبال بقانملا ٠١5 .لتق هنأ ركذي ملو ازجر هنع لقن



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .ورمع نب نامعن هوخأو ورمع نب سالح -١4و
 .دعسأ نب ةلظنح -

 .ةدنش لهأل ىلوم عفار -

 .ورمع نب ثيمرلا -4
 .يمعثخلا رشب نب ريهز -05

 .يدرألا ميلس قييريهو ك4

 .يلجبلا نيقلا نب ريهز - 1

 .لقعم نب ديز -
 .ةيندملا نبا ىلوم ملاس -84
 .ىميمتلا ةلظنح نب دعس -5

 تسلا ع د ديب تالا

 1 .مدرك نب ديعس 5 ١١-
 اكل ةيسحللا كوع قايم ن6

 .ةعيبر نب ناميلس -4
 :ريمتح يبأ نيناوس -6

 .عاطم يبأ نب ورمع نب ديوس -7
 .يرباجلا ثراحلا نب فيس -0
 كلام ننوشسدا »أ
 .هوبأ لتق باش -8
 :.قاسيبلا هللا ف يبرق تاو
 7 كا ناره ذوتلا ه1

 ,رماع نز هفابضلا ت18

 كلا نياك عريش كا
 :فركاشلا بيلا ىبا ني ساه

 .ةلاممال رهو ءليمؤب رباع 16



 ءالبرك ءادهش ءامسأ

 .رجاهملا ىبأ نب دابع 7 ١-

 لا ىيرألا هللا نوع طيبك ل نس عولا

 07 ةيراقعلا سف نيمللا دهسا

 .يرافغلا سيق نب نمحرلا دبع - ١
 .تلصلا نب ةبقع ١-

 .يئاطلا ناّسح نب راّمع -5

 .بعك نب نارمع - ١77

 .ىمرضحلا ثودحالا نب رمع -4

 رس تيما يع ١

 .دلاخ هنباو يدزألا دلاخ نب ورمع -178١و 7

 .ةعيبض نب ورمع -84
 .يعدنجلا هللا دبع نب ورمع -

 .يراصنألا ةظرق نب ورمع ١-

 :يجحذملا هللا دبع نب (ورمع) ريمع -1
 نك رت وذاهداا##

 .ةكَت نيسحلا ىلوم براق -5

 .يدزألا بيبح نب مساقلا -0

 .يرمنلا ورمع نب بنعق -1
 .قيتع نب ةنانك /١1-

 .يرباجلا عيرس نب دبع نب كلام -

 .دايز نب عمجم -9

 .هنباو يذئاعلا هللادبع نب عمجم ١- ١و

 .دوعسم نب نمحرلا دبع هنباو ٍجاّجحلا نب دوعسم ١- 4و

 .يدسألا ةجسوع نب ملسم -14

 .ريثك نب (ملسأ) ملسم -5

 ا



 ” ج - ةالئكلش نيسحلا مامإلا ةريس

 .ةالكفَع نيسحلا ىلوم حجنم -7
 .نالجع نب ميعن - ١
 .يبسارلا دّنهملا نب فاهفهلا -4
 .(يضياقلا) يصناقلا ةملس نب مامه -

 .بهو نب بهو -
 .ينزاملا ميلس نب ىيحي - ١

 / / .ءاثعشلا وبأ رصاهم نب دايز نب ديزي -7
 .هللا ديبعو هللا دبع هانباو يدبعلا طيبن نب ديزي -00١1و 505١و ٠

 هنو كنا ينك يا يرد اذ[ فا انيس تيررك د نقف يايسالا هاه ىلا نايك
 .2)ةريقغم ريغ اهرداصم ْنأل ؛ءاهنع رظنلا ضغن اننكل

 ىناثلا لصفلا ىف ليصفتلا نم ءىشب ءامسألا هذه ضعب ةمجرتب انمق دقو

 ءامؤلل ءايقرألا باحيصألا ءالؤه تايقخت ىلع فرعتلل مجارف هكلاقلا تالا نم

 )١( ص «4ج ؛خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ِدِلتِلَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم :رظنا 577 - "57 .
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 ينيسح لا شيجلا ةبيكرت

 ينيسحلا شيجلا ةبيكرت

 ناميإلا لهأ نم ةيفاصلا ةوفصلا نولثمي ٌةالْكِقَت نيسحلا مامإلا راصنأ ناك

 .راهطألا تيبلا لهأل ءافولاو ءادفلاو صالخإلاو

 اورصانو اوراث نيذلا ينيسحلا شيجلا ةبيكرت ىلع ةصحاف ةرظنب يقلن امدنعو

 :راوثلا اهيلإ يمكنني يتلا قطانملا ١-

 «ةرصبلاو ,ةفوكلا :يهو ةسيئر قطانم ةثالث نم ينيسحلا شيجلا نوكتي

 ءوض ىلع - مهددع غلب دقف ءالبرك يف ٌدِالَكِلَ مامإلا راصنأ نم نويفوكلا امأ»

 نويفوكلا ءالؤه لكش دقو «مهيلاوم عم نيتسو ةينامث يراعسلا حشا ليتحت ةفحت

 .ةلكفَع مامإلا شيج يف ةيرثكألا مهيلع ىلاعت هّللا ناوضر

 :مهو نالَكلَع مامإلا شيج يف مهيلاوم عم ةعست مهددع غلب دقف نويرصبلا امأ

 خي رماطظو «هللا كيبعو ةةللادبع# هانباو ءيرصبلا (سيق دبع) يدبعلا طيبث نب ديزي

 مهدألاو ءيرصبلا يدبعلا كلام نب فيسو «ملاس هالومو ءيرصبلا يدبعلا ملسم

 ."0«مهيلع ىلاعت هّللا ناوضر ءيرصبلا يرمنلا

 75١75 -711١. ص «5ج «ينيسحلا بكرلا عم )١(



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 مشاه ينب نم مهبلغأف زاجحلا ةقطنم ىلإ نومتني نيذلا راصنألاو راوثلا امأ

 .مهيلاومو

 ريثأت ىلإ دوعيف اهيلإ راصنألاو راوثلا بلغأ ءامتناو «ةفوكلا زيمت ببس نع امأ
 .اهل همكحو اهيف هدجاوت ءانثأ ِةالْيتِفَت نينمؤملا ريمأ

 اهنأب ًامئاد تزيمت ةفوكلا نأ ِهنكَك نيدلا سمش يدهم دمحم خيشلا ىريو

 مستاو ؛رذحلاو ظفحتلا ةرصبلا ىلع بلغ امنيب «ًاعافدناو ةيروث راصمألا رثكأ

 .مالسلاو ةعدلا يف ةبغرلاب زاجحلا

 ريغ نييزاجحلا نم ءالبرك ةروث يف كراش نم رثكأ نأ حجرن اننإف اذلو

 ةروثلا ةرورض عيمجلا فرعي مكح ىلع ارئاث زاجحلا نم نيسحلا جرخ دقل

 (سامخألا سوؤر) اهئاسؤرو ةرصبلا نايعأ ىلإ ةروثلا ءادن نيسحلا هجو دقو

 .دوراجلا نب رذنملا ريغ «همتك سانلا فارشأ نم باتكلا كلذأرق نم لكف ...فارشألاو

 ىتلا ةيشعلا نم لوسرلاب هءاجف ءهَّللا ديبع لبق نم ًاسيسد نوكي نأ -همعزب - ىشخ هنإف

 .هقنع برضف لوسرلا مدقف «هباتك هأرقأو ةفوكلا ىلإ قبسي نأ اهتحيبص ديري

 ًايعيبط ؤدبي فقوملا اذه ناك اذإو «ةروقلا نم ةرصبلا تادابق فقوم اذه ناك

 رمألا نإف عمتجملاو ةلودلا يف مهزكارمب اوطرفي نأ نوديري ال لاجر نم ريبك دح ىلإ
 صنلا لالخ نم ودبي امك نييرصبلا ةعيشلا فقوم ظحالن نيح ةشهدلا ىلإ ىعدأ ودبي
 :لاق «يبسارلا قراخملا يبأ نع يربطلا هلقن يذلا يلاتلا

 هنا ةيرام اهل لافي سسيقلا ديع نم هارض لزنم يف ةريصبلاب ةعيشلا قم نيان عيتجلا»

 :لاق «قيرطلاب ذخأيو رظانملا عضي نأ ةرصبلاب هلماع ىلإ بتكف «نيسحلا لابقإ دايز
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 ينيسح لا شيجلا ةبيكرت

 ةرشع نونب هل ناكو ءنيسحلا ىلإ «سيقلا دبع نم وهو ءجورخلا طيبن نب ديزي عمجأف

 يف هباحصأل لاقف ءهّللا دبعو هّللا ديبع :هل نائبا هعم بدتناف ؟ يعم جرخي مكيأ لاقف

 كيلع فاخن انإ :هل اولاقف ءجراخ انأو جورخلا ىلع تعمزأ دق ينإ :ةأرملا ك كنب

 .20(..دايز نبا باحصأ

 دنع ةالابماللاب مستي يذلاو «نييرصبلا دنع رذحلا فقوملا اذه ءاج نيأ نم

 ؟عفدنملا ,حضاولا نييفوكلا فقوم لباقم يف «نييزاجحلا

 مل ةيمالسإلا ةفالخلل ًازكرم دعي مل نأ دعب زاجحلا نأ باوجلا نوكي له

 وأ ماشلا يف نوكتس «لاح لك ىلع «يهو اهلوح رودي يذلا طاشنلاب متهي دعي
 شيرق نم ةيزاجحلا ةبخنلا تلعج يتلا ةيواعم ةسايس ىلإ افاضم اذه «قارعلا يف

 اهفرت ضرعي طاشن يأ نم رذاحت اهالعج نيذللا وهللاو فرتلا يف قرغت اهريغو

 ؟ردكلل اهوهلو لاوزلل

 ةيابج قح هل نم لوح ةفوكلا لئابق عم اوعزانت املاط مهو «نييرصبلا نأو

 اهحاجن يدؤيس ةروث يف ةكراشملل اوسمحتي مل اذك ةروك وأ اذك ةروك نم جارخلا

 ؟نيتنيدملا ىلإ بارخلا بلجيسف اهقافخإ امأ «ةفوكلا زكرم زيزعت ىلإ

 نيتاهل ةيداصتقالاو ةيسايسلا مومهلا توافت يف باوجلا نكي مل ااذإو
 ؟يفاقثلا خانملا يف هدجن لهف «نيتنيدملا

 تافارحنالل ًايعوو ًاكاردإ رثكأ مهلعجي نييفوكلل يفاقثلا خانملا ناك له

 رثكأ اوناك نيذلا نييرصبلاو نبيزاجحلا نم رييغتلا يف ةبغر رثكأو ءنيمكاحلا دنع
 ” ” ديف ركل نواة اديم

 «ةيروثلا حورلا هذه كردأ «ةقيقحلا هذه كردأ دق نايفس يبأ نب ةيواعم نأ ودبي

 :ديزي هنبال هتيصو يف لاقف ءاهدحو ةفوكلا يف سيلو «قارعلا يف اهكردأ هنكلو

 )١( ص5 ج «يربطلا خيرات ”17 7.
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 لزع نإف «لعفاف ًالماع موي لك مهنع لزعت نأ كولأس نإف «قارعلا لهأ رظناو"
 ."7(فيس فلأ ةئام كيلع رهشت نأ نم ىلإ بحأ لماع

 .هحجرن ام اذه ؟ةفوكلا وه ةيواعم ةيصو ىف قارعلا نوكيأ

 ضذلا بيرقلا خيراتلا نق ةوكي لهف يقانثلا ءامعنالا ىف تارجتلا نكي ملاذإو
 مامإلا ةدايقب نويفوكلا عمق نيح لمجلا ةكرعم يف ةيمادلا هتروص نويرصبلا لمحي

 :ةةفائاغر رييزلاو اديك ةدايق مامإلا فيبر ولح نييرضلا ا ورعتا ىلع

 .نيتنيدملا يف ناكسلل يلبقلا ءامتنالا يف باوجلا نوكي له ًاريخأو

 «لامشلا برع نم ءرضمو ةعيبر نم ناك ةرصبلا ناكس مظعم نأ ملعن نحن

 برع نأ انيأر دقو .بونجلا برع نم «نميلا لئابق نم ةفوكلا ناكس مظعم نأو

 :ءةاليرك راوث نم نيكألا ددعلا نونوكي بونجلا

 نييرصبلا فقوم ةغايص يف تكرتشا دق لماوعلا هذه عيمج نوكت نأ حجرن

 , ”ةووقلا نط

 يف - نيدلا سمش خيشلا يأر بسحب - نوركفي ةرصبلا ءامعز ناك دقو

 قح لوح نييفوكلا عم نويرصبلا عزانت املاطو .عمتجملاو ةلودلا يف مهزكرم
 ةفوكلل حاجن وه امنإف ةروثلل حاجن يأ نآب نوركفي اوناكو .كاذ وأ دلبلا اذهل حتفلا

 .ةلودلا ةدعاق نوكتس ىتلا

 يف اهلظ يف اوأشن يتلا ةفاقثلل ةجيتن رييغتلا ةرورضل ًايعو رثكأ نويفوكلا ناكو

 ةموكح نع عافدلا يف مهبجاوب مايقلا يف ريصقتلاب مهروعشل ةجيتنو يلع مامإلا دهع
 نم هماقتناو ةيواعم راصتنا ىلإ ىدأ يذلا ريصقتلا اذه ءيسايسلا هجهنو يلع مامإلا

 ببسب ًايعو رثكأ مهنوك ىلإ دوعت ةروثلا يف بونجلا برع ةرثك نأ ظحالن انهو) ةفوكلا

 )١( ص «5 ج «خيراتلا يف لماكلا .7728 ص« ج «يربطلا خيرات 38 .

 5ص «نيسحلا راصنأ (؟) 8-17١/71١.
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 ىنيسح لا شيجلا ةبيكرت

 بابسأ ىلإ ال هميلاعتو هراكفأب ًارثأتو مامإلاب ًالاصتا رثكأ اوناك «ةفوكلا يف مهنوك

 لمجلا ةكرعم يف تكرتشا يتلا ةيرصبلا لئابقلا روهمج ناكو (ةيلبقلا لماوعلاب لصتت
 .27 ىركذلا هذه اهثعبت يتلا هرعاشم عم بواجتيو «هالتق هركذي يلع مامإلا دض

 :بونجلا برعو لامشلا برع -؟

 امبرو بونجلا برع نم «نميلا نم مهنأ نييمشاهلا ريغ راوثلا ىلع بلغي
 .بونجلا برع نم مهرثكأ ناك ليقع نب ملسم اوعياب نيذلا نأ ىلإ ًارشؤم اذه ناك

 ."”ةروثلا روهمج نم ربكألا مسقلا نولثمي - ودبي اميف - اوناك دقل

 برعو بونجلا برع نم هيحانجب ًاريغص ًاروهمج ءالبرك راوث ناك دقل
 نولقفي ال نيرئاقلا نم اريثك نأ ظحال نأ بجيف ؛ةبختلا لثمي ناك ةتكلو «لامسشلا
 ىربك تاعامج ؛كلذ ءارو اميف «نولثمي امنإو .مهرسأ وأ .مهصاخشأ -ًايددع-

 .لئابقلا نم

 ردق ول فقوملا ىلع ةرطيسلا ىلع نيرداق اوناك دقف ةبخنلا نولثمي راوثلا نألو

 مهل حتي مل اذإ نيرداق اوناكو ,مكحلا ىلع ءاليتسالا نم اونكمتو رصتتنت نأ ةروشلل
 فرحنملا مكحلا دض بضغلا نم انافوط اورجفي نأ - عقاولا يف ثدح امك - رصنلا

 نأو ءيقيقحلا يعولا قيرط ىلع مهوعضي نأو «سانلا نم ةريفغ ريهامج بولق يف
 .©عقاولا يف ثدح ام اذهو «رارمتساب تاروثلا يذغي اروهمج مهنم اولعجي

 بونجلا برع نم ةبخنو «لامشلا برع نم ةبخن مضي ناك ينيسحلا شيجلاف
 ٌةاللَت نيسحلا مامإلا عم نيلتاقملاو راصنألاو راوثلا نأ ًاملع «نميلا ةقطنم ةصاخو

 ءامسأ مهيلإ ريشت ام بسحب لامشلا برع نم ًاددع ًارثكأ اوناك بونجلا برع نم

 .اهيلإ نومتني يتلا قطانملاو «راوثلا

 )١( «نيسحلا راصنأ ص7١8.

 ص «نيسحلا راصنأ (؟) ١195.

 )"( ص «نيسحلا راصنأ 7١١.



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 :نييمشاه ريغو نويمشاه -"

 ةزراب ةبكوك نأ دجن ءينيسحلا شيجلا نونوكي نيذلا راوثلا باسنأ ىلإ رظنلاب

 ل ل ب م

 0 عموما

 يبأ نب رفعجو «بلاط يبأ نب يلع ءانبأ نم :نييبلاطلا نم اوناك نيمشاهلل نومتني
 .بلاط يب نب ليفعو هبلاط

 ىوس 0 رس تي يا لا

 00 ا ل اا

 ةديك د سوس 8

 املف ءزاجحلا ىف هاوس روهظ نود ًالئاح يكرس سدح ااا

 دلو نم دحأل «ةيمهأ وذ ركذ دري ال وأ ءركذ يأ دري ال ةروشلا ءاهتنا دعبو

 .اهبجشو ةروثلا ثادحأ ىلع قيلعتلا ىف سابعلا

 قارعلا يف ضرألا تلعشأ تاروث يومآلا ماظنلا دض تماق ةروشلا دعبو

 يسابع مهيف نكي ملو «نييبلاط ًامئاد اوناكو «نويمشاهلا اهداق ناريإو زاجحلاو

 نويبلاطلا قرتحيو .ءشيعلا فرتو «ءافلخلا زئاوجب نومعني نويسابعلا ناك

 (""تاروثلا رانب

 7١6 -75١5. ص «نيسحلا راصنأ )١(
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 ينيسح لا شيجلا ةبيكرت

 «ةباحصلا ضعبو رارحألاو نويمشاهلا ينيسحلا شيجلا ةبيكرت نم ناك امكو

 لهأ ةمئأب اورثأت نيذلا مهو (يلاوملا) ديبعلا ةئف ىلإ يمتني نم راوثلا نم ناك دقف
 نيسحلا مامإلا عم داهشتسالا اورثآو ءمهدئاقعو مهجهنمو مهركفب اونمآو «تيبلا

 .ةيمأ ينب مكح دض زائل

 :خويشلاو نابشلا -5

 نيسحلا مامإلا راصنأ ناك دقف «خويشلاو بابشلا ينيسحلا شيجلا يف كرتشا

 «سيقلا دبع نم مهو «طيبن نب ديزي ينبا هّللاديبعو هّللادبعو ءربكألا يلعك هبابش

 مكيأ :لاقف «ةرشع نونب طيبن نب ديزيل ناكو ؛نيسحلا مامإلا ىلإ ةرصبلا نم اوجرخ

 بكرلا ىلإ اومضنا نيذلا ِةَيكِيَع هللا لوسر ةباحص ضعب ناك خويشلا نمو

 .مهريغو ةجسوع

 نإف راضتألاوناوثلا رامغأ نع ةشيمراتلا وداضملا نضعه بلا ريشت اهاتسسو

 .ىنيسحلا شيجلا ةبيكرت ىف بلاغلا رصنعلا اوناك بابشلا ةئف





 ينيسحلا شيجلا باقلأ

 ينيسحلا شيجلا باقلأ

 ىلع تقلطأ ةريثك باقلأ ةيخيراتلا رداصملاو ةيئاورلا نوتملا يف تدرو
 تازيممو صئاصخ نع ةربعم ةلالد اهنم بقل لكلو «ءالبرك يف ينيسحلا شيجلا

 :يه باقلآلا هذهو الْكِلَت نيسحلا مامإلا راصنأو «ينيسحلا شيجلا دارفأ

 .نودتانصلادللا ةايغ كا
 .ءادهش قاشع ١-

 ,ةلاقتلا دانكلا دا

 .نوبيطلا -

 .هّللا نوركاذلا -ه
 .رئاصبلا لهأ -5

 .ثيدحلا ةلمح -ا/

 .راربألا ءايقتألا -8

 .راحسألاب نودهتجملا -4

 .نآرقلا ءارق ءءارقلا خويش ٠١-

 :ةوشألا دسأ

 .رصملا ناسرف -17

 .نوتيمتسملا موقلا ١-

 .نيكرشملا ةلتق - ١5
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 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 ."رخفلا سأرو رهظلا ةرقف -065

 نم ةميق نع ربعت وأ ةفص وأ ةصيصخ ىلإ ريشي باقلألا هذه نم بقل لكو

 لضفب كلذ لك اولان نيذلا ٍداليِقَت نيسحلا مامإلا باحصأو راصنأل ةيمالسإلا ميقلا

 ًائينهف .بعصلا فرظلا كلذ يف ٌدالِقَت نيسحلا مامإلا عم مهفوقوو مهلاتقو مهداهج

 .ميظعلا زوفلا وه كلذو اودعسو اوزاف دقف ءايلعلا بتارملا لينو «ةداهشلا مهل

 .شماهلا يف باقلألا رداصم رظناو 7١6 -71١5. ص «5 ج «ينيسحلا بكرلا عم )١(

 اال



0 

 يناثلا لصفلا

 ةينيسحلا ةضهنلا يف ةأرملا رود

 .يديهمت لخدم

 92 نينمؤملا ريمأ تنب بنيز ةليقعلا
 .(نيقلا نب ريهز ةجوز) ورمع تنب مهلد

 يدع هيمان برا

 36 52 52 هك ه5 هم .(بهو مأ) دبع تنب رمق





 يديهمت لخدم

 يديهمعت لخدم

 ةكراشملا اهنكميو «ةريبكلا ماهملاو راودألا نم ريثكلاب مايقلا ةأرملا عيطتست

 لمحت يف لجرلا ةكيرش ةأرملاف ءيعامتجالا حالصإلاو ربيغتلاو ءانبلا يف

 هريوطتو عمتجملا ءامنإ يف لعافو ليصأ وضعو «ةيعامتجالاو ةينيدلا تايلوؤسملا
 يقيقح رييغت ثادحإ وأ ءيعامتجالا حالصإلا ةعانص نكمي ال اهنودبو «هتيمنتو
 .يناسنإلا عمتجملا راسم 5

 امو اهلبق امو ءاروشاع ةكرعم يف ثادحأللا طيرش ىلع ةرظن يقلن امدنعو

 دعب ىتحو ةيادبلا ذنم ةينيسحلا ةريسملا يف ةوقب ةرضاح ةأرملا نأ دجنس اهدعب

 هذه يف ةأرملا دوجو ةرورض كردي ناك ٌدِالتَِظ نيسحلا مامإلاف ,ةكرعملا ءاهتنا

 .ةكرعملل يكيتسجوللا معدلاو داشرإلاو ةيعوتلا راودأب موقت يك «ةكرعملا

 فادهأ لاصيإو ؛ماعلا يأرلا ةيعوت يف مهم رود ةأرملل ناك ةكرعملا دعبو

 ةيومألا ةسايسلا حضفو «يمالعإلا ليلضتلا حيحصتو «سانلا ىلإ ةينيسحلا ةروثلا

 .ةملاظلا

 ىلإ هعم ءاسنلا هلمحب ٌدِالثلَع نيسحلا مامإلا سابع نبا بتاع امدنع كلذلو

 يف ةكيرش تناك ةأرملاف اَياَّبَس َنُماَرَي نأ ُهَللا ًءاَض ْدَق» :ةلئكِفَع مامإلا هباجأ ءالبرك
 دعب ةينيسحلا ةريسملا لامكإ يف تمهاسو «ةريبك راودأ اهل ناكو «ةينيسحلا ةضهنلا

 .اهلاطبأ داهشتسا

 اردرحلا



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .«فطلا ةعقاو ىف رود نهل ناك تادلاخ ءاسن ءامسأ لصفلا اذه ىف لوانتنسو

 ةروثلا فادهأ ىلع ظافحلا ىف ريبك رودب نمهاسو «ةينيسحلا ةضهنلا ةريسم ىفو

 :نهو ءاهتاقلطنمو

 .2الكه02 نينمؤملا ريمأ تنب بنيز ةليقعلا ١-

 .(نيقلا نب ريهز ةجوز) ورمع تنب مهلد -"

 .ةيدبعلا ذقنم وأ .ةيدبعلا دعس ةنبا ةيرام -“

 .ليقع نب ملسم ةفيضتسم ةعوط - 5

 .(بهو مأ) دبع تنب رمق -4



 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ىمدالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليفعلا

 .ةلاسرلاو «مدلا :امه نييساسأ نيرصنع نم لكشتت ةضافتناو ةروث لك

 .ةسدقملا ميقلاو ئدابملا ليبس يف ةيحضتلاو

 اهثدبم نييبتو ةروثلا ةلاسر ثبو لاصيإ وه ًاضيأ يلاسرلا رصنعلا نم دارملاو
 رصنعلا نع ةيمهأ تاروثلا نم ةروث حاجن يف يناثلا رصنعلا لقي الو .اهفادهأو

 ةروثلا تدقف عمتجملل اهئدابمو اهفادهأ حيضوتو نييبت متي مل اذإ هنأل «لوألا

 .اهئادعأ دي

 دجن ةسدقملا يفت نيسحلا مامإلا ةروث ىلع ةصحاف ةرظن يقلن امدنعو

 موي رصع ىتح ٌدِالَكِلَم هتروث تناك ذإ ,مات لكشب اهيف نارفاوتم نيرصنعلا نيذه نأ
 ملست دقو «ةيحضتلاو ةداهشلاو مدلا رصنع :ينعأ ءلوألا رصنعلل ًازمر ءاروشاع

 رصع نم روهظلا يف يناثلا رصنعلا ذخأي أدب امنيب .هسفنب ٌدالملُم نيسحلا هءاول

 بنيز ءاروحلاو دِالكيِلَم نيدباعلا نيز مامإلا نم لك اذه ءاول لمح دقو «مويلا كلذ
 اييبطخب هباحصأو نيسحلا ةيمادلا ةداهشلاو ةروغلا ةلاسر ارشتدقف الكل ىربكلا
 ."”هاعلا يأرلاو سانلا نيب ةنخاسلا

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا بتاكلا راد ؛يئاوشيبلا يدهم «رشع ىنثإلا ةمئألا ةريس )١(
 .115١-115صضءيم 5٠١٠0 -ها551
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 ةلمح ةيومألا ةطلسلا تنش هباحصأو ٌدِالئتِقَع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعبف

 ةنيكام تروصف «سانلا مامأ لطم نيسحلا مامإلا لتق ريربتل ةللضم ةيمالعإ

 راع رمل ركام اع رخل يكسب ا قيمت مايجااوا قرعالا مداعا

 لهأ ةناكم ليلقت ىلع يومآلا مالعإلا لمع امك «جراوخلا نم هباحصأو هنأو «لِتقو

 .نييومألا ةناكم ميخضتو «تببلا

 ىمالعإلا ليلضتلا تالمح ىلإ ج2 ىربكلا بنيز ةديسلا تدصت دقو

 ضرعتسنلو .ةرئاجلا تاطلسلا مامأ اهريظن لق ةعاجشو ةأرج لكب قئاقحلا هيوشتو

 لالخ نم ءالبرك ثادحأل يمالعإلا فيرحتلا ةهجاوم يف اهبطخو اهفقاوم ضعب
 :ىليام

 :دايز نبا رصق يف بئيز ءاروحلا -الوأ

 «تيبلا لهأ ىراسأ ىلإ اورظني يك رصقلا يف سانلا عمجب دايز نبا رمأ

 بنيز ةديسلا نكل .ثدح ام ةقيقحب ماعلا يأرلا ليلضتو .فيزملا راصتنالا نالعإو

 اهيف ةحضومو ةيوق تاملكب دايز نبا ىلع تدر يوق قطنمو ةعاجشو ةأرج لكبو

 دغ نم دعس نبا لصوو ٌدِالكِلَع نيسحلا سأر لصو امل :نوخرؤملا لوقي
 رصق يف سانلل دايز نبا سلج «هلهأو ٌدِالمِكِقَت نيسحلا تانب هعمو .هلوصو موي

 لعجو هيدي نيب عضوف «سأرلا راضحإب رمأو ماع ًانذإ سانلل نذأو «ةرامإلا

 مكرأ نيديز هاج ىلإ تاكو سايانل هي بوكر هييضتاودب يوداوصمو هيلإ رظني

 لاق هايانث بيضقلاب برضي هآراملف ذ :ريبك خيش وهو «ِةَينِيَع هللا لوسر بحاص

 يتفش تيأر دقل هريغ هلإ ال يذلا هّللا وف « «نيتفشلا نيتاه نع كبيضق عفرا :هل

 نكبأ :دايز نبا هل لاقف ءًايكاب بحتنا مث :هيصحأ ال ام امهيلع ثا هللا لوسر

 ل

 ادم



 يمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ىلع نيسحلا لايع لخدأو «هلزنم ىلإ راصو هيدي نيب نم مقرأ نب ديز ضهنف
 لذرأ اهيلعو .ةركنتم مهتلمج يف دلك نيسحلا تخأ بنيز تلخدف دايز نبا

 .اهؤامإ اهب تفحو ءرصقلا نم ةيحان تسلج ىتح تضمف ءاهبايث

 ؟اهئاسن اهعفو ةيحات تسلجف تزاحنا ىتلا هذه نم :ةايز نبا لاقف

 0 وها ميسم يع مالا يصل

 كان ردح أ بالعار ركل كدي

 انت ءاريهطت نسحرلا عع انرزيطو فقانو بسم هي اهوركأ ىدثلا هلل دييحللا
 .هّلل دمحلاو ءانريغ وهو ءرجافلا بذكيو ؛قسافلا حضتفي

 ؟فاعي لهاردللا لغف تيار: فيك دايك نا لاق

 كنيب هّللا عمجيسو مهعجاضم ىلإ اوزربف «لتقلا مهيلع هّللا بتك :تلاق

 . 7هدنع ندومصتختو «هيلإ نوجاحتف «مهنيبو

 نم دايز نبا ماق «بنيز ءاروحلاو دايز نبا نيب ةنخاسلا تالجاسملا هذه دعبو

 رهظأ يذلا هّلل دمحلا :لاقف ءربنملا دعصف دجسملا لخدو رصقلا نم جرخ ىتح هسلجم

 !هتعيشو باذكلا نبا باذكلا لتقو .هبزحو ديزي نينمؤملا ريمأ رصنو .هلهأو قحلا

 لاقف داللَم نينمؤملا ريمأ ةعيش نم ناكو .يدزألا فيفع نب هللا دبع هيلإ ماقف
 دالوأ لتقت ةناجرم نب اي .هوبأو كالو يذلاو كوبأو تنأ باذكلا نإ هللا ودع اي :هل

 .نيقيدصلا ماقم ربنملا ىلع موقتو نييبنلا

 - ه1945١ ةيناثلا ةعبطلا «قارعلا - فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا «ديفملا خيشلا ءداشرإلا )١(

 خيرات . 470 - 475 ص ا“ ج «ريثألا نبا 0 يف لماكلا .71754 - 71 ص 0
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 مهنم عمتجاف دزألا راعش ىدانف «ةزوالجلا هتذخأف هب يلع :دايز نبا لاقف

 ؛هتيب نم هجرخأ نم دايز نبا لسرأ ليللا ناك املف .ةزوالجلا نم هوعزتناف «ةئامعبس

 0 عازل وكر ةطيحلا| ىف نمو اقنع فرقت
 دايز نب هللا ديبع فقوم فعض ىلع لدي يدزألا فيفع نب هَّللا دبع لتقو

 يذلا هّلل دمحلا) قحلا عابتا ىلع صيرخلا لجرلا رهظمب رهاظتي نأ لواح يذلا
 ىلع ٍلطني مل كلذ نكل ؛يمالعإلا ليلضتلا نم ديزملل هنم ةلواحم يف (قحلا رهظأ
 .نمانلا عم قيعاولا

 :ةفوكلا لهأ بطاخت بنيز ةديسلا -ًايناث

 ىلع عوفرم وهو دام نيسحلا سأرو ىراسألا ذخأب دايز نب هللا ديبع رمأ
 تيبلا لهأب ليكنتلا يف ًاناعمإ اهتقزأو ةفوكلا عراوش يف مهب رادُّي يك ءليوط حمر
 فادهأب سانلا ىعوت تذخأو ةصرفلا تلغتسا 2ك بنيز ةديسلا نأ الإ لكيت

 ةاكلا اهنأ انك تاروشاع مور ف ترك ىلا فادحتالا فتحوا حلا ةروعلا

 . دام نيسحلا مامإلا ةرصن نع مهيلختو مهلذاختل ةفوكلا لهأ تمال

 ه8 (بنيز ةديسلا يه دوصقملاو) "”موثلك مأ تأموأ :روفيط نبا لوقي

 :هلاق :نسارحالا ثادهوت« ساننالا فدكس املذ ها رتكسا نأ نفانلا ىلإ

 دعب امأ هيبث ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحب ًادبأ

 ؛ةنرلا تأده الو ةربعلا تأقر الف لذخلاو رتخلا لهأ اي«ةفوكلا لهأ اي

 الحد مدام َنوُذِخَتتاناكنأ وف ِدْعَب نم اَهلَْع ْتَضَقَت يِيلاَكال لثمك مكلثم امنإ

 لهو ؟ءادعألا زمغو ءامإلا قلمو فنشلاو فلصلا الإ مكيف لهو الأ "7ْغكتيَ

 )١( ةيناثلا ةعبطلا «قارعلا - فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا «ديفملا خيشلا ءداشرإلا ١195ه -

 درا 2ك ع ص الج «ريثألا نبا «خيراتلا يف لماكلا امه - ”ا/: ص ماو

 ةلكَيِلَت ىربكلا بنيز وه دارملاف قلطم لكشب موثلك مأ مسا ركذ املك (7)

 .47 :ةيآلا ءلحنلا ةروس (؟)

 الل



 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 نإ ءمكسفنأ تمدق ام ءاس الأ ؟ةدوحلم ىلع ةضفكو «ةنمد ىلع ىعرمك الإ متنأ

 !؟نوكبتأ ءنودلاخ متنأ باذعلا يفو مكيلع هَّللا طخس

 ءًاليلق اوكحضاو ًاريثك اوكباف ؛ءاكبلاب ءايرحأ هللاو مكنإو ءاوكباف ِهَّللاو يأ

 لتق نوضحرت ىنأو ءًادبأ اهدعب لسغب اهوُضحرُت نلو اهرانشو اهراعب متزف دقلف
 «مكتجحم رانمو ؛ةنجلا لهأ بابش ديسو «ةلاسرلا ندعمو «ةوبنلا متاخ ليلس

 ترسخو «يعسلا باخ دقل ءاسكنو ًاسعنف م خرفمو ,.مكتجح هرذمو
 ائْيَس منج ذَقَل# ٠ ةنكسملاو ةلذلا مكيلع تبرضو هللا نم بضغب متؤبو «ةقفصلا

 ِ .74"2اَذَه ُلاَبجْلا ٌرِخََو ُضَرَأْلا َقَشنَتَو ُهنِم َنْرَطَمتَي ُتاَواَمَّسلا ُداَكَت # اد

 هله ئأو !؟تقزوبأ هل ةميزك ىأو !؟عسيركاللا لؤشزل هنبك أ نووذنتأ

 متبجعفأ ؛ءءامسلاو ضرألا عالط ًاهرش .ءاقرخ ءءاهوش اهب متئج دقلو !؟متكفس

 مكنفختسي الف !؟نورظني ال مهو ىزخأ ةرخآلا باذعلو !امد ءامسلا ترطق نأ

 مهلو انل مكبر نإ الك «رأثلا توف هيلع فاخي الو «ةردابملا هزفحي ال هّناف ءلهملا
 واهزملاكل

 حور مهيف تبهلأو ءنيدوجوملا رعاشم ةرثؤملا تاملكلا هذه تكرح دقل

 ةعومجمب عفد يذلا رمآلا وهو َفِالْثَِلَع نيسحلا مامإلا ةرصن نع مهلذاخت ىلع مدنلا

 .ةاَع نيسحلا مامإلا ةرصن نع لذاختلا

 :ديزي مجاهت بنيز ةديسلا -ًاثلاث

 ةلفاق تقلطناف ءماشلا ىلإ ءادهشلا سوؤرو ىرسألا لاسرإب ديزي رمأ

 ماشلا طاللب ناكو ءأظالغ ًافالجأ دايز نبا ةزوالج ناكو ءماشلا وحن ةرسمألا

 )١( :ناتيآلا ءميرم ةروس 40-46.

 ماع عبط نانبل - توريب ؛ةيرصعلا ةبتكملا ءءاسنلا تاغالب ءروفيط نبا (؟) ١ 5575ه - 5١١6م

 ص 4 .55 - 5١ص «50ج «راحبلا ٠١.

 ارا



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 لقني امكو «رمجلا نم رحأ ىلع مهيلإ رصنلا لوسر تناك يتلا ةلفاقلا هذه رظنني

 نم فالألا قرتخت تاغاسلا ةباوي نم ةنيدملا ئرسألا ةلفاق تلخذ نوخرؤملا

 ديزي رصنب اولفتحاو جاهتبالاو حرفلا قشمد ةنيدم مويلا كلذ داس «نيدهاشملا

 ىتح ةقزألاو عراوشلا بوجت ةدشتحملا عومجلا نيب نم ىرسألا بكوم راس
 .خماشلا ديزي رصق ىلإ تلصو

 هيسرك ديزي ىقتراو مهل صصخملا مهناكم يف طالبلا لهأ سلج

 نم سكعلا ىلعو ؛ىرسألا ءاقلل ًادادعتسا ريبكلا هوهزو هئايربكب ًالبرستم

 رابك هرضح لب .ءبدو به نم لك هرضحي مل ديزي سلجم نإف دايز نبا سلجم
 اسلجم ناك اذهلو ءبناجألاو ءارفسلا ضعبو لئابقلا ءاسؤرو ةلودلا يلوئسم
 :ةياغلل اماه

 هنيع تعقو نأ امو ءرصقلا يف مهل ةررقملا ةيحانلا يف اوسلجو ىرسألا لخد

 مامإلا سأر عضويل تشطب رمأ همامأ نيفقاو مهدهاشو «يبنلا تيب لهأ ىرسأ ىلع

 نم رعاش تايبأب لثمتي وهو «مامإلا ايانث يف هترصخمب ثكتي ذخأو «هيف نيسحلا
 :ةيلهاجلا هداقحأ ًاددجم يمهسلا يرعبزلا نب هللا دبع وه شيرق يكرشم

 لسألاعقو نم جرزخلاعزج اودهش ردبب يخايشأ ثيل

 لشت ال ديزي اي اولاق مث احرف اولهتساو اولهأل
 لدتعافردبلثمانمقأو اهلثم ردبب مهانيزجف

 522 بنيز ةحيص

 ناك اش نأ وأ ةربضتتملا وه كيري ناكل دحلا اذه ىلإ يهني سلجملا ناك ول

 يهتني نأب حمست مل بنيز نكلو «راظنألا يف ًاحيبق ودبي ناك ام دفنيف هب رمأي
 هتبلسو همف ىف هتوالح تررمو راصتنالا وفص هيلع تركعف «ةلوهسلا هذهب رمألا

 .هتوشن

 ديزي مكحي يذلا لوسرلا دالوأ مه نيفقاولا ءالؤه نأب نيرضاحلا تمهفأو
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 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ١ هنيد ناطلس سانلا

 :هايإ ةبطاخم اهتبطخ شأج ةطابرو ةعاجشب كيم بنيز تأدبو
 أ

 اوُبَذَك نأ ىَأوُسلا اوُؤاَصَآ َنيَِّلا ةَبقاَع َناَك مَ دا ديزي اي هلوسرو هَّللا قدص
 اراب ادع اجلا نيصنلا ابرتاب تسلا : 4 نول رو اي اكو جلل تاك

 هللا ىلع اناوهاتجشا فواسألا قاس امك قاسف اهييصأف ءامسلا فانكأو ضرألا

 كيفطع يف ترظنو ؛كفنأب تخمشف «كرطخ ميظعل اذه نأو «ةمارك هيلع كسبو

 تلهمأ دقو ؛كيلع ةقستم رومألاو ءكل ةقسوتسم ايندلا تيأر نيح ًاحرف نالذج

 ريك مهل يُِناَمّنأ اورق نا َنبسْحَيالَول : ىلاعتو كرابت هللا لوق وهو «تسفنو

 #20 يهم م ٌباَذَع مُهْلَو ايلإ ! اوُداَدْريِل ْمِهَل يلخا عل ! ْمِهِيْفَأَل

 00000 ا
 «رعابألا نهب ىذخت «تابئتكم «نهتوص تلحصأو «نهروتس تكته دقو ؟ ِةدقلَع

 بيرقلا نهفوشتي «نيوؤي الو نبقاري ال .دلب ىلإ دلب نم يداعألا نهب ودحيو

 .نهلاجر نم يلو نهعم سيل «ديعبلاو

 ان وج وم

 0 الا ديال ا د يس

 و ا كي ب اولا سير ب لح يا

 ١8٠ -18١. ص ؛يئاوشيبلا يدهم ءرشع ينثالا ةمئألا ةريس )١(
 )١( :ةيآلا ,مورلا ةروس ٠١

 ١1/8. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس ()
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 لوسر ىلع درتسو ؛كمحل يف الإ تززحالو «كدلج يف الإ تيرف ام هللاو
 مهلمسث هللا عمجي , موي سدقلا ةريظح يف هتمحلو هترتعو ؛كمغرب هن ِهّللا

 اف أوف نيل نسخت ١ ىلاعتو كرابت هللا لوق وهو «كعسشلا نم يموعلم
 نم كنكمو كأوب نم ملعيسو «( ١(َنوُفّرْرُي ْمِهبَر د َدنِع ءاّيْحَأ ُلَبًاناَوْمَأ هللا ٍليِبَس
 ةدهاش كحراوجو 5906 دمحم مصخلاو هللا مكحلا ناك اذإ نينمؤملا باقر

 ادد ُفَسْضَأَو اناكت ” رش مكيأ الدب نيملاظلل سأبف «كيلع

 ؛كعيرقت مظعتسأو كردق رغصتسا ؛هودع نباو هللا ودع ايِهّللاو ينأ عم

 َلِيَق دقو ءانع ينغي وأ كلذ يزجي امو ءىرح رودصلاو «ىربع نويعلا نأ ريغ

 ىلع هللا لاومأ مهوطعيل ءاهفسلا بزح ىلإ انبرقي ناطيشلا بزحو الكتل نيسحلا
 ءانموحل نم بلحتت هاوفألا هذهو ءانئامد نم فطنت يدايألا هذهف هللا مراحم كاهتنا

 الإ دجت ال نيح امرغم نذختتل ءامنغم انتذختا نئلف ءاهماتعي يكاوزلا ثثجلا كلتو

 دنع كعابتأو ىواعتتو ؛كب خرصتسميو «ةناجرم نب اي خرصتست «كادي تمدق ام

 ام هّللاوف ّةَقِإَي دمحم ةيرذ كلتق ةيواعم كدوز داز لضفأ تدجو دقو «نازيملا

 هللا ىلإ الإ ىاوكش الوبهللا ريغ تيقنا

 ام راع كنع ضحري ال هللاوف ؛كدهج بصانو ؛كيعس عساو كديك دكف

 «نانجلا نابش تاداسل ةرفغملاو ةداعسلاب متخ يذلا هلل فمحلا واذكر انيلإ اهنتأ

 نم ديزملا مهل بجوي نآو «تاعصرتلا مهل مفريافا هللا لاس ةةنجللا وهل بوت
 .؟”ريدق يلو هنإف ؛هلضف

 تيفي بنيز ةليقعلا اهتلاق يتلا ةيوقلا تاملكلا هذهب
 ام داعبأ حضوتو «ديزي دض رومألا بلقت نأ بنيز تعاطتسا ةرشابم ديزي مامأو

 )١( :ةيآلا ءنرمع لآ ةروس ١59

 .؟ 5 :ةيآلا .نجلا ةروس (؟)

 )١( ص «.روفيط نبا «ءاسنلا تاغالب 79 - ٠ . ص 6 ج .يسلجملا ةمالعلا «راحبلاو ”١١7 -

  . 5.(صنلا يف ريسيلا فالتخالا ضعب عم)

 مرح



 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ديزي دهاش املو «نيزح تمص يومألا رصقلا داسف «الَكهيَن تيبلا لهأ دض هب ماق

 ىضرأ نكأ مل ةناجرم نبا هّللا لتق :لاق ثدح امم مهروفنو نيرضاحلا زازتمشا
 !نيسحلا لتقب

 «قدصلاب رهجتو «قحلاب عاصت «بهذت امنيأ ْةلكَيِلَت بنيز ةديسلا تذخأو
 ةياعدلا بنيز نيبتو «ءالبرك يف ةعجفملا ثادحألا قئاقح ماعلا يأرلل حضوتو

 هب تماق يذلا ريبكلا رودلا اذهو «يومألا يمالعإلا ليلضتلا حضفتو «ةيومألا

 فادهأو ءءاروشاع ةلاسر تلمحف «ةروثلا رودل لمكملا وه كي بنيز ةليقعلا

 نومقني سانلا نم ريثكلا لعج يذلا رمألا وهو «ماعلا يأرلا ىلإ «ةينيسحلا ةضهنلا

 دعب تاضافتنالاو تاروثلا نم ريثكلا عوقو انل رسفي ام وهو «ةيومألا ةطلسلا ىلع

 ةريبك راودأب موقت نأ عيطتست ةأرملا نأ تبثي ْمالْكَيِلَت بنيز ةديسلا هب تماق امو

 لك ىلعف «يعامتجالا رييغتلاو حالصإلا ةيلمع يفو «عمتجملا راسم يف ةمهمو
 حالصإلاو ريونتلاب مايقلاو «عمتجملا اياضق ةمدخ يف عيطتست امب ةمهاسملا ةأرما

 .يعامتجالاو يفاقثلا

 :ديزيو بنيز ةديسلا نيب ةيوق ةداشم -ًاعبار

 ةهجاومو ءقحلا لوق يف ةأرجلاو ةعاجشلاب ةالكيِلَث بنيز ةديسلا تفرع
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 .زتبمو

 ةديسلا ٌدِالكِلَت نيسحلا مامإلا تنبل زازتبالا ةلواحم وه ملظلا هوجو نمو

 دحأ بلط ثيح «ديزي سلجم يف ىرسألا نمض ةئيضو ةاتف تناكو «ةمطاف
 نك اجلب ىف كلا درت ةليسلاا كدديرشلا سل يراد لبا لعلنا هينافلا

 !زازتبالاب موقي نأ ةأرجب هتدحتو «يماشلا كلذ ترهنو

 :داشرإلا يف ديفملا خيشلا اهيوري امك ةياورلا صن لوقت

 اضرضت



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نمي لُجَو هل مق انآ قو َديَي يديَنيبانسَلَج امل ٍنيَسْحلا تنب ةمطاف نع

 تيحو - ينينعَي- ةّيراجلا هذه يل بم «َنيِنِمْؤُملا ٌريمأ اي: ٌلاقَف ٌنمحأ ماشلا ٍلهأ

 َبَنيَر يِتّمَع باث ُتذَحأَد مهل راج َكِذ َنأ ُتَظو ُتدِعراَ ةَئيْضَو ةَيراج

 .نوكي ال َكِلذ نأ ُمّلعَت تئاكو

 هل لوكا كلذامدللاو هتي راودللاو كيذك ينال قمع َ 2 كلاقت

 هذ

 .َتلَعَمل لَعفأ نأ تعش ولو ءيل كلذ نإ ءتبَذَك: لاقو ديري

 0 ل ا يحل
 سم

 ِكوبأ ِنيدلا َنِم َحَرَح امّنِإ !؟اذهب َنيِلبقَتسَت َياّيِإ :لاقو بَصَغ ٌديِزَي ٌَراطَتساَف

 .كوخأو

 نإ َكوبأو َكَّدَجو ّتنأ َتيَدَتها يخَأ نيدو يبأ نيدو ِهَّللا نيدب :ُبَنيَر تلاق

 هدللا ودعي قيذك هنآك

 .َكِناطلُسب ٌرَهقَتو ًاملاظ ُمُتْسَت ٌريمأ َتنأ :ُهَل تّلاق
 وه

 ةّيراجلا هذه يل به : َلاَقَف ماسلا َداعَف تكسو ايحتسا ةناكف

 2 ا
 ا «بّرغا :ديزَي هَل لاقف 4 ع و ل 00 2 2 ٠

 برجل اورج ل يع يمول رقاب :لاقَق لفت نيَسُحلا با

 يلع تنب ةمطاف نع 747 مقرلا 77١ ص :قودصلل يلامألا 17١ ص ؟ ج :داشرإلا )١(
 ص :54 ج :راونألا راحب .هوحن اهَّلك ١١١ ص :نيظعاولا ةضور 17١. ص ١ ج :جاجتحالا

 .هوحن ىلع تنب ةمطاف نع ةريخألا ةثالثلاو
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 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ها. و هسا ا نو
 ؟مَدخَتساو تمتوا !هاتَّمَع اي :اهِتّمَعِل ةَمِطاف تّلاقَق

 .قيافلا اَذهِ ةّمارَك الو ءال :ُبَنيَر تلاقف وج <

 ؟ اجلا هده نكن ةفاشلا لاقت

 .ِلَع نبا ُبَنَز اهّتّمَع َكلِتو ِنيَسُحْلا ُتنب ٌةَمِطاف هذه :ٌديِزَي َلاَقَق

 !؟بلاط ىبأ نب ٌنِلَعو ةَمِطاف نب ْنيَسْحلا :ٌىِماّسْلا ٌلاَقَق

 .معَن :لاق

 ام هّللاَو ُهَكَيَرَذ يبسّتو كين َةَرتِع لْقَتأ !ٌديِزَيايُهَّللا َكَنَعَل :ٌيِياَشلا َلاقق
 !موّرلا يِبَس هنأ الإ ٌتمّحَوَت

 ."0ةقنع تَبِرْضَق هب َرمأ َمَث مهب َكّنَقِحلال ِهّللاَو :ُديَِي لاق

 "قلع رقاب نتا نب يلع نب م رطعج

 يفي ل ا

 .هذه يل بَه َنيِنِمؤُملا ٌريمأ اي :َلاَقَف ءمهتانَب

 .هّللا نيد نم َجّرْخَي نأاّلإ ُهَلالو َكَل َةمارَك الو ِهَّللاَو ال :ُبَنيَر تلا َ وم ب

 0 ديزي هل َلاَقُف «رألا قا

 ديزي مامأو ءرسألا عضوم يف ةوسنلا يقاب عم تناك الكت بليز ةديسلاف

 يذلا يماشلا كلذو ديزي مامأ ةعاجشب تفقو «ةوقلاو ةبلغلاب (قلطملا مكاحلا)

 .171ا/و ١75 ص 45 ج :راونألا راحب 5١18. ص :فوهلملا )١(

 ص 4 ج :ةياهنلاو ةيادبلا ,” ٠4 ص ا“ ج :ءالبنلا مالعأ ريس «479 ص 7 ج :لامكلا بيذهت (؟)

 ١87. ص ١ ج :يرجشلل يلامألا 17
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 7 ج - ذالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 !ديري ام نهنم ذخأي نأ نكميو «ىراسأ نهنأو «ةوسنلا ءالؤه فعض روصت

1 
 ديزي عم ةيوق ةداشم يف اهلوخدو َِاكَيِلَت ىربكلا بنيز ةليقعلا فقوم نكل

 كيإَت بنيز ةديسلا ةأرجو ةعاجش مامأ ةلواحملا كلت لوعفم لطبأ دق يماشلا كلذو

 .اهتمظعو اهتيصخش ةوق ىلع لدي امم ةيوق ةعاجشو ةحاصفو ةغالبب ثدحتت تناكو

 الا



 دالك نيسحلا بكرب هقاحتلا رس نيقلا نب ريهز ةجوز

 ه2 نيسحلا بكرب هفاحتلا رس نيقلا نب ريهز ةجوز

 مولا د اج ايسر د ناعم

 ٍةَبيَط ٍةرَجَسَك ةَبَيط ُةَمِلَك الْثَم هللا َبَّرَض َفِيَك فيك َرَكْمَلَأل :ىلاعت لوقي «سوفتلا يف

 ُهَللا ٌترْضَي انو وأب بح لك اهل يب و ءاَمَسلا يِناَهُعْرْقَو ٌتِباَتاَهْلْصَأ

 قوق نم تجيب جك يب ملك ُلِئَمَو * َنوُرَكْدََيْمُهَلَعل ِساّنِل َلامْمَألا

 . "74 اَرق نم اَهَل ام ضْرَألا

 ىلإ ءامتنا نمو ءرخآل عقوم نم هلقنت دقو «ناسنإ راسم ريغت دق ةدحاو ةملكف

 يف تامتسا يذلا نيقلا نب ريهز ديهشلا عم ثدح ام طبضلاب اذهو . تفادقيم ايا

 لا تددول هللاولا لوقي ناك يدلاو كن نيسحلا مامالا نع عافدلا

 نع لتقلا كلذب عفدي لجو زع ِهَّللا نأو ةرم فلأ اذكه لتقأ ىتح «تلتق مث ءترشن

 ."9(كتيب لهأ نم نايتفلا ءالؤه سفنأ نعو كسفن

 ايندلا تناك ولو ىتح ٌدِلكيِلَم نيسحلا عم توملا رثآ يذلا نيقلا نب ريهز

 ىف اهقارف نأ الإ ءنيدلخم اهيف انكو «ةيقاب انل ايندلا تناك ول هللاو» :لاق امك ةدلخم

 ."””«اهيف ةماقإلا ىلع كعم جورخلا انرثآل .كتاساومو كرصن

 :ًالئاق زجتريو ةكرعملا ناديم يف لوجيو لوصي ناك يذلا عاجشلا لطبلا وهو

 ..1-57 5 :تايآلا ,ميهاربإ :ةروس )١(

 .559 ص «.ديفملا خيشلا .داشرإلا ()

 .7 037 ص 277 ج «يربطلا خيرات ()
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 00 نيسح نع فيسلاب مكبذأ نيقلانبااتنًاوريهزانأ

 يف ناك هتيب لهأو نيسحلا مامإلا نع عفادملاو دهاجملا لطبلا اذه ريهز

 قيرط يف ىنح نيسحلا رياسي نأ ضغبي ناكو امك كيبل لهأ نع اديعب ةيادبلا

 هتايح تريغ (ورمع تنب مهلد) هتجوز نم ةرثؤمو ةقداص ةدحاو ةملك نكلو .دحاو

 ل ده هلا ديس رع

 را ا

 ا كفل نيسحلا مامإلا ىلإ باهذلل ريهزب تعفد ةقداصلاو ةبيطلا ةملكلا هذه

 .دالَكِلَع نيسحلا مامإلا بكرب قاحتلالا ررق دقو .هجولا قرشم وهو الإ هنم داع امو

 :لاق ةرازف ينب نم لجر نع ءّيدّسلا ينثدحف :فنخم وبأ لاق

 نكي ملف .نيسحلا رياسن ةكم نم انلبقأ نيح يلبجلا نيقلا نب ريهز عم انك

 «نيقلا نب ريهز فلخت نيسحلا راس اذإف «لزنم يف هرياسن نأ نم انيلإ ضغبأ ءيش
 «هيف هلزانن نأ نم ًادب دجن مل لزنم يف ذئمؤي انلزن ىتح «ريهز مدقت نيسحلا لزن اذإو

 ءانل ماعط نم ىذغتن سولج نحن انيبف ءبناج يف انلزنو ءبناج يف نيسحلا لزنف
 هّللا دبع ابأ نإ :نيقلا نب ريهز اي :لاقف لخد مث .ملس ىتح نيسحلا لوسر لبقأذإ

 ىلع اننأك ىتح هدي يف ام ناسنإ لك حرطف :لاق ؛هيتأتل كيلإ ينثعب يلع نب نيسحلا

 .ريطلا انسوؤر

 تلقف هيام ا هوس ا د

 :تفرصلا مث

 :تلاق ؛ههجو رفسأ دق ًارشبتسم ءاج نأ ثبل امف «نيقلا نب ريهز هاتأف :ثلاق

 .7 7/8 ص «”7ج «يربطلا خيرات ١9”3. ص «4 5ج «راحبلا - ()

 ال



 لك نيسحلا بكرب هقاحتلا رس نيقلا نب ريهز ةجوز

 «قلاط ِتنأ :هتأرمال لاق مث «نيسحلا ىلإ لمُحو «مدقف هعاتمو هلقثو هطاطسفب رمأف
 .ريخ الإ يببس نم كبيصي نأ بحأ ال ينإف ,كلهأب يقحلا

 ينإ .دهعلا رخآ هنإف الإو ينعبتي نأ مكنم بحأ نم :هباحصأل لاق مث

 ناملس انل لاقف «مئانغ انبصأو ءانيلع هللا حتفف ءرجنلب انوزغ ءًاثيدح مكثدحأس

 !مئانغلا نم متبصأو ؛مكيلع هّللا حتف امب متحرفأ :ّيلهابلا

 مكنم مهعم مكلاتقب ًاحرف دشأ اونوكف دمحم لآ بابش متكردأ اذإ :انل لاقف

 لوأ يف لازم هّللاو مث :لاق ؛هّللا مكعدوتسأ ينإف انأ امأف ؛مئانغلا نم متبصأ امب

 01 ق نس موقلا

 ةحلاصلا هتجوز نم ةبيط ةملك لضفب نيقلا نب ريهز ةريسم تريغت اذكهو

 .ٌدالْتِلَع نيسحلا مامإلا ةرصن وحن اهجوز عفد يف فرشلا اهل يتلا (ورمع تنب مهلد)

 نأ كلأسأ كلدللا زاخا هل تلاققارفلا اكتب كيت ىو هع دو امدنغو
 .© لقت نيسحلا ّدج دنع ةمايقلا يف ينركذت

 ءاهلوح نميف رثؤت نأ اهكولسو اهتاملك لالخ نم عيطتست ةحلاصلا ةأرملاف

 .اهب نوطبتري نم عيمجو اهدالوأو اهجوزك

 لعفت نأ عيطتست يهف ءاهتايناكمإو اهتاردقب نيهتست ال نأ ةنمؤملا ةأرملا ىلعف
 .رابكلا لاجرلا عنصو ةيبرت يف مهاست نأو «ريثكلا

 )١( ص ء”"ج «يربطلا خيرات ” 7١7ص «5 5 ج «راحبلا «(ه٠5ةنس ثادحأ) ١/ا" - 717/7.

 ) )1.777؟ ص «4 5ج «راحبلا

 ا





 ةالئك نيسحلا مامإلا ةرصنل انام لذبت ةيرام

 ين نيسحلا ماعإلا ةرصنل اهلاع لذبت ةيرام

 ةقومرم ةناكم اهترسألو «ةرصبلا لهأ نم ةيرث ةأرما ةيدبعلا ذقنم تنب ةيرام

 «ةرصبلا يف ةعيشلا فارشأو ءاهجول ىقتلم ناك اهسلجمو «يرصبلا عمتجملا يف

 ةتس اهسلجم نم قلطناف «ءاروشاع يف مهم رودب ةحلاصلا ةأرملا هذه تمهاس دقو

 . ص نيسحلا مامإلا ةرصنل صاخشأ

 ًاباتك مهل بتك ثيح ةرصبلا كلذ نمو ؛هترصنل راصمألا فلتخم يف هتعيشل

 :باتكلا صن اذهو .هعم فوقولاو «هترصانمل هيف مهوعدي

 نب رذنملا ىلإو ءسيق نب فنحألا ىلإو .ٌيركبلا عمسم نب كلام ىلإ

 نب هللا ديبع نب ورمع ىلإو «مثيهلا نب سيق ىلإو ءورمع نب دوعسم ىلإو .دوراجلا

 :دعب امأ :اهفارشأ عيمج ىلإ ةدحاو ةخسن هنم تءاجف «رمعم

 ؛هتلاسرل هراتخخاو «هتوبنب همركأو .هقلخ ىلع ةَنيٍَِ ًادمحم ىفطصا هّللا نإف

 هءايلوأو هلهأ انكو « يقنع هب لسرأ ام غلبو «هدابعل حصن دقو هيلإ ِهَّللا هضبق مث

 انيضرف «كلذب انموق انيلع رثأتساف «نسانلا ىف هماقمي سانلا قحأو هتثوؤو ءءايضوأو

 انيلع قحتسملا قحلا كلذب قحأ انأ ملعن نحنو «ةيفاعلا انببحأو «ةقرفلا انهركو

 يارا سو تن ويعحرلا «قحلا اورحتو ءاوحلصأو اونسحأ دقو «هالوت نمم

 ةَيكيَع هيبن ةنسو هللا باتك ىلإ مكوعدأ انأو ءباتكلا اذهب مكيلإ يلوسر ٌتثعب دقو
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 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 مكدهأ يرمأ اوعيطتو يلوق اوعمست نإو «تييحأ دق ةعدبلا نإو ,«تتيمأ دق ةنسلا نإف

 0 ”هوح

 لا اي ب بال ا

 .نيسحلا مامإلا لوسر لتقب

 ريغ هيك نياثلا فارشأ قه: باتكلا كلذأرق نم لكف :يزويطلا لوب

 هداجف هللا ديف لق عم اسيد ةركيانا همعزي نسخ هلا ىورانسلا نيراتفلا

 مدقف «هباتك هأرقأو «ةفوكلا هيلإ قبسي نأ اهتحيبص ديري يتلا ةيشعلا نم لوسرلاب

 ةعيشلا ءاهجو عمتجا ْدِالَكِلَت نيسحلا مامإلا باتك ةفرعمو «ربخلا راشتنا دعبو

 كلذ لقت امك ةعيشلل ًافورعم ًاسلجم اهسلجم ناك ثيح ةيدبعلا ةيرام سلجم يف
 :هصن ام لاق ذإ .هخيرات ىف يربطلا

 ةعيشلا نم سان عمتجا :لاق «يبسارلا قراخملا وبأ ركذو :فنخم وبأ لاق

 ءأمايأ - ذقنم وأ - دعس ةنبا ةيرام اهل لاقي سيقلا دبع نم ةأرما لزنم يف ةرصبلاب

 لابقإ دايز نبا غلب دقو «هيف نوثدحتي افلأم مهل اهلزنم ناكو «"”عيشت تناكو

 قيرطلاب ذخأيو رظانملا عضي نأ ةرصبلاب هلماع ىلإ بتكف «نيسحلا

 ؛نيسحلا ىلإ - سيقلا دبع نم وهو - جورخلا طيبن نب ديزي عمجأف :لاق
 ديبعو هّللا دبع :هل نانبا هعم بدتناف ؟يعم جرخي مكيأ :لاقف ةرشع نونب هل ناكو

 ءجراخ انأو ؛جورخلا ىلع ٌتعمزأ دق ينإ :ةأرملا كلت تيب يف هباحصأل لاقف ءهّللا

 امهفاخأ توتسا دق ول هّللاو ينإ :لاقف «دايز نبا باحصأ كيلع فاخن انإ :هلاولاقف

 0 ص 7 ج «يربطلا خيرات 0

 .(ه١5 ةنس ثادحأ) 7/8٠١ ص .”"ج «يربطلا خيرات (0)
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 ةالئك32 نيسحلا مامإلا ةرصنل اهلام لذبت ةيرام

 .ىتبلط قم بلاط لع نإيل 99د

 يف لخدف الدتِلَس نيسحلا ىلإ ىهتنا ىتح قيرطلا يف ''”ىدقتف جرخ مث :لاق
 .نيسحلا لحر ىلإ لجرلا ءاجو هبلطي لعجف «هئيجم نيسحلا غلبو «حطبألاب هلحر

 يف سلج نيسحلا هدجي مل املو «هرثأ يف لبقأف ءكلزنم ىلإ جرخ دق :هل ليقف

 .ًاسلاج هلحر ىف هدجوف يرصبلا ءاجبو ؛هرظنني هلحر

 هيلع ملسف :لاق "”4أاوُحَرفَيْلَق َكِنّرَبَق ِهِيَمْحَرِبَو هللا ٍلْضَِب لُق# :لاقف

 .هعم لتاقف ىتأ ىتح هعم لبقأ مث ءريخب هل اعدف .هل ءاج يذلاب هربخف .هيلإ سلجو

 .؟”هانباو وه هعم لتقف

 ةرضتل نيدهاجيملا ادع و راوقلا ةقينا اتاكم اهسلخم نم تلعج ةيرامق

 .ايلام نيدهاجملا معد يف ةريثكلا اهلاومأ تفظو اهنأ امك َفِالثِِلَم نيسحلا مامإلا

 نينمؤملا ريمأ عم لمجلا ةكرعم يف اهدالوأو اهجوز دهشتسا يتلا ةيرامف

 نم اهباصأ امم مغرلاب لكيت تيبلا لهأ ةرصانم بجاوب مايقلا نع لختت مل قالت
 نيسحلا مامإلا ةرصانمل لاجرلا وعدت تناك دقف .ةوبنلا تيب لهأل ءادف اهتبحأ دقف

 .تابثو ةوق لكب الكل

 تفقوو .ءاهجولاو فارشألا هيف عمتجا نأ دعب اهسلجم ىلإ تلبقأ اهنأ ىوريف

 .بيحنلاو ءاكبلاب شهجت مهمامأ

 .؟اهبضغو اهخارص ببس نع نورضاحلا اهلأسو

 نأ تعمس ؟عنصأ ام ةأرما انأ نكلو ..!دحأ ينبضغأ ام مكليو :تلاقف

 .!؟هنورصنت ال متنأو مكر صنتسا مكيبن تنب نبا نيسحلا

 .يلمرلا قيرطلا )١(

 .قيرطلا ةداج مزل 20

 0/ :ةيآلا ءسنوي ةروس (؟)
 .(ه55 ةنس ثادحأ) 7178 ص «'”ج «يربطلا خيرات (5)
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 ” ج - ةالئكِفَع نيسحلا مامإلا ةريس

 !ةلحارلاو حالسلا مدعل اهنم نورذتعي اوذخأف

 ؟مكعنمي يذلا اذهأ :تلاقف

 .ىلب :اولاق

 سيكلاب ىنيتآو ؛ةرجحلا ىلإ ىقلطنا :اهل تلاقو اهتيراج ىلإ تتفتلاف

 :تلاقو ..مهاردو ريناند اذإف «ضرألا

 ." دكت نيسحلا يالومو يديس ةرصن ىلإ قلطنيو هجاتحي ام مكنم لجر لك ذخأيلف

 نيسحلا مامإلا ةرصانم يف رثؤمو مهم رودب ةيدبعلا ةيرام تمهاس ءاذكهو
 .فداهلا اهسلجم لالخ نم ةحلاص لايجأ ةيبرت ىف تمهاس اهنأ امك دويل

 لك عيطتست كلذك اهنامز يف يداع ريغ ًارود بعلت نأ ةيرام تعاطتسا امكو

 معدلا يفو «ينيدلا طاشنلا زيفحت يفو «لايجألا ةيبرت يف مهاست نأ ةحلاص ةأرما

 .ةينيدلاو ةيعامتجالا طشانملا ىف نيطشانلل يداملاو يونعملا

 )١( - ص ءقأرملا ةيلوؤسم ١5٠-١5١.
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 بولطملا ليقع نب ماسعم فيضتست ةعوط

 اكن نيسحلا مامإلا ريفس عم عاجشلا اهفقوم خيراتلا لجس ةأرما ةعوط

 .هلوح نم فالآلا قرفتو .هنع لاجرلا ىلخت نأ دعبف «ليقع نب ملسم قارعلا ىلإ

 نيأ فرعي ال ًامئاه ةفوكلا عراوش يف ريسي ملسم ناك هيلإ أجلي ىوأم هل دجي ملو

 !؟يغلي

 برتقاف «رادلا ىلإ (لالب) اهنبا عوجر رظتنت بابلا ىلع ةفقاو ةأرماب اذإو

 .مالسلا هيلع تدرف ءاهيلع ملسو اهيلإ

 :ديفملا خيشلا لوقي

 نيل همقق داس قنا هلراامأ الاهل لاق

 ؟برشت ملأ هللا دبع اي :تلاقف :تجرخ مث ءانإلا تلخدأو

 .ىلب :لاق

 تلاق مث تكسف كلذ لثم هيلع تداعأ مث تكسف «كلهأ ىلإ بهذاف :تلاق

 كل حلصي ال هناف كلهأ ىلإ هّللا كافاع مق هّللا دبع اي هّللا ناحبس :ةثلاثلا يفهل

 .كل هلحأ الو يباب ىلع سولجلا

 رجأ يف كل لهف «ةريشع الو لزنم رصملا اذه يف يل ام هللا ةمأ اي :لاقو ماقف

 ؟مويلا دعب كيفاكم يلعلو فورعمو



 ” ج - ةائكِفَع نيسحلا مامإلا ةريس

 هةموو هللا قيفاي ةغلاف

 !؟ملسم ثنا هعلاق

 .معن :لاق

 هل تحف رفو هيف نوكت يذلا ثبيبلا ريغ اهراد ىف اديب دق « مما ؟ تلات

 .ّشعتي ملف «ءاشعلا هيلع تضرعو

 جورخلاو تيبلا يف لوخدلا رثكت اهآرف ءاهنبا ءاج نأ نم عرسأب نكي ملو

 .هنم كجورخو ةليللا ذنم تيبلا اذه كلوخد ةرثك ينبيرتل هنأ هللاو :اهل لاقف .هنم

 .اناشل كل نأ

 .اذه نع هلإ ىنب اي :تلاقف

 ال ينب اي :تلاقف اهيلع حلأف .ءيش نع ينلأست الو كنأش يلع لبقإ :تلاق

 .هب جرخأ امم ءيشب سانلا نم ًأدحأ نربخت

 .""تكسو عجطضاف «هتربخأف ءاهل فلحف «ناميألا هيلع تذخأف معن :لاق

 دوجو ناكمب هربخأو دايز نب هّللا ديبعل بهذ لب «ربخلا متكي مل ًالالب نأ الإ
 شيجلا هرصاح امدنعو «هتبراحمل ًاشيج زهجي دايز نبا لعج امم ؛ليقع نب ملسم

 :لوقي وهو مهلتاقي ذخأ

 ارك ايش تيمنا هةببارب ىلا امرهالا نشنا أل تميسللا

 .14 - 88 ص 5 ج «يفوكلا مثعألا نبا ءحوتفلاو .775- 770 ص «ديفملا خيشلا داشرإلا )١(

 نأ الإ ريباعتلا يف فالتخالا نم ءيش عم) ١45. ص .”"ج «ريثألا نبا «خيراتلا يف لماكلاو
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 ارتتساف. .نيمسشلا :غاعش درب ارماثخسةرابلا لعجتفو

 لتاقملا بتك يف ةلصفمو ةفورعم ًاريخأ هتداهشب تهتنا يتلا ملسم ةصقو

 .خيراتلاو

 تلجس دق ةحلاصلا ةأرملا هذه ةعوط نأ الإ ةعوط نبا ةنايخ نم مغرلاب نكل

 صخشلا هنأب اهملع عم ليقع نب ملسم ءاويإ يف عاجشلاو يلوطبلا اهفقومب

 .ةدشلا تاقوأ يف ًافرشم ًافقوم لثمي ةمكاحلا ةطلسلا لبق نم دحاو مقر بولطملا

 نم فالآلا فالآ نيب نم ةعوط مسا رابكإو لالجإ لكب خيراتلا لجس اذهل

 يقب ام ًادلخم يقب ةعوط مسا نأ الإ ءركذي ًائيش خيراتلا نهل ركذي مل نيذلا ءاسنلا
 .ليقع نب ملسم ةريسمو ةريس ركذتسا املك ًايوتسركذتسو «دولخ ايندلل

 لجسنت نأ ةأرما لك عيطتست ثيح «ةأرما لكل ربعمو رثؤم سرد كلذ يفو

 راودأب تماق وأ .ةدشلا تاقوأ يف اعاجش افقوم تلجس ام اذإ خيراتلا يف اهمسا

 .هتيمنتو عمتجملا ةمدخ يف مهست ًالامعأ تدأ وأ «ةزيمتم

 71ص «ديفملا خيشلا «داشرإلا 200





 ءالبرك يف ةديهش ةأرما لوأ بهو مأ

 ءالبرك يف ةديهش ةأرما لوآ بهو مأ

 ةأرملا هذه يبلكلا ريمع قب هللا دبغ ةجوؤوكبغ تنب رمق اهمساو بهو مأ
 مامإلا عم ءالبرك يف تدهشتسا ةأرما لوأ يهف «خيراتلا تالجس يف عمال مسا

 مامإلا بكرب قاحللا رايخ رايتخا ىلع اهجوز عجشت تناك يهو ْرالَكتَت نيسحلا
 تذخأ لب ؛كلذب يفتكت ملو «ةداهشلا ىتح هترصانمو «هنع عافدلاو ٌدِلتِلَع نيسحلا

 نيسحلا مامإلا نأ الإ ,ءادعألا لاتقل ةكرعملا ناديم وحن ةعرسم تبهذو ًادومع

 ىتح ةميخلا يف رقتست دكت ملو ءاهداهج ىلع اهركشو «ةميخلا ىلإ اهعجرأ ْدالْكِفَ
 :لوقتو هنع بارتلاو مدلا حسمت يهو ةعرسم هيلإ تءاجف اهجوز داهشتساب تعمس

 !ةنجلا كل ًائينه

 ايعكيدنف عم ناك هريس اهيرغق ابادارل اهكاغ ما ريس اهررصنأ اهودنعو

 .اهانمتت تناك ىتلا ةداهشلاب تزافو ءاهلتقو

 نيدللا بع فدي ندر اسس ناكاهلا# «بادجوبا دع «فمقموحا لاك

 اراد نادمه نم دعجلا رئب دنع ذختاو «ةفوكلا لزن دق ناك «ميلع ينب نم «ريمع

 موقلا ىأرف ءدبع تنب بهو مأ اهل لاقي طساق نب رمنلا نم هل ةأرما هعم تناكو

 .نيسحلا ىلإ اوحرسيل نوضرعي ةليخنلاب

 .مهنع لأسف :لاق
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 " ج - الئ نيسححلا مامإلا ةريس

 .ةك06 هللا لوسر تنب ةمطاف نب نيسح ىلإ نوحرسي :هل ليقف

 نوكي الأ وجرأل ينإو ءًاصيرح كرشلا لهأ داهج ىلع تنك دقل هللاو :لاقف

 داهتب نيف ىايإ هناوث نمهللا دفع ابارك سبأ دهيم تدير ةورعي نيالا «الؤم دايخ
 .نيكرشملا

 .ديري امب اهملعأو «عمس امب اهربخأف هتأرما ىلإ لخدف

 .كعم ينجرخأو لعفا «كرومأ دشرأ كب هَّللا باصأ تبصأ :تلاقف

 ىمرو دعس نب رمع اند املف ءهعم ماقأف «انيسح ىت أ ىتح ًاليل اهب جرخف :لاق
 ىلوم ملاسو نايفس يب 1 نيدايز ىلوع راسي جرت اومترا املق :ندانلا يثرا عيسي

 .مكضعب انيلإ جرخيل ؟زرابي نم :الاقف «دايز نب هّللا ديبع

 .ريضح نب ريربو رهاظم نب بيبح بثوف :لاق

 يلع يبحلا اهنيل لاق

 جرخألف يل نذئا !هَّللا كمحر ههّللادبع ابأ :لاقف يبلكلا ريمع نب هللا دبع ماقف

 .نيبكنملا نيب ام ديعب نيدعاسلا ديدش ًاليوط مدآ الجر نيسح ىأرف ءامهيلإ

 نكس تئش نإ جرخا كلان نارقألل هني ينإ :نيسحلا لاقف

 ؟تنأ نم :هل الاقف ءامهيلإ جرخف :لاق

 :امهل بستناق

 نب ريرب وأ رهاظم نب بيبح وأ نيقلا نب ريهز انيلإ جرخيل .كفرعن ال ءالاقف
 .ملاس مامأ لتنتسم راسيو «ريضح

 جرخي امو «سانلا نم دحأ ةزرابم نع ةبغر كبو «ةينازلا نب اي :يبلكلا هل لاقف

 .كنم ريخ وهو الإ سانلا نم دحأ كيلإ

 )كمل



 ءالبرك يف ةديهش ةأرما لوأ بهو مأ

 هيلع دش ذإ هفيسب هبرضي هب لغتشمل هنإف «درب ىتح هفيسب هبرضف هيلع دش مث
 هاقتاف «ةبرضلا هردبف هيشغ ىتح هل هبأي ملف :لاق ؛دبعلا كققهر دق :هب حاصف ءملاس

 ىتح هبرضف يبلكلا هيلع لام مث ءىرسيلا هفك عباصأ راطأف ءىرسبلا هديب يبلكلا

 :اعيمج امهلتق دقو ءلوقي وهو ازجترم يبلكلا لبقأو «هلتق

 بكنلا دنع راوخلاب تيسلو بصعو ةرم وذ ؤورما ىنإ

 برضلاو ًامدقم مهيف نعطلاب بهو مآ كل ميعز ينإ

 برلاب نمؤم مالغ برض

 يبأ كادف :هل لوقت اهجوز وحن تلبقأ مث «ًادومع هتأرما بهو مأ تذخأف

 بذاجت تذخأف ءاسنلا وحن اهدري اهيلإ لبقأف ءدمحم ةيرذ نيبيطلا نود لتاف !ىمأو

 ءاسنلا ىلإ هللا كمحر يعجرا ءًأريخ تيب لهأ نم متيزُج لاقف «نيسح اهادانف

 رشع ينثاو اسراف رشع ةعبس لتق ىتح لتاقي (يبلكلا هللا دبع) لزي ملو

 .هيلع هللا ناوضر لتق ىتح لتاقي لعجو .هادي تعطق مث ءالجار

 ." ات نيسحلا ركسع ىف تلنق ةأرما لوأ ىهو .اهلتقو اهخدشف هعم ناك دومعب

 يبلكلا هللا دبع اهجوز عفد يف رثؤم رود بهو مأ ةحلاصلا ةجوزلل ناكو

 ةجوزلاو جوزلا دهشتساو «نيسحلا مامإلاب قحل ىتح اليل هتجوز عم جرخف

 )١( - ص ؛”ج «يربطلا خيرات 37١ 7737-1.

 )١(- مه ج «يسلجملا ةمالعلا «راحبلا ص,١7.



 ” ج - ئه نيسحلا مامإلا ةريس

 !ةنجلا امهل ًائينهف .ءالبرك بارت ىلع ًاعم
 عافدلا يف ًايلمع ًاسرد اهنم ذختت نأ ةأرما يأل نكمي ةربعملا ةصقلا هذه نمو

 ءالعإو «نيدلا ةمدخ لجأ نم ءيش لكب ةيحضتلاو «قالخألاو ئدابملاو ميقلا نع

 .ناكم لك ىف ديحوتلا ةملك



 سداسلا بابلا ةصالخ

 22 نيسحلا مامإلا راصنأ) :ناونعب ناك باتكلا اذه نم سداسلا بابلا

 مهفقاومو ل32 نيسحلا مامإلا راصنأ لوح هيف ثحبلا انزكر ثيح (فقاومو راودأ
 ةينيسحلا ةضهنلا يف ةأرملا رود نع هيف انثدحت امك «مهتازيممو مهصئاصخو

 دقو نالت نيسحلا مامإلا ةروث ةريسم يف نهرودو نهنم ةزراب جذامن ىلإ ةراشإلاب

 :امهو نيلصف ىلإ بابلا اذه تمسق

 زكرت ثيح .(ةالكِلَم نيسحلا مامإلا راصنأ)ب ًاموسوم ناك :لوألا لصفلا - ١

 مهدادعأو قالْكِلَت نيسحلا مامإلا راصنأ تازيممو صئاصخ لوح هيف ثحبلا
 .مهقطانمو مهئامسأو

 ةقلعتملا ماقرألاو تايئاصحإلا ضعب نع ثيدحلاب لصفلا اذه انأدب دقو

 رق هيلع قالا كي الا اهني اناعن ل الوحي روصب ١ يعمل ةررالا
 نيسحلا مامإلا راصنأ تافصاومو صئاصخ ضعب لوح ثيدحلا راد مث

 اوقفو نيذلا ةافطصملا ةوفصلا نم اوناك دقف «هيدي نيب اودهشتسا نينذلا ةويعِقَم

 ةداهشلا ةجرد مهلينب بتارملا ىلعأ اولانو َدِللَع نيسحلا مامإلا ىلإ مامضنالل
 :ةيلاعلا

 ةلكَت نيسحلا مامإلا راصنأل تافصلاو صئاصخلا كلت مهأ ىلإ انرشأو

 هباحصأب ةريبك ةداشإ ٌدِالْيَِلَظ نيسحلا مامإلا داشأ ذإ ؛باحصألا لضفأ مهنأ يهو
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 7 ج - ةالئكظ نيسحلا مامإلا ةريس

 .ُدِانعَع هنع درو امك باحصألا نسحأو ىقرأو لضفأ مهربتعاو «هراصنأو

 يتلا تاناحتمالا ةلاسلس يف مهحاجن دعب كلذو «ةنجلا يف مهلزانم اوأرف .ءءاطغلا

 «تاءالتبالاو تاناحتمالا كلت يف حاجنلل ًالهأ اوناكف ءاهيف دائم مامإلا مهنحتما

 .ٌدالَكلَم نيسحلا مامإلا عم ةداهشلا ىلع رارصإلاو

 امك - نيرخآلاو نيلوألا نم ءادهشلا ديسب ٌدالككِقَت نيسحلا مامإلا بقل امكو

 .ءادهشلا ةداسب ةرايضلاو هباحصأ بقل - ةديدع تاياور ىف

 نوعتمتي اوناك مهنأ هباحصأو دلل نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ نمو

 نم اوقاذ نيذلا يومألا شيجلا ةداق كلذب فرتعا دقو ءاهريظن لق ةبيجع ةعاجشب

 .مهتلاسبو مهتعاجش

 232 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نييمشاهلا ىلإ لصفلا اذه يف انقرطت مث

 نأ دكؤملا ءيشلا نكلو .مهئامسأو مهدادعأ يف ةيخيراتلا رداصملا فالتخاو

 ةيحضتلا ىف رخآ اسرد ىطعأ نيدلا لجأ نم ءادف ةفيرشلا هسفنب ىحض يذلا الكف

 ىلع ظافحلا لجأ نم راهطألا هتيب لهأ نم ةبكوك داهشتساب راثيإلاو ءادفلاو

 ىلإ انرشأ دقو . رو هكرفأ وأ هلع ىورو ةققللو هلا لوو بحسم نم لوس

 .مهضعب لوح ةيخيراتلا رداصملا فالتخاو .مهئامسأو مهددع

 لكش ثيح داليا نينمؤملا ريمأ ةباحص نم ءالبرك ءادهش ءامسأ انركذ مث

 ناك نم ادع مهف «ءءاروشاع موي ٌدالكلَع نيسحلا مامإلا راصنأ نم ًاريبك ًاددع هباحصأ
 نوخرؤملا حرصي مل نم ادعو «مهنم نييمشاهلا ادعو «ِةَدْكبإنَي لوسرلا ةباحص نم
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 .ًالجر نيرشع مهددع غلب دق ؛هتريس خيرأتلا ملظ نم ادعو «َدِلكِلَم يلعل هتبحصب

 .كلذ نم لقأ ليقو

 دهشتسا ذإ ءيلاوملا نم ءالبرك ءادهش ءامسأ ىلإ لصفلا اذه يف انرشأ مث

 اوراتخا نيذلا ناملغلاو يلاوملا نم ةعومجم ءالبرك يف دلل نيسحلا مامإلا عم

 .داسفلاو روجلاو ملظلا دض َدِالَكيَلَت مامإلا عم ةروثلا قيرط

 يف كلذ دعب نمو «ةينيسحلا ةروثلاب دو ةلص (يلاوملا) ديبعلل ناك دقو
 ْ .ىفقنلا كيب ىبأ نيراتشملا ةروخ# ةاليرك ةنقاو دعب تقالعب نتلا تاروقلا

 نيذلاو دليم نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةفوكلا ءادهش نع انثدحت كلذ دعبو

 ةعقاو لبق هتضهنو ْدِالَكتَت نيسحلا مامإلا ةرصن ليبس يف ةفوكلاب اودهشتسا دق

 .مرحملا نم رشاعلا يف ءالبرك

 0 5 . 7 0 700000 ا
 ايفتكم «ةيلامجإ ةروصب ءالبرك ءادهش ءامسأ ىلإ لصفلا اذه يف تقرطت مث

 نيذلاك ةينيسحلا ةيضقلا اورصان وأ «هنع اعافد وأ فطلا يف هعم اودهشتسا نيذلا

 مغرلاب ةيلامجإ ةروصب ءادهشلا ءامسأ ىلإ ةراشإلا مت ثيح «ةفوكلا يف اودهشتسا

 .مهئامسأو مهددع يف عجارملاو رداصملا فالتخا نم

 ىتلا قطانملاو ءىنيسحلا شيجلا ةبيكرت نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو
 5 1 2 ١

 ىلع تيقلأ يتلا باقلألاو ءمهل ةفلتخملا ةيرمعلا لحارملاو «راوثلا اهيلإ يمتني

 ناميإلا لهأ نم ةيفاصلا ةوفصلا نولثمي ٌدِالَكقَت نيسحلا مامإلا راصنأ ناك دقو

 .راهطألا تيبلا لهأ ةمئأل ءافولاو ءادفلاو صالخإلاو

 ثيح «(ةينيسحلا ةضهنلا يف ةأرملا رود) :ناونعب هتيمسأ :يناثلا لصفلا -؟

 ءاهتنا دعب ىتحو ةيادبلا ذنم ةينيسحلا ةريسملا ىف ةأرملا رود ىلع هيف ثحبلا زكرت
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 «ةكرعملا هذه يف ةأرملا دوجو ةرورض كردي ناك ٌدِلْيَِلَت نيسحلا مامإلاف «ةكرعملا

 .داشرإلاو ةيعوتلاو ةيبرتلا راودأب موقت يك

 رود ةأرملل ناك ثيح ءًاضيأ ةكرعملا دعب ةأرملا رود ىلإ قرطتلا مت امك

 حيحصتو «سانلا ىلإ ةينيسحلا ةروثلا فادهأ لاصيإو «ماعلا يأرلا ةيعوت يف مهم

 .ةملاظلا ةيومألا ةسايسلا حضفو «يمالعإلا ليلضتلا

 بنيز ةديسلا نهتعيلط ىفو ءاهتاعلطتو ةروثلا فادهأ ىلع ظافحلا ىف ريبك رودب

 . ج2 ىربكلا

 ةلمح ةيومألا ةطلسلا تنش هباحصأو ٌدِالئتِقَع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعبف

 ةنيكام تروصف «سانلا مامأ دلل نيسحلا مامإلا لتق ريربتل ةللضم ةيمالعإ

 هيلع ةرطيسلل مكحلا ىلع جرخ صخن ٌداليعِلَظ نيسحلا مامإلا نأ يومألا مالعإلا

 لهأ ةناكم ليلقت ىلع يومألا مالعإلا لمع امك «جراوخلا نم هباحصأو هنأو ءلِتقو
 .نييومألا ةناكم ميخضتو «تيبلا

 ىمالعإلا ليلضتلا تالمح ىلإ 2 ىربكلا بنيز ةديسلا تدصت دقو

 ةفاضإلاب .ةرئاجلا تاطلسلا مامأ اهريظن لق ةعاجشو ةأرج لكب قئاقحلا هيوشتو

 هلهأ نم هعم نمو ٌدِالكِلَع نيسحلا مامإلا داهشتسا دعب ينيسحلا بكرلل اهتدايق ىلإ

 .هراصنأو

 مامإلاب قاحتلالل اهجوز عانقإب نيقلا نب ريهز ةجوز رود ىلإ انرشأ مث
 لهأو نيسحلا مامإلا نع عفادملاو دهاجملا لطبلا اذه ريهزف ؛دالكِقَت نيسحلا

 ىتح نيسحلا رياسي نأ ضغبي ناكو امك تيبلا لهأ نع ًاديعب ةيادبلا يف ناك هتيب

 (ورمع تنب مهلد) هتجوز نم ةرثؤمو ةقداص ةدحاو ةملك نكلو ءدحاو قيرط يف

 «ريهزل الوسر دالك نيسحلا مامإلا ثعب امدنعف .ههجوتو هراسمو هتايح تريغ

 هللا ل وسمو نبا ةلبلا تعبأ يعز ارا ةةنحجوز دل ثلاث هكلثل افادعفا ريهز نوطأو
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 .«تفرصنا مث همالك تعمسف هتيتأ ول هللا ناحبس !؟هيتأت ال مث

 ك2 نيسحلا مامإلا ىلإ باهذلل ريهزب تعفد ةقداصلاو ةبيطلا ةملكلا هذه

 .ةال2 نيسحلا مامإلا بكرب قاحتلالا ررق دقو .هجولا قرشم وهو الإ هنم داع امو

 ذقنم تنب ةيرام هب موقت تناك ام ةينيسحلا ةريسملا يف ةدلاخلا جذامنلا نمو

 لهأ نم ةيرث ةأرما تناك ثيح َِالملَت نيسحلا مامإلا ةرصنل اهلام لذبب ةيدبعلا

 ىقتلم ناك اهسلجمو ءيرصبلا عمتجملا يف ةقومرم ةناكم اهترسألو «ةرصبلا
 رودب ةحلاصلا ةأرملا هذه تمهاس دقو «ةرصبلا ىف ةعيشلا نايعأو فارشأو ءاهجول

 17 خيل دانا ةايصقل يضاختل [ ةكي اهينلدبب ني قلطلا» ازوقاع ىف مين

 ةرضتل ةيدهاجملا دادغإوراوقلا ةعيعل اناكم اهبلجم نه كلدتج ةيرامق

 .ايلام نيدهاجملا معد يف ةريثكلا اهلاومأ تفظو اهنأ امك َلتِقَ نيسحلا مامإلا

 نينمؤملا ريمأ عم لمجلا ةكرعم يف اهدالوأو اهجوز دهشتسا يتلا ةيرامو

 نم اهباصأ امم مغرلاب دلْكوِلَت تيبلا لهأ ةرصانم بجاوب مايقلا نع ّلخنت مل التل
 نيسحلا مامإلا ةرصانمل لاجرلا وعدت تناك دقف .ةوبنلا تيب لهأل ءادف اهتبحأ دقف

 .تابثو ةوق لكب دالك

 .بولطملا ليقع نب ملسم تفاضتسا يتلا ةعوط رود ىلإ ثيدحلاب انرشأ مث
 نيسحلا مامإلا ريفس عم عاجشلا اهفقوم خيراتلا لجس ةحلاص ةأرما ةعوط تناك ذإ

 نم فالآلا قرفتو ؛هنع لاجرلا ىلخت نأ دعبف «ليقع نب ملسم قارعلا ىلإ الكيل

 صخشلا هنأب اهملع عم اهتيب يف ةعوط هتوآ «هيلإ اجلي ىوأم هل دجي ملو .هلوح
 يف اعاجشو افرشم افقوم لثمي اذهو «ةمكاحلا ةطلسلا لبق نم دحاو مقر بولطملا

 :ةدفلا تاقوأ

 نم فالآلا فالآ نيب نم ةعوط مسا رابكإو لالجإ لكب خيراتلا لجس اذهل

 يقب ام ًادلخم يقب ةعوط مسا نأ الإ ءركذي ًائيش خيراتلا نهل ركذي مل نيذلا ءاسنلا
 .ليقع نب ملسم ةريسمو ةريس ركذتسا املك ايونس ركذتسو «دولخ ايندلل
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 «ءالبرك يف ةديهش ةأرما لوأ بهو مأ نع ثيدحلاب لصفلا اذه انمتخو

 يف عمال مسا ةأرملا هذه «يبلكلا ريمع نب هللا دبع ةجوزو دبع تنب رمق اهمساو

 فالثكلَع نيسحلا مامإلا عم ءالبرك يف تدهشتسا ةأرما لوأ يهف «خيراتلا تالجس

 «هنع عافدلاو نمل نيسحلا مامإلا بكرب قاحللا ىلع اهجوز عجشت تناكو

 وحن ةعرسم تبهذو ادومع تذخأ لب ؛كلذب يفتكت ملو «ةداهشلا ىتح هترصانمو

 ةميخلا ىلإ اهعجرأ داكن نيسحلا مامإلا نأ الإ ءءادعألا لاتقل ةكرعملا ناديم

 اهقيوز قا تتراكم لحم ميركل | ىف سادكلا رن ا ةداوج ىلع اهركتو
 !ةنجلا كل ًائينه :لوقتو هنع بارتلاو مدلا حسمت يهو ةعرسم هيلإ تءاجف

 اههاننقف هعساك دويعب ايو زفف اهلفرمل انالك رفا ريدك اهريضنا اضالكغو
 :اهانمثت تناك ىتلا ةداهشلاب تزافو ءاهلتقو

 يبلكلا هللا دبع اهجوز عفد يف رثؤم رود بهو مأ ةحلاصلا ةجوزلل ناكو

 ةجوزلاو جوزلا دهشتساو «نيسحلا مامإلاب قحل ىتح اليل هتجوز عم جرخف

 !ةنجلا امهل ًائينهف .ءالبرك بارت ىلع أعم

 عافدلا يف ًايلمع ًاسرد اهنم ذختت نأ ةأرما يأل نكمي ةربعملا ةصقلا هذه نمو
 ءالعإو «نيدلا ةمدخ لجأ نم ءيش لكب ةيحضتلاو «قالخألاو ئدابملاو ميقلا نع

 هناكم لك قف ديحرعلا ةملك



2 

 عباسلا بابلا

 دولخو ةداهش :::: نيسحلا ماعلا

 . لَكَ نيسحلا مامإلا ةداهش :لوألا لصفلا

 .ةالكَظ نيسحلا مامإلل ةغيلب ظعاومو مكح :يناثلا لصفلا





 م 2 ه5 هك ه5 82 8#
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 لوألا لصفلا

 هلتنن نيسحلا ماعإلا ةداهش

 . دالك نيسحلا مامإلا ةداهشب 25092 يبنلا رابخإ
 . وك نيسحلا مامإلا ةداهشب لسع يلع مامإلا رابخإ

 .هسفن ىعني ٌدالتٍَِس نيسحلا مامإلا

 .ةداهشلاب َدلَكَِد نيسحلا مامإلا ايؤر

 .ةدابعلاب ءاروشاع ةليل ءايحإ
 .ءاروشاع موي
 .اديهش 2م نيسحلا مامإلا





 يديهمت لخدم

 يديهعت لخدم

 ترم يتلا ةمهملا تافطعنملاو تالوحتلا لك ٌدالْيَيقَت نيسحلا مامإلا شاع

 دهش امك «ةيدإاَع يبنلا ةثعب قاثبنال ىلوألا ةقالطنالا دهش دقف «مالسإلا ةلاسر اهب

 ريمأ هيبأل ىرج امو ةَييَي هللا لوسر ةافو دعب تثدح يتلا ةريكلا تادخألا

 «نينمؤملا ريمأ مكح ةرتف دهش مث «ةفالخلا يف هقح نع هداعبإ نم دِالثكِلَم نينمؤملا
 ةكرعمو لمجلا ةكرعمو نيفص ةكرعمك ةمخضو ةريبك بورح نم اهقفارامو

 لالخ ثادحأ نم مَن امَدِالكِقَت نسحلا مامإلا هيخأ ةرتف يف دهش مث «ناورهنلا

 ك2 نسحلا مامإلا ةداهش دعب هيلوت مث «ةيواعم عم هحلص مث ةريصقلا هتفالخ
 ثادحألا مهأ ديل نيسحلا مامإلا دهش كلذبو «ةينيدلا ةماعزلاو ةمامإلا ديلاقم

 .مالسإلا خيرات يف ةريطخلا تافطعنملاو ةريبكلا

 تجوت ىلاعت هللا ليبس يف داهجلاو لمعلاو ملعلاو ءاطعلاب ةئيلم ةايح دعبو
 قحلا نيب ةلصاف ةكرعم يف يمادلا ءاروشاع موي يف ةداهشلا ماسوب ةفيرشلا هتايح
 .ملظلاو لدعلا نيبو ءرشلاو ريخلا نيبو «لطابلاو

 نيسحلا مامإلا ةبيصم نم يمالسإلا خيراتلا يف مظعأ ةبيصم نكت ملو
 مامروات تاكو ماو كنارو ةيصخ نيج ماير هيلز ةمرزاما دو ضل

 ةنيفسو «ىدهلا حابصمو «ةنجلا لهأ بابش ديسو «هتناحيرو 222 هللا لوسر طبس

 ةيآو ريهطتلا ةيآ مهتلمسش نممو ءءاسكلا باحصأ دحأو «ىقثولا ةورعلاو «ةاجنلا

 ةعشب ةروصب هنولتقي موقلاب اذإو «هتناحيرو ةيكاَع هللا لوسر بيبح وهو «ةدوملا

 نددت



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نينسلاو نورقلا بقاعت مغر ةدلاخ ىقبتل ةعقاولا كلت دّلحَح امم «ةيمادو ةيواسأمو
 .مايألاو

 مظعأ كلَ نيسحلا مامإلا لتق نأ يف رسلا دالَع قداصلا مامإلا حضوأ دقو

 :لاؤسلا اذه يمشاهلا لضفلا نب هللا يع هلأس اهددغ ةنيضم

2 16 

 نود ءاكْبو عرج و ٌمَعو ٍةَبيصُم ؛ موَيءاروشاع موي َراص فيك للا لوس َنب

 موّيلاَو اكلت ةَمِطاف هيف تنام يذلا موَيلاَو نكي هللا وسر هيف سب 68 يذلا مويا

 م 31

 ؟مَسلاب لل ُنَسَحلا هيف لق يذلا مويلاَو كال َنينِْؤُملا ريمأ هيف لق يدل

 نأ كلذ ؛مايألا رئاس عيمج نم ٌةبيصُم ْمَظعأ ةاليلَع ٍنيَسْحلا َموَي 1 لا
 ىضَم اّمَلَف ةّسمخ ٌةَسمَ اوناك ىلاعَتِّللا ىَلَع قلَكلا َمّركأ اوناك َنيِذَا ءاسكلا باحصأ

 ناكف الكيل ٌّنيَسْحْلاَو ٌنَسَحلاَو ٌةَمِطافو َنِيِنمْؤُملا ٌريمأ ّيِقب ب يقطع يلا ُمُهَنَع هع

 مصب ا اا مي الا

 ناك الئ َنينِمْؤُملا ٌريمأ مُهنِم ىضَم اَمَلَف ةَولَسو ٌءاْرَع ساْنلِل هالك ٍنيَسْحْلاَو
0 

 اَمَلَق ةَولَسو ٌءاَزَع لكك ٍنيَسُحلا يِف ٍساَنلِل َناك دالي ْنَسَحلا ىَضَم

 راو رعت موف يبادر قانا ندا وف و ا

 ُهُموَيٌَراص َكِلذِلَف ,مهعيِمَج ءاقَبك ُهَؤاَقَب ناك امك مهِعيمَج ٍباهَذَك ُهباهَذ َناكَف

 يف ِساّنلِل نكي مَ َملَق هللا ٍلوسَرَنباَي: [دالكلس ٍقِواَصلا مامإلل يأ] ُهَل ٌتلَقَ ُتلَقَق
 ؟ دالك هئابآ يف مُهَل ناك ام لثم5 ٌةَولَسو ٌءاَرَع الكلس ِنيَسُحلا نب ّييِلَع

 ىَلَع َةّجحو ًامامإو َنيدباعلا َدِّيَس ديس ناك الكلم ٍنيَسُحلا َنب َّيِلَعَنِإ «ىلب : َلاَقَق
 ناكو نم ِعَمسَي مّلو 0 هللا لوس َقلَي مل هدكلو «َنيضاملا ِهِئابآ دعب قَخلا

 ْنَسَحلاَو ةَمِطافو َنيِنِمْؤُملا ٌريمأ ّناكو قم ّينلا نَع ء ِهّدَج نع هيبأ نَع َةَنارو ُهُملِع

 انئاكت :ىلاوكت لازحا يف دوو للا لوسو مم شانلا فتكاس دق هوو ةيعشلاو

 ا



 يديهمت لخدم

 هلوللا لوسَر لوقو «ةَق# وللا لور عم ةلاح اوّكَدَت مهن ِدَحأ ىلإ اور ىدتم

 ٍدَحأ يف نكي مّلو لجو َرَع هلا ىَلَع َنيمّركألا ةَدَماشُم ُساَنلا َدَقَف اوَضَم امل «هيفو

 ةموَي اص َكِذِلَف ءمُهَرِحآ ىضقم ُهّنأِل ,ةلئتل ٍنيَسْحلا ٍدقَق يف لإ مهِعيمَج ُذقَف مُهنِم

 0 1 ةَبيصُم ماَيألا َمظعأ

 : دالَلَم رقابلا مامإلا نع ةيورملا ًءاروشاع ٍةَرايز يف ًأرقنو

 اسوس ريل هع

 7" اوامشلا لهأ يجب

 دقف .ةاسأم ىوقأو «ةبيصم مظعأ ٌدالْيِِلَع نيسحلا مامإلا ةبيصم نأ كشالو

 حبذو هباحصأو هتيب لهأ دهشتسا نأ دعب ًابيرغ ًامولظم دلع نيسحلا مامإلا لتق

 هبر ىلإ يضميو «عيفرلا ةداهشلا ماسو لانيل .فيرشلا هسأر زتجاو ءناشطع وهو
 .نيدلا موي ىلإ كلذك ىقبيسو ءًادلاخو ًادلخم ىقبيو ءأدهاشو ًاديهش

 )١( ج :عئارشلا للع ١ ح 759 ص :5 ج :راونألا راحب ,576 ص ١.
 هيفو 0505 ح ١594 ص :تارايزلا لماك «5 54 ص :رئازلا حابصم 20777 ص :دجهتملا حابصم (؟)

 ««...ةّيزرلا تمظع دقل» لدب «تاوامسلا لهأ عيمج ىلعو انيلع كب ةبيصملا تمظع دقل»

 2175 ص :لؤألا ديهشلل رازملا ءا7 ح 58١ ص :ريبكلا رازملا .,554 ص :نيمألا دلبلا

 ١. ح١79 ص ٠١١ ج :راونألا راحب 15١« ص :يمعفكلل حابصملا
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 ثدحتت يتلاو هيت ِهّللا لوسر نع ةدراولا تاياورلاو ثيداحألا يه ةريثك

 نبا لاق ىتح هباحصأ نيب د نمألا اذه عاشأو فلو يحصل طرا ةداهش نع

 0 ل والا سابع

 0 و ا يا

 :كلذ يف قل هللا لوسر نع ةيورملا ثيداحألا كلت ضعب مكيلإ

 :هتدالو دنع هتداهشب 35072 يبنلا رابخإ -الوأ

 هالك ُنيَسُحلا طَقَساَمَل :بلطملادبع تنب ةّيفص نع قودصلا خبشلا ىور
 ُنيَسحلا لبقأو ءديف يف ُةئاسي لا َعَضَوَف ةقق) يلا ىَلِإ ُهنعَفَدَف م نطَب نم

 ع

 هك عملا لوس ةقحا تنك امقءان ُهّصُمَي ةل# للا ٍلوسَر ناس ىلَع لكن

 دعو ًانيلالا ودعي

 وهو يَ ُهََفَد مث هِهنع َنيَب ب 81005 يلا لبق قلك ْنيسُحلا ابق قاف
 .ًاثؤلق ايل وكي .ّينب اي كولتاق مه موق ُهّللا َنَعَل :ٌلوقَيو :يكبي

 :يمزراوخلل ٌةاليكلَع نيسحلا لتقم «4 877 مقرلا 197 صا” ج :نيحيحصلا ىلع كردتسملا )١(
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 وقوف نص نول ىلا ف د ا
 ؟هلتقُي نمو «ىّمأو ىبأ كادف :تلقف :تلاق

 00( و ووروعكم# هر نس هيو د 5“
 : ا وا

 ا

 اق كج ليل هيلع لحق ءبلشلا دبع بوح باق تناكو اسهل

 0 ٌءابآلا كلادف :تّلاق . يدلو ضيلوان ةكعاي

 هيََكو هِي َذَمَف ِشرَع الَع نم هللا ُهَرّهط دّقَل ديب ِدَمَحُم ٌسْفَن يذّلاَو : لاك

 وأ اَلَسَع جي امك اسي ميو يَدَحو هيلع لبي هيأ هَ كَانَ

 !كتولافا اهي ة هللا َلَتق : لاق ٌقافأ اَمَلَف ِةيقِلَي اليوط ىكب مّن نب

 ؟ةف)ع هللا ٍلوسَر ٌةَرتِع ٌلُكقَي نَم دمحم يبيبَح لق 0 تَلاق

 01 و ةنفابلا قفل ةلثقا فك ايدل

 2022 [نيدباعلا نيز] نيسحلا نب يلع نع هدانسإب قودصلا خيشلا ىورو

 يلا ءاجو قالَ ْنيَسْحلا َدِلو ٍلوَح َدعَب ناك ملف . نك وع تضع ايسما نع

 سس ولا حس ذل

 هيدا يف َنّذَأَف ءءاضيب ٍةَّقرخ يف هيل ُهتعَفَدَف ءينبا يّمَّلَم كامسأ اي : لاقف يقل

 .ىكبف «هرجح يف ُهَعَضّوو «ىرسُيلا يف ٌماقأو «ىنمُيلا

 ؟َكّؤاكُب َمِم ءيّمأو تنأ يبأب :ًءامسأ تّلاقف

 .اذه ينبا ىَلَع :لاق

 اللا وسو اب ةعانشلا ل 2 ل

 ال كامسأ اي :ّلاق مت .يتعافَش هللا ُمهَلانأ ال يدع نم ٌةيِغابلا ٌةِفلا ُهَلثعَت :لاقق

 ص 51 ج :راونألا راحب «177 ص :نيظعاولا ةضور 25١17 ح ١14 ص :قودصلل يلامألا )١(

 ؟ ا

 .5494 ح 71١5 ص ١ ج :يفوكلل بقانملا (0)

 .عفار يبأ ةأرما ىملس اهنوك حيحصلا نأ رهاظلا (*)
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 هتداهشب 225022 56 يبنلا رابخإ

 ره يل ا ل ا .
 ("”هتَدالوب ٍدِهَع ةّبيرَق اهّنإَف اذهب ةَمِطاف يربخُت

 292 [ نيدباعلا نيز] نيسحلا نب يلع نع هدانسإب يسوطلا خيشلا ىورو

 : يسع سدي ةاوسأ قف

 اقف ٍةَبْكَِع هيك بتل يِنَءاِجَف ,"”هي اهتسفت هلل َنيَسُحْلا ةلكإت ةَمِطاف تّدَكَو امل

 577770020802928 #ة#)99ا

 نعلا ّمُهَّللا ءٌتيدح َكَل ُنوكَيَس ُهَّنِإ :لاق مث ةفق هللا ٌلوسَر ىكبو :تّلاق
 .27كلذب َةَمِطاف ىملعت ال !ًُهّلِتاق

 :هدلوم نم ِةَنَس َدعَب هتَداهَشب ةرابتإ -ًايناث
 رديت تبا بنتك

 0 ب تَنَأ امل :فوهلملا باتك يف درو

 دق «مُهُنويع ًةَيِكاب ءمُهُهوجُو ةَّرَمحُم م ...اكَلم َرَشَع انئا 808 هللا لوو ىلَع طب

 ري كوبيه راكد محم اي: نولوقُي مهو مُهتَحِنجأ اورَشَت

 .ليبق رزو لم هلت هلتاق ىلع لمحو «ليباه رجأ لثم ىطعُيَسو «ليباق نم ليباهب

 ثري : لك هن ةيقطنت يملا ىَنإ َلَرَتوالإ ال ِتاوامَّسلا يِف ّقِبَي ممل

 ههَتَبرت ِهيَلَع ضرعَيو «ىطعُي ام ٍباوتب هرِبخُيو َكالَكلَع ٍنيَسْحْلا يف هيزعيو «َمالَّسل
 .(9!َُبْلَط امب ُهعَتَمُت ُهعّبَمُت الو هَلَتَق نَم لّثقاَو ُهَلَّدَح نَم لّذخا ّمُهّللا 0

0 

 ح 74١ ص :ًةالكِلَع اضرلا مامإلا ةفيحص 5 ح7 78-9 ص ١ ج :ًدالئكِلَع اضرلا رابخأ نويع )١(

 ص ا ج :راونألا راحب 217١ ص :نيظعاولا ةضور «477 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ؛7

 1 73037 ص :ىبقعلا رئاخذ ؛؛ ح9
 اميف ىنعملا اذهب دري مل نإو ءاهتلباق تنك ىنعملا لعل :(هب اهتسفن# :هرس سدق ىسلجملا لاق (0)

 هتذخأو هب تننض يأ ؛ّنَض ىنعمب -رسكلاب -هب سفن نم نوكي نأ لمتحيو .ةغللا نم اندنع

 .(7507 ص 45 ج :راونألا راحب) اهنم

 ١. ح 76١ ص 44 ج :راونألا راحب 7/8١ ح 717 ص :يسوطلل يلامألا ()
 نيسحلا لتقم ؛4 5 ح 757 ص : 5 ج :راونألا راحب « ١1 ص :نازحألا ريثم 4١. ص :فوهلملا (:)
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 :هدلوم نم ِنيَتَنَس دعب هتَداهشب ةذانشإ -ًاثلاث

 تن امل :ةمرخم نب روسملا نع حوتفلا هباتك يف يفوكلا مثعألا نبا دروأ
 ملف هَل رَفَس يف هن يلا َجَرَخ ءناَتلياك ناس ِِدِلوَم نم لل ٍنيَسْحلا ىَلَع

 اذه : ام ا و ب 0

 ء

 يللا لوس ايس الثني نم لقت
 ِهِعَرصَم ىلإ ٌرْظنأ ينَأكو ! هت يف ُهلُهَّللا َكَراب ال ديزي هَل لاقي ُلُجَر :لاقق

 :ُحرفَبف ِنيَسْحلا َيِدَلَو سأَر ىلإ ٌدَحأ ٌرظنَيام ههَللاَوو أرب يدها دقو ءاهب هيَقدَمو

 .هناسلو ِهبلَق ني هللا فكاخ الإ

 نطق ةدلا َدِعَص كدعص ِءَص مث ءًامومغَم َكِلذ ِهِرَفَس نم هيل ىلا َعَجَر َمُن : لاك

 الث ٍنَسَحْلا عم هيدي َنيِب دالك يلع نب نيسحلاَو ءظعّوو

 الكلَع ِنَسَحلا ٍسْأَر ىلَع ىنمُيل ُهَدَيَعَضَو «هيبطخ نم َعَرَفاَمَلَف: لاق

 ادت فامتلا لا أَو ََهَو من كاللَع ٍنيَسُحْلا ي مما ١ نلح فرسلاو

 يِسّيرَذ ٌرايِخو ءيتررتع ُبياطأ ناذهو َكّنَنو َكُدِبَع ٌدَمَحُم ينإ مهل

 لوتقَم اذه يدّلَو ناب ليربج ينربخأ دقو ّمُهَّللا ءيّما يف مُهّملَحا نمو "ينم م قيأو

 يق ل1 نعت ىادوسلا تاةايسوو اذكار عن ذل كاب مهلا لوذخَم

 !هلذاخو هلتاق يف كرابُت الو َّمُهّللا ٌرْيِدَق

 .ءاكبلاب ٍدجسَملا يِف ٌساَنلا ّجَضو :لاق

 .ًارصانو َاَيِلَو ُهَل ّتنأ نٌكف ّمُهَّللا ؟َُنورْصنَت الو َنوكبَتأ : ق0 تلا لاق

 .(«مرأ» 4١ ص ١ ج :ةياهنلا) لصألا :-ةلوكألا نزوب- ةمورألا )١(
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 هتداهشب ُةَيُكِبَع يىبنلا رابخإ

 عيل ةبطح َبَطَخَف وجّولا ٌرَمحُم هولا ٌرْيَتم َوُهو َعَجَومَن سابع بالاك
24 

 .اعومد ناموا ةاقغ و َةَّرَج زجوم

000 
 وحلا ّيَلَع ادري ىتَح اقِرتفَي نلو ءيتَرَمُثو يتامّم حارّمو

 «ىبرقلا يف َةّدَوَملا ُمُكَلأسأ نأ يّبَر ينَرَمأ امال َكِلَذ يف مُكلأسأ [ال] يئإو الأ
 هلو الأ ءمُهومْتمَلَطو يتَرتِع ٍمْتْضَعبأ دقو ضوحلا ىَلَعًادَع ينوَقلَت ال نأ اورّظناَف

 اَهَل تَعِرَق دق ةَمِلظُم ٌءادوَس ةّيار : مالا هزه ني ٍتايار ْثااَن ٍةَماِقلا يف ّيَأَع ريت 2

 ؟ نأ نم :لوَقأَف «َىَلَع ُفَقََف «ٌةكِئالَملا

 3 ع ع سب 6 د رش

 .بّرَعلا نم ٍديحوتلا لهأ نحَن :نولوقّيو ءيركِذ َنوَسنَيف

 .مَجَعْلاَو بّرعلا نبت دَمحأ انآ :ٌلوقأَق

 ,دمحأ اي كتم خم رحت :نولوقف

 3 5 8 ْ ١ تا درسا طمس قل 210
 ؟ يِبَر باتكو يتّرتِعو يلهأ يف يدعب نم ينومتفلخ فيك :مُهل لوقأف

 مُهَديِبُت نأ ىلَع انصَرَحَف ٌكُتَرَتِع اًمأو ءانقّرَمو انعِّيَضَف ٌباتِكلا اّمأ :َنولوقتيق

 ٌةَدَوسُم .ىشاطع َءامِظ َنورُدصَيَف ءيهجَو مُهَنَع يّلَواَف ؛يض نايم

 ”...مههوجو

 ا نر رضا وو 5 4

 :هتافو ليبق هتداهشب هؤابنإ -اعبار

 ىلإ ٍةَريسَي ماي توم لبق ةق)ل يتلا َجَرَح :ساّبع نبا نك تعا راوحلا ليش
-_ - 
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 ةانيَعو هةَرَجوم ةعيلَبةبطُح َبَطَخَف ءوجّولا ُرمحُم هِنوّللا ٌرّيََتم َوُهو َعَجَوَمَ ُكَلِرَفَس

 .ًاعومُد ِنالِمِهَ

 .(اددجل ١55 ص ١ ج :ةياهنلا) اههجو :ضرألا ديدج )١(

 48 ص :فوهلملا 177 ص ١ ج :يمزراوخلل لَ نيسحملا لتقم 1/0 ص 4 ج :حوتفلا ()

 .575 ح 758 ص ؟44 ج :راونألا راحب «18 ص :نازحألا ريثم

 ا



 ”ج - ةالئكَس نيسحلا مامإلا ةريس

 .يترتِعو هللا باتك :ِنيَلَقَتلا ُمُكيف ٌتْفَّلَح يّنِإ !ٌساَنلا اَّيأ :اهيف لاق

 ؛ءالّبو برك ضرأب َنيسُحلا َيدَلَو لتقَت يّ ناب ينّربخأ دق ليَِربج نو الأ

 .رهّذلا ٌرِخآ هلذاخو ِهلتاق ىلع ِهَّللا ةَنعَلم الأ

200 

 نأ َنعيَتواَإ راصنألاو َنيرجاهُملا َنِمٌدَحأ نبي مّلو هِربنجلا نع َلَرتَمُت :لاق
 .20لوَتقَم ةالئقَع نيَسَحلا

 هضم ةيقجع هللا ٍلوِسَرَب َدَتَشا امك ؛ساتع نبا عع نارحألا ريم ياتك يو

 ُدوَجَي وهو هيلع هق هقَرَع نم ُليسَي ءِردَص ىلإ لن َنيَسُحلا ٌمَض دّقو ءديف تام يذلا

 اًليوَط ِهيَلَع َيِشْع مث !ديِزي نَعلا َّمُهّللا !هيف هللا َكَراب ال ؟ديزّيِلو يلام : لوقيو وسن
 .ٍنافِرذَت ُةانيَعو ِدالكيلَع َنيَسُحلا ُلبَمُي لعجو «ٌقافأو

 ."”لجو زع ِّللا يَدَيَنيِباماقَم َكِلِتاقِلو يل نإ امأ :ُلوقيو

 ٌلوسَر ٌترَضَح يِنإ : ساّبع نبا نع حوتفلا هباتك يف يفوكلا مثعألا نبا ركذو /

 وهو هِردَص ىلإ ٌدالَثكلَع يلع نب نيسحلا َّمَض دقو «" اٍقايّسلا يِفَّوُهو ةةث)6 وللا

 ال نَميف ُهَّللا كَراب ال ءيِسّيّرُذ رايخو «يتّرتِع ٍراونأو ءيتّمورأ بئاطأ نم اذه : لو

 «دعب ةطنحت

 :لاقو «ٌقافأ مث ةَعاس هيف ّيَِئلا ىَلَع يوغا َّمُث :ساّبَع ُنبا لاق

 نو ةعرصلاو يتيز عل جري اناعن ةحاقلا عي قارزاقإو يح ١ ريل 7

 .*”ةَمايِقلا م وَي َكَلَتَق نَمِل ًاميصح ُهّللا َيِنَلَعَج ذإ ؛يسفت تّياط

 ِضَرَملا ٌكِلَذ يف يقع ِّللا ٌلوسَوَّنإ سابع نبا نع قودصلا خيشلا ىورو

 .7 4 ح 7575 ص ؛5 ج :راونألا راحب «77 ص :نازحألا ريثم (0)
 «قاوس هلصأو ءًاضيأ قايسلا هل لاقيو .هندب نم جرختل قاست هحور ْنأك «عزنلا وه :قْؤّسلا (9)

 .((قوسا 175 ص 7 ج :ةياهنلا) قوسي قاس نم ناردصم امهو «نيسلا ةرسكل ءايواولا تبلقف
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 دوم يرحب سس ساس ياسا را

 هي للا لوسَر ع قف لحسم لفت ْيِلَع ىلإ لك مان تع لت

 و

 .ههجَو َللَهَتَو (هينيَع

 ُهَسلِجَأو هودي ُهَدَحَأ ىَتَح هيندُي ِةَدِيَع لاز ام يلع اي َّىَلإ «ٌيِلَع اي ّىَلِإ :ّلاق مث
 نيك ص ميجا هسا ع ع سلا

 داَف

 امأ يقر امؤم اد «ياتشتو امش يك يلا 1لاف

 1 ا

 كل را لق ا ا
 , 20دك

 لويس ل اكل : ها يلع هّدج نع هيبأ نع ٌيلع نب ديز نع ديز دنسم يفو

 َنيَسَْحْلاَو ّنَسَحلا ّيِل وعدا : لاق ءهيف نمي صاغ ُتيّبلاَو ءهِضَرَم يف نقيه

 نَع امُهعفري ل ّنِلَع لَعَجَف :ّلاق ِهَلَع يوغا ىبَح امُهمِلَي َلَعَجَف استعد
 ؛اهنف مك َْتَمَتَأو ينم ٍناعَتَمَتَي امهَعَد : لاف ههيَنيَع َحَتْفَف :لاق قي هللا وسر هج

 م وو نا وَ 3
 ات يدعب 1 : هناف

3 
 سب

 لوح يي هللا لوسر نع ةدراولا تايرابخإلا يف ريبكلا زيكرتلا اًذهو

 هعرصم عونلو ٌدالمكلَ نيسحلا مامإلا ةمرح ميظعل ريشي ٌةالَقَ نيسحلا مامإلا لتق
 «ةميظعلا ةيزرلاو ةعيظفلا ةعقولا كلتب امهباصم ةدشلو «هراصنأ عراصمو عجفملا

 ةالَكلَت نيسحلا ةرصن ىلع ةبترتملا ةعيفرلا ةلزنملاو ةميظعلا ةبوثملا ةيمهآلو
 .هلذخيو هلتاقي نم قحلت يتلا ةريبكلا ةبوقعلاو ةمئادلا ةنعللاو

 :بوشآر هش نبال بقانملا 2685 ص :نيظعاولا ةضور 2٠٠١ 5 حال” ص :قود صلل ىلامألا )١(

 .4 ح 5٠١ ص ١7 ج :راونألا راحب ,7727 ص ١ ج

 114 نا ج يم زراوخلل 2 نينيحلا لكما ضال جا درولا قتادحلا 330 نف هياتم 50
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 نم اضيأ لماع ْداللَ يلعو ُةِتْكَع يبنلا دهع نم ينمزلا ءاروشاع برق لعلو
 نم ةليلق ريغ ةعامج نأ ناملعي ٌدالثِلَ هيصوو ِةَبُكَع يبنلا نأل «زيكرتلا اذه لماوع
 الك هلتقمب رابخإلا ىلع زيكرتلاف .ءاروشاع موي نوكردي فوس نيعباتلاو ةباحصلا
 هترصن ىلإ ةوعدلا يف غلابلا ريثأتلا نارثؤي كلذب ةرشابم ةبطاخم ءالؤه ةبطاخمو

 د وسل لا حاس 0 ا ا كفل

 209 ب طالق طل اهل: مهل لوقيف ًارشابم اباطخ ةائل نيسحلا

 حلاو نقلا ف دبا لَُي ءاَرب اَي) الئاق بزاع نب ءاربلا ٌاللَ يلع بطاخيو
 00 ا

 نم صالخإلاو قدصلا لهأ نم عمج رابخإلا اذهب عفتنا دقف لباقملا يفو

 هلفمنلا ناوضر ثراحلا نب سنأ ليلجلا يباحصلا ىور دقف «نيعباتلاو ةباحصلا
 اهل ُلاَقُي ٍضْرَأب لئْقُي - نيسحلا ىلإ راشأو - اذه يا َنإ) لاق هنأ ِنثٍِدَم يبنلا نع
 ىلإ ٌاكِلَم نيسحلا مامإلا جرخ املو :"0ةْرْضْنل ٌرَصْنيلَف 2 لق ْمُكْنِم َكِلَذ َدِهَش ْنَمَق ءآلَيْرَك

 وتتم اورد بلجن ةاوبض رر ثراسلا عييبقا لدجلا ياعم ني يضل“

 .* الئ نيسحلا يدي نيب

 لبق ٍةلْكِفَت نيسحلا لتقمب تاياورلاو رابخألا هذه دكؤت ىرخأ ةهج نمو
 دنت ا يع ع ل

 ا
 .ميلعتلل ناكم وأ ةسردم يف هملعت وأ ءرشبلا دحأ

 )١( ص «54 5 ج «راونألا راحب 5/8 7.

 .777 ص «54 5 ج «راونألا راحب (؟)

 77١. ص ١. ج ءرجح نبا «ةباصإلا .57 5 ص ١54« ج «ركاسع نبا ءقشمد ةنيدم خيرات (31)

 . 55-17 ص «4 ج «ينيسحلا بكرلا عم (5)
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 ةالككفت نيسحلا مامإلا ةداهشب ُدالتتِلَت يلع مامإلا رابخإ

 كن نيسحلا مامإلا ةداهشب 2: ىلع ماعلا رابخإ

 اهيف أبنت يتلا ثيداحألاو تاياورلا نم ديدعلا ٍدِلَتِقَد نينمؤملا ريمأ نع درو
 كت مع وو امانآو ءةندعملا ءالليرك ىف ةلكاق نيستا مامآلا هدنلو فاه
 يف تيور اهّنأب ديفي -تاياورلا هذه نم ةقحاسلا ةيبلغألا وأ -ءالبرك ةثداح نأشب
 .اهسفن ءالبرك يف يور اهنم ريثكلا نو المِلَم هتفالخ دهع

 هتفالخ دهع لالخ ءالبرك ضرأب رم ةالئيقع الع مامإلا ْنأ هركذ ردجي اّممو
 ةّرمو «نيفص ةكرعم نم بايإلاو باهذلا قيرط يف نيتّرم ؛لقألا ىلع تاّرم ثالث

 لالخ ةريثك تامولعم َرِالَكِللَع هنع تيور دقف كلذلو «ناورهنلا ةكرعم ىلإ هقيرط ىف

 .ءالبرك ةعقاو نافيا هم

 هنك2 نيسحلا مامإلاو نسحلا مامإلا هيدلو نأ يه ىرخألا ةظحالملاو

 اهيف أطت يتلا لقألا ىلع ةعبارلا ةرملا تناك دقف كلذلو «رافسألا هذه يف هناقفاري
 نع هلاؤسو «(ق.ه571) ماع نم مّرحم يف ءالبرك ضرأ ٌدالتِقَع نيسحلا مامإلا امدق

 ."0لبق نم ناكملا اذه ىلإ ِتأي مل هنأ ينعي ال اهيف هلوخد دنع اهمسا

 ىلإ اهيف ريشي يتلاو دِالَدكِلَت نينمؤملا ريمأ نع ةيورملا تاياورلا ضعب مكيلإو
 :ءاابرك يف الكاع نيسحلا مامإلا لتقم

 22ج «يرهش يرلا دمحم «خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف لص نيسحلا مامإلا ةعوسوم 2200
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 57ج تاكل نيسحلا مامإلا ةريس

 2 يل
 :مهباكر خانم اذه -أ

 [قداصلا] هللا دبع يبأ نع حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع هيولوق نبا ىور ١-

 تَقَروَرغا اَهِّرَم اَمَلَف ءهباحصأ نم سانا يف َءالَبكَ الل َنينِمْوُملا ريمأ رم : ول

 ءمهّؤامد ٌقَر رهن انخي :مهلاحر ىقلُم اذهو :مهباكر "خان اذه : لاق مث ءءاكبلاب ةاثيع

 ا جالا هاهو رمل كلفت رث قفا ىوظ

 َفَقَو البرك ىلإ الكل يِلَع لَصَو امل :ريخ دبعو ريثك نب نسحلا نع -1

 اذه «مهلاحر ْعِضوَم اذه «مهباكر ُحانُم اذه ءانُماه َنوَتقُي ةَمِيغأ هيب لاقو ؛ىكبو

 .ةٌؤاكب دادزا مث 5 ِلْجَّرلا ٌعَرِصَم

 ٍريَسْحلا ِربَق َعِضوَم ُةَعَم انيَتأ :لاق الكل ّيلع نع ةتابن نب غبصأ أ نع -7

 نمي ٌةيتِف ,مهئامد ٌقارَهُم انّه اهو «مهلاحر ٌمِضوَمو مهباكر ُحانُم انّه اه : ّلاَتَف لكن

 .*ضرألاَو ٌءامَّسلا ٌمِهِيَلَع يكبت «؟ةّصرعلا هذهب َنولَتقُي كَم ِدَمَحُم لآ

 + ليرك هذه -ب

 ريمأ َعَم انهَّجَوَتاًمَل :ّيدبعلا رهسم نب ةيريوج نع ديفملا خيشلا ىور -5

 الكل َفّقَو «ءالبرَك فوط انه «َنيْفِص ىلإ ْدالكِلَع بلاط يبأ نب يلع َنينِمْؤَملا

 «مهباكر خانُم تءالاودا لاق مف َربعَتَساَو اَلاَعِشو ادييرطت ل 12086

 .مهتيِنَم عضوَمو

 .((خون» 7177١ ص ١ ج :طيحملا سوماقلا) لبإلا كرم :-مضلاب -خانُملا )١(
 ح 77 ص :دانسإلا برق «47 ص :دالكَلَت ةّمئآلا صئاصخ .5865 ح ١ 48 ص :تارايزلا لماك (؟)

 رئاخذ .55 ح ١١5 ص ٠١١ ج :راونألا راحب 215 ح 187” ص ١ ج :حئارجلاو جئارخلا «41

 ١75. ص :ىبقعلا

 76٠١. ص :صاوخلا ةركذت (*)

 .((صرع»٠ / ص7 جا :ةياهنلا) هيف ءانب ال عساو عضوم لك يهو : ككل اس

 :ةخيسلا كويشتلا 146 ع ةقرحملا قعاوصلا 51١, ح 587 ص ١ ج :ميعن يبأل ةّوبنلا لئالد (5)
 .7511 صو ١١5 ص ” ج :ةمغلا فشك ؛75١ ص :ىبقعلا رئاخذ 17١« ص

 1ك



 الك نيسحلا مامإلا ةداهشب ْدِالَدَِلَد يلع مامإلا رابخإ

 يم سد ا. ىنعولسص 5| نيك ( هك

 سا 0 - 2 2 5 هان ل 107

 .""'راس َّمث .باسج ريغب ةنجلا نولخدَي ٌموق هيف لقي «ًءالَبرك اذه :لاق

 2 ب رو . و ش رع

 :ءالبو برك تاد ءالبرح -ج
 و4 و

 ع

 :ليقق ءاهب َفَقَوَف «ءالبرك ىتأ الكل اَيِلَع نإ :هيبأ نع ريثك نب نسحلا نع -
 .ءالَبرَك هذه َنيِنِمْوُملا ٌريمأ اي

 «مهلاحر ٌعِضوَم انُه اه :لاَقَ اق ءناكم ىلإ ديب اموأ من ءالّبو برك ُثاذ :ّلاق
 م

 3 ءامد ٌقارَهَم انه هاه : لاق َرَخآ عِضوَم ىلإ ِِدَيب اموأو :مهباكر ٌحانُمو
 :هَل ًرِصان ال نم يبأب دق

 ىلع ُهَعَم ٌُتجَرَخَم فالئتلل ّيِلَع ِنأَش نِم كَ يلم : يدزألا ةفرغ نع - -آ

 عِضوَم اذه : هدي لاف هلوَح انفٌقَوو هَفَقَوو ٍقيِرَطلا ِنَع َلَدَعَف ِتارّقلا يِطاش

 يف الو ضرألا يف َُلرِصان ال نَم يبأب مهئامو ُقارَهُمو ؛مهباكر ٌحانُمو .مهلجاور

 !ةللاذل |[ ءامّشلا

 َوُه اذإَف ءهيف ُهولَتَق يذلا ّناكَملا ٌتِبَنأ ىَّنَح ُتَجَرَخ دلع ٌنيَسُحلا ليف اَمَلَق
 انيك ما اهواك انك

 ل نال حل ربح 2 85 سا 5 2 و 211 ٍِ 27

 دقي مل ٌةالِكلَع يلع نأ تملعو .كشل *لا نم ىنم ناك امم هللا ترفغتساف :لاق

 راحب 25174 ص ١ ج :ةمغلا فشك .45ح ٠ ٠ ص :نيقيلا فشك 3” ص ١ ج :داشرإلا ()

 يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛780 ح 57١ ص 7 ج :راونألا راحب ١157« ص :نيفص ةعقو )١(

 .ا١ا/ا ص ١ ج :ديدحلا

 7١". ص 5 ج :ةباغلا دسا (")

 اا



 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 ه- يدعي ها نير سمس سوني وقتا ل

 :نورخالا مهقحلي الو نولوألا مهقبسي ال -ه

 َجَرَح : ذلكَ [قداصلا] هللا دبع يبأ نع هئّدح نّمع نانس نب دّمحم نع -ا/
 وأ ٍليم ٍةَريسَم ىلَع َءالَبرَك نم ناك اذإ ىَتَح «سانلاب ٌريسَي ةالتيلَع َنِيِنِمْوُملا ٌريمأ

 يَ انَتِم اهيف ضب :ّلاق ماضل و ل

 مراه ا وع كك رتل

 :ءادّهش مهلثم سل ءادهش -و

 ءَءالَبرَك ىتأ ذإ الل ّيِلع َعَمَل ين :-اينامثع ناكو- مّرخم نب نابيش نع -
 .ٍردَب ءادَهْشاَلإ ٌءادّهْش مُهّلثِم سيل ٌءادَهْش عضوَملا اًذه يف ُلَتقُي :َلاَقَ

 اذه ّلجر ذم :يمالغعل ُتلََق ف «ِتّيَم رامح لج متو !ِهتابِذَ تح ”:ثتلَقَف ق

 يلع نب نيسحلا لق اَمَلف هةَبرَض ٌرهَّدلا َبَرَصَق ءاهّيَعو ِهِدَعقَم يف اهدتوأَف «رامجلا

 لاذ جر ىلع التيم يلع نب نيسحلا هج اذإَف ءيل ٌباحصأ يعّمو ُتقَلَطنا هلل

 رانا ر ةباحصأ اذإو «رامجلا

 ان ينالوا نب طوعا جر رش سبور ةعس وو احم وخ ١

 :ليقق ءاههسا ِنَع َلَاَسَف «َنيَِفِص و ىلإ ٌبهاذ ٌرُمو ٍلَظنَحلا راجشأ َدنِع َءالَبرَكَ رم

 مآ

 ا .كانُه ٍةَرَجَش َدنِع ىَلَصو َلَرَتَف !ًءالّبو ٌبرَك :لاقَف ءالَبرَك

 عارولاو جركل 115 جالا ىلا كارب ماج ااا عقلا يبا ع ا ييولاا

 .(«ضيرا 180 ص7 ج :ةياهنلا) ةدحاو ةعقب يف اولتُق موق لتقم :ةَضْيَدلا (0)

 ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا :571 ص :بلاطلا ةيافك ؛581 ح 1١١ ص #1 ريبكلا مجعملا ()

 ريثم 2.٠١8١ ح ١78 ص ا" ج :رابخألا حرش ؛5194 ح 47١ ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا
 .179 ص :نازحألا
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 ةالكيفت نيسحلا مامإلا ةداهشب التكلم يلع مامإلا رابخإ

 حلا يلدا "ةباحّصلا ريغ ِءادَهنلا ريح مه ٌءادهّش انُهاه َلَتقُي :لاق مّن
 0 ةالك ُنيَسُحلا هبف لتقف ٍءِيَسب ومع «كانُم ناك ىلإ راشأو «باسج ربي

 ةاهيش ةامدلا كف د

 ا رولا م عع لير زرع حس حا نحل
 نَع مهِلاحِر ٌعضوَمو ُهَمامأ مهباكر خانم : لاق دب اَموأَف ةّيجان عاق َقَلَطناَ

 نبل رس بم

 :- ىنَحناَو- لاق ءاهّمَشق ةَضِبَق ضرألا َنِم َدَحَأَف ءّضرألا ِهيَدَيِب َبّرَصَق هوِراسَي

 فرق كفسب ءامذلا ""ةاديَع

 اتعب يلا ٍليَحلا يِف ُتنُكَف : ّيَبَصلا لاق .َءالَبرَك َلَرَنف ايل نيَسُحلا ءاج مْ

 د 1 اس سس

 تلْقو هيلع ُتمَلَسَ «ةلئلط يلع نب نيسحلا ىَلِإ ُتفَرَصنا من ءيسّرف ُثلَقف ديب

 كلااوءللكو ذك 0 يس ار

 22 يع

 نوت" ١ ريق ات نيج

 . يلع قحلأتال ام كلاب ينو ل يعل كلا تلق
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 دخل 0 ةكرابلا ى ىَرَي سالو نحأ الا عّمسي هل للاَوَ ,©"ءاجّتلا مل 1 كلل َمَرَحَي

 عيمج يف ريبعتلا اذه دجوي ال ذإ ؛فّلؤملا تافاضإ نم يه «ةباحصلا ريغ» ةلمج نأ رهاظلا )١(
 .ىرخألارداصملا

 ١99. ص 8 ج :ةياهنلاو ةيادبلا )

 .هيف رظنيلو «نيلصألا يف اذك :ردصملا شماه يف لاق ()
 .(«اجن) 70 ص هج: :ةياهنلا) مكسفنأب اوجنا يأ «ةعرسلا :ٌءاجنلا (5)

 .«ةيعاولا» :باوصلل برقألاو ءردصملا ىف اذك (5)

 .(4 قربت ؟ + ض١ ع :سورعلا عات) اهقيربل تيس فويسلا:ةقرابلا(5)

537 



 ” ج - اليكم نيسحلا مامإلا ةريس

 اقع لكك نابل ىلَع اتوعلم ناكالإ اننيعيالو

 َفَرَصناَف .َكُلّدَخأو «َكَلام ٌدآ :نيرمأ َموَيلا ٌعَمِجأ ال هَّللاَو :ٌتلُق :ّلاق
)108 

١ 0 

 و كك 4 5

 :!تارفلا طَشب هللا ٍدبَع ابأ ربصا -ح

 رن اس اننألا هيبأ نع ّيَجُت نب هّللادبع نع لبنح نبا لقن ١-

 ّيِلَع ىدانف َنيفِص م ىلإ ٌقِلطنُم َوُهو "' 'ىوتين ىذاح اّمَلَف ِهَتَرهَطِم بحاص َناكو

 ؟اذامو :ُتلُق تالا طش َّللا دبع ابأ ربصا هللا دبع ابأ ربصا :ةالئل

 هللا َيِبئ اي :ُتلَق .ناضيفت ُةانيَعو موي َتاذ هد ّيَِنلا ىَلَع ٌتَلَحَد :ّلاق
 2 وتصيب... ٠ ني اقارب رق 00 هذ ع

 ذاق كانغ نأش اهيذعا ةلتَفغا

 طشب لقي َنيَسَحلا نأ ينثدَحف «لبق ْدالكقَع ليربج يدنع نم َماق لّي:لاق 1 د يل ٠ راقب يق دا 1 عا الا 1

 ِتارْغلا

 ؟هنيرث نم َكَمِشا نأ ىلإ كَل لّم :لاقَف :ّلاق

 2 7 1 2 و هاا اي توبوا فام دال لب ١ وا ع دق ل 6
 ينيع كلمأ ملف ءاهيناطعأف بارت نم ةّضبق صّبقف ِهَدَيدَمْف «مَحَن :تلق :لاق

 . 0اتًضاف نأ

 و و
 :!انهاه انهاه -ط

 )١( ح75 ص ؛ ج :ةيلاعلا بلاطملا 5511.

 مجعم) ةّ نيسحلا اهب لتق يتلا ءالبرك اهنم «ىوتيِ :اهل لاقي ةيحان ةفوكلا داوسب :ىوتين (1)
 .(798 ص ه ج :نادلبلا

 مجعملا 708 ح 7٠١5 ص ١ ج :ىلعي يبأ دنسم 2.55/8 ح ١85 ص ١ ج :لبنح نبا دنسم (؟)

 25595 ص ” ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب 2388 ص  ج :ءالبنلا مالعأ ريس ؛584 ص ١

 .517ح 479 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا
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 ةالككفت نيسحلا مامإلا ةداهشب التكلم يلع مامإلا رابخإ

 يِنذَعَب مَعَ ّلاق . دات بلاط يبأ نب ّيِلَع نَع ِهينَتثَدَح ٌثيدح : عل

 اماه لوقو وير را ةلرجوا كارت ب0 ركل قلك ا ادعو
 ؟ةيقموملا مآ اي كلذ امو ٌلُجَو هَل لاق .انهاه و

 | قزم 30 2ع رق 1 هادو 00
 !مُهنم مُكَل ُليَوو «مُكدِم مُهَل ُليوَف ءانهاه ُلِزنَي ِدَمَحُم لآل ")لقت :ّ

 ل

 © ثلا لأ فلتك لا عي عل خي "ا نوب نشا تب 0000
 .رانلا ىلإ مهلتفي هللا محلل :مهنو مخل ليزو ؟مهتولتفت ! وكدو وهل ليوا
 :قلدجلاوللا و بع يبأرادتعع شولكت انإ :ةفعج نأ نيقوس نعدا#

 وس 5 د 2 - 0 - و 2

 لسير الأ :انلق :لاق ءِنالف ٍلِزَنَم ىلَع ينوُلد :لاقف «ٌيِنادمَهلا ٍراحٌص نب كِلَم اناتأق

 فهذا يت هبل

 «ِتارْلا يِطاشب َوُهو دلل َنيِنِمُْملا ريمأ ىلإ فتم وبأ انَتعَب ذإ ٌرُكذَتَأ :لاقق
 :َلاَقَق

 ؛مُهتولعَيَف ءناكملا اًدِهبٌرُمَي ة895 وللا لوسَر لآ نم ٌبكَر انهاح َنَّلُخَي
 ورع و

 ."!مُكنم مُهَل ُليَوو ؛مُهنم مُكل ُليَوف
 :!؟نايفَس يبأ لآلو يل ام -ي

 مَ هلل َنيِنِمْؤُملا ريمأ نإ :يمشجلا مكاحلا نع يمزراوخلا ىور -5

 ؟ةَعْقُبلا وله ام يردكأ :ٍساّبَع نبال ّلاقو «ءالَبركِب َلَرَتَنيْفِص ىلإ ٌراس

 .ال :ّلاق

 صا ج :طيحملا سوماقلا) نوُصَم سيفن ءيش لكو هُمَّسَحو رفاسملا ٌعاتم :-ةكّرحم- لّقثلا )١(
 .(2«لقث» "5

 يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ؛58 ح 778 ص 5١ ج :راونألا راحب 15١. ص :نيّمِص ةعقو )١(
 .(بهو نب دعس) هيفو ١/٠ ص ١ ج :ديدحلا

 77١7. ص 1 ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب ١198« ص ١5 ج :قشمد خيرات (©)

 اي



 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 نم + نع

 .اديداش ءاكي ىكب 3 «ىقاكب تيك اهتوع ولا ّلاق

 او لاقو الْفَع ٍنيَسُْحلا ىَلِإ َتَقتلا م 5 !؟َنايفس يبأ ٍلآِلو يلام : لاق م

 ."0هدعب َدعَب ىقلت يذلا ّلثم مُهنم َكوبأ َىِقَل دقق !نَن

 6 5 20 ص

 :ضرألاو َءامَّسلا 0 يكبت -ك

 .يِبَ يِصَو وأ ّيِبناَلِإ اهّئاكَم ُمّلعَي ال ُهَّنِ لاق و 2
 اورفحا :لاق مث ءاَلامشو ًانيمَي ٌرظنَي ٌلَعَجو .يداولا َمَم الكف ع ا

 ْمِهيَلَع ي 1 ةيف نكت لآ نم انماع لكقت انل لك ٌّيِلَع لاق هم .انّباوَد انيقَسو 0 ام رام علو ةوعَفَرَف ةوعفرا :لاقف أرجح اودَجَوف ءاو ل انهاه
 يع

 1 ضرأآلاَو ء

 ل

 دق روصُقلاب ينك : نكت بلاط يبا نيىلع نعودانسإبفودصلا خبشلا قوز

 ويت ىلإ ةفوكلا ف جرم ٌرخَت "”لواحملاب ينَكو قالت ٍنيَمُحلا ِربَق لوح تديَش

 عاطقا دنع كِذو «قافآلا ناسي ىلع . ُماَيَألاَو يلايَللا ُبَمَدَت الو ءَنيَسُحلا
 ور تن كلل

 )١( ج :يمزراوخلل ْدالثلَت نيسحلا لتقم ١ ص ١77.

 ٠١1/9. ح /١717 صا“ ج :رابخألا حرش ()

 .راونألا راحب نم بيوصتلاو ««لماحلاب» :ردصملا يف (*)
 ح 75/8 ص :الكِقَع اضرلا مامإلا ةفيحص ١14١. ح 58 ص ١ ج :ٌةلْكقَذ اضرلا رابخأ نويع (5)

 راحب ؛«نيسحلا ربق ...لماحلاب يّنأكو» لدب «هربق لوح تُمح هيف قاوسألاب يّنأك» هيفو ١
 4 ح 787 ص 4١ ج :راونألا

 اا



 ةالككفت نيسحلا مامإلا ةداهشب ُدالتتِلَت يلع مامإلا رابخإ
 هِربَق ىلَع اهقانعأ ٌةَدام شوحُولا ىَلإ ٌرظنأ ينأَك هَللاَو !ِةَفوُكلا رهظب ٌلوتقَملا ٌنيَسُحْلا ع هَ نك

 ."ءافجلاَو مُكاَيِإَف كلذ ناك اذإَف ءحابّصلا ىّتَس اً ةوئرّيو ةئوكبي ءشحَّولا عاونأ نم

 لتقم نأشب ٌدِالدعِلَم يلع مامإلا نع ةدراولا ثيداحألاو رابخألا هذه فشكتو

 لبق هراوزو هرازم نعو .هتداهش ناكمو «.هلتق ةيفيك نعو ٌدِالَكِلاَت نيسحلا مامإلا هنبا

 ةكرعم يف ثدح امف ؛هتمامإ قدص ىلع لدي امك «يندل ملع هملع نأ نع ثدحت نأ

 .ةالثكَت نينمؤملا ريمأ هب ربخأ ام سفن وه اهدعب امو ءالبرك

 هللا لويسر ناك امك وكرت نييبؤملا ربما ماسما لدي ىرخا ةهجومو

 «ةبيصملا مظع ىلعو «عيفرلا ٌدِالكتاَت نيسحلا مامإلا ماقم ىلع ءالبرك ةثداحب - هيج

 .اهتمظعو ةيضقلا ربكو «ةعجافلا لوهو

 )١( حا/9 ص :تارايزلا لماك  »7١5ص ؛60 ج :راونألا راحب  7١5ح 5.

 ايلا





 هسفن ىعني دلما نيسحلا مامإلا

 هسفن ىعني 5: نيسحلا ماعلا

 ناكمو نامزو «هباحصأ عرصمو هعرصمب ْدِالْثَِلَظ نيسحلا مامإلا تارابخإ نإ
 كاذنآ ةنيدملا يلاو مامأ ديزي ةعيبل هضفرو همايق نع نلعأ نأ دعب عرصملا اذه

 نم ةدتمملا ةدملا ىف اصوصخ «.هتارواحمو هتاءاقل ىف ةثوثبم ةريثك ةبتع نب ديلولا

 1 .ةلكلم هداهشتسا ةعاس ىلإ ةكم نع هليحر ليبق

 نعو هعرصم نع ربخأو ثدحت دق همايق لبق ناك ٌدِلتِاَظ نيسحلا مامإلا نكل

 رخاوأ ىلإ هداهشتسا نع رابخإلا لصاوي لزي ملو ءًاريغص ًالفط ناك نأ ذنم .هلتاق
 ."0همايق نع نالعإلا لبق ام مايأ

 ٌراس امدنعف «ةداهشلا كلت ناكمو «هتداهشب ملعي ناك ِدالِلَت نيسحلا مامإلاف
 اوثأ ىتح ةكم راس +:...ديزُي ني رْخْلا ةعمو»+ |ناقم ىني رضق نس اكل نيقُخلا

 :ٌلاقو ءريسّملا نم مّهوعَتَمو ِداليكلَع نيَسْحلا ٌمامأ ةباحصأو ٌرُحلا َتفَقَوَف َءالَبرَك
 يرق كني ثارتلا هقاكفلا اذهل الا

 ؟ناكَملا اًذه ٌمسا امو :ةالكقَع ٌنيَسُحلا لاق

 .ةالئرك :هل اولاق
 رم

 اًنأو «َنيْفِص ىلإ ِهِريسَم َدنِع ٍناكَملا اًذهب يبأ ٌرَم دَمَلو !ِءالَّبو برك تاذ :ّلاق
- 

 0 ل ل م
 .همساب ٌريخاف «هنع لاَسف ء«فقّوف ءهَعَم

 )١( «4ج «ينيسحلا بكرلا عم ص1١ .
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 لقت :لاقق هك نع ليفت يمؤامو قارن دقاعو :مهراكر اقع انقله لأ
 .انهاه َنولِزني قييم ِدَّمَحُم ٍدَّمَحُم ِتيَب لآل

 مّرَحُملا ةَرُع ىاعبرألا موي ناكملا َكِلذب تْطْحَف ءهلاقتأب لئن ْنيَسْحلا رمأ مَ

 ."”ءاروشاع َموَي ُهّلتَق ٌناكو ماَيأ ِةَرَشَعِ ب كلذ َدعَب َليْقو «َنيّيِسو ىدحإ ِةَنَس نم

 ٍنيَسْحلِل ٍدعَس نب ٌرَّمع ء لاق :ةصفح يبأ نب ا ل
 نع 2

 .كّلتقأ يأ َنومُعَرَي َءاهَفُس ًاسان انَكَبق ْنِإ هللا ِدِبَع ابأ اي :ةالئكلم

 ءامَلُح مُهَّنِكلو ءاهَفْسِب اوسيل مُهَّن : الكت ْنيَسَحلا هَل لاَقَف

 ."””اًيلَقاَلِإ يدعَب قارعلا رب َلُكأ

 لكب ملعي ناك ٌدِالَكقَت نيسحلا مامإلا نأ ىلع اهريغو تاياورلا هذه لدتو

 ناكو «هرمأ نم ةريصبو يعوو ملع نع ةداهشلا قيرط راتخا هنأو «هتداهش ليصافت

 .قارعلاب لتقيس هنأ ةبسانم ريغ يف حرصي

 امأ

 يني ٌرَكيُهّنِإ امأ

 )١( ص :لاوطلا رابخألا  .,5 5١ص "5 ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب 5 777.

 ) )0ج :داشرإلا ١ ج :ةّمغلا فشك 2177 ص ١ ح 777 ص 45 ج :راونألا راحب ء«١17 ص 7١؛
 ج :لامكلا بيذهت «58 ص 5 ج :قشمد خيرات ١" ص 108.

 ايلا



 ةداهشلاب ثم نيسحلا مامإلا ايؤر

 ةداهشلاب >0: نيسحلا ماعإلا ايؤر

 هيتأي ال موصعملا مامإلا نآل ,ةقحو ةقداص ايؤر ْدالكِقَت نيسحلا مامإلا ايؤر

 هنأب هربخت ايؤر نم رثكأ ُدالْيِِلَم مامإلا ىأر دقو .هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا
 .ةداهشلاب جوتتس هتايح نأو «ةلاحم ال لوتقم

 هترايزو قام هللا لوسر هدج عادول بهذ امدنع ةمهملاو ىلوألا ايؤرلا

 لانيل قارعلا ىلإ هجوتلاب هرمأب مانملا يف ِةَبكِِيَي هللا لوسر ىأر دقو «هيلع مالسلاو
 :ةياورلا صن لوقت .كانه ةداهشلا

 نم َعَرَقاَمَلَف؛ 0 ل ل

 يِنَّرَصَح دقو هِدَّمَحُم ِتنب نبا اأو ٍدَمَحُم محم كيت ُربَق اذه نإ مهلا : لرقي هج ةقفانط

 ا ا ل هاد ارتب

 مقَو حبلا يضابت يف ناكاذإ ىقح .يكبت ع ريسخلا لج

 ٍةَكْئالَمْلا م هد م رم َمَأَر

 هِردَص ىلإ اليل َنيَسْحلا ّمَض ىَنَح هوِفلَخ نمو ِهَد ب نب نور املك نم روح هنيمي نع

 ضرأب احوبذَم الوتقَم كلارأ بيرق نَع َكنأَك «ْنيَسُح ا يب 0 لاقو ههيييَع نيب لبق

 «ىورُت ال ٌنآمظو ىقسُ ال ُناشطَع َكِلذ يف تنأو «يتما نم ٍةَباَصِع نم هِالّبو برَك

 ١55 ص 5 ج :ةياهنلا) مهريغو سانلا نم ةّماضتملا ةعامجلا :-حتفلاو ٌمضلاب- 2-0

 .((بكيك»

 الخ



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 مُهَلامَق مايا موي يتَعافَش هللا ْمهلانأ ال !؟مُهَلام !يِتَعافّش نجري َكِلذ م مهو
 َكيَلِإ مهو ّيَلَع اومِدَق دق كلاخأو َكّاو كابأ نإ ُنيَسُح اي يبيح ٍِقالَح نم ِوَللا َدنِع

 .ٍةداهَشلاباّلِإ اهّلانَت نَل ٍتاَجَّرَد َّنَجلا يِف َكَلَّنِإو ةنرفاعكك

 ضر فا

 وهو َُمالَك غَمسَيو 20 ِّذَج ىلإ ِهمانَم يف رنيم ُنيَسُحلا َلعَجف : لاق

 َكَعَم يناَعِجاَو َكيَلِإ ينذّخَف ءادبأ اينّدلا ىلإ عوجُرلا يف يل ةججاح ال هاَدَج اي: لوقت

 تلوم < ىلإ

 ىَتَح اينّدلا ىلإ عوجّرلا َنِم كَل َُب ال ُهَنإ ٌنيَسُح اي : يقيل ُهَل لاقَف :لاف
 كيكو داق وتلاناو ك6 يلا بوذا ماع كلل كار هاهنا

 عايش

 .«نَجلا وُلدت ىّتَح ٍةَدِحاو ةَرمُر يف ٍةَمايقلا َموَي َنورّشحُت َكيبأ ٌمَعو

 دريل 900 نيشسلا ءاحرا تاكو هةر ريح يزول هد رس كرو دحر

 رفعج نب هللادبعو ةيفنحلا نب دمحمك قارعلا ىلإ جورخلا نع هوهني نيذلا ىلع

 هل رايخال نأو «ةقق8 هللا لوسر نم رمأب قارعلا ىلإ هجوتلا نب ديعس نب ىيحيو

 .ءالبرك ىلإ باهذلا ىوس

 داهشتسالا ايؤرب هتيب لهأو هباحصأ ربخي دكت نيسحلا مامإلا ناك رخآ فقوم يفو

 :هتيب لهأو هباحصأ ىلإ لاق ظقيتسا املف «ةقفخ ٌداليتِلَم مامإلا قفخ ذإ ءبيرق امع

 ؟ةَعاّسلا يِمانَم يف ُتيَأَر ام َنومَلعَتَ

 ل

 .موقلا ءالؤه نم ٌضَربأو ُعَمبأ ٌلُجَر يلتق ىَلَوَتَي يذلا ٌنْظأو هّيَلَع
6 

 ؟ قرع هللا لوس تدب خرباَي تبآَر يذلا امؤ.:اولاق

 هدأ ُهّتبأَر قب بلك هنو يشاع تك قاب ناك تير لاقت
2 

 .هباحصأ نم ٌةَعامَج ُهَعَمو هيفي هللا َلوسَر يَدَج َكِلذ َدعَب ُتِبْأَر يِنإ عم

 ؛ 4 ج :راونألا راحب ؛1 85 ص ١ ج :يمزراوخلل ٌدالكِقَخ نيسحلا لتقم «18 ص ه ج :حوتفلا )١(

 73717 ص

 ال



 ةداهشلاب ثم نيسحلا مامإلا ايؤر

 ٍِتاوامّسلا لهأ َكِب تَرَشبّتسا دقو !د ٍدَّمَحُم لآ ٌديِهَش َتنأ يتب اي: يل ُلوَقَيَوُمو

 دَق َكُرَتَأ اذهف ارَحَوت الو لجَع هَلَللا يِدنِع َكٌراطفإ نُكَيلَف :ىلعألا "”حفّصلا لهأو

 ُرمألا "فز دّقو «ُتيأَرام اذهو . ءارضحت ٍةَروراق يف َكَمَد دخيل املا َنِيلَرَت

 ,0كلذ يف كش ال ءاينذلا وده نع ليحل ترقق برقاَو

 :ناعمس نب ةبقع نع يربطلا خيرات يفو

 انّرَمأ َمُث املا ّنِم ءاقتسالاب الكلم ُنيَسْحلا َرَمأ ءليّللا رخآ يف َناكاَمَل
 انلَعَمَف «ليحّرلاب

 هيكن يعل | َقَمَح «ةَعاس انرسيو ِلِتاقُم ينَب رصف نِم انلَحَرا اّمَلَف لاق

 بر هلل ُدمَحلاَو *4َنوُحِجار وْ َنِإَوَِّنِ نإ : : رد ردودك ا كح :

0 

 .ًاثالّث وأ ِنيَتَرَم َكِلذ َلَعَمَم :لاق

 إو هّلِل نإ :لاقَف هَل ٍسَّرَف ىلَع ةالئفت ٍنيَسْحلا نب ُيِلَعُهنبا هبَلإ لبق :لاق
 هللا َتدموَح مما كنب تليقاوعا اي لاعلات رولا ٌدمَحلاَو «نوُصجا رول
 رين سل هه. ع

6 

 وى

 :ٌلاقف ءٍِسَرَف ىلَع ٌسِراف يل "نَعَف « '*1ةَقْفحَح يسأَرب ُتقَمَح يِنِإ !ّيِنب اي :ّلاق

 ءامسلا ءامسأ نم :حيفصلاو .«حفصلا» لدب «حيفصلا» :راونألاراحبو ٌدالككِلَع نيسحلا لتقم يف )١(

 .((حفص) "50 ص7 جا :ةياهنلا)

 .((فزأ» 5 صا ج :ةياهنلا) برقو اند :َفزَأ (0)

 ه ج :راونألا راحب ؛!١0 ص ١ ج :يمزراوخلل فيلم نيسحلا تقم 44 ص ج :حوتفلا ()

 7” نع

 ١605. :ةرقبلا ةروس (5)

 :رينملا حابصملا) هدسج رئاس نود هسأرب لامف ساعنلا نم هَ ُهتّدخأ اذإ :ٌةَقْفََح هسأرب َقَمَح (5)
 .((قفخ» ١765 ص

 .((ّنع١ ؟ 594 ص : ج :طيحملا سوماقلا) ضرتعاو كمامأ رهظ اذإ :ٌنِعي ٌءيشلا نع (5)

 الحا
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 ءاعيلإ توت انتفنأ اهنأ تِمِلَعَت «مهيَلِإ يرسّت ايانّملاَو دوزيم ُموَقلا

 هبلإ ىذلاو ىلتو لاق # لكلا غانسلا اءوس للا كارا هكا ايات لاق

 .َنيقِحُم ُتومَت ؛يلابُت ال ْنَذإ ءِتَبَأ اي :ّلاق ؛ٍدابعلا ٌعِجرَم

 ."”ودِلاو نَع ًادَكَو ىزَج ام َريَح ٍدَكَو نِم ُهَللا َكاَرَج :ُهَل َلاقَق
 لافطألاو ءاسنلا ةصاخو هتيب لها ىلع ديدشلا ملألاو قيمعلا نزحلا مّيخو

 هباحصأو هتيب لهأ نم هعم نمو نيسحلا لتقب ةثراكلا لوصحو «ةاسأملا بارتقا ىلع

 .ءايفوألا

 هللا ءاقلل دادعتسالا ةبهأ ىلع اوناكف هباحصأو ٌدِاليلَم نيسحلا مامإلا امأ

 ريرتسلا كا دارت اوشلا لورق ىف ارئاكو هك ودل ىلع وهببللا راطومتا ىلع

 هن َبّيطَتو كس اهيف َتيَِق هةَفحَص وأ فج يت مث «َبِرْصَف ٍطاطسفب الف

 الكل ْنيَسْحلا َطَنَحَتو ءِكسملا َكِلذ نم سمو ... ٌيِنادمَهلا ريَضخ نب ريِرُب َلَحَدو

 .ةداهشلا لينو «ىلاعت هللا لييس ىف داهجتلا دا كلدرإااو نصا دب

 ا ا ا

 ا و
 يَوُح ةدنِو هه ابعي يف هباحصأب يبأ لع ذإ ينضب يدنع َ 200

 :ٌلوقَي يبأو ُةُحِلصُيو ُهَفِيَس ُحِلاَعُيَّوُهو «ٌيِرافِغلا ٌرَذ يبأ ىلوَم

 ٍليصَألاَو ٍقرشإلاب كَل مَك ليل نم َكل فا رهَد اي

 ليدتلاب غتقت ال ةهدلاو لبق :بلادل وأ ييصئاسع قب

 ص :نييبلاطلا لتاقم .055 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا .507 ص ه ج :يربطلا خيرات ()

 راحب «5 5٠ ص ١ ج :ىرولا مالعإ ١118. ص :نيظعاولا ةضور , 875 ص ؟ ج :داشرإلا 57

 ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا 2785 صا ج :فارشألا باسنأ ,774 ص 44 ج :راونألا
 .47 ص :نازحألا ريثم «598 صا ج :ءالبنلا مالعأ ريس «454 ص ١ ج :(ةباحصلا نم

 ."40 صا ج :فارشألا باسنأ ()

 .«ٌيوح» لدب «نوج» نييبلاطلا لتاقم يفو «نيوج» :ىرولا مالعإو داشرإلا يف ()
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 ةداهشلاب ثكلَم نيسحلا مامإلا ايؤر

 ٍليبسلا كلاس يَ رو ريثكل يوب اختو

 «يتربَع ينتقََحَف «دارأ ام ُتفَرَعَف ءاهُتمِهَف ىتَح اثالث وأ ٍنَِن 74 اهكاعأت لاق
 تَحِيَس اهّنإَف يتّمَع اَمَأَف هَلَرئ دَق د ةالبلا نأ ُتمِلَعَف «وكشلا تمل يعمق تدر

 ٌرجَت تَبَتَو نأ اهَسفَت كلمت ملف ُعرَجاَو هلا ءاسّنلا يو أَرما يِهو ُتعِحم ام

 !ًةايَحلا يِنَمَدعَأ َتوَملا َتيَل !هالُكُتاَو :تّلاقَق هَل تّهتنا ىَّنَح ٌةَرِساحَل اهَّنإو ءاهّبوُت
 يقابلا "”َلامُيو يضاملا َةَفيلََ اي !يخأ ٌَسَحو يبأ ٌِلَعو يّمأ ٌةَمِطاف تّنام موّيِلا

 .ناظيشلا فككلخ يهدأ ال نيعأ ايه لاقن كت ؟ يتخلا اهبل لقت هلاك

 ُهَنّصْعدَرَق !ًلادف يسفت َتَتَتسا هللا دبع ابأ اي يمأو تنأ يبأب :تّلاق
 كسفَت بصغتفأ :ىتلبو اي: لاق ,"”مانل اليل اطقلا كرت ول: لافر

 5 اهيل تونر اوس تَمَطَلو ! بشت ىلع دشأو هيلا ُحَرقأ َكَِذَف ءًاباصتغا
- 

 - 22 سا
 :فقشو

 0 م

 يِقّنا ُهيححا اي: اهل لاقو «ءاملا اًههِجَو ىلَع َّبَصَق تالف ْنيَسُحلا اه
 وقتال ءامشلا له ءلو توتي را لأن يملعاو لا ارغب يول
 هَنودوعي َللَخلا ْتَحَيو يرقي ضرَلا َقلَح يذلا جوال ٌكِلاه ِءيَش لُكنأو

 ٌلُكِلَو مُهَلو يلو ينم ٌريَخ يخأو ينم ٌريَخ يّماو ءينِم ٌريَح يبأ هَدَحَو ٌدرَقَّوهَو
 .ةوسا هللا ٍلوسَري مِلِسُم

 ءيِمَسق يَربأَف ِكيَلَع ْمِسقأ ين هيَ را لل ل ا

 نأ اذإ ٍروِبشلاَو ٍليولاِب َّيَلَع يعدت الو اهجَو َّيَلَع يشُمْخَت الو ابي َّيَلَع يقْشَت
 ا

 .(«لمث» 5551 ص١ ج :ةياهنلا) ةّدِشلا يف مِعطُملا وه : ليقو «ثايغلاو أجلملا :لامثلا )١(

 الل رن يم ١79( ص) فوهلملا ىفو ءردصملا ىفاذك 0

 تبهذ امنيأ يننوقحالي لب «لابلا ئداه يننوكرتي ال مهْنِإ :انه هنم داريو «جئار يبرع لثم وه (")

 .تهجتاو

55 
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 ني 08 04 ع 000 53 ع 00 5 24 000

 اوبّرقُي نأ مُهَرَمَأَف .هباحصأ ىلإ َجّرخو ,يدنع اهَّسّلِجأ ىَتَح اهب َءاج ّمث :لاق
 ع هد رض 57 0 و ع 00 5 - ل

 مه اونوكُي نأو «ضعَب يف اهّضعَب '”تانطألا اوُلخَدُي نأو «ضعَب نم مهِتويِب صعب
 .*”هُهُوُذَع نم مهيتأي يذلا ةجّولالإ توا نب

 نقيأو «ليحرلا ةعاس تناح دقف .فقاوملا دشأو «تاظحللا بعصأ نم اهنإ

 نيسحلا مامإلا ليحر برق ةوسنلا يقابو ءبنيز ةليقعلاو ٌدِاِلَكلَع داجسلا مامإلا
 مالآلاو نحملاو ةاسأملاو «باوبألا ىلع ةكرعملاو .هسفن ىعني مامإلاو نلف

 !ناك اذكهو «ةمداق

 .(«بنط) ١77 ص ١ ج :حاحصلا) بانطأ عمجلاو «ءابخلا لبح :ُبّنَطلا )١(
 277/8 ص ه ج :مظتنملا .054 ص 5 ج :خيراتلا يف لماكلا 4 ص 5 ج :يربطلا خيرات (0)

 ١. ص 44 ج :راونألا راحب 7١7,« ص :نيظعاولا ةضور «455 ص ١ ج :ىرولا
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 ةدابعلاب ءاروشاع ةليل ءايحإ

 ةدابعلاب ءاروشاع ةليل ءابحإ

 نأ سابعلا هاخأ ْدالكلَت نيسحلا مامإلا رمأ مرحم نم عساتلا موي رصع يف

 غرفتلل كلذو اهموي ىلإ ءاروشاع ةليل نم ةكرعملا ريخأت يومألا شيجلا نم بلطي
 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلل

 :سابعلا هيخأل لاق ٌدالتِفَت نيسحلا مامإلا نإ :يربطلا ىور

 ؛ةيِشَعلا دنع مُهَعَقدَتو ٍةَودَعغ ىلإ مُهَرَحَوُت نأ َتعطَتسا نق ءمهَلإ عجرا»
 هَل ةالّصلا ٌبِحا ُتنُك دق يآ ُمَلَيَوُهف ةٌرِفغَتسَتو ةوعدتو هللا ابل يِلَصنانلَعَ

 !رافغتسالاَو ء اهلا ةَرْثكو «هباتك ةوالتو

 «يرم اعلا ِكيِرّش نب هللا ِدبَع نَع ةَريِصَح نب ُثِراحلا يَِئَدَح : فخم وبأ لاق

 ُتيَح لِ قف مدعَس نبع ني ٌلوسراناتأ لاق ِالئِلَع نيَسُحلا نب ّيِلَع نَع
 انريمأ ىلإ مكب انحَّرَس مّثمَّلسَتسا نو ءِدَع ىلإ مكانلجأ دق ان :َلاَقَف «ُتوّصلا ٌعَمسُي 1

 01 يقارن ابتلي ناو دايز نب ِّللا ِديَبُع

 ةالئغ ٌساّبعلا ٌلَبقأو : رقاب ف روبتلل تالا لاح عرتللا يف علا و باركذو

 رضا 0000و دا

 اثاثا/ ص ه ج :مظتنملا 39١ ص  ج :فارشألا باسنأ 4١5« ص ارا

 94١". ص 55 ج :راونألا راحب «45 4 ص ١ ج :ىرولا مالعإ

 ا



 كك 22 نيسحلا 0 ةربيس

 نوكأ ال نأ تبيح يّ هع 00 0 0
 اق

 اياد و للا ل 0 لأن

 .قذ ىإ مهين نأ ايلف لك دق ةلزنما ذه اسوي ران الا
 سام و

 !؟هلهأو ةكلاع ِدَّمَحُم ٍلوسّرلا ْلآ مهو فيكو

 ياس سل

 اول مكي هج رسألا وك ىلع لد للسكس و بع ىذه مكتو 1

 مك انزكجات مثيلا

 "”ضعَب نم مُهْضعَب ناقيرَلا َفَرَصناَف لاق

 امم «ريثكلا اهنم اونودو ؛«ءالبرك ةكرعم ليصافت لك اوأر نيذلا ةاورلاو دوهشلل

 .اهيلع نمزلا مداقت مغر ةدلاخ اهلعج

 ؟ةليللا كلت هباحصأو ٌدِالْكَِت نيسحلا مامإلا ايحأ فيك امأ

 ءاروشاع ةليل اويحأ دق هباحصأو ةلّكِقَع مامإلا نأ ىلإ ةاورلاو نوخرؤملا ريشي

 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلاب

 )١( ج :يمزراوخلل 332 نيسحلا لتقم «47 ص ه ج :حوتفلا ١ ص ١555.
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 ةدابعلاب ءاروشاع ةليل ءايحإ

00 
 ّيِوَدَك يود مُهَلو َةَلَّللا كلت ةباحصأو الع ٌنيَسُحلا تابوا : يوارلا لاق

 و ا اسو عكار َنيَبام ءٍلحّنلا

 الَص ِةَّرْثَك يف الكف ٍنيَسَحل | ةّيِجَس تناك اذكو.: اًلجَر َنوثالثو ٍنانثا ٍدعَس نب َرَمَع

 ."0(هتافص لامككو

 : لقت [نيدباعلا نيزت

 نووهديو نورفكتسمو َنوُلَصُي مهلبأ لوط ُةّباحصأو الل ْنيَسُحلا تاببا

 سيق نب ةَرزَع اهيلَع ٍمِهِئارَو نم ُرودَت مودع ٍِسّرَح لوي «َلوعَّرَصَتَيو
 ٌرْيَح ْمُهَل يمن امّنأ اوُرفك نيا َنَبَسْحَ محي الو# : أرقي ةلل نيَسْخلاَو يسيَمحَألا

 َنيِمْؤُمْلا ري هللا ناك ام * ٌنيِهم ٌباَذَع ْمُهَلَوامْنِإ اوُدادْزَِل ْمُهَل يِلْمُنامَنإ ْمهِْفَنأِ

 .©00004 بطلا َنِم ٌتيِبَْلا َريِمَي تح ِهْيَلَع مُننَأ ام ىلَع

 اوُماق هباحصأو الكت نيَسُحلا ىَلَع ُليَللا َنَج < اّمَل١ :فارشألا باسنأ يفو
 سوبا ل أ

 نوع فتور نوعدو ةورفقتستو نوهتسو ّدولَصُي هلك ليللا

 مهبر نولأسي مهو «ةنئمطم سفنو ميلس بلقب ىلاعت هللا اوقالي نأ اودارأ دقل

 0 ا 66ه اووفعلا

 ةداهشلا ليئلوورسلاو 0

 .دالَكَع نيسحلا مامإلا يدي نيب

 )١( ص :نازحألا ريثم ,95”7 ص ؛5 ج :راونألا راحب «07 ص :(ىدهلا راونأ ةعبط) فوهلملا 257
 ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملا 44.

 هللا َّنِكلَو ِبْيَعْلا ىَلَع ْمُكَعِلْطيل هللا ناك امو .. .# :اهتّمتتو 2174و ١1/8 :نارمع لآ ةروس (0)

 .#ةيظَع رج أ ْمُكَلَق اوُهَّنََو اوُنمْؤت نو ِهِلْسْرَو ِهَّللاب اوُنمآَف ٌءاشَي ْنَم هِلُسُر ْنِم يِبتْجَي

 .١ا/ا/ صم ج :ةياهنلاو ةيادبلا ()

 05١. ص 7 ج :خيراتلا يف لماكلا ؛778 ص ه ج :مظتنملا ,”44 صا ج :فارشألا باسنأ (5)
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 7 ج - الل نيسحلا مامإلا ةريس

 ىور دقف ء«رورس ةعاس ءاروشاع ةليل نأ ىري يدسألا رهاظم نب بيبح اذهف

 :ىشكلا

 م
20 

 ديرك عضو يَ: لف اكس ناسي وره تل يتلابا 0-0-7
- 

04 

 ٌروحلا َقِئاعتَف ءمهِفويَسب ُماَّطلا هه انيلَع َلِيمَت نأالإ َوُه ام هّللاَو د

 علا

 ٍريَضح نب ُريَرُب نأ *.اورلا تف ةدايشلا برك راسم ىاادمجلا رروب اذهو

 0 1 ف ءطاطسُلا باب ىلَعاَمَقَو يراصنألا ِّيَوِدبع نب نمحّرلا ُدبَعو ّيِنادمَهلا

 .ٍلِطاب ةَعاس هه ام ُريرُب اي :َلاَقَف ءنمحّرلا َدِبَع ٌكِحاضُي

 ست اجب ارامل قل تكلا انيك وزيت ناوابلا تيقن اهلل 047 لا
 1 290ه

 ىلعأ ىلع اولصحو «ةرخآلا اوحبرو «ةنجلاب ةراشبلاو ةداعسلا اولان لعفلابو

 مهءامسأ اولجسيل ْدِاكَلَع نيسحلا مامإلا يدي نيب رايتس يحل انجاب

 )١( ج :يّشكلا لاجر ١ ص ١67 ح 47 ص 55 ج :راونألا راحب 21177 ح #.

 ص :نازحألا ريثم (؟) 4 5.
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 ءاروشاع موي

 ءاروشاع موي

 يئانثتسا موي ىلإ لوحتيل ةرجهلل نيتسو ىدحإ ةنس نم ءاروشاع موي ءاجو

 عمتجا ثيح ءاروشاع مويك موي الف «مايألا يقاب نع فلتخم موي وهف «خيراتلا يف
 ةروصب هباحصأو هلهأو ٌدالْكِقَت نيسحلا مامإلا اولتقيل سانلا رارش نم ريثك قلخ

 ةناحير قحب اوبكترا ثيح «ةيناسنإلا خيرات يف برح ةميرج مظعأ اوبكتريلو «ةعشب

 قرحلاو بلسلاو لتقلا روص عشبأ ةنجلا لهأ بابش ديسو هطبسو ِةدْيِيَع هللا لوسر

 .ةرهاطلا ةيرذلاو ٌدِالَكيَلَت نيسحلا مامإلا قحب بهنلاو

 موُي نم هللا ِلوسَر ىلَع َّدََشأ موي نيام ك7 داجيسلا مامإلا لوقب

 .ةَنوُمموَيُهدعَبو ههِلوِسَر ُدَسأو هللا ٌدسأ ٍبِلطُملا دع نب ةَرمح ُهّعَع هيف لق ءدْحا
0 

 .بِلاط يبأ نب ٌرَمَعَج ِهُمَع نبا هيف

 ٍلُجَر َفلأ َنوثالت ِهِيَلِإ فدا التم ٍنيَسُحلا ميك َموي بالو : الكلم لاق مث
 واسع 7

 مُهُرَكَذُي هللا َوُهو «' انيق لجو زع للا ىلإ قالا وزع نومه نومي

 20:0ودخو املظو يفت ةراكق تك ءنوظعتب ذاق

 .هلتقو ٍدالِلَع نيسحلا مامإلا ةبراحمل ركسعلا نم فالآلا نويومألا دشح دقو

 يس هلا ها هوي دوس ساو ب ا سل

 نولحتنيو 22 2ع دّمحم انذج ةّما نم مهْنأ نوعدي ءلجر فلأ نوثالث كيلإ فلدزي

 .كلتق ىلع نوعمتجيف «مالسإلا

 .5 ح 79/8 ص :4 ج :راونألا راحب ٠١١« ح 58 ص :لاصخلا ءا/”١ ح 047 ص :قودصلل يلامألا (1)
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 ” ج - الكم نيسحلا مامإلا ةريس

 : فك نيساي لآ نسح دمحم خيشلا لوقي

 .ةالكَم نيسحلا برحل ءالبرك ىلع دراوتت ةيومألا شويجلا تأدبو

 «برحلا ىلإ جورخلا ىلع سانلا ضرحي ةفوكلا يف دايز نب هّللاديبع بطخو
 :هريغو يمزراوخلا صن يفو .مكماركإ يف داز دق - ديزي ينعي - ريمألا نأ ركذو
 ."06ةئم ةئم مكقازرأ يف داز دقو»

 :نيلتاقملا نم ًافلأ (77؟) تاياورلا رهشأ يف رضح نم عومجم ناكو

 .فالآ ةعبرأ يف ةفوكلا نم صاقو يبأ نب دعس نب رمع مدق

 .افلأ مهددع ناكو «ءالؤه ىلإ رحلا عم ناك نم مضناو

 .فالآ ةعبرأ يف يلولسلا نشوجلا يذ نب رمشلا مدقو

 .نيفلأ يف يبلكلا باكر نب ديز هعبت مث
 .فالآ ةعبرأ يف ينوكسلا ريمن نب نيصحلاو

 .فالآ ةثالث يف (يزاملا) يراملا (رباصملا) باصملاو

 .نيفلأ يف ةبرح نب رصنو
 .سراف فلأ يف يعبر نب تبش مدق مث

 .سراف فلأ يف رجبأ نب راجحو

 ثمأتلاو ...لجارو سراف نيب ام افلأ نيرشعو نينثا يف دعس نب رمعراصفا

 ."”"«مرحملا نم نيضم تسل دعس نب رمع ىلإ ركاسعلا

 يذلا ديحولا وأ ىلعألا دحلا وه (ًافلأ نورشعو نانثا) ددعلا اذه نكي ملو
 .خيراتلا بتك هتور

 )١( ج «يمزراوخلل ِدِالْئِلَظ نيسحلا لتقم ١« ص «5 5 ج «راونألا راحب .7 57” ص 7/0.

 53١1١. ص(" ج «يبوقعيلا خيرات .5 ٠5 ص5 ج «يربطلا خيرات ١57. ص. ج «حوتفلا 0

 ريس .779 ص .داشرإلا ١. 54 ص «/4 ج «ةياهنلاو ةيادبلا .387 ص .”' ج «خيراتتلا يف لماكلا

 .77 ص .ا“ ج «ءالبنلا مالعأ

 الحل



 ءاروشاع موي

 ."”فلأ نوثالث مهنأ :يدووادلا ةبنع نبا ىور دقف

 ٍديعص يف يانيع رت مل ام) سانلا نم ةفوكلا رهظب ىأر هنأ يدع نب حامرطلا ركذو

 ."”(نيسحلا ىلإ نوحرسي مث ءاوضرعيل اوعمتجا :ليقف هنع تلأسف «هنم رثكأ ًاعمج دحاو

 نم الجر (7) تاياورلا رهشأ يف مهعومجم ناك دقف نيسحلا باحصأ امأ

 .الجار نوعبرأو اسراف نوثالثو نانثا :هباحصأو هتيب لهأ

 نيسحلا باحصأ نم لجرلا» نأ - ريثك نبا ثدحي اميف - ةلقلا نم اوناكو

 نيبتي مل ةريثكلا ةعامجلا دايز نبا باحصأ نم لِتق اذإو ءللخلا مهيف ناب ليف اذإ
 ."”"(مهترثكل مهيف كلذ

 دالك نيسحلا مامإلا ءاعد

 اليخ تئلم دق ضرألا نأ ىأر ف ؛هلوح ام دقفتي ْةلثلَع نيسحلا مامإلا جرخ
 هلهأ نم هعم نم لتقو «رهاطلا همد ةقارإل حامرلاو فويسلا نولمحي مهو ًالاجرو
 :ًالتاق هيلع لكوتو هب ةقثو ناميإ هلكو لجو زع هللا ىلع لبقأف «ءايفوألا هباحصأو

 لَ رمأ ّلُك يف يل تنأو دش َلُك يف يئاجّرو ءٍبرَك ْلُك يف يتقي َتنأ مهلا:

 00 - 11 هيه

 ٌقيِدَّصلا هيف ُلُذحَيو «ةّليحلا هيف لِقَتو «داؤُفلا هيف ُفُعضَي ٌّمَه نم مك فدع هِي يب
 وعيار ع مو

 ُهَتجَرَمَف َكاوس نَّمَع َكيَلِإ ينم ََبْعَر كيل ةُثوُكَشو كب ُهتلَرنَأ ءَوُدَعلا هيف ٌتَمَشَيو

 يو لك ىوعنو ةتنخ لك ُثعاصو هةمض لك لو تنآوةةكفقكو

 )١( ص «بلاطلا ةدمع 18١.

 116 يضانبا يب ترايتلاو ةيادبلا 841 نصي جاييربطلا را

 دمحم خيشلا «ىلع نب نيسحلا مامإلا :رشع ىنثالا ةمكالا ةريس . #١ ص 0 ج «ةياهنلاو ةيادبلا كلا

 .778- مس ١7 - يا سلا ا لا م

 55١ ص ؟ ج:خيداتا يف لماكلا "يشر لا لدب ةةلغ لك هيفو 111 ص 1١ ج :قشمد

 .«نيسحلا ليخلا تحّبص اّمل» لدب «هيدي نيب هباحصأ لتتقاو» هيفو
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .ةياغلاو يلولا وهف «ىلاعت هللا ىلإ هرمأ ِدالكِلَم نيسحلا مامإلا ضوف دقف

 قدنخلا يف رانلا لاعشإ

 موي حابص ٌدالْيِلَظ نيسحلا مامإلا اهذختا يتلا تاوطخلا ىلوأ نم ناك

 كلذو ءاسنلا ميخب أطيحم ناك يذلا قدنخلا يف رانلا لاعشإب رمأ نأ ءاروشاع

 ىتحو «ليخلا موجه نم ءاسنلا ىلع ظافحلاو ءاهيلع ءادعألا موجه نم اهتيامحل

 مغر ةوقب ءادعألا ةلزانمل كلذو ةدحاو ةهج يف رصحنتو ءبرحلا تاهبج ددعتت ال

 .ودعلا ةرثكو «ددعلا ةلق

 ٌةَريِفَح انَّل اورِفحاَق اوموق» :مهل ًالئاق هباحصأ ٍةالِلَت نيسحلا مامإلا رمأ دقف
 5 و 0 5 مو اع 2 تيد ل وما يوتا 2 ويح 5

 نم موَقلا ِءالّؤه لاتق ٌنوكي ىَتَح ءأران اهيف اوججأو انركسَعُم ٌلوَح ٍقَدنَخلا ةبش

 ةّيِحان لك نِم اوماقق ُمّرَحلا ٍتَعاضَل مهبرَحب انلَعّشو انولئاق وّل مُهَّنِإَف ؛ٍدِحاو ِهجَو
 هذ - هس 31 2ك 202 رص

 ةَريفحلا ىف هوقلأف ءبْطَحلاَو كوشلا اوُعَمَج َّمَُث ةَريفَحلا اوٌرْفَتَحاَو اونّواعَتف

 ,"ةةتانلا اًهيف اوجخأو

 َرَمأو «ةياحصأ :لئ2 ْنيَسَحلا ىَّبَع عاوحصأ ايلا بوشا رهش نبا ووو

 ؛مهروهُظ ارو اهولعَجو ءضعَب يف اهُضعَب َلَحَد ىَتَح ترقق توبا بانطأب

 «تويبلا َءارَو هوعّمجأ اوناك بصق ع و ٍبطَحِبَرَمأو ءٍدِحاو ٍهِجَو نم ٌبرَحلا نوكي

 .©"0«انئارو نم ىتؤُت ال :لافوهناثلا ف ارقلا وه ةولتج قدر يف كلذ عرطت

 نوكت مايخلا بصنل ًاعقوم ءالبرك هلوصو دنع دليم نيسحلا مامإلا راتخاو

 .ةدحاو ٍةهج نماألإ اهيلع موجهلا ٌودعلا ةعاطتسا مدع ١.

 .رثكأ نمأب اهيف لافطألاو ءاسنلا عّتمت .؟

 ص :لوؤسلا بلاطم .45 ص ه ج :حوتفلا .1 58 ص ١ ج :يمزراوخلل البلع نيسحلا لتقم )١(
 .7157 ص ١ ج :ةّمغلا فشك 1

 )١( ص : ج :بوشآر هش نبال بقانملا 49.

 ن0



 ءاروشاع موي

 .ءابصق اهفلخ ٌدتمت ةقطنم يف مايخلا برضُت نأب مامإلا رمأ دقف ءكلذلو

 ءاج دقف .فلخلا نم دليم مامإلا شيج مجاهي نأ ٌودعلا رودقمب نكي مل ثيحب

 يربطلا ةياور يف

 ىلإ لدغ كلذ قار اتكف هللا ويح ليغ ليارأ ةكتت انفال ريسشلا] وانما

 برضو ٌلَرتَف ءدحاو ِهجَو نِماّلإ لاق الك ؛اًلَحو ًءابصَق ىلإ ُهّرِهَظ َدَنسأَف «ةالبرك
 ا

 :.ينوكلا مثعأ نبا ةياور يف أرقثو

 ٍنيَسْحلا ٌةَميَح تّبِرُضو ءِتارملا َنِم ٌةَيِح ةَيِحان لاقتألا اوُطَحو مولا لَا

 .؟)ةهتَميَح لوح نم مُهَمايخ ُهُتَريِشَع بَرَضو ههينّبو هلهأل ةلئي

 مايخلا تناك يتلا ء ءابصقلا فلخ وأ مايخلا فلخ تناك دقف ؛كلذ ىلإ ًافاضم

 باو رص مالا يرتت ياوردلوا كيسا رجلا » هبشت ةرفح ءاهمامأ

 دنع رانلا هيف اومرضي يك ًابصقو ًابطح هيف اوقلأو قدنخلا هبشي ام اورفحف «ءءاروشاع
 صن وه اذهو .فلخلا نم ٌودعلا موجه مامأ ٌرخآ اعنام اودجويو ءٌودعلا موجه

 :ةياورلا

 نم مُهوتأَي نأ َةَقاْحَم ؛ِراَنلاِب ٌقّرحُي ِتوُبلا ِءارَو نم ناك بَصَّقو بَطَحب َرَمأو

 .مهئارو

 مِهئارَو نم ٍناكَم ىلإ ٍبطَحو ٍبَصَقِب ىنأ ذالك ْنيَسُحلا ناكوا : لاق

 هيف اوّقلأ مث ءِقَدَنَحلاَك ُهولَعَجَف ٍليّللا نم ٍةَعاس يف ُهورَمَحَف يقاس ُهَنَأَك ٍضِفَحُم

 ىتؤُت ال يك َِراَنلا هيف انيّقلأ انولتاقَف انيَلَع اوَدَعاذِإ : اولاقو ءَبَصَقلاَو َبّطَحلا َكِلذ

 ."0«ًاعفان مُهَل ّناكو اولَعَمَف . داو ِهِحَو نم َموَقلا اًملّئاقو ءانئارَو نم

 .17 ص «4 ج :بوشآر هش نبال بقانملا )١(

 . 55 ص6 ج «يربطلا خيرات (9)



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 اهضعب بناج ىلإ تبصُن مامإلا باحصأ مايخ ْنأ وه ءفلخلا نم ّودعلا موجه

 ادحاو ًاقيرط ىوس اوكرتي ملو ءتاهج ثالث نم لبحب اهضعب عم اهوطبرو ضعبلا
 :ةيلاتلا ةياورلا لّمآتنلف ءٌّودعلا ةهجاومل مامألا نم

 نم مِهِتِوُب ضعَب اوبّرقُي نأ مُهَرَم ءأَف «هياحصأ ىلإ [ اليف نيَسُحلا] َجَرََخوا

 ةجَولاالإ توبا نيب مُه اونوكي نأو «ضعَب يف اهّضعَب بانطألا اوُلخدُي نأو ضب

 .2"”(وهُودَع ُهنِم مهيتأَي يذلا

 نأ دعس نبا شيج ةعاطتساب ناك امل «ةميكحلا تاءارجإلا هذه نكت مل ولو

 «هباحصأو ٌةلككِلَع مامإلا مايخ فارطأب طيحت تناك يتلا ناخدلاو نارينلا ةنسلأ مامأ

 :لاجعلا ادع ىف نقرشبلا كاكقلا كوش

 انُك يذلا ءبَصَقلاَو بطَحلا يف ٌمِرطضتِراَذلا ىَلِإ اورظََف ءانّوحَناولّبقأ اَمَل١

 ."”«انفلحَح نم انوتأَي الكل انئارَو نم َرانلا هيف انبّهلأ

 نارينلا نم قوط اهلوح برُض دلع مامإلا باحصأ مايخ نإ :الئاق فيضيو

 بحسو نارين ىوس ىري نكي مل اهنم برقلاب رم امدنع رمشلا ْنِإ ثيحب «ناحتدلاو
 !اهنم دعاصتت تناك ناحدلا نم

 شيج عاطتسا ءيركسعلا ميظنتلا اذه لضفبو .ةطخلا هذه ىلإ ًادانتساو
 مواقي نأ ءروهشملا لقنلا بسح ًارفن /7 زواجتي هددع نكي مل يذلا دايم مامإلا

 هنم ًاريبك ًاددع لتقي نأو ءًافلأ "5 ب هددع رّدق يذلا ٌودعلا شيج مامأ تاعاسل

 57١. ص «5 ج «يربطلا خيرات )١(
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 ءاروشاع موي

 :لاجملا اذه يف يربطلا حّرصي ثيح

 ىلَع َنورِقَي ال اوذَأو هللا ُهَمَلَح ٍلاتِق َّدَشأ ُراهَّنلا فَصتنا ىَّنَح مُهولئاقو
 ."”ضعَب نم اهِضعَب برات « مهتينبأ امال ؛لحاو ِهِحَو نفل مهوتأَي نأ

 «ةرشابملا ةهجاوملا يف ٌدلتَِع نيسحلا مامإلا باحصأ ةمواقم ةذش تّدَأ دقو

 اوعيطتسي يك مهمايخب اوحيطي نأب هشيج نم ةعومجم دعس نب رمع رمأي نأ ىلإ

 اوناك ٍدالئعِفَع مامإلا باحصأ ْنَأل كلذ ؛ىرخألا يه عفنت مل ةطخلا هذه ّنكلو

 اوناكف «ةعبرأ وأ صاخشأ ةثالث نم ةفّلؤم عيماجم يف مايخلا نيب نئامكلا نوبصني

 لجأ نم اهفاقيإب ٌرمألا ردصأ «ةطخلا هذه نم ًةدئاف ٍدعس نبا نجي مل امدنعو
 :ديدج نم رمأ مث ,حاورألا يف ربكأ رئاسخ دّبكت نود ةلوليحلا

 اهنحأت نانلاب|اوءانهت ءاويفا ل الو افك وناخدت الو يرانا اهيقزجلا ا

 ةالكع مامإلا ٌنكلو مايخلا قارحإ نم مهعنم دلل مامإلا باحصأ دارأف

 :الئاق مهبط اخ

 .”«اهنم مُكَيَلإ اوزوجّي نأ اوعيطَتسَي مل اهوقّرَح دَقوَل مُهَّنإَف ؛اهوقٍرحّبلَف مُهوعد١
 تناك يتلاو ٍةلئِِقَت مامإلا باحصأ مايخ نم ًامسق ٌودعلا قرحأ دقف كلذبو

 ًاضيأ ةّرملا هذه يف اوعيطتسي مل دلئِِلَم مامإلا مهأبنأ امكو مهنكلو ؛هذوفن نود لوحت

 )١( ص ؛6 ج «يربطلا خيرات 571 .
 ) )5ص «5 ج «يربطلا خيرات /57..
 )*( ص 5 ج «يربطلا خيرات “77".

 ) )5ص ؛4 ج «خيراتلا يف لماكلا .77 ص 5 ج ؛يربطلا خيرات 59.



 ”ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 هباحصأو مامإلا عاطتسا كلذبو «مامإلا باحصأل ةّيعافدلا ةقلحلا يف اوذفني نأ

 .بناج ّلك نم ليسلاك مهيلع قفدت دق ناك يذلا

 :ةقباسلا تاياورلا ىلإ ًادانتسا جتنتسن نأ اننكميو

 تناك ثيحب سوق لكش ىلع ناك ٌدالئيِلَع مامإلا باحصأ مايخ راشتنا ْنِإ ١-
 .برحلا ةحاس ىتحو نيبناجلا نم ناّدتمي اهاعلض ناكو .هطسو يف ءاسنلا مايخ

 ةيلاخ تناك يتلا مامإلا باحصأ مايخ نالثمي اناك نيعلضلا نيذه نأ لمتحملا نمو

 سيراتمك اهتومدختسي ا وناك و «لاثقلا ةحاب ىف اهناكس دجاوت يبس ؟بلاغلا ىف

 .دعس نب رمع رمأب فاطملا ةياهن ىف تقرحا دقو «ةّيعافد زجاوح وأ

 نيبو دام مامإلا باحصأ مايخ نيب لصفت ةريبك ةفاسم كانه نكت مل ١-

 «لاتقلا ةحاس نع ًاضيأ ئرخأ تاياور ىف ىتعملا اذه ظحالن نحنو «ةكرعملا ةحاس

 : ةاكَع ربكألا ىلع ةداهشب ةقّلعتملا ةياورلا يف ءاج يذلاك

 َنولَتاَقُي اوناك يذَّلا طاطسُفلا يَدَيَنيَبُةوعَضَو ىَنَح ِهِعَّرِصَم نم ُهولَمَحَف»
 .20(ةمامأ

 ةواسقو مهئاّزعأ ةعاجش ِبَتَك نع نودهاشي ٍةالئِلَم مامإلا تيب لهأ ناك -"

 اوأر نيذلا لافطألاو ءاسنلل ثدح ام رّوصتن نأ اننكمي كلذلو ,مهشطبو ءادعألا

 ."”!ًابرإ ًابرإ نوعّطقُي مهو مهاّزعأ مهنيعأ ماب

 ةكرعحملا ةحاس ىف داليا نيسحلا مامإلا بطخ

 ًانايب ةكرعملا ةحاس يف ىتح هتاجاجتحاو هبطخ ٍدلئِلَت نيسحلا مامإلا لصاو

 0 ص «4 ج «يربطلا خيرات ()

 .40 - 817 ص 4 ج ؛خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٍدالئيِلَع نيسحلا مامإلا ةعوسوم (؟)

 ا



 ءاروشاع موي

 ةبقاعتملا لايجألا نم ىتأي نمل

 ملك اذن نيسْملا] عَ رح ِدَعلا نم َناكاّمَلا ييوسلا قرم وحب

 ياولَخُي نأ مُهَلَأَسو كلو سوو لَجو علل مُهَوَكدو ُهَفَح مهل مَظَعو مولا

 ملكي لمحت واير و يوللا ةيص ءياونأب ىلع هذه وأ ةلاؤألا اوان « عجلان

 ا دام يردت ام : نولوقبن ة ءِلُجّرلا َدعَب َلجَرلاَو مولا َدعَب ب َموَقلا

 ةالكقَت نيسحلا مامإلا اهاقلأ ةبطخ نم رثكأ ةيخيراتلا رداصملا تركذدقو

 .هسفنب مهفرعيو «عجارتلاو ةعجارملل مهوعديو «مهيلع اهيف جتحي لاتقلا ءدب لبق
 .مهيلع ةجحلا مامتإل كلذو

 ىلوألا ةبطخلا

 نب َريَرب كالَكِفَع ْنيَسَحلا َّتَعَبف ءِدِعَس نب ٌرَمع ٌباحصأ َبِكَرو يوارلالاق

 .اوعفتتَي مَلَق مُهَركَدو ءاوعمسَيمّلَق مُهَظَعَوَف (ٍريَضُخ) ٍنيَصُح

 هللا َدِوَحَف ءاوتَصنأَف مُهَتَصنَئساَف -ُهَسَرَف ليقو -هَتَنان دليل ُنيَسُحلا َبِكَرَق

 ءايبنألاَو ٍةَكِئالَملا ىَلعو ِةَتْجإَِم ٍدَمَحُم ٍدَمَحُم ىلَع ىَلَصو كله َوُه امي ُهَركَذو ِهيَلَع ىنثأو
 :لاق مك ِلاقَملا يف َعَبأو ٍلُمّرلاَو

 مكانخّرصأَف َنِيهِلاو انومّثخَرصّتسا َنيح :""احّرتو ٌةَعامَجلا هنأ مُكلَأَبَب
 أ

 ىلَع اهانحدتقا اان انيلَع *مُتْسّمَحو «مُكناميأ يف انآًافيَسانيَع مشا ؛ يك ةيفونوف
 «مكيف ُهوَّسْفَأ ٍلدَع ريب ؛ ؛مكيايلوأ ىلَع مُكيادعأل ةايلوأ مُثحَبصأَ ٍمُكَوُدَعو انّوُدَع

 :مهيف مُكل عبصأ يلقأالو

 )١( ص 7 ج :يبوقعيلا خيرات 175.
 .((حرت) 7017 ص١ ج: حاحصلا) ُهَنَرَح يأ : ًاحييرتم هت لاقي «حرفلا ٌدِض :حرتلا (0)

 .((فجو) /١0 ص ده جا "هل اهحاإا هتباد فجوأ دقو «ريسلا ةعرس : :ٌفاجيإلا ()

 .(«(ششحا ٠٠١١ صا جا: حاحصلا) اهّندقوأ :رانلا ٌتْشَّشَح (5)
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 امل ُيأَرلاَو ٌرياض" !ُشأَجلاَو "”ُيِشَم ٌفيَّسلاَو انومّثكَرَت -ُتاليولا ُمُكَل -اَلَهَف

 !شارٌملا ””ٍتْفاهَتَك اهيّلإ مُتيَعادَتو «9ابّدلا ٍريَطَك اهيلِإ مّثعّرسأ نكلو «"”فصحّتسُي

 ؛مِلَكلا يِفّرَحُمو .باتكلا دو .بازحألا َرارِشو قالا ديبَع اي مُكَل اقحتَم

 ف لذاحت اغا وويفمت ءالؤهأ ِنَنّسلا يِئِفِطُمو :كاظيَشلا َةكَمَتَو «ماثآلا ةَبصعو

 2 مك مح مكيف 0 ع و را تا ب دَق دع يللا نأ

 بِصاغل ”ةلكاو رِظاَنلِل ًاجش ٌتّبخأ ِمننُكَف مُكَعورُف

 ةيناثلا ةبطخلا

 ري د ون سم رو يرحم ساما

 ىلَع ًائَكَوَتُم ةالِقَع ٌنيَسْحْلا َبَكَو َّمُث ...:لاق هيبأ نَع يبأ يّكَّدَح :ةالبكِقَع [قداصلا]

 :َلاقَق ِهِيوَص ىلعأب ىدانق هِيَ
0 

 .(2ميشلا ”١957 صد ج :حاحصلا) دادضألا نم وهو هَنلَلَس :هتمشو «هتدمغأ :فيسلا ٌتْمش )١(

 سوماقلا) ىلُغ :امهريغو ٌردقلاو ٌرحبلا شاجو .زّمهَي ال دقو «عزفلا دنع بلقلا عاور :شأجلا (0)
 .(«شاج) 757 صو («شأج» 774 ص ١ ج :طيحمل |

 ١١54 ص 5 ج :حاحصلا) مكحتسا يأ :ٌءيشلا َفّصحّتساو .هماكحإ :رمألا ٌفاصحإ (*)
 .((فصح)»

 ٠٠١ ص 7 ج :ةياهنلا) ة دحاو .دارجلا هبشي عون وه :ليقو ءريطي نأ لبق دارجلا :ايذلا (©

 .(«ايد»

 :رينملا حابصملا) اهيلإ َرَي َباطت اذإ ؛كلذ نم رانلا يف ٌشارَقلا َتَقاهتو رّياطتو ففَح : ءيشلا َتَمه (45)

 .((تفه» اند
 وسو ع

 .((دضع» 004 ص7 جا عاكصلالا هتنعأ :ةلضعأ هتدَضَع (1)

 نورعلا تجشّو .ىرخألا رداصملا نصضحعب نم بيوصتلاو «(تّخشو» :ردصملا يف 20ع372

 .(1جَشَو) ١/817 ص ه 2 :ةياهنلا) فلأو طلخ يأ :اهنيب جشوو «تكبتشا اذإ «ناصغألاو

 .((َّلَكأ» هال ص ١ ج :ةباهنلا) ةمقللا -مضلاب - -ةلكالا (8)

 ريثم 00 ص :لوقعلا فحت «9ا/ ص 3 ع ادا لهك- ١ هه ص :فوهلملا 29

 نيسحلا لتقم 27518 ص ١5 ج :قشمد خيرات ؛8 ص 54 ج :راونألا راحب 2504 ص :نازحألا

 ن
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 هو ريع ع

 ؟يّنوُفِرعَت لَه هللا ُمُكْدُشنأ

 .ةطبسو هللا ٍلوِسر نبا تنأ هِمَعَت :اولاق

 ؟ةيق)» هللا ُلوسَر يّدَج نأ َنومَلعَت لَه هللا ُمُكُدّْسنأ :لآق

 : مَحَنَّمُهَّللا :اولاق

 ؟ةيك05 ٍدّمَحُم ُتنب ٌةَمِطاف يّمأ نأ َنومَّلعَت لَه هللا ُمُكُدُشنأ :ّلاق

 رحت كلنا لولا

 ؟ ةئكفت بلاط يبأ نب ُنِلَع يبأ َنأ َنومّلعَت لَم هللا ُمُكُدّصنأ :ّلاق

 دعت يللا ةاولاف

 له ءاسن ُلَوَأ ٍدِليَرْخ تدب ٌةَجيِدَح يتّدَج نأ َنومَلعَت لَم هللا ُمُكُدّشنأ :لاق
 ؟ًامالسإ ِةَّمالا

 عت للا ولا

 ؟ يبا اغا دع ادهن ديس ذا نومك لقال كذا :ّلاق

 : عت هللا :اولاق

 وو و هد

 ؟يّمَع نجلا يف َراّيّطلا ًارّفعَج نأ َنومَلعَت لَه ههَّللا ُمُكُدّشنَأَف :ّلاق

 .مَعَن َمُهَّللا :اولاق

 ؟هُدَلَمَتُم اأو ةكنَ هللا لوسَر ُفيَس اذه َّنأ َنومَلعَت لَم هللا ُمُكُدُشَنَأف :ّلاق

 يعل يللا ةاولاق

 ؟اهّسبال اَنأ هين هللا لوس ٌةَمامِع هذه َّنأ َنومّلعَت لَه هللا ُمُكُدُشنأَف :ٌلاق وو و َءد

 معَ مهلا :اولاق
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 هويع ا

 ءًاملِع مُهَمَّلَعَأَو .ًامالسإ مُهّلَأ َناح اَيَِعَدأ َدومّلعَت لَه هلا ْمُكُدْشنَأَق : لاق

 ؟ةَئِمْؤُمو ِنِمْوُم لك ّيِلَو هنأ املج مُهَمَظعَأو

 .مَعَن َّحهّللا :اولاق

 امك الاجر ُهْنَع ُدوُدَي ادَغ ضولا ِنَع ٌدِئاَذلا يبأو ءيمّد َنوَلِحَتسَن َمَِف :ّلاق
 !؟ةَمايقلا َموَي يَدَج يدي يف ٍدمَحلا ٌءاوِلو عاملا ن / نع "7يداضلا ٌريعبلا دادي

 نط تا قول لح ليون يخش ناسي ل

 7 ةاوناق نيحووهتلا ىَلم هللا بَعد

 َنيح سوجملا ىََعِهَللا ٌبَصَع َدَيشاَو هللا نبا ٌحيسَملا : اولاق ّنيح ىراصّتلا ىَلَع

 ءالا نا دور رايب ارك ل ىلع اعل كفار لا راورو اال

 ."”ههّيبَت نبا َلَتَق َنوديرُي َنيِذْلا ِةَباصعلا ِهِذِه ىلَع

 ةثلاثلا ةبطخلا

 0 وَلا ننام 0 6 كلَ هلَع لَم ءًاقحال
- 

 ا

0 

 : ساّنلا لج ٌعِمسُي ًءاعُد هِتوَص ىلعأب ىدان مّن

 وك ع 56 ا ع رس رقع

 يتلا يل ا وو

 يرمتطعاو يلوا يتلو ير اع تاتا د كال يقدم از عا ىف

 مو رلقلا ينيج مل نطو هلي ع مل نعي لو ققسأ كليم قحلا

 ْمُكْيَلَع ْمُكُرُم أ نكي ال َمُث ْمُكَءاكَرْشَو ْمُكَرْمَأ اوُعِمْجَأَتط مُكِيُفنَأ نم :تشلا اودع

 .((ىدص) 5””77 ص :رينملا حابصملا) ٍداص وهف َسِطَع :يِدَص )١(

 ١460- ص :فوهلملا 7١5«. ص :نيظعاولا ةضور «7794 ح ”7١7 ص :قودصلل يلامألا (0)
 71١/8. ص 55 ج :راونألا راحب ؛«

 .(بجي امب» :خيراتلا يف لماكلا يفو ءردصملا يف اذكه ()

 ا
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 وع

 ىَلوَتَي َوُهَو باتِكلا َلَزَت يذلا هللا َيِبِلَو َنِإ» .”4ِنوُرِظْنُتالَو ّيَلِإ اوُضَقا َمْنَةَّمْع
0 

 هوو را را اا

 ا ينوبُسناَق هُدعَبامأ :لاق مَ

 ؟يتعرش ًكاهتاو يلق مك ني له اورظنا
 3 7 03 08 ا 00 الار ا عرس ب ِ 00

 ,وللاب َنيِنِمْؤُملا ٍلَوأو ءدُمَع ٍنباَو ِهّيِصَو َنباَو ةنكالت مكين ٍتنب نبا ثسلأ

 هب بر ِدنِع نم هب ًءاج امي ِهِلوِسَرِل ٍقَّدَصُملاَو

 2 2 نا مع

 يبأ مَع ِءادَهّشلا َديَس ٌةَّرِمَح َسيِلَوأ
 ي

 0 رول : 0 َ 0
 رك

 .!هّنجلا لهأ باب اديس ديَس ٍناذه»

 هللاَّنأ ٌتِمِلَع ذُمًابذَك ٌثدّمَعَت ام ِهّللاَوَق -ّقَحلا ٌوُهو -لوقأ امب ينومّكقَّدَص نِإَف
 نَعهوُمْثَأَس نإ نَم مكيف َنِإَ ينومْشبَذَك نإو ههََلخا ِنَم ب ُرْضَيو ُهلهأ ِهَِلَع ُتّقمَ

 َنِب لِهَس وأ «ًّيِردُخلا ٍديعَس ابأ وأ «ّيِراصنألا َِّللا دع َنب ٌرياج اولَس ؛مكربخ أ َكِلذ

 ةلافَملا هذه اوعِمَس مهن مكوريخُي «ِكِلام نب سن وأ مَكرأ َنب دير وأ «ٌيِدِعاَسلا دعس

 ؟يمَد ِكْفَس نَع مُكَل ٌرجاح اذه يف امَقَأ .يخألو يل دي هللا لوسر نم
 قو ماا و د

 اندر هاعفر "قر ع نا ِنَسوَجلا يِذ نب ٌرمِش ُهَل لاق

 )١( :سنوي ةروس ١ال.

 ) )0:فارعألا ةروس ١95.

 مم را سيول ا ا
 هدو ةظاسمو

 ل



 اص سد

 ل هع و ع

 قي ىلا مد لويس يرام نواصل ذه

 هيديسلا مس يع ا حل

 ةّصاخ مكين تنب نبا نأ هد

 نم صاصقب وأ ؛ ةثكلهتسا ْمُكَل لام وأ ُهَنلَتق مكي ٍليتَقب ينوبّلطَتأ !ينوربخأ

 ؟ةحارج

 .ةتوملكي ال اوذحأف :ّلاق

 ايو ءثَعشألا َنب سيق ايو رجب َنبَراَجَح ايو «ٌيِعبر َّنب تبت اي :ىدانق :لاق
 © ا ياض

 !؟لبقأَ ِدََجُم كَل ٍدنُج ىلَع ُمَدقت امَّنِإو «مامَجل

 .لعفت مل :ُهَلاولاق

 تلقت دقل فللا# نيالا طاحت ةلاذق

 ني ينمْأَم ىلإ مُكَنَع فرَصنأ ينوعدَف ينومّئهرَكذإ!!ُساَنلاَهيأ :لاقَمُت
 :نمرألا

 نآ مهن َكّمَع ينَب مكُح ىلَع ُلَِت الَوأ :ِثَع 8 ؛ةلاثب يق ذل لاق لاف
 ؟ةوركَم مُهنم كيل ١ نع ارو لاب كنور

 «...يّنأ يف نوكشت َوأ» :خيراتلا يف لماكلا يفو ءردصملا يف اذكه )١(

 .((«بنج) 54 ص ١ 2 :طيحملا سوماقلا) ةيحانلاو ءانفلا : بانَجلا ©هإ

 سلا كا ا 00

 يبا 5 صا ١7

 ال
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 0 مشاه ونب َكَبْلطَي نأٌديْأ «””كيخأ وخأ تا : الكف ْنيَسْحلا ٌلاقق

 ليلا رارقإ ةأ الو «ِليِلَّذلا ًءاطعإ يد مهيطعا ال هَللاَو ال ؟ٍليقَع نب مِلسُم مد

 و قرر ل 5 5 هل ا 5 : ب
 ا ياسا عيا

 نوف ياوليقا وءايلقعف ناعمس نم ةيقغ مآ :ةقاجار انكي :ّلاق
| 

 ةعبارلا ةبطخلا

 .٠  0 57 5ا اك 3 20 2 1 1

 ٌرظنَي لعَجو «موقلا ةلابق فقَو ىتَح ذالكيِقَع نيَسَحلا َمْدَقَّت :يمزراوخلا ىور
 آ   0مخ رب < م وا

 :لاقف «ةفوكلا /*”ِديدانَص يف افقاو ٍدعَس نبا ىلإ ٌرظَّنو ءليّسلا اَهَنَأَك مهفوفَص ىلإ

 َدعَب الاح اهله ةقرَصَتُم ءِلاوّرو ِءانق راد اهّلَعَجَم اينالا َقَلَح يذلا هلل ُدمَحلا
 وي م مل 1 ع و 00 ل

 دق رمأ ىلع متعَمَتجا دق مُكارأو ءاهيف ٌعِمَط نم م ٌعَمَط ٌبْيَخَتو اهيل َنَكَر نَم

 جو قت مكي لعأو ع بر هجري ضرع مكي لسا

 دمَحُم ٍلوسّرلاب متن مْثَمآو ءةعاطلاب مُرَرقأ نأ ُديِبعلا سئبو انو برا معَ ذ ؛ُهَمَحَر

 و

 مكاسنأَ «ُناطيِّنلا مُكيلَع "”دّوحَتس 5 ا َِ !مُهََق َنوديرُت هيَ ىلإ مُتفَح : حو مكن مَ
 دس

 اورَمَك ٌموَق ءالؤه ءَنوعجار ِهيَلِإ اَنإو هلل اَنِإ ؛َنوديِرُت امِلو مُكَلاَبتَق ءميظعلا وللا ّركِذ

 :عجار) ليقع نب ملسم لتق يف مهاس يذلا ءسيق يخأ ثعشألا نب دّمحم ىلإ ٌدالئتِقَد ريشي )١(
 17١(. ص ه ج :يربطلا خيرات

 .ناخدلا ةروس نم ٠١ ةيآلا ىلإ حيملت (1)

 .رفاغ ةروس نم ؟1/ ةيآلا ىلإ حيملت (©)

 31/ نصا جماشوإلا 801 نع جا خيراتلا يف لماكلا +11 يعم ج :يربطلا خيرات (:)

 .5 ص 45 ج :راونألا راحب ««رارقإ رق قا” لدب «رارف ٌرفأ ال» امهيفو 408 ص ١ ج :ىرولا مالعإ

 .((دنص) 00 ص7 ج :ةياهنلا) مهؤاسؤرو مهؤامظعو مهفارشأ : موقلا ديدانص (5)

 .(اذوح» 507 صاج ياهلا ادرإ فارسو يلع لرسم ناطيشلا مهيلع ذوحتسا (1)
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 ” ج - ةالئَس نيسححلا مامإلا ةريس

 .َنيِمِلاَظلا موّقلِل ًادعُبَق ؛مهناميإ َدعَب

 اذكه مكيف َفَقَووَل هّللاَو «ديبأ نبا ُهّنإَف هولك مُكَيَو :ٍدعَس نب ُرَمُع لاق
 اي :لاقَق ءنَشوَجلا يِذ نب ٌرمش هيَ مَّدَقَتَق هومَّلَكَف ٌرَصَح امّلو ّعَطَق ام ًاديدج موي

 ؟هَهْفَن ىَنَح انمهفأ ؟ُلوقت يذلا اًذه ام «ُنيَسُح

 الو يلق مَُل لِحَيالُه إف نوت الو ةركللاا وا :مُكل لوقأ :ةلت لاَ

 مُكَعََب دق ُهّلَعَلو مكين ةَجوّرز ة ةَجيدَح يتّدَجو مكي ٍتنب نبا نإ «يتّمرخ ُكاهتنا
 د ام لم تايم م ٌنيَسْحلاَو ْنَسَحلا : هيكل دَّمَحُم دمحم مكين ُلوَق

 ديف اياك توت دّمَعَتامِهَللَوَق «وَلا َوُهو «لوقأ امب ينومُقَدَص نق َنيِلَسرُملَو

 نب رياج : لم ةَباحّصلا َنِم مكيف َّنِإَف ينومْبّذَك نإو ةلهأ هيَلَع ُتْقمَيهَّللاَنأ ُتمِلَع
 0 ل ا ل

 كش يف مُننُك نإ هِهَللا ٍلوسَر نم ٌةوعِمَم مُهَنَأ مكنو ربخُي

 .يريخ ل نب ئبا نر غملاو نقر شمل نيام هللا مكيف تن نب
 نيو مجررأ ةعلقجا لامإرأ 015 تيوحا تري اطمح

 ةتريجت ال نها وكمت ؟ةثكليتنلا اقناع روي

 .ِديِبَعلا راف ٌرِفأ الو ِليِلَّذلا ًءاطعإ يدّي مهيطعا ال لاَ : لكك لاق مث

 لك نيم كتوو يتزر ذوعاو هقومشرت نأ مكيرو تري ثالغ ينإ هللا ةانبغ
 .باسحلا موَيِب ْنِمْوي ال ِرْبكتُم

 نإ فرح ىلع هللا دبع انأ ٌيِلَع َنب َنيَسُح اي: ٍنَسوَجلا يؤ نب ٌرمِش ُهَل لاق
 ا

 دق ىلاعكو َكَواَبت هللا لام ورا كلها لوط بس لعل

717 
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 فَجو ءاضَقلا َيِضْ دَقَف يَسأ ينّباخأ اي َكّبسَح : هالك ْنيَسْحلا ُهَل َلاَقَف

 نم يفالسأو يخأو يّماو يبأو يدَج ىلإ ٌقّوشَأَل ين ههللاَو هَرمأ ْعِلاب ُهَللاَو ُملَقلا

 0 هبقال اَنأ ٌعّرصَم يلو ءهيخأو َفّسوي ىلإ ٌبوقعَي

 موق يف عفنت مل اهنأ الإ ةغيلبلا تاجاجتحالاو ةيوقلا بطخلا هذه لك مغرو

 نيسحلا مامإلا لاتق ىلع اورصأف «رانلا قيرط اوراتخاو ناطيشلا مهيلع ذوحتسا دق

 .كلذ مهل تاهيهو ديزي ةعيابم وأ دالي

 ةكرحملا ةيادب

 دنع ىل اوَدّهشا) :ًالئاق ةكرعملا ءدب دعس نب رمع رمأ امدنع ةكرعملا تأدبو

 مان ني قا 5 ريمألا
. 

 مث * ءاهاندأت .كَتيار ندأ هددت ايا: دع نكح ىدانو :ديفملا خيشلالاق

 ىكلرإ لا !ىمَر نَم ّلَّوأ ين اودّهشا :لاقو «ىمَرَمُّث سوق ِدِبَك يف ُهَمِهَس َعَضَو

 .اوزَرابَتو سانلا

 ةلكلظ ٍنيَسخلا رَكسَع وحن ىمّرو ءِدَعَس نب ُرَمْع َمَدَقَتف :فوهلملا يفو

 موّقلا َنِم ُماهّسلا ِتَلَبقأو «ىمّر نَم ُلَوأ يّنآ ريمألا َدنِع يل اودّهشا : لاقوم ءمهَسِب

 مقا جاك يل

 نإ هنو ديال ىذلا ثرعلا ىلإ هللا مكمل ومو هباحصأل ةلئيل لاق

 3ك | موَقلا ٌلْسُر َ اهّسلا هذه

 م

 )١( ج :يمزراوخلل دلت نيسحلا لتقم ١ ص :نازحألاريثم .1907 ص  .5١ج :ةّمغلا فشك 7
 ص  77١5ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملاو 7577 صو ٠١8.

 نيسحلا لتقم 2.٠٠١ ص ه ج :حوتفلا ؛١!7” ص 54 ج :راونألا راحب ١158« ص :فوهلملا (؟)
 ٠١9. ص 4 ج :بوشآر هش نبال بقانملا «.4و ص ” ج :يمزراوخلل دلك

 خيرات 2798 صا“ ج :فارشألا باسنأ 45١« ص ١ ج :ىرولا مالعإ ٠١١ ص 7 ج :داشرإلا (؟)
 ..6554 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا ءملسم نب ديمح نع 479 ص 0 ج :يربطلا

 ادن



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةالكيفغ ٍنيَسُحلا باحصأ نم لِي ىَتَح ةَلمَحو هَلِمَح < ٍراهَّنلا َنِ ةعاس اولّتتقاَ

00 

 :لاقو فالكم ٍنيَسُحلا باحصأ ىلإ ٍدعَس ٍدعَس نب ُرَمَع ىمَر : :نازحألا ريثم يفو

 !ىر قف رأ ىلا ريمألا دنع يل اودهشا

 ىََتلاَو ًاعيمَج اوضٍَتَف ُةنمٌدُبال يذلا ٍتوّملا ىَلِإ اوموق :الَفَع لاق
 © ريثعلا ٍةَراثإل َيِفَحو 0اس سرا سي
 ل ماهلا ين اهل ٌعَمسُي مك 2 م لااوحل 5 ُفعَرَت هي 7 لا ,"7ٌغاعشل

 2 ٍ 21 0 ركع
 ىلع ةالثكلَع ٍنيَسْحلا م عومي م ألا نب ودم

 :لاق اق َّمُث ءسوَلا ٍدِبَك يف ُهَعَضَوَف ًامهَس جّرختس اف هَل ٍسّرَف

 مهَسِب ىِمَر نَم ْلّوَأ ين ٍدايِز ] نيوللا ديب ريمألا ةنع ىل اودلهنسسا 1 سانا هنأ
 ل لا

 هِئارَو ىلإ ًاعجار ُهْنَع ىَحَنََف قاليكلَم ٍنيَسُحلا يَدَيَنيَب م هلا َعَقَوَق لاق

 .ٌرَطَملا اَهّنأك ٌماهَّسلا ِتلَبقأ

 وموقف ؛مُكَيَلِإ موَقلا ٌلْسُر هذه !ٌساَنلا اي هباحصأل الئ ُنيَسُحلا َلاقَق

 نم دق ال ىلا توكلا ىلا

 نيسحلا لتقم ٠٠١ ص ه ج :حوتفلا ؛١!7” ص 55 ج :راونألا راحب ١158« ص :فوهلملا )١(
 ١. ص :لوؤسلا بلاطمو ١15 ص ١ ج :ةّمغلا فشك 4و 8 ص ١ ج :يمزراوخلل دالك

 .(ارثع١ 5 ص ” ج :طيحملا سوماقلا) بارتلا :رّيثعلا (؟)

 الا الع :برعلا ناسل) سمشلا ٌءوض :عاعشلا ()

 1584 ص 7” ج :حاحصلا) ةيرهمس حامرو يرهمس حمر :لاقي «ةبلصلا ةانقلا :ةّيرهمسلا (5)

 .((رهمس)

 .((عجن» 7١ صا“ ج :طيحملا سوماقلا) فوجلا مد وأ «داوسلا ىلإ ناك ام مدلا نم :ٌعيِجَتلا (5)

 .((فرش» 7١١ ص :رينملا حابصملا) ماشلا فراشم ىلإ بوسنم :ليق :ٌيفرشم فيس (1)

 .05 ص :نازحألا ريثم (0)

 ا



 ءاروشاع موي

 مهو ِمهِقَدنَح باب نم اوجّرَخَف الكلم ٍنيَسُحلا ٌباحصأ َبْنَوَف :ّلاق

 راق هروردشوو اننا ةربشلا رادار دوار ادسرال رتالا نانا وخر

 ةَلمَح راها َنِم ةَعاس اولَتقاَف ءضعَب ىلَع مُهْضعَب َلَمَحَف «َنوصُفنَي الو َنوديزي

 هللا ٌةَمحَر ءاّلُجَر نوسمحو فيت ةالئلغ ٍنيَسُحلا باحصأ نم ليف ىَنَح ٌةَدِحاو

1 00 

 الكل نيسحلا سأر ىلع فرفري رصنلا

 «يناثلا راتخاف هئاقل وأ يداملا رصنلا نيب اليم نيسحلا مامإلا ىلاعت هللا ريخ
 .ديعبلا ىدملا ىلع ًايدامو ًايونعم رصتنملا وه ةلئعِفَع مامإلا نإف الإو

 :لاق ٌدِالَكِلَع رقابلا مامإلا نع ينيلكلا خيشلا ىور

 ءاَمسلا َنْيَباَم َناَك ىَتَح دالي ِنْيَسُحْل 1 لا ىَلَع رْضنلا - َلَجَوَرَع- ُهَللاَلَرَنأ»
0-85 

 .©(لَجَو َّرَع هللا َءاَقِل َراَيَخاَف هللا َءَقِل وأ َرضَنلا َريحُ من « ”ٍضْوَْلاَو

 :اذكه يسرنلل نيدلا ملاعم نع سوواط نبا ديسلا اهلقنيو

 لوثأ (يزدتلا قساقو (هللا نعل كغض نيريضو هكا نينيملا لا انا
 نيبو هئادعأ ىلع رصنلا نيب ريخ مئ ٌدالثلُم نيسحلا سأر ىلع فرفر ىتح رصنلا

 .(©(ىلاعت هللا ءاقل راتخاف «ىلاعت هللا ءاقل

 ص ١ ج :ةّمغلا فشكو ٠٠١ ص 5 ج :بوشآرهش نبال بقانملا ٠٠١. ص ه ج :حوتفلا )١(
 .ل8 ص :لوؤسلا بلاطمو ١

 ل .ةكئالملا يأ ءاهببس دارملاو .ةرصنلا يأ ءرصنلا) : لوقعلا ةآرم يف (1)

 نيب اوناك ام دنع نيرمألا نيب رّيخ ةفارملا را ةيضرألا رن فامنلا نم , امؤلم يأ ؛مهترثكل ٌنايب

 .(دعب اولزني ملو ضرألاو ءامسلا

 يفو .7 ح 2578 ص ١ ح الْكلَع يلع نب نيسحلا دلوم باب «ةّجحلا باتك «يفاكلا لوصأ (")
 ل ل ل ا

2 

 ا



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نيسحلا مامإلا ةرصنل ءامسلا نم ةكئالم لزنأ لجو زع هّللا نأ كلذ ىنعمو

 زراعات يرمألا نتي ريح نيف الو ءامكملا ا نيم اها وو انه املك ههقازاغأ ىلع ةلئئن
 .لجو زع هللا ءاقل

 راهنلا فصتنم ىتح لاتقلا دادتشا

 تح [ةباحصأو الئ نيستا يأ] مهولَئاقو ”لغو وريح ند يردطلا توا

 هِجَو نم الإ مهوتأي نأ ىلَع َنورِدقَي ال اوذَحأو للا ََُلَح لاق َدَشأ ُرِهّتلا تفصل

 .ضعَب نم اهِضعَب براقَتو مهتينبأ عامتجال ؛دِحاو

 نَعو مهناميأ نَع اهَئوضَوَمُي الاجر ٌلَسرَأ دعس ٍدعَس نب ٌرَمَع َكِلذ ىو اَمَلَف :َلاق

 ةالكفغ نيَسُحلا باحصأ نم ةَعَبر َهلاَو ةمالثلا َّدَحَأَف : لاق «مهب اوطيحُيل ؛مهلئامَش

 نم ةئومريو نوقف بهي ضع َوُو ٍلْجَّلا ىَلَعَنوديَو تول نولي

 اولخدت الو ٍراَنلاِب اهوقرحأ : لاق َكِلذ دنع ِدعَس نب ُرمُع اهي َرَمأَف ةورِقعَيو بيرق

 اتي

 م عا

 .نوقِرحُي اوُذَحَأَف ِراَّنلاب اوءاج ءٌةوضَوَقُت الو اتي

 نأ اوعيطتسَي مل اهوقَّرَح ٌرَح دق ول مُهّنِإَف ءاهوقٍرحْيلَف مُهوعد : الغ ٌنيَسَح لاقَف

 ."دِحاو ِهِجَو نم الإ مُهتولتاقُي ال اوذحأو ءَكِلَذَك َكِلذ َناكو 0 مكيَلِإ وزوجي

 يذ نب رمش ذ َلَمَحَف قالكقَع ٍنيَسُْحل | ىَلِإ ُموَقلا ٌَعَجارَت :ديفمل يضل لا ىورو
 ٍنيَسْحلا ىَلَع ليو «ةونعاطق ُهَلاوَتبتف ٍةَرَسِيملا لهأ ىلَع (هّللا ُهَنَعَل) نوجا

8 
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 ءاديدس الاتق :الكع ٍنيَسَحلا ٌباحصأ مُهلَئاقو ب «بناج لُك نم هباحضأو ماك
 هد موس

 نم ٍبِذاج ىلَع لحن الق ًاسراف َنوُثالتو نانثا َيِامّنإو لوح مليح تّدَحَأَ

 يب

 نب ٌرَمع ىلإ ٌتَعَب -ٍةفوكلا ٍلهأ ليَ ىلَع ّوُهَو - ٍسيِق 5 ثري ةورع كلذ ياو املك

 ١0 ص ه ج :مظتنملا .051 ص ؟ ج :خيراتلا يف لماكلا «5737 ص ه ج :يربطلا خيرات 7179.

 ل



 ءاروشاع موي

 مل ل و ا
 لوقَي ٌلَعَجو ُهنَع َلَرنَق ُهُسَرَف ديزي نب ٌرخْلابَرِقْعَف قامّرلاب مِهيَلَع َتَحَبف ةاَمّرلاَو

 يبرم هيك ين نيب عفا لااا يياورقعتاةإ

 ُرَحآ لُجَرو حّرَسُم نب ُبوُيَأ هلق يف َكَرَتش اف هلَع اورّئاكتو هوِفَسِب مُهْبِرْضَيو

 .ةّقوكلا لهأ ٍناسرف نم

 دلك لاهنلا تنطق تع لابو دنا عرشلا قلك ىلع ني وييسلا تاحصا لئاقو

 ىلإ مدت قالك ٍنيَسُحلا باحصأ َربَص د -ِةامّرلا ىَّلَع َناكو- ٍريَمُن نب ُنيَصُحلا ىأَر

 مَهوَقَشَرَف ؛ِلبلاب الكل نيَسُحلا باحصأ اوقُّشَي نأ - ليان ةَئِوَسِمَح اوناكو- هباحصأ

 . عانس مك لاتفلا قفار يق رلعراو لاجألا ارشرخو وقلوب اورتغ نأ اركي وَلق

 ةثاكك نقلا نب ٌريَمُز مِهيَلَع َلَمَحَف .هباحصأ يف ٍنَّسوَجبلا يذ ُنِب ٌرمِش مهَءاجو
 مهَلَع َفَطَعو ءِتوبلا ِنَع مُهَمَسَكَف قالي ٍنيَسْحلا باحصأ نم ٍلاجر ٍةَّرَّشَع يف

 نب ُريَهُز ًاَشنأو مهم مِهِعِضاوَم ىلإ َنيقابلا َدَرو موقلا َنِم َلتَقَف ءْنَشوَجلا يِذ نب ٌرمِش
 : ةالككفغ ٍنيَسُحلِل ًابِطاخُم لوقت ب ِنيَقلا

 اييع نيش ناو اهقمعو  انبسلا لا ديخ ى شنت ودا
 "ايِوَكلا ىتفلا ٍنيحانجلا اًذو

 يف ُنيبيالو ءمِهِدَدَع ِةَلِقِل ؛ةلككلت نيَسُحلا باحصأ يف نسي لََقلا َناكو

 يف حارجلاَو ُلعَقلا َرُمَكو «َمَحَتلاَو لاتقل َدَمشاَو مِهِترْثَكِل ؛ِدَعَس ا م نب ٌرَّمع باحصأ

 هلكت يسكلا ىَلَصَم .سّشلا تاز نأ ىلإ قت نيل وألاِدبَع بأ باحصأ

 .يفوَّحلا ًةالَّص ِهباحصأب

 ص ١ ج :حاحصلا) ةدبل وذ دسألاو .هيفتك نيب بكارتملا رعشلا يهو ؛ةدبل :دسألا ةربزل لاقي )١(
 .(«(دبل)» 07

 .(اربزه» 777 ص 6 ج :برعلا ناسل) دسألا ءامسأ نم :رْبّرهلا (0)
 .((ىمك» 77 ص ؛ ج :طيحملا سوماقلا) حالسلا سبال وأ عاجشلا :ّيِمّكلا (")

 . 577 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ٠١. 5 ص ” ج :داشرإلا (؟)

”71/ 



 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 هباحصأب ةعامج يلصي نيسحلا مامإلا

 لك لمحتيو جرخي مل مامإلاف :ةكرعملا طسو يف ةعامج هباحصأب ٌدالثِلَت نيسحلا

 .مالسإلا ناكرأ ىلع ظافحلاو «ةالصلا ةماقإ لجأ نم الإ مالآلاو بئاصملا

 ِنيَسُحلا باحصأ نم ُلُجّرلا ُلاَْيالَق : مدس نب دوخي نص ىربطلا ىوز

 نيتي ال ٌريِثَك َكِئلوأو :مهيف َنّيبَتنالْجَّرلاَو َلْجَرلا ْمُهنِم لق اذإَ لِي دق دلت

 .مُهنم لتي ام مهيف
 :ةالئكه ٍنيَسُحِلِل لاق ٌيِدْئاَصلا َِّللا دبع نب وٌُرمَع َةَمامُت وبأ َكِلذ ىأَراَمَلَق :ّلاق

 ّللاَو الو «َكنماوبرتقا دق ءالّؤِه ىرأ يت !ءادفلا َكَل يسفت هللا ٍدبَعابأ ايا

 َالَّصلا هذه ٌثَلَص دقو يّبَر ىقلأ نأ ٌبِحاو ُهَّللا ًءاش نإ كود ّلتقا ىَتَح ُلَدقْت ال

 .اهنقَو اند يلا
 َنِمهّللا َكّلَعَج َةالَّصلا َترَكَذ : لاق َمْن هُهَسْأَر ذليل ْنيَسُحلا عَ ةَرَق:ّلاق

 نص عاف ركتلا مُهولَس : ّلاق مّن ءاهتقَو ْلّوأ اذه ءمَحَ هلا يركاذلا يللا

 ! لبق ال اهّنإ :ميمت نب ُنيَصْحل | ْمُهَّل لاق

 الونسو لآ نم ةالّصلا كمر 9 لفثأل :رهاظُم نب ٌبيبَح ُهَل آ لاَقَف

 00 اي انو لاو اال

 مهب ىَلَص رهظلا اوُلَص مث ُهلَاَوذَع َلاك ُهَل مَعَ ٌيِدئاَصلا همام وبأ َلَمَقو

 .©9 اتق َدَمْشاَف ءرمظلا َدعَب اولتتقا مث ءِفوَّلا ٌةالَص تيت ٌنيَِسُحْلا

 رج 7

 )١( ءاج ثيح لوقنلا ضعب ةنيرقب ؛«(راّمخ اي) :يأ ؛ةمجعملا ءاخلاب نوكت نأ لمتحيو فيها:١...

 .(!؟رمخلا براش تنأو كنم لبقتو

 الكلاس نيسحلا لتقم «571/ ص 7 ج :خيراتلا يف لماكلا :4 4754-4١ ص ه ج :يربطلا خيرات (1)
 7١. ص :4 ج :راونألا راحب .15 ص 7 ج :يمزراوخلل

 ال



 ءاروشاع موي

 نيا نب رمز لل نيس رم 0 0

 نحال ْنب دبع مدل ٌيهَس ل ب
 انا سا

 َمُهْللا : ٌلوقَي وهو ءضرألا ىَلِإ َطَقَس ىَتَح ىَطَخَتالو َلاز ام دسم هيقّي َفَقَوو

 ملأ نم تقل ام ةغيبأو السلا نع كيت غلب َمُهّللا ةومّتو ٍداع َنعَل مهلا

 هيَلَع للا ناوضر ُهّبحَت ىضُق مَن كين ةيْرَذ رصت يف َكِباوَت ْتدَرَأ ينَِف ؛حارجلا

 رولا سول در هيرو الا

 نب ٍريَمْزِل ُكالَِلَع [نيَسْحلا] َرَم ماك هلا ةالَص تَرَضَح : نازحألا ريثم يفو

 مهي ىَلَصو عم فْلَخَت نم صني همامأ مدي نأ يحال دب نب ديعَسو نقلا

 .ضرَملا ِءادأل ٍلاتَقلا ِنَع ٌروتفلا ُمُهنِم و َىلط نأ دعت ف وحلا َةالََص

 .ٌكنم لَبقُت ال اهَّنإ :ن نيَصخ نبا لاق

 تنأو كني بقي مهراصنأو للا لوس لأ ني ٌلبيال :رهاظم رب بيب لَ سن 16 رم ا 9 3 رع ا 5 ن١
 !؟رمَحلا ٌبراش

 اًلاتَق ٌريَهُر لَئاقو ءءاميإلاب ىدارُف ُهباحصأو ةالئكلغ ٌنيَسُحلا ىَّلَص : :ليقو

 0 0 كادي

 ُحارجلاَو لقا ٌرْثكو «َمَحَتلاَو لاتِقلا َدَمشا :ةاتلررلا يقزبتملا خلا كووو

 وسلا تكن «راسستلا كلارا لإ ةيقيات ويسحلا ول و ىل باسم ف

 .”ٍفوَحلا ًةالَص هباحصأب الكفن

 رهظلا ةالص ىَدأ ٍةكِلَت نيسحلا مامإلا ْنأ ىلع ًابيرقت لوقنلا ٌعيمج قفتت و

 1 ١3١. ص 65 ج :راونالا راحب .156 ص :نازحألا ريثم (0)

 ص 4 ج :بوشارهش نبال بقائملا «14 ص ١ ج :ىرولا مالعإ ٠١5. ص 7 ج :داشرإلا 0

 .7" 1٠ ص ه ج :مظتنملا «5 "٠ صا ج :فارشألا باسنأ ء٠
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 فوخلا ةالص ْنأ هركذ ردجي اّممو .فوخلا ةالص لكش ىلعو ةعامج ءاروشاع موي

 ةعابح ةياضام اذإ وءاريمت ةعانعي وأ ىقارق لكبق ىلع رفاسملا ةذامك قوكت

 :روهشملا لوقلا ىلع ءانب ةيلاتلا ةيفيكلا ىلع نوكت اهّنإف

 رظتتني مث ,مامإلا عم ةعكر ىلوألا يّدؤت «نيتعومجم ىلإ نودهاجملا مسقني

 اوعراسيو «ىدارف ةيناثلا ةعكرلا نومومأملا يَدؤي ىتح ةعكرلا هذه ءاهنإ دعب مامإلا
 مهلحم ةيناثلا ةعومجملا لحت ٍذئنيحو «ةمزاللا ةّيلاتقلا مهعضاوم يف ةطبارملا ىلإ
 .ةيناثلا مامإلا ةعكر عم ىلوألا اهتعكر يّدؤتو

 يف تركذ ءرثكأ ليصافت اهل ًاضيأ ىرخأ عاونأب فوخلا ةالص ترَسْف دقو
 .©2ريسفتلاو هقفلا بتك

 هباحصأ عم رالي نيسحلا مامإلا

 ءاروشاع موي رهظ دعب نم ةريخألا تاظحللا يف ٍدِلتَِظ نيسحلا مامإلا ناك

 ربصلاب مهيصويو «تابثلاو دومصلاو ةزعلا حور هباحصأ نم ةيقابلا ةيقبلا يف ثعبي

 .ةنجلاب مهرشبتو «ةكئالملا مهاقلتت ىتح تاظحل الإ يه امف

 :هباحصأل ٌدالمِلَم نيسحلا مامإلا لوقي

 ىَلِإ ءاّرّصلاَو ٍسْوّبلا ِنَع مكب ٌرْبعَت ةَرَطَنَقاَلإ ٌتوَملا اَمَق «ماركلا يِنب 0
 ٌوُهامو ؟رصَق ىلإ نجسي نمي لِي نأ ركب 0 ةَمِئاَدلأ كرا ةسارلا نانجلا

 ل يي هاف ألا لوس نع يقذخ أذ

 الو َتبَّذَك ام ؛مهويحَج ىلإ ِءالؤه ٌرسجو «مِهِتاََج ىلإ ٍءالّؤه ٌرسج َتوَملاَو
 يك

 )١( ص «4 ج ؛خيراتلاو ةنسلاو باتكلا يف ٌدِلتِلَت نيسحلا مامإلا ةعوسوم ١57 .
 )١( ح 7917 ص ؛ 5 ج :راونألا راحب .058 ص :تاداقتعالا 2” ح 788 ص :رابخألا يناعم 7.

 الورم



 ءاروشاع موي

 عادولا مالس

 :لاقو وكت يفشل عَمَو عورذلاةازا نق لق ةاكنإ مضر

 ع مب و و

 :ًارقَيو ءكَملَح ٌنحَتو ُمالَّسلا َكِيَلَعو : بيجي هللا لوس نب َكيَلَع ْمالّسلا

 , 200104 لضَتني يم 7 2 0
 ٌرِظَنْنَي ْنَم ْمُهْنِمَو يضل 11

 7 ا 0 0 5 8 1

 لوقف ءلَجّرلا َدعَب لجّرلا ْدالْكِفَع َنيَسَحلا يِتَأَي ناك» :يمزراوخلا ىورو

 ُنحّنو ٌمالَّسلا ٌكيَلَعو :ةاللَع ُنيَسْحْلا ُةبيِجُيَف هللا ٍلوسَرَنب اَيَكيَلَع ُمالَّسل

 ا ا

 هك ةدراودلم. ما فس ا # مو يه

 نع اولِتف ىَتَح هَلْ لِيحَي من 4 ٌرظَتْنَي ري نَمْمهنِمَو ةَبْحَن ىضُ ْنَم مهنا

 هيب لهأالإ ِنيَسْحلا ّعَم نبي علو مِهيَلَع 4 هللا ناوضر ,مهرخآ

 ردا و دع نسما نب محم نع يور فق ريتك نيام

 ا ولكم ا ةيقللا رك ةقحا هللا كرك لوقّيو «مُهَل وعدي َوُهو هيَدَيَنيب

 19 ولت ىتح :نولئاقتو ةضع نيشخلا ىَلَع

 ءاروشاع موي َدالِْلَت نيسحلا مامإلل ءاعد رخآ
 هاور يذلا ءاعدلا اذه ءاروشاع موي يف ٌدِالَكِلَت نيسحلا مامإلل ءاعد رخآ ناك

 :هصن اذهو ءيسوطلا خيشلا

 ِّنَغ 0لاحيلا ديد ءِتورّبَجلا ٌمِيظَع ءناكملا يِلاعَتُم [تنأ] َّمُهّللا»
 فعالا نواف فحل ةير كاكاو ىلع واق فاررركلا نكيرع وقال نبق

 .77 :بازحألا ةروس )١(

 دال لل دورا وف د ا ل سا

 186 صم ج :ةياهتلاو ةيادبلا ()

 .((لحم» 7” ص ؛ جا :ةياهنلا) ةّدِشلاَو ةّوقلا :ليقووركملا" ليقو ءديكلا ؛لاحملا(5)
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نمي ةَُتلا لباق ؛َتَقَلَح امي طيحُم «َتيعذ اذإ ٌبيِرَق ءءالَبلا ٌنَسَح ِةَمَحّنلا غباس

 ٌروكذو «َترِكش اذإ ٌروكشو «َتِبلَط ام ُكِرِدُسو َتدَرَأ ام ىلَع رواق كَل بات

 َكيَِلِإ يكبأو ءافتاخ َكِيَلِإ ٌعَرفأو ءاريقف َكيَلِإ ٌتَعرأو ءاجاتحم كوغدأ «تركذ اذإ

 مهن ءانموق نيبو اهنيت مكحا ؛ايفاك َكيلَع لكوتاو افيعَض كب نيعَتسأو ءأبوركم

 َكبيِبَح دلو كين ةَرتِع نحو ءانولتقو انب اورَدَغو ءانولّدَحو انوعّدَحو انوّرَع
 انل لعجاَف «َكِيحَو ىلَع ُهَمَمَتتاَو ةلاسرلاِب ةتيَفَطصا يِذَّلا 200 هللا دبع نب ِدَّمَحُم

 ."0َنيِمِحاَرلا َمَحرأ اي َكِتَمَحَرِب ءًاجّرخَمو ًاجّرق انرمأ نم

 حابصملا ل ص ١ ج :لابقإلا 321 ص :ريبكلا رازملا 1 ص :دجهتملا حابصم 200

 ." 4/8 ص ٠١١ ج :راونألا راحب «.186 ص :نيمألا دلبلا 277١ ص :يمعفكلل

 نضج



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 اديهش نيسحلا ماعلا

 هلهأ ىلإ رظنو .هرصني ًادحأ ّري ملف َكالكَم نيسحلا تفتلا سابعلا لِيَ امل
 لاقط لا ا رظو يبا ليو مسا 20 درب حلا ا روسو

 ٌفاخَيِدحَوُم نم لَه ؟وّللا ٍلوسَر مّرَح نَع بذي ٌباذ نِم لَها :هتوص ىلعأب حاص

 يف هللا َدنِع ام وجرَي ٍنيعُم نم لَه ؟انّئاغِإي هللا ومجرَي ِتيغُّم نم لَه ؟انيف هَّللا

 .ءاكيلاب ءانستلا كناوضأ تيعفت راف 2006 انين اَغإ

 . هش ني

 ةمامعو ءانكد زخ ةبج هيلع ناكو ؛مهعدوو توكسللاب هلايع رمأ الع هنإ مث

 بلطو .«هفيسب دلقتو هه هللا لوسر ةدربب فحتلاو «نيتباوذاهل ىخرأ ةدروم

 هرثاف «سولسم ل رقنستإف هنن هرج اعل سيان فوق هعيش نحنا هما يظوم أل دوق

 تحت هلعجو هقرخو ًاقلخ ًابوث ذخأو «ةلذلا سابل نم هنأل هيف بغري ملف "”نابتب

 .“”اهبلسي الكل ءاهسبلو اهزرفف «ةربح هليوارسب اعدو «هبايث

 ١5/8. ص ء.فوهلملا )١(

 . 55 ص «54 ج «راونألا راحب ١79. ص «ةينيسحلا صئاصخلا (؟)

 .ةظلغملا ةروعلا رتسربش رادقم ةريغص ليوارس يه :حاحصلا يف ()

 ىلوألا ةعبطلا «ءالبرك «ةينيسحلا ةبتعلا ءمرقملا قازرلا دبع ديسلا قلكِلَظ نيسحلا لتقم (4)
 ىو كرما صا(ءم5١١5 ه5
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ةكرعملا يف يقب ,مهلك ٌدِالْكقَت نيسحلا مامإلا باحصأ دهشتسا نأ دعبو

 ةعطقنم ةعاجشب لتاق ءارباصو ًاتباثو ًادماص ىقب هنكل «نيعم الو هل رصان ال ًاديحو

 .ةداهشلا ماسوب زوفلاب ًارشبتسم «ةلمنأ ديق هميقو هئدابم نع حزحزتي ال ًاتباثو «ريظنلا

 :ُهْنَأك سوواط نبا ديسلا ىور

 :ىدانو "ويتجه ٍموّقلاءق مَع هيأ هنايتف عراصم ذل ُنيَسُحلا ىَأَراَمكو:

 ل و ساو 1 ا

 .*«ليولاب الا 28

 هباحصأو ِِتَريِشَع نِم قي مَلُهَنَأ ليل ْنيَسُحلا ى اناا ملسم ني ديمعت نعو

 نم لَه ؟ِدَحَوُم نم لَه ؟ِهّللا ٍلوسَر مّرَح نع ٌباذ نم لَه : ىدانو َماَقَف « ءليلقلا الإ

 . كلا اثلا َّحَصضَف ؟ ؟ٍنيعم نم لَه ؟ ثيم يح

 ًادحأ ري مَل 5 هلامسو هيمي نَع كلِ نيَسُحلا َتّقَلا مَن :يمزراوخلا ىورو

 ٌرْعصَأ ٌوُهو- لكل نيدباعلا نير َوْهو «دالِلع ِنيَسْحلا نب ٌيِلَع َجَ َرَحَف ءِلاَجّرلاَنِم
 71 دقَي ال ٌناكَف 9 دل ٍدّمَحُم لآ لست يذلا رهو ءاضيرم َناكو - ليتقلا ّيِلَع هيخأ نم

 لِتاقا ينيرّذ ءهاتّمَعاي : لاثقا جراي ا :ةَفلَخ يدان موثلك مو وِفيَس ٍلمَح ىلَع

 (*!ىقت ال ِديَدُرو هيذخ «موثلك ّمأ اي : لكل ُنيَسْحلا لاف هللا ٍلوسَر نبا يَدَيَنيَ

 0 هق»ع دَّمَحُم ٍدَّمَحُم ٍلآ ٍلسَت نم ةَيِلاخ ضرألا

 )١( ج :طيحملا سوماقلا) حورلاو بلقلا مد وأ «مدلا :ةجهملا ١ ص ١ 7٠١8مهج((.

 ."7 ص ١ ج :يمزراوخلل ِذالتِلَت نيسحلا لتقم «45 ص 44 ج :راونألا راحب 2١15/8 ص :فوهلملا (7)

 7١. ص :نازحألا ريثم (")
 .(ردصملا شماه) هاوس مهنم قبي مل هدالوأ ّنِإف «هنم َدليِلَع نيسحلا لسن نأ ينعي (5)
 .راونألا راحب نم نتملا يف امو ««قبت ال» :ردصملا يف (5)

 . 55 ص 55 ج :راونألا راحب ؛"” ص ١ ج :يمزراوخلل ةالكِقَ نيسحلا لتقم ()
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 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 2202 نيسحلا مامإلا ةعاجش

 ل32 نينمؤملا ريمأ هيبأك ةعاجشلاب دلع يلع نب نيسحلا مامإلا فرع

 لوقعلا لهذأو «بابلآلا ءاروشاع موي يف دلتِقَع نيسحلا مامإلا رّيح دقو

 .لاطبألا هنع زجعي ام مادقإلاو ةعاجشلا نم رهظأ دقو «هتبالصو هتعاجشب

 هتبَت لهأو هَل لِ دق طق "”اروثكم ُتيََام لاَ: ملسم نب ديمح لوقي

 1 شيق ِيلعدَْتَلُهلاَجّرلا تناك نإ ةالئلم ةنم ًانانجج ىضمأ الو ًاشأج طَبرأ ُهباحصأو
0 

 تكلل اًهيف دش اذإ يزعملا فاشكلا هلامشو هنيمي نع شكت «هفيّسب ب اهيَلَع

 هت لهأو دلو َلِيْقدَق طق ًاروثكم ُتِيََرام ِهَّللاَو : ةأو الا نضع لافَو

 و - هلة عرب ع

 د د سااوخ ا رل وس نع

 هير و ويلا ارجل هك بدوره اضل

 ."”ميظعلا ٌيِلَعلا ِهللابالإ ةَّوُق الو َلوَح

 فَّطلا َموُي اولاق !ةكل ٌّيِلَع نب ِنيَسُحلا ٌلثِم نّمو :ديدحلا يبأ نبا لاقو

 ٍثيَلاَك ناك ني ٌمُجبشأ هراصنأو هلهأو هتَوخِإ نم درا دق ًاروثكم انيأَرام

 يِطعُي نأ هيدا هَسَن تَبأ ٍلُجَرِب َكْنَظ امو ءًامطح َناسرُفلا مِطحي 0 ِبّرَحَملا

 لور اوما قرمألا لل يو قا رنو رفا عبو لق ىلع لنا وك

 .((رثك» ١57 ص 5 ج :ةياهنلا) هورهقف سانلا هيلع رثاكت يذلا وهو ,بولغملا :روثكملا 0

 ال ا نس. نيم ولا قرر! يح ١ يرو مالعإ ١١١.« ص ١ ج :داشرإلا (0)

 حرش 6 ص 2 ج :راونألا راحب ع ص :نازحألا ريثم لالاآ- ا ص :فوهلملا ة9]

 6 11 عدا نع ا جارابخألا

 هبضغ ةّدش يف ُبَرَحلا ُهَباصأ نّمب َهّبُش ٌبّرَحُمو ُبِرَح ّدسأو ُةَتبَّرحو َبِضَغ :لُجَّرلا برح (5)

 .((برحا 5١7 ص ١ ج :سورعلا جات)

 مم



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ."”ءابإلا ٍبَرَعلِل َّنَس يذلا ّوُهو ِةَظَلَعُملا ٍناميألاب
 يف ُهُربَصو ُلَكَملا اَهِبُب ٌرضُي الكلم ٍنيَسْحلا َةَع ةَعاجَش :ةّمغلا فشك يفو

 «ِلبَجلا تابت -"يلازَت ب تعد اذإ- ُهَاِبنو «َلَوالاَوَر ٌرخاوألا ٌرجعأ ٍبرَحلا "طقم

 َماقُم 3 لداع ٍةَرَجَملا ءالّؤه ِةَلَباَقُم يف ُهُم ةماقُمو ءِلَجَألا ٌمادقإ لاجَملا قاض اذإ ٌةٌمادقإو

 .(©9َلَدَتعاَف ر دب ةيقطع هٌَذَج

 00 ءبَضخُملا ِتَِّللاَك َوُمو .. .لَياقُي لري مله لوؤسلا بلاطم يفو

 ٍقيقحت يف َكِلَذ يفكيف «ضيضحلاب ُهَقَحَِأَف ِهِفيَس هنصّس اك ُهَحَمَن الإ مُهَنِم ٍدَحأ ىَلَع

 ب داهشتسالا يف دايدزا ىلإ هعم مباح الف اقداص ًادهاش هَِت مَركو هِتعاجَت

 نيت ريدك ال اج ةاصح ٌفِخَتال ٌثباث قلقا ٌنيَسُحلا : الكاق فيشيو

 لوم ترتمسيال ةيلق و: ولابجلا و ىسرا ةلرتمتلا ىف اقةنو نيعاهتت ةقيزق

 مهوقاذأو ءاَمَج ًاعمَج ٍدايِز نبا عومج نم ُةُموق َلَمَق دقو ءِلاَجّرلا ٍلَمَقِل الو ٍلاَتِقلا

 0 .8ملَكو 6 ثاهلا هب 2 وحلا ّنِم

 [ةةلئكَع نيَسْحلا ٌباحصأ ي أ] ةباحصأ َيِيَّف ملف :ةقرحملا قعاوصلا يفو

 ."”ههناعجش نِمًاريثك َلَتَقَو مهِيَلَع َلَمَح ءوِدَرْفُمِب يِقيو

 )١( ج :ديدحلا يبأ نبال ةغالبلا جهن حرش ١5 ص 7174.
 .(«طقأ» 7 44 ص 7 ج: طيحملا سوماقلا) برحلا يف قيضملا وأ لاتقلا عضوم : :طقأم (5)

 ؤهو .لازت اوعادك :يأ ءاولّرانت دقو. :اوبراضتيف امهليخ ىلإ اههلبإ ع ناقيرقلا لوني نآ :لازتلا
 .(«لزن» 77١ ص ١١ ج :سورعلا جات) ضرألا ىلإ لوزنلا ىنعمب ال ةلّزانملا ىنعمب

 .777 ص ١ ج :ةّمغلا فشك (5)

 .(2«حفن» 5١١ ص ١ ج :حاحصلا) ديعب نم هلوانت :فيسلاب هحفن (5)

 .7777 ص "؟ ج :ةّمغلا فشك ؛77 ص :لوؤسلا بلاطم (5)

 .((قهر» "9 ص ؟ ج :نيرحبلا عمجم) افعّضو لذ يأ :اقَهَر (0)

 .((ملك) ”7١77 ص ه ج :حاحصلا) ةحارجلا :ملَكلا 2(

 77١. ص ١ ج :ةّمغلا فشك ؛/"” ص :لوؤسلا بلاطم (9)

 )١( ص :ةقرحملا قعاوصلا ١97.
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 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 «توملاب هتالابم مدعو ٌدالثكلَظ نيسحلا مامإلا ةعاجش نيبتي رخآ فقوم يفو

 هللا َكَرَكَذا نإ ٌنيَسُح هح اي ترسل نسجل ناموا يحلب ل ورح الا
 .ّنلَئقَتَل ٌتلَئاق نْئَل ٌدَهشأ يِنِإَف ؛َكِسفَت يف دن رع

 نأ ُبطَخلا ْمُكِب ودعي لّمو ؟ينفْوَحُت ِتوَملاَِقأ لئن ٌنيَسُْحْلا ُهَل لاَ

 5080+ للا ٍلوسَر ةَرصُن ُديُي َوُهو مَع نبال سوألا وأ لاق امك لوقَأَسو

 لوم هم َكّنِإَف «ُبَمْذَت َنيأ :لاقو مَع نبا ُهَفَّوَحَف

 :َلاَقَف

 الين كاجو 2 يروق انناذإ . .سنلا ناك اك فيولا, ال ىنقفاش
 امرجُم َدَعابو ًاروبثُم ٌقّرافو ِهِسفَتِب َنيِحِلاَصلا ٌلاجّرلا

 ضم هس ف كم ميغ - ري م رع نع 4

 ة0[هغرتو شيعت نأ الذكي .ىفك .ملا مل تمنإو مدنأ مل تشع نإف

 :ةلاك ةيمآلا خسحم نيسلا لوقا

 ةيسورفو «لاطبألا ةلوطبو .ناعجشلا ةعاجش تسنأ دقف هتعاجش امأ»

 ةزرابملا ىلإ سانلا اعد يذلا وهف «ةمايقلا موي ىلإ يتآيس نمو ىضم نم ناسرفلا
 ."”(«ةميظع ةلتقم لتق ىتح هيلإ زرب نم لك لتقي لزي ملف

 ًالجار لتاق ءحارجلاب نخثأ دقو ضرألا ىلإ هسرف نع طقس نيح يذلا وهو
 وهو ناعجشلا ىلع دشيو . ةروعلا "”ص رَتفَيو ةيمرلا ىقتي :ي .عاجشلا سرافلا لاتق

 ةاهلا و كرملا نيروهو هيناتا رانا دل نيج تلا رهو ريموت ةلعا ةلوكي

 27/7 ص ا" ج :فارشألا باسنأ «5 ٠ ؛ ص 4 ج :يربطلا خيرات ؛778 ص 55 ج :راونألا
 .1077 ص مج :ةيايعلار ةيادبلا عمق يصيب ورانا ىف لماكلا

 11 2 جوملا نايعأ 20

 ٌرّوعأ :لاقي ؛ءيش يف للخو بيع لك وه : ةروعلاو . اهّرّهتنا يأ ؛اهّصَرَتفا : لاقي ؛ةزهنلا : ةضرفلا(0)

 .((روع) ١١5 صو (ضرف) 477 صا” جا :ةياهنلا) برضلل ٍللخ عضوم هيف ادب اذإ ؛سرافلا
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 :يلحلا رديح ديسلا لوقي كلذ يفو .دعرأو فعضف هسأر زتحيل يلوخ ردب نيح

 اهقاوثأ يفرتلا فطعخم: .ةاهكلا عشب اع ىفماربشع

 نورشعو ةئم هبايث يف دجو ىتحو .ذفنقلا دلج يف كوشلاك هعرد يف ماهسلا تراص

00 
 فيسب ةبرض نوثالثو عبرأو حمرب ةنعط نوثالثو ثالث هدسج يفو «مهسب ةيمر

 نيسحلا مامإلا نم نوبجعتي ءادعألا ناك هربصو هتبالصو هتعاجش نمو

 !توملاب يلابي ال فيك هنأو فالي

 نم ُهَعَم نم ضعتو ع ٌنيَسَحلا ناكو) | 10 ةاجتسلا ماجر دوب

 : ضعت مُهُضعَب لاق ءمُهُسوفُن ُنُكسَتو مُهُحِراوَجأَدهّتو مُئاولأ ُقِرشُت يصِئاصحت

 .""!ِتوّملاِب يلابُي ال ءاورظنا

 ريخألا عادولا

 مهعدو امدعب ريخألا عادولا مهعدويل هلايع ىلإ ْدالْلَع نيسحلا مامإلا عجر

 دادعتسالاو ءربصلاب مهاصوأف «ةريثكلا هحارج نم ليست ةرهاطلا هؤامدو «لبق نم

 ”ةالاقاءرداقردنلا انقر را وسال

 ْمُكيجْنْيَسَو ؛مُكيماحَو ْمُكظِفاح ىلاعَت هللا نأ اوُملْعاَو ِءالَبِل اوُدِعَتْسا١

 ياللا عاونأب ب مُكيداعأ ٌبْذَحُيَو «ريخ < ىلإ ْمُكِرْمأ بقاع 0 ءاذغألا دك ذو

 ةكيسلاب اول رقت الو: أوكل ال قم مما ير

 د ير

 )١( ج «ةعيشلا نايعأ ١ ص 9417 7.

 مقر 23917 ص «5 5 ج «راونألا راحب (؟) 7.

 مقر 017 ص َنِالَكِتَت نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم (؟) 1١0.

 الل



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 قارفب ًانذؤم اهفرش دقعمو اهزع ىمحو اهنوص جايسو اهتيبخأ دامع دهاشت ةوبنلا لئاقع
 .هدقف دعب ءازعلا نّمِبو «ءادعألا ةيداع نم نمصتعي نّمب نيردي الف ؛هدعب عوجر ال

 ةهلاوو «نئي يبص نيب ؛هفارطأب نقلعتو هب نطحأو هيلع انعمتجا اذإ ورغ الف
 يرايقلا نيس لاس امك اذإ كاملا دست رك ويومأالا بلطت ةلفطو «بانسملا اهلا

 نهو «ةمصعلا تيب رئارحو ةلاسرلا عئادو ىلإ عساولا هملعب رظني وهو نانحلا لاثمو

 ةرفقملا ءاديبلا هذه يف نضكارتي فيك «لالجلا بجحو زعلا فجس الإ نفرعي ال
 نق فرجا هدفا نم دع اقتحمت قنا بعلألا رظمفلا رطل كانطو هه يبيقحتل ردو

 هتكهنأ يذلا مامإلا ريغ نهل ماحم الو .برضلا نمف ندعابت نِإو .بلسلا نعف نررف
 ةلعلا

 هارلي ةميظعلا اذه قي لاقل .قارءام نقفي قار ابونا ذأ قلق

 نيدلا ةورع دجتف كاذو اذه رصبت اهنأف ىربكلا بنيز مشاه ينب ةليقع امأ

 ىلإ ةعيرشلا رانمو ,مارصنالا ىلإ ًاليآ ةوبنلا لبحو ؛ماصفنالل ةضرع ىقتثولا
 ."7لوبذلا ىلإ ةمامإلا ةرجشو ءدومخلا

 ةريخألا ٍدالميِلَ نيسحلا مامإلا اياصو
 هاياصوب داجسسلا مامإلا هنبا كيت نيسحلا مامإلا ىصوأ ليحرلا برتقا امل

 .ةالكيلط ٍنيَسُحلاَنب َيِلَعرصحأ َمن: :يدوعسملا خرؤملا ىور دقف ةمهملاو ةريخألا
 عقده ُهَفَرَعو دلتا ءايبنألا ٍتيراومو مّظعألا مسالا ِهيَلإ ىصوأَف ءايلَعَناكو

 نأ اهّرَمأو ءاهنَعُهَللا َيِضَر َةَمَلَسم ّمأ ىلإ َحالَّسلاَو َفِحاصَملاَو َفُحَّضلاَو َمولعلا
 '"اويلإ كلذ ميمح مد

 ةيسحنلا نإ : للكل [رقابلا] رفعج يبأ نع دوراجلا يبأ نع ينيلكلا خبشلا ىورو
3 

 َمَهَدَف ءنيَسْحلا َتنب ٌةَمِطاف ىربكلا ُهننبا اَعَد هَرَضَح يذلا ُهَرَضَح اَمَل دلت يلع نبا

 )١( ص ؛مرقملا قازرلادبع ديسلا «نيسحلا مامإلا لتقم 994" -5٠٠.
 الا ىو ةيسرلا انا(

 اقل



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ال مُهَعَم "”انوطبَم ةالئكم نيَسْحْلا نب ُّيِلَع ّناكو ةَرهاظ َةّيِصَوو ًافوفلَم ًاباتك اهيل

 هّللاَو راص مث «ةالئتلط ٍنيَسحلا نب ٌيِلَع ىلإ تاتكلا ٌةَمِطاف تمقَدَف بام هنا َنوَري

 .دايز اي انيلإ ٌباتكلا َكِلَذ

 ؟كاد ُهَّللا َيِبَلَعَج باتكلا َكِلَذ يف ام :ُتلُق :َلاق

 ءاينّدلا ىّتَت نأ ىلإ َمدآهّللا َقلَح ُذُم َمدآُدلُو هيَلإ حاتحَي ام -هّللاَو - ويف :َلاق
 4 قدا © ركرأ هيف نأ قع ىودشلا ويف نإ هللا

 ءامَدلاَو ليف َموَي ءِردَص ىلإ التل يدلاو ينّمَص :ةالكيلَت نيدباعلا نيز نعو

 هللا لوسَر اهَمّلَعو 292 ةَمِاف ِهيِنتَمَّلَع ءاعُد يَنَع ظّفحا يبي: ٌلوقَيوُهو ءيلَت

 رمألاَو تَرَ اذإ ٍةَلْزاَتلاَو ٌمَعلاَو ٌمِهَمْلاَو ةَجاحلا يف الئ ٌليئَرِبَج + ةَمّلَعو ع

 جيناجا ووكعلا

 َ ٌرقَي نَم اي ءميظَعلا ٍنآرقلاَو هط ّقَحِبو ءميكحلا ٍنآرقلاَو سي ّقَحِب 3 ب عدا : لاق

 عرفا“ ”ٌنيبوركملا ِنَع ُسّفَنُم اي ءِريمَّلا يف ام ُمَلعَيِنَم اي «َنيِِئاَسلا جئاوح ىلَع
 ىَلِإ ٌحاتحَي ال نم اي« ِنيْغَّصلا ٍلْفّطلا ٌقِزار اي« ءريبَكلا خيشلا مار اي «َنيمومغَملا ِنَع

 .©اذكو اذك يب لعفاو ءِدَمَحم لآود ٍدَّمَحُم ىلَع لص ءِريِسْتلا

 رطم اك نيسحلا ىلع لاهنت ماهسلا
 ءرطملاك بوصو بدح لك نم ماهسلا ْرِوثَلَع نيسحلا مامإلا ىلع تلاهنا

 .فيرشلا هرحن باصأ مهسو «هبلق يف عقو مهسو «هتهبج ىلع عقو مهسف

 .((نطب) 7١8١ صده ج :حاحصلا) نطبلا ليلعلا : نوطيفلا #1

 .((شرأ» 65 صا” جا حاحصلا) تاحارجلا ُةَيِد :شزألا (0)

 :تاجردلا رئاصب 01١« ح ١917 ص :ةرصبتلاو ةمامإلا 2١ ح 5١”. ص ١ ج :يفاكلا لوصأ (*)

 تابثإ 17١« ص 4 ج :بوشآر هش نبال بقانملا «487 ص ١ ج :ىرولا مالعإ «4 ح ١ 58 ص

 .١ا/ا/ ص :ةّيصولا

 .((برك١ 5١١ ص١ ج :حاحصلا) ٌبّرَكلا كلذكو «سفنلاب ذخأي يذلا َمَعلا :ةيزكلا(4)

 .19 ح ١95 ص 464 ج :راونألا راحب «177 ح 55 ص :تاوعدلا (5)

 م
7 

 نم



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 :يفوكلا مثعألا نبا لوقي

 ةولاحأ ىّبَح ِهِيَلَع اولَمَح ٍتارُملا ىَلَع ٍهِسفَتِب [ لكن ْنيَسُحل |] َلَمَح امَلُك
 يف ٌمِهَّسلا َعَقَوَف - ّيِفعَجلا ٍفوتُحلا اَبأ ىَنَكيَ- ٍمهَسب مهن لُجَر ىمر مَن ءاملا ِنَع

 .هتيحلو ِههجَو ىلَع ُهامّدلا ِتّلاسق وب ىمّرَف َمِهَّسلا ةلكلات ٌنيَسُحلا َعَرتق دِيهبَج

 ٍةاصْعلا ِءالٌؤه كداب نم هيف انآ ام ىرَت كن ملل سلا

 مُهنِم ضرألا ٍهِجَو ىلَع رّذَئ الو «"0ادَّدَب مُهلُتقاَو أدَدَع مهِصحأق َمُم ألا ءةاعّطلا

 .©""ًادَبأ مُهَّل رِفغَت الو أ ءادحأ

 ٍنَع َفْعَض دقو ؛حيرتسُي [ةلتلظ ُنيَسُحلا] َفَقَو امل ذإ ءبلقلا يف مومسم مهسو

 حف «هَهبَج نم ُءامّذلا ٍتَلاسَف «هيَبَج ىلَع قوق ٌرَجَح ُةاتأ ذإ ٌفقاو َوُه امني ءلاتقلا

 .هبلَق يف َمَقَوَف ءِبَعش ُثالَثُهَل ٌمومسَم ٌدَدَحُم ٌمهَس هاتف ءهِتَهبج نَع حَسميِل بوُتلا

 ىلإ ُةَسْأَر َعَفَرَو هللا لوس لِ ىلَعو ءهللابو للا مسب : هلك ةيسخلالاقف

 يبن نبا ضرألا ٍهِجَو ىلَع سيل الجر َنولْتقَي مُهْنأ مَلعَت َكَّنِإ !يهلإ : لاقو ءامّشلا

 0 رس اة سل

 : ...ةَرطَف َكِلذ نِم َمَجَرامَف ءامّسلا ىَلِإ اهب ىمَر امد تآلتما اًمَلَف ءحرُجلا ىَلَع

 008 نا ل

 ُ ا اور رف قر درعا 'ريَسُحلا] َفقَوف : نازحألا ريثم يفو

 .هبلَق ىلع َعَقَوَف ٌمومسَم ٍبَعش ثالثه 1 ٌمهَس ٌةاتأ مَن« ءاهّمَشَه ِهِتَهِبَج ىلع

 :لاقو ِءامّسلا ىَلِإُهَسْأَرَمَهَر مَن ةةقا هللا ٍلوسَر لَم ىلَعو وللا مسب ّلاقَف

 :اددَبو .ردصملا شماه يف امك هانركذ ام حيحصلاو «.حضاو أطخ وهو ««اددم» :ردصملا يف )١(

 :ةياهنلا) ديدبتلا نم ءدحاو دعب ًادحاو لتقلا يف نيقّرفتم يأ ...بيصنلاو ةّصحلا يهو ةّدُب عمج
 .((ددب) ٠١5١ ص١ ج

 .07 ص 44 ج :راونألا راحب ؛" : ص ؟ ج :يمزراوخلل دِالئيِلَ نيسحلا لتقم ١1١« 7 ص ه ج :حوتفلا (1)
 .07 ص 44 ج :راونألا راحب « 175 ص :فوهلملا ؛! 5 ص ١ ج :يمزراوخلل ِدالئكلَع نيسحلا لتقم ()

 ارضرلا



 7 ج - دافع نيسحلا مامإلا ةريس

 جارخإ َدعَب مّدلا ٍثاعبنا ع . مهين ٍتنب نبا َنولَتقَي مُهْنأ ْمَلعَت؛ ءيهلإ

 ضرألا يف ّىَقلُم ٌرُهو ءوِرِهَظ ٍرِهظ ِءارَو نم ٍمهَّسلا

 هِردَص يف ُّيِعَحّتلا سن ب ةاني لامر ناك بوشآ رهش نبال بقانملا يفو
 اا معا نعت فو همك ُهَمَد َذَحَأو ءرضرألا ىَلَع َحَقَوَ

 قر لول انقر اين د الكلم ْنيَسْحلا ّرَظَن امل ذإ هرحن يف مهس هباصأو

 ا ا َلاَقَف ءِءامَّسلا ىَلِإ ُهَسْأَر َمَقَرَف ءادَحأ
 نذل ا

 ير نحر واوورح يف در يه ورام َنيبو ُهَنيَب بالك ونب لاحو

 كسل ةفازاوب نا اّمَلَ 0 ل ارحل

 قالب سلم اطال لو وع الا ىتلا» لوقي

 نم ةالكلَع نيسحلا مامإلا بيصأ ام لثمب مالسإلا خيرات يف دحأ بصي ملو
 ياجوعلا وام ني دير رع فوديعلا قيل ىووداا «ناينملاو فاحطلاو عاوجلا

 ةعضبو نال هب َدِجْوو لكل يلع نب نيسحلا بيصأ :داكلَع رقابلا رفعج يبأ نع
 كج ولا ا

 املك تتاقايلا جوت: ٍمِهَسب ةيمَر وأ ءِفيَسِ ةَبرَض وأ «حمُْربةنعط ّنورشِعو

 9 ينوي ال َنأك دلت هنأ ؛هِمَدَقُم

 : 292 [قداصلا] هّللا دبع يبأ نع ملسم نب ذاعم نع يسوطلا خيشلا ىورو

 ."افيّسلاب ةَبرَص َنوعبَسو تي التل يلع نب نيسحلاب َدِجُو
 : اع [قداصلا] ٌيلع نب دّمحم نب رفعج نع فنخم يبأ نع يربطلا لقنو

 )١( ص :نازحألا ريثم ”77.
 ١١١. ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملا ()

 77١. ص 55 ج :راونألا راحب ,4”77 ح 775 ص :قودصلل يلامألا )

 :بوشآر هش نبال بقانملا 25١4 ص :نيظعاولا ةضور 251٠ ح 778 ص :قودصلل يلامألا (5)
 «(اهّنأ يورف» لبق (ذفنقلا دلج يف كوشلاك هعرد يف ماهسلا تناكو) ةدايزب هوحن ١٠١١ ص ؛ ج

 .07 ص :5 ج :راونألا راحب

 لتقم ءالا” ص :نازحألا ريثم .177؟ ص :فوهلملا ١157١« ح 577 ص :يسوطلل يلامألا (5)

 ارا



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 ."”ٌةَبرَض َنوالّنو ٌحَبرأو ةَنعَط َنوئالَّثو ْتالَن «ّلِبق ّنيح دليل ٍنيَسُحلاِب َدِجُو

 ٍدّمَحُم نب ٌرَفعَج هللا ِدِبَع وبأ ّلاق :ةمامإلا لئالد يف يربطلا متسر نبا ىورو
 3 هل م 0 1 000 ا

 نوعرأو عّبرأو «ةّنعط نوثالثو ثالث ذالكلَع ٍنيَسْحلاِب دجَو الدلع [ٌقِداَصلا]
ًّ 

 2 لا

 ا ا

 ةزووقعو لوا يورو .ِةّيمَرو ةَبرّضو ِةّبعط

 نحل بيصأ لقت نيداعا نيز نيسحلا نب يلع نص ماسالا مئاعد يفو
 _ 0 هاد و

 ."ةئعَطو ِةَبرَض نيب ام َةَحا رج َنيعبرأ اهيف انبي ءزَح ةَبج ِهيَلَعو دالِلَم يلع نب

 لق :ةالكلَم [رقابلا] رفعج يبأ نع رباج نع يفاكلا يف ينيلكلا خيشلا ىورو

 نيب نم ؛ ؛َنيّدِسو َةَنالَّث اهيف اودَّجَوَف ٌءانكد ْزَح ةّبج ِهَلَعو ٌةلملَت يلع نب نيسحلا

 .”مهّسلاب ٍةَبِمَر وأ .حمّرلاب ٍةنعطو هِفيَّسلاِب ةَبرَض

 ير ا ا ل لاف هلأ مهنضعب نع يو

 1 (”يفْذَحو هةَيِمّرو ءٍِفيَسِب َةَبرَض نو رشعو ُهَنِم هب َدِجُو ؛ةللكلظ ٍنيَسَحلا

 00000 يمر نيب ام ةَّرْسَع عضبو هن م هصي ِهِصيِمَف يف َدِجّو : فوهلملا يفو

 ءال ١ ص7 ج :بهذلا جورم «5 ٠ ص ا" ج :فارشألا باسنأ «4 07 ص ه ج :يربطلا خيرات )١(
 :فوهلملا ,3737 ص ؟ ج :يمزراوخلل داع نيسحلا لتقم .0177 ص ؟ ج :خيراتلا يف لماكلا

 .07 ص 55 ج :راونألا راحب «76 ص :نازحألا ريثم 2178 ص

 ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا ؛77١ ص ١ ج :ةيدرولا قئادحلا «1728 ص :ةمامإلا لئالد ()

 .79 ص :دينعلا بصعتملا ىلع درلا «575 ص ١ ج :(ةباحصلا نم

 .047 ح ١5١5 ص ١ ج :مالسإلا مئاعد (©)

 .؟5 ح 45 ص 40 ج :راونألا راحب 4 ح 515 ص 4 ج :يفاكلا عورف (5)
 .((فذح) 705 ص ١ ج :ةياهنلا) اعم برضلاو يمرلا يف لمعتسي : ٌفْذَحلا (5)

 7١17. ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا (5)

 2٠١97 مقرلا ١١154 ص ا“ ج :رابخألا حرش ءا/5 ص :نازحألا ريثم «178 ص :فوهلملا (0)
 تاقبطلا 2” ص ١ ج :يمزراوخلل المي نيسحلا لتقم 2.١177 ص ١ ج :ةّيدرولا قئادحلا

 ةئم) هيفو "07 ص :صاوخلا ةركذت «575 ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا

 .«ةرشع عضبو ةئم١ لدب «نيرشعو

 رو



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ًاديهش رخي 2 نيسحلا مامإلا

 فيزن هايعأو تانعطلا هتقهرأو «حارجلاب ْدالملَم نيسحلا مامإلا نخثأ امدعبو

 زاهجإلا وأ ؛هنم بارتقالا باهي عيمجلا ناكو «هيلع ًايشغم ضرألا ىلع طقس ءامدلا

 .عيفرلا ةداهشلا ماسو لانيل فيرشلا هسأر زتجاو «نانس ليقو رمش ءاج ىتح هيلع

 نب ىلع نيدححي نير نع روصتم نب هللاددبع نع ىوالصلا خيسشلا لقا
 ل : خإكه02 | نيدباعلا نيز] هذج نع هيبأ نع نيسحلا

 نَضوَجلا يؤ ني ٌرمِشَو يِدايإلا سن 1 نانسي الإ رح ٌلبقأو ءًاعيرَص ِرَسيَأل

 دل نيتك س أَ ىلَع اوفَقَو ىَتَح ماّشلا لهأ نم ه ٍلاجر يف هللا امُهَنََل يرماعلا

 يِدايإلا ِسَنأ نب نانسي َلَرَنق .ٌلُجّرلا اوُحيرأ ؟َنورِظَنَت ام :ضعَبِل مُهُضعَب َلاقَق
 ”0 ,وِقلَح يف ٍفيّسلاب ُبِرْضَي َلَعَجو التعلم ِنيَسُحلا ةّيحلب َدَحأو ُهلل َُنَعَ

 30000 وبأ ساّنلا ريو هللا لوسَر ُنبا َكّنآ ملعأ انأو ءَكَصاَر تحال ين هّللاَو

 هللا ٍدِبَع وبأ ليف َم وي ًانوطبَم ٌدالكلَع يبأ ناك :ٌدالكِلَع [رقابلا] رفعج يبأ نعو

 َُعَم َنوُفِلَتْخَي فيك انَيِلاَوَم ىرأ ٌتنُكو «ةَميَحْلا يف َناكو َدالْيكِلَع يلع نب نيسحلا

 دقلو هك رم بلقلا ىَلَعو هرم ٍةَرَسيَملا ىَلَعو هرم ِةََميَملا ىَلَع دي

 ِنانّسلاَو يملا ليف دّقَلو ءُبالكلا اهب لتي نأ يت ِهَّللا ُلوسَر ىهت هلت ةولتق

 ."7َكِلذ َدعَب َليَحلا ٌهوؤطوأ دَقّلو «ّيصِعلابو ٍبّسَحلاِبو ةّراجحلابو

 ريشللا يوكل 1 لان 1 ووو نإ ملسم نب ديمح نع يربطلا ىورو

 00 ل م [ةالَكفَم َنيَسْحلا يأ] ُةاتأ َءاَدَب ينَب نم

 ايس سوس سمسا

 تي روق 4

 !َنيِمِلاَظلا ّعَم هللا َكَرَشَحو ءَتبِرَش الو اهب َتلَكأ ال :الئِفَم ٌنيَسُحْا ُهَل

3 

0 

0 
 دحشم ةءاملاب ب ةّنوعبتي

 )١( ص 55 ج :راونألا راحب «7575 ح 775 ص :قودصلل يلامألا 777.
 ص :رشع ةّنسلا لوصألا (؟) ١157. ص 46 ج :راونألا راحب  4١ح 7٠.

1 



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 "دلي ايعأ دقو َمَتعاَو الف ةَوُسَلَمب اعدم ءَسْنرُبلا كلذ ىقلأق لاق
 هتأَرما ىَلَع َكِلذ َدعَبِب مق اَمَلَف -ٌرَح نمي َناكو- َسُنربلا َدَأ ىَتَح يِدنِكلا ًءاجو
 مدا ني سْئرُبلا ليَي لبقأ يذبل ٌرُخلا نب ٍنيسُح تعا خلا با هَّللا دبع

 ٌركدَك ا نع ةجرخا 1؟ يقي د: ليد ل هللا لوسَو تدب نبا َبْلَسأ ةثارما ُهَل تّلاقَف

 ("”ّتام ىَتَح رسب ًاريقق لري مَل ُهَنأ ةباحصأ

 دقت ءهطاطسف ىلإ ة ةاَنَسُملا َنم دال ْنيَسْحلا َعَجَراَمَل :ديفملا خيشلا ىورو

 لاقُي ْلُجَر مُهنِم َعَر ٌرسأَف هي طاحأق هباحصأ نم ٍةَعامَج يف ِنّشوَجلا يِ نب رمش بَلِ
 ناكو فيلا ِهِسْأَر ىلَع ُهَبَرَضو دلع َنيَسُحْلا ْمََسَق «يِدنِكلا ٍرسَنلا نب ُكِلام ُهَل

 هع رشا تالصاك فامدأت دار ىلإ قصر ىلع هنت رطل لع
 نما رم 1 -

 مهذللا وقع ءاهب كيربش الو كافي لك ال : ةالثكلت ٌنيَسَحلا ُهَل لاف

 .َنيِمِلاَظلا

 اهَسِبَلَف ىرخا ٌةَوسَلَق ىعدتساو سر اهبَدََف ُهَقر خب اغدو «ةَوشْلَفلا ىّقلأ مث
 1 1 1 ,©29اهلع ّءَى َمَتعا

 :لاقق ةَلاَجَرلاَوَناسرُفلا ٍنَشوَجلا يِ نب ٌرمِش ىدان : لينملا خيل هفاضأو:

 رشف ينج لا ووزع ليغ ؟ كلابتا تلت لح ذاب دورغا
 اهني كف هقتاع ىلع مهن ُرَحآ هيرو ءاهعَطَفَف ىرسُيل هك ىلَع كب يس

 ٌيِحَبصألا ديزي نب يلوح لِ ََدَبو ههَعَرَصَق حمّرلاب سّنأ نب نانسي ُهََعَط و هجر
 ؟ٌدِعَرُت كَل ام كِدْضَع يف ُهَّللا َّتَق :ٌرمش ُهَل َلاَقَف «َدِعراَفُه هكا م ند رمل سس

 .((دلب) 15 صا" جا :برعلا ناسل) فَعَض اذإ : اجيرلا د11

 هلت نيسحلا لتقم :6 08 ص 1 ج :فارشألا باسنأ 448 ص ج :يربطلا خيرات (0)
 حرش «5 77 ص ١ ج :ىرولا مالعإ الا -ا/ا" ص :نازحألا ريثم ؛6"3 ص ١ ج :يمزراوخلل

 ج :راونألا راحب 207 ص 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا «ك90١٠ ح ١77 ص ا“ ج :رابخألا

 .07 ص :ه

 . ١77 ص :فوهلملا 7١8« ص :نيظعاولا ةضور ١1١1١« ص ” ج :داشرإلا ()

 معو
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 ىَلِإ ةلوحا :َلاقف هَديِزَي نب ٌيِلوَخ ىلإ ُهَسأَو َعَقَد من ُهَحَبَ دق ويلإ رمي لَو
00) ١ ًَ 

 [ ع ٍنيَسُْحلا ىَلَع يأ] ِهبَلَع [ٌرمش] َمَدقأ :فنخم يبأ نع يربطلا لقنو

 :مُهنم َلاَجّرلاب
 «يفعجلا ديزي نب وِرمَع نب ٌمَعْسَقلاَو ءيفعجلا نمحرولا دبع ء ةمساَو بونَجلا وُبأ

 .يحبصألا َديَِي نب ٌيِلوَحو «ٌيِعَحّنلا ِسّنأ نب نانو يِنَرَيلا بهو ُنِب ٌحِلاصو

 يف دادق رخو بوصل يلداتلا مُهْضّرَحُي نّسوَجلا يِذ نب رمش َلَعَجَف

 ّيَلِإ :ٌرمِش هَل لاقَق ؟تنأ لع مق نأ َكَُتمَي مو: لاق هيلع مِدقأ :ُهَل َلاَقَف ءحالّسلا

 هللاَو: دا ناكر بونّجلا وُبأ هَل لاق ءابتساَق !اذ لوقت يل ٌتنأو لاق !اذ لوقت
- 

 كَل هَّللاَو : لاقو مش دنع فضناق: لاق «َكِنَِع يف َنانّسلا ""ضِخضحا نأ ْتمَمَهَل

 ا ةمال كك نأ ىلع قود

 اًيوط [ لل ُنيَسُحلا] َتّكَم دل :ملسم نب ديمح نع ًاضيأ يربطلا فيضيو
 «ضعَبي مُهضعَب يَقّتي لاك مّهَّنِكلو ءاولَعَفْله ولقي نأ ٌساَنلا ًءاشوّلو راهتلا َنم

 .ءالؤه مهيِفكي نأ دا

 مُكَنَلِكَت هولُتقا ؟لُجّرلاب َنورَظنَت اذام مُكَحَو : سانلا يف رمش ىدانقف :لاق

 !مُكَناهَما

 نب ةَحرُر هير ةَبرَض ىرسُلاُهَفَك تبِرْضَف ءبذاج ّلُك نم ِهيَلَع َلُحَف لاق

 :وبكيو ةوني َوْعَو اوفّوصلا مث «ةقياع ىلع ترضو + ومنا كاب

 .«هفك» لدب (هفتك» امهيفو «(ههجول» ىلإ ةنرعشأا نم

 نيس 0 يملا

 21 نضع دل

0 



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 سد

 حمرا َُنَعَطَف « ٌيِعَحَنلا وٍِرمَع نب ِسّنأ نب نانسي ٍلاحلا َكلَي يف ِيَلَع ٌلَمَحو : لاق

 دِعراَف َفُعَضَف َلَعفَي نأ ارق ًهَسَوٌرحا : ٌيِحَبصَألا ٌديَِي نب ٌيِلوَخَِل لاق مْ

 ُهَسْأَر ريح ور كبف يلا رق كابل دارإر تايتتع الإ تما : سن 0

 ”قوبشلاب كلذ لبق برص دّقو هديرَي نب ٌيِلوَح ىلإ مك هَ

 د ا

 نب ٌرمِش مهب حاصق يَّلَع َمادقإلا ٌَنوهّركيو ُهَئوعَقادَتَي ٌساّنلاَو راها َنِمَاَيِلَم [ الكف
 .هبَلَع اومدقأ ؟هب َنورِظَنَت اذام !مُكَناهمُأ مُكتَلِكَت :نّشوَجلا يِذ

 ةفرحسلا ةنتكان َرَصق ٌيِويِمَتلا كير نب ٌةَعرُز هيل ىهتنا ِنَم َلّوأ َناكَف اكَف

 يف ُهَنَعَطَم ّيَِحَنلا ِسَنأ نب «نافيستا وو َعَرَصَف هقتاع ىلَع لل نيت َُيَرَصو

 ًاعيرَص هلت ُنيَسُحلا رح وِردَص" !يناوب يف ُهَنَعَطَف َحمُْرلا َعّرتنا مث هكون رأ

 هب ىتا | 3 فشار رح اق ِّحَّبصألا َديِزَي نب يلوح ُهَعَم َلّزَتو َُسْأَر رحيل هبل َل 00

000 

 ابَجَحُملا َكِلَملا ْتلَبَق اَنأ ابَمَوةَِّفيباكررقوأ
 اشل نونكنت ذإ وهريخو اناوأما سانلا ريش ثاكف

 .(9عَِش هَّللا ٌليَبع ذيَبع هِطعَي ملف : ّلاق

 هولْقَي نأ اوؤاش وّلو ءاسيلاج ًاَيَِم الئ ْنيَسْحلا يب لاوطلا رابخألا يفو

 .هلتق ىلع مادقإلا ه ُهّركتو ءاهريَغ ىلَع ُلِكَتَت تاك ِةَليبَق ّلُك َنأ َريَغ ولت

 هيف يف ُهَعَصَو اَمَلَف ءءام نم حَّدَقِب اعَدَف نالييلَع ٌنيَسُحلا سِطَع هتداهش لبقو

2 

3 

5 

 ص ١ ج :خيراتلا يف لماكلا «5 ٠ 4 ص 7 ج :فارشألا باسنأ «557 ص ه ج :يربطلا خيرات )١(
 71١. ص 0 ج :مظتنملا 7

 .(«قرت١ ١817 ص ١ ج :ةياهنلا) قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب يذلا مظعلا يه :ةوقرتلا (1)

 0 45 ص ١ 5 ج :برعلا ناسل) ردصلا ماظع :ين اَوَبلا (9)

 ص ا ج :ءالبنلا مالعأ ريس «5ا/ ص ١ ج :(ةباحصلا نم ةسماخلا ةقبطلا) ىربكلا تاقبطلا (5)

 ١7. ص ه ج :يبهذلل مالسإلا خيرات 2198 صو 5

 الرخا



 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 ريغ... نيج. ريت . يبا رب

 تدل هني لاحو ُهَمَف َلَحَدَف ءمِهَس رمت ْنب ْنيَصْحلا ةامَر

 ؛تارفلا ودي ةاتنتملا لع ىَشَمَتَيَماق عا ومَجحأ دك َموَقلا ىَأَراَمَلو ِهِدَيْنِم

 .هرق ناك ىذلا ةعوت ىلإ توضناف «ءاملا ةريتو كي اولا

 ةَبَرَصو .َمِهّسلا اليل َعَرتَق .هقتاع يف َُنيئَأَف مهَسبموَقلا نم لج هي
 يف ْفيّسلا ٌعَّرسأَف وِ الع .: + نيس ةاقْاَو ءيفيشلا يِعيمَلا يرش ةَعرُ

 َديِزَي نب "”يِلوَح ِهيَلإ َلّرَتو .طَقَسف ُهَنَعطَف ٌيِعَحَنلا سوأ نب نانسي يَلَع لمحو .ِِدَ
 هدو تار ركنا يا يابو رخال 0 ا

 .02ٌيِلوَح هيخأ ىلإ

 َفرَصنااّلإ ءمُهنم ٌلُجَر هبَلإ ىهتنا اَم ًانامّر اليل ٌنيَسْحْلا ّيِقَب :مظننملا يفو
 يمت نب ُنيَصُح ُهامَرَق «َبَرَشَيِلَمَدَقَتَق شط هب َدَتْشاَو لعق ىَلَوَتَي نأ كو نع

 ًادَدَع مهصحأ َمُهّللا : لوقيو ءامّسلا هب يِمرّيو َّدلا ىَعَْتي َلَعَجَف ءوَِف يف ََهَوَق مهب

 "دعا كاع ضرألا ىلعوذت ع0 مُهلَتقاَو

 ُحِلاص ُهَنَعَط «ِذفنَقلاَك َيِقَبو حارجلاب دالك ْنيَسْحلا َنِخن نا امل :فوهلملا يفو

 ىَِإٍهِرَف نَع ليل ْنيَسْحلا َطَقَسف نع هيَرِصاخ ىَع هلا َُنَعلٌيّرُملا بهو نبا

 .ةالئكل ماق مث ءِنَميألا ِهّدََح ىلَع ضرألا

 !هاخأاو : يدانُت يِهو ٍطاطسُلا باب نم ايل ُبَنيَز تجَرحتو : يواّرلا لاق

 تكَدكَدَت َلابجلا ٌتيَلو «ضرألا ىَلَع تّفبطنا اهلا ثيل ! ماني نغأ اونا هادكساو

 . ٍلهّسلا ىَلَع

 !؟لجّرلاب َنوِرِظَتَت ام :هباحصأب ٌرمش حاصو :ّلاق

 بلغأ يف دوجوملاو فورعملا وه امك «ٌيلوخ» :حيحصلا نأ رهاظلاو ءردصملا يف اذكه )١(

 .رداصملا

 .75779 ص " ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب .5 588 ص :لاوطلا رابخألا (؟)
 2١077 ص :فوهلملا ؛" 0 ص ” ج :يمزراوخلل 32 نيسحلا لتقم 2” 5 ٠ ص ه ج :مظتنملا (9)

 .07 ص 45 ج :راونألا راحب ء/" ص :نازحألا ريثم

 الدلو



 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 «ىرسُيلا ِهِفيَك ىلَع ِكيِرَش نب ٌةَعرُز ُهَبَرَضَف .بذاج ٌلُك نم ِهيَلَع اولَمَحَف :ٌلاق
 ِفيَّسلاب ٍسدَقُملا ِهَقَت هاع نلع خا ةجرشو ةعرضم ةعور ةاكلع ةيتخلا توفت

 يح نما تا ا

 يف هللا ُهَنَعَل يِوَحَنل 5 | ِسّنأ نب نانسي ُهََعَطَف «وبكيو وني َلَعَجَف ايعأ دق ّناكو
 م 3 0 ع 22.00 0
 0 صل ا ل ل ما نس لوا

 هك راورعل نو يتلا 1 درا يدر ركب رحت رح كيلا

 هللا ىَقلأ اذكه : لوقت َوْهو هَتيحِلو ُهَسْأَر اهب َبَضَح ِهئامد نم اتالتما اَمّلُكو ًاعيمج

 2 د

 يلح لل رولا لت ل

 َرَدَبَف !ُهَحِرَأف نيَسُحلا ىَلِإ -َكَحِيَو- لزنا :ِهِنيمَي نَع لُجَرل ِدِعَس نب ٌرَمَع َلاَقَ
 رس

 وخلا سأل لانس لإ لكك ةحراف هسا ئحبصألا ةيزت نب يلوح مل

2 
 َكَسأَرْرَتحأَل ين ِهَللاَو لوي ومو ءفيِرَّشلاِهِقلَح يف فيلا ُهَيَرَص هللا ُهَنَعَ

 .ةالئكِقَع فيرَّسلا ُهَسْأَر رح مث اقاوابأ ساقلا ٌُريَحو هللا ٍلوسَر نبا كن ٌمّلعَأَو

 :ٌرِعاّشلا ٌلوقَي َكِلَذ يفو
 و

 ةانيسانفك !ةيبت انت ادي كف داع ةَسَزَر يأ

 ٌةَمِلظُم ٌءادوَس ٌةَديدَش ةَرَبَع تقلا كلذ يف ِءامَّسلا يِف تَعَمَتاَو :يواّرلا لاق
 ؛مُهَءاج دق ٍباذَعلا نأ مولا َنَظ ىَنَح أ الوٌنيَع اهيف ىرُيال ءارمَح حير اهيف

 0 نس

 .َنيَسُحلا لقد 00 خراص

 ه0 ىف ركملا لك

 .((روب) ١١١ ص ١ ج :ةياهنلا) سانلا كالهإ يف فرسُي كلهم يأ :ٌريبُم م(1)

 لا



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 ءاملا فوذت ال هللاَو :ةلوتي اخو تعيس (ءام لاحتلا كلت نفق ىقحتساق

 ."”اهييمَح نم برت ةّيماحلا َدِرَت ىَتَح

 ُهَعَم نكسأو َةَيقيَع هللا لوسَر يَدَج ىلَع ُدِرَأ لب ءال :ةالئكِع ٌنيَسُحْلا ُهَل لاق

 ةيلإ وكشأ وما رار ير
 3 8 1 4 م

 هي مهتم دحأ بلك يف لقجي كهل دلع ىقح .مهوقجأب اوس لانق

 ِهّللاَو تلق !! مهَمحَر لو ني تب «مُهْملكيل هاو ُهَسأواوٌرحاَف نيت ةَمحّرلا

 را و كوب رعلار وفول علا عدقا ا :ناودنألا نوت قو ٠  2000 3 5اة هَ 2 7
 ؟ٍلُجَرلابَنو ِظَننَت ام :ٍعَس نب ُرَمْع مُهادانو «ماهّسلاب ٌةومرَي نأ ٌرمِش َرَمأ

 كيلإ قفا :لوقي وهو هَل يشمَي لف ُهَصَوَرتحَي نأ سن َنب نانسي رم

 نب َرَمْع ىلإ ُهَعَفَرو ُهَسْأَو َرَتح د دي م َكّنأ ُمَلعأو

0 

 هِسّرَف ة (0بَبل ف قل ةلعش

 هرج ور ا نوه يلا طك

 َرَضَف ةولَجعَأَف َقّيَض اًليوارَس سيو هالك ْنيَسُحلا د ا ول

 هلع يلا كرش ندر رو قست فلاب هيأ ىلع ميم نب نيصحلا

 حمر ُهَنَعَطَف يِعَحَّنلا ِسّنأ نب انسي ويلَع لمحو «يكبت لَعَجف اهتئابأَف ىرسُيلا في
 همم

 ."9ةَحبّد نأ َدعَب ُهَسْأَر َّزَحَف رت َّمُت «هِتَوُقرَت يف

 ا ا رو ا لا(
 .(«نسأ» 54ص ١ ج :ةياهنلا) هحير ترّيغت اذإ :نسآ وهف ءاملا ّنسأ (؟)

 ج :بهذلا جورم ه7 ص عا لاح 3م ص :نازحألا ريثم « ص :فوهلملا ة9]

 .الا صا“
 .((بّلأ» ١7١7 ص ١ ج :طيحملا سوماقلا) رحنملا :ُبّبَللا (5)
 .75 ص :نازحألا ريثم (05)
 ٠١97. ح ١55 صا" ج :رابخألا حرش ,7 517 ص :ٌصاوخلا ةركذت (")
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 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 ٍلُجرلاب َنورِظََت امو ؟مُكفوقُو ام :ٌرمِش لاق :بوشآ رهش نبال بقانملا يفو

 !مُكَناهّما مُكَتَلِكَن هيَلَع اوليحا ؟ماهّسلا هتَنَحنَأ دقو

 ديلا يسال د هوس

 هلا ىضر يف لينك اًذهو وللا رف لو لوح الو هللا مسي

 ةقلكلا زيوزمغو ةيسكبأل وفقك ىلع نيب 4 تابوت نار كوم اكو

 ُامَر َناكو هونج ىلَع ٌيِنّرُملا بهو نب ٌحِلاص ُةَنَعَط َناكو قت اع ٍلبَح ىلَع ٌيِفعُجلا
 0 2س

 ىلَع هَّبصو يمك ةَمد َدَحأو ءضرألا ىَلَع فَ ءهِردَص يف ُيَِحّنلا ٍسّنأ ناب

 هاوار هسا

 ةَبِرْضَي َلَعَجَف ةَسَرَح نب رص هيل َدَصَقَف !هَسأَر اوُرَج : لاقو ريع ةدياتدف

 ّرَجو َلّرَتَف ُهَسْأَو َّرُجَف لزنا : ٌيِحَبصألا َديِزَي نب ٌيِلوَخِل ٌلاقو ُرَمُع َبِضَعَف ههِفيَسب
 أَو اا

 0 )ان لاق احم رانا 120

 !مُكَناهَما مُكَتَلكَت هيَلَع اوليحا ؟ٌماهَّسلا ُهتَقَتوأ دقو ٍلُجّرلاب َنورِظَنَت اذامو

 ٌلُجَو ُهَبَرَصَف ءِفويَسلاب حارجلا ُهتَّنوأو لاق ءبذاج ٌلُك نم ِهيَلَع اولَمَحَف : لاق
 قمع هي يشوف ىرسللا هدب ىلع اَيربق م (هّللُهنَحَل) يملا ِكيِرسَق نب ٌةَعرز هل ُلاقُي

 ناقعي اهيا 5541 وو ةماعلا

 بهو نب ٌحلاص ُهَنَعَطو ورحت يف ْمهّسلََقَوف' ؛مهَسي هللا ََُعل) يحتل سّنأ

 يس ب اللا

 هب بَّضَح ومد نم انألّتمااَمَلُكَفِهَمَك َنّرقأو ورحت نم َمهَّسلا َعّرتو ءأدعاق ىوّتساَو

 ” ج :ةّمغلا فشك 455 ص :4 ج :راونألا راحب ١١١« ص 4 ج :بوشآرهش نبال بقانملا )١(
 .777” ص
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 7 ج - داللَط نيسحلا مامإلا ةريس

 ! يَفَح ىلع ًابوصغَم ءيمّدي يِبَر ىقلأ ىَتَح اذكه :لوقَي ٌوُهو ءنيحِلو َُسْأَر
 اوذْحَق ِهيّلِإ اولزنا : هباحصأل لاقو هِهيَلَع َفَقَو ىَتَح ٍدعَس نب ُرَمُع لبقأو :َلاق

 َُبَرَضَف ءصَربأ ًناكو (ُهَّللا ُهَنَعَل) "ني بابَضلا ةَبَشرَح نب ٌرصَن هيل َلّرَنَف : لاف 1ك

 يدا عَمبألا َتنأ : لات نيَسحلا هَ اق يدردخا ف فاق لعق لجو

 ُبِرضَي َلَعَج من: لاق ؟ةَمِطاف َنِباَي بالكلاب يِنُهَبَسُت َوأ: لاق «يمانَم يف َكّنْأَر

 :لوقي وهو فت نيتخلا حنت ىلع للام ف

 "ععْزَم هيف َسِيَل ًانيقُي املِع لعل سقت و َموَيلا َكْلُثقأ
 ةاخد نب 7 د كاحأ نإ "ل لايهك. و

 !ةحرَأَف ٍنيَسُحلا ىَلِإ ٌتنأ لزنا : ٍلُجَرَل لاق مث ءِدعَس نب ُرَمُع َبِضَعَف لاق
 ا كلل ل :ّلاق ها

2. 0 
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 و هسا اولا 0-4

 ا 1 در خلا ل طي و هني نَع ناك ٍلُجَرل
 رمش وه لي: ليقو هٌُهَسْأَر ٌركحاَف -ُيِحَبصألا َديِزَي

 ا أ نب نانو ٍنّموَجلا ين رم هيل هاجد يورو

 وكمل ا فخ يما ؟ةعا نت يقسو نفل ضو لع 37ألف

 نوكم كلذ لكنا آل هللاو# لاقف !ُافَق نم ُةَصْأَر ٌرَتحا :ٍسّن أ نب ٍنانسيبل لاق مَ دي

 < »فما وو

 .ىمصح هدج دمحم

 .فيحصت وه انه ركذ ام ْنأو ؛يبابضلا ن نشوجلا يذ نب , رمش هنأ ىرخألا رداصملا نم رهظيو )١(

 .ىرخألا رداصملا ضعب نم بيوصتلاو ؛«مغرما ردصملا يف (؟)

 .(متكت الو ال لاجم الو» ىرخألا رداصملا عيمج يف ()

 .ىرخألا رداصملا ضعب نم بيوصتلاو ؛«مّلكت» ردصملا يف )

 40 ج :راونألا راحب .5”7 ص ١ ج :يمزراوخلل ْدِالْثَظ نيسحلا لتقم 2١١8 ص ه ج :حوتفلا (5)

 .05 ص
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 ًاديهش نيسحلا مامإلا

 هم هتيحل ىلع ضَبَقو الكلف ٍنيَسُحلا ٍردَص ىلع َسْلَجو نم رمش َبِضَعَف
 معو ع

 همس 0 هس عم

 0 يلا الو كلما و «ىلعألا نا هلا كافيصحيو :ىناعسكلا نعت

 20ص ةَسأو 2 رع ع لا

 َكِردَص ىلَع ٌسِلاج ٌرمَّشلا» :-ِةيِحاَنلا ةَرايِز يف- ريبكلا رازملا يف أرقنو

 تنكس دف ('!ويئَهجَِكَل خبإذ هوبي كييك ىلَع شاق كرحت ىلع ةَفيِس علوم
 ."90َكسأَرانَقلا ىَلَع َمِفُرو ؛َكشافنأ تّيِفَحو «َكشاوَح

 اضرلا الا مستبي ناكو «ةداهشلا ىلع نيسحلا مامإلا زاح اذكهو

 يف وهو «نيدبآلا دبأ ىلإ يقيقحلا رصنلا لوصحو «ةداهشلاب زوفلاو نانئمطالاو

 هلوقل داو قادصم وهو فيرشلا هسأر زتجي رمش ثيح «هتايح تاظحل رخآ

 يف نواه مهن مُهلاَومَوْمُهَسْنَأ َنيِْؤُمْلا نم ىرتش ا هللا نإ : ىلاعت
 3 كلو ا 7 ووورت

 ىَنْوأ َْمَوِنآَْْلاَو لبجنِلَوٍةاَرْوَّنلا يف اح ََِْاَدْعوَنوُلَع 1 َنوُلَتقَيَ هللا ٍليبَس

 .«94عيِظَعْلا لاو كلو هب منيب يلا مكاو تسال نهدف

 ايندلا اورسخ دقف هؤادعأ امأ :ةرخآلاو ايندلا دلت نيسحلا مامإلا حبر دقل

 .نيبملا نارسخلا وه كلذو «ةرخآلاو

 نينمؤملا نم نييالملا هركذب جهلي ٌدِالْدَيَت نيسحلا مامإلا ىقبيسو يقبو
 نم نيلاوملاو نيبحملاب فيرشلا هدهشم صغيو (نيسح اي كيبل) نوداني مهلكو
 .ايندلا عاقصأ لك

 .05 ص 44 ج :راونألا راحب ؛ل5 ص 7 ج : يفررارخلا كدا نيبحلا لما

 .((دنه) هدا/ ص7 ج: حاحصلا) دنهلا ديدح نم عوبطملا فيسلا :دَيهَملا )١(

 :راونألا راحب ««تيفخ» لدب «تدمخا هيفو 777” ص :رئازلا حابصم «5 ٠5 ص :ريبكلا رازملا (")

 ١١1١. :ةيألا «ةبوتلا ةروس (5)
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 7 ج - دالل2َ نيسحلا مامإلا ةريس

 نم هوبكترا امل راعلاو يزخلاو تانعللا مهقحالتف ٌدالثلَم نيسحلا ءادعأ امأ

 سيو مهنهج ىلإ اوبهذ دقو «هدتاحيرو هع ِهّللا لوسر تنب نبا قحب ةميرج
 .ريصملا

 كرابملا هدهشمو فيرشلا هحيرض وحن فحزت دالدِ!َم نيسحلا مامإلا وه اهو

 ؛مالسإلا لجأ نم ىحض نمل مهتدومو مهبح نع اريبعت نينمؤملا نم نييالملا
 .ىلفسلا ىه اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه هللا ةملك ىقبت ىتحو
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 ناثلا لصفلا

 >2 نيسحلا مامإلل ةغيلب ظعاومو مكح

 الكلم نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ *

 . الكلم نيسحلا مامإلل مكحلا راصق





 ل2 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 هكن نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 ةاورلاو ءاهقفلاو ءاملعلا اههجو ةلئسأل ةغيلب ةبوجأ دلع نيسحلا مامإلل

 ةيدئاقعو ةينيد فراعمو ميهافم ىلع ةبوجألا هذه يوتحتو «هيلإ سانلا ةماعو

 «ةددعتم ٍناعم اهل اهراصتخا ىلع ىهو «ةيملعو ةيركفو ةيكولسو ةيوبرتو ةيقالخأو

 .ٌةلَع نيسحلا مامإلا اهب زيمتي يتلا ةحاصفلاو ةغالبلا ىلإ زمرتو «ةربعم تالالدو

 ملعلا نم اهيف امل ةبوجألاو ةلئسألا هذه نم ةسيفن ةعومجم لإ ماقنو

 :ىلاتلاك ىهو «ةمكحلاو ةفرعملاو

 ؟هللا لوسَر َنْباَي ٌتحّبصأ فيك -

 هَذَج ْنَع هيب ْنَع ٍقِداَّصلا ِنَع ِ ٍلْصَمُملا ِنَع ءمدانسإب قودصلا خيشلا ىور
 سم

 للا ٍلوُسَر َنْب اي َتْحَبْص ِصَأ فيك : هل َليَِف ل2 يلع نب نيسحلا ليس :َلاَق دكت 0

 ُباسِحلاَو ءيبلطَي ُتوَملاَو .يمامأ ٌراَنلاَو ءيقوُف ّبَر يلو تحبصأ :َلاَق
 ديب ٌرومألاَو ةّركأ ام َُمدأ الو ّبِحا ام ُدِحأ ال٠ ءيلَمَعِيْنَهَترُم انأو «"' يبٌقِدحُت

 .©!؟ ينم ُرَمفَأ ريقق يَ «ينع افع َءاش نإو يباع ءاش نِإف (ئريغ

 .((قدح» ١7١50 ص :رينملا حابصملا) هب اوطاحأ :دلبلاب موقلا قدحأ )١(

 241/١ حا/7٠ ص :قودصلل يلامألا ,081 ح 4١٠ 5 ص 5 ج :هيقفلا هرضحي ال نم باتك (؟)
 ءا/ل6 ج ناونألا راحب 0775-2677 ص :نيظعاولا ةضور .50 5 ح 777 ص :رابخألا عماج

 ١. مقر ؛15١ ض

 انا



 ؟ د دوال نيسحلا ءامإلا ةريس

 5 م الاَسلا 3

 ؟ذّللا َكاَقاَع تَنأ فيك :ةاّديئا ٌلُجَمْدَل لاَ

 لعل هللا َكاَقاَع مالَكْل 0

 مى ودكم

 ؟ةلأسملا حلصت ىتم

 ةلاشعلا نإ دكت لاقت ةلآايتق ل6
 .ةعطَقُم ِةَلاَمَح ْوَأ عِقْدُم

 َرَمََف َنُهاَدْحِإ يف اّلِإ ٌتْمِج اَم :ٌلُجَّرلا َلاَقَ

 :ناَوخإلا ماسقأ -5

 ةعيرأ ناوخإلا :دالتيلَظ نيسحلا مامإلا َلاَق

 ُهَلالو َكَلال خأو ءَكيَلَع

 ةلئكت لاقف «َكِلَذ ىنعَم نَع َلْيْسَف

 ُتْلطَي الو ءءاخإلا َءاقَب هئاخإب ُبّلطَي يلا ألا َوُهَ :ُهّلو َكَلَوُه يذلا خلا
 اذإو اعيمج امُهّئايَح تّباط ًءاخإلا َمَناذإهّنَأل هلو َكَل اذهف ءاخإلا َتوَم هئاخإب

 خأو كَل خأو هلو كَل

 َكَنْدَأَم

 خاف :

 .ًاعيمَج ٌلَطَب "'ضانَتلا ٍلاح يف ٌءاخإلا َلَكَد

 ٍلاح ىلإ عملا لاح نع ِهِسِْب َجَرَح دق يدا حلا وهف: َكَلَوُه يذلا ُخَألاَو

 .هيَيلُكِب َكِيَلَع ٌرفوم اذهَف ءءاخإلا يف َبِغَر اذإ اينّذلا يِف عّمطَي مّلَق «ةَبغ ةبغّرْلا

 ةرئارشلا ىنفتلو َنِياوَّدلا َكِب ُصَبَرَتي يذلا ُحَألا َوُهَك : َكيَلَع َوُه يذلا ٌحَألاَو

 )١( ص ءالد ج «راونألا راحب ١١5« مقر 5

 4 مقر 2١١18 ص ءالد ج «راونألا راحب (؟)

 باوصلا هنأ رهاظلاو ««صقانتلا» :راونألا راحب ىف (*)
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 232 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 .لجاولا ُةَنعَل ِهلَعَف ءيسساحلا ٌرَظَن ٌكِهِحَو يف ٌرْظنَيو ءِرْئاشَعلا ني  َكيَلَع بذكُيو

 ةارتل ءانحنت ةدكراف افيشناللا هذ ىذلا وهف :ةلالو كك ال يذلا خألاَو

 تل او ان اطول عاجلا و

 :ةغيلب ةظعوم -6

 :ةغيلب ةظعوم يف ٌدالَكِلاَط نيسحلا مامإلا لاق

 ٌفوخّملا َّنَأَكَف ُةَمالعأ مُكَل ُمَمرأو ُهَماَيأ مُكُرَّذَحاو هوَّللا ىَّوقَتِب مُكيصوأ
 َ نب لاحو مُكَجَهُم َقلمعاو «هقاذم مشَيو «هلولُح ريكتو هودورُو لوهتي '"دفأ دن

 ره

 وق ٍراوَط "اٍتاَعَ مُكَنأَك .رامعألا ِةَدُم يف ماسجألا ٍةَحِصب اوروابق كتي لمعلا
 ووو هذآ

 ديرما ا ماسي عكوسم ب يما

 نا مولا كيل اها ىلع من ل أ «ييرم تاجمالد يقسم اعَي

 .هباوّت نم ٌليزَجلا ُمُكَو ان بَجوأو باقِع نم مُكاَيإو

 ٍلماعلا ٌبسح ناك «*”مُكيعظَم ىدّمو مكامرَمرصَق كلذ ناك وَلَق اهَّللا َدابِع

 ون رضا يدطر ضل اوبل طالوت ةئازحأ َِلَع ٌْعِرفَتسَي الْغُش

 الو 1 21و ال هو اعل ىلع كلف ركبنا زور اكو وتر كازو عضوي شكا

 ىنةيست وا رك نيبستلا 34 كاهناعيلا اق عقبال ذِئَموَيو ُهحَفدَيهَنَع ريِهظ

 024 وٌرِظَْنُم نإ اوٌرِظَْلا لف اريح اهناميإ

 117 جالا نصالف جراوتالا راسم 11/8 ينض :لوغعلا طف
 .((دفأ» 00 ص ١ ج :ةياهنلا) بّرقو هتقو اند : َدِفَأ (0)

 .((تغبا 71" ص ١ ج :جاحصلا) ةأجف يأ :ةقخَب (6)

 .((قرط» 755١ ص ١7 ج :سورعلا جات) قراط وهف اليل مهءاج :َموقلا قّرط (:)

 .(«نعظ» 5١594 ص 5 ج :حاحصلا) راس :َنَعظ (5)

 ىعسيو بعتيو ّدجي ناسنإلا ْنأب ريدجل .ءيش اهءارو سيلو مكرمأ رخآ ايندلا تناك ول :يأ (5)

 .(ردصملا شماه) هريغ نع لغشيو هتاعبتو توملا نم صالخلا بلطل
 .19/ :ماعنألا ةروس (10)

1 
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 اهلا ُهَركياَمَع ُهَلّوَحُي نأ ُهاقَّتا نَمِل َنِوَض دق هللا َنِإَف هللا ىَّوقَتِب مّكيصوأ

 نم دابعلا ىَلَع ُفاخَي نم وكت نأ كاف ءُبسيَحَيال ُثيَح نم ةَقْورَيو بحب
 ُلانُيالو هيَئَج نَع ُعَد َدخُيال ىلاعتو َكَراَسَتهَّللا نإ هند نم ةَبوقُعلا ُنَمأَيو مهيونذ

 .0ةّللا ءاش نإ هتعاطب الإ ُهَدنِع ام

0 

 :ةّيصْخَمْلا نَع ٌرِب طأال -1

 لاقو لج ُهءاج الع يلع نب ةهمحلا يو

 :تفش اه بنزذأو ءايشأ ةّسمخ لقا : لضت ّلاقَف

 .تفقام بزفآووللا قرر لكأتالا كلذ لوف

 هه

 ديما الو نفاع نا

 .تَعِش ام بِذذأو وللا ةّيالو نمي جّرخا :يئاّقلاَو

 تقف ام ينكأواثللا كارتال اعمر بلطاةفلاكلاو

 ا ما يي ًءاج اذإ :عِباَرلاَو

 ام بنذأو ٍراَثلا يِف لحد الق ِراَنلا يف ٌكِلام َكّلَحدَأ اذإ :سماخلاَو
 (”َتعِش

 5 0 - هَ

 :ةَر ّرخآلاَو اًيندلا رّيَحِب يِنْرِبْخَ تاب
 د

 ؟ةرعالاو اينذلا ربخب قريع + يد داو : ةلككَع يلع نب نيسحلا ىَلإ ّلُجَر بنك تك

 :هيلإ َبَتَكَف
 اسوم ع

 هاك سانا طَخَسب هللا اًضر َبَلَط ِنَمَُنَِفُدعَب ام ءٍمِحّرلا ٍنمحّرلا هللا مسب
- 

5-5 

 ."!مالّسلاَو ءِساّنلا ىَلِإ هللا َُلَكَوَّللا طَخحَسِب ٍساّنلا اًضِر َبَلَط نّمو ءِساَنلا روما هللا

 )١( ص ا/ه ج :راونألا راحب 2177 ص :لوقعلا فحت ١7١- 171ح ".
 ٠٠١١. ح ”89 ص :رابخألا عماج ./ مقر ١1771« ص ءالد ج «راونالا راحب ()

 خا ص :راونالا ةاكيشم 6 ص :صاصتخالا 9547 ح51 ص :قودصلل يلامأآلا 4ك

 .8 مقر 2177 ص ءالد ج «راونألا راحب «ه

0> 



 ل2 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 ؟ساّنلا تدق نقدا

 ؟ساّتلا ٌفّرشأ نم :ةالئيفَ ّيِلَع نب ِنيَسُحلِل ُلُجَر لاق

 .ظّقوي نأ َلبَق َظَقيَتَساَو ءظَعوي نأ لبق َظَعَنا ِنَم :دالتلَع لاق

 ةريعَصلا وش اذه نأ دهس :لافق

 507 تك : الضان [قداصلا] هللا دبع يبأ نع ةّرق 5 لضفلا نع

 "””نيَق رحب ينظع :-ِهيََع ِهَّللا ٌتاوّلَص -نيَسُْحْلا

 ءيِجَمِل ٌعّرسأو وج رّيامِل َتَوفأ َناك هللا ِةيِصعَمبارمأ َلَواح نَم :هيَلِإ َبَتَكَ
 0 ا

 ؟ءيش حَّبقأ ام 1٠
#2 

 ٍبَرَعلا َنيِلُجَِهيَلَع لحمد ها سا 0 وعي هزي ىبخاوا رع

 اهلا اهللا لست خبات :لاققا ةالكقت ْيَسحلا درو َهَّلَسَق قّرمّملا ٌديِدَص ةمسأ متل

 .تاه :ّلاق

 ؟ِءيَّش ُحَبقأ امَق :ّلاق

 يذ يف ٌبِذَكلاَو 1 م ٍناطلَّسلا يف هال (حيبق و خيّشلا يف ذة ىسفلا لاق

 ."”ملاعلا يِف ٌصرِحْلاَو «ىنغلا يِذ يف ُلْخُبلاَو «حيبق ب 53 ببتعحلا

 .7/8/ ص 5 ج :ءابدالا تارضاحم )١(

 .يناعملا ةرثكو ظافلألا ةلق نع ةيانك هلعلو «نيتلمجب يأ (7)
 راحب «طقف مامإلا مالك هيفو 174 ص :لوقعلا فحت 7” ح "017 ص ”١ ج :يفاكلا لوصأ ()

 .«نامعن نب ىيحي» :راونالا راحب يف (5)

 ما :ةياهنلا) يا ُةذحلا (5)
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 ” ج - ةالئكت نيسحلا مامإلا ةريس

 4 ريت ر
 ؟ٌصقنلا امو ؟لضفلا ام ١-

 ؟لضنلا ا رك رع ني ويحل لو
 :ةاسحأالا لاتستاسللا كلوخلاف

 ؟ ّصقنل ثلا اَمَق :لبق

 تل 5 الا ل

 2 0 06 ا

 مج رو قطف عل ءايشا ةديم 1

 ٍةعِبَس نَعو ؟ةّرَجَملا ِنَع ُهَلَأَس : ا ليا ركذ يف

 ؟ٌكَكَحضَأ ام :هَّل 0

 يف" ىذفل قلك الإ ملهلا ىَهَتنُم نم يه ام ءايشأ نَع يتلَأَس َكّنأِل : :لئكت لاق

 ةيغاربإ شيكو «تارخلاو ءاَوعل مآ هوك: ٍمِحَر يف قّلخُت مل ءايشأ ةَعِبَسو

 ." الكل َمَيرَم نب ىسيع ُهَقَلَح يذلا ٌريَّطلاَو َكالبكلَ ىسوم اصّعو هللا ٌةَقانو دال

 :ةاراممللو يل ام -1؟

 !نيدلا يف َرَظاَنَتَت ىتح سلجا :هل لاق ٍلَجَرِل هالك نيسحلا مامإلا نع يور

 اًلِهاج تنك نِإَف «َيادُم َّيَلَع فوشكم «ينيدب ٌريصَباَنأ ءاذه اي :ةلضت لاق

 هيجانُيو ٍلُجَّرلِل ُسْوسَوُيَل َناطيَّشلا َنإو !*ةارامُملِلو يلام ُهبْلطاَف بَمْذاَف َكِنيدِب

 ٠٠١19. ح 75 ص 4 ج :لئاسولا كردتسم )١(
 .(«يذق» 445 ص ه ج :ةغللا يف طيحملا) نيعلا يف عقي ٌبارت وأ ٌديَوَع :ىذقلا (0)
 .5 ح 1717/ ص ٠١ ج :راونألا راحب 2175 ص :لوقعلا فحت (1)
 .(«ارم١ ١77 ص ؛ ج :ةياهنلا) ةارامُم :ةرظانملل لاقيو «ةبيرلاو كشلا بهذم ىلع ةلداجملا :ةارامُملا ()
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 ةاث32 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 ."”لهَجلاَو ّرجَعلا كب اونْظَي اَلَتِل ّساَنلا رِظان :ٌلوقيو

 ؟نيقّيلاَو ناميإلا َنيَب مك -4

 نب ٍنيَسْحلِل ةالكقَد بلاط يبأ نب ّيِلَع لاق :ّيعوبريلا رعسم نب دّمحم نع

 ؟نيقبلاو قاسإلا نيك
 .عباصأ عبرأ :ّلاق

 .نّيب :لاق

 .هب تَقَّدَصو َكُنْذَأ تَعِوَس ام ناميإلاَو «َكْنيَع َكْنيَع ُهَتَأَر ام نريقيلا :ّلاق

 ."' ضعَب نم ايفعت د ذه تلا كملنا دوق لاق

 ؟ضرألاو ِءامّسلا نيب مك -ه

 برا َنِم ْلُجَر ِهَلَع لحد ذإ ةللع ٍنيَسْحلا َدنِع ُثنُك : ةرمخي دود يح ةغ

 :ةلكل نينشلا درو َمَلَسَك؛ ةيسلا دونت نيا اسبلت
2 

 ل هللا لوسي َنباَي :ٌلاَقَق

 .عباصأ ٌعَبرَأ ِرَصَبلاَو عمّسلا َنيَب ربو ءهانيَأَر ام ُنيِقيلاَو «هاَنعِحَس ام ٌناميإلا ا:ّلاق

 )١( ص :ديرملا ةينم  217١ج :راونألا راحب ,7759-777ص :ةعيرشلا حابصم ١ ح 176 ص 77.

 اند



 ”ج - التل نيسحلا مامإلا ةريس

 ؟ضرّألاَو ِءامّسلا َنيِب مّكَف :لاق

 : وعد :لاق

 ؟ِبِرْغَملاَو ٍقِرْشَمل | َنيِب مّكف :لاق

 "يتلا عا يقال

 ؟ملحلا ام 7

 ؟ملحلا ام ! نب اي :ِةَكِلَي نيسحلل نينمؤملا ريمأ لاق

 كا يل لب ٍظْبَحْلا ْمْظَك :لاق

 ؟ىنغلا ام -17

 عا نك 5

 ام :ةلئلَم نيسحلا مامإلا الفم َنينِمؤُملا ٌريمأ َلَأَس اَمَل ئناه نب حيرش نع
 ؟ىنغلا

 ينك اهبانلاو هقلكانا لد فلكل نيس لآق

 ةةةدعلا اه تألأ

 ع يلع نب نيسحلا ليس

 ْنَع ٌبَّذَلاَو :«ةَبؤاَتلا دنع ٌرِبَّصلاَو قهيركلا ىَنَع مادقإلا :ةائفغ لاقت
2) 

7 
 ؟!ةدجنلا نع 10 6 ه1 . ح تم

 ناوخإلا
 )١( ص 7 ج :جاجتحالا .0 ح 785 ص 7 ج :راونألا راحب ,777 ص :رثألا ةيافك ١5 ح 2١594

 ص 5 ج :بوشآر هش نبال بقانملا ١7 .هوحن امهالكوّرِلكتلَظ نسحلا مامإلا نع

 ٠١١95. مقر ١١« ص «9 ج «لئاسولا كردتسم (؟)

 ١5. ح ١95 صاا/١ ج :راونألا راحب «57 ح 5٠١ ص :رابخألا يناعم ()

 ١77 ص ه ج :ةياهنلا) ثداوحلاو تاّمهملا نم هب لزني يأ ؛ناسنإلا بوني ام يه :ةبئانلا (5)
 .((بون»

 .17941 ح 5١5 ص :راونألا ةاكشم (0)
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 ل2 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 م
 ؟ءرملا زع ام 6

 ِبَرَعلا َنِي ٌلُجَر ِهَلَع َلَحَد ذإ قاللَع ٍنيَسُحلا َدنِع ُتنُك :نمعي نب ىيحي نع
 !هللا ٍلوسَر َنباَي :لاقف نايل نيَسَحلا درو َمْلَسف ِةَرِمَسلا ديدَش ٌرَمسأ امْثلَتُم 7 هت م 0 موت ا هه صه ا 0 هيج تح 2 و 7 3 1 م

 قر
 لاشك

 ..تاه :ّلاق

 ؟ءرملا رعامزلاف

 ."7نسمانلا ِنَع هّؤانغتسا : دلع لاق ّ 0 يتسم 1

 )١( ح75 ص "5 ج :راونألا راحب «777 ص :رثآلا ةيافك 0.
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 ةالكفت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 لكن نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 مكح خيراتلاو ةريسلاو ثيدحلا بتك يف دالة نيسحلا مامإلا نع درو

 ةظعوملا ىلع لمتشت يهو «ةربعم تاملكو «ةرثؤم لاوقأو «ةغيلب ظعاومو «ةسيفن

 ظاقيإو .ءكولسلا ديشرتو «بلقلا ريهطتو .حورلا بيذهتو «سفنلا ةيكزتو .ةنسحلا

 .بادآلاو قالخألا قيمعتو «ريكفتلاو ركفلا ةيمنتو «لقعلا

 ةيركفو ةيفرعمو ةيدئاقع ميهافم ةغيلبلا ظعاوملاو مكحلا هذه تنمضت دقو

 رهاوجلاو رردلا هذه نم ةدافتسالا انيلعو «ةيكولسو ةيوبرتو ةيقالخأو ةيعيرشتو

 ًايقالخأو ًايونعمو ًايحور انسفنأو انتايصخش ينبن يك اهيف ءاج امب لمعلاو «ةسيفنلا

 عيمج يفو ءانلاعفأو انتافرصتو انكولس يف نزاوتلاو لقعتلاو ةمكحلا حور يمدنو

 .ةناعلاو ةصاخللا اهايح ةوؤق

 نيسحلا مامإلا ظعاومو مكح نم مكل هانرتخا امم ةعومجم انه لجسنو

 ."2ركشلا ُهَبلسَيو محلا ِهيَلَع عبسي نأ :ِدبعِل ةئاحبس للا ّنِم حاردتسالا :ٍِلفَم لاَق ١-
 ع

 < 0 3 < 1-26 هويه مد 006

 )١( ص ءالد ج «راونألا راحب 2177 ص :لوقعلا فحت  2١1١17مقر /,.

 ) )0ج :يفاكلا لوصأ ١ ص :لاصخلا 5 ح4١ ص ١١ راحب 21717 ص :لوقعلا فحت «54 ح
 ص ءالد ج راونألا  21١8مقر ٠١.
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 20 و 7 8 يت 6 8 هم 6 د

 ."”رظنلا ٍنونف ٍقِئاَقَحِب ُةُمْلِعَو هثيِدَحِ ُهْداَقِتْلا مِلاَعْلا ٍلِئاَلَ ْنِم :ةالئكفَم َلاَق *- ١

 لك ٌقفاتُملاَو ٌقذتعَي الو يسيل َنِمْؤُملا َّنِإَف ؛هنم زدت امو كان :ةلكات لاق
 )عني ع اعبا عاش
 ردتعيو ءيسي موي

 مرتو ييضراواب تح رحمت : الضلع َلاَق -6

 .”ماكّسلاب َلِخَب لج ا قتلا :ةلطك لاق

 اَمِلَعَّرْسَأَو وج ْرياَمِل توف َناَك هللا ةَيِصْعَمِبارْمَأ َلَواَح ْنَم :ِةِلئفَعلاَق

 رم

 0 م اا حاسس -

2 
 ١ ل ف ريا 0000

 83057 لفل كو فاش اجرت سال اج 4 : الضلع َلاَق -»

 ."”ةوُجْرَي اَل ْنَم ىَطْعَأ ْنَم ٍساّنلا َدَوجَأ َنِإ :ةلئكفت َلاَق ١-

 )١( ص ءالد ج «راونألا راحب 21717 ص :لوقعلا فحت  2١١9مقر ١5 .

 .7١.مقر ١١٠١ ص اله ج :راونألا راحب «174 ص :لوقعلا فحت (؟)
 . 17 مقر 217١ ص ءالد ج «راونألا راحب 2174 ص :لوقعلا فحت (")

 .18 مقر 217١ ص ءالد ج «راونألا راحب 2174 ص :لوقعلا فحت (4)

 .19 مقر 217١ ص ءالد ج «راونألا راحب 2174 ص :لوقعلا فحت (5)
 مروا صلاة ييرارتالا ناسك

 .((روح١ 4594 ص ١ ج :ةياهنلا) عّجر اذإ :ٌروُحَب دب َراَح (0)

 «اًامقن روحتف١ لدب ًامقن اوزوحتفا هيفو 5 ح١8 ص :رظانلا ةهزت 0805 ص ١ ج :ددلا رثن (4)

 هيفو 598 ص :نيدلا مالعأ .«ًامقن روحتف» لدب «معنلا اوزوجتف» هيفو " 5 ص :ةرهابلا ةّردلا

 5 ج :راونألا راحب 5٠١« ص ” ج :ةّمغلا فشك ««أمقن روحتف» لدب "مكريغ ىلإ لّوحتتف»
 .«امقن روحتف» لدب «امقن دوعتف» هيفو ١١١ ص" ج :ةّمهملا لوصفلا «5 مقر ١١١ ص

 .4 مقر 217١ ص ءالد ج «راونألا راحب (9)

 )٠١( مقر ء١17 ص اله ج «راونألا راحب 4.
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 ةالككت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 رام كاسل قل ىح ا 0

 ."”ةرخ َرْخآْلاَو ايئَذلا َبَرُكُْنَع ُهَّللا َجّرَق ٍنمْؤُم ةَبرُك سمن سفن نم : دالي َّل

 ."ينيرخفلا ثبت ةللاو هونلإ هللا قتلا عتخأ نت قي لاق

 .©ةئيِز َمْلِحْلا َنِإ :دلتت َلاَق -6

 .0وودم ءاَقَوْلا :ةلتكلع َلاَق -5

 .©ٌتفِلَص رابكتسالا :ةئتِقَع َلاَق -

 توا ل ةلجتلا توكقلك لاذ كك

 00 ووو ٌدلعْلا :ةؤلكلغ َلاَق -5

 0013 ةقانذلا لغأ ةسناجل يون لاق

 ."”ةَبير ٍقْسِفْلا لْهأ ةَسْناَجُم :ةالكفع َلاَق تالا

 هللا هاَمَك ِساَّنلا ِطَخَسب هللا اًضر َبَلَط ْنَم :ةالئتل َلاَق 7

 ِإ نإ

 )١( ص ءالد ج :راونألا راحب  217١مقر 4.

 .4 مقر 2177 ص ءالد ج «راونألا راحب (1)

 .54 مقر 2177 ص ءالد ج «راونألا راحب ()

 .لا/١ ص «7 ج «ةمهملا لوصفلا . 0 مقر 21717 ص ء1/6 ج راونألا راحب (5)

 .الا/١ ص.” ج ؛ةمهملا لوصفلا . 0 مقر 2177 ص ال5 ج «راونألا راحب (6)

 .9/1 ص ا ح «ةمهملا لوصفلا . ه مقر 2177 ص ءا/4 ج «راونألا راحب (5)

 .((هفسا 7115 ص 7 ج :حاحصلا) ةكرحلاو ةفخلا هلصأو ؛ملحلا ّدض :هَقَّسلا (/)

 .الا/١ ص.” ج ؛ةمهملا لوصفلا . .0 مقر 2117 ص ءا/0 ج «راونألا راحب (8)

 .((طرو» 1177 ض" جا :حاحصلا) كالّهلا :ةّطرّولا ()

 ص.” ج «ةمهملا لوصفلا .5 مقر ١177« ص ال5 ج «راونألا راحب .5"7 ص ١ ج :ٌردلا رثن )٠١(

 اال

 .الا/ ١ ص 7 ج ؛ةمهملا لوصفلا . 0 مقر 177 ص ءا/6 ج «راونألا راحب )١١(

 .09/1 ص 1 ءةمهملا لوصفلا .5 مقر 179 ص ءالا ب راونألا راحب (11)

 )١1( مقر 2175 ص ءالد ج .راونألا راحب 8.

 ملا كا



 7 ج - دافع نيسحلا مامإلا ةريس

 اذ ناثلا ىلإ هللا ةلكوتدللا طخينتم سمانا اهو بَلط نو ركورغ لاذ ك#

 ."ءالبلاب يبدَّوُت الو ءناسحإلاب ينجردتسُن ال َّمُهَّللا :ِالمكِلَع َلاَق -5

 0. مَرَكْلا ىَلَع َتَناَعأ ْدََف َكَءاَطَع لب ْنَم :دالئلع َلاَق تاي

 ريل نكي كنب فق الذ ًققنم هل تنك كل نكي مْ كام : هلكت َلاَق 5
 اَلَوُدَل قَال كن ْمَلْعا ءهباَمِحِبدوحَأَمْلا هب َبلاطُمْلا تن َنوُكَتَو َكِِئَعل
 .2©َكَلُكأَي ْنأ نأ َلْبَق ُهَلَكَف «َكَيَلَع ىَقْبي

5 

 َنَمَّلكَتت الَو رْزِوْلا َكِيَلَع ُفاَحَأ ينم َكيِنَْي ال اميف َّنَمَلَكتت ال :دالئتإلت َلاَق تاليا

 0 َتيَِف قحاب لَكَ ذَق مَلَكَتُم برق ءًاعضْؤَم ماكل ىَرَت ىّتَح كَ امي

 ةيفكلاَو *كيلقَي ميلا نق ؛اهيفضاالو اسيل ٌنيرامْتال : الئ َلاَق -

 : هرإ (0ٌكيد

 ذأ ٌبِحُتاَماَلِإ َكْنَع ىَراََتاَذِإ ِنِمْؤُمْلا َكِيِحَأ يِ نلوم ال :ةلئكت َلاَق -9
 002 تيَراَوَت اذإ كيف

 .كةّقرْعَمْلا ُحاَقِل مَلِعْلا ُهَس ةضارو فكاف لاق دعو

 ا اهَحاَمِْم قهرا َناَك ليِحْلا هب ْتَيبَعَو يأَّرلا ِنَع ْمَجحَأ ْنَم :ةلئكضلع لاق ١"-

 )١( مقر 2175 ص ءالد ج :راونألا راحب 8.

 «راونألا راحب 3١١« ص ١ ج :ةّمغلا فشك .7 4 ص :ةرهابلا ةّردلا ٠١« ح 87 ص :رظانلا ةهزن (؟)
 .4 مقر 21717 ص ءالد ج

 .4 مقر 2177 ص الد ج راونألا راحب (")

 ١١. مقر 2178 ص ءاله ج «راونألا راحب (5)

 ٠١. مقر 211717 ص ءالد ج راونألا راحب (5)

 .((ىلق» 587” ص :نآرقلا ظافلأ تادرفم) ضغُبلا ةذش :ىلقلا ()

 ٠١. مقر ١717 ص الد ج :راونألا راحب «”” ص ١ ج :دئاوفلا زنك (0)

 ٠١. مقر 21717 ص ءالد ج «راونألا راحب ()

 ١١. مقر 217/8 ص ءاله ج «راونألا راحب (9)

 )٠١( مقر «178 ص ءالد ج «راونألا راحب ١١.
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 ةالككفت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 تَرَدام ةَّئوطوحَي مهندس ىلَع قع نيدلاَو انذلا ذيع سالا نإ : الكل لاَ ا

 03و ادلا َلَقِء ءالّلاب ب "”اوصخُم اذإف مُهُشْياَعَم

 .©راّتلا بالك ُماَد هَّنإَف ةَيِغْلا ِنَع فنك : ةالئئطلع َلاَق -م#
 2 2 لس ف هج سس

 هذ

 َّعَضَوال | هَتَردَف َذَحَأ الو ةَتَعاطُهنَع َعَضَوال  نعأ ةقاطشللا لأ اهب هلكت َلاَق "4
8 

 هللا اوُدَبَع امو َّنَِو اجلا ُةداَبِع َكْلتَق َةَبْعَر َهَّللا اوُدَبَع امَْق َّنِإ :لئلَع َلاَق -"4
 يو رار هدام كفار ْكّش للا اوُدَبع ام َنإَو يلهب كبَر
 كالا لضفأ

 وأ ٍةَوَرَم وأ نيد يذ ىلإ :ِةَناَلْث ٍدَحَأ ىلإ الإ ٌكَنَجاَح ٌمَفْرَت ال :ٌكالثلَظ َلاَق -”“
 00 01 9 ها < هس 8 0 9 و 7 2 4 ع و9 3 2086 ريغان

 امأ هِتْوَرْمِل يِبحَتْسَي هْنِإف ةَوَرَملا وذ امو «هنيد نوصيف ٍنيدلا وذ اّمأف ؛بَسَح
 و 582

 نوْصَيَوُهَف ٌكِتَجاَح يف لهل ْنَأ َكَهجَو مرت مَ َكَنآ ملي بسَحْلا وذ
 .7َكِتَجاَح ِءاَضَق رْيعب َكّدْرَي ْنَأ َكَهْجَو
 0 اننيص .يتع
 م 0 0 5 هر هم | الس 4

 ."7لذ يف ةايَح ْنِم ٌرْيَح ْرِع يف ْتْوَم :الكِقَع َلاَق ت1

 .0َكضعَب َبَهَذ ٌموَي ىضَم املك ٌماَيَأ ّتنأ امّنإ «َمَدآ َنِباَي :ِدلْمتِلَع َلاَق "8 2 ا رس 7 5 سك < ع 3 نب 7# نع 001 0

 .ُثوَمْلاَو ءُضَرَملاَو ُرقَملا :ٍءيّسِل ُهَسَْر مآ نبا َعَضَو م ةَنالَّت الو: َلاَق 9

 .(«صحما ٠0/8 ص 4 ج :سورعلا جات) هبوشي امم ٌهّصّلخأ :رانلاب بهذلا ّصَحَم )١(

 .7 مقر 2١1١7 ص اله ج :راونألا راحب «176 ص :لوقعلا فحت (؟)

 .7 مقر 2١1١7 ص ءالد ج «راونألا راحب (")

 .5 ح ١١7 ص اله ج :راونألا راحب ١76. ص :لوقعلا فحت (5)
 .0 مقر 2١1١7 ص ءالد ج «راونألا راحب .11 ص :لوقعلا فحت (5)

 .17 مقر «9١1-8١١ص ءالد ج «راونألا راحب ()

 .ال 1ص «5ج «بوشأ رهش نبا «بلاط يبأ لآ بقانم ١157. ص «55 ج «راونألا راحب (0)

 .هوحن ثالكَظ نسحلا مامإلا نع /8 ص ١ ج :رطاوخلا هيبنت يفو «5 ٠ ص :بولقلا داشرإ ()

 ان



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .©"ايندلا ِتّيِرَخَل ءهِتَروصب َتوَملا اوُرّوَصَتو ٌساَّنلا َلَفَع وَل :ةالئكلت َلاَق 4٠-
 قت لمعلا ةركظلا7 261

 ."'لقعلا يف ذ ٌةَدايز بيا كر : الضلع َلاَق -5'

 ةَوقُلا ُنَمأَيو «مهبونُذ نم دابعلا ىَلَع فاي نّمِم َنوكت نأ َكاَيإ : :ةالضت َلاَق - 57

 هتَعاطب اّلِإٌهَدنِع ام ُلانُي الو هِئَج نع ٌعَدْخُمال ىلاعتو َكَراَتهّللا َنِإَف ؛هبنَذ نم

 ,(ذّللا َء ءاش نإ

 تاقكفلا ىلع ةَوسقلاَو تادعألا ني ةركلا كرلكلا ناصع 5 وكت لاق د
 / و

 .””ءاطعإلا َدنِع لخَبلاَو

 ."رذاع بئاع ٌلُك َعَم مّدعَي مل ءًابتاع ِدَحَأِل نكي مَل نَم التت َلاَق -0

 يف ثلا نب اجت هللا ةيدكسوو ةاكثلا : الص َلاَق -م5

 .©وّللا ٍةَمحَر نم «بولقلا ٌةَيْشَحو نوعا ٌءاكب :ةالثكلَم َلاَق -

 َنإَف اودّوَرَتق .. .رَذَح ىلَع اينّدلا َّنِم اونوكو هلا اوُقلا هللا دبع :ةلكيط َلاَق -5

 .©َنوحلفُت مُكَّلَعَل هللا اوُقَّتاَو ءىوقتلا ِداَّرلا َريت

 )١( ج :ءابدألا تارضاحم ١ ص 40/8.
 ١77. ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات ()

 ١١. ح ١78 ص ال8 ج :راونألا راحب «.7 98 ص :نيدلا مالعأ «7/8 ح 88 ص :رظانلا ةهزن (")
 .4 ح 59 ص ” ج :يفاكلا عورف 7" ح ١7١ صا/5 ج :راونألا راحب «1177 ص :لوقعلا فحت (4)
 .7 ح 1894 ص ؛ 5 ج :راونألا راحب «16 ص 4 ج :بوشآر هش نبال بقانملا (5)

 ١ ح١٠ ص :رظانلا ةهزن (5)

 1١18٠. مقرلا 21728 ص ء5١ ج :يّمقلل ثيداحألا عماج .584 ح 709 ص :رابخألا عماج (0)

 .74475ح 459 ص 7 ج :سودرفلا
 ا ح 15ص ١ ج :قالخألا مراكم . ح 759 ص :رابخألا عماج (8)

 . 579 ص :بلاطلا ةيافك 271/8 ص ١5 ج :قشمد خيرات (9)

717 



 ةالئكف نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 ."1َمِحَر لصيلَف «هِقزر يف دايو ءهِلَجَأ يف "ًاَسنُي نأ ُهَّرَس نَم :كاليلَ َلاَق -

 هللا لعل ناك نص ءاتلا ١ 07 ىدان ةَمايِقلا ُموّي ناك اذإ :ةالئيع َلاَق -

 .”يفورعَملا لهأالإ ٌموقَي ةَي الق .(مَقَيِلَف ٌرجأ

 كارول ءارخأ تسكر ادمك ٌتِبيكت قورملا نأ اوسلعأ :ةققلات تاق

 وّلو «َنيملاعلا قوفتيو َنيرِظاَنلا ٌرْسَي اليم ًانسح ومني ديأَر الجر ٌفورعملا

 م دل ولت ديا وزد 0 ومشأَر اَلُجَو ملل مُر

 رك صرألا

 ."ةَبارَق زاوجلا :ةلئيفَع َلاَق -7

 .ةَمعَي ُةَلّصلا :ةالئكفم َلاَق -07
 .©0يحو ةلّصلا :ةلكفع لاق -4

 0 ب

 0( ينك نَم َّلَصَو نَم ٍساّْنلا لّصوأ ْنِإ | : الكت َلاَق - هه

 .(«أسن» 44 صه ج :ةياهنلا) هترخخأ :ءيشلا ٌتَْسَ )١(

 ١*2 ح 587 ص :ةالْكقَع اضرلا مامإلا ةفيحص /١161« ح 58 ص ١ ج :ُدالملَظ اضرلا رابخأ نويع ()

 ١6. ح 4١ صاال١ ج :راونألا راحب
 مضل ا ل لا

 .((جمسل 798 ص” ج :ةياهنلا) حيبق وهف حبق يأ : :ٌحِمَس وهف ءيشلا َيْمَس (4)

 ١ ج :ةّمغلا فشك 2798 ص :نيدلا مالعأ .5 ح١8 ص :رظاعلا ةهزن 9104 ص ١ ح:ّردلا رثن (0)

 .الا/١٠ ص :ةّمهملا لوصفلا ؛5 ح ١75١ صاله ج :راونألا راحب 235٠١ ص

 ١/. ص :رهاوجلا ندعم .1775 ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات ()

 مقر ١77 ص الد ج :راونألا راحب 3٠١. ص ١ ج :ةّمغلا فشك 25 ح 8١ ص :رظانلا ةهزن (0)
 .الا/١ ص :ةّمهملا لوصفلا ؛5

 .4”77 ص ١ ج :ٌردلا رثن (0)
 ١ ج :ٌردلا رثن 5٠١, ص ١ ج :ةّمغلا فشك 279 ص :ةرهابلا ةّردلا «1 ح 8١ ص :رظانلا ةهزن (9)

 :ةّمهملا لوصفلا ؛5 مقر ١7١ ص ا/4 ج :راونألا راحب ««لصوأ» لدب «لضفأ» هيفو ٠7 5 ص

 ..الال١ ص

 اند



 ” ج - ةالئكلَت نيسحلا مامإلا ةريس

 ."0ةهلارغأ ٌكَضَعِبأ نمو «كاهَت ٌكّبَحُأ نَم : ةالئئلَع َلاَق -7

 .©"ةَقادَص ةئوعملا :اليكِلَم َلاَق -

 ملا مرعلا قو اه لاعلا زيخ نإ : يك لاق د
 تس رس
 ٍِتعَن يف ٌرَظنَيَةَرَمَف «ةتآرم ُهَلوَقو ُهَتَمصِع َهّللاَدَخَنا َنمْؤُملا َّنِإ :ةئكِلَع َلاَق -4 هه هل

 هِيفَت نمو «فِئاطَل يف ُهنم وهف «َنيِربَجَتُملا فصَو يف ٌرظنَيةَراتو «َنيِنمْؤُملا
 ا عم . ير

 .*نيكمت ىلع ِهِسدق نمو ءِنيِقّي يف ِهِتنطِف نمو ءٍفّراعَت يف

 م ايلا َنيِمِلاَظلا َعَم َةايَحلاَو ةَداَعَساَّلِإ َتوَملا ىَرأ ال يّنِإ التم َلاَق -

 .0مَرَب الإ َنيِمِلاَظلا م ةاَيحْلا اَلَو ةّيَحْلا اّلِإ َتْوَمْلا ىَرأ ال ين :فكرغلات د5

 ِةَناَهَمِل ام : عَبرأ لالخ ُلُجرلا فَمَنِ ؛ ٍفلَحلا َةَرْثَك اورّذحا : ليضع لاق 7

 يف يتلا ولا ٍقيدصُت "ياو تاردل يتم و نابع

 0ٍتيبثَت ريغ نم لام هلاسرإل 7 نيالا ُهَلوَق َولَبقيال "7 ىريَ

 )١( ص اله ج :راونألا راحب «798 ص :نيدلا مالعأ «78ح 88 ص :رظانلا ةهزن ١78 رقم١١.
 ١77. ص ١ ج :يبوقعيلا خيرات ()

 بلثيو صقتني نأ هنع يماحيو ءهبّسَحو هسفن نم هنوصي يذلا ناسنإلا بناج وه :ُضْرِعلا ()
 1 1 .((ضرع) ٠ 4 ص7 جا :ةياهنلا)

 «4 ح 87 ص :رظانلا ةهزن 18١« ص ١5 ج :قشمد خيرات 4٠« / ص + ج :لامكلا بيذهت (؛)

 / ح ١95 ص 44 ج :راونألا راحب 3١١. ص ١ ج :ةّمغلا فشك

 ١6. ح ١١9 ص اله ج :راونألا راحب 2178 ص :لوقعلا فحت (4)
 .(«مرب» 1879 ص ه ج :حاحصلا) ُهَرَجضْأو ُهْلَمَأ يأ :ٌةَمَرِبَأو .ُةَمْيَس اذإ ؛مرَب ردصم :ُمَرَبلا ()

 يبأ نب ةبقع نع 5٠ 5 ص 5 ج :يربطلا خيرات «1857 ح ١١5 ص  ج :ريبكلا مجعملا (0)
 ص "14 ج :قشمد خيرات ««ةايحلا» لدب «ةايحلا الو»و «ةداعس» لدب «ةداهش» هيفو رازيعلا

 . ١97 ص 55 ج :راونألا راحب ١178« ص :فوهلملا 21775 ص :لوقعلا فحت ؛؟

 .7 مقر 21١7 ص ءالد ج .راونألا راحب (8)

 .57 ص :رهاوجلا ندعم 1١١.« ص ١ ج :رطاوخلا هيبنت ()

 نو



 ةالئكفَت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 .(')ودَر نَع َكَهجَو مك َكِلاَوُس نَع ُهّهِحَو مركي مل ةجاحلا ٌبِحاص :َدلئتلَ َلاَق - 77

 َنم نجي نأ ٌكَنوَأَل ًباصأو َنَسحأ لاق امّلُك ماعلا َنأون :دالئتَعَلاَق ت4

 "وص كي نت ملاح امّنإو :بجشلا
 رجألا َنِم ُهَل ناك «ُةَباِجأَف ّقَح ٍةَقِرعَم ىلإ ٍةَلالَض نم ًادبع اعد نَم :ٌةالثيِلَع َلاَق -0

5 
 د - وتِعك

 ْنِمَو ءِلوَقْعْلا ٍلْهَأ ىلإ ُسوُنُجْلا ٍلوُبَقْلا ٍتامالَع ٍلِئالَد ْنِم :ةالئيلَع َلاَق -7
 .9ٍرْكِفْلا لأ رْيمِلٌةارامُمْلا لْهَجْلا بابشأ ِتامالع

 نيف اهب نلاعت هللا ةاناك ىلاكت هللا هو هنخأ ىلإ ةفييشلاب ذاوأ رو نالت لات 4
 .0َكِلَذ ْنِم رَثكَأب ِءالَبْلا َنِم ُهْنَع ٌتْفَرَصَو هتَجاح ِتَْو

 ىّنَح ىلاعَت للا ُفيَض َكاَذَق «ىلاعتِهّلل الإ هيتأَي ال ًادجسَم ىتأ نَم : ذلكم َلاَق -
 اسم

 20 يس و ا بح

 هني حرجا

 اَمَع لوحي نأ هانا ِنَمِل َسَِض دق هلا نإ ههَّللا ىو ب مكيصوأ : الكت َلاَق 4

 "بحي ام ىلإ ُهّركي
 نو زد هدم زل سل نازي نوار دوما نع سد نك وسلك 36 ا 8م 0 رب ع و 2 م ًَ 5 2 2 بون ع ع

 ,70ةر ٌرخآلا ٍبَرُك

 )١( ج :ةّمغلا فشك ١ ص ” 23١7ص 44 ج :راونألا راحب ١95 ص 7 ج «ةمهملا لوصفلا .3 ح 1٠١/.
 5١0. ص ١ ج :ءابدألا تارضاحم (؟)
 .795 ص :ديز دنسم (")

 وه هانتبثأ امو ركفلا خسنلا ضعب يف وه امك نكلو رفكلا نتملا يفو ١178. ص .لوقعلا فحت (:)
 :يسنألا

 .ا/١ ص .” ج ؛ةمهملا لوصفلا (5)

 نب دايز نع ١96 ص ا" ج :يناعمسلل باسنألا «7 5885 ص 7 ج :بلح خيرات يف بلطلا ةيغب (")

 .(هنم جرخي ىتحا هيف سيلو روباس
 ”ح 1١7١-١71 صاله ج :راونألا راحب «,777 ص :نيدلا مالعأ 177 ص :لوقعلا فحت (0)
 .ا/١ ص .” ج ؛ةمهملا لوصفلا ()
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 : للا لاق -ا/١

 : الضلع َلاَق

 هلم َلاَق ١

 7 ج - دلع نيسحلا مامإلا ةريس

 يف ًارارخأ اوُنوُكَف َداَعَمْلا َنوفاخَت ال ْمُتْنُكَو نيد ْمُكَل ْنُكَي مَن

 مرا غدر
 : زع قدصلا :ذ

 ." رجع بذكلا :ذ مروع ع 5 سابو
 ة 2 را

 , وراها رشلا

 .©ىوقّتلا ُفَرَّشلا ::

 قاع معلا لاخلا

 0007 لا
 11 7 3 وت و

 .٠ ”رقف حشلا :ذ

 ا ا #9 .+ هل 7
 000كم

 ."' "بل قفرلا : 6 2 ا
 اميف َّبِحَت اَّمَع ُرِبْصاَو ءوَحْلا كمي اميف ُهَرْكَت ام ىلع ربْضا :ٌدِلكِقَم َلاَق تراإأ# 5 2 و نيب م“ و 8 رش مر 2 5 0

 )١( ص «44 ج «راونألا راحب ١ 0.

 يبوقعيلا خيرات (1)

 يبوقعيلا خيرات ()

 يبوقعيلا خيرات (5)

 .177 صا جاي
 .177 صاءا جي

 ١١. ح ١78 ص اله ج :راونألا راحب «.7 98 ص :نيدلا مالعأ «7/8 ح 88 ص :رظانلا ةهزن (6)

 يبوقعيلا خيرات ()

 يبوقعيلا خيرات (0)

 يبوقعيلا خيرات (6)

 يبوقعيلا خيرات (9)

 .177 صلوا جي
 .177 صا جي
 .177 صلوا جي
 .177 صاءا جي

 ١77. ص ."” ج «يبوقعيلا خيرات 0)

 منا



 الكت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 ©”ىوَمْلا ِهْبَلِإ َكوُعْدَي

 َعَرَجْل عدَو ءمَرَكلاَنمٌربّصلاَو ءِرْبَّصلا يف َريَخْلا نق ِرْبَّصلاب َكْيَلَع: هركن لاَ

 .©"َكيِنْعُي ال َعّرَجْلا َنِإَق

 .«©وجافْلاَو ّربْلا ُبيصُت ِرَطَمْلا لباو لْثم "”ةَعينّصلا : :ةلثكع َلاَق 4

 اهّنِإَف ؛اينّدلا هذه مُكَتَرعَت الق هنت نم ّنِقَّشلاَو ُهَّرَغ نم ٌرورغَملا :ةالئتلت َلاَق 6
 6 ََ 1 2 0 ا 2 000

 ."اهيف ٌعِمط نَم َعّمْط ٌبّيختو ءاهيلإ َنَكَر نّم َءاجَر عطقت

 ِيَدَيَنيَب َكَفِقوَمو َكَعَجضَم َكِربَق يفو «َكَعَّرصَم ركذا مَ ذآ َنباَي : هلكت َلاَق -/5

 .رجانحلا ُبولَقلامُلبتو «مادقألا هيف لَ موي َكيَلَع ”َكخِراوَج ُدَهشَت وللا

 ا يبقا فاريعلا هقويو هن رخل وتو وبلا سا روع يفتر

 اراكتيكو 0 ا َعراصَم ركذا !مَدآ َنِباَي :ةالكلت َلاَق -/م1/

 0 هل ٌةَربِع ترصو مُهَّلَحَم َتلَلَح دق ٍليِلَق نَع َكّنََكو

 0 را ساو ين : الكت َلاَق -68

6 -/7 

 ."هْيَلَع ٌرِدقَت ال امب ْذِحَت ال :دالكيلَع َلاَق 9

 )١( مقر ؛85 صءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن 18 .

 . 577 ص 277 ج «راونألا راحب (؟)

 .فورعملا لمع (")

 .7 مقر 2١1١17 ص ءالد ج «راونألا راحب ١75. ص «لوقعلا فحت (:)

 ؟ ج :ةّمغلا فشك 5١. ص :نازحألاريثم .107 ص ١ ج :يمزراوخلل دال نيسحلا لتقم (5)
 ٠٠١. ص ؛ ج :بوشآر هش نبال بقانملا .577صو ١١5 ص

 .((حرج) 0/8 ص ١ ج :حاحصلا) اهب بستكي يتلا هؤاضعأ :ناسنإلا ٌحِراوج ()

 .79 ص :بولقلا داشرإ (0

 .79 ص :بولقلا داشرإ )0

 40١. ص .” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .717 ص ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن (9)
 )٠١( ص «رطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن ١. ص.” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ ١ 50.

 انكي



 7 ج - دلع نيسحلا مامإلا ةريس

 ."َتْعََص ام ِرَدَقبألإ ِءاَجْلا نم ْبْلطَت ال :ةالثكف َلاَق ١-

 ."”ىلاعَت هللا ٍةَعاط ْنِم َتْلِن امب لإ َحَرْفَت ال :ةلئكفت َلاَق -5
 < هعو

 كغ هل كتفك تاس ال ١

 تسيل قلن بطلا يف لامجإلاو شان يزل فج نت ميس

 َلَجَألاَو ٌمةوسقَم ٌقزّرلا َنإو ءاًلضف بِلاجب ٌصرحلا الو ءًاقزر ٍةَعِنامب ٌةَمِعلا

 00 لا «موتحم

 ِرقَق وأ ؛ ؛عِظنُم "*م رش وأ ءعجوم نيد يفالإ لحال هَ َةَقَدَّصلا نإ :ذالئقَع َلاَق -06
7 

6 

 لقعلا َعَرَقو ,مزكلاب َنْرُحْلا َعَمَق 0ةّمَل لِقاعلا ىَلَع تدَرَو اذإ :الئِفَع َلاَق -7
 ' 1 دس وخلا

 )١( ص ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن ١37١. ص.” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ 40١.

 40١. ص «” ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .717 ص «رطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن (؟)
 .40 ١ ص «؟ ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .7 ص ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن (")

 40١. ص .؟ ج «نيمألا نسحم ديسلا «ةعيشلا نايعأ .717 ص «رطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن (5)
 ص :رئارسلا تافرطتسم يفو 4١« ح 77ص ٠١ ج :راونألا راحب «478 ص :نيدلا مالعأ (6)

 .ةا2 نسحلا مامإلا نع 71 5 ص :لوقعلا فحتو ؟ هاج

 .(2(مرغ) 357 صا#9 جا :ةياهنلا) ةلقثم ةمارغ نم ةمزال ةجاح يأ : مرغ (5)

 .5 حا١77 ص 41" ج :راونألا راحب ء/ ح 5:8 ص ١ ج :يفاكلا عورف (0)

 ١7 ج :برعلا ناسل) ايندلا لزاونو رهدلا دئادش نم ةديدشلا ةلزانلا :ةّململاو .ةّدشلا :ةّمّللا (8)
 .((ممل) 06١ ص

 777” ص ٠ ج :طيحملا سوماقلا) فّرصتلا ىلع ةردقلاو رظنلا ةدوجو قذحلا :لايتحالا (9)
 .((لوح»

 )٠١( ح 85 ص :رظانلا ةهزن 17 .
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 ةالئكفَت نيسحلا مامإلل مكحلا راصق

 .")ّقَحلا عابتاباّلِإ لقعلا لُمكي ال :ةالككفع َلاَق -7

 2 يسكلاو تنفع ةماضشلاو هك ىرع ةىرقلاو ةرما ريمآلا نكات لاق كلب
 فا

 ردح وسم

 ونس تل
 ."”ةفنا ةمعن ىضتقي «ةفلاس ٍةَمعْنِل كركش :ةل لاق -4 2 يي ا هما 2 4 بياع 03 7 4.

 .(ٍنادبألا ةحار عونقلا :دوكِلَع لاق ٠- (كمارألا حا ولا ١ لوطت 115

 ."راَنلا اهُداعيمَو ٌةَلالّضلا اهغامج يتلا ًءاوْهَألا هه اوُمَنا :العِفَم َلاَق ١-
 .0!هنِمراَذتْعِإلا نم َنَسحَأ بْنَ َّبُو :ةالئتلل َلاَق -

 ردع وق او ورام دقق ىلا ١ وفاعل رسشلاا وسبا
 ."'هنأشب ملعأ َءَرَملا .ةظيفحلا ٌبِهذت ةّردقلا :دِالكِفَع لاق - ١١

 )١( ص ا/ه ج :راونألا راحب ,7 98 ص :نيدلا مالعأ «17 ح 87 ص :رظانلا ةهزن ١77 ح ١١.
 ) )1ح 85 ص :رظانلا ةهزن 17.

 7١. ص :رظانلا ةهزن (")

 ١١. ح ١178 ص ا/8 ج :راونألا راحب «.798 ص :نيدلا مالعا 23/8 ح 88 ص :رظانلا ةهزن (:)
 .041 ص ١١ ج :ٌقحلا قاقحإ ."605 ص ء” ج :برعلا ناسل (5)
 ١١. مقر 217/8 ص ءالد ج :راونألا راحب .؟ 98 ص :نيدلا مالعأ(5)
 ١9. ح 85 ص :رظانلا ةهزن (0)
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 عباسلا بابلا ةصالخ

 عباسلا بابلا ةصالخ

 نيسحلا مامإلا) :ناونعب ًاموسوم ناك باتكلا اذه نم ريخألاو عباسلا بابلا
 ؛امهو نيلصف ىلإ هتمسق دقو :(دولخو ةداهش ةلككت

 زكرت دقو «(ةك32 نيسحلا مامإلا ةداهش) :ناونعب ناك :لوألا لصفلا - ١

 هتايح تجوت ثيح ؛هتداهشو ٌدالكتِاَغ نيسحلا مامإلا لتقم ليصافت ىلع هيف ثحبلا
 «لطابلاو قحلا نيب ةلصاف ةكرعم يف يمادلا ءاروشاع موي يف ةداهشلا ماسوب ةفيرشلا

 .ملظلاو لدعلا نيبو ءرشلاو ريخلا نيبو

 تالت نيسحلا مامإلا ةبيصم نم يمالسإلا خيراتلا يف مظعأ ةبيصم نكت ملو
 طب ماما ؛ةلاكبو مافمو ثارثو يصخسلا نمت كدت ماها هبيلإ زمور امل كاندو

 ناجل يلوم الهلا كا شررب نجلا لأ ابق نهرو دق هيرو هكدا ًلااكردو

 رخو ارجل ازويؤلالا ب ينام عدس (نابلا باحساس يصار ةورخلاو

 «ةيمادو ةيواسأمو ةعشب ةروصب هنولتقي موقلاب اذإو «هتناحيرو ِةَيُمإبَ ةيكاع هللا لوسر بيبح
 .مايألاو نينسلاو نورقلا بقاعت مغر ةدلاخ ىقبتل ةعقاولا كلت دلخ امم

 ناسل ىلع ةدراولا تاياورلاو ثيداحألا ىلإ لصفلا اذه ةيادب يف انرشأ دقو

 ىكب دقو «هلتقو ٌدِالَكَِ نيسحلا مامإلا ةداهش نع ثدحتت يتلاو ةيق)ع هللا لوسر

 يفو دالكَِت نيسحلا مامإلا ةدالو نيح اهنمو ءاكبلا دشأ تابسانم ةدع يف ٌةَدقيِيَ

 نيسحلا هطبس ىلع ثدحيبس امل يكبي ناك ركل مامإلا لتقم اهيف ركذي ناك ةرم لك
 .ءاروشاع يف

 ما



 7 ج - داللَت نيسحلا مامإلا ةريس

 ابنتي يتلا ثيداحألاو تاياورلا نم ديدعلا ٌدِلئِِلَ نينمؤملا ريمأ نع درو امك

 2ك هنع يور ام نأو «ةسدقملا ءالبرك يف ْدلكِقَع نيسحلا مامإلا هدلو ةداهشب اهيف

 يف تيور اهّنأب ديفي -تاياورلا هذه نم ةقحاسلا ةيبلغألا وأ - ءالبرك ةثداح نأشب
 .اهسفن ءالبرك يف يور اهنم ريثكلا نأو دليم هتفالخ دهع

 ناك هنأو «تابسانم ةدع يف هسفن دلت نيسحلا مامإلا يعن ىلإ انقرطت مث

 نم ةريصبو يعوو ملع نع ةداهشلا قيرط راتخا هنأو .هتداهش ليصافت لكب ملعي

 نم رثكأ اكلم ىأر هنأ امك .قارعلاب لتقيس هنأ ةبسانم ريغ يف حرصي ناكو ؛هرمأ

 نيسحلا مامإلا ايؤرو ؛ةداهشلاب جوتتس هتايح نأو «ةلاحم ال لوتقم هنأب هربخت ايؤر

 نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال موصعملا مامإلا نأل :ةقحو ةقداص ايؤر دليل

 كركيوا يلا ا ملال ل ا يح

 .هسفن ٌدالَكِلَع نيسحلا مامإلاو ٌدلكِقَد نينمؤملا ريمأو ٍةَدقدَِ

 نأ سابعلا هاخأ ْدالْيَِلَم نيسحلا مامإلا رمأ مرحم نم عساتلا موي رصع يفف «ةدابعلاب

 غرفتلل كلذو اهموي ىلإ ءاروشاع ةليل نم ةكرعملا ريخأت يومآلا شيجلا نم بلطي
 .رافغتسالاو ءاعدلاو ةالصلاو ةدابعلل

 ميلس بلقب ىلاعت هللا اوقالي نأ هباحصأو ٌدِلككِلَم نيسحلا مامإلا دارأ دقل
 ةليللا كلت اورهس دقو . ةمحرلاو ةرفغملاو وفعلا مهبر نولأسي مهو «ةنئمطم سفنو

 دحأ قذي مل ىتح ميركلا نآرقلل ٍلاتو دجاسو عكار نيب ام ةدابعلاب اهويحأ ثيح

 عمتجا ثيح ءاروشاع مويك موي الف .ءاروشاع موي لوح ثحبلا انزكر مث

 ةروصب هباحصأو هلهأو ْةالكِقَت نيسحلا مامإلا اولتقيل سانلا رارش نم ريثك قلخ

 د اي يس اج يقوم نا كب وح

 0 ةيرذلاو ليات نيسحلا مامإلا قحب بهنلاو

 سيف



 عباسلا بابلا ةصالخ

 َفاللَع نيسحلا مامإلا راصنأ ةلقو يومألا شيجلا ددع لوح ثيدحلا متدقو

 ىلع جاجتحالل ءاروشاع موي يف ٌدِلئَتِقَء مامإلا بطخو «ءاروشاع ةاسأم ليصافتو

 مهطخ راسم اوريغي ملف مهبولق ىلع هللا عبط دق نكلو ؛مهيلع ةجحلا ءاقلإو موقلا
 .يومألا شيجلا عم

 فصتنم ىتح لاتقلا دتشاو «ءءاروشاع موي رجف نم ةكرعملا ترمتسا دقو

 ءاروشاع موي رهظ دعب نم ةريخألا تاظحللا يف ٌدالِْقَت نيسحلا مامإلا ناكو ءراهنلا

 ربصلاب مهيصويو «تابثلاو دومصلاو ةزعلا حور هباحصأ نم ةيقابلا ةيقبلا يف ثعببي
 .ةنجلاب مهرشبتو «ةكئالملا مهاقلتت ىتح تاظحل الإ يه امف

 ةكرعملا يف يقب مهلك ٌدالثِِلَع نيسحلا مامإلا باحصأ دهشتسا نأ دعبو

 ةعطقنم ةعاجشب لتاق ءارباصو ًاتباثو ادماص ىقب هنكل «نيعم الو هل رصان ال ًاديحو

 .ةداهشلا ماسوب زوفلاب ًارشبتسم «ةلمنأ دق نبق هتدابم نع حزحزتي ال ًاتباثو «ريظنلا

 فيزن هايعأو تانعطلا هتقهرأو «حارجلاب دالْكِقَت نيسحلا مامإلا نخثأ امدعبو
 زاهجإلا وأ هنم بارتقالا باهي عيمجلا ناكو هيلع ًايشغم ضرألا ىلع طقس ءامدلا

 .عيفرلا ةداهشلا ماسو لانيل فيرشلا هسأر زتجاو «نانس ليقو رمش ءاج ىتح هيلع

 اضرلا ةماستبا مستبي ناكو «ةداهشلا ىلع نيسحلا مامإلا زاح اذكهو

 حبر دقف «نيدبآلا دبأ ىلإ يقيقحلا رصنلا لوصحو «ةداهشلاب زوفلاو نانئمطالاو

 كلذو «ةرخآلاو ايندلا اورسخ دقف هؤادعأ امأ .ةرخآلاو ايندلا ٍدلئتِقَظ نيسحلا مامإلا

 :ةييدلا ةتاوسكلا وه

 نينمؤملا نم نييالملا هركذب جهلي دالك نيسحلا مامإلا ىقبيسو يقبو
 نيلاوملاب فيرشلا هدهشم صغي ثيح (نيسح اي كيبل) نوداني مهلكو نيبحملاو
 .ايندلا عاقصأ لك نم نيقشاعلاو

 نيسحلا مامإلل ةغيلب ظعاومو مكح) :ناونعب هتيمسأ :ىناثلا لصفلا -؟

 انفو
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 ظعاومو «ةسيفن مكح خيراتلاو ةريسلاو ثيدحلا بتك يف دال نيسحلا مامإلا نع
 ةيكزتو «ةنسحلا ةظعوملا ىلع لمتشت يهو «ةربعم تاملكو «ةرثؤم لاوقأو «ةغيلب

 ةيمنتو «لقعلا ظاقيإو ءكولسلا ةيسلارتو .بلقلا ريهطتو «حورلا بيذهتو .سفنلا
 .بادآلاو قالخألا قيمعتو ءريكفتلاو ركفلا

 الكت نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ نع ثيدحلاب لصفلا انأدب دقو

 سانلا ةماعو ءاهقفلاو ءاملعلا اههجو ةلئسأل ةغيلب ةبوجأ ٍدالَكِقَع مامإلل تناك دقف

 ةيوبرتو ةيقالخأو ةيدئاقعو ةينيد فراعمو ميهافم ىلع ةبوجألا هذه يوتحتو .هيلإ
 «ةربعم تالالد «ةددعتم ٍناعم اهل اهراصتخا ىلع يهو «ةيملعو ةيركفو ةيكولسو

 .دالَكلَع نيسحلا مامإلا اهب زيمتي يتلا ةحاصفلاو ةغالبلا ىلإ زمرتو

 نيسحلا مامإلل مكحلا راصق نم ةراتخم ةعومجم ركذب لصفلا اذه انمتخو

 ةيعيرشتو ةيركفو ةيفرعمو ةيدئاقع ميهافم ةغيلبلا مكحلا هذه تنمضت دقو نايل
 «ةسيفنلا رهاوجلاو رردلا هذه نم ةدافتسالا انيلعو «ةيكولسو ةيوبرتو ةيقالخأو

 يمئننو ًايقالخأو ًايونعمو ًايحور انسفنأو انتايصخش ينبن يك اهيف ءاج امب لمعلاو

 نوؤش عيمج يفو ءانلاعفأو انتافرصتو انكولس يف نزاوتلاو لقعتلاو ةمكحلا حور
 .ةماعلاو ةضاخلا انتاج

7 



0 0 

 ةمتاخلا

 ةساردلا تايصوتو جئاتن

 .ةساردلا جئاتن -الوأ *
 :ةساردلا ةءايضوت ابناث





 ةساردلا جئاتن

 كالَع يلع نب نيسحلا مامإلا ةريسو ةايح نع ةيملعلا ةساردلا هذه ماتخ يف

 ةينيدلا :ةفلتخملا اهداعبأ نم ةيليلحت ةءارق ةريسلا هذه ةءارق نم ءاهتنالا دعبو

 ىلإ ثحابلا لصوت «ةيسايسلاو ةيركفلاو ةيملعلاو ةيوبرتلاو ةيقالخألاو ةيحورلاو
 :ةيلاتلا ةمهملا جئاتنلا

 تناك دلع نيسحلا مامإلا ةيصخش نأ عطاق لكشب ةساردلا هذه تتبثأ ١-
 هل نأو «لماكلا ناسنإلل جذومنأو لاثم هنأو ءبناوجلاو داعبألا عيمج نم ةزيمتم

 وهف ؛بسنلاو بسحلاو فرشلاو ةبترملاو ةلزنملاو لضفلا ىف ةمدقتم ةيعقوم

 نيذلا ةعبرألا دحأو ؛ءاسكلا لهأ سماخو «ةنجلا لهأ بابش ديسو «نيطبسلا يناث

 :ةمامإلاو ةوبنلا ادفار هيف عمتجا نممو «نارجن ىراصن هيي ِهَّللا لوسر مهب لهاب

 .بسنلاو بسحلا فرشو

 بتك يف ةدراولاو ةرتاوتملا ثيداحألا ركذ لالخ نم ةساردلا هذه تدكأ ١-

 ةناكم هل نأ ىلع ٍدالَتيلَم نيسحلا مامإلا صئاصحخخو بقانم ىلإري ويست ىلاو نيقيرفلا

 ةبسانم ريغو ةبسانم لك يف نلعي ناك ذإ ؛ِةدِيَي هللا لوسر هدج دنع ةزيمتمو ةصاخ

 5م ىلع ةياللسالا ةكأل مضوتل ةيوشلا عيسلا ةطبحبلا ديدتغلا و قيمعلا يسوغ
 هتلزنمو «ةريبكلا هتيعقومو هتناكمو ٌدكِقَذ نيسحلا مامإلا لضف ةبقاعتملا لايجألا

 عيفرلا هماقمو «ةميظعلا

 صنلا توبث دعب ٌدالكِقَع نيسحلا مامإلا ةمامإب عطقلا ةساردلا هذه تتبثأ -'"

 اا
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 هيخأ دعب ةعاطلا ضرتفم مامإك مسالاب هنييعتو «ةمامإلاب هيخأو هيبأو هدج نم هيلع
 هلضفو هملع لماكتل هنامز لهأ لضفأ ْدالثِيِلَم هنأ امك قالَ ىبتجملا نسحلا مامإلا

 .ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا عاونأ ىتش يف هرصع لهأ ةفاك ىلع همدقتو .هلامكو

 0 ع رع وا يا ا

 و ل ب د يو حجم

 .لئامشلاو

 يف ةداقلاو نيركفملاو ءابدألاو ءاملعلاو نيخرؤملا نم مالعألا داشأ -

 .ةالكَع يلع نب نيسحلا مامإلا صئاصخو لئاضفو ةيصخشب مهلاوقأو مهتاملك

 هلضفب داشأ ؛ةكرابملا هتريس أرق وأ هنع بتكوأ ٍدالكِلَع نيسحلا مامإلل مجرت نم لكو
 وأ «نيعم نيد باحصأ ىلع تاداهشلا كلت رصتقت ملو «هلئاضفو هبقانمو هتناكمو

 «ملسملا ريغو ملسملا هنع بتكف «كلذ لك زواجت لب «ةنيعم ةفئاط وأ ,نيعم بهذم
 قحلاو لدعلاو ةيناسنإلا ميق لك لثمي نيسحلاف ؛هريغو خرؤملاو «هريغو يمامإلاو
 .لايجألاو نورقلاو نامزألا بقاعت مغر رارحألاو ءالقعلا لك اهب نمؤي يتلا

 هدجهتو هتدابع ةرثك نع ٌدِالَكَِت نيسحلا مامإلل ةيحورلا ةريسلا تفشك -1

 ءءاعدلاو ءجحلاو ؛موصلاو «ةالصلا ريثك َدلَتيلَظ ناكو ؛ىلاعت هلل لماكلا هعاطقناو

 هنأل «ىلاعت هّللا نم ةيشخلاو فوخلا ميظع دليل مامإلا ناكو . ىلاعت هّللا ةاجانمو

 رسلا يف ىلاعت هللا وحن هدوجوو هرعاشم لماكب هجوتمو «هتفرعم قح هَّللا فرعي
 .ءارضلاو ءارسلا يفو «نلعلاو

 دعاوق ىلع توتحا يتلا ةيعدألا نم ريثكلا ٍدلَتَِظ نيسحلا مامإلا نع درو امك

 فراعمو تاورث ىلع ةيعدألا كلت تلمتشا امك «ةيكزتلاو بيذهتلاو كولسلا يف

 .ةيسفنو ةيوبرتو ةيقالخأو ةيبدأو ةيركفو ةينيد

 ًالاثم ناك هنإ ةيقالخألا ٍةالمِعِلَت نيسحلا مامإلا ةريس ةءارق لالخ نم تبث -
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 «ةلضافلا قالخألا يف ةمق ناكف ؛قالخألا لئاضفو مراكمو ءقلخلا نسحل ًاعئار

 «قفرلاو ,ةمحرلاو .حفصلاو ءوفعلاو ءربصلاو .ملحلاو .عضاوتلا يف ازراب الاثمو
 ةلثمألا عورأ برضو «ةلضافلا قالخألا مراكم ًايلمع َدَّسَج دقو .دوجلاو «مركلاو

 .ةيتايحلاو ةيلمعلا هتريس يف ةنسحلا قالخألا قيبطت يف روصلا لمجأو

 ةدابعلل ًامزالم ناك هنإ ةيقالخألاو ةيحورلا هتريس لالخ نم حضتا -8

 ارسفمو «نآرقلل ًافيلح ناكو ؛ءاروشاع موي يف ىتح ةالصلا كرتي ملو «ةالصلاو

 ىتح انسحمو «نيكاسملاو ءارقفلل اعضاوتمو ءاهنع اضرعمو ءايندلا يف ادهازو هل

 «ةيجذومنلا ةيقالخألا هتيصخشب قلعتت سانلا ةماع لعج امم ؛هموصخو هيفلاخمل

 لضفلاب هل دهشيو «مهتماعو سانلا ةصاخ ىلع رثؤيو ءعيمجلا مارتحا لانيو

 .هيديرمو هيبحم نع الضف هموصخ

 ًاجذومنأو ًاعئار الاثم ناك ِداتكِلَع نيسحلا مامإلا نأ ةساردلا هذه تتبثأ -9

 جوحأ امو .حماستلا تايقالخأب لمجتلاو «مالسإلا تايقالخأب يلحتلا يف ًالماكتم

 تانوكملاو حئارشلا فلتخم نيب حماستلا حور ىلإ مويلا ةيمالسإلا انتاعمتجم

 يتلا داقحألاو ددشتلاو فرطتلاو ةيهاركلاو بصعتلا ةغل نع داعتبالاو «ةيعامتجالا

 .ًاقيزمت مهتقزمو ةملسملا انتاعمتجم تقرف

 مالسإلا اهعرش يتلا ةيقالخألا ةموظنملا نأ ىلع ةساردلا هذه تددش ٠١-

 «لادتعالاو لقعتلاو حماستلا جهنمب يلحتلا ىلع دكؤت اهيلع ٌتَحو اهيف بُغرو
 .نيرخآلل ءاذيإلا وأ ريقحتلا وأ حيرجتلا وأ ةءاسإلا نع داعتبالاو

 نيسحلا مامإلل يقالخألا جهنملا حمالم ةءارق ىلع ةساردلا هذه تددش ١-

 يلحت ةرورضو «يركفلاو يعامتجالاو يناسنإلاو يقالخألا حماستلل جهمك ذليل

 انعمتجم يف حماستلا موهفم ززعن ىتح ةيمالسإلا قالخألا كلتب ملسملا عمتجملا

 مهسي امب ةددعتملا ةيركفلاو ةيفاقثلا تارايتلاو ةيعامتجالا تانوكملا فلتخم نيب

 .يراضحلا مدقتلاو ءيعامتجالا ملسلاب ضوهنلاو ءاقترالا يف

 ن6
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 نيسحلا مامإلا ةريسب يسأتلاو ءادتقالا بوجو ىلع ةساردلا هذه تدكأ -7

 ريخ ٌدالْكَت وهو .ةحلاصلا ةودقلاب نوكي امنإ ىسأتلاو ءادتقالاو ؛ةميظعلا مق

 ءادتقالل ةمهملا تاوطخلا ىلوأو .لماكلا ناسنإلل جذومنألاو ةودقلا لشمي نم

 هتريس ةءارقو «ةكرابملا هتريس ةعلاطمو «هتفرعم وه ٌدالتِقَع نيسحلا مامإلاب يسأتلاو

 يه يتلاو ءقالخألا كلتب ءادتقالاو ةريسلا كلتب يسأتلا مث «ةيناسنإلاو «ةيقالخألا

 .هبادآو مالسإلا قالخأ

 نيسحلا مامإلل ةزيمتملا ةناكملاو ةيعقوملا ىلإ ةساردلا هذه تراشأ ١-

 هقالخأ رشن نإف ءاوناك امنيأ نيملسملاو نينمؤملا نادجوو بولق ىف ةنئق6

 .فلآتلاو نواعتلاو شياعتلاب الإ ةمألل حالص الف ءشياعتمو

 «يفرعملاو يركفلا هؤاطعو «ةيملعلا ٌدالَِلَت نيسحلا مامإلا ةريس تفشك -4

 ةينيد فراعمو «ريسفتو «دئاقعو مالكو .هقفو .,ثيداحأو رابخأ نم هنع يورامو

 .هنامز ىف دحأ اهب

 رودب موقي ناك دليل نيسحلا مامإلا نأ ةساردلا هذه لالخ نم حضتا -5

 رثكأ كلذ حضتاو «ميلعتلاو ةيبرتلاو هيجوتلاو داشرإلاو غيلبتلا لالخ نم مهم يملع
 ناكف .هميهافمو مالسإلا ماكحأ سانلا ميلعت ةمهمب ماق ثيح ةمامإلا هيلإ تلآ امدنع

 .هماكحأو مالسإلاب مهفيقثتو سانلا ميلعتل ِةَيُوِيَع هللا لوسر دجسم يف سلجي

 اوناك ءاهقفلاو ءاملعلاو ةباحصلا رباكأ نأ ةساردلا هذه لالخ نم تبث -5

 .ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا هنم اوذخأيل ٍالكِقَت نيسحلا مامإلا سلجم ىلإ نوتأي

 ءاهقفلاو ءاملعلا نيب مالسإلا مولع رشن ىلع ًاصيرح ناك ٌدالْئِقَم نيسحلا مامإلاف
 هدئاقعو مالسإلا ماكحأب مهفلاو ملعلا ممعيل سانلا نيب هرشنب اوموقي ىتح

 .مهصاوخ نع ًالضف سانلا ةماع ىلإ هميهافمو هدصاقمو
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 ءانبب ٌالَكِقَت نيسحلا مامإلا ةياعرو مامتها ىلإ ةساردلا هذه تراشأ - ١

 دقو «ةيمالسإلا مولعلا فلتخم يف ةلهؤم ةيلاسر رداوك ةيبرتو «ةزيمتم ةيملع ةوفص
 ىنتعاو «ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا رشنب ريبك مامتها ٌدِالئِتِلَم نيسحلا مامإلل ناك

 هسرد روضح ىلع نوبظاوي اوناك نيذلا هتذمالتو هبالطو هباحصأب ةصاخ ةيانع

 ناكو «فورعم يملع سلجم هل ناك ثيح يبث ِهَّللا لوسر دجسم يف يملعلا

 هفراعمو همولع نم اولهني ىتح ءاملعلاو ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ هرضحي
 .ةريزغلا

 2ك نيسحلا مامإلا دي ىلع ذملتت دق هنأ ةساردلا هذه لالخ نم تبث -

 مامإلا ةبحص فرش مهل ناك دقو «نيثدحملاو ةاورلاو ءاهقفلاو ءاملعلا نم ةبكوك

 ةيهقفلاو ةيدئاقعلا هثوحب ىلإ عامتسالاو ءيملعلا هسلجم روضحو ٌدالكِقَد نيسحلا

 بتكلا يف اهنيودتو هتايورمو هثيداحأ ظفحو .هفراعمو همولع نم لهنلاو «ةينآرقلاو
 .لئاسرلاو

 تارايتلاو قرفلل ديت نيسحلا مامإلا يدصت ىلع ةساردلا هذه تدكأ -4

 ءاهتادقتعم داسف فشكو ءاهدض ةبلصو ةمزاحو ةيوق فقاوم ذختا دقو «ةفرحنملا

 مهعابتا نم مهايإ ًارذحمو «مهراكفأو مهدئاقع داسف نيملسملل ًانيبم ءاهليطابأ نايبو
 .مهترشاعم وأ ,مهتبحاصمو مهتسلاجم وأ ,مهراكفأو مهئارآب ناتتفالا وأ

 ةقرف :ُدِالْمَِلَع نيسحلا مامإلا دهع يف تزرب يتلا ةفرحنملا قرفلا هذه مهأ نمو

 .ةلطابلاو ةلاضلاو ةفرحنملا تارايتلاو قرفلا نم اهريغو...ةئجرملا ةقرفو «ةيربجلا

 ل2 نيسحلا مامإلا ةروث نأ ةساردلا هذه لالخ نم عطاق لكشب تبث -5

 :يه ةينيسحلا ةروثلا اهل تلَّصَأ يتلا ئدابملا هذه مهأو «ةيثدبمو ةيميق ةروث تناك

 .لدعلاو ةيرحلاو قحلا أدبمو «ناسنإلا قوقح أدبمو «ةيعامتجالا ةلادعلا أدبم

 نينس رشع ترمتسا يتلاو) هتمامإ مايأ يف ذالَتلَم نيسحلا مامإلا رصاع ١

 200 يبأ نب ةيواعم :امهو ةيمأ ينب ماكح نم نينثا (ًابيرقت رهشأ ةرشعو
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 7 ج - التم نيسحلا مامإلا ةريس

 يناثلا عمو نايحألا مظعم يف ةرتوتم لوألا عم ةقالعلا تناك ثيح «ةيواعم نب ديزي

 .هداهشتساب تهتناو هتعيابم دول مامإلا ضفر ثيح ةيمادص

 لظ يف شاع ْدِاليَلَظ نيسحلا مامإلا نأ ةساردلا هذه لالخ نم حضتا -7

 2:2 نسحلا مامإلا هيخأ ةمامإ لظ يف اهفصن شاع ثيح «ةنس ٠١ ةيواعم ةموكح
 ةرتف ةيواعم ةسايسل ةضراعملا هفقاوم ٌدالئَتِقَت نيسحلا مامإلا لصاوو ««ه0٠5 -50)

 تومب ةديدج ةلحرم أدبتل (ه١5 - ه0 )٠ تاونس رشع ةدمل تدتما ىتلاو هتمامإ

 ع نيسحلا مامإلا هيلع راث ثيح «ةيواعم نب ديزي ءيجمو ه1 ديب يراعي
 .ه١57 ةنس مرحملا نم رشاعلا يف دهشتساو

 لكن نيسحلا مامإلا اهعبتا يتلا تايلآلاو بيلاسألا ةساردلا هذه تنيب - 77“

 ؛دادبتسالاو ملظلاو رهقلل مامإلا ملستسي ملف «ةيعمقلا ةيواعم ةسايس ةهجاوم يف

 :اهنمو «ةيواعم ةسايسل ةيملس ةضراعمو ةينلع ةعونتم ةطشنأو لامعأب ماق امنإ

 ىرخأ ةرات هظعوو ةرات اهيف هخيبوتو .هدض ةيجاجتحالا لئاسرلاو بتكلا لاسرإ
 .ةئطاخلا تاسايسلا نع فكي ىتح

 هيجوتلاو ءيسايسلا يعولا ةيمنت يف مهم رود ْرِاَكَِلَع نيسحلا مامإلل ناك -؟ 5

 يف هميقو مالسإلا ئدابمب فيرعتلاو ,ةلهؤملا ةيملعلا بخنلا ءانبو .داشرإلاو
 .هرود نوفاخي ةيمأ ينب ماكح لعج يذلا رمآلا وهو «ةرادإلاو مكحلاو ةسايسلا

 هيجوتلاو داشرإلا نع فقوتي مل هنكل ؛هدوجو نم نوقلقيو «هريثأت نم نوسجوتيو
 .ةيمالسإلا ةمألل يسايسلاو يفاقثلا

 عفاودلا نأ ىلع ةلثمألاو دهاوشلاو ةلدألاب ةساردلا هذه تدكأ -6

 نب ديزي مكح دض ةروثلا ررقي ْدالْكِقَد نيسحلا مامإلا تلعج يتلا ةسيئرلا بابسألاو

 ٍمتحي ينيدلا بجاولا نأ ىري ناك دالتيلَع مامإللاف ءاهنع عجارتلا هل نكمي ال ةيواعم

 ًاقحتسم الو ةفالخلل ًالهأ نكي مل يذلا ةيواعم نب ديزي مكح دض جورخلا هيلع

 فارحنالاو داسفلا رشنيو ءسانلا دض فيحلاو ملظلاو روجلا سرامي ناكو ءاهل
 .ةمآلا يف

 انين



 ةدايقب يومألا مكحلا نأ تابسانم ةدع يف دِالْئِِلَع نيسحلا مامإلا نلعأ دقو

 ظافحلاو كلذل يدصتلل لاجم ال هنأو «ةعدبلا ىيحأو ةنسلا تامأ دق ةيواعم نب ديزي

 ةالكقَت نيسحلا مامإلا نم مساحلا رارقلا ناكف .ةضهنلاو ةروثلاب الإ مالسإلا ىلع

 .دسافلا ديزي مكح دض جورخلا وه

 ةروثل ةسيئرلا تاقلطنملاو فادهألا مهأ ىلإ ةساردلا هذه تراشأ -5

 فدهلاو «ةمألا يف لماشلا حالصإلا ناك لوألا هفده نأو .دالتَِع نيسحلا مامإلا

 فدهلا امأ ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وه دلثِلَع نيسحلا مامإلا ةروثل يناثلا
 دقو ةماعلا تايرحلا قيقحت وحن ىعسلا وه ناك ةينيسحلا ةروثلا فادهأ نم ثلاثلا

 ةربعمو ةيوقو ةيودم ءاروشاع موي 4 هتاملكو دالك نيسحلا مامإلا تاراعش تناك
 لذلاو دادبتسالاو دابعتسالا ضفرو «فرشلاو ةزعلاو ةماركلاو ةيرحلا يناعم نع

 .عونخلاو

 ؛طقف ةينآ نكت مل ةينيسحلا ةروثلا ليعافمو جئاتن نأ ةساردلا هذه تنيب -

 ٌةالكَع نيسحلا مامإلا ةروث تلكش ثيح «ةعباتتملا نورقلا ربع اهريثأت دتما لب

 يف ةمدصو «راكفألاو لوقعلا يف ةضهنو «ةمألا ةريسمو خيرات يف ةريبك ةفاطعنا

 ؛اهيف تعقو يتلا ةيخيراتلا ةظحللا ىلع اهرثأ رصتقي مل كلذلو ,بولقلاو سوفنلا
 ملاعلا يف رارحألا اهنم مهلتسي ثيح نامزألاو روصعلا لك ىلإ اهريثأت دتما لب

 .ريخلاو قحلاو ةيرحلاو ةلادعلا ميهافم

 ةطلسلا تناك ذإ ؛ينيدلا فيزلا حضف ةينيسحلا ةروثلا جئاتن ىلوأ نم ناك -

 . نمو «دجاسملا ءانبو :ةعمجلاو ةعامجلا تاولص ةماقإك ؛مالسإلاب رهاظتت ةيومألا

 الإ ةَيْقنَع هللا لوسر ءافلخ مهنأو «نيدلا ىلإ مهمكح ةيعرش نوبسني ىرخأ ةهج

 مامإلا تلتق يتلا ةيومألا ةطلسلا هذهف ؛هنالطبو هفيز حضتا ام ناعرس ءاعدالا اذه نأ

 هس وو ب يبس

 عالدنا :ةينيسحلا ةروشلل ةمهملا جئاتنلا نم نأ ةساردلا هذه تتبثأ -4

 0 ا ل ا

 مر



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 نيسحلا مامإلا ةروث تمهاس امك ؛ًارارمتساو ًادوجو مالسإلا ءاقبو ه177١ ةنس

 مالسإلل اهمهف يف ةزيمتم ةسردمك تيبلا لهأ ةسردم زوربو عيشتلا زيكرت يف ْدالكِقَ
 .يركفلاو يهقفلاو يدئاقعلا هراطإ يف

 اوناك دلت نيسحلا مامإلا راصنأ نأ ةساردلا هذه لالخ نم تبث ٠“-

 دقف ءباحصألا لضفأ اوناك مهنأ :اهزربأ :ةددعتم تازيممو صئاصخب نوزيمتي

 ىقرأو لضفأ مهربتعاو «هراصنأو هباحصأب ةريبك ةداشإ التقت نيسحلا مامإلا داشأ

 ءءاطغلا مهل فشك ىتح نيقيلا ةمق مهغولب مهصئاصخ نمو ءباحصألا نسحأو

 مهنأ هباحصأو ةلكقَد نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ نمو «ةنجلا يف مهلزانم اوأرف
 يومألا شيجلا ةداق كلذب فرتعا دقو ءاهريظن لَ ةبيجع ةعاجشب نوعتمتي اوناك

 نوبرغتسي مهلعج ام ٌداليِقَع مامإلا راصنأ ةبالصو ةلاسبو ةعاجش نم اوقاذ نيذلا

 .مهتلاسبو مهتعاجش نم نوبجعتيو

 برع نم اوناك ٌدِلثَِلَع نيسحلا مامإلا راصنأ نأ ىلع ةساردلا هذه تدكأ ١"-

 نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نمو ,مهريغو مشاه ينب نمو ءبونجلا برعو لامشلا

 نمو ءءاسنلاو لاجرلا نمو ءخويشلاو نابشلا نمو «ناملغلاو يلاوملاو رارحألا

 .اهريغو ةرصبلاو زاجحلاو ةفوكلا

 ةيادبلا ذنم ةينيسحلا ةريسملا ىف ةأرملا رود ىلع ةساردلا هذه تددش-#؟

 ا رملا هرعبو ةروربه كردي ناك هلك نيسحلا مايالاق «ةكردسلا اهنا دلعي ىو

 .داشرإلاو ةيعوتلاو ةيبرتلا راودأب موقت يك «ةكرعملا هذه يف

 ةيعوت يف رود ةأرملل ناك ثيح ءًاضيأ ةكرعملا دعب مهم رود ةأرملل ناك امك
 ليلضتلا حيحصتو «سانلا ىلإ ةينيسحلا ةروشثلا فادهأ لاصيإو «ماعلا يأرلا

 .ةملاظلا ةيومألا ةسايسلا حضفو «يمالعإلا

 فرع دقف َقِايلَع نيسحلا مامإلل ةلاسبلاو ةعاجشلا ةساردلا هذه تنيب -“

 يف لثملا برضم ناك يذلا ٍدِالْيِلَم نينمؤملا ريمأ هيبأك ةعاجشلاب دليم مامإلا

1 



 ةساردلا جئاتن

 ءاروشاع موي يف دلل نيسحلا مامإلا رّيح دقو .مادقإلاو ةيسورفلاو ةعاجشلا

 ام مادقإلاو ةعاجشلا نم رهظأ دقو «هتبالصو هتعاجشب لوقعلا لهذأو «بابلآلا

 هميق ىلع ًارصم يقب ٌدالمكلَع نيسحلا مامإلا نأ ةساردلا هذه تتبثأ “5

 ةظحل رخآ ىتح ملستسي ملو ؛لتقلا ىلإ رمألا ىدأ نإو ديزي ةعيب ضفرو «هئدابمو

 -برحلا هيلع تضرف امدعب- ةكرعملا ناديم ىف هدحول لتاقي ىقبو «هتايح نم

 .عيفرلا ةداهشلا ماسو لان ىتح

 «هميقو هثدابم لجأ نم هسفنب يحضي نم نأ ةساردلا هذه نم حضتا -"

 فحرزت 32 نيسحلا مامإلا وه اهف «ةرخآلاو اندلا ىف ادلكم قي وهنا اهدعانو

 مهبح نع اريبعت نينمؤملا نم نييالملا كرابملا هدهشمو فيرشلا هحيرض وحن
 ةملك ىقبت ىتحو «مالسإلا لجأ نم هباحصأو هلهأو هسفنب ىحض نمل مهتدومو

 .ىلفسلا ىه اورفك نيذلا ةملكو ايلعلا ىه هللا

 راصق نيودتو ليجستب ٌدللَظ نيسحلا مامإلا نع هتسارد ثحابلا ىهنأ 7

 لاوقأو «ةغيلب ظعاومو «ةسيفن مكح يهو «هنع ةدراولا ةغيلبلا ظعاوملاو مكحلا

 «بيطلا مالكلاو «ةنسحلا ةظعوملا ىلع لمتشت يهو «ةربعم تاملكو «ةرثؤم

 ديشرتو .بلقلا ريهطتو .حورلا بيذهتو «سفنلا ةيكزت يف ديفتو .نسحلا لوقلاو
 .بادآلاو قالخألا قيمعتو «ريكفتلاو ركفلا ةيمنتو «لقعلا ظاقيإو «كولسلا

 مه





 ةساردلا تايصوت

 ع ديهشلا نيسحلا مامإلا ةريسو ةايح نع ةيملعلا ةساردلا هذه ماتخ يف

 :ةيلاتلا تايصوعلاب ثحابلا صوتي

 قالكِلَع نيسحلا مامإلا ةريسو ةايح نع ةصصختم تاسارد لمعب مايقلا ١-

 يف الل مامإلا ءاطع :ًالثمف «ةيلومشو ةيعوضومو ةيجهنم رثكأ اهلعجي كلذ نأل

 ....ثيدحلا ملعوأ هقفلا ملع وأ «مالكلا ملع يف هؤاطعو هتامهاسم كلذكو «ملعلا

 بالاط زيفحتو عيجشت ىلإ ةيمالسإلا تاعماجلاو ةيملعلا تازوحلا ةوعد - ١

 نيسحلا مامإلا ةايح نع هاروتكدلاو ريتسجاملا لئاسر ةباتك ىلع ايلعلا تاساردلا

 قحلاو نيدلا مالعأب فيرعت نم كلذ يف امل لْكَيِقَت تيبلا لهأ ةمئأ يقابو ءَدِلْتِفَع

 .ةميظعلاو ةزيمتملا تايصخشلا نع ةفرعملا ءارثإو ءىدهلاو

 الكلم مامإلا ةايح نع ًايملاع ًاموي ٍدالْمفَت نيسحلا مامإلا دلوم نالعإ -*

 ةايحب فيرعتلل ةينفو ةيخيراتو ةيملعو ةيفاقث ةطشنأو تايلاعف لمعو «هتريسو
 بتك ام لك ةبسانملا هذه يف ضرعيو «ةكرابملا ٌداَلَكَِت نيسحلا مامإلا ةيصخشو

 تايياودلا هم دولا يقسلا» نت[ يباتكلاو نكتعابلا وها ملعلا ةوضوحا#
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 ءاملعلا هبتك امب ءافتكالا مدعو َنِوتيِلَت نيسحلا مامإلا ةريس نع ةيليلحتلاو ةيملعلا

 ينيدلا نوزخملاو ءيركفلاو يملعلا ءارثلا نم ٌدِلئَتِلَع مامإلا ةايح يفف «نوقباسلا

 .ةزكرملاو ةداجلا ةساردلاو «نيصرلا ىملعلا ليلحتلا نم ديزملا ىلإ ةجاحب وهام

 ةكرابملا ةريسملاو ةريسلا لوانتت ىتلا ةيملعلا تاودنلاو تارمتؤملا ةماقإ -4

 ؛يفرعملاو يملعلا ءارثإلا نم ديزملا لجأ نم كلذو َقِلمَلَت نيسحلا مامإلل

 .ةيراضحلاو ةيفاقثلاو ةيفرعملا

 ةصاخلا ةيانعلاو مامتهالا ىلع لمعت ةيوبرتو ةيملع تاسسؤم سيسأت -1

 ؛عمتجملا ةرادإو ؛مالسإلا ةمدخ ىلع ةرداق ةيملع رداوك ءانبو «ةيملعلا ةبخنلاب

 .ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا رشنو

 هنع بتك امو َداليِلَع نيسحلا مامإلا ثارت ةمجرتل ةصاخ ةسسؤم ءاشنإ -/

 لالجو «ةيصخشلا هذه ةمظع ىلع ملاعلا علطي يك «ةيملاعلا تاغللا فلتخم ىلإ

 .همالعأو هتداقو مالسإلا نأش ءالعإ يف مهسي امب ءاهردق

 هتريس نع نود وأ بتك ام لكو «ةكرابملا هتايح نع درو ام لك لوانتت ثيحب دالك
 .ملعلاو ةفرعملا بالطو «نيثحابلاو ٍباّتُكلل ًايقيثوت ًاعجرم نوكتل ةفيرشلا

 نيسحلا مامإلا ةايحو ةريس يف ةيناسنإلاو ةيقالخألا بناوجلا زاربإ -4

 قحلا ةمئأ ةريسو ةايحب عمجأ ملاعلا فيرعتل «نِالْكَيلَت تيبلا لهأ ةمئآ يقابو دِلْكِقَ

 يذلا رمألا وهو «ةميظعلا تايصخشلا هذهل يقالخألا قوفتلا نايبو «ةيادهلاو

 سانلا بذجو ءدِالْكَيِإَت تيبلا لهأ ةمئأب ةمداقلاو ةرضاحلا لايجألا طبر ىلع دعاسي

 .ةحلاص تاودقو ةزيمتم جذامنك مهميدقتو .مهيلإ

 لالخ نم كلذو «عمتجملا يف يناسنإلاو يقالخألا جهنملا زيزعت ٠١-

 يقالخألا هجهنم رشن يف ةيقالخألا دلل نيسحلا مامإلا ةريس نم ةدافتسالا

 الل



 هتريس لوحتت ىتح ءاهريغو مالفألاو -هلاكشأ فلتخمب- نفلاو ليثمتلاو حرسملا

 .ماع يعامتجا كولسو «ةماع ةفاقث ىلإ ةيقالخألاو ةيحورلا

 «يعمتجملا حماستلاو «ناسنإلا قوقحو «ةيعامتجالا ةلادعلا :لثم .ئدابملاو

 .ةيلمعلاو ةيملعلا دات نيسحلا مامإلا ةريس نم ًاطابنتسا حالصإلاو

 فلتخمب ةينيسحلا رئاعشلا ةيدأت نم ةجتانلا ةيونعملا ةقاطلا رامثتسا -

 ؛ةريصبلا ةيوقتو ءركفلا ريونتو «كولسلا ليدعتو «نيدتلا ةيمنت ىف اهلاكشأو اهروص

 .عمتجملاو ةمألا مدخي يذلا يباجيإلا لمعلاو

 ةريسو «ةينيسحلا ةيضقلا لاصيإ ىف ةثيدحلا لئاسولا رامثتساو فيظوت - ١

 لئاسو نم ةدافتسالا لالخ نم «هلك ملاعلا بوعشو ممأ ىلإ ٌدالَكلَت نيسحلا مامإلا

 ةلاسر لاصيإل ةدعاسم ةادأك ةرصاعملا ةغللا مادختساو «ةثيدحلا لاصتالاو مالعإلا

 .ضرألا بوعش لك ىلإ ِدالتلَع نيسحلا مامإلا

 نيملاعلا بر هّلل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 ةييرماطلا هيرطلا لاو محم نافدللا اضف
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 ةينفلا سراهفلا

 .ةفيرشلا تايآلا سرهف
 .تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 .باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 .عاقبلاو نادلبلاو نكامألا سرهف

 .عجارملاو رداصملا سرهف

 .تايوتحملا سرهف





 ةفيرشلا تايآلا سرهف

 ةفيرشلا تايدلا سرهف

 َتَنْيَي يِذَْلا اَذإَف ٌنَسْحَأ ّيِه يِتَلاب ْعَقْذا
 مر وع هم ل وس سل
 0-5 ٌميِمَح ّيِلَو ُهَّنََك ٌةَواَدَع ُهنْبَيَو

0 

 َنِإَو اوُملظ ْمُهّنأب َنوُلَتاقيَنيِِّل نأ
 477/١ ... ٌريِدَقَل ْمِهِرْضَن ىَلَع هللا

000102 

 يِلْوَأَو َلوُسَرلا أوُعيِطََو هللا أوُعيِط
 014 ٍمُكِمِرْمأل
 تارا ل ل ا

 اسسالا

 ادعو

 دا

 اا وسل

0 7 0-18 00 82-8 

 لبق نم هانقلخ انأ ناَسنإلا َركذَي الَوأ
0 0 

 ... ميِقُم ٍباََذَع يف َنيِملاَظلا نإ نإ أ

0 / 046 

 ال ْنِكلَو َنوُدِسْفُملا ْمُه ْمُهَنِإالأ

 184 ١/ بولا يعطل رغذيكلأ

 2476 ١/ َيِمِلاَظلا ىَلَع ِهّللا َُتْمَل الأ
/ 1 

 1 ٍناَريِمْلا يف ذاَوَعْطَت الأ

 دن .ميِلَس بلقب هّللا ىتأ ْنَ مال

 سس

7" 50 5" 

 48/9 ...َنيِمِلاّظلا ىَلَع هللا نحل نأ
 1 اناس كل لدعدوا
 . ُهَماَظِع َعَمْجَت نّلَأ ُناَسنإْلا ُبَسْمَيأ

00000 

 خ] كر ْمُهَسْفَن

 اَمَو ُتْعَطَتْسا اَم َحالْصَؤْلا الإ ٌديِرَأ ْن

 هْيَلإَو ُتْلَكَوت ِهْيَلَع ِهَّللاب اّلِإ يِقِبِفؤَ

 انقلا



20 

 ايس ركضت نيستا ءايإلا ةرثم

 11/1 ا

 ١5/١ مكاَْنأ هللا َدِْعْمُكَمَرُك َرْكَأَّنإ
 .. ًاريِذَتَو ارْسَبُمَو ادهاش ٌكانّْلَسْرَأ ان

 ا

 ا َرَيْوكْلا َكاَنْيَطَْعَأ ان

 الع علا وول يونا
 و ا

 دار دارا َكيَلَع ضَوَف يِذَّ
 الا 2207706 ردات

 قرط فدل فل
 َناَكَوادبأ اَهِفَنيِدِلَت َمَنَهَجبَّ َقيِرَط

 يل ايي ل

 470/١ ..... ٌميِظَع ٌمْلّظَل َكْرَّشلا نإ
 ْمُهَمّشَأ َنييمْؤمْلا َنِم ىَرَعسلا هلل نإ
 يف َنوُلاَقيةَنَجلا ُمُهَلَنَبِمُهَلاَوْمأَو

 هَل اَدْعَوَنوُلَعْيو نوت هللا ليس

 نآَرقْلاَو ٍلِيجِنإلاَوِةاَرْوَّنلا يِفاَقَح
 معرغ .هّللا نم ِهِدْهَعِب ىَفْوَأ ْنَمَو

 لَو ًاحوُنَو َمَدَآ ىفطضا َهَّللا َّنِإ

 ..َنيِمَلاعْلا ىَلَع َنارْمِع َلآَو َميهارُبإ

2 
0 

1 

 ال 01 هِرْمَأ ُِلَب هللا َّنِإ
 00/١ ظل و لك ىلع هللا

 اموري ىَتَح مْوَق م ُرْيَعمأل هللا َّنِإ
 وو

١ 

 عكف 4 0 ع 9 8 حا 5 3
 مع

 عطر .0 ١ 1١

 1 . َنوُعجار يَ اَنِإو ِهَّلِلَن
 57 ٍناَسْحِإلاَو ٍلْدَعْلاب رم ماي هللا َن

 ل ا

 ءاتيإو و را يهل نإ

 2 5 يبا رشا
 417 ق0 ق7 2419 /1َنوَدكَذَت
 لا َنيِمِرْجُمْلا َنِماَّنِإ
 0 رق وريح اودي نإ

 2س ب 6

ِ 

 نإ

 ع

 َنوُمِلْظَي َنيِذَل )يكلف نوفا اَمَنِإ
 هو لا ا َصاّنلا

 ْمُكَنِم ُديِرُن ال هللا ِهْجَوِل ْمُكُمِعْطُن اَمَّنِإ
 ا اوكف الو ءاَرح

 َسْجّرلا ُمُكَنَع بِهْذُيُِهَللا ديري اّنِإ
 ءا/ ١/ .ًاريهطت ْمُكَرَهَطَي َو ِتْيبْلا َلْهَأ

 58 1 ١ 2 ١٠١

 ِرْيَغِب مُهَرْجَأ َنوُرِباَّصلا ىَفَوياَمَّنِإ

 قعر ماا نسل تانخ

 ُمَوقَأَو اتْطَو َدَسَأ ّيِه ليلا َةَعِشاَن َنِإ
 مار ل اللا ل الق

 . ا/رهم١

65/١ 

 . َنيِرْكَتْسُمْلا ٌبِحْيل هن

 56 َنوُمِلاَظلا ُحِلفَيال ُهّنِإ

 14/؟
 اهم 2و

 ول رك نآرقَل ُهَنِإ



 ةفيرشلا تايآلا سرهف

 5 هم

 17/١ ..ٌميِرَك ٌباتِك ّيْلِإ َيِقلَأ ين
 0 ةداقل ةعجر لعل

 ِنِمْحرلا هللا مسي هنِإَو َنامْيَلُس نم ُهَِّإ

 0 حولا
0 
 سال دبع كاَيِإ
 8-8 تب 00

 ملُظب مُهّئاَميِإ اوُسِليْمَلَواوُنمآَن َنيذ

 .. َنوُدَتْمُم مْهَو ُنْمَألا ُمُهَل َكِيَلْوأ

00 36 

 اوُماَكَأ ضْرَأْلا يف ْمُهََّنَكَم نإ َنيِذّلا
 ١١ خال َمالَّصلا

 0 ءاّرَسلا يف َنوُقُِي نذل
 نَع َنِفاَعْلاَو َظْبَعْلا َنيِمِظاَكْلاَو
 0 ا ؟ُهَللاَو ٍساَّنلا

 0 هلا د كا

 اا أ 1 ل

 1١/ ١44/١071 ..... ُدَمَّصلا هللا

 19/١ ...ميِقَتْسُمْلا ٌطارٌصلا انها

 ءابلا فرح

 لا .ميِحَّرلا ِن ٍنمَحَّرلا هللا مسب

 منو لم
 نت يح ع حخ 3 3 تر 7 2

 +. هناتي رس نأ ىلع نيرواق ىلب

 ءاتلا فرح

 ارنا درا ا 0

 اَهِبَر ٍدذإب نيِح لك اهلكأ يِتؤت

 ْمُهَلَعَل ٍساَنلِل َلاَثمَألا هللا ُبِرْضَيَو

 لا ف نو ركَّذَكُي

 َنوُدِماَحْلا َنوُدِباَعْلا َنوُبْياَتلا

 نودحاسلا . نوتككارلا  نوعباسلا

 ِنَع َنوُهاَنلاَو ٍفوُرْعَمْلاِب َنوُرِمآلا
 3 ب م وع 0 ٌّش 0

 ِرَسَبَو هللا ٍدوُدُحِل َنوَظِفاَحْلاَو ِرَكُملا

 ا اًدجس اَكُر ْمُهاَرَ

 قَّشتَوهّنَِرطََمي تاَواَمَسلاُداَكَ

 3/7 ادهولاجلا كو نضرألا

 ناسا اور انما يذلا فاه اك

 اَهِب اوُناَكَو ِهَّللا ٍتاَيآب اوُبَذَك نأ

 ءاحلا فرح

 :ةلعلاو فاولقلا نلَع اوطْناَخ

 ١/ ١40 َنيِتناَقِهَّلِل اوُموُقَو ىَطْسْوْلا
 1/١ ... ليكَوْلا َمعِنَوُهّللا اًْيْسَح

 0 يالا ول ديكلا

 ءاخلا فرح

 ٍنَع ضِرْعَأَو ِفرُعْلابُْمأَوَوفعْلا د
 811 1 َنيِلِهاَجْلا

 ٌمْوَي ٌكِلْذَو ٌسَّنلا ُهَل وُمِجَم موي
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 ؟ج - ةالئتغ نيسحلا مامإلا ةريس

 ع 0 5 ى.هسو مهاد هم هع ا نر

 عيِمَس هللاَو ضعَب نم اهضعَب ةيرذ

 ا 1 ميلع

 1 0 000 ملغ ن1

 ب ووعالا نمخألا

 تسسلا ترك

 ١١ :/1 انيق لكلا ره خيال علا

 ءافلا فرح

 الد 5 د ا را و موو( 3. قا
 واود هديك

 ّىَلِاوُضُقا مّن ةَمْع مكيلَع مكزن

 ىَلَع ْتَناَك َةالَّصلا نإ َالّصلا اوُميَق هام 18
١ 

0
 

اَف َتْعَرَف اذِإَ
 510000 ٌبَصْن َّمْن

 ١/00

 ْمُهوُمتْدَجَو ْتْيَح َنيِكِرْشُمْلا اوُلْتقاَف
 1 يو
 1 رب ووتاطلا مها رككت
 يف نإ اوُمَلَظ اَمبةَيِواَح ْمُهُنوُيب كليف

4/1 
 3 ريما

 ل مْوَقَل هيل كِلَذ

 هل

 44ه".

 ةَمِلاَظ َيِحَو اَهاَتْحلْخَأ َِْرَق نم نيك

 ةَلَطَعُم رِْبَو اَهِشوُرُع ىَلَع ةيِواَح َيِهَ
 ا ٍليِشََم ِرْضَقَو

 اَلَو َتْرِمأ اَمَك ْمِق ْمِقَتْساَو عالق َكِيَدِل

 هللا ََزَْأ ام ثنَمآ لهو ْمهءاَوْهأ عَ

 هللا ب دلع ] ترار تاكل و

 هم هرقل
 ا ْمُكْلاَمْعَأ
 كل . قل م َناَسنإلا ظني
 1 هللا ىَلَع بدك نّمِم ُمَلْظَأ ْنَمَف

 را

 ّنِم َكءاَج ام ِدْعَي نم هيف ٌكَجآَح ْنَم

 3 ا ا نبأ عدت اولاَعت لق ملل
 0 عَ 2

 ةنأو اًنَسفَنَأَو ْمُكَءاَسَِو اَءاَسِنَو

 يلع وللا حل انعتف ليك

  00ه١٠

 اا 0

 م



 ةفيرشلا تايآلا سرهف

 فاقلا فرح

 َنوُكَأ ْنَلَف َيَلَع َتْمَعْنأ اَمِب ٌبَر َلاَف
 0 1 َنيِمِرْجْمْلَل ًاريهظ

 هللا ٌرِفْغَي َمْوَيْلا ْمُكَيَلَع بي 522-00

 11/ .َنيِمِحاّرلا ُمَحْرأ َوُهَو ْمُكَ

 ا اَهاّكّر ْنَم َحَلْفَأدَ

 "0 .477/١ ٍطْسِقْلاِب يّبَرَرَمَأ لَ

 َهََوَمْلا الِإار أ ِهْيَلَع كلاس اَّل لق
 ا ل ىَبْرَقلا يف

 َوُهَوَوَرَم لَو اَمَأَسنأ يلا اهي لق

 م ٌميِلَع ٍقْلَح ٌلُكَب

 ان الُعْلا يللا ُهَمِلَ
 َنوُومَت سائل تجرأ مريح مت

 ِرَكَُمْلا ٍنَع َنوهتتَو ٍقوُرْمَمْلاب

2 

 هولا ع َنيِمِلاَظلا

 مُكِناَمْيأ يِف 3 ذوْغّللا ُهَللا مكذوب

 ْمُكِبوْلف ْتَبَسَك امي مُكذَحاَوُي نِكََو
 ١ ٌميِلَح ٌروُمَغ ُهَللاَو

 زل نيوز تلاوه اللا لحنا
 نا ا َمِلْظ َنَمَألِإ

 ا نود نإ اول ار اهياميإ يف ثيسك ذآ لِ
 سانا َموَقَيِل َناَرِسِمْلاَو َباَتِكلا ُمُهَعَم اَنْلرنَأَو ٍتاَيَلا اَلْسُر اَنْلَسْرَأ َدَقَ
 نر ططسقلاب

 َنوُبِحُت امم اوُقِنُت ىَتَح ربل أوُناَنَت نل
 ٌميِلَع هب هللا َنإَق ِءْيَّش نم أوف اَمَو

1 
 ١/ 65٠7 ْثَبَسَتْكا ام اَهّيَلَعَو ْتَبَسُك اَماَهَل

 هللا َنِإَو هَتْوَصْرَيالَحْدُم مّهَئلِخْدُيَ

 ا ا ٍميِلَح ٌميِلَعَل

 ميملا فرح

 نأ قرت نإ هلابك ودل هلل[ اقام
 ا ادلَوَو الام َكْنِم لَك
 نأ ام ىلَعَنيِمْؤُمْا َرََي هللا ناك ام

 ... يطل َنِم َتيِبَحْلا ٌريِمَي ىَتَح ِهْيَلَع

 ا 0

57/ 



 ال

 ايس ركضت نسأل ءامإلا ةرثم

 هاا سا كو

 َدوُمَنَو ٍداَعَو جوت م موق بَأَد ّلْثم
 املظ ُديُي هللا امو ْمِْعَي نم َنيِذّلاَو

 0 ٍدابعْلِل

 ٍليِبَس يف ْمَُلاَوْمأ َنوُقَُِي َنيِذَّلا لكم

 يف لباَتَس ٌعْبَس تبن | بح ٍلئَمَك هللا

 نمل ٌةفِعاَصبهّللاَو بح هَ م ةلببش ُّلُك
 سلا .. ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَللاَو ُءاَشَي

 ءاهلا فرح

 ..ْمِهّبَر يِف اوُمَصّتْخا ٍناَمْصَح < ِناَذَه

 هل ا 0 013ذد
 و

 ... بابا اونو دكان دوُعَلْخَي

200000 8 

 الر لا ىف قب ىلا ف

 هك ك5 كر ل ول

 اراك نإو ةمكسلاو تاتكلا قوحلَعَيَو

 ٠١9/١ .. نيم ٍلاَلَض يفك لْبَق نم

 :ء٠ه/ هللا ِرْمأِل َنْوَجْرُم َنوُرَحآَو

 ها اميل اباَدَع َنيِمِلاَظلل اَنَذَْعَأَو

 ندا 00 ب اّمأَو

 ذواتنا َنِم كَ

 امل/أ مل ٌعيِمَس نإ وللا

 ١/ ١45 .. ىَوْقَتلِل ُبَرْفَأ اوُمْعَت نأَو

 مُهْلاَو و ْمُهَراَيِدَو ْمُهَضْرَأ مُكتَْوََو
 لك ىَلَعهللا َناَكَو اَهوُوَطتْمَلًاضْرأَو

 0 100000000 00 9-0 أريدك ءْي

 1000 52 ز ز ة ة ة ةزةزة

 ضْأْلا يف اوُدِفُت ال ْمُهَل لِ اذِإَو

 1 .َنوَحِلْصُم ّنْحَن كامن اوُاَ

 هللا َنِإَف اوُرِفْغَتَو اوُحَفْضَتَو اوُهْعَت نو

 ١ ا اح ميِحَر روفغ

00 0 

 َنِم َكَعَبلا ِنَمِل َكَحاَنَج ضِفَحاَو

 8 000 هيوم

 ١/1 ل خر

 مكين يف ذاَممَلْعيهَلل نأ اوُمَلْاَو

 ” ومع هلللا نأ اوملعاو هورَدَحاَف

 الا ميِلَح

0 

 ىَماَنيْلاَو ىرَقْلا يِذِلَو ٍلوُسَرِِلَو ُهَسْمْح :
 ا ليِبّسلا ِنْباَو ِنيِكاَسَملاَو



 ةفيرشلا تايآلا سرهف

 .انّلْبس ْمُهّتيِدهَتَل انيِف اوُدَماج َنيِذَّلاَو
 م ا

 ل ا
000 

 6 ًاميلأ اباَذَع ْمُهَل َدَعَأ نيِهلاَطلاَو

 ا

 هناا كن ساّنلا نَع َنيِفاَْلاَو
 6 ل

 لا ل لالا
 1 ١

 اناا حا ٌميِلَح ٌميِلَع ُهَللاَو

 0 َنيِمِلاَّظلا َمْوَقْلا يِدَْيآل ُهَللاَو
0 

 :: نورفاكلا رك ول ووو مجم ُهَللاَو
 لل

 اة يدلل حت هللاَو
 كا ِناَدُجْسَيٌرَجْشلاَو ملا

 َالَو ىّوَقَّتلاَو لو ا

 وُّناَو ِناَوْذُعْلاَو منِإلا ىَلَع اوُنواَعت

 ةدال/١ . ٍباَقِعْلا ديِدَش هللا نإ هللا

 ا مِرَك َلوُسَر ْمُهاَجَ
 0 هداهج ّقَح ِهّللا يف اوُدِهاِجَو

 0 ا را

 ها ميرك ماع عود

 نحو ْمُكَبَر نم ٍةَرِفْغَم ىلإ اوُعِراَسَو
 ثدعأ ضرألاَو تاَواَمتَسلا اه رَع

 ان َنيِقّتمْلِل

 بَلَقنُم ّيأ اوُمَلَظ َنيذلا ٌملعّيَسو
 ما 5 نوبلَقني

 ضل وهم له اَتْكَو

 ْنَم َلاَق ُهَقْلَ َيسنَو َالَثَم اَنَل َبّرَضَو

 "هوا .. . ميِد َيِهَو َماَظِعْلا يحي

 ىَلَع َنوُشْمَي َنيِذْلا ِنَمْحّرلاُداَبِعَو

 َنوُلِاجْلا ُمُهَبَطاَح ذو اَنْوَه ضْرألا

 ا” 171110 0

 5 ا

 ل

 هد اَماَّسَد ْنَم َباَح دَقَو

 هاي الإ أوُدِبْمَت الأ كبَر ىَضَقَو
 7 / ظ200 نانا ! ِنْيَدِل ولاَ

 ءاَمَم اَيَو ِكءاَم يِعَلْبا ضْرَأ اي َلِيِقَو

 ل



 ايس ةرضت نيستا ءانإلا # رم

 رمألا َّيِضْقَو ءاَمْلا ضيِغَو يِعلْفأ

 دل لدقو يدرشالا ىلع تحماو
 ا َنيِمِلاظلا مْوَقلَ

 َمِلاَظ َيَِواَهَل تيل ةَْرَق نم نْياَكَو

 130/1١ ةمقملا نلإو اهنذكأ
 ةَمِلاَظ ْتَماَك ِةَيْرَق نم اَمْمَصَق ْمَكَو

 0/1 ريرخلا امرف اهدي اناقناو

 * 0 و8 يب قر 8 < كر

 ا 0 ا
 0 للا 0 اك

 047/4546 45 / 0 راثلا

 عقدا ُةّيَسلا اََوةَنَسَحلا يِوَْسَناَلَو
 وس هس

 هَنيَيَو كني يِذّلا اًذِإَفنَسْحَأ ّيِه يِتلاب

 رع ا

 هل ينئانإ ْمهِْضََل ربع هل

 55 ٌنيِهّم ٌباَذَع ُمُهَلَو َامْنإ اوُداَدْرَيِ

 نو 00

 يل ينل ادن خس زخم
 ب ٌنيِهُم ٌباَذَع ْمُهْلَو امثإ اوُدادَريِل

 ل

 نارفلاو قاقملا ره اهم كانك نقل

 رمت اسال نلظعلا

0 

 َكلَح نفت ريك ىلع ْماَلشفَ

 1 ًاليضْفَت

 َّنِكَلَو َنيِنمْؤُمْلَِو ِهِلوُسَرلَو ٌةَرِعْلا ِهَّلِلَو
 ةةلكلا َنوُمَلْعَي ال َنيِقِفاَنُمْلا
 ل ألم َلْكَي كنا ا آ

 كيلو هملظ دعب رصتن 8

 لال ١ أ اوك ُهَل ْنُكَي ْمَلَو
1 

 ا 0*1 دّلوُي و

 ْوَمَناَو اوُنَمآ ىرُقْلا له نأ ولو
 نقرا و رامسلا نيكس اك

 "/ 0 ا

 ا ىلإَو ٍلوُسَرلا ىَلِإُهوُدَرْوَلَو
 توْطِتْسَي نيل هَملَعَلْمُهْنِم ره

 ةُئَمْحَرَوْمُكيلَعِهَللا ْلْضَفال ولو ْمُّْنم

 "ها1/١ اي الإ َناطْيَشلا ُمُتَْبتاَل

 ٍضْمَبب ْمُهَضْعَي سانا للا ٌعْفَدَالْوََو

 ٍلْضَق ود هللا َنِكَلَو ضألا ِتَدَسََل
 اا يسم َنيِمّلاَعْلا ىَلَع
 ٍضْعب مُهَضْعَب سانا للا ْعْفاَلْولَو

 َتاَوَلَصَو ْعَسبَو ٌعِماَوَص ْتَمَّدُهَل
 اريثك هللا مشا هيف ٌرَكْذُيُدِجاَسَمَو

 ٌيِوَقَ هَل نإ ةٌرُصنَي نم هللا َنَّرُصنيَلَو
 وم: ع
 ا زيزع

 دنع نا نوح الإ ويحتفل و ومقتل نا 02 74 و ف
 ١وهرا . . مح ٌروُمَح هَّللاَو ْمُكَل هللا



 95-5 ا يدع

 ْمُهَسْشنأ ْنِكَلَو ُهَللامُهَمَلَظ اَمَو
 25/١ 1111111111 ]1 ]1 نوعي

 35 معهجو ور - 7 00

 ْمُهَسفَنَأأوُناَك نِكَلَو اَنوُمَلَظاَمَو

 8 2 ه يد راك نع

 ضزاألاو وردق ٌقح هللا اوُرَدق امو

 ثاوامجلاو ةمانقلا َمْوَي ُهَتَضْبَ 2 ا

 مَع ىلاعَتَو ةَناحْبس ِِنيَِيِب ٌتاَيِوطَم

 ا وكرسي

 ِبْيَْلا ىَلَع ْمُكَعِلْطي هللا َناكامَو

 ُءاَشَيْنَم هلْسُر ْنِم يِتْجَيَهَللاَنِكلَو

 اوََّنَتَو اوُنمْؤُت ْنِإَو ِدِلسُرَو هللا اوُنِمآَ
 ١ امل ا

 ًابِذَك هللا ىَلَع ىَرَتْفا ِنَّمِم ُمَلْظَأ ْنَم

 0 ا

 اة

 باص ْنِإَ بنام ٌرْيَح 5 كا 1

 اْندلا َرِسَح ِهِهْجَو ىلَع بَل هَ 3

 0 ُدارْشُحْلا َوُه ٌكِلذ ٌةَرخآْلاَو

 1 06 ا

 ا ه4 لعمل كلك لفتت وقت اسس سس ل

 0 هديا رص ورد لافثف لمُعُي نمو

 506 ه جد 3 95 8 د

 و را

 ُةَمْحَرَو ءاَفِشَوُه ام ِنآرقْلاَنِم لَو
 0 000 يع

 َوُهَو هديت َقْلَحْ ادبي ِيِذَلاَوُمَو
 ل

 لا "0 .... اعلا

 ا 0010 00 ا

 يتلا َلالْغألاَو ْمُهَرْضِ ْمُهّْنَع ْعَضَيَو

 كل ْمِهْيَلَع ْتَناَك

 2 ماَعّطلا َلوُمِعْطيَو

 ا و اريأَو اميتيَو

 فل ثيفاقاَدنأ ناَسنإلا ُلوُقَي و

 ا م 00

 ءايلا فرح

 َنوُرُمَأَيَو رخآلا |مْويلاَو للاب َنوُنِمْؤُي
 ٍرَكَمْلا ِنَع َنّوَهْنَيَ رولا

 َنِم َكِيَلْوَأَ ِتاَرْيَخْلا يف َنوُعِراَسُيَو
 00 َنيحِلاَّصلا

 اوُعيِطَأَو هللا اوُعيِطَأ اونَمآ َنيِْلا هيأ اي

١١ 



 هيلا

 ؟ج - ةالئيلغ نيسحلا مامإلا ةريس
 وو

 ١/ 03٠6 ْمُكْنِم رْمَأْلا يل ىلوأَو وسلا

0 
 ٍةالَّصلا ىَلِإ ْمُتْمَق اَذإ أوُنَمآ َنيِذْلا اَّيَأ اَي
 8 ع . دإاونم مرض >-

 ريش 0 َو 2-لا 3

 مة ًاوُحَسْماَو ِقِفاَرَمْلا
 57/1١ .... نيَبْعَكْلا ىَلِإ ْمُكَلْجْرَأَ
 يملا رتوش ارشاد الاب
 ْمُكِيْفَنَأ ىَلَع ْوَلَو هلل ! ءاَدَهْش ٍطْسِقْلاِ

 م
 ٍرَكَذ نّم ٍمُكاَْملَح انِإ ٌساَنلا اهي اي

 َلِدَبَقَو ًابوعُش ْمُكاَنلَعَجَو ىَننأَو
 مكاَْنأ هللا دنع ْمُكمَرَْأ َنِاوُفَراعَتِ

 451 ...40١/١ ٌريِبَح ٌعيِلَع هللا ْنِإ
 هِبْيَر يِفف منك نإ سانا اَهَيأ اي 3 00 َ ًٍ ل

 ْنِ من بار نم ْمكاَْفلَح انْ ِثَبلا

 ةَقلَحُم : ةَعْضُم ا
 4 3 كب طم.

0 21100 0 

 نّم مُكَقَلَح يِذَّلاُمكَب ارفتا'سانلا اهنا

 ْثَبَو لاهور اهني ٍةَدِحاَو سن
 لل ١/ 2550 ءاَسْنو اريك الاجر اَمُهْنِ

 0 .١١/١

 آلَ ْمُكِييِد نِم أوُرَمَك َنيِذّلا َسِيَيَمْوَيْلا
 م نْوَكحاَومُمْوَقْ هم هو 2--



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 0 ين ء 0 ْدَدَع يدعُب ٌةّمَيَألا

 َوِهَف مُهّبَحَأ نم .ىسيع يراوحو

 12110037010101 0006 هتيرب

 اي :يل لاف «يّبَر نم ليربج يناتأ
 مالَّسلا َكِيَلَعَأَرقي ا

 كلل انهي سا تينا كلل لوقو

 1 هبحاصب امُهَدَحَأ ٍدفاَق

 ؟ةَعاَسلا يِانَم يف تيَأَرام َنوُمَلعَتَأ

 فدعا تحار يللا اقوول

 ّىَلَع تَّدَس دف ًابالك َّنأَك تيَأَر :لاقق
 اهَّدَش َدَشأ نيو ْعَمبأ بلك اهيفو ,يّيشاَنُت

 لُجَر يلتف ىَلَوَتَي يذلا ٌنُظأو «َّيَلَع
 را ا بم ا .ّقبأ

 لوسر اي: لاقف ِةَيُكَع يبنلا لجر ىتأ
5 

١ 

3 

 :لاق ؟ًاناميإ مهلضفأ سانلا يأ هّللا

 م افك مهطسبأ

 فيك :َلاَق .ْمَحَن :َلاَقَف ؟َةَرْصَبْلا َتْيَتَأ

 02 اذه م ىلإ نبال ا َتْيأَ

 لق كل نو ولعت ةقكو ٌيقأ
 ها

 هنالك ٍنيَسُلا ربق عِضوَم ُهَعَم انت

 ٌمِضوَمو مهباكر ُحانُم انه اه : ّلاقَف

 ٌديتف .مهئامد ٌقارَهُم انُه اهو «مهلاحر

 ل هِذهب َنولتقُي ةَيقَي ِدََمَحُم ٍدَّمَحُم

 هنم مهبرقأو هّللا ىلإ سانلا بحأ
 ,لداع مامإ ةمايقلا موي ًاسلجم

 ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا ضغبأو

 4759/١ ..رئاج مامإ ًاباذع مهدشأو
 وع وعر -ةوث, وع كه ارا د" نإ

 ا رقتفملا

 اي) :َلاَقَف ؟َكَدعَب ةَم ميلا ٍدَدَعِب ينربخأ

 وا



 2 ل

 جة نيسحلا مامإلا ةريس

 مال ةافاقا قة مة قم مف مم فا ف

 َنِإَف ؛ءْيَش ع كلاس نأ ديرأ

 تيك ْنِإَو يِنوُفّدَصَ ةقُدَص

 و ذأ

 ا ىنوبذكف

 .:ًابوتكم ُهتيَأَر اذكه يّ ِهّللاب ُدَهشَأ
 زل ل لا ل ل

 «يبحو نزاخ انيسح تلعجو

 3*2 < رس ِض 3 ىو رع
 هَل تمتخو ةداهشلاب ةتمّركأو

 زاحلاو :يبقوف تو يلو: تحتصأ
 9 ع

 ٌباسِحلاَو ءينُبلطَي ٌتوَملاَو ءيمامأ

 ال ؛يلَمَعبُنَهَترم اَنأو ءيب ٌقيحُم

 ةّركأ ام ٌمَقدأ الو ٌبِحا ام ُدِجأ

 قدم ءاش نِإَف ءيريَغ ِدَّيِب ٌرومألاَو

 ٌرَمفأ ريقق ٌّيَأَف ءيَنَعافَع اش نإو

 ُهَسَفَت وب َفَصَوامب يهلإ فص
 م ع

 ُكَردُيال ؛ُةَسْفَتِوب َفَّرَعامِبُهَفّرَعَأو

 َوُهَف ءسانلاب ساقي الو «ساوحلاب

 يَلَعو ةاللَع يلع نب نيسحلا ّبيصأ

 كد هدو
 ًةحارج َنيِعَبرأ اهيف انبي هٌزَح هب
 707/7 ....... ةئعّطو ةَبرَ نيب ام
 00006 علا ا دقيق ورععلا | وطعأ

 ا

 لاهور لكما دك لاسعألا معلا

 ضرك 0 210111 ]| ] ] ]زؤز]ز]ز “ هيف

 كش ال ٌناميإ ِهَّللا َدنِع لامعألا ٌلَضفأ
1 2 0 # 
 ٌروربَم جَحو «هيف لولغ ال ٌورْعو «هيف
 يااا ل
 :تتكام (ييداوءايسلا ةسمخ لكلا

 بنذأو هللا ٌقزر لكأت ال :َكِلذ ُلَوَأَق
 00 0 تعش ام

 ًاقلخ مُهئَسْحأ ًاناميإ َنينمؤملا ٌلَمكأ

 1 ا
 3 ارسم : رت < 5 5 0 ع

 اًَينَذلا قئاَلَخ رْيَخِب مٌكريخَأ الآ
 ؛ككلط مح ودغلا ؟ ةوخالاَو

 ىلإ داس كم نم لت

 . ٌكَمّرَح ْنَم ُءاَطْعِإَو ءَكيَلِإ َءاَسأ ْنَم

 ام

 ؟اًدَعْراَنلا ِهيَلَع ُمّرَحُت
 ىو ع

 3 بيرق « نب نيه .. لهَس «بي مل :لك ىلع

 ل لل نع لا لا
 لعق هالْؤَم ُتْنُك ْنَمَهالأ َنيِنْؤمْلا
 ْنَم ِداَعَو هاَلاَو ْنَم ٍلاَو َمُهّللا هاَلْوَم
 اال اَداَع

 َنَأَو هب ُلَمْحُيال َّقَحْلا َنَأ َنْوَرَئال

 هلا ا ما
 ١١174٠0 /؟ ....ًاَقِحُم هللا ِءاقِل يف

 فو تيب ةصقنالا وما نموليال الآ
 0/١ 011000 ٍرَمَع حير هِي

 ْمُكيَلَع ىِدْنِع ِنَتِفْلا فّوخأ َنِإَوالأ



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 3 0 وقرو تل تع "١ لجو 8م
 7 .وعوع 2 ه|+ ى »أ هم
 رطل جم ل يطا اياكم

 وس و

 ءاَهَتيِلَب ْتَّصَحَو ءاهتطخ ْتَمَع
 طخ وهاهي ضنا نق ةؤلتلا فاضأو

 م اًهْنَع َىِمَع ْنَم ٌءاكبلا

 َءافَّشلاَو هيبُق َتحَت َةَباجإلا َنإو الأ
 لالا .. دلو نم َةَميَألاَو ِهيَبرُت يف

0 

 ةيدلا انه تاهو ةلذلاو ةلاسملا

 َنيِبَركَر دق عدلا نبا ّيِعَدلا َنإو الأ

 م تاهيَهو َِدلاَو لسا نب: نيل

 ةلركس ويك اكلتاذللا كا كندلا

 ا نويمؤملاو

 ني َركَو دق عدلا َنبا ّيِعَدلا َنإو الأ
 م تاهيهو دلو لسا نيب نينا

 هل رع واكل اكل هللا ىكأت هللا

 0 نونيومْلاَو

 ,رفغيال ملظف :ةثالث ملظلا نإو الأ

 ال روفغم ملظو كرتي ال ملظو

 سل وا بلطي

 اخأ ٍّيِدَع نب رجح لِتاقلا تسلأ

 ل َنيدباعلا َنِيّلَصْملاَو ٌةَدَنِك

 َنومِظعَتسَيو َملّظلا َنورِكُي اوناك

 «مِال َةَموَلِهّللا يف َنوفاَخّيالو َعَدبلا

 5 0 اناودعو امل مهل م

 ْدَقُهّللا َنوُكَيْنَأ وُجْرَأَت يِخَأ ام

 ان اأو يَ امي هكَنَسَو ههَقَْو

 اوُهَصْلاَف ءَكِنَّذ َمْوَيْلا يِبَأَر ملا

 يف اوُُمْكاَو ءضْزألاب هّللا ْمُكَمِحَر
 0 توبا

 َنِلَّوَألاَنِم ِءادَهّشلا ديس ل لح

 0 ةَرْخآلاَو اينّدلا يف َنيرَخآلاَو

 ا ل

 توي ةَمَركأو دِقلَح ىلع ةنثل#

 0 اسر

 هب لسيرأ ام َعْلَبوِهدابِعِل حَصت دقو

 ةءايضوأو ةءايلوأو ةلغأ انك وب وو

 مر الق /# ل ُةَنتَرَوَو

 انب لع دق ةيِغاطلا اه َنَ ءُدعَب نأ
 0 منَ دّقام انيعيشبو

 نَع مُكلآسأ نأ ُديرا يتإو ءمُئدهَشو

 نإو ينوقَّدَصَف ٌتقَّدَص نإف ءِءيَش

 قي ينوبّذكَف َتبَذَك

 ءايحإ ىلإ مكوعدأ ين هةماخكأ
 اوبيجُن نإَف ءعّدبلا ٍةتامإو «ٌّقَحلا مِلاعَم

 11 مالشلاو والا لثش اردني دَتهَت

 زومأ كنع ىلإ تهت

 مل اقَح تناك نِإَف ءاهنع كب ٌبَعَرأ

 ىطعأ نم َنِإ يرمَحّلو ءاهيّلَع َكّراقا

 ٌيِرَحَل هقاثيمو هللا َدهَعو ِهنيمَي ةَفْفَص
 اسلم 6 ١

 هنا قف دعي اسأ

 ريع. بلا

 دكبسأ كنان طاب تاك ناب ءافولاي

 تاك نإَف ءاهنَع ُبَعَرَت ٌروما يْنَع َكتَعَلَب

 نا َيِدِهَي نَلو ءاهيَع ينّراَقُت مَلاَفَح
 ١ ه/# .ةللادلإ اهل ةَدَسُيَو تانّسحلا

6 



 ايس ةرضت نيستا ءانإلا ةرتم
 هس 0 ل ٍِِه

 دريتتو«كابابك سحلب ذقن امأ

 َتْكَرَتَو «يتالؤم َتْجَّوَرَت ؛ يأ يا

 ٍلوُسَر َقْوَف َسْيَلَف ءشيَرُ ْنِم يئافُكأ
 ٌةياغ الو ءفَّرَّش يف َىَهَتْنُم ةَكَِع هللا

 ا ا تلست' ىف

 لياقلا قرت هلا راطق اب دقات
 5525 لوسرلا ِةَمِص يف بّتطأ نإو

 تسيل ام ْتمِهق دقو «اءزج عيِمَج نم

 نمي ة005 هللا ٍلوسَو َدعَب َفَلَخلا هب
 غالبتسا ِنَع ٍبْكَّتلاَو ََمّصلا زاجيإ

 00 ِتعّنلا

 000 ه-

 1 يِدَْب نم ٌماَمِ يمسح

 ال يم نه بلا نيل امام

 ٌئِرَتِجَت َكاَرَأ اَلَو رس ُهَتَعْيَب يِطْحُي

 ِسوُؤُر ىَلَع اَهَرهْظُ نأ َنوُدارس يِنِ
 نال ا ا ةَيِنَالَع ساّنلا

 نِم هيلع ُهَللا َمَعنَأ امب َتَّدَحَي نأ ُهَرَمَأ
 ن0 هنيد

 2ئارخ ةيرتلاو ما نييمألا

 هٌفئاخ ٌنِئاَْحلاَو
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 ءةَلاسّرلا ُنِدعَمو ِةَمارَكلا تيب ّلهأ انأ
 دعشللا ةعوؤأ ةينلا لكلا ٌمالعأو
 ءانَتَنسيلأ هب ٌقَطنأو ءانّبولُق لجو
 0/١" .لجو زع هللا ٍنذِإب تّقَطَتَ

 بلاط بأ نش يلعو نيش كشك

 ّيِدعَب َينايصوأ َّنإو َنِيّيِصَولا ٌدّيَس
 «بِلاط يبأ نب نع مُهّلَوأ َنَشَع انثا
 0 هلكت مئاقلا ٌمُهُرِخآو

 فاكلا ُةَنَجو ِنِمْوُملا ٌنجسي اينّذلا ّنأ

 مِهِتاَنَج ىلإ ٍءالؤه ٌرسج ُتوَملاَو
 579/١ مهويحَج ىلإ ِءالّؤه ٌرسجو

 عامجلاَو ٍديَّصلا َنِم ٌعونمَم َمِرحُملا نأ

 ةطيخَملا ٍباِثلا نبلو ٍبِيَطلاَو

 4. /١1ٍرافظألا ميَلقَتو ِرعّشلا ٍذخأو

 نسحلا نع قع 505 يبنلا نأ

 ةعلبفلا ةمالاو يشل تقفاوأذكا
 مُهيِدهَم مُهُعِساَت؛ ءنيَسحلا دلو نم

 الو هّللا باك َنوقرامُّيال ؛ ءمُهُمِئاقو

 هللا ٍلوسَر ىلَع اودرَي ىّتَح مُهقِرامُي

 0 00 . .ةضوخ ةقلل

 ا همت

 «مامإلا وأو ءمامإلا نبا ماكو َتنأ

 ُمِساَتلاَو ءٌراربأ ٌةّمِيَأ ٌكِبلُص نِم ٌةَعسِت

 ا مهمئاق

 لل 0

 وبا جت نيا هش كلا قمل وأ
 وو 200 0

 00 ممئاق
 ل

1 

 نع ةدسلات مستو ع للا كدت

 نبي اَم َناَك ىّنَح نفع نيسخلا
 33 ه7 ط#ء 0 ما

 وأ ٌرصنلا ٌريخ مث «ٍضْرالاَو ِءاَمَسلا



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 . َلَجَو َّزع هللا ءاَِلَراَمحاَ هللا ءاَقِ
 ل

 :اولاق ؟يَنوُفِرعَت لَه للا ْمُكُدُشنأ

 ,ةطبسيو للا ٍلوسَر نبا َتنأ مَعَ

 1 يي 00 لاق
 َمُهّللا :اولاق ؟ةَتقِتَع هَّللا لوسَر يَدَج

 1 مَعَ

 زنكلا نع ِمِالْكيِيَي هللادبع ابأ لأس هنأ

 امداد 1
 و وع

 ود

 : لاق .ودالب ىلإ مج كارو ا

 َكِلَذ ٍهِماع يف ّجَح نإو ءٌسأَبال»

 َنإَف ؛ٌمَدِيَلَع ٌسِيَلَ ّجَحلا دَرفأو

 لبق َجَّرَح وَ يلع نب نيسحلا

 "؟م/١.. . قارعلا ىَلِإ موَيب يول

 يف يقلع ِللا َلوُسَر يَدَج َتْيَأَر ينأ

 دل ماشا و نمار قر تت ماك
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 نم ًاريخ ًاباحصأ ُمّلعأ ال يأ
 117/47 نامل

 الَوارِطَبالَو ًارشأ ٍجْرْخأ مل ينأ
 ٌتْجَرَت امّنِإَو ًاملاظ الو ادم

 : ن0 يَدَج ِةَمَأ يف حالضألا بطل

 ٍنَع ىِهْنأَو ٍفوُرْعَمْلاِيَرُمآ نأٌد ير أ

 ا ركنملا

 ا ا جم رخَملا ٌبّلَطو

 يناصوأ :ًءايشأ ٍةَعبَسِب يِبَر يناصوأ

 «ةييالعلاو هيلا يف ل سداح

 نم ّيِطعُأو ينَمَلَظ نّمَع َوُمعأ نأو

 177/١ ينَعَطَ نم لِصوُأَو «ينّمّرَح
 ىَلِإ لكن َنِنمْؤُمْلا ٌريِمُأ ىَصْوَأ
 َنْيَسْحْلا هِيِصَو ىَلَع َدَهْشَأَو ٍنَسَحْلا
 َءاَسّوُرو هِدْلُو عيِمَجو محمول

 باكل هي عقد مَ هيب لأو هيمي

 ىتغلا يف ُهَّللا ىوقتب كيضوأ
 قيدصلا ىلع لدعلابو ...رقفلاو
 ل والخل و

 دق َهَّللا َّنِإَف ءَّللا ىّوقتب مُّكيصوأ
 ةركي امه هل رحب نأ ءانقنا مل ندوب
 ا ا ل

 مُكْرّدَحاو يللا ىّوقتي مكيصوأ

 َنَأَكَف ؛ةَمالعأ مُكَل ٌعَقرأو ُهَماَيأ

 دور ٍلوهَمِب َدِفَأ دق ٌفوخَّملا
 0 هقاذع ننيو كاوا كو

 َنيذلا َنيَيِمَرْضَحلا بجاص َتسَلَوَأ

 ىلَع ناك نم لّثقا :ِهيَِإ َتتَكَ ع
 مهب ٌلثَمو مُهّلَتقَف ؟هِيأَرو ّيِلَع نيد

 0 كمأب

 هالَصُم يف َسَلَج مِلِسُم ئرما امي
 0 رجَقلا هيف ىَلَص يذلا

 َنُهَل ناك ءٌسمّشلا َحْلطَت ىَتَح ىلاعت

 َرَفَغَو «ىلاعَت هللا ِتيَبٌجاحك ٍرجألا
341 

 ا ُهَل هللا

 ع



00 

 ايس ركضت نيستا ءانإلا # رشم
 ع

 ٌرَسكنا ٍةالّصلاب اهناذأ َرْثك ٍةدْلَب امي
 "مها اهرب لق“ لاق وأ -اهُدرَب

 ؟ةنو ضلك الو هن وكنت شاتلا اهنا

 الو ادبَع ْدِلَي مل مدآ َنِإ ءٌُسانلا اهيأ
 يلا ع

 :ّلاق هيجي هللا ٌلوسَر َّنِإ !ُساّنلا اهي

 مرح اجَت ارزاج اناطلش ىأَر نا

 د فلاخ هللا ِدهَعِ انكان هللا

 مثإلاب هللا ٍدابِع يف ُلَمعَي هللا ٍلوسَر
 240107074577١ ١١7/5 ِناودْعلاَو
 لكتب نمو تاش هداج زق سانا انهن
 موري وار 1

 َلِخَبْنَمَو داَسَداَج ْنَم ُساَّنلا اَهيأ
 طع نك م سانا َدَوْجَأ َنِإو هَّلْذَر

 ؛ٍمِراَكَمْلا يِف اوُسِفاَن !ٌساَنلا اهي

 65/١ - ناَعَمْلا يِف اوُعِراَسَو

1 

 كيل موقلا ٌلسُر هذه ! سانا اي

0 

 ماا

 خأو هلو كَل َكَل خاف: ةعبرأ ناوخإلا

 الو كَل ال خأو َكِيَلَع خأو كَل

 1 ل

 ٌلَحَمأ اًرْيَح ٍِتْنَب لهب ُهّللا داَرَأآذإ
 ا ل َقفّرلا ُمِهيَلَع

 متلق اذإو ؛اولدعاف متمكح اذإ

 1 نديعملا

 َوَعْلا ٍلَعجاَ َكّوُدَع ىَلَع َتْرَدَقاَذِإ

 000 7 فيبلغ ةرالقلل | كش نع

 ّكاَلَم ىدان ءَةَضيِرَف ّلُك ٌتقّو ناك اذإ

 «ساّنلا اَهُيأ : ٍشرَعلا ٍنانطب تحت نم

 اهومُتدقوأ يتلا مُكئارين ىلإ اوموق

 ..مُكِيالَصِ اهوئفطأق مُكروهُظ ىلَع
0 

 اَهيأ» :دانُم ىدان ةّمايقلا م موي ب ناك اذإ

 ا هللا ىَلَعُهَلَناك نم «شسانلا

 اق ورعملا لعأالا ةزئبالق 06
 اا

 ٍنَم ٌقّنُع موُهَيِةَماَيِقلا مْوَيَناَك اذ
 (َنوُيَرْضَيِف ها باي نون ايف نيناتلا

 ًامئاق َيَلَصْين نأ ُلُجرلا عِطَتسَي ملاذإ

 نأ عِطَتسَي مَلْنِإَف ًاسلاج ٌلَصْيلَف

 ًابصان ًايِقلَتسُم ُلَصُيِلَف ًاسِلاج َيَّلَصُي

 2 ًءاميإ ٌئِموُي ِةَلبِقلا َلايِح هيلجر
6 

0 

 َعَمَق ٌَدَّمَل لقاعلا ىَلَع تَدَرَو اذإ

 ّلِقَعلا َعَّرَقو ءمزحلاب نوحلا

 ان 0 000 لايتحالل

 دٌرُمُر نم حول يف ّيِسرُكلا َةَيآ نإ
 صوصختمم ٍدادِهِب ٌبوتكم ٌرّضخأ

 كلي كمال 1ك ٍةعُمُج موي نمي سيل هّللاب



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 0 ك5 ا

 ديم 0 رج

0 507 0 

 ع

 ُهَعَطَق نَم ّلَصَو نم ٍساَّنلا لّصوأ َّنِإ
 ار ااا

 نب نيسحلا ٍرِئازل لايام ٌرَسيأ نإ

 َدِبَعاي -َكَل َرِفْغدَف الكت يلع
 . ًاديدج اََّمَع مويلا ٍفِناَتساَق ؛-هّللا

 ا ل

 :ةَلاسّرلا ٌندعَمو وبلا ِتيَب لهأ اَنإ

 انبو هللا حت انبو وَكِتالَملا ُفَلَتْحُمو

 ا ا هللا َمَهَح

 . انفافخأ ىلَع ٌحَسمَتال ِتيِب ُلهأ اَن
2-007 0 

 لس 0 ١4١
 - نيسحلا ىلإ راشأو - اَدَ يغب َن

 نم هاك اهل لاَقُيِضْرَأِي لتي
 ا .هْرْصْنَيلَف ْمُكْنِم َكِلَذ َدِهَش

7 
 نع يهتلاو فورتعُملاب ٌرمألا نإ
 ٍناصَقنَي الو ٍلَجأ نم ٍناّرقُي ال ِركُْملا

 ا و

 ُةَمِلَك ِهّلُك كلذ نم لّصفأو «قزر نم

 قل ند يرحل رطل

 ردنا هت راةمس ل[ كيلاقإ
 اة م هلا ند
 ٌةَعْفر ُهَبِحاَص ُديِزَي 00 ْنِإ
 اغا شلل و اطيق ارم

 َياتّئاحيَر اَمْه َنْيَسَحْلاَو َّنْسُحْلا نإ

 0 0 ايدل َنِم

 هلإ ال نأ دهب لع قع قيستلا نإ

 ناويعل َكيِرَش ال ُهَدَحَو هللا

 نم ّقَحلاب َءاج ُةَلوِسَرو ُهُدبَع ادّمَحُم مح

 1 هدنِع

 ةَئيفَسَو ىدهلا حابصم َنيَسَحلا نإ
 د ةاجنلا

 ا تمل هلعلادإ
0/1 

 2 دل 1 ا
 ةورم َءافَولاَو «هلنيز َملِحلا نإ

 0 2 رخال 0 2

 ةَفَس َةَلَجَعْلاَو ءفلَصَر اًبكتسإإلاَو

 الل تشم ةقشلاَو

 يبأ ٍدلُو ىلَع ٌةَمَّرَحُم َةَالِخلا َّنِإ

 5 ٌنايفُس
 < هيه م وع ه2 هع

 ل

 ْنَأ ٌرِداَق هْيَلِإ ٌقَبَس



5٠ 

 ع نجشللا نإ

 ايس ركل نيستا ءايإلا #رتم
 هه ا

 دق ًةَعدبلا َّنِإو .تكيم ماد هلا نإ

 را فيفا مم كنور كيا

 عجوم ني يفاّلإ حتا ةقَدَّصلا نإ

 1 ٍعِقدُم رق وأ «عظفُم مرغ وأ

 َمَظَعو اهيل هللا َرَ مأ يتلا َةَبارقلا نإ

 الرق اهي ريخلا لَعَجو اهفَح نم
 انَقَح ُهَّللا بَجوأ َنيِذَّلا تَِبلا ّلهأ
 0 مِلسُم َلُك ىلع
 هَلَح َريِجُي نأ نم ِهِقلَحِب ٌمحرأ هللا نإ

 ُهّللاَو ءاهيَلَح مُهَّبْذَعُيمُث ٍبونذلا ىَلَع

 50 ل ارم كيرا نأ نق رع

 قا ا

 ٍنيَسْحْلا ّنِم ١
 ٍليزنتلا ٍنَع َنوفنَي ءهِدلَو نم ءايصوألا

 :َنيلِطبُملا لاحِتناَو «َنيلاغلا فيرحُت

 : ةفرلا ثدحت قو ىلاعت هللا نإ

 ىَلَع يِطْعُي ال ام ٍق ٍقفّرلا ىَلَع يِصْعُيَو

 0 - 21110011 ٍعلا

 ها ل يع

 :ّلاق ؟ُهَلَنيِدال يذلا ٌنِمْؤُملاامو

 ١ءىل/ا؟ . رَكنُملا ِنَع ىِهنَي ال يذلا

 هلتق نم 2لتلظ َنيَسُحلا َضّوَع هللا َّنِإ

 ًءافَّشلاَو هير نم ةَمامإلا َلَعَج نأ

 ا ا هِتَبرُت يف
 قرود <

 مكيلعف ْمُكِلْتَق يِف َنِذَأْدَق َهَّللا َنِإ

 1 ربَصلاب

 ىَلَعَو ءَنوُعِجار هَل اَنِإَو ِهّلِلاَنِإ

 عارب ُةمألا ْتَيْدَقْذِإ مالّسلا مالسألا

 ا ! ديزي لم

 ا نوصي ةَتكَئالَمو هللا نإ

 «راحسألاب نيرحتتملاو َنيرِفغتسُملا

 041/١ . ءاملا ٍعَرْجِب ولو اورّكَسَتف

 ضَرَبَ ٠ ِكِبَصضَعِل ُبَصْعَي َهّللا ْنِإ

 000 0 ز ز زؤز ِكاَضرِل

 لوو ُكَتَمصع هللا َدَخَنا َنِمؤُملا نإ

 :َنيِنمؤُملا ٍتعَن يف ٌرظنيةَرَمَف ةكآرم

 َنيِربَجَتْملا فصَو يف ٌرْظنَي ٌةَرات

 يف ِهِسْفَن نمو ,فئاطَل يف ُهنِمَّوُهَف

 نمو ءِنِيِقَي يف ِهِيَبَطِف نمو ة«هزابت
 2 200 نيكمت ىلع هسدُق

 ناك لعل يشل وام دلا يع يالا نإ
 ترد ام ةّئوطوحَي )2 لأ

 لق ِءالَبلاِب اوصّخُم اذإَف ءمُهُشْئاَعَم

 م نونايدلا

 زع هللا َلَّرنَأَف ءًارمأ اوَعَّذا ىّراصُتلا نإ

 0 ا

 مكاو انَءاَسنَ كاين انةاثنأ

22-0- 

 ام لَعْجََف لهب مث ْمُكَسْفنَو انَسَْنأَ

 0 4اَوَلاَعَت ْلَقَف مّلِعْلا َنِم َكءاَج

 امن

 ىَلَع حسمت ال 22 َةَمِطاف دلو اَنِ

 رام الو ِةَمُك الو ٍةَمامِعالو ِنيّمْخلا
 6/١ 10 زاهج الو



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 يآ «ميِحّرلا نمْحّرلا هللا مشب َّنِإ

 ٍتايآ ْعِبَس ّيِهو .باتكلا ٍةَحِتاَف نم
 ٍنِمْحَّرلا هللا مشب# :اهّمامَت

 ا ا #ميِحَّرلا

0 

 ريمأ ىلإ ىصوأ هيد هيقلع هللا َلوسَرَنِإ

 ذلكم بلاط 71 نب 0 َنيِنِمْؤُملا
 نأ 1 ناكذأ 4 مرا امين ذاكر

 مق ادب لهعتو نارتلا ارو نيك
 سل 1

 هقطع هللا لوصف نإ

 54/١ دا الكان ةئام

 الز لجو رمال ىلت نأ كف َس ن

 تكدس را

 ُئِدَتبَي ناك هيي

 لوح مُك كي ْنَع لُجَو َكمَمَش نإ

 ُهَرذَع ُلَبقاَف كيل ةديعاف كراش ىلإ

 لا

 َكِيَلَع ىَّرَج َتْعَرَج ْنَِو ٌرْوُجْأَم
 امتلأ ل ه1 ل ول

 «مكناطلس حالص نم مكحالص نإ

 دلاولا لوك لواعلا اعلا َفِإَو
 نوبحت ام هل اوبحأف ءميحرلا

 نوهركت ام هل اوهركاو ء.مكسفنأل

 00000000002 زي مكسفنأل

 ْنَمَو ُةَكَرَبلاَو هَداَيَّرلا ٍقْفّرلا يِف َنإ

 0/1 ريحا ُمَرْخُي قفا ُمَوْحُي

 داَبِعْلاب ِنْيَلكْوُم ٍنْيَكَلَم ِءاَمَّسلا يف نإ

 يك ْنَمَو عفر هلل عَضاََت نع

 ا ا هاَعَضَو

 ٌةَدابِع َكلِتَق َةَبْغ َرَهَللا اوُدَبَع اموَق نإ
 بهَرهَّللا اوُدَبَع اموت نو ءِراَجُتلا

 اوُدَبَع امو نو ءِديِبَعلا ٌةَداِبِع َكلِتَ
 ةهو نارحألا ةدابع كلف اركش هلل
 رج نا 447/ انياب ةقاعلا لقفأ
 رنا

 تنال «كندك ادق نودع رك
 يذّأا لل ُدمَحلا :اولاق .ُلُجَر مُكدِم
 0 ا

 مكلاومأب ّسانلا اوُعَسَت نل مكنإ
 اد مكِتالخُأب مهوُعَسَف

 رهيرملا يار يع نيل نإ
 000 مر

 ا ا ريالا

 را ارت ناعما

 لا . مكاين

 نيرا ٌةاَدْهُم ٌةَمْحَر اَنَأ اَمَنِإ

 انمآ َحَبصأ نَمَف ءهِموَيِل َمَدآ نبا اعلا

 ُهَدنِع وِدَسَج يف ٌىفاعُم ءهبرِس يف

 هه سس

 لا ل سا فد وف

10 
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 ج - ةالئكفَش نيسحلا دك

 قداح الا راك لبر تلمع
 راسو 0 ا

 اه يطا يع
 م١ 0 وايطس
 ءِتبلا لهأ يف ا
 نعل رولا فلبانو اق ىف
 ل ... الكفل ءاسكلا باحصأ
 نَمَف ءمُكيَلِإدَرُ ؟ مُكلامعأ َيِهاَمَنإ

 ه-
 ريع

 دو قو ةيللا محيلف ا رديخ دحَو

 ُهَسْفَن الإ َنَمولَي الَق َكِلذ َريَغ

 ا 51110 00 هينعي ال اميف

 نم ىلَع ارهاظ َلارَي نأ َنيدلا اًده نإ
 درا 01 2 ا أوان وه عر

 «َنايفَس يبأ ل لآ ٍّق ناك َكلُملا اًذه نإ

 فكلخ هللا ةبلش ًائيَِصُخ ديري لكك اب

 ا ا وول ةكروف

 نإ َنْوَرتْدَكام ِرْمألا َنَِلَرتْدَق هنإ
 َرَبدََو ْتَرَكََتَو ْتَرَْعت د لا

 َقَبَي ْمَلَو ًادِج َترَمَتْشاَو ءاهفوُرغم
 ءىانإلا ةَبابصَك ةَيابص الإ اهتم

 ةاالال و بخ الل

 اوُأَر ىَتَح ٌءاطِفلا ُمُهَل َفِشُك مهن
 ال ٍةنَجلا َنِم مُهَلْزاَنَم

 449/١ ..ٍلاَتِقِب ْمُهَأَدبأ ْنَأ ُهَرْكأ ْينإ
 ل

 ىتَح اقرئي نّلو «يتيَب لهأ يترتعو
 الا صولا َّيَلَع ادري

 نآ هب مُتكَّسَمَت نإ ام مُكيف كرات يّنإ
 َنِم ْمَظعأ امُهَّدَحأ ءيدعَباوَلِضَت
 نم والاخ لبح هللا تاكو خلا
 لهأ يتّرتِعو ءضرألا ىَلِإ ِء ءامتكلا

 ّيَلَع ادِرَي ىَتَح اقّرَفَتَي نلو ءينيّ
 نينوفاحل ينيك [وروطلات  وتكلا
 0 ا ل امهيف

 لَم يلا ّيِضَعلا كلي يف ٌسِلاج يّنإ
 يّدنِع ّبَنيَر يتّمَعو ءاهّتَحِيِبَص يبأ
 يف هباحصأب يبأ َلّرَتعا ِذِإ ءينُضّرَمُت

 ني مهماثثل مرق دعو اول

 يأ هلق بزعل اوقركت سلا
 2م َنوُهَرْكَي اَم ىَلَع ْمُهَلِمْخَأ ْنَأ

 َكِلْوَف يِف َكِباَوَج ْنَع ّتْفَمَك يْنِإ
 اَمأَو اًرْفَع يِناَلايِفَو ءاَمْلِح لوألا

 187/1١ ... ٌكَبْيِجُم ينإَف ِثِلاَثلا يِف

 الو َةاَيَحْلا الإ َتْوَمْلا ىَرأ ال ين

 "74 /؟ ًامَرَباّلِإ َنيِمِلاَظلا َعَم َاَيَحْلا



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ةايكلاو ةةاعتالا تملا قواأل نإ

 ١/ 45٠« ......ًامّرباْلإ َنيِمِلاَظلا َعَم
 نوف

 ْمُكْنِم َّحَصَأ اًباَحْصُأ ْمَلْعَأ ال نإ
 ”١/7 عل

 هللا تباتِك 0 1 ل و ف و 10 و ىّنِإ

 اقري نل امُهّنِإَف ؛يتيب ّلهأ يتّرتِعو
 -نيئاهَك ضوَحلا ّيَلَعادري ىَتع
 00 ا ..- يأس نه عضو
 وع 5 00

 و

 ةاىرأ طل بلاط يب نب بلع

 ا امام ةرألا

 قف ردع انثالا َتََهَذ اذإق ءاهلمأب

 2 ,اهلهأب ضرألا ٍتَحاس يلهأ

 :ءأ َداَككلَع نيَسحلا َموَيََِإ

 2 0 ماّيألا رئاس عيمج نم

 دابعلا ىَلَع ٌفاخَي نّمِم َنوكَت نأ َكاَيِإ
 ؛هبنَذ نم ةبوَقعلا ُنَمأَيو ءمهيونذ نم

 نع ٌعَدُي ال ىلاعتو َكَرابَتَهَّلل نإ

 نإ هتعاطب الإ ُهَدنِع ام ُلاَنيالو هينَج

 يف وكت ال ٌةَماع ُهَّنِإَف ؛َلخُبلاَو ِكاّيِإ
 يف ةَرَجََش ُهّنِإَف ؛لحبلاَو كايإ بيرك

 قلعت نَمَف ءايندلا ين اهئاصغأو راَلا

 32 َراَثلا ةلغدأ اه انفع نم نصي

 0 02201000 زد 00

 ال يؤم نإَف هةنم ٌرِفَتعَتامو كاي
 هع و 3-5 0 0-3 0 يف 50

 موي لك َقِفانُملاَو ٌرْذَمعَيالَو ءيسي
 ا ٌردَتعَيو يس

 «ٌلومعَم ُلَمَعو ءٌلوقَم ُلوَق ٌناميإلا
 ا نرتب
 در ُلَمَعو ٌلوَق َناميإلا
 ٌرارقإو ءبلقلاب ةقرعَم ناميإلا

 سال ١ ناكرألاب ُلَمَعو ءِناسّنلاب

 1 اَدَعَق 0 اماَق ِناَماَمِإ ِناَذَه يابا

 9 ا وفا كب وا

 ع اَمِِرَدَقلا يِف َكَل ُتحَّرَش ام عنا
 مدت ا كا حلا

 َرَمَك دَقَف ِهٌَرّشو ِهريخ ٍرَدَقلاِب نِمؤُي
 زع وللا ىَّلَع َيِصاعَملا َلَمَح نمو
 هللا ىَلَع ىرتفاَو َرَجَق دقق لجو
 000 ًاميظَع ًءارتفا
 ةيَسلا عبْنأَو هَتْنُك اَمُنْيَح هللا ٍقَ هنا
 د او و عال

 ا .
 باك هَ نأ ْمَكعاَو!ٌةيواعُم اللا يَ لا

 الإ ةريبَك الو ٌةَّريغَص ٌرِداغُي ال

 سانب َسْيَل هللا نأ ْمّلْعاَو اهاصخأ
 د ٍَنَظلاِب َكَلَْق كَل

 ةمايقلا موي تاملظ هنإف ملظلا |

 كل

 هللا لأي منَ ءموُلَظَملا َةَوْعد وُ
 َقَحاَذ ْعَتْمَي ْمَل ىَلاَعَت هللا ْنِإَو ىَلاَعَت

 0 ع



 ايس رق نيل ءانإلا ة رس

 ىَلِإ ُدَعْضَتاهّنِإَف موُلظَمْلا ةَوْع وُ -

 هي ةَراَرَش اهنأك ءاجتكلا

 ايما عل الارس [راع دك
 مو /7 ....داّنلا اهداعيمَو ٌةَلالّصلا
 3 يفاردمإ نب ءايق ةدع وقعانتا -:. ١

 مكررا ط9

 ٌفِلِحَيْهّنإَف ءيفلَحلا رك اورّدحا ٍِ

 اهَّدِجَيِةَناهَمِل اّمِإ : عيرأٍلالخِلَلْجَّرلا

 ىلإ ٍةَعارَّصلا ىَلَع ُهْنُحَت ٍهِسْفَن يف
 يف ٌيَعِلاَمِإو هاَيِإ ! سانا ٍقيدصت

 ةلصر وقح نامبألا دك ىلطعلا

 ل ل ل

 نأ َتعّطَتسا ِنِإَف .مهيلإ عجرا -

 نع ٍمُهعفدَوٍةَردُع ىلإ م ُهَرَخَو

 َةَلِيَللا اَنْبَرِل يَلَصُن انَّلَعَل ؛ةَيْشَعلا

 دَق يأ ُمّلعَي َوُهَف «ةَرِفْعَتسَتو ةوعدتو

 ياتك ةرؤاكوكذل ةذلضلا تحا كنك

 ا ا ءاعدلا ٌةَرْثكو

 هئادتبا نِم لّضفأ ٍفورعّملا ٌمامتتسا 2-

1 

 ةالص لك ىف تونقلا بابحتسا -

 اا

 نأ : هدبعل هَناحِبْس هللا نم جاردتسالا 0

 525 اة ل دل
 سل

1 

 هللا نإ اعملعاو ففاكلل ودحتتما
 ءمٌكيِماحَو ْمُكْظِفَح ىلاعت
 ُلَعْجَيَو «ءادعألا رش نم ْمُكيِجْنْيَسَو

 ُبّذَعُيَو سْيَح ىلإ ْمُكرْمَأ ةَبِقاع

 "78/7 .. ...ءالّبْلا عاوُنَأب ْمُكيداعأ

 ردا ٌْفِلَص راَبْكِْسالا

 ِهّللاٍدبَع ابأ ريصا هللا دع ابأ ريصا

 :ّلاق ؟اذامو :ٌتلق .ٍتارفلا ٌطَشِب

 ل

 هللا َيِبَتاي تلق ءِناضيفَتهانيَع

 َكَنيَع ْنأَس اتم كا

 لاا ع ؟ناضيفَت

 :نحلا كمر ياَعَيف هَركَتام ىلَع ريض :

 ل ل
 مما كا ا ولا

 نع اوربصتو وللا ةغاط ىلع اوررْص

 امك ةَعاَساَينَدلا منَ للا ٍةَيِصَْم

 رع زيا فرت يك أيا

 1/١ ءاَهيِف َتْنَأ يِتْلا ٍةَعاّسلا َكْلِ
 ًادمح ٌبِيكُي فورعَملا نأ اومّلعا

 ٌفورعَملا م ُمْنيَأَر ولف ءًارجأ ُبسيكُيو
 هب تايرح ا دع رشا الس

 مُتيَأَر ولو «َنيملاعلا ٌقوفيو َنيرِظاَنلا
 اهَّوَصُم ًاجيس هوَ اَلْجَو ملل
 مل .د ضقت ُبولَقلا ُهنم ٌرْفنت
 ني ٍمُكَِإ سانا ٌجِئاوح نأ اومّلعا
 َمَعْنلااولَمَت الف مُكيَلَع هللا محن



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 00 0 ميلا

 را ا

 مهِبَّرِقُملا .يدعَب يما ىلَع هللا

 كذلك ا

 ؛سأّرلا ىَلإردَّصلا َنيبام

 ام هيك ينل ةَبشأ الك ْنيَسَحلاَو

 ا ٌكِلذ نم َلَّمسأ َناك
 00 ٍناَماَمِإ ْنْيَسَحلاَو ْنَسَحلا

 ع م اَدَعَق

 .هنقجع وللا لوسَر يَدج ٌدِهاَشلا

 ِهِلهالَتَمُنا ةَمايِقلا ْموَي :د ٌدوهْسَملاَو

 وسمو دهام كانلكم زأ انو :ةيآلا

 عوُمْجَم ْمْوَي كِلذإ» ال َمُث 4 يِذَتَو
 0 «(ُدوُهْشَم ٌمْوَي ٌكِلْذَو ُسَّنلا ُهَل

 ا ا

 1/1 انيَمُح ّبَحأ نم ٌبِحأ ملل

 برك ْلُك يف يسقي َتنأ َمُهَّللا
 يف يل ٌتنأو ٍةَدِش ّلُك يف يئاجّرو
 ّمَه نبي مك ةدُعو قي يب لَ رمأ ٌلُك
 .ةكيحلا هيف لِقتو كافل هيف ٌفُعضَي

 1 ٌقيِدَّصلا هيف ُلُذْحَيو

 مم نا دما :1] َّعُهَّللا

 نع نع :لاتحتملا نيد «تورَّجلا

 ىلَع ٌرداق ءءايربكلا ضيِرَع ءِقئالَخْلا
 و 7 >2 رع

 قداص ٍةَّمحَّرلا ٌبيِرَق ئاشَتام

 ..ِءالَبلا ٌنَسَح هِةَمَعَّنلا غباس ءٍدعَولا

0 

 َكِدابِع نم هيف اَنأ ام ىرَت كَم

 مهِصحأف مُهَللا قاخَّطلا ةاصعلا 0

 ناعوت الو 00 مُهلتَقاَو َادَدَع

 رِفْغَت الو ادحأ مُهنِم ضرألا ٍهِجَو

 ا ادبأ مُهَ

 . كيت ِدَلَوِب عَنِصُي ام ىرت كلِ َمُهَللا

0 

 اندم 210 يلا كل كلاما

 م 0
 لل فاجن يبي لقا نم

 ال ُمْوَقْلاَو مَتْنَواَعَو ا
 ها يرْيَغ َنوُديِرُي

 أ يَ َمَُللا

 داو كات ُهّبِحأ ينإ َمُهَّلا

 ا 1

 5 انهي مهيأ يَ مَُّلا

 ا ا أ هللا

 هك مال / 1 لا امُهّبَحَأ نَم

 دهتداو كيل[ غزا لإ هللا

١6 

 -+ 5/1. .ةنجأت هع



 ايس ركضت نيل ءايإلا #رثس

 ّنأو يَبَر َكَنباَرِقُم كَل ِةّبيوِبّرلاِب
 نأ لبق َكِيَمعِنب يتتَدَبا «يّدَرَم كَل
 ١67/1 ..... ...ًاروكذتم ًائيش نوكأ

 ءىدُهلا لهأ ٌقيِفوَت ٌكّلأسأ ين َمُهَّللا
 ٍلهأ ةَحَصانُمو ,ىوقّتلا ٍلهأ لامعأو

 ٍلهأ َرَدَحو هِربَّصلا لهأ َمَحو هَل
 ا ملعلا ٍلهأ َبّلَطو «ةيْشَحلا
 نَم ّبِحأو ُكِّبِحأَف ُهّبِحا يِنإ َمُهَّللا

 نيا 00 ل 1

 ...ٌفِرْعَأ ال ينإ مهلا
 ينو < ى 12

 ١75 /* 2 يِباَحْضَأ ْنِم ٌرْيح ْمُه

 ادب مُهلقاَو ءاَدَدَع ْمهِصحا مهلا

 ْمُهَل رْفْغَتاَلَو اَدَحأ ْمُهْنِم ْرِداَعُت اَلَو

 00101 1 ادَيَأ

 نم لّثَقاَو 0 هللا
 31/5 + 1هللظ امب ةعتمت الو هلت

 لع او ياو يت انس لا

 اداب كنا و ناص ل كلا

 ءانركشو انقزر يف اهب ٌديِزتو ءانّيِدابو

 ٍناميإ ًءاطَعو ٍناميإ زر ُهلَعجا ّمُهّللا

 ا لا ا ا

 ُهفرَعَو ؛ضزألا ٍتاَكَرَب مهم مهل

 ْمُهْلَعَجاَو ءاَقيِزْمت ْمُهَفْرَمَو ءاَقيِرْفَت
 قمع مُهَنَع ةالْوْلا ضْرْناَلَو ءاَدَدِق َقِئاَرَط

 دع 6 مَنِ دك

 ُهنِم اري انقٌرراَو هيف انَل كراب َُهّللا
 ا

 ل

 ةَحير بّيطو ُهَهِجَو ضني َمُهَّللا

 نيبو ُهَنيَب فّرعو راربألا م عم ةرْشحاَو
 لا ِدَمَحُم لآو ِدَّمَحُم

 راسا طم قسما هللا

 7م ءالبلاب ينبدؤت

 اين اظم نياك اربسلا طعم للا
 ءاهِنِداعَم نم ِتامَحَّرلا َلِزَنُّمو

 َكنِم ءاهلهأ ىلَع ٍتاكّرَبلا ّيِرِجّمو
 ا ا تكلا ثلا

 ّتنأَق وأم ىلإ ىوأ نم مهلا
 مل ءءء

0 

 او دمحم ىلع لص يللا هيتكلم

 0 بجأو «يئادن عّمساَو دّمَحُم

 ا

 كلو ُهيِشَملا َكّلو ُءدَّبلا َكنِم َمُهّللا
 للا هللا تاو +6 فلا كلو لولا

 ٌكئايلوأ بولق َتلَعَج «تنأ الإ ةلإ ال
 تلا رأل ايكو هك شعل اكن

 تال وال ابنا قا لاكن يللا

 طاق ّيِلَعَف تيب انها ل

 ؛يلقتو يتيَب لهأ ُنيَسُحلاَوُنَسَحلاَو
0 00 



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 مُهَعَم اَنأو :ةَمَلَس ُمَأ تلاقق . ا ريهطت

 (ريخ ىلإ ِكْنِإ» : ل

 ااا م ا ا

 َنومُعَرَتو مُكَيَن ىلَع لري يح 9
 دز نب للا ٍدبَع نع َناذألا َدََتأ هحأ

 ا !مكييدُه هجَو نادَدلاَو

 يزيو دي ُعيابأ ين ركبابأ رَْ

 بوسي ءقْسِفْلا ُنِلْعُم «ٌقسياف َلُجَر

 ِدوُهَمْلاَو بالكلاب ُبَعْلَيَو َرْمَحْلا
 0 ا

 ةقدصو يولفلا ُهََرَكَو ام ٌناميإلا
 ِهِب ىرج ام مالسلالاو «لانوعألا

 0 ٌةَحكانُملا هب تّلَحو ْناسُللا

 ءابلا فرح

 نيَحِلاَص ٍنيّمامِإ نمي امتنأ يبأب

 امك نمو ينم ُهَّللا انيك رايح

 يرتاح

 (مُهُمِئاَق مُهعسات ٍةَمِئَأ ةعست 0

 َدنِع ِةَلِنَملاَو لضُملا يِف مُكّلُكو

 أ ا عاوَس اعتهللا

 ٍرهَظب لوتقَملا ٌنيَسُحلا يمأو يِبأب

 ىَلِإ ا يَنَأَك الا !ةَفوُكلا

 نم ِهِربَق ىلع اهقانعأ َةَدام شوحؤولا

 بل ةتوئرَيو ةئوكيي ءرشحإلا عاونأ

 مُكاَيإَ َكِلذ ناك اذإق ءحابّصلأ 0

 1 وبلا َءافَجلاَو

 لوط ةباحصأو ليم ٌنِيَسَحلا تاب

 َنوعديو َنورِفْغَتسَيو َنوُلَصُي مهل

 00000000 نوعَّرَضَتَيو

 نو . ماَلّسلاب َلِخَب ْنَم ُليِخَبْلا

 الق ُدعَب ام ءميحّرلا ٍنِمحّرلا هللا مسب
 هيف اولواجُت الو ءِنآرقلا يِف اوضوخت

 نوفل .ملِع ريب هبف اومّلَكتت الو

 هللا مسي هٍميِحّرلا ٍنِمحّرلا هللا مسب
 ٍليِبَس يفو هللا ىَلِإو هللا نمو «ِللابو
 ,ةنقام هللا ٍلوِسَرِةَّلِم ىلَعو ىلا

 وقالو لوح الو هللا ىَلَع ُتلكَوَتو

 ١اذورم/ل لل ميظَعلاّيِلَعل هلاباَلِإ

 َّنِم ءميِحَّرلا ْنمحّرلا هللا مسب

 يلع ِنب ِدَمَحُم ىلإ ٌيِلَع نب نيَسْحلا
 :دعَب امأ مشاه يتب نِمُهلَبِقٍن مو

 مل ةَرِخآلا َنَأَكو ءنّكَ مك ايندلا َنأَكَف

 م ُمالَّسلاَو هلرَ

 0 را ب

 :ٌلاقو ءءامّسلا ىَلِإ ُهَسْأَر َعَفَرو .ِهلل

 ا ا

 ةريغ يب نبأ نضر ل ان قل

 دا رم ا تاو

 ءامّسلا ىَلإ ُهَسأَر َعَقَرَمْن هيك

 َنبا َنولتقَي مُهَنأ ُمّلعَت «يهلإ : ّلاقو

 ِثاعبنا ةَرْثَك نم َفُحَض مّن . مهيب ٍتنب
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 يس ركضت نيستا ءاناإلا ةرثم

 اي يح اي موي اي ماد اي وللا مسب
 تواكب ةيحرلا دحر رك
 ءلْسّرلا ٌتِعاب اي مهلا جراف اي معلا

 5 ا فعولا قداضاب

 اًهِيِساَحَمَو ٍقالخألا مِراَكَمِب ُتْنعُب

 ا

 نم ءبولقلا ٌةَيْشَحو ِنوِيعلا ٌءاكُب
 ا ا دلل

 راَثلا َنِم ًةاجت هللا ةّيشعت نم ٌءاكبلا
 ما

 ءاتلا فرح

 وع

 َنيح ءًاحّرتو ٌةَعامَجلا هن مُكلأبت

 مكانخّرصُأَف َنيهِلاو انومثخّرصَتسا

 يفانتًافيَساَنيَلَع مَتلَلَس َنيفجوم
 اهانحَدَتقا ًاران انيَلَع مْتْسَّشَحو «مكناميأ

 م لا مُكوُدَعو انْوُدَع ىلَع

مسا نم يدلو نم ىقلت ىتح ىقبت
 ه

 دس

 ةزلوت دوغ تركز كا وع
 َدمحلا : ىلوألا يِفَأَرقَت نهئاكرأو

 «ٌليِكَولا َمُهِنَوهللا انْبَْسَحو هََم
 م ا اخ كم
 ١/ 1١99 مكب ُنْئاَعَّصلا ُطَقَسَت اَوَفاَعَت

 نم قزرلا بلط يف غلبأ بيقعتلا
 1 عا دالبلا يف برضلا

 ه-

 َكِيِلوا ؛َنيِمِلسُملاَنِم ٌةَاصِع ُهْرْصنت

 .. ةَمايقلا َموَي يتّما ادمن ناسا

 ا 00

 ءاثلا فرح

 :ًارط سانلا اهيلإ جاتحي ءايشأ ةث ةثالث

 67١/١ ..بصخلاو لدعلاو نمألا

 مل َّيِضَراذِإ يذلا :ناميإلا لاصخ
 اذإو «ٍلِطاب الو مثإ يف هاضر ُهلخَدُي

 ٌّقَحلا َّنِم ُبَضَعلا ُةِجرخُي مل َبِضَع

 ك3 ُهَل سيل ام َطاعَتي مل َرَدَق اذإو

01 

 وذخ ىلع | ضع نيَسَحل ااًرخ

 0 د 521727 ا رسل

 فد كتير رب كل

 ار تل

 ميجلا فرح

 ينإ :لاقف ينل ىلإ ٌَلُجَر ءاج

 يل كرد ا ايجى لع

 ا

 ةيقع وللا ٍلوسَر ىلإ ٌلُجَر ءاج



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ع 0 ا ا

 الو ٍلاثِم الب 4 ةَفرعَت نأ أ :لاق رد

 ًارداق ًاقلاخ ًادجاو ًاهلإ ُةَقِرعَتو ههيِبَّش

 قتلت َنينمؤُملا ربمأ ىلا ُلُجَر ءاج

 هَل ُتوَعَد نأ ينَرَمأَف ٍموَقِب ىعسُي

 جرخا» : لكيت ٌّيِلَع هَل لاقَم ارَبَق

 اةعكيسأ دف 0

 ريغ يف فِرَصناَف «ىلاعت هللا ءِرَك ام

 ا ا ناس هللا فج

 مهعضاوتل ةمالع هناحبس هلعج

 ١59/١ .. هتزعل مهناعذإو .هتمظعل

 ىف ةادغلا ةالص دعب سولجلا

 سمسسلا علطت ينعتنافتلاو بيقتلا

 يف برُصلا نم قْزّرلا بلط يف غلبأ
 نع 0 فب 0

 ِتاَّذَللاب ُةَفوُفْحَم ُمَنَهَجَو هَّنَجْلا َلَخَد
 مم

 انا وَلا لحد اه

 - 5 وس ار

 وأ نوف رغب انين نماسلا وتد

 كوه ب

 هللا َنوِذَكُيَف نور ِكُي امي مُموُنَدَحُت

 هل ا و ع 00
 هوو 2 هوو

 ين مهلا هََبَنيَع رت فقر فرخ

 وه 2, وم
 هد ىلا م

/1 

 ذأ اكان ناضافإ يملا مخك
 ا اَدَعَق

 امُهّبَحَأ نَم «ّيانبا نيسسحلاَو نَسِحْلا

 نمو للا ُهَّبَحأ يَّبَحأ نمو يب
 هلأ ل

 ضألا ٍلْهَأ رو كافل

 00/1 1 اَمُهْيِبَأ َدْعَبَو يدْعَ

 ٍلهأ تك 1م سرر دفا

 ا عم نجلا

 رن ا ا
 7/ ا عيشعا لمان و م يسع

 ا 1

 ةلِصافَع ا 00

 اهلََجَق اينذلا ّقَلَح يذلا هلل ٌدمَحلا

 اًلاح اهمية ةَفّرَصَتُم ءِلاوّزو ٍءاَنَق راد
 ةَتَّرَع 5 ٌرورْغَملاَف ءلاح َدعَب
 ان ُهَنَتَتَق نم ُنقَّشلاَو

 «عفاد ِهِئاَضَقِل 2 يذلا ل
 ٌعْنَص ِهِْنَصَك الَو «عنام هكاطعل الَو
 اك ٌعساوْلا ُداوَجْلا َوْهَو ءعِناص

 لا

 ا



 هرم

 ايس ركضت نيستا ءانإلا رشم

 موي ِةَّنَجلا لهأ ٌءاَفّرُع ٍنآرقلا ُةَلَمَح
 نكد ا ةَمايِقلا

 ءاخلا فرح

 ريسَي ب 2 َنيِنِمْؤَملا ريم َجَّرَح

 ىلَع َءالَبرَك نم َناك اذإ ىَتَح «سانلاب

 َنِيَب َمَّدَقَتَف ءنِيَلِيم وأ ليم ةَريسَم
 عراصَمب ٌراص اذإ ىَتَع مهيديأ
 يبن انتم اهيف صف :لاق ءٍءادهشلا

 َءادّهش ٍطبس انّئمو «ٌيِصَو انّكمو
5 2 1 
 طري هلع ادع هققا يلا َجَرَع

 ًءاجف 0 ٍرعَش نم ٌلَخَرُم
 ءاج مْ ُكَلَحَأف يلع ْنِب ْنَسَحلا

 تءاج مّن ُهَعَم ّلَحَدَق «نيَسحلا

 ا اهلخدأف ةَمطاف

 .ةيواعُم اي ةمايقلا َموَيموَقلا َكَمَصَح
 ام ٌكِتَعيش نمي هلم انيلَو وَ ِهَّللاَو امأ

8 
1 

 و اعل ل

 رسل ..مِهيَلَعانيَلَص الو مُهاَنْمَك

 َكَلَو يِ هللا ْرِفْغَتْسأ َكيَلَع ضفَح

 لَو «كانغأل اكتعتشا وَل َكَنِإ

 انيدَشرَتَس رتشا وَلَو َكاَنَدهَرل انندَْرَتس |

 وه 5 ١ و

 «مهيدهم عِياَتلاَو ءنيَّسَحلا بلص

 ا 0 س و 4

 مهيضغبمل ليَولاَو (مهيبحمل ىبوطف

0 117171101 10119 

 ايفا اَنَأَق قدحاو ٍةَرَجش نم ًايِلَعو

 ْنَسَحلاَو اه اقل ةَمِطافو ءاهُعرَف ٌيِلَعو
 اا اقرت نيدخلاو

 6 3 ا ذاع دخلا قلُخلا

 را

 لادلا فرح

 ًابوتكم اهباب ىلَع ُتيآَرَ ََنَجلا ُتلَخَد

 لويس ندع كلذ هكر :روتلاب

 ..وّللا ٌيِلَو بلاط يبأ نب ُيِلَع هللا
 ا

 7٠/7" .ةقرْعَمْلا ُحاَقِل مْلِعْلا ةَساَرِد
 ةالصلا نم لضفأ ةضيرفلا دعب ءاعدلا

 11 او وس ًالفنت

 لات اننم كل ناك انِمَق هُلَوُذ ايدل

 مل َكِيَلَع ٌناكامو ءَكِفعَض ىلَع
 نأ قا انا ياا يح راو ناقاو

 امم هْواِجَر َعطقنا نمو «َكِتوَقِب ةعفدت

 ميوضر وتوم مارست رتس م سا < ص ٠
 1 ُةئيع تق ُهَللا ُهَقَرَر 8م

 ىلإ ِهِديباَموأ مث .ِءالّبو برك ُثاذ
 ؛مهلاحر ٌعِضوَم انُه اه :لاقُ ءٍناكم

 عِضوَم ىلإ دي اَموأو ,مهباكر حانُمو

 ... مهئامد ٌقارَهُم انُه اه :َلاقق ٌرَحآ
 5 ص11 ا

 ىلإ ئىَوكش وف سيل ٌريَص كِل د

 اال ل م ا ٍماثلا



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ءارلا فرح

 ُدُدَوَتلا هللا ناميإلا َدعَب لقعلا سَ
 ا 0 0 11

 زع هللا ناميإلا َدعَب لقعلا ُس

 اة هع

 يف تّماق الكيت ًةَمِطاف يّمأ ْتِبَأَر

 ةعِكار َلَرَت مّلَف ءاهِتَعُمُج َةَلَل اهبارحم
 «حبّصلا ُدومَع َحَضَنا ىَنَح ةَدِجاس

 ِتاَنِمْوُملاَو َنيِنِمْوُملِل وعدت اهُيعِوَسو
 الو امتؤل ءاعذلا ودكلو ىتسلاو

 اا ا 0

 ًابيطخ اق نيل ادع وللا لويس تبر

 ْن شات اث١ ّلاَقَف هباحصأ ىلَع

 َنأكو «َبِتُك انِريغ ىلَع اهيف َتوَملا
 ا َبَجَو انِريَغ ىلَع اهيف َّقَحلا

 يف ُتنقي هين يقطع هللا َلوسَر تح

 تسي نبا ٍذِقَموَي ديانآو اهلك ِهِتالَص
 "مالا ل زيني

 مشد ؟

 زن رق © 8س ع و م هوع

 ميغ َْعْخَي مَلللا را نمُشب

 رثآ دقلف .سابعلا يمع هللا محر

 تعطق ىتح .هسفنب هاخأ ىدفو ىلبأو

 امهنم لجو زع هللا هلدبأف .هادي

 باق اني دجل متابع كلا
 مسا /1 111010 . اك

 َنرْخَلاَو مهلا ريك اينّدلا يِف ٌةَبْعَرلا

 َنَدَبلاَو بلَقلا ٌحيِرُي اينّدلا يف ُدهْزلاو
 ا

 ١/ ٠١5 ..ٌموُش َقْرْحْلاَو ْنْمَي قْفّرلا ا 3 و5
 ٍقالخألا ىلع مكَسفنأ اوضْوَر 00 2 ف

 دلي ل هلا ابعلا ناقة ةمكلا
 ..مئاقلا مئاّصلا ةَجرَد هِقلخ نسحب هب م 0 0

 ا

 ا

 نيسلا فرح

 رايز نَع هال ِهَللا ٍدبَعابأ ُتلَأَص
 وبسَع لد :ّلاقَ ؟نيَّسَحلا

 للا وق نَع دلت هللا دبع ابأ تَْ

 اوُميِطَأَوَهَّللا اوُعيِطَأل :لجو زع
 :لاقق 4ْمُكْنِم ِرْمَأْلا راو لوما

 بلاط يبأ ٍنب ّيِلَع يف تّنَرَت»
 ٠١/١ ةدالكت نيَسحلاَو نَسَحلاَو

 نع وكت نيدحلا ءانإلا لدول
 ول : الكلم لاقف ؟* صعيهكإل' ىنعم
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 ةدرحا

 ايس ركضت نيستا مالا رشم

 ا

 نع - رضاح انأو- هيلاوم ضعب هلأس

 يدي نيب رمي ءيش اهعطقي ةالصلا
 تسيل ءال :ُدِككِقَع لاقف ؟يّلصملا

 يسافر ديس د ناكل

 ًءايشأ ٍةَعِبَس نعو ؟ة ةّرَجَملا ِنَع ُهَلَأَس

00 
 :ُهَل لاقق قللت ْنيَسْحلا َكِحَضَف

 مر دم

 اّلِإ ملعلا ىّمَتُم نم ّيِه ام ًءايشأ نَع

 م0 .!ِرحَّبلا ضرع يف ىَدَقلاَك

 ؛داهجلا نَع [ةالئلع ٌنيَسْحلا] َلْعُس
 ٌداهجلا :دلئت لاقَق ؟ٌةَضيرَف وأ ٌهَنَس
 ءضرَف ٍناداهجف :هجوأ ةَعَبرأ ىلَع

 «ضرف َعّمالإ ُماقي ال ةنس داهجو
 ما ل لا ةييش داهجتو

 ِنَع ةالئئقَن يلع نب نيسحلا َلْيَش

 ىلع مادنإلا :ةلئضت لاقَق ؟ة هلا

 تكلا «ةَبئاَنلا َدْنِع َرِبَّصلاَو ةيركلا

0 
 وقت» :لاقف ؟ةنجلا سانلا لحخدي

 0 2000 نخل ةيعومللا

 سرخأ َناَطِيَش ٌّقَحلا ِنَع ٌتِكاّسلا
 ا و و

 م” ...17/١ ّىنغ ءاحخَسلا

 ما م لا

 بيرق «ىَلاَعت هللا َنِم ٌبيِرَق ُيِحَّسلا

 َنٌديعَب نجلا َنٌِبيِرَق ءِساّنلا َنِم
 ؛ىَلاََتِهَّللاَنِمٌديعَب لِِخَبْلاَو ِاّنلا

 ِةَنَجْلا نم ديب «رماثلا نم ٌديعَب
 1/1 زانلا نم ٌبيِرَق

 للا ام ا

 نب ٍساّبَعلا ٍلْضَملا يبأ ىَلَع ُمالّسلا

 ءهِسْفَنِب هاخأ يساوُملا «َنيِنِمْؤُملا ريمأ

 ُهَل يدافلا .وِسمأ نِمِوِدَعِلِذ ذخآلا

 ةعوطقَملا «هئامب هيل | يعاّسلا «يقاولا

 ٍداقّرلاَنِب , ديزي هيّلِتاق هللا َنَعَل مادَي
 هج اسوم

 0/١" ليفّعلا نب ميكَحو يتيحلا

 متنأ َنوَتناََرلا اهي مُكيَلَعْمالَّسلا

 هللادبَع 2 ُهَللا ٌمُكَراتخا للا رح

 ا 00

 114 /7 راصنأ َريَح ا مُكيلَع ُمالّس

 دَقَل ...هّللا دبع ابأ اي َكِيَلَع يعمل

 00 تكنو هيلا تمطَع

 ٍلهأ عيمجج ىلَعو اسيَلَع كب ةَبيصُملا

 َكّتَبيصُم تَمّظَعو تّلَجو «مالسإلا

 0/1 0 ِتاوامّسلا يف

 ُهَّللا لاق» :ٌلوقَي قي هك يلا تعمم
 انأاَلِإ لإ ال ُهّللا انآ ينإ : هالك

 نأ ِةَداهَشب ب مكنم ًءاج نم «ينودبعاَف

 يف لحد صالخإلاب ُهَّللااَلِإ هلإ ال

 ني مسرد و امج



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 لوقي دقي هللا ٌلوسَر يَّدَج ٌتعِمَس
 ند تاصلا لكلا :يل

 رس رسل

 ا "ايو وكت
 31 و م 3 7

 نإ :لوقي نقلل وللا لوسَر ٌتعِمَس .
 ُدَمَحُماي: ةيااناجرللا

 يلع نانتمالا َدَرفأف *ميِظَعلا نآْرَقْلاَو ه1 - 5 ا م -

 ٍنآرَقلا ِءازإب اهّلَعَجو باتكلا ةحتافب

 :لوقي ةةقل هللا َلوسَر ُتعِمَس

 نين ؛ةَمطاف لاف فقم اإل

 نم اهُتيرَدو اهتعيشو يه تَمِطُف

 ا (راثلا

 :لوقي ةنل# لل كبك تفوح
 هلل ُدِمَحلاَو نجلا ُنَمَ َثديحوَّتلا»

 ٍةَمعِن َلُك رش ءافَو
 كال ٌصالخإلاَو «ةَمكح ّلُك حاتفم
 1 0 0 ا

 للا ةَيِشَحو ءِةَمَعِن

 ثا

 1 «يريَغ اهلإ

 َيِلاَعَم ُبِحْي هللا َنإ» :ُلوقَّي ُهْيَعِمَس
 777/١ .. (اهقاسفَس هّركيو رومالا

 0 وألا يفق يحسب

 ا 0 رك

 َنِم نجلا كولُملا لاصخ وك

 املا ىلع :ةديتلاو فعلا
 ما ءاطعإلا َدنِع ٌلْخُْبلاَو

 يا 0 5700000١
 ع يصمت ةةلايش سل لكنت

 ولا َةَعِنآ

 رس ل

 توملا انُمَك «ماركلا ين

 ٍِسْؤَبلا ٍِنَع مكب ٌرْبعَت ٌربعَت 0

 ميعَنلاَو 6 ةعسياولا نانجلا ىَلإ ءَّرَّصلاَو

 ةحردو



 هر

 ايس رق نيستا ءايإلا رشم

 نم َلِقَسَي نأ ُهَّركَي مكيف ةَمِئاَدلا
 ىوعرلاا ميلا ؟ رصف ملا نجاتي

 ل
 ةلإال ! ٌبَراي ٌكِياضَق ىلَعَأرْبَص
 يلام َنيِئيغَتْسُمْلا ٌتايغ اي ٌكاوس
 ارفع ةراتكتالو كودو

 ١0 ٌكِيمكَح ىَِلَع

 لف اًيَأرْبَص ءيِتَمْوُمْع ْيِنَباَيَأرْبَص
 دقي انوع تارال للان ءاربص نك
 ا ًادَبأ ميلا اذه

 اناقة ناكألا سار لا

 ِءاَلَبْلا ىَلَع ٌوُْبَص :ِناَرْبَص ٌرِبَّصلا

 عَوَوْل ِنيرْبَّصلا ُلَصْفأَو «ٌليِج ٌّنَسَح
 املظ/ق مِراَحّملا ٍنَع

 َُرْكَت اَم ىَلَع ٌربَص :ِناَرْبَص ٌرِبَّصلا
 ا ل

 ِىاَلَبْلا َدْنِع ٌّوْبَص :قاَرْبَص ٌرِمَّصلا
 ....مراكجلا دنع كلا نه لمنا)

 ان ا

 2 ل 8 مريح

 كِلذ نم نَسحأَو ءليمَج نَسَح

 | لَجَو ْرَع هللا ٌمَّرَح اَمَدْنَع ٌرْبَّصل

 ا َكيَلَع

 ةيصقلا دنع ريصلاف نا َريَص وبصل

 رْبَصلا َكِلَذ ني ُلَضفَو ليج ْنَسَح
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 املكرأ ل اًرِجاَح

 َّنِم ٍِسأَّرلا ِةَلِزنَمِب ٍناَميإلا َنِم ٌرِبّصلا

 َبَمَّذ ٌسْأَّرلا َبَمَد اَذِإَق ِدَسَجْلا
 بهذ ةيصلا يهد اَذإ كِلَذُك دَسَحلا
 ا 200 ناعيا

 نم ِسْأَرلا ِةَلِْنَمب ِناَميِإْلا َنِم ٌرْبَّصلا
 .. هَل ريض النمل َناَميإ الَو دَمَجْلا
 ا

 ا عجل اذه

 ٌرَّسلاَو ٌنْجَع ُبْذِكْلاَو ْزِع ُقْدَّصلا
 ةيوعمْلاَو ةيارث ةارجلاو .فنامأ

 ٌتْمّصلاَو ةَبِرْجَت لَمَعْلاَو ةَفاَدَص
 تيئاشك ووش تلاوات
 ا كل

 نار 0 هير تمّصلا

 ُدَمَصلاَو هَل فوج ال يذلا ٌدّمَّصلا
 ىذلا ٌدَمَصلاَو ُهُدَدوُس ىهتتنا ِدَق يذلا

 ال ىذلا ُدَمَصلاَو :ترديألو لكابال
 الو لري مل يذْا ُمِاَدلا ُدَمَّصلاَو ماني دم 6 هو نس ع راه ع 5

 ا ا م لازم

 يِف امُهَل سيل يتّمأ نم ٍنافنِص
 ل ور ِِر

 ةّيِرَدَقلاَو ةّنجرُملا :ٌبيصَت مالسإلا



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ثا

 ىلع ناذرتُي آل ىتما خم نافتِف

 ةَيِرَدَقلا :هَنَجلا ٍنالَخدَي الو ٌضوحلا
 3 كالا 5000 لا

 ا 11100000 جافا

 ا 505

00 0 

 0 5 ل

 هللا هر ا 00

 ا 00

 :// ةيم 6 ممم ءمم ممم مث ةءةمممو رامد

 نيعلا فرح
 اييدلا اوت وك وسللا| وقتا دلل اع

 دارا َريت َنِإَف اودّوَرَتَق ...رَّدَح ىلَع
 .ةوحلفث لعل هّللا]وُقَتاَو :ىوقّتلا

 ا 5 دز دزدزةزةيءةبةي

 ا ا
 رم سد

 لوألا ةأذتلا ئَريَوْمو ىرخألا

 م59 /1؟ٌتفْعَض ِهَّمَّسلاَو ٌةَفَس ةَّلَجَعْلا

 نم نيلأو ءدهشلا نم ىلحأ لدعلا

 كلبا صاحت يطا و هناا

 1 ل وم ا ا

 نآمضلا هبيصي ءاملا نم ىلحأ لدعلا

 نم خو و م

 نيعبس ةدابع نم ريخ ةعاس لدع
 0 اهراهن مايصو ءاهليل مايق ؛ةنس

 ا

 06/١ 0 مِراَكَملا ُجاَتَوَْعْلا

 هللا ِباَذَع ْنِمةّنُج ةردقلا َّعَمّوُفَعْلا

 ا ا ةناحبس

 يِبصَوَو يِنِراَوَو ْيَريِزَوَو يأ يِلَع
 ٍنصْؤُم لك ّيِلَوَو يِتمأ يف ْيِسَمْيِلَحَو
 0 ُنِسَسَحْلا يبا مك ءيدكت

 يبين دلو نِدعسومَك يس
 ا ..ِحاَو َدْعَبدحاَو ِنْيَسْحْلا

 0 مهن ؛ِثاَدْخَأْلاِ َكْبَلَع

 2 ا خا 0

 ٍمَظْعَأ ْنَمُك ُهَنِإف ءعضاوَتلاب َكِيَلَع

 00000000 ةدانعلا

 هم
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 0 الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 رطل يلا ذو ريشا نلوم
 سو 7 رطل

 ٍن اميل َِرْبّصلا نق رْبّصلاب ْمُكيلَع

 فرب الو هَدِسَجلا نم سألك
 ١ نانا الروم نا

 ا هع

0 210101000 

 < مي

 3 ب اهنإف ةّييدلا قالخألاو كا

0 

 ىلع يور ادا لك يح ع
 هَل ليقف ءٍءاشِعلاَو ٍبِرْخَملا َنِبّب اميف

 .. (ةئشانلا نم اهّنإ» :ّلاقَف كلذ ىف

 مدا ل ا و ا

 ةذع هده هما[ نوك ان اكل هع

 ماا ليئازسإ لي ءابقت

 ميكَح نم ِهَفَس ٌةَمِلَكو ءاهولتقاَق
 ةَرْثَع وذاَلإ َميلَحال ُهنَِم ؛اهورِفغاف
 7/١ 2 ..ٍةَبرِجَت وذالإ ميكَح الو

 لان م ىَلَع اَهسياَمْحَأ دعب 1 أ ْمَسَقيق َسقيف

00 50 

 ءافلا فرح

 ًاريخ الو ىلوأ ًاباحصأ ٌمّلعأ ال ينِإ

 ا م قاما و

 يوكو ع اراقوطا لق أ ين
 ا 1001111 1 2 ز 2 2 ز زةزةزآزآز زؤآؤآؤز

 الو ىفوأ ًاباحصأ يل ُمّلعأ ال يَنِإَ

 ا قاعتمأ نك اريخ

 اَهبَضَغَأ ْنِمَف ءينب ٌةَعْضَب ٌةَمِطاَف
 000000 يِنَبَضْعَأ
 ١" ةَنَجْلا ٍلْهَأ ِءاَسِ ةَديَس ديم هما

 48 ١/ .... ميهاربإب هتيدف نم تيدف

 14/1 عيعلربإ ىنباي حلف نت ثيدف

 يف َُدِحلاَو يبق خلا يف ٌكسفلا
 يِذ يف ُبِذَكلاَو ا ِناطلَّسلا

 «ىنغلا يِذ يف لْخْبلاَو ٌحيِبَق بَسَحلا

 61 ا ملاعلا يِف ٌصِرِحْلاَو

 ّقَحِب ِةَلاَقَم ْنَع اوُمُكَت اََ

 - نربي ىف تلينل ىو لعب
 لإ يخف ْنِم كِل ُنَمآ الو «ئِطخأ
 هب ُكلَ َوْه اَم يفت ْنِم هللا يِفْكَينأ

 ا ا ا 5

 كلُ هلل ُْبَلَس أدير ماش لَكَ

 َلَتَق اَمَلَف ِدََمَحُم َنب َناورَمُد ُهَّنَّرَوَف
 ةكلم هللا بلش ةيهاربإ ٌتاورص
 اللا هش طن ةومٌكاطعأَت



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ىَلِإَجَرَخ ٌةَيناَلا ٌةَليَللا تئاكاًّملق
 عامل ءِنيَتَعكَر ىَلَصَف ًاضيأ رق
 دما اهلل :لوقَي لعب هتالَص نم

 هل

 ل َتملع

 ميلا ِزَكلاَو قوخملا ني راكرلا ف

 ءاهني ٍدَحاَو لك يِف ُسْمُحْلا ُدَحوي

 وأ ٍهِضْرَأ يف ُهَدَجَو ْنَمِل َكِلَّذ ْيَقاَبَو

 ماو ا ا وا ا هراَد

 06 دا يس حا رج 7 5
 تتياع لح رب ص يف ءافشلا َدِالْكِلَط نيّسحلا نيط

 ةازج لهل :لجو زع وللا لوَق يف
 لاف“ ا لإ ٍناسخإلا

 نَم ًءازَج لها : نذل قطع هللا ل

 5 للا هيلع تمعن

 دواد ىَلِإ لَجَوَزِعُهللا ىَحَوَأاميف
 ْنِم ٍساّنلا َبَركَ نأ اَمَك دّواد اي دلل

 ساّلا د كد َنوُعِضاَوَتُمْلا هللا

 ايس َنوُويكتمل للان

 ِرْحَبلاَو ِنِداَعَمْلا َنِم ٌحَرْخَُياَميِف

 ماَرَحْلاِ ٍطِلَتْخُمْلا ٍلاَلَحْلاَوةَمَعلاَو
 ِزوُمُكْلاَو ةكعام فرع ل اذإ

 فاقلا فرح

 ا يحيا سو يع كل لاف

 يل اهفصِنَق ؛يدبع َنيّبو ينيب باتكلا
 لاق اه يدخلو «يدبعِل هيض

 هد

 ةقاكي مخل نكي قالا و ع احم
 ا .كلقمأ نيتك

 اذإ ترزرفملا نإ ؟ اهو ومع لاك

 نكلو «كلذك سل :ةةاكلت نيدصفلا

 رطل لانو نوتة يملا وكت
 ةلل/اأ لل َرِجاَفلاَوربلا ٌبْيِصْن

 0 ليئاربج 0

20 
1/١ 011000000 0 

 لَو لقت يلع نسب نيسحلا ل
 هلت اهيف اودّجَوَف بانك رحت حي

 ءٍِفيَّسلاِب ٍةَبرَض ِنِيَب نم ؛َنيتسسو
 7-5 مهّسلاب ةيمَر وأ «حمّرلابٍةنعَّطو
 ا ا ا ا عش
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 ؟ج- ةالئيغ نيسحلا مامإلا ةريس
 لن ه6 و هارت 0 وول دا عل, لل افا 6
 ملعا ءرَملا .ةظيفحلا بهزذت ةَردقلا

 ا هنأ

 سلا اناعت رخا ينأ ةللا ءاقانك

 َدْعَب نو ُةَدَوَملا ُهَنَبَّرَق نم ٌبِيرَقلا
 نِإو ٌةَّدّوَملا ةتدعاب ْنَم ٌليِعَبلاَو هُهَبَسُن

 ِدَي نم ٌبّرقأ ًءيَّسالو ُهَبَسَن َبّرَ
 كيلعت :اذإ:دصلا نإو هيضخ ىلإ
 1 تعطق

 موقأ :ةالكهت هّللا دبع يبأل تلق

 ةسلاج يدي نيب ةأرملاو ةكمب يَّلصأ
 تيكحتس امنا (سمابألا ةلاق ةراموأ

 «ةابيفلاو لاحرلا اًهيفةءا مهل كب

 9/7 .......نادبألا ٌةحار ٌعونَقلا

 ُهنِمَدُب ال يذلا ِتوّملا ىلإ اوموق
 ةقاركسملا ىقَتلاَو ءاعيمحا وبقوتف

 دس فاسرتلا و ةلاعتلا زاكماك

 ل

 ٍهِجَو نم موقلا ٍءالؤه لاتق نوكي ىَتَح
 لن لا دحاو

 رول

 «نيَسُحْلا ِرِبَق ىلإ ِةَقوُكلا َنِم ُجُرخَت

 ٌراسُي ىَتَح مايألاَو يلايلا ُبَهََت الو

 عاطقنا َدنِع َكِلذو ءقافآلا َنِم هَل
 0 َناورَم ينَب ِكلُم
 وبأ ليف موي انوطبم الثعلَت يبأ َناك

 نالت يلع نب نيسحلا 4 هللا دِبَع

 انيِلاوَم ىرأ ُتنُكو َةَمِيَّحلا يِف َناكو
 ني

 ءءاملاب ُةَنوعِبتُي ُهَعَم َنوُفِلَتْحَي فيك

 ةسسملا ناعوت زك ةيعيملا ىلع دشي

 ا م ف

 ةّبشأ ةاككقَع يلع نب نيسحلا ناك

 ةبشأ نأ ُثنكو .ذالكهلت ةَمِطافِب ِساّنلا

 فر ىربكلا َةَجِب ةَجيِدَحِب ٍساّنلا

 يشمَي دمع يلع نب نيسحلا ناك

 ١51١/١ ةَءارَو دات ةتبادو ّجَسلا ىَلإ

 بلاط يبأ ٍنب ّيِلَع نب ْنيَسُحلا ناك

 0 م َّرَمَف يَلَصُي هل

 نيام علا انه وواعتلل قف لال
 ..؟َلْجّرلا َتيِهَن َمِل :ُهَل لاق هِِتالَص
 ا

 نم يبيصُت نمي ٌفِراش يل تّئاك

 هنظ) يتلا َناكو ِردَبَموَي منعم

 ل 0

 ا ذو «مُكتجوَللا مقربا

 0ك ماع ٌكَرابو مكَل هللا َكَراب» : لاق

0 

 «ةريصبلا دفان سابعلا انمع ناك



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ءانسح ٌءالب ىلبأو قلقَع نيسحلا

 0 500000 ًاديهش ىضمو

 نقل هللا لوس َعَم َتبَ ا

 هل يع ءسابعلا :ٍنيَنَح َموَي
 نب ُليقَعو ,ثراحلا نب نايف وبأو

 نبيا نب وللا هبَعو بلاط يبأ
 ؛ماَوَعلا نب رَِيْزلاَو ءٍبِلَّطُملا دبع

 00 دا د كاك
 ا ا

 اناك ابين فودعسلللؤهو ايبا

 1 ًارغ ملعلا نارغي

 :ءايشأ ٍةَعَبرأ ىلَع لجو زع هللا ٌباتِك
 ءٍِفَئاطَللاَو ةَراَشِإلاَو رابعا ىَلَع
 ٌةَراشِإلاَو ا ةَرابعلاَق ؟قئاقَحلاَو

 تايلدالل فقاطللاو ٌصاوخلل

 ” 5/١ .. الكفن ءايبنألل قئاتحلاو

 َتاوَلَص - يملا ىلإ كر كك -

 .ِنيَقرَحِب ينظع :- هيلع ِهَّللا
 ةّيِصعَمب ًارمأ ٌلَّواح نم : ِهيَلِإ َبَتَكَف

 عّرسأو وجرَي امل ٌتَوفأ ناك ههَّللا

 م” 6 ا ُرَّدحَي ام ِءيِجَمِل

 0م د ا

 ٍةَرَجَّش َدنِع ىلَصو ُلّرَتَف !ٌءالّبو ٌبرَك
 0 كانه

 ِراَنلا بالك ُماَدِإ انف ةَبِغْلا ٍنَع تنك
 ا ا

 يف ُنوُكَياَلَو نحو َّلِلرِبِكلا َلُك

 ا م ع هم اوس سم ِهرْيَغ

 و همَد : ٌماَرَح مِلْسُمَل | ىَلَع ٍمِلْسُمَل اك

 0 ا 0

00 

 ٍدحأل ُلْخَياَلَوُهَسْمُح مخ * ال ْنِإَف هك

 هَ هنو ىلاعَت هللا ترَقغَتسا الك

 وود نلاك هللا تاديخ اه اكو 4كلكو

 6 0 ا هنم

 ِنّمِم يلابأ ام َنُتلفاذإ ٌتامِلَك

 د :يهو «سنإلاَو نجلا ّيَلَع

 هللا ٍليِبَس يفو َِّللا ىو للاب

 هللا نقل للا ٍلوسَرِةَلِم ىلَعو

 رش َكِتَردَقو ٌكِلوَحو َكِتّوقِ ينفكا
 اوه فلا ديكو ٍلاتْغُم لك

 عَبرأ :لاق ؟ِنيقّيلاَو ٍناميإلا َنِيَب مك

 هنأ ام نيا لاق .نّيب :لاق عباصأ
 َكُنْذَأ تَعِمَس ام ٌناميإلاَو ءَكُنيَع

 7 ا ب تلو

 عَبرأ :لاق ؟ِنيقَّيلاَو ٍناميإلا َنيَب مك

 ام ٌناميإلا : لاق ؟َفيَك :ّلاق .ٌعباصأ

 1 كانا راس لاو انعوَس

 ند عباصأ برأ ِرَصَبلاَو عمّسلا

 الو كيا نول تيلي اع روت

 دعم ةزانجبسملا يف اسوم ابك

 2 ة
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 ؟ج - ةالئيلغ نيسحلا مامإلا ةريس

 ُهَّللا هّبكأ ُهَّللا» :لاقَق َةَرانَملا َنّذَّوُملا

 نب ٌيِلَع َنيِنِمْؤُملا ٌريمأ ىكبف «(ٌرَبكأ
 اًمَلَف ءهئاكيل انيكبو كالت بلاط يبأ

 رخل اي نورذتا لاق ُنْذَوُملا َعَرَف

 ا 0

 ٍفاوُطلا يِف هن ّيِّنلا َعَم انك
 :َلاَقَف انيلإ َتََتلَف املا اََباصَأَ

 ام عك 1 دَقَف َلَمَعلا اوفنتيا»

 ا ( ىضَم
 ال ا ا

 هدوجُو يف َوُه امي ٌكيَلَحٌلدَمسُي فيَ

 روهطلا نم كري نوككأ «كليلإ ةوتفم مم

 ٌرهظُملا َوُه نوكي ىَتَح ءَكَل سيَلام
 ٍليِلَد ىلإ جاتحت ىَتَح تبغ ىتَم ؟ ؟َكَل

 00000 ؟كرلقلدي

 عَ ةايَحْلاَو هةَداَعَس الإ َتْوَمْلا ىرأ ال

 ١/ ١١7/7551 امري الإ َنيِمِلاَظلا

 نم راو قت هين كيتا

 ما /7 كا/١/1 .....كرذت ال امل

 ٌفاَحَأ ينم َكيِنْعَياَلاَميف َنَمْلَكَتتاَل

 َكِيَْي اف نمل اََو نزولا َكْيَلَع
 7> همس ه6

01 

 َّبْرَف اَعِضْوَم مالَكْلِل ىَرَت ىتَح
 0 بِ ّقَحْلاب مَلََتْدَق ملكت

 ا

 ًالْهَأ ُهَل َكَسْفَن َتْبَأَر ام الإ ُلَواَنَتَي ال
1 

 ءبِلاغُملا ًداهج ٍقزّرلا ىف دهاجت ال

 ؛مِلسَتسُم لاكُا ِرَدَقلا ىَلَع لِكتت الو

 ٌلامجِإلاَو هسا َنِم ِقزّرلا ءاغتبا نإ

 ةَِعلا ٍتَسيَلو فعلا َنِم ٍبّلَطلا يِ

 بِلاجب ٌصرحلا الو «اقزر ٍةَعِنامب
 نا ميك 6 عا ا الضف

 ىَلَع مكاياطَحو مُكَيونُذ اولوحتال
 ... َناطيَّشلاَو مُكَسْفنأ اورّذَتو هللا

0 0 30 

 ادارات الور ارستلا يل ارجل
 دقق معرب هيف اومّلَكَتت الو ويف

 هتقلو وللا َلوِسَر يَدَج ُتعِمَس

 ملِع ريغ ٍنآرقلا يِف لاق نّم : ٌلوقُي
 16/١" .....راّثلا َنِم ُهَدَعقَم أَوبتلَ

 امأ تالكِقَم ِنيَسْحلا َةَرايِز عّدَال

 تا أ َكَتَجاَح ْمَقْرَت

 ا 2 وأ نيد يذ ىلإ

 00 0 بب7ب-7
 وعم وعر 3

 اوافأ وارتاح اهريخي نما لاوكأل
 تنبض اورق كاك بلا اًركاو «ةالّصلا

 َنيِنّسلاب اولثبا اوُلَعَفَي مك نِإَم
 هال ول ٍبدَجلاَو
 ىَتَح ٍةَمايِقلا موَيِدبَعُمَدَق ٌلوزتال

 اميف ِهبابَّش نَع :ءايشأ ٍةَعَبرأ نَع َلَأسُي

 نَعو «ةانفأ اميف هِرْمُع نو كالبأ



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 نعو «ةقفنأ اميفو ُهَبَسَتكا ّنيأ نم هلام

 1 ال تبا َلهأ انّح

 نأ الز ةقيخلا َمْوَي اوُموُصَت ال
 ا هدعَبْوأ ُهَْبَق اوُموُصَت

 ام ِرَدَقبألإ ٍءاْرَجْلا نم ْبْلطَت ال

 هةر سل ا َتْعَبَص

 ؟ا//7؟ ....هيلعر دقت ال امب دعت ال

 للا ٍةَعاط ني تِْئابألإ حيفا
00 00 3 

 هللا تلمع نقود يرعب

 ارا هيل ١ يمان 1

 َنِإَف ؛اهيفشالو ًاسيلَع خيرامتال

 0 كيدرُي َهيِفَّسِلاَو ءكيلقَي ميلَحلا

 ل

 ”١/74؟ .ٌديِفَتْسَت ام ِرَدَقِبألِإ ُقِفْنُن ال
 نيا ين“

 ١الة/ا عضاَوَتب الإ َبَسَح

 الو يِمَجْعَأ ىَلَع يِبرَعل َلْضَمال
 ىلع َرَمَح الو ير ىَلَع يجعل

 اًنِسقنَأ ىلَع انلَعَج دق ؛ُبَكرَئال
 ىلَع ماركا َِّللا ٍتب ننلا يملا

 0008 نكس سس | كن

 اذَحأف .ٌقيرطلا ٌبَكَتتَت انئكلو ءانمادقأ

 4788 / ادْيَعلا َراَرْفإ هِقَأ الو ليدل
14 
 ءاطعإ يدي ب مكيطعأ ال َيَّلاَو ال
 ا يعل راف ٌرِفأ الو ليدل
 هللا ّفاخ ْنَمآلِإ ِةَمايِقْلا موي و

 ١ 1 م ايندلا يف

 نِ َرْذعلا ِلّبقَي مل نم ضوَحلا ُدِرَيال
 ا ٍلِطبُم وأ ٌلِحُم

 7 مَ ىَتَح احِلاص يما ُرمأ ُلاوَيال

 ب لك لاق عت ءاًةَميِلَت ٌرَمَع انثا

 0 20 مي

 هسا ناي لفعل« قيت

 نم مُهْلُك» : َلاَقَف ؟ّلاق ام : يبأل ُتاَقَق

04 3 2710 00 

 2ث لس م سس عا دب

 ام قار ْنهَعِيض

 ا 1 1

 مل
 :ٍلاصخ ْتالَث هيف َنوكَي ىَتَح َناميإلا

 ىَلَع ٌربَّصلاَو ءملعلا ٌساِِتقا
3 0 

00000 1 9000 251 4/1" 

 يصعَي نم ىرت هَ 0 ل
 #١ هيلع يت الف َهَّللا

١ 



 ةدرخإ

 ايس ةرضت نيستا ءانإلا رشم

 ةعاط اوُكَرَتَو ءِناطْيَشلا ًةَعاط اوُمِرَل
 يق ةانميملا اًورَهْظَأَو ءِنمْحّرلا
 اوُبِرَتَو َتوُدُحْلا اوُنَطبأَو ءيضزألا

 ءارَغقْلا اوم يف اًوَنَتْساَو َنوُمُحْلا

 َنوتسَو ٌعْست ةَنَسَح َنوُعْبَس مالَّسلِ
 08/٠" ...ًداّرلِل ٌةَدِحاَوَو «ئِدَتْبُمْل
 ىلإ جورُخلا هلع كلا ةازااخل
 هللا َيِضَوةَمَلَس أ هيَلِإ تَنَعَب تدق ف ازعل

 َناكو ُةَنَّبَر تّناك يتلا ّيِهو -اهنَع
 ساّنلا ّقَرأ تئاكو ءاهيلإ ساّنلا ٌبحأ

 ناذألا هل زيتتو مَلَعي نأ هللا دازأ نمل

 بادب امِهيلَعُهَللا ىَلَص ليربج ٌهاتأ

 ءاهّبكرَي َبَمَّدَق ة:فاركلا اَهَل لاقي

 ره 3 4

 يدع يح وس

وعدا :ّلاق هيف نّمِب ٌصاغ تيل
 ا

 ايش. يتيما

 ءامُهَتوَعَدَف .نيسحلاو ٌنَسَحلا ّيِل

 .. ِهيَلَع يوغأ ىَنَح امُهُمِثلَي ّلَعَجَف

 1١

 اَلاعَت لق :ة ُةَيآلاوِذِه تلَرئاَمَل
 وعمته ب

 هّللا 0 اعَد «مكءانياَو انك 0

 ًانيَسُحو ًانَسَحو َةَمِطافو ًاَيِلَع يع
 .. (يلهأ ءالؤه َمهّللا» َلاقَف جنيت

 ال

 هللا لوف ل لك كنا امل
 ةءاقُص ٍةَقرخ يف ُهاَيِإ َكُكلَوانَف يي

 م ا

 27 هر كيلع وهو يلا هواك

 ؟دو/] ملم

 ْمُهْوَمْلاَف ْمَكيلاَوْمَِب ساَّنلا اوُعَسَن م

 ١19/١ ٍرشِبلا ِنْسُحو هْجَولا الطب

 «ٌباصأو َنّسحأ لاق امّلُك ماعلا َنأ ول

 اه وة ايعتلا رس رع نأ كتكرأل

 سيم 7 ُةَباوَص ٌرثكَي نَم ُمِلاعلا
 َتوَملا اوُرَوَصَتو سانلا َلَقَعَوَل

 شدا . اينّدلا ِتبِرَخَل هِيَروصب

 قوقل ناش لجو زعل مِلَعوَل
 ام قاعلا ٍلَمعَيلَف ََُّرَحَل ٌفأ ني ىندأ

 1 لَو ةَنَجلا َلخدَيَنَلَق اش

 نيراتلا سيو ىلن سا ءاش ام

0 1 1211101111 3 

 ُهَصْأَر َمدآ نبا َعَضَوام ٌةَنالَث الون

1 

 نوصل انامل ٍلضفلا َنِم الكف

عَيف .عوجلا ّسَم ّيِنَعلا َدِجَيِل
 َدو

 ماما . ٍنيكاسَملا ىَلَع لضَملاب

 مهلك ًاريمأ رشع انثا يدعب نم ننوكيل

 5 شيرق نم



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ميملا فرح
 زاخر داعم تاك عير اا

 2 ْتيِيٍةَيرَق لْهَأ ْنِماَمَو؛ٌعِئاَج
 ... ةَماَيِقْلا َمْوَي ْمِهْيَلإ هللا ُرَظْنَي ُعِئاَج

 ا 2000
 ىهاوّدلا امَّنِإو ءاهّرهاوظ َنَسحأ ام

 ال !وللاَءابع هللا هَّللاَف ءاهنوطُب يف
 «ِلَمَعلا ُتَيَربقلا نم ءانّدلاباولَِتْشَت
 ا اول لو عاف

 نع َعَصَوالإ دَحَأ ةقاط هللا َدَحَأ ام
 نا يا

 ُهنَع َعَضَوالإ ُهَتَردَق َذَحَأ الو ةَتَعاَط

 0 هتفلك

 0 ٍراَدَقَأْلا له َماَقْناَلا َحَبقأ ام
0 0 

 لق نإو هيف لدع اذ لدعلا عسوأ ام

0 

 َوُهَف هِيَلَع َدبَعلا َمولت نأ تعطتسا ام

 هيَلَع َدِبَعلا َمولَت نأ عِطَنسَت مَل امو «ةنم

 0 را وللا ٍلعِف َنِم َوُهَ

 ةلق : دات نيسحلا لاق ؟ىنْغلااَم
 "05 /؟ كيفك امب اضّرلاَو ,كّينامأ

 لديو فاسللا كلم :لاق# فلا
 لاق ؟ضقللا انهن لبق .قانيخالا

 8 كيني امن لكما

0 

 نع مكب رجعت : طخ توكلا ام

 ٍةَعسياولا ٍنانجلا ىَلِإ ِءاَرّصلاَو سبل
 َلِقسَي نأ ُهَركَي مُكيأف ؛ةمِئاَدلا ميعَنلاَو
 0 8 ..!؟رصق ىلإ نجس نم

 0 هللا ُهَعَفَرألإ هلل ٌدحأ ٌَعَضاَوَتاَم

 قيقا لل م

 وع 2

 نا .ٍلامقلاب مُمأَدبِل تنك ام

 قُم هَل َتْنُك َكَلْنكَيْمكْنِإَكْلاَم

 كري ةَريخَذ ْنُكيف كَدْعَب قف ثق
 َدوحُأَمْلا هب َبَلاَطُمْلا َتْنَ لو

 اداه َوالَح ْمُكيلَع ىَأال يلام

 :لاك ؟:دانعلا وذاك[ ةاولاف

 اد (ًعْضاَوَتلا»

 َتَقَلا من !؟نايفش يبأ ٍلآلو يلام
 ايًاربَص :ّلاقو ءفالئيفَع ٍنيَسُحلا ىَلِإ
 يذلا ليم عني كوبا فل دقت امك 34

 اا ب م هَدعَي ىقلت

 مهلا !هيف هللا َكَراب ال ؟ديرّيِلو يلام
 0 !ةيزئذعلا

 يبس

 نم ٍنازيملا يف لقثأ ءيش نِمام
 مك قالا

 2 هنا 2+ شتوي رغ# هس

 وهو ّحَحلا ٌعَدَيَةَمأ الو دبع نمام

 جئاوَح نم ٍةَجاحِل هَل َليِبَّسلا ٌدِجَي

 فو
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 ميس رضع نيستا ءانإلا #رتس

 نأ لبق َنيِقّلَحُملا ىلإ َرظَناَإ ايدل
 :ينعَي- ايلا كلر هللا يفق ذة

 د 0100 دوالسإلا بع

 و يعم و
 ا

 ,ولوسَو ُدَسأو وللا ٌدسأ ٍبِلطُملا ِدبَع
 عادا و

 مَع نبا هيف لق ةَتْوُم َموَيهَدَعَبَو

 ا بلاط ىبأ نب ٌرَمَعَج

10 

 يفق ِهيبعب َكِلَذ نم ُةَكَزلا هيف ُبِجَياَم
 ندور در

 هيف ٌبجَ ام َدَح عبي ْمَلاَمَو ءُسْمْخْلا

 منولأ هيف سم ا ُةاَكّزل

 اهن (نسيز تيأس لكم ورع لكع

 ا ولَعَقَ ِهّللا ىلإ ُهَموَ

 ل .ٌرَش ةَءاَنَّدلا ٍلْهَأ ةَسلاَجُم

 موو . ةبيِر ٍقْسِفْلا ٍلْهَأ ةَسَاَجُم

 يف ءالَبرَكب البلع َنِينِْؤُملا ٌريمأ رم
 اَهبَّرَم اَمَلَق ءيباحصأ نم سانا
 اذه : لاق من «ءاكبلاب ةانيَع تقَروَرغا
 ؛مهلاحر ىقلُم اذهو مهباكر خانم

 نِم كَل ىبوط ؛مُهّؤامِد ٌقَرِهُت انهو

 بلاط يبأ ُنب ٌيِلَع َنِيِنمؤُملا ٌريمأ رم 7

 ؛مالّكلا ٍلوضُفبْمَلَكَتي لرب لكيت

 ىلَع يلمُت َكنإ9 : لاق مث
2 

 امب مّلَكَتف ءَكَبَر ىلإ و ٌكِيَظِفاح

 1 قلع فقر

 0006 ا

 طق راسك ىلع مهرس نوكأ

 َسْلَجَف .مهماعط ىلإ ُهوَعَدَف مهيَلَع

 و 01

 تلكأل هدم هنأ لول :لاقو «مُهَعَم

 ا مكْعَم

 َنيكاسمي ةالِفَع يلع نب نيسحلا رم
 هيَلَع اوَقلَ مهل ًءاسك اوطسَبِدَق
 !هّللا ٍلوسَر َنباَي لَه :اولاقق ًارَسِك
 امهر .. مُهَعَم لكَ هَكِرَو ىَتَق

 مر ةَفادَص ٌةَئوعَملا

 ُهَنتَتق نَم يَقَنلاَو 0
 عطقَت اهني ةاقذدلا وَ مُكَنَرعَت الق ِ

 ْعَّمَط ب ٌبّيَحُتو ءاهيَلإ ّنَكَر نَم ءاجَر

 ك1 اهيف َعِمَط نَم

 َموَي َءاج َنيَسَحلاَو َنَّسَحلا ضَعِبَأ نَم

 هللا ٍداِبِع نم ناك ِهيَلِإ ًاقوت ُهاتأ نَم
 ءازل تحت ناكر " يييركملا

 اًمُهَلَخَدُي ىَتَح ةلكك

 «ىلاعتَِّلل اّلِإ هيتأي ال ًادجسَم ىتأ نَم
 َجُرْخَي ىّتَح ىلاعت ِهَّللا ُفِيَض َكاذَف

 اا هنم

 نأو ِلَجأ يف َكَراِبُي نأ ٌبَحأ نَم
 ينفلخَيلَ .ىلاعت هلا هلت امب نم
 ملنَمو َةَئَسَح َةَقالِخ يلهأ يف يف



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ّيَلَع َدَرَوو ُهُرُمُع كتب مهيف ينفّلخَي
 ١77/7 .. ُةهِجَو ًاَدّوِسُم ةَمايقلا َموَي

 هلا كجم ةوكي نأ فعلا نك
 مولظَملا َةَرايز عَدَيالَف َهَنَجلا ُهاوُأَمو

 ا

 ٍلهأ ٌّبَحَأ ىلإ َرْظنَي نأ ٌبَحأ نَم
 لاو ظولل# ِءامّسلا ٍلهأ ىلإ ضرألا
 دا ٍنيَسحلا

 تايسش كيني ىلإ ظني نأ تنحأ نم

 مرسم قررا ا كارلا
 "م. هيف هللا لوضو نه

 هم نتحلا 00

 اهيك ذو ريقخلاو كلا تعا نك
 ولو ةَهِجَوُراَنلا حّملَت مل ًاصِلْخُم

 00 جاع لمَرِدَدَعِب ُهبونُذ تناك

 يلع وهو نحب اورو هلل اجا

 - هيعبصإ ٌمضو - اذكه ةيدَِو اين

 ل ٌمَسَت ايندلا نق اينَدلِل اّيَحَأ ْنَمَو

 نر َرِجاَفْلاَو
 نمو ومنع كلر دعا وك

 َموَي يجرد يف يعم ناك امُهنأو
 هدا اة ةّمايقلا

 َناك امُهَّمأو امهابأو نيّذه َّبَحَأ ْنَم
 هم/١ ةَمايقلا َموُي يتَجَرَد يف يعم

 ومرءوم وعمر ع
 هبحا ةتبيحأ نمو ةتييحأ امهبحأ نَم

 فا لا ةللاذكعا نمو قَللا

 وق م نع
 ُهَّللا ُهَفاَحَأ ٍةَنيِدَمْلا َلْهَأ َفاَحَأ ْنَم

 ِسّنلاَو ِةَكَتَاَمْلاَو ِهَّللا ٌةَنْعَل هَِلَعَو

2 

 0 ةللاةفاحأ يلا َفاَحأ نم

 ضَرمَي مل ءٍقيَرْلا ىلع ًءارمحح

 ىقثولا هللا ٍةَورْعِب َكَّسَمَتَي نأ دارأ نَم

 ٍلاوُيَف ءهباتك يف ىلاعت هللا لاق يلا

 َنيَسْحلاَو َنَسَحْلاَو بلاط يبأ َنب َيِلَع
 قوق يا اللا َنَِف ؟ الكيوت

 ا هشرع

 للا هْجَو هْيِحَأ ىَلِإ ةَعبِرَّصلاب َداَرَأ ْنِم
 قو نق انهن لاك هللا فاك يلاكت

 ركب ِءالَبْلا نم ُهَّْع ٌتفَرَصَو «هتجاح
 ا 111 كلذ نم
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 ايس ركضت نيستا ءانإلا رشم
 لب نين رع وخل

 ا ا . ظقوب

 يول بكا َحَبْصُأ ْنَم

 0 ا اق 0

 سيل تر م يلوا فاق

 5 للا ٍةَمْحَر ْنِم

 لجو زع هللا َدنِع ٍلامعألا ٍلَضفأ نم

 دابكألا ٌعابشإو قّراحلا ٍدابكألا ُداربإ
 سامو

 هل هديب ِدَمَحُم سمت يذّلاَو «.ةعئاجلا

 وأ -ةوخأو َناعِبَّش تبي ٌَدِبَع يب نِمْؤُي

 717١/١ .ٌمِئاج ُْمِلَسُملا -ةٌراج :ّلاق

 ًءارمَح ةّبيبَز ّنيرشِعو ىدحإ لَكأ نَم

 ؟ٌرَتعُملاَو ٌعَنمَتملا َقَرَتفاَنيأ نم
 جحا طِبيرُم م َعَتَمَتُملا ْنِإ :لاقَق

 ُتيَح بهذ اهنِم ٌعَرَف اذإ ٌرِمَتعُملاَو

2 7 0 

 مهلاحر ٌعِضوَمو ةّمامأ مهباكر ٌحانُم

 ءَضرألا ِهيَدَيِب َبَّرَصَق ءءِراسَي نَع

 ءاهّمََق َةَضِبَق ضرألا َنِم َدَحَأَ
 همدان وح تينا د لانقت

 الملا ىلإ ٌيِلَع نب نيسحلا نم
 نإ 0 اّمأ ريحا .نينيؤملا

7 

 نم

 نم انب ت كارعإلا دعب انأ (ةايفسم
 2 2 ع رمل

 يس

 َنْئاْرَح اهَعِدوَتِل هَكْيَلِإ

 0 00 ا

 ُهَعْلَب نم ىلإ ّيِلَع نب ٍنيَسْحلاَّنِم
 (ةّقوكلاب هِتَعيشو هئايلوأ نم اذه يباتك
 هع م 5 نع لا مخ رز 1 5

 ينتَتَأ دَقَف َدَعَباَمَأ ٍمُكِيلَع 0

 : ا

 35 حنا 9
5 
 "عم 00 0 0

 مُكديَحَم نم مُترَكذام ُتِمِهَّو مكب

 فل 0 5 وشمل

 َناَك ِهّللا ٍةَيِصْعَمِبًارثأ ٌلَواَح ْنَم
 . ُرَدْحَياَمِل َعَرْسَأَو وجب ْرَياَمِل َتَوفَأ

 ا 0

0 0 1" 

 َنمَْلَملا ىَلِإ ّيِلَع ٍنب ٍنيَسُح نم
 نإف دعب انمأ : عملاسملاو نييرملا

 را

 ا 0

 اثيدَح َنيعَبرأ ىتّما نم ظِفَح نم

 ا ًاملاع ًاهيقق
 ص هس لا هس

 ٌرومخل اديِزَي !؟لَّمَحُم ِةَّمإل ٌريخ نَم



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 ةَقِرعَم ىلإ ٍةَلالَض نم ًادبَع اعد نم
 ٍقنِعَك رجألا َنِم ُهَلَناك ُكَباجََ ٌّنَح
 1 ةَمَسُن

 وثيدَحل هداقتنا ِمِاَعْل لفال ف

 ا :رظنلا نوُتف قل اَقَحِب ُهُمْلِعَو

 ُسوُُجْلا :لوُبمْلاٍتامالَع ٍلئالَدْنِم
 ِتامالَع ْنِمَو ءِلوَُقُعْلا لْمَأ ىلإ
 ٍلْهَأ ِرِيَعِل ةارامُمْلا ٍلْهَجْلا بابشأ
 ادلب 2527701 ِرْكْفْل

 مَرُحل اًلحَتسُم ارئاج ًاناطلش ىَأَر نَم
 ل ل هللا هع ًانكانفللا
 مثإلاب هللا ٍدابِع يف ُلَمعَي هَّللا ٍلوسَر

 الو لعب ه هَل رّيَُي مَلَق ِناوِدعلاَو

 ُهَلِخدُي نأ ِهَّللا ىَلَع اَمَح َناك ءِلوَق

 0000 ا 0

 شي افياش للاهل اكان فدل

 0 اربي لت اوصل

 ُهَلِخَدُي نأ ِهَّللا ىَلَع اَقَح ناك ءِلوَق

 هَمَحِب ًافراع الل َنيَسُحلا َراز نَم

 قَّلوبقَم َةَج ملا تاو هل للا كك

 دقت امهَلَرفَعو هلو بقت ٍةَرمُع فلأو

 0 وح اهو هر

 اهتعفَر دي ٌلُكو اهاطحت ٍةَوطُح ٌلُكِ هَل

 ريم عوكل

 ١ ةين ب  خساو ٍةَئَسَح ٌفلأ ةَتباد

 يفو لل الكلم ٍنيَسْحلا َربَق َراز نَم

 موَيةَنمآو الا َنِمهَّللا ُهَقَتعأ هللا

 ىلاعت هللا ٍلأسَي مّلو «ربكألا رمل

 امُهَلُهَّللا َرَفَغ هّقَحِب ًافراع ُهَراَز نَم

 هَل َبَنَك كو ٌرخأت امو ِهبِنَذ نم َمدَقَت 2

 َعجرَي ىَتَح ًاظوفحم لري مو هيَ
 لا و امن حالا هلهأ ىلإ

 هلا َرَثَع هَّمَحِب افراع - "01
 ملا رحت امو هذ نم َمَدََتام هَ

 سس وعر

 ىَلَع هَتاِبِع ُرُبِجَي هللا نأ َمَعَز نَم

 «نوقيطُي ال ام مُهُفَلَكُي وأ يصاعَملا

 ُهَتَداهَش اولَّبقت الو ُهَتَحِيِبَذ اولّكأَت الَق
 نم ه ةرطع الو مَءاَرَو [ولصَت الو

 اما اعيش ةاكّزلا

 (ونداف اكوا ناسإ نه ةنلخ اجرك

 ا مم هند
 يس

 يف دايو ءِهِلَجَأ يف ًاَسنُي نأ ُهَّرَس نَم
 ا 5527 هم ُهَمِحَر لصَيلف «هقزر

 ن0 هللا يّ ةّبحَم ابعت ماص نم
 صولا هك ؛لجو زع هللا ىلإ ًابرقتو

 ةَمايِقلا َموَي ِهَتَماَرَك نم ُةَبرَقَو ءلجو
 ا ةكلاةل نحوأو

 .يانينحاو اربَص ةعمجلا موُي مانع نع

 ٍرهُز رع ماي ةَرَشَع مايص َباوُن ّيِطعأ
 1 اينّدلا َماَيَأ لكاشت ال

 ا



0 

 ايس رضع نسأل ءانإلا ةرثم

 ُاَمَك ِسَّْنلا ِطَخَسب للا اًضر َبَلَط ْنَم

 0 ِساّنلا َروُم هللا

 للا ٍطَخَسي ِساَّنلا اَضَر َبَلَط ْنَم

 فيا ِساَّنلا ىلإ هللا ُهَلَكَو

 قرف هللا ءانأ ةففاه عملا داع اك

 اا هتيافكو هينامأ

 ىَلَع َكَناَعَأ ْدَهَق كَ اَطَع لق ْنَم

 ا مَرَكْلا

 577 /١1ٌديِهَش َوُهَفِهَمَح نود ليف نم

 577/١ ٌديِهّش َوُهَف هلام نود ٌلَيق نم

 يف لجو زع ِّللا باتك نم وق نت
 ةَنِم فرح ٌلُكَب ُهَل ُبَتكُيًامئاق ِهِتالَص

 م يا

 روع لكبالال بك طل يتم

 ا حمل و

 ا نيديوح  أَرَق نمو «َنيلِفالاَنِم

 يآ َةَنِم كم أَرَق نمو «نيرِكاَللا سم بيك

 نأ م أرك نمو :نيتافلا نساكتك

 ا َنيعشاخلا ّنِم بِك

 َنِم ديري اَم َلاَنِهِرْمَ يف ايفر َناَك ْنِم
 ناقنلا نين عمت سال
 14/١ . ِهِرْمَع يف َّذُم ُهْوُفَع َرْثَك نم

 701١/١ هالوم يلعف هالوم تنك نم

 ءانيبحمو انتعيش نم هدنع نكي مل نم
 سيلف «يلالهلا سيق نب ميلس باتك
 انبابسأ نم ملعي الو ءيش انرمأ نم هدنع

 ا ع ارذاع بئاع لك

 ...ُعَرَجْلا ُهَكَلْهَأ ٌرْبَصلا هجن ْمَْل ْنَم

0 00 

 نيدو ءاج اني تال

 م ..,السإلا ةيلِهاحلا يف

 برع نب ية ْنَع َسُفَنْنَم

 ِبَرُك ْنِم َةَبرك ُهْنَعْهّللا سف اند

 هلع هللا جرف ٍنِْؤُم هيك سفن ْنَم د
 نا 0 وق ا لا

 َاقأو ىنمُيل هذا يف َنْذأَف لَو نَ

 ِنايِبَّصلا ما ُهَّرُضَي مل ءىرسُيلا هْيْذا يف

 ا
 هل ا واوا ف ورا فره“

 ا

 "5 5 ا

 ا ا ب وووملا لاخر توملا
3 
 2 نإ ه< 4 8

 ..لذ يف ٍةاّيَح ْنِم ٌرْيَح ْرِع يِف َتْوَم
 نامل ا ا ل

 نونلا فرح

 401١/1 ٍطْمُمْلا ٍناَنْسَأك ٌاَوَس سال

 ٌةَرتِعو «َنويلاغلا ِهَّللا ٌبزِح نحت



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 لهأو َنوبرقألا هيَ 26 هللا ٍلوسَر

 نيّذَّلا 0 هع دروع

 باتك َيناث هل >6 هّللا ُلوسَرانَلَعَج
 ٌليصفت هف يذلا ءىّاعتو كَان

 ا ِءيَش ْلُك

 رم 5 سما تاز نيح

 ٌءيَّملا ناك ّنيح ِيَلَع َلَرتَّمُث نييسلا
 آآ 7

 7/7 ١/ ٌرصلا َيَّلَصُي نأ ُهَرَم َرَمَأَف ٌةَماق

 ءاهلا فرح

 ُمُهَنَع بِهْنَأَ نسي لمأ ِءالُوَه

 ٠١7/١ ..ًاريهطت مُهرّهطو َسِجّرلا

 َكِلذ امو :ّلُجَر ُهَلَلاَقَف .انُّماه انّماه

 لآل ُلَقَت :ّلاق ؟َنينموُملا ٌريمأ اي

 :ةليرك اه لاقي تالا طاش

 ا يلا داي
 ا و د وا ةَمِطاف

 راونأو «يتّمورأ تالا

 هللا كراب ال «ييَرُذ رابخو «يتّرتِع

 .مهياكر حانمو ؛مهِلجاوَر ٌعِضوَم اذه

 هَل رِصان ال نَم يبأب مهئامد ٌقارَهُمو

 .ةللاخل تايوكلا قال ووفر الا

 يّبَحَأ دّقَف امُهّبَحَأ نَمَف ؛يانبا ناذه

 هال/١ . ينَضَعِبأ دَّقَف امّهَضَعِبَأ نمو

 يّبَحأ نم ءاينذلا ّنِم َياتَئاحيَر ناذه

 0 ا

 ا نم

 ن0 ِتْيَبْلا ّلْهَأ انيف هذه
 2 ها ُ
 ٍلوسَر ِمَّرَح نع ٍبْذَي باذ نم له

 ؟انيف هللا ٌفاخَي دحوم نم لَم ؟وّللا

 لَم ؟انيناغإب هللا وُجرَي ِثيعُم نم لَم

 ا ؟انتّتاعإ

 ,59 ١/ .... اينذلا نم ياتّئاحيَر امه

 ١7١

 َنيِمِلسُملا ةمَِأو رباج اي يئافلُح مُه - ول مم و 00
 «بلاط يبأ نب يلع مُر ءيدعت نم

 نب لع 1 نيحعلاو سلا 0 لع عار لآل ري زيا
 ا ل 55

 الَو ُارِطب لَو ءأرشأ جْرخأ مل ين

 ٌتْجَرَح امّنِإَو ًامِلاظ الو ادِيمُم

 . 1280 يَدَج ّمأ يف حالضألا بلل
 وو

 ِنَع ىِهْنَأَو ٍفوُرْمَمْلابَرْمآ ْنَأٌديرأ

 ا وا ا ا ماا ركنملا

 الو ءارتطب الو اردخأ جرخأ مل ينأو

 ونا



 كل

 ايس ةرضت نيستا ءانإلا رشم

 تح ا او مناط الار اكو
 يَدَج م يف ٍحالَّصلاَو حاجّنلا ٍبلَط

 1م 1

 ُكِلاَمَوُم ِتْوَملا َكِاَمََّأْمَنْعَ
 ناو ةتييجلا وه قلاخلا 0 قاّيَحلا

 ه1 هل َوُه َيِنْفُملا

 َنِم :ٍهوَجو ٍةَعَبْرأ ادي عرب يلا
 َنِمَنوُمِلَسُملا اَيِصُي يلا ماعلا

 ّنِمَو ْنِواَعَمْلا نمو «نيِكِرْشْمْلا

 1/1 صوعلا نمو رو

0 
 «موتحملا ِء ٍءاضَقلاَو ءرودقملاَو ِرَدَقلا

 - ىلاعَت للا ّنِم بجاولا رِمألاَو
 د د يم

 مكذإو ءَكِلَذَك ٌلوتقَم ينإ ِهّنلاَو
 .. ًاضيأ يّتولَتقَي ٍقارعلا ىَلِإ جّرخأ

 ا 2000

 و مّنأو «مُكَريَغ ىنَع ام هّللاَو

 ىلوأ ّيِلَع كوبَأَف تم اذِإَف ,ماحرألا

 َكوخَأَف كوبأ ىضَم اذِإَف ءيناكمبو يب

 ْنَسَحْلا ىَضَم اذإف «هب ىلوأ ْنَسَحلا

 "0 10 دا

 دجْوو ةَيرَص ا ْعَبرأو كنعط
 8 نال -

 هم هِيَلَع تناك ءانكد ٌَزَح ِةّبُج يف

 نط نيام هأق رح َرَشَع ًةَعضبو قرح

 نو رشعو و :يورو . ةيمّرو َة 5 درضو

 موي َدالثتِلَع قداَصلا مامإلا ماصو

 هنأ نومعزي نماثلا ْنِإ :هل ليقف ةعمج
 ٍضْفَح ْمْوَيُهَنِإ الكا : لاقف .ديع موي

 0 00 (ةَعَدَو

 477/١ اهعضاوم يف رومألا عضو

 ا ورم اقول

 نك ديري نبع ةتركد ام تفيهفو
 . قط مح محم مال هسا «ولاميكا

7 012 

 اوهبشتو «هئايبنأ فقاوم اوفقو

 نوزرحُي .هشرعب نيفيطملا هتكئالمب

 نوردابتيو .هتدابع رجتم يف حابرألا
 ١ هترفغم ٍلعوم دنع

 ُهَعَم نم ضعَبو ٌدالَع نيَسْحلا ٌناكو

 أدهتو مُهئاولا قرت ءوصِاصحت نب

 لاق «مهس وفُث نكست مهحراوَج

 يلاحال دو :صضعتيل مُهْضعَب
 ول !توَملاِب

 ّنِم ياتئاحيَر امُّهو امهبحأ ال فيكو



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

0 
2-6 20 31 

 ا 000

 َتعَنَمو .ٌتفَحجأ ىَتَح َترْئَأَتساَو

 «ٌتزّواج ا َتزجو «ٌتَلَخَم ىَنَح

 لح مما روع ينل تبان
 ه-

 00 يع

 هلق بلا لأ هنأ ٌدَحأ عدي ملو

 خراضتلل ةلهابملا لتع ءاسكلا كبت

 ةَمِطافو بلاط نوجا نع , ّيِلَعاْلإ

 ٠١/١ . التت َنيَسُحلاَو َنَسَحلاَو

 يف ٌداهجلاو اهّلُك َّربلا لامعأ امو

 ٍفورعَملاب رمألا دنع هللا ٍليبَس
 ٍرحَب يف ةيفَتكاَإ ءرَكُْملا ِنَع يمّنلاو

 و رو نيس ريغ ومي تت" ل ووك 7 -

 لَجَر وهو ديزي ِةَعِيَبب ا
 م 0 ريل رة

 ايوا ري اطل علا ؟ٌقِي

 نامل رد مرا ست لَ

20000 ُهَلثِم ٌعيِاَبي ال يلْثِمَو
1 0 

 1 ٍرمَحل |اٌُبِراش ٌقساف ُديِزَيو

 0/1 هلئحل عيب ال يلثمو «ِسْتلا

 ٍدَحأل يِفيال ةيِواعُم نَِللاَو ْمُكَلَيَو

 نَظأ يّنإَو يلتَق يف ُهنَِض اَمِبْمُكَدِ
 ُةُمِلاَصَأَف هِي يِف يدي ُتْعَضَو ْنِإ يْنَأ

 .. هك يَّذَج نيد ُنيِدَأ يِنْكُرتي م

 ويلا هلال يني ذل نخل لذو
 2 ِرّكْنُملا ِنَع َء يَّنلاو ٍفورعَملاب

 ءايلا فرح

 رع هللا لوق نع ينئَّذَح هللا دبع ابأ اي
 يف اوُمَصَمْخا ٍناَمْصَح ٍناَذَه# : 8

 تارا : هام لاق ؟4 مهب
 هر ينام

 52 هللا عيدك ل ولاقو هللا قدم
 ا

 نإ هات َّقَحلاِب يّسعَب يذَّلاَو يأ اي
 0 ءامّسلا يف ّيِلَع َنب َنيسسحلا
 نيمَي ثيمي نع توتكمل ُهَّْنِإَ ؛ضرألا يف

 ل ف نع وع للا كرف

 م نو ا اا ٍةاجَن ةنيفّسو

 اي .ناطيّشلا ِكَملِح َنَيِهُي ال يح اي
 هللا ٌعَضَو دقق يسلجا !بهَوَّمأ
 َعَم ِتَنِباَو كن ءٍءاسّنلا نَع ةاهجلا
 0000 َّنَجلا يف ةدقاَع ِدَمَحُم ِيَدَج

 م
 ئامّرُكلا ةّبِحَألا ُمّشنَأ ةقوكلا لهأ اي
 ءايحإ يف اوّدج ِاثّدلا نود ٌراَعَّشلاَو

 َرَعَوَت ام ٍلاهسإو هِمُكَتيَي َرََدام
 َنإ الأ .مُكنم َعاذام ِةَّقلاو ءمُكيَلَع

 «ٌعيظَف اهُمعطو «ٌميِرَذ اهّرَش َبرحلا

١ 



 هع

 ايس ةرضت نيستا يالا رشم

 نا ا ةاَسَحَتُم ٌعَرُج يِهو

 0 رح كنأو نيسحلا با لكنت كا ربا

 ها ةرصنت ال

 !كاهَد كاهن يذلا أ نعل مَدآ نسا

 ةللاَد كالعأو كاسم َكاَهَد انملإَو

 0 20 كلذ زم ءىرت

 ِضَم املك ٌماَيأ َتنأ امّنإ مدآ َنباَي
 ل ٌكَضعَب َبَهَذ ٌموُي
 َكِئابآ ٌعراصَم ركذا !َمدآ َنِباَي

 اولَح ثيَحو اوناك َففيَك ءكانبأو

 مُهّلَحَم َتاَلَح دق ٍليلَق نَع َكَنأَكو

 نو ٍربَبعُملِل ًةَربع ترصو

 َكِربَق يفو َكَعَرصَم ركذا !َمدآ َنباَي

 ..وللا ٍيَدَيَنيِب َكَفِقوَمو «َكَعَجضَم

 رم 200

 اندلا كولق نأ لّقو رّكَفَ !َمآَنباَي

 انوفعحاوت وينكع كنلا اًهئاضأو

 وتدعو هاه راجتنكا |وِس غو :ءاهز اهنأ

 .نوهراك مهو اهوقّراف !؟اهتئادَم

 مع مهب ْنحَتو .نورحآ موق اهّنِرَوو
 ”ا/1 دوال ليلك

 العتب دل رك

 ا 2000 الا
 ُمَظَك١ : يكس لاف؟لحلا ام يثباب

 الما (ِسْمَتلا ُكْلِمَو ِظْيَعْلا

5 

 «ٌكَدطَب صُْمْخَي كاَفَق ىلَع مت 1!

0" 

 ذل كال عنف ارق لجتكاو

 سر كيت ِةََسِب بسنت ابِح نهْذداَو

 مهنم : را ساشا ناو ام

 مُهنمو «ٌقالَح ُهَل ٌسيّلو ٌقّلَخ ُهَّل نَم

 مُهِنمو «ٌقلخ ُهَل َسيّلو ٌقالَح ُهَّل نَم

 تاوامسلا لهأ نإ «نآرَقلا ليا اي

 وبحق ءلجو زع لا دنع مُنذ

 بح مُكَل هديل هياتك ريقوتب هللا ىلإ

 1 5 داو تر

 رئازي يهاب هللا نإ هُللاَو ءاوؤاش

 ةَكَتالَملا ُهُدِفَيُدِفاولاَو الْكِلَع نيَسُحلا
 لإ ضخ يعكر لفك نوب ملا
 ا ساق < اع 11 هب فندم يوت

 ِرِبَق َراَوُز َنوّرَت امأ :مُهَل َلوَقيَل
 000000000 الن نيّسحلا

 :ّلاق ؟انهاه ىتّلا ُنيَعلا َنيأ !ٌبهار اي



 تاياورلاو ثيداحألا سرهف

 يبن ْيِصَو وأ يال اهئاكم ْملعَيال
0 

 نو وسلا ع تحتم تنك نو كاراي

 هْنِم ٌريَخ َوُهاَمِل َكِلَذ لَعْجاَف هِءاَمَّسلا
 0 م

 4/1/5 َنيِحِلاَظلا ِءاَوَم ْنِم اَنلَقَتْلاَو

 َسَبلأ نأ ٍرِبكلا َنِمأ هللا لوسَراي
1 5 

 :لاق ؟ةَبيِحَنلا ًةَقاَنلا بّكرأ نأ ٍربِكلا
 8مم .ال
 ؟كّدعب ٌةّمئألا مكف ههّللا لوسراي

 ٍطابسأو ىسيع يراوح ٍددعب» :لاق
 1 لام تاق سوم

 ايدلا ٍرِيَخِب ينربخأ هِيدّيَس اي
 ِهَّللا يسب :هِيَلِإ َبَنَكَف ؟ةَّرخآلاَو

 نّمُهَنِإَف ُدعَباَأ ءميِحّرلا ٍنمحّرلا
 افك سانلا ٍطَخَسب وللا اًضِر َبَّلَط
 اًضر َّبّلَط نّمو ءساّنلا ٌرومأ ُهَّللا
 0٠/1" هللا ُهَلَكَو هللا طَخَسب ِساّنلا
 ذالك ِنيَسْحلا َرِبق َراز نما مصاعاي

 نمو مَ هللا َبهذأ ٌمومَمَوُهو

 نمو ّرقف َبّمذأ ٌريقفّوهو هّراز

 ُهنَع اهّيهذُي نأ هّللا اَعَدَق ةّماع هب تناك

 َجّرْفو توعد تّبيجُنِساَو ُهنَع اهبمذأ
 ع2 عمم
 1 هموم

 ِتَب لهأ انآ َتمِلَعدَف ةَبتَعاي

 ُمالعأو َةَلاسَّرلا ُنِدَعَمَو ٍةَمارَكلا

 طنا اك راق هللا عدوا يذلا لكلا

 زع وللا ٍنذإب تقطتف ءانّتتسلأ هب

 َدنِع يئثوُغ ايو يتّدِش دنع يتَّدْعاي

 هانت ال يتلا َكِنيَعب ينسرحا ءيتيرُ

 ةقمةممم ُمارُي ال يذلا ٌكِْيكُرِب ينفتكاَو

 وع 3

 لق عل ُهنَع ُلَأسُي ام َلّوأ َنإ ؛ٌىِلَعاي

 نأو هللا ةلإال نأ ةداهَش ِهَيَوَم

 ُيِلَو َكّنَأو يق العدللا لوب ادكجم 1

 كلَ للا هلع مب َنينيؤُملا

 ىَلِإ َراص ُهَدِقَبعَي ناكو َكِلذب ّرَقأ نَمَق
 ما 1 هلا
 00 مع وع 7 ع 0
 ةعاط اومزل موق ٍءالؤه نإ !قدزّرفاي

 ءِنمحّرلا ةفاطب [رتكرتو ناظيشلا
 اوُطبأو ءيضرألا يف َداسَقلا اوُرَهظأو

 ارت اتسااو «ةؤؤحلا |وي رك را رهجلا

 !ةياعرلا ةقدازتجو ةبافكلا هلاك نان

 ترا 00 006

 كييدب >ًاهاج تنك نِإَف ءَياده

 َنإَوا !ءاراهشللو يلام ةبلطاك بكذا

 ل
 َكِب اوني اَلَِل َساّنلا رِظان : 00

 حدو



0 

 اع ةرضت نيستا ءانإلا رشم

 مدا ٌلهَجلاَو َّرجَعلا

 ةعبرأ مسقي مث «ةمينغلا سمخ جرخي
 كلذ ىلع لتاق نم ىلع سامخأ

 ما 2 ا هيلوو

 ما 0 كو

 ماب كلد ولو و نلع لئاك قع
 نق عاطّتسا نإ ًامثاق ُضيرَملا يّلَصُي
 عِطَنسَي مَ نإ ءأدعاق ىَلَص عِطَنسَي مل

 ضمخأ ُهدوجُس َلَعَجو أموأ َدُجسينأ
 َىلَصَي َيلَصُي نأ عِطَسي مل نِإَف ءهعوكُر نم

2 

 لقسم نيألا هج ىلَعىَلَص ادا

 ٍقارعلاب ْنيَسَحلا ّيِنبا تقي م1

 َسيَل ادهش عضوَملا اًده يف ُلَتقُي
 7178/١5 ٍردَب ءادَهْشاَلإ ٌءادَهْش مُهّلثِم

 اذه ,مهباكر خانُم اذه ءانهاه َنولَتقُي

 «ِلُجّرلاٌعَرصَم اذه ,مهلاحر ٌعِضوَم

 ا ةقاككادزا مث

 ام مآ َنباَي: هاو ةداكللا نوف

 معلا كيب تنخلا !؟يشِصُ

 َكيَلِإ يريح ءيصاعمملاب َّيَلِإ ٌتقَّمَتن َةَمَتَكو

 نر ..ةعاص ّيلإ َكّرَشو لَم

 لا ويقل قو و فحل هل

 بِك ايف ناك نإو ءِةَرورِبَمٍةَرمع
 ٍةَمحَر يف ٌضوخَي لري مو ءًاديعَص
 00 هللا

 مَ َمِلَك لاقت ايما ا

 مُهْلُك١ :لاق ُهَّنِإ :يبأ ّلاقَف .اهعّمسأ



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 1 م حامرطلا وبأ ةزمهلا فرح

 ني ليفطلا وبأ ا مدا ىننلا
 نا ساّبعلا وبأ 1 :قادمولا اكو انآ

 25٠ .4ا//١ ..يناهبصإلا جرفلا وبأ موو و1 رابع أ نيالا

 عال "5 5 100 0١

 ١77/١ ...... ينادمهلا لضفلا وبأ ع ا
 757 21/١ /؟ يبسارلا قراخملا وبأ 0 ا ٌيوَنَعلا َبوُيأ وبأ

 000000 1 ارغملا وبأ ا ليئارسإ وبأ

 ا جايهلا وبأ ..(نيسحلا مامإلا ةينك) رارحألا وبأ

 0000 يملسألا ةزرب وبأ 0 وا خلا نق خا

 اة ريصب وبأ ل لولا دوما نبأ

 اا را نم هسا نيكو ىبأ ماا ا

 ل ا نضل ا دوراجلا وبأ

 00 نيسحلا نب مساقلا نب ركب وبأ 51١ 81/7 يفعجلا فوتحلا وبأ

 مالا امم ١17٠١ /7 ... ثرحلا نب فوتحلا وبأ

 2008 م يدلل ف هنرق دعا ..(نيسحلا مامإلا ةينك) ءادهشلا وبأ
 1 م دكا ع ها

 77 م ا نلغ نب نكي وبأ 2599/79 203 ١//51 ... كاحضلا وبأ

 ا ندسلا املاوزا كا



 ايس ةرضق نيل ءامإلا رس

 للا النبع نيو زدوع ةفاحت لأ
 د5 2015700151١ 7/57... يدئاصلا

4 

 0 ةفيحج وبأ

 كا لوحألا رفعج وبأ

 ا ل روصنملا رفعج وبأ

 نا ا بانج وبأ

 نو يعجشألا مزاح وبأ

 م وسلا نبأ يفرك وبأ

 ما ىلامفلا ةَرَمَخ وأ

 سرب كل هضم 00 دوواد وبأ

 ل١ 0 20/ ١/ يرافغلا ٌرذ وبأ

 قلل ءةرال قدا ل55 ل5 *؟

 انا

 1 ا طباس وبأ

 اله ,55 057/١ يردخلا ديعس وبأ

 اناا

 ٠١80 187 /؟ .. ليقع نب ديعس وبأ

 .:ميمتلا اصيقع درب رانيذ ليعس قبأ

 وس 13 مل
 79 55204 ال7 /؟ .نايفس وبأ

 نك ل

 ١/ 7١7 .... ثراحلا نب َنايِفّس وبأ

 8 نذؤملا ناميلس وبأ

 نسحلا يبأ ىلوم ناميلس وبأ
 لا اما ٌيركسعلا

 1 يودعلا راوس وبأ

 ا ا بلاط وبأ

 ا” ل يلدجلا هللادبع وبأ

 0 ليقغ خيبملسف قي هللا ذيعاوبأ
 14 77 ل

 .. (نيسحلا مامإلا ةينك) هللادبع وبأ

 اا 0

 لا ىنادمهلا ةشاكع وبأ

 0 (نيسحلا مامإلا ةينك) يلع وبأ

0 175 

 ةراكلا ير ترف لا 24 6 ١/

 صفقدوو تثرل5ت تتر" تقرا" تكلا

57575 37 

 سا تس

 ١51/73 يناسرخلا ملسم وبأ

 رار 57007 يرعشألا ىسوم وبأ

 م . يناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا

 تال ىلا فال 05/١ ... ةريره وبأ

 ني ل

 م١ ماشه وبأ

 8*8 يركسعلا لاله وبأ

 100 كاّدو وبأ

 1 م ري وأ

 100000 ىلعي وبأ

 206 ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ

 ا



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 717/7 .... ىبسارلا قراخملا ىبأ
 ع

 0 فلخ نب ىبأ

 سس مك

 اا ين ا 00

 ال ثراح نب دمحأ

 قام هلا ليع نيدمجأ

1 

 21864 /؟ ىمشاهلا دّمحم نب دمحأ

0 

 0 رصن ىبا نب دمحم نب دمحأ

 000 اا 0

 ينادمهلا ديعس نب دمحم نب دمحأ

 ااا

 7/١/١ ىسوم نب دمحم نب دمحأ

 0 يحبص دومحم دمحأ روتكدلا

 ا مو ماو او اا نأ

 ال8 «الال ءالد /؟ سيق نب فنحألا

 ” 11 فخ ىلا

 ا عما ا ا لطخألا

 ا ةّيمأ نب مهدأ

 .... يرصبلا يدبعلا ةيمأ نب مهدألا

 ااا ا وما اساسا

 ان ديز نب ةماسأ

 ل كلام نب دسأ

 100 يرجهلا دعسأ

 0 نيسحلا ىلوم ورمع نب ملسأ

 ا 1 ذك

 جرعألا ريثك نب (ملسم) ملسأ

 ١17 /* ئدزألا

 ”١597/7 نيسحلا مامإلا ىلوم ملسأ

 لاا ان سومع قوواخسا

 ا رضا ههللاف و كيسأ

 0/1 0030 ةتابن نب غبصألا

1" 

 لا لالا ل ١ ١/ ىناهفصألا

 سا لا

 . للا ِديَبُع نب ٌةَحلَط ُتنب ٌقاحسإ م
4/١ 

 ا نينبلا مأ

 .... (نيسحلا مامإلا جوز) رفعج مأ

 ا

 للا لم ةملس ّةأ

 ضنا ضيم

 ا يبلكلا ِهّللا دبع مأ

 #١ ل ةدانج نب ورمع مأ

 27/8 /١نيسحلا مامإلا تنب موثلك ّمأ

: 

 211/١ /” .يلع مامإلا تنب موثلك مأ

 ضن ضف

 0 يبلكلا هللا دبع ةجوز بهو مأ

 لالا 1 هر رار

"0855١5489 



0 

 ايس رق نيستا ءانإلا رشم

 2376 ١/ ىلهاكلا ثراحلا نب سنأ

 تالا اس ةردرخ

>” 

 ا وا 7ع كلام نب ننأ

 ضن سك

 نك يراصنألا خيشلا

 51/1 اراب نوطنأ

 11717 + ئضبصألا لغم خب صبنأ

 ١5١071١015 /7 . نصح نب ىفوأ

 ما يسع حُرَسُم نب ٌبوُيَأ

 موك ويارا فلا
 ممتن ل يعفارلا ميهاربإ

 ٠١521457 /؟. نيسحلا نب ميهاربإ

 ا يعفارلا نب ميهاربإ

 594/١ ..... دمحم يبنلا نب ميهاربإ
 70720181 /7....رفعج نب ميهاربإ

 5-5 هللا ِدْيَبَع ِنْب َةَحْلَط ّنْب ُميِهاَرْبِإ

 0 را لع نب ميهاربإ
 :19/ ١/ .. يناميلا رمع نب ميهاربإ
 م0
 0 ليف نب لن د هعازلا
 "6م

 موو وا ا كا دوألا
086 

 ا هيوهار نب قاحسإ

 ا ايف انيشإ

 م ليفارسإ

 0 ءاجر نب ليعامسإ

 مار هللا كيع نب ليغامفإ

 (نيسحلا مامإلا بقل) ثلاثلا مامإلا

1 

 ا كولا دوسألا يأ نبا

 ١/ 2١١٠١ ىلزتعملا ديدحلا ىبأ نبا

 <00 3ر4 ت4 ري

 اة ا مم ةبيش ىبا نبا

 104/١ 00 ا سيردإ نبا

 5 ا ماطسب انبا

 الالم ل55 ...707/١ ريثألا نبا

 ه5: "11/7 م

 249/7 275٠ /١يفوكلا مثعألا نبا

 ,لدا 537 كال ل 5 ىالال كك

 كسلا

 ع كيلا نا

 0000 يدرجلا عبا

 وح باننا هلا

 ع1 عرادلا نبا

 8 يقطف خيا

 6/1 عنا عقلا حل

 ادق ردكتملا نبا

 مرا ا ميدنلا نبا

 ةا نييرطي نت

 2٠١3725425٠ /١يربطلا ريرج نبا



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 لا كل كه ل كك

 فلل ىلا ءالت/ا# فمحد» لمع

 ,555 55 ل55 5595 لك

 ,5957” 559١. لتلك كتلك "كيلو

 سك

 2171/ /7 54 79/١" رجح نبا

 ١06

 كل نيّصح نبا

 2 ا اا نود نبا

 س0 ناكلخ نبا

 اي 1 أ قو وفا

 د 200 يربطلا متسر نبا

 نكن
 هال /” ١60١ .5ا//١ ....دعس نبا

74 

 مرارا يبتكلا ركاش نبا

 ل: 7557/١ ...ىنارحلا ةبعش نبا

 الا 30 2/١" ..بوشآ رهش نبا

 ق5 كالم ل755 1158 ولال ىلا

 ىلا لسا سالو سلال لكلا

 ىكحك تكل لكال سوح للكل

 رق ت5 لالا الو لالا

 رفرف رضا ير ا ل يي لا

 م١

 25500105 ..58/١: سوواط نبا

 تفشل ا 1 شل يك

 نير رضا رف ا

 قالا ىسلدتنألا ةيز دبع نبا

 /؟ ١:٠١

 ا نامثع نبا

 ناب وكلا نكاتسع ذأ

4 

 م يدووادلا ةبنع نبا

 1 ا قدنف نبا

 57/9 25 501/41515 ١/ ... ةبيتق نبا

 2٠١ ا/ 08/١. ... ىمقلا هيولوق نبا

 ارا ا 205

 «5ا/ «5 5 ١/ 27١ ىقشمدلا ريثك نبا

 ا (512ظ 0-6

 نوما رق 4 لع يل لا

 00/١ 200 دوعسم نبا

 و روظنم نبا

 1 امن نبا

 ءابلا فرح

 ١/ 2191١ يشرقلا فيرش رقاب خيشلا
 ما نضل لك ك0

 /١ 000 دل تا

 لثدد 37234189 ١/ .. يراخبلا

 ل
 7/١" .. (نيسحلا مامإلا بقل) ربلا
 11/1/14 قواع نوداربلا



 كلل

 ايس رضع نيستا ءانإلا ةرثس

 لدا 355 717 /١ىقربلا

 الكا ثكنة

 777 /؟ ... ىلجعلا ةيواعم نب ديرب

 897 ١/ . ٌثينادمهلا ريض رب دير
10000 

 ممول

 ا يكنه نيدو قضوازبلا

 اا رام نيسصقلا يرش

 00 يفوكلا يدتسالا بلاغ يرش

 سلو سم ع سلا لس ١/6

 147/24 ىواذيصلا ريست ني ركب

 701/7 . يمرضحلا ورمع نب ريشب
 #١4 قولا طي

 م /8 سالو سوا ١/ . يرفالبلا

 ذو

 11 يبب ةعوط د لآلب

 ا ا ةعاضق نب ُىلب

 ١ادم/# للعلا ليش تب

 00 000 يزهبلا

 ءاتلا فرح

 مامإلا بقل) هللا ةاضرمل عباتلا
 1 (نيسحلا

 كل نا تلا نا .258/١ يذمرتلا

 نع

 77 ١/ .يراصنألا هللادبع نب رباج

 ,2ود مضل لك ق5 الك كالا

 ةرفرلا ضر ضرظو ضرطا سرت

 سرفر يظل ع

 ل 48501750579 ١/ ليئربج

 ل الا الا

 «اا/ا/ /؟ ... ىنابيشلا ٌىلع نب ةلبج

 ْ ْ ”ا/

 كلا م يمشجلا مكاحلا

 5/8 25ا//7 ....ثعشألا تنب ةدعج

 55”2 ١//111 بلاط ىبأ نب رفعج

 ميو سم ىو ىو ل /

 ١/ 25١ ... نيسحلا مامإلا نب رفعج

 ل ل ا رت

 7١7018٠ /7 ......ليقع نب رفعج

 ليل 00 ةركدرا تر

 ا

 هر 51/١ ..قداصلا رفعج مامإلا

 لح ال4 الط ءالال ءالل م8 5:

 لحق فق ىحك فخ لال ىلإ

 لال لكك ككدح دل لحم



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 لالا ىلحعم لدلك لحح كحك

 598 و5 596 ثمل لكهك

 36 را را ل 1 و

 لسلوك الوم ىظدو لل ىلثلك

 قد تلا الالب الل للحكم

 الآ 755/5 ىف قرا ا

 لارا تك لحال كال الك

 ةركدرب يفرج ةضضرب دس ضخ

 نانا رد

 21817 /؟ ليقع نب دّمحم نب رفعج

0" 

 00 1 بلاط

 ٠١/١ يلماعلا ىضترم رفعج ديسلا
 كم 5 نادمه ديَعج

 ىفنحلا يدنرزلا دمحم نيدلا لامج

 5/١ 0 ىندملا

 مااا عم

 #7 ل ثراحلا نب ةدانج

 يدزألا ىناملسلا ثرحلا نب ةدانج

 0 ا

 يرافغلا رذ يبأ ىلوم يوح نب نوج
 ءك١5 48 ا مدا

 ”ا/ 6

 ا يرهوجلا

 1/7 + ئدبعلا رهسه نب ةيريوج

2 

 الا كلام نب نيوج

 ءاحلا فرح

 م ع م روعألا ثراحلا

 ٠01/7 .. سيقلا ئرما نب ثراحلا

 ا ع و ترافل
 كالا بعك نب ثراحل

 030-50 /؟

 دبع نب ةزمح ىلوم ناهبن نب ثراحلا
 اي بلطمل

 ا ةيبلاولا ةبابح

 27545 ١/ يدسألا رهاظم نب بيبح

 تق 77” تال لقال ىلا للعم

 كو” تكلل لكك ثككك كال

 لوك ءلدد تلال نىك ل

 نك ل

 ممم ثمثث يفعجلا قورسم نب جاجحلا

 كم ا وس صام

 2” ١/ 1٠ يفقثلا فسوي نب جاّجحلا

 ك5 9 الا ١

55١ 



 ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

١١ 

 2194 2.5/4 2564 /؟ ...رجبأ نب راجح

 م١٠

 1/١ ...يدنكلا يدع نب رجح

 ل ل لا د

 ٠01/7 .. يرافغلا ديسأ نب ةفيذح

 ا ل اولا ديرو نب رسل
 ,0ه04 .:ا/؟ 1 #3 تا

 للك لا ام ا

 ل را ا

 60 ةزمح ىلوم ناهبن نب ثرحلا

 اوه ك4 7#

 1 ا نيمألا نس دينبلا

 1 فوصبلا نسخلا

 د ىرسلا كلا بأ ني وخلا
 عدل 71 يل

 219 28/١ .. يلع نب نسحلا مامإلا

 ها/ هك فه .56 .55 ال للك

 ىلع الا ءالاأ تلك كد ه1 ه1

 45 ق5 لق لأ لال ىلك ىلعح

 1 ا ا ل ا

 لال” كك” نكءال نلدك لحم

 5ك ل” كال لل5» ل1

 ىلا لك” كدت” ءثكداأ ود

 لود نكدك ىو ت54 14

 درك درا درا ا حد

 ةرضرضر يضر ةيضيسا ضنا ةدضفل

 لوا ل560 ل55 ل٠5 لاه

 ىللوك لل: لظوو ءلاظو5 لل

 درا را درفكا ضو ١

 كو لم ء5١ كه ك5 /” ةكال

 59055 قرا عقال لح كرا لك

 لكوو لك5د لل" ل55 “ل

 لاب 41 الالام الالاخ ىلا

1 

 ...يركسعلا يلع نب نسحلا مامإلا

 كل ل م ا

 1 1 قووتلا نين تدحملا
 5 رد 4 يع يا وويفعلا
 ا لا ا لا ام

 51/١ باهولادبع نب نيسح خيشلا
 س0 ناولع نب نيسحل

 24 28 ال ١/ يلع نب نيسحلا مامإلا

 كاك هه كه ء5١ة لك” 2ك “ل

 را را ل لا تل

 3و تر را تع ترقب 3 ا

 ,غ515.50 55 قا” مق” قا قد

 قمم قم” ها .ه٠ 4.554 8 .:5ا/

 كآ' كا كح ق1 فرط قال فك

 لل كل تر تال تك ك0 كت"



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 كال” كالا كالو كك تكامل الر ضلال الك الله ال5 ىلا الا

 الل لالالا لاله .الال5 كالا ىلال ىك ىف ىلا" ىلا ىلع لله

 رال ءلرلك ءكىلد تكللت لكرىل» 460 .55 ق7” قا" قلك ىفك لح

 ,5515 9و” 555 55١ 484 لدم نلحق مك ىنلءاك لح

 لد 59194 753 55م 6 لكلا .لكل١ كعحك ثعال نلحك

 30. 0 تيرا را فول ١95 كاأد ءكا5١ 1“ "١7

 ىلا تا كك نكد لحال 55ه ن5” ن7” ل١5 ل

 تامل كاكا تاك ءللكاآو لا: ل١5 ل594 كتم كال نلكاكك

 ةرغو يرخص ضي رضيت ةضفن للك لثم كالا" لكلا لالا

 ةرفرطا ترفرف ةضرطا تضر ةضنلل لكةك كك ةه ءك55 ك5 كالا

 ل57 ل١51 5 لااا للم قكوا و٠١ ك594 كة كك قال

 ل517/ ل55 ءل5ه "55 وهال لدك لدعمه دل لو

 لاو لكو” للثداأ لكو٠١ "49 لك” ككل ءككع كعك كدم

 در نلكدال لثدك لكوو ل: للامم ملكك كلكم قلكت “ككال

 ل ل لككا للككو "64 ءكالك نكالم .كال# كالا" كالا

 ةرخلا تر ركل تر 2ك رى” كمل" كمه كالك .كالال

 درا تضف در ترش درسا كو5 كحل كو١٠9 ك4 كحد

 درك دضكب دفب دش ةضم ك9 كوك و6 2.95 وال

 ترم لرش للا" ىللثرا ,تثالا در تدل للكل كد للحلال

 لوم ءتثلاك؟ تكلل تلرال دك ١5 ١6 ل١5" للل١١ 9

 5959 355 ل56 ل5” 57 للا لتلتلا نكاال كاك

 قال 60:5 قد تدل لقد تر ال نت” لاهو 1#

 ق5 ق١ 60١5 5٠6١ قع ل55 ل للا للم 1

 ,5ا”/ ت35 قه 654 5 ل55 ل55 لك١5 للك للام

 655 ق5” 55١ 559 .ة 5” ,559 58 لك5ا7/ لكق5 "هم

 665٠١٠. 66١ 2.554 55/8 «5:ال 505 لادا” لاله” لوا للو٠

 ق5” 504 .قهه .6 ه7” 5 7 ل5 ءللكأ لاله 554 تلكدال

 ت١ ت54 قكال ,6 556 5060 كال لكك ءللقاكه لكك5 للكل

 عمو“+



 ايس رضع نيستا ءانإلا ةرثس

 لو” ء5كوا١ ءلكو٠ 594 ل قك 57/6 5/5 .5ا/" قالا .عالا

 دال لكه5 لكهه لد5 لدا قرال قى" قرا ق١ اع

 555 لك” لتكاأ 5059 ه4 ,.65؟ 55١. 55١ 2.5846 .ةلك

 كام تككأ تحكرلل لاكال لكاكو 2.60١٠ 5556 59 63ا/ 695

 لاله اال .كالال لالا كالا محق محق محال محال محا

 كرا .ءناتىل١ لنكالف تال لكالال 6ه١٠ مدك فحق فمحال فقك

 كرك ترم ترك لترا" ,كيك لل د ك1 كال كك كا

 55١. 55١ كتلك كحاأل ت”ىال لىل١ ك3 ت5 تك كلك قا قد

 ,555 .,5560 ,555 555” 5 ىلا" ىلا الر اله ال5 الا" الا

 لد للدل لثدد 954 9 .غ.44 4849355 قلك ق٠ ىلال ىلت

 فا لا اك تلا ترا ل نسا ل نا ل ا ا ا

 لثا5 ىلا" ىلا ثلا لكل كلك5ك كاكه ءك5١ كلا" كل

 ىتقاو لال ىلكال ىلثكك لكم لكم ككاأ ك1 كام كحال

 للك: ل55 لالالا للاكل الاد تلرضل تسلل تالا ايلا تلا

 لك كال ىلكك لكك للام قكقم كالال للك لاله لام

 ل لا للا للكلو 0 ا كة .كةال ل55 كد” “ك١

 ة3رفزلل تف ضرك ترض تف لود” كدا” لدا كدع لوو

 57 ل55 لك١5 لك5تع ا ل5” دال نلدك ده ,؛,« 14

 .,"545 58 لقال لك56 55 ك1 كلكم ككال لكم “كك ت

 رانا تدر در فرعا يعل كال كالا" ءكالا؟ لالا لال

 لال لثكوك لكل لكلا لنا كمع كالك كالال كالك لكالد

 لاله تلال لالا تالا" لالا ١ ,.155١؟ .وا ءكمقك كمال للود

 3و ةضشحلا تشكي ة02964 60 ,لحأ تحدد كال له

 كرم ترق لحال تلك تكمل لاو ءلاد ىلا ىلءال للا

 ناك درك ةركنتا لله للكل ىلل5د ك4 كال

 ١55/١ ... ٌىفعجلا ىلع نب نيسح 1-1 كالا“ للالث 554 ك4 الك

 ول 811 يمن رب يفشل -| 559 تلك تال ىللالال الك

 1 ,550 .,555 ل55” لد” 5١"

6 



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ه1 الا 1 نر ا يعش
 مور و1 4١" كوخ كك1ك
 ا اا

 ا
 0 مكحلا

 871 ١/ . يئاطلا ليفطلا نب ميكح

 لل

 يبسارلا يدزألا ورمع نب سالخلا

 لا

 7517/١ .يرجهلا ورمع نب سالح

 د قلب فات. ىلعبلا ةنالعلا

 لدا لكو٠١ 49 037 2,545

 مرو سوم
 1 ا يا نكدنلا قلكملا

 00 0 ا

 نب لفون نب هّللا دبع نب ةزمح
 ار بو هيلطمل الغ نت توا

 ا ا ظنا وه وو وح

 سوو لل ىلاقا

 لل ل ا ا يومحلا

 1 2718/57 .... ملسم نب ديمح

0 

 رانا ١ م ا ريدس نب نانح

 ا ل دعسأ نب ةلظنح

 ا" 4ا/ ١/ .ىمابشلا دعسأ نب ةلظنح

1 

 و او

 ٠/7 /؟دوراجلا نب رذنُملا ُثنب ٌةَموَح
 ا وا رحل اسوا

 ءاخلا فرح

 .... يدزألا دلاخ نب ورمع نب دلاخ

 ا ل ا

 2ا171/ ءالا ١/ .دليوخ تنب ةجيدخ

1 

 7/7/١ .. روفصع لآ فلخ خيشلا

 ا اا خلا ىئاوختلا ديسل

 سارا الراح ل1

 ا خل ا ضو راوحلا

 صورو سورس لسجل سور سارا

 24244 الالات ىلا نسالا ىلككوف

 رفا يضل 0 ل د د

 ا

 نب فيقث نب ةفصخ تنب ءاصوخلا
 ا ةعيبر

 57/١" ىحبصألا ديزي نب ىلوخ

0 

7 

 37 22/١ ىلكرزلا نيدلا ريخ

1 

 2 ]هز



 2 هادا

 ايس ركضت نيستا ءايالا ةرثم

 لادلا فرح

 1 م ىنطقرادلا

 ا 3 ردع تيفو

 نا

 مامإلا بقل) ِهَّللا تاذ ىلع ليلدلا
 ا ا (نيسحلا

 ا جزيدلا

 م يرونيدلا

 لاذلا فرح

 0 يبراحملا حيرذ

 ل ل 000 قدا

 يسال لي
 الا 00 ةلمرح نب لايذلا

 ءارلا فرح

 2191 178/١. ىناهفصألا بغارلا

00 

 (ةقسمر لسنا ىلومملل ا ذيع يرفار
 كر مما ريثك نبا

 ني .... ةدنش لهأل ىلوم عفار

 ١59/7 ..يدزألا ملسم ىلوم عفار

 ..ّيِدَع ِنِب سيلا ئرما ثنب ُبابّرلا
 00 ١/51"

١/١ 

 م عيبرلا ١11

 دعس نب عيبر 1

 .نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر ١/٠7٠1

 .. نشوجلا يذ نب رمش مالغ متسر

 ا

 7 /١(نيسحلا مامإلا بقل) ديشرلا

 534 535 255/١ يرجهلا ديشر

 ١و0 7115/7 للود

 0 ا دادش نب ةعافر

 ١17١:1748 /7 يلع مامإلا تنب ةيقر

 ا قيسحلا أتش ةيقز

 اة” ١ ب... ةلمز

 70/8/15 ١/ 76٠ ورمع نب ثيمرلا

 م” بيبش نب ناّيرلا

 يازلا فرح

 قمحلا نب ورمع ىلوم رهاز
 096 4197 2189/7 ... ىعازخلا

06١ 

 نيسحلا ىلوم ديبز 000000000

 ا ئالمّولا

 م ماعلا نيرسؤلا

71 

 ا نيعأ نب ةرارز

 قم ال7 يمتلا كيوش نب هَعْور
 لانا ا ضف
 عا 00 ا يدنرزلا

 1 ارك يتلا

 اكن اساسا نناحسرلا

 الزهري١/  273١5/'؟ ١44.57

 ار ....يلجبلا نيقلا نب ريهز



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ل ل ل

 لكوو ءل5و٠ لت595 ل اال

 نك كيرف

 7١/8/57 .... يمعثخلا رشب نب ريهز

 ا يدزألا ميلس نب ريهز

 لل 7/79 ,تلال١/8 . هيبأ نب دايز

 ال ل لا 0 تو

 ..يدئاصلا ينادمهلا بيرع نب دايز

 انا
 ..يجرزخلا يراصنألا مقرأ نب ديز

 ل ددر/ا# لن د) نلدححك تيىدرا

 نادر ير لا

 ا ا ملسأ نب ديز

 1 وو م نسحلا نقتدي

 اخ نيسصملا قياكيز

 سس يبنجلا داقر ني ديز

 ازا يم ..يماكلا باكر نينليز

 7” ماب + ثريا

 ا” ل لقعم نب ديز

 27” ١/ ..نيسحلا مامإلا تنب بنيز
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 23175 7/١ ... يلع مامإلا تنب بنيز

 35ه وللا ا

 لكلا كا تك تالال ىلكك

 ناب الو الل: الل لالا

 755 5575 ل١55 كه لك

 نسر

 يدبعلا ملسم نب رماع نب ملاس
 2050801954159 /57 .... يرصبلا

 51١

 757/1١ (نيسحلا مامإلا بفل) طبسلا

 216١ 2,5١5 /١..يزوجلا نبا طبس

 نكد ضل

 ء167 ١/ 5 2٠١ صاقو ىبأ نب دعس

 ف

 ريمأ ىلوم يعازخلا ثراحلا نب دعس

 مك نا قينم ملا

 يبأ نب يلع ىلوم ثرحلا نب دعس

 نيام سياح بلاط

 ا

 يواديصلا ... 2179/7 ٠١94196

 ا ا دشار ىبأ نب ديعس

 م ا ا ا ريبج نب ديعس

 ...شيقر نب نمحرلا دبع نب ديعس

0 
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 ميس ركضت نيستا املا رشم

 سد هللا دبع نب ديعس

 010/ يقتلا هللا دبع نب ٌديعَس

 ” :شحلا هللا ةيغ نيدسم

 20 0/7 محم لك 5 لكلا

 7١1 71١9 كالو الا ىلا

 4 وتلا هللا نبق أن دعم

 ا مدرك نب ديعس

 21100 92200000 بهو نب ديعس

 ١/ 25١ . نيسحلا مامإلا تنب ةنيكس

 ١ا/ا / ك5 55 517

 نس ٌيلهابلا ناملس

 2.7/4 25/ .2ا/ ١/ . ىسرافلا ناملس

 م 3في4

 ./1/ /؟ نيسحلا مامإلا ىلوم ناملس

5 

 ميهاربإ خيشلا نبا ناميلس خيشلا
 هلل يي يفنحلا يزودنقلا

 1 ةعيبر نب ناميلس

 ١5« /7 . ىعازخلا درص نب ناميلس

 ١ ا ا

 0007 نيسحلا مامإلا ىلوم ناميلس

 ؟ رد ار لال كلو 1

 0884/1 يلالهلا سيق نب بلس

 هه

 لا ا يوامسلا خيشلا

 ا ا بدنج نب ةرمس

 ااا نانيش

 1 لكوذلا نان نأ ىف ناكش

 7 ل ./* ِسْنأ نب نانسي

 0ك ٌيِدايإلا نأ ُ نب ناكني

 يضر وحلا رشثأ نب نانو

 نم درزن ا نيرع رض نفرح
 ُيِعَحَنلا وِرمَع نب سن ُنِب نانسي

 ل ااا

 ع ا تل نكران ناك
 ا مم 5200
 709/75 ...يدعاسلا دعس نب لهس

 ا لا ريمح يبأ نب راوس
 اة معتم ني ناوس
 عاطملا يبأ نب ورمع نب ديوس

58 

 1 1 دز

 اما تت م

 مامزلا ثدلر جل له تابشدج
 ا (نيسحلا

 ا ل كلام نب فيس



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 .... يرصبلا يدبعلا كلام نب فيس

 را ارا عشرا طويلا

 ىرسك نب هيوريش تنب نانز هاش

 9/1 رجفَوي ىرسف ثني ُناَنَّر انش
 ا ل 56/1 3

 7٠٠١ اخ ككك

 ل قرشتتلا
 22 دير

 نا ىجراخلا بيبش

 808/١ ىلشهنلا هَّللادبع نب بيبش

 ْ ا
 نب ثرحلا ىلوم هللادبع نب بيبش
 انقل يس يفوكلا ديعس

 عيرس نب ثرحلا ىلوم بيبش

 0 ئناه نب حيرش

 ا ورعألا كرت

 م ما ا علا

 1 للاعب نع

 يعازخلا نمحرلا دبع نب بيعش
 ه1

 7/١ .:.. نشوجلا يذ نبّرمش

 قدمأ ”5 كم لل 49

 54805955 ”هرءدا١ 0” 5/1:

 ىلا ن١ ك5 ىللدق لل

 ا اا لت ل ل

 57 ل55 ل١5 لك5تد ا

 نفر ترو

 ١ ىناقلا ديهشلا

١417# 000006 

 ركاش ىلوم بذوش ١59/7. 2١960

0 

 ا” مرخم نب نابيش

 28/١ .. ٌّيِنَرُملا بهو نب ٌحِلاص

 م

 داصلا فرح

 "ا ... ٌيِنَريلا بهو نب حِلاص

 م

 ا وفم سيق نب ٌرْخَص

 ىد تيه الرا ف رديملا خشلا

 56ه ل ت5 ك١ ضل ك١ 5 اح لال

 ىلع ل505 لادا لكه١0 لة

 ,59560 5و” و١ تدل لملك

 درفت يرض ترا ثري ةردر

 0 ا را ير

 ىلع تدك ارا تكالا؟ا لكك

 ناد 3 ضر سس



 ميس رضع نيستا اناا ةرثس

 ١71١/7 .... يلع مامإلا تنب ةيفص

 1//+ .: تلطملادبع كدب ةيَفِض

8 

 8٠٠١/١ .... حاّمرطلا نب ةماصمص

 071١015 ١6١ /7 .ليسف نب يفيص

 داضلا فرح

 ا ا كت انبعلا
 ساما ٌيقرشملا كاّحضلا

 "00 ل
 اي كلام نب ةماغرض

 ءاطلا فرح

 ا م ياحب كورال
 ا//7 0501 537 ل7 /١ىسربطلا

 ل1 ل: للا للا 11 رفا

 ىحو يكرر للكل لكل للمك

 را يارا

 نورك ضر رخل يشم

 ,0"3/ ١/ .يئاطلا يدع نب حامرطلا

 510/7 تل ىلا

 لال يوم ني زطملا خيش
 00 01 . نايقعلا ةحلط
 ىلا ل يو كل

11 
 595 780 ,88 /١يسوطلا خيشلا
 نا رم را ل را

 ا ا ا و

 للوال لكم ل5 "ن5 لعد

 موو اكول ولا لا ا

 ةرشنر دلل فاك ةيادلا يان

 درا ةرضد ترك ترا ترد 4

 ىلح كلك ءلل# الالا ىلالال

 را ا ل للا ا

 ضل

 ١0/757756 01949/7 .ةعوط

 7” /١(نيسحلا مامإلا بقل) بيطلا

 نيعلا فرح
 ا" 5 3 ١/ ... ركب يبأ تنب ةشئاع

 ١* 3ءلدر/” 5١5

 هللادبع نج ةفيلخب تدي ةقفاغ

 ىللوخ كالا نك ”لةئ5/١

0 

 مارا طاحلا ديمح نب مصاع

 ل
 0ع00/ رار ار ار امل رتل ل يّول ٍنِب رماع

 م ا

 ا ا بعت لقيت واع



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ا رجاهملا ىبأ نب دابع

008 0 

 2181 /؟ . ٌىلع نب رغصألا سابعلا

 ْ هل

 301 ١/ 218٠ يّمقلا سابع خيشلا

 را اا

 ا ا لضفلا نب سابعلا

 ها ديلولا نب ساّيع

 كان 1ك ادب ىلع وب شابعلا
 قلو سوح سوو صحعس سول

 ل ل
 نيف تل ف ل

 ما داقعلا دومحم سابع

 ١/١

 1 ا اا ةعافر نب ةيابع

 ١917/7 ىبلكلا ديزي نب ىلعالا دبع

 معدل و دخلا سختلا دبع
 ىلا للا نيد
 لل

 17 اوك وأ نب ووصول دبع

 ْ 00م١

 ١ / بلبل نسا ني ةفحرلا كغ

 ١99/7 . ثعشألا نب نمحرلا دبع

 وكر الا هللا يع يدوس 1ع

 نعال همم مق ة ممم مم ةةةةةةفمفف

 ندكلا نب هللادبع نب نمحررلادبع

 جاجحلا نب دوعسم نب نمحرلا دبع
 سلا د

 .... ليقع نب ملسم نب نمحرلا دبع
 5و

 20 ا نامثع ميركلا دبع
 2181١ /” . ٌىلع نب رغصألا هّللا دبع

 ١" ١
 1 ل ورك لاهنل نوف

 ْ ١"
 : 9 اا ا ع ساردقسلاملل ا دوغ

 ١ عيضرلا هّللا دبع

 000 َيِبابصلا هّللا َدِبَع
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 ايس ركضت نيل ءانالا رشم

 لا نيالا هللادبغ
 ها نوفل نأ قيدللا دبع
 حقق ا نكحلا نيدللا دع
 فنا تلا ل

 4١/١ ..نيسحلا مامإلا نب هّللادبع
 ككل تين” كال 45 5#

0: 

 00 ىدهسلا قرعيرلا يدلل ةيغ
 ل ملا ا وخلا

 ل7٠ 2١56 /١...ريبزلا نب هللادبع

 ثا مرر م” فا .55

 ضح

 7/031 /7 ..... سابعلا نب هّللادبع
 57 ىمشاهلا لضفلا نب ِهَّللا دبع

 5000 ل

 0 ونلا لضفملا نب هللا دبع

1 

 ١517/7 ..يمطخلا ردب نب هللا دبع

 سس - ةديرب نب هللا دبع

 225 قريمعلا رطنب نيدللا هع

 ١

 ناو وسع شلل نبق

 2ةةضا/ لتثلد تلت لاك

 رار ا ا
 هل

 ها ايما يصمم يراصنألا
 8/4/١ ّىلَجَبلا ًةَراكشخ نب هّللا دبع
 ا ديبز نب هللادبع

1 

 19/7 .. ينادمهلا عيبس نب هللادبع
 ١ةم/ا .يفنحلا ديعس نب هّللادبع

 م( (ىرماغلا كيرش: نب هللاذبع
 ل سام
 ا فاخر !|لزع
 اع 1 89/1 سابع نيدللا نبع
 نا قا انام ون نق
 ا ا املا ا

 توا ال تا” اال نام

 نا

 قدا ر/١ ريمع نب ديبع نب هّللا دبع

 ا

 1/١ يليالعلا نامثع نب هّللادبع

 هةضععف يدزألا فيفع نب هللا دبع

20 

 01/8٠ 7١7/7 /؟ ليقع نب ِهّللا دبع

 و ياا لع تدلل ديف

 ضل جياع لع يدلل اربع
 نمل رع مب هللا ةبق
 لىرحك لكن لك” ىلع ىكذ

 هناا ا

 تكلا. ..وِرِمَع نب هللا َدبع

 ّيِرِماعلا سيّوأ نب وِرِمَع نب ِّللا دبع

 هذان لا ا

 ١١1/١ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 05/7 ةايقع  يوارعع هللا كف



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ا نيل ونيف نو هال وبط

 ىو و لوا ندا لسجن

 هراء ا
 امايق ا ياورتلا] هلق يدلل دبع
 ب راما نبق نضال
 0 ا دوعسم نب هللا دبع

 و ذاكوف ويدل هع

 يبأ نب ليقع نب ملسم نب هللادبع
 ككل ءالالع 59/١" .. بلاط

1 

 ا يركبلا عّمسم نب هللادبع

 عة م عيطم نب هللا دبع

 ىلا روصنم نب هللا دبع

 مع نس
 ١/ 8١ ..حاّدقلا نوميم نب هللا دبع

1 

 ا هع نسال ادع

 4 54 /؟ ٌيِوِيمّتلا لاو نب هللا ٌدِبَع

 59 /؟ ....ىمّلَّسلا كاّدو نب هللادبع
 ضس

 ١18 /7؟ . ىبلكلا بهو نب هّللا دبع
 01 رب يرو ياللا نوف
 مو يلوم
 دور فرجع طماع

 اللا ا را

 218١ /؟ ..(رغصألا ٌيلع) هللا دبع

0 

 هدرا ا ناورم نب كلملا دبع

 ١5١.١5٠ كال

 ل ديديسأ نوسدللا ةيغ

 7/1 فعمل حلا نيدللا دييغ

 ١ ا

 21717 الا" ,58 /١دايز نب هللا ديبع

 ها ضي دل لت ل

 للك الم ى”ق كتر للا نملك

 لنك نك نكت كل لح ىالال

 ىلا لد ل11 كح كا

 تنل ل لل شع د

 لول للود ل55 57 الالب

 لحل لوو يور ىوا# ىلا

 مرعب بس عد ع ننعم

 5 ريد ىردللا نيف ىسلل هع
 لا ا ا ا

 :ةياجلاط نأ ني فووودللا بع
 0 ا

 500 ليقع نب ملسم نب هّللا ديبع
 سا و اس حما

 71١ /؟ طيبن نب ديزي نب هللا ديبع
 00 ب ا ا
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 ايس ةرضق نيستا اناا رم

 هوا وف ا يمك نحل وورق
 1 ما نينح نب ديبع

 #١ ل رمع نب ةديبع

 1 فيقث دبع ديبع

 ا تتم نايقَس نبأ وب ةشع

 ل 01

 ا

 ش م0 صلال

 ال6 ...735٠/١ نافع نب نامثع

 7كم

 هر يلع نب نامثع

 52 نايفس ىبا نب دمحم نب نامثع

 ا ا دز

 0م متاح نب يدع

 0 ا ٌّيِقِرابلا ةَورع

 25/ 250 /؟ .سيق نب (ةرزع) ةورع

 ١5" 79 الل لكك

 101 ىنالقسعلا

 141:1 ١/ قلطيصملا ني اضع
 ل ...حابر يبأ نب ءاطع

 ا

 358/5 ناعمس نب ةبقع

 51١

 ء860 ١/ ٠7 بلاط ىبأ نب ليقع

1 

 و ةمركع

 1: م8 قا نر ا نغضألا كغ

 1 ا لا ىلع

 0 ل

 محال 594 .كال5 قد” لال

 لمع ملول اال ل

 اا ين ا

 1 طسوألا ىلع

 لعوب سال لسع ال١ ١ ١/ يلع مامإلا

 ىلع ءالا تو مم عقال ق5 0

 قف قف" قفل ىح فخ ىال ىك

 قرنا لك رواق

 م ا ا

 59 ل٠9 كلك لالال لاك

 كالو لكالك لالع لك كلود

 كوحك لكقك5 كمال لع ك“كىح

 للو5 للو٠ ل١5 لدا للم

 ,515195 تكل .للل5؟ ك5 “هك

 ا الا لا كوسا

 ثترك كرم ,رع الك ىالم

 للثءاا لثدأإ كوم لوك ,قكل

 للا لل سوك سدو لللو

 للكر لاو ظل تلال ىلا

 ضن لل ضنا اق

 2 ياا الا ل

 ا



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 للود لثو5 لله” للثداإ لكو٠

 للسلم تتكك تثكا لكدرل لكهك

 ةركاب درا ةضكلا ةضفر 6

 قد” قدا 6ث كل 1

 قكك 550 2,554 67” 49

 تعا." 7/7” 545 قالا

 كا كم كل ىل”' كا كمل كال

 قال قل الم تك ويك ش كلا" لال

 ل6 لكدع كة ل5١ لحل

 و5 كو" كة كم4 كلم

 ه5 ل55 للاكل للا لكل

 كال” لل55 75675 لكدال لهو

 كالا ءالالك لاله .اكال5 لالالا

 ىلا” تقرا ءنثىل٠١ كالا ىكالم

 ,559 ل57 للحلال كالا تكل

 ناد تر را

0 

 .... داجسلا نيسحلا نب يلع مامإلا

 50 .45 6” ق5” 5٠ "ىلا

 قكقال كاعد ىفك ىخ ىلا ىك

 ل5١ لك ككدح د5 ود

 لدم تتاخر ءككد كدك لكاتكك

 ةرضرطلا ضر درفت ضر ضنا

 لدا لكثو60 لكد5 555 035٠

 توا تك /؟ ةححك تال لكم

 لوك ىول ىوح ىررل 5ك

 لل نسرو نوال ىوم نوع

 عا ا رنا سر

 مو انام سابو

 7١/8/١. يبراحملا ناعطلا نب يلع

 10 ا

 مو ... يدادغبلا دامح نب ىلع

0 1 
 اخ ل

 مما يسسسل كر ل
 ... ينادمهلا ربش نب دمحم نب يلع

 694 لح لالا يداهلا يلع مامإلا

 هن 8400 +! ليش عب ملبس نب لع
0 

 214 ١/ اضرلا ىسوم نب يلع مامإلا

 تلك كحف لك لل لال ىلا

 70 ٠50556١

 ا سلا لالجع ىاغ درعا
 ا م نين نع

 1 ينالادلا ةمالسلا يبأ نب راّمع

 7الى

 770 /؟ ٌينهّدلا ةيواعم ىبأ نب راّمع

 ٠١9/7 ....ىئاطلا ناّسح نب راّمع

 ١98/7 يدزألا بخلص نب ةرامع

 بكرا ةلؤلتلا نيبَغ نب ةزامع

 آه
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 ميس ركضت نيل اناا ةرثس

 ا ةدصنلا قا ريع

 نضل نيصح نب نارمع

 سا ناميلس نب نارمع

 ا ا بعك نب نارمع

 ا بعك ىبأ نب رمع

 0007 سرق ف ودخل د يركع

 ا
 1 ب معلا ةياووف
 وا ا ىيصنلا يوطع

 لالا. ..0119/١ باطخلا نب رمع

70/1 

 21 41 و ايما دلاغ نكرمع

 ا هو وع
 4 ال ل للك ا

 ت75 4٠ 55١ 5355 ٠:5.

 للا ل ل في ل ا عا

 لد كو 556 5955 597

 للا” لثاآا١ لثدد لد للعلا

 للاا/ لثاك ءلثاو للا: للا

 340 ةضرلا تضر يضر تضر

755 

 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب رمع

 ا ا يموزخملا ماشه

 ما 220007 زيزعلا دبع نب رمع

 مما هناك الوعل داق و يع
 ا/ال /” .. رمعم نب هللا ديبع نب رمع

 ا ا ير

 0 يدزألا ورمع

 30 ١/ .ٌيِديَبْرلا جاّجَحلا نب وُرمَع
 ١95 كالا ت1 4

 ل ةمعللا ويورمع

 ا فازفلا ندحلا ىيوومغ

 000 ا

 741/7 .ٌنفعَجلا ِةَميلَخلا نب وُرمَع

 ١ 3/1 ....صاعلا نب ورمع

 ما ا

 2١5717 /7 يراصنألا ةدانج نب ورمع

 ١١4

 ٠١9/7 ....يدزألا دلاخ نب ورمع

 مل رانيد نب ورمع

 ام حيبص نب ورمع

 .. يميمتلا يعبضلا ةعيبض نب ورمع
 و اا مو ا

 841/7 .. ٌنِفعَجلا ةَحلَّط نب وُرمَع

 ااا سلا ان اهنض ىيوواع
 لد /؟ يا م نو وو

 يف

 .يِراصنألا ٍبعَك ِنب َةَظَرَق نب ورمَع

 ل

 ا نومأم نب ريمع

 0 ل ل

 رمح ةوهللا نبع ةيوكصألا نوف
 م اا ا ل مم عم

 4١/١ ا ةفيحج ىبأ نب نوع

 ا ل ةفيحج ىبأ نب نوع



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 85 /* ..رمعج نب رفعج نب نوع

 نما

 ا لك ونللا لهي نوه
1 

 يبأ نب رفعج نب هّللا دبع نب نوع
 م ا و ا بلاط

 ا ليقع نب نوع

 لا يشايعلا

 0557/١ ١094” .... ثيرح نب رازيعلا

 0 ا عا سبع نننلا

 نيغلا فرح
 اا 17 م يدزألا ةفرغ

 الة ا ع يلازغلا

 ديزي نب رحلل ىلوم يكرتلا مالغ
 1 يحايرلا

 ءافلا فرح
 0 نيكرزس داؤف

 لل ىلا 094/١ ... ءارهزلا ةمطاف

 37 اال الا ال الا للم الع

 نلد5ق ملا" للحل للحل لال

 نا ال كك لالا لحم

 لحال لوك للك لك575 ت١١

 لاقر/ا قاد تركع نكال# لالالا

 نكالاظ كام كاك ل55 لك

 ةردرلا يضر درو فرو سل

 نادر ترض

 «5 ١/ ١ . نيسحلا مامإلا تنب ةمطاف

 هيفا ةفضر ف ا

 نيا يام

 ١71١ /؟ ....يلع مامإلا تنب ةمطاف

 71/57/1١ ..ةيبلاولا ةبابح تنب ةمطاف

 5077 يروباسيبنلا لاتفلا
 لا قدزرفلا

 ا نوعرف

 او ةيبونلا ةضف

 ا ا ا لضفلا

 ا ةّرق يبأ نب لضفلا

 ثراحلا نب ةعيبر نب سابعلا نب لضف
 1 بلطملا دبع نبا

 "01 ...778/١ ناذاش نب لضفلا

 ا م يدابآ زوريفلا

 اا سي مساملا ىتح بيليف

 فاقلا فرح

 ا اا ليباق

 ىلوم يلئدلا هّللادبع نب براق
 ١و0 20 نيسحلا

 2159 /7نيسحلا مامإلا ىلوم براق

1 

 يبلغتلا ثرحلا نب ريهز نب طساق
 ماا اا مسا سما

 . يبلغتلا ريهز نب هللا دبع نب طساق
 سا ا

 قك55 .. نسحلا نب مساقلا

 ل ثا ا ا

 اا



51 

 ايس رق نيستا ءانالا ةرثم

 11/7 نيسحلا قي متنا

 ل يدزألا بيبح نب مساقلا

 ل يلع نب مساق

 .؟//١ ىبرغملا نامعنلا ىضاقلا

 ْ 40/1 لسن لل

 1 للا ةداتف

 نع ا عر نك
 دَفلا

١/0 

 كلل

 قربا (نيهع) اوي زد ادق
 لأ 0 00 يرصبلا
 ل دبع تنب رمق
 معلا ا ام ىلا فدحبلا
 ه9 تعشألا ارب سَ
 3/3/2 //197 هي معيفلا نيب سيق
741 

 1/1 وا يعلا ريههتت نت كبف
 151١م الا تال كح ا لالالالا

 يبلغتلا ثرحلا نب ريهز نب سودرك
 ما ا

 قر ةرضرا  ةرفرإا رووا /١ىشكلا

 55/؟ 310 ا

 ا واخ قناعك

 واااو ىمعفكلا

 ا ىناكيابلكلا ديسلا

 2.516 ع . ينيلكلا خيشلا

 هةر رم ةركيذرا ةرادا ةركلد

 سام
 7 1: ةعيلط نو نينلا لكك عيل
 218 /؟ .... ىبلغتلا قيتع نب ةنانك

4 ْ 
 ا ىفوكلا

 فاسلا ” للا" ..ييقلل < دس هلأ
 115/1 يناكبابلكلا

 ماللا فرح

 دوعسم نب ةورع نب ةّرم يبأ تنب ىليل
 لالا للاللد ت5 5 ...١٠/ ىفقثلا

 ١م ر/ا”# لالا

 ميملا فرح

 يملا ب يلج نظفوا ةيئاد

 تدب ا 5 ول اا

 ا ..يلهاكلا سنأ نب كلام
 22 ٍدنِكلا (ِريَسْنلا) سلا نب كلام
 20 ا

 ..يرباجلا عيرس نب دبع نب كلام
 ا ا

 اال ءالال الد /7.. عمسم نب كلام

 ل



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 لثهه 778/١ ..ىناقماملا ةمالعلا

 2 دروحلا ةردلك

 1 (نيسحلا مامإلا بقل) كرابملا

 ل

 ه7” و“

 ١١ 577010 0 دهاجم

 ىلا لا تدر لل ده كدال

06 

 قى /؟ يذئاعلا هّللادبع نب عمجم

7 
 راو 1/1 يمال نيكس نيكل

 ليدل را سوو نعل ا 17 لم
 مالا نسلم

 0 ليقع نب ديعس يبأ نب دمحم

 11/١ 32200000 دمحأ نب دّمحم

 ا

 هذي اند قادشألا :وفيضفلا ية روعمم

 رف 25200000 مكحلا نب دمحم

 + 366 257 ةيفنحلا نب دمحم

 لىلاوسالافب ثتثكك لله: ل”كد”" ل١

1 

 7١17/01/86 /؟ ... سابعلا نب دمحم

 الا .5177 /7 ىنادّمهلا رشب نب دّمحم

 كو ل لا را

 ا رفعج نب دّمحم

 77/8/79 ىلا ...١/ نانس نب دمحم

 194:41801565١.« ءال /١دمحم ىبنلا

 لك كم ك5 لالا ىلا للا 04

 مال مك ه6 مه” .67/ 55 ١

 كلم تك كا كا تع م4 مم

 للا ءالل ىلع كف ترك كال كك

 لح ال4 ضلال الك الق ال5 لالا

 قل 33د لك لىنل ضلال ىك ىلع

 أ حر ل نا ل ل ا ل

 لدال نلدك نلعع لحق لحل

 للك” كلكأ ءكلك١ كحك كح

 لك7”ا١ ككد كلك كلك5ت كحال

 لكل ءككال نكلاثك ك5” ناك

 لقت كلم كلل كالا 001

 ها



 ا

 ايس رق نيل ءانإلا ة رس

 ككفك لكك لكم ثتكل ءلك»

 كمه لالة الم ال6 .لالد

 ,7لدد 994 كقك 19" كم1

 ق7 ىللدك لد لد للك

 ىلا لا كارل نكاال كا:

 لد” لكوا١ .اة7/ 55 5١

 لكلا للك لهو لكه5 "0:

 ككل كلكم ك5 6 كك

 لالا كالو تكلا تككرلا لككال

 تال .كاله ءاال# كالا" كالا

 رع ءكلت تار" لكى١ لكاه

 32و١٠ ءككرلفك ترحل تكمحال كلك

 ,9وا/ ,56 555 .,59” ١

 3ريال رب ظفر وللا تول

 لك ىلثلال ىلا ىظثوك للحم

 5١4 كارل كال لكك للا

 ةرضرفر ةضركا ةرضنلا يضر يضف

 ةرفرلا درا ةضض ةضركا ةضنع

 لاثدهه لثه5 .لثدها١ لله

 لالا لقتك ىلثك5 ىلثكو ىلا

 تركت للعم ءالرف اسال لالالالا

 قدضل ىقدك 605 خ4 تال

 قال ت١5 قال” ق١ 640

 قكك .550 555 ا” 49

 574 .ةال .5الاس ىلا قكه4

 2,445 559١٠. .ةرىلركل .5 45 قى

 مدك قدا" .6348 .69ا/ .6ة5

 كوك 55 75 7” ار" حا

 ل,للد١ ك5 تت” لك “ك1

 7 كك كل 1 4

 ل ل ل

 كالا تلال لالا ىالالاو» لكك

 نرخ الج ىللالال الك للا

 ,ترال كرك تال لتكري*“" كلا

 2و5 تو" لكاكا١ 75١ تام

 لدول كد د لد

 ىلاآ5 ءلاآ5؟ للكأآ١ “يلد لدم

 ىلا كو كال كاك لكم

 ىلا ل55 ىلا لكلا لكك

 تضرب ةرضرتا يضرك ةضر ةرضف

 لقال 55 ت7 ك5 ا

 لالالا لاكوود لكد”# ل”ثدأ١ ”

 لال لال لالا لالا ككل

 تامر نا ا ا

 2507 ع يدلل ةنخ وب داك
 ا /# ل

 اا ليقع قب مختل

 /4 2484 41/ ١/ ..... داوجلا مامإلا

 ," 37 ١/ رقابلا يلع نب دمحم مامإلا

 لى ال يح ءالق ءالك قو لك



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ءارال ءامك .لعدأ .١3ا/ 9

 كالا ءنلثل١ لثد5 لدت كام

 للكل لدلك 55١ كى اا

 3لتر ةضرلا ةضسض ضل

 تا ل1 تالا 00

 هلا 0 ا ل

 نورخت ةرقرفر ةريرفر ضر رفا

 د ةرامع نب دمحم

 ا وللا كغ نادنكم

 تى را

 14 ١
 ل نيا يت

 هل 20 ...ملسم نب دمحم

 ل ليقع نب ملسم نب دمحم

56 

 لا نيساي لا نسح دمحم >يشلا

2 

 ادق ءاطقلا

 ٠١8/١ رفظملا اضر دمحم خيشلا

 ٠١/١ يسابركلا قداص دمحم خيشلا

 0 حانجلا يلع دمحم

 كر 1 قءدح را 1 ١.

"75051١5 5١5 6 
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 781/7 ءالالؤ ١/ ميَّلُس نب ٌفتخم
 ماما نايل نو تخيم

 7” لااا 0 ىنئادملا

 .٠ .... يِدِبَعلا نامعنلا نب ِذَقَنُم نب رم

 م

0 

 املا يرهطم ىضترم

 ١١/1 م ميهاربإ نب ناورم

 274/9 0117١/١ مكحلا نب ناورم

 ١" تلد مهمه م” ه”١25

 ا دمحم نب ناورم

 قر 4 ل قولا

 5١97/1١ .... كلملا دبع نب ميقتسم

 نك نا عدجألا نب قورسم

 ا ةدرأا ةقدص نب ةدعسم

 386 984 ١/ جاّجحلا نب دوعسم

01 

 «/ا/ الال لله /” .ورمع نب دوعسم

4 5511 

 اي لا ل .... يدوعسملا

 ىلا كا الت الا نيكه

 17 51 ارا لك لو الا للا

 نيرا شرم

 الا



 عال

 ايس رضع نيستا ءانالا رشم

 ضر

 7١9/7 .....ريثك نب (ملسأ) ملسم

 ا ةبقع نب ملسم

 لوا" ا" 57/1.....ليقع نب ملسم

 لنك ثارم ىللالاب لكك لكل

 ىلا ل الآ ءالا م” محا للمال

 كول كوال قالا ثكال لكك

 ير ير ل ل ل ل

 لادا لازال ل55 50

 رمال للا ا

 ال ٌيِلِهابلا وِرمَع نب ٌُمِلَسُم

 "07 ١/ يدسألا ةجسوع نب ملسم

 كحكال/؟ مدل عا تامل مخك

 لحال 1994 كاخ كالا ىلككحو

 ا

 ء75 /؟ له ١١/ ةمرخم نب روسملا

8 

 0000 ةبجن نب بيسملا

 ١ يراملا باصملا

 يراملا (رباصملا) باصملا

 1 (يزاملا)

 1 ريبزلا نب بعصم

 اا/4 /١ةبعش نب ةريغملا نب فرطم

 ضف

 ب1 لس ور هللا ذيع نو تلطملا

 "7 ١/ .(نيسحلا مامإلا بقل) رهطملا
 0 ملسم نب ذاعم

 لك١٠٠5 قىعم الا

 55 لا” لكلدك

 375١4 ثار المر لوا ىلكو

 ,69417/ 5455 .6ال4 قتع6 يقدح

 كد :4١5 كى” لا /”" 4

 كك” كلا د١ 14 كمل كال كك

 لم 1 تل لال لك ك5 للا

 ه5” ه٠ 454 .ةرث قال ل5 للا

 تل تكا تح م1 فرط فال مال

 ا 54 الر لال اله لالة تلك اك 5

 ,كا5 للا” لد“ ثلدأ ود

 ا تا كا كا

 راّمع نب ةيواعم ١/ 5/1١. 2338/7/1١

1/١/١ 

 تود “كاكا

 نىك الاكك

 ا بهو نب ةيواعم

 م ديزي نب ةيواعم

 ان ةبعش نب ةريغملا

 سل لضفملا

 240 577 ,47 3757 /١ديفملا خيشلا

 ىبو 95515516145 4#

 ترك ,تالك ا عد ل” للرلم الاد

 ىلح نسرو سرس سلول سنو

 سومو سس ناو

 "00ه 7587/١ ...دوسألا نب دادقملا



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 11/7 تلا واخ ولم

0 

 ءالا/ ءال5 ءالد /؟دوراجلا نب ٌرِذنُملا

 71707511١7 ضخ لال ل

 ١51 03177 /؟ ١ ىقيناودلا روصنملا

 ا .ىراديضلا ةقاجن وقتي

 نكمل يدسألا ورمع نب لاهنملا

 1١/// دّمحم نب رفعج ىلوم فينم
 285 2805 ١/ رظتنملا يدهملا مامإلا

 64 ىلا/

 284 2388 مال ١/ ... مظاكلا مامإلا

 ةكال نت لم

 ها وق ناينش حنا هنا رمت

 نونلا فرح

 27/4 ١/ ... يلمجلا لاله نب عفان

 در ا 4/1 595١

 اناا را ١/ ىشاجنلا

 00 0 ىقارنلا

 71 لا يا

 00 0000 يئاسنلا
 0 يلع ىلوم رزين يبأ نب رصن

 77 ١96141

 ... يِبابّصلا (ةبرح) ةَبَشرَح نب ٌرصَ
 نا ترا

 ا محاؤم نيارصت

 ١79/7 .... يلع مامإلا ىلوم رصن

 ا اوس كلام نب رضنلا

 ا نامعنلا ىضاقلا

 7/559 5737/0515 /7 .ريشب نب نامعنلا

 ..يبسارلا يدزألا ورمع نب نامعنلا

 0 ,3”ي؟4/١ 22020

 ا ينامعنلا

 يراصنألا نالجعلا نب ميعن

 نم ل ا وول

 مو واد نب لم

 759/7 85/8 ١/ .. طساق نب رمنلا
 ا ةلعو نب ريم

 ءاهلا فرح

 ل 0 ليباه

 غ4 نيشرلا نوواه

 0000 ةجراخ نب نوراه

 ١١7/١ .....ينارحبلا مشاه ديسلا

 2357/١ . ىمرضحلا تبث نب عئناه

 م٠0 وه

 اع



 ع

 ايس رضع نيستا ءانإلا ةرثم

 ك5 ل ةورع نب ئىناه

 لا تلا ا ل

 ناد 4 ئناه نب ئىناه

 25/ 2564 /'؟” ىعيبسلا عيناه نب عيناه

 : فر فت«

 751١/١ . ىمرضحلا تيبث نب ىناه

 2١919 /؟ .. يدارملا ةورع نب يناه

000 

 . يدبعلا دومحم نب دّمحم نب يناه
 8 ١

 ا ميري نب ةريبه

 0 مكحلا نب ماشه

 ا ناسح نب ماشه

 ١ كلملادبع نب ماشه

 م دّمحم نب ماشه

 .... يبلكلا بئاسلا دمحم نب ماشه

 م اا ل ما

 5١١ /7”ىبسارلا دنهملا نب فاهفهلا

 00 عفان نب لاله
 ضرك

 (يضياقلا) يصناقلا ةملس نب مامه

 لا

 ااا مثيهلا

 واولا فرح

 ثرحلا ىلوم يكرتلا حضاو
 ١ةهر/#” ىناملسلا ىجحذملا

 #١ ا ا

 هءالءغها/ ملسأ نب حضاو

 ا ا وم يدقاولا

 777/١ (نيسحلا مامإلا بقل) يفولا

 737/١ (نيسحلا مامإلا بقل) يلولا

 هع 07" 207 /؟ ةبتع نب ديلولا

 116 ه4

 0-0000 نايفس ىبأ نب ةبتع نب ديلولا

 ريانا ل

 ا ل وساع ا بهو

 ا بهو نب بهو

 ءايلا فرح

 كلا ل م ون علا

 م م

 45/1 مكحلا نب ىيحي

 ا 0-500
 111 ملا ديعس نب ىيحي

 اسر وي يلراملا كسو حي

 ن0 0000000
 ىلع اكمل ل رّمعَي نب ىيحي

 و الو لثوا /1؟

 م نو تنلا# :كراحتلا نب ديدي
 - كادر 5 وع مرعب

 .. يور نب َديْرَي نب ثراحلا نب ديزي
000 1+ 

 1/:6+7 1: ييحلا و اقرلا نيد

 (سيق دبع) يدبعلا طيبث نب ديزي
 ا يرضنلا



 باقلألاو ىنكلاو ءامسألا سرهف

 ا اولا يفخر دي

 .ءاثعشلا وبأ رصاهم نب دايز نب ديزي
 ا

 8 ا دوعسم نب ديزي

 ١771 ىلاشيدلا دوعسل قب كيدي

 1 كلا ا ار اعل لبو

 ثق 5954 لالال و١١

 ,قه75 قد” .5”6 55٠١ قدك

 ك5 نار5 صحم محد ععالف

 ىلا كا ثا تكل كال لك كد

 قرا ترا 3 را تاع ترا تشر

 55258 2.55 57” 5٠ 2537525١

 205 قا” ما ه٠ .54 585 ا/

 تل تلك تا تع قح فرط قال

 لال ىلع ىلع ىلا" ىلع ءالق لك

 ء55ه.1 ”١١7.5

 لوا كوع لكك نك” كاك

 كوم لكل“ ءكد5 كلو” لدا

 ,5514 .للاال لاا” ل١5 ل041

 55 لا لالا كالا ىالالاو

 تره ء”ترلا لالا" لل” لكلام

35:3”,”, 2556 0 20-0644 

 لترا تلا تقرا ىلا الم

 ا

 م لقعم نب ديزي

 2189 /7 ... ىفعجلا لفغم نب ديزي

 ْ ل

 71 051١ /؟يدبعلا طيبن نب ديزي

117 

 70٠ /؟ .. نايفس يبأ نب دايز ىلوم راسي
 را 4 ..ىبوقعيلا

 نك يول

 111111011110101010106© ىلعي

 ا طعس ىرماعلا ىلعي

 ا َةَّرُم نب ىَلعَي

 5945/1١ ... ينارحبلا فسوي خيشلا

 ل غابصلا فسوي

 م رمع نب فسوي

 عع





 عاقبلاو نادلبلاو نكامألا سرهف

 عاقبلاو نادلبلاو نكامألا سرهف

 ةزمهلا فرح

 0 ا دز اجأ

 0مل ناجيبرذأ

 ا ةيكاطنأ

 ل م ناريإ

 ط1 رخطصا

 ءابلا فرح

 ل دعجلا رئب

 1 ا ردب

 50/1 اك مح وسل ايناطيرب

 قرا ,ث957 759037 5ا//١ةرصبلا

 الك الو ءالة ل” الا لا

 كلا كك لال ىلع ءالل ءالال

 55 55١ تلال للا: ل

 785 .”ها/

 أ ةمرلا نطب

 85157” دادغب

 اا سلا خا رمش دالب

 ل رجنلب

 ١0/١ 500 مارحلا تيبلا

 ءاتلا فرح

 ا ا ايكرت

 ءاثلا فرح

 ها يرلا رغث

 ميجلا فرح

 ١ عيبسلا ةنابج

 ءاحلا فرح

 ١/5 اللا رجاحلا

 ,ك١505”5<ة.,تالا. زاجحلا

 ا تل

 ١ ها يكملا مرحلا

 ا نينح

 ا ير

 ءاخلا فرح

 7مم” لالالا ناسارخ

 عالا/



 ع1

 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 21١/70 .68059541١5 قشم

 ضر ا كر دكر

 هع وسام قرع تاذ
 ا ل ا ةمرلا وذ

 م مسح وذ

 نيسلا فرح

 وف نا ماو اول و اطال او امم هيروس

 ءلال 14/75 181 46 ١/ .. ماشلا

 نك ا دا راو لما وب

 لكو ل ن1 45 ا“

 قر

 داصلا فرح

 لال لك للا س1 ١/ نيفص

 ءالال الد ىي5ذ كمل اال” خم

 الل الك الالم لك“ للحم

 لي ا

 ءاطلا فرح

 ل1 الا“ ق1 055 57/١ فطلا

 ىلا” للالال ءلت5١ .55” ١

 ىلا ىثكك ءككا تكدر للك

 ىو لاله لالا للاعب لككشأل

 ءالال لال: ندد ندا ىلا

 ,للدك ىلثدأ اكوا كى لاله

 لول لكوه لله: لوا لك

 م” 7”

 نيعلا فرح

 مو. وقر ا: تاناجهلا بيذع

 ا لا و مق اوقلا

 ساب سوو نس ع ىو 47

 اوديو سورا مرو قبر

 ل ل

 "ل ل كر

 ا ا ار وللا لق

 كرك ترك رك دال لا

 الا را تار ال

 ءافلا فرح

 701 747 741 لال /7؟ تارغلا

 لل ما 6٠ /١نيسحلا مامإلا ربق

 75 ا

 لا نيسحلا ربق

 24545 47 ق١ 379/١ .ءالبرك

 قككو كال ل5 لب ماا كال
 تضفي سنن ديك ل

 1 ل ا يل نا



 عاقبلاو نادلبلاو نكامألا سرهف

 ل11 ك5 للثكلدو لد” "54

 رك تكركلا لالا لال لكك

 50٠5., توا ثترلقك ترك 5

 ,500 ت١5 .:ةا/ 555 65

 لو” لوا ترا محمل معك

 57” 5١95 ثا ت6١ 51

 ,5545 .نل5ة7/ 55 لك” لككك

 55060 ,5505 ل57” ل١5 .”

 لال” كالا لكالع ككل "04/4

 كالا ءالالك الالف ال5 تلال

 تريك تكلا تكحذع كالا يال

 5959١, تكرار ترال لكىلد "1

 6٠٠ 5958 كتاا/ 555 6

 ناو تر ا تر ب

 لل5”7 لدا له” تك ١/ . ةبعكلا

 غ0"

 لالالا لله ىلا 57501757 /١ةفوكلا

 لالا ,لكوو لكد ل51 لا

 درذد# ةضفر درر تريدي سد

 ارك تكرم تكلا لالا ,”كالم

 ل” كا ر/# 599 الل مال

 ال كات ك5 تكلل قد كك كال

 قلو الآ الا" لالا ضلع كاك كمل

 ك6 كدلك نكقتنال نك ىلا لى

 ١1595., .198 ءكاذال ل95 ك“ككو

 ١١ .ءل5١ لكآ١١ لق لقد

 55 555 تكل لكاآدو لا

 ,5060 ": 5508 55354. 55١,.

 ,2أوت ترا" لتقل كال لكالك

 لدول لثدت 05 لا

 31700 4# را درا را

>31 

 اذ ندنل

 ميملا فرح

 ١ هر ا نايتف ىنب ةلحم

 4 414 414 ا ةووكملا ةيدملا
 كوداأ ك7” ككل كا كال

 سعوا نسب سعو ىو رف
 لى 1 /ا؟ كالو لح سوح
 فد قرا كم قل كال يو وسع
 كد” و” لال" مر مال 6:

 ا را دحر

 ا م ا مارحلا دجسملا

 2187 255039 7/١ يوبنلا دجسملا

 للا دي ني ضيا

 غ167 .655/١: 16١ ةمركملا ةكم

 ,5958 تل ن5” لالا للحد

 ,52 44 5955 تكلم ى'الا/ 8

 .55 5705٠ "هر ع5

 لك ل3" 05 ما ه٠ 6 م

 ككة كت كه كده ؟ الآ كم

 558 اال لكا5١ تد١٠ كام

 ا

 اة



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 28في ا ل ةقمعف ىنم

 نونلا فرح

 قكدد ل5١ 5” نارجن

 ا ل ا ءثا/١/8ناورهنلا

70 

 0 قو

 ءاهلا فرح

 )ط1 11 دنهلا

 ءايلا فرح

 م” ا ا همام نامل ادق برثي

 كا 5 لد اا تلا نميلا
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 عجارملاو رداصملا سرهف

 .ميركلا نآرقلا :هب ءىدتبن ام ريخ

)0( 

 رثن (م70١1 /ه١57 ت) يزارلا نيسحلا نب روصنم دعس وبأ .يبآلا

 «ةيملعلا بتكلا راد .طوفحم ىنغلا دبع دلاخ :قيقحت «تارضاحملا ىف ردلا

 ا ملا 2 ررألا ةنبطلا ناكل د كوري

 ءاهلوصأو ةعيشلا لصأ ؛.(ه 11177 ت) نيسح دمحم .ءاطغلا فشاك لآ

 .م19/87 -ه5557١ ةعبارلا ةعبطلا ,توريب ءتاعوبطملل يملعألا ةسسؤم

 مامإلا :رشع ينثالا ةمئآلا ةريس «( ه١ 5717 ت) نسح دمحم «نيساي لآ

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل -توريب «يبرعلا خرؤملا راد َالتِلَت يلع نب نيسحلا

 مانا

 ةمغلا فشك ؛.(ه797 ت) حتفلا يبأ نب ىسيع نب يلع نسحلا وبأ «يلبرإلا

 ه1 5571/ ىلوألا ةعبطلا ,نانبل - توريب .ءىضترملا راد «ةمئألا ةفرعم ىف

385 
 .ءاوضألا راد «ةاورلا عماج .«ه١١١١٠١ ت) يلع نب دمحم «يليبدرألا

 .م19/7-ه1 57 ماع عبط «نانبل-توريب

 ت) ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ «يناهبصألا

 وبأ يماس :قيقحت .ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح .(م78١1--ه3

 .م9١٠١5 - ه١ 57١ ءرصم - ةرهاقلا .ثيدحلا راد .نيهاج

 هيلا
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 هلا

 ؟ج - ةالئيلغ نيسحلا مامإلا ةريس

 راد ءنسح يورسك ديس :قيقحت «ناهبصأ خيرات «(م378١1-ه576 ت)

 .م0٠194 - ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا

 لتاقم «(م4177 /ها"05 ت) نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ ,يناهفصألا

 «نانبل  توريب «ةفرعملا راد «رقص قمح ا نيحلا :قيقحتو حرش «نييبلاطلا

 .اهخيرات الو ةعبطلا ددع روكذم ريغ
 راد «يناغألا «(م917/5 /ها" 05 ت) نيسحلا نب يلع جرفلا وبأ ءيناهفصألا

 .م8/١١5-ه١1 559 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل -توريب ءرداص

 «نانبل - توريب «نامعنلا ةسسؤم .بساكملا باتك «(م1815 ت) فيرش

 .م159:0 -ه١٠55١ ماع عبط

 راد «ةعيشلا نايعا تاكردتسم (م“ كالا تر نسحم نب نسح .نيمألا

 ,(م19467-ه117ا/١ ت) دمحم نب يلع نب ميركلا دبع نب نسحم «نيمألا

 فراعتلا راد «نيمألا نسح ديسلا :هيلع قلعو هجرخأو هققح .ةعيشلا نايعأ

 .م119١/-ه١ 51 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل توريب ءتاعوبطملل

 ((م1467-ه117ا/١ ت) دمحم نب يلع نب ميركلا دبع نب نسحم «نيمألا

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ريمألا راد نِلَِت نيسحلا لتقم يف ناجشألا جعاول

 .م1995١ ىلوألا

 ةعبطلا «توريب ؛ءاوضألا راد «ةيمالسإلا قرفلا مجعم «ىيحي فيرش «نيمألا

 .م1985-ه140”ىلوألا

 ةنسلاو باتكلا يف ريدغلا «(م 191/1 /ه1740١ ت) دمحأ نب نيسحلادبع «ينبمألا

 .م19/7 - ه07٠5١ ةسماخلا ةعبطلا «توريب «يبرعلا باتكلا راد ءبدألاو

 تاروشنم َتالثَلَم يركسعلا مامإلا ريسفت ءيحلاصلا دمحم ءيكشميدنألا

 .ش.ه185١ «ىلوآلا ةعبطلا ,مق ءىبرقلا يوذ
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 نب رمع نب دمحم نب دومحم نب ىلع نب ليعامسإ نيدلا دامع ؛ءادفلا وبأ

 يف رصتخملا :ءادفلا يبأ خيرات «(م 1771 /ها/”” ت) بويأ نب هاشنهاش

 .نانبل - توريب «رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد رشبلا رابخأ

 ميهاربإ نب نسح نب ميهاربإ نب يلع نب دمحم «يئاسحألا روهمج يبأ نبا

 ثارتلا ءايحإ راد «ةينيدلا ثيداحألا ىف ةيزيزعلا ىلاثللا ىلاوع .«ه94094ت»)

 .م4١١1 -ه47١* ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا

 جهن حرش ؛.(ه5607 ت) دمحم نب هللا ةبه نب ديمحلادبع ,ديدحلا يبأ نبا

 .ما15 ماع عبط «توريب «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد .ةغالبلا

 لتقم .(ه١/١ ت) يدادغبلا ديبع دمحم هللا دبع ركب وبأ ءايندلا ئلأ نبا

 «رئاشبلا راد .حلاص ميهاربإ :قيقحت ,بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ مامإلا

 م1 به

 لقعلا .«ه١7/8 ت) يدادغبلا ديبع دمحم هللا دبع ركب وبأ ءايندلا ىبأ نبا

 .م19917 - ه١ 5١5 ىلوألا ةعبطلا «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم .هلضفو

 «فنصملا ,.(2(ه7؟7هتر) يفوكلا دمحم نب هللادبع ركب وبأ «ةبيش يبأ نبا

 .م5١٠1-ه54571١/ ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةبطرق راد

 ت) ينابيشلا دلخم نب كاحضلا نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ ء.مصاع يبأ نبا

 - يمالسإلا بتكملا «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت .ةنسلا «( ه7

 .م0٠198 - ه٠٠5١ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ .ريثآلا نبا

 :هححصو هعجار «خيراتلا يف لماكلا ه5” تر ينابيشلا دحاولا دبع

 ةعبارلا ةعبطلا ءنانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ءقاقرلا فسوي دمحم

 ل ل

 نب ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ .ريثآلا نبا

 راد «ةباحصلا ةفرعم ىف ةباغلا دسأ ؛.(ه7750 ت) ىنابيشلا دحاولا دبع

 .م94١٠5- ه١ 57٠١ ةعبارلا ةعبطلا ءنانبل -توريب «ةفرعملا

 هذا
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 7 ج - التم نيسحلا مامإلا ةريس

 نويع ةدمع .(ه٠٠5 ت) يدسألا نسحلا نب ىيحي «ىلحلا قيرطبلا نبا

 .مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «راربألا مامإ بقانم يف رابخالا حاحص

 ,(ه091ت) دمحم نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا

 «نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,كولملاو ممألا خيرات يف مظتتنملا

 .م1997 -ه517١ ىلوألا ةعبطلا

 ةفص ؛(ه0491 ت) دمحم نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا

 «نانبل - توريب «ةيرصعلا ةبتكملا «يوادنه ديمحلادبع .د :قيقحت .ةوفصلا

 .م9٠١٠5- ه1 ماع عبط

 ّدرلا .«ه5 917 ت) دمحم نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا

 .نانبل - توريب «ةّيملعلا بتكلا راد .دينعلا بّصعتملا ىلع

 ء(ه0417ت) دمحم نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا وبأ ءيزوجلا نبا

 بتكلا ةسسؤم «يريحبلا نميأ :قيقحت «نيعماسلا ضايرو نيظعاولا ناتسب

 .م199١/-ه١1 519 .ةيناثلا ةعبطلا ,نانبل - توريب «ةيفاقثلا

 يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ «ينالقسعلا رجح نبا

 «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا «(م55١//-ه/57 ت) دمحأ نب دومحم نبا

 (ةيملعلا بتكلا راد .ضوعم دمحم ىلعو دوجوملا دبع دمحأ لداع :قيقحت

 .ه6١5١ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا .(م544١/ /ه/657 ت) دمحأ نب دومحم نب يلع

 «ةيدوعسلا - ضايرلا «ثيغلا راد - ةمصاعلا راد :رشانلا «ةينامثلا ديناسملا

 .م1994/8١- ه1 519 ىلوألا ةعبطلا

 يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ «ينالقسعلا رجح نبا

 ةسسؤم «بيذهتلا بيذهت «(م55/8١/ه/57 ت)دمحأ نب دومحم نب

 .م ١995 ماع عبط «نانبل - توريب «ةلاسرلا

 رجح نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ .يمثيهلا رجح نبا
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 عدبلا لهأ ىلع درلا يف ةقرحملا قعاوصلا ؛.(«ه1415 ت) يكملا يراصنألا

 .ةيرصعلا ةبتكملا «ميهاربإ دمحمو يعرم لامك :هعجارو هب ىنتعا «ةقدنزلاو
 .م١٠7 5 ه١ 5764 ىلوألا ةعبطلا ,نانبل توريب

 يرهاظلا يبطرقلا ديعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ ءيسلدنألا مزح نبا

 .ت.د .نانبل - توريب ءركفلا راد «راثآلاب ىلحملا «( م75١1 /ه5457 تر

 ت) ىلهذلا ىنابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ ءلبنح نبا

 فان كوري ىداضرا» لطم يدي نلمس ( هاو /ه'"١

 ت) ىلهذلا ىنابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ هللا دبع وبأ ءلبنح نبا

 :نيابع ةمكم وعلل ىو طق ةباحيملا لئاضف م10 تينا 1
 .م 19/7 - ه١" ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةلاسرلا ةسسؤم

 دبعم نب ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم متاح وبأ ءنايح نبا

 «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «نايح نبا حيحص .م115 / ه7 655 ت) يميمتلا

 .م1997-ه١1 5 ١4 ةيناثلا ةعبطلا

 دبعم نب ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم متاح وبأ ءنايح نبا

 .دمحأ نيدلا فرش ديسلا :قيقحت .تاقثلا .((م4756 / ه7 5 5 ت) يميمتلا

 .م 1917/50 - ه11948 ىلوألا ةعبطلا ء«توريب ركفلا راد :رشانلا

 دوواد نبا لاجر ءيلع نب نسحلا دمحم وبأ نيدلا يقت ءيلحلا دوواد نبا

 -ه1797 ماع عبط .قارعلا_فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم

 .م 5

 ,(ه١1١ ت)يدادغبلا يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ ءدعس نبا

 دبع ديسلا :قيقحتو بيذهت «(دعس نبا تاقبط نم) نيسحلا مامإلا ةمجرت
 .ت.د «ىلوألا ةعبطلا ءمق ءرشنلاو مالعإلل فدهلا «يئابطابطلا زيزعلا

 ت) يدادغبلا يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم هللا دبع وبأ ءدعس نبا

 ىلوألا ةعبطلا .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ىربكلا تاقبطلا .(« ه٠

 .م1990-ه٠
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 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 لوقعلا فحت «.نيسحلا نب ىلع نب نسحلا دمحم وبأ «ىنارحلا هبعش نبا

 شالا حلا فتور كاطوبكملا ينقال يسوم لوعسر لا قع

 ةيناثلا ةعبطلا مق ءيمالسإلا رشنلا ةسسؤم ةعبطو .م 19175 ه6

 اها

 ت) يناردنزاملا يورسلا يلع نب دمحم رفعج وبأ .بوشآ رهش نبا
 راد ؛يعاقبلا فييرا هةموو نع هياط ىلإ لا وهوا ء(ه

 .م١1941١-ه515١1 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل توريب ءءاوضآلا

 ت) يزارلا ينيوزقلا ايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ ءسراف نبا
 ةعبطلا ,توريب «ليجلا راد ؛ةغللا سيياقم مجعم «(م١٠1 5 / ها" و5

 .م٠199 ىلوألا

 /ه85795 ت)ديز نب مساقلا يبأ نب يلع نسحلا وبأ ,يقهيبلا قدنف نبا

 يشعرملا ديسلا ةبتكم .ءباقعألاو باقلألاو باسنألا بابل م8١

 .ه١٠545١ مق «ةماعلا يفجنلا

 ت) ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ,ءيرونيدلا ةبيتق نبا
 ةعبطلا .,توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,رابخألا نويع .«.(م884 /ه7

 .م١٠٠- ه557١ 5 ةثلاثلا

 /ه717ت) ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ «يرونيدلا ةبيتق نبا

 نيدلا لامج :ةعجارم .رماع معنملا دبع :قيقحت «لاوطلا رابخألا 49

 .م١٠195١ ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد «لايشلا

 ت) ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ,ءيرونيدلا ةبيتق نبا
 .نانبل - توريب «ةفرعملا راد :ةسايسلاو ةمامإلا «( م8184 /ه7

 ت) ملسم نب ديجملا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ ,ءيرونيدلا ةبيتق نبا
 ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا .ةشاكع تورث :قيقحت «فراعملا ((م184 / ه7

 «يضرلا فيرشلا ةعبطو .م ١445 ةيناثلا ةعبطلا هرصم - ةرهاقلا ءباتكلل

 .ه606١ مق
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 «تارايزلا لماك «( ها 717 ت) دمحم نب رفعج مساقلا وبأ ءيمقلا هيولوق نبا

 م9١٠5 - ه١ 57٠ ىلوألا ةعبطلا ؛توريب ءىضترملا راد

 ت) نسحلا نب يلع نب دمحأ نب دمحم نسحلا وبأ ءيمقلا ناذاش نبا

 بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ بقانم نم ةبقنم ةثام (م79١1 /ه٠

 مق «نايراصنا ةسسؤم «ناولع اضر ليبن :قيقحت الدين هدلو نم ةمئألاو

 .ه5575١ ةثلاثلا ةعبطلا

 ينسحلا ةزمح نب دمحم نب ىلع نب هللا ةبه تاداعسلا وبأ ءيرجشلا نبا

 : اللا ةنفض د يسم دس :ىرحسلا فا: انآ ه0 ت) يولعلا

 41 را علل ومو در هاقل فايل ةدو مقاتل

 ْ م15

 لوصفلا «(ه85 5 ت) يكملا دمحأ نب دمحم نب يلع «يكلاملا غابصلا نبا

 «يريرغلا يماس :هيلع قلعو هلوصأ قثوو هققح «ةمئآلا ةفرعم يف ةمهملا
 ه0 لوألا ةعيطلا#ةاربإ مف يفنلاو عاطل عيذسلا أذ

 ء.(ه55715 ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ءسوواط نبا

 ه١ 5765 ىلوألا ةعبطلا «توريب ء«يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «لامعألا لابقإ

 م1

 «.(ه55715 ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ءسوواط نبا

 «توريب .تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «تادابعلا جهنمو تاوعدلا جهم

 .م١١١7-ه1 417 ةئلاثلا ةعبطلا

 ء.(ه55715 ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ءسوواط نبا

 ةعبطلا مق «ثارتلا ءايحإل دِلْكَيِلَت تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت «رئازلا حابصم

 نها 117 ىلوألا

 ء.(ه55715 ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ءسوواط نبا

 «يمالسإلا مالعإلا زكرم «ةليللاو مويلا لمع يف لئاسملا حاجنو لئاسلا حالف

 .ه94١5١ ىلوألا ةعبطلا «مق

 هك
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 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 .(ه 55715 ت) دمحم نب رفعج نب ىسوم نب يلع مساقلا وبأ ءسوواط نبا

 .ت.د .نانبل - توريب «ءاضيبلا ةجحملا راد .فوفطلا ىلتق ىلع فوهلملا

 .ه511١/ ىلوألا ةعبطلا ءمق «رهم ةعبطو

 ت) ابطابط نبا دمحم نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءيولعلا يقطقطلا نبا
 ,ةيمالسإلا لودلاو ةيناطلسلا بادآلا يف يرخفلا مالا اعتق 4

 ىلوألا ةعبطلا .توريب «يبرعلا ملقلا راد ءويام دمحم رداقلا دبع :قيقحت

 .م1990-ه4

 بلاطم .(«ه557 ت) يعفاشلا ةحلط نب دمحم نيدلا لامك «ةحلط نبا

 عبط «قارعلا _فجبنلا «ةيرديحلا ةعبطملا ءلوسرلا لآ بقانم يف لوؤسلا

 هاا ماع

 ةمئآلا .(«ه907 ت) ىلع نب دمحم نيدلا سمش «ىقشمدلا نولوط نبا

 : م1901 نانيل < توريرهدجتملا نيدلا الص و وتكذلا «قيقحت نسعاتالا

 .ءاسنلا تاغالب .(«ه١٠/١ ت) رهاط يبأ نب دمحأ لضفلا وبأ «روفيط نبا

 .م0١٠٠5 - ه١ 575 ماع عبط «نانبل - توريب «ةيرصعلا ةبتكملا

 مصاع نب ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ ءربلا دبع نبا
 ؛ليجلا راد .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا .(ه 7”4ت) يبطرقلا يرمنلا

 يركع نكمل كو حز ه5 ديا ها يلرألا عدلا ورم

 .م١٠١15 - ه١ 51١ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 نب بيبح نب هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ ءيسلدنألا هبر دبع نبا
 ب ةيلعلا يقكلا راد ديرقلا دقحلا (م4000 )ىلع تالة لابف ني يدش
 .ه٠5١ 5 ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 ,.(ه0٠57 ت) ةدارج يبأ نب هللا ةبه نب دمحأ نب رمع «يليقعلا ميدعلا نبا

 «غالبلا ةسسؤم «راكز ليهس :هل مدقو هققح ءبلح خيرات يف بلطلا ةيغب

 .قشمد «ركفلا راد ةعبطو .م19١//- ه١ 5٠ «نانبل - توريب

 ت) يقشمدلا ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ءركاسع نبا
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 -ا/5آ

 .ه١ 5١65 ماع عبط «توريب ركفلا راد ,قشمد ةنيدم خيرات ( م5١

 ء.(ه/57/ت) يدووادلا ينسحلا يلع نب دمحأ نيدلا لامج «ةبنع نبا

 «ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم ,ءبلاط ىبأ لآ باسنأ ىف بلاطلا ةدمع

 .م0٠195١ - ه٠178١ ةيناثلا ةعبطلا «قارعلا ءفرشألا فجنلا

 ت) يقشمدلا ءوض نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ءريثك نبا

 «ةيرصعلا ةبتكملا «يوادنه ديمحلا دبع :هب ىنتعا .ةياهنلاو ةيادبلا ء(هالا/ل:

 ثارتلا ءايحإ راد ةعبطو .م6١٠5 ه١ 575 ماع عبط «نانبل توريب

 بتكلا راد ةعبطو .م1488--ه140/ ىلوألا ةعبطلا .توريب «يبرعلا

 .م 7٠١ -ه١ 5457 5 «ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا

 ت) يقشمدلا ءوض نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ءريثك نبا

 توريب «ةفرعملا راد ءدحاولا دبع ىفطصم :قيقحت «ةيوبنلا ةريسلا .( هال 5

 .م1910/5--ه1146 «نانبل -

 ت) يقشمدلا ءوض نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا وبأ ءريثك نبا

 .م19494 - ه١57١ ةيناثلا ةعبطلا «ةبيط راد «ةمالسلا

 ت) هللا ةيه ءاقبلا يبأ نب رفعج نب دمحم نيدلا مجن ءيلحلا امن نبا

 «قرعلا - فجنلا ؛ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم «نازحألا ريثم .« ه6

 .م1900 ه4

 «(ه1/17 ت) ديعس نب دمحم نب ميهاربا قاحسإ وبأ ,يفقثلا لاله نبا

 .ءاوضأآلا راد ,ينيسحلا ءارهزلا دبع ديسلا :هيلع قلعو هققح «تاراغلا

 .م 19/17 ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 م١1 / هال ١١ ت) يلع نب م مركم نب دمحم لضفلا وبأ ءروظنم نبا

 .م0٠1994 -ه١ 5٠١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ءرداص راد ءبرعلا ناسل

 نب دمحم نب دمحم نب ىلع نسحلا وبا ءيكلاملا يطساولا يلزاغملا نبا

 نب يلع نينمؤملا ريمأ بقانم .(ه 5/7 ت) يبالجلا نب ىلعي يبأ نب بيطلا

 تا
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 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 .م1٠٠7 -ه57١ 5 ىلوألا ةعبطلا ءنميلا - ءاعنص «راثآلا راد ءبلاط يبأ

 / ه١ 5 ت) ىرصبلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس «يسلايطلا دواد وبأ
 «يكرتلا نسعملا دبع نب دمحم: قيقدبت «يسلالطلا دواد لآ دسم (م6

 .م19494 -ه١ 519 ىلوألا ةعبطلا ءرصم رجه راد

 «( ها /١ ت) يميمتلا ىيحي نب ىنثملا نب يلع نب دمحأ ,يلصوملا ىلعيوبأ

 «ثارتلل نومأملا راد ءدسأ ميلس نيسح :قيقحت «يلصوملا ىلعي يبأ دنسم

 .م1989١ - ه١ 5٠١ ةيناثلا ةعبطلا .قشمد

 (ب)

 «نانبل - توريب «مولعلا راد .يحيسملا ركفلا يف نيسحلا ءنوطنأ ءاراب

 .م5١٠5- ه١ 551/ ةعبارلا ةعبطلا

 قوقحل ىملاعلا نالعإلا لوح ةنراقم ةسارد «دمحأ دمحم ديعس .هجاناب

 ةصاملالاو ةيداضتقالا ق وقسعلاب ضاخللا قوذدلا قاعملا ضوتضتو قابقإلا
 ةعبطلا ء«توريب - ةلاسرلا ةسسؤم ءاهنم يمالسإلا عيرشتلا فقومو ةيفاقثلاو
 .م1986 -ه505١ ىلوألا

 بلاطملا رهاوج .(هما/١ ت) يقشمدلا دمحا نب دمحم «يعفاشلا ينوعابلا

 عمجم .يدومحملا رقاب دمحم :قيقحت ءبلاط يبأ نب يلع مامإلا بقانم يف
 .ه516١ «مق «ةيمالسإلا ةفاقثلا ءايحا

 :قيلعتو قيقحت «ةيلاجرلا دئاوفلا .«ه7١7١ ت) يدهم ديسلا «مولعلا رحب

 «نارهط «قداصلا ةبتكم ؛مولعلا رحب نيسح «مولعلا رحب قداص دمحم
 .ش.ه17717 ىلوألا ةعبطلا

 يناكتكلا ينيسحلا ليعامسإ نب ناميلس نب مشاه مراكملا وبأ «ينارحبلا

 خيراتلا ةسسؤم .زجاعملا ةنيدم .«ه9١١١1 وأ ه7١١1ت) ينالبوتلا

 .م4١١5 - ه١ 57٠ ىلوألا ةعبطلا .توريب «يبرعلا

 روفصع نب حلاص نب دمحأ نب ميهاربإ نب دمحأ نب فسوي «ينارحبلا
 ةرتعلا ماكحأ يف ةرضانلا قئادحلا ,(م 1717/7 /ه87١١1 ت) يزاردلا
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 .ه0٠5١ 4 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «ةرهاطلا

 ت) زاّزرلا بيبح نب ملسأ نب لهس نب ملسأ نسحلا وبأ ءيطساولا لَشْحَب
 «توريب ءبتكلا ملاع .داوع سيكروك :قيقحت ءطساو خيرات .« ه5

 .م1985--ه555١ ىلوآلا ةعبطلا

 ,يراخبلا حيحص .(ه055١ت) ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ ,يراخبلا

 .م17١٠٠7 -ه١ 55 5 ماع عبط «نانبل -توريب «ةيرصعلا ةبتكملا

 .درفملا بدألا .(«ه7 557 ت) ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ ءيراخبلا

 ةعبطلا «عيزوتلاو رشنلل قيدصلا راد «ينابلألا نيدلا رصان دمحم :قيقحت

 .م 19917 - ه١ 51/ «ةعبارلا

 - مق ءيضرلا فيرشلا تاروشنم «ةيولعلا ةلسلسلا رس ءرصن وبأ ,يراخبلا
 .ه١ 51١1 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ

 راونأ قراشم «(ه/17١ ت) بجر نب دمحم نب بجر ,يلحلا يسربلا
 - توري :تاسرطتلا نيلعألا يتوج وفاع ىاعت نيف ودقلا

 .م19494 - ه519١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 ((م881 /هاا/5 ت) دلاخ نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ «يقربلا

 «تيبلا لهأل يملاعلا عمجملا «يئاجرلا يدهم ديسلا :قيقحت ءنساحملا

 .ه١ 5١5 ةيناثلا ةعبطلا «ناريإ -مق

 عماج (م١0 /ه١٠5/8١ ت) يئابطابطلا نيسح ديسلا ءيدرجوربلا

 .ه١ 5٠4 ماع عبط ؛مق «رهم ةعبطم «ةعيشلا ثيداحأ

 يفجنلا يشعرملا ديسلا ةبتكم «لاقملا فئارط «يلع ديسلا ءيدرجوربلا
 ا م حادا ةعيطلا ءمق ةماعلا

 ,((م100 /ه7957 ت) رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأ ركب وبأ «رازبلا

 ةرونملا ةنيدملا ,مكحلاو مولعلا ةبتكم :رشانلا ءراخزلا رحبلا :رازبلا دنسم

 .م9١٠7 ىلوألا ةعبطلا «ةيدوعسلا -

 ,رايخألا بقانم يف رابخألا نويع «ينيسحلا دمحم نب دمحم «يدادغبلا
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 7 ج - الل نيسحلا مامإلا ةريس

 .شاه1 ىلوألا ةعبطلا ,مق ءثيدحلا راد ءيقلاخ يداه دمحم :قيقحت

 بلو بدألا ةنازخ «(م1787 /ه١٠1 947ت) رمع نب رداقلا دبع ,يدادغبلا

 .م /١19 ىلوألا ةعبطلا .توريب «ةيملعلا بتكلا راد .برعلا ناسل بابل

 .فارشألا باسنأ «(م847 /ه71/4 ت) رباج نب ىيحي نب دمحأ «يرذالبلا

 - ه 1145 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم

 ما

 طارصلا .(«ه/1/ا/ ت) ىطابنلا ىلماعلا سنوي نب ىلع دمحم وبأ ء.ىضايبلا

 ةبتكملا وول رنا دما قف ءميدقتلا يقحتسم ىلإ قت ١

 .ىلوألا ةعبطلا «ةيرفعجلا راثالا ءايحإل ةيوضترملا
 -توريب «يبرعلا بتاكلا راد ء.رشع ىنثالا ةمئألا ةريس ءيدهم ,ىئاوشيبلا

 ْ هل فوم 15 نرألا ةعطلا ناكل

 نه 136 ت): قانينا رختلا سوم نبت ىلع ةز ويبسصلا ةياندجا «ئتقفبللا

 ه٠ يقرأ ةعبطلا .توريب ةييبعلا بتكلا راد .ناميإلا بعش

 م

 .ىواسملاو نساحملا .( م7” / ها 9 ت) دمحم نب ميهاربإ .يقهيبلا ٠.٠

 .م١991١ «فراعملا راد ,ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم :قيقحت

 (تر

 ننس (5 / ه4/١7١ ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ ءيذمرتلا ١

 .ايكرت - لوبناطسا «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا ةبتكملا ,يذمرتلا

 .م5١٠٠-ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا «نانبل -توريب «ةيرصعلا ةبتكملا ةعبطو

 .اهخيرات الو ةعبطلا ددع روكذم ريغ «نانبل - توريب «ىمالسإلا باتكلا راد

 رشنلا ةسسؤم .لاجرلا سوماق .«ه05١51١ ت) ىقت دمحم .ىرتستلا ١١7-

 .ها١ 55ه ةثلاثلا ةعبطلا «ناريإ-مق «ىمالسإلا

 قاهزإو ٌّقحلا قاقحإ .«ه94١١٠١ ت) ىشعرملا ىنيسحلا هللا رون .ىرتستلا 4

 هع



 .مق «ةماعلا يفجنلا يشعرملا ديسلا ةبتكم «لطابلا

 .لاجرلا دقن .(ه١٠١ 55 ت) ىنيسحلا نيسحلا نب ىفطصم .ىشرفتلا -6

 أر نلوألا جلل مق «ثارتلا ءايحإل تيلا لا سوم

 رردو مكحلا ررغء(ه٠ ت) دمحم نب دحاولا دبع ءيدمآلا يميمتلا 5 ١-

 -ه501١/ ىلوألا ةعبطلا ,توريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «ملكلا

 .م1١/

 )جر

 دبع نبا دمحم نب دمحم نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا وبأ ءيرزجلا -7

 «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا (م١1١17 /ه05٠57 ت) ينابيشلا ميركلا

 «ةيملعلا ةبتكملا ءيحانطلا دمحم دومحم - يوازلا دمحأ رهاط :قيقحت

 ْ .م191/4 -ه1149 «توريب

 راد .هتريسو هتامس ل2 نيسحلا ءىنسحلا اضر دمحم .ىلالجلا

 .اهخيرات الو ةليطلا ددع روكذم ريغ مق :تورغملا
 «رصم  ةرهاقلا .ثيدحلا راد .حاحصلا .دامح نب ليعامسإ .يرهوجلا -84

 .م9١0٠5 ه1 515 ماع عبط

 دئارف .( هال" ٠ ت)ديؤملا نب دمحم نب ميهاربإ ,يناسارخلا ينيوجلا ٠

 هققح .مهتيرذ نم ةمئآلاو نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملا لئاضف يف نيطمسلا

 قداص دمحم خيشلاو يوارسلا هللا دبع نسحملا دبع فيرشلا ديسلا :هل مدقو

 .م5 8/٠١ - ه١ 5579 ىلوألا ةعبطلا «نانبل توريب «نيداوجلا راد «جات

(0 

 دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نب هللا ديبع مساقلا وبأ ءيناكسحلا مكاحلا ١-

 تايآلا ىف ليضفتلا دعاوقل ليزنتلا دهاوش .«ه 51١ ةنس دعب ىفوتملا)

 نملك أل يدم والدعم قا محبا قايقع عملا لما لدتزألا
 نام فورس كب وبطل

 ١ه



 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 كردتسملا .(ه ؛ ٠ ه ت) هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ءيروباسينلا مكاحلا -

 بتكلا راد ءاطع رداقلا دبع ىفطصم :قيقحتو ةسارد .نيحيحصلا ىلع

 .م5١٠٠7- ه١ 555 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا

 ةفرعم «(ه 5 ٠5 ت) هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ءيروباسينلا مكاحلا ١-

 ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد .نيسح مظعم :قيقحت ؛ثيدحلا مولع
 .م191/1/ - ه741١/ «ةيناثلا

 ليصفت .«ه١١١ 5 ت) ىلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءىلماعلا رحلا -5

 ؛ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ ةسسؤم «ةعيرشلا لئاسم ليصحت ىلإ ةعيشلا لئاسو
 .م194917 ه1 517 ىلوألا ةعبطلا «نانبل توريب

 ةياده ء.(«ه١١١ 5 ت) ىلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ,«ىلماعلا رحلا -6

 ىلوألا ةعبطلا .دهشم ةيفاسألا ثوحبلا عمجم «ةمئألا ماكحأ ىلإ ةمألا

 ه7

 تابثإ .(ه١١١ 5 ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ «يلماعلا رحلا -5

 - توريب ءتاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم .«تازجعملاو صوصنلاب ةادهلا

 ْ .م١٠٠ 54 - ه576١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 راد ءرشع ينثالا ةمئألا ةريس «(م987١ ت) فورعم مشاه «ينسحلا -7

 .م1١٠7/ -ه١ 5174 ةعباسلا ةعبطلا «نانبل - توريب «تاعوبطملل فراعتلا

 ؛ىقثولا ةورعلا كسمتسم ,«(م١191 ت) يئابطابطلا نسحم ديسلا ءميكحلا -

 .ه١79١ ةعبارلا ةعبطلا «قارعلا - فجنلا .«بادآلا ةعبطم

 ؛يعاسلا حاجنو يعادلا ةدع .(«ه/ 5١ ت) دهف نب دمحم نب دمحأ «يلحلا -49

 ىلوألا ةعبطلا ءيمالسالا باتكلا راد ءىّمقلا يدحوملا دمحأ قيقحت

 ْ ْ .م191/ - ه١

 ت) .(ىلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج ءىلحلا

 طب توبا يلانللا تاككلا اذ .قدصلا فشكو ويعلا ريهت اما

 .م19/5 ماع

5 



 ت) «(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا ١

 -توريب «ةريمألا راد ,داقتعالا ديرجت حرش يف دارملا فشك ؛.( ه7

 .م5١٠7-ه15571/ ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 تر ؛(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا 7

 ىلوألا ةعبطلا .مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «لاوقألا ةصالخ «(مهم7

 .ها51١/

 تر ؛(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا ١77-

 - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نايليعامسإ ةسسؤم «ماكحألا ةياهن (ه7

 .ه١٠55١ ةيناثلا ةعبطلا «ناريإ - مق

 ت) «(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج ءيلحلا -

 ةعبطم «ثارتلا ءايحإل عيسلا لا ةيسم ومما قيقجلا .ءاهقفلا ةركذت ء««ه75

 .ها5١ ١5 ىلوألا ةعبطلا اءمق ءرهم

 ت) «(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا -5

 ةعبطلا «ناريإ_مق «قداصلا مامإلا ةسسؤم ,ماكحألا ريرحت .( ه7

 ه١57١ ىلوألا

 تر ؛(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا 57

 ىلوألا ةعبطلا مق «ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم .ةعيشلا فلتخم .(( ه5

 ها

 تر ؛(يلحلا ةمالعلا) رهطملا نب فسوي نب نسحلا نيدلا لامج .يلحلا ١17-

 نيسح :قيقحت الكم نينمؤملا ريمأ لئاضف يف نيقيلا فشك .(« ه7

 -ه١ 57١ ىلوالا ةعبطلا «توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم ءيهاكردلا

 .مم46

 وخأ) رهطملا نب دمحم نب يلع نب فسوي نب ىلع مساقلا وبأ .يلحلا -

 يدهم ديسلا :قيقحت «ةيمويلا فواخملا عفدل ةيوقلا ددعلا .(ىلحلا ةمالعلا

 .مق ةماعلا يفجنلا يشعرملا ةبتكم تاروشنم «يئاجرلا



 7 ج - التم نيسحلا مامإلا ةريس

 «مق «ةيرديحلا ةبتكملا .تاجردلا رئاصب رصتخم «ناميلس نب نسح «يلحلا -8

 .ه١ 575 ماع عبط

 ءرطاخلا هيبنتو رظانلا ةهزن ءرصن نب نسحلا نب دمحم نب نيسحلا «يناولحلا -
 هاب ىرألا ةفيطلا ذاربإ كفى ةهجلا ءايإلا ةسودم

 «نادلبلا مجعم ؛(ه777 ت) هللا دبع نب توقاي هللا دبعوبأ نيدلا باهش ءيومحلا ١-

 .م 191/4 - ه1149١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 لآ ةسّسؤم .دانسإلا برق ,رفعج نب هللادبع سابعلا وبأ ءيمقلا يرّيمجلا -7
 .ه417١ ىلوألا ةعبطلا مق  ثارتلا ءايحإل يعن تيبلا

 «نيلقثلا رون ريسفت .«ه7١١١ ت) يسورعلا ةعمج نب يلع دبع ءيزيوحلا -177

 نازل تكور نيرا سارت اند راد ةروصتاع اهدا نوف
 .م١١٠5 - ه577١ ىلوألا ةعبطلا

 (خ

 يف جهنملا ليلكإ ءرهاط دمحم نمب رفعج دمحم «يسابركلا يناسارخلا - 5

 .ه5764١ ىلوألا ةعبطلا ءمق ءثيدحلا راد .بلطملا قيقحت

 رثألا ةيافك «.(ه4 ٠٠ ت) يلع نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ ءيمقلا زازخلا -

 يييسحلا يقيظللا ديعيعسلا  قيقحت ريقه ننالا ةمئألا ىلغ ضنلا ىف

 . دهلا 1*4 مناع عبط مق ةزاذيب تازاشتنا رشانلا «ينوخلا ئرمكهوكلا
 «ىربكلا ةيادهلا .«ه775 ت) نادمح نب نيسحلا هللادبع وبأ .ىبيصخلا -5

 1135 تعا رك نلرألا فطن ءاكاكلا كفوري مكايلا ةيصوم
 /ه 477” ت) تباث نب يلع نب ديجملا دبع نب دمحأ ءيدادغبلا بيطخلا -

 ه١ 511 ىلوألا ةعبطلا «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,دادغب خيرات م 0١

 7 .م19910/-

 لتقم .(ه0558 ت) ىّكملا دمحأ نب قفوملا دّيؤملا وبأ ءىمزراوخلا -

 ّمق_ىدهلا راونأ راد :ىراشبلا دح يفقلا# نيتحت ىركا يدع

 .ه١ 51 ىلوألا ةعبطلا .ةسّدقملا



 «بقانملا («ه تر هكدا وسخ عي دوما ديؤَمْلا وبأ .ىمزراوخلا 89

 .ه576١ ةسماخلا ةعبطلا مق ,يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 .ثيدحلا لاجر مجعم .(ه517١ت) يوسوملا مساقلا وبأ ديسلا ءيئوخلا - ٠

 .م19947١-ه١1 51١7 ةسماخلا ةعبطلا ءناريإمق

 مامإلا ةعوسوم .(«ه517١ت) يوسوملا مساقلا وبأ ديسلا ,يئوخلا ١-

 ةيناثلا ةعبطلا ,مق ءيئوخلا مامإلا راثآ ءايحإ ةسسؤم .جحلا باتك .يئوخلا

 م٠1 00-ه75

 در

 نب دوعسم نب يدهم نب دمحأ نب رمع نب يلع نسحلا وبأ ءينطق رادلا -7

 .ينطق رادلا ننس .«( م05 /ه/65 ت)يدادغبلا رانيد نب نامعنلا

 هللا زرح فيطللا دبع «يبلش معنملا دبع نسح «طوؤنرالا 26 د : قيقحت

 - ه57١ 5 «ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «موهرب دمحأ

 .ممآ4٠

 ملاع يف ةيمالسإ ةيبرع ةراضحو عونتلا ةدحو ,ءيقدص دمحأ ,يناجدلا - ١7

 .م ١199٠١ ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلا - يبرعلا لبقتسملا راد «طبارتم

 ةايح ,.(م١ 5٠5 - ه/ ٠/8 ت) ىلع نب ىسيع نب ىسوم نب دمحم «يريمدلا - 4

 .ه١ 55765 ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب «ةيملعلا بتكلا راد ,ىربكلا ناويحلا

 ت) يراصنالا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ «يزارلا يبالودلا - 5

 .ىلالجلا قيممحتلا داوج دمحم ديسلا :قيقحت «ةرهاطلا ةيرذلا ء(ه"٠

 .ه514١ ةيناثلا :ةعبطلا ءمق ءيمالسالا رشنلا ةسسؤم

 «نينمؤملا تافص يف نيدلا مالعأ «.(«ه/85 ١ ت) دمحم نب نسحلا «يمليدلا -7

 ةيناثلا ةعبطلا ءمق «ثارتلا ءايحإل دلْكَيِلَف تيبلا لا ةسسؤم :رشنو قيقحت

 .م1988-ه489

 فيرشلا :شانلا .بولقلا داشرإ .«ه/ 51١ ت) دمحم نب نسحلا «يمليدلا ١-

 .ه5165١ ةيناثلا ةعبطلا ,مق ءيضرلا



 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 /ه65 ٠9 ت) هيوريش نب رادرهش نب هيوريش عاجش وبأ ءينادمهلا يمليدلا -

 ينويسب نب ديعسلا :قيقحت ,باطخلا روثأمب رابخألا سودرف ( م05

 .م1985-ه5455١1 ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءلولغز

 ذر

 خيرات ء.«هال 58 ت) نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش «يبهذلا -48

 -توريب «ىبرعلا باتكلا راد «يرمدت مالسلا دبع رمع :قيقحت .مالسإلا

 .م19/17-ه١1 501 ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 مالعأ ريس «( هال 58 ت) نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش «يبهذلا -

 .م5١١7 - ه1 418 ىلوألا ةعبطلا ءتوريب ؛«ةيرصعلا ةبتكملا «ءالبنلا

 .ه١ 5٠5 ماع عبط «نانبل - توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ةعبطو

 ر(

 ت) يلع نب نيسحلا نب نسحلا نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ءيزارلا 0١-

 ؛يئاجرلا يدهم :قيقحت «ةيبلاطلا باسنأ يف ةكرابملا ةرجشلا ء.«ه 7

 .ه ١5١ ةيناثلا ةعبطلا ءيفجنلا يشعرملا ةبتكم تاروشنم

 راتخم «(م١17575 /ه٠577 تا) رداقلادبع نب ركب يبأ نب دمحم «يزارلا -7

 -ه١51١/ ةثلاثلا ةعبطلا ءنانبل - توريب «ةيرصعلا ةبتكملا .حاحصلا

 .م ١17

 تادرفملا .«ه05 ٠7 ت) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ ,يناهفصألا بغارلا - ١

 -ه8575١1؟ ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةفرعملا راد .نآرقلا بيرغ ىف

 .مآ' ١

 تارضاحم .( ه5 ٠7 ت) دمحم نب نيسحلا مساقلا وبأ ءيناهفصألا بغارلا -5

 - مقرألا يبأ نب مقرألا راد كرش .ءاغلبلاو ءارعشلا تارواحمو ءابدألا

 .ه١57١ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 مراكم «(هدالا" ت) هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا بطق «يدنوارلا -5

0 
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 «ةسدقملا ةيسابعلا ةبتعلا تاطوطخم رادو ةبتكم .ةمئألاو ىبنلا قالخأ

 .ما٠ ٠:4 -ه5 ماع عبط «قارعلا -ءالبرك

 صصق .( هدا" تر هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا بطق .ىدنوارلا

 ثوحبلا عمجم :رشانلا ءيدزيلا ناينافرع اضر مالغ :قيقحت .ءايبنألا

 .ىلوأللا ةعبطلا «ةيمالسالا

 ةولس .(هدالا“ ت) هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا بطق .ىدنوارلا

 ميلحلادبع :قيقحت .« يدنوارلا تاوَعَد» ب ريهشلا «ليلعلا ةفحتو نيزحلا

 .ه571١/ ىلوألا ةعبطلا ءمق انليلد :رشانلا ءيّلحلا ضوع
 جئارخلا «( ه0" ت) هللا ةبه نب ديعس نيسحلا وبأ نيدلا بطق «يدنوارلا

 .ه١ 5٠04 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ -مق ,يدهملا مامإلا ةسسؤم «حئارجلاو

 توريب «ةيفاقثلا ثيدحلا راد ةسسؤم .ةمكحلا نازيم «لكمحم .ىرهش ىرلا

 .ه١ 5١1 ةيناثلا ةعبطلا «نائنبل -

 ةنسلاو باتكلا يف ٌدِالديَِئ نيسحلا مامإلا ةعوسوم .دمحم ءيرهش يرلا

 ه ١5777 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «خيراتلاو

 م11

 باتكلا يف دالَِفَت بلاط يبأ نب يلع مامإلا ةعوسوم .دمحم .ءيرهش يرلا

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «خيراتلاو ةنسلاو

 اال يل

)6 

 ت) ينيسحلا قازرلا دبع نب دّمحم نب دّمحم ضيفلا وبأ «يديبزلا

 ءركفلا راد .سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات (م١0 مه

 ..ها5١5١ «توريب

 مظن ,«هال ٠ ت) دمحم نب نسحلا نب فسوي نب دمحم .يفنحلا يدنرزلا

 ةعبطم «نيطبسلاو لوتبلاو ىضترملاو ىفطصملا لئاضف يف نيطمسلا ررد
 .م 190/8 - ه1"11/ا/ ىلوألا ةعبطلا ءءاضقلا

,1 



 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 «نييالملل ملعلا راد ؛مالعألا «(م ١417/5 ت) دومحم نب نيدلا ريخ «يلكرزلا -4

 م ٠0 ةرشع ةسداسلا ةعبطلا «نانبل - توريب

 ىلوألا ةعبطلا ,توريب «يملعألا ةسسؤم «رايخألا صوصنو راربألا عيبر
 ه١

 نب هللا دبع نب تباث نب بعصم نب هللا دبع نب بعصم هللا دبع وبأ «يريبزلا -5

 «فراعملا راد «لاسنفورب ىفيل :قيقحت «شيرق بسن .( ه5 ت) ريبزلا

 .م ١9057 ماع عبط ءرصم - ةرهاقلا

 نيز خيشلا نب زيزعلا دبع خيشلا نب نيمأ دمحم خيشلا «ينارحبلا نيدلا نيز - ١7
 داوج ديسلا :رشانلا .ىوقتلا ةملك ( م / ه١ 5١9 ت) يلع نب نيدلا

 .م9197١ - ه١ 51١65 ةيناثلا ةعبطلا «يعادولا

 (س)

 «نانبل -توريب «ءءاوضألا راد ,ءاهقفلا تاقبط ةعوسوم .رفعج .ىناحبسلا -

 .م1449 -ه١157١ ىلوألا ةعبطلا
 -توريب ؛ءاوضألا راد ؛هراودأو يمالسإلا هقفلا خيرات ءرفعج ,يناحبسلا -8

 .م19494 - ه519١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 ةركذت .«ه75 5 ت) هللادبع نب يلغوأ زق نب فسوي ءيزوجلا نبا طبس -
 بتكلا راد ,ظوفحم ينغلا دبع دلاخ :هيشاوح عضوو هيلع َقَّلَع .صاوخلا
 .م0١٠7 ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا «نانبل  توريب «ةيملعلا

 نب ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ ءيدزألا يناتسّسجّسلا ١-

 - توريب «ةيرصعلا ةبتكملا .دواد ىبأ ننس .( ه5 كرز ندع نو دل

 ١ .م17١٠5-ه1 574 «نانبل

 ت) يميمتلا روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع دعس وبأ «يزورملا يناعمسلا -

 - توريب «نانجلا راد ءيدورابلا رمع هللا دبع :قيقحت ءباسنألا .«ه5

 .م198/- ه١ 5٠ ىلوألا ةعبطلا «نانبل



 (ه/57 1 ت)دمحم نب نيسحلا نب دمحم نب هللادبع نب دادقم ءيلحلا يرويسلا -ط1ا/ا"

 ىداحلا بابلا حرش يف رشحلا موي عفانلا .(دادقملا لضافلا)ب فورعملاو

 .م198/8- ه1509 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ءءاوضألا راد ءرشع

 /ه١١4 ت) يريضخلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع ءيطويسلا -5

 ةبتكملا «ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيقحت .ءافلخلا خيرات م 65

 .م١٠5 5 ه١ 557 5 ماع عبط «نانبل  توريب ؛ةيرصعلا

 /ه١١9 ت) يريضخلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع ءيطويسلا -6

 -ه١0٠15١ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب ءركفلا راد .ريغصلا عماجلا م65

 .ما١1

 /ه١١94 ت) يريضخلا دمحم نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع ءيطويسلا -7

 ؛توريب «ةيملعلا بتكلا راد «روثأملا ريسفتلا يف روثنملا ردلا .«م65

 .ما٠ ٠٠ ةثلاثلا ةعبطلا

3-3 

 (ش)

 ةعبطم ءثيدحلا لاجر ملع تاكردتسم «يزامنلا يلع ءيدورهاشلا ١-

 .ه65١5١ ىلوألا ةعبطلا ءنارهط ؛يرديح

 .نويعلا ءالج ءه17157١ ت) دمحم نب اضر دمحم نب هللادبع ديسلا ءربش -

 .م7١٠7-ه557١1/ ىلوألا ةعبطلا «نانبل توريب ءىضترملا راد

 ((م 1795/8 / ه1 1١1/١ :ت) رماع نب دمحم نب هللا دبع .يعفاشلا يواربشلا -84

 ةعبطلا ءرصم - ىبلحلا ىلبابلا ىفطصم ةعبطم ,فارشألا بحب فاحتإلا

 1 .ها6/١ ىلوألا

 الث قداصلا مامإلا باحصأو ةاور يف قئافلا .نيسحلا دبع ءيرتسبشلا -

 .ه1١5١/ ىلوألا ةعبطلا ءمق ءيمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 يبنلا تيب لآ بقانم يف راصبألا رون .نمؤم نسح نب نمؤم .يجنلبشلا ١-
 يشل ف ل فاو ب نرسم اذا ا ادعم يكس ملح هن انعمللا

 ْ .م5١٠5 _ه577١ ىلوألا
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 ةرايز لضف ؛.(« ه4 55 ت) يولعلا نسحلا نب يلع نب دمحم ءيرجشلا -7

 ىشعرملا هللا ةبآ ةنتكم ؟ نيببحلا ليثخأ ديسلا :قيقحت ةالئِفَت نيسحلا

 ْ ْ .ه١ 5٠7 مق ةماعلا

 توريب «ىبرعلا دئارلا راد .نآرقلا قالخأ ةعوسوم «دمحأ ءىصابرشلا - ١17

 ْ .م19/66 - ه ١5٠ ةيناثلا ةعبطلا «نانبل-

 سلاجملا :.(م14101 / ه 10/7 ت) نيسحلا دبع ديسلا «نيدلا فرش -4

 ةعبطلا مق «ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم «ةرهاطلا ةرتعلا بئاصم يف ةرخافلا

 .ه١57١ ىلوألا

 نب ىسوم نب نيسحلا دمحأ يبأ نب دمحم نسحلا وبأ ءيضرلا فيرشلا -5

 -ه5٠14ت) مظاكلا ىسوم مامإلا نبا ميهاربإ نب ىسوم نبا دمحم

 «هدبع دمحم :خيشلا حرش «بلاط يبأ نب يلع مامإلل ةغالبلا جهن .« م5٠

 راد ةعبطو .م94/4١ - ه١ 504 ةعبارلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةغالبلا راد

 .م١7 11" ماع عبط «نانبل - توريب «يبرعلا باتكلا

 راصنأ «(م١١٠7ت) سابع نب ميركلا دبع نب يدهم دمحم «نيدلا سمش -5

 تاساردلل ةيلودلا ةسسؤملا ءنيسحلا ةروث ءادهش نع ةسارد :نيسحلا

 .م1995- ه١ /51١1 ةثلاثلا ةعبطلا ء«توريب ءرشنلاو

 ١1 - سابع نب ميركلا دبع نب يدهم دمحم ,.نيدلا سمش )ت5٠١١م((,

 رشنلاو تاساردلل ةيعماجلا ةسسؤملا «مالسإلا يف ةرادإلاو مكحلا ماظن

 ةيناثلا ةعبطلا ,نانبل -توريب «عيزوتلاو 1١ 51١١ه-١94١م.

 يف .(م١١١5ت) سابع نب ميركلا دبع نب يدهم دمحم «نيدلا سمش -

 ةيسؤملا .يخيراتو يهقف ليصأت ةلواحم ..يمالسإلا يسايسلا عامتجالا

 -ه7١5١ ىلوألا ةعبطلا ءنانبل - توريب ءرشنلاو تاساردلل ةيلودلا

 م15

 «ةفاقثلاو رشنلل حلاص يبأ ةسسؤم «نآرقلا تاحفن «مراكم رصان «يزاريشلا - 4

 .اهخيرات الو ةعبطلا ددع روكذم ريغ «ناريإ - مق

6005 



 «تيبلا لهأ بقانم نم ةماعلا هتور ام ءدامحم نب ىلع رديح «ىناوريشلا -

 .ه١ 5١5 «مق «ةيمالسالا تاروشنملا ةعبطم .نوسحلا دمحم :قيقحت

 (ص)ر

 مامإلا يف رثألا بختنم .داوج دمحم نب هللا فطل خيشلا «يناكيابلكلا يفاصلا 0١-

 .م8/١٠١7-ه١ 554 ةثلاثلا ةعبطلا «نانبل -توريب ءىضترملا راد ,رشع يناثلا

 ةمظع نم ةعشأ «داوج دمحم نب هللا فطل خيشلا «يناكيابلكلا يفاصلا -7

 ىلوألا ةعبطلا ءناريإ - مق ,.ججحلا نماث ةعبطم نالئيلَظ نيسحلا مامإلا

 ماد ىلا

 ىفطصملا ةريس ىف نيبغارلا فاعسا ,.(«ه ١١٠١5 ت) ىلع نب دمحم «نابصلا ١7-

 .رصم «ةيرهزألا ةعبطملا ,نيرهاطلا هتيب لهأ لئاضفو

 ةضهنلا راد «ةيرشع ىنثالا ةعيشلا ىدل ةمامإلا ةيرظن .دومحم دمحأ ءىحبص -18

 .م ١1991١ ماع عبط «ةيبرعلا

 «نانبل - توريب ءىضترملا راد «تيبلا لهأ قالخأ ءيدهم ديسلا ءردصلا -605

 .م5١٠5-ه54571١/ ىلوألا ةعبطلا

 تا) ىمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ .قودصلا -7

 ما دس 10

 ت) ىمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ .قودصلا -17

 «نانبل -توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «ةثالثلا رهشألا لئاضف .( ه١

 .م9١١5-ه١ 57٠١ ماع عبط

 ت) ىمقلا هيوباب نب نيسحلا نب ىلع نب دمحم رفعج وبأ .قودصلا -6

 ؛ينارهطلا ينيسحلا مشاه ديسلا :هيلع قّلعو هححص .ديحوتلا .(« ه١

 .اهخيرات الو ةعبطلا ددع روكذم ريغ «نانبل - توريب «ةفرعملا راد

 .(ها"/١ت) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -84

 مق «ىمالسإلا رشنلا ةسسؤم .ةعجرلا تابثإ يف ةمعنلا مامتو نيدلا لامك

0. 
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 ماع عبط ؛قارعلا -فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا ةعبطو .ه١ 404 ماع عبط

 .م191070 ه4

 ت) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا ٠-
 ه1 ماع عبط «مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم «رابخألا يناعم .( ه١

 ت) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا ١-
 ه0 تورد كاع متل كل راحل ١ هتف ودمي 0 0 1

 .م1995١ -ه١ 5 ١5 ةيناثلا ةعبطلا

 ت) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -7
 200 «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «ةيمامإلا بهذم يف تاداقتعالا ء(ه1

 .م9١٠1-ه١1 41١ ماع عبط «نانبل

 تا) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -
 ه1 47: ئلوألا ةعبطلا «توزيب «يبرعلا خيراتلا ةنمسؤم ؛يلامألا ه١
 اهتم

 ت) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -4
 نق ةيرديحلا يكل تاروعسم دكت اطرلا نابع نويع نه
 .ه5765١ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ

 تا) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -05
 يللا «نانبل - توريب :تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم ءلاصخلا .( ه١

 مة 1 قلوألا

 تا) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم رفعج وبأ ءقودصلا -5
 ةنانبل تاكو ريب #تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم عئارتفلا للغ ال١

 .م1١٠٠7/ - ه١ 574 ةيناثلا ةعبطلا

 رئاصب .«ه0٠94١ تا خورف نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءرافصلا -

 ةعبطلا «توريب ؛ةمئآلا داوج راد ,دمحم لآ لئاضف ىف ىربكلا تاجردلا

 .م017٠7/ -ه1 57 ىلوألا

0. 



 (ط)

 يف نازيملا م١0 /ه7٠5١ت) نيسح دمحم ديسلا ءىئابطابطلا

 ىلوألا ةعبطلا ءنانبل - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءنآرقلا ريسفت

 ,م5١١5-ه11/

 يماشلا يمخُّللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ «يناربطلا -4

 ديجملا دبع يدمح :قيقحت .ريبكلا مجعملا 0 /ه٠5٠ت)

 .ةيناثلا ةعبطلا «رصم - ةرهاقلا «ةيميت نبا ةبتكم :رشانلا «يفلسلا

 يماشلا يمخللا ريطم نب بويأ نب دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ءيناربطلا -

 نب هللا ضوع نب قراط :قيقحت ءطسوألا مجعملا «(م418 /ه٠75 ت)

 «ةرهاقلا - نيمرحلا راد «ينيسحلا ميهاربإ نب , نسحملا دبع .ءدمحم

 0 ا

 -توريب كا را ا

 000 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل

 0020 ا كل ل ام رق 1 0

 .ه5١5١ ىلوألا ةعبطلا

 لضفلا نب نسحلا نب لضفلا نب نسحلا نب يلع لضفلا وبأ ءيسربطلا -"

 راد ءدنمشوه يدهم :قيقحت ءرابخألا ررغ ىف راونألا ةاكشم ء.(ه١1 . تر

 .ه١ 5١1 ىلوألا ةعبطلا ,مق .ثيدحلا

 مالعأب ىرولا مالعإ .( هد 58 ت) نسحلا نب لضفلا يلع وبأ ءيسربطلا -4

 ةسسؤم ةعبطو .م ١9/265 ماع عبط «نانبل -توريب «ةايحلا ةبتكم راد .ىدهلا

 .م5١٠57 - ه57١ 5 ىلوألا ةعبطلا ء«توريب .تاعوبطملل يملعألا

 ريسفت يف نايبلا عمجم .( ه4 58 ت) نسحلا نب لضفلا يلع وبأ ءيسربطلا - 5

 .م1985-ه١1 505 ىلوألا ةعبطلا «نانبل  توريب «ةفرعملا راد نآرقلا

60.٠6 
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 «جاجتحالا .«هه88ت) بلاط يبأ نب يلع نب دمحأ روصنم وبأ ءيسربطلا 1

 «ةوسأ تاروشنم «هب يداه دمحم خيشلاو يرداهبلا ميهاربإ خيشلا :قيقحت

 .ه575١ ةسماخلا ةعبطلا «ناريإ_ نارهط

 ةسسؤم «قالخألا مراكم ءنسحلا نب لضفلا نب نسحلا رصن وبأ ءيسربطلا 7١-

 .م191/7-ه11947 ةسداسلا ةعبطلا «نانبل  توريب «يملعألا

 .(يرجهلا سداسلا نرقلا ت) مساقلا يبأ نب دمحم رفعج وبأ ,يربطلا -

 ىمويقلا داوج :قيقحت قويَعظَذ ىضترملا ةعيشل ةة52: ىفطصملا ةراشب

 ْ .ه519١ مق «يمالسالا رشنلا ةسسؤم «يناهفصألا

 / ها ٠١ ت) بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ ءيربطلا -4
 + كوري ةيولعلا تقكلا ناو ,كولملاو ممألا خيرات :يربطلا خيرات م7

 .م7٠٠7 ه١ 557 5 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل

 /ها ٠١ ت) بلاغ نب ريثك نب ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ ءيربطلا ٠١-
 «ثيدحلا راد ءنآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج :يربطلا ريسفت .( م47

 .م١٠١١5 ءرصم - ةرهاقلا

 ١- ةنس دعب ىفوتملا) متسر نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ ءيربطلا 4١١ه(.

 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل _توريب ءتاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم «ةمامإلا لئالد

 .م1988-ه ْ

 ىبقعلا رئاخذ .«ه5945 ت) دمحم نب هللا دبع نب دمحأ ,يكملا يربطلا -5

 ده 110 نصور طاقلا وكدا ةرتكفت ريشا قلأا# ىيرقلا ىوذ بقاقي ىف

 اا يزد سلا ةنقاسلا نفقا لاهو هج نجمك سوط

 57 ىلوألا ةعبطلا «مق هةيمالسإلا

 نب حيرط نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع دّمحم نب نيدلا رخف ءيحيرطلا -5

 يملعألا ةسسؤم «نيرحبلا عمجم مجعم «(«ه65/١٠١ ت) بوقعي نب هجافخ

 .م9١0٠1 -ه1 57١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل -توريب «تاعوبطملل

 نب حيرط نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع دّمحم نب نيدلا رخف ءيحيرطلا -5

 ه5



 يثارملا عمج يف يحيرطلل بختنملا .(ه ١١/5 ت) بوقعي نب هجافخ
 «توريب .تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم .يرخفلا ب رهتشملا بطخلاو

 ْ .م7١٠5-ه547١ 5 ىلوألا ةعبطلا

 نب حيرط نب دمحأ نب يلع نب دمحأ نب يلع دّمحم نب نيدلا رخف ءيحيرطلا -7

 يبأ نب يلع لئاضف يف بلاطملا رهاوج «(ه ٠١/5 ت) بوقعي نب هجافخ

 ريمأب ةيصصختتلا ةبتكملا :رشانلا ءدنمشوه يدهم :قيقحت قالَدكلَم بلاط
 .ه١ 5717 ىلوالا ةعبطلا ءَدالَِقَت نينمؤملا

 ءىسوطلا لاجر .« ه5 7٠ ت) ىلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءىسوطلا -7

 ْ س6 | ةكيازلا ةغيطلا ةقازيإ من: «يضالابنإلا رغقلا ةيسوم
 ,ماكحألا بيذهت .(ه 5١ ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -

 .م11947١ -ه١1 517 ماع عبط «نانبل - توريب «تاعوبطملل فراعتلا راد

 راصبتسالا .«ه١47 ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -49

 ماع عبط ءتوريب «تاعوبطملل فراعتلا راد رابخألا نم فلتخا اميف

 م١151 ه5

 .فالخلا .«ه 545٠0 ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا ٠-

 ه509١ مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم

 ةفرعم رايتخا .(«ه 47٠ ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا ١-

 ديسلاو يدبيملا لضاف يقت دمحم : حيحصتو قيقحت ءيشكلا لاجر :لاجرلا

 .ش .ه1/87١ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ_ نارهط «نايوسوملا لضفلا وبأ

 (ةبيغلا باتك .(ه 5١ ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -5

 .ه١ 5576 ةثلاثلا ةعبطلا «ناريإ مق «ةيمالسإلا فراعملا ةسسؤم

 «تسرهفلا .((ه٠57 ت) ىلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءىسوطلا -77

 ه0 ىلوألا ةعبطلا «مق «يمالتنإلا رشنلا ةيسيلؤم

 «يلامألا .«ه 57٠ ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -4

 .م9١١٠ - ه١ 57٠ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم

 /ا٠١ه



 7 ج - الدلم نيسحلا مامإلا ةريس

 حابصم .(ه5 ت) يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -

 -ه١ 5575 ةيناثلا ةعبطلا «توريب ,تاعوبطملل ىملعألا ةسسؤم .دجهتملا

 ْ م1

 يف بقاثلا «(ةزمح نباب فورعملا) يلع نب دمحم رفعج وبأ ءيسوطلا -5

 ناني هضررب فرقرلا رادو قاوم امر ليج قيفشو ينيك بفاجلا

 .م١1941 -ه١١51١1 ىلوألا ةعبطلا

 فيناصت ىلإ ةعيرذلا ؛كرزب اغآ خيشلاب ريهشلاو نسحم دمحم «ينارهطلا -37

 «يلماعلا ىضترم رفعج نب اضر ديسلا :قيقدتو حيحصتو ةعجارم «ةعيشلا
 .م9١٠5 - ه١ 57١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد

 عر

 ةينم .(ه4505 ت) «(ىناثلا ديهشلا) ىعبجلا ىلع نب نيدلا نيز ءىلماعلا -4

 ةعبطلا «مق .يمالسإلا مالعإلا بتكم يفسملا و ديفملا بدأ يفد رملا

 كا 23 6 ةناكلا

 نكسم .(ه475 ت) «(ىناثلا ديهشلا) ىعبجلا ىلع نب نيدلا نيز «ىلماعلا -4

 .مق «ثارتلا ءايحإل الكيوت تيبلا لآ عر دالوألاو ةبحألا دقف دنع داؤفلا

 .م1946١ - ه١ 55765 ةيناثلا ةعبطلا .تيوكلا «نافرعلا ةبتكم ةعبطو

 /هال9 ت) ؛(لوألا ديهشلا) ىكم نيدلا لامج نب دمحم «ىلماعلا -

 دبع :ةمجرتو حيحصت ؛ةرهاطلا فادصألا نم ةرهابلا ةردلا م5

 .ش.ه ١1174 ىلوألا ةعبطلا ءمق «رئاز تاراشتنا :رشانلا ءيدوعسملا يداهلا

 فجنلا ؛ةيرديحلا ةعبطملا .تازجعملا نويع ءنيسح «باهولادبع ١-

 .ه1759١ ماع عبط «قارعلا -فرشألا

 «توريب - ةلاسرلا ةسسؤم «ةيمالسإلا ةفاقثلا ملاعم ءميركلا دبع ء.نامثع - 5

 .م1989 - ه١ 5٠09 ةرشع ةعبارلا ةعبطلا

 مق ءيمالسإلا رشنلا ةسسؤم «نيملعتملا ةرصبت حرش ءاضر اغآ «يقارعلا -" 5

 .ه١ 51١5 ىلوألا ةعبطلا



 عبط «مق «ةيملعلا ةعبطملا «ةغالبلا جهن دانتسا ,ناخ يلع زايتما ءيشرعلا 4 ١-

 .ها199١ ماع

 .(م154 / ه١ 5٠ ت) ةريبه يبأ نب طايخ نب ةفيلخ ورمع وبأ ءيرفصعلا - 5

 «ةلاسرلا ةسسؤم «يرمعلا ءايض مركأ :قيقحت «طايخ نب ةفيلخ خيرات

 .ه191١1/ ةيناثلا ةعبطلا ءتوريب

 الث يلع نب نيسحلا ءادهشلا وبأ «(م1975١ ت) دومحم سابع ءداقعلا - 7

 .م19485١ «نانبل - توريب «ينانبللا باتكلا راد

 ومس «(م1113-ه1511ت) يليالعلا نامثع نب هللادبع ءيليالعلا -7 3

 «توريب ءديدجلا راد .نيسحلا ةايح نم ةعشأ وأ تاذلا ومس ىف ىنعملا

 م1495

 رادلا ءنمزلا تاروشنم «ةديدجلا ةيسايسلا ةفاقثلا يف رداقلا دبع ,يملعلا -

 .ت.د «برغملا  ءاضيبلا

 - توريب «ةفرعملا راد ؛مالسإلا يف حماستلا «دوبع ديمح دمحأ «يناولعلا - 4

 .م١1 11 - ه١ 5175 ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 .(ه٠5١١ ت) ىيحي نب رمع نب هللا دبع نب ليقع نب دمحم ديسلا ءيولعلا -

 .يمالسإلا

 يف ىفوتملا) دمحم نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ءيرمعلا يولعلا ١-

 يوادهملا دمحأ :قيقحت «نييبلاطلا باسنأ يف يدجملا .(«ه5454 دودح

 ةعيطلا قا ينحل يشع رملا ىيطعلا هللا ١# كيك ربطات ىاكماذلا
 ه1 577 ةيتاغلا

 ةسسؤم «يشايعلا ريسفت .دوعسم نب دمحم رضنلا وبأ ءيدنقرمسلا يشايعلا -5

 ١ نان فورم هقاعوطنلا ىلعألا

 (غ)

 :قيقحت «ةيلوألا لوصألا نم رشع ةتسلا لوصألا ,فلؤملا مسا روكذم ريغ - 707
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 .ه571١ ىلوألا ةعبطلا ءمق .ثيدحلا راد ,يدومحملا نيدلا ءايض

 ةعبطلا .تيوكلا «ديحوتلا راد .حماستلا حور .فلؤملا مسا روكذم ريغ -4
 م1117 17 لوألا

 دادعإ ِولَكَيلَت تيبلا لهأ ةمئأل ةيسايسلا ةايحلا ءفلؤملا مسا روكذم ريغ - 0

 ةسماخلا ةعبطلا «نانبل -توريب «ةيفاقثلا ةيمالسإلا فراعملا ةيعمج :رشنو

 .م8١٠١5-ه49

 (فر

 سوماقلا مجعم «(م ١5١5 ت) بوقعي نب دمحم نيدلا دجم «يدابآ زوريفلا - 7

 .م5١٠5 - ه577١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل  توريب «ةفرعملا راد .طيحملا

 ةسمخلا لئاضف .(ه١٠5١ ت) ينيسحلا ىضترم ديسلا .يدابآ زوريفلا - 70

 ةليلفلا هابل جورب تاهو ملا ييلعألا ةيستوم جلا حاخيملا قب

 .م 191/7 - ه ١1797 ةئلاثلا

 :قيقحت .يفاولا باتك .(ه١91١٠١ ت) ىضترم نب دمحم «يناشاكلا ضيفلا -

 - توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ,مولعلا رحب نسحملادبع يلع ديسلا
 .م١١1١1- ه1 577 ىلوألا ةعبطلا «نانبل

 وحن ىفوتملا) يلع نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ءيومحلا يمويفلا -4

 دبع :قيقحت «ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا ((م1758 /هالا/٠

 .ت.د .ةيناثلا ةعبطلا «ةرهاقلا - فراعملا راد ءيوانشلا ميظعلا

 (ق)

 ء(ها 57 ت) ىميمتلا دمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ ءىبرغملا ىضاقلا 3

 ىلوألا ةعبطلا :نانبل - توريب ؛تاعوبطملل روتلا ةسسؤم ؛مالسإلا مئاعد

 م50 0٠-ه75

 بقانملا «( ها 77 ت) ىميمتلا دمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ ءىبرغملا ىضاقلا 0١-

 نا يما قران ةفطلا ةكرووت قلما مرن املاكلاو

0٠ 



 حرش «(ها' 7 ت) يميمتلا دمحم نب نامعنلا ةفينح وبأ ,يبرغملا يضاقلا -5

 .مق «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم ؛يلالجلا ينيسحلا دمحم ديسلا :قيقحت «رابخألا

 ((م17١5 / ه1 577 ت) رصان نب يدهم نب فيرش نب رقاب ءيشرقلا -7

 .فورعملا راد َدِالَكِلَت يلع نب نيسحلا مامإلا :تيبلا لهأ ةريس ةعوسوم

 .م94١١5 ه1 57١ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ -مق

 ةيمالسإلا ةبتكملا «ةجام نبا ننس «ديزي نب دمحم هللادبع وبأ ,ينيوزقلا -65

 الو عبطلا خيرات روكذم ريغ .ايكرت - لوبنطسا «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 .ةعبطلا ددع

 ء(ه١ 75١ تاملسم نب جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ ءيروباسينلا يريشقلا -6

 .م7 ٠١17 -ه١ 511 ماع عبط «نانبل -توريب «ةيرصعلا ةبتكملا ,ملسم حيحص

 نومكح نب ىلع نب رفعج نب ةمالس نب دمحم هللا دبع وبأ .ىعاضقلا -57

 ةحكللا لع نيو دمخب عرق «تاهننلا هيما ا 14

 .م 19/85 - ه١ 01-5/ ةيناثلا ةعبطلا «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «يفلسلا

 ةمامإلا .«ه7 79 ت) هيوباب نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ ءيمقلا -7

 ةعبطلا «ناريإ - مق ,يدهملا مامإلا ةسردم :قيقحت «ةريحلا نم ةرصبتلاو

 .ه٠5١ 5 ىلوألا

 ,ةيهلإلا ججحلا خيراوت يف ةيهبلا راونألا .«ه755١ ت) سابع ءيمقلا -4

 «نانبل_توريب ءءاوضألا راد ءيناسارخلا مظاك دمحم :قيلعتو ميدقت

 .م1985 ه١ 5٠5 ىلوألا ةعبطلا

 قيقحت «لآلاو يبنلا خيراوت يف لامآلا ىهتنم .(ه ١759 ت) سابع ءيمقلا -48

 ةعبطلا ءنانبل _توريب «نيداوجلا راد «يناليملا مشاه ديسلا :ةمجرتو

 .م١٠5ا-ه15748 ىلوألا

 ةسسؤم «ةرخافلا بلاطملاو ةرخآلا لزانم .«ه ١17594 ت) سابع .ءىمقلا -

 .ه5١ ١9 ىلوألا ةعبطلا :نازإ ديف «دالاسإلا وكلا

 «يمالسإلا رشنلا ةسسؤم .باقلألاو ىنكلا .«ه ١09 ت) سابع ءيمقلا 1١"-

 ١١ه
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 .ه576١ ىلوألا ةعبطلا «مق

 ,.(ه٠٠5ت) زازخلا يلع نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ ءيزارلا يمقلا -7

 عبط «مق «راديب تاروشنم ءرشع ينثالا ةمئآلا ىلع صنلا يف رثألا بختنم

 .ها١٠5١ ماع

 «نانبل - توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءلاجرلا عمجم «يلع ,يئايهقلا -737

 .م١٠١5 - ه1 57١ ىلوألا ةعبطلا

 ةسسؤم «ةدوملا عيباني ءيخلبلا ينيسحلا ميهاربإ نب ناميلس «يفنحلا يزودنقلا -4

 .م 19917 -ه١1 51 ىلوألا ةعبطلا «نانبل توريب .تاعوبطملل يملعألا

 كر

 ,دئاوفلا زنك .«ه 5 544 ت) نامثع نب يلع نب دّمحم حتفلا وبأ ءيكجاركلا -5

 ةعبطلا ءنانبل - توريب .ءاوضألا راد ,ةمعن هللا دبع :هيلع قلعو هققح

 .م19/6 ىلوألا

 رهاوجلا ندعم «(«ه 5 54 ت) نامثع نب يلع نب دّمحم حتفلا وبأ ءيكجاركلا -57

 تاروشنم ءيدرجوربلا يوسوملا نيسح ديسلا قيقحت .رطاوخلا ةضايرو

 .ه١57١ ىلوألا ةعبطلا مق ءيسلجملا ةمالعلا ةبتكم

 راصنتسالا .(«ه4 44 ت) نامثع نب يلع نب دّمحم حتفلا وبأ ءيكجاركلا -37

 .ه05٠5١ .توريب ءءاوضألا راد راهطألا ةّمئآلا ىلع ّصنلا ىف

 نتلاعملا نتن يرفاعلا ىرشوملا سما تاط نا ويدمحم وق ركل دا
 «ميرك نوسح سراف :قيقحت «(مالسلا هيلع نيسحلا لتقم) سلاجملا ةنيزو

 .م1991١- ه1514 مق «ةيمالسالا فراعملا ةسسؤم

 دلبلا .«ه9 ٠5 ت) يلماعلا دمحم نب نسحلا نب يلع نب ميهاربإ ءيمعفكلا -4

 ةسسؤم «يملعألا نيدلا ءالع :هيلع قلعو هل مدق ,نيصحلا عردلاو نيمألا

 .م1991/ ىلوالا ةعبطلا .توريب ,تاعوبطملل يملعألا

 ةرهمج .( ه١ 5 ت) بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنملا وبأ ءيبلكلا ٠-

 .م19/85- ه1 501/ ىلوألا ةعبطلا .نسح يجان :قيقحت ءبسنلا



 هححصو هطبض «ىفاكلا لوصأ .(«ها79 ت) بوقعي نب دمحم .ىنيلكلا 0١-

 :تاغورطملل كارامتلا راد وكذلا ندمخل كعك يدم مينقللا يلع ولعو
 .م99١/-ه١1 519 ماع عبط «نانبل توريب

 هوو هطبص يحاحلا عوز اعز 7 ل يرو ب يو يعل كورلا

 «تاعوبطملل فراعتلا راد .نيدلا سمش رفعج دمحم خيشلا :هيلع قلعو

 .م19197 ه1 511 ماع عبط «نانبل - توريب

 ت) ىشرقلا دمحم نب فسوي نب دّمحم هللادبع وبأ ,ىعفاشلا ىجنكلا -77

 :ءاوصألا راك الكت بلاط نأ ند: لهون انف ىف يلاطلا ةيافك ه4

 / .م9١10 - ه١ 870 ىلوألا ةعبطلا :توريب
 تارف ريسفت ,.(ه 75 ت) تارف نب ميهاربإ نب تارف مساقلا وبأ ءيفوكلا -15

 ةعبطلا «توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «مظاكلا دمحم :قيقحت ءيفوكلا

 م1411 ىلوألا

 :تايثعشألا وأ تايرفعجلا ءثعشألا نب دمحم نب دمحم يلع وبأ ,يفوكلا -65

 ىفطصم :قيقحت دالبلُم بلاط يبأ نب ...رفعج نب ىسوم نب ليعامسإل
 «توريب «تاعوبطملل يملعألا ةسسؤم «يملعألا ءالع :حيحصت «يحبص

 .م17١7 - ه1 575 ىلوألا ةعبطلا

 توريب «ةديدجلا ةودنلا راد ,حوتفلا ء.«ها ١4 ت) مثعأ نب دمحأ ,يفوكلا -57

 ةعبطلا «نانبل - توريب «ءاوضألا راد ةعبطو .ت.د «ىلوألا ةعبطلا ءنانبل -

 .ه١51١ ىلوألا

00( 

 ديسم ٌدالثتلَظ نيسحلا مامإلا :ةيادهلا مالعأ ,يملاعلا عمجملا .فيلأتلا ةنجل -17

 .ه577١ ىلوألا ةعبطلا «ناريإ -مق «تيبلا لهأل يملاعلا عمجملا ,ءادهشلا

 نيسحلا مامإلا تاملك ةعوسوم نإلَكيِاَع مولعلا رقاب دهعم يف ثيدحلا ةنجل -

 .م1940١ - ه5١51١ ةثلاثلا ةعبطلا ءمق ءفورعملا راد قليل

 ءمكحلاو ظعاوملا نويع دمحم نب يلع نسحلا وبأ ءيطساولا يشيللا -4

 ه1



 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 ىلوألا ةعبطلا ءمق ءثيدحلا راد ءيدنجريبلا ينسحلا نيسح :قيقحت

 .شاه 7

 م(

 ةسسؤم «لاجرلا لاوحأ ىف لاقملا ىهتنم «ليعامسإ نب دمحم «ىناردنزاملا -

 .ه515١ ىلوألا ةعبطلا ءمق - ثارّيلا ءايحإلا يعلي تيبلا لآ

 ديسلا :حيحصتو طبض «يفاكلا لوصأ حرش «حلاص دمحم «يناردنزاملا ١-

 ىلوألا ةعبطلا «نانبل - توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .روشاع يلع
 ْ ما ها

 سابقم .«ه١1751 ت) هللا دبع نب نسح دمحم نب هللادبع ,ءىناقماملا -5

 تلا نإ يسوم قاقناملا اسهر يحتم قتحح هازال هله ىف ةطيادفلا
 .م١1994 -ه١١5١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «؛ثارتلا ءايحإل الكوي

 حيقنت .(«ه١701١ ت) هللا دبع نب نسح دمحم نب هللادبع ,يناقماملا -1

 تيبلا لآ ةسسؤم «يناقماملا نيدلا يبحم :قيقحت «لاجرلا ملع يف لاقملا

 .ه١ 577 ىلوألا ةعبطلا ءتوريب «ثارتلا ءايحإل داي

 تا يدزألا ىلامثلا ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم سابعلا وبأ .دربملا -64

 - ةرهاقلا «يبرعلا ركفلا راد .بدألاو ةغللا يف لماكلا .( م8144 /ه67

 .م 19910 - ه١ 5 /١1 ةثلاثلا ةعبطلا ءرصم

 :((م15571١ /ه91/5 ت) نيدلا ماسح نب يلع نيدلا ءالع .يدنهلا يقتملا -06

 عبط «نانبل_توريب «ةلاسرلا ةسسؤم «لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك

 .ةعبطلا ددع روكذم ريغ ,م1984--ه504١1 ماع

 ةسسؤم «راونألا راحب «( م١١١١ ت) يقت دمحم نب رقاب دمحم ءيسلجملا -57

 .م9/4١-_ه١ 59 ةعبارلا ةعبطلا .تيبلا لهأ

 حرش يف نيقتملا ةضور .(ه١1١٠١ ت) دوصقم نب يقت دمحم ءيسلجملا -17

 ىلوألا ةعبطلا ءمق «؛ثارتلا ءايحإل ىفطصملا راد ةكرش «هيقفلا هرضحيال نم

 راق ياا



 ىف ةيدرولا قئادحلا .(«ه757 ت) دمحم نب دمحأ نب ديمح .ءىلحملا -

 ْ .نميلا - ءاعنص قيرهنلا مناص شن تيدي رلا همنا يفاقم

 بيذهت «(م17541 /هال/57 ت) فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج «يزملا - 4

 .نانبل - توريب «ةيملعلا بتكلا راد .ءلاجرلا ءامسأ ىف لامكلا

 «تانبل - توريب ءىضترملا راد «ينيسحلا بكرلا عم نيفلؤملا نم ةعومجم
 .م17١7 - ه1 577 ىلوألا ةعبطلا

 ةبتكملا «ةيبرعلا ةغللا عمجم «طيسولا مجعملا «نيثحابلا نم ةعومجم ١

 .اهخيرات الو ةعبطلا ةنس روكذم ريغ ءايكرت -لوبناطسا «ةيمالسإلا
 «نانبل - توريب .يداهلا راد «ةبه وأ ةنم سيل حماستلا «نيثحابلا نم ةعومجم <

 .م5١٠7-ه١1 5717 ىلوألا ةعبطلا

 ,قحلا قاقحإ حرش ««ه١51١تا2نيدلا باهش ديسلا ءيفجنلا يشعرملا -" ٠

 .ه516١ ىلوألا ةعبطلا ,مق ءيشعرملا ىمظعلا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم

 ىف ةسيفن ةعومجم .(ه١١51١ت0نيدلا باهش ديسلا ءىفجنلا ىشعرملا

 8 راقلا راد .تاقثلا ةيمامإلا ءاملع نم ءامدقلا راثآ نم دال ةمئألا خبرات

 .م7١٠٠ ىلوألا ةعبطلا ءتوريب

 ,(م1017 ها 55 ت) يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ ءيدوعسملا 6

 ءيعرم نسح لامك :هعجارو هب ىنتعا .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم

 .م0١٠7 ه١ 574 ىلوألا ةعبطلا «نانبل توريب «ةيرصعلا ةبتكملا

 ,(م1017 ها 55 ت) يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ ءيدوعسملا <37

 ةثلاثلا ةعبطلا ء.مق ءرشنلاو ةعابطلل نايراصنأ ةسسؤم «ةيصولا تابثإ

 اك

 ,(م 4017/-ها 55 ت) يلع نب نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ ءيدوعسملا

 .نانبل - توريب .بعص راد .فارشألاو هيبنتلا

 .(ه١٠١5 ت) يلع نب رفعج نب دمحم هللادبع وبأ ,يرئاحلا يدهشملا -

 «يمالسالا رشنلا ةسسؤم «يناهفصأللا يمويقلا داوج :قيقحت «ريبكلا رازملا
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 7 ج - داللَع نيسحلا مامإلا ةريس

 .ه94١5١ ىلوالا ةعبطلا «مق

 عبط «نانبل- توريب «تيبلا لهأ ةسسؤم «يهلإلا لدعلا ءىضترم ءيرهطم -4

 .ةعبطلا ددع روكذم ريغ ,م198/8١ه١1 50 ماع

 «نانبل -توريب «ةيمالسإلا رادلا «ةينيسحلا ةمحلملا ءىضترم ءيرهطم ٠

 .م5١٠5-ه١1 575 ةثلاثلا ةعبطلا

 ةسسؤم .قحلا جهنل قدصلا لئالد .«ه1725١ ت) نسح دمحم ءرفظملا ١"

 .ىلوألا ةعبطلا ءمق «؛ثارتلا ءايحإل تيبلا لآ

 ةعبطلا «نانبل -توريب ءىضترملا راد «ةيمامإلا دئاقع ءاضر دمحم ءرفظملا ”

 .م5١٠5 -ه577١ ىلوألا

 ضرع قداصلا رفعج مامإلا هقف «(م 191/4 ت) داوج دمحم خيشلا «ةينغم -1

 .ه57١ 5 ىلوألا ةعبطلا «ناريإ - مق «ةيملاعلا نيطبسلا ةسسؤم «لالدتساو

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا -5

 «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «دابعلا ىلع هللا ججح ةفرعم يف داشرإلا ه4

 ديفملا راد ةعبطو .عبطلا خيرات روكذم ريغ «ىلوألا ةعبطلا «نانبل -توريب

 تيبلا لآ ةسسؤم :قيقحت «نانبل - توريب ؛عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 ةعبطملا ةعبطو .م ١5 5 ١ه - ١9497 ةيناثلا ةعبطلا ءثارتلا قيقحتل دالك

 .م 1910/7 -ه1195 ةيناثلا ةعبطلا ءقارعلا _ فجنلا «ةيرديحلا

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا “6

 .ت.د «نانبل -توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «داقتعالا حيحصت .(ه 47

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا -*5

 يملعألا ةسسؤم «يرافغ ربكأ يلع :قيقحت ءصاصتخالا .« ه4

 .م9١٠1 - ه١ 57٠ ىلوألا ةعبطلا ,نانبل - توريب .تاعوبطملل

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا -"7

 .ت.د «نانبل -توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «رازملا ء(ه5 5

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا

015 



 ا «نانبل -توريب «ىبرعلا خيراتلا ةسسؤم «ةعنقملا ه5

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا 48

 .ت.د «نانبل -توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم .ىلامألا ء/(ه5: ا

 ت) يدادغبلا يربكعلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم هللادبع وبأ ءديفملا

 بت ذ «نانبل -توريب «يبرعلا خيراتلا ةسسؤم «تاياكحلا ء(ه5:ا؟

 ل2 نيسحلا مامإلا لتقم .«ه١179١ ت) يوسوملا قازرلادبع ,مرقملا 0١<

 .م0١١1 - ه١ 475 ىلوألا ةعبطلا «ءالبرك «ةينيسحلا ةبتعلا تاروشنم

 ,(م5447١ - ه/154 ت) رداقلا دبع نب يلع نب دمحأ نيدلا يقت ءيزيرقملا -

 ءرصم - ةرهاقلا ءرشنلاو ةعابطلل يمالسإلا زكرملا ,ةيزيرقملا ططخلا

 .م ١9/26 ةيناثلا ةعبطلا

 دبع :حرشو قيقحت «نيفص ةعقو .« ه١ ١١ ت) محازم نب رصن ءيرقنملا كر

 .م19140 -ه١٠5١ ىلوألا ةعبطلا ,توريب «ليجلا راد ءنوراه دمحم مالسلا

 نر

 ةكرش «ىشاحجنلا لاجر «(ه 45٠ ت) دمحأ نب ىلع نب دمحأ ءىشاجنلا -*7 5

 .م١١1١1-ه1 57١ ىلوألا ةعبطلا «نانبل -توريب ,تاعوبطملل يملعألا

 .ه575١ ةيناثلا ةعبطلا ,مق ءيمالسإلا

 راد «يئاسنلا ننس «( ه7 ٠”ت) بيعش نب دمحأ نمحرلادبع وبأ ءيئاسنلا ”7

 .م١٠5”- ه51757١ ىلوألا ةعبطلا ء«توريب «ةيملعلا بتكلا

 ريمأ صئاصخ ء(ها 7١تا) بيعش نب دمحأ قيمحرلاةيغوبأ .يئاسنلا 0

 ماع عبط «نانبل -توريب «ةيرصعلا ةبتكملا بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا

 ما

 (ةبيغلا ««ها٠75 ت) رفعج نب ميهاربإ نب دمحم هللادبعوبأ ءينامعنلا <”

 ةسسؤم ةعبطو .ه547١ 7 «مق «نيدم رشن «يرافغلا ربكأ يلع :قيقحت

 .م11١7 - ه١ 575 ىلوألا ةعبطلا .تاعوبطملل يملعألا



 7 ج - داللَم نيسحلا مامإلا ةريس

 قينسحلا ئووباسيتلا تايؤلا روبات نب هللا دبع باتغ أ «يروبانسيتلا

 - فجنلا «ةيرديحلا ةبتكملا ولْكَيِإَي ةمئالا بط .«ه 5٠١ ت) ماطسب نب

 .م1155 - ه865/١1١ .قارعلا

 ةسسؤم «نيظعاولا ةضور .(ه50/8ت) لاتفلا نب دمحم .ىروباسينلا -”33

 :ةانلي كوريه تاعوبطملا ىملغألا

 (ه)

 ت) بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز «يولعلا يمشاهلا ١”-

 .نانبل - توريب «ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم «ديز دنسم .(ه75

 حرش يف هيقفلا حابصم .(ه 5 ت) يداه دمحم نب اضر اقآ ءينادمهلا كدرفض

 .ةيرجح ةعبط «نارهط - حاجنلا ةبتكم تاراشتنا :رشانلا «مالسإلا عئارش

 باتك .( هال ت) يرماعلا سيق نب ميلس قداص وبأ ءيفوكلا يلالهلا -”77

 .م1١١7«توريب ءءاروحلا راد ءيلالهلا سبق نب ميلس

 (ي)

 ,(ه47١ ت) حضاو نب بهو نب رفعج نب قاحسإ نب دمحأ ,يبوقعيلا -"

 بتكلا راد .روصنملا ليلخ :هيشاوح عضوو هيلع قلع .يبوقعيلا خيرات

 .م7١١7 ه١ 575 ةيناثلا ةعبطلا «نانبل - توريب «ةيملعلا

 ةجحملا راد ,فالتخالا ةيعرش .(هسفن فلؤملا) دمحأ هللادبع .فسويلا -05

 .م7١1١5 - ه١ 577 ةثلاثلا ةعبطلا ,نانبل - توريب ءءاضيبلا
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 تايوتحم لا سرهف





 ٍليصفتلا سرهفلا

 يليصفتلا سرهفلا

 14 ا ا م2 نيسحلا مامإلل ةيسايسلا ةريسلا :سماخلا بابلا

 2271115 ز ز هرصع ماكحو داليا نيسحلا مامإلا :لوألا لصفلا

 000 (م )/5٠0-580 نايفس يبأ نب ةيواعم

 1371711101 00000 ةيواعم ةسايس

 و تا و مح ةيواعم دض ةروثلا عناوم

 000 حلصلا ةدهاعم ١-

 0 ةيواعم ةيصخش -!؟

 0 بورحلا نم للملا -*

 0 نايفس يبأ نب ةيواعمو ْدِالْثَِلَع نيسحلا مامإلا

 2 ةيضارتعالا بطخلاو لئاسرلاو بتكلا -ًالوأ

 لكن يلع مامإلا باحصأ لتق ىلع جاجتحالا ١-

 000000 لَ نيسحلا مامإلا درو ةيواعم قلق -1

 0000 ةيواعم ةسايس دض ةغمادلا ةبطخلا -“

 70 نيو ةعلا نس يشولا تابناك

 0000 ةلودلا لاومأ ىلع ءاليتسالا -ًاثلاث

 50000 (م5/7* - ”541/) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 21 1 ديزي ةيصخش

 ممم ممم مم م ممم مة مة م مة مم ثمة مة ةمافمف ةيسفنلاو ةيمسجلا هتافص - ١



 ؟ج - ةالئتغ نيسحلا مامإلا ةريس

 00 اا 00202ببب9 ديصلاب ه -6

 00 ااا ةريبكلا تاقبوملاو ديزي

 ١- الكت نيسحلا مامإلا لتق 000

 ا ةدونملا ةيدعلا ةجافياسا 0

 ا م ا ةيواعم نب ديزيو ْدِالَكِلَع نيسحلا مامإلا

 0000 لتقلا وأ ةعيبلا

 .. الك نيسحلا مامإلا ةروث بابسأو عفاود :يناثلا لصفلا

 ا ةعيبلا ضفري ةرامإلا سلجم يف مامإلا

 1 ديزي يف دلع نيسحلا مامإلا لاوقأ

 0 لكن نيسحلا مامإلل ةفوكلا لهأ ةوعد - ١

 ةرصبلا لهأ نم ةرصنلا بلطي ٌدِالْثلَع نيسحلا مامإلا

 00 ةفوكلا يف عضولا باللقنا

 11000 ينيدلا بجاولل لاثتمالا -
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 1 ا فل ل رمل نا ف ل ملاظلا ىلع ءاعدلا -ه

 0 ةينيسحلا ةروثلا تاقلطنمو فادهأ :ثلاثلا لصفلا

 ١ - ةمألا يف لماشلا حالصإلا 0

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا - ؟ 0

 ظ1]2111111111زؤزؤزؤ]ؤز]ؤ]ك]#]ؤ]ؤز#ز]ز]#]ؤز #] ]1 ]11116 تاكل نيسحلا مامإلا تاراعش

 ا ةيرحلا ةلأسمو ٍةالْئِقَت نيسحلا مامإلا تاراعش

 ا ةيسايسو ةيعامتجا ةمدص داجيإ - ”؟

 111131000101000 ةعباتتم تاضافتناو تاروث عالدنا ا

 0 يومألا مكحلا طوقس - ؟

 0 ا مالسإلا ءاقب - 5

 100 ا ا تيبلا لها ةسردم زيمت - 5

 0 ا سماخلا بابلا ةصالخ

 0 فقاومو راودأ ٍةلْيَتؤَذ نيسحلا مامإلا راصنأ :سداسلا بابلا

 00 22 نيسحلا مامإلا راصنأ :لوألا لصفلا

 ا تايئاصحإو ماقرأ ةينيسحلا ةروثلا

 50 الكفن نيسحلا مامإلا ةلحر نع تامولعم -ًالوأ



 ؟ج - ةالئتغ نيسحلا مامإلا ةريس

 0521000000 ةادهشلا تايدأ تكعاش

 20 00000027 نيعلابلا ريغ ءاديتلا اناث

 0000 ةباحبفلا رمادا ةهنقلا عشان

 21000 تعا ناملعلا هيدا نول تأ شاع

 راسا ول مكشما نيسحلا مامإلا باحصأ نم قئرسألا -ر شع يداحلا

 ا و ا وم 22 نيسحلا مامإلا دعب دهشتسا نم - رشع يناثلا

 ا ا ل مهئابآ رضحمب ءادهشلا -رشع ثلاثلا

 0 لاتقلا ندرأ ءاسن سمخ -رشع عبارلا

 0 ةديهش ةأرما لوأ -رشع سماخلا

 نا ا رس نينمؤملا ريمأ تائب -ًالوأ

 117111111 الكلم نيسحلا مامإلا اتنب -ًايناث

 0 ا ل كايرخ | ةايسن ءاقلاك

 0 ا مكوة وقتال كن نيسحلا مامإلا راصنأ صئاصخ

 0000 باحصألا لضفأ - ١

 711111101101100 نيقيلا ةمق -؟

 0 ف ف اخ ل ا سم وسو قانا و هج هين ءادهشلا ةداس -"

 ا ةبيجع ةعاجش -

 ل ا ك2 نيسحلا مامإلا راصنأ نم نويمشاهلا

 0 ك2 نيسحلا مامإلا راصنأ نم ةباحصلا



 سف ماهل لور ةباصما نيت ركاان رع نزيد طل والا دو بعوبلا

 ا 202 يلع مامإلا ةباحص نم ءالبرك ءادهش -ةيناثلا ةعومجملا

 506 ك2 نيسحلا مامإلا تيب لهأ نم ءالبرك ءادهش -ةثلاثلا ةعومجملا

 2 الكت نيسحلا مامإلا باحصأ نم ءالبرك ءادهش -ةعبارلا ةعومجملا

 و ا راوثلا اهيلإ ىمتني ىتلا قطانملا ١-

 000 0000 بونجلا برعو لامشلا برع -”

 ا ا ا ا ل ةيسحلا نسحلا ياقلأ

 000 ىمالعإلا ليلضتلا هجاوت بنيز ةليقعلا

 ل دايز نبا رصق يف بنيز ءاروحلا -الوأ

 ةفوكلا لهأ بطاخت بنيز ةديسلا -ًايناث

 نا وتموت وا هاج تم هما ورأوا جو ول كلا و الا هانم أع ديزي مجاهت بنيز ةديسلا -ًاغلاث



 دولخو ةداهش تاكل نيسحلا مامإلا :عباسلا بابلا

 22 نيسحلا مامإلا ةداهش :لوألا لصفلا

050 

 ؟ج - الئ نيسحلا مامإلا ةريس

 اهل 6 واف مام علب 0 هع 6مم قل ١ بنيز ةحيص

 5 كقنو اينيو ةديفللا نيماةيوق ةداسم ءاعاو

 29232 نيسحلا بكرب هقاحتلا رس نيقلا نب ريهز ةجوز

 000 هتداهشب َةَدوِيَع يبنلا رابخإ

 00 هتدالو دنع هتداهشب ِةَبُكنِ»َع ىبنلا رابخإ -الوأ
 0005-5-5 ِهِدِلوَم نم ْةَنَس َدعَب ِهِتَداهَش هّؤابنإ -ايناث 006 0 3 20

 221131117 ِهِدِلَوُم نم ِنيِتْنَس دعَب هِتَداهشب هّوابنإ -اثلا 2 1 ل ا 0

 000 هِتافَو ليّ ِهِتَداهَشب هّوابنإ -اعبار نع 0 منا ل

 تاك نيسحلا مامإلا ةداهشب تاك يلع مامإلا رابخإ

 10100 ٍءالَبو برك تاذ ٌءالَبرَك -ج
 و 2

 21111111111110 هل ٌرِصان ال نم يباب -د

 2000 َنورخآلا ُمُهَفَحلَي مالو َنولّوألا ْمُهَقِبسَي ب ال -ه

 000100 اهنف ءانهدلا كين ك3

 55ظ !ِتارْقلا طش ِهَّللا ِدبَع ابأ ريصا -ح

 0000 !انهاه انهاه -ط



 ةداسلا هن وقاهةلرل هايف

 ٍليصفتلا سرهفلا

 000 !؟َنايِفُس يبأ ٍلآلو يل ام -ي

 هم ممم مث م.م مثثث نضرألاَو ءاخسلا ُمِهيَلَع يكبت -ك

 هسفن ىعني دلع نيسحلا مامإلا

 ةداهشلاب تاكل نيسحلا مامإلا ايؤر

 2221111111 ىلوألا ةبطخلا

 6 هباحصأب ةعامج يلصي نيسحلا مامإلا

 ا هباحصأ عم 2 نيسحلا مامإلا

 0 د52 د2دزددز ية عادولا مالس

 0000  ز ز ز ز ز ز



 يس ركضت نيستا ءانإلا رشم

 ا ًاديهش رخي ُدالْملَم نيسحلا مامإلا

 1 ا تا ةاللَت نيسحلا مامإلل ةغيلب ظعاومو مكح :يناثلا لصفلا

 ا وم حو ا طووول ك2 نيسحلا مامإلل ةغيلب ةبوجأو ةلئسأ

 0 ا ا ا

 1 ل وامر و ا د مالكْلا َلْبَق ُمالَّسلا -؟

 0000 000100131 ؟ةَلاَسَمْلا ُحّلَصَت ىتم -"

 ا ِةَيِصْخَمْلا ِنَع ٌرِبْصَأ اَل -5

 1 0 ةرخآلاَو انذار ْيَحِب ينزيخَأ -

 0 ؟ساثلا فّرشأ نَم -8

 00 نيَفرَحب ىنظِع -4

 ١١- ل0000 بو ؟ رطقتلا امو ؟ٌلضّفلا ام 00

  -75ا 17 ا مط جاطتاطاوناوخاا طا مِحَر يف قّلِخُت مل ءايشأ ٌةَعِبَس

 ا ارامل لافدا#

 2 ؟نيقيلاَو ٍناميإلا نيب مك -4

 0000 دزكز ؟ضرألاَو ِءاَمَّسلا َنيِب مك 6

 11 02 ا ؟ملحلا ام -5

 0 ؟ فلا ام ك1

 0000 0 08 ؟ةَدِجّتلا ام

 00000 ا اةدرملا اسك

 2 ا تاكل نيسحلا مامإلل مكحلا راصفق

 00086 ظنا ا7707ذ1*1ذآذأ71010 000 اا عباسلا بابلا ةصاالخ


