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 هلآو دمحم هفلخ ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيرهاطلا

 ديهمت

 وأ يبنلا نم صيصنتلاب ةمامإلا SL ةلئاقلا ةعيشلا نم ةقرف ةيليعايسإلا

 ةمئألا ددع يف ةيمامإلاو ةيديزلا نيب ًافالخخ كانه نا ريغ هماقم مئاقلا مامإلا

 .صيصنتلا موهفمو

 زواجتي ال ةيديزلا دنع يبنلا دعب مهتمامإو مهتفالخ ةصوصللا ةّمئالاف

 8 نیس او نسحلا :نيميركلا نيطبسلاو #3 نينمؤملا ريمأ نع :ةئالشلا نع

 ىلع ةعيبلاب باختنالا ةلحرم تءاجو «صيصنتلا ةرئاد تقلغ ريخألا ةداهشبو

 .عیاسلا ءزجلا يف رم ليصفت
LVL,ةيمامالا دنع نوصوصنلا  wuرشع  lyمهبئاغ مهرخآ » 

 هیقفلا ىلإ  هتبيغ نامز يف  ةّمألا رمأ لوح دقو ءاشي امدنع هناحبس هللا هرهظُي

 يف رّرقملا وحنلا ىلع «نيملسملا حلاصم ىلع فقاولاو «ننسلاو ماكحألاب فراعلا

 .مهفيلأتو مهبتك



 FO Oy خسیواق اسد ی |

 :ةفلتخ قرف ىلإ تقرتفا دقف ةيليعامسإلا او

 :هتییغ و قداصلا مامإلا نبا ليعاهسإ نب دمحم ةمامإب ةلئاقلا :ةطمارقلا ۱
 .راتتسالا فهك يف ةمامإلا تلخد مش

 مث هللا رمأب مكاحلا رشع يداحلا مامإلا ىلإ ةمامإلا نوقوسي مهو :زوردلا ۲

 .هروهظ نورظتنيو هتبيغب نولوقي
 شاب رصنتسملا رشع ثلاثلا مامإلا ىلإ ةمامإلا نوقوسي ءالؤهو :ةيلعتسملا ۳

 تمسقنا دقو ؛ةرهبلاب نوفورعملا مهو «هدعب ily لعتسلا هنبا ةمامإب نولوقيو
 .اهنايب كيفاويس « ةين |هيلسو ةيدواد :نيتقرف ىلإ ه ۹۹۹ ةنس ةيلعتسملا

 ةمامإب نولوقب مث كلاب رصنتسملا ىلإ ةمامإلا نوقوسي ءالؤهو :ةيرازنلا ٤.
 ةفورعم ا ةيمساقو ةينمؤم :ىلإ ةيرازنلا تمسقنا دقو دعم نب رازن رسخآلا هنبا

 ريسلا نع عطقنم يمامإلا بكرلاو هنامزو ماسقنالا ببس يتأيسو ةيناحاغألاب
 .رضاحلا رصعلا ىلإ ةمامإلا رارمتساب نولوقي ثيح ةيمساقلا الإ عيمجلا دنع

 ةيديزلا عم مهفالتخا اّمأو ءةمامالا رارمتسا يف مهفالتخا لوح هلك اذه

 مامإلا نييعت ىلإ عجري نيتريحألا نيتقرفلا دنع هّنإف :صيصنتلا موهفم يف ةيمامإلاو
 نم مهدنع لقتت ابتافةيليعامسالا فالخب داهشالاو ظفللاب رمألاب مناقلاو
 ةباشمب كلذ نوکیف «يعيبطلا داليلا قسيرط نع اًماقتنا نوكيو ءءانبألا ىلإ ءابآلا
 ةفرعم نم يقرأ مب وهف ءانبآ ةدع بألل ناك اذإو «نبالا نييعتب بالا نم صن
 ناب لوقلاف .صنلا هيلع عقو يذلا مامإلا وه نم فرعي نأ عيطتسي ةداعلل ةفراخ
 .صیصتتلاب لوقلا نم ىلوأ ةثارولاب مهدنع ةمامإلا

 ليعاهسإ ةمامإب ةدقتعم هقعیشلا نع ةقشنم «ةقرفلا هذهف ريدقت JS لعو
 :اهنم نا طقألا نم ريثك يف ةدجاوتم يه و #3 قداصلا مامإلا دعي der نبا

 ناريإو ةيقيرفإو «ناتسناغفأو نانيلو ءايروسو ءاهيحاونو نميلاو «ناتسكابو هدنهلا
 :لوصف نمض يف مهراثآو مهقرفو مهبهذم ققحنو



 لوألا لصفلا

 ةضيرعلا طوطخلا

 يليعامسإلا بهذملل



ae 



 لوصفلا يف اهلیصافت كيفاوتس «ًادئاقعو ءارآ يليعاسإلا بهذملل نإ

 : زاجيإلا هجو ىلع انه اهركذن ةيثآلا

 ةلاسرلاو يحولا تيب ىلإ مهؤامتنإ :ىلوألا

 ةمامإ :ىوس یشبتت ال ةطيسب ةوعد اهثوشن موي ةيليعامسإلا ةوعدلا تناك
 مهملظ ةجحب نيّيسايعلا نم مكحلا مالتساو BH لوسرلا ةفالخو «نيملسملا

 لماوع مادختساب ال ءاقبلا اه بتكي ال ةجاذسلا هذهب ةوعد ّنأ ريغ ؛مهفشعتو

 .مطویمو سانلا ءاوهأ بطقتستو «ءاقبلا اه نمضُت

 ىلإ مهتمثأ ءامتنا ءاعقا وه ريبك يبعش ديصر اه يتلا لماوعلا كلت نمو

 ءارهزلا ةمطاف ةرهاطلا هتنب ءانبأو لوسمرلا ةيرذ نم مهنوكو «ةلاسرلاو يحولا تيب

 تناك دقو SI تيب لهأ عم نوفطاسعتي لوسرلا دهع des نوملسملا ناكو فيلل

pee٠عاو ملسم لک راعش مهتالاومو  
 راعش لمحت تناك ow A ةض ثبشن يتلا تاروثلا ّنا كلذ ىلإ ريشي امو

 تراص قلطنلا اذه نمو ؛مهنود ينافتلاو مهب ءادتتالاو BB تيبلا لهأ بح

 مكحلا ديلاقم اومّلست اذإ so RSE يبنلا ىلإ مهتمنأ ءامتناب رختفت ةيليعامسإلا

 بذجتو رعاشملا زت كاذموي ةيمستلا تناكو «نييمطافلاب اورهتشا «مهتلود تماقو

 ةيرذ ميركت ناو chy لئاضفلا نم ءابآلل ام نوئرب ءانبألا نا ةجحب فطاوعلا

 هللا نم یوقت ىلع هناسينب سسأ تیب نیبام ناشف هل ميركت لق لوسرلا

 .منهج ران يفهبراهنف راه فرج اقش ىلع هناينب سا تيبو «هناوضرو



 ةيليعامسالا خبرات .. hes هت مينو وتسع رمز ۸

 رهاوظلا لیوأت :ةيناثلا

 ةعّرشتملا فرع يف اهنم ردابتي ام فالخ ىلإ اهعاجرإو رهاوظلا ليوأت نإ
 ةيساسألا مئاعدلا ىدحإ يهو «ةيليعامسإلا ةوعدلل ةيناثلا ةزرابلا ةمسلا يه
 رئاس نع زيمتت مل هرهاوظلاب تفتكاو ليوأتلا نع ةوعدلا تخلسنا ول ثيحب
 !adele هيبخأ ىلإ ك8 مظاکلا ماسالا نع ةمامإلا فرَصب ال ةيعيشلا قرفلا
 ًاصوصخو «ةعيرشلاو ةديقعلا JE يف مهبهذم ةماعدلا هذه لع اونب دقو عج
 .هنايب كيفاويس «فانصأ ىلإ اهفينصتو ةمامإلا ريسفت ىلإ عجري ايف

 يف نيّسددنملا نم ةلث مهقبس لب هاعدتب ارمآ رهاوظلا ليوأت نكي اد
 نم هعيش رّدحو مهنعلو مامإلا مهدرط نيذلا RB قداصلا مامإلا باحصأ
 نوصنم يبأك مهتاهاتم يف فارجنالاو مهئارآب رثأتلا نع مهتنايصل مهب طالتخالا

wbهنامز ةقدانزو هرصع ةدحالم نم مهريغو ديعس نب ةريغملاو باطخلا . 

 ءاوهألاب اهريسفتو ميكحلا رکذلا تايآب بعالشلاو رهاوظلا ليوأت نإ
 الو «هتافيكمب فّیکتیو «نامزلا روطت عم روطتي يليعامسإلا بهذملا لعج لويملاو
 عرشلا فالخ ىلع تناك ناو تادجتسلا ةاشام نم عنام يأ اهمامأ ةوعدلا ىرت
 .ةينيدلا ةرورضلا وأ

 ةيفسلقلا لئاسملاب مهبهذم ميعطت :ةثلاثلا

 ME يف لقعلا ضفرو رهاوظلاو صوصتلا ىلع دومجلا ةرهاظ نإ
 ثحب لك نوضفري اوناك ثيح يمابعلا رصعلا تازيم pal نم تناك هدئاقعلا

dieةامح اودرط دقف ديشرلاو روصنملا دهع يف ةصاخ راطإلا اذه نع جراخ  
 .مهیلع اوقّيضو يركفلا حاتفنالاو ّرحلا ثحبلا

 ناکو .لّقعتلاو رّكفتلا ىلإ وعدت يتلا «ةعيرشلا فالخ ىلع ةرهاظلا هذه نإ



 4 ies سس. ليفايمإلا بهذملل ةضيرعلا طوطق

 طوطخلا نيبو هيعارصم ىلع ةيلقعلا ثاحبألا HLS نم لوأ الت يلع مامالا

 .لیلدلاو ناهربلا ءوض ىلع دئاقعلا نم ريثكل ةضيرعلا

 تةيليعاسإلا ةمثأ دنع ٍلعف در تدّلو نییسابعلا طاسوأ يف دومجلا ةرهاظ َّنِإ

 «هروذجو نيدلا ميمص نم اهولعجو ةيفسلفلا لئاسملا تارايت يف اوفرجناف

tal,نسزلا رّوطت عم روطتي يفسلف جهنم ىلإ بهذملا » Spel Sosyدجت ال  
 TAY ًانيع ةيمالسالا ةعيرشلا يف اهنم

 رمألا ئداب يف تناك «ةيليعامسإ» ةملك نإ :رصاعملا يليعايسالا خّرؤم ا لوقي
 نمزلا روطت عم تراص اهنکل ؛ةلدتعملا ةيعيشلا قرفلا ىدحإ نم اهتأ ىلع لدت
 ةيعامتجاو ةيسايس بازحأو «ةفلتخم ةينيد بهاذم باحصأ ىلع لدت ةيلقع ةكرح
 0 .ةعونتم ةيملعو ةيفسلف ءارآو «ةدّدعتم

 ةوعدلا ميظنت :ةعبارلا

 قرش نييسابعلا اطلس اهيف داس فورظ يف ةيليعارسإلا ةوعدلا ترهظ
 ةصاخ - رابحألا نولقني ًانوسيعو سيساوج ةعقب لك يف اورشنو ءاهيرسغو ضرألا
 فورظلا هذه لثم يفف «ةيمالسإلا ةفالخلا زكرم ىلإ  مهيئوانمو مهیفلاخ رابخأ

 ظنت تکلتما اذإ الإ ةطلسلا دض موقت ةوعد لكل حاجنلا بنكي ال ةبيصعلا

 ماظنلا لئابح نم اهعابتأو اهتاعد نوصيو هاهزارمتسا نمضي ًانقتم ًاطيطختو
 .مهرارسأ فشكو مكاحلا

 طيطختلا نافتإ موزلب اوّسحأو فقولا ةروطخ ىلع ةاعدلا فقو دقو

 ةيبزحلا تاييظنتلا ثدحأ عم تنروق ول ثيحب ةورذلا هيف اوغلبو «ميظنتلاو
 بيلاسأ اوركتبا دقو ءرامضملا اذه يف ىّلعملا حدقلا مهل تناكو اهتقافل ءةيرصعلا

eB ةعيلط يفو يليعايسإ يروس فلؤملاو ۰۱6: ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .١ 



Aeةيليعامسالا خسیرات اس تی هوس هم  

 لب بسحف كل اوفتكي لو ؛مهخيرات قو مهمجارت رس نم اهيلع

 وأ ؛لودلا نم ةلود ةيأ ays مل ةقيقحلابو :رصاعملا يليعايسالا خرؤملا لوقي
 :ةيليعارسإلا اهب تّمتها اك ءاهميظنتو ةياعدلاب ًاصاخ ًاماهتها «قرفلا نم

 يفختلاو رتسلا رود يف ةكرحلا حاجن قيقحتل ةيسيئرلا ةليسولا اههنم تلعجف
 م ًاييجع es) مظنملا يراعالا طيطختلا ثدحأ دقلو .ًاعم ءانبل او روهظلا رودو
 ةاحوتسم ةليكم weep ةينبملا بيلاسألا ترکتباو lt يف دحأ هيلإ مهقبسي

 .ةميمصلا اهتديقع نم

 يف لئاسولا لق ىلع  ةياعدلا ةزهجأ ميظنت يف فصوت ال ةعارب اوعرب دقلو
 نادلبلا عاقب يصاقأ ىلع ةقئاف ةعرسب اوفرشي نأ اوعاطتساو  رصعلا كلذ
 نم اوسمظن اب كلذو.ةيهانتملا داعبألا يف مهعابتأ رابخأ نومسنتيو «ةيمالسإلا
 همادختسا يف عرب يذلا لجازلا مامحلل ناك دقو .لئاسو نم اوشدحأو بيلاسأ
 ةيرسلا تالسارملاو رابخألا لقن ميظنت يف لاعفلا هرثأ  ةيليعارسإلا ةاعد

uN 

 مهتاعدو مهتننأ ىلع ةسادقلا عباط .افضا :ةسماخلا

 fel ثفضآ اذإ الا اه ءاقب ال EL اهنوشن مايأ ةيليعايسالا ةوعدلا ترعش
 ًاجوزخو نيدلا نع by مهتفلاغ بجوت ثيحب مهتاعدو مهتّمثأ ىلع ةسادقلا
 3 او  يليعامسإلا مامإلا نا مامتهالاب ريدجلاو» مامإلا ةعاط نع
 مهيلع لئاضفلا غابسإ يف هنم ًاناعمإ (نيدلا دودح) نم دلا لعج  ةوعدلل

 BLE وأ ةضراعم I نود نيديرملاو عابتألا هيجوتو ةوعدلا رشن نم اونكمتيل

 .7ا/:ةيليعامسإلا ةوحدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .۱



 RY ها ................ ليعايسإلا بهذملل ةضيرعلا طوطح

BYًاجورخو «نيدلا نع ًاقورم ةيليعارسإلل ةبسنلاب ربتعت مهتضراعمو مهتفاغ  
 29 .«اهدودحو ةديقعلا بلص نم مهنأل سفت مامإلا ةعاط نع

 ةفلتخم تاماقمو تاجرد اهو ًاقومرم ًازكرم ةيليعسلا دنع لتحت ةمامإلا نإ
 يليعامسإلا بهذملا تايس زربأ نم تحضأ ىتح اهناظم يف اهليصفت كيفاويس

 :ةعبسس ةمئأ هولتي لوسر قطان JS ّناو ءةتسلا ءاقطنلاب نودقتعي مهف

 .هدعب ةعبس ةمئأ هتلت قطان لوسر مدآف .۱

 .ةعبس ةمئأ هتلت قطان لوسر حونف .۲

 ,ةعبس ةمثأ هدعب تءاج قطان لوسر ميهاربإف .۳

 .ةعبس ةمئأ هتلت قطان لوسر ىسومف ٤.

 .ةعبس ةمئأ هتلت قطان لوسر یسیعف .۵

 :مهو ءةعبس ةمثأ هتلت قطان لوسر دّمحمف .

 دمحم «نيسحلا نب يلع ؛يلع نب نيسحلا ءيلع نب نسح ا «بلاط يبأ نب يلع

 .رفعج نب ليعاهسإ «قداصلا دمحم نب رفعج هرقابلا يلع نبا

 ًاخسانو ًاعباس ًاقطان ًالوسر يلاتلا نوكيو ةعبسلا ةمئألا رود متي كلذبو

 نيملسملا روهمج دئاقع مداصي ام اذهو لیعایس) نب دمحم وهو ةقباسلا ةعيرشلل

 ؛عئارشلا ةقاخ هتعيرشو «نيلسرملاو ءايبنألا متاخ وهل PLM gid نم

 .بتکلا متاخ هباتکو

 لوصفلا يف هليصفت كيفاويس ريبك قزأم يف ةيليعايسالا تعقو كلذ دنعف



SYةيليعامسالا خسیرات ..... نم ی  

 بهذملا نع عافدلل نییئادفلا ةيبرت :ةسداسلا

 ةيبرت نم اه صانم ال اهنايك ىلع ظافحلا لجأ نم ةضراعملا ةيلقألا نإ
 ضرعت نم مهتاعدو مهتّمنأ ةنايصل ةوعدلا لیبس يف مهسفنأب نیگضم نییئادف
 ةعاجشلاو ؛مادقالاو ةيحضتلاب ةفورعلا ةصلخل | رصانعلا نم نوقتنیف «ءادعالا
 وأ مامإلا رماوأ ذيفنتو «ةيدسجلا تایحضتلاب نوفّلكيو «ةقراخلا ةأرجلاو «ةردانلا
 خي |! يف ةروكذملا جذانلا دحأ كيلإو هبئان

 نأ جنس ناطلسلا ريزو ماظن نب كللا رخف ركف ةيرجه ۵۰۰ ةنس يف
 هیئادف دحأ حابصلا نب نسحلا هيلإ دفوأف  ةيليعامسإلا عالق مجاهو هيبأل راثب
 .نييقوجلسلا لبق نم رمتسم راصح يف هعالق تناك دقلو هرجنخ ةنعطب هلتقف

 يقوجلسلا ناطلسلا لبق نم «توملآ# ةعلق ترصوح 6۰۱ ةنس ينو
 هنم بلطي حابصلا نب نسحلا ًالوسر ناطلسلا لسراف ءاهيلع راصحلا دتشاو
 كسفنب يقلأ :هل لاقو هبیئادف دحأ نسحلا ىدانف هتعاطل هوعديو «مالستسالا
 لاقف «لصفف رجنخلا اذهب كسفن نعطا :يناشلل لاقو «لعفف جربلا اذه نم
 نيصلخملا ءانمألا لاجرلا نم Lil Spe يدل نإ كالول لقو بهذا :لوسرال
 40 .ىلثملا مهتديقع ليبس يف مهءامد نولذبي نيذلا ءالؤه لاثمآ

 ءايمع ةعاط ىلإ عابتألا رمأ لو «مهطاسوأ نيب ةرهاظلا هذه تّشفن دفو
 نود نيصاخلا ةاعدلا وأ ءةماعلا ةدايقلا نع ردصي مكح لک يف مهتاعدو مهتمئأل
 ماكحألا ضعب عفر يف مهتتئال مهتعاطإ رمألا مهب غلبو هبابسآ نع حاصفالا
 ام كلذ ىلع دهشیو «هداضب رصعلا نا ةجحب يليعامسإلا ليجلا نع ةيمالسإلا
 Spr :لاق هل ثلاشلا ناخ اغآ هرصع مامإ نع لوقي ذإ ٍليعامسإلا خزؤملا هبتك
 عزشت نأ ةيلعس) لكب بيهأ او ؛ةيليعارسإلا دئاسقعلاو ضراسعتي باجحلا

SOM ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .١ 



 ۱۳ : EE ليفايشإلا بهذملل ةضيرعلا طوطا

eelsيعامتجالا لكيلا ءانب يف ةلاعف ةمهاسم مهاستل ةايحلا كرتعم ىلإ لزنتو  

 ىلإ ًابنج لمعت aly ءةماع يمالسإلا ملاعللو ةّضاح ةيليعايسالا ةفئاطلل ينيدلار

 يف تايليع سلا ءاسنلا عيمجب ةوسإ ةايحلا يحاون فلتخ يف لجرملا عم بنج

 ؛تایلیعایسالا ءاسنلا نيب باجحلن ًارثأ ىرأ ال نأ ةمداقلا يترايز يف لمآو اعلا

 ^ .«ءاطب] نودب تايليعامسإلا مومعل تعمس ام غلبت نأ كرمآو

 قئاثولا نامتك :ةعباسلا

 ىلع فوقولا نهر اهتاميظنتو ةيرسلا ةينطابلا تاوعدلا خيرات ضارعتسا نإ

 امو اهتقيقح فشكو ءاههنك ءالجتسال بردلا رينت يتلا اهرداصمو اهقئاثو

 اومتك ةيليعاهسإلا نا ديدشلا فسالل نكلو هاهتاحلطصمو اهزومر نم ضمغ

 راصف «مهاوس دحأل اهولذبي dy مه دوعي ءيش لکو مهتافلؤمو مهتاباتكو مهقئاثو

 بتک ىلإ ثحابلا دنتسي نأ الإ ًایصمتسم ًارمأ اهفئاوطب ةيليعامسإلا نع ثحبلا

 تاملك ىلإ ًادانتسا ةفئاط تح يف ءاضقلا I مولعملا نمو ءمهيف ليق امو مهموصخ

 .هيزنلا ثحبلا بدأ نع جراخ «مهیفلاخ

 ةيليعامسإلا نم نيرصاعملا نيحترؤملا SI بجعلا تإ ًابيجع ًائيش سيل اذهو

 ةعيلط نم وهو بلاغ ىفطصم لوقي «ليوط نمز ذنم ةلكشملا هذه سفن اوهجاو

WESثحابلاو خؤم ا ىلع بعصي يتلا ةيصعتسملا لكاشملا نم اسإلا  

 ءاهت يظنتو «ةيرسلا ةينطابلا تاوعدلا خيرات ضرعتسی وهو ءاهراوغأ ربسو اهّلح

 - :لوقي نأ ىلإ مهرداصمو مهقئاثو نامتک ىلع ديدشلا تاوعدلا كلت صرح

 قئاثولا نم ةاقتسم ةيمالسإلا تاساردلاب نیتتهملل اهمّدقن يتلا تامولعملاو

 © .«ةيرسلا ةيلبعايسالا رداصملاو

 .يروسلا بلاغ ىفطصم بتاكلا وهو هيثإ لاؤسلا عفر ALIN: GLI ردصلا ١.

 .۳۵ :هسفن ردصلا ۲
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 رود ءاج نأ ىلإ رارسالاو ضومغلاب ةفوفح ةيليعامسإلا ةوعدلا تناك معن

 اذه قرط نم ily ءاهورشنو قئاثولا كلت ضعب ىلع اوفقوسف نیقرشت
 تاساردلا ةيعج وضع «فونافیا» روسفوربلا ريبكلا يسورلا قرشتسملا بابلا

halen?يسنرفلا قرشتسلا ؟نوینیمام سیول» روسفوربلا هدعبو  
 ةعماجب ةيقرشلا تاساردلا دهعم دیمع GUY «نایطورتش روتکدلا مث نيهشلا
 :نارهط ةعماج يف ةيمالسإلا ةمقسلفلا ذاتسأ «نبروك يرناه ويسم»و «غروبماه
 .«سيول درانرب» يزيلكنالا قرشتسملاو

 عيمج يف تابتكملا تناك ةيداليم ۱۹۲۲ ةنس ىتح :رصاعمل ا خرؤملا لوقي
 «نورب دراودا» GUY قرشتسملا ماق نأ ىلإ ةيليعامسإلا بستكلاب ةريقف الا ءاحنأ
 يف تناك ةفئاطل ةيملعلا راثآلا راهظإ اهتياغ ةمخض ةيليعامسإ ةبتكم ءاشنإب
 رصتقي لو ةيملعلاو ةيفسلفلاو ةيركفلا ةيحانلا يف ةيمالسإلا فئاوطلا ةمدقم
 ةياعدلا ىلإ هاتعت لب یشنلاو فيلأتلا دودح دنع نيقرشتسم لا ws طاشت
 تناك يتلا ةيويسنآلا فحتملا ةلجمك «ىربكلا ةيملعلا تآلجملا يف ءاوس ةمظتنملا
 اهریرحت ىلع فرشيو «غروبسورطب» ةديدم يف ةيسورلا مولعلا ةيميداكأ اهردصت
 اوجد نم هريغو «فوشيماس» لاشمأ سورلا نيقرشتسملا ضعبو «فونانفیا»
 .ةيليعامسإلا ةديقعلا نع لارطلا تالاقملا

 ةوعدلا نع لؤألا هلاقم «فونیماس» قرشتسملا بتك 1414 ةنس يفف
 ادع ةيزيلكنإلا ةغللا ىلإ لقن امك هتلجم يف هرشنو هسفنب هعمج دقو ةيليعامسإلا
 نأ ىلإ ؟ةيدروألا و «ةيتارجكلا» نيتفللاب ةفلؤملا ةيليعامسإلا بتكلا نم ًايخض
 املا يف ًايسكع ًابالقناو ةيركف ةروث ةساطا تاساردلا كلت تثدحأ دنقل -:لاق
 يف ةيليعامسإلا راثآلا رشنب نییرصلا ةذتاسألا نم ددع ماق ثيح ؛يمالسإلا
 Lea بتكلا نم هب ساب ال ًاددع دوجولا زّيح ىلإ اوجرخأف «ةيمطافلا دوهعلا



 1 يليعايصإلا بهذملل ةضيرعلا طوطخلا

 © .ةقرفلا هذه راثآ عمجأ ملاعلل اورهظأو

 راثآ عمجأ ملاعلل اورهظأ نييرصملا نأ نم رصاسعملا خرؤملا هركذ امم مغرلابو
 هتبتكم يف ةدوجوم ةيطخ BUY لع هباتك يف دمتعي dh ىرن اكل a هذه
 نم فيفل دوجو نع اذه فشكيو «ةيروس يف هبهذم ةاعد ةبتكموأ ؛ةصاخلا

 OVAL رونلا رت Liege رداصملا

 نوروتسملا ةّمئألا :ةنماثلا

 بتر ىلإ ةمامإلا اوفتصو خاش ًازكرم ةمامإلل تطعأ ةيليعاسإلا نإ

 كلت نایب كيفاويسو ءةعساو تاصاصتخاو تايحالصب اهودّوزو تاجردو

 لخد نوتسم ىلإ مامإلا مهفينصت الا انه مهمل ا SF ريغ «بترلاو تاجردلا

 .عمتجملا يف ًاناطلس Ue كلمي نهاظو ؛راتتسالا فهك

beenليعامسإ دعب اوءاج نيذلا لئاوألا ةعبرألا ةّمئألا مه نوروتسملا » 

 :مهو bes وأرس ةوعدلا اورشنو

 ةنيدملا يف ه۱۳۲ ةنس دلو ::بيبحلا»ب بلا ليعامسإ نب دمحم .۱

 بلو ىادعألا ديب هعوقو ةيشخ راظنألا نع رتتساو ULM نوؤش مّلستو «ةرونملا

 .ه١ 47 ماع يفوتو تیفخ اهطسب يف ذخأو هتوعد نلعي م GY وتكمل ا مامإلاب

 يف ه ٠۷۹ ماع دلو :«یفولاهب CU ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع .۲

 ماع ةيملسلا نكسو «

 ماع يفوت dass ًايظنت
 فو دعب ه ۱۹۳ ماع ةمامالا لوتو دابآ دوم ةنيدم

 ةوعدلا مظن يذلا وهو هعابتآ نم ددعب ًابحطصم ه4

 ها

 ماع دلو :«يقتلا» alll ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع نب دمحأ .۳

 ١. :ةيليعاسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ۲۳-۲۲



 ةي ما مسالا سیف ل
 زكرم تحبصأ ثيح ًارس ةيملسلا نكس هال 17 ماع ةمامإلا یلوتو ۸
 ۲10 ماع اهيف يفوت .ةوعدلا رشنل

 دبع SBI هلا لاقیو ه6 ماع ةمامإلا وتو ATTA ليقو فه ۲۱۲ ماع دلو :؛يضرلا» ب بلقملا ليعاهسإ نسب دمحم نب هلا دبع نب دحآ نب نيسحلا 4
 .ه186 ماع يفوت يلع ًاباجحو هل ةجح حادقلا نومیم نب هللا

 اورهج نيذلا نیرهاظلا ةّمئألا دهعل ءادتبا ناك  ةيمطافلا ةلودلا كانه ساو برملا ىلإ رجاه يذلا يدهلا هلل ديبع نا ةيليعارسإلا نيب فورعلاو
 . راتتسالا نع اهوجرخأو ةوعدلاب

 لا ةدحالملاو ,یرخآ ةينطابلاو «ةرات ةيليعامسإلاب اوفر مهتا :ةعساتلا
 .ًاعبار ةيعبسلابو

 .قداصلا رفعج نب ليعامسإ ىلإ مهبابستنال ةيليعامسإلاب VLE USL :يسوطلا ققحملا لاق
 كلذو ًاردصم نطابلا كلذ نوكي «نطاب هلف رهاظ لك :مهوقل ةينطابلاو

 .هل لصأ ال لايخ ال هل رهاظ ال نطاب الو بارسلا لثم وه ام ال هل نطاب ال رهاظ نوكي الو هل ًارهظم رهاظلا

 © .لاوحألا ضعب يف اهنطاوب ىلإ ةعيرشلا رهاوظ نم مهودمل ةدحالل اب اوبقلو

 ال مهدنع ةمامإلا 298 .عیسلا بکاوکلاو «عیسلا تاواهسلاو ™on مایاک قعبس ةعبس ىلع رودت ةّمئألا ان :اولاق مهن ةيعبسلاب مهتيمست ام
ghةعبس نع زواجتی .لكشلا اذه ىلع رخآ رود  

 .۴۰۱:دناقعلا دعاوق حرش يف دئارفلا فشك .۱
 .۲۰۰/۱ :لحنلاو للملا :يتاتسرهشلا .۲



 ۷ يليعاسإلا بهذملل ةضيرعلا طوطخلا

 ناک هدعبو ءا بلع نا هلا لوسر دهع يف املا وا : ًاضيأ لوقیو

 ةمامالا بهذت مل كلذلو ًارقتسم ًامامإ نيسحلا هدعبو ءًاعدوتسم ًامامإ نسحلا هنبا

 هبا يلع ىلإ هدعب تهتناو «نيسحلا ةيرذ يف ةمامإلا تلزن مث قِتته نسحلا ةيرذ يف

 © .عباسلا وهو هنبا ليعايسإ ىلإ مث «هنبأ رفعج ىلإ مث هنبا دمحم ىلإ مث

 رودلل ئداب هنبا Sly رودلا متم وهو ؛ليعامسإب مت رودلا SI كلذ ىنعم و
 :يلاتلاك رخآلا

 .ليعامسإ نب دمحم ١.

 :ييضرلاب بقلملا ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع ۲

 .يفولاب بقلملا هللا دبع نب دمحأ .۳

 .يقتلاب بقلملا دمحأ نب نيسحلا .4

 .نيسحلا نب يدهملا هللا ديبع .۵

 .مئاقلا,”

Yهللا نیدل زعملا مامإلاب رخآ رود أدتبيو رودلا متي هبو نوصنملا . 

 رودلا متي ًارقتسم ال ًاعدوتسم ًامامإ هنوكل #3 نسحلا جورخب انلق ولو
 راودأ نایب يف هليصفت كيفاويسو ديدجلا رودلا يتأيو .ليعامسإ نب دمحمب

 .ةمامإلا

 ةّمئألا رود زواجتي الف «ةصاخ ةناکم امل مهدنع ةعبسلاف ريدقت JS لعو

 .ةعبسلا نع اهلحارم مامت يف
 بهذم ةروصب ةايحلا حرسم ىلع رهظي مل يليعامسإلا بهذملا نا :ةرشاعلا

 ةاعدلا كاكتحا لظ يفو روصعلا ربع لماكتلاب ذخأ Ly ءلماكتم نّودم

 موي لأ يف رهظ دقو اینا تافسلفلا باحصأو لر ةينطابلا تاكرحلا باحصأب

 .نتملا 070 :دئاوقلا فشك .۱
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 «ليعارسإ هنبا دمحم نب رفعج دعب مامإلا نأ وهو «ةطيسب ةديقع ةروصب هئوشن
 يه هذصو ؛مئاقلا وهو ضرألا كمي ىتح رهظيو باغ لب تسي م هاو
 .رخآ ءيش ةديقعلا هذه طلاخ dy :ةضحملا ةيليعامسإلا

 اولاقو ؛ليعامسإ ةايح نع مهضعب عجرف «ضومغب افرفع اهوبق ناك U معن
 قحا نبالا ناو «هيبآ يف تناك ةمامإلا نا مسهّتظل ليعامسإ نب دمحم هنبا ةماسب
 .خألا نم ةمامالا ماقمب

 موي نم مهنم قبي لو تضرقتا لوألا ةقرفلا نأ ديفملا خيشلا نم رهاظلاو
 بعذملا راص مث. ةصلاخا ريغ ةيليعايسإلا يه مولا ىلإ ب ةقرفلاو هيلإ
 ةديقعلا جوضن يف ات ةاعدلل ناك دق ةفلتغو ةحشتم بهاذم دحاولا
 يفسنلا يعادلا ًالثمف لوصألا ضعب يف مههنيب فالتخا عم اهلماكتو ةيليعامسإلا

ANT...)بهذملا ةفسلف يف ؛لوصحملا» هباتك عضو . 
 «حالصالا» هبانک عضوف (ATTY TN يزارلا متاح وبأ هدعب ءاج مث

 .هقبس نم لاوقأ هيف فلاخو

 ناكر (+CAT V ةنس ًاّيح ناك يذلا يناتسجسلا بوقعي وبأ هدعب ءاج من
posedمتاحابأ فاخر يفشل رصتاف . 

 عاطتساو «لقعلا ةحار» باتك (EEN ot ينامركلا ءاج مث
 .يزارلا متاح يبأ» ءارآ نيبو «یناتسجسلا» هخیش ءارآ

 ىلع Usps لكف ةطباض ىلع دمتعي ال رهاوظلا ليوأت نأ كلذ ىلإ فضأ
 .ةيليوأتلا لئاسملا يف ًاديدش ًافالخ مهنیب دجتف هتقیلسو هقوذ

 ةقرفلا لا ةيليعاسإلا بتك يف عبعلا نم يل رسهظ يذلا :ةرشع ةيداحلا

 نم نيملسملا روهمج دئاقعو حلا ىلإ برقأ دنهلاو نميلا ين نينطاقلا ةيلعتسملا

 ب نأ

 .۲۸۵:داشرالا ؛ديفملا ۱



 14 5 تيس تس. يليعايصإلا بهذملل ةضيرعلا طوطخلا

 فالخب ةعيرشلا ىلع لمعلا قيبطتو رهاوظلاب نودّبعتم ىلوألا ةقيطلاف «ةيرازنلا
 ثادحألا نرهجاوي مهتإف (مهنم نيرخأتملا ةاعدلا ًاصوصخ ةيرازشلا بلغأ

 .ةينآلا انئاحبأ نم كلذ رهظیو « ةعيرشلا يف لخدتلاب ةدجتسملاو ةئراطلا

 يف حلا ةباصإف «ماهبإ هطاحأو ضومغ هفنتکا يليعامسإلا بهذم اف ًاريخأو

 نع انظفحيو حلا نايبل انقفوي نأ هناحبس هنیعتسن «لکشم رمأ لحارلا عیج
 .بيجملا وه هلا ةرثعلا

 ناك لهو ؟أشن فيك هناو بهذملا روذج نييبت وه ثحابلا مهي يذلاو

 قداصلا رصع يف تأشن يتلا ةينطابلا تاكرحلاو « ةيليعامسإلا نيب لاصتا كانه

 رورملا دعب مداقلا لصفلا يف ثحبلا ةلواط ىلع هحرطن يذلا وه Ling ؟ال وأ ايه

 .مهّقح يف مجاعملا باحصأ تاملك ىلع





 يناثلا لصفلا

 ةيليعامسإلا
 یف

 لحنلاو للملا مجاعم





 خيرات رکذ نع زواجتی ال لحتلاو للملا بتک يف ًاركذ ةيليعامسإلل نإ

 نود «هيف مهتديقع نع ريسي ءيشو قداصلا رفعج نب [debe «لؤألا مهمامإ

 نوردصی يتلا عورفلاو ماكحألاو ءاهب نودقتعي يتلا مفوصأو مهدئاقع نييبت

 كيلإو ؛عوج نم ينغي الو نمسُيال یش داز امبرو ءرخآلا نع ذمخأ لكو ءاهنع

 :مهصوصن

 تقرتفا 88 دمحم نب رفعج هللا دبع وبأ يفوت اًملف: يتخبوشلا لاق ١.

 نب رفعج دعب مامإلا نأ تمعز ةقرفو - :لاق نأ ىلإ قرف تس لإ هدعب هتعيش

 ناك اولاقو هی ةايح يف ليعامسإ توم تركنأو رفعج نب ليعامسإ هنبا دمحم
 نأ اومعزو «مهنع هبّيغف فاخ EY «سانلا لع هيبأ نم سيبلتلا ةهج ىلع كلذ

 BY «مئافلا وه هّنأو «سانلا رمأب موقيو «ضرألا كلمي ىتح تومي ال ليعامسإ
 ال مامإلاو ؛هبحاص هنآ مهربخأو «هل كلذ مهدّلقو «هدعب ةمامإلاب هيلإ راشأ هابأ

 «تسی مل هتار «مئاقلا هاو «قّدص دق ها انملع هتوم رهظ ف «قح ا الإ لوقي

 نب رضعج ينب هلل دبعو لييعامسإ أو .ةصلاخلا «ةيليعارسإلا» يه ةقرفلا هذهو
 اهنا هتف بلاط يأ نب ىلع نب نسحلا نب نيسحلا تنب ةمطاف 8 دمع

 يأ نب ليقع تشب ءايسأ اه EB بلاط يأ نب يلع نب رمع تنب بيبح
 . 288 بلاط

 نب ليعامسإ نب دمحم دمحم نب رفعج دعب مامإلا نأ تمعز ةثلاث ةقرفو
 لبق يفوت Lib هيبأ ةايح يف ليعاسإل ناك رمألا نإ: :اولاقو هدلو Fl هاو عج

 ريغ زوجي الو هل نح ا ناكو «ليعامسإ نب دمحم رمألا دمحم نب رفعج لمج هيبأ

 يف آلإ نوكت الو ی نيسحلاو نسحلا دعب خأ ىلإ خأ نم لقعت ال اهنأل كلذ



VEیل یا مسالا خییراق سس  

atيوحال نكي ملو  Leleماك «قح ةصامإلا يف ىسومو هللا دبع  
 لوسقلا اذه با حصأو ؛نيسحلا نب يلع عم =b ةسيفنحلا نب دمحل نكي

Opنب ليعاسإ لوسم (كرابملا) ىمسي ناك ممل سيئرب ؟ةيكراسبملا»  ae © 

 نب رفعج Sl نومعزي ةضفارلا نم رشع عباسلا فنصلاو :يرعشالا لاق .۲
 تام ليعامسإ نوکی نأ اوركنأو «(لیعایس)) هنبا عج دعب مامإلا ّنأو تام دمحم
 مامإلاو هّيصو هنأ ربخي ناكدق هابأ ّنأل .كلمي ىتح تومي ال :اولاقو هيب ةايح يف
 ,هدعب

 BE يبنلا نأ نومعزي «ةطمارقلا» مهو ةضفارلا نم رشع نماثلا فتصلاو

 َنسحلا ناو (endl هنبا ةماس] لع صن Ue ناو «بلاط يأ نب يلع ىلع صن
 لع ضن يلع نب نيسحلا نو « يلع نب نيسحلا هيخأ ةمامإ ىلع صن يلع نبا
 يلع نب دمحم هنبا ةمامإ ىلع ضن نيسحلا نب يلع OU «نيسحلا نب يلع هنيا ةمامإ
 دمح#هنبا نبا ةمامإ ىلع رفعج ضنو ؛رفعج هنيا ةمامإ ىلع « يلع نب دمحم نو
 تومي الو تمي مل مويلا ىلإ يح «ليعامسإ نب دمحمد Sl اومعزو «؟ليعامسإ نبا
 كلذ يف اوجتحاو «هب ةر | تمد قت يذلا يدهلا وه ly «ضرألا كلمي ىتح
 .مهملا WV عباس نأ اهيف ن ذِي ؛مهفالسأ نع اهوور رابخأب

 بلاط يبأ نب يلع نم ةمامإلا نوقوسي ةضفارلا نم رشع عساتلا فنصلاو
 دمحم نب رفعج ىلإ (اهب) اوهتني ىتح «ةطمارقلا# نع انیکح ام ليبس ىلع
 تام ايلف هدلو رئاس نود ؛هشبا ليعابسإل اهلعج دمحم نب رفعج Uf نومعزيو

 « نوعدُي فنصلا اذهو «ليعامسإ نب دمحم هنبا يف تراص

 دق ليعامسإ نب دمح ST اومعزو (كرابملا) هل لاقي مهل سيئر ىلإ |
AAVبهذملا روذجل ضرعتلا دنع كيفاويس ةلص يتخبونلا مالكلو . 



 Yo ee IEE a لحتلاو للملا مجاعم يف ةيليعايسإلا

 ° .هدعب نم هدلو يف Ugly تام

 SM اومعزو Gir ىلإ ةمامإلا اوقاس ءالؤهو ةيليعاسالا :يدادغبلا لاقو .۳

 ف ءالؤه قرتفاو Joel» هنبا دعب مامإلا

 OO لالا عج وو بام وعما

 .هيبأ

 نرفعج نب ليعامسإ نب دمحم هطبس هرفعج دعب ماسالا ناك :تلاق ةقرفو

 ةايح يف ليعامسإ تام الف دعب ةمامإلل ليعامسإ هنبا بصن ًارفعج نإ ثيح
 نب دمحم هنبا ةمامإ ىلع ةلالدلل ليعايسإ هنبا بصن اإ هنآ انملع ؛هيبأ

dele 
 هنبا ىلإ رفعج نم تراص ةمامإلا ST نومعزی مهو :ينيئارفسالا لاقو ٤.

 توم نم مهدنع حص امل ؛خيراوتلا لهآ ٌعيمج ةلاقلا هذه يف مهّدكو «ليعامسإ

 .ليعامسإ نب دمحم ةمامإب نولوقي ةفئاطلا هذه نم موقو ؛رفعج هيبأ لبق ليعامسإ
 © .ةينطابلا نم ةيليعامسإلا بهذم اذهو

 رفعج دعب مامإلا نإ :اولاق ةيفقاولا ةيليعامسإلا :يناتسرهشلا لاقو .0

 .هيبأ ةايح لاح يف هتوم يف اوفلتخا مهأ SY ؛هدالوأ نم قافتاب هيلع Las «ليعامسإ

 دقعو «سابعلا ينب ءافلخ نم ةيقت هتوم رهظأ هنأ لإ تمي مل :لاق نم مهنمف

[aeةنيدلاب روصنملا لماع هيلع دهشأو . 

 يف ةدئافلاو ؛ىرقهق مجري ال ضشلاو «حيحص توم ا :لاق نم مهنمو
 دمحم ؛ليعامسإ دعب مامإلاف .هريغ نود هيلع صوصنملا دالوأ يف ةمامإلا ءاقب صنلا

 نب دمحم ىلع فقو نم مهنم مش .«ةّيكرابملا» مهل لاقي ءالؤهو ؛ليعامسإ نبا

 he يف اهتابب كيفاويس ةلص يرعشألا مالكلو OWT LONE :يرعشألا ا

 .1۲:قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا ۲
 .8ةنريصبتلا :ينييارقسالا ۳



 ةيليغاسسالا خراف سس 3

 .هتبيغ دعب هتعجرب لاقو ليعامسإ
 نم نيمئاقلا نيرهاظلا يف مث ءمهنم نيروتسملا يف ةمامإلا قاس نم مهنم و

 .«ةينطابلا» مهو مهدعب
 ىلع فقولا ةقرفلا هذه بهذم او .دارفنالا ىلع مهبهاذم رکذنسو

 ©( .ةدرفم ةلاقم مهل نيذلا «ةيميلعتلا ةينطابلا» مه مهنم قرفلا يف ةروهشملا ةيليعايسالا .ليعامسإ نب دمحو عج نب ليعامسإ
 ناك نم هتمامإ نع لوقلا فرصنا 4 ليعامسإ تام الو :ديفملا لاقو ١.

 ةصاخ نم نكت مل ةمذرش هتايح ىلع ماقأو tel باحصأ نم هدقتعيف كلذ نظي
wlفارطالاو دعابألا نم اوناکو «هنع ةاورلا نم الو . 

 رفعج نب یسوم ةمامإب لوقلا ىلإ مهنم قیرف لقتنا #8 قداصلا تام املف
 ةمامإب :اولاقو «ليعامسإ ةايح نع اومجر مهنم قیرف «نيقيرف نوقابلا قرتفاو ٠8#

 ماقمب Gat نبالا ناو هيأ يف تناك ةمامإلا ST مهنظل «ليعامسإ نب دمحم هنبا
 .خنألا نم ةمامإلا

 موي دحأ مهنم فرعي VSNL مويلا مهو «ليعامسإ ةايح ىلع Lat قيرفو
 نأ معزي نم نآلا مهنم فورعملاو ةيليعا,سإلاب نايمسي ناسقيرفلا ناذسهو ههيلإ
 © .نامزلا رخآ ىلإ هدلو دلوو هدلو يف ليعامسإ دعب ةمامإلا

 اذه ليعامسإ ةمامإب نولئاقلا مه ةيليعامسإلا :نايعألا بحاص لاقو ۷
 قداصلا رصع نم ًادوجوم ناك لوقلا اذه ST ىلع (يضاملا) ديفملا مالك لديو
 ةايحب لوقلا لع مهضعب ىقب هيبأ توم دعب وأ «هتايح اودقتعا ةمذرش نأو 1:8
 معي ةيليعارسإلا بقلو «لبعایس| نب دمحم هنبا ةمامإبب :لاق مهضعبو «ليعامسإ
 يف ليعامسإ دعب ةمامإلا نأ معزي نم ديفملا رصع يف مهنم دوجول نو «نيقيرفلا
 151-158/ /۱:لحتلاو للملا :يناتسرهشلا ۱
 ۲۸۵ :داشرالا:دیفل ۲



  hacيا  daly J palerسد 00

 .نامزلا رخآ ىلإ هدلو دلوو هدلو

 يف ةيرشع ينثالل مهتفلاغ رابتعاب Lal «ةيعبسلا» ةيليعابسإلا لاقي و

 يف ضيفتسم ركذ اهل ناكو ةينطابلا ئعدت ةيليعابسإلا نم ةقرفو .عباسلا مامإلا

 بک هتلصف Sel Aly كولملا عم ةّدع عئاقوو By ةوق اه تراصو خيراتلا

 .خيراتلا

 ىلإ نوبستني ةينطابلا نم ةعامج ةيليعاسإلا ةقرفلا» :يناعمسلا باسنأ يفو

 نب دمحم ىلإ يبرغملا مهميعز باستنال قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم
 .(ىهتنا) بقعي مل هلا ةرجشلا باتك ينو .ليعامسإ

 :اهادحإ :ناتقرف مويلا « ةيليعامسإلا» و

 ةيناخاغالا

 هرصم ءافلخ نم ةلمج مهيف نوّدعيو «ليعامسإ ةيرذ ين ةمامإلا نوقوسي

 هيلإ نوثعبيو «يبمب يف مریلا دوجوملا (ثلاثلا ناخاغآلا) هاش دمحم ىلإ اوهتني ىتح

 BE نم ةيمْلسب نيذلا مهنمو ؛مهلاومأ سمخب

 بلا :ةيناثلا ةقرفلاو

 مهو ؛لمعلاو شبا هانعم «يدنه ظفل «هارلا حتفو ءافا نوكسو ءابلا مضب

 يدهلا هّنِإ :نولوقي صخش ىلإ اوهتني ىتح «ليعامسإ 3 يف ةمامإلا نوقوسی

 © .بئاغ هاو تا

 نمد ظفاحلاف هلا ماكحأب رمآلاف «يلعتسملا ىلإ صنتسملا دعب ةمامإلا نوقوسي مه :لاقی نأ وألا ١.

ف ةيلعتسملا ةوعدلا تلخد كلذ دنع ؛دضاعلاف نئافلاف شا رمأب رعاظلاف شل نيدل رفاظلاف هللا
 ي

 قاعد تناك ةعبرألا ةمئألا ءالؤهو للا ماكحأب رمآلا ةافو دعب تلخد لب راتتسالا فهك

 ناك دولولا ناب لا بیل مس هل دلو لاقب رو بقع الب تام هلا ماكحا مالا ال

۳ 



ee, تی يس ل A 

 نع بئانلا ليبق نم هنأ رهاظلاف ةرهبلا ناطلس مسا هيلع نوقلطي يذلا ام
 مهو فلآ Bleed وحن اهريغو نميلاو دنهلا يف ةرهبلا ددع غلبيو «بئاغلا مامإلا
 ةراجت نم المع هل نودجوُي مهنم ريقفلاو يقف مهنيب دجوي الو ءبسكو دج لهآ
 جحلل اهنودصقي يتلا دالبلا يف ةماع اياكتو ئجالم مملو هب يفتكي اهريغ وأ
 قفارملا ةمات نابم يهو.اهريغو «ءالبركو «فجنلاو ؛ةنيدملاو ءةكم يف «ةرايزلاو
 .نيدلا عئارشب نوكسمتم مهو هفالخ وأ قدنف يف لوزنلا ىلإ نوجاتحي الو اهنولزني
 ةماسالا لاقتناب نيلئاقلا :ةيليعايسإلا بهذم ىلع نويمطافلا رصم ءافلخ ناكو
 «مالسالا رئاعش نوميقي اوناكو ىدالوأ يف مث «ليعامسإ هدلو ىلإ #8 قداصلا نم
 ةوادعلل الإ نيخرؤملا ضعب مهضعب وأ مسهمذی ناك امو «هماكحأ ىلع نوظفاحيو
 لّصأت دعب «مهضعب ىلإ نيخّرؤملا ضعب هبسني اهب قيدصتلا نکمی الو ؛ةيبهذملا
 نيب نوطلخي رصعلا اذه لهأ نم ةعامج نأ اك ءسوفنلا يف ةيبهذملا ةوادعلا
 40 até وأ ًالهج نيقيرفلا

oe 

 هاجت دحاو فقوم مهل نكي مل َموقلا نأ ىلع انفقوت ؛مهيف ءارآلاو لاوقألا هذه
 . #4 قداصلا مامإلا ةافو دعب ةمامإلا قوس

 «مئاقلا Gly «تمي  لیعایسا Bb :لامقو «تاحضاولا رکنآ نم مهنمف
 °” .ةصلاخلا ةيليعامسإلا يه هذهو

 ينب ءافلخ نم ًةيقت هو ًاراهظإ ال نكي ملف هتوم ىلع مامإلا داهشا اأو
 9 .ةنيدملاب روصنملا لماع هيلع دهشأو رضحم دقع Sly .سابعلا

 جورخ رظتنت ان و ؛هريغ ىلإ ليعامسإ دعب ةمامإلا قوست ال ةفئاطلا هذهو

 8 | قرف :يتخبوتلا ۲
 ۰13۷ /۱ :لحتلاو للملا :ناتسرهشلا ۳



 1۹ . .-........................ لحتلاو للملا مجاعم يف ةيليعايسإلا

 .مهمئاق

 ؛هتمام] ىلع صن اك قداصلا ماسالا ناو ؛حیحص هتوم Uf :لاق نم مهنمو

 نود هيلع صوصنم ا دالوأ يف ةمامإلا ءاقب صنلا ةدئافف «یرقهق مجرب ال صنلاو

 ىلع ةفئاطلا هذه ّنإ ٌمث «ليعامسإ نب دمحم «ليعارسإ دعب مامإلاف «مهربغ

‘oul, 

 ءالؤهو ؛هتبيغ دعب هتعجرب :لاقو ؛ليعامسإ نب دمحم ىلع فقو نم :مهنمف
 .ةطمارقلا

 نم نيمئاقلا نيرهاظلا يف عن «مهنم نيروتسملا يف ةمامإلا قاس نم :مهنمو

 .مهدعب

 ىلع نیفقاولا نم فرعی ال هنآ وءديفملا خیشلا صن ىلإ ةراشإلا تقبس دقو

 دلو يف ةمامإلا قوس وه فورعلاو ؛ًادحأ هتعجرل نیرظتنلا دمحم هنبا وأ «ليعابسإ
 .نامزلا رخآ ىلإ ليعامسإ

 .هللا ءاش نإ نيرهاظلاو نيروتسملا ةمئألا يف مالكلا كيفاويس و

 يلغي YSIS — وهو لحنلاو للملا مجاعم يف هيلع انفقو ام اذه

 ءمهتاروثو «مسهعورف نم الو «مهدناتعو مهوصأ نم ءيش اهيف سيلف  ثحابلا

 .ةيملعلا مهراثآو مهبتكو «مهتراضحو ءمطودو

 ثحبنس ام اذهو أشن فيك هاو بهذملا روذج ةسارد وه ماقملا يف مهلاو

 هللا ءاش نإ مداقلا لصفلا يف هنع





 ثلاثلا لصفلا

clo allةينطابلا  

 ca قداصلا مامالا رصع





 يتلا ةينطابلا تاكرحلا يه يه تيبلا لهأ ةّمئأ تهجاو يتلا لکاشلا نم

 لفه تيبلا لهأ ةمثأ باحصأ نيب ةّسدنملا «ةملستسلا رصانعلاو يلاوملا اهمهتزت

 BB نيقداصلا رصع يف

 ةيمالسإ ةعماج اسمي نأ كل قداصلاو رقابلا مامإلل فورظلا تحنس دقف

 يوبنلا ةنسلا كلذب اظفحو ؛نيزرابلا نيرّسفملاو نيثدحملاو ءاهقفلا نم
 ةفيلخلا دهع ىلإ ًاهوركم وأ ًاروظحم ًارمأ اهتباتكو اهب ثّدحتلا ناك امدعب راثدنالا

 ,يقيناودلا روصنملا يسابعلا

 رصانعلا نم ةلث تماقفءاهموصخ نيعأ يف ةكوش ةعماجلا كلت تحضاف

 «ليلضتلاو بيرختلا ةيغب LY باحصأ فوفص يف طارخنالاب ةليخدلا

 تلُکش دقو GL مالسإلا نايك مدهو SSI 8# تيلا PET ةعمس هبوشتو
 ىلع تاليولا ترج يتلا ةينطابلا تاكرحلل ىلوألا ةديللا دعب ايف رصانعلا كلت

 ءاهراطحأل ًابنجت اهمامأ ًامزاح ًافقوم ثق قداصلا مامإلا ذختاف ,نیملسل او مالسالا

 مالسالاو نیدلا نع ةفرحنملا تاشفلا كلت نم هتءارب يمالسالا الملل نلعاف
 .رانلا اهتبقاع ناو اهريفكتو

 لهأ ةّمثأ ةعيش نم ةعامج اورغأو ةينطابلا تاكرحلا اوعدبأ نيذلا ةلمج نم و

BBفورعملا صالقم نب دمحم وه  Glربظن هزالمزو «يدسألا باطخلا : 

 سوژر ىلع 4 مامالا مهنم ربت دقف «مهريغو يريعشلا راشبو «ديعس نب ةريغملا
 نب دمحم بنيز ابأ :ينعأ « ةينطابلا ةقرفلا سيئر ىلع انه ثحبلا زکرنو .داهشالا

 .يدسألا صالقم



 ةيلعاسمسالا خییراق تتح ee ص000

 نيقيرفلا ءالع صوصنب يأت «ةيباطخلا دئاقع نع ةحيحص ةروص ضرعلو

 كل ًارارمتسا یوس تسيل اهناو « ةيليعايسالا ةوعدلا روذج اهالخ نم نيبتيل
 :بتيز وبأ اهمضزت يتلا ةينطابلا ةكرحلا

 ةيباطخلاو يشكلا ١.

aنرقلا لئاوأو ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف شاع يذلا نييلاجرلا دحأ يشكلا  
 تیبلا لهأ ةمثأ نع ةيورملا تایاورلا ساسأ ىلع لاجرلا يف هباتک عضوو «عبارلا

 :هّضن اذه ام لاقف «ةاورلا لح يف
 یتح برغملا pik ا8 هللا دبع يبأل لجر لاق :لاق us وبأ ىور.١

 طقس نيح BEG هللا لوسر ىلع اهزنأ لیئربج نا !؟ةيباطخ#» :لاقف ؟موجنلا نيبتست
 : .«صرقلا

 By ,لجر انزلا نأ معزت كّنأ ينغلب» :باطخا يبأ ىلإ هللا دبع وبأ بتك .۲

 اك وه سیلو ؛لجر شحاوفلاو ؛لسجر مايصلاو ؛لجر ةالصلا DL ؛لجر رمخلا
 مهعورفو رشلا لصأ انودعو «هلا ةعاط حلا عورفو GH لصصأ انآ «لوقت

 ؟عاطي ال نم فرعي فيكو فرعي ال نم عاطي فيكو «شحاوفلا
 باصنألاو رسيملاو رمخلا نأ مكنع يور 19:8 قداصلا PL لبق .۳

 .«نوملعي Vy هقلخ بطاخيل لجو زع هللا ناك ام» :لاقف «لاجر مالزالاو
 هللا دبع وبأ يل لاق :لاق ريصب وبأ ىور ٤.

 Gl معز نم أربأ» :لاقف ءهنم هللا یرب :تلق «بابرأ انا

 اوّل نيذلا موقلا ىل ام ؛لاق فداصم نع ريشب نب دمصلا دبع ىور .*
 هللا دبع يآ يلع تلخد هيف ةالغلا مه ءالؤهو هرفعج :اولاق يأ  ةفوكلاب

 ۔:لاق نأ ىلإ ىكبو ضرالاب هؤجؤج قدو ًادجاس Bi ؛كلذب هتربخأف ف
 :لاقف ءاذ نم تنأ كيلع امو كادف تلعج :تلقف oll يرابخإ ىلع تمدنف
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 هعمس مصي نأ هللا لع ًاقح ناكل هيف ىراصنلا تلاق fe تكس ول ىسيع ّنإ)

 مصي نأ هللا ىلع Lae ناكل باطخلا وبأ ي لاق ع تكس ولو هرصب يمعيو

 .؟يرصب يمعيو يعمس
 ركذ :لاق «هللا دبع يبأ ىلإ هعفر انباحصأ ضعب نع ناسح نب يلع ىور. ۲

 لاقو «ذوربب ىلإ راص هنا ليقف باطخلا يأ باحصأ نم رفنو دقاو نب رفعج هدنع

 8 هللا دبع وبأ لاقف «مامالا وه لاق هلإ ضرألا يفو هلإ ءایسلا يف يذلا وهو مهيف

 یراصتلاو دوسهيلا نم رش مه ًادبأ تسيب فقس هاو ينيواب ال هللو الد:
 ًاريزع او طق ًائيش مهريغصت هللا ةمظع رغص ام هلو ءاوكرشأ نيذلاو سوجملاو

 ةوبنلا نم همسا هللا احمف دوهبلا تلاق ام هردص يف لاج

 :لاق ف هللا دبع يبأ نع انباحصأ ضعب نع ءاشولا نسحلا ىور ۷

 ail ةئعل هيلعف هللا ءايبنأ EL لاق نم»

 :لوقي هتعمس :لاق 328 هللا دبع بأ نع هثّدح نّمع ناكسم نبا ىور ۸

 هلل ةيدوبعلا نع انلازأ نم هللا نعلو ءانسفنأ يف هلوقت الام انيف لاق نم هللا نعل»

 .«انداعمو انبآم هيلإو انقلخ يذلا

 نومعزي ًاموق نإ :هللا دبع يبأل تلق :لاق هيبأ نع سیدس نب نانح نع ٩

 ًالاص اولمعاو تابيطلا نم اولك لسرلا GIL : ارق كلذب انيلع نولتي ةطآ مكا

 يمحو يرشبو يرعشو يرصبو يعمس ريدس اي :لاق «ميلع نولمعت اهب نإ

 OA PUL نيدو ينيد لع ءالؤه ام هلوسرو مهنم هللا ئرب «ءارب ءالؤه نم يمدو

 ةفيلخلا لماع عماسم ىلإ تلصوو «ةدسافلا هتوعدب باطخلا وبأ ضبن الف

 .اهروذج ثاثتجاو اهيلع ءاضقلل ىسوم نب ىسيع اعد

 ءلئاسولا ظحالو .توريب «يملعألا ةسسوسم ۲47-۰۲۷۰ :يشكلا لاجر نم ةذوخأ ءاياورلا ۱

 رذحتو باطخلا يآ لمع مذت تایاور هيف تءاج ۰

 .هعابتا نم ةعيشلا



 ةيليعامسالا خسیرات ..-........:-----: وو حسم 9
 یسیع ثعب موي دجسملا يف ناكو «باطخلا يآ باحصأ نم ماس ناك 0 ١.

 «باطخملا يأ ةوبن ىلإ سانلا اوعدو .تاحابرلا اورهظأ مهتا هخلب ل باطخلا يأ لإ ةفوكلا ىلع روصنملا لماع ناكو  سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب یسوم نبا
eelةدابعلل اهوسزل دق مهنا سانلا نوري نيطاسألا اومزلو دجسلا يف نوعمتجي  

 © .ةييدخ gh بقلملا لامجلا مركم نب ملاس ةملس spl وهو ؛صلختف مهنيي نم جرخ لیلا er الف «مهيف داعي تل نيب طقسف تاحارج هتباصآ دحاو لجر ال مهنم تلفي ملا عيمج مهلتقف ًالجر مهيلإ ثعبو
 تسسسأ ةييطابلا ةكرحلا ناو ؛لاحلا ةيلج ىلع كفقوت ةرشع صوصن هذه

 .هل مهئ امتنا دعب ليعامسإ نبا مجن قلات اهدنع Lat ًاعترم هودجوو ليعامسإ نب دمحم بناج ىلإ دعب ايف او لوت بنيز يأ عابتأ نا رهظيسو ؛ةييباطخلا ديب
 بنيز يبأ راكفأ جاتن نم ناك ةتثألا يف لولحلا نا ىتح ةّمئالل ةيبيغلا تاماقملاو ةيهرلإلاب لولا درجو نع برعت يشكلا اهاور يتلا تایاورلا هذه

 مهتم تر مهنعلو قداصلا مامالا مهدرط ئتح«يناثلا نرقلا طساوآ يف هباحصأو
 .مهتطلاغ نع هباحصأ ىهنو

 ةيباطخلاو يرعشألا .۲
 :هصن اذهام رکذو «نیمالسالا تالاقم» يف ًاضيأ يرعشألا مسهيلإ اهيسن دقف دئاقعلا كلت لقن يف درفنا نم يثكلا سيلو
 هللا لسرو sage ءايبنأ ةمئألا نا نومعزي مهلك :قرف سخ ىلع ةيباطخلا

 قطانلاف .تماص رخآلاو قطان دحاو :نالوسر مسهنم لازي ال هقلخ ىلع هججحو
 س ناو يبن باطخ ابأ نأ اومعزو «نئاك وه ام و ناك ام نوملعي GH عيمج ىلع ةضرتفم م هتعاط مريلا ضرألا يف مسهف بلاط يآ نب يلع تماصلا BB دمحم

 .هيلإ ea ليصفنلا دارأ نمو «ليلقلاب ريثكلا نم انرصتقا دقو. 1:يشكلا لاجر ١ 7
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 يف اولاقو ءةهآ ةمئألا :اولاقو «باطخلا يبأ ةعاط مهيلع اوضرف لسرلا كدلوآ
 يف كلذ ةارلاق عن هژابحأو هللا ءانبأ نيسحلا دلو :اولاقو كلذ لش مهسفنأ

 DRS يحوژ ْنِم ERE و هوس ;BBD :لاعت هللا لوق اولؤأتو مهسفنآ

 لإ هنآ اومعزو باطخلا ابأ اودبعو هدلو نحنو مدآ وهف :اولاق“ 4َنيدجاس

 نم مظعأو ؛هنم مظعأ باطخلا ابأ STS ًاضيأ مههلإ دمحم نب رفعج ّنأ اومعزو

 «ةفوكلا ةخبس يف ىسوم نب ىسيع هلتقف رفعج gl ىلع باطخلا وبأ جرخو لع

 .مهیقفاول روزلا ةداهشب نونيدتي مهو
 أ نومعزی ةيلاغلا نم ةعباسلا ةقرفلا يهو :«ةيباطخلا» نم ةيئاثلا ةقرفلاو

 «باطخلا ابآ اودبع اك هودبعو «رمعم»هل لاقي لجر باطخلا Gf دعب ماسإلا
 «ةيفاعلاو ةمعنلاو ريخلا نم سانلا بيصي ام By «ینفت ال ايندلا ّنأ اومعزو

 «نوتومی ال مهّتاو «خسانتلاب اولاقو «كلذ فالخ نم سانلا ام رانلا ناو

 guia هبش داسجآ سانلل عضوتو «توكلملا ىلإ مهنادبأب نوعفرب نکلو

 مهو ةالصلا كرتب اونادو «تامرحملا رئاس اولحتساو انزلاو رمخلا اولحتساو

 .«ةیمومعلا» نوّمسي مهنا لاقیو «ةيرمعملا» نوّمسُي
 «ةيغيزبلا»مهل لاقي ةيلاغلا نم ةنماثلا يهو :«ةيباطخلا» نم ةثلاثلا ةقرفلاو

 يذلاب سيل هّنأو ها وه دمحم نب رضعج HT نومعزي « !یسوم نب غیزب» باحصأ

 يجو ميمولق يف ثدحي ام لك نأ اومعزو ءةروصلا ذهب سال هشت نأو «نوري

 توت نا سل ناك ام 39: :ىلاعت هلوق كلذ ين اولرا تو هيلإ ىحوي نمؤم لک ّنأو

 <”, a As os> و :هلوقو هللا نم يحوب يأ 7 تر
dogs 

NSS HESSلیئاکیمو ليربج نم ريخ وه نم مهنم نأ اومعزو 55  

۱۱۱ 
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 ىلإ عن هتابع تغلب اذإ مهدحأ ّنآو tel مهنم ثومی ال هلآ اومعزو دمحمو
 و ةركب مهتوري all اومعزو «مهتاومأ ةنياعم Lye ,توكلملا

 لاقي ةيلاغلا نم ةعساتلا يهو :«ةيباطخلا» نم ةعبارلا ةقرفلاو
 لاق نم ASS ةقرفلا هذهو «يلجعلا نايب نب ريمع» باحصأ ؛ةيريمعلا»مهل
 ضرألا يف مهنم فلحخ لازي الو هنوتومی مهتأ نومعزیو هنوتوسی ال منا مهنم

aslومعزو ؛؟نويرمعيلا» هدبع ايكًارفعج اودبعو «ءايبنأ  STاوناك دقو ہر  
 رمع نب ديزي ذخأف رفعج ةدابع ىلإ اوعمتجا مث «ةفوكلا ةسانك يف ةميخ اوبرض

 .مهضعب سبحو تسانکلا يف هلتقف نايبلا نب ريمع» ۰
 مهل لاقي ةيلاغلا نم ةرشاعلا يهو :«ةيباطخلا» نم ةسماخلا ةقرفلاو

 اك نفعج ةيبوبرب نولوسقي «لضفملا» هل لا ناك مهسيئر BY ؛ةيلضفملا»
 ةءاربلا يف اوفلاخ By ةلاسرلاو ةوبنلا اولحتناو ٠ طفل فانصأ نم مهريغ لاق
 40 .هنم ةءاربلا رهظأ ًارفعج SY «باطخما يبأ» نم

 ةيباطخلاو يتخبونلا .¥
 ةابح يف اوجرخ نيذلا مه ةيباطخلا نإ :فاضأو «مهقرف يتخبونلا رکذ دقو

 نب هللا دبع نب دمحم نب ىسوم نب یسیع اوبراحف #4 دمحم نب رفعج هللا دبع يآ
 ىلإ اوعدو «تاحابإلا اورهظأ مهثأ مهنع هغلبف «ةفوكلا ىلع لماع ناكو «سابعلا
 اوعنتماو هوبراحف هيلإ ثعبف ءةفوكلا دجسم يف نوعمتجم مو «باطخلا يبأ ةوبن
 هتباصأ دحاو لجر الإ مهتم تلقی ملف ًاعيمج مهلتقف گاجر نوعبس اوناكو ؛هيلع
 RIL SLL مركم نب ملاس ةملس وبأ وهو «صّلختف «لتقلا يف دعف تاحارج
 ةراجحل اب ةدیدش ةبراحم ىسيع اوبراحف ءعجرف تام Si معزي ناكو ةجيدخ ياب
 .حامرلا ناكم بصقلا اولعج متال ءنيكاكسلاو بصقلاو

 ١. -۱۰:نییمالسالا تالاقم :يرعشال ۱۳.
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 لمع مهيف لمعي مكبصق ناف مهولتاق :مم لاق باطخلا وبأ ناك دقو

 «مکیف لغ الو مكرضت ال مهحالسو مهفوسيسو مهحامرو « او حامرلا

 یرت ام :هل اولاق ءالجر نيثالث وحن مهنم لتق اهلف «ةبراحملل ةرشع ةرشع مهمّدقف

 انيف مهحالس لمع دقو ی الو مهيف لمعي انبصق یرن امو موقلا نم انب لحجب ام

 يف هلل ادب دق ناك نإ ob لاق هنأ ةماعلا هاور ام محل ركذف «مهنم ىرت نم لبو
 د tala اوت ا

 نرصلختت ال متا els «مكتدلب اوطعت الو ءمكباسحأو مكتيد لع اولتاقف

 هب يتاف باطخلاوبأ رسأو ؛مهرخآ نع IIS ىتح اولئاقف مارك اوتومف لتقلا نم

 نم ةعامج عم بلصو «تارفلا ئطاش ىلع قزرلا راد يف هلتقف یسوم نب ىسيع

 ةنيدم باب لع اهبلصف روصنملا ىلإ مهسوؤرب ثعبو ءاوقرححأف هقارحإب رمأ مث
 2 .تقرحأ مث pl] BH دادغب

 ةينطابلا تاكردلاو يربطلا ٤.

 نم عونلا اذه يفت همظتنم يف يزوجلا نباو غیرت يف يربطلا هاور امم رهظي
 :ماقملا اذه يف يزوجلا نبا صن كيلإو ءاضیا ةيباطخلا ريغ دنع دام

 الإ ؛ملسم يبأ يأر ىلع اوناك ناسارخ لهآ نم موق مهو «ةيدنوارلا جورخ

olنوعذیو «حاورألا خسانتب نولوقي  dlكيب نب نايثع يف ف مدآ حور  Oh 

 ةيواعم نب مثيلا نو روصتلا رفعج وبأ وه مهيقسيو مهمعطي يذلا مهبر

 .ليئاربج
 «میس نوضرالا :نولوقي ةيعبسلا نوتسی ةينطابلا نم ةفئاط ءالؤهو

 :اودعف .ةعبسب متي ةّمئألا رود نأ ىلع لدي ةعبس عوبسألاو عبس تاوايسلاو
 ؛حافسلا عن ؛ميهاربإ مث يلع نب دمحم مش يلع هنب َمث ها دبع هنبا مث «سابعلا

 MMB قرف: يتخبرنلا 1
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 اذه :نولوقیو روصنملا رصق لوح نوفوطی اوناكو .عباسلا وه :اولاقف نوصنلا مث
 .انیررصق

 مهباحصأ بضفف  ةئاهتس اوناكو -نيتئام مهنم سبحف ر وصنلا لسراف
 ۳ یدانتف ر an وحن اودصقو مهوجرخأف «نجسلا اولخدو نوقابلا
 كلذ نمف هقیاد هدنع نكي مو ًايشام روصتلا جرخو «قنيدملا باوبأ تقلغو
 اهبكرف ةبادب یتأف ؛هرصق يف هعم نوكي «ةبونلا سرف :ىمسف Lag طبترا تقولا
 «تعجر الإ نينمؤملا ريمأ اي هللا كدشنأ :لاقو هسفنب ىسرف ةدئاز نب نعم ءاجو
 كيب نب نامثع ءاجو ؛سانلا هيلإ عمتجاف ؛جرخو لبقي ملف .كيلع فاخأ إف
 «مهولتقف مهيلع سانلا لم مث «کاله ببس تناكو ةباشنب هومرف مهملکن
 40 .نیعبرأو ىدحإ ةنس يف ةفوکلاب ةيمشاما ةنيدملا يف كلذ ناکو

 ةيليعامسإلا ىلإ ةيباطنلا لوحت
 ناك دقو ؛ليعامسإ نب دمحم ىلإ او هجوت مهمیعز لشق دعب ةيباطخلا دل

 نم هسيآ 928 قداصلا مامإلا نكلو ءرفعج نب ليعامسإ هدلاو مؤي نيلاضلا ضعب
 .هلالضإ

 نب لضفملل لوقي هللا دبع ابأ تعمس :لاق نامثع نب دامح نع يشكلا ىور
 ناكو  رفعج نب ليعامسإ : ينعي - «ينبإلو كلام كرشم اي فاك ایه: يفعجلا رمع
 © .هنع عجر مث «ةيباطخلا عم هيف لوقي هيلإ ًاعطقنم

 قيباطخلا ناضحأ يف عيمرتو اشن يليعايسإلا بهذملا نأ لع لدي يذلاو
 كيلع اهولتنس يتلا ةيخيراتلا صوصنلا يه ؛ةيباطخلا هتتبت ام لك ینتی ل نإو
 :رحآلا ولت ًادحاو

۰۱8۸-۱4۷ /V يربطلا خيرات ۲۹/۸-۳۰ :مظتنلا:يزومبا نبا: ١ 

  ۲رمع نب لضفملا ةجرت يف ۰8۸۱ مقرب ۳۲۱ :لاجرلا :يشکلا .



 OR يس جسيم ....... RB قداصلا مامإلا رصع يف ةبتطابلا تاكرح ا

 نم هتلاقمب لاق نم باطخملا يبأ لثق دعب_جرخ مث :يتخبونلا لاق .۱

Jalاولاقف «باطخلا يبأ لتق دعب رفعج نب ليعايسإ نب دمحم ىلإ مهريغ وتفوکلا  

 .اهيلع اوماقأو هتمامإب

 ةقرف تلاقف :لاق نأ ىلإ «ةريثك تالاقم ىلع هدعب اوقرتفا ةيلاغلا فوتص و

 يآ ةبيغ دعب تلوحت مث ءباطخلا يبأ يف تلعج دمحم نب رفعج حور نإ مهنم

 لاق نم ةيكرابملا نم ةقرف مهنم تبعشتو رفعج نب ليعامسإ نب دمحم يف باطخلا

 ̂ .ةطمارقلا یتست ةلاقملا هذهب

 ىرثو ؛ةيليعامسإلا دئاقع ميمص نم قطانو تماص ىلإ مامإلا ميسقت نإ .۲

 :لاق منيح كلذب يرعشألا حيرصت رم دقو «ةيباطخلا ىدل ميسقتلا كلذ سفن

 يلع تماصلاو «دمحم قطانلاف ؛تماص رخآلاو ءقطان دحاو :نالوسر مهن

 ٩ .بلاط يبأ نبا

 :لاق ثيح ةيباطخلل هركذ دنع يدادغبلا ًاضيأ ميسقتلا كلذ ركذي و

 «تكاس رخآو قطان مامإ تقو لک يف نوکی نأ يغبني نولوقي اوناك هعابتأو
 the يبنلا تقو يف ًايلع نا نولوقیو «بيغلا نوفرعيو هتفآ نونوكي ةمئالاو

 نأ دعب ةمئألا يف نولوقي اذكهو . .ًاقطا هدعب يلع راص مث abu و يبنلا ناكو

 هدعب راصو ًاتماص ًامامإ هتقو يف باطخلا وبأ ناكو « رفعج ىلإ رمألا ىهتنا

tbe © 

 يلع لثم ةّمئألا نأ ىلع نوقفتم باطخلا يأ عابت :يزيرقملا لاق .۳

 ؛تماص رخآلاو قطان امهدحأ BJS نیلوسر نم دبال هو ءايبنأ مهّلك هدالوأو

 ٠١ :نييمالسإلا تالاقم ۲
 1-14 40/:قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا .*



 ةيليعامسالا خسيرات ............ 1۲

 gas RED قداصلا دمحم نب رفعج Uy dale يلعو ًاقطان دمحم ناکف
 4 ld يبأ ىلإ ةوبنلا تلقتنا

 تایالا igi تناك ةيباطخلا نأ نم يشكلا نع هانلقن ام ىلع تفقو دق ٤.
 رسیلاو رصخلا لؤأ هلآ ىتح «تايآلا رهاوظ نم ةموهفم ريغ ميهافم ىلإ
 ًادر لاقف RB قداصلا مامإلا ىلإ لیوألا غلب املف «لاجر YL مالزألاو باصنألاو
 © .«نوملعي Vg هقلخ بطاخيل لجو jo هللا ناك ام»:هیلع

 نم تذختاو ءًانطاب رهاظ للكل تعضو ةيليعامسإلا نأ حضاولا نمو
 .اه ًايساسأ ًانكر لیواتلا

 99 .ةيباطنملا تاليوأت نم نیش يزيرقملاو يناتسرهشلا ركذو امك
 ةيهإب لاقو ءةآ مث ءايبنأ ةّمئألا نأ باطخا وبأ معز :يناتسرهشلا لاق

 ةوبنلاو «ةوبنلا يف رون AY او .هؤابحأو هللا ءاتبأ مهو هئابآ ةيهإو دمحم نب رفعج
 هلإلا وه ًارفعج نأ معزو .راونألاو UM هذه نم ملاعلا رخ الو ءةمامإلا يف رون

 كلت سبل ماعلا اذه ىلإ لزن امل نکلو «هنوري يذلا سوسحلا وه سيلو «هنامز يف
 ثبخ ىلع روصتملا بحاص ىسوم نب ىسيع فقو الو ءاهيف سانلا هآرف ةروصلا
 40 .ةفوكلا ةخبسب هلتق ؛هتوعد

 .يشكلا مالك يف مهتاليوأت نم bet ًاضيأ تفرع دقو

 ةقيقح نا ةجيتنلا هذهب جرخن صوصنلا كلت ضارعتسا لالخ نم و
 باطلا يأ باحصأ لبق نم هيلع تأرط يلبعايسالا بهذملا ين دهاشملا فّرطتلا
 .مهئارآ ثبل ليعامسإ نب دمحم ةمامإ اولغتسا نيذلا



 5 cons 8 قداصلا مامإلا رصع يف ةينطابلا تاكرحلا

 :ثالث مئاعد يليعامسإلا بهذملل نإ

 .ًانطاب رهاظ لكل Sb لوقلاو «ليوأتلاب كسملا :لزألا

 تايعيبطلاو تايملإلا يف ةفلتخملا اهداعبأب «ةينانويلا ةفسلفلا ذخأ :يناثلا

 :رهظیس اک بهذملل ًادارعو ادانس تایکلفلاو
 ةعساو تاصاصتخاو تايحالصب مهديوزتو مهتّمثأ ٌقح يف ولغلا :ثلاثلا

 © . عرشلا الو لقعلا نم اهيلع ليلد ال

 ىلإ تقشناف «ةدحاو ةقرف تناك ةيليعامسإلا نا :ةجيتنلا هذه. انجرخف

 ASW لوصفلا يف اهليصفت كيقاويسو ةيرازنو :ةرهيو هزوردو ةطمارق

 تخت سن تم تا
 لا لصفلا يف ًاليصقت كلذ يف مالكلا مّدقت .۱





 عبارلا لصفلا

 حادقلا نومیم نب هللا دبع

 ؟ يرشع انثا وأ يليعامسإ





Byةوعدلا باطقأ نم (ده۱۹۰-۲۷۰) حاّدقلا نوميم نب هللا دبع  

 لع ماقملا اذه يف زكرن انا ريغ «هقحن يف نييلاجرلا صوصن كيفاويس و« ةيليعامسإلا

 امهف ؛يرشع ينئالا نوميم نب هللا دبع ريغ يليعايسالا نوميم نب هللا دبع نأ
 :لوقتف ءدحاو صخش ال «ناصخش

 یور دقو ؛ةقاثولاب نیفورعلا ءةعيشلا ةاور دحأ حادقلا نومیم نب هللا دبع نإ

 نع ةراتف «ةيهقفلا باوبألا فلتخم يف تيبلا لهأ ةمئأ نع ةياور نيتس ءاهز

 يف رن ملو ؛ةطساولاب بلاط يبأ نب يلعو رقابلا نع ىرخأو ءةرشابم HEB قداصلا
 .دّيزتلاب همتا نم ريسيلا ءيشلا الإ هتريس يف ضومغ يأ ةيعيشلا لاجرلا بتك

Ul,و #4 نيسحلا نب يلع نيدباعلا نيز :مه ةئالث ةّمثأ بحص دقف هوبأ  

 هل ركذي مو BB دمحم نب رفعج قداصلا مامإلاو #8 يلع نب دمحم رقابلا مامإلا

 .قیثوت

 نب هللا دبع نا تالاقلا GUS LSE رخآ بناج نمو بناج نم اذه

 ماعلا نم ةريبك ةعقر يف اكّرحتو ةينطابلا ةكرحلا ىلإ اضنا دق هوبأو حادقلا نوميم

 . برغم او ةفوكلا نيب يمالسإلا
Jsكلذ  Urنكلو ءامهرمأ نم ةريح يف ثحابلا لمج  BLهتركذ ام نا  

 هركذ مع ةّيوهام فلتخت هيبأو نوميم نب هللا دبع ةيصخش نع لاجرلا بتك
 ىلجتي الو ؛ةيمستلا يف كارتشالل طلخلا لصح ly «هيبألو هل تالاقملا باحصأ

 .اهنم لک صوصن ىلع فوقولا دعبل حوضوب كلذ
 صوصن ركذنلو نییمسلا ددعت ىلع حضاو ليلدل صوصنلا ةنراقم نإ

 Bit نم نیلاجرلا



 ةيليعامسالا خيرا

 لاجرلا بتك يف يمام)لا نومیم نب هللا دبع
 نوميم نب هللا دبع: 38 قداصلا مامالا باحصأ لصف يف يقربلا لاق

 © .حادقلا يربي ناك «موزخم ينب ىلوم «حادقلا
 نع ؛هيودمح ينثدح لاق tS حادقلا نومیم نب هللا دبع :يشكلا لاقو

 يآ نع هنومیم نب هللا دبع نع We يبأ نع wet نب رفعج نع «حون نب بو
 امأ» :لاق ؛ةعبرأ نحن :تلق «؟ةکمب متنأ مك نوميم نبا ایا :لاق 88 رفعج
 © .«ضرألا تایلظ يف رون مكن

 يربي موزغ ينب ىلوم حادقلا دوسألا نب نومیم نب هللا دبع :يشاجنلا لاقو
 هللا دبع يأ نع وه ئورو BB هللا دبع يبأو رفعج يبأ :نمع هوبأ ىور «حادقلا
 ةفص» باتکو ؛«هرابخأو BH يبنلا ثعبم» AS :اهنم «بسک هل .ةقث ناكو ۰3

GUTH99 .هيتك ىلإ هدنسم ركذ مث  
 هدنس ركذ ّمث «باتك هل حادقلا نوميم نب هللا دبع :يسوطلا خيشلا لاقو

 © abs ىلإ

 «حادقلا يربي ناك ءيكم ا حادقلا نوسيم نب هللا دبع :ًاضيأ خیشلا لاقو
 © .موزغ ينب الوم

 باحصا يف ًاضيأ هرکذو 0 ه8 نيسحلا نب يلع باحصأ يف هابأ ركذو

 :يشكلا .۲

 ااجرلا :يشاجنلا .۴
 447 مقرب۱۲۹:تسرهفلا :يسوطلا ٤.
 ate مقرب نيعلا باب ,قداصلا مامإلا باحصأ :تسرهفلا 0
 5 مقري ميلا باب «نيسحلا نب يلع باحصأ :لاجرلا 7



 £4 ese mt لاجرلا بتک يف يمامإلا نومیم نب هللا دبع

 ©” .يكم موزخ ينب وم حادقلا نوميم :لاقو قابلا مامإلا

 نبا هركذ دقف ؛ةنسلا لهأل ةيلاجرلا بتكلا Uy ءةعيشلا بتك يف ام اذه

 «يموزخم ا حادقلا دواد نب نوميم نب هللا دبع :لاقو «بیذهتلا بيذبت» يف رجح

 .يكملا مهالوم

 «يراصنألا نب ىيجيو tl نب ليعامسإو «دمحم نب رضعج :نع ىور

 ©" .مهريغو دوسألا نب نامثعو
 ميز حادقلا دواد نب نوميم نب هللا دبع :«بیذهتلا بيرقت» يف لاقو

 © .ةنماثلا نم كورتم ؛يكملا

 :ةيلاعلا رومألاب ةيلاجرلا بتكلا يف تركذ يتلا هتافصاوم صخلتت و

 .دواد نبا وأ دوسألا نب نوميم نب هللا دبع وهو :هبسنو همسا :لّوالا

 ابأ نا يشكلا نع تفرع دقو ؛موزخم ينب نم يكم وهف :نطولا :يئاثلا
 ؟ةکمب متنأ مك نوميم نباي :هل لاق #85 رقابلا رفعج

 هلثم و.موزخ ينب نلوم :يشاجنلا لاق امك ءالو يموزغ هلا :ءالولا :ثلاثلا

 .تسرهفلا يف خيشلا

 دمحتو ؛نیدباعلا نيز :ةثالثلا LEW هدلاو رصاع دقف :رصعلا :عبارلا

 BB قداصلا رفعجو قابلا
Ul,يف ابك ؛ایهنع ىور و #45 قداصلاو رقابلا :نیمامالا رصاع دقف دلولا  

 .«؟ةكمب متنأ مك نوميم نباي» :لاق ضعج USI يشكلا ةياور

 ۰۱۳ مقري ميجا باب قابلا مامإلا باحصأ :قباسلا ردصملا .۱

 هايس ثيح يئاجنلل ًانالخ ««دواد# هداج یس دقو :45/1:بيذهتلا بيذبت :رجح نبا ۲

 .«دوسال»
 .51/4 مقرب ۰40۵ /1:بيذهتلا بیرقن :رجح نبا ۳



 ةيليعامسالا خيرات .....

 هتاياور ةرثك ىلع لومح هلا دبع يبأ نع ىور هنآ نم يشاجنلا لاجر يف امو

 يأ نع هتياور يشكلا لقن تفرع دقف ًالإو رفعج yl نع li هللا دبع يأ نع
 .يثكلا ملق نع ةطساولا طوقسب لاقي نأ لإ ةرشابم رفعج

 :ةثالثلا ةمئالا بحص دلاولا نأ ابو

 AE RB) نيدباعلا نيز مامإلا ۱

  .۲مامإلا  RB SLIم) ۱۱6(.

 .(۱6۸ م) 9 قداصلا مامإلا .؟
 مامالا نع اعيش وري ملو « طقف 88 قداصلاو رقابلا مامإلا بحص دلولا و

 1 قداصلا مامإلا ةايح يف يفوت دلاولا نأ يضتقت لاحلا ةعيبطو HED مظاكلا

 .ليلقب اهدعب وأ هتمامإ رخاوأ دلولا ينوتو
 دمحم نب دمحأو ؛نساحملا بحاص دلاو يقربلا هللا دبعابأ نا :كنذ ديؤي و

 نب هللادبع نع نايوري امت عم #8 اضرلا ايقل نما امهالک يرعشألا یسیعنبا
 رفعج نع ًارخأتم هللا دبع نوكيف « هللا ديبع نب دمحم نب رفعج ةطساوب نومیم
 .قداصلا مامإلا ةذمالتل ًارصاعمو

 .حادقلا يربي ناك هّنأل :«حادقلا# ب بقل دقف :بيقلتلا هجو :سماخلا

 يليعامسإلا نومیم نب هللا دبع

 :هلوح نوختؤملاو تالاقملا باحصأ هركذي ام نايب كيلإ و
 :«قرفلا نيب قرفلا» يف يدادغبلا لاق ١.

 مهنم :ةعامج ةيتطابلا ةوعد اوست نيذلا YAW باحصأ لاق

 مقرب ؛نیعلا باب «قداصلا مامإلا باحصأ ؛خیشلا تسرهفو 1000 مقرب :يئاجنلا لاجر ظحال ۱
4۰ 



 5 E NE OO ... يليعامسإلا نومیم نب هللا دبع

 اکو «قداصلا دمحم نب رفعجل ىلوم ناكو «حادقلاب فورعملا «ناصید نب نوميم»

 نوميم عم مهلك اوعمتجا «نادندب بقلملا نيسحلا نب دمحم :مهنمو زاوهألا نم

 ةينطاسلا بهاذم نجسلا كلذ يف اوسّسأف «قارعلا يلاو نجس يف ناصيد نبا

 مث «نيدبلاب فورعملا لبجلا Jal عم لبجلا داركأ نم ةعامج هنيد يف لخدف

 ةع ىلإ ةيحانلا كلت يف بستناو برغم ا ةيحان ىلإ ناصيد نب نوميم لحر
BL ضفرلا ةالغ نم موق هتوعد يف Joo الف «هلسن نم هلآ معزو بلاط yl 

 كلذ ءايبغألا لبقف «قداصلا رفعج نب ليعامسإ نب دمحم دلو نم هلا یعذا مهنم

 مهنم لهج ىلع هنم  Sbءاملع دنع بقعی لو تام رفعج نب ليعامسإ نب دمح
 .پاسنالا ^

 ناكو - حادقلاب نومیم فرعیو - نومیم نب هللا دبع 3 :میدنلا نبا لاق .۲

 ةقرفلا هيلإ بسنت يذلا نومیم هوبأو نارهألا ةنيدم برقب سابعلا حزوق Jal نم
 ةيهإ ىلإ اعد يذلا بنيز يبأ نب دمحم باطخلا يبأ عابتا ترهظآ يتلا ةينوميملا

 ةدم يبن هلا هللا دبع ىعّداو ؛نییناصید هنباو نوميم ناكو «بلاط يأ نب يلع

cll geبحأ نيأ ىلإ يضميف هل ىوطت ضرألا نا ركذيو «ذيباعشلا رهظي ناكو  
 هل ناكو ؛ةعساشلا نادلبلا يف تان کلا ثادحألاب ربخي ناكو قدم برقأ يف

 رويط مسهعمو هسيماون ىلع هنونواعيو مهيلإ نسحيو مهبغري عضاوم يف نوسترم

 نم ربخيف هللا دبع تيب هيف يذلا عضوملا ىلإ ةقرفتملا عضاوملا نم اهنوقلطی

 .مهیلع كلذ هّوَمتيف نوکی اب هرضح

 «بلاط يبأ نب ليقع دالوأ نم موق نلع لزنف ةرصبلا ىلإ راصو :لاق نأ ىلإ

 .صمح برقب ةيملس ىلإ برهف كانه سبكف



eta oyةيليعامسالا خسيرات ..........  

 ءاهتلودو سوجملل بصعتي نم بيرق حادقلا ينب لبق ناك دق :لاق نأ ىلإ

 نم نادیزب بقليو نيسحلا نب دمحمب فرعي لجر هرمأ هللا دبع أطاو نم ناکو
 لجرلا اذه ناكو «فلد يأ ني زيزعلا دبع نب دمحأ OLS نم خركلا ةيحان

 ° .مالسإلا ةلود نم ضیغلا ديدش ًايبوعش ؛موجنلا ملعب ًاقذاح ًافسلفتم

 يف اوذخأ ةوقلاب علاصتسا نم مالسالا ءادعأ سني ايلف :ريثألا نبا لاق .۳
 اهطبض دق رومأب مهنيد يف لوقعلا ةفعض كيكشتو ذاكلا ثيداحألا عضو

 باطخلا وبأ :كلذ لعف نم لأ ناكف .ليوأتلاب حيحصلا اودسفأو نوئحلا

 نازيملا باتك بحاص ناصيد نب ركاش وبأو tel ينب نلوم بنيز يبأ نب دمحم

 Ey تادابعلا نم ءيش لكل نا هب اوقثو نم ىلإ اوقلأف ءامهريغو ةقدنزلا ةرصن يف
 الو ةاكز الو ةالص باوبألاو ةّمثألا فرع نمو هئايلوأ ىلع بسجوي مل ىلاعت هلل ناو
 هذه او «تاوعنألاو OLA حاكن مهل اوحابأو اعيش مهيلع مرح الو كلذ ريغ
 .ةصاخلا نع ةطقاس ULV دوق

 قزفتو ةماعلا اوليمتسيو مهرمأ اورتسیل يبنلا لآل عّيشتلا نورهظي اوناكو
 «هفالخ ىلع مهو كلذب سانلا نورغي ةدايعلاو دهزلا اورهظأو .دالبلا يف مهباحصأ

 .ةفوكلاب هباحصأ نم ةعامجو باطخلا وبآ لتقف

 هل لاقي نبا (ناصيد نب نوميم ركاش وبأ) ناصيد نبال أشنو :لاق نأ ىلإ

 نأ ىلإ ؛مدقتو قذحف ةلحتلا هذه رارسأ ىلع هعلطأو ليحلا همّلع حادقلا هللا دبع

 دبع) حادقلا يفوت الف ءاهحدقيو نويعلا جلاعي ناك BY حادقلا بقل اتو :لاق
 29 ,رکذ ام رخآ ىلإ هماقم دمحأ هنبا هدعب ماق (هللا

 نيخّرؤملا نم هريغو «يدادغبلا هركذ ام بسح لجرلا تافصاوم كيلإو
 BV يف هيلع تفرعت اع فلتخت يهف

 .هبذكو هلقن ام قدص نم أربتو مازرلا نب هللا دبع يأ نع هلقن ۲۷۸-۰۲۸۱ :تسرهفلا اا نبا ۱

 .۲۷-۲۹ /۸:لماکلا :يرزجلا .۲



 قرع os دو ...... يليعايسإلا نوميم نب هللا دبع

 .ناصيد نب نوميم نب هللا ديع :هبسنو همسا :لوألا

 بنيز يبأ نب دمح ناف «ةفوكلا نم وأ زاوهألا نم ناك : نطولا :يناثلا

 © .نييفوك اوناك هعابتأو
 وه هدارم OI رهاظلاو «قداصلا دمحم نب pied حلوم ناك :ءالولا :ثلاثلا

 .هل هبح
 برغم ا ةيحانل بهذ نمم يدادغبلا هركذي ام بسح لجرلاف :رصعلا :عبارلا

 ئرن بناج نمو «بناج نم اذه بلاط يأ نب ليقع ىلإ ةيحانلا كلت يف بستناو

 مامإلا نأل «ثلاثلا نرقلا طساوأ يف برغمل ا ىلإ اوهجوت ةيليعاسإلا ةّمئألا أ

 يأ يعادلاب فرشألا فجنلاب ئقتلا (ه714-170) دمحأ نب نيسحلا روتسملا

 «ةيملس ىلإ امهرضحأو اههيف رثأف لضفلا نب يلعو بشوح نب حرف نب نسح مساق
 ىلإ يعيشلا هللا دبع يأ لاسرا مت هدهع يفو «نسيلا ىلإ كلذ دعب امهز هج مث
 29 .برغملا

 نرقلا طساوأ يف أدب برغملا يف مهذوفن طسبل ديهمتلا ّنأ اهالخ نم ملعيف

 بتاكلا خّرأ دقو ةنوآلا كلت يف اهدصق دلاولا ناصيد نب نوميم ناو ثلاثلا

 نومیم نب هللا دبع نا دلولا زنك باتكل هميدقت يف بلاغ یفطصم يليعامسإلا
 نومیم نب هللا دبع نم وه نيأف ھ۲۷۰ ةنس يفوتو ۰ ةتس دلو حادقلا

 !؟يناثلا نرقلا طساوأ يف يفوت يذلا « كنب قداصلاو رقابلا باحصأ نم دودعلا

 .نويعلا حدقي ناك هنا ؛بيقلتلا هجو :سماخلا

 دمحم نب رفعجك هرابكلا خياشملا يوري نأ ديعبلا نم ها كلذ ىلإ فضأ

 aera انيق ب لس نب نیا يرعشالا

 ينئالا ةيمامإلا ىلع رمآتو ةيليعاسالا مدخ

 :AA :لماكلا: :يرزجلا ؟
 .ةمّقملا ۱٩ :دلولا زنك .۴



ofةيليعامسالا خسیوات ب...  

 .هب اوحّرصل ههتماقتسا نيح ةياورلا هنم اوذخأ مهنا انضرتفا ولو «ةيرشع
 © .ظحالف ءةعيشلا نايعأ بحاص ًاليصفت رمألا اذه gle نم و

 يق اهتبو ةيباطخلا راكفأ رشن يف اماه ًارود حاّدقلا نوميم نب هللا دبع بعل

 ًاريخأو ؛ةيليعامسإلاو ةيباطخلا نيب لصو ةقلح ناكو «ليعامسإ نب دمحم عابتأ

 تباصأ يتلا تافآلا لکو «هتاعد نسم راصو ليعامسإ نب دمحم مامالاب قحتلا

 . «نادند»ب بقلم لا نيسحلا نب دمح هليمز لو هيلإ دوعت ةيليعامسإلا ةديقعلا

 .ليلقلاب اهنم يفتكن «كلذ لع ةيخيراتلا صوصنلا نم ريثك دهشي و
 عضو يف اوذخأف ةوقلاب هلاصتتسا نم مالسالا ءادعأ سأي :ريثألا نبا لوقي

 «نوثّدحملا اهطيض دق 3 مهنيد يف لوقعلا ةفعض كيكشنو ةبذاكلا ثيداحألا

 .هيلع نعطلاو ليوأتلاب حيحصلا اودسفأو

 el ينب لوم بنيز يبأ نب دمحم باطخلا وبأ كلذ لعف نم Uff ناكف

 نا هب اوقثو نم ىلإ اوقلا دارا بانك بحمان نامه ریدر أ
 فرع نم الو هئايلوأ ىلع بجوي مل لاست i نم ءيش لكل

 مه اوحابأو Les مهيلع مرح الو «كلذ ريغ الو کز الو ةالص باوبال هتل

 .ةّصاخلا نع ةطقاس ةماعلل دويق هذه Glycol My تاهنألا حاکن

 «ةماعلا اوليمتسيو مهرمأ اورتسيل BE يبنلا لآل عيشتلا نورهظي اوناكو
 .ةفوكلاب هباحصأ نم ةعامجو باطخلا وبأ لتقف «دالبلا يف مهباحصأ قرفتو -

 ىلع هعلطأو ليحلا همّلع « حاقفلا هللا دبع هل لاقي نبا ناصيد نبال أشنو

 نيسحلا نب دمحمب فرعي لجر ناهفصاو خرك يحاونب ناكو .ةلحنلا هذه رارسأ
 یو © de هب دازام كلذ نم هفّرعو حادقلا هيلإ راسف «نادند»ب ب

 خيشلا اهکردتسا اتو فلؤملا اهبتكي مل امم ةمجرتلا نا :ليذلا يف و۸6 /۸:ةمیشلا نايعأ :نيمألا ١.

 .نيدلا سمش يدهم دمحم
 ۲۹۲ ماع ثداوح ۲۸-۰۲۹ /۸ :لماكلا :ريثألا نبا .؟



 o ee ةيثيدحلا عماوجلا يف يمامإلا نومیم نب هللا دبع نع يورام

 نب هللا دبع WS ىلع فقي مهبتك و ةيليب ةيليعامسإلا خيرات علاط نمو

 .ةيليعامسإلا ةديقعلا ةغايص يف full حدقلا هبيبرو حالا نومیم

 يتخبونلا ريبعت بسح لعو ةيباطخلا نا ةجيتنلا هذهب انجرخ دقف

 نب هللا دبع هنبا مش «ناصيد نب نوميم ناو ةيليعامسإلا روذج مه ؛ةّيكرابملا»
 .نيتقرفلا نيب لصولا ةقلح مه «نادند»ب فورعم ا هليمزو «حادقلا نوميم

 ةيثيدحلا عماوجلا يف ىمامإلا نوميم نب هللا دبع نع يور ام

 دق باوبألا فلتخ يف تاياور يموزخملا دوسألا نب نومیم نب هللا دبعل نا

 يف سيلو اشيدح 48 زهانت يهو مهعماوج يف ةعبرألا بتكلا باحصأ اهلقن
 ناك TT ىلع ناسنإلا فقوي اهيف نّممتلاو .ةدحاو ةياور يف الا ذوذش ّيأ هتاياور

 :هيلع انفقو ام كيلإو .لقنلا يفانقتم ًاهيقف
 :لاق gl نع «دمح نب رفعج قداصلا نع «نوميم نب هللا دبع ىور .۱

 ىلع يل دهشت نأ بحأ هللا لوسر اي :لاقف HE يبنلا ىلإ راصنألا نسم لجر ءاج»

 ؟هتلحن اک اهتلحنف :لاق ؛معن :لاق ؟هاوس دلو كلام :لاق ؛ينبأ اهتلحن لحن

 hed ىلع دهشن ال ءايبنألا رشاعم GU :لاق هل :لاق

 ناک» :لاق BR هيبأ نع « هللا دبع بأ نع «نوميم نب هللا دبع ىور .۲

 «مکیدیآ يف اوبرشا BB هللا لوسر لاقف ءا ا نوّبعي كوبتب هللا لوسر باحصأ

 ™ .مکتینآر یخ نم اهتإف

 :لاق « 88 هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «نوميم نب هللا دبع یور ۳

 9 .؟بزعأ اهيلصي ةعكر نيعبس نم لضفأ ةزتم اهیلصی ناتعكرلا»



OHةيليعاسسالا خسیرات ...... چ  

 ٤. هئابآ نع هيبأ نع ءدمحم نب رفعج نع «نوميم نسي هللا دبع یور 8

 ةيبصلاو ةيبصلاو«ةيبصلاو يبصلاو ؛يبصلاو يبصلا 45 هللا لوسر لاق» :لاق
 .«نينس رشعل عجاضملا يف مهنيب ٩۱

 ©. يأ :لاق تت هيبأ نع اف هللا دبع يبأ نع «نوميم نب هللا دبع ىور
 نينمؤملا ريمأ  RBنم لاجرب اعدف هرصب نم صقتنا ىتح الجر برض دق لجرب

 نم صقتن ام ةيد هاطعأف ههرصب نم صقتنا ام رظنف هایش مهارأ مث هنانسأ
 .«هرصب 29

 :لاق BB يبنلا نا اف هيبأ نع رفعج نع هنوميم نب هللا دبع نع.
 © ,«مانسلا يف نيكسلا نم ماعطلا معطي نم ىلإ عرسآ قزرلا»

 قداصلا نع «نومیم نب هللا دبع نع «دعس نب قاحسإ نب دحأ نع .۷
 هللا لوسر ىلإ يدهأ :سابعلا نب لضفلا لاق» :لاق 8 هيبأ نع دمحم نب رفعج

BBوأ ىرسك هل اهادهأ ةلخب  pedيبنلا اهبكرف  BBينفدرأو رعش نم لجب  
 ىلإ فّرعت «كمامأ هدجت هللا ظفحاو ؛كظفحي هللا ظفحا مال اي :يل لاق مث «هفلخ

 تنعتسا اذإو هللا لأساف تلأس اذإ هةدشلا يف كفرعي ءاخرلا يف لجو pe هللا

 كوعفتي نأ سانلا دهجولف ؛نئاک وه اب ملقلا ىضم دقف للجو زع هللب نعتساف
 كيلع هللا هبنكي مل ماب كورضي نأ اودهج ولو ؛هيلع اوردقي مل كل هلل هبتكي مل رمأب
 «عطتست مل نإف «لعفاف نيقيلا عم ربصلاب لمعت نأ تعطتسا نإف «هيلع اوردقي م
 Bly ىصنلا عم ربصلا نأ ملعاو res ًاريخ هركت ام ىلع ربصلا يف إف يصاف
 40 pe رسعلا عم نا ارسي رسعلا عم نو «بركلا عم جرفلا

VA 43518 ثيدحلا  
av 4۳۲۱ ثيدلحلا  

 ۰۱۰ ثيدحلا ۵۱/۶ :یناکلا ۳
DARN ثيدحلا ۲4 /4:هيقفلا .٤ 



 ov 7 ......... ةيثيدحلا عماوجلا يف يمامإلا نومیم نب هللا دبع نع يور ام

 نب يلع نع ؛ورمع نب دمحم نع ؛رفعج نب دمحم نع متاح نب يلع ۸

 هيبأ نع دمحم نب رفعج نع «نوميم نسب هللا دبع نع دمحم نب رفعج نع ءدمحم

 نم ًاليبس تنلعأ كل: نينمؤملا ريمأ نع «نيسحلا نب يلع نع دمحم
 كدنع كلبس فرشأ ةتلعجو كءايلوأ هيلإ تبدنو ؛كاضر هيف تلعجف كلبس

 نينمؤملا نم هيف تيرتشا ًاكلسم كيلإ اهبحأو ًابآم كيدل مهمركأو ءاباوث

 كيلع ًادعو نولتقیو نولتقيف كليبس يف نولتا ةشجلا مه ناب مهاومأو مهسفنأ

ieهلع كعياب يذلا هعيبب كل قو مث «هسفن كنم هيف ىرتشا دا نم ينلعجاف  

 ًاباجيتساو كدوعول ازاجنتسا الا Sus لدبم الو ءًادهع ضقان الو ءثكان ريغ

 هيف ينقزراو «يلمع ةمتاخ هلعجاو هلآو دمحم Yo لصف «كيلإ هب ًابرقتو «كتبحمل

 ءایحالا يف ينلعجا ءاياطخلا هب ينع طحتو ءاضرلا هب يل بجوت ًادهشم كبو كل

 مهترصن ىلع ضام ؛ئدهلا ةيارو قحلا ءاول تحت ةاصعلا ةادعلا يديأب نيقوزرملا

 طبحملا بنذلا نم كلذ دنع كب ذوعأو ءاکش ثدح الو اربد لوم ريغ ًامدق

des 

 نع «نوميم نب هللا دبع نع « دمحم نب رفعج نع ؛ يلع نب نسحلا نع .4

Ginربنملا ىلع دعق ةعمجلا ىلإ جرخ اذإ هك هللا لوسر ناك» :لاق 1 هيبأ نع  
 © .«نونذؤملا غرفي ىتح

 دمحم نسب رفعج نع «يلع نب نسحلا نع «بوبح نب يلع نسب دمحم ٠١.

 تیبا BY ماقلا ناک»:لاق BB هيبأ نع نفعج نع «نومیم نب هللا دبع نع

 © مع هّلوحف

 «نوميم نب هللا دبع نع «دمحم نب رفعج نع «يخركلا يلع نب نسم ا ۱

 .۲۳۷ ثيدحلا ۸۱/۳ :بيذهنلا .۱
 11۳ ثيدحلا 144 /۳ :بيذهتلا ۲

 219۸1 ثيدحلا 106/۵ :ب



e oAةيليعامسالا خيرات  

 97 .«ةنيدملاب وهو مزمز ءام نم GARE يبنلا ناك» : يه هيبأ نع رفعج نع

 هللا دبع يأ نع .نوميم نب هللا دبع نع ءيرعشألا دمحم نب رفعج نع ۲
 باب لع لجرب وه ال دجسملا هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ لخد» :لاق 8

 نينمؤملا ربمآ اي :لاق ؟كلام 8 نينمؤملا ريمأ هل لاقف «نييزح بيثك هدجسملا

 دف نیما رم هل لاقف «تلجو دق نوكأ نأ ىشخأو يسخأو يمأو ياب تبصأ

 نم سأرلا ةلزدمب رومألا يف ربصلاو ؛ًادغ هيلع مدقت ربصلاو هلل ىوشنب كيلع:
 تدسف رب رومألا ربصلا قراف اذإو دسجلا دسف دسجلا سأرلا قراف اذإف هدسلبا

 © .هروملا

 :لاق 4 هيبأ نع هللا دبع Gl نع «نومیم نب هللا دبع نع ole نع ۳

 نم عاص وأ يعش نم عاص وأ «بيبز نم عاص وأ رمت نم عاص ةرطفلا ةاكز»
 قدصتي ام دجي ال نم ىلع سيلو « ريبك وأ ريغص هدبع وأ زح ناسنإ JS نع طقإ

Agee 

 الف هللا دبع يأ نع «نوميم نب هللا دبع نع «یسیع نب دامح نع . 5

 -سوُدقلا كلملا هللا ناحبس» :حبصأ اذإ لوقي ناك هيلع هللا تاولص ًايلع نأ

 ف نمو ؛كتيفاع ليوحت نمو «كتمعن لاوز نم كب ذوعآ GL ْمهّللا ثالث
 ةزعب كلاس نإ مهلا ؛ليللا يف قبس امّرش نمو «ءاقشلا كرد نمو «كتمقن

 لس مث «كتلخ ىلع كتردقبو «كناطلس ميظعبوءكتّوق ةتشو «ككلم
 0 .كتجاح

 458 هيبأ نع نفعج نع «نومیم نب هللا دبع نع «یسیع نب دامح نع 10

 NOV ثيدحلا ۷۱
 .۹ ثيدحلا ٩۰/۲ :یناکل ۲

 5.511 ثيدحلا ۷۵ /1:بید
 ۱۱ ثيدحلا ۵۲۷ /؟:يفاكلا <



 04 : .. ةيثيدح ا عماوجلا يف يمامإلا نوميم نب هللا دبع نع يور ام

 ads يف لجرلا مارحإو ءاههجو يف ةأرملا مارحإ ال Es ال ةمرحملا» :لاق

 نع «ىسيع نسب دام نع ؛ديعس نب نيسحلا نع «دمحم نب dal نع ۷

 BBE هللا لوسر Op :لوقي 838 هللا دبع ابآ تعمس :لاق «نوميم نب هللا دبع

 نم كب ذوعأ نإ مهلا : لاق نأ لبق بيغت نأ سمشلا تمه الف «

Galنمو  CESًاريجتسم يملظ ىسمأ هراهنلاو ليللاب ثدحي ام رش نمو هرمألا  

 th كعب ًاريجتسم لذ یسمأو ؛كنامأب ًايجتسم نوح ىسمأو كوفعب

 ئطعأ نم دوجآ ايو «لثس نم ريخ اي يقابلا كهجوب ًاريجتسم ينافلا يهجو

gle99 .«كقلخ عیج ينع فرصاو «كتيفاع ينسبلأو «كتمحرب  

 :لاق ۱۳۵ هللا دبع يبأ نع «نومیم نب هللا دبع نع «یسیع نب دام نع ۷

 نم سان هتل للا لوسي ّنا ؛يسن اذ ًاموي نيعبرأ نيبو هی ام ينئتسي نأ دبعلل»

 و مكثّدحأ ًادغاولاعت :مهل لاقف «ءایشآ نع هولأسف دوهيلا

 iS Jou يتإ ,DORA :لاقو ءا اموی نيعبرأ هنع 858 ليئربج

 eS اذإ كبر ,3H هللا ءاشب نأ الإ هاد

VAهيبأ نع ها دبع يبأ نع «نوميم نب هللا دبع نع «ىسيع نب دا نع  
 مجتحا دقو ؛ةماجحلاو مالتحالاو ءيفلا :مئاصلا نرطفي ال ةثالث» :لاق جبه

say Bol۲٩ .«مئاصلل لحكلاب ًاسأب ىري ال ناك وهمئاص  

 هللا دبع ابآ تعمس :لاق هنومیم نب هللا دبع نع ؛ىسيع نب دام نع ٩.
Me 

 1 يسن اذإًاموي نيعبرأ نيبو هنيب ام ينثتسي نأ دبعللا )وقي ايف

 ۷ ثيدحلا ۴١ /4:يناكلا.١ ۱۰۰۹ ثيدحلا ۲۱۹/۲:
 0 ثيدحلا 434/4 :يفاكلا ۲

 ۱۰۸۱ ثيدحلا ۲۲۹ /۳:هیقفلا .4
 ۰۷۷۵ ثيدحلا ۰
 ۱۰۲۹ ثيدحلا ۱



 ةيليعامسالا خيرات ....

 هلل دبع yl نع هنومیم نب هللا دبع نع «هيپآ نع هدمحم نب دمحأ نع ۰
 نم كب ذوعأ نإ مهل :لوقي هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ ناك» :لاف ۷28
 10 .«مانلاو ةظقيلا يف ناطيشلا يب بعلي نأو  مالحألا ءوس نمو ؛مالتحالا

 دبع نع «مسهمبا نب نسحلا نب دمحم نع هلاضف نب نسحلا نب يلع ۱
 قّلط اذإ 8 يلع لاف» :لاق 8 هيبأ نع ها دبع يبأ نع «نوميم نب هلل
 © .«ةثلاثلا نم لستغت ملام اهب Sel وهف ةأرملا لجرلا

 متللض اذإ» BER هللا لوسر لاق :لاق هدانساب نوميم نب هللا دبع ىور ۲
 7 .«اونمايتف قيرطلا

 فا ا كلتا ال» : لع لاقف «هعيابف نيفص موي ريسأب MB Jo نأ :لاق نوميم نب هللا دبع نع هدمحم نب رفعج نع «ىسيحي نب دمحأ نب دمحم ۳
 © .«هب ءاج يذلا هبلس یطعاو هلیبس ىملخف «نيملاعلا بر هللا

  TEهللا دبع يأ نع «حاتقلا نوميم نب هللا دبع نع «لاضف نبا نع 858

 .«ثوّيدلا ىلع ةنجلا تمّرح» :لاق ©

 «حاّذقلا نومیم هللا دبع نع «لاضف نبأ نع «دمحم نب دمحأ نع 0
 «نزت ال ينب اي :هنبال بوقعي لاق» :لاق یه هللا دبع يأ نع
 ^ .«هشير رثانتل

 .ه ثيدحلا OFA /1:يناكلا.١
 .4۳۲ ثيدحلا ل64
 ۸٩۱ ثيدحلا ۷/۲
 ۲14 ثيدحلا ۳

 باب ۸ ثيدحلا ۵۳۷/۵ :يناکلا ۵
 .۱۳ تی 1 /4:هيق AP بای ء۸ ثيدحلا «04۲/۵ :یفاکلا .



 1" ........ ةيثيدحلا عماوجلا يف يمامالا نومیم نب هللا دبع نع يور ام

TTحاّدقلا نبا نع.يرعشألا دمحم نب رفعج نع هدایز نب لهس نع » 

 هيف انل كراب ملا :لاق نبللا برش RE يبنلا ناک» :لاق #3 هللا دبع بأ نع

 27 .«هئم اندزو

 نع « رفعج نع «حاڌقلا نومیم نب هللا دبع نع «دمحم نب رفعج نع ۷
 نأ ینو ءمكدجاسم باوبآ دنع مكلاعن اودهامت ی يبنلا لاق» :لاق هته هيبأ

 9” .«مئاق وهو لجرلا لعنتي

 نع هرفعج نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع دمحم نب رفعج نع ۸
 سانلاب صف هللا لوسر نمز يف سمشلا تفسكنا »:لاق « #5 هابآ نع « هيبأ
 1 .«مايقلا لوط نم هءارو ناك نمم موقلا ضعب ىلع يشغ ىتح لّوطف «نیتعکر

 نع رفعج نع «حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع دمحم نب رفعج نع ٩
 لبق يهو «جحل ا يف مايأ ةثالثلا مايص هتاف نم» :لوفي ناك #84 ًايلع نآ اهيل هيبأ

 9 .«هل نذأ دقف «قيرشتلا مايأ مصيلف ةفرع مويو ةيورتلا مويو مويب ةيورتلا
 يلعو ؛حادقلا نوميم نب هللا دبع نع ؛يرعشألا دمحم نب رفعج نع ۰

 :لاق RB هللا دبع يبأ نع ؛حاّدقلا نع «یسیع نب داّمح نع «هیبآ نع «ميهاربإ نبا

 ؛ةنجلا ىلإ ًاقيرط هب هللا كلسًارلع هيف بلطي ًاقيرط كلس نم BF هللا لوسر لاق»
 نم ملعلا بلاطل رفغتسي هّناو cay ًاضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا او

 لضفك دباعلا ىلع ماعلا لضفو سحبلا يف توحلا ىتح ضرألا يف نمو ءامسلا يف

 اوثروي مل ءايبنألا Sf «ءايبنألا ةئرو ءايلعلا نإ ووردبلا ةليل موجنلا رئاس ىلع رمقلا

 By ظحب ذخأ هنم ذخأ نمف «ملعلا وئزو نكلو ًامهرد الو ًارانيد

 .۳ ثيدحلا ۱۳۳۹ /3:يفاكلا .۱

 ۰۷۰۹ ثيدحلا ۲۵9/۴ :
 AKG) ثيدحلا ۰۲۹۳/۳ :بیذهتلا ۳

 2۷۷۸ ثيدحلا ۲۲۹/۵ :بيذهتلا ٤.
 ١. ثيدحلا 84 ١/ :يفاكلا .ه



 1 ةيليهامسالا خيرات ثا

 يأ نع ؛حاّدقلا نومیم نب هللا دبع نع «يرعشالا دمحم نب رفعج نع ۱

 ٩0 .«ةلأسملا هحاتفمو لفق هيلع ملعلا اذه ّنإ» :لاق :لاق #8 هللا دبع

 يأ نع «حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع ۲

 هللا لوسر اي :لاقف ول هللا لوسر ىلإ لجر ءاج» :لاق #4 هئابآ نع ۸ هللا دبع
 :لاق ؟هم مش :لاق ؛عامتسالا :لاق ؟هم مث :لاق «تاصنالا :لاق ؟ملعلا ام

 :لاق Sa لوسر اي هم مث :لاق ءهب لمعلا :لاق؟هم مث :لاق «ظفحلا

 نع ؛حادقلا نوميم نب هللا دبع نع « يرعشألا دمحم نب رضعج نع ۳
 ةدابعلا لضفأ :لوقي هيلع هللا تاولص نينمؤملا ريمأ ناک» :لاق RD هللا دبع يأ
 29 .«فافعلا

 يأ نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع 6

 فلأي ال نميف ريخ الو فولأم نمؤم ا: يت نينمؤملا ريمأ لاق» :لاق RB هللا دبع
 © .«فلزيالو

 يأ نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع ۵

 نم هلام هللا قلخ نم ٌدحأ ردي مل هعبشي یتحانمؤم معطأ نم»:لاق 8 هللا دبع

 نم :لاق مث نیل اعلا بر هللا الإ لسرم يبن الو برقم كلم ال «ةرخآلا يف رجألا

 يف ٌماعطإ SD لجو رع هللا لوق الل مث ءنابغسلا ملسلا ماعطإ ةرفغملا تابجوم

 © 0 4ةزطم اذ ًانيكشم Hanh ges ي مو

  ۷۹ GITثيدحلا ۴.
  .4ثيدحلا ۰۱۰۲ /؟:يفاكلا 3197

VN 4:دلبلا 0 
 .5 ثيدحلا ۲۰۱ /7:يفاكلا 1



 w aaa ةيثيدح عموما يف يمامإلا نومبم نب هللا دبع نع يور ام

 يآ نع قلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشالا دمحم نب رفعج نع ٩

 :لاق كاوس رغب ةعكر نيعبس نم لضفأ كاوسلاب ناتعكر» :لاق #35 هللا دبع

 انبي .تالص لک عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع 5 SATS 5$ هللا لوسر لاق

 يأ نع «حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع ۷
 هتزلاهتیپ ual نم ًادحأ رضح اذإ #3 نينمؤملا ريمأ ناک» :لاق تف هللا دبع

 برو عبسلا تاوامسلا بر هللا ناحبس «ميظعلا يلعلا هلل ال هلإ ال :هل لاق

 املا اذإف نيملاعلا بر هلل دمحم او « ميظعلا شرعلا برو |مهنيب امو عبسلا نيضرألا

 29 .«سأب كيلغ سيلف بهذا :لاق «ضيرملا

 يأ نع «خادقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم رفعج نع ۸

 9 .«ءوسلا عراصم يقت فورعل | عئانص» :لاق RB هئابآ نع هللا دبع

 نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نمع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع . ۳۹

 :op :طق خم ل ريبك لجرل لاق هيلع هللا تاولص ًابلع Sol نع رن

 wo .؟كنع Qt نأ هثعبأ مث اجر زهجن نأ تنش

 نع CID نوميم نب هللا دبع نع يرعشألا دمحم نب رفعج نع ۰

 ناو هيف ىلضي ٌمث رصق اذإ بوثلا دقعب ًاسأب ىري ال ناك لف Ue نأ: ا8 رفعج

 © .ًامرحم ناك

 نغ خال Ope نب هللا دبع نع ؛يرعشألا دمحن نب رفعج نع ۱

 دعب ةدئاف ملسم رسما دافتسا أم يبنلا لاق»:لاق الف هاب نع هللا دبع يبأ

 1 ثيدحلا ۲۲ /۲:یناکلا ۱
 .۷ ثيدحلا 6 /۳:یناکل ۲

 ۰۱ ثيدحلا 14/4 :يفاكلا .۳

 1 ثيدحلا ۲۷۲ /4:يفاكلا .4
 .۳ ثيدحلا 50/4 :يفاكلا .ه



 ةا اتالار اک نس يس سس ا

 اذإ هظفحتو ءاهرمأ اذإ هعيطتو ءاهيلإ رظن اذإ رست ةملسم ةجوز نم لضفأ مالسإلا
 40 .«هلامو اهسفن يف اهنع باغ

 يأ نع «حادقلا نوميم نبهللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع 4۲
 ديزي ام لكأي ًاقرع قرعتي وهو جززتی ناك #5 نيسحلا نب يلع نإ : #8 هللا دبع
 دقو ,لجو رع هللا رفغتسيو «هلآو دمحم ىلع هللا لصو هلل دما :لوسقي نأ لع
 اليبإ .بطح دقف هللا دمح اذإ : #4 نيسحلا نب يلع لاف مث هللا طرش لع هلانجوز

 يبأ نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع ؛يرعشالا دمحم نب رفعج نع . * يف
 تيه ایر کاپ ناک» :لاق 8 هئابآ نع یب بأ نع هللا دبع

Upتسلج اذإ «ءابنش ءافيه مالغي عيمش  
 cal لثماهيلجر نيب ناب gu cd تملكت اذإو هت
 هب BE هلل لوسر اهب رمأف«لاجرل نم ةيرالا al نم LST ال: يبلا
 7 .؛ةعمج لک يف نافّوستي اناكو ءايارعلا :هل لاقي ناكم ىلإ

 يأ نع حالا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشالا دمحم نب رفعج نع . 4
 يف ثالثر ايندلا يف ثالث ءلاصخ تس ینازلل» :لاق Bi هيأ نع هایم

 ؟ءانفلا لّجمیو هرقفلا ثرويو هجولا رونب بهذيف :ايندلا يف ي
 2 .ائلا يف دولخلاو ,باسحلا ءوسو «برلا طخسف : :ةرخآلا يف يتلااّمأو

 هللا دبع يأ نع «حاذقلا نوميم نب هللا دبع نع Te نب نسحلا نع. ©
 20 .«رطملا فهك باحسلا ّنأ اك «ةباجإلا فهك ءاعدلا» :لاق 3#

 AWE ثيدحلا ۱۳۷ /۴:هبقفلا ٩۳ ثيدحلا 2۱/9:
 .۱ ثيدحلا ۰1۷۱ /۲:يناکلا .5



 We sea : ةيثيدحلا عماوجلا يف يمامإلا نوميم نب هللا دبع نع يور ام

 نب رفعج نع «حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يلع نب نسحلا نع 7
 لبقو ميلستلا دعب وهسلا اتدجس» :لاق ة يلع نع هيبأ نع دمع

 20.«مالكلا

 دبع بأ نع ؛حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «ةريغملا نب هللا دبع نع ۷
 يذلا هلل دمحلا»:لاق ءالخلا نم جرح اذإ ناك هلا : 9 يلع نع «هئابآ نع «هنا

 © .«ةمعن نم اهل اي هاذأ ينع جرخأو «يدسج يف هتوق ىقبأو wl ينقزر
 «حاقلا نوميم نب هللا دبع نع «مهجلا يبأ نب نسحلا نب دمحم نع ۸

 ءاجف :لاق هيلإ ةرطفب 858 يلع ىلوم ربنق ءاج» :لاق ته هيبأ نع هللا دبع يبأ نع

 : مث :لاق RB لغ كحضف :لاق !!كماعط لع متت لخبلا

 «متانطا رسک مش اق «هلیبس فرعأ ءيش الا ءيش ينطب لخدي نأ بحأ ال

 نأ دارأ الف حدقلا ذمخأف oly ءاطعأف حدق يف هنم لعجف ءاقيوس هنم جرخأف

 :لاق برشي

 عيمسلا تنأ كن اتم لّبقتف ءانرطفأ كقزر ىلعو ءانمص كل هللا هللا مسب
 0 .ةميلعلا

 يأ نع «حاّدقلا نوميم نب هللا دبع نع «يرعشألا دمحم نب رفعج نع. 44

 ًاباوث ريخلا لجعأ نا Bt لوسر لاق» :لاق #8 رفعج يأ نع اّذحلا ةديبع

 © .«محرلاةلص

Syفصو اهب ًافوصوم نوكي نأ نم لجأ ءابيوارو ةعماللا رردلا كلت لماح  

 .مجاعملا رئاس يف وأ لحتلاو للملا بتك يف يليعامسإلا نوميم نب هللا دبع هب

 ۷14 ثيدحلا 6/6:
 11158 ثيدحلا ۴۵۱ ص و۷۷ ثيدحلا ۰

 .۵۷۸ ثيدحلا ۰
NO ثيدحلا ۱۵۲/۲: 









 رفعج نب ليعامسإ ةمامإب لوقلا ىلإ coe Sis ةيليعامسإلا ءوشن مجری

 : ةّمثأ هتلت دقو «لؤألا مامإلا وهف «هبقع يف اهرارمتسا و #35 قداصلا

 er نب لیعایس| ۱

 .ليعامسإ نب دمحم ۲
 .دمح نب هللا دبع ۳

 .هللا دبع نب دمحأ ٤.

 .دمحأ نب نيسحلا ۵

 .برغم ا يف ةيمطافلا ةلودلا سسؤم «نيسحلا نب يدهلا هللا ديبع . 7

 .مئاقلا دمحم ۷

Aروصنملا دمحم نب ليعامسإ . 

 GAD ليعامسإ نب دعم .4
 .؟زيزعلا» دعم نب رازن . ٠١

 .«مکاحا» رازن نب نسحلا ١.

 .هرهاظنا ةنسحلا نب يلع ۲

 رصنتسلا يلع نب دعم ۳

 ةيلعتسم ا :ثالثلا ةيليعامسإلا قرفلا نيب مهيلع GEL ةّمثألا مه ءالؤهو

 .(ةيناخاغآلا) ةيمساقلا ةيرازنلاو «ةينمؤملا ةيرازنلاو



 باما تیر opera I مس یو

 دعب رسالاب مئاقلا مامإلا ST ىلإ ةيلعتسملا تبهذف «نیتقرف ىلإ اوفلتخا من

 : نم لک نع ةرابع رصنتسملا
 .يلعتسلادحآ ۱

 .هللا ماكحأب ملا .۲

 .رمآلا نب بّيطلا .۳

 .رهاظ مامإ الف رتسلا رود ءاج مث
 لإ :اولاقو صنتسلا دعب ةمامإلا رارمتساب اولاق اهيقيرف الكب ةيرازنلا نكل
(LYنم لک نع ةرابع رمألاب مئاقلا : 

 .دعم نب رازن ١.

 .(نيدلا لالج) دعم نب نسح .۲

 .(نيدلا ءالع)نسح نب دمحم.۳

 .(نيدلا نكر) دمحم نب دومحم .4

 :(نیذلا سمش) دومح نب دمحم .6

 :نيتقرف ىلإ ةيرازتلا تقرتفا عن

 ,ةيناخاغالا ةيمساقلا ةيرازنلا :ب

JSSىلإ ًاذبأ نايقتلي ال صاخ لكشب «نيدلا سمش دعب ةمامإلا اوقاس  
 .مهژایسآ كيفاوتسو .رضاحلا رصعلا

 زواجتیال نيذلا «قرفلا عيج نيب مهيلع SEN ةتئألا ةمجرتب موقنس و
 «نيلقتسم نیلصف هنايبل اندقع دقو رصنتسملا مهرخآ امام رشع ةثالث مهددع
 .ةماهإلاب نیرهاظتلا يف يناثلاو «نيروتسملا ةّمئألا يف امهدحأ



 © لوألا مامإلا

 قداصلا رفعج نب ليعامسإ

 (ها40)

Byقداصلا مامإلا هدلاوف «بهذملل سشزلاو لوألا مامإلا وه ليعامسإ  

 ماع قداصلا مامإلا US سکذی نأ نم رهشأ هلضفو «فيرعتلا نع ib ه8
 لهآ ءایظع نم وهو فه ۱6۸ ماع يفوتو رصخآ لوق ىلع ۸۳و لوق لع ۸۰

 ةريثك ةوالتو Ly ةداهزو «ةروفوم ةدابعو TE مولع وذ «مبتاداسو 48 تيبلا

 ةرشع RB بجنأ دقو ؛نايبلاو ملقلا اهنع رصقي رثآمو لئاضف نم كلذ ريغ ىلإ

 سابعلاو «دمحو قاحسٍ و «مظاكلا ىسومو cai a هيليو ليعامسإ مه دالوآ

 .ةمطافو «ءامسأ مث «ةورف fl نهربکأف «ثانإلا مو «يلعو

 اهنم بجنأف «نيسحلا نب يلع نسب نيسحلا تنب ةمطاف د جوزت دقل

 .ةورف fly هللا ديعو ليعامسإ
 هب ربلاو هل ةبحملا ديدش يف هللا دبع وبأ ناكو ةوخإلا ربكأ ليعامسإ ناكو

 لإ لاجرلا باقر ىلع لمحو «ضیرعلاب» 88 هيبأ ةايح يف تام ale قافشإلاو
 © عيقبلاب نفد ىتح هنیدل اب هيبأ

 عباسلا مامإلا وه ناك نإو  مهمعز بسح - ةقرفلا سسؤم وه .(سإلل ةمئالا دع يف ادبملا ١.

 .لاوقألا دحأ ءانركذ امو ةريثك ليعايسإ ةافوو داليم يف لاوقألاّنإ مث مهدنع
 .۲۸6:داشرالا :ديقملا ۲



AYةيليعامسالا خيرات نیر و هوم جی  

 مه ناك نم هدالوآ ضعب ةريسو هتريس ضارعتسا مزاللا نم ناك كلذلو
 :لوقنف ةقرفلا هذه ءوشن يف رود

 مساو همسا ىلع رصتقا و 828 قداصلا لاجر باحصأ يف خيشلا هنونع
 بلاط يآ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج نب ليعاهسإ :لاقو «هئابآ
 o .يندملا يمشاما

 دمع ابأ ینکیو RD قداصلا رفعج نب ليعامسإ اًمأو :ةبنع نبا لاقو
 فرعيو لف بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب مرثألا نيسحلا تسب ةمطاف هاو
 يفوتو ادیدش ًابح هح ناك «هیلإ مهّبحأو یی دلو ربكأ ناكو «جرعألا ليعامسإب
 ةنس هب نفدق «عیقبلا ىلإ لاجرلا باقر ىلع لمحف «ضیرصلاب» هيبأ ةايح يف

BLYقداصلا ةافو لبق  RBمساقلا وبأ لاق اذك ءةنس نيرشعب  
 © .نييرصملا ةباتن عادخ نبأ

 هل دهشف «هبلط روصنملا رفعج وبآ ناکو «هيبأ لبق يفوت: نودلخ نبا لاقو
 29 ,تام هّنأب ةئيدملا لماع

 نزحو أديدش ًاعزج هيلع هللا دبع وبأ عزج ليعامسإ يوتا: ديفملا لاق
 ضرألا ىلع هريرس عضوب رمأو «ءادر الو ءاذح ريغب هريرس pty elie ًانزح هيلع
 40 .هيلإ رظنيو ههجو نع فشكي ناكو hy هنفد لبق

 :لاق ثيح ديدحلا يبأ نبا هلقن ام ىوس ءيش ىلع ليعامسإ ةايح يف فقن مل
 یسیعل هتفوکلا ةطرش يلو «٤ةرعي ابأ» بقلی LO ةحلط نب دمحم نب مساقلا ناك

 gu OMe لع رادقلا اذه زواجتي ال نيتافولا
 . ۱٤۳ ماع يفوت Jas ۱۳۸ ماع يفوت هّأنمهرکذ

 TSE :نودلخ نبا خيرات ۳
 ٤. :داشرالا :دیفلا (۲۸.

 LOTT ةتس لمجلاب لوتقملا يميتلا هلل ديبع نب ةحلط وه.
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 ىلإ هيف اجرخ مالكب قذاصلا رفعج نب لييعامسإ مّلكف  يسابعلا ىسوم نبا
 .ةرفانملا

 ىلعو ؛مشاه ينب اي مكيلع ًاغباس انناسحإو انلضف لزي مل :مساقلا لاقف

 BS فانم دبع ينب

 بضغأ !؟فانم دبع ينب ىلإ هومتيدسأ ناسحإو لضف ّيأ :ليعامسإ لاقف

 یی ا تاس را رنو دمحم نتوميلا 'هلوقب يدج كوبأ

Sasتکنو رگ نخ جفت تی وز  

be dssو وا ی ا  

 تلعج ءمه نم ينفّرعف ها ناسحا مهيلإ متيدسأ «الوه ريغ موق فاتم دبع

OPE Mas 

 بابي دمحم نب رفعج عم تنك : :دباعلا ةسبنع نع هدنسب شكلا یورو

 اس دمع نب رفعج ناسا اشي نا نيح «ةريحلاب رفعج يبأ ةفيلخلا

 :لاق دمحم نب رفعج نب ليعامسإ جرخأو ٠ ًالوتقم ماسي جرخأف er يبأ لع

 JG) رشبأ ءقساف اي اهتلعفأ :لاق «هيلإ هسأر رفعج عفرف

 اب نيبئاغلا باطخ باب نم روصنملا ىلإ عجري «هيلإ» يف ريمضلا :تلق

 .لاحلا هيضتقي

 ًاماتب لتقف ءامهبلطف روصنملا ىدل اههيلع يشو هنأ ىلع لدي ثيدحلاو

 . ه۳ :بازحألا ١.

 ۰۳۲۳ Rigg حرش :ديدحلا يبأ نبل .۲
 .يقيناودلا روصنملا رفعج وبأ وه .*

 WW مقرب يفريصلا هلل دبع ني ماسي ةمجرت :لاجرلا :ينكلا .4



Wiنو م بی  eMدیک فا(  

 . هيلإ بسن ام هتءارب

 ةجيدخ يأ نع «يرماعلا كيرش هللا دبع ةمجرت يف ًاضيأ يشكلا ىور و

SHهلل دبع ابأ تعمس : لاق  beigeسس 3  

 ةرشع يف روشنم لوک لا «ىرخأ قوم يناطعأ دق هنکلو «یباف يدعب

 ° .هئاول بحاص وهو كيرش نب هللا دبع مهنمو «هباحصأ

 ليعامسإ لعل وءًريثك هبي ناك #45 قداصلا مامإلا SI ىلع لدي ثيدحلا و
 هتقاثو ىلع لدي S| «هتوم رّدق هللا نكلو هيفشي نأ ىلاعت هللا هوبأ اعدف «ضرم
 .ًاضيأ

 «بتاكلا بيعش يخأ «ديزم نب لضفملا ةمجرت يف يشكلا هاور Ue رهظبو

alًابوتكم زئاوجلا باحصأ ؛ایسآ ناكو ؛مشاه ينب ىلإ زئاوج عفدب ًارومأم ناك  
 انهاه ليعامسإل ىرأ ام :لاق هآر الف #35 قداصلا LW باتكلا لوان «باتک يف
 © .انيلإ جرخ يذلا اذه :لضفملا باجأف هایش

 ةلزنم ةلالج اهنم رهظي تاياور كانه Of ئري ةيثيدحلا بتكلا عجار نمو

 :يليام اهنم ركذن هدلاو دنع «ليعامسإ

 :ليعامسإ نع جحی نم pling 1 قداصلا مامإلا ١.
 كاد ندیم تک لا E نق میس ed یر

 ًائيش دلی لو «ليعاهسإ نع اهب جبرا يد ن
 {a} هاذه اي :لاق م شم يداو يف عسي نأ هيلع طرتشا لإ جلا لإ ةرمعلا نم

 اي عشت كن تناکو هام نم gil ب ةجح Jol اک اذه تقف تنا
 © .كندب نم تّيعنأ

 .۹۷ مقرب

 ۰3۳۷ مقري ۳۲۰ :
 ۱ ثيدحلا حلا يف ةباينلا باوبأ نم ۱ بابلا ۸ هز



 f سس ٠ نيروتسملا ةققألا يف

 ؛قسافلاب نامتنالا نم هحصني ماعإلا ۲

اق «ناتسجسلا هللا دبع نب زیرح نع «هدنسب ينيلكلا ىور
 تناك :ل

 ءنميلا ىلإ EAS شیرق نم لجر دارو ريناند 4ل هللا دبع يآ نب لیعاسإل

 اید اذكو اذك يدنعو «نمیلا ىلإ جورخلا ديري ًانالف لإ تبأ اي :ليعايسإ لاقف

ailاهعفدأ نأ  allهللا دبع وبأ لاقف ؟نميلا نم ةعاضب اهب يل عاتب  UIE 

ای :لاقف ؛سانلا لوقي اذکه :ليعامسإ لاقف ؟رمخلا برشی هّنأ كخلب امأ
 ال ب

 ءاهنم ءيشب هنأي dy ءاهكلهتساف هريناند هيلإ عفدو هابأ [bole ىصعف

 لعجف ةنسلا كلت ليعامسإ خحو Go 868 هللا دبع ابأ نأ ىضقو ليعامسإ جرخف
دبع وبأ هقحلف لع فلخاو ينرجأ مهللا:لوقیو «تيبلاب فوطي

 هزمهف 38 هلل 

Lyنأ كل الو ةجح (اذه) هللا ىلع كلام هللاو الف ينب اي  

 ای :ليعامسإ لاقف «هتنمتئاف Sty Sl كغلب دقو «كيلع فلخُي الو كرجأي

 .نولوقي سانلا تعمس ان مخا برشي هرأ مل يإ تبأ

 نیو للاب GBD ؛هباتك يف لوقي لجو ّرع هال يباب :لاقف

 نونمؤملا كدنع دهش اذإف نينمؤملل قدصيو هللا قّدصي :لوقي "7 نينِمؤُملل

 اوو بانک يف لوقب لجو زع ها اف سخا براش gb الو مهتصف

 ال رمخلا براش نإ !؟رمخلا براش نم هفسآ هیفس ّيأف Bil ءاهفسلا
 ةنامأ ىلع هما نمف «ةنامأ ىلع نوب الو عمك اذإ عّفشُي الو هبطت اذإ حري

 Pale فلخي الو هرجأي نأ هللا ىلع ؛هنمتنا يذلل نكي مل اهكلهتساف

 194/6 يفاكلا .*
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 هتاياور ةلق

 علو نييلاتلا نيثيدحلا الإ هنع ىورب اشيش ةيثيدحلا عماوجلا يف دجن مل
 هيلع انفقو ام كيلإو «هنع ةياورلا ةلقل ًاببس اراص هدلاو ةايح يف هتومو هرمع رصق
 :هتاياور نم

 نب ليعامسإ تلأس :لاق نازخلا بوی yl نع ههدنسب يننيلكلا ىور .۱
 زوو :ثلق :لاق «نینس رشع غلب اذإ :لاقف ؟مالغلا ةداهش زوجت یتم ؛رفعج
 سیلو «نینس رشع تسب يهو ةشئاعب لخ داال هللا لوسر Lad :لاق ؟هرمأ
 تزاجو هرمأ زاج نينس رشع مالغلل ناك اذإف قارما نوكت ىتح GILL لخدی
 60 :هتداهش

-Tلاق رفعج نب ليعامسإ نع «دقرف نب دواد نع ؛يسوطلا خیشلا ىور : 
 باله ءاجو هل ابآ لع ةئّيبب اذه ءاجف ةرقب يف 38 دواد ىلإ نالجر مصتخا
 مكحأ نأ ينايعأ دق لإ بر اي :لاقف بارحلا 868 دواد لخدف :لاق هل نأ لع
 نم لیئارس| ونب تجضف :لاق «هقنع برضاو حلا ىلإ اهعنداف «هدی يف يذلا نم ةرقبلا لخف .رخا هيلإ Jae هللا ىحوأف بمكحت يذلا تنآ نف « له نيب
 بيدي يف يذلا اهئاطعإب امهّقحأ ناكو Tey اذه ءاج :اولاقو .كلذ
 بارحلا الف دواد لخدف :لاق ...اذه اهاطعاف «هقنع برضو ar اهذخأف

 بر هيلإ یحب امن ليئارسإ ونب تحض دق براي :لاقف تناك يذلا نأ هب
 مكحاف اذه لثم كءاج اذإ هنم ةرقبلا ذخأو هلتقف رخآلا بأ يقل هدي يف ةرقبلا
 © .باسحلا ىتح مكحأ نأ ينلأست الو ىرت اب مهنيب

 :يناكلا ١.
 ۷۹۷ ثيدحلا ۲۸۷ /1:بيذهتلا ۲



 1و ]رو نيروتسملا ةّمثألا ين

 هتافو

 بیذهت بحاص لاقو «(ه177) ماع يفوت هّنأ ركذ ةبنع نبا ّنأ تفرع دق

 29 .ثيدحلا نم ءيش هنعّوري لو ییغص وهو تام مامإ ليعامسإ :لايكلا

 ةرئاد بحاص عبت هلعلو (ه۱ع۳) ةنس هتافو مالعألا يف يلكرزلا خّرأ و

 لبق يأ (ه١٤١) ةنس ةنيدملا يف ليعاسإ يفوت :لاق ثيح ةيمالسإلا فراعملا

 10 .ماوعأ ةسمخب هيبأ ةافو

 تناكل (سه۱۳۳) ةنس يفوت ناك ول هّنأل «باوصلل برقآ يناشلا لوقلا و

 بجوي «ينمزلا لصافلا نم رادقملا اذهو ًاماع رشع ةسمخب هيبأ ةافو لبق هتافو

 .هيبأ ةافو دنع هل مهنايسنو «هنع سانلا عاطقنا

 ةنس دلو ليعاهسإ نإ : ةيليعامسإلا باک نم يروسلا رمات فراع لاقو
 بجومبه۳۸١ ةنس تام aT قداصلا هدلاو ىعّداو ةرونمل ا ةنيدلا يف ۱

 " .يسابعلا روصنملا ةفيلخلا لماع هيلع دهشأ رضح

 :هتوم ىلع ةثغ قداصلا مامإلا داهشتسا

 بتكُت مل ةمامإلا ناب ةعيشلا ماهفإ ىلع ًاصيرح قداصلا مامإلا ناك

 ةفالخلا مط تبتك نيذلا رشع يشثالا لوسرلا ءافلخ نم وه سيلف «لیعایسال

 .مظعألا لوسرلا غالبإو ءایسلا رمأب ةمامإلاو

 سوفن يف كشلاو ةهبشلا رذب تب ىلع تدعاس يتلا يعاودلا نم و

 .لايكلا بیذجت نع لفن +۳۱۱ /1:مالعألا ١.

 531/1 :مالعألا :يلرزلا ۲

 VAN SLY يف ةمامإلا ةرمات فراع .۳



Sahai قير سما + VA 

 لیعایسا ناكر .ريكألا دلولل ةمامإلا نأ نم رهتشا ام وه ogy Sl كلذ يف ةعيشلا
gstمل مأ تّحص  ةطباضلا بسح هيلع ةدوقعم ةعيشلا ينامأ ف هدالوأ  

 عضولا ةلباعم ىلع RB قداصلا مامإلا دوهج تزكرت كلذ لجألو ء حصن
 هلوقب «كلذ ىلع ضني ةرات هارتف «هریغل ةمامإلا نا وةهبشلا كلت روذج ثاثتجاو

1 
 نلو هللا ةمحر ىلإ لقتنا دق Sly ؛ليعامسإ توم ىلع داهشتسالاب ی ly .همالكو
 .ةمامإلاو ةدايقلل ٌملصي

 يف هضرغ قيفحتل اه مامإلا هجهتتا يذلا يناثلا جهنلا ديؤت جذامن كيلإو
 ىلإ ةلوكومف هيخأ ةمامإ ىلع صوصنلا يأ لؤألا مسقلا Vly ةهبشلا كلت ةلازإ

Mle 

HB هلا دبع يبأ ىلع تلخد :لاق هنآ «نیعآنبةرارز نع ينابعنلا ىور .١ 

 هنيمي دنع و  She«ةرارز ايا :يل لاقف ؛یطنم دقرم هما ۰38 ىسوم هدلو

 مع نب لضفملا هيلع لخدو .؟ريصب يبأو «نارمحو ؛يقرسلا ريثك نب دوادب ينئج
 هدحاو ٌرثإ ًادحاو نولخدي ساسلا لزي و «هراضحإب ينرمأ ْنَم ترضحاف تجرخف
 .ًالجر نيثالث تيبلا يف انرص ىتح

 فشکف ««لیعایس| هجو نع يل فشكإ دود اي» :لاق سلجملا دشح الف
 الوم اي :دواد لاق ؟؟تيم مآ وه fol دواد ايد : يف هللا دبع وبأ لاقف ههجو نع
 يف نم رخآ ىلع یئآ ىتح ؛لجر لجر ىلع كلذ ضرصی لصجف هتيم ره
 ّمهللا» :لاقف ؛يالوم اي تم وده :لوقي لكو مهرسأب مهيلع ىهتنا و:سلجلا
 .هياوثأ يف هجارداو هطونحو هل رمأ عن «دهشا

 نع رتحف «"ههجو نع رسحا لضفم اي» :لضفملل لاق هنم عرف اًملف
 Hegde دهشا مهللا» :لاق «ت

 لاقو ؛ههجو نع فشکا لضفم ای :لاق oa يف عضو Lad ىلإ لم مث
Ghd ۱ظحالق ةّيحطقلا ضرع دنع هنم ءيش . 

 :لاقف «؟تّیم مأ وه teh :لاتف ههجو



 ۷۹ یاب هوم 5 نیروتسلا ةّمئألا يف

 إف اودهشاو دهشا ّمهللا» :لاقف تيم :هل انلق «؟تيم مأ وه Sole :ةعایجلل

 متم هللاو یسوم ىلإ أموأ مث مههاوفأب هللا رون ءافطإ نوديري «نولطبملا باتريس

 :لاقف «لوقلا انيلع داعآ مش بارتلا هيلع انوثح مش gales ولو هرون
 :لاق «ليعامسإ :انلق «؟وه نم دحللا اذه يف نوفدملا ءنّمكملا «طّتحملا ءتّيملا»

 ثري نأ ىلإ هئم hy «ّقح وه» :لاق و RB ىسوم ديب ذخأ مث «دهشا مهللا»
 1 .«اهيلع نمو ضرألا هللا

 توم ثرضح :لاق « ؛سمهک يأ نع هدنسب يسوطلا خیشلا ىور .۲

oldهضّمغو هبي دش «توملا هرضح الف هدنع سلاج قف هلل دبع وبأو » 

 يف بتكف هنفكب اعد ؛هرمأ نم غرف LE :هتیهنب رمأ مث ه ل

 ٩0 .هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ليعامسإ :نفکلا ةيشاح

 ليعامسإ توم ترضح لاق سمهك يأ نع هدنسب قودصلا یور ۳
 رظنف هسأر عفر مث دوجسلا لاطأف ةدجس دجس دقو 4 هللا دبع ابأ تيأرو

 فوم ا هرضح دقو «هسأر عفر لول نم لوطأ ىرخأ ةدجس دجس مث

 هنم لخد دقو ههجو Calas ماق عن تفحللا هیلج ىّطغو تی طبرو هضتفف

 Lge انيلع جرخ مث ةعاس ثكمف هلزنم لخدف ماق مث« هب ملعأ هللا ءيش

Seرمأف «هب لخد يذلا ريغ ههجوو «هيلع تناك يتلا هبايث ريغ بايث هيلع  

 دهشي ليعامسإ :نفكلا ةيشاح يف بشكف «هنفكب اعد «غرف اذإ ىتح «هرمأ يف ىبنو
 © ai Way ال نأ

 نع ةيكاح لا ةجيدخ يأ نع هاشلقن ام LSE و تاياورلا هذه و

 .ًاراوع هتوم دعب هل مامإلا ليبقت اهدّكؤيو لیعایس| ةلالج

 .۲۱/4۸:راونالا راحب ظحالو A ثيدحلا ۷

 ۰۱ ثيدحلا «نيفكتلا باوبأ نم ۲۹ بابلا «'

 .۲ ثيدحلا « نيفكتلا باوبأ نم ۲۹ بابلا



 ةيليعاسسالا خسیواق ی. = ۸۰

 ميهاربإ لثم «ةدع ةمجرت يف يشكلا اهركذ هّمذ ىلع لدت تایاور كانه معن

 «يثوخ ا ديسلا شقان دقو ناتخلا ضيفلاو ءةبایس نب ناحرلا ديعو لامس يآ نبا

 © .ظحالفاهدانسا

 يآر مهف يف يروسلا بلاغ یفطصم «ليعاسإلا بتاكلا أطخأ دقو

 :لاق ثيح «همام] نع هتباتك ضرعم يف ةعيشلا

 لک ًافلتغ ًابهذم ليعامسإ يف نوبهذي «ةنسلاو «ةعيشلا يختؤم ّنأ ريغ
 «ةمامإلل حلصي نكي مل ليعامسإ ْنِإ :نولوقیف .ةيليعامسإلا هلوقي اع فالتحالا

 هنم أربت يذلا دج ا باطخلا يبأ ءاقدصأ نم ناك Sy نمخلا برشی ناك هنوك

 ةروصلا هذه ىلعو «لیعایس) هنا تول هحرف رهظأ قداصلا ّنأو «قداصلا مامالا

 نيثحابلا رثكأ حبصأف ؛ليعامسإ رمآ يف ليواقألا تفلتخاو «تاياورلا تبرطضا

 يتلا ةيليعامسإلا ةكرحلا هيلإ بسنت يذلا مامإلا ET اس الو «هرمأ ةقيقح نوردي ال
 9 .اهروهظ ذنم يمالسإلا ملاعلا خيرات يف ٌماه رودب تماق

 - مهيبأ ةركب نع - مهّئاو ليعامسإ نح يف ةيمامإلا ةعيشلا ةديقع تقرع دق

 نم رمخلا برش هیمر Sy 38 قداصلا مهمامإب ءادقا oases ليعايسإ نوركذي

 ةعيشلا ةمئأ يمر نم نودكمتي ال اوناك ثيح لل تيبلا لهأ ءادعأ عينص

 .نيدهطضمل ا نيمولظملا مهدالوأ ىلإ اهنوهجويف فسافسلاب

 ؟هرتسل ةيطغت مامإلا لمع ناك له

 هرتسل ؛ةيطغت ناك #4 قداصلا مامإلا هب ماق ام نأ يعذت ةيليعامسإلا نإ

 ميلاعتلا رشن يف ديازتملا هطاشن ببسب هنودراطي اوناك نيذلا :نييسابعلا نيعأ نع

 ١. :ثيدحلا لاجر :يتوخلا دیسلا  ۰۱۲۷-۱۲۲ MPمقرب ۰۱۳۰۷
  .۲:ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ یفطصم 10



 زا... et 8 نیروتسلا ةّمئألا يف

 «ةيمّلس» ىلإ هجوت A فورعملاو .اهنيناوقل ةيفانم ةيسابعلا ةلودلا اهتربتعا يتلا

 شيعيل ةرصبلا ىلإ اهرداغي هلعج ام اذهو «ةفيلخلا لماع هب ملعف قشمد ىلإ اهنمو

 ,هتايح ةيقب ًارتستم اهيف
 مظاکلا» رفعج نب ىسوم هوخأ ناكو به ۱6۳ ةنس ةرصبلا يف تام

 دنع ةنس ةرشع عبرأ رمعلا نم هل ناكف دمحم هدهع يلو اما هيلع اباجح
 .هتوم كل

 «هيبأ ةايح يف تام دقف - ةيلبعايسالا رثكأل ًافالخ - لئاقلا هركذ ام ىلعو

 !؟بارتلا نيهر وهو هيبأ دعب ًامامإ نوكي فيكف

 ad ليحر دعب هتايح ةروطسا

 :نولوقیو «ةداسلل ًاقراخ ًارمأ نوعديو «لوقلا يف نوفزاجي مهضعب نأ ريغ

 ربخلا اذه تبثأو هيبأ دعب شاع هنأ وه هتمامإو ليعامسإ ةيضق يف ماهلا رمألاو

 يتنثا هيبأ دعب ىقب ليعامسإ SI ىلع لدي امم هل نيرصاعملا نيفلؤملا نم نوريثك

 ثيح «ةرصبلا يف ةيناش يئ اس ةنيدملا كرت نيح ليعامسإ نأ ىكح دقلو
 نم ةيشخو «نيلولعملاو ىضرمل ا ءافشب ةردان ةردقم نم رهظأ اهب :ةعفر غلب

 ةئينأمطب سيل نكلو ءاهيف رقتساو ايروس ىلإ لحرو ةرصبلا كرت سمالا فاشتكا
 دوجوب «ةيبرعلا ةريزجلا مكحي ناك يذلا «روصنملا# ةف

 نو «هطالب ىلإ ةسارحلا تحت لسيعامسإ هلاسرإب قشمد يف هيلاو رمأ ؛ليعايسإ

 لقنيلو هيلع ءانبو ؛هعابتأ نم ناك لب «بسحف ليعامسإ مامإلا Ae نكي مل يلاولا
 مامالا دعتبا نأ امو اأ ةعل ايروس كرتي نأ مامإلا حصن ؛يحورلا هديس يلاولا

  GEعمس املاح ثيح |

 VAN OLY يف ةمامإلا :رمات فراع ۱



 ةيليعامسالا خيرات ............ زی

 دجي مل هنأ ةفيلخلل بتكو «هنع قیقدلا شيتفتلا يلاولا نلعأ یتح ءايروس نع
AGT Jolyناكم . © 

 دعب هتايح اوتبآلیعايسال نيرصاعملا نيفلؤملا نم ًاريثك نا هركذ ام:لوقآ
 اوتبنأ نيذلا نورصاعملا نوفلؤملا ءالؤه ْنَمَق «ليلدلاب همعدي مل ءيش «هيبأ ةافو
 ىلإ شماحلا يف بتاكلا زعوأ معن !؟مسهبتك يه امو «قداصلا مامإلا دعب هتايح
 ام ها بس دن باس
 نيثباعلا ديب قئاقحلا فرحت اذكه orl (LI نيرصاعملا نيفلؤملا نم ريثك
 ee بذكلا نوحبیف ءاوهألا ةرسامس ديب وأ ةديجملا انتمأ خیراتب نيبعاللا
 .بهذملا

 كانه:لاق ثيح رمات رماع يلبعايسالا بتاكلا ةقيقحلا هذبب فرتعا دقو
 يف هرو هظ ةصق ّنأو ؛هدلاو دهع يف تام هلأ اهيف نودكؤي نيخرؤمل ةريثك لاوقأ
 اورهتشا نويليعامسإلاف رمأ نم نكي ایهمو «ةقيقح ىلع موقت ال ة ةروطسأ ةرصبلا
 ةياورلا نوکت نأ ًاديعب سيل كلذل .مهتمأ ىلع ةظفاحملاو اتتسالاو يفختلاب
 © .ةحيحص لوألا

OYنم دا اهثرو هرکف ةيطغتلاو هيومتلاب ليعامسإ ةافو ةصق ریسفت  
 يخزؤم بلغآ نكلو» :بلاغ یفطصم لاق «مهفالسأ نبع نيليعارسإلا

OYةصق تناك هيبأ ةايح يف ليعامسإ ةافو ةصق  SLمامإلا اهب  

 يذلا نوصنلا رفعج يبأ يسابعلا ةفيلخلا ىلع ةيطغتلاو هيومتلا قداصلا رفعج
 قداصلا رفعج فاضف «سمش JS ثحتو هناکم JS يف ةعيشلا ةمئأ دراطُي ناك
 ةفيلخلا ىلإ رضحملا اوبتك دوهشب ىتأو هتوم یعااف ؛ليعامسإ هتفيلخو هنبا ىلع

 .۲ ٠ :ةيليعايسإلا خيرات ىلإ لخدم :يل
 MY ص

 ۱۸۰-۰۱۸۱ :مالسإلا يف ةمامإلا :رمات فراع ۳



 ay ۱ دج 3 نيروتسملا ةّمئألا يف

 ةمامإ رمأ هيلإ ناك يذلا ليعامسإ ةافول ًاحايتراو ًارورس رهظأ يذلا «يسابعلا

 .ةيسرافلا نادلبلا ضعب يفو «ةرصبلا يف كلذ دعب ليعاسإ دهوُش مث ,ةعيشلا

 دعب تام SY هيبأ لبق توم اب ليعامسإ نع ةمامإلا طقست ۸ ساسألا اذه لعو

al 

 ىلع انعلّطا نأ دعب عوضولا اذه يف ريخألا Luby :رخآ مضوم يف لوقیو

 رعش دق قداصلا رفعج مامإلا أب :لوقن «ليعامسإ ةمامإ لوخ بتكام عیج

 ,ty حبصأو cade صن نأ دعب «ليعامسإ مامإلا هنبا ةايح ode يتلا راطحألاب

yal)نييسابعلا ءافلخلا ةمقن ةيشخ ءه 58 ماع كلذ ناكو رتتسي نأ هرماف  

fayبتک ناب رمألا  iraeهرودب ناك يذلا هروصنملا لماع هيلع دهشو «هتافوب  

 .نيليعامسإلا نم
 «كلذب روصنملا ملعو ءقشمد ىلإ اهنمو ءةيملس ىلإ ليعاسإ هجوت ًاروف و

 ناك روكذملا هلماع نكلو «ليعامسإ مامإلا ىلع ضبقلا يقلي نأ هلماع ىلإ بتكف

 كرت يذلا ؛ليعامسإ مامإلا ىلع باتكلا ضرعف «يليعامسإلا بهذملا قنتعا دق

 هافشف دعقم ىلع رم دقو A101 ماع ةرصبلاب دهوش ثيح قارعلا وحن دالبلا

 يفوت ىتح «هعابتأ نيب ارس لقنتي تاونس ةّدع لیعایس) مامإلا ثبلو هللا نذإب
 . ها 04 ماع ةرصبلاب

 ءدب ناكو روتسم مامإ لوأ وه ليعامسإ نأ نيمجنملا روتسد باتک دكؤيو

 eg ae عبس دعب الإ تمي موه ۱۶۵ ةنس هرتس

 الر we قداصلا مامإلا نكي و لاخلا دي اهتکاح ةروطسأ هركذ ام

 يف هنوص ركذي يليعامسإلا للا خروما نأ ىرت ٠١ :ةيليعاسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ یفطصم. ۱

 بيرلا هساسأ رجح بهذم نم عقتلا وه امو ؟قحلا وه اف هدعب هتوم ىلع دكؤي اذهو هيبأ ةايح
 !!؟كشلاو

 . رطس لبق هركذ امك ۱۵۸ ماع ال ۱٥۱ ماع اذه ىلع هتافو نوکیف ۲

 ۱4۲-2۱۵۳ :ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ یفطصم .۳



orةيليعامسالا خيرات سستم محلا  

 هنبا توم لعتفی یتح «ةيرسلا تاكرحلا ةسردم يف اوذملتت of «ءالجألا هباحصأ

 ةنيدملاب ةفيلخلا لماع نكي لو ai د عبوهو «سانلا نم عمسمو ىأرمب
 ةفالخلا راد ىلإ هب ثعبيو رضحلا مستی یتح ؛هيونتلاب يفتكي اديلب ةرودملا
 .ةيسابعلا

 ناك ةئيدملا يف ةفيلخلا لماع نأ يناثلا مالک يف ركذي بتاکلا نأ بجعلاو

 تناکود: ةيليعا,سإلل رثأ مويلا كلذ يف نكي مل هنآ عم «نييليعامسإلا نم هرودب
 PRB قداصلا ةايح يف نوكي فیکف 18 قداصلا مامإلا هيأل ةمامإلا

 مث .نيمجنملا روتسدب هدقتعم تابثإ يف دمتعي هّنأ هنم بجعأو !؟ةیلیعایسالا
 HEY OY هيوخ ید ۵۷-۵۸ هيشولب# يلاتلا لكشلاب ةقيلعتلا يف ًاردصم هل ركذي

  OYمهناطحا رثكأ امو نيمجنم ا بت ىلع ةّينبم ةيمالسإ ةديقع -
 ةلشافوةراهنم ٌةديقع

 لوقلا ىلإ ليعامسإ نب دمحم cad ةمامإ حيحصت يف اوأجتلا ءالؤه نأ ول و

 مست قداصلا مامإلا يفوت انو ؛هدلاو ةايح يف هتومب ليعامسإ ةمامإ نالطب مدعب

 ريطاسألا ضعب ىلإ ءوجللا نم حجرأ ناكل «هدلاو نم ةمامإلا ليعايسإ نب هللا دبع

 سس لع ةيتبلا ةيدئاقعلاو ةيفيراتلا ثوحبلا تالاج يف اه ةيملع ةميق ال يتلا

 ءاهيلع تفرعت يتلا ةرفاضتملا رابخألا ةداهشب

 ليحر رتسو !؟اهایعو ةفيلخلا سيساوج

 جهنم هّناف هتوم اهب نلعي ةّيحرسم ةقيرطب ةزانج لسيثمتب ةرصبلا ىلإ ليعامسإ
 ريسفت ديري نمو «ةرماؤملاو طيطختلاب نيفورعملا ؛نيعداخملا نییسایسلا بولساو
 «حضني هيف يذلاب ءانإ لکو » ةعامجلا ءالؤه نم وهف قيرطلا اذه نع مامإلا لعف

 ةباتكو هتوم ىلع داهشتسالاو ههجو فشكو تاّرم HLA عضو نم اذه نيأو
 !؟هنفك ىلع ةداهشلا



Ao 3 a eb نيروتسملا ةّئألا يف 

 ةوعد ةيأ يناثلا مامإلا هدلول الو ليعاسإل نكي مل هلآ لع دهشي خيراتلاو
 ملست يذلا يسابعلا يدهلا نأ ةداهشب هدلو الو روصنملا رفعج يأ نامز يف

 باحصأ ىلع ًاددشتم ناك ه ۱۵۸-۱۹۹ يسابعلا روصتلا دعب ةفالخلا شرع

 باتكلا أرق مث ءأفتص ًافنص قرفلا فونص لضفملا نبا هل بتكو «قرفلاو ءاوهألا

 بهذلا باب ىلع سالا ىلع أرقي باتكلا تعمس دق :سنوی لاقف «سانلا ىلع
 فونص مهل فنص لسضفلا نبا نإ :لاقف ءحاضولا ةنيدمب ىرخأ ةرمو ةنيدملاب
 مهل لاقي ةقرفو «ةيرارزلا مهل لاقي ةقرفو :هباتك يف لاق ئتح ةقرف ةقرف قرفلا

 ةقرف مهنمو ةيروفعيلا مهل لاقي ةقرفو ؛يطاباسلا راع باحصأ ةيرايعلا

 ذئموي ركذي dy :سنوي لاق .ةيقيلاوجلا مهل لاقي ةقرفو «عطقألا ناميلس باحصأ
 2” .هباحصأ الو مكحلا نب ماشه

 ىلإ ةبوسنملا ةيرامعلا ركذي ىتح «ةعيشلل ةموعزملا قرفلا عيمج ركذي هنا ىرت
 دبع ةمامإب انمؤم ًايحطف هنوك لإ عبات ّيأ كاذ موي هل نكي مل يذلا يطاباسلا رابع

 مايأ ةيرس ةوعد ليعامسإل تناك ولف !؟ ةيليعايسالا ركذ الو ؛حطفألا هللا
 ميج متحمل ا نم ناك «دلب ىلإ دلب نم نالقتتي اناك ثيح «دمح هنبال مث روصتلا

 يال دعب أشن دق بهذملا ّنأ ىلع لدي كلذ لک .ءاوهألا باحصأ ةمئاق يف همسا

 .رهدلا نم

 :يه ةتليصح تناكو «لؤألا مامإلا يف ثحبلا مت انه ىلإ

positدلاولل ًابوبحم «ةقث الجر ناك  dpsهنع وهو هدلاو ةايح يف  

 يدهلا ةفالخ مايأ همساب ةوعد GI رهظت ملو «ةمامإلل ةرعد يأ هل نكت ملو ضار

 ىدحإ 48 قداصلا مامإلا ةافو ىلع ىضم دقو ه ۱3۹ ماع GE لا يسابعلا

 .ةنس نورشعو

 ١ :لاجرلا :يشكلا ۲۲۷.



 يناثلا مامإلا

 ليعامسإ نب دمحم
 (ه۱۹۳-۱۳۷)

 بقعأ :ةبنع نبا لاق :ةيليعاسإلل يناثلا مامإلا وه «ليعامسإ نب دمحم
 فرشلا خيش لاقف ليعامسإ نب دمحم LAT «ليعامسإ ينبا يلعو دمحم نم ليعامسإ

 ,دادغبب هربقو ةينوميملا مامإ وه :يلديبعلا
 هدلاو يفوت امدنع ةنيدملا يف ١4١ ةنس دلو ST يليعايسالا بتاكلا هفصيو

 يذلا ؛يسابعلا ديشرلا ةبقارم نم ًافوخ ةشيدملا كرتل رطضا «ليعامسإ مامإلا
 قفوكلا ىلإ بهذف ءةيمامإلا تاوعدلاو تاروثلا ةفاك داخإ نم هطاشنب عاطتسا
 «ةيبرعلا ةريزجلا يف طاشنب هتوعد رشن ىلع لمع هروباسين ىلإ مث «ةناغرف ىلإ اهنمو
 تالفالاو نييسابعلا ءافلخلا ىلع ةيومتلا عاطتسا دقو ءةيمالسالا نادلبلا ةفاك ينو
 .ديشرلاو يدافاو يدهلا مهو «مهتضبق نم

 GNI لَ ها مث هيلع ضبقلاب ًارمأ ٌديشرلا ىطعأ نأ دعب ارتست دادزإ
 دعبو ؛نشوج نب روصنملا yl اهريمأ ةنبا ىلع هجاوز دقع اهيفو .لنواهن ىلإ اهنمو
 هجو هتوعد رشنو هتماقإل ًازكرم اهلعج ثيح ايروس يف «رُمذت» ىلإ هجوت كلذ
 نم اونكمت هعابتأ نكلو «دنوابت يف ناك امدنع هيلع ضبقلا ءاقلإل ًاشيج ديشرلا
 .ًابئاخ هودرو روكذملا شيجلا ىلع راصتنالا

 يف يفوت «برغملا ىلإ نايفس ابأو يناولحلا :نييعادلا لسرأ يذلا وه هلأ لاقي



 WO .دديسستا و 5 سس. نيروتسملا ةّمئألا يف

 نآلا ىتح فرعيو ءاهتم يبرغلا لامشلا ىلإ عقاو لبج يف نفد و «رمذک» ةنيدم

 VAY ةنس هتافو «يلع نب دمحم حيرضب

 وه ليعامسإ نب دمحم مامإلا ّنأ ةقيقحلاو ؛حادقلا نوميم وه هتجح Hf لاقي
 .حادقلاو نوميم يبقل لمحي ناك هسفن

 © .دهعلل و ناك يذلا هللا دبع مهنمو دالوألا نم ادع كرت

 كشلا رظنب بتاكلا كلذ تاملك ىلإ رظني نأ ميركلا ئراقلل :لوقآ

 ريسلا يف هيلع انفقو اس Of هلقن رداصمو همالك ذخآم نع صخفتیو ةبيرلاو

 :ةيلاتلا بابسألل كلذو «همالك معدي ال راثآلاو

 ااق يلديبعلا فرشلا خيش

 نب دمحم» حيرضب فورعم حیرض هلو كانه هربقو ءايروسب «رمدت»ب نوت هنأ رکذی
 .هدلاو مسا HE هو !؟ليعامسإ نب دمحم حیرض ها ملع َنيأ نم نكلو «يلع

 ديشرلا نيبو هنيب تناك هنأ ىلع ؛رفلا نم ةرفاضتملا تاياورلا .۲
 نم «نييولعلا طاسوأ يف يرجي اهب هربخأ دقو «نيعلا فقوم «هنم هفقوم ناكو ةلص

 :اهيلع انفقو يتلا تاياورلا هذه نم و.ةمامإلا ىلإ ةوعدلاو «ةروثلل لاومألا عج

 ىسوم نأ «نويرصم ا ةباسن ليعامسإ نب مساقلا يبأ نع ءةبنع نبا ىور
 يمسلا كرتي ال وهو ءهّربيو ؛ليعامسإ نب دمحم هيخأ نبا فاخي ناك #3 مظاكلا
 .سابعلا ينب نم ناطلسلا ىلإ هب

 عم ته قداصلا نب ليعامسإ نب دمحم ناك :يراخبلا رصن وبأ لاقو

 ناجحلا ديشرلا درو ایلف .قافآلا يف هتعيش ىلإ رسلا هل بتكي #35 مظاكلا ىسوم

 نيتفيلخ ضرالا يف نأ ٌتملعأ :لاقف .ديشرلا ىلإ همعب ليعامسإ نب دمحم” ىعس

5 

Sl :بتاكلاو كانه هرقو ادیب يفوت  

 :مالسإلا يف ةمامإلا :رمات فراع ۱
 .دمح هوخأ ال ليعامسإ نسب يلع وه ديشرلا ىلإ ایه مظاكلا هسي يهاسلا نأ

Sy4 هتاقو يف بيسلا ركذ باب (داشرإلا) رظنأ ةياعسلا ةصق # 



<BRةيليعامسالا خسیرات ی تب  

ctرهظأو .رفعج نب یسوم :لاق ؟نمو انأ كليو :دیشرلا لاقف ؟جارخ ا |مهيلإ  
iilهکاله ببس ناکو ؛هسبح و اف مظاكلا ىسوم ىلع ديشرلا ضبقف  

 دادفبب تامو .قارعلا ىلإ هعم جرخو «دیشرلا دنع ليعامسإ نب دمحم ىظحو
 لو «هدالوأ يفو هيف ىلاعت هللا هباجتسا ءاعدب BB رفعج نب یسوس هيلع اعدو
 .هب هيعس عم لاصتالاو ليعامسإ نب دمحم ةلص يف 8 رفعج نب یسوم مِل
 FB يبنلا نع whe نع هيأ نع هدج نع etal نع «يبأ ينثدح ينإ :لاق
 تقلي من تلصوف تلصوت akg تصوف تميم اذإ محرلا
 © .يمحر نم هر هللا عطقي نأ ٌثدرأ Lily «ىلاعت هللا اهعطق

 يانو ةعيشلا اوثّدحم اور امك AEN لهأ قرط نم ةبتع نبا هاور ام اذه
 BANG ماع ىفونملا ينيلكلا خيشلا :ينعأ اعالطا مهعسوأو مهلضفأ صني
 .يناكلا

 نب دمح ينءاج :لاق رفعج نسب يلع نع” حیحص دنسب ينيلكلا ىور
 ديرأ نإ مع اي :لاقف «ةكمب ذشموي نحنو «بجر ةرمع انرمتعا دقو ليعامسإ

olsثييحأ دقو  Balol88 رفعج نب ىسوم ينعي  نسحلا ابأ يمع  _ 
 «قبوح اب يتلا هراد يف وهو .يخأ وحن هعم ثجرخف all يعم بهذت نأ تببحأو
 :تلقف ؟اذه ْنَم ااقف «يخأ ينباجأف بابلا تبرضف «ليلقب درغملا دعب كلذو

eeلجعاو :لاق «لجعلا ءوضولا ءيطب ناکو- رخ اذ وه :لاقف  
 لاقف LN ةيتع تحت دعق یتح هقنع يف هدقع دق قشم راز هیلعو جرخف

deًاباوص هرت نإ رمأ يف كتثج دق :تلقو؛هسأر تلف هيلع ُثببكن  

 لجتوهر يلجبلا مساقلا نب یسوم نع «يدیبعلا یسیع نب دمحم نع ؛میهارب] نب يلع نع هاور ۴
 .ةحبحص ةياورلاو تاقث ةاورلاو هرفعج نب يلع نع «يلجبلا بهو نب ةيواحم
 رها نيطلا وهو قشملاب غوبصم يأ .4



 ۸۹ ها ae eat نيروتسملا ةمئألا يف

 اذه :ُتلق ؟وه امو :لاق ءیطخن ام رثكأ ايف «كلذ ريغ نكي ناو هل قفو هللاق

 ناكو هثرعدف هعدأ :يل لاقف دادغب ىلإ ریو كسعدوي نأ ديري كييخأ نبا

 .هسأر لّبقف هنم اندف اّيحنت

 لاقف يمد يف هللا يقتت نأ كيصوأ :لاقف ينصوأ كادف تلعج :لاقو
wheداع مث وسب هديري نم ىلع وعدي لعجو «هب هللا لعف ءوسب كدارأ نم  

 نم: :لاقف «يمد يف هللا يفتت نأ كيصوأ : :لاقف «ينصوأ مع اي :لاقف ,هسأر لّبقف

 :لاقف ءينصوأ مع اي :لاق مث هسأر قف داع مش «لعفو هب هللا JS ءوسب كدارأ

 تيضمو هنع BG وسب هدارأ نم ىلع اعدف «يمد يف هلل يقتت نأ كيصوأ

 ثلخدف يناعد عن «هلزنم لخدف يناكم ثمقف كناکم لع اي :يخأ يل لاقف «هعم

cal]اهب نيعتسي كيخأ نبال لق :لاقو .اهيناطعأف رانید ةئام اهيف ةّرص لوانتف  

 ىرخأ ةلام ينلوان مث «يئادر ةيشاح يف اهتجردأف pdb gfe) لاق ههرفس ىلع

 .ًاضيأ هطعأ : :لاقو ىرخأ ةرص ينلوان مث ڈ اضيأ هطعأ :لاقو

 ىلع هنيعت ملف «تركذ يذلا foe هنم فاخت تنك اذإ كادف تلعج :تلقف

 ةثالث اهيف «مدأ هّدخ لوانت مث هلجأ هللا عطق ينعطقو هشلصو اذإ :لاقف ؟كسفن

 BW هتيطعأف هيلإ تجرخف :لاق Lal هذه هطعأ :لاقو حضو مهرد فالآ

 ىتح اهب حرفف ةثلاثلاو ةيناثلا هتيطعأ 5 «هّمعل اعدو ًادیدش ًاحرف اهب حرفف لوألا

Heckمرت اا وانا ےک 3 ث رغ الو مجريس  padدمو لع  

 ضرألا يف ظام: :لاقو ؛ةفالخلاب هيلع مّلسف نوراه ىلع لخد ىتح

 نوراه لسرأف «ةقالخ اب هيلع ملي رفعج نب ىسوم يمع تيأر ىتح نيتفيلخ
 ۳ .هتع الو مهرد ىلإ اهنم رظن اف" ةحبذلاب هللا هامرف مهرد فلأ تاب هيلإ

 ١. حضو» ةدام ۱۳/۲ :برعلا ناسل .حيحصلا مهردلا :حضولا ٠
  ۲.«حبذ# ةدام ۰4۳۸/۲ :برعلا ناسل . هد وأ «قلحلا يف عجو :ةحبذلا

 :يفاكلا :ينيلكلا .؟ ١/ 1۸1-4۸9



Aeةيليعامسالا خيرا... سلا  

 ينثدح :لاق ؛يمقلا هيولوق نب دمحم رفعج gl نع «هلاجر يف يشکلا ىور
 ليعامسإ نب دمع ينءاج :لاق RR دمحم نب رفعج نب يلع نع ؛خياشملا ضعب
 ىلإ جورخلا يف هل نذأي نأ « 88 ىسوم نسحلاابأ لاسأ نأ ينلأسي رفعج نبا
 ... یشونلا لخد ىتح تيتجتف :لاق «ةّيصوب هيصويو هنع ىضري نأو «قارعلا
 يف هل نذأت نأ كلأسي ءليعامسإ نب دمحم كيخأ نبا لإ :هل تلق جرخ الف
 نب دمحم ماق هسلجم ىلإ عجر ال الكف هل نذاف .هيصوت نآو «قارعلا ىلإ جورخلا
 .«يمد يف هللا يفتت نأ كيصوأ» :لاقف .ينيصوت نأ Lod مع اي :لاقو ؛ليعامسإ
 نآ كيصوأ:لاسقف ؛ينصوأ مع اي :لاق مش .كمد يف ىعسي نم هللا نعل :لاقف
 hua نوسمخو Ble اهيف ةرص BB نسحلا وبأ هلوان مث :لاق .«يمد يف هللا يقتت
 ةرص ءاطعأ عن اهضبقف رانی نوسخو ةثام اهيف ىرخأ هلوان مث دمحم اهضبقف
 تناك مهرد ةئاهسمخو فلاب هل رمآ مث اهضبقف راند نوسخو ةنام اهيف ىرخأ
 ينعطق اذإ pad دكوأ نوكيل اذه» :لاقف ؟هترثكتسا :كلذ يف هل ث اقف .هدنع
 بايثب نوراه باب یتآ نوراه ةرضح درو الف «قارعلا ىلإ جرخف كلصوو
 ّنإ نينمؤملا ريمأل لق :بجاحلل لاقو نوراه ىلع نذأتساو «لزتي نأ لبق هقیرط
 رتغو SBN لزنا :بجاحلا لاقف .بابلاب دمحم نب رفعج نب ليعامسإ نب دمحم
 .تقولا اذه يف نينمؤملا ريمأ مان غب هيلإ كلحخ دال SB و كقيرط بايث
 نوراه ملعأو بجاحلا لخدف i ٹرضح نا نينمؤملا ريمأ مسلعأ :لاقف
 يف ناتفيلخخ نينمؤملا ريمأ اي :لاق لخدف «هلوخدب رمأف «ليعامسإ نسب دمحم لوق
 .جارخلا كل ىبجي قارعلاب تنأو جارخلا هل یی ةنيدملاب رفعج نب ىسوم ضرألا
 اهضبق ايلف :مهرد BIS هل رمأف :لاق !؟هللا اقف .هللاو :لاقف !؟هللاو :لاقف
 يذلا لاملا دخلا نم لوحو ؛تایف «هتلیل فوج يف ةحيرلا هتذخأ هلزنم ىلإ لمحو
 40 .هيلإ لمح

 .مكحلا نب ماشه ةمجرت ين ء۲۲ USE :يشکلا ۱



 Ch a ۰۰ نیرو ا ةّمقألا يف

 ٩۲ .هبقانم يف بوشآ رهش نبا هاور و

 tana لماعتي وهو ديشرلا مايأ ةروث هل نوكت فيكف هارکذ ام حص ولف
 .ةاشولاو ةاعسلا وأ ءسيساوجلاو نويعلا ةلماعم

 نكلو "۳ ديفم ا خيشلا هعبتو ةصقلا سفن يناهفصالا جرفلا وبأ لقت معن

 صاق دنسلا نكل «ليعامسإ نب دمحم وخأ ليعامسإ نب يلع وه امهيلك يف يعاسلا
BY۳۳۷ ماع فوم ا ةدقع نب ديعس نب دمحم نب دمحأ نع هيوري يناهفصالا  

 نم ةدقع نبا نكمتي ال ذإ ةلسرم ةياورلاو "7 يولعلا نسخ نب ب یجب :هخيش نع

 دعب تانيعبسلا رخآ يف ذخأ دق مظاكلا مامإلاو فيك «ةدحاو ةطساوب ةصقلا لقث

ctlماع يفوتو  A VATءاهنإ دعب ديفملا فاضأ لاسرإلا ىلإ ءاميإلا لجألو  

 ربتعلا وه حيحص دنسب ينيلكلا هلقن اف :مهخياشم نع هلوق دنسلا

ten 

 «...دنواجن يف ناك امدنع هيلع ضبقلا ءاقلإل ًاشيج دیشرلا هجو »:هرکذ امو

 خيرات يف (ه۱۷۰-۱۹۳) ديشرلا ةايح تحفصت دقلو هردصم ىلع فقأ م

 نم اشيش اهيف دجأ ملف «يرزجلا لماكو ؛يدوعسملل بهذلا جورمو «يربطلا
odديشرلا شيج ىلع ليعامسإ نب دمحم راصتناو ةموعزملا . 

 ىع لجر ةفوكلا يف رهظ GIT ةنس ثداوح يف يرزجلا لقن معن

 يأ نب يلع نب نييسح ا نب يلع نسب دمحم نب رفعج نسب لیعایسا نب دمحم هلا

 داوسلا لهأو بارصالا نم ًاريظع Lae عمجو «ةيليعابسإلا سيئر وهو «بلاط
 piel هب اورفظو هولتاقف «دادغب نم شيج هيلإ رّيسف «لاوش يف هرمأ لحفتساو

 .مهفياشم نع ىحي نب دمحم نب نسحلا دمحم :gh ی داش ۳

 IAP ةنس ثداوح ظحال ۰۱16/٩ :لماکلا :يرزلبا <



ns ۹۲ةيليعامسالا خسیراق ...............  

 © .هباحصأ نم ريثك لتقو

 ةمئألا لّوأ ليعامسإ نب دمحم مامإلا ربتعيو :بلاغ ىفطصم لاق

 يف ديدج رود ةيادب تناك هتمامإ BY نودلا متمو عباسلا قطانلا وءنيروتسملا

 نيب عج كلذبو «هتقبس يتلا ةعيرشلا خسنب ماقف «ةيليعايسإلا ةوعدلا خیرات
 متهاو ؛ليوأتلاب ىدانو ةعيرشلل ةرهاظلا فيلاكتلا عفرو LLY قطنلا

 كلذب ليعامسإ نب دمحم صخ ایت و» :سيردإ يعادلا هيف لاق كلذلو «نطابلاب
 رود ةّمئأو هيصوو مدآ تددع اذإ ALY تسلا رود تاماقم كلس يف هماظتنال

 ناك «هرود ةمئاق هيصوو ىسيع تددع اذإو RB حون وهو«قطانلا مهم ناك

 لضفلاب 18 any ناكو «ءاقطنلل متاخ قطانلا وهو «مهبتارل آمل دن

 عياسللو ؛مهعباس لیعامسا ني دمحم ناك هرود يف ةّمئألا تددع اذإو هب ًادرفنم

 ةعيرش خسان وهو ًايئاقو «عوبسألل اخر ًاقطان راص كلذلف :همّدقت نم ىلع 3

 © .اهيف نطبملا اهنطاب راهظإو اهيئاعم نايبب «سداسلا رودلا بحاص

 ءاهيف نطبلا اهنطاب راهظإو اهيناعم نابيب ةعيرشلا خسن رستف هنا الولو
 .ىرت اک وهو ثيدح نيدو ةعيرش بحاص ناك هنأ هنم ردابتملا ناك

 ثلاثلا رودلا Sly ءيناثلا رودلل ًامتاخ SIS BH يبنلا نا همالك رهاظ Uy مش

 يف يلع نب نسحلا نوّدعي ال متا اب و 368 نينمؤملا ريمأ يلع BH يبنلا يصوب أدتبي
 .مهلضفأو ةّمئألا عباس وه ليعامسإ نب دمحم نوكي «مهتمثأ

 عطاقلا ليلدلا وه امف ؛ليلد اهيلع مقي مل ,OH تارابتعا هرکذ ام نإ

 .هل متاخ «عباس لک By «رودلا اذه ىلع يلقنلا وأ يلقعلا

 . :۱١۷/۸ لماکلا :ي
 NEARLY ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .۲



 كلاثلا مامإلا

 ليعامسإ نب دمحم ني هللا دبع

 (ه۲۱۲-۱۷۹)

 نصانلاو ؛يضرلاو هروتسملا :هباقلأ نم ه ۱۷۹ ماع روباسین ةدلب يف دلو

 .ناتسربطو زاوهألاو دنواهن نیب لقنتلا ريثك ناك SW هللا دبعو ناطعلاو

 هتاعد عج ىّمس .نومأملا رصع كردأ دقو دیش ًارصاعم ناک dl فرع

 .دمحأ اهنم هل دوو ةيولع ةانف جقزت مليدلا ينو .نيسح

 .«ءافولا نالخو ءافصلا ناوخإ» لئاسر ةيملس يف فّلأ و

 9 .ليعامسإ مامإلاب فرعي هحيرضو ) ةيملس يف نفدو ف ۲۱۲ ةنس يفوت

 هلأ لع فقي ؛ءافولا نالخو ءافصلا ناوخإ» لئاسر باتك سردي نم نإ
 .ًاليلق الإ نيثالثلا هرمع زواجتي مل باش فيلأت ال ةيملع

Byباتكلا اذه  DIهتعامج هفيلأتب تماق دقو ؛يرجه ا عبارلا نرقلا يف  
 ماصمصل هفصو دقو ءاهدارفأ دحأ لاوحأب ةفرعم ىلع يديحوتلا نايح وبأ ناكو

 © ۳۷۲ ةنس يف رمألا يلو يذلا ةلودلا

 رثأ

 .صمح Shel نم ماشلا

 12617 :مالسإلا يف ةمامإلا pt فراع . ۲
 .۲۲/۹ :خیراتلايت لماکلا :ريثألا نبا . ۴



AE7-1 مو  eeةيليعامسالا خسیرات  

 ناکو ؛يرجما عبارلا نرقلا يف ةغامجلا هذه CI : قّقحملا ةمدقم يفف

 مهاشفتي ةسخ ىوس اهصاخشأ نم فرعی و «دادغب يف عرف اهو «ةرصبلا اهتطوم
 يتسبلا رشعم نب دمحم نابلس وبأوه مهدحأ ّنِإ ليقف ...كشلاو ضومغلا
 دحآ وبآ مث .يناجنزلا نوراه نب يلع نسحلا وبآ رخآلاو ؛يسدقل اب فورعملا

 ناّيح يبأل مالک نم ذخویو «ةعافر نب ديزف ءيفوعلا نسحلا وبأف «ناجرهلا
 ناك ةعافر نب ديز HOLM لئاسرل هتمدقم يف اشاب يكز sel هتبثأ يديحوتلا
 © .هنع هلأس ةلودلا دضع نب ةلودلا ماصمص ريزولا ناو ءهبهذمب ًامهتم

plyةمدقملا «0:ءافولأ نآلعو افضلا ناوخإ . 



 عبارلا ماعإلا
 هللا دبع نب دمحأ
 (ه176-1944)

aieهذه نم لاو ه4١/ ةنس ةيملس يف دلو :هلوقب رمات فراع بتاكلا  

alىلع ناك . .ىرخألا قطانملا يف ميلاعتلا رنو ةاعدلا عيزوتل ًازكرمو هل ارم  

 .ءافولا Os ءافصلا ناوخإل ةعماجلا ةلاسر بسنت هيلإو « | نم ريبك بناج

 .دیعسو نسحلا :امه نادلو هل دلو

 نأ ةقيقحلاو .ةراجتلا ليبس يف امهريغو :ةفوكلاو مليدلا نيب لقنتي ناك

 .ينولا هبقل .ةيليعايسالا راكفألاو ةياعدلا يف الإ نكي ل كلذ

 لصف يفقي ناك :لوقي نأ ىلإ «هیلع سانلا ةراثإ يف كرتشاو نومأملا رصاع

 ةصاخ جیألا غلب هرصع يف ةاعدلا طاشن .فايصم يف فيصلاو «ةيمّلس يف ءاتشلا

 .يملعلا لاجملا يف

 2" .دهشم لبج يف اهيف نفدو hte W نع ھ۲۹۵ ةنس فايصم يف تام

 ةيمّلسلا يف هدوجو ءانثأ مامإلا ضرعت دقلو :رصاعملا خززلا لوقي و

 ًاناكم دعت ل ةيمّلسلا ّنأ دجو كلذل «ةرمتسملا نييسابعلا ءافلخلا تاقیاضل

JUL.رشنل اهالخ لمع ةليوط ةّدم اهيف رقتسا ثيح يرلا ىلإ ارس اهرداغف  

 مهتايناكمإ عیج اومتقو «ءارمألاو Sit رثكأ اهقنتعاف «عساو قاطن ىلع هتوعد

DAT LY يق ةمامإلا :رمات فراع .١ 



AYةيليعامسالا خيرات ب. ا  

 ريددلاو «ةيقرشلا راطقألا عيمج يف اهميمعتو اهرشن ليبس يف ةاعدلا ةدعاسملا
 ىلع مهتمقنب نورهاظتي اوناك يسابعلا دهعلا يف ةالولاو ماكحلا رثكأ نا ركذلاب
 نولمعيو «ةاعدلا نورصنيو نطابلا يف اهدئاقعب نونیدی اوناك لا
 20 .اهحاجنإو ةوعدلا ةيوقت ىلع ارس

 هبقل دق بلاغ ینطصم ّنأ نيح يف يفولاوه هبقل ّنا رمات فرامع ركذ دقو
 .دحاو صخشل نيبقل مهنا رهاظلاو ؛يقتلا دمحمب

 ةالولاو ماكحلا رثكأ قانتعا نم WL نم همالک يف ام كيلع بهذی الو
 ءانثلا يف ةغلابملا ىلع اداتعا دق ۳ نیرصاعلا نيخزؤملا َنإف «ةيليعامسإلا دناقمل
 .ًاردصم ایهمالکل ارک ذی نأ نود نم ةوعدلا راشتناو

 :ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ۱
 .ةغلايم رثكأ يناثلاو بلاغ ىفطصم سا فراع ۲



 سماخلا مامالا

 دمحأ نب نیسحلا

 (ه۲۸۹-۲۱۹)

 هتورشب رهتشا .ةيملس يف هتماقإ زكرم ناك ه ۲۱۹ ةنس فایصم يف دلو

 .ةلئاطلا ةيلالا

 ,يقتلاو ؛يداطلاو ؛يكزلاو یدنقل او « یضترلا :هباقلآ نم

 .ةعماجلا ةعماج اهاّمس ةزجوم ةلاسرب ةعماجلا ةلاسر صن

 فجنلاب ئقتلا ءةيملس يف نينطاقلا نییمشاملا عم ةبيط تاقالع للع ناك

 نب يلعو (نميلا روصنم) بشوح نب حرف نب نسح مساق يبأ يعادلاب فرشألا

 امهرضحأو ایهیف AG يرشع ينثالا يركسعلا نسحلل ناوعدي اناك ثيح لضفلا

 .نميلا ىلإ كلذ دعب امهزهج مث «ةيملس ىلإ

 .برغم ا IO يعيشلا هللا دبع يبأ لاسرإ مت هدهع ينو

 تاروشلا اب تقدحأو ةيسابعلا ةلودسلا ىلإ نهولا بد هرصع يف

 ماشلا دالب ميظنت هيلإ لكوأو رصم نوؤش هدهع يف نولوط نبا یلوت «تابارطضالاو

Ladناجيبرذآ نم ىتح تاهجلا ةفاک نم هيلإ لمحت ةلئاطلا لاومألا تناك . 

 .حادقلا نومیم نب هللا دبع وه «هنم دارم ا نا دهشت نئارقلاو ١

 all ديبع» ةمجرت يف هليصفت كيفاويسو «سداسلا مامإلا يدهم هللا ديبع ةيعاد كلذ دعب راصو .۲



ie siya:ةنيليعامسالا خیرأت سس  

 ةنس كلذ ناکو دمحم نب هللا دبع هدج ماقم يف نفدو ةيملس يف تام
 نفر

 هّلعلو هدلاو ةافو le GY) «حيحص ريغ ۲۱۵ ماع يفوت هّنأ نم هرکذام
 ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات فلؤم هتافوو هدالیم GB دقو .-ه۲۸۹ ةنس فیحصت
 كن :هل لاقو ") يدهلا دمحم هتبال هدعب نم ةمامإلاب دهعو :لاقو انرکذ امك
 © .ةديدش ًانحم یقلتو ةرجه يدعب رجاهتس

 نییعادلا لسرأ - يناثلا مامالا يأ - ليعامسإ نب دمح نأ انركذ نآو قبس دق
 نب دمحم نا ابف «تسبلا خيرات اددحي مل نكلو «برغملا ىلإ نايغس ابأو يناولحلا :
 ماع pir ه ۱۵۸ ماع - ةیلیعایسالا يأر بسح  ةمامإلا مسلتسا ليعامسإ

oa VAنوكيف  blog]نيدحلا نيب . 

 ملتسا نأ ىلإ ةثالثلا (EAN مايأ يف ةوعدلاو غيلبتلاب نيمتهم نايعادلا ناك

 رارمتساب مدقتت برغملا يف ةوعدلا ناب فقوو «ةمامإلا مامز دم نب نيسحلا مامإلا
Lesایرکز نسب دمحم نب دمحأ نيسحلا هللا دبع يبأ ريبكلا ةيعادلا نم بلط  

 ىلإ باهذلا - ةرصبلا يف يليعامسإلا بهذملا ىلإ سانلا وعدي ناك يذلا - يميشلا
 هغارف دعب بهذي مث «هب يدتقيو هعيطيو بشوح نبا Yo كانه سرديو نميلا
 .«ةماتک» ةدلب ًادصاق برغلا ىلإ ءةساردلا نم

 نم حبصأو بشوح نبا سلاجم دهش ثيح نميلا ىلإ هلل دبع وبآ هجوت
 بشوح نبا ىلإ برغملا ةاعد نايفس يبأو يناولحلا ةافوربخ ىتأ بلف «هباحصأ رابك
 وبأو يناولحلا اهثرح دق برغل ا نم HLS ضرأ يعيشلا هللا دبع يبأل لاق
 .كل ةدّم ةأطوم اهتاف ردابف كريغ اه سيلو اتام دقو نايفس

 185:مالصإلا يف ةمامإلا :رمات فراع ۱
 .يدهملا هللا دبع.
 .همالكل ًاردصم ركذي مل و. ۱۷ 1:ةيليعارسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .۴



 44 ee 8 سس نيروتسم ا ةّمئألا يف

 نب هللا دبع هعم fury الام بشوح نسبا هطعأو ةكم ىلإ هلل دبع وبأ حرخف

 «مهيلإ دشراف «ةماتك جاجح نع لأس ةكم هللا دبع وبآ مدق الف :فحالم يآ

 لئاضفب نوثدحتي مهعمسف «مهنم بيرق سلجو هتصق مهقْرعُي لو ؛مهب عمتجاف
 مايقلا دارأ تلف «هوملعی ملاعب مهندحو كلذ ناسحتسا رهظاف «تيبلا لهأ

 نيأ هو لأسف «كلذ يف مهل نذأف هعم طاسبنالاو هترايز يف مش ن

 ۳ E بیو :لاقف هدصقم

 همسا رخآو Mable bo همسا لجر ةكمب نیماتکلا ءاسژر نم ناكو

 اودادزاف «دهزلاو ةدابعلا مهل رهظأو «هضرغب مهربخي ال وهو اولحرف داکم نب یسوم

 مهتعاط نعو مهلئابقو مهاوحأو مهدالب نع مهأسي ناكو ههومدخو ةبغر هيف

 :لاق ؛مايأ ةرشع هنيبو انئيبو «ةعاط انيلع هلام :اولاقف «ةيقيرفإ ناطلسل

 ىلإ اولصو ىتح مهاوحأ فّرعتي لزي مو ءانلغش وه :اولاق ؟حالسلا نولمحتفآ

 ° اهب ميلعتلا بلطأ :لاق ؟رصمب بلطت ءيش يأ :هلاولاق مهعادو دارأ ايلف سم

لو ؛كقحب فرعأ نحنو « كل عفنأ اندالبف اذه دصقت تنك اذإ :اولاق
 هب اولازي 

 :مهعم راسف «لاؤسلاو عوضخلا دعب مهعم ريسملا ىلإ مهباجأ یتح

 يف اوبغرف هرخب مهوربخأف ةعيشلا نم لاجر مهيقل مهاب اوبراق ايلف

 ةماتك ضرأ ىلإ اولصو ىتح اولحر مث ؛مهنم هقّيضي نميف اوعرتقاو مهدنع هلوزن

ني نأ مهنم موق هلأسف « نيتئامو نين مث ةنس لوألا عيبر رهش فصتنم
 مهدنع لز

 اونوكي لو كلذ نم اوبجعتف ؟رايخألا جف نو کی نيأ pd لاقف «هنود اولتاقي ىتح
 يف مكنم موق لك يأن مث ءدصقن هيلإ : لاقف «نایلس ينب دنع :هل اولاقف «هل هوركذ

 ٠عيمخلا كذب ىضرأف :مهتويب يف مهروزنو مهرايد

 ole جف اذه :لاقف EW جف هيفو «ناجکنا هل لاقي لبج ىلإ راس و

 هرصني «ناطوألا نع يدهملل St :راثآلا يف ءاج دقلو مكب الإ يمس امو



 ةيليعامسالا خيرات ... رم ی

 ةماتک مهئاف «نامتکلا نم مهمسا قتشم موق «ناسزلا كلذ لهأ نم رايحألا اهيف
 .رايحآلا جف ىّمسي جفلا اذه نم مكجورخبو

Jeنايفسوبأ مكل رکذ يذلا ردبلا بحاص انآ :نييماتكلل لاق  
 نم وهو نوراه نب نسحلا ن .هرمأل مهميظعتو هل مهتیع تدادزاف «يناولحلاو
 هتئأف نورصان ةنيدم ىلإ ايضمو «هنع عفادو «هيلإ هللا دبع اب ذخأف «ةماتك رباكأ
 ماقتساف «نوراه نب نسحلل ةسائرلا تراصو .هنأش مظعو ناكم JS نم لئابقلا
 نب نيسحلا مامإلا يفوت ىتح كلذ ىلع رمألا ناك مث .ةماتك ةماعو ربربلا رمأ هل

aalماع  a TASكن :هل لاقو ؛يدهملا دمحم هنبال هدعب نم ةمامإلاب دهعو  
 هييبأ دعب هللا دیبع ماق الف قديدش Le یقلتو ةديعب ةرجه يدعب رجاهتس
 برخملا نم ةماتك نم ًالاجر يعيشلا هللا دبع وبأ هيلإ لسرأو «هتوعد ترشتنا
 يلاتلا مامإلا ةريس يف هركذنس ام اذهو .هنورظتني مهتاو هيلع هللا حتف اهب هوربخيل
 © .يدهملا هللا ديبع مامإلا

 ايفل

 نأ كلذ ىلع لدي يذلاو :ةيليعامسإلا دنع نوروتسملا ةّمئألا مه ءالؤه
 يدهملا مامإلا هللا دبع مايق روهظلا أدم لعجو ناتنسالاب مهفصو نایعنلا يضاقلا
 :لوقي هتزوجرأ يف هتايبأ كيلإو «هللب

 ةستلا ىلإ ربسمألا فرصتاق pie دعب ةنحملا تدششاو
 ety ىأرا هسّماسقم wy مپ ماقأدق ناكو

 يرديالانباوسلاق نکیملف  رتسيفهل رمألالمجف
 ها بلوآ ضع Sy  هئادعأ نسم هيلع ه فوق

 انصخل دقو. ۲۱۱ ص Lad و44 4٠ /4:نردلخ نبل خيرات ۱۳۷ ۳۱/۸ :لساكلا :يرزجلا ١
 .يعيشلا هللا دبع ربأ اهضاخ يتلا بورحلاك عوضول اب ةلص هل سيل ام نفذحو ةصقلا



 Vey نيروتسملا ةّمئألا يف

 ةعبرأاوماقو نمالاب ماقق هعماوناكدقنيذلاهُلهأو

 Arey هلسسعب نيرتتسم hd مهلك یا

 ةيزرلاوةبحملاةدشل ةيعرلاةلج يفاولخددق

 يرجت تناك سانلا يفةوعدو يرستةاعد هل مهلكو

 ن لک هناواو نيح لکو نمزو رصع لك يف مهفرسعي

eli see ayمهنا نم ملعاسم ملعب  
 "مهرس نوصعب يظافحا الإ مهركذ نم ينعنمي نكي لو
 سل يتأدقناكاس ًرهج لوقأ ناب فسبلو

 اورهظاولوتذإاونوكيملو  اورتتسا اوناك ةلمجلا ىلع مهو

 يداعألا طس نم مهفوخل داوسلا ةلج يفاولخد لب

 هلعجنميف هللا رمأراصو هلجأ باتكلا ىهتنا اذإ ىتح

 "نیکمتلاو {path نيدلا لفق عام هب

 ناو ؛ةراتخملا ةزوجرألا» هباتك يف يضاقل نا هيلإ ئراقلا تافلإ يغبني امو

 ةديقع قفاوي وهو قداصلا مامالا ليحر دعب ةمئألا راتتسا ماقملا يف ركذ

 ةيمامإلا ادعام ةيعيشلا قرفلا عيمج ىلع در ily درلا ماقم GES ءةيليعاسإلا

 ؛ةيديزلا «ةينيصحل ا ةيدنوارلا «ةيريرحا تالاقم ىلع در دقف « ةيرشع ينثالا

 ؛ةيثراحلا تيراتخلا «ةيئايبلا ؛ةيبركلا :ةيناسيكلا ءةبريغم ا «ةيرتبلا «ةيدوراجلا

 «هفالخ روهشملا نكل :مهث ساب هیوتلا مدعو هكلسم كولس ةاعدلا رتاس ىلع بجي هركذ ام حصول . 0

bayراذ الا اذه ىلإ هعفد ميتايصوصخ رتاسو مهت امسا يئ ةالتحالا . 

 ةافو ذنم ةمامإلا ةيضق نع ثحبت بت ةزوجرالاو « ۱۹-۱۹۲ ۱:ةراتخلا ةزوجرالا : :نایعنلا يضاقلا ۲

ح ناکو هللا رمأب مئاقلا يناثلا يمطافلا ةفيلخلا دهع يف اهلا نأ رهاظلاو «هرصع ىلإ :لوسرلا
 همک

 .باتکلا نم رهظتسا ايک ۳۳ ىلإ ۳۲۲ ةتس نم



yey۲ یی  aiesةيليعاسسالا خسيرات  

 يرشع انثالا بهذملا نكي مل ولف ءيشب ةيماصإلا ىلع دري مل و.ةيمازرلا «ةيسابعلا
 1؟ةعيشلا قرف مظعأ نم وهو فيك «هيلع ضرعتلا هتاف ال هدنع ًايضرم

 ثّدحلا يأر بسح -ایرشع ينثا ًايمامإ ناك فلؤملا نأ لع لدي اذهو
 يف هلل نيد زعملا يمطافلا ةفيلخلا رصع يف ةيقتلا لاح يف شيعيو يرودلا
 ةيليعارسإلا هيلع تدمتعا يذلا «مالسالا مئاعد فلآ دقو «هيراجيو ةرهاقلا
 بهذملا درفنا يذلا «مئاعدلا ليوأت» OLS ره مهملا اتو ete اشئالاو
 هلئام امو باتكلا اذه فيلأتل رربم كانه ناك هّلعلو.هیلع دایتعالا يف يليعامسإلا
 ,ملاعلاهللو

 نمض رشع ثلاثلا لصفلا يف يأرلا اذه فلاخي ام كيفاويس كلذ عم و
ylangناهعنلا ةفينح . 
 Bl رفعج نب ليعامسإ انلعجولف «نيروتسملا ةّمئألا ةريس ةمجرت تمت انه ىلإ
GYمهو ة نوروتسملا ةّمئألاف  

 يف هانركذ اتو توعد ةّيأ هل نكت مل هنأ تفرع دقو هرفعج نب ليعامسإ ١
 .موقلل ةاراجم ةمئاقلا هذه

 نوراه عم ىطاعتي ناك لب ؛ةوعد هل اندنع تبثت مو «ليعامسإ نب دمحم .
 .تفرع ام ىلع ديشرلا

 .يفولاب فورعملا «ليعامسإ نب هللا دبع .۳
 .يقتلاب فورعلا هللا دبع نب دمحأ مامإلا 6

 .يضرلاب فورعملا دمحأ نب نيسحلا 3

 فهک نع جرخ يذلا - يدهملا هللا ديبع ينعأ سداسلا مامإلاف اذه لعو
oteنيسحلا :ينعأ «قباسلا مامإلا نبا وه -ةيقيرفإب ةيليعامسإ ةلود سّسأو  

 عمو «قباسلا مامالل با هنوركذيف ةيليعامسإلا وخرؤم ىرج كلذ نلعو tel نب



 ۱۳ rare e 7 نیروتسلا ةّمثألا يف

 .هليصفت كيفاويس امك فالخ هبسن يفف كلذ

 ةملت

 قداصلا رفعج نب ليعامسسإ نب دمحم ّنأ نييبلاطلا باسنآ بتك يفدوجولا

udهللا دبع نب دم نع ٌالضف هدمح نب هللا دبعل اوضزعتی لو «نیلجر نم لا ب  

 .نيسحلا هدلوو

 ليعامسإ :نانثا نيبقعملا دالوألا نم اذه ليعامسإ نب دمحلو :يزارلا لاق

 ° ,يمالسلا ربكألا رفعجو «يناثلا

 ربكألا رفعج :نيلجر نم دمحم بّقعو :يناقرتزالا بلاط وبأ لاقو

 © .يناثلا ليعامسإو «يمالسلا

 ءيناشلا ليعامسإ :نيلجر نم ليعايسإ نب دمحم بقعأو :ةبتع نبا لاقو

 9 جی یا و

 نیروتسم اوقب لسيعامسإ نی دمحم دالوأ نم ةثالث ;SI :يناتسرهشلا رکذ معن

 ما مهم EI 25 لقط يقتلاو ءيفولاو .يضرلا :مهبلع حال فوقوال
 ۳ .ةيدهملا ىنبو برغل اب يدهملا رهظ مث ليل |

 .هب دزفت يأر يناتسرهشلا هرکذ ام نکلو

 بيترتلا ىلع ةيليعامسإلا ةّمئأ لعج باسنألا ءایلع ضعب نأ ىرن كلذلو

 :يلاتلا

 .1۰۳:ةكرابلاةر Bei :يزارلا .ه



 ةيليعامسالا خيرات 5-59 6 52 3

 .قداصلا رفعج مامإلا نب لیعایس ۱

 .موتكملاب فورعملا :قداصلا رفعج نب لیعایس] نب دمحم .۲
 .قدصملاب فورعملا ؛يمالسلا دمحم نب رفعج :هنب 7

 000 .بيبحلاب فورعملا ضعج نب دمحم :هنبا 6

 مامالا يدهلا نوکی هیلعو «بيبحلا دمحم نبا يدهلا هللا دیبع :هنبا .5
 .سماخلا

 نب دمحم نب ءنسحلا نب نسحلا نسي رفعج نبا هلا تاياورلا ضعب يفو
 40 .ليعامسإ نب دمحم نب يمالسلا رعاشلا رفعج

 ArT ۰:بلاطل
 1۳۰/۷۱۲3۲۱۳۸ OM يف بيبحلا دمع «قدصملا رفعج وتكمل دمحم مججارت رظنأ ۲

Suiءافلخلا نييمطافلا ةمثألا رابخأب ءافنحلا ظاعتا نع . 



 سداسلا لصفلا





afداملا  

 يدهملا هللا ديبع

 (ه۳۲۲-۲۱۰)

 .برغملا يف ةيليعامسإلا ةلودلا سسؤم وه «يدهملاب بقلم لا هلل ديبع مامإلا

 يعدو 17١-191 ماع صم لامعا نم ماشلاب ةدلب يه يتلا ةيملسب دلو

 عيبر رهش نم نيقب عستل ةعمهبا موي ؛ناوریقلاو «ةداقر :ربانم ىلع ةفالخ اب هل

 ةدلبلا ىنبو ؛سابعلا ينب ةيالو نع برغملا دالب تجرخف ه۲۸۹ ةنس رخآلا

 TTY ماع اهب ينوتو «ةيدهملا»ب ةفورعملا

 نومي ال ؛مجاعملا باحصأو «نيخرؤملا Sf دجن خيراتلا انربس اذإ

 مهلف قرفلا رئاسك مهنوركذي Ely «ةشيشم ةملكب هولت نيذلا ةّمثألا الو ليعامسإ

عيش ةلود سسأ يذلا هللا ديبع ىلإ رمألا لصو الف هيلع ام مهیلعو مهلام
 يف ةي

 ءاهتازكترم ةيوقتو اهمئاعد ءاسرإ نم اونكمت ءافلخ اهمكح ىلع بقاعت و برغلا

فأب مهنومريو ؛ملكلا عروق مهیلع نوّبصي اوذخأو «نيدناعملا ةئسلا ةرئاث تراث
 عظ

 :نارمأ كلذل مهاعد يذلاو «نيبجلا اهل ئدني اع هتلاو بسنلا

 تاماشلاو رصمو برغم ا اوجرخأ ءافلخلا ءالؤهف «يسايسلا مهؤادع: لوألا

 pte ىلع ءافلخلا ظاعوو يسابعلا طالبلا ضرح ام دادغبي ةفيلخلا ةضبق نم

 يسوج ىلإ لب «يلع لآ ىلإ لصي ال يدهم ا هللا دبع بسن ناو «مهبسن يف نعطلاو

 .يدريوآ



HOTAنیس  Senateةيليعامسالا خسیرات  

 ةيمالس) ةلود سيسأتب نويمطافلا ءافلخلا ماق دقلف «ةعيشلل مهضغب :يناثلا
 ةنسلا لهأ نم نييصعنملاب ادح ام ءاهريغو ةعامج حيوارتلا ةالص ةماقإك pall ضمب كرتو «ناذألا يف ؟لمعلا ريخ لع يح لاخدإب اورمأو «تيبلا لهأ بحو «عيشتلا هيف اوعاشأو ضرألا نم ةريبك عاصقأ gt ON ةيعيش
 ریل الو دئاقعلا لهأ نم ةرعاشألل ميقي ال ناك يذلا هفل فل نمو ,يبهذلاك
 مسجلا نع هئاحبس هل ةهزنا ةعيشلل فيكف «ةميق الو ًانزو هقفلا لهأ نم ةلباا
 .نطبلأرهظ مالسإلا اوبلق ةيدوهي رصانع نم مهناو ةصيخر مهتب مهمهتيو مهبسی نأ  همزاولو

 LSS ؛يدهملا هللا ديبع بسن لوح مجاعملاو خيراتلا بتك يف یر اف
 داتعالا نكمي ال امهريغو يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريسو OLS نبال «نايعألا
 يبمذلا فالتخالاو «يساييسلا ءادعلا ءاوجأ ةديلو اهل ءاهب قوثولاو اهيلع
 .نايصيو نايمعي نیل

 .هططخ يف يزيرقملاو «هتمدقم يف نودلخ نباك ردص ةباحرب نيخرؤملا نم ةنيشلا مهتلا كلت در نم كانه معن
 رفمج نب بييحلا دمحم نسب يدهملا هللا ديبع ملأ :نودلخ نبا لوقي

 اذه ركنأ نمب ةربع الو «قداصلا رفعج yy موتكملا دمحم نب '”قداصلا
 رداقلا مايأ دادغبب تبث يذلا رضحم ابو مهريغو ناوريقلا لهأ نم. بسنلا
 دضتعملا باتك ناف .مهركذ رم دقو ENN مالعأ هيف دهشو «مهبسن يف نعطلاب

 . ® قداصلا pled نع زيمتيل قدصملاب هنع ربعي ابد و ههه قداصلا مامإلا نبا لييعايسإ نب دمحم دلو «يمالسلا ربكألا رفعج ره 1
 44 /4 خیراتلا .يدهلا تنأ :لاقو هللا ديبع نبا ىلإ دهع مامإلا یاس نب دمع ني رفعجج نب بیغادمع قو ا :لاقو هبست رخآ ناکم يف هسفن ةودلخ نبل ركذ دقو ۲۴۵ :بلاطلا ةدمع رظنأ «قداصلا رفعج نب ليعايسإ ن ۸ :عبطلا نع طقس ۴



 ۱۹ 7 ............ نيرهاظلا ةّمئألا يف

 ىلإ راس ال هيلع ضبقلاب مهيرغي ةسايلجسب راردم نباو ناوربقلاب بلغألا نبا ىلإ

 نيذلاو .كلذب لجسم يضرلا فيرشلا رعشو هبسن ةحصب دهاش «برغملا

 دادغبب مهبسن ناك دق و:تملع ام يهو عإسلا ىلع مهتداهشف رضحملا يف اودهش

 لهآ بهذمب سان نولتف «ةنس Bl ذم سابعلا ينب ةعيش مهتادعأ دنع ًاركتم

 يف دوجوسلا ةعيبط نأ عم ؛يفنلا ىلع ةداهش UT عم هيلع ةداهش تءاجو ةلودلا

 ی م ا واک فاح یک هي کا

Ulyنم  Jatهافكف «هریغو حدقلا ٌنومعيل ةينارصنلاو ةيدوهيلا يف مهبسن  

 ^ .ةفسفس و أيثإ كلذ

 هلل ديبع ّقح يف نيفلاخملا لاوقأ لقن ام دعب يزيرقلا نيدسلا يفت نإ مث

 .det يدوب نبا هنآ ىرخأو «يسوج نبا هاب را هوفصو [pf ثيح  يدهملا

 :لاقو لداعلا ءاضقلاب

 بلاط يبأ نب يلع ينب OF «ةعوضوم ات كل نّيبت تفصنأ نإ لاوقأ هذهو

 دنع ردقلا ةلالجو ددسعلا روفو نم ةياغ ىلع كاذ ذإ اوناك دق هنع هلا يضر

 نبال وأ yt نبال ءاعدلاو مهنع ضارعإلا ىلع مهتعيشل لماحلا اف ءةعيشلا

 ءاج Gly «فخسلاو لهجا يف ةياغلا غلب ولو دحأ هلعفي ال ام اذهف ۱؟يدو

هنإف نيتمطافلا ناكمب اوصغ امدنع سابعلا ينب ءافلخ RS لبق نم كلذ
 م

 سابعلا ينب نم اوكلمو ءةنس نيعبسو نيتئام نسم ًاوحن مهتلود تلصتا دق اوناک

 وحن دادغبي مهل بطخو «نميلاو نيمرح او ركب ٌرايدو ماشلاو رصمو برغلا دالب

 .مهتمواقم نع سابعلا ينب ركاسع تزجعو ةبطخ نيعبرأ

 كلذ ثبو «مهبسن يف نعطلا ةعاشإب مهنع ةفاكلا رب ریفتتب لشنیح تذالفا

 رکاسع نوبراج اوناك نيذلا مهتلود ءارمأو مهؤايلوأ هب بجعأو مهؤافلخ مهنع
 «مهتمواقم نع زجعلا ةّرعم مهناطلسو مهسفنأ نع كلذب اوعفدي يك نييمطافلا 5

 ١. خيراتلا :نودلخ نبا :8۰/4



 ةيليعاسمالا خیرات یا

 كلذ رهتشا ىتح نيمرحلاو ماشلاو صم رايد نم هيلع I اع مهعفد و
 مالعأ نم كلذب دهشو «نييولعلا بسن نم مهيفنب ةاضقلا لجسأو «دادغبب
 ينيئارفسالا دماح وبأو ) ىضترملاو يضرلا نافیرشلا مهنم ةعامج ساشلا
 رداقلا مايأ ةثامعبرأو نيتنثا ةنس يف كلذل اوعمج امدنع دع يف يرودقلاو

 دادفبب سانلا نيب فرعو هرهتشا امل عایسلا ىلع كلذ يف موقلا ةداهش تناكو
 يلع نم نورتطنلاو ءبسنلا اذه يف نونعاطلا «سابعلا ينب ةعيش نم اهلهأو
 لقتف ؛ةحيبقلا ليعافألا مهتلود ءادتبا ذنم مهيف نولعافلا «بلاط يبأ نبا
 دت ريغ نم هوقلت ام بسح هوورو هموعمس S| كلذ خیراتلا لهأو نويرابخألا

GELاذه ءارو نم . 

 نأش يف بتك EP ءةجح سابعلا ينب فئالخ نم دضتعلا باتكب كافكو
 ديبع لع ضبقلاب "7 ةسايلجسب راردم نباو ناوريقلاب بلغألا نسبا ىلإ هللا ديبع
 ديبع بسن ةحص الول دضتعملا Sfp دهاشلا اذه ةّحصل هللا كزعأ  نّطفتف للا
 WEN يعدي نوعذيي ال de موقلا ذإ هيلع ضبقلاب انركذ نمل بتك ام هدنع هللا
 نم هدنع ناك ولو «عقو امم GES Age ناک نمل نو Fy «هجوب هل نونعذي
 .ضرالا عايض نم ةعيض ىلع هفاخ الو ركفب هل رم اف ءايعدألا

 ينب نم فوخلا بقرت تحت «بلاط يبأ نب يلع ينب :ينعأ ؛موقلا ناك ار
 «باقعلا نم عاونأب اند [pals مهدصقو «تنقو لک يف مه مهبلطتل سابعلا

 ةريثكلا مهتعيشل ناف كلذ عمو «بقرتي فئاخ نيبو دیرش ديرط نيب ام اوراصف
 سو الم مولع قلو بلح تم تاس ةرشتنملا

 .هحرش يف ديدحلا يبأ نبا
 لع برغملاءارحص فرط يف مويلا تاليفات ةللع يف عقتو ها۸۰ ةتس

 نب عسيلا اهآلوت ذو ؛ةسانكم ربرب اهرمع ساف ةنيدل يقرشلا بونجلا لإ ملك ٠ لرد



 PES مت ۹ 5-5 ٠............. tee نيرهاظلا ةّمئألا يف

 اوداكي مو ءافتخالاب اوذالف «مهئارو نم مهيلع بلطلاو ةّرم دعب pee لاجرلا

yhنب دمحم ىّمست ىتح  Jolموتكملاب يدهملا هللا ديبع دج ماسإلا » 

 «مهیلع ۱ نم ًارذح هئافخ| ىلع مهقا دنع ةعيشلا كلذب هايس

 .ًاقرف ةعيشلا تناكو

 ليعامسإ وه قداصلا رفعج دلو نم مامإلا نأ ىلإ بهذي ناك نم مهنمق

 مامإلا نأ نوري مهتا لجأ نم ةيليعامسإلاب ةعيشلا قرف نيب نم نوفرعي ءالؤهو «هنبا

 هنبا وه قداصلا رفعج نب ليعامسإ دعب مامإلا ناو «ليعامسإ هنبا رفعج دعب نم

 رفعج دعب نمو ٠ قداصلا رفعج هنبا موتکلا دمع هنيا دعبو «موتکلا دمحم

 RS ءالؤه يف مهيواعد يف ولغ لهأ اوناكو «بيبحلا دمع هنبا «قداصلا

 نم نميلاب ناكو «ةلود هل ريصي هاو هروهظ لمؤي اذه رفعج نب دمحم ناكو

 دهع نم كلذ اوقلت هرفن و ةماتك ينو ةيقيرفإبو ندعب ريثك بهذم ا اذه لهأ
 نم لجر هللا ديبع دلاو رفعج نسب (بيبحلا) دمحم ىلع مدقف «قداصلا رفعج

 ارهظأف «نيتثامو نيتسو ناهث ةنس يف بشوح نب نسحلا هعم ثعبف نميلاب هتعيش

 «ءاعنصب ةلود بشوح نبال راصو «نيعبس ةنس يف ةوعدلا ارهشأو «نميلاب امهرمأ
 ىلإ هرّبسف «يعيشلا هللا دبع وبأ هتاعد ةلمج نم ناكو «ضرألا راطقأب ةاعدلا تبو

 ديبع هنبال دهع رفعج نب (بيبحلا) دمحم تام ايلف «مهاعدو ةماتك يقلف برغملا

 ىلإ راس عن ؛ماشلا ىلإ راسف «مركم ركسع نكسي ناكو يسابعلا يفتكلا هبلطف هللا

 برغم ا دالبب اوماق نيذلا ةلودلا هذه لاجر تناكو «ناك ام هرمآ نم ناكف برغم ا

 . ًالجر رشع ةعبرأ رصم رايدو

 يذلا لوقلا فرخزب رتخت الو نطفتف «مهباسنأ يف مهرابخآ ةصالخ هذه

 ۳۳ .ءاشي نم يدي هللاو ؛مهيف نعطلا نم

 .قّدصملاب
 ۳۸/۱-۴٤۹. :ططخلا :يزيرقملا ۲



 ةيليعامسالا يسيرا... ۱۲

 «مهرصأو مهتديقع نع عاقدلا ددصب بتاكلا نا ميركلا ئراقلا نظي الو
 [GLa فدما Uy كولمل او ءافلخلا رئاسك ةعينشلا AM نم هوفرتقا امو
 مهل نكي لو ةيرح تيبلا لآل ناك ولو ءءالؤه قحل مالقألا ةلمح سخي ىلع ئراقلا
 مهب طي امم ابره دالبلا يصاقأ ىلإ ةرجملاو میناطوآ كرت ىلإ اوأجتتلا ال داهطضا
 .راطخألا نم

 :نییمطافلا ءافلخلا دحأ هللاب زيزعلا لاق ام معنو

 Letty نتيم الزرا نحت ووذ ىفطصملا وسنب نحن

Liste Mgtانمظاك ةايحلا يناهعرجي  
 OL Lith  مهديعب ىروسلا اذه حرسفي

 ste ةنس ۲۷۷ مودي نأ نکمی ال ؛قحلا ةبئاش نم صلخ اذإ لطابلا نإ
 قارعلاو ماشلاو برضلا نم ةعساش تاحاسم ىلعو صم ىلع اهنم ماوعأ ۸
 لآ جبن ىلع ةيمالس)ةوصعد لب ؛ةيدوهب الو ٠ ةيسوج الو «ةيداحلا ةوصدلا نكن ملف
 .ًاضعب اوكرتو ضعبب اوذخاف ؛قیرطلا يف اوُلض مهّنكل «تيبلا

 نبا وهو رشع يداحلا ماسإلا هللاب a اوعیاب ساتلا a كلذ ىلإ فضأ
 أب اودهاش ل مهيلإ يوهت تناك ةشالا بولق نأ لع لدي امم ة نيتسو سمخ
 .قرطلل نمأو ةفاقثللا طسبو SAW نارمعو لدعلل ةعاشإ نم مهنيعأ

ul,يفن يف موقلا قفاو هلأ نم يضرلا فيرشلا ىلإ يزيرقلا بسن ام  
 :لوقیو ديدحلا يبأ نبا هفصيف يولعلا تيبلا ىلإ مهباستنا

 هاب رداقلا ّنأ :امهخيرات يف دمحم ةمعنلا سرغ هنباو يباصلا نسحلا وبأ ركذ»
 یضترلا مساقلا ابأ هنباو ءيوسوملا دمحأ ابأ رهاطلا هيف رضحأ ًاساجم دقع
 يتلا نسحلا يأ يضرلا تايبأ مهيلإ زربأو ءاهقفلاو دوهشلاو ةاضقلا نمةعامجو
 رت يل اویسو 0 بسم يه .رظتتاف هتجرت يف ًاضيأ كيفاريسو. ۱3۷-۱۲۸ /۱۵:مالعالا ريس :يبهذلا ۱



 ۱۳ ... نيرهاظلا ةّمئألا يف

 :اهوأ

 Fath مراص لوب يدنعوناوملا لع يماقمام

 Gus bbs تيقلا نع يلح اتو

 ٍقرثلاههمغيفمال غل Soft alt لا هل رذسع يأ

Jolيف عیضلا  go MLيوللا ة فيلخلا رصمبو  

 يصقلا د يعبلا ينماضاذإ ي الوم هلو مو يآ وبا نم

 ود محماس عيجس انلااديسهقزبي يقرع فل

 هيلع ماقأ دق ناوه ّيأ : :دمح كدلول لق : :دهآ يأ بيقثلل رداقلا لاقو

 لمعي يذلا امو !؟انتكلمم يف هباصأ JB يأو !؟انتهج نم يقل ميض ّيأ !؟اندنع

 هلون ملأ !؟انعينص نم رثكأ هيلإ عصي ناكأ !؟هبلإ ئضم ول رصم بحاص هعم

 all ءانلعجو ناجحلاو نيمرحلا لع هفلختسن ملأ !؟لاظملا هلن ملأ !؟ةباقنلا

 ناك هّنظن ام !؟اذه نم رثكأ رصم بحاص نم هل لصح ناك لهف !؟جیجحا

 رصمب نييبلاطلا ءانبأ نم ًادحاو ال هدنع لصح ول نوکی

 هطخب هانيأر الو ءهنم هعمسن مل امف رعشلا اذه اَمأ :دمحأ وبآ بيقنلا لاقف

 .هيلإ هازعو [col هلحت هئادعأ شعب نوكي نأ دعبي الو

 يف حدقلا نمضتی ae نآلا بتكتلف HS ناك نإ :رداقلا لاقف

 عيمج هيف دهش «كلذب ًارضحم بتكف .هيف هطخ دمحم بثکیو نصم ةالو باسنأ

 ىلإ رضحملا لمحو ؛ىضترملا هنباو tel وبأ بيقنلا مهنم «سلجملا رضح نم

 بتکا ۷: :لاقو طخ رطس نم عتتماف «هوخأو هوبأ هل هيف هطخ بتکیل يضرلا

 سیل Ts مسقآو هطخ بتکو ه هوصشلا رگنأو نمم بحاسص ةاعد فاعأو

 «لعفی ملف رضحلا يف هطخ بتکی نأ للع هوبأ هربجأف .هفرعي ال هّنأو هرعشب

 :هوبأ لاقف «كلذب نوفورعم مهتاف يل مهتليغو نییرصلا ةاعد فاخأ :لاقو



NASةيليعامسالا خیرات سس تا  

 ةئام هنیب فاخت الو «خسرف ةثامتس هنیب هنيبو كنيب نم فاختأ ههابجع اي
hsفحر  Skدا نیش یك لندن  

 .هلنیکستو

 هفرص مايأب كلذ دعبو «هرمضأ ءوس ىلع تكس رداقلا ىلإ رمألا ىهتنا لو
 © .يسياسلا رهنلا رمع نب دمح اهآلوو ءةباقنلا نع

 ةيقيرفا ىلإ هللا ديبع باهذ

 يدهملا هلل ديبع ةمامإل قيرطلا دّهم هرمأ رقتساو هللا دبع وبأ نكم ل
 هوربخأو هللا ديبع ىلع اومدقف «ماشلا ضرأ يف ةيملس ىلإ ةماتك نم لاجرب ثعبف
 iby ace يفتكملا ةفيلخلا نا كانه رهتشا دق ناكو «هيلع هلا حتف اب
 ل راس مث «نيرقتسم رصمب اماقأف |مهلهأ مهعمو نازن مساقلاوبأ هنبا هعمو اف
 هلا ةدايز» باتك مدقف ةيليطسق ىلإ راسف «هللا ةدايز# ىلإ هربخ قبس دقو سلبارط
 ىلإ لحرف «وكردي ملف ېا دقو هلا دیع طب سلبارط لماع لإ بلال نب
 لع ضبقلاب «هل ةدايز باتك ةساملجس لع هلماع اوف the ماقأو ةساملجس
 سر ر جب ا
 ىلإ الماك ًاموي عسيلا هبراحف ءةساهلجس ديري ةميظع شوبج يف ةداقر نم هللا دبع
 ديبع جرخأو دلبلا ىلإ دغلا نم هللا دبع وبأ لخدف .هتصاخ يف اهلماع رف مث ليلا

 «مکالوم اذه :سانلل لوقي وهو ؛لئابقلاءاسژر عيمجب lel يف ىشمو هنباو هللا
 مث موی نيعبرأ اهبف اماقأو طاطسف لإ اهب لصو ىتح حرفلا ةدش نم يكبي وهو
 هوجو لع مشقو «ةداقرب لزنو نيعستو عبس ةنس رخآلا عیبر يف ةيرفإ ىلإ راس
 | لايعأ ةماتك

 البلا جین حرش ۱
 VAY /۲:نایعالا تايقو :ناکلخ نبا ؛رداص راد 0۳۵۰ /1:ةيزيرقملا ططخلا :يزيرقملا . ۲



 FAG os سس سس نیوهاظلا QA يف

 كلذو ناینسلا ءازج يعيشلا هللا دبع ابأ یزج هللا ديبع نا بجعلا نکلو

 دی فکو هسفنب رومألا رشابو «دابعلا هل تنادو هدالبلا هل تماقتسا امل يدهملا نا

 ماطفلا هيلع مظعو دسحلا سابعلا ابأ لخاد «سابعلا يأ هيخأ ديو هللا دبع يأ

 مآكنيو هيخأ سلجم يف يدهملا لع يرزي لبقأف «ءاطعلاو ذخألاو يهنلاو رمألا نع

 EM ىتح لز و GUS كلذ هديزي الف هلعف یضرب الو هاهني هوخأو هيف

 اذه نإ :لوقي سابعلاوبأ راص مش ؛لفانتی وهو يدهملا ىلإ لصي كلذ لکو هيخأ
 تايآلاب يابو ةجحلاب متخي يدهملا 1 «هيلإ وعدنو هّتعاط دقتعن ES يذلا سیل

 خيش هل لاقي ةماتك يف ناسنإ مهنم «سانلا نم ريثك بولقب هلوق ذخأف «ةرهابلا

 انككش دقف يآ انل رهظأف ؛يدهملا تنك نإ :لاقو كلذب يدهلا هجاوف« اشملا

 هوخأو وه ily هيلع ٌريغت دق يدهملا نأ ملع و هللا دبع وبأ هفاخف «هلتقف «كيف

 مهعم عمتجاو ؛يدهملا لتق Ue اوسزعو يكاز يبأ دنع عامتجالا ىلع Lene نمو

 ىلإ يرجي ام لقنيو مهنم هنأ رهظي لجر مهعم ناکو مهنم ًاليلقأألإ ةماتك لئابق
 .يدهملا

 هللا دبع ابأ اودصري نأ هعم ًالاجر رمأو مهبراح مهرمأ Yo ّيدهملا فقر الف

 ° .اههولتقيو سابعلا ابآ هأخأو
 الو «قطنم ا اهّرقي ال لاوقألا هذهو :لوقتو «كلذ ركنت ةيليعاسإلا نکلو

 ناكل هسفنل ةفالخلا يفيي يعيشلا هللا دبع وبأ ناك ولف ؛لقعلا اهقّدصي نأ نكمي

دنع ةيقيرفإ ىلإ يدهملا دمحم مامإلا مودق لبق اهيلع لصحي نأ هتعاطتساب
 ام

 ةلمرلا يف يدهملا مامإلا ناك منيب لتاقم فلأ SUL ىلع اهددع وبري هشويج تناك

 .هيلإ هقيرطب
 هل ًاصلخ مامإلا برق همان رخآ ىضق يعيشلا هللا دبعابأ نإ :لوقي مث

 .رداص راد ۵۳9۰/۸: خ



Cn a ی سس 

 © .يدهملا مامإلا هيلع ىلصو بيهم لافتحاب نفدف «قافولا هتكردأ یتح
 هسفنل ةفالخلا يغبيال ناك ناو يعيشلا هللا دبع UST بتاكلا تاف نكلو

 لاح دقو 6 yp A يف ةكراشملل علطتي ناك كلذ عمو ٠ يبعشلا ديصرلا هنادقفل
 .همام] ىلع رمآتو .هترئاث تراث كلذ دنعف كلذ نود يدهملا

aeيف يدهملا جورخ نع ربخأ كب يبنلا نأ يهو ةماه ىرخأ ةتكن كاته  
 ذغتاف «سانلا نيب لدعلاو طسقلا يرجيو «برغلاو قرشلا كلمي Jy ,نامزلا رخآ
 لمس دفو «هلوح سانلا باطقتسال ةعيرذ تیصلا عناذلا ربخلا اذه يدهلا
 يبنلا هب ربخآ يذلا يدهلا فاصوأ صّمقتف يدهم اب هسفن بقلو دمحم هسفن
 .ةعاطلا ضرتفم هاو هبرآم قيقحتل ةليسو اهذختيل كي

 ۲ ةنس لؤألا عییر رهش فصتنم ءاثالثلا ةليل يف هللا دیبع تام دقو
 ةنس نيرشعو ًاعبرأ هتفالخ تناکو ءةنس نيتسو ثالث نع ناوريقلا يف ةيدهملاب

etsهنبا هدعب ماقو موي نيرشعو . 

 .۱۸۳:ةلبعايسلاةوعالا خيرات :بلاغ یفطصم ۱



 عباسلا مامإلا

 هللا رمأب مناقلا

CafTE-1۸۰) 

 ۲۸۰ ةنس مرح يف ؛يدهملا هللا ديبع مامالا نبا ها رمأب مئاسقلا مامإلا دلو

 هيلإ دهّتو برغم ا ىلإ يدهملا دمحم مامإلا هيبأ عم لحتراو «ةیملسلاب» ةيرجه

 جينو ؛هاطخ اطمخو هيبأ رثإ ىفتقاف «ةيليعايسإلا لوصألا بسح هدعب نم ةمامإلاب

 عيمج يف اهميمعتو «ةيليعامسإلا ةوعدلا راهدزاو زيزعت ىلع ًادهاج لمعو «هجبخ
 «ةيليعارسإلا ةيرحبلا ةيوقتو ميظنتل دئازلا هّمارتها هّجوو «ميلاقألاو نادلبلا

 يتلا «ةيطلاملا ةيرحبلا تاباصعلا رهق نم هتطساوب نكمت ًاييظع ًالوطسا لكشف

 بهللا لامعأب مهمايقو ؛ةيليعابسإلا دالبلا وزفل ةنصرقلا لايعأب يات تناک

 '؟ةطانرغ»و «يرابنولاو ؟هونج» يليعامسإلا لوطسالا لتحا و.بیرختلاو بلسلاو
 ةيليعامسإلا حتف امك «مورلا مكحل ةغضاخ تناك يتلا ةيلاطيالا دالبلا نم اهريغو

 ۲ .«ايلقص# ةريزج
 برغم ا دالب يف ئمستف نامهرلا دبع قرشل اب همسا ناك :يزيرقلا لوقي

 هلو رمألاب لقتساو ءهيبأ توم رهظأ Kis هديري ام عيمج نم غرف يلف «دمحمب

 يف هویج ثبو spe رفظف ةعامج هيلع راثو هيب ةريس عبتو ءةنس نوعبرأو عبس

 اوكلمف رصم ىلإ ًاشيج ثعبو «هونج» th نم او Abs اوّبسف رحبلاو يلا

 ۰۱۸4 :ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .۱



 ةييليعامسالا خسیرات .--..--.-...-......... ریه 1

 ةنامنالثو نيثالثو ثالث ةنس يف ناك الف رصم ريمأ tay دیشحالاو ءةيردنكسالا
 هثكوش تّدتشاو «ةيقيرفإب يجراخلا يراكنلا رادنك نب دلخم ديزي وبآ هيلع جرخ
 لا لهأ ريفكت هبهذم ناكو «ةرم ريغ مئاقلا شویج عزهو هعابنآ ترثكو
 «ناوسنلا ىبسو «لافطالا لتقو ؛اهقزحو ؛هجاب» كلمف «ةنايد مهئامد ةقارإو
 هةلیوز# نم ةلقنلاب وتو «سانلا فاخو «مئاقلا برطضاق «ناوريقلا كلم مث
 غلب الف ءاهيلع بلخی نأ داكو ءاهب مئاقلا رصحو ةيدهملا لزانو ديزي يبأ رمأ ىوقو

ltنم رک اولتقو مئاقلا باحصأ همزه ؛لصي هلآ يدههملا راشأ ثيح  
 نم تلخ ةرشع ثالشل مئاقلا تام نأ ىلإ ءابنأو صصق هل تناكو هباحصأ
 قرب لو سهشآ ةعستو ةنس نیسخو عبرأ نع BUMS نيئالثو عبرأ ةنس لاوش

leصو «ةزانج ىلع رم لصو «تام ىتح هتفالخ ةّدم ٍديصلا باد بکر الو  
 Let رهشآ ةتسو ةنس ةرشع يتنثا هتفالخ ةذم تناکو «ةدحاو ةرم ديعلا سانلاب
 ماقو هرخآ ةّدعو ؛ناندعو هتزج وأ رفعج هللا دبع ابآو «ليعامسإ رهاظلا ابأ كرت و

0 

E 

 .هنبأ هدعب نم

 ها رمأب مئاقلا يفوت ةنسلا هذه ينو (OT ةنس ثداوح يف يرزجلا لوقي
 ةرشع ثالشل :ةيقيرفإ بحاص يولعلا يدهملا هلا دبع نب دمحم مساقلا وبأ
 متكو شاب روصنملا بقلتو ؛ليعامسإ هنبا هدسعب رمالاب ماقو «لاوش نم تضم
 رومألا ىقبأو «ةسوس# ىلع هنم برقلاب وهو ديزي وبأ كلذب ملعي نأ افوحخ (۳هتوم
 ىلع يقبو هدونبلا الو «ةبطخلا الو «ةكسلا ريغي لو ALL مستی لو هاهاح ىلع
 ,Joey ILL ئّمستو «هتوم رهظأ هنم غرف املف «ديزي يبأ رمأ نم غرف نأ ىلإ كلذ
 © .دالبلاو كلملا طبضو ءًاعاجش ًابهش ناكو «بكارملاو برخلا تالآ

 .رداص راد ۴۵١ :ةيزيرقلا طنا باتک :يزيرقملا ۱

 .يدهملا نح يف
 .رداص راد 4 88 /۸ :خيراتلا يف لماكلا :ير



 04 رب 7-5 و 8 نيرهاظلا ةّمثألا يف

 هكلس ام سفن هجرت يف كلسو «همذ يف غلابو يفلسلا يبهذلا هركذ دقو

 ىلإ عجريلف هيلع فوقولا دارأ نمو «هنع لقنلا انكرت كلذ لجألو «هيبأ ةمجرت يف

 ”.هباتك



 نماثلا مامإلا

 هللاب روصنملا مامإلا
Greurey) 

 لّوأ يف «ةيدهملا»ب مئاقلا مامالا نب ليعامسإ « هللاب روصنملا مامالا دلو

 نوؤش Ls ب۲ ةنس ناوريقلاب دلو :ليقو فها ٠7 ةنس ةرخآلا یداج

 نم ًابيطخو ؛آریدق ًابراحو اييظع ًايسايس ناكو هال“ ةنس هيبأ ةافو دعب ةمامإلا
 ° .مهخلبأو ءابطخلا حصفأ

 نم تایف هيلإ لمحو هب رفظ ىتح ديزي يبأ برح يف دج :يزيرقلا لاقو
 ىلإ روصنملا لزي لو ةث مئالثو نیئالثو تس ةنس مّرحملا خلس «هب تناك تاحارج

 ةنس نيعبرأو ىدحإ نع ةئاثالشو نيعبرأو ئدحإ ةنس لاوش خلس تام نأ
 دقو همای ةرشعو نينس عبس ليقو نينس OIE هتفالخ ةّدم تناكو سهشآ ةسخو

 هال 07 ةنس ةرخآلا ىدامج نم ةليل لو دلو هتدالو خيرات يف فلتخا

 ًابيطخ ناكو «ةثايئالثو ىدحإ ةنس :ليقو يف دلو لب :ليقو «ةيدهملاب
 © .هنبا هدعب نم ماقو القاع ًاعاجش هتقول ةبطخلا لجتري ًاغيلب

 أجتلا ىتح هقحالت شویم برام ديزي وبأ لاز امو :رصاعملا خرؤملا لوقي
 هكردأف مزه هثکلو هروصنملا مامإلا شيج ةلباقمل Los ًاقلخ عمجو gel لبج ىلإ

 VAR Le Yl ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ۱
 .رداص راد 751/1 :ططخلا :يزيرفملا ۲



 ۱۳۱ cr د IES .. نيرهاظلا ةّمئألا يف

 ةنس كلذ ناکو نوصنم ا مامإلا ىلإ هقاسو هيلع ضبقو نیلیعایسالا ءارمألا دحأ
 راصتنالا كلذب Es «ةيروصنملا» ةئيدم ینبت نأ مامإلا رمأو هلتقف ءةيرجه ۰

 دهعف «ةيرجه ٠۴۳١ ماع ناضمر رهش يف ةيدهملا ىلإ مامإلا داع مش «ميظعلا

 نم نيرشعلاو ثلاثلا يف دحألا موي يفوتو «هللا نيدل زعملا هدلول هدعب نم ةمامإلاب

 تناك ody «ةروصنم ا ةئيدم يف رهاطلا هلسج نفدو ةيرجه۳ 45 ةنس لاوش

 40 .ةيدهم اب نفدو ةيرجه ۳4۳ ةنس هتافو



 عساتلا ماعإلا
 هللا نيدل زعملا

 رصم يف ةيمطافلا ةلودلا سسؤم
(ar 10.۳14) 

 موجنلاب ىرغم ناكو ءاهيلإ جرخو رصم كلم يمطاف ةفيلخ لّوأ وهو
 ىلع ًايراج اسصاجش هآداوج اضاف lhe زعملا ناكو «نيمجنملا لاوقأب لمعيو
 نع الإ هيلإ نوعدي ام رتسو «ةیعرلا فاصنإو «ةريسلا نسح يف هيبأ جاهنم
 © .هب مذي دح ىلإ هيف جرخي م هنآ الإ هراهظإب ةاعدلا رمأو هرهظأ مث ةصاخلا

 ناضمر نم فصنلل دلو دعم» ميت وبأ هللا نيدل زعملا :يزيرقلا لوقي

 :هیلاوم نم صتخاو هرمأ مظعف ؛مهيلإ نسحأو ربربلا هيلإ داقناف ها" 14 ةنس
 هرّيسو هردق Lely «نيسحلا يبأب ها

 تأ ىتح «مهرشأو رباكأ ةّدع رهقو اندم حتتفاو :برغلا خّودف «فيثك شيج
 الو Gall دنع a مظعف ارفظم تاغ مدق عن ؛هدعي ةرامعال يذلا طيحملا رحبلا

 رهوج زيهجت يف ذخأ رصم بحاص يديشخإلا روفاك تومب زعملا ىلإ ربخلا لصو
 رهوج مدقق تتبث الف هريسملل زربو هرم أيبت ىتح رصم رايد ذخأ ىلإ ركاسعلاب

neبرشملا دالب يف هفلخي نميق هركف لاجأ رصم ىلإ ريسملا ىلع زعملا مزع » 
 «برغملا ةفالخ بهأت :هل لاقو «يجاهنصلا يريز نب فسوي» ىلع هرايتخا عقوف
 334/4 :خيراتلا يف لماكلا :يرزجلا.١



 VY A 3 ۰۰۰۰۰۰۰ نيرهاظلا A يف

 مكل افص امي هللا لوسر دلو نم ةمئألا كؤابآو تنأ انالوم اي :لاقو كلذ ربكأف

 الو فيس ريغب انالوم اي ينتلتق !؟يربرب يجاهنص Ub يل وفصي فيكف برغم ا

 wel ىتح زعملا هب لاز اف .حمر

 يف زعملل ءاعدلاب ينسحلا رفعج نب نسح رداب رصم ٌرهوج كلم الف

 هتکمب هل ةوعدلا ةماقإب هفّرعي زعم ا ىلإ رّيسف Ls رهوج» ىلإ ثعبو تکم

 اب لزن ىتح برغم ا نم هركاسعب زعملا راسو allel مرحلا« ب هيلإ ذفناف
 ةئيدم هل تنّيز دقو هيلإ راسف «ةريزجلاب راتخملا دنع ًاديدج ًارسج رهوج هل دقعف

 ديبع دالوأ رئاسو هتوخإو هدالوأ می عيمجب ةرهاقلا ىلإ لخدو ءاهقشي ملف طاطسفلا

 امدنعف «ةن اثالشو نيتسو نيتنثا ةنس ناضفر نم نخ عيسل كلذو ءيذهما هلل

 دعب سالا ررخ :رصم ندم رئاس يف بتكف رمأو :نیتعکر لص رصقلا لخد

 مساو هلا نیدل زعلا مسا تبثأو «بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ 1 هلا لوسر

 ديع ةالص سانلاب صو «بهذلا ريرس لع رصقلا يف سلجو هيمألا هلل دبع هيبأ

 .مخ ريدغ ديع لمعو ءافولا موي رصم جيلخ حتفل بكرو ؛نّلصلا يف رطفلا

 نم يفوت نأ ىلإ لازامو ؛مهومزهو شويجلا مهيلإ ريسف رصم ىلإ ةطمارقلا تمدقو
theسخ هرمعو مای ةرشعو رهشأةعبسو نيتنسب ةرهاقلا ىلإ هلوخد دعب اهلتعا  

Sfpناضمر رهش رشع يداح يف ةيدهملاب هدلوم  
 PM عبر نم تلخ ةرشع عبرأل ةرهاقلاب هتافوو BEY ةرشع عست ةتس

 ًاثالث رصم رايدو برغم اب هتفالخ BL تناكو BEY نيت

 ةرهاقلا بسنت هيلإو رصمب نييمطافلا ءافلخلا لأ وهو ماي ةرشعو ةنس ني

 .هل مسر ام بسح اهانب دئاقلا «ًارهوج» هدبع ّنأل ةيزعلا

 ًامرغم «ةيعرلل ًافصنم ةريسلا نسحأ اداوج کاضاف Le زعملا ناكو

 ضعبو نيمرحلاو ماشلاو رصم رايدو هلك برغم اب ةوعدلا هل تميقأ موجنلاب

 .حضاو أطخ وهو ۳۸۷ رمات فراع هداليم خر دقو ١.

 ةت رهشأ ةتسو ةنس نوعبرأو
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 ° رازن روصنم وبأ هللاب زيزعلا هنبا هدعب نم ماقو «قارعلا لامعا
 يف رظنلا نسح بيدأ برس مزاح Site زعملا ناو :ناکلخ نبا لوقی

 :هلوق رعشلا نم هيلإ بسنيو «ةماجنلا

 رجامملا يفرجاحملاكلت ee اس

alرجانحلا يفرجاشا نمس وفقا يف يضقأو  

 رسجاوملا يف رجاهملابعت مكنيب تبعتدسقلو

 :ًاضيأ هيلإ بسنيو

 الطاكيتنجو يف درو قوسسف اسمش كنيبج نم نسحلا علطا
 رولا ىلع فا JAI als و الظرعشلابدمفًاقافجد

 29 .عيدب بیرغ ىلعم وهو !

 يديبعلا روصنملا نب دعم میت وبأ زعلا كلم : رخآ عضوم يف لوقبو
 ناكو «ةيقيرفإ نم كلذ دعب زعلا ءاجو هرهوج دئاقلا دي ىلع ةيرصمل | رايدلا

 | «هئاقلل سانلا جرخو UN نم برق UB هبسن يف نعطُي
 Gall هل لاقف ؟انالوم بستنی نم ىلإ :ابطابط نبا مهنيب نم هل لاقف «فارشألا

 عمج رصقلاب زعلا رقتسا الف .انبسن مكيلع درسنو مكعمجنو Le دقعنم
 ل :اولاقف ؟دحأ مكئاسؤر نم يقب له :لاق وءمهل سلجو ماع سلجم يف سانلا

 ءاريثك ابهذ مهيلع رثنو «يبسن اذه :لاقو هفيس فصن كلذ دنع لسف هربتعم قبي

 نم ةعامج هب

 نمو . رداص راد POL TON /۱:ةیزیرقلا ططنملا باتك :يزيرقلا .۲۲ 4 /۵:نابعالا تايفو ١.

 ةنس نييعت يف اندمتعا دقو ٠۳١۹ ةنسب ىرخأو ةرات ۳۱۷ ةنس زعلا ةدالو ركذ يزيرقملا نأ بيرغلا



 ۱۲۰ 200000 95 نيرهاظلا ةمئألا يف

 ©( .انعطأو انعمس :ًاعيمج اولاقف «يبسح اذه :لاقو

GLYثيح ةيليعامسإلل ةيبهذلا روصعلا نم هللا نيدل زعملا رصع  

 لمعف ءاهيف يمطاف ةيلخ لوأ زسعملا مامإلا حب حبصأو BW ًاراد رصم تحبصآ

Yoًالهنمو مولا هلعجو ءرهزألا عماجلا ءاتبب رمأو ءةفاقثلاو مولعلا ةيقرت  
 نم هيلع اودفوف ءةلئاطلا غلابلا مهل pasty :مایلعلا عّجشو نکفلاو ةفاقثلل

 .تادعاسملا اودجو ثيح رطق لک

 يليعامسإلا بهذلا رارغ ىلع بتکلا فیلأت Ye هسفنب فرشأ امك

 ةفسالفو ءارعشو ءاهقف هرصع يف رهدزاو ارهاب ًامدقت ةيليعارسإلا ةفاقثلا تمدقتف
 .نانبلاب مهيلإ راشي

 يبرغلا يميمتلا روصنم نب دمحم نب نایعنلا يضاقلا :هرصع ءاهقف نمف
 ةنس ةيناشلا یداج نم ۲۹ يف ةرهاقلاب يفوت ««مالسالا مئاعد» باتک فلؤم

 .هللا نيد زعملا مامإلا هيلع hey م۳

 ءاضق يلو مث «تاونس عست ةيمطافلا ةلودلا سسؤم هاب يدهلا مدخ

 ةفيلخلا دهع يفو ؛نییمطافلل يناثلا ةفيلخلا هللا رمأب مئاقلا دهع يف سلبارط

 دهع يف بتارملا للعأ ىلإ لصوو ؛ةيروصنملل ًايضاق نيع هللاب روصنملا ثلاشلا
 يعادو ةاضقلا يضاق ةبترم ىلإ هعفر ذإ يمطافلا عبارلا ةفيلخلا هللا نیدل زعملا

 .ةاعدلا

 يروشلا ثدحملل لئاسولا كردتسم يف ةّرم GY هباتك رشن دقو

 مت اك ةيهقفلا بتكلا باوبأ ىلع هشيداحأ ًاعزومو ًاضعبم (ه۱۳۲۰-۱۲۵۶)

 طو بم ۱۳۷۶ ماع رصم يف يضيف رغصأ يلع نب فصآ قيقحتب ًالقتسم هعبط

 .-ه ۱۳۸۳ ماع توريب يف تسفألا ىلع اثلاث

 ٠ . :نايعألا تايفو :ناکلخ نبا ۳/ ۸۱.



 ياسا a م

 نم يسلدنألا نناه نب دمحم وهو «يسلدنألا BL نبا هرصع ءارعش نمو
 ةيليعامسإلا بهذمب مهتا الو ؛مساقلا GL بقلو ۳۲۰ ماع دلو «ةيليبشا ةيرق

 الو «هيلإ نسحأو هماركإ يف غلابف «ریمأب لصتاو «برغم ىلإ ًالزان سلدنألا رداغ
 ىلإ زعملا مامإلا لحترا ىتح هدنع ماقأف «برغملا ريمأ نم هبلط زعملا ىلإ هربخ لصو
 .اهيف هب قحلف رصم

 Sm يف هولغ نع يكحت هدئاصق نكلو «ءارعشلا لوحف نم ئناه نبا ناك

 نم قلاخلل ام مط ىطعأ دقو UY ةحئار اهنم حوفت ةيليعامسإلا ةّمئألا

 :هراعشأ نم تافطتقم كيلإو «فاصرألا

 :لاق

 راسهقلا د حاولا تنأف مکحاف ٌرادقألا تءاشام ال تششام

Is,دمحم  Hail Gs,راصنالا  

 Wil iL asd GU Als يذلا تنأ

 را فکلاو نايغطلا خود دسق هبنسمو نيقملامامإ اذه

 رازوالاو رصالا طب بو
Leهالا هارت نأ دستو  

 ov ةاجنلا ىجرت يذلا اذه

 ًادغ هتعافش يدجت يذلا اذه

dfهتيب  DVةفص يسكي ًاولغ هّولغ نع مني  MBNقولخملا ىلع . 
 عفدو راعشألا حيحصت لواح رصاعملا ٍليعامسإلا خّرؤملا نأ بجعلا نم و

 نع قلاخلا هزنت ةيليعامسإلا ةديقعلا نإ :هتقيلعت يف لاق ثيح ءدسفألاب دسافلا

 ةرثکلا بجوي هيلع تافصلا قالطإ BLS «...و عناصلاو رداقلاو ملاعلاك تافصلا

 نيدباعلا نيز يلع نب دمحم رقابلا مامإلا نع نووري مهو «مهدنع هتاذ يف

 .۲۰ 8:ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .۱



 AY. ag ..... نیرماظلا ةّمئألا يف

 مئاق ملعلا Ot ىنعم لعال ءاشي نم ملعلا يتؤي هنا ىنعملا ىلع fle هللا نإ»:هلوق

 .«اهتاذب ةمئاق ةردقلا ST ىنعم ىلع رداق لاعت هّناو «هتاذب

 تافص عيمجف ماعلا اذه يف ةملكلاو رمألا ماقم ئاق مامإلا ناك لر

 يه الإ زعملا ىلع راهقلا دحاولا ةملك قالطإ نا دجن انه نمو «هیلع ةفقاو يرابلا
 © .داقتعالا بسح

 بجوت ال هناحبس هيلع تافصلا قالطإ نا SGI نيكسملا اذه نع بزع

 ًاموهفم ةفلتغ تناك ناو فاصوألا SY كلذو ءنيقّقحملا دنع هتاذ يف ةرثكلا

 هذه نم ةدحاو لک نا ال «ةايحلاو ةردقلاو ملعلا سفن هتاذف ءادوجو ةدحتم اهتکل

 .هتاذ نم ًاءزج لثمت تافصلا

 هناحبس هلأ ىنعمب رداقلاو ماعلا يف ريسفتلا نم هرکذ ام حصول Sh ناو

 مامإلا نا ذئدنع هانعم ذإ راهقلا دحاولا يف كلذ حصي ال ةردقلاوملعلا يطعي

 ام يف نا تلش الو« + مامإلا لع اهقالطإ حصي يكل ءاشي نم رهقلاو ةدحولا بهي
 .نيلاتلا ءاطبإو نيلاغلا ولغ نم هللا انمصع ًاحضاو ًاولغ رعاشلا هب ءاج

(PUY 4:ةيليعايسإلا ةرعدلا خيرات :بلاغ ئفطصم .١ 



alرشاعلا  
 هّلابزیزعلا

۳۸۹۵ 

 عیبر رهش عبار سيمخلا موي رصمب دهعلا يلو لاب زیزعلا دعم نب رازن
 رشع يداح ةعمجلا موي ناكو «هيبأ ةافو دعب رمالاب لقتساو ی ۳۱۵ ةنس رخآلا

 i فو رتشو روك ذم ارهشلا
 هلاق ًارعش هل دروأو ؛رهدلا ةميتيا ا تةردقملا دنع

 :وهو متآلا هيلع دقعو هدالوآ ضعب توم قفاو دقو هدایعالا ضعب يف

 انمظاك ةايحلا يفناهعرجب نحمووذ ىفطصملاونب نحن
 انما حو Ye Lh اشتم مانألا يفق ييجع

 انقآماندايعأوا زط مهديعبىرولااذه حرفي

 و نميلاب هل بطخو ؛ لصوم او «بلحو »
dyهب تادتباف «ماشلا ىلإ ًاهجوتم سسيبلب ىلإ جرخ نأ ىلإ هناش مظعو هناطلس يف  

 ديزي هضرم لزي لو تفاثالثونینمئو تس ةدس بجر نم ريخخألا رشعلا يف ةّلعلا
 ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو نماثلا ءاثالثلا يف ما محلا خلسم يف

 ةامحو صن هل تحتف و

 .اطخ وهو THA هتافو خيرات رمات فراع خر دقو ١.



۱۹ ... AE يف 

 .ةرهاقلا ىلإ لمحو سيبلب ةنيدمب" .ةئايئالث و نينامثو تس

 يف هناضمر رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف هتافو خيرات ّنا ناكلخ نبا ركذو

 .هتافو ةنس يف |مهقفاوت عم بجر نم نيرشعلاو نماثلا يف هركذ يزيرفلا لا نوح

 ميت يأ زعملا نبا رازن روصنم وبأ زيزعلا يفوت ةنسلا هذه يف :ريثألا نبا لاق

 ةنس نوعبرأو ناتنا هرمعو ناضمر نم اتيقب نيتليلل رصم بحاص ؛يولعلا دعم

 ةدع هقحلف ؛مورلا وزغل اهيلإ زرب ناكو « یدمب «فصنو رهشأ ةيناثو

 .تاماشلا ىلإ هب تلصتاف ؛جنلوقلاو ءاصحلاو «سرقنلا :اهنم «ضارمأ

 ةيدهملاب هدلومو افصنو رهشأ ةسخو ةئس نيرشعو ىدحإ هتفالخ تناكو
 ۲0 .ةيقيرفإ نم

 «نيعأ رعشلا بهصأ نمسآ ؛احوفص «اعاجش dys ناكو :يبهذلا لاق

 ديصلاب ىرغم «ةيعرلا نم ًابيرق «قالخألا نسح «نيبكتملا نيب ام ديعب ؛لهشأ
 .ءامدلا كفس رثؤي الو «عابسلا ديص نم رثكيو

dy؛قلخ لتقو هريمألا نيكتفهو نييرصملا نيب تاعقو ترج ۳۹۷ ةنس  

 هبرح راسف هدئاقلا رهوج هنم ٌرقو ؛شويجلا مزهو نیکتفه ةعاجشب لثملا برضو

 مهدأ سرف ىلع ؛نيكتفه» ناکو هةلمرلاب اوقتلاف «هسفنب زيزعلا رصم بحاص

 ةرشابمل ينتجوحأو ينتجعزأ :لوقي ًالوسر زيزعلا هيلإ ثعبف ؛سانلا يف لوجي
 .هّلك ماشلا كل بهأو «حلصلل بلاط انأو برا

 «لاطبألا يف هيلع هسفنب زيزعلا لمحف «برحلا تعقوو QM تاف :لاق

 .لتقلا مهب ٌرحتساو «ةطمارقلا نم هعم نمو نيكتفه مزهناف

 لتقو بضغف «هبکارم تقرحأف مورلا وزغل pile ه۳۷۷ ةنس ينو

 .۴۷ 4.۳۷۱ /۵:نایعالا تايفو :ناکلخ

 . :1٠١/۹ خيراتلا يف لماکلا :يثألا نبا



 e ةيليعامسالا خسيرات

 باجأف «ةندملا بلطت te مورلا ةيغاط لسر تلصو مث ءمهمهتا سفن يتنام
 ءاهعماج يف ةينيطنطسقب زيزعلل اوبطخي نابو یسآ مهتكلم يف ئقبي ال نأ طرشب
 ° .ماوعأ ةعبس تدقعو

 ١ :ءالبنلا مالعأ ريس ؛يبهذلا ۰۱۷۲۱۲۷/۱۵



 رشع يداحلا مامإلا

 هللا رمأب مکادلا

 (ه(۱۱-۳۷۵)

 عيبر رهش نم نيقب لايل عبرال سیما موی دلو "رازن نب روصنم وه

 ناکو ۳۹۸ ةنس يأ هدلاو هيف يفوت يذلا مويلا يف عيوبو ۳۷۵ ةنس لؤألا

 لجتت مل يتلا ةليلقلا تايصخشلا نم وهو ماعلا فصنو ًاماع رشع دحأ هرمع

 .عدلبلا نم اهنا هوثوانم معز ةيحالصإ لامعأب ماقو «حوضوب هتيصخش

 نم ؛دجاسل او عيماوجلا ىلإ جرخأو ءةدشارب عماج ا ىنبو :يرزحلا لوقي

 ىلع ةمذلا لهأ لمحو «هلثم سانلا ري ملام رصحلاو روتسلاو فحاصملاو؛تالآلا

 لجرلا ناك ّمث ؛مهنم ريثك ملساف نایفلا سبل وأ «مهنمأم ىلإ ريسملا وأ مالسالا

 .هل نذأيف هينيد ىلإ دوعلا دیرآ يا : هل لوقيو «ءاقلی كلذ دعب مهنم

 بهذم يف هيلع دوجسملا نأ لجأل «دجاسلا ىلإ رصحلا لاح:

 تناك دجاسلا نأ ابف ؛ضرالا هتتنآ ام وأ ءًاضرأ اإ نوکی نأ

 .كلذ لع رصحلا لمحف ةشورفم
 سانلا عمتجاف «حيوارتلا ةالص كرتب ه ۳۹۹ ةنس يف رمأ مش:

 دحأ لصي ملو ؛هلتقو ois هناضمر عیمج مامإ مهب لصو «

 خي راتو ططخ يف نكلو «رازن نب نسحلا» ب ؛مالسإلا يف ةمامإلا» يف
Le Wipe 



BIR ents ا 

 © .ه4 ٠4 ةنس ىلإ حیوارتلا

 رصع يف ماقت تناك حيوارتلا ةالص OB «هتمهمبتفیلخلا ماق دقل :لوقأ

 يناثلا ةفيلخلا رصع يف ةعامج تمي ان «ةعامج ريخب لؤألا ةفيللا ول يبا

 ةفالخلا مامز #8 يلع نينمؤملا زيمأ مامإلا مست الو ءةنسحلا ةعدبلاباهايإ ًافصاو

 مهكرت ةعامج اهتماقإ ىلع سانلا رارصإ ىأر الف «ةعامج اهتماقإ نع سانلا ىه
 .نووهيامو

Uyذإ ؛لقعلا هلبقي ال مف «ناضمر رهش ءاضقنا دعب مامإلا لتق ةمهتب هيمر  
 يف نمكت تناك ةحلصم ياف رهشلا لّوأ اهتماقإ نم هعنم ةفيلخلا عسو يف ناك
 ۱؟هلتق مث بولقلا يف ةناكم هباستکاو رهشلا رخآ ىلإ هلاهمتسا

 «ةرهاقلا باوبأ دحأ حوتفلا باب جراخ ينب مكاحلا عماج :يزيرقملا لوقي

 هيف بطخو هدعم هللا نيدل زعملا نب رازن «هلاب زيزعلا نينمؤملا ريمأ ancl نم لوأو
deyردب شويجلا ريمأ عتو الف لا رمأب مكاحلا هنبا هلمكأ مث «ةعمجلا سانلاب  
SLلخاد مكاحلا ٌمماج راص مویلا يه ثیح اهباوبأ لعجو «ةرهاقلا  

 © .ةرهاقلا

 عماجلا ءانب متي نأ ه۳۹۳ ةنس يف رمأ هللا رمأب مكاحلا نا ًاضيأ لقنيو

 ةقفنلل رّدقف ؛حوتفلا باب دنع هناينب يف أدب ساک نب بوقعي ريزولا ناك يذلا
 يف ديز ةثامعبرأو ىدحإ ةنس رفص يفو هيف لمعلاب أدتباف هرانيد فلأ نوعبرأ هيلع
 .عارذ ةثام نكر JS لوط ءاناكرأ اه لمعو حوتفلا باب عماج ةرانم

 باب عماج هيلإ جاتجب ام ريدقت لمعب هللا رمأب مكاحلا رمأ ه 4۰۳ ةنس يف و

 فلأ 7” رصحلل عرذ ام ريسكت ناكف ؛لسالسلاو ليدانقلاو رصحلا نم حوتفلا

 .رانيد فالآ ةسخ كلذ ىلع ةقفتلا تغلبف عارذ

. ۴۱۷-۳۱۹/۹: JG لماكلا :يرزجلا .١ 
AW JN ططخلا :يزيرقملا: ۲ 



 ۱۳۳ ۳9۹ ... نیرهاظلا ةتئألا يف

 ةيقبيد روتس هباوبأ رئاس ىلع قلعو ؛حوتفلا بابب ديدحا عماج ا ءانب متو

 هعيمج شرفو ؛ةضق ليدانق نم ريثكو عبرأ ple ةضف رينانت هيف قلعو هل تلمع
 ةليل يف نذأو هقیلعتو هشرف لماكتو yall هيف بصنو «هل تلمع يتلا رصحلاب

 نأ رهزألا عماجلا يف تاب نمل ةئامعبرأو ثالث ةنس ناضمر رهش سداس ةعمجلا

 نيعماجلا نم دحاو لک نم نوشمي مهتليل لوط سالا راصو اوضمفهيلإ اوضمي

 باحصأ الو pall سسع نم دحأ نم ضارتعا الو مهل عنام ريغب رها ىلإ

 لأ يهو ؛ةمعمجلا ةالص سانلاب هللا رمأب مكاحلا هيف لصر «حبصلا ىلإ فوطلا

 ۱ abl دعي هيف تميقأ ةالص

 هنم اولان دقف كلذ لدبو «هؤادعأ اهافخأ دق هلابعآ نساح نم انرکذ ام

 هفصوو هّمذ يف غلاب دق يبهذلا نا دجت ىتح lel ئواسم ركذو هّمذ يف اورثكأو

 .«ةيبوبرلا يعّملا قيدنزلا ليعامسإلا لب يضفارلا «يرصملا «يديبعلا هلوقب

 «نؤلتلا ريثك dace ًارابج day ًاناطیش ناکو :رخآ عضوم يف لوفي مث

 انو بيجع ناش هل be ًاداوج Stl) ميظع «ةلحتلا ثيبخ «ءامدلل ًاكافس

 ام رخآ ىلإ اهب ةيعرلا مزلي ًاماكحأ تقو لک عرتخب «هنامز نوصرف ناك :بيرغ

 29 ركذ

 SIAM نساحم نيب عمجت يتلا ةقلقلا تايصخشلا نم وهف لاح Gl ىلع و

 .اهنراسمو

 ارم هسفن يف يفلسلا يبهذلا دجو امل ةعيشلا نم ناك مكاحلا َنا الولو

 .تاعيرقتلا هذه بصل

 نكمي ال ةداضتمو ةضقانتم ًارومأ اهيف BY هتجرت يف كلذب انيفتكا دقو

 .اهنم دحاو ةّحصب ناعذإلا

 .رداص راد ءالالا /؟:ططخلا :يزير
 31/4 /16 :ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ۲



os WEةبلبعامسالا خسیرات ............. تو ی  

 ةيليعامسإلا قاقشنا
 موق لاقف «قاقشنالا مهیلع Lb هنا ريغ «ةدحاو ةقرف ةيليعامسإلا تناك

 .نانبل نونطقي ««زوردلا» ب مويلا نوقورعملا مهو ءهتبيغو مكاحلا ةيهولإب :مهنم
 يف اهدئاقعو ةقرفلا هذه نع ثحبلا كيفاويسو هتفرحم ةيليعامسإ زوردلاف

 نع مهقئاثوو مهبتكب نوكسمي مهف ءاهتقباس نم ًاضومغ رثکآ يهو «صاخ باب
 .نیرحکلا

 دحأو «هتاعد ريبك مكاحلا یعدتسا ٩۰۸ ةنس ينو :رصاعملا خرؤملا لوقي
 «يزردلا» ب بقلملا يسرافلا يلع نب ةزمحلا» انديس مهب قوثوملا هيلإ نيبرقملا

 لعجيو ءاهيف ةيليعامسإلا ةوعدلا ةسائر ملستيل ماشلا دالب ىلإ بهذي نأ هرمأو
 ةيليعامسإ SL ديفت ةوعدسلا تيب ىلإ تدرو يتلا رابحألا أل «؟ميتلا يداو# هرقم
 ةوعدلا ةسائر قوت لوح «ةيلخادلا تافالتخالاو ةقرفتلا مهيلع رطيست ميتلا يداو
 .«يداهلا دنسلا»ب مامإلا هبقلو كانه

oRةداعإو ميتلا يداو يف فقوملا ىلع ةرطيسلا نم ليلق تقو يف يزردلا  
 يف ةيليعامسإلا ةوعدلا راشتناو عيسوتل ًادهاج لمعو هدالبلا يف ةنيكسلاو ءودهلا
 .دالبلا كلت

 ىتح ماشلا دالب يف اهتاعدل ًاريبكو ةيليعامسإلا ةوعدلل ًاسيئر يزردلا ثبل
 .رهاطلا هنيا ةيالوو مكاحلا مامإلا ةافو تنلعأ

 نم عون قوس نكت مل هتافو DL Lede ؛مكاحلا مامإلا ةافوب يزردلا فرتعي م
 مكاحلا ةمامإب ًاكسمتم يقبو «ناردألا نم مامإلا يديرم سقنأ صيلختل ةبيغلا
 ال يتلا ةيليعامسالا نع هلاصفنا نلعأ كلذبو «ةبيغلا كلت نم هتدوع ًارظتنمو
 ومب لقتنيف «حورلاب ةمامإلا رس ءاقبو مسجلا ءانفب لوقتو ةبيغلاب دقتعت

 ةقرفلا تيمسؤ Chl مامإلا لبق نم هيلع صوصنملا وهو رخ مامإ ىلإ صنلا



 e نيرهاظلا ةّمئألا يف

 .هيلإ ةبسن ةيزردلاب يزردلا تعبت يتلا

 لصأ نم ناتديقع ةيليعايسالاو ةيزردلا ّنأب ميركلا ئراقلل نيبتي اذكهو
sly 

Uyملعي لو ه ١١ ةنس يف دف هنأ هيف لوقلا لمجمف مكاحلا ريصم نع  

 . ردتقملا مكاحلا عم مءالتت ال ريطاسأ هلايتغا LAS لوح تماحو هريصم

 ةبيغب نوفلحي نيذلا ةيليعامسإلا ماغط نم ةفئاط مويلا مشو :يبهذلا لوقي

 . رهظیس Sly قاب هاب ال نودقتعي امو «مکاحلا

 ۲۳۸-۰۲۳۹ :ةيليعابسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ یفطصم .۱

 ۰۱۱/۹: خیراتلا يف لماکلا EM نبا ۰۱۰۸/۱ 6:ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ۲



 رشع يناثلا مامإلا

 هللا نيد زازعإل رهاظلا
 ° روصنم نب يلع

 (ح۶۲۷۰۳۹۵)

 سخو ةئاهثالث ةنس ناضمر رهش نم ءاعبرألا ةليل دلو ءروصنم نب يلع وه
 هتيالو تناك :ناكلخ نبا لوقي ًاماع رشع ةتس هرمعو ةفالخلاب عيوبو «نيعسنو
 AEN ةنس لاوش نم نيرشعلاو عباسلا يف دقف NN ةمب هيبأ دقف دعب
 روكذملا هدلو ماقأف ؛همدع اوقّقحت نأ ىلإ هراثآ نوعبتيو هزوهظ نوجري سانلا ناكو
 40 .ةروكذملا ةنسلا نم رحنلا موي يف

 .هتايح ثداوح ركذو هتريس يف يزيرقملا بنطأ دقو

 نينثا نع EVV ةنس نابعش نم فصنلا يف رهاظلا تام :يزيرقملا لوقي
 29 ,رهشآةينثو ةنس ۱۵ هتفالخ ةّدم تناكو LY الإ ةنس نيثالثو

 دبع نب يلع نب دمحم نع لقنف ه 4۱۳ ماع ةطمارقلا ةنتف يبهذلا ركذو
 «لجر ماق «ىنمب دعب بكرلاو ةعمجلا تيلص ال :لاق ها يفوكلا يولعلا نامحرلا

 .هانتبنأ LS ةوعدلا خيراتو ge All يفو « نسحل ا نب يلع رمان فراع هايس ۱
 .رداص راد cf ۰۷ /۳ :نايعألا تايفو :ناکلخ نبا .

 ۳۵۵ /١:ططخملا :يزيرقملا ۴



 ۱۳۷ نیرماظلا ةّمثألا يف

 امم دمحم ينعنميف رجحلا دبعُي ىتم ىلإ :لاقو ثالث سوبدب دوسألا رجحلا برضف

 أ نقشأ ناكو «تلفي داكو «سانلا هاقتاف «تيبلا اذه مدهأ مويلا Gb ؟هلعفأ

 بستحاف هورصني نأ ىلع ناسرف ةرشع دجسملا باب ىلع ناكو «ةماقلا مات ميسج

 تراثو هباحصأ نم ةعامج لتقو ا «هيلع اورئاكتو یجنخب هاجوف «لجر
 اوزقأف ءهباحصأ نم ةعبرأ ذخخأ :لیقو نويرصملا ببنو نیرشعلا وحن لتقف «ةئتفلا

 طقاستو وجم ا هجو متو ءةعبرألا قانعأ تبرضف كلذ لع ارعيابت نم ما

 © .ةرفص ىلإ رمسأ ُيِسْكُم جرخو ایاظش هنم

 ةديقعلا ىلإ مهعاجر) ًاواح ًابرح زوردلا ىلع ّنش رهاظلا نا لاقيو

 تایجه هتتت مل... ًاماع رشع ةتس تناك هتفالخ ةدم ءةليصألا ةيمطافلا

 © .مورلا عم ةنده Gy ؛ةيمطافلا ةلودلل ةدئاعلا روغثلاو يضارالا نع نييبيلصلا

 .ةلاسرلا ةسسؤم ۱۸۵-۰۱۸۱ /16:ءالبنلا مالعأ ريس :يبهذلا ١.

 ۱۸ ۹:مالسالا يف ةمامإلا :رمات فراع .



 رشع ثلاثلا مامإلا

 للاب صنتسلا

OCAEAV-EY 9), 

 PV یدامج رهش نم رشع ثلاثلا يف ءائالشلا موي دلو .يلع نب دعم وه

 4۲۷ ةنس نابعش رهش فصتنم يف دحألا موي BIEL عيوبو 4۲۰ ةنس

 يف ةّدم لوطأ يهو dake نيتس مكحلا يف لظ دقو ؛ماوعأ ةعبس رمعلا نم هل ناكو
 .ةيمالسإلا ةفالخلا خيرات

 نم هتيب لهآ نم دحأ مايأ ىلع رجب ملام همايأ ىلع ىرجو :ناكلخ نبا لوقي
aksالو  ashاهنم : 

 هنأش ربكو هرمأ مظع LEB «يريساسبلا نالسرأ ثراحلا يبأ ةيضق .۱
 ةنس يف كلذو نوکذلا رصنتسملل بطخو مئاقلا مامإلا ةبطخ عطق ؛دادخبب
 .ةنس ةّدم اهربانم Yo هل اعدو قن اعیرأو نيسمخ

 اعدو ءنميلا دالب كلمو يحيلصلا دمحم نب يلع all يف راث هنا ۴

 .ةبطخلا دعب اهربانم ىلع رصنتسملل

 نم الو هتيب لهأ نم دحأ هغلبي مل رمأ اذهو ءةنس نيتس رمألا يف ماقأ ها .۳
 .سابعلا ينب

SEINه ۲ ۰ هتدالو خيرات بلاغ یفطصمو رمات فراع نیتاکلا نم . 



 IE, SES ی تی 5 .. نيرهاظلا ةّمئألا يف

 .نينس عبس نبا وهو دهعلا يلو ها ٤.

 عملا مايأ ىلإ يدهملا مهدج ماق ذنم برغم اب ةمئاق لزت مل مهتوعد نا 0

 كلت يف ةبطخلا تناك يريز نب نيكلب فلختساو رصم ىلإ زعملا هجرت انو

 مايأ يف سيداب نب زعملا اهعطق نأ ىلإ تيبلا اذه ابداع ىلع ةيراج يحاونلا
 .ةثاهعبرأو نیعبرأو ثالث ةنس يف اذو يصنتسملا

aيف ثدح  atفسوي نامز ذنم هلثم دهع ام يذلا ميظعلا ءالغلا  

 هذه يف رصنتسملا ناكو ؛آرانید نيسمخب دحاو فيغر عيب HS ىتح د

 ءاهنوبكري باود مهل سيل نولتجرتم صاوخ ا نم هعم نم لکو هدحو بكري ةدشلا

 نبا نم ريعتسي رصنتسملا ناكو وبا نم تاقرطلا يف اوطقاست اوشم اذإ اوناك و

 مآ تهجوت رمألا رخآو «هتلظم بحاص اهبكريل هتلغب ءاشنالا ناويد بحاص ةبه

 © .اونتشتو دالبلا يف رصم Jal قّرفتو «عومب طرف نم دادغب ىلإ هتانبو رصنتسملا

 ° .هیلع ترم يتلا ن | بسحب هتایح لیصافت يبهذلا رکذو

 جرخأ رصم رايدب قوتفلا هيلع تقتفناو لاوهأو ًادئادش رصنتسملا يقل و

 عم وهو ءاهيلع سلب يتلا هتداجس ريغ كلمي ال يقب نأ ىلإ هرئاخذو هلاومأ اهيف

 9 .عشاخ ريغ رباص اذه

 ةعبرأو ةنس نيتس هتفالخ تمادو :ةجحلا يذ نم رشع نماثلا يف يفوت دقو

aot 

 لع ةيليعامسإلا ةملك تقفثا نیذلا رشع ةشالثلا ةّمئألا ةمجرت تمت انه ىلإ

 يف ةيليعامسإلا نع اوقشنا نيذلا زوردلا ىوس مهنع ذشي لو ؛مهتفالخو مهتمامإ

 .رداص راد ۰۲۴۰۲۲۹ fo :نايعألا تايفو :ناكلخ نبا ١.

 141-143 /1:ءالبنا مالعأ ريس :يبهذلا .۲
 ۰۲۳۷/۱۰ :لماکلا :يرزجلا .۳



eerةيليعامسالا خيرات. ی یو  

 روهظو رخآ قاقشنا بس هللاب رصنتسلا ةافو راصو هلا ,pl مكاحلا ةفالخ دهع
 رصتتسلا نبا يلعتسلا دمحأ ةمامإب لوقت ةيلعتسم : ةيليعامسإلا نم نیتفئاط
 رصنتسلا نبا رازن ةمامإب لوقت ةيرازنو «هلاب

 ةيناهيلس :ىلإ اومسقنا دقو ؛ةرهبلاب مايألا هذه يف نوفورسعملا مه ةيلعتسملاف
 :ىلإ اومسقتاو یصنتسلا نبا رازن ةمامإب نولئاقلا مه نييرازنلا نایک ؛ةيدوادو
 يف تفلتخاو «ةمئألا ضعب يف نت ةريخألا ناتفئاطلا تقمتا دقو .ةيمساقو ةينمؤم
 .عيمحلا ليصفت كيفاويسو کلا ضعبلا







 لوألا مامإلا

 للاب يلعتسملا
 (ه446-451)

 هرازن» هنبال ةفالخلاب هتايح يف دهع دق رصنتسملا ّنأ قبس ايف  انركذ دق

 هعلخ ببسو «هللاب يلعتسملا عيابو لضفألا هعلخ نكلو «هيبأ ةافو دعب عيوب دقو

 بكار بهذلا باب نم رصقلا زيلهد لخدو صنتسلا ماّيأ ةّرم بكر لضفألا نأ

 aga اي«لزنا :رازن هب حاصف ؛لضفألا هري ملف « ملظم زاجلاو جراح «رازناو

 ًافوخ هعلخ رصنتسملا تام ايلف هيلع اهدقحف .كبدأ لقأ ام «سرفلا نع «بلک

 UN رصان ابو ؛ةيردنكسالا ىلإ رازن برهف «يلعتسملا عيابو هسفن Yo هنم

 «سانلاب بطخف هللا نيدل يفطصملا هوّمسو «ةيردنكسالا لهأ هعيابف «نیکتفا»
 ؛ةيردنكسالا يضاق ole نبا ةلودلا لالج يضاقلا Lal هناعأو ؛لضفألا نعلو

 يلعتسملا مّلستو «هلتقف اذخأو ؛ةيردنكسالاب هرصاحو ءلضفألا هيلإ راسف

 ° .هناعأ نمو رابع نبا ةلودلا لالج يضاقلا لتقو ؛تای ًاطئاح هيلع ىنبف ًارازن

 .ًالقتسم ًالصف محل اندقع دقف ءالؤه ةمامإ لع GLE متي هل ثيحو

 نيقب لايل رشعل (دعم نب دمحأ) يلعتسملا ةدالو تناكو :ناكلخ نبا لوقي

 وهو «مخ ریدغ ديع موي يف عيوبو ةرهاقلاب ءةثامعبرأو نيتسو عست ةنس مرح نم

 ءاثالثلا موي رصمب يفوتو «ةئامعبرأو نين مثو عبس ةنس ةجحلا يذ نم رشع نماثلا

 pale راد ۰۲۳۸ ۔ ۲۳۷ /١1:خيراتلا يف لماكلا :نيثألا نبا ۱



 ةيليعامسالا خسیرات ..

 DB رمعلا نم هلو ةئاهعبرأو نيعستو سمخ ةنس رفص نم تیقب
 وبأ هلو هدعب یلوتو ءأرسكو نينس عبس هتبالو ةّدم تناکف 8 مايأو 5

 نكي لو «مايآ ةعبرأو رهشو نينس سمخ رمعلا نم هلو مآلاب بقلملا روصنملا يلع
 نم ربكأ رصنتسملا ناكو ئصنتسملا نمو ؛هنم رغصأ طق ةفالخلاب مست نم يف
 «شويج ا ريمأ نبا لضفالا هتلود ريبدتب ماقو «سرفلا هدحو بكري ردقي مو ءاذه
 40 .لتق نأ ىلإ مایق نسحأ

 يناثلا مامإلا
 هللا ماكحأب رمآلا
 (هد14-44)

 عيوبو ؛مرحم نم رشع ثللاثلا يف ةرهاقلا يف دلو «دمحأ نب روصنم وه
 رمعلا نم هل ناكو 4۹۵ ةنس رفص نم رشع ثلاثلا يف هدلاو ةافو موي ةفالخلاب

 دعب كلذو «نييبيلصلا يديأب ؟روص» ةنيدم تطقس هدهع يفو تاوتس سخ
 تناك اهرثكأو سلبارطو ساينابو اکعو ةيراصيقو سدقملا تيبو ةيكاطنا طوقس
 ,ةيمطاف

 حتنو «ةفارقلا رصق دیدجتو ةرهاقلا يف رمقألا عماجلا ةينارسمعلا هراثآ نم
 ناكو نازن مهمامإل ًاماقتنا نويرازنلا هلتق «سيردتلاو ةعلاطملل مولعلا راد ةبتکم
 نأ ثبلي مل هّنكلو یصقلا ىلإ لمح دقو «ةرهاقلاو ةرييزجلا نيب ةهزنلاب موقي جدوه 3

 نم هركذ ام ال ۷ ماع هتدالو تناكل ةافولا دنع ًاماع نورشعو نايث رمعلا نم هل ناك ول 11
 ak 1٩ هتدالو لا

 .۱۸۰ /۱:رداص راد :نایعالا تايفو :ناکلخ نبا ۲



 14o ss ةيلعتسملا ةّمئأ يف

 ULE ۳6 هرمع ناكو م٤ ةنس ةدعقلا يذ نم رشع عبارلا يف ةايحلا قراف

 © .ًاموي نيرشعو رهشأ ةعستو

 ءاثالثلا موي ةحيبص ةرهاقلا نم جرح «هماّيأ تضقنا الو :ناکلخ نبا لاق

 ىلإ رسجلا ىلع یدعو صم ىلإ لزنو ه ۵۲ ةنس ةدعقلا يذ نم ثلاشلا يف

 PVE يف هلتق ىلع اودعاوتو ةحلسألاب موق dS يصم ةلابق يتلا ةريزجلا

 رجا زواج دق ناكو ؛مهفايسأب هيلع اوبعلف هيلع ون مهب رم الف ءاههيف رمي

 يف ليثلا يف لمشف تعيشو هتصاخو هتناطبو هناهلغ نم ةليلق ie عمم هدحو

 و تايف cd نم رصقلا ىلإ هب ءيجو cle وهو ةرهاقلا لخداو تمي او قروز

 :لوقي نأ ىلإ :ةساملجسب مئاقلا هللا ديبع يدهملا دالوأ نم رشاعلا وهو ءبقعي

 ° .لقعلاو ةفرعل او طخلا نسح «نينيعلا ظحاج «ةمدألا يدش «ةعبر ناكو

 كفسو مهاومأ ذخأو سانلا ملظ ءةريسلا حيبق» هنوكب هفصيف اذه عمو

 سانلا جسهتباف «تاروظحملا حئابقلا نسحتساو تاروذحملا بكتراو «مهءامد
505 

 امل لقعلاو ةفرعملا نسح ناك ولف «نیفصولا نيب داضتلا دوجو یفخ الو

 .ملاعلا diy .مهءامد قارأ الو سانلا ٌلاومأ ذحأ امو هتريس تحبق

 ةّيلخادلا ثادحألا ّنكلو «قارعلا يف نييسابعلا شرع ىلإ عمطي ناكو

 : هتيلمأ نيبو هنیپ تلاح
 هرعش نمو «دادغب ىلع ةراغلاو رفسلاب هثّدحت هسفن تناك و:يزيرقلا لوقي

 :كلذ يف

 ۰۲۹۰/۲ و۳۵۷ /۱ :ةيزيرقملا ططخلا ظحال و ۳۰۲-۳۰ fo : نايعألا تايفو :ناکلخ نبا .؟

 Sey /۵ :نايعألا تاینو .*



 oo MEV ةيليعامسالا خسیرات

 ققحتلاةمدص نم يلدبالف قثومب ينم تسل ينع موللا عد

 قرفتلا دعي نيدلا لمش مجأو ةلجدو تارف نم يدايج یقسأو

 :لاقو

 ايهشةدّلقم ناسبکر ميئارج هنيب نكر ىلإ تّجح يذلاواسآ
 ابرحلا لزتعاف برحلا مامز تكلم يل لاقي ىتح برحلا نمحتقال

 2 ابحص هب ىضرنو ًابحص انب ىضريف میرم نسبا ىسيع هللا حور لزنیو

pallyيف يلعتسملا هيبأل ٌقيرطلا دهم يذلا لضفألا لتق هنآ «هخيرات  
 .هللا ماكحأب رمآلا ةرماؤم وأ ةراشأب لتق هنأ لاقيو «هنامز

 سخ ةنس هرضص نم رشع عباسلا ؛ءاشالشلا موسي ينو :يزيرفلا لوضي

 يملا ريمأ نب لضفالا هرضحأ «نيعستو هتعنو هيبأ ناكم هبصنو هل عیابو ءشر

 هيلع هبكرأو اشيش جرتلا يف لعجو Les لضفألا بكرو «هللا ماكحأب رمآلاب
 ىّتح هرجح تحت لی ملف «لضفألا رجح يف هرهظ راصو A صخش ومنیل
 9 .ةئاهسمخو ةرشع سمخ ةنس رطفلا ديع ةليل لضفألا لتق

 ابرو ءبقعي تام هللا ماكحأب رمآلا ناب ناکلخ نبا لوق ًافنآ رم دقو

 ap تدلو هتأرما ناب لاقي اترو ؛بیطلاب لماح هتآرماو تام رمآلا نأ لاقي
 ىلإ مث نئافلا هرفاظلا ءظفاحلا ىلإ ةفالخلا هللا ماكحأب رمآلا دهع كلذ لجألف
 .دضاعلا

 ماسالا بلص نم اونوكي مل نيذلا ةعبرألا ةمئألا ةايح ىلإ قرطتنس و
 او « ةمئألاب مهتيمست حصت ال كلذ لجألو «هّمع ءادبأ نم اوناك لب «قباسلا

 ۰1۹۱/۲ :ططخلا :يزيرقملا ۱
 ۲۹۰/۲ :ططخلا :يزيرقملا ۲



 ev : لس ا سیل همك يف

 ءافتخا دعب ةياعتسملا ةوعدلا تسلخدو «مامإ ةحاسلا يف نكي مل ثیح قاعد مه

 «يمامالا بكرلا ءارو ريسلا نع تفقوتو «هتوعد رظتت لازت امو تسلاب بطلا

 © .نيقلطملا ةاعدلا ماظن تعبتاو

 كلاثلا مامإلا

 هللا نيدل ظفاحلا

 (ه44-11۷)

 یدامج نم سماخلا يف يفوتو ملا تام امدنع OW ةنس نالقسعب دلو

 عبس شاعو سهشآ ةسمخ یوس ةنس نیرشع هتلود تمادف ه0 ٤٤ ةنس ىلوألا

 9 .رهاظنا هدلو هدعب ماقو «ةنس نيعبسو

 عيوب صنتسلا نب دمحم مساقلا يبأ نبا :ظفاحلاب بقلملا دیجلا دبع

 لمحلا رهظي ىتح ؛ةكلمملا ريبدتو دهعلا ةيالوب AN هّمع نبا لتقم موي ةرهاقلاب
 «هتعیابم موي ةحيبص يف «لضفألا نب دمحأ يلع وبأ هيلع بلغف هرمآلا نع فلخملا

 هجرخأف هروكذملا يلع وبآ مهيفو هدالوأ عيمج لقتعا لضفألا Js ll رمآلا ناكو

 ظفاحلا ىلع ضبقو رصقلا ىلإ راسف هوعيابو AN JS U لاقتعالا نم دنجلا

 رهظأو «مهاومأ نيرداصملا ىلع درو ؛مايق نسحأ هب ماقو رمألاب لقتساو نوكذملا
 ىلع اعدو «هتيب لهأو ظفاحلا ضفرو شع ينثالا ةّمئالاب كس امإلا بهذم

 همسا بتكو ؛مسهمعز نلع رظتنملا مامإلاب فورعملا نامزلا رخآ يف مئاقلل رباثملا
 هيلع بثو نأ ىلإ «كلذك ماقأو (لمعلا ريخ ىلع يح) نذؤي نأ ىبنو هةکسلا ىلع
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 تس ةنس مرحملا نم فصنلا يفهقرهاقلا رهاظب ريبكلا ناتسيلاب ةّصاخلا نم لجر
 جارخإب دانجألا ردابف ظفاحا ريبدتب كلذ ناكو هلتقف ةناسخو نيرشعو
 20 .ربانملا ىلع هل يعدو ءظفاحلا هوبقلو هوعيابو :ظقاحلا

lefعبارلا  
 هللا رمأب رفاظلا

(a040۷) 

 عيبر رهش فصتنم دبحألا موي ةرهاقلا يف دلو ديجملا دبع نب ليعامسإ وه
 عيوب ه8 4٩ ةنس مرم فصتنم يف ليتغاو ءةئامسخو نيرشعو عبس ةنس رحآلا
 هيبأ دعب رمألا يلو انس هيبأ دالوأ رغصأ ناكو «هيبأ ةّيصوب «هوبأ تام موي رفاظلا
 .ًاليمجًاباش ناكو

 سابع نب رصن هلتق «نييهكافلا عماجب فورعملا عماجلا اشنا يذلا وهو
 دارأ نمف ؛هليصفتو هلتق ببس نوسخرؤملا ركذ دسقو «هئارزو ءانبأ دحأ

 9" .عجاربلف
 .ةنس ۲۲ رفاظلا شاعو

 144/1 8:ءالبتلا مالعأ ريس و «۲۳۹- ۲۳۵ /۳ :نايعألا تايفو .۱

 ريس يف يبهذلاو ۲۴۷ /۱:نایعالا تايفو يف ناکلخ نبا زاجياب هركذو 7١ /١؛ططخلا :يزيرقملا ۲
 504/16 :ءالبتلا مالعأ



 NER Sects . 5 .. ةيلعتسملا ةّمثأ يف

 سماخلا مامإلا

 هللا رصنب زئاغلا

 (هممم-514)

 «نينس سمخ هلو ةفالخلا مّلستو ه0 44 ماع دلو ليعامسإ نب ىسيع وه

 ناكم سابع ريزولا هماقأ «هوبأ ليتغأ الو «ن

 يلاو «كيزر نب عئالط مدق اللف ضاظلا مامإلا لعق نم هبا هبكترا ال ةيطخت هدلاو

 بقلتو «ةرازولا ىلع عئالط لوتساو «سابع رف ةرهاقلا ىلإ ةعومجمب نينومشالا

 ةنس بجر نم تيقب ةرشع ةثالثل زئافلا تام نأ ىلإ .ةلودلا رمأب مقر ؛حلاصلاب
 نينس تس ةفالخلا يف اهنم «نيمويو رهشأ ةتسو ةلس ةرشع ىدحإ نع هه60

 © .مايأو رهشأ ةسخو
 سداسلا مامإلا

 هللا نيدل دضاعلا

 (همحال_ه4)

 هللا دبع وهو AOW ماع يفوتو ه0 47 ماع دلو فسوي نب هللا دبع وه

 دعب «كيزر نب عئالط هماقأ یصتنلا نب

 ٌديدش دضاعلا ناكو هللا رصنب با ةافو دعب ةكلمملا يلو زئافلا

 وصآ «كيزر نب حلاصلا ماقو «ةنس ةرشع ىدحإ كاذنآ هرمعو عيوب «ع دلا

 هدعب نم ماقف ۵0 ةنس ناضمر يف لتق نأ لول ريبدتب ؛كيزر نب عئالط

 ريس :يبهذلاو.9 ۱8 ةمجرتلا مقري ۲۹۱ /۳:نایعألا تايفو ظحال ۷

 .هتایح يف مالكلا ناريخألا لصف دصقو AVA ةجرتلا مقر ۲۰۷ /16:ءالبنلا مالعا
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 .هتريس تنسحو ؛عئالط نب كيزر هنبأ

 يف اوراجو ه5 74 ماع ةرهاقلا يف جنرفال SF یوق املف :يزيرقلا لوقي
 زن ديري جنرفالا كلم يرم راسف ءةناهإلا عاونأب نيملسملا اوبكرو ءاهب مهمكح
 نيدلا رون ىلإ دضاعلا بتكف «ةوشع اهذخأو سيبلب ةنيدم لع لزنو قرهاقلا
 ذاقنإو مالسإلا ةدجن ىلع هّنحيو هخرصتسب ماشلا بحاص يكنز نب دومحم
 صم ىلإ مهرتسو نيك ركسع يف هوكريش نيدلا دسأ زهجف ؛جنرقالا نم نيملسملا
 رضا عيبر نم عباسلا يف ةرهاقلا نع اولحر ؛هوكريش مودق لع جنرفالا علطا الف
 ماقو دضاعلا ةرازو دّلقتو «سرکأو دضاعلا هيلع علخف ؛ةرهاقلاب هوكريش لزنو
 ضوفف «ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا يف تامو مای ةسخو نيرهش ةلودلاب
 لذبف هسفل رټدو رومألا ساسف «بويأ نب فسوي نيدلا حالصل ةرازولا دضاعلا
 رمأو هدايدزا يف Sl لزي ملف «لاملا نم هدنع ام دافنتساب دضاعلا فعضأو لاومألا
 سال نیت تح فّرصتلا نم دضاعلا عنمو رومألاب ٌدبتساو .ناصقن يف دضاعلا
 «مهانفأو مهدابأف ناك ام ديبعلا ةعقاو نم ناك نأ ىلإ ؛ةلودلا ةلازإ نم هديري ام
 ««ةبطخلا يف ةماقإ ىوس هل قس مو هرمأ لحنار دضاعلا یشالن ذثنیح نمو
 اهبهوف .مهتاعاطقإو ءارمالا رود ذخأو ,دضاعلا َدنُج نیدلا حالص عبتتو
 رصم ةاضق لزعو هيلع ماشلا نم اومدقف هلهأو هتوخإو هيبأ لإ ثعبو ؛هباحصأل
 ىلع تاقیاضل ا داز دقو سصم نم يسن نأ لإ ةعيشلا بهذم ئفتخاو «ةعيشلا
 ای ةرشع الإ ةنس نورشعو ئدحإ هرمعو «تامو ضرم ىتح «هتیب لهأو دضاعلا
 نييمطافلا ءافلخلا رخآ وهو .دئادشو فواخم هب ترم بناب ایر ناكو
 تام نأ ىلإ يدهملا هللا ديبع ماق ذنم ئصمو «برغم اب مهتدم تناكو ؛رصمب
 40 .يقابلا ناحبسف نينس ۲ ۰۸ ةرهاقلاب اهنم ةنس۲۷۲ دضاعلا

  gi AY:نایألا تايفو :ناکلخ ناو راصتخاب ۳۵۹ ۳۵۸/۱ :ططخلا ۱۰۹/۳ ۱۱۲
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 101 nne سس... نیعطافلا ىلع خيراتلا ةيانج

 نييمطافلا ىلع خيراتلا ةيانج

 افاوزن كلذك Sie اهنوشنو اهعولطل نأ اك «یتسم Shel ةلود لكل نإ

 لاق اد نم بك د يذلا احبس ا 1

 o 5 لاخلا م

 لب «تاوفهو ءاطخأ نم ولخت ال موصعم ایسار ةلود لک نأ كلش ال

 اهنايك عسفعضت ؛نتفر ثداوح ىرخأو ةنوآ نيب اهباشتت اترو «ماثآو مئارج نم
 .رایبنالا ىلع اهفرشتو

 تناك دقف «دئاسلا طخلا اذه نع ةانثتسم ريغ ةّيمطافلا ةلودلاف كلذ 3

 .لودلا BLS مئارجو مثآمو تارثعو تالز مهيدل

 هاب ةنمؤملا ةلودلا لا اهب موقت ال ةريبك عیراشمو JEL اوماق مهتآ ال

 نم SY بردلا ری روهدلا ربع لظ يذلا مرهزألا عماجلاك «هتعيرشو هناحبس

 ؛مهخیرات يف ةروكذم ةميظع سرادسو «ةريبك عماوج اوأشنأ ol امك « ةنس فلأ

 يف مهل تلعج لامعالا كلتو «ةيلاع ةبترم ىلإ ةيمالسإلا ةفاقثلا اوعفر كلذبو
 .ةيلاع ةناکم سانلا بولق

 ىلع مهتريس نكت مو Lal NS نكي مل مهمکح SI ىلع لدي انفو
 رشع ىلإ نينس سخ نيب مهو ةفالخلا اوملست مهنم ٌضعبلا نأ ءامدلا كفس

 «ملظلاو فسعتلاب باقرلل ةكلامو ةلاظ ةموكح مهتموكح تناكولف «نينس

 «نيسرش نيّودع طسو «نورق ةثالش مدي dy ؛مهتفالخ لئاوأ ذنم مهكلم رابنال

 .رخآ بناج نم جنرفالاو «بناج نم ةّيسابعلا ةفالخلا
Geةنعارفلاك مهنورّوصي نيختؤملا رثكأ ّنأ ىرن » alyراصعألا ةنعارف  

Stel ۲۹-۲۷:نهرلا .۱ 
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 لايك RUM هذبب اونوكي ملال «مهراصعأ ةتعارف اوناک يذلا نييطبقلاك ؛ةيمالسإلا
 ناو « مكحي كلم لك نأش ؛یواسل اب نساحملا اوطلخ «ماثآلا نع نوبيزن اونوكي
 اهّلك خيراتلاو ريسلا مالقأ هتبتك ام نأ نظأف «مهئواسم نم رثكأ مهنساحم تناك

 یراقلا ىلع بجيف ؛هنهاوع ىلع لوقلا ةامر نم اهوذخأ تانيمختو تاّيسدح

 .ءادعلاب بوشم ريغ فاص نيعم نم اهذخأو سأر نم نييمطافلا ةريس ةسارد
 ةديصق نيدلا حالص ىلإ بتك ينميلا ةرابع هيقفلا BF كلذ ىلع لدي يذلاو

 ةعيدب يهو أتم ا ةياكنو ملظنملا ةياكش» اهامسو هترورضو هلاح حرش ةنمضتم
 ؟” .اهيف داجأ ةّيمال ةديصقب :مهکلم لاوز دنع رصقلا باحصأ ىثرو

 ةرخأخم ا ةعبرألا ةّمئألا ةفالخو رمآلا نب بّيطلا ةافو دعبف نیدقت JS لعو

 نع تفقوتو رتسلاب ةيلعتسملا ةوعدلا تلخد ءدضاعلا مث زئافلا ضاظلا ؛ظفاحلا
 RSW ناكم ةاعدلا ماظن تعبتاو يمامإلا بكرلا ءارو ريسلا

 تراصو ؛هللاب رصنتسملا دعب تقرتفا يتلا ةیلعتسلا ةمئأ نایب مت انه ىلإ

 «تاياعدو سرادمو «تاطاشن دنحلا يف مويلا مهو «ةرهبلاب ةفورعم ةميظع ةقرف

 .اهب نولخبيو ريغلا نع مهبتكب نوكسمي مهو
 «ةسيدواد :نيتقرف لإ ه۹۹۹ ةنس تمسقنا ةيلعتسملا ةيليعامسإلا نإ

 ةيلعتسم تبختن هاش بجع نب داد «قلطملا يعادلا ةافو دعب كلذو «ةيناميلسو

 ابعاد اوبختناو كلذ اوضراع نیین بلا نكلو «هل ًافلخ هاش بطق نب دواد تارجك

dstام ةقيثو بجومب هل ئصوأ دق دواد نإ :نولوقيو ءنسحلا نب ناميلس ئعدي  
 .ةظوفحم لازت

 رهاط وه «مويلا ةيدوادلا ةيلعتسملا ةيليعامسإلا ةقرفلل «قلطملا يعادلا نإ

 ةيلعتسلا ةقرفلل قلطملا يعادلا اَمأ - دنا  يايموب يف ميقيو «نيدلا فيس
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 نماثلا لصفلا

soil ee | ao 

 ةيرازنل

1 ۰ 

 :اخاغآلاو ةينمؤمل





 رصنتسلا دعب متأت ةيلعتسم نيب «نيتقرف تقرتفا ةيليعامسإلا نأ تفرع دق

 دعب دعم نب رازن ةمامإب :لوقت ؟هللا ماكحأب رمآلا عن «يلعتسملا ual هاب

 نايب هو :ةيلعتسملا ةتنآ Yo تفت دقو dil us ye لو نصنتسم ا

BOYناقفتت نيتقرفلا إف ««ةيناخاغآلاو «ةينمؤملا» نيتقرفلا نيب ةكرتشملا ةيرازنلا  

 :ةيلاتلا ةسمخلا ةمئألا ةمامإ ىلع

 رصنتسل ا دعم نب رازن للاب ىفطصملا ١.

 .دمحم لعأ نب نسح نيدلا لالج مامإلا ۲

 .نيدلا لالج مامإلا نب نيدلا ءالع مامإلا .۳

 .نيدلا ءالع مامإلا نب هاشروخ نيدلا نكر مامإلا ٤.

 .نيدلا نكر نب نيدلا سمش مامإلا 0

lett لسلسم يف ةسمخلا ةّمئ' و رب ca, 

  wtةمئاق ال ةيرازدل

kkk 



 ةيلبيعاسنالا يراق ی ی یه ٩
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 .رهاط نب يناثلا نيدلا يضر ۲ .دعم نب رازن ۱
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 40 .(رقابلا ريمألا) رديح نب دمحم VY .نيدلا يضر نب رهاط ۱

 رقابلا دمحم هبقل ىه ١۱۷۹ ماع دابآ كنروآ يف ريخألا مامإلا اذه دلو
 ةرسأ نم مامإ رخآ هلأ وه «نآلا ىتح هنع فرع ام لک ANN ةنس ينوتو)
 دابآ كنروأ ةدلب نم .هنم لسرم نامرفب ايروسم يف نویلیعایسالا ظفتحي «نمؤم
 نع يرازنلا ينمؤملا عرفلا فقوت هدهع يفو ءايروس يف نييليعامسإلا ىلإ ءدنملاب
 - ةيناخافألا  ةيمساقلا ىوس نييليعامسإلا قرف او :يمامالا بكرلا
 © .فقوت نود جهنملا ىلع ةرئاس

 ١. :مالسالا يف ةمامإلا 1۷۸ .
  ۲.۲۱4:مالسال يف ةمامإلا



VOY ةيناخافآلاو ةينمؤملا ةيرازنلا ةّمثأ يف 
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 دنعو ءأمامإ ۲۲ غلبي رصنتسملا دعب ةينمؤملا ةيرازشلا دنع ةّمئألا ددعف

 slurs غلبي ةيناخاغآلا

 ١. :مالسالا يف ةمامإلا 31/2



 ةيليعامسالا خسیرات

SAND}ةينمؤملا ةرجشلا يفف یصنتسل نبا رازن مامإلا دعب بدی أدب  
 ةرجشلا يفو ؛نیدلا لالج نسح مث هدصحمو «نسح :امه هرازن دعب نيماصإ یرن
 هرکذ ىلع نسحو هرهاقو ؛يدتهمو «يداه :مه ازت دعب AT ةسخ یرن ةّيمساقلا
 اذه دعب ST ظحاليو اذه «نسح نيدلا لالج يأي مث دمحم للعاو «مالسلا
 ىتح بنج ىلإ انج ريسلا ىلإ ناترجشلا دوعت :نیدلا لالج نسح دنع ءاقتلالا
 مولعملاف ديدج عون نم فالتخا رهظ ريخألا اذه ةافو دعبف ؛نيّدلا سمش دمحم
 هاش مساقو هاش نمزس :مه ءدالوأ ةثالث نيدلا سمش دمحم مامإلل ناك هنأ
 .هاشایکو

 هدعب نم هدلو ءاروو «هءارو تراسو هاش نمزس ةماماب تفرتعا ةّيتمؤملاف
 هاش مساق ءارو تراس ةّيمساقلاو ھ۰ ةنس رقاب دمحم ريمأ مهرخآ یتح
 ٩0 .ناخاغآ ةرسأ مه نيذلا هدلوو

 درفم OLS فيلات ىلإ انجوحي ةّمئألا ءالؤه ةمجرت يف مالکلا طسب Oy مث
 اهرّمد يتلا ؛نيوزق عالق نم تولآ ةعلق اومكح نيذلا ةّمئألا ةمجرت Uo رصتقنلو
 يذلا «نيدلا نكر مامإلا عالقلا كلت يف ةّمئألا رخآ ناکو ٤ة وکالوه
 شويجلا تناك ام دنع ه16 4 ةنس لتقو تلا شویج ديب رّساو ه6 ماع دلو

 .وكالوه ىلإ ئرسألاو مامإلا ميلستل نوحيج رهن ربعت ةيرتتلا
 رداصملا ىلإ عجريلف دیزلا دارأ نمو ؛مهتريس ركذ كرتنسف يقابلا او

 :ةيلاثلا

 ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات .۲ مات فراع فيلأت مالسإلا يف ةمامالا ١.
 .بلاغ یفطصل

 ١. :مالسإلا يف ةمامإلا ۱۷۱



(ate try) 

 سيئر لضفالا َنأ الإ رازن هبال ةيالولاب دهع رصنتسملا ّنأ ىلع تفرعت دق
 اذه ببس انركذ دقو «يلعتسملا دحأ رغصألا ءاخآ عيابو ؛هعلخل ىعس «ءارزولا

 لزنو «هتوعد لاجر نم Be ةبحصب ةرهاقلا رازن مامإلا رداغف «فالخلا

 رصاحو شیج سأر Ye لضفألا هيلإ راسف :اهمکاح نم ةوعدب ةيردنكسالا

 ay لهأ عم رازن مامالا اهرداغ اهيلع راصحلا Lath امدنعو ,cd ايردنكسالا

 ۵ ی E onal ت

 ؛هتماقإ لح نع حابصلا نب نسحلا غالبال اهدفوأ يتلا لسرلا هيلإ تداع یتح

 ثيح «همدخو هتاعد نم هعم يقب نمو هتيب لهأ عم ناقلاطلا لابج ىلإ راسف

 حابصلا نب نسحلا عم لمعو ؛نیصلخلا هتوعد لاجر نيب ؟تول ةعلقب رقتسا
Yeیعدتسا ٌديدش ضرم هباصآ كلذ هل ّمت نأ دعبو ءةيرازنلا ةلودلا سيسأت  

 مويلا يف يوو 6٩۰ ةنس كلذو (Je) هنبا ةمامإ ىلع صنو هتاعد هرثأ نع

 © .توم ا ةعلق يف نفدو يناثلا

 وهو هرخآ نیش نوركذي نیخرؤم ا نم هريغ نکلو «خرولا كلذ هركذي ام اذه
 مقتنا دقو نازن لتقمب تهتنا ةيراض كراعم مهنيب تبشنو هب قحل لضفألا نأ

 ١. :ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم 88 .



 ةيليعامسالا خسيرات ........... و ناب ۹۰

 سیئرو «یلعتسلا نب رمآلا يمطافلا ةغيلخلا اولتق نأب دعب ايف هلتقمب نویرازنلا
 ةيردنکسالا GUL ه46 ماع يفوت قت JS oy .هسفن لضفألا ءارزولا

 © .توملآ ةعلق يف وأ الوتقم
 وه (ه۵۱۸- 478)لبجلا خيش حابصلا نب ب نسحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ةيرازنلل ناك ال رصنتسملا نبال هتعیب الولو «ةيرازتلا ةمامإلل يعقاولا سسؤملا
 .ةلود

 ةماقإ يف هبطاخو «هب عمتجاو هتارايز يف dl رصنتسملا دصق حابصلا نبا نإ
 اهرهظأ مث رس هيلإ سانلا اعدو داعف ؛مجعلا دالب يف هل ةوعدلا باجأف هل ةوعدلا
 .توملآ عالق كلمو

 ؛ةسدنه اب املاع Lats هش ًالجر حابصلا نب نسحلا ناكو :يرزجلا لوقي
 وبأ هل لاقي ناسنإ يرلا سيئر ناكر ؛كلذ ريغو رحسلاو موجنلاو .باسلاو
 ةاعد نم ةعامج لوخدب حابصلا نسب نسحلا مهتاف «كلملا ماظن رهص وهو ؛ملسم
 نم ًاموي هل لاقو ؛همركي كلملا ماظن ناكو ؛حابصلا نبا هفاخف «هيلع نييرصملا

 نم نسحلا بره الف ؛ماوعلا ءافعض لجرلا اذه لضي بيرق نع :ةسارفلا قيرط
 رصنتسملا ىلع لخدو رصم ىلإ لصوو «دالبلا فاطف «هكردي ملف هبلط ملسم يبأ

 :نسحلا هل لاقف :هتمامإ ىلإ سانلا وعدي نأ هرمأو لام هاطعأو همركأف اهبحاص

 ةعلق یار ملف هنطوم ىلإ رصم نم داعو هرازن هنبا ىلإ راشأف ؟كدعب مامإلا نمف
 يف مهاصدر مهئاوضإ يف عمطو مهدنع ماقأ ءيحاونلا كلت لهأ ريتخاو تولآ
 نسح ةعلقلا بحاص يولعلاو «مهرشكأ هعبتف ءحسملا سبلو «دهزلا رهظأو سلا
 .هب كربتي هيلإ سلجي هیف نظلا

 نبا هل لاقف «ةعلقلاب يولعلا لع ًاموي لخد «هرمأ نسحلا مكحأ الف
 حابصلا نبا رمأف «حزمي هتظو يولعلا .ةعلقلا هذه نم جرخا :حابصلا

 .ةيليعايسإلل رشاعلا مامإلا هاب زيزعلا دعم نب رازن ريغ ماقملا يف روكذملا دعم نب AZT ملعيلو ١.



Any ne 57 e ............. ةيرازتلا ةّمئألا يف 

 .ةعلقلا كلمو هلام هاطعأو ناغماد ىلإ هوجرخأق «يولعلا جارخإب هباحصأ ضعب

rيف هورصحف تولآ ةعلق ىلإ  

 لتق الف «كلملا ماظن لق نم لسراف یصح اب هعرذ قاضف قرطلا هيلع اوذخأو

 © .اهنع رکسعلا عجر

 ةيرازنلا ةوعدلا بحاص ايكلاب بقلم ا حابصلا نب نسحلا :يبهذلا لاقو

 .تولآ ةعلق باحصأ جو

 نأ ىلإ ءاهحرش لوطي رابخآ هلو ماعلا ةاهد نمو ةقدانزلا رابك نم ناك

 قلخلا يوغي ؛رغشاك دلب ىلإ رصم نيبام فاوطتلا رثكأ دقو ورم نم هلصأو :لاق
 ةسدنهلاو ةفسلفلا يف ةكراشم ا يوق ناكو اص ام هنم راص نأ ىلإ «ةلهجلا لضيو

 ,روفلا ديعب «لیحماو SU ريثكو

 تحت دهزت امل حابصلا نب نسحلا ةصق تدهاش :يلازغلا دماح وبأ لاق

 امأ : لوقيو «عنتميو مهيلإ هدوعص نوّتمتي نصحلا Jal ناكف ؛توللآ نوصح

 ديصتي نصحلا ريمأ جرح مث «قلخ هعبتف ؟سانلا دسفو اشف فيك ركن ا نورت

 © .مهعالق ترثك مث نصح ا اوكلمو هباحصأ ضهنف

 «ةيليعامسإلا خيرات «ةيعيشلا فراعملا ةرثاد» يف نيمألا نسح ضرعتساو

 ورصنتسلا يمطافلا ةفيلخلا ةافو دعب ةيمطافلا ةفالخلا ىلع أرط يذلا قاقشنالاو

 hee حابصلا نب نسحلا فقومو ةيرازتلاو ةيلعتسملا :يه نيتقرف ىلإ اهماسقناو

 :لاق ثیح

 يلعتسملا دحأ ind ًاراكنإ سانلا دشأ نم حابصلا نب نسحلا ناكو

 :ًالئاق فيضيو .رازنل اش محت مهرثكأو

:۳۱/۱ ۳۱۷ 

 0۰۰ /1:لادتعالا نازيم :يبهذلا ۲



REESEةيليعامسالا خسیرات.......  

 عوقو نيح رصم يف ناك حابصلا نب نسحلا نییرازنلا نم لوقي نم ةمثو
 ناك رصنتسملا نأ نوري نم ناكو «یرج ام رقي ملف « دهعلا ةيالو ىلع فالخلا

 حابصلا نب نسحلا رفق دال ال رازنل وه رمألا نأو دبحأ دلو ةيلوت ىلع ًاهركم
 .توملآ ةعلق ىلإ رازنل ًانبا اورضحأق «هیئادف ضعب لسرأ مث نازن ًايعاد رصم نم

dyيف همساو هرازنل أنبا هعم جرخأ ىتح رصم نم جرخي مل ها :رسخآ لوق  
 .هرتسو نسحلا هافخأف «يداها هبقلو يلع نييرازنلا ةمئألا ةلسلس

 هجوملاو لوألا لجرلا حابصلا نب نسحلا حبصأ دقف رمأ نم نكي امهم و
 ةوعدلل يلعفلا

 ةوعدلا ىلع أرط يذلا ريطخلا فارحنالا نيمألا نسح ضرعتسا كلذ دعبو
 :لاق ثيح ؛لمعو ةديقعك مالسالا نع Ys ةيرازنلا

 ةوعدلا ةدايق يف هفلخ نم هفلخف ه514 ةنس حابصلا نب نسسحلا يفوت

 AM gl gn ةدیدج te نه هلخ gtd وآ وه ناب نأ نود ةيرازنلا

 نع يلختلا نمی هب اذإف ۵۵۸ ةنس ديمأ كرزب ني دمحم نسب يناثلا نسحلا ىلإ
 عم ضراعتلا لك ضراعتي نيدلل ديدج موهفمب ذصخألاو لمعو ةديقعك مالسإلا
 هل مالسإلا موهفم

 رمألا اذه (ه 1۵۸ م) ينيوجلا كللا ءاطع نيدلا ءالع خرؤملا فصي و
 :لوقي

 ليلد عم رتتسملا مامإلا نم هتءاج دق ةلاسر نأ يناثلا نسحلا يأ نلعأف

 .دیدج

 هدابع مکاعدو هتمحرو هتاولص مكيلإ ثعب دق انتقو مامإ Op :لاق مث

 .ثعبلا ىلإ مكب لآو ةعيرشلا فيلاكت ءابعأ نم مكافعأ دقلو «نيراتخملا

 لاذإ ةعيرشلا رصع يف اك هاب حيرصتلاب نسح دكأو :ينيومبا لوقي مث

 .هثودح مويو هليصافتو



 yw .ةيرازنلا ةّمئالا يف

 نارمآ امه ةدابعلاو ةعاطلا ST ةجحب ةمايقلا مكح عبت لب دبعي ملو تاسننإ مطب

 ناسن] ديقت اذإ ةمايقلا رصع يف نآلا كلذك ءلتقيو مجريو هب لكني ناك نايحور

 هب لكني بصعت كلذ ناف رئاعشلاو ةيدسجلا ةدابعلا ىلع بظاوو ةعيرشلا ةيفرحب

 .هلجأ نم لتقيو مجريو
BY ةعيرشلا فيلاكت نم سانلا يفعأ دنقل» SOU همالك نسح لمكأ gt 

 او ھجوتی نأ هذه ةمايقلا ةرتف يف مهيلع  JSوحن مهحراوج  atلك ادرجهيو
 ةعيرشلا يف عضو دقف .ةمئاقلا تادابعلا عيمجو ةينيدلا رئاعشلا  SLسانلا ىلع

 .طقف ًايرهاظ ناك فيلكتلا اذهو .هعم اونوكي نأو مويلا يف تارم سخ هللا ةدابع

 اوسقبي نأو ؛مهبولق يف هللا عم یاد اونوكي نأ مهيلع ةمايقلا مايأ يف نآلا نكلو

 ةرضحلا وحن اند ةهجوتم مهسوفن  RAY.ىهتنا .ةيقيقحلا ةالصلا ات
 :ينيوجلا خرؤم ا لوقب هربنم تحت ةدشتحملا عومجللا يف همالك رثآ دقو

 يف ٌئواسملا كلت هيف تيشفأو حئابقلا هذه هيف تفرتفا يذلا مولا كلذ ينو

 لکشب رمخلا اوبرشو ؛بابرلاو كتجلا ىلع عيمجلا بعل GAS شع ؛دابآ نومأم»
 .بيطخلا سولج ناكم ينو ربثلا كلذ تاجرد سفن ىلع فوشكم

 دحألا موي نأ ىرشف «كلذ مهيلع ركنأ نم بهذل اب نينمؤملا نيب ناك معن
 ةسعلق يف هنعطب نسحلا ةجوز قيقش ماق (AON ةنس لوألا عيبر نم سداسلا

GL)هتني مل فارحنالا نکلو هةدقولا هللا ران ىلإ ايندلا هذه نم يرتفلا ىضمف  

 دعب لوت يذلا ؟دمحم ءالع» هنبا هتفيلخ دهع لع ًارمتسم يقب لب «هلصأ لايتغاب
 ةضراعم لا تناک که VV ةنس يفوتو apne ن

 اهمعزت دقف «هتجوز قيقش ؛نسح دهع يف اهمعزت دق ناك اذإو «ةرمتسم ةديدشلا

 يف هّدجو هيبأ GE ىلع ناك ذإ ؛نسح نيدلا لالج هّيمسو نسح ديفح نآلا

 .ددشتلا لک امه هفالخ يف ًاددشتم ةديقعلا

 مهنلمی ةيمالسإلا راطقألا ماكحب لصتا دقف «ةريبك تاحالصإب ماقو

 ةعساتلا يف وهو هيبأ



TN سیر ندد سن مد سم دست TAG 

 نع عاش يذلا دعب نيملسملا روهمجبو مهب تالصلا قثویل مالسإلا ىلإ ةدوعلا

 رصانلا»دادغب يف ةفيلخلا لسارف «ةعيرشلا ىلع جورخ نم هتلعأ امو هذج فارحنا

 هی مولا ىلإ هنجوزو هتدلاو لسرأ ایک ol Aly كولا نم هريغو «هلل نیدل
 .ءارقلاو ءاهقفلا هيلإ برقو دجاسملا

 لاصتتسا عاطتسا دق ؛نسح نيدلا لالج# نوكي ال نأ يهيدبلا نم و

 يف تاوعدلا عيمج نأش هب نوذخآلا هعابتأ فارحتالل لظي نأو فارحنالا روذج

JSناکمونامز , 

 ىهتنا دقف «نيدلا لالج دعب رک لطي مل نیرازلا ءالؤه ةلود رمأ ّنأ ىلع
 نب يناثلا نسحلا لاوقأب اوذخأ نم نسکل ه ۲0 4 ةنس وکالوھ دي ىلع مهكلم

 اذه ىتح ليج ىلإ ليج نم What نم ةوعدلل لظ لب ءاوهتتي مل هفارحناو دمع
 دعب نييليعارسإلا مساب نيدرفنم مهدحو مه اولظو ناخاغآ ابتأ مويلا مهو ليلا
 200 .ةرهبلا مساب اوتسنو نييقيقحلا هباحصأ مسالا اذه نم أربت نأ

 NOME /4:ةيعيبشلا ةيمالدإلا فراعم ا ةرتاد



allيناثلا  
 رازق ماعإلا نب يداهلا يلع

Crore tye) 

 مامإلا هدلاو عم لحتراو ه 4۷۰ ةنس رازن مامإلا نب يداحلا يلع مامإلا دلو

 و ةّيليعاسإلل ًامامإ حبصأ ه٠44 ماع هوبأ يفوت الو «توملآ ةعلق نا رازن

 .ةنس نيرشع نع هرمع زواجنی
 «حابصلا نب نسحلا هتيعاد دي لع هدهع يف يليعايسالا بهذملا رشتنا دقو

 .شطبلاوةردقم اب فورعملا ءلبجلا خيش

 ةقرفلا «نيتقرف ىلإ همّسق «ةّيليع|سإلا نم ّيوق شيج فیلأت ىلإ مامإلا دمع
 «ةلجعتسملا ةعيرسلا تايحضتلا لذ | يهو «(ةيئادفلا)اهامسأ لوألا

 ىلع بيردت مظعأ ةقرفلا كلت دارفأ بردت دقلو «ةماحلا ةيرسلا رماوألا ذيفنتو

 امك ؛ةيسورفلا لعو ؛ةحلسألا عا عونا ةفاك لامعتسا

 مهو (ءاقفرلا)ب تيمس ةيناثلا ةقرفلا ام .دالبلا كلت يلاهأ تال بلغأ اونقتأو

 «ميلاقألاو راطقألا فلتخم يف صاخلا pissy ةّيليعامسإلا ةوعدلا رشنب نوفّلكملا

 نولوتي وناک بلاغلا لعو «ةفسلفلاو ملعلاب مهبهذم نمع نوعفادملا مهو

 .ةوعدلا رشنل اهيلإ نودفوي يتلا دالبلا يف ةيرادإلا فئاظولا

 ةمامإلا يف ثكم نأ دعب .يداحلا يلع مامإلا يفوت ةيرجه0۳۰ ةنس يفو

 دمحم هدلو ةمامإ ىلع صن ْنأ دعب ؟رتسمال» ةعلق يف نفدو ماع نيعبرأ
 © يدنهلا

TV 91/:ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم .١ 



 ثلاثلا مامإلا

 يلع ماعإلا نب يدتفيلا دمحم
 هه۵۵۲-۵۰۰)

 يفه ۵۰۰ ةنس يدتهم اب بقلملا رازن مامإلا نب يلع نب دمحم ماسالا دلو
 ةنس يداهلا يلع مامإلا هيبأ ةافو دعب ةيليعاسإلل ًامامإ حبصأو رتسمال» ةعلق

۳۰ 

 ثعبل هماهتهإ هجوو ؛تولآ ةعلق لإ هّرقم لقن نأ هب ماق لمع لأ ناك
 عافدلا عيطتسيل ًالماك ًابيردت هبيردتو ديدج نم (ةيئادغلا) يليعامسإلا شیلبا
 ةيليعامسإلا نوصح او عالقلا نع

 « ةيليعامسإلا دئاقعلا ارضا مهنيقلتو ةاعدلا ميظنتل ًاضيأ هتیانع هجو دقو

 دئاقعلاو يمالسإلا هقفلاو «ةفسلفلا يف ةشقانملاو ةثحابملا ىلع مهبيردتو

 ةيلخادلا مهتالاصتا يف هولمعتسيل ةرفيشلا ماظن مهنیب دجوأ امك ءةيمالسإلا

 تضرعت وءةيدجبألا فرحألا ىلع ةلالدلل دادعألا اولمعتسا
 .ةّيجراخلا تاوزغلاو ةيلخادلا تارجهلا نم ريثكل Lal ةّيليعامسإلا

 لع اا دمب تر ةملق hts جنها ا عع ةنس فو

 7 .نسح هدلو ةمامإ

 ةييجراخلاو

 ١. :قباسلا ردصملا 515



 عبارلا مامإلا

 هللا ةوقب رهاقلا

 رازن نب يلع نب دمحم نب نسح

 (ه۵۵۷۵۲۰)

 امام م۲ هيبأ ةافر دعب حبصأو ؛تولآ ةعلق GAY ةنس دلو

 ديمآ كرزب ابك دمحم يعادلا نيعو «ةنس ۲۸ كاذنآ هرمع ناكو «صشلا بجومب

 .هتاعدل ًاريبكو هنعًابئان

 هّجوو «قطانملا عيمج Yo ءافكألا ةاعدلا عزوو صالخإ لكب يعادلا لمع

 «يليعامسإلا شيجلا يف لوألا ناكملا لتحت تناك يتلا ءةيئادفلا ةقرفلل ةصاخ ةيانع

 لارعتسا ىلع لماكلا بیردتلا مهبيردتو ةيئادفلا فيقتل LoL ةسردم أشنأو

 .تقولا كلذ يف ةلمعتسملا تاغللا بلغأ مهنیقلتو «ةحلسألا

 نسحلا هدلو ةمامإ لع صن نأ دعب توملآ ةعلق يف نفدو ۵6۷ ةنس يفوت
8 

 .يلع

 .۲۷۲:هفن ردصملا ١.



 سمانلا مامإلا
 رهاقلا نص مامإلا نب يلع نسحلا مامالا

 (ه 9۱۱۵۳۹

 يف ىه ۵٣۹ ةنس رازن نب يلع نب دمحم نب نسحلا نب يلع نسح مامالا دلو |
 .ه ۵۵۷ ةنس هيبأ ةافو دعب ةمامإلا ىلوتو تولآ ةعلق

 ةعضاخلا ميلاقألا ىلع ءا ءاقكألا ةاعدلا عزوف Chel Yh ةوعدلا ميظنتب ماقو
 .يليعامسإلا ذوفنلل

 © .توملآ ةعلق يف نفدو ۵1۱ ةنس لوألا عيبر نم سداسلا يف ينوت

 سداسلا ماعإلا
 يلع نمحلا مامإلا نب دمحم acl) مامإلا

 (ه۱۱۷-۵۵۳)

 ةافو دعب ةمامالا یلوتو ؛تولآ ةعلق يف ۵۵۳ ةنس دمحم ىلعأ مامالا دلو
 .هرمع نم ةنماثلا يف وهو AON ةنس هيبأ
 لک نم ًادحاو موی صشخنف ( ةيملعلا تارظانملل) ةّصاخ ةيانع هجو و ۲
 مکحیل هشنب اهرضحي تاعدلا نيب ةيهقفلاو «ةيفسلفلا تارظانملا ءارجال عوبسآ
 ةءافك نم هورهظي ام بسح هتوعدلا بتارم يف مهيقريو مهیآعیف نیرظانتلا نيب

 .۲۷۵:هفن ردصملا ١.



 ۱1۹ 1]2201010001010] 1 .. ةيرازنلا ةّمئألا يف

 .يلبعاسإلا بهذملا لوصأ opis Yo ةاعدلا دعاس ام اذهو « ةيملع

 ىلع شن نأ دعب توملآ ةسعلق يف نقدو ۲۰۷ ةنس دمحم Sel مامإلا يفوت

 © .ةنس 4۷ هتمامإ ترمتسا وءنيدلا لالج هنبا ةيالو

 عباسلا مامإلا

 دمحم ئلعأ نب نسح نيدلا لالج ماعإلا

(Carv\Aoat) 

 ةعلق يف ه 0۸۲ ةنس نيدلا لالجب بقلم ا ؛للعأ نب نسح مامإلا دلو

 اا ةت هی و ممه حمار تولآ

 انفو يمالسالا ملاعلاو ةيليعامسإلا نيب ةقادصلا یرُم قيثوت ىلع لمع

 عم ةضاخو Listy تداز نیسابعلاب هتاقالع أ اك «ديدجلا ملسملا»ب هوبقل

 .هللا نیدل رصانلا ةفيلخ

 هتلئاع عم جحلا ةضيرف sity) «ناجيبرذآو قارسعلاو ايروس يف Tes لقنت

 كلذو «ناريإ ناخزیگنچ ازغ امدنع «هاشمزراوخ نيدلا لالج عم فلاحت «نيترم

 ًادلو فلخو ه4 ةنس مّسلاب ءاستلا نم ةرماؤمب لتق .هعابتألو هلقاعمل ًداقنا

 ° .«نيدلا ءالع» نسحلا نب دمحم وه

 .۲۷۷:هفت ردصم ا ١
 ۲۸٤ :ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات 4141 :مالصإلا يف ةمامإلا :رمات فراع. ۲



 نماشلا ماعإلا

 نسحلا نب دمحم نيدلا ءالع

 (ه۱۵۳-۰۸)

 ةعلق يف ه 1١۸ ةنس نیدلا لالج مامالا نب دمحم نيدلا ءالع مامالا دلو
 نم ةرشاعلا يف وهو ه 1۸ ةنس ةيليعايسالا ةمامإلا ةكيرأ Yo سلجو «تولآ
 .ًاماع ۳۵ هتمامإ تمادو «هرمع

 دادغب ةنيدم طوقس رکذ بلاغ یفطصم رصاعملا خزان بجعلا نم و

 ريسم ال ةيلیعاسالا عالق ريمدت دعب مت دادغب طوقس BT عم مامإلا اذه رصع يف
 .دادغب مث نادمه ّمث نیوزق نم ناك رتتلا

 4) .توملآ يف نفدو ه VF ماع يفوت و

 عساتلا ماعإلا

 نيدلا ءالع مامإلا نب هاشروخ نيدلا نكر

(a1614) 

 يف ه 1۲ 4ةنس دمحم نيدلا ءالع مامإلا نب هاشروخ نيدلا نكر مامالا دلو
 يرتتلا وكالوه لسرأو ه 70۳ ةنس هيب ةافو دعب [abe حسبصأو :تولآ ةعلق

 ريمأ نيدلا رصان ريمألا ةبراحل ناتسهوك فارطأل يرتتلا نايكوب ةدايقب ًاشيج

STALE Pl ةوعدلا خيرات .١ 



 WA 5 5 ۰۰ ةيراؤتلا ةّطقألا يف

 .(تسوخرس) ةعلق يف ميقي ناك يذلا ةعطاقملا كلت

 كلذ رمتسا دقلو Chel Ml عالقلا ةيقب راصح رحآ ًأاشیج لسرأ و

 مهعالق باوبأ اوحتفف «نييليعامسإلا ةنوؤم اهدعب تدفن نهشآ ةتس ةّدم راصخلا

 ٍليعامسإ فلأ رشع انثا اهيف ق هةنحاط ةّيوق كراعم يف fll عم اوكيتشاو

 اهترّمدو dhol Yl عالقلا عج ةيزاغلا شويجلا تلتحاو «يرتت فلأ نوشالثو

 نیدلا نكر مامإلا لع ضبقلا يقلأو ءافصفص ًاعاق اهتلمجن اهيبأ هرکب نع

 «هتاعد ضعبو ؛نیدلا فيس هيخأ نباو «نيدلا رفظم رغصألا هدلؤ عم هاشروخ

 .دادغب يف ةفيلخلا ىلإ مهوذخأو

 يفوت (نوحیج) رهن ربعت ةيرتتلا شويجلا تناك نيب ةدوعلا قيرط يف و

 كلذ ةفض ىلع نفدو AVE ةنس هتافو تناكو ءاشروخ نيدلا نكر مامإلا

 .ينميلارهنلا

UTرمآ يذلا وكالوهلاومّلسف یرسالا ةيقب  rebel,ليثمتلاوءًاعيمج  

 بورحلا يف هاضق ًادحاو ًاماع ىوس نیدلا نكر ةمامإ رمتست لو مهثتجب

 يف رقتستل تولآ دالب ةيليعامسإلا ةمئألا تعدو هدهع ءاهتنابو ناصحلاو

 © ماع براقی ام اهیف مهمکح ماد نأ دعب ناجیبرذآ

 عع

 BONN نم مهربغ ly ةّيليعامسإلا نم هةيرازشلا ةّمثأ Yo تنفقو انه لإ

 فيلأت ىلإ جاتحیف توملآ عالق ریمدت دعب ةمامإلا دنسم اوملست نيذلا ةيقا

 ذنم ؛ةميدقلا ةيروصلا رداصل او ةطوطخم ا ةيخيراتلا ةّيليعاسإلا بتكلا نإ

 ةاهدخو هاش نمؤم ةرسأ ركذب ةلفاح تءاج-ه ۰ ةنس یتح ھ۷۱۰ ماع

 194م4 :ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات .۱



RN Baal وزاقب سورس جردن هم AVN 

 (ةينمؤملا) ةقرفلا هذه بناج نم ale طاشن لك خو أفطنا ه۲ ۱۰ ةنس دعبو
 ةيليعايسإلا حرسم ىلع زربتو اهزكرم لتحت (ةيمساقلا) ةيناثلا ةرسألا تماقو
 نع وبري ام ةيرازنلا ةيليعامسإلا تمقرت ناخ اغآلا شا نأ ابو ازشلا
 سل كلت ةايح نايبل يلاتلا لصفلا نصصخ كلذلف «نينرقلا

 يتدلب يف رضاحلا اندهع يف نطقت ةينمؤملا ةيرازنلا ةيليعا,سإلا ةقرفلا نإ
 ءاهسفن ةيملس يفو ةيملس ئرق ضمب يفو نيتيروسلا «فايصماو «سومدقلا»

UL,ةيرازنلا ةيمساقلا ةقرفلا  ELEYن  

 ءامروبو «ناتسكابوءدنهلاو:ناريإ يف نطقت امك «سوطرط برق يباوخلا ae ينو
 © .اهريغو رابجنز و رقشغدمو وغنوكلا و« ةيقرشلا ةيقيرفإو نيصلاو

 ١. :مالسإلا يف ةمامإلا :رمات فراع ۱۷١ .



 يف

 ةيناخاغآلا ةرسألا





 قلطیو «ةیمساقاو «ةّينمؤم» :ن

 بقللاب راصعألا هذه يف اورهتشاو «ةيناخ اغآلا» ةريب

 مه را هذه ةمئأو ريحألا

 .هاش يلع نسح ۱

 هاش يلع ۲

 .هاش دمحم ناطلس ۳

 DL میرک ۔٤

 ١ . :هاش يلع نص )۱۲۹۸-۱۲۱۹(

 ناك LE BIT نم Gl وهو ه ۱۲۱۹ ةنس تالع ةدلب يف دلو

 هناكم سلجو يراجاقلا هاشلا ل هدهع ينو «يراجاقلا دمحم» هاشلل ًارصاعم
 نم هاش يلع نسح جزو «ةبيط ةلماعم نييليعامسإلا لماع دقو هاش يلع حتف

 .؟هاش دمحم for هناكم ملتساو تایق لطت مل هتايح ّنكلو هتمیرک

 هربتعاف اريطخو ايوق حبصآ دق هاش يلع نسح مامإلا زكرم ST ظحالف

 نيب رقتساو ءدنسلا ىلإ بهذق «ناريإ نع lek رمأو ءةكلمملا نوؤش لع ًارطخ
 تاهجو بزقیو bled حلصیو cri مظنُي يثتارك يف نيريثكلا هعابتأ
 .دنهلا ىلإ لقتنا ًاريخأو «نییناطیربلاو دنسلا كولم نيب رظنلا

 ادو ه ۱۲۹۸ ةنس يفوتو ةعبرأ نع ؟دابآ نسح» وأ «نوثاكجم» ةلح يف

olهاش لالج اغآو هاش يگنج اغآو هاش ریگناهج اغآو ماش يلع اغآ :مه  



 BE نر سس هی

 © ,ةمامالا ثیررو هّيصو وه لع ناکو

 ةنيدم هاش يلع نسح مامالا لخد :بلاغ یفطصم رصاعلا خّيؤم ا لوقي
 يلثمتو يسايسلا كلسلا لاجرو ةنيدملا كلت مکاح لبق نم لبقتشاو ؟يابموب»
 بحاص بقل ةيناطيربلا ةكلمملا هتحنم وءبعشلا تاقبط فلتغو لودلا
 © .ةكلمملا يف مالسلل ماسو عفرأو ومسلا

Jayيف هتماقإو ناريإل هترداغم  slayطالبلاب لاصتالا ةيضرأ هل تايه  
 هدعب ةفئاطلا ةمثأ لزت ملف روصعلا ربع امهنيب ةقادصلا ىرُع تقثوتو «يناطيربلا

 .نييناطيربلل ةلامعلاب نیمهتم

 (م۱۲:۱-۱۳۰۲) :هاش يلع . ۲

 هيبأ ةافو دعب ةمامالا دنسم Yo سلجو تلح ةدلب يف-ه ۱۲4۱ ماع دلو

 هاش يلع حتف ةميرك يه هتدلاو UNI) ناخ اغآ»ب رهتشاو ۱۲۹۸ ةنس

 .يراجافلا

 جقزت .ةلوجرلاو دعاسلا ةوقو ؛ةيامرلاو دوسألا ديصب ًاعلوص ناك ST ركذي
 .ةيناريإلا ناخ يلع ازريم ةئبا كولملا سمش

 هاش رونو هاش نيدلا باهشو «هاش دمحم ناطلس :مه «دالوأ ةئالث بجنأ

 .ثلاثلا نامت اغآ هاش دمحم ناطلسلا وه هدهع لوو

 ةاکزلا ميدقتل اومدق نیذلا ةّيليعامسإلا فالآ مض بيهم لافتحا يفو
 دق هاش دمحم ناطلس ربكألا هلجن SL هاش يلع مامالا نلعأ pag سمخلاو

 .هدعب نم ًامامإ نوكيسو .دهملل الو حبصأ

 ۳۳۹: ةیلیعیس)لا ةوعدلا خيرات:بلاغ ىفطصم ۲



 ۱۷۷ تی ستم ةيناخاغألا ةرسألا يف

 نأو مهلكاشم عفر مامإلا نم اوبلطو ءايروس ةّيليعامسإ نم دفو هيلإ مدق

 ماقف ېهلقاعم مهم تقاض نأ دعب هيف نونطقي ًاناكم ينامثعلا ناطلسلا مهيلإ | عفدي

 يلاو ىلإ هرمأ ناطلسلا ردصأ نأ ىلإ ينامثعلا ناطلسلاب لصتاو مهبلط ذيفنتب مامإلا

 نأ ةطيرش ؛مهل نكاسم هيف اوديشيل ًاناكم اوراتخي ناب The DW حمسيل قشمد

 اوبهذو «ليعامسإ ريمألا ةماعزب نويليعامسإلا عّمجت «ةيدنجلاو بئارضلا نم اوفعي

 سيسأت اود يعي نأ اوررقف ةيملسلا لوهس ىلإ اولصو ىتح ةيقرشلا ةقطنملا هاهتاب

 .بورحل ا اهترّمد نأ دعب «ةيخيراتلا ؛ةيملسلا» ةئيدم

 نفدو ءالبرك ةنيدم ىلإ هدسج لقنو ه ۱۳۰۲ ةنس هاش يلع مامإلا يفوت

 كانه

 (ہ۱۳۸۰۰۱۲۹۲) :«ثلاثلا ناخ اغآد هاش دمحم ناطلس .۳

 يفه ٠۲۹٤ ماع ثلاشلا ناخ اغآب فورعملا ؟ينيسحلا ناطلس دم دلو

 ةوعدلا لاجر هب عمتجا هرمع نم ةنماثلا يفو «يشتاركب ؟لسعلا رهش» ةلحم

 نس يف جقزتو بيهم لافتحاب ةمامإلا نوؤش هومّلسو دنهلا يف ةّيليعامسإلا
 بقل حنمف «ندنل ىلإ ًالصاو ةّرم GY برغلا رازو «هداز ءاش» هّمع ةنبا نيرشعلا

 قطانمو ايكرتو ناريإو اسنرفو ايناملأ راز اك .ةيدنملا ةيروطاربمالل رو دناموك»

 لاسرابو ؛ةركيلع ةعماج ءاشنإب مهاسو ؛تاّرم ةّدع جّوزتو fll نم ةديدع

 .نابايلا يف يمالسإلا نيدلا سيردتل ةيمالسإ ةثعب

 :اهنم «ةعلاطملاب ةريدج طاقن هتايح ينو
 نيذلا هعابتأل لوقي م407١ ةنس ةرهاقلا يف هتيأرو :رمات فراع لوقي.١

 ؛ةيرظنلا مولعلا نع مهودعبأو clad مولعلا مكدالوأ اومّلع :هترايزل اوءاج

 ١. ةیلعایسلاةوعدلا خيراتو ؛۲۲۸-۲۲۹:مالسإلا يف ةمامإلا :۰۳۶۱-۳۳۹



 ةيليعامسالا خسيرات ........ 2

 0 .عارتخالاو طابنتسالا نادیم يف عیرس روطتو ريطخ بالقنا ىلع مداق ملاعلاف

 :ينعآ «ةينيدلا مولعلاب صتخت لهو ؟ةیرظنلا مولعلا نم دصقي اذام :لوقأ
 سفنلا ةفرعمک ىرخألا ةيناسنإلا مولعلا رئاس لمشت وأ ؛هقفلاو ريسفتلاو مالكلا

 نأ لضفألا ناكو ءاهب رابتعا ال هتاداشرإف لاح ةبآ Yo و ؟نوناقلاو عامتجالا ملعو

 بتاج ىلإ ةّيلمعلا مولعلاو : خنت تاعاتصلا | مكدالرأ اوملع :لوقلاب مهدشرپ

 دیوزت SB «ناميإلاَو م لو نیل لاف و :هناحبس لوقي ؛مولعلا رئاس
 حبكي يذلاو «حالسلاب نونجلا ديوزتك ناميإلا نود ةثيدحلا تاعانصلاب رشبلا
 نامیالا وه هرشلا لیبس نم ةثيدحلا تاعانصلا كلتل همادختسا نع رشبلا حاج
 .هنايب ةيرظنلا مولعلا لفکتت يتلا داعلاو أدبملاب داقتعالاو «هللاب

 ةيمالسإ ةيلك هانی ةمهاسملاب هبلاطي ءاج يذلا يمالسإلا دفولل -لوقي .۲

 ALD ءارو ًاضكرو ًاموت اناثكدقف Bh نهملاو «ةفلتخملا تاعانصلا
toMy 

 ليف ؟ملعالو تالايخلا ءارو ًاضکر و ًامون انافك :هلوقب ديرب اذام :لوقآ
 1؟مالحالاو تالايخلل عبنم يه ةينيدلا مولعلا نأ هدوصقم

Tieماهوالا ىلع  LLّأست نم لعفب همالک هبشآ اف  | 
 WU يتلا ةينيدلا ةسادقلا ةلاحل حیرصو حضاو غيرفت اذه همالک نإ لب .هتحت ام

 .ةصاخ ةروصب هعابتأو ةماع نيملسملا مامأ اهب رهظي نأ لواح

 ًاروصق كلمي ناخ اغآ و مس :بلاغ ىفطصم رصاعملا خّرؤملا لوقي ۳
 نمار يبك ًاددعو نارط رخفأ نسم ةثيدح تارثاطو هم اعلا ءاحنأ عيمج يف ةريث

 راع
 .ه3:مورلا ۲
 .۲۳۳:مالسالا يف ةمامإلا :رمات فراع .۳

 .۲۳۱:مالسالا يف ةمامإلا



 wa .. ةيتاخافآلا ةرسألا يف

 اهكلمت يتلا (ثاراه) دايج ةليصفب ظفتحيو «ملاعلا يف دايم لا تالبطصا ثدحأ

 هذه تحير دقو «ةفورعملا قابسلا لويخ نسحأ جتني اهنمو هديعب نمز ذنم هترسأ

 .(يرد) قابسل ةيلاعلا زئاوجلا ربكأ لويخلا

 غلبمب يونسلا هداريإ رّدقُي ذإ ءملاعلا ءاينغأ ئنغأ نم دعب ناخ اغآ مامالاو

 يتلا رهاوجلا ةعومجم ترّدُت دقو نالود نیالم ١٠و فلآ ۱۰۰ ن حرارتی

 ٩۳ .رالود نویلم ۲۰۰ غلبمب اهکلمی

 هلمع دك ةجيتن تسيل ناخ اغآ مامإلا اهشاع يتلا خذبلا ةايح SI كش ال

 ةفئاطلا هيلإ اهتمدق سمح او ةاكزلا مساب ةيعرش لاومآ يه این هدهج لوصحو
 انآ ال ةرحلا بساكملا باحصأو لامعلاو نيحالفلا نم ةلكشتملا ةِليعايسالا

 a عسيراشملا يف اهفرصي ةمامإلا بصنل كلم لب «مامإلل ةّيصخش لاومأ

 ةماعل ةنسحلا ةوسألا كلذ نينمؤملا ريمأ مامإلا هيلع ناك Le هذه خذبلا ةايح نيأف

 الأ» :فینح نب نامثع ةرصبلاب هلماع ىلإ ب ةصاخ نيملسملاو رشبلا
 فتكا دق مكمامإ fy الأ ءهملع رونب ئضتسيو هب يدتقي ًامامإ مومام لكل رو
 ال نم ةم لاو زاجح اب لعلو:لوقی نأ ىلإ «هیصرقب همعط نمو «هیرمطب هايند نم
 دابكأو «ىثرغ نوطب يلوحو ًاناطبم تيبأ وأ «عبشلاب هل دهع الو «صرقلاب هل عمط

 :لئاقلا لاق اك نوكأ وأ ,یزح

 ADI ىلإ نحت دابكأ كلوحو thy تيبت نأ ٌءاد كيسحو

 نهدلا هراكم يف مهكراشأ الو ءنينمؤملا ريمأ اذه لاقي نأب يسفن نم عنقأ أ

 ؛تابیطلا لكأ ينلغشيل تقلخ :شیعلا ةبوشج يف مهل ةوسا نوكأ وأ

 2” .«اهمّمقت اهلغش ةلسرملا وأ ءاهفلع اهته ةطوبرملا ةميهبلاك

 .۳۹:ةیلیعایسلاةوعدلا خ ااغ یفطصم ۱
 .حلاصلا يحبص قيلعت 4 © مقر «لئاسرلا مسق :ةغالبلا جبن .۲



 نأ نکمی ال عیراشلا هذه dt «مکلاب نع برغي ال نأ بجيو :لوقی 6
 شعلا ةبيرض تعفد اذإ الإ ةيحالصإلا ةضهنلا هذمل حاجنلا بتكي الو «ققحتت
 ١“ .انل صلغیو انتيالو دقتعي يلبعامسإ JS Ue ةبجاو ةيئزج ةيحضت اذه رشعلاو

 اك رشعلاب ةضعبم تسيلو «قاكزلا يف ةفلتخم ةضيرفلا ناب :هيلع ظحاليو
 يف بجاولا نأ اك «ةعيشو ةنس نم يمالسإلا هقفلاب ماملإ ندأ هل نمل ؛حضاو وه
 شعلا ىلع زيكرتلاف رشعلا ال ءسمخلا وه «بساكملا حابرآور ,نئاكرلاو ,نداعملا
 .ةعيرشلل لاطبإ رخألا ريياعملا فذحو

 ىلع ًائيش اوفرست ال :لوقيو «دهزلاب مهرمأ هنآ هعابتأل هحئاصن نمو .©
 نم ًاشيش اورحخّداو ءايئدلا ةايحلا ذئاذل يف اودهزاو «جاوزلاو تاومألا سوقط
 0 .ةيلاملا ةلودلا قاروأو نيمأتلا تاكرش تادنس اهب اوعاتباو «ةّيرهشلا مکتاقفن

 اهنيب هدهزلاب هعابتأ Fol وهف ؛لطابلاو :GEL ةجوزمم ةحيصنلا هذه نإ
 !؟نولعفت الام نولوقتأ «فارصالاو خذبلاةايح وه شيعي

 :امهجاوز ةلفح هب منت نأ رزق يذلا مويلا حابص يف ةيسنرفلا

dLًافالآ ناب نيلهجت كتاب دقتعأو ٌريبك يقرش ٌريمأ  
BYEًابيرقت و مسجتم هلإلا ناب نودقتعي رشبلا . © 

 هجولا ىلعف pat وأ « هّقح يف هعابتأ ةديقع ححصي ام ,SL ودبي :لوقأ
 ةيعرشلا ءافضإ يف رّضقم يناثلا هجولا ىلعو «هتديقع بسح مشجنم هل وه لؤألا
 .قحلا ىلإ مهداشرإو ءمهتثطخت مدعو «هموق ةديقع ىلع

 .یفطصم ۱ .536:ةيليعايسإلا ةوعدلا
pal ۲754 :قباسلا  

 AVY :قباسلا ردصملا ۴



 FAS مست وبسم ae ................. ةيناخافالا ةرسألا يف

 هعومأم دي ىلع ملعتي ماعإلا

 تاغللا ديجي هومسو :بلاغ ىفطصم رصاسملا LoL Ml خززلا لاق

 ةيسنرفلاو ةيزيلكنالاو ؛ةيكرتلاو ةيبرعلاو ةيسرافلاو ةيدنهلا نم ةييبرغلاو ةيقرشلا
 يأ لخدي نأ نودب اذه fs «ةديدعلا تاغللا نم اهريغو ءةيئالألاو ةيلاطيإلاو

 هتدلاو يديأ ىلع لوألا هميلعت ئقلت دقو «دهعم يأ يف همولع ئقلتي وأ ةسردم
 ةييبرسلاو ةيبوروألا تاغللا نقی هستلعجف Lae ble هتملع يلا
 29 .ةيسرافلاو

 عمتجاف «هرمع نم ةنماثلا يف وهو ههاش يلع هدلاو ينوتو :مات فراع لاقو

 .بیهم لافتحاب ةمامإلا نوؤش هومّلسو :دنهايف ةّيليعامسإلا ةوعدلا لاجر هب

 ؛هتايح ىلع رهسلا ةفعاضم Yo هتدلاو تزفح يتلا بابسألا نم اذه ناكو

 تاغللا هسيردت ىلع اولمع « نيرهام ا ةذتاسألاو نيصاصتحالا نيترملا راضحإو

 .ةيبرعلاو ةيسرافلاو ةيبنجألا
 صوصنم مامإلا نأ مهتديقع يف تباثلا نأ يهو ناعمإلاب ةريدج ةطقن انه و

 .يندل هملعف بيغلا نع الإ ملعلا ىقلتيال

 وذ مامإلا لهو «همومأم نع ملعلا ىّقلتي يذلا .مامإلا اذه ام يردآ الف

 ريغو مولعلاو تاغللا مّلعتو «ةيرشبلا سرادملا لوخد ىلإ ةجاحب يندللا ملعلا

 .كلذ
 2۱۹0۷ ةنس زومت نم رشع يداحلا ًارمهظ ةب ناثلا ةعاسلا سيمخلا موي يفو

 لا اوج Glee لقنو هارسیوسب هرصق يف ناخ اغآلا يفوت (ه۱۳۷۷) قفاوملا

 رفصألا Jigs سأر Je اهدییشتب عرش يتلا ةربقملا يف نفدو .رصمب ناوسأ

 © ىصم يف ناوسأ ةنيدم برغ

 .۳۵۱:ةیلیع سل ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ١
 ۳۹۲ :ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم . ۰ ۰۲۳ ع:مالسلا يق ةمامإلا :رمات فراع .۲



 لر سال BP او هوم

 فلتخ نم ةيليعامسإلا ءامعز هجوت ارسيوس يف ثلاثلا ناخ اغآ يفوت الو
 مامالا ةّصو حتف اورضح ثيح «ناكرب رصق يف ناخ اغآلا رقم ىلإ ملاعلا ءاحنآ
 .ايناطيرب يف (زديول) كنب يف ةعدوم تناك يتلا لحارلا

 «ينيسحلا هاش يلع نب ميرك ةمامإ نالعإ مت دقف ةيصولا هذه ىلإ ًادانتساو
 5 .عبارلا ناخ اغآب بو

 هنبال ةمامالاب دهع دق ثلاثلا ناخ اغآ مامإلا نأ وه رکذلاب فیرطلا نم و
 Ley ناخ يلع ريمألا حبصآ :بلاغ یفطصم لوقي «هتايح يف ناخ ىلع ريمألا
 ۱۹۲۷ ماع يناثلا نیرشت نم نيرشعلاو عسساتلا يف ةّيليعامسإلا ةمامإلا دهعل
 نادلبلا عيمج تشع ؛ةبسانملا هذهب ةميظع تالافتحا ترجو ةيداليم
 9 ,ةيليعامسإلا

 يف ةعدوُم تناك يتلا هدلاو ةّيصو تحف ال ناخ يلع ريمألا لمأ باخ دقو
 هاش يلع نب میرک هدیفح ةمامإ Yo صنت يتلاو ايناطيرب يف (زديول) كنب
 .اههنيب تافالخلا بوشتب اه ًاريسفت دجأ الو «(عبارلا ناخ اغآ) ينيسحلا

 :هنبا ةمام | اهب لطبأ يتلا هتيصو يف ءاج امم و
 «ةريخألا تاونسلا يق ملاعلا GLU يتلا فورظلا ىلإ ًارظن و

 اف :ةيرذلا مولعلا فاشتكا اهنيب نمو ٠تعقو يتلا ئربكلا تارّيغتلل ًارظنو
 يف عرعرتو أشن باش ينفلخي نأ يضتقت Theol Vl ةفئاطلا ةحلصم SI نيقي لع
 ةايحلل ةديدج ٌةرظن هل نوکت نأو eH رصعلا اذه طسو ةريخألا تاونسلا
 نوکیل ناخ ميرك يديفح راتخآ كلذل .ةّيليعامسإلا ةفئاطلا ةماعز لون دنع

 ۳ .يدعب نم ةفئاطلل ایعزو يل ةفيلخ

 405-407 :ةيليعايسإلا ةوعدلا

 417 :ةيليعاهسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ یفطصم.۳



 EUAN تسوس جيس ينل ........... ةيئاخاغألاةرسألا يف

 ةنس ةدعقلا يذ نم رشع سماخلا يف لوزعملا ناخ يلع هدلو يفوت دقو

ITALهناهثج نفدو «هسفنب اهدوقي ناك يتلا هترایس مادطصا ثداحب «ةيرجه  

 ةيمّكس يف ريخألا هّرقم لإ هلقن متي اغير ءاسنرفب يلليون يف صاخلا هرصق يف تقؤم
 .هتيصول ایفتتایروس

 .هدلو ال (ثلاثلا ناخ اغآ) ديفح ميرك وه ةّيليعاسإلل رضاحلا مامإلاف

 دمحم نب يلع نب ميرك

 عبارلا ناخ اغآ

 ناسخ يلعريمألا وه هدلاو «ارسيوسب فینج ةنيدس يف م ۱۹۳۸ ةنس دلو

 ناخ LED هاش دمحم ناطلس هدلاو ةيصو بجومب ةماسلا زكرم نع يصقأ يذلا

 «نوتسراشت دروللا Lal (دلويارابرب نوج) ةناطب hi يه ch «(ثللاشلا
 «ةينابسإلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنالا نقتأف ءارسيوس سرادم GBM همولع قلت
 ةعماج لا بستنا ارسيوس يف هليصحت لمكأ نأ دعبو «ةيبرعلا ةغللا سرد ايك
 .(ةيكريمألا درفراه)

 نم نيترم اجن دقو :ةبعصلا ةضايرلا سراهي نافسالاو لقنتلا ريثك ناك
 جتیو ؛همامتها ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا يلويو «نيتعورم مادطصا يتثداح

 اعلا يف ناريإو نانبلو ايروسو ةيقيرفال ةرايزب موقیو اك .ةسايسلا رحبب ضوخلا

 40 .قزری اح لازی ال وهو . .مهایاضق ةجلاعمو هعابتآ نووش دقفتل

 رارمتساب ةرصحنم ا ةقرفلا مهو «ةيناخاغكلا ةيمساقلا ةّيرازنلا ةّمئأ ءالؤه

 رمتست له ملعي هناحبس هثلاف «يليعامسإلا بهذم ا قفو «ليعامسإ دالوأ يف ةمامإلا
 .ةبيغلا فهك يف لخدتوأ هليحر دعب ةمامإلا

 5 *7:ةيليعارسإلا ةوعدلا خيراتو ؛۲۳۷:مالسالا يف ةمامإلا ١.





 ةسمخلا لوصألاو ةيليعامسإلا





 اه ةّيمالسإلا بهاذملا نم اهريغك Ache My «ةعيرشو ةديقع مالسإلا

 فوقولا يف ىفكو ءاهتاهمأ يف نيملسملا عم نوفلتخي الف عورفلا UT «عورفو «لوصأ
 مئاعد» مساب يرغمل ا يميمتلا دمحم نب نايعنلا ةفينح وبأ يضاقلا هبتك ام اهیلع

 مهو ًانطابو ًارماظ يعرف مکح لکل ناب داقتعالا يف اودرفنا معن .«مالسالا

 مساب أبا ًاباتك روکذلا يضاقلا AM دقو«ةّيعرفلا رهاوظلا لیرأت يف ةّصاخ تافلؤم

 .لاجلا اذه يف مهتاليوأت ضعب كيلع رمیسو «مئاعدلا ليوأت»

 اهيلع روثعلاو ءاهيلع مهبهذم اوشب يتلا ply مهدئاقع يف مالكلا تإ
 :هوجول كلذو ًاذج لكشم رمأ

 لوانتم تحت اهلعج مدعو اهئافخإو اهيلع رتستلاو مهبتكب ةّنظلا :لّالا
 راتسلا ةحازإو «متکتلا قوطرسك نهارلا عضولا مهيلع ضرف نأو ؛نيرخآلا يديأ

 مهئاملعو مهتاعد ديب رمألا ناك ولف ؛مهریغ ىلإ دوعي لضفلاو «بتکلا ضعب نع
 .بتکلا كلت انيديأب تلصو اكو «كلذب اوحمس ال

 ءایشآ هيف اولخدأف «بهذملل ًادنسو bale .ةينافويلا ةفسلقلا ذاختا:يناثلا

 الو ءاهمدعب وأ اهب داقتعالا رضي الو polly دناقعلا بابب اش ةلص ال ا ًةريثك

 رداصلا ْنأو ءاهسوفنو ةعستلا كالفألاو ةرشعلا لوقعلاب لوقلاف اهلهج ضي

JNتحرط ةّيفسلف ضورف رشاعلا لقعلا ىلإ رودصلا يهتني نأ ىلإ لقعلا وه  

 اهتحص ضرف ىلع ثحابملا هذهو «(دحاولا نعريثكلا رودص عانتما) ةلكشم لحل

 ءاهيلإ ةوعدلاو بهذملا يف اهلاخد إف SH لاج يف ةريبكلا بهاوملا يوذب صتخت

 .مزلم الب مازلإ



me YAKهيكل خییوات جت با عب ع  

 الو ًاقسنم ًايهذم هروهظ ءدب يف نكي مل «ليعامسإلا بهذملا نأ :ثلاثلا

 «ةيتانويلا ةفسلفلا باحصأ عم ةاعدلا كاكتحا ةجيتن ,نینسلا رم بسح لماكت

 بتاکلا لوقي «مهنيب مّلسم pal اذهو «لیواتلا لاج يف مهقاوذأ بسحو
 :بلاغ ىفطصم يليعايسالا

 ةئباث دئاقع انآ نلع اهثحبو اهتسارد نكمي ال ةيليعامسإلا دئاقعلا نإ
 تفلتخاو ؛ناسزالاو تائيبلا بسح تروطت دئاقع UT كلذو «ةدّحوم ةقرفل

 هذه رولبت نأ بعصلا نم حبصأ ىتح ءايتايرظنو اهؤارآ تبعشتو ءاهفالتخاب
 © .ةدحاو ةقتوب يف رهصُت نأ وأ «دئاقعلا

 :امه نيباتك ىلع ةّيدئاقعلا مهبتك نيب نم اندمتعا دقو

 دمأ نيدلا ديمح :ينعأ «مكاحلا دهع يف يعادلا فيلات :«لقعلا ةحار» ١.

 ةريزج يف ةّيليعامسإلا ةاعد ريبكو «نيقارعلا ةجحب HIM «ينامركلا هللا دبع نبا
 (AEN ماع TT .يليعامسإلا بهذملا يف ةديدعلا تافّلؤم لا بحاصو «قارعلا

 نأ مولعملا نمو (ه۳۷۳-4۲۷) انيس نبا ريبكلا يمالسإلا فوسليفلا رصاع دقو
 مهريغو نوملسملا ماق دقق هينانویلا ةفسلفلا راهدزإ رصع هلبق امو رصعلا اذه

 .اهقيقحتو اهحرشو ةفسلفلا كلت ةمجرتب

 ًائيش هيف لخدأو ,ةفسلفلا نم رثأ ام رارغ ىلع اذه هباتك يعادلا عضو دقو
 «ةيعيبط وأ ou ةيفسلف لئاسم هثحابم رثكأ ناف ءةلصب بهذملا ىلإ تمي ال ام
 ينامركلا يعادلا موقي am حوضوب كلذ لجتي و.بهذملا ميمصب اه طابترا ال

 .ةقلخلا Me ميسرت يف
 هتالاقم وأ هباوبأ لمتشت الو ؛تالاقم وأ باوبأ ىلإ مسقني ال باتكلا نإ

 ناوسآ ىلإ مسقني FL وءبتكلا ميسقت يف ةداعلا هب ترجام وحن ىلع لوصف ىلع

 .ةمدقملا مسق ء۷ :دلولا تک ١



 1۸۹ مضت .......................... Sea لوصألاو ةيليعامسإلا يف

 يذلا دلبلا نم ءازجألا ةزنمب روسلا نم يه «عراشم ةع روس لک تحت جردنيو

 .روسلا هب طيحي

 عراشملاو «باوبألا ةلزنمب روسلا و«ةئيدملا لشمك «لقعلا ةحار» لثم ناكف

 يف لخدي ءةعبس باتكلا اهيلع لمتشي يتلا ol NM ددع نكلو «لوصفلا ةلزنمب

 .ًاعرشم نيعبرأو ةعست عراشملا ددع نوكتف «عراشم ةعبس اهنم لك قاطن

 ليوأتلا يناعم نم باتکلا ميسقت يف هجهنم هيلع يوطنب امل ةمتت نکلو
 .یرخا عراشم ةعبس (نيعبزألاو ةعستلا) عراشملا هذه ىلع داز دق تالباقتلاو

LiL؛لحز :يهو «عبسلا تارايسلا نيبو اهنيب ةلباقم ةعبس راوسألا تناك  
 .رمقلاو ؛دراطعو «ةرهزلاو ءسمشلاو ؛خيرملاو «يرتشملاو

 ديلاوملا يف ةرثؤملا اهنم تارايسلا ءازإب ةعبس هراوسأ انلعجف :يعادلا لوقي

 ةعبسلا راودألا باحصأ هللا راونأ تويب لايح SLE نيدلا يف ةمئاقلا ةينامسجلا

 ءازإب اعرشم نيعبرأو ةعست هراوسأ عراشم انلعجو .ةيئاسفنلا ديلاوملا يف نيرّثؤملا
 ° .ماسجألا نم اهنود امل ةكرحملا ًرابكو ًاراغص كالفألا طيح

 روتكدلاو نيسح لماك دمحم روتكدلا قيقحتب ةرهاقلاب ةرم لا عبط دقو
 دیعاو ه ۱۳۷۱ ماع ةرهاقلاب يرعلا ركفلا راد هترشنو «يملح یفطصم دمحم

 ماع هرشن ةيليعايسالا باتک نم وه يذلا بلاغ ىفطصم قيقحتب ًايناث هعبط
paw 

 ينميلا ٍليعامسإلا يعادلا فیلأت «دناوفلا ندعمو دئاقعلا جان .۲

 راد هترشنو ات فراع هقّقح (ه۵۲۲-۱۱۲) دیلولا دمحم نب يلع ؛قلطلا

 دئاسقع نايب يف اريبعت نسحأو ًايهف لهسأ باستکلا اذهو «توريب قرشلا

 .ةيليعامسإلا

 ١. ةمدقملا ظحالو ل! ۵:لقملا ةحار :۱۰.
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 نايب يف -اههنيب عساشلا نوبلا عم -نيبا
 ةسارد BU .تاكرتشملا ركذن نأ نود «قرفلا رئاس نيبو مهنیب ةدوجوملا قراوفلا
 نع مهدناقع ىلع ءوضلا طيلست فدغاو ېالکلا انب لوطي نأ ىلإ يدؤت عيمجلا

oSلاحلا ءاضتقا دنع نيباتكلا نيذه ريغ ىلع دمتعن ابرو . 



 ةسمخلا لوصألاو ةيليعامسإلا

۱ 

 دیحوتلا يف مهتدیقع

 ,دض الو هل لثم ال دحاو هنأ ,هناحبس هديحوت يف مهتديقع . ۱

 مث ۲ لثم الو هل دض ال ىلاعت هّنِإ :سماخلا عرشملا يف ينامركلا لوقي

 .هيلع لدتسي

 ال دحاو ىلاعت هّْنِإ :(ينمبلا يلبعايسالا يعادلا) ديلولا دمحم نب يلع لوقیو

 طئاسبلا فالتخاو «تاقولخملا لاكشأ جاودزإ وأ «ةرثك هيف الو ؛ددع نم

 .هيلع لدتسي مث تابکرم او
 :دئاقعلا يف هل ةديصق يف ةيليعابسالا ةاعدلا دحأ لوقي و

 للعلا لسم يلاعلاعنيملا .يلزألاميدقلا هلدمملا

 Mata ًالصأ دحاولا لعاجلاو دمصلادرفلا مئادلا اياربلا يراب

 .4۷:لقعلا ةحار ٠
 ار تمبر دنا عاب مع ني لع ۲



 SGA بوت نم میس هرس تن

 داسیآ سیل هناحبس هنا ۲
 ,يدنكلا فوسلیفلا وه هلمعتسا نم لوأ bs «دوجولا ینعمب سيا

 نأ هّلع نمو «سيل نوکی نأ هتاذ نم نکملا نآةيمالسالا ةفسلفلا يف رهتشا دقو
 eles نکملا ةناکم نع ريبعتلا يف ةملكلا هذه تناك ناو «سيأ نوكي
 ال عنتمملا ةمالع هذهو fal اذ نم نکملا ّنأ «هانعم BY «قيقد
 .سيللاو سيألا «نيثيشلا دحأ هتاذ ميمص نم يضتقي ال نكمملاف «نكمملا

Js deyدوجولل فدارملا ؛سیالاب هناحبس هفصو نوركنتسي ءالؤهف ری ت . 
 میمصب ةلص هلام هنم ذخأن طتبم هجوب ينامركلا يعادلا هيلع لدتسا دقو

 :نیرمآ ىلإ عجري هركذ ام لصاحو ؛عوضولا
 ogg يف هيلإ دنتسي ام ىلإ ًأجاتحم Liles يف سيألا ناك :دزالا

 باس «قلعتي هب نيغ ىلإ وهوه ایف ةجاحلا نع ًابلاعتم هزايربك زع- وه ناكو
ayنوک قتل اسی نوكي نأ نع جراخ ىلاعت هناب مكحلا كلذ نم ناك  

 وه نوكي نأ يف رمألا ةلاحتساو Lal هلعج يذلا هيلع daly يذلاب ًاسيأ سيألا
Ll dleكلذ نع کت «هيلإ دنتسيف وهوه هب ريغ ىلإ وهوه ایف جاتح وه الو  

 ربك اولع ىلاعتو ززعتو

 وهوه هب ام « قلعتي هب هريغ ىلإ وهوه ابف جاتح ريغ العوزع وه ناك اذإف
 .اسيأ هنوك لاحمف

 أ وهو ؛حضاو رمأ ىلإ عجري نيبعتلا يف هديقعت عم هجولا اذه لصاحو
 نيغلا ىلإ هب هفصو يف جاتحي «فوصولا ريغ ةفصلا نأ ابف ءدوجولاب ًافوصوم ناکول
 .هاوس be ينغ لاعت وهو

 جوضن مدع نع برعُي وهف ةيليعامسإلل ًابهذم ينامركلا هب ءاج ام ناك ولو
 ىلع ضراع رمأ دوجولا نأ نورّوصتي ءالزهف هطاسوأ يف ةينانويلا ةفسلفلا
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 ناکو تینا هتيهام ناك اذإ ST عم ءضورعلا ببسم نع نوثحبيف «بجاولا
 يف ةحورطم ةلأسملاو هسأر نم طقاس لالدتسالاف دوجولا نيع هؤامسأ تسّدقت

 :يراوزبسلا ميكحلا لوقي ددصلا كلذ يفو طسبم هجو ىلع ةيمالسإلا ةفسلفلا

 هتيلولعم ضورعلا ىضتقم ذإ را هام او

 ° .شماحلا يف نيردصملا ىلإ عجریلف ليصفتلا دارآ نمف
it ltنأ ولخي الف اسيأ ناك نإ ىلاعت هلل  Uy Daye Cladًاضرع . 

 .(درجلا) ًامسج ال te HL نوکی نأ ولخ الف ءًارهوج ناك ناف

 مدقتی ام دوجو يضتقي ءاهدوجو هب ام ىلإ هتاذ ماسقناف سج ناك ناف

 هلن نأ نع هتیناحبسب ىلاعتي وهو ele Gil ًاقوبسم رثکتم لک نوکب هيلع
 غهيلع

 BU) وأ «سفنألا لثم ةوقلاب WL ام نوكي نأ ولخي Le ال ناك ناو

 .لوقعلا لثم لعفلاب
 مّدقتي ام يضتقت لعفلا ىلإ جرخي هب ام ىلإ هتجاحف GALLE ناك ناف

 .كلذ نع لاعتی وهو هيلع

 ريغ نم هئاذ يف ًالعاف اّمِإ نوکی نأ نم ولخي الف « لعفلاب ًايئاق ناك ناو

 .هلعف متي هب ريغ يف ًالعاف وأ «هلعف متي هب ريغ ىلإ ةجاح

 هب متي ام ىلإ هتجاحو هلعف يف هناصقتلف «هلعف متي هب ريغ يف Selb ناک ناف

 .كلذ نع لاعتی وهو «هیلع Sale ام يضتقت

 باعيتسالف :هلعف متي هب ريغ ىلإ ةجاح ريغ نم هتاذ يف REL ناك ناو

 هتوكي «ةرياغتملا ياعم ا ةرثكب ةفلتخملا بستلا هتاذ

 هلعف

 «هتاذب ًالوعفمو ًالعاق هت

 ميكحلل ةموظنملا حرشو ؛ةقرص I لاعت HIST يف باي :47/1:نيملاتلا ردصل LM عجار.١
 .۹۱/۲:يراوزبسلا
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 نع ىلاعتي وهو «بسنلا هذهب TY ةرثك هيف نوكت ال يذلا هدوجو هنع ام يضتقي
 .كلذ

 نم هيلع مدقتي ام دوجو ىلإ ًادنتسم ضرعلا ٌدوجو ناكو La ناك ناو

 ؛هيلع لأتي اب هتيوه قلعت نأ نع ربكتيو ىلاعتي وهو ؛هدوجو هب يذلا ءرهوجلا

 © .ًاضرع نوكي نأ لطب

 روص نم ولخي ال «سيألاب ًافوصوم هناحبس هنوك ّنأ هجولا اذه لصاحو

 :عبرآ

 .ًاينايسج ًارهوج نوکی نأ :آ

 .ًاضرع نوکی نأ :ب

 .سفنألا لثم ةقلاب ئاق ادرج ًارهوج نوکی نأ :ج
 .لوقعلا لثم «لعفلاب ًابناق ًادرحب ًارهوج نوكي نأ :د

 ىلع ةمّدقتم ءازجألاو ؛ءازجأ نسم ًافلؤم نوكي نأ مزلتست :ىلوألا ةروصلا

 غ ىلإ جات نوكيف لكلا
 .هيلع مدقتم عوضوم دوجو ىلإ ضرعلا ةجاحل :ةيناثلا ةروصلا اهلثم و

 ؛لعفلا ىلإ هجرخي نم ىلإ جاتحیف SU) ناك اذإ هّنأل :ةثلاثلا اهلثمو

olyينغ هناحبس وهو «هيلع ًامّدقتم جرخملا نوكي . 

 :ناقش اهو مالكلا اهيف لصف دقف :ةعبارلا ةروصلا اأو

 اذهف ؛هلعف متي هب ريغ ىلإ ةجاح ريغ نم «هتاذ يف HEL نوكي نأ :لوالا

 ,هتاذ يف ةفلتخملا بسنلا عامتجا مزلتسي

wtنوكي نأ  Jebهمتی ام ىلإ هتجاح مزلتسي وهف هلعف متي هب ريغ  

 .قالطالا ىلع ينغ وهو «هلعف

tert 
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 Lag Mage less نيب ةّيهام بجاولل رّوص هنآ ىلع ينبم لالدتسالاو
 هنوكب لئاقلا ال تلطاب اهلك ضورفلاو يئالقعوأ «يناسفن وأ ينامسج رهوجلاو

 .دوجولا = بجاولا ؛نایواستم دوجولاو وه :لوقي ءاسيأو «ًادوجو

 نيب ًاددرم لعفلاب ًادوجوم هنوك وهو «عبارلا ضرفلا نأ كيلع بهذي الو
 .ضومغو ديقعت نع ولخي ال ںیغ يف ًالعاف وأ «هتاذ يف ًالعاف هنوك

 هركذت ةميق هل سيل اسيأ هناحبس هنوك مدعل ال ًاهجو 553 يعادلا ّنإ مث

 ٩ .هيلإ عجررلف دارأ نمف

 :هنع ةيمستلا يفن يف .۳

 le هيلع ةيمستلا عضو نإ : :ديلولا دمحم نب يلع يليعاسإلا يعادلا لوقي

 الوصف قلخلا نوكيل «تاقولخملا اهب مسوي سو تلعج الإ ةيمستلا تناك ذإ

 ءاهنم فنص لک ظفحنی ىتح «ىرخألا ةروصلا نع ةروص لكك اهب زّيمتي الوصف
 لاکشأ روهظ كلذب نوكيف ءاهيلإ ةجاحلا تعد اذإ اهنع ةياكحلا لقعلل نكميو

 الو«ةيلقع الو «ةيناسفن ةروص هل سيل «لاعتم وهو ءاهب مسو ةيمست BI يف ماعلا

 مسوي اب مسوي نأ نع هناطلس ةّوقو «هنأش ميظعب ىلاعتي لب «ةّيعانص الو«ةّيعيبط
 الو لزب مل ىلاعت هنآ ىلع ءایلعلا لوحف تقفتا دق و« هتيرب

 9 Lag الو رهوج ال «هعم ءيش

 ناکولف ؛هيف ءاج ام ىلع قبطنم ريغ ثحبلا ن ل
 ءيش ىلإ هيف درو امو «ءيش ىلإ فدي ناونعلاف Wy ءفّلؤملا بناج نم ناونعلا

 يفن وه هدارمو دیحوتلا لهأ ةفاك هيلع gat رمأ هناحبس هللا ةيمست Uf نخآ

 :لقعلا ةحار ۱
 -۲:دناوفلا ندعمو دئاقملا جات :ديلولا دمع نب يلع .؟
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 .ةيضرعلاو ةيرهوجاك تیهالا

 وه «هنع دا يفن يف» ناونع تحت باتکلا يف رخآ ثحب يف هدارم نأ اک
 .ًايهانتم هنوک يفن

 sade تافصلا يفن . £

 يف RB نينمؤملا ريمأ مامالا نع رهتشا ام «هناحبس هنع تافصلا يفن ّنإ
 هشفرعم لامکو ؛هتفرعم نيدلا :GD هتف لاق ةلزتعملا تذغآ هنعو هبطخ

 لاکو ههل صالخإلا هديحوت لایکو «هديحوت هب قيدصتلا لایکو «هب قيدصتلا
 pb lide لک ةداهشب ee تافصلا يفت هل صالحالا

 همان دقف هنرق نمو «هنرق دقف هناحبس هللا فصو

 راشأ نمو ؛هيلإ راشأ دقف هلهج نمو هلهج نمو oli دقف ald نمو
 :لاق نمو هنمض دقف «ميف» :لاق نمو ؛هدع دقف هّدح نمو coche دقف هيلإ
 29 .«هنم fol دقف «؟مالع»

 راشأ يتلا ءةيلقعلا ةلدالل ًاعبت ةلزتعلا نم مسقو HAL Yl تبهذ دقو
 ىلع تافصلا يفن ال «هيلع ةدئازلا تافصلا يفن دارم BL همالک يف مامإلا اهيلإ
 يش هنأ ال ءاذکهو لک ةايح هلک ةردق هلك phe هناحبس هللاف «قالطالا
 عم تاذلا ىلع تافصلا ةدايز Ul اوبهذ دقف ترعاشالل ًافالخ ؛رخآ ءيش هملعو

 .ةيناهثلا ءامدقلاب لوقلا همازلتساب مهیلع دروأف «ةميدق اهنوك
 يف تفتكاو «قالطالا ىلع هنع تافصلا يفن ىلإ تبهذ ةّيليعامسإلا نكلو

 تافصلا ىتح .تافصب هفصو نود هتاذو هتيوهب لوقلاب هناحبس هتفرعم ماقم

DUHىرن اذهلو ءةيلامكلاو  lalاولاق نيذلا ةلزتعملا لع ضرتعي ينامركلا  

 ف ةفصلا ريغ SI فوصوم

 لوألا ةبطخلا :ةغالبلا جين ١.



 ۱۹۷ تسلا 5 ديحوتلا يف ةيليعامسإلا ةديفع

 ءافصلا يفنب

 نيفلاخملا نم IS ET ملع هركفب كلذ نع صحف اذإ ءفصنملا لماما نإ
 يف هاندصق ام دصقو هاندمع ام هدوبعمل هديحوت يف دمع نأب «هبهذم نیز دق

 ةلزتعملا ةّصاخ هىلاعت هللا نع ريغلا قحتسی ام“ يفن يف (ال) فرح لايعتسا

 فصوي ال ىلاعت هللاّنأب ؛مهبهذم لوصأ يف مهوقب اهونّيزو ېهبتک bythe نيذلا
 ءانتوعد ةدعاق هيلعو ءانبهذم لصأ وه «مملوق نم اذه و...نيقولخملا تافصب

 ديحوت يف دمتعملا وهو «نيقولخملا ىلع لاقي ام «ىلاعت هللا ىلع لوقن ال انا
 «نيدحوملا لوق مههاوفأب اولاق ةلزتعملا نكل ءانمالك ءاحنأ يف دوصقملاو ءاندوبعم
 فصوي ل هللا ناب ًالوأ مهوق مهضقتب ؛نيدحلملا داقتعا مهتددفأب اودقتعاو

 «لاعت هللا ريغ هقحتسي ام للعتو هناحبس هللا لع مهقالطاب «نيقولخملا تافصب
 © .هللاب ذوعن «تافصلا رئاسو Uke داق يح GL لوقلا نم تافصلا نم

 غرسي ال ؛حيحص دقتعم هنع تافصلا iby :ديلولا دمحم نب يلع لوقيو

 يف نوكيو «سوفنلا يف اًمإو ماسجألا [GU سهوجلا قحلت تافصلا ّنأل هکرت

 سوفنلا يفو ءاهارجم يرجي امو «ناولألاو رادقألاك ءاهجراخ نم OLAS ماسجألا

 نأ نع لاعتی وهو «یرجلا اذه يرجيامو ؛لهباو «ملعلاك ءاهلخاد نم تايفيك
 .جراخ وأ لخاد هل نوكي

 نم ال «هريغ نم فوصول ا قحلت تافصلا UI لقع يذ لك دنع ررقت ام و

 رادقألاك اهجراخ نم يأت هاه يه يتلا ماسجالا تافص نأ ىرت الأ هتاذ

 لهجلاو ؛ملعلاک ءاهلخاد نم تايفيك سوفنلا يفو ءاهارجم يرجي امو «ناولألاو
 JS دنع ررقت امبو جراح وأ ًالخاد هل نوكي نأ ىلاعتي وهو ,یرجلا اذه يرجيامو

 ^ .هتاذ نم ال هريغ نم فوصوملا قحلت تافصلا SF لقع يذ

 .9۲:لقعلا ةحار ؛(يفنلا) ردصلا فو ١.

 .۲۷:دئاوفلا ندعم ودئاقعلا جات :دیلولا دمحم نب يلع .۳ .۵۳۵۲:لقعلا ةحار .۲



aةيليعامسالا خيرات  

 :ایلسلا تافصلاب فوصوملا وه Jail داضلا .۵

 باتكلا نأ عم «هناحبس هنع تافصلا يفن ىلإ ةّيليعامسإلا تبهذ ل

 يذلا لوألا عدبملا ىلإ تافصلا كلت عاجرإ نم دب مهل نكي مل ءامهب نائيلم ةتسلاو

 «عادبإلاب هئاحبس هنع رداصلا وهو «تادوجوملا يهتنت هيلإو «لؤألا دوجوملا وه
 40 .افصلا ناوخإ هيلع امك «قارشإلاو ضيفلاب ال

 نأ نع مظاعت ل سّدقتو ىلاعت يرابلا نإ :ديلولا دمحم نب يلع يعادلا لاق

 TAY هقحتست اب هفصو نع تادوجوملا روصقل «تادوجوم ا يف دجوت ةفصب لاني
 كلبت نأ هدابع لوقع ىلع day ٌةمحرو ًافطع «هب تافصلا قّلعت لأ ًادوجوم لعج
 أدبم ملاعلل لعجف هيلع تافصلا عقوتف ؛هدنع فقت ام ىلإ دنتست مل اذإ ؛لضتو

 نع هدوجول قح GAM ناکو «تادوجوملا بتارم نم دوجولا يف لؤألا وهو ءًاعدبم
 .تادوجوملا اهيلإ يهتنت ةياغ هناحبس ىلاعتملا

 Bidar ًاقح ًادوجوم :هنوكب هفّرعو «هتافص يف مالكلا ضافأ هم
dt de Sie Gyًالعاف . 

 © :ةلعاف يه ای رومألا هذه ةعماج تاذ ةايحلا :لاق مش
 :ددصلا اذه يف ينامركلا يعادلا لاقو

 وهو «لؤألا دوجوملا وهو SIV دوجوسلا وهو ؛ةقيقحلاو حلا وه عادبإلاف»

 لوقعملا وهو «لؤألا لقعلا وهو ءيلزألا وهو «لزألا وهو دحاولا وهو ةدحولا
 LLL وهو SV رداقلا وهو ءةردقلا وهو «لؤألا ماعلا وهو ؛ملعلا وهو «لؤألا
 تاذل اهضعب قحتسي «تافصلا هذه اهقحلت ةدحاو تاذ «لؤألا يا وهو

 .تاذلاب ةرثك كانه نوكت نأ ريغ نم «هريغ ىلإ ةفاضإب اهضعبو

 .ةعبط ۰۱۸۹ /۳:افصلا ناوخا لئاسر ١.
 ٠ ANE :دئاوفلا ندعمو دتاقعلا جات :ديلولا دمع نب يلع ۲



 NA ی 7 9 ديحوتلا يف ةيليعامسإلا ةديقع

 دوجولا GG هنوكل ءيرورض هل اهدوجو رومألا هذهو :لاق نأ لإ
 .تادوجوملا فرشأو VSI فرشآ ىلع هئاوتحا «بجاولا

 ةايحلاو «ةايحلا نيع هنيعو «ةايحلا رهوج عادبإلا اذه رهوجو :لوقي نأ ىلإ
 يف ةايحلا ةمس هفصو دنع لاعت هللا مَّدق كلذلو «تافصلا هذه Slo ىلع ةمدقتم

 ًاعادبإ هنوك ةهج نم دحوتم وهف Ee حل رم YAS Aap :ىلاعت هلوق

ttyهانيب ام ىلع «تافصلا نم هيف دوجوم ةهج نم رّثكتمو ءأدحاو . OP 
pastلأب هقرافي هنأ ريغ «يناثلا هلإلا وه هنوركذي ام بسح لوألا عدبلا  

 .نيملاعلا هلإ نع قرتفي كلذبو «هناحبس هعادبإب عّدبملا
 ًاثداحو ًانامز ميدق هنأ دارملا ّلعلو ٌلزأ SL هفصي ينامركلا نأ هنم بجعأو

Ss 

 هناحبس هفصو ناکمال :كلذو «هلصأ نم ٌلطاب مالكلا اذه Sf ىلع

 كلذو ؛صقتلا ةمصو هتاذ ىلع أرطي نأ نود نم ةّيلامكلاو ADIL فاصوالاب
 ASAT اب ال ملع هناحبس وهف «تاياغلاب ذخألاو «ئدابملا فذحب

 نوکی de ىلع لامكلا نم هل نوكي یر فصولا ناو «تحب دوجو

 نم وه اف .فوصول او فصولا نيب ةنيابلا نم ظحالي امو «تاذلا ىلع ًائراط
 WIS فصو لك نوکی نأ بجي الو «تانكمملا يأ دروملا تایصوصحخ

 .ةرهاقلا ةعبط ۱۸۳ :لقعلا ةحار ۲



 ةسمخلا لوصألاو ةيليساسإلا

۲ 

 لدعلا يف مهتدیقع

 «فصوب هناحبس هنوضصی ال مهّتآ ىلع قباسلا ثحبلا يف تف

 هةیوها تابثإو «فصولا يفن ديحوتلا ةياغ ,Bl .فصولا قوف هنأ نودقتعیو
Lilyنکمی نکلو هانیدیأب لصو ام بسح مهبتک يف لصفلا اذهل ًاناونع دجت ال  

 لهو «ناسنإلا لعفل مهتسارد لالخ نم هناحبس هلدع يف مهتديقع فاشکتسا
 رخ وأ رسم ناسنإ وه

 مّيسم ال a ناسنإلا ١.

 هقزرو ؛هبیکرت لاح يف روبجم ناسنإلا :ديلولا دمحم نب يلع يعادلا لوقي

 نع بّیفم هيلع روهقم هيلع ثدحيامو «هئوشنب نايكلاو ؛هعئابط تاكرحو «هتدمو
 دسفل هل فشك ول ذإ هقلاخ ىلإ عّرضتلاو ءاعدلاب ًارقتفم نوكيل «هنایعو هكاردإ
 و «هيهاذمو «هتعانصو «همولع نم «هسفنل دقتعي ایف روبجم ريغ رخ و.هلاح
 .هتادقتعم

 ملعلا لوبقو ؛لسرلا لاسرإب ةعفنم اه تناك امل كلذ الولو :لاق نأ ىلإ

 لك نع تنغتسال ةروبجم تناك ول ذإ «ىلاعت هللا رماوأل عايصنالاو دئاوفلا يقلتو
 .هديفتست ء يش

 B15 »مس امالا ناسنالل شی نأ 5{ :ىلاعت هلوق اهنم تايآب لدتسا مث
 ̂ .تايآلا نم كلذ ريغ WO ري َفْوَس ُهيْعَس

 AVANT :دنقملا جات ۲ 2۳۳



 اد acct : ........................ للعلا ةيليعايسإلا ةديقع

 رایتخالا نابلسي ال ,دقلاو ءاضقلا .

 داقتعالا نع ملسمل صیحم ال يتلا ةّيمالسإلا دئاقعلا نم ردقلاو ءاضقلا نإ

theeرايتخالا نابلسي هنآ له يهو ةمهم ةنتكن ىلع بضني |ههيف ثحبلا نأ ريغ  
 ؟الوأ

 EM نابلسي هجو ىلع امهريسفت Ls ْنَمآلإ سلا لهأ نم رهاظلاف
 .ةّيلدعلا هيلإ تبهذ ام فالخ ىلع

 اهنرك يفنث اهنكلو dite ال ةقيقح ردقلاو ءاضقلا تبثث ةّيليعامسإلاو
 .رايتخالل نيبلاس

 يف اهو ناجم ال ةقيقح ردقلاو ءاضقلا :ديلولا دمحم نب يلع يعادلا لوقي

 ةيمدآلا سوفنلا مزلي ربج ريغ نم ؛هناحبس لعافلا بتر ام ىلع لاوحأ قلخلا

 ELI وأ راثلا ىلإ لوخدلا

 يف تاروطسملا رماوألاو تاوبنلا تبهذل كلذك ناك ول ذإ:لاق نأ ىلإ

 .هولعف ام ىلع موق حدمو هموفرتقا ام ىلع موق مذ يف هلن ب

 عجرأو ءةيصولاو «لعفلاو ob مألاو «غارفلا ىنعمب ءاضقلا رتف dy مث
 .غارفلا ىنعم ىلإ عيمجلا

 هل لعج مث «بيترتلاو نیدقتلاو نادقلا نم هّنأب هرشف دقف :ردقلا اّمآو
 ° .هيلإ عجريلف دارأ نمو «ةينامث ريسافت

 #45 يلع نب نييسح ا ىلإ يرصبلا نسحلا ةلاسر لصفلا رخآ يف لقن دقو

 ةلاسرلا هذه تءاج دقو «هيلإ مامالا باوج لقن اك ندقلاو ءاضقلا نع هلأسي

 .ريسي فالتخا عم GIA يبلحلل ؟لوقعلا فحت» باتك يف ًاضيأ



 dell لوصألاو ةيليعامسإلا
۳ 

 ةوبنلا يف مهتدیقع

aguill ۱رشبلا تاجرد ىلعأ  

 .يحولا لمحتی نأل حلصت ةبترم ىلإ سفنلا ءاقترا نع ةرابع: ةّوبنلا

 ال ءةلاسرلا ةبترل GU لوسرلا نإ :ديلولا دمحم نب يلع يعادلا لوقي

 نوت هب يذلا ,ST «هملع نع جرخي Ue الو IS قوفي ًالامك نوکی نأ يغبني
 IS صاخشألاو «ةيكلفلا ةداعسلا Ty ؛هرخآ ىلإ ail نم رودلا لهأ ةداعس

 .هنامز يف هل مدخ «تارثؤملاو

 دردحو GIS هتطاحإو .بقاث هرظنف هيدي نيبو هل فوشکم دوجولاو

 ال هلاوقأو «ةدايز ىلإ جات ال رحم هب ينأي ام عيمجو «صقنلا نم ةأّررم هعاضوأ

 ةوقلا ّنأو «فرشلا يف ةيابغ سّدقملا هرهوجو «للخ هب قطني اهيف دجوي الو قرت
 لاعت هللا رماوأ ىلإ ال رظني ال هلقعو «هسفنل ةمداخ هساوحو بلغأ هيلع ةيكلملا

 °” .هنسح يف ماعلا تادولوم نم لزانملا نم ةياهن يف هْنأو هقلاخ

 ةماعلاو ةصاخلا ةلاسرلا .۲

WL NYYنيبرض ىلع : ADEةماعو . 

 ٠. :دئاقعلا جات 0801



 لو هموم سس سس... Hell ةيايتازنإلا يقع

 dé نل ةماعلا ىلوألا ةلاسرلا الولو Stay Lb ةلماش اش ةماعلا ةلاسرلاف

 اهاوسر ءاهعفانم لمكأو Eno ةروصلا قلخ ىلاعت GY كلذو ءةّضاخ ا ةلاسرلا

groteةروصلا لاوحأ عجرت هيلإ يذلا «يزيرغلا | لقعلا اهيف عضوو «ةشيه  

 GEL صاخلا ياشلا لوسرلا رمأ لوبقل LN لوألا لوسرلا وهف ها هعفانم لينل

 ءاذتغالا يف لوعي لوألا لعو ءايندلا عفان لوألا ناك Us ةرحآلا يف سفنلا

 لعو «ةروصلا عفانمل يبيدب Jal وه ذإ ؛باقع الو باوش ريغب حلاصملا بلطو

 .ةعيبطلا راد ريغ راد ىلإ وعدي Gia رم وه ذإ ءباقعلاو باسحلا نوكي يناثلا

 :لاق نأ ىلإ

 he عفتنملا ءيضتسملا ىلع ةليضفلا تناك «ةلاسرلا لوسرلا رهظأ اذإف

 «مهیف هناسل وهو «هنامز al ىلع chery قلخلا RE لوسرلا وه حداقلا كلذو

 © .ةمكحلا يف ًادبأ رخبلاو te لفسلا لاعلا يف هارو

 هتیمست لوالاو ؛ءيش نم ولخي ال لوسرلاب GLY لقعلا ةيمست ّنإ:لوقأ

 .يبنلا وه يذلا «ةرهاظلا ةّجحلا لباقم يف «

 ؛عيرشتلا ةياغل تناك اذإء نيلسرملاو ءايبنألاب صاح ما :يحولا نإ

 لاق ؛ميكحلا ركذلا يف ءاج «ةئالث قرط هلو .مهيلإ اوثعب نمل فئاظولا نييبتو

 ا ي 8
 اوسر لی وا باجج هارو نی bes الا

G55 tats © 

  a:دناقعلا جات ۸»

 .۵۱:یروشلا.۲



SAAD EID يضل 

 Bp :دیلولا دمحم نب يلع يعادللا لوقیف «ةّيليعامسإلا دنع يحولا اتو
 و ؛هیراب رمآ نم لمعلا هلبقو «لقعلا نم لوسرلا سفن هتلبق ام وه :يحولا
 اهل سیل ام سفنلا هنم falls مث ءاهاوقب :ةقطانلا سفنلا هفلأت ملع هفلاخي
 ةحلصمو ءاهدصق دادسل ةياغ هيف نوكتو ءاهركفب هجرختست الو ءاهتاذب ًاطابنتسا
 .اهرمأ عيمجل

 ىلع درب ّيحولا نأ ؛مولعلا رئاس نم هريغو يحولا نيب قرفلاو :لاق نأ ىلإ
 IS «هنم ناصقتلاو هيف ةدايزلا نع ىنغتسا دق نم ًاغورفم هيلإ ئحوب نم
 هب ءاج نم ةردق نع نيجراخ هانعمو هفصو «ملكتملا نم عمتسملل حيحصلا

 ورکفلا لامعإو ءاهيف AN ةرثكو «ةسياقملاب نوكت اهتأل «مولعلا كلذك سيلو
 © .ريرحتلاو فيلألاو ةّيورلا

 نع انضرعأ .ديقعت نم ولخي ال يحولا يف لّصفم مالك ينامركلا يعادلل مث
 © دقت

 حافس نم نودلوب ال ءايبنألا Si يف ٤.

 الو ء راقكلا مهدلي ال الت ةّمئألاو ءايبنألا Gy :ديلولا دمحم نب يلع لوقی
 دبع نح يف خيراتلا يف ءاج امو «تایآلا ضعی لدتسا مث ءحافس نم نودلوي
 7” .بلاط يبأو بلطملا

 ءايبنألا تافص يف .۵

 يه يتلا ةيعيبطلا لئاضفلا عمجم ثوعبملا ديؤملا :ينامركلا يعادلا لوقي



 Yoo وز هوم ةوبنلا يف ةيليعامسإلا ةدیقع

 ءاهعيج يف ةياهنلا ىلع هب نوكي رمأ لع اهيف وهو «ةّيدبألا ةداعسلا لين يف ٌبابسأ

 رطاخلا هاري ال ظفحلا ةدوَج نمو هامویز هيلإ راشي ال رّوصتلاو مهفلا ةدوج نم

 ةنطفلا ةدوج نمو «هفالتخا ىلع توصلا نم عمسلا هكرديو «هنيابت ىلع نيعلاو
 ةردقلاو ءاهتمالسو ءاضعألا ةدوج نمو ءركذلا ةدوج نمو ءاههيف دّقوتلاو ءاكذلاو

 ةرطفلا ةدوج نمو ءاهيلع mally اهترشابمو برحلا رومأ ةاناعمب يناتلا ىلع
 ًابلاخ نوکیف oe لكل دايقنالاو ةمالسلا يف CLD ةزيحنلا ةدوج نمو «عبطلاو

 ةدايز حوكتملاو بورشملاو لوكأ لا يف ةبغرلاو عمطلاو هرشلا يه يتلا «لئاذرلا نم

 سفنلا لع قوعت يتلا رومألا نم تلمح ا يف ٌالطاعو نهللاو بعللاو cin Lt ىلع

 .اهتداعس

 ال ًارثؤم هروجلاو ملظلل ًاضغبم aad CaS سفنلا میظع نوکیو
 رمآ هعورب ال ءاهيلع ًاروسج هرومألا يف ًامادقم وا ی a ىلع دوعی

 ” .هرهوجب ًاباوص هاري ام بنج يف

 قطانلا لوسرلا .

 «لمعو ملع نم هيف اهب نيدلا هنع ردصي يذلا لصألا وه «قطانلا لوسرلا

 © .ةرهاظلا ةدابعلا قيرط نع ملعلا لامکب قّقحتلا ىلإ نوعدي ةمئأ نم هيف نميو

 ري «لسؤلا نم مزعلا يلوأ نع ةرابع «مهدنع قطانلا ٌلوسرلا «ةقيقحلا ينو

 نوفیضیو «مهنم سيل هنأ نيملسملا رئاس دنع روهشملاو «مهنم مدآ نودعي مهن
 «ميهاربإ ؛حون «مدآ :مهءایسآ كيلإو ؛مئاقلا مساب ليعامسإ نب دمحم مهيلإ

 .مئاقلا دمحم «یسیع ؛یسوم

AVY Af اا ةحار .۱ 
 Wight باتک ةمدقم يف :بلاغ یفطصم .۲



 ةيليعامسالا خسیرات .............. ۰ 55-52-22

 - ساسالا ةمئالا هولتيو ميقم مامإ wie ,قطان لوس مهنم دحاو لکو
 :ينعأ نودلا هب أدني يذلا مئاقلا عم نولماعتی مهو عدوتسملا-رقتسملا- محملا
 PU رود لک يف نوككي نأ طرتشي الو «قطانلا لوسرلا ةلماعم «ليعامسإ نب دمحم

Ul A farmنع بوني هلاکو «ةيئانثتسالا فورظلا يف ةمامإلا نووش مّلستي  
 .كلذ ینعم حضتیس امك رقتسملا مامإلا

 lal موي ىلإ ةدلاخ Se نآرقلا ّنأو «ةلاسرلاو ة
 © .نآرقلاب

 EP ءاقطنلا نم مهدنع مئاقلاب هنع fall ليعامسإ نب دمحمف كلذ عمو
 هلا ءاش نإ ةمامإلا يف مهتديقع نع ثحبن فوس كلذ حاضيإ لجألو

 لسولا اهب يتأي يتلا تازجعملا يف ۷

 نم عئارشلا راهظإ تقو درست يتلا تازجعملا نإ :ديلولا دمحم نب يلع لاق
 :ماسقأ ةثالث ىلع ily «ةيقيقح لوسرلا

 نم هدوجو نع لقعلا زجعي ام apt ماعلا نيوكت يف ةداعلا قرخ :لقألا
 افرخدو «لوقعلا رهقل دوهعملا هنوناق نع ةعيبطلا يف ام در نم ؛ةيعيبطلا روم ۱
 iy هتداهب الإ كرحتي ال ملاعلا يف املك ذإ دارأ ىتم هيلع رتي ال يذلا «لعافلاب لصتم هلأ ملعي هلجأ نمو تالوقعلارمآ تحت

 هل رهظأ نم لإ بوسنملا قطنلا نم ثوصبلا صخشلا هب تي ام :يناثلا
 .هلثمب نايتإلا نع رودلا لهأ BIS زجعأو ؛تازجعملا

 ۹۸ :دناقملا جات .۱
 .ظحال هيلع انقلع امو ٩۲. ص كلذ يف مهمالک زم دقو."



 ايف ةيليعامسإلا ةديقع

 قوف دجري ال ىتح هيف ماعلا صاخشأ يف ةدوجول | لئاضفلا عيمج :ثلاثلا

 , © .هتقو يف لايك هلاک
 مسقلا تحت لخاد ميركلا نآرقلا هب ديري يذلا يناشلا مسقلا نإ :لوقأ

 .ًايناث أمسق هدعل هجو الف «لؤألا
 .ةزجعم دعت الو ؛يبنلا تالامک :ثلاثلا مسقلاو

 Lal لضفأ متاخلا لوسرلا نأ يف ۸

Jeetهوجولا اهلضفأ هوجو نم ءايبنألاو لسرلا رئاس ىلع هللا لوس  
 :ةيلاتلا

 يف ةمامإلا لعجو lal SY ةدّيؤم هتعيرش لعج هناحبس هلأ وه :آ
 .هريغل كلذ رّدقُي مو el مايق ىلإ هتّرذ

 .هلبق يبن ىلإ اهطعي مو .قلخلا يف ةعافشلا هاطعأ لجوزع هللا اب

 يهو ل دمحم ةزجعمو «مهدعب نم مهتازجعم تلطب هلبق ءايبنألا ّنا :ج

 °” .ايندلا ماكحأ لاوز نيح ىلإ ًادبأ ىنفت ال ةدّيؤم ةتباث «نآرقلا»

 ةمكحلل ةقفاوم ةعيرشلا نأ يف ٩.

Gyةفسلفلاو ةمكحلا  lidءاوس ةّيعرشلا ةمكحلاو يه  BYهناحبس هللا  

 «لوقعم ريغو مكح ريغ ًاعرش مه عرشی نأ لاحو «ءالقعو «ءامکح هدابع يف قلخ

 فّكيو «لوقعلا هجاتحت ال تیم ًاكردم ELS الا هعرشو هتلاسرب ثعبي الو

 7 .اهرطخ مّظعيو اهرون يزقيو اهدعسي ای اهل

 3۰ ۵ ة:دئاقعلا جات .۲



 ةيلييعامسالا خسيرات ....

 نطابو رهاظ اهل ةعيرشلا نأ يف ٠١.

 نم اهتادابعو pans? ts عضو دق NY :دیلولا دمحم نب يلع لوقي

 ةئاتعلاررمألل ةميضم كلذ غو جو مایصلاو ةاكزلاو ةالصناو ةراهطلا

 رهاظل ةلكاشملا ةرماظلا دما نم اهتم صصختي امو HAY ally ماکو
 تناك كلذ ققح نم لکو «سفتلاو ؛لقعلل ةلكاشملا ةئطابلا رومألاو مسجلا

 © .ةملاس هتادقتعم

 یر مامإ لكذإ « ةلوؤملا ةيلبعايسالن یربکلا ةقلزملا وه ماقملا اذه :لوقأ

 امهدحأ يمسي قیقح بجاو لكلو ًانطاب رهاظ لكل عضيف هلايخب حرسي

 لقع نم ليلدب هيلع لدي نأ نود نم ةينطابلاب رحلاو ةيرهاظلا ةعيرشلاب
 يف ءافرعلا تايقوذب هبشأ «تايقوذ ةعيرشلل نطاوبلا نم هنوركذي ام لكف ؛لقنوأ
 .ةدحاو ةرجش نم عورف عيمجلا OLS «كلذ ريغو تافصلاو ءایسالا ليوأت

 .مهتاليوأت ىلع فقتو ءصاخ لصف يف لوثمملاو لث ا ةيرظن كيفاوتسو

 ١. :دئاقعلا جات ۱۰۱
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 ةمامالا يف مهتديقع

 تاجرد ىلع اهولعج ثيح ًاقومرم ًازكرم ةيليعامسإلا دنع ةمامإلا لتحت
 ىلع ءهوضلا طيلستلو «تاصاصتخاو تايحالصب ةمئالا اودوزو تاماقمو

 :نيماقم يف ثحبن اهيف مهتديقع

 ةقلطملا ةمامإلا !Jail ماقملا

dyتاجرد  LEWصنت نأ نود نم ةسمخلا نع زواجتت ال مهبترو  

 ةيليعامسإلا بهذم ّنأ ابو ءاهّلك ةيوايسلا عئارشلا مسعت لب ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 اهيلع ًادحأ فقي نأ نكمملا نم نكي مل نورقلا ربع ضومغلا نم Uy طیحا

 نأ ريغ نيغلا ىلع مهبتکو مهتارآب نولخبی اوناکو «مهثاملع نم ةصاسخ ةقبط الإ
 يفو نوقرشتسلا ماقف «مهناروشنمو مهبتك نع رتسلا تعفر ةرضاحلا لاوحالا
 دنعو ؛مسهراثآ | نم رخآ ددع هعبتو يسورلا «فوتافیا» مهتمّدقم

 رمات فراع نايليعامسإلا نابتاکلا ماق امك :عصانلا اههجر 1

 باقتلا افشکف ةفناطلا كلت راثآ رشن يف ةثيثحلا دوهجلا لذبب بلاغ یفطصمو

 ديقعتلاو ضومغلا نم ًابلاخ حضاو هجوب اهانّيبو ةيليعامسإلا ةدييقعلا هجو نع
 ضعب يف فالتخا نيبتاكلا نيب ناك ناو ةيليعامسإلا بتك ةماع يف نییدوجولا



Tee خسیوت هو مسجل Lt 

 «مالسلا يف ةمامإلا» باتک للع ةمامإلا تاجرد ریسفت يف دصتعن نحنو هدراولا
 :هنایپ كيلإو نمات فراع بتاکلل

 :يهو سخ ةمامالا تاجرد

 .ميقملا مامإلا ۱

 .ساسألا مامإلا ۲

 .متلا مامإلا .۳

 .رقتسملا ممالا ٤

 .عدوتسلا مامالا .5

 .لعفلاب مئاقلا مامإلا و ءةوقلاب مئاقلا مامإلا ناتبتر اهيلإ فاضي امبر و
 .تاجردلا هذه ىلع فوقولا وه مهلاف

 تّلظ تاجردلا هذه نا مالسإلا يف ةمامإلا» هباتك يف pL فراع دقتعي
 ال وأ «ءاملعلا نم ةصاصخ ةقبط SY نیئحابلا ىدل ةلوهجم نمزلا نم ةليوط ةبقح

BTو راتتسالاو ةيقتلا يف  LOS 

 ميقملا مامإلا .۱

 ةلاسر بئارم يف هجرديو هيّبريو همّلعيو قطاشلا لوسرلا ميقي يذلاوه
 «تقولا برد مسا هيلع نوقلطي ًانايحأو تادادمإلاب هيلع مسعنيو .قطنلا
 ةقد اهرثكأو اهعفرأو ةمامإلا بئارم el ةبترلا هذه ربتعتو pall بحاصاو
 .ةيرسو

 ساسألا مامالا .۲

 «نميألا هدعاس نوکیو «هقايح لحارم BIS يف قطانلا قفاري يذلا وه
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 لسلستت هنمف ءايلعلا رماوالل ذفنملاو «یربکلا ةلاسرلا لامعأب مئاقلاو هرس نيمأو

 ةنينطابلا ةو عدلا نوؤش نع لوؤسملا وهو «ةينمزلا راودألا يف نورقتسملا ةمئألا
 ,ایلعلا ةيهلإلا مولعلا ىلإ اولصوو «ليوأتلا» اوفرع نم ةصاخلا ةقبطلا ىلع ةمئاقلا

 متنلا مامإلا .۳

 الصأ فورعم وه امك رودلاو نودلا ةياهن يف ةلاسرلا ءادأ متي يذلا وه

 هتوق ناو نودلا ةلاسر اتم ًاعباس نوكي منملا مامإلاف «ةمئألا نم ةعبس هب موقي

 نمو .مهعومجمب هسفن رودلا يف هوقبس نيذلا ةتسلا ةّمئألا ةوقل ةلداعم نوكت

 قطانلا درجو هبشي هدوجو نا يأ ًاضيأ رودلا قطان مسا هيلع قلطي ةيناث ةهج

 ًاسسؤمو دیدج رودب ًيئاق نوكيف هدسعب يتأي يذلا ماسال ام .راودألل ةبسنلاب
 .ثيدح ناینبل

 رقتسملا ماعإلا ٤.

 صنلا بحاص هّنأ اك هدلول ةمامإلا ثيروت ةيحالص كلمي يذلا وه

 ةمامإلا نوؤش ملستم او رهوجب مامإلا ًاضيأ هنوّمسيو «هدعب أي يذلا مامإلا لع

 .ةلاصأ ةمامإلا ءابعأب مئاقلاو قرشابم قطانلا دعب

 عدوتسملا مامإلا . ©

 يذلا وهو «ةيئانثتسالا راودألاو فورظلا يف ةمامإلا نوؤش مّلستي يذلا وه

 قتسلا مامإلل ةرقتسملا تايحالصلا سفنب رقتسملا مامإلا نع ةباين اهتامهمب موقي

 نوقلطی ET اك coy نم دحأل ةمامإلا ثروي نأ عيطتسي ال هنأ حضاولا نمو

 ^ .(ةبيغ بئان) هيلع

 EMT OLY يف ةمامإلا :رمات فراع ۱



ee Teةيليعامسالا خيرات نیر مجیدی  

 ليعامسإ نم اهلسلست اولعجي مل ةمامإلا عوضوم اوثحب امدنع مهنا بجعلاو
 اذإ ةمامإلا نا مهتجحو «كلذ نم دعبأ ىلإ اوبهذ لب «بسحف قداصلا رفعج نبا

 لع اهدوجو موقي الو ةثدحم نوكتف ركبملا دهعلا اذه نم تأدب دق تناك

 نم ةمامإلا ةلسلسو مدآ دهعب فورعملا ةقيلخلا ءدب دهع ىلإ اوبهذف ٠ ساسأ

 اولعج دقف هراوكألاو راودألاب مهوق كلذ ىلإ اوفاضأ 25 ءاذه انموي ىلإ مدآ رصع
 نوكي ةمئأ ة ةعبس نمو «هل ساسأ وأ قطان لوسرو ميقم مام| نم فلأتي رود لك

 ينو ىرخأ فورظ يف ةعبس نع ةّمثألا ددع ديزي نأ نكميو نودلا متم مهعباس

 ةّمئألا نود نيعدوتسملا ةّمئألا دادع ي had ةدايزلا هذهو «ةيئاشتسا ثارتف

 يتلا ةرتفلا وه ريغصلا رودلاف ًريبكو ًاريغص ةداع نوكيف رودلا ام ,نیرقتسلا

 دهع نم ئدتبيف ريبكلا رودلا اأ .ةّمئأ ةعبس اهيف موقي قطانو قطان JS نيب عفت
 اتم هتاذ تقولاب نوكيو «عباسلا رودلا هرود یتسی يذلا رظتنملا مئاقلا ىلإ مدآ
 .ةتسلا ءاقطتلا ددعل

 انيبأ رصع نم ةمامالا لسلست لاجم يف مهدناقع نع ةروص ضرع لجالف

 باتك يف رمات فراع ءاهجرختسا يتلا لوادجلاب يتأن فوس اذه انموي ىلإ مدآ
 .«ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات» باتک يف بلاغ ىفطصمو «ةمامإلا»

 وه لب ءاهبعصأو عيضاوملا Gal نم عوضوملا اذه Up فراع لوسقي

 نا اهيف ثحاب لكل ودبي دقو :ةيليعامسإلا دئاقع يف ةنيتملا مئاعدلا نم ةقيقحلاب
 ةرصتقم هتفرعم اولعجو ةيضاملا روصعلا ةليط ةماتلا هتيرس لع اوظفاح اهتاعد
 © .ةاعدلاو ءاملعلا نم ةصاح ةقبط لع

 يف «ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش» ناونع تحت لوادجلا كلت كيفاوت فوس و
 .رظتناف رشع يداحلا لصفلا

 لع نيهاربلا رفاضت عم ميدنق دوجوم مامإلا وآ يلزأ رمأ ةمامإلا له ؛ةلمجلا هذه نم نونعي اذام .۱
 !؟هتاحبس هللا ىوس ام ثودح

 141 :مالسإلا يف ةمامإلا ۲



 VAY aes scene ةمامإلا يف ةيليعاسإلا ةديقع

 ةصاخلا ةمامإلا يف :يناثلا ماقملا

 فوقولا وه مهملا نكلو ةيليعايسإلا بهذم يف ةمامإلا ماظن لع تفرعت دق
 يلع ينميلا يعادلا اهركذل ىّدصت دقو :ةماع ةروصب مهدنع ةمامإلا حمالم ىلع

 :كلذ يف مهتديقع نبي ام هنم لقنن نحنو «دئاقعلا جات» هباتك يف ديلولا دمحم نبا

 رودلا يف يبنلا دعب ملاسلا لضفأ ةيصولا باص ١.

Uyنم قتشم هلامکو هرهوجب قحال هرهوج يذلا وه ةيصولا بحاص  
 الو هدنع دجوت هنيد قئاقحو هتلم رارسأو هتعيرش زومرو هلاوقأ يناعم ناو ؛هلايك
 نیبلا هلاوقأل حصفلاو «هضارغأ نع نهرب ا هاو ؛هنم الا ذخؤت الو «هادعتت

 نم هتعيرشل ظفاحلاو .هب ءاج ال ةفرعلا دصق نمل هدعب ةيادملاب مئاقلا هلاعفال

 الو «هماقم موققي نم باحصألا يف دجوي الو ًايصو ناك كلذبو .ةفلتخملا ءارآلا

 نم هيف دجوي ام عم هيراب نع هذخأ يذلا هفيلكت يناعم ظفح يف هدسم دسي
 يف هنم ةبرقلاو «مولعلا ىلع ءاوتحالاو ءسفنلا ةاكزو «لوقلا قدصو «ةراهطلا

 © .لصألا وهةبحصلاو «ةقباسلاو رهومباو ؛عبطلا

 BE هللا لوسر تيب لآ يف ةمامإلا نأ يف .۲
 نم ضرف ةمطافو يلع لسن نم هللا لوسر تيب لآ يف ةمامإلا SI دقت

 لوسرلاو هاب UN حصي الو «هب الإ نيدلا متي الف نيدلا هب لمكأ هناحبس هلا

 نيدلا ّنأ لع ةمألا عامجإ ةمامإلا ضرف ىلع لديو dk او مامإلاب نام

 قلخلا كرتي ال هناحبس GY قح اذهو ؛مامإلاب الا ناناصي الو ناموقي ال ةعيرشلاو

 ١. :دناقعلا جات 10.
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 اهب الإ ةيادملا غوست ال يتلا ةضيرفلا هذه مهعتمي الو .یدس
 نسخ: هلو فاك ةمّألا هب دهشت اصن كلذ لع صن لوسرلا او

 SEM جوحي لو ««امهنم ريخ امهوبأو ادعق نإو اماق نإ نامامإ نيسحلاو
 .نيدلا لايك ةمامإلاب نال اذهب اهيلع صن لب ؛مامإلا بيصنت يف اهرايتخا

 )هوم اب متيو اهلعفت يتلا يه ةمألا نوكت ىتح اهكرت لول نأ ولف
 ةمامإلا تجر ًادحأ فلختسا الو ةيصولا ىلع صني ل لوسرلا نا مهوقب هلل نيد
 نيمئاقلا «نامز JS يف ةالولا ليبس اهليبس ناكو ءةمألا ىلع ًاضرف نوكت نأ نع
 .سانلا رومأب

 دق مهنأل «صنب تسيل ةثالثلا ةمامإ نا نوفلاخملا فرتعا دقو :لاق نأ ىلإ
 نأ لقاسلل بجي ام لوصألا نم ةفيقسلا يف یرج ايفو ةيصولاو صشلاردحج
 لاحلا ناك ذإ اهيف مه فالخلاو مهتعيب نع BIR ىلع بويعم ريغو هيف ركفي
 ناك اذإ ا هيلع دمتعي نمل ىلوأ قئاقحلا ىلإ ةدوعلاو روتسمریغ ًاروسهشم رّرقت ايف
 © .بصعتلا كرت عم ةيادهلل بلاط

 ةياصولاو ةوبنلا ةثراو ةماعإلا نأ يف .۳

 نم هملع ام ىلع رومألا يرجو ماکحالاو رهاوظلا ةوبنلا نم ثري مامإلا
 .ماظنلا

 لايكلا نوكيل «ةوبنلا نع اهثرو يتلا يناعملا ةياصولا بحاص نم ثريو
 ةراهطو ءاهيلإ اجتلا نمل ةمصع اهلعج يتلا هتعيرش يف dats هدصاقل ًادوجوم
 لإ هئاجتلاب هابقع يف زوفيو هايند هل ملستف debe ىلع راسو اههنيناوق مزتلا نمل
 ةمالس عم هيوقو رييغت لک نم ةملاسلا ةعيرشلا ةقيقحو ةاجنلا ملع هدنع نم

NUN ردصملا ١ 



Yo : ies سد MUP ينةيلعاسال ةديقع 

 O .هيرابل هدیحوت

 لضفأ وه امك يبنلا نم لضفآ اذه ىلع مامإلا نأ كيلع بهذي الو :لوقأ

 يبنلا ناك اذإ الإ ءاهنطابو ةعيرشلا رهاظ نیتبقنملل عماج مامإلا EY :يصولا نم

 .دعاوقلاو طباوضلا هذه مش نيأ نم يردآ الو ءنيتبقنملل ًاضيأ عماج وهف ًالوسر

 !؟میقتلا اذه ىلع لیلدلا وه امو

 يصولا باهذ دعب ةياصولا عاطقنا يف .؛

 نويعو تلم رارسأو «هتعيرش ماعم ىلع لوسرلا هيصوي Ul يصولا نأ دقتْعُي
 لاحتسا هتمارک راد لإ ىضمو اهب ماق اذإف هرارسآ ظفحو ؛هلاوقأ ةقيقحو «هتیاده

 ىلإ جاتحت ةديدج رماوأ يتأتف تبهذ الو نيغتت مل ةعيرشلا ال هدعب ناث يصو مايق
 ةيصولا عاطقنا ناك اذهلف Wiel طبضو اهيناعمب مايقلاو اهظفحب ىّضوي نم
 9 .ملاعلا يف لوسرلا هفلخ يذلا يمولا يضم دعب

 ةياصولاو ةوبنلا نود ملاعلا يف ةمامإلا رارمتسا يف 0

 ءاهرخآ UST نم ءاهعيمج راودألا يف دوجولا ةرمتسم BLY نا :دقتُمُي

 هنرکل «ناييلا ىلع يصولاو عرشلا نم لكي يبنلا هب ءاج امل ثراولا ره مامإلا نال

 ًايراج يصولاو لوسرلا رمآ ناك Oy ءارهنم اهثرو يتلا ةيادفا ىلع ii يف اظفاح

 رودلا ىلع ةمامإلا ةجرد ظفح كلذ نم ناك «هرخآ ىلإ هلأ نم رودلا لهأ لع

 تناكف «ةدجتسم ةلزنم ىلإ جاتحتف دجتست ةدايز قبي مل ذإ هيلاوشلاو نارمتسالاب

 هذه لازت الف «نايبلاو ةعيرشلا ملعمو نودلا لصأ ىلإ ةبوسنم ةثوروم ةياده



ae OSا ی  ERENةيليعامسالا خسیرات  

 إلا ةمكحلا نذأت نيح ىلإ ةرمتسم ةلاحلا

 الو خست ال هدمحم ةعيرش يأ ءةعيرشلا هذه تناك لو ماظن Bal ماعلا
 نيح ىلإ ةظوفحتو :ةدوجوم اهیف ةمامإلا تيقب «ةعاسلا مايق ىتح اهمکح دقفی
 «ةوبنلا نود ملاعلا يف ةماسإلا ترمتسا اذهلف lt مويو داهشالا مايق

 ۱٩ .ةياصولاو
Jeyلضفلا يف يواسي قداصلا مامالا دعب رضاح وأ بئاغ مامإ لكف اذه  

 gl نضاحلا مامالاف نیدغلا مویو انا موي يف صوصنملا مامالا لامکلاو ملعلاو
 HB بلاط يأ نب يلع مامإلا ةفك رومألا يلاعم يف هتفک يواست «ناخ اغآ ميرك : هب
 .مامإلا هب موقي ام سفنب موقیف

ohhمامإلا نوكي فیکن «مكحلا يف فاستعالاو ءاضقلا يف روحا اذه ام  
 ةيلؤألا همولع یقلت أ عم اهرارسأ Jo فقاوو ةعيرشلاب طی اف ًامامإ روكذملا
 ةغللا سرد اي ةينابسالاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنالا نفتأف ارسيوسم سرادم يف
 درفراه ةعماج ىلإ بستنا ارسيوس يف هليصحت لمكأ نأ دعبو ةسيبرعلا

cones, A 

 نوکی فيك تاعماجلاو سرادلا 3 ةيرهاظلا مولعلا ىقلتي يذلا مامإلاو
 ملعلاو ةمصعلاو ىقتلا يف لداعي .ًامامإو نارسألا ىلع ًافقاو ء ضيفلا يف ةطساو
 VRE يبنلا لبق نم نوبوصنملا نيموصعملا ةّمئألا لضفلاو

ISلوقي ةرعملا نباب : 

 جاتحي رمأو «ةيناث ةعيرش دی

 لزاه كيعس نا يدج دج ايو ةميمذ ةايحلا رز توم ايف

 40:ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات عجار ۲



 1 Samra سس تست .ةماقإلا يف ةيليعايسإلا ةديقع

 ضرألا نم هتبيغ زوجت | مامإلا نأ يف .”

 نوكتف ةرتف تثدح ناو «ببسب الو «هجوب ةمألا نع هتبيغ زوجت ال مامإلا نإ

Golهرقم ىلإ هتين تصلخ نم نولديو «هماقم نوفرعيو هب لاصتا ىلع هتعيش . 
 :لاصخ ثالث نم ولخت ال ةبيغلاو

 .هللا لبق نم هتبيغ نوكت نأ ١.

 .هسفن لبق نم نوكت نآ .۲

 .هئادعأ نم ةفيخو سائلا لبق نم نوكت نأ .۳

 .لداعلا ميكحلاب قيلي ال كلذ BY ها لبق نم ةبيغلا نوكت نأ لطابف

 ضرفو اياطنملا نم موصعم هّنأل ءاهلبق نم اهدجن الف هسفن ىلإ انعجر اذإ و
 . هروضح بجوي هتیالو

 لفكتو هبصن EN هللا نيد يف كش دقف ءسانلا لبق نم ناك ناو

 ًايداه هماقم ثروي ىتح ملاعلا نم جرخي ال هلأ هفّرعو هب ةمآلا ىلإ ةيادهلا لاصيإ

 .هلثم

 .هجو سانلا نم هفوخل سيلف نذإ
 ميكحلا نم مكحلا هل بوهوم ا «هللا دابع نيب مكاحلاوه مامالاو :لاق نأ ىلإ

 الو اهماكحأب فرصتملاو ؛ضرالا ثراولا ؛قلخلا ىلع هتفالخ يف بئانلاو ريبخلا

 ۱۷ ,هوجولا نم هجوب همدع الو هلاوز بجي
 كلذ هرّوصت اك دوجولا ملاع نع ةييغلا وه سيل ةبيغلا نم دارملا ّنِإ :لوقأ

 سانلا نيب ثعبي وهف «سانلا نيعأ نع ةبيغلا وه
 اعلا كلذ نيابي رخآ ملاع يف شيعيو ايندلا نم جرخ



 ةيلميعامسالا خسيراق -......-............... سا يس 1

 كلذ عم وهو تیرشع ينثالا ةيمامإلا بتك ىلإ عجري مل يعادلا نأ نع برعي اذهو

 فرشتيو ءهنوفرعي ال سادلا ناك ناو سالا حئاصم بسح رومألا يف فرصتي
 ةصاخلل لا هرهظي الو همتكي ناك نإو كلذل لهآ وه نم هئاقلب عتمتيو هروضحب

 .سانلا نم

 نيب شيعي ناك ؛هناحبس هئايلوأ نم ًابلو انل فرعی ميركلا نآرقلا وه اذه

 يف فرصتيو هنوفرعي ال مهو مهنيعأ مامآ اهيف فرصتيو مهتنيفس بكريو سانلا
 يف ًارادج ينبيو تعالی الو هللا نم نذإب ًاموصعم ًامالغ نم دشا روم

 ةمحر امهزنك اجرضتسپ یتح هيلع رتسلا ةياغل نيميتيل زنك هتحت ضاضقنالا لاح

 :هناحبس لوقي هبر نم

aclلاك و اهني نآ خب يف نوع کامل ث ئات  

 نآ ایت تن وأ نا فا هابنق ean لب

 هات HIG AS Gis Ys امت

 لا sug کن اکو يف نيمي
 00.6 نیعشو امك اج fas نم

 ب افراع EB یسوم لوسرلا نكي مل هجو ىلع سانلا نيعأ نع باغ دقو
Lilyهناحبس هللا نم فيرعتب هفرع . 

 سانلا نيعأ نع ًايناغ نوک يأ «ةروصلا هذهب مامإلا ةبيغ نوكت ال اذاملف

 ؟هتمأ رايخ عم يقتليو مهحلاصم يف افرصتم نكلو
 اهيف اوفشك رشع يناثلا مامإلا ةبيغ لوح تالاسرو ًابتك انباحصأل Diy اذه

 0 .اهيلإ عجريلف دارأ نمف ءاهدئاوفو اهحلاصمو ةبيغلا للع

Paes) 553 ژادجلا ls 3 

MMA a SI 

  ۲.يفاصلا ةمالعلل رثألا بختمو ؛يسوطلا خيشلل ةبيغلا :قودصلا خيشلل نیدل لایک حال



 ۳۹ . ١ ةمامإلا يف ةيليعامسإلا ةديقع

 يصولا ىلإ ب لوسرلا دعب ةيصولا يف .۷

 اهم ءاهجو رشع ينثا نم #1 بلاط يبأ نب يلع ىلإ لوسرلا ةيصوب دقتحي

 هتیصو وألإ نيتليل تيبي نأ ملسم نترسمال لحيال» :ةققيبنلا لوق . 1
0 

 ًايدنقم كوبت ةوزغ يف ةنيدملا يف يلع فلختسا لوسرلا ّنأ ىلع انعامجإ .

esلاق فالختسالا اذه ينو «هبر تاقيمل هيضم دنع نوراه هيخأل ىسوم  

 .«يدعب يبن ال هنآ ال ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ يلع ای » :هل

SDR Mie A ite ۳ 
© 45581 

ifبجعلاو :  SIتقفتا يذلا ريدغلا ثيدح ركذي  ASهلقت لع !! 

 ةفالخلا نع يلع دوعق يف .۸

 كلذ و طیرفت الو نجع نع نكي مل ةيصولا دعب يصولا دوعق HI دقتعيو

BYلوسرلا  SBكلذ يف مهل لجو رع هلا ةيوقعو «نييلغنلاةلود نع هملعأ  

 كيلع ارعمجأو ةيفاع يف كولو نإف هرم يدعب نم يتنأ يف Je اب كل هلوقب

للا ناف هيف مهاسو مهعدف كريغ اوعبتاو اوفلتخا ناو are مقف ؛ىضر يف
 ه

 .اًاجرغ كل لعجيس

ا يف ماق ناورهنلاو نيفصو لمجلا موي يف نينمؤملا ريمأ ماق أ الف
 ًاضيأ ةيصول

 .«نیطساقلاو نيقرام او نيثكانلا يدعب لتا يلع اي» : 5 لوسرلا لوقل

 ١ 4:ءارعشلا 51
 :دئاقعلا جات .؟ 34-3٠



 ةيليعامسالا خيرات .....-....--...- ي

 © .مهيلإ لوسرلا pil نم مغرلاب هتيب لهألو هل ةنماكلا داقحألا اورهظأو اوطسقو «هرمأ نع اوقرمو هّيصو ةعيب اوثكن ن ذلا دمحم ةّمأ ريغ مه له ؛مهلتاق ىتح اوطسقو اوقرمو اوثكذ نيذلا ءالؤه نم يرعش تيلذ 5
 لوضفملا ةمامإ داسف يف 4

 قحلت ال ىلاعت هللا ةفالخنو ةمامإلا دهع BN نيب هؤامسأ تساقنو هؤانث لجف
 ات «نیع ةفرط هللاب كرشأ نم
 تانک تر مُث> :ىلاعت هلوقل

 سند مانصألا دبع دقف ةيلهاملا نم مالسإلا يف لخد نم لكن تبث دقو
 .يفخ ريغ روهشم وها هتايح Ul) هلل لوسرب نولعفي اوناك ام عم كرشلاب

 الو «نيع ةفرط هللا يف كرشأ الو :ةيلهاجلا يف ةقباس هل تناك الو دمحم رمأ نع فوت الو ؛منصل دجسي مل هنوكو «مسجباو ملعلا يتلاح يف مهيلع هئافطصاو هتراهط عم يلع ملع لإ مهتجاحو هدعب مهتم دحاو لک فقوت د



 yy) vs : - ةمامإلا يف ةيلبعاسلا ةديقع

eadىلإ هنع ريغلا ليم نم مضرلاب ءلوضفم ىلإ لام الو ؛نهاد الو «بذك الو  

 «مکر تسلو مکیلع هلوقب هسفت ىلع لوضفلا رارق] عم لوضفم لك

 يل إف نومو قف تججوعا ناو «ينوّدررف تطلغ نإف» :هلوق نم كلذ ريغو
 .«ينيرغي اناطيش

 وأ ,صن نود هومّدق نم ميدقتب اودمتعا ءيش يأ ىلع يرعش تيلف
 20 «ةيصو

 مامإلا all رايتخا لاطبإ يف ٠١.
 iM لع دودحلا ةماقإ BY هزئاج ريغ مامإلا اهسفنل ةقألا رايتخا نا دقتعيو

 ةماقإف ءةمألا ن نود نم «مامإلا ىلإ ةطوسبلا ةعيرشلا موسر ضعب اهیففهممالل يه

 فلختسل او ؛میظعلا ماقلا بحاص JY :ةعيرشلا رومآ لک هب clas يذلا مامإلا

 ناب باجيإلا كلذ نم ناك هللا رمأب مامإلا ةماقإ ناك اذإو شا ,a نوکی نأ ىلوأ

 .لطاب ةمالا نم رايتحالا

hae Slyام عیمجب ةطاحإلا دعب ال نوكي ال ةمامإلل راتخملا نا ملعلا  

chtفرع ام ّنأب ملعلا مث ماكحألاو باتكلاو ةعيرشلا ملع نم ةمامإلا يف هيلإ  

 ©” .هيف فاكوه هراتخي نميف دوجوم ةمامإلا يف هيلإ che ام

 توغاط وهف مام)لا ةبترم ىلع بثوتم لك نأ يف .۱

 هل يبنلا ةيصو دعب هدناعو هتلزنمو هماقم نع مامالا عفد نم JS نا دقتعيو

 نيرئاجلا سيئر وهو «توغاطلا مساب هيلإ راشلا وه BJ ءنامزو رصع لک يف

 uy جات ۱
 ۷۲ :دناقعلا جات.”



vtyةيقيعاسنالا خسیرق مر ی ول  

 هلاثمأ ىلإو ةراشالا هيلإ تهجوت يذلا ءملاظلاب لا !dpa رمأ نع نيدئاحلا

 det GEIS اب لو ونک ناع الا ضعي َموَيَول :رود لک يف
I.ينلَصَأ ذقل :ىلاعت هلوق  Shu osناطبشلا ناك و ينءاج ذإ دعب  

ys chy 
 ناطیشلاو هیلع صوصنملا ىلع يدتعلا نيرئاجلا سيئر وه توغاطلاف

 هوجو فرصیل ةبذاکلا ثیداحالل قّمنملا هترصن يف مئاقلا لطابلا ىلع هدضاعم

 ىلإ اورظن اذإو هل ةعاطلاو ؛هعم نوکلاب هلوسرو هللا رمآ نع مهّدصیو «هيلإ سانلا

 عفیو ةيادملا قرط مهل حتفنتو «تیلج ىلع رمألا مهل نيبتي ةعیرشلا هتمضت ام

 ۳ .مهدصق يف قيفوتلا مهلمشيو ىوملا لوزيو ءابتنالا

 اهيف هلل ةّجح نص ولخت ال ضرألا Sl يف .۲

 موقي مامإ وأ ؛يصو وأ ؛يبن نم :اهيف هلل ةَجح نم ولخت ال ضرألا نا دقتعي
 لبقيو ؛عرشلا يف داسفلا عنميو ؛ميسارملا ظفحيو ءدودحلا ميقيو ؛لئاسملا

 اذإ تالکشلا ليزيو «بلاطلا ىلع ةجحلا هب ماقتو «لاعفألا يكزيو «لامعألا

 رقتسم ريغ هصخش ناك اذإ ءاهيبن ةبيغ دعب ةمألا زكريو «نيملعتملا لع تلح
 نع عجري ال «هئاسآ نيد عبتم «ةدالولا فورعم «بسنلا ظرفح dba يف ءاقبلا

 ىلإ ةليضفلا يف ريشم الو cane فالخ نومأم نوكي الو ؛مهريغ مدقي الو :مهلاوقأ
 هلاعفأ ةّحصو ؛همكح يف بوغرم ءدصاق ال دوصقم «عبات ال عوبتم هاوس
 40 .رئاحلل ةاجنو «ملعتملل ًاليلد هلعج لوسرلا ّنأل «هتيادهو «هميلاعتو

 NAVA :دناقعلا جات .۳
 ۰۷۱۷۰ :دئاقعلا جات ٤.



 WE cere coerce ةماقإلا يف ةيليعاسإلا ةديقع

 ببسلا نكلو «قح هلل ةجح نم ولخت ال ضرألا نأ نم هركذ ام ْنإ:لوقأ

 ةداسفلا عنمو «مسارملا ظفحو «دودحلا ةماقإ نم همالك يف ءاج ام سيل

 يف ئوصقلا ةياغلا وهو لماكلا ناسنإلا هلا هجولا اتو ضیا ةالولا رئاس هب موقی

 هرخآو هناحبس هللا نذإب ملاعلا ءاقب لماکلا ناسنالا كلذ دوجو ىلع بترتیو ةقلخلا

 :يوبنلا ثيدحلا ريشي كلذ ىلإو ةياغلا لوصحلا

 ©” .«ضرألا لهأ بهذ يتيب لهآ بهذ اذإف «ضرألا لهأل نام يتيب لهأ»

 - ضرألا رر يلع اي تنأو يدلو نم رشع دحأو ينإ»: 58 يلعن هج هلوقو
 رشع انثالا بهذ اذإف اهلهأب خيس نأ ضرألا هللا دتوأ انب - اههابجو اهداتوأ ينعآ

 49 ,«اورظنی لو اهلهأب ضرالا تخاس يدلو نم

 له ءاج يتيب لهأ كله اذإف :ضرالا لهأل نامأ يشيب لهأ» لإ لاقو

 © .«نودعوي اوناك ام تايآلا نم ضرألا

 هلل مئاق نم ضرألا ولخت ال لب َمهّللا» :تته نينمؤملا ريمأ مامإلا لاقو

 © .«ًأرومخم ًافئاخ وأ ًاروهشم ًارهاظ ام ةّجحب

 مالكلا نع يدتبملا نم ۳

 هلا لاعفأب ءادتقاو ءتافص «نيدلا يف مالكلا نع يدتبملا عنم نا دقتعُي

 هجورخ دنع ملكتي لفطلا Jat نأ ىلع رداق ىلاعتو هناحبس هللا ّنا كلذو

 «قيطنتلا ةليضف هدنع هيوبأل نوكتل اهبجوأ USL مالکلا نع رخأت ,UL «هتدالوو

 sand ىلع قشي اب قطنلاوهةلداجلا نم عنمي يدتبملا كلذكو «ميلعتلاو «نيقلتلاو

 ۲۳۳-۰۲۳: ةقرحل ا قعاوصلا VAs يداصلا ةفشر :يمرضخلا فيرشلا ۱

 VAC 704/57 :راحبلا هنع :48:ةبيغلا ۲

 اقرحملا قعاوصلا .۴

 1517 مقر ةمكحلا بكمل مسق LAV :هغالبلا حب ٤



YUEةيليعامسالا خسيرات ....... 5558 م  

 يتلا لوصعألا هملعيق ةروصلا ماقم هل مئاقلا همّلعم وأ هخيش نم ملعت ئتمو
 طايتحالا بجي اییف همالكو «هباطخ يف هيلع ىذتحي Leds اهب طایتحالا بجي

og 

 هلثم نآرق ]| هذسني ال نآرقلا نأ يف .4
 EN ةقفاوم كلذ ىلع ةلالدلاو هلثم نآرق الإ هخسن ال نآرقلا نا دقتعيو

 نوش Sie اهي مغ لا و ی ناکم Sp < :ىلاعت هللا لاق باتکلل
 Sk ال»:عادولا ةيطخ HE يبنلا لاقو . € BSI لب ر

 فلاخأ فيكو cals يف هلل هلحا ام للحأ مل نإف cil ملام مکنم دحأ يلع
 ٩ .«؟لزنأ gey يناده هبو هللا باتک فلاخأ فيكو ؟يناده بو هللا باتك

 ناسحتسالاو سايقلا ةنطخت يف . 6

 ريغ يأرلاو «ناسحتسالاو سايقلاب ءاتفالاو ءاضقلا ةبطاق ةعيشلا صخرتال
 قافلا ديلولا دمحم نب يلع يعادلا نسم رهظیو ةنسلاو باتکلا نم طبنتسملا
 :لاق هب لمعلا عنم ىلع ةيليعامسإلا

 هلوق ليلدب «ناسحتسالاو داهتجالاو «سایقلاو .يأرلاب لوقلا ءأطخلا نإ
 BALE ح اذ لالخ اذه 5K م ا تیت نیش رو : :لاعت



 BRO ميس x تستحم ایعايسالا ةديقع

 يف لئاقلاف ۱.« نوع أل ام وا ىَلَع ولو مَ هتل فيسي نلف ge وفا

 .ملعي الام هللا نع لئاق هداهتجاو aby نيدلا

 يف ةلالض لکو «ةلالض لک A ةعدبلا نإ ءاوعدبت الو ash el لاق

 .ارانلا

 ؛كله نم كله ابهیف ناتاصخو NU :دمحم نب رفعج نب هللا دبع لاقو

 ول اب ندنر کیا يفتت نأ لو

 لاقإ» :هلوق يف أطخأف سیلی ساق نم لزا ناف «سا
Jو  Sle 

 «ميلستلاو ءاضرلاو «ةتسلاو باتکلل عابتالاو ءادتقالاب الإ حصي ال نیدلاف

 الو سابق الو يآرب لوق الو «عادتبا ريغ نم هانيضرو «هانفرع يذلا يداحلا ىلإ

 كل ناب رمأو «هعبتاف هدشر كل ناب دق رمأ :ةئالث روم: هللا لوسر لاق

ceهلهآ ىلإ هدرف كيلع لکشآ رمأو «هبنتجاف ». 
 ایا :سايقلاو يأرلاب لئاقلا نامعنلا ةفينح GY دمحم نب رفعج مامإلا لاقو

 نيعلا تلعج مل : :ًابيصم تنك نإ ينربخأف ءسايقلاب لمعت كنا ينغلب ناعن

 يردأ ال :لاق ؟؟بذع ناسللاو «ناتّرم ناتذألاو «نابطر نارخنلاو ءةحلام

 اهحلصت الوءمحش اال ةحلام نیعا* :قداصلا لاقف ؟كادف تلعج ينربخأف

 «باودلا لتقل ةّرم نذألاو ؛سفنلاو غامدلا یرجم SY بطر فنألاو ؛ةحولملا الا

 فرعت مل اذإ نایعن اي .ءايشألا موعط هب فرعیل بذع ناسللا لعجو ؛اهتلخد ىتم



 یل يا مسالا خسیواق ی سا

 نيد لع سیقت فیکف «كعفانم ماهتل كتروص يف همکحأو «كتينب ز هللا هلعج ام
 نود مایصلا ضئاحلا يضقت مل كادف تلعج ينربخآ :لاقف 'لجوزع هللا
 نم لسغلا بجو مل ينربخأ :لاق هرركت ةالصلا ّنأل»: 28 لاقف ؟ةالصلا

LHنيب دسحجلا عيمج نم جرخت ةبانجلا ّنألد :لاق ؟طئاخلا نم ءوضولا  
 عم ةأرمالا ىلع ضئارفلا يف لجرلا لّضف مل ينربخأ :لاق هدحاو ناكم نم طئاغلا
 نوقفني ءاسنلا ىلع نيماوق لاجرلا لعج ىلاعت لاله :لاف ؟هتوقو ءاهفعض
 © . اسر لَمْ ُثْيَح ملغ ةللا» :ةفينح وبأ لاقف «نهبلع

 يارب هللا نيد يف ضوخلا نع هل طبضو «فلكملل ةداعس سايقلا كرتف
 لاعت هللا نع ذخا هال «سايقب سيل ةعيرشلا لصأ Sfp «بلاغلا ىوهلاو «سفنلا
 میلعتب يمولا نم ذخأو «سايق نود میلعتب لوسرلا نم ذخأو كلما میلعتب
 نم يأر نود مامإلا میلعتب لاجرلا ذخأو ءيصولا ميلعتب مامإلا نم ذخأو «يبنلا
 ءاركلاو ؛يأرلاو ءةبذاکلا نونظلاب دهتجا نم داهتجاو ؛ساق نم سايقو «یرب
 29 .ةضقانتملا

 141 :دئاوفلا ندعمو دئاقعلا جات .؟



 ةسخلا لوصألاو ةيليعامسإلا

0 

 هب طبتري امو داعملا يف مهتديقع

 ةيوايسلا عئارشلا سسأ نم ةديددجلا ةايحلا ىلإ ناسنإلا دوع ىنعمب داعملا
 Se Lal عئارشلا باحصا نأ ىرث انا لب نازل نع كفت ال ةیقح يمر

 داعملاب لوقلا الولو () . رولا يف ْنَم 3 کا نأ ول: :تولا دعب داعملا دوجو

 .دوع هل ٌرضخا الو هدومع نيدلل ماق ام

 لهف ًايئامسج هنوك ضرف لعو ًايناحور Ie هنوك يف اوفلتخا معن
 ؟يرصنع مسجوأ يخزرب فيطل مسج داعلا مسجلا

 يعم ٌملهف «كش الب ريخألا تبثي داعملا لوح ةدراولا تايآلا يف ناعمإلاو

 .هتيفيكو داعم ا يف ةيليعامسإلا ةديقع سردن

 ينامسج |ل يناحور دالا نأ يف ١.
 ةأشنلا Ley هللا مث: :-.ايندلا يف لوألا

mn Tsنم مكماسجأ قلخ يه يتلا  

 يف ماظنلا نا نوملعتو نونزاوتو نورکفتت الین هل - مكمسج ليبق
 سدقلا حورب اهؤايحإو حاورألا قلخ يه ةرخآلا ةأشنلا ناو ءدحاو ثعبلاو قلخلا

۷:1 
 .1۲:ةعقاولا



inci lasةيايعاكسالا جوت(  

 ملاع يف ناسنالا sass] مالکلا يف ضافأ عن .ىلوألا ةأشنلا لاثم ىلع

 وه اذکهف ءايندلا ملاع ىلإ هريصم دنع تالايكلا اهب سحیل تالآ بستکی ءاشحالا

 NS ترحآلا ملاع ىلإ هريسم دنع اهب ذليل تالآ بستكي ايندلاو مسجلا ملاع يف

 هريسم دنع اذكهف ءاهيف Lhe سحلا ملاع ىلإ ءاشحالا ملاع نم هريسم دنع ينغتسي

 :هترابع كيلإو ةرخآلا dle ىلإ سح ا ملاع نم

 هب قطن امك اهمسج يف ALS اکو سفنلا دوجو يف رمألا ناك الو

 ةبتر نم و «ةيقلعلا ةبتر ىلإ ةيفطنلا ةبتر نم لقتني ناسنإلاف ؛ميركلا باتکلا

 نيع نم تالآلا هل لصحي نأ كلذک ةيغضملا ةبتر نمو ةيغضملا بر لإ ةيقلعلا

 هريصم دنع اهب لعفلاب موقيل رومألا نم كلذ ريغو ناسلو فنأو لجر و ديو نذأو
 لب ءاه ال ءاشحألا قيضو تاملظلا كلت يف هل اهدوجو ناك ذإ سحلا ملاع ىلإ

 نم ءاشحألا يف بستكا ام بسحب می وأ هب ذتلي ام نوكيف اهيف امو اينذلا ةحسفل

 هيلإ رخآ ملاعب لا اهتاذل لب هلال اهمسج يف اهدوجو اذكهف ؛ثالآلا

 اهؤامنإ اهيلإ يلا ةرخآلا ىلإ ًايصم اهمسج نم مسجلا ةقرافم دنعو اهريصم
 يف ابتاذ نوكتو هدورو هيلإ يذلا سحلا ملاع ىلإ ًاريصم ءاشحألا اهمسج ةقرافمك

 ذالملا اهب دجت ةلآ اهايند يف اه وه يذلا مسجلاك ذالملا اهب ad ةلآ اهتاذل اهترعخآ

 مسجلل لصحي يذلا يسحلا حوراك ماعلا كلذ يف سدقلا حور نم اه لصحي امو

 © ,ملاعلا اذه يف

 دقو ilar ال يناحور مهدنع داعم ا ْنأب نعذي ضافأ اميف لمأت نمو

 اناعد ىلاعت هللا نا بو :لاقو «ديلولا دمحم نب يلع يعادلا ًاضيأ كلذب حرص

 كلتو ةيروص رادلا هذهف رادلا هذه ريغ راد ىلإ «هرمأ لوبقب هطئاسو ةنسلأ ىلع

 ° .يدامو يروص امهنيبامو ةيدام

AAT عرشملا 531 :لقعلا ةحار .١ 
  ۲:دئاقملا جات ۰۱3۵



 4 5 داملا يف ةيليعايسإلا ةديقع

 زسانتلا يف .۲

 رخآ ندبب اهقلعت قيرط نع ايندلا ىلإ ندبلا ةقرافم دعب حورلا دوع وهو

giles0 .اهلح يف ةروكذم ماسقأ هلو حورلا ةضافإل اهدادعتسا دنع نينجلاب  

 Mele ريغ يف ةبسنلا نكلو The Ml ىلإ خسانتلاب لوقلا بسني ابرو
 ةالغلاو ايركز نب دمحم لثم «ءازج لا ىري نم Uh :ينامركلا يعادلا لوقي

alyخسانتلا  alyلبق دوجو اه سفنألا هذه ّنا مهداقتعا نمف ءايندلا يف نوكي  

 نولوقي نيذلا مهوحن نوحني نم اهاثمأو ةيرهدلا داقتعا فالخب اهصاخشأ

 بسحب لكايملا يف ددرتت رهوج ابن :نولوقیو ءاهصاخشأ دوجوب اهدوجو نا
 «ضايرلا»ب فورعملا انباتک يف اندروآ () دقف ؛دوعتو وفصت نأ ىلإ اهباستكا

 كلذب صتخي ام اس ينغي ام مفوق داسف يف انلئاسر نم امهريغو «لقعلا نازيم»و

 ٩۳ .مههابشأو ةالغلا ىلع ًادر «سيياقملا»#ب فورعملا انباتك يف

 نع اوبتك نيذلا رثكأ بهذيو :بلاغ ىفطصم يليعامسإلا بتاكلا لوفي
 «حاورألا خسانتب نولوقي ةّيليعامسإلا SL نيثدحملاو ءامدقلا نم ةّيليعامسإلا دناقع

 ام وحن ىلع تابن وأ ناويح ىلإ وأ رخآ ناسنإ ىلإ لقتت توملا دعب حورلا نأ يأ
 ةيليعامسإلا بتك انسرد نأ دعب اننکمیو ءالثم ةيريصنلا وأ ةيذوبلا ةديقعلا يف هارن
 اوبهذ لب «خسانتلاب ًاقلطم نونيدي ال مت لوقن نأ «ةقيقد ةسارد ةينلعلاو ةيرسلا

 نم هسناجي ام ىلإ (همسج) يبارتلا هرصنع ليحتسي هتوسم دعب ناسنإلا نأ ىلإ
 يف ناسنإلا ناك OB «ءلإعألا اللا ىلإ (حورلا) يحورلا هرصنع لقتنیو «بارتلا

 هم هتايح ناك ناو pda اكلم حيصتو نيحلاصلا ةرمز يف رشحت يهف مامإلاب

 :يراوزيسلا ميكحلل ةموظنملا حرش ۰۳۱۲ :يراوزيسلا ميكحلل ةموظنملا حرش ظحال ۱
 امل :هلوقل باوج .
 :لقعلا ةحار.۳



Ye .. ةيليعامسالا خيرات 

 .مامإلا ءادعأ مهو نيطايشلاو ةسلابألا عم ترشح همامإل ًایصاع ًاریرش

 ؛تولا دعب داسجألا رئاس ىلع يرجي Ub هدسج ىلع يرجي هسفن مامإلاو
 سفنلاو «بارتلا ىلإ دوعي يبارتلا مسجلاف ؛هبساني ام ىلإ مسق لك للحتی ثيح
 لوقعلا نم ًالقع مامإلا سفن حبصتف ءاهبسانيو اهسناجي ام ىلإ دوست ةفيرشلا
 40 .صمقتت يأ یشالتت الو خسانتت الف «ملاعلل ةربدملا

 باسحلا يف ۳

 باوشلا سفنلل سفنلا نم هنع ثدحي لسعف وهو ثعبلل عبات باسحلاو
 اذه مسقنيو ؛مغلاو باذعلاو الا وه يذلا باقعلاو ناسلاو ذالملا وه يذلا
 BPM يف هدوجو نوكي ام ىلإ و ءایندلا يف هدوجو نوكي ام ىلإ لعفلا

LGين مالكلا ضافأ مث .نيمسق مسقنيف ايندلا يف هدوجو نوكي ام  
 29 .نيمسقلا

 ةنجلا يف .

 اهئأو ؛عمجأ اهيف ذالملا دوجوو دبألاو دمرسلاب ةفوصوم [UF :ينامركلا لوقي
 وه ةفصلا هذهب يذللاو «لدبتت الو «لاح اهيلع أر طيالو فن الو «ليحتست ال
 تافصلاو تافوصوملا نع هناحبس ىلاعتملا نع تادوجوملا نم ةلوالا ةياهنلا
 يذلا ىهتنملا ةردسب اهنع برعملا تاوايسلا نم ايلعلا ةحفصلا جراخ ًاعادبإ
 © .لؤألا عدبملاوه

 .15:عييانيلا باتك ةمدقم يف :بلاغ ىفطصم ١.
 ۳۹۹ :لقعلا ةحار ۲
 ۳۷۹ :لقعلا ةحار ۳



 ۳۳ sows ve as .............. داعملا يف ةيليعارسإلا ةديقع

 ةكئالملا يف .۵

 دحأ یدستی الف «ةقيلخلا عفان اول دق مهّلكو بورض لع ةكئالملا نإ

 0 «موُلعَم tus هل الإ اتي ام و: مهتع ربخأو لاق اک «هب لکو ام ريغب مهنم

 يف وه نم مهنمف هب اولكو ام لجأال مهؤامسأ تفلتخا Uy ءدحاو مهیف رهوجلاو
 يميبطلا ماعلا يف وه نم مهنمو ؛يكلفلا اعلا يف وه نم مسهنمو «يلقعلا ماعلا

 a ارقلا تايآلاب لدتسا (le طفل

 ةكئالملا ينعي نورمال ام ونوس ادب :SSG :هلوق اهنم

 ًابوجحم Ny قیاس لمع هرظنلا نع مهتاوذ هناحبس ىفخأ دق نیذلا

 برقب يبنلا نم لوبقلا صلخي وأ يبنلا ةلزنم يف ام ريصي ىتح مهاري ال مهنع
 © ,هنمةجردلا

 نجلا يف 1

 نا دقتعيو «ةيبارتو ةيئامو ةيئاوهو ةيران حاورأ تاوذ نجلا يف نا دقتعیو

 داسفلاو عفانملاو حلاصم او عاقبلا يف بورض ىلع مهو هيف بیر ال حيحص نجلا

 «مدآ ينب ةطلاخ نع عودمم ماعلا ءاجرا يف وه نم مهنمف :لاق نأ ىلإ نرضلاو

 ۲۳ .مهنکمآ يف مدآ ي نيل طلا وه نم مهنمو

 ١ :تافاصلا 114
TAPAS 

  .۳:دئاقعلا جات £0
 ٤. :دئاقعلا جات 85





 يف
 ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش





 ءاذه انموي ىلإ مدآ طوبه نيح نم أدتبت ةمامإلا ةرجش ّنأ ةّليعامسإلا يعذت

dyءدب دهع ىلإ اوبهذ لب ؛قداصلا رفعج نب ليعامسإ نم اهلسلست اولعجي  
 رصعلا ىلإ امت ًالسلست ةمامإلا اولسلسو ALY مهدعاوق |

ell 

 نم فّلأتي رود JS ولعج دقو ؛راوكألاو ںاودالاب مطوق كلذ ىلإ اوفاضأ مل

 ول متم مهعباس نوكي TD ةعبس نمو هل ساسأ وأ قطان لوسرو «ميقم مامإ
 Tal تارتف يفو ىرخأ فورظ يف ةعبس نع ةّمئألا ددع ديزي نأ نكميو

 .نيرقتسملا ةّمثألا يف سيلو «نيعدوتسملا ةّمثألا دادع يف لصحت ةدايزلا هذهو

Uiوأ ًاريغص ةدابع نوكيف رول  Lesعفت يتلا ةرتفلا وه ريغصلا رودلاف  

 مدآ دهع نم أدتبيف ريبكلا رولا ام من ةعبس اهيف موقيو «قطانر قطان لک نيب
 أتم هتاذ تقولا يف نوكيو «عباسلا رودلا ؛هرود ىمسُي يذلا ء رظتنملا مئاقلا ىلإ

 .ةتسلا ءاقطنلا ددمل

 اهانذخأ دقو ءاهتاعرفتو « ةّيليعامسإلا ةرجشلا رهظت ةيلاتلا تاحفصلا ينو

 يذلا“ رمات فراع hel Yi بتاكلا فيلأت HOLY يف ةمامإلا» باتك نم

 ىدل ةلوهجم ةليوط ةبقح تّلظ ةّيليعامسإلا دنع ةمامإلا ةر اوقی

 راتتسالا ةّيقتلا يف لُق وأ « ءايلعلا نم LOLS ةقبط ىلع ةروصقمو «نيثحابلا

 .نامتکلاو

Lad ذاتسألا ast دقو 

 PISS ةعبطل هترشن «ةیمامالا

 ةيليعامسإلا ةرجشلا عورف# هايسأ صاخ باتک يف

 140-131 :مالسإلا يف ةمامإلا .۱



 ۳۹ ةيليعامسالا خسیرات ...

 ةّيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش

: 
 روصعلا مدقآ ذنم

 :لّوالا رودلا

 نون امثو نافلآ هتدمو «نافوطلا ءادتبا یتح مدآ طوبه تقو نم ئدتبي و)
bleًاموي رشع ةسخو رهشآ ةعبرأو ). 

 رقتسلا مامإلا متملامامإلا | رودلا ساسلا لوسرلا | مامإلا | ددعلا

 قطانلا | ميقملا

 ۱۳۵-۱۳۸۵ ثيشأ نب شون ٠۳١ ليباهأ مآ | ديم | ١
rte ۲1۲۰-۱۰۴۳۵ شونآ نب نانیف  

 ۱9۹۰2۷۹۵ نانيق نب لثیلهم ثیش 0

MELE t۹۹۰-۱۹۲۲ لنیلهم نب دراي  

 ۱۱۲۲-۱۸۸۷ دراي نب خونخأ 3

 )۲٤۲۲۔۱۲۸۷ خونخا نب حلاشوتم 3

 ۱6۵4-۲۳۹۱ حلاشوتم نب كمال | حلاشوتم نب كمال ۷

 .حیحصلا وه هانتبثأ امو ؛تنب ردصملا ينو ۱



 (NPV سسوس 95 .ةيليعايسإلا ةمامإلا ةرجش يف

 :تاقيلعتلا

 دهعتو ىر يئذلا «میقلا مامإلا وه ) دینم نأ انل رهظي رودلا اذه يف

 ليباه :امه ناساسأ مدال رهظي ًاضيأ رودلا اذه ينو «مدآ قطانلا لوسرلا ماقأو

 نأ رهظيو .«ثیشا 'ثيش» هتافو دعب هبصنم ملتساف «لیباق» هیخآ ديب لتق I .ثیشو

 .حلاشوتم نب كمال عباسلا مامإلا وه روّدلا ٌمتم

 راغ عقوم يف تناك هتافو Uy ندع يف ناك مدآ طوبه IEE فورعملا

 اهنفدو هتثج جرختسا نافوطلا دعب ًاحون نأ Uy «ةبعكلا ضرأ يف سيبق يأ
 مدآ روهظ ءدب يف اهانربتعا هالعأ ةروكذملا 1 ماقرألا نإ «فرشألا فجنلا يف

 ينثاو ةئ اهعست هأماع fo ٩۳۰ دق مدآ نوکی اذهو .حون نافوط یتحارفص

 ؛ماوعأ ٩۱۰ نانیقو ماع ۹۵۰ لخنلا سرغ نم oil وه شونأو ۰٩۱۲ رشع

 ءًاماع ۹۵۵ حلاشوتمو dale ۳۹۵ خونخاو ًاماع ۹۱۲ درایو اماع146 لتیلهمو

 .ًاماع 241 كمالو

 سمره وأ سيردإ وه خونخأ سماخلا مامإلا نأ ةّيخيراتلا رداصملا يف

 نافوطلا لبق دلو دقو «ةفوكلا يف هنكسم ناكو «ملقلاب طخ نم UST وهو ؛ثلثملا

 لوادنملا ٌيوامسلا باتكلا SI .۲۲ ۶۲ ةنس ناكف نافوطلاءادتبا ام «

 .مدآ ىلإ بسنتو «فحصلا» وه GY رولا يف

 كلم وأ مدآ سنج نم وه له ميقملا مامإلا وهو مدآ ىبرم ER نا ملعي مل و:يناحورلا ةمالعلا لاق ۱

 Medien وأ
 dali «خماشلا ماقلا كلذ هل ناك ولو«ميكحلا ركذلا يف همسا ثأي مل هنأ بجعلا نم :لوقأ

 ساسأ نلع موقت ال يتلا تایسدحا هذه ىلع نیل بهذلا نإ مث مدآ ال FSM مّلعم نوکی نأ

 .ةيعطق ةيملع i بستكيال يعطق



Aةيليعامسالا خيرات ی  

 :يناثلا رودلا

 «ليلخلا ميهاربإ ةدالو ىتح ء۲١۲۲ ةنس نافوطلا تقو نم ئدبي و» ۱
 .ًاموي رشع ةسمخو رهشآ ةتسو ةنس نوعبسو ناتنثاو ةثارعست هتذمو

 محلا مامإلا رقتسملا مامإلا

 .ENV نافرطلا دعب 259 ماس ني داشكترل
 [۲۷۷۴۱-01۷) داکدفرا نب نانیق نب خلاش | 2۲۱4۲ |-۲ ۲

tee ۳ا ما نیر و |  

ued ۲يوم  
wae ۹ ٠ 

 ۱۳۳۸ ق 0
 cerr چورس نب روحات | جورس نب روحا ۷

 ,تاقيلستلا

 لوسرلا یتر و معنأ و ماقأ يذلا مامإلاوه“” ًادوه OT رهظي yl اذه يف

 .ردصملا قاذک ۱

 :ناحورلا ةمالعلا لاق .۴ لاق . ةتفدره نم مدقأ BBL ZT .نیزعلا باتکلا رهاظ

 رخاتملل نکمی فيكف OT) /مجنلا) < ئغطأو ملظأ مه اوناك pall لبق نی جون موقد



 EQ se 5 تدي ماس .ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش يف

 ساسأ وه ًاماس oy قطنلا ةلاسر بحاص وه ًاحون ناو ؛حون قطانلا

 نانیقو .خلاش دلاو «داشكفرأ نب نانيق» مسا ةرجشلا نم طقس al رهظيوهروتلا

 هرحتلا ىطاعتي ناك هال ةّيمامإلا ةرجشلا نم هّمسا طقسأو ةمامإلا نع دعبأ اذه

 ردصم نم رثكأ كانه نأ ظحالبو .خلاش هدلو ىلإ هتزواجت داشكفرا ةّيصوف

 وذ وه جلاف نأ دكؤت رداصملا ضعبو ««دوه» وه خلاش نب رباع Sl دكؤي يخيرات

 ملا مامإلا وه روحان نأ ظحالي و .تاياورلا فالتخا ىلع هدوه وأ «نينرقلا

 .يناثلارودلل

 رمعلا نم غلب امدنع و «مدآ ةدالو نم 1541 ةنس دلو ًاحون نإ

 ۲۲۶۲ ةنس بجر رهش نم رشاعلا يف أدتبا يذلا نافوطلا ىرج ًاماع ٠

 مرح رهش نم رشاعلا يف یهتنا و رهشآ ةتس نافوطلا ماد دقو ؛مدآ طوبه نم

 ماع 4650 شاعر نافوطلا دعب ۳۵۰ ةنس حون يفوست.۲۷6۳ ةنس

 هنایح ةّدم يف نطوتسا دقو.لصوملا لامعأ نم .يدوجلا لبج ىلع نفدو

 .ةفوكلا

 داشكفرأ ST حضاولا نم .ًاماع ٩۰۰ شاع دقف ؛ماس روّدلا ساسأ انمأ

 ماع ۳۳۹ جلاف و ماع 4۰ رباع و لماع 06 خلاشو Lite 415 شاع

 .ماوعأ ۲۰۵ روحانو ءاماع ۳۳۰ جورسو

 :ثلاثلا رودلا

 ةئام و SE و «یسوم روهظ یتح ميهارب] ةدالو تقو نم ئدتبي ود

 .«ماَيأةينايث و رهشآ ةعبسو ًاماع نوسخو



T0 ................... ةيليعامسالا خيرات 
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 1۱ یا ... ةيليعاينمإلاةمامإلا ةرجش يف

 :تاقيلعتلا

 «ةمامإلا ةصق لع ديدج روطت رهظ هنأ ودبي روتسلا اذه يف

 ةيقتلا فهك نولخدی «ميهاربإ نب ليعامسإ دلو نم نورقتسملا ةمئألاف
 نب قاحسإ دلو نم مه نيذلا ؛نوعدوتسملا ةمئألا مهلح Jey راتتسالاو

 دمحم سداسلا قطانلا روهظ یتحأیناق عضولا اذه لبظ دقو ؛ميهارسإ

 یسوم «ناقطانلا نالوسرلا نيب «ليعامسإ رقتسملا مامإلا id نم ردحني يذلا

 نمو «ليلخلا ميهاربإ نب قاسحسإ ig ناردحني ءىسيعو

 LAN ىلإ ةمامإلا دوعتو «عاديتسالا رود يهتني دمحم دهع يف هنأ حضاولا

 .نیرفتسلا

 ىلإ ءاج اهنم و ناوهأل | يف دلو «ميهاربإ قطانلا لوسرل نا هركذ pat ام

 he ۱۱۳ شاع دق و ؛سدقلا تيب يف نفد و هةرجه راد اهذختا ثيح ؛ناروح

tilتيب يف نفد و ءًاماع ۱۳۷ شاع دق و رج اه هتدلاوف «ليعامسإ ربكألا هدلو  

 ماسشلا نيب ميقي ناو «ةراس هتدلاوف « ي فلا نبالا قاحسإ امأو «ارحلا هللا

 هدلو هدعب يتأي و ءسدقملا تيب يف نفد و ًاماع ۲۸۰ شاع دقو ,سدقلاو

 فسوي Lal يأي هدعب و. .سدقلا يف نفد دق و ؛ماوعآ ۳۰۷ شاع يذلا

 يفوت دقف سماخملا مامإلا وهو oy tT ام رصم يف نفد و  ماوعأ ١١١ شاع دقف

 وذ وأ سنوي وه و «نانوي هنبا هدعب ghd ؛اماع ٩۳ شاع و (هنکسم) يف

 ةحفصلا هذه ىلع «لصوملا برق ؛یونین يف هماقم و فورعم وه اك «نونلا

 يف ميقي ناك و هثلاشلا رودلل لا عدوتسلا مامالا وه بيعش نأ ظحالن

 .نّيدم
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 Yee os بوته ةيلبعايسالا ةمامإلا ةرجش يف

 .تاقيلعتلا
 وه رقتسملا ساسألا ٌنآوءعدوتسم ساسأ دجوي ال رودلا اذه يف هنأ ظحالي

 نم .ةّيساسألا هتبتر نون نب عشوي مست هتافو دعب هنأ ودبي و .یسوم وخأ نوراه

 ؟ليبور» وه ناثام نب نارمع ST و « «يبنلا ايليإ» وه سابسب نب ايليإ BT حضاولا
 تلا رداصملا يف .عبارلا روّدلل salt عدوتسملا عباسلا مامإلا وه ايركز نو

 هتدالوو «سدقلا ىلإ ءانيس ءارحص نم هنایثج لقن و ًماع ۱۲۰ شاع ىسوم

 Bly ءًاماع ۵۳ شاع يثارلا ليثومص ّنأو ۰4۲۵ ةنس راذآ نم عباسلا يف تناك

 ءايركز ناو اماع۵۲ شاع دؤاد نب نامیلس Sty die ۱۱۲ شاع يسب نب دؤاد

 .ماع ۱۰۰ شاع



YEE 

gallسماخلا : 

 ةيليعامسالا خيرات

 نوعبس و ةثاهتس هتّدم و AE روهظ یتح یسیع ONY تقو نم ئدتبيو»
 .اًاموي رشع ةتس و ةنس
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 WED وس بوت ی یخ .ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش يف

 :تاقيلعتلا

 ةعبس مهلباقی ارقتسم ًامامإ رشع ةعبرأ حرسلا ىلع رهظي رول اذه يف

Zlءنيعدوتسم  JS ST ilرج لو ؛نيرقتسم نيمامإل ًارصاعم ناك عدوتسم مامإ  
 WAV ةنس تناك ىسيع ةدالو نأ ظحاليو .ةقباسلا راودألا يف اذه لثم

 ةثالث رشع و ۰۱۷4٩ ةنس ©" ًايلص لتق دقو «ىسوم ةافو دعب يأ ةيوسوم

 ةدالو لبق دلو يذلا وه و ؛ىبحي ناكف رقتسملا رولا ساسأ اَمأ ءًاماع نيثالثو

 سدوریه OI فورعملا نم و هسفن نادمعملا انحوي وه و نهشآ ةتسب یسیع
 ماس يذلا سماخلا رودلل رقتسملا يناشلا ساسألا نو ۰۱۷4 ةنس هلتق ينامورلا

 يبرم ربتعي و ؛ بهارلا سرطب وأ ؛نانوي نب ناعمس وأ ءافصلا نوعمش» وه هيلإ
 يف عدوتسملا سداسلا مامإلا «هبيترت درو يذلا ناتام نب نارمع ةّجحو ىسيع

 .عبارلا رودلا

 ممل ا عدوتسلا عباسلا مامإلا وه بهارلا اريحب وأ سجرج ْنأ ظحاليو
 نب ةقرو و «ليفن نب ورمع :مه ةيبرعلا ةريزجلا يف هتاعد ناكو «سماخلا رودلل

 مامإلل «نیعدوتسلا ءايبنألا ةشارو مس يذلا وه و «نارمع نب ديز و «لفون

 ماشلا ىرصب ريد ىلإ ةيبرسعلا ةريزجلا نم هيلإ ءاج موي «بلاط وبأ ميقملا رقتسملا

 «سيق ىّمسي ناکو ؛ةنانك نب رضنلا رقتسملا مامإلا ّنأ ظحاليو .دمحم يبنلا

CH,عمجم هبقل ناك كلام نب رهف وه رقتسملا مامإلا أو «هتراضنل رضنلا  

 وه بالك نب يصق Hy :ةورع وأ + «میکح اب بقلي ناك ةرم نب بال Ub «شيرق
 ةريغملا همسا يصق ني فانم دبع نو «هتربشع نع gail BY يصق aw ؛دیز

iyنارمع همسا فان ا دبع نب مشاه » Syهمسا مشاه نب بلطلا دبع  a 

 .(۱۵۷ /ءاسنلا) 4... BEE نكلو ho امو LS مو :



 ةيليعامسالا خيسيرأت ...................- نت ی

 :سداسلا رودلا

 الو ظتلا مئاقلا روهظب يهتني و ةيدمحملا ةرجهلا خيرات نم ئدتبي
 .«ةريغص راودآ ىلإ ايسقم حبصا دق ريبكلا رودلا نإ .هتذم ديدحت نكمي

 رسا مارا مخملامامإلا | رودلا ساسآ | لوسرلا | مامإلا | ددعلا

 بلاط يبأ نب لع بلاط يبأ نب يلع | دمحم | نارمعأ ۱
ont Ve بطوبأ ۲ 

vt 
 ؟نيدباعلا نيزه نيسح ا نب يلع ۳

 ؟رقابلا» يلع نب دمحم ٤

 «قداصلا» دمع نب رفعج 3

 رفعج نب ليعامسإ 1

 لیعایس) نب دمع | eld نب دمحم ¥

 :تاقیلعتلا

 لوسرلا دهع يف ميقملا مامالا وه «بلاط ابآ نارسع BT رهظي رودلا اذه يف

 نأ ظحالي و.متملا عباسلا مامالا وه ليعامسإ نب دمحم مامإلا نأ و دمحم قطانلا

 ىدل ًاعدوتسم ًامامإ ريتعي هلال بسنلا ةرجش يف ركذي مل يلع نب نسحلا مامإلا

 .(مظاكلا) رفعج نب ىسوم و «ةيفنحلا نب دمحم اذكه و «نييليعامسإلا



 :Si موو يحسم .................. ةيليعابسإلا ةمامإلا ةرجش يف

 :سداسلا رودلا ةمتت

 نآلا دعب نكمي الو chal نيدل زعملا:ليعامسإ نب دعم دهع نم ئدتبيو»
 .«تارجشلا تبعشت و فالتحالا رهظ نأ دعب نیتتلا ةّمثألا ىلع مكا

 مخل !مامإلا

 هاب زيزعلا» دعم نب رازن 0
 هلا رمأب مكاحلا» رازن نب نيسحلا 1 ۲

 هللا نيد زازعإل lll نسحلا نب يلع "۷ ۳

 هاب رصنتسملا» يلع نب دعم 1 0

 ةيناخاغألا - ةبمساقلا ةينمؤملا ةيلعتسملا

 دعم نب رازن دعم نب رازن يلعتسملادمحا 14 ۰

 يداه رازن نب نسح هلل ماكحأب رمالا ۲ 1

nm olyيدنهم نسحلا نب دمحم رمالا نب بیطلا  

 :تاقیلعتلا

 رشع نماشلا ی هر روسی تو عل

 | فهک لخد يذلا ؛نیرشعلا و يداحلا مامالا رمآلا نب بّیطلا دنع تفقوت

 رشع سداسلا مامإلا دنع تفقون دق ةيزردلا ةقرفلا نأ ظحالب امك ناتتسالا و

 نامه نيتقرف ىلإ تمسقنا دق اهسفن ةيرازنلا نأ حضاولا نم و«هللا رمأب مكاحلا

Zug hlةيلاتلا تاحفصلا يف رهظيس اك «(ةيناخ اغآلا) ةّيمساقلاو . 



 ةيليعامسالا خيرات

 سداسلا رودلا ةمتت

 نيدلا يضرب يهتني و ءدمحم نب نسح ينمؤملا يرازنلا مامإلا نم ٰىدتبي و»
 مامإلا وه و دمحم نیدلا سمشب يهتني و «يمساقلا يرازنلا رهاقبو ae نبا
 .«عباسلا محملا

 ةيرازنلا ةمثأ .ةينمؤملا ةيرازتلا ةمثأ لسلسحلاددملا | ددعلا
 Age اغلا  ةيمساقلا =

 رهاق «نیدلا لالج» دمحم نب نسح نب ۱
r 7مالسلا هركذ ىلع نسح «نیدلا ءالعا نسحلا نب دمحم  

vt ۳دمحم ىلعأ نيدلا نكر» دمحم نب دوم  

ve نسح نیدلا لالج ؛نيدلا سمش» دومح نب دمحم ٤ 
 دمع نيدلا ءالع | ؛نيدلا ءالع» دمحم نب هاش نمؤم ۳ 0

w 1هاش ريخ نيدلا نکر ؛دنوادخ» نمؤم نب دمحم  
 دمحم نيدلا سمش | «نيدلا ءایض» دم نب نيدلا يضر ۷۸ "|

 :تاقیلعتلا
 هللاب رصنتسملا نب رازن دهع ذنم أدب دق ةّيرازنلا یدل فالتحالا ST رهظي

 نب نسح:مه ةمئأ ةعبرأ عم ءاقتلالا ىلإ اتداع نيتقرفلا OT رهظي مش ؛يمطافلا

 نكر» دمحم نب دومحتو «نيدلا ءالع» و نسحلا نب دمحو «نیدلا لالج» و دمحم
 و ۲۳ و۲۲ :ماقرالا نولكشي ءالؤه و «نیدلا سمش# دومحم نب دمو «نیدلا
 و۲ ۷و۲ و۲۵ ماقرألا نولکشیف ةيناخاغآلا ةيمساقلا ةيرازتلا GALT .۲۵ و 6
 رف ىلإ ًايلعف ًاماسقنا ةيرازنلا تمسقنا نیدلا سمش دمحم مامالا دعبو ۸

 مساقب اهتقاس ةيمساقلا و « هربكألا نبالا» نمؤمب ةمامالا تقاس ةيئمؤملاف
 :ةيلاتلا تاحفصلا يف ٌالّضفم ءاج اذه لک و ههرغصالا نبالا»



 ved سس ANU وجش يف

 سداسلا رودلا ةمتت

 سماخلا وه و «هللا ةيطعب يهتتي و « نيدلا يضر نب رهاط نم ئدتبي و»

 ۰۲۹ همقر و هاش مساقب ئدتبيف ةيمساقلا ىدل UT «ةينمؤملا ةرجش يف نوثالثلاو

 .«مساق ةرجش نم نوثالثلاو سماخلا مامإلا وه و ءيلع رذلا يبأ مامإلاب يهتنير

 ةيرازنلا ةمئآ
 ةيناخ اغآلاةيمساقلا

 ةينمؤملا ةيرازنلا ةمئأ

 Sth ملط نیا يضر
 "هلا جح» يناثلا نيدلا يضر نب هاش رهاط

 هدنوادخ» رهاط نب رديح

 مالسادم «نیللا زعم» رديح نب نيدلا ردص
 ازریم بیرغ Brel} ردص نب نيدلا نيمم

 يلع رذلاوبأأ

 :تاقيلعتلا

 ةعيشلا قرف نيب ناتديحولا امه و ءانه نيتمئاق ناتيرازنلا ناترجشلا لازتام

 .يمامإلا جهنلا ىلع نيترئاس اتلظ ناتللا ةّيمامإلا



eةيليعامسالا خيرات  

 :سداسلا رودلا ةمتت

 نب دمح مامالاب يهتني و TV همقر و هللا ةيطع نسب زيزع نم ئدتبي و»
 تعطقنا هدهعب و «ةينمؤمل ا ةقرفلا ىدل سماخلا مامإلا وه و ةرقابلا ريمألا» رديح

 و ءازريم دارم مامالا نم ىد بيف ةّيمساقلا ىدل ام ءلاصتالا نع ةّتنمؤملا
۳ 

 .عباس و متم وه و يلع نسحب يهتني

 ةيرازنلا ةمئأأ ةينمؤملا ةيرازنلا ةمئأ Jott ددعلا | ددعلا
 ةيناخ افالا- ةيمساقلا

 ازرپمدارم LN ةیطم نب زیزع ۳ ۱

rv ۲يلعراقفلا وذ | هلا ليلخ» زیزع نب يناثلا نیدلا نيعم  

 يلع نيدلا رون |  «فرشلا ريمألا» نيدلا نيعم نب دمحم ۳۸ ۴

 يلع هللا ليلخ Gal دمحم نب ردیح ۳۹ ٤

 يلع رازن قابلا دمحم ريمألا» رديح نب دمع 1۰ 3

 يلع ديسلا 5 3 1
 يلع نسح 3 4 ۷

 .تاقیلعتلا

 مامإلا دهع يف يمامإلا ريسلا نع تفقوت ةيرازنلا ةينمؤملا ةقرفلا نا رهظي
 اهنقيقش ان .-ه۱۲۱۰ ةنس كلذو ۰4۰ مقر قابلا ريمألا رديح نب دمحم

 رضاحلا اندهع ىتح يمامإلا جهنملا ىلع ةرئاس تلظف .ةيمساقلا



 yor 55 ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش يف

 :سداسلا رودلا ةمتت

 هبيترت HOE يلع ميرك» مامالاب يهتني و «يلع مساق مامإلا نم ئدتبي و

 .عباس و روّدلل ممتم وه و ؛نوعبرالاو عساتلا

 ةيناخ اغآلا ةیمساقلا ةيرازنلا ةمئا

 يلع مساق
 يلع نسحلاوبأ

 يلع هلل ليلخ
 لوألا ناخ اغآ» يلع نسح

 oo هاش يلع

 هود ۶۱ هاش دمحناطلس

 ناخ يلع میرک

 أو «يمامإلا حرسلا نع تفتخا دق «ةيرازنلا ةّينمؤملا ةقرفلا نأ رهظي

 يمامإلا بكرلا نع عاطقنا نود ةرئاس اهدحو تّلط ةيناخافتلا ةّيمساقلا ةيرازنلا

 .ففوتت مل يتلا ةيمامإلا قرفلا نيب ةديحولا يه و ءاذه انموي ىتح

 نبا وه سيل «ناخ میرک» نيعبرألاو eu ريخألا مامإلا نأ ظحاليو

 ربكألا لجنلا وه و ناخ يلع مسا ّنأ رهظي و ؛هدیفح لب هاش دمحم ناطلس

 نإ .هدلاو نم ةّماع ةّيصو بجومب ةرجشلا نم طقسأ دق هاش دمحم ناطلسل

 ةرايس ثداحب سیراب يف يفوت ناخ يلع ريمألا

 .ةدحتملا AY يف ناتسكاب لثمي

 ناکو ۰۱۹7۰ ةنس رایآ ۱۲ خيرا



ee yoy 

 ,سداسلا gall ةمتت

Latدعم مامإلا دهع یتح ليعامسإ دمحم مامإلا نم ئدتبي ريغصلا روا  

 نم یدشی يذلا ريبكلا روا نم اهزج ربتعي و« هللا نيدل زعل ا» ليعامسإ نبا
 .ةرظتنملا مئاقلا ىتح دمحم دهع

 رفتسلا مامإلا Petrol لسلساددعلا | ددعلا

 ؟يضرلا» دمع نب هللا دبع ۸ ۱
 «يفولا» هللا دبع نب دحآ 4 ۷

 ١ يقتلا» دمحأ نب نيب ۱ ۴

 يدهلا هللا ديبع " 0
 «مئافلا» يلع نب دمحم 1 3
 شاب روصنملا» دمحم نب ليعامسإ ۲۳ 3

 ها نیدلزعلا» ليعاسإ نیدعم | هلل نیدل ملا ليعايسإنيدعم| ۱۰ | ۷

 :تاقیلعتلا

 مامالا حبصأو ؛ساسألل وأ قطانلل دوجو يأ كانه دعي مل هّنأ انه ظحالي
 بلا وأ ةّجحلا اهلمحي ةّيساسألا تايهم نأ امك ءةيقطانلا تایهم لمحب يذلا وه
 ةقئالا ءامسأ نيب «يدهلا هللا ديبع» مسا دري ال ةيلعتسلا و زوردلا تارجش يف
 UN الر رداصملا هفقحت مل اذه و «نيسحلا نب يلع» مسا هناكم دريو نيرقتسملا

ieًامامإ «يدهملا هللا ديبع# ربتعن لازن ام نحنف رمأ نم نكي ایهمو .  
 20 ةيخيراتلا تافاشتک لاو رداصل او تامولعل ا نم دیزل ن

 .هل اهلك تاقيلعتلا و. ۱60-۱3۱ : مالسإلا يف ةمامإلا هرماث فراع ۱



We و ee een) 

 ةماعإلا راودأ يف تالمأت

 ريشن «تالاكشإو ILE نم ولخ ال «يليعاسإلا بتاكلا هركذ ام ّنإ

 :اهيلإ
 هولتت قطان لوسر لك نا و ةمامإلل ةتسلا راودألا نم هركذ ام نا :لوالا

 عطقلا ىلع ال ؛نیمختلا و نظلا ىلع ٌيينبم رمآ «قباسلا وحنلا ىلع «ةعبس ةّمثأ
 «مدآ «قطانلا لوسرلا دعب رمألاب اوماق يذلا ةّمئألا نع َتّدحتلا إف «نيقيلاو

 مهيلع و هلآ و هيلع هللا یّلص-دمحمف «ىسيعف «ىسومف ؛ميهاربإف حونف
 يأ ىلإ بتاكلا نأ يردأ الو the ناعذالا نكمي ال يطاسأ ىلع ينتبي -مالسلا

 بسح هلأ عم ؛مئاوقلا هذه جارختسا يف هيلع دمتعا Gad دنس و «باتک

 Sad ةلوهجم تّلظ ليصفتلاب تاجردلا هذه Sb فرتعي  بتاكلا فارتعا

 .ءاهلعلا نم ةصاخ ةقبط ىلع ةروصقمو ؛نيثحابلا

 هملعيو «قطانلا لوسرلا ميقي يذلا وه هّنأب .میقلا مامالا ريسفت نأ :يناثلا

 ًانايحأو «تادادمإلاب هيلع معني و ؛قطنلا ةلاسر بتارم يف هجرديو ؛هيبريو
 ىلعأ ةبترلا هذه ربتعت و رصعلا بحاص» و «تقوسلا ٌبر» مسا هيلع نوقلطي

 ميقم مامإ «دینمهاف هرکذ ام لعو ۲ ”ةيّرس و ةد اهرثكأو ءاهعفرأ و ةمامإلا بتارم

 بلاط وبأو ؛یسیعل ةميزخ و ىسومل «دأ» و «ميهاربإل حراستو «حونل دوهو «مدآل
Bedكلذ ینعم و  STمزملاولوآ مه نیذلا ءةتسلا ءاقطنلا نم لضفأ ءالؤه  

 .لسرلا نم
 وأ !؟ءامسألا ميلعتي هناحبس هللا هراتخا يذلا مدآ نم لضفأ «دینم» لهو

STجرات لهو !؟عئارشلا هب تئدُب يذلا وهو «حون ءايبنألا خيش نم لضفآ دوه  

 ١. :مالسإلا يف ةمامإلا :رمات فراع ۰۱4۲
SVEN قياسلا ردصملا: ۲ 



ES oo YORةيليعامسالا خسيراق ..................  

 میرکلا نآرقلا يف ةميظع تافصب هناحبس هللا هفصو يذلا «ميهاربإ نم لضفأ

 11 دمحم نم لضفأ RB بلاطوبأ نوكي نأ مزلي يلاتلابو !؟هريغ اهب ف

 هتوق Aly نودلا ةلاسرل محلا ؛مباسلا مامإلا وه محلا مامالا

 نم و؛مهعومجمب هسفن رودلا يف هوقبس نيذلا ةتسلا ةّمئألا ةر

 ةبسنلاب قطانلا دوجو هبشي هدوجو نی رودلا قطان مسا هيلع قلطي IL ةهج

Ben) 

 ىلع - ليعامسإ نب دمحم وأ #4 رفعج نب ليعامسإ نوكي نأ كلذ ىنعمو
 فارتعاب ةقيلخلا لضفأوسه يذلا نييبنلا متاخ نم لضفآ- yl pee هاب لوقلا
 .نيقيرفلا

 هلأ ةّجحب ؛ةمامإلا ةمئاق نع #4 يلع نب نسحلا جرخأ بتاکلا نأ: عبارلا

 اوءاج نيذلا ةّمثألا لک BF كلذ ىنعمو عدو سم ًامامإ لب ءارقتسم امام نكي مل
 سیلو «نیرقتسم ةّمثأ اوناك «متاخلا نامز ىلإ مدآ نامز نم قطان لوسر JS دعب
 ةّيليعامسإلا هتلقن يذلا لوسرلا لوق يناني هجارخإ Ol عم ؛كلذ ىلع ليلد بتاکلل

 همالک ىنعم و ««ادعق وأ اماق نامامإ نيسحلاو نسحلا» BESS نم مهبتك يف

 .ناتوافتی ال ناونص ان

 تةمامإلا ةمئاق نع BE يلع نب نسحلا هجارخإب بتاكلا نأ :سماخلا

 ةّيليعامسإلا نأ عم روذلا متي هب يذلا عسباسلا مامإلا وه ليعامسإ نب ًادمحم لعج

 يبن ناسز ىلإ مدآ ناسز نم ةقباسلا راودألا يف متم ا و قطان ًالوسر هنوربتعي
 .ًاقطان ًالوسر نكي مل مالسالا

 اذه VON ص يف لاق ثيح رودلل ًائداب هلعج هسفن تقولا يف بتاكلاو

 نب دعم مامإلا دهع ىتح «ليعامسإ نب دمحم مامإلا نم ئدتبي ريغصلا روذسلا
rel edّمتم نوكي ال ءةقباسلا راودألا وه نازيملا ناك ولو «هللا نيدل زعملا»  

sDقطانلا لوسرلا مساب رودلا ئداب . 
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 ةوعدلا خیرات» هباتک يف .بلاغ یفطصم مالک نم رهاظلا نکل

 لوسرلا وه ًاضيأ ةقباسلا راودألا يف روتلا متم ّنأو «كلذ ريغ «ةبلیعایسالا

 قدم ّنأو اقطان ًالوسر هسفن تقولا ينو رولا متم ناك ًاحون Uy «قطانلا

 مالكب هركذ ام ىلع دهشتسا دقو .ًاقطان ًالوسر هسفن تقولا يف و رولا متم ناك

 :اهصن كيلإ و «يناعملا رهز» هباتك يف سيردإ يعادلا

 «عباسلا قطانلاو ؛نیروتسل | BW لأ ليعامسإ نب دمحم مامإلا ربتعيو

uy payةمامإلا و قطنلا نيب عمج كلذبو «هتقبس يتلا ةعيرشلا خسنب ماقف » 

 .نطابلاب ٌمتهاو لیوأتلاب ئدانو «ةعيرشلل ةرهاظلا فيلاكتلا عفرو
 BP %20 ص «يناعملا رهز» هباتك يف سيردإ يعادلا هيف لاق كلذل و

 اذإ كنال Gia رود تاماقم كلس يف هماظتنال كلذب ليعامسإ نب دمحم صح

 اذإ و ... يلقون وه و قطانلا مهتاخ ناك «هرود Tal و هّيصو و مدآ تددع

 قطانلا وه و ؛مهبتارم تم BB دمع ناك رود ةقئأو هّيصو و ىسيع تددع

 هرود يف ةّمئألا تددع اذإ و هب ًادرفنم لضفلاب 358 dary ناكو «ءاقطنلل متاخ

 ًقطان راص كلذلف مق نم Jo زق عباسلل و ؛مهعباس ليعامسإ J نب دمحم ناك

 ناسیب ؛سداسلا روّدلا بحاص ةعيرش خسان وهو ئاق و عربسالل ًامتاخو

 ©" .اهيف نطبملا اهنطاب راهظإو هاهناعم
 اذه انرصع يف LAG ناذّللا نابتاكلا ناذهف

 .نيتضقانتم نيتروصب ةقباسلا راودألا ارّوص دق ءاهدئاقع

 نييبتو «ةّيليعامسإلا راثآ

 قطانلا لوسرسلا هولتيو ءمهمّمتم مهعباس ةعبس ةّمثألا رّوصی رمات فراعف

 . ٠٤۸٠ ةليعاسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ١.



Yorةيليعامسالا خيرات ......  

 يو ,مهمّمتم مهعباس «ةعبس مهروصی بلاغ یفطصم و ؛ديدجلا روّدلا ئداب
 .قطانلا لوسرلا هسفن تقولا

 «عباسلا روّدلا عم هةتسلا راودألا مکح فلتخي أ وه و سخآ هجو كانهو
 «ةتسلا راودألا فالخ ىلع ًاقطان ًالوسر و اتم ريخألا رودلا Gl مامالا نوکیف
 كلذلو «سداسلا رودلل ةّمتت لب القتسم ًارود سيل روّدلا اذه BT كلذ هجو و
 :يلاتلا لكشلاب رودلا اذهب فيرعتلا يف رمات فراع لوقي

 سداسلا رودلا ةمتت

 مامالا دهع یتح ليعامسإ نب دمحم مامالا نم ئدبي ريغصلا رودلا اذهو
 نم ىدتبي يذلا ريبكلا روّدلا نم ًاءزج ربتعيو «هللا نیدل زعملا «ليعامسإ نب دعم»
 ̂ رظتنملا مئاقلا ىتح «دمح» دهع

 «دلولا زنک» هباتك يف يدماحلا نم رهاظلا وه هجولا نم انركذ امو
 .ةّيليعامسإلا مالعأ ةمجرتب صاخلا لصفلا يف هضن كيفاويسو

 نب دمحم نأ ۳ روصعلا يف ةّيلعامسإلا نيب فورسملا نأ: سداسلا

 ةفئاط ىلإ يتخبونلا هبسن دقو «ةعيرشلل خسسان وهو «قطانلا لوسرلا وه ليعامسإ
 تمي مل يح ليعامسإ نب دمحم نأ اومعزو :لاقو ةطمارقلا مساب ةّيليعامسإلا نم

dlمهدنع مئاقلا ىنعمو ؛يدهملا مئاقلا هّنأو مورلا دالب يف  STةلاسرلاب ث ثعبي  

 ولو نم ليعامسإ نب دمحم ّنأو كف دمحم ة ارش اهب خسني ةدیدج ةعيرشبو
 LA «یسیعو ؛یسومو «ميهاربإ و «حون :ةعبس مهدنع مزعلا ah «مزعلا

tesليعامسإ نب دمو . © 
 مالسالا ةعيرش نأ ىلع نیملسلا روهمج قافتإ مداصی كلذب لوقلا ناك الو

ELLنأ دمت «بتکلا متاخ هباتکو « متاخلا يبنلا وه اهّيبن و  

Nove 
  ۲.۷۴:قرفلا نيب قرفلا :يتخيونلا
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 نأ «يناعمل ا رهزاهباتک يف ؟نیدلا ober سيردإ يعادلا نع لقنی .بلاغ ىفطصم

 ©” .اهيف نطيملا اهنطاب رهظيو «ةعيرشلا يناعم نّيبي هنأ دارملا
 ىلع ليعامسإ نب دمحم فطع نم رهاظلا OF ةديقعلا يف فرصت هّتكلو

 «ةقيقحلاب خسان هنأ دمحو ءىسيعو «یسومو ویک «ءاقطنلا رئاس

 ینعم يف فالتحالا مزا الإ

 نوطب نم بتاكلا اهطبنتسا يتلا ةدعاقلا ۳ ete دق :عباسلا

 «عباسلا مامالا روهظب ةيهتنم لوسر لک 2 ةعيرش نوکت نأ ةمامالا راودآ يف «خیراتلا

 روهظ يف ةدعاقلا ضاقتنا ىرُب هنأ عم ؛ديدجلا روذلل ًاثداب قحاللا مامالا نوكيو

 ال سداسلا روذلل اتم هرود رمات فراع بتاکلا لعج ثيح «ليعامسإ نب دمحم

 نکمی الو رظتنملا مئاقلا مامإلا روهظب يهتني Tl فاضأو att روتلل ًاثداب
 .هتدم دیدح

 ةّيمامإلا دناقع ميمص نم وه يذلا ظتنلا مئاقلا جاردإ ْنأ :هيلع ظحالي

 :نيهجو نم ًادج بيرغ ةّيليعامسإلا دئاقع يف ةّيرشع ينثالا
 «ةيليعاسإلا ةديقعلا يف ميظعلا هماقم نع ليعامسإ نب دمحم جارخإ ١.

 ا دمحم رود عباوت نم ليعامسإ نب دمحم رود ىتح ةيلاتلا راودألا لعجو
 ةعيشلا ةديقع يف رظتنملا مئاقلا Op هرظتنلا مئاقلل ةّيليعاسإلا راظتنإ ۲

 .ةّيليعامسإلا دنع رودلا بحاص نم ريثكب لقأ ةيمامإلا
 رودلا نم اءزج ليعامسإ نب دمحم هب أدب يذلا رودلا لعج نأ نظأو

 ىتح مهسفنأ ىلإ نيملسملا روهمج رظن باطقتسا لجأل ًالقتسم رود ال «سداسلا

 © .نيملسملا دادع يف اوكلسني
 .مهدنع قسنم يدئاقع ماظن دوجو مدع نع ٍبرعُي كلذ لك

 ۵3: ناعلارهز نع القت 144:ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات ااغ ىفطصم ۱

 wb ماد يناحورلا ةمالعلا تادافإ نم عباسلا لاكشإلا .؟
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J a اوثمملاو لثملا ةيرظن 

as oo : ۱ ۱ ةيليعامسإلا تالي agli 





 يتلا «ةيليعامسإلا دئاقع BS ساسألا رجح ا LS لوثمملاو لثما ةيرظن نإ

 ةيرظن ينتبت هيلعو الوشم يناثلاو الشم لوألا اوّمسو انطاب رهاظ لكل تلعج
 يف نيّدلا يناعم لك لعج ىلاعت هللا نأ ىلإ بهذتف «ةيفسلفلا aI ليوأتلا
 رهظ اف «نيدلا ةقيقح كاردإ ىلع ةعيبطلا يف اهب لدتسُي نأ بجي اذل .تادوجوملا

 نكلو ةماعلا اهمهفي يناعم نآرقلا اهنّيب يتلا ةيامعلا ةدابعلا نم نيدلا رومأ نم
 مهججح رابكو ISI الإ هملعي ال ءانطاب ًاليوأت نيدلا ضئارف نم ةضيرف لكل
 © .مهتاعدو مهباوبأو

 مسجف «تالوثمو ًالاثمأ هللا قلخ :يزاريشلا نيدلا يف ديؤملا يعادلا لوقي
 يتلا مالعألا هذه ناو «لوشم ةرخآلاو لكم ايندلاو «لوشم هسفنو ؛لشم ناسنإلا

 تاوذ اهل «موجنلا و رمقلاو سمشلا نم ءاهب SLL ماوُق لعجو «ىلاعت هللا اهقلخ
 لوثمم يه ؛تاعونصلا يف رثؤت يتلا ةنطابلا اهاوق Sly لثملا لحم اهنم لحي «ةمئاق
 .لاثمألا كلت

 برض لات هللا نا نينمؤملا رشعم :ةيرصنتسملا سلاجملا بحاص لاقو
 لعجو الوشم هب نيب اذإ لاشلا رغص نم حتسي dy ٌاليصفتو الج لاشمالا مكل

 :اهيف لوقي نيدلل دیزل ةديصق نمو هالیلد هنطاب ىلع نآرقلا رهاظ

 لسعلاك ?Ling لحنلا 5115 للا نود هلوشمم ىمح دصقأ



 ةيليعامسالا خسیرات

 لاع يضرالا ملاعلا يف نوكي نأ بجي لوثمملاو لثملا ةيرظن ىلإ ًادانتساو
Gleeرهاظ  Bleنطابلا ٍيناحورلا ملاعلا . © 

 ةرشعلا لوقعلا ١.

 قیبطت نم هانبتت ام ىلع «ةيرظنلا كلت قيبطت يف تمدختسا ةيليعامسإلا نإ
 ةرثكلا لوصح CAS يف ةينانوبلا ةفسلفلا ةيرظن نيوكتلا ماع ىلع Zell ةوعدلا

 فيك هّنأ وهو قزأم يف اوعقو ةدعاقلا كلت ىلع ةنهربلا دعب مهنإ مث
 يف تارثكلا هذه - دحاولا ee ردصي ال يذلا  طيسبلا دحاولا نم تردص
 ؟ماسجألاو كالفالاو ؛لوقعلا ملاع

 خيشلاو يبارافلاك نيملسملا نم مهعبت نمو «هذيمالتو وطسرأ بهذ
 ىلع لمتشم وهو «لؤألا لقعلا :وهو دحاو هناحبس هنم رداصلا نأ ىلإ «سيئرلا
 :نيتهج

 .هتيهام ىلإ هتفاضإ ةهجو ak هلقعل ةهج
 ردص ةيناثلا ةهجلا ىلإ رظنلابو يناثلا لقعلا ردص لوألا ةهجلا ىلإ

 .یصقالا كلفلا وه يذلا ..هسفنو لوألا كلفلا

 عم يناثلا كلفلاو «ثلاثلا لقعلا «نيتهجلا نيتاط يناثلا لقعلا نم ردصو
 .تباوثلا كلف وه يذلا «هسفن
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 ثلاثلا كلفلاو «عبارلا لقعلا ءنيتهجلا نيتاه ثلاثلا لقعلا نم ردص مث

 .لحز كلف وه يذلا هسفن عم

 كلف وه يذلا «عبارلا كلفلاو سماخلا لقعلا ردص «بيترتلا اذهيو

 .ةعست اهسوفن عم كالفألا ددعو ةرشع ىلإ لوقعلا ددع لصو نأ ىلإ «يرتشملا

 ةينانوي ةّيفسلف ةغبص وذ بهذم وه يذلا «يلیعایسالا بهذلا ىتبت و
 .ةدحاو مهدنع ةّيسيئرلا ةركفلاو نيغ ال ريبعتلا يف ريسي فالتخا عم ةيرظنلا هذه

Sadلقعلا نع ربعي ابك «عدبملاب لوألا لقعلا نع ينامركلا يعادلا ربعي  

 لقعلاب رودصلا ید هّنأ يف ناكرتشي نیکلسلا الكو «لؤألا ثعبنملاب يناشلا
 عدبلاب ٍنيعامسإلا بهذملاو «لؤألا لقعلاب ءاشملا ٌةفسلق هيّمست يذلا «لؤألا

 ةلسلس لاعفلا لقعلاو لوألا لقعلا نيب طسوتيو«لاّعفلا لقعلاب يهتنتو «لؤألا

 .ىرخألا كالفألاو ءلوقعلا

 :ينامركلا يعادلا لوقي

 لقاع لاعفلا لقعلاو «لاّعفلا لقعلا ىلإ لوقعلا ملاعل زكرم لؤألا لقعلاو

 ماسجألا ىلإ (كالفألا) ةتباثلا ةيلاعلا ماسجألا نم « مسجلا ملاعل زكرم وهو «لکلل

 © .(ةعبرألا رصانعلا) داسفلاو نوكلا ملاع ةاّيسملا ةليحتسملا

 :ةيرظنلا كلت نايب يف يراوزبسلا ميكحلا لوقي

 ءاج ناشأدبم هسوجو LL ىدل لزالا لقعلاف

 كماسل كماس نادسلناد كلفللەتاذلەلقعو

Li Sayلصح رصانعلا يف هنم ضيفلو لصو شامل یتح  
al,روص سوسفنل بوجوسلابو 2 رصنعلا ىلويحلط عم  

 ٩ دادسشلا ةعبسلا تاس ب  دالعتسا BS لو_یهللف

 .۱۸۵:ةموظنلا حرش :يراوزبسلا .۲ ۱۲۷-۱۲۹: لقعلا ةحار ۱



 ةيليعامسالا خيرات .. ۹

 دنع ةينيدلا ةوعدلا تاجرد ىلع ةينوكلا تاجردلا هذه قیبطت مهلا نإ مث

 كيلإ وه ةّينيد ةجرد TiS ةجرد لكلو ELL رهاظ لكل اولعج دقف «ةّيليعامسإلا
 :كلذ حضوي ًالودج

 .قطانلا > لوألا لقعلا .

 .ساسألا = ىصقألا كلفلا -يناشلا لسقعلا .

 .مامإلا = تباوثلا كلف -ثلاثلا لقعلا .
 .بابلا < لحز كلف = عبارلا لقعلا
 .ةّجحلا =يرتشملا كلف -سماخلا لقعلا .

 .خالبلا يعاد =خيرملا كلف-سداسلا لقعلا
 .قلطملا يعادلا = سمشلا كلف =عباسلا لقعلا .
 .دودحملا يعادلا = ةرهز كلف -نماثلا لمقعلا .
 .قلطملا نوذأملا = دراطع كلف = عساتلا لقعلا .

 هيلع قلطُي ابرو دودحلا نوذأملا = رمقلا كلف درشاعلا لقعلا ٠٠.

 © .بلاكملاو رساکلا

 اهنايب كيلإف اهريسفت اّمأو «ةوعدلل ةينيدلا تاجردلا نع زجوم ضرع اذه
Nal 

 .ليزنتلا ةبتر هلو :قطانلا ١.
 .ليوأتلا ةبتر هلو :ساسالا .

 .رمألا ةبتر هلو :مامإلا ۳

 .باطخلا لصف ةبتر هلو :بابلا ٤.

b> <x و هر هم aX 

 .هرسمقلا نود ام Yee لقعلا راص اذهو «تباوثلا كلذ اوركذي مل لقعلا ةحار باتک يقع نإ ١.
 نأ ال هدحاو كلف «سوميلطب أ عم «نيلقتسم نیکلف .طيحملاو كالفالا كلف اولعجو
 «لقمل ةحار ظحال) ةئيهلا ملع يف تباثلا وه ام عم ةيليعاسإلا دنع ةيولعلا ملاوعلا بیترت فئلخي
 MN ص
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HLناک ایف مكحلا ةبتر هلو  HEًالطاب . 

 .داعملا فيرعتو ءجاجتحالا ةبتر هل و:غالبلا يعاد .

 ةدابعلاو ةيولعلا دودحلا فيرعت ةبتر هلو :ىتل' ملا يعادلا .۷

 ةدابعلاو ةّيلفسلا دودحلا فيرعت ةبتر هلو :دودحملا وأ ءروصحملا يعادلا .۸

 .ةرهاظلا

 .قاثيم او دهعلا ذخأ ةبتر هلو :قلطل ا نوذأملا ٩

 © رساکلا وهو ءةبيجتسملا سفنالا بذج ةبتر هلو :دودحملا نوذأملا ۰

 :اهلاثمأو ةعبسلا ءاقطنلا ۲

Gryإن «آ) ةعبسلا فورحلاب اهنع نورتعي  (Specoفورحلا يهو  
 دمحم ؛ىسيع «یسوم «میهارب| حول ؛مدآ :مهو «ةعبسلا ءاقطنلا Hed نم لو

 :يلاتلا لكشلاب ةعبسلا كالفألل نيلوثم مهسسأ عم"”مئاق

 هساسأ لوثمملا لثملا

 تیش مدآ لحز.۱

 ماس حون يرتشملا."

dele! 

 مئاقلا رهو (ca ةمامإلا تلقتناف هيبأ ةا ةايح يف يفوت هدلا ال «ليعايسإ نب دم هب ودير ۲ ٠

 .ًاعدوتسمًامامإ ناك دقق ته مظاکلا مامإلا ااو نقتسملا مامإلاو

 . ةقيلعتلا مسق ۰۳۸ :ةيفاشلا ةديصقلا .۴



 ةيليعاصسالا خىپراق 5 ۲۹۹

 :اهااثمأو ةسمخلا راونألا ۳

 :يهو لالا يف تادر جوملا لوأ نسع ةراسبع «ةسمخلا راونألا
 دودحلا يف ةلثمأ اهو «تالوثم LYS LAL «حتفلاو .دجلاو «يلاشلاو .قباسلا
 :يلاتلا لكشلاب ةداملا ملاعو«نيدلا ملاع ينو ءةيولعلا

gyal dpaمسجلا ماع يف لكلا نيدلاملاع يفلوثمملا  يولملاملاعلا  

GLI.)لكلا لقعلا  geءایسلا  
 ضرألا مامالا يلكلاسفنلا يلاتلا

HYندعلا يمولا لیفارس  
 oll ةّجحلا لیناکیم حتفلا.٤
 ناويحلا يعادلا لیئاربج لايخلا.5

0 
 ©( .يلاتلا ىلإ هضيفيو «قباسلا نم ضیفلا ذخأي لکو
 ةبوت ركذ دنع ةيفاشلا هتديصق يف يعادلا ريشي ةسمخلا راونألا هذه لاو

 :ًالئاق اهب هلسوتو مدآ

 ةبوحلا كلت رسفغي يك مدآ ةسيوستلا نسحب هلل اعو

 راتسلا يفهتعدبأا لوأ

Ssلاهكلاسبب هوسلتي  
 ^ لاكشألا ةسعبسلا فورحلابو
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 ةيهقفلا مهتاليوأت نم جذامن

 ضعب ماقملا يف ركذن «ليوأتلل ًاساسأ لوشممل او JAG لوقلا ناك ال

 .ةعيرشلا يف مهتاليوأت

 فاكزلاو تالصلاو «وضولاک «ةعيرشلا يف رهاظ لكل نإ :ةّيليعامسإلا تلاق
 OLN بجي ءانطاب اهريقو ANY «جحلاو .داهجلاو

 BLAM يضاق نأ ريغ ؛لیوأتلا SUS نييمطافلا نم ريثك بتك دقو

 :نيرمأب ماق دمحم نب نایعتلا

 اياضقلاو مارحلاو لالحلا رکذو «مالسالا مئاعد» مساب Les فّلأ :لؤألا

 :ةيلاتلا بتكلا ىلع لمتشي وهو نيءزج يف باتكلا عبطو «ماکحالاو

 .تایذلا باتک .۲۳ سابللا باک ۳ .ةيالولا باتک ۱

 .دودمطا باتک 6 .بیبطلاو .ةراهطلا باتک ۲

 .نیبراحمل او قارما باتک ۵ .دیصلا باتک 6

 ةعدبلاو ةدّرلا باتک 55 ۰ .حئابذلا باتك . ٠6

 .يذعتلاو بصفلا باتك .۲۷  اياحضلا باتك ۰۱3 ۰ .فاکتعالاو موصلا بانك ۵

 .ةعيدولاو ةيراعلا بانك ۸ .قئاقعلاو .جحلا باتک 1

 ةطبقللاو ةظفللا بانك ٩. .حاکنلا باتك . .داهجلا باتك .۷

 .قبالاو .قالطلا باتك ۸ .ماكحألاو عويبلا باتک .۸

 ,ناینبلاو ةمسقلا باتک ۰ .قتعلا باتک ٩ .روذتلاو نامبالا باتک ٩

 .تاداهشلا باتك ۱ .اياطعلا باتك ۰ .ةبرشألا باتك ۰

 .تانیبلاو ىوعدلا باتک FY .ایاصولا باتک ۱ ةمعطألا باتک ۱

 .ةاضقلا بادآ باتک .۳۳ ۰ .ضئارفلا باتك ۲ .بطلا باتک ۲

 .ةعيرشلا رهاوظ ىلع يوتحي ةقيقحلا يف وهو



 ةيليعامسالا خيرات

des’ At: gonهایسآ ماكحألا میم ينطابلا ليوأتلا نيب نأ هيف لواح  
 ىلع لم .يذلاو ءهنم لوألا ءزلبا فيلات يهنُي نأ عاطتساو «مئاعدلا ليوأت»ب

 ةّيقب ليوأتل هما نود تلاح LN ّنكلو تالصلاو یراهطلاو NII باتك
 .ةيهقفلا باوبألا

 ركذ انفدهو نجوم هجوب «باتکلا اذه يف ءاج ام ىلع ماقملا يف رصتقن اذلو
 .ثحبلا اذه يف ءاصقتسالاو ليصفتلا مورن VOY ءطقف اهنم جذاین

 ليوأت» بانك he دو دقو«ليوأتلا يف ةريثك ًابتك نييمطافلل نأ ملعيلو
 40 ,لبقتسلا يف اهضعب رشني نأ يمظعألا نسح دمحم «مئاعدلا

 هقوذ فالتخاو«يعاڌلا فالحاب ف sil ليوأتلا ناک ل
 ةحار باتک قع لوقي «ةريثك لئاسم يف نالتخالا Lal ةاعدلا ةملك تفلتخا
 :هظفل اذه ام ,لقعلا

 وبأ هدعب ءاجو .بهذملا ةفسلف يف لوصحلا هباتک عضو يبشخنلا يعادلا

 وبأ ءاج مش .هقبس نم لاوقآ هيف فلاخو «حالصالا هباتک مشوق ؛يزارلا متاح
 مث متاح با فلاخو ؛يبشخنلل رصتناف «ينامركلا ذاتسأ ؛يناتسجسلا بوقعي
 By نأ عاطتسا يذلا ينامركلا ءاج

 :نيرمأ نع برعي ؟مئاعدلا ليوأت» باتك نم ةفطتقملا عضاوملا نإ
 عتمتتال ل سنا :ىلع ةّينبم تاليوأتلا عیج نأ

 .ةّيفوصلا تاليوأت رثكأك ناهربلاب

 نمو pl ةّيبيغ تاماقم توبث ىلع ةينبم تاليوأنلا بلاغ َنأ :يناثلا
 فوس ءانه اهانركذ يتلا یوعدلا ةحص نم نقيتي

 :يهومهتارأل جذاینلا نم ةعومجم ضرعتسن

A 

 0 .متاح يبأ ءارآو هخيش ءارآ ن

 .ةمدقملا مسق ٠۴١ :مئاعدلا ليوأت ١.

 نيققحملا ةمدقم ء۷١ :لقعلا ةحار ۲



 NRA تحت جس ....... ......... ةيليعامسإلا تاليوأت يف

 ( لوألا ةماعدلا) ةيالولا باتك

 عبس لع مالسإلا ينب» : تف رقابلا نع :مئاعدلا ليوأت OLS يف ءاج

 ةراهطلار ءاهتفرعم ىلإ ئهتنُي كولابو اهيو لضفأ يهو :ةيالولا () :مئاعد
 مالسإلا مئاعد : #3 لاق اك هذهف «؛داهجلاو جح لاو «موصلاو«ةاكزلاو ةالصلاو

 .هدابع ىلع هللا اهضرتفا يتلا هلوصاو «هدعاوق

 نم EY (ص)مدآ لم Us ةيالولاف «لاثمأ ينطابلا ليوأتلا يف اهو
 يهو ؛ةعاطلا :دوجسلاو «هل دوجسلاب SIM رمأو «هتیالو لجوزع ثلا ضرتفا

AMهنحلا تناکف «ىلاعت ربخأ امك« «سیل الإ اودجسف كلذ ريغ مهفلكي لو  

 مل نمو ؛هتیالو داقتعا نم BH عيمجل LM le fa ناكو ANG (ص) مدآب

 هّنأبو هشحب فرتعیو هتیالوب Ob مل اذإ هدب نم هآلوت نم ةيالو Las مل «هلوتي

 .مهوبأو مهَوُأ وهو «هنيد ةّمئأو هئايبنأو هلسر نم

 لا لبق نم لسرسو ثوعبم لأ وهو RB حون
 مدآ دعب نم اهيف اوعقوو ءاهوفرتقا يتلا بونذلاو يصاعلا نم دابعلا ريهطتل

re tee ١ 

 باحصأ ؛لسرلا نم مزعلا يلوا لو أو «هدعب نم قطان لوأ وهو «(ص)
 .ًاروهط هاّيسو ةراهطلل هلعج يذلا اما cle ءاج يتلا هتيآ هللا لعجو«عنارشلا

 بصنو «مارحلا تيبلا ىنَب يذلا وهو (ص) ميهاربإ مال :ةالصلاو
 .لصم الو «ةلبق تيبلا هللا لعجف «اقملا

 :لاعت لاق ءاہب Job « اهيلإ اعد نم لّوأ وهو«یسوم لثم اهلثم :ةاكرلاو ٠

 نور aa gb دملا واوا بر
6 

 ( Gashسخن ىلع مالسإلا ین :انقرط نع .
  ۲.۱۵-۱۸:تاعزاتلا



lo ...... weةيليعامسالا  

edb tralىسيع  Btاتت نأ هنأ هب بطاخ ام لیا و  
F 

 ii نقص نبی
 لاح يف هیتای نأ مئاصلل زوجت VIS ءاسنلا SL نكي ملو هرسهد موصی
 .هموص

 تس سو ؛جيحلا كسانم ماقأ نم لزآ وهو BE دمحم لم هلَثَم :جح او
 ميقت الو ةيلهاجلا يف تسيبلا حت .ممألا نسم اهريغو برسعلا تناكو

 ءاكُم الإ cc She ْمُحئالَص SIS امو :هلوقب مهنع لاعت هللا ربخأ اک «هکسانم
ia 5 © 

 yell يف «لاقف كلذ هنع مهان ءيش dbf ناكف ارش هب نوفوطي اوناكو
 ي الة :نوكرشم مهو ءاهّلهأ عداو نأ دعب ,ةكم حتف لبق ءاهرمتعا يتلا

 مه ًامانصأ تسلا لوح اوبصتدق اوناكو lye الو ؛ناييرمع تی اذه
 ماقأو ؛هکسانمو gl ننس مل سو ءاهازأو ءاهرّسك ةکم لا نا حتف الف ءاهنودبعي
 ناكو :ةضورفملا لایعالا ةقاخ خطا ناكو .هضئارف ضرتفاو .هلاعم هللا رمأب مهل

 وهو Ml ريغ مالسإلا مئاعد نم جحا دعب قبي ملف «نييبنلا متاح يوه
 بحاص وه يذلا EN مهعوبسا عباس نوكي يذلا « ةّمئألا عباس لثم
 © ,ةمايقلا

 نیما حور لإ عرب لعافلا ريمض نأ رماظلا ١
 میرم

 ۹ امد Jb :نايعتلا 6



 wy 577 5 .ةيليعامسإلا تاليوأت يف

 (ةيناثلا ةماعدلا) ةراهطلا باتك

 نمو «ةراهط ريغب ةالص رهاظلا يف يزجي ال :مئاعدلا ليوأت بحاص لاق

 يزجت ال (نطابلا يف) كلذكو gprs نأ هيلعو ءهتالص هزت ملة

 نم رّهطتي ىتح ولا ءايلوأ دهع هيلع ذخؤيو«ىعدب بیجتسم ةوعد عفنتالو

 «هناسلب لطابلا نم أربت ناو ؛هلهأ عيمج نمو «هّلک لطابلا نم أربتيو بونذلا
 جت امم أربتيو ٌبوتي یتح ءاهلهأ نم نكي ملو ؛ةوعدلا هعفنت مل «كلذ ىلع ميقم
 و مالی اور :ىلاعت لاق اک كلذ نم ًارهاط نوكيف «هنم ةءاربلا
 ow طاب

 بجي ؛لاشمأ نطابلا يف اهل ةراهطلا بجوت يتلا ثادحألا ّنِإ :لوقي و

 لكُم طئاغلا لثمف «ءام اب هذه نم رهاظلا يف رّهطتلا بجو ايك « ملعلاب هنم رّهطتلا

 وهو كرشلا لثم لوبلا fay هاب ناهيإلا ملعلا نم هنم رّهطي يذلاو سفکلا

 هابشالاو دادضألا يفنو «هللا ديحوت ملعلا نم هنم رهطي يذلا و«لزانمو تاجرد

 نم هنم رهطي يذلاو «قافنلا لثم بدلا نم جرخت حيرلا fing هنع ءاكرشلاو

 «هئايلوأو هئايبنأو هاب قيدصتلاو صالخلاو نيقيلاو «هنع عالقإلاو ٌةبوتلا ملعلا
stl, © 

UTمفلاو نارخنلا ىو«نانذألاو «نائيعلا :ذفانم ةعبس هيفف هجولا لسغ . 

Atl,حونو «مدآ :مه نیذلا ءاقطنلا ةعبسلا لاشمأ ؛نطابلا يف » 

 بحاص هتیرذ نم ةّمئألا متاخو BB دمحم و كه یسیعو ؛یسومر «میهاربإو

 نم «قافتلاو كرشلاو رفکلا نم «ةءاربلا دعب بیجتسملل ,LY ء(ص)ةمايقلا

 .۷۱/۱:مئاعدلا ليوأت ۲

 .۷۹/۱:متاعدلا ليوأت ۳



E PET,ةيليعامسالا خسیرات ..  

 ءاقطنلاب قیدصتلاو OLY نمو يلع هّيصوو ةي دمحمب قيدصتلاو نامیلاو ملعلا
 ةمئآلا متاخبو قد محو ؛یسیعو «یسومو ؛ميهاربإ وءحونو ءمدآ :مهو هةتسلا
 هدباتك نم عضوسم ريغ يف هللا هركذ يذلا رخآلا مويلا وهو (ص) ةمايقلا بحاص
 RB حرن لم نیئالا و BB مدآ لّتمدحللاف مه ًالاثمأ ةعبسلا ماّيألا لعجو
 ee لم سيمخلاو ء18 یسوم لثم ءاعبرألاو ءميهاربإ لكم ءاثالثلاو
 هلعجو هب مهلمكأو مهلضف و«نييبنلا ملع هل هللا eB دمحم لت ةعمجلاو
 هجولا لسُع Ss .هتوعد لهآ نمو «هتیرذ نم عباسلا لعج Ob هلضنو .مهمناخ
 © .مهتعاطو عيباسألا هذهب رارقإلا لع ًالثُم

 نل مّميتلا نطاب Oly «نيّدلا رهاظ نم اذه :ةرورضلا ءوضو
 رب .نيفعضتسملا نم نيّدلا يف Bar ثدحأ نم ةراهط ليوأتلا يف

 نينمؤملا نم ةلادعلا يوذ دنع هنوثدحي ام . ملعلل ًاديفم نودجي ال نيذّلا نينمؤمل
 .نيقلطملا نم ًاديغم دجي نأ ىلإ نيقداصلا ةّمئألا ملع رهاظ نم

 نأ دعب cpl رخآ يف الإ ءاملا دجي مل نم مّميتي نأ يغبني الو :لاق نأ ىلإ
 .ءاملا بلطي

 هيلعف ؛يقيقحلا ملعلاب ةراهطلا هيلع بجوي ام فرتقا نم نطابلا يف كلذو
 ملعلا نم هرهطي ام هنع ذخاي .قدلطم ريغ ىلإ دصقلاب لیبی الو «باطی نأ
 ىهتناو هتعاطتسا بلطلا يف غلب اذإف «قلطم ديفم بلط يف دهتجي ىتح هرهاظلا
 :نينمزملا نم هديفي نم ىلإ دصقَی Ltd «كلذ دج ال Sl ملعی تقو رخآ ىلإ
 قا ام کلش هنع ليزي ام هلل ءايلوأ ملع رهاظ نم ةراهطلا لهأ

 :كلذ يف (ص) قداصلا لاق :لاق نأ ىلإ

 .۱۰۱/۱-۱۰۲:مئاعدلا ليوأت ١.



 yr ETO چیم و مح .ةيليعامسإلا تاليوأت يف

 نم هلبقتسي امل «ءاملا دج مل نإ ءمّميتي وأ ءاملاب رّهطتي نأ هيلعو هأزجأ «كلذ همّميتب
 .ةالصلا

 مث هدودح نم دحوأ مامإ ةوعد يف هانرکذ ام as نإ هّنأ كلذ نطاب
 ناو هيلع ناك ام ىلع وهف «ًاديفم دجي لو «یرخآ ةوعد ةوعدلا كلت لع تلخد

 5 .ىضم امل ءيش هيلع سیلو ءانفصو ام ىلع ناك هدجو

 فظنتلا ركذ يف

 يف انرکذ اك  ءاسنلا لاثمأو ءرهاظلا يف ءاسنلا بيصُت dle ضيحلا :لوقي
 .نیبیجتسلا لاثمأ  نطابلا

 ىلع لخدي هداسفو ةّلع هنآ «نطابلا يف ضيحلا يف لوقلا ةلمج ليوأتف

 لهأ ةعامج يف نوكلاو ؛ةمكحلا عابس اهلجأ نم هيلع مرحي «هنید يف بيجتسملا
 جسما لخدت الوءيلصت نأ تضاحاذإ ةأرملل رهاظلا يف لحي ال اك «ةوعدلا

 كلذ ثدحأ اذإ ملعلا نم ًائيش هديفي نأ :بیجتسلا كلذ ديف لحي ال كلذكو

 ضرع ام هنع عطقنیو «عالقإلاو ءهنع عوزنااو ةبوتلاب هنم رهطتي ىتح ,ثدحلا
 40 .هئيد يف داسفلا كلذ نم

 تقو يف اهضيح نم ةأرملا ترهط اذإ : #85 قداصلا لاق
 ,ةالصلا كلت ءاضق اهيلع ناك «لسغلا تعّيضف ةالص

 «ملعلاب كلذ يف رّهطتي ملو «هفرتقا ام لصتناو بات اذإ فرتقملا نأ :هليوأت
 دعب «ةمكحلا نم هتاف ام ةدافإ يف ىعسي نأو نّهطتی نأ هيلع ناك هانفصو ابک

 .هفرتقا اع هعالقإ

 طبترم كلذ ناف ًاتطابو ًارهاظ هب هللا مكدبعت ام نينمؤملا رشعم اومهفاف

 ١ /۱:مناعدلا ليوأت .؟ .۱۲۳/۱-۱۲4:متاعدلا ليوأت 131



 VE ةيليعامسالا خسيرأت ......................

 يف بجو ايف هقفاویو هقباطیو «هبحاصل هنم ءيش لک دهشي «ضعبب هضعب
 PM نود امهدحأ ةساقإ يزيي ال «نطابلا ين هرظنو هلثم كلذك بجو يالغلا
 نأ مكايإ و هال يف مرح ام نطابلا يف الو «نطابلا يف مرح SL رهاظلا يف لحي الو

 لجوزع هللا نف «نيطايشلا تاهبش الو «نيفّرحملا فيرحت كلذ نع مكليمتسي

 ال جوتا تو مح ان لقا :لاقو '* 4هتطاب 5 oy tb US 5 :لوقب
 00 ea sb مكي نأ و :لاتر طاهره

 (ةثلاثلا ةماعدلا) ةاصلا باتك

 كلذو هيلع gat هب نينمؤملا هدابع هللا دّبعت ام رهاظلا يف ةالصلا :لوقي
 Spa tas ls cA SI لاصت ربخأ دقو ,مهيلع هب لجو علا معنا امم
 اهدوجسو اهعوكر مايتب رهاظلا يف اهتماقإ ةالصلا يف ةمعتلارهاظف طابو

 امك ٍرصع لک يف A ةوعد ةماقإ يف WIS ةمعتلا نطابو ءاهنونسمو اهضورفو
 © .ةالصلا رهاظ يف وه

 باک يف اهّس راهنلاو لیلا يف تاولص سم هللا ضرتفا :ًاضيأ لوقي و
 اهلثم ةليلو موي JS يف راهنلاو ليللا يف تاولصلا سمحما نأ كلذ ليوأتو

 اورم ام ىلع اورّبص نيذلا لسرلا نم مزعلا يلوأل تاوعدلا سمخلا لثم نطابلا يف
 .هيلإ اوعّدو هب

 ةوعدلا يهو ؛(ص) حون ةوعدل JE لوألا ةالصلا يهو رهظلا ةالصف

 ۰۱۱۷ /۱:متاعدلا ليوأت 4
 ۰۱۷۷ /۱:مئاعدلا لیوا.*



 Ve .... ةيليعارسإلا تاليوأت يف

 .لسزلا نم مزعلا يلوأ لرأوهو «ىلوألا
 ةالصلا يهو «مزعلا يلوأ يناث وهو (ص) ميهاربإ ةرعدل JS رصعلاو

 .ةيناثلا

 SN ةوعدلا يهو (ص) ىسوم ةوعدل لَم ةلاثلا ةالصلا يهو برغملاو
 alll ثلاث وهو

 عبارلا وهو «ةعبارلا ةوعّدلا يهو (ص) ىسيع ةوعدل JE ةرخآلا ءاشعلاو
 .ةعبارلا ةالصلا يهو «مزعلا يلوأ نم

 ةرعدلا يهو هل دمحم ةوعدل لَم ةسماخلا 3 ةالصلا يهورجفلاو

 ناو ...ًانطاب si ath ةالصلا ميقُي ناب هللا رماف مزعلا يلوأ سماخ وهو ةسماخلا

 2” .هلبق نم مزعلا اولوأ اعد ام Je ىلإ اهيف وعدي

 ةالضلا ane يف

 اهنم هيف رهجي امو ؛عوكرلا نم هقالص لک يف ام ددع رکذ كلذ ولتیو :لوقی

ge 
 ALD مويلا يف تاولصلا سمخلل تامکرلا ددع ةلج

 (ةعكر نوشالثو عبرآ) ةضيرفلا الثمةتْلاو ةعکر ةرشع ٌعبس كلذ نم ضرفلا

 ءاهنم برض اذه «برضأ ةعبس ىلع ةالصلاو
 ةعكر Js يف «ناتعكر Mean ةفص فالخ ىلع «فوسکلا ةالص:يناثلاو

 .عوکر سخ

 لیلعلا عطتسی مل اذإو «نيسلاج نایلصب «نايرعلاو «ليلعلا ةالص :ثلاثلاو
 دوجسلاو عوکرلا عطتسي مل اذإو آعجطضم وأ ًايقلتسم للص اسلاج تالصلا

 .1۷۸/1-1۸۰:مثاعدلا ليوأت ١.



oe VNةيلميعاصمسالا خسيراق  

 .هسأرب یموی نأ عطتسی مل اذإ ؛هرصبب وأ هسأرب ءامیإ يآ ئموي

 ؛نمألا يف ةالملا ىنعم ريغ ىنعم ىلع للصت «فوخ ا ةالص :عبارلاو
 .ةفئاسملاو ةفقاوملا دنع ةريبكت اهنم ةعكر لع یزجتو

 يف ةالصلا ّدح ريغ ّدح Uae دايعألاو.ءاقستسالا ةالص:سماخلاو
 .كلذ ريغ

 .دوجس الو عوكر اهيف سيل LI ةالص :سداسلاو
 .ناكرألاب لمع الب ناسللاب ظفل يهو يقي يبنلا ىلع ةالصلا :عباسلاو

 :مهو ءاقطنلا ةشسلا ةوعدلا لاثمأ ةالصلا نم برضألا ةتسلا لاشماف

 ةعباسلا ةالصلاو ... ل دمحم و #85 ىسيعو ؛یسومو ؛میهارباو «حون وءمدآ
 ةّمئألا رخآ ةوعدل لثم «لمع الب لوق يهو BE يبنلا ىلع ةالصلا يسه يتلا

 تساقو لمعلا عفر ماق اذإ GY ,ةمايقلا رصع بحاص وهو .مهمتاخو

 © ,ةمايقلا

 ةالضلا تقو يف

 .سمشلا لاوز رهظلا تقو iT :لوقي

 وآ یئ ناك نم نامزلا جلو لث ا سايا يف سمشلا ّنأ :كلذ ليوأتو
 هلق JE اهيورغ لو هروهظ و قولا كلذ مايق JS اهعولط لثمو ؛مامإ
 هللا هثعب تقو نم ءسمشلا لثم هل هتقو GRE هللا لوسر ناكو هرمآ ءاضقناو
 لوق كلذو ؛هّيصو ةماقإبب هلاک) و «هتماقإل هثعتبا يذلا هنيد لمكأ نأ ىلإ هيف ىلاعت

 يف ماق يذلا مویلا يف هيلع لزنأ يذلا اعت هللا

 دو منيو مک تل مويلا»: مخ

 .۱۸۲/۱:مئاعدلا لیرأت .۱



 VY < os .ةيليعامسإلا تالیوأت يف

 نيب ناكف داعم ىلإ ايندلا راد نع ةلقتلا ىلإ لام (ص) كلذ لعف ايلف "ايو

 .ةليل نوعبس هتافو نيبو كلذ

 نم انركذ اك «تاعاس عبس سأر ىلع لاوزلا لثم ليوأتلا ناكو

 كلذو «(ص) هّيصو مساو همسا فورح ددع لثم اهددع JG Sl ءاج يتلا راهنلا
 عبسلل لثم «ةعبس كلذف «فرحأ ةثالث Yes «فرح ٌةعبرأ دمحم «فرحأةعبس
 لاوز اهاوز لثمو (ص) هم اهلثم يتلا اهدنع سمشلا لوزت يتلا ؛تاعاس
 © .هیدل ةمارکلا هيف هل لا Lol يذلا هداعم ىلإ هلاقتناو

 ةماقإلاو ناذألا يف

 OGY :لوقی

 5 ر ر رصع يف مامإلاو
 يذلا ؛هدعب نم ةمالا رمأ جلو وهو carter ىلإ ءاعدلا لثم اهلثم ةماقإلاو

 ...ةملك ةرشع ينامث ناذالاف «هتافو دعب هل هماقم ريصيو «هتایح يف كلذل هميقُي
 ءاقطنلا ةتسلا ىلإ ءاعدلا شم كلذو «قحل ا ةوعد ىلإ ءاعدلا لثم «ناذألا لثمو

 ةوعد ىلإ ءاعدلا وقف دمحيو #45 ىسيعو ؛یسومو «ميهاربإو «حونو «مدآ :مهو
 ضرألا رثازج يه يتلا نثازلبا باحصأ ةاعدلا رباكأ مهو رشع ينثالا ججحلا

 قحلا ةوعدف «قحلا ةوعد ىلإ وعدي عاد اهنم ةريزج I ةريزج ةرشع يتنثالا
 كلذ ناكر ءاهباحصأب رارقإلا Legis ءاهرمأ دكؤتو «تاوعدلا هذه ىلع لمتشت
 ...ةملك اقإلاو ؛ةملك اهنم ةوعد لكل ناذألا تاملك ددع لثم

 ةوعدلا لثم ءاهيف ةدئازلا ةملكلا fod SAL ىلإ ءادنلا لثم  انركذ امك ةماقإلاو
 لخديف ءمهججحو GI ىلإ ءاعدلا OG قطانلا ساس أ وه يذلا GRAN ىلإ

 © .هتكبحو هتقو يف مامإ JS ىلإ مهتوعد BY ئازج ا باحصأ ةوعد يف كلذ
 1۹۹/۱:مناعدلا لیوأت ۲

 تقوی كل يبنلا وهو «قطانلا ,LY ىلإ ءاعدلا لمم

 دنا ۱
 ۲۱۸ /۱:ملاعدلا لیوات ۳



as ا VA 

 دجاسملا مكذ يف

 ءاهبف ةالصللا ءاهيلإ سانلا عمتجي يتلا تويبلا رهاظلا يف دجاسملاف :لوقي

 .مارحلا دجسملا اهالعأف تاجردو «تاقبط ىلع يهو
 .مامإ وأ يبن نم ناك ْنَم نامزلا بحاص لثم هلثمو

 ىلع كلذ بجاو hes «ضرألا راطقأ نم هيلإ يعسلاو جحلاب رمألا لثمو

 .قافآلا نم قفأ لک نم هوتأي نأ مهنامز يلول «سانلا

 نوتأی امك هونأي نأ سائلا ىلع .كلذكو ةّجحلا ثمل لوسرلا دجسم لثمو
 .مارحلا ةجسملا

 باب یشسیو «مهبابو ةاعدلا ربکآ «هباب لثم سدقلا تیب دجسم لثمو

 .باوبألا

 PID باحصأ ةاعدلا رباكأ مهو ءابقنلا لاثمأ افاثمآ راصمألا عماوجو

 لثمك «مهریداقم ىلع لئابقلا ةاعد لاشمآ اهلاثمأ لئابقلا دجاسمو

 ةاعدلا كلذك ءاهقيضو ءاهتحسو «ضعب لع اهضعب لضفو ءاهلضف يف دجاسلا

 Ie) عسوأو ضعب نم لضفأ مهضعبو «لضفلاب نوروهشم مهنم

 جاتتفإلا ةريبكت يف

 اههطسبأو tht اهب وا الو «كيدي عفراف ةالصلا تحفا اذإ :لوقي
 عفرو ؛حاتتفإلا ةريبكت يه AM GT يف نوکت يتلا ةريبكتلا هذهف نبك مث ءأطسب
 كلذ Lm ىهتم يف نوفلتخي ممت الإ ءسادلا رثكأ دنع بجاو هيف نيديلا
 زواجي ال هنأ 38 قداصلا نع ةياورلا هذه يف ءاج ام BBN لهأ نع تباثلاو

 .۲۲۵/۱:مناعدلا ليوأت ۱



 we ... ةيليعابسإلا تاليوأت يف

 ىلعأ نيديلا نم عباصألا فارطأب يذاحي نأ كلذ يف هب رسوب يذلاو ءنينذألا مهب
 هجولا يف ام اتذاح دق نادبلا ٌنوكتف ءنقذلا Jil نيفكلا لفسأب يذاحيو

 .نانذألاو «نانيعلاو ؛نارخنملاو Geil :يهو ءةعبسلا ذفانملا نم

 «ةعبسلا ذفانملا هذه لشمو «ةَجحلاو مامإلا لثم نيديلا لثم ST كلذ ليوأتو

 ةوعد لَو يف رارقإلا fee ءامييذاحي نأ ىلإ نیدیلاعفر لثمف «ةعبسلا ءاسقطنلا لثم

 قّرفي ال نأو « هتّجحو نامزلا مامإ :ينعأ ةعبسلا ءاقطنلاو ةّجحلاو مامإلاب قحا

 لجأو ربكأ هللا SL داقتعاو رارقإو ةداهش هلا ةربكأ هللا»:هلوق لثمو ېهنم ٍدحأ نيب

 مهتعاط هللا نرق نإو ججح او ةّمئألاو ءاقطتلا نأ يش لک نم مظعأو

 2” .نوبوبرم هدابع نم دابع  هتعاطب

 ينذألا

 ةءارقلا يف

 ةحتافب ؛ميحّرلا نحرلا هللا مسب دعب ةعكر لک يف ةالصلا يف أرقي :لوقی

WALESنأ نع يبو ةروسب باتكلا ةحتاف دعب «نييلوألا نيتعكرلا يفو  

 .ةّماعلا كلذ لوقت اك «باتكلا ةحتاف غارف دعب «نيمآ»لاقُي

 ةعبس هللا مسب افرح رشع ةعست ميحزلا نحرلا هللا مسب ST كلذ لیوأت

 لك نيب ةمامالا نوبقاعتي نيذلا ةّمثألا ةعبسلاو :ةعبسلا ءاقطنلا لثم يهو «فرحأ

 .رشع ينثالا ءابقنلا لثم ًافرح رشع ينثا ميحزلا نما «نيقطان

 يف ءاج هّنأو تايآ عبس انآ نم ؛باتكلا ةحتافب ةعكر لك يف هتءارق لیوأتو
 يف اهتءارق لثمو WE ناو ءةسکر لك يف دعت اهنأل «يناثملا عبسلا اهن ريسفتلا

 ناو «نیقطان لک نيب ةمامإلا نوبقاعتي نيذلا ةّمئألا ةعبسلاب رارقإلا لثم ةالصلا

 29 ged نی bes DIS BB هيبن دمحم ىلاعت هللا لوق وه كلذ

 .۸۷:رج ۲ .۲۵۹/۱:متاعدلا لبوأت .۱



YAMةيليعاسمسالا سیتی  

 )8 ANS ؛عوبسا دعب عوبسا مهنم یتش ةّمثأ ةعبس هتيرذ يف لعج هنأ هليوأتو

 نآرقلاو هلبق نم ةّمئألاو ءاقطتلا ملع هل عج هاو ةعاسلا موقت نأ ىلإ ةعمُجلا

 .(ص)لع هّيصو وهو هتّمثأو هنوعد ساسأ لثم ليوأتلا يف هلثم و«میظعلا

 يف كلذ EG اهيف نانرقت ةعكر لک يف ةروسو باتكلا ةحتاف ةءارق اأو

 غارف دعب ةّماعلا لوقو هتجحو نامزلا مامإب حلا ةوعد يف رارقإلا لثم «ليوأتلا

 يف هلل ءايلوأ ريغ لاخدإ نع ىهنُي اك كلذ نع یهنف 1
3 

 نيديعلا ةالص يف
 لبق ةالصلاب هيف Lady «ةلفان الو «ةماقإ الو ناذأ نيديعلا يف سيل :لوقي

 .ةءارقلاب امهيف Hd ناتعكر نيديعلا ًةالص و؛ةعم ا فالح «ةيطخلا

 داسهج لا جورخلا SE نيديعلا ىلإ جورخلا لشم نأ :كلذ ليوأت
 ذإ قوعد هل ماقن تسیلو ودعلا ىلإ جورخلاو ةوعدلا لثم ناذألا لثم نو «ادعالا

 بجوأ امك «هيلإ اوجرخیو اورفني نأ سالا ملی ابن «هب رسالا GL ةوعد يف مدقن

iهباتك يف مهیلع كلذ . 

 «ةعمجلا فالخ ةبطخلا لبق نيديعلا موي ةالصلا يف ءدبلا ىنعمو

eli aنيديعلا ىلإ  Jeةالصلا يف ةلبقلا لابقتساو یدعلا داهج ىلإ جورخلا  

 ثم بيطخلا نم thd لشم ذآ انركذو هل عمسلاو ةعاطلاب مامإلا لابقتسا لَم

 يف ةالصلاب ءادبإلا JE ناكف هب هرمأي ام ىلع هوعدي نم يعادلا نم فیقوتلا

 «مهمامإ ىلع مهجورخ نيح يف ءادعالا داهج ىلإ نيجراخلا لابقإ Js نییدیعلا

aayهيلع امو ءمهرمأي هب ام ةعاطلاو مهنم  peteمهتاماقم ينو مهمیقیو » 

 مامإلا ضيرحت لثم كلذ دعب ةبطخلا لشمو «ئدتبي هبو ةالصلا لثَم كلذف

 73:هسقئ ردصل.۱



 YAS aaa رهبر يو تالپوأت يا

 ءهنع مهاهنيو «هب مهرمأي ب كلذ يف مهاّيإ هیبنو هرمأو «داهجلا ىلع نینمولا
 ريصقتلا ىلع خيبوتلاو PLY ةعاطبو داهجلاب رمألا نيديعلا ةبطخ يف ناك كلذلو

 ° .لمعلايف

 دارأ نمو «ةيعرشلا ماكحألا ke يف ةيليعامسإلا تاليوأت نم جفاین هذه
 هجو» باتک لإ مئاعدلا ليوأت بامتك ىلإ ًافاضم - عوجرلا هيلعف ءاصقتسالا

 نم ءاج ام ليوأتب ماق دقف (-ه4۸۱ وأ 4۷ ۳۹-۱) ورسخ رصان ةلاحرلل «نید

 وءحافسلاو «حاكنلاو «تايّدلاو دودحلا ىتح «باوبألا نم دحاو ريغ يف ماكحألا

 كلذ 'ىلإ عجريلف عالطالا نم ديزملا ديري نم للعف :ةميدق ةيسراف ةغلب al هتکل
 BARLOW ماع عبط دقو «باتكلا

AYE 895 /ليوأت الدعائم:١ ۱ 





 یف

 يليعامسإلا ركفلا مالعأ





 ًايعذم «تحب نيد عّباطب ةّيمالسإلا ةحاسلا ىلع يليعامسإلا بهذملا رهظ

 Seth الو «لیعایس) نب دمحمو ضعج نب Sollee يف ةدّسجتملا ءةمامالا رارمتسا

 مهنیب ترهظ صمو «برغملا دالب [SEH لامش يف مهل ةلود مايقب مهناطلس
 ءاهريغو بدألاو ثیدح او هقفلاو ةفسلفلاو ةسايسلا لوقح يف ةزراب تایصخش

 عوضوم نع جراخ يمالسالا عمتجملل ثارت نم هومدق امو مهتريس ةسارد ST ابر

 نم فیفل ةمجرت ىلع رصتقنلف ؛ةّيمطافلا ةلودلا خيرات ةسارد نهر SY ءانباتك

 .هراشتناو هلماكتو بهذملا جضن يف رود مه ناك نم ؛مهیرگفمو مهمالعأ

\ 

 يناينثرولا دمحأ نب نادمح نب دمحأ

 (يزارلا متاحوبأ)

 (ه۳۲۲-۲۰)

 ءایعز نم (يزارسلا متاحوبأ) يشيللا يناينثرولا دمحأ نب نادمح نب دمحأ

 هلقن ام بسح «يرلا خيرات» يف قودصلا وه هجرت نم لأ ماکو ةيليعامسإلا
 :لاق ««نازيملا ناسلا يف رجح نبا

 لضفلا لهأ نم ناك :لاقو «يرلا خيرات# يف هيوباب نبا نسحلا وبأ هركذ

 لوقلا رهظأ من ؛فیناصت هلو Ls ثيدحلا عمسو «ةغللاب ةفرعملاو «بدألاو
YLةنس يف تامو رياكألا نم ةعامج لضأو ءةيليعاسإلا ةاعد نم راصو  



 ةيليعامسالا خيرات تسع تاو

۲ 

 ءامدقلا نم OLS :هظفل اذه ام ضایرلا نع نایعالا بحاص لقن و

 داحلإلا يف يزارلا بیبطلا ایرکز نب دمحم ىلع درسلا باتک هل ,قودصلل نیرصاعلا

 5 © وبا راكنإو
 «ناجيبرذآو ناتسربطو يرسل دالبل رک ًايعاد ناك :بلاغ یفطصم لاقو

 مئاقلا ةاعد LS نم ناکو ٍليعامسإلا بهذملا يف يرلا ريمأ ot نأ عاطتسا دقو

 «ةّيسايسلا ؛يرلاو ملیدلاو نارهط نوؤش يف ًاييظع ًارود بعل هنأ دكؤنو هل رمأب
 :اهنم ةميظع تافلؤم هلو «دالبلا كلت تالاجر مظعأ هتوعدل باجتساف

 .ةّيليعامسإلا ةفسلفلاو هقفلا يف باتك :«ةنيزلا» باتک ١.

 .ةّيليعامسإلا ةفسلفلا يف ثحبي باتک :«ةوبنلا مالعأ» .

 .ليوأتلا يف ثحبي باتك :؟حالصالا» ۳

 ٤. .يليعامسإلا هقفلا يف باتك « عماجلا» 9

 دنع ةّيملعلا ةضهنلا مالعأ نم لع ناك يزارلا متاح ابآ ّنِإف ةقيقحلاو
 ةّصاخو ةیقرشلا راطقألا ةفاك يف ةّيفسلفلا ميلاعتلا رشنب مهاس دقو.ةّيليعامسإلا

 داهطضا نم LL I اذه JS نم مغرلابو ملا ةّيمالصإلا ةفاقثلا طيح يف
 ةنس تاسمو «هتايح ينس رخارأ يف ءافتخالا ىلإ رطضا دقو ملیدلا يف ءادعألا

 برغم ا دالي يف «ةّيليعامسإلا ةمامإلا نوؤش يمطافلا مئاقلا ةيلوت دعب ه٢

 .نيخرؤملا ضعب لاق امك اماع نيتسو نينثا رّمع دقو

 بحاصو هروهشملا بيبطلا يزارلا ايركز نب دمحم ركب يبأل ًارصاعم ناك

 .عوبطملا ءاملعلا ضاير يف صنلا لع رثعن fy ۱0۸۳ /۲:ةمیشلا ن :
 AVA ةيليعارسإلا ةوعدلا خيرات :بلاغ ىفطصم ۳



 YAV ristane يليعايسإلا ركفلا مالعأ يف

 ةيعييطلا وطسرأ تايرظن نم ريثك للع اهيف جرخ يتلا diy al ةّيفسلفلا ءارآلا
 يه ةفسلفلا OL ًادقتعم نيدلاو ةفسلفلا نيب قيفوشلا ًاركنم «ةيئايزيف اتيم او

 .عمتجملاو درفلا حالصإل ديحولا قيرطلا
 اهرضح «ةددعتمو ةفينع تاشقانم (نییزارلا نيب يأ) ایهنیب تراد دقو

 هباتك يف تاشقانم ا هذه متاح وبآ نود دقو ؛نییسایسلا ءاسژرلاو ءایلعلا ضعب

 © Gye | مالعا»

 ةّيركف ةكرعم انل رّوصي باتكلاف ««ةوبنلا مالعأ» هباتك لوح LOS كيلإو
 ايركز نب دمحو ؛يليعايسالا ملكتملا يعادلا متاح وبآ :امه ؛نییزار نيب ةّيدئاقع
 عیضاوس لوح شاقنلا رادو ءایهنیب تاءاقللا تددعت ثيح فسلفتملا بيبطلا

 «ةثيهو ةلديصو بطو مالكو ةّيفسلف دئاقع نم «ةيمالسإلا ةفاقثلا بناوج يف ىتش

 .كلذ ىلإ امو

 ةددعتم رهاظم لا نكي مل بناوجلا هذه يف نيلجرلا نيب يأرلا فالتخا 5

 دودحو هفيلكتو «يناسنإلا لقعلا لوح يأرسلا يف (هنيب دحاو يماسأ فالتخال

 9 .رخآ بناج نم اهيلإ ةرورضلاو ةّبنلاوءبناج نم هناكمإ
 :هلوقب هباتک فلؤملا أدب دقو ةعلاطل اب ريدج باتکلاو

 دق يذلا هباتك يف همسر ام وحن ًامالکدروأوةوبنلا رمآ يف «دحلملا» ينرظان

 :لاقف ءانركذ

 ىلع مهلضفو «موق نود ةّوبنلاب ًاموق asst هللا نأ متبجوأ نیآ نم»
 ةمكح يف متزجأ نيأ نمو ؟مهيلإ سانلا جوحأو مه ةّلدأ مهلعجو«سانلا

 تاوادعلا مهنيب دكؤيو «ضعب لع مهضعب يلشيو كلذ محل راتخي نأ ميكحلا

 .يواصلا حالص ملقب ةمدقم ا «5:ةوبتلا مالعأ :يزارلا متاح وبأ .۲



ree AAيمد جسم ف سس  aةييفاسلا  

 © .4!؟سانلا كلذب كلهيو تابراحملا رسكيو
 الا رکذ مث

 «ةنيزلا باتک» بتکلا نم هلو :لاقو «تسرهفلا» يف ميدنلا نبا همجرتو
 ° .هقف هیفو « عماجلا» باتکو ةقرو 4٠٠ وحن

۲ 

 (يبشخنلا) يغدربلا يفسنلا دمحأ نب دمحم

Gry...) 

 بمذلا يف لخدي نأ عاطتسا «ناتسکرتو ناسارخ ةاعُد ريبك ناك
 ةفسلف ةساردب هقّمعت يف رهتشا دالبلا كلت لهأ نم «نيريثكلا ٍليعامسإلا
 :هتافلؤم رهشأ نمو ؛يليعامسإلا بهذم ا

 ةفسلفلا يف اهلجةحفص ؛۰۰ نم GIL ؛لوصحملا» باتك ١.
 اسلا

 .«ملاعلا نوک» ۲

 .«ةيجانلا ةر ةرمدلا» باتک ۳

OLS .*ءارو ام ةفسلفو «يليعايسإلا هقفلا يف ثحبي «عرشلا لوصأ»  
 .ةعيبطلا

 (ANY ةنس يعادلا اذه يفوت

 نیدلا ريخ همجرتو -ه ۱۳۹۷ ماع نارهط يف باتکلا عبطو Vip al» مالعأ :يزارلا متاح وبأ ١.
 114 /1:مالعألا ظحال ركذي ءيشب يتأي لو يلكرزلا

 ۴ appl :ميدنلا نبا ۲
 يف ءاجو «يغدربلا يفسنلا دمحأ نب هلا دبع مساب هركذ دقو ۱۸-۰۱۸۷ :ةییعیسلا ةوعدلا خبرات ۳

 .رمات فراعل ةمدقملاو .يفسنلا دم نب دمع مساب «ينامركلل «ضايرلا باتك ةمدقم



 44 e LM ركفلا مالعأ يف

 ژوهظ «ةديدجلا قافآلا ةّيليعامسإلل حس لَدَج لو ْنِ مات فراع لوقي

 عبارلا نرقلا ةيادب يف لوادتلا عضوم عضو باتکلا اذهو ««لوصحملا» باتک
 ناك يذلا «يفسنلا دح نب دمحم» ربكألا يروسلا يعادلا ىلإ بسنیو «يرجهلا

 دقو «ةّيليعامسإلا ىلإ ناجيبرذآ يف ةيناماسلا ةلود لا بهذم لیوحتب لضفلا هل
 رهاقلا دبع هفلؤمل «قرفلا نيب قرفلا» بانك يف ءاج LS ATTN ةنس مدعأ
 © .يدادغبلا

 يلع نب نيسحلا «فلخ يفسنلا نأ تسرهفلا يف ميدنلا نبا ركذ دقو

 دمحأ نب رصن ىوغتسا وهدمآ نب رصن سبح يف تام يذلا «ناسارخخ يف يزورملا
 بحاص ىلإ اهذفني dT معزو «يزورملا ةيد همرغأو :ةيليعامسإلا ةوعدلا يف هلخدأو
 هشباجإ ىلع مدنو ؛هشارف ىلع هحرط ٌمقس رصن قحلف .رمألاب a برغملا
 .تامو كلذ رهظأف «يفسنلل

 هوكتهو هورظانف ؛يفسنلا رضحأو ءاهقفلا رصن نب حون هنبا عمجف
 يف لخد نم صن داوق نم اههوجوو ةاعدلا ءاسؤرو ؛يفسنلا لتقف «هوحضفو
 ^ .قزم لك مهقزمو ةوعدلا

۳ 

 يناتسجسلا بوقعي وبأ
Carrs ple Ee (۲۷۱-ناکو 

 يف اه ۲۷۱ ماع دلو «يناتسجسلا وأ يزجسلا دمحأ نب قاحسإ بوقعی وبأ

 ءةّيسراف ةرسأ ىلإ بسنلا ةلصب تمي ناسارخ بونج يف ةعطاقم يهو «ناتسجس

 .ةمدقملا مسق ء1: ضايرلا باتك :رمات فراع ۱
 ۰۲۳۹: تسرهفلا :ميدتلا نبا .۲



YQةييليعامسالا 8 بس به مس دم  

 .ناتسجس يف نطقو «ةفوكلا نم هج ءاج «يبرع لصأ نم SI ليقو
 ةمهاسم مهسأو :نمميلا يق The lM ةوعدلا سرادم يف يناتسجسلا أشن

 © رصعلا كلذ يف يرجت تناك يتلا ةّيملعلا تارظانملا يف ةلاّعف

 قاحسإ بوقعي وبأ ربتعي :رمات فراع يليعايسالا بتاكلا هنع لوقي
 دعاوق عضول مهسفنأ اوسّرك نيذلا ءاملعلا ةعيلط يف (يزجسلا) يناتسجسلا

 يف اهميمعتو اهرشنو «ةّيليعامسإ ةّيدئاقع ةّيركف مئاعد ىلع ةمئاق ةّينوك ةيفسلف

 مث نوهمججلا نم داحلإلاو رفكلاب «هقايح رخاوأ يف مهتا ىتح «ئرخألا راطقألا
 .ًاريخأ لتق

 «ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يف ةفسلفلا لاج يف اماه ًارود يناتسجسلا بعل دقو

 راس يذلا (نيقارعلا ةجح) ينامركلا نيدلا ديح هذيملت يف يركفلا هرثأ رهظ دقو

 .هميلاعت ىلإ اعدو «هجاهنم لع
 ةلودلا راهدزا نابا يأ روهظلا رصع GLU ةّيليعامسإلا ةوعدلا رصاع

 «يعامتجاو «يملعو «يراضح نايك تاذ ةّيمالسإ ةلودك اهروهظو ةّيمطافلا

 29 .يسايسو

 وبأ هعضو يذلا «حالصإلا» باتك هيف ضراع يذلا «ةرصنلا» باتك بتك

 كلذبو «لوصحم هباتک يف تدرو يتلا يفسنلا ءارآ ىلع درلا يف يزارلا متاح

 .يزارلا ىلع يفسنلل رصتنا
 نيب رظنلا تاهجو بیرقتب ؟ضایرلا» هباتك فيلأت ىلإ ينامركلا ماقو

 .(يناتسجسلا «يزارلا ءيفسنلا) نيلداجتملا ةاعدلا

 نيئالثلا ىلع فوشي اهددع ةيفسلف ةّيملع تافلؤم هدعب يناتسجسلا كرت

 يلا ةمدقم :بلاغ ىفطصم .
 :ضايرلا AS ةمدقم :رمات فراع .۲



 yay ت کک DAT ركفلا مالعأ يف

 :هبتك رهشأ لعلو
 ةليسم باتک .۶ ديلاقملا باتک .۳ هراختقالا باتك .۲ ترصنلا باتک .۱

 ۷ «شاعم او داعلا رثارس باتک .” ءةاجنلا ملس باتک .۵ ءنازحألا

 ON ةنازخ باتک ۰۱۰ «ءاقیلا سسأ باتک ٩. ظعولا باتک .۸ .بوجحلا
 ساسأ باتک .۱۳ ,ةعيرشلا ليوأت باتک .۱۲ «حاورالا فلت باتک ۱

dye١6 ةفحت ةلاسر ۰۱4  » I ۱ عيبانيلا باتک . ١ 

 «عییانیلا» ناونع تحت باتکلاف ةلاسرو باتک لع هبتك نم Leddy دقو

 توريب  نانبل يف ةعابطلل يراجتلا بتکلا هرشن «بلاغ یفطصم قیققو میدقتب

 .م ۱۹۱۵ ماع
5 ‘ 58 8 

 باشم عوبني لك لعج clog نيعبرأ ىلإ هعيباني يناتسجسلا مسق دق و
ALةقبطل هعضو دق هنأ رهظيو .يليعايسالا ماظنلاب ةفورعملا ءةينيدلا دودحلا نم  

 يف اولصو نيذلا ىلإو هةوعدلا يف ايلعلا بتارلا باحصأو ةاعدلا نم ةّصاخ

 .ةورذلا ىلإ ةّيفسلفلا مهتاسارد
 لئاسر سخ نمض تعبط «نيييجتسملا ةفحت» ةلاسر يهف ةلاسرلا امأ و

 نيبيجتسملا ةقبطل اهبتك .-ه۱۳۷۵ ماع رمات فراع ميدقتو قيقحتب ةيليعامسإ

 يف لوخدلا وأ :ةّيليعامسإلا ةفسلفلا لع عالطالا يف نوبغري يذلا بالطلاو

 .ةيداهلا ةوعدلا

 ۰۱۸۷ ص ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات يف ًاضيأ بلاغ ىفطصم هل مجرت دقو

 هتافوو هتدالو

 دعبو :لاق مث «ناتسجس يف (ATV ةنس دلو هنأ بلاغ یفطصم ركذ

 ..ه۳۳۱ ماع ناتسكرت يف JS نیرم داهطضا



 ةيليعامسالا خسیرات 4

 بهذي :لوقیو كلذ فالخ ركذي رمات فراع يليعامسإلا بتاكلا نأ ريغ

 يف ایهفلاخآ يتكلو (OT ةنس تام م هنأ لوقلا ىلإ «فونافیا,ودو

 ًاشئاع Jb ينامركلاو «ينامرکلل ًاذاتسأ ناك di يناتسجسلا نع فورعملاف كلذ

 حيرص صن كانهو ؟ةوعدلا مولع هنع ينامركلا ذخأ ىتم نذإ به 4۱۱ ةنس ىتح

 ركذ درو دقو ه۳ ٠۰ ةنس هعضو هنأ هيف ركذي يناتسجسلل ةراختفالا» باتك يف

OLSيف ةراختفالا»  OLSيناتسجسلا نأ يأ ههسفن يناتسجسلل «ضايرلا»  
 ه۳ ٠١ ةنس يأ «راختفالا» باتكدعب «ضايرلا» باتک عضو

 مای یراخب ةقل يف ًايعاد ناك يناتسجسلا ّنإ :دکون لب لوقن انلعجي اذهو

 «ينميلا روصنم نب رفعجل ًارصاعم ناك هّنا يأ ءيمطافلا هللا نيدل زعملا ةمامإ

 يملعلا رصعلا كلذ يف ةوعدلا ءاملعو نيفلؤملا رابك نم ءامهريغو نامعنلا يضاقللو
 2” رهازلا

 فرعي مهل ةيعاد روباسینب رهظو LDU نع ثحبلا دنع يدادغبلا لاقو

 اعد دق ينارعشلا ناكو ءاهيلع جاجحلا نب ركب يأ ةيالو يف اهب لتقو ينارعشلاب
 لهأ ةيعاد يفسنلا دمحأ نب دمحم هدعب هتوعدب ماقو «يزورملا يلع نب نيسحلا

 باتک مهل يفسنلا فنصو «هنادنب»ب فورعملا يزجسلا بوقعي وبأو ؛رهنلا ءاروام
 ليوأت» باتكو «ةوعدلا ساسأ# باتك بوقعي وبأ مهل فنصو «لوصحل

 ° .امهتلالض ىلع «هنادنب» ب فورعملاو يفسنلا لتقو «رارسألا فشك»و «عئارشلا
 وبآ يناتسجسلا وأ يزجسلا ده نب قاحسإ :يلكرزلا نيدلا ريخ لاقو

 يف لدتو هناتسجس يف رهتشا ناهي مهتاعدو ةّيليعامسإلا ele نم «بوسقعي
 © .مهيتك pal a :اولاق ؟عيبانيلا» اهنم فیئاصت هل «ناتسکرت

 ١. :ةيليعابسإ لئاسر سخ ةمدقم :رمات فراع ۰11-۱۵
  ۲.۲۸۳:قرفلا نيب قرفلا:يدادخبلا

  ۳:مالعالا :يلكرزلا نیدلا ريخ ۲۹۳/۱.
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 نامعنلا ةفيضوبأ
Gre...) 

 يف فلتخاو «يميمتلا tal نب روصنم نب دمحم نب نامعنلا ةاضقلا يضاق

 رشعلا يف دلو Sf :نورخآ لاقو 0104 ةنس Cal :مهضعب لاقف «هتدالو خيرات

 .ثلاثلا نرقلا نم ةريخألا

 قفارو «يدهمل ا هللا ديبع ةيمطافلا ةلودلا سسؤمب هدهع لوأ يف لصتإ
 ءاضق Cab رمأب مئاقلا» هآلو يدهملا ةافو دعبو توطخف By طخ ةديدجلا ةلودلا

 لمشي هؤاضق ناكو «ةيروصنم ا ءاضق ىلوت روصنملا دهع يفو «برغلا سلبارط
 هبّرق يذلا هللا نيدل زعلا age ىتح ةاضقلا عیمهب ًاعجرم «ةّيقيرفإلا ندلا رئاس

 .«تارماسملاو سلاجملا» باتك هيف عضوف ؛هسلجم نم هاندأو «هيلإ

 يف حبصأف «شيجلل ًايضاق ناكو «نايعنلا» هعم ناك صم زعملا foro الو

 ̂ .ةاضقلل ًايضاق رصم

 يف زعم ا دعاسو «هل ًايئاضق ًاراشتسم هلعج call نيدل زعملا ةقث طح ناكو

 هنأ لع هيلإ رظنيو «يمطافلا نوناقلا سسأ عضو دقف «ةوعدلاب ةضاخلا لئاسملا

 ىلإ عوجرلا نود ًائيش فلؤي مل 6[ :نييمطافلا ةاور لوقي .نييمطافلل ربكألا عرشملا
 هسفن زعملا لمع نم هلأ ؛مالسإلا مئاعد» باتك هبتك موقأ ربتعيو «هللا نيدل زعملا

 دهع ذنم يمسرلا نوناقلاوه باتكلا اذه ناك اذهلو كألا هيضاق لمع نم سيلو

 هللا رمأب مكاحلا اهبتك ةلاسر نم كلذ حضتی S| «ةّيمطافلا ةلودلا ةياهن ىتح زعملا



 ةيليعامسالا خيرات - و نود وی tie ی

 ةفئاط ةايح ىلع رطيسي يذلا دیحولاوه باتکلا اذه لازي ال لب «نميلاب هيعاد ىلإ

 ° .ةيصخشلا مملاوحأ يف لوعملا هيلعو cual يف ةرهبلا

 لصو «هیلع نزحلا نيبي jal جرخق AT ةنس بجر لأ نارعنلا يفوت

 دبع نب دمع نب دم ركذو "" ةرهاقلاب هراد يف نفدو «توباتلا يف هعجضأو «هيلع
 ةرخآلا ىدامج خلس ةعمجلا ةليل يف يقوت هنآ Gage دئاقلا ةريسا يف يناغرفلا هللا

 © .ةنسلانم

 مولعلا نم یتش ًاناولأ تعج بانک نيعبرأو ةعبس نم ًاوحن هتافّلؤم تغلب

 فلا هنا»:قالوز نبا نع ناکلخ نسبا لقن ايفو هرابخأو ریسفتو ليوأتو «هقف يف
 .«فيلأت نسحاب قاروأ فالآ بتكلا نم تيبلا لمال

 اهضعبو هئازجأ ضعب الا دجوي ال اهضعبو ظوفح اهضعب تافلؤملا هذهو

 :تافلؤملا كلت ضعب ءايسأ كيلإو «همسا ال فرعی الف دن

 .نيلرب ةبتكم يف «رابخألا حرش باتك نم ءزج .۱
piles ۲عوبطم ءهبتك مهأ نم باتكلا اذهو «السإلا . 

 .عوبطم «مالسالا مئاعد ليوأت .۳

 .عوبطم «ليوأتلا ساسأ .

 .تارفاسملاو سلاجملا باتك نم ءزج ۵

 .ةمئالا

 .عوبطم قوعدلا حاتتفإ ۷

 .عوبطم ةراتخملا ةزوجرالا ۸

 .ةراهطلا .4

 .ةمدقملا مسق 35/1 :مالسإلا مئاعد ۱

 ۰۱6۹/۱ :ءافتفا ظاعتا ۴

 .8۱۱/۵:نایعالا تایفو :ناکلحخ نبا .۳



 u ۳7 .......... ليعايسإلا ركفلا مالعآ يف

 ^ .ةمامإلاوديحوتلا ٠١.

 .عوبطم «هقفلا يف «راصتقالا» باتك ۱

 .ًاضيأ هقفلا يف ؛رابحألا» باتك ۲

 ۳ يف عوبطم «نييديبعلل ةوعدلا ءادتبا .۳

 هوجوب Whe ناك :bf ؟رصم ةاضق رابخآ» باتک يف قالوز نبا هنع لاقو

 .سانلا مايأب ةفرعلاو هرعشلاو ةغللاو ؛ءاهقفلا فالتخا ملعو هقفلا

 «كلام لعو ؛ةفينح يأ ىلع در هل :نيفلاخملا ىلع دودر هلو :لاق نأ ىلإ

 «تيبلا لهأل هيف رصتني «ءاهققلا فالتخا» باتكو ؛جیرس نبا لعو «يعفاشلاو

 ° .«ةبختنملا» ب اهبقل ةيهقفلا ةديقعلا هلو

 يرشع ينثأ ال يليعامسإ نامعنلا

 ؟يرشع اش وأ ee lied وه لهو نایعنلا بهذم لوح كوكشلا تعفو

 :يهو «فلؤم ا راثآ نم انيديأ لوانتم تحت يتلا بتکلا يف ناعمالاو عبتلا دعبر

 .مئاعدلا ١

 .مئاعدلا ليوأت .۲
0 
 .ةراتخ ةزوجرال ۳

 .لیوأتلا ساسأ ٤.

 .هقفلا يف راصتقالا باتک .0

۰ 
 اسم :ةیلاشلا رداصملا عججاريلف دیزل دارأ نمو .4 ۱۲ /ه:نایعالا تان
 ؛۱۵۰/۱۹:هالبنلامالعا ريس +۲۲۲ /۱ :مالسإلا لود ٩۱۱۷ /۲:یملا ۲

 ظامنا
 ةئاحير ٩۳۷۵ /4 :ءايلعلا ضایر HEV /۴:بهذلا تارقش VW /۲:نزیلا ناسل +۱4 4:ءافتحلا
 AMY /۸ :تانجلا تاضور +۷۳ /۷ :بدآلا



 .ةوعدلا حاتفا ةلاسر.1

 .ةبهذم ا ةلاسرلا ۷

 ApS تيبلا لهأل Le ناك ناو ؛يرشع انثا ال يليعامسإ لجرلا نأ حضتا
 لزانم ركذ» باب يف ركذ دقو .ةّيليعامسإلا دنع ةفرحنملا دئاقعلا ضعب نع

ook,لوقي نأ ىلإ «قارحإلاب مهعم يلع ةلماعمرکذو امك ةالغلا لاوحأ : 
 نب ةريغملاك ؛مهرکذب ربخلا لوطي ام كلذ لثم يلع دلو نم GAY راصعأ يف ناکو
 .هتاعدو يلع نب دمحم رفعج yl باحصأ نم ناكو (هللا هنعل) ديعس

 «باطخلا ابأ» ركذ مث هباحصأو ةريغملا « رفعج وبأ نعلو :لاق نأ ىلإ
 Se يف هتديقع ةمالس ىلع لدي كلذ لك هنعل رفعج ابأ َنأو«ةّيحابإلا مهتديقعو

Oa 

 لو نس ناك امدعب بهذملا كلذ قتتعا يليعامسإ هیقف وهف هلك كلذ عمو
 .ًايرشع ينثا ًايمامإ نكي

 هراصتقا ly Ete يننا ًايمامإ ناك لجرلا نأ يرونلا ثّدحملا رکذ معن
 كلذ ىلع دهشتساو سلا نامتکو رمألا رتس لجأل .تسلا ةّمثألا نع ثيدحلا ىلع

 :اهضعب ىلإ ريشن ةيدجم ريغ هوجوب
 ىلع «لبنلاو نيدلاو هقفلاو ملعلا لمأ نم ناك :ناكلخ نبا لاق :لؤألا

 لقتنا مث بهذملا يكلام ناكو :-لاق نأ ىلإ فیناصت ةّدع هلو هیلع ديزم الام

 © .«نيديبعلل ةوعدلا ءادتبا» باتك فنصو ةيمامإلا بهذم ىلإ
Of glًايديز ناك ءاوس «هدالوأو يلع ةمامإب دقتعي نم ةّيمامإلا نم دارملا  

 ةمامإب موقل ةّيمامإلاب مهسفتأ نوفصي The My dete ينثا وأ ايليعارسإ وأ

 .ةمئألا لزانم ركذ باب ۰6۵ /۱ :مالسالا مئاعد ظحال .۱

 0/35 مقري 6۱۵/۵ :نايعألا تابقو .۲



 ۹۷ ٍليعامسإلا ركفلا مالعأ يف

 ّمث» :هلوق دعب ركذي ناكلخ نبا ST كلذ ىلع لدي يذلاو ؛مهيلع صوصنملا

 هنم دارملاو ؟نييديبعلل ةوعدلا ءادتبا» OLS فنصو «ةّيمامإلا بهذم ىلإ لقتنا

 .رصمو برغم | يف ةّيمطافلا ةلودلا سسؤم «ي.هملا هللاديبعل» ةوعدلا

UT,باتك يضاقللو :لاق هنا «قالوز نبا نع ناكلخ نبا هلقن ام : 

 قرفلا BY هاّنبتي ام ىلع ًاليلد سيلف تيبلا لهأل هيف رصتني «ءاهقفلا فالتخا»
 . 268 تيبلا لهأ ىلإ نومتتي مهلك ثالثلا

 :يناثلا

 باتك يفف #15 اضرلاو EB «داوجلا مامإلا» يناثلا رفعج يأ نع هتياور . ١

 ذإ 8 رفعج يأ باب ىلع ًاسلاج تنك :لاق هلأ ريمع يأ نبا نع اياصولا
 نيديرت امو :اهل ليقف« 3 رفعج يأ ىلع يل نذأتسا :تلاقف ةأرما تلبقأ

 قارعلا لهأ هيقف ؛مكحلا اذه :اهل لبق ةلأسم نع هلأسأ نأ تدرأ :تلاق ؟هنم

 .هيلأساف

 ةئامسمخ قادص نم هيلع يل ناك وءمهرد فلآ كرتو كله يجوز نإ
 فلأ هيلع :يل لاقف لجر ءاج من «يثاريم تذخأ و«يقادص تذخأف ءمهرد

 .اهب تدهشف ‹كلذ هل فرعأ تنكو مهرد

 «بسحي لعجو اهبسحأو كتلأسم تأ ىتح يربصا :مكحلا لافف

 اي كعباصأ كرت يذلااذه ام :لاقف «كلذ ىلع وهو RIB رفعج وبآ هيلإ جرخف

 ءاهيديب ام يثلثب هل ترقأ : #1 رفعجوبأ لاق ىتح مالكلا Gash ؟مكح

 .يضقت ىتح هل ثاريمالو

 نبا نا «داوجلا مامإلا وه رفعج يأ نم AMT :يرونلا ثّدحملا رکذ مث

 © . #25 رقابلا نع ًالضف قداصلا كردي مل ريمع يبأ

 .ةيناثلا ةدئاغلا ۰۳۱۶ /۳:هلردتسلا :يروتلا.١



EEةيليعامسالا خییراق ا  

 دقو :ةفّرع ةطولغم تناك يرونلا ثّدحملا دنع ةدوجولا ةخسنلا نإ :لوقأ
 رفصآ يلع نب فصآ قيقحتب رصم يف مالسإلا مئاعد OLS يف ةيورلا تءاج
 يأ باب ىلع ًاسلاج تشک :لاق ٩ ةنييع نسب مكحلا نع :يلاتلا وحنلاب «يضيف
 ." ثيدحلا ركذو رفعج

 يف ام ريمع يبأ نبا ال ةبيتع نب مكحلا وه ناك SUIT ىلع دهاشلاو
 .قارعلا لهأ هيقف مكحلا اذه :ا ليق ثيح ةياورلا نتم

 كرتو يل خآ تام :لاق روصنم نب ةفيذح نع ثاريملا باتك يف یور ما ۲
 نع - هيلع هللا تاولص Tele نسحلا ابأ لأسي نأ رباج نب ليعامسإ ترمأف هتنبإ
 مئاعدلا نم ضئارفلا باتك انحفصت دقو 7 .ةنبالل dis لامل ا :لاقف هلأسف كلذ
 40 .ثيدحلا ىلع رثعن ملف رصمب عربطملا

 ضعب نأ BB يلع نب دمحم رفعج يبأ نع فوقولا باس يف یور ۳
 .خلا سمخلا فقولا يف كل لعجو ةعيض عاتبا ان نأ هيلإ بتك هباحصأ

 رايزهم نب يلع نع ًادنسم هیقفلاو بیذهتلا و يفاكلا يف يورم ربخلا اذهو
 مل 88 اضرلاو داوجلا باحص نم رايزهم نب يلعو «خلا رفعج يبأ ىلإ تبتك :لاق
 © .ًادحأ ةّمئألا نم امهلبق كردي

 ءاورو ٩ اياصولا باتك يف ينيلكلا ely و هرايزهم نب يلع نع هلقن ام

 HER رفابلا رفعج يآ رصع ءاهقف ريهاشم نم وهو (ه hace )51 1١8 نب مكحلا :حيحصلا ۱
 .> مقري 85 :يسوطلا لاجرو WWE ESky عجار

 ANTM مقرب ۳۱۰/۲ :مالسإلا مئاعد ۲
SVEN 

 4۰۰2۳۱۵ /۲:مناعالا ظحال 6
 ۰۳۱6/۳ :كردتسملا 6
 .۳۰مقرب۳۳۱/۷:ياکلا ۲



 yaa : : 55 ........... ليعامسإلا ركفلا مالعأ يف

 © .هيقفلا يف قودصلا هاورو ) بيذهتلا يف خیشلا
 :يلاتلا وحنلاب «ةقدصلا باتك يف هاور دقف ېئاعدلا ,Ul انبتک يف اذه

 ادب يلع نب نيسحلا قّدصت :لاق هلأ ء 88 يلع نب دمح رفعج يبأ نع

 .اهنع لوح :يلع نب نسحلا هل لاقف

 2م عاتبإ انالف نا :هيلإ بتك هباحصأ ضعب ST هنعو
 ۱۰... سمخلا فقولا يف كل

 لعف يكحي ثيح ثيدحلا نومضم ةنيرقب رفعج يبأ نم ردابتملا نأ ريغ

 رضعج يأ نع لقنلا aS هباتك يف وهو RB رقابلا مامإلا وه يلع نب نسحلا
 . 84 رقابلا مامإلا هدارمو «يلع نب دمحم :لوقيو هدعب همسا ركذيو

 PU مامإلا ىلإ عجري يناثلا ثيدحلا يف ريمضلاف كلذ لعو

 انعماوج يف يور انم عم مئاعدلا يف يور ام براقت وهو ءيش انه يقب معن

 .لمأتلل لباق وه وخلا نومضم يف

 دعب بز اب اورمأ مه ؛ةّمئألا نع انيور و:ةالصلا دعب ءاعدلا يف ركذ ۹1

 ملا :لاق مث ءايهنطاب عفرو هيدي طسب يلصلا مّلس اذإ «ةضيرف ةالص لک
 هدلو نم ةّمئألابو ؛كیلويلع هّيصوبو «ككسینو كلوسر دمحمب كيلإ برقتأ

 دمحم نب رفعجو «يلع نب دمحو «نيسحلا نب يلعو ,نيسحلاو .نسحلا ؛نیرهاطلا

at,هرصع مامإل يهتني نأ ىلإ ًامامإ ًامامإ ةمئألا . 

 ۳ .میب كيلإ برقتأ ينإ هل :لوقي مث

 of مقري ۱۳۰/۹:ب

 ۰۷۲۸ مقرب ۱۷۸ /٤:هبقفلا .۲

 ۰۳۸4 /۲:مالسالامناعد .*
 ۰۱۷۱/۱ :مالسإلا ماعد ٤.



 يام Pee ةيليعامسالا خسیرات -

 هدعب ركذل ًايليعايسإ ناك ول هنآ فصنملا ىلع يفخ ريغ :يروشلا لاق

 يدهلاو هللاب روصتملا هرصع مامإ لإ ليعامسإ نب دمحم نب رفعج نب ليعامسإ
 © اب

 يف هركذ اك مه هاضحال وأ ممترشكل اإ مهءایسآ ركذي مل هن :لوقأ

 مهم نوصمب يظا فتا الإ
 Ved يدأدق ناکام

 اور هظ او لوست ذٍ اونو کی ما و
 يداسعألا ةولطس نم مسهفوخل

 هلعج نميف هللا رسمأ راصو

 نيكمتلاو رصتلاسب هه يأ

 :لوقيف هتموظنم

 مهركذ نم ينعنمي نسكي لو

 ًارهج لوقا ناب يل سيلو
 اورتتسا اوناك ةلمجلا ىلع مهو
 داوسلا ةسلمج يف اولخد لب
 هلجأ LS ىسهتنا اذإ ىتح

 20 قلاخلا هيلع للص انيدهم

 نيدلا لفق حاتفم هنمب

 قداصلا وهو هللا دبع ماسقف

 .يدهملا هللا ديبع وه ؛يدهلا نم هدارمو ؛هركذ ام رخآ ىلإ
 ناك وأ ههرمع رخآ ىلإ ًايرشع ينثا لجرلا نوک Yo ليلد ال oT نبت انه ىلإ

 .ةيليعامسإلا ىلإ اهنع لدعو dso ينثا

 قعيشلا قرف «ةراتخملا ةزوجرالا» باتك يف رکذ El وهو ءيش انه يقب معن
 :ةيئاسيكلاو تی ریغلاو ؛ةّيرتبلاو «ةيدوراج او «ةّيديزلاو «ةّيدنورلا ىلع درو

 اتخملاو «ةينايبلاو Sy ام اعيش ركذي مو ؛ةّيمازرلاو :ةّيسابعلاو ءةيثراحلاو
 .ةّيرشع ينثالا ةيمامإلا نع



 ۳۱ SH ركفلا مالعا يف

 :لوقيو

 peas جهش ووفاة

oNهيفةجحلا تناكو ةدئاف ريغب لولا  Mob 

 ىلإ انعفدي اذهو «قرفلا رهشآ نم هتیرشع ST عم «بجعلا نم اذهو

 .ملاعلا هللاو «لیلا ضعب اهيلإ لیمی ناك هّنأب «لوقلا

 مئاعدلا باتك يف ةرظن

 قیرط نع ةّيورملا ةنسلا ظفح ةاضقلا يضاق نأ مئاعدلا باتک يف ئرن

astلهأ  wlةلص هل نكت مل هنآ ريغ ء5 نيقداصلا نع ةياورلا رشكأ هو  

 دراوم يف ثرإلا باتك سفن يف مهفلاخ كلذلو ؛يرشع ينثالا بهذم ا ءاملعب

 :ةديدع

 «هتأرما ريغ ًاثراو le لو ءكله لجر يف ئضق هنأ يلع نع يور ام ١.

 هل ئضقف ها جوز ريغ ًاثراو عدت لو تكله ةأرما dy .هلک ثاربم اب اه ئضقف

 .هّلك ثاریلاب

 ©“ ,ةنسلا تباثو .باتکلا صن رهاظ فلاخي هنآ معزف

 ضرألا نم ءاسنلا ثري ال الا Lele دبع يبأ» رفعج يورام.

Gly desضقنلا ةميق ةأرملا ىطعت . 
 هللا باتك فلاخي ناكل «مومعلا ىلعو هرهاظ ىلع Jad ًاضيأ اذهف :لاق

 .۲۳۷:ةراتخلا ةزوجرالا ١.
 STAT PLY متاعد



eyةيليعامسالا خسيرات  

 © .ةمألاو ةمئألا عامجإو ةتسلاو هركذ لج

 صصخت «ضرألا نم ءاسنلا ثرإ مدع يف «تيبلا لهأ ةّمئأ ial نع يورامو
 .نيابتملا وه فلاخلاو ae سيلو «ةتسلاو نآرقلل

saysال ةجوزلاو جوزلا ىلإ لوألا عرفلا يف «عبرلاو نمشلا ىلع دازام  
LSةضيرفلا ىلع دازام مکح نع تکاس باتكلا نال «باتكلل ًافلاغ . 

 ةخسنلا يف دراولا ّنكلو ة VF نم هلآ ءيرونلا ثّدحملا هيلإ بسن معن
 ةأرملا لجرلا جقزت اذإ :لاق ST دمحم نب رفعج نع :يضاقلا لاق «هفالح ةعوبطملا
 هاهب لخدی نأ لبق ایش اهيطعي نأ بال نکلو زئاج حاکنلاف «لجأ ىلإ قادصب
 ءيش الف آتیش دجب مل نإف ایسی نیش وأ ابوث اهبطعي نأ ولو ءاهحاكن هل لحبف
 40 .هيلع ًائيد قادصلا ىقبيو ءاہب لخدی نأ هلو ؛هيلع

 لجرلا نأ ىلع فقب ءاهيلإ انأموأ يتلا هبتك علاط نم :فاطملا ةمتاخ يف و
 ًاصوصخ ؛سایحب نييمطافلا ءافلخلا ةفالخو بهذ ا نع عفادي «َنليعامسإ هيقف

dةيمطافلا ةيديبعلا ةوعدلا روهظ يف ةوعدلا حاتتفا» هباتك ». 

° 

 ينامركلا هللا دبع نب نيذلا ديمح نب دمحأ
 Cat ةنس اح ناک-۳۵۲)

 (vo هللاب مكاحلا دهع يف يعادلا ينامركلا هللا دبع نب tale نيّدلا ديمح
 «قارعلا ةريزج يف ةّيليعامسإلا ةاعد ريبكو «نيقارعلا ety بقلم او (ه

 ١. :مالسإلا مئاعد ۳۹۲/۲
ALL مقري 1189/5 :مالسإلا مئاعد ۲ 



 ۳۰۳ ت SEL ركفلا مالعأ يف

 «نييمطافلل ةمامإلا تابثإو يلبعايسالا بهل ا يف ةديدعلا فيلآتلا بحاصو

 -مهیفلاخ لعذرلاو
 ناکو «هللا رمأب مكاحلا» يمطافلا ةفيلخلا دهع يف هنأش مظعو هرثآ رهظ»

 يف ةّيفاقثلا ةوعدلا نووش نع ًالوؤسم ناك هّنأ يأ «نيقارعلا ةّجح» روهشم ا هبقل

 ) ماقمك هزكرم ناك ةرهاقلا ينو «قارعلاو سراف

 دعب مدختسا عن dal يف ةّيليعاسإلا ةوعدلا نوش ةرادإب نيفّلكملا شع ينئالا
 نأ عيطتسن يتلا ةّيفاقثلا ةسسؤملا يهو ةرهاقلا يف ةمكحلا رادل سيئرك كلذ

 .ملاعلا يف تئشنا ةعماج وأ اب :اهنع لوقن

 يعاد فيضلا نيكتفا نومأملا بلط ىلع ٠۸ ٤ه tly ةنس ةرهاقلا لع دفو

 «ةّينيدلا كراعملا سيطو يك امدنع هللا pb مكاحلا دهع يف ةّيمطافلا ةلودلا ةاعد

 ولغلا ىلإ فدهت تناك يتلا عدبلا قوس جارو ةديدجلا ا تاوعدلا تساقو

 .ةوعدلا سسأو عقاو نع فارحنالاو
ilنسحلا ىلع درلا يف ؛ةظعاولا ةلاسرلا» :اهرهشأ بتكلا نم ًاريثك  

 ةلاسرلا»و «حيباصملا#و ؟تاراشبلادو ail رمأب مكاحلا ةّيهولإب لئاقلا «يناغرفلا

 ةحار» وه يدهتسل او يداملا هيبنت»و «ةمامإلا تابثإ يف حیباصل او «ةثيضملا

 جاتاو «ةيبهذلا لاوق لاو «داعملا يف ديحوتلا ةلاسر#و «ةيّردلا ةلاسرلا»و «لفعلا

 نيب مكحلا يف ضايرلا» باتکو () .ةداعملا ةلاسراو «لقعلا نازیمهو «لوقعلا

 .تافلؤملا نم اهريغ لإ «عوبطم «ةرصنلاو حالصإلا يبحاص (نيداصلا)

 .انيلإ هراثآو هتافلؤم رثكأ لوصو نم مغرلاب ةلوهجم هتافو ةنس تلظ دق و

 دی هفلؤمو :«لقعلا ةحار» هباتك ةمدقم يف هسفن نع ينامركلا لوقي

 مامإلا ةهج نم ءاهيلو امو قارعلا ةريزج يف يعادلا هللا دبع نب دمحأ .نيدلا

 ۱۷-۰۲۱ :ضايرلا باتك ةمدقم مات فراع ۱



fةيليعامسالا خيرات .  

 86 لوسرلاماقم نيمئاقلا ةهج نم هيلع صوصنملا «نينمؤملا ریمآ هللا رمأب مكاحلا
 ةرشع ئدحإ ةنس يف هلأ .«يدهتسملاو يداهلا هيبنت» باتكو «ةيفاكلا ةلاسرلا»و «تاراشبلا مسايم»و «ةمامإلا يف حيباصملا» باتكب ةفورعلا انبتك ام لع

SEBELقارعلا رايد . © 
 .ةنسلا كلت SES ناك هّنأ Yo لدي ضتلا اذهو
 مات سيل ليلقب 1۰۸ ةنس دعب يفوت هنأ نم فونافیا هركذ اف
 نيب قّقوي نأ هيف لواح دقو «هتافلؤم رهشأ نم «لقعلا ةحار» هباتكو

 هباتک تایصوصخ نمایش انركذ دقو .ةيليعامسإلا هب تناد امو ويلا ةفسلفلا
 .ةّيليعامسإلا دئاقع نع ثحبلا دنع

 يعادلاف «ةريثك لئاسم يف فا ١ ةشأ نیفلتغ اوناک هلبق ةاعدلا نأ ملعن نحنف ةيليعارسإلا ةفسالف خيش قحب ينامركلا دسُي :باتكلا ie لوقي
 يزارلا متاح وبأ هدعب ءاجو ,بهذملا ةفسلف لوصحملا» هباتک عضو يبشخنلا
 ءاج مث متاح ابآ فلاخو «يبشخنلل رصتناف ينامركلا ذاتسا يناتسجسلا بوقعی وبآءاج مث ؛هقبس نم لاوقأ هيف فلاخو LAN باتک عضوف
 نأ عاطتسا يذلا ينامركلا
 لاوقأ دعب ءبهذملا ةفسلف يف ةّيليعامسإلا age ءاملع نيب رك Se دجن
 ليوأتلا BY ءةيليوأتلا لئاسملا يف مهنيب ًاديدش ًافالخ US ناو «ينامركلا
 ام عم قفتت ينامركلا دعب ةاعدلا بتك لكو يعادلا فالتخاب فلت يصخش
 © ,«لقعلا ةحار» باتک يف درو

 نمض «ةّيليعامسإلا ةوعدلا خیرات» هسباتك يف بلاغ ئفطصم همجرت دقو

 يف ةباصإلا» باک اهتم ركذو LAS ۳۳ ىلإ هبتك Sarl edhe مكاحلا ةريس ةجرت

 داكن الو متاح يبأ ءارآ نيبو .هخيش ءارآ نیب

 .يملح ىفطصم tay «نیسح لماك روتكدل قيقحتلا ةمدقم ۲ :لقعلا ةحار ١.
 .۱۷:قیاسلا ردصملا ۴



 Poa cane: E ليعامسإلا رکفلا مالعا يف

 © .«ةباحصلا ىلع يلع لیضفت

 0 .دیدج ءيشب تأي ملو «يلکرزلا نیّلا ريخ همجرتو امك

5 

 نيدلا يف دّيؤملا

 (ه(۳۹-۷۰«دودح)

 نم ةاعدلا يعاد ؛نیذلا يف دّيؤملا .يزاريشلا دواد نب ىسوم نب هللا ةبه

 رود هيبأل و هل ناكو ءاهيف مّلعتو أشنو ۳۹۰ ةنس املا ءاعز
 .ةيمطافلا ةوعّدلا ثب يف ٌماه

 ةنس زاوهألا ىلإ ًاركنتم جرخف راجيلاك يآ ناطلسلا نم ًافوخ هتنيدم رداغو

 مدخف صم ىلإ هجوتو .يدسألا نيسحلا نب روصنم ةلح ىلإ جوت عن ه۳۲۹)
 ةيمطافلا ةوعّدلا pl هيلإ راص نأ ىلإ مّدقتو ءاشنإلا ناويد يف «يمطافلا رصنتسملا

 ماشلا ىلإ دیو يح مث .باوبألا بابو ءةاعدلا يعادب بقل و40۰ ةنس)

 .رصتتسم هيلع ئّلصو ماع نيناهث وحن نع هاب يفوتف رصم ىلإ داعو
 shel yl بهذملا يف راجيلاك يأ كلملا لخدی نأ عاطتسا هن :ليقو

 ةدشو «هملع ةرازغب مهعنقيو مهمحفي ناكو «ءارمألا و ءارزولا نم هريغ لخدأ اك

 زکترت يذلا ليوأتلا ملع يف هغوبن ةّصاخو The Yl دئاقعلا لوصأ يف «هتفرعم

 LY ةّيفسلفلا دئاقعلا هيلع

 يعدتسا دقلو «قافآلا يف هتريس تراسف دالبلا كلت يف «ديؤملا رمآ مظع

 ةليوأتلا سلاجملا ضعب يقليل ٤۳۸ ماع وحن صم يف ةوعدلا تيب لإ

 TEP TEN Le Mayes خيرات ١

 163/1 :مالعألا :يلكرزلا نيدلا ريخ .۲



 tent ةيليعامسالا خسیرات

 ًاززعم رصقلا لخدو ةرهاقلا لصوف «مامإلا يدي لع يناهنلا بیردتلا بردتيلو
 60 امركم

 :اهنم ةديدع فيناصت هلو
 .ةّيليعامسإلا بدآ ىلإ دشرملا ١.

 .ةيديؤملا سلاجملا .۲
 .ةّيديؤملا ةريسلا ۳

 .نيّدلا يف ديؤملا ناويد ٤.
 باتکلا لصأو ءةبيرعلا نع هجرت ةّيسرافلاب هبتك «لیوأتلا ساسأ .۵

 © .نامعنلا يضاقلل

 .دامعلا حرش 1

 .نابلألاو موحللا ميرحت يف قئاقحلا عماج ./

 :ثايبألا هذه اهنم فطتقن مخ ريدغ ثيدح اهيف

gi Lsلوسرسلا ماقأ  

 ليربج ئتأ ل 'مخد موسی
Lsقطني  Jel 

 ليلحتلاو ميرحتلاه فو

 لغات ميغ

Aةّيردنكسالا ةديصقلا . 

 .حاورألا ليوأت .4

 .ةدابعلا چ

 اي ةديصق هلو

 اوناك نيّدلا ةقيقح اودارآ ول

aie, 
 قسحب جلع یضترلا مکاذ

 ركذلا لزن مهيلع تيب له
 طارصو یسمعلا نم نامأ مه

 3 سال ةوعدلا خيرات ۱
 .۷۵ /۸:مالعالا :يلكرزلا نیدلا ريخ ۲



 ry جیب بی ............... ليعامصإلا رکفلا مالعأ يف

 ةنسو [۲۹ ةنس نيب هتريس يف هدرفأ باتك يف «هملقب هل ةمجرت دجوتو اك

 . ةحفص ۱۸۶ يف رصمب عبط «هتهر نع نيثحابلل ديحوملا ردصملا وه و 0٠

 ةايح لوح ةيفاض ةسارد ALAR يرصملا نيسح لماك دمحم ذات

 هناويدل ةمدقم اهلعجو ةحفص ۱۸۲ يف يحاونلا یتش نم اهنع ثحب مجرا

 © .ديؤملا ةجرت يف طسبتلا نع ةيافكو ؛ینغ نیباتکلا يف pars عوبطملا

۷ 

 (فورعملا ةلاحرلا) يرسخ رصان

 (ه(۸۱-۳۹۶)

 يذ يف دلو« RD اضرلا یسوم نب يلع مامالا دافحأ نم يرسخ نب رصان

 رهو به 4۸۱ ماع يفوتو ؛خلب لامعأ نم (نایذابق) ةبصق يفه۳۹ ماع ةدعقلا

 ءاشلا يخلب «لصألا يناسارخ

 ههميلعتو هنيا ةيبرتب مجرما دلو Zeal دقو « ةينغلا رسألا نم هترسأ تاك و

 ایا ةيبرسعلا ةغللا سردو هرمعلا نم ةعساتلا دعب غلبي مل وهو نآرقلا ظفحف

 يف علضتو ربجلاو ةسدنهاو باسحلاو كلفلاو موجنلا مولعو ELLY مولعلاو

 ۔میکح ا هيلع قلطأ نأ ىلإ تةفسلفلا

 هنطوم يف ةماقإلا كرت لاخر ناکو «ةيسرافلا ةغللا يف الحف ًارعاش ناكو

 ديعس وبأ هوخآ هقفارب ءةکم اهیف ًادصاق ناصمألا ضعب يف تالحرب مايقلا مزتعاو

 دلرتف ه 4۳۷ ماع نابعش رهش يف هتلحرب عرش دقف «يدنه مالغو «يولعلا ورسخ

 «نيوزقف «يرلاف «ناتمسف «ناغمادف نوباسین رام ناجیبرذآ ميلقإ ىلإ رفاسو ورم

 ۳۰۵-۰۳۱۲ /6 :ریدغلا :يئيمألا ۱



 ی ,POA ةيليعامسالا خيرات .

 ماع هتلحر مت نأ دعبو به ٩۳۸ ماع رفص نيرشع يف اهلصو دقو نيربت مث

 عبس تلاط يتلا هذه هتلحر يف عطقو ًاماع ۵۰ رسعلا نم غلب دقو فا 6

 تدّطوتو صم ىلإ ءاضقلا هقاس_نأ دعبو ًاخسرف ۲۲۲۰ ةفاسم «تاونس

 ؛يلع نب دعم میت وبأ للاب رصنتسملا نصمب يمطافلا ةف | نيبو هنیب ةلصلا

 هل مهتونعد هيف ترثأ دقو به ۷۸ ةنس لا ه ٤۲۷ ةنس نم رصم مكح يذلا

 زاتجاو بابلاب oly «ةرهاقلا يف ةوعدلا OES دحأ دي Ue مهبهذم قنتعاف

 BL ةجرد غلب ئتح «بهذملا اذه ةداق رابكب ةّصاخلا تاجردلاو «تاماقملا

 تاميسقت بسح شع ينثالا رزجلا ئدحإ يف شع ينئالا جحا دحأ ريتعاو

 .نییمطافلا

 ىلإ «ةضراعمو شاقن ينسلا بهذملا ءايلع نيبو هنيب راصو «خلب لإ داعو

 نأ ىلإ ؛ةنيدم ىلإ ةنيدم نم لقتني لزي ملف ء(ه501) ةنس ليبق خلب نم بره نأ

 ةنيدم برق ةعقاولا «ناكميراغ# ةنيدم ىلإ (ه407) ةنس فاطملا هب نئهتنا

 هربقو كانه نفدف (ه441) ماع لجألا هافاو نأ نإ Lise اهيف ماقأو ,ناشخدب

 :اهضعب ىلإ ريشن ةريثك ًاراثآ كرت دقو. نيّتليعامسإلل رازم مويلا
 مخضأ نم وهو ALOT ةنس يف هنم ئهتنا يذلا «نيرفاسملا داز» ١.

 هتافلوم
 .ةيليعامسإلا دئاقع يف «نید هجو» .۲
 :«ناوخا ناوخ» .۳

 .يمطافلا بهذم ا ةيقحأ هيف تبثي نأ دارآ يذلا «نیرتحتلا ليلد» ٤.

 .ةفسلفلا وأ ؛قطنملا يف مظعأ ريسكإ .©

 °” .يليعايسالا هقفلا يف «يفوتسملا ةلاسر» .

 ضاير !ةسیلاتلا رداصلا عسجاريلف دیزل دارآ نم ۰۲۰6 -۲۰۲/۱۰ :ةعيشلا نايعأ ١.

 ۱۱۹۸/۲:ةعیشلا مالعأ تاقبط 00£ /8:ثيدحلا لاجر ple تاكردتسم ۲ ءاملعلا

 .۷۰/۱۳:نیفلولا مجعم 1١+ /؟1:ةعيرذلا



 گواه تست ............... يليعاسإلا رکفلا مالعأ يف

A 

 يروصلا سح نب يلع نب دمحم

 سماخلا نرقلا ele نم

 اد ؛سلبازط ةنيدم يف نمزلا نم ًاحْدَر شاعو وص ةنيدم يف دلو
 .(ه۸۷٤-۲۷٤) يمطافلا هللاب رصنتسملا مامإلا دهع يف ةرهاقلا طبه .نییمطافلل

 تاحفناو «ةرهاظلا ةفحتلا» اهرهشآ «ةديدع لئاسرو ةريثك دئاصق فص
 ةيروصلا ةّيليعامسإلا ةوعدلا نوصح يف تام Tent فراع حجر دقو «ةّمئألا

 مامإلا لبق نم اهيف يليعامسإلا بهذملل ةيعاد هنييعت دعب «قایسلا» لابجب
 .«هللاب رصنتسملا»

 هيف رهدزا رصع يف اهنا دقو ةيروصلا ةديصقلا «هتافيلأت زربأ نم و

 اومّدَق نيذلا اجالا «ءایلعلا نم ,OM ملعلا ناديم لا زربو «بدالا

 يرعلا رعشلاب ءارسعشلا حئارق تداجو ؛تافلؤملا نم دیدسلاةيمالسالا ةبتكملل
 ًايعادو ءةينيدلا ةياعّدلا لئاسو نم ةليسو رصعلا كلذ يف ناك يذلا «يمطافلا
 نع رداصملا مدقأ نم ةيروصلا ةديصقلا دعتو ةّيفسلفلا ميلاعتلا نع ريبعتلل

 نم «ىرحألاب وأ :ةيليعامسإلا دناقعلا نع fall لئاسرلا مهأ نمو هتیلیعایسالا
 دنع هيلإ عجري ًاعجرمو«ةّّينطابلا دئاقعلا يف اماه ًارصنع JSS يتلا لئاسرلا

 مدعو اهتيّرس ىلع اوظفاحو ةاعدلا اهتلقانت دقف كلذلو ظنلا تاهجو فالتخا

Seis 
 :اهنم « ةينطابلا دئاقعلا كلت ىلإ اهيف ريشي هتديصق نم عطاقم كيلإو

 :لؤألا أدبملل لب «هناحبس هلل سيل تافصلاو ءایسألا نا ١.



 ةيليعامسالا خیرات ... ۳۰

 يمهف هنم لان دق ان غصاف ملعلا یمسآ ديحوتلاب میلعلاو

Usنایدالاو را کنالا راس نم نالا ىلع يرجي  

 تاذللال لّوألعس ملل  تافصلاو ءامسألا رئاسسو

 :هناحبس هديحوت ۲

plyدهاشلاصي ىح ةحأ مآ دحاووهلهلأسي  
 دمصلا درفلا هل يدبلا دحالاو ددعللادب د حاولا هلانلق

 لوالاوهو عدسبلادحاوسلاو  لژالاو هو عد بلا دحالاو

 دحج نم هيلع ملعلاب لدو دحألاديحوتب ماق نم لؤأ

 تردص ًالصا دادعالسل راصو ° ترهظ ذإ تسجينا هنمو هنع

 يدماحلا نیصلا نب میهاربا

(Caoov....) 

 يف مهئاملعو ةيليعايسالا ةاعد نم :يدماحلا ينادمحلا نيسحلا نسب ميهاربإ
 تاریمأ نم  ئورأ ةّرحلا ةديسلا ترزق انيحف ةّيحيلصلا ةلوّدلا رصاع «نميلا

 رابکل ًارقوم تدقع Li اصف ةلوذلا نع ةوعدلا Jad نأ ةّيحيلصلا ةلوَدلا
 ةاعّدلاو نيطالسلا يعادلا ىلع رایتسالا عقوف «ةوعّدلا ةسائر لوتي نم باختن

 .ةّمهملا هذه TIO (ه۵۲۰-۵۳۲) ينادمها يعداولا یسوم نب بيؤذلا

 فیحصت خيراتلا يف لعلو , ردصملا يفاذك ۲



 علل 1“ .................... ليهارصإلا ركفلا مالعأ يف

 ةوعّدلا تحبصأ SA ةدّيسلا ةافوب ةّيحيلصلا ةلوّدلا مجن لوفأ دعبو

 بسح يعيبطلا نمو ءىسوم نب بيؤذ يعادلا اهسأري د ةمّظنم
 يف هدعاسي هل ًانوذأم ًايعاد ةاعدلا نيب نم راتخي نأ ةيليعابسإلا ةوعّدلا تابيترت

 نم وهو «ينادمملا يدماحلا دوعسلا يبأ نب نيسحلا نب ميهاربإ راتخاف .هلایعآ

LSةيبيطلا ةيلعتسملا ةّيليعامسإلا ةوعّدلا سرادم مهتدجوأ نيذلا ءاملعلا ةاعدلا  

 .نميلا يف

 بطلا نوتسملا مامإلل ًاقلطم ًايعاد ميهاربإ هنوذأم هفلخ بيؤذلا يفوت الو

 RON ةنس كلذو دتسلاو دنملاو دالبلا نم اهرواج امو نميلا يف رمآلا نبا

 «هل ًانوذأم «يمشبعلا يشيرقلا فئالا رفعج نب نيسحلا نب يلع خيشلا لمجو

 نب يلع رعي مو ؛هرهجو هرس يف ةوعّدلا رشنب ايئاق هرمأ لع ًادضاعم هل ناكف

 متاح هنباب يدماحلا ناعتساف ه۵ ٤ ١ ةنس يف ةينملا هتفاو دقف ًاليوط نيسحلا
 ةسايس يف هلخدن مدع نلعأ مش هءامنَس ىلإ هّرقم لقنو هل ًانوذأم هذختا ثيح

 erg hell يملعلا ثارتلا لقنو«مولعلا ةسارد Ye بظاوو ؛ةنودلا

 هيفو دنسلاو دنهلاو نميلا دالب يف ةاعدلا عزوو هتسردمل نيعباتلا ةاعدلل هسيردتو

 :يثراحلا رعاشلا لوقي

 ناثدحلا قاط نم اهتتّمأو Lett ملعلاب تذقنأ نسح ابآ

 ناكمزمأ يفد يعس تسدو Ley Sy ئنسحلاب تيزوجف

 ٍنابمتدُشوًاَتأ التلعج ةيبيط ةوعداعنصب ترسع

 ةلأسم نيعستو عست باتك» ر«ءاهتنالاو ءادتبالاهو «دلولا زنك» :هبتك نم

 .«ةفيطللا Glall يف ةفيرشلا لئاسرلا»و «قئاقحلا يف

 تازه ىلإ ةيبيطلا ةّيلعتسملا ةوعّدلا تضرعت لجألا يعادلا اذه دهع ينو

 ةّيديجملا ةّيلعتسملا ةرعدلا ىلإ اولام ندع يف عيرز لآ كولم ال ءةّيساق ةفينع



 ةيليعامسالا خسرات < ۲

 بلق يف نو طیشن ةاعد اه حبصأ تح نميلا ءاحنأ يف ةّوقب رشتتت تذحأ يتلا
 كلذكو ؛لفسألا نميلاو «نارجنو نارحك ءاهلقاعم ينوءةيبيطلا ةوعّدلا تاییظنت
 عيمج نم مهلّضنت نع «نادمه دالبو «ءاعنص يف نويمايلا نادم كولم نلعأ
 .بهاذملاو تاوعّدلا

 هصالخإ لع ؛يدماحلا نيسحلا نب ميهاربإ يعادلا لظ دقن اذه لك عم و
 ةنس نابعش رهش يف ؛ءاعنص يف هللا هاقوت ئتح هطاشن ًالصاوم «ةيبيطلا ةوعّدلل

ov.4٩ ةيرجه  

 ماع بلاغ یفطصم قیقحتب دلولا زنک» باتک هل مجرتملل عبط دقو
 باب رشع ةمبرآ نم فلاتی باتکلاو UM نيقرشتسملا ةّيعمج هترشن هه ۱
 «ةداهشلاو ؛لکوتلاو ةناعتسالاب نصعلا باتک ةداع Yo ةمّدقملا لهتسا دقو
 .هفيلأتل ةيعادلا بابسالاو باتکلا عوضوم ركذي مث «مالسلاو

 عبار لكل نأ .كلاهلا نع كاّجنو كلاسملا حضوأل هللا كاده ملعاو :لاق
 مرفی spa لعأو مظعأ ؛مباس لکلو .ًاديدشتو ةلاطتساو هآدییاتو ةّوق ءامتالا نم
 هئابآ محالم هوحن هّجوشلا هداهشالا عباس رود يف نحنو «قطنلا ماقم
 معنلاو تاکربلاب ةفوصولا تاراشبلاو .مهدیناسآ يف زومرلاو تاراشالاو«هدادجأو

 رارهزآو نابنالاعوبنبو هرونلا قارشإو ؛تازجملاو مولعلا روهظب تاريخلاو
 مامت تأ ىلع 88 مئافلا رونب هراونأ لصنت یتح هراّونلاو ةرضخلاب ناجشالا
 o .ماظن نسحأو

 مال هنوك عم نوكي يأ «قطنلا ماقم موقي عباسلا مامإلا Shae رهظي و
 قطان ًالوسر عباس امام هنوك عم ليعامسإ نب دمحم نوكي هيلعف ًاقطان ًالوسر

totعباسلا رودلل » lyهسفن دع  Chيف ناك هنآ عم داهشالا عباس رود يف  

 ااغ یفطصم ۱
 .ه:دلولا 3S :يدماحلا ۲

 .۳۱/۱:مالعالا :يلكرزلا ؛ةمدقملا مسق 175



 ................. ليعايسإلا رکفلا مالعأ يف

 باتک يف هب حرص امك «دودحم دمأ هتّدمل سيل عسباسلا NEY ءنماثلا رودلا

 © .«مالسإلا يف ةمامإلا»

۳۳ 

Ul,يهف هاذه هباتک باوبآ سرهف : 

 .لیطعت الو هیبشت ريغ نم «ديحوتلا ىلع لوقلا يف : BY بابلا
 .لؤألا عدبلا وه يذلا عادبالا ىلع لوقلا يف :يسناثلا بابلا

 .اههنيابتو اعم لوألا عدبملا نع j باب
 ؟لعفلا كلذ امو .لعفلاب مئاقلا لوألا ثعبنملا ىلع لوقلا يف :عیسبارلا بابلا

 ؟كلذ ببس امو .ةّقلاب مئاقلا يناثلا ثعبنملا ىلع لوقلا يف :سماخلا بابلا

 ابهفتکت ببسو هایهتاذ يف امه امو ةروصلاو ىلويهلا ىلع لوقلا يف :سداسلا بابلا
 ؟ایهجازتماو

 .ناويحلا رو تابتلاو «ندعملا :ةثالثلا ديلاوملا روهظ Yo لوقلا يف :عسیاسلا بابلا

 دعب روهظ لك ينو SGI يرشبلا صخشلا روهظ نلع لوقلا يف :نسماثلا بابل
 .روكلا ءافو

 .لادتعالا طخ تحت نم لضافلا صخشلا روهظ ىلع لوقلا يف

 .لاعت هللا ءاش نإ داعملا راد ىلإ دوعصلاو ءاقترالا ىلع لوقلا يف :رسشاعلا بابلا

 .ةيلفسلاو ةيولعلا دودحلا ةفرعم نلع لوقلا يف :رشع يداحلا بابلا

 ةيينادلا ةّنجلا ىلإ جردلا يف ءاقترالاو باوشلا ىلع لوقلا يف :رشع يناثلا بابلا
 هللا ءاش نإ «ةيلاعلاو

 .هب هلاصّتاو هيلإ هثاقتراو ديفملاب ديفتسملا لاصتا ىلع لوقلا ثلاثلا بابلا

 .هنم هللاب ذوعن هتيفيكو هتقيقحب باذعلا ىلع لوقلا يف :رشع عبارلا بابلا

 :عسساتلا بابلا

 ١. :مالمال يف ةمامإلا :رمات فراع 188



 ةيليعامسالا خسيرات ...

۷۰ 

 دیلولا دمحم نب يلع
 (ه۲۱۱۲-۵۲۲)

 سماخلا قلطملا يعادلا ؟يشرقلا يشبعلا فنألا ديلولا دمحم نب يلع»
 AVY ةنس نفوس او ه ۵۲۲ ةنس دولولا «نميلا يف ةّيلعتسملا ةّيليعامسإلل
 دقو هةفسلفلاو بدألا تالاج يف نأش اهل ناك ءةقيرع ةييرع ةرسأ نم ردحنملاو
 رداصملا نم مغرلابو ؛يرجهلا سداسلا نرقلا يف Gs ًايفسلف ايدا ًارود بعل

 ةفورعم ةرس نم ردحني SL لوقلا اننكمي ها لإ «هتايح خيرات نع ةليلقلا
 (فنالاب) بقلي ناك يذلا هدلاو كلذ Yo انلدي .نييمطافلا ةّمئألل اهصالخإب

 .ناسنالا هجو يف وضع زربأب ًانميت
 عابتالا رومأ تنسحت دقف رفاو ملعو ةبيط ةعمسب عتمتي يعادلا ناك دقل و

 ةساردلاو هسولع نم دوزتلاو هتارضاحم عسل بوصو بدح لك نم هيلع اولبفأو

 ثيح ءاعنص ةنيدم هرقم لعج و نادم نم eh Ay نيطالسلا هديأو هيلع

 عفادي يتلا تالاقملاو لئاسرلاو بتكلا ةباتكو فینصتلاو ةساردلا ىلع فكتعا
 ةيركفلا اهفراعمو اهدئاقع حرشيو ةوعدلا نع اهيف

 ةبذعلا يفاوقلا هناويد يفف ؛نیزرابلا ءارعشلا نم ًاضیآ ديلولا نب يلع ناكو

 :رعشلا نفب هتقارع ىلع لدت يتلا .تالمأتلاو

 ًاررض عفادوأ دس غ يف عفانب  ارصق وأ ناسنإلل لاط نإ رمعلا ام

 ارطوهنيديفًايضاق اهب نكي خلوه اذإ ينغُت ئتفلا ةايحالو
 اخ دق نيرادلا يفةقيقحلابف هبديرأ اذام ًالهاج ثمينإف



 ۳۰ 9 5-5 8 سس. ليعامسإلا رکفلا مالعأ يف

Ulاهنم ضعب ىلإ ريشنف هتافلؤم : 
 تادقتعم يف ةلأسم ةنام نمضتي .«دئاوفلا ندعمو دئاقعلا جات» ١.

 .ةيليعايسالا بهذم
 وه و.«يرهظتسملا» باتک Yo ًادر هفلأ «لضانملا فتحو لطابلا عفاد» .۲

dslةينطابلا ىلع يلازغلل ور باتك . 

 ىلع ةرلاو اهماسقنا ةيفيكو تالاقلا حرش لمشيو «لوصألا رصتخغ» .۳
 .قرفلا ضعبو ةفسالفلا

 .«دودحلا بيترت يف دوجولا ماظن» ةلاسر ٤.

 .«نیدلاو مسجلا يدالو لسلست ةيفيك يف نييبتلاو حاضيإلا» ةلاسر ۵

 تابثإو ةيديجملا ةقرفلا ىلع درلا يف «دادضألا ةّصغو داترملا ةفحت» ةلاسر .

 .ةماعإلا لسلست ركذو رمآلا نب بيطلا ةمامإ

 © .داعملاو أدبملا يف «دئاقعلا وفصو دئاوفلا بلو .۷

 .ةمئألا حئادم يفر نيفلاخملا ىلع SN يف هراعشأ هيفو رعش ناوید.۸

 ةنس نابعش رهش نم نيرشعلاو عباسلا دحألا موي يعادلا اذه ةافو ناك و

 رهشأ ةعستو نينس تس هنوعد مايأ تمادو ًاماع نيعستلا زهان رمع نع ه۲

 .مايأ ةثالثو

 حضوأ دعُي يذلا «دناقعلا جات» باتک نم مهدئاقع نم ًاثيش انذخأ دقو

 ابعلا حضاو باتكلاو ؛ةفئاطلا كلت دئاقع نايب يف عضو باتک

 يف ةنطاقلا ةّيليعامسإلا ةفئاط نأ لع لدي وهو ندن ام YG فارحنالا

 .مهريغ دنع ةدهاشم تآلزلا نم ريثك نع لزعمب اوناک نميلا

 مات فراع قيقحت «ةمدقلا A -:دئاوقلا ندعمو دئاقعلا جات ١.





 ةيليعامسإلا ةيّرسلا تامیظنتلا





 ةيليعامسإلا ةيّسلا تامیظنتلا

 نواعتلاو فتاکتلا اهدوسی ةيرس تایبظنت كالتما يعدتسي ةيلفألا عّباط نإ

 تكككفتل كلذ الولو «ةيرثكألا بتاج نم مهددهت يتلا فصاوعلا مامأ دمصتل

 .لقتسملا مهنایک رهصنالو مهتايح ىرع تمصفناو
 لهأل ءادعلا حور هداس نامز يف ةايحلا حرسم ىلع ةيليعامسإلا ترهظ

BBEاهدوسي امل «ةيسابعلا ةفالخلا نويع يف ىذق ةعيشلا تناكو «مهعابتأو  

 .اهيلع جورخ او ةطلسلا ىلع نايصعلا حور نم
 ةيقتلاو راتتسالا فهك يف مهتمئأ لوخدل ًايبس راص هبباش امو اذه

 «هعابتألو مهل ًانيصح Lear نوكتل راودألا ke يف ةيرس تاييظنت ثادحإو

 دهشي امَلق يتلاو ةركتبملا مهتاططخو مهتاميظنت نم ًاريثك Let خيراتلا ركذ دقو
 .ليثم نم اهل خيراتلا

 نع ةقيقدلا ةروصلا LS حرشي بلاغ ىفطصم يليعايسالا بتاكلا اذهو

 برغم او رصم يف ةيليعامسإلا ةلودلا دهع ينو رتسلا راودأ يف ةيرسلا تاميظنتلا

 :لوقي ثيح
 تاطيطختلاو تاييظنتلا ثدحأ عم تاييظنتلا كلت نراقن نأ اندرأ اذإ

 Al حدقلا مهل ناك نييليعامسالا ن نا انل نيبتل «مويلا ةفورعملا ةيرصعلا ةيواعدلا

 نم ةاحوتسم هتک نسل ىلع ةينبملا بيلاسألا راكتبا ثيح نم نایضلا اذه يف

 مهةزهجأ ميظنت يف ةعاربلا ةهج نم حوضوب مهتيرقبع رهظتو ؛ةميمصلا مهدئاقع
 ةعرسب فارشإلا نوعيطتسي مهلعج امم  مايألا كلت يف لئاسولا ةّلق يف  ةيواعدلا

 بيلاسأ نم اوركتبا اب كلذو «ةيهانتملا داعبألا يف مهعابتأ رابخأ مسنت ىلع ةقئاف



 ۳۰ ةيليعامسالا خي

 هرثأ «ةاعدلا همادختسا يف عرب يذلا لجازلا مامحلل ناك دقو «لئاسو نم اوثدحأو
 .ةماهلا ةيرسلا تالسارملاو رابخألا لقن يف لاعفلا

 زاهج نيب قفو دق ةوعدلا سيئر ربتعي يذلا يليعاسإلا مامإلا ناك دقلو
 يذلا ملاعلا لعجو «هترودو كلفلا ماظن نيبو «مسیظنت ريخ همّظن يذلا ةياعدلا

 ىلإ ةمسقم فورعم وه امك ةئسلاف «ةينمزلا ةنسلا لثم مايألا كلت يف ًافورعم ناك

 لک ىلع قلطأ 5 رشع ينثا ىلإ ملاعلا مسقي نأ بجي كلذلو ءارهش رشع ينثا

 لؤألا لوؤسملا وه يعاد رزجلا هذه نم ةريزج لك ىلع لعج و(ةريزج) مسا مسق
 By :لاقو .(ةريزجلا ةجح)سب وأ (ةريزجلا ةاعد يعاد)ب بقلو ءاهيف ةياعدلا نع

 ماسالا ناكف ءاهترادإ نولوتي ًايعاد رشع ينئاب الا اهتماقتسا نكمي ال ةوعدلا
 لمعلاو ةوعدلا ثب يف ةقئافلا ةردقلاو «ةقراخلا بهاوملا يوذ نم ةاعدلا بختني
 يف ًاناعمإ (نيدلا دودح) نم ةاعدلا لعج دقو تاقبطلا فلتخم نيب اهرشن ىلع

 ةضراعم ةيأ هنود عابتألا هيجوتو ةوعدلا رشن نم اونكمتيل ؛مهيلع لئاضفلا غابسإ
 ًاجورخو «نيدلا نع ًاقورم مامإلا رظنب ربتعت مهتضراعمو مهتفلاغ ّنأل alle وأ

 .اهدودحو ةديقعلا بلص نم مهنأل «هسفت مامإلا ةعاط نع

 نوثالث ةريزج يعاد لكل ناك كلذلًاموي نوشالث رهشلا ناك او
 ةيباجم يف اهب نيعتسي يتلا هتوق مهو ةوعدلا رشن يف هتدعاسمل ًاييقن ًايعاد

 هثرازو ةباشمب اوناكف «ةماعلاو ةصاخلا رارسأ فرعي اهب يتلا هنويع مهو.موصخلا

 .هقريزجب قّلعتي ام لك يف هيراشتسمو
i,رشع يتنثاو لیلا ةعاس رشع يتنثا «ةعاس نيرشعو عبرأ مولا ناك  

 رشع ينثا مهنم hols نيرشعو ةعبرأ بيقن عاد لكل بجو «راهنلاب ةعاس
 راتتسا ًارتتسم ابوجح ًايعاد رشع ينثاو اهنلاب سمشلا روهظك ًارهاظ ًايعاد
 مامإلا مهثب نيذلا ةاعدلا ددع Ot دجن ةطيسب ةيباسح ةيلمعبو .ليللاب سمشلا

 .دحاو تقو يف ایعاد ATE يلاوح ناك ماعلا يف ٍيليعامسإلا



 ۳۳۱ ل م ترس ةيليهاوصإلا ةيرسلا تاييظنتلا

 ةيرازنلا ةّيليعامسإلا ةوعدلل ةيرشلا تاميظنتلا

 يرازنلا مامإلا ىرجأ ؛سراف ىلإ ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةرعدلا تلقتن الو

یمسف Ue يهو هرصعو هفورظ عم بسانتت تاميظنت دجوأو «تاليدعتلا ضعب
 :ن

 ماظنلا نم هبشلا بيرق لظ يذلاو ةينيدلا ةياعدلاب صاخلا مسقلا ١

 ةبتر لعج يرازنلا مامإلا a ty صلقت ةاعدلا ددع BY ولو «قباسلا

 قطانملا نم ةفطنم لك يف ores le يعاد) ةبتر نم ًالدب هتوعد يف (خیشلا)

 اوناك نيذلا ةاعدلا نم دودح ريغ ًاددع باونلا Nie و بار هل ةيليعامسإلا

 .يرازنلا يليعامسإلا بهذملل سانلا نوعدي

 نوعبتي اوناك ءالؤهو «شيجلاو ةيئادفلاب صاخ وهف GLI مسقلا ام ۲

 هنم ةيرسلا تامهملاو رماوألا نوّقلتيو «هرطق يف مامإلا بئان وأ ةمامإلا زكرم ةرشابم

 :تاجرد ثالث ىلع ةيئادفلا تناكو

 فارشإلا ةّمهم مهو ةيئادفلاو شيجلا ةداق مهو :نومدقلا وأ قافرلا الأ

 ةيحضتلاب ةفورعم ا ةصلخملا رصانعلا نم نوقتني نيذلا نييئادفلا ةبترم ین

 «ةيدسجلا تايحضتلاب نوفلكيف ةقراخلا ةأرجلاو «

 تان وأ مامإلا رماوأ ذيفنتبو
UEءالؤهو ميلعتلاو بیردتلا رود نوضقي نيذلا مهو :نوييجتسملا  

 يف ميلعتلاو بيردتلا نوقلتيو ةركبم نس يف مهو «ةيئادفلا سرادم نولخدي

 هبئان وأ هسفت مامإلا رهسيو .نيمدقملا رابك يديأ ىلع مهب ةصاخلا سرادملا

 55 .مهميلعتو مهبي ردت ىلع خيشلا

 TENN :عيباتيلا باتك ةمدقم يف :بلاغ یفطصم . ۱









 تطشن ةّينطابلا تاكرحلا ّنأ باتکلا اذه نم يناثلا لصفلا يف انرکذ دقل

 لتق الف «صالقم نب دمحم «باطخ ا وبأ وه اهمیعز ناکو «يناثلا نرقلا طساوأ يف
 ًاعترم هودجوو ؛ليعامسإ نب دمحم لوح عامتجالا ىلإ  ةرتف دعب  مهرمأ ىهتنا

atةوعّدلا تزكتراف .مهراكفأ رشنل  Yo The Ylئداب يف راكفألا كلت  

 :نأ كرحتلا كلذ ةن

Uy امو ؛ةيملسلا ركذلاب ٌصخأوءايروس نوروتسملا ةّمئألا ذختا .١ 

 ًازكرم  aye.راصمألا رئاس ىلإ ترشتا اهنمو
 .«نميلا روصنم» بشوح نبا ةماعزب نميلا يف ةوعّدلا ترشتنا ۲

 ثادحألا تلآ ثيح ةيقيرفإ ىلإ يعيشلا هللا دبع ابأ «بشوح نبا لسرأ .۳

 .ةّيمطافلا BIL سيسأت لإ اهدعب

 .لصفلا اذه يف هثحبنس ام اذهو «ةطمارقلا ةكرح روهظ ٤.

 لدب ؛ليعامسإ نب دمحم ةمامإب اولاق ةيكرابملا مساب ةقرف ةّيليعامسإلا نم نإ
 ةحاسلا ىلع مهم رود م ناك «ةطمارقلا مساب ةقرف مهتم تبعشت دقو ؛ليعايسإ

 لازي امو خيراتلا هركذي ام بسح ؛يدهلا هللا ديبع مای ةيدئاقعلاو ةيسايسلا
 نرقلا رخارآ يف هه اوماق يتلا مئارجلاو مهیراتو ؛مهدئاقع فدتكي ضومغلا
 ام ضرعتسن مهدئاقع بناوج نم بناج ىلع ءوضلا طيلست لجأ نمو .ثلاثلا
 :تالاقملا باحصأ هرکذ

 لهآ نم داوسلا لهأ نم مه سینرل اذهب يتخبوشلا لاق. ۱
 «مهوفلاخ عن «ةّكرابما ةلاقم لع لصألا يف اوناكو «هیوطمرق» بقلی ناك طابنألا

NIتن نم ناكو  



 ةيليعامسالا خيرات ا ۳۳۹

 ٌمامإ وهو بلاط يبأ نب يلع «ةّمئأ ةعبس BF يبنلا دمحم دعب نوكي ال اولاقف
pnyدمحم نب رفعجو ؛يلع نب دصحتو هنيسحلا نب يلعو ءنيسحلاو نسح او  

 .ٌلوسر وهو «يدهلا مئاقلا مامإلا وهو ءرفعج Led نب دمحمو

 هيف رمأ يذلا مويلا يف هتايح يف ةلاسرلا co تمطقن BF SN اومعزو
 مويلا كلذ يف ةلاسرلا تراصف «مخ ريدغب سانلل بلاط يأ نب يلع بصنب

 عف هالوم تنك نم» BBE هللا لوسر لوقب كلذ يف اوآتعاو «بلاط يبأ نب يلع يف
 نب يلعل كلذ يف هنم ميلستو ؛ةّوبنلاو ةلاسرلا نم جورخ هنم لوقلا اذه ly «هالوم

 هبا جوجح pad Lele ناك كلذ دعب يبنلا ناو لجوزع هللا pl «بلاط يبأ

 يف مث نيسحلا يف نسحلا نم تراص اك ؛نسحلا يف ةمامإلا تراص Yo ئضم ملف
 تمطقنا مث ؛دمح نب رفعج يف تناك مث ؛يلع نب دمحم يف مث ,نيسحلا نب يلع

 نع ةلاسرلا تعطقنا امك هرفعج نب لیعاس| يف تراصف «

 اهتصف «ليعامسإو فعج ةمامإ يف هل ادب لجوزع هلل نإ عن
 :لاق نأ لإ ءليعامسإ نب دمحم يف

 مئاقلا هّنأو ؛مورلا دالب يف هّنأو ءتمي مل ريح ee heal نب دمحم َنأ اومعز و
 اهب خسني «ةديدج ةعيرشبو ةلاسرلاب ثعبي هنا مهدنع مئاقلا ىنعمو «يدهملا
 :ةعبس مهدنع مزعلا يلوأو ؛مزعلا يلوأ نم ليعامسإ نب دمحم BL دمحم ةعيرش

 «ليعامسإ نب دمحمو RD يلعو BH دمو ؛یسیعو ؛ىسومو ؛ميهاربإو حون

 .ینعملع
 هادي :عبس هندب ناسنالا نإ و عبس نيضرألا ن نو عبس تاوارسلا ّنِإ :لاق

wheyهانیع :عبس هسأر نو هبلقو «هتطبو «هرهظو » abstهيفو « همفو ؛هارخنم  

 ليعامسإ نب دمحم مهبلقو ؛كلذك ةّمئألا By «بلق هيف يذلا هردصک هناسل

 رفعج هللا دبع يبأ نع اهوور «رابخأب ءاهليدبتو BE دمحم ةعيرش هخسن يف اولتعاو
 مالسإلا نإ :لاق Sly ؛آدیدج نآرقلاب متملع انمئاق ماق ول :لاق هنأ #8 دمحم نبأ



 YY oe ii وی 1 1 وب ..... ةطمارقلا يف

 .مئاقلا رابخأ نم كلذ وحنو «ءابرغلل ئيوطف ءادب امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ أدب

 ةحابإلا pane ts رج مدآ ةتج ليعامسإ نب دمحل لعج هللا ناو

 .ةمامإلا مهنم ئعّدا نم

 لجوزع هللا هاکح يذلا «نييبنلا متاخ وه «ليعامسإ نب دمحم نأ اومعزو

 يشع انثا جيجحلا ناو eo زج لک يف تریزج رشع انا نا ناو eats يف

 نهاريو لئالد هل جب ديلا نأ كل نوضی دي ةيعاد لكل .ةيعاد ةّجح لکلو

 لوق نوهاضي :نبالا ديلا وءمألا ةيعاّدلاو MTR نوتسُیو ءاهميقي

 hy نبالا ف حلاو هلالج لج بالا هللا نإ «ةثالش ثلاث يف ئراصتلا

 .نبالا وه ديلاو dle ةيعاّدلاو بالا وهو ٌبرلا وه ربكألا ةّجحلاو «میرم

 (ص)هّین اهتسو هدابع لع ىلاعت هللا ضرف يتلا ايشألا عيج I اومعزو

alyءنطابو رهاظ اهل ءاهب  Slyباتکلا نم رهاظلا يف دابعلا هب هللا دبعتسا ام عیه  

 ام Bly ءةاجنلا هيفو لمعلا هيلعو ءاهنوطب يه ناعم اهتحتو ةبورضم لاثمأ «ةنسلاو

 هللا بدع «لندالا باقعلا نم ءزج يهو «ءاقشلاو SOI هلامعتسا يفف اهنم رهظ

 يأ باحصأ ةّماع بهذم ًاضيأ اذهو «هب اولوقي مو قلا اوفرمی مل ذإ ًاموق هب
 يف جراوخ ا بهذم نع مهلتقو فیسلاب ّساشلا ضارعتسا اوّلحتساو «باطخلا
 هللا لوقب اولتعاو فلاب مهيلع ةداهشلاو «مهاومأ ذخأو «ةلبقلا له لتق

 لحقو ءاسنلا يبس ارآرو ۳ pasts Ls < نیک :(th EE لجوزع
 caress sl SEE :ىلاعتو كرابت هللا لوقب كلذ يف اوآتعاو «لافطألا

G5 % 5h © 

 .0:ةبوتلا ۲



IAةيليعامسالا خسيرات ..  

 كلذ يف اولتو ؛هدعب نم هدلوو رفعج نب ىسوم ةمامإب لاق نم ةضاخو «مطوق لع سیل ةمامإلاب لاق ْنَم لستقي اوأدبي نأ م هيلع بجي هلآ اومعزو
 00 ل گی ارش و رانا ىي Kien lady :لامت هلا لو
 الو مط ةكرش ال ANY نيثك مهددعو ؛سانلا رئاسب مش مالزهب ادیب نأ بجاولاف
 © .فلأ ةثام ءاهز اونوكي نأ مهّلعلو رثكأ نميلاو ةفوكلا داوسب مهو هتزق

 دقو ؛تالاقملا باحصأ نم مهنع بتك نم مدقآ يتخبونلا ّنإ:لوقأ
 نرقلا لئاوأ يف يتخبونلا يفوتو ىه W ةنس ترهظ ةطمارقلا نإ ثيح ؛مهرصاع
 دروغ هركذ امم Gal مهنع هركذ ايف به ۳۱۰ ةنس يلاوح عبارلا

 - نسحلا هنبا ةمامإ لع ضن all نأ نومعزي ةطمارقلا :يرعشألا لاقو."
 ضن لإ ةبونلا تلصو ىح - رحال ا مامإلا ىلع مامإ لك صن لني اذكهو
 .ليعامسإ نب دمحم هنبا نبا ةمامإ ىلع رفعج

 ةراشبلا تمّدقت يذلا يدهملاوه هنأو ,ضرالا كلمي یتح تومي الو تسي و «موبلا لإ = ليعامسإ نب دمحم نأ اومعز د
 © .مهمناف ةّمئألا عباس ّنأ اهيف نوربخي مهفالسأ نع اهوور رابخأب

wrهركذ ام لقن نكل «مسالاب ةطمارقلا ركذي ملف يدادغبلا رهاقلا دبع  
 وه :لاقو تالاقلا يف يرعشألا مامإلا
 53 ةمامإلل ليعامسإ هنيا بصن ًارغ ]| ثيح هرفعج نب ليعامسإ نب دمحم
 لع ةلالدلل ليعاسإ هنیا بصن اإ هنأ انملع يبآ ةايح يف ليعامسإ تام الف
 < .ليعامسإ نب دم هنبا ةمامإ



 ۳۳۹ 1 سد في

 نیملسلا عيمج نورفکی اوناك مبتآ ةعيشلا قرف يف يتخبوللا هركذ ام رهظي
 دهع ين ها 17 ماع مارحلا هللا تيب جاجح لسقب اوماق هلجألو «مهتديقع بسح

 .هللاب ردتقملا

 روصتل | (ه۳۱۷) ةنسلا هذه يف سانلاب جح هّنأ ريثألا نبا ركذ

 رهاط وبأ مهافاوف قيرطلا ين اوملسف Ke لإ دادغب نم مهب راص وءيمليتلا

 يف ىتح Arbre EL لاومأ هباحصأو وه تهنف «ةيورتلا موي ar يطمرقلا
 هيلإ جرخف رجه Up هذفنو دوسألا رجحلا علقو هسفن تيبلا ينو مارحلا دجسملا

 «مهمنشی مسلف مهاومأ يف هولأسف «فارشألا نم ةعامج يف ةکم pal بلح نبا

 طقسف بازیلاعلقی اجر دعصأو تيبلا باب علقو «نيعجأ مهلتقف هولتاقف
 .تايف

 رغب الف ثيح «مارخلا دجسملا يف نيقابلا نفدو «مزمز رثب يف تقلا حرطو
 نيب اهمتقف «تسيبلا ةوسك ذسخأو «مهنم دحأ لع للص الو «لسُغ الو نفك
 کم لما دز بينز باستا

Usرکن هيلإ بتك «ةيقيرفإب يولعلا هلا ديبع دمحم ابأ يدهملا كلذ غلب  
 انتعيش Yo تققح دق :لوقيو «ةمايقلا هيلع ميقيو هنعليو هموليو كلذ هيلع

 لعو ةّكم لهأ ye لع درت مل ناو «تلعف اهب داحلإلا ورفكلا مسا انتلود ةاعدو

 ةوسك ٌدرتو ؛هناکم ىلإ دوسألا رجحلا ٌدرتو ءمهنم تذخأ ام مهريغو جاججحلا

 .ةرخآلاو ايندلا يف كنم ءيرب انأف ءةبعكلا

 لاومالا نم هنکمآ ام داعتساو دوسألا رجحلا داعأ باتكلا اذه هلصو لف

 الو جاجملا لاومآو «ةبعكلا ةوسك اومستقا سانلا 5 :لاقو «هقرف ةّكم لهأ نم
 ^ .مهعنم لع ردقأ

 ١. /۸:خیراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ۰۲۰۸-۲۰۷



 ةيليعامسالا خيرات

 يدهلا هللا ديبع BT رهظي ريثألا نبا مالك نم هانركذ يذلا عطقملا اذه نم

 ادم هذه ةيشحولا مهايعأب مهنأو :ةعينش مئارج نم هوبكترا ام مهيلع ركني
 ىلع بجوي ام اذهو .نيدلا نع جورخ او «داحلإلاب مهومهتيل «ءادعألل قيرطلا
 Let خب نأ دارأ اذإ يملعلا ثحابلا

 . طلخلا مدعو ةيملعلاب مستت ةيعوضوم ةسارد مهسردي نأو

 الو رخآ ًاباسح bis رصم يف ةّيمطافلا ةفالخلا تناك يتلا ةّيليعامسإلل و

be natدحاو مهسب . 



 ةطمارقلل ةماعلا جمالملا

 نب دمحم ةسمامإب اولاق نیل ةطمارمقلا اهنم نو ء ةيليعايسإلا قرفلا ىلع تفزصت دق

 لإ ثیحو «يمامإلا بكرلا نع اوصطقناو ؛ةمامإلا اولطع كلذبو «هتیفو ليعايسإ

 مهدنافعو ؛مهقرفو ةماعلا مهالس ركذب ساب ال ةرباغلا راصعألا يف رود مه ناك

 ةقرفلا كلت لوح ؛يلو هطا هبنك ام اندجو دقو ءةيياهرإلا ثادحألا نم هب اوماق امو

 انمقف ؛مهنع بتك ام طسبأ وه ؟مالسإلا يف ةيكارتشا ةكرح لؤأ ةطمارقلا» هباتك يف

 . ةا عيضاوملا نم باتكلا اذه يف ءاج ام صيخلنب

 بارق ةيسابعلا تاطلسلا تلغش يتلا ةينطابلا قرفلا ىدحإ نم ةطمارقلا

 نم هتل اب ءيرسعلا قرشلا يف ٌقلقلاو بارطضالا تعاشأو «نمزلا نم نرق
 يتلا ةينيدلا فئاوطلا ربع «ةرضاحل ا انمايأ ىلإ ةيقاب اهراثآ لازت ام ag راكفأ

 .ةفلتخ ءامسأ لمحت

 براق اذإ موطن يف لرل طرق وهو ّيوغل ىنعم نم تءاج ةطمارقلا نإ
 يمس ةقرفلا هذه ستزم ثعشألا نب نادم Uf :لاقيو ؛هتباتك يف روطسلا نيب

 1 .هيلجرو هتماق رصقل طمرق

 :اهسّسؤمو ةّيطمرقلا ةكرحلا ءوشن بابسأ

Byيعادلا هدنع لزن يذلا وهو «ثعشألا نب نادمحب تأدب طمرق ةملك  

 هذهو «ناتسزوخ ةيحان نسم ءاج يذلا «يزاوهألا نيسحلا :ةقرفلا هذه سّسؤملا

 اهقلطأ اینو ءاهسفنل ةّينطابلا ةقرفلا هذه Wiss مل ةطمارقلا يأ ةيمستلا

  اهمايقل ةرّكبملا دوهعلا يف اهيلع اهؤادعأ



 ةيليعامسالا خيرات 0
 ةلود مايقو ؛ةيطمرقلا ةكرحلا هوشن ol يتلا لماوعلا نع ثيدحلاو

 هذه لاجم اه عستي ال .تالیصفت Ul جاتحي هيف ضوخلاو هنوجش وذ «ةطمارقلا
 نم اننكمأ ام رثكأب مهتكرحو «ةطمارسقلاب فيرعتلا اهب اندصق يتلا تةساردلا
 .نيققحملا لاوقأ اهب تمت يتلا تاضقانتلا يف لوخدلا نود ناججإلا

 ّنأو ملظُم قیرط يف ريسي يرمألا دهعلا رخاوأ يف ءيمالسإلا ٌعمتجملا ناك
Anayaترا يف حصار عج وه اك ؛عياطلا ةعزلا يبرعلا «ةمكاحلا  

 ملف يرع لصأ نم ردحنت يتلا ةصلاخلا رصانعلا ىلع SI دمتعت نكت
 ماكحو لامعلاو :ةلودلا ءاسؤرو eS Ds ةالولا مهنعف «برعلا مهمرق ريغب ةيمأ
 «ةيعارزلاو ةبنهملاو ةبراجتلا قاوسألا مامز نأ نع ًالضف .تاعطاتلاو ىيلاقألا
 ريغ) يلاوملا هرك اذهو مهراصنأ يديابو ؛مهيديأب ًاضيأ ناك هاو ذوفنلاو
 ةلودلا نايك يف مده لواعم اوناكو مهطاقسإ Yo اولمعو «مهمکح (برملا
 .ةّيومألا

 نكمتي ال ناكف «يرعلا رصنعلا ةدايس ىلع موقي ناك يومألا عمتجملا نإ
 نوعفدي هدارفأ نكي dy «ةدالولا قيرطب الإ هفوفص ىلإ باستنالا نم ناسنإ يأ
 راصمالا يف اودنجتی نأب 54! باحصأ مهدحو اوناکو مهیضارآ نع بئارضلا
 هحوتفلا مئانغ نم ةيطعألاب مهقح نع ًالضف ؛ةيرغملا ةيرهشلا بتاورلا اوضبقيد
 .ةمكاحلا ةرمألا رييغت درج نم رثكأ نييومألا لحم نییسابعلا لولح نكي ملو

 يه تناك ةيطمرقلا ةكرحلا مایق لإ HOLM ST نيبت كلذبو
 دیدجب يأن ال انّعلو.«ةّيعامتجاو ةّيداصتقإو ةيميلقإ ةّيموق ةكرح اهرهوج يف ًاضيأ
 ةلودلا برض ديري نمل قيرطلا اودّهم دق :هذه مهتسايسب نييومألا نإ :لوقن نيح
 عارصلا نم اوذختا نأ بابسالا هذهب نيلعفنملل ةليسو لضفأ ناكو تیمالسالا

 «ًّيرصنعلا يبرعلا مكح ضيوقتل ةعيرذ ؛مشاه
 مهتبلاطم يف نیمشا هلل ءالولا مهئاعداب كلذو

 بو Tal ينب نيب يدئاقعلا
 LOL ميلاعتلا ضقنو



 0 رودس ريوس سوف ل ةطمارقلل ةماعلا حمالملا

 .نييومألا نود DU مهّقحب

 تيبلا لآل ءالولا راعشب ثلسوت ةّينطابلا تاكرحلا لك نوكت اذكهو

 نيذلا تقولا ماکح نم رأثلا وهو دحاو فده ىلإ لوصولا لجأ نم «يوبنلا
 «يبرعلا رصنعلا ىلع زيكرتلا اهنمو «مالسإلا ءاطغ تحت LAL عدبلا اوعاشأ

 .نيملسملا يلاوملا نم طحلاو

 نب یبحیب فرعُي لجر قيرط نع نيرحبلا يف ةّيطمرقلا ةوعذلا ءادتبا ناك

 نب يلعب فرعُي لجر لع ًافيض اهيف لحو «فيطقلا ةدلب دصق يذلا ,يدهلا
 يف كلذ ناكو ءيدهملا ُلوسر ST نح هل رهظأف «نییدایزلا ىلوم «نادمح نب عملا

 دق هروهظ Ob هرمأ ىلإ مهوعدي «دالبلا يف هتعيش نلإ جرخ El ركذو ه١ ةنس

 يذلا ؛باتكلا مهيلع أرقو «فيطقلا لهأ نم ةعيشلا «نلعم ا نب lo ربخأف «بيق
 اذإ « همم نوجراخ pay ؛هوباجأف «يدهملا نم مهيلإ لسرملا ءيدهملا نب ىسحي عم
 ديعس وبأ ناكو هوباجأف «كلذ لشمب نيرحبلا ىرق رئاس ىلإ هّجوو .هرمأ رهظ

 .مهعيب مه بسحب و ٌماعطلا سانلل عيبي يانج ا

 وه «ثعشألا نبا طمرق نادم َّنإ :«خيراتلا ربع نيرحبلا» فلم لوقيو

 «ةرجهلل رد أشنأ ثيح  ةرصبلاو ةفوكلا نيب طساو يف نييطمرقلا ةكرح سوم

 لع اهنهآ :ةكرحلل عورف ءاشنإب هتاعد فلك مث :ةوعّدلا ثبل ًازكرم اهلعجو
 .يبانجلا ديعس وبأ هماقأ يذلا نيرحبلا عرف قالطإلا

 :ةطمارقلا قرف

 «لحارم ثالث يف اوّرمو «قرف ثالث ىلإ مهروهظ oll يف اوعّروت ةطمارقلا
 :راودأ ةثالث يف اوبلقتو

 Ba قلطأ دقو  قارعلا داوس يأ- داوتلا ةطمارق يهو :للوألا ةقرفلا
 ةقرفلا هذه ىلع قلطيو ءاهضرأ LS يذلا ليخنلا ةرثكل ةقطنملا هذه لع داوسلا



TMةيليعامسالا سيرا...  

 مهتاعد !ar ارث مسا لآدو «نادابع»و 6نادمحدو «نادناد» مهتاعد زربأو «لاهشلا ةطمارق مسا .كلذک
 .«هيورهم

 لآ مهتاعد وبا ءيبرغلا هطش يف جيلخلا وأ نيرحبلا ةطمارق :ةيناثلاةقرفلا
 .يبانجلا

 متاح وبآ مهتاعدزربأو قرصبلا يبونجو فيطقلا ةطمارق :ةثلاثلا ةقرفلا
 ؟دضتمل ۱ يسابعلا ةفيلخلا عم هلو «مهرابك نم Fa اذهو ءسراوفلا وبأو «يناروبلا
 .مهخي رات يف ةطمارقلا مهفرع نیل ةاعدلا ىوقأ نم ربتعُيو ؛ةروهشم ةرواحم

 ةدحاو ةكر تناك امدعب نيتكرح ىلإ ةطمارقلا ماسقنأ

 ةيطمرقلا ةلودلا ميعز یرهاط وبآ» QUA نسحلا نب نامیلس كله امدنع
 ريغ ًادالوأ كرت ءجاجحلا نس ريثكلا لتقو ءةبعكلا ةمرح كته يذلا «نيرحبلا يف
 اذه ىّدأو «ةيالولا ىلع دحأو ديعس هاوخأ سفانتف ءةماعزلا يف هتفال ءانکآ
 ةكرح اوناک نأ دعب نیتیداعتم نيتكرح ىلإ ةطمارقلا ةعامج ماسقنا ىلإ سفانتلا
 وبآ) نابلس ءانبأ نيتكرحلا نیتاه ىدحإ سأر ىلع ناكو «ةسناجتم ةدحاو
 ناكو «ةفئاطلا هذه رابك مهيلإ مضناو ctl همعو ple مهعمو ( يان ارهاط
 «مهميلاعت yy هيجوتلا مسهنم نوقلتي برغملا يف نييديبُملل نیعضاخ ءالؤه
 .ةديقعلا باحصأ يا «ةينادقعلا ةقرفلا» مسا مهسفنأ ىلع اوقلطأ دقو

 نییدیملل ةيعبتلا ضفر يذلا روكذملا ديعس «ةيناثلا ةكرحلا سأر لعو
wyمل نيذلا هنيّيديبعلا دض هزكرم ةيوقت لجألو «هنوؤشب لالقتسالا  

 فوفص يف ماسقنالا قیمعت فدهب هترزآول اوعراس نيذلا نییسابعلا ةعناصملا هجا
 يذلا ماسقنالا اذه یذآ دقو اعیج مهنم صلختلا لهسي يكل «ةطمارقلا ءالؤه

 ةيسايس ةوقك ةطمارقلا ةياهنب ليجعتلا ىلإ نيتكرحلا نيب

 هيأ

 ماد بورح هتقفار

 .ةيبهذمو



 f است ................. Mah ةماعلا حضالملا

 ةطمارقلا دئاقع

 ؛ةفئاز ةقرف لک نا لطابلاو قح ا نم جيزم يه « ةطمارقلا دئاقع نإ

 ضفرو مه صالخإلا راهظإو تيبلا لهأ ةّمئأل ةمامإلا ينبني تذخاف

 كيلإ و. ةيوبنلا ةريسلاو ةّنسلاو نآرقلل ةفلاخلا ةيسابعلاو ةيومألا تاموكحلا

 :زجوم لكشب مهدئاقع ضعب

 ةطمارقلا دنع لولحلا ةيرظن ١.

 ةرصاعملا فئاوطلا ضعب دنع ئمسي ام وأ لولحلا ةيرظنب اولاق « ةطمارقلاو

 تايصخش مهيف تّلح مهنّمثأ TU اوبهذف «توسانلاب توهاللا لولح مساب

 دّمحمب ةاهتناو مدآ نم ءادتبا ةرياغلا ممألا يف هللا مهثعب نيذلا نيقياسلا ءايبنألا

 .ءايبنألا اوزواجت pol لب
 دحأ «ليدبلا دمحم هحدم برغل اب ةداقر ىلإ يدهملا هللا ديبع لخد ال

 :هلوقب ةعاضق يأ دنع ناویدلا يفظوم

 2 نو مدآ اهب ىل حيسملاة اسفر ب لح

 حييذسلاو شبکلا اب لح یسصلا دهآ اب لح

 حيرهوسءيشلكو يا لا وذ اهب لل

 ةطمارقلا دنع ولغلا ۲

 ثعبي يذلا ليعايسإ نب دمحم وه مئاقلا مامإلا OI ةطمارقلا دقتعت

 لب دمحم يبنلا ةعيرش اهب خسني ةديدج ةعيرش نسيو «لسرلاب

 نم مهمصعتف مهتمئآ داسجأ يف لحت ىلاعت هللا حور SL ةطمارقلا دقتعي اك



 SO Oa ee ستم تک یورو سم وك

 .لمعلا حلاص ىلإ مهدشرتر للزلا

 نآرقلا راشآ نيذلا يناثملا عبسلا مه ةعبسلا مهتتنآ نأ ًاضيأ نودقتعی مهو
 .ةالاغملا دح ىلإ مهوعفرو «مهيلإ ميركلا

 نآرقلا ريسفت يف ينطابلا ليوأتلا .۳

 نأ وهو «ينطابلا ليوأتلا ةقيرط بع ميركلا نآرقلا ريسفتب ةينطابلا تدرفت
 اهتاملك ريسفت قيرط نع اهمهف ىلإ هجتيو ةيآلل يرهاظلا ینعلا ناسنالا زواجتی

Sad} 1نوینطابلا دمتعي نأ يعيبطلا نمو هللا مالك نم يقيقحلا دوصقملا  
 .ةيبهذملا مهراكفأو مهرظن ةهجو ديؤي يذلا ینعلا تايآلا ليمحتل ةقيرطلا هد

 لومعملا ريسفتلا نع فلتخي نييليعامسإلا ىدل يعقاولا هانعمب ليوأتلا نإ
 ةملك لكل ىنعملا ءالج هانعم ریسفتلاو«ی LN ةيمالسإلا قرسفلا ةماع ىدل هب
 وهو هرهوجوأ هزسر وأ ىنعملا نطاب لیواتلاو ئراقلا اهانعم مهفيال ةضماغ
 هلثمو  ليعامسإلا ماظنلا ىطعأ انه نمو ءاهيلع لدن ال ةظفل ءارو ةرتتسم ةقيقح
 gh ليوأتلا ةيحالص بهوو قطانلل ریسفتلا ةيحالص يرسکفلا- يطمرقلا
 Stee ربتعا مامإلاو رهاظلا نوناقلاو هقفلاو ماکعالاو ةعيرشلل Ste ربتعا قطانلاف

 وه هيلإ اوعد جاهنم TET حضاولا نمو ؛نطابلاو ةفسلفلا وءليوأتلاو ةقيقحلل
 يتلا ةي ةيلقعلا ةيرظنلا هيف NEE مهراکفاب هولقصو هوبّله مهئإف «ليوأتلا ماظن
 لوصألا مهف يف نيقيرعلا نم مهنا يمالسإلا ملاعلل اوتبثيل ميلستلاو لعفلا بذشت
 رهاظلا لبقي الف ءهبناج ىلإ رهاظلاب اولاق LS هترورضو نطابلاب اولاقف ءةيمالسإلا
 حورلاو دسجلاك رهاظلاو نطابلا ّنأل هرهاظلا نود نطابلا عفني الو «نطابلا نود
 .دصاقملا ةفرعمو دئاوفلا امهعامتجا يف دلوت

 وه سيل يوضللاو يرهاظلا ىنعملاف ًاينطاب وآیرهاظ لولدم نآرقلل نإ
 ذحألا اّمأ ةقشل او باذعلا بجوي ینعلا اذهب كسمتلاو تاذلاب دوصقملا



 FEY يدل جوو یی یو مس مس هوم ............ ةطمارقلل ةماعلا حمالملا

 فيلاكتلا كرتب يضقي GY ةداعسلاو حارشنالا بجوي وهف ينطابلا ىنعملاب
SLAناك امو ةنطابو ةيفخ ةروصب ةركفلا ذه سدي نوميم نبا ناكو ةرهاظلا  

 غلابم ةقيرطلا هذه تناك كلذلو  ةطمارقلا  نييليعامسإلا ريغ هاجت اهب رهاظتي

 ًايركسعو ًايسايس ةطمارقلا ةياهن

 ةيتاذ بابسأل ةياهنلا ةطمارقلا لخد يرجهلا عبارلا نرقلا فصتنم يف 5

 نم يبرسعلا قرشم ا يف عارصلا حرسم نع اولاز نأ اوشبل امو «ةيجراخ ىرخأو

 .ةيركسعلاو ةيسايسلا نيتيحانلا

 ةيتاذلا بابسألا

 | اهدصاقم ءافخإ عطتست مل ةيطمرقلا ةكرحلا نأ حضاولا نم

 ضعبل ةيلحملا تاراصتنالا دعب بیس ال ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلا ةبراحم

 فرصتلا ءایعزلا ءالؤه نم نورخأتملا ءاسأ دقف «ةيسابعلا ةطلسلا ىلع اهئامعز

 هاجتالا يف مهلاونم ىلع مهو نييديبعلا OT ىتح هكلاذنآ يمالسإلا عمتجملل ةبسنلاب

 نكامأ يف ًايركسع مهومجاهي نأو مهنم اوأربتي نأ ىلإ اورطضا يدئاقعلاو يسايسلا
 ًانايب عييذي ناب «يلقصلا رهوج»ير کسعلا مهدئاق ىلإ اوزعوأ ثيح « مهدجارت
 ةراضلاو مالسإلل ةرياغملا مهتافرصت نم ابتو ةطمارقلا لایعآ هيف ركنتسي

 نيطسلف ضرأ ىلع Stab مهبراح لب نايبلا اذهب فتكي مل رهوج نأ Yo «نیملس اب
 ةكرحلل ةبسنلاب ةياهنلا ةيادب ةكرعم ا هذه تناك (OPW ةلمرلا يف

 ةوقب اهيف اورشتنا يتلا نادلبلا عيمج ينو تايوتسملا فلتخ ىلع اهعابتألو ةيطمرقلا

 .باهرألاو حالسلا ةوقب وأ ةيريشبتلا ةياعدلا

 ةكم ىلع ةطمارقنا هب ماق يذلا ناودعلا ةثداح Sb لوقلا نکمی هاو



cerةيايعاسسالا خيرات .  
 رجحلا عالتقا :جاجحا لتق نم كلذ قفار امو يانجلا رهاط يبأ ةدايقب ةمركملا

 ةنوقولا ةلبنقلا ةباثمب تناك ةثداحلا هذه ّنِإ رجه ىلإ هذخأو هناکم نم دوسالا
 دمع ابأ ّنأ ىتح ؛هساسأ نم يطمارقلا نايكلا ترمدو نيح دعب ترجفنا يتلا
 هذه لوهتسا ةديقعلا يطمرق هسفن وه ناكو ةيديبعلا ةلودلا سسأ يذلا هللا ديبع

 هئارظنل ًاباتك لسرأف ءةيمالسإلا طاسوألا | اهتافعاضم هتعزفأو ةثداحلا

 هنعليو روكذم ا رهاط ابأ موليو ةعينشلا مهتلعف مهيلع هيف ركني نيرحبلا ةطمارق
 :هلوقب ةيلع ميقيو

 درت مل نإو تلعف اهب داحلإلاو رفکلا مسا انتلود ةاعدو انتعيش ىلع cao دق
 ىلإ دوسألا رجح ا درتو ؛مهنم تذخأ ام جاجحلا نم مهريغ لعو ةكم لهآ لع

 .ةرخآلاو ايندلا يف كنم ءيرب انأف ةبعكلا ةوسك درتو ؛هناکم

 ةدئافلا نم ىرن انّنإف انه و CAT 17 ةنس) تناك ةموؤشملا ةثداحلا هذهو

 يطمرقلا رهاط وبأ اهنع fe اك ةثداحلا هذه يف ةطمارقلا رظن ةهجو لیجست
 هذه يف هلاق يذلا رعشلا لالخ نم كلذو ءارکتلا ةميرجلا هذه فرتقا يذلا
 .هللاب ردتقملا يسابعلا ةفيلخلا ىلإ هلسرأ يذلا درلاو «ةبسانملا

 :مارحلا تیبلا ىلع ناودعلاو دوسألا رجح ا عالتقا ريربت يف رهاط وبأ لاق
 ابصانقوف نس رانلاانيلع بصل ار هلل تيبلا اذه ناك ولف

LYًايرغالراق رش قبت ةللجب . ةيلهاج ةجح انججح  
 اسیر ابر ىوس يفيتال «بئاتک افصلاو مزمز نيب انكرت امنا و
 ابجحذ ختي لوا تبة ختي ل eb شرعلا بر نکل و

 باهذ ىلإ تّدأو ةطمارقلا تفعضأ يتلا ىرحخألا ةيتاذلا لماوعلا نمو
 دعب ةصاخو «مهنيب ایف مهرمأ قرف يذلا ماسقنالا «مهتكوش لالحمضاو مهحير
 هليوحتو (ةينادقعلا سلجم) ماظن ليدعت ىلإ مهرطضا امم نامیلس رهاط يبأ توم

 لع مهضعب اهنش يتلا بورحلاو «ةيزكرملا مهتدايق نهوأ يذلا (ةداسلا سلجم ىلإ)



 E یی بام هجا .......................... ةطعارقلل ةماعلا حمالم ا

 PASE (نيرحبلا) مهتوق زكرم جراخ ملعالاو رهاط يآ يدهع يف ضعب
 ةيلاصفنا تاكرح مايق ىلإ ىدأو «ةكرعم لك دعب مهفقاوم فعضأو «ةلئاط ًالاومأ

 .نميل او نیع يف ايس ال مهتعومجم لخاد

 ةيجراخلا بابسألا

 Sp ؛عمتجمو ماظنو aus ةكرحلا لاوز MoT يتلا ةيجراخلا بابسالا امأ

 يهو مهمايأ تايرخأ يف اهن اوناع يتلا ةيبلسلا رهاوظلا ىلإ كلذ نوري نيخرؤملا
 :ةيلاتلا

 بورح ىلإ مهرج يف تحجن يتلا ةطمارقلل ةثوانملا هيوب ينب ةلود روهظ ١.

 .ةيرصم ا ةيديبعلا ةلودلا نم ةصاخو «بئاج JS نم ءادعآ مهل تقلخ ةيبناج

 يف رارمتسالا نم نونکمتی اودوعی ملف ؛مهتزوحب تناك يتلا لاومالا ةلق .۲

 ىلإ مهنع اولّوحتو ؛مه ءالؤه ةالاوم فعضأ امم ودبلا ىلع ایاطعلا نم داتعلا فرص

 .ببسلا اذهل نييسابعلا

 ينبو ليقع ينب :لثم ؛مسهیلع اهسفن نيرحبلا مسيلقإ لئابق بالقنا .۳

 لثم ةيطمرقلا ةلودلا فارطأ ضعب ىلع بلغتلاب لئابقلا هذه حاجنو «بلغت
 .اهرواج امو فيطقلا

0 

 مهتیابن ىلإ ةطمارقلا تداق يتلا ئرخألا ةيجراخلا لماوعلا نمو .

 يدئاقعلا ئدابملاو تالا يف مهقافرو مهءافلحو مهدايسأ it مهیشالتو

 نيب مهحجرأتب ًاعرذ اوقاض نأ دعب مهيلع اوبلقنا ةرهاقلا ماكح نييديبعلا : :ينعن

 میت دازو فح لک نع مهجورخیو ةرهاقلل مالستمالا نیو دادغبل ءالولا

 يف اوبهذ الو مارا تییلااومحتقاو جاحلاب اوكتفو ةكم اوزغو ءامدلل مهكفسو

 اهومجاهو قشمد اهنم اوعزتناو ماشلا يف اهتاذ ةيمطافلا ةلودلا ةمجاهم Ul مهتأرج

 .مهنم تأربتو مهتروث ترکنأو مط ترکتت «ديدخا اهزنم رصم يف



 ةيليعامسالا خيرات .

 ةطمارقلا ةياهن

 :نيتلحرم يف ةطمارقلا ةياهن ترم دقو

 نيرحبلا يف لاوأ ةريزج نم اودرط موي :ىلوألا
 نييسابعلا تلاوو مهتعاط نع ةروكذملا ةريزجلا تجرخ ه ۸ ةنس يفف

 «ةريزجلا هذه يف ةعاجملاو نوملسلا اهضاخ يتلا ةيلخادلا بورحلا ةلسلس دعب

 ءانب نم اوغرف لو «مهتريزج نلإ راجتلا بذجل ًادجسم نيرحبلا لهأ ىنب دقف
 .نییسابعلا ىلإ ةريزجلا رمآ لآ دجسلا

 دالبلا هذه نم Be مهتفأش لاصتتسا :ةيناثلا

 دمع ذإ ؛مهیلع ريبك يبلس رثأ تاذ لاوأ ةريزج يف ةطمارقلا ةميزه تناك

 EY ةنس يفو قارعلا يف نییسابعلاو ةقجالسلاب لاصتالا ىلإ ةريزجلا ناکس

 ىلإ دادترالل اورطضاف ؛ةطمارقلاب ةميزهلا ولت ةميزملا تقحلا شويجب دادغب تثعب
 يتلا تاررشنم اب ناكسلا مهيلع اوضرحو ءاسحألا ىلإ مهب تقحلف ءاسحالا

 ةطمارقلا نيلطبملا داهج يف نييسابعلا ءاول تحت ءاوضنالا ىلع اهیف مهنوثحتسي
 .مهرفك سند نم ةعقبلا كلت ريهطتو « مهركذ لاصتتسا يفو ؛نیدحللا

 حبصأو ةّيسابعلا ركاسعلا ىلإ اومضناو ةراثإلا هذمل دالبلا يلاهأ باجتساف
 ةكرعم يف مهيلع اورصتنا نيذلا ءاسحألا يلامش يف مهئادعأب نيطاحم ةطمارقلا
 ه١141 ةنس قددخلا

 WN «ةيطمرقلا ةكرحلا خيرات يف ةمساحلا عئاقولا نم ةعقاولا هذه دعتو

 .يمالسإلا ملاعلا ةطراخ نم ًايثاهن اهدوجو تغلأو ةطمارقلا ةلود لع تضق

oe 

 نم هنم نسل ا ريسي فرصتب يلو هط باتك نم لاقملا اذه انصخل دقو اذه

 نالثمي اههْأ ىأر ثيح ةيسابعلاو ةيومألا ةلودلا يف لثمتملا يبرعلا مكحلل فرطت
 .هلامآو 5# يبنلا فادهأل ةدسجملا ةيعرشلا ةيمالسإلا ةلودلا







 وه حيحصلاو «لادلا مضب مّلكتت ةماعلاو يزردلا عج يه زوردلا

 ىلع ةليخدلا تایلکلا نم يهو :طايخلا ینعمب ةيكرت ةملكلا ّنا رهاظلاو .اهحتف

 .طايخلا :يزردلاو هطاخ «بوثلا ءازرد زردی زرد :لاقی یتح ةيبرعلا

 ناروحو نانبل لابج نيب نوقرفتم ةيرس دئاقع مه ةينطابلا نم ةقرف زوردلاو

 .بلح Shel نم یلعالا لبجلاو
dyيتلا فئاوطلا نم مه الو هيلع دامتعالا حصي ءيش زوردلا نع بتكي  

 .قئاثولا نم هيلع دمتعی ام ثحابلا دجي یتح اهدئاقع رشنت

 يف اتم قبس دقو ءاهيلع داهتعالا نکمی ال ءايشأ نوقرشتسل | مهنع بتک معن

 ًرطر ةدحاو ةقرف تناك ةيليعامسإلا dL مكاحلا رشع يداحلا مامإلا ةجرت

 :انلقو نوردلاب نوفورعم مويلا مهو هتبيغو مكاحلا ةيهولإب لوقلاب قاقشنالا مهيلع

 ىلإ بهذي نأ هرمأو يزردلاب IN يسرافلا يلع نب Spat ىعدتسا مكاحلا نإ
 «ميتلا يداو» Spe لعجيو ءاهيف ةّيليعامسإلا ةوعدلا ةسائر ملستيل ماشلا دالب

 ةوعدلا رشن نم ليلق تقو يف ّيزردلا نكقو «يداملا ديسلاب مامإلا هبقلو

 هنبا ىدصتو مكاحلا مامإلا ةافو هيلإ تلصو نأ ىلإ دالبلا كلت يف ةّيليعامسإلا

 هلا ىعّدا لب مكاحلا مامإلا ةافوب فرتعي مل ّيزردلا نكلو «ةيالولا ماقل رهاظلا

 نع ةيزردلا تلصفنا كلذبو «هتدوعل ًارظتتمو هتمامإب ًاكسمتم ىقبو باغ
 2 . ه4 ١١ ماع قاقشنالا كلذ ناكو ةّيليعامسإلا

 عع

 ١. :ةيليعايسإلا ةوعدلا خيرات ظحال ۲۳۸.



rteةا یاسا زا نس ت مم  

 فراعبلا ةرئاد تاعوسوم يف زوردلا

byعالطالا بعصي يتلا ةينطابلا قرفلا نم زوردلا  Yoمهثال مهدئاقع  
 فراعلا رثاود باحصأ لقن دقف كلذ عمو هاهیلع متكتلاو رذحلا بناج اوعار

 :اهیف ءاج اغ فطتقن نحنو ؛مهنع روم

 ١. ةيناتسبلا فراعملا ةرئاد يف زوردلا ^

 مهاوحأ نم Lets مهسوفن ددعو مهنطوت زکارم ةعوسوملا تركذ نأ دعب
 بورخ او ةراجتلاو ةعارزلاك نهلا نم هولوازي ام و SelM باد لو ةيسايسلا
 :هّشناذه ام مهتديقع نع تلاق «فئاوطلا نم مهريغ نيبو مهلیب تبشن يتلا

 ةدخ سوفنلا لاو «ةياهن الو هل ةءادبال ءدحأ دحاو هللا نأ نوردلا نامی و
 داعلا مري باقعو باوث نم WIN و(خساشتلا) ةيرشبلا داجالاب صّمقتت
 ةرّدقم JEM «تناكف نوک ىلاعت هلوقب تنرکت Wil بسحب
 مهو ؛ءيش لکب فراع هللا ناو 40 4 اهّلَجُأ ءاج اذإ سفت هلا Ze ْنَل ق9: هلوقب
 مهنکلو حيسملا ديسلاب نونمؤيو «ةلزنملا بتكلا يف نيروكذملا ءايبنألا نوسرکی
 كلت يف مهئامسأك مهدنع ءايبنألا ضعب ءایسار بلصلاو ةيهولالا هنع نوفني
 ءامسأو نضخلا مهدنع هتاف :سجرج سيدقلاك یر 5 ءاسأ مهضعبلو ؛بتکلا

 نم بال هلا مهدنعو ots Daly يسرافلا نایلسو نامیلسو بیعش مسهئايبنأ
 .لاّهجو لامع :ىلإ ةفئاطلا هذه مسقنتو .رشنلاو رشحلا موی باسحل او ضرعلا
 «لاّقعلا يخيشب نايّمسي ناينيد ناسيئر مهو «ةفئاطلا ةدمع مه لاقعلاف
 .مهيلإ ةضوفم ةينيدلا ماكحألاو

 . ه ۱۳۰۱ ماع لداعي ام يأ ءم ۱۸۸۳ ماع هنع ةمجرتلا انلقن يذلا هزمبا عبط دقو ۱
 .۱۱:نوقفانل ۲



 ۳۹۵ زوردلا ةقرف يف

 هکالمأب هتوم لبق يصوي نأ راتخ ناسنالا َنإف مات ذوفن ةيصولل مهدنعو

 يضاق میدقلا ذنم ةيلعلا ةلودلا مهتحنم دق كلذلو .ًابيرغ مآ ناك ًابيرق ءءاشي نمل

 .ایاصولا یواعدل بهذم

 قسفلاو ؛لتقلاو :بذکلاو «لرشلاو ءكشلا بتجتب مهلاّفع رمآ دقو

 «ةميمنلاو دقحلاو :بضغلاو «شغلاو ءايرلاو ؛ءايربكلاو«ةقرسلاو ءانزلاو

 تاوهشلا عیجو «ةبیغلاو ؛عمطلاو ؛رومخلا برشودسح او «ثبخلاو «داسفلاو

 ةبناجمو ؛براسشل او لكآملا نم ركتم لک ضفرو ؛تاهبشلاو تامرحملاو
 هتدارال ةرياغملا لاسفالا عیجو ؛تاکحضل او هزملاو رخاسل او لزهلاو.نيخدتلا

 ررض هيف اهب ءاعدلاو.فذقلا وءبسلاو«ًابذك وأ ًاقدص هللاب فلحلا كرتو«لاعت

 ,سانلا

 «ليمجلا لعفلا وءةراهطلا وفا فعلابيلحتلا نمزم لک ىلع ها مهدنعو

 قدص و«ضرعلا ةنايص و«ةناصرلاو «هتعاطو هللا فوخو «لاطاو «ملعلاب مرکلاو

 هحييستو هللا ركذ رارمتسا عم ناتهبلاو روزلاو مثإلاو كفالا نم هنوصو «ناسللا
 .ىلاعت هتزعل تالسوتلاو تاعرضتلاو تاولصلا ميدقتو «هميدقتو

 .ثلا امهنيب نكي مل ام اهتت دري نأ الو al al, gle نأ لقاعل زوجي الو

 وأ انزلا وأ لتقلا بكترا لقاع لكو .فرتلاو فيزلا هركو بيذهتلا مهنأشو
 مايقلل هيف نوسلجي نيذلا لاقعلا سلجم نم درطي ماثآلا نم اهريغ وأ ةقرسلا

 1 دلا ضورفلاب
 .ةشيعملاب داصتقالاو ةعاجشلا و.فيضلا ماركإ زوردلا نأش نمو

 ميلقإو «ايصاح» ءاضقو «ايشار» ءاضقو OLS لبج GUM نونكسيو

 شعرمو ىلعألا لبحلاو لماركلا لبجو ناروح لبجو ماشلاو ةطوغلاو نالبلا
 .دنفاو برغلا ينو «قارعلا يف مال ينب ةريشع مهنمو «ةفوكلاو ةلحلاو بلحو
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 :اهصخلم اذه ىرخأ ةلمج مهئابدأ دحأ نم انلوانتو

 ميدق هاو .هاوس قلاخ ال ناو هللا دوجوبو ةثداح ایندلا ّنأب زوردلا نمؤي

 هيلع بجي ال رداق مكاحو «جاتحي ال ينغ «هلعفل ضرغال «لداع «يدبأءيلزأ

 «ةياهن الو دح هل الو ,ضعبتم ريغ هلدعبف بقاع ناو هلضفبف باثآ نإ «يش

 هتايآ ضعب ريسفت يف مهنوفلاخي ميتا الإ ةينسلا داقتعا فيرشلا نآرقلا نودقتعيو

 نمضتتو ؛ةمكحلا بتك اهنوّمسيو هميلاعتو ةزمح لاوقأ ًاضيأ نودقتعيو .ةميركلا
 مهنایسأو ءايبنألا رکذو «هللعو هبابسأو ملاعلا قلخ ةيفيكو دوتا ملع

 ال امو ناسنإلا ىلع بجي امو کنلا نع يسهنلاو فورعملاب رمألاو مهلئاضفو

 سوفنلا نوكو ؛خسانتلا داقتعاو باقعلاو باس او داعملا تابثإو ؛هيلع بجي

 ةقراغ اهتنكمأ يف ةرقتسم «ىنفت ال ةيلزأ ةيقاب صقنت الو ديزت ال ةدودحم ةدودعم
 YAM ىلإ ةيقاب يهو ىشالتتو اهب ةمئاقلا داسجألا ىنفت «توهاللا ةمظع رحب يف

 Is ىنفت

 :نیمسق ىلإ ةيبهذملا ةقيرطلا رابتعاب نومسقني مهو
 «ةيبهذمل ا ةقيرطلا ىضتقمب نوكلاسلا مهو «لاقعلاب نوفرعيو نوعتاط

 La نع داعتبالاو ةيحورلا تابورشملا رئاسو نيخدتلا نع عاشتمالاك

OY, SHيف فشقتلا ىلع راصتقالاو ةيويندلا تاذللا رئاسو تاسوبلملاو  

 .ةشيعملا

 نع عاشتمالا يف DUA نو فلاضلا مهو «لاهجلاب نوفرعيو نوحارش و
 ؛ةيويندلا تاذللاب ply ةشيعلا يف ها نعو ةيحورلا تابورشملاو نيخدتلا
 «لاقعلل اف الخ ةمكحلا نوتم الو «فيرشلا نآرقلا ةعلاطم محل غوسي ال كلذلو

SYمهدنع  Lsنع عانتمالا مهدنع ةراهطلاو .نورهاطلا ال اهّسمي ال ةسدقم  

 «ةينيد بتك حورش ضعب ةوالت مهل غوسي Bly .تاعوتمملاو تامرحلا رئاس

 .نوحارش مه لاقي اذهو
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 نوسبليو ءاضيب ةماهعب Opa مهنركب ءالهجلا نع لاقعلا زاتمیو
 نم رثكأ ًاددع لاهجلا ىلإ لاقعلا ءالؤه ةبسنو «ةءابعلاو ءابقلاك ةطيسبلا سبالملا

EKعاب . 

Ulيهف ةزانجلا ىلع ةالصلاو قالطلاو جاوزلاو دالوألا ناتخ يف مهرئاعش  

 ةأرما ريغب مهدحأ جوزتي نأ مهدئاوع نم سيل هلا ريغ ةيمالسإلا رثاعشلا قبط
 مطو «ةعجرلاب ةفورعملا ةقيرطلا ىلع قالطلا دعب ةيناث اهب جوزتلا غوسي ال «ةدحاو

 ریبکلاب هنوّمسيو یحضالا ديعو ںیعصلا ديعلاب هنوّمسيو ناضمر ديع :ناديع

 دباعملا هذه رثكألو «ةعمج ةليل لك اهيف نوعمتیت تاولصلل ةّدعم ةريثك دباعم مو

 ىرخأ دباعم ًاضيأ مهو .دباعملا كلت مزاول ىلع اهتالصاح قفنت ةصوصخم فاقوأ

 دباعلا هذه ىّمستو .ىلاعت هللا ةدابعل مهتاقوأ نوغرفي نيذلا صاخشألل ةّدعم

Colt40 ,هفالخو لبلبا يف ۰ اهددع نييحيسملا دنع ةريدألاك يهو  

 ^" ةيرصملا فراعملا ةرناد يف زوردلا ۲

 مهرّهطيو ةعصان ءاضیب ةروص مه روصيو يناتسبلا سرطب هركي ام اذه

 دمحم بتاكلا انل رّوصی هسفن تقولا يفو «تاركتملا نم مهيلإ بسني ام JS نع

 :لاق ابنیح مهنع ةهّوشم ةروص يدجو ديرف

 دمحم نب اشاب ميهاربإ ىلوتسا ىتح ءافخلا يط يف زوردلا تادقتعم تلظ

 اهنم ًاليصفت مهبهذم هنك مهبتك يف دجوو«ایبصاح» لبج يف مهدباعم لع يلع

 الإ دوبعم تر ضرألا ىلع الو دوجوم هلإ ءايسلا يف سيلا مهدنع ةداهشلا ةملك

 .(هرمأب مكاححلا
 رشع ضرالا ىلع رهظ دقو هسفن هللا وه هللا رمأب مكاحلا نأ مهتادقتعم نم

 0۷-۷۷ /۷ : فراعملا ةرئاد :ناتسب
 .يداليم ۱۹۲۷ يرجه WATE عبط .'؟
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 Bl رمأب مكاحلا يف ةرم رشاع رهظ نأ ىلإ زرابلا يف مث «ىلعلا ين اهالوأ تارم
 موقلا مهنوّمسيو  جوجأمو جرجأي جرخ اذإ ىتح ىفتخا لب تمي مل مكاحلا
 هفيس ةزم ىلإ عقدو ةكمب تيبلا نم يناهيلا نكرلا ىلع مكاحلا لمَ مارکلا
 ىراصنلاب نوكتفيو ةبعکلا نومده من «ناطيشلاو سيلبإ هب لتقف بهذملا
 .دبألا لإ اهلك ضرألا نوكلميو نيملسملاو

 «یسوم مث ؛مسيهاربإ مث .حرن مث «مدآ مسج يف رهظ سيلبإ نأ نودقتعيو
 يف مث ؛ماس مسج يف مث ؛مدآ نبا مسج يف رهظ ناطيشلا ّنأو دمحم ؛یسیع من
 يف مث بلاط يبأ نب يلع يف مث ءافصلا نوعمش يف مث ءعسشوي يف مث :ليعامسإ
 .ةيطمرقلا ةوعدلا بحاص حادق

 دوعت تيملا دسج نم جرخت يتلا حورلاف opt حاورألا ددع Bb نودقتعيو

 .دیدج لفط دسج يف ايندلا ىلإ
 رمعو ركبوبأ امه ركتملاو ءاشحفلا Of :نولوقي «ءايبنألا عيمج نوبسي مهو

 نی شی ملا ق باطنألا سل و را امتإ :ىلاعت هلوق نإ :نولوقيو
Josدمحم لمع نم مهتاو ةعبرألا ةّمئألا هب دری «ناطِيّشلا . 

 نوکرتیو هليوأت نوعيطتسي ام امهنم نوراتخیف «نآرقلاو ليجنإلاب نودقتعي و
 هسفنل هبسنو دمحم هذخأف يسرافلا ناملس ىلإ يحوأ نآرقلا نإ :نولو یو «ادعام
 .نييملا روطسملا مهبتك يف هنوتسیو

 مهنع طقسأف (Crt A ةنس لأ يف مهل قلبت هللا رمأب مكاحلا نأ نودقتعيو

 .ةداهشو ةيالوو داهجو Gry ةاكزو مايصو ةالص نم فيلاكتلا

 ال نم مهنمو ؛دهزو عرو لهأ دابع مهو نيهزتملاب فرعت ةقبط زوردلا ىدل

 99 .رمخلا برشي الو ؛محللا قوذی ال نمو هرهدلا موصي نمو ؛جوزتي

Aerial 
  .۲:فراعملا ةرثاد :يدجو ديرف دمحم ۲۹/۶ -۲۸.



 yea یو ریو agape ور ی مو ی

 زوردلا دناقع

 مهاوحأ نم ًاثيش تضرعتسا نأ دعب  ةيمالسإلا فراعلا ةرثاد تلوانت دقو

 مهداقتعا وهو ءمهتديقع بناوج زربأ نم ًابناج - مهفرحو مهتاداعو مهنطاومو
 :هّصن اذه ام «مكاحلا ةيهولإب

 مكادلا ةيهولإب مهداقتعا ١.

 عيمج يف ناسنإلا يف دسجت دق هلل نأ ةركف ىلع زوردلا بهذم ماق دقو
 ئدابم نم نوكتت ةقلاخلا ةوقلا لقألا لع وأ هتاذ هللا ST نوروصتی مهو نامزألا

 .ناسنإلا يف ئدابملا هذه نم أدبم دسجتیو رخآلا نع اهنم دحاولا ردصي ةرثكتم
 يف بسا وه اذهو هتينادحو يف هلل لثمي pee دا ی

byتردص يتلا ئدابمل ا مهیف دسجتت رابک ةّمئأ ةسخ ةبترملا يف مكاحلا  

 idl نع

 بقلملا ينزوزلا دحأ نب يلع نب ةزمح وهو «يلكلا لقعلل ديسجت :لؤألاف

 .يقيقحلا مدآو مظعألا مامإلا وهو «رضخألا»ب هل زمريو «لقعلا»ب

 يميمتلا دماح نب دمحم نب ليعامسإ وهو ةيلكلا سفنلل ديسجت :يناثلاو

 .نيدلا يف هليكوو ةزمح رهص وهو «قرزألا ب هل زمريو «سفنلا»ب بقلملا

 وهو «لقعلا قيرط نع سفنلا نم تجرخ يتلا ةملكلل ديسجت :ثلاثلاو

 ةردقلا ريفس وهو ةرمألا»ب هل رزمريو ؛ةملكلا# ب بقللا يشرقلا بهو نب دمحم
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 .يضرلا خیشلاو

 «قباسلاه ب بقللا يرُمّسلا باهولا دبع نب ةمالس وهو قباسلا :عبارلاو
 .«نميألا حانجلادوأ ةرغصألا» ب هل زمريو

 ب بقلملا يكومسلا دمحأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءاهب وهو يلاتلا :سماخلا

 هبو ةسمخلا دودحلا رخآ وهو «يجسفنبلا »ب هل زمریو ؟رسيإألا حانجلا» وأ «يلاتلا»

 .ةينلع ال ةيرس تراصو ةيزردلا ةوعدلا تقلغنا

 ثالث ىلع نوعزوم ةبترم مهنم ىندأ نورخآ رابکلا ةّمئألا ءالؤه يلي و
 فرعيو .بيقنلاب ًاضيأ فرعي و رساكملاو «نوذأملاو يعادلا :مهو تاقبط
 .حتافلاب نوذأملاوءلمعلاب WIS يعادلا

 TW يف ةدسجنملا ئدابملا ةلسلس يف هتايلجتو هتافصو هللا تاذ ةفرعمو

 مالسإلا ناكرأ ماقم موقت ناكرأ ةعبس يف هبادآ صخلتتو .بهذملا اذه دئاقع يهو

 :يهو

 .(مهريغ نود نينمؤملا نيب) قلا بح ١.

 .(زوردلا) ناوخالا ظفح .

 .لبق نم يزردلا اهب نيدي ناك يتلا ةديقعلا نم ؤربتلا ۳
 .ةسلابألاو نيئاضلا نعو ناطيشلا نع داعتبالا ٤.
 .ناکمو رصع لک يف مكاحلل ديحوتلا ۵

 .تناک يأ مكاحلا ءانبر» لاعفأ نع اضرلا 7

 .موهفم وه ام ىلع هتمئآ يف Joos ايك هتدارإل ماتلا عيضخلا .۷

 © .ةأرما وأ ناك Sey يزرد JS ىلع ةعاطلا ةبجاو دعاوقلا هذه و

 لإ اهيف راشأ مهدئاقعب ةصاخ ,UL الا ضعي ماق دقو

 :فرصتو صيخلتب لاقملا صن كيلإو اف هانلقن ام ريغ_اهنم ىرخأ بناوج
 ١. :ةيمالسإلا فراعملا ةرتاد ۹/ ۲۱۸-۲۱۷



 ی هرس زوردلادئاقح

 رهاظلل اوءاج ةسلابأ .ايبنألا ناو نآرقلل حضاولا فيرحتلا ۲

 نمؤت امك لعألا يلعلا نم Sy نآرقلاب نمؤت ءدب ئداب زوردلا ةديقع تناك
 نکل ؛ًاريثك مهلت و 8 ميهاربإ و ىسيعو ىسومك ءايب | ةيقبو #8 دمحم يبنلاب

 مهدعت لب ءايبنألاب الو مكاحلاب لا هللاب نمؤت ال ةديقعلا هذه تراص كلذ دعب
 نأ fo نب ةزمح) عاطتساو «ةقيقحلاو نطابلا نع سانلا نوفرحي رهاظلا لصأ

 لئاسر نم ًاريثك وأ (هتاذب درفنملا فححصملا) بتكي ىتح ةريثك تاقرفتم نم عمجب
 .ةيزردلا ةديقعلا دعب ايف تراص يتلاو ةمكحلا

 ىلإ مهسفنأ نوبسنیو نوملسم مهتاب يمالسإلا عمتجملا يف نورهاظتي و
 اورق امل يف تدرو يتلاو نآرقلا تایآ ضعب نوظفحي دقو مالسالا

 لئاسرل لوألا ةعبرألا لئاسرلا نوطعي دقو «ءايبنألاو نآرقلاب مهن اهيإب نورهاظتيو

 رهاظتلاو هيومتلل كلذو يمطافلا هللا رمأب مكاحلا ربق ىلع تدجو يتلا ةمكحلا

 .مالصإلا ىلإ مهباستناب

 BE حيسمل ف امامت رياغمو نيابم ىنبم ىلإ كلذ يف ءاج اس نولززی مهتکل

 يه رانلاو هديحوتلا ةنجلاو هةزم دودح يه میحتلا نمحرلا هللا مسبو قزح وه

 :ءايبنألا مهب نودصقيو ةسلابألا مه بذكلاو HLT مه قدصلاو كرشلا

 .دّمحم مث «یسیع مث «یسوم عن « ميهاربإ مث جون عن مدآ

 مهتديقع يف ًايسامأ أديم هرابتعاو خسانتلاب مهناميإ .۳
paرخآ صخش لإ هتوس دعب ناسنإلا حور لقتت ثيح صتقتاب  

 35 نی لا یخ نت هلوقب نيململا مان

 يف دجویو OES مْ es و نیک SF اتما 4" ٠

Milby 
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 اذپ درفملا فحصملا»

 قلخ ىلإ عجرن نل اولاق ذإ اودحج نيذلا هاوفأ نم جرخت ةيرف تربك دقل»
 .«ابذک ال نولوقت نإ مكتابلقت يف اوأسخا لق ةقاحلا موي ىتح ديدج

 كلذب ققحتيو ؛يزرد ىلإ حور JS لوصول ةليسو ةلاحلا هذه نوربتعيو
 AS حاورألا رارشو «حاورألا ددع ةيدودحمب نودقتعي ذإ:يديحوتلا عمتجملا
 .بالكلا ماسجأ

 سفنلا اديب تومي يذلا وه دسجلا SL نامیالا يف زوردلا قلطني انه نم و

 نم ةرشابم توم ا دعب سفنلا لاقتنا وه نيدحوملا رظن يف صّمقتلاو ةدلاخ یقبت
 وه صيمقلا اذهو حورلا صيمق وه دسجلاو رخآ ناسنإ دسج ىلإ ناسنإ دسج
 ̂ .رخآ ناسنإ دسج ىلإ ةلقتتم ةافولا دنع ريغتي يذلا

 :يزردلا رعاشلا لوقي

 قرب صيبقلاو ؛ىقبت حورسلا  مسهيلع تاملا ناسه ألا نحن

 فيلاكتلا طاقسإ ٤.

 مهالوم عم بولقلل ةلصلا يه اهب دوصقملاو ؛مهنع ةطقاس يهف ةالصلا ام
 .مكاحلا

Uyاهريهطتو بولقلا ةيكزتو مكاحلا ىلوملا ديحوت :ينعتف ةاكزلا . 
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 .مكاحلا ىلوملا ديحوتي بولقلا ةنايص وه يقيقحلا موصلاو

 ١. :ماشلا ططخخ :يلع درك دمحم 138/5
eet 



 yor ee 3 ك5: سس زورللا دئاقفف

 لوق نوركذيو «ىلوملا ديحوت وه تيبلاو مكاحلا لولا ةفرعم وهف جحلا ام
 :روصتلا

 انمهوتامال هللا تيب تيبلا وه ها نقوست تيبلا كيرا مله

 انيبلا بصت يذلا يداملا یفطصلا مآ ةمرح مظعأ ناجحالا نم تيبأ

 .مكاحلا ديحوت وه تيبلاب نودصقیو

BY, IIL,نولوقيف : YYالو سمشلل اودجست ال):هلوقب اهخسن مكاحلا  

 وهو مكاحلل لب دمحم وأ يلعل اودجست ال يأ (نهقلخ يذلل اودجساو رمقلل

 .نودبعت [oll متنك نإ ةيشملا
 تاجوزلا دّدعتبو تخألاك مراحملا نم جاوزلا زاوجب نيلئاقلا نم مبّآ اك

 .رمخلا برش ةيلحو

 نيتداهشلا ريسفت . 5

 .يلاتلاو قباسلا ىلع لیلد ناتملك (هلل الإ هلإ ال نأ) ةداهش نا

 .نيساسألاو نيلصألا ىلع ليلد لوصف ةعبرأ يه و

 ةعبسلا مايألاو ةعبسلا ءايصوألاو ةعبسلا ءاقطنلا ىلع لیلد عطق عبس يهو

 .ةعبسلا كالفألاو ةعبسلا لابجلاو ةعبسلا نيضرألاو ةعبسلا تاوامسلاو

 .ةيساسأ ةجح ۱۲ ىلع ليلد افرح ۱۲ يهو

Ul,لوسر دّمحم): ةداهش  (ailيهف  OUSTقطانلا :دودح ۳ ىلع ليلد  

 ًاقرح VY يهو «ءاقطن 1 ىلع ليلد عطق  يهو JS» قوف قباسلاو هقوف يلاتلاو

 .ةريزج Wy keg ۱۲ ءایسلا كلذكو ءةجح ۱۲ ىلع ليلد



LRN سیا سيم چی ی OG 

 مهتالافتحاو مهبسارم يف هراهظاو لجعلل مهسیدقت .

 مهتالافتحاو مهمسارم يف حضاولاو ؛لجعلا ةدبع نم مهتاب ريثكلا یعدی

 «لالجالاو سيدقتلا نم ءيشب لجعلا نوركذي مهتاولخ ينو «لجعلا ةروص روهظ
 .هلکأو هلتق نومّرحي مہنآ اک

 ةيمالسإلا ثيداحألل فرحنمو بيرغ لیوأت .۷

 يف نولوقیو يدهلا لوح 38 بلاط يآ نب يلع تایاور نوركذي ol اک
 .(ةيمطافلا ةلودلا ءافلخ لّوأ) هللاب يدهلا هب دوصقملا اهليوأت

 نم «ءادعأ ددبيو ماعلا نيديل نامزلا رخآ يف عجريس مكاحلا نأ نوعذیو

 ءيجل میل ةزح ةعجر مكاحلا ةعجر قبست yall ىلع هكلم طسبيو ؛ههجو مامأ
 ةبعكلا مدهیو «نابلصلا رسكيو نيدترملا ةسلابألاو دادضألا مطحيو مكاحلا هلال
 خسنو لالغألا يف جنزلا دوقو لالضلا جولع لتقي «ةرفکلا ةرطقم» اهنوربتعي يتلا
 فيسب لاجرلا حبذو لافطألاو ءاسنلا يبسو قئاقحلا روهظو a Bt bly عئارشلا

 ةرارجلا هركاسعب هيبيجتسم رصنیف «يلع نب ةزمح قطانلا مئاقلا هدبع دي ىلع مكاحلا

 .هتيار تحت رشبلا لك يحبف

 ًافوخ اهل ًايساسأ انكر ةيرسلا ربتعت يتلاو زوردلا ةديقع تاس زربآ يه هذه

 ربي اذهو اهب ءازهتسالا مش اهمهف ةءاسإ ىلإ اهضرعي دق اهفشک نأ اك نیلفطتلا نم

 .ةکلفا ىلإ اهبحاص

 .مهب ةصاخ ًاسوقط ةقرفلا هذه نأ اك

 ضرعي نأ هيلع نيعبرألا نسل لصيو لمتكي نم لک نا وهو :قاثيملا:اهنم
 :هلوقی امو مسقیو نیدهاش روضحب هنيد



 روق ل

 يتاوذو يسفن تملس دقو ...دودحلا عيمجب و...مكاحلا بر للاب

 يلامو يسفنب ةينالعو ًارس انالوم ليبس يف دهاجأ انأو Shee ولع طابو ًارهاظ
 نب ةزح نيدترملا نيكرشملا نم مقتنملا نيبيجتسملا يداه يالوم دهشاو ؛يدلوو
 يّنا ةيلضفلا بحسلا هلو هيف تقطنو ةيلزألا سمشلا تقرشأ هب نم دمحأ نب يلع

 اهمیدق تاداقتعالاو تالاقملاو بهاذملاو نايدألا عيمج نم تجرصنو تأربت دق

 يقيقا هلإلا مكاحلا CTL رقأو مكاحلا انالوم هب رمأ اهب تنمآو ءاهثيدحو

 ©( .«كركذ لج دوجوم ا مامإلاو دوبعملا

 عمجلا يلايل يف ةينيدلا مهتاسلج يف مهعامتجا نكامأ يهو : ةولخلا :اهنم و

 © لع مهربكأ وأ لقعلا خيش اهدوقيو طقف لاقعلا مهرابك اهرضحيو

 مهبادآو مهتايح نم بناوج ىلع ًاموض طلس نيثحابلا نع هاشلقت ام لعلو
 هلاصتا «مالعالا هباتك يف ركذ يلكرزلا نيدلا ريخ بتاكلا نأ ريغ مهدئاقعو

 لقنن ةدئافلا لابكإلو مهدئاقع نم نیش مهنع ذسخأو زوردلا نم نيفقثما ضعبب

 :لاق «هتعوسوم يف ءاج ام

 هذه ةباتك دنع اهيلإ عوجرلل رداصلاو صوصتلا نم ةفئاط تعمج دق تنك

 ةزورد» ةدام ۱۰۳:۸-۱۰ ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد يف ءاج ام اهنمو ,ةمجرتلا

 نم وهو «ميلس داؤف» ديهشلا يقيدص ىلع اهتضرعو «زورد» يناتسبلا ةرئادو

 ةيناطيربلا نيترئادلا يف BY :لاقف «يزردلا بهذملا ىلإ نيبوسنملا يفقثم

 ام تادايز هدنع نم فاضأو .اهنم یهنع هتذخأ ام حخصو ءًاطالغأ ةيناتسبلاو

 «ةزمح داؤف» ًاضيأ يقيدص كلذ دعب تعلطأ و.ةقباسلا ةيشاحلا هيلع تلمتشا

 تعطقناو- دجنب - ضايرلا يف ٍذئموي ناكو «نانبل يف ةفورعم ةيزرد ةرسأ نم وهو

cheين ركذ ايك ءاهيلع شن يتلا ةديقعلاب  thy diyةمجرتلا يف هيأر نع  

 ١. مقر ةلاسرلا 4۷ /۱:ةمکحا لئاسر ۵.

  ۲.يرديحلا ليبن ديسلل زوردلا ةقرف ةلاسر نم فرصتبلق



 oe FON ةيليعامسالا خبرات .

 ةقيقحلا يف وهو «نآلا ىتح عوضوملا يف بتك ام حصأ اذه» :يل بتكف «ةيشاحلاو

 اب لوقملا لئاسرلا ضسب Sp :ىرخأ ةلاسر يف لاق مث « ةعارجلا هيلإ بهذي ام

Specءاهبي بقلملا يقومسلا دمحأ نب يلع ملق نم وه بتك ام رشكأو .هريغل يه  
 :صاخشأ ةعبرأ عضو نم يه ةتسلا زوردلا بتكو .نيدلا

 يذلا «لجسلادو «قاثيملا» اهنم :لیلق هلئاسر ددعو ؛هسفن مكاحلا :لؤألا

 .دجاسملا fe ًاقلعم دجو

 .ةريثك ريغ اهكرت يتلا لئاسرلاو «ةزم :يناثلاو

 نيبيجتسملا ةوفصب ىّنكملا يعادلا يميمتلا دمحم نب ليعامسإ:ثلاثلاو

 .ةمحلمك وهو «سفنلا رعشة همسا رعش اهنمو لئاسرلا ضعب هلف «سفنلابو

 مظعم هلو ؛يقومسلا tal نب يلع يأ يرباصلا نيدلا ءاهب :عبارلاو

 .هقبس نم رثكأ اهناكرأ دطوو ةوعدلا رشن يذلا وهو ؛لئاسرلا

 رابک نم ناك يناه نب نسحلا ّنأ يف كش ال» :ةثلاث ةلاسر يف لاقو
 هب تفرع يذلا اهغلیم كردت نأ لبق ةوعدلا ءوشن أدتبم يف ينطاب هّنكلو «نيينطابلا

 نع قشنا نم رخآ اوناك نييمكاحلا GT حضاولا نم و.يمطافلا مكاحلا رصع يف
 قطانلاك «ةدحاو تاحلطصم نيقيرفلا تاباتک يف دجت كلذلو ةيليعامسإلا

 نويثنابلا خلا سفنلاو ,لقعلاو «نيرساكم او «ءابقنلاو «ةاعدلا يعادو «ساسألاو
 .«ينطابلا

 قرفلاو LEM عيضوم يف باتكلا رشك دقل» :ةعبار ةلاسر يف لاقو
 .اوبتك نيذلا بناج نم طلخلا هيف رثك امك ةينطابلا

 يه ةينطابلا قرفلا هذه BV ةيانعلاب ريدج ELT ةهجولا نم عوضوملاو

 قئاقح ةفرعم نأ ذإ .فدحلا غیب نم انكتب ل باتکلا مظعم نكلو ريثكلا كلذ



 rov RIOTS EN SOTO زوردلا دناقع

 هعئاقوب يمالسإلا خیراتنا ىلع ًاعلطم ناك نمل ال رسيتت ال ةينطابلا تاوعدلا

 تاباتك نوكت دقو.ةيلمعلا يف نیلخادلا ةعامج نم تقولا سفن يف ناكو ةرهاظلا

 كل تركذ اك نکلو ةمهم ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد تاباتكو يناتسبلا سرطب
 ةيرسلا اهتقيقح فرعي ال مادام ةوعدلا هنك هقفتي نأ بتك نم ىلع بعصي

 © .ةيلخخادلا اهتاريسفتو

Y/Y مالعألا: ١ 



rere POAةيليعاسسالا خسيولق  

 زوردلا مالعأ

 يلع نب ةزمح
 (ه۳۳-۳۷۹)

 نمو «ةينطابلا رابك نم «يزردلا يمكاحلا يسرافلا دمحأ نب يلع ن

 ادابل وأ ًازازق OLS «نزوز ةعطاقم نم «لصالا يسراف ؛يزردلا بهذملا يسسؤم
 مكاحلا ةعيش نم ةيرسلا ةوعدلا لاجرب لصتاو ةرهاقلا ىلإ لقتناو ةيبرعلاب بّأتو

 عفر لصاويو ءافخلا يف امه لمعي رمتساو اهناكرأ نم حبصأف «يمطافلا هللا رمأب
 :لاقو «مكاحلا هيلأتب رهاجو ةوعدلا رهظأف ه 4۰۸ ةنس ىتح ءمكاحلا ىلإ هبتك

 رهاظلا) هنبا لحو مكاحلا كله ال و ةاعدلا يعاد مكاحلا هلعجو «هلوسر ها

 رهاظلا ةءارب دعب تدروط مش ةوعدلا ترتف ه 4۱۱ ةنس abe (هللا نيد زازعال

 ؛ماشلا دالب ىلإ هعابتأ ضعب هب قو ليحرلا ىلإ ةزمح رطضاف هه 8۱6 ةئس اهنم
 اوتسو ةيروس يف «زوردلا لبج# كلذ دعب تيس يتلا ةعطاقملا يف مهرثكأ رقتساو

 هلو .لقعلاب هنع نوثكيو «نيموصعمل ا ةسمخلا دودحلا لوأ مهدنع ةزمحو .زوردلاب

 :اهنم مهیفلام لع ةرلاو مكاحلا ىلإ ةوعدلاو مهبهذم يف لئاسر
 .يريصنلا قسافلا ىلع درلا يف « ةعقاولا» ١.

Yهنايصعو ليعامسإ نب دمحم يزردلا ركذ اهيفو «ميلستلاو اضرلا# . 
 ءارزو رکذ اهيفو ءكاردإو فصو JS نع هلإلا هيزنت راهظإل «هيزنتلا» .۳

 .ةسمخلا (مهتسلابأ) مهيداضمو نيدلا

 .*ءاسللا ةلاسر» 6

 .ةةتئاكلا ةحبصلا» .۵



 .«یبتجلا لجس ةخسن» 1

 .«ةردقلا ریفس یضرلا ديلقت» .۷

 .«ىنتقملا

 ءاضيبلا ةيدكلا لهأ ةبتاكم» ٩.

 .«فشكلا بحاص مامإلا طرش» ۰

 لاو ريذحتلا» ۱

 .ةياهنلاو غالبا ۲

 .«باجتساو نقيأ ن زنکلاو بابسالا بیس» ۳

 يب ةلصلا عاطقناو ماشلا ىلإ هليحر دعب ةباتكلا نع ةزمح عطقنا دقو

 ° ..ه ٤۳۳ ماع يفوت" .رصم يف مكاحلا ةعيش

 يخونتلا هللا دبع نيدلا لامج
 (ه۸۸4-۸۲۰)

 اهيف يفوتو به ۸۲۰ ةنس هيبع يف دلو هزوردلا نيب ةيملع ةيصخش ربكأ وه

 «نيدلا رهز یعرم يلع يأ خیشلا دي لع ذملتت ه٤ ةنس ةرخآلا ىدامج يف

 ؛هيبع ىلإ داع اهدعبو ةنس ةرشع يتنثا ملعلا نم ديزم يف ًاعمط قشمد ىلإ لقتناو

 يحاون فلتخ نم ذيمالتلا هيلع لبقأ ىتح ةدابعلاو سيرددلا يف هنقو يضمي
 اهخياشمو دالبلا رباكأ نيب ةيلاع ةناكم هل تراصو هرمآ رهتشاو «ةيزردلا دالبلا

 .هرصع لهأل ديحولا يزردلا عجرملا حیصأو

 .فرصتب لقن ۲۷۸-۰۲۷۹ /۲:مالعالا :يلكرزلا ١.

 دعب ىغتخا ةزمح SLA :ةزوردلا خيرات# هباتك يف نيدلا رهز حلاص يزردلا بتاكلا ىعّدا دقو ۲

 PEN ماع ةياهن يف ريصق تقوب مكاحلا ةبيغ



eeeةيليعامسالا خيرات  

 ىلع هحورش By .يزردلا بهذملا باطقأ نم ًابطق مويلا زوردلا هدعي و
 ةرفاو ةيانع لانت اهيلع قلطي ايك ةيزردلا ةمكحلا لئاسر وأ زوردلا Ply ضعب
 .زوردلا لقعلا خویش ىدل

 :اهنم هتریثک تافنصم هلو
 «حاحصلا» رارغ ىلع ةيبرعلا ةفللا يف مجعم وصو «ءابرعلا ةغللا» 3

 .يرهوجلل
 .اتخملا يبنلا تالامک حرش يف رايخألا ةسايس» .۲

 لئاسرلا ضعب ىلع حورش ةعومجم يهو ؛دیسلا ريمألا تاحورش» ۳
 . ةيديحوتلا

 اهعبطب ماق 4۱ ةرشع یدحاو ةئاملا زوردلا لئاسر نيب نم ةلاسر ٤.
 PIE مساب موسوملا هباتك نمض ,ضییون فسوي جاجع يزردلا بتاکلا
 .«لاله وبأ دمحم خیشلاو هللا دبع ريمألا

 :ةيلاتلا تاعوضوملا يف يه تعبط يتلا لوصفلاو

 .ركسم لکو رمخلا ميرحت يف ١.
 .نيمألا دشرملاو ةدافتسالا بلط يف ۲

 . هللا لبحب ماصتعالاب هقحو بضغلا نع يهنلا يف .۳
 .نطبلا ؛لجرلا ديلا ost «نيعلا «ناسللا :ندبلا حراوج بادآ يف .
 .ةمعطألا ناولآ فالتخا يف ۵
 .ماعطلا لبق ةضايرلاو ةكرحلا يف 3
 .جاوزلا بادآ يف .۷

 .هقافنإو لاملا راخدا

 زوردلا خيرات يف ةمجرت هلو ؛فرصتب لقت ۰36 4-٩ 4 :نييمالسإلا بهاذم «يودبلا نامجرلا دبع ١.
 ۲۹۸ :نیدلا رهز حلاص روتكدلل



 ۳۱ oe دو مک اا

 .راكتحالا نع يهنلا يف .4

 .نيجاتحملاو هسفنو هلا وحن ىنغلا يف ٠١

 .ةعيدولاو ضرقلاو ءارشلاو عيبلا تالماعم يف ١.

 .نيدملاو نئادلا تابجأو يف .

 .ةيصولا يف .17

 .دلولا ةيبرت يف ٤.

 ° .هرايتخاو يخونتلا لاوقأ نم تارذش .6

 يقوقرفكلا فسوي

 مسالا اذهب فرعو « ايشار يف قوقرفك نم ءوّرب ديعس فسوي خسيشلا وه
 باتك هل نوردلا ءاملع رابك نمو ًابنيد ًارعاش ناك .هتيرسقل هبسن (يقوقرفكلا)

 دعب ءاطني» ةيرق يف ينؤت ؛روضتلا كلملا ىلإ ةيوستلا يف وحنلا رود همسا مخض
 27 .اهيف نفدو ؛قشمد نم هتدوع

 لاله وبأ دمحم

 «لضافلا خيشلا» ب فورعملا
)0+ 

ةءارقلا ىلع بکنا « ةريعشلا» ىعدت خیشلا ليج نم ةريغص ةيرسق يف دلو
 

 BIS زوردلا لقع خيش ةبترل لصوت ىتح قلأتيو عملي همجن أدبو «ةعلاطملاو

 ي ا ةعبطلا :لاله وبأ دمحم خيشلاو هللا ديع ريمألا يخونتلا :ضييون جاجع ١.

 :ديحوتلا بهذم خيرات لع ءاوضأ :نایلس قيفوت ؛۲1۹ :زوردلا خير

 ماقتل

of MATa 



FAYمالا ناق هه د  
 هرعش يف عربو ««لضافلا خيشلا» مسا هيلع نوقلطي اوحبصأ ىتح مهتق لانو
 UN «مهسوقطو ةيتيدلا مهتاعامتجا يف هرعش نودّدري زوردلا عيمجو «ةقئاف ةعارب
 هذیمالت دحأ هبادآ نعو هنع بتك دقو اذه ةديمحلا ةينيدلا رثالاو قلاخلل ديجمت
 هيفو «لضافلا خیشلا بادآ» همسا باك نمض «كلملا دبع يلع بأ یعدیو
 رعشلا اهيف بنك يتلا ةلحرملا يهو eas ةلحرم يف لضافلا هخيش ةريسل فصو
 ءاطع نيع ةدلب يف يفوت .ًاماع نيعبرأو ةسمخ وأ نيعبرألا رمعلا نم غلبي ناك ثيح
 20 ahs 0 ماع اهيف نفدو

 بهاذم :يودب ناحرلا دبع :فووعم ينب خویش نم هاملع ةئالث :ارقش وبآ فراص ۱
 .۲۷ ۲5٩-۰ : زوردلا خيرات :نيدلا رهز حلاص روتکدلا ۲۵۳-۱3۵۷ :نيمالسإلا







 نبا حطفألا هللا دبع عم رشع ينثالا ةّمئألا ةمامإب نولئاقلا مه : ةيحطفلا

 دبع ناك دق و 4 مظاکلا هيخأو قداصلا هيبأ نيب هنولخدی 88 قداصلا مامإلا

 .سأرلا حطفأ هللا

 © ,ضیرع :حطغمو حطفأ سأرو «سأرلا ضيرع :ناسللا يف اك حطفألاو

 يف جاجوعاب رشفي ابرو یهضیرع :نيلجرلا حطفأ :يحيرطلا لاقو

 .لجرلا

 لیحر دعب ؛ةياصولاو ةمامإلا ىعّدا دقت قداصلا رفعج نب هللا دبع ناك
cagنولئاقلا كتمتن هتايح يف قولا ليعامسإ دعب مامإلا دالوأ ربكأ وه ناكو  

 لو ؟مامإلا دلو نم ربكألا يف ةمامإلاة:لاق ST مامإلا نع هوور ثيدحب هتماماب

 يف 168 قداصلا هوبأ GF دقف ey نيعبس لإ هيبأ ليحر دعب ايندلا نم هظح نكي
 رهش سماخ يف يفوت دق نوكيف ه١ ماع لاوش رهش نم نيرشعلاو سما
 مامإلا ةمامإ ىلإ هتمامإب نولئاقلا داع هليحربو ةنسلا سفن نم مارحلا ةجحلا يذ

 i مامإلا نم رهظت نأ يغبني ال ءایشآ هنم ترهظ دقلو . 824 مظاکلا یسوم

 هيلع انفقو ام كيلإو «باوج هدنع نكي مو مارحاو لالحلا نم لئاسمب هونحتما

 :صوصنلانم

 رفعج دعب ةمامإلا :ةيحطفلا تلاق :يتخبونلا یسوم نب نسحلا لاق ١.

 أنس هر هرفعج يضم دنع ناك هنأ كلذو «حطفألا رفعج نب هللا دبع هنبا يف

 يأ نع هنووري ثيدحب اوّلتعاو «هسیآ ةيصوو ةمامإلا یعقاو هيبأ سلجم

 .؟حطف» ةدام ١/046

 .«حطق» ةدام /
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 هلا دبع I ؛مامإلا دلو نم ريكألا يف ةمامإلا :لاق هنأ دمحم نب رفعج هللا دبع
 قولا اوفرع ريسي رفت ريغ دمحم ني رفعج هی ةمامإب لاق نم لج هتماماپ لوقلاو

 «ةيحطفلا» يه رفعج نب هللا دبع ةمامإب ةلئاقلا ةقرفلا هذهو يلع هدنع اودي ملف كلذ ريغو ةاكزلاو ةالصلا نم مارحلاو لالحلا يف لئاسمب هللا دبع |
 نیل لا حطنآ ناك :مهضعب لاقو ؛سأرلا حطفأ ناك هلا دبع SY كلذ اوشو
 eb نب هللا دبع هل لاقي ةفوكلا لهأ نم مه سيئر ىلإ ابي اورلا ضعب لاقو
 دبع» يف ةمامإلا نأ يف اوّكشي ملو اهناهقفو ةعيشلا خیاشم ىلج ةقرغلا هذه ىلإ لامو
 ةماع عجرف آرکد فلي لو هلا دبع تای ههدعبنس هدأ فو ero هلل
 "gor ةمامإب لوقلا لإ مهتم لیلق یوسم هتمامإب لولا نع ةيحطفلا
 Ae رفعج نب یسوم ىلإ هللا دبع ةايح يف مهنم ةعامج عجر ناك دقو ؛ةرفعج
 ةمامإ مث هتمامإب لوقلا لع مهضعب ىقبو «هب لوقلا نع هتاضو دعب مهتماع عجر
 10 Laps وأ اسوي نيعبس هيبأ دعب رفعج نب هللا دبع شاصعو «هدعب نم رفعج نب یسوع

 او دمحم نب رفعج نب هللا دبع ةمامإب نولئاقلا مه :يشکلا لاقو ۲
 لاقو ؛نیلجرلا حطفأ ناك :مهضعب لاقو .سأرلا حطقأ ناك هّنِإ لسيف هال كلذب
 نيذلاو «حيطف نب هللا دبع هل لاقي ةفوكلا Jal نم سيئر ىلإ اوبسن tl :مهضعب
 تل ةلاقملا هذه ىلإ اولام ءاهئاهقفو ةباصعلا خياشم ةماع هتمامإب اولاق
 اذإ مامإلا دلو نم ربكألا يف ةمامإلا :اولاق مث 8# مهنع يور ال ةهبشلا مهيلع
 لالحلا نم لئاسمب هنحتما امل هتمامإب لوقلا نع عجر نم مهنم pt .مامإ ىضم
 رهظی نأ يغبني ال يتلا ءايشألا نم هنم رهظ Us «باوج اهيف هدنع نكي ل مارحلاو
 .مامإلا نع

 نع مهنم ًاذاش لإ نوقابلا عجرف مو نيعبسب هيبأ دعب تام هلا دبع نإ مث

 :يتخيولا یسوم نب نسحلا.١ ۷۸ ۷۷:ةعيشلا قرف



 (Ci ت همه ی ا

 يذلا ريخلا ىلإ اوعجر و #35 یسوم نسحلا يآ ةمامإب لوقلا ىلإ هتمامإب لوقلا

 ذاّلش ىقب و 58 نيسحلاو نسحلا دعب نيوخألا يف نوكت ال ةمامإلا نأ :يور

 . #3 ىسوم نسحلا يبأ ةمامإب لاق تام نأ دعبو «هتمامإب لوقلا ىلع مهنم

 سلجيس SAS ينب ايا موم لاق هنآ 3 هللا دبع بأ نع يورو

tle20 .«يبًاقوحل يلهأ لؤأ هّنإفءةملكي هعزانت الف «يدعب ةمامالا يعّديو  

 ةافو دعب ةنيدملاب US :لاق هنأ ؟يقيلاوجلا ماس نب ماشه» ةجرت يف لقنو ۳

 هللا دبع نأ ىلع نوعمتجم سانلاو عج وبأ قاطلا نمؤمو انآ غ هللا دبع يأ

 دنع نوعمتجم سانلاو «قاطلا بحاصو انآ هيلع انلخدف «هيبأ دعب رمألا بحاص

 هب نكي ملام ريبكلا يف رمألا نأ 858 هللا دبع يأ نع اوور مبتآ كلذو هللا دبع

daleاع هلأسن انلخدف  ESلاق ؟بجت مك يف ةاكزلا نع هانلأسف همابآ هنع لأسن : 

 ام هللاو :هل انلق .مهرد فصنو نامهرد :لاق ؟ةئام يفف :انلق .ةسمخ نيتئام يف

 لوقت ام يردآ ام هلو ال :لاقف ءایسلا ىلإ هدي عفرف ها ؟اذه ةثجرملا يف لوقت

 رفعج وبأو انأ هجوتن نيأ ىلإ يردن ال ًالّالّص هدنع نم انجرخف:لاق.ةثجرملا

 ىلإ و had نم ىلإ يردن ال ئرايح نيكاب ةنيدملا Bil ضعب يف اندعقف «لوحالا

 ىلإ ؛ةلزتعملا ىلإ ءةيديزلا ىلإ «ةيردقلا ىلإ «ةشجرملا ىلإ :لوقن هجوشن نم
 .جراوخلا

 ف هديب لا يموُي هفرعأ ال ًاخيش ًالجر ٌثيأر ذإ كلذك نحتف :لاق

 نورظنی سيساوج ةنيدل اب هل ناک ST كلذو "٠ رقعج يبأ نويع نم ًانيع نوكي نأ

 ينا كلذو خيشلا تعبتو دعب ريغ یخنتف .كسفن ىلع dy كلج ال

 .۲۱۹:لاجرل :يلکلا ۱
 .يمابعلا روصنملا رفعج وبآ دارملا .۲
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 .هللا كمحر لخدأ :يللاقف «بابلاب مداخ BB «یضمو ينالخ مث x یوم نسحلا يأ باب لع ې درو ىتح هم تلف نم صلختلا لع ردقأ ل
 ىلإ الو ةشجرطا ىلإ ال#:ءادتبا يل لاقف BB نسحلا وبأ اذإف تلخدف :لاق

 نأ هللا ءاش ofp :لاقفا دعب انل نصف كادف ُتلعج :ث Kai :لات ؟توم يف ىضم كادف ٌتلعج :تلق :لاق .«معن»:لاق ؟كوبأ ىضم كادف ثلعج :هل لإ «جراوخلا ىلإ الو «ةلزتعملا ىلإ الو «ةيديزلا ىلإ الو ةيردقلا
 :لاقف ؟هبیآ دعب نم ها معزي هللا دبع رإ كادف ثلعج :تلق .«كاده «كيدهت
 كيلع كادف Ean: BLM قیرط ثصأ مل :يسفن يف تلق ««كلذ لوقأ ام»:لاق ؟وه تنأ كادف تلعج :تلق .ًاضيأ ؛كاده كيدهي نأ هللا ءاش op :لاقف ؟هدعب انل نمف كادف ٹلعج :تلق :لاق .«هللا دبعُي ال نأ هللا دبع ديري»
 وه اذإف هتلاسف :لاق .«حبذلا وهف تعذآ ناف eo oF لس»:لاق ؟كوبأ لس ناك ع كلأسأ كادف ثلمج :تلق ede ثلخد اذإ هيبأ نم يب لي ناک ام رثكأ ةبيهو هل ًاماظعإ ال هملعي ال ءيش ينلخدف :لاق .«ال» :لات ؟مامإ
 رجب

 قلاف ًادشر مسهنم تسنآ نم»:لاقف ESL Yo تذحن دقف كيلإ مهعدأو مهيلإ يقلاف للص كييا ةعيشو كم كادف تلعج :تلق :لاق
 هقلح ىلإ هديب راشأو  حيذلا وهف اوعاذأ ناف EL مهيلع ذخو ؛مهيلع
 .ىدحلا : كارو ام :يل لاقف یفعج ابأ ُثيقلف هدنع نم ثجرخف :لاق
 لاح نع لاسو كلذ یار الف :لاق .سانلا نم ًاليلق دحأ هيلع لخدي ال هللا دبع يقبف «هباحصأو رابع لثم اط لإ هيلع عطق هيلع لخد نم لک ناكو :لاق .ًاجاوفأ سانلا انيقل مث :لاق هيلع اوعطق مث :لاق .هولأسو هالك اوعیسو اومّلسو هيلع .tye يصب ابأو رمع نب لضفلا تيقل مث ءةصقلاب هشثدحف :لاق

 دعقأف :ماشه لاقف :لاق .سانلا هنع دص ملاس نب ماشه ّنأ



 ° .يتوبرضيل دحاو ريغ ةنيدملاب يل
 معزي نم مهنمو :ةعيشلا قرف دع دنع (ه۲۱۰-۳۲۹) يرعشألا لاقو ٤.

 يهو هدلو نم فّلخ نم G51 ناكو «رفعج نسب هللا دبع هنبا رفعج دعب مامإلا ّنأ

 فرعي مهل سيئر ىلإ | EI نوعدي ةلاقلا هذه باحصأو «هدلو يف

yor,ةيحطفلا نوعدُي : BYلمأو «نيلجرلا حطفأ ناك رضعج نب هللا دبع  
 ثك ددع ىلإ نوعجري ةلاقملا هذه

Usةرارز  Spءاهتلاقم ىلع ناك هنآ يعّدت ةيرايعلا نم ةعامج  Shعجري مل  
 لئاسم نع «رفعج نب هللا دبع» لآسم نيح كلذ ىلإ عجر هلأ مهضعب معزو ءاهنع
 باحصأو دمحم نب رفعج نب ىسومب مايتثالا ىلإ راصو ءاهباوج هدنع دج مل
 ° .«ةيميمتلا»نوعديو «ةيرارزلا» نوعدي ةرارز

 ميعز ىلإ نوبسنم مهو ةيرايعلا TULF همالک صقو يدادنغبلا هعبت و.
 مامإلا نا اومعز مش «قداصلا رفعج ىلإ ةمامإلا نوقوسی مهو be یتسی مهنم
 هعابتال ليق اذطو «نيلجرلا حطفأ ناكو «دالوآ ربكأ ناكو «هللا دبع هدلو هدعب
 © .«ةيحطتلا»

 ىسوم نسب راهع ىلإ ةبسن ةيرآمَعلا مساب ةقرف اعرتخاف نالجرلا طبخ دقو
 ناك ST لاقي نأ نكمي ام رشکأو «هللا دبع» عابتأ نم لجر هنأ عم ؛يطاباسلا

 .بهذم بحاص ال يعاد

 ءاهنع عجر مث ةدم ةيحطفلا نم ناك SL نيعأ نب ةرارز يرعشألا ماتا امو

 تایاورلا نم ةرارز & يف درو ام رشكأك «فاعض تاياور الا دنس هل سيلف

VENTA: 

  ۲زير تومله حیحصت ۰۲۷/۱ :نيّلصحلا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم :يوعشالا

  SALLYمقري 1۲ :قرفلا نيب ۵٩.



 ایا er عبو حماس يي سرا
 ^ .ةماذلا

 نب ميهاربإ نع «نيدلا لامك» يف قودصلا هلقن ام هّقح يف حيحصلا Sl عم
 نع ينربخ هللا لوسر نباي تف اضرلل تلق : لاق  هنع هللا يضر ادم دمحم
 هنبا ثعب ملف :هل ٹلقف ««معن»: EB لاقف ؟كسیآ ٌقح فرعي ناك له «ةرارز

 ةرارز Dp :لاقف ؟ 2:8 دمحم نب رفعج قداصلا ىصوأ نم ىلإ ربخلا فرعتيل ًاديبع

 زوجي له يبأ نم فّرعتيل هنبا ثعب Bly هيلع هيبأ ضن و 38 يآ رمأ فرعي ناك
 راهظإب بلوط هنع أطبأ ال Sy ؟هیلع هيبأ ضنر «هرمأ راهظإ يف ةيقتلا dy نأ هل
 .فحصملا عقرف هرس نود كلذ ىلع مدقي نأ بجي ملف ء3 يأ يف هلوق
 دمحم نب رفعج دلو نم هّتمامإ فحصملا اذه تبثأ نم يمامإ نإ ّمهّللا:لافو

Oe 3 

 هنبا ىلإ قداصلا نم ةمامالا لاقتناب اولاق ةيحطفلا»:يناتسرهشلا لاقو .”
 نب نيسحلا تنب ةمطاف Lely و هيبأ نم ليعاسإ وخأ وهو «حلعفالا هلا دبع
 .قداصلا دالوأ نسأ ناكو «يلع نب نسحلا

 tage سلبي نم مامإلا :لاقو.مامإلا ALT ربكأ يف LLY :لاق ها اومعز
 الو cable ذخأي الو هيلع ّلِصي الو «لسفی ال مامالاو .هسلجم سلج يذلا وهو
 ضعب ىلإ ةعيدو قداصلا عفدو .هّلک كلذ ىلوت يذلا وهو .مامالا الإ هيراوي

 يفوت امل هئاو St مظاكلا ةمامإ يف اكاش ناك ةرارز ذأ نع ةيكاحلا تاياورلا يشكلا لقن ١.
 مث ٠ جاه مظاكلل وأ هللا دبمل لاو ةمامإلا رسآ نع قييقحتلل ؛ديبع»
 لاجر مجعم ؛هسجعم يف لف يثوخلا ديسلا اهلقنو har هيلإ عجري

 نيعأ نب ةرارز لجن نحتو هفاصض ءاهتأ تبثأو اهدانسا يف شقا و«۲۳۹-۰
 هذه نع « نرق فصن ةبارق GB قداصلا دبع يبآو رقابلا رفعج يأ نيمامإلا عم شاع يذلا
 .ةمصولا

 .يمالسإلا رشنلا ةسؤم ط ٠۷١ :نيدلا لايك :قودصلا ۲



AL هی اوتو eR E Spall 

 دحأ هنم اهبلط امو .ًامامإ هذختي نأو هنم اهبلطي نم ىلإ اهعفدي نأ هرمأو هباحصأ

 دبع لإ  clالو بسقعي لو تامو وب نيعبس الإ هيبأ دعب شاع ام كلذ عمو
 رک

 ولف ؛«يسلج سلج نم مامالا» : 88 هلوق دافم يناتسرهشلا نع باغ دقلا

 نایب لاج يف ب موقي مامإلا ناك ام لثمب موقي ام هم دارا «لوقلا كلذ هنم ردص

 نإو هناكم يف هسولج درج ال «هليحر نم لصاحلا غارفلا ءلمو «عورفلاو لوصألا
 .لئاسملا طسبأب Sale ناك

 .هيلع ةالصلاو مامإلا لسغ لوت هللا دبع نأ تبثي مل هنأ اك

 هلآ هنأ BR a نب ىسوم نع « ريصب يبأ نع بوشآ رهش نبا ئور دقو
 دحأ ينلّسغي الف ُثمانأ | لاق نأ يبأ هب يناصوأ اهيف»:لاق

 هسفن ىلإ سانلا وعديس كاحأ «هللا دبع» نأ ملعاو «مامإ لإ هلتغي ال مامإلا

 9 .«...هتلسغ ىضم نأ الف ,ريصق هرمع ناف هعدف

 ىلع سيل هّنإ»:هللا دبع هنبا يف هباحصأل قداصلا لاق :قودصلا لاقو .۷

 © .«هنم هللا یرب « هنم أربأ ناو هيلع متنآ اف ءيش

 نکن و «ليعامسإ دعب هتوخإ ربكأ رفعج نب هللا دبع ناكو :ديفملا لاق .۸
 يف هيبأ لع فالخلاب مهتم ناكو ؛ماركإلا يف هدو نم هربغ ةلزنمك هيبأ دنع هتلزنم
 دعب ىعّداو ءةثجرلا بهاذم ىلإ ليميو ةيوشحلا طلاخب ناك هنآ لاقيو .داقتعالا

 باحصأ نم ةعامج هلوق ىلع هعبتاف «نيقابلا هتوخإ ربكأ اب جتحاو «ةمامإلا هيبأ

 ]۰ 448 ىسوم هيخأ ةمامإب لوقلا ىلإ كلذ دعب مهرثكأ عجر مث RB هلل دبع يبأ

Lysنسحل ا يأ رمأ ةوقو هاوعد تفمض  RBرفن ماقأو «هتمامإ نيهاربو هّقح ةلالدو  

 ١. ينييارغسإلل ريصبتلا ظحالو ۱۹۷ /۱:لحتلاو للملا :يناتسرهشلا :۳۸

  ۲:بفانلا:بوشآ رهش نبا ۲۲4/4-
  .۴:ديفملا تاقصم نمض عوبطملا «قودصلا تاداقتعا ۰۱۱۳



 ةيليعامسالا سيراق ............ و

 ات ءةيحطفلاب ةبقلملا ةفئاطلا مهو هللا دبع ةمامإب اونادو مهرمآ ىلع مهنم ريسي
 اوبقل مهتا لاقيو «نيلجرلا حطفأ ناكو هللا دبع ةمامإب مشرقل بقللا اذه مهمزل
 © .حطفألا نب هللا دبع هل لاقي ناك هللا دبع ةمامإ ىلإ مهبعاد OY كلذب

 فاخ ريغ Ug داسفو «حضاو ًاضيأ اهرمأ ناف ةيحطفلا او :ًاضيأ لاقو
 شا دبع ىلع 48 هللا دبع يبأ نم اصن اوعّدي مل مهتأ كلذو هلمأت نّمع روتسم الو

[Slyنم هوور ام لع اولمع  TTل ثیدح اذهو بألا يف نوكت ةمامإلا  yfالإ طق  
Uy teدق هلأ وهو  yyلهأو ءةهاع هب نكت ملام ربكألا يف نوکت ةمامإلا  

 ةهاع هب ناك هللا دبع SU نورتاوتم 8ه رفعج نب ىسوم UL نولئاقلا ةمامإلا

 soley BB يلع يف نوعقي نيذلا ةشجرلا بهاذم ىلإ بهذي ناك SY ,نیدلاب

 لحد هاو ؟ريبك ئجرم اذه هللا دبع»:هدنع نم جرخ دقو لاق يت هللا دبع اب ناو

 نع لتسف «جرخ ىتح تكس هآر الف هباحصآ ثدحي وهو ًاموي هللا دبع هيلع
 اب ملعلا نم هل نكي مل هنأ عم اذه «ةئجرملا نم هنآ متملع ام وأ» :لاقف ؟كلذ

 ةلزنمب ناک الو «مارحلاو لالحلا نم ءيش هنع يوژ الو «ةماعلا نم هب صصختي

 ملف راغص لئاسمب نحتماف «هيبأ دعب ةمامإلا ىعذا دقو .ماكحألا يف ىتفنسي نم

 هنأ عم «لجرلا اذه ةمامإ نم عنمت هانركذ Ce ةلع ّيأف LL ىنأ امو اهنع بيجي

 هفرص نكي مل ولو «هنع صنلا فرص هيبأ نم زاج امل «هتمامإ نم عمت de نكت ملول
 نع موقلا زجع يفو «هباحصأ يف ًافورعم ناكو لقنل هرهظأ ولو هیف هرهظأل هنع

shalهيلإ اوبهذ ام نالطي ىلع ليلد هيلع صنلاب . © 
ne (ere 

 نعاولدع رفعج نب هللا دبع ةمامإب نلئاقلا رثكأ نا انركذ امم رهاظلا :لّوالا

 ١ :داشرإلا :ديفملا 1410146
 .۲۵۳:نساحل او نویعلا .؟



 rr - .... ةيحطقلا يف

 ااو «قداصلا رفعج هيبأ ةمامإ دعب رفعج نب ىسوم هيخأ ةمامإب اولاقو ؛مهيأر
 مامإلا هللا دبع راصق ؛حطفألا دعب رفعج نب ىسوم ةمامإب لاقف مهنم ليلقلا

 شع ينثالا نع ةّمئألا ددع زواجتي ابو «نماثلا مامإلا ىسوم هوخأو «عباسلا

 ةفقاو اوناک ًاللو «نيرخآلا ةمامإب داقتعالا نود نم هللا دبع ىلع اوفقو مہتآ نظأ الو

 .هللا ءاش نإ بيرق نع يفقاولا بهذم ا يف مالکلا كيفاويسو «ةيحطف ال

 هللا دبع ةمامإب نيلئاقلا نأ مهضعب نع قودصلا هلقن م رهاظلا :يناثلا

 دعب رفعج نب لیعایس) ةمامإب لاق ةيحطفلا ضعب ّنأ اك ةيطمشلاب نیفورعم اوناك

 :مهضعب نع ًالقان قودصلا صن كيلإو هللا دبع ليحر
 نب هللا دبع ةمامإ يعّدت ةيطمشلا هذهو :باتكلا بحاص لاق :لاق

 ليعامسإ ةمامإ يعّدت ةيحطفلا هذهو ؛ةيصولاو ةثارولاب هيبأ نم دمحم نب رفعج
 رفعج نب هللا دبع ةمامإب اولاق Bj كلذ لبقو ةيصولاو ةثارولاب هيبأ نع رفعج نبا
 الو فلخ رفعج ني هللا دبع ةمامإب نيلئاقلل قبي مل هنأل .ةيليغامسإ مويلا نوّمسيو
 نب ليعامسإ نب دمحم ةمام)ب اولاق ءةطمارقلا مهل لاسقي ةيحطفلا نم ةقرفو «ةيقب
 یسول ةمامإلا يعّدت رفعج نب ىسوم ىلع ةفقاولا هذهو «ةيصولاو ةثارولاب رفعج

 .هتعجرل بقترتو 0«

 روهظ دعب مهیأر نع اوعجر حطفألا ةمامإب نيلئاقلا رثكأ SD اهب :ثلاثلا

GH؛هتديقع ىلع مهنم ىقب نم معن «مهحرجب ًاببس كلذ نوكي نأ يغبني الف  

 قرف رئاس مكح مهمکح رفعج نب ليعامسإ وأ رفعج ن یسوم ةماصابب نمآو

 .الف ًالإو «مهعاياورب ذخؤيف «لوقلا يف نيتبثتم اوناك اذإ ةعيشلا

 جول حيحص ريغ رمآ ةلحنو ًابهذم ةيحطفلا ع نا: عبارلا

 wee مث مهناهذآ يف تلخد ءةهبش نع أشن هللا دبع ةمامإب لوقلا

 ١. :نیدلا لاک :قودصلا ۰۱۰۲-۱۰۱



 ةيايعامسالا خسيرات .......
 .لیلقلا الإ Ge لو ءةهبشلا تلاز

 عورفلا وأ دئاقعلاو لوألا يف ءارآ نع ةرابع ةلحنلا نأ :ايهيناثو
 عم لوصألا ةماع يف GULL ؛ىرخأ نع ةفئاط زييمتل ًاببس نوكت ماكحألاو
 هب لوقلا Le رربي الام اذهف « هللا دبع ةمامإب داقتعالاك oly رمأ يف فالتخا

losةقرف هب نولئاقلاو . 

 نم ةقرف مهركذ هل حصي «قرفلا ددع ةدايزو ؛لحنلا ريثكت ديري نم معن
 .قرفلا

 فارتعالا مدع هلاس يف ةيفقاولا عم تکرتشا ناو ةيحطفلا نا :سماخلا
 مت ليلدب ىرخألا نم ًابصعت لقأ تناك لوألا ةفئاطلا نسکلو يقيقحلا مامإلاب
 طع نيب نكل «حطفألا مهمامإ ليحر دعب 85 مظاكلا ىسوم ةسامإب اوفرتعا
 لر هيله مظاكلا ةمامإ عم هتمامإ بّوصم نيب و«حطفألا ةمامإب داقتعالا يف هسفن

 مل و #8 مظاكلا ىسوم ةمامإ ىلع تفقو ثيح اج ةبصعتم تناك ةيفقاولا نأ
 «مظاكلا نبا ةمامإب اوعطق نيذلا ةيعطقلا نيبو مهنيب تارظانم ترجو ههزواجنت
 BB اضرلا ىسوم نب يلع

 ةيفقاولا نم قلا ىلإ برقأ اوناك ةيحطفلا نأ ملعاو :لؤألا يسلجملا لوقي
 BRON ةيقب نورکنی ال ةيحطفلا BY ةيحطفلا نم HU نع دعبأ مه وأ
 اوهبُش مهئارف «ةفقاولا فالخب نيمحلاب Nie اذفو ؛مهتمامإب نولوقي اوناکو
 رابخألاب مهیهذم لطبأو ةبيغلا باتك يف ةيفقاولا ركذ خيشلاو«ةروطمملا بالكلاب
 © .اهولقن يتلا

 بهاذم برقأ ةيحطفلاب لوقلا نأ كيلع ىفخي ال:يناقماملا ةمالعلا لاقو

PRO /14 نيقتملا ةضور :(يقت دمحم) لوألا يسلجملا: .١ 



 ۱۳۷۵ ا رد

 :نیهجو نم GH ىلإ ةعيشلا

 ضعب راكنإ نّمضتي ةدسافلا بهاذملا نم بهذم لک َنا:امهدحأ

ABAنمک ناك مهنم ًادحاو ركنأ نم ّنأ ةيعطقلا صوصنلاب مولعملا نمو  

 نيب هللا دبع فيضيو ًاعيمج رشع ينثالا ةمامإب لوقي يحطفلاو gee رکنآ
 رشع ينثالا رابخأ لمحيو ر شع ةثالث ةمامإب لوقي وهف BP مظاكلاو قداصلا

 ًافراع الإ يحطفلا تومي الف نیما ريمأ دلو نی رشع ينثالا لع امامإ

 hod ًالهاج تومي ِهّنإف بهاذلا رئاس لهأ نم تام نم فالخب هنامز مامإب

 .هنامز

 هيبأ دعب هللا دبع ةايح نامز ًاموي نيعبسلا يف ةيحطفلا نم تام نم معن

 دبع ةافو دعب تام نم فالخب ةيلهاج ةتيم OU هنامز ماسال فراع ريغ تام

dil 

 ًامامإ هدقتعي نم ىقلت دق ةدسافلا بهاذملا نم بهذم يذ لک نا

 الإ ی هلا دبع Op ةيحطفلا فالخب انعورفل ةفلاخ ًاعورف رشع ينثالا ريغ نم
 ينثالا ةمئألا نم هقلت اب عورفلا يف نولمعي Us ًايعرف يكح هنم اوقلتي مو نيعبس
 سيلف رشع ينثالا نم وقلت اب نولماع شع AYU نولئاق ةيحطفلاف شع

 كلذ ثاريإو « 4ت مظاكلاو قداصلا نيب ًاموي نيعبس هللا دبع ةداي الإ مماطخ

ph Jeg at 

 ريغ نم ًاعورف اوقلتي ةيحطفلا لثم ًاضيأ ةيفقاولا BL :يناثلا ىلع ظحالي
 «ةعبسلا EN ىلع ترصتقا ةيفقاولاو ًاعيمج مهنم اوذخأ ةيحطفلا نا معن «ةّمثألا

 .نيتفئاطلا نيب ًاقرف دعي ال يناثلا هجولا نم هركذ ايف

 .ةعباسلا ةدئافلا 141 /1:لاقحلا حيقتم :يناقمالا هلل دبع ١.



 ةيليعامسالا خییرات ۳۷۹

 ةيدطفلا ريهاشم

 ىلع تبث نم نيب مهو ؛ةيحطفلاب اوفصُو ةعيشلا ةاور نم ًافيفل كانه نا
 بتك نم ةجرختسملا مهءايسأ كيلإو ؛هنع عجر نمو حطفألا ةمامإب لوقلا
 :لاجرلا

 .نميأ نب رمع نب لاضف نب يلع نب دمحم نب يلع نب نسحلا نب دمحأ ١.

 يفريصلا بوقعی وبأ «بلغت ينب لوس هناّيح نب رابع نب قاحسا .۲
 .يطاباسلا

 .لاضف نب يلع نب نسحلا .۳
 .يندملا يحبصألا ينابيشلا نسنس نب نيعأ نب ريكب نب هلا دبع ٤.

 له بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب دمحم نب
 .يرقم ا oi عايب لاس نب طابسأ نب يلع .

 .(يفوك) يطاباسلا يدزألا ۷
Aلاضف نب يلع نب نسحلا نب يلع . 
 .يطاباسلا ىسوم نب رابع .4

 .لاضف نب يلع نب نسحلا نب دمحم ٠١.
 .ديمحلا دبع نب ماس نب دمحم ۱

 نب هللا دبع ۵

 .ينئادلا ةقدص نب قدصم ۳







 ةعيشلا دنع تزرب ةرهاظ ءام مامإ لیحر دعب صخش ةمام] دنع فّقوتلا

 :ناقالطإ اهل راص كلذلو «ىرخأو ةنوآ نيب
 «صاخ مامإ ىلع فقوتلاب هصاصتخا ريغ نم ماعلا ىنعملاب فقوتلا :لؤألا

Spنوفورعلا مهو هنع زواجتت مو ف نيسحلا ةمامإ دنع تفوت ةفئاط كانه  

 هنع زواجتت ملو RB رقابلا مامإلا ةمامإ دنع فقوت نم كانه SIS :ةيناسيكلاب
 مامإلا ةمامإ دنع نم كانهو ةيريغملا وأ ةيروصنملاب ةفورعملا يه و هتف

 ةيفقاولا نم ةيديزلا ىتح قرفلا هذهو «ةيليعاسإلاك هنع زواجتی dy قداصلا
 كلذ عمو «قيرطلا ءانثأ اوفقوتو ةبطاسق رشع ينثالا ةّمئألا ةماماب اوفرتعي مل نيذلا

 قلطي Bhs ؛لحنلاو للملا يف الو لاجرلا بتک يف ةيفقاولا مهيلع قلطي الف هلك
 ال رافک ةالغ قرفلا هذه ضعب ST عباسلا ءزجلا ين رم دقو مهنايسآ سفن مهيلع

 .مهب فرتعي
 ةفرتعملا ريغ #84 مظاكلا ىسوم مامإلا ةمامإ دنع ةفقوتملا ةفئاطلا :يناثلا

 دقو .«ةيفقاولا»ب نوفورسلا ءالؤه و #1 اضرلا ىسوم نب يلع هنبا ةمامإب
 ARUN كلت الإ ةيمستلا هذه نم ردابتت الف «ةيمستلا هذه مهب تصتخا

 « #3 مظاكلا ىلع اوفقو نيذلا مه ةفقاولا نأ ملعا :يناهبهبلا ّقحلا لاق

 دنع نكلو... ةّمئألا نم تف مظاكلا ريغ ىلع فقو نم ىلع فقولا قلطي ابر و
 الإ مهريغ ىلإ فرصتی الو 8 مظاكلا مامإلا لع فقو نم ىلإ فرصني قالطإلا
 لثم «هنامز يف وأ هلبق هتوم و 8# مظاكلل هكرد مدع اهتلمج نم لعلو «ةنيرقلاب

 9 .مساقلا نب ىبحيو نايح نب يلعو نارهم نب ةعايس



 ۸۰ ةيليعامسالا خيرات...

 فقوتلا ةرهاظ ببس

 ات وه ةعيشلا نم ةفئاط نيب فقوشلا ةركف زوربل SLB ببسلا نإ
 ًاحالس اهذاختاو ةيقتلا ىلإ Leigh الولو يسابعلاو يومألا مكحلا رين تحت تحزر
 CM نم أطو فخأ ناك داحلإلاو ةقدنزلاب ماهتالا ّنأ ىتح «ءاقبلا اه بنك ال

 ناکف «قارعلا ىلع جاجحلا ةرامإو ناورم نب كلملا دبع ةفالصخ ةرتف يف عّيشتلاب
VSىرن ىتح «مهتصاخ آلإ مهرارسأب نوحوبب  TTةوه هبقعت مامإ لک ليحر  

 GH ىلع يأرلا ٌرقتسي نأ ىلإ نمزلا نم ةهرب ةعيشلا نيب

 مدل نكي مل نيذلا ةعيشلا نيب قرفلا ضعب ءوشنل بلاغلا ببسلا وه اذه
 .ةمامإلاو ةدايقلا يف الإ عورفلاو لوصألا يف فا

 ةعيشلا ىلع قييضتلاو ثبكلاو عمقلا رصع ناك ديشرلا نوراه رصع 5
 خيراتلاو «يقيناودلا رفعج yl ةسايس رارغ ىلع هتسايس تناكو ؛مهمامإو
 . 848 مظاكلا یسوم مامإلا عم اهعبتا يتلا ةسايسلا نع انثدحي

 لوصأو نيدلا ماكحأ هنع نوقلتي ؛ةعيشلا بولق یو هم مامإلا ناك
 ال نوراه ىلع قشف برشملا نمو قرشملا نسم لاومألا هيلإ لمحت ابرو «بهذملا
 ی pA فقر اه وبا لجال Me هسیساوج یک =|

 col نإ هللا لوسر اي : RE يبنلا ربق رازو ةتسلا كلت يف جح

 نی dip ghee ند یسوم سیحآ نآدیرا هلمفا نآدیرآ

 نالغب را نم جرخأو ديف هی لخدأف دجسملا نم ذخأف هبرمأ مث 5 .اهئامد
 اليخ هم ةدحاو لک عم هجرو ءاهيدحإ يف 88 وه ناتاطغم ناتبق اهیلع

 سانلا ىلع یمعیل «ةقوكلا قيرط ىلع ىرحألاو ءةرصبلا قيرط ىلع ةدحاوب ذخأف
 .ةرصبلا ىلإ تضم يتلا يف ناكو «هرمأ

 ةرصبلا ىلع ناكو هروصنملا نب رفعج نب ىسيع ىلإ همّلسي نأ لوسرلا رمأو



 TM ل 58 تنين هیت هو

 هليبس تیلح الو تعش نم ىلإ همّلس و يتم هذخ نأ ديشرلا ىلإ بتك مث
 اذإ هيلع عّمستأل GT ىتح ؛كلذ ىلع ردقأ اف dee هيلع دجأ ناب تدهتجا دقف
 .ةرفغم او ةمحرلا لأسي هسفنل الإ وعدي هعمسأ ايف «كيلع وأ gfe وعدي هّلعل اعد

 ةّدم هدنع ىقبف دادغبب عيبرلا نب لضفلا دنع هسبحو «هنم هملست نم هّجوف

 .ىبأف هرمأ نم ءيش ىلع ديشرلا دارأو ةليوط

 .لعفي ملف هنم كلذ دارأو «هنم همّلستف ىبحي نب لضفلا ىلإ هميلستب بتكف

 .ةقرلاب طثنیح وهو «ةعسو ةيهافر يف هدنع هنا هغلب و

 نب لضفلا ديرجتب رمألا ىهتنا نا ىلإ ديشرلا بضغ رمألا اذه راثأ دقو

ot٩۷ .نيباقعو طايسب هبرضو  

 نورظنیو نيملسملا لج همرتحي ناك يذلا لجرملا عم ديشرلا فقوموه اذه
 عّيشتلاب اومهتا اذإ سانلا داوس عم لاحلا فيكف «تيبلا لهأ ةّمئأ نم هّناب هيلإ

 ۱۳ مامإلاةالاومو

 دعب abe ديشرلا ىلإ بتك 48 مظاكلا مامإلا نجس لاط اًيلف

 ءاخرلا نم موي كنع یضقنا الإ ءالبلا نم موي ينع ضقني مل هلا نينمؤل

 9” .«نولطبملا هيف رسخي موي ىلإ كلذ انب يضفي ىنح

 نجس ىلإ رسالا هب ىهتنا ىتح نجس ىلإ نجس نم لقني مامإلا لز لو
 دیشرلا رمأ ءاج ىتح ؛هدييقت يف دازو مامإلا نجس يف لاغف ءكهاش نب يدنسلا

 مامإلا ةايح ةياهن تناكو سال اذه ذيفنت ىلإ يدنسلا یربناف مظاكلل مسلا سدب

 .ةرجاقلا هدي ىلع رهاطلا



 ةيليعامسالا خيرات ...........

 لعف ةّدر ديشرلا ىشخ ًامومسم مامإلا يفوت ل :ياهفصالا جرفلاوبأ لاق
 مهيفو دادغب له هوجوو ءاهقفلا هيلع لخدأف «هتوم ربخ راشتنا دنع نيملسملا
 ديشرلا نم لعف نود هفنأ فتح تام هّنأ ىلع اودهشيل هريغو يلع نب مثيلا
 «دادنبب رسجلا ىلع عضوو نهاطلا هنامشجب جرخا كلذ ىلع اودهش الو «هتزوالجو
 © .هتافوب يدونو

 عضولا ىلع كفقوت HEB مظاكلا ىسوم مامإلا ةايح نع ةفطاخ ةحمل هذه
 «قعيشلا مامإ هاجت day SH فقومو ناجحلاو قارعلا يف كاذنآ دناسلا يمايسلا
 !؟هدعب نم دئاقلاب حيرصتلا مامإلل نكمي لهفأ

 يذلا ملظملا لبقتسملا نع تاءوبنت هل مظاكلا مامإلا ناف ads كلذ عمو

 نأ لبق نم مظاكلا ىسوم نسحلا يبأ ىلع تلخد :لاق نانس نبا نع يور
 YU دمحم ايا :لاقو جا رظنف «هيدي نيب سلاج هنبا oy ءةنسب قارعلا مدقي
 هللا ينلعج نوكي امو :تلق :لاق «كلذل عزجت الف ءةكرح ةنسلا هذه يف نوكتس
 هوس هنم ينأ دبي ال SLU « ةيغاطلا اذه ىلإ ريصأ» :لاق ؟ينتقلقأ دقف كادف
 لضیا:لاق ؟كادف هللا ينلعج نوكي امو : :لاق "9 «هدعب نوكي يذلا نمو

 ؟كادف هللا ينلعج كلذ امو :تلق :لاق . «هاشی ام هللا لعفیو نيملاظلا هللا
 نب لع ملظ نمک ناك يدعب نم هتمامإ هدحجو cabo اذه ينبا ملظ نم»:لاق
 دم نشل هلو :تلق :لاق يي هللا لوسر دعب هّقح هدحجو هتمامإ 58 بلاط يآ
 .هتمامإب نّرقألو «هقح هل نمّلسأل رمعلا يف يل هللا

 هلّرقتو ات هقح هل مّلستو كرمع يف هلا دمي دمحم اي تقدص» :لاق
 :لاق «دمحم هنبا» :لاق ؟كاذ نمو :تلق :لاق ««هدعب نوكي نم ةمامإو هتمامإب

 ::نييبلاطلا لتاقم:يناهغصالا جرفلاوبأ ١.
 .يسابعلا يدهملا هب ديري ۲
 .يداهملا نب ىسوم هي ديري ۳



PAR a 55 ةيفقاولا يف. 

 ©” .ميلستلاو اضرلا هل :تلق

 دلاخ نب نامیلس يلاخ عم تلخد :لاق ءصيع نب مكحلا نع يشكلا ىور

 :لاقف «؟مالغلا اذه نم نامیلس ايا :لاقف 38 هللا دبع يآ ىلع

 - ًاناطيش هقلخي مل يذلا هلل دمحلا» :لاقف معن :لاقف ؟؟رمألا اذه فرعي له»

 امو كادف تلعج :تلقف ؛انتعيش ةنتف نم كدلو هللاب He نامیلس اي

 :لاق EB ىسوم ينبا ىلع مهفوقو و bata مهراكنإ» :لاق ١

 ۳ .«قلخلاّرش د كن «هدعب مامإ ال نأ نومعزيو هتوم نوركني

 «ةبيغلا» LS يف يسوطلا خيشلا اهعمج يتلا تاياورلا نم كلذ ريغ ىلإ

 38 اضرلا ىسوم نب يلع هدلو ةمامإ ىلع 48 مظاكلا مامإلا صيصنت ىلع لدن ام

 تایاور كلذ يف تيور دقو « هتمامإ راكنإ ىلإ ضعبلاب لآل املا ٌبح نا ريغ

 :اهضعب رکذن

 ضعب نع ؛يرابنألا ديزي نسب بوقعی نع هدنسب «ةبيغلا» يف يسوطلا ىور
 هرانید فلأ نوعبس يدنقلا دايز دنعو 868 ميهاربإ وبأ ىضم :لاق «هباحصأ

 رصمب هنكسمو هراوج سخو رانيد فلآ نوثالث يساورلا ىسيع نب نايثع دنعو
 ناك امو «لاما نم SU ام اولا نأ 8 اضرلا نسحلا وبأ مهيلإ ثعبف

 هثاريم انمستقا دقو «هماقم مئاقو هثراو يناف راوجو OUT نم مکدنع يبأل عمتجا

 اذه هبشي مالكو «مکلبق :هثراولو يل عمتجا دق ام سبح يف مكل رذع الو

 .يدنقلا دايز كلذكو «هدنع اهب فرتعي و هر

  Uyىسيع نب نامثع  SLiهيلع هللا تاولص - كابأ ّنإ هيلإ بتك -.
 :لوقت بک ىضم دق هنأ ىلع لمعاو «لطبم وهف تام هنأ ركذ نمو «مئاق يح وهو

Oe تجوزت و نهتفنعا دقف يراوح ا Ul, كيلإ ءيش عفدب ينرمأي ملف» 

  ۲ Are:راحبلا ؛۳۸۹ :لاجرلا :يشكلا ٤۸/ ٠۲۹۵ ثيدحلا ۰۲4
  1۵-1ثيدحلا ۷.

 :يسرطلا ١.
 :يسوطلا.۳



AEةيليهامسالا خییراق و 2  

 نم سیلو نسحلا وبأ تام :لاق ءنامحرلا دبع نب سنوي نع ؛يشکلا یور
 توم مهدوحجو مهفوقو ببس كلذ ناكف يثكلا لاملا هدنعو الإ دحأ هماوُ
 40 رايد فلأ نوثالث ةزمح يأ نب يلع دنع ناكو

 نسحلا وبأ تام :لاق نامحرلا دبع نب سنوي نع ؟للعلا» يف قودصلا ىور
 مهفقو ببس كلذ ناكف هريثكلا لاما هدنعو Y دححأ هماوق نم سیل و 8

 ةزمح يبأ نب يلع دنعو رانید فلأ نوعبس يدنقلا دايز دنع ناكو «هتول مهدوحجو
 نسحلا يبأ رمأ نم تفرعو GH نّيبنو كلذ تيأر UG :لاق نانید فلآ نوشالث

 اس ؛الاقو fend :لاق «هيلإ سانلا توعدو تملکت تملع ام 128 اضرلا

 نانید فالآ ةرشع يل انیضو كينغن نحنف لاملا دیرت تنك نإ ؟اذه ىلإ كوعدي

 اذإ :اولاق مبتآ 8/2 نیقداصلا نع انیرژ ان :مهل تلقو تیباف ءفك :يلالاقو

 امو «ناميإلا رون هنم بلش لعفي مل نإف هّملع رهظُي نأ ملاعلا یلعف عدبلا ترهظ
 .ةوادعلا يل ارمضأو ينابصانف لاح للك ىلع هللا رمأ يف داهمبا عدأل تنك

 « يماورلا ىسيع نب ناهثع املا دحأ :لاق دامح نب dal نع Lal یورو
 وبأ هيلإ ثعبف :لاق «يرارج تسو ريثك لام هدنع ناكو رصمب نوكي ناكو

 بتكف :لاق «تمي مل كابأ نأ هيلإ بتكف :لاق «لاما يفو نهيف #85 اضرلا نسحلا
 جتحاو «هتومب رابخألا تّححص دقو هئاریم انمستقا دقو تام دق يب نإ : هيلإ

 نر «ءيش كلذ نم كل سيلف «تام كوبأ نكي مل نإ :هيلإ بتكف :لاق «هيف هيلع

 يراولبا تقتعا دقو «كيلإ ءيش عفدب ينرمأي ملف «يكمحت ام ىلع تام دق ناك

 © .نهتجوزتو
 . لاملاو هاجلا بح ناك فقوتلا بیس ّنأ ىلع ةّلادلا تاياورلا نم اهريغ ىلإ

 .۳۸۵:لاجرلا:ينکلا.۱
 .۲۳۵:عنارشلا للع :قودصلا ۲



۳۸۰ ase 2 .سس Ril 

 لحتلاو للملا بتك يف ةيفقاولا

 نع برعي اذهو «لاجإلا هجو ىلع لحنلاو للملا بتك يف ةيفقاولا تءاج
 ضع اهيفانركذ يتلا ةمئاقلا كيفاوتسو :ةبيغلا رصع يف مهل زراب رود دوجو مدع
 .ةيفقاولا نم ةاورلا ءامسأ

 مظاكلا مامإلا ليحر دعب تمسقنا ةعيشلا نأ نّيب امدعب  يتخبونلا لاق

 : يلاتلا نايبلاب ةيناثلا ةقرفلا نيبو «نيتقرف ىلإ 1ه

 تومي الو يح Shy تمي مل رفعج نب ىسوم OY :ةيئاثلا ةقرفلا تلاقو ١.

 هنو ؛ًاروج تشلم اک ًالدع اهلك اهألميو ءاهبرغو ضرألا قرش كلمي ىتح
 ّنأو «هب ملعي مو ble دحأ هری لو سبحلا نم جرخ هنأ اومعزو ؛يدهملا مئاقلا
 سانلا نع باغ هو ءاوبذكو سانلا ىلع اوهّرمو «هتوم اوعّدا هباحصأو ناطلسلا
 مئاقلا وه :لاق ST 848 دمحم نب رفعج هيبأ نع تاياور كلذ يف اوورو ؛یفتخاو

 .مئاقلا ناف اوقدصت الف لبج نم مكيلع هسأر هدهدي ناف يدهملا

 «عجري ىتح هريخل ةمامالا نوكت الو تام دقو مئاقلا هنٍ :مهضعب لاقو

 عضاولا نم عضوم يف فتخ هال هتوم دعب عجر دق هلأ اومعز و هظیو موقيف

 «هيبأ نع تاياورسب كلذ يف اولتعاو «هنوريو هنوقلي هباحصأ ّنأو «یهنیو رمأي يح
 .تومي امدعب موقي CY ئاق مئاقلا ينس :لاق هنأ

 میرم نب ىسيع نم ًاهبش هيف ّنإو «مئاقلا هّنإو ؛تام دق نإ :مهضعب لاقو

 اك ًالدع ضرألا ألميف همايق تقو يف

 GASES .ميرم نب ىسيع نم ًاهب

 همايق دنع هدر هاو [cad هللا هعفرو تام :اولاقو «هلتق مهضعب ركنأو

 «مئاقلا مامإلا هنأ ىلع رفعج نب ىسوم ىلع مهفوقول ةيفقاولا ًاعيمج ءالؤه اوتسف



e Aةيليعامسالا سورا  

 .هريخ ىلإ هوزواجتی و مامإب هدعب اونی لو
 اوسيل هدعب ماق نم و BBLS NY :يح هّنأ رکذ نم مهضعب لاق دقو

 لوبقلا سانلا ىلع نو «هجورخ ناوأ ىلإ دحاو دعب ًادحاو هؤافلخ مهتکلو ناب
 . مهرمأ ىلإ ءاهتنالاو مهنم

 ىسوم نب يلع ةمامإب لاق نم هيفلاخم صعب ةفقاولا بقل دقو
 نب جلع لا كلذ ببس ناکو ءاه عاشو مسالا اذه اهيلع بلغو «ةروطمملا»

 ليعامسإ نب يلع هل لاقف ءمهضعب ارظان نامحرلا دبع نب سنويو يمشيملا ليعامسإ
 BN «فیج نم نتنأ مکن دارأ «ةروطمم بالك الا متنأ ام :مهنيب مالكلا دتشا دقو

 هب نوفرعُي مهف بقللا اذه مهمزلف «فيجلا نم نتنأ يهف رطملا اهباصأ اذإ بالكلا
 نب ىسوم لع ةفقاولا نم هلأ فرع دقف روطم هلا لجرلل ليق اذإ SY «مويلا
 بقللا اذهو هيلع تفقو دق ةفقاو هلق مهنم ىضم نم لك OY ةصاخ رفعج

 © ,یسوم باحصال
 :هصن اذه ام يتخبونلا هلاق امل ًاصخلم يرعشالا خیشلا لاقو. ۲

 ىلإ اوهتني یتح ةمامالا نوقوسی ةضفارلا نم نورشعلاو يناثلا فنصلا
 هرفعج نب ىسوم هنبا ةمامإ ىلع صن دمحم نب رفعج نأ نومعزیو دمحم نب رفعج

Obءاهبرغو ضرألا قرش كلمي ىتح ثومب الو تمّيل يح رفعج نب ىسوم  
 نوعْدُي فنصلا اذهو yy ery Ub تعلم اك ًاطسقو الدع ضرألا المي ىتح
 ضعبو «هريغ ىلإ هوزواجتي مل و رضعج نب ىسوم» ىلع اوفقو مبل "ةفقاولا#
 دبع نب سنوي» رظان مهنم الجر ّنأ كلذو «ةروطمملا» مهوعدي ةقرفلا هذه يفلاغ

 هل لاقف هرفعج نب ىسوم توم ىلع اوعطق نيذلا ةيعطقلا نم سنويو «نامرلا
 © زنا اذه مهمزلف ةروطمل | بالكلا نم egal متنأ :سنوي

 .ءانركذ یک فقولا نم نيمسقلا لإ ةراشإ همالك ليذ يفو ۸۰-۰۸۲ :ةعيشلا قرف :ينخبونلا ۱
 .۲۸-۲۹:نییمالسإلا تالاقم :يرعشالا .۲



ONY loess to . ةيفقاولا يف 

 ةمامإلا اوقاس نيذلا ءالؤه :ةيوسوم اب ةفقاولا نع ارتعم يدادغبلا لاقو.۳

 اومعزو نفعج نب ىسوم هنبا ناك سفعج دعب مامإلا نأ اومعز من g tre ىلإ

BTلخد هّنإ اولاقو رظتلا يدهلا وه هاو تمي م يح رفعج نب ىسوم  
 هتوم يف مكحن الف هتوم يف انککشو هتمامإ انملع دقو ءاهنم جرخ مو ديشرلاّراد

 .نيقيبألا

 هتمامإ SIRES «هتومو هتايح يف متككش اذإ : ةيوسوم ا ةقرفلا هذه ليقف

 دهشم ّنأب مكملع عم اذه سظتنلا ّيدهملاوه ly قاب هاب لوقلا اوعطقت الو

 نازبو دادغب نم يبرغلا بنام لا يف فورعم رفعج نب ىسوم

 . رفعج نب یسوم اهراظتنال ةيوسوم ةقرفلا هذه لاقي و

 نم ناك يّمقلا نامرلا دبع نب سنوي DY ءًاضيأ ةروطمملا اه لاقيو

 يف لاقف ةيوسوملا ضعب رظانو (رفعج نب ىسوم توم ىلع اوعطق نيذلا) ةيعطقلا

 نب .ةروطمملا بالكلا نم ينيع ىلع نوهأ متن : همالك ضعب

 يقم ف نفذ هلا رفعج نب سیم RAE دعب برایم لا

 مه لاقيو ؟تسی مل مأ تامأ يردن ال :لاقو «هتوم يف فّقوت نم مهنمف
 .ةروطع ًابالك الا متنأ ام: :لاقف ليعامسإ نب يلع كلذب مهاّیس «ةروطمملا

 .ةيعطقلا مهل لاقيو هتومب عطق نم مهنم و

 لاقيو «ةبيغلا دعب جرخيسو «تميو J GY :لاقو ؛هيلع فّقوت نم مهنم و
 © ,ةفقاولا مه

 دّب ًاريطخ ًارمأ تناك تف مظاكلا مامإلا ليحر دعب فقولا ةرهاظ ّنإ



 همس I تی یو سيح سسصلو
 يرفت ار «هبشب كسمتت ةفقاولا تناك دقو ءاهماجسناو اهکساقو «ةعيشلا نايك
 .رظتنملا مامإلا رصع ىلإ LLY دادتماب لوقلا نع مهّدصتو «ةعيشلا نم ءاطسبلا
 اضرلا مامإلا ةرايز ىلع ديازتملا ثحل ا دوجو ىرن ابر «فقولا ةروطخ لجأل هلعلو
 الو هيلإ ةعيشلا رظن اوتفليل 8# مظاكلاو قداصلاو ّيصولاو يبنلا نم 8#
 .هنعاولقغي

 اهروزب ال «ناسارخ ضرأب يتم ةعضي نفدتس» :لاق هو هنع يور دقف
Woeهل هللا بجوأ  GHةرانلا ىلع هدسج مّرحو . © 

 ةرايز ىلع ثحتو دكؤت 8 تيبلا لهأ ةّمئأ نع ةريثك تاياور دجوت امك
 ©” .اهلضف نيت و RB اضرلا مامإلا

 كلذ يف ةفقاولا اهتدجوأ يتلا تاهبشلا عفر ىلإ Gag تاياورلا كلت علو
 دقو ؛هجو ثحلا اذهل ناك امل « هيبأ دعب دئاقلا مامإلا وه اضرلا نا الولو نصعلا

 ةلازإب اهيف ماق Le تارظانمو «ةغلاب تاظعب ةعبوزلا كلت اضرلا مامإلا هباج
 .مههبش نع سابتلالا

 يف يرصانلا بيبح دمحم ضاير خيشلا ةجحا ملاعلا اهعمج دقو
 اهنيماضم ىلع فوقولا دارأ نم و.تارظانم GE تغلب ثيح « «ةیفقاولاهباتک
 ةسارد اهسردو ةيفقاولا هيف حرط يذلا مّيقلا باتكلا كلذ ىلإ عوجرلا هيلعف
 © .ةعئارةيليلحت

 ۸6 /5:بيذهتلاو ۱۳۵۱۰۳۲۸ /۲:هیقفلا و 4: كلا عجار.؟
 ,هيعاسم هللا ركشف ةفئاطلا هذه ةسارد يف باتكلا كلذ ىلإ انعجر دقلو ۱۵۱-۰۱3۳ /1:ةيفقاولا ۳



  MAMEتم بت هست یوم وحی زی ۳

 ةيفقاولا ريهاشم

 رکذ دقو SW نكي مل ةيفقاولا ددع Bt .ةيلاجرلا بتکلا ةعجارم نم رهظی

 :مهريهاشم نمف ًاصخش نيتسو ةعبرأ يلاوح مهیف يسوطلا خيشلا
 .نارهم نب ةعايس ١.

 .ةعارس نب رفعج .۲
 .ةعامس نب دمحم نب نسحلا "٠.

 .يمرضح ا دمحم نب ةعرز ٤.

 .يدنقلا ناورم نب دايز ۵

 .نیصحا نب دواد .”

 .روصنم يآ نب تسرد ./

Aيساورلا ىسيع نب نایثع . 

 .ينئاطبلا ةزمح يأ نب يلع .4

 .يرطاطلا نسحلا نب يلع ٠١.
 .يفريصلا ريدس نب نانح ۱

 .ءاذحلا مساقلا نب ىيحي .

 .دیز نب نيسحلا نب ىبحي ۳
  VE.فلخ نب دعس ٩



Tyةيليعامسالا خيرات ...  

 مهيف سیلو ؛هلاجر يف يشاجنلا مهركذ ةيفقاولا نم رخآًافيفل كانه نإ مث
 يف مهضعب دّدرت امبر و ءدمحم هطبس الو ءرفعج هدلو الو «نارهم نب ةعايس مسا
 نبا ىلع الو ؛يشاجنلا لثم ىلع يفخ امل كلذك ناك ول ذإ :ةيفقاولا نم ةعامس دع
 .يرئاضغلا

 ةيلاجرلا بتكلا نم فقولاب نيفوصوم ا ءایسآ يرصانلا خيشلا عمج دقو
 .فقولا نع اوعجر مهنم LAS ريغ ءاهريغو

 اوُمُر ؛عامجإلا باحص نم صاخشآ ةعبس نا باجعلا بجعلا نمو

 :مه ءالؤهو «فقولاب

 صن يأ نب دمحم نب دمحأ ١.

 .جارد نب ليمج ۲

 .یسیع نب دا .۳

 .ىبحي نب ناوفص ٤.

 .یسیع نب نایثع ۵

 .نامحرلا دبع نب سنوي .”
 .ةريغملا نب هللا دبع .۷

I,يذلا مامإلا يف مهئيّرتو مهصحف ىلإ دومی ابر فقولاب مهماهشا  
 فقولاب مهفصول قلطنملا وه اذه ناك ولو .هليحر دعب #8 مظاكلا مامإلا بقعي

 «فقولا نع اوعجر مهّئإف لاح ةيأ ىلعو «فصولاو يمرلا اذغ رربم يأ دجوي الف

IEيذلا وهو فقولا ةحفاكمل مّدقملا فصلا يف ناك نامحرلا دبع نب سنوي  

 كوكشلا ريثي ام اذهو «تاياورلا ضعب يف امك ةروطمملا بالكلاب ةيفقاولا فصو
 .فقولاب هئالمزو هفصو لوح



WES Gab ی يعم ع يس youn ING: 

 ؛ةيغلا»و «تسرهفلا» يف يسوطلا اهركذ نيتفئاطلا نيب ًادودر كانه 5 مث

 :ةيفقاولا ةرصن يف ةفلؤملا بتكلا نمف

 ١. .خيشلا هركذ ءيوسوملا يولعلا دحأ نب يلعل «ةفقاولا ةرصن» ©

 ̂ .ةليج نب هللا دبعل «ةفقاولا بهذم ىلع ةبيغلا يف ةفصلا» ۲

 ̂ .هيهذم ةرصن يف يرطاطلا نسحلا نب يلعل ةلاسر .۳

 هاجر يف يشاجنلا اهركذ «تافلؤملا كلت ىلع باحصألا نم دودر كانهو
 :يليام اهنم رکذن

 © ,تخبو نب لهس نب قاحسإ نب يلع نب ليعامسإل ةفقاولا ىلع درلا ۱
 UH ىسوم نب نسحلل ةفقاولا ىلع درلا ۲

 © ,يرفوزبلا يلع نب نيسحلل ةفقاولا ىلع درلا .۴

 ٤. .ينيوزقلا هيوهام نب متاح نب سرافل ةفقاولا ىلع درلا ٩0

 ,ةيلاجرلا بتكلا يف مهؤايسأ تدرو نيذلا ةفقاولا لاجر يف مالكلا يقب

 نع مالكلا اأو «مهث امسأ سرهف كيلإف «هنیودتو ثيدحلا لقن يف رود مهل ناكو
 .هلحم ىلإ لوكومف مهتالاحو مهمجارت

x 
OW مقرب ۲ 
 مقرب ۱۱۸:تسوهفلا: ۳۹۲
  . 4مقرب ۱۳۱/۱ :لاجرلا :يشاجتلا ۷
Ab مقرب ۱۳ /۱:لاجرلا :يشاجنلا .6 

 15 مقرب ۱۸۸/۱ :لاجرلا :يشاجنل
 AG مقري ۱۷۹/۲ :لاجرلا :يشاجنلا .۷



 ةيليعامسالا خسيرات ....... ا |

 .لیج وبآ .۲ . ميهارب ۱

 .یمعالا ةدانچ وبأ ٤. .ةدعج وبآ ۳

 .ثراحلا نب دم Day .جازسلا رشب يأ نب دمحأ .۵

 الا مثيم نب بیعش نب ليعايسإ نب نسح ا نب دا .۷
 .يرسلا نبدمحأ .4 زا دايز نب دمحأ ۸

 .يعازخلا لضفلا نب دمحأ ٠.

 .قازسلا ءالقلا لاس ني سيق نب حابر نب رمع نب يلع نب دمحم نب دمحأ ١.

 .يتالوخ ا نابلس نب لضفلا نب سيردإ ۲

 .يفوكلا يلجبلا هللا دبع نب ريرج نب ديزي نب ريرج نب قاحسإ ۳

VEيدسالا لس يآ نب عيبرلا نب دمحم ركب يبأ نب ليعامسإ . 

 .يبلكلا نابأ نب رمع نب ليعامسإ . 9

 نب دمحم نب ركب ۷ .يريعشلا ورمع نب ةيمأ 1

 .بيطخلا ىنئمل ا نب رفعج . 4

NSديور نب ىسوم نب ةعامس نب دمحم نب رفعج . 

 .نايح نب رفعج نب مهج ۱ .بويأ نب بدنج ۰

 .ينناطبلا ملاس ةزمح يآ ني يلع نب نسحلا ۲
 .يفوكلا يفريصلا يدنكلا دمح وبأ «ةعابس نب دمحم نب نسحلا ۳

 RB مظاكلا مامإلا باحصأ نم)نيسحلا 6

 .يراكملا ناټح نب مشاه ديعس يآ نب نیس.

 .ناسيك نب نيسحلا ۷ امايق نب نيسحلا ٩

TAيسنالقلا هللا دبع وبأ ناتخملا نب نيسحلا . 



 ... ةيقاولا يف

 .يتوكسلا رصن وب Ane نب نارهم نب نيسح ا ٩

 .یسوم نب نييسح ا . ٠

 .ةدانج نب يشبح نب ءاقرو نب نامجرلا دبع نب قراخملا نب نيصح .۳۱

 .ناقهدلا راوه دايز نب داّمح نب داّمح نب دايز نب دیه .۲

 .يفريصلا بيهص نب ميكح نب ريدس نب نانح ۳

VEيدسألا نيصحلا نب دواد . 

IPOيطساولا دمحم روصنم يبآ نب تسرد . 

 .يمرضحا دمحم نب ةعرز 1

 .نمؤملا هللا دبع وبأ «دمحم نب ايركز ۷

 .يدنقلا يرابنالا ناورم نب دايز ۸

 .يراصنألا نارمع يأ نب دعس ۰ .لیسوم نب ديز ۹

 .ناّيح نب ةملس ۲ .فلخ نب دعس ۱

 .يمرضح ا نامجرلا دبع نب نارهم نب ةعايس ۳
 .ينانكلا رجبأ نب ناّيح نب ةلبج نب هللا دبع . 4

 .يمرضحلا مساقلا نب هللا دبع . BEL alte ٠١ نب هللا دبع £0

 .ساّخنلا هللا دبع ۸ nal نب هللا دبع ۷

 .يمعثخلا حلاص نب ورمع نب ميركلا دبع ٩

 .يرابنالا دمحم نب هللا ديبع نب دمحأ ديز يبأ نب هللا ديبع

 .يساورلا يبالكلا يرماعلا ورمع وبأ «ىسيع نب نايثع . ١

 .يساورلاب سیلو ءرماع ينبل لوم «يبالكلا ىسيع نب نايثع ۲

 .ينئاطبلا ةزمح يأ نب يلع ۳



 هیچی ۳۹۶

 .يزورملا يعازخلا سابعلا نب رفعج نب يلع 6
 .يرطاطلاب فورعملا يمرحلا يئاطلا دمحم نب نسحلا نب يلع ٩
 .يراكملا ديعس نب يلع ۷ .باطخلا نب يلع 7
 .نوکلا جرعألا رمع نب يلع .۸

 .هآلقلا :لاقیو «قاوسلا حابر نب رمع نب يلع نب دمحم نب يلع ٩
 .القلا يرهزلا حابر نب رمع ۱ .نابهو نب يلع ۰
 .لجملا بعصم نب ةسبنع ۲

 .- يماورلاب سيلو -رماع ينب ىلوم يبالكلا ىسيع نب ىسيع ۳
 .يدادغبلا بتاكلا سنوي نب لضفلا .6 We نب بلاغ .4
 .رذنملا دمحم وبأ ؛يشرقلا ليعامسإ نب مساقلا 7

Wحانج نب ركب نب دمحم ۸ .يرهوحلا دمحم نب مساقلا . 

 .يرصبلا DALI هللا دبع نب دمحم ۰ .نوَمش نب نسحلا نب دمحم ٩
 ,ززبلا يراصنألا بلاغ نب هللا دبع نب دمحم ۱

VYنب دمحم ۳ .دعاص نب ديبع نب دمحم  ape 
MEحابر نب ورمع نب يلع نب دمحم ني دمحم . 

VOامايق نب لتاقم نب لئاقم . VTجرزب سنوي نب روصنم . 
 .عاّرذلا يسلايطلا دامح نب ىسوم VA .يطساولا ركب نب ىسوم ۷

VAيراكملا ديعس وبأ «نايح نب مشاه . 

 .يريرلبا يلع وبأ صفح نب بيهو .8*
 . 38 نيسحلا نب يلع نب ديز نب نيسحلا نب ىبحي ۱

A بوقحي نب فسوي ۳ .يثراحلا ةفيلخ نب. 







 مبنا ايس ال بعص رمأ ةيعيشلا قرفلا رثاسک ةيريصنلا نع ةبا

 حفصتی نمو ؛ةيقتلا لظ يف اوشاعو «مهسفنأ ىلع ءاوطنالاو يتختلا ىلإ اورطضا
 قرفلا مجاعمف ؛مهدئاقع يف ظّفحتلاو متكتلا نم مهل ةحودنم ال هلأ ag خيراتلا

 نكمي الو ,ضعب نع مهضعب ذخأ دقو ؛مهرفکتو مهقيسفتو مهذب ةئيلم

 يف مهعم شياعتلا وأ ةقرفلا كلت بتك ىلإ عوجرلاب SY مهنع هولقث ام ىلعدامتعالا
 «مهوصأ ايافخو مهدئاقع نماكم ىلع ناسنإلا فقيل GL يلجني تح مهعاطوأ

 قيلعت يأ نود نم ماقملا اذه يف قرفلا مجاعم هتركذ ام ءيش لك لبق درسن نحنو

 .بهسم

 لحنلاو للملا مجاعم يف ةيريصنلا

 نب نسحلا خيشلا وه تالاقلا باحصأ نم مهركذ نم زآ لعلو ١.

 مامالا ةافو دعب تأشن اهّنأ هنم رهظيو «ثلاثلا نرقلا مالعأ نم يتخبونلا ىسوم

 :لاقف ها 04 ماع 858 يدافا

 Bey تلاقف «هتايح يف دمحم نب يلع ةمامإب نيلئاقلا نم ةقرف تش دقو

 نسحلا وبأ هثعب ؛يسن ST يعّدي ناكو ؛يريمنلا ريصن نب دمحم هل لاقي لجر

 «ةيبوبرلاب هيف لوقيو ؛نسحلا يبأ يف ولغلاو خسانتلاب لوقي ناكو ةف يركسعلا

 معزيو ؛مهرايدأ يف ًاضعب مهضعب لاجرلا حاكن les مراحملل ةحابإلاب لوقيو

 زع هللا Ay «تابیطلاو تاوهشلا ىدحإ Uy .للذتنا و عضاوتلا نم كلذ نأ

 نی یسوم نب دمحم «يريمنلا اذه بابسأ يوقي ناکو «كلذ نم ًاثيش مرحب مل لجو



Aةيليعامسالا سیر  

 4۱ .تارغلا نب نسحلا

 فيك ذإ ادج لقعلا هدعبتسي امم مالكلا اذه يف بسنلا نم درو ام: :لوقأ
 اهیضتر ال ينلا تاركنملا هذه ةيمالسإلا ةفالخلا ةرضاح يف دحأ ئئبتي بتي نأ نكمي

glلهسي اتر ةديعب ةيئان ءاوجأ يف رومألا هذه ىلإ ًايعاد ناك ولو 1؟جذاس ناسنإ  
 .هقيدصت

 ريصن نب دمحم ةوبنب ةقرف تلاقو :(عبارلا نرقلا مالعأ نم) يشكلا لاقو .۲
 هلسرآ يركسعلا دمحم نب يلع ly «يبن هنأ یعذا هنأ كلذو «يريمنلا يرهفلا
 ةحابإب لوقيو «ةيبوبرلاب هيف لوقیو «نسحلا يأ يف ولغلاو خسانتلاب لوقي ناكو
 لعافلا نم هّنإ : اوقيو «مهرابدأ يف ًاضعب مهضعب لاجرلا حاكت للو مراحملا
 دمحم ناكو .كلذ نم ًائيش مرحي ل هللا Ly «تابیطلاو تاوهشلا دحأ هب لوعفملاو
 ضعب ىأر هنآ ركذو ؛هدضعيو هبابسأ يوقي تارف نب نسحلا نب یسوم نبا

 نم اذه 5 :لاقف «كلذ ىلع هآرف ءهرهظ لع هل مالغو ًانايع ريصن نب دمحم سانلا
 40 .ًاقرف هدعب هيف سانلا قرتفاو جنا كرتو هلل عضاوتلا نم وهو تاذللا

 باحصا ةيلاغلا فانصأ نم CATT ED یفوتلا يرسعشألا ركذ دقو .۳
yestركذ ىلإ هنم لقتنا مث ؛صاخشأ ةسخ يف لح هلل نأ نومعزي :لاقو  

 نولوقي يريمنلا باحصأ ةيريمنلا م لاقي ةضفارلا نم
 ” .يريمتلا يف Me ناك يرابلا 1

 ةيعيرشلا ةقرفلا نايبل هدّقَع لصف يف ء(ه۲۹٤) Gell يدادغبلا لاقو ٤.
 هلقن ام سفن لقنو ؛يريمنلا ريصن نب دمحم عابتأ ةبريمنلاو يعيرشلا عابتأ
 ی هيلع دزي ف و نيلجرلا نح يف يرعشألا

 ١. قرف الشیعة:٩۳.

 .۳۸٤:يشکلا لاجر .۲
 ۰۱۵/۱ :نیمالسالا تالاقم .؟



 FAG سس oy للملا مجاعم يف ةيريصتلا

 هنأ دجي نييمالسإلا تالاقم LS عم قرفلا نيب قرفلا باتك نراق نمو

debbieناشب قئال ريغ امو بس قرفلا نايب يف داز هنأ ريغ «يناشلا نم  

© Cals 

  .0قونملا يسوطلا خیشلا دقع دقو ( Catاهنم دع ةيبابلا يعدل الصف

 .يريمنلا ريصن نب دمو :يعيرشلا

 يلع نب نسحلا دمحم يأ باحصأ نم يريمنلا ريصن نب دمحم ناك:لاق

 مامإ بحاص هنآ alse نب دمحم رفعج يآ ماقم oil دمحم وبأ يفوت ايلف ا

 نعلو «لهجلاو داحلإلا نم هنم رهظ اب ىلاعت هللا هحضفو «ةيبابلا هل یعذاو «نامزلا
 دعب رمألا كلذ ىعّداو هنع هباجتحاو «هنم هأربتو هل نارثع نب دمحم رفعج يبأ

ee) 

 وبآ هنعل رهظ اهب ريصن نب دمحم رهظ ال :يرابنألا بلاط ربآ لاق :لاق مث

 هيلع هبلقب فطعيل (ضر) رفعج ابأ دصقف «كلذ هغلبفهنمرتو (ضر) رفعج
 .ًابئاخ هقرو هبجحو هل نذأي ملف «هيلإ رذتعي وأ

 هنبا دحآ هّنِإ :ةقرف تلاق «قرف ثالث هدعب !وقرتفاف؟وه نم

 نب رشب نب نیس ا يأ نب دمحأ bf :تلاق ةقرفو «تارفلا نب یسوم نب دمحم نبا

 ۲۳ .«يش UL نوعجري الف اوقرفتف «ديزي

 نيصح نب دمحم TB يداحلا باحصأ ءارسأ يف جرخأ خيشلا نإ مث



ne 6ةيليعامسالا چير  

 ^ ريصنل فيحصت نیصح اف ںيصن نب دمحم هّلعلو نوعلم :لاقو يرهفلا

 لاقو «يعيرصلا ىسوم نسب دمحم يركسعلا مامإلا باحصأ ين جرخأو
 صيصنت بسح ةيبابلا ىعّدا نم لوأ وهو ؛يميرشلا خسنلا ضعب يفو:قلعملا
 ريصن نب دمحم يركسعلا باحصأ يف ركذي مو «ةييغلا يف يسوطلا خيشلا
 99 .يريمدلا

 ةيعيرشلا مهنم ةعساتتلا ةقرفلا (CHEVY یوم ا ينيارفسالا لاقو .۲
 لح نلاعت هلا نإ :لوقي ناكو ءًاعيرش ئعدي ناك لجر عابتأ ةيعيرشلا و ؛ةيريمنلاو
 Bf :نولوفي اوناكو «نيسحلاو نسحلاو ءةمطافو «يلعو دمحم يف صاخشا ةسمخ يف
 ناكو هتفيلخ ؛يريمنلا ناكو :لاق نأ لإ دادضآ ةسمخ ةسمخلا ءالؤمو ةملآ ءالؤه

 TA نوعدي اوناكو ةيباطخلاو ةيعيرشلاو ةيريمنلا ةلمجو هدعب هلثم هسفنل يعدي
 2 , قداصلا رفعج

 ةيهولألاب داقتعالاب ةيعيرشلا رسف ثيح همالك يف ضقانتلا دوجو ىفخي الو
 فئاوطلا نإ :همالك ليذ يف لاقو تق نيسحلا مهرخآ ةرهاطلا ةسمخلا يف

 .قداصلا رفعج ةيطإ نوعي اوناك ةيباطخلا  ةيعيرشلا  ةيريمنلا :ثالثلا

 عيمجلا نو تالاقملاو قرفلا نيب قرفلا نم ذوخأم هركذ ايف هلك كلذ عمو

 .يرعشألا ىلع لايع
 نم ةالغلا ركذل هدقع لصف يف (A100) ىقوتملا ديدحلا يبأ نبا لاقو .۸

 «يريمنلا ريصن نب دمحم اهثدحأ ةقرف :ةيريصنلا Of :مهریغو ةيريصنلاو ةعيشلا

 نم ريصن نب دمحم ناكو :لاق نأ لا« RB يركسعلا نسحلا باحصأ نم ناكر

 ١. مقرب 8۵ يداحلا مامالا باحصآ :لاجرلا :يسوعلا ۴۹.

  ۲يركسعلا مامالا باحصأ :لاجرلا :يسوطلا  RBمقرب ۱٩.

  .۳.۱۳۹:نیدلا يف ريصبتلا



 35 ........ لحتلاو للملا مجاعم يف ةيريصتلا

 نسح ا نبال ةلاكو ئعّدا تام لف ءاضرلا نب دمحم نب يلع نب نسحلا باحصأ

 لوقلاو hilly داحلإلا نم هرهظأ اهب ىلاعت هللا هحضفف هتمامإب ةيمامإلا لوقت يذلا
 دمحم نب يلع هلسرأ هّنأو ؛ىلاعت هللا لبق نم يبنو لوسر هلآ یعذا عن «خسانتلاب

 ةيبوبرلا كلذ دعب ئعّداو «هنبا ةمامإو يركسعلا نسحلا ةمامإ دحجو ءاضرلا نبا
 ° .مراحملا ةحابإب لاقو

 ةيفاحسالاو ةيريصنلا يف (ه6۷۹-۵4۸) يناتسرهشلا مالكلا طسب دقو .4

 نع نوّبذیو مهبهذم نورصني ةعامج مهل :لاقو ةعيشلا ةالغ ةلمج نم مهّدعو

 نم ةمئألا ىلع ةيمالا مسا قالطإ ةيفيك يف فالخ مهنيبو «مبتالاقم باحصأ

 نم لضفأ صخش 3 لوسر دعب نكي dy اولاق» : لاق نأ ىلإ  تيبلا لهآ
 GH رهظف ؛ةيربلا ريخ مهو نوموصعمل ا هدالوأ هدعبو «(هنع هللا يضر) يلع

 .مهیلع ةيفإلا مسا انقلطأ اذه نعف «مهيديأب ذخأو مهناسلب قطنو مهتروصب

Lest Lyناك هال هريغ نود هنع هللا يضر «يلعلا صاصتحالا اذه  

 BB يبنلا لاق .رارسألا نطابي قلعتي اف «ىلاعت هللا دنع نم Af دييأتب ًاصوصخ
 يبنلا ىلإ نيكرشملا لاتق ناك اذه نعو ؟رثارسلا ىو تي لو یهاظلابب مكحأ انأ»

BHهنع هللا يضر يلع لإ نیقفانلا لاتقو . 

 كيف سانلا لوقي نأ الول» 3 لاقف « 35غ میرم نب ىسيعب ههبش اذه نعو
 © .لاقم كيف تلقل ۰120 میرم نب ىسيع يف اولاق ام

 نم يرهفلا نيصحلا نب دمحم :(هال544-17) يا ةمالعلا لاقو. ٠١

 ©( .ًانوعلم ًافيعض ناك SB يدافا ثلاثلا نسحلا يبأ باحصأ

FYنسحلا ةمامإ يريمنلا راكنإب درفت ديدحلا يأ نبا نأ ىفخي الو ۰۱۲۲ /۸:ةغالبلا جبن حرش  

 .مهیلع هللا مالس يركسعلا نبال ةيابلا يعّدب ناك هلآ عم هنبا ةمامإو 4ه يركسملا

 1581-179 :لحتلاو للملا."
  YOY Teo LLYمقرب ۰۲۲
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 ةمومضملا نونلاي ريصن نب دمحم :لاقو «یرخآ ةراتهنونع هنآ بجعلاو

 دبع نب يلع نب ةحلط نب دمحم وبآ يل لاق :يرئاضغلا نبا لاق تلمهلا داصلاو

 لهآ لضافأ نم ريصن نب دمحم ناك : lL نسب ركب وبأ ان لاق «لالغ نب هلل

 © .نوبسني هيلإو ةيريصنلا ودب ًافيعض ناکر le ةرصبلا

 .نافلتخم ناصخش امهلعلو

 يف لح هللا نإ اولاق نيذلا ةيريصنلا :(ه417) قوتملا يناجرجلا لاقو ١.
 © .(ضر) يلع

 باتک يف خيشلا هاور اب جعت اهّنأ دج انباحصأل لاجرلا بتك يف ثحابلاو

 © .هلاجر يف يشكلاو ءةبيغلا

 ةدئاب ةقرف ةيريصنلا

 ةقرفلا هذهف «مهريغو مجاعملا باحصآ اهفّرع يتلا يه ةيريصنلا تناك اذإ

 ًاضرغم وأ القغم ناك اذإ SY ,نيملسملا نيب اهراكفأ بتي ًادحأ دجت ال تداب دق
 ضعب اهب تمهتا اینا و ؛عقاولا يف هل لصأ ال ام بسنلا هذه ضعب نوكت ابرو

 ءاوعش ةلم | ابعلا نم مهموصخ ناف «مسهئادعأ لبق نم ةعيشلا قرف

 نیفلولاو باشکلا َّنأ ثحابلا دجب ىتح «مهدض ةلّلضمو ةفيزم تاياعدو

 ةديقعلا يف مهتلا صخراب مهماهتا يف ًادهج نولأي ال تاطلسلا لبق نم نيموعدملا

 انباحصأ نم دحاو ريغ مهعبتو «ءالؤه Go يف ةنهار قئاقح تراص ىتح لمعلاو

 .ملوح بتك اهب مهّنظ نسل

 188 /۳ :لاقملا حیقنت رظنا .



goatقم می سس ی سر فی  

 ةقلق ةّيصخش يريمنلا ريصن نب دمحم

 ؛ضومخلا نم ريثك اهفنتكي «ةقلق ةيصخش ريصن نبا ّن نإ لاقي نأ قلا

 باحصا نم ىرخأو ©” فیعض هّنوًايلع ةرصبلا لهأ لضافأ نم هنوّدسي ةراتف

 ٩۳ لاغ هو: يركسعلا مامإلا باحصأ نم dl ىرخأو #8 داوجلا مامالا

 © .ناعمتج ال نيذه ّنأ عم ًايرصب ًايرهف age ًاروطو

 , ol.تاکرتشلا ةمئاق يف همسا اوعضوو لجرلا اذه رمآ يفاورتح ٩

 «لجرلا كلذ ةايح يف رود مه ناك ًالاجر اوركذ قرفلا باشک ّنإ مث

 يع
 ركذ يذلا وهو ؛تارف نباو ؛هلوح ليق ام تفرع دقو دمحم وبأ يعيرشلا

 يمتي لجرلا اذه ّنأ دكؤملا نمو نيصن ب دمحم دضع يوقي ناسك هلأ يتخيونلا

 مهنم عمج دّلقتو.يسابعلا طالبلا يف ذوفنو زكرم اه ناك ةقيرع ةيعيش ةرسأ ىلإ

 :مهنم «ةرازولا

 «تازم ثالث ةرازولا شرع ارفلا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ ۱
 ۰۳۰4 ةنس يف ٌمثء ه ٩۲۹و۲۹۲ ةنس نيب ةرازولا ملست دقف ءاهلالخ سبحو علخ

 اوين نيذلا يداوبلا بارعألا ةرزاؤمب هوسجتا دقو ه ۳۱۱-۳۱۳ ةنس يف ةثلاثو

 هلاب يددتقملا ماّيأ كلذو هلاومأ تردوصو ةقدنزلاب مهتا ,WAS دادغب

 ١. :لاقلا حيقنت :يناقماملا ۰۱۹۵/۳

  .۲و ۱۰ مقرب داوجلا مامإلا باحصأ :لاجرلا :يسوطلا ۰۲
 مقرب 8® يركسعلا مامإلا باحصأ :لاجرلا :يسوطلا.۴ ٠؟.

 ۰1۹۲/۳ :لاقملا حيقنت :يتاقماملا 0
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  .۲للاب يضارلا ريزو تارفلا نب دمحم نب رضعج نب لضفلا حتفلا وبأ
 .يسابعلا

 .نسحلا يأ ريزولا نب نسحلا دمحأ ربا .۳

 ٤. .دمحم نب يلع ريزولا وخأ دمحم نب رفعج ©

 ىلع نحنو اهقح يف مجاعملا باحصأ تاملك يه هذهو ةيريصنلا يه هذه
 نمو مه ًاموصخ نوعی مهنع بتك نم STN «بسنلا هذه قدص يف كش
 هذه نرکت نأ دعبي الف ؛حيحص لصأ لع دمتعي مل مهموصخ ريغ نم مهنع بتك
 .نامزلا اهب ثبع يتلا ةدئابلا قرفلا نم اهرصع يف اهدوجو ضرف لع ةقرفلا

 ةيريصنلاب ةيمستلا لصأو نويولعلا

 ماشلا يف نيرشتملا نيولعلا بست نأ تلواح ةضرغم ًامالقأ كانه نإ
 نويولعلا اهركني رومأ ىلع ًاداهتعا ةدئابلا ةيريصنلا ةقرف ىلإ ناريإو ايكرتو قارعلاو
 .ةبطاق مويلا

BLهشت تذخأ يتلا ةملاظلا تاطلسلا روج وه كلذ يف ببسلا نأ  
 و ديرشتلاو كتفلاو لتقلاو فيسلا مهيف تماقأف هاهةوست نييولعلا ةفيحص
 ةرمز مینو مهب طالتخالا نم سانلا رشتل مهيلع ءارتفالاب تذخأ لب فتکت
 بسانملا نم دجن اذل ءاهسفن لع ةفئاطلا هذه شايكنا يف داز ام :ةيمجه ةيشحو
 .مهسفنأ نع هوبتک ام بسح مهنع ةباتكلا

 صحو كبلعب تاهج تحتف الهلال ةيريصنلاب نييولعلا ةيمست ببس اأ
 ورمع رصم نمو «ديلولا نب دلاخ قارعلا نم هاتأف ةدجن حارجلا :دیبع وبأ دمتسا

 ':ءارزولا باتک :ياصلا .۲ و۱



 00£ یو on ere eee ea ... ةيريصنلاب ةيمستلا لصأو نویولملا

 ريدغ ةعيب اورضح نم مهو RB يلع عابتأ نم ةعامج ةنيدم ا نم هاتأو ؛صاعلا نبا

 ةوقلا هذه ؛نیسخو ةثامعبرأ نع ديزي مهددعو اصنألا نم مهو مخ
 شیلبا اهحتفی يتلا ضرالا كيلمت داهجلا دعاوق نم ناك ذإ ؛ةيريصن «ةريغصلا

 لبج :ةيريصنلا ةعاج اهکلتما يتلا يضارألا تيمس دقف «هسفن شيجلا كلذل

 فورعملا ةيئارمعلا ءاضق ضعبو ولحلا ليج تاهج نع ةرابع وهو «ةيريصنلا
 ىلإ نانبل لبج نم نییولعلا لابج لكل ًاصاخ ًايلع مسالا اذه حبصأ مث نآلا

 27 ,ةيكاطنآ

 لعاوقلطأ نيتبيلصلا نيخّرؤملا نأ كلذ باوصلا ىلإ برقآ يأرلا اذهو

 5 يو «ةريصنلا» مسا لبجلا اذه

 لإ رهظي مل لبجلا اذه نلع ةيريصن مسا قالط ا وه يأرلا اذه ةحصب ةعانقلا

 مسا نأ كلذ ىنعم ناك اذٍ و «ه۹۸٤ ماع دعب يأ ؛ةيبيلصلا تالمحلا ءانثأ

 .يناتسرهشلا نمز يف لبجلا مسا ىلع بلغت دق ةيريصن
 مامإلا ملغ ريصن ىلإ ةبسن ةيريصن ةيمست ّنأ ىرت ةليلق ىرخأ ءارآ ةمثو

 ركذي مل خيراتلا نو ةصاخخ «ءارآلا هذه لطخ انل ودبيو. EB بلاط يبأ نب لع

 © .ًاريصن ىعدي ًامالغ يلع مامإلل نأ

 مهدناقع مهآ

 نع فلتخت ال نييولعلا دئاقع Bf «مهلاح ىلع ةعلّطملا رداصلا بسح

 © .ةلّجسم ةفورعم يهو :ةيمامإلا ةيرشع انثالا ةعيشلا دئاقع

 ۰۸۸ ۷ :نييولعلا خيرات :ليوطلا بلاغ نيمأ دمحم 3

 :Pure ةروطسألا نيب نويولعلا :نايثع مشاه ۲

tp VARY ه۱4 ۰۳ «توريب/ LY رادلا AVS نوبولعلا :ميهاربإ لآ زيزع. get 

 او ةروطسألا نيب نويولعلا عجارو  eeانتديقعو  badlyتا نما دبعل



 ةيليعاسسالا خسیوأق سا 409

 بتک بابرأو نيفلؤملا عيمج نأ كلذ يف نانکمطالاو نوکسلا بجوي امو
 اوبسن ام مغرلا ىلع ةيرشع انثالا ةيمامإلا ةعيشلا نم مهوّدع بهاذم ا و قرفلا

 .هيلإ ةراشإلا يناتس ام كلذ لاثمأو ةينطابلاو فرطتلاو ولغلاب مهومرو مهيلإ
 همع نبا ةمامإب نوكشي الو BE هللا دبع نب دمحم ةلاسرب نونمژی نويولعلاف

 نع نيتداهشلاب نوقطنيو 3 هبلص نم رشع دحألا ةمئألاو بلاط يبأ نب يلع
 هتیب لآل ةالاوملاو هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مهنصحف ناميإ
 AW مويلا يف داعملاو هللا ليبس يف داهج او ةاكزلاو جحلاو موصلاو ةالصلاو
 اينيد عجارم مهو «هتعیرش ريغ ًاجهنم اوجبنالو هاوه نع اوغاز ام «نآرقلا مهباتكو
 لك نوحرطیو ؛ةيمالسإلا ةينيدلا مهرئاعش ةماقإو نيدلاب مهكشمتب اوفرع
 لوقب نم لوق نودّيؤي ال مهتأو اک ءهلًافلاخ ءاجو نآرقلا هل رشب ل ثيدح
 عئارشلا لک نومزنميو يه دمحم لآو دمحم قحب HOLM ليوأت ة ةّحصب
 ميهاربإ لع لزنأ ام ةّحصب نركشي الو «ءایبنالا ds نوسّدقيو ؛ةيوامسلا

 نم نویبنلاو ئسيعو یسوم wl امو طابسالاو بوقعیو قاحساو ليعامسإو
 نورصحيو «لوق يف هوفلاخي لو لمع يف لوسرلا اوصعي مو ؛نوملسم هلل مهو «مېټر
 GB قداصلا دمحم نب رفعج لع نودمتعيو «تببلا لهأب ةلماكلا ملعلا ةملك
 يكلام الو يلبنح الو يعفاش الف «ىوتفلاو هقفلاو نآرقلا ليوأتو ةينيدلا مهئاحبأ
 مهّیس يذلا وهو «ميهاربإ مهيبأ ةّلم نوعبتم ءافنح هلل مهلکو «مهدنع يفنح الو
 40 .ًادحأ هتدابع يف نوكرشي ال كلاعت هللا نودبعيو نيملسملا

sisنع ثدحتی ريخلا نامحرلا دبع خسیشلا وهو مهباتك دحآ لإ ثیدطا  

 :لوقی ثيح .هعورفو نيدلا لوصأ يف مهتديفع
 نيو تسخ نيدلا لوصأ



attiو م توجت تم طم نييولملا  

 كيرش ال ؛يثرملا ريغو يئرم ا ملاعلل قلاخ Lol هلإ دوجوب دقتعت :ديحوتلا
 سل :لاحل او صقتلا تافص نع هزنم ILS تافصب فصتم HU يف هل

 ١ A /عررشلا)« ريا علا وليا يكدر

 حیبقلا لعف نعو «ملظلا نع هّرنم لداع ىلاعت هللا ناب

 تابا ماا عقار ربی اراق تا تا هلو
 حالصلا هجو دابعلا نم ريثك لهج ولو مهداسف هيف Le الإ مهاهني الو مهحالص
 .هناحبس هيهنو هرمآ يف داسفلاو

 السر نيحلاصلا هدابع ةريخ نم يفطصي هناحبس هللا ّنأب دقتعن :ةّوبنلا

 هيف اع مهورذجیو مهحالص هيف ام ىلإ مهدشريل «سانلا ىلإ هتالاسر غالبال
 .ةرخآلاو ایندلا يف مهداسف

 ان نورشعو ةسمخ ميركلا نآرقلا يف مهنم ركذ «نوريثك ءايبنألا SL دقتعنو

 يه هتعي رشو ي هللا دبع نب دمحم اندیس مهرخآو 9 مدآ انديس Ail گاوسرو
 .ناکم و نامز لكل ةحلاص ULL دقتعنو ءاهلمكأو ةيهإلا عئارشلا رخآ

 ًادمع بونذلا باکتراو هنایسلاو وهسلا نم ءايبنألا عيمج ةمصعب دقتعنو

 مه ؛صئاقنلاو بويعلا عيمج نع نوهزنم ily ءاهدعبو «ةشعبلا لبق أطخو
 همالسو هللا تاولص «ةديمحلا تافصلل مهعجأو مهلضفأو مهنامز Jal لمكأ

 .نيعمجأ مهيلع

 امإلا

 :يبطت ىلع ةظفاحل اب مهدعب مايقلا يفو CAM ةوعدلا رشنب ءايبنألا ةرزاؤم
 .ةئطاخملا تاريسفتلاو فيرحتلاو رييغتلا نم عيرشتلا نوصبو سانلا نيب اهماكحأ

 نأو يفإ صنب ًانيعم مامإلا نوكي نأب !AY فطللا ءاضتتا دقتعن كلذلو

 عيمج يف هب ءادتقالا ىلإ نونمؤملا نئمطيل ءاوسب ءاوس يبنلا لشم ًاموصعم نوكي

 .هلاوقأو هلامعأ

ULLيف رشبلا ةحلصل ةيهلإلا ةمكحلا هیضتقت بصنم  



cn 97ةيليعامسالا خييرأت  

 بلاط يأ نب يلع مامإلا انديس وهو دمحم انيبن دعب مامإلا SL دقتعنو

GEنيسحلا ةيرذ نم ةعست ت مث «نیسفاو نسحلا هانبا هدعب نمو  REمهرخآ «  

 .نينمؤملا جرف هب لجعو «هجرف هللا Je يدهملا

 يزجيف «باسحلل توملا دعب سانلا ديعي هناحبس هللا SL دقتعن :داعملا

 .هتءاسابب ءيبملاو هناسحإب نسحملا

 رابخأ ABH يبنلا هب ثّدح امبو «ميركلا نآرقلا يف ءاج ام لكب نمؤنو اک

 كلذ ريغو نازيم او طارصلاو ميعنلاو باذعلاو رانا هاو روشنلا و ثعبلا موي
 .حيحصلا هلوسر ثيدحو هللا باتک هتبثأ ام

 © .داهجلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلا اهّمهأ ةريثكف :نيدلا عورف او

 ضيوفتلاو رایتخالاو رجلا

 :ددصلا اذه يف مهباتک دحأ لوق

 ريمأ مامالا نع ءاج ام قبط يه ةلأسملا هذه يف نییولعلا نيملسملا ةديقع

 دابعلا هللا حنم دقو «لامهإلاو ربلبا يفني وهو #8 بلاط يأ نب يلع نينمؤملا

 لاق ءديعولار دعولا دعب ًاكرتو Shab مهسوفن لإ اهيف مهلكوأو مهاعفآ نلع ةّرقلا
 ًاريسي فلکو ریذحت مهابنو ریخت هدابع رمأ هناحبس هللا نإ ةغالبلا جین ين تلا

Jyليلقلا ىلع یطعأو ءًاريسع فلكي  dy Lasابولغم صعي  dyعطي  La Ssلو  

 امهنيب امو ضرألاو تاوايسلا قلخ الو اشبع باتكلا لزنی مو ًابعل ءايبنألا لسرب

SLرانلا نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ ». 
 مهفصوو ریلباب نيلئاقلا ىلع يراجتسلا نوزكملا رعاشلا ريمألا عنش دقو

SL,لاق مهنم ريخ تاللا ديبع : 

 .صيخلتب ٠ JETT :نييولعلا نيملسملا نحن انعفاوو انتديقع :ريخلا هللا دبع ۱



 ملع ریفب +, مهنع ءاج ايف تاللا ديبع

 ملظ لكبهلإلا نني نيقي نسعف نوربجملاامأو

 :ًاضيأ لوقیو

 یصمی دار دق اب مسلف ادارسمه ل يلعف ناكاذإ

 et LI oy وانو

 :هلوق رب لاب نيلئاقلا ىلع هجاجتحا نمو

 هاوس دسيرسم هسقلخ يف سيل اياربلا يراسب دل لاق نل لق
 ءاضق ام ًاهراك دبعلا يف حار اوس دبعلاب دارأ نأ یرت نم

 هاضر هاضر ًاطخاس ىري نأ لاحم رسا كاذ هللا وقتا

 ° .هاعدم يف نامو دسبعل ل وقلا تبث دقف نبكي ( اذإو

 نییولعلا ىلإ ىتش ءارآو دئاقع مهوتوانم بسن «

 :اهضعب ىلإ يلي ام يف ريشن

 بلاط يبأ نب يلع مامإلا اس ةّمئألا Ge يف ولغلاو لولحلاب داقتعالا ١.
Corey 

 او نویولعلا :ميهاربإلا زیزع يلع ۱
 AV :ةيناهيلسلا ةروكابلا BML ۰۲3 ۰۲۵ /۲:لحتلاو للملا :یناتسرهشلا ۲
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 اذ .هتوبن يف هللا لوسر عم يلع مامالا ةكرش . 6

 © .ًاضعب مهضعب لاجرلا حاكن ليلحتو مراحل ةحابإ .ه
 ۳ .يريمنلا ريصن نب دمحم ةفالخ يف قرف ثالث ىلإ مهقارتفا 3

 یفلا ديلاقت ىلع رمقلاو سمشلاو ءامسلا ةدابع ./

BEY2 .اهيف  

 مهيلع سانلا بيلأت وهو دحاو ءيش نإ فدهت ان مهتلاو تاءارتفالا هذهو

 1 نأ نودو .ةقيثو وأ دنتسم وأ ردصم ىلإ دنتست نأ نود

3pقلخو «فالخلا ةعقر عيسوت مهرشكأ مه ناك لحنلاو للملاو قرفلا يلوم  

 .ةعورشم الو ةلوقعم ريغو ةبيجع ةبيرغ ءايشأ حرطو قرفلا نم نکم ددع ربكأ

 دوجوسب داقتعالاو نيقين

 فرطتلاو ولغلاب مخيمر

 هرکی ثيح BB يلع مامإلا هيلو Whine يه prs تامابتالا مأ
 4۵ .دیدجو میدق نم نوفلؤملا

 ناک ثيح مهيثوانم نم لعف در ناك فرطتلاو ولغلاب مهيمر ST ىآرتيو

 هلئاضفب ناميإلا مدع وأ قفا بلاط يبأ نب يلع تح يف ريصقتلاب ءالؤه مهيمري

 «نييومألا ءافلخ نم ضیرحتب هل مهئادع ىتح «ةباحصلا رئاس نم هتيلضفأو

 ,هقنردصلا ١.
 .۲۵/۲-۲۷:لححتلاو :lh يناتسرهشلا .۲

 ۱ 1:نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا :نيدلا رخف يزارلا ۰۱ ۱۸-۱ ١٠:ةعيشلا قرف :يتخيونلا .۳
185511 

 ٤. /15:ىشعألا حبص :يدنشقلقلا :مجارو ۱ قرف :يتخيرنلا
 ٠. ملعلا راد ۰4۲۵ /۲ :نييمالسإلا بهاذم :يودب نامحرلا دبع روتكدلا  AADتوری -

۳ 



 1۱ رم نیمه و NSE ............. نیولعلا دئاقع

 رئاشعلا نيب يركسعلاو يسايسلا عازنلا OU كلذ يف ورغ الو .ةمهتب ةمبت اولباقف

 نوعتمتی اوناك نيذلا نيينامثعلاو نييسابعلاو نییومالا نم مهموصخو ةيولعلا

 ةّيعرشلا بلسو مهّدض ةيسفن ةيمالعإ برح نش يف ببست ةيمسرلا ةطلسلاب
 مهرعاش داجأ دقو ؛مهقحب عيرذلا َكتفلاو مهب ليكنتلا كلذ رّربي ىتح مهنع

 :دشنأ منيح يراجنسلا نوزكم ا نسح ريمألا

 بلاادسب ماش اک انمهنمءاضغبلاتدبدق

LL,ما  Beeb Lt, 

 ضاخ بهذم نییولعلل سيل لوقاف «نييولعلا ةديقع نع ثیدحلل دوعآ
 SUN ضعب كلذ رّوصي نأ لواحي اك BB تيبلا Jal بهذم نع فلتخي مهب

 ¥ تيبلا لهأ بهذمب نوبهذمتي ةيرشع انثا ةيمامإ ةعيش مه اینو «ج
 فوس ةزّيمتم ةيولع تادقتعم ةمث نا .مهتالماعمو مهماكحأ يف هيلع نولوعيو

 .راصتخاباهیلع زيكرتلا لواحأ

 ةينالبنجلا ةقيرطلا .أ
 ينالبنجلا هللا دبع دمحم وبأ همسا لجر نييولعلا ةعيشلا يف اهثدحأ لاقي

 لهأ ملعأ نمو هرابكلا مهئاسؤر نم هنأ نیولعلا ضعب دقتعيو ELL فورعملا

 رهتشا انه نمو ءالبنج ةدلب يف يمجعلا قارعلا يف ميقي ناكو «فّوصتلا يف هرصع

 يف يبيصخلا نادمح نب نيسحلا لخدأ كانهو رصم ىلإ رفاس dl لاقيو «يسرافلاب

 ةيفوصلا ماكحألا هنع ذخأف هتدوع دنع البنج ىلإ ريخألا هعبت دقو «هتقيرط

 © .ةيرصعلا مولعلا ةيقبو ةثيهلاو موجنلا مولعو ةيفسلفلاو
 ةسائر يف ينالبنحلا فّلخ دقو رابكلا نييولعلا خیاشم دحأ يبيصخلاو

 .۲۸-۲۹:نولوهجملا ةعيشلا ويئادف نويولعلا :يولعلا ميهاربإ زيزع يلع ۱



Te 

 :نییولعلا خيرات باتک بحاص لوقي هنعو ةقيرطلا ةخيشم
 ضعب داشر| نيدلا يف هؤالكوو يبيصخلا نادمح نب نیسح دیسلا بأد ناك

 يا ةعيش نيملسم دارفأ ةفصب نوقبي ءالوهو ءمالسإلا نيد ىلإ نايدألا ةّيقب دارفأ

 0 .ةيئالبنجلا ةقيرطلا يف مهلخدي ةءافکلا مهيف دهاشي نيذلاو «ةيرفعج

 تيبلا لهآ بهذم ىلإ سانلا وعدي نأ هتياغ تناك لجرلا نأ ملعن انه نم

 تادقتعلا ةيقبك يفوص دقتعم ىوس تسيل ةيئالبنجلا ةقيرطلا ّنأو رهاظ ره امك
 .نيملسملا قرف رثكأ ىدل ةموتكملا ةيفوصلا

 بابلا يف ةديقعلا .ب

  BE dy all gyةّمئألا تناك نوف لوسرلا ءايصوأ مه 1348

 ناك نيرخآلاو نيلؤألا مولع نوصحي  LAYًاقادصم مهنع هيف ذخؤي باب نم
 :مه باوبألاو «مهنم لکل ابا اوذختاف رثألا اوعبتا كلذلو

 هبابو «يبنلا يه يتلا ملعلا ةنيدم باب اف بلاط Gl نب يلع مامإلا ١.

 .يسرافلا نايلس
 .ةنيفسلاب فورعملا ةقرو نب سيق هباب 3 ىبتجملا نسحلا مامإلا ۲

 .يرج ا ديشر هباب #3 ديهشلا نيسحلا مامإلا .۳
 ٤. يلباكلا بلاخلا هلل دبع هباب هع نيدباعلا نيز يلع مامإلا .

 .يلاهشلا ليوطلا op رمعم نب cet هباب 48 رقابلا دمحم مامإلا ۵

 .يفعجلا ديزي نب رباج هباب #8 قداصلا رفعج مامإلا .”

 .يلهاكلا بنيز يبأ نب دمحم هباب #8 مظاكلا ىسوم مامالا ۷

 .رمع نب لضم ا هباب 358 اضرلا يلع مامإلا .۸
 ,رمع نب لضفم نب دمح هباب RB داوجلا دمحم مامإلا.4



 reer کوو ........ نییولعلا دئاقع

 .بتاکلاب روهشملا ؛تارفلا نب رمع هباب RB يداحلا يلع مامإلا ۰

 .يريمنلا ريصن نب دمحم بیعش وبأ هباب RD يركسعلا نسح مامإلا . ۱
 .باب هل نكي ملف 858 يدهملا دمح ELI مامإلا ۲

discllلصاوتملا داهطخالاو  
 نیذلا نییسابعلا ماكحلا قاقحتسا مدع نودفتمی اوناک ًامومع ةعيشلا

 «نيدلا مساب ةيمالسالا بوعشلا نودهطضي اوناکو :ةفالخلا ةداسو ىلإ اودنتسا

 «مهبیذعتو مهديرشتو مهعمق ىلإ ةطلسلا تدمعف «نويولعلا ءالؤه ةلمج نمو

 :مهتاناعمو مهنحع ضعب ىلإ ی ایف ريشنو

 رجاهف RB تيبلا لهأ عابنآ ىلع طغضلا دتشا يسابعلا لكوتملا ماَيأ ١.

 ماع كلذو aL SW دالبو ناسارخ دالبك دالبلا يصاقأ ىلإ مهنم ريفغ عج

 نورقلا يفو.قارعلا ىلإ #45 تيبلا لهأ ةّمثأ راضحتساب رمأ ثيح ء« ه1

 ةفاصرلا يح نم نيبصعتملا نم ةعامج ةنواعمب يسابعلا شيجلا مجه «ةيلاتلا
 تالحلا و تابتكملا اوقرحأو نودلا اوبهنف «خركلا ىمسي رخآ ٌيح ىلع دادغبب

 دادغب يف نييولعلاو ةعيشلا لتقب رصتنملا ةفيلخلا رمأ mY تويبلاو ةيراجتلا
 .ًافلأ نوعبرأ اهتيحض حارو

 رييستب رمآ م۱۳۰۵ ماع يف نووالق نب دمحم يكولمملا ناطلسلا مايأ .۲

 ف (توريب برقب We هینوج) ناورسك لابج Uf ةميظع ةيركسع ةلمح
 نيذلا نويولعلا برعلا مهب كتف نم ةلمج نمو كانه ةيعيشلا فئاوطلا ةدابإل
 مث اکعو نورتبلا يحاونو ةروقاعلا و ةرطينقلا يف (يس الو «نانبل ل امش يف اوناك

 تاهج يأ «لایشلا ىلإ اوذحر تولا نم اوصلخت نيذلاو «ناورسك ىلإ اودتما
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 9 .ةيكاطناو ةيقذاللا
 ترهتشا «ناطلسلا بلطب ئوتف تردص ينامثعلا ميلس ناطلسلا مايأ .۳

 لابجو بلح يف ةعيشلا نم ريثك ددع اهرثإ Yo لتقف «ةيدماحلا یوتفلاب
 ىلع كارتالا راصتنا دعب كلذ ناكو «مهبيذعت ىلإ ةفاضإلاب اذه ”نييولعلا
 نم نويلم فصنب ناطلسلا ٌجِزف «قباد جرم ةكرعم يف م1517 ماع كيلاملا

 .نييولعلا ةهجاومل يكرتلا بعشلا

 رضحتسا يزيلكنا بيبط لتقم رثأ ىلعو رشع نماثلا نرقلا ةياهن يلاوح ٤.
 © .نييولعلا نم لتق نم لتقف سلبارط ةيالو مّلستو اشاب نامیلس

 نویسنرفلا ماق م ۱۹۲۱ ماع رايا رهش يف «يلعلا حلاص خيشلا ةروث مايأ ۵

 كراعملا تهتناو ؛مهنم ًاريفغاعمج اولتقو يولعلا بعشلا دض ةداوه نود برحب
 © .دالبلا يف يبادتنالا مكحلا مايقو «نييسنرفلا راصتناب

 نييبيلصلا جنرفلا نيبو مهنيب ةيمادلا كراعملا نع رظنلا ضغ عم اذه

 ذنم ةيمالسإلا يضارالا دودحو يماشلا لحاسلا نومجاهي اوناك نیذلا ةنصارقلاو

 ةفاضإو ٩ .نييولعلا نم اياحض نوذخأيف نبين شعلا مايأ رخاوآ ىلإ يناثلا نرقلا
 As تناك يتلا ةيفئاطلا ةيلهألا بورحلاو ةيلخادلا كراعملا لإ

 نیولعلا بورح يف دهاشن امك ؛نیبیلصلاو نيرمعتسملا وأ ةطلسلا باحصأ

 ̂ .ةيولعلا رئاشعلا نيب ةيلبقلا بورحلاو :ةيليعامسإلاو

 .اهسفت رداصلا.۱

 وبولملا :ميهاربإ زيزع يلع ؛ةمدقملا :ةمألا فيلأت يف ةمهملا لوصفلا: نیدلا فرش نيسحلا دبع ۲
 .4 8۵و 1۰۲ TR hall خيرات :ليوطلا بلاغ نيمأ دمع ۱

 ا :حئاصلا دومحم خيشلا .6
  Yeخيرات :ليوطلا بلاغ نيمأ دمحم  LENT glصو ۰۳۰۸



 to ... ةطمارقلاو نييليعامسإلاو نييولعلا نيب طلخا

 ةطمارقلاو نييليعامسإلا و نييولعلا نيب طلخلا

 ةيميت نبا مهنم نيثحابلا نم ريثكل لصح طلخ او هابتشالا اذه
 ةيليعامسإلا ةدحالملا ّنأ ًايعدم ©” دحاو لبنب عيمجلا ىمر ثيح ةروهشملا

 © .ةدحاو ةقئاطل ءامسأ ةدمحملاو ةيمرخلاو ةينطابلاو ةطمارقلاو

 Se كرت مل ةيركسعلا تاشوانملاو ةيدئاقعلا تافالخلا ST نم مغرلا لع

 نييولعلا نيب تماق يتلا ةنحاطلا بورح يلي ايف ركذنف «هابتشالاو طلخلل

 ةريصقلا لبج نییلیعامسالا ىوق تنكس حابصلا نسح مایا يف .۱

 ةقيلعلاو فايصم يف نييولعلا عالق ىلع اولوتسا یتح سومدقلا ةعلق ترجأتساو

 الو ؛سايناب ةعلق ىلع اولوتسا ه1 ٠ ماع ينو ؛نویهصو سيق وبأو يباوخلاو
 فلاح ؛مهتدعاسم مدعاوأر امدنع ةيحان Js نم نوملسلا مهيلع مجه

 به ۵۲۳ ماع سایناب ةعلق مهوملسو نیبیلصلا نويليعامسإلا

 ف ٩۷۷ ةنس یتح نييليعامسإلاو نييولعلا نيب كلذ دعب ءادعلا موادت .۲

 تدجنأ ام ناعرس نکلو مهعالق ىلع اولوتساو نويولعلا مهيلع مجه ثيح

 .مهعقاوم مهل تداعأو نييليعامسإلا ةين اشعلا ةموكىلا

 ةعلق ىلع تلوتساو نالسر ينب ةريشع تءاج_ه۱۱۱۵ ةنس لالخ يف .۳

 نم ةريشعلا هذهو «نينس OY ةّدم تنكسو هرابكلا روكذلا عيمج تلئقو «فايصم
 .ةيولعلا رئاشعلا

 ١. يودب ناهرلا دبعل نييمالسإلا بهاذم يف ةلماك اهدجتو ؛ةيميت نبا لئاسر يف ىوتفلا صن عجار :
500 

  .۲:ردصملا سفن 481.
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gt .مهوفذقو نيليعارسإلا ةدجنل عالقلا ةيناثعلا تاوقلا ضعب تجاه ٤ 
 .نييليعامسإلل ةعلقلا اوملسو عفادلاب

 2 .سومدقلا ىوس نييليعامسإلل قبب مل ىتح تاشوانلا هذه ترركت .۵
 ؛ةطمارقلا هيباتك يف رمات فراع روتكدلا ءنيققحملا نم كلذب دهش نمو

 © .ةيمالسإلا قرفلا مجعمو
 تءاب نييولعلاو ةيليعاسإلا دئاقع نيب بیرقتلل تالواحم كانه تناك .۲

 ةنس ينايوطلا متاح مهسأر ىلع ءایلعلا نييولعلا خياشم يعاسمب لشفلاب
 ی

alةيواعلا رئاشعلا  

 ةنواشرلاو نويناليمنلاو نويدادحلا :عبرأ ةسيئرلا ةيولعلا رئاشعلا

 ثالثلا عجرتو «نوطبو ذاخفأ ىلإ رئاشعلا هذه نم ةدحاو JS مسقتو «نويطايخلاو

 40 .ًاعيمج رئاشعلا مدقأ يه يتلا ةعزاشبلا ةزراحم ا ةريشع ىلإ اهنم ىلوألا

 «ةرواقمو ةيطوشاب ةيورج «ةنلاسرو ةنواشرو ةلحارقو ةرصاون مهرئاشع نمو

 .ةبلاهمو

 :نييسيئر نیعرف ىلإ مهبسن يف نوعجري مهف

 .۰٣۴۔۴۳۸:نییولعلا خيرات :لیوطلا بلاغ نيمأ دمع ۱

 .دعبايف ۱۲۸:ةیمالسالا قرفلا مجسم:رمات فراع ۲
 .۳۷۸:نییولعلا خیرات :لیوطلا بلاغ نيمأ دمحم .۳

ap Saltمهتديقعو نييولعلا لصأ :ةحافت يكز دمحأ ؛ةیولعلا ةضهنلا دلا يحم هيجو : 

OTE۱۹۵۷ /ه۱۳۷۲- فرشألا فجنلا «ةيملعلا ةعبطملا  



 ۱۷۲ تنم ةيولعلا رئاشملا مهأ

 ١. .ةدنكو نادم نم (نييناطحقلا برعلا) ةينميلا لئابقلا عرف ©

 © .خونتو ارهبو ناشغ نم ةيقارعلاو ةيماشلا لئابقلا عرف .۲
 ةزراحملاك مهلئابق ضعب .ركبم تقو يف يعيشلا بهذم ا اوقنتعا نيذلا

 نرقلا ةياهن) يط لئابق ةرجبب مهددع دادزا | مهضعیو «نویمشاه ol نوعی

 نب نسح ريمألا مهعمو ةيبيلصلا بورحلا مهتعفد نیذلا ناغو (يرجملا ثلاثلا

 ةفطنملا يف ماشلا ةقطنم لإ قارعلا يف راجنس لبج نم (ه1۳۸ت) نوز کلا

 © ,بلح ىتح لماع لبجو ةيربط نم ةدتمملا

 يف ةعببر رايد لإ اوحزن مث لآ ماشلا ةيداب نونكسي اوناك ةيولعلا رئاشعلا

 ةيكاطناو هنضا «نالسيب اونكسو مهدالب اوكرت ينايثعلا دهعلا يفو «ةيتارفلا ةريزجلا

 يف مهنم رخآ مسقو ايروس يف ةيفذاللا برقب ةيبلكلا ةقطنم اونکس مهنم مسقو

 دنج يف مهنم رخآ مسقو ماكل لابج یمستو «نييليعامسإلا عم ةرهبلا لابج
 .ةلتحملا سدقلاب ايربطو ندرالا

 ىلإ ًابونج Ke نم ةدتمملا لابجلا ةلسلس يف نودشتحي نييولعلا مظعمو

 ناروسحو قشمدو ةامح «صمح تاظفاحم يف مهضعب عزوتیو لاش سوروط

 عبر نم رثكأ ةيكيرسالا رجاهم ا يف دجوبو ءايروس يف نوردنكسالا ءاوزو ايكيليك

 ؟” .ناريإو نيطسلفو قارعلاو نان يف مهنم دوجرما نم اضف يرلع نویلم
 ^" .ىفسلا ايئابلآ ىلإ ايراغلب و تانويلاو ايكرت ن

 Oca gal خيرات :ليوطلا بلاغ ن دبع ۳

 تفل نم نايل عجار)نییلا لابج يثو ءميتلا يداو يف نودجاوتي كلذك و ن
lelيلم يلع دمحم روتكدلل ). 

 .مالسإلا يف يفسلفلا ركفلا ةأشن :راشنلا يماس روتكدلا ؛ةيولعنا ةروثلا :سنوي فيطللا دبع .6

 -4-4۱ * :ةقيقحلا و ةروطسألا نيب نويولعلا Ole مشاه .



 ةيليعاسسالا خيرات ........ چو یو و 3

 A بقلملا هبوقعي وبآ «يعخنلا OU نب دمحأ نب دمحم نب قاحسإ
 للع نئادملاب اوناکو مهتبسن هيلإو ؛ةيقاحسإلا ةفئاطلا سيئر «ةفوكلا لمآ نم
 .هيف صربل :ليقو رهالا يمسف هريخي اهب هرصب يلطي قاحسإ ناكو «ةيريصنلا ةلحن
 ديحوتلا يف ًاباتك لمع «هسذ يف غلابو هب نعطو ثيدحلا لاجر يف يبهذلا هركذ
 ° .«طارصلا# هايس

 يناعلا بجتنملا .¥

ate) 

 يف دلو ؛بجتنلا ءلضفلا وبأ «يرضملا يجيدخلا يناعلا نسحلا نسب دمحم
 قتنا مث ةّذم رفتسا ثيح دادغب يفو اهيف أ شنو «هتبسن اهيلإو ۳۳۰ ماع ةناع

ULنادمح نب نيسحب لصتاو ةيقذاللا لابج ىلإ اهرداغ مش اهنكسو بلح  
 ناك رمش ناويد هلو ءاهتاعد نم حبصأو ةقيرطلاو ةديقعلا هنع ئقلتو يبيصخلا

 ٩0 .ًاينطاب يناعملا ريزغ ًاينادجو ًارعاش

 خيرات ۳۷۰ /۱:نازیلا ناسل ۱۸۷ /11:ةياهتلاو ةيادبلا ۱۷۸6 مقرب 147/1 :لادتعإلا نازيم ١.
 :مالعألا ۱۳۷۸ / او۲۹۰ /۳:دادخب

 نف :يلع دحآ دعسآ روتکدلا ۱۳۵۸/۳ :يبرعلا |بدألا خيرات :نایلکورب ۲ /د:مالمالا :يلكرزلا .۲
 .م۱۹۲۸-توریب dled راد «؟ا/:هنافرعو يناعلا بجا
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 يبيصخلا نادمح نب نیصلا ۳
(Cafo) 

 يبيصخلا نادم نسب نيسحلا مهن یلعو نییوسلعلا تالاجر مظعأ نمو

 نبا وه و نآرقلا أرقو ه۲ ٠۰ ةنس البنج يف دلو للا دبع وبأ هتينكو ١" يئالبنجلا

 ةنس بلح tly «نیرشع نبا وهو جحو شع نبا وهو هظفحو ؛نینس عبس
 56 .قربي خيشلاب فرعي هربقو ه۳ OA ماع اهيف يفوتو ها

 ربأو ؛يعيدبلا سيقلا دمحم وبأ :مهنم «هيديرمو هتذمالت ضعب هتافو دهشو
 .يلجلا يلع نب دمحم نسحلا وبأو «يزازعالا دمحم نب نسحلا دمحم

 مزتلم نيبو ؛دقاحو هيلع لماحتم نيب ةريثك هنع نيرصاعملا نيخرؤملا لاوقأو
 نيلماحتملا نم ةصالخلا بحاصو ؛يرئاضغلا نباو ؛يشاجنلا :مهنم «تمصلا يف

 .هيلع
 ابآ یکی ينالبنبا يبيصخلا نادمح نب نيسحلا :ميدنلا نبال تسرهفلا ينو

 هيف هلو ITE ةنس ةفوكلاب هراد يف هنم عمسو يربكعلتلا هنع ىور هللا دبع

 .ةزاجإ

 نیفنصلا دحأ يبيصحلا بيصخ نب نادمح نب نيسحلا :نازيملا ناسل ينو

 ناك هحدتماو هارطأو هيلع ىنثأو ةدقع نب سابعلا وبآ هنع ىور «ةيمامإلا هقف يف

 ۳ .بلح يف نادمح نبا ةلودلا فيس مؤي

dyيبيصخلل ةجرت يلماعلا نيمألا نسحم ديسلا ةمالعلل ةعيشلا نايعأ  

 .قارعلا يف ةفوكلاو طساو نيب لزنمو ةروك RSL ةيناثو نيتمضب دود هالبنج .۱
 ۱4-۰۱64 ۲:نهرلا سفن :يرونلا يسربطلا ؛۱۹۸:نیولعلا خيرات :ليوطلا بلاغ نيمأ دمحم.

 . ۱۲۹: عیشتلاو نويولعلا :ميهاربإلا زيزع يلع .۳



EERE ۶۲۰ةيليعامسالا خيرات چچ  

 هل لصأ ال مهربغو هیرصاعم نم هيلإ بسن ام لکو هيلع ءانثلاو هحادتما اهدافم

 © ,ةديقعلا حیحصو بیلباو ةريرسلا رهاط ناك Gly ةحص الو
 :هتافنصم مهأ نمو

 هباتك مّدق دقو مهتازجعمو ةّمئألاو يبنلا خيرات يف ىربكلا ةيادملا باتك ١.

 40 .ينادمحلا ةلودلا فيس ىلإ اذه

 هتي لهأو يف لوسرلا بقانم GUY رشع ةعبرأ ىلع لمتشي باتكلا اذهو
Utلكل ًاباب رشع انثاو اره ةديسلا باب اهيناثو تب هللا لوسر باب  

 هللا (ne يدهملا باب يف عسوت هلا ريغ 8 يدهملا ىلإ يلع نم باب مهنم مامإ
 ريمأ ءامسأ و يي هللا لوسر ءایسآ باتكلا اذه يف دع دقو .( فيرشلا هجرف لاعت

 ةمئألاو نيسحلاو نسحلا و ءارهزلا ةمطاف ءايسأو ء1 بلاط يأ نب يلع نينمؤملا

 تانللا ميج و يبرعلاو يناربعلاو ينايرسلا يف 38 نيسحلا ةيرذ نم ةعستلا

 مهتاهمأ ءایسأو ؛مهنم ماعلاو صاخلاو مهانكو مسهئامسأ عیمجب ةفلتخملا
 مهمالك نمآرفرو «تاقرألا يف مهتيهاربو مهلئالدو مهدالوأو مهدیلاوسر
 ةروثأملا ةيورملا رابخألاو لجو رع هللا OLS نم ةلالدلاو مییاوبأو مهدهاشو

 .مهتعيش لضفو «ةحيحصلا ديناسألاب

 BH يبنلا ءامسأ .۷ ةلاسرلا ٠. ةمئألا خيرات .4 لئاسملا .۳ ناوخالا ۲

 ." .ةمئألا ءایساو

 ١. :ةعيشلا نايعأ :يلماعلا نيمألا نسمح ۵/ 441-45٠

 :لاقملا حیقت :يناققماملا ؛06:مهتديقعو نییولعلا لصأ :ةحافت يكز دمحأ ؛۱16 /۲۵:ةمیرذلا .۲

1/1 

 £40 fo :ةعيشلا نايعأ ۳
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 يناربطلا نوميملا . ؟

 (ه:۲۱-۳۸)

 نومیل اب بقلملا دیعس وبأ « يناربطلا مساقلا نب رورس
 ههتبسن اهيلإو ایربط يف دلو TA مهدنع ةفورعم ا ةقيرطلا سيئرو «ةيقذاللا
 فنصو DLL يبيصخلا باحصأ نييولعلا هقفب هقفتف بلح ىلإ لقتناو

 نأ ىلإ رمتساو مهنم اهيف نم هلوح فتلاو ةيقذاللا ىلإ لحر مث «مهبهذم يفًاباتك
 © .ينارعشلا دجسم يف رحبلا ئطاش ىلع اهب نفدو يفوت

 يراجنسلا نوزكم نب نصلا .0

(AYA _oAF) 

 نب بّلهملا ىلإ هبسن يهتني يضخ نبا نوزكم فسوي نب نسح ريمألا وه
 ةيروس يف نويولعلا هّدعي ؛قارعلا راجنس يف ۵۸۳ ماع دلو يدزألا ةرفص يأ

 ةيقذاللا ويولع هب دجنتساو ءاهيلع ًاريمأ راجنس يف هماقم ناك ماجر رابك نم
 لازأو ه 1۲۰ Lies مهيلإ فحزف ATV ةنس ةيليعامسإلا رورش مسهنع عفديل

 ماع «ةسوس رفك# ةيرق يف تامو «ةدابعلا ىلإ فرصناو فوصت مث «مهذوفت

 ۲۳ .اهيف فورعم هربقو «قشمد برقب ه ۸

 بحاص وهو ؛سمخلا تادابعلا يف سقنلا ةيكزت OLS عش ناوید هل

 ۰۱۱۳۷ /۲:يمالسالا خیراتلا ثادحأ :ينينامرت ۸۱/۳ :مالعألا :يلكرزلا ١.

 .۲۲۷ /۲:مالعألا : يلکرزل ۲



ee | 

 يأر ىلع نآرقلا ريسفت يف يبرعلا نیدلا يح ةفسلف وحن ليمت ةيحور ةيفسلف ةعزن

 :اهعلطم يتلا هدئاصق ةلمج يف هتيئات يف ضرافلا نبا ضراعي هّنأو ءنيفوصتملا

 اهب ينع تبغو 2 بجحلا ةّبر !rolled 4 برطلا ة

 .مجارتلا باحصأ اهركذ يتلا تايصخشلا نم كلذ ريغ ىلإ

 «لحنلاو للملا يف ثوحب ةعوسوم»

 مریلا يف همامت ردب حالو
 كرابملا ناضمر رهش نم يناثلا

 ۱٤۱۸ ماع روهش نم

 يناحبسلا رفعج هللا ىلإ ريقفلا دي ىلع

 هتحر عساوب هللا هدمغت يزيربتلا ينابايخلا نيسح دمحم هيقفلا نبا

 لالاو يبنلا ىلع ًايلصمو هلل ًادماح

 هنارفغو هّبر رفع ايجار
 قاسلاب قاسلا فنلت موي قاسلا موي

 -۳4۰/۲:نوزکلا خيرات :ناضمر سنوي ۲-٩۳۰ ۹:مهتدبقعو نييولعلا لصأ :ةحافت يكز دمحأ ١.

 «ييرعلا دئارلا راد ١/ 21١-011 :يراجنسلا نوزكملا و هللا ةفرعم :يلع دما دعسأ ۱

 م1417 «تورب







 باتکلا رداصم سرهف

 ميركلا نآرقلاب کتان

 فلالا فرح

 يلع نب دمحأ نيدلا يقت :ءافلخلا نييمطافلا ةّمئألا رابخأب ءافنحلا ظاعتا ١.

 - رصم «لايشلا نیدلا لاج قيقحت ءاه84 0 (VIVA يزيرقلا

 ها

 قيفحت (ه۳۱۳م)دمحم نب نايعنلا ةفينح وبأ ةاضقلا يضاق :ةراتخملا ةزوجرألا 3¥

 ةعماج «ةيمالسإلا تاساردلا دهعم «نيسح نابرق ليعامسإ

 .م۱۹۷۰-ادنک لایرتنوم «لبجم

 ةسسؤم قيقحن (ENTITY نامعتلا نب دمحم نب دمحم :دیفلا :داسسسشرالا ۴

 LANE مق HB تيبلا لآ

 ه۱۰۵۰ع)يماوضلا يزاريشلا ميهاربإ نب دمحم نيدلا ردص :راسفسالا ٤.

 .مق «يوفطصملا ةيتكم تاروشنم

 -فرشالا فجنلا «ةيملعلا ةعبطملا ela Saal :مهتدیقعو نیولعلا لصأ .«

fa TVA۱۹۵۷ + 

 (CATAL T OT يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم:قودصلا :تاداقتعالا .



ESN Gh درو تو جهش جم f 

 تاروشنم ؛سماخلا ءزجلا «ديفملا خسيشلا تافنصم نمض عوبطلا

 ها[ ۱۳ Adil مق« ثلا ةيفلأل يملاعلا رمتؤملا

 بيطخلا رمع نب دمحم :يزارلا نيدلا رخف :نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا ./

 - ةرهاقلا :ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم تاروشنم ( ه 5075-64)

 .م۱۹۷ ۸/2 ۸

Aنییالسلل ملعلا راد (م۱۳۱۱-۱۳۹۱) لکرزلا نيدلا ريخ :مالسسمألا » 
 Lal Es 1-توریب

 .ه۱۳۹۷-نارب] (ه۲۹۰-۳۲۲) يزارلا متاح وبأ :ةوبنلا مالا ٩

 .توریب «فراعتلا راد مه ۱۳۷ (Vp نيمألا نسحم دیسلا :ةعیشلا نايعأ ۰

 ةبتكمو «توريب « يبرعلا بتاكلا راد تاروشنم هرمات فرا مالسإلا يف ةمامإلا ۱

 .دادغب_ةضهنلا

 ءابلا فرح
VYتوريب فاقولا ةسمؤم (ه۱۱۱۰) يملجملا رقاب دمحم :راونألا راحب - 

 ھ۳

 - توریب سکفلا راداهالال 4 م) ءادفلا وبأ ظفاحلا :ريثك نبا :ةیاهنلاو ةيادبلا .۳

ly 

 ddl فرح

Mtفراع قيقحت (ه۵۲۲-۱۱۲) دیلولا دمحم نب يلع :دئاوفلا ندعمو دئاقعلا جان  

 .نانل ةرشملا راد مات
 .م1467- توريب (OAs Ap نودلخ نی ln Mage :نودلخ نبا خيرات .

 .نالکورب :يرعلا بدألا خيرات ١.



 1۷ هه cect جو ور نسب نر توام

 باتکلا راد (ه 471 م) يلع نب دمحأ ركب وبآ :يدادغبلا بيطخلا :دادغب خيرات ۷

 .توريب «يرعلا

AAيملعألا ةسسؤم (ه۳۱۰) ريرج نب دمحم :يربطلا :كولملا و ممألا خيرات  

 .نانبل-_توریپ

FG ةمبطلا «سلدنالا راد بلاغ یفطصم :ةيليعامسإلا ةوعدلا خيرات ٩ 

 .م۱۹۱۵-توریب

Veةيناثلا ةعبطلا توریب ,سلدنالا راد لیوطلا بلاغ نيمأ دمحم :نییولعلا خيرات  

Jo TALم ۱۹۱۱ . 

 .ناضمر سنوي :نوزکلا خيرات ۱

 CAV ؟"دعب م) يبوقعيلا حضاو نب بهو نب بوقعي يآ نب دحأ :يبوقعيلا خيران ۲

 | -ه۱۳۸6-فرشالا فجنلا ةيرديحا ةبتكمل اا تاروشنم

1۹1۶ 9 

 دمع قیقحت (ه۳۹۲) دمحم نب ناهعنلا ةفينح وبأ ةاضقلا يضاق :مئاعدلا لیوأت ۳

 صم هفراعملا راد «يمظعالا نسح

 . ها 4۰۳ - توریب (AVN ينيارفسالا رفظلاربآ :نیدلا يف ريصبتلا . 4

YOبانكلا راد (ه ۰۷-۸۱ ۶۰) يلع نب دمحم نب يلع :یناجرمبا :تافیرعتلا  

 AVEO لرألا ةعبطلا «توريب «يبرعلا

 - تورب (ه۷۷۳-۸۵۲)رجح نب يلع نب دمأ :ینالقسلا :بیذهتلا بیرقت .5

ap havo 

 APO فرشألا فجنلا (ه۱۲۹۰-۱۳۹۱) يناقماملا هللا دبع :لاقلا حيقنت ۷

 بتکلا راد (ه۳۸۵-11۰) نسحلا نب دمحم :يسوطلا :ماكحألا بیذهت ۸

 م۳۹۰١ -نارهط «ةيمالصإلا



 ةيليعامسالا خيرات

 كفلا راد (م۸۵۲ -۷۷۳) رجح نب يلع نب دمحأ :ينالقسعلا :بيذهتلا بيذهع

 ها ٤۰٤ توریب

 ءاثلا فرح

 .سنوي فیطللا دبع :ةيولعلا ةروثلا .

 ءانلا فرح
 هرداص راد(م۷1۱-۸6۵)یيزيرقلا يلع نب دمحأ نیدلا يقت :ةيزيرقملا ططفل

 .تورب

 (ه (NEA ۷۲١ رهطم نب يلع نب فسوي نب نسحلا :يّلحلا ةمآلعلا :ةصالخلا

 - ةیلاثلا ةعبطلا GM فجنلا «ةيرديحلا ةعبطملا تاروشنم

 ماقتل / ۱

 EM 544 )ورسخ رصان :ناوخالا ناوخ .

 لادلا فرح

 ؛توریب «فراعتلا راد (رصاعلا) نيمألا نسح :ةب ةيمالسإلا فراعملا ةرثاد ١.

AV EN ةعبارلا ةعبطلا 

 Dk - توریب «ةفرعم اراد «يناتسبلا سرطب :فراعملا ةرئاد

 ةعبطلا « نيرشعلا نرقلا فراعم ةرئاد ةعبطم «يدجو ديرف دمحم :فراعملا ةرثاد

 .ه1783-ةعبارلا

 قيقحت 0 نب ویا ge قیقحت (ه۳۱۳م) دمحم نب نايعنلا ةفيتح وبآ ةاضقلا :مالسالا مئاعد .'

 .ه۱۳۸۳ - رصم ؛فراعلا راد ءيضيف رغصأ يلع نب فصآ

va 

۳۱ 

YY 

۳۰ 
۳۹ 



 ESS ec Se ججو ....... باتكلا رداصم سرهق

 لاذلا فرح

 .توریب «ءاويضألا راد (ه ۱۳۸۹ م) ينارهطلا كر

 ءارلا فرح

 قيقحت (ENVOY ينامركلا هللا دبع نب دهآ نيدلا ديمح :لقعلا ةحار ٩

 راد يملح ىفطصم دمحم روتکدلاو نيسح لماک دمحم روتكدلا
 رصم-ةرهاقلا .يبرعلا ركفلا

 ..ه۱۳۸۳-نارهط (ها 8.٠ وأ 77/4 م) هللا دبع نب دمحأ :يقربلا :لاسسجرلا ۰

EYنسحلا نب دمحم :يموطلا :لاسسجرلا  INO)فرشألا فجنلا (ه4 10  - 

VAN 

  . ۲هالبرک ؛يملعألا ةسسؤم (عبارلا نرقلا ءاملع نم)ورمع وبآ :يشكلا :لاسجرلا

 .قارعلا-

 . ۱4۰۹۰ توریب (ه ۵۰ -۳۷۲) يلع نب دمحأ :يشاجنلا :لاجرلا . ۴

 ٠٤ . ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع :افوسلا نالخ و افصلا ناوخإ لئاسر )۱۷۹-
 .ها4 ۰۳ -توریب ؛توریب راد (ه1

 .يمرضحلا فيزرشلا :يداصلا ةفشر . ©

 -۱۰۰۳) يسلجملا يفت دمحم :هيقفلا هرضحي ال نم حرش يف نيقتملا ةضور . 7

 -ةسدقلا مق «ةيمالسإلا ةفاقثلا ةسسؤم تاروشنم (م ۷۰

a 

 نيدلا ديح :ةرصتلاو حالصالا يبحاص (نیداصلا) نيب مكحلا يف ضايرلا .۷
 راد هرمات فراع قيقحت (ه (TOY ٤۱۱ ينامركلا هللا دبع نب دمحأ

 .توريب ةفاقثلا



 ةيليعامسالا خيرا

 نیسلا فرح

 - توريب ةلاسرلا ةسسؤم (ها/ 4/م) دمأ نب دمع :يبهذلا :ءالبنلا مالعأ ريس

 م

 نيسح ا نب رمع نب دمحم :يزارلا رخف

 يثعرملا ىمظعلا هلا ةيآ ةبتكم تاروشنم (ه108-047)

 -ه۱6۰۹-ةسدقلا مق «يفجنلا

 مق «بان رشن تاروشنم ؛يراوزبسلا يداه الم جاحلا :يراوزبسلا ةموظنم حرش .٠

ale 

 حرش  aeهقیبرعلا بتکلا ءايحإ راد (م1۵۵م) يلزتعملا ديدحلا يأ نبا :ةفالبلا

 .ه۱۳۷۸- ةرهاقلا

 داصلا فرح

 - رصم ةرهاقلا ةبتكم (ه۹۷(م) يمتيما رجح نب دحا :ةقرحملا قعاوصلا

 ص۵

 نيعلا فرح

 -ةعباسلا ةعبطلا :قشمد اهل دبع :نیملسلا نحن انعقاوو انتديقع
4 

 -۲۰۷) يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمحم :قودصلا :عئارشلا للع

TALه۱6۰۸- توريب «يملعألا ةسسؤم  . 

۸ 

 | باسنأ يف ةكرابملا ةرجشلا .

oy 

۲ 

or 

3 



 AN sas تو = .... باتكلا رداصم سرهف

 ؛توريب ؛يملعألا سوم :نایع مشاه :ةقيقحلاو ةروطسألا نيب نوبولملا ۵
 .م ۱۹۸۵ /ه ۱2۰۵ ةيناثلا ةعبطلا

 ركفلا راد .يولعلا ميهاربإ زيزع يلع :نولوهجملا ةعيشلا ويئادف نويولعلا .0%

 .م 141/7 /ه 1891 لوألا ةعبطلا

  ovه 1407 توريب ؛ةيمالصإلا رادلا «میهارب لآ زيزع يلع :عيشتلاو نويولعلا .

 ةعبطملا تاروشنم (ه41م) ينسحلا يلع نب دحأ :ةبنع نبا :بلاطلا ةدمع ۸

 ATA  ةيناثلا ةعبطلا «فرشألا فجعنلا :ةيرديحلا

 .(ه 4 117750 نايعنلا نب دمحم نب دمحم :ديفملا خیشلا :نساحم او نويعلا . 4

 نيغلا فرح

 باتكلا راد (ه ۱۳۹۰ -۱۳۲۰) ينيمألا دمحأ نيسحلا دبع ةمآلعلا :رسسيدغلا .۰

 ..ه۱۳۸۷-توریب «يرعلا

 ةسسؤم قسيقحت (م4 1۰ (TAO نسسحلا نب دمحم :يسوطلا :ةسسسييغلا ۱

 .ها١141-ةسدقملا مق ءةيمالسإلا فراعملا

 ةبتکم (يرجما عبارلا نرقلا مالعأ نم) ميهاربإ نب دمحم :ينايعنلا :ةسبیغلا .۲

 .نارهط «قودصلا

 ءافلا فرح

 يناقروزألا يزورملا دمحم نب نيسحلا نب ليعاسإ :نییبلاطلا باسنآ يف يرخفلا ۳

 يلعرلا یمظعلا هللا ةيآ ةبتكم تاروشنم (ه114 دعب 01(

 .ها14 ٠ 4ةسدقملا مق «يفجنلا

 راد (ه419م) دمحم نب رهاط نب رهاقلا دبع :يدادغبلا :قرسفلا نيب قرفلا .4



 ةيليعامسالا خسیرات . .

 .توريب ةقرعم ا

V0تاقالعلاو ةفاقثلا ةمظنم تاروشنم «يرديحلا ليبن ديس :(ةلاسر)زوردلا ةقرف  

 .ناریز تیمالصالا

 :(يرجفا ثلاشلا نرقلا مالعأ نم) یسوم نب نسحلا :يتخيونلا :ةعيشلا قرف .

 . ها Erk توريب «اوضالا راد

 تاررشنم ءيوسرملا نيدلا فرش نيسحلا دبع :ةّمألا فيلات يف ةمهملا لوصفلا .۷
 ناهعنلا رادل ةعبارلا ةعبطلا نع تيسفوألاب ةيناثلا ةعبطلا ؛يضرلا
 .ه ۱6۰۱ ةسدقملا مق «فرشألا فجعلا يف

 - توربب :نایعنلا راد ؛يلع دمحأ دعسأ روتكدلا :هنافرسعو يناعلا بجتنملا نف .۸

۸ 

 .يناهبهبلا :ةيلاجرلا دئاوقلا 4

 ٠/. نسحلا نب دمحم :يسوطلا :تسسرهفلا ( 6۱۰ TAOناربإ ؛دهشم ةعماجل (ه -

۱ 

 .ه۱۳۹۸-ةرهاقلا (ه۲۹3-۳۸9) قاحس نب دمحم :ميدنلا :تسرهفا ۱

 فاقلا فرح

VYنانبل توریب «قرشلا راد مات فراع قیقحت ؛لوهجم يعاد :ةسيفاشلا ةديصقلا . 

 سماخلا نرفلا مالعأ نم) يروصلا نسح نب يلع نب دمحم :ةیروصلا ةديصقلا .۳

 .(يرجملا

VEينابرلا يلع قيقحت (م9۹۷-۱۷۲)يسوطلا نيدلا ريصت :دسشاقعلا دعاوق  

SISتارو شنم  + 
 .ه١١٤١-ةسدقملا



f O بام uae سس AH alae سرهق 

 فاكلا فرح

Voةيمالسإلا بتكلا راد (ه۳۲۹ م) بوقعي نب دمحم :ينيلكلا :يسفاكلا  

 .ه۱۳۹۷-نارهط

VAباتکلا راد (م1۳۰ع) دمحم نب دمحم :يرزجلا ريثألا نبا : خیراتلا يف لماکلا  

 .توریب «يبرعلا

 نب فسوب نسب نسحلا :يلحلا ةمآلعلا :دناقعلا دعاوق حرش يف دئاوفلا فشك .۷

 راد ؛يلماعلا يكم نسح قيقحت «(۷۲۱--۲۶۷) يلحلا رّهطلا

 . ها 417 ىلوألا ةعبطلا «توريب ةوفصلا

 TOV يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نسب دمحم :قودصلا :نسيدلا لایک ۸

COPAYمق ؛ نيسردملا ةعاهلب ةعباشلا يمالسإلا رشنلا ةسسزم  

 .ها6٠4-ةسدقملا

 «بلاغ یفطصم قيفحت (م۵6۷ م) يدماحلا نيسحلا نب ميهاربإ :دسسلولا زنك 4

 ATA Oats شیاتشزنارف رشنلا راد

 ماللا فرح

Atده۱8 ۰۵ مق (ه۷۱۱ع) مرکم نب دمحم :روظنم نبا ةمالعلا :برسعلا ناسل . 

 ةسسؤم (ه۷۷۳-۸۵۲) رجح نب يلع نب دمحأ :ینالقسعلا :نازچ

 1 .توريب «يملعألا

 ميملا فرح

  AYحیرط نسب دمحأ نب يلع دمحم نب نیدلا رخف :يحيرطلا :نيرحبلا عمم )4۷۹-

 ١٠۷ .نارهط :ةيوضترلا ةبتكملا تاروشنم (ه



 a OE ةيليعامسالا خيرات ...

 endl yal اعةکم «يلكيب ol :ةيليعايسإلا خيرات ىلإ لخدم
 .م ۱۹۹٤ -ایروس قيملص

op dave 

 (CAMPY AYO يفن دمحم نب نيسحلا :يرونلا خ

 NEV مق RP تيبلا لآ ةسسؤم

 - لوألا ةعبطلا «توريب ؛نسح يلع دجأ WEI يف نويولعلا نوسلسملا

 م1

 توريب (VET ATI يوسولا مساقلا وبأ :يثونلا :ثيدحلا لاجر مجعم

er 

۲ 

 «باتكلا راد ةسسوم (م۲۸۵-۳۵۱) يناهفصالا جرفلا وبأ :نييبلاطلا لئاقم
 .مق

 - DON ةعبطلا (ها (EG ليعايسإ نسب يلع :يرعشألا :نییمالسالا تالاقم

 هل

VET cy 

 ناردنزالا يورسلا يلع نب دمحم :بوشآر هش نبا :بلاط يأ لآ بقانم

 .مق ةيملعلا ةعبطملا (م5۸۸-4۸۸)

 يمقلا هيوباب نب نيسحلا نب يلع نب دمع :قودصلا :هيقفلا هرضحي ال نم
  (OPAL)-نارهط تیمالسالا بتكلا راد ۱۳۹۰ .

3 

۸۳ 

 - توریب ؛نیالملل ملعلا راد «يودب نهرلا دبع روتکدلا :نییمالسالا بهاذم .

 ١ :لئاسولا كردتسم .

۸ 

AV 

 .رمات فراع :ةیمالسالا قرفلا مجعم .:

 - ثوریب «يرعلا دئارلا راد يلع دمحأ دعسأ :يراجنسلا نوزکلاو هللا ةفرعم .

۰ 

AY 

 (م4۷۹-94۸) میرکلا دبع نب دمحم :ينا ءرهشلا :لحتلاو للملا .
 ةقرعملا راد

۳ 

AE 



 RES ........ باتکلا رداصم سرهف

 .توریب تفرعلا راد (VEAP يبهذلا دحأ نب دمع :لادتعالا نازيم .46

 نونلا فرح

 -توربب «غالبلا ةسسؤم ؛حلاص دومح خيشلا :نييولعلا نع نيقيلا أبنلا .7
۷ 

 .راشنلا يماس روتكدلا :مالسإلا يف يفسلفلا رکفلا ةأشن ۷

 «قافآلا ةسسؤم (ه ۱۳۲۰ م) يرونلا يسربطلا نيسح ازریم جاحلا :نمحرلا سفن .۸

 .ه 1411 -لوألا ةعبطلا ناربإ

 .ه11217 توربب (ه4 ٠ 1505-4)يضرلا فيرشلا عمج :ةغالبلا جبن .4

 واولا فرح

 يلاعلا رمتؤملا تاروشنم (رصاعملا) يرصانلا بيبح دمحم ضاير :ةسسيفقاولا .۰

 . ها 8*4ةسدقملا دهشم اف اضرلامامالل

 ءايحإ راد (CVV EV OTT نسحلا نب دمحم :لماعلا رحلا :ةعيشلا لئاسو ۱

 . ها 407 توريب «يبرعلا ثارثلا

 فیرشلا تاروشنم (ه1-1431:) دمحم نب دهآ :ناكّلخ نبا :نايعألا تایفو ۲

 LATTE :يفرلا

 ءایلا فرح

 ىفطصم قيقحت (ه۳۷۰ ًايح ناک -۲۷۱) يناتسجسلا بوقعي وبأ :عسسییاتیلا ۳
 رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا تاروشنم «بلاغ
 م1578 نانبل «توريب





 باتکلا تایوتحم سرهف

 مهتاعدو مهتم ىلع ةسادقلا عیاط ءافض ۰

 ...... بهذملا نع عافدلل نييئادفلا ةيبرت ۲

 .... قئاثولا نايتك ./

SYAنوروتسملا  .. 



  FAج | لحتلاو للملا يف ثوحب ۸

 عوضوملا

 يناثلا لصفلا

 لحنلا و للملا مجاعم يف ةيليعامسإلا

 يتخبونلا دنع ةيليعامسإلا

 يرعشألا دنع ةيليعاهسإلا
Dellيدادغبلا دنع  

 يتيارفسالا دنع ةيليعامسإلا
 :اتسرهشلا دنع ةيليعامسإلا
 .... ديفملا دنع ةيليعامسإلا

 M نسحم ديسلا دنع ةيليعامسإلا

 كلاثلا لصفلا

 8 قداصلا مامإلا صع يف ةينطابلا تاكردلا

 ةيباطخلا و يشكلا

 ةيباطخملاو يرعشألا

 che Ll ىلإ ةيباطخلا لّوحت



 ...... باتكلا تایوتحم سرهف

 عوضوملا

 عبارلا لصفلا

 ؟يرشع انثا وأ يليعامسإ داذقلا نومیم نب هللا دبع

 لاجرلا بتك يف يمامإلا نوميم نب هللا دبع

 eM نوميم نب هللا دبع
 ..... ةيثيدحلا عماوجلا يف يمامإلا نوميم نب هللا دبع نع يور ام

 سماخلا لصفلا

 نيروتسملا ةّئالا يف

 ................ قداصلا رفعج نب ليعامسإ :لوألا مامإلا

 هتف قداصلا مامإلا هدلاو دنع ليعامسإ ةناكمو ةلالج

 ...... لیعامس) نع GA نم رجأتسي RB قداصلا مامإلا

 .قسافلابنامتن لا نع ليعامسإ حصني مامإلا
 چچ ..... ەتاياورةلق

Uy ........ 

 توم ىلع EB قداصلا مامالا داهشتسا

 ؟هرتسل ةيطغت مامإلا لمع ناك له

 هيبأ ليحر دعب هتايح ةروطسا



 - ليعامسإ نب دمحم :يناثلا مامإلا
 ليعامسإ نب دمحم نب هللا دبع :ثلاثلا مامإلا

 ......... هللا دبع نب دمحأ :عبارلا مامإلا

 .... دمحأ نب نيسحلا :سماخلا مامإلا

 سداسلا لضفلا

 نيرهاظلا ةّنألا يف

 يدهلا هللا ديبع :سداسلا مامإلا

 ةيقيرفإ ىلإ هللا ديبع باهذ
 ... هللا رمأب مئاقلا :عباسلا مامإلا

 ... للاب روصنملا مامإلا :نسماثلا مامإلا

 يف ةيمطافلا ةلودلا سسؤم هللا نیدل زعملا :عسساتلا مامإلا

 -.......... هللاب زيزعلا :رشاعلا مامإلا

 -. سس سس هللا رمأب مكاح ا رشع يداح ا مامإلا

 ةيليعامسإلا قاقشنا _.

 روصنم نب يلع هللا نيد زازعإل رهاظلا :رسشع يناثلا مامإلا
 ...- هللاب رصنتسملا :رشع ثلاثلا مامإلا



 عباسلا لصفلا

 ت اب يلعتسلا : لوألا مامإلا

 تسسسسس هللا ماکحاپ رمآلا :يسناثلا مامإلا

 هللا نيدل ظفاحلا :ثلاغلا مامإلا

 هللا رمأب رفاظلا :عسبارلا مامإلا

 هللا رصنب زئافلا :سماخملا مامإلا

 ........ هللا نیدل دضاعلا :سداسلا مامإلا

 ........... نييمطافلا ىلع خيراتلا ةيانج

 نماثلا لصفلا

 ةيناذاغالاو ةينمؤملا ةيرازنلا al يف

 ٍتمؤملا ةيرازنلا ةّمثألا ةمئاق

 ...... ةيناخخاغآلا ةيمساقلا ةيرازتلا ةّمئألا ةمئاق

 ..... رصنتسملا دعم نب رازن هللاب ىفطصملا : لوألا مامإلا



AY 

 رازن مامإلا نب gall يلع :يسناثلا مامإلا

 - يلع مامإلا نب يدتهملا دمع :ثلالا مامإلا

 رازن نب يلع نب دمحم نب نسح هللا ةوقب رهاقلا :عسبارلا مامإلا

 - رهاقلا نسح مامإلا نب يلع نسل مامإلا :سماخملا مامإلا

 يلع نسحلا مامإلا نب دمحم ىلعأ مامإلا :سداسلا مامإلا

 نب نسح نيدلا لالج مامإلا :عباسلا مامإلا

 نسل نب دمحم نيدلا ءالع :نسمالا مامإلا

 نيدلا ءالع مامإلا نب هاشروخ نيدلا نكر :عسسانلا مامإلا

 'ثلاثلا ناخ اغآ» هاش دمحم ناطلس ۳

 همومأم دي ىلع مّلعتي مامإلا

 «عیرثا ناخ اغآ» دمحم نب يلع نب ميرك 6



ERY eri an 

 عوضوملا (

 رشاعلا لصفلا

 ةسمخلا لوصألاو ةيليعابسإلا يف

 ١. ديحوتلا يف مهتديقع 9

 .... دض الو هل لثم ال دحاو هنأ هناحبس هديحوت يف مهتديقع

atسی سیل هناحبس  

 هنع ةيمستلا يفن يف

 هنع تافصلا يفن يف

 . ایلعلا تافصلاب فوصول | وه لوألا رداصلا

 رشبلا تاجرد ىلعأ ةوبنلا

 ةماعلاو ةصاخلا ةلاسرلا



 ا عيضوملا
 ۰ قطانلا لوسرلا
 لسرلا اهب ياي يتلا تازجعملا يف
 لسرلا لضفأ متاخلا لوسرلا نأ يف
 ةمكحلل ةقفاوم ةعيرشلا نأ يف

 .نطابو رهاظ ال ةعيرشلا نأ يف

 ناماقم هيفو تمامإلا يف مهتديقع <

 ۳ ةقلطلا ةمامإلا :لّألا ماقلا

 ......ميقملا مامإلا

 ساسألا مامإلا

 متا مامإلا

 رقتسلا مامإلا

 عدوتسلا مامإلا

 س ةصاخلا ةمامإلا يف :يناثلا ماقملا

 رودلا يف ۷ دعب ماعلا لضفأ ةيصولا بحاص

 ...... 3 هللا لوسر تيب لآ يف ةمامإلا ن

 ... ةياصولاو ةوبنلا ةثراو ةمامإلا ّنأ يف

 يصولا باهذ دعب ةياصولا عاطقنا يف



 .. باتكلا تایوتحم سرهف

 عوضوملا

 ةياصولاو ةوبنلا نود ملاعلا يف ةمامإلا رارمتسا يف

 ضرألا نم هتبيغ زوجت ال مامإلا ّنأ يف

 يصولا لی لوسرلا دعب ةيصولا يف
 .... WLI نع يلع دوعق يف

 .. لوضفملا ةمامإ داسف يف

 -.. مامإلل beet لاطبإ يف

 son توغاط وهف مامإلا ةبترم ىلع بلوتم لک نا يف
 اهيف هلل ةّجح نم ولخت ال ضرألا نأ يف

 om مالكلا نع يدتبملا عنم

 ....... هلثم نآرق الإ هخسني ال نآرقل نأ يف

 .......... ناسحتسالاو سايقلا ةئطخت يف

 هب طبتري ام و داعملا يف مهتديقع .ه

 ... ينامسج ال يناحور داعلا يف

 os خسانتلايف

 باس اف



 "ذنب

 رشع يدادلا لصفلا

 ةيليعامسإلا ةوش يف
 .روصعلا مدقأ ذنم ةيليعامسإلا ةمامإلا ةرجش

 ... سداسلا رودلا ةمتت
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 رشع يناثلا لصفلا

 لوشملاو لثبلا ةيرظن يف
 ةيليعامسإ تالیوأت وأ

 ةرشعلا لوقعلا

 ...اهاثمأو ةعبسلا ءاقطتلا

 - اهلاثمأو ةسمخلا راونألا

 .-.-.. ةيهقفلا مهتاليوأت نم جفاین
 (ىلرألا ةماعدلا) ةيالولا باک

 يناثلا ةماعدلا)ةراهطلا باتك

 ميلا يف
 ركذ يف
 .ةثلاثلا ةماعدلا)ةالصلا باتک



ea Pes) 

 رشع كلاثلا لصفلا

 يليعامسإلا ركقلا مالعأ يف

 يزارلا متاح gD يناينثرولا دمحأ نب نادمح نب دمحأ ١.

 (ييشخنلا) يغوربلا يفسنلا دمحأ نب دمع ۲

 يناتسجسلا بوقعي وبأ ۳

 هتافوو هتدالو

 .... نامعنلا ةفينح وبأ 6

 ... يرشع ينثا ال يليعامسإ نامعنلا

 ...... مئاعدلا باتك يف ةرظن

 . ينامركلا هللا دبع نب نيدلا ديمح نب دمحأ .۵

 نيدلا يف دّيؤملا ١.

 ..... (فورعملا ةلاحرلا) ورسخ رصان .ال

Aيروصلا نسح نب يلع نب دمحم  ... 

 عم يدماخا نيسحلا نب ميهاربإ .4

 .... دیلولا دمحم نب يلع ٠١.



 .. باتكلا تایوتحم سرهف

 عوضوملا

 رشع عبارلا لصفلا
 ةيليعاسإلا ةيرسلا تاميظنتلا

 . ةيرازنلا ةيليعامسإلا ةوعدلل ةيرسلا تاميظنتلا

 رشع سماخلا لصقلا
 ةطمارقلا يف

 ةطمارقلل ةماعلا حمالملا

 اهسّسؤمو ةّيطمرقلا ةكرحلا ءوشن بابسأ

 ةطمارقلا قرف
 ةدحاو ةكرح تناك امدعب نيتكرح ىلإ ةطمارقلا ماسقنا

 س تس سس سةر ئاقع

 ........... ةطمارقلا دنع لولحلا ةيرظن ١.
 .. ةطمارقلا دنع ولغلا ۲

 | ريسفت يف ينطابلا ليوأتلا ۳

 ًايركسعو ًايسايس ةطمارقلا ةياهن
 ۵ تاذلا بابسالا

 ...... ةيجراخلا بابسألا

 ل... ةطمارقلا ةيابن



SERS aisةيليعامسالا خسیرات ...  

 عوضوملا

 رشع سداسلا لصفلا

 زودل ةقرف يف

 ...سسسس فراعملا ةرئاد تاعوسوم يف زوردلا

 ةيناتسبلا فراعملا ةرئاد يف زوردلا ١.

 ةيرصملا فراعملا ةرئاد يف زوردلا .۲

 women زوردلا دئاقع

 5 مكاحلا ةيهولأب مهداقتعا ١.

 رهاظلل اوءاج ةسئابأ ءايبنألا Sy نآرقلل حضاولا فيرحتلا .۲

 مهتديقع يف دم هرابتعاو خسانتلاب مهن اهيإ .۳
 . فيلاكتلا طاقسإ ٤.

 .... نيتداهشلا ريسفت .۵

 مهتالافتحاو مهمسارم يف هراهظإو لجعلل مهسیدقت ١.

 ةيمالسإلا ثيداحألل فرحنمو بيرغ ليوأت .۷

 :تلا هللا دبع نيدلا لامج .؟

 ss ...يقوقرفكلا فسوب .۳

 *لضافلا خیشلاب فورعملا لاله وبآ دمحم ٤.



 ..........پاتکلا تايوتحم سرهف

 عوضوملا

 رشع باسلا لصفلا

 ةيمطفلا يف

 ......س. لحتلاو للملا مجاعم يف ةيحطفلا

 رشع ساثلا لصفلا
 ةيفقاولا يف

 ....... فقوتلا ةرهاظ ببس

 een لحنلاو للملا بتك يف ةيفاولا
 5 ةيفقاولا ريهاشم

 فاطملا ةمتاخ

 ةيريصنلا يف

 لحنلاو للملا مجاعم يف ةيريصتلا

 سسس ةدئاب ةقرفةي ريصنلا

 ةيصخش يريمنلا ريصن نب دمح
 ...- ةيريصنلاب ةيمستلا لصأو نويولعلا



 ةيليعامسالا خيرات 9۲

Jعوضوملا  

 مهدئاقع مهأ

 oo ضيوفتلاو رایتخالاو ربحا

 .. لصاوتملا داهطضالاو ةنحملا

 .......... ةطمارقلاو نييليعامسإلاو نييولعلا نيب طلخلا

 ةيولعلا رئاشعلا جم

 .... نييولعلا مالعأ

 رهألاقاحسإ

 يناعلا بجتتملا

 سس يبيصخملا نادمح نب نيسحلا

 2 ...... ينارطلا نومیلا

 سراهفلا

 5 .. باتكلا رداصم سرهق

 ... باتکلا تايوتحم سرهف



 : ( عبارلا ناخ اغآ) ear رك رضاحلا مالا


