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 لكب فصتملا ءصقن لك نع هزنتملا «لاعفلا قالخلا سودقلا كلملا هلل دمحلا

 قلخت نم مظعأو تاذلا ةينادحو نع نابأ نم ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .لامك

 تامولعملا ددع هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديم ؛تافصلاو ءامسألاب

 .تالوهجملاو

 :دعب امأ

 الإ مهدئاقع اوماقأ امو نيديعبب ةق# ىفطصملا راثآ عبتت نع ةيفوصلا ناك ايف

 باهولا دبع يديس هللاب فراعلا مامإلا مهئامجرُت ىعسف «نيكم ةنسلا نم ساسأ ىلع
 .نيبم هاش يبنلا ةنس نم يده ىلع ةمئاقلا يقهيبلا مامإلا ةديقع راصتخا يف ينارعشلا

 مهبرظن حيحصتب نوبلاطيسو «نوُرِوْرُيَف فيلأتلا اذه نوريس ًارفن نأ اننيقيو

 ًاران دقوتسا يذلا لثمك مهلثم» .نوضرعيف ةصاخ ينارعشلا مامإلا ىلإو ةماع موقلا ىلإ

 نم اورظني مل .««نورصبي ال تاملظ يف مهكرتو مهرونب هللا بهذ هلوح ام تءاضأ الف

 نوكي نأ تاهيهو «هبابتو مهراكنإ ةروص الإ هيف اوري ملو «هباشتملا الإ ينارعشلا مامإلا
 ردبلا» بحاصو .ديفملا «رصتخملا» اذه بحاصو ديرفلا «ىربكلا نازيملا» بحاص

 «نيرتغملا هيبنت»و «ةيدمحملا دوهعلا» بحاصو هريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا
 مالسإلا ةمأ رمع نم ىلوألا فلألا ةياهن يف تتأ ةيدمحم ةبه وه لب ءاونظ ام لثمب

 .نيمدقتملا فلسلا كلاسم ٌةمزتلم نيرخأتملا بولق يف ناهيإلا ةوذج لعشتل

 ةنسلا لهأ مامإ هعمج ءىوهلا نع قطني ال نم ناسل نم رونو ىده انههف

 دبع مامإلا انالوم ءريبخ وهو هلثم كتبني ال نم هرصتخاو «ريصبلا ٍديألا وذ يقهيبلا

 .ينارعشلا باهولا

 ىلع صنلا يقهيبلا مامإلا نع رصتخملا اذه يف ينارعشلا مامإلا انل لقن دقو

 ناكف «شرعلا ىلع ىلاعت هئاوتسا نع ثيدحلا دنع كلذو «هقلخ عيمجل ىلاعت هللا ةنيابم
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 كك هللا نع داحتالاو لولحلا هيفن يف يقهيبلا مامإلل ينارعشلا مامإلا نم ةقفاوم اذه

 «ةلطابلا دئاقعلا هذبب ينارعشلا مامإلا لوقل ةنظم يأ قرطت اهعم يفتني ةقفاوم يهو

 ةيرعشألا ةنسلا لهأ وئوانم عاطتسا ام يذلا ليلجلا باتكلا اذهب هئانتعاب كيهان

 .(م+ :لحلا»4 اًهتوُركحس رش هلل َتَمَقِن َنْوِرْمِب  هنم لهنلاو هيلع توقتلا الإ ةيفوصلا
 .هقيقحت ةمدقم يف صاخ ثحبم يف ققحملا ذاتسألا هلصف ام وهو

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ديأت وه ينارعشلا مامإلا ضرغ نأ انل رهاظلاو

 ٌمالكو ه8 هيب ٌةنسو هللا ُباتك دئاقعلا هب ديشت ام ريخ نأ كش الو «ةيلقنلا ةلدألاب

 ةلدألاب دئاقعلا ريرقت نم ولخي ديحوتلا بنك نم ًاريثك نأ ىأر هلعلو .نيح اصلا فلسلا

 ةلمج ةمألل رسيي نأ دارأف ,8# نيلسرملا فرشأ مالكلو ميدقلا مالكلل ةيواحلا ةيلقنلا

 ملع بنتك ىلع ًاكردتسم ءاهرونب يراسلا ئضتسيو اهظفح لهسي لوقنلا نم ةعماج
 - حصي مل وأ اننظ حص - وهف «لوقنلا فئارش نود لوقعلا ةلدأ ىلإ اهفارصنا مالكلا

 ةمدخ ىلإ رظناف  رابكلاو ةئشانلا نم راركتلاو دهعتلاب ريدج ليلج لمعو ليبن ضرغ

 قحلاب قحلا ْفرعت مهيف مهيئنئاش دقتعم ىلإ رظناو ,هتن# هللا لوسر انديس ةنسل ةيفوضلا

 .كشلا نيع يف نيقيلا ىرتو

 مامإلا باتك نم ينارعشلا مامإلا اهصلختسا يتلا راثآلا ددع يف ترظن دقو

 ةقفاوم اهادارأ |نأكف ؛نيعبسو ةعبس اهتدجوف .داقتعالا رادم اهيلع لعجو يقهيبلا

 ؛ةبعش نوعبسو عضب وأ نوتسو عضب اهنأ ثيدحلا يف درو يتلا ناويإلا بعش دادعتل

 .«ناميإلا بعش» ميظعلا هباتك يقهيبلا مامإلا اهنمض يتلا بعشلا ددع كلذك يهو

 اذه اهيلع لمتا يتلا راثآلا ىصحأ نم نأ ىلإ اذهب ينارعشلا مامإلا ريشي !منأكف

 .ملعأ ىلاعت هللاو .ناييإلا بابسأ عمجتسا دقف رصتخملا

 هطبضو باتكلا قيقحت ىلع دوكللا فسوي خيشلا دهتجملا ثحابلا فكع دقو

 عينصلا نسحأف .هظفل نم لمجأ ام نايبو همالعأل ةمجرتلاو اهرداصم ىلإ هلاوقأ درو

 تاخاح



 ردق نم ءيش نع حصفت ةمدقمب هل مدقو ءًادهج هعسوأو ليلجلا رصتخملا اذه مدخو

 .نيملاعتملا نم نوكافألا اهب هقصلأ ام اههيناث نع عفدتو «ينارعشلاو يقهيبلا نيمامإلا

 هرهظي رسل نآلا جرخي هلعلو «باتكلا اذه جارخإل ىعس نأ ههجوت نسح نم ناكف

 .راشتنالا باتكللو ٌفنلا قيقحتلاب وجرملاف هللا

 نادبألا ةيفاعو «ةرئاحلا بولقلا بط دمحم انالومو انديس ىلع هللا لصو

 هبحصو هلآ ىلعو «ةرخآلاو ايندلا يف حاورألا حورو «ةرصاقلا راصبألا رونو «ةرئاخلا

 .ةرخآلاو ىلوألا يف دمحلا بر اي كلو مهب مهعم انيلعو «ةرهادلا روهدلا ىدم

 ةيدمحملا باتعألا مداخ

 يدنبشقنلا يدهملا ديزيلا وبأ دمحم ةدوج

 رهزألا ةعماج سيئر بئان





 َويِقْسَتلا ةمّدقم

 اناده ْنأ الول ّيدحهنإ اَنُك امو ءاذهل اناده يذلا هلل ٌدمحلا هلل ٌدمحلا مّ هلل ٌدمحلا

 لالجل يغبني امك ٌدمحلا كل انّبر اي هللا ىلع الإ يلُكوتو يدامتعاو ؛يقيفوت امو «هلل

 ىلع َتِينئأ امك ٌتنأ كيلع ًءانث يصحأ ال ٌمهللا كناحبس ؛كناطلُس ميظعلو كهجو

 نّم دْعبَيو هبَرَأ غولبب اهّلِئاق دَعسَي ٌةداهش هل ٌكيرش ال هّدحو هللا الإ هلإ الأ ٌدهشأو
 هللا دبع ملسو هيلع هللا ىلص ًادّمحتاَّبنو انَدّيس َّنأ دهشأو ءهبَّضَغ راد نع اهب صّلخأ
 .يقتو اع لك دّيَسو ينو ٍلوسر ََُك مام هلوسرو

 ءميِحَّرلا فوؤّرلا ؛ميركلا لوسرلا دمت اندّيس ىلع كرايو مَّلَسو ٌلَص ّمهللا

 نْيِّيَطلا هباحصأو هلآ ىلعو «نيملاعلل ةمحر هللا هلسرأ يذلا ؛ميظعلا للا بحاص

 .نيّدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو ءنيرهاّطلا
 نم عبنت باتكلا اذه ةّيمهأ

 امو «ةفرعملاو مولعلا نيدايم ىَّنش يف نارعّشلا مامإلل ةيلاعلا ةّيملعلا ةناكملا -أ

 ةديقعلا يف فَّلأ دقف .كلذ لع ةحضاو ةلالد لد ةعونتمو ةريثك راثآ نم هفّلخ

 اهّتَمَأ نمو طوطخم وه ام اهنمو عوبطم وه ام اهنم ةعفان ةمّيق بتك ةَّدِع نيدلا لوصأو

 دئاقعلا نازيم باتكو هرصتخمو .رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا باتك

 .هرصتخمو دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف باتكو ةينارعّشلا

 دقف .هقفلا يف ادّدَي هيف ريَتعا يذلاو ”ىربكلا نازيملا مّيفلا هّباتك هقفلا يف فّلأو

 ّمُث ءاهقفلا هيلع قفتا يذلا ٌرمألا ًامّدقم :ةيهقفلا باوبألا عيمج ىلع بر :ةينارعشلا نازيملا وأ ءىربكلا نازيملا (1)
 هّنأل ؛رخآ نود بهذمل بصعتلا مدعو قيفوتلاو ةمكحلا هؤلم ليلعتب لوق ّلكل ًالّلعم هيف اوفلتخا يذلا ّرمألا

 تاواح



 ةنراقم ةِّيَّدَج ةّيقيفوت ةسارد ّلوأ دعي يذلاو يمالسإلا هقفلا ةّمئأ نيب هيف َنقَو

 قوف ولعت يتلاو يمالسإلا هقفلا ىلإ ةّيماّسلا هتّرظنو هتّتعأل ًارظنو ,ةيهقفلا بهاذملل

 ةغل نم رثكأ ىلإ مجرُتو «ًائيدحو ًايّيدق ءاملعلا هيلع ىنثأ «ٌيفئاط وأ ٌيبهذم بّضعت يأ

 ."ةّيحلا تاغللا نم

 ؛ةيعرشلا دعاوقلا نايب يف ةينسلا دصاملا :امُه نيباتك ةيهقفلا دعاوقلا يف فّلأو

 ًاباتك فّنص هنإ مث ؛ةليلج تاحيجرتو تابيوصت عم يشكْذَّزلا دعاوقل رصّنْخم وهو
 ءاجف اهنم لخادتملا فذحو «ةيهقفلا دعاوقلا بتك تاهّمأ نم َديدعلا هيف ّجّرَم ًارَخآ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًاقحال هنايب يتأيس امك ًاسيفن ً[خض ًاباتك

 جاهنمو ءلوصألا ملع يف لوصفلا :اهنم بستك ةدع هقفلا لوصأ يف فّلأو

 عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلملاو لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا

 ماسلا ٌدََحو «سايقلا ملع يف سابتقالاو .داهتجالا داوم يف دابكألا مجفمو ؛عماوجلا

 .لئاسرلاو بتكلا نم كلذ ريغو «ماحلإلاب لمعلا بّجوأ نم ىلع
 وأ اهلهجت دق :نانَخ ينارعشلا ةايح يف ةّيسنملاو ةّماحلا ةيملعلا ةيحانلا هذهو

 داروألا هّمَم ةقيرط خيش ناك ينارعشلا مامإلا نأ مهنم ًانظ ءسانلا ضعب اهلهاجتي

 بيرق نم ال مولعلا هذبب هل ةقالع ال -اهب ناهتسي ال ةيحان يهو -بسحف راكذألاو

 «ةعيرّشلا مولع يف ًاملاعو اريك ًايّبرم ناك دقف هتقيقح فالخ ىلع اذهو .ديعب نمالو

 .اهقالخأب ًاقّلختمو ءاهيف ًارّحبتم

 ديلاب عباصألاو صِئاَّتلاب ُلُّظلا لاصُنا ةعيرّشلا نيعب ةنصّتم ةّمألا هذه نم نيدهتجملا بهاذم لك َّنأ ربتعَي

 .ركفلا راد -7٠٠ ١ص :ينارعشلل ىربكلا نازيملا:رظني .ًادبأ اهنع ةجراخ ريغو

 ماع راد .19/1ج :ينارعشلل ىربكلا نازيملا باتك ىلع ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت ةمدقم :رظني )١(

 -ه1985١ .«توريب .بتكلا



 ةقومرملا ةّيملعلا ةناكملا نم ًابناج نّيبأ ْنأ باتكلا اذهل يقيقحت ءارو نم ٌثببحأف

 هللا لهأو نيصلخملا ءاملعلا ىلع ىفخت ال يتلاو «ةفققت ٌننارعشلا ٌمامإلا اهأَّوِبَت يتلا

 عم هلعافت ىدمو ةفرعملاو ملعلا نيدايم يف هتميق نم ًائيش ًاضيأ نّيبأ نأو «نيلماعلا

 عمتجملا ءانب يف ةيوازلا رجح وه يذلا ملسُنا ناسنإلا ءانبب هتيانعو ؛مالسإلا تاهيجوت

 نم هلاومجرت نيذلا هبتك ام ىلع هّلك كلذ يف ًادمتعم «هل ًافاصنإ ؛ليصألا يمالسإلا

 .هدعب نم اوؤاج نيذلا وأ هورصاع نيذلا ءاوس « ءاملعلا

 داقتعالا باتكل رصتخُم باتكلاف ؛ةيملعلا باتكلا ةميق وه يناثلا رمألاو -ب

 قدّنسُملا ةيدئاقعلا بتكلا ٌمصأو ٌمهأ نم ربتعي باتكلا اذهو «نانتت يقهيبلا مامإلل

 مامإلا هرصتخا ةغلابلا هتيتمأل ًارظنو «ةعامجلاو هَّنُّسلا لهأ ةديقعل ةمجرّماو ةقطانلا

 هتمدقم يف لاقف لم راصتخا الو ّلُُت ليوطت ريغ نم ًالهسًاباتك انل همَّدقو ُننارعّسلا

 ٌيقهيبلا ٌدمحأ ٌمامإلا اهاور يتلا ةعامجلاو ةّنُّسلا لهأ ةديقع هذه2:باتكلا اذه ىلع

 دق َمَملا َنِإف ءاهي ناوخإلا عفن ءاجر هنم اهّتيقتناو «داقتعالاب ىّمسُملا هباتك يف هدنسب

 .«تالَّوطملا ةعلاطم نع ترُصَق

 لازيال هَّنأل ؛ديعب نمز ذنم رونلا ري هنأ الإ .باتكلا اذه ةّينَمَأ نم مْغَّرلا لعو

 «تاعوبطملا زّيح ىلإ كلت هتلزع نم هجرخأ نأ ٌتببحأف تاطوطخملا نئازخ يف ًاعباق

 خيول عفتلاواوينفلا متهم ناش هل قيدتراسنأ يف أ نأ هاجر د امم امِوْنَع

 1 .نيكاعلا ٌبر هلل ُدمحلاو نيملسملا

 دوكلا ناوضر فسوي
 اعرد ةظفاحم - ايروس

 م8/07١٠1/؟8ه114794/ بجر /ه

 -اوإ <



 باتكلا اذه ةمدخ ىف لمع

 ُمامإلا هُفّلْؤم هعَضَو امك هجارخإو ؛هِقيقحتو باتكلا صن ةمدخ يف ٌُصّخلتَي

 :ةيلاتلا ٌرومألا نّمضتُي وهو .هنم ًابيرق وأ «ينارعشلا

 انرصع يف هيلع فراعتملا يئالمإلا مسرلا بسح ةطوطخملا ّصن ةباتك :لوألا

 لك ىلع هيبتلا نع انه ةراشإلاب تيفتكاو ؛ةثيدحلا ميقرتلا تامالع عضوو ءرضاحلا

 .انرصع ءالمإو مسر فلاخ صن

 هليكشت مزلي ام ليكشت مث ءًادوجوم ناك اذإ ّصّنلا ليكشت ىلع ةظفاحملا :يناثلا

 .صنلا حاضيإل

 نإ -ةيمجعألا مالعألاو «ةيوبنلا ثيداحألاو ؛ةينآرقلا تايآلا طبض :ثلاثلا

 .مزاللا لكشلاب -تدجو

 41 ل: اذكه نيرهزم نيسوق نيب صنلا يف ةدراولا ةميركلا تايآلا عضو :عبارلا

 مسا ركذب كلذ نوكيو «نتملا يف كلذ لعجو ميركلا نآرقلا يف اهروس ىلإ اهوزع مث
 .(ة:ءاسنلا) اذكه «ةيآلا مقرو ةروسلا

 نيريغص نييلاله نيسوق نيب صنلا يف ةدراولا ةيوبنلا ثي ثيداحألا عضو :سماخلا

 (...1 اذكه

 عم ؛ةيلصألا اهرداصم نم صنلا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت :سداسلا

 لودعلا ةمئألا نع لقنلاب -امهدحأ وأ نيحيحصلا يف نكت ملام -اهيلع مكحلا ركذ

 .نأشلا اذه يف نيربتعملا

 .باتكلا يف ةدراولا 0 ةمحرت 0

 :ينايما لا اهع اهتبسنو ءاهرداصم

 .ةلكشملاو «ةبيرغلا ظافلألا حرش :عساتلا

 ماوكل



 «ثحبلا رصانعل ًانايبو .ئراقلل ًاليهست ؛لئاسملل ةبسانملا نيوانعلا عضو :رشاعلا

 [ينارعشلا مامإلا ةمدقم]:اذكه غّرفم زراب ًطخبو ؛نيفوكعم نيسوق نيب اهتلعجو
 ىلع هيبنتلاب تيفتكاو ءباتكلا لصأ نم تسيلو ءيّئم ةدايز اهنأ ىلع ةراشإلل ؛ًالثم
 -شماوم لا يف اهل ريشأ نأ نود نم ءانه كلذ

 نم ًاديزم جاتحت يتلا راكفألاو عيضاوملا ضعب ىلع قيلعتلا :رشع يداحلا

 .حرشلاو حاضيرإلا

 .باتكلا يف ةدراولا ةيملعلا تاحلطصملا فيرعت :رشع يناثلا

 ًاوهس عقت دق يتلا تافيحصتلا وأ ةيئالمإلا ءاطخألا ضعب حيحصت :رشع ثلاثلا

 .يقهيبلا مامإلل داقتعالا وهو باتكلا اذه لصأ ىلإ عوجرلاب كلذو «خسانلا نم

 ةمجن ةمالع عضأ طوطخملا لصأ نم ةقرو لك نم ءاهتنالا دنع :رشع عبارلا

 ةقرولا مقر ىلإ شماح لا لفسأ يف ريشأ مث ةقرولا يف تدرو ةملك رخآ دعب (#):اذكه

 ق):شماهلا يف هلاثم ىرسيلا ةحولل (ب) فرحلاو ؛ىنميلا ةحولل (أ) فرحلاب ًانورقم
 .(بر/ه ق):وأ(أ /ه

 ىلع يلمع يف تدمتعا دقف ؛خسلا فالتخا ىلإ شاملا يف رشأ مل :رشع سماخلا
 يروشع مدعل كلذو «ةيرصملا بتكلا راد ةخسن يهو مألا ةخسنلا ريَبعُت ةدحاو ةخسن

 .شيتفتلاو ثحبلا دعب اهيلع الإ

 :دعبو

 يتعاطتسا ردق - كلذ ّلك يف ًايّرحتم ءسيْمّنلا باتكلا اذه ةمْدِخل يلمع وه اذهف

 هبو ُلّكوتأ هيلعو «يبسح ُهللاف ءرابتعا لك قوف يه يتلا ةّيملعلا ةنامألاو قدا -

 اذه يف يلمع نوكي نأ وجرأ هللاو هاو هجو لمكأ ىلع لمعلا اذهب مايقلا ىلع «نيعتسأ

 رظان ّلكو «ملعلا ٌبالط هب َمفنيو َألَّوأ هب ينعفني ْنأو ؛ميركلا ههجول ًاصلاخ باتكلا

 .نيملاعلا ٌّبر هلل دْمحْلاَو ؛ءءاعّدلا ُبيجُم ٌبيرق هّنِإ هيف

 د1





 يقهيبلا ركب يبأ مامإلا ةمجرت

 «داقتعالا» باتك فّلؤم

 :ثحابم ةعبرأ ىلع لصفلا اذه لمتشيو

 .هتأشنو «هدلومو «هبسنو ؛همسا :لوألا ثحبملا *#

 .هذيمالتو .هخويش :يناثلا ثحبملا

 .هتافّلؤم :ثلاثلا ثحبسملا *

 .هيلع ءاملعلا ءانثو فتافو :عبارلا ثحببملا





 لّوألا ثحبملا
 هتأشنو .هدلومو ؛هبسنو .همسا

 «ةمالعلا ؛مامإلا ءركب وبأ ءىسوم نب هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ :وه

 .يدْرِجْوَرُْحلا ,يروباسينلا ءيقهيبلا .ظفاحلا

 "َقَهْنَي يف أشنو ؛(ه1814) ةلس(روباسينب قهيب ىرق نم ةيرق) دْرِجْوَرْسُ يف دلو
 ءاملع ةبخنب يقتلي نأ يقهيبلا مامإلاب ىدأ امم :ةعساولا ةيملعلا ةكرحلاب جومت تناك يتلا

 ةنس نم ٌتيدحلا ٌتْبتك»: ل لوقي ؛ثيدحلا مهنع بتكيو «ةرّكبم رس يف .هرصع
 راّمّصلاو ؛يبارعألا نباو «نييقرشلا باحصأ ٌضعب ٌتْكردأو «ةئائالثو نيعستو عست

 نيذلا هخويش نم ةئس ةرشع سمح نبا وهو عمَسَم .""مّرخألا نباو ٌمصألاو ْزاَّرّرلاو

 خويشلا ىلع فاوطتلا يقهيبلا أدتبا يتلا ةركبملا نسلا هذه لعلو «خيش ةئملا اوغلب

 ينأو»:لاقف هسفن نع هثيدح ءانثأ يف وه اهيلإ راشأ يتلا ةّيملعلا ةلحرملا يه ًالالقتسا

 ملسو هيلع هللا لص ىفطصملا انديس رابخأ بتكأ ملعلا بلط يف تأدتباو ,تأشن ذنم

 ءاهّلَمع نّمي اهعمشأو ؛نيدلا مالعأ اوناك نيذلا ةباحصلا راثآ عمجأو .نيعمجأ هلآ ىلعو

 اهعوفرمو ءاهميقس نم اهحيحص زيك يف دهتجأو ءاهظاَفُح نم اهتاور لاوحأ فّرعتأو

 ملعب اوماق نيذلا ةمئثألا ءالؤه بتك يف رظنأ مّن ءاهلسرم نم اهيوصومو ءاهفوقوم نم
 ّلك ىرأف « :ةئُشلاو باتكلا نم همْلِع ْمَلْبَم ىلع هّبَحْم مهنم دحاو لك ىتبو «ةعيرشلا

 .”0(فّلُك ام ءادأ يف دهتجاو فلكت ايف نحل دَّصَق مهيعمج مهنع هللا يضر هنم دحاو

 نادلبلا ةريثك ةعساو ةروكو ةريبك ةيحان يهو .دوجألا ةيسرافلاب هانعمو «نيءءاهب ههِنب ةيسرافلاب اهلصأ :َنقَهْيَب )١(

 نادلبلا مجعم:رظنب .ءابدألاو ءاهقفلاو ءاملعلاو ءالضفلا نم ىصحي ال نَم تجرأ روباسين ئحاون نم ةرامعلاو

 .071 /١ج:يرمحلا توقايل

 .د !قيقحت ه1407/1:ط «توريب «ةلاسرلا ةسؤم 771 ص:يقهببلا مامإلل يعفاشلا ىلع أطخخأ نم نايب (7)

 .سيعدلا فيان فيرشلا

 ةيروهمجلا «ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا 1١4١-151« /1ج :يقهيبلا مامإلل راثآلاو ننلا ةفرعم (7)

 .رقص دمحأ:قيقحت ,ةدحتملا ةيبرعلا

 د



 ذخألا يف ةركبم ةضهنب ةموعدم «ةيكز ةأشن -همالك نم رهظي (ى - ةأشنلا هذهف

 ."اهبتارم ةفرعمو «مولعلا تايولوأب

 يف لّوَِتو ,ملعلاو ثيدحلا بلط يف لحر ًاضيأ ةركبملا ةيملعلا ةأشنلا هذه يفو

 نادمّمو سوطو نيئارفسإو ناقون يف عمّسو زاجحلاو قارعلا ىلإ لحر دقف «دالبلا

 اهخياشمو اهءايلع ًابحاصم «قافآلاو دالبلا نم اهريغو ؛روباسينو يِّرلاو ناهبصأو
 ةمئأ دحأ ادغ ىتح هرّكَبملا يملعلا هغوبن يف ربكألا رثألا ممل ناك نيذلا ءاهءابدأو

 ًادهاز ًاريبك ًاظفاحو ًاليلج ًاهيقفو «نينملا هللا لبح ىلإ ةاعدلاو نينمؤملا ةادهو نيملسملا

 ريرحتو «ملعلا فينصت يف هتذتاسأل ًافّلَحو ,ملعلا لابج نم ًالبجو «ىلاعت هلل اتناق ًاعرو

 ."ناميإلا دعاوقو ؛مالسإلا لوصأ حرشت يتلا بتكلا

 يناثلا ثمل
 هذيمالتو .هخويش

 رابكب ىقتلا هنإف نان يقهيبلا مامإلل ةركبملا ةيملعلا ةأشنلا نم حضاو وه امك

 زواجتف ؛هتلحر بسح ىلع نادلب ةدع يف ءمهنع ذخأو مهمزالو هرصع يف ةمألا ءاملع

 ءمهَّلك مهركذأ نأ ةلاجعلا هذه يف ينعسي ال ,خيش ملا مهنع ذخأ نيذلا ءاملعلا ددع
 .ةلاطإلا ةيشخ مهنم ًاضعب ركذأ نكلو

 .روباسينب (ه771):ةنس دولوملا ءفيناصتلا بحاص «نيثّدحملا خيش «ةمالّعلا

 17-578/ص:فلخ مجن روتكدلل يقهيبلا مامإلا:رظني )١(

 - 177 /18ج :ءالبنلا مالعأ ريس 5113-777 /1ج:حالصلا نبا مامإلل ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط :رظني (؟)

 باتك قيقحت ةمدقم 2737١ /١1ج:ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط (4/4-4ج:يكبلل ةيعفاشلا تاقبط 06

 .15-91 /١ج:يجعلق يطعملا دبع روتكدلن ةوبنلا لئالد

 ءايإ ل



 .هنامز يف ءاملعلا ةريخ نع ذخأ مث «هلاخو هدلاو ةيانعب هرغص يف ملعلا ٍبلّط

 يف غن ىتح ؛مهريغو «ةريره يبأ نبا مامإلاو ءيكولعّصلا لهس يبأ مامإلا ىلع هقفتف
 يف عرش يملعلا غوبنلا هل ققحت نأ دعبو ؛هملعو ثيدحلا يف ةصاخو مولعلا رئاس

 ةفرعم باتك هلف ,ءزج فلأ نم ًابيرق غلبي هلعل ام فيناصتلا نم هل قفتاف .فينصتلا

 باتكو :حيحصلا ملع ىلإ لخدملاو نيحيحصلا ىلع كردتسملاو ثيدحلا مولع

 مامإلا لثم هرصع ءاملع ومَّدقم هل فرتعاف ؛كلذ ريغو «يعفاشلا لئاضفو «ليلكإلا

 ىلع هومدقف «ملعلا ةعسب ةمئألا رئاسو كروف نبا مامإلاو يكولعُصلا لهس يبأ

 .ةديكألا ةمرحلا هل اوفرعو «هلضف ٌّنح اوعارو ,مهسفنأ

 تمظعو «روباسين ىلإ هتلحر ءانثأ «ةيملعلا هتأشن علطم يف يقهيبلا مامإلا هيقل

 هدحو ىربكلا ننسلا باتك يف هنع هتايورم تغلب دقو .هب هعافتنا ريكو .هنم هتدافتسا

 نم اهعمس يتلا مولعلا نم رفاولا مكلا فصو يف يبهذلا مامإلا لاق «ةياور (441)

 لاقو ."«هب جرختو ءًادج رثكأف .ظفاحلا هللا دبع يبأ مكاحلا نم عمس:مكاحلا مامإلا

 ةنس اخ مكاحلا مامإلا يفوت "كلذ وحن وأ ريعب رقو مكاحلا نع هدنع:ًاضيأ

 .0(ه1:60)

 «يروباسينلا يدزألا ىسوم نب نيسمحلا نب دمحم :ّيِمَلَشلا نمحرلا دبع وبأ -1

 روهشملا ىلع دلو «ناسارخب مهملاعو ةيفوصلا خيش ءنمحر لا دبع وبأ ءيمّلّسلا

 دمحأو ءىرقملا هيونسح نب يلع نب دمحأو مصألا سابعلا يبأ نم عمس ء(هاا" «)ةنس

 نم هنع ىورو ءمهريغو «يزارلا ديعس نب دمحأ نب دمحمو سودبع نب دمحم نبا

 )١( /18ج:ءالبنلا مالعأ ريس 114.

 )١( /18ج:ءالبنلا مالعأ ريس 156 .

 ةيعفاشلا تاقبط ,177-117/7 /107ج:ءالبنلا مالعأ ريس ء181--٠18 /4ج:نايعألا تايفو :رظنب (؟)

 ١937-199 /1ج :ةيعفاشلا تاقبط ,.158 /6 ج:ىربكلا

 تافه



 ملعلاو فّرِصَّنلا يف َلوُللا ديلا هل :يقهيبلاو يريشقلا مساقلا وبأو مكاحلا :ةمئألا

 نمحرلا دبع يبأ ردق»:"يدادغبلا بيطخلا مامإلا لاق ءفلّسلا ننس ىلع ريّسلاو «ريزغلا

 ًاخويش عمج هادو ثيدح بحاص ناك دقو «ريبك هتفئاط يف هلحمو ليلج هدلب لهأ دنع

 نايعش يف دذانخ يفوت .«ةيفوصلا اهنكسي هب ةفورعم ةريود هل روباسينبو ءآباوبأو مجارتو

 ."(ه14117):ةنس

 | دمحم نب فسوي نب هللا دبع نب تفسوب نب هللا ٌدبع -"

 بقل ءبهذملا يف هوجولا باحصأ ُدَحَأو «ةيعفاشلا جيش «نيمرحلا لد دِلاو ءٌىنيوجلا
 ابأ نيمامإلا مزال ؛هدلاو ىلع ّبدألا أرق ءبرعلا نم ةليبق نم هّلصأ ؛مالسإلا نكرب

 ريسفتلا يف ًامامإ ناك ءًافالخو ًابهذم اههيلع َعَّرِب ىتح ِلاّمَقلاو يكولعّصلا بيطلا

 نآرقلا يناعم يف ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا :اهنم ةريثكلا َفيناصّتلا َفَّنَص ءبدألاو هقفلاو

 .”(ه 417):ةنس فات يفوت ءامهريغو .تاءارقلا يف ةرصبّتلاو ,هريسفتو ميركلا

 ٌفاتسألا «َنارهم نب َميهاربإ نب ٍدمح نب ُجيهاربإ ؛ٌينييارفسإلا ٌقاحسإ وبأ -4

 تقفتا ؛مودملا تاتشأ عمج «ًاعورفو ًالوصأو ًامالك نيّدلا ةمئأ دحأ ةيااعلا ءابألا

 نكرب َبَّقل نم لوأ وهو ِةَماَمِإلا َطِئارَت ههمجو ٍهويظعتو ِهِليجبت ىلع ةمئألا ٌةملك
 ٌيريشقلا مساقلا وبأ ُداتسألاو َيِربَطلا بيّطلا وبأ يضاقلا هيلع َهَقَفت «ءاملعلا نم نيّدلا
 ىلع درلاو ؛نيّدلا لوصأ يف عماجلا باتك :اهنم ةقئافلا فيناصتلا هل «ٌيقهيبلا ٌمامإلاو

 .توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد 148/17 ج:دادغب خيرات يف )١(

 ةيعفاشلا تاقبط 17-218 /17ج:ريشك نبا مامإلل.ةياهنلاو ةيادبلا 7144-519 /7ج :دادغب خيرات :رظني (1)

 . 1١17-1417 /14ج:ىربكلا

 :ءالبنلا مالعأ ريس ةيمالسإلا رئاشبلا راد 07١-11 /١ج:حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط :رظني (؟)

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط ال8 -177 /5 ج:يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .7119/117-318ج

 /1؟ج:ةبهش 11١



 روباسينب ٌتومأ نأ يهتشأ»:لوقي ناك «كلذ ريغو هقفلا لوصأ يف ةقيلعتلاو «نيدحلملا

 هدلب ىلإ لقن مثاه414) ةنس ءاروشاع موي اهب يفوق .ءاهلهأ ٌميِمج َّلَع ّلصيل

 ."اهب نفدو نيئارفسإ

 مامإلا «ياهبصألا ءيراصنألا ركب وبأ ذاتسألا كرف نب نسحلا نب دّمحُم -ه

 ةلالجو ةباهم عم اوُحَنو ًاظعوو ًامالكو ًالوصأو ًاهقف ىراجُت ال يذلا رئَلاو ءليلجلا

 بهذم اهب سرد نأ ىلإ قارعلاب ًالوأ ماقأ :(ه77) ةنس يلاوح دلو «غلاب عروو
 ةعدتبملا هب تعسف هِيّرلا ىلإ هّجوت مّ يلهابلا نسحلا يبأ هذيملت نع يرعشألا مامإلا
 روباسين دروو «لعفف مهيلإ هججوتلا هنم اوسمتلاو «روباسين لهأ هلسارف «ناطلسلا دنع

 هلضف رهظو اهنطوتسا املو مولعلا نم ًاعاونأ هب ىلاعت هللا ايحأو ًارادو ةسردم اهب هل َيِيب
 ًابيرق نآرقلا يناعمو نيدلاو هقفلا لوصأ يف هتافنصم تغلبو ةهّقفتملا ةعامج ىلع هعفنو

 درلا ديدش ناكو «ةريثك تارظانم اهب هل ترجو «ةنَْغ ةنيدم ىلإ يِعُد فّنصم ةئام نم

 يف - هيلع اورِدقُي ملال - ةيماّركلا هتّمُسَف «روباسين ىلإ داع مث ,مهبانذأو ةيماّركلا ىلع
 ذاتسألاو يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا هنع ىور ؛(ه07) ةنس ًاديمح ًاديهش تايف «قيرطلا

 ."مهريغو فلخ نب ركب وبأو يريشقلا مساقلا وبأ

 سمت ؛مامإلا دمحم نب نايلس نب دمحم نب لهس :َيِكوُلْخّصلا بّيَطلا وبأ -"
 ؛يكوُلْدصلا بسن يفنحلا ,يلجعلا َيِوُنْمّصلا لهس يبأ مامإلا نبا مالسإلا

 عبارلا نرقلا ددجمو «روباسين يتفمو «ةيعفاشلا ةّمئأ دحأو «ريبكلا ذاتسألا ءيروباسينلا

 يف رضحي ناك «هريغو لهس يبأ مامإلا هيبأ ىلع هقفت «ةعامجو مصألا نع يوُر لوق ىلع

 «روباسين ءاهقفو «يقهيبلاو «مكاحلا نامامإلا هنع ذخأ «ةربحم ةثامسسمخ نم رثكأ هسلجم

 »ب

0 

 لولد 4 /؟ج:بهذلا تارذش ,1-708؟67 /4ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظني )١(

 نبال ةيعفاشلا تاقبط ,4//1717-1717ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ,717/7-71717 /4ج:نايعألا تايفو:رظنب (7)

 141-187 /5؟ج بهذلا تارذش ء19-0٠191 /1ج:ةبهش يضاق

0 



 ."روباسينب 1١( 4) ةنس لزإزخ يفوت .مهريغو

 .مامإلا .دواد نب نيسحلا نب دمحم يروباسينلا ينسحلا يولعلا نسحلا وبأ-/

 نب دماح ابأ عمس «فارشألا خيش «بيسحلا ناسارخ دِنسُم «قودّصلا ثّدحما دّبّسلا

 يقهيبلا مامإلاو .مكاحلا مامإلا هنع ثَّدََح ,يزورملا ليعامسإ نب دمحمو يقرشلا

 نأ لأسُي ناكو «ةرهاظلا ةدابعلاو ةيلاعلا ةّمْلا وذ وه»:هل ًاحدام مكاحلا لاق ءامهريغو

 «ثيدح فلأ هل ٌتيقتناو ؛ءالمإلا سلجم هل تدقع رِخآلا يف مث ءْثَّدَحُي الف ثدي

 ةنس ٌةأجف انك يفوت «نينس ثالث ىلمأو ءثّدحف «ةربحم فلأ هسلجم يف دعي ناكو

 ."«هنع اوورو يقهيبلا مهنع ذخأ نيذلا خويشلا رابك نم وهو (ه401)

 : هذيمالت

 راص دئاقعلاو لوصألاو هقفلاو ثيدحلا يف ةليلج ةناكم أَّوبت يقهيبلا مامإلا نأ ان

 هنإف هنع يقلتلاو هنم عاسلاب اورفظيل هيلإ نولحتري نادلبلا ىتش نم ملعلا بالطل ةلبق

 دقو .«هتقو يف ةنسلا خيشو هنامز ثِّدَحُم ناك»:”يكبسلا جاتلا مامإلا هنع لاق امك ناك

 «يفاصلا هنيعم نم اولهنيو هب اوقتلي نأ ملعلا بالط نم ردق ربكأ نّكم امم ًاليوط رّمع

 ةيامق ةدارخبالا ةززأ نمو وهلك ننيلو فاما قد افيد هلا ءاس ق][ ترقذأ انهو

 .مجارتلا بتكب

 ىامإلا هيقفلا ءيلع وبأ ,ةاضقلا خيش «يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ ١-
 هابأ عمسو ؛(ه4748) ةنس درجورسخب دلو يقهيبلا ركب يبأ ظفاحلا ليلجلا مامإلا دلو

 )١( /4ج:يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 450 /؟ج:ناكلخ نبال نايعألا تايفو:رظني 795 -597.

 تارذش ءال8 /7ج:يبهذلا مامإلل ريغ نسم ربخ يف ربعلا :48/11/ج ءالبنلا مالعأ ريس:رظنب )١(

 177 /8ج:بهذلا

 .848 /7ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ()

 دن



 رفاغلا دبع مامإلاو ينوباصلا نامثع ابأ مامإلا عمسو «ثيدحلا يف هب جرختو ةنلغ ةقمتو

 يفوصلا دعس يبأ نب ليعامسإو يدنقرمسلا نب مساقلا وبأ هنع ىور «مهريغو يسرافلا

 لخد ءًاريثك رفاس ؛ردقلا ليلج ًاسّردم ؛ءيعفاشلا بهذملاب ًافراع ناك ءامعريغو

 ىلإ رفاس مث ؛ءءاضقلاو ةيعفاشلا سيردتو ةباطخلا اهب لوو ءةدم اهب نكسف مزراوخ

 ًامايأ اهب ماقأف «ةنس نيثالث وحن اهنع باغ ام دعب قهيب ىلإ داع مث «ةدم اهب ماقأو «خلب

 ."(ه1٠0/):ةنس ةرخآلا ىدامج يف لجألا هكردأو ةريسي

 5 نب دمحم نب هللا ديبع نسحلا وبأ دنسملا خيشلا «ىقهيبلا ديفح -

 يدرجورسخلا يقهيبلا دمحأ ركب يبأ

 يبأو ينوباصلا نب ىلعي بأ نم عمسو .هدج نم بتكلا عمَس «(ه449) ةنس دلو

 وبأو رصان نبا هنع ىور «دادغبب ثدحو جج «مهريغو ئرقملا ميهاربإ نب دمحأ دعس

 ةثالث ضرم دعب دادغبب َنفاَتَح يفوت ؛ةعامجو ركاسع نب مساقلا وبأو يراصنألا رمعملا

 ."(ه015) ةنس ًاموي رشع

 .يروباسينلا يِوارُملا سابعلا بأ نب دمحم نب دمحأ نب لضفلا نب دمحم -*
 دلو ؛مرحلا هيقف «ناسارخ دِنسُم ؛يتفملا هيقفلا ءمامإلا خيشلا .هللا دبع وبأ ,يعفاشلا

 عمسو .يسرافلا رفاغلا دبع مامإلا نم ملسم حيحص عمس «أريدقت (ه5 51) ةنس

 يلعو يريشقلا مساقلا يبأو يقهيبلا ركب بأ ظفاحلاو اضيأ ينوباصلا ناهثع يبأ نم ًاضيأ

 درفتو ؛ةفئاطو يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلاو نيمرحلا مامإو ينيوجلا فسوي نبا

 «يقهيبلل ريبكلا تاوعدلاو ةوبنلا لئالدو تافصلاو ءامسألاو ملسم حيحص ةياورب

 يفةناتخ يفوت .هقالخأو هبدأو هملعل هخياشم مهسأر ىلعو ةمئألا نم ريثك هيلع ىنثأ

 )١( ؟ /7ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 71-14 /15ج:ءالبنلا مالعأ ريس :رظني 4 .

 ,5 6-05 7/1 9ج:ءالبلا مالعأ ريس :رظني (1)



 ىلمأ دقو «ةميزخ نبا مامإلا دنع نفدو (ه٠01) ةنس لاوش نم نيرشعلاو يداحلا

 ."ملع سلجم فلأ نم رثكأ

 نب ميركلا دبع مساقلا يأ ةيفوصلا خيش مامإلا نب ميحرلا دبع رصن وبأ-

 وهو «ةمالعلا ءرّشفملا ؛مامإلا .خيشلا ملكتملا .يوحنلا ؛يروباسينلا .يريشقلا نزاوه

 هأرقأو هعمسأو هوبأ هب ىنتعا ءاركذ مهرهشأو ءيريشقلا مامإلا دالوأ نم عبارلا دلولا

 دحأ ناكو ءطخ عرسأب ريثكلا بتكو «ليوأتلاو رثنلاو مظنلاو ةيبرعلا يف عرب ىتح

 ةقيرط لّصَحو «نيمرحلا َمامإ مزالو .هنم دافتساو يقهيبلا مامإلا نع ذخأ ءايكذألا

 ىلإ لصو ملف ءجحلل ٍبّمَأت هُرْكِذ رّهَتشاو هُرْدَق مّظَعو ءداسو «فالخلاو بهذملا

 وبأ مامإلا مزلو هلبق دحأل دّهعُي لام لوبقلا نم هل رهظو .ظعولا سلجم هل دقُع دادغب

 دادغبب ماقأ «نيترم كلذ دعب جح مث هظعو سلجم ةمئألا نم هريغو يزاريشلا قاحسإ

 مث ؛ةعامج نيقيرفلا نم لتقو نتفو ةريثك رومأ اهب هتماقإ نمز يف ةلبانحلا عم هل ىرج
 اهيلإ عجرف «نتفلا نيكستل ؛روباسين ةدلب ىلإ عوجرلاب هيلإ كلملا ماظن ةراشإ تدرو

 .”(ه8 ١ 5) ةنس نات يفوت نأ ىلإ ءالمإلاو ظعولاو ءاتفإلاو سيردتلل ًامزالم

 ثلاثلا ثَحبمملا
 ةيملعلا هراثآو هتافّلؤم

 ىتش يف هفيلآت ةرثك يقهيبلا مامإلل ركبملا يملعلا ليصحتلاو دجلا رامث نم نإ
 لاق ؛يملعلا رحبتلاو ؛عالطالا ةرثكب هل دهشت يتلا فيلآتلا هذه «مولعلا نيدايم

 اهنم اهيف كردي الو اهلثم ىلإ قبسي مل ةعفان ةريثك ءايشأ عمج»:رئانَِت ريثك نبا مامإلا

 .97/4ج:بهذلا تارذش :516-35194 /19ج:ءالبنلا مالعأ ريس ؛رظنب )١(

 تاقبط ,.109-110 //ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 7750-4 /9١ج ءالبنلا مالعأ ريس :رظنب (0)

 .19/1ج:بهذلا تارذش 1748-2747 /1ج:ةيعفاشلا

 .4 4ص /١؟ج ةياهنلاو ةيادبلا يف (؟)
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 راغصلاو رابكلا تافنصملا نم كلذ ريغو .....يعفاشلا صوصنو «ريبكلا ننسلا باتك

 يقهيبلا فيناصت»:"يبهذلا مامإلا لاق ًاضيأو .«ىنادت الو ىماست ال يتلا ةديفملا

 يغبنيف ؛يقهيبلا ركب يبأ مامإلا لثم هفيلاوت دّوَج نَم ّلَق «دئاوفلا ةريزغ «ردقلا ةميظع

 :يلي ام هل ةيملعلا راثآلا هذه مهأ نمو ««ريبكلا هننس اميس ال ءابب ينتعي نأ ملاعلل

 .ةوبنلا لئالد ٠ .يعفاشلا مالك نم هعمج ,نآرقلا ماكحأ 001

 .ةيؤرلا 14 .بادآلا 5١

 .دهزلا 9 .ىربكلا نيعبرألا 5"

 .ىرغصلا نئسلا .ىرسألا 4

 .ىربكلا ننلا 37 .تافصلاو ءايسألا هك

 .ناهيإلابعش 06 .داقتعالا 1

 .تاقوألا لئاضف 6 .روشلاو ثعلا

 .يعفاشلا صوصن عمج يف طوسملا ٠" بيهرتلاو بيغرتلا 05

 .نئسلا ىلإ لخدملا ١" مهروبق يف ءايبنألاةايح 9

 .راثآلاو ننسلا ةفرعم "17 .تايفالخلا ٠

 .دمحأ مامإلا بقانم 51 .ريغصلا تاوعدلا ١

 ."يعفاشلا مامإلا بقانم "14 .ريبكلا تاوعدلا 00١

 تافنصملا هذه يف رظانلا نإو «زناتهت يقهيبلا مامإلا تافلؤم مهأ نع ةذبن هذهف

 يف رشتنت اهلعج امم ءاهياب يف ةدمعلا تناكف قدا لومّشلاو ةعّتلاب مسّنت اهْدَي

 .مامتهالاو ظفحلاب ؛ءاملعلاو ملعلا بالط اهيلع لبقيو قافآلا

 )١( /18ج:ءالبنلا مالعأ ريس يف 178

 ) )1:ءالبنلا مالعأ ريس 774-770 /١ج:حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط:يف تافلؤملا هذه ؛رظنت

 /4ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :177-/18ج 4-٠١: /1جن:ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 11١
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 يقهيبلا مامإلا نع لاق امدنع دنان> '”ُيكبُسلا نيدلا جات مامإلا قدصو

 قذحأو .هناديم سرافو هنامز دحوأ راص نأ دعب فينصتلاب لغتشا»: هتافّصمو

 .ءزج فلأ هفيناصت تغلبو «ةحيرق مهدوجأو ً(هف مهعرسأو .ًانهذ مهدحأو نيثدحملا

 .اهلثم دحأل أيهتي ملو

 .ةدوجو ابيترتو ابيذهت هلثم ثيدحلا ملع يف فنص ايف ريبكلا نئسلا امأ -

 .ىعفاش ٌةيقف هنع ينغتسي الف راثآلاو ننسلا ةفرعم ةفرعملا امأو -

 .هلثم هعون يف فنص اف يعفاشلا صوصن يف طوسبملا امأو -

 .ًاريظن هل فرعأ الف تافصلاو ءامسألا باتك امأو -

 بقانم باتكو ناهيإلا بعش باتكو ةوبنلا لئالد باتكو داقتعالا باتك امأو -

 .ٌريظن اهنم ٍدِحاوِل ام مسقأف ريبكلا تاوعدلا باتكو يعفاشلا

 ةقيرط وهو .هلثم فّئصُي ملو ؛هعون ىلإ قّبسُي ملف ؛تايفالخلا باتك امأو -
 .صوصنلاب مّيَق :ثيدحلاو هقفلا يف زّربم الإ اهيلع ردقي ال ةيثيدح ةلقتسم

 نم دهشي ةدئافلا ةريثك ءبيذهتلاو بيترتلا ةحيلم ءفاظن تافّتصم اهلكو -

 .«نيقباسلا نم دحأل أيهتت مل اهنأب نيفراعلا نم اهاري

 عبارلا ثَحبملا

 هيلع ءاملعلا ءانثو .هتافو

 هّنب يف ةيلاعلا ةّملاو هليصحتو مولعلا عمج يف بلّطلاو فاوطّتلاب ةلفاح ةايح دعبو

 هتمدق يف ضرما ّيقهيبلا َمامإلا باص .هفينصتو هنيودت ىلع فاكتعالاو هميلعتو

 ىلوألا ىدامج رهش نم رشاعلا يف ٌقوتف هُةِّيمملا هترضحف روباسين ىلإ ةريخألا

 . 8-1١ /4ج:ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف (1)

 هاو



 هولقن مث ءًاتوبات هل اولمعو «هونّقكو «هولّسغف ءةنس (5) رمعلا نم هلو (ه404):ةنس

 ."ىلاعت هللا همحر ءاهيف أشن يتلا هتنيدم يهو قهيب يف «َنفُدو

 هلاودهشو ؛هناّتدعبو هئايح يف ءالعلا ةمئألا نم ريثك نْنَِع هيلع ىتثأ دقو

 .كي هلل ىوقّتلاو عرولاو دهُزلاو ةلضافلا قالخألا عم ؛يملعلا مّدقتلاو لضفلاب

 الإ نم هقنع يف ّيعفاشللو الإ عفاش نم اما: فلق ينيوجلا نيمرحلا مامإ هنع لاق

 ."«هليواقأو هبهذمل هترصن يف هفيناصتل هَهّنِم يعفاشلا ىلع هل نإف «يقهيبلا

 مامإلا «:ةروهشملا فيناصتلا بحاص»: نا ”يومحلا توقاي مامإلا هنع لاقو -

 نيل نيدلا عم ناقتإلاو ظفحلا يف رهدلا دحوأ ؛عرولا نيدلا لوصأ يف هيقفلا ظفاحلا

 دّرفت ملعلا نم نونف يف هقاف عت ؛هنع نيرثكملاو ,مكاحلا هللا دبع بأ باحصأ لجأ نم

 .«اهب
 ًابهذم هسفنل لمعي نأ ٌيَقهيبلا ءاش ول):*' نت يبهذلا ظفاحلا مامإلا هنع لاقو

 .«فالتخالاب هتفرعمو .همولع ةعّسِل كلذ ىلع ًارداق ناكل «هيف دهتجت

 تاقبط :175/18ج :ءالبنلا مالعأ ريس 0516-7374 /١1ج:حالصلا نبال ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط )١(

 مامإلا 217١ /١1ج:ةبهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط :44 /7١ج:ةياهنلاو ةيادبلا .4/١1ج :ىربكلا ةيعفاشلا

 .47”ص:فلخ مجن روتكدلل يقهيبلا

 .ةقباسلا عجارملا (5)

 . هال /١ج :نادللا مجعم يف (7)

 .179/18ج :ءالبلا مالعأ ريس يف (1)





 َنارعّشلا باَّهولا دبع مامإلا ةمجرت

 «يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم» باتك بحاص

 :آلاك ثحابم ةسمخ ىلع يوتحي لصفلا اذهو

 .ينارعشلا مامإلا رصع :لوألا ثحبملا *

 .ةيصخّلا ينارَعّشلا مامإلا ةايح :يناثلا ثحبملا

 .ةيملعلا ينارعّشلا مامإلا ةايح :ثلاثلا ثحبلملا *

 .ةّيِعرّتلا مولعلاب ٍنارَعّشلا مامإلا ةلص :عبارلا ثحبملا *

 .بلاطم هيفو «ينارعشلا مامإلا ةديقع :سماخلا ثحبملا *





 لوألا ثحبملا

 ينارعّشلا مامإلا رصع

 :بلاطم ةثالث لع ثحبملا اذه لمتشيو

 .ةّيسايسلا ةلاحلا :لوألا بلطملا

 .ةّيعاتجالا ةلاحلا :يناثلا بلطملا *

 .ةيفاقثلاو ةّيملعلا ةلاحلا :ثلاثلا بلطملا *





 لوألا لصفلا

 ينارعّشلا مامإلا رصَع

 ناكف «هتاعابطناو هتّيصخش نيوكت يف لاّعف ٌّرْثأ ناسنإلا هيف شيعي يذلا رصعلل

 بناوج ىلع ءوضلا يقلي نأ ءام ةيصخش نع ةسارد بتكي نأ دارأ ثحاب لكل دبال

 هرصع ريثأتو هرصعب هرثأت ىدم نّيبتيل .ةيصخشلا كلت هيف تشاع يذلا رصعلا كلذ

 -ةسارد ميدقت نم َّدب ال .يارعشلا مامإلا ةيصخش يف رصعلا اذه ٌرثأ نّيبتن ىتحو .هيف

 يف بناوج ثالث ىلع ءوضلا ءاقلإ لالخ نم «ةيخيراتلا ةبقحلا كلت نع -ةزجوم ولو:

 1 :نرقلا اذه

 .ةيسايسلا ةلاحلا ١-

 .ةيعامتجالا ةلاحلا -"

 .ةيفاقثلاو ةيملعلا ةلاحلا -*

 لّوألا بلطملا

 ةّيسايّسلا ةلاُحلا

 لظ يف شاعو ءأشنف :ذ ءيرجهلا رشاعلا نرقلا يف فلم ينارعّشلا ٌمامإلا شاع

 ."ةينايثعلا ةلودلاو «ةسكارشلا كيلامملا ةلود امه نيتبقاعتم نيتلود

 «نووالق روصنملا كلملا مهئارش نم رثكتسا دقو كّرُيلا نم سنج ةسكارشلاو

 «ةنطلسلا اولخدأو ءاوربكو ةّصاخلا مّدَحْلا يف مهولخدأو ,.مهدالوأو ُدالوأ كلذكو

 مهنم يلوو «مهتلود اهب تمظتنا دعاوق اولمعو ؛مهسنج نم اورثكتساو ءاهيلع اوبلغو

 رأ ةنس مهكلم ءادتبا ناكو ءًاكلم نورشعو نانثا رصمب ةنطلسلا مهدالوأ نمو

 )١( ص :يجيلملا سنألا بأ خيشلل :باهولا دبع يديس ٍنارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذت :رظني ١74 .

 هج



 .ةنس نوثالثو ةيناثو ةئام مهكلم ةدمو ( هال 5) ةئامعبسو نيناثو

 قوقرب نيدلا فيس رهاظلا كلملا ناطلسلا :وه ةنطلسلا ىلوت يسكرش كولمت لوأو

 ةيالو تءاج ىتح ”رخآلا ولت دحاولا نيطالسلا هدعب ىلاوتو «(هال84):ةنس

 ةئاهنامثو نيعبسو نيتنثا ةنس ءيمكرشلا يرهاظلا يدومحملا يابتياق فرشألا ناطلسلا

 ء(ه494) ةنس ينارعشلا مامإلا ةدالو هرصع يف تناك يذلا "(ه401-415)

 كولم ةسمخ يابتياق ناطلسلا دعب ةسكارشلا نيطالسلا نم نات ينارعشلا مامإلا دهشو

 :مهو «نيرخآ

 ةطلسلا ىلوت يابتياق ناطلسلا نب دمحم تاداعسلا وبأ رصانلا كلملا - ١

 .(ه 45 5) ةنس هيبأ كيلامم هلتق ىتح يقبو (ه401):ةنس

 ىتح يقبو ؛(«ه٠4 4):ةنس ةطلسلا ىلوت هفرشألا هوصناق رهاظلا كلملا -؟

 .(ه4٠9) ةنس رخاوأ هوعلخ

 دعب علخو ء«(ه195086):ةنس لئاوأ يف ةطلسلا ىلوت «طالبناج فرشألا كلملا -*

 .رهشأ ةتس

 ًاموي لمكتسا امو «قباسلا خيراتلا يف ةطلسلا ىلوت «ياب ناموط لداعلا كلملا -

 .هولتقو ,ركسعلا هيلع مجه لب ًادحاو

 ىتح يقبو «(ه9407):ةنس ةطلسلا نوت ءيروغلا هوصناق فرشألا كلملا -ه

 ةسكارشلا ةيقب بره هركاسع ترسكناو يروغلا لتق الو ء(ه477):ةنس ناخ نايلس

 .74/1ج: يكملا يمصاعلا كلملا دبعل يلارعلا موجنلا طمس (1)

 :يلاوعلا موجنلا طمس ؛015/1-011ج:يطويلا مامإلل ءافلخلا خيرات :يف نيطالسلا ءالؤه خيرات :رظني (1)

 كرك ل /14ج

 .ةقباسلا رداصملا :رظني ()



 هلتقف مايألا هب لطت مل هنكل ءًاناطلس يناثلا ياب ناموط اورّيصو ءرصم ىلإ فويسلا نم

 .”(ه917715):ةنس رصم حتف امدنع ميلس ينامثعلا ناطلسلا

 دق مهنم ًالك َّنأ دجيل ةّيسايَّسلا مهّريسو ؛نيطالسلا ءالؤه ةايح يف رظّتلا َّنِإَو

 وأ عّلَْلاِب وأ لعقلاب اَّمِإ مهمتاياهن بلغأ تناكف ةبلغلاو رهقلا ةجيتن مكحلا ىلإ لّصَو
 .نجسلاب

 فصو دقو «قالطإلا ىلع كيلاملا نيطالَّسلا لضفأ نم يابتياق ناطلّسلا ٌدَعُيو
 «فرشألا ٍبّقُلو ءيابتياق رصعلا ناطلس دّلَقَف»:لاقف هتيالو ةفلقت ٌئطويسلا ُمامإلا

 دهع نم كلم هلبق اهي راس ام ةمارصو ةماهشب ةكلمملا يف راسو «كلملا هل رقتساف

 نم ًادج ةريسي ةفئاط يف تارفلا ىلإ رصم نم رفاس هنأ ثيحب «نووالق نب دمحم رصانلا

 رصمب لوي مل هنأ :ةليمجلا هتريس نمو .فولألا نيمدقملا نم دحأ مهيف سيل دنجلا

 لوط دعب اهل نيدوجوملا حلصأ الإ نيسردملاو خياشملاو ةاضقلاك ةينيد ةفيظو بحاص

 ًاخيشالو ًايضاق ّلوُي ملو «ةديدعلا رهشألا ةرغاشلا ةفيظولا رمتست ثيحب ةلهمتو ةيورت
 "طق لاب

 مهلمجأو ةيعرلا بولق ىلإ مهترقأو «ةسكارّتلا دقع ةطساو يابتياق ناطلّتلا ناكو

 ريخلا تاهج يف مهرثكأو لبن مهلمكأو ًالقع مهلضفأو .ًاناسحإ مهنسحأو ءًآلاح

 اكلم مهنكمأو ًانامزو ًالوط مهلوطأو ءراودأو ًافاقوأو رئامع مهربكأو أراثآو ًاراثيإ

 رهوجلا للح يف سورعلاك يلجنت هتلودو ءبهذملا زارطلاك همايأ تناكو ءناكمإو ةوقو

 لّوَحلاَو ليخلا نم هعمج ام هنع ىنغأ امو ءلجألا ديرب هيلع مدق ىتح بهذلاو

 . "(ه991):ةنس

 نسح 017-011 /1ج :ءافلخلا خيرات ,59/4-36ج :يلاوعلا موجنلا طعس :رسظني )١(

 .140 /8ج :بهذلا تارذش 1117-2157 /7ج:ةرضاحملا

 .015/1ج :يطويسلا مامإلل ءافلخلا خيرات (1)

 .0 4ص /؟ج :يلاوعلا موجنلا طمس (*)

 -ءوود



 تيرطضا :دقف ًأيظع ًاروهدت هدعب نم بعشلا رومأو «ةلودلا رومأ تروهدت دقو

 اوداتعاو «ةنايخلاو نايصعلا بح دنجلاو ءارمألا سوفن يف زكرتو «ةيلخادلا لاوحألا
 نابلجلا كيلاملا نم ةفئاطب دالبلا تيلتباو .ناطلسلا رماوأ ىلع يبأتلاو ةروثلاو ةنتفلا

 ."ناطلسلا ةبيه تعاضو «يابتياق مايأ رخاوأ يف مهرش أدب نيذلا

 علخ دعب لصح ام اهّدرتو ةيسايسلا لاوحألا ءوس ةدش ىلع ةلدألا حضوأ نمو

 نم هولتقو ركسعلا هيلع مجه ىتح ًادحاو ًاموي لمكتسي مل يذلا ياب ناموط ناطلسلا

 :ةداتعملا ةياهنلا نم مهسفنأ ىلع ًافوخ ةطلسلا مالتسا نم كيلاملا ءارمأ عيمج عانتما

 :ةرفوتم ءارمألا تناكو «ةنطلسلا يلوت ىلع دحأ ؤرجي ملف ..علخلا ءنجسلا «لتقلا

 يروغلا هوصناق ةيلوت ىلع اوقفتاف كلملا تخت ىلع سولجلا يف ضعب ىلإ ريشي مهضعبو
 مهفعضأو ألام مهلقأ ناك هنأل «هولازأ هتلازإ اودارأ تقو ّيأ ةلازإلا لهس هوأر مهنأل

 كلذ لبقأ»:لاقف .كلذب هومزلأف ىبأف .مدقتي نأ هيلع اوراشأو «ةوق مهنهوأو ءآلاح

 مكقفاوأ انأو نوديرت امب ينوربخأف ةنطلسلا نم يعلخ متدرأ اذإف ينولتقت ال نأ طرشب

 .”«لبقف كلذ ىلع هودهاعف ديرأ ثيح ىضمأو كلملا مكل كرتأو «كلذ ىلع

 تارماؤُملا نم هلق نَم رج يف لخد ىتح ةطلّسلا ملسُت نأ ثِبلَي ل هنكلو

 «كيلاملا تالاجر - هئاهد ةدشل - لعج ىتح لتقلاو ملّظلاو داقحألاو سئاسّدلاو

 ءسانلا نوملظي اوراص....ًاددج كيلامت ذختا مث ءًاضعب مهضعب ينفي مهءارمأو

 اوكلهأو .داسفلا اورهظأف لفاغتيو مهنع يضغي وهو «ًامشغو ءًافسع قلخلا نولماعيو

 رهقلاب مهاومأ ذخأيو سانلا رداصي راصو .دالبلا يف اوغطو «دانعلا اورثكأو «دابعلا

 اذإ اوراصو ءمهيلإ يغصي ام ةرثكل همايأ يف (ةيسوساجلا) «ةيناوعلا» ترثكو ءسأبلاو

 ناطلسلا ىلإ هب اوشو هاوشمو هسبلم يف لمجتلا رهظأو هايند يف عسوت ًادحأ اودهاش

 .م1977 /5:ط «ةرهاقلا ,ةيجذومنلا ةعبطلا .١/08:ميلس قزر دومحم.د :كيلاملا نيطالس رصع )١(

 .31/4ج :يلاوعلا موجنلا طمس (1)



 تام اذإ راصف .همايأ يف لطبف ثاريملا امأو...هلاومأ يَّقصيو ضرقلا بلطي هيلإ لسريف

 ."همايأ رخآ يف هملظ رثكو...ءارقف هدالوأ كرتيو ,ةنطلسلل هعيمج هلام ذخأي دحأ

 «ىوكشلاب سانلا حض ىتح «يروغلا دهع يف ةصاخب «كيلاملا ءالؤه رطخ مقا
 صالخلا دنج مسَّتأ ىلع نيينامثعلا ىلإ اورظنف مه ّرش نم مهصّلخُي نأ هللا ىلإ اولهتباو
 ."نيمولظملا رصنيو «نيملاظلا ىلع يضقي يذلا

 ىلع ةسكارشلا كيلاملا مكح ىهتنا دق نوكي يناثلا ياب ناموط ناطلسلا لتقبو

 ينامثعلا ناطلسلا دي ىلع (ه377) ةنس مهدعب اهيف نيينامثعلل رمألا رقتسيو ءرصم

 -414) ماع كلملا نع هل يناثلا ديزياب هيبأ لزانت دعب ًاناطلس حبصأ يذلا لوألا ميلس

 ."ناهثع لآ نيطالس نم رصم :كلم نم لوأ ًاضيأ وه .(ه

 :لاقف يلاوعلا موجنلا طمس بحاص هركذ دقو

 اذإ ءارمألاو نيطالسلا يف ىلاعت هللا ةداع هذهو كاَفَس ناك هنأل ؛هتتطلس لطت ملو»

 يلع علطيو «راهنلاو ليللا يف سسجتيو «هسابل يف هِّيِز ريغي ...«لتقلا نم اورثكأ

 «تايعمجلاو لفاحملاو قاومألا يفو ةعلقلا تحت نورودي نيبحاصم ةدع هلو ؛رابخألا

 تالا ريثك ...ةبيهلا ميظع ناكو ...هعمسي ام ىضتقمب لمعيف هل هوركذ هوعمس امههمو

 هجوت ةنطلّسلا ّلوت املو "رومألا يلاعم ىلإ هرظن ؛ةليلجلا رومألل ًاظقيتسم رافسألا مئاد

 يف عزانم هل قبيل ىَّتح ةيلخادلا عاضوألا دّهمُي ىتح هتوخإ دالوأو هتوخإ ةبراحمل

 ًالايم ناك هنأ الإ ةيلخاد تاميظنتو «ةيجراخ تاحوتف مايأ هكلم مايأ تناكو كلملا

 لسقلاب ددهم ريزو لك ناكو «ةيهاو بابسأل هئارزو نم ًةعبس لتقف ؛ءامدلا كفسل

 .ريسي فرصتب ,37- 77 /4ج :قباسلا عجرملا )١(

 .تاحفصلا سفنب قباسلا عجرملاو ١« 4 ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ؛قباسلا عجرملا (؟)

 . ١97-195 ص :يماحملا كب ديرفل ةينائثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات 087 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس :رظنب (*)

 1817-144 /8ج:بهذلا تارذش :ًاضيأ رظنيو ,87 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس (4)

 بوي -



 ."6هل ًاريزو حبصي نأب هتوم ماري نم ىلع ىَعدُي راص ىتح :ةوفه لقأل

 ناطلسلا نب (ينوناقلا) لوألا نايلس ناطلسلا مكحلا ىلوت (ه977):ةنس فو

 ةنسب ينارعشلا مامإلا ةافو دعب يأ "(ه8417/4):ةنس يفوت نأ ىلإ مكحلا يف يقبو .ميلس

 .(ه91/5) ةنس يفوت مامإلا نأل «ةدحاو

 دقف «تاحوتفلاب ًارهاز ًادهع (ةيسايسلا ةيحانلا نم) هناك هدهع فصُو دقو
 هدهع يفو ؛ةعساولا ةعساشلا نادلبلا حتتفاو برغلاو قرشلا ىصقأ ىلإ هايارس تلصو

 ةدع ناييلس ناطلسلا ثدحأ دقو ."راهدزالاو مّدََّتلا يف اهّتورذ ةينامثعلا ةلودلا تغلب

 ءاملعلا ماظن يف تارييغت ضعب لخدأف ؛ةموكحلا عورف ةفاك يف ةيلخاد ةمظنأ

 ."يتفملا ةفيظو ةيملعلا فئاظولا ربكأ لعجو ؛نيسردملاو

 دقفتو «فاصنإلا ةداجو «ةلدعملا قيرط كلس :هنأب همكح يف هريس فِصُو دقو

 هلو «تايهنملا نع ضرعأو ءفاستعالاو ملظلا عفرو ؛ركاسعلاو اياعرلا لاوحأ

 .”قافآلا يف ةفورعم ىصحُت ال تاريخ

 اهيف شاع يتلا ةرتفلا يف ةيسايسلا ةلاحلا نع هتضرع ام لالخ نم :ةصالخلا يفو

 كيلامملا الود اهيف مكحلا بقاعت يتلاو (ه844-1417/7) ماع نم ينارعشلا مامإلا

 ةرتف تناك لب ؛ةرقتسم نكت مل ةيسايسلا ةلاحلا نأب دجن :ةيناثعلا ةلودلاو ؛ةسكارشلا

 )١( /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس :رظنيو ,1919188ص :ةيناثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات :رظني 87

 ةيلعلا ةلودلا خيرات ٠١: 5و 85 /4ج :يلاوعلا موجنلا طمس .ا/73/5-5 /8ج :بهذلا تارذش :رظني (1)

 76١ ص :ةيناثعلا

 .تاحفصلا سفن يف ةقباسلا عجارملا :رظني (5)

 .١79ص :ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات (4)

 0/7 /8ج :بهذلا تارذش :ًاضيأ رظنيو «85 /5ج :يلاوعلا موجنلا طمس (5)

502 



 مكح ةرتف يف ةصاخو - يسايسلا رارقتسالا تارتف ضعب اهتللخت نإو - تابالقنا

 ىتح «علخني وأ نجسي وأ لتقي نأ ناعرسو الإ ناطلس ىلوتي ال هنأ انيأر ثيح «كيلامملا

 امهو نيناطلس مكح ينارعشلا مامإلا اهيف شاع يتلاو «نيينامثعلا مكح ةرتف تءاج

 «بورح ةرتف تناك |مههمكح ةرتف نأ انظحال دقو «ينوناقلا ناهيلس هنباو لوألا ميلس

 اوناكف ةيجراخ تاحوتفو

 تاريظنتلا ىلإ ةفاضإلاب ءاذكهو ءرخآ دلب ىلإ اوهجوت ادلب اوحتف املك

 .ةيلخادلا تاحالصإلاو

 ةيعامتجالا ةلاحلا

 كيلاوملا رصع يف ةيعامتجالا ةايحلا نأ ىلع ًاثيدحو ًاريدق نوثحابلاو نوخ ٌرؤملا قفتا
 ىلإ يرصملا ةصاخو عمتجملا تلصوأ دق «طاطحنالاو ءوسلا ةياغ يف تناك ةسكارشلا

 .”روتفلاو فعضلا نم روط

 ريغتت مل ةيناثعلا ةلودلا دهع يف رصم يف ةيعامتجالا ةايحلا نإ :لوقن نأ اننكميو

 ."اءوس تدادزا ابر لب كيلاملا مايأ يف هيلع تناك امع ًاريثك

 :لاقف ةلاحلا هذه نع هططخ يف يزيرقملا ملكت دقو -

 روصقلاو رودلا يعادتو .ءىرقلاو عايضلا بارخو «لاملا ةلقو «ةقافلاو رقفلا»

 ...:لوقي مث ,”مهتدم ءاضقناو ةلودلا لهأ فالتخاو ...بارخلا لومشو ؛طوقسلل

 دمحمل ةيرصملا ططخلا خيراتو ةيمالسإلا رصم ,880 /”ج:َخوّرف رمع روتكدلل يبرعلا بدلا خيرات :رظنب )١(

 .77/ص:ماحللا عيدب روتكدلل :ثيدحلا يف هدوهجو يطويلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا .17/4 ص :نانع

 . 9١ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني (؟)

 .ا7ا/7 /١ج:يزيرقملا دمحأل (راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا) يزيرقملا ططخ (؟)

 - ه4 -



 «قالابملا تّلقو ؛هباينأ نع ٌروجلا رّشكو روجفلا هجوأ ترفسو «لدعلا لظ صّلقت
 نمز ذنم تددعت ءءاش ام ءاش نم لعف ىتح «سانلا نم ةيشخلاو ءايحلا بهذو

 اولمع يذلا ضعب مهقيذيل مهيديأ تبسك |مب ةبوقعو رصم لهأل هللا نم ًاتقم ....نحملا

 ."«نوعجري مهلعل

 يف يرصملا عمتجملا حمالم ىلع قيقد لكشبو «برق نع فرعتن نأ اندرأ اذإ نحنو
 فئاطل»:يهو ينارعشلا مامإلا بتك نم بتك ثالث ربتعن نأ نكميف «رشاعلا نرقلا

 يف دوروملا رحبلاو «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاولو ءقالخألاو ننملا

 .رصعلا كلذ يف يرصملا عمتجملا لاح رّوصت ةيعامتجا ةقيثو ريخ «دوهعلاو قيثاوملا

 عمتجملا اذه ماظن نأ انل نيبتي ءنرقلا اذه يف يرصملا عمتجملا عقاو ىلإ رظنلابو

 :يهو ةيلاتلا تاقبطلا نم نّوكتي ءًايقبط ًاماظن ناك

 نم هناوعأو ناطلسلا يف ةلثمتم ءسانلا مكحت ةليلق ةئف يهو :ةمكاحلا ةقبطلا ١-

 يف ةٌدبتسم «ةملاظ ءنايحألا بلغأ يف ةقبطلا هذه تناكو «ةالولاو ءارمألاو ءارزولا

 مل ةمكاحلا ةقبطلا هذ هو عمتجملا يقابل ةماعلا ةايح لا نع ةلصفنم ةايح شيعت ءاهمكح

 ملو «راجتلاو عاّنّصلاو نيحالفلا نم ناك مهمظعم نأل ؛ظح يرصملا بعشلل اهيف نكي

 يلوتل نوعسي ال !ى «ةسايسلا كلس يف نوحمطي الو ؛رارقلا عنص باحصأ نم اونوكي

 ذخأ»:مهيشاوحو هرصع ماكُح فصو يف نارَعَّشلا مامإلا لاق دقو .”ىربكلا بصانمل

 هيف تراص دق نامزلا اذه نإف ....نامزلا اذه يف قلخلا جئاوح يضقن نأ دوهعلا انيلع

 يف يندعاس مهدحأل لوقت ٌترصو ران ةرمج اهنأك مهريغو ةاضقلا نم ماكحلا تويب

 .511/5ج :قبالا عجرملا(١)

 نيدلا لالج مامإلا ,384 /5ج:يبلش دمحأ روتكدلل:ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوموم:رظني (1)

 . 158-47 ص :ماحللا عيدب روتكدلل :ثيدحلا يف هدوهجو يطويسلا
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 هللا لأسن .سولفلا نم ٌءيش كعم :كل لوقي هتف دّمَحُع لجألو «ىلاعت هلل يتجاح

 .0«فطللا

 لبق نم رشاعلا نرقلا يف نويرصملا اهيناعي ناك يتلا بيذعتلا قرط ًاضبأ ركذ امك
 هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ»:لاقف «ةعشب ةفيخُت ةروصب مهناوعأو مهماكح

 ....ةمايقلا موي هنع لاؤسلا نم ًابوره ...ًايلظ هتبقاعم وأ ناسنإ لتق رضحن ال نأ هت

 دحأل يغبني الف «نينمؤملا نم مهوحنو نآرقلا ةلمح ىلع هب لمعلا نيعتي دهعلا اذهو

 ةالولا هقنش نم رظني ىتح هتيب نم جرخي وأ ءملظلا نطاوم لافطألا عم رضحي نأ مهنم

 وأ ءطئاح يف هينذأ اورّمَس وأ هفنأ يف هوُمّرحَح وأ :هوطّسو وأ هوقزوخ وأ هولكتش وأ

 مدع وأ .جيلخلا عطَق يف هوبرض وأ ءليخلا بانذأ يف هوُطَّطحَش وأ روث ىلع هوسرج
 .”«كلذ وحنو هيلع لخدت يتلا ددجلا سولفلا هعفد

 اهل نر ِكُي «ةزّيمتمو ةصاخ ةناكم ةقبطلا هذه باحصأل ناكو :ءاملعلا ةقبط -7

 ؛سانلا نيب ةقومرملا ةناكملا هئاملعو رهزألل ناكف ريدقتو مارتحا ّلك ةّماعلاو ماكحلا

 مهنوربتعي نيطالسلاف ؛ةموكحلاو بعشلا ةقث لح ءالجإلا هئاملع نوك ىلإ ةفاضإلاب
 «ةماعزلاو ةناكملا هذه مهل نوكردي سانلا ةماعو ءاهُّبناج ىشخُي ةيبعشو ةيحور ةماعز

 ماكحلا روج مهيلع دتشا وأ رمأ مهبزح املك هئاملعو رهزألا ىلإ نوؤجلي اوناكف

 -رمهزألا ءالع حبصأ اذهبو ,مهفاصنإو مهنع ملاظملا عفرب نوبلاطيف ءةالولاو
 .”ماعلا يأرلا لثمت يتلا ةوقلا يناثعلا رصعلا يف ةصاخو - مهنم دحاو ينارعشلاو

 .1917ص :ينارعشلا مامإلل دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا )١(

 7115 ص :ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول (؟)

 ال 4- اص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني (”)

 يف ءالعلا ضعب لوخد ببب .ليلقب اهلبقو ينارعشلا مامإلا مايأ يف ًابيعف ًائيش رتبت تأدب دق ةناكملا هذه نأ الإ -

 امن ءنايحألا نم ريثك يف مهتابغرو ؛مهئارهأل مهتباجتساو ؛ماكحلاو نيطاللا باوبأ ىلع مهتفاهتو ايندلا رومأ
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 ةفلتخملا هتائفب يرصملا بعشلا داوسو «ةماع ةقبطلا هذه لثمتو :ةماعلا ةقبط -

 :نم

 مهسفنأل اولعجي نأ اوعاطتساو «مهيديأ يف دالبلا ةورث تعمتجا نيذلا :راجتلا -أ

 ام ناك نإو داهطضالاو ملظلل نوضرعتي اوناك كلذ عمو «ةزراب ةيعامتجا ةناكم

 دقو «نيحالفلاك ىرخألا بعشلا تائف نم مهريغ هل ضرعتي ناك امن لقأ هل اوضرعت

 لكشب ةراجتلا ةكرحو ءصاخ لكشب راجتلا لاح نا: "صاونخلا يلع خيشلا فصو

 ؛هيقفو رْيقف لك ىلع مويلا بّتكَتلا رّيغت دق»: -نارعَّشلا خيّشلا هنع لمَن يك - لاقف ماع

 رجاتلا راص دقف ؛ءبياكملا ةَّنِقل ؛نامزلا اذه يف ناسحإلاو ٌريلاب مهدقفتي نم مدعل

 توقب لمعي ملوهو «هريغ دقتفي فيكف «حتفتسي ال رثكأ وأ مايأ ةثالّثلا ُتّكَمَي مويلا

 دئاوعو «توناحو تبب ءارك نم هيلع يتلا مراغملا نع ًالضف ؛هفويضو هلايعو هسفن

 لام وأ هلام سأر نم قفني همايأ بلغأ يف رجاتلاف ءبسيتحم لسرو ءاَرَفُع نم ةملظلل

 ىلإ لوخدلا مدع يف نيطاسألا هاورام :ب ةامسملا هتلاسر يف يطويسلا مامإلا هخيش هلبقو -ينارعشلا مامإلا اعد

 نرقلا رخاوأ يف نيرتغملا هيبنت»:اهنم ًابتك كلذل درفأو ؛ةنلا جهنم نع مهداعتبا فشكو .مهدقن ىلإ -نيطالسلا

 مهلاوحأ نم ريثكلا نيب اك ءامهريغو «دوهعلاو قيثاوملا يف دورملا رحبلا*و رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلإ رشاعلا

 خياشم يف دقتعأ ال انأ :ةّرم رصم راد رتفد دمحم ريمألا يل لاق »:هلوق كلذ لاثمو ةديرفلا ةيفالخألا هبتك ايانث يف

 دهتجن ام رثكأ ايندلا بلط يف نودهتجي مهتيأر ينأل :لاقف ؟اذامل :هل تلقف «ءاوحلا يف مهدحأ ىشم ولو ءنآلا رصم

 .١؟ص:ينارعشلا مامؤلل نيرتغملا هبنت:رظنب .هاهيف نحن

 ءيش ىلإ نرعفتلي ال ٌداذفأ ؛نوصلخ ٌءاملع رشاعلا نرقلا يف ناك دقلف ؛هتالطإ ىلع يرجي ال اذه َّنأ :فاصنإللو

 باهش مامإلاو «ينالطسقلا مامإلاو ءيراصنألا ايركز خيشلاو ؛ءيطويسلا مامإلا لاثمأ نم ءايندلا ماطح نم

 نيذلا خياشملاب نظن نأ يخأ اي كايإف»:لوقي هنأل ءًاعبط همالكب ينارعشلا مامإلا مهِنعَي ل ءالؤهو .يلمرلا نيدلا

 . ١ 8ص :نيرتغملا هيبنت .؟مهب نظلا ءيستف ةعانقلاو عرولا ةلق يف ءالؤه لثم اوناك مهنأ مهانكردأ

 .ينارعشلا مامإلا خويش نع مالكلا ءانثأ ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق هتمجرت يتأتس )١(
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 .”0 هيف لماع وه يذلا هريغ

 نم كلذ مهفي امك «ةيويندلا فئاظولا ىلع نولتتقي اوناك نيذلا :نيفظوملا ةئف -ب

 فئاظولا ىلع يعّسلا نع هب نيّصاخلا هناوخإ ىهن دق هنأ ىتح «ينارعشلا مامإلا مالك

 هيلع ىعس نَم بلق رَّدك امك بلق ريدكت يعاّسلل لصحتي الثل ؛...ةيويندلا وأ ةينيدلا

 ملو .هنامز ءاهقف يف ثدح دق رمأ اذهو"ةفيظولا كلت ىلع هدالوأ بلق وأ هبلق قرحو

 ناك نيسردملا نم ملعلا ةبلط ضعب نأب ًاضيأ ربخأ امك .”فلسلا ءاملع يف طق نكي

 هسيردت ةفيظو هنم ذخأيف ةصرفلا زهتنيو هئالمز دحأ يأي الثل جحلا ةضيرف رؤي
 .”اهيف يذلا بتارلا يأ مولعملا لجأل ؛ملعلل

 ىلع ةضورفملا تاواتإلاو بئارَّملا ًابلاغ مهقهرُت تناك نيذلا :نيحالفلا ةئف -ج

 ًاناولأ باذعلا مهوقاذأو ءمهضرأ مهنم اوعزتنا عفدلا نع اوزجع نإف ,مهيضارأ

 «ةمولظم ةقبط تناك ةقبطلا هذه نأب ينارعشلا مامإلا مالك نم مهفّيو ءًالاكشأو

 ضصاّوخلا يلع هللاب فراعلا هخيش نع لقن دقو .برعلا خياشمو ؛ةالولا اهيف مكحتي

 ًايلع يديس ٌُتعمَس دقو»:لاقف ؛رشاعلا نرقلا يف حألفلا لاحلاًاقيقد ًافصو فان

 ٍداَضُقِل فّلُكو بَحَتو ءاقش يف هتتس لوط وهف :حالفلا امأو :لوقي فات صاّوخلا

 نم هدنع ام لك ءالؤهل مدقي لازي الف .مهعابتأو «ريشعلاو .برعلاو كلاّرُعلاو ,فاَّنُكلا

 هعرز ىلع اومَسر اهّبرو ؛مه هتأرما لزغ عيبيل هنإ ىتح ؛منغو ءجاجدو ءنمّسو «ِنَبَل

 .6كلذ نم هونكمي الف ًانيحط هنم هدالوأل بلطيف نجلا نم

 .ريسي فرصتب 2778 ص :ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول )١(

 114-110 ص :ينارعشلا مامإلل دوهعلاو قيثاوملا يف دورولا رحبلا :رظني (1)

 .١؟6 ص :قباسلا عجرملا (7)

 . 1568-175 :ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول :رظني (4)

 77/8ص:ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونالا حقاول (0)
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 ثلاثا بلطملا
 ةّيفاقّتلاو ةّيملعلا ةلاحلا

 نأ يبرعلا بدألا خيراتو «يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف نيثحابلا نم ٌريثك ىري

 ٌدومجلا اهتاصأ دق ءيرجهلا رشاعلا نرقلا يف رصم يف ةّيفاََّتلاو ةّيملعلا ةلاحلا

 تّمَس نم مهنم َرْي ملف ءالعلا سوفن نم ضحملا ديلقتلا حور تنّكّثو .طاطحلالاو

 يطويسلا نيدلا لالج مامإلا لاثمأ نم .ردانلا ليلقلا الإ داهتجالا ةبتر ىلإ هسفن هب

 ليحو تاف دق كلذ نمَرَّنأو «حّجرُي نأ الو راخي نأ هيقفل زوجت ال هنأ نِلعُأو ؛نناتخ

 ."مهيديأ نيب يتلا بتكلا كلت ىلع مهب لاحلا رصتقاو «نيمدقتملا بتك نيبو سانلا نيب

 ين ةيملعلا ةايحلل ةيساسألا ةزيكّرلا ربتعي يذلا وهو - رهزألا عماجلا باصأف

 دوكرلا ىرخألا ةيملعلا سرادملاو دهاعملاو -هلك يمالسإلا ملاعلا يف لب رصم

 لاوحألاب صاخ لكشب رصمو ةماع ةيمالسإلا ةلودلا رثأت ىلإ عجار كلذو .”دومجلاو

 مكحلا ىلع رحانتلا ذخخأو ءًائيشف ًائيثش فعضت تذخأ كيلاملا ةلودف ةبرطضملا ةيسايسلا

 سمش تباغ ىتح ءنئاْعَّضلاو داقحألا مهنيب تراثو ءاهماكح نيب ايف فنعيو دتشي

 رثأتملا يه رصم تدغو «ينامثعلا مكحلا لابقتسال بهأتي يمالسإلا ماعلا أدبو ؛مهتلود

 «كيلاملا ةلود لاوزب يمالسإلا ملاعلل اهتماعز تدقف دقلف .,ثادحألا هذه لكب ربكألا

 ةيملع ةلزع يف اهلخدأ امم «نامثعلا مكحلا ةرضاح لوبنطسإ ىلإ اهنم ةفالخلا لاقتناو

 يلع دمحم خيشلل يمالمإلا عيرشتلا خيرات "7 44ص يرضخلا دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات :رظنب )١(

 فيض يقوشل يرعلا بدألا خيرات (817 /7ج:خورف رمعل يبرعلا دألا خيرات :ًاضيأ رظنيو ”77ص:سياسلا

 . ١4ص (رصم - تارامإلاو لودلا رصع)

 فسوي ناثع ذاتسالل يلمرلا نيدلا باهش مامإلل لوصألا تاقرو حرش لومأملا ةياغ قيقحت ةمدقم:رظنب (1)

 .78ص :دمحأ يجاح
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 يحاون ىتش يفو يداصتقاو ؛يعامتجاو ءيفاقثو ءيملع تابس يف اهلخدأ لب «ةيفاقثو
 ."ةايحلا

 ًاضيأ لب «طقف ينامثعلا حتفلا ءيََج عم ةأجف ٍتأي ل رصم يف يملعلا دوكُرلا اذهو

 ؛ةيملعلا لعاشملاف .ةسكارشلا كيلاملا ةلود مسج يف ٍّبَد يذلا فعضلا ببسب

 وبختي اهُرون ذخأ ملاعلا ىلإ رصم نم ٌءيضُتو ءرصمل ءيضت تناك يتلا ةيناميإلا حيباصملاو
 تناك مهتلود نأل كلذو ؛تاملظلا هقنختو .ددبتيو ىنفي اهرون ذخأ لب ,مهدهع يف

 مهنيب ناك ام ىلإ ةفاضإلاب ؛ملع وأ ركف لاجر الاجر نكي ملو «ةيبرح ةيركسع ةلود

 ماهتهالا نع نولغشني مهلعج يذلا رمألا ءمكحلا لجأ نم تارماؤمو نتفو داقحأ نم

 ةساردلا هذه نم يناثلاو لوألا ثحبملا يف رم (ى ؛مهتيعرل ةيفاقثلاو ةيملعلا يحاونلاب

 ."رشاعلا نرقلا نع

 ةراضحلا تباصأ ةبرض ىسقأب رصم تبيصأ ءرصم ىلإ نيينامثعلا لوخدبو

 «ةيناثعلا ةلودلا ةمصاع لوبنطسإ ىلإ ةينفلا اهتورثو اهثارت ريدصتو لق ّمتف ؛ةيرصملا
 لاجرو اهئاملعو رصم رباكأ نم ديدعلا ضبق مت لب دحلا اذه دنع رمألا فقوتي ملو

 ريثك ءمسأ سايإ نبا خرؤملا ركذ دقو «”لوبنطسإ ىلإ اولسرأ مث نمو .فرحلاو نهملا
 ناطلسلا مهيلع ضبق نيذلا ؛نايبصلاو ءاسنلا ىتحو لب «نييرصملا ةاضقلاو ءاملعلا نم

 ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا 7 55ص يرضنخلا دمحم خيشلل:يمالسإلا عيرشتلا خيرات :رظني )١(

 قيقحت ةمدقم 2.١5 ص:رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع .178-1594ص :رورس يقابلا ديع هط روتكدلل

 . 8 ص :رداجلا بيدأ دمحم ذاتسألل دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك

 يمالسإلا فوصتلا .5 ص :رداجلا بيدأ دمحم ذاتسالل دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك قيقحت ةمدقم )١(

 .فرصتب 174 ص :رورس يقابلا دبع هط روتكدلل ينارعشلا مامإلاو

 .4 ١ص ( رصم - تارامإلاو لودلا رصع) فيض يقوش روتكدلل يبرعلا بدالا خبرات :رظني (")

 داود



 عنشأ نم ةعقاولا هذه تناكو»:لاقف "لوبنطسإ ىلإ مهنع ًايغر مهثعبو لوألا ميلس

 ةرابع هذهو «نامزلا نم مدقت اميف اهلثم طق رصم لهأ ىلع عقي مل يتلا ةركنملا عئاقولا

 ريثك نم تدّرج دق رصم نوكت اذهبو "«لوبنطسإ ىلإ مهافنو ؛نيملسملا رسأ هنأ نع

 اهب رخزت لازت ال ينلاو ةيملعلا اهرئاخذ نم ريثكلا نم ًاضيأ تدّرجو ءاهئاملع نم
 هدوجو ردني امم رصعلا كلذ مالعأ نم ريثكل ةيّطَح تافلؤم اهيف اهب ؛لوبنطسإ تابتكم
 .”ميظعلا ثارتلا اذه ةبحاص اهتاذ رصمب

 ةناتكو ءوبخي ملعلا رون مايألا رم ىلع ادب دقف ءدعب ايف هرثأ كلذ لكل ناكو

 دالبلا تلصو ىتح هيلع عيجشتلا مدعو ؛هلئاسوو هرداصم نادقفب ًائيشف ًائيش فعضي

 ."عايضلاو لهجلا نم اهل ىثري ةلاح ىلإ

 :فاصنإلل ؛لوقأ نأ عيطتسأ ثحبلملا اذه ةياهن يفو

 .رصم يف ةيفاقثلاو ةيملعلا ةكرحلا باصأ يذلا دومُجلاو دوكُرلا نم مغَّرلاب هنإ

 يدايرلا راسملا نع اهءاصقإ تلواحو ءاهب تّرم يتلا ةيساقلا فورظلا لك نم مغّرلابو

 يذلا رونلا ةباثمب اوناك .بهاذملا عيمج نم ءالجأ ءاملع انل بجنت نأ تعاطتسا يملعلا

 نيدلا لالج مامإلا لاثمأ نم هملظو هتملظ تدتشا رصع يف مهبورد سانلل ءيضي

 .مهريغو ينارعشلا باهولا دبع مامإلاو ءيراصنألا ايركز خيشلاو يطويّشلا

 زكرم ءباتكلل ةيرصملا ةئيهلا 51423188-175 -1417 / 90ج :يفتحلا سايإ نبال :روهزلا عئادب :رظنب )١(

 .ةرهاقلا ,ثارتلا قيقحت

 .187 / 5ج :قباسلا عجرملا ()

 نيطالس رضع :47 ص ( رصم - تارامإلاو لودلا رصع) فيض يقوش روتكدلل يبرعلا بدألا خيرات :رظنب (*)

 . ١١ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع 7 49 /7ج :يملعلا هجاتنو كيلاملا

 . 7١ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني (4)
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 يناثلا ثحبملا

 ةيصخشلا ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةايح

 :بلاطم ةئالث هيفو

 .هتأشنو هدلومو «هبسنو همسا :لوألا بلطملا د

 .هتافصو هقالخأ :يناثلا بلطملا *

 .هتيب لهأو هترسأ :ثلاثلا بلطملا *





 لوألا بّلطَملا

 هتأشنو هدلومو هبسنو همشا

 خيشلا نب "يراصنألا يلع نيدلا رون خيشلا نب دمحأ خيشلا نب باهولا دبع :وه

 خيشلا نبا "(ءارلا نوكسو يازلا حتفب) افرز نب دمحم خيشلا نب يلع خيشلا نب دمحأ

 «ديعس ناطلسلا نب "يلغُزلا دمحأ هللا دبع يبأ ناطلسلا نب «”نارمعلا يبأب 0 ىسوم

 نب دمحم ناطلّسلا نب ب ناير نب اقرز ناطلسلا نب ايحم ناطلسلا نب نيشاف ناطلسلا نبا

 ."بهاوملا وبأ ف "بلاط يبأ نب يلع مامإلا نب ةيفنحلا نب دمحم ديّسلا نب ىسوم

 مالسإلا خيش مامإلا قيفر وهو (ه891) ةنس قوتملا ءيراصنألا لع نيدلا رون هللاب فراعلا خيشلا :وه )١(

 .7او ؟ ١ ص:بابلألا يلوأ ةركذت :رظني .اذه هدج ىلإ ةبسن يراصنألاب ينارعشلا بقُت كلذلو ؛يراصنألا ايركز

 .4١/9١1ج :ةيقيفوتلا ططخلا (1)

 ءاهب الإ اهيف فرعي لو ؛ىندألا رصم ديعصب اسنهبلا دالب يف ةينكلا هذهب رهتشا :نارمعلا وبأ ىسوم خيشلا (”)

 برغملا نم هلسرأ يذلا وهو ء(ه 544) ةنس ىفوتملا يناسملتلا نيدم يبأ هللاب فراعلا خيشلا باحصأ نم ناكو

 اهيف نإف ( ةيملا ميلقإب) ىندألا اهديعصب (روه) ةيحان دصقاف رصم ىلإ تلصو اذإ ىسوم اي :هل لاقو رصم ىلإ
 27ص :ينارعشلا مامإلل قالخألاو ننملا فئاطل :رظني .(ها/0٠) ةنس نيمو يفوت .كلذك ناكو ؛كربف

 دقو «نيدم ابأ خيشلا بحاص هنأل نيّرمعملا نم ربتعي هنإف هتافو خيرات بسح ىلعو «17ص:بابلألا ٍلوأ ةركذن

 .(ه09414) ةنم يفوت

 يلغزلا دمحأ ناكو ءةلغُر ونب :مه لاقي برغملا برع نم ةليبق ىلإ ةبسن :نيغلا ناكسإو يازلا مضب :يلغُزلا (4)
 .17ص :بابلألا يلوأ ةركذت .اهالاو امو برغملا ناملت ناطلس اذه

 ببكاوكلا 48ص :بابلألا يلوأ ةركذت .17ص:ينارعشلا مامإلل ( ىربكلا نملا) قالخألاو ننملا فئاطل (0)

 :ةدام 711 /17ج :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد «177/7:يزغلا نيدلا مجن مامإلل ةرشاعلا ةثملا نايعأب ةرئاسلا

 .نارعشلا

 نسحلا خيشلل ةيلذاشلا تاقبط 2٠١179 /5ج :سراهفلا سرهف ؛48ص :بابلألا يلوأ ةركذت (7)

 نحرلا دبع يبأب ًاضيأ ىّنكيو «ةيلاثم ةينك هذهو 150 /8ج:ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :170 ص:نهوكلا

 511 /17ج :فراعملا ةرئاد .هدلو ىلإ ةبسن دمحم يبأو

 - هس



0 
 ؛يرعشألا ءيعْفاّشلا ءلوصألا ةةدحملا «هيقفلا «مامإلا ”يراصنألا 4 ينارعشلا

 .”يرصملا ءلْذاَّشلا ءُيرلا نوُصلا

 هتأشنو هدلوم

 عباسلا يف تاياوّرلا ٌمصأ ىلع دنانخ ينارعشلا باهولا دبع مامإلا دلو :هدلوم

 نم ةيرقب هّمأل هَّدَج راد يف 2"(ه4948) ةنس كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 ةيرق ىلإ هدلوم نم ًاموي نيعبرأ دعب هب ءيج مث (ةدنشقلق) ىمست ءرصمب ةيبويلقلا ميلقإ

 ةبرقلا هذهو رصمب لينلا رج ىلع ةيفوثملا ميلقإب (ةرعش يبأ ةيقاس) يهو .هيبأ دلب ىلإ ةبسن :نارَعّشلاِب بقل(
 :هللاقيف اهيلإ بستنا كلذلو :ًاماع(17١) هرمع ناكو ( ه411) :ةنم ةرهاقلا ىلإ رجاه نأ ىلإ اهب شاع

 48-49ص:بابلألا يلوأ ةركذت :رظني . رام هطخب كلذ دجو امك ,نونلاب ٍينارعشلاو ؛واولاب يوارعشلا

 . 1977/7 :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا :ًاضيأ رظنيو

 بدألا خيرات 511 /11ج :فراعملا ةرئاد .١15ص :ةيلذاشلا تاقبط «48ص:بابلألا يلوأ ةركذت (1)

 .508 /8ج:ناملكرربل

 319/5 ج:يوانملا فوؤرلا دبع مامإلل ( ىربكلا تاقبطلا) ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا :رظني (؟)

 :يناتكلا يحلا دبع خيشلل سراهفلا سرهف .177/7 :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا ؛77/7 /8ج :بهذلا تارذش

 :ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم .١17ص :ةيلذاشلا تاقبط ؛8ص:بابلألا يلوأ ةركذت ٠79 /1ج

 .118/5ج

 ين يجبلملا هلاق امك ( ه4895) ةنس دلو هنأ :ليقف ينارعشلا خيشلا ةدالو خيرات ديدحت يف نوخٌرؤملا فلتخا (4)

 يذلا خيراتلاو 0211/17 ج:فراعملا ةرئاد ين ءاج ابك (ه451/) ةنم دلو :ليقو «4 8ص :بابلألا يلوأ ةركذت

 ذيلت ربتعي يوانملا مامإلا نأل يرظنب حجرألا وه هاديأ امو .كرابم يلع هراتخاو يوانملا مامإلا هديأ ام وه نبأ

 دعب نييفوصلا نيخرؤملا ربكأ نم دعي هنأ ىلإ ةفاضإلاب .هخيش لاوحأب سانلا فرعأو ؛هيفصو لوألا ينارعشلا

 سرهف:يف ًاضيأ خيراشلا اذه تبنأ دقو «؟ 8ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني .ينارعشلا مامإلا

 .718 /7ج :ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم 18٠, /4ج:مالعألا 21١1/9 /”7ج:سراهفلا

 -86ه-



 ."ينارعشلاب ٍبّقلف بستنا اهيلإو «(ةرعش يبأ ةيقاس) هيبأ
 دمحأ نيدلا باهش خيشلا هدلاو يفوت (ه9017):ةنس يفو «هتيرق يف أشن :هتأشن

 هللا ضّيقف «نيوبألا ميتي أشنف ءًاضيأ كلذ لبق تيفوت دق همأ تناكو « نانو "ينارعشلا

 .هدلاو توم دعب هتيبرتو «هتلافك ىلوت يذلا ”ينارعشلا رداقلا دبع خيشلا هاخأ هل ىلاعت

 .هبراقأ عيمج نم هيلع قفشأو «هبلاطم يف هيلإ سانلا برقأ ناكف

 ظفحف ؛ةسائرلا ياتو «ةباجّتلا ةمالع هيلع ترهظ كلذ عمو ؛ نيوبألا ميتي أشن

 تاولصلا ىلع بظاوو ءايح هدلاو ناكو هتيرق يف نينس ينامث نبا وهو ميركلا نآرقلا

 يف ةيموُرجآلاو «ةيعفاشلا هقف يف عاجش يبأك ءبتكلا نوتم ظفح مث ءاهتاقوأ يف سمخلا

 هتأشن تناكف «هيبأ دعب هلفك يذلا رداقلا دبع خيشلا هيخأ دي ىلع امههسرد دقو ءوحنلا

 سرسهف (48ص:بابلألا يلوأ ةركذت .177/7 :ةرئاسلا بكاوكلا :,39 /7ج:ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(

 :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا 118 /7ج:نيفلؤملا مجعم 18٠. /4ج:مالعألا 2٠١19 /1ج :سراهفلا

 ١7ص : ينارعشلا باهولا دبع 16 ص

 «هدلاو ىلع ملعلا يف لغتش! ءيعفاشلا يوارعشلا نيدلا باهش نب يلع نيدلا رون نب دمحأ نيدلا باهش :وه (؟)

 ردي ناكو ؛يوانملا ىحي فرشلاو ينيقلبلا حلاص مالسإلا خيشو رجح نبا ظفاحلا نع ملعلا ذخأ هدلاوو

 هل ناكو ؛هتوالت عامسم دنع بلقلا عشخي نآرقلا ةءارق يف يجش توص هلو ءاترقم ًايوحن ؛ًاهيقف ءًاحلاص ماع

 يف تافلؤم ةدع يدلاو فصصر :ينارعشلا خيشلا لاق ءربنملا دوعص لاح ةبطخلا أشنأ امبرو ؛ءاشنإلا يف ةوقو رعش

 نأ انيلع الف هلل اهانفلأ دقل :لاقو «ريغتي ملف اهلك هتافلؤم تبهنف نايبلاو يناعملاو لوصألاو وحنلاو ثيدحلا ملع

 ربق بناج ىلإ مهتيوازب ةرعش يأ ةيفاس ةيحانب هتدلب يف نفدو (ه509) يام يفوت .ال مأ انيلإ سانلا اهبسني

 . 10 -178ص :بابلألا يلوأ ةركذت 7 4 /8ج :بهذلا تارذش 159-178 1١/ :ةرئاسلا بكاوكلا :رظني .هدلاو

 باهولا دبع مامإلل قيقشلا خألا .ينارعشلا دمحأ نب رداقلا دبع ينوصلا هيقفلاو ؛ةمالعلا ملاعلا خيشلا :وه (؟)

 ةيفوصلا باهولا دبع هيخأ ةيصخش يف ربكألا ريثأتلا بحاص ناكف «هدلاو ةافو دعب هلفك يذلا وهو «يارعشلا

 فالتخا ىلع فويضلا يرقي ناك كلذ عمو ءايندلا كرتو ؛ةفعلاو عرولاو دهزلا يف ةريثك بقانم هل ناكو ؛ةيملعلا

 صاخلا دنع فرعو ؛هنع كلذ عاش ىتح ؛مهمعطيو ؛مهوكيو «نيكاسملاو ؛ماتيألاو «لمارألاب موقيو «مهتاقبط

 .4ا/-4 ٠ ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني .ةرعش يبأ ةيقاس هدلب ةريقمب نفدو ؛«(ه1467) َنيْيليَك يوت ؛ماعلاو

 - هوه -



 ؛ًاتقو دجي نأ هيلع روسيملا نم نكي ملف :"ميلعّتلاب ةرخاز «ىلاعت هللا ةدابعب ًائاد ةرخاز

 وه ركذ دقق ”هريغب الو جيِسّنلاب ال ةيوينّدلا فرحلا نم ةفرح وأ لمع يأب لمعي نأ

 نع ينقوعت ةيويند قئاوع هللا دمحب يل نكي مل»:لاقف هسفن نع - ينارعشلا خيشلا -
 «يتمُحلو ياَدّس ريسيلاب ايندلا نم ةعاتقلا تناكو ...دوصقملا ىلإ لوصولاو ةدهاجملا

 ةفرح ترشاب ينأ عقب ملو ءايندلا ءانبأ نم دحأل لذلا يف يعوقو نع هللا دمحب ينتنغأف

 بستحأ ال ثيح نم ينقزري ىلاعت قحلا لزي مو ءتغلب ذنم يويند مولعم اهل ةفيظو الو

 .”«اهنم ًائيش لبقأ ملو اهتددرف ,رثكأو رانيد فلألا لع اوضرعو ءاذه يتقو ىلإ

 يبأ عماج يف ماقأو «(ه1١851) ةئامعستو ةرشع ىدحإ ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا مث

 هتلحر نع ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا يتأيسو :ةدابعلاو ملعلا ىلع ًالبقم ءيرمغلا سابعلا

 .هلجأ نم ةرهاقلا ىلإ هتلحرو «ملعلل هبلط نع مالكلا دنع ةرهاقلا ىلإ

 ثلاشلا بّلطَملا

 هتافصو ينارعّشلا مامإلا قالخأ

 امب هتيصخش يسرادو «هيئراق ىلع نيريبك ءانعو ًادهج فات ينارعشلا مامإلا شو

 ةمخض ةورث كلذ يف هلف .هقالخأ ءاقنو هتافص ءافص ىلع لدت ةمخض راثآ نم هكرت

 ثّّدح دقو 7/7 /8ج :بهذلا تارذش «5« ص :بابلألا يلوأ ةركذت :19 /7ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(

 ناهث نبا انأو نآرقلا ظفح فيرلا دالبب ريغص انآو يلع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًمبو :لاقف هفن نع ينارعشلا مامإلا

 هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو :ًاضيأ لوقيو .تقولا كلذ نم اهتاقوأ يف سمخلا تاولصلا ىلع تبظاوو «نينم

 دبع خيشلا يخأ ىلع |مهتللحو .فيرلا دالب يف ةيمورجآلا مث ,عاجش ابأ ًالوأ تظفحف «.بتكلا نوتم ظفح :يلع

 .34و 57ص :قالخألاو نملا فئاطل .يدلاو ةافو دعب رداقلا

 بهاوملا وبأ ناكو :17/١71:ج ( نيقرشتملا نم ةعومجم فيلأت يهو) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد يف ءاج (1)

 «ينارعشلا مامإلل اومجرت نيذلا ءالعلا نم دحأ اهوري مل ةصوصقألا هذهو .ةعنصلا هذه نم هشاعم بسكي ًاجاسن

 .هسفن ينارعشلا نع ءاج ال ةضقانم اهنأ امك

 ١١ ١ص :قالخألاو نملا فئاطل ()

 اه



 ةقرفتم نكامأو ثاحبأ ةدع يف ًاثوثبم هدجن ام اهنمف «هبتك يف ًارفاو ًابيصن اه صّصَح

 حرشاو «"نيرتغملا هيبنت»و ؛«دوروملا رحبلا»و ««ةيدمحملا دوهعلا باتككا ءهبتك نم

 ًاباتك امل درفأ ام اهنمو «ةيقالخألا تاعوسوملا ربكأ نم ربتعي يذلا «ةيلوبتملا ةيصولا
 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو يف قالخألاو ننملا فئاطل» باتك وهو اهب ًاصاخ

 .مخض دلجم يف عقي يذلاو «قالطإلا

 نع ةيركف ةيقبسأ يأ نم ةدرجتم ٌةفصنم ةيعاو ًةءارق ريخألا هباتك أرقي يذلاو
 قالخأب هقلخت ميمص نم عبنت يتلا ؛ةيماسلا هقالخأل ةقيقد ةروصب هنم جرخي يينارّعّشلا

 ًالوأ هسفن ىلع اهقَّبط يتلا قالخألا يه هذهف تن حلاصلا فلسلا قالخأو :كف يبنلا

 .ايناق هردخ لاوط اهب ىدان لاو ةاهب هقلخت يح نع
 «ًافيرش هدصقمو ةميلس هتين تناك ام ًاعرش ًةلوبقم نوكت هّسفن ناسنإلا ةيكزتو

 نع ناسنإلا عفتراو «ىلاعت هلل ةينلا تصلخ اذإف ءًاعرش اهنع ًايهنم ةيكزتلا قلطم سيلو

 دنع ًالوبقم حبصي سفنلا نع ثيدحلا نإف ءاهسواسوو اهتاوهش ىلع رصتناو «هسفن
 نأ كلذب هدصق نكي ملو .هقالخأ نعو هسفن نع ينارعشلا ملكت بابلا اذه نمو .كلذ

 وأ «ةفيظو نم يويند بصنم وأ ؛لام نم لئازلا ايندلا هذه ماطح نم ءيبش ىلع لصحي
 هتايح ةريس أرق نمل حضاو اذهو «نامز لك يف نيِّللا ضعب هلعفي اى اهريغ وأ هاج

 يصخش زنالعإ دّرجم هسفن نع هثيدح نكي ملو ءاهنع هعروتو ةيويندلا رومألا يف هدهزو
 نيدايمو «لفاحملا يف مهسفنأل نوعادلا لعفي امك سانلا نيعأ يف ةميقلا عفر ىلإ فدهب

 .":ريهامجلاو دوشحلا بسكل تاباختتالا

 نومضملا ةيواخ رهاظلا ةقاّرب ةرخافم درجم هسفن نع هثيدح ًاضيأ نكي ملو

 دقو ؛هلاح ناسل هقّدص .هلاق ناسل هب قطنو هقالخأ نع هب حّرص ام لك لب «لخادلاو

 كلذو .هقالخأ نعو هسفن نع همالك ءارو نم اًءوس هب نظَي نم لك ىلع ٌقيِرَطلا ّمَطَق

 )١( ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني 85
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 يف هنّيِبو .هدصق حضوأ دقف» «قالخألاو ننملا فئاطلا باتكل هفيلأت ببس نب امدنع

 :لاقف ةيلاتلا رومألا

 دقو .كلذ ىلع هللا اوركشيو ءاهب اوقلختيف ءاهيف يناوخإ يب يدتقيل»:اهدحأ

 الف اهب قلختلاب مهرمآ تنكو ؛كلذب يناوخإ رعشي الو «نينس ةَّدع ابي ًاقلختم تثكم
 نم اهب قلخت ًادحأ دجن م اهب انرمأت يتلا قالخألا هذه :مهنم ةعامج يل لاقف .نوعمسي

 ًاعطق اهب يقلخت مهل ترهظأو «ىلاعت هللا ترختساف ءاهيف هب يدتقن ىتح انرصع لهأ

 ينومتيأر ٍقُّلُح لكف .مكل اهركذأ يتلا قالخألا هذه اورظنا :ممهل تلقو :مهتجحل

 ناك (ًّبرل كلذ الولف .هب قلختلا كرت يف ةجح مكل يقب امو .هيلع ينوعبتاف هب اقّلَختم
 قالخألا هذهب ينقّلخ ذإ ؛َيلع ىلاعت هللا ةمعن ركش ةلمج نم كلذ ناكو «ىلوأ اهل نامتكلا

 َّلك ذقني نأ هيلع دكأتي قرغلا نم ىلاعت هللا هذقنأ نم نأ امك ءاهنم ىرعم تنك نأ دعب

 ."«ًاقيرغ هآر نم

 ركش نإف ؛باتكلا ءاقب ةدم يتوم دعب ىللاعت هلل ركشلا ماود كلذب يدصق»:اهيناث

 بئانلاك نوكيف «هدعب هرثأ رخأتي دق باتكلا يف هللا ركشو ؛دبعلا تومب يضقني ناسللا

 ."6«تمي لل ركاشلا كلذ نأكو «فّلؤملا نع ركشلا يف

 بتك ظفح يف يب اودتقيل ؛لمعلاو ملعلا يف يتجردب يرصع لهأ مالعإ»:اهثلاث

 .*«كلذ نم يل مسق اهب قلختلاو «ةعيرشلا

 اهنع صحفلا نع يبقانم نم ًائيش ركذي نأ يناوخإ نم ديري نَم ءانغتسا»:اهعبار
 ."«نيحلاصلاو ءاملعلا بقانم عمجي نم هيف عقي اك صقن وأ اهيف داز امبرو ءاحل عبتتلاو

 )١( :قالخألاو ننملا فئاطل ص١١ .

 ) )1ص :قياسلا عجرملا ١7١.

 . 17ص :قباسلا عجرملا (5)



 ةعامج كلذ لثم ىلإ ينقبس دقو .هتفت حلاصلا فلسلاب كلذ يف يئادتقا»:اهسماخ

 .”«َقكو هللا ةمعنب ًاثدحت مهتاقبط يف مهبقانم اوركذ

 هنم فدا ناك اذإ ًاعرش ٌلوبقم سْفَّتلا نع ٌتيدحلا َّنِإ :ءاملعلا لاق اكو

 هنم دِصَقلا نوكي نأ ال ّيبلاو رخل لامعأب ضومتلل نيملسملا ممم عفرو ءحالصإلا

 هللا ةمعنب ثدحتلاب 9 هيبن هللا رمأ دقف «ىلاعت هللا دابع ىلع يلاعّتلاو رخافّتلاو يِهاَشلا

 معنب ثدحتلاب هناحبس هرمأ دقف 1١( :ىحفلا) 4( تحف َكَيَرِةَمِْاَمأَو ل :هل لاقف هيلع

 ريغ نم مومعلا ىلع ةمعنلا نأ رهاظلاو «مهنيب اهراهشإو «سانلل اهراهظإو «هيلع هللا

 .”اهعاونأ نم عون وأ ءاهدارفأ نم درفب صيصخت

 يف اوناك نيملسملا» َّنأل ؛هدعب نم هتّمألو 8 ّيِنلل ٌرمأ هنأ رمألا اذه نم رهظتيو

 نيعباّتلا مامإ لاق دقو ".ابي تدي نأ معنل | رْكش نِم َّنأ :نورّي حِلاَّصلا فلّسلا دهع

 نم َةَقّنلا هب ْتَّدحف ًاريخ َتْلِمَع وأ ًاريخ َتْبَصَأ اذإ»: ةفاقت“ يرضّبلا نسا

 «ةرم نم رثكأ هسفن نع - ةنسحلا ةودّقلا وهو - 8 نا ثّدَحَت دقو .”«كناوخإ

 حلاص مهتأل تشعب امَّنإ»:لاقو "«ةادهم ةمحر انأ امنإ سانلا اهيأ اي):لاقف

 )١( :قباسلا عجرملا ص١7 .

 .١؟ص :قباسلا مجرملا (7)

 .توريب - ركفلا راد ؛ 409 /5ج :يناكوشلا يلع نب دمحم مامؤلل ريدقلا حتف (*)

 . 7517/7٠ ج :يربطلا ريرج نب دمحم مامإلل نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج (4)

 .هتمجرت تّرم (0)

 1٠١ /4ج يبرعلا نب ركب يبأ مامإلل نآرقلا ماكحأ ()

 نع َيَنإَدَوَ حلاص يبأ نع امهالك(19) :هننس يف يمرادلاو ؛.(710987) .هفنصم يف ةيش يبأ نبا هجرخأ (7)

 ريعس نب كلاب اعيمج اجتحا دقف (مهطرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو )٠٠١( ؛كردتسملا يف مكاحلاو .هّكقف يبلا

 هن ةريره بأ ثيدح نمامهالك (19441) 2157 /؟ج :طسوألا يف يناربطلاو ««لوبقم تاقثلا نم درفتلاو



 «ربقلا هنع قشني نم لوأو «ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» ًاضيأ ةغ لاقو ”«قالخألا

 ةمعنب ثّدحتلا ىلع هّنح يف ك2 يبنلا نع يور ام اهنمو .”«عّمْشُم لوأو عفاش لوأو

 ركشي مل نمو ريثكلا ركشي مل ليلقلا ركشي مل نم::اهنارتك مدعو اهركشو ىلاعت هلل
 ةقرفلاو ةمحر ةعامجلاو رفك اهكرتو ركش هللا ةمعنب ثدحتلا هللا ركشي مل سانلا

 اذه يف 2 يبنلاب ىدتقا دقو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم كلذ ريغو ."«باذع

 هثيدح ضرعم يف مهنم ًاددع ينارعشلا مامإلا ركذ «نيحلاصلاو ءاملعلا نم ٌريثك رمألا

 اهريغو ةلضافلا قالخألا نم مهيلع َكَْك هللا معنب اوئدحت نيذلا ةمألا ءاملعب هئادتقا نع

 نيدلا ناسل ةمالعلا ملاعلا مامإلاو "يسرافلا رفاغلا دبع ثَّدحُا هيقفلا مامإلا :مهنم

 لاجرو ءطسوألاو ريغصلا يف يناربطلاو رازبلا هاور#:1 017 /8ج :دئاوزلا عمجم يف يمشيلا مامإلا لاقو ءًاعوفرم

 .«حيحصلا لاجر رازبلا

 نم (7317/7) ءهفنصم يف ةبيش يبأ نباو ًاعوفرم تثني ةريره يبأ نع (8979) :هدنم يف دمحأ هجرخأ )١(

 :دئاوزلا عمجم .حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور ٠:يمشيملا مامإلا لاف ءًاعوفرم هقثذ ملسأ نب ديز ثيدح

 . 185 ص :ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاق كلذكو «188/8ج

 ببس نايب يف ثيدحلا اذه هحرش دنع يد يوونلا مامإلا لاق «(5778) ءهحيحص يف ملم هجرخأ )١(

 :نيهجول هلاق امنإو »:كلذ 0 يبنلا لوق

 .( ثدحف كبر ةمعنب امأو) :ىلاعت هلوق لاثتما - امهدحأ

 يضنقت اهب خ هورقويو هاضتقمب اولمعيو هودقتعيو هوف رعبل هتمأ ىلإ هغيلبت هيلع بجي يذلا نايبلا نم هنأ - يناثلاو

 نأ ةنسلا لهأ بهذم نأل مهلك قلخلا ىلع هقتش هليضفتل ليلد ثيدحلا اذهو :لاق مث .ىلاعت هللا مهرمأ امك هتبترم

 :ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظني .«مهريغو نييمدآلا لضفأ تظ وهو ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا

 الج

 «باهشلا دنسم يف يعاضقلاو «(77487) :هدنسم ين رازبلاو 170184191) :هدنمم يف دمحأ هجرخأ (؟)

 .«تاقث مهاجرو يناربطلاو رازبلاو دمحأ هاور#:7 8١ص /5ج:دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا مامإلا لاق «(45) (45)

 ةنسم روباينب دلو «بيدألا ظفاحلا «يسرافلا دمحم نب رقاغلا دبع نب ليعامسإ نب رفاغلا دبع نسحلا وبأ :وه (4)

 مامإلا طيس وهو «رافسألا رثكأ ءًايعفاش ًاهيقف «ةغالبلاو ,بدألاو ةغللاو ثيدحلا يف ًامامإ ناك(ه 451)
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 دهتجملا مامإلاو ”يشرقلا هللا دبع وبأ ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا مهنمو ”بيطخلا نبا

 يطويسلا مامإلاو ءرجح نبا ظفاحلا ثَّدحُما مامإلا خيشلا مهنمو ”ةماش وبأ دهازلا

 «نيرسفملا تاقبطو ؛نيثدحملا تاقبطو ءاهقفلا تاقبط يف هسفن بقانم ركذ دقف

 معنب ثدحتلا»:هامس كلذ يف صاخ باتك هلو ةيفوصلا تاقبطو ةاحنلا تاقبطو

 مهفملا» هبتك نم ءنينم عبرأ همزالو ؛نيمرحلا مامإب هقفتو ؛هنع ثّدح دقو ؛ةيريشقلا ةلاسرلا» بحاص يريشقلا

 «روباسين ىلإ عجر مث «ءاملعلا يقلو ؛رافسألا رثكأف لحر «روباسي خيرات يف 'قايملا»و «ملسم بيرغ عرشل

 .57/4ج :بهذلا تارذش :رظني .(ه 079) ةنس اهيف يفوتو

 ناسلب ريهشلا هللا دبع وبأ «يلدنألا يطانرغلا ءلصألا يشوللا يناملسلا ديعس نب هللا دبع نب دمحم :وه (1)

 ةطانرغب دلو ءليبلا بيدألا خرؤملاو ءبرغملاو قرشملا يف تيملا رئاطلا ريبكلا ريهشلا ريزولا ءبيطخلا نبا نيدلا

 نجس ؛هب ةياشولا يف هيدساح يعب رعشو .هتناكم تمظع «هنباو اهبناطلس هرزوتساو .اهب أشنو (ه1717) :ةنس

 اولخدف .داغوألا ضعب ءاجق «هلتقب ءاهقفلا ضعب ىتفأ ىتح ةفسالفلا بهذم كولسو ةقدنزلا ةمهت هيلإ تهجّوو

 نيتسم وحن يف عقن هتافلؤمو .(هالال7) :ةنس سافب (قورحملا باب) ةربقم يف نفد مث ؛هوقئخو اليل نجسلا هيلع

 رجح نبال ةنماكلا رردلا :رظني .باتكلا هذه يف هفنل مجرت دقو «ةطانرغ خيرات يف ةطاحإلا :اهنم «ًاباتك

 ,7 1744-40 /7ج :بهذلا تارذش 11-19 /0ج

 «لاوحألاو تاماركلا باحصأو ؛نيفراعلا دحأو ؛دهازلا يفوصلا «يسلدنالا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم :وه (؟)

 «ءارقفلا مظعي ردقلا ليج ٌنِيْبَ ناك ءةلس نيسمخو سمخ نع (ه651/1) :ةنس يفوت هبو «سدقملا تيب لزن

 76٠ /1ج :ينارعشلا خيشلل ىربكلا تاقبطلاو 2147 /4ج :بهذلا تارذش :رظنب .هللا ىلإ اوبستنا مهنإ :لوقيو

 .دومحم نسح نمر لا دبع قيقحتب

 مث يسدقملا مساقلا وسبأ نيدللا باهش ؛ركب ىبأ نب ناشع نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب نمحرلا دبع:وه (")
 -ةماش يبأب فورعملا ثدحملا يوحنلا ءىرقملا هيقفلا ؛ةعونتملا نونفلا وذ دهتجللا ةمالعلا مامإلا خبشلا ءيقشمدلا

 مالسلا دبع نب نيدلا زع نيخيشلا نع ذخأو «(ه599) :ةنس قشمدب دلو -رسيألا هبجاح قوف ةريبك ةماشل

 حرش هفيناصت نمو «ةيبرعلا نف يف عربو ىتفأو سردو هقفلا نقتأو مولعلا نم ريثكلا بتكو .حالصلا نباو

 ةيرونلا نيتلودلا رابخأ يف نيتضورلا باتكو ؛يواخسلل ةيوبلا دئاصقلا حرشو قشمد خبرات رصتخمو ةيبطاشلا

 تاقبط :رظني (ه 776):ةنس يفوت «فلكتلل ًاحراط ًاعضاوتم هلئاضف ةرثك عم ناكو ءاهريغو ةيحالصلاو

 تارذش ,177-178* /7 ج:ةيهش يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 1765-177 /8ج :يكبسلل ىريكلا ةيعفاشلا

 .714-519 /0 ج:بهذلا



 .مهريغو ."1هللا

 هذه نم كل هتركذ اب دصقأ ملف»:اهنّيبو ءبابسألا هذه رّكّذ ْنأ دعب لاق مث

 ىلع ًالمتشم ًاباتك ىلاعت هترضح ىلإ يدهأ نأ هللا َداعَم .نارقألا ىلع راختفالا قالخألا

 ةينلا هذه ماود ىلاعت هللا نم وجرأو .نآلا يدصق وه اذه ءدرطلاو ةنعللا هب ٌقِحَتسأ ام

 ىلع راكنإلا ىلإ ردابت نأ يخأ اي كايإف «زيزعب هللا ىلع كلذ امو «تاملا ىلإ ةح اصلا
 نم سيل هنإ :لوقتو «هريغو باتكلا اذه يف لع وأ ءمهب تيدتفا نيذلا موقلا كئلوأ

 نيفراعلاو ءاملعلاب نظ ءوسو لهج كاذ َّنإف .باتك يف هبقانم دبعلا ركذي نأ بدألا

 .”«ةنسحلا لماحملا ىلع موقلا لمحت نأ كيلع بجاولا لب .مهانركذ نيذلا

 تعطتسا ام كّتالاك ركذا :لوقي دنت صاّوحلا ًايلع يديس تعمسو»:لاق مّن

 ف كّركُت لِي كلذب نإ َكصئاقن ركذ نم راثكإلاو كاّيإو هلل كٌركش زنكي كلذب نإف
 هللا اهّلَمَج يتلا ٌكِتِساََح نع كيِماَعَت ةهج نم هئْرِسََح كبويُع ىلإ كر ظن ةهج نم هّتحِبَر
 .”(كيف

 نم ينارعشلا مامإلا هب قّلمت ام ّلك درسأ نأ قّيَّضلا ثحبما اذه يف يننكمُي الو
 لاجم اذه سيلو ؛لوطي اذه يف مالكلا َّنأل ؛تافص نم هب فصّنا اموأ «قالخأ

 طوطخلاك ربشعي امي كلذ ضعب ىلإ ريشأ نأ ماقملا اذه يف يبسح ْنكلو .هيف ليصفتلا

 ًاجاهنم نوكيل هبتك رثكأ يف هيلع َدَّكَأ اني وهو هتيصخش يف يقالخألا بناجلل ةضيرعلا
 ؛كالذ نم ؤوديرلاوةيلقلا هيل رب ًاقالخأ

 هلئاسر نم ةلاسر وه نينو يطويسلا مامإلل باتكلا اذهو .17١ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 هلل هتين هيف تصلخ اذإ هيلع هللا معنب ناسنإلا ثدحت زاوج ةلدأ اهيف ركذ «ةمعنلاب ثدحتلا يف ةمحرلا لوزن»:اهاهس

 .ةلاسرلا هذه نم 5-١5 ص :رظني .ىلاعت

 , 77ص :قباسلا عجرملا (؟)

 . 18ص :ًاضيأ رظنيو ؛١ 4ص :قبالا عجرملا (5)



 الو «ينيد يف طوحألاب يذخأ :َنَِع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ ًاميو»:هلوق *

 هبر نم ىده ىلع وهف طوحألاب ذخأ نم نأ امكف ءيعرش قيرطب الإ هكرت يف صخزتأ
 ىلاعت هللا دمحب تنكو ءاهيف هبر نم ىده ىلع وهف اهطرشب ةصخرلاب ذخأ نم كلذك
 «نكمأ ام فالخلا نم جورخلا ىلع لمعلاب يسفن ىلع ددشأ خايشألا ىلع يلاغتشا لاح

 .”«...اهرثكأ وأ بهاذملا عيمج ىلع ةحيحص يتدابع نوكتل ًابلط كلذ لكو

 الو ملع ريغ نم يبهذمل يبصعت مدع :ّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا ّنَم اممو»:هلوق *

 لب دج فيعض اذه :فلاخملا بهذم نم ءيش نع تلق ينأ ركذتأ ملف «داهتجا

 هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا ناك دقو ءفلاخملل ميلستلا يتمُخو يادُس

 هباحصأ نع ءاج امو «نيعلاو سأرلا ىلعف تح هللا لوسر نع ءاج ام١:لوقي هاضرأو

 «مهنم انئش نَم عابتا انريخت نيدهتجملا ةمئألا نع انءاج ام :لوقن كلذكو ىهتنا «انرّبخت

 دهتجي هنأل؛انمامإل فلاخملل مّلسن انك (نإو ...همالكب لمعلا انمزال هانرتخا اذإ مث

 هسفن مزلأ نم كلذكف ةنسلا نم همهف اهب دهتجملا ىلع لمعلا بوجو عراشلا ررق دقو

 ."«هلوقب لمعلا همزلي دهتجم عابتاب

 خايشألا ىلع ملعلاب يلاغتشا لاح ّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو»:هلوق *

 ىلع طق يسفن تيأر يننأ رضحتسأ الف «ةماعلا ىلع ربكتلاو ملعلا ىوعد نم يظفح

 «ةقيقح يملِع وه سيل لوقنلا نم يديب ام عيمج نأل كلذو «نيملسملا ماوع نم دحأ

 حجر :يلوق وحن ةياكحلا الإ يعم يقب امو ؛هجرختساو «هطبنتسا نم ملع وه اهنإو
 لع يديس ناكو «ةقيقح يملعب سيل اذهو ءاذكب نالف ىتفأ ءاذك نالف لاق ٌنالف

 ًادافتسم هملع ناك نَم امأو «هيلإ قبسي ملام وه ةقيقح لجّرلا ُملع :لوقي فاتت صاوخلا

 .ل1ص :يف مالكلا اذه ليصفت رظنيو ءا/0 ص :قباسلا عجرملا )١(

 /ا/و اص :يف مالكلا اذه ليصفت رظنيو ءا/”ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)
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 .”4ملاعلا بحاصل بحاص وه امنإ ملعب هل كلذ سيلف لقنلا نم

 ىلإ ةردابملا مدع :ملعلاب يلاغتشا لاح ّيَِع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو»:هلوق *

 ًافوخ لاح ىلع مالك لك لمح ىلإ ردابأ امنإ ءنيدهتجملا مالك وأ ةلدألا ضراعتب لوقلا

 هنا ايركز مالسإلا خيش تعمسو ...هب لمعلا ينتوفيف ًائيش ةعيرشلا نِم يمرأ نأ

 هظ هتبوجأ نإف «كلذ نع لِي همالك نأل ضراعت هتتخ عراشلا مالك يف سيل :لوقي

 هنع ةن* ركب وبأ ديسلا هب بيجي ام نيأف الإو «مهماقمو نيلئاسلا فالتخاب فلتخت تناك

 .”4...بارعألا نم سانلا داحآ هب بيجي امث

 لادجلا نم لاغتشالا مايأ يظفح :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امثو»:هلوق *

 بدألاب هُعمسأ ام َعيمج ىّقلتأ تنك لب ءيخيش نع ًالضف ,يتقفر ىلع توصلا عفرو
 كرابت هللا ينعلطأ امف ليوأتلا اهيف نيعتي يتلا عضاوملا يف الإ ليوأت ريغ نم ميلستلاو
 كرابت هللا ينعلطي ملامو كلذ يف ىنعملل رصح ريغ نم هب ٌثلق «يناعملا نم هيلع ىلاعتو

 لباق ُءيغ ّلحلا نأل هيف رّكفتأ فقأ الو «ىلاعت هللا ىلإ هملع لكأ هنَّلِع ىلع ىلاعتو

 ,ما....كلذل

 آلوق ةيدمحملا ةنسلا عابتال يردص حارشنا :َّنلَع هب ىلاعت هللا معنأ امثوا:هلوق *

 ينإ ىتح .ًاريغص تنك نيح نم «كلذ ٌّدِض نم يرطاخ ضابقناو «ًاداقتعاو .ًالعفو

 «ءاملعلا ضعب هنسحتسا ام ضعبب لمعلا نع تاقوألا ضعب يف فقوتأ ىلاعت هللا دمحب

 ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا فرعلا وأ ءسايقلا وأ ةنسلاو باتكلل هتقفاوم هجو يل رهظي ىتح

 الإ سانلا نم ًالعاف هل دجأ مل رمأ اذهو ...(145 :فارعألا) فيمي سو ل: فتش دمحم

 4ص :قبالا مجرملا )١(

 8١. ص :قباسلا عجرملا (1)

 .81-85 ص :قياسلا عجرملا (؟)



 ؟ال وأ ةعيرشلل قفاوم كلذ له رظنو فقوت ريغ نم لعفلا ىلع مدقي مهبلغأو ؛ًاليلق
 يل رهظي ملو «ةعيرشلل ًاقفاوم لعفلا كلذ دجأ مل نإ ينإف «ىلاعت هللا دمحب ينالخب

 .هب لمعلا نع تفقوت فرعلل الو امل هتقفاوم

 «يلاوقأو «يلاعفأ يف حطشأ يننأ ةدسحلا نم ينع عاشأ نم «ىرتفاو هللاو بذكف

 الو ءطق يب عمتجي مل ةدسحلا ءالؤه نم ًادحأ نأ عم ,ةنسلاو باتكلا رهاظ نع يدئاقعو

 دجي نأ رجع ا كلذ ناطيشلا هل نّيز ةدسحلا ضعب اهنإ ةلداع ةنيبب كلذ هدنع تبث

 ,رهزألا عماج يف اهب رادو تاملك ضعبب لع ىرتفاف «ةرهاظلا يلاعقأ يف ًانعطم

 .”0هل رفغي ىلاعت هللاف كلذب مهربخأو

 «نيملسملا عيمج ىلع يتقفش ةرثك :َّيَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو»:هلوق *

 نمو ؛هئافش تقو يف ىفشأو ءيرمأ يلو ضرمل ضرمأ ابر ينإ ىتح ؛مهرومأ ةالوو

 رابخألا يف درو اهب ةليلو موي لك يف مهطوحأ يننأ مهرومأ ةالوو نيملسملا ىلع يتقفش

 ةدايز مايأ مهروج طوحأ ينإ ىتح ؛كلذ ىلع ةقلعملا تافآلا مهنع عفدي امم تايآلاو

 وأ مهيضارأ ير سانلا مدعيف «ةاصعلا اهعطقي وأ اهتقو لبق عطقنت اهنأ نم ًافوخ لينلا
 يذلا رطملا لوزنو «رأفلاو «فايه او ؛ةدودلا نم مهعورز طوحأ كلذكو ءاهضعب

 تاوارضنخلاو هكاوفلا رهز طوحأ كلذكو ؛كلذ وحنو هّبَح دادتشا دعب عرزلا قرحي

 مهرود طوحأو ..سانلا رسخيف رهزلا طقسي هنأل نيديدشلا رحلاو دربلا نم ًافوخ

 مظعأ نم قلخلا اذهو ...مهتبيغ لاح اهيف ام صوصللا قرست نأ ًافوخ مهتيناوحو

 ًاليلق الإ اهارقو رصم يف يناوخخإ نمي ًالعاف هل َرأ لو (ةيفوصلا) ءارقفلا قالخأ

 َّمه لهجي نم ةمالع نمو ...طقف هب ذولي نم مه وأ هسفن ٌمه لمحي اهنإ مهبلاغو
 لب ؛كلذ ريغ الو ًابايث هل رّخبي الو .كحضي الو ؛مهموم# مايأ رطفي ال نأ نيملسملا

 89-٠١١ ص :قباسلا عجرملا (1
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 هلزع وأ ؛هناوخإ وأ هدالوأ زعأ توم موي ةميظعلا ةبيصملا بحاص لاحك هلاح نوكي

 ,"(«هتيالو نم

 نم ايندلا بصانم نم ءيشل يبلط مدع :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا نم اممو”:هلوق *

 ًاماهلإ اهتاوهشو ايندلا يف دهزلا بحأ ىلاعت هللا دمحب لزأ ملف «يسفن ىلع تيعو نيح

 يبرب لاغتشالا نع ينقوعت نيرادلا يف ةقالع ىلاعت هللا دمحب يل سيلف ..ىلاعت هللا نم

 ."هنم عرشلا ينعنمي نأ الإ هايإ هتيطعأ الإ ًائيش دحأ ينم بلطي ال كلذلو ءالعو لج

 نم دحأب نظلا ءوس ىلإ يتردابم مدع :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو»:هلوق #

 الو....ثيدحلا بذكأ نظلا نأل كلذو ؛مهتاروع نم هتققحت امل يرتس ةرثكو .نيملسملا

 نظلا ءاسأ نم ذخاؤي اهنإ .نينمؤملا هدابعب نظلا نسحأ ًادبع ةرخآلا يف ىلاعت هللا ذخاؤي

 51 مم

 هيف ءيش ىلع يتمحازم مدع يرغص نم ّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو:هلوق

 الف ..ًالثم هعرو وأ هملع ةرثكل «ينم اهب ىلوأ وه نَم ناك نإ |ميس ال..«ةيويند ةساير
 مهسّردأ وأ .مهب يلصأ وأ سانلل بطخأ تنك اذإو .طق ةسايرلا يف ينمحازي نم عزانأ

 هل هّنكرت كلذل لهأ وهو يناكم نوكي نأ ديري صخش ينءاج و..مهظعأ وأ «ملعلا

 ةماقإ وه |منإ نيقداصلا دوصقم نأل كلذو صالخإلا يف يسفن ماهتا عم ردص حارشناب

 .يعرش قيرطب الإ كلذل نيلعافلا مه اونوكي نأ طرشب ال وه ثيح نم نيدلا راعش

 سيلو ةسايرلل نوبحم نحنف يعرشلا هقيرطب هكرتن ملو كلذ انم بلطي نم اَنَعّران ىتمو
 .««اهانكرت اّنأ ....انمعز يتلا ايندلل نوبحم نحن لب ءبيصن قدصلا مدق يف انل

 .58١ص :قباسلا عجرملا(١)

 .179ص :قباسلا عجرملا (1)

 .775 ص :قباسلا عجرملا (6)

 .575 ص :قباسلا عجرملا (4)

 م



 نيملسملا ةقسفل يحانج ضفخ :َّنِلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًمبو»:هلوق *

 كلذ ثيح نم الإ مهنم ًادحأ يبسفن يف رقتحأ الو ةمّلظلاو نيرماقملاو َنيشاَّنحلاك

 بات هنأ ىلع هتلمح يلثم ىلصو أضوتو هنم عزن اذإف «طقف هب سّبلَتلا نيح مومذملا لعفلا

 ركل اوَتاَدَو ةوَلََصلأ اوُماَقأَو اوُباَت نإَف :ىلاعت هلوق كلذ ليلدو ءمدنو هنم

 .«(١1:ةبوتلا) 4 َنوُمَلْمَي رْوَقِل ٍتيْلا ُلَضْتَو َنِديلأ يف مُكَنوْحَو
 ٌتعمتجا اذإ ءارمألل ّبدألا يميلعت :َّنِلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ امو»:هلوق *

 سانلا بلاغو ءرمحألا تيربكلا نم ٌرعأ مهل حصانلا نإف َّعِلَع كلذ نّيعت دنع مهب

 تلخد اَّملو «كلذب هئارتكا مدعل وأ ,مهٌرش نم ًافوخ وأ مهل ٌةبيه مهّحّصني نأ يحتسي

 جراخ ني ٍناَّقلت (ه٠47) ةنس رفسلل زرب نيح هتميخ يف رصم اشاب يلع ريزولا ىلع
 :يللاقو «ينود وه َسّلَجو هشارف ىلع ينسلجأو «يطبإ تحت نم يندضعو ةميخلا

 كانه انبرقل ...مكل اًهِضقن لوبنطسإ يف ةقرو اهب انل اولسرأف جئاوحلا نم مكل نكي امهم
 ؛ةجاح ةالولا دنع ىلاعت هللا دمحب (ةيفوصلا) ءارقفلل سيل :هل ٌتلقف «ناطلسلا نم

 مث أّيلم قرطأف ءاهيف مكل ىلاعت هللا لأسن اهب انوملعأف ةجاح متنأ مكل ناك نإ نكلو

 باوصلا ناكف ؛هديبع ضعبب انقّلعت نحنو «ىلاعت قحلاب متقلعت متنأ .هللا رفغتسأ :لاق

 ."(ءيش لك توكلم هذيب ىلاعت قحلا نأل مكعم

 نم دودعم يننأ يسفن يف يتيؤر مدع :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ ابو »:هلوق *

 لهأل مسر ناطلسلا نأ ولو «ماودلا ىلع ًادوهشم ٍيلهج لزي مل لب «نامزلا ءاملع ةلمج

 كلذ نم ينوطعي مَهَّئأِب يسفن ينئّدحت ال رانيد فلأب دحاو ّلك رصم يف حالصلاو ملعلا

 هيف ٌلّمَفَتُم هيعدي نم بلاغو يلع ىلاعتو كرابت هللا معن ربكأ نم قلخلا اذهو ؛ًائيش
 هوطعي ملف الام ءاملعلا ىلع ناطلسلا قّرف اذإو ءالعلا نم انسل نحن :مهدحأ لوقيف

 )١( ص :قالخألاو ننملا فئاطل 796

 ) )1ص :قباسلا عجرملا 59/8.
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 م

 ."0....هاوعد فلاخي اذه هلعفف .ظيغلا نم رِّيَقو ءردكت ًائيش

 يف اميس.ال ءيدي لّبقي نّمي عّطلاب يترفن :َنلَع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم ابو »:هلوق *

 ضرغل الإ ًالثم رهزألا عماجلا نم تجرخ اذإ بابلا ىلإ يعم يثمّي وأ «لفاحملا

 لك «يدقتعي ملوءينعم شمي لو يل مقيلو ءيدي لّثقي ل نم بحأ نأ اك :يعرش
 مهناسلب يقح يف اوملكتي مل نإ مهنإف ءيببسب قزمتت نأ ةدسحلا نايدأ ىلع ًافوخ كلذ

 مو يدي لّبقي م ًادحأ نأ ولو ءيببسب اومئأف .نظلا ءوس يف اوعقوو «مهءولقب اومّلكت

 يف اهمّظعي نم بحت سفنلا نإف ًاضيأو ,كلذ نم ءيش يف اوعقي ل (َّبرل ءيعم ٍشمي
 ةالص يف ناسنإلا سانلا مّدق (ّبرو ءاهبحاص تكلهأف كلذ ىلإ تلام امبرف ؛لفاحملا

 .©«ةمايقلا هومَّدَق يذلا ىلع تماقف هنارقأ نم دحأ ىلع ةزانجلا

 لك»:لوقيو ةزانجلا ىلع ةالصلل هميدقت ديري نمت رذتعي نفل ينارعشلا ناكو

 زئانج يف لاحلا |ميس ال «زئانجلا ابلاغ نورضحي نيذلا تانوعرلا باحصأل ةاعارم كلذ

 ." «.اهيف مّذَقَّتلا ىلع نولتاقتي سفنألا باحصأ نإف «رباكألا

 «ةعفاّنلا فّرجلا لهأل يماركإ ةرثك :َيِلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ نيو ا:هلوق *

 َّنأل ؛مهتاوذ ال مهلاعفأ ءاردزا يدارمو «يعرش قيرطب الإ مهنم دحأل يئاردزا مدعو

 كلذ نوك ثيح نم ال فيلكتلا ثيح نم دبعلل لعفلا ةبسن هجوب طونم مّذلاو دمحلا

 هركي ملف "'«اهحير هركأ ةرجش اَّئإ):موثلا يف تتش هلوق ىلإ رظناو «ىلاعتو كرابت هلل ًاقلخ
 ."(اهتاذ ال اهتفص الإ

 )١( :قباسلا مجرملا ص٠1 5.

 ) )1:قباسلا عجرملا ص١5 4.

 ) )6:قباسلا عجرملا ص4١ .

 )1( :هحيحص يف ملم هجرخأ )019(.

 ) )5.؟ 77ص :قالخألاو ننملا فئاطل

- 



 وأ «يتوم دعب ينباتغا نم لك ةحماسم :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اممو»:هلوق *

 دعب ينباتغا نم تنّيع اهنإو هملعي هللاف هملعأ مل نإو ينأل «هتبيغ ينغلبت لو «يتايح يف
 نم روصتي يقب امو ؛هتوم دعب تيملا بيغتسي سانلا ٌّضعب تعمَس يننأل؛ركذلاب يوم

 هتمذ ريصتق .ةمايقلا موي الإ حفص الو وفع الو «ةحماسم الو هل هتمذ ةءارب تيملا كلذ

 هحماسي ىتح ؛هنع ضار ريغ نوكي ىلاعتو كرابت قحلاو «ةمايقلا موي ىلإ ةلوغشم

 ."«هدابع نيب ىلاعت قحلا حلاصي ىتح وأ ؛همصخ

 دّرجملا يمساب ينادان نمم يرّدكت مدع :َّيلَع هب ىلاعتو كرابت هللا ّنَم اممو»:هلوق *

 ناسنإلا ءادن نأب يملعل «كلذ وحن وأ «ةدايسلاو «ةخايشلا وأ ءبقللا وأ ةينكلا نع

 اهلخد ابر اهنإف ىنكلاو باقلألا فالخب ءضحملا قدصلا وه انركذ اع دّرجملا همشاب

 سانلا لوقب حرفي نَم ينغي اذامو ...سانلا نم اهلبقي نَم ّلقو ديعب ليوأتب الإ بذكلا

 كرابت هللا ملع يف قبس نوكي دقو «نيدلا جارس اي «نيدلا رون اي ءنيدلا سمش اي :هل

 .”4؟منهج محف نم ةمحف نوكي هنأ ىلاعتو

 ةسردم بحاص قحب دعي نك ينارعشلا مامإلا نإ :لوقأ نأ عيطتسأ اذه دعبو

 ءاملع اهفرع يتلا ةيقالخألا سرادملا مهأو ءزربأ نم ةدحاو ربتعت «ةديرف ةيقالخأ

 ءاهتايثزجو اهقئاقدب ةيقالخألا رومألا عيمج تشقان اهنأل ؛ًاثيدحو ًاييدق ؛نيملسملا

 اهمهفي «ةباذج ةقيش تارابعبو «ةطّسبم ةلهس ةقيرطب اهْنَضرَع َّمَّث نمو ءاهتالكشمو
 .ةيقالخألاو ةينيدلا ةفاقثلا نم ةجرد ىندأ هدنع ولو ءاهيلع علطا نم لك

 تافصلاو «ةبيرغلاو ةردانلا ةلضافلا قالخألا هذه نم هتركذ يذلا ردقلا اذه يفو

 امنإ كلذ يف ةلاطإلا يف يرذعو «تلطأ لعلو «ةيافك ينارعشلا اهب قّلخَت يتلا «ةديمحلا

 .ال47 ص :قباسلا عجرملا ()

 .598ص :قباسلا عجرملا (؟)



 لّثُت يتلاو «ليلجلا مامإلا اذه ةيصخش يف ةيقالخألا ةيحانلا ىلع فرعتلا ةرورض وه

 ًايصن تذخأ يتلاو ءابب ىدان يتلا ةيحالصإلا هتلاسرو .هتيصخش نم ىربكلا ةيحانلا

 .هتافّلؤمو هبتك نم ًارفاو

 عباّرلا بلطْلا

 هتيب لهأو ينارَعّشلا مامإلا ةرسأ

 ٍيفوص وج يف ةايحلا سفنت ام ّلوأ ةنا ينارعشلا باهولا دبع مامإلا سّفنت

 ّدحي لوألا اهّسأر كرت ةرسأ نم ردحني وهف دبعتلاو لتبتلا هماوق تيب يفو ءصلاخ

 لاجمو ؛هتادبعت حراسمو .هتادهاجمو ءيفوصلا دهزلا جهنم ىلإ هميعنو هتيهافرو كلملا

 ءيلْغُزلا دمحأ هللا دبع يبأ ناطلسلا نب نارمعلا أب ىنكملا ىسوم خيشلا هّدجف «"هتالّمأت
 هل لاق «(ه 0954) ةنس ىوتملا نا يناسملتلا نيدم يبأ هللاب فراعلا خيشلاب عمتجا امل

 :هل لاقف «.ناسملت ناطلس دمحأ ناطلسلا يدلاو :لاق ؟ بستنت نمل :نيدم وبأ خيشلا

 :هل لاقف «ةيفنحلا نب دمحم ديسلا ىلإ بستنأ :لاقف .فرشلا ةهج نم كبسن تينع امنإ
 ؛رقفلا ادع ام تعلخ دق يديس اي :هل لاقف نعمتي ال (فوصت) رقفو ءفرشو «كلم

 (روه) ةيحانب نكسا هل لاقو ءرصم ديعص ىلإ رفسلاب هرمأ قيرطلا يف لمك املف هابرف
 ةنس ٌخ يفوت دقو « كلذك ناكو «كربق اهيف نإف (ةينملا ميلقإب) ىندألا رصم ديعصب
 ."(هالرال)

 لالخ نمو «ةكربلاو ريخلاب ًالفاح ًاديدم ًارمع شاع دق «ىسوم» خيشلا نأ ودبيو

 تاماركو «ةردان ةءورم اذ ناكو «ةنس ةئم قوف ام ىلإ شاع هنأ ودبي هتافو خيرات

 يرظن يف ةمارك مظعأو «” ىوقتلاو حالصلاب ترهتشا ةيرذ بقعأ دقو ةروهشم

 )١( ص:ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني 6

 ) )1:بابلألا يلوأ ةركذت ,17ص :قالخألاو نم لا فئاطل :رظني ص١7 .

 )( :بابلألا ةركذت :رظني ص١8 -  :7١:رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ص١4
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 حالَّصلاو ىوقّتلا ىلع ةظيفح تّلظ ينلإ ةميركلا ةبيطلا ردا هذه يم اب هل بسم
 نيدلا باهش دمحأ خيشلا» وهو ؛ينارعشلا باهولا دبع خيشلا دج ةيٌّرَّذلا كلت نمو

 يذلا ,«هركذ مدقتملا نارمعلا يبأ ىسوم خيشلا نب دمحم خيشلا نبا» وهو «ينارعشلا

 «بتكي الو ءأرقي ال ًايمأ ناك يذلاو «ةيفونملاب ةرعش يبأ ةيقاس ةيحان ىلإ هدلب نم رجاه
 «كلذ نم سانلا بجعتيف لاوحألا عئاقو يف ثيداحألاو تايآلاب لدتسي ناك هنكلو

 يبأ ةيقاسب نفدو ؛.(ه4574) ةنس يفوت دقو «ةنايدو ةنايص اذ ءًاعرو ءًادهاز ناكو

 ."ةرعش

 ةمالعلا ملاعلا هللاب فراعلا :هيلع دازو هلاح هنع ثرو يذلا هنبا هدعب نم ءاجو

 يف ةناتخ يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ةقفر نم ناكو ؛يراصنألا يلع نيدلا رونا

 «ةروهشم مكحو ؛ةروثأم لاوقأ هل تناكو ءبابشلا لاح رهزألا عماجلا يف ملعلا بلط

 ءاملع نع ملعلا ذخأ دقو ".معطملا بيط ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا يف لصألا»:هلوق اهنم

 .برقتلاو ةدابعلا يف دجلا ريثك ناكو .”ةنس نيرشع نبا وهو ءايتفلاب هوزاجأو ءرهزألا

 اندنع ائان ةدحاو ةليل كارأ ينأ هللا نم يهتشأ»:هتجوز هل تلاق ةرمو «ىلاعت هللا ىلإ

 اهانلخد اهنإو «مونلل رادلا هذه انلخد ام نحن»:احل لوقيف ««سانلا لعفي (ى ليللا لوط

 انتم اذإ ىلاعت هللا ءاش نإ ربقلا يف ًاليوط مانن فوسو هةدابعلا ين داهتجالاو بعّتلاو دجلل

 ."ةرعش يبأ ةيقاس هتدلبب نفدو (ه841):ةنس شله يفوت «ةعاسلا مايق ىلإ

 «ينارعشلا باهولا دبع مامإلا دلاو «دمحأ نيدلا باهش خيشلا» هّنبا هدعب بقعأو

 خيشو ءرجح نبا ظفاحلا نع ملعلا ذخأ هدلاوو «هدلاو ىلع ملعلا يف لغتشا دقو

 )١( :بابلألا ةركذت :رظني ص١؟71-5.

 ) )5:بابلألا ةركذت :رظني ص١؟.

 )55 )7ص :قباسلا عجرملا :رظني -/59.

 ه9 -



 .ًاهيقف ءًاحلاص ءملاعنات# ناكو ءيوانملا ىيحي فرشلاو ينيقلبلا حلاص مالسإلا

 ناكو «هتوالت عإس دنع بلقلا عشخي ءنآرقلا ةءارق يف يجش توص هلو ءائرقم ءًايوحن
 لجمال كلذ عم ناك ربما دوعس لاح ةطقن اذني يرو ءاشنإلا يف ةوقو عش هل

 .بلقلا قيقر ناكو كلذ ريغو .داصحو ثرح نم هشاعم رمأب

 ًملف تافاصلا ةروس يف هيلع أرقأ تنك دقو»: نفت هدلاو نع ينارعشلا خيشلا لاق

 ةروس) © نول ٌتدكنإ أت لاَ (8:) ٍميِحَحللِاوَس فما َمَلَطََف )# :ىلاعت هّلوق تغلب

 مث «حوبذملا ريطلاك ضرألا يف غّرمتي راصو .هيلع ّيمغأ ىتح ىكبف ؛(تافاصلا

 نايبلاو يناعملاو لوصألاو وحنلاو ثيدحلا ملع يف تافلؤم ةدع يدلاو فنصو»:لاق

 مأ انيلإ سانلا اهبسني نأ انيلع الف هلل اهانفلأ دقل :لاقو «ريغتي ملف اهلك هتافلؤم تبهنف

 ال

 ربق بناج ىلإ مهتيوازب ةرعش يبأ ةيقاس هتدلب يف نفدو (ه41) ةنس ينام يفوت
 .«”هدلاو

 ؛«ةمالعلا ملاعلا خيشلا «ينارعشلا رداقلا دبع”:همْشا قيقش أ ينارعشلا مامإللو

 هنأب ىلاعت هملعل ءهدلاو ةأافو دعب باهولا دبع هيخأ ةلافكل ىلاعت هللا هضّيق نم لوأ وهو

 .هبراقأ عيمج نم هيلع قفشأو «هبلاطم يف هيلإ سانلا برقأو دحأ لك نم هتلافكب قحأ

 هل ناكو «ةيملعلا ةيفوصلا باهولا دبع هيخأ ةيصخش يف ربكألا ريثأتلا بحاص ناكف

 ىلع فويضلا يرقي ناك كلذ عمو ءايندلا كرتو «ةفعلاو عرولاو دهزلا يف ةريثك بقانم

 ىتح .مهمعطيو ءمهوسكيو «نيكاسملاو ماتيألاو ؛لمارألاب موقيو «مهتاقبط فالتخا

 ةربقمب نفدو «(ه4057):ةنس ٌناَمَخ يفوت ؛,ماعلاو صاخلا دنع فرعو «هنع كلذ عاش

 :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع 14 /8ج :بهذلا تارذش :5 78-٠ ص :بابلألا ةركذت :رظني ١(

 .56-58 ص



 ."ةرعش يبأ ةيقاس هدلب

 « فاقت ينارعشلا باهولا دبع خيشلا اهيلإ يمتني يتلا ةح اصلا ةرسألا يه هذهف

 ةحودلا هذه عرف أشني نأ ًابيرغ سيلف ءحالصو ؛لضفو ملع ةرسأ انيأر اك يهو

 ."بّرْختسُي ال هندعم نم ءيشلاو «ةكربلا ميظع ؛ًابيط ءًايكاز ةيمشاحلا

 دق ىلاعت هللا ّنكلو ءرثك ًادالوأ ىلاعت هللا هقزر دقف :ينارعشلا خيشل | دالوأ امأو

 خيشلا هدلو مهدعب هنم هيلع فلخأ ىلاعت هللا نإ مث ءمهدلاو ةايح لاح يف هيلإ مهضبق

 فيطل ناك يذلا «ينارعشلا باهولا دبع نب نمحرلا دبع حلاصلا ملاعلاو ءذاتسألا

 دعب ماق ءفوصتلا ملع يف ًارهام ,روهظلا هركيو «ءافخلا بحي «لالخلا نسح تاذلا

 دعب ةرشع ىدحإ ةنس حاتتفا شان يفوت «نيديرملا ةيبرتو .ةيوازلا نوؤشب هدلاو ةافو

 خيشلا :امُه نيدلو فلخأ دقو «ةيرعشلا بابب هدلاو ةيوازب نفدو «(ه11١1) فلألا

 .”ينارعشلا ىسحي خيشلاو «ينارعشلا ميهاربإ

 )١( ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني 81-4٠

 -؟١ص:ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا 273٠ ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع :رظني (7)

 ين

 .5714 /7ج :يبحملل رثألا ةصالخ « 14٠-4 ص :بابلألا يلوأ ةركذت :رظني (")
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةّيملعلا ينارعشلا مامإلا ةايح

 :بللاطم ةئالث هيفو

 هلجأ نم ةرهاقلا ىلإ هتلحر و ملعلل يناَرْعَّشلا مامإلا بلط :لوألا بلطملا

 هنارقأ ضعب و هذيمالست و ينارعشلا مامإلا خيش :يناثلا بلطملا *

 مولعلا يف هُرُخِبت و ينارعشلا مامإلا ٌتاعلاطم :ثلاثلا بلطملا *#





 لّوألا بّلطملا

 هِلْجَأ نم ةرهاقلا ىلإ هُتَلحرو ملعلل اَرَعّشلا مامإلا ُبَلَط

 هدلب يف أشن هنأ ةيصخشلا ينارعشلا مامإلا ةايح نم لوألا ثحبملا يف انعم ٍّرم

 «تاونس ينامَّت نبا وهو هدلاو ةايح يف اهيف ميركلا نآرقلا ظفحو «ةرعش يبأ ةيقام

 رداقلا دبع خيشلا هيخأ دي ىلع ةيعرّشلا مولعلا نوتم ضعب ًاضيأ ظفحو

 يف ماقأو .(ه١١4) ةثارعستو ةرشع ىدحإ ةنس ةرهاقلا ىلإ لقتنا كلذ دعب مث

 ٌصقيو «ىلاعتو هناحبس هلل ةدابعلاو ملعلا بلط ىلع ًالبقم ءيرمغلا سابعلا يبأ عماج

 رصم ىلإ يئيجج ناكو»:لوقيف ةرهاقلا ىلإ هروضح خيرات ينارعشلا مامإلا انيلع

 يف تمقأف ؛ةنس ةرشع اتنثا كاذ ذإ يرمعو «ةئمعستو ةرشع ىدحإ ةنس (ةرهاقلا)

 تنكف .هدالوأو عماجلا خيش ّنلع ىلاعت هللا َنَّنحو ؛يرمغلا سابعلا يبأ يديس عماج

 هللا الإ ينع مهيزاجي الف نوسبلي اني سبلأو «نولكأي ام لكآ ءمهنم دحاو ينأك مهنيب

 ىلع اهتللحو اهتالآو ةيعرشلا بتكلا نوتم تظفح ىتح مهدنع تمقأف «ىلاعت

 .”«خايشألا

 الإ ىَّرُي نكي ملف ؛ملعلا بلط يف هتايح نم ةقيقد لك مانتغا ىلع ًاصيرح ناكو
 ظفحلا ىلإ ًالّوأ هجتي ملعلل هبلط ءانثأ يف ناكو :ًالئاس وأ ًايغصم وأ ًاخسان وأ ًائراق

 :ءاملعلا لاق امكو .هنم اهاهذ مدعو ءْنهَّذلا يف اهئاقب ىلإ ىعدأ ةَّدالا ظفح َّنأل ؛ةرشابم

 مامإلل نيبلاطلا جاهنم باتك :اهنم نوتم ةدع ظفحف «نونفلا زاح نونا ظفح نم

 .ةساردلا هذه نم 54ص :رظنب )١(

 .57/ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(



 مث ."ماشه نبال حيضوتلا مث ءوحنلا يف كلام نبا ةيفلأ مث ءيعفاشلا هقفلا يف يوونلا

 حلطصم يف يقارعلا ةيفلأ مث ءيكبسلا نيدلا جات مامإلل هقفلا لوصأ يف عماوجلا عمج

 «"ماشه نبا دعاوق مث «”تاءارقلا ملع يف ةيبطاشلا مث ”حاتفملا صيخلت مث ,ثيدحلا

 ةدوج نم نآرقلاك اهتاهباشتم فرعي راص ىتح اهظفحف «تارصتخملا نم كلذ ريغو

 هنوكل نيبلاطلا ةضور رصتخم ”ضورلا باتك ظفح ىلإ تمم ُثعفترا مّ ءاهل هظفح

 علاطو ؛بئاغلا ىلع ءاضقلا باب ىلإ همم ظفحف يعفاشلا مامإلا بهذم يف باتك عمجأ

 نيعماجلا هرصع خياشم ىلع نوتملا كلت نم هظفح ام ضرع مث «ةرم ةئم نم رثكأ هّيقاب

 نيذلا خياشملا ىلع ًاضيأ اهحرش ضرعو نوتملا كلت حرش مث «لمعلاو ملعلا نيب

 .”مهيلع اهضرع

 فسوي نب هللا دبع نيدلا لامج ةمالعلل حيضوتلاب رهتشا مث ءكلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ همساو )١(

 ,1914/1ج :نولظلا فشك :رظني .(ها/77) ةم ىفوتملا يوحنلا ماشه نباب فورعملا

 قشمد بيطخب فورعملا يعفاشلا ينيوزقلا نيدلا لالج مامإلا خيشلل :نايبلاو يناعملا يف حاتمملا صيخلت (1)

 .١/4757ج :نونظلا فشك .روهشم نتم وهو (ه 1/75) ةنس ىفونملا

 ةيطاشلاب ةروهشملا ةديصقلا يهر :يناثملا عبلل عبسلا تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح:اهمساو (*)

 :نونظلا فشك.ًاتيب (117١):اهتايبأو (هه 40):ةنس ةرهاقلاب ىوتملا ءريرضلا يبطاشلا مساقلا دمحم يبأ خيشلل

 .ت4/1ج

 رصتخم وهو (هال17) :ةنس قونملا ءيوحنلا ماشه نبا مامإلل بارعإلا دعاوق نع بارعإلا :همساو (1)

 .١/171ج :نولظلا فشك .بارعإلا دعاوقب روهشم

 ركب يبأ نب ليعامسإ نيدلا فرشل :- ضورلا يأ-وهو يوونلا مامإلل عورفلا يف ةضورلا رصتخم ضورلا (0)

 419 /1ج:نونظلا فشك.(ه 871 ةنم :ىقوتملا ءيعفاشلا ينميلا يرقملا نباب :فورعملا

 دقو .5ا/1/8ج :بهذلا تارذش 5 ١و4 ص :بالألا يلوأ ةركذن .59 /7ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني )١(

 خياشم ىلع اه هحرش هضرعو اه هحرشو «نوتملا هذحل هظفحو ةرهاقلا ىلإ هتلحر نع ينارعشلا مامإلا ثدحت

 .78-194 ص :ننملا فئاطل يف هرصع

 -ا“-



 هئاملع يديأ ىلع ملعلا ىقلتيو «رهزألا عماجلا ىلإ درتي ءانثألا هذه يف ناكو

 ىلإ رهزألا عماجب بيطخلاو يتفملا "يدونامسلا نيدلا سمش خيشلا ىلع أرقف «ءالجألا

 خيشلا ىلع ًاضيأ أرق امك ءكنال# تام مث يلحملل نيبلاطلا جاهنم حرش نم فصنلا

 بتك ةدع رهزألا عماجب مامإلا ريرضلا يروهنسلا نيدلا رون خيشلا ةمالعلا مامإلا

 «ةيفلألا حرشو اهل همظن حرشو «؛ةيمورجآلل همظن اهنمو .بهذلا روذش حرش اهنم

 .”كلذ ريغو

 فراعلا هخيش اهميقب ناك يتلا ©# يبنلا ىلع ةالصلا سلاجم ًاضيأ رضحي ناكو

 فافطصاو هبّرقو «ينوُسلا خبّشلا هبحأ دقو :رهزألا عماجلا ف .”ينوُشلا يلع هللاب

 يرمغلا عماج يف لمكو ٌمّتدق هّرْمُأ ىأر ال هنإ مث .تاونس سمت ةدٍإ هلت رضحف

 عماج يف هه يبنلا ىلع ةالصلل ًاسلَجي ميقي نأب - ينوشلا ْخيّشلا ينعي - هيلع راشأ

 تناكو "سانلا نم ريثكلا هرضحو «ينوشلا ْحيَّشلا دارأ امك رمألا راص ًالعفو ءيرمغلا

 مامإلا دجو دقو ؛”ًاماع رشع ةعبس يلاوحي رَّدقُت ةليوط يرمغلا عماج يف هتماقإ ةدم

 مهرودص هل اوُحَسْفَأف هترسأ نمو همامإ نم ةميرك ةيانع ّلك عماجلا اذه يف ينارعّنلا

 «هدالوأو عماجلا خيش يلع ىلاعت هللا ننح»:لاق نيح مهفصو !ى اوناكف مهتيب لبق

 ًاملاع ناك ءرهزألا عماجب بيطخلاو يتفملا ؛يعفاشلا يدوناهسلا نيدلا سمش ثّدحملا ؛مامإلا خيشلا :وه )١(

 ةدم ىونفلا يف ةمائرلا هيلإ تهتنا «لايعلا ىلع هقفنب ناك اهنإو «ةينيدلا هفئاظو مولعم نم لكاياال ادهاز ًاعرو

 :رظني .(ه١91) ةنس تام نأ ىلإ اهب ملعلا يف سرديو ينفي لزي ملف .ىربكلا ةلحملا ىلإ لقتنا مث ؛ةليوط

 .87/17ج:ةرئاسلا بكاوكلا ,50- 44ص :ينارعشلل ىرغصلا تاقبطلا

 .الاثو الا ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني (؟)

 .ىلاعت هللا ءاش نإ كوللاو ملعلا يف ينارعشلا خياشم نع مالكلا يف هتمجرت يتأت فوم (؟)

 :قيقحت ,م1/1١٠٠ :ط .ةرهاقلا «بادآلا ةبتكم :رشن 2٠١ /7ج :ينارعشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا :رظنب (4)

 67١1ص :بابلألا يلوأ ةركذت « دومحم نح نمحرلا دبع

 1١5. /4١ج :ةيقيفوتلا ططخلا (5)



 الإ ينع مهيزاجي الف نوسيلي امم سبلأو «نولكأي امم لكآ ,مهنم دحاو ينأك مهنيب تنكف

 ىلع اهّتلَّلَحو ءاهتالآو ةيعرشلا بتكلا نوتم تظفح ىتح مهدنع تمقأف «ىلاعت هللا

 ."1خايشألا

 هيلع ىَّقلت نم لوأ وهو ."يرْمّقلا عماجي ثّدحملاو مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا

 سمس ةمالعلا مامإلا خيشلاو” ءاهريغو وحنلاو لوصأللاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا

 ىَفلَت دقو .ثاحبإآلل ًاقّقمم ًايوحت ًايلوصأ ءًايفوص ًاهيقف ناك يذلا "ىلخاوّدلا نيدلا

 " .ةيبرعلاو ءريسفتلاو ءلوصأللاو هقفلا هيدي ىلع

 هل تثدحف .ةدابعلاو ملعلا ليصحت نيب حواري عماجلا اذه لالظ يف ماقأف

 يحورلا هلبقتسم مسر يف ربكألا رثألا اهل ناك يتلا «ةميركلا ةيحورلا تاضويفلا

 .77ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 مامإلا نيدلا نيمأ خيشلا ,يفوصلا يوحنلا يلوصألا ئرقملا هيقفلا ثدحملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا :وه (1)

 عبسلا تاءارقلاب أرقي ناكو .هينعي ال ايف هعيضب ال ظوفحم هتقو «ةدابعلا ريثك ناك «ةرهاقلاب يرمغلا عماجب

 تاقبطلا ؛رظني .اهب نفدو «ةرهاقلا يف (ه4594) :ةنس زاب يفوت .هلثم رصمب نوعمالا عمم ام توصب

 .,601-67ص:ىرغصلا

 .19ص :قالخألاو ننملا فئاطل 5١. ص :ينارعشلل ىرغصلا تاقبطلا :رظني (؟)

 نم ةيرف يهو لخاود ىلإ ةبسن - يلخاودلا نيدلا سمش خبشلا ؛ثدحملا ققحملا ؛ةمالعلا مامإلا خبشلا :وه (4)

 ءريسلاو ؛قتاقرلا بتكو .ثيدحلا ةءارق يف ةحاصفلاب ًاصوصخم يشي ناك يعفاشلا يرصملا - ىربكلا ةلحملا

 سمشلاو «ليوطلا لامكلاو .فيرش يبأ نب ناهربلا نع ذخأ ؛ملعلا نئازخ نم ناكو ؛ناسللا ولح ءسفنلا ميرك

 :ةلس يف يفوت «قئالخ هب عفتناو «هريغو يرمغلا عماجب سردو مهريغو يبابنألا نمحرلا دبع نيزلاو ءمساق نب

 4 /7ج :ةرئاسلا بكاوكلا .رصنلا باب جراخ «ةجاجد ةبرتب نفدو «(ه974)

 1١-71 ص :قالخألاو نملا فئاطل :رظني (0)



 مّيقلا هباتك ىلاعت هللا ركذبو ملعلاب رماعلا عماجلا اذه يف وهو فّلأو ”..رهازلا يملعلا

 نأ هيف نيب «نيدهتجملا ةمئألا لاوقأ نيب هيف قفو يذلا نراقملا هقفلا يف ىربكلا نازيملا

 حرشلا ةباثمي ُدَعُي باتكلا اذهو ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا نيع نع جرخت ال لاوقألا كلت
 ءانثأ يف هل اهآر ةيؤر يف 854 رضخلا نع هذخأ يذلا ةيرضتحلا نازيملا هباتكل عيسوتلاو

 .”نازيملا باتك نع ةرغصم ةروص وهو «يرمغلا عماجلا يف هتماقإ

 يف نيَروُّسلا نيب ةئئاكلا - دنوخ مأ ةسردم ىلإ لقتناو ءيرمغلا عماج كرت مّ
 «هتايح نم ةديدج ةلحرم أدبيل .(«ه970) ةنس بيرقتلا هجو ىلع كلذ ناكو - ةرهاقلا

 ةيحالصإلا ةيميلعتلا هتلاسرل هسفن غرفي نأ عيطتسي ئداه ناكم يف ماقملا هب رقتسا دقف

 ليدانقلا اهب دقوي نينس عبس هتيب لهأو وه ةسردملا هذهب ماقأف ءاهل ههوهج سرك يتلا

 غلبو «نيديرملا اهب ىّبرو ,مولعم ريغب يو هللا ةاضرم ءاغتبا ؛اهيف مّديو ءاهسنكيو

 ".نيتئملا وحن اهيف هدنع مهددع

 ةنمغلا فشك مّيقلا هباتك اهيف هتماقإ ءانثأ فّلأ دقف .ةعفاّتلا هفيلآت فّلؤي اهيف أدبو

 نم ةميركلا راثآلاب هنَحَش دقو «"(ه9777) ةنس هضييبت نم ىهتناو ؛ةمألا عيمج نع

 ةلدأ يف اهم ًاعجرم هلعمجت انت ,ةيهقفلا باوبألا عيمج ىلع هيرو «ةرّهطملا ةّيوَتلا هنا

 ءاذيإلا ببسب دنوخ مأ ةسردم ىلإ يرمغلا عماج نم لقتنا دق ناكو «ةيهقفلا بهاذملا

 يبأ همامإ ملع ريغب يرمغلا عماج لهأ نم ٍةعامج لبق نم هل ضّرعت دق يذلا ريثكلا

 :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ؛54-70ص:ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظني )١(

 .ه ؛ص

 ص :ينارعشلا باهولا دبع مامإلل ةيرضخلا نازيملا :رظني (1)

 .1867ص :بابلألا يلوأ ةركذت (")

 .77 /؟ ج:ينارعشلا مامولل ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك :رظنب (1)

 ل



 كلت بولق ٌدسحلا لكأف هّئيص العو ؛هٌركذ رهتشا امدنع ةصاخو "يرمغلا نسحلا

 يتلا ركذلا سلاجم نورضحيل هدنع سلج نم ّلك نوبرضي اوراص مهنإ ىتح ؛ةعامجلا

 ."اهيلإ لقتنا كلذل «عماجلا كلذ يف اهميقي

 دنوخ مأ ةسردم ىلإ ًالقتنم ٌتحبصأق»:كلذ نع فاتت ينارَعَّتلا مامإلا لوقي

 ٌتجرخ نأ دعب - يرمغلا ينعي - نسحلا وبأ خيشلا ناكو «ٌةميظع ٌةحار اهيف لصحف

 نم «هيف نكسأ عبّر يف ولو ءًاعضوم يل رظنا :يل لوقيو «عماجلا نم رجاهأ انأ :يل لوقي
 ."«كوجرخأو كيلع اوبَّزَحَت نيذلا ةعاجلا نم ىذألا ةدش

 مولعلا عيمج يف ّرّرّبو ؛هّثيص العو هُرُكِذ رّهَتشاو هُمجَن َّعِرَب ةسردملا كلت يفو

 تناك اهيفو ؛عرولاو حالَّضلاو ملعلاب مهيلإ راشُلا رابكلا ءاملعلا نم حبصأو «ةيعرشلا

 ىلإ نوتأي نيذلا داّبْعلاو ءالعلا ةوفصل ٌةَلبِق ْتدَخ يتلا «ةيدّجعّتلاو ةيملعلا هُنِلاَج

 ."همِلَكو هيده يف َروُتلا نوسمتليو .هملع نم نولهني ينارعّشلا

 رداقلا دبع نيدلا ييحم يضاقلا هل ىنب دنوخ مأ ةسردمب هتماقإ ءانثأ ينو

 مامإلا لاق عرولا حلاصلا يفوصلا يعفاشلا يرصملا يرمغلا دمحأ سابعلا بأ ىلاعت هللاب فراعلا نب دمحم :وه )١(

 صضفخو دهزلاو عضاوتلا يف هتقيرط ىلع رصعلا لهأ نم ًادحأ تيأر ام ةنس نيثالث هدنع ترراج :ينارعشلا

 هيف مادام هتيب يف مدخي ناكو هصيمق ىتح دجو ام لئاسلا يطعيو مهرد الو رانيد هدنعو تييبي ال ناكو حانجلا

 .(ه94/9) ةنس يفوت ًالصأ ءيش نم وكشي ال ءالبلل لمحتلا ريثك ناكر رفلا يف اصوصخ ةرشاعملا ليمج ناكو

 .77 5 /8ج :بهذلا تارذش ءالو ١ -ا/ 5ا/ ١/ ج :ىربكلا ينارعشلا تاقبط :رظنب

 1817-196 ص :بابلألا يلوأ ةركذت ال8 ٠ - 1/4 /7ج :ينارعشلل ىربكلا تافبطلا :رظني (1)

 .دومحم نسح نمحرلا دبع قيقحتب 0٠ /؟ج :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا ()

 :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع 07-207 ص:ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظنب (4)

 .20 ص

352007 



 خيشلا مساب تنرتقا يتلا ةروهشملا ةسردملا دعب اميف تحبصأ ةسردم "”يكمزرلا

 ًاناكم اهب ٌّقَحْخلأو «ةدابعلاو ةقرعملاو ملعلل ًةرانم ثحبصأ ْنأ ْثبلت مل يتلاو ؛ينارعشلا

 ."نينس عبس اهيف هتماقإ دعب دنوخ ّمأ ةسردم ٌكِرّتو هلايعو وه هيلإ ّلقتنا دقو ءنَكَّسلل

 هقفلا يف ملعلا ٌسورد ٍينارعشلا خيشلا ةايح لاح يف ةيوازلاو ةسردملا هذبب ناكو

 اهب ناكو :ةيعرشلا مولعلا تالآ نم اهريغو «تاءارقلاو وحنلاو ريسفتلاو ثيدحلاو

 ةرماع ًايئاد تناكف ءراهنو اليل ركذلا سلات اهب ناكو ءبدألاو فوصتلا ملع سورد

 باحصأ نم نيمولظملاو ءارقفلل ىوأم تراص دقل لب «نآرقلا ةءارقو َكْق هللا ركذب

 نم هتيوازب عمتجاو»: فا يوان مامإلا هذيملت لاق ىتح ؛هيلإ نوتأي نيذلا تاجاحلا

 يود هتيوازل عمسُي ناكو ةوسكو ةقفن نم مهي موقي ناكف ةئام وحن مهريغو نايمعلا
 ريغو «بتكلل علاطمو دّجهتمو نآرقلل ئراقو «ركاذ نيب ام «ًاراهنو ًاليل لحنلا ٌيودك

 .5(«كلذ

 يلوأ ةركذت:رظني .لوألا ميلس ناطلسلا دهع ةيادب يف ةرهاقلاب ةعلقلا ناويدب باتكلا سأرو ؛يضاقلا :وه )١(

 .178١ص :بابلالا

 .9 5ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ؛178ص :بابلألا ةركذت :رظني (1)

 رصم مدق نيح لوألا ميلس ناطلسلا هيلع بضغ يكمزرلا رداقلا دبع يضاقلا نأ :وه ةسردملا هذه ءانب ببسو -

 مأ ةسردم يف ميقم وهو «ينارعشلا خيشلا ىلإ ءاج مث .ىفتخاو هسفن ىلع يشخف ءلتقلاب هدعوتو رتافدلا هنم ذخأو

 معن :لاقف ؟ ًادجسم هلل ينبت ةيضقلا هذه كنع هللا ِجّرف نإ :خيشلا هل لاقف .هل عقو امو هلاح هيلإ اكشو .دنوخ

 هل ىنبو .خيشلل هدعوب يضاقلا لوو .هنع افعف رصم يف هب عمتجا نيح ميلس ناطلسلا ينارعشلا مامإلا مّلكف

 نيدجهتملل ةيوازو ملعلا ةبلطل ةسردمو .هيف ةبطخلا ةماقإل ًاعماجو ؛ةالصلل ًادجسم اهب لعجو ةسردملا

 يلوأ ةركذت :رظنب .ءاشعلاو ءادغلاو روطفلا يف (دئاوم) ةطمشأ اهيف محل لعجو ءارقفلاو نيدباعلاو

 .158ص:بابلألا

 ال7 /؟ج:ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا (؟)

5-05 



 يناثلا بلطملا
 هنارقأ ضعبو هذيمالتو ينارعشلا مامإلا خويش

 :هخويش - ًالوأ

 تلازام نيذلا ؛ءالجألا هرصع ءاملع نم ريثك ىلع :نلتخ ٌنزارعشلا ٌمامإلا ذَمْلََت

 مدقتلاو غوبنلاب اهباحصأل دهشت هذه انمايأ ىتح اهب ًاعفتنمو «ةيقاب ةيملعلا مهراثآ

 هحرش هبحاصي وأ هظفحلا بقعي ناكو ءأرق ام ظفحي مث ؛مهيلع أرقي ناكف ؛يملعلا

 .هبتك يف هخويش ركذ يف ضافأ دقو ؛مهيلع ذملتت نيذلا ءاملعلا ءالؤه ىلع هتاظوفحمل

 ركذو ؛ىرغصلا تاقبطلاو ىربكلا تاقبطلا :هيباتك يف ةصاخ مهل هلالجإ ىدم نّيِبو

 :مهنم ًاخيش نيسمخ وحن مهنأب

 نيدلا سمش مامإلا خيشلاو ءيرمغلا عماجب ثّدحملاو مامإلا «نيدلا نيمأ خيشلا

 «يريسملا نيدلا باهش مامإلا خيشلاو ءيدونامسلا نيدلا سمش خيشلاو «يلخاودلا

 ؛يرمغلا عماجب سردملا يحراجلا نيدلا رون خيشلاو «يلحملا نيدلا رون خيشلاو

 يلع الم خيشلاو ءرهزألا عماجلاب مامإلا ريرضلا يروهنسلا نيدلا رون خيشلاو

 نيدلا سمش خيشلاو ؛يئانخألا ىسيع خيشلاو «يناصلا نيدلا لامج خيشلاو ؛يمجعلا

 يطويسلا نيدلا لالج مامإلاو ءظعاولا يطايمدلا نيدلا سمش خيشلاو ؛يطوريدلا

 نيدلا حالص خيشلاو ««يراخبلا حراق» ينالطسقلا نيدلا باهش خيشلا مامإلاو

 خيشلاو ءينومشألا نيدلا رون خيشلاو ءرصان نب نيدلا رون ةمالعلا خيشلاو يبويلقلا

 ؛يلبنحلا نيدلا باهش خيشلاو يدنشقلقلا نيدلا ناهرب خيشلاو «يبهذلا نيدلا دعم

 يناقللا نيدلا رصانو «يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو «يراصنألا ايركز مامإلا خيشلاو

 .نونفلاو مولعلا فلتخم يف بتك ةدع مهيلع أرق ثيح ريثك مهريغو

 :نع يمالسإلا فّوِصَّتلا قيرط ذخأ هنأ امك

 ىلاعت هللاب فراعلا خيشلاو «يوانشلا دمحم خيشلاو يفصرملا يلع نيدلا رون خيشلا

 تاج



 نم ءيشب - هللا ءاش نإ - ثحبملا اذه يف ءوضلا يقلأسو «”مهريغو «صاّوخلا يلع

 . فانت ينارعشلا مامإلا مهنع ذخأ نيذلا خويشلا زربأ ىلع ليصفتلا

 :" ةفلق# يعفاَّتلا ّيطويّحلا نْمْحَّرلا دبع نيدلا لالج ظفاحلا ءريبكلا مامإلا-١

 ءدمألا ةليوط ىَلَت ةذملت نكت مل يطويّسلا مامإلا ىلع نفت ينارعشلا ةذملت

 نم عساتلا يف يفوت الت يطويّسلا مامإلا نأل ؛هل لالجإو بسن ةذملت تناك اهنكلو

 ؛ةرهاقلا ىلإ ينارعشلا خيشلا اهيف مدق يتلا ةنّسلا يهو .(ه411):ةنس لوألا ىدامج

 ةيملعلا سوردلا ضعب اهيف هيلع ىقلت «طقف ةدحاو ةرمل ناك لب ًاليوط مدي مل امهؤاقلف

 نأب ملعلا عم .هسفن ينارعشلا مامإلا مالك نم كلذ مهفي امك هب ًاكّربَت هريغو هقفلا يف

 «هتافلؤمو هتايورم عيمجب هل هتزاجإب هدلاو عم ينارعشلل ةقرو لسرأ يطويّشلا مامإلا

 :فاتخ ينارعّشلا مامإلا لوقي كلذ يفو

 ةقرو ّيلِإ لسرأ نفت يطويّشلا نيدلا لالج خيشلا ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انحِيش»

 هب تعمتجا هتوم لبق رصم تئج ال مث «يافلؤمو يتايورم عيمجل هتزاجإب يدلاو عم

 هقفلا يف جاهنملا نم ًائيشو ؛ةتلا بتكلا نم ثيداحأ ضعب هيلع تأرقف ؛ةدحاو ةرم

 ."«هيلع ةالصلا ترضحف هّئوم يعني هّيعاَن ٌتعمَس رهش دعب ّمّت كت

 :يعفاشلا يراصنألا ايركز نب دمخأ نب دمحم نب ايركز مالسإلا خيش مامإلا -7

 مث ؛ّيكيَّسلا «ّيراصنألا ايركز نب دمحأ نب دَّمحُم نب ايركز ةمالعلا مامإلا خيشلا

 أشنو ؛ةكينس :هل لاقي دلب يف رصم ين( ه875) ةنس دلو «ّىعفاشلا يرهزألا يرهاقلا

 ءارقإلاو ءاتفإلا يف هخويش نم دحاو ريغ هل نذأو «ةرهاقلاب ماقأو نآرقلا ظفحو اهب

 :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا ل 1/٠-1 /5ج :ةيردلا بكاوكلا 74-70 ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني )١(

 كالا

 .هتمحر ت تمدقت )١(

 .1-18ا!/ص :ىرغصلا ينارعشلا تاقبط (7)

 ههلإ-



 يلوو :ةرثك صحي ال ام فّلأو بستك ةدنع حرشو رجح نبا مالسإلا خيش :مهنم

 نأ ىلإ يقبو «ريثك عانتما دعب ةاضقلا ءاضق بصنم ىلإ يقر نأ ىلإ سرادم ةدع سيردت

 «نوَّصحُي ال قئالخ هب عفتناو ءفيِنصَّتلاو َءاتفإلاو سيردتلا ًامزالم ُلزَي لو «هرصب ّتنُك

 مولعلا نم ريثك يف فّنَصو .ةعيفرلا ّبصانملا اوُلوّتو اوتفأو هتايح يف هتذمالت سّردو
 قطنملاو عيدبلاو نايبلاو يناعملاو فيرصتلاو ةغللاو وحنلاو ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلاك

 حيحص حرش يرابلا ةفحت هفيناصست نمو «ليوطلا عابلا فوصتلا يف هلو بطلاو

 يف يقارعلا ةموظنم حرش يقابلا حفو ةيملعلا بتكلا رادب عوبطم وهو يراخبلا
 نيساي رهام روتكدلا قيقحتب ةيملعلا بتكلا رادب اضيأ عوبطم وهو ثيدحلا حاطصم
 .اهريغو ءًاضيأ عوبطم وهو يعفاشلا هقفلا يف بالطلا جهنمو لحفلا

 ريثكلا اهيِف هيلع أرق «ةليوط ايركز مالسإلا خيش ىلع ينارعشلا ةذملت ةدم تناكو

 عماوجلا عمجل هرصتخم حرشو ؛ًالماك ةيريشقلا ةلاسرلا باتكل هحرش اهنم بتكلا نم
 يواضيبلا ريسفت هيلع أر قو ريرحتلا حرشو «يلحملا لالجلا حرش ىلع هتيشاح عم

 حتف :فيلأتلا لاح هل علاطي ناك يراخبلا حيحص ايركز خيشلا حرشاملو «ًالماك

 ىنعملا ذخأي ىتح ..ينالطسقلاو «ينامركلاو ءيوامربلا حرشو ؛ينيعلا حرشو يرابلا

 ."هحرش يف هعضي يذلا

 لوقي كلذ يفو ءًاريثك هبتك يف ينارعشلا مامإلا هنع ثدحت لصتم دو امهنيب ناكو

 «ةبيطاو لمعلاو ملعلا يف يخايشأ مظعأ -ايركز خيشلا ينعي - ناكو»: رنات ينارعشلا

 :يل لوقي تاقوألا ضعب يف ناكو ةعمج تناك اهبيط نم اهنأكف ةنس نيرشع هتمزالو

 نم مظعأ يدنع مكتسلاجم يديس اي :لوقأف «ءاوهلا مشن لينلا رحب ىلإ انب بهذت اله
 دئاوفلا ينحنمّيو يتيح يف غلابي ناك نّميو»:ًاضيأ لوقي ناكو .'2يل وعديف ؛ءاوهلا مش

 )١( -ا7:قالخألاو نملا فئاطل :رظني 7/4 .

 ) )1:قباسلا عجرملا 4/.

320000-78 



 دوأ ينإ هللاو :يل لوقي ناكو ءايركز مالسإلا خيش هعم يبدأ ناكل ؛مولعلا نم تّكّدلاو

 ُثملظأ ّقوُت اَكو»:لاق ”«دحاو سلجم يف مولعلا نم يدنع ام عيمج كيقسأ ول نأ

 .”«ةرم هتأر نيعل ىبوطف للف سمشلاك اهيف ناكف ءرصم

 نزحو ف يعفاشلا مامإلا ربق نم برقلاب ةفارقلاب نفدو «ةرهاقلاب نات يفوت

 .©”ةريهشلا هفاصوأو ةريثكلا هنساحمل ًاريثك هيلع سانلا

 :(يراخبلا حراش) ينالطسقلا دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش ظفاحلا مامإلا -1“

 ؛يلع نب نيسح نب دمحم نب دمحأ نب كلملا دبع نب ركب بأ نب دمحم نب دمحأ :وه
 ؛ءىرقملا ءهيقفلا ؛ةلحرلا ل ةلملا «مامإلا يعفاشلا ءيرصملا ؛ينالطسقلا

 ظفحو «عبسل هالتو نآرقلا ظفحو ءاهب أشنو رصمب (ه401):ةنس دلو دِيسلا

 (ه4914) ةنسو (ه8/41):ةنس رواجو «ةرم ريغ جح .كلذ ريغو «ةيرزجلاو ةيبطاشلا

 عمتجيو ؛هريغو يرمغلا عماجلاب ٌظِعي ناكو ءاهئاملع نم ةعامج نع ةكمب ملعلا ذخأو
 ةملق يف ةداعسلا ّيطعأف هنأش عفترا «ظعولا يف ريظن هل نكي ملو ؛ريفغلا مجلا هدنع

 هحرش اهَّلجأ نمو «هتايح يف نابكرلا اهب تراس يتلا ةلوبقملا فيئاصتلا فتصو ؛هملكو

 ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا اهنمو «يراسلا داشرإ ىمسملا يراخبلا حيحص ىلع

 ناك هنإف ةلمجلابو ؛هباب يف ريظن هل سيل عفنلا ريثك عقولا ميظع رادقملا ليلج باتك وهو

 «ةرابعلا غيلب ,ةراشإلا فيطل «ريرحتلاو ريرقتلا نسح ءردَقلا ليلج ًانقتم ًاظفاح ءامامإ

 .هرصع لهأ ةنيز ,فيلأتلاو عمجلا نسح

 4ص :قبالا عجرملا )١(

 .9”7 ص :ىرغصلا تاقبطلا 0)

 -174/8:بهذلا تارذش «111/1-119ج :رفاسلا رونلا ؛74 -77ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني ()

 كفل

5000-7 



 .يراخبلا ىلع هحرش بلاغ هيلع أرقو «هيدي ىلع ذملتتو «ينارعشلا خيشلا هبِحَص

 باهش خيشلا حلاصلا انخيش»:هنع لاقو ."ًاضيأ هل ةيندللا بهاوملا باتك نم ةعطقو

 هللاب ينلأس يراخبلل هحرش ٌثعلاط الو ..ًاثّدحم ءًاح اص ءملاع ناك «ينالطسقلا نيدلا

 مهنسحأو ءايندلا يف سانلا دهزأ نم ةتثظ ناكو ...هيف ُتفقو عضوم لك ىلع ههبنأ نأ

 أرقي ناكو «سانلا يكبي نآر قلاب هتوص ناكو «ةياور ةرشع عبرأب نآرقلا أرقي ....ًاهجو

 .”«ءاكلاو عوشنلا نم سانلا طقاستيف بارحملا ف

 نم ًابيرق نِفُدو ,ةرهاقلاب (ه977) ةنس مرحملا عباس ةعمجلا ةليل دات يفوت

 .”رهزألا عماجلا

 : فال يعفاشلا يرصملا ٍلمَّرلا نيدلا باهش مامإلا - 4

 ءدقانلا «ةمالعلا مامإلا ءيعفاشلا ءيراصنألا ءيرصملا .يفونملا «يلمرلا دمحأ :وه

 «يراصنألا ايركز خيشلا نع ذحخأ «نيململاو مالسإلا خيش نيدلا باهش ذبهجلا

 :اهنم بتك ةدع فلأ «سيردتلاو ءاتفإلاب هل نذأ دقو هلي ناكو هب عفتناو .همزالو

 تراصف ؛هيواتف ُينيِبرَّلا ُبيطخلا عَمَبو ”يعفاشلا هقفلا يف دبزلا ةوفص ىلع هحرش

 «ىنيبرشلا بيطخلا مامإلاو «لمّرلا نيدلا سمش مامإلا هدلو هنع لخأ دقو دل

 ةيعرشلا مولعلا يف ةسايرلا هيلإ تهتناو ءمهريغو «ينارعشلا باهولا دبع مامإلاو

 نم ةلئسألا هيلإ تءاجو «ردانلا الإ هتذمالت مهلك ةيعفاشلا ءاملع راص ىتح ءرصمب

 ."هنومظعي مهيحلاصو ءرصم ءاملع عيمج ناكو ؛هلوق دنع سانلا فقوو ءراطقألا رئاس

 )١( :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني 7/.

 . 4 4ص :ىرغصلا تاقبطلا (؟)

 171١-1717 /8ج :بهذلا تارذش 17١3/-7/1١1ج :رفاسلا رونلا .4 4ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (7)

 فشك :رظني (ه 84 4) ةنس قوتملا يعفاشلا ٍلمرلا دمحأ نيدلا باهش خيشلل يعفاشلا هقف يف دبزلا ةوفص (4)

 .17/9/1١1ج :نونظلا

 715/8ج :بهذلا تارذش .0-350 4ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (0)

 -مع-



 ةضورلا باتك اهنم ؛يعفاشلا هقفلا بتك نم ريثكلا هيلع ينارعشلا خيشلا أرق

 فاقت ينارعشلا هرّكّذ «لدابتم بحو ءلصتم دو امهنيب ناكو «”اهريغو «يوونلا مامإلل

 «توملا ىلع هيف تفرشأ ضرم ةرم يل لصحو «ةبحملا دشأ ينبحي ةقلظ ناكو»:لاقف

 هدلوو وعدي خيشلا راصف - لمّرلا سمشلا -دمحم يديس هدلوو وه ًادئاع ينءاجو

 |مف مزعلاو ةَّمِْلا ةدش نم قعاوّصلاك ءامسلا ىلإ ًادعاص خيشلا ءاعد دهشأ انأو ءنّمؤي

 ةرخآلا ىدامج لهتسم ةعمجلا موي دن يفوت ."”«صضرملا كلذ نم تصلخ ىتح ينقراف

 يرمع يف تيأر امو»:ينارعشلا مامإلا لاق ”رهزألا ين هيلع اولصو ؛(ه9517):ةنس

 اهارقو رصم تملظأو «ناديملا عماج نم ًابيرق هتبرتب نفدو «هتزانج نم مظعأ ةزانج
 ."«بهذملا لوقن ريرحت يف ءاملعلل ًادارم هنوكل هتوم موي

 :" فلك يسدقملا فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب «ققحملا «ةمالعلا .مامإلا -»

 ناكو ىلاعت هللا ىلإ انتودقو انخيش»:ينارعشلا باهولا دبع مامإلا هذيملت هنع لاق

 ةنابص هل ناكو ءًادبأ ةالولا نم دحأل ددرتي ال ناكو ًاراهنو ًاليل َكْقَ هللا ىلع نيلبقملا نم

 ائيش مالسإلا ةخيشم ميلاعم نم لكأي الو ءاهنم توقتي «سدقلاب - نوباص ةعانص -
 .««مئال ةمول هللا يف فاخي ال ءفورعملاب ًارمآ «قحلاب ًالاّوق ناكو

 :(كلام نبا ةيفلأ حراش) يعفاشلا ينومشألا يلع نيدلا رون «ةمالعلا ؛مامإلا ١-

 )١( -ا/7:قالخألاو نملا فئاطل :رظني 74

 04ص :ىرغصلا تاقبطلا (1)

 717/8ج :بهذلا تارذش :.760 ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني (7)

 5١. ص :ىرغصلا تاقبطلا (4)

 .ةساردلا هذه نم 47 :ةحفصلا يف هتمجرت مدقت (0)

 دمحم :قيقحت م1444 /1:ط توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد عبط ؛7 ؟ ص :ينارعشلا مامإلل ىرغصلا تاقبطلا )١(

 .نيهاش هللا دبع



 «حلاصلا ملاعلا ,مامإلا هيقفلا يعفاشلا ينومّشألا ىلع نسحلا وبأ نيدلا رون وه

 هنم دافتسا دقو ؛"”يرزجلا نبا نع تاءارقلا ذخأ «يلوصألا ؛ءىرقملا ,دهازلا عرولا

 كلذ يفو ءتاونس ثالث ةدم هل هتبحصو ؛هتمزالم لالخ نم ًاريثك ينارعشلا مامإلا

 فذ يعفاشلا ينومشألا نيدلا رون :دهازلا عرولا حلاصلا ملاعلا مامإلا انخيش٠:لوقي

 نم ةنس تناك اهنأك نيتس ثالث وحن هتبحص «هشارفو ؛هسبلمو .هلكأم يف ًافشقتم ناك

 مظن .ةقف تام ىتح كلذ ىلع لزي ملو ؛همالك ةلقو ءهظفل ةوالحو ءهتمس نسح

 نبا ةيفلأ حرشو ءهَحَرَّو ءلوصألا يف عماوجلا عمج مظنو ءهَحّرشو هقفلا يف جاهنملا

 نبا ةيفلأ نم ةعطقو .جاهنملا باتك نم ةعطق ٌنارعَّشلا هيلع أرق .”«ًايظع ًاحرش كلام

 .”ةيرجه ةئامعستلا دعب نزلفَخ يفوت ””لوصألا يف عماوجلا عمجل همظنو كلام

 . ةفلتخ “يسن ربلا صاّوخلا يلع ىلاعت هللاب فراعلا خيشلا -

 صاوخلا يلع «ءايلوألا رباكأ نيب ةيضرملا ةنسلا لاوحألا بحاص «مامإلا «خيشلا

 رثكأ يذلا ؛ينارعشلا باهولا دبع خيشلا ذاتمأو «ىلاعت هللاب نيفراعلا دحأ يللا

 هيلع ناك صاّرخلاب صاّوخلا نيب روهشملا ّيّمألا ؛هقيرطو همالك ىلع هتافلؤم يف هداهتعا

 يف ناكو «هُمالك ّّدلاَو هُعالطا ٌرحبلا هبشأ «قئاقحلا يف ًارّحبتم «ةمالعو ةرامأ ةيالولل

 ًاناكد حمف مث «(رمتلا نم عون) ةوجَعلاو (نيتلا هبشي ولح رمثا) زيّمجلا عيبي هرمأ ءادتبا
 لزن اذإ ناك ءتام ىتح صولا رفضي راصو ؛كرت مث «ةنس نيعبرأ تيزلا هيف عيبي

 )١( /8ج:بهذلا تارذش .47 ص :ىرغصلا تاقبطلا :رظني 1564.

 .17ص :ىرغصلا تاقبطلا (؟)

 77ص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني (؟)

 . 1810/1 /1؟ج:نرنظلا فثك (4)

 رداقلا دبع دمحم روكدلا هب يندافأ اى «ةيبرعلا رصم ةيروهمج يف طايمد ندم ىدحإ سني ةئيدم ىلإ ةبسن (0)

 .هللا هظفح راصن

 همها



 ءأرقي ال ًاَّمأ ناك .فشكتني ىتح ماني الو برشي الو لكأي الو ملكتي ال ءالب سانلاب

 ًامالك ةفّرشملا ةنسلاو ,ميظعلا نآرقلا فراعم ىلع ملكتي ناك كلذ عمو بتكي الو

 ."2املعلا هيف ريحت ًاسيفن

 «يناقللا نيدلا رصان خيشلاك رصم ءاملع ءالجأ نم ٌةعامج همالكلو هل نِعْدُي ناكو

 هبجعي ناكو «يحوتفلا نيدلا باهش ةاضقلا يضاقو ءٍلمرلا نيدلا باهش خيشلاو

 ."ريثك همالك

 ."ةرهاقلا

 : ةفلقتل (لاّعلا زنك باتك بحاص) يدنا ينم مامإلا -8

 نب نيدلا ماسح نب يقتملا لع ىلاعت هللاب فراعلا ءريهشلا يلولا ءحلاصلا ماعلا

 تارذش ؛4107/7:ةيردلا بكاوكلا ؛708 /7ج:ىربكلا تاقبطلا :05 ص :قالخألاو نملا فئاطل ؛رظني )١(

 .757/8ج :بهذلا

 5١١. /؟ج :ةرئالا بكاوكلا (؟)

 شان ينارعشلا خيشلا عدوأ دقلو 77١. /7ج :ةرئاسلا بكاوكلا ,777 /8ج :بهذلا تارذش :رظني (7)

 نازيملا باتك ين هنع لقنف «مولعلا ةفاك ين ةميظعلا لوقنلا هنع لقنو ؛هتافلؤم يف صاوخلا خيشلا مالك نم ريثكلا

 تارابعب بهاذملا نيب قيفوتلاو سايقلاو داهتجالاك نراقملا هقفلاو هقفلا لوصأ يف ةريثك لوقن هريغو ىربكلا

 ينارعشلا فَّلآو .بتكيالو أرقي ال ًايمأ ناك هنوك عم هايإ هللا هملع يذلا ريزغلا هملع ىلع لدت ةنيصر ةيملع

 رهاوجلا»و ؟"صاّرخلا يلع يديس ىواتف ىلع ص اّرغلا ررد#:امهو صاوخلا هخييش مولع امههيف مجرت نيباتك ًاضيأ

 لوحف هنع زجعي باوج لك (رردلاو رهاوجلا) انباتك يف هت يف هت سيفن مالك هل »:ينارعشلا هيف لاق يذلا «رردلاو

 باهش خيشلا يديسو اقف يلبتحلا يحوتفلا نيدلا باهش خيشلا يديسك ءاملعلا نم بتك نَم ٌبّجعت ىتح ءاملعلا
 يلمرلا نيدلا باهش خيشلاو :#2 يكلاملا يناقللا نيدلا رصان خيشلا يديسو هز يفنحلا يبلشلا نبا نيدلا

 تاقبطلا هباتك يف هل مجرتو ءدومحم نسح نمحرلا دبع :قيقحتب /7/١1ج:ىربكلا تاقبطلا :رظني «كذ يعفاشلا

 .ال 1988-91 /7ج:ىربكلا تاقبطلا :رظني .هلاوقأو هلاوحأ نم ريثكلا ركذو «ةلفاح ةمجرت ىريكلا

 - ما



 ةنس دنحلا يف روف ناهريب فاتت دِلَو ءيشرقلا ناخ يضاق نب كلملا دبع يضاقلا

 راصو ءاهب رهتشا ّمّث نمو «ةليوط ةدم اهب رواجو «ةمركملا ةكم ىلإ لحر «(ه88)
 اهتاهجو دنحلا يف هترهشو ههُنْيِص العو هٌرُكِذ عفترا ىَّتح «مارحلا هللا تيب دوفو هدصقي
 ميظع بناج ىلع نيحلاصلا هللا دابعو نيدباعلا ءاملعلا نم ناكو ءةكمب هترهش فاعضأ

 هتافلؤمو ؛ةمخض هِقانمو «ةَّمَج هنساحمو ةدابعلا يف داهتجالاو ىوقتلاو «عرولا نم.

 .لامعلا زنك :باتك اهرهشأ نم «ريبكو ريغص نيب ام فّلؤم ةئام وحن ةريثك
 لهأ رخافمو ؛عرولا لهأ ةمتاخو ءرهدلا تانسح نم ٌكفادخ ناك دقف :ةلمجلابو

 ةنس رحسلا تقو ءانالثلا ةليل انهت يفوت دقو .؛هتمجرت نع ينغت هترهشو «دنهلا

 احم لبج حفسب ةالعملاب هنفدمو ةليللا كلت حبص يف نفدو «ةفرشملا ةكمب (ه917)

 ١ *".ةقط ضايع نب ليضفلا مامإلا ةبرت
 يف لاقو «جحلا ةضيرف ءادأل بهذ امدنع ةمركملا ةكم يف ينارعشلا مامإلا هب عمتجا

 ةدم ةفرشملا ةكمب (ه141417):ةنم يف هب تعمتجا ؛عرولا حلاصلا خيشلا:"”هتمجرت

 وه ةدابعلاو تمصلا ريثك ناكو .هِظَلو لذ هتيؤرب تعفتناو ءجحلل اهب يتماقإ

 يطويسلا ظفاحلل ريغصلا عماجلا بيترت :اهنم تافلؤم ةدع هل تيأرو ؛هتعامجو

 «ثيدحلا بيرغ يف ريثألا نبا ةياهن رصتخاو ...هقفلا باوبأ ىلع اهّلك اهبَرَف «ةناتخن

 تاوعدب يلاعدو «بزح رطس لك ءرطس نيتس ةقرو يف هطخب فحصم ىلع ينعلطأو

 محرأ اي كدنع يضرم اهلك هتانكسو ؛هتاكرح لعجا مهللا :لاقو ؛تيبلا لوح

 .«نيمحارلا

 : ةفقتت يعفاشلا ينوشلا يلع نيدلا رون خيشلا -9

 )١( رفاملا رونلا :رظني ج١/ '147--585.

 .دومحم نمسح نمح رلا دبع قيقحتب 875 4 /7ج :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا يف (؟)

 هاو -



 هللا لوسر ىلع ةالصلا سلجم خيش ؛هحالصو هتلالج ىلع عَمْجُملا ,حلاصلا خيشلا

 نم لوأ وهو ءاهريغو رصم ىرقو «ماشلاو سدقلاو «ةكم ينو ءرهزألا عماجلا يف الغ

 ةيبرغ نم اتدنط ةيحانب ةيرق ىنوشب دلو ءرصمب 354 يبنلا ىلع ةالصلا سلجب لمع
 مانغألاب حرسي ناك اَّن هنأ ىتح «هدلبب ريغص وهو 62 يبنلا ىلع ةالصلا يف أشنو ءرصم

 يبنلا ىلع يعم اولص اولاعت»:مهل لوقيو ءراغصلا لافطألل هءادغ يطعي هرغص يف

 يبنلا ىلع ةالصلا سلجم هيف ماقأف ؛كناتت يودبلا دمحأ ديلا ماقم ىلإ لقتنا مث ؛

 ةالص نم مث حبصلا ىلإ ءاشعلا نم ةعامج يف سلجي ناكف اهمويو ةعمجلا ةليل 2

 ةالص نم مث «رصعلا ىلإ ةعمجلا ةالص نم مث ؛ةعمجلا ةالص ىلإ جرخي نأ ىلإ حبصلا

 ةيقوقربلا ةبرتلاب ماقأف رصم لخد مث «ةنس نيرشع كلذ ىلع ماقأف «برغملا ىلإ رصعلا
 مهنم ريثك قلخ هيلع عمتجاف كف يبنلا ىلع ةالصلل رهزألا ىلإ ددرتي ناكو ؛ءارحصلاب

 نأ هل نذأ مث «ةنس نيثالثو ًاسمخ همّدحَحو همزال ثيح ينارعشلا باهولا دبع خيشلا

 ددرتي يقشمدلا راوس نب رداقلا دبع خيشلا ناكو «لعفف يِرْمَعلا عماج يف ةالصلا ميقي

 مث ؛ةقيرطلا هذهب قشمد ىلإ عجرو «ينوشلا حيشلا مزالف ءبلطلاو ةراجتلل رصم ىلإ
 «قافآلا يف نوشلا خيشلا ةقيرط ترشتناو ءايْحْلاِب ةقيرطلا هذه ةيمست ىلع حلطصا

 ينارعشلا باهولا دبع خيشلا هديرم ةيوازب نفدو .(ه94 5):ةنس ةرهاقلاب نفاه يفوت

 1 ."ىلاعت هللا مهمحر

 :هذيمالت - ًايناث

 «ةينيدلا ميلاعتلا تبت ةسردم اهيف ةيواز أشنأ دقف «”رُُك ينارعشلا مامإلا ذيمالت

 هتيوازل عمسي ناكف «ةفرعملاو ملعلا بالط نم تانملا هيلإ رطاقتف «ةيعرشلا مولعلاو

 :بهذلا تارذش ءدومحم نسح نمحرلا دبع قيقحتب 1464-١1 /7ج :ينارعشلل ىربكلا تاقبطلا :رظنب )١(

 158-701 /4ج

 ينارعشلا باحصأ نع مالكلا دنع بابلألا يلوأ ةركذت هباتك يف يجيلملا سنألا وبأ ٌحيشلا مهّمّظعم ركَّذ (؟)

 .١717-1؟١؟ص :هعابتأو

 -همق-



 ناكو «بتكلل علاطمو دجهتمو «ئراقو ءركاذ نيب ام ًاراهنو اليل لحّتلا ّيودك يود

 «ثيدحلاو .هقفلا يف ملعلا ٌسورد فَي ينارعشلا خيشلا ىلع اهيف نوقلتي بالطلا

 ملع ىلإ ةفاضإلاب ةيعرشلا مولعلا تالآ نم اهريغو «تاءارقلاو ءوحنلاو ءريسفتلاو
 ."بدألاو .فوصتلا

 اوذخأ نيذلا ذيمالتلا زربأ ىلع ليصفتلا نم ءيشب - هللا ءاش نإ - انه ملكتأسو

 . ةفاقن ينارعشلا مامإلا نع ملعلا

 ١- ةفاقتت يعفاشلا يالا فوؤرلا دبع ريبكلا مامإلا :

 نيدلا نيزب بقلملا «نيدباعلا نيز نب يلع نب نيفراعلا جات نب فوْؤَّرلا دبع :وه

 بحاص «ةودقلا ءتبثلا «ةجحلا «ريبكلا مامإلا يعفاشلا ءيرهاقلا «يوانملا ءيداَّذحلا

 .ةرئاسلا فيناصتلا

 مث هغولب لبق نآرقلا ظفحو «هدلاو رْجح يف أشنو (ه4017):ةنس يف نا دلو

 يقارعلا يَتيفلْأَو وحنلا يف كلام نبا ةيفلأو ةيعفاشلا نوتم نم اهريغو "ةجهبلا ظفح

 ىلع لبقأ مث هدلاو ةايح يف هرصع خياشم ىلع كلذ ضرعو «ةريسلاو ثيدحلا يف

 «يعفاشلا يلمرلا نيدلا سمش مامإلاب هقفتو «ةيبرعلا مولع هدلاو ىلع أر قف لاغتشالا

 ًامامإ فاتت ناكو «ننا#ت ينارعشلا باهولا دبع خيشلا نع فوصتلا ملع ذخأو عرب هبو

 ىلع فراعملاو مولعلا نم عمج «عفنلا َريثك .هل ًاعشاخ ءهللًاتناق ءادباع ءًادهاز ءًالضاف

 ةيعفاشلا ةبايتلا دلقتو .هرصاع نمت دحأ يف عمتجي ل ام اهماسقأ نيابتو اهعاونأ فالتخا

 )١( ص :بابلألا يلوأ ةركذت 0/7 /7ج :يوانملل ةيردلا بكاوكلا :رظني 171 .

 ال49) ةنس ىوشلا يعفاشلا يدرولا رفظم نب رمع نيدلا نيز اهمظن «ةيعفاشلا هقف يف ةموظنم يه :ةجهبلا ()

 ررغلا هامسو يراصنألا ايركز خيشلا حرش اهنم حورش ةدع اهو ءتيب )26٠0( يهو ةيدرولا ةجهبلا هامس ؛(ه

 .اطع رداقلا دبع دمحم خيشلا :قيقحتب ةيملعلا بتكلا رادب عوبطم وهو .777/1ج :نونظلا فشك .ةيهبلا

 هوو



 هسفن عفر مث ءًائيش اهنم لوانتي ال ناكو ةديمحلا ةقيرطلا اهيف كلسف سلاجملا ضعبب
 بلاغ يف فنصف فيلأتلا ىلع لبقأو «هلزنم يف لزعناو «سانلا ةطلاخم نع عطقناو ءاهنع

 .هرصع لهأ ضعب هدسحف «ةرهاقلا يف ةيحلاصلا ةسردملا سيردت يلو مث ؛مولعلا

 انو ؛يوادنلا ةرثك نم هندبو هفارطأ يف صقن كلذ ببسب هيلع ىلاوتف «َّمُّسلا هل اوسدف

 :اهنم ةريثك هفيلآتو ءاهرطسيو فيلآتلا هنم يلمتسي دمحم نيدلا جات هدلو راص زجع

 مامإلل ريغصلا عماجلا ىلع هحرشو ءركفلا ةجيتن :هاَنَس ركفلا ةبخن نتمل هحرش

 وهو ريسيتلا هاَّنَسو هرصتخا مث «تاعبط ةدع عوبطم وهو «ريدقلا ضيف هاَّنَس يطويسلا

 فلأ نيثالث هيف عَمَج كلن رونألا يبنلا ثيدح نم رهزألا عماجلا باتكو ءًاضيأ عوبطم

 «هتبتر نايبب ثيدح لك ٍبّقعو «ريبكلا عماجلا ىلع ةدايزلا نم هيف ام نّيبو ءثيدح
 باتكو «ثيدح فالآ ةرشع هيف عم قئالخلا ريخ ثيدح يف قئاقحلا زنك باتكو

 وهف ةلمُجلابو ةّيفوّصلا ةداّسلا مجارت يف ةيردلا بكاوكلا ىَّمسُا ىربكلا تاقبطلا
 (57) يف اخ يفوت .عفنلا ةريثك «ةلوادتم اهبلاغ هتافلؤمو ءراثآ هرصع ءاملع مظعأ

 بناجب نِفُدو ,ةعمجلا موي رهزألا عماجلاب هيلع صو (ه71١٠) ةنس رفص نم
 ." قالك نامزلا ٌيعفاش تام :هتوم خيرات يف ليقو ءاهأشنأ يتلا هتيواز

 : ةفالقت ينارعشلا باهولا دبع خيشلا نب نمحرلا دبع ةملعلا خيشلا -؟
 ءذاتسألا ءيرصملا ؛ينارعشلا دمحأ نب باهولا دبع خيشلا نب نمحرلا دبع وه

 يف هّدلاو تام اّنو «لالخلا َّنَسَح ؛تاذلا َفيطل ناك «دهازلا دباعلا «حلاصلا «ملاعلا

 دبع خيشلا مهتمدقم ينو همع دالوأ هيلع ماقف هتيوازب هدعب ماق (ه4171):ةنس

 مركلا يف ينارعشلا باهولا دبع خيشلا همع ليبس كلس يذلا ينارعشلا فيطللا

 دبع ثبلي ملف متي نأ مهٌرمأ داكو ,فيطللا دبع عم هيلع ةيوازلا ءارقف لاف «لذبلاو

 .71؟ص:بابلألا يلوأ ةركذت :070-011 /7ج:سراهفلا سرهق «511-417 /7ج:رثألا ةصالخ :رظني )١(

 -هإ-



 ماكحلا دنع ًامّظعم راصف ؛ةفات نمحرلا دبع خيشلل رمألا رقتساو ءتام نأ فيطللا

 ءرخآ ناكم ىلإ .ةسردملا كرت هلافطأو هلايع ةرثكلو هنكل «ماظتناب هل ةيوازلا رمأ مظتناو

 نفدو .(ه1١١٠١) ةنس نفاخ يفوت ءًابلاغ ةعمجلا موي الإ ةيوازلا ىلإ يتأي ال راصو
 ."ةرهاقلا يف ةيرْعشلا بابي هدلاو ةيوازب

 : فالق يكلاملا يبلكلا دمحأ نيدلا باهش «ةمالعلا ؛مامإلا -*

 خيش ؛يكلاملا يبلكلا نيدلا باهش ليمج نب بالَع نب ىسيع نب دمحأ خيشلا
 نيدلا رون هللاب فراعلا خيشلا ةافو دعب رهزألا عماجلاب تفل يبنلا ىلع ةالصلا سلجم

 ةيرق يف دلو ءنيديرْلا ٌبرمو ءنيئّدحملاو ءاهقفلا ةمتاخ ةمالعلا ٌمامإلا «ينوشلا يلع

 ذخأو نوتم ةدعو نآرقلا ظفحف «ةرهاقلا ىلإ هيبأ عم لّوَت مث ءاهب أشنو ءرصمب طولفنم

 ملع هنع ذخأ يذلا ينارعشلا باهولا دبع مامإلاك نايعألا ءاملعلا مزالو ؛هدلاو نع

 كرد لع ىجح ددهتجاو دو ءايهريغو لمرلا دم نسسنفلا مامإلاو فوصتلا

 (ه3717١1):ةنس كلت يفوت ؛ءالجألا ءاملعلا نم ريفغ ٌعَمَجب ذخأ هنعو هّنبتُر ٌتَمَسو

 ." قللت ىريكلا ةفارقلاب نفدو رصمب

 :" ضلك ظعاولا يدنشقلقلا هللا دبع نب يزاجح دمحم مامإلا -

 يتولخلا ينارعشلا «ًادلب» يدنشقلقلا هللا دبع نب دمحم نمحرلا دبع وبأ :وه

 خيش «ئرقملا ,ديسملا .ثّدحملا ؛مامإلا يرصملا ؛ظعاولا يزاجحب ريهشلا «ٌةقيرط»

 هابرف ريغص وهو هدلاو تام .(«ه461/):ةنس ٌيدلب# دلو .هرصع ءايلع ةمتاخو نيثدحملا

 نب دمحأ نب دمحأ مامإلاك :ءاّلجألا رصم ءاملع مالعأ نع ذخأو ءنآرقلا ظفحو ءهلاخ

 ددع غلب :مهريغو «يلمرلا سمشلا مامإلاو ؛ينارعشلا مامإلاو ؛يطابنسلا قحلا دبع

 )١( يلوأ ةركذت 2734 /؟ج :رثألا ةصالخ ءالات -1/7 /؟ج:ةيردلا بكاوكلا :رظني الألباب:ص/لا١-180.

 ) )1.577/1ج :رثألا ةصالخ 1774-2179 /14ج :يوانملل ةيردلا بكاوكلا :رظني

 /5ج:نيفراعلا ةيذه 1178-1178 /؟ج :سراهفلا سرهف :رظني (؟) 371/4

35-00-75 



 ظفاحلاك هنمز يف اهريغو رصم خويش ةماع هنع ذخأو :خيش (٠١7):وحن هخويش

 نالع نب دمحم مامإلاو ءيمجعلا دمحأ باهشلاو «يلبنحلا يقابلا دبعو «يلبابلا

 ةيفلأ حرشو ريغصلا عماجلا حرشب ريصنلا ىلوملا حتف :هتافلؤم نم ؛يكملا يقيّدّصلا

 :كلذ ريغو «يراخبلا حيحصل ةرمج يبأ نبا رصتخم حرشو «حالطصالا ين يطويسلا

 :هوبحاصو مهبحاص نيذلا هنارقأ ضعب -ًاثلاث

 ١- ةطلقت ّنّكملا يمتيملا "رجح نبا نيدلا باهش مامإلا :

 ظفاحلا ءيراصنألا ءيدعسلا ؛يمتيهلا رجح نب يلع نب دمحم نب دمحأ :وه

 متيهلا بأ ةلحم ةدلب يف (ه9409) ةنس دلو «سابعلا وبأ «مالسإلا خيش «نيدلا باهش

 عماجلا ىلإ (ه9714) ةنس لقن مث هريغص وهو هوبأ تامو (رصمب ةيبرغلا ميلقإ نم)

 ؛مهنع ذخأف .هنس رغص يف رصم ءاملعب عمتجاف ؛هرمع نم رشع ةعبارلا يف وهو رهزألا
 مالسإلا خيش :مهنع ذخأ نيذلا هخياشم نمو ؛هرغص يف ميظعلا نآرقلا ظفح دق ناكو

 نيدلا سمش مامإلاو «يطابنسلا قحلا دبع مامإلا خيشلاو ءيراصنألا ايركز

 لوصأو ؛مالكلا ملعو ؛ثيدحلاو «ريسفتلاك ةريثك مولع يف عربو مهريغو .يدرهمسلا
 قطنملاو ءنايلاو «يناعملاو .فرصلاو ءوحنلاو ,باسحلاو ضئارفلاو ؛هعورفو هقفلا

 درلا يف ةقرحملا قعاوصلاو ةيريصوبلا ةيزمهلا ةديصقلا حرش :هتافلؤم نمو ,فوصتلاو

 لضفأ نم دعي يذلا نيبلاطلا جاهنم حرش ؛جاتحملا ةفحت «ةقدنزلاو عدبلا لهأ ىلع

 حرش ميلعتلا لئاسم يف ميوقلا جاهنملاو «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلاو «جاهنملا حورش

 نفدو ةكمب (ه1414):ةنس دفان يفوت ءاهريغو «يعفاشلا هقفلا يف ةيمرضحلا ةمدقملا

 "” .نييرّبَّطلا ةبرت يف ةالعملاب

 ةجاح وأ ةرورض نع الإ ملكتي ال تمصلل امزالم ناك هدادجأ دحأ نأ :رجح نباب هتيمست ببس يف لبق )١(

 .7071 /١ج:رفاسلا رونلا .كلذب رهتشا مث رجح :اولاقف قطني ال ىقلم رجحب هوهبشف

 .5648/1-571ج :رفالا رونا :رظني (3)

 هقك



 ىنثأو «ًاماع نيعبرألا ةبارق تماد ةليوط ةبحص تان ينارعشلا مامإلا هبحص دقو

 ضرعأ طق هتيأر ايف ةنس نيعبرأ وحن هن هُْبحص١:لوقي كلذ يفو «ًارطاع ءانئ هيلع

 رومأ نم ءيبث ىلع ًادحأ مِجحاَزُيَل نآلا ىلإ هرغص نمو ...لمعلاو ملعلاب لاغتشالا نع

 نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف ءةيعرش ةرورضل الإ ةالولا نم دحأ ىلإ دّدرت الو ءايندلا

 ."”ةرخآلاو ايندلا يف هتاكربب انعفنيو هلضف

 :"جاتحملا ينغم» باتك بحاص القت ينيبرشلا بيطخلا مامإلا -

 :مامإلا ءبيطخلا ءيعفاشلا ءيرهاقلا ؛ينيبرشلا دمحم نب دمحم نيدلا سمس

 تاهش مامإلاو «لخملا ووتلاو :ةزيبعب'بقلملا يالا دا عيشلا نع دخا هةمآلعلا

 ةايح يف ىتفأو ءسردف سيردتدلاو ءانقإلاب هخياشم هزاجأو ؛مهريغو «يلمرلا نيدلا

 هل «ةدابعلا ةرثكو .هحالص ىلع رصم لهأ عمجأو ,نوصحي ال قئالخ هب عفتناو هخايشأ

 ظافلأ لح يف عانقإلاو .عوبطم وهو نآرقلا ريسفت يف رينملا جارسلا :اهنم فيناصت ةدع

 دقف :ةلمجلابو .كلذ ريغو يوونلل نيبلاطلا جاهنم حرش يف جاتحملا ينغمو ءعاجش يبأ

 (5) سيمخلا مويشَتَخ يفوت هقلخ ىلع هججح نم ةجحو «ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ ناك

 .”(ه 91/1/):ةنس نابعش

 نارهظي دوو بح اهلالخ امهنيب ناك «ةليوط ةبحص كنا ينارعشلا مامإلا هبحص

 اهيس ال هبتك نم ديدعلا يف هلاوقأ نم ريثكلا لقنو هيلع ينارعشلا مامإلا ءانث لالخ نم

 «ةلفاح ةمجرت ىرغصلا تاقبطلا هباتك يف هل مجرتو «ننملا فئاطلو ةيدّمحملا دوهعلا يف

 نيدلا سمّش ًارامنو ًاليل هبر ةدابع ىلع ليما لاعلا ؛حلاصلا خألا»:هيف هلاق اني ناكو

 ..هنيد يف هنيشي ًائيش هيلع تيأر ام .ةنس نيعبرأ وحن هُتْبَحَص ؛429 ينيبرشلا بيطخلا

 )١( ص :ىرغصلا تاقبطلا 11١١ -111.

 ) )1.3/7:مالعألا 5484 /8ج :بهذلا تارذش ,١١٠-94ص:ىرغصلا تاقبطلا :رظنب

 - هد



 ّللع َلّضفتو ....ةسائر هيف ءيش ىلع الو ءايندلا رومأ نم ءيش ىلع ىعس طق هتيأر امو

 :ةلمجلابو ءابدأ رثكأ الو هنم ةرايز فخأ تيأر امو ..ًاددع هل يصحأ ال ام يترايزب

 هترمز يف انّرّْشحَتو .هلضف نم هديزي نأ ىلاعت هلأسأف «يفينصت نع لجت ةنسحلا هفاصوأف

 .”(نيلماعلا ءالعلا عم

 :«جاتحملا ةياهنا باتك بحاص يعفاشلا لْمَّرلا نيدلا سمَّش ةمالعلا مامإلا -

 ؛يراصنألا ةزمح نب دمحأ نب دمحأ نيدلا باهش مامإلا نب دمحم نيدلا سمش

 دلو ريغَّصلا ٌيعِفاّشلاب ريهّشلا -ةيفونملا يف ةريغص ةيرق ةلمر ىلإ ةبسن -لمّرلا نونا
 «هريغ ىلإ ددرتلا نع ىنغتسا هبو «نيدلا باهش مامإلا هدلاو نع ذخأو .(ه919) ةنس

 الإ هرصع ءاملع نم دحأ ىلإ جاتحي ال ىلاعت هللا دمحب ًادمحم تكرت»:هدلاو هنع لاق ىتح

 ناهرب مامإلا خيشلاو .ءيراصنألا ايركز مالسإلا خيش نع ًاضيأ ذحأو ««ردانلا يف

 ملعلاو ؛مهفلاو ظفحلا نيب هل ىلاعت هللا عمج .مهفلا بيجع ناكو «فيرش ىبأ نب نيدلا

 ددجم هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ ىتح ءفاصوألا نساحمب ًافوصوم ناكو «لمعلاو
 جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةيابن بانك اهرهشأ نم ؛تافلؤم ةدع فَّلأ ,رشاعلا نرقلا

 ريغو ؛ىواتفلا باتكو نيرخأتملا ةيعفاشلا دنع ىوتفلا بتك مهأ نم وهو «يوونلل
 هدلاو مولع نم هئاملعل ىدبأف ,رهزألا عماجلا يف سيردتلل هدلاو ةافو دعب سلج .كلذ

 يف عربو وحنلاو عورفلاو لوصألاو ,ثيدحلاو ءريسفتلا أرقأف «باجعلا بجعلا

 رصمي فلَخ يفوت «هدلاو ةذمالت رثكأ هسرد رضحو ؛ةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا

 ."(ها١١1 4):ةنس

 ةليوطلا امهتبحص ركذو .ًادج ًارطاع ءانث هيلع ىنثأو «ينارعّشلا ٌمامإلا هل مَجرَت

 لاقف .ًاريغص ًالفط ٍلمرلا نيدلا سمش خيشلا ناك نيح نم تأدتبا يتلاو

 )١( ص:ىرغصلا تاقبطلا 1١1-1٠١

 تاقبطلا 747-748 /7 ج رثألا ةصالخ :رظني (؟) الصغرى:ص١١7-5  01٠١/7ج :نيفراعلا ةيده 571

 - ةق -



 قالخألاو :ةرّرحملا مولعلا بحاص ققحملا ؛ةمالعلا ىلاعلا «مامإلا خيشلا» :"هنع

 «يلمرلا نيدلا باهش خيشلا انخيش دلو .دمحم يديس «ةيضرملا لامعألاو ةنسحلا

 نيد يف هنيشي ام هيلع تيأر اف ءاذه انتقو ىلإ يفتك ىلع هّلمْحأ تنك نيح نم ُهُتْبحص
 ظفحو ؛ةنايصلاو ؛ىوقتلاو ؛نيدلا ىلع أشن لب «لافطألا عم هرغص يف بعلي ناك الو

 هدلاو ىلع أرقأ انأو هُلخأ تنك اَّلو «هتيبرت نسحأف هدلاو ِهاّبَر ءضرعلا ءاقنو «حراوجلا

 «هيف يئاجر هللا ٌقَّقحف «قيفؤتلاو حالَّصلا حئاول هيلع ىرأ تنك ةيرصانلا ةسردملا يف

 نع فّلخت امو...ىواتفلا ريرحت يف رصم لهأ عجرم نآلا ِهّنإف هب نيبحملا نبع ٌّرَثأو
 نسحو هعروو هنيد ىلع اوعمجأو «...تقملاو دسحلا هّمع وأ .هرادقم لهج نَم الإ هسرد

 نم هديزي نأ ىلاعت هللا لأسأف كلذ نم ةدايز يف هللا دمحب لزي ملو .هفن مركو هقلخ

 .«نيمآ هلضف

 ثلاثلا بلطملا

 مولعلا يف هٌرُشبتو ينارعشلا مامإلا ٌثاعلاطم

 هل ىصخي ال ام اهتالآو ةيمالسإلا ةعيرشلا بتك نم كنت ينارعشلا مامإلا علاط

 ءانثأ يف ناكو ءبلق رهظ نع ةعيرشلا بتكل ةريثكلا هتاظوفحم نع ًالضف اذه ٌةرثك

 باتكلا شماوه ىلع تبثي ناكو اهنم هيلع لِكشُي ام لكل هرصع ءاملع عجاري هتاعلاطم

 هذه حبصت ىتح .هلوقنو ؛هتاءارقو هخياشم نم هديفتسيو ؛هظحالي ام لك هعلاطي يذلا

 هذهل هتعلاطم ةعرس نم نوبجعتسي هخياشم ناكو .هسفن باتكلا نم رثكأ تافاضإلا

 كنأ الول»:هانعم ام ةرم شقت يلمرلا نيدلا باهش مامإلا هذاتسأ هل لاق ىتح «بتكلا

 كَنأ ين كتقَّدَص ام اهنعلاط يشلا بتكلا هذه ىلع كّصيخلتو ؛كتاقيلعت يل بتكت

 كتيادب :ةديدع تارم هل لوقي ناكو ءاهنم هبتكت ام ريرحت نع ًالضف اهضعب ىلع تعلطا

 )١( ص:ىرغصلا تاقبطلا ين 14-17 31١.

 -ووهس



 ."«ًاديأ نامزلا اذه يف اهلك بتكلا هذه ةعلاطم هل َرّكيت ًادحأ تيأر ام ينإف ؛كريغ ةياهن

 تاقيلعتلا هتباتكو «ةعيرشلا بتكل هتعلاطم ةعرس نم ًاضيأ بجعتي ناك ندعو

 كنأ الول»:هل لوقيو ءيراصنألا ايركز مالسإلا خيش باتكلا شماوه ىلع تافاضإلاو

 ."«اهضعب ىلع علطت قحلت مل كنإ :تلقل اهدئاوز صخلت

 يحونفلا دمحأ مالسإلا خيش ىلإ همّدقو «ًالاؤس ةدّسمْلا ُضعب بتك امدنعو

 ٌدرف ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا باتك يف تارلك ضعبب قلعتي مالك يف "يلبنحلا

 فرعن ال ًابتك بتكلا نم علاط صخشب َقّلعتي لاؤس ىلع بتكأ فيك::لاقو «لاؤسلا
 عم .«هاوعد يف ًاعزانم هل دجي مل اهضعب ىعدا ول لب !؟ اهيف ضوخلا نع ًالضف اهءامسأ

 ركذ امك هيلع ءارتفا وه اَّنِإو «نفت ينارعشلا بتك نم ءيش يف سيل هنع لئس ام نأ

 ."”وه

 هيلع اهب هللا معنأ يتلا معنلا ةلمج نم ةعيرشلا بتكل هتاعلاطم ًةرثك َّدَع دقو

 مث يسفنب اهتالآو «ةعيرشلا بتكل يتعلاطم ةرثك :ّيلع هب ىلاعت هللا معنأ امو»:لاقف

 ٌتعلاطف أطخلا لامتحال ءيمهفب لالقتمالا نود اهنم لع لكشأ امل ءاملعلا ةعجارم

 .47و اله ص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني )١(

 ال١ ص :قباسللا ردصملا (0)

 .ةيرصملا رايدلاب ةلبانحلا ةاضف يضاق مالسإلا خيش «ةمالعلا مامإلا خيشلا ,يلع نب زيزعلا دبع نب دمحأ :وه (؟)

 ناك اخيش (170) ىلع ديزت هخياشمو (ه877) ةنم دلو ؛راجنلا نباب فورعملا ؛يلنحلا يحوتفلا نيدلا باهش

 «ثيدحلا يف دنسلا ولع يفو ؛هيهذم لوقنم قيقحت يف ةسائرلا هيلإ تهتنا ءفلكتلل ًاحراط «ًاعضاوتم .ًالماع ًاملاع

 مهل نعذأ صاوخلا يلع خيشلاب عمتجا امل مث ؛ةيفوصلا ىلع ركني هرمع لوأ يف ناكو «تالوقعملاو بطلا ملع يفو

 تاقبطلا:رظني .(ه954) ةنس يفوت هرمع لوأ نم موقلاب هعامتجا مدع ىلع فسأتي كلذ دعب راصو مهدقتعاو

 يف ريثملا بكوكلا حرش باتك بحاص ذدلاو وهو 717/17/-1177/8ج:بهذلا تارذش ءال 55-١ ص :ىرغصلا

 .هقفلا لوصأ

 7١. ص :بابلألا يلوأ ةركذت 84ص :قالخألاو نملا فئاطل (4)

 - وب د



 يتلاو ءاهعيمج تاءورقملاو .تاعلاطملا كلت درسب رنَخ أدب مث "«..ىلاعت هللا دمحب

 :يلاتلاك هتاعلاطم تناكو ءاهعّونتو ءاب:رثكل اهل ّىراقلا لهذُت

 نآرقلل ريسفتلا بتك نم علاط دقف :هبارعإو ؛ميركلا نآرقلا ريسفت بتك - ًالوأ
 ام اهنمو «تارم ثالث هعلاط ام اهنمو «ةرم هعلاط ام اهنمف «ةروهشملا ريسافتلا بلاغ

 .”ةدمتعملا نآرقلا بارعإ بتك نم ريثكلا علاط امك «تارم عبس هعلاط

 - ةرثك هل يصحي ال ام اهنم علاط :بهاذملا ةلدأو فيرشلا ثيدحلا بتك - ًايناث

 ءملسمو «يراخبلا حيحص :يهو ةتسلا بتكلا هعلاط ام ةلمج نمف - هريبعت دح ىلع

 نبا حيحصو ةميزخ نبا حيحصو ءهجام نباو «يئاسنلاو ؛دواد يبأو ءيذمرتلا نئسو

 «كلام مامإلا أطومو «ةثالثلا ةفينح يبأ مامإلا ديئاسمو «دمحأ مامإلا دنسمو «نابح

 عماجو ءاهرصتخا مث يقهيبلا مامإلل ىربكلا نئسلاو ةئالثلا يناربطلا مجاعمو
 ريغو «يطويسلا مامإلل هتدايزو ريغصلاو «ريبكلا عماجلاو .ريثألا نبا مامإلل لوصألا

 ةيميت نبا مامإلل ماكحألا نم ىقتنلا باتك علاط كلذكو .ءازجألاو ديناسملا نم كلذ

 .”دجلا

 حيحص حرش يرابلا حتف باتك اهنم علاطف :يوبنلا ثيدحلا حورش بتك -ًاثلاث
 «نيترم'"'ينامركلا مامإلا حرشو ؛ةدحاو ةرم ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل يراخبلا

 )١( ص :قالخالاو نملا فئاطل 87.

 :ينارعشلل ىربكلا نازيملا .84-85 ص :قالخألاو ننملا فئاطل :باتك يف بتكلا هذه ليصفت رظني )١(

 . ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحتب ١2017/1ج

 . 708-1517 / ١ ج :ىربكلا نازيملا ,81/-85ص :ننملا فئاطل :رظنب (؟)

 طسو حرش وهو ؛(ها/97) :ةنس قوتملا ينامركلا دمحم نيدلا سمش ةمالعلل «يراردلا بكاوكلا»: ىّمسملا (4)

 فشك:رظني (هالال6) :ةنس ةمركملا ةكمب هنم غرفو ؛دئارفلا دئاوزو دنئاوفلا دئارفل عماج روهشم

 ج:نونظلا ١/0147



 نيترم "ينيعلا مامإلا حرشو «تارم سمح هعلاط يذلا'يوامربلا مامإلا حرشو

 ةرم "ضايع يضاقلل ملسم حيحص حرشو ,فصنو ةرم "ينالطسقلا مامإلا حرشو

 طخب هتدوسم بلاغو «ملسم حيحص ىلع يراصنألا ايركز خيشلا حرشو «ةدحاو

 ."”تارم سمخ وحن هعلاط دقو ”ينارعشلا مامإلا

 نبا ةريسو قاحسا نبا ةريس باتك اهنم علاط :ةيوبنلا ةريسلا بتك-ًاعبار

 اهنع لاق يتلا ءيماشلا دمحم خيشلل ةيماشلا ةريسلاو ”سانلا ديس نبا ةريسو"”ماشه

 ."«نظأ |هيف ريَّسلا يف باتك ٌممجأ يهو ؛باتك فلأ نم اهعمج هنإ9:ينارعشلا

 قولا يعناشلا يوامربلا متادلا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلا سمش ةمالعلل «حيبملا عماللا»:ىّمسملا(١)

 ىمسملا يشكرزلا حرش نيبو ينامركلا حرش نيب عمج هنأ :هفلؤم هيف ركذ نسح حرش وهو (ه 871) :ةنس

 .9 141 /١ج :نونظلا فشك :رظني .هتوم دعب الإ ضيبي ملو ءيرابلا حتف ةمدقم افيأ هلوصأ نمو «حيقنتلاب

 حرش وهو .(ه/.45) :ةنس قون ا يفنحلا ينيعلا دومحت نيدلا ردب ةمالعلا مامإلل يراقلا ةدمع :ىّمسملا )١(

 0148 /١ج :نونظلا فشك:رظني.(ه 8417/) ةنس هنم غرفو ( ه7 1) :ةنس هفيلأت يف عرش .روهشم ريك

 ةيندللا بهاوملا بحاص يعفاشلا يرصملا ينالطسقلا دمحأ نيدلا باهش مامإلل «يراسلا داشرإ»:ىّمسملا ()

 001 /1جةنونظلا فشك:رظنب .جوزمم ريبك حرش وهو (ه 975) ةنس ىفوتملا

 هللا دبع يبأ مامإلا حرش هب لمكأ ء(ه 0 44):ةنس ىفوملا ضايع يضاقلل ملم حرش يف ملعملا لاكإ:ىّمملا ()

 .001ال /١ج :نونظلا فشك :رظني .«ملسم باتك دئاوفب ملعملا»:ىمسملا (ه 677):ةنس قوتملا يرزاملا

 .84ص :قالخألاو ننملا فئاطل .5648 /١ج :نونظلا فشك :رظني (5)

 .86ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني )١(

 ء(ه 181):ةنم ىفوخملا قاحمإ نب دمحمب فورعملا مامإلل ةريسلا يف فنص ام لوأ يهو :قاحسما نبا ةريس (7/)

 ٠١17 /1ج :نونظلا فشك :رظني .داجأو نسحأف «(ه 714) :ةنس ىوتملا ؛,ماشه نب كلملا دبع مامإلا هبذهو

 «سانلا ديس نياب فورعملا دمحم نب دمحت مامإلل :«ريسلاو لئامشلاو يزاغملا نونف يف رثألا نويع» ةاسملا (8)

 ريس صيخلت يف نويعلا رون هاهسو ؛هرصتخا مث «ريلا دئاوفل عماج ربتعم باتك وهو ؛(ه ا/74) ةلس قوتملا

 1147 /؟ ج :نونظلا فشك:رظنب .اتخل نومأملا نيمألا

 .١/738ج :ىربكلا نازيملا 18ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني (9)

 هه



 حرش :كلذ ةلمج نمو ءريثكلا اهنم علاط :لدجلاو هقفلا لوصأ بتك-ًاماخ

 دصاقملا حرشو «يلازغلا مامإلل ىفصتسملا باتكو «”يواضيبلا جاهنم حرشو "”دضعلا

 مامإلل لوقعلا جارس باتكو '"علاطملاو علاوطلا حرش باتكو «”ينازاتفتلا مامإلل

 .”كلذ ريغو «”ينازاتفتلا مامإلل دئاقعلا حرشو .”ينيوزقلا

 نيدلاو هقفلا لوصأ بتك نم تعلاط»:هذه هتاعلاطم نع ةفلقت ٌنارَعَّشلا لاق

 «ةيردقلاو ةلزتعملا هيلع امبو ؛ةعامجلاو ةنملا لهأ هيلع اب تطحأو ءافلؤم نيعبس وحن

 .«قيرطلا يف َنيِلّعفتملا ةفوصتملا ةالغ نم حطشلا لهأو

 نبا مامإلا خيشلل «لدجلاو لوصالا يملع يف لمألاو لوسلا ىهتنم»:باتكل حرش وه :دضعلا حرش )١(

 هحرش دقو .بجاحلا نبا رصتخم وأ .ىهتملا رصتخمب روهشملا وهو (ه1547) :ةنس ىفوتملا يكلاملا بجاحلا

 :نونظلا فشك:رظني (ه 774) ةنس هفيلأت نم غرفو «(ه 1/67) ةنس ىفوتملا يجيألا نيدلا دضع ةمالعلا

 1مم 15ج

 قرتملا يواغيلا رمع نب هللا دبع نيدلا رصان مامإلا يضاقلل ؟لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم»:ىّمللا )١(

 ,1817/8/7-181/94ج :نوتظلا فشك:رظني .حورشلا نم ريثكلا هلو (ه184) :ةنم

 .عماج حرش هيلع هلو ء(هال41)ةنس ىفوتملا « يام ينازاتفتلا نيدلا دعس مامإلل مالكلا ملع يف دصاقملا (*)

 .,30980 /؟ج :نونظلا فشك :رظني

 علاوط نتم ىلع نيبلاطلا نيب لوادتم روهشم وهو (ها/ 4 4)ةنس ىفوتملا .ياهفصألا دومحم مامإلل حرشلا اذه (؛)

 .177/1١11؟ج :نونظلا فشك :رظني .هوحرشو ءاملعلا هب ىنتعا نتم وهو .يواضيبلا مامإلل مالكلا يف راونألا

 رهاط نب دمحم مامإلا فيلأت ءيواضيلا يضاقلل «لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم: باتكل حرش وهو (5)

 . 18179 /7ج :نونظلا فشك: رظني .:لوصألا جاهنم ىلإ لوقعلا جارس»:ءايسو ينيرزقلا

 ةيفسنلا دئاقعلا بانك ىلع (هال91)ةنس ىفودملا ينازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا فيلأت نم:دئاقعلا حرش (7)

 ١١148. /؟ج :نونظلا فشك :رظني .ءاملعلا نم مج هب ىنتعأ نيتم نتم وهو (ه 6137):ةنس ىفوتملا يفَحنلا

 817 ص :قالخألاو نملا فئاطل :رظني (7)

 .١/708ج :ىربكلا نازيملا (8)

 هايم



 هذهل هتعلاطم تناكو ءاهريغو «ةعبرألا هبهاذمب ىمالسإلا هقفلا بتك - ًاسداس

 :ىلاتلاك بتكلا

 ءيشلا هبتك نم علاطف :هدعاوقو - هيلإ بستني يذلا - يعفاشلا بهذملا بتك:أ

 ىري يعفاشلا هقفلا بتكل هتاعلاطم يف رظانلاو نيرُأتملاو ءنيمّدقتملا بتك نم ريثكلا

 اّئأك اهلك تراص ىتح اهصوصن بلاغ رهظتساو «ةرركتملا ةءارقلاب اهمظعم علاط هنأ

 ."اهنم هيلع لكشي ام لك يف هرصع ءاملعل هتعجارم عم «هيرظان مامأ

 ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمئأ بتك ىلإ ةعلاطم ىلإ كلذ دعب هن ْثقت ثقترا مث

 هيلع ايي لاصتالا رحنا يحلا متل نم يتعلا هته لع عالما عال نب يعل

 ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمئأ بتكل يتعلاطم :ّلع هب ب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اممو»:لاقف

 ىلإ تجتحا هاضرأو هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم يف ٌترَّكبت اَل كلذو ؛يبهذم

 بنتجأل كلذو «مهنم ةثالث اهيلع ى قفتا يتلا وأ ةمئثألا نيب اهيلع عّمجُملا لئاسملا ةفرعم

 ""«....هب انورمأ |هيف مهَرمأ ٌلثتمأو «هوعنم اهب لمعلا

 :يفنحلا بهذملا بتك :ب

 ىواتفو "نيرحبلا عمجم حرش دو "ىو قئاقدلا زنك حرش باتك : مهبتك نم علاطف

 )١( ص :قالخألاو نئملا فئاطل :يف اهترثكل ةلاطإلا ةيشخ اهركذأ مل يتلا بتكلا هذه ليصفتت رظني 044-487

 نازيملا الكبرى:ج١/707.

 86ص :قالخألاو نملا فئاطل (؟)

 (هال١٠):ةنس ىفوتملا ءيفسنلا نيدلا ظفاحب فورعملا تاكربلا بأ مامإلا خيشلل ةيفتحلا عورف يف قئاقدلا زنك(")

 فشك :رظني .قئاقنحلا نيببت هامسو «(هال 57) :ةنم فوملا ,يعليزلا نيدلا رخف مامإلا هحرشف .ءاهقفلا هب ىنتعاو

 1616 ص /؟ج :نونظلا

 «يفنحلا يدادغبلا يتاعاسلا نباي فورعملا نيدلا رفظم مامإلل ةيفنحلا عورف يف نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم (4)

 ,1899-150 /؟ج :نونظلا فشك :رظني .ءاملعلا نم ريثكلا هحرش دقو (ه194) ىفوتملا

 اا



 ا "ىواتفلا ةصالخو :”ةيِزاّزَبلاو"يرودقلا رصتخمو "ناخ يضاق

 هذه تالكشم يف عجاري ناكو .”يعليزلا ظفاحلل اهثيداحأ جيرختو ”ةيادهلا حرشو

 ."هرصع يف يفنحلا بهذملا ةمثأ بتكلا

 :ةيكلاملا بتك -ج
0 

 «كلام مامإلا أطوم علاطو «””اهرصتخا مت ,ىربكلا ةنودملا مهبتك نم علاط

 (ه25917) :ةنس ىفونلا ؛يناغرفلا يدنجزوألا روصنم نب نسح نيدلا رخف مامإلا وهو :ناخيضاق ىواتف )١(

 ءمكحلل ردصت نم نيع بصن يه تناكو .ءاهقفلاو «ءايلعلا نيب ةلوادتم اهب لومعم ةلوبقم ةررهشم يهو

 . 1771/7 ج :نونظلا فشك :رظني .ءاتفإلاو

 قلطي يذلا وهو (ه [718) قوتملا يفنحلا .يدادغبلا .يرردقلا مامإلل :ةيفنحلا عورف يف يرودقلا رصتخم )١(

 :نونظلا فشك:رظني .نايعالا ةمئألا نيب لوادتم ريثعم نيتم نتم وهو .بهذملا يف باتكلا ظفت هيلع

 لكلا جا

 ةدبز هيف صّنخل عماج باتك ,(ه41717) ةنس قوخلا ؛يفتحلا «يدركلا زاّرَبلا نبا مامإلل ىواتفلا يف ةيزاّزبلا (5)

 هيلع نأ ةمئألا ركذو ؛ليلدلا هدعاس ام حّجرو :ةفلتخملا بتكلا نم تاعقاولاو ىواشفلا لئاسم

 .7147 /١ج :نونظلا فشك:رظني .ليوعتلا

 روهشم باتك رهو (ه 547) :ةنس فوملا :يراخبلا دمحأ نب رهاط مامإلل ىواتفلا ةصالخ (4)

 718 /1ج :نونظلا فشك:رظني.دمتعم

 ىلع حرش وهو ء(ه 047 :ةنس ىفوتملا يفنحلا ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مالمإلا خيشل :ةيادهلا (5)

 ماملا نبا لامكلا مامإلا خيشلا حرش اهنم حورش ةدع هوحرشف ءاهقفلا هب ىنتعا دقو «يدتبلا ةيادب# هامس هل نتم

 745) :ةنس ىفونملا .يفنحلا يتربابلا نيدلا لمكأ خيشلا حرشو هريدقلا حتف» هاَّنَس يذلاو (ه 871):ةنس ىفوتملا

 1033-3077 /1ج :نونظلا فشك :رظني .داجأو هيف نسحأ دقو «ةيانعلا# هَّنَس (ه

 )١( /1ج :نونظلا فشك :رظني «ةيادحلا ثيداحأل ةيارلا بصن" هاََّسو 7073

 77 /١ج :ىربكلا نازيملا 4١ ص :قالخألاو نملا فئاطل :رظني (0)

 بتكلا لجأ نم يهو (ه 191) :ةنس قونملا «يكلاملا مساقلا نب نمحرلا دبع مامإلل :ةيكلاملا عورف يف ةنودملا (8)

 ١1114 /؟ج نونظلا فشك :رظني .راصتخالاو بيذهتلاو حرشلاب ءاملعلا اهب ىنتعا دقو كلام مامإلا بهذم يف

00 



 نبا مامولل دهتجملا ةيادبو '"ليلخ خيشلا رصتخم حرشو '”ديز يبأ نبا ةلاسر حورشو

 بهذملا ةمئأ بتكلا هذه تالكشم يف عجاري ناكو «بتكلا نم كلذ ريغو ءدشر

 ."هرصع يف يكلاملا

 :ةليانحلا بتك -د

 يف عجاري ناكو .هريغ تارصتخم ةدعو "يِقّرخلا رصتخم حرش مهبتك نم علاط

 ."هرصع يف لبنحلا بهذملا ةمئأ بتكلا هذه تالكشم

 خيشلل هرصتخمو ؛مزح نبا مامإلل ىلحملا باتك هيف علاط :يرهاظلا بهذملا ه

 ."هللا (همحر يبرع نب نيدلا يبحم

 )١( :ةنس ىفودملا «يناوريقلا يكلاملا ديز يبأ نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلل :ةيكلاملا هقف يف ديز بأ نبا ةلاسر )7/4

 اهحرشو ؛ينابللا نيدلا لالج مامإلا ًاضيأ اهحرشو «(ه 014):ةنس ىفوتملا ةحلط نب هللا دبع مامإلا اهحرش (ه

 نونظلا فشك :رظني .ريبحتلاو ريرحتلا هاَمَسو ء(ه 7/11 :ةنم ىفوتملا ءيكلاملا ناهكافلا نبا مامإلا ج١/4131.

 ) )5(ه.1/71/):ةنس ىقوتملا ءيكلاملا يدنجلا قاحسإ نب ليلخ مامإلا وهو :ةيكلاملا عورف يف ليلخ خيشلا رصتخم

 حيضوت يف رردلا» هامسو .((ه414):ةنس قوتملا يسلبارطلا خسانلا نباب فورعملا دمحم نيدلا لامك هحرش

 5):ةنس قوتملا .يريمدلا يكلاملا هللا دبع نب مارب خيشلا هحرشو ؛«رصتخملا  4١سم ةمالعلا هحرشو ء.(ه

 ًاضيأ هحرشو ؛«ليلخلا رصتخم حرش يف ليلجلا حتف» هاسو (ه 447):ةنم ىفوتملا يئاتتلا ميهاربإ نب دمح نيدلا

 رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم» هاهسو(ه9454) :ةنس ىوتملا ,يكلاملا ينيعرلا باطنخلا دمحم هللاب فراعلا

 .1778/7ج:نونظلا فشك:رظني «ليلخلا

 575 /١ج :ىربكلا نازيملا 4١ ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظنب (7)

 هحرش (ه17714) :ةنس قودملا يلبنحلا نيسحلا نب رمع مساقلا بأ خيشلل :ةيلبنحلا عورف ين يقرخلا رصتخم (4)

 .1773/7ج :نونظلا فشك :رظني .(ه770):ةنس ىفونملا يلبنحلا يسدقملا ةماّدُق نب نيدلا قفوم مامإلا

 775 /١ج :ىريكلا نازيملا :رظني (5)

 خيشلا هرصتخا دقو «(ه 407) :ةنس ىفوتملا ءيرهاظلا مزح نب دمحم يبأ مامإلل :يلاعلا فالخلا يف حملا (7)

 .يبهذلا ظفاحلا ًاضيأ هرصتخاو ؛ ّلَحُما رصتغ يف لما باتك ءامسو (ه 047)ةنس ىوتملا يبرعلا نب نيدلا يح

 707/1١ ج:ىربكلا نازيملاو .1707/7ج:نونظلا فشك:رظني

 هوم#م ل



 ريثكلا اهنم علاطف :نيرخأتملاو ءنيمدقتملا ءاملعلل اهعاونأب ىواتفلا بتك -ًاعباس
 دبع نب زعلا مامإلا ىواتفو "”حالصلا نبا مامإلا ىواتفو '"غابصلا نبا مامإلا ىواتفك

 ىواتفو ”ىربكلاو ىرغصلا يوونلا مامإلا ىواتفو يلازغلا مامإلا ىواتفو "مالسلا

 باهش مامإلا ىواتفو يراصنألا ايركز خيشلا ىواتفو ”يكبسلا نيدلا يقت مامإلا

 .”كلذ ريغو ىلمَّزلا نيدلا

 بيرغ يف ةياهنلاو "طيحملا سوماقلاو ”حاحصلا باتك :ةغللا بتك- ًانماث

 .13718/37ج :نونظلا فشك.(ه 91/):ةنم ىنوتملا ,يعفاشلا يدادغبلا ديسلا دبع رصن يبأ مامإلل )000(

 هنساحم نم يهو ؛يعقاشلا يروزرهشلا .نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ مامإلا وهو :حالصلا نبا ىوانف (1)
 فشك: رظني.يعفاشلا ىزعملا قاحمإ لاهكلا وهو ؛هتبلط ضعب اهعمج ( ه 345) ةةس ىفونملا

 .1218/5ج:نرنظلا

 ًاضيأ اهنع لاقيو «لصوملاب اهنع لئس دقو (ه٠17) ةنس ىفوتملا يعفاشلا مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ىواتف (؟)

 .1719/5ج:نونظلا فشك:رظني .ةيلصوملا ىراتفلا

 فشك.ةروهشم تسيل كلذ ريغ ىواتف هلو ؛ةبترم ريغ ةلأسم )١199( ىلع ةلمتثم يلازغلا مامإلا ىواتف (4)

 .11710/7ج :نرنظلا

 عئاقولا بسح ىلع اهنوكل ءاهبتري مل ؛ةمهملا لئاسملا نويعب ةأمسملا يهو ةريغصو ةريبك يوونلا مامإلا ىواتف (05)

 بِترت ىلع راطعلا نيدلا ءالع هذيملت اهبتر مث «نيئدلا ماهفأ ىلإ اهبيرقتو حاضيإلا اهيف مزتلاو

 177١0. /7؟ج :نونظلا فشك :رظني.هقفلا

 دبع نيدلا جات مامإلا هدلو اهعمج «(ها/07):ةنس ىفوتملا يكبسلا يناكلا دبع نب يلع نيدلا يقت مامإلا ىواتف (7)

 17377 /75ج :نونظلا فشك :رظني .(ه 9/ا/١) :ةنس قوتملا .يكبسلا باهولا

 .1708-١/509ج :ىربكلا نازيملا 48ص :قالخألاو نملا فئاطل :رظني (؟)

 يناريلا نع دخأ باراف نم ناك(ه 797)ةنم قوتملا يبارافلا يرهوجلا ليعامسإ مامإلل :ةغللا يف حاحصلا (8)

 «ةدم روبايب ماقأو ,ناسارخ ىلإ داع مث ةغللا ملع بلط يف ةدم اهم ماقأف ءرضمو ةعيبر دالب لخدو .يسرافلاو

 مزشلا نم لوأ يرهوجلا دعيو ؛هراد حطس نم ًايدرتم نيه تام ءطخلا نسحو ةباتكلا ملعتو ةغللا يف زربف

 . 11/1 /7ج :نونظلا فشك:رظني .حاحصلا هباتك يف هيلع ًارصتقم حيحصلا

 :نونظلا فشك :رظني .(ه8011/) :ةنس ىونلا ءيدابآ زوريفلا نيدلا دجم مامإلل :طيحملا سوماقلا (9)

 نسل سا

 ومع د



 ."ةرم ةرشع سمح هعلاط يذلا "تاغللاو ءامسألا بيذب# باتكو ”ثيدحلا

 ةمئألا نم راص ىتح ريثكلا ءيشلا هنم علاط :يمالسإلا فّوِصَتلا بتك- ًاعسات

 تاعلاطملا كلت نمو «هيف ةريثكلا هتافلؤم يف ًاّيلج رهظي اذهو «ملعلا اذه يف نيققحملا

 فراوعو "”ةيريشفقلا ةلاسرلاو ”ءايلوألا ةيلحو “ةياعرلاو ”بولقلا توق باتك

 )١( /7؟ج :نونظلا فشك .(ه707) ىفونملا يرزجلا ريثألا نبا مامإلل :ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا 1989.

 ديفم باتك وهو «(ه 717/7) :ةنس قوتملا يوونلا فرش نب ىحي نيدلا يح مامإلل :تاغللاو ءامسألا بيذبت (7)

 .ةضورلاو هزيجولاو ؛هينتلاو ؛طيمولاو .بذهملاو «ينزملا رصتخم يف ةدوجوملا ظافلألا هيف عمج ءروهشم

 .014 /١ج:نونظلا فشك:رظني

 .١/708ج:ىربكلا نازيملا 47ص :قالخألاو ننملا فئاطلرظني (7)

 :ظعاولا يكلاملا يكملا مث يمجعلا ةيطع نب لع نب دمحم بلاط يبأ خيشلل بوبحملا ةلماعم يف بولقلا توق (4)

 ىلإ قبسي مل مولعلا هذه يف مالك همّلؤملو «ةقيرطلا قئاقد يف هلثم فنصي مل:اولاق «دادغبب (ه 787):ةنس ىفوخملا

 ضرغلا ىلإ لوصولا» هاهسو (ه 408) ةنس ىفوتملا يسلدنالا يومألا فلخ نب دمحم مامإلا هرصتخا دقو هلثم

 .50 /”ج :نيفراعلا ةيده ,1771 /7ج:نونظلا فشك:رظني.«بولقلا توق رهاوج نم بولطملا

 :نونظلا فدك :رظني .( ه1 67) :ةنس ىفونملا .دهازلا ,يبساحملا ثراحلا خيشلل فوصتلا يف ةياعرلا (0)

 1 8/1ج

 ربتعم نسح باتك وهو .((ه470):ةنس قوت لا ,يناهبصألا ميعن بأ ظفاحلل :ثيدحلا يف ءايلوألا ةيلح (1)

 ضعبو ؛«ةيفوصلاو ؛نيققحملا مالعألا ةمثألا نم مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج ءامسأ نمضتي

 فشك:رظني .«ةوفصلا ةفص» هامسو ًانسح ًاراصتخا يزوجلا نب جرفلا وبأ مامإلا هرصتخا .مهمالكو مهثيداحأ

 .١2545/1ج :نونظلا

 خبش اهحرشو (ه4785):ةنس ىفوتملا ءيريشقلا مماقلا يبأ ذاتسألا مامإلل :فوصتلا يف ةبريشقلا ةلاسرلا (7)

 فشك:رظني .يراقلا يلع الم مامإلاو «ةلاسرلا ريرحت ىلع ةلالدلا ماكحأ» هامس يراصنألا ايركز مالسإلا

 .885 /١ج:نونظلا

 هوم -



 يبيح خيشلل ةيكملا تاحوتفلا باتكو "يلازغلا مامإلل نيدلا مولع ءايحإو'"فراعملا

 ريغ ىلإ ءاهيف خيشلا ىلع ةسوسدملا عضاوملا فذحو ءاهرصتخا مث ”يبرعلا نب نيدلا

 ."قالخألاو فوصتلا بتك نم كلذ

 ةرازغلاب ينارعشلا مامإلل دهشت اهعاونأ فلتخمب تاعلاطملا هذه ّنإف :دعبو

 رئاس لمشتل تددعتو هتاعالطا تعونت ةيعرشلا مولعلا عيمج يف رحبتلاو «ةيملعلا

 اذهل يتباتك ءانثأ يف ينلخاد دقو ءاهعونتو هفيلآت ةرثك كلذل دهشي .نونفلاو مولعلا

 ناك فيكو ءاهعّونتو تاعلاطملا هذه ةرشك نم ةريبك ةشهدو ديدش بجع ثحبلملا

 سانلا عم ناكف «هئابعأو هلاغشأ ةرثك عم ءاهيلع علّطي ىتح نلت خيشلل تقولا ىنستي

 ؛مييديأ ىلع ملعلا ىقلتي محل ًامزالم هخياشم عمو ؛مهِلاظَمو ؛مهلكاشمو مهمومه يف
 مامإلا هيلع قلع (ه 715) ةنس وتلا ءيدرورهسلا نيدلا باهش خيشلل :فوصتلا يف فراعملا فراوع )١(

 خيشلا هئثيداحأ ٍجّرخخو (ه 745) :ةنس ىفونملا :يعفاشلا يكملا يربطلا نيدلا بحت مامإلا هرصتخاو ؛يناجرجلا

 .1118097 /7 ج:نونظلا فشك :رظني .(ه 818) :ةنس ىفوتملا ,يفنحلا اغبولطق نب مساق

 اهمظعأو ظعاوملا بتك لجأ نم وهو .(ه 0٠ 5)ةنس ىفوتملا يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلل نيدلا مولع ءابحإ (1)
 َجّرَخ يذلا (ه 807) ةنس ىفوتملا يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلا مهنم ؛ةمثألا نم ريثكلا هب ىنتعا هتلالجو هتيمهألو

 كردتسا مث ؛«رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت ين رافسألاب رافسألا لمح نع ينغملا» ىمسملا هباتك يف هئيداحأ

 ةفحت» همس ًاباتك يفنحلا اغبولطق نبا مساق خيشلا فنصو هتاف ام هيلع ينالقعلا رجح نبا ظفاحلا هذيملت

 :نونظلا فنك :رظني ءاملعلا نم دحاو ريغ هرصتخا دقو ؛ءايحإلا ثيداحأ جيراخت نم تاف ايف ءايحألا

 ل17 م1

 هبك مظعأ نم وهو (ه 774):ةنس ىونملا يكلاملا يئاطلا يبرع نب نيدلا يح خيشلل :ةيكملا تاحوتفلا (؟)

 مث ةةيكملا تاحوتفلا نم ةاقتملا ةيسدقلا راونألا حقاول# هامسو «نارعشلا مامإلا اهرصتخا دقو ًافيلأت اهرخآو

 ةديقع فلاخت يتلا دئاقعلا (ههيف نيب «ربكألا خيشلا مولع ْنم رحألا تيربكلا» هامسو ًايناث صيخلتلا كلذ صن

 ال نيدلا يحم خيشلا طخب ةخسن ىلع رثع مث ءاهفذحو « نددت يبرع نب خيشلا ىلع سد ام ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 .1778/17ج:نونظلا فشك:رظني..ةيدئاقعلا تافلاخملا كلت لك اهيف دجوت

 .770-184 /١ج :ىربكلا نازيملا 48ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظنب (1)

 ءةايكس



 بألاو ءجوزلا هدالوأو هتيب لهأ عمو «مهيبريو ؛.مهملعي هيديرمو هذيمالت عمو

 هللا لضف نم اذهو .هبتكو ملعلا عم ةليوطلا هتاولخ نع هلغشي مل كلذ لك «بيرقلاو
 هدرس دعب ٌنفالَهت لاق .همولع يفو «هتاقوأ يف هل هللا كرابف .هدابع نم ءاشي نم هيتؤي يذلا

 يف ىلاعت هللا كرابو «ىلاعت هللا نيبو ينيب تناك تاعلاطملا هذه لك»:تاعلاطملا كلت لكل

 بتكلا هذه نم ءاش باتك يأب ينتأيلف نارقألا نم اه ينتعلاطم يف ٌكش نمو ..ينقو

 .""«ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هللا نإف ؛ةعلاطم ريغب هل هّلحأ انأو ٌعِلع هؤرقيو

 نع هتباجإ ضرعم يف لاق امدنع يلبنحلا يحوتفلا دمحأ مالسإلا خيش ّقَّدَصو

 لاؤس ىلع بتكأ فيك»:لاقو .لاؤسلا ًدرف ينارعشلا نع ةدسحلا ضعب هل همدق لاؤس

 ول لب !؟ اهيف ضوخلا نع ًالضف اهءامسأ فرعن ال ًابتك بتكلا نم علاط صخشب قّلعتي
 ."0هاوعد يف ًاعزانم هل دجي مل اهضعب ىعدا

 .7571/1ج :ىربكلا نازيملا )١(

 48ص :قالخألاو نملا فئاطل )١(

 -كامألاد





 عبارلا ثحبملا

 ةيعرشلا مولعلا و ينارعّشلا باهولا دبع مامإلا

 :بلاطم ةعبس هيفو

 ةّنّسلاو نآرقلا مولعب ينارَعّشلا مامإلا ةّلِص :لوألا بّلطَملا

 ةيمالسإلا ةديقعلا ملعب ينارَعّشلا مامإلا ةلص :يناثلا بّلطَملا

 هقفلا لوصأ ملعب نارَعّشلا مامإلا ةَّلِص :ثلاثلا بّلطَلا *

 هدعاوق و هقفلا ملعب ينارَعّشلا مامإلا ةّلِص :عبارلا بّلطَلا

 ىرخألا مولُعلاب ينارَعّشلا مامإلا ةَّلِص :سماخلا بّلطَلا

 ةيملعلا هراثآو ينارَعّشلا مامإلا تافّلؤم :سداّسلا بّلطملا *
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 هئاقب ببس و ىهنم هؤّربت و « هّببس .هبتك يف ّسَّدلا :عباّسلا بّلطملا





 لوألا بّلطُْلا

 ةّنّسلاو نآرقلا مولعب ينارَعّشلا مامإلا ةّلص
 :نآرقلا مولع - ًالوأ

 ةيوق ةلص ىلع ناكو «ىلاعتو كرابت هللا باتكل مهفلا نا ينارعشلا مامإلا يتوأ

 كرابت هللا معنأ اممو»:لاقف ابب هللا همركأ يتلا معنلا نم ةمعن كلذ دعو ؛همولعبو هب

 هيطعأ نم ّلق ميظع ماقم وهو ؛ميظعلا نآرقلا يف مهفلا يناطعأ ىلاعت هنأ :َّيلع هب ىلاعتو

 ."0ءارقفلا نم

 ءًاعماج ًاباتك هيف فلأو «هريغو ًاريفت ميركلا نآرقلا مولعب مامإلا ىنتعا دقو

 مولع يف نوصملا رهوجلا):هاّس ؛هلاونم ىلع جسني مل بيرغ بولسأو «بيجع فينصتب
 «ميركلا نآرقلا روس ىلع ةروثنم ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشي (نونكملا هللا باتك

 مهناسحتسا ىلع ةلمتشملاو ءباتكلا اذه ىلع مهتاظيرقت ءاملعلا نم ديدعلا بتك دقلو

 :لاقف .يلبنحلا يحوتفلا مالسإلا خيش هيلع اوبتك نيذلا ةلمج نمو «هايإ مهحدمو

 ةضورو ؛ناسح دئاوف ىلع لمتشملا ,نأشلا ميظعلا فّلؤملا اذه ىلع ٌتفقو دقف»

 الو سنإ لبق نم اهثمطي مل مايخلا يف تاروصقم ناعمو «نآرقلا مولع نم «نانفأ تاذ

 يف نكي مل اهب اهيف ىتأ ىتح «نافرعلاو ملعلا قرط هفّلؤم ىلع لّهس نم ناحبسف «ناج
 ."7(نانج

 اذه ىلع تفقو دقف»: نالت ”يفنحلا يبلشلا نب نيدلا باهش خيشلا هيلع بتكو

 )١( :قالخألاو ننملا فئاطل ص١ 5.

 47ص :قباسلا عجرملا (2)

 دحوألا ةمالعلا ماعلا مامإلا «يبلشلا نباب فورعملا ؛يفتحلا يرصملا سنوي نب دمحأ نيدلا باهش :وه (1)

 ذخأ وفعو ملحو ءايح اذ «نيحلاصلا يف داقتعا هل ةقدصلا ريثك .سفنلا ميرك «ًالاع ناك ؛ةماهفلا ققدملا ققحملا
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 مل فّلؤم وه اذإف «زيزعلا هللا باتك نم طبنتسملا «ديلتلا نوصملا رهوجلاو ديعسلا فّلؤملا
 حئاول :باتك ًاضيأ هلو ."«هلثم نآرقلا مولع ين دحأ عمج الو هلكّش دحأ عنصي

 .”نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا

 ةرّهطملا ةيوبنلا َةّنَّسلاب ينارَعّشلا مامإلا ةلص تناك :اهمولعو ةيوبنلا ةّنّسلا - ًايناث

 ثيدحلا هيلإ ببحو ءاهبتك نم ريثكلا ىلع علطا دقف ءاقيثو اهب هطابتراو «ةيوق اهمولعو
 لاوقأب ةبرد هل «ربخلا ينوص ءرظنلا ديج ناكو .هلهأ نع ذخألاو هب لاغتشالا مزلف

 نيئّدحملا نم ناك هنأب هل اومجرت نيذلا رثكأ هفصو دقو .”فلخلا بهاذمو ,فلسلا

 يوبنلا ثيدحلا يف فلأ دقو «"ةيهقفلا بهاذملا ةلدأب لم ؛عالطالا عساو هنأو ؛ءاهقفلا

 :اهنم ةنسلا بتك ىلع هعالطا ةعس ىلع لدت اهلك .تافلؤم ةَّدع همولعو

 ثيدحلا يف ةعبرألا بهاذملا ةلدأ هيف عمج يذلا «ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك-١

 لك لهأ ملعب ءافتكا كلذو «جيرخت ريغ نم ثيدحلا قوسي هنأ الإ هبتك عفنأ نم وهو

 لاح هل ترسيت يتلا ةدمتعملا ظافحلا بتك نم هعمج ثيح .مهليلد جرخ نمب بهذم

 ينوتو رحنلا يرهزألا دلاخ خيشلا نع ذخأو ؛هقفلا يسلبارطلا ناهربلاو ةنحشلا نبا نيدلا فرش مامإلا نع

 .8//5751-778ج :بهذلا تارذش :رظنب .(ه441) :ةنس ةرهاقلاب

 .97ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 .937ص :قباسلا عجرملا (1)

 .الالو 7 /7ج :يرانملا مامإلل ةيردلا بكاوكلا :رظني (3)

 ةيده 2177/7 :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا 0/7 /8ج :بهذلا تارذش ؛19 /7ج :ةيردلا بكاوكلا :رظني (5)

 015١ ص :ةيلذاشلا تاقبط «4 8ص :بابلألا يلوأ ةركذت ,179/7١٠ج :سراهفلا سرهف 78١ /١ج :نيفراعلا

 .518/57ج:نيفلؤملا مجعم

 ىقتنملا :باتك ةنسلا بتكل هتاعلاطم ةلمج نم نأ ينارعشلا مامإلا ركذ دقو .4؟ص :قالخألاو ننملا فئاطل (0)

 :رظني .ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك ىمسملا يباتك ةدوسم لصأ وهو :لاق مث ؛دجلا ةيميت نبا مامإلل ماكحألا نم

 17ص :روكذملا ردصملا
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 ةفينح يبأ) ثالثلا ةمئألا ديناسمو كلام مامإلا أطومك :ةيرصملا دالبلا يف هعمج

 نبا حيحصو مكاحلا كردتسمو ةعبرألا نئسلاو نيحيحصلاو (دمحأو يعفاشلاو

 يسدقملا ءايضلل ةراتخملا ثيداحألاو ؛ةثالثلا يناربطلا مجاعمو نابح نباو ةميزخ

 ."نيثدحملا بتك نم كلذ ريغو ءيطويسلا مامإلا عيماجمو

 باوبألا عيمج ىلع هبَّثرو ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم ةميركلا راثآلاب هنحش دقو

 .ةيهقفلا بهاذملا ةلدأ يف هم ًاعجرم هلعجي امم ةيهقفلا

 هنع لاق يذلا «نيدهتجملا ةلدأ نايب يف نيا ّجهنملا هدعب فّلأ مث -؟

 فشك ثيداحأل جيرختلاك ناكف هجرخ نم ىلإ ثيدح لك هيف ٌتوزع»:ينارعشلا
 ننس علاط ال هرصتخا يذلا ٌييقهيبلل ىربكلا نئسلا رصّتُت :هسفن وهو .""ةمغلا

 ةلدألل باتك عمجأ هنأل ؛ماكحألا نود رركملاو دنسلا فذحب هرصتخا ؛ىربكلا يقهيبلا

 باتك يف ثيداحألا نيب عمجلا اهنم تيّدمتسا يتلا ييلوصأ مظعأ نم وهو»:لاقو

 .”«نازيملا

 تاباتك امهيلع اوبتكو ءاههب مهباجعإ اودبأو «نيباتكلا نيذه ءاملعلا نسحتسا دقو

 ."امهدئاوفو ءاهعفن مّظظِع ىلع لدي امم «ءانثلاو حاملا

 )١( :ينارعشلل ةمغلا فشك ةمدقم :رظني ج١/ /8-1.

 .57ص:قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 باتك امهنأ عم .نيلصفنم نيباتك امهلعج امدنع نيققحملا ضعب أطخأ دقو.7858 /١ج :ىربكلا نازيملا:رظني (؟)

 ىتح (يعفاشلا مامإلا) هبهذم يف نعطي سانلا ضعب لزي ملو »:لاقف .كلذب ينو" ينارعشلا حّرص دقو ,دحاو

 جهنملاب :هّئيَّمَسو انأ هترصتخا يذلا ىربكلا نئسلاب ىمسملا هباتك فيلأتب هرصنو همالك عبتتف ؛يقهيبلا مامإلا ءاج

 مامإلل ةفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع َةّيفرملا ةبوجألا:رظني '.نيدهتجملا بهاذم ةلدأ ناي يف نيل

 .دواد يرابلا دبع'د:قيقحت م7١٠٠ /ه11717 /1:ط «ةرهاقلا ؛ىرقلا مأ ةبتكم 7 4 ص :ينارعشلا

 97-946ص :قالخألاو ننملا فئاطل :يف نيباتكلا نيذه لع ءاملعلا هبتك ام رظني (4)
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 :هتمّدقم يف لاق «ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف ريدملا ردبلا :ًاضيأ هلو -*

 وحن اهتدع ءانرصع لهأ نم ملاع اهجيرخت ىلع علطي نأ َّلق ةبيرغ ثيداحأ هذهف»

 عماجلا» باتكو ؛ريبكلا عماجلا» باتك نم اهتبختنا ثيدح ةئامثالثو نيفلأ نم

 لالج خيشلا ظفاحلا مامإلل ةثالثلا بتكلاو «ريغصلا عماجلا دئاوز» باتكو ««ريغصلا

 يواخسلا باتك يف ام ميمج هيلإ تفضأو ؛ةسورحملا رصمي ظافحلا ةّماخ «يطويسلا

 .”'(...ةلسلا دصاقملاب ىّيسْلا نع

 عمج يذلا «ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا قراشم :باتك ًاضيأ هلو -؟

 باتك وهو «تايهنمو .تارومأم نيمسق ىلع هلعجو «بيهرتلاو بيغرتلا ثيداحأ هيف

 .© مهظيراقتو مهطوطخ هيلع اوبتكو «هيلع اونثأو «ءاملعلا هحدتما «”ًادج سيفن

 .تاعبط ةدع عوبطم وهو ةنُّسلاب سّبَتلا يف هنا حّنِم :باتك ًاضيأ فّنصو -4

 يف لاق دقو ثيدحلا لوصأ ةفرعم :باتك ثيدحلا حلطصم ينفّلأو ١-

 ملعلا مظعم ىلع اهمهفب ناسنإلا فرشي ثيدحلا ملع يف ةسيفن ةمدقم هذهف٠:هتمدقم

 «...ظافحلا مالك نم اهتصخل

 يناثلا بّلطملا
 ةيمالسإلا ةديقعلا ملعب ينارَعّشلا مامإلا ةلص

 مهل نيذلا .هناسرف نم ًاسرافو ملعلا اذه داور نم ًادئار سرين ٌينارعشلا ٌمامإلا َّذَعُي

 ةنسلا لهأ اهدقتعا يتلا ةحيحصلا ةديقعلا حيضوت يف «ىلوطلا ديلاو ةعماولا ةربخلا هيف

 دومحم !قيقحت م1145 /ه١117 ١/ :ط «توريب .ةيملعلا بتكلا راد 73” ص :ينارعشلا مامإلل ريخلا ردبلا )١(

 .يطايمدلا رمع

 .تاعبط ةدع عوبطم باتكلاو 047 ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني (1)

 946-647 ص :قالخألاو نملا فئاطل :يف باتكلا اذه ىلع ءاملعلا هبتك ام رظني (1)
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 .ىرخأ دئاقعو بهاذم نم اهضقانيو اهفلاخي ام نايب عم ,روصعلا ّرم ىلع ةعامجلاو

 ىلاعت هللا هاتآ يذلا ريزغلا ملعلا ىلع ةرهاظ ةلالد لدتل ملعلا اذه يف ةريثكلا هتافلؤمو

 نيبأل ؛اهّمَعَأ ركذأ نأ ينيفكي اَّنِإو ءانه هتافلؤم لك درسأ نأ ديرأ الو «لاجملا اذه يف هل

 ةيوقلا هتلصو «ةديقعلاو ديحوتلا ملع يف ةيلاعلا ينارعشلا مامإلا ةناكم نم ًاماه ًابناج

 :كلذ يف فلأف ءهب

 نم باتكلا اذه ةركف قلطنت :رباكألا ةديقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا باتك ١-

 يهو .نمزلا نم ةليوط ةرتف هلاب تلغش يتلاو ينارعشلا مامإلا اهانبت يتلا ةلاسرلا

 نزاع ةنيابتملا بهاذملاو «ةفلتخملا راكفألاو .ةبعشتملا ءارآلا نيب قيفوتلا ةركف

 مهَمدحو تّنقو ؛نيملسملا ّففَص تَّفش ينللا ةعساولا ةجرفلا هذه ّدسي نأ هدهج

 دٌحوت يتلا بتكلا فيلأت ىلع فكع كلذل ؛نحاطتلاو نغاضتلا حور مهنيب تدجوأو

 اذه اهني نم تافلؤم كلذ يف عضوو .نييفوصلاو نيملكتملاو ءاهقفلا ءارآ نيب

 هيف تلواح دئاقعلا يف هتفّلأ باتك اذه»:لاقف هفيلأت ببس هتمدقم يف نّييو ,باتكلا
 ٌرادملا َّنأل ؛كلذو يتقاط بسح ركفلا لهأ دئاقعو "فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا
 امإو .لالدتساو رظن لهأ امإ : :ناهسق مهلك قلخلا ذإ؛ «نيتفئاطلا نيتاه ىلع دئاقعلا يف

 َصوَغ ال نم َّنَظ (ّبرف هترئاد لهأل ًابتك نيت نيتفئاطلا نم لك فّلأ دقو ؛نايعو فشك لهأ

 نايب باتكلا اذه يف ٌتدصقف ىرخألل ٌفِلاَح نيترئادلا ىدحإ مالك َّنأ ةعيرشلا يف هل

 يو يرد نك لافته محرق :ىرخالاب ةرئاد لك له مالك دياديل ![ينيت عمجلا هلو

 نم لك يصوُأو.. .«دجج ةقيقد مالكلا عزانم نإف همزتلاو هتلواح اهب ءافولا نع زجعلا

 لو نيسلكللا مالك قالا عب تقني «فشكلا لهأ مالك لّقعَت ىلإ لوصولا نع زجع

 ةّلقِل ؛فشكلا لهأ هيلع ام نود روهمجلا هيلع ام داقتعا يف وعلا دمت سفنلاو ...هادعتي

 يناعملا نم باجحلا ءارو ام ىلع عالطإلا وه :حالطصالا ينو .رتالا عفر وأ باجحلا عفر :ةغل فشكلا )١(

 .55 4ص :فيراعتلا ؛177ص :يناجرجلل تافيرعتلا .ًادوهش وأ ًادوجو ةيقيفحلا ةيفنلا رومألاو ةيبيغلا

 - ااه -



 .”«مهقيرط يكلاس

 ًاداز اهيف ئراقلا دجي يتلا ةميقلا تاعوضوملاو ةفيرطلا رارسألاب لفاح باتكلاو
 هرصع ءاملع ملقب ةيرثنو ةيرعش تاظيرقتب هتياهن يف ٌرّرطمو «هايندو هنيد ىلع هنيعي ًارفاو
 ."هئابدأو

 :"هل اوظّرقو ءاملعلا نم هيلع اوبتك نيذلا ةلمج نمو

 اذه يناعم يف حدقي ال»:هنع لاقف فلل يلبنحلا يحوتُفلا مالسإلا خيش -أ

 نع راع لك الإ هفلؤم ةئطخت يف ىعسي ال اى «باذك دحاج وأ باترم دناعم الإ باتكلا

 دوسح ْيِبَع لك الإ هفّلؤم لضف ركني ال ايكو .باوصلا قيرط نع دئاح «باتكلا ملع
 .'دوحج لهاج وأ

 ركني ال باتك وه»:يعفاشلا يلمّرلا نيدلا باهش مامإلا ًاضيأ هنع لاقو -ب

 اذه حدم يف لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ .«هلثم فّنُص ام هنأب نانثا فلتخي الو .هلضف

 يف ةخسبألا هعناكمو «هليشتفي لماك فارتغا لع لدي قع هفّلؤم حدمو باتكلا

 .«ةميقلا دئاوفلا نم ولخي ال يذلا اذه هباتك ةميق ؛ملعلا اذه

 مامإلا هلاق اّمْيو ؛ةيهإلا تافّصلا يناعمل ةَحّضوملا ةيفْشَكلا دعاوقلا باتك -؟

 ٌتركذ باتك اذهوا»:باتكلا اذه هفيلأت ثعاب نع باتكلا اذه ةمدقم يف ينارعشلا

 ملعلا يف لاحلا ٌءافعضو نودحللملا همّهوتي ام درو ءالعو لج قحلا تافص نع ةبوجألا

 هبانجب قيلي ال ام هيف ٌدحأ مّهوتَي نأ العو لج قحلا بانج ىلع ًةريغ يماقم بسحب

 ."(ىلاعت

 .يرعلا ثارتلا ءايحإ راد 017-16 /١ج:ينارعشلا مامإلل رباكألا ةديقع نايب يف رهاوجلاو تبقاويلا )١(

 .197ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا مامإلا (؟)

 151-717/8لا/ /١ج :رباكألا ةديقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا (*)

 . 77ص :ينارعشلل ةيحلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفثكلا دعاوقلا (:4)
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 دحاو عوضوم ىلع يقتلت داكت ؛ةبوجأو ةلئسأ ةئيه ىلع هتاعوضوم لعجو

 يف ةفيعضلا ةيرشبلا سفنلا ىلع ةدراولا ماهوألا نم هناحبس قحلا هيزنت وهو ءضيرع

 هيبشتلا مٌّهوت نم سفنلا ىلإ زفقي دق ام عفرك .ةّيلعلا اهتافصو ةيهلإلا تاذلا قح
 هذه ىلع نات هتبوجأ يف رظانلا َّنِإو «ةمالسلا هللا لأسن داحتالاو لولحلا وأ ميسجتلاو

 هب عتمتي ناك يذلا عساولا ئملعلا قفألاو ةقّدلا اهيف ىريل تامٌّشوتلاو ةلئسألا

 .”تالاكشإو راكفأ نم اهيلع دِرّي امو «ةهباشتملا تايآلا ةيضق جِلاعي امدنع ةصاخو

 رباكألا دئاقع بتك تاهمأل ًارصّتخم باتكلا اذه ءاجو «ةيفاش ةيفاك تاباجإ تناكف

 هللا تاذ يف نيمٌّمودملا نيدجحللا مالك ىلع ًايوق ًايملع ًاَدَّرو «ةعامجلاو َهَنّسلا لهأ نم

 ." اهي قيلي ال ام ؛هتافصو

 هذهف»:هتمدقم يف لاقو ءاذه انباتك وهو رفنَت'"يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم -*

 ىّمسٌُما هباتك يف هدنسب ٌيقهيبلا دمحأ مامإلا اهاور يتلا ةعامجلاو َّنُّسلا لهأ ةديفع

 ةعلاطم نع ترصق دق مما َنإف ؛ابب ناوحخإلا عفن ءاجر ؛هنم اهّتيقتنا «داقتعالاب»

 ردق مظع ىلع انّلدي داقتعالا باتكل ينارعشلا مامإلا نم رايتخالا اذهو ."":تالوطملا
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ةديقعلا بتك يف ةقومرملا هتناكمو باتكلا اذه

 .باتكلا اذه نم اهدعب امر1 4 ١ ص:لاثملا ليبس ىلع رظني )١(

 ًامهف هدازو ىلاعت هللا هظفح رارع دعمأ يدهم روتكدلل 77-74ص ةيفشكلا دعاوقلا قيقحت ةمدقم:رظني (؟)

 .ًاقيفوتو

 قولا يعفاشلا يقهيبلا نيحلا نب دمحأ ركب بأ مامإلل داشرلا ليبس ىلإ ةيادحلاو داقتعالا باتك :همساو (*)

 نايب ىلع لمتشم باتك هنأو «عورفلاو لوصألا يف هتفرعم ىلإ فلكملا رقتفي هيف هفنص هنأ هيف ركذ (ه 404) :ةنس

 15917 /7ج :نونظلا فشك :رظني .باوبألا ىلع بترم وهو .فلكملا ىلع هداقتعا بجي ام

 .ىلوألا ةقرولا :ينارعشلا مامإلل يقهلا مامإلا ةديقع رصتخم طوطخم ةمدقم نم (4)
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 باوبأ لكل عماج باتك وهو ءدئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف باتك ًاضيأ هلو -؛

 ملع ىلع عالطا ىندأ هل نم همهفي طيسب لهس بولسأب ةنسلا لهأ بهذم ىلع ةديقعلا

 اذهف»:رصتخملا ةمدقم يف هلاق امو ءملعلا بالط ىلع اريسيت هراصتخاب ماق مث «ديحوتلا

 «دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارفب ىمسملا انباتك نم ةحلاص ةلمج هيف ترصتخا باتك

 ."«نيدلا راعشب نيمئاقلا ةعاجلاو ةنسلا لهأ دئاقعب ةصاخ اهتلعجو

 نمو .«..نأ دقتعنو»:هلوقب ةرقف ّلك أدتبا ,تارقف ىلع باتكلا اذه مَّسق دقو

 ال كلام «دلولاو ةبحاصلا نع هزنم ىلاعتو كرابت انبر نأ دقتعنو»:هلوق كلذ ةلثمأ

 دجوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذب دوجوم .هعم ربدم ال عناص «هل ريزو ال كلم «هل كيرش

 ال هسفنب دوجوم ىلاعت وهو ...هدوجو يف هيلإ رقتفم هاوس دوجوم لك لب ؛هدجوي
 .باتكلا ثاحبأ رخآ ىلإ اذكهو "'...هئاقبل ةياهن الو .هدوجول حاتتفا

 ينارعشلا مامإلا ررد نم ناربتعي ناذلاو «نيباتكلا نيذه ةيمهأ نم مغرلابو

 رود جاردأ ةملظ يف نالازي ال - يملع ٌَدَح ىلع - هنأ الإ .ةيلعلا هزونكو
 انئارت بتك نم امهريغلو امل ئّي نأ َكَو هللا لأسأ ءنآلا ىتح امدخي ملو ؛تاطوطخملا

 .هرشنيو هعبطي نم ميظعلا

 ثلاثلا بّلطمملا
 هقفلا لوصأ ملعب ينارعّشلا مامإلا ةّلِص

 ملعلا اذه ذخأ دقف ؛هرصع يف لوصألا ءاملع رابك نم دات ينارعشلا مامإلا ربتعي

 ؛يراصنألا ايركز خيشلا مامإلا لاثمأ نم ,رشاعلا نرقلا يف لوصألا ءاملع رباكأ نم

 ةفاضإلاب ءمهريغو ٍلمّرلا نيدلا باهش مامإلاو .فيرش ىبأ نب نيدلا ناهرب مامإلاو

 نم ةعومجم كلذ نم رمُثأف ءهقفلا لوصأ بتكل ةعّونتملاو ةريثكلا هتاعلاطم ىلإ

 .دئالقلا دئارف رصتخم ةمدقم نم [أ/١ق](١)

 .دئالقلا دئارف رصتخم نم [ب /ا/ق](؟)

 هازال



 اهم عتمتي ناك يتلا ةيملعلا ةرظنلا ةقد ىلع لدي ام «ةميقلا ةيلوصألا بتكلاو ثاحبألا

 يل نكميو «ًاديج كلذ كرديل اهفّلأ يتلا بتكلاو ثاحبألا كلت يف رظانلا ْنِإو « نلت

 :نيمسق ىلإ ةيلوصألا ينارعشلا مامإلا تافلؤم مسقأ نأ

 هثاحبأ ةفاكب لوصألا نع اهيف ملكت يتلا ةيلوصألا بتكلا :لوألا مسقلا

 :"ةيلاتلا بتكلا يهو هتاعوضومو

 .لوصألا ملع يف لوصفلا ١-

 ةجرد لينل ِهُنمَّدَق يذلا يثحب وهو - لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم -؟

 ءعماوجلا عمجل يلحملا نيدلا لالج مامإلا حرش نيب هيف عمج يذلا -ريتسجاملا

 .يسدقملا فيرش يبأ نبا مامإلا ةيشاحو

 .لوصألا يف عماوجلا عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلمو -*

 .سايقلا ملع يف سابتقالا -4

 .داهتجالا داوم يف دابكألا محفم -م

 يتلا ةيملعلا ءاطخألا ضعب اهيف جّلاع يتلا ةيلوصألا ثاحبألا :يناثلا مسقلا

 ةريخلا هيلع ناك ام ىلإ اهذرو «يرجمهلا رشاعلا نرقلا يف سانلا ضعب دنع ةدئاس تناك

 :يه لاجملا اذه يف اهفّلأ يتلا ثاحبألا هذهو «ةمألا هذه ءاملع نم

 :تقارملاب لمع نم نعل فللاوكلا قوكلا-١
 .ّصّنلا فلاخ اذإ ماحلإلا مكح ىلع صحفلاو عبتتلا -؟

 .ماهلإلاب لمعلا بجوأ نم ىلع ماسلا د -*

 .هنم نيدهتجملا ةمئألا ربت نايبو «يأرلا ٌّمَذ نايب يف ةمدقم - ؛

 )١( ص :بابلألا يلوأ ةركذت «47ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظني 8٠

 الأفق



 ءاهنم فدحلا وه ام ًاماََت كردي )١-7-"7( ةصاخو ثاحْبألا هذه يف رظانلا َّنِإو

 ةجح ماملإلا َّنأ نم نورقلا ضعب يف تداس يتلا ةركفلا ٍنارعّسلا ٌمامإلا براحُي اهيفف

 امأ ءاهب ذخألاو ءاهُعاَبَتا ٌحصي يتلاو ةّنَُّسلاو باتكلا لباقت يتلا ةيعرشلا ججحلا نم

 «ميمأرب هللا نيد يف اولوقي مل كتف* نيدهتجملا ةمئألا نأ تابثإ ىلإ فدهي وهف (5) باتكلا

 .ةريتعملا ةّلدألا نم تباث ىعرش ليلد نرع كلذ اولاق اَّنإو

 عبارلا بّلطملا

 هدعاوقو هقفلا ملعب ينارّعشلا مامإلا ةَّلِص

 مولع يف رّخبتم دهتمجُم ملاع مامأ فقن اننإف دنع ينارعشلا مامإلا مامأ فقن امدنع

 يف دهتجُم لك عضي ءاهيدهتجم بهاذمب فراع ءاهجراخمو اهلخادمب ريبخ «ةعيرشلا
 لكلا لب ءرخآ نود دحاول بَّصَعَتَي الو .هبحاصو بهذم لك مِريحيو ,حيحصلا هناكم

 هيلع فنا وأ ,ةعبرألا ةمئثألا هيلع عمجأ امب لمعلا رثآ دقف ءىدهلاو ريخلا ىلع هرّظَت يف

 و ىلع كلذو ؛هبهذم وه يذلا يعفاشلا مامإلا بهذم فلاخ ولو -مهنم ةثالث

 دحاولا يأرل هحيحصتو همارتحا عم «نانثا وأ دحاو هب درفنا امم رثكأ دكأتلاو ءانتعالا

 ةئالثلا وأ ةعبرألا هيلع قفتا امنإ ءرثكألا يأرب ذخأي هنأ الإ هل هتئطخت مدعو .مهنم

 : كفل لوقي اذه فو ؛ةيعرشلا صوصلنلاب ًاقحلم ًاَّضن نوكي نأ ىلإ هرظن يف برقأ

 ىلع ةدايز ةثالثلا بهاذملا ةمثأ بتكل ىتعلاطم : ىلع هب ىلاعتو كرابت هللا َّنَم اًمبو»

 ءهاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلا بهذم يف ُتْرَََت َن كلذو ءيبهذم

 ءمهنم ةثالث اهيلع قمنا يتلا وأ «ةمئألا نيب اهيلع عَمجُْلا لئاسملا ةفرعم ىلإ ٌتْجتحا

 «يبهذم نكي مل نإو ؛هب انورمأ امهيف مهرمأ لثتمأو هوعنم اب لمعلا بنتجأل كلذو

 درفنا ام رثكأ دكأتلاو ءانتعالا هجو ىلع مهنم ةثالث هيلع قفتا وأ .هيلع اوعمجأ اهب لمعأف

 لوقيو ."11 عراشلا صوصنب قحلم هيلعاوعمجأ ام َنأل؛نانثا وأ دحاو هب

 84ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(
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 نيدهتجملا بهاذمل يريرقتو يهيجوت ةرثك :يلع هب ىلاعتو كرابت هللا معنأ اًمبو3 :ًاضيأ

 ُلِيئاَّدلا َّنَظ اّبرو .مهنم دحاو اهل يريرقت لاح يف ينأك ىتح ؛مهمولع يف ُتْرَكَبَت نيح
 دّلقم يننأ لاحلاو «ٌيكلام وأ ٌنلبنح وأ ٌيفنح يننأ مامإلا كلذ بهذم يف ردّ انأو َّيِلَع

 فقع ةّمئألا لاوقأ عزانمب يتطاحإل كلذو هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا مامإلل

 ىلع -بهذمب دّيقتي ال ًانالف 5 :يّنَع نيرّوهتما ضعب لاق اّبرو اهتّلدأ ىلع يعالّطاو

 يف ًارّوهت ال ءيعالّطا عسول ؛ةّمئألا ٌبهاذم رّوكُأ يِنّنأ لاحلاو -صيقتتلاو ّمَّذلا هجو

 ."( صخر ًاعُبتتو نيدلا

 نيدهتجملا ةمئألا بتك ىلع ينارعشلا مامإلل عساولا عالطالا اذه لك دعبو

 مهتلدأ يف هفيلأت مّن نمو ؛مهلاوقأ ىلع اهب اولدتسا يتلا ةيعرشلا مهتلدأ عيمجل هتفرعمو

 راص ؛نيدهتجملا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملا باتكو «ةمغلا فشك :باتك ةيوبنلا ةّنّسلا نم

 نيب قيفوَّتلا يهو الأ اهيلإ قّبسُي ل نراقملا هقفلا يف ةّيديدجت ةوطخل لماش روصت هدنع
 ةعيرشلا يف دراو ريغ ضقاّتلا َّنأل ؛!ةضقانتم وأ ةضراعتم ريغ اهَّنأو «ةيهقفلا بهاذملا

 لصأ ىلع نبي قلطنا ّمُث ءديدشتو فيفخت نيتبترم ىلع ةمئألا لاوقأ َّنأو «ةيمالسإلا

 مهنمف فُفْححو دّدشم نيب مه امهنإ .ءيش يف ةّنسلا نع نوجرخي ال نيدهتجملا عيمج تيأر

 امب ذخأ نَم مهنمو ءاهموهفمب ذخأ نَم مهنمو «نآرقلا وأ ثيدحلا حيرصب ذخأ نَم

 سايقلاب ذأ نم مهنمو ؛موهفملا كلذ نم طبتتسا اب ذخأ نم مهنمو ءايهنم ًطبتسا

 «ةرّهطملا ةعيرشلا نم ةجوسنم اق» مهبهاذم نأكف ,حيحصلا لصألا ىلع حيحصلا

 مهنع ىلاعت هللا يضر ةمئألا لاوقأ نيب عمجلا يف ٌتعضو دقو ءاهنم اهتمُخو اهاَدس

 م :ةّرّهطملا ةعيرشلا ىلإ مهيِدّلقم لاوقأو «نيدهتجملا بهاذم عيمج عجرت ًانازيم نيعمجأ

 .يرصع لهأ نم ًاقئاذ اهل دجأ
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 ءابب يناتأ مث ًامايأ هدنع تثكمف يفنحلا يبلش نيدلا باهش خيشلا اهراعتسا دقو

 يه :هل تلقف ؛يبهذم مالك ةرئاد نع جرخأ ردقأ مل ينإف «كل ةيصوصخ هذه :لاقو

 .”2لِطبُم ةّلوّصب تسيل اهمالك ةلوّص :لاقف ؟ ةلطاب

 لبق ناكو "'ىربكلا نازيملا هباتك وه ةنئتخن ينارعشلا مامإلا هينعي يذلا نازيملا اذهو

 هل ادب مث :ةيرضخلا نازيملا وأ ىرغصلا نازيملا باتك هلبق فلأ دق باتكلا اذه فّلؤي نأ

 عبط دقو «ىربكلا نازيملا باتك فيلأت يف ذخأف هبناوج حّضويو هعسويو ؛هحرشي نأ

 .ةغل نم رثكأ ىلإ امجرتو «ةرم نم رثكأ ناباتكلا

 َّجَّرَخ ًارصاعم ًاّياع َّنأ ول تيأرأ":اطع دمحأ رداقلا دبع خبشلا ةليضف لوقي -

 نورودي ًاعيمج مه اَّنإو «ةقيقحلا يف ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ ال هنإ :لوقت ٍةيرظنب انيلع
 يف ناسنإلا تاردقل ةياعر فيفختلاو ديدشتلا يصوصن نم اهيف اهب ةعيرشلا نيع لوح

 اهتلثمأب اهتّحص ققحو ءاهرداصمو اهتلدأب هذه هتيرظن تبثأ مت «هلاوحأ نم لاح لك

 )١( 91ص :قالخألاو ننملا فئاطل -57.

 ةلدألا نيب عمجلا ينارعشلا مامإلا دصق ًاضيأ لوصأ هيفو «نراقملا هقفلا يف ميظع باتك:ىربكلا نازيملا باتك(؟)

 خيرات يف تامدقمب مَّدقف ؛كلذ ىلإ هقبس ًادحأ فرعي ال هنأ ركذو .نيدهتجملا عيمج لاوقأو رهاظلا يف ةرياغتملا

 ةفلاخت ىلإ نودصقي ال مهنأو ىوهلاب ىلاعت هللا نيد يف نولوقي ال نيدهتجملا ةمنألا نأ ىلع ًازّكرم لوصألاو عيرشتلا

 حرشب ةفينح يبأ مامإلا نع عافدلا نم رثكأو ؛هب نيدهتجملا لمعو ؛يأرلا ىلع دراولا مذلا نيب عمج مث .صوصنلا

 يف رهاظلا يف ةضراعتملا ثيداحألا ركذ مث -بهذملا يعفاش هنوك عم -هحدم يف بنطأ نم ركذو هجهنمو هلوصأ

 هيلع عمجملا قفتملا نيم باوبألا بسحب ةيهقفلا لئاسملا كلذ دعب دروأ مث ءاهنيب قّفَر مث «ةيهقفلا باوبألا عيمج

 بدألاو قئافلا مارتسحالا عم .عيفر يفوص هيجوتب لوق لك هجوم اهباحصأ ىلإ لاوقألا ًابسان هيف فلتخملا نم

 ةرياغتملا ةلدألا نيب عمجلا نكمي هوحنب ام اهيف تلواح رادقملا ةيلاع ةسيفن نازيم هذهف ه:باتكلا ةمدقم يف لاق -

 ةمئأو ءمالسإلا خيانم نم رصعلا لهأ رباكأ ةراشإب اهتفنصو. ..مبيدلقمو نيدهتجملا عيمج لاوقأ نيبو ؛رهاظلا يف

 اهولبق نإف ءاهيف اورظني نأ دعب الإ اهتبثأ نأ بحأ ال ينأ مهل تركذو ءاهتابثإ لبق مهيلع اهّتضرع نأ دعب رصعلا
 نازيملا ".نيدلا دعاوق ين ايس ال فالخلا هركأو قافولا بحأ هللا دمحب ينإف ءبتوحم اهوضتري مل نإو ءاهتيقبأ
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 تاجردلا عفرأ قحتسال نآلا كلذ عنص ًادحأ نأ ول ءلماشلا ءارقتسالا جهنم ىلع

 هيلع تقلطأو ءبصانملا عفرأ أوبتو بناج لك نم ءاوضألا هيلع تطلستو «ةيملعلا

 ءقحال اهب هقحلي ملو .دحأ اهيلإ هقبسي مل ةركف اهّئأل الإ كاذ امو ؛باقلألا مظعأ

 حيجرتو «لوق لك ةلدأو «ءاهقفلا فالتخا ضرع وه لبق نم ءاملعلا بتك ام ىراصقو

 نم مهريغو «يزج نباو ءبجر نباو ءريرج نبا كلذ يف بتك «ليلد ىلع ليلد

 امك هبهذم ةلدأل راصتنالا فّلؤملا ديجي نأ ةعاربلا سايقم ناكو .نيرفملاو نييلوصألا

 ال هنأ ءاملعلا نم ملاع تبغي نأ اّمأ ءامهريغو يعفاشلا يِساَّراو ءيفنحلا صاصحلا لعف

 - مالسإلا دصاقم نم امهالكو -ديدشتلاو فيفختلا لوح رودت ةلأسملا اَّنإو .فالخ

 سايقلا وأ ,موهفملا كلذ نم طابتسالا وأ هموهفم وأ صنلا حيرص نم ةرئاد يف

 دحأ هيلإ نطفي ملو ءدحأ هكردي ملام اذهف .طابنتسالا لئاسو نم كلذ ريغ وأ ؛حيحصلا

 هتركف ذخأ دق ينارعّشلا َّنإ :نآلا ىلإ لقي مل ًادحأ نإو ...قالطإلا ىلع ينارعشلا لبق

 .”0هريغ نع هذه

 ةبرظنلا هذهب يمالسإلا ملاعلا ىلإ جرخي نأ لبق ًاليوط رّكف ينارعشلا مامإلا نإ
 اهئارثو ةرّهطملا ةعيرشلا ةدحوب لوقلا يهو ءةتباثلا ةيمالسإلا ةقيقحلا هذهب لب «ةديرفلا
 نيب داضتلاو ضقانتلا مدع يلاتلابو ءاهصوصنو اهتلدأ نيب ضقانتلاو فالتخالا مدعو

 ىربكلا نازيملا :اهنم ةصاخو - هتافلؤم نم ظحلن اننأل؛ةقيقحلا يف ةمئأل لاوقأ

 نايبو يأرلا مذ نايبو «قالخألاو ننملا فئاطلو ؛ةمغلا فشك باتكو ؛ىرغصلاو

 ًاجهنم اهل ٌدِعُبو ؛اليوط ًانمز ةيرظنلا هذه ًالوغشم ناك هَّنَأ -هنم نيدهتجملا ةمئألا يربت

 .”ةيملعلا لئاسرلا دادعإ يف ثيدحلا ثحبلا جهانم نع ةميق لقي ال ًاليصأ ًايملع

 )١( ص :اطع رداقلا دبع خيشلل ينارعشلا مامإلل مالسإلا ناكرأ رارسأ :باتك قيقحت ةمدقم ٠١.

 )( .فرصتب ١١ص :ىباسلا عجرملا
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 مّيقلا هباتك ةمدقم يف لاقف ءاهليلدو ةيرظنلا هذه نع ينارعشلا مامإلا ملكت دقو -

 هنم رجفتي ارحب ةرهطملا ةعيرشلا لعج يذلا هلل دمحلا»:ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك

 بلق اهنم ىور ىتح بولقلا ضرأ ىلع هلوادج ىرجأو «ناجلخلاو مولعلا راحب عيمج

 ةعيرشلا عوبني ىلع فارشإلاب نيّضتخملا هدابع نم ءاش نّم ىلع نمو ؛َناّدلاو يصاقلا
 هبلق يف اهثيداحأ عمج دعب اهدهش ىتح نادلبلا يف ةرشتنلا اهراثآو ءاهرابخأ عيمجب

 ىلع قيض الو اهيف جرح ال .ناسحإلاو مالسإلا بتارمل ةعماج ةعساو ةعيرش تءاجف

 :لوقي ىلاعت هللا نإف «ناتهبو عطنت هدوهشف اهيف كلذ دهش نّمو «نيملسملا نم دحأ

 بَّذك دقف نيّدلا يف جَرخلا ىعَّذا نمو 02*:جحلا») * جَرَحَنِم نزلا ف دكيلَع َلَمَجاَمَو +

 «ناصغألاو عورفلاك اهئاملع لاوقأو ةَرِثَتُلا ةميظعلا ةرجّشلاك ةعيرّشلا نإف ؛نآرقلا

 ةجرد نع هروصقل وه !منإف اهئاملع لاوقأ يف أطخ وأ اهرابخأ يف ًاضقانت دهش نم لكو

 ىلع ال لاجر امهنم لكل «ٍديدشتو فيفخت نيتبترم ىلع تءاج ةعيرشلا نإف «نافرعلا

 اهوحنو قوقحلا يف هب هيلع مكحو «ديدشتلاب بطوخ مهنم يوق نمف...ةدحاو ةبترم

 الو ءايوقألا ةبترمل دوعصلاب فيعضلا فلكي الف ةصخرلاب بطوخ مهنم فعض نمو
 (مف ....ًابجاو وأ ًابودنم هب رومأملا كلذ ناك ءاوس ءافعضلا ةبترمل لوزنلاب يوقلا رمؤي

 امّنإ ةعيرشلا نأ مهدوهش يف الإ مهيدلقمو بهاذملا لهأ نيب عاّتلاو فالخلا لخد

 وأ ةلدألا كلت باحصأ نم رمألا سفن يف دحاو بيصملا َّنأو :ةدحاو ةيترم ىلع ْثءاج

 تناك ولو «نيتبترم ىلع تءاج ةعيرشلا َّنأ هدقتعن يذلا ٌقحلاف...ىطخم يقابلاو لاوقألا

 مسق يف ًاباذع تناكل طقف ديدشت وأ ءهطقف فيفخت امإ ةدحاو ةبترم ىلع تءاج

 نم ةعيرشلا مهفل لخد نمف ...ليهستلاو فيفختلا مسق يف راعشلا رهظي ملو ديدشتلا

 يف ةعيرشلا ءاملع عيمج ىأرو «”ةلمج ةعيرشلا نم هدنع فالخلا عفترا نازيملا اذه باب

 ضقانتلا عفترا#:هنأ نم نازيملا اذه ةحص دقتعا نميف مالكلا اذه ىنعم يف نسق ينارعشلا مامإلا لاق )١(

 مالك كلذكو ءضقانتلا نع لجي هلوسرو ىلاعت هللا مالك َّنأل ؛اهئاملع لاوقأو ةعيرشلا ماكحأ يف هدنع ٌفالخلاو
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 نيدهتجملا ةلدأ عيمج ررقو «ةعيرشلا نيع نم مهلك مهدادمتسال نوحبسي اهرحب

 نأ ملعو ةرهطملا ةعيرشلا نع ًاجراخ مهلاوقأ الو مهتلدأ نم ًائيش دجي ملو ؛مهناوقأو

 ."(ةعيرشلا اهنيعب يه بهاذملا عومجم

 هقف يف ىربكلا ةنودملا رصنخم باتك ًاضيأ ةيهقفلا ينارعشلا مامإلا راثآ نمو -

 .ةنودملا باتك علاط امل هرصتخا دقو «ةيكلاملا

 هب هتلص تناك لب ةيداع ةقالع َدّرح هقفلا ملعب ينارعشلا مامإلا ةقالع ًاذإ نكت ملف

 نم نيدهتجملا بهاذم لك نأ تابثإو «ةمئألا لاوقأ نيب قيفوتو «عمجو ديدجت ةلص
 لاصتا اهب ةلصتم يه لب ةعيرشلا نع ةجراخ ريغ ةعبرألا ةمئألاك حلاصلا فلسلا

 :هيباتك يف ريثتعا دقو .ديلاب عباصألاو صخاشلاب لظلا لاصتاو .ناصغألاب ةرجشلا

 «يمالسإلا هقفلا ةمئأ نيب هيف قّفو دقف .هقفلا يف ًاددجم ىرغصلاو ىربكلا نازيملا

 ىربكلا نازيملا باتك مِجَرُت دقو ؛ةيهقفلا بهاذملل ةنراقم ةيقيفوت ةسارد لوأ اربتعاو

 .”ةيحلا تاغللا نم ةغل نم رثكأ ىلإ

 هيف هل تناك لب ؛هرامضم نع ًاديعب نكي ملف :ةيهقفلا دعاوقلا ملعل ةبسنلاب امأ و

 :ىشكرزلا مامإلا دعاوق رصتخم :امه نيباتك هيف فّلأ دقف غلاب ماتهاو ,ةعساو تاكراشم

 الإ دهتجملا هطبتما مكُح ني ايف «مهتاطابنتسا عضاومو مهلاوقأ عزانم ىلع علطاو مهرادقم فرع نم دنع ةمئألا

 ضعب لهج دهتجملا هطبنتسا يذلا مكحلا كلذ ةحص يف حدقي الو عم اههنم وأ ةنسلا وأ باتكلا نم عّرفتم وهو

 وهف هدر نكمياال ًاغقانت اهئاملع لاوقأ وأ ةعيرشلا ثيداحأ يف دهش نم لكو .هتاطابنتسا عضاومب نيِدّلقملا

 هلباقمو لوق وأ ثيدح لك لمحل هلاوقأ عزانمو دهتجملا اهيلإ دنتسا يتلا ةلدالاب ًاملاع ناك هنأ ولو ءرظنلا فيعض

 مهوقع ردق ىلع سانلا بطاخي ناك ةقه هللا لوسر نأ مولعملا نم نإف «ةعيرشلا يتبترم ىذتحا نم لاح ىلع

 .19/1ج :ىربكلا نازيملا .'ناسحإلا وأ ناميإلا وأ مالسإلا ةرضح يف مهماقمو

 يعاود نايبو «نازيملا هباتك نع ينارعشلا مامإلا مالك :رظناو .17-17١ص :ةمألا عيمج نع ةمألا فشك )١(

 . 140-84 /١ج:ىربكلا نازيملا هباتك ةمدقم يف ةضافتماب هتلدأ عم ةلماك هتركف حرشو ءهل هفيلأت

 )١( ص :قالخألاو نئملا فئاطل :رظني 4١0.

 .١/19ج :ىربكلا نازيملا باتك ىلع ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت ةمدقم :رظني (7)
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 ٍنارعشلا فصو دقو ةحيحصلا هماكحأ نم ءيش فذح ريغ نم هرصتخا دقو

 .”ةرابع اهحضوأو دعاوقلا عمجأ :اهغأب يشكرزلا دعاوق فاتح

 دبع نب زعلا خيشلا دعاوقك :ةيهقفلا دعاوقلا بتك تاهمأل هتعلاطم دعب ماق مث

 نيدلا جات مامإلا دعاوقو «يئالعلا مامإلا دعاوقو ءىرغصلاو ؛ىربكلا مالسلا

 دحاو باتك يف اهلك دعاوقلا هذه عمجب ماق ءيشكرزلا مامإلا دعاوقو .يكبسلا

 ."ًاسيفن ًاباتك - لاق امك - ءاجف اهنم لخادتملا فذحو

 سماخلا بّلطُلا

 قيرخأل مؤلخلاب نارَعّسلا مامإلا ةَّلِص

 :"فّوصَّنلا ملعب هتلص - ًالوأ

 ٌممتجا دقو "فّوِصَلاو ملعلا يف ىلاعت هللا تايآ نم ةيآ فخ ٌينارعشلا ٌمامإلا

 «مهقالخأب قّلْحَتو ءريثكلا ءيشلا مهنع ذخأف ؛نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب

 هتايآ تعدبأ يتلا فوصتلا ةنسلأ نم قدص ناسل ذل ينارعشلا ُدَعُيو مهمادآب بّدأتو
 ةيلقعلاو ةيحورلا قرطلا قرتفم ىلع تماق يتلا ىمظعلا هتارانم نم ةرانمو ىربكلا

 .نيقيلاو مالسلا ئطاوش ىلإ نيبعتملا نيرئاحلا يدهّمو ؛هللا ىلإ نيرئاسلا دشرت
 ءالخدلاو ليخَّدلا نمو سَّدلا نم فوصتلا ةيقنتل ربكألا هّدهج صّصَح دقو

 ىلاعت هلل ةقداصلا ةيدوبعلاو «ةلماكلا ةعاطلا هفده ىلاعت هلل ًاصلاخ ًاَيناهيإ اجبت هتيلجتو

 .88ص :قالخألاو نملا فئاطل :رظني )١(

 .قبالا ردصملا (1)

 ىريف - ًارهاظ ةيعرشلا بادآلا عم فوقولا :وه فوصتلا:َّنأ اهنم «ةديدع تافيرعتب فوصتلا ملع فرع ()

 لاك نيمكحلاب بدأتملل لصحيف - رهاظلا يف نطابلا نم اهمكح ىربف ًانطابو - نطابلا يف رهاظلا نم اهمكح
 ريغ لقو ؛يهنلاو رمألا تحت ربصلا وه :ليقو ءايندلا نع غرفتلا هلصأو ىلاعت هللا عم ةلماعملا ءافص وه:لبقو

 . ١8٠0 ص :يوانملا مامإلل فيراعتلا . 87-864 ص:يناجرجلا مامإلل تافيرعتلا :رظنب .كلذ

 31/9 /5ج:يزغلت ةرئاسلا بكاوكلا (4)

1 



 ””َحطّشلا رقي الو «ءارملا الو لدجلا فرعي ال .هلتفي هللا لوسرل َماَّنلا يقيقحلا عابتالاو

 حور ىلإ تافالخلاو تايلدجلا نم هرصع يف ةمألاب جورخلا لواحف «يفسلفلا َحبَّسلاو

 ةماقإو ةيركفلاو ةيبلقلا ةدحولاو ؛حِلاَصلا لمعلاو «تباثلا نيقيلا ىلإ .هرهوجو نيدلا
 قاقّشلا ىلعال «ىلاعتو كرابت هللا انم كلذ دارأ امك ةّيحُاو ةمحرلا ىلع ةايحلا سسأ

 ."ضيغبلا لدجلاو

 :لوقلا ىتنكمُيو

 ةداهشب كلذو «ةدايرو ةمامإ ةلص يه فوصتلا ملعب ينارعشلا مامإلا ةلص نأب

 ملعب هتلص تناكف هّقالخأاو ريح و هلاوحأ اودهاشو هورصاع نيذلا ءاملعلا رابك

 ةفرحنُما راكفألا نم مايألاو نيِنَّسلا ربع هب قلع اني هل ةيقنتو ديدجت ًةلص فوصتلا
 «طقف ًارهاظ فوصتلل اوبستنا نيذلا هنامز ةفّوصتم ىلع بيعي ًالثم ناكف ةماَّدَْغاَو

 [ملك هتافلؤم يف مهُمجاهي ناك دقف «ةصيخّرلا ةيوينّدلا بساكملا نم ٍبَسْكَي هب اوقصلو
 اهّنِإ مهلئاسمو مهبتك هيف ةيفوصلا عضو يذلا فوصتلا نأ تبثيو «ةصرفلا هل تحيتأ
 ." اومّلَكَ اني مّلكت َمِلَع اهب لمع نمف ؛ةنسلاو باتكلاب لمعلا ةجيتن وه

 ةعيرشلا مولعب حضافلا لهجلا نارعّشلا ٌمامإلا ًاضيأ اهدقتنا يتلا ةلثمألا نمو

 عمو ءاهمولع نم ًائيش اومّلَعَت اف ًاروز ةخيشملل اورَّدصَت نيذلا ضعب دنع ةرّهطلا

 نيديرملا ةيبرتل نورَّدّصتَيو .مهقاوذأو ةيفوّصلا مولع يف نومّلكتَي وحار كلذ

 ةفرعملا لهأ نم ردصت ىوعدو ةنوعر ةحئار اهيلع ةملك نع ةرايع»:هنأب يناجرجلا مامإلا هفرع حطّقلا (1)

 هنع ربعي مالك٠:يوانملا مامإلا هفرعو «1717ص :تافيرعتلا ؟..نيققحملا تالز نم وهو بارطضاو رارطضاب

 . 497 :-47 9ص :فيراعتلا .«أقحم ناك نإو هلئاق نم قيرطلا لهأ هيضتري الو ىوعدلاب نورقم ناسللا

 .58ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظنب (؟)

 رداقلا دبع روتكدلا :قيقحتب 2٠١١ ص :ينارعشلا مامإلل ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروثملا رردلا :رظني (5)

 .اطع

 دامو



 نع ملكت امدنع لاقف «ىلاعت هللا نع باجح ةعيرشلا مولع نأ نومعزيو «بالطلاو

 :حلاصلا فلّسلا قالخأ

 لظلا موزلك ةنسلاو باتكلا ةمزالم :ه5 حلاصلا فلسلا قالخأ نمو»

 ثيحب ةرهطملا ةعيرشلا مولع يف هرحبت دعب الإ داشرإلل مهدحأ ردصتي الو ءصخاشلل

 ةنوحشم (ةيفوصلا) موقلا بتكو ..ةلمعتسملاو ةسردنملا بهاذملا ةلدأ عيمج ىلع علطي

 اذه (ةيفوص) ءارقف يف ًابيرغ راص دق قلخلا اذهو..مهلاعفأو مهلاوقأ نم رهظي امك كلذب

 ءانفلا يف تاملك هنم فقلتيو «قيرطلا يف مدق هل سيل نمب عمتجي مهدحأ راصف نامزلا

 مث ٌةَبَذَع هل يخريو َةّبُج هل سبلي مث ةنس الو باتك هل دهشي ال امم حطشلاو ءاقبلاو

 كلذ يف لسوتيو ًابترم هل بلطيف عوجلاو تمصلا رهظيو ًالثم مورلا دالب ىلإ رفاسي

 عونب هذخأ هنوكل هنطب يف ًامارح هلكأي ريصيف ًائيش هل اوَُّنر امبرف ءارمألاو ءارزولاب

 ضوخمي راصف مهنم صخش يلع لخد دقو حالصلا هيف مهداقتعاو ةالولا ىلع سيبلت

 :ًاموي هل تلقف «ًامايأ ينبظاوف هنودقتعي ةعامج هعمو ءاقبلاو ءانفلا يف قوذ الو ملع ريغب

 تلقف ًائيش ملعلا ين تأرق ام انأ :يل لاقف؟يه ام ةالصلاو ءوضولا طورش نع ينربخأ

 نمو .عامجإلاب ٌبجاو ٌرمأ ةنسلاو باتكلا رهاظ ىلع تادابعلا حيحصت نإ «يخأ اي :هل

 زوجي ال لهاجلاو ءلهاج وهف هوركملاو مّرحملا نيب الو .بودنملاو بجاولا نيب قرفي مل

 عطقنا مث ًاباوج دري ملو سرخف نطابلا قيرط ينالو رهاظلا قيرط ينال هب ءادتقالا
 ."«هنم هللا ينحارأف هبدأ ءوس نم ًارش ينبأد دق ناكو .مويلا كلذ نم ينع

 باتكلا يده نم ةعبان ةيفوصلا قيرط نأب هبتك نم عضوم نم رثكأ يف نّيبي مث
 فوصنلا نم هل سيلف الإو ءكلذك نوكت نأ يغبني يفوصلا ةقيقحو «ةيدمحملا ةنسلاو

 هجو ىلع هملعب لمع ماع وه :موقلا دنع يفوصلا ةقيقح نإف»:لوقيف همسا الإ

 رهَّسلاو موصلاب تادهاجملاب مهتذمالت نم موقلا هبلطي ام ةياغو ءريغ ال صالخإلا

 )١( :ينارعشلا مامإلل نيرتغملا هينت ص١6
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 يذلا هجولا ىلع تادابعلاب ٍتأي مهدحأ ريصي نأ كلذ ريغو دهزلاو عرولاو تمصلاو

 ساردناب فلسلا قيرط تسردنا امل نكلو ءريغ ال حلاصلا مهفلس هيلع ناك ام هبشي

 تافصب قَّلختي نم ةّلقل ةعيرشلا نع ةجراخ اَّنأ سانلا ٌضعب َّنَظ اهب نيلماعلا
 ."«اهلهأ

 نايبل ناك يملعلا هجاتن ّلُج َّنِإ لب هفوصتلا ملع ين تافّلؤملا نم ديدعلا هلو
 وه اذهو حلاصلا فلسلا يدهو ةئسلاو باتكلا ىلع هئانتبا نم يه امك فوصتلا ةقيقح

 :لاجملا اذه يف اهمظعأ نمو هذه هتافلؤم نم ديدعلا يف هفده

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطل باتك - ١

 يوق ءادنو «ةيدمحملا قالخألا ىلإ ةوعد هنأ ىريل باتكلا اذهل حفصتملا نإ :قالطإلا

 باحر ىلإ اودوعيل ىرايحلا ناذآ يف لجلجي ريفنو «نيدلا ةريظح ىلإ نيدراشلا عمجل
 .”ةيلاعلا ممهلا باحصأل ةودقلاو جذومنلا هنإ لب ؛ةعيرشلا

 ةيمالسإلا ةمألا مامأو لب ءفوصتلا ءايعدأ مامأ عضيل باتكلا اذه مامإلا فّلأف

 بادآلل ايْلُعلا لّثّلاو ؛ةيدّمَحُملا قالخألل ايلعلا ّلثملا ءايعدألا ءالؤبب تعدخ يتلا

 شعب ّنَّظ اى هتاماقمو هلامعأو هقالخأب يهابيل الو .هسفن نع ٌتَّدحَتيِل ال «ةيناّبّرلا

 .نيرصاعملا باّتُكلا نم مهتيولأ تحت نيرئاسلاو نيقرشتسملا

 خيرات يف قالخأ باتك مظعأ ةيعوضوملا ةيحانلا نم ٌّدَمُيل باتكلا اذه َّنِإَو

 «يمالسإلا دبعتلا خيرات يف ةيفوصلا ةينايإلا تايلاثملل باتك مظعأ هلعل لب «ةيبرعلا

 مسر [ى ةيمالسإلا بادآلل ةضيرعلاو ايلعلا طوطخلا ينارعشلا مامإلا هيف مسر دقلف

 امو ؛لفسألا ىلإ ةطباه ةردحنم تائيس نم اهلباقي امل ةحضاولا ةضيرعلا طوطخلا هيف
 يف كرتعي امو ءبلقلا سواسوو سفنلا داقحأ نم اهب ذولي امو «تاوهش نم اهم فحي

 )١( :ينارعشلا مامإلل نيرتفملا هيبنت ص١9 -7١.

 ) )1:ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا :قيقحتب ينارعشلل ىربكلا نازيملا باتك ةمدقم :رظني ج١/ /41.
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 فوصتتلا نيب ًالصيف باتكلا اذه ناكف ؛«تاوهشو دسحو ّلغ نم يناسنإلا عبطلا

 مهقالخأب نيطبانا فوصتلا ءايعدأ نيبو يدّتحُا قلخلا ىلع زكتري يذلا قداصلا

 ."ميركلا قلخلا هنع ىضري الو ناويإلا هنم أربيو .مالسإلا هركني ام ىلإ مهاعأو

 ناكو :رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلإ رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت باتكو -”

 انالوم ةعامج شيتفت نم هتيأر اما: هتمدقم يف لاق اى باتكلا اذه فيلأت ىلع هل ثعابلا

 هسلتخا ام ىلع رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف (ينوناقلا) نامثع نب ناميلس ناطلسلا

 ام ىلع شتفي عرشلا ءاملع نم ًادحأ تيأر امو هل ةرصن هلام نم مهريغو لاّعلا

 انالوم ٌةعامج لعف امك - نخل هللا لوسرل ةرصن ةيدّمحملا ةعيرشلا ملاعم نم سردنا

 نياك باتكلا اذه ٌتفّلَأو ؛ةعيرشلا ىلع ةيناويإلا ةريغلا ينتذخأف - هللا هرصن ناطلسلا

 وهو ...نامزلا اذه يف يفوصو هيقف لكل عفان وهف...اهقالخأ ملاعم نم سردنا امل

 هسفن ىري ِهّنأل؛ٍقح ريغب نامزلا اذه يف ةخيشملل عَّذم لك قنعل عطاقلا فيسلاك

 نعي فرغأ إو ةاييوث نماةيحلا لست رك(ةيرصلا) موقلا قالا نع ةخلستم
 نأ ًافوخ اولعفل هلسغو هتقرس مهنكمأ ولو ءاورّدكتف باتكلا اذه ٌرمأ مهغَّلَب ةعامج

 قّلْخّتلا نع ٍلزعَمِي مهاري نيج مهيف هداقتعا ريغتيف :مهدقتعي نمم دحأ هيف رظني

 هنإف هب ٌرورُّسلاو حرفلا مهي ىلوألا ناكو .مهؤافلخ مَّئنأ نومعزي نيذلا موقلا قالخأب

 ."«نامزلا اذه يف هحصني نَم مهنم ٌدحأ ُدي الو ,ٌحصن هلك

 ءارب مهنم وهو ءفوصتلل مهباستنا نوعّدَي نيذلا ضعبل ةلثمألا ضعب ركذ مث -

 ءنوقداّصلا قيرّطلا لهأ هيلع ناك ام فالخب تاوهّشلا يف نوقباستي فسيكو

 عرولا ةلق يف ءالؤه لشم اوناك مهنأ مهانكردأ نيذلا خياشملاب نظت نأ كايإف»:لاقو

 تنك نإ الإ نامزلا اذه يف ةخيشملاب رهاظتت نأ يخأ اي كايإو «مهم نظلا ءيستف ةعانقلاو

 1141-1147 ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا ؛رظني (1)

 1١-11. ص :نيرتغملا هيبنت (1)

 تاوعواس



 برعلا خياشمو «فاَّنُّكلا لاومأ لكأك طيلختلا نم نطابلاو رهاظلا ظوفحم

 ّلهأو هلوسرو هللا ٌتنخ دقف ظوفحم ريغ كرهاظو كلذب ٌترهاظت نإف ةَمَّلظلاَو

 ال ءكمُنإ ىلع ةدايز نيَّلضملا ةمئألا مثإ كيلع ناكو ؛كعبتي نم نيد ٌتفلتأو «قيرّطلا
 .”«ًاماقم رصم خياشم ىلعأ كنأ ٌتيعدا نإ ايس

 ةيفوّصلا نم هفتاف حِلاَّصلا فلّسلا اهي قّلت يتلا قالخألا ركذب أدب كلذ دعب من

 .«...اذكو اذك ةقن مهقالخأ نمو»:هلوقب مهُريغو

 وأ لعف لك نع مُهُمُقوت ةقظ مهقالخأ نمو»:هلوق لاثملا ليبس ىلع هلوق كلذ نمو
 «ةعيرشلا ةلمع نم فّرُعلا نأل ؛فرعلا وأ َةّنِّسلاو باتكلا ىلع هنازيم اوفرعي ىتح .لوق

 نأ َعِلُمَف ««فارعألا) 4 تريله نع ضرْعَأَو رملي مو ويم ٍذَش ل :ىلاعت هللا لاق

 نأ لامتحال ؛اهب سانلا لعف دّرجمب مهلاعفأو مهاوقأ يف نوفتكي ال (ةيفوصلا) موقلا

 اي كيلعف ...ٌهَنُس الو باتك اهل دهشي ال يتلا عدبلا ةلمج نم لوقلا وأ لعفلا كلذ نوكي

 لعف ىلع مِدقُت الو .كدئاقعو كلاوقأو كلاعفأ عيمج يف ةيدّمحملا ةنسلا عاتب يخأ

 قيرط َّنإ :لوقي نم ىرتفاو - هللاو - بذكف ءةنسلاو باتكلل هتقفاوم ملعت ىتح ءيش
 هتقفاوم ملعي ىتح لمعلا نع فّفوتيو ةعيرّشلا ةَقلاح باهي نم ناك اذإو ؛ةعدب موقلا

 .01 ينس ضرألا هجو ىلع ّيِقب ف ءاعدتبم عرشلل
 اهانع يتلا دوهعلاو :ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول باتكو و

 ةيدّمحملا قالخألا ةوفصو «ينابرلا نيدلا ةصالخ يه اذه هباتك يف ينارعشلا مامإلا

 انرصسع يف ىمسي ام هبشت يناثعلا رصعلا يف ةدوجوم تناك ةفيظو يهو ءفشّكلا نم .فشاك عمج فاّشُكلا ١١(

 .مهنم ىواشرلا ذخأو نيحالفو راجت نم سانلا مهملظل محلاومأ لكأ نم هٌريغو ينارعشلا ريفنتو ءشّتفملاب رضاحلا

 .ملعأ هللاو

 7١ص :ًاضيأ رظنيو ء.١ 5 ص :قباسلا ردصملا (1)

 5٠١-71 ص :قباسلا ردصملا ()

0 



 مامإلا عضو دقل «ةوفص الكان هقالخأ لكو «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 لشملا وهو كغ هللا لوسر قالخأ نيب عساشلا ٌقرفلا ٌرهظُيل باتكلا اذه ينارعشلا

 نيرّدصتلا خويشلا قالخأ نيبو ءيفوص لكل ربكألا مامإلا وهو ملم لكل ىلعألا
 ةدانقل نيردستلا راسل الوم قرك م ىلا يني تع «قويمتلا تكارم ةدايقل

 :باتكلا اذهل هتمدقم يف لوقيف "”؟ةررب نونمؤم مأ ةلهج ءايعدأ مه له ةيفوصلا

 هلاونم ىلع جسن ًادحأ نظأ الو «هلاثم عضو ىلإ دحأ ينقبسي مل سيفن باتك اذهف»

 «تايهنملا كرتو تارومأملا لعف نم الكف هللا لوسر نع انتغلب يتلا دوهعلا ميم هْتنَّمض

 ام :هفيلأت ىلع يل ثعابلا ناكو «ةيدمحملا دوهعلا يف ةيسدقلا راونألا حقاول :هتيِّمَسو

 ام ىلع شتفي مهنم ًادحأ َرأ ملو ؛مهايند نم صقن ام ىلع ناوخإلا شيتفت ةرثك نم هتيأر
 مهل تعضوف مهنيد ىلعو مهيلع ةيناهيإلا ةريغلا ينتذخأف ًاليلق الإ هنيد رومأ نم صقن
 نأ ناوخإلا نم دارأ نمف ؛هنيد رومأ نم صقن ام ىلع ناسنإ لكل هّبنملا باتكلا اذه

 هسفن يف لمأتيو ءباتكلا اذه يف هل هُثركذ دهع لك يف رظنيلف هنيد نم بهذ ام فرعي

 مل نإ رافغتسالاو مدنلا وأ كرادتلا يف ذخأيف .هنيد ماكحأ نم هب ٌلخأ ام ًانيقي فرعي

 اذه يف ترَّعَّوَت دق ةنسلاو باتكلاب لمعلا قيرط نأ يخأ اي ملعا مث ...هكرادت نكمي

 ىري ناسنإلا راص ىتح اهحرش لوطي قيرطلا يف تضرع رومأل ؛اهّكلاس َّرعو «نامزلا
 يف لوقأ تنك كلذلف ءاهنم ءيشب قّلختلا ىلإ لوصولا ىلع ردقي الف ةّيدّمحملا قالخألا

 ليزيو «قيرطلا هب كلسي خيش ىلإ هب لمعي نم جاتحي دهعلا اذهو :باتكلا دوهع بلاغ

 .”«تارابعلا نم كلذ وحن وأ هب قلختلا ىلإ لوصولا نع هعنمت يتلا عناوملا هقيرط نم

 «اذكو اذك اك هللا لوسر نم ماعلا ٌدهعلا انيلع ذخأ»:هلوقب دهع لك ئدتبي ناكو

 يتلا ثيداحألا نايبب همتخيو «هيف نيح اصلاو ءاملعلا لاوقأ ركذ عم « هلك دهعلا ركذي مث

 .ريسي فرصتب. ١50 ص :ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا )١(

 .ةيملعلا بتكلا راد.”-6 ص :ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيمدقلا راونألا حقاول (1)

 افاق



 :كلذ ببس يف لوقيو .دهعلا اذه اهنم طبنتسا

 دوهع نأب يخأ اي كل ًامالعإ ةفيرشلا ثيداحألاب هنم دهع ّلك ُتدّيَش امنإو»

 ًادسو ءاهيف نعاط نعطي العل ؛ ًاطابنتساو ًاصن ةنسلإو باتكلا نم ةذوخأم باتكلا

 يف دوروملا رحبلا باتك يف كلذ يل عقو امك ءباتكلا اذه يف ةدسحلا نم سدلا بابل

 راثآلاو ثيداحألاب باتكلا اذه دوهعل يديبشت َببس ناك اذهف ....دوهعلاو قيثاوملا

 «سانلا دنع ٌرثأ هل جوري ال اهركذأ يتلا ثيداحألا فلاخي ًائيش هيف سد ول دساحلا نإ

 رمأ اذه :؟ اهُموهفم وأ اهقوطنم هفلاخي يتلا ثيداحألاب همالكل ٌفّلْؤم لدتسي فبكو

 .بيجم عيمس هنإ كلذ لثم نم باتكلا اذه ظفحي هللاف «ديعب

 غاس اهلك ةباجإلا ةمأل ّيقيقحلا ٌميشلا وه ناك ان دتنغ هللا لوسر نأ يخأ اي ملعاو

 #6 هللا لوسر نم ماعلا دهعلا انيلع ذخأ :اهلك باتكلا دوهع مجارت يف لوقن نأ انل

 بيغرت وأ يبن وأ ٍرمأب ةباحصلا بطاخ اذإ لكل هنإف ةيدمحملا ةمألا عيمج رشعم ينعأ

 ."0انل ىقيق ١ خيشلا وهف ةمايقلا موي ىلإ هتمأ عيمج ىلع كلذ ٌمكح بحسنا بيهرت وأ

 انيلع ذخأ»:هلاق ام ميقلا باتكلا اذه يف اهنع ملكت يتلا دوهعلا كلت ةلثمأ نمو -

 ًاراهنو ًاليل سانلل هميلعتو ملعلا بتك ةعلاطم َنِمدُن نأ اككلن هللا لوسر نم ماعلا دهعلا

 بلط نأ ل* يعفاشلا انمامإ بهذمو «ةيرورضلا جئاوحلاو ةتقؤملا تادابعلا ادع ام

 لضف يف درو ام عيمج نأ ملعاو...ةلفانلا ةالص نم لضفأ صالخإلا هجو ىلع ملعلا

 .ريصب دقانلا نإف كلذ يف طلاغت الق كلذ يف نيصلخملا قح يف وه |نإ هميلعتو ملعلا

 ًاليل ايندلا ىلع نيبلاكتم مهارن اّنإف .كلذ يف ريثك عازن نيلداجملا عم انل عقو دقو

 ىلع اوجرعي نأ ريغ نم لادجلاو ملعلاب مهسوفن مهميظعتو ملعلا مهاوعد عم ًاراهنو

 يتلا ثيداحألا ىسنيو « ملعلا لضف يف درو اب مهدحأ لدتسيو ءاوملع امب لمعلا

 .-1ص:ينارعشلا مامإلل ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول )١(

 ا



 ."«...سفنلل ّسِغ هلك اذهو ءةدحاو ةلمج هملعب لمعي مل نم مذ يف تءاج

 1 | لضف يف ةدراولا ٌتيداحألا كلذ دعب َرَكَذ

 يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم»:لاق ل + يبنلا نأ ةلخ ةيواعم انديس هاورام ١-

 ."0نيدلا

 نَم»:لاق كغ يبنلا نأ تقي ءادردلا وبأ انديسو ةريره وبأ انديس هاور امو -

 نم كلذ ريغو .*«ةّنجلا ىلإ ًاقيرط هب هل ىلاعت هللا لّهَس الع هيف سمتلي ًاقيرط كَّلَس
 ."ملعأ ىلاعت هللاو كلذ يف ةريثكلا ثيداحألا

 حضوت يتلاو «تّركذ يتلا ةثالثلا بتكلا هذه نإ :لوقأ زجوملا ضرعلا اذه دعبو

 ريثكلا حيضوتو .هل هديدجتو لب هيف ةيلاعلا هتناكمو هفوصت يف ينارعشلا مامإلا جهنم

 نأل؛لاثملاو زمرلا ليبس ىلع ابتركذ انإو ءرصحلا ليبس ىلع اهركذأ مل «هميهافم نم

 تاهيجوتلاب ةئيلم .باتك ةئملا ىلع ديزت لاجملا اذه يف ةريثك شل ينارعشلا بتك

 قالخألل يقيقحلا دعبلا لمت يتلا ؛ةميكحلا ةيفوصلا تاداشرإلاو ؛ةيفاصلا ةيقالخألا

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةّيدّمحملا ةيمالسإلا

 مامإلا دنع هريغ نم ًاظح ّلقأ ُملعلا اذه نكي مل :لاجرلا تاقبط ملع - ًايناث

 لاوحأب ًاريبخ ؛كرادملاو عالطالا عساو ناكف .داجأو هيف بّنَك لب «ةناغ ينارعشلا

 مّلكت (ىطسوو ىرغصو ىربك):ًثالث تاقبطلا يف فّلأف «ةمألا هذه ءاملع نم لاجرلا
 هذه يف هل مجرُت نم ضعبلا َّنِإ ىتح ءاهئايلوأو ةمألا هذه ءاملع نم ريثكلا نع اهيف

 .ريسي فرصتب ١94-7١ ص :قباسلا ردصملا )١(

 )1١737(. .هحيحص يف ملمو :(ا1) :هحيحص يف يراخبلا :هجرخأ (؟)

 (177) فتتس يف هجام نباو .(7741) للم يف دوأد وبأو .(75799) ب ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ (*)

 ".نح ثيدح اذه 2:لاقو (1147) هنم يف يذمرتلاو

 1١-71. ص :ينارعشلا مامإلل ةيدّمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول :رظني (5)
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 لدي اذهو «كلت هتاقبط يف نلت ينارعشلا هنع بتك (ب الإ ةمجرت هل ملعُي ال تاقبطلا

 مجارتو تاقبطلا يف ينارعشلا مامإلا هفّلأ ام ٌمهأو ؛هكرادم ةّعسو هتاعالطا ةرثك ىلع

 :وه لاجرلا

 دقف "ىربكلا تاقبطلا باتك وأ رايخألا ةداسلا تاقبط يف راونألا حقاول - ١

 انديسب مهأدتبا ءاهيحاصو اهئاملعو ةمألا هذه ءايلوأ نم رايخألا ةداّسلا نع هيف مّلكت

 يف ءاملعلاو ءايلوألا مجارتب همتخو ة##» ةباحصلا نم ديدعلاو هيف قيدصلا ركب يبأ

 ةعامج تاقبط هيف تصل باتك اذهف»:هنع لاق دقو ءيرجهلا رشاعلا نرقلا وهو هرصع

 نرقلا رخآ ىلإ نيعباتلاو ةباحصلا نم كَ هللا قيرط يف مهب ىدَتقُي نيذلا ءايلوألا نم

 يخياشم لاوحأ نم ةحلاص ةذبن ركذب تاقبطلا هذه ُتمَّمَحو ءرشاعلا ضعبو عسانلا

 «نايحألا ضعب يف ًاكربت مهترز وأ ءنامز مهتمدخو رشاعلا نرقلا يف مهتكردأ نيذلا

 ةسورحملا رصم خياشم نم مهعيمجو ؛مهنع كلذ ركذأف ءبدأ وأ ةمكح مهنم ٌتعمسو

 .”0نيعمجأ مهنع هللا يضر اهارقو

 خياشم نم ةعامج هيف ركذ ىرْفّصلا تاقبَّطلا باتك وه ءرصتخم باتكب هّلّيذ مث -1

 هيلع اوذخأ وأ مهيلع ذخأ وأ ؛ملعلا نم ًائيش مهيلع أرقو مهيقل نمي .هرصع يف رصم

 نم ةلمجل ًاضيأ هيف مجرت دقو :”ىربكلا تاقبطلا باتك يف مهركذي مل نمت قيرطلا
 «باتكلا اذه يف هتريس نيودت دعب مهضعب تامو «مهرصاع نيذلا ءايحألا ءاملعلا

 نكلو ؛مهتامم دعب اهنوركذي امنإو «هتايح يف ءايحألا نم ٍدحأ بقانم ركذي نم ّلَق»:لاقو

 مامإلا جهنمل ةفلاخملاو هيلع ةارتفملاو ةسومدملا رومألا نم هيف امو ىربكلا تاقبطلا باتك نع مالكلا مّدقت (1)

 .هبتك يف سدلا نع مالكلا دنع عبارلا ثحبملا يف هفن ينارعشلا

 فشك :رظنيو ؛هومحت نسح نمحرلا دبع قيقحتب .4 0-75 /١ج :يئارعشلا مامإلل ىربكلا تاقبطلا (1)
 195717 /15ج:نونظلا

 , 19717 /1ج:نونظلا فشك ١10« ص :ينارعشلا مامإلل ىرغصلا تاقبطلا :رظني (7)
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 ةفرعملاو مولعلا نم هل هبهو ام مهنم ًادحأ بلسي ال هنأو ءَدق هللا يف يئاجر يوق ان

 ال كلذكو ...ءايحألا نم هّتبحص نّم بقانم ركذ ىلع كلذ ينأرجأ ةنسحلا قالخألاو

 هركذي نأ هسفن رقحتساو «ةرهشلا بحي ال هنأ لاوحألا نئارقب ٌتملع امالإ مهنم ركذأ

 هبويعو .ءارم اذهف ةرهشلا بحأ نم نأ يملعل ؛نيلماعلا ءاملعلا تاقبط يف ٌدحأ

 هذه يف ةعامج ضعب ٌتركذ ٌتنك دقو ...هب هفصأ (يف ةدئاف الف ءسانلل ةفوشكم

 اوبتعف ينوؤاجف ,مكركذي ملو مكنارقأ ركذ ًانالف نإ :ةدسحلا ضعب مهل لاقف ؛تاقبطلا

 نسم نأ يملعل؛باتتكلا نم مهُتعفرف دساحلا كلذ قدص ىلع ءانب مهركذأ مل ينوكل يلع

 اذهو .""«هل يركذ هديفي الف ,نمزلا لوط ىلع ولو هما ئفطني نأ َّدب ال ةرهشلا ٌّبحأ

 .ىربكلا تاقبطلا باتكل ًادادتما دعي باتكلا

 دقف هلام هباب يف ةيمهألا نم هل باتكلا اذهو ءىطسولا تاقبطلا باتكو-“

 ددعلا يف مهيلع دازو ؛ىربكلا تاقبطلا باتك يف مهل مجرت نم ّلك بعوتسا
 هيوُسَّتلا نم ًاماَت ٍلاخ باتكلا اذه نأب ملعلا عم ؛ىربكلا دعب هفلأ دقو .نومضملاو

 اذهو «كلذ لك نم ةءاربلاب ينارعشلا مامإلل دهشي اني ىربكلا يف نيدوجوم ا سّدلاو
 باتك ًاضيأ هلو ."؛ىلاعت هللا ءاش نإ ةرهاقلا يف زركلا رادب عبطي نأ كشو ىلع باتكلا

 .”رشاعلا نرقلا ءاملع يف رخافملاو رثآملا

 هنأل ملعلا اذهب ةيوق ةلص ينارعشلا مامإلل ناك كلذك :ةيبرعلا ةغللا ملع - ًاثلاث

 ال مولعلا نم ريثك يف فلأ دق هنأو امهيس ال- هل دب الف ةيمالسإلا مولعلا لك ىلإ ةباوب

 يف ارّحبتم ؛ملعلا اذهب ًالاع نوكي نأ نم - هلوصأو هقفلاو «ةنسلاو نآرقلا مولع اميس

 79ص :ينارعشلا مامإلل ىرغصلا تاقبطلا )١(

 (يبرع روميت خيرات )7٠0 ىطسولا تاقبطلا مساب ىلوألا :ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن هلو )١(

 .ةقرو 74١(يبرع ميلح؟371٠8) .ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا راونألا حقاول:مساب رخآلاو ؛ةقرو

 181/7 /١ج :نونظلا فشك ةرفإ
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 ةيموٌرجآلا نتم ظفحو ءاهمولع ةفاكبو ةغللا بتك نم ريثكلا فات ينارعشلا أرق دقو

 دبع خيشلا هيخأ ىلع اهَّلحو نسلا ريغص وهو ةرهاقلا ىلإ هترجه لبق فيرلا دالب يف

 نبا مامإلل حيضوتلا باتكو ءوحنلا يف كلام نبا ةيفلأ ظفح اى ءرفله# ينارعشلا رداقلا

 ."ًاضيأ ماشه نبال بارعإلا دعاوق نع بارعإلا باتك ظفح اك ءيوحنلا ماشه

 :امهو ؛ملعلا اذهب ينارعشلا مامإلا ةلص ناحّضوي ؛نيباتك وحنلا ملع يف فلأ دقو

 ةيوحّتلا ةمّدقملا وأ «باتكلاو هنا يف حلا نم ٌعناملا بارعإلا باب باتك-١

 مهريغو ةيفوصلا نم هيديرم نم هرصع يف ملعلا بالطل هلأ يذلا ”ةيبرعلا ملع يف

 باتكلا يف نحلّلا يف عوقولل ًاعنم قيبطتلاو مهفلا لهسيل ؛ةرّسيم ةرصّتُح ةقيرطب

 هيف ىتأو ؛حورشلاو تالوطملا ين ام عومجم هيف عمج دق همجح رغص عم وهف .ةنسلاو

 ميركلا نآرقلا نم تايآب ًادهش سم .فرطب فرصسلاو وحنلا باوبأ نم باب لكب

 ملع ةصالخ اهيف عمج ةمتاخب همتخ مث ؛ةيرعشلا دهاوشلا ضعبو فيرشلا ثيدحلاو

 .وحنلا

 ًادعتبم ةّرصّتخم ةرسيم ةروصب هباوبأ هيف عمج ءوحنلا تارصتخم نم رصتخت :ًاذإ وهف
 اذه فيلأت ىلع هثعاب ناكو ؛ةصاخ هرصع يف ترشتنا يتلا يشاوحلاو تالوطملا نع هيف

 :اهنم رومأ ةدع باتكلا

 .ىلاعت هللا نيد راصنأ بزح يف بتكُي نأ هؤاجر - ١

 «ميركلا نآرقلا :امهو يمالسإلا عيرشتلا يردصم يف نحللا ين عوقولا عنم -؟

 ةرسيم ةروصب هباوبأ هيف عمج ءوحنلا تارصتخم نم رصتخم وهو ؛ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو

 .58ص :قالخألاو ننملا فئاطل :رظنب )١(

 ينارعشلا باهولا دبع خيشلل ةيرعلا ملع يف ةيوحنلا ةمدقملا :180 4 /7ج نونظلا فشك بحاص لاق (1)

 همنأو اجوزمم ًاحرش ( ٠١ 44) :ةنس قوتملا يفتحلا يميتغلا دمحأ نيدلا باهش اهحرش دقو (ه41/7 :ةنس قوتملا

 )0١55(. !ةنم مرحم يف

 دول



 هبيرقتل كلذو ةصاخ هرصع يف ترشتنا يتلا يشاوحلاو تالوطملا نع ًادعتبم ةرصتخم

 .هقيبطتو همهف لهسيل ملعلا بالط ىلإ

 نم ءارقفلل ًاعجرم نوكي نأ يف هتبغر :ًاضيأ باتكلا اذه فيلأت بابسأ نمو -*

 وحنلا بتك ىلإ عوجرلل مهجوحي نأ نود مهريغو ةيفوصلا نم هعابتأو هيديرم
 برعلا مالك رون نم هتسبتقا سيفن باتك اذهف»: ننجح لوقي كلذ ينو ءىرخألا

 انناوخإ هب فرعيلو «ىلاعت هللا نيد راصنأ بزح يف بتكأ نأ ًءاجر موي وحن يف ءاحصفلا

 اوكحيل #6 هلوسر مالكو كك هللا مالك يف نحلّلا نطاوم دو هللا قيرطل نوديرملا

 نونتعي ال اننامز يف (ةيفوصلا) ءارقفلا بلاغ ذإ ,يحولا نم ءاج ام ةروص ىلع مالكلا

 نأ (ينوصلا) ريقفلا طرشو ؛ثيداحألاو نآرقلا يف ًاريثك نونحليو ناسللا حالصإب

 ملو ءارقفلل باتكلا اذه تعنص اهنإو ...اهعباوتو ةعيرشلا مولع عيمجب ًاملاع نوكي

 ال قيرطلا لهأ نم دحأ دي ىلع كلس نم نأل؛ ةاحنلا بتك يف ةءارقلا ىلإ مهجوحأ

 قوذ ديزم كلذ يف ءاهقفلل نإف .هخيش ناسل ىلع الإ مولعلا نم ًاملع ذخأي نأ هل يغبني

 ."«مهسوفن يف هنوكردي

 ."وحنلا يف راع كلام نبا ةيفلأ رصتخم -

 ًاّصتخمو بولقلل ًابيبط ناك ةناتخ ينارعشلا مامإلا نأ امك :ّبّطلا ملع -ًاعبار

 هلوسر ةنسو هللا باتك نم ءاودلا اا فصي ؛ةنطابلا اهبويعو سفنلا ضارمأ ةجلاعمب
 ًابيبط ًاضيأ ناك دقف ءاهيح لاصو ةمألا هذه ءايلوأ نم ءاملعلا ءامكحلا لاوقأو الل

 هيف فلأف .ءبطلا ملع ىلع هتاباتكو هتافلؤم يف جّرع كلذل ؛ةرهاظلا نادبألا ضارمأل

 يف هَ تمكح فراع مالمإلا خيش ةبتكم يف طوطخمو «ينارعشلا مامإلل بارعإلا بابل :ةمدقم نم )١(

 .ةرونملا ةنيدملا

 .197 /١ج :نونظلا فشك :رظنب )١(

 تاخذ



 اهل فصوو ضارمألا ضعب هيف ركذ :”بطلا يف "يديوسلا ةركذت رصتخم :باتك

 .جالعلاو ءاودلا

 سداّسلا بّلطملا

 ةيملعلا هراثآو ينارعّشلا مامإلا تافّلؤم
 هبتكو فيلأتلاو فوصّنلاو :ملعلا يف ىلاعت هللا تايآ نم ةفلتتخن ينارَعّشلا مامإلا

 هفيلآتو ”نيحلاصلاو ءايلوألاو ءاملعلا نم ريثكب عمتجا هنأ ىلع تّلَد دقو ةعفان اهلك

 يف يبسحو "اهتالآو ةعيرشلا مولع يف باتك ةئمثالث ىلإ ءاملعلا ٌضعب اهّلصوأ ةريثك
 يهو مجعملا يف اهدورو بسح ىلع هل ابَنرم ءبتكلا هذه ّمهأ ركذأ نأ ثحبملا اذه

 :ىلاتلاك

 ١- :ماع عبط دقو .ةيفوصلاو ءاهقفلا ةمئأ نع ةيضرملا ةبوجألا ١411ه/

 ٠ نشا دواد دمحم يرابلا دبع روتكدلا قيقحتب ؛ةرهاقلا يف ىرقلا مأ ةبتكمب ما .

 .”ةيندللا مولعلاو ةيكزلا قالخألا -؟

 *- ربكأ نم باتكلا اذه ُدَعّيو .”ةيدّمحُملا ةرضلا نم ةّضاْملا ةّيلوبتملا قالخألا

 يهو (ه7070) :ةنم ىفومملا ببطتملا ناحرط نباب فورعملا ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا وهو :يديولا ةركذت )١(

 للعلاو ضارمألاو ءاضعألا بيترت ىلع ةدرفملا ةيودألا هيف عمج ردقلا ليلج ديفم باتك وهو رابك تادلجم ثالث

 دئاوف ىلع ًايوتحم ءاىحلا لاوقأل ًاعماج راصف اهلئاق ىلإ لاوقألا وزعي ؛هريغ تابّرجو هتابّرجن نم دئاوف هبلإ مضو
 .5857 /1ج :نونظلا فشك :رظني .هتعلاطم نع بطلا ملع بلاط ينغتسي ال ؛ءامدقلاو نيثدحملا

 .1155 /١1ج :سيكرس نايلإ ف سويل:ةيبرعلا تاعوبطملا مجععم .4/١141ج:مالعألا (؟)

 1الال /7ج:يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا (؟)

 . 1١1/4 /7ج :سراهفلا سرهف ءال ص :بابلألا يلوأ ةركذت (؟)

 .141 /١ج:نيفراعلا ةيده (5)

 .قباسلا ردصملا )١(

 .قباسلا ردصملا (7)

 دعا



 يغبني يتلا ةيقالخألا بناوجلا مظعمل هلوانتل ؛ينارعشلا مامإلل ةيقالخألا تاعوسوملا

 «صرصتخلا هجو ىلع ةيفوصلا قيرط كلاسو «مومعلا هجو ىلع ملسملا اهب قلختي نأ

 ةليضف قيقحتب «نيدلجمب م٠١٠٠ ماع ىلوألا ةعبطلا ةرهاقلاب ناهيإلا ةبتكم هتعبط دقو

 .دومحم ميلحلا دبع لحارلا رهزألا خيش نبا عينم روتكدلا

 ."ةاضقلا بدأ - ؛

 يف رهزألا ةبتكم يف طوطخم وهو ."'قلاخلا ديري نم عم قداصلا ديرملا بدأ -5
 ةخسن هلو (735411417 :مقر فوصت) (قلاخلا ديرم عم قداصلا ديرملا) ناونعب ةرهاقلا

 .(75151 /7- فوصت )١49- سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيناث

 دسألا ةبتكمب طوطخم وهو .”نيملاعلا ءالعلا بتارم ىلإ نيبلاطلا داشرإ -5

 :قيقحتب «ةرهاقلا يف زركلا رادب م5٠56 ماع عبط دقو ,(17175):مقرب قشمدب

 يدهم .د :قيقحتب ةيملعلا بتكلا راد يف ًاثيدح عبطو «يديزملا دمحأو راصن دمحم.د

 .رارع

 يمتيهلا رجح نبا مامإلا باتك هيف رصتخا دقو ,داشرلا ليبس ىلإ دابعلا داشرإ -/

 مقر تحت «ةيناملأ «نيلرب يف ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو («بالطلا دشرمو رجاوزلا)

114 - 455 1). 

 ةلاسر وهو ."'ءارمألا ةبحص طورش ىلإ ءارقفلاو ءاهقفلا نم نيلفغملا داشرإ -8

 ءريمألا عم ءاملعلا ملاعلا ةبحص يف:لوألا نيمق هلعج دقو طابرلا ةنازخ يف «ةطوطخم

 ) )1١/4جامالعألا 180

 774/11 ج:ناملكو ربل يبرعلا بدألا خيرات (؟)

 .قباسلا ردصملا (7)

 .211/1ج:نيفراعلا ةيده (4)
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 مقر تحت قشمدي دسألا ةبتكم يف ًاضيأ دوجوم وهو ."مهعم ريمألا ةبحص يف:يناثلاو

 .ةقرو (797١)هقاروأ ددعو )١164١(

 .” (نيدلا رارسأ نم ةلمج ركذ يف نيبملا حتفلا)وأ مالسإلا ناكرأ رارسأ -4

 صن يذلا ءاطع دمحأ رداقلا دبع روتكدلا :قيقحتب م1480١ه٠5١1ةنس رشن دقو

 ال ةليوطلا نيوانعلا نأل ًامامت هعوضوم عم قباطتيل ؛همشا ريغ :هنأ 8٠ص هتمدقم يف

 .(نيدلا رارسأ نم ةلمج يف نيبملا حتفلا):وه يلصألا همسا نأو هرصعلا بسانت

 ضرتعا ام هيف در دقو «يلازغلا مالسإلا ةجح ىلع يزوجلا نبا تاضارتعا -

 «ةيفوصلا نم هريغو «يلازغلا مامإلا ىلع سيلبإ سيبلت هباتك يف يزوجلا نبا مامإلا هب
 .(15814) مقر تحت ءايكرتب يدنفأ نيدلا يلو ةبتكم يف طوطخم وهو

 ."سايقلا ملع يف سابتقالا ١

 ءرصمب تاعبط ةدع عبط دقو .ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا -

 ."ىربكلا تاقبطلا شماهب حيبص ةعبطو قالوب ةعبط اهنم ءاهريغو

 «ةيملعلا بتكلا رادب عبط دقو .”ةيفوصلا دعاوق ةفرعم يف ةيسدقلا راونألا-١١

 .يعفاشلا دمحمو رورس هط :قيقحتب

 ولخي ال ؛تاعبط ةدع عوبطم وهو .”دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا -8

 .1//517ج:نونظلا فشك:ًاضيأ رظنبو ء١18 /4ج:مالعألا:رظني )١(

 .١/741ج :نيفراعلا ةيده (1)

 .57ص :قالخألاو ننملا فئاطل ()

 1/1 /7ج :ىربكلا يوانملا تاقبط ؛.4؟ ص :قالخألاو ننملا فئاطل (4)

 1١17٠. /1ج :سيكرس نايلإ فسويل :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم :رظني (0)

 .1/١741ج :نيفراعلا ةيده 57ص :ننملا فئاطل (7)

 71 /7ج :ىربكلا يواثملا تاقبط 47 ص :ننملا فئاطل (0)

 ع



 ةيملعلا بتكلا راد ةعبط اهلضفأو ءاهّحصأ نإو .فيرحتلاو سدلا نم اهرثكأ

 .رداجلا بيدأ دمحم :قيقحتب

 ةيملعلا بتكلا رادب عبط دقو ."ريذنلا ريشبلا ثيداحأ بيرغ يف رينملا ردبلا -0

 توريب يف
 .”فتاوه لاب لمع نم رصيل فطاوخلا قوربلا

 بادآلا نم موقلا هب زيمت ايف قادحألاو عاشألاو سوفنلا ةجهت ١١-

 هقاروأ ددعو (يبرع فوصت 79) مقرب ةيرصملا بتكلا رادب دوجوم وهو .”قالخألاو

(098). 

 ."صّنلا فلاخ اذإ ماحلإلا مكح ىلع صحفلاو يتلا -

 ةايحلا نع هيف ملكتي باتكلا اذهو .“اياوطلا ثبحُح نم اياوزلا ريهطت 49

 هلبق امو رشاعلا نرقلا يف اهتناكمو اهرود رابتعاب ةيوازلا لخاد ةيملعلاو ةيعامتجالا

 ينارعشلا مامإلا دصرف «ةيوبرتو ةيميلعت ةسسؤمو ًانكسو أجلم اهنوك نم .هدعبو

 نأ ةيوازلا خيش طورش نم نأ ركذ ًالثمف ءاهلخاد رود تناك يتلا تافرصتلا لك دان

 ال ؛ مولعلا نم اهريغو ًاوحنو ةديقعو ًالوصأو ًاهقف مولعلا لك نم اهيف نينطاقلا يفكي
 «مهخيش عم ةيوازلا يف نيديرملا بادآ ركذ (ى ءاهلهأ اهفرعي فئاطل نم كلذ يف

 عقيو «ةكرابملا هتايح تايرخأ يف ينعي (ه9471) ةنس هفلأ دقو ؛مهضعب عم مهادآو

 .ةيرهزألا ةبتكملاو ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو ء«ةقرو(70”7)يف

 )١( /7ج:ىربكلا يوانملا تاقبط .4؟ ص :ننملا فئاطل 1

 .نيقباسلا نيردصملا (؟)

 .180 /5ج:مالعألا :رظني(؟)

 1/١ /؟ج:ىربكلا يوانملا تاقبط ؛.41ص :قالخألاو ننملا فئاطل (4)

 .١41ص :بابلألا يلوأ ةركذت (5)
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 ."ءايلوألا مولع رحّب نم ةرطق ىلع ءايبغألا هيبنت ٠"

 نم اذهو ."رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت ١

 نيعباتلاو فخ ةباحصلا يده هيف ركذ دقف ؛ةيقالخألا ةينارعشلا مامإلا بتك لجأ

 ملعلا ءايعدأ ضعب هيف عقي يتلا تافلاخملا نم ريثكلا نّيبو نيلماعلا ءالعلاو

 راد ةعبط اهنم تاعبط ةدع عبط دقو ءيرجهملا رشاعلا نرقلا يف ةصاخو .فوصتلاو

 .يركبلا اطع ليلجلا دبع خيشلا ةيانعب م444١ ه١ 5١9 ماع ءقشمدب رئاشبلا

 ام مهل ركذي نأ سانلا ضعب هنم سمتلا هنأ هيف ركذ دقو ."رردلاو رهاوجلا 7

 رشع ةدم هل هتسلاجم لاح هعمس وأ هيف هضواف امئ َندِْيَح صاوخلا يلع هخيش نع هفقلت

 اهنع باوجلا ةزع ىلإ ةراشإ رهاوجلا نم ءيش مساب هنم لوق لك مسوو باجأف «نينس
 امنإو ؛طخلا فرعي ال ًايمأ ناك صاوخلا خيشلا نأل حاضيإلا ةلق وأ أطخلا نع رذتعا مث

 ."ءاملعلا نيب ةفولأملا ةرابعلاب هنع همجرت
 هنإ9:ينارعشلا مامإلا هنع لاق ؛نونكملا هللا باتك مولع يف نوصملا رهوجلا -7

 رادب ناتيطخ ناتخسن هلو ."نآرقلا روس ىلع ةروثنم ملع فالآ ةثالث وحن ىلع لمتشم

 «ةقرو )١1٠١( اهقاروأو (يبرع فوصت ؟7177/) صاخلا اهمقر ىلوألا ةيرصملا بتكلا

 اهقاروأو (يبرع ميلح فوصت 44) مقرب ةيناثلاو «ةمدقملا نم رطسأ ةعضب صقان وهو

 .ةقرو ("9)

 )١( ةيده العارفين:ج١/ 341.

 .488/1ج :نونظلا فشك .47ص :قالخألاو نئملا فئاطل )١(

 .417 ص :ننملا فئاطل (؟)

 .م19948-ه1414 ١/ :ط .ةرهاقلا .ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا.؟"ص :ينارعشلا خيشلل رردلاو رهاوجلا :رظني (5)

 .55ص :قالخألاو نملا فئاطل (6)

 اعلا د كد



 دقو ”مولعلاو رارسألا نم ةولخلا هجتنت ايف موقرملا رسلاو نوصملا رهوجلا -4
 17):ةنس ةرخآلا ىدامج يف هنم غرفو «نيهبشتملاو نيققحملا تامالع نيب ًاقرف قل

 روتكدلا ركذ اى ءفيرشلا سدقلا يف ةيدلاخلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هلو "(ه

 ."هللا هظفح رارع يدهم

 ."مهاغإلاب لمعلا بجوأ نم ىلع ماسحلا دح -6

 ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو ."(ظعاوم) مالمإلا ةوخأ قوقح -7

 .ةرهاقلاب

 ىواتف نم ةذبن اهيف عمج .”صاوخلا يلع خيشلا ىواتف نم صاوغلا ررد -17

 ."اهضعب ىنعم نع ًامجرتم روكذملا هخيش

 ؛نآرقلا مولع يف ةعوسوم وهو .ةروهشملا مولعلا دبز يف ةروثنملا رردلا -8

 بتكلا راد يف ةخسن اهنم .فوصتلاو ةغالبلاو ءوحنلاو «نيدلاو ءهلوصأو هقفلاو

 ديمحلا دبع روتكدلا قيقحتب ؛«توريب ؛نوديز نبا رادب عبط دقو «نيلرب يفو «ةيرصملا

 روتكدلا:قيقحتب «مالسإلا ناكرأ رارسأ باتك عم يبرعلا ثارتلا رادبو «نادمح حلاص

 .اطع دمحأ رداقلا دبع

 )١( :نيفراعلا ةيده ج١/ ١« اضر رمعل نيفلؤملا مجعم كحالة:ج51١8/7.

 .515 /1ج :نونظلا فشك :رظني (7)

 .9١ص:ةيفشكلا دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم (")

 1/١ /7ج:ىربكلا يوانملا تاقبط 247 ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؛)

 لكك /4ج:مالعألا (0)

 1١111 /1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 2141 /4ج:مالعألا ,١151/1ج:نيفراعلا ةيده (1)

 .1111/1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (7)

 :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم .14831/4ج:مالعألا ,15 ١ /1ج :نيفراعلا ةيده « ١8ص :بابلألا يلوأ ةركذت (4)

1 



 ىلإ باتكلا اذهب ينارعشلا مامإلا فدبي .عرولاو قدصلا يف عمللاو رردلا -4

 ةلواحمو ؛هرصع يف هفارحنا ادب يذلا ةفوصتملا ضعب دنع يقالخألا راسملا حيحصت

 دبع دمحم روتكدلا قيقحتب عبط دقو «ةمألا هذه ءاملع نم ةريخلا هيلع ام ىلإ هعاجرإ

 .م 7١١0 :ماع «ةرهاقلا يف زركلا رادب ءيديزملا دمحأو راصن رداقلا

 يف ةيدلاخلا ةبتكملا يف ةطوطخم ةخسن هلو ."مولعلا دبز يف موظنملا ردلا ٠"-

 ًاضيأ مسالا اذهب ةخسن هلو "هللا هظفح رارع يدهم روتكدلا ركذ مك فيرشلا سدقلا

 يف ةروثنملا رردلا باتك سفن وه باتكلا اذهو ءةمركملا ةكم يف يكملا مرحلا ةبتكم يف

 .ةروثنملا مولعلا دبز نايب

 قيقحتب ةرهاقلا يف عبط دقو ."ىربكلا ةيالولا ىوعد نع ءارقفلا عدر ١“-

 . فَ دواد دمحم يرابلا دبع روتكدلا

 .ةرهاقلاب رهزألا ةبتكم يف طوطخم وهو .”ةيدوبعلا بادآ يف راونألا ةلاسر -"”

 [01719037410/):مقرب فوصن] (ةيدوبعلا بادآ ةفرعم يف راونألا ةلاسر) ناونعب

 ."مولعلا نم هللا لهأ هب ٌصّمخأ اهيف موقرملا رسلا -

 ."ريصملا مويل ديوزتلاو ريسملا رس -” 4

 )١( ةيده 81ص :بابلألا يلوأ ةركذت العارفين:ج١/ 747.

 .١/711؟ج:ناملكو ربل يبرعلا بدألا خيرات :رظني (1)

 .9١ص:ةيفشكلا دعاوقلا باتك قيقحت ةمدقم (”)

 .747 /١ج :نيقراعلا ةيده (4)

 18 /6جتمالعألا 16١ /١ج:نيفراعلا ةيده 41ص :قالخألاو نملا فئاطل (6)

 .517 /1ج:نيفراعلا ةيده )١(

 .قباسلا ردصملا (7)



 ."هقفلا لوصأ يف يكبسلل عماوجلا عمج حرش -ه

 دمحأ رداقلا دبع:قيقحت ,م٠1917ه0٠155ةنس رشن ."ىرغصلا تاقبطلا

 دنع هنع مالكلا رم دقو ءنيهاش دمحم :قيقحتب ١ 949:ةنس ةيملعلا بتكلا رادبو ءاطع

 .تاقبطلاو خيراتلا ملعب ينارعشلا ةلص نع مالكلا

 عوضوم ."(رايخألا تاقبط يف راونألا حقاول) ب ةأمسملا ىربكلا تاقبطلا -

 نيدلحجم يف ؛همايأ ىلإ ةلا# ركب يبأ نم ءايلوألا ريهاشم مجارت ءفوصتلا :باتكلا اذه

 نم اهيف تاعبطلا هذه بلغأ نكل «توريب يف عبط !يك ءرارم رصمب عبط دقو .نيريبك
 دبع قيقحتب «بادآلا ةبتكمب ةرهاقلا يف ًاريخأ عبط دقو ءاهيف ام فيِرحّتلاو ّسَّدلا

 ."فيرخّتلاو فيرحُتلا نم ةيلاخ اَّنإ”:اهققحم اهنع لاقو « دفاع دومحم نسح نمحرلا

 ريثك نم ةيلاخ اهتدجو ةعوبطم ىرخأ خسن ةدع عم ةخسنلا هذهل يتنراقم لالخ نمو
 .ةيزخملاو ةهّوشملا تالوقنلا كلت نم

 اذبم ىلوألا «ةيرصملا بتكلا رادب ناتيطخ ناتخسن هلو ىطسولا تاقبطلا 8

 راونألا حقاول :مساب ىرخألاو «ةقرو(17) (يبرع روميت خيرات ؟١٠) مقر ءمسالا

 .ةقرو ١74 (يبرع ميلح١7٠165) مقر «ةيفوصلاو ءاملعلا بقانم يف ةيسدقلا

 طوطخم وهو .'"دابعلاو ىلاعت هللاب نظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلا ةراهط -

 .زيزعلا دبع كللملا ةبتكم نمض «ةرونملا ةنيدملاب تمكح فراع مالسإلا خيش ةبتكمب

 همقرو (دابعلا نم دحأب ٌنَّظلا ءوس نم داؤفلاو مسجلل رّهطملا جهنملا):ناونعب

 .718/57ج:نيفلؤملا مجعم ءقبالا ردمملا )١(

 .87 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (1)

 .518/7ج:نيفلؤملا مجعم 18١ /5ج:مالعألا .45 ص :ننملا فئاطل (*)

 7417 /١1ج:نيفراعلا ةيده الة ص:بابلألا يلوأ ةركذن ()

 - ا -



 فسأللو هنكل «ةيقالخألا ينارعشلا مامإلا عئاور نم وهو (داشرإو ظعو 717)

 .ةروكذملا ةبتكملا ةرادإ نم رارقب هريغو ريوصت نم لوادتلا نم عونمع

 «قشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم وهو '"(دئاقعلا باتك)وأ ةينارعشلا ةديقعلا 4٠-

 .تاقرو (7) يف (171704) مقرب

 .”ينارعشلا ىواتف ١-

 يف ةئمزأ رادب عبط دقو .”حطّشلا نم لّمُكلا نع ردص ام ليوأت يف حتفلا "5

 .سابع دمحم مساق ذاتسألا قيقحتب ,م1١7 ١/ :ط ءناَّنع

 ةفالخلا هيف تبثأ باتكلا اذهو .""باحصألاو لآلا لئاضف يف باهولا حتف -4

 «ةعفانلا ةقيرطلا نايبل ةعماج ةمدقم هلوأ يف ركذو عقاولا بيترتلا ىلع ةعبرألا ءافلخلل

 دمحلا هلوأ لطابلا بصعتلا لكلا يف اًكرات ةقان تيبلا لهأ لئاضف ضعب ركذب متخو

 .“باوبأ ةعبرأ يف مهركذو خلا ةنسلاب ةنسلا لهأ رشعم انحنم يذلا هلل

 «نيلرب يف ةيكلملا ةبتكملا يف طوطخم وهو ."دئاقعلا ملع يف دئالقلا دئارف -45

 .قشمدب دسألا ةبتكم يف ةخسن هنم دجوتو (7079) مقر تحت «ةيناملأ

 .”لوصألا ملع يف لوصفلا -48

 )١( ص :بابلألا يلوأ ةركذت 47.

 .157 5 /7؟ج:نونظلا فشك /88ص :ننملا فئاطل (1)

 . 1177 /؟ج نونظلا فشك (؟)

 تاطوطخملا دهعم عبط.7817 /7 ج:ةيح اص دمحم روتكدلل عوبطملا يرعلا ثارتلل لماشلا مجعملا :رظنب (1)

 .م19917 ماع ( ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيرعلا ةمظنملا) ةييرعلا

 11773 /7ج نونظلا فشك :رظني (5)

 )١( ةيده «57 ص :قالخألاو ندملا فئاطل العارفين:ج١/ 7147.

 8٠. ص :بابلألا يلوأ ةركذت 07

 - اعل -



 ."نولماعلا ءاملعلا هب قلخت ام وه فوصتلا ملع نأ نايب يف نوحشملا كْلُقلا 1

 «نظأ اهيف هلثم فيلأت ىلإ دحأ ينقبسي مل سيفن باتك اذه»:هلّوأ يف ينارعشلا مامإلا لاق

 رصم يف رشاعلا نرقلا لئاوأ مهانكردأ نيذلا ءاملعلا قالخأ نم ةح اص ةلمج هيف ٌتعمج

 وهو ."«تاقبطلا باتك يف مهءامشأ انركذ ءاخيش نْيسمحو ةثام وحن مهو ءاهارقو

 (يبرع ميلح فوصت /4) صاخلا همقرو «ةرهاقلا يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم

 .هلوأ يف ريبك صقن عم «ةقرو (145) هقاروأو (5 177/11) ماعلا همقرو

 يف ينارعشلا مامإلا لاق .”ةيكلإلا تافّصلا يناعمل ةحّضوُلا ةيفشكلا دعاوقلا - 4

 ام درو ءالعو لج قحلا تافص نع ةبوجألا ٌتركذ باتك اذهو»:باتكلا اذه ةمدقم

 لج قحلا بانج ىلع ًةريغ يماقم بسحب ملعلا يف لاخلا ٌءافعضو نودحلملا همهوتي

 ةيملع ةعبط «باتكلا عبط اذه دقو .""«ىلاعت هبانجب قيلي ال ام هيف ٌدحأ مهوتي نأ العو

 .م5١١7 ماع «توريبب «ةيملعلا بتكلا رادب هللا هظفح رارع يدهم روتكدلا قيقحتب

 .”نيبلاطلا بادآ نايب يف نيبملا لوقلا 8

 زركلا رادب ًاثيدح عبط دقو .”نيدلا يبحم خيشلا نع درلا يف نيبملا لوقلا-4

 ًاقيفوت هللا هداز راصن رداقلا دبع دمحم روتكدلا لضافلا خألا قيقحتب ةرهاقلاب

 .ًاصالخإو

 )١( ؛سراهفلا سرهف «87 ص :قباسلا ردصملا ج٠١1/94/1.

 . 101/4 /؟ج :سراهفلا سرهف بحاص هنع كلذ لقن (؟)

 .181 /4ج:مالعألا 147 /١ج:نيفراعلا ةيده 011770 /؟ج :نونظلا فشك(”)

 .27ص:ةيفشكلا دعاوقلا ()

 .147 /1ج :نيفراعلا ةيده (0)

 .قباسلا ردصملا()



 رادب باتكلا اذه عبط دقو ."ربكألا خيشلا مولع نايب يف رمحألا تيربكلا -

 .رهاوجلاو تيقاويلا باتك لفسأب «توريب يف ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ

 ينارعشلا مامإلا لاق.ناجلا ةلئسأ هجو نع نارلاو باجحلا فشك ١-

 اذه عبُط ,”«ناجلا ءاملع اهنع ينلأس ديحوتلا يف ًالاؤس نوعبسو فّين يهود:هنع
 ةيانعب م1194 ه١417١ ماع ىلوألا ةعبطلا توريب «ةيملعلا بتكلا رادب باتكلا

 .يلع دمحم ثراولا دبع خيشلا

 ركفلا رادب اهنم «ةريثك تاعبط عوبطم وهو ."ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك-67

 دمحأ قيقحتب «نيدلجم يف قشمدب ىوقتلا راد ةعبط اهلضفأو اهرخآو ءاهريغو قشمدب

 باتكلا يف ةدراولا ثيداحألا مظعم جيرختب اهريغ نع ةعبطلا هذه زاتمتو «ةيانعو زع

 .ةيعابطلا ءاطخألا ةلق عم

 ريغو قداصلا ديرملا نيب قرفلا يف -قرافلا رونلا وأ - قهاشلا بكوكلا -59
 اهيلع نوكي نأ بجي يتلا ٌقالخألا باتكلا اذه يف ينارعشلا مامإلا جلاعي ."”قداصلا

 راثيإو قدص نم هللا لهأ هب ىلحتي امو ءيفوصلا قيرطلا يف ديرملا ةّصاخو «ململا
 روتكدلا :قيقحتب ءرصم «فراعملا رادب م1491١:ماع عبط دقو ءصالخإو حماستو

 .ةيردنكسإلا ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ يواقرشلا دمحم نسح

 يف ةيوحنلا ةمدقملا وأ ءباتكلاو ةنسلا يف نحللا نم عناملا بارعإلا بابُ 5

 ةلجم يف رشنو «ميهاربإ جاحلا دمحأ نايز .د :قيقحتب باتكلا اذه عبط ."ةيبرعلا ملع

 )١( ةيده ءال١ /7ج:ىريكلا يوانملا تاقبط :35ص :قالخألاو ننملا فئاطل العارفين:ج١/ 23431

 .181/14ج:مالعألا

 .47ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)

 ١ /؟ج:ىربكلا يوانملا تاقبط .41ص :قالخألاو ننملا فئاطل ()

 .ل4ص :بابلألا يلوأ ةركذت (4)

 .ل4 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (6)



 ةدعقلا يذ رهش يف «يناثلا ءزجلا - ١" دلجملا - تيوكلا يف ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

 زيزعلا دبع تنب اهم.د :قيقحتب ىرخأ ةرم عبطو 050١-2004 :ةحفص ه7

 - ةيبرعلا ةغللا مسق يف ناتدعاسملا ناتذاتسألا ناينلا نابلس تنب لاون.ةو ركسلا

 .ضايرلاب تانبلل ةيبرتلا ةيلك

 ىلع هللا ةمعنب ثدحتلا بوجو نايب يف قالخألاو ننملا فئاطل -هو

 مقرب سدقلا يف ةيريدبلا ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن هل ."(ىربكلا ننملا)قالطإلا

 «ةيانع وزع دمحأ قيقحت ,قشمد «ىوقتلا رادب اهنم تاعبط ةدع عبط دقو )74/ ١195(

 .يردبلا ىفطصم ملاس ةيانعب ؛م1444 ١/ :ط توريبب ةيملعلا بتكلا رادبو

 ."نآرقلاب لمعي مل نم ىلع نالذخلا حئاول -

 ةيطخ خسن ةدع هلو .”ةيكملا تاحوتفلا نم بختنملا ةيسدقلا راونألا حقاول -07

 .ةيرصملا بتكلا رادب

 ."رشاعلا نرقلا ءاملع يف رخافملاو رثآملا -8

 م1917 :ةنس ةرهاقلا يف عبط «رايخألا ةبحص يف راونألا نم راتخملا -8

 «ةريمع نمحرلا دبع:روتكدلا قيقحتب «ةيريمألا عباطملا نوؤشل ةماعلا ةئيحلا فارشإب

 .”وحنلا يف كلام نبال ةيفلألا رصتخم ا

 )١( :نيفراعلا ةيده ءالا /7 ج: ىربكلا يوانملا تاقبط ج١/ 7547.

 ) )1.نيقباسلا نيردصملا

 717/1 ج:نيفراعلا ةيده .47 ص :قالخألاو ننملا فئاطل (؟)

 5141 /١ج:نيفراعلا ةيده ءال9 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (4)

 .2141 /١1ج :نيفراعلا ةيده (5)



 امل فصوو ضارمألا ضعب هيف ركذ «"”بطلا يف يديوسلا ةركذت رصتخم -1

 .جالعلاو ءاودلا

 اهبلغأو «ةيطخ خسن ةدع ةيرصملا بتكلا رادب هلو ."يبطرقلا ةركذت رصتخم -7

 ةخسنو «ةقرو (774) يف (يبرع تعلط فوصت717١) مقر اهنم ءروكذملا مسالاب

 )١87 صاخلا امهقرو ءيبطرقلا مامإلا ةركذت رصتخمب يبهذلا دقعلا :مساب ةدحاو

 .ةيراجت اهبلغأ ؛تاعبط ةدع ًاضيأ عوبطم وهو «(يرع ميلح فوصت
 ."يطويسلا مامإلل ةيوبنلا صئاصخملا رصتخم -7

 تحت ةرهاقلا يف ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو "'يقهيبلا ةديقع رصتخم -4

 :اله اناكرهو ((تعلط عيماجم156) مقر

 مقر «رهزألا ةبتكمب طوطخم وهو '*عورفلا يف يشكرزلا مامإلا دعاوق رصتخم -5

 .ماع (717470) مقرو ءصاخ (85190)

 .”ةيكلاملا عورفلا يف ةنودملا رصتخم -1

 دقو .”ةيدمحملا دوهعلا نايب يف ةيسدقلا (راونألا حقاول) وأ راونألا قراشم -8

 دبع دمحم :قيقحتب «توريب يف ةيملعلا بتكلا رادب اهنم ؛ةديدع تارم باتكلا عبط

 .تاعبط ةدع باتكلا اذهو ١1177. /1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 181/4 ج:مالعألا )١(

 .ةديدع تارم عبط دقو «77/1١1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجععم ؛87ص :بابلألا يلوأ ةركذت (؟)

 7١8. /١ج :نونظلا فشك «417/ص :قالخألاو نملا فئاطل :هباتك يف هركذ (7)

 .87ص :بابلألا يلوأ ةركذت 2٠٠١7 /7ج :نونظلا فشك (4)

 1١41. /7ج :سراهفلا سرهف .47 ص؛ننملا فئاطل (5)

 .0٠4ص :قالخألاو ننملا فئاطل (7)

 سرهف :717 /١ج:نيفراعلا ةيده الا /7ج:ىربكلا يوانلا تاقبط :.415 ص :قالخألاو ننملا فئاطل (1)

 ١١801 /7ج :سراهفلا

 - م1 -



 .م68١٠١1 :ماع ميهاربإ مالسلا

 يف عبط .فوصتلا هعوضوم ."نيفراعلا قيرط موسر ىلإ نيكلاسلا جرادم -84

 ."خيرات نود ةيرجح ةعبط رصم

 ."داهتجالا داوم يف دابكألا محفم ٠-

 خسن ةدع هنم دجوت ."'هنم نيدهتجملا ةمئألا يربت نايبو يأرلا مذ يف ةمدقم -ا١

 .(تال75) مقر تحت ؛ةقرو (18)يف قشمدب ةينطولا دسألا ةبتكم يف اهنم ةيطخ

 يف يكبسلل عماوجلا عمج حرش ىلع فيرش يبأ نبا ةيشاح نم تاطقتلملا ح7

 مقر تحت ةقرو (15) يف عقي ءقشمدب ةينطولا دسألا ةبتكمب طوطخم وهو ءلوصألا

 .(١1تالث5)

 هللاب فراعلا ةيصو ىلع حرش يهو .ةيلوبتملا ةيصولا ىلع ةينسلا حتا -

 مقرب رهزألا ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت ««فوصت) يدحألا يلوبتملا

 يف ًاضيأ عبط امك ."(ه1715):ةنس «ةيرجح ةعبط رصم يف عبط دقو (771)

 .خيرات نود ءالعلا بأ نب ىفطصم دمحم قيلعتب ةرهاقلا يف يدنجلا ةبتكم

 باتكلا رادب اهنم .تارم ةدع عبط دقو ."ةّنّسلاب ِسّبلَتلا يف ةّنلا حّتم 4

 )١( ص :بابنألا يلوأ ةركذت 87.

 .١/1177ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (؟)

 7147 /١ج:نيفراعلا ةيده ال١ /7ج:ىربكلا يوانملا تاقبط 47 ص :قالخألاو نئملا فئاطل (1)

 .87 ص :بابلألا ٍلوأ ةركذت (4)

 575/17 ج:نالكوربل يرعلا بدالا خيرات 18١ /4ج:مالعألا (0)

 .١1177/1ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم (7)

 تاعوبطملا مجيعم ؛1481/4ج:مالعألا 2٠١8٠١ /7ج :سراهفلا سرهق ؛87 ص:بابلألا يلوأ ةركذت (9)

 1178 /١ج :ةيبرعلا

 اقع -



 .يم هكن ينغلا دبع خيشلا :قيقحتب ه4777١ /١:ط ءايروس بلحب سيفنلا

 .”عناوملا عنم -ا/

 لالجلا حرش نيب هيف عمج دقو .لوصألا ملع دصاقم ىلإ لوصولا جاهنم -1

 ةجرد لينل يثحب عوضوم هقيقحتو "”فيرش يبأ نبا ةيشاحو عماوجلا عمجل ٍلحملا

 .ةيمالسإلا توريب ةعماج نم ريتسجاملا

 يف طوطخم ."”قيرطلل نيعدملا بلاغ سيلفت يف قيقحتلاو قدصلا جهنم -الا/

 .ةقرو (71) يف عقيو (17179/) مقر تحت ءقشمدب دسأللا ةبتكم

 ."نيفراعلا قالخأ يف نيبملا جهنملا 8

 ىربكلا ننسلا رصتخموأ نيدهتجملا ةمئألا ةلدأ نايب يف نيبملا جهنملا -4

 بتكلا رادب اهنم ةريثك تاعبط هل «نراقملا هقفلا يف .”ةّيرضفلا نازيملا 6

 .ةيملعلا

 ةدع ةيرصملا بتكلا راد يف هلو ."ةّيلَعلا قرفلا دئاقعل ةَّيمْلا ةّيَرَّذلا نازيملا ١

 ةيدوجلا رادلا يف م١٠ */ ماع عبط دقو «(710) (711):ةيلاتلا ماقرألا اهنم تحت خسن

 7147 /1ج:نيقراعلا ةيده 01879 /75ج:نونظلا فشك(١)

 ١١81/71 ج :سراهفلا سرهف «31 ص :قالخألاو نملا فئاطل (؟)

 .7547 /١ج:نيفراعلا ةيده (؟)

 .قبالا ردصملا(4)

 7147 /١ج:نيفراعلا ةيده .45 ص :قالخألاو ننملا فئاطل (6)

 . 11377 /١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم 287 ص :بابلألا يلوأ ةركذت (7)

 .ةقباسلا رداصملا (9/)
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 رداقلا دبع دمحم .د /و «يديزملا ديرف دمحأو يدهملا ةدوج /د.أ:قيقحتب «ةرهاقلا يف

 ال امم ؛ةميثألا فيرحّتلاو ّسّدلا دي هّثلاط دق باتكلا اذه نإ ءفسألل نكلو ءراصن

 اذه لباقي يذلا ةصاخو «ينارعشلا مامإلا تاباتك يف سّرمتم ئراق لك ىلع ىفخي

 ال لاثملا ليبس ىلعو .ًايلج ًاحضاو كلذ ىري ةيفشكلا دعاوقلا باتك عم باتكلا

 هبن دقو ."داحتالاو لولحلا ةركف نع هّسد نَم عِفادي باتكلا اذه يف نأ:رصحخلا

 لهأ ةديقع عم قفتي اب اهليوأت اولواحو .عضاوملا كلت ىلع هللا مهظفح نوققحملا

 ّمامإلا دجن نيب ء.سدلا اذه دري اهب هسفن ينارعشلا مامإلا مالك نم كلذ اودروأو «ةنسلا

 ىلع نهربيو لب «هبتك رثكأ يف ءريذحتلا لك ةركفلا هذه نم رذحي :ناتَخ ّنارعشلا

 لاطبإب ءاملعلا نع لوقنلاب يتأي مث .ةحيحصلا ةيمالسإلا ةديقعلل اهتمداصمو ءابئالطب
 ."ةركفلا هذه

 يف مييدلقمو نيدهتجملا ةمئألا لوقأ عيمجل ةلخدملا ةينارعشلا نازيملا 47

 تاعبط باتكلا اذه عبط .نراقملا هقفلا يف .”ىربكلا نازيملا وأ «ةيدمحملا ةعيرشلا

 :قيقحتب بتكلا ملاع راد ةعبط -ملعأ هللاو -اهلضفأو «نانبلو رصمو ايروس يف «ةريثك

 .ةريمع نمح رلا دبع روتكدلا

 .ةيدّمحملا ةّنّسلاو باتكلاب ةديشملا ةينارعشلا دئاقعلا نازيم -4

 مقرب ءقشمدب دسألا ةبتكمب طوطخم وهو ءاياصولاو حئاصنلا -6
 ٍنارعشلا خيشلا اياصو مسا تحت ةيرصملا بتكلا رادبو «ةقرو (44) (١ت171764)

 .ةقرو )١١18( يف «(يبرع تعلط فوصت )١٠١14 صاخلا اهمقر بادآلا يف

 .16-47ص:ةيرذلا نازيملا :رظني )١(

 .116-11ص:رهاوجلاو تيقاويلا .197-154ص:ةيفشكلا دعاوقلا رظني )١(

 01177 /١ج :ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم .747 /1ج:نيفراعلا ةيده ءال١ /7ج:ىربكلا يوانلا تاقبط (7)

 181/5 ج:مالعألا
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 ."نيفراعلا قالخأ موسر ىلإ نيرئاحلا يداه -7

 باتكلا اذه يف لواح دقو .'رباكألا دئاقع نايب يف رهاوجلاو تيقاويلا -407

 .هدحأ هيلإ هقبسي مل لاثم ىلع ركفلا لهأ دئاقعو فشكلا لهأ دئاقع نيب ةقباطملا

 مالكلا ّرَم دقو .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ رادب اهنم «ةريثك تاعبط عوبطم باتكلاو

 .ةديقعلا ملعب ينارعشلا مامإلا ةقالع نع مالكلا دنع باتكلا اذه نع ًالّصفم

 عباّسلا بلطملا

 هئاقب ببسو .هنم هؤّربِتو هس .هبتك يف ّسَّدلا

 هنأ اومعز ءايشأ هنع اوعاشأو ءٌريثكلا هيلع ينارعشلا مامإلا ءادعأ ٌسّد دقل

 ام هنأ عم ءاهودعقي ملو هيلع ايندلا اوماقأو هتايح يف اهرشن ىّنبتو «هبتك يف اهعضو

 باتكلاب هّكُّسَم َدَع دقل لب اه هلوسر ةنسو «هللا باتكب كّسمَّنلا الإ هنع فرع

 ًاراكفأ رشني نأ وأ ءامهفلاخُمي فيكف هيلع اهي هللا معنأ يتلا ىربكلا معنا نم ََّنّسلاو

 كلذ نمو «هذيمالتلو هبتك يف ةبسانم نم رثكأ يف هلوقي ناك ام اذهو ءامهطباوض مده
 العفو «ألوق ةيدمحملا ةنسلا عابّتال يردص حارشنا :َّيِلَع هب ىلاعت هللا معنأ ايو »:هلوق

 هللا دمحب ينإ ىتح ءًاريغص تنك نيح نم «كلذ ٌّدض نم يرطاخ ضابقناو ءًأداقتعاو

 ىتح ؛ءاملعلا ضعب هنسحتسا ام ضعبب لمعلا نع تاقوألا ضعب يف فقوتأ ىلاعت

 ىلاعت هلوقب هيلإ راشملا فرعلا وأ «سايقلا وأ ةنسلاو باتكلل هتقفاوم هجو يل رهظي

 الإ سانلا نم ًالعاف هل دجأ مل رمأ اذهو ...(194 :فارعألا) فزملاي مأَر ج: دكح دّمحمل

 )١( ةيده 287 ص :بابلألا يلوأ ةركذت العارفين:ج1١/ 743

 تاعوبطملا مجعم 047 /1ج:نيفراعلا ةيده ءالا /7ج:ىربكلا يوانملا تاقبط (47 ص:ننملا فئاطل )١(

 1171/1 ج :ةيبرعلا

 .7085 /7ج :نونظلا فشك :رظني (5)



 ؟ال وأ ةعيرشلل قفاوم كلذ له رظنو فقوت ريغ نم لعفلا ىلع مدقي مهبلغأو .ًاليلق
 يل رهظي مو «ةعيرشلل ًاقفاوم لعفلا كلذ دجأ مل نإ ينإف «ىلاعت هللا دمحب ينالخب

 نم ينع عاشأ نم ؛ىرتفاو هللاو بذكف ؛هب لمعلا نع تفقوت فرعلل الو اهل هتقفاوم
 نأ عم «ةنسلاو باتكلا رهاظ نع يدئاقعو «يلاوقأو «يلاعفأ يف حطشأ يننأ ةدسحلا

 ضعب امنإ ؛ةلداع ةديبب كلذ هدنع تبث الو طق يب عمتجب مل ةدسحلا ءالؤه نم ًادحأ

 لع ىرتفاف ؛ةرهاظلا يلاعفأ يف ًانعطم دجي نأ زجع ال كلذ ناطيشلا هل نّيز ةدسحلا

 ."(هل رفغي ىلاعت هللاف كلذب مهربخأو .رهزألا عماج يف اهم رادو «تاميلك ضعبب

 باتك رثكأو ًاتيمو ًايح هيلع يرتفاو ءتيمو ءًايح ينارعشلا مامإلا ىلع ّسُد دقل

 ينارعشلا مامإلا ىلع نيدقاحلا نم ريثكلاو .ىربكلا تاقبطلا باتك وه هيف هيلع ّسُد

 تّبتَتلا نود هيلع مهموجه ضرعم يف باتكلا اذه يف ةسوسدملا ءايشألا هنع نولقني

 نأ ديري امدنع مهدحأ ىرتو ؟ هب لقي مل مأ شخ ينارعشلا هب لاق له لوقلا اذه نم

 هتافلؤم َّنأكو (ىربكلا تاقبطلا باتك بحاص ينارعشلا):لوقي ينارعشلا نع ملكتي

 هيلع سد يذلا - تاقبطلا هباتك الإ اهنم قبي ملو .ترثدناو تمد دق ةيفاّضلا ةيملعلا

 هأربت نلعأو هتافلؤم نم ريثكلا يف وه اهبراح دقو «ةنسلاو باتكلا فلاخت ءايشأ هيف

 ىلع ةمالع هيلإ هبسنن ىتح - هتافلؤم دحأ يف اهانبتي نأ وأ ءاهوقي نأ نع ًالضف اهنم

 .كلذ نم هاشاحو «ميلسلا يملعلا جهنملا نع هداعتباو ؛هعادتباو هفيرخت

 تناك ًاخيش نأ :هللاب نيفراعلا رابكل هيف مجرتي يذلا باتكلا اذه يف اندجو اذإف

 ةأرما مامأ هتروع فشك رخآ نأ وأ ءراغصلا نايبصلا وأ «ريمحلا عم ةيسنج ةقالع هل

 ربنملا ىلإ دعصي ناك رخآ ًاخيش نأ وأ ؛هرمأ نم ةنيب ىلع نوكت ىتح اهبطخيل بهذ
 اذه عم سانلاو هيف تسيل تايآ هيلإ ًابسان نآرقلا أرقي مث :نايرع وهو سانلاب بطخيل

 1٠١ -99 ص :قبالا عجرملا (1)

 تاو



 تاهيلا نم كلذ ريغ ىلإ "#2 :2:لوقيو هل مجرتي ينارعشلا َّنأو هيلع نوركني ال

 .اهنم ءارب وهو هيلع ةسوسدملا بيذاكألاو

 (ك - يراصنألا ايركز مالسإلا خيش ىتفتسا ينارعشلا نأ كلذ نم ىهدألاو

 سانلل نويت مهنإ»:هل لاقف ريمحلا عم سنجلا سراهي يذلا اذه لاح نع - نوعدي

 .”«ةقيقح ال سيلو ءرومألا هذه

 بتك يف سدلا بابسأ نايب نع همالك دنع اطع دمحأ رداقلا دبع خيشلا لوقي

 ينارعشلاك ةعيرشلا يف ًامامإ نأ قدصنف انلوقع يغلن نأ زاج نئلو:ينارعشلا مامإلا

 ىوتف قدصنف ىرخأ ةرم اهيغلن نأ هلبلاو هتعلا نمف «تافارخلا هذه هبتك يف بتكي

 ةبوسدملاو «ةحيبقلا تالوقنلا كلت اهنم ُتلقٌت يتلا عئانشلا كلت ىوح يذلاو «ىربكلا تاقبطلا باتك امأو )١(

 ؛باتكلا اذه الإ مذلاب ينارعشلا نع نوملكتي امدنع سانلا ضعب ركذتي ال يذلاو «ينارعشلا مامإلل ًاناتهمو ًاروز

 عم [ملاعلا يف ةققحم هعبط لوأ]:هفالغ ىلع عضوو «دومحت نسح نمحرلا دبع»:قيقحتب ًاثيدح باتكلا عبط دقف

 ىلع ةسوسدملاو ةروزملا ةعبطلا يه ملعلا بالط نيب ةلوادتملاو .باتكلا اذهل ةدوجوملا تاعبطلا مظعم نأب ملعلا

 ىلع هّبي نَم ءاملعلا نم ليلقلاو «ءارب هنم خيشلاو ءاهيف ام تافلاخملاو عئانشلا نم اهيف يتلاو « سان خيشلا

 ةلماك ةءارق ةلباقمو ؛ةردان ةطوطخم ىلع ةعبطلا هذه تلبوق :ًاضيأ ةديدجلا ةعبطلا فالغ ىلع بتكت اممو ,رمألا اذه

 فيرحتلا نم ًامامت ةيلاخ يهو .فيرشلا رهزألا ةبكمب تاطوطخم ةدعو ه17917 ماع قالوب ةعبط ىلع

 .دومحم نسح نمحر لا دبع :قيقحت م1١٠7 1١/ :ط «ةرهاقلا ءبادآلا ةبتكمب باتكلا عبط دقو .فيرختلاو

 همحر خيشلا ىلع بذكلاو «ىربكلا تاقبطلا» باتك:ناونع تحت 75 /١ج :باتكلل هتمدقم يف ققحملا هلاق اممو -

 ىلع عالطالا نم ىلاعت هللا اننكم دقو «ريثكف باتكلا اذه يف ينارعشلا خيشلا ىلع بذُك ام امأو ه:هنع يضرو هللا

 دق دفان هديب خيشلا اهبتك يتلا ةخسنلا نإ .هعضوم يف لك ىلإ انرشأو ؛هذه اسخن يف اهانتبثأ ةفيظن مجارت

 هخسنت اريف هسد نكمي ام سد نم اونكمتيل اهوعاضأ وأ «تابتكملا بيدارس نم بادرس يف يه وأ ؛تدقف

 هتلقن :رهظت نأ قحتست ةفلاخم هيف تيأر ف ءصقن وأ عوبطملا نع ةدايز اهمجارت ضعب يف ةدوجوملا خسنلاو .مهمديأ

 ىلع ةسوسدملاو ةفرحملا ةلئمألا نم ريثكلا ركذ مث ؟.وه اك هتكرت:ال امو :ةعوبطملا خلا يف ام نع الدب هتمرب

 نم ًامامت ةيلاخ يهو ءاهيلع دمتعا يتلا ةيناثلا ةخسنلاب اه راق مث :ةعوبطملا خسنلا يف ةدوجرملاو ينارعشلا مامإلا

 .تاهافتلاو حئابقلا كلت



 هذهب لصتي ايف - هرصع يف نيدهتجملا نصح - يراصنألا ايركز مالسإلا خيش

 مالسإلا خيشل ًأذيملت ينارعشلا ناك نيح نيساسدلاب غلب دق مؤللا ّنكلو «تافارخلا

 اولّمَحو ,ةيخلا لك مهيعس باخ انيب «ذيملتلا اوحرج امك خيشلا اوحرجف يراصنألا
 ىلع لجر هبتك باتك يف اذه انأرق اذإ نحّنو»:لوقي مث 2....مالسإلا خيشل ىوتفلا كلت

 انيوهتسي هبتك ام نإف ءرذحلا يفوصلا ىعولاو «ةنيصرلا ةيعرشلا ةفاقثلا نم ردقلا اذه

 :نيرمأ دا ةلاتنملا را ريوقت ىلإ اكاوهتسا ةلتحر نم دوعت انيكلو كلف الب

 وهو ؛ءاره لا اذه ىلإ هعفد يلقع ضرمب بيصأ دق ناك ينارعشلا نوكي نأ امإ ١-

 .هرصع يف هؤادعأ رثكأ امو «هتعاذإو هليجست ىلإ هؤادعأ َعّراسل ثدح ولو ,ثدحي ملام

 .هرصع دعبو

 جيورتل .فوصتلا ءايعدأ هئادعأ نم هيلع ًاسوسدم مالكلا اذه نوكي نأ اّمإو -؟

 ةفاقث نم ًايسيئر ًاءزج لكشت لازت امو تناك تافارخلا هذه نأل ؛هقيرط نع مهتافارخ

 ؛ ةيكولسلاو ةيملعلا ينارعشلا ةعمس هيوشتل وأ ؛مههابشأو ةماعلا نم ءايعدألا ءالؤه

 هتسفانمو ؛هل سانلا مارتحاو «هتيص عويذ ببسب هل ةوادعو دقح نع ًاسيفنت

 .”«رهزألل

 خرؤملا كلذ يف هدّيأو نان يوانملا فوؤرلا دبع ريبكلا مامإلا حضوأ دقو -

 خيشلا ىلع ٌّسد ةدسحلا نم ريثكلا كانه نأ الق يلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع ريبكلا

 ركذو هيلع ىنثأ نأ دعب لاقف ءاهنم ءيرب وهو ءعرشلا فلاخت ءايشأ نلت ينارعّشلا

 بلغف «هرصع ءاملع اهضعب ىلع - ينارعشلا مامإلل ينعي - هل ظّرَقو:ةديدعلا هتافلؤم

 ءعرشلا اهرهاظ فلاخي تاملك هيلع اوّسدف :ةيفوّصلاو ءاهقفلا نم ةفئاط ىلع دسحلا

 هومرو ءاوّبسو اوعَّنشو ؛ةمايقلا هيلع اوماقأو ءعامجإلا فلاخت لئاسمو .ةغئاز دئاقعو

 «يبرعلا ثارتلا راد 17ص :اطع رداقلا دبع خيشلل ينارعشلل مالسإلا ناكرأ رارسأ :بانك ةمدقم )١(

 م14 /ها٠1١١ء:ط



 ناكو ؛مهيلع هللا هرهظأو ىلاعت هللا مهذخف «ةميمنلاو ىذألا يف اوغلابو «ةميظع لكب

 ىتح هسفن ىلع ةقافلا يوذ ًارْيؤُم .عرولا يف ًاغلابم «ةعدبلل ًابزاَُم «ةنسلا ىلع ًابظاوم

 نيبام .ةدابعلا ىلع هتاقوأ ًاعّروم ءوفعلا قيرط ًاكلاس «ىذألل ًالّمحتم .هسوبلمب

 لزيملو ءاراهنو ًاليل لحنلا ّيودك يود هتيوازل ٌمَمسُي ناكو ,ةدافإو ِكيلستو يفينصت

 ىلإ روبُحلاو ريخلاب نايعألا نويع يف ًالّجيبم ءرودّصلا رودص يف اّظعم ؛كلذ ىلع ًاييقم
 ."0هتمارك راد ىلإ ىلاعت هللا َّلَقَت نأ

 نبا ةيشاح باتك بحاص نيدباع نيمأ دمحم ققحملا مامإلا ًاضيأ هلاق ام اذهو

 نب نيدلا ييحم خيشلا بتك يف سّدلا نع همالك ضرعم ين يفنحلا هقفلا يف نيدباع

 هبتك ضعب يف داَّسُحلا ضعب هيلع ىرتفا هنأ ينارعشلا فراعلل عقو ايك»:لاقف يبرعلا

 يتلا هباتك ةدوسم مهل جرخأو .هرصع ءاملعب عمتجا ىتح هنع اهعاشأو «ةرفكم ءايشأ

 ."«هيلع َيِرَّفا امع ةيلاخ يه اذإف ءاملعلا طوطخ اهيلع

 نلعأو .هبابسأ نّيبو .هبتك يف ّسَّدلا نم هب َيّيبا ام ينارعشلا مامإلا حضوأ دقلو

 لاقف هتافلؤم يف هرّطسيو هلوقي ام عيمج يف ةنسلاو باتكلل هتمزالمو «هنم هتءارب

 كرابت هللا نم اممو»:فاصنإلاو قحلا دارأ نك قيقد مالك وهو ءًالّصفمو كلذ ًاحضوم

 ٌرهاظ فلاحي ًامالك يِبتُك يفاوُسَم ال «ءادعألاو ةدّسْحا ىلع يِرْبَص يلع هب ىلاعتو

 وحّتو «ناطلّسلا بابل ف مهتبتاكمو اناتبيو ًاروز لع نوتفتسي اوراصو «ةعيرّشلا

 :يخأ اي ملعا .كلذ

 عبس ةنس ٌتْجِجح امل يننأ ؛عونلا اذه وحن نم رصم يف يل َمَقَو ءالتبا لوأ َّنأ ١-

 )١( /8ج :بهذلا تارذش الا -/1 /7ج :يوانملا مامإلل ةيفوصلا ةداسلا تاقبط يف ةيردلا بكاوكلا 151/7

 قف

 )١( .778/14ج :نيدباع نيمأ دمحم ققحملا مامإلل :نيدباع نبا ةيشاح

 - امو -



 يننأ وهو «ةعبرألا ةمئألا عامجإل قرخ اهيف ةلأسم ةعامج نع رّوَّز ةثاعستو نيعبرأو
 عاشو :اولاق ؛ةجاح دبعلا ءارو ناك اذإ اهتقو نع ةالصلا ميدقتب سانلا ضعب ٌتبتفأ

 ٌتلصو املف لبجلا نم رصم ىلإ كلذب تابتاكم ءادعألا ضعب لسرأو «جحلا يف كلذ

 ةيقرشلاو ةيبرغلا ميلقإ ىلإ كلذ لصو ىتح ءميظع جر ّرْضِم يف لصح ءرصم ىلإ

 الإ رصم ىلإ ٌتعجر امف ررضلا ةياغ يباحصأل لصحف ءرصمب ةلودلا رباكأو ديعصلاو

 يتلا تابتاكملاب نوربخأف ؟ سانلا لاب ام :تلقف ءأرزش ّيلِإ رظني سانلا بلاغ دجأو

 دو هللا الإ يضرعب ّتالو «ينباتغا نم دع ملعي الف ؛ةكم نم مهتءاج

 ءاملع هيلع بتكو .دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا باتك تفنص امل نإ مث -"

 نم راغ ؛ةخسن نيعبرأ وحن هنم اوبتكف «هتباتكل سانلا عراستو ءرصمب ةعبرألا بهاذملا

 اوبتكو .هتخسن هنم اوراعتساو «ياحصأ نم نيلفغملا ضعب ىلع اولاتحاف ؛ٌةدسحلا كلذ

 «نيملسملا عامجإل ةقراخ لئاسمو ةغئاز دئاقع اهيف اوسدو «سيرارك ضعب اهنم مهل

 يف باتكلا نوضغ يف كلذ اوكبسو «يدنوارلا نباو ءاحج نع تايرخسو تاياكحو

 قوس ىلإ اهولسرأو «سيراركلا كلت اوذخأ مث ءفّلؤملا مهنأك ىتح «ةريثك عضاوم

 اوأرو ؛سيراركلا كلت يف اورظنف «ملعلا ةبلط عمجم وهو «قوسلا موي يف نيّيبتكلا

 نم ءرهزألا عماج ءاملع ىلع اهب راد مث «ىلاعت هللا ىشخي ال نم اهارتشاف ءاهيلع يمشا

 يب نوثولي سانلا ثكمو «ةريبك ةنتف كلذ عقوأف ءبتكي مل نمو باتكلا ىلع بتك ناك

 رصان خيشلا يل رصتناو رعشأ ال انأو «ةنس وحن ءارمألا تويبو قاوسألاو دجاسملا يف

 انأو كلذ لك يبلجلا نب نيدلا باهش خيشلاو «يلبنحلا مالسإلا خيشو «يناقللا نيدلا

 تلسرأف ٌريخلا ينربخخأو ءرهزألا عماجلاب نيِّبجُا نم صخش يل لسرأف رعشأ ال

 ءالؤه هَّسَد اني ًائيش اهيف اودي ملف ءاهيف اورظنف «ءاملعلا طوطخ اهيلع يتلا يتخسن
 ."«فورعم وهو «كلذ لَعَف نم اوُبسَف :ةدسحلا

 .1/57ص :قالخألاو ننملا فئاطل )١(

 -كاكمل



 دسحملاو ةريغلا هدنع ماق امل ؛ءادعألاو ةدسحلا ضعب نأ يخأ اي ملعاو»:لاقو

 ضعب نم راعتسا «ًلع هنوؤرقيو «هنوبتكي سانلا ىأر نيح «باتكلا اذه ببسب

 امو ةعيرشلا رهاظ فلاخت ًارومأ هيف سدو «ًاباتك اهنم هل بتكو «ٌةخسن نيلّفغملا انناوخإ

 دمحب انأو ّيإ رومألا كلت ٌبينَي لاح فرعي ال نَم راصف .ةعامجلاو هَّنّسلا لهأ هيلع

 :ًاضيأ لوقيو ."كلذ نم ٌءيرب هللا

 ءانب اذهو ءاذه ىتقو ىلإ ءوسلا َّف نودقتعي ءنيروهتملا نم ةعامج ضعب ٌفرعأو»
 ينللا لئاسملا كلت عمج ةدسحلا ضعب نإ مث ةدسحلا كئلوأ نم ًالوأ هوعمس ام ىلع

 نإ :هل لوقي ,ينهركي ًادحأ عمس املك راصو «هدنع اهلعجو سيراركلا كلت يف تمد

 راص مث هيلع كتعلطأ اهنم ءيش ىلإ تجتحا نإف «نالفب قلعتت لئاسم ضعب يدنع

 املف ءرعشأ ال انأو يلع نوتفتسيو ءاذه يتقو ىلإ دساح دعب دساحلا لئاسملا ضعب يطعي

 يلع ةارتفم يهو ؛ةلئسألا هذهب دوصقملا انأ يننأ رهزألا ءاملع عيمجل تلسرأ ؛ٌترعش

 ."«اهيلع ةباتكلا نم ءاملعلا عنتماف

 نودقتعي سانلا ضارعأ يف عوقولا يف نيرّرهتملا نم ةعامج فرعأو» :ًاضيأ لاقو

 الو ءطق ب عمتجا ٌدحأ مهنم امو ءاذه انتقو ىلإ ةعاشإلا كلت مكحب ةديقعلا ءوس ّف

 رفغي ىلاعت هللاف ةلداع ةنّيب كلذب هدنع تماق الو «فّلؤأ انأو ينآر الو ,ملع يف ينضواف

 رومألا هذه ام :لوقي راص ملعلا ىلإ بسني نم صخش نع ينغلب دقو ؛مهحماسيو مه
 نم نكي مل ةعاشإلاو سدلا َّنأ عم ةرتاوتم اهاّسو !؟ لجرلا اذه نع ترتاوت يتلا

 امهركذ ىغبني ال انباحصأ نيب نافورعم امهو .ةصاخ رصم لهأ نم نيصخش ىوس

 يبتك يخأ اي عِلاطف ءىلاعت هللا ةمحر ىلإ اجردو ءاتام دقو ءامه سانلا ٌّبس نم ًافوخ

 )١( ص :دوهعلاو قيئاوملا يف دوروملا رحبلا هباتك ةمدقم 76

 ) )5.77ص :قباسلا عجرملا

 كئكال-



 باتكلا ىلع هللا دمحب اهتررح ينإف ءدساح لوق ىلإ غصت الو حصنلا نم اهيف اهب عفتناو
 ٌترحبت ىتح ًائيش ثْمَلأ امو ّيدّمحت نس ّلجر انأو ءقرولا يف اهعضأ نأ لبق ةنسلاو

 .يراصنألا ايركز خيشلاك مالسإلا خياشم ىلع اهداوم ٌتررحو .ةعيرشلا مولع يف

 ."2....فيرش يبأ نب نيدلا ناهرب خيشلاو

 رومألا كلت نم ًائيش أرق ملسم لكل ًائاع ًانذإ ىطعأ دق َنِارعّشلا خيّشلا نإ مّ

 اني رَّمَظ نمف»:كلذ يف لوقيف ؛هيف اهدجت يذلا باتكلا نم اهحسمّي نأ هيلع ةارتفملا

 كلذ نم فيضُي نأ َّلِح يف سيلو .هيلع برضيلف ؛ءيشب ودعلا كلذ ةخسن نم بتك
 "لِ

 ءاهتّئرب اهنم صّلختيل هيلع ةسوسدملا لئاسملا كلت ىلع لصحي نأ لواح دقو

 ربظنب ءالؤه نم ًادحأ لباقأ مو اذه»:لوقيف ؛كلذ يف حجني م هنكل ءاهنم هبتك فّظنبو

 لئاسملا كلت مهدنع نيذلا ةدسحلا ءالؤه ٌتلسرأ دقو ...ءاذه يسقو ىلإ هلعف

 رفغي ىلاعت هللاف اهب ٌدحأ فرتعي ملف «نييعتلا ىلع اهنم أّرتأل ؛اهيلع ينوعلطيل ةسوسدملا

 .”«نيمآ مهللا ,نيمآ هورمضأ امو ءاولعف ام مه

 ينارعشلا ىلع سد اّنْي تافارخلا هذه تناك نإ نآلا هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو -

 تاقبطلا باتكك هبتك ضعب يف نآلا ىلإ ةدوجوم تاسوسدملا هذه تيقب اذاملف فلق

 كلذ ءاقب ببس نّيبيو ءاطع دمحأ رداقلا دبع خيشلا هيلع بيجي لاؤسلا اذه ؟ ىربكلا

 مهموصخ نيدت نأ لبق مهسفنأ ةيفوصلا نيدُت لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا»:لوقيف

 :فانصألا هذه نع نوجرخي ال بيرق نم مهّتفرع اك ةيفوصلاف

 . 9١ص :ينارعشلا مامإلل رهاطلا مهفلس هيف اوفلاخ ام ىلع رشاعلا نرقلا يف نيرتغملا هيبنت )١(

 76 ص:دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا هباتك ةمدقم (؟)

 /714ص :قالخألاو نئملا فئاطل ()
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 «ةرهشلا نم نيبراهملا ءايفخألا ءايقتألا نيققحملا نيحلاصلا نم فنص - ١

 ةقد يف ةيسفنلاو ةيحورلا مهلاوحأ ةياعرو نيديرملا ةيبرت يف تماصلا لمعلا نيرثؤملاو

 مه مهبتك نوربتعي لب «ةباتكلا ىلإ الو مالكلا ىلإ نوليمي ال ءالؤهو ءةعراب ةيجهنمو

 .كلذ ءارو ءيشاالو ءمهيديرم

 هذه ىلع توكسلا يف مهعم انسل اننإف لاجرلا نم فنصلا اذه انلالجإ عمو

 خويشلا ءالؤه نم ةملكلا َّنأل ؛ نيملسملا ىلع عوبطمو روشنم هيبنت نود ماهوألا
 .سانلا نم مهريغ نع ردصت يتلا تاملكلا فالآ نم لمعلا يف غلبأ ءالجألا

 لقح يف نولمعي ال مهنكلو «نيققحملا ءايقتألا نيح اصلا نم رخآ فنص -؟

 نورثؤي مهنكلو قيقحتلاو فيلأتلاو ثحبلا لقح يف نولمعي اهنإو «ةيكولسلا ةيبرتلا

 دقنب نولوغشم مه امَّنإو .دقنلاب مه نأش الف هلاق نَم ىلإ لوق لك ميلستب ةمالسلا

 .هيف اوفلتخا ام نود موقلا هيلع عمجأ ام ةعاذإو ءاهتبقارمو ءمهسوفن

 الو ءاذه مهكلسم ىلع مهقفاون ال اننإف كلذك خويشلا ءالؤهل ريبكلا انمارتحا عمو

 .هلجأ نم مهصقتنن

 ىلع نكلو «سوفنلاب ةربخ الو ؛ملع ريغ ىلع نيكلاسلا داشرإل اوَّدصت موق -

 ميلستو «مهتامدص نم فوخلاو ؛خايشألا ركذ دنع دجاوتلاو «ةشوردلا»و ةينلا نسح

 ىتح هللا لضف ىلع مهدنع جرح الف ؛تاقبومو رئابك تناك ول ىتح مهل مهلاوحأ لك

 .ةريسلا برطضم «ةريصبلا ىمعأ ناسنإلا ناك ولو

 نولزنتسي مهف «نيديرملا ىلعو مالسإلا ىلع هللا قلخ ام رطخأ نم ءالؤهو
 مهيلإ بسني ام نولّوؤُيو «هللا لهأ نم خيش هنأ بتكلا يف يور نم لك ىلع ناوضرلا

 همواق يذلا فرحا ٌقوُّصلا ركفلا نولّتمُي ٍقحب مهو ءًادساف ًاليوأت رئابكلا نم

 .مزعو ةوق نم يتوأ ام ّلكب ينارعشلا

 كتكات



 «فونملا وأ لامهإلا ريثأت تحت بتكلا يف ةروطسم ماهوألا كلت تيقب اذه ٍلجأ نم

 .*الكف لوسرلا ننس نم فوخلا الو لامغإلا ناك امو

 مدع ءارتفالاو ءليلضُنلاو َّسَّدلا ىلع دعاس يذلا نأ ًاضيأ ىسنن ال اننإو -

 نم رضاحلا انرصع يف مويلا هيلع يه [ى .يضاملا يف ةديدشلا ةبقارملاو «ةينفلا ةعابطلا

 نذإ ريغب بتكلا نم ءيش عبط ىلع أرجتي نمل ةينوناقلا تابوقعلا نمو ءمّظنملا عبطلا

 نوجّرري نوباَّدكلاو نوساسدلا ناك دقف «ةيطخلا بتكلل خشنلا رصع فالخب ءاهفلؤم

 ,ءاملعلا بتك ىلع نوليدُيو ؛ميلع هب هللا ام بذكلاو لَجَّدلا نم اهيف ام اهيف ًابتك
 ."ليطابألاو سئاسدلا ةيفوصلا ًاصوصخو

 نأ مالكلا اذه لك نم رهاظلا :لوقأ ِّلُك مالكلا اذه دعبو بّلطملا اذه ةيابن يفو

 ايندلا اوألم دق نيرّجحتملا ءاهقفلا ضعبو .فوصتلا ءايعدأ نم هداّسحو .هموصخ

 باتك اهرهشأو ةفورعملا هبتك يف يسال .ًاليلضتو ًابذكو ءارتفاو ًادسحو ًادقح هلوح
 هذه نع ىأنت اهلك هتوعدو هبتكو ينارعشلا مامإلا كولس نأو «ىربكلا تاقبطلا

 عضوم ريغ يف هينتلا نع لفغي ملو «هيلع اهّسَد نّميو اهنم أربت دقو ؛ةمداهلا تالالحنالا

 اذه نأب لوقلا ردجي نكلو .17 ص :اطع رداقلا دبع خيشلل ينارعشلل مالسإلا ناكرأ رارسأ :باتك ةمدقم )١(

 بك ةصاخو «ةيمالسإلا بتكلا ةيقنت ىلع اورهس ًالاجر ضيق ىلاعت هللا نإ لب ؛هقالطإ ىلع هلمح يغبني ال مالكلا

 رهزألا خيش :لاثمأ نم .حيحصلا نم اهيف سوسدملا اونيبو تافارخلاو بيذاكألا نم اهب قلع ام ؛ةيفوصلا

 ةيلذاشلا ةسردملا :باتك اهنم يمالسإلا فوصتلا نع هتاساردو هثوحب نم ريثكلا يف دومحت ميلحلا دبع موحرملا

 «ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :هباتك يف رورس يقابلا دبع هط خيشلاو ءفوصتلا ةيفق ةلسلس نم هريغو

 هتاقيقحن يف اطع رداقلا دبع خيشلاو .فوصتلا نع قئاقح: ميقلا هباتك يف ينام" ىسيع رداقلا دبع خيشلاو

 ٍنارعشلا باهولا دبع:هباتك يف ينرقلا ظيفحلا دبع خيشلاو ؛ةصاخ ينارعشلا مامإلا بتكو ةماع ةينوصلا بتكل

 نم كلذ ريغو «ىريكلا نازيملا باتكل هقيقحت ةمدقم يف ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا خيشلاو ءرشاعلا نرقلا مامإ

 .ًاريخ هللا مهازج ريثكلا مهريغو ؛هل تّرُْت يتلا تالاقملا

 8١4 ص :ىسيع رداقلا دبع خيشلل فوصتلا نع قئاقح (1)

0 



 يذلا ٌهئلقتت ينارعشلا مالك نيب ٌففِصْنا نراق ولو «نيساسدلا ءالؤه رمأ ىلع هبتك نم
 ًانيابت ىأرل ىربكلا تاقبطلا يف دوجوملا همالك نيبو «ةنسلاو باتكلاب هكسمت هيف نلعي
 .تاقبطلا يف ام بذك هل رهظلو ءأرهاظ

 تاباتك هل صخش تاباتك يف تارابعلا هذه دوجو قيدصت بعصي هنإف ًاضيأو
 لجرلا لصي نأ لقعي لهف ءاهريغو لوصألاو هقفلاو ثيدحلاو «نآرقلا مولع يف ةنزّم

 قسفلاو تاقارخلا هذه لشم بتكي مث ,ةجردلا هذه ةعيرشلا مولع يف ناقنإلا يف

 .روجفلاو

 «هبتك نم ًارفاو ًابيصن اذخأ دق ريوزتلاو سّدلا َّنإ:لاقي نأ يغبنيو ين رهظي يذلاو
 مدع يف فاصنإلا ناسنإلا ىلع بجوي ام اهيف لصح دق كلذ نأي فارتعالا نم دبالو

 «ةنسسللاو باتكلاب ديدشلا كسمتلا الإ هنع فرع ام يذلا مامإلا اذه عئانشلا هذه ةبسن

 .هيلع ءاملعلا ءانث نمو .هتمجرت ءانثأ يف انعم رم امك

 .ملعأ ىلاعت هللاو





 سماخلا ثحبملا

 :ةيلاتلا بلاطملا اهيفو «ينارعشلا مامإلا ةديقع

 :بلاطم ةعبرأ هيفو

 هبتك يف تّبثم وه امك ينارعّشلا مامإلا داقتعا صخلم :لوألا بلطملا *

 .ةدّمتعملا

 ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ينارعّشلا مامإلا :يناثلا بلطملا

 ةهياشتملا تايآلا نم ينارعّشلا مامإلا فقوم :ثلاثلا بلطملا *

 .داحتالاو لولحلا نم ينارعّشلا مامإلا فقوم :عباّرلا بلطملا *





 لوألا بّلطملا

 ةّدَمَتعملا هبتك يف تّبثم وه امك ينارعشلا مامإلا داقتعا صّخلم

 أَبو ءاهيلإ ىعدو ءاهيلع شاع يلا هتديقع نايب يف ' ةفلقت ٌّنارعَّشلا ٌمامإلا لوقي
 َّنإ لب ؛هبتك نم باتك نم رثكأ يف ةديقعلا هذهي حرص دقو ؛تادقتعم نِم اهاوس ان

 .هيف ئراقلل حضاو وه اك «ةديقعلا هذه لوصف حرش هلك (رهاوجلاو تبقاويلا) ٌباتك
 ملعا»: ملت لوقي .عفنلاو ةدئافلا هيف َّنإف هْمِجايْلف ءاهحرش يف عّسوّتلا دارأ نمو

 ِسوُؤُر ىلع اهب يدانيو هتديقعب َحّرِصُي ْنأ نمؤم ّلكل يغبني هنأ يخأ اي هللا كتر

 هل اونّيب كلذ َرْيَغ تناك نإو «للاعت هللا دنع اهي هل اودهّك ًةحيحص تناك ْنِإِف .داهشألا

 ٌدهْمَأ نأ مكُدهْنَأ :مكنعو انع هللا يضر يبابحأ ايو «يناوخإ ايف...ءاهنم بوتيِل اهَداسَن

 َياث ال ٌدِحاو ىلاعت هللا نإ :يِبَْقب ًامزاج ًالوق لوقأ نأ هتايبنأو هّتكئالم دهشأو ىلاعت هلل

 َرْبَدُم ال ٌعِناص هل َرْيْزَو ال كِلَم "هل َكِيِرَّسال ٌكِلاَم دَّلّولاو ةبحاّصلا نع ُهّرَُم هل

 يف هيلإ رقتفم هاوس ٍدوجوم لك لب ؛هدجوي دجوم ىلإ راقتفا ريغ نم هتاذب ٌةوجوُم «هعم
 ةدوجو لب ؛هئاقيل ةياهن الو .هدوجول حاحا ال هسفنب ٌدوجوم ىلاعت وهو ..."هدوجو

 مالسإلا ةجح مامإلا اهتبثأ يتلا ةديقعلا نم ًادج ةبيرق ءانه ينارعشلا مامإلا اهركذيس يتلا ديقعلا هذه (1)

 6٠-7٠ ص دئاقعلا دعاوق هباتك يف يلازغلا

 شرب ر هَل لحب اكسل هنا الإ هلام تكول ؛ءاييلألا ةروس يف ىلاعت ُهَلوق رومأ نم رِكُذ ام ىلع لدي (1)

 للحوم هَل كت رو لَو كل نكي نأ ٍضْرألاَو تول عيب إل :ماعنألا ةروس يف لاعت لاقو 4 دين
 ىف كرجل كي وو ذنب ا ىلا لغو »: ءارسإلا ةروس يف ىلاعت هوقو 4 ٌيِع هع ليهو وَ
 ةمستما هى © ةسحأ هوه لال: صالخالا ةروس يف لوقو أ اكو أَو كيلو كلل
 « ةحل ارْهُكَمل ٌىكَيْمََو © ذكوب متو ذيج مل
 كلذو «ىلاعت هيلإ مهرقف و مهجايتحاو نيا علا نع ىلاعت هانغ ىلع ميركلا نآرقلا تايآ تلد (0)

 ام بتختس ليَ كَ ريع هم نإ أَوْلاَع تريلا لوم هنأ َعصَدَتَل 9ل:نارمع لآ ةروم يف ىلاعت هلوقك راكم # 7 0

 دوه



 «ءاقبلا هيلع ليحتسيف "ٍضّرَعِب الو «ناكملا هل رّدَقيف "'رّهوجب سيل ِهِسْفنبمِئاق

 بولقلاب ٌيِئرم هراطقألاو تاهجلا نع سَّدقُم ءاقلّتلاو ُةَهَجْلا هل نوكيف مشجب الو

 ةرخآلا هل..."'هدارأ يذلا ىنعملا ىلعو ؛هلاق امك هشرع ىلع ىوتسا «"راصبألاو

 ىلع نآلا وهو "نامز الو ناكم الو ناك لب «ناكم هيوحي الو «نامز هَُّدُحِي ال“ىلوألاو

 ال يذلا يلا دحاولا انأ :لاقو هنامّزلا أشنأو .ناكملاو نّكمّتلا ٌنَلَح هنأل؛ناك هيلع ام
 هاو

 نيب تاقولخملا ظفح هدوؤي

 هَلاَنِإٍل :تربكدعلا ةروس يفهلروق و 4 ٍقبِرَحْلا باَدَع اوُموُم ُلوُقَتَو يح ريَعِب ةيبملألا ُمُهَلْتَكَو أولاَك

 .4 دبل َُيلَاَوْه هْسأو هللا َلِإ ةةرقشلا ُمُثنأ ساي ٍ:رطاف ةروس يف هنوقو ء4/ َنيِمَلدَمْلاِن عمل

 ١7ص :يراصنألا ايركز خيشلل ةقينألا دودحلا .زّيحتلا لبقي ام :وه رهوجلا (1)

 مسج ىلإ هدوجو يف جاتحملا نوللاك .هب موقي لح يأ عضوم ىلإ هدوجو يف جاتحي يذلا دوجوملا:وه ضَرَعلا (؟)

 .ا/١ص:ةقينألا دودحلا .هريغب لب هتاذب موقي ال ام :وه وأ 145 ص:تافيرعتلا :رظنب .هب موقيو هلي

 نينمؤملل لاعت هللا ةيؤر نوكت :ءاملعلا لاق 4 ةَرِيَاَيَر َلإ 87 رض ذيب رُجُم )+ :ةمايقلا ةروس يف ىلاعت لاقو (1)
 اّل 9 :ماعنألا ةروم يف ىلاعت هلوقل ؛نيتيؤرلا يف راصحنا الو فيك الب راصبألاب ةرخآلا يفو .بولقلاب ايندلا يف

 .700 ص :ةيفشكلا دعاوقلا :رظني 4 ديل ُتيِيلا َوْهَو ركمتألا ُكديَرْمَو رمبألا ُهُكردُم

 شرما َلع وتس مش وي ونسي فام اَمَو َصْراْلاَو توتا َقلَس ىلا خ:ناقرفلا ةروس يف ىلاعت لاق (4)

 4 ٍشرلَلع رسل ماهو محمي توله ىلا ل :دعرلا ةروس يف ىلاعت لاقو 4( اريح ءوي لكم نسي

 .4 ئرتنأ ٍشرَمْلاَلَع نحيل :هط ةروس يف ىلاعت لاقو

 .4 لوألا ويل اك ّنإَو 9:ليللا ةروس يف ىلاعت لاقو (6)

 نط نيصح نب نارمع نع (7117) ؛هحيحص يف نابح نياو «(5987) .هحيحص يف يراخبلا جرخأ )١(

 .«ضرألاو تاوامّتلا َّقَلَت من ءاملا ىلع هشرع ناكو هلبق ءيش نكي لو هللا ناك»:نن هللا لوسر لاق:لاق

 ا ع ع يل دول ا اطيح ع ع ع هدام وعم + 5 ؟و 4 دعم 4 سوم سرع
 نم ضرألا يف امو توست ام ل مْ الو همس .هَدْحْأَت ال ْموُيمْلأ حلاوه الإ هلل اك هنأ :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي (9)
 0 زم سريع ا ير وصدر ضع ىلا جس 5 هب نب اوربا ارعوبملا . فل
 ُهيِسْرف عِسَو ءآَضاَسي الإ هيلع نم عود َنوُطِحُي او ْمُهْملَع امو خوي ديل نيب ام ُملَْي يداي اَلِإ هد ٌعَمْنَي ىلا اذ

 م م

 .(؟9 :ةرقبلا) © ميلا ٌنَمْلأَوْهَواَمُهظْعِح مدي الو ضراْلاَو تون

 تاويل



 ْنأ وأ .ثداوخلا ِهّلَمت ْنأ هللا ىلاعت «تائّدحُما ٍتافص هِتاَفِص نمد يش ُهبشي ال

 لسّقلا ذإ .هعم :يشالو هللا ناك لاقي لب ءاهدعب نوكي ْنأ وأ «هلبق ٌدوكت نأ وأ ءاهّلُي

 مارُي ال يذلا راهقلاو ماني ال يذلا موُيقلا وهف .هعدبأ يذلا نامّزلا ْغيِص نم دعّبلاو

 1١(. :ىروشلا) أ ٌريِصبلا ٌعيِمَسلَأ َوْهَو 5 ع وْ سيل +

 وللا عرّتلا ”ءامسلاو ضرألا هعسوأو «ّيسركلا أشنأو ءٌشرعلا ىلاعت هللا قَلَح

 1 وا حو

 حاورألا ل ّرنآ ءّىَلَح ام"ّىلخأو ءّقلخلا ّقَلَخ ءَّبَس ب ٍلاثم ريغ ىلع لك لاعلا َعّدبأ

 اك رّكَشو ءفَلَح ضرألا يف حاورألا اهيلإ لما حابشألا هذه لَم ءانمأ ”حابشألاب

 نم ّلُكلا ٌقَلَحَ .هنعو هب الإ ةّرذ كَّرحَتت الف "هنم ًاعيمج ضرألا يفامو «تاومّكلا ينام

 ّىَ لكي طاَحأ + .قبس هَملِع ركل هيلع كلذ َبَجوَأ ّبِحوُم الو .هيلإ ةجاح رْبَغ

 :هط) 4 َقْخَلَو يي مَلعَي ملعي 2(: نسجلا) 4 ادَدَع ِءْيَع لع صحو زج 1١ :قالطلا) أ( مَع

 هََلَح وه ًائيش ملعي ال فيكو (19:رناغا# ٌدوُدصلأ ىف اَمَو نال هِيَ ْعَلْعَي لل ١

 مت ءاهدوجو لبق ءايشألا َمِلَع «(14:كدللا»4/ ُرييْخأ ُتيللاَوْهَو َقلَح ْنَم ملي الأ +

 «ءاشنإلا دَّدِجَت دنع جلع هل ْدَّدِجَتي ل ءءايشألاب ًااع ْلَّرَي ملف ءاهَمِلَع ام َّدَح ىلع اهَدَجوُأ

 عامجإب تاّيئرُجلا َمِلِع امك قالطإلا ىلع تايّنُكلا َمِلِع ءاهّمّكحأو ءايشألا َنقْنَأ هملعب
 ا .نوكرشي |مع ىلاعتف «ةداهشلاو بيغلا اع وهف «قافّتالاو رظَنلا لهأ نم

 )١( ٌضْراْلاَو توسل هير َعِبَو + :(00) ةبآ «ةرقبلا ةروس يف للاعت لاقو 4.

 28/1١. ج:برعلا نال :رظنب .تامأو ىلبأ :يأ (؟)

 .حوُبُشو حابشأ ُمْمْلاو ءَلْثَم يأ انل َحّبَم:لاقي ,قلخلا نم مِهريغو سانلا نم ُهّصْخَش كل ادب ام:وه ُحَبّشلا (1)

 .499 /1ج:سورعلا جات «444 /7ج :برعلا ناسل:رظنب

 رتل نبل كلذ يد دنع امج ِضّيذْلآ ب امو تول ناك ٌرَكَسَو إل:ةيئاجلا ةروس يف لاعت لاقر (4)
 .4 ووش
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 رورة .«كاوستلاو صرألا ااعيو تاياكلل رثدلا وهق هزيل لاخذ

 نم ليو .ءاشي نم ٌزعيو ءاشي نكي َكْلُا عزنيو ءاشب نم َكلْا تؤي ءهمكُل بّقعم

 رفكلاف « ءْنُكَيل أشيل امو «ناك هللا ءاش ام ءاشي نم ُلِضُيو ءاشي نَم يدهيو «ءاشي

 .هتدارإو همكحو هتئيشم نم نايصعلاو ةعاّطلاو ؛نايئإلاو

 اعلا دعوا مث .مودعم ااعلاو ًالزأ ةدارإلا هذه ًافوصوم ىلاعتو هناحبس ْلَرَي لو

 نعالعو لج «لهج ام َملِع كلا ُرُبدتلا هيطعيف لهج نع بدت الو رّكفَت ربغ ن رم

 هدجوأ اي اعلا ىلع ةيضاقلا ةيلزألا ةدارإلا نييعتو قباسلا مّلِعْلا نع هَدَجوُأ لب ؛كلذ

 وه ذإ هاوس ةقيقحلا ىلع دوجولا يف َديِرُم الف .ناولأو ناوكأو ناكمو نامز نم هيلع
 َمَكَحَأف َمِلَع | ىلاعت هّنأو (19 :ريوكتا)# ُهَضأ همي نأ لِ َنوُمآَتَت امو +: هناحبس لئاقلا

 نم ىرولا يف قطن وأ نكس وأ كرت ام ىأرو عمس كلذك دَجوأف ٌرِدَقَو ءّصخَف دارأو

 ُبرَقلا هّرصب بجحت الو «بيرقلا وهف ٌدعُبلا هَعمَس ُبجحي ال «ىلعألاو لفسألا ٌلاعلا

 ىري ؛سمللا دنع ةّيفحلا ةّم ةّساملا توصو «سفنلا يف سفنلا مالك عمسي هديعبلا وهف
 رولا الو تايّنّظلا الو جازتمالا هبجحي ال «ءاملا يف ءاملاو .ءالّظلا يف داوّحلا هناحبس

 .ريصبلا عيِمَّسلا وهو

 ّيلزأ ميدق مالكب ؛مّهوتُم نوكس الو ؛ٍمّدقتُم تْمَص نعال ىل ىلاعتو هناحبس بس ملكت

 ةاروّشلاو روبّزلاو ليزنتلا همس ىسوم هب مّلك «هتردقو هتدارإو همْلِع نم ؛هتافص رئاسك

 .يفييكت الو ِهيبشَت ريغ نم «ناقزٌقلاو ليجنإلاو

 الو "ةّحمصأ ريغ نم هّعمَم َّنأ اك ؛ناسل الو ٍةاَك ريغ نم ىلاعتو هناحبس هُمالكف

 امك ناتج الو بلك رْيَغ نم هتدارإ َّنأ امك ءنافجأ الو ةَقَدَح ريغ نم هّرَصَبَّنأ اك «ناذآ

 .ًفاصقتلاو َةدايّزلا ُلَبَ ال هئاذ َّنأ اى ءناهرُب يف رَظَن الو رارطضا رْبَغ نم هَمِْع نأ

 :لاقيو ُحئايَصو ٌّحُمُّضو ٌةَحِيصأ عذجلاو .سأرلا ىلإ لخاد ىلإ يضالا ِنّذَألا ُبقُث وهو ءرشَكلاب خاَبّصلا نم (1)

 .598 /ا/ج:سورعلا جات 7 /ج:برعلا نال :رظني..اَهْتْفَتَندَأْلا وه خامّصلا َّذإ

5 1 



 بأ نو هّْلِضَف كلذف َمّهنف َمعْنأ ْنِإ هَدَجوُأ نيح هَعَدْبأو اعلا ّمنُص ّلمكأ

 هّجوتَي الو ءفّيحلاو روجللا ىلإ بسيف هريغ كْلُم يف فرصتي ] هُلْذَع كلذف بدع
 رهف ناطْلُس تحت وهف هاوس ام لك ,فوخلاو كلذل عّرجلاب فصَتَيف ٌمكح ٌهاوسل هيلع

 نم ءاش نم تائيس نع زواجتُلا وهو ؛"روُجُملاو ىوقّتلا نيِفّلكملا سوفن مهْلُم وهف

 .روشُلا موي يفو انه هدابع

 هافطصا نم ناميإلاب يسفن ىلع مكاّيإو هقّلَح عيمجو هتكئالمو هللا ٌثدهشأ امكو
 عيج ىلإ هلسرأ يذلا 86 دّمُت انالومو انُّدّيس وهو قلك نم هابتجاو هّراتخاو هلا

 هير نم لِزنأ ام 62 ّْلبف هأربنم ًاجارسو هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ًاريذنو ًاريشب ةفاك سانلا
 عابتألا نم هَرََح نم ىلع عادولا ةّجح يف فَّقَوَو ههتّمُأ َحَصنو «هتئامأ ىّدأو «هيلإ

 ريكذتلا كلذب صحن امو دَعْرَأو َرَطْنَأو َدَعوَأو ءَّدَعَوو رَّدحو فّوخو هرّكَدو بَطَخَف

 ّمهللا»:2 لاقف هللا لوسر اي َتْفّلب:اولاق؟«تخّلِب له الأ»:لاق مث ءدَحَأ نود ًادحأ

 ."(دهشاف

 توما َّنأ رّرَقو هب ءاج اف «ملعأ 1 ايو ؛هب ٌتْملع اني نتن هب ءاج اهب نمؤم نو

 ٌَكَسالو هيف بيرال ًاناينإ اذهب ٌنمؤم انأف ”رتؤي ال ءاج اذإ هللا دنع ىّمسُم لجأ نع

 ضوحلا َّنأو ٌنَح هللا لع َضْرَعلا َّنأو «ٌّقَح رْبقلا يف َلاَّسلا َّنأ ٌتْرَرَقأو ُتْنمآ امك

 ةنجلاو طارّصلاو ٌقَح ِْحّصلا ٌرياطتو «ُقَح ٍنازيملا َبْضَتو ٌقَح ربقلا باذعو ءٌّقَح

 ىلع مويلا كلذ َبْرَكو ٌَّح رْبعتلا يف ًاقيرفو ةنجلا يف ًاقيرف أو «ٌّقَح رانلاو «ٌقَح

 .4 اهو ارو همم (2)) اهنوساَمَو نينو ]ل :سمشلا ةروس يف ىلاعت لاق (1)

 .اههريغو (1714) هحيحص يف ملسمو ؛((1197١4(0)51) ءهحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 « تورنت الو عام مروكي ال مُهلَجَأ 2 اد بأ ع لُكِلَو 7 :فارعألا ةرو يف ىلاعت هللا لاق (”)

 ال متلك موي ردو لوح ْنَمَو ئرشلا َمأَرِدكل ايرَع نام كَل انو َكَِدَكَو 2 :ىروشلا ةروس يف ىلاعت لاق(4)

 4« ٍريمَتلا ىف ٌقيِرهَو ِةَّنْخلا ىف قيم دي بر

 دم



 ةكئالملاو ِءايبنألا ةعافش َّنأو هٌّحح "ربكألا عزفلا مهْئٌْرحِي ال ىرخأو ؛ٌّقَح ةفئاط

 نم رئابكلا لهأ نم ٌةعامج نأو هوَح نيالا محزأ ةعافش ّنأو «ٌقَح نانمؤملا يجلاصو

 ميعتلا يف نينمؤملل ديبأتلا َّنأو ءٌّقَح ةعافّشلاب اهنم نوجرْحي 0 منهج نولخ دي نينمؤملا
 ."ٌّقَح ميقا

 بتكلا هب تءاجام ّلُك َّنأو ”ٌّقَح ميلألا باذعلا يف نئقفانملاو نيرفاكلل َيبأَتلاَو

 .ٌقَح لهُج وأ مِلُع هللا دنع نم لُسّرلاَو

 نايإك ءهِلوِبَق مدعل هب دعْسي الو ؛هبحاص عفني ال سأيلا لهأ ناينإ َّنأب نمؤنو
 ٌّلَحَع رْيَغ يف ّنايإ هّنأل ؛هّبابسأ نّياَعو ؛ُثوملا هرضح دقو نَمآ نمي هوْخّنو ؛نوعرف
 .راّثلا لهأ َنامْنِإ ةبشأف .فيلكتلا

 «ناك امثيح اهّلِكّس اذإ اهيّدؤي هيلإ ْتَلَصَو نَم ٌلُك َدنع ٌةناَمأ يسْفَت ىلع يتداهش هذهف

 ءاَنييَح اهيلع انتٌديقع هللا دْمحب يهو «ةعاّسلا مايق ىلإ ةعامجلاو َهَّنَّسلا لهأ ةديقع هذهو

 َناوَيحلا رادلا ىلإ لاقتنالا دنع هيلع انَتّبَنو ؛ناهنإلا اذه ىلاعت هللا انَعَفَت ءٌتومَت اهيلعو

 0 6-0 0 ةبلزأ نحل اَكَي مُهَل تَقَبَس َيِلأَّنإ ) :ءايبنألا ةروس يف ىلاعت لاق (1)
 َُك أ 3 07 تكلا عرفا مُهْنْرَح ال 097 َنوُدِيْتَح مهسفنأ م هك ام يف ْمُهَي ١ ل 7

00000 
 .4 وتو زكر ىّرل كو

 ١4 تررُديدَح ابو مه َةَنَجْلا ُبنحَسَأ كبتلْؤَأ ٍتَحَِصلا اوثيحتو اوثماَح تلاد هل م

 َنكدَسَو ايف َنيدِلَخ ٌردهْنأْلأاهِبَخ ني ىِرْ تسب ِتِْؤْمْلَو نينيؤشلا هلأ َدَعَوإل :ةبوتلا ةروس يف لاقو
 وع مالو

 4 رميظعْلا ناش وت رطل رك جو رز نت كج ل يع 1

 207 َنيِعَمْجَل ٍصاّنلأَو ْوَكِيلَمْلاَو هنأ هَل ْمهلَع كب ُرَ فك هو واو أور َِلأَّنإ 2 :ةرقبلا ةروس يف لاعت لاق ()

 م ا هرب تت ورك م او باَدعْلأ ْمُهْنَع ُتّنَخي ال أَبو َندَخ

 وْ َّنِإ :ءاسنلا ةروس يف لاقو 4 َنوُسُِم هيف مهو مُهنع يدي ال707 َتوُدَِح
 000 مي

 0 2 ِتَمِفتَمْلآَو تيِقِقَتَمْلآ هنأ َدَعَو 8:ةبوتلا ةروس يف لاقو ايست هَل دي

 .4 مَع باع مهله ْمْهَتتلَو هبت
 دماننت»



 انلَعَجو ٍِناَرِطَق نم اهلهأ ٌليِبارَس "راد نيبو اَنَيَب َلاَحو ؛ناوضّرلاو ةماركلا َراد انَّلَحَأو

 هل حّجَّرو هناّير وهو ضوحلا نع َبّلَقنا نمو «ناهثألاب اهبتك ذخأت يلا ةباصعلا نم
 "”«.نيمآ مهللا نيمآ ءناّنحلا معمم ِهّنِإ ءنامَدَقلا طارصلا ىلع هنم تبثو «نازيملا

 يناثلا بّلطمْلا

 ةيديرتاملاو ةرعاشألاو ّيارَعّشلا مامإلا

 يه ةّيديرتالاو ةرعاشألا ًةديقع َّنأ -”ءاملعلا نم هِرْيغك-ٌنارعَّسلا ٌمامإلا ىرَي

 ةروس يف اهلهأ نعو اهنع ىلاعت لاق دقو ءاهنم انبّرقي لمع يأ نمو ءاهنم ىلاعت هللاب ذوعن منهج راد يه )١(

 مُهَهرْجُو ىئنتو ناظم نْب مُهُليباَرَس 80 ٍداَفْضأْلا ىف َنَرَمُم ٍذَِمْوَي َنيِبِرْجُْلا ىَرَتَو 8:ميهاربإ

 .4« ُراَثلأ

 ,ريسي فرصتب 47-١110« ص:ةيفشكلا دعاوقلا 215-18 /١ج:رهاوجلاو تيقاويلا (1)

 مامإلا نع -ةابحلا ةبتكم راد5 17-6 4 /0ج:كرادملا بيترت هباتك يف -يكلاملا ضايع يضاقلا مامإلا لاق فيفز

 عدبلا لهأ هافن امو ةَنّسلا تابثإ ىلع ججحلا ماقأو :فيناصتلا ةنلا لهأل فّنص»:فورعم ا هبهذمو يرعشألا

 هيلع اوسردو ؛هنعاوذخأو َهّنُلا ٌلهأ هبتكب قّلعت :لاق هتردقو همالك مدقو ؛هتيؤرو ىلاعت هللا تافص نم

 رصن يف ةلدألاو ججحلا طسبو ةنلا نع بذلا يف قرطلا كلت مُّنعتل ؛هعابتأو هتبلط رثكو ؛هقيرط يف اوهقفتو

 نوجتحي هججحب «برغملاو قرشملا لهأ نم ةنسلا لهأف ...- ةرعاشألا ينعي -كلذب اوفرعف همساب اوُمُّكف ؛ةلملا

 6.هقيرطو هبهذم ىلع اونثأو مهنم دحاو ريغ هيلع ىنثأ دقو ,نوبهذي هجاهنم ىلعو

 جابيدلا هباتك يف ضايع يضاقلا مالك نم ًابيرق ًامالك ركذ نأ دعب هنع يكلاملا نوحرف نبا يضاقلا مامإلا لاقو -

 اهب هللا عفن يتلا ةطوبملا فيناصتلا كلذ ين فّنَص ::توريب - ةيملعلا بتكلا راد ١44-140 ص:بهذملا

 ةَّنُلا لهأ لوم اهيلع ًادج ةريثك بنك ةروهشملا فيلآتلا نم نسحلا يبألو :مهيلع رهظو ةلزتعملا رظانو ؛ةمألا

 تافصلا باتكو ريبكلا لاعفألا قلخ باتكو ريبكلا لوصألا باتكو ردقلاو ديحوتلا باتكو زجوملا باتكك

 هديأ ىلاعت هللا نأ ىأر هفيلآت ىلع فقو نمو ..نييمالسإلا تالاقمو ...ةيؤرلا باتكو ةعاطتسالا باكو

 «.هقيف وتب

 ءالضفو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ءالؤهو 2:مقنلا ديبمو معنلا ديعم يف يشم يكبلا جاتلا مامإلا لاقو -

 نسحلا يبأ ةنلا خيش قيرطب ىلاعت هلل نونيدي ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأر ىلع مهلك ةدحاو دي دئاقعلا ين ةلبانحلا
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 ةّمئأ ٌرابِك اهنع َعَقاَدو اهاّنبت يتلا ةديقعلا يهو ةمألا هذه نم مظعألا داوّسلا ةديقع

 مِهِلْضَق ىلع ُسانلا ٌقبطأو ءايراْغَمو ضرألا ٌقراشَم مهُملِع َداَم نيذلا مالسإلا

 نولازي امو -اوُهَقَو نيذلا «لضافألا هنّسلا لهأ ءاملع ةدباهجج مه لب ؛مهنيدو مهملعو

 نيئَّدَحُلا فئاوط مهف «باوّصلاو ٌّنَحْلا ةداج نع ةفرَحنُملا قّرِفلا نايغُّط هجو يف -

 مامإلاو كَروُق نبا مامإلاو ينالقابلا مامإلاك ؛مالعألا ةّمئألا نم نيرَّسلاو ءاهقفلاو

 ّيازغلا مامإلاو ٌينيوُجلا مامإلاو يقهيبلا مامإلاو يرْيَْقلا مساقلا يبأ مامإلاو يجاّبلا

 دبع نبا زعلا مامإلاو حالصلا نبا مامإلاو ركاسع نبا مامإلاو يزاّرلا رخفلا مامإلاو

 ءاملع اهاقلت يتلا يواحطلا رفعج يبأ ةديقع هتمضن ام يه يرعشألا ةديقع :ةلمجلابو 56 لأدو: يرعشألا

 «.ةديقع اهوضرو «لوبقلاب بهاذملا

 ىرنو :١ يكبسلا جاتلا مامإلا مالكل ًاحراش 441 /7ج:علاطلا ردبلا يف ينحملا نيدلا لالج نقحملا مامإلا لاقو -

 ةقيرطلا يأ ةنسلا ين مامإ يباحصلا يرعشألا ىسوم يبأ ةيرذ نم وهو يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسا ابأ نأ

 «.هنم ءيرب وه امي هيف مّلكت نب تافنلا الو. .هريغ ىلع اهيف مدقم ةدقتعملا

 مامإلا نوك امأو 0:77 4 /7ج: عماللا ءايضلا هباتك ين وَلولَحب فورعملا يورقلا دمحأ ريبكلا يكلاملا مامإلا لافو -

 ةنسلا لهأ ةمئأ باستنا كلذب ىفكو ةمئألا دنع هيف ءافخ ال اذهف .ًامدقم ةنلا يف ًامامإ يرعشألا نسحلا بأ

 ؛....نويرعشألا :لاقيف ؛هيلإ

 نم هدقتعن اع يإ (اندقتعم نع) »:هلوق:هصن ام 49/1 ج:هتيشاح يف يفنحلا نيدباع نبا ققحملا مامإلا لاقو -

 مهو ةعامجلاو ةنلا لهأ هيلعام وهو ؛دحأل ديلقت الب فلكم لك لع هداقتعا بجي ام ةيعرفلا لئاملا ريغ

 .«هلح يف نيب اك يظفللا فالخلا ىلإ مهضعب اهعجرأ هريسي لئاسم يف الإ نوقفاوتم مهو «ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 ته 08-5 /” جس: عماسملا فينشت يف يثكرزلا نيدلا ردب ريبكلا يلوصألا مامإلاك ةمئألا نم ريثك هلاق ام وهو -

 ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو ءا/97ص:عماحلا ثيغلا يف يقارعلا نيدلا يلو ظفاحلا مامإلاو

 !4177 /1 ج:عطاسلا بكوكلا حرش يف يطويسلا نيدلا لالج ريبكلا ظفاحلا مامإلا لاقو .١7١؛ص:لوصولا

 فينشت يف يشكرزلا مامإلا لاق امك مالكلا ةلصحو مَّدهلا َّنُسلا يف امام مّظعُنا ةَّجُحلا يرعنألاو

 موأ ءٌلمَتْفُم امإ وهو ؛موصخو هل ءادعأ موقلاف «ةيوُحلاو ةيماّركلا هيلإ هبسن امل تافتلا ال 2:06 /7ج:عماسملا

 .6يرعشألل بسن اهيف يرتفملا بذك نييبت هباتك يف ركاسع نبا كلذ نيب دقو ؛هدارم اومهفي

 دا



 :يكبُسلا نيدلا جات مامإلا هدلوو يكبسلا نيدلا يقت مامإلاو يووّتلا مامإلاو مالسلا

 دعس مامإلاو يفَسنلا مامإلاو يقارعلا نيدلا يلو مامإلا هدلوو يقارعلا ظفاحلا مامإلاو

 لالج مامإلاو ينيَعلا نيدلا ردب مامإلاو ينالقسعلا رّجَح نبا مامإلاو ينازاتفّتلا نيدلا

 خيشلا مامإلاو يطويّسلا نيدلا لالج مامإلاو مامهملا نب لابكلا مامإلاو لحمل نيّدلا

 هدلوو يلمرلا نيدلا باهش مامإلاو ينالطسقلا نيدلا باهش مامإلاو ءيراصنألا ايركز

 نبا ثّدحملا هيقفلا مامإلاو .ينيبرشلا بيطخلا مامإلاو يلمرلا نيدلا سمش مامإلا

 ةمئأ رابك نع ًايح ًاجذومن ءالؤهف ."ىلاعت هللا مهمحر «ريثكلا مهريغ يمتيهلا رجح

 ليغ لدت يئافلومر مهتءارتو مالسإلا ةيدخق قمولغ ترغتا نيذلا مالسألا

 هيلع فَي نأ دارأ نِل يداقتعالا مهبهذم

 ةنسلا لهأل ةئيابم ةقرف - ضعبلا رّوصي امك-ةيديرتاملاو ةرعاشألا سيلو

 نيّدلا نع لب َهَّنَّسلا لهأ نع عفادملا قطانلا ناسللاو ضبانلا بلقلا مه لب ةعامجلاو

 اي ًارياغمو ًافلاَحُت ادت ًابعدب ًابهذم يرعشألا مامإلا بهذم نكي مو ؛هلك يمالسإلا

 ناك اَنَع ًالِضانُم ,فّلّتلا عقاول ًارِّرقم هبهذم ناك لب .اققذ حِلاَّصلا فلّسلا هيلع ناك

 هدعب نم ءاجو هيلع تامو «رمألا اذه ىلع شاعف .كن هللا لوسر ٌباحصأ هيلع

 اوناكف .ةمألا هذه يف ةفرعملاو ملعلل تارانم ٌّقحب مه نيذلا ذاذفألا هذيمالتو هباحصأ

 ءاملع رابك هب دهش ام اذهو الكان نيلسرملا دّيس ةنُس نعو نيّدلا نع نيعفادم مهمامإك

 .ةمألا

 ئشَُي مو ايأر عيتبُي مل نّسْحْلا ابأ َّنأ ملعا»: ةفلق ٌنيكبّشلا جالا مامإلا لاق -

 نخل هللا لوسر ةباحص هيلع تناك امع ٌلِضانُم ءفّلّسلا بهاذمل رّرقُم وه اَّنإو ءًابهذم

 ماقأو هب كَّسَمَو ًاقاطن فلسلا قيرط ىلع َدَقَع هنأ رابتعاب وه اَّلِإ هيلإ باستنالاف

 يلع خيشلا رصم ينفم ةليضفل نايبلا 114 ص:يكلاملا يولع دمحم ديلل ححصت نأ بجي ميهافم رظني )١(

 ,1719/-111 ص :ةعمج

 ا



 ىّمسُي لئالدلا يف هّليبس ٌكلاسلا «كلذ يف هب يدتقملا راصف «هيلع نيهاربلاو ججُحلا

 نب ظفاحلا نم بجعأ انأ: رح - هدلاو ينعي - مامإلا خيشلل ٌةَّرم تلق دقلو ءًايرعشأ

 يف ولو ءًاليلق ًاددعو ًاريسي ًارزن الإ ركذي ملو «خيشلا عابتأ نم تفئاوط هَّذَع يف ركاسع
 نونيدي نسحلا يبأ يأرب مُهَّئِإف ةعبرألا بهاذملا ءالع بلاغ بعوتسال هقح باعيتسالا

 ٌتركذ ام ىلع رمألاف الإو ءنسحلا يبأ نع ةلضانملاب رهتشا نم ركذ امنإ لاقف «ىلاعت هللا

 دبع نب نيدلا زع مالسإلا خيش خيشلا ركذ دقو .هعم بهاذملا ءاملع بلاغ َّنأ نم

 ةيفنحلاو ةّيكلاملاو ةّيعفاشلا اهيلع عمتجا -يرعشألا مامإلا ينعي -هتديقع نأ مالسلا

 نب ورمع وبأ هنامز يف ةيكلاملا خيش هرصع لهأ نم كلذ ىلع هَمَفاَوَو «ةلبانحلا ءالضفو

 .”6يريصحلا نيدلا لامح ةيفنحلا خيشو بجاحلا

 اهبتك ةلاسرب «ةفلتت ٌئقهيبلا ٌمامإلا هتقو يف َهّنّسلا خيشو هنامز ُثَّدَحُح ثعّب دقو -

 يهو ؛نيدلاو ملعلا يف هتناكمو يرعشألا مامإلا بهذم اهيف نّيِبي كلل ديمع ىلإ

 مادأ -كْلُا ديمع يأ -هيلع يفخ هنأكو»:لوقيف ءاهنم ءيش لقنب يفتكأ «ةليوط ةلاسز

 نم هيلإ عجري امو ؛هناوضرو هيلع هللا ةمحر يرعشألا نسحلا يبأ انخيش لاح هَّرِع هللا

 ةيكلاملاو ةيفنحلا نم باحصألا ةرثكو ءلضفلاو ملعلا يف ّلحملا رْبُكو ءلصألا فرش

 لئاضفو ؛...لوقعلا لثالد ةفرعم اوبحأو ءلوصألا ملع يف اوبغر نيذلا ةيعفاشلاو

 نم ةلاطإلا يف امل ؛ةلاسرلا هذه يف اهٌركذ نكمي نأ نم رثكأ هبقانمو نسحلا يبأ خيشلا

 هملعب هلضفو .هدادجأو هئابآب هفرش نم ىلاعت هللا ةئيشمب ركذأ يّنكل .ةلالملا ةيشخ

 مث ؛هعابتأ نعو ؛هنع بذلا ىلع هلمحي ام هباحصأ ةرثكب هّلحم ربكو هداقتعا نسحو

 يبأ انخيش ىلإ ةبوّتلا تغلب نأ ىلإ :لاق مث .هبسن ركذو خيشلا ةمجرت ركذ يف يقهيبلا ذخأ
 ٌليواقأ ذخأ لب .ةعدبب هيف تأي ملو اثَدَح هللا نيد يف ثدحي ملف ءتناتخ يرعشألا نسحلا

 .518 /" جت يكبسلا جاتلل ىريكلا ةيعفاشلا تاقبط (1)

 والم



 ةدايزب اهرصنف ؛(ةديقعلا) نيدلا لوصأ يف ةمئألا نم مهدعب نمو «نيعباتلاو ةباحٌّصلا

 ام فالخب «لوقعلا يف حيحص لوصألا يف عرشلا هب ءاجو اولاق امّنأو «نييبتو جرش

 ةيلخ لدي ملام ةتريقو' هنايب يف اكد «ءارآلا يف يقتني ال هيفبانأ نم ةاوعألا لهأ معز

 يروشلا نايفسو ةفينح يبأك ةمئألا نم ىضم نم ليواقأ ةرصنو :ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 «نيمرح ا لهأ نم يعفاشلاو كلامو ءماشلا لهأ نم هريغو يعازوألاو ةفوكلا لهأ نم

 نم هريغو لبنح نب دمحأكو .دالبلا رئاس نم اهريغو زاجحلا لهأ نم امهوحّت احن نمو

 يبأو يراخبلا ليعاسإ نب دمحم هللا دبع يبأو هريغو دعس نب ثيللاو ثيدحلا لهأ
 اهيلع ينلا نئسلا ظاّفٌحو راثآلا لهأ يّمامإ يروباسينلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا

 .”«هثيدحو رهدلا ميدق يف ةنسلا لهأ نم ملعلا ين ًاسأر راصو:لاق نأ ىلإ عرشلا رادم

 ام سفن وه .هبهذمو يرعشألا مامإلا ٌح يف ةمئألا نع مّدقتملا مالكلا اذهو -

 هذهو ءةّّيملعلا هسورد يف هب ىدانو ؛ةّيدئاقعلا هبتك يف هانبتو «ٌنارعَّشلا مامإلا هلاق

 نادم نأ يخأ اي كيلع ىفخت ال ٌمُنا:"لوقيف ؛كلذ يف هتالاقم ىدحإ نم يه تارابعلا

 روصنم وبأ مامإلا خيشلا امهدحأ:نيبطق مالك ىلع رودي ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ دئاقع عيمج

 امهّدحأ وأ امهعبت نم لكف ؛يرعشألا نسحلا وبأ مامإلا خيشلا يناثلاو ؛يديرتاملا

 ربت ءارو اهيف يديرتالا عابتأ رهظ دقو ؛هتديقع يف داسفلاو ْعيَّزلا نم ملَسو ؛ىدتها

 نعلق رملاو ناسا رهاب وأ ين ويتك لا حما اذا يفوق

 اذإ سانلا بلاغ راص كلذلف «ةيمالسإلا دالبلا نم كلذ ريغو ,برغملاو رصمو

 -746 /7ج :ىربكلا! هتاقبط يف ُيكبُسلا جانلا ٌمامإلا يقهيبلا مامإلا ىلإ هدنسب اهدروأ ةّماحلا ةلاسرلا هذه )١(

 ريس 185-180 /؟ج:ناكلخ نبا مامإلل نايعألا تايفو:يف ليصفتلاب يرعشألا مامإلا ةمجرت رظناو

 يضاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 1417-4414 /5ج :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 4-86 /6١ج :ءالبنلا مالعأ

 .114-111 /١ج:ةبهش

 19/-١/17ج:رهارجلاو تيقاويلاو 4٠١-41. ص :ةيفشكلا دعارقلا يف (7)

 -ةؤ/4-



 ةحص ّيفن مهدارم سيلو «ةحيحص ةيرعشأ هتديقع نالف:ًاملاع اوحدم اذإ نولوقي

 مامإلا ىلع نيقباسلا مالكلا ةمئأ نم مهريغو ةيديرتالا نم يرعشألا ريغ ةديقع

 .«يرعشألا

 ثلاثلا بلطملا

 ةهباشتملا تايآلا نم ينارعّشلا مامإلا فقوم

 تتافص ىلاعت هللا ىلإ ُبِسنَت ٌصوصُن ,ةحيحّصلا ةّنَّسلا يفو «ىلاعت هللا باتك يف ءاج

 تبثُت يتلا صوصُنلاك هقلخب تافّصلا هذه يف ىلاعتو كرابت حلا ةيبشن اهُرهاظ مِهوي

 وأ ًامَدَق هلل َّنأ وأ ءًايعأو ًانيع ىلاعت هلل نأ وأ ءًاهجو لاعت هلل َّنأ وأ أدي ىلاعت هلل َّنأ

 ينارعشلا ٌمامإلا صّنَل دقو «كلذ وحّتو ؛شرعلا ىلع ىوتسا ىلاعت هلل َّنأ وأ «عباصأ

 هذهب ناهيإلا بجي هنأ :هلوق صخلُمو ءاهيف ملسألا وه ام نيبو «ةلأسملا هذه يف ّلوقلا

 مهو يتلا ظافلألا كلت رهاظ نع ىلاعت ههيِزْنَ بوجو عم «ىلاعت هللا دارم ىلع تايآلا

 ّبدألا قفاوي ال ماع لكشب ليوأتلا َّنأ ىلإ بهذو «ملسألا وه اذهو «قولخملاب ههيبشت

 نم ءاوُنّوؤُي نأ ءاملعلل َنإف ٌةحلصم وأ ٌةرورض ليوأتلل ثعد اذإ ْنكلو «ىلاعت هللا عم

 ءاهيف ءاملعلا ٌلاوقأ ٌضَرَعو ةلأسملا لصأ نب مث «ىلاعت هلل ُارُم وه اذه أب مزج ريغ

 ١ :لاقف

 ىلع اهرابخأو تافّصلا تايآب نايإلا بجي هنأ ىلع اوعمجأ ةبطاق ىلاعت هللا لهأ َّنإ)

 انلز وجت الو «هلالجب قيلي امو ءةسّدقملا ِهّئاذ هلبقت ام َّدَح ىلعو «ىلاعت هللا هملعي ام ٌدح

 ؛انيلإ هبسنن ام ٌدح ىلع العو لج قحلا ىلإ كلذ ةبسن الو .هفييكت الو «كلذ نم ءيش در
 لاحلا نوكي فيك يردن ال ةرخآلا يفو ءرادلا هذه يق ىلاعت هتاذب نولهاج اننأل كلذو

 هللا دنع نم ءاج اهب رفك دقف «هلسر ةنسلأ ىلع هسفنل ىلاعت قحلا هتبثأ ًائيش ٌّدر نم لكو

 نكلو «كلذب نمآ نم لكو «كلذب رفك دقف ضعبب رفكو كلذ ضعبب نمآ نم لكو

 دمع



 وأ ؛هرّوصت وأ ءهلاب ىلع رطخ وأ ؛كلذ مّهوت وأ ءانيلإ هتبسن لثم هيلإ كلذ ةبسن يف هش
 ."«رفك امو لهج دقف ...ًانكمم كلذ لعج

 عم ىلاعت هللا ىلإ دارملا هانعم ّملِع ضّرفي مأ لكشملا لّرؤي له اوفلتخا»:لاق مث

 فلخلا بهذمو ميلستلا فلسلا بهذمف؟انضيوفت لاح ظفللا رهاظ نع هل انهيزنت

 انداقتعا يف حدقي ال كلذ ليصفتب انلهج نأ ىلع ًافلخو ًافلس اوقفّنا مَّنِإ مث ؛ليوأتلا

 نم ليوأتلا يفام عم ءبرقأ أطخلا ىلإ ليوأتلاو ,ملسأ ضيوفتلاو:اولاق المج هنم دارملا

 يذلا ظفللا نيعب الإ نمؤن نأ انرمأ ام ىلاعت هللا َّنأل؛ تافصلا تايآب ناميإلا لامك تاوف

 76 «ىلاعت هللا هاضري هانلّوأ يذلا لبوأتلا كلذ نوكي ال دقف ءانلوقعب هانلوأ اب ال .هلزنأ

 لاح هيزنتلا اوطرش امنإو :"'هتيشاح يف فيرش يبأ نب نيدلا لامك خيشلا لاق :لاق مث

 ام دح ىلع ظفللا رهاظ نع هيزنتلا ىلع فلخلاو فلسلا قافتا ىلع اوهّبنيل ضيوفتلا

 ىلاعت قحلا تافص لمح زوجي الف ؛قئاقحلا رئاسل ةفلاخم ىلاعت هتقيقح نوكل سانلا هلّقعتت

 بسناو ءيخأ اي كلذ ملعاف»:كلذ دعب لاق مث .”«قلخلا تافص نم لقَعُي ام ىلع

 ءاهيف بّرَّعلا ُناسل هلبقي ليوأتب وأ ءاهيف هللا ملع ىلع هللا ىلإ اهرابخأو تافّصلا ٍتايآ
 امبال هللا هلزنأ اهب َنِْوُي ْنأ هرّمَأ ىلاعت هلل َّنإ ثيح نم لّوؤْملا نامْنإ صن ىفخي ال ْنكل

 َّنأ :ررقي اذه همالك يفف ."«ىلاعت هللا هاضري هّلّوَأ يذلا رمألا نوكي ال دقف هلقَع هلو
 وهو ُرُكِْذ نآلا هطرشب هلهأ نم ٌرئاج َليوَّتلا َّنأو ههيزدَتلا عم ضيوفّتلا وه ّلصألا

 :يكلاملا يناقللا ميهاربإ ةمالعلل ديحوتلا ةرهوج يف ءاج امك «ةرعاشألا بهذم

 )١( دعاوقلا الكشفية:ص5415-1١141.

 .عماوللا رردلاب ةامملا ءلوصألا يف عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع ةيشاح يهو (1)

 .64١ص:يراصنألا ايركز خيشلل لوصولا ةياغ :رظنب (5)

 .7 48ص:ةيفشكلا دعاوقلا (4)

 اللا



 ل 2 5 2 000

 "اهيزنن مرو ضّوُف وأ هلّوأ اهيبشتلا َمَقوأ صن لكو
 28 ها دج 5 شي 2 3 0 م
 «ةنسلا لهأ نم مهجر لو - تايآلا هذه اولَّوأ نيذلا ءاملعلل ٌرْدَعلا ىطعأ هنإ مث

 - اولّوأ مهّئأ دّرجل قيسفتلاو عيدبتلا توعنب مهّتعني و ؛ةَلاَضلا قرفلا عم مهمتصي مو

 :لاقف ,ةحلصملاو ةجاحلل ناك مهليوأت َّنأب

 مل نيذلا ةّماعلا ىلع مهفوخك «"ةرورّضلا دنع الإ ىلاعت هللاب ءالعلا لّوأ امو»
 5 ا ع ل 2-1 : 8 5 2

 ين ىلاعت ٌقحلا لوق كلذ يف مهليلدو «ليثمتو ِهيبشتك ءروظحم نم هيزنتلا مهف ىلإ اولِصَي
 اي» «ِيْدُكَت ملف ٌتضرم مدآ نبا اي :ةمايقلا موي لوقي كَ هللا نإ :هريغو"'ملسُم ثيدح

 َفقوت هدبع ىأر ا ىلاعت قحلا نإف ءقَسَّنلا رخآ ىلإ «ينْمعْطُت ملف كّتْمعطتسا مدآ نبا
 1 ع ِ 0 2: 5 5
 بر ٌتنأو كمعطأ فيكو ؟ نيملاعلا بر َتنأو كدوعأ فيك بر اي:لاقو .كلذ يف

 َتملعامأ هْدْعَت ملف ضرم ًانالف يدبع نأ ٌتملع امأ»:لاقو كلذ هل لَّوأ ؟نيماعلا

 هتمعطأ ول كنإ امأ ؛عاج ًانالف يدبع نأ ٌتملع امأ» « هدنع ينتدجول ِهّبدُع ول كنأ

 هتمدقم عم ؛باتكلا رخآ ىلإ ١ 7١ص:ةعامج نبا مامإلل ليلدلا حاضيإ ء.14 /7ج:ملسم حيحص حرش ؛رظني )١(

 رهاوسجلاو تيقاويلا 7 6 ص:يكبسلل تانئاكلا فاحتإ «ينابلألا يجواغ يبهر خيشلل ةميقلا

 ةرهوج ىلع يراصلا حرش 77١ /١ج :يراقلا يلع الم مامإلل حيتافملا ةاقرم «140-1486 /١ج:ينارعشلل

 :ينالبكلا دمحمو ناتت ميركلا دبع نيذاتمألل ديحوتلا ةرهوج حرشب ديرملا نوع ؛170-17 ١6 ص:ديحوتلا

 .17157-7371ص:ةكنبح نمحرلا دبع روتكدلا لحارلا ةمالعلل اهسسأو ةيمالسإلا ةديقعلا «447/1-440ج

 ف ءيوودلا مامإلا مهنم ؛ةرورضلاو ةجاحلا دنع وه اهنإ ليوأتلا نأ نم .ةنلا لهأ ءاملع نم ريثك لوق اذهو )١(

 ١1١8-0117 ص:ليلدلا حاضيإ هباتك يفاها/؟) ةنس ٌقوحْلا ةعاج نب نيدلا ردب مامإلاو 76 /1ج:عومجملا

 2185 /١ج:رهاوجلا تيقاويلا يف ينارعشلا مامإلا هنع لسقن امك .يبرع نب نيدلا يبحم خيشلا ًاضيأ مهنمو

 ذئنيح نيعتيف «لوؤن مل اذإ روظحم يف هعوقو نانإ ىلع انفخ نإ الإ ليوأتلا مدعو ميلا ىلإ لئام همالكف»:لاقف

 هنإف 71١-٠١9 ص :ليلدلا حاضيإ بانك ىلع ينابلألا يبعو خيشلا ةمدقم رظناو «ءاملعلا نم مهريغو «.ليوأتلا

 .داجأو دافأ ًاريخ هللا هازج

 : .(5819) 01999 /4ج:ملسم حيحص (5)

5 00-7 



 ."«نيملاعلا بر هلل ذمح لاو كلذ ملعاف .«يدنع كلذ تدجول

 هَّنأ مهدحأ نع لقت امو :مالكلا اذه ليوأّتلل ءالعلا رارطضا نايب يف ًاضيأ لاقو

 بارطضال ًانيكسّتو «نيرصاقلاب ًةمحر كلذ اَّنإف اهرابخأو تافّصلا تايآ نم ًائيش لّوأ

 نم برقي ايف ةدراولاو هيّتلا يف ةدراولا ةّلدألا نيب عْمَجلا يف تربت نيح مهلوقع
 ام قئاقحلا رئاسل ٌةفلاَُ العو ّلَج َّنحلا ًةقيقح َّنأ نورضحتسُي اوناك مَّئأ ولو ؛هيبشّتلا

 تايآ نم َدَرَو ام عيمجب نمؤي مهدحأ ناك لب «ليوأّتلا ىلإ ةمئألا نم ًادَحأ اوجوحأ

 ًادحأ فّلكُي مل ىلاعت ّنحلا َّنإف هلّقعتي ل ولو ؛هيف ىلاعت هللا ملِع ىلع اهرابخأو تافّصلا
 ةَّنُسلا لهأ لاق انه نمو ءطقف اهب ناهبإلاب مهلك اَّنإو ءتافّصلا هن ةفرعمب هدابع نم

 مالسإلا جيش انالوم ٌتعمَسو ؛..كلذ فالخب هللاف كلابي رَطَحَح ام لك :ةعامجلاو

 لاى ِهَناَف ليوأّتلا ىلع اهرابخأو تافّصلا تايآ يف هنانإ يف قوت نم :لوقي نات ايركز

 هليوأتب ال لزنأ ام نْيعب ناهيإلاب الإ هُفّلكُي ل ىلاعت حلا َنِإف «تافّصلا تايآب ناهنإلا
 ًائيش مهدحأ لّوؤي نأ الإ مهلا .....هللا هاضري ال اني ليوأّتلا كلذ نوكي دقف «هلقعب

 ليوأّتلا يف هيلع َجَرَح ال كلذ لثمف «ناينإ َفعَض هّدنِع ىأَر نإ ّيعرش فّرصمب اهنم
 ."«بجت دق لب

 خيشلا هملعو هلضفو هتلالج ىلع عمجُلا مامإلا مالك نم دج بيرق مالكلا اذهو

 قيرط نأو «ليوأّتلا يف ءاملعلا يبهذم ركذ نأ دعب لاق دقف ةقا يوونلا نيدلا يبحُم

 ةجاح الف هيِرْدَتلا دقتعا اذإف .كلذ يف ضوٌحلاب ناسنإلا بّلاطُي ال ذإ2:"ملسأ فلّتلا

 )١( 48ص:ةيفشكلا دعاوقلا 7145-17

 .همركو هنوعب هعبط هللا رسي طوطخم وهو ءب /١ق :ينارعشلا مامؤلل ينارعشلا دئاقعلا نازيم (؟)

 .70 /١ج:عومجملا ةمدقم يف (”)

 تايآو تافصلا ثيداحأ يف ملعلا لهأل َّنأ ملعا ه:15 /7ج:ملسم حيحص حرش ين ك يوونلا مامإلا لاق (6)
 :نيلوق تافصلا

 - اما -



 ىلإ ةجاحلا ثعد ناف .هيلإ ةجاح الب «ةرورض ال اميف ةرطاخملاو كلذ يف ضونخملا ىلإ
 هللاو اذه يف ءاملعلا نع ءاج ام لمحي اذه ىلعو فتنيح اولوأت هوحنو عدَمبُم ٌدرل ليوأّتلا

 1 .«ملعأ

 7 عباّرلا بلطملا

 داحتالاو لولحلا نم ينارعشلا مامإلا فقوم

 قير ةميذق ةيداخإ ةر كف ةوجنولا ةدحوب نكسب اه وأ داحتالاو:لولخلا ةركف نإ

 اهتاحصأ َّنأ ؛لوقعلا ىلإ اهيّرقُت يتلا اهتصالخو «ةيذوبلا تانايدلاو ةيدنهلا تادابعلا يف

 :نيقيرف ىلإ اومسقنا
 كلذل أسج اعلا ىريو ءًاحور -ًاريبك ًاًولع نولوقي امع ىلاعت -هللا نأ ىري ٌقيرف

 مهمعز ىلع يه يتلا - حوّرلاب قصتلاف عفترا هرّهطتو امس اذإ ناسنإلا نأو ءحوّرلا
 .مئادلا دولخلاب رفظو ءىربكلا ةداعسلا قاذف ءاهيف يتفف -هللا مهرفكو

 دقتعنو ءاهب ٌنمؤن ْنأ انيلع بجت :نولوقي لب ءاهانعم يف ملك الن مهّلك وأ فلّتلا مظعم بهذم وهو:امهدحأ
 هزم هّناو « قب وْ يل ١ :ىلاعت هلل َّنأ مزاجلا انداقتعا عم ؛هتمظعو ىلاعت هللا لالجب قيلي ىنعم اه

 نيمّلكتلا نم ةعامج بهذم وه لوقلا اذهو .قولخملا تافص رئاس نعو ؛ةهج يف رّيحتلاو لاقتنالاو مّسِجَّنلا نع

 .ملسأ وهو .مهيققحم نم ةعامج هراتخاو

 ني اهليوأت غوي اَّنإو ءاهعفاوم بسح ىلع اهب قيلي ام ىلع لون اهتأ نيِمّلكتملا مظعم بهذم وهو:يناثلا لوقلاو
 «...ملعلا يف ةضاير اذ ؛عورفلاو لوصألا دعاوقو .برعلا ناسلب ًافراع نوكي نأب .هلهأ نم ناك

 ثيداحأ نم ههبشو ثيدحلا اذه يفو ؛:لوزّشلا ثيدح ركذ نأ دعب ؛77/5ج:باتكلا سفن ين ًاضيأ لاقو -

 اَّنأب نمؤي ِهّنأ نيِمّلكْلا ضعبو فلّسلا روهمُج بهذم وهو :امهدحأ:ءاملعلل ناروهشم نابهذم هيفو ؛تافصلا
 هللا هيت داقتعا عم ءاهليوأت يف مّلكتُي الو «دارم ريغ انّقح يف فّراعتملا اهرهاظ َّنأو «ىلاعت هللاب قيلي ام ىلع ٌقح

 نيِمّلكُْلا رثكأ بهذم :يناشلاو ءقلخلا تامس رئاسو تاكرحلاو لاقتنالا نعو ؛قولخملا تافص نع ىلاعت

 رظناو ؛.اهنطاوم بحبي اهب قيلي ام ىلع لأَن اَّمَأ ءيعازوألاو كلام نع انه ٌّيكَت وهو ءفّلّتلا نم تاعامجو
 .مدقت دقو ,ةجاحلا دنع وه امنإ ليوأتلا نأ نم 70 /١ج:عومجملا ًاضيأ

 ا -



 لكف هللا دوجو ريغ اهدوجول ةقيقح ال تادوجوملا عيمج نأ ىري رخآ ٌقيرفو

 دّدعتُي وهو ؛هروُص تادوجوملاو ؛ءيش لك وه هللاو هللا وه مهرفكو مهمعز يف ءيش
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 لقعالو «ٌجيلس ٌقطنم اهلبقي ال ةَطسْفَس يهو ؛دوجولا ةدحو يف مهءركف يه كلت

 هناحبس هلل بجاولا لالجلاو لامكلا نم لانتو «ةفاك عئارشلاب بهذت يهف «ٌعرش الو

 ٌدودُحلا لطبُت اَنأ ا :ةّيورخألا ةايحلاو راَّنلاو ناو ٌباقعلاو ءازجلا لِطبُسو «ىلاعتو

 "”.ًادحاو ًائيش اههلعبجت اّمأل ؛ٌقولخُلاو قِلاخلا نيب

 ّنِصلُأ يذلا - ,رجافلا يداحلإلا وغللاو «ربكألا كفإلاو «ةريطخلا ةركفلا هذهو
 نيئَّدَحُم ني ٌءاملعلا هبراح "”- ءارب هنم مهو رابكلا فوصتلا تالاجرب ًاناودعو ًابلظ

 ءالؤه نيب نمو هريذحتلا دشأ هلئاق نمو هنم اورذحو «ةيفوصو ءاهقفو نيمّدكتُمو

 هذه فصو هنإ لب «ةبسانم نم رثكأ ينو ؛هبتك رثكأ يف كلذو نارَعّشلا ٌمامإلا ءاملعلا

 .كلذ تبنت يتلا هنع صوصنلا ضعب هذهو ءاهحبقأو فاصوألا عنشأب اهلئاقو ةركفلا

 عابّسلا فاوجأ يف -ىلاعت -هّنأ يّدؤي كلذب لوقلا ذإ اتا الو لولُح ال»:لاق

 ."«ًريبك ولع كلذ نع هللا ىلاعتو ءشوحولاو تارّشَحلاو

 نيع مهتهلآ العجي نأ ىلع اوؤّرجتي مل نائوألا داّبْع ناك اذإ يرمَعّلو»:ًاضيأ لاقو

 هللا ءايلوأب ٌّنَظُي فيكف ( :رمزلا) 4 حير هلأ َلِإ اوبر اَلِإ َمُهُدبَمَتاَمإ+:اولاق لب هللا

 ةسردملا هريسي فرصتب 11١-117 ص:رورس يقابلا دبع هط روتكدلل ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا )١(

 .118-7509ص:ةيلذاشلا

 ةلأسملا هذه يف ليوط ٌيصّصخُت ثحب دعب ياو دومحم ميلحلا دبع خيشلا لحارلا ةمالعلا رهزألا خيش لاق (؟)

 ةدحوب جالحلاو يبرعلا نبا مهنمو -نييقيقحلا نييفوصلا نم دحأ لقي ملو»:١10ص:ةيلذاشلا ةسردملا هباتك يف

 .«دوجولا ةدحوب - مهاشاحو - اولوقي نأ نينمؤملا نم ةورّذلا مهو ةّيفوُصلل ناك امو -دوجولا

 .1189 /١1ج:ينارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا (”)



 يف لاحم اك اذه :ةفيعضلا لوقعلا ِهُلّقعتت ام ٌدَح ىلع قحاب داَحَّتالا نوعّدي مَُّبأ ىلاعت

 اهنأو «قئاقحلا رئاسل ةفلاخت ىلاعت هتقيقح َّنأ ملعي وهو الإ لو نم ام ذإ ,دتفاف مهقح

 يديس تعمسو:لاق طيح ءيش لكب هلل َّنأل ؛قئالخلا تامولعم عيمج نع ةجراخ

 ةلزتعملا هلوقت امك ءناكم لك يف ىلاعت هنإ لاقي نأ زوجي ال :لوقي نإ: صاوخلا ًايلع

 0 ماعنألا) ضْرْلَا فو ِتوَمَسلَآ يف ُهَنَأَوْهَو 8:ىلاعت هلوق وحنب نيّجتحم «ةيردقلاو

 .««ناكملا كلذ يف هتاذب َّلحي نأ همابمإل

 نأ ىلاعتي دحاولا ٌماقمو هل كايرش ال ٌدحاو ىلاعتهللاَّنأ يخأ اي لعا»:ًاضيأ لاقو لاقو

 منك انام هكدا اكو عيب َدِحّتب وأ ءيش يف وه لِي وأ يبث هيف لِي

 ءاهّلحي الو ؛ثداوحلا هنت الف ؛ثداوحلل الع وه سيل ْذإ ؛ٌثواح هتاذ يف هعادتباب

 وأ كسفن نع تافآلا نم ًائيشوأ َتوملا ْعَقداف ءًاقداص تنك نإ:هللا انأ:لاق نِْل لاقبو

 لاوس ريغ نم ًالقتسم رطملا انل لزنأ وأ «لينلا انل عِلطأ وأ ءٌسبُح اذإ كّلوُب ُقِلْطَأ

 نيفراعلا مالك نم هِرْمُع لاوط هّمِهَف ام ميج َّنأ فرعيو هُتّجح ضحدنت هنإف ؛كّيرل

 ."0ميقَس مهف
 يف ءيش ّلك َّنأ ىأر مهضعبو»:قالخألاو نئملا فئاطل هباتك يف ًاضيأ لاقو

 تابنلاو دامجلا نم هللا نيع وه ثدامحلا دوجولا اذه َنيع َّنأو .هللا وه دوجولا

 نيعوه قلاخلا نولعجيو ؛ناطيشلاو كلملاو ,ناسنإلاو ٌناجْلاو ءتاّيْلاو براقعلاو

 لهأ هاضري ال مالك اذهو ؛سيلبإ ىتح نوعلمو موجرمو سيفنو سيسخ نم قولخملا

 اذه هيلإ َبِسْنو رَهَظ ول سيلبإ نإ :هلوقأ يذلاو «نونجم هُّح يف ناك نم الو .نونجلا
 ؛كلذ مهسوفن ىلإ يِقلُي يذلا وه ناك نإو «ىلاعت هللا نم ىحتساو «هنم أًربتل دَقَتحُما

 )١( رهاوجلاو تقاويلا للشعراني:ج١/ 15١.

 ) )7١ةيفشكلا دعاوقلا للشعراني:'ص١97.

 افك



 .لوقلا اذه نولوقي نيذلا ءالؤه تافص ضعب صاوخلا يلع يديسل تيكح دقو

 ةنج الو ًاباقع الو ًاباسح نوري ال مهنأل ؛فئاوطلا سجنأ مهو «ةقدانز ءالؤه:لاقف

 دّقّتعم الو هيلإ نوعجري نيد مهلالو «ةرخآ الو ًامارح الو ًالالح الو ًاران الو

 تالوقنم لاو تالوقعملا اوفلاخ مَّنأل ؛اورّكذُي ْنَأ نم ٌسخأ مهو «هيلع نوعمتجي

 فئاوط نم ٌدحأ مّلعُي الو ؛ىلاعت هللا نع لسرلا اهب تءاج يتلا نايدألا ٌرئاسو يناعملاو

 موقلا مهرّمكو «هللا نبا حيسملا:تلاق ىراصنلا ًةفئاط َّنإف ؛ءالؤه داقتعا َدقّتعا رافكلا

 ْملف «نورخآلا موقلا مهرّمكو «هللا نبا ريزع :تلاق دوهيلا نم ٌةفئاطو «نورخآلا

 .«ىلاعت هللا نيع دوجولا اولعجت

 هذه يف ردتخ يبرعلا نب نيدلا يبحم خيشلا نع ةّمهُم صوصن ةّدع لقب ماق م
 «صوصنلا كلت نم ًاضعب - هللا ءاش نإ - انه لقنأو اهنع ضارو ءاهل ًاَيَبتم «ةلأسملا

 .قئاقحلا نييبتو فاصنإلل

 لولحلا عنمب يبرعلا نب نيدلا ييحم خيشلا حّرص دقو»:ينارَعّشلا مامإلا لاق

 ىمقأ غلب ولو ء«فراعل زوجي ال:"لاقف تاحوتفلا نم عضوم ةئم وحن يف داحتالاو

 بجاولا لب ءهاشاح لوقلا اذه نم فراعلا اشاح لب «هللا انأ :لوقي نأ بيرقتلا بتارم

 .«ليقلاو ريسُلا يف ليلذلا دبعلا انأ :لوقي نأ هيلع

 لاق نم:"رارسألا باب يف -نيدلا ييحم خيشلا -لاقو»:ينارَعّشلا مامإلا لاق

 تبثأ دقف «هنيبو كنيب لصق نمو ؛لوزي ال يضرم بحاص وهو «لولعَم وهف لولحلاب

 لوق حصل ؛ٌميدقلا ثداحلاب ّلَح ول ....داحلإلا ُلهأ الإ داحتالاب لّقَي ملو...هنيعو كنيع

 ءوه انأ :لقت الف ...ّوه ّوهو َّتنأ َتنأ ..ًالحم نوكي الو لحيال ٌميدقلا ,ميسجتلا لهأ

 .نيدلا يسحم خيشلا يأ (1)

 30/117117 3154 /8ج:نيدلا يبحم خيشلل ةيكملا تاحوتفلا :رظني (7)

 - اهلا -



 ٌكارّتو هتاعونصم نم ًائيشالو .هلهجَت لو هب ٌتطحأل وه تنك ول كنإف «طلاغتو

 .«هتاعونصمو هللاب ًالهاَج

 ابغإو ءابب نيلئاقلا نمو دوجولا ةدحو نم '"ينارَعَّشلا مامإلا ةملك يه كلت :ًاذإ

 ىلعأ يهو ؛ةينئولا ةيرظنلا كلتل ةمداحلاو ةعفادلا ةيمالسإلا تاملكلا ىوقأ نمل

 تاّيحابإو تاّيرفك نم هيلع يوطنت ام لوي ءاهل ةركدتسملا ةيملعلا ةيمالسإلا تاملكلا

 روجفلاو رفكلا مهلم وهو ,هسفن سيلبإ نإ :مّدقت اك لوقي هَّنِإ ىتح ؛ةموجرم ةنوعلم

 ."ةنوعْلملا ةلوقملا كلت ىلع ؤرجت ال

 ءاملع ّلك لم اهَّنإو ءهطقف هدحو هلّثمت ال دوجولا ةدحو ةركف نع ينارعشلا مامإلل ةرظنلاو ةملكلا هذه (1)

 رداقلا دبع نيديسلا نيمامإلاو يريشقلا مساقلا يبأ مامإلاو دينجلا مساقلا يبأ مامإلاب ًءادتبا نيّبقيقحلا ةفوصلا

 «ينارعشلا مامإلاو يراصنألا ايركز مالسإلا خيشو يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلاو ءانت## يعافرلا دمحأو يناليجلا

 لكل حضاو اذهو «رييغت وأ ليدبت الو فيرحت ريغ نم فيرشلا يقالخألا جهنملا اذه ىلع راس يفوص رخآب ءاهتناو
 .ريوزتلاو سدلا نم ةفيظنلا ةدمتعملا مهبتكو مهلاوقأ ىلع علطا فصنم

 .7١1ص:ينارعشلا مامإلاو يمالسإلا فوصتلا :رظنب (؟)

 - اقهغد



 سداسلا ثحبملا

 هيف ءاملعلا ءارآو ينارعّشلا مامإلا ةافو

 :هتافو
 «؛ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع اهسسأ يتلا هتيواز يف دانت ينارعشلا مامإلا ثكم

 «بالطلاو ؛ءارقفلاو ءنيديرملا نم فالآ هدصقي «ةدابعلاو ملعلاو ركذلاب اهّرُمعَي

 نوحورتسّيو «ةدابعلاو ملعلا نم رفاولا مهَّظَح نوذخأي نايعألاو «ءارمألاو «ءاملعلاو

 «ىلاعت هللا ىلإ ةوعّدلاو ةدابعلا نع ٌربفَي ال وهو «هيلإ بّبحتلاو هللا نم برقلا مئاسن

 بيصأ نأ دعب ؛هتافو تناح ىتح «نيمولظملا ةرصنب مايقلاو «سانلا نيب حالصإلاو

 يناث رصعلا دعب نينثالا موي يف يفوت نأ ىلإ ءآموي نيثالثو ةثالث هب ًاضيرم يقبو «جلافلاب
 مويلا يف ليو دك يبنلا ةرجه نم ةئمعتو نيعبسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج رشع

 ءءاهقفلاو .ءاملعلا نم ًادج لفاح دهشَم يف رهزألا عماجلا ىلإ .لاجرلا قانعأ ىلع يلاتلا

 يذلا نّئدَلا يف“ هيواز راوجب نفد مث «كانه هيلع اوَّلَص ثيح «ءارقفلاو «ءارمألاو

 نسح ريمألا وهو هئدابمب اورثأتو .هوبحأو ًاريثك هب اوبجعأ نيذلا هذيمالت دحأ هأشنأ

 «تاقبطلا باحصأو نيخرؤملاو ءاملعلا نم ريثكلا هيلع ىنثأ دقف :هيف ءاملعلا ءارآ

 نم ءاؤنس مهدنع هلل يالا ةناكلا لغ ةكسفاو ةلالد لد ارطاغ ءانك يه ريغو

 هقالخأ نع ًائيش اوؤرقو هتايح ةريس اوسردو هدعب اوؤزاج نيذلا نم وأ .هورصاع

 :مهنمو هيلع ءاملعلا ءانث نم ًاضعب - هقيفوتو هللا نوعب - انه لقنأو ؛همولعو

 :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ء/ ١7ص :بابلألا ةركذت 077 /7ج:ةيردلا بكاوكلا :رظني (1)

 ا

 .7 037 - 5١5”ص :رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع ,١77ص :بابلألا ةركذت :رظنب (7)

 - ايإف -



 :هنع لاق يذلا ةفلقت يوانملا فوؤرلا دبع مامإلا - ١

 يفوصلا «ثدحملا «هيقفلا ءدهازلا دياعلا «لماكلا مايهلاو ؛لماعلا مامإلا ءانخيش»

 وهو ءهوبأ تامو ءاهب أشنو «هدلبب دلو «ةيفنحلا نب دمحم مامإلا ةيرذ نم كلسملا يبرملا

 هيلإ بّبحو...ةيالولاو ةَس يابا لولو ةءاعبلا ماع ضررا كل خيو لا

 نيئَّدحُلا دوم هدنع نكي مل كلذ عمو هلهأ نع ذخألاو هب لاغتشالا مزلف ؛ٌثيدحلا

 بهاذمو .فلسلا لاوقأب ٌةبْرُد هل ربحا ٌؤوص هرظّتلا هيقف وه لب لهنا ةّنوُدُل الو

 ىلع ةقافلا يذل ًارثؤم «عرولا يف ًاغلابم «ةعدبلل ًاباَج «ةنّسلا ىلع ًابظاوم ناكو..فلخلا

 «فينصت نيب ام «ةدابعلا ىلع هّناقوأ ًاعّزوم ىذألل ًالِّمحتم .هسوبلمب ىتح ؛هسفن

 ءارمألا رباكأ هباب ىلإ تأي ؛ةمرُحلاو هاجلا رفاو «ةييهلا ميظع ناكو «ةدافإو ءكيلستو
 ًالّجبم رودّصلا رودص يف اّظعم ؛كلذ ىلع ًايئاق لزي ملو...ال ةراتو ؛هب نوعمتجي ةراتف

 ثالث ةنس يف هتمارك راد ىلإ ىلاعت هللا هلقت ْنأ ىلإ ءروبلاو ريخلاب نايعألا نويع يف

 .”«ةئمعستو نيعبسو

 فراعلا ملاعلا خيشلا»:هنع لاق .شالقتت يّرغلا نيدلا مج خّرؤملا ثّّدحملا مامإلا-؟

 هللا تايآ نم ةنلت ناك ..يفوّصلا يعفاَّشلا يرصملا ةّرعّش يبأ ةيرق ىلإ ةبسن ِينارَعّشلا

 ريغو «نئسسلاو دوهعلاو ثالث ءايلوألا تاقبط هل «فيلأتلاو فوصتلاو «ملعلا يف لاعت

 ءايلوألاو ءاملعلا نم ريشكب عمتجا هنأ ىلع هبتك تّلد دقو «ةعفان اهّلك هبتكو كلذ

 5” («.نيحلاصلاو

 «ثدحملا ؛هيقفلا ؛مامإلا وه»: شله يناتكلا يحلا دبع خيشلا هنع لاقو ٠-

 ."«ينارعشلا دمحأ نب باهولا دبع بهاوملا وبأ «كّلسملا فراعلا ءيفوصلا

 1و 79/1ج :ةيردلا بكاركلا )١(

 11/7 /5 :يزغلل ةرئاسلا بكاوكلا (1)

 ١١9/4 /5ج :سراهفلا سرهف (؟)

 دافع



 ةفرعم نم مارتحالاو ءليجبتلا فاصوأب هفصيو هيلع ينثي ناك ام ًاريثكو -؛

 يف ًامالك هل لقني امدنع دفا يسولألا نيدلا باهش رسفملا ٌمامإلا ءامهريغو ةيالوو

 مالكب هداهشتساو هفوصنتلا نع همالك ضرعم يف هنع هلاق ام اهنمو «هريسفت

 هباتك يف ةمحرلا هيلع ينارعشلا باهولا دبع خيشلا ىلاعت هللاب فراعلا لاقو»:ينارعشلا

 فوصتتلا ملع ةدبز امأو:هظفل ام ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروثنملا رردلاب ىمسملا

 .0؛ةّنُّسلاو باتكلاب لمعلا ةجيتن وهف مهلئاسر هيف ٌموقلا عضو يذلا

 ٌءانث ءلضفلاو صاصتخالاو ملعلا يوذ نم نيرصاعملا انئاملع ءانث نمو -

 صح يذلا .ةفلق# دومحم ميلحلا دبع روتكدلا خيشلا لحارلا رهزألا خيش ةليضف

 اذه اهب متخأ يتلا ؛ةزجوملا تارابعلا هذهب ينارَعّشلا مامإلل ريبكلا ّيملعلا ٌرودلا

 : شلك لاق .ثحبملا

 ٌءارآ َبّراضَتَت نأ هَلاَهَف ناعم نم ةملكلا هذه هلمحت ام ّلكب ًارنتسم ًاِلاع ناك هَّنإ»

 قّفوُي ًاحيحص ًاجهنم ةبقاثلا هئارآو «ةددعتملا هفيلآتب عضي نأ ٌلّواحف «مهنيب ايف ءاهقفلا

 تاهبش نم ناهذألاب َقْلَع ام َدّدِبُي ىتح ةفلتخملا بهاذملاو ةبراضتملا ءارآلا هذه نيب هيف

 .5«كلذب دهشت يتلا يه ةريثكلا هُقيلآتو «ناديملا اذه يف ًاقاّبَس ناكو «تافالتخاو

 )١( مامإلل يناعملا حور الالوسي:ج١5/ ١" ص:ينارعشلا مامإلل ةروثنلا رردلا:رظنبو ٠١١

 7ص : رشاعلا نرقلا مامإ ينارعشلا باهولا دبع باتكل هميدقت يف همالك نم (؟)

 القال





 عباسلا ثحبملا

 ققحملا باتكلاب فيرعتلا

 :بلاطم ةثالث ىلع لمشيو

 ينارعشلا مامإلا ىلإ هتبسنو «باتكلا ناونع :لوألا بلطملا *

 .خسُن ةنس يأ يفو ؛هخسان نّمو «باتكلا فيلأت نمز :يناثلا بلطملا *

 قيقحتلا يف ةدمتعملا ةخسنلا :ثلاثلا بلطملا *





 لوألا بلطملا

 يتارعشلا مامإلا ىلإ هتبسنو باتكلا ناونع

 ىلع ناونعلا اذه تبثَأ دقو «يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم:باتكلا ناونع

 ةرابعلاو ؛ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ىلإ ًابوسنَم ؛طوطخملا نم ىلوألا ةحفصلا

 باهولا دبع يديس ينابرلا بطقلا فيلأت ؛يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم١:يه ةبوتكملا

 .«نيمآ نيملسملاو هب انعفنو .ةقإ# ينارعشلا

 :ةيلاتلا رومألا لالخ نم كلذ تابثإ نكميف :ينارعشلا مامإلا ىلإ هتبسن امأو

 ةحفص ىلع ينارعشلا مامإلا هفلؤم ىلإ هتبسنبو باتكلا مسا ركذب حيرصتلا -أ
 م امك ؛طوطخملا فالغ

 ُهُفَّلَؤَِم لوقي»:لاقف «هتمدقم يف باتكلا اذه هفيلأتب ينارعشلا مامإلا حيرصت -ب

 لهأ ةديقع هذه:هنع هللا افع ينارعّشلا دمحأ نب ٍباّمولا ٌدبع هللا وفع ىلإ ريقفلا ُدبعلا

 هداقتعالاب ىّمسملا هباتك يف هدنسب ٌيقهيبلا ٌدمحأ ٌمامإلا اهاور يتلا ةعامجلاو َهّنّسلا

 ."«تالٌوطملا ةعلاطم نع ترّصَق دق َمَمهل َنإف ءاهب ناوخإلا عفن ءاجر هنم اهُئيقتناو

 ٍباّمولا دبع هّير ةمخر ٍريقف اهبتاكو ءاهفّلؤم دي ىلع ةديقعلا تهتنا»:هتنتاخ لاقو
 ثالث ةنس مَّرَحُلا ثلاث يف «- هنع هللا افع - «ٌيراصنألا ٌيعِفاَّشلا ٌننارَعَّشلا دمحأ نبا

 :«ارفختسم ءايلصم :ادماح ةئاعيستو نسحو

 كلذ ركذي مل ولو ءهيلإ هتبسن نم ققحتلا يف فاك هل باتكلا ةبسنب اذه هحيرصتو
 .هل اومجرت نيذلا ءاملعلا نم ٌدحأ

 خيشلا مهنم «يارعشلا مامإلا تافلؤم نم باتكلا اذه نأب ءاملعلا حيرصت -ج

 أ /١ق :يقهيلا مامإلا ةديقع رصتخم ةمدقم )١(



 مامإلا تافلؤمب سانلا ىردأ نم وهو "يعفاشلا يجيلملا سنألا يبأ نيدلا ييحم

 يف تّبثم وه ايك ءهخسان هنأب ملعلا عم”هتافّلؤم نم باتكلا اذه ّدع دقو ؟”ينارعشلا

 .طوطخملا اذه ةياهن

 باتكك «ةفورعملا هبتك نم ضعب ىلع باتكلا اذه يف ينارعشلا مامإلا ةلاحإ -د

 ىمسملا انباتك يف ةلأسملا هذه ىلع َمالكلا انطسب دقو»:هلوق اهنم ,رهاوجلاو تيقاويلا

 .90ٌتكش نإ هعجارف «رباكألا دئاقع يف رهاوجلاو تيقاويلاب

 يناثلا بلطملا

 خس ةنس يأ يفو هخسان نمو باتكلا فيلأت نمز

 مامإلا ركذ دقف «سابتلا الو هيف ماهتإ ال ٌنّيعم حاج .باتكلا اذه فيلأت نمز َّنإ

 :لاقف .باتكلا رخآ يف كلذ ينارعشلا

 دمحأ نب باّمولا ٍدبع هّبر ةمخر يقف اهبتاكو ءاهفّلؤم ِدَي ىلع ةديقعلا تهتنا»
 نيسمخو ثالث ةنس مَّرَحّلا ثلاث يف - هنع هللا افع - ٌيراصنألا يِعفاَّلا ّننارَعَّشلا
 .ةنس نيرشعب نابع هتافو لبق يأ .«ًرفغتسم لصف ءادماح .ةئاعستو

 .81؟ص:باهولا دبع يديس ينارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذت ين )١(

 نيدلا فرش دادمألا يبأ مهنم ؛ينارعشلا دافحأ نع ذخأ دقف ءًاقيثو ًاطابترا ينارعشلا مامإلا ةرسأب هطابترال (5)

 نب ميلحلا دبع حالصلا يبأ هدلوو (ه78١٠):ةنس ىفوتملا ينارعشلا باهولا دبع خيشلا نب نمحرلا دبع نب ىسحي

 مامإلا نع تافلؤم ةدع هل هنأ ىلإ ةفاضإلاب «(ه1/7١٠١):ةنس ىوتملا ينارعشلا خيشلا نبا نمحرلا دبع نب ىحي

 خيرات )١١58 :ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو ينارعشلا بطقلا ةقيرط يف ينابرلا رسلا باتك اهنم ينارعشلا

 .باهولا دبع يديس ٍينارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذن باتكو ؛(روميت

 87 ص :بابلألا يلوأ ةركذت يف (5)

 .أ/8ق :يقهيبلا مامإلا ةديقع رصتخم (4)

 كارول



 ناكو»:ةرابعلا هذه طوطخملا ةياهن يف ًانّبثم هب ًاحّدصم همسا ءاجف ؛هخسان امأو

 ؛ينارعّسلا ءيمفاّملا "يجيلثا نيّدلا يِيُِم ينافلا ريقفلا دي ىلع اهتباتك نم ًعارفلا

 ىدامج رهش نماث ؛ءاعبرألا موي يف «نيعمجأ نيملسملاو هنع ىلاعت هللا افع ,يساّبعلا

 لضفأ اهبجاص ىلع «ةيوبنلا ةرجحلا نم فلأو نينامثو عست ةنس روهش نم ةرخآلا
 .«مالسلاو ةالصلا

 .(ه89١١) ماع يف كلذو كلت خسانلا مالك يف ةحضاوف هخسن خيرات امأو

 ثلاثلا بلطملا

 قيقحتلا يف ةدمتعملا خسنلا

 ىوس باتكلا اذهل دجأ مل تاطوطخملاو بتكلا رود يف بيقنتلاو ثحبلا دعب

 تحت «ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد يف ةدوجوم يهو مألا ةخسنلا ربتعت «ةديحو ةخسن

 ةعبس اهيف ةحفص لكو ةقرو نورشعو عبس اهقاروأ ددعو (تعلط عيماجم155) مقر

 الو ءاهيف صقن ال ؛ءورقم ليمج طخب ةبوتكم «ةقينأ ةّمات ةخسن يهو «ًارطس نورشعو

 خيشلا نبا نسحلا يبأ خيشلا نب نمحرلا دبع خيشلا نبا نمحرلا دبع نب نيدلا يبحم دمحم حلاصلا ماعلا وه )١(

 ىلع - طبنرا .(ه٠9١٠):ةنس ًابيرقت دلو ءيرصملا «ًةقيرط ينارعشلا ,يرعشألا ؛يعفاشلا يجيلملا نيدلا فرش

 «يناتكلا يحلا دبع ديلا مالك نم ِمّهَفُي اهك ةيئارعشلا ةرسألا نم ةداسلا ضعب عم ةرهاصم ةقالعب -ودبي ام

 نب ىسحي نيدلا فرش دادمألا يبأ ؛ينارعشلا مامإلا دافحأ نع ذخأ دقف «ةيفوص ةيملع ةقالعب مهعم ًاضيأ طبتراو

 نب ىسحي نب ميلحلا دبع حالصلا يبأ هدلوو (ه75١1) :ةنم ىفوتملا ينارعشلا باهولا دبع خيشلا نب نمحرلا دبع

 يجبلملا نحرلا دبع خيشلا هدلار نع ًاضيأ ذخأو .(ه177١٠١):ةنس قوتملا ينارعشلا خيشلا نبا نمحرلا دبع

 هيبأ نع هدلاو ذخأو ؛يكملا يميجعلا يلع نب نسح زاجحلا خيشو يراصنألا يرقبلا مساق نب دمحم سمشلاو

 «ينارعشلا بطقلا ةقيرط يف ينابرلا رسلا باتك اهنم تافلؤم ةدع هل « انت ينارعشلا مامإلا نع نمحرلا دبع

 بلقلا رورس باتكو «ينارعشلا مامإلا بقانم باتكو «(روميت خيرات )/١١17 «ةيرصملا بتكلا رادب طوطخم وهو

 يقوت ؛ناحإلاو هللا معنب ثّدحتلاب ناسللا قالطإ باتكو «نوطبلاو روهظلا يف بادآلا ةفرعم يف نويعلا ةرقو

 مجعم 1١61-1١65 /؟ج:يناتكلا يحلا دبع ديلل سراهفلا سرهف:رظنب .(ه1117) دعب « يشم

 .ةلاسرلا ةسؤم 7831 /7ج:نيفلؤملا

 -ازقإل -



 ءاملعلا نع لوقتلاو باوبألا نيوانع ٌثتبتك دقو ءاهيلع ةضرألا وأ ةبوطرلل راثآ

 .رمحألا نوللاب هريغو يقهيبلاك

 وه يذلا باتكلا اذه نيب تنراق ٍنإف .طوطخملل ىرخأ خسن رفوت مدعل ًارظنو
 ؛نالَك يقهيبلا مامإلل داقتعالا باتك وه يذلا هلصأ نيبو «داقتعالا باتكل رصتخم

 هيلإ تعجر انه ٌةرابع اع ُتلكشتسا اذإف ءيقهيبلا مامإلا نع ٌلقن هبلاغ َّنأل

 ريبك قرف كانه نكي مل هنأ ملعلا عم «يشاوحلا يف هيب قرف كانه ناك اذإو ,حاضيتسالل

 -فرصتي ناك كنا ينارعشلا مامإلا نأ قرفلا اذه بلغأو رّصّتخملاو لصألا نيب

 ًالثم هدجنف ءراصتخالاو ريخأتلاو ميدقتلا ثيح نم يقهيبلا مامإلا تارابع يف -ًانايحأ

 دق هنأ ينارعشلا ٌمامإلا اهب ينعي ةرابعلا هذهو «...نع انيور :يقهيبلا مامإلا لاق»:لوقي

 حضاو اذهو «لصتملا هدانسإب هركذي يقهيبلا َّنأل ؛هنع ٌيورْملا ىلإ يقهيبلا ةانسإ رصتخا

 نع ةجتان ىرخأ قورف كانهو «داقتعالا باتك نيبو هنيب َنَراَقو ءباتكلا اذه حفصت نمل

 .اهعضاوم يف اهيلع ُتهّبنو ءاهتنّيب فيحصتو وهس
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 قّقحملا ّضّنلا

 [ٌناَرَعّشلا ٍباّمولا ِدِبع مامإلا ٌةَقّدقم]

 ءايبنألا رئاس ىلعو دّمحم اندّيس ىلع مّلسأو ٍلصأو نيملاعلا ٌبر هللا ِدَمحَأ

 هللا وفع ىلإ ريقفلا ٌدبعلا ُهفَلَؤِم لوقي :دعبو «نيعمجأ مهبحصو مه ىلعو «نيلسرملاو

 :هنعهللا افع نارَعّشلا دمحأ نب باّمولا ٌدبع

 هباتك يف هدنسب ٌيقهيبلا ٌدمحأ ٌمامإلا اهاَوَر يتلا ةعامجلاو هّنُسلا لهأ ةديقع هذه

 نع ترٌصٌق دق ٌمَملا َّنِإف ءاهب ناوخإلا عفن ًءاجر هنم اهثيقتناو .داقتعالاب ىَّمسمْلا

 :قيفوتلا هللابو لوقأف ءتالّوطملا ةعلاطم

 هب رارقإلاو هتفرعم دبعلا ىلع بجي ام لوأ باب
 هل لاقو «(19:دمع) 4( ُهَأ الإ َهلِإ د نأ لْمأَك )9 :دح دمحم هّيبنل هؤانث لج هللا لاق

 نأَو هلأ مْلِب لِ امن اوملعأَك ل :لاقو «(40:لافنالا) 4 َمُكَسَلوَم هلأ نأ اَومَلَعَف )ٍ:هتمألو

 لوألا تايآلاب بجوف»:يقهيبلا لاق «(14:دوه) تروُمِلَسُت رُثأ ُلَهَق وهال هلآ

 هفّرع اهب هل ٌةداهشلاو هب ٌفارتعالا ةريخألا ةيآلاب بجوو ءهملعو ىلاعت هللا ةفرعم
 ."(ٌباتكلا هيلع َّلد ام لثم ىلع هَبُشلا تّلَوو

 نأ ترمأ» الك» هللا لوسر لاق:الاق «ةتقت ةريره يبأو رباج نع انيوّرو :لاق ١-

 الإ مَلاومأو مهةءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال : اولوقي ىتح سانلا لتاقأ

 ماصع دمحأ :قيقحت /١:ط 21501- توريب - ةديدجلا قافآلا راد 278 ص:يقهيبا مامإلل داقتعالا رظنا (1)

 .بتاكلا

3505 



 .”0هب ٌتثج امبو يب اونمؤيو»:ةياور ب دازو «*””ههللا ىلع مهباسحو ءاهّقحب

 هيلعنالت# هللا لوسر يناطعأ :لاق هاف ةريره يبأ نع ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو -؟

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي طئاحلا اذه ءارو نم َتيقَل نَّمَف «نيتاه ٌللعنب بهذا»:لاقو

 .50ةّيجلاب ه هْرَّشبف هيلق اهم ًانقيتسم

 نما:لوقي الف هللا لوسر ٌتعمَس لاق لف نامثع نع هيغو مكاحلا ىورو -“

 ."0ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام

 "'4.ةنجلا هل تبجو هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم ”:ًاعوفرم ٌيقهيبلا ىورو - 4

 يفو ٌهّمد هب َنَفَحُي ىتح هب يتأي نأ ٌرعدُْلا ىلع بجي ام نايب لّوألا ثيدحلا يفف ١

 عم ناسللاب رارقإلاو بلقلا ةفرعم نيب عمجلا نم هيلع بجي ام نايب يناثلا ثيدحلا

 ىتح ناهيإلا ىلع ةافولا طرش عبارلاو ثلاثلا ربخلا يفو «هناريإ حصي ىتح ناكمإلا

 .”«قيفوتلا هللابو «ىلاعت هللا دعوب نانجلا ٌلوخد ٌقحتسي

 :داقتعالا يف يقهيبلاو «(357) :(11) :هحيحص يف ملسمو ,(1770) (75) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (1)

 .دقثا# ةريره يبأو ءرمع نب هللا دبع ثيدح نم ”6 ص

 .١/1ق :ةيابن (*)

 .7”ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «(11) :هحيحص يف ملم اهجرخأ ةدايزلا هذه (؟)

 .”1ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «(10417) هحيحص يف نابح نباو :(31) :هحيحص يف ملسم هجرخأ (11)

 يف يقهيلاو )١19(. :كردتسملا يف مكاحلاو )7١1( :هحيحص يف نابح نباو «(727) :ملسم هجرخأ (4)

 .7"ص:داقتعالا

 53115(0) :هننس يف دواد وبأو :(550417/) :هدنم يف دمحأ )1١877(., :هفلصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (0)

 ثيدح اذه»:لاقو(139١) :كردتسملا يف مكاحلاو ,(571) :ريبكلا يف يناربطلاو(75777) :هدنسم يف رازبلاو

 2 لبج نب ذاعم انديس ثيدح نم مهلكو :«(45) :ناهيإلا بعش ين يقهيبلاو « .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 مامإلل ماكحألا ةصالخ « .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ»: نابت يوونلا مامإلا لاق ءًاعوفرم

 .511/؟ج:يوونلا

 .77ص:يقهيبلا مامإلل داقتعالا (7)

 ماما



 ىتح دبع ديحوت حصي ال):لاق هنأ""ةداتق نع هريسفت يف "ديت مامإلا ىورو -

 لاقف «عفر نيح هيف اوفلتخا دق ليئارسإ ينب نإف هلوسرو هللا دبع ىسيع نأ دقتعي

 ىلإ دعص مث تامأ نم تامأو ايحأ نم ايحأف ضرألا ىلإ طبه ناك هللا وه»:ةقرف

 «ليئارسإ ينب ُكلولم تلاقو .«هللا نبا وه»:"ةيروطسّتلا تلاقو ”ةيبوقعيلا مهو .«ءامسلا

 ريسفتلا بحاص بسحملا ءيصيملا دينم هبقلو ؛دواد نب نيح يلع وبأ رْهّدلا ثّدحم ظفاحلا مامإلا ؛وه (1)

 ركب وبأ هلع ثدح «ريثك ددعو «كرابلا نب هللا دبعو يعبّصلا نائيلس نب رفعجو ديز نب داّمح نع ثَّدح «ريبكلا

 نكي م»:دواد وبأ لاقو .«قودص»:متاح وبأ هنع لاق «ريثك قلخو «ريهز نب دمحأو يزارلا ةعرز وبأو مرثألا

 .05/7ج:بهذلا تارذش 7148/1١ ج:ءالبلا مالعأ ريس:رظنا.(ه151770:ةنس نشد يفوت ««كاذب

 نيرسفملا ةودق ؛هرصع ظفاح :يِرْصَبلا ؛َيِسودّسلا ءباَّطَخلا وبأ ,زيزع نب ةداتق نب ةماعد نبا ةداتق :وه (1)

 ةيلاعلا يبأو بيلا نب ديعسو كق# كلام نب سنأو «سّجرَس نب هللا دبع نع ىور (ه70):ةنس دلو «نيئدحملاو

 رمعمو ينايتخسلا بويأ مالسإلا ةمئثأ هنع ىور ؛مهريغ «يرصبلا نسحلاو سابع نبا ىلوم ةمركعو يحايرلا

 «بيرغلاو ةيبرعلا يف ًاسأر ؛ظفحلا ةوق يف لثملا هب بّرضي نمو ملعلا ةيعوأ نم ناك .مهريغو ةبعشو يعازوألاو

 779-581 /0ج:ءالبلا مالعأ ريس:رظنا.(ه118وأ117١):ةنس يفوت ءاهباسنأو برعلا مايأو

 ترفان ةقرف مهو ؛ةينيطنطسقلاب ًابهار ناكو «يناعذربلا بوقعي ىلإ بسنت .ىراصنلا قرف نم ةقرف:ةيبوقعيلا ()

 -مهرفك ميظع نع ىلاعت -هنأو هسفن هللا وه هنأ حيملا ديسلا يف مهتديقعو .ةمات ةيشحو ةرفانم ّسحلاو لقعلا

 ميرم نطب يف ناك وه ىلاعت هنأو «ناك امك عجرو ماق مث ءرّبدم الب مايأ ةثالث يقب ملاعلا نأو .لتقو ٍبِلصو تام

 ٌميَِمْلَ َوُه هلأ َّنإ اَولاَث َتَبَِلا ٌرَقَك َدَقَل 9 :لاقف ءاذه مهرفك نع ىلاعت هللا انربخأ دقو .هب ًالومحم

 مامإلل لَحّنلاو للملا .48/1ج :مزح نبال لكلا يف لّصفلا:رظنا .(17 :ةدناملا) « َمَيْرَم نبأ

 776/1١ ج:يناتسرهشلا

 فرصتو «نومأملا ةفيلخلا نامز يف رهظ يذلا ميكحلا روطسن ىلإ بسنت ؛ىراصنلا قرف نم ةقرف :ةيروطسّنلا (4)

 نإ:اولاق مهأ الإ .ءاوسب ءاوس ةيناكلملا ديقعك مهتديقعو «ةينيطنطسقلاب ًاكريرطب,ذاكو :هيأر مكحب ليجانألا يف

 ًاولع موق نع هللا ىلاعت .هلإلا دلو اهنإو ٌنانإلا دِلَي ل ىلاعت هللا نأو ؛َناسنإلا ْثدَلَو اّنإو «ةلإلا دلت ل ميرم

 174-778 /1ج:لَحّتلاو للملا «١/48ج: للملا يف لّصِفلا:رظنا.ًاريبك

 ةئالث نع ةرابع ىلاعت هللا نإ: وه مهوقو .مهتماعو ىراصنلا كولم عيمج بهذم يهو «ةيناكلملاب ىمستو (5)

 ءرخآلا ريغ امهدحأ سل هلك مات نانإو هلك مات لإ نخ ىسيع نإو ؛لزت مل اهلك سدقلا حورو نباو بأ بابسأ

9000 - 



 ."«هتملك نم هحورو ءهلوسرو هللا ٌدبع وه :نوملسملا لاقف «ةثالث ثلاث وه»:
0007 - 

 ملاعلا ثودح ىلع هب َلَدَتِسُي ام ضعب ركذ باب

 هيبش الو هل كيرشال ٌميدق ٌدحاو ٌهلإ هرّبدمو ِهَّنِدْحُت نأو
 هب ديول رَهلِإَو #:ىلاعت هلوق يف "ىحضلا يبأ نع يقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو -5 ا 6 و و 0 2 و

 نإ:لوقي ًادّمحم نإ:اولاقو ءنوكرشملا بجع ةيآلا هذه تلزن امل :لاق «(17 :ةرقبا)

 ِتَلَ ىف كِإ »:ك هللا لزنأف ,نيقداصلا نم ناك نإ ةيآب انتأيلف .دحاو هلإ مكهلإ
 «"(15:نارمع لاذ "”4( بلل لو تنل ِراََلاَو ليلا ٍفَكيخاَو ضرالاَو ٍتونعَتل 5 سكك م جت ميو ميم كم در جوع ر ةعئعم رمال

 اههئآو ناسنإلاو هلإلا تدلو ميرم نأو ؛كلذ نم ٌءيش هلني ل هنم هلإلا نأو لِيُقو بِلَص يذلا وه هنم نانإلا نأو

 «ىلاعتو كرابت هللا انربخأ اهّلبق ينلاو مهتديقع نعو ًاريبك ًاولع محلوق نع هللا ىلاعت ( هللا نبا) ٌّدحاو ءيشاعم

 يف لّصِفلا: رظنا 71 :ةدئاملا)  ٌدِحو هَل الإ دل نم اص ٌمتدَلَك ُتَِك هنأ ترا اَوئاَم نيد ٌَرْكَكص َدَّمَل »ل :لاقف

 174-171 /١1ج: لحنلاو للملا .48 /١ج:للملا

 يف يربطلا ريرج نباو ءًافوقوم كف سابع نب هللا دبع نع (151717) :هريفت يف متاح يبأ نبا هجرخأ (1)
 ردلا يف ٌيطويّسلاو «177 /7ج :هريسفت يف ريثك نباو ١٠١ /11ج:هريسفت يف يبطرقلا هركذو 80 /7١ج:هريسفت

 . يم ةداتق لوق نم ٠١ /0ج:روثملا

 «ثيدحلا نم نيرثكملا ءنيعباتلا تاقث نم «راطعلا يفوكلا ىحضلا وبأ مهالوم ينادمهلا حيبص نب ملم وه (1)

 نع ّلسرأو مهريغو سبق نب ةمقلعو عدجألا نب قورسمو هتقلط رمع نباو سابع نباو ريشب نب نامعنلا نع ىور
 «مهريغو ةلدهب نب مصاعو يدسألا نيصح وبأو بئاسلا نب ءاطعو شمعألا هنع ىور ؛©# بلاط يبأ نب لع

 :رظنا .ات8 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف نِلامَهَ يفون ؛ةقث :امهريغو ةعرز وبأو نيعم نب ىسحي نامامإلا هنع لاق

 1194/1١. ج:بيذهتلا بيذبع 01١-051 /737ج :لامكلا بيذب#

 :ىلاعت هلوق لوزن بب س امأ ؛داقتعالا باكك ين دو جوملاو .امألا فاذكه (5)

 -171 :ةرقبلا) 6 َنْقْمَيِرَْمِل ٍضيَآل ل :ىلاعت هلوق ىلإ 4 ٍراَتلَو للا ٍفَكَخأَو ٍضْرآْلاَو تاما قَْس يد
 .ملعأ هللاو ةيلاتلا ةيشاحلا يف امك حيحصلا وهو (4

 مامإلاو ,71/7-17 ج:هريسفت يف يربطلا مامإلاو )١571(« :هريسفت يف متاح يبأ نبا مامإلا هجرخأ (5)

 .ملعأ هللاو ءمكاحلا دنع هدجأ لو )١4( :ناميإلا بعش ين يقهيبلا

 .ب/١ق :ةبابن (*)

 هاه



 كري لَ ِكّمْلآَو ٍراََّتلَأَو ٍِلَتْلَا ٍنَكِيَحَو ا 000

 :ةرقبلا) َنوَُقْمَي +:هلوق ىلإ * و ءاَم نم

 هينل لاقف ءامهيف رّظّتلاب ىرخأ ةيآ
 َنوُسصْؤم ال مو ل ٍضَراَلاَو ٍتونمَسلا فا سل عيش مر عام

 اذإ ٌكّنأل اذهو «تارينلا تالالدلاو تاحضاولا تايآلا نم ملعأ هللاو ينعي

 ام عيمج هيف دعما ينل تيبلاك هّئدجو «كركفي اهّترْبتعاو «لرصبب اعلا اذه ًةئيه َتلّمأت

 طاسبلاك ةطوسبم ضرألاو ,فقّتلاك ٌةعوفرتم ءامَّسلاف هِداتَعو ٍةلآ نم ُهُنكاَس هيلإ جاتحي

 ةأيهم تابنلا بورضو ءرئاخذلاك ةنوزخ رهاوجلاو ؛حيباصملاك ةدوضنم موجلاو

 «قفارملا يف ةلمعتسم بكارملل ٌةرَّخسم ناويحلا فوُئصو «برآملاو سبالملاو معاطملل

 ٌقولخم اعلا َّنأ ىلع ةحضاو ةلالد اذه ينو هيف ام لّوخملا تيبلل لملاك ناسنإلاو

 ."ةمكحلا َّملاب «ةردقلا ّمات ًايكح ًاعناص هل َّنأو ,ماظنو ريدقتو ريبدتب

 ؛تارخسملا موجنلاو رمقلاو ءسمشلا نم اهيف اب تاوامسلا قلخ كت هللا ركذف»: يشر يقهيبلا مامإلا لاق )١(

 امهدحأ ذخأو راهنلاو ليللا فالتخا ركذو .نداعملاو لابجلاو ,رامنألاو ءراحبلا نم اهيف مب ضرألا قلخ ركذو

 ةايح هيف يذلا رطملا نم ءاهسلا نم لزنأ ام ركذو «سانلا عفني اهب رحبلا يف يرجت يتلا كلفلا ركذو ءرخآلا نم

 ثبام ركذو ؛باودلاو مئاهبلاو دابعلا قزر متي دربلاو ٌرخا بقاعت نم راهنلاو ليللا يف هللا عضو اهبو هبو .دالبلا

 باحّسلاو حايرلا فيرصت ركذو ؛ناولألاو ةنسلألا ةفلتخم داسجألاو روصلا ةفلتخت ةباد لك نم ضرالا يف

 (.نولقعي موقل تانيبلا تايآلا نم كلذ عيمج يف امو :تاناويحلا عفانم نم |مهيف امو ؛ضرألاو ءامسلا نيب رّخسملا

 .8-79ص:داقتعالا

 .سمط انه :لصألا يف (؟)

 ."9ص:داقتعالا (؟)

 - ؟.0-



 :لاق .؛ نفل '”نياطخْلا ناهيلسم يبأ باتك نم هتأرق اهيف اذهوا:يقهيبلا لاق -

 محشي ٌرِصبُت كلعجف كقلخ نم كرابت»:لجرل ةرم لاق هنأ ”كاّمَّسلا نبا نع انيورو

 "”ىهتنا .«محلي مّلكتو «مّظعب عمستو

 دُسافتلاو نّياََلاو رْفاَنَتلا اهنأش نم ٌةَداضتم ءايشأ انيأر انإ مث»:ٌيقهيبلا لاق -

 ةبوطُرلاو «ةدوربلاو ةرارحلا يهو ناويحلا رئاس نادبأو ناسنإلا ِنَدَب يف ةَعومجت

 كلذ الولو ؛هفطلب اهماقأو عامتجالا ىلع اهّرَهَثو اهَعَمج ًاعماج نإ :انلقف «ةسوُيلاو
 ريغ نم مواقتتو «تارفانتملاو .تاّداضنملا عمتجت نأ زاج ولو .تدسافتلو ترفانتل

 |هعمجي عماج ريغ نم |مهتاذ نم امواقتيو هراَّنلاو ءاملا عمتجي نأ زاجل اهعمجي عماج
 ىلع اهرهق عماجب ناك اهنإ اهعامتجا نأ تبثف ؛مهوتي ال لاحم اذهو ءامهميقي ميقمو
 جنحا هنأ ةنلق# يعفاّشلا نع يكح دقو ؛راهقلا دحاولا هللا وهو ؛ماثلالاو عامتجالا

 دلو «ناييلس وبأ ءيوغللا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا َنَطملا ءيسُْبلا ءباَطَح نب ميهاربإ نب دمحم نب دمع :وه ١١(

 ىورر .دادغب هتقبطو رافصلا ليعامسإ نمو ؛ةكمب يبارعألا نب ديعس يبأ نم عمس «ةئم ثالثو ةرشع عضب ةنس

 ءامهئارظنو ةريره يبأ نباو يشاَّتلا لاّفَملا نيمامإلا نع يعفاشلا هقفلا ذخأ «هريغو كاَّمَّسلا نب ورمع يبأ نع ًاضيأ

 .يراخبلا حرش يف ننسلا مالعأ باتك:هتافلؤم نم ءامهريغو يتبيارقسإلا دماح وبأو .مكاحلا ناّمامإلا هنع ثّدح

 ةنيدم يف ينام يفوت ءاهريغو هلهأو مالكلا نع ةينغلا باتكو ؛دواد يبأ نئس حرش وهو ننسلا ملاعم باتكو

 . 157-71 /11/ج:ءالبنلا مالعأ ريس 7-7510 14 /7 ج:نايعألا تايفو:رظنا.(ه1788):ةنس لباك برق تسب

 .59ص :داقتعالا (؟)

 رثكملا ثّدحملا مامإلا خيشلا ءورمع وبأ كارلا نبا قاّقدلا يدادغبلا ديزي نب هللا دبع نب دمحأ نب نامثع :وه ()

 مكاحلاو هدنم نباو نيهاش نباو ينطقرادلا هنع ٌتّّدحو «هريغو يرغّبلا نع ثَّدح قارعلا دنسم قداَّصلا

 هعّيشو(ه1 414):ةنم نيته يفوت ,تالألا تاقثلا نم ناكو هطخب لاوطلا تافلصملا بتكو .مهريغو

 . 440-41 4/1١8 ج:ءالبلا مالعأ ريم: رظنا .ٌدّمح هبا هيلع ٌلصو ًافلأ نيسخ وحن

 .47؟ص:داقتعالا (4)

 همكم



 مث ."”(ديشّرلا سلجم يف ديحوتلا لئالد نع ”يسيرملا هلأس نيح ىنعملا اذه نم بيرقب

 نم ةهجب تائَدْحُملا نم ًاعيش هّبْشأ ول ِهّنأل ؛”[اعلا نم ًائيش هبشُي ال اعلا مناص نأ ملعي

 دبع وبأ «ييرَملا ءيدادغبلا مهالوم .يودعلا ةميرك يبأ نب ثاّيِغ نب رْثب:وه يسيرملاو.أ /7ق !ةيابن (*)

 يبأ يضاقلا نع ذخأ دقف «ءاهقفلا رابك نم ناك «عرابلا رظانملا مّلكتملا هك باطخملا نب ديز لآ يلاوم نم .نمحرلا

 نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ دّرجتف «لازتعالا ةديفع هيلع تبلغ ةنيبع نب نايفسو ةملس نب دامح نع ىورو فسوي
 فيناصت ةدع هل «ةفاعلا هللا لأن «ملعلا ٌلهأ هّنقمف ؛مهملاعو هرصع يف ةيمهجلا َنيَع ناك ىتح .هيلإ ةوعدلاو

 براق دقرو(ه1718):ةنس تام ءاهريغو جراونخلا ىلع درلا باتكو ءاجرإلا باتكو ديحوتلا يف ٌباتك:اهنم

 199/1١-7505. ج:ءالبلا مالعأ ريس: رظنا.نينالا

 .47ص:داقتعالا )١(

 ةلاح ىلإ ةلاح نم انسفنأ ٌلّوَمَت زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا نّيَب دقو»: يدب ٌّيقهيلا مامإلا لاق (1)

 -١:حون) 4 او ُوَملَح دقو (2) القوه نو ال كلام إل :لاقف ءايرحعو اهقلاخ للع كلذب ٌلَدَسيلءاهريْختو

 اهآر هسفن يف رَّكَق اذإ ناسنإلاف ( 15-1١ :نونمؤملا) 4 نويل َكِلَدَدمَبْ م َكمم )يقتنص كرب َرَخاَ

 لاح نم هّسفن فَي م نأ مّلعَيَف ً(ظعو أل مث ,ةغضم مث :ةقلع مث «ةفطن ناك «ةفّرصم ىَّنش لاوحأ لعو :ةرّبدم
 ًاوضع هدشأ غولبو هلقع لايك يه يتلا لضفألا لاحلا يف هفنل ثدي نأ ردقي ال هنأل ؛لامكلا لاح ىلإ صَمّنلا

 لعف نع هفعض ناوأو هصقن لاح يف هنأ لع كلذ هلديف ؛ةحراج هحراوج يف ديزي نأ هنكمُي الو ءءاضعألا نم

 ةخوخيشلا ىلإ ةوقلاو بابشلا لاح نم هسفن لقني مل وهو ءاخيش مث ًالهك مث ًاباش هفن ىري دفو زجعأ كلذ
 وه سيل هنأ كلذب مّلعَيَف .بابشلا ةوق عجاريو «بيشملا لاح ليازي نأ هعسو يف الو هسفنل هراتخا الو ءمرهلاو
 الب هلاوحأ لّدتت ل كلذ الولو ؛لاح ىلإ لاح نم هلقن ًالقانو ؛هعنص ًاعئاص هل نأو «هسفني لاعفألا هذه لعف يذلا

 الو ملع الو ل ةايح ال نمت يهنلاو رمألا دجوي الو نقتملا مكحملا لعفلا ىنآتي ال هنأ ملعي ّمُن ريدم الو لقان

 ريصب عيمس ديرم رداق ملاع يح هعناص نأ ىلع كلذب لدتين «مالك الو رصب الو ,عمس الو «ةدارإ الو :ةردق
 لدتسيف ؛ةآ هعم ناك ول نأ قلخلا يف داسفلا نم لخدي امو..ءدحاو عناصب عونصملا ءانغتما ملعي مث ؛ملكتم

 بهل اذإ ِهِإ ني مَعَ تاكح اَمَو لَو نيه َدَحَعأاَم 8 لئاق نم زع لاق اى هل كيرش ال دحاو هلإ هنأ ىلع كلذب

 نول » (41:نونصؤملا) © تمي هنأ حبس أوتي لع مها قل اني عع هنأ اَلإدهإ نيف
 مر 1 000
 . 47-47 ص:داقتعالا (؟7 :ءايبنألا) 4 َنوُفِصي مَع شعلان أ نحب اًءدسفل

 © ٌريِصلا غيييتلا َوُهَو ءىَن هدم َىَيلإِل :هنأب ميركلا هباتك يف هفن فصو ىلاعتو هناحبس هللاف (1)

 - وإلا



 نوكي وأ ءًاثَدحُم ميدقلا نوكي نأ لاحمو ؛ةهجلا كلت نم ثودحلا يف ههبشأل تاهجلا

 ."ىرخأ ةهج نم ًاثيدح ةهج نم ًاييدق

 عناصلا تابثإ يف مهاّيإو هللا انمحر انخياشم ضعب كّلَس دقو»: فاقت ٌيقهيبلا لاق -

 اهلئالد َّنأل؛ةلاسرلا تازجعمو ةوبنلا تامّدقمب لالدتسالا ٌقيرط اعلا ثودحو

 |ملف ءاهنع باغ نإ ربخلا ةضافتسا ٍقيرط نمو ءاهَّدَهاش ني ٌسحلا ٍقيرط نم ةذوخأم

 ناك هجولا اذه ىلعو ءاكه يبنلا هيلإ اعد ام لوبَق بوجو يف ًالصأ ثراص ٌةوبنلا ُثتبث

 .”«نيعمجأ مهيلع هللا تاولص لسرلل نيبيجتسملا رثكأ ناهيإ

 جوز ؛ةقق ةملس مأ نع حيحص دنسب هحيحص يف ةميزخ نباو دمحأ ىورو -1

 ضرأب اوقحلي نأ مهيلع راشأ ةكمب هّياحصأ َنْيف ل هتف يبنلا َّنإ/:تلاق ك4 يبنلا

 ىلع انك:لاقف يشاجنلا ينعي كلذ رفعج هملكف:لاق نأ ىلإ هلوطب ثيدحلا ركذف «ةشبحلا

 هقدصو هبسن فرعن ًالوسر انيف ْكْك هللا ثعب ىتح :ةكم لهأ نيد ىلع ينعي «مهنيد

 مهريغو انموق دبعي ام علخنو ءائيش هب كرشن ال هدحو هللا دبعن نأ ىلإ اعدف :هفافعو

 ةلصو ةقدصلاو مايصلاو ةالصلاب انرمأو ءركنملا نع اناهتو فورعملاب انّرَمأو هنود نم

 ههبشي ال كَ هللا نم هءاج ًاليزنت انيلع التف «ةنسحلا قالخألا نم فّرعُي ام ّلكو محّرلا

 اَنَقرافف كَ هللا دنع نم قحلا وه هب ءاج ام َّنأ انفّرعو هب انمآو هانقدصف «هريغ ءيش

 لاق ؟ّيلع هنوؤرقت ٌءيش هيلع لّزُن امم مكعم له:ٌيِئاجَنلا لاقف ءانوذآو انُموق كلذ دنع

 مزتلن نحنو .هسفن فصو | وه لب .ءىش يف ءايشألل ًاهبشم هناحبس يرابلا نوكي نأ ليحتسيف (١١:ىروشلا)
 يف تدرو يتلا ةهباش لا صوصتلا لكو «هسفن نع هافن ام هتع يفننو هسفنل هللا هتبثأ ام تبشنف ءانتديقع يف كلذب

 .ةّمّكحملا ةيآلا هذه ىلإ اهدرن ةنلا يف وأ باتكلا

 )١( 5ص :داقتعالا 4.

 .16-15ص:ىبالا ردصملا (5)

 - هو



 لضخأ ىتح ٌيشاجنلا ىكب اهأرق (لف «(1:ميرم) *( صعيهك ل أر قف .معن:رفعج

 مالكلا اذه نإ :يشاجنلا لاقو ؛مهّمحاصم اوُنَّصخأ ىتح هئفقاسأ ُثكيو هتيحل

 ”«(ةدحاو ةاكشم نم ناجرخيل 582 ىسوم هب ءاج يذلا مالكلاو

 ىلع نآرقلا زاجعإب "اولدتسا هباحصأو يشاجنلا عم ءالؤهف»:ٌيقهيبلا لاق -

 هللا دنع نم هب ءاج اهبو هب اونمآو هب اوفتكاف ةلاسّرلا نم هاعّذا ايف هته ّيبنلا قدص

 ."؛ملاعلا ٌتودحو عناّصلا ٌتابثإ هب ءاج اريف ناكف
 م 2 .

 الف .هقدص ىلع لدي ام هتايآ نم هّيري نأب هتازجعم ىلع ْفِقَب ل نم ضعب هبلاط دقو

 ." لَو هللا دنع نم هب ءاج ايف هقَّدَصو هب َنَمآ هيلع هفقوو هارأ

 لاق ؛4 1ص':داقتعالا يف يقهيلاو ؛(3770) :هحيحص يف ةميزخ نباو «(1740) :هدنم يف دمحأ هجرخأ )١(

 عمج ١ .عامسلاب حرص دقو قحسمإ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور»: ٌنْئادوَتَت يسشيملا مامإلا

 77 /”ج:دئاوزلا

 ب /7ق :ةياهن (*)

 .17ص؛داقتعالا (7)

 تابثإ يف رصتقيف .هنامز يف ةضيفتسم تناك يتلا نتف هللا لور تازجعمب عمس دق لئاسلا نوكي ًانايحأو (؟)

 هللا لوسر لأسي ءاج يذلا لقاعلا يبارعألا كلذ عم لصح اى .ةقتهل هنع هباوجو هلاؤس ىلع هقلخ ةفرعمو قلاخلا

 تف

 هلأيف ؛ةيدابلا لهأ نم لجرلا هيتأي نأ انبجعي ناكف ,ءيش نع القمل هللا لوسر لأسن نأ انيبُت انك:لاق ءسنأ نع -

 .قدص#:لاق ؟ كلمرأ هللا نأ معزت كنأ معزف كلوسر اناتأ ,دمحم اي :لاقف ءمهنم لجر هاتأف ءعمسن نحنو

 ؟ لابجلا هذه بصن نمف :لاق «« هللا»:لاق ؟ضرألا قلخ نمف :لاق «9 هللا»:لاف ؟ ءامسلا قلخ نمف :لاق

 «لابججلا بصنو «ضرألاو ءامسلا قلخ يذلابف :لاق ؛« هللا»:لاق ؟ عفانملا هذه اهيف لعج نمف :لاق :6 هللا»:لاق

 ؟انتليلو انموي يف تاولص سحخ انيلع نأ كلوسر معزو:لاق «« معن»:لاق ؟كلسرأ هللا عفانلا هذه اهيف لعجو

 «انلاومأ يف ةقدص انيلع نأ كلوسر معزو:لاق 6 معنه:لاق ؟ اذهب كرمأ هللآ كلمرأ يذلابف :لاق .«« قدص»:لاق

 يف رهش موص الع نأ كلوسر معزو:لاق 4 معن»:لاق ؟ اذهب كرمأ هللآ ءكلسرأ يذلابف :لاق «4« قدص»:لاق

5000-5 



 :لاقف هك يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج:لاق .ة» سابع نبا نع هُريغو ٌيقهيبلا ىورف -7

 ةلخّتلا هذه نم "ّقْذِعلا اذه ٌتوعد ول َتيأرأ»:لاقف ؟ هللا لوسر كنأ فرعأ مب

 ةلخنلا نم لزني ٌقْذِعْلا لعجف .ّقْذِعلا اعدف :لاق «معن:لاق ؛؟هللا ٌلوسر نأ دهشتأ

 عجرف .«عجرا»:هل لاق مث :لاق ا ّيبنلا ىتأ ىتح ُرُقنَي لعجف «ضرألا ف طقس ىتح

 ."ههب نَمآو هللا لوسر كنأ دهشأ:لاقف هناكم ىلإ داع ىتح

 هتافصو ّكْكَو هللا ءامسأ ركذ ىف تاب

 معزا:"ًاعوفرم هتف ةريره بأ نع'"اهّريسفتو اهتَّدِع ركذ نأ دعب يقهيبلا لاق -
 نأو ؛ةاورلا ضعب ةهج نم ثيدحلا اذه يف يماسألا ركذ نأ ثيدحلاب ملعلا لهأ ضعب

 تيبلا جح انيلع نأ كلوسر معزو:لاق « معن»:لاق ؟اذهب كرمأ هللآ .كلمرأ يذلابف :لاق .4 قدص»:لاق انتنس

 قحلاب كثعب يذلاو:لاق ؛؟معن":لاق ؟ اذهب كرمأ هللا .كنسرأ يذلابف :لاق «قدص»:لاق .ًليبس هيلإ عاطتسا نم

 11(0) ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ 9 ةنجلا نلخديل قدص نئل»:لاق ءىضم املف ءنهنم صقنأ الو نهيلع ديزا ال

 (190) :هحيحص يف نابح نباو «.(191) :هننس يف يمرادلاو(0٠74) .ىربكلا هننس يف يئاسلاو

 نم ُدوَقُْلا ُقْذِعِلاو ءاهلمحب ةلخنلا:ًاضيأ حتفلاب قذعلاو ؛قاذع ىلع عمجيو بعش هل نصغ ٌلك:قذِلا (1)

 .1717/57ج:يديبزلل سورعلا جات 7579-1178 /١٠١ج:روظنم نبال برعلا نال: رظنا.بّتعلا

 :ريبكلا يف ٍيناربطلاو «« حيحص بيرغ نسح ثيدح اذه»:لاقو(7774) :هننس يف يذمرتلا هجرخأ (1)

 .ًاعوفرم تيب سابع نبا نع 4ص :داقتعالا يف يقهيبلاو (17777)

 .61-١59ص:داقتعالا رظنا (")

 لحد اهاصحأ نم ؛ًادحاو الإ ةئام ءأرسا نيعستو ةعست هلل نإ :هن هللا لوسر لاق»:لاق هان ةريره يبأ نع (4)

 «نميهملا ءنمؤملا ,ماللا ءسودقلا .كلملا ءميحرلا «نمحرلا ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وه ءرتولا بحي رتو هنإ .ةنجلا

 «ضياقلا ءميلعلا ,حاتفلا «قازرلا .باهولا ؛راهقلا ءرافغلا روصملا .ئرابلا «قلاخلا ,ربكتملا «رابجلا ءزيزعلا

 «روفخلا ميظعلا :ميلحلا ريبخلا .فيطللا لدعلا ,مكحلا «ريصبلا عيمسلا .لذملا زعملا ؛عفارلا .ضفاخلا .طسابلا

 هدردولا ؛ميكحلا .عساولا ؛بيجملا ؛بيقرلا ؛ميركلا ليلجلا هبيسحلا ؛تيقملا ؛ظيفحلا «ريبكلا «يلعلا ءروكشلا

 تيمملا ؛ييحملا ؛ديعملا ؛ئدبملا ءيصحملا ديمحلا ؛يلولا نيتملا :يرقلا ؛ليكولا «قحلا ؛ديهشلا «ثعابلا «ديجملا

 دكا



 يف ةروكذم يماسألا هذهو .ددعلا ريسفت نود اهددع ركذ يف هه يبنلا نع ثيدحلا

 يف اهانركذف ةلالد وأ ًاَّضّن ةدرفم هنغ دمحم انيبن نع ثيداحألا رئاس يفو كو هللا باتك

 ."(«تافصلاو ءامسألا باتك

 لعفلا ةفصو تاَّذلا ةفص نايب ُباب
 نمل وه َوَدهَّشلاَو بعل دنع َرُه الإ هَل ىلا قرم )ل: هزانث لج هللا لاق

 كثيتهملا ا كلام الإ لإ ىرلَأ هلآ َوُه 9 مسيل
 ٌئراَبلا ُقِنَحْل هنأ وه 5 ترو اَنَع هنأ َنَحْبْس ةيكحتتلا 000

 :رشحلا) كيك را فويل تؤم يا هل خيش ْئَدحْلا مسالا هَل ٌرَوَصمْل
11-11 

 ام ىلع لعفلا ءامسأ نم تاذلا ءامسأ لصف ىلإ تايآلا هذه يف راشأف»:يقهيبلا لاق

 ءامسأ همسا زع هللف «لعفلا ءامسأو تاذلا ءامسأ نم هباتك يف ركذ ام رئاس ىلإ «هنيين

 .تافص :امهدحأ :نيمسق ىلع يهو .هفاصوأ'هتافصو ؛هتافص هؤامسأو «تافصو

 «نطابلا رهاظلا ءرخآلا لوألا رخؤملا ,مدقملا ردتقملا رداقلا ءدمصلا ,دحاولا ؛دجاملا ءدجاولا ؛مويقلا ؛يحلا

 ءينغلا عماجلا .طسقملا ؛ماركإلاو لالجلا وذ ؛كلملا كلام .فوءرلا ءوفعلا ؛مقتنملا «باوتلا ءربلا .لاعتملا ؛يلاولا

 :هنلس يف يذمرتلا هجرخأ !.روبصلا ,ديشرلا ؛ثراولا «يقابلا ؛عيدبلا يداها .رونلا ؛عفانلا .راضلا عناملا ينغملا

 ناوفص ثيدح نم الإ هفرعن الو حلاص نب ناوفص نع دحاو ريغ هب انثدح بيرغ ثيدج اذه»:لاقو (700)

 ملعن الو نان يبنلا نع ةريره يبأ نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو ,ثيدحلا لهأ دنع ةقث وهو حلاص نب

 اذه سايإ يأ ن نب مدآ ىور دقو ؛ثيدحلا اذه يف الإ ءامسألا ركذ حيحص دانسإ هل تاياورلا نم ءىيش ريثك يف

 يف هجام نباو .«حيحص دانسإ هل سيلو ءامسألا هيف ركذو الت يبلا نع ةريره يبأ نع اذه ريغ دانسإب ثيدحلا

 يف يقهيبلاو هححصو )4١( :كردتسملا يف مكاحلاو «(808) :هحيحص يف نابح نباو (273831) :هئنس

 ,6-١٠01ص:داقتعالا

 قيقحت ؛ثارتلل ةيرهزألا ةيتكملا ١5-18 ص:يقهيلا مامإلل تافصلاو ءامسألا:رظناو .57ص:داقتعالا )١(

 .يرثوكلا دهاز دمحم ةمالعلا

 .أ/4ق :ةيام (#©)

- 



 .لعف تافص :رخآلاو «تاذ

 [تاذلا تافص]

 ٌلقع:امهدحأ :نيمسق ىلع وهو ءلازيالو ُلَرَيَل ايف هّقحتسي ام هتاذ تافصق

 .ٌيعمس :رخآلاو

 :نيناشق لق وهو ةيعمتكلا دوزو عم كرقعلا ةلدآ هناثإ قيزط ناك ام: لقتناف

 يسرك كمان لج نين كيرلا تقاوو هع يرسل نع لدي يقدح

 يكتم ٌحيظع «ٌليلج ءٌسودق كلم لإ ٌبْيدق ٌثوجوم ٌتاذ ةىذ هّنأب هل فصاولا

 .دِحاو مسِقلا اذه يف ىّمسملاو مسالاو

 ٍتادئاز ٍتافص ىلع .هب هل فصاولا ُففضّوو «هنع هب ريخملا تبت ٌلدي ام :يناثلاو

 «ٌميمَس ٌديرم ءٌرداق كلاع يح هنأب هل فصاولا ينضوك وهو «هب تائئاق ِهِياذ لع
 هتايحك ؛هب ةمئاق هتاذ ىلع ةدئاز تافص ىلع فاصوألا هذه تّلدف هِقاَب ٌمّلكتُم ٌنيصب
 ةفص مسقلا اذه يف مسالاو .هئاقبو همالكو هرصبو هعمسو هتدارإو هتردقو هملعو

 ." ىّمسُملا ريغ اهّنِإ الو ءىّمسُا يه اهّنِإ :لاقي ال ىّمسُماب ةمئاق

 ذإ «ىلاعت هتاذب ةمئاق يهو ؛تافصلا ةقيقح ريغ تاذلا ةقيقح نأل؛ ىلاعت هتاذ نيع يه تافصلا هذه تسيلف )١(

 «تاذلا بوجو لثم ءاهتاذب ةبجاو تافص يهو ءاهب موقت تاذ نم اه دب ال لب ءاهفنب ةفصلا موقت نأ لاحملا نم
 ريغ اهنأب ًاضيأ تافصلا هذه فصوت الو ءاهل تاذلا ءاضتقا ببسب كلذو ءاهريغل ةبجاو اهتاذ يف ًةنكمم تيلو

 ينعي ءاهل مزالم ريغ هنأ يناني الف ؛تاذلا نع كفنملا ريغلا وه انه ريّقلاو ءابب ةقّلعتمو تاذلاب ةمئاق انأل؛تاذلا

 .اهب مئاق

 تإ:اولاقو ءكاكفنالا لبقي ال ًاموزل اهل ةمزال ءابب ةمئاق ٌةعبس اهيلع ةدئازلا تاذلا تافص زأ َهَنُملا لهأ بهذمو

 هذهو ؛مالكب ملكتم هرصييب ريصب ؛عمسب عيمس «ةدارإب ديرم ؛ةردقب رداق ملعب ملاع :ةايحب يح ىلاعت حلا

 لش ينقهيبلا مامإلا فاضأو ءاهيلع ةدئاز .هتاذب ةمئاق .ةيلزأ تافص يهو .ياعملا تافص ىمست تافصلا

 «ةيبلسلا تافصلا نم وأ ةيتاذلا تافصلا نم اهنأ يف ءاملعلا فلتخا ةفص .رهو «ءاقبلا ًةفص انه تاذلا تافص ىلع

 .(يناعملا نم ينعي) اهب ةمئاق تاذلا ىلع ةدئاز ةفص اهنأ ىلإ هعابتأ رثكأو يرعشألا نحلا وبأ مامإلا بهذف

 تتفرج



 نيديلاو هجولاك ءطقف ةَّئّسلاو باتكلا هتابثإ قيرط ناك ام وهف:يعمّسلا امأو

 ؛ىَّمسمْلا ريغالو ءىّمسُلا يه اَّنِإ:اهيف لاقي ال هتاذب ةمئاق تافص ًاضيأ هذهو «نعلاو

 اتسيلو ناتفص هل ناديلاو ةروصب تسيلو ٌةفص هل هجولاف ءاهفييكت زوجي الو

 ٌربخ درو تاذ تافص:هل اهتابثإ قيرطو «ةقّدحب تسيلو ةفص هل نيعلاو ؛نيتحراجلا

 .هب قداّصلا

 [لعفلا تافص]

 ايف هل ةّقحتسم اهب عمّسلا َدَرَو هلاعفأ نم ٌةّقتشم ٌتايمست يهف :هلعِف ٌتافص امأو

 فصوك وهو «لزألا يف نكت مل اهنم تقتشا يتلا لاعفألا َّنأل؛"لّرألا َنوُد لازّيال

 .لضفم «معنم تيم ٠ يبيح «قزار «قلاخ ةنأب هل فصاولا

 لعق ؛ءاقبب ال هتاذل قاب ىلاعت هنأ ىلإ يواضيبلا مامإلاو يزارلا ماعإلاو نيمرحلا مامإو ينالقابلا يضاقلا بهذو

 يهف هتاذب ةمئاق ريغ يهو(سفنلاب مايقلاو ثداوحلل ةفلاخملاو مّدِقلاو ةينادحولاك)ةيبلسلا تافصلا نم يه اذه

 .ةيدوجو تاذلا تافصو «تاذلا ىلع ًادئاز ّىنعم لمحت ال يأ ؛ةيمدع رومأ

 عيمس ديرم رداق ملاع يح ىلاعت هنإ :اولاقو ةيونعملا تافصلا اوتبثأو .(يناعملا) ةيتاذلا تافصلا ةلزتعملا ركنأو -

 مدحاو هئاذل ميدقلا:اولاق ةنسلا لهأو ءءامدقلا ددعت نم ًابوره اهوُّمن انإو ةدئاز ةفصب ال هتاذب ْنكل ملكتم ريصب

 ؛ةنسلا لهأ مهيلع ّدر دقو «هتاذل ميدقلا يف نوكي ال ددعتلاو .تاذلل تبجو تافص هذهو ءسّدقملا تاذلا وهو

 ةديقعلا بتك يف عمجارت نكلو ةلاطإلا ةيشخ ءانه اهدرل لاجمن ال ةريثك ةلدأب ءمهلوق ًةاف اونّيبو

 ىلع يواصلا حرش ١414-2140 /1ج:ينارعشلل رهاوجلاو تيقاويلا كالا 778-4: عماحلا ثيغلا:رظني .ةلؤطملا

 .١11-١/1409ج:ديحوتلا ةرهوج حرش ديرملا نوع «1590-944١ص:ةرهوجلا

 )١( الاعتقاد:ص١!-1لاء ءارسألا والصفات:ص1117-1١5.

 نم ةثداح يه لب :ةيفنحلل ًافالخ ةميدق ْثسِل ةنامإلاو ءايحإلاو قزّرلاو قلخلاك لاعفألا تافص نأ ينعي (1)

 ءًاضيأ قلخلا ٌمدق مزل ةميدق تافصلا هذه تناك ولف ؛قلخلا هنع ردص نم ةقيقح قلاخلا نإف «ةددجتم اَّنإ ثيح

 ثِفلا «١/777ج:عماسملا فينش :رظني.هتاذ يف ًاريغت كلذ بجوي مل قلخلا دوجو دعب ًاقلاخ يمس اذإو

 ال86 /؟جاعطالا بكركلا حرش ,509/7ج:عماللا ءايضلا 40 /؟ج:علاطلا ردبلا ءال ؛ «ص:عماهلا

 .1717/-١/115ج:رهاوجلاو تيقاويلا
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 .همالك وهو هتاذب ةمئاق ةفص يهف َكَبَو هللا نم تناك ْنِإ مسقلا اذه يف ةيمسّنلاف

 ريغ اهيف يهف قولخملا نم ةيمسّنلا ثناك ْنِإو ءىّمسُما ريغالو ءىّنسُملا اهئ :لاقيال
 :مسملا

 تاذلا تافص هل“ يذلا هتاذل هئامشأ عيمج نأ ىلإ بهذ نم انياحصأ نمو

 هذه ىلعو .ملعأ هللاو دحاو عيمجلا يف ىَّمسٌُملاو مسالا اذه ىلعف ؛لعفلا تافصو

 اذإ :لوقي ناك هنأ يعفاشلا مامإلا نع انيورف ءانباحصأ نم نيمدقتملا مالك لدي ةقيرّطلا

 يف يعفاشلا لاقو .«ةقدنّزلاب هيلع دهشاف ىمّسملا ريغ مسالا»:لوقي لجّرلا ٌتعمَس

 ."رايغأ ابنِ :ىلاعت هللا ءامسأ يف لاقي ال هنأ ىلع َّلَد ام ناهيإلا باتك
 هو مدع 2

 مل ىِحيةمَسَأ لعب َكَرَصْب نإ 8 :ىلاعت هللا لوقب جتحا اذهب لاق نمو»:مهضعب لاق

 :ميرم) 4 برم 'لاق مث «ىيحب همسا نأ ربخأف 1 :ميرم) ايس ُلبق نول لَصن
 أ مُكْلَد إي ءوه همشاو همشا وهو «ىيحي بطاخملا نأ ملعف هّمْسا بطاخف 7

 (؛١:فسوي) 4 ُهآَمَشَأ الإ ءونوُد نم َنوُدبَتَتاَم ل:لاق كلذكو (١٠:ىروشلا) 4 َقَر
 كرات )+ :لاق امك «00+ :نحرلا) 4 ماَعْلاَوِل كَل ىو َكْيَرْمتأ كرب ل :لاقو تايمسملا دارأو

 .(١:كللا) أ كلشلا هديب ىذا كبت :لاق امكو «(1:ناقرفلا) َناَيْرملا لَن ىَِل

 :لاق مث «”كلذ يف يقهيبلا لاطأو

 هللا للا ٌتدبع :لاق اذإ لئاقلا ناكل «ىمسملا وهال وأ ؛هريغ همشا ناك ولو

 «لاحم كلذو ءوه هنإ:لاقي ال ام وأ ءهريغ امإ همساو ءهّمْسا َدَّبَع نوكي نأ ُهُمْسا

 لاق ءدحاو هسفن يف هنأل ؛هلل دابعلا تايمست هانعم ؛«[سا نيعستو ةعست هلل نإ :هلوقو

 .ب /4ق :ةيابن (*)

 ,ال؟-ال٠ ص:داقتعالا )١(

 ,اله-الا*ص:داقتعالا (؟)
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 000 امكيلع مالسلا مسا مث لوحلا ىلإ :رعاشلا

 .ىهتنا "« .مالسلا وه مالسلا مسا نأل ؛ [كيلع مالسلا مث دارأ :"ديّبْع وبأ لاق

 رباكأب ةَّصّئخملا دئاقعلا يف هانركذ رباكألاب صاخ رخآ قيقحت ثحبملا اذهو :تلق

 .ملعأ هللاو ءاهعجارف نيفراعلا

 نيعلاو نيديلاو هجولا ةفص تابثإ يف تدرو رابخأو تايآ ركذ باب

 نم ءايلا ديدشتب (0 :ص) 4 ّىَدَيِ ٌتفَلَح اَمِل َدمَسَت نأ َكَمَنَم ام إ# :ىلاعت هللا لاق

 هنأل؛ةردقلا وأ ةمعنلا ىلع امهَّلَمَح نم عنم كلذ يفو ةينثتلا يف قيقحت كلذو «ةفاضإلا

 نأ نم رثكأ هللا معن نأل ؛حصي ىنعم هتردق يف الو ؛هللا معن يف ةينثتلا صيصختل سيل

 ىلع "'|مهلمحو «سيلبإ ىلع كل مدآ ليضفتو صيصختلا جرخم جرخ هنألو ؛ىصحت
 ءاملا ىلع اهلمح زوجي الو ءاهيف مهكارتشال؛ليضفتلا ىنعم ليزي ةمعنلا ىلع وأ ةردقلا
 نم زوكلا اذه تغص :لاقي اك ءيدي نم تقلخ امل:لاقل كلذ دارأ ول هنأل ؛ نيطلاو

 ." كلذ ريغ امم دارملا نأ انملع (يديب):لاق |لف ءساحنلا نم وأ ةضفلا

 يبأ رعاشلل ةسامحلا ناويد يف دوجوم تيبلا اذهو ؛رذتعا دقف ًالماك ًالوح كي نمو :هزجعو تيب ردص اذه )١(

 را / ١3ج: مامت

 عمس :(ه1517):ةنس دلو ءنونفلا وذ دهتجملا ظفاحلا مامإلا دبع وبأ :هللا دبع نب ماّلس نب مساقلا:وه (1)

 ىلع نآرقلا أرق ؛يعفاشلا مامإلا ىلع هففتو ؛مهريغو كرابملا نب هللا دبعو ةنيبع نب نايفسو رفعج نب ليعامسإ

 لاومألا باتك :اهّمهأ نم ةريثك فيناصت فنص ؛ةديبع يبأ هخيش نع اهمولعو ةغللا ذخأو .هريغو يئاسكلا مامإلا

 (ه7714):ةنس شلدَت يفوت ءاماع (18) سوسرط ءاضق ىلوت .ثيدحلا بيرغ باتكو لاثمألا باتكو

 . 181-187 /7 ج:يكبلا مامإلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ه0 ٠ ج:ءالبنلا مالعأ ريس:رظنا.ةكمب

 .ال ة ص:داقتعالا (؟)

 .أ/6ق :ةيابن (#)

 .88ص:داقتعالا (5)

 - ؟ام



 هنإوالأ لاّجَّدلا رذنأ دق الإ يبن َتِعْب ام!:ًاعوفرم يقهيبلاو مكاحلا ىورو -

 ."”«روعأب سيل مكر نإ ؛روعأ

 يل »ل: هلوقب انفّرعو «ةفص هل نيعلا تابثإو «للاعت هللا نع روعلا يفن اذه يفو

 اتسيل نيديلا نأو ؛:ةقدحب تسيل اهنأ لقعلا لئالدبو (١1:ىروشلا) 4 لَن ونص

 الب ةنسلاو باتكلاب اهانتبثأ تاذ تافص اهنأو ؛ةروصب سيل هجولا نأو نيتحراجب
 .”قيفوتلا هللابو .هيبشت

 يمي جو ج:ىلاعت هلوق «تاذلا ةلمج هجولاب دارملا:لاق نم لوق ديؤي اممو:ٌتلق

 نظلا نأ مولعمو ءنظلاب هوجولا فصوف (؟0 -؟ 4:ةمايقلا) 4( را اهي لعب نأ نلت 590 ةرسياب

 .ملعأ ىلاعت هللاو ءرهاظلا هجولا ال بولقلا لاعفأ نم

 نآرقلا يف ءاج ام باب
 نم نوكي نأ زوجي الو ءهتاذ تافص نم ةفص هللا مالكو و هللا مالك نآرقلا

 نأ هدأ 1ذإ ء تبل انو َمَنِإٍ :ىلاعت لاق ءاثداح الو ًاَئَدح الو ”اقولحم هتاذ تافض

 «نك هل ًالئاق هناحبس هللا ناكل ًاقولخم نآرقلا ناك ولف (40:لحنلا) 4 ٌثْودكَسَم كد لَ

 )١( :كردتسملا يف مكاحلاو(19477) :هحيحص يف ملمو :(19177) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )85011(:

 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو 5١

 .١4صء:داقتعالا (؟)

 «نآرقلا نونعي (78:رثدملا) رتل ُلَْ الإ آدم َنِإ ل :اولاق مهنأ نيكرشملا نعع ًاريخم لاق ىلاعتو كرابت هللا نإ ()

 وّللُك 8 :ًاضيأ ىلاعت لاق دقو ؛نيكرشملا ىلع هللا هركنأ امم اذهو ءرشبلل ًالوق هلعج دقف قولحم نآرقلا نأ معز نمف

 راحبلا تناك ولف :1١23:فهكلا) 4 ادم ولئن زّلو قر ُتَمكَْمَت أَم ُرحْلأ دل قر ٍتْدكَل اداَدِه خبل نك

 نال؛هللا ّملع ٌءانفلا قحلي ال ابك كك هللا تاملك ُءانفلا قحلي ملو مالقألا ترّسكتو راحبلا تدفنل هب بّتكُي ًادادم

 الو اكتم لزي مل هنأ ٌحص لجوزع انّبر لع كلذ رمي م اف .توكسلا هيلع ىرجو تافآلا نقل مالك ينف نم

 37 ص:داقتعالا:رظنا.ههجو نع كالحلا ىفن اك همالك نع دافتلا ىفن دقو اّلكتم لازي

 د



 لوقلاو ءًايناث الوق بجوي اذه َّنأل؛هل ًالوقم هلوق ّنوكي ْنَأ ليحتسيو «هلوق نآرقلاو .

 وهو هل ةيابن الام ىلإ يضفي اذهو «لوألاك ِثلاث لوقب هقّلعت يفو يناثلا لوقلا يف
 ًاّيلزأ ًارمأ لوقلا نوكي نأ بجوو ءًقولخم نآرقلا نوكي نأ دسف كلذ دسف اذإو «دساف

 قّلعتمو دوجوم ريغ دغو .دغ ةالصب ٌقّلعتم رمألا نأ امك «لازي ال ايف نّوكملاب ًاقَلعتم

 ايف ٌحصي يذلا طرَّشلا ىلع مهب هّقيلعت َّنأ الإ «ةمايقلا موي ىلإ نيِّلكملا نم قلي نَمِب

 دنع "تامولعملاب قّلعتم ٌلزأ كهل ملع َّنأ اك اذهو «نيوكتلا يف هلوق كلذك ءدعب

 قّلعتم ٌلزأ هرصبو ءاهروهظ دنع تاعومسملا كاردإب قّلعتم ٌلزأ هعمسو ءاهثودح

 ل كي نا اس لاك هن شب تروس رت سا حيوجو دنع تاكل كارد

 نأ ٍرَشَل َناكاَمَو ل :لاعت لاقو؛ًاثّدحم هتاذ تافص نم ءيش نوكي نأو «ثداوحلل

 :ىروشلا) 4 ُهَكَهاَم وْ َحْوُمَف الوُسَر َلِصْرُي وأ با ىو نم وأ اخو الإ همأ ُهَمِلَكَي

 هذه طارتشال نكي مل .قولخم ءيش يف ًاقولخم الإ دجوي ال هللا مالك ناك ولف 5١«

 دنع كلذ-مهدوجوو هللا ريغ نم هعامس يف قلخلا عيمج ءاوتسال؛ىنعم هوجولا
 مهيلع هللا تاولص نييبنلا ةبترم طاقسإ بجوي اذهو هللا ريغ يف ًاقولخم ”-ةيمهجلا

 ب /هق :ةيام (*)

 يفن يف ةلزتعملا قفاو «ذمرتب هتعدب ترهظ «ةصلاخلا ةيربجلا نم وهو «ناوفص نب ٍمُهَج باحصأ مه:ةّيوهجْلا )١(

 ّنأل هقلخ اهب فّصوي ةفصب ىلاعت يرابلا فّصوي نأ زوجي ال هلوق:اهنم «ءايشأب مهيلع دازو «ةيلزالا تافصلا

 هقلخ نم ٌءيش فصوي ال هنأل ًاقلاخ ًالعاف ًارداق هنوك َتبثأو ًاملاع ًايح ىلاعت هنوك ىفنف هيبشتلا ىلإ يضفي كلذ

 روبجم وه امنإو ؛ةعاطتسالاب فصوي الو ءيش ىلع ردقي ال نانإلا نإ :ًاضيأ مهوق اهنمو «قلخلاو لعفلاو ةردقلاب
 «تاداهجلا رئاس يف قلخي ام بح ىلع هيف لاعفألا ىلاعت هللا قلخي امنإو «رايقخا الو ةدارإ الو هل ةردق ال هلاعفأ يف

 تعلطو رجحلا كّرحتو ءاملا ىرجو ةرجشلا ترمثأ:لاقي امك «تادامجلا ىلإ بسنت امك ًازاجم لاعفألا هيلإ بسنتو

 تاداقتعالا نم كلذ ريغ ىلإ بج اهّلك لاعفألا نأ (ىديج مهدنع باقعلاو باوثلاو ؛كلذ ريغ ىلإ .سمشلا

 ةلزتعملل قفاوم اضيأ وهو ءضحملا ليطعتلا ىلإ هتبسنو هيلع نيّدارلا دشأ نم مهّلك هت فلسلا ناكو ؛ةدسافلا

 قافآلا رادا44ص:يدادغبلا رهاقلا دبع مامإلل قرفلا نيب قرفلا :رظنا.مالكلا قلخ تابثإو ةيؤرلا يفن يف

 .4ق-لك /١ج:لحتلاو للملا ,ماقالال /7:ط «توريب ؛ةديدجلا

 فو



 نم نوكي نأ «ةرجش يف هَقّلَخ ىسومل هللا مالك نأ اومعز اذإ مهيلع بجيو «نيعمجأ

 نم مالكلا عامس يف ةبترم لضفأ هللا دنع نم هب هاتأ يبن نم وأ كلم نم هللا مالك عمس

 «ةرجش نم هعمس انإو هللا نم 68# ىسوم هعمسي ملو «يبن نم هوعمس مهنأل؛ىسوم
 ىنعملا اذه يف ةبترم لضفأ هللا يبن ىسوم نم هللا مالك ثعمس ذإ دوهيلا َّنأ اومعزي نأو

 نم يبن نم هتعمس دوهيلا َّنأل ؛ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا لص نارمع نب ىسوم نم

 ناك ولو «ةرجش يف ًاقولخم هعمس ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا لص ىسومو «ءايبنألا

 كو هللا مالك َنألو ؛باجح ءارو نم ىسومل ًايّلكم َكِك هللا نكي مل ةرجش يف اقول

 مالكلا كلذب ةرجشلا نوكت نأ مهّمِزَل اومعز امك ةرجش يف ًاقولخم ناك ول الك ىسومل
 هل أ انأ نإ :هل لاقو .ىسوم مّلك نيقولخملا نم ًاقولخت نأ مهيلع بجوو ؛ةملكتم

 جتحا دقو .داسفلا رهاظ اذهو (1؛:هط) “4 ركل َةولَّصلأ مِقَأَو يدُبعام أَ لِ هَل

 ."هللا مهمحر انَفِلَس نم هريغ اهب ٌّجتحاو ءلوصفلا هذهب يرعشألا ليعامسإ نب يلع

 ”ةِّيَلُغ نب ليعامسإ نب َميهاربإ َرَكَذ يمفاّشلا مامإلا نأ:"ٌيقهيبلا ىورو -
 انأ .لوقي امك لوقأ تسل ءهللا الإ هلإ ال :هلوق يفو ءلوق لك يف هل فلاخت انأ»:لاقف

 يذلا هللا الإ هلإ ال :لوقي كاذو ؛باجح ءارو نم ىسوم مّلك يذلا هللا الإ هلإ ال :لوقأ

 .6باجح ءارو نم ىسوم هعممأ ًامالك قلخ

 مو ةوممتسا الإ ْثَدْحُت مِهّيَر ني ٍرْكصْو ني مهيأ اَمإ:ىلاعت هلوقو :لاق

 .9-45 64 ص:داقتعالا )١(

 .95ص:قياسلا ردصملا )١(

 ٌرَظان ؛ّيمهجلا مّلكتملا .يرصبلا يدسألا قاحسإ وبأ ةّيَلُع نب ميهاربإ نب ليعامسإ مامإلا نب ميهاربإ :وه (؟)

 هل ؛عامجإلاب ةجحلا:لوقيو ءدحاولا ٌريخ دري ناكو .هيلع رظانيو .نآرقلا قلخب لوقي ناكو ؛كظ ّيعفاشلا ٌمامإلا

 هوبأ ناكو(ه114) رصمب يفوت ؛«.لضم ٌلاِض»:هنع لرقي دمحأ مامإلا ناك «لدجلا هبشت هقفلا يف تافنصم

 91-07 /6١1ج:يبهذلل مالسإلا خيرات :رظنا.مالسإلا ةمئأ نم يذاع

 اوي -



 :2 لوسرلا مالك وهو «نآرقلا ريغ اركذ هانعم نوكي نأ “لمتحي (1:ءاينألا) 4( َنوُيَمْنَي

 مل هنألو ((00:تايراذلا) تييؤفلا ٌعَهَل ولاّ رك #:هلوقب مهايإ هظعوو

 ِثَدَحُت هير نص رَكَحِو ني مهام :لاق امهنإو ءاثّدحم ناك الإ ركذ مهيتأي ال :لقي

 مهل نآرقلا ركذ دارأ نإ هنإ مث .ثدح ريغ ًاركذ َّنأ ىلع ّلَدَف 4( َنوُبَمْليمَو هممت الإ

 امك .ثدحم ريغ مولعملا ولتملا روكذملاو .ثّدحم كلذ لكو .هب مهملعو مهيلع هتوالتو

 ."ثدحم ريغ دوبعملا مولعملا روكذملاو ,ثدحم هل هتدابعو هب هملعو هلل دبعلا ركذ نأ

 نوكي نأ لمتحي دق»:دمحأ لاق فلق لبنح نب دمحأ مامإلا ىلع كلذب ٌجّتحا نيحو

 مويلا اندنع ثَدَح :"[لاقي امك]""ثّدحم هسفن ركذلا ال ثّدحملا وه انيلإ هليزنت

 .نسلا يف نعط دق خيش وهو ,فيض

 دنع لوقي ناك لكي يبنلا نأ امهريغو يقهيبلاو دواد وبأ ىورو -9

 ذخآ تنأ ام رش نم ةماتلا كتاملكو ميركلا كهجوب ذوعأ ينإ مهللا»:هعجضم

 «ميركلا ههجوب ذاعتسا امى هللا تاملكب هريغو ربخلا اذه يف الكل ذاعتساف '”2..هتيصانب

 .أ/5ق :ةياب (*)

 .97-48/ص:داقتعالا )١(

 .98ص:داقتعالا )١(

 ين رهاظ يَا لبنح نب دمحأ هب باجأ يذلا اذهوه:اذه دمحأ مامإلا مالك نع يشتت يقهيبلا مامإلا لاق -

 .روكذملا ردصملا « .ثّدحُم ليزنتلاو «هب ىتأ يذلا كلملا نال ىلع هليزنت هنايتإو «ةيآلا

 .(لوقي) لصألا يف (5)

 نم ٠٠١ ص:داقتعالا يف يقهيبلا )23١7٠07(. :ىربكلا هننس يف يئاسنلا .(07) :هننس يف دواد وبأ هجرخأ (4)

 .ًاعوفرم الن يلع انديس ثيدح

 ءدجلا كنم دجلا اذ عفني الو :كّدعو فلي الو كّدنج مّرْيم ال ٌمهللا مّنأملاو ٍمّرْعَلا فشكت تنأ مهللا»:هعيقبو

 «.كدمحبو كناحبس
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 «ةقولخم ريغ اهب ذاعتسا يتلا هتاملك كلذكف قولخ ريغ هب ذاعتسا يذلا ههجو نأ كف

 ميظعتلا ىنعم ىلع عمجلا ظفلب ءاج (منإو ءلازي الو لزي ملدحاو هللا مالكو

 زوجي ال هنأل؛ةّمات اهاََّس اَّنإو (:رلا» ( َبوُظِح ل اَنِإَو ركز اَلَرَت ٌنَححاَنِإ 2:هلوقك

 ."نييمدآلا مالك يف كلذ نوكي امك ٌصُفن وأ ٌبيع همالك يف نوكي نأ

 نآرقلا نم هولتن ام نأ ىلع ّلد امرت ٌيعفاشلا ركذ دقو» ٌيقهيبلا مامإلا لاق -

 هب ملك كو هللا نأو د هللا مالك ىَّمَسُي انفحاصم يف هبتكنو ءانناذآب هعمسنو ءانتنسلاب

 هباتك يف" ليعامسإ نب لع ًاضيأ هركذ هانعمبو .* هّلوسر هب لسرأ نأب هدابع
 .©«ةنابإلا

 - مامإلا ينعي :لاق -نيكرشملا نم ءاج نم»:ةيزجلا باتك يف شقت ُييعفاشلا لاق -

 هللا لوقل ؛مامإلا ىلع ًاضرف كلذ ناك هّنمأم هْفِلُي مث هللا ءالك ٌممسَي ىتح هيجي نأ

 َممَي يَ هولك كَرَجَعْسأ تريكوشتلا ني ْنإَوإِل"مالسلاو ةالصلا هيلع هيبنل

 .«:4 تمام هذي أ ملك

 )١( :رظنا الاعتقاد:ص١ ١١

 ين انفحاصم يف بوتكم نآرقلاو»: ٠١١ ص ةنابإلا باتك يف همالك صنو ٠ نش يرعشالا مامإلا ينعي (1)

 ٌّقَح ُهرِجأف)ِ :ىلاعت لاق امك ةقيقحلا يف انل عومسم ةقيقحلا يف انتسلأب ولتم ةقيقحلا يف انرودص يف ظوفح ةقيقحلا

 00 :ةبوتلا) 4( َِشَأ ملك مَمْسي

 ١٠١. 8ص :داقتعالا (”)

 .ب /7ق :ةيابن («)

 ىلع نحف ؛مالسإلا ديري نيكرشملا نم ءاج نمو: همالك ٌصنو 16٠: /4ج: يعفاشلا مامإلل مألا:رظنا (؛)

 هيلع هب 8 هللا ٌلخدُي نأ وجري يذلا ىنعملاب مالسإلا ىلإ هوعديو ف هللا باتك هيلع َولتب ىنح هنئؤي نأ مامإلا
 ّرْث ولأ ملك َمَمَنِي َّقَح ُهْرلَك ةَراَجَتْسا تريكرذتلا ّنَي دَمَل ْنَِو إل: هيبل قي هللا لوقل يالسإلا

 «4( ُهَنَمأَم ُهْدِلت

 دل



 نم ءًالوسر هيلإ لسرأف الجر َمَّلكي ال فلح نم»:يف ناميإلا باتك يف '”لاقو

 آو ني وَ او الإ هَ ُهَمِلكُم نأ ٍرَسَبل نكاَمَو إل :لاق ىلاعت هللا نأ ىلإ بهذ ثنحي:لاق

 نأ اوُرِذَمَتاَل لق :لاقو (01:ىروشلا) 4 ُهاَكَياَم يِْنْذِِب َحوُمف اًلوُسَر ٌلِسْرِب وأ باح

 مهرابخأ نم مهأبن امنإو «(54:ةبوتلا» 4 ْمُكِراَخَ نيه انت ده ْمُكحَل وُ
 :لاق هللا يحوب كتل يبنلا مهربخيو .68 يبنلا ىلع ك2 ليربج هب لزنت يذلا يحولاب

 نيمدآلا مالك كو هللا مالك هبشي ال نييمدآلا مالك نإ :لاق .ثنحي ال :لاق نمو

 .لاق ام رخآ ىلإ "«ةهجاوملاب

 نآرقلا نم هيّمسن ام ًاعيمج نيلوقلا ىلع ات ٌيعفاشلا ىَّمَس دقف»:ٌيقهيبلا لاق -

 ناك نإو نييمدآلا مالك َّنأو ءككن هّلوسر هب لسرأ ْنأب هابع هب مّلك هللا نأو هللا مالك

 ةلاسرلاب نوكي دق هدابع ىلاعت هللا مالكف نيلوقلا دحأ يف "[ةهجلا ين] ةهجاوملاب نوكي

 ."«ملعأ ىلاعت هللاو ءًأيلكتو ًامالك كلذ ىمسيو «باتكلا هب ءاج امك يحولاو

 :نولوقتأ انوثدح:لئاق لاق نإف»:هباتك يف نشلقتت ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ لاقو

 ُديي نامه َوُهلِب 2:لاق هللا نأل كلذ لوقن:هل ليق؟ ظوفحملا حوللا يف كيو هللا مالك نإ

 نيذلا رودص يف وهو ؛ظوفحملا حوللا يف نآرقلاف 7١-77( :جوربلا) ٍطوُمَحَت جول ف (8)

 4 فيلا أونوأ تسلا روُدُص يف تدي ُتيإءّرْه ْلَب زي: ىلاعت هللا لاق ؛ملعلا اوتوأ

 4( وب لجعل كاس وب رخال )) : هللا لاق ؛ةنسلألاب ٌولتم وهو :(44:توبكتعلا)

 )١( يعفاشلا مامإلا وه لئاقلا 9.

 م١4 /ا/جتمألا (0)

 ( مكحلا ين) ٠١: ؟ص':داقتعالا باتك يف دوجوملاو ءلصألا ين اذكه (1)

 ٠١ 9ص :قباسلا ردصملا (4)

 ) )6ص:ةنابإلا 1١١
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 .ةقيقحلا يف انرودص يف ظوفحم ةقيقحلا يف انفحاصم يف بوتكم نآرقلاف «(11:ةمابقلا)

 ملك َْمَمسَي َّقَح هر 55 لاق كوتا نامت تشم ةقيقحلا يف انتتسلأب ٌولتم

 .لتفي هللا لوسر يلاتلا نأ مولعمو (3:ةبرتلا) '4 لَ

 ابأ ٌتعمَس»:لاق يراخبلا ليعاسإ نب دمحم نع ٌيقهيبلاو مكاحلا ىورو -

 انياحصأ عمسأ تلزام :لوقي ”ناطقلا ديعس نب ىيحي ٌتعمس :لوقي «"ةمادق

 مهئاستكاو مهئاوصأو مهئاكرحا:“يراخبلا لاق ؛«.ةقولخم دابعلا لاعفأ :نولوقي

 ىَعوملا بوتكملا روطسملا فحاصملا يف تبثملا نيبملا ولتملا نآرقلا امأف ,ةقولخم مهتباتكو

 ةيواحطلا ةديقعلا:رظنب «ةيديرتام لاو ةرعاشألا نم ةنسلا لهأ بهذم وه يرعشألا مامإلا نع لقن يذلا اذهو )١(

 عماهلا ثيغلا 17١-181: /1ج: يشكرزلا مامإلل عماسملا فينشت «717-08 ص :يمينغلا ينغلا دبع خيشلا حرشب

 عج حرش عيماللا ءايضسلا «477 /7ج:يلحملا ماسإلل علاطلا ردبلا ها 417-58 ص :يقارعلا نيدلا يلو مامإلل

 خيشلل لوصولا ةياغ 147-744 /7 ج:يطويسلا مامإلل عطاملا بكوكلا حرش 070-011 /7 جن عماوجلا

 .19لا/-١/1354جةرهاوجلاو تيقاويلا 154-160 ص :يراصنألا ايركز

 ظفاحلا دوجملا مامإلا ءيخرّتلا ةمادق وبأ ؛مهالوم «يرُكْشَبلا درب نب ىسحي نب ديعم نب هللا ديبع :وه )١(

 يف يراخبلا:ةمئألا نم هنع ىور ناطقلا ىبحيو ةنبيع نب نايفسو ثايغ نب ٌصفح عمس «روباسين ليزن .فّصملا
 انبتك نم َّلق نومأم ةقث:يئاسنلا مامإلا هنع لاق «ريثك قلخو ةميزخ نباو يناسنلاو ملسمر .دابعلا لاعفأ باتك

 ًالضاف ًامامإ ناك ؛«.اهيلإ سانلا اعدو سخرسب ةنسلا رهظأ يذلا وه3:نابح نبا مامإلا هنع لاقو :4.هّلثم هنع

 117-117 /17 ج:ءالبلا مالعأ ريس:رظنا.(ه1 41: يدان يفوت ارّبخ

 ريمأ كظفاحلا ؛ريبكلا ٌمامإلا ؛ناَّطَقلا ءيرصبلا .مهالوم يميمتلا ديعس وبأ ,خوّرف نب ديعس نب ىبحب :وه (6)

 بئاسلا نب ءاطعو ةورع نب ماشهو يميتلا ناميلس عمس .(ه ) :ةنس لوأ يف دلو ؛ثيدحلا يف نينمؤملا

 للعلا يف ملكتو ؛ظفحلا هيلإ ىهتناو «نارقألا داسو هبلط يف لحرو «ةيانع ٌّمتأ همولعو ثيدحلاب ينعو «مهريغو

 ةبعشو نايفس هنع ىور كذ ةفينح بأ بهذم مامإلا ىلع عورفلا يف ناكو ءرابكلا ظافحلا هب جرختو «لاجرلاو

 لع ةمئألا نم ريثك هيلع ىنثأ :مهريغو ةبيش يبأ نب ركب وبأو ددمو يدهم نب نمحرلا دبعو هخويش نم امهو
 19/9 /9ج:ءالبلا مالعأ ريس :رظنا.لاجرلا دقن يف نيددشتملا نم يد ناك .كنن دمحأ مامإلا مهسأر

 .أ/ق :ةيابن (#)
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 رودص ىف ُتَسَنَي تايإَء وه لب +:كْيَص هللا لاق ءقولخمب سيل هللا مالك وهف «بولقلا يف

 4 را اونوأ سيرت

 هنأ هنع انيور دقو . ندا لبنح نب دمحأ لوق فلاخي ال لوقلا اذهود ٌيقهيبلا لاق -

 ."«ظفللا يف مالكلا هركو «(قولخم ريغ نآرقلاب يظفل):هلوق بلاط يبأ هذيملت ىلع ركنأ

 يظفل:لاق نم»:لوقي يبأ تعمس:لاق لينح نب دمحأ نب هللا دبع نع انيورو :لاق

 .”«رفاك وهف «نآرقلا هب ديري قول نآرقلاب

 ناكو «نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ اذبب عّرذت نم ّلوق ركنأ"اّنإف»:""ٌيقهيبلا لاق -
 .”«ملعأ هللاو ءىنعملا اذهل هيف مالكلا كرت ٌُبِحَتسي

 يف رهاوجلاو تيقاويلاب ىمسملا انباتك يف ةلأسملا هذه ىلع َمالكلا انْطسب دقو :تلق

 ."ملعأ هللاو «َتئش نإ هعجارف «رباكألا دئاقع

 :15178ه1748 :ضايرلا «فراعملا راد 47ص:دابعلا لاعفأ قلخ هباتك يف اذه يراخبلا مامإلا لوق رظنا )١(

 ١١١. ص ة:داقتعالا ,ةريمع نمحرلا دبع .د:قيقحت

 .١١1ص:داقتعالا (؟)

 شان يبأ تعم :لاق امك .دمحأ مامإلا هدلاو نم هعمس امو ,.170 ص :دمحأ نب هللا دبعل ةنملا:رظني (1

 وهو ةيمهج مه :لاقف .ةّيظفللا نع لئُّسو رت يبأ تعمس ؛يمهج رهف قولخم نآرقلاب يظفل لاق نم٠:لوقي
 «*ءيدر ءوس مالك اذه قولخم نآرقلاب يظفل لاق نم:لوقي يندد بأ تعمس ءمهولاجت ال :لاق مث ءمهج لوق

 .هالعأ ءاج امك ( رفاك وهف):همالك يف نِيلو ؟.ةيمهجلا مالكوهر

 1١١. ص :داقتعالا (1)

 .١١1ص:داقتعالا ايك ,باوصلا وه هّنبثأ امر ( امف) لصألا ين (0)

 وأ قولخم لاقيوأ «ءيشب ظفللا يف ملكتي نأ هركي ياتو يبأ ناكو»:هللا مهمحر دحأ مامإلا نب هللا دبع لاق (7)

 ,1-76١157ص:دمحأ نب هللا دبعل ةنسلا «.قولخم ريغ

 ءةداجإلاو ةدافإلا ةياغ هيف َيَررأََ دافأ دقو 11/-1//1717ج :ينارعشلا مامإلل رهاوجلاو تيقاويلا :رظني (0)

 وهال ىلاعت همالك نأل؛تافصلا ةيقبك اهفيك لقعتي ال للاعت هلل مالكلا ةغص نأ نومّلكتملا عمجأ:كانه هلاق اممو

 د



 شزعلا ىلع ءاوتسالا يف ٍلوقلا باب
 .(ه :هط) * ئوَتْسَأ شرعا َلَع ْن ل :كرابتو ىلاعت هللا لاق

 ٌوُهَو  :لاقو «ءالقعلا نيب اميف روهشملا ريرَّسلا وه شرعلاو 2:يقهيبلا لاق -

 (00:لصحنلا) رهف نم مهب نون ل:لاقو (18:ماعنألا) 4 وِداَبع قوق رِهاَملأ

 "ىنعملا اذه يف درو ام رئاس ىلإ (١٠:رطاف) تلا كلا ُدَمَصَي ِهِلإٍ :لاقو
 هرم

 عود يف مسلحلَو ل :لاق امك دارأو «(07:كلملا) كمل يفْنّم ُمنِمَْ :لاقو

 .”«لخنلا عوذج ىلع ينعي (71:هط) 4 ٍلْخَّشلا

 لاشمأ نم درو ام ليوأت يف اومّلكتي ل نوعباتلاو ٌةباحّصلاو ثيدحلا ٌباحصأو

 :نم مهنم لب ءيدحاو قسن ىلع ةنسلاو باتكلا ين كلذ

 هب هللا َمّلك «هتردقو هتدارإو هملع نم ؛هتافص رئاك ٌللزأ ميدق وه ذإ ءمّهوتم توكس نعالو ؛مّدقتم تمص نع

 نأ عيطتسي الف هسفن يف كلا وأ ٌيبنلا هقوذي رمأ وه اَّلِإ فيبكت الو هيبشت ريغ نم ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم

 لسعلاو لحتلا لسع ةوالح نيب قرفلا ام وأ ؟هععط تدجو فيك لحمل ُقئاَذلا ليس ول ابك «ةرابعب هّقّيكي
 ؟كبَر مالك ٌتعمس فيك: ىسومل ليق ولو «ٍةرابعب لئاسلا ىلإ امهنيب قرفلا لاصيإ ىلع ردق ام ًالثم ؟دوسالا
 ريغ هسفن يف دحاو هنأ عم هريغو يبرع ىلإ مالكلا ظافلأ تعونن فيك: ليق نإف ؛عمس ام فييكت ىلع ردق ام

 تاذك وهف ؛ةفلتخملا مهتاغلب نورّبعي نيذلا مه نوقولخملا ْنكلو ءٌدحاو مالكلا َّنأ حيحص:باوجلاف ؟ئّرجتم

 ناك ةينايرُلابو ءانآرق ناك ةيبرعلاب همالك نع ربَع نإف «(يادُ) ب ٌيمرافلاو (هللا) ب يبرعلا اهنع ربعي ,ىلاعت هللا

 .ريسي فٌّرصتب ؛ ....ًةاروت ناك ةيناربعلاب وأ «ًاليجنإ

 ِراَتبأ َةَنِس ىف ٌضْرَألاَو ٍتَوْمَتلآَنَلَح ىلا َوْهَو )ل :لاعتو كرابت هللا لاق .117-117ص:داقتعالا :رظني (1)

 مث راب ِةَنِس يف ييالاَو توتا َقلَح ىَل هم ْكَبَرَنإ 2 :لاعت لاقو (؟ :دوه) 4 لمْ َلَع ُهُشَرَع تراكصو

 لاقو :(17:لمنلا) « ٍمِِظَمْلأشْرَمْلأ بوو ال َهَلِإ آل أ )ل :ىلاعت لاقو (* سنوي ) 4 شمل َلَع ئَوتْسأ

 ١9(. :جوربلا) « ٌدِصيْلأ ٍشْرملأ وُ » :ىلاعت

 ىنعمف «تاواهسلا ىلعأ شرعلاو ءءارس وهف الع ام لك#: نشط يقهيبلا مامإلا لاف ء7١1ص:داقتعالا )١(

 .7١١صءداقتعالا « .تايآلا رئاس يف هب حرص اهك شرعلا ىلع نم متنمأأ:ملعأ هللاو ةيآلا
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 .هنع هيْشّتلاو ةيفيكلا ىفنو «هللا ىلإ هّملع ٌلَكَوو لوي ملو «هب نمآو هلبَق ١-

 ُضِقاني الو .ةغللا يف هّلامعتسا ٌحصي هجو ىلع هّلَمحو ءهب نمآو هلق نم مهنمو -؟

 :لاق مث كلذ يف لاطأو

 ءاوتساب سيل ىلاعتو هناحبس هللا ًءاوتسا نأ مّلعَي نأ دبع لك ىلع بجيف ةلمجلابو

 وتسم هنكل هقلخ نم ءيبل ةّسامت الو ,ناكم يف رارقتسا "الو جاجوعا نع لادتعا

 سيل هنايتإ َّنأو ”هقلخ لاوحأ عيمجل هتنيابمل”[نيأ الب] فيك الب ربخأ امك هشرع ىلع
 «[هتاذ] َّنأو قلقنب سيل هّكوزن َّنأو ةكرحب سيل تيجي َّنأو .ناكم ىلإ ناكم نم نايتإب

 تسيل هنيع نأو ؛ةحراجب تسيل هدي نأو «ةروصب سيل ههجو نأو .ءمسجب تسيل

 دقف .فييكتلا اهنع انيفنو اهب انلقف .فيقوتلا اهم ءاج فاصوأ هذه امنإو «ةقدحب

 4 دع اوُفُكَمَل كي ْمَلَو 9 :لاقو (١1:ىروشلا» « ”ىَنش وِ سيل: لاق

 )١( ردصملا السابق:ص١1١97.

 .ب /1/ق :ةيابن (©)

 .ىنعملا حيضوت يف ةدايز 7١١ص:داقتعالا نم اهتفضأ امنإو ءلصألا يف ةدوجوم ريغ )١(

 هللا نأو»:لاق ثيح . يا يرعشألا نسحلا وبأ ليلجلا مامإلا هركذ امم بيرق انه يقهيلا مامإلا مالك (؟)

 «رارقتسالاو ةّناّلا نع ًاهّرتُم ًءاوتسا هدارأ يذلا ىنعملابو .هلاق يذلا هجولا ىلع شرعلا لع ىوتسا ىلاعت

 .هتضبق يف نوررهقمو .هتردق فطلب نولومحم هتلمحو شرعلا لب شرعلا هلمحي ال ؛لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو

 تاجردلا عيفر وه لب ؛ءامسلاو شرعلا ىلإ ًابرُق هديزت ال ٌةْيِوَق ءىرشلا موت ىلإ ءيش لك قوفو شرعلا قوف وهو
 نم دبعلا ىلإ برقأ وهو .دوجوم لك نم بيرق كلذ عم وهو ؛ىرُثلا نع تاجرّدلا ٌميفر هنأ مك «شرعلا نع
 ةيفوف د :قيقحت ه1917 /١:ط ؛ةرهاقلا ءراصتألا راد ؛7 ١ص:ةنابإلا (.ديهش ءىش لك ىلع وهو ءديرولا لبح

 دعاوق هباتك يف يلازغلا مالسإلا ةجح مامإلا هركذ ام نيع اذهو ؛ةيطخ خسن عبرأ ىلع ٌقّقحع وهو ؛دومحم نيح

 .ىلع دمحم ىسوم :قيقحت م19868ه4 ١ةولمكذط .نابل ءبتكلا ملاع راد 55 ص :دئاقعلا

 .قدأ شان ينارعشلا خيشلا اهراتخا ينلا ( هتاذ) ةرابعلا ّلعلو ( هسفن) ١١17 ص :داقتعالا يف دوجوملا (5)

 .ملعأ هللاو
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 ."(1:ميرم) (4( ايس هَل رعت لَه )9 :لاقو «(6:صالخإلا)

 دعس نب ثيللاو يروثلا نايفسو كلامو يعازوألا نأ يقهيبلاو مكاحلا ىورو -

 .”«ةيفيك الب تءاج امك اهوٌّرمأ»:مهلك اولاقف ثيداحألا هذه نع اولْعُس

 هب هللا َفَصَو ام لك»:لاق هنأ ةنييع نب نايفس نع ًاضيأ ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو -

 ."«هيلع توكّشلاو هتوالت هُريسفتف «هباتك يف هّسْفَن

 «فييكت ىلإ يّدؤي هريسفت ايف - ملعأ هللاو - هب دارأ اَناو»:ٌيقهيبلا خيشلا لاق -

 ."«ثّدَلا فاصوأ يف هقلخب هل ًاهيبشت يضتقي ُةٌفيبكتو

 راصبألاب ةرخآلا يف كك هللا ةيؤر ٍتابثإ يف ٍلوقلا ٌباب

 لاق 7-8 ةمايقلا) وظني "© ةرضاَن ذمْوَي هرج د هللالاق

 :هوجو نم رظنلا ولخي سيلو»:يقهيبلا

 لإ نوري اَقَأ 2 :هلوقك رابتعالا ٌرَظَت هب ىَنَع قو هللا نوكي نأ امإ ١-

 (10:ةيئاغلا) ( ْتَقِلُخ فيك

 4 هدو ٌهَحِيم الإ َنوُرظَنِياَم )9 :هلوقك راظتنالا ٌرظن هب ىَنَع نوكي نأ آَمإو -؟

 .([ة:سي)

 لآ) '"*4( م ٌرظَياَلَوإ) :هلوقك «فطعتلاو ةمحرلا ٌرظن هب ىَنَع نوكي نأ امو -
 .,(الال:نارمع

 11-1886لا/ /١ج:رهاوجلاو تبقاويلا :يف ةلصفم ةلأسملا هذه رظناو «117-118ص:داقتعالا )١(

 .118ص :داقتعالا 5 /7ج:ىربكلا يقهيلا ننس (1)

 ١18 ص :داقتعالا 27 /؟ج:ىربكلا يقهيبلا ننس (؟)

 .6١١ص :داقتعالا (4)

 .ةينآرق ةيآ ةغيصلا هذهب دجوت الو «( مهيلإ هللا رظني ال) :لصألا يف (6)

 هم



 ِهكَع ىئْقَمْلا َرظَن َكيلإَوُر ظني ":هلوقك «ةيؤرلا رظَت هب ىَنَع نوكي نأ ًاَمإو - 4
 «0:دمع) 4 َرُهَّل َلْوَأَف وَمَا َنِم

 ركفتلا رظن #4( ُةَرِظاَميَب لإ :هلوقب ىنع هناحبس هللا نوكي نأ زوجي الو :لاق -
 زوجي الو ءرارطضا راد ىه اهنإو «رابتعاو لالدتسا رادب تسيل ةرخآلا نأل ؛رابتعالاو

 هعم راظتنالا نأل ؛راظنتا ةنجلا رمأ نم ءيش يف سيل هنأل ؛ راظتنالا رظن ىنع نوكي نأ

 نذأ الو تأر نيعال اميف ةدجلا لهأو «ةراشبلا جرخم تجرخ ةيآلاو ءريدكتو صيغنت

 ام نودَّكَمم مهف «ميقملا ميعنلاو ميلسلا شيعلا نم رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس

 كلذك ناك اذإو ؛مه اب هروُطَح عم هب اوتأ ءيش مهلابب رطخ اذإو «هيلع نورداقو اودارأ

 ركذ عم ركذ اذإ رظنلا نأل ؛راظتنالا رظن # ٌهَرِياَيَب َلِإٍ :هلوقب دارأ هللا نوكي نأ زجي م

 يف َكهَو ِتّذَمَت ئّر دم )9 :ىلاعت لاق امك هجولا يف نيتللا نينيعلا رظن :هانعمف هوجولا
 اين لإ :لاق هنألو ءامسلا وحن هينيع بلقت كلذب دارأو «(144:ةرقبلا) # ٍءآَمَسلَأ

 يف اولوقي نأ برعلا دنع زوجي ال هنأل « ىلإ ٠ ب انورقم نوكي ال راظتنالا ٌرَظنو «ةَري
 م 4( ٌةَدْيو ٌهَحيَم الإ َنوُرظْنياَم )+ :لاق امل و هللا نأ ىرت الأ «ىلإ»:راظتنالا رظن

 عجب مب. ةرِظاَنف :اهنع هللا ربخأ ايف سيقلب تلاقو «راظتنالا هانعم ناك ذإ؛«ىلإ»:لقي

 .«ىلإ»:لقت مل راظتنالا تدارأ الف ؛(00:لمنلا)  َنيوُنَسرمْل

 ال قلخلا َّنأل؛ ةمحّبلاو فّطَتلا رظن دارأ هناحبس هللا نوكي نأ زوجي الو ؛:”تلق
 نم عبارلا مسقلا مص ةثالثلا ماسقألا هذه تدسف اذإف «مهقلاخ ىلع اوفّطعتَي نأ زوجي
 نأ زوجي الو و هللا ىرد ةيئار اهنأ# ٌءرِيامبَر لإ :هلوق ىنعم نأ وهو ءرظنلا ماسقأ

 4( اين كِل :كَك هللا لاق امنإو هللا ريغ هللا باوث َّنأل ؛ةرظان اهبر باوث ىلإ:هانعم نوكي

 الإ هرهاظ نع هليزن نأ انل سيلو هرهاظ ىلع نآرقلاو «ةرظان اهبر ريغ ىلإ :لقي مو

 .أ/8ق :ةيابن (*)

 )١( .يقهيبلا مامإلا وه لئاقلا انظر:الاعتقاد:ص؟١1.

 لال



 4 نوردكم الو ىل وُرُكْشَأَو ميا نورك ل: لاق ال ىلاعت هنأ ىرت الأ :ةجحب

 ."يلسر وأ يتكئالم دارأ:لاقي نأ زجي مل "*(107:ةرقبلا)

 نأ مكريغل زاج 4( ٌةَرِظاناَمَتَر لإ :هلوق يف اذه اوعَّذت نأ "'مكل راج نإ3:لوقن مث

 كردت الئابب دارأ :لوقيف «(00:ماعنألا» 4 ٌردَصبأْلا كرد اَل ل:هلوق يف هيعدي

 ينمملةجح الو ءاذه ْزِجُي ملكلذ ْزِجُي ل نإف «ىلاعت هكردت ال اهنأ دري لو ؛هريغ

 ايندلا يف نينمؤملا راصبأ هكردت ال :هب دارأ |منإ هنإف .# ٌردصأْلا ُهُكِرْدُت اَل >:هلوق

 ريمي مهيب نَع مباع ل :لاق امك ًاقّلطم نيرفاكلا راصبأ هكردت الو :ةرخآلا نود

 بِي هنأ ىلع ّلَد هتيؤر نع مهبجحب ٌرافكلا بقاع الف «(10:نيففطما) 4 نجل
 هوجو #:نينمؤملا هوجو يف لاق لو ؛هوري ىتح مهنيعأ نع مهل باجحلا عفرب نينمؤملا

 لإ :لاقف ةيؤرلا اهل تبثأ مث هه رئت ل :لاقف ءاهَّمَصّوو ةمايقلا مويب اهديقف 4 زيمر

 نع اهيفن يفو «ةرخآلا نود ايندلا يف مهنع اهيفن يف ىرخألا ةيآلا نأ انْملع 4 ٌةَرياََبر

 ىلع مالكلا نم قلطملل المت نيتيآلا نيب ًاعمج ةرضانلا هوجولا نود ”ةريابلا هوجولا
 .1هنم ديقملا

 وه كاردإلاو «ةيؤرلا نود كاردإلا هنع ىفن ا(َّنإ»:انباحصأ ضعب لاق دق 26

 قفاوم ءالعأ هتبثا يذلاو ؛ةغيصلا هذهب ةينآرق ةيآ دجوت الو ( يلاوركشار ينودبعا) :لمالا ين (1)

 .175ص:داقتعالل

 ب /4ق :ةيابن («)

 موي رافكلا هوجو يأ 1-١90( 4 :ةمايقلا) # ريا اي لمْ نأ نكت (8:) ةرس؟ ذوب هُجْدَم 7: ىلاعت كرابت هللا لاق (1)

 ؛ميظعلا رمألاو ةيهادلا يهو ٌةرقاف يقالتم اهنأ ملعتو نقوت :ةَّدوم ناولألا ةريغتمو ؛ةسباع ةفساك ةح اك ةمايقلا

 ريسفت 0141/79 ج:يربطلا ريسفت :رظنا.رشلا ةرقافلا :ليقو ؛هرهظ ٌراقف ثرسك يأ ٌةرقافلا هّنرقف :لاقي

 1٠١. /19 ج :يبطرقلا

 .777ص :داقتعالا (")
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 ."ه(َلِع هب طاح الو ملعي امك كردي الو ىّرُي هللاف ؛ةيؤرلا نود يئرملاب ةطاحإلا

 أوخ َناَكْنَش 9 :ىلاعت هلوق يف كرابملا نب هللا دبع نع ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىور دقو -

 هجو ىلإ رظنلا دارأ نم ةيآلاب دارملا»:لاق (١١1:فهكلا) اً المح لَمْ وير فِ

 ."«ادحأ هب ربخي الو ءًاحلاص ًالمع لمعيلف هقلاخ

 دنع ًاسولج انك :لاق 8 هللا دبع نب ريرج نع هرْيغو يراخبلا ىورو ٠١-
 كيو مكبر ىلع نوضرعتس مكتنإ امأ ٠:لاقف ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظنف اكن هللا لوسر

 الص ىلع اوبّلغُت ال نأ متعطتسا نإف «هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت (ى هنورتف

 ."«اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق

 نم هتيؤرل نوعمتجت ال هانعمو «ميملا ديدشتو ءاتلا مضب نوُماضُتو»:ٌيقهيبلا لاق -
 يف قولخملا ىري امك ةهج يف ىرُي ال َكَمَ هنإف :كلذل ضعب ىلإ مكضعب ٌمَضُي الو هتهج

 هتبؤر يف نوماضتت ال يأ اهّمض ىنعم وحن ًاضيأ وهف ءاتلا حتفب هانعم امأو ؛ةهج

 ةيؤرب هيف نوملظت ال :هانعم ميّصلا نم ميملا ديدشت ىنعم نود وهو ؛ةهج يف“عامتجالاب
 ."0ةهج نع ىلاعتي وهو اهلك مكتاهج يف هنورت مكنأو ضعب نود مكضعب

 زطنَأ ٍفِرأ َتّرل :ةكا ميلكلا ىسوم لوق راصبألاب ىرُب كي هللا نأ ىلع لدي امو. 171-117 ص:داقتعالا (1)

 مصعامم همصعر نييبلا بابلج هللا هسبلأ دق .ءايبنألا نم يبن نوكي نأ زوجي الو «(147 :فارعألا) « كلل

 لأي ل هنأ انملع دقف الك ىسوم ىلع كلذ زجي مل اذإو كلذ زجي ل اذإو هيلع ليحتسي ام هبر لأسي .نيلسرلا هنم

 1717-177 ص :داقتعالا:رظني كك انبر ىلع ةزئاج ةيؤرلا نأو «ًاليحتسم هّير

 .١؟7صء:داقتعالا (؟)

 .ملسم مامإلل ظفللو (177) :هحيحص يف ملسمو (019) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (*)

 1 /4ق :ةيابن (*)

 )( الاعتقاد:ص١78.



 هيبشت نود ةيؤرلا نيقيل رمقلا ةيؤرب هيبشتلاو»:”[ناميلس نب دمحم مامإلا] لاق

 يف ةريثك رابخأ قايس ركذب يقهيبلا لاطأو .«ًاريبك ًاولع كلذ نع هللا ىلاعت يئرملا

 نب هللا دبعو «يلع ثيدح نم دهاوش ةحيحصلا رابخألا هذيو»:لاق مث «”ةياورلا
 نب هللا دبعو ءسابع نب هللا دبعو «هللا دبع نب رباجو «تماّصلا نب ةدابعو .دوعسم

 ةيؤّرلا تابثإ يف انيورو»:لاقو 4:69 يبنلا نع تتفق مهريغو متاح نب يدعو ءرمع

 يبأو ءسابع نب هللا دبعو «دوعسم نب هللا دبعو «نايلا نب ةفيذحو قيَّدّصلا ركب يبأ نع

 هيف اوناك ولو ءاهّيفن مهنم دحأ نع َوِرُي لو نيعمجأ مهنع هللا يضر مهريغو ىسوم
 عئارشلاو مارسحلاو لالحلا يف اوفلتخا اَّن مهَّئأ مكو ءانيلإ مهفالتخا َلُِبل نيفلتغم

 لقت ايندلا يف راصبألاب هتيؤر يف اوفلتخا ا مهنأ اكو «مهُمالتخا انيلإ لقت ماكحألاو
 يف مهنع لشي ل ؛مهنع ةرخآلا يف راصبألاب هللا ٌةيؤر تلقت ال كلذكف ءانيلإ مهفالتخا

 هللا ةيؤرب لوقلا ىلع اوناك مَّئأ انملع ءايندلا يف مهفالتخا انيلإ لقن امك «فالتخا كلذ

 .”«ملعأ هللاو .نيعمتجم نيقفتم ةرخآلا يف راصبألاب.

 ناك هنأ يَ يعفاشلا مامإلا نع "[حيحصلا دنسلاب انيورو]»:يقهيبلا لاق -

 «يقهيبلا مامإلا خيش دمحم نب لهس مامإلا هدلو وه لئاقلا نأ داقتعالا يف اك حيحصلاو ءلصألا يف اذكه )١(

 هالمأ اهيف لوقي لَ ناهيلم نب دمحم نب لهس بيطلا ابأ مامإلا خيشلا تعمس»:17/8١ص داقتعالا ين لاق دقف

 .يقهيبلا مامإلا خويش ركذ دنع باتكلا اذهل يساردلا مسقلا يف هتمجرت تمدقت دقو .«..انيلع

 وهاماهنمق ؛ليلق لبق هجيرخت قبس يذلا 8 هللا دبع نب ريرج انديس ثيدح ىنعم لوح رودت اهلكو (1)

 . 1١79-171 ص:داقتعالا يف اهرظنا .نيعمجأ مهنع هللا يضر نيرخآ ةباحص نع تاياور وأ هنع ىرخأ تاياور

 ١7- ٠ص :داقتعالا :رظنا.ًاريسي ًافرصت يقهيلا مامإلا ةرابع يف -هراصتخاب - ينارعشلا مامإلا َفّرصت (*)

 لفل

 وه يقهيلا مامإلا صن نم دوجوملاو «داقتعالا يف ةدوجوم ريغ (..حيحصلا دنلاب ..) اهتيفرحب ةرابعلا هذه (1)

 تعمم :لوقي ؛ثراحلا نب دمحم نب رفعج تعمم :يملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ انربخأ»:يلاتلا

 لفل يعفاشلا تعمم :لوقي يئرقلا مره نبا تعمس :لوقي ينزملا تعمس :لوقي ءرحب نب دمحم نب نسحلا

 دل



 ناك طخسلا يف مهبَجَح اًلف» 4 نول ذوب مهب نع ْمجَّنإآلَك ]+ :ك هللا لوق يف لوقي
 .قيفوتلا هللابو .«اضرلا يف هنوري مهخأ ىلع ًاليلد اذه

 «:ردقلاب ناهيإلا يف لوقلا باب
 ىلإ شيرق وكرشم ءاج»:لاق ةلف ةريره يبأ نع ٌيقهيبلاو ناّطَقلا نبا ىورو ١-

 عقم

 ٍرْعَسَو للص يف َنيِمِرْجْمْلأَنإ _ “ةيآلا هذه تلزنف رَدَقلا ف هنومصاخي 52 هللا لوسر

 ةطرر 2 0 00-1
 :رسمقلا»# ر ردقب هنفلخ ءْ نإ (58)) َرَهَس سم أوُفوُد مههوُجم لع ر رائلا ف ىف َنوبَحسُم موي (8)

/0)4-1”, 

 نإ":62 هللا لوسر لاق :لاق كف بعك نب يبأ نع هريغو مكاحلا ىورو ١-

 ."«ًارفكو ًانايغط هيوبأ قهرأل شاع ولو ًارفاك عبط هلتق يذلا مالغلا

 مهنأ ىلع ًاليلد اذه ناك طّخّسلا يف مهبجَح اًيلف»: لاق 4 َنْووُجْحَل ذم مير نَع ْمَُّنإَلَع » :ذت هللا لوق يف لوقي
 17١. ص:داقتعالا « .اضرلا يف هنوري

 َباَسَأ آم» :لاقو (١١1:سي) 4 نيت ٍواَمِإ ف ُةَئْيَصَحَأ هيد ل 00 ريكا هلك لامر كراج لاق نو

 نإ :لاقو (؟؟:ديدحلا) ( آَهآَربَم نأ ٍلَبَق ني بّئِحح يف اَّلِإ ْْكِيشنأ ف الو ٍشْرَأْلا ىف َةَبيِصُت ني

 .(49:رمقلا) ردي ُهَئفلَخ ظ1

 ٌرَدَق وهف فيفختلاو ديدشنلاب هُئرّدَقو ءيشلا ُترَّذق :لاقي ءرداقلا لعف نع ًارّدقم رَدَص امل مما :ٌةغل ردَقلا -

 .ضوبقم: يأ َّضَبَق وهف ءيشلا تضبقو ءمودهم :يأ َمّدَه وهف ءانبلا تمده :لاقي اى رَّدَقُمو رودقم:يأ

 نم اهريغو قلخلا باسكأ نم نوكي اب هناحبس هللا ملع مّدقتب ناميإلا وه :ًاحالطصا ِرَدَقلاب ناييإلاو -
 ,175صد:داقتعالا :رظني .اهرشو اهريخ اه ٍقْلََحَو «ىلاعت هنم ريدقت نع اهعيمج رودصو «تاقولخملا

 .ب /94ق :ةياهن (©)

 :(71181) :هتلس يف يذمرتلاو «(57507) :هحيحص يف ملسمو :(91/71) :هدنم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (1)

 . 170 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو 41(6) :هننم يف هجام نباو

 )41/١8(: :دواد وبأو «(5771) :هحيحم يف ملسمو :(11169) :هدنسم يفدمحأ مامإلا هجرخأ (5)

 نع مالكلا دنع مهم ثحب هيلعو 175 ص:داقتعالا يف يقهيلاو «(475) :هجام نباو )516٠١(: :يذمرتلاو

 .مهريغو .نيملسملا لافطأ

 هينفع



 لاعفألا قلخ يف لوقلا باب

 هيف لخدف (31:رفاغ) 4( ون ئَن نكح ُنبَح ُكُيَر هللا كحل يو هللا لاق

 قل هَبعتم قلمك اويل كيش هَ اوُلَعَج مآل :لاقو رشلاو ريخلا نم لاعقألاو نايعألا

 يش نوكي نأ ىَمَتو هّريغ ٌقلاخ نوكي نأ ىفنف 1١( :دعرلا) 4( وى +. لك قَِح هما لف لَ

 ءايشألا ّضعب ٌقلاخ ىلاعت هللا ناكل ةقولحم ريغ لاعفألا تناك ولف ؛قولخم ريغ هاوس

 هللا ناك ولف نايعألا نم ٌرثكأ لاعفألا نأ مولعمو «ةيآلا فالخ اذهو ءاهعيمج نود

 َّمَتأ اوناكلو .هقلخ نم ٌرثكأ سانلا ٌقلخ ناكل لاعفألا يقلاخ شسانلاو َنايعألا ٌقلاخ

 .ىلاعتو هناحبس مهبر نم حدملا ةفصب ىلوألاو «هنم ”[ةردق]

 (١١1:ماعنألا) 4( هيلع ءَ لكي َوهَو ِْئَس لع َقَلَحَو 2 :لاق ىلاعت هللا نألو:انلق -

 .هقّلَح نع هديغ ءيش جّرخي ال همْلِع نع ٌءيش جرخي ال امكف ًاعيمج نيلوقلاب َحّدَتماف

 (45-44 :مجنلا) 4( ايكو تام موه هنو (15) كَبَأو َكَحضَأَوُه ًاَوُه ُمَنَأَو + :ىلاعت لاقو -

 َكِحَّضلا قلخ نأب ًايِكبم ًاكجضم ناك ًءايحلاو َتوملا قّلَح نأب ًاييح ًاتيمج ناك املف

 ًانزح يكبي دقو ءرفك هنم وهو نيملسملا لتقب ًارورس رفاكلا كحضي دقو «ءاكُبلاو

 نع "1 ٌةرئاص ]اهّبشو اهثيخ اهّلك ٌلاعفألا نأ تبثف ,رفك هنم وهو نيملسملا روهظب

 .اهايإ هثادحإو هقلخ

 سلكت َتيَرِْإ كلر اَمَم ممن هلأ تركو وفم وئام الزعل
 بّلَسَف (14:ةعقاولا) 4( َنوُعرزلأ نحت 1 0 لاقو (17 :لافنألا) وَ مار ىلا رتل رع رس هل

 0 ا ةيوبلا 0

 ؟ .هنم ةوق ّمتأ اوناكل»: ١475 ص:داقتعالا يف (1)

 «...ٌةرداص»: ١47 ص:داقتعالا يف (1)

 «..و..و لتقلا ٌلعف): ١ 475 ص:داقتعالا يف ()

 جا



 :لوقي ْنَم ايف .”هقلخو هُداجيِإ وه اهمدع دعب "اهدوجو يف رثؤملا ىنعملا نأ ىلع كلذب
 .ةلآ ريغبو ةلآب لعفي نأ قحلل نإف «تايآلا هذه يف لوقت اذام ةلآلاب لعفي ال هللا نإ

 انّملاَخ اهّئَدحأ ٍةّنِواح ٍةردقب هدابع نم ْتدِحُو اَّنِإ لاعفألا ةرشابم نأ نم َمِلُعَف

 «ةميدقلا هتردقب اهعرتخا يذلا وه هنأ ىنعم ىلع ٌقلخ هناحبس هللا نم يهف دارأ ام ىلع

 مهئاسكأ نم يه يتلا «مهرشابمب ةثداح ةردق قّلعت ىنعم لع بسك هدابع نم يهو

 .اهايإ ىلاعت هللا مهبسك يأ

 ُفِلاَخت هوجو ىلع اهضعب وأ لاعفألا هذه عوقو َّنأ عما: شلت يقهيبلا لاق -

 انبر هللا وهو ”اهيستكم ريغ دارأ ام ىلع اهعَقوأ "[عقوم 1ىلع لدي اهبِسّتكم ٌدْضَق

 ."0نيملاعلا بر هللا كرابت هقلخخ نم ءيش يف هل كيرش ال انلاعفأ ٌقَلخو ءانقلح

 «ٍقنسح ةرابعب اذه نع ربعي "ناهيلس نب دمحم نب لهس بِلا وبأ مامإلا ناكو -
 نع ميدقلا ىلاعتف ٌبْسَك ثَدْحْلا رداقلا ٌلعِفو ٌقْلَح ميدقلا رداقلا ٌلعِفا:لوقيف

 يف اهنيب ناقرق بسكلاو قلل نيبف .«ّلَّدو قلخلا نع ُثّدحملا َرْهَصو لجو ءبسكلا

 .ىنعملاو ظفللا

 .١1/1ق :ةيابن (*)

 )١( :رظنا الاعتقاد:ص١47.

 .ملعأ هللاو «ةباتكلا يف أطخ اهتنأكو «.عوقو ىلع» لصألا ينو «حيحصلا وهو «.44١ص:داقتعالا يف اذكه (1)

 وه اهّنإ ال بيتكملا لب ءال بيتكم ءيغ ءاهل قلاخ وهف ءاهلك دابعلا لاعفأ ٌقلحَح يذلا وه للاعت هللا نأ ينعي (*)

 بيطلا يبأ مامإلا ةرابعو ؛أرايتخاو ًابْسك قولخملا نمو ًاداجيإو ًاقلخ ىلاعت هللا نم ٌتردَص يهف .قولخملا دبعلا

 .ملعأ هللاو ىنعملا اذه ىلع دكؤت يكرلعّصلا

 ) )6؛ص:داقتعالا ١4.

 يف اذه هلوقو «ليلق لبق هتمجرت تّرم دقو «يقهيبلا مامإلا خيش ءيكولعصلا بيطلا وبأ ذاتسألا مامإلا وهو (0)

 .414١ص:داقتعالا

 ا



 دي مه هلا ول وكسور كا

 لوسر نع ةنسلا تءاج كلذ لثمبو «(43 :تافاصلا) نوُنَمَْت اَمَورْكَفَلَح هلأ هلو رف :ىلاعت

 .لكل هللا

 لك منصي هللا نإ: هللا لوسر لاق:لاق تلف ةفيذح نع مكاحلاك انيورف - ١7
 1016 هتعن و عناص

 ”[ًةملك] يلقعب مصاخأ مل»:لاق :”ةيواعم نب سايإ نع هريغو مكاحلا ىورو -
 .*«رَدَقلا باحصأ َريغ ءاوهألا لهأ نم

 ا ا ل يع ع يااا

 لاقف ءانأ : ىسوم وبأ لاقف «ير هيلإ | مِصاخأ نم دجأ ينأ تددو: ختم غض يرعشألا

 ال هنأل :لاق «؟ل :لاق ,معن :ىسوم وبأ لاقف ؟هيلع يبّلعيو ًائيش نع ُرَدَقُيأ :ورمع

 :كردتسملا يف مكاحلاو :(58179) :هدنسم يف رازبلاو .47ص:دابعلا لاعفأ ٌىلخ يف يراخبلا هجرخأ )١(

 مامإلا لاق ١14« 4ص :داقتعالا يف يقهيللاو ؛ءاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه»:لاقو(47)

 نب نيسحلا وبأ هللا دبع نب دمحأ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور»:417 /7ج:دئاوزلا عمجم يف يمئيفا

 '١.ةقث وهو .يدركلا

 هلقع ددؤسو هتطفو هئاكذب بّرْضُي «ةرصبلا يفاق ؛ةلثاو وبأ ؛يثيللا ٍينزملا ةرق نب ةيواعم نب سايإ :وه )1١(

 بتكلا يف ةياور هل سيل «نيعم نب ىبحي ُمامإلا هقّنو «ٍةعامجو :5 سنأ نع ىور ؛ةسارف بحاص ناكو ؛لثملا

 ,150 /١ج:بهذلا تارذش 2165 /0ج:ءالبنلا مالعأ ريس :رظنا.ًالهك (ه757) وأ(ها71):ةنم يفوت «ةنسلا

 .[هّلك] :١6١ص:داقتعالا يفو ءلصألا يف اذكه (7)

 ورمع:قيقحت م١١٠1 ه1 471 /1:ط «توريب مزح نبا راد 78 ص:ردقلا باتك يف يبايرفلا مامإلا هجرخأ (1)

 . 18٠ ص :داقتعالا يف يقهيلا مامإلا و ؛0.حيحص هدانسإ»:لاقو ءميلس

 دلو ؛مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلا ءنميلا ليزن .يرضبلا ءيدزألا ورمع يأ نب ةورعوبأ «دشار نب رّمعم:وه (0)

 نب ماّمهَو يرهزلاو ةداتق نع ْثَّدَح ءْثَّدَح وهو ملعلا بلطو ءيرصبلا نسحلا ةزانج دهش ء(ه47وأ40):ةنس

 ريس:رظنا (ه67١) :ةنم يفوت ءأطوملا نم مدقأ وهو «عماجلا باتك هلو مهريغو .دوجنلا يبأ نب ب مصاعو الف هبنم

 778 /١ج:بهذلا تارذش ك4-ه //ج:ءالبلا مالعأ

 د4



 ."«تقدص:لاقف «كُملظي

 ام برعلا مالك يف مْلَّظلا نع - مكاحلا خيش -”قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ ”لِئٌَسو

 يفو .؛ءىش لك هل هللا نإف»:ٌلئاسلا لاقف .«هل سيل ام ُلجَّرلا ذخأي نأ»:لاق ؟وه

 هلعفي ءيش نم سيلو «هلعف لعافلل سيل ام لعف:وه برعلا دنع ملّظلا»:لاقف:ةياور

 ؛ءالبلا عاونأ نم ءاش ام مئاهبلاو نيناجملاو لافطألاب لعاف هنأ ىرت الأ «هلعف هلو الإ هللا

 داع فو :لاقو .مهّريبكو مهّريغص مهقرغأف فقل حوت) أ الات وُلِدَ اوؤرغأ > :لاقف

 بيذعت يف ةدراولا تايآلا نم كلذ ريغو (١4:تابراذلا) 4( َميِقمْلأ حير مَِلع السر ذِإ

 "ملعأ ىلاعت هللاو .«ءالبلا عاونأب نيناجملاو لافطألاو ريبكلاو ريغصلا

 '"لالضإلاو ةيادهلا يف لوقلا باب

 فكنا دُحأ موي ناك اَّل :لاق «"يقرُرلا عفار نع يقهيبلاو مكاحلا ىور 6

 22 هللا لوسر لاقف .نوكرشملا

 ٍيفيقهيبلاو ٠« ١و0 :هفنصم يف قازرلا دبعو )35٠090(. :هعماج يف رمعم مامإلا هجرخأ )١(

 .49١ص:داقتعالا

 .٠١16ص:داقتعالا يف امك َيَناْبَعَ مكاحلا مامإلا وه هل لئاسلاو .ب /١٠ق :ةيابع (*)

 .يقهيبلا مامإلا خويش نع مالكلا ءانثأ باتكلا اذه نم يماردلا مسقلا ين هتمجرت تمدقت (1)

 )"( الاعتقاد:ص16١.

 (17:فهكلا) 4( اًدِشُْم ايو هَل َدي نق لِبْضُي ىو دهم َوُهم هنأ دي نمل :ىلاعتو كرابت هللا لاق (4)

 هَمَنكيلَو كببخأ نم ىو اَل َكَنِإ 3053 :ماعنألا) ( ٍريِِقَّدْسُم طم ّلَع ُهْلَمَحيأَتَب نمو هلَِضْيدَمأ ايكي نَما#+

 .(050 :صصقلا) 4 ذاتي ىِدَجَي

 نامامإلا هل جرخأ الذ ةفيذح نع يوري ؛نيعباتلا تاقث نم ءيندملا يراصنألا جيدخ نب ةعافر نب عفارنوه (0)

 ظفاحلل بيذهتلا بيذه# :رظنا.ةةزيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف (ه١٠٠) ةنس ٌرُشاَمهَعَأ يفوت «دواد وبأو دمحأ

 ؛ليجلا راد 477/1ج:رجح نبال ةباصإلا م1484 ه504١ /١:ط توريب ,ركفلا رادا 48 /7ج:رجح نبا

 .يواجبلا دمحم يلع :قيقحت م1987 ه1417 /1:ط «توريب

5-0 



 هلك ٌدمحلا كل ّمهللا:لاقف ًافوفُص مْ اوُراصف ير ىلع َينْثأ ىتح اووتسا ٠

 ٌلضم الو «تللَْصَأ [ْنَِل] يداهالو ٌتضبق امل طساب الو «ٌتطسب اَي منام ال ّمهللا

 ٌتدعاب ا برقم الو "[َتيطنأ] اي ٌعنام الو ,ٌتغنم ا [يطنُم] الو «َتيده ""[ْنَي]
 .ثيدحلا ."«27[َتْنَّرق] اي دِعابم الو -٠2 <

 'مهسفنأ ةئيشمب ال كو هللا ةئيشمب دبعلا لاعفأ عوقو يف لوقلا باب
 ته يبنلا َّنأ ف كلام نب سنأ نع امُهريغو ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو ١4-

 يئانلاو دمحأ ةياور ين ءاج ينارعشلا مامإلا هحبثأ يذلاو (107)1ص:داقتعالا يفو .لصألا ين اذكه )١(

 .هجيرخت َّمت اى ءريبكلا تارعدلا يف يقهيبلاو مكاحلاو يناربطلاو رازبلاو

 نم ءاج ينارعشلا مامإلا هتبثأ يذلاو ؛(َتيَّطْعأ )و (يطْعُم ال): 1١5 ص:داقتعالا يف يذلاو ءلصألا يف اذكه (1)

 هنمو ؛ىطعأ يف نميلا لهأ ةغل (لِعْفُم نزو ىلع يِطْنُم) و (ىطنأ)و «(177) :ريبكلا تاوعدلا يف يقهيبلا ةياور

 ةبتكملا /0 /9ج:ريثألا نبا مامإلل رثألا بيرغ يف ةياهنلا :رظنا «.ىلفلا ديلا نم ريخ ةيطنُلا ديلا»:ثيدحلا
 .يحانطلا دمحم دومحم ؛يوازلا دمحأ رهاط:قيقحت ,م197/4ه1749 .توريب ؛ةيملعلا

 يئاسنلاو دمحأ ةياور يف ءاج ينارعشلا مامإلا هتبنأ يذلاو(َتّبراق) ١157 ص :داقتعالا يفو «لصألا يف اذكه (6)

 .مكاحلاو يناربطلاو رازبلاو

 50954(0) :هدنسم يف رازبلاو ؛(١٠ 4 50) :ىربكلا هنس يف يئانلاو )١128171( :هدنم يف دمحأ هجرخأ (5)

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه»:لاقو (18348) :كردتملا يف مكاحلاو .(55149) :ريبكلا يف يناريطلاو

 ةعافر نبا دبع ىلع رصتقاو رازبلاو دمحأ هاور#:يمثيحلا مامإلا لاق ء1917 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو « .هاجرخي مو

 هدف /”ج:دئاوزلا عمجم ؟.حيحصلا لاجر دمحأ لاجرو...ء.حيحصلا وهو هيبأ نع

 ءاشن ال اَّنأ هللا ربخأف 1١( :ناسنإلا) 4 ُهََأ هلَسي نأ ّلِإ َنوُمآَتت اَمَو 9 :هليزنت مكحم يف ىلاعتو كرابت هللا لاق (0)

 :ًاضيأ لاقو «هتتيشمو ىلاعت هللا ةدارإ نع هلك دوجولا يف ءيش جرخي ال هنأل «هدارأو هءاش دق هللا نوكي نأ الإ ًائيش

 اَنْ ْرَلَو ل:اضيأ لاقو 1١١(: :ماعنألا) 4 َنوُنَهِي ْمُهَرْتَكآَنكلَو ذهأ هاكتب نأ ةّلإ أوم اوك ام +

 ىلاعت هللاو :ىنعملا اذه يف ةريثك اهدجي ةينآرقلا تايآلل عيماو (17 :ةدجلا) 4 اًهِسَدُم نيت لك انآ

 .1605١صد:داقتعالا:رظنا.ملعأ

 .«نالف ءاش مث هللا ءاش ام:اولوق نكلو نالف ءاشو هللا ءاش ام:اولوقت ال»:لاق 8 يبنلا نع كف ةفيذح نعو -

 اولا



 نم ًانامز لمعي لماعلا َّنإف «هل مَنْحُي اب اورظنت ىتح دحأب اوبجعت نأ مكيلع ال»:لاق
 ًالمع لمعيف ُلّوحتي ّمُّ ؛ةنجلا لخد هيلع تام ول حلاص لمعب هرهد نم ةهرب وأ هرمع

 ءرانلا لخدل هيلع تام ول ءّييم لمعب هرهد نم ًانامز هتوم لبق لمعيل دبعلا َّنِإو ءئيس

 نيالا ةكوم نايك همنا اريخ دعب للا دارا اذإو احلام المع ليعُيف لوحي م

 ."«هيلع هضبقي مث حلاص لمعل هقفوي :لاق ؟ هتوم لبق هلمعتسي فيكو هللا لوسر

 هم
 ابدأ "رثكأ هدجو (17:فارعألا) قيوعَأاميِف © سيلبإ لوق يف لّمأت نّمو:"ُتلق

 هللاو .مهسفنأ ىلإ هوفاضأ ةلزتعملاو هللا ىلإ ءاوغإلا لعف فاضأ هنأل ؛ةلزتعملا نم هللا عم

 '”ملعأ ىلاعت

 [مالسإلا ةرطف ىلع نودّلوُي مَّمإ] لافطألا يف لوقلا باب

 هللا وسر لاق :لاق ه5 ةريره بأ نع هريغو ٌيقهيبلاو دواد وبأ ىور - ١١

 ةميهب نم لبإلا جئانُت هك هنارّسنيو هنادّرهي هاوبأف ةرطفلا ىلع دّلوي ٍدولوم لك":

 )498٠0( :هنم يف دواد وبأو «(470) :هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأو ,(1778375) :هدنسم يف دمحأ هجرخأ]

 [.(01501) :ىربكلا هننم يف يقهيبلاو )230١487١« :ىربكلا هننس يف يئاسنلاو

 لاق !١5 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو :(77/87) :هدنسم يف ىلعي وبأو «(217778) :هدنسم يف دمحأ هجرخأ )١(

 عمجم «.حيحصلا لاجر هلاجرو طسوألا يف يناريطلاو رازلاو لعيوبأو دمحأ هاور»:يمشيملا مامإلا

 31١ /7ج:دئاوزلا

 .يقهيبلا مامإلا سيلو ينارعشلا مامإلا وه لئاقلا (1)

 .أ/١١ق :ةيان (*)

 ءامملعلا لاوقأو عامجإلاو ثيداحألاو تايآلا ركذ امدعب -177ص:داقتعالا يف شاق يقهيلا مامإلا لاق (*)

 -هتدارإو هللا ةئيشمب يه (نإ اهرشو اهريخ ناسنإلا نم ردصت يتلا لامعالا لك نأ ىلع يعفاشلا مامإلا ةصاخو

 ةباحصلا مالعأ جرد هللا ةئيشمب دابعلا لامعأ عوقوو «هلل ردقلا تابثإ يف الط يعفاشلا لوق وحن ىلعو»:هصن ام

 «ةئييع نب نايفسو «يروثلا نايفسو «سنأ نب كلامو «يعازوألا :راصمألا ءاهقف بهذ كلذ لثم ىلإو «نيعباتلار

 .«كلذ لثم قَامَ ةفينح يبأ نع انيكحو هةثت مهريغو ميهاربإ نب قاحسإو ؛لبنح نب دمحأو ءدعس نب ثيللاو

 - موب د



 ؟ريغص وهو تومي نم تيأرفأ :هللا لوسر اي :اولاق 2؟ءاعدج نم ٌسحُت له ءاعنج

 ."«نيلماع اوناك اهب ملعأ هللا :لاق

 ءايتدلا يف همكح نابي لوألاب دارملا نأ ىلع لدي ربخلا اذه رخآف»:يقهيبلا لاق -
 ام كه هللا ٌثوسر مهلعجف ّقلَمْلا اهيلع هللا رَطَم يتلا يه ةرطفلاو»: يفت يعفاشلا لاق

 انإ مهسفنأ يف محل ٌمكح ال] ٌرفكلا وأ َنايإلا ءنيلوقلا ٌدحأ اوراتخيف لوقلاب اوحصفُي م
 «هناميإ ىلعف ٌنِمْؤم امإ مهلاحب مهف نودّلوي َموي مهؤابآ هيلع ناك اف ”[مهئابآب مهل مكحلا

 ."«هرفك لعف رفاك امإو

 اذه يف »62 يبلا نع .هل# ةريره يبأ نع هانيور ام اذه دكؤي»:يقهيبلا لاق -

 وهو «ربخلا رخآ يف هنايبف ةرخآلا يف مهمكح امأف ءملسمف نيملسم اناك نإف .ثيدحلا

 رئاسو ثيراوملاو حاكتلا يف ايندلا يف مهمكحف «.نيلماع اوناك اهب ملعأ هللا :هلوق

 ةرخآلا يف مهمكحو ءامهدحأب مهسفنأ نع اوبرعي ىتح مهئابآ مكح ايندلا ماكحأ

 .«مهيف َكََو هللا ملع ىلإ لوكوم'

 لافطأ ين 64 يبلا نع ؛هيزي ةشئاع ثيدح لدي اذه لثم ىلعو»:يقهيبلا لاق -

 هدملاب ءاعدج اهيف دجوت ال صقن نم ةميلس .ءاضعألا ةعمتجم يأ دملاب هاعمج ةميهب ٌةميهبلا دلت (ك:هانعمو )١(

 ءاهيف صقن ال ءاضعألا ةلماك ةميهبا دلت ةميهبلا نأ :هنم دوصقملاو ءءاضعألا نم اهريغ وأ نذألا ةعوطقم يهو

 ءايحإ راد 5/157١3ج:يوونلا مامإلل ملم حيحص حرش :رظنا.اهتدالو دعب صقنلاو عدجلا اهيف ثدحي اهنإو

 .ه1797 /5 :ط «توريب .يبرعلا ثارتلا

 يف يقهيبلاو «(4714) :هننس يف دواد وبأو :(3710) :يف ملسمو «(3777) :يراخبلا هجرخأ (1)

 .4١١1ص:داقتعالا

 .ملعأ هللاو حيحصلا وهو ء178-176 ص:داقتعالا صن وه هتبثأ يذلاو ( مهئابآب مه مكح ال) :لصألا ين (8)

 1١54-158 صة:داقتعالا :رظنا (4)

 - جنه



 :تلاق اهنأ اهنع انيورف .نيملسملا

 هللا لوسر اي:تلقق :تلاق هيلع ّلصيِل راصنألا نم بصب كفن يبنلا يتأ 8 ١

 كلذ ريغ وأ»:لاقف ::"[هِرْذَي] ملو ءاًءوس لمعي مل ةنجلا ريفاصع نم روفصع اذهل ىبوط

 "قلخو ؛مهئابآ بالصأ يف مهو مهل اهَقَلَح ًالهأ اهل قلخو «ةنجلا قلخ هللا نإ ةشئاع اي
 نم عنمُي ثيدحلا اذهف .""«مهئابآ بالصأ ين مهو مهل اهقلخ الهأ اهل قلتو رانلا

 ريغ هنأل ؛خمانلا نم ملق وهس هالعأ تبنملا نأكو ؛.170 ص:داقتعالل قفاوم هّنبنأ يذلاو [ْنَرْدَي] لصألا يف )١(

 :«هكردي ملو 8!هجام نباو يئاسنلاو ملسم دنعو ءدمحأ دنع «رشلا كردي# ءاج دقف ثيدحلا اذه تاياور يف دوجوم

 .ملعأ هللاو «هبردي ملو :يسلايطلا دنعو

 ,ب/١١ق :ةيابن (#)

 :هدنم يف يسلايطلاو ((3777) :هحيحص يف ملسمو ((1017) :هدنمم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (1)

 :هحيحص يف نابح نباو :(87) :هنس يف هجام نباو ,27017,) :ىربكلا هننم يف يئاسنلاو امال

 . ١118 ص:داقتعالا يف يقهيلاو (27177)

 :ةلأسملا هذه يف ةحيحصلا ةديقعلا ًانيبم ءثيدحلا اذه حرش دنع يش يوونلا مامإلا لاق (*)

 .ًافّلكم سيل هنأل ,ةنجلا لهأ نم وهف نوملسملا لافطأ نم تام نم نأ ىلع نيملسملا ءاملع نم هب دتعي نم عمجأ»
 :هنع ءاملعلا باجأو ءاذه ةشئاع ثيدحلا هب دتعي ال نم ضعب هيف فقوتو

 ين كن دعس ىلع ركنأ امك عطاق ليد اهدنع نوكي نأ ريغ نم عطقلا ىلإ ةعراسملا نع اهاهن هّلعل هنأب -أ

 .«أنمؤم هارأل نإ هطعأ»:هلوق

 نسم اما: الكف هلوق يف كلذ لاق مِلَع الف «ةنجلا يف نيملسملا لافطأ نأ ملعي نأ لبق اذه لاق 4# هنأ لمتحيو -ب

 :يراخبلا هجرخأ]؛.مهابإ هتمحر لضفب ةنجلا هللا هلخدأ الإ ثنحلا اوغلبي مل دلولا نم ةثالث هل تومي ملسم

 .ملعأ هللاو ثيداحألا نم كلذ ريغو )١1191([

 :بهاذم ةثالث مهيفف نيكرشملا لافطأ امأو -

 .مهئابآل ًاعّبت رانلا يف مه :نورثكألا لاق ١-

 .مهيف ةفئاط ٌثفقوتو ٠-

 :اهنم ءايشأب هل لدتسيو ؛ةنجلا لهأ نم مهنأ نوققحملا هيلإ بهذ يذلا حيحصلا وهو -1

- 



 ."”ةئجلا يف مهنوكب لوقلا عطق

 دالوأو هللا لوسر ايا:اولاق «سانلا دالوأ هلوحو ةنجلا يف كنت يبنلا هآر نيح النه ليلخلا ميهاربإ ثيدح-

 .هحيحص يف يراخبا هاور «.نيكرشملا دالوأو:لاق نيكرشملا

 همزليو فيلكتلا دولوملا ىلع هّجوتي الو (19:ءارسإلا) الور كَصِنت نحس َيبَْعُم اك اَمَو إل :ىلاعت هلوق اهنمو -
 .ملعأ هللاو هيلع قفتم اذهو .غلبي ىتح يبصلا نعو :النف لوسرلا لوف

 ةدالولا نأو مهئابآ بالصأ ين مهيلع ذخأ ام يه ليق»:يرزاملا لاقف .ثيداحألا هذه ين ةروكذملا ةرطفلا امأو -

 .اهيلإ ريصي ةواقش وأ ةداعس نم هيلع ىضق ام يه :ليقو ؛نيوبألاب رييغتلا لصحي ىتح اهيلع عفت

 نو ءًاعناص هل نأب ٌرِقي وهو الإ دّلوي دحأ سيلف .هب رارقإلاو ىلاعت هللا ةفرعم ىلع دلوي دولوم لك هانعم:ليفو -

 امهدحأ وأ هاوبأ ناك نمف «مالسإلل ًاثيهتم دلوي دولوم لك نأ ءانعم نأ :حصألاو هريغ هعم َدَبَعوُأ همسا ريغب هاّس

 ءايندلا ماكحأ يف امهمكح هيلع ىرج نيرفاك هاوبأ ناك نإو ءايندلاو ةرخآلا ماكحأ يف مالسإلا ىلع رمتسا السم

 ءامهتيدو رفكلا مكح هيلع رمتسا غلب نإف ءايندلا يف اههمكحب هل مكحي يأ هناسجميو هنارصنيو هنادوبي ىنعم اذهو

 1017-708 /17ج:يورنلل ملم حيحص حرش: رظنا.هرفك ىلع تام الإو ملسأ ةداعس هل تقبس تناك نإف

 يوونلا مامإلا هركذ ام اهنم «ةنجلا يف نينمؤملا دالوأ نأ تبنت ,ةيوق ةريثك ةلدأب ضّراعم ثيدحلا اذه نكل (1)
 دبع نبا ريبكلا مامإلاك «ةمئألا نم هريغ هركذام اهنمو ءفنآ انعم ّرم !ى ءعامجإلاو ةنلاو نآرقلا نم « نت

 يف قباسلا يراخبلا ثيدح ىلع ًاقّلعم ياه لاق ثيح :ةلأسملا هذه لوح همالك انفتوتسي يذلا يكلاملا ربلا

 :نينمؤملا دالوأ نأش

 ال ةنجلا يف نيململا لافطأ نأ ىلع ليلد ثنح مهمزلي نأ اوغلبي ملو «ملحلا اوغلبي مل نيذلا ملعلا لهأ دنع هانعمو»

 ىلإ ىرت الأ موحرمب سيل نّم ٍلجَأ نم اومحَرُي نأ لاحتسا مهلجأ نم مهئابآب تلزن اذإ ةمحرلا نأل؛ملعأ هللاو ةلاحم

 هذه يف تخ هظفل َّنأل؛همومع ىلع اذهو .مهتحر لضفب ًاموحرم بألا راص دقف ؛مهايإ هتحر لضفب ان هلوق

 نم ريشك نع كلذ ىنغأف ةنجلا يف نيململا لافطأ نأ نم انلق ام ىلع ءاملعلا عمجأ دقو مومع ظفل ثيداحألا

 ذاش لوق وهو ؛ةئيشملا يف مهتلعجف ةريجملا نم تذش ةقرف الإ ًافالخ كلذ يف مهتعامج نع ملعأ الو لالدتمالا

 ركذ مث .اذه لثم يف طلغلا مهلثم ىلع زوجي الو مهتقلاخم زوجن ال نيذلا ةجحلا مهو .ةعامجلا عامجإب دودرم روجهم

 :اهنمف مالكلا اذه ىلع لدت ثيداحأ ةدع

 هللا لوسر نع يثدحم تنأ امف نانبا يل تام دق هنإ:ةريره يبأل تلق: لاق ناسح يبأ نع [(5773):ملسم دنع] -

 لاق وأ هابآ مهُدحأ ىّقلتي ةدجلا صيماعد مُهُراَغِص مُمِنا:لاق :لاق ؟اناتوم نع انسفنأ هب بيطت ثيدحب الخ
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 "عَ هنأ رضخ ا هلتق يذلا مالغلا»:يف دك يبنلا نع «بعك نب يبأ ثيدحو

 هابأو هللا هلخدي ىتح يهتني الف لاق وأ ىهانتي الف اذه كبوث ةفنصب انأ ذخآ (ى هديب لاق وأ هبوثب ذخأيف هيوبأ
 1 .؟ةنجلا

 نبا هل تام راصنألا نم ًالجر نأ : هت يبلا نع هيبأ نع ينزملا سايإ نب ؛ ةرق نب ةيواعم نع ةبعش ىور دقو -

 .كل ُحتفتي هّندجو الإ ةنجلا باوبأ نم ًاباب يتأت ال نأ كّري امأ»:دكتغ هللا لوسر هل لاقف ءهيلع دجوف ريغص

 اذهو»:ربلا دبع نبا مامإلا لاق .ٌةّماع نيململل لب :لاق ؟ةماع نيملسملل مأ ةّصاخ ُهَلآ هللا لوسر اي:اولاقف

 ةحلط ثيدح طوقس ىلع حضاو ليلد روهمجلا عامجإ عم راثآلا هذه يفو ؛هانركذ ام ىنعمب حيحص تباث ثيدح

 نم انركذ اب دودرم فيعض طقام ثيدح اذهو ...نينمؤملا مأ ةشئاع نع ةحلط تنب ةشئاع هتمع نع ىبحي نب
 نبال ديهمتلا:رظنا«.هيلع جرعي الف هب درفنا ام ثيدحلا اذهو هب جتحي ال فيعض ىسحي نب ةحلطو .عامجإلاو راثآلا

 ىفطصم :قيقحت ه11741 «برغملا :ةيمالسإلا نوؤشلار فاقوألا مومع ةرازو 741-70٠ /7ج'ربلا دبع

 :يركبلا دمحم يؤلعلا

 راغص يأ لادلا مضب ءصومْعُد مهدحاو تالمهملا داصلاو نيعلاو لادلاب ؛ ةّنلا صْيِياَعَد»:هلوق ىنعمو -

 حرش :رظنا .اهقرافي ال ةنجلا يف ريغصلا اذه نإ يأ ؛هقرافت ال ءاملا يف نوكت ةبيود صومعُدلا لصأو ءاهلهأ

 .1875 /7١ج:ملم حيحص لع يوونلا

 :ثبدحلا اذه حرش يف يوونلا مامإلا لاق -

 دالوأ امأو نيملسملا عامجإ مهيف ةعامج لقن دقو .ةنجلا يف نيملسملا لافطأ نرك ىلع ليلد ثيداحألا هذه يفود

 نينمؤملا نم مهاوس نم لافطأ امأو ؛ةنجلا ين مهنأ ىلع ٌققحتم عامجإلاف مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا

 2017 1 لا لوتس نا رمل نش هواري عمال ةفاع رو ايلا مل ملا ل نذل دورت

 نيملكتحلا ضعب فقوتو ؛(١25:روطلا) وى نِيمهِلمَع ني مُهتنلَأ آم ٍياَقَلَل نمي مير مهو أونا

 . 1817 /17ج:ملسم حرش ؟.ملعأ هللاو نيفلكملاك مهل عطقي ال هنأ ىلإ راشأو ءاهيف

 نال؛ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك ربخ هضراعي الو ؛ءايقشألا نم همأ نطب يف بتكو ءرفكلا ىلع لبُج يأ:َعْط )١(
 ءايلعلا لاق اك-ًاعطق هليوأت بجي كلذل .هتلبج يف ًايقش هنوك يناني ال كلذو «مالسإلا لوبق دادعتسا ةرطفلاب دارملا

 ًالاح رفاك هنأ ال ءًأرفاك ناك غلب ول هنأ ملعي هللا نأ هانعم نأ ىلع لّوأَتيف ءًألسم وه نوكيف نينمؤم اناك هيوبأ َّنأل -

 هبح [مهلمحل يأ ؛هيوبأ قهرأل غلب ىتح شاع ول هنكل «رافكلا ماكحأ لاحلا يف هيلع يرجي الو نانمؤم هاوبأ ذإ

 حرش :رظنا.ملعأ هللاو ةمعنلل ًادوحج يأ ًارفكو ةيصعملا يف ٌدَحِلل ًازواجتو ًانايغط كلذ ناكف هرفك يف هعابتا ىلع

 /١:ط ءرصم ؛ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا؛ 17/4ج:يوانملا مامإلل ريدقلا ضيف ١7١8 /7١1ج:يوونلل ملم

 ها
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 ”نينمؤم هاوبأ ناك دقف كلذ ىلع دي ."ًرفاك

 «رانلا يف مهئابآ عم نيكرشملا دالوأ َّنأ يف ارابخأ ردقلا باتك رخاوأ يف انيور دقو

 لهأ مادخ مهنأ نيكرشملا دالوأ يف ةيوق ٌريغ ًارابخأو ةنجلا يف مهئابآ عم نيملسملا دالوأو

 نم هللا ملع ام ىلإو «ىلاعت هللا ىلإ لوكوم مهرمأ نأ ىلع لدي كلذ نم ٌّحص امو «ةنجلا

 كرابت هللا نإ :نيملسملا دالوأ يف ليق دقو ؛ةواقشلا وأ ةداعسلا هل بتكو مهنم دحاو لك

 .”«ةنجلا يف مهتايرذ مهب ٌقحْلأ نأب ةمألا هذه مركأ ىلاعتو

 3 م انقل )+ :ذت هلوق يف «اف سابع نبا نع امهريغو يقهيبلاو ٌمكاححلا ىورف -4

 يف هنود اوناك نإو نجما يف هشجرد يف هعم نمؤملا هير فَي 3 هللا” لاق 4 ْمُجَب ا

 ني هلم ني مهلا امو مير موي اَنَقَلَل يمي مبرد حنا أنما َبَلاَو أرق مث لمتلا

 .”«مهانصقن امو :لوقي «(١5:روطلا) "#4 وَّىَع

 )١( :هتنس يف دواد وبأو ((5771) :هحيحص يف ملسمو :(51184) :هدنم يف دمحأ مامإلا هجرخأ )٠00/ا4(:

 .مدقت دقو « 175 ص:داقتعالا ين يقهيلاو «(47) :هجام نباو )316٠(( :هنم يف يذمرتلاو

 اوتام اذإ نيرفاكلا دالوأو نينمؤملا دالوأ ريصم يف فقوتلاب ًالوق كانه نأ ىلع اذه يقهيبلا مامإلا مالك لدي (1)

 فالخ هنكلو «ءاملعلا نم ةعامج هب لاق دقو ؛ران وأ ةنجب محل عطقن الو «ىلاعت هللا ىلإ نولوكوم مهنأ ينعي .ًارافص

 يف أيس امك ًاضيأ يقهيبلا مامإلا هراتخا وهو ءامهريغو يوونلاو ربلا دبع نبا ناليلجلا نامامإلا ركذ امك حيحصلا
 .قحاللا همالك

 1709-153 ص ؛:دافتعالا :رظنا (؟)

 أوَماَ دلو :صفح ةءارق يفق ءاندالب يف ةروهشملا صفح ةءارق تسيل ةءارقلا هذبب ةميركلا ةيآلا منه(

 لعفلا دانسإب 4 ْمُجنََناَو ل :ررهمجلا أرق دقف :م( وْئَع ني مِهِلَمع ْنِم مُهتنلآ امو يرد ماْفَلَل نمي مبرد مهن

 4 ْيتيَرُد ل :روهمجلا أر قو 4 انقحا )ل :هلوقك «ملكتملا ىلإ لعفلا دانسإب « مهانعتنأ ل ورمع وبأ أرقو «ةيّرذلا ىلإ

 أرق هنوكل ةيلوعفملا لع بصننلاب أرق ورمع ابأ نأ الإ ؛عمجلاب بوقعيو .ورمع وبأو ءرماع نبا أرقر «دارفإلاب

 ىلع بوقعيو ءورمع وبأو ءرماع نباو «عفان أر قو «دارفإلاب 4 ْمُيتيرُد مالا :روهمجلا أرقو . مهانعبنأو 9
 .توريب - ركفلا راد /0ج:يناكوشلا مامإلل ريدقلا حتف:رظنا.عمجلا

 .177ص:داقتعالاو )751١8٠(: :ىربكلا ننلا يف يفهيبلاو (70/44) :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (5)
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 اماَّلإ نإ ل + :ىلاعت هلوق يف ًاضيأ سابع نبا نع انيورو»:ٌيقهيبلا لاق -
 لخدأف «ناهيإب :ينعي #4 منير بانل ل :اذه دعب ىلاعت هللا لزنأف (74 :مجنلا) 4 نَعَس

 .”«ةنجلا ءابآلا حالصب ءانبألا َكِبَص هللا

 لوزن لبق ٌّيراصنألا ِدَلَو يف لن ةشئاع ريخ نوكي نأ لمتحيف»:"ٌيقهيبلا لاق -

 وأ ةمسن لك ةداعسب ملقلا نايرج يف مولعملا لصألا ىلع لتي هللا لوسر ىرجف «ةيآلا

 هب نمؤملا ةيرذ قاحلإب هتمأ ىلاعت هللا مركأ مث «ةنجلا يف هنوكب عطقلا نم عنمف اهتواقش

 «مهتداعسب ملقلا نايرج اهب اًنْملعف هنا مِهوخدب رابخأ تءاجف .هّلمع اولمعي [ْنإو

 :اهنمف
 لهأ صييماعد7:لاق وأ 00ج صيِماَعَذ مهراغص9: 9 ةريره يبأ ثيدح

 م. (ةّنحلا

 يف نيملسملا دالوأ»:362 يبنلا نع “نع ءأضيأ ة## ةريره بأ ثيدح يفو ١-

 ىلإ اوعِفُد ةمايقلا موي ناك اذإف ؛مالسلا هيلع "راسو ٌيهاربإ مُهّلْفكَي نجلا يف لبج
 .”«مهئابا

 .175صءداقتعالا )١(

 .122ص:داقتعالا يف ()

 :ىربكلا هننم يف يقهيبلاو ؛(5718) :هحيحص يف ملسمو ؛(70١1) :هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (*)

 ١ .صيماعد» تهل هلوق ىنعم مدقت دقو «(195)

 .15ا9ص:داقتعالا (4)

 .أ/17١1ق :ةيابن(#«)

 «نسحلا سدس تيطعأ اهنإ:ليقو ءاهاري نم لك رست اهلامج ةعاربل تناك اهخأل ؛ةددشملا ءارلاو ةلمهملا نيّسلاب (0)

 978/١ ج:ريدقلا ضيف :رظنا .مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ مع تنب يهو

 يف مكاحلاو ةَّراس ركذ نودب (/4147) :هحيحص يف نايح نباو (47077) :هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ (5)

 يف يقهيبلاو ؛«هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذهه:لاقو(418١) :كردتسملا
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 يذلا لجرلا ةصق يف كن يبنلا نع "هيبأ نع :"ةّرُق نب ةيواعم ثيدح يفو -7

 وأ كَرْمْع هب عّنَك نأ: كيلإ ٌبحأ اهّّأ نالف اي»:لاقف كغ يبنلا هاّرعف :لاق هل نبا كله

 يبت اي :لاقف ؟؟كل هُحّتفي هيلإ كقبس دق هّندجو الإ نجلا باوبأ نم ًاباب ًادغ يأت ال

 راصنألا نم ٌلجر ماقف هل كاذف :لاق لإ ٌبحأ نجلا باوبأ ىلإ ينقبسي لب ال ءهللا

 نيملسملا نم لفط هل َكَلَم نم وأ ةصاخ اذهل اذهأ كادف هللا ينلعج هللا ّيبن اي :لاقف

 .”«هل كلذ ناك نيملسملا نم ٌلفط هل َكَلَم نم»:لاق ؟ هل كاذ ناك

 نم ربَّصلا باب يف اهانركذ اهريغ عم ثيدحلا اذه ٌديناسأو»:"ٌئقهيبلا لاق -

 ٌقحلَيف ءاممدحأ وأ نينمؤم ةمايقلا موي هيوبأ ىفاو نميف كلذ لكو «عماجلا باتك

 .ٌةعاجو ٌينيدملا هَّقَّلو ,تباث نب نمحرلا دبع هيفو .دمحأ هاور»: يات يمشيملا مامإلا لاق ؛177/ص:داقتعالا

 .719/17ج:دئاوزلا عمجم ٠.تاقث هلاجر ةيقبو .هريغو نيعم نبا هفعضو

 ينْرملا سايإ وبأ «ةقثلا .تبنا ءملاعلا مامإلا «يعباتلا ,بائر نب لاله نب سايإ نبا ةرق نب ةيواعم :وه (1)

 بويأ يبأو رمع نباو ؛يلع نعو هدلاو نع ثَّدَح .لمجلا موي دلو هنإ :ليق ءسايإ يضاقلا دلاو يرصبلا

 ينانبلا تباثو سايإ هسا هنع ثَّدَح تت مهريغو كلام نب سنأو نحلاو سابع نباو ةريره يبأو يراصنألا

 ,161-100" /0ج:ءالبلا مالعأ ريس:رظنا.ةلس (77) نبا وهو(ه17١1):ةنس يفون ءامهربغو

 ةرصبلا ىفاق يكذلا ميكحلا يضاقلا ةيواعم نب سايإ دج ءةثث# ينزملا باير نب لاله نب سايإ نب ةرق :وه )١(

 ةيواعم نمز يف جرخ «نامرك ىلع ةت# نامثع هلمعتسا ؛ةيواعم هنبا هنع ىور ؛ةبحص هل «رغألا نب ةرق هل لاقيو
 ةنس نم مويلا كلذ يف لن ةرق لسقف ؛ةرق نب ةيواعم هنبا هعمو جراوخلا نولتاقي ًافلأ نيرشع نم وحن يف ةلث»

 دمحب يلع :قيقحت ء1417/1:ط «توريب «ليجلا راد1 718٠ /7ج:ربلا دبع نبال باعيتسالا :رظنا.(ه14)

 . 477/0 ج:ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ؛يواجبلا

 .1717/:داقتعالا :(7881) :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو )73١88(« :ىبتجملا يف يئاسنلا هجرخأ (؟)

 ماسمإلا لاقو 6 .ءانركذ ام ىنعمب حيحص تباث ثيدح اذهو٠2:70 /7ج:ديهمتلا يف ربلا دبع نبا مامإلا لاق -

 « .نسح دانسإب يئاسنلا هور": ٠١ 47/7 ج:ماكحألا ةصالخ يف يوونلا

 .158ص:داقتعالا يف ()

-1741- 



 اهنأب امل مكحيو هَهّنُّسلا هب تءاج امك هل ُحِتْفتسيو "باتكلا هب ءاج امك هُنيّرَذ نمؤملاب

 .«ةداعسلاب ملقلا هل ىرج نمم تناك

 يف ةقيرّطلا هذه ةَّحص ىلع َّلَد ام "كسانملا باتك يف ةفلقتت ٌيعفاشلا ركذ دقو -

 نمو ءاهفاعضأ لامعألا ىلع سانلا بائثأ هتمعن لْضَمِب كب هللا نإ»:لاقف نيملسملا دالوأ

 مورد ياَتَللٍ :لاقف ملامعأ مهيلع رَّفَوَو ماير مهب قا أب نينمؤملا لع
 َّنَم نأ ناك لمعالب هتّنج مهلاخدإب يرارّذلا ىلع َّنَم اف « ومع ني مهِلَمع ْنِي مُهتلَأ

 دقو:لاق .ىنعملا كلذ نم مهيلع ْبجي مل نإو ؛جحلا يف ّربلا َلَمَع مهل تكي ْنأب مهيلع

 .ىهتنا "ةنجلا نولي مهنأ نيملسملا لافطأ يف ثيداحألا تءاج

 ةمايقلا نوُفاوُي نيذلا نينمْؤٌُملا ةلمج يف ةنسح ةقيرط هذهو»:”ٌيقهيبلا لاق -

 هب عطقلا نأ الإ ثيداحألا هب تءاجو ؛باتكلا هب درو امك مهب مهتيرذ قاحلإو ءنيِنِمْوُم

 ام ىلإ هعوجرو ةبقاعلا يف هلاح رّيغت نم ىشخي امل نكت ريغ "هنيعب نينمؤملا نم دحاو يف
 مدعل ؛ ٍنِْمت ريغ نيدولوملا نم دحاو يف هب لوقلا ٌمطَق كلذكف «ةواقّشلا نم هل بتُك

 وأ ةداعسلا نم لزألا يف ملقلا هب هل ىرج امبو ؛هعوبتم لاح هيلإ لوؤي اهب انملع

 ؛ىنعملا اذمل اهيبأ نعو اي ةشئاع ثيدح يف هب عطقلا كلب يبنلا راكنإ ناكو «ةواقشلا

 ٍيفهب لوقلا عطقن الو مهتايرذو نينمؤملا ةلمج يف ةنسلاو باتكلا هب درو اب لوقنف

 .«ملعأ هللاو بابلا اذه يف درو ام عيمج نيب عمج اذه يفو ءانركذ امل مهداحآ

 ) )1١ون ني مهي ْنَي مهل آمَو تيرم يِبانقْلَأ يسيإب مير حنَسْبأَو انما َنيِدَلاَو ل: ىلاعت هلوق يف كلذو (4 وعر وعمرك

 )الطور:١؟(.

 )١( /7ج:مألا باتك يف 111

 ريلا دبع نبا نيمامإلا مالك نم ًادج بيرق انه ةلدألل ههيجوتو يقهيلاا مامإلا مالكو ء«178ص:داقتعالا يف (5)

 .مألا يف لاق امك كف يعفاشلا انمامإ بهذم ًاضيأ وه يذلاو ؛ءاملعلا نم نيققحملا بهذم وه يذلا يوونلاو

 .با/7١1ق :ةيابن (#)
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 ناحتماو مهتاحتما لَعَج مهرمأ يف فقوتلا يف لوألا ةقيرطلاب لاق نمو»:لاق -

 هانيور اهب ًاَجتحم «ةرخآلا يف نيكرشملا دالوأ

 نولدُي ةمايقلا موي ٌةعبرأ»:لاق كه هللا ّيبن نأ "428 عيرس نب دوسألا نع 9

 «ةرتف يف تام لجرو ٌمِرَم لجرو «قمأ ٌلجرو «عمسي ل ٌمّضأ ٌلجر:ِةَّجُحِب هللا ىلع

 «ٌبر:لوقيف قمحألا امأو ًائيش عممأ امو مالسإلا ءاج دقل ٌبر :لوقيف ٌمَصألا اًمأف

 مالسإلا ءاج دقل ؛ٌّبر :لوقيف مرهلا امأو رعبلاب يننوفذحي نايبصلاو مالسإلا ءاج دقل
 ذحخأيف ءلوسرلا يناتأ ام بر:لوقيف ةرتف يف تام يذلا امأو ءًائيش لقعأ امو

 ول هديب دمحم سفن يذلا وف «رانلا اولخدا نأ مهيلإ لسريو هنعْيطْبَل مهقيئاوم

 .”«حيحص دانسإ اذهو 0:لاق ."؛ًامالسو ًادرب الإ مهيلع تناك ام اهولخد

 يف تام نمب ةمايقلا موي ىتؤي :ًاعوفرم مكاحلاو "ميلس يبأ نب تيل ىورو -4

 ؛يدعلا .يميمتلا ءميمت نب ةانم ديز نب دعم نب...لازتلا نب ةدابع نب ريمح نب عيرس نب دوسألا:وه )١(
 نباو هحيحص يف نابح نبا هل جرخ ؛تاوزغ عبرأ هنخ يبلا عم ازغ .روهشملا رعاشلاو .دقتغ ليلجلا يباحصلا

 لوأ ناك مث ءًاصاق مالسإلا لوأ يف ناك ءًاثيدح هل درفملا بدألا يف يراخبلا هل ىورو ءيرلا قيرط نم نكسلا

 ةيواعم دهع يف يفوت ليقف ؛هتافو يف فلُّتخا ؛ةرصبلاب عماجلا بناجب راد هل تناك :ةرصبلا دجسم يف َّصَق نم

 ةقلط نامثع لتق ال :ليقو «ءاملعلا نم ةعامج كلذب مزجو «لمجلا َمايأ َدِقُق هنإ :ليقو «(ه47):ةنم تام:ليقو .ة##

 ال4 /١ج:ةباصإلا :رظنا.دعب َيِئُر ايف قلطناف هلايعو هلهأ هعم لمحو ٌةنيفس بكر

 :داقتعالا يف يقهيبلاو «(841) :ريبكلا يف يناربطلاو ,(7751) :نابح نباو )١17741(( :دمحأ هجرخأ (؟)

 اذه لشمب ةريره يبأ ىلإ ًادانسإ هدعب ركذو يناربطلا هاور0:1 1 /7ج عمجملا يف يمشيهلا مامإلا لاق «156 ص

 « ....حيحصلا لاجر ةريره يبأو عيرس نب دوسألا قيرط ين هلاجرو دمحأ ظفل اذهو ..ثيدحلا

 .1594ص'داقتعالا ()

 هئثيدح يف ٍنيِل ىلع نايعألا اهئاملع دحأو ؛ةفوكلا ْثدَحُم ءيفوكلا ريكب وبأ لاقيو ركب وبأ ميلس يبأ نب ثيل (4)

 ىلوم عفانو ءاطعو سوواطو دهاجمو يبعشلاو ةدرب بأ نع ثدحو هديزي ةلود يف نيتسلا دعب دلو هظفح صقنل

 هنع ثدح كفن سنأو ىفوأ يبأ نباك ةباحصلا ضعب ةايح يف ناكو نيعباتلا راغص ين دودعم .مهريغو رمع نبا

 د1



 مهرُذَعو مِهِتَّجُحِب نوملكتيف ؛لقعي ال يذلا ريغصلاو هوتعملاو ينافلا خيشلاو «ةرتفلا

 ينإو ؛مهسفنأ نم ًالسر سانلا ىلإ لسرأ تنك ينإ): ممر مهل لوقيف راّثلا نم ٌقْنَع يتأيف

 انبر :نولوقيف ةواقَّشلا مهيلع بِتُك نم اًمأف (رانلا هذه اولخدا .مكيلإ يسفن لوسر
 لخديو ةَّنجلا ءالؤه لخديف اهولخدي ىتح نوقلطنيف ةداعّسلا لهأ امأو ءانررف اهنم

 ينومتيصعف رانلا اولخدت نأ مكثرمأ دق):هوعيطي ل اوناك نيذلل لوقيف ءرانلا“ءالؤه

 ””«(ًابيذكت ّدشأ متنك يلسرل متنأف «يومتنياع دقو

 دالوأ يف ةيناثلا ةقيرطلاب لاق نم لوقي نأ يغبني اذكهو»:"ُيقهيبلا لاق -

 ْدِجي ل ثيح ةرخآلا يف هتاحتما ٌلعجي ًانمؤم ةمايقلا هيوبأ ٌدَحَأ ٍفاوي مل نمف ؛نيملسملا

 ١ .ملعأ ىلاعت هللاو . نجلا يف هب قحلي ًاعبتم
 "قازرألاو لاجآلا يف لوقلا باب

07 03 05 . 

 امدعب ةفطنلا ىلع لّكوملا لَكوُي":ًاعوفرم امهكيغو ناّطَقلا ُنباو ٌيقهيبلا ىور

 وأ وه ٌّيقش *أ اذام بر يأ :لوقيف هليل نيعبرأو سمح وأ نيعبرأب مِحّرلا يف ٌرقتشت

 ريس :رظنا.(ه147):ليقو (ه18) ةنس نشا يفوت ءريثك قلخو ءضايع نب ليضفلاو ةبعشو يروثلا

 .110/9-141 /7ج:ءالبلا مالعأ

 .أ/17ق :ةيان (©)

 ءاعوفرم 2غ سنأ نع18/18١ج:ديهمتلا يف ربلا دبع نباو 1179-2170 ص:داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 ةيقبو .سلدم وهو «ميلس يبأ نب ثيل هيف «رازبلاو ىلعي وبأ هاور ٠:71 /7ج:دئاوزلا عمجم يف يمعيهلا مامإلا لاق

 « .حيحصلا لاجر ىلعي بأ لاجر

 . 197٠ ص:داقتعالا يف (؟)

 تقولا نع ةرابع نيَّدلا لجأ نآ امك «ةايحلا ّلعف هيف عطقني يذلا تقولا نع ةرابع :وهو لجأ عمج لاجآلا (*)

 ادإَم بأ وأ ٍلُكلَو ل :ىلاعتو كرابت هللا لاق ءامهحور جورخ دنع |مهّلجأ تيملاو لوتقملاف نيدلا هيف لحي يذلا

 . 3921 ص:داقتعالا :رظنا.(74:فارعألا) « َتوُمدَتَتَي اَلُو ٌةعاَس روي ال ْْيَبأ 1ج

 تقانقحا



 «نابُتكيف كفو هللا لوقيف ؟ىثنأ مأ ركذأ بر يأ :لوقي مث ؛نابتكيف كَ هللا لوقيف ؟ٌديعس

 ."(ٌصَقنُي الو اهيف داري الف ُفُحَّصلا عَفرُت مث ؛هٌرُمَعو هقزرو هّلَجأو ِهّلَمع ُبّتكَيو

 هللا لوسر يجوزب ينم َمهللا»:تلاق ان ةبيبح مأ نع يقهيبلا ىورو ١1-

 ٍةّمولعم ٍلاجآل هللا توعد دق :852 ٌنبنلا اهل لاقف «ةيواعم يخأبو نايفس يبأ يبأبو تيل

 دعب اهنم ٌءيش رَخُْي الو ءاهّلِح لبق اهنم ءيش ُلَّجعُي ال ةغولبم راثآو ةموسُم قازرأو
 رانلا يف ٍباذع نم ِكيفاعُي وأ َكَذيعي نأ هللا ٍتلأس وأ ِكِيفاعُي ْنأ هللا ٌتوعد ولف ءاهّلِج

 .ملعأ هللاو ."«لضفأ ناكل وأ ًاريخ ناكل ربقلا يف باذع وأ

 ””ناهيإلا يف لوقلا باب 1
 ؟ ًانايإ ٌلمكأ نينمؤملا يأ لَْس هنأ ّيبنلا نع هئيغو يقهيبلا ىورو -

 دق باعَّشلا نم ٍبْعِش يف هلا ٌدبعي لجرو ءهلامو هسفنب هللا ليبس يف دهاجي ٌلجر»:لاق

 كلاورَش ساّنلا ىَمَك

 :يربكلا نئملا يف يقهيبلاو ؛(5147) :هحيحص يف ملسمو :(717) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .ًاعوفرم ف ديمأ نب ةفيذح نع ١7/١ ص :داقتعالاو )١15199(

 )١٠١١954( :ىربكلا ننسلا يف يئانلاو ؛(75777) :هحيحص يف ملسمو (7300) :هدنسم يف دمحأ هجرخأ (1)

 .177ص:داقتعالا يف يقهيبلاو

 لَعَو انميإ مهم هيا َوَلَع ْتَيِلُم اَدِإَو مهيولُف َتَلَِو هنآ رك اذ َنيِذَلا «سوممْؤُمْل اَمَّنِإ ) :ىلاعت هللا لاق ()

 -؟:لافنألا) 4( اح َنييؤمْلا مه َكِهلْوأ ©27) َنوُقِب كفر اَمِمو ءَلَّصلا تومي تذل (5) َنوُكتَي مِنَ
 «بلقلا يف عقي اهضعب يتلا لامعألا هذه اوعَمَج نيذلا مه نينمؤملا نأ ةميركلا تابآلا هذه يف ىلاعت هللا ربخأف (؛

 هتايآ ةوالتب مهاريإ ةدايزب ربخأو «لاملابو امهدحأب وأ اهب اهّضعبو ندبلا رئاسو امبب اهّضعبو ناللاب اهّضعبو

 -صقنيو ديزي ناهيإلا نأو .ناميإلا عماوج نم هيلع اهب ِهّبَن امو لامعألا هذه نأ ىلع ةلالد كلذ لك ينو ؛مهيلع

 هللاو .ناصقنلا لبق ةدايزلا لبق اذإو -هللاب ذايعلاو يصاعملاب صقنيو ىلاعت هللا ركذو نآرقلا ةءارقك تاعاطلاب ديزب

 , . 278 ص :داقتعالا:رظنا.ملعأ

 :كردتسملا يف مكاحلاو «(7586) :هننس يق دواد وبأو )١1067(« :هدنم يف دمحأ مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ (4)

 . 1978 صداقتعالا يف يقهيبلاو ؛6 .ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح#:لاقو (140)
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 ."«ًاقّلُح مهُئسحأ ًاناريإ َنِنمؤملا لمكأ»:ًاعوفرم ٌيقهيبلل ىرخأ ةياور يفو -

 لمكأ نم» -ملعأ هللاو - هب دارأ «ًاناهيإ نينمؤملا لمكأ» هلوقو»:ٌيقهيبلا لاق -

 مالك يف ””[ٌمئاش] ظفل اذهو ىنعملا اذه يف درو ام رئاس نيبو هنيب ًاعُمج ؛ًاناهيإ نينمؤملا

 مث .”«لضفأ نمو لمكأ نم:هب مهدارمو ؛لضفأو لمكأ:نولوقي ؛برعلا
 نع ناترابع مالسإلاو ناميإلا نأو ًاناميإ مالسإلا عئارش ةيمست يف ثيداحألاو»:لاق

 ديزي ناميإلا نأو ءمالستسالا ىنعمب نكي ملو ةقيقح مالسإلا ناك اذإ دحاو نيد
 ءافلخلا نع كلذ يف انيورو :لاق «ةيافك انهاه انركذ اميفو «ةريثك انركذ ام ىوس صقنيو

 نيعباتلاو ةباحصلا نم مهريغو ءاتق يلعو «نامثعو «رمعو ءركب يبأ نيدشارلا
 :"يعازوألاو ءسسنأ نب كلام:راصمألا ءاهقف لوق وهو «مهدادعت رثكيام

 يأ هللا لوسر اي :ليق :وه رآ ظفلب (1888) :هحيحص يف ملسمو :(7776) :هحيحص يف يراخبلا هجرتخأو -

 يف ٌنسْؤم»:لاف ؟ْنَم مث:اولابق 6 هلامو هسفنب هللا ليبس يف دهاجي ٌنمؤم»: كنف هللا ٌلوسر لاقف ؟لضفأ سانلا

 .ًاعوفرم اقف. يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم مهلكو .ههٌّررَش نم ساّنلا عّدَيو هللا يِقَّتي باعّشلا نم بْعِش

 :هنس يفنيذمرتلاو .(1585) :هتس يف دوادوبأو (7845) ؛هدلشم يفدمحأ هجرخأ )١(

 1419(0) :هحيحص يف ناجح نباو .(594؟) :هننس يف يمرادلاو .؟.حيحص نسح ثيدح#:لاقو(7١١)

 طرش ىلع ٌحيحص وهو «نيحيحصلا يف جّرحي ملو .حيحص ثيدح اذه»:لاقو (51) :كردتسملا يف مكاخلاو

 دمحت هيفو دمحأ هاورق:707 / ؟ج :دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا مامإلا لاق .17/8ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «.ملسم

 '.حبحصلا لاجر هلاجر ةيقبو نسح هثيدحو ورمع نب

 .[مئاس]: 18١ ص:داقتعالا يف يذلاو لصألا يف اذكه (؟)

 .ب /17ق :ةياج (*)

 ١724 ص:داقتعالا (؟)

 - ةبيقعلاب نآلا ىمست قشمدب ةيرق عازوأ ىلإ ةبسن -يعازوألا ءورمع وبأ ؛دمحي نب ورمع نب نمحرلا دبع وه (4)
 ىلإ همأ هنلقن مث ءعاقبلا يف آشنو (ه84):ةنس كبلعب يف دلو «ماشلا لهأ مامإ .نومأملا ةقثلا هبقفلا ؛يقشمدلا

 ذخأو ؛يروثلا هنع ىورو ءاطعو يرهزلا نم عمس دقف ؛نيعرابلا مهتمئأو نيعباتلا يعبات رابك نموهو «توريب

 موي(ه161/):ةنس يت يفوت .ةلأسم فلأ نيعبس يف باجأ هنإ ليق ؛ةريبك ةعامجو كرابملا نب هللا دبع هنع

 .741/1-71537ج:بهذلا تارذش 1517 /17ج:نابعألا تايفو :رظنب .توريبب دحألا
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 دمحأو «ىعفاشلا سيردإ نب دمحمو (5ةملس نب دامحو ,*ديز نبا داّمعو نينايْفّسلاو

 ."6ثيدحلا لهأ نم مهريغو «"قاحسإو «لبنح نبا

 :وهف لوألا امآف هللا مهمحر ةنيع نب نايفسو يروثلا نايفس: امه نانايفسلا )١(

 يف ًامامإ ناك(ه45):ةنس دلو .يفوكلا «يروثلا «هللا دبع وبأ ءعفار نب بيبح نب قورسم نب ديعس نب نايفس -
 هنم عممو ءاههتقبط يف نمو شمعألاو يعيبسلا قاحسإ بأ نم ٌتيدحلا عمس ؛مولعلا نم هريغو ثيدحلا ملع

 هتقثو هدهزو هعروو هنيد ىلع سانلا عمجأ ءًاعيجج هللا مهمحر كلامو قاحسإ نب دمحتو جيرج نباو يعازوألا

 ملو ىاشع نفدو ؛ناطلُّسلا نم ًايراوتم (ه171):ةنس ةرصبلاب شديت يفوت ,نيدهتجملا ةمئالا دحأ وهو

 .57-541 /1ج:نايعألا تايفو: رظني.بّقعي

 :دهازلا ةجحلا تبثلا ملاعلا مامإلا ءدمحم وبأ «يلاللا نوميم نارمع يبأ نب ةنيع نب نايفس: وهف يناثلا امأو -

 نع ىور «ةكم ىلإ هوبأ هلقن ءاهنم اهلصأو ,.(ه7١٠):ةئس ةفوكلاب دلو ؛هتياورو هثيدح ةحص ىلع عمجملا

 هنع ىورو .ءاملعلا نايعأ نم مهريغو ءىرقملا دوجنلا بأ نب مصاعو دانزلا يبأو ردكنملا نب دمحمو يرهزلا

 شام يفوتو .فقظ مهريغو «قازرلا دبعو جيرج نباو قاحسإ نبا دمحمو جاجحلا نب ةبعشو يعفاشلا مامإلا

 .741-5917 /7ج:نايعألا تايفو :رظني.ةكم لهأ نفادمب نوجحلاب نفدو ةكمب (ه194) :ةنم

 لاق «نيدلاو عرولا لهأ نم ناك ريرضلا يرصبلا مهالوم يدزألا ؛ليعامسإ وبأ ,مهرد نب ديز نب دامح وه (1)
 لاقو ؛«باتك هل نكي ملو ءاهظفحي ثيدح فالآ ةعبرأ هثيدح ناك ءهنم ةنملاب ملعأ طقرأ ل٠ :يدهم نبا مامإلا

 تارذش :رظني.(ه11/9):ةنس شانه يفوت .«ديز نب دامح نم تبنأ دحأ سيل»:نيعم نبا مامإلا

 كك /١ج:بهذلا

 «هتقو لهأ ديس ناك ءامهتقبطو يعبضلا ةرمج ابأو ةداتق عمم ظفاحلا يرصبلا رانيد نب ةملم نب دامح وه (؟)

 يّبحاص ءامهّلجأو نيالا دحاوهو ؛ثيدحلا يف فيناصت هل ههَّنُس بحاص «ةيبرعلا يف امامإ ًاهّرفم ًاحيصف

 5737 /١1ج:بهذلا تارذش :رظني.(ه177):ةنس شان يفوت .نيبهذملا

 ملاع ءريبكلا مامإلا «يروباينلا يزورملا هِلَظْنَحلا دّلَْع نب - ميهاربإ هيبأ بقل -هّيوُهاَر نب قاحسإ وه (4)
 ىلإ لحر ؛مالسإلا ةمئأ دحأ ناكو ءعرولاو هقفلاو ثيدحلا نيب عمج ؛(«ه171):ةنس دلو ظافحلا ديسو قرشملا

 ملسمو يراخبلا هنم عمسو ؛هئقبط يف نّمو ةنيبع نب نايفس نم عمسو «ماشلاو نميلاو قارعلاو زاجحلا

 ريس 149-7١ /١1ج:نايعألا تايفو:رظني.(ه178):ةنس يفوت «روباسين هرمع رخآ يف نكس «يذمرتلاو

 49/7 ج:بهذلا تارذش 704-781 /11ج:ءالبلا مالعأ

 .فرصتب 18١ ص:داقتعالا (5)

-98:- 



 هللا لوسر لاق :لاق ةقظ بلاط يبأ نب يلع نع انيورو»:ٌيقهيبلا لاق -

 ."«بلقلاب ٌةفرعم «ناكرألاب لمع .ناسللاب ٌلوق ناريإلا»: 0

 [ناميإلا يف ءانثتسالا]

 نيعباتلاو ةباحّصلا نم ٌةعامج هيف ينئتسَي ناك دقف ناهيإلا يف ءانثتسالا امأو»:لاق -

 يف] يناث يف مهامْنإ ىلع مهئاقب ىلإو «ناهيإلا لايك ىلإ مهؤانثتسا عجر امنإو ؛مهعابتأو
 .”«لاحلا يف هدوجو يف نوُكّشي ال اوناكف ناميإلا ٌلصأ اًمأف ."[لاحلا

 ناييإلا ٠:لاقف «ناهيإلا نع ليس هنأ يرصبلا نسحلا نع مكاحلاك انيور دقو -

 ثعبلاو رانلاو ةنجلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناهيإلا نع ينلأست تنك نإف «ناناميإ

 اذإ ذل سوئيؤُمْلأ اَمَتإ )ف :كق هللا لوق نع ينلأست تنك نإو «نمؤم انأف ءباسح او
 تريلا 2 َنوكَوكَي ْمِهَيَر َلَعَو اننميإ ْمهْمداَر هَ جِلَع تل اَدِإَو ميو تلو هنأ َركذ

 .هللا وف (4 - ؟:لافنألا) 4( أ َنوُريؤمْلا مُه َكِيلْوأ (5) َنوُفِفَني مهكر اَمِمَو هولَّصلأ تروشيقُي

 .":؟ال مأ مهنمانأ يردأ ام

 هللا َدَعَو يذلا هلاك يف فقوت اهنإو ؛لاحلا يف هناريإ لصأ يف حلا فّقوتي ملف

 يلع نع ثيدحلا اذه ىورياال :لاقو «(7754) :طسوألا يف يناربطلاو (10) :هننم يف هجام نبا هجرخأ (1)

 تلصلا وبأ هيفو «١18ص:داقتعالا يف يقهيبلاو ءيورهلا حلاص نب مالسلا دبع هب درفت «دانسإلا اذهب الإ ةقلف

 بمن :رظنا.ثيدحلا اذه عفوب ءايلعلا ضعب همَّنا لب ءهفعض ىلع قفتم وهو يورهلا حلاص نب مالسلا دبع

 مامإلل ةعونصملا ءىلآللا ,.١15/1ج:يريصوبلا مامإلل ةجاجزلا حابصم ؛745 /١ج :يعليزلا ظفاحلل ةيارلا

 ,ال /١ج:يطويسلا

 .[لآملا] لصألا يف دوجوملاو .181ص.:داقتعالا يف اذكه (1)

 .187 ص :داقتعالا (8)

 .187ص:داقتعالاو (77) :ناهيإلا بعش يف يقهيلا هجرخأ (4)
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 غم اداععلا ءل

 .(1:لافنألا) أ ٌميرَكح ٌقْرِرَو ةَرفْفَمَو هور دنع تجرم ل مل هلوقب ًةنجلا هلهأل َنِ

 ناميإلا نوتبثي ال سان نع لئس هنأ ""ءاطع نع تل ةفينح وبأ “ٌمامإلا ىور :تلق
 هل لاقف؟«نولوقي ال مههلامو»:لاقف .نونمؤم اّنِإ :اولوقي نأ نوهركيو ءمهسفنأل

 لاقف «ةنجلا لهأ نم انسفنأ انلعج ناميإلا انسفنأل انتبثأ اذإ انإ نولوقي»:ةمقلع

 كا يبنلا باحصأ تيأر دقل ؛هلئابحو ناطيشلا عدخ نم اذه هللا ناحبس»:ءاطع

 انإ نولوقي :ممهل لقف 25 هللا لوسر نع كلذ نوركذيو «مهسفنأل ناهيإلا نوتبثي
 .ملعأ هللاو ."«ةنجلا لهأ نم انإ نولوقي الو ءنونمؤم

 «ثالث يف ًةئجرملا انفلاخ دق ١:لوقي ناك هنأ يروثلا نايفس نع ٌيقهيبلا ىورو -

 ديزي :لوقن نحنو «لمع الب لوق نولوقي مهو لمعو لوق ناميإلا :لوقن نحن

 امأ نونمؤم اندنع ةلبقلا لهأ :لوقن نحنو ءصقني الو ديزي ال :نولوقي مهو ءصقنيو
 ."«ةمتاخلاب مهلهج عم نونمؤم هللا دنع نحن:نولوقي مهو «ملعأ هللاف هللا دنع

 [هللا الإ هلإ ال :ّلاق نَم ةمرح]

 «ناميإلا لصأ نم ثالث»:لاق كن هللا لوسر نأ يقهيبلاو مكاحلا ىورو -

 داهجلاو ؛لمعب مالسإلا نم هجرخن الو ؛بنذب هرّمكن ال هللا الإ هلإ ال لاق ْنِّمع فكلا

 .4١1/1ق :ةيامن (#«)

 عجارملاو رداصملا نم يدي نيب ايف هدجأ مل(1)

 نينمؤم مهنوكب نوعطقي ال مهنأ ةنسلا لهأ نع ربخأ نَا يروثلا نايفسف»: منيت ٌيقهيبلا مامإلا لاق (؟)

 ال نحنو .هيلع تومي مث دبعلا لاح هيلإ ريصي اب ماع وهف ءبيغلا ملعي ىلاعت هللا نأل؛لاحلا يناث يف ينعي هللا دنع

 نأ ىلاعت هللا نم وجرنو ىنعملا اذه ىلع ينثتسنو .ةبقاعلا ءوس نم ًافوخ هملاع ىلإ هملعن ال ايف رمألا لكتف هملعن

 لك عوجرو نناك وه اهب ملقلا نايرج يف تدرو يتلا ثيداحألاو ؛ةرخآلا ينو ايندلا ةايح لا يف تباثلا لرقلاب انتبثي

 ىلع ةلماح ةبقاعلا يف نوكي اب لوقلا عطق نم ةعنام هيلع هتومف «ةداعسلاو ةواقشلا نم هل بتك ام ىلإ ناسنإ

 .187ص:داقتعالا .«هتمحر ةعمو هلضفب كلذ نم انمصعي هللاو «ةلاحلا لّدِبت نم فوخلا ىلعو ءاننتمالا

 .187ص:داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ (؟)
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 لدعالو رئاج روج هلطبي ال لاجدلا يتمأ رخآ لتاقي نأ ىلإ َكبَو هللا ينثعب ذنم يضام
 ْ ."«رادقألاب نايبإلا و 5

 2”[هريغو] ناميإلا باتك يف اهانركذ دهاوش ثيداحألا هذهلو»:يقهيبلا لاق -

 .«ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم ىضم نم جرد اذه ىلعو

 ديك هللا نع ينعي لاق لكن هللا لوسر نأ امهريغو مكاحلاو دواد وبأ ىورو ١"-

 .”«ماقم يف ينفاخ وأ ًاموي ينركذ نم رانلا نم اوجرخأ»

 [ليربج لاؤس ثيدح يف ناسحإلاو مالسإلاو ناهيإلا]

 ابأ اي :رمع نبال ٌتلق»:لاق رّمعَي نب ىيحي نع ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو -"7
 ءال:تلق:لاق؟دحأ مهنم اندنع لهف:لاق ؟ردق سيل ْنأ نومعزي ًاموق نإ ءنمحرلا دبع

 ."ةهنم ءآرب "متنأو مكتم هللا ىلإ ءيرب رمع نبا َّنأ مهتيقل اذإ ينع مهغلبأف :لاق

 نمؤتو»:"ناسحإلاو ناهيإلاو مالسإلا نع ليربج لاؤس ثيدح ينو 707

 )١( :ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو (4711) :هدنسم ين ىلعي وبأو (10107) :هئلس يف دواد وبأ هجرخأ )184171(

 ؛لوهجب وهو دواد يبأ ريغ ةتسلا نم دحأ هل جرخب مل-نونلا مضب - ةبعُث بأ نب ديزي هيفو ء.188ص:داقتعالا يفو

 /9ج :ريدقلا ضيف .7ا/ا/ /؟ج:يعليزلا ظفاحلل ةيارلا بصن :رظني .ناقرب نب رفعج الإ هنع وري مل 797

 .«روشنلاو ثعبلا باتك يفو نايإلا باتك يف اهانركذ»188ص:داقتعالا يف (1)

 (554) كردتسملا يف مكاحلاو «« بيرغ نسمح ثيدح»:لاقو (1044) .هتنس يف يذمرتلا هجرخأ (7)

 .؟١ ١ص:داقتعالا يف يقهيبلاو ؛« ماقم يف ينفاخ وأ ينركذ نم هلوق اجرخي ملو دانمإلا حيحص»:لاقو

 .ب/4١ق :ةيابغ (*)

 دواد وبأو «(8) :هحيحص يف ملمو «(50) :هحيحص يف يراخبلاو ((7817) .هدسسم يف دمحأ هجرخأ (4)

 هحيحص يف ناجح نياو ؛.(١) ءةميزخ نياو «((77) ؛هجام نياو )511١(. ؛يذمرتلاو (4590) «هننس يف

 هنن يف ينطقرادلاو .”707ص:داقتعالا ينو( 8677) ءىربكلا هننسس يف يقهيبلاو .(017)

 . 8 ةريره يبأ نع يراخبلاو ف رمع نبا نع رمعي نب ىحي نع مهلك «.حيحص تباث دانسإ»:لاقو(0١٠)

 .ةقباسلا رداصملا :رظنت (6)



 ."هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو «توملا دعب ثعبلاب

 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت نأ مالسإلا»:ثيدحلا يف ةلتتغ هلوق ينو*:ٌئقهيبلا لاق -

 نم لستغتو «رمتعتو تيبلا جحتو «ةاكزلا يتؤتو ةالصلا ميقت نأو .هللا لوسر ادمحم

 يف هاَنَسو امالسإ ةداهشلا ةملك ةيمست "«ناضمر موصتو ءءوضولا منتو ؛ةبانجلا
 اَّنأ ىلع ةلالد نيثيدحلا ينو:لاق ءناريإ ”سيّقلا ِدِبَع دفَو ةصق يف سابع نبا ثيدح

 وهو هيف حيرص وه اهب ناهيإلا رّسف ثيدحلا اذه يف هنأ الإ ءٍدحاو َىّمسل نامشا

 مساو هّنّرامأ لوانتي هجيرص مسا ناك نإو «هل ةرامأ وه اهب ٌمالسإلا رَّسَقو .قيدصتلا

 مالسإلاو ناهيإلا ناك نإو ءناسحإللا نيبو امهنيب َلَصَق اى اذهو «هّحيرص لوانتي هِتّرامأ

 .”«ًاناريإ نوكي نيقيلاو صالخإلاب هَرَّمَق يذلا ناسحإلاو ءًاناسحإ

 [ًادحأ ٌدحأ ركذي ال نطاوم ةثالث]

 تكبف «رانلا تركذ اهنأ ه8: ةشئاع نع امهديغو ٌيقهيبلاو دواد وبأ ىورو -"4

 مكيلهأ نوركذت لهف ٌتيكبف ّرانلا ٌتركذ :تلاق 1؟كيكيي ام»:التلب هللا لوسر لاقف

 نازيملا دنع ًادحأ ٌّدحأ ركذي الف نطاوم ةثالث يف امأ»:58. هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي

 4 ةيبتك أوم مُواَه + :لاقي نيح باتتكلا دنعو ءلَقََي مأ هئازيم ُفَيأ ملعُي ىتح

 يف ناجح نباو )١(« ؛.هحيحص يف ةميزخ نبا :دنع يهو :قباسلا ثيدحلا تاياور ىدحإ يه ةياورلا هذه )١(

 .37 ١ /ص:داقتعالا ينو «.(4677/) .ىربكلا هننم يف يقهيبلاو ((1777) .هحيحص

 لاق ؛هصنو .هتثظ سابع نب هللا دبع نع (17) :هحيحص يف ملمو )١19474(: ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 كنيبو انئيب تلاح دقو «ةعيبر نم يحلا اذه انإ هللا لوسر اي:اولاقف ,هتنل هللا لوسر ىلع سيقلا دبع دفو مدق :هنيتف

 عبرأب مكرمآ»:لاق ءانءاَرَو نَم هيلإ وعدنو ءهب لمعن رمأب انْرُمَق مارح لا رهش يف الإ كيلإ صلخن الف ءرضم رافك

 ؛ةالصلا ماقإو .هللا لور ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش:لاقف ءمَ اهَرَكَق مث هللاب ناييإلا عبرأ نع مكابنأو

 ؟...متمنغ ام سحخ اودؤت نأو ءةاكزلا ءاتيإو

 .ريسي فرصتب 707-٠١8 ص:داقتعالا (7)
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 دنعو ؛هرهظ ءارو نم مأ هلاش يف مأ هنيمي يفأ هباتك ٌعقي نيأ ملعي ىتح «(14:ةقاحلا)

 ."«منهج يرهظ نيب عضو اذإ طارصلا

 :ليق دقف .نزولا ةيفيك مث ءانركذ اب بجاو نازيملاب ناهيإلاف»:يقهيبلا لاق -

 .ىرخألا ةفكلا يف تائيسلا فحصو نازيملا يتفك ىدحإ يف تانسح لا فحص عضوت

 ًاماسجأ ىلاعت هللا ٌتدحُي نأ زوهي دقو ؛هيلع لدي ام رابخألا ضعب يف درو دقو «نزوت مث

 نزوت اك نزوت مث ءىرخألا نم امهادحإ زيمتي ثيحب تائيسلاو تانسحلا ددعب ٌةرَّدقُم
 ءحصي هجو ىلع هلمحنو هب نمؤن قداصلا ربخ هب درو امو «*ملعأ هللاو ,ماسجألا

 .”6«قيفوتلا هللابو

 مل اجئايإ ًاسفن عفني ال نجرخ اذإ ثالث»:ًاعوفرم ٌيقهيبلاو ٌمكاحلا ىورو -"ه

 لاَّجَّدلاو ءاهبرغم نم سمشلا عولط :ًاريخ اهناريإ يف تبسك وأ لبق نم تنمآ نكت
 .56«ضرألا ٌةّبادو

0 

 ًالجر ٌثعمس :لاق مصاع نب بوقعي نع امهيغو ٌيقهيبلاو مكاحلا ىورو -75

 تمم دقل :لاقف ءاذكو اذك ىلإ موقت ةعاسلا َّنإ:لوقت كنإ :## ورمع نب هللا دبعل لاق

 «تيبلا قيرح ناكف ءًأيظع ًارمأ ليلق دعب نورت مكّنإ :ٌتلق امنإ ءيشب مكئّدحأ ال ْنَأ

 )١( .كردتسملا يف مكاحلاو ((490/80) ءهنتم يف دواد وبأو «(751740) دنم يف دمحأ هجرخأ )410/51(,

 تحص دق هنأ ىلع ةشئاعو نسحلا نيب هيف لاسرإ الول نيخيشلا طرش ىلع هدانسإ حيحص ثيدح اذه»:لاقو

 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو ««ةملس مأو ةقثغ ةشئاع لزنم يبص وهو لخدي ناك نسحلا نأ تاياورلا  51١لاق

 .ديج هدانسإو 2:17 45 /7ج:ءايحإلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا ظفاحلا '

 .أ/86١1ق :ةياه («)

 ) )1الاعتقاد:ءص2١١.

 ,(809/5) .هننس يف يذمرتلاو .(168) ءهحيحص يف ملم و :(91/01) «هدنسم يفدمحأ هجرخأ (5)

 .ًاعوفرم 29 ةريره يبأ نع 7١15 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «« .حيحص نسح ثيدحد»:لاقو
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 يف لاجدلا جرخي»:اكه هللا لوسر لاق :ورمع نب هللا دبع لاق هوحن وأ اذه ةبعش لاق

 ءةنس نيعبرأ وأ ءارهش نيعبرأ وأ ءًاموي نيعبرأ يردأ ال نيعبرأ مهيف ثكميف ينمأ

 ثبلي مث ؛هكلهيف هبلطيف «يفقثلا دوعسم نب ةورع هنأك 62 ميرم نبا ىسيع هللا ثعبيف

 ءماشلا لبق نم ةدراب ًاحير هللا لسري مث ؛ةوادع نينثا نيب سيل نينس عبس هدعب سانلا

 دبك يف ناك مكَدَحأ َّنأ ول ىدح هْضَبَت الإ نايإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف دحأ ىقبي الف

 ريطلا ةفخ يف سانلا رارش ىقبيو الكفي هللا لوسر نم اهتعمس:لاق ؛هيلع تلخدل لبج

 الأ :لوقيف ناطيشلا مه لئمتيف ًاركنم نوركني الو ًافورعم نوفرعي ال عابسلا مالحأو

 مهُشيَِع ّنَسَح مهقازرأ "راد كلذ يف مهو ءانودبعيف «ناثوألاب مهرمأيف «نوبيجتست

 رادنب عفرو - "نيل َعَقَرو :ينعي ًاتيل ىغصأ الإ دحأ هعمسي الف روصلا يف خفنُي مث
 الإ دحأ ىقبي ال مث ""قَعْضُيَف هضوح "طولي لجر هعمسي نم لوأو -هيبكنم ىدحإ

 تنيك - يوارنلا تاسع - للطلاب وا لّطلا هلاك ارطمهللا لري وأ ذأ سري مف نيش

 )١( يلع الم مامإلل حيتافملا ةاقرم:رظني .مهقازرأ ةريثك يأ ءارلا ديدشتب ( ةّراد) هلوق القاري:ج١٠١/10/1.

 يهو قوف ةاشثم هٌرخآو ماللا رسكب تيلّلا» 77 /18ج:ملسم حيحص حرش يف قف يوونلا مامإلا لاق (1)

 نأ انه هنم دارملاو هأتيل عفرو :ةشهدو ًافوخ هقنع ةحفص لامأ ينعي «.لامأ ىفصأو ؛هبناج يهو ننعلا ةحفص

 لوأف .هبلق قشيف ةحيصلا هبصت نم نأش كلذكو ءاذكه هسأر ريصي يأ ايل عفريو ءاتيل ىفصيف قعصي عماسلا

 ةاقرم:رظني .يرايخالا لعفلا ًدانسإ هِلإ ءاغصإلا دنسأف نيقشلا دحأ ىلإ هسأر طوقس همم رهظيام

 . 1097/٠١ جا حيتافملا

 حبحص حرش :رظنب .هُحِلِصِيو هَّّبطي يأ - يقهيبلا ريغ دنع هلبإ ضوح طولي وأ -هضوح طولي (5)

 .,71/18ج:ملسم

 . 193/١١ ج:حيتافملا ةاقرم .ًالوأ وه تومي يأ (:)

 :رظني.رطقلا ريغصلا فيعضلا رطملا يأ ماللا ديدشتو ءاطلا حتفب - ءاملعلا لاق اك ٌحصألا وهو - لّطلا (0)

 115/1١ ج:حيتافملا ةاقرم ءالال /18ج :ملسم حيحص حرش
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 اي :لاقي مث (08 :رمزلا» # نورتي ايه ْمُهاَدِإَف نيَرخُأ يف َمِم مت 9 ءسانلا ٌداسجأ هنم هد هع

 اوجرخأ :لاقي مث (؟4:تافاصلا) 4 نلوم مْ رموُمقَو © مكبر ىلإ "اوُّمله سانلا اهيأ

 .”«نيعستو ٌةعستو ٍةَناَّعَسِي فل لك نم :لاقيف ؟مك :لاقيف «“رانلا "َتْعَب

 ."«قنعلا نم طرُقلا ىرجم تيلّلاو ءًاتيِل عفرو يباتك نم طقس»:يقهيبلا لاق -

 رانلا باذع نمو هنم هللاب ذوعن ربقلا باذعب ناميإلا باب

 اذإ تيما َّنإ:ك» هللا لوسر لاق:لاق ةريره يبأ نع هديغو ٌيقهيبلا ىور -ا/

 ةالّصلا تناك ًانمؤم ناك نإف ؛هنع نول ريل مهلاعن "ٌقْفََن عمسيل هنإ هربق يف عضو

 نم تاريخا لعف ناكو «هراسي نع ةاكّزلا تناكو «هنيمي نع مايّصلا ناكو .هسأر دنع

 .هسأر لَّبِق نم ىتؤيف «هيلجر دنع سانلا ىلإ ناسحإلاو فورعملاو ةلّصلاو .ةقدّصلا
 مث ءلخدم لبي ام :مايصلا لوقيف هنيمي نع ىتؤي مث «لخدم لبق ام :ةالّصلا لرقتف

 لعف لوقيف ؛هيلجر لبق نم ىَتْوُي مث ءلخدم يلبق ام:ةاكزلا لوقتف هراسي نع ىتؤي
 لاقيف ءلخدم لبق ام :سانلا ىلإ ناسحإلاو فورعملاو ةلصلاو ةقدصلا نم تاريخلا

 ,119ا/ ١٠١/ ج:حيتافملا ةاقرم .مكبر ىلإ اوعرسأ وأ اوعجرا وأ اوّلاعت :يأ (1)

 يف نت يراقلا يلع الم مامإلا لاق.قباسلا عجرملا.اهيلإ ْزَرُْيو عبي نم ىنعمب اهّنوعْبَم يأ :رانلا ثعب )١(
 نأ زوجيو ؛مهيونذ ٍرذقب اهيف نوكرتُي مهبونذب رانلا نوبجوتسي نيذلا مه:ليق»:109// /١٠ج :حيتافملا ةاقرم

 رافكلا مهب دارملا نأ رهاظلا نكل ؛ةعافشلاب اهوخد دعب اهنم اوصلخي نأ زوجيو «ةعافشلاب منهج قيرط نع اوفرصي

 ©« .باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو باقعلا يف نودلخم مهف باتك الو باسح الب رانلا باذع نوقحتسي يذلا

 .ب /16ق :ةيابن (*)

 «ىربكلا هننسم يف يئاسنلاو :(75110) ءهحيحص يف ملسمو «(3685) «هدنسم يف دمحأ هجرخأ (5)

 ين يقهيبلاو .(8794) .كردتسملا يف مكاحلاو ,(97805) .هحيححص يف نابح نباو «(11779)

 .ظافلألا يف طيسب فالتخا عم ١4" ص:داقنعالا

 ):(الاعتقاد:ص7١6,

 1977/١ جة رينملا حابصملا 87 ٠١/ ج:برعلا ناسل :رظني .ضرألا ىلع لعنلا عقو توص :قفحلا (0)
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 هسأر لَبِق نم ٍنَأ "[رجافلا] وأ رفاكلا امأو :لاق نأ ىلإ ثيدحلا ركذف «”....سلجا :هل

 مث ,ءيش دجوي ملف هراسي نع يتأ مث «ءيش دجوي ملف هنيمي نع يتأ مث .ءيش دجوي ملف
 :هل لاقيف ءًابوعرم افئاخ سلجيف سلجا :هل لاقيف ؛ءيش دجوي ملف هيلجر لبق نم يأ

 هب دهشت اذامو ؟ هيف لوقت اذامو ؟وه لجر يأ مكيف ناك يذلا لجرلا اذه كتيأرأ

 دمحم :هل لاقي ىتح همسال يدتيي الف ,مكيف يذلا :لاقيف ؟ لجر يأ :لوقيف ؟ هيلع

 كلذ ىلع:هل لاقيف «سانلا لاق امك تلقف ءآلوق اولاق سانلا تعمس يردأ ام :لوقيف

 رانلا باوبأ نم باب هل حتفي مث هللا ءاش نإ ثعبت كلذ ىلعو َّسم كلذ ىلعو َتببح

 هل حتفي مث «"ًاروبُتو ٌةرسح دادزيف كل هللا دعوأ امو «رانلا نم كدعقم كلذ :هل لاقيف

 ولاهيف كل هللا دعأ امو نجلا نم كدعقم ناك كلذ:هل لاقيف َةّنجلا باوبأ نم باب

 ثيدحلا .""«هٌعالضأ تفلتخَت ىتح هربق هيلع َقّيَضُي مث ءًاروبثو ًةرْسَح ُدادْزيف هتْغطَأ

 ينوعد:لوقيف ؟ هيف لوقت اذام لجرلا اذه:هل لاقيف .بورغلل تند دق سمشلا هل ْتلْنُم دق سلجيف»:هتيقب )١(

 لجرلا اذه يف لوقت اذام :اولاق ؟ ينولأت مع:لاق ءهنع كلأسن امع انربخأ «لعفتس كنإ :نولوقيف ؛يلصأ ىتح

 كلذ ىلع:هل لاقيف هللا دنع نم قحلاب ءاج هنأو هللا لوسر هنأ دهشأ :لوقيف ؟ هيلع دهشت اذابو ؛مكيف يذلا

 كدعقم ىلإ رظنا:هل لاقيف ةنجلا باوبأ نم باب هل حّتُْي مث .هللا ءاش نإ ثَعِبُت كلذ ىلعو هَّسُم كلذ ىلعو تح

 امك ٌدَسَِججْلا ُداَعّيو ؛هل رّوتُيو ءًاعارذ نوعبس هربق هل حّمفُي مث ًارورسو ةطِبِغ دادزيف ءاهيف كل قع هللا َّدعأ امو ءاهنم
 :ىلاعت هلوق كلذف فن ةريره وبأ لاق « ةنجلا ةرجش يف ّنّلَعَت رئاط يهو ءبَّّطلا مسَّنلا نم ةمسن لعجيو «ئدُب

 .(3187:ميهاربإ) 4 ةرضيآلا ِفَو ايلا ةزيجلا يف ٍتِاَّلأ لوقا أوما تل هنأ تي >

 .ثيدحلا لصأ يف ةدوجوم ريغ )١(

 .55/4ج:برعلا ناسل :رظنب.ليولاو نارسخلاو كالحلا وه رولا ()

 طرش ىلع حيحص ثيدح»:لاقو(5١ )٠7 .كردتملا يف مكاحلاو :(7117) ؛هحيحص يف نابح نبا هجرخأ (4)

 هاورا: 57 /؟ج:دئاوزلا عمجم يف يمثيحلا مامإلا لاف «(5770) «طموألا يف يناربطلاو ؟.هاجرخي ملو ءملم

 .«نسح هدانمإو طسوألا يف يناربطلا

 4« َممَأ َةَمَيِقْلا موي ٌهْرُشْححَو اكَنَص هدم ل قت هللا لوق كلذ ف: قف ةريره وبأ لاسق:هقياجن يفو (5)

 .(١؟4:هط)
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 و 2” الكف هنم ذاعتسا دقو «ةريثك ربقلا باذع يف ثيداحألاو .راصتخاب

 .ملعأ هللاو ,”هنم ةذاعتسالاب

 ةعدبلا بانتجاو .ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باب

 ."””«مهوحتاَقُت الو رّدَقلا لهأ اوسلاجت ال»:ًاعوفرم هريغو ٌيقهيبلا ىور -8

 فورعملاب َرِمأَت ْنأ ىلع َبَلْخُي ال نأ © "هللا ٌلوسر اَئَرَمْأو :٠ 8 رذ وبأ لاق "9
 ."«َننَّسلا ّسانلا َمَلَعُتو ركنملا نع ىهْنَنو 00 ع

 هللا نع هوّمتو .مهسفنأل َرَدَقلا اوتبثأ مَّئأل؛ةيردق اوُُمُس انإو»:"ٌيقهيبلا لاق -

 هللا لوسر نأ :انقا# ةشئاع ةديسلا نع(384) ؛هحيحص يف ملسمو :(198) ؛هحيحص يف يراخبلا جرخأ )١(

 نم كب ذوعأو لاّجَّدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو ربقلا باذع نم كب ذوعأ نإ ٌمهللا»:ةالصلا يف وعدي ناك ةلنغ

 .«مَرْفلاَو مّنآملا نم كب ذوعأ ينإ َمهللا .تامملا ةنتفو اَيْحْلا ةنتف

 ثيدح»:لاقو (7485) هننس يف يذمرتلاو )١847(« .هننم يف دواد وبأ (050) «هحيحص يف ملسم جرخأ (1)

 ناك انت هللا لوسر نأ :انقنم سابع نب هللا دبع انديس نع )١140( ؛ىربكلا هننس يف يئاسنلاو .حيحص نسح

 كب ةرعأو ءمنهج باذع نم كب ذوعن اَِّإ مهللا اولوق»:لوقي ؛نآرقلا نم ٌةَروّسلا مهُّمّلعُي هك ءاعّدلا اذه مهُمّلعُي

 .6تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو ؛لاجدلا حيسملا ةنتف نم كب ذوعأو ءربقلا باذع نم

 يف مكاحلاو ((1/9) :هحيحص يف نابح نباو )47٠١(: .هننس يف دواد وبأ ؛(7307) ؛هدنسم يف دمحأ هجرخأ (7)

 .1724-740 /7ج:ريدقلا ضيف يف يوانملا مامإلا لاق [ك «فيعض هدانسإو :(5417) ؛كردتسملا

 نأ نَمْوُي ال هنإف يأ كيرحّتلاب ردقلا لهأ اولاجت ال١:ثيدحلا اذه ًاحراش يوانملا ظفاحلا مامإلا لاق (4)

 ىلإ مكّرمأ اوعفرت يأ - مهومكاحت ال: يأ مهوحتافُت الو ,نوفرعت ام ّضعب مكيلع اوُمِلَي وأ ءمهالض يف مكوُسِمْفَي

 كش يف مكدحأ عقي الثل؛تايداقتعالا يف ةرظانلاو ةلداجملاب مهوؤدبت الوأ ,مالسلاب مهوؤدبت ال وأ -مِهماّكُح

 .544/1ج:ريدقلا ضيف ؟.رهظأ لوألاو .قح ريغب ةلداجملا لع ةردق مهل نإ

 .1/15ق :ةيابن (*)

 . 1937/15 ج:قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نبأ ظفاحلاو ء.1775ص:داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ (5)

 .771ص:داقتعالا (2)
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 قلخلا ضعب ةفاضإب اوراصف ؛مهسفنأل هوتبثأو مهلاعفأ ٌقلخ هنع اوُقّتو .ىلاعتو هناحبس

 نم ريخلا َّنأو ؛ةمّلّظلاو رونلا نيلصألاب مهوق يف سوجملل نيهاضم ضعب نود هيلإ

 هذه دعب .ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا طسب يتأيسو .«ةمْلّظلا لعف نم َمَّلاو روُثلا لعف

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هصخي باب يف «ةديقعلا

 بلقب هتيهارك وأ هناسلب ركنملا راكنإو .ةعامجلا موزلو «ةالولا ةعاط باب

 "هناطْلُس نم هّبيصي ام ىلع رَّْصلاو

 هنإف ,ربصيلف ههركي ًائيش هريمأ نم ىأر نم»:ًاعوفرم هُرْبَغو ُيقهيبلا ىور 4١-

 ."«ةيلهاج ٌةتيم تام الإ ًاربش ةعامجلا قرافي ٌدحأ سيل

 ْنِم اوُطعُيو هولمعتيو هولِقعَي ْنأ نونمؤملا فّلُك ام ٍلَمُم ةفرعم باب
 هنم مهبلع مّرُح امو .هنع اوُقكي ْنأو مهاومأو مهسفنأ

 هعيابأل هك هللا لوسر تيتأ:لاق ةيصاصخلا نبا نع ٌٌيقهيبلاو مكاحلا ىور ١-

 ِلِصّتو ؛هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشت»:ٌِلَع طرتشاف مالسإلا ىلع

 ٍققاَُي نمو 9: َلاَهو (06:ءانلا) 4 دكت رئت أَو لوي اوسلو هل اويلي اونا" ندا ياي )كاسم لاَ )١(

 « ايه تهاسو مَكَهَج .هيَضمَو لن ام .هلو ينمو لس دع نيو ئَدهلا ل ب ام دعب أني لوْ
 .(6١١:ءانلا)

 ؛هحيحص يف ملمو :(7974) ؛هحيحص يف يراخبلاو .(7107) ؛هدنم يف دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 .7106 ص:داقتعالا يف يقهيبلا (1845)

 ًارذق ولو مهنع َّدَكو ؛ةمامإلا بصنب ةمظتنملا مالسإلا ةعامج قرافو ؛مامإلا ةعاط نع جرخ نم نأ ىنعملاو -

 اوناك ام مهنأل ؛ةيلهاجلا لهأ اهيلع ٌثومي َناك ٍةئيه ىلع تايف كلذ ىلع تامو مهعامجإ فلاخو «(ًاربش) ًاريسي

 ٠ يش يف نوعمنجي ال هرومألا يق نيّدبتسم ءاهنع نيفكتتسم اوناك لب ؛مامإ ىدُه نوعبتي الف ريمأ ةعاط ىلإ نوعجري

 115/0 جنحيتافلا ةاقرم :رظني.ةمالسلا ىلاعت هللا لأن ءيأر لع نوقفتي الو

 دنقل



 :لاق هللا ليبس يف دهاجتو ءتيبلا جحتو ؛ةاكزلا يدؤتو .ناضمر موصتو «سمخلا

 يلهأ لسر َّنه ٍدوُذ ٌرْشع الإ يل ايف ةاكزلا امأ ءامهقيطأ الف ناتنثا امأ .هللا لوسر اي :تلق

 اذإ فاحخأف هللا نم بضغب ءاب دقق لَو نم هنأ نومعزيف داهجلا امأو ,نهتلومحو

 مئاهكّرح َمُثهَدَي هللا ٌلوسر ضبقف :لاق ءيسفن ثعشخو ٌتهرك اتق ينرضح

 كئيابأ هللا لوسر اي :تلق مّ :لاق «؟ةّنجلا لحد َمِبَق داهج الو ةقدص ال٠:لاق

 .”ملعأ هللاو ."َنهّلك نهيلع ينغيابف

 36ه ىفطصملا دّمَحُت ةوبن تابثإ يف لوقلا باب

 يهو «ٌةقطان تازجعملا روهظب رابخألاو ٌةريثك ةّوُلا لئالدو» :"ُيقهيبلا لاق -

 ؛ىّتعملا قيرط نم ٌةَرِهاظتم ٌةرتاوتم اهنج يفف «ةرتاوتم ريغ اهنايعأ داحآ يف تناك ْنِإَو

 اذهو ؛تاداعلل ضقان رطاوخلل ٌّجعِزُم رمأ هنأ يف هبحاصل ٌلكاشُم اهنم ءيش ّلك ّنأل
 يف اهانعمج دقو:لاق ,رذعلا اهب عطقنيو ةَّبُحلا اهب تبثي يذلا رتاوتلا هوجو دحأ

 .«الكهن هتايح مايأ ةزجعُْلا بحاص لاوحأ هيلع ىرج ام نايب عم "باتك

 لوسر ٌةَفِص ٌدجنل انإ:لوقي ناك هنإ :"ماّلَس نب هللا دبع نع انيور دقو :لاق -

 ين مكاحلاو .(11717) ءريبكلاو )١١17( ءطسرألا ين يناربطلاو )556١7( ءهدندم يف دمحأ هجرخأ )١(

 (1001/4) .ىربكلا هتنس يف يقهيبلاو .ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو )١471( ءكردتسملا

 ,؟ 48ص :داقتعالاو

 .ب /19ق :ةيابن (*)

 568 ص:داقتعالا يف (5)

 .ةرهاقلاب ثيدحلا رادب اهنم .تاعبط ةدع عوبطم وهو «ةعيرشلا بحاص لاوحأو ةوبنلا لثالد باتك وه (؟)

 جرزخلا نم لفاوقلا فيلح «مالسلا هيلع يبنلا فسوي ةيرذ نم فسوي وبأ ثراحلا نب مالس نب هللا دبع :وه (4)

 هريفق نيصحلا همسا ناك:لاقي «ةنيدملا كتف يبنلا مدق ام لوأ ملسأ ءعاقتيق ينب نم ناكو يراصنألا مث ليئارسإلا

 سيئأو لقعم نب هللا دبعو ةريره وبأ مهدعب نَمَق ق5 ةباحصلا نمو ءدمحمو فسوي هانبا هنع ىور ؛ةفغ يبنلا

 .118/5-115ج:ةباصإلا :رظني.(ه47) ةنس ةنيدملاب #2 يفوت ءنورخآو

 دق



 ؛يىلوسرو يدبع َتنأ «"نّيّمألل ارجو ًاريذنو ًارَّشبمو ًادهاش كانلسرأ انإ):368 هللا

 ةئيّسلاب يزجتي الو «قاوسألا يف ”باَّخَص الو .ظيلغ الو فب سيل ”:ٌلكوتملا تح

 هلإ ال نأ دهشي نأب "ةجوعتملا هلْ َميِقُي تح هّضبقأ نلو ءزواجتيو وفعي نكلو ءاهلثم

 بعك نع كلذ انيورو»:لاق ."«ًافْلُع ًابولقو ءَيُص ًاناذآو ءًايمع ًانيعأ هب حتفي «هللا الإ

 دارملا نوكي نأ زوجيو مو مجعلا ةوطس وأ ؛ناطيشلا لئاوغ نم هب نونّصحتي برعلل ًالئومو اصح يأ )١(

 :لجو زع هللا لاق اى ؛مهيف دتبخ يبنلا مادام باذعلا نم مهل ظفحلا وأ لاصحسالا باذع نم هموق ظفح زرحلاب

 وه هّلعلو (لافتألا) 4 َنرْفَتْسَي ْمُهَو َمُهَبْذَعُم هنا ن6 اَمَو يف َتآَو ْمُهَبْذَسِي هنأ تاكح امو ١

 مأ ىلإ نوبسني مهنأل وأ ءنوبتكي الو نوؤرقي ال مهبلغأ َّنأل نيِّمأ اوُُس انإو ءبرعلا مه نيبّمألاو .هججوألا

 كسمتم ىقييالو ةمألا عيمج لمشيل هجوأ ماقملا اذه يف هجولا اذه لعلو ًايمأ مهيبن نوكل وأ ؛ةكم يهو ىرقلا

 4737/1٠١- ج:حيتافملا ةاقرم:رظني .ملعأ ىلاعت هللاو .ةصاخ برعلا ىلإ ثوعبم هنأ نم اومعز ام ىلع درهيلل

 قف

 ؛ميركلا نآرقلا يف اهب ًالَمَع يدل كيبلتو لإ كضيوفتو ٌلع كلكوت لابكل فصولا اذه كّئضصخ يأ ()

 ْحَيَسَو تومي ال ىذا يلا لع ْزَكبَبَو ج: و (بازحألا) 4 البكو هلل ٌقَكَو لأ لع ْلَكَيَبَو إلا وحن

 . 417/٠١ ج:حيتافملا ةاقرم :رظني .(ناقرفلا) 4 اري .وواَبِع بدي .دب مكر ْيِدَنحب

 ىلع َتوصلا عري ال «سفنلا فيرش «بناجلا نيل ت8 وهف «قاوسألا يف حاّبَص يأ ءاخلا ديدشتب باَّخَص (7)

 عجرملا :رظني .مهب قفريو مهل هّبزاج نيلي لب ؛هتءاندل قرسلا يف مهيلع حايّصلا رثكي الو هقلخ ءول سانلا

 .قباسلا

 برعلا تناك ام اهب دوصقملاو «ةميقتسم اهلعجنو ًءاجوَلا هللا هب َميقت ىتح كتف هللا لوسر سبقت نلو يأ (4)

 ةلم رفكلا لاقي امك ءعاستالا ىلع لم اهاّيَسو ؛ءاجوعلاب اهفَّصَو اَّنإو ؛ةغ ميهاربإ ةلم اهنأ معزتو ءاهب نيدتت
 .قباسلا عجرملا :رظني .ةدحاو

 .ق* صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع «(7) «هننس يف يمرادلاو ؛.(7777) ءهدنسم يف دمحأ هجرخأ (0)

 .ةقذ مالس نب هللا دبع نع 6 5”ص:داقتعالا يف يقهيبلاو .((5008) )1١8 ٠١( .هحيحص يف يراخبلاو

 هي



 0(" رابحألا

 لئالد نمو :يباَّطَحْلا ناريلس يبأ خيشلا باتك نم ُثأرق اميفو»:”ٌيقهيبلا لاق -

 الو ّبولقلا هب ليمتسُي لام هل سيل ءًريقف ًالئاع ًافيعض ًاييتي هرمأ ءدب يف دجو هنأ هتّوبن

 لاحلا كْرَد يف ًاعّمَط لامآلا هيلإ بوثتف ِكِلَم ثرإ يف ناك الو ؛لاجّرلا ابي رهقي ةّوُق هل

 يذلا يأرلا ىلع هنوقباطُي ٌناوعأو ٌراصنأ هل ناك الو ؛ثوروم ا كلا دوعو «ةمّدقَتلا

 بوعّشلا ىلإو «ةبطاق برعلا ىلإ لاحلا اذه ىلع جرخف «هيلإ اعد يذلا ٍنيّدلاو هرهظأ
 ميظعتو مانصألا ةدابع ىلع نوعمجُم مهو ًاروقحت ًاروجهم ًاديرط ًاديحو ةفاك لئابقلاو

 كفو رقاشاو قدامتلاو ةنشسلاو دلال ةةايعيوزع وتب «مالرألا

 ٌةوعد مهعنك الو نيد فل مهعمجي ال 5[ ميرحلا] ةحابتساو تاراغلا شو ءامدلا

 فوح الو ةبقاع يف رظن مهاعفأ ءوس نع مهُرجحي الو هِكِلَم ةعاط مهّفكي الو ؛مامإ

 «بولقلا ترصانتو ءارآلا تقفتا ىتح اهتملك عمجو اهيولق فّلأف «ةمئال وأ ةبوقع

 :مهناطوأو مهدالب اورجهو «هتعاطو هترصن يف ًادحاو اوراصو يديألا تدفارتو

 ٌبرشو «حافّسلا اوكرتو ةدوبعملا مانصألا اوذبنو هتّبحَح يف مهرئاشعو مهموق اوفجو

 هن يبلا كردأ ,مّرضخملا ةقثلا يعباتلا ,رابحألا بعكب فورعملا قاحسإ وبأ «يرّيْمجْلا عِتاَم نب بعك:وه(١)

 بيهصو اهلبق تامو نينمؤملا مأ ةشئاعو باطخلا نب رمعو نع ىور .ةتغ قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ملسأو

 ةقم باظتلا نب رمع نب هللا دبعو قف سابع نب هللا دبعو ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع هنع ىور .دقظ# يمورلا
 نفدو(اها)) ةنس صم يف ؛هنع يضرو ىلاعت هللا همحر ينوت ,مهريغو بيملا نب ديعسو حابر يبأ نب ءاطعو

 471 /١ج:بيذهتلا بيرقت 185-147 / 51ج :لايكلا بيذبت :رظني.اهب

 :راسي نب ءاطع لاق»: 10 7صن:داقتعالا يف يقهيبلا مامإلاو 17/١ ج:هننس يف يمرادلا مامإلا لاق (1)

 « .مالس نب هللا ٌدبع لاق ام ّلثم لوقي رابحألا بعك عمس هنأ يثيللا دقاو وبأ ينربخأ

 .اهدعب امو 76! ص:داقتعالا يف ()

 .مارحلا :707/ص:داقتعالا يف يذلاو ءلصألا ين اذكه (4)

 .أ/3إ/ق :ةيابن (©)

 د مع ا



 اولذبو مهلاومأ مظعم ناكو ابرلاو ءمهعابط قفوو ؛مهتاوهش ىصقأ كلذ ناكو رمخلا

 الب ؛هتملك زازعإ يف اهب فويسلا عقول مههوجو اوبصنو «هترصن يف مهحاورأو مهجهم

 نم هلين يف مهعمطأ لجاعلا يف ضوع الو مهيلع اهضافأ لاومأ الو مه اهطَسَب ايند
 مهيف كلملا لعجي نأ هنأش نم ناك لب «هنوزرحي ايندلا يف فرش وأ كلم وأ هنوزوحي لام

 قفتي وأ رومألا هذه لثم مئتلت لهف ؛عيضولا ةوسأ فيرشلاو ءأريقف ينغلا «ةيوس

 ةهج نم وأ يركفلا ريبدتلا وأ يلقعلا رايتخالا لبق نم هليبس اذه دحأل اهعومجم

 ام رومألا هذه هل رخسو قحلاب هثعب يذلاو ءال «قافتالاو نوكلا باب نم وأ داهتجالا

 «تاداعلل ٌضقان ٌيوامَس ٌبلاغ ٌءيشو ّىَلِإ رمأ وه اَّلإو .كلذ نم ءيش يف لقاع باتري

 بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل نم الإ هيلع ردقي الو رشبلا ىوق هغولب نع زجعي
 تيب َتْلَأَو 8 :هناحبس هلوق لصفلا اذه يف هانركذ ام ةلمج مظتنا دقو :لاق «نيملاعلا

 أبي َقَلأ هنأ ّنكحلَو هبل ترب َتْنَلَأ آم اسي ٍضْرَْلا ىف اَم ّتَقَعنَ ول ير

 .« (لافنألا) ( ٌِيكَح ُيِرَع ُهَنِ

 .هؤرقي الو هديب اباتك طحت ال ايم ناك هنأ الكف هتّوبن لئالد نمو»:"ٌنراَطَحْلا لاق

 نيِمّدَقَلا ٌرابخأ فر عَيلاع اهب سيل دلب يف مهينارهظ نيب أشنو هَنيمأ موق يف َدِلُو
 “فوسليف الو «ريدقتلا فرعي ٌسدنهم الو «نئاوكلا ملع ىطاعتي ٌمَجنُم 0

 لالدتسالاو ةرظانملاو ةّجاحُملا هوجوو لدجلا موسرل يدتيي ملك الو «عئابّطلا رضي

 هذه هنم ذخأيو هيلع كي لاع ل اراض رغس يف جري لو «بئاغلا لع رضاحلاب

 .هنأشب ةريخلاو ةفرعملا يوذ دنع ٌروهشم ”[ةدلبلا] لهأ دنع مولعم اذه ٌلكو ؛مولعلا

 .508ص:داقتعالا :رظنب )١(

 .با/1١/ق :ةيا (*)

 .برقأ يهو .هدلب لهأ دنع :؟ 58ص :داقتعالا يف دوجوملاو .ءلصألا يف اذكه )١(

 ت7



 ممألاو ليجنإلاو ةاروتلا رابخأب مهءاجف .مهنم ماعلاو ٌصاخلاو لهاجلاو ملاعلا رعي

 ّقِبَي لو ءاهعضاوم نع ْتَفَّرُحَو ْتسِرُدَو .بتكلا كلت ملاعم بهذ ناك دقو ؛ةيضاملا

 قيرف لك ٌّجاح مث ؛ليلقلا الإ اهميقس نم اهحيحصب ةفرعملا لهأو اهب نيكسمتملا نم
 أيهتي مل نيلّصحْلا ةذباهجو نيملكتملا قاَّذُح هل دشتحا ول اهب هل ةفلاخملا للملا لهأ نم

 اذهو َكْبَو هللا دنع نم هءاج ٌرمأ هنأ ىلع ءيش ٌلدأ نم كلذ ناكف نم ءيش ٌضقن محل

 ىف تري هلع لي بيكحْلأ َكِيكَع امرأ اَنَأ ْمهفْكَي رََوَأ 2:ىلاعت هلوق ىنعم وه

 انصصتقا ام ىلإ ةراشإ هيفف (01:توبكسلا) © تربوي ٍرْوَقِل رك دخل كلَ
 «بتكلا سردب ْفَرعُي لو .بتكي الو أرقي ال ّيّمأ هنأ يف هرمأ نم انفصوو هلاح نم

 ىلع ةلالد هب ىفكو :مهيلع هولتي وهف هيلع هللا هلزنأ ءيش وه اَّلإو ءرابخألا بلطو
 .«هاوعد قدصو هرمأ ةحص

 نم هناحبس هللا دشع نمم هب ءاج ايف هقدصو هتّوبن لئالد نمو:"يباَطحخلا لاق

 نانيثإلاو هسقراعم لإ ماموو ناجغالا نم هيف[ قلخلا ىّدت دقو يلفلا نارقلا
 .هنم ءيشب نايتإلا نع اوزجعو هنع اولكتف .هلثم ةروسب

 نم ناك هنأ "[هتوبن] لئالد نمو»:لاق مث هزاجعإلا هوجو نايب يف يقهيبلا لاطأو

 نوتأي ال مَّئأِب كو هّبر نع رّبخأ |هيف لوقلا مّطَق دقو ؛هنامز لهأ دنع لاجرلا ءالقع

 َّنأب هُملِع الولف «(؟4 :ةرقبلا» 4 ْأوَُمْفَت نو أوصت مل نإ زل: لاقف هب مهاد ام لثمب

 يف هّلقع هل نذأي ملالإو «ٌفالخ هنع ربخأ |هيف عقّي ال هنأو «بويغلا مالَع دنع نم كلذ

 يف رابخألاو .”«نوكي نأ ضَرَفب وهو نوكي ال هنأب نوكي ءيش يف لوقلا عطقتي نأ

 .قباسلا ردصملا :رظني )١(

 .هقدص لئالد نمو :777ص:داقتعالا يف دوجوملاو لصألا ين اذكه (؟)

 .,73739/-15553ص:قباسلا ردصملا :رظني (7)



 ."ةروهشم ةريثك هتوبن لئالد

 مهيلإٌدرت مهّلك مالّملاو ةالّصلا مهيلع ءايبنألا نأ ىفخي الود:”يقهيبلا لاق -

 ."ءادهشلاك مهبر دنع ءايحأ مهف ءاوضبُق امدعب مهُحاورأ

 «مالسلاو هيلع ةالصلاب انّرَمأو «”جارعملا هليل مهنم ًةعامج ك8 انين ىأر دقو :لاق
 20 و 5 9 5 ا 5
 مَّرَح هللا َنأو هُعّلبي انمالس نأو هيلع ٌةضورعم انئالص نأ - قدص هربخو - ربخأو

 .أ/18ق :ةيا (#)

 )١( ص:داقتعالا يف 7١6,

 وبأ هجرخأ ؛ .نوُلصُي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا٠:لاق ةنخ يبنلا نأ هن سنأ اندّيس هاور ام كلذ ىلع لدي (1)

 ضيف 24/1 /5ج:يرابلا حتف 2711١ /8ج:دئاوزلا عمجم :رظني.حيحص ثيدح وهو «(74160) .هدنسم يف لعي

 1814 /؟ج:ريدقلا

 شيرقو ؛رججلا يف ينتيأر دقل»:لاق نه يبنلا نع ه# ةريره يبأ نع (171) ءهحيحص ين ملسم جرخأ (؟)

 هلثم ُتْبِرُك ام ٌةبرك ُتبِرْكَف -اهظفحأ مل ينعي -اهتبثأ مل «سدقملا تيب نم ءايشأ نع ينْدلأف يارسم نع ينلأست
 ىسوم اذإف ءاينألا نم ةعامج يف ينتيأر دقو .هب مهتأبنأ الإ ءيش نع ينولأسي ام هيلإ رظنأ يل هللا هعفرف لاق طق

 هب سانلا برقأ يلصي مئاق 434 ميرم نب ىيع اذإو «ةءونّك لاجر نم هنأك ٌدْعَج ٌبْرَص لجر اذإن ,يلصي مئاق

 تناحف تل هفن ينعي مكبحاص هب سانلا هبشأ يلصي مئاق هنن ميهاربإ اذإو «يفقثلا دوعسم نب ةورع ًاهَبش

 .ًامام] مهب َّلَص ينعي « .مهَُماف :ةالصلا

 ةياور يفو ُتِتأ»:لاق هتف يبنلا نع اللب كلام نب سنأ نع (17170) ؛هحيحص يف ملسم هجرخأ ام اهنمو -

 .«هربق يف يلصي مئاق وهو ءرمحألا ٍبيثكلا دنع يب ّيرسأ هليل ىموم ىلع ٌتْررم

 مهنم ؛ءاهسلا يف ءايبنألا نم ةعامجل هايؤر 1ك هجارعم ةثداح انيلع ْتّصَق يتلا ةحيحصلا ثيداحألاب تبث دقو -

 فيفخت يف ايس هته ىسوم انديس نأو ؛مهيلع هللا تاولص مهريغو ميهاربإو ىيعو ىسومو سيردإو.مدآ

 ام ثيداحألا هذه نمف ,فيفختلا هلأسيو هبر ىلإ عجري نأ خف ًادمحم انّديس دشرأ امدنع ؛ةمألا هذه نع ةالصلا

 .اههريغو )١117( هحيحص يف ملسمو .(©57) ؛هحيحص يف يراخبلا هجرخأ

- 



 اين نأ ملُعَف "[ًاباتك مهتايح ةّحصل انّثبْثَأ دقو] «”ءايبنألا ةاسجأ ّلكأت نأ ضرألا ىلع

 هللا ين هضبق امدعب وهو ءًالوسرو ًايبن ٌقلخُي نأ لبق كو هللا دنع ًابوتكم ناك هتف

 «هؤافلخ هّيهاونو هّرماوأ هنع نوغْلبي نيذلاو ؛هقلخ نم هتريخو هّيفصو هلوسرو

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص هدو هللا رمأ يتأي ىتح ةرهاظ هتعيرشو ةيقاب هتلاسرف
 .«هباحصأو

 ءايلوألا تامارك يف لوقلا باب

 ”ريَخَّسلا نب هللا دبع نب فّرَّطُم ناك »:لاق ةدانق نع هديغو ٌئقهيبلا ىور

 :هبحاصل لاقف «ءوض هدنع امهدحأ طوس فرط اذإف ؛ةملظم ةليل يف اَيََرَس هل بحاصو

 .00بّدْكأ بّكملا :فّرطم لاق ءانوبذك اذهب ّسانلا انْثَّدح ول انإ اَمأ

 هيفو «ضبق هيفو ؛مدآ قلخ هيف ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم نإ»:لاق ةنتغ يبنلا نع لاف سوأ نب سوأ نع )١(

 ففيكو .هللا لوسراي :اولاق ءيلع ةضورعم مكتالص نإف .هيف ةالّصلا نم يلع اورثكأف ةقعصلا هيفو .ةخفتلا

 هنجرخأ ؛.ءايبنألا ةاجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مَّرَح دق هللا نإ:لاق ؟َتيِلَب يأ تْمرأ دقو كيلع انتالص ضّرعُت

 ةميزخ نباو )١7177(( :ىربكلا هننس يف يئاسنلاو )1١86( ءهننس يف هجام نبا )/٠١47(: .هتنس يف دواد وبأ

 مو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح»:لاقو(75١٠) «كردتسملا يف مكاحلاو ,(17/77) .هحيحص يف

 «.هاجرخي

 اذه مساو .برقأ وهو ءباتك مهتايح تابثإل انْدرْفَأ دقو :* ٠0 ص:داقتعالا يف دوجوملاو ءلصألا ين اذكه (؟)

 دقو :(1/1171) ب «لوبنطماب ثلاثلا دمحأ ةبتكمب ةيطخ ةخسن هنم دجوت ءمهروبق يف ءايبنألا ةايح:باتكلا

 دبع مجن روتكدلل يقهيبلا مامإلا :رظني.يرهزألا يجناخلا دمحم خيشلا قيلعتب (ه1601١) ةنم ةرهاقلاب عبط

 .م1464ه1141 4 /1:ط:قشمد «ملقلا راد .فلخ نمحرلا

 .مهداهزو نيعباتلا رابك نم ةقث ءيرصبلا هللا دبع وبأ ءيرماعلا يئرحلا ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم :وه (7)

 هرخأ هنع ىورو هتك مهربغو ةشئاعو نيصح نب نارمعو رساي نب رامعو رذ يبأو يلعو ناهثعو هيبأ نع ىور

 لضف اذ ةقث ناك ؛ةرصبلا لهأ نم ةثلاثلا ةقبطلا لهأ نم وهو «ينانبلا تباثو يرصبلا نسحلاو ديزي ءالعلا وبأ

 1617/١١ ج:بيذهتلا بيذهت :رظني.(ه41/) ةنس :ليقو (ه94) ةنم يشن يفوت .بدأو عروو

 يف يقهيلاو .(708547) .هفنصم يفقازرلا دبعو :(30017) «هعماج يف رمعم مامإلا هجرخأ (4)

 .١531ص:داقتعالا

 + ؟9-



 رابك نم هللا دبع نب فّرَطُمو ,بذكأ هللا ةمعنب بذكملا :لوقي»:ٌيقهيبلا لاق -

 ."«نيعباتلا

 اما:لاق هنأ ف بلاط يبأ نب يلع نع .هجوأ نم انيور دقو:ٌيقهيبلا لاق -7

 ."«رمع ناسل ىلع قِطنَت ةنيكّتلا نأ نورفاوتم نحو ركنن انك

 ًاكلم هينيع نيب نأكو الإ طق رمع تيأر ام»: ك5 دوعسم نب هللا دبع نعو - 47

 ,20(هددسي

 ."«عقي ىتم رظتننف لوقلا لوقي رمع ناك»:لاق هد رمع نب هللا دبع نعو - 4

 ممألا يف ناك هنإ»:ك8 هللا لوسر لاق دقو ,نوكي ال فيكو»:يقهيبلا لاق -5

 يف لصأ ثيدحلا اذهو :لاق .”«باطخلا نب رمع وهف ةمألا هذه يف نكي نإف .نوثدحم

 .«ءايلوألا تامارك "[زاوج]

 الو يبن الو لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو) بعك نب يبأ ةءارق يفو -1

 ٠ )١(الاعتقاد: ص8١١.

 ين يقهيباو «(5044) .طسوألا يف ٍيناربطلاو «(8174) هدنسم يف دمحأ مامإلاو : تقف يلع انديس نع هجرخأ (7)

 ين يمشيملا مامإلا لاق «(8851/) «ريبكلا يف يناربطلا: دوعسم نب هللا دبع انديس نع هجرخأو ؛6١7 ص :داقتعالا

 ١ .نسح هدانسإو يناربطلا هاور2:71 /4ج:دئاوزلا عمجم

 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو )8817١(« «ريبكلا يف يناربطلاو «021481) «هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (7)

 دوجنلا يبأ نب مصاع اهضعب يفو قرط نم ٍناربطلا هاورا:/8/9ج:دئاوزلا عمجم ين يمشيحلا مامإلا لاق 4

 .'تاقث اهاجرو دانسإلا عطقنم اهضعبر حيحصلا لاجر |مهاجر ةيقبو ثيدحلا نمح وهو

 7١6. ص :داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ (4)

 11١6 ص :داقتعالا يف (6)

 :(28414) .هحيحص يف نابح نباو «(775917) ءهننم يف يذمرتلاو ((73787) .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (7)

 . لف ةشئاع نع (5 459) ,كردتسملا يف مكاحلاو

 .ةدوجوم ريغ لصألا يفو .*6١ص:داقتعالا يف اذكه ()

 .ب /14ق :ةيابن (*)

 - هه



 ."كلذك سابع نبا اهأرقو "(ثَّدَحُم

 مّلكتت١:لاق ؟ ثَّدَحي فيك :ليق هنأ 36 يبنلا نع تاياورلا ضعب يف مث -

 يف ةذ رمع نب هللا دبعو يلع نع انيور ام قفاوي كلذو»:لاق ."«هناسل ىلع ٌةكئالملا

 "ف رمع

 "اك هللا لوسر باحصأ يف لوقلا باب
01 

 ىتأ موجنلا تبهذ اذإف ءءامّسلل ههيَمَأ موجتلا :ًاعوفرم هٌريغو ٌيقهيبلا ىرور - 6

 رجح نبا مامإلا لاقو 17١6 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو )3١09(. .هدنسم يف هيوهأر نب قاحسإ هجرخأ (1)

 ؛هقيرط نم ديمح نب دبع هجرخأو «هعماج رخاوأ يف ةنيبع نب نايفس هجرخأ»:١0 /7ج :يرابلا حتف ينالقعلا

 .ةقباسلا عجارملا رظنت (1) .«حيحص سابع نبا ىلإ هدانسإو

 047 /07ج :قشمد خيرات يف ركاسع نباو ,5١7ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «(7757) .طسوألا يف يتاربطلا هج رخأ ()

 .«تاقث هلاجر ةيقبو هفرعأ ملو ءيرصبلا نسحلا مداخ دعس وبأ هيف»: 14 /4ج:دئاوزلا عمجم يف يمشيهلا مامإلا لاق

 ) )1الاعتقاد:ءص7١6.

 َنيذلاَو هه لور دمحم :د لاقف «ةرم نم رثكأ ميركلا هباتك يف ننخ هللا لومر باحصأ ىلاعت هللا حدم دقل (0)

 َكَ وجسر ني مههوُجُو يف ْمُهاَسيِس اوضه نم الْم ني ادعس انكر مهري عني سر راك َلع ادت همم

 :مهيلع ءانثلا ّنسحأو مير مهيلع ىنثأف (حتفلا) 4 اًميَِع اَرَبَلَو ءَرِفْمَم مهني ِتَحِدَصلأ اوُنِيَعَو أوما نذل أ َدَعَو

 ريخأو ؛ٌميظعلا ٌرجألاو ًةرفغملا ةيآلا هذه رخآ يف مهّدَعَو مث ءميركلا نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ين مهّركذ عّفَرو
 َنريهملا ّنِي َنرْلَوأْلا تروقبكلاَو » :لاقف مهل ّدعأ اهب مهرَّثب مث نع مهاضرو مهنع هاضرب ىرخأ ةيآ يف

 ادب ين يح ردها اهتمت ىرنبت يكب م َدَمأوةنعاوطتو نع هم ىو نتخإب مهوب
 «مهبولقل ًابيبطت مهترواشمب ِهّرَمأ مث مه رافغتسالاو مهنع وفعلاب هته هّلوسر ٌرمأو «(ةبوتلا) 4 ٌميِظَعلآ ُدوَتلآ َكِلَد
 طع انك تقولو هَل تنل هلأ ني َقَمَْر امي 9. :لاقف ؛ماكحألا يف مهترواشم ىلع ماّكحلا نم هَدْمَب نإ ًاهيبنتو
 لآ) 4 َنيكوتسْلا بحي هلأ نإ هلا لَ َلكوْم تمر ادي زل يف ْمُهدواََو حل ٌزيخَتساَو بَ ٌصتأت اللوح نو أوُعَتنأَك بهل
 تييلآَو » :لاقف ءاونمآ نيذلل ًالِغ مهبولق يف لعجي ال نأو ؛محل رافغتسالا ىلإ مهدعب ءاج نم بدنو ؛(نارمع

 آر أوما نيد الي ابو ىف لمي الو يلا انوقَبَس يلا اتيْخحلَو الل ٌرِفَْأ ابو تروي مهدي ني وج
 يف مهب ءادتقالا ىلإ هَتّمأ كلذب ِهّبنو ؛موجنلاب مههّبشو ؛مهيلع التف هللا لوسر ىنثأو «(رشحلا) « محي ُتوُدَي َكَنِ
 511ص:داقتعالا :رظني.مهحلاصم يف رحبلاو ربلا تاملظ يف موجنلاب نودتبي اى «مهنيد رومأ

 .47 /17ج:ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش .نامألاو نمألا ىنعمب ميملاو ةرمهلا حيتفب ةئمألا (1)

- 564 - 



 «نودعوي ام ياحصأ ىتأ انأ ٌتْبهذ اذإف ياحصأل َهَنَمَأ انأو ءنودعوي ام ءامّسلا ّلهأ

 ."«نودعوي ام يتّمأ ىتأ باحصأ بهذ اذإف ىتّمأل َةَنَمَآ باحصأو

 يف موجنلا لثمك يباحصأ لثم نإ7:يوق ريغ ثيدح يف انيورو:ٌيقهيبلا لاق -4

 .”«ىدتها اهنم مجنب ذخأ نَم ؛ءامسلا

 ّقفنأ مكدحأ َّنأ ولف ”يباحصأ اوُبسَت ال»:ًاعوفرم هيغو "ٌيقهيبلا ىورو -*

 نباو ((١77؟) هدنسم يف رازبلاو :(755171) ؛:هحيحص يف ملسمو :.(194684) .هدنسم يف دمحأ هجرخأ )١(

 .ًاعوفرم اف يرعشألا ىموم يبأ نع ؛7 6١ص :داقتعالا يف يقهيبلاو «(77 55) هحبحص يف نابح

 مادام ٍموجْنلا نأ ثيدحلا ىنعمو:41/17جنملسم حيحص ىلع يوونلا حرش يف ا يووتلا مامإلا لاق -

 هلوقو .تهذو .تقشناو ترطفناف ٌءاهسلا تنمو ,ةمايقلا يف ترئانتو موجنلا تردكنا اذإف ةيقاب ءاهّسلاف ةيفاب

 نم دترا نم دادتراو بورحلاو نتفلا نم يأ ؛«نودعوي ام يباحصأ ىتأ تبهذ اذإف يباحصاأل ةنمأ انأو د:

 ةنمأ باحصأو:دنف هلوقو ءكلذ لك عقو دقو ًاحيرص هب رذنأ امم كلذ وحنو ؛بولقلا فالتخاو بارعألا

 عولطو هيف نتفلاو نيدلا يف ثداوحلاو عدبلا روهظ نم هانعم ؛ نودعوي ام يتمأ ىتأ باحصأ بهذ اذإف يتمأل

 .ا هتازجعم نم اهلك هذهو ؛كلذ ريغو ةكمو ةنيدملا كاهتناو مهيلع مهريغو مورلا روهظو ناطيشلا نرق

 ةزمح يبأ نسبا ةزمح هيف»:لاق مث ءا/7 /7ج:لماكلا يف يدع نباو ((787) ءهدنم يف ديمح نب دبع هجرخأ (1)

 نعو ؛ءيشب سيل يبيصنلا ةزمح يبأ نب ةزمح:هّلوق نيعم نب ىحي مامإلا نع َلَقَن مث «.ثيدحلا عضي يبيصنلا

 .57/8/7ج :لماكلا :رظني .ثيدحلا ركنم يبيصنلا ةزمح يبأ نب ةزمح:هّلوق هحيحص يف يراخبلا مامإلا

 يف مزح نبا مامإلاو «١/19ج :هدئاوف يف هدنم نبا مامإلا مهنم ءاملعلا نم ريثك عضولاب هيلع مكح دقو -

 نبا مامإلاو ,10 /11ج:ةيلاعلا بلاطملاو ١/54ج:ةقلطملا يلامألا يف رجح نبا مامإلاو «11/0 ج:ماكحإلا

 . 74 /١ج:جاتحملا ةركذت يف نقلملا

 ةراكن نم مغرلا ىلع -ثيدحلا اذهل َّنأ نم ١9 ص.:داقتعالا يف يقهيبلا هلاق ام ىلإ ةراشإلا نم دب ال انهو -

 صيخلت يف رجح نبا ظفاحلا هدِّيأ دقو ءًافنآ روكذملا ثيدحلا اهنم .ءانعم ضعب يدؤي ام -اهلك هدينامأ

 ءادتقالا يفامأ ةصاخ موجنلاب ةباحصلل هيشتلا ةحص يدؤي وهف يقهيبلا قدص»:لاقف 194٠-١191 /4ج:ريجحلا

 .«موجنلاب ءادتهالا ىنعم نم كلذ حملتي نأ نكمي معن ؛ثيدح يف رهظي الف

 .١77ص:داقتعالا يف (؟)

 رئابكو .تامرحملا شحاوف نم مارح ةفققم -كلذ نم هللاب ذوعن -ةباحّصلا ٌٍّبسف هيلعو ؛ميرحتلل انه هّنلا (4)

 ةددفك



000 24 00 - 2 75 2 

 نِمْؤُي ْلِجَر "راصنألا ٍضْغْبُي الو» ."”2”هفيصن الو مهدحأ َدُم غّلَب ام ابَهَذ دحأ لثم

 حيحص حرش :رظني .نولّوأتُت بورحلا كلت يف نودهتجم مهنأل؛هريغو مهنم نتفلا سبا نم ءاوس .يصاعملا
 .955/16ج:ملسم

 نب دلاخ نيب ناك هنأ ثيدحلا ببس نأ (7041) ءملم مامإلا ةياور يف درو اك ؛ةباحصلل كلذب باطنخلاو -

 ىلع نوقبالا مهو ءنوصوصخم ٌباحصأ يباحصأب دارملاف ٌدلاخ ِهّبسَق ءيش هت# فوع نب نمحرلا دبعو ديلولا

 ٌبَكلا نم هب قيلي ال ام هيطاعتل مهنم ُباَّتلا لزن :ليقو ءيكبسلا مامإلا هحجر ام اذهو ؛مالسإلا يف نيبطاخملا

 مهريغو ةباحصلا مهيف اهب ًاعيج ةمألل باطخلا نوكي نأ نكميو «ةباحصلا ريغ ٌباطخ هبطاخف ؛مهريغ ٌةلزنم
 عقي شحافلا رمألا لثم نأ ةوبنلا رونب ملع دق 88 يبنلا نوكيف .ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا َّنأل؛

 .ّنُشلا هذهب مهاهنف ةعدبلا لهأ يف

 .197 /١١ج :حيتافملا ةاقرم .487 /6ج:يطويسلا مامإلل ملسم ىلع جايدلا ؛184 /17ج:يراقلا ةدمع :رظني

 ءاهحتفب ٌفطَنو ءاهْمَضِب ٌفْضْنو هنوُنلا رسكب ٌفضِن: تاغل عبرأ هيفو ءفصُنلا وه فيصّنلا :ةغللا لهأ لاق )١(
 ردبلل يراقلا ةدمع :97 /17ج:ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظني.ءايلا ةدايزب ٌفيصنو

 .184/17ج:ينيعلا

 ببسو دم فصن الو ًاَدُم ياحصأ ٍدحأ ٍةقفن ٌباوث كلذ يف هُباوث غلب ام ًابهذ دحأ لثم مكدحأ قفنأ ول:هانعمو

 اخ هترصن يف ناك مهقافنإ نألو ؛مهريغ فالخب لاخلا قيضو ةرورضلا تقو يف تناك اهنأ' مهتقفن ليضفت

 لق ني ّنَفنأ نت كَم ىِوَْباَل ل :ىلاعت هللا لاق دقو مهتعاط رئاسو مهداهج اذكو ؛هدعب مودعم كلذو .هتيامحو

 نم مهسفنأ يف ناك ام عم هلك اذه .(١٠:ديدحلا) 4 اَوَسَفَو دينمو َنِلاَنِيةَعَرَد ْمظْأ كيلو لَكَ تقلا

 اهيزاوي ال ةظحل ولو ةبحّصلا ٌةليضفو ؛هداهج قح هللا يف داهجلاو راثيإلاو عضاوتلاو عوشخلاو ددوتلاو ةقفشلا
 حيحص حرش :رظني.ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ ؛سايقلاب ذخؤت ال لئاضفلاو ٍءيشب اهُّتجَرَد ُلانُت الو لمع
 .184 /7١1ج:يراقلا ةدمع ؛54 /1/ج:يرابلا تف 48 /17ج: ملم

 .ًاعوفرم اذ يردخلا ديعم يبأ نع (10140) ملسمو :(7410) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (7)

 اكغ يبنا ءاويإ نم «لئابقلا نم مهريغ نود هب اوزاف اي ىمظعلا ةبقثملا هذهب هتفنم ٌراصنألا صحم (1)

 ناكف ؛مهسفنأ ىلع رومألا نم ريثك يف مهايإ مهراثيإو مهاومأو مهسفنأب مهتاساومو مهرمأب مايقلاو .هعم نيذلاو
 ام ناك مث ءضفُبلا رت ٌةوادعلاو .مجعو برع نم نيدوجوملا قرفلا َميمج مهتاداعمل ًابجوم كلذل مهعينص

 «قافنلا ًةمالع هلعجو مهضغب نم ريذحتلا ءاج اذهلف؛ّضغُبلا ُري ٌدسحلاو .دسحلل ًابجوم رِكُذ امم هب ارصتخا

 مهيلع ىنثآ دقو ,مهلعف ميرك ىلع ًاهينتو مهلضف ميظعب اهيونت «ناييإلا ةيآ كلذ لعَج ىتح «مهبح يف بيغرتلاو
 0/1:لاضنالا) 4 ميك زوي ملاح مؤ ْمُح كيكو اَورَصَو أوو َنبدلأَو )ل :لاقف «هباتك يف للعت هلل
 577/١ ج:يرابلا حتف: رظنب

------ 



 .”«رخآلا مويلاو هللاب

 .ملعأ هللاو .نيحيحصلا يف ثيدحلا اذه ردّصو :تلق

 اك دمحم باحصأ اَوُبُسَت ال٠:لاق ةقن رمع نبا نع انيورو 0:ٌيقهيبلا لاق -

 ."«هرمع مكدحأ لمع نم لضفأ ةعاس مهدحأ ماقم نإف

 هجاوزأو هلآو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيب لهأ ين لوقلا باب

 هللا دمحف ءابيطخ ماق هه هللا لوسر نأ»:ًاعوفرم هٌريغو ٌيقهيبلا ىورو -67

 حاب ىرلوسنر ناين[ كشري ركنا نإ نماكا انآ دب انأ٠:نافؤوف هيلع ىناز

 هللا باتكب اوكسمتساف رونلاو ىدملا هيف هللا ٌباتك اَّهَّوَأ :"نيلَقٌتلا مكيف كرات ينإو

 لمأ يف هللا مُكْركذأ ينيب ٌلهأو:لاق مث هيف َبَّغَرَو هللا باتك ىلع َّثَحَف هب اوذخو

 لهأ نم هٌؤاسن سيلأ ؟ديز اي هتيب لهأ نمو نيّصخ هل لاقف] ءَتاّرَم ٌتالث اهلاق يتب

 نمو:لاق هَدعَبةَقَدَّصلا ٌمرُح نم هيب ٌلهأ ْنكلو «"[هتيب لهأ نم هؤاسن :لاق ؟هتيب

 )١( .ىريكلا هلس يف يئاسنلاو :(7407) ءهننس يف يذمرتلاو «(77) ءهحيحص يف ملم هجرخأ )85757(

 .ًاعوفرم فذ ةريره بأ نع (771/4) :هحيحص يف نابح نباو

 07377 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو «(177) هننم يف هجام نباو ((77415) .هفنصم يف ةبييش بأ نبا هجرخأ (1)

 ؟.تاقث هلاجر حيحص دانسإ اذه»:15 /١ج:ةجاجزلا حابصم يف يريصوبلا مامإلا لاق

 :ملسم حيحص حرش :رظني .امهب لمعلا لفل :ليقو ءامنأش ريبكو ءاَيهِهَظِعِل نيلقَت ايَمْس:ءاملعلا لاق ()
 ١ م01

 حيضوت يف ةّيممأ نم هل املو ,ثيدحلا لصأ نم َّنأل انه بأ انإو ؛لصألا يف دوجوم ريغ نيتفوقعملا نيب ام (1)
 ةبجحملا بوجو يف فت ماركلا تييبلا لآ يف نفوحخدو «نهنع هللا يضر نينمؤملا تاهمأ ةناكم نيب وهف ءٌّصّنلا
 هحّضو ام اذهو ًاعيج 9 امهريغو رفعجو يلع لآك ,ةقدصلا ميرحت يف ال «ةمرحلا ظفحو ؛مارتحالاو ريدقتلاو

 مماو ؛هتيب لهأ نم كه هءاسن نأ مقرأ نب ديز نيب دق» 756 ص:داقتعالا يف يقهيبلا ٌمامإلا لاق .دهقف ديز انديس

 ؟ بلطملا دالوأو مشاه دالوأ نم ةقدصلا مرحي نم لكل لآلا مساو .لآلل لوانتم وهو «قيقحت ءاسلل تيبلا لهأ

 دارأف «بسنلاب هيبشتلا ىنعمب الآ هجاوزأ ىّمَسُي دقو .؟دمحم لآل الو دمحمل لحت ال ةقدصلا نإ*:ةنمخ يبنلا لوقل

 ا



 .”«ليقَع ْلآو ساّبعلا ْلآو رفعج آو ٌلع لآ :*لاقف ؟مه

 فمعن نم هي "مكوُذْعَي امل هللا اوبحأ»:ًاعوفرم هُريغو ُيقهيبلا ىورو -07

 .ةريثك كلذ يف ثيداحألاو .”يّبْح يتيب ّلهأ اوُبِحأو هللا ٌبحب نوُيحأو

 ةنجلاب هنع يوُر ايف كك هللا ٌلوسر مّ َدِهَش نيذلا ةرّشَعلا ةيمست باب

 التلي هللا لوسر ىلع دهشأ »:لاق ف ديز نب ديعس نع هُريغو ٌّيقهيبلا ىورو -5

 هنع ينلأسي ًابذك هنع يورأ نكأ مل ينإف 5. هللا لوسر نم يبلق هاعوو يان هْيعمس اهب

 .ةنجلا يف يلعو «ةنجلا يف ناثعو «ةنجلا يف رمعو «ةنجلا يف ركب وبأ»:لاق هنأ هتيقل اذإ

 اًنرَمَأ دقو «ٌجاوزألاو ّلآلا لوانتي ٌماع مهب ةيصولا يف لت يبنلا ظفلو ,ركذلاب تيبلا لهأ نم لآلا ٌصيصخت ديز

 ؟...مهعيمج ىلع ةالصلاب

 فرو ريم ملامح ومؤمل مه كله اَُرَسَو أ َِْلاَوإل تلزنأ يسيب يفه:تلاق قط ةملس ما نعو -
 اي:تلقف ؛يلهأ ءالؤه :لاقف نيسحلاو نسحلاو يلعو ةمطاف ىلإ نخل هللا ٌلوسر لسرأف (7”* :ثازحألا) 4( جيك

 ننلا يف يقهيبلاو ؛(27717) ءريبكلا يف يناربطلا هجرخأ] .«هللا ءاش نإ ىلب :لاق ؟ تيبلا لهأ نم انأ امأ هللا لوسر

 مث هدهاوش يف يور دقو :لاق .هتاور ٌتاقث هدنس ءحيحص ثيدح اذه هللا دبع وبأ لاق»:لاقو (5747) ؛ىربكلا

 كلذ نم هدارمو لآلا 854 يبلا قالطإ يف هاندصق امل نايبلا هللا باتك يفو ءاهلثم تبثي ال ثيداحأ هتضراعم يف

 هلآ لوخد نم انركذ ام دكؤي اذهو2 :هحيحصت دعب لاقو ,7 77ص :داقتعالاو .«هيف تالخاد نه وأ هجاوزأ

 .«نيدلا يف مهتالاومو مهعيمج مهتجحم انيلعو هتيب لهأ يف هجاوزأو

 .أ/19ق :ةيام (*)

 )١( ننس يف يمرادلاو :(811/5) ,ىربكلا هن يف يئانلاو :(7408) .هحيحص يف ملسم هجرخأ )57817(:

 مقرأ نب ديز نع ,7370ص:داقتعالاو (17017) .ىربكلا هننس يف يقهيبلاو (77617) .هحيحص يف ةميزخ نباو

 نيلقثلا ثيدح ًاضيأ ىمسيو «ةنيدملاو ةكم نيب ناكم وهو ؛مُم ريدَغ ثيدح ىمي ثيدحلا اذهو كن

 .مكقزري يأ (5)

 ثيدح٠:لاقو (87/17) ؛كردتملا يف مكاحلاو ؛««بيرغ نسح#:لاقو (77/84) ؛هننس يف يذمرتلا هجرخأ (؟)

 .778ص:داقتعالاو (177/8) «ناميإلا بعش ين يقهيبلاو «دانسإلا حيحص

 يس



 يف كلام نب دعسو «ةنجلا يف فوع نب نمحرلا دبعو «ةنجلا يف ريبزلاو «ةنجلا يف ةحلطو

 لهأ جرف :ةبعش نب ةريغملا لاق هّتيَّمسل هّيَمَسأ نأ ٌتئش ول نيملسملا عساتو :«ةنجلا
 هللاو هللاب ينوُكدشن لاق ؟عساتلا نم ءالكف هللا لوسر بحاص اي :هنودشاني دجسملا

 هّدِهش ٌدهشمل هللاو:ًانيمي كلذ ٌمبتأ مث هرشاعلا دكلن هللا لوسرو نينمؤملا عسات انأ ؛ميظع

 .ملعأ هللاو ."«حون َرُمُع َرّمَع ولو مكدحأ لمع نم لضفأ كلن هللا لوسر عم ُلِجَر

 مهئاقب ةّدُم ىلعو هّدعب مهتفالخ ىلع كه هللا لوسر بَل نيذلا ءافلخلا ةيمست باب

 ."«ٌةنَس نوثالث ةّربلا ةفالخا:لاق كفن يبنلا نأ ٌيقهيبلاو مكاحلا ىور -ه

 هللا لوسر يفوت نيح لوألا عيبر رهش يف ركب وبأ فلختسا»:"رشعَم وبأ لاق -

 تناكف «ةرشع ثالث ةنس يف نينثالا موي ةرخآلا ىدامح نم َنيِقَب نال تامو الكل

 نم َنيِتِب ٍلايل عبرأل ءاعبرألا موي رمع لت ؛لايل رشع الإ رهشأ ةعبرأو نيتنس هتفالخ

 حصأ وه لوقي ًادمحم تعمس»:لاقو (7744) «هنئس يف يذمرتلاو «(4790) ءهننس يف دواد وبأ هجرخأ ٠)1(

 يف يقهيبلاو )٠٠١5(( ءهحيحص يف ناجح نباو .(41945) ؛ىربكلا هننم يف يئاسنلاو ؛:لوألا ثيدحلا نم

 .771 ص :داقتعالا

 «هننس يف دواد وبأو «(519479) ءهدنسم يفدمحأو )11١1(. .هدنم يف يلايطلا دواد وبأ هجرخأ (؟)

 يف نابح نباو ((78718) .هدنم يف رازلاو ««نسح ثيدح»:لاقو )7١57( .هننس يف يذمرئلاو (1747)

 تدنسأ دقو»:لاقو (4478) ءكردتسملا يف مكاحلاو :.(234414) «ريبكلا يف يناربطلاو :(1947) ءهحيحص

 .ًاعوفرم الف ةنيفس نعال ص:داقتعالا يف يقهيبلاو .«ةتخ يبنلا ىلإ ًاعوفرم حيحص دانسإب تاياورلا هذه

 نب لهس نب ةمامإ ابأ ىأر ءمشاه ينب ىلوم ءيندملا رشعم وبأ يدْنّسلا نمحرلا دبع نب حيجُن :وه رشعم وبأ (1)

 «مهريغو ةورع نبا ماشهو ىسوم يبأ نب ةدرب يبأو يظرقلا بعك نب دمحمو بيسملا نب ديعس نع ىورو «فينح

 ناك ؛عيكوو يدهم نب نمحرلا دبعو دعم نب ثيللاو يروثلا ةمئالاو هباحصأ ةمتاخن وهو ءدمحت هنبا هنع ىورو

 .هظفح ةهج نم ثيدحلا يف هوفَّعض مهنكلو ةمئألا هب جتحا هخيراتو ؛خيراتلاو ملعلا يف ناكم هل ًاظفاح ًاسّيك

 571-350 /59ج :لايكلا بيذبت :رظني .دادغبب (ه١107١) ةنس ٌنَييَوَت يفوت اديدش ًارّيغت تومي نأ لبق ريغت

 .664ص:بيذهتلا بيرقت ء7/0-7 ١٠ج :بيذهتلا بيذجت

 الغ



 ةعبرأو رهشأ ةتسو نينس َرْشَع هتفالخ “تناكف ؛نيرشعو ِثالث ةنس ِماََت ةجحلا يذ

 سمح ةنس ةجحلا يذ نم تضم ةرشع ناثل ةعمجلا موي نافع نب نامثع لتقو «مايأ

 يف بلاط يبأ نب ٌنلع لتقو ءاموي رشع ينثا الإ ةنس ةرشع يتنثا هتفالخ تناكف نيثالثو

 سمح هتفالخ تدناكف «نيعبرأ ةنس ناضمر نم ةرشع عبسل ةعمجلا موي ناضمر

 ."”«نيرهش الإ :ليقو ءرهشأ ةثالث الإ نينس

 ةفالخلا يف لوقي ّيعفاشلا ٌتعمس :لاق ”ناميلس نب يِبّرلا نع" ٌيقهيبلا يورو -

 .«ظف» يلعو نامثعو رمعو ركب يبأب أدبن»:ليضفتلاو

 وبأ7:لاق ؟ةفالخلا يف بهذت ام ىلإ :هل ليق هنأ لبنح نب دمحأ نع انيورو :"" لاق -

 ىلإ بهذأ :لاق ةنيفس ثيدح ىلإ بهذت كنأك :هل ليقف «يلعو نامثعو رمعو ركب

 ريمأب مسي مل نامثعو رمعو ركب يبأ نمز يف ًاّيلع ٌثيأر ءرخآ ءيش ىلإو ةنيفس ثيدح

 دق هنأ ٌتْملعَف ؛كلذ ّلعَف دق ناهثع ِلْثَق َدعب هئيأر مث ءَدودّحلاو ّعَمُجلا مِقُي ملو «نينمؤملا

 . ملا لامع لاو :«كللذ لبق هل زكي لام ثقولا كلذ ي هل نجر

 .ب /9١ق :ةياهن (*)

 .الا# (ص:داقتعالا )١(

 ,7"ه ص:داقتعالا يف (؟)

 نب ورمع عماجب نذؤملا يرصملا دمحم وبأ ءمهالوم يدارملا لماك نب رابجلا دبع نب ناهيلس نب عيبرلا :وه ()

 لصتا ء(ه11/4 وأ ه119/7) ةنس دلو ؛ةديدجلا هبتك ةيوارو همداخو .هنل# يعفاشلا مامإلا بحاصو .صاعلا

 وبأو يزارلا ةعرز وبأو ةجام نباو يئانلاو دواد وبأ هنع ىور ؛هنع ثدحو .ريثكلا هنع لمحو ؛يعفاشلا ةمدخب

 ملع ذخأل ؛ضرألا راطقأ نم هيلإ سانلا لحر ءاريثك بجي يعفاشلا ناكو «ةزاجإلاب يذمرتلا هنع ىورو «متاح

 تاقبط:رظني .( ه١ 07) ةنس ٌنْم#َت ينوت ءرصمب يعقاشلا نع ىور نم رخآ وهف .هبتك ةياورو ؛يعفاشلا
 73-568 /١ج:ةبهش يفاق نبال ةيعفاشلا تاقبط 0-1175 /”ج:يكبسلا جاتلل ىربكلا ةيعفاشلا

 .7”5 ص :داقتعالا يف ()



 هدعب قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ىلع #25 هللا لوسر هيبنت ٌباب

 ءافلخلا نم هدعب نم ةمامإو هتمامإ ةحص ىلع ةلالدلا نم باتكلا يف ام نايبو
 هذ نيدشارلا

 ناك 9 قيدصلا ركب ابأ نأ 8 كلام نب سنأ نع هُيغو ٌيقهيبلا ىورو -1

 يف فوفص مهو «نينثالا موي ناك اذإ ىتح هيف يفوت يذلا تف يبنلا عجو يف مهل يلصي

 فحصم ةقرو ههجو َّنأك مئاق وهو ءانيلإ ظني .ةرجحلا َرتس ”#6 ّبنلا َفَشَك :ةالصلا

 3 هللا لوسر ةيؤرب حرق نم ةالصلا يف نحو َنَْفت نأ انْمَمَهَف'لاق كحضي مّسِبت مث

 ةالصلا ىلإ ٌحراح هك ّيبنلا نأ ٌنَظو َّبفّصلا "ٌلِصَيِل ِهّّبِتَع ىلع ركب وبأ "ٌصكنو

 هيلع هللا لص يبنلا لد مث مكتالص اَوُييأ نأ هديب كل هللا ٌلوسر انيلإ راشأف :لاق

 ."كلذ هموي نم يفوتف رتسلا ىخرأو ملسو

 رظن ءامدعب رتسلا 6 هئاخرإ نم كلام نب سنأ هاور يذلا اذهو»:ٌيقهيبلا لاق -

 ةالص نم لوألا ةعكرلا يف ناك ركب يبأ فْلَح ًافوفص مهئاكمب حرفلا رهظأو مهيلإ

 ركب يبأ فلخ اهالصف ةيناثلا ةعكرلا كردأف جرخف «ةفخ هسفن يف دجو هنأ مث .حبصلا '

 اذه .«كلذ هموي نم يفوتو ؛ىرخألا ةعكرلا تخل هللا ٌلوسر ّحَنأ ف ركب وبأ مَّلَس املف

 ."هريغو هيزاغم يف "ةبقع نب ىسوم هركذ ام

 )١( :ةيابن(*) .رَخأتو عجر ينعي ق75١/أ.

 .(419) فحيحص يف ملمو .(544) .هحيحص يف يراخبلا هجرخآ (؟)

 مامإ ةقثلا هيقفلا ,ماوعلا نب ريبزلا لآ ىلوم ؛يندملا هدمحم وبأ ءيدسألا شايع يبأ نب ةبقع نب ىسوم :وه (”)

 ةورعو رمع نبا ىلوم عفانو نمحرلا دبع نب ةملس يبأو معطم نب ريبج نب عفانو جرعألاو رمع نبا كردأ ؛يزاغملا

 نب هللا دبعو جيرج نباو نانايفلاو كلامو يراصنألا ديعس نب ىبحي :ةمئألا نم هنع ىورو .مهريغو ريبزلا نب

 يزاغمب مكيلع»:لاق ةرمو ««.ةقث هنإف ةبقع نب ىسوم يزاغمب مكيلع»:كلام مامإلا لاق ؛مهريغو كرابملا

 ««.هريغ رثكأ ايك رثكي ملو نسلا ربك لع اهبلط ةقث لجر وهو «يزاغملا حصأ اهنإف ةبقع نب ىسوم حلاصلا لجرلا
 5377-1171 1١/ ج:بيذهتلا بيذبت 1185-1711 /14ج:لايكلا بيذهت:رظني.(ه151) ةنس ينم ينفون

 ,778-754ص:داقتعالا (6)



 ةالص رخآ»:لاق هنأ ةف سنأ نع يذمرتلاك هانيور ام هل دهشيو :*لاق -ها/
 ركب يبأ فلخ هب ًاحشوم دحاو بوث يف َّلَص موقلا عم ك4 هللا ٌلوسر اهاّلص

 .”(قيدصلا

 اليل هللا وسر تعمس :لاق ة## ةريره يبأ نع هريغو مكاحلا ىورو -4

 َّمُت للا ءاش ام اهنم "ُتْعَريَف هثعزنف ٌولد اهيلع "بيلق ىلع يييأر مئان انأ انيب":لوقي

 مث ل رفغي هللاو ,”ٌففْعُ هعزن يفو نيّبوُنَذ وأ "ًابوُنَد اهنم َعّْرتَق ةفاحُم يبأ نبا اهّدَحأ

 نسب رمح رت عني ساّنلا نم *يرقْبَحرأ ملف «باطخحلا نبا اهذخأف كير "تلاحتسا
 ."07نّطَعب َساَّنلا َبّرَص ىتح باطخملا

 .ينارعشلا مامإلا نم ريسي فرصتب 74 ص:قباسلا عجرملا )١(

 .ىربكلا يف يئاسنلاو ؛««.حيحص نح ٠:لاقو(777) ءيذمرتلاو (35778) هدنسم يف ديحأ هجرخأ (1)

 1779 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو .(71110) .ءهحيحص يف نابح نباو .(870)

 .199/19ج:ملسم حيحص حرش .ةّيوطمْلا ريغ رثبلا يأ (؟)

 .قباسلا عجرملا .ءاقتسالا وه عزنلاو ٌُسيقتسا يأ (4)

 .قباسلا عجرملا.ةءولمملا ولدلا لاذلا حتفب بونذلا (6)

 حيحص حرش يف قن» يورنلا مامإلا لاق امك .حصفأ مضلاو ناتروهشم ناتغل اهحتفو داضلا مضب فعّضلا (7)

 126 /16جاملسم

 :رظني .ربكأ يهو ٍبْرَغ ىلإ تلوح ًابونذ تناك نأ دعب يأ ربكلا ىلإ رغّصلا نم ٌتلّرحمتو تراص يأ تلاحتسا (:)

 .قباسلا عجرملا

 .قباسلا عجرملا .ةميظعلا ولدلا يه «ءارلا ناكسإو ةمجعملا نيغلا حتفب بْرَعلا (6)

 .قباسلا عجرملا .ًادّيس يأ (5)

 عجرملا .حيرتستل يقسلا دعب هيلإ قاست يذلا عضوملا وهو ءاهنطع ىلإ اهوَوآ مث ,مهلبإ اووزأ يأ 2٠١
 .1337/16ج:قبالا

 .امههريغو (1797) .هحيحص يف ملسمو :(7474) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١١1(

 - موب ا



 عم
 َتّدُم ُرَصِق «ٌفعُض هعزن يفو» هلوقو ءىحو ءايبنألا ايؤر :ٌيعفاّسلا ٌمامإلا لاق -

 يف ةلظ ٌرمع ُةْعَلَب يذلا دّيزتلاو حاحقالا نع ةدرلا لهأل برحلاب هِلْغّشو هيوم ٌةَلَجَعو

 .”هتدم لوط

 ةأرما ل ّيبنلا تنأ :لاق «ة#ف معطم نب ريبج نع انيورو :"ٌيقهيبلا لاق -84

 ملف تعجر نإ ٌتيأرأ ؛هللا لوسر اي :تلاق هيلإ ٌمجرت نأ اهرمأف «ءيش يف هنمَّلكف

 .”(“ ركب ابأ ٍتئاف ينيدجت مل نإف»:لاق - توملا ينعت اهنأك - كدجأ

 )١( كان يعفاشلا مامإلا ىلإ لصتملا هدنب 775 ص:داقتعالا يف ٌيقهبلا ٌمامإلا لوقلا اذه دروأ .

 لاق؛:111/16ج:ملسم حيحص حرش يف ثيدحلا اذه حرش دنع يي ُيووُنلا ٌمامإلا هلاق ام هنم بيرقو -

 عافتناو امهراثآ روهظو اممتريس نحو ءامهتفالخ يف هق# رمعو ركب يبأل ىرج امل حضاو لائم مانملا اذه:ءاملعلا

 ماقف ءرمألا بحاص وه 8 يبنلا ناكف .هتبحص راثآو هتكرب نمو اليل يبنلا نم ذوخأم كلذ لكو ءاههب سانلا

 ًاجاوفأ هللا نيد يف ٌسانلا لمخدو ؛هعورفو هلوصأ حضوأو ؛هرومأ دّهمو مالسإلا دعاوق ررقو ؛مايق لمكأ هب

 مث .(5 :ةدئاملا) 4( أكد َملَسإلا كَل ُتيِضَرَو ىتتتي كلع ُتنْمَو كيو كَل تلكَ مول :ىلاعت هللا لزناو

 ؛يرارلا نم كش اذهو «نيبونذ وأ ًابونذ":ةكه هلوقب دارملا وهو ءًارهشأو نيتنم كلف ركب وبأ هفلخف ءاظللا يفوت

 عاستاو مهرباد عطقو ةدرلا لهأ لاتق هتفالخ يف لصحو ,ىرمخألا ةياورلا يف هب حرص امك «نابونذ دارملاو

 بيلقلاب رّبعف ؛هلثم عقي ملام هماكحأ نم مهل ررقتو ؛هنمز يف مالسإلا عتاف كن رمع هفلخف يفوت مث ؛مالسإلا

 هٌمايق وه هّيقسو مهل يقتسملاب مهّريمأ هّشو مهحالصو مهتايح هب يذلا ءاملا نم اهيف امل نيملسملا رمأ نع

 ءركب يبأ ةليضف نم َّطَح هيف سيلف «.فعض هعزن يفو»: ك2 ركب يبأ يف لتغ هلوق امأو .مهرومأ ثيبدتو مهجلاصمب

 عاستالو اهلوطل رمع ةيالو يف سانلا عافتنا ةرثكو ءايهتيالو ةَّدُم نع رابخإ وه اهنإو ؛هيلع ٌرمُعِل ةليضف َتابثإ الو
 «هل صيقتت هيف نيلف ؛ هل رفغي هللاو»:58 هلوق امأو ؛تاحوتفلاو مئانغلا نم اهريغو لاومألاو هدالبو مالمإلا

 يف ثيدحلا يف قبس دقو «ةماعّدلا ٍتمعنو ؛مهّمالك اهب نومعدي نوملسملا ناك ةملك يه اهنإو ءبنذ ىلإ ةراشإ الو

 « .اهب نيململا عافتناو اهتفص نايبو ءامهتيالو ةحصو ءرمعو ركب يبأ ةفالخب مالعإ اذه لك يفو ءملسم حيحص

 .١71صءداقتعالا (15757) «ىربكلا يقهيلا ننس )١(

 .ب /١5ق :ةيا (*)

 .امهريغو (71785) :هحيحص يف ملسمو .(5109) «هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (*)

 - موه



 ٌمومع ؛ةأضيملا ةصق يف ةداتق بأ ثيدح يف كت يبنلا نع انيور دقو»:لاق

 هذهف :لاق مث كلذ يف لاطأو "«اودشري رمعو ركب ابأ اوعيطي نول: يبنلا لوق

 ركب وبأ هدعب نم ةفيلخلا نوكي نأ ىأر 352 يبنلا نأ ىلع لدت اهانعم يف امو رابخألا

 ىلع ةقن باطخلا نب رمعبو هب ءادتقالاب مث هلضف نم ركذ (بب هَتَّمأ هّبنف ءقيدصلا

 .كلذ

 هايإ هللا مالعإب مِلَع هّنأل -ملعأ هللاو - هّريغ لمتحي ال ًاَصَن هيلع صني مل امنإو :لاق

 .هتعيب ىلع مهعامجإب دقعتت هتفالخ نأو .هيلع نوعمتجي نيملسملا نأ

 [ قف ةعبرألا ءافلخلا ةفالخ ةََّحِص ىلع ميركلا نآرقلا ةلالد]

 هللا لاقف «ءافلخلا نم هدعب نّمو ءركب يبأ ةمامإ ىلع َكَْب5َ هللا ٌباتك لد دقو
 كلضتنا امك ٍّألا يتقي بكيدشلا افيو كتي اثم“ لل لأ كو )دف هوك مإ هع هدم

 منكم نإ تيل + :لاقو (هه:رونلا) 4 مثل نسبا هلا مد مل َنسيَسَلَو ْمهلبَق ني تلا
3 

 (1:جحلا) © ركل نع ْأَوَهَتَو ٍنوُرعَمْلاِب ْاوُرَمأَو ركل أوئاو ةولّصلا اوان ِضْرَأْلا ٍن

 يلعو ناهثعو رمعو ركب يبأ رمأ يف نيكمتلاو فالختسالا نم ةفصلا هذه تدجو املف

 ةروس يف كي هللا لوق ةقظ قيّدّصلا ةمامإ ىلع ًاضيأ ّلدو ءٌقح مهتفالخ نأ ىلع لد فن

 لثَك ]+ ةيبيدحلا ةوزغ يف هعم جورخلا نع نيِفّلختملاو ل582 هيبن ةرصن نع نيدعاقلل ةءارب

 لوميسَس 8:16 :حتفلا» يف لاقو (85:ةبوتلا)4 اودع َىبَم اوُنْيَمُت نو اَدبَأ ىبم أوُجيرخت نّل

 4 هل ملك ادي نأ ترُديُرب كَعَبم اورد اَهوُدْمْأَتِل ماعم كب رْشَملطأ اَذإ ولكل

 لَم ني هنأ تلات ْمُكِلدَكحَح زج: لاق مث 4 اََّبَأ م أوجيْوَت نَل )+ :ىلاعت هلوق ينعي
 َنْوَْدُمَس بالا نم َنيّلَحُتَ لق + :لاقو (165:حتفلا)4 اليو الإ َبوُهَففي ال أوناك لب انئوُدَسح لَ ع2 1:

 ةرؤشبست

 .ليوط ثيدح وهو «0) هحيحص يف ملسم هجرخأ )١(

 - وو



 مهلاتق ىلإ "مكل يعادلا اوعيطت ينعي 4 أُمي نإ نوُمِسُم وأ ْمُجتوِدَقُت وبس أب لأ موق لِ
 «مهاتق ىلإ مكل يعاّدلا ةباجإ نع اوضرعُت :ينعي 4 الوم إو اًنسسح ار هم كيوي
 + يبنلا ُريغ كلذ ىلإ مهل يعادلا لهو «(حتفلا»# امي ابدع ْكَبْدَسُي ُلبق نت ُمدَلوَت انكج

 ةروس يف لاقو 4( اَوُدَع َىبم اوُنيَُت نلو ادبأ بم أوُجرْحَح نَّن لُثَم ل :هل هللا لاق يذلا
 ف

 لعجو كلن هيبن عم جورخلا نم مهعَنَمَف 4 هللا َمَلَك اودي نأ تُديرب ل :حتفلا

 عاد لاتقلا ىلإ مهوعدي يذلا يعادلا نأ .كلذب َبَجّوف ؛همالكل ًاليدبت هعم مهّجورخ

 ."ال28 هيب دعب مهوعدي

 لاق كلذكو ««مورلاو سراف مه» 4( ريد ب ٍلْوُأ + :هلوق يف دهاجم لاق دقو -

 ."”«ةماهيلا موي ةفينح ونب مه»: ةلاظ سابع نبا لاقو ءيرصبلا نسحلا

 ىلإ يعاَّذلا وهو ءركب يبأ مايأ يف اولتُ دقف ةماريلا لهأ اوناك نإف»:"ٌيقهيبلا لاق -

 «رمع مايأ اولِتوق دقف ءسراف لهأ اوناك نإو ةماريلا لهأ نم ةفينح ينبو ةمليسم لاتق

 دارأ ِهَّنإف ,مورلاو سراف لهأ اوناك نإو ءسراف لهأو ىرسك لاتق ىلإ يعادلا وهو

 مهئيحنتو مُطلاتق مَن َّمُث ءركب يبأ مايأ يف اولِتوُق دقو ءماشلا ضرأ نع مورلا لهأ ةيحنت

 يفو .ةلا» رمعو ركب يبأ ةمامإ كلذب بجوف سراف لاتق عم «رمع مايأ يف ماشلا نع

 نسب يلع تايآلا نم انركذ اهب جتحا دقو «رخآلا ةمامإ بوجو امهدحأ ةمامإ بوجو
 .« 288 قيدصلا ةمامإ تابثإ يف انئاملع نم هريغو ""يرعشألا ليعامسإ

 .1/731ق :ةيام (*)

 .اهدعب امو ” 4٠ ص:داقتعالا يف يقهيلا يأ )١(

 )١( ص:داقتعالا يف لاوقألا اذه رظنت 7147

 . فان يارعشلا مامإلل ريسب فرصت عم ” 1-44 47ص :داقتعالا يف (*)

 ,167-700ص:ةنابإلا باتك يف اهلك ةلدألا هذه َنَننَهَع قاس دقو ؛يرعشألا نحلا وبأ ليلجلا مامإلا يأ ()

 - ؟مخع



 نم أوما َنيِدْلأ اهكَي 8: هللا لوق ًاضيأ قيدصلا ةمامإ ىلع لدو 2:ٌيقهيبلا لاق -

 هللا ملع يف ناكف (0 4 :ةدئاملا) # هدتوُبِحيَو بحي موق هَل ٍقأي ٌفْوَسَ وزيد نع مكن كني

 هدعوو هلوسر دعوف ؛موق دادترا نم ةك هللا لوسر ةافو دعب نوكي ام ىلاعتو هناحبس

 ىف توُدهنم َنِرْفَكْلا َلَع وَّرِعل'“ َنيِمْؤُمْلا لع ولو ههتوُبحيو يحب موق # يتأيهنأ قدص

 ةافو دعب ّدترا نم دادترا نم هملع يف ناك ام دحُّو الف ءالإ ري َةَمول َنْوفاَحي الو هلال يس

 نمب دهاجف ؛مهلاتقب ه8 قيدصلا ركب يبأ مايقب هدعو ٌقيدصت َدِحُو الكفل هللا لوسر

 رهظ ىّتح «مئال ةمول هللا يف في لو ؛بارعألا نم ُهاصَع نم ةباحصلا نم هعاطأ

 ةلالدو ؛نيّداعلل ٌةيآ 36 هلوسر ةافو دعب هدعو قيدصت راصو «لطابلا قَهّرو حلا

 .”«ض قيدصلا ةفالخ ةَّحِص ىلع

 هه قي قوس .ونبو نعمك دب نم ل :هلوق يف نسحلا نع ٌيقهيبلاو مكاحلا ىور -

 هر ا وأ يا ارق ينل حل للا ل

 .”كاحضلاو ةداتقو ةمركع هلاق كلذكو .«52 هللا لوسر دعب مالسإلا ىلإ اوعجَر

 .كلذ يف ٌيقهيبلا لاطأو

 © هتمامإل مهدايقناو قيدصلا ركب يبأ ةعيب ىلع نيملسملا عامتجا باب

 ةافو دعب ربنملا ىلع سلج موي ركب ابأ ركذ لذ رمع ّنأ يقهيبلاو مكانا ىور ١-
 قحأ هنإو «نينثا يناثو .اكه هللا وسر بحاص ركب ابأ نإ:لاقف كاب هللا لوسر

 ينب ةفيقس يف كلذ لبق هوعياب مهنم ةفئاط ناك دقو .هوعيابف اوموقف «مهرمأب نيملسملا

 ."0ةماعلا ةعيب ربنملا ىلع هتعيب تناكو «ةدعاس

 ب /7؟١ق :ةيابن (*)

 )١( نشات ينارعشلا مامإلل ريي فرصت عم 567-744 ص :داقتعالا .

 )١( ص :قباسلا عجرملا 6 71.

 يف يقهيبلاو «(08175) :هحيحص يف نابح نباو :(77941) :هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (7)

 7144 ص:داقتعالا

-1543- 



 ءريمأ مكنمو ريمأ انم:اولاق نيح ءراصنألا ىتأ رمع نأ :ّيقهيبلل ةياور يفو -7

 ؟ساّنلاب ّلصي نأ ركب ابأ رمأ 858 هللا لوسر نأ نوملعت متسلأ راصنألا رشعم اي»:لاقف

 ركب ابأ مدقتن نأ هللاب ذوعن :اولاق ؟ركب ابأ مدقتي نأ هسفن بيطت مكُيأف :لاق «لب :اولاق

 "قف

 مكبحاص اذه :لاقف ركب يبأ ديب ذخأ ال تباث نب ديز نأ :مكاحلل ةياور ينو -7

 ٌسان ماقف .هنع لأسف هاّيلع ري ملف «موقلا هوجو يف رظنف َربثملا "ركب وبأ َدَعَص .هوعيابف

 اصع شت نأ ٌثدرأ هّْيََحَو 2 هللا لوسر مَع نبا :ركب وبأ لاقف هب اوّنَأَف ءراصنألا نم

 ماَّوَعلا ّنب ريل ري من هعّيابف .دكت# هللا لوسر ةفيلخ اي بيرثت ال :لاقف ؛نيملسملا

 مَع نبا :لاقف هب اوؤاج ىتح .هنع لأسف

 .”هاعيابف ؛ككلل هللا لوسر ةفيلخ اي بيرثت ال :هلوق ّلثم :لاقف .نيملسملا

 مكبحاص اذه:لاقو «مويلا كلذ ركب يبأ ديب ذخأ رمع نأ :"ةياور يفو -4

 .راصنألاو نورجاهملا هعيابو ءرمع هعيابف ؛هوعيابف

 ٌرذتعاو َساّنلا َبطَخَق مويلا كلذ يف ماق ركب ابأ َّنأ يقهيبلاو مكاحلا ىورو - ك6

 ةرامإلا ىلع ًاصيرح تنك ام هللاو»:لاقو - فّلخت نّمو ريبزلاو يلع ىلإ ينعي -مهيلإ

 اصع ّقُّشَت نأ ٌتدرأ هّيراوحو اك. هللا لوسر ةَّمَع

 ين مكاحلاو (807) ؛ءىربكلا هس يف يئاسنلاو .(177) ءهدنم يف دمحأ هجرخأ )١(

 :(177517) «ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو «ةهاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح»:لاقو .(4477) «كردتملا

 عمجم يف يمئيهلامامإلا لاق (114) ؛ةراتخملا يف يمدقملا ءايضلاو ,”44ص:داقتعالاو

 « .حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ءفعض هيفو ةقث وهو «دوجنلا يبأ نب مصاع هيفو2: 187 /6ج:دئاوزلا

 .أ/97ق :ةيابن (*)

 يف يقهيباو ««هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح2:لاقو (4501/) «كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ (؟)

 .(17716) «ىربكلا ننسلا

 عمجم يف يمثيهلا لاق 178« ص:داقتعالا يف يقهيلاو «(3577) ءريبكلا يف يناريطلا اهجرخأ (*)

 ؟.تاقث هلاجرو»: 187 /5ج:دئاوزلا
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 ٌتقفشأ ينكلو «ةينالع الو ّرِس يف هللا اَهُنلأس الو ءابغار اهيف تنك الو ءطق ةليلو ًاموي

 نادياالو ةقاط هب يلام ًايظعأرمأ ٌثدّلُ ْنكلو ةحار نم ةرامإلا يف يلامو ؛ةنتفلا نم

 ام هنم نورجاهملا َلِبَق :«مويلا اهيلع يناكم سانلا ىوقأ نأ ٌتددولو «هللا ةيوقتب الإ
 ىرن انإو «ةرواشملا نع انْرَُأ انأ الإ اًْيضغ اما: ريبرلاو ٌئِلع لاقو «هب رّدَتعا امو ؛لاق

 انإو ؛نيشثا يناثو ,راغلا ُبِحاصَل هنإ 68 هللا لوسر دعب اهب ٍسانلا ٌحأ ركب ابأ نأ

 ."«ٌيح وهو سانلاب ةالصلاب كلن هللا ٌلوسر هرمأ دقلو «هَربُكو هَقَّرَش فرعنل

 امأ»:ربنملا ىلع "هراذتعا يف لاق ركب ابأ نأ هريغو ةبقع نب دمحم ةياور يفو -5

 نإو «ناثدججلا َمقافتو «ةنتفلا ًةفاحت الإ هنع باغ نّم نود كلذ ماربإ ىلع انَلَمع ام هللاو

 وه نم الإ كنم اهّدهشي نأ َلِإ ٌّبحأ ناك ٌدحأ اهدهش ام كلذ الول ءًاهراكل اهل ٌثنك

 َةعيب الف بلاط يبأ نب ٌنِلع اذه «سانلا اهيأ»:لاقف سانلا ىلع فرشأ مث .«كتلزنم لثمب

 متيأر نإف «ّياّيإ مكيعيب يف ًاعيمج رايخلاب متنأو الأ .هرمأ نم رايخلاب وهو «هقنع يف "يل

 هلخد دق ناك ام هنع لت «هلوق نم ٌحلع كلذ عمس الف ««ُةٌعيابِي نم لوأ انأف يريغ اهل

 لاقو ؛هعم اوناك نيذلا ٌرمَتلاو ءوه هعيابف هدي َدِمَق «كريغ اهل ىرن ال ءّلَح ال٠:لاقف

 كلذو .النلل هللا لوسر ٌةفيلخ:اولاقو ءركب يبأ ىلإ ٌرمألا اوُدرف كلذ ّلثم سانلا ٌعيمج

 .”كّلَم ىتح التل هللا لوسر ةفيلخ: هّئوُمسُي اوناكف «هّدعب ةالّصلا ىلع همدقتسا هنأل

 ءعضاوتلا ّبهذم هتعيابم نم هيف مهريخ اميف ركب وبأ بهذ دقو»:ٌيقهيبلا لاق -

 ىلع مهعامتجا ىلإ نكس قدصلا مهنم فرع اذإ ىتح هفالختسا يف مهبولق ئربتسيلو

 يف يقهيبلاو .«هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح»:لاقو (4477) ءكردتسملا ين مكاحلا هجرخأ )١(

 .١886ص:داقتعالاو )1١7774(. ىربكلا ننسلا

 .هتعيب نع فلخت نمم هريغو يلع ىلإ يأ (5)

 .ب /57ق :ةيابن (*)

 .50 ١ص :داقتعالا (8)

0 



 .ةينالعلاو رسلا يف كلذ

 لئاقل زوجي الو «بلاط يبأ نب يلع عم هتعيب ىلع مهعامتجا انركذ اب حص دقو :لاق

 نم ًاردق ّلجأو هال ربكأ جلع ناكف ؛هرهاظ فالخب هريغ وأ ماع نطاب ناك :لوقي نأ

 زاج ولو هريمض يف ام فالخ سانلل رهظي وأ «قح ريغب ميظعلا رمألا اذه ىلع مِدقُي نأ

 ججح دحأ عامجإلاو ءطق عامجإ ّمصي مل ركب يبأ ةفالخ ىلع مهعامجإ يف اذه ءاعدا

 .مُهوتلاب هليطعت زوجي الو «ةعيرشلا
 ءان ةشئاع لوق نم سيل ,رهشأ ةتس ركب ابأ عيابي م ًايلع نأ ىَوَر يذلاو :لاق

 ةمطاف ةصق يف ةشئاع نع ثيدحلا يف ةاورلا ضعب هجردأف ءيرهزلا لوق نم وه اَّنإ

 نم ًاعطقنم يرهزلا لوق نم هلعجو ًالّصفم هاورف دشار نب رمعم هظفحو "انفو

 لهأ نم هعبات نمو يردخلا ديعس يبأ نع .لوصوملا ثيدحلا يف انيور:لاق ؛ثيدحلا

 ةعيب هعياب ًايلع نأ لمتجيو «ةفيقسلا يف ترج يتلا ةماعلا ةعيب يف هعّياب ًايلع نأ يزاغملا

 عمست مل ذإ ؛ثاريملا ببسب مالك ركب يبأو ةمطاف نيب رّجَش هنإ مث «"”انيور امك «ةّماعلا
 هّنبلط اهيف ةروذعم تناكف هريغو ركب وبأ هعمس ام ثاريملا باب يف الكفن هللا لوسر نم

 «ةليوط ةصق يهو ,(19/09) ءهحيحص يف ملسمو «((7494) «هحيحص يف يراخبلا :ةصقلا هذه جرخأ )١(

 عنتماف تهل هللا لوسر نم اهئاريمب ف ركب ابأ تبلاط ةض ةمطاف نأ -نيحيحصلا ين يه امك- اهصّخلمو
 ةقدص نم ًائيش رْيغأ ال هللاو ينإو:لاقف 4 ةقدص انكرن ام ثَروُت ال':لوقي 364 ّيبنلا عمس هنأ كلذ يف هرْذُعو

 هعمس ام عمت مل اهتأ اهرْذُعو ؛تيقوت ىتح ءاهتيب ةمزالمب هترجهف ؛«اهيلع تناك يتلا اهاح نع ككل هللا لوسر

 ضيرمتب هلاغشنال ه5 قيدصلا ةعيابم نع رَخأتف قف يلع اًمأو ءرهشأ ةتس التف يبلا دعب تئاعو .ك» ركب وبأ

 ٌقشي ملو .فالخ ّيأ دبي ل كلذ عمو .ةفالخلا رمأ يف هترواشم مدع نم هسفن يف دَجَو ايو .هنفظ لوتبلا هتجوز

 هل نيب مث ,ةنتفلا ةيشخ ًاعيرس مت دق رمألا نأ نم ؛هرذع هل ىدبأو «هراز ف ركب ابأ َّنركلو «نيملسملل ًاصع

 هذ يلع سفن تباط كلذ دنع ؛عومدلاب هانيع تضاف ىتح «هدنع ةيلاعلا مهتلزنمو الكف يبنلا ةبارقل هّبح رادقم

 .رورس مظعأ كلذل نوملسملا رف ءسانلا مامأ ركب ابأ عيابو دجسملا ىلإ بهذف ىردص حرشناو

 .هريغو يردخلا ديعس بأ ثيدح يف يأ (؟)
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 ناك مث هْيَفوُت ىتح ركب بأ روضح نع قلع فّلَختف ,عنم اهيف ًاروذعم "ركب وبأ ناكو

 هتيب يف يلع دوعق نوكي نأ زوجي الو ءيرهزلا لاق اى اهتابجاوب مايقلاو ةعيبلا ديدجت هنم
 ناكولو ءهفح مُّظَعو ُدْمَب هعياب هنأ: يرهزلا ةياور يفق ؛"هترامإل ةيهاركلا هجو ىلع
 هفلاخو ءًارهاظ هعّياب يلع نأ معز نمو ءأطخ ًارخآ هتعيب تناكل كلذ ريغ ىلع رمألا
 .ٍلوقلا َحيبقأ هيف لاقو ءٌِلع ىلع ءانثلا ءاسأ دقف ًانطاب

 دعب ةمألا هذه ريخب مكربخأ الأ»:ربنملا ىلع وهو هترامإ يف ةظ لع لاق دقو - 7

 ام.الإ لعفي ال ناك ًاّيلع نأ معزن نحنو ."«رمع مث ركب وبأ:لاق ىلب :اولاق ؟252 اهيبن

 قيلي ام رمع ةرزاؤمو ركب يبأ ةعيابم يف لعف دقو قدص وه ام الإ لوقي الو «ٌقح وه
 ."ةّيعَّرلاو يعاّرلل حصْلا ءادأ يف هتين ليمجو هتديقع نسحو هتقباسو هملعو ؛هلضفب

 وبأ لخد دقو ؛"لعفو لاق ام فالخب لاق نم لوقل ىنعم الف»:ٌيقهيبلا لاق -

 الف ؛هنع تيضر ىّنح اهاّضرتو ءاهتوم ضرم يف "اتقي ةمطاف ىلع قيدصلا ركب
 هللا لوسر باح صأ يف نعطي مث ؛تيبلا لهأ ًةالاوم يعّري نمي اهريغ طخسل لئاط

 لوقلا يف ةينالعلاو ّرَّسلا فالتخاو ءفعضلاو زجعلاب هيمربو «هيلاوي نم نّجبمو الك#ب

 1/7573 :ةيان (*)

 )١( ركب يبأ ةرامإل يأ 8 .

 «ريبكلاو (7787) ءطسوألا يف يناربطلاو ؛(040) ؛هدنسم يف ىلعي وبأو «(47/1) ؛هدنسم يف دمحأ هجرخأ(1)

3100). 

 يناهلبق يتلاو ةحفصلا هذه يف ٍينارعشلا مامإلا اهقاس يتلاو نلت يقهيبلا مامإلا لاوقأ رظنت (*)

 7 19-01 ه1 ص:داقتعالا

 .26 يلع نينمؤملا ريمأ يأ (4)

 اذه»:لاقو ءًالسرم يبعشلا نع دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع )١50918( .ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخخأ (6)

 .# يلع اهجوز نذإب وه امنإ اهضرم يف اهترايزل اهيلع هلوخدو :76 4 :داقتعالاو ؛«؛حيحص دانمإب نسح لسرم
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 ,”«قيفوتلاو هللابو «لعفلاو

 هنأ ةنثن يلع نب "نيسحلا نب يلع نب ”ديز مامإلا نع ٌيقهيبلاو مكاحلا ىورو -

 .":(كَدَق يف ركب وبأ هب مكح ام لثمب تمكحل ركب يبأ ناكم تنك ولف انأ امأ»:لاق

 يبنلا لوق ئنعم يف لوقي دان يعفاشلا تعمس :لاق عيبرلا نع ٌيقهيبلا ىورو -

 ءالو كلذب ينعي .“«هالوم ّنإعف هالوم تنك نم»: ف بلاط يبأ نب يلعل التل

 )١( ص:داقتعالا 019 ".

 ةبعش هنع ىورو ؛ةعامجو هيبأ نع ىور ؛ديهشلا مامإلا .ةققإ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز (1)

 رمع نب فسوي قارعلا ىلع هيلاو براحف .كلملا دبع نب ماشه مايأ يف رهظ :ةفالخملا ىلع ريثك قلخ هعياب هريغو

 ىتح ءرمعو ركب نأ نم اريت:اولاقو ةفئاط هتءاج هتعاط ىلإ وعدي ديز جرخ املو ؛هبلصو فسوي هلتقف ؛يفقثلا

 نمو ؛ةيديز هتعيش تيمسو ذئموي نم ةضفار اومسف .كضفرن اذإ:اولاقف ءامهنم ربت نم أّربتأ لب:لاقف .كغيابن

 ٌسانلا ٌتَحو ؛مهرد فلأ (0) ةفينح وبأ هيلإ لسرأو «مهريغو ةمربش نباو ترألا نب بابخ نب لاله هعياب
 تارذش .157 /0ج:نايعألا تايفو:رظني .بلصو هنفد دعب جرختساو ؛ةنم (67) نبا وهو كاف لتُق ؛هرصن ىلع

 129-1848 /١ج:بهذلا

 «يمشافلا ؛نيدباعلا نيز عرولا «مامإلا دِّيَّسلا .نيسحلا وبأ بلاط يبأ نب يلع مامإلا نبا نيسحلا نبا يلع: وه (؟)

 (51) هلو .ءالبرك ةنئاك موي هعم ناكو .هك# ديهشلا نيسحلا مامإلا هيبأ نع ثدحو (ه18):ةنس دلو ؛ندملا

 هلآ عم هّدرو ءديزي همركأف .قشمد ىلإ هلآ عم هورضحأ لب هل اوضرعت الو ؛لتاقي ملف ءأكوعوم فئموي ناكو ءةنس

 ْثَّدَح كفقأي ةيفصو ةملس مأو سابع نب هللا دبعو نسحلا همعو «ًالسرم اقف هدج نع ًاضيأ ثدحو «ةنيدملا ىلإ

 نفدو (ه44) ةنس حيحصلا ىلع ه2: يفوت ءمهاوس ٌقلخخو هقتتتي لوتقملا ديزو رمعو رقابلا دمحم هدالوأ هنع

 586-501 /4 جاءالبلا مالعأ ريس :رظنب .عبقبلاب

 :قشمد خيرات يف ركاسع نباو 70 ؛ص:داقتعالاو :(0329074) ءىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأ (4)

1377/15 

 .ب /:"37ق :ةيابن()

 يف يئاسنلاو ««حيحص نسح ثيدحا:لاقو (77/17) .هننم يف يذمرتلاو «(400) .هدنسم يف دمحأ هجرخأ (5)

 مامإلا لاق(1480) «ريبكلاو :.(17651) ءطموألاو (1/5) «ريغصلا يف يناربطلاو )81١46(( ىربكلا هننس
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 4“( مك كوم اَل نيكل أو أونما“ َنيدلا لوم هلأ ني َكَِد )+ :َكَص هللا لوق كلذو مالسإلا

 .(دمحم)

 هللا لوسر لقي ملأ ءلجر .هلأس «""نسسحلا نب نسسحلا نأ يقهيبلا ىورو -

 الخ هللا لومر كلذب ينعي ول هللاو ىلب»:لاق « هالوم يلعف هالوم تنك نما:

 «نيملسملل حصنأ ناك كت# هللا لوسر نإف ؛كلذب مهل حصفأل ناطلسلاو ةرامإلا

 ءاوعيطأو هل اوعمساف يدعب نم مكيلع مئاقلاو مكرمأ يلو اذه «سانلا اهيأ اي:لاقف

 .هدعب نم نيملسملل هب مئاقلا هلعجو ءرمألا اذهل اًيلع راتخا هلوسرو هللا ناك نك هللاو

 مظعأ ناكو ؛هلوسرو هللا ّرمأ كرت نم لوأ ٌنِلع ناكل هلوسرو هللا ٌرمأ يلع كرت مث

 ."0كلذ يف ًامُْجو ةئيطخ سانلا

 ٌٍلعف هالوم تنك نم» ثيدح ىنعم يف ٌيضفارل ”[نيسسحلا] لاق كلذكو -

 سانلا ىلع مايقلاو ناطلسلاو ةرمإلا كلذب كهل هللا لوسر ىَنَع ول هللاو امأ»:«هالوم

 'تيبلا جحو ناضمر مايصو ةاكزلاو ةالصلاب مهل حصفأ امك كلذب مهل حصفأل هدعب

 اذه ءارو نم ناك امف ءاوعيطأو هل اوعمشاف ؛يدعب نم مكرمأ لو اذه نإ :مه لاقلو

 دمحأ هاور#: ٠١ 4 /4ج:دئاوزلا عمجم يف يمشيملا مامإلا لاق :(674) ٠١5 /7ج :ةراتخملا يف يسدقملا ءايضلا

 .؟حيحصلا لاجر هلاجرو

 ؛يدملا ؛يمشاحلا دّْيَسلا ءفق» بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نبا نمل هللا لوسر طبس نسحلا نب نسحلا :وه (1)
 هقدص عمايفلاو ةياورلا ليلق وهو .ةقن رفعج نب هللا دبعو هلف نسحلا هيبأ نع ْثَّدَح دمح وبأ ؛مامإلا

 يفوت ؛مهريغو «حلاص يبأ نب ليهسو ةيفنحلا نب دمحم نب نسحلا همع نباو هللا دبع هدلو هنع ثّّدحو .هتلالجو

 .445 /4 جاءالبلا مالعأ ريس :رظني .(ه55):ةنم لذ

 1600-507 ص:داقتعالا (؟)

 وهو .ةنتام نسحلا نب نحلا نع ىرخأ ةياور هذه نأ:767ص:داقتعالا يف دوجوملاو ءلصألا ين اذكه (7)

 .حيحصلا

 - هلل -



 ."هنك هللا ٌلوسر نيملسملل ناك ساّنلا حصنأ َنإف «ءيش

 حيحص ثيدح هالوم نِعف هالوم تنك نم»:ثيدح "يوونلا ىواتف يفو :تلق -

 .”«نسح ثيدح وهو٠:يذمرتلا لاق .هريغو يذمرتلا هاور

 نم :مهوق ىلإ عَجرُي نيذلا نيقّمحملا دنع ثيدحلا اذه ىنعمو»:ٌيِووّنلا لاق -

 ٌيعفاشلا مامإلا ٌليوأت قاس مث ,ءكلذك ّنِلعف ,هيفاصُمو هّبُُحو هيلاوُمو هرصان ٌثنك

 :ٌلعل لاق ديز نب ةماسأ نأ وهو ءببس ىلع دراو ثيدحلا اذه ليقو :لاق مث «قباسلا

 ٌيلعف هالوم تنك نم: هللا لوسر لاقف الك هللا ٌلوسر يالوم اَّنِإ ءيالوم تسل

 وحن“ ىلع قّلطُي ىلوُلا مسا نإ :مهٌئيغو ةغللا لهأ نم ءاملعلا لاق دقو :لاق «« هالوم

 قّعملاو قّتعملاو هيلع مّمنملاو مهنملاو دبعلاو دّيّسلاو كلاملاو بلا اهنم ىنعم نيرشع

 هانركذ اهب لصحيو :لاق ءرْهَّصلاو فيلٌخلاو معلا نباو راجلاو عباّتلاو ٌبحملاو رصاّنلاو

 هيفن كلذب هدحو يلع ركذ نم مزلي الو «هل نايّلوَم امهنأو ءرمعو ركب يبأل ًالوم ًايلع نأ

 .هريغ نع

 تلد (ك «ٌيِلع نم لضفأ رمعو ركب يبأ نم ٍدحاو لك َّنأ ىلع ةّنُسلا ٌلهأ عمجأ دقو
 نم ىضقأ هنأ هيف سيلف 2" يلع مكاضقأ»:ك هلوق اًمأو ةحيحصلا ٌثيداحألا هيلع

 )١(الاعتقاد:؛ص50

 .حودحد نيدلا دامع:قيقحت م147١ 7ه ٠٠8 /١:ط «نانبل «توريب «ةفرعملا راد1 85ص (؟)

 .0717/17) 4 حيحص نسح ثيدح»:يذمرتلا هيف لاق دقو ؛ليلق لبق رم 7

 1/7 4ق :ةيام (*)

 دبع نع (91/77) هدنم يف ىلعي وبأو ًاعوفرم 9 كلام نب سنأ نع (184) هننس يف هجام نبا هجرخأ (4)
 «ناينع ءايح مهقدصأو .رمع هللا نيد يف مهدشأو .ركب وبأ ينمآب يتمأ محرأ»:اهظفلو ًاعوفرم :ةلض رمع نب هللا

 :لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو ءبعك نب يبأ هللا باتكل مهؤرقأو ءبلاط يبأ نب يلع مهاضقأو

 هننس يف روصنم نب ديعسو « حارجلا نب ةديبع وبأ ةمألا هذه نيمأو ًانيمأ ةمأ لكل نإو الأ ,تاث نب ديز مهضرفأو

 - ؟غيف -



 «نيبطاخملا نم اناك |مهنأ تبثي لو .نيبطاخملا نم ىضقأ هنأ يضتقي امنإو ءرمعو ركب يبأ

 مزلي ال هنأ امك ,دحأ لك نم ىضقأ نوكي نأ ةعامج نم ىضقأ دحاو نوك نم مزلي الو

 هناحجر ىضتقي |منإو ءلضفأو ًاقلطم هنم ملعأ نوكي نأ رخآ نم ىضقأ دحاو نوك نم

 ةفرعم يف رصحنم وه سيل ليضفتلاو ءطقف تاموصخلا لصفو ءءاضقلا باب ةفرعم يف
 ."”(ءاضقلا

 لوأ ناك ًاّيلع نأ دقّتعُي ْنأ ًاقلطم ًاريرحت مّرَحت ِهّنَأ ٌتملع دقف»:ٌيووّتلا لاق -

 ميدقت يف نعّطلا نّمضتيو ءاهرسأب ةّمئألا يف ٌحدق كلذ َّنأل؛ رمعو ركب بأ نم ةمامإلاب
 نايفس نع حيحص دانسإب انيور دقو :لاق «كلذ ريركتو ةالصلل ركب ابأ !22 هللا لوسر

 ابأ أّطحَت دقف ءرمعو ركب يبأ نم ةيالولاب ٌّقحأ ناك ًايلع نأ مَعّر نَم»:لاق هنأ يروثلا

 .«ءامسلا ىلإ لمع داقتعالا اذه عم هل عفتري هارأ امو ءراصنألاو نيرجاهملاو رمعو ركب

 مالك ىهتنا ."«فورعملا لحلب يلع يف داقتعالا نسح ناك دقو «نايفس مالك اذه

 .ملعأ هللاو .يووتلا

 يف ًاّيلع فّلَخ ه8 يبنلا نأ صاقو يبأ نب دعس ثيدح امأو»:ٌيقهيبلا لاق -
 نأ ىضرت امأ»:لاقف ؟نايبّصلاو ءاسّنلا يف ينمّلهتأ هللا لوسر اي :لاقف كوبت ةوزغ

 ءاجو ؛« يلع ءاضقلاب مهملعأ :لاقي ناكوا:هتيابن يف نأ الإ قباسلا ظفللا وحنب ٌيَدْمَهَح ةداتق نع(4) ًالسرم

 :نع ًافوفرم

 هحيحص يف يراخبلاو )5١١75(« هدنم يف دمحأ دنع ؛ لع اناضقأو «نأ انؤرقأ»:ظفلب 49 رمع نع -

 .(07379): كردتسملا يف مكاحلاو )4751١(:

 ين مكاحلا دنع «.ةتا» بلاط يبأ نب يلع ةنيدملا لهأ ىضفأ نأ ثدحتن انك»:لاق دةق# دوعسم نب هللا دبعو -

 ىلع عفرلا اهمكح ةغيصلا هذه لثمو»:: 17ص :ةنسحلا دصافملا يف يواخسلا مامإلا لاق ,(85857): كردتسملا

 « .حيحملا

 .ريسي فرصتب 187-184 ص :يوونلا مامإلا ىواتف )١(

 .ريي فرصتب 185 ص :يوونلا مامإلا ىواتف (1)

 -؟مق-



 هفالختسا هب دارملا سيلف «"”«يدعب ّيِبن ال هنأ ريغ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت

 امك كوبت ةوزغ ىلإ "هجورخ دنع ةنيدملا ىلع هفالختسا هب دارملا انإو هتافو دعب
 دعب ةفالخلا هب دارملا نوكي فيكو ةروطلا ىلإ هجورخ دنع نوراه ىسوم فلختسا
 .«ىسوم لبق نوراه تام دقو .هتوم

 نب نسحلا نع انيورام هانعم يف درو ام عيمج نعو اذه نع باوجلا ّمُث :لاق -

 اكن هللا لوسر هب هرمأ ام نامتك نم ةث# يلع هيززنت نم بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 ًاَيلع َّنأ مُعْرَي يذلا نَم»:لاق هنأ هنع انيور دقف .نسحلا نب هللا دبع هوخأ هلاق كلذكو

 ةقز يلع ىلع ًءاردزا ىفكف ءاهْذ فني 1 رومأب هّرَمأ لكل هللا لوسر نأو ءًاروهقم ناك

 .":هُذَقتُي ملف رمأب هّرمأ ك2 هللا لوسر نأ ٌموق َمُعَرَي نأ ةَصَقْنَمو

 بلاط يبأ نب لع َّنأ (ةوبنلا لئالد) باتك رخآ يف ثيداحأ ةدع انيور :"لاق -

 :اهنم هتافو دعب ًادَحَأ فلختسي مل 54 هللا لوسر نأب فرتعا لب

5 
 ام»:لاقف ءانيَّلَع فلختسا:ِإعل ليق :لاق "ةمَّلَس نب قيقش ثيدح -8

 مهربخ ىلع مُهَحَحب اريح سانلاب هللا درُي نإ كلو .فِلْخَتسَأَف لب هللا ٌلوسر فّلْختْسا

 )١( .هحيحص يف ملسمو .(4124) .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )54١4(.

 .با/714ق :ةياهن («)

 )١( /11/ج:قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو 2707 ص:داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأ 719/9,

 ,7 هال ص:داقتعالا (؟)

 ركب يبأ نع ىور ءهّري لو .التغ ّيبنلا كردأ(ه١١) ةنم دلو ؛ينوكلا لئاو وبأ يدسألا ةملس نب قيقش :وه (4)

 ةريره يبأو يرعشألا ىموم يبأو دوعسم نباو ةفيذحو صاقو يبأ نب دعسو لبج نب ذاعمو يلعو نامثعو رمعو

 دشار يبأ نب عماجو شمعألا هنع ىورو قنا نيعباتلاو ةباحصلا نم قلخو ديز نب ةماسأو ةملس مأو ةشثئاعو

 نكس ؛ثيدحلا ريثك ةقث ناك ؛ةعامجو ناميلس يبأ نب دامحو يروثلا قورص نب ديعسو تباث بأ نب بيحو

 831 /4ج:بيذهتلا بيذبت:رظني.(ه47) ةنس يدين يفوت ءاهدابع نم ناكو ةفوكلا

 دوم



 .”/مهريخ ىلع كب مهيبن دعب مهعمج اك

 ةرصبلاب لع اتبَطخ :لاق ”لْخَج نب مَكَحلا نع هريغو ّيقهيبلا ىورو 68

 هّثدلج الإ |ههيلع يِنَلَّصَف لجرب ىتوأ ال رمعو ركب يبأ ىلع ٌدحأ يئلَضَمُي ال الأ ”:لاقف

 ."«يررتفْلا َّدَح

 ف باطخلا نب رمع ركب يبأ فالختسا باب
 كللملا ةثالث سانلا سرفأ:لاق هنأ 2 دوعسم نب هللا دبع نع ٌيقهيبلا ىور -

 تيلاقف يبرم يف يعش دار نودفاز هني موقلاو «كتابوي و رقت نبح

0 
 ركب وبأو (57:صصقلا) 4 نمل ُِومْلا ٌترَجْعَسْسأ نم َرَْخ تكدإ زينتا تاتي: اهيبأل

 ."هَفْلْخَتْساَف رمع يف ٌسّرفت نيح

 هه َناّفَع نب + ناهثُع يالخختسا باب

 دعب ساّنلا لضفأ»:لوقي "ناك 0 يعفاشلا مامإلا نع انيورو»:ٌيقهيبلا لاق -

 حيحص ثيدح»:لاقو(44717) .كردتسملا يف مكاحلاو .(018) .هدنم يف رازبلا هجرخأ )١(

 عمجب يف يمثيلا مامإلا لاق (17720) ؛ىربكلا ننسسلا ين يقهيبلاو ««ءاجرخي ملو دانسإلا

 « .ةقث وهو ثرحلا يبأ نب ليعامسإ ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور»: 8// /9ج:دئاوزلا

 ىسوم يأ نب ةدرب يبأو حابر يبأ نب ءاطعو يودعلا رجح نع ىور ؛يرصبلا يدزألا ٍلْحَج نب مكحلا:وه )١(

 مصاع وبأو ةبورع بأ نب ديعمو رايد نب جاجحلا هنع ىورو ؛ نب يلع نع اهدج نع ماركلا مأ نعو ؛يرعشألا

 بيذت :41/19ج:لابكلا بيذهت :رظني.ًادحاو ًائيدح يذمرتلا هل ىور .نيعم نب ىسحي مامإلا هَقَّلو «ينادابعلا

 536 /1 ج:بيذهتلا

 37717 /17ج:قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو ,708ص:دلقتعالا يف يقهيلا هجرخأ (1)

 ىلع حيحص ثيدح»:لاقو )171٠(: .كردتملا يف مكاحلاو :(717/008) .هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)

 ,188 /44ج:قشمد ةنيدم خيرات يف ركاع نباو 2755 ص:داقتعالا يف يقهيبلاو ؛«هاجرخي مو نيخيشلا طرش

 1 /7586ق !ةيابع (*)

-545- 



 هنأ هنع ىرخأ ةياور ينو .هدتقا يلع مث ناثع مث رمع مث ركب وبأ 8 هللا لوسر

 ."4يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ 68. هللا لوسر دعب سانلا لضفأ :لاق

 نم دحأ فلتخا ام :لاق هنأ نوت يعفاشلا مامإلا نع ًاضيأ انيورو»:لاق -

 امَّنإو ؛ةباحصلا عيمج ىلع امههميدقتو رمعو ركب يبأ ليضفت يف نيعباتلاو ةباحصلا
 لوسر باحصأ نم ًادحاو ىّطَخُت ال نحنو «نامثعو ِّلع يف مهنم فّلتخا نم فت ا

 ."اذه وحن مهعابتأو نيعباتلا نم ةعامج نع انيورو :لاق « .اوُنَعَف اهيف هتف هلل

 ؟ كانه تدجو ام :ليقف ءهتوم دعب ّيِبُر ديز نب دامح َّنأ :يورهلا ىورو :تلق

 ناثع يميدقتب تيطعأ دقل «ةقظ نامثع يميدقتو ههّنُّسلاب الإ ةاجنلا تدجو ام :لاق

 .ةنجلا يف ًارصق

 ©8 بلاط يبأ نب يلع نسحلا يبأ فالختسا باب

 هللا لومر لاق :لاق «”ةنيفس نع امُهُريغو ٌيقهيبلاو دواد وبأ ىور -ا١

 يبأ ةفالخ ةنيفس ركذ مث ««ءاشي نم كلملا هللا يتؤي مث ةنس نوثالث ةوبنلا ةفالخ 6:١

 نكي ًايلع نأ نومعزي “ءالؤه نإ : ""ناهمج ديعس لاق يلعو نامثعو رمعو ركب

 .58-519ص:داقتعالا )١(

 .779ص:داقتعالا (؟)

 ليقو ف هللا لومر ىلوم وهو نمحرلا دبع وبأ هتينكو .ريمع ليقو نامور :ليقو .نارهم همساو بقل :ةنيفس (")

 .770 /1؟ج:دوبملا نوع .هقفن ةملس مأ ىلوم

 .قف ةنيفسل ينعي (4)

 ةملك هنأ دارملاو ربدلا ةقلح ىلع ىلطيو زجعلا وهو ءتسأ عمج هاتسألاو ,مكحلا نب ناورم ينب ينعي (0)

 ةفحت 23100 /175ج:دوعملا نوع :رظنب .ةيمأ ينب تاهمأ نم ةأرما ءاقرزلاو ءمهربد نم تجرخ

 .597/1ج:يذوحألا

 هااضلا ف



 . ءاقرزلا ينب هاتسأ تبذك :لاق «ةفيلخ

 ةحلط رْنِإ يف ًةرصبلا يل ع مدق امل :لاق ّيرصبلا نسحلا نع ٌيقهيبلا ىورو -ا/"

 نع انربخأ «نينمؤملا ريمأاي :هل الاقق دابع نباو ءءاّوكلا نب هللا دبع ماق هباحصأو

 هللاو هيلع بذاك َلَّوأ نوكأ ام :لاقف "؟ك# هللا لوسر اهب كاصوأ ةيصوأ اذه كريسم

 هيتأي كلذ لك .هضرم يف َتَكَم دقلو الت ليم الو ةأْجَق ٌتوم © هللا لوسر تامام
 ىريوهو ينكرت دقلو ««سانلاب يلصيل ركب ابأ اورم»:لوقبف ةالصلاب َنَّدؤيف نّذؤملا

 نإ :تلاقف «هئاسن نم ٌةأرما كلذ يف تضَرَع "ىتح «هب ٌتْمَقل ًائيش لإ ّدهع ولو «يناكم

 «سانلاب ٌّلِصْي ْنأ ٌرمع َتزمأ ولف ءَساّنلا ُعِمْسُي ال كماقم ماق اذإ قيقر لجر ركب ابأ

 .مهرمأ يف نوملسملا َرَظَت 8 هللا ُلوسر ضف لف ؛«فسوي بحاوص نكتإ»:اه لاق

 «نوملسملا هعَيابق «مهايند َرْمأ هوّلَوَ «مهنيد ّرمأ ركب ابأ لَو دق © هللا لور اذإف

 يف هيدي نيب طوس ٌتنكو ؛يناطعأ اذإ ُذْحآَو ؛ينازغأ اذإ وزغأ ٌتْنكف ؛مهعم ُهتعيابو
 ,«لأيلو رمعب َراَشَأف ؛هدلول اهلعَج ءهتوم روضح دنع ةاباحم تناك ولف «دودحلا ةماقإ

 ًاطوس ٌتنكو «يناطعأ اذإ ذآ «ينازغأ اذإ وزغأ ٌتنكف «مهعم ُهُيعيابو نوملسملا هعيابق

 نأ ءركو ؛هدلول اهلعجل هتوم روضح دنع ةاباحم تناك ولف ,دودحلا ةماقإ يف هيدي نيب

 الإ هَدَعَب ني ةءاسإ هيف نوكييالف ةّمألاّرمأ هيلويف الجر شيرق رشعم ان َبْحَتَْي
 ِبَنَو انغمتجا لق نم الجر ةّمألل ٌراتخنل مهيف انأ نس اَّنِه راتخاف هربق يف ٌرمع ْتّقل
 ًالجر ةسمخلا نم ٌراتخي نأ ىلع انقيثاوم هّيطعُت ْنأ ىلع اهني هّبيصن انل بهوف نمحّرلا ٌدبع
 ددع يسفن يف َضَرَع دقلو «ُهَعَيابف «َنامثع ديب ٌدَحسَأف ءانقيئاوم هانيطعأف «ةمألا ٌرمأ هيلي

 وزغأ ٌتنكف ُتْمَّلَسو ٌتعَيابف ءيتعيب قبس دق يدهع اذإف ءيرمأ يف تظن اف .كلذ

 .«نسح ثيدح اذه»:لاقو (7777) .هننس يف يذمرتلاو .((5787) ؛هننم يف دواد وبأ هجرخأ )١(

 ؟ اهُمملك ثفلتخاو ُةمألا ٍتّرفت نيح هّتبأر ٌّيأر مأ ؟كيلإ هده ّدهَع مأ :مهمالك ُهّيقِب (1)

 .ب /70ق !ةيابن (#)

 وكل



 يبأل تناك يتلا ة ةقئرلا اذإف يرمأ يف ٌترظن نامثع لَ لف ءيناطعأ اذإ ذخآو «ينازغأ اذإ

 ني ٍلجرب انأ اذإو ؛هب ُتَّفَو دق ناهنعل ٌدهعلا اذإو هْتّلحْنا دق يقنع يف رمعو ركب

 ةيواعم ينعي - يلثم سيل نم اهيف بثوف بلط الو ىوعد يدنع ٍدَحأل سيل نيملسملا
 :الاق .هنم اهب ٌّحأ ٌتنكو «يتقباسك هنَقباس الو يمّلعك هُملِع الو يتبارقك هتبارق ال -

 يف كابحاص - ريِبِّرلاو ًةحْلُط ناينعي - نيلجرلا نيذه َكِلاتق نع ءانريخأف ءَّتقدص

 .ةنيدملاب يِناعّياب :لاق «ةروشملا يف كابحاصو ناوضرلا ةعيب يف كابحاصو ةرجم لا

 ْنَّتي الجر َّنأ ولو ءهانأتاقل هعّلَح ركب ابأ َمِياب نمي "الجر َّنأ ولو «ةرصبلاب ينافلاخو
 .”«هانلتاقل هعّلح ّرمع عَياب

 "[يكولْغّصلا دمحم نب لهس ابأ] مامإلا َحَِّشلا تعم: ةناتخغ ٌيقهيبلا لاق -

 تاالالدو هنساحمو هايازمو هبقانمو الذ يلع لئاضف نم ثيدحلا اذه عمبي ام ركذي وهو

 ايف هل َضَرَع ام ٌركذ ْعَدَي ل "[ةيآ]اهرابك نمو :لاق «هتعيب ةحصو هنيد ةوقو هقدص
 ««كلذ دنع يسفن يف ضَّرَع دقلو»:لاق ىتح ًاريسي ناك نإو '"نمحرلا ُدبع هيلإ ىرجأ

 رس هيف هل ّفلتخاو يش رمعو ركب يبأ رمأ يف هل ضرَع ول هنأ حّضوي ام كلذ يفو

 .أ/51ق :ةيان («)

 -يسدقملا ءايضلاو :4 4٠ /47ج:قشمد خيرات يف ركاسع نباو 0/١ ص:داقتعالا يف ٌيقهيبلا:هلوطب هجرخأ )١(

 :(4594) 1١1-3١1 /18ج:ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ظفاحلاو(70) «ةراتخملا يف -ريسي راصتخاب

 .(437757) «دواد بأ نئسو )1717١(« .دمحأ مامإلا دنم يف هلصأو

 دمحم نب لهس بطلا ابأ مامإلا ميشلا ٌتعمَس»:777ص:داقتعالا يف اك حيحصلاو ؛لصألا ين اذكه (1)

 مهمحر ءيقهيبلا مامإلا خيش ؛ ًافيأ وهو ؛يكولعّصلا لهس يبأ مامإلا دلو وهو .هتمجرت ترم دقو ' .يكولغُصلا

 .ًاعيمج هللا

 .[هّنأ] :!الاص:داقتعالا يفو .لصألا يف اذكه ()

 نلف نايثع َحّشر امل نقم فوع نب نمحرلا دبع ينعي (4)

 .ةكف يلع مامإلا يأ (5)

 - ؟هئ د



 نمحرلا دبع لعف دنع هل َضَرَع اهيف لعق امك «ضيرعتب هيلع هبت وأ حيرصب هنّيبل «ٌنلَعو
 .«لعفام

 َرَّوَص ساَّنلا صعب َّنأ ًايلع ريبزلاو ةحلط لاتق يف ببسلا ناكو»:ٌيقهيبلا لاق -

 يف جورُخلا ىلع اهالَمتو نينمؤملا ّمأ ةشئاع ىلإ ابهذف نامثع لتقب ًايضار ناك ًايلع َّنأ امه

 .نامثع لتق نم ًائيرب ه8 يلع ناكو ”ناهثع مد َبلَط

 لْثَق يف ٌتكراش الو «ٌتيضراالو ءُتْرَمْأ الو ءُتلتق ام هللاو»:لوقي ناكو -1/"

 .0ُتْنِلُغ نكلو «نامثع
 :مهّقح يف َدْلَو هللا لاق نيذلا نم نامثعو انأ نوكأ ْنأ وجرأل نإ :لوقي ناكو ع4

 يد حضروا < 0 نع نب ويخم

 ”«(رجحلا)  َنيِدَقَنُم روس َلَع انَوِْإ ٍَلِغ نم مِهِروُدص فام اَنَعَرَنَو

 4 دقف ؛مالسإلا نع «هيغبب هيلع جرح نم خرختي ] َّنإ َمُث٠:"ٌيقهيبلا لاق -

 ؛ناتميظع ٍناَتِْف َلِتفَت ىَّنَح ٌةعاَّسلا موقت ال٠:لوقي هك هللا لوسر ناك

 «ةريره يبأ ثيدح نم ًادنسم كلذ انيور "«ةدحاو اُهاوْعدو ًةميظع َهَلَئفَم امهنيب نوكت

 هّنأ ا لع نع حيحصو «ملعأ هللاو ءرصعلا كلذ ضارقنا ةعاسلا مايقب ينعيو :لاق

 مدق نم نيبو ؛مهني لع ةيلختب ساّنلا نيب حالصإلاو ...:ا/7ص:داقتعالا يف يقهيبلا مامإلا مالك ةيقب )١(

 ٌثناكف مهُرَّتكأ باتو ءاولعف ام ىلع اومدن ّمُث ءاولتتقا ىتح نيقيرفلا نيب ناطيشلا ىرجف «نامثع لتق يف ةنيدملا

 .5.ٌترِي يذلا يريسم زمأ مل ٌّنأو .ماخه نب ثراحلا دلو لثم ُةرَكَع ٌتْلكث تنك نأ ٌتددو»:لوقت ةثئاع

 ٠ .ًايسنم ايست تنك ينعيل اي:لوقتو اهّراخ ّلبت ىتح تكب الإ طق اهريم تركذ ام اهنأ يورو

 :قشمد ةنيدم خيرات يف ركاسع نباو ؛77/4ص:داقتعالا يف يقهيبلاو ؛.(1١1) ءريبكلا يف يناربطلا هجرخأ (7)

 .14١/448ج:ةيلاعلا بلاطملا يف رجح نبا ظفاحلاو 1117-118 /56ج

 737/4 والا/؟ص:داقتعالا (؟)

 .الم ص:داقتعالا يف (4)

 .ًاعوفرم 2+ ةريره يبأ نع )١07( ؛هحيحص يف ملسمو :(7417) «هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (0)

 - ؟ةهم-



 الو :حيرج ىلع نوزهجي ال ُهبحصأ ناكف ْيْغَبلا لهأ ّعَم + كدحلا لهآ لاك يللا

 ©«ًادنسم كلذ انيورو «ًاليتق نوبلسي الو «ًايّلوم نولتقي

 هللا لوسر تيأر :لوقي ةركب ابأ ٌتعمَس :لاق هنأ نَسَلا نع اًنْيَوَرو لاق -1ا/5

 ٌةَرَم هيلإو َةَّرَم سانلا ىلإ تفتلي وهو «هبنج ىلإ هعم يلع نب نسح او ربنملا ىلع

 :نايفس لاق ."«نيملسملا نم ِنَِِِف نيب هب ُحِلصُي هللا ّلَعلو ديس اذه يني َّنِإ):لوقيو

 .”ًادج انيجعي ؟نيملسملا نم نيتثف» هلوق

 ”حح اذهو «نيملسم ًاعيمج امهاّرَس الكف لا َّنأل ؛مهَبَجعأ اَنإو:"ٌيقهيبلا لاق -

 ةيواعم ىلإ ٌرمألا هميلست يف ٌّمِلع ةافو دعب يلع نب نسحلا نم ناك اهب كت هللا لوسر نِم

 :«هيبطخ يف لاقو «"نايْفُس يبأ نبا

 .ب /؟1ق :ةياب (*)

 هيدانم َرَمأ هنأ ةاظ يلع نينمؤملا ريمأ نع «(179714) «ىربكلا هننس يف قرط ةدع نم ًادّئسم يقهيبلا هجرخأ (1)

 نمو ءّنمآ وهف ِهَباَب قل نمو ٌييسأ لققُي الو حيرج ىلع -زَهجي -فُنَدُي الو ردم عبي ال:ةرصبلا موي ىدانف
 «.نمآ وهف هحالم ىقلأ

 .ىربكلا هننس يف يئاسنلاو «(4177) .هننس يف دواد وبأو ((10017) «هحيحص يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(48059) :كردتسملا يف مكاحلاو .(19314) «هحيحص يف نابح نباو ((19/18)

 .ا/ا/ص:داقتعالا (©)

 ."ا/7/ص:داقتعالا يف (4)

 مّلَس اهَّنإ نسما َّنآ ءاملعلا نيب فالخ الوة:1417/ /١ج:باعيتسالا هباتك يف بلا دبع نبا ريبكلا ٌمامإلا لاق (0)

 ١كلذ يف دقعنا ام امههنيب دقعنا كلذ لعو ؛هدعب نم - نكحلل يأ - هل نوكت ّمُث «ريغ ال هتايح ةيواعل ةفالخلا

 « .اهي قحأ هسفن دنع ناك نإو .اهبلط يف ءامدلا ةقارإ نم ًاريخ كلذ نَا ىأَرو

 يف ركاسع نباو ,7 88-741 /١ج:باعيتسالا يف ربلا دبع نباو ؛7/ا/ ص :داقتعالا يف يقهيلا اهجرخأ )١(

 .717/7/77ج:قشمد خيرات
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 ّرمألا اذه َّنإو ءانرخآب مكءامد نّقَحو انلّوأب مٌكاده هللا َّنإ ءٌساَّنلا اّيأ  -ا//

 هّتْكَرَت يل ٌّقح لب ءيّنم هب ٌّقحأ ناك ئِرْمال ٌّقح وه ام ةيواعمو انأ هيف ٌتفلتخا يذلا
 ُمَمَو رمل هنو هَلَعُل فرد ْنِإَو 9 لب ؛مهئامد ٍنقَحو «نيملسملا حالصإ ًةدارإ ؛ةيواعم و سل لست دود

 20111 :ءاينألا) 4 نيج لِ

 - مول -



 دنَّسلاب هانْيَوَرو .باتكلا اذه هانعدوأ يذلا اذه»: تفزقخت'"يقهيبلا مامإلا لاق -

 باتكب اهنم باب ّلك انَّْرفأ دقو ءمّضاوقأو ةعامجلاو َهَّنّسلا لهأ ٌداقتعا وه ءحيحّصلا

 «هِلوصَأ رْكِذ ىلع باتكلا اذه يف انْرصّتْقاَو هجَجُحو هلئالدب ًارّونُم هحرش ىلع لمتشم
 بانتجاو نسا ةعباتمل مقوي هللاو .هيف رِظاَّنلل عافتنالا ًةدارإ ءهيّلدأ فارطأ ىلإ ةراشإلاو

 نانا َناَنحلا ِهّنِإ هتمخر ٍةعسو ههِلْضَفب ٍةداََسو ِدَّشَر ىلإ انرومأ ٌةبقاع ٌلَعجيو ؛ةعْدبلا

 نيمآ مهللا نيمآ «.نارفُعلا ٌمساولا

 دمأ نب باّمولا دبع هّبر ةمخر ريقف اهيتاكو ءهفّلؤم دي ىلع ةديقعلا تهتتا
 نيسمتو ثالث ةنس مّرحُما ثلاث يف «- هنع هللا افع - يراصنألا ّيعِفاَّسلا ٌننارَعّشلا
 اندّيس لع هللا َّلَصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءارِفغَتسُم الصم ءًادماح :ةثارعستو

 .نيّدلا موي ىلإ ًادبأ ًائاد «اريثك ًايلست مَّلَسو ءهبحّصو ِهِلآ ىلعو ِدّمُ
 يمفاّشلا "يجيلا نيَّدلا يي ينافلا ريقفلا دي ىلع اهتباتك نم غارفلا ناكو

 رهش نماث ؛ءاعبرألا موي يف «نيعمجأ نيملسملاو هنع للاعت هللا افع «يساّبعلا ءينارعَّشلا

 اهبحاص ىلع «ةيوبنلا ةرجهلا نم فلأو نينامثو عست ةنس روهش نم ةرخآلا ىدامج
 ."مالسلاو ةالصلا لضفأ

 ) )1١ص:داقتعالا يف //7.

 ) )7.باتكلا اذه خسان نع مالكلا دنع هتمججرت تمدقت

 نيذلا نيملسملا ءاملع نم مهريغو «ينارعشلا مامإلاو يقهيبلا َمامإلا محرا مهللا :لوقأ باتكلا اذه ةيابن ينو (*)

 نييبلا نم مهيلع تمعنأ نيذلا عم «نييلع ىلعأ يف كدنع مهلعجاو ءصالخإو دجب نيدلا اذه اومدخ

 .نيمآ ؛نيمآ .نيمحارلا محرأ اي كتمح رب مهعم انّمعو ؛نيحلاصلاو ؛ءادهشلاو نيقيدصلاو

 هيدلاولو هل هلل رَّفَع - دوكّلا ناوضر فسوي ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا دي لع باتكلا اذه قيقحت نم غارفلا ناكو

 / 58-ل قفاوملا ت2 دمحم انديس ةرجه نم )١1475( :ةنس بجر (16) «نينثالا موي يف -نيملسملا رئاسلو

 كركذ نع لفغو نوركاذلا كركذ املك هبحصر هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مهللا ٌلصو «ةيداليم 7٠08 /زوم
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا و ؛نولفاغلا

 - الهيب -



 ردا ملاك

 دومحم نيسح ةيقوف /د :قيقحت ء«مه1١//591:ط «ةرهاقلا ءراصنألا راد ءيرعشألا نسحلا يبأ مامإلل ةنابإلا -

 اا .7/عا 457/1: ةرهاقلا «ىرقلا مأ ةبتكم ؛نارعشلا مامإلل ةيفوصلاو ءاهقفلا ةملأ نع ةّيضرملا ةبوجألا -

 . دواد دمحم يرابلا دبع /د :قيقحت

 دبع :قيقحت ه١/١٠41١:ط .ةمركملا ةكم ,ةثيدحلا ةضهنلا ةبكم «يسدقملا ءايضلا مامإلل :ةراتخملا ثيداحألا -

 .شيهد كلملا

 .اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت نانبل ءركفلا راد يبرعلا نب ركب وبأ مامإلل :نآرقلا ماكحأ -

 .بها :4/١ 5١ قرهاقلا ء ثيدحلا راد « يسلدنألا مزح نبا مامإلل :ماكحألا لوصأ ف ماكحإلا -

 :قيقحت ءىلوألا :ةعبطلا ءه١ 4١7 «توريب «ليحلا راد ءربلا دبع نبا مامإلل : باحصألا ةفرعم ف باعيتسالا -

 .يواجبلا دمحم يلع

 اطع رداقلا دبع :قيقحت .م٠198١ / ه٠.14١1:ط « يبرعلا ثارتلا راد « ينارعشلا مامإلل مالسإلا ناكرأ رارسأ -

 .يرثوكلا دهاز دمحم ةمالعلا قيقحت ؛ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ءيقهيبلا مامإلل تافصلاو ءامسألا -

 :قيفحت 1995 له 415/1١:ط :«توريب «ليخلا راد «ينالقسعلا رجح نبا مامإلل :ةباحصلا زييمت ف ةباصإلا -

 .يواحبلا دمحم يلع

 توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ؛يطايمدلا ركب يبأ ديلل :نيعملا حف ظافلأ لح ىلع نيبااطلا ةناعإ -

 .بتاكلا ماصع دمحأ :قيقحت ه1 1401/1:ط «توريب «ةديدجلا قافآلا راد ؛يقهيلا مامإلل داقتعالا -

 مه11757/5:ط «توريب «ةفرعملا راد «يعقاشلا مامإلل :مألا -

 يدمح :قيقحت م1946ه ١417/1١1:ط ؛«توريب «يمالمإلا بتكملا «نالقسعلا رحح نبا مامإلل :قلطملا يلامألا -

 .يفلسلا ديحملا دبع

 .م1554ه1 5114/١ :ط:قشمد ىلقلا راد ءفلخ نمحرلا دبع محب روتكدلل :يقهيبلا مامإلا -

 :ط «ءقشمد «ةبيتق راد ؛ماحللا عيدب روتكدلل :ثيدحلا ف هدرهجو يطويسلا نيدلا لالح ظفاحلا مامإلا -

 مل

 .ينابلألا يجواغ يهو خيشلا قيقحت 3١١ 0ه1 1476/1: «قشمد ءأرقا راد «ةعامج نبا مامإلل :ليلدلا حاضيإ -

 دمحم :قيقحت (م07/5٠7: ط توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «نارعشلا مامإلل :دوهعلاو قيثاوملا يف دوروملا رحبلا -

 .رداجلا بيدأ

 - هو -



 .ةرهاقلا «ثارتلا قيقحت زكرم ءباتكلل ةيرصملا ةئيهلا ؛يفنحلا سايإ نبال :روهرلا عئادب -

 .توريب ؛فراعملا ةبتكم «ريثك نبا مامإلل :ةياهنلاو ةياغبلا -

 .م1999 ه1 45 /١:ط «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد «يلحملا مامإلل :علاطلا ردبلا -

 فيرشلا /د :قيقحت ١/1.07١2:ط «توريب «ةلامرلا ةسوم «يقهيبلا مامإلل :يعفاشلا ىلع أطخأ نم أطخ ناب -

 .سيعدلا فيان

 .ةرهاقلا ؛عيزرتلا و رشنلل مطقملا راد ةعمج يلع روكدلل :ناهذألا لغشي امل نايبا -

 .نيققحملا نم ةعومجم :قيقحت «ةيادهلا راد ؛يديزلا ٍنئيسحلا ىضترم دمحم مامإلل :سوماقلا رهاوج نم سورعلا جان -

 .يزاجح دومحم :ةمجرت 215917 «باتكلل ةماعل ةيرصملا ةئيهلا :ناملكو ربل :يبرعلا بدألا خيرات -

 . 7: «ةرهاقلا «فراعملا راد «(رصم - تارامإلاو لودلا رصع) فيض يقوش روتكدلل :يبرعلا بدألا خيرات -

 م1555 - توريب - نييالملل ملعلا راد «خوُرف رمع روتكدلل :يبرعلا بدألا خيرات -

 مالسلا دبع رمع /د :قيقحت ,م987١ه١114017/1:ط :؛توريب ؛يبرعلا باتكلا راد ؛يبهذلا مامإلل :مالسإلا خيرات -

 .يرمدت

 .م١/1948/8 :ط ؛توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيرضنخلا دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات -

 نيدلا ءالع/د :قيقحت م١/991١ :ط «قشمد ءءامصعلا راد ؛سياسلا يلع دمحم خيشلل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات -

 .يرتعز

 نيدلا يحب دمحم خيشلا :قيقحت 2م907١ه١/1711:ط ءرصم ؛ةداعسلا ةعيطم ؛يطويسلا مامإلل :ءافلخلا خيرات -

 .ديمحلا دبع

 .توريب «سئافنلا راد ؛ يماحملا كب ديرفل :ةينامثعلا ةيلعلا ةلودلا خيرات -

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد ,يدادغبلا بيطخلا مامإلل :دادغب خيرات -

 ةمارغ نب رمع ديعس يبأ نيدلا بحم :قيقحت 21596«توريب ءركفلا راد ءركاسع نبا مامإلل : قشمد ةنيدم خيرات -

 .يرمعلا

 توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيروفكرابلا نمحرلا دبع دمحم خيشلل :يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت -

 يدمح :قيقحت ,م19914/1:ط :؛توريب «يمالمإلا بتكملا ؛نقلملا نبا مامإلل :جاهخلا ثيداحأ ىلإ جاتحملا ةركذت -

 .يفلسلا ديحلا دبع

 «ةرهاقلا «ةيدرجلا رادلا «يجبلملا ىنألا يبأ خيشلل :باهولا دبع يديس ٍنتارعشلا بقانم يف بابلألا يلوأ ةركذت -

  راصن دمحم : د و يدهملا ةدوج : د :قيقحت 3٠٠6/١ :ط

 تأ ة واح



 م50 ١اه11470/1:ط «توووب «ةيملعلا بتكلا راد ءيشكرزلا مامإلل :عماوجلا عمج حرش عماسملا فيشت -

 دمحم /د !قيقحت «ه١/١٠4١1:ط :«توريب ءرصاعملا ركفلا راد ؛يوانملا فوؤرلا دبع دمحم مامإلل :فيراعتلا -

 .ةيادلا ناوضر

 .يرايبألا ميهاربإ :قيقحمت ه١ 14085 :١/ ط ؛توريب «يبرعلا باتكلا راد ءيناجرحلا ديسلا مامإلل :تافيرعتلا -

 ه1 501١ «توريب ءركفلا راد «ريثك نبا مامإلل :ميظعلا نآرقلا ريسفت -

 .ةماوع دمحم :قيقحت 21983له 1١1407 /١:طءايروس«ديشرلا رادءنالقسعلا رجح نبا مامإلل :بيذهتلا بيرقت -

 ريبكلا دبع دمحم ؛يولعلا ىفطصم :قيقحت ه١+41!/.برغملا ,فاقوألا مومع ةرازو «ربلا دبع نبا مامإلل :ديهمتلا -

 .يركبلا

 .يركبلا اطع ليلجلا دبع خيشلا :قيقحتب 15359/7١2:ط:قشمد ءرئاشبلا راد «نارعشلا مامإلل :نيرئغملا هيبنت -

 2.1984 ه1 14114 /١:طتوريبءركفلا راد «قالقسعلا رجح نبا مامالل :بيذهتلا بيذهق -

 راشب /د :قيقحن 21980 ه 4.0١-/١:ط :؛توريب ,ةلاسرلا ةسسوم ءيزملا جاجحلا يبأ مامإلل :لامكلا بيذق -

 .فورعم داوع

 ه1108 /5:ط «ضايرلا «يعفاشلا مامإلا ةبتكم «يوانلا فوؤرلا دبع مامالل :ريغصلا عماجللا حرشب ريسبلا -

 .ماكخل

 .يمظعألا بيح :قيقحت لها 405 /؟:ط ؛توريب «يمالسإلا بتكملا ءدشار نب رمعم مامإلل :عماجلا -

 .ه١ 608 «توريب ركفلا راد «يريطلا ريرج نب دمحم مامإلل :نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج -

 .ةرهاقلا ءبعشلا راد «يطرقلا هللا دبع يبأ مامإلل :نآرقلا ماكحأل عماجلا -

 . م1998 ه1 418/1 : ط ءةرهاقلا ؛ثارتلل ةيرهزألا ةبتككملا «يقارعشلا خيشلل :رردلا و رهاوجلا -

 ,م٠6٠506.6 -ه١147 :توريب ءركفلا راد «نيدباع نيمأ دمحم ققحلا مامإلل :نيدباع نبا ةيشاح -

 .ايكرت -- ركب رايد - ةيمالسإلا ةبتكملا .يمريجبلا خيشلل :بالطلا جهنم حرش ىلع يمريجبلا ةيشاح -

 .م1919 «توريب ءرداص راد ؛يزيرقملا دمحأل :(راثآلاو ططخلا ركذب رابتعالاو ظعاوملا) يزيرقملا ططخخ -

 ليعامإ نيسح :قيقحت (م1597١ه6١/1418:ط :؛توريب «ةلاسرلا ةمسوم ؛يوونلا مامإلل :ماكحألا ةصالخ -

 .لمجلا

 نمح رلا دبع /د :قيقحت 219178 ه159/ :ضايرلا «ةيدوعسلا فراعملا راد «يراخبلا مامإلل :دابعلا لاعفأ قلخ -

 .ةريمع

 .توريب «ةرعملا راد ءسنوي ديمحلا دبعو ديشروح ميهاربإو يوانتشلا دمحأ ةمجرت :ةيمالمإلا فراعملا ةرئاد -

 دم.



 .1991 «توريب ركفلا راد ءيطويسلا نيدلا لالج مامإلل :روثمملا ردلا -

 رادب ينارعشلل مالسإلا ناكرأ رارسأ باك عم عبط ؛قارعشلا مامإلل :ةروهشملا مولعلا دبز نايب يف ةروشنملا رردلا -

 .اطع رداقلا دبع خيشلا :قيقحتب ,م١9480/1١ط «قرهاقلا «يرعلا ثارتلا

 يطعملا دبع روتكدلا :قيقحت م٠8 .1ه477/1١:ط :؛توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يقهيبلا مامإلل :ةوبنلا لئالد -

 . يالادلا

 قاحسإ وبأ :قيقحت 2١4945 ه١ 417 «ةيدوعسلا «ربخلا «نافع نبا راد ءيطويسلا مامإلل :ملسم ىلع جاييدلا -

 .ييوحلا

 «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءيسرلألا دومحم نيدلا باهش مامإلل :يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت ف يناعملا حور -

 .تاوريب

 دبع لداع :قيقحت (م1998١ ه415١ ؛توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد ءيمصاعلا كلملا دبعل :يلاوعلا موجنلا طمس -

 .ضوعم يلعو دوجوملا

 .يناطحقلا ديعم دمحم /د :قيقحت ءها١ 405 /١:ط ماّمَّدلا ءميقلا نبا راد ءدمحأ مامإلا نب هللا دبعل :ةنسلا -

 .يقابلا دبع داوف دمحم :قيقحت «توربب ؛ركفلا راد ءهجام نبا ننس -

 .ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم :قيقحت ,ركفلا راد ؛يناتمحسلا دواد يبأ ننس -

 .اطع رداقلا دبع دمحم :قيقحت ,م444١ ه١ 41١ 4ةمركملا ةكم «زابلا راد ةبتكم ؛ىربكلا يقهيبلا ننس -

 .ركاش دمحأ :قيقحت «توريب ؛يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ءيذمرتلا ننس -

 .يلرمز دمحأ زاوف :قيقحت 21407 له ١/ : ط «توريب يبرعلا باتككلا راد «يمرادلا ننس -

 دمحم :طوؤانرألا بيعش :قيقحت «ه5417/8١:ط«توريب «ةلاسرلا ةسمؤم ءيبهذلا مامإلل :ءالبلا مالعأ ريس -

 :ييرعكرعلا معن
 رداقلا دبع :قيقحت «ه١/1.7١:ط ءقشمد ءريثك نب راد ؛يلبنحلا دامعلا نبا مامإلل :بهذلا تارذش -

 .طوؤانرألا دومحم «طوونرألا

 دبع روتكدلا :قيقحت 50 .07ه1 41/9 :ط :ءقشمد ؛ريثك نبا راد ,ديحوتلا ةرهوج ىلع يواصلا مامإلا حرش -
 .مربلا حجاتفلا

 :قيقحت م1606 ه1 4757/1: «ةرهاقلا «مالسلا راد ؛41«:١/0ج «يطويسلا مامإلل :عطاسلا بكركلا حرش -

 .يوانفحلا دمحم /د

 .ه1191 /7 :ط ؛توريب ؛يرعلا ثارتلا ءايحإ راد ؛يوونلا مامإلل :ملسم حيحص حرش -

 .مها 141١/١ :ط «توويب «ةيملعلا بتكلا راد ءيقهيبلا مامإلل نايإلا بعش -

 -ا#و#



 .طوونرألا بيعش :قيقحم 0148173 ه١ 414/ 5 :ط «توريب «ةلاسرلا ةسسوم :نابح نبا حيحص

 .يمظعألا ىفطصم دمحم /د :قيقحت/ ١19170 ه ١59.2 توريب ؛يمالسإلا بتكملا «ةعيزج نبا حيحص -

 .يقابلا دبع داوف دمحم :قيقحت «توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ,ملسم مامإلا حيحص -

 ىفطصم روتكدلا :قيقحت 0194107 ه1 401 /5 :ط «توريب «ةماميلا و ريثك نبا راد ءيراخبلا مامإلا حيحص -

 .اغبلآ

 ه416١ /١ط ؛ةرهاقلا ءراطعلا نبا زكرم رشن .يكلاملا ولرلح ,مامإلل عماوخلا عمج حرش عماللا ءايضلا -

 يل

 .رداجلا بيدأ دمحم :قيقحت م٠٠٠٠. /١1:ط «قشمد «نوريبلا ةبتكم ,نهوكلا نمحلا خيشلل :ةيلذاشلا تاقبط -

 د «يحانطلا دومحم /د :قيقحت ها 7١4/؟:ط ءرجه راد «يكبسلا نيدلا جات مامإلل :ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط -

 .ولجلا حاتفلا دبع

 دبع ظفاحلا /د :قيقحت ها١/14.17١:ط :«توريب ءبتكلا ملاع راد «ةبهش يضاق نبا مامإلل :ةيعفاشلا تاقبط -

 .ناحن ميلعلا

 دبع دمحم !قيقحت ,م1949/ه1419/1١:ط :توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ينارعشلا مامإلل :ىرغصلا تاقبطلا -

 .نيهاش هللا

 نيدلا يبحم :قيقحت ؛م997/1١:ط :؛توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد ؛حالصلا نبا مامإلل :ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط -

 .بيحن يلع

 ١9488 ؛باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا ؛نرقلا ظيفحلا دبع روكدلل :رشاعلا نرقلا مامإ ئنارعشلا باهولا دبع -

 .دجنملا نيدلا حالص /د :قيقحت 21984 /؟:ط ؛تيوكلا ةموكح ةعبطم «يبهذلا مامإلل :ربغ نم ربح يف ريعلا -

 .توريب «يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ييعلا نيدلا ردب مامإلل :يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع -

 ؛قشمد «رئاشبلا راد «يناليكلا دمحمو نانت ميركلا دبع نيذاتسألل :ديحوتلا رهوج حرشب ديرملا نوع -

 .م19969 ها 119/5:ط

 : ط «قشمد ؛نورشان ةلامرلا ةسسؤم «يلمرلا نيدلا باهش مامإلل :لوصألا تاقرو حرش ف لومأملا ةياغ -

 .دمحأ يجاح فسوي نامثع :قيقحت مم.

 .م1941 ه1175 «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم «يراصنألا ايركز خيشلل :لوصألا بل حرش لوصرلا ةياغ -

 ه١1416/1١:ط :«توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يقارعلا نيدلا يلو مامإلل :عماوجلا عمج حرش عماحلا ثيفلا -

 ,مكدع1

 .حودحد نيدلا دامع :قيقحت م457١ ه٠. 5/1: «نانبل ؛توريب «ةفرعملا راد :يوونلا مامإلا ىواتف -
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 دمحم :قيقحت «ه1519/4 «توريب «ةفرعملا راد «نالقسعلا رجح نبا مامإلل :يراخبلا حيححص حرش يرايلا حتف -

 . بيطخلا نيدلا بحمو يقابلا دبع دارف

 .توريب «ركفلا راد :ناكوشلا يلع نب دمحم مامإلل :ريدقلا حتف -

 .ةرهاقلا «يجناخلا ةبتكم ءعزح نبا مامإلل :لثملا يف لّصفلا -

 /د :قيقحت م1985 ه١ 485 / ؟:ط «توريب ؛يمالسإلا يبرعلا راد يناتكلا يحلا دبع خيشلل :سراهفلا سرهف -
 .سابع ناسحإ

 .ميهاربإ ديسلا يدحب :قيقحت ,ةرهاقلا «نآرقلا ةبتكم ءهدنم نبا مامإلل :دئارفلا -

 .141© «توريب ءركفلا راد «يكلاملا يوارفنلا دمحأ خيشلل :يناوريقلا ديز يبأ نبا ةلامر ىلع ياودلا هكاوفلا -

 :ط ءرصم «ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا «يواملا فوؤرلا دبع مامإلل :ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -

 .اهاكوألا

 .يلع دمحم ىموم :قيقحت (م19/86 ه١ 4.5/٠ :ط «نانبل ءبتكلا ملاع راد «يلازغلا مامإلل :دئاقعلا دعاوق -

 ها 4717/1: توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ينارعشلا مامإلل :ةيهلإلا تافصلا يناعمل ةحضوملا ةيفشكلا دعارقلا -

 .رارع دعسأ يدهم :روككدلا قيقحت م1٠

 م1997 ه4١14١ :«تيركلا ؛ثارتلاو تاطوطخملا زكرم تاروشنم ؛يقهيبلا مامإلل :ريبكلا تارعدلا بانك -

 .ردبلا ردب :قيقحت

 .ميلس معنملا ديع ورمع :قيقحت ,م 00. ه١11451/1:ط «توريب مزح نبا راد ؛يبايرفلا مامإلل :ردقلا باتك -

 .م9926١- بها (١9/1١:ط «توريب ةيملعلا بتكلا راد «ينارعشلا مامإلل :ةمألا عيمج نع ةمغلا فشك -

 دبع د :قيقحت ؛ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا ءيوانملا فوؤرلا دبع مامإلل :ةيفوصلا ةداسلا مجارت ف ةيردلا بكاركلا -

 .نادمح ديمحلا

 :قيقحت «توريب ءهاكرش و جمد نيمأ دمحم رشن .يزغلا نيدلا محب مامإلل :ةرشاعلا ةحلا نايعأي ةرئاسلا بكاوكلا -

 . روبحج لييئاربج

 /دو ركسعلا زيزعلا دبع تنب اهم /د :قيقحت :ينارعشلا مامإلل :باتكلاو ةّسلا ف نحلل نم عناملا بارعإلا نابل -

 .ضايرلاب تانبلل ةيبرتلا ةيلك ؛نايشلا ناميلس تسب لاون

 .ةيانع دمحأ :ةيانعب .م١ ٠٠ ١/4:ط «قشمد «ىوقتلا راد «نارعشلا مامإلل :(ىربكلا ننمل) قالخألا و ننملا فئاطل -

 .م8/5٠٠7:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يارعشلا مامإلل :ةيدمحملا درهعلا نايب يف ةيسدقلا راونألا حقاول -

 د #24 -



 :ةيناثلا ؛ةعبطلا 21983 ءه05٠14١ «بلح ءةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم :يئاسنلا مامإلل :ننسلا نم ىتتحملا -

 .هللا همحر ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا :قيقحت

 .به١ 407 ؛توريب ؛ةرهاقلا ءيرعلا باتكلا راد/ثارتلل نايرلا راد «يمشيحلا مامإلل :دئاوزلا عمجم -

 .ةرهاقلا ,فراعملا راد ءدومحم ميلحلا دبع روتكدلا خيشلل :ةيلذاشلا ةمردملا -

 ه1475/1١:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ؛يراقلا يلع الم مامإلل :حيباصملا ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم -

 .يناتيع لامج :قيقحتم مك.

 اها١411 ١/ :ط «توريب ؛ةيملعلا بتكلا راد .مكاحلا مامإلل :كردحملا -

 نيسح :قيقحت 019484 له :1404/١ ءقشمد ؛ثارتلل نومأملا راد ءيلصرملا ىلعي يبأ مامإلل :ىلعي يبأ ددم -

 ,.دمأولم

 .رصم «ةبطرق ةسسؤم ءدمحأ مامإلا دسم -

 .هللا نيز نمحرلا ظوفحم /د :قيقحت ه1405/1١:ط ؛توريب ءمكحلاو مولعلا ةبتكم «رازبلا مامإلل :رازبلا دنسم -

 دبع نب يدمح :قيقحت م1987 ه1401١ /؟:ط «توريب «ةلاسرلا ةسسؤم ؛يعاضقلا مامإلل :باهشلا دنسم -

 .يفلسلا ديما

 ها 101 /(:ط «توريب ءةيبرعلا راد «يريصوبلا ينانكلا دمحأ مامإلل :هجام نبا دئاوز ف ةحاجزلا حابصم -

 .يوانثكلا دمحم :قيقحت

 .توريب «ةيملعلا ةبتكملا ,يمويفلا دمحأ مامإلل :يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ ف ريملا حابصملا -

 .م1939/ ١ :ط «ةرهاقلا يجناخلا ةبكم نانع دمحمل :ةيرصملا ططخلا خيراتو ةيمالمإلا رصم -

 .توحلا فسوي لامك :قيقحت ء ه١ 405/ ١:ط «ضايرلا ءدشرلا ةبكم ؛ةبيش يبأ نبا فنصم -

 نمحرلا بيبح :قيقحت 1405 /؟:ط ءتوريب ؛يمالمإلا بتكملا ءيناعنصلا قازرلا دبع مامإلل :فنصملا -

 . يمظعألا

 /د :قيقحت ه١/115١:ط ءةيدوعسلا ءثيفلا راد /ةمصاعلا راد «نالقسعلا رجح نبا مامالل :ةيلاعلا بلاطملا -

 .يرتشلا دعس

 ميهاربإ نب نمحملا دبع ؛دمحم قراط :قيقحت «ه٠141١1© ء ةرهاقلا «نيمرحلا راد ؛يناربطلا مامإلل :طسوألا مجعملا -

 .ئيسحلا

 - وو



 توريب ءركفلا راد ءيومحلا هللا دبع نب توقايل :نادلبلا مجعم -

 .م9957١ ماع (ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم عبط ؛ةيحلاص دمحم روتكدلل :عوبطملا يبرعلا ثارتلل لماشلا مجعملا -

 .يفلسلا ديحملا دبع يدمح :قيقحت 198 ه1 10 4/1:ط ءلصوملا ؛ءارهزلا ةبتكم «يناربطلا مامإلل :ريبكلا محعملا -

 .توريب «يرعلا ثارتلا ءايحإ راد 8/5١5ج :ةلاحك اضر رمعل :نيفلوملا محعم -

 .خيرات نود «ديعس روب «ةينيدلا ةفاقثلا ةبتكم ءسيكرس نايلإ فسويل :ةيبرعلا تاعوبطملا محعم -

 .نسح يورسك ديس :قيقحت «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «يقهيبلا مامإلل :راثآلاو ننلا ةفرعم -

 :م1955 ةنس ةدحتملا ةيروهمجلا ,ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا عبط :يقهيبلا مامإلل :راثآلاو ننسلا ةقرعم -

 .رقص دمحأ :قيقحت

 دبع فرِشأ :قيقحت م1998 ه1 418/1: «ضايرلا «ةيربط ةبتكم ؛يقارعلا ظفاحلل :رافسألا لمح نع يفملا -

 .دوصقملا

 نامثع دمحم :قيقحت م1986 له 405/1١:ط «توريب «يبرعلا باتكلا راد .يواحخسلا مامإلل :ةنسحلا دصاقملا -

 .تشخلا

 .يناليك دمحم :قيقحتءه١ 404 :؛توريب ةفرعملا راد «ناتسرهشلا مامإلل :لَحّنلاو للملا -

 ؛ةرهاقلا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم :يلش دمحأ روتكدلل :ةيمالسإلا ةراضحلاو يمالسإلا خيراتلا ةعوسوم -

 :941/1 ١.

 ردب :قيقحت م١/7٠٠5:ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءيطويسلا مامإلل :ةمعنلاب ثدحتلا يف ةمحرلا لوزن -

 .يحنطلا

 .يرونبلا فسوي دمحم :قيقحت به761١ ءرصم ؛ثيدحلا راد ؛يعليزلا مامإلل :ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن -

 رهاط :قيقحت ,م191784 ه11795 «توريب «ةيملعلا ةبتكملا ءيرزجلا نبا مامإلل :رثألاو ثيدحلا بيرغ ف ةياهنلا -

 .يحانطلا دومحم ؛يوازلا

 .سابع ناسحإ :قيقحت «نانبل «ةفاقثلا راد ءناكلح نب نيدلا سمش مامإلل :نايعألا تايفو -

 نودو ةعبط نود «توريب ءيبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ينارعشلا مامإلل :رباكألا ةديقع نايب ٍف رهاوجلاو تيقاويلا -

 .خيرات

300 



 ماب د عسا هع رعو تام طا هج ب ع عا وح مقود جو عه عل 724 عيه عقل هك ع هك هوقم ميدقت

 1111111 1110 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ] ز زة ز قيقحّتلا ةمّدقم

 00 02د دز باتكلا اذه ةمدخ يف لمع

 ...داقتعالا باتك فّلؤم يقهيبلا ركب يبأ مامإلا ةمجرت يف : لوألا لصفلا

 1 هتأشن و هدلوم و هبسن و همسا: لوألا ثحبملا

 0 هذيمالتو ؛هخويش :يناثلا ثحبملا

 20000000 ةيملعلا هراثآ و هتافلؤم : ثلاثلا ثحبملا

 100 هيلع ءاملعلا ءانثو « هتافو : عبارلا ثحبملا

 اطل الؤو دال ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةمجرت يف :يناثلا لصفلا

 00 ينارعّشلا مامإلا رصَع : لوألا ثحبلملا

 0 ةيسايسلا ةلاحلا :لوألا بلطملا

 ا ا مالا اب و قونم نامل ةيعامتجالا ةلاحلا : يناثلا بلطملا

 ا ةّيفاقَتلا و ةّيملعلا ةلاحلا : ثلاغلا بلطملا

 0 ةيصخشلا ينارعشلا باهولا دبع مامإلا ةايح :يناثلا ثحبملا

 ظة6 هتأشن و هدلوم و هبسن و همسا : لوألا بلطملا

 و ل سر هتأشن و هدلوم : يناثلا بلطملا

 20000 هتافص و ينارعشلا مامإلا قالخأ :ثلاثلا بطلا

 تا



 000 هتيب لهأ و ينارعشلا مامإلا ةرسأ : عبارلا بلطملا

 ا يلا ضمت انما ةّيملعلا ينارعّشلا مامإلا ةايح : ثلاثلا ثحبملا

 نم ةرهاقلا ىلإ هتلحر و ملعلل ِيناَرَعَّشلا مامإلا بلط : لوألا بلطملا

 0 ااا اا اا هلجأ

 4٠ ..... هنارقأ ضعب و هذيمالت و ينارعشلا مامإلا خويش : يناثلا بلطملا

 ا مولعلا يف هٌرُخِبَت و ينارعشلا مامإلا ٌتاعلاطم : ثلاثلا بلطملا

 1 ةيعرشلا مولعلا و ينارعّشلا باهولا دبع مامإلا : عبارلا ثحبملا

 ل ةّنّسلا و نآرقلا مولعب ِينارَعَّشلا مامإلا ةَّلِص : لوألا بّلطُلا

 ا ةيمالسإلا ةديقعلا ملعب ينارَعّشلا مامإلا ةلص : يناثلا بّلطَلا

 00 هقفلا لوصأ ملعب ينارعّشلا مامإلا ةَّلِص : ثلاثلا بّلطلا

 110 هدعاوق و هقفلا ملعب ينارَعّشلا مامإلا ةّلِص : عبارلا بّلطَلا

 ان ىرخألا مولُعلاب ينارعّنلا مامإلا ةّلِص : سماخلا بّلطلا

 ل ةيملعلا هراثآ و ينارَعّشلا مامإلا تافّلؤم : سداّسلا بّلطملا

 ١66 ... هئاقب ببس و ههنم هؤّربت و , هُببس « هبتك يف ٌسِّدلا : عباّسلا بّلطملا

 ا ينارعشلا مامإلا ةديقع : سماخلا ثحبلا

 هبتك يف تّبثم تّبثم وه امك ينارعشلا مامإلا داقتعا صّخملم : لوألا بّلطملا

 اا ا ةدذّمَتعملا

 ١/6 ةيديرتاملا و ةرعاشألا و ّجنارَعَّشلا مامإلا : يناثلا بّلطملا

 تنقع



 ةيباشتملا تايآلا نم ينارعّسلا مامإلا فقوم ثلاثلا بلطملا : ثلاثلا بلطملا

 ا م ا ا

 0000 داحتالا و لولحلا نم نارعّشلا مامإلا فقوم : عباّرلا بلطملا

 نا هيف ءاملعلا ءارآ و ينارَعّشلا مامإلا ةافو : سداسلا ثحبملا

 ا ققحملا باتكلاب فيرعتلا :عباسلا ثحبملا

 1 ينارعشلا مامإلا ىلإ هتبسنو ءباتكلا ناونع :لوألا بلطملا

 197 ... خسُت ةنس يأ يفو .هخسان نمو ءباتكلا فيلأت نمز :يناثلا بلطملا

 ال قيقحتلا يف ةدمتعملا ةخسنلا :ثلاثلا بلطملا

 1 ا و ا داقتعالا رصتخم

 5 ا ل قّقحملا ّصمّنلا

 ا و ٌناَرَعّشلا ٍباّمولا ِدبَع ماَمإلا ٌةَمَّدقم

 ا هب رارقإلاو هتفرعم دبعلا ىلع بجي ام لوأ باب

 ٌميدق ٌدِحاو ٌهلإ هرّبدمو هَمِدْم نأو«ملاعلا ثودُح ىلع هب ُلَدَتسُي ام ضعب ركذ باب

 )1ط1ش*ه 000000 .هيبشالو هل ٌكيرشال

 00د هتافصو ّلَج و َّزع هللا ءارسأ رْكِؤ يف ٌباِب

 0 لعفلا ةفصو تاَّذلا ةفص ِنايِب ُباب

 5١8 .... نيعلاو نيديلاو هجولا ةفص تابثإ يف تدرو رابخأو تاايآ ركذ باب
 و نآرقلا يف ءاج ام باب

 - مه



 201717101011 11 16 شرزعلا ىلع ءاوتسالا يف ٍلوقلا باب

 15ش راصبألاب ةرخآلا يف لجو زع هللا ةيؤر ٍتابثإ يف ٍلوقلا ٌباب

 ا ل ا ف ا و ردقلاب ناهيإلا يف لوقلا باب

 ”95ظظ ا لاعفألا قلخ يف لوقلا باب

 1 لالضإلاو ةيادحلا يف لوقلا باب

 0 مهسفنأ ةئيشمب ال هللا ةئيشمب دابعلا لاعفأ عوقو يف لوقلا باب

 5111 مالسإلا ةرطف ىلع نودلوي مَّئأ لافطألا يف لوقلا باب

 ظ2ظغ201710 1 11 قازرألاو لاجآلا يف لوقلا باب

 1111 1 10 0 ]ز ز ز ]ز]ز ز ز]ز ]1 ناهيإلا يف لوقلا باب

 000 ناريإلا يف ءانثتسالا

 000 هللا الإ هلإ ال :ّلاق نم ةمرح

 0 مالسلا هيلع ليربج لاؤس ثيدح يف ناسحإلا و مالسإلا و ناهيإلا

 52170000 ًادحأ ٌدحأ ركذي ال نطاوم ةثالث

 211111 رانلا باذع نم و هنم هللاب ذوعن ربقلا باذعب ناميإلا باب

 1 ةعدبلا بانتجاو «ةنسلا و باتكلاب ماصتعالا باب

 رْبّصلاو «هبلقب هتيهاركوأ هناسلب ركنملا راكنإو «ةعامجلا موزلو ةالولا ةعاط باب

 مهسفنأ ْنِم اوُطعُيو هولمعيو هولقعَي ْنأ نونمؤملا فّلُك ام لَمُج ةفرعم باب

 كاوا



 11001 ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز] هم هيلع مخ انوع رك نو فارتآو

 ل 752 ىفطصملا دّمَحُم ةوبن تابثإ يف لوقلا باب

 1 ا اما حتا ا ا ءايلوألا تامارك يف لوقلا باب

 ظ2ظ01010717017107011 1 ]1 لعل هللا لوسر باحصأ يف لوقلا باب

 71/1 .. ةنجلاب هنع يور اييف :62: هللا ٌلوسر مَ َدِهَّش نيذلا ةرّشَعلا ةيمست باب

 ةّدُم ىلعو هّدعب مهتفالخ ىلع لكل هللا وسر هبت نيذلا ءافلخلا ةيمست باب

 11 0000 مهئاقب

 م قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ىلع كل هللا لوسر هيبنت باب

 نما 00 اقف ةعبرألا ءافلخلا ةفالخ ةَّحص ىلع ميركلا نآرقلا ةلالد باب

 741١ ... ةهتمامإل مهدايقناو قيدصلا ركب يبأ ةعيب ىلع نيملسملا عامتجا باب

 1 امهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ركب يبأ فالختسا باب

 1 ف ناَّفَع نب ناْمُع يفالختسا باب

 00000 8 8 بلاط يبأ نب يلع نسحلا يبأ فالختسا باب

 1 عا ا ا ةمئاخلا

 1 ا ثحبلا يف ةدمتعملا رداصملا و عجارملا

 هاو


