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    5) ةراتخم ةيجهنم توخ ةلسلس    
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 و
 ٠٥٩
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 ۔ادهاا
 ء

 ملع ةايح نأ 1 انعو .اريغص ين اير نينللا نيميرللا يدلاو لا

 .تحاصلا اہتاوعرب ينامرلأو .لصو

 .ادنس يل اوناك يرأ مجب تريش نيزلا ءارمالا يتوخا تارنيرعلا يت اوخأ لإ

 .صلاخ اهلافوب يقترن . اتياعرب يتتفاحأ يتلا ةيقلا ىتجون لإ

 .ةايحأ بعاتم نم اريثك ن ايستأ ينلا نيلاغلا رف لا

 اولاناو لعلا تايدج ينونقل نينا مارلا ىقلتم ىتنتاسأ لإ

 د نم هللا مببهي 7 ينون .يلقع

 :ليلج ةم ىتنما وا بيط للك ىنَمغ لخ قيص لكلا
 .هرلك ةلاصاب رتعم ہنيو ىلع رويحن ملس ركلا

.ار يرقتو :افو ىتح ةرولب يدهأ اعيمت لوه لإ



 ريدنند ركش
 زاجتإ ل ىتق نأ ىلاع هناطلس ميظعو هبحو لزج قيلي ادم لاعت هنلا متأ

 .ىرخألا يفدحا كلك .لالا ي دحأ كلف حابم ہلرمفرم يرتو فمبلا اض

 ةساردلا هذه دادعإ ليبس 1 لا تقيس تلا ةنولا ليم افارتعا

 نوعب ينمأ نم لكلا صملا انناو .ريرما كلب هتا نا يل بيلي
 .دح روتلرلا يزاتسأ م يقتلاو م للب صخاو ديعب وا بيرق نم ز وأ يرام

 ةرثك غر ثعبلا اذه يلع فارشإلا ابأ فللك يننا مامتب رصان

 تاظحالمب يندت ملك ؛هئاوغأ ايف ةيلع ةياعرب هبست دقف .هفساو هلأ

 .عضاوتو .لق نسح :ةيماسلا :ةيقراخألا ہحورب يلع ضانأو ةق تابيجوتو

 ةيقلا هتوملا معن ىل نالك صالخإو

 ہجراثو بار م يداوب ةصاخاو ماعلا كابتللا يريس لإ ردغ توأ اك

 .اهنم ةطوطخملا ايس الو عجار صرراصم نم ہيلإ تجتحا ام ىل مهرمذت يلع

 يننأ م تررش نينا اشألا يلتسصاو ةيرلا يترسا رنف يا و

 .انوعو ادنس اعيمج ىل اونالگ

 .. ع ناعأ س لكاريخ يناج نأ لاسأ ميرلل لاف
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 ما
 ةيحاتتفا

 هكبوا رمع نب دمحا خيشلا ةحامسل

 ةيأ مهلعجو ،نيرذنمو نيرتشبم السر سانلل هتمحرب لسرأ يذلا هلل دمحلا

 :4هدتقا مهادهبف ةللا ىده نيذلا كلنلوأإ» :ىلاعت هللا لاق هرمأب نودهي

 تمظع يذلا لسرلا مامإو !هتّربن تقدص يذلا ءايبنألا فوأ ىلع ملسنو يلصنو
 هنع اوذخأ نيذلا هتباحص نع يضرو ،هيلع همالسو هللا تاولص هللا دبع نب دّمحم ،هتلاسر

 نم تاجرد عفرنإل :لئاق نم زع لاقو تاجرد ضعب قوف مهضعب هللا عفر دقو اوغلبو

 مع ملع يذ لك قوفو ءاشن

 رخآ هتلاسرو لسرلا رخآ هلع ادمح لعج ىلاعت هللا نإف ،دعب امأ

 اهيلع هنمب ىفضأو ،دولخلا هلضفب ةلاسرلا هذه بتكو «هتّمألو هل اميركت تالاسرلا

 ميكحلا ركذلا هباتك يف اهيبن ةزجعم لعجو دومصلا تاموقم نم ىفضأ ام
 اهرارمتساو اهتلصاوم لبح لصوأو {ميظعلا اهيبن ةنسب حالفلا ليبس ىلإ اهدشرأو

 مالعألا ءاملعلا هثراوت امب مث ،نورقلا ريخ يف يده نم نيردصملا كلذ نم قثبنا امم

 الو رصع مهنم ولخي ال مالعأ ماكحأ نم هوطبنتسا امو ٬ءايبنألا ةثرو مه نيذلا
 نم مهدعب نمل نوكرتيو رصحنا ام هنم نورشنيو رثدنا ام ملعلا نم نويحي رصم
 ىسوم نب ليعامسإ مامإلا" :مالعألا ءالؤه نمو .رقتساو عدوتسملا مهراثآ
 هترمط ملعَم وه ،ةملسملا ةمألا يفقثم نم ليلقلا ررتلا الإ هفرعي ال ملع "يلاطيجلا
 .ناثدحلا تايداع هرثأ نع نويعلا تالصو ،نامَّرلا فصاوع

 نمم حلاص بابش نم ةبيط رصانع - هللا دمح - ةيمالسإلا ةمألا ىف نأ ريغ

الذاب ضممو ،يفخ امع راتسألا ةحازإل ادهاج لمعي ماق ،داجبألاب ءافولا هكرح



 م

 هتفلخ ،ييغ ياقث ثارتو ميق يراضح ديصر نم اهدنع امب هتمأ فرعيل هدوهج

 نيب نمو .ةيخس اهبر لضف نم تيتوأ امم لخبت مل ديأو {ةيقت بولقو ،ةّيقن لوقع

 ذاتسألا" يفولا رابلا نبالا هحاجنو هحالف وجرملاو هريخ لومأملا بابنلا ءالؤه
 بقنو ثحبف ،داهتجالاو دلا دعاس نع رمش يذلا "ريكب نب ريضخ رمعاولباب
 فيرعتلا يف هنم ةبغر ،نوفدملا رتكلا جرختسيل ىصقتساو ،نئازخلا تانونكم بلقو
 ةميقلا هتلاسر بتكف .ةفاقثلا هتازيممو ةيملعلا هتيوهو يلاطيحلا ليعامسإ ةيصخشب

 يف ينادلاو يصاقلا هاريل رئاصبلاو راصبألا هيلإ هجوو ملاعلا اذه زربأ اهالخ نم نلا

 وهو الأ اهبناوج نم ابناج نيبو ،اههوجو نم هجو نع راتسلا عفر مث {ة الع ةرانم
 ةبتكملا ىرثأ دق لمعلا اذم - هللا هظفح - كش الو هنإو .ةيمالكلا يلاطيجلا ءارآ
 ةفاقتلا ةبرت ع رمي دفار ىلع ةفرعملل نيشطعتملا نيثحابلا فقوأ ثيح .ةيمالسإلا

 نم الالظ ًّيفتي ةقسابلا اماحود يوريو 0ةيرلا ةفرعملا لوقح بصخێو ةليصألا

 . .ةصلاخلا ةقيقحلا فده ىللإ بوؤآلا ريسلا هقهرأ

 تابئاغ هئوضب رهظت اساربن هذه هتلاسرب بصن دق ولا بتاكلا اذه نإ ش

 .نوسردمتملا ةفرعملا كابش يف امب رفظي مل سئافن اهنمضو ،نوسرالا اهيلع علطي مل
 هدازو ،نيحلاصلا ءايفوألا هب يزجي ام ريخب يلاطيحجلا نعو مالسإلا ةمأ نع هللا دازحج

 . نم هيلع حتفو ملعلا ةمدخ يف راوشملا لصاويل هنم حورب هدمأو 3هتوق ىلإ ةوق
 هقيرط يف حالفلاو حاجنلا هل بتكو .ةقداص ةءافك دعقم هب ًاوىتي ام ةف عملا زونك
 بر هلل دمحلاو هلآو دمحم ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو .بيج عيمس هزا .ىقرعملا

 ١ .نيملاعلا

 م2003 ربوتكأ !6 ل قفاوملا ه1424 نابعش 20 :موي ةيادرغ

.هكب وأ رمع نب دمحأ :ذاتسألا



 م لم

 ماجحوب رصان دمحم روتكدلل

 ةيركفلا ةكرحلا يف ريبكلا هماهسإو ،هانغو هتلاصأب يمالسإلا ركفلا زيمتي
 نم هؤانبأ همدق ام لضفبو كاهعونتو هعبانم ءافصو هئدابم ةوق لضفب {ةيناسنإلا
 . . .مامألا ىلل ةركفلا ةكرحلا عفدب حمس ام مهركف ةراصع

 اوكلتما 5رابك مالعأو ماظع لاجر نم ركفلا اذه همدق ام نإ لاقي قحلا
 لعجن ...نسحألا وحن رييغتلاو ريوطتلا يف امدق يضملا مهل حيتت يلا صئاصخلا نم

 بورلا ترانأ ،تارانمو ىوص اوناك نيذلا ءالؤهل امارتحاو الالجإ فقي ءرملا

 ...نيهئانلل ليبسلا تحضوأو ،نيلاضلل قيرطلا تنابأو ،نيكلاّسلل ٠

 ريغ ميظعلا دهجلا اذهو ريبكلا لمعلا اذه نوكي نأ هل فسؤي ام نكل

 .{ .ءادعألا كلذ ىلع لمع .رخآل وأ ببسل ؛ابغم وأ ،هب فرتعم ريغ وأ ؤفورعم
 ( روفلا ةلاح شيعن مويلا انلعج يذلا اذه .لهاجلاو هب ملاعلا اذه يف مهسأ ،ءانبألاو

 ىلإ انّرجي ودعلا تابو ،انسفنأ نم ةقثلا بحس سجاه ايحنو ،ثارتلا اذه نم.

 .ةفلتخم ةددعتم لئاسوبو ،ءارغإلاو ديدهتلاب هامح ىلإ انبذج يف ىدامتيو هركسعم

 ،باهرإلا روذب نطبتو ،رامدلا رصانع لمحت ييلا ،انجهانم ىلع ةقفشلا راهظإب
 ىلع نيرطيسملاو انتساس عانقإبو .هئاعتا بسح ،فلختلا تاموقم ىلع رفوتتو

 ةياصولا نوعدي نيذلاو ،انيلع هضزفو ،هقيوستو هخبط وأ اندنع رارقلا عنص زكارم

 عانقإ ...امتايح مكحت لا ةسايسلا دادعإو ،اههيجوت قح نوركتحيو ةمألا ىلع

 طامنأ ليدبتو ةفاقتلا موهفم ليدعتو كةيوبرتلا ةسايسلا رييغت ةرورضب ءالؤه

 نيدقاحلا كنلوأ عامطأ ققحيو ،نيدئاكلا كثلوأ ضارغأ مدخي امب ...ةايحلا

 تناكف .ليبسلا ءاوس نع اوفرحنا نيذلا ،يمالسإلا ركفلا ءانبأ ءاوهأل بيجتسيو

 .بآبشلا ةصاخبو ،ةريحلاو هيتلا ةرئاد يق ءاقبلا وأ ركفلا اذه ىلع ةريغلا دقف ةجيتتلا
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 اذهب فيرعتلل ثارتلا اذه ءانبأ نم نيرويغلا ضومن وه كلذ لك نم جرخلل

 ىلع وأ .هباعيتساو هل مهمهف قيرط ليهستو ةميلس ةقيرطب ءشلل هميدقتب ،ركفل
 سرادملا هب رخرت امع ةنيب ىلع اونوكيل ؛نيثحابلاو نيسرادلل هنع فشكلا لقألا

 رتوتلا بابسأ ةلازإو ؛مهنيب ةمسلا بيرقت ىلع دعاسي ام وهو .ةيمالسإلا ةيركفلا

 .عادصلاو عارصلاو مادصلاو

 ريكب نب ريضخ ذاتسألا ةسارد تأت هجوتلا اذه نمضو راسملا اذه ىف

 يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ مامإلا" :يتآلا ناونعلا تلمح يتلا {ةميقلا رمعاواباب
 ةيعامتجالاو ةّيملعلا ليعامسإ خيشلا ةيصخش ميدقت تلواح ةسارد "ةيمالكلا هؤارآو

 اهمدق ،يمالسإلا ركفلا راسم يف ةريبك دوهج نم هب تمهسأ ام مغر ؛ةلوهجملا

 ،يضابالا بهذملا ةقيقح نع تنابأ يلا «يضابإلا ركفلا ملاعم نم املعم اهتفصب

 3اهنم ةيدقعلا ةصاخبو ،ةفلتخملا لئاسملا لوانت يف هجهنم يفو ،هراكفأو هلوصأ يف

 ...بهاذمل ةيقب عم هلماعت ةقيرط ىفو

 مالعأ نم اريبك املع (م1349/_ه750 تر) يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا دعي
 يمالسإلا ثارتلا يف اًمهم اماهسإ مهسأ .يرجملا نماثلا نرقلا يف يمالسإلا ركفلا

 3ةيمالسإلا ةيركفلا ةكرحلا ةريسم ىف اقومرم اناكم أوبتو ،ةّصاخبو هنم يدقعلاو

 .هبهذم ءانبأ نم تيح الوهجب لظ كلذ لك عم .ةصاخب هنم يمالسإلا برغملا يو

 تبرطضاو .ةيعامتجالا عاضوألا هيف تّدرت ارصع يف شاع الجر ن

 ةيركفلا ةكرحلا يف ميظع ردقب مهسأو ،ريبك دهجب ماقو {ةيسايسلا لاوحألا
 نع القن ثحاللا هنع ,لوقي .مارتخاو ريدقتو ميركت لك قحتسي لجرل .ةيمالسإلا
 :"تاريخلا رطانق" هباتك هفيلأت ببس نع ثدحتي وهو 5يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا

 رئامضلا ءالتماو ،نيدلا ملاعم ساردناو \هرصع لاوحأ داسف وه هفيلأت ىلإ عفادلاو"

 هلك نيدلا نم خالسنالا يشخف ،ةرخآلا قيرط نع رئاصبلا ءامعو ايندلا بحب
 ."هيف رظن نمل اركذتو ،نيلل ءايحإ باتكلا اذه عضو ىلإ كلذ هاعدف
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 ىلع بآأدو ،ةذملتلاو ةساردلا نمز هنارقأل ةشقانملاو ةرواحملا ىلع أشن لجر

 ةعاضبلاو يثرعملا دازلا نم هعم ،هّجومو ركفمو ؛ملاع خيش وهو ملعلا لهأ ةرظانم
 ةيركفلا ةكرحلا هيف ترهدزا رصع يف شاع لجرو .ريبكلا بيصتلا ةيملعلا

 .ةظفاحلا ةوقب عّنمتي لجرو .يركفلا عارصلاو ،يبهحذملا عونتلا ةجيتن ؛تعّونتو
 ال :لئاقلا وهو ،هبعاتم ببسو هتيصخش حاتفم يه نلا قحلا لوق يف ةأرخحلاو

 اذهو ةيافكلا نم ردقلا اذمب لجر ."ىهنأ الو رمآ الو قحلا هيف لوقأ ال دلبب ميقأ
 اذه نإ .نيسرادلاو نيثحابلاو ,ملعلا بالط دنع فورعم ريغ ىقبي زيمتلا نم ظحلا

 انيناع مك .ميلعتلاو هيجوتلا زكارم ىلع نيمئاقلاو ثحبلاب نيلغتشملا يف ةصيقن عي

 .انوقبس نم دوهج ةقيقح ةفرعم مدع نم انرّرضت مكو ءانع انفالسأ ركف بايغ نم

 ةيصخش لوح رمعاواباب ريكب نب ريضخ لضافلا ذاتسألا ةسارد نأ آلإ

 امب ؛نينألا نم اليلق انع تفقخو نزحلا نم ائيش تبهذأ ،يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا

 نيب عضي كلذب وهو 3هركف نم هتفشكو هريبكلا لحّرلا اذهل فيرعت نم هتمق
 .هب ماق ام عبتتس يلا تاساردلا قيرط يق ملاعم نيثحابلا يديأ

 ةأشنو ةئيب :يلاطيحلا ةيصخشب فيرعتلا يف اميظع ادهج ثحابلا لذب -

 بتك امب ةيمالسإلا ةبتكملل ءانغإو ةيركفو ةيملعو ةيعامتجا ةايحو ءانوكتو

 روثعلا ًناظم ،رداصملا عبتتو ،دصّرلاو ءاصقتسالاب دهجلا اذه يف رّيمت دقو ...فلآو
 .ةليلق يهو هل مجرتملا ةايح نع تامولعم ىلع

 حلاص يف نوكي دق لجرلا ةايح يف. رداصملا ةردنو ،تامولعملا ةلق نإ

 ةيلاكشإلا ميدقت دمتعت ،ةيدومع ةقيرطب يلاطيخلا ةيصخش لوانت هل حيتي ذإ ؛ثحبلا

 مهألا ةدئافلا لصحتل ...جاتنتسالاو قيلعتلاو ليلحتلا ىلع لوعتو ،لاؤَّسلا ضرعو

 .مالعألا ءالؤه لاثمأ ةايح نم رابتعالاو ةدافإلا يهو تاساردلا هذه نم

 .ةقيقد ةمكحم ةيفيكب يلاطيخلا ءارآ ضرعو ،ةزكرم ةقيرطب هثحب مدق -

 ريبكلا هعالطاو خيشلا ملع ةعس نيبو .ةميلس ةيملع ةيجهنمو ،لوبقم بولسأبو
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 ركفلا لتحي نم ريخ نم يلاطيجلا خيشلا نأ زربأ امك .يمالسإلا يدقعلا ركفلا ىلع

 لثم دقو ...ركفلا منلقت بولسأو {ةيلومشو اجهنمو ادعاوقو الّصأت :يضابإلا
 هيف دتشاو ،ةرضانملاو شاقنلاو لدجلا هيف رثك رصع يف «يضابإلا ركفلا ةلاصأ كلذب

 ي وهو..." :يماتلا ةفيلخ ورمع روتكدلا لاق .رخآلا ءارآ ىلع موجهلاو بصعتلا

 هزربيو ،نايبو حوضو يف هءارآو هلاوقأ ضرعي «هبهذمل نيمألا لماحلا كلذ لك

 خيشلا ركف نإ :لوقأ انه نم ."ةلالضلا هشبغت الو {ةعدبلا هبوشت ال ايلج اعصان

 يف فرع امم ،هريغو يضابإلا ركفلا نيب ةنراقملل الام ذختي نأ حلصي يلاطيجلا

 ،يضابإلا ركفلا حتفت ىلع ليلدلا يطعي هسفن تقولا يف وهو .يمالسإلا ركفلا
 .اياضقلاو لئاسملا يف مهرظن قمعو هئاملع قفأ ةعسو

 ديدحتو ،هركف يفو ،يلاطيجلا ةايح يف ىربكلا ملاعملا عضو نم نكمت -
 .اهيلإ دنتسي يلا ةيعجرملا ىلع فوقولاو لالدتسالا ي هتيجهنم

 هرصع يق هتناكم ددحي نأو ،ينامزلا هعضوم يف يلاطيحلا عضو يف ححب
 تداس نێلا ةيركفلا ةكرحلاب ترثأت لا ،ةّيملعلاو ةيركفلا هتيصخش زربي نأو

 هئوبتو يضابإلا ركفلا ةقيقح نع .فشكلا نم هنكمت ىدم رهظي نأو !هرصع

 .هرصع تزيم قلا تاشقانملاو راوجلاو تارظانملا ءاوجأ طسو ؛هدعقمو هناكم

 ءاملع ءارآ ضرعي - رخآل نيح نم - ناكف «هتسارد يف ثحابلا عسوت
 ةفارطلا هتحب ىطعأ ام وهو «ةبراقملاو ةنراقملا ليبس ىلع ؛مهريغو يضابإلا بهذلل

 .ةئداملا ةشقانملاو ىعوضوملا ضرعلاب كلذ ريمت دقو ةيلومنثلاو ةقدلاو ةلاصألاو

 هسفن يلاطيحجلا خيشلا جهنمل اساكعنا كلذ نوكي دقو .هيرتلا دقنلاو ،دّيجلا ليلحتلاو

 جاتنإلا هيف غلب رصع يف هئيجم نأ..." :ثحابلا لاق هريغ ىلع احتفتم ناك يذلا

 راصف هبناوج مظعمم ماللا ىلإ كلذ هرطضا مكارتلا ةمق نيملسملا دنع يرعملا

 ءانثأ صاخلا يملعلا هجهنمب هريغ نع زيمتي هنكل .عالطالا ضيرع «ايعوسوم الجر
 ."رضرعلاو بيكرتلا دنعو ،دقنلاو ليلحتلا
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 اهنيب نم تازيمملا نم ةعومجب يلاطيجلا ليعامسإ خيشلل لّجس -

 باتك نم هفقوم نع لاق .يأرلاب هلالقتساو ،يركفلا ررحتلاب هزيمت -أ
 نم اوفقو برغملا ءاملع رثكأ ناك اذإ"" :لثم يلازغلا دماح يأل "مولعلا ءايحإ"

 باتكلا حقصت دق يلاطيحجلا دجن انإف هنم زارتحالاو ضفرلا فقوم (ءايحإلا)
 دعي يذلا "تاريخلا رطانق" ريهشلا هباتك هلاونم ىلع عضوو .ةيدقن ةءارق هأرقو

 فنصملا تاراشإ هيف دجن ذإ ؛هراكفأ ةراصع وهف هتايح تايرخأ يف هفلأ ام مظعأ

 .كسانملاو مالسإلا دعاوقو ةينونلا حرشك :لبق نم اهفنص يتلا بتكلا ىلإ

 امك ،هتمرب هضفري ملف ،ريصبلا دقانلا فقوم (ءايحإلا) نم يلاطيحجلا فقو
 عديو كهب عنتقي ام ذخأي يلازغلا نع لقني اميف ايعاو ناك لب &هريفاذحب هلبقي هنأ

 ".اباوص هاري ال ام

 حرش) يفف" :ثحابلا لاق {ةفلتخم بيلاسأب ةديقعلا ضرع ىلع هتردق حب

 دعاوق) يفو عسوم لكشب اهيلع لالدتسالاو لئاسملا ضرع يف لوقلا طسب (ةينونلا

 طبر (تاريخلا رطانق) يتو لالدتسالاو ضرعلا يف زاجيإلا بولسأ ىخوت (مالسإلا
 بدأ بولسأب لئاسلل صخل (ديحوتلا ةديقع) ىفو قالخألاو كولسلاب ةديقعلا اياضق

 اهداقتعا مث اهمهف مث اهظفح ىلإ مهاعدو ةئشانلا ىلإ اههجوو حيصف زجوم

 ."برغملاب ةيئادتبالا سرادملا يف اهميلعت اررقم ناك دقو ،امب قيدصتلاو

 يناعم كاردإ نع ضتلا فورح هبجحت !ايرهاظ اهيقف يلاطيخجلا نكي مل -ج
 .لقنلا ف حص امب هدضعيو ،هل غّوسملا هلاحب يف رظنلا لمق ناك لب ،عيرشتلا

 دعت نلا ،ميقلا لمعلا اذه يف ثحابلا اهيلإ لصوت لا ةمهملا جئاتنلا نم

 يمهو :هتناكمو هجهنمو هركفو يلاطيخلا ليعامسإ خيشلا ةيصخش ةساردل حيتافم

 هنه يي تاساردلا نم ديزملا ىلإ نيسرادلاو ڵثحبلا ةلصاوم ىلإ نيثحابلا وعدت

 :تأي ام اهنم ركذن ةيصخشلا

 عقاولا ىوتسم ىلإ اهلازنإو ،اّيلمع ادعب ةيمالكلا ءارآلا .يلاطيخلا ءاطعإ" -أ

 ةيضقك ءاياضقلا نم ريثك يف قالخألاو نيدلا لوصأ نيب هجزم لالخ نم كلذو
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 اذه نإ :لوقأ انأ "...ءاجرلاو فوخلاو ،ردقلاو ءاضقلاو ناميإلا تاماقمو ديحوتل

 يذلا بهذملا ةرئاد نع جرخي مل نذإ وهف .ةماعب ةيضابإلا جهنم وه ةقيقحلا يف

 .هنع ردصيو هيلإ يمتني
 امك ةغللاو لقعلاو لقنلا .ىلع زكتري ،احضاو ايلالدتسا اجهنم همازتلا -ب

 .يمالكلا جاجتحالا يف ةيلاع ةردقم هبسكأ ةغللاو قطنملا نم هنكمت نأ

 راكفأل اصّخلمو «ادلقم هلعجي مل و (م14/_ه8ق) رخأتم نمز يف هليج -ج
 اذه عم لماعتلا ءانثأ ةيملعلا هتيصخش تبثي نأ عاطتسا لب يعو نود نيضاملا

 .هبيكرتو هتغايص ةداعإ مث هليلحتو هدقنو ثارقل
 ةفصب هسملن ام اذهو ةيمالكلا ىلاطيجلا ءارآ ىف لماكتم قسن دوجو -د

 ...دولخلاو ةعافشلاو ناميإلاو تافصلاو ديحوتلا ةلأسم يف ةصاخ

 فشكت ،ةساردلا هذه يف ثحابلا اهيلإ لصوتت امث اهريغو جئاتنلا هذه نإ

 .ايداع املاع الو ،اطيسب الجر سيل هنأ نيبتو يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا ةمظع نع

 !لين نسحأ يضابإلا ركفلا لثم لحلا له :لؤاست نع ثعبت هسفن توا لو
 فلاخ لهو ؟هجهنم يف يضابإلا ركفلا روطت تاطحم نم ةطحم هركف دع نكمي له
 رهوج ىلع كلذ ريثأت ام معنب باوجلا ناك اذإ ؟لئاسملا ضعب يف ةيضابإلا هفالسأ

 ؟فالتخالا اذه موقت امو ؟يضابإلا ركفلا

 هديكأتك .ةشقانم ىلإ ةجاح يف يه ،ثحابلا اهل ضرعت ؛لئاسم كانه ىقبت
 يف {ةفرعملا ةيرظن يف :طاقن ثالث يف يلازغلا دماح يبأب ليعامسإ خيشلا رثأت ىلع

 ل ىلجت دقو" :الئاق فيضيو .قالخألاو نيدلا لوصأ نيب هجزمو .ةيوبرتلا هئارآ

 دافتسا يلاطيحجلا نأ (دهتجملا ةيادب)و (مالسإلا دعاوق) نيي ةنراقملا دعب كلذو ،اضيأ

 اذه نم بجع الو .هفينصتو هقفلا ضرع يف هجهنمو دشر نب ديلولا ةينالقع نم
 ىلإ هقالطناو {ةقّيضلا ةيبهذملا دودحلا زواجت نم ةيصخشلا هتاموقم هتنكم دقف ،رئأتل

 ةورذ يلاطيحجلا لثمي كلذبو ،تاهاجنالاو سرادملا دتعتملا يمالسإلا ركفلا ةباحر

 يرجحلا نمانلا نرقلا يف يرعشألا ركفلاو يضابإلا ركفلا نيب براقتلاو ءاقتلالا
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 ."ةيبرغملا ةئيبلا يف نيشياعتم الظ نيذللا

 خيشلا ةيعجرم نع ثدحتي وهو - هثحب نم رخآ عضوم يف ثحابلا دكؤي
 هباتك يف يلاطيجلا اهيلع دمتعا لا ةيهقفلا رداصملا مهأ نم نأ - يلاطيجلا ليعامسإ

 نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأل دصتقملا ةيافو دهتجملا ةيادب باتك "مالسإلا دعاوق"

 رثأتلا اذه تبثي نأ لواح .لوألا هردصم نوكي نأ داكيو (ديفحلا) يطرقلا دشر

 .نيباتكلا نم صوصن داريإب

 اهيلإ لصو لا جئاتنلا يف رظنلا ةداعإو ،ةشقانم ىلإ ةجاح يف ةطقنلا هذه

 عجرملا اذه وأ ،رثأتلا اذه ىلإ يلاطيحجلا خيشلا راشأ له لءاستن نحنو .اهيف ثحابلا

 امك .هرداصم ىلإ ريشي ناك يلاطيجلا نأ ركذي ثحابلا نأو ةصاخبو ؟هل ةبسنلاب
 وه امو هقفلا لاحم يف ةقيضلا ةيبهذملا دودح يلاطيجلا زواجت ةّيبسن نم دكأتلا بجي
 كانه تسيلأ .اهتلالد ام وأ يمالسإلا ركفلا ةباحر يف قالطنالاو زواجتلا ريسفت

 ؟ترموت نباو دشر نباب يلاطيجلا رثأت ريرقت يف ةغلابم
 يلاطيجلا راثآ اولوانت نيذلا نإ :يه قيقدتو ريسفت ىلإ ةجاح يف ةطقن كانه

 نكي مل ‘ثحابلا اهدروأ ييلا ةمئاقلا بسح ةبراغملا نم اوناك حرتتلاو قيلعتلاو ةيشحشلاب

 ام ريغ ىلع راج اذه نإف ؟كلذ ريسفت امو ؟ةقيقحلا يه هذه له .دحاو يقرشم مهنيب نم

 .مهضعب راثآ بّقعتو .فيلأتلا يف نواعتلا نم نيبرغملا نيقرشملا لهأ نع فرع

 اهعوضوم ىيف ةدئار ،امومضم ف ةمق ةساردلا هذه نإ لوقلا ةصالخ

 وجرن .اهجئاتن يف ةريثم ءامتاحورطأ ي ةيرث ،اهضرع يق ةزكرم اهليلحت يف ةفصنم

 وهو ،هركفو يلاطيجلا ليعامسإ خيشلا ةيصخش ةساردل ةّيلعفلا ةقالطنالا نوكت نأ
 ةللاو .هانبتي ام رهوج اونودو يضابإلا ركفلا ةقيقحب اوقطن نيذلا لاجرلا دحأ دعي

 .طارصلا ءاوس ىلإ يداهلا

 _ه]1424 نابعش نم 2 :دحألا موي ،نامع ةنطلس ،ىوزن

 م2003 ربمتبس نم 8
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 زومرلا

 .خيرات نود :ت.د

 .ةقرولا هجو :و

 .ةقرولا رهظ :ظ

 .يوت :ت

 .ءزج :ج

 .روتكد :د

 .يداليملا خيراتلا :م

 .يرجهلا خيراتلا :ه

 . عج ار :ر

 .ةيلاوملا ةحفصلا يف قيلعتلا ةلصاوم :=
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 هنولوانتي نيثحاب ىلإ جاتحي ابصخ لازي ال يمالسإلا ثارتلا يف ثحبلا ن

 ,ةيعامتجالاو ةيسفنلا هرأ مهف نم قلطني يذلا يجهنلل ليلحتلاو قيمعلا سردلاب
 .رصاعملا ركفلا امب رينتسي ىلا ةربعلا صالختسا ىلإ فدهيو

 نونف تش يف ةعساو ةيمالسإ تاساردب اصوصخ يبرغملا ثارتلا رخز دقو
 .ةيمالكلاو ةيهقفلا سرادملا فلتخم نم ذاذفأ ءاملع حئارق امم تداج ةفرعملاو ملعلا

 :مالعألا ءالؤه نيب نمو ،ممتدهعب ةطونملا ةيلوؤسملا اوكردأو ،ةوبنلا ثرإ اولمح
 ةنس ىقوتملا -ىلاعت هللا همحر- يلاطيجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ مامإلا

 .م1349/_ه0

 :اهنم رومأ ةيمالكلا هئارآو يلاطيخلا ةيصخش ةسارد ىلإ عفد دقو

 (م1521/ه928 تر) يجامتشلا خرؤملا اهنع ثدحت لا ةزيمتملا هتيصخش -1
 !)" منلاو رمألا يف اديدش اظفاحم الماع املاعو ءاظفاح اخيش ناك" هنأ هريس يف

 فيلأت وه ءازجأ ةثالث يف "ةينونلا حرش" :هباتكف "يدقعلا جاتنإ ةرازغ .-2

 .تاريخلا رطانقو مالسإلا دعاوقك ىرخألا هبتك ىلإ ةفاضإلاب ةديقعلا لئاسم يف لقتسم

 ةساردب ثحاب هل ضّرعتي ل ةيمالكلا يلاطيخلا ءارآ ف ثحبلا نوك -3

 . هركف رداصم رفوت مغر ،لبق نم ةييداكأ ةلقتسم

 ةمدقتملا بابسألا ىلإ ةفاضإلاب ةساردلا هذه مايقلا ىلع الابقإ ينداز امو

 نامع ةنطلس 3ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يبايسلا دوعس نب دمحأ قيقحت ريسلا : يخامشلا ۔-1

 .195/2ج :م1987/ه7
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 مل رادقألا نأ الإ يمانلا ةفيلخ نب ورمع روتكدلا هقيقحت يف بغري ناك رمأ
 يمالسإلا ركفلا نم يلاطيجلا عقومل ةلصفم ةسارد" دقع يف كلذ لّتمتيو 3هفعست

 ءزج ولو قيقحت ىلع ةساردلا هذه لالخ نم تمزنعف "ةصاخ يضابإلا ركفلاو

 ةروص انل مسرو ،يلاطيخجلا ثارتب متها يذلا يمانلا روتكدلا هلمأي ناك امل ريسي

 .تاريخلا رطانق باتك نم لوألا مسقلل هقيقحت ءانثأ هتيصخش نع ةقرشم

 هيحانم فلتخم يف يلاطيجلا ركفب ةثيدحلا تاساردلا ى مامتهالا مدعني داكيو

 ضعب يف هئارآ ىلإ ةبضتقملا تاراشإلا ضعب ءانثتساب ةيوبرتلاو ةيعرشلاو ةيمالكلا

 الماك اروصت يطعت ال امهأ الإ ةيضابإلا دنع يدقعلا ركفلا نع ةماعلا تاساردلا

 :اهنم ركذنو ،هركف نع

 تحت ةيزيلكنإلا ةغللاب يمانلا ةفيلخ نب ورمعل ةلود هاروتكد ةحورطأ -
 ةنس جدربمك ةعماجب اهمدق "كنفنع نص ]52لنفص ةيضابإلا نع تاسارد" :ناونع

171. 

 ةيسنرفلا ةغللاب ىلربوك بألا يسنرفلا قرشتسملل ةلود هاروتكد ةحورطأ -

 0 3 ]' س هتديقعو يضابإلا ركفلا ةسارد ىلإ لخدم ناونع تحت

 .م1982 ةنس نوبرسلا ةعماجب اهمدق "لع !' دل ع ل !زع

 ام ليلحت" : ناونعب يريبعجلا تاحرفل يملعلا ثحبلا ق قمعتلا ةحورطأ _

 -10-11 :ةيلاتلا نورقلا يف برغملاب يضابإلا ثارتلا نم نيدلا لوصأب قلعتي

 دقو ©م1986 ةنس ةيسنوتلا ةعماجلاب بادآلا ةّيلكب اهمدق "م16-17-18/ه2
 ."ةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا" :ناونعب تعبط

 :ةيتآلا تايلاكشإلا نع ةباجإلا ةساردلا هذه يف تلواح دقو

 ؟هركف ءارثإو يلاطيحجلا ةيصخش ءانب يف تمهسأ يلا لماوعلا يه ام

 ٠ 1 8/1 مسقلا :(ت.د) ةيادرغ 3ةيبرعلا ةعبطملا ،يمانلا ةفيلح ورمع قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيجلا -1
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 ؟اهيلع لالدتسالا ىف هجهنم وه امو ؟ةيمالكلا هئارآ مهأ يه امو

 . ؟شيعملا عقاولا لكاشمو ةيمالكلا هئارآ نيب ةلص كانه لهو

 :ةنالث جهانم تايلاكشإلا هذه نع ةباجإلا ىق تكلس

 ةفرعم يفو ،يلاطيحلا ةايح ةسارد يف هيلع تدمتعا .:يخيراتلا جهنملا 1

 .ةيمالكلا تالكشملا ضعبل ةيخيراتلا ةأشنلا يف اذكو هرصع عاضوأ

 لالخ نم ثحبلا ايانث بلغأ يف جهنملا اذه تفظو :يفصولا جهنملا -2

 .ىرخألا ةيمالكلا سرادملا ءارآ ضرعو ،اهحيضوتو يلاطيخلا ءارآ ضرع

 اهتنراقمو ،اهليلحتو ،يلاطيجلا ءارآ مهف تلواح :يليلحتلا يدقنلا جهنملا 3
 انيديأ نيب تلا ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا ىلع ادامتعا اهدقن م ،ءاملعلا نم هريغ ءارآب

 ضعب نم يتهتل ارظن جهنملا اذه فيظوت يف عسوتأ مل ةقيقحلا يف تنك نإو
 .يعاضب ةلقو ©لئاسملا

 :ةمتاخ محم لوصف ةعبسو ةمدقم ىلإ همّسقأ نأ ثحبلا ةعيبط تضتقا دقو
 ةيسايسلا عاضوألا تللحو كيلاطيجلا رصع لوألا لصفلا يف تلوانت

 تنيب مث ،يلاطيحجلا نطوم ةسوفن لبجو يمالسإلا برغلل ةئيب يف ةيركفلاو ةيعامتجالاو
 .اهفلخ يلا ةيركفلا راثآلاو ،هتيصخش تاموقمو هنيوكت رصانعو هتايح نع حمالم

 دعاوقلا تنيبو يلاطيجلا ءارآ يف يجهنملا بناجلا يناثلا لصفلا يف تجلاعو

 هجهنمو ،"رظنلاو ملعلا" عوضوم لالخ نم يمالكلا هبهذم ءانب يف اهيلع دمتعا لا

 .هركف لوصأ طبض تلواحو ،يلاطيجلا دنع لقعلا ةناكم ازربم ،لالدتسالا يق

 هللا دوجوب ةقلعتملا هءارآ تلوانتف تايهلإلا يف ثلاثلا لصفلا تصصخو

 رايتو داحلإلا رايت ةهجاومب ريبكلا هلاغتشا يل ىلجت دقو هتافصو ،هديحوتو ،ىلاعت
 .ميسجتلاو هيبشتلا

 ةراثملا لئاسملا مهأ ىلإ هيف تقّرطت دقف تاوبتلاب صاخلا عبارلا لصفلا يف امأو
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 ةيصاخ و لسرلا ثعب مكحك :اهيف ىلاطيجلا يأر تزربأو ،ةوبنلا عوضوم ق

 انديس ةوبن نع ثيدحلا تزكرو ،يحولا ةلأسمو ،ةزجعملا ةلالدو {ةلاسرلاو ةوبنلا

 . هتازجعمو !ك دمحم

 لولدم تدحو "ماكحألاو ءامسألا" ةلأسم تلوانت سماخلا لصفلا يفو

 تزربأو يلاطيخجلا دنع قافنلاو رفكلاو ،مالسإلاو ناميإلا :ةيدلا تاحلطصللا

 .ةريبكلا لعاف مكح يق هيأر

 سرادملا فالتخاو "ردقلاو ءاضقلا" ةيضق تضرع سداسلا لصفلا يف امأو

 ،ناسنإلا لاعفأ نيبو يدقع لصأ وه يذلا ردقلاو ءاضقلا نيب قيفوتلا يف ةيمالكلا

 اذه طب ر لواح فيكو يمالكلا لدحلا اذه طسو يلاطيجلا فقوم تحضوو

 .يقالخألا كولسلاب يدقعلا لصألا

 ،توم نم هب ةقلعتملا هراوطأو رخآلا مويلل هتصصخف عباسلا لصفلا ي امأو
 ١ .دولخو ،ةعافشو ©باسحو ثعبو ربقو

 ييلا تازيمملاو ،اهيلإ تلصوت نيلا ثحبلا جئاتن اهتنمض دقف ةمتاخلا امأو
 .ىلاطيجلا ءارآ امهم تمستا

 :امه نارمأ ثحبلا يف يليبس ضرتعا ام مهأو

 "ةينونلا حرش" باتك اميس الو .ققحم ريغ يلاطيجلا ثارت بلغأ نوك -]

 اديج صوصتلا يف تبنتلا ىلإ يعفد ام اذهو ‘ثحبلا يف ايساسأ اردصم دعي يذلا

 .اهفيظوت لبق
 يف امب دشرتسأل ىلاطيجلا ركف يف ةصصختم ةثيدح تاسارد دوجو مدع -2

 وأ ،يأر جاتنتسا دنع ريبك يسفن ددرتب رعشأ ينلعج ام اذهو «‘ثحبلا بورد

 .مكح ريرقت

 هتافلؤم لالخ نم ةيمالكلا يلاطيجلا ءارآ. زاربإ يعسو يف ام تلواح دقو
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 ئ ىلاطيجلا ركفب نێعت ةسارد لوأ هذهف ، عوضوملاب تملأ ينآ يعأ الو . اهمينقتو

 .لبقتسملا يف عسوأ تاسارد اهبقعت نأ لمأنو

 ىلع رويغ ملسم لك هب عفنيو لمعلا اذه يتم لبقتي نأ لأسأ لاعت هللاو

 .قيفوتلا لو هنإ هنيد

 م2001 يام 17 ل قفاوملا _ه1422 رفص 13 سيمخلا ،ةيادرغ

 ريكب نب ريضخ رمعاواباب
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 عمج ارم او رد اصمل ا دقن

 هفئاحص نوطب يف خيراتلا هحنمي مل يرغم يمالسإ ركفم يلاطيجلا ليعامسإ

 مل ذإ ،ةيملعلا هتناكم ولعو هغوبن ىلع لدت قرلا هلامعأو هتايح نع الصفم اركذ

 ينم بلطت دقو خيراتلا بتك ق ةقرفتم ةليلق تارذش الإ هتئيبو هتريس نع دجأ

 ةروص منسرل عجارملاو رداصملا نم نكمم ردق ربكأ عمج يف ادهج لذبأ نأ كلذ
 ج اتنتسالا ىلإ ان ايحأ امكاقلح ضعب داقتفا ينزوعأ نإو هتريسو هتيصخش نع ةحضاو

 .ا ي ك ِ . تلاو

 ةيملعلا هتدام تيقتسا دقف ةيمالكلا هئارآو يلاطيجلاب اقلعتم ثحبلا ماد امو

 :رداصملا نم نيفنص نم

 :اهنم ةيخيرات عجارمو رداصم -الوأ

 لقوح نب دمحم مساقلا يبأ ةلاحرلا خرؤملل "ضرألا ةروص" باتك

 عئابطو ميلاقألا صئاصخ فلؤملا هيف لوانت دقو (م977/_ه367 دعب ت) يدادغبلا
 دقو ،ةيحيضوت ل اكش أو روصب كلذ قفرأو مالسإلا دالب عيمج نم بوعشلا

 .هب يبهذملا دوجولاو ةيداصتقالاو ةيعارزلا ةسوفن لبج ةئيب ةفرعم يف هنم تدفأ

 باتك برغملا ضرأ ىلإ اهلوخدو ةيضابإلا خيرات نع انثدحي ردصم مدقأو

 دعب ت) ينالجراولا ركب يبأ نب ىيي ءايركز يبأ خيشلل "ةمئألا رابخأو ةريسلا"
 بتاكلا هيف قّرطت امك ،برويأ نمحرلا دبع ذاتسألا هققح يذلا (م4_/1089
 نيب تثدح نێلا ةسمخلا تاقارتفالاو اهطوقسو ةيمتسرلا ةلودلا سيسأت ىلإ

 .ريثكلا ءيشلا نيخرؤملا نم نوقحاللا هنع ذخأ دقو {ةيضابإلا

 ت) يومحلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ .يقارغجلا خرؤملا لواح دقو

 لبخ يارغجلا عقوملا انل طبضي نأ "نادلبلا مجعم" ريهشلا هباتك يف (م6_/1229
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 .سلبارطو ناوريقلاك ةرواجملا ةيبرغملا ندملا نع مايألاب هدعب دتحو ،هسيراضتو ةسوفن

 طلس دقف (م1271/ه670 ت) ينيجزدلا ديعس نب دمحأ خرؤملا امأو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةايحلا ىلع "برغملاب خياشملا تاقبط" هباتك ىف ءوضلا

 خياشم ريهاشمل مجرتو ةسوفن لبج ةصاخو برغملاب ةيضابإلا تاعمتجملاب ةيملعلاو

 يف كلذو عباسلا نرقلا ةياغ ىلإ ةرجهلل لوألا نرقلا ذنم يخيرات لسلست يق ةبراغملا

 نمم يجرلا دافتسا دقلو ،ةنس نيسمخ يف ةقبط لك لعجو ثةقبط ةرشع نێننا

 باتكلا ةزيمو ،امهريغو (م1202/ه599 ت) يروطغبلاو ،ايركز يبأك هوقبس
 تارواحمو ةيمالكو ةيهقف ةدامب رخزي لب بسحف درجلا يخيراتلا درّنسلاب نتعي مل هنآ

 .بناوخلا هذه عيمج يف ينيدافأ دقلو ةيملع

 داورلا ةيغب" باتك يلاطيخلا رصع يق ةيبرغملا ةئيبلاب تّمتها نلا رداصملا نمو

 «(م1378/_ه780 تر نودلخ نب ىيحي خرؤملل "داولا دبع ب نم كولملا ركذ يف
 قوزرم نب دمحمل "نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يف حيحصلا دنسملا" باتكو

 .(م1379/ه781 ت) ىنياسملتلا

 هللا دبع نب دمحمل "نايز نيب فرش نايب يف نايقعلاو ردلا مظن" باتكو

 عاضوألا ةفرعم يف .رداصملا هذه ينتدافأ دقو (م1493;_ه899 ت) يسنتلا

 عباسلا نينرقلا ف تاليودلا رصع يف برغملاب ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا
 .يلاطيجلا اهلظ يف شاع تيلا ةيصفحلا ةلودلا اميس الو ةرجهلل نمانلاو

 (م1405/_ه808 ت) نودلخ نب نمحرلا دبع ةمالعلل "ربعلا" باتك امأو

 ينيدافأ دقو ،هيلع ةبقاعتملا لودلاو يمالسإلا برغملا خيرات يف ةمخض ةغوسوم وهف

 ثارتلا انل فصو هنآ امك ،اهنطاومو ةيربربلا لئابقلا لوصأ نع ةّمهم تامولعمب

 ،يلاطيحجلا رصع وهو (م14/_ه8 ق) هدهع يف ةسوفن لبج هب رخزي يذلا يملعلا
 تاضمو الإ برغملا ةيضابإ خيرات نع لقني مل نودلخ نبا نأ وه ظحالي امو
 .هتعوسوم يف تاقرفتم
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 نم ئراقلا نكمت نيلا هراثآ اهلوأف يلاطيجلا ةايح رداصم صخي اميفو

 ةركذت" ةامسملا هتيصو امّيس ال ةيتاذلا هتريسب ةقلعتملا بناوجلا ضعب صالختسا

 يلاطيخلا ةايح اهنم تيلجتسا ةيخيرات ةقيثو دعت يل: "نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا

 قلعو "فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد" نمض تعبط دقو ،ةيعامتجالاو ةيرسألا

 .ةديفم تاقيلعتب يَمعاب!ب ىسوم نب دمحم ذاتسألا اهيلع
, 

 كدبع نب ديعس نب دمحأ سابعلا يبأ سوفنلا خرؤملل "ريسلا" باتك دعيو

 ىلإ راشأو ،يلاطيجلل مجرت ردصم مدقأ (م1522/_ه928 ت) يخامننلا دحاول
 عاضوأو يلاطيخجلا ةريس نع ةميق تامولغمب يندافأ دقو ،هفقاوم ضعبو هتافلؤم

 اوتأي | و نع اولقن هدعب نم يلاطيجلل اومجرت نيذلا لجو ةسوفن لبج عمتجب

 خيرات ق ةمهم ةعوسوم يخامنتلا ريس باتك رزتعيو .هدروا اًنع ۔ايذدحج ءيشب

 باتك وهو ،رشاعلا نرقلا ةياغ ىلإ يرجهلا لوألا نرقلا نم ءادتبا برغملا ةيضابا
 ت) يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرل يبأ ريسم :لاثمأ ةقبا.هلا ريسلا بتك مهأل عمان:

 تاقبطو ،يروطغبلا ريسو ؛ءايركز يبأل "ةريسلا" باتكو «(م1070/ه471

 .اهريغو (م1407/ه810 ت) يداربلل ةاقتنال رهاوجلاو :ييجردلا

 ؛ درو امل صيحلتلاو راركتلا ةزيمب تمستا ةريثك يهف ةثيدحلا عجارملا امأو

 "اهنيب نم ركذنو .ةديفم تافاضإو تاجاتنتسا نم اهضعب ولخي الو «نيقباّسلا تافلؤم

 خيشلل .ش ! "ايبيل ق ةيضاب'رلا ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا بكرم ق ةيضاب زا" باتك -

 .رمعم ىجح ىلع

 يكستيفل زودات" ينولوبلا قرشتسملا ةصاخو نيقرشتسملا لامعأ -

 هيساب هينير" قرشتسملاو يضابإلا خيراتلا يث سصختملا "ةع ع

 .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد لالخ نم "6 ا

 .ظوفحم دمحمل نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت .-
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 .يلكرزلا نيدلا ريخل مالعألا

 .ثارتلا ةيعمخجل يملعلا ثحبلا ةنح دادعإ برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم -

 ةرجه ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم ةسوفن لبج" :ناونعب هاروتكد ةحورطأ -

 يدوهزم دوعسم ذاتسألل (م642-1053/_ه21-422) بوغملا دالب ىلإ لاله تب

 ييلا لئابقلاو ةسوفن لبج خيرات ىلإ اهيف قرطت دقو ،برغملا ةيضابإ خيراتب متهملا

 هثحب عوضوم مكحب ثحابلا ناك نإو {ةيركفلاو ةيعامتجالا ةايحلاو هيف تنطوتسا

 ( .انثحب يف انينعت ىلا ةيخيراتلا ةرتفلا ىلإ ضّرعتي مل

 ذاتسألل "هرئآمو هتايح ىلاطيجلا ليعامسإ رهاط وبأ" :ناونعب ةرضاحم -

 ةرضاح يهو ةبرج ةريزجب لوألا يخيراتلا ىقتلملا ةبسانم اهاقلأ قوزرم نب قداصلا

 .ةعوبطملاو اهنم ةطوطخملا يلاطيحلا تافلؤمل قيقد فصوب تزاتما ةميق

 :ىيلاطيجلا ءارآ تلوانت رداصم -ايناث

 هتافلؤم يف ىلوألا ةجردلاب لتمتت ةيمالكلا يلاطيجلا ءارآ تلوانت يولا رداصملا نإ

 :فيلأتلا يف َيمزلا اهبيترت بسح يهو

 ىلإ هيف قّرطت دقو م1329/_ه730 ةنس هفلأ "ةينونلا حرش" باتك -
 لازي ال باتكلاو هةيمالكلاو ١ ةيوغللا هتردقم هيف رهظأو كقيقدو مالكلا ليلج

 هصوصن ةءارق يف ادهج ينفلك امم ةريبك ءازجأ ةثالث يف وهو ققحم ريغ اطوطخم
 ٠ اهطبضو

 لئاسم هيف ضرعو م1332/_ه733 ةنس هفلأ "مالسإلا دعاوق" باتك -
 ماق قالخألاو هقفلا لئاسمل باتكلا ماسقأ ةيقب صصخو زجوم بولسأب ةديقعلا

 .(م1986/_ه1406 ت) يلكب نمحرلا دبع خيشلا هيلع قيلعتلاو هحيحصتب

 تادلجب ةثالث يف م1337/ه738 ةنس هفلأ "تاريخلا رطانق" باتك -
 ةقلعتملا رطانقلا ىلع تدمتعا دقو {ةرطنق ةرشع عبس ىلإ يلاطيجلا همسق شةمخض
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 لئاسم يف فنصملا اذه يف عسوتي مل يلاطيجلا نأ وه ظحالي امو ،ةديقعلا لئاسمب

 ،قالخألاو نيدلا لوصأ نيب هيف جزم ثيح ايقوذ ئحنم هيف كلس لب مالكلا
 نب ورمع روتكدلا ققح دقو ،يلازغلا دماح يبأب ارثأتم ةدحاو ةقيقح امهنم لعجو
 يمع دهعمب ةعيرتنلا مسق ةبلط ةئيه تققحو ناميإلاو ملعلا يترطنق يمانلا ةفيلخ
 عبرألا رطانقلا لازت الو ©تاراهطلا نم اهفئاظوو ةالصلا ةرطنق ةيادرغب ديعس

 .قيقحت ىلإ ةحااح ىف ةرشع

 ةيمالكلا يلاطيجلا ءارآ يف ثحبلا قلطنم ةثالثلا تانلؤملا هذه نم ناكف

 .راركتلل ايدافت اهنم قباسلا ىلإ هبتك نم قحاللا يف ريشي ناكو ،هعج رمو

 سرادملا فلتخم جاتنإ نم ةثيدحو ةميدق ىرخأ عجارمو رداصم كانهو
 .افاظم ىف اهتركذ ثحبلا اذه ءاشنإ يف اهيلع تدمتعا ةيمالكلا
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 لوألا لصفلا

 هراثآو هتيصخشو هرصع بل اطيجلا

 .ةسوفن لبج ةئيب نع ةماع حمالم :دنتيهت

 .(م14/ه8 نرقلاريلاطيجلا رصع :لوألا ثحبلا

 .يلاطيجلا ةيصخش :نانلا ثحبملا

.يلاطيجلا راثآ :ثلاثلا ثحبملا



 ةسوقن لبج ةنيب رعةماع حمالم :ني

 يومحلا هنع لوقي ايبيلب سلبارط ةنيدم برغ بونج ةسوفن لبج عقي

 لوطو ،لايمأ ةنالث وحن ةيلاع ةيقيرفإ دعب برغملاب لابج" :(م1229/_ه626ت)

 ةنالث سلبارطو ةسوفن لبج نيبو 7 ىلإ قرشلا نم مايأ ةتس ةريسم لبجلا اذه

 ""»مايأ ةتس ناوريقلا نيبو هنيبو ؛مايأ

 نم هب رخزي امو ،ةسوفن لبج نع (م10/ه4ق) لقوح نبا ثدحتيو

 نم ةسوفن لهأ تنكم..ةعونتم راجشأ ةبصخ ضارأ {ةيراح هايم :ةيعيبط تاورث
 ناربنم هيف لاع لبجف ةسوفن لبج امأ" :لوقي مهشاعمو ممتوق يق اهيلع دامتعالا

 .ةبيط بانعأو موركو ةيراج هايم اهيفو لبحلا طسو يف سورش امهادحإ نيتنيدم
 نم امعط بيطأ ناك زبخ اذإو نولكأي هايإو ريعشلا مهعورز رثكأو ،ريزغ نيتو
 ةيناث ةنيدم لبخلابو ..ضرألا زابخأ نم زبخل سيل ةذل مهريعشلو ،ةطنحلا زبخ

 ©"وداجب فرعت
 لامش ترمع نلا ةيغيزامألا لئابقلا نم مهف ةسوفن لبج ناكس نع امأ

 ةسوفن ةليبق مساب لبجلا ةيمست نم كلذ ىلع لدأ الو خيراتلا رجف نم ايقيرفا
 يهنو ،ةقطنملا هذه تنطوتسا نلا سيغذام:نب كيحز نب سوفن ىلإ ةبسن ةيربربلا

 ةيغيزامأ لئابق لبحلاب دجوتو ).ةيسورفلاو ملعلا يف ةيسلبارطلا لئابقلا رهشأ نم

 ءةغاوزو ،ةياملو {ةتاردسو ،ةتانزو ،ةراوهو ه«ةتازمو ،ةتاول ةليبقك ىرخأ

 .199/5ج :غ1979/_ه1399 ،تورميب ،رداص راد ،نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي -1

 .93 - 92 :(ت.د) توريب ،ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم «ضرألا ةروص :لقوح نب مساقلا وبأ -2

 .32 :(ت.د) ةعابطلل ةيرئازحلا ةسسؤملا «يراضحلاو يسايسلا مدقلا يراغملا خيراتلا :شراح يداهلا دمحم 3

 يوذ نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا :نودلخ نبا 4
 .230 {179/6ج :م1983 ،توريب ،ينانبللا باتكلا راد ربكألا ناطلسلا

 .46 :م1986/_ه1406 ،سنوت رشنلل يوجلا راد {ةبرج ةريزج خيرات :بوقعي نب ملاس 5
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 " ©كندم تنوكتف هيحاوضو لبجلاب نارمعلا رهدزا دقو 7 .ثةوازفنو

 .“ىربكلا ندملا نم تارشعو ةيرق ةئمالث وحن تغلب ةبراقتمو .ةيلاتتم ىرقو

 ©ىريمو ،وابكو ،نرفيو ،تولان ةنيدمو ،(لبخجلا ةمصاع) سورش ةنيدم :اهرهشأ
 .ةرارطنقو ،نوانجاو \تياشولمتو ،ةريمدنتو وغيو ةيرق :هارق نمو .لاطيج ةنيدمو

 نب ورمع ةدايقب م643/_ه23 ةنس سلبارط ةنيدم يمالسإلا حتفلا غلب املو
 ةسوفن لهأ بغر )نع هللا يضر باطخلا نب رمع دشارلا ةفيلخلا دهع يف صاعلا

 ءالو نلعي ربربلا نم ادفو اولسرأف ةيلهاجلاو رفكلا ذبنو مالسإلا قانتعا يف ةيعاوطب
 ركذيو .المعو الوق مالسإلا مازتلاب مهدهعتو ،نينمؤملا ريمأل ةسوفن لهأ
 مهأل ةسوفني مهتيمست لصأ نأ (م1965/ه1385ت) شيفطا قاحسإ وبأ

 ةملكل يوغل ليوأت درجم اذهو .اهرك مهنم مالسإلا نكي مل و مهسفنأب اوملسأ
 ام وه حيحصلاو مالسإلا مهقانتعا لبق تناك ةيمستلا نأل ميقتسي ال وهو ،ةسوفن

 .لبق نم نودلخ نبا هركذ

 ىلع ءاضقلاو اهميوقتو ربربلا عابط بيذمت يق زرابلا هرود مالسإللو
 .ةرواجتملا ةيغيزامألا لئابقلا نيب ةدئاس تناك يلا تايبصعلا

 ةيعاد هيضارأ ىلإ ةيمالسإلا بهاذملا تكرحت برغملل يمالسإلا حتفلا دعبو

 نع ةديعب ةيرح لكب ةيعامتجالاو ةيسايسلا اهتيرظنو ةيهقفلاو ةيدقعلا اهئارآ ىلإ

 يف هاروتكد ةلاسر ،لاله يب ةرجه ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم ةسوفن لبج :يدوهزم دوعسم /د 1

 . .35 :م1996/_ه1416 «(ةطوطخر طيسولا يمالسإلا خيراتلا .

 ةلاجفلا ‘شيفطا قاحسإ يبأ قيقحت هقفلاو لوصألا يف رصتخم عضولا :ينوانجلا ءايركز وبأ -2
 :زوبد يلع دمحم .155/5ج :مجعملا :يومحلا توقاي .9-10:(ت.د) ،اط ،ةرهاقلا {ةديدجلا
 .356/3ج :م1963/_ه1383 ،1ط رصم .ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ،ريبكلا برغملا خيرات

 ،توريب ينانبللا باتكلا راد ضعابطلا سينأ هللا دبع قيقحت سلدنألاو ةيقيرفإ حوتف :مكحلا دبع نبا 3

 4: 30. ١
 .6 :ققحملا ةمدقم عضولا :ييوانخلا ءايركز وبأ 4
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 .قرشملاب ةيزكرملا ةطلسلا نيعأ

 ةسوفن لبج لهأو" :لوقيف ةسوفن لبحب يذملا دوجولا نع لقوح نبا ثدحتيو

 باحصأ نم ةيبهو وأ 3‘{رضابإ نب هللا دبع باحصأ نم ةيضابإ امإ ةارشف

 ناتميظع ناتليبق ةتازمو ةتانز ربربلا نم مهرواجتو ،بهو نب هللا دبع
 (ث»"ة,اطع نبا لصاو باحصأ نم لازتعالا مهيلع بلاغلا

 ©دعس نب ةملس ةيعادلا ىلإ برغملاب مهروهظ خيرات عجريف ةيضابإلا نع امأف
 هعمو ةرصبلا نم مدق ةيضابإلا ةاعد نم برغملا .ضرأ ئطو نم لوأ

 ةقرف بسنت هيلإو ،ةرجهلل لوألا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع يميمتلا يرملا ضابإ نب هللا دبع 1
 كلملا دبع عم تالسارم هلو .هئارآب لمعيو (م711 /ه93) ديز نب رباجل اذيملت ناك ]ةيضابإلا

 ،قيرطلا لهأ مامإ " وهو ةيسايسلاو ةيدقعلا ةيضابإلا ءارآ اهيف هل نيبي (م705/ه86) ناورم نب
 راد ،يالط ميهاربإ قيقحت \برغملاب خياشملا تاقبط :ييجردلا .ر ."قيرفتلا عقو امل ةملكلا عماجو
 رشنلل ةينطولا ةكرشلا ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :يلاط رامع .214/2ج :(ت.د) ةنيطنسق ثعبلا

 .اهدعب امو 193/1ج :م1978 /ه1398 رئازجلا كعيزوتلاو
 يبأ نب دعس ةدايقب قارعلا حوتف يف كراش إةمكحملا مامإ {نامعلا يدزألا بسار نب بهو نب هللا دبع -2

 لوطل تانفثلا يذب بقلي ،هضراعو ميكحتلا ركنأ مث هبورح يف ايلع رصان (م674/_هك55) صاقو
 .201/2ج :خياشملا تاقبط :يجردلا .ر .م658/_ه38 ةنس ناورهنلا ةعقو يف دهشتسا ،هدوجس

 ملعلا راد ؛مالعألا :يلكرزلا نيدلا ريخ .51/1ج :يايسلا دوعس نب دمحأ قيقحت ،ريسلا :يخامشلا
 .اهدعب امو 88/1!ج :ةيمالكلا جراوخلا ءارآ :يلاط رامع /د .1 43/4ج :م1992010ط ،توريب ،نييالملل

 ةنس يفوتو (م699/_ه80) ةنس ةنيدملاب دلو لاغلا ةفيذح يباب ىىكلل ءاطع نب لصاو -3
 لازتعالا لضف :رابجلا دبع .ر .ةلزتعملا مامإ وهو ةفينحلا نب دمحم نم ملعلا ذخأ (م793/ه181)
 .234 :م1986/_ه1406 ةنس ،2ط ێرشنلل ةيسنوتلا رادلا \دبس داؤف قيقحت ،ةلزتعملا تاقبطو

 ١ .108/8-109ج :مالعألا :يلكرزلا

 .93-94 :ضرألا ةروص :لقوح نبا 4
 ذخأ ةرجهلل يناثلا نرقلا لئاوأ يف شاع يضابإ ةيعاد يمرضحلا دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس 5

 .11/1-12ج :خياشملا تاقبط :ينيجردلا .ر .ةرصبلاب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا

 لالقتسالا ةعبطم خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع .90/1-91ج :ريسلا :يخامشلا
 .25/1-26ج :ةيناثلا ةقلحلا م1964/_ه1384 ،اط رصم ىربكلا
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 بهذم ىلإ وعدي ةملس ناكف ،ريعب ىلع نيبقاعتم سابع نبا ىلوم ةمركع
 نرقلا علطم يف كلذو ءةيرفصلا بهذم ىلإ وعدي ةمركعو كةيضابإلا

 “).(م8/_ه2)
 باجتساو {ةيضابإلا ءارآ ترشتناف دعس نب ةملس ةيعادلا دوهج ترمثأ دقو

 ةديبع يبأ مامإلا ةيضابإلا خيش ىلع ملعتلل ةرصبلا اودصق ةبلطلا نم ةلث هتوعدل
 برغملا ىلإ اوعجر مث تاونس سمح هدنع اوذملتتف ةميرك يبأ نب ملسم

 ( :“)ةسمح مهو ملعلا ةلمحب اوبقلو مهبهذم رشن يت اومهسيل
 متسر نب نمحرلا دبعو 3يرفاعملل حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 .“ميسمادغلا رارد نب ليعامسإو 3"يقاردسلا مصاعو {“)يلبقلا دواد وبأو يسرافلا
. 

 ناك يعبات سابع نبا ىلوم (م723-م645/_ه105-ه25) هللا دبع وبأ يندملا هللا دبع نب ةمركع -1
 .244/4ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .يزاغملاو ريسفتلاب سانلا ملعأ نم

 سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،بويأ نمحرلا دبع قيقحت ،ةمئألا رابخأو ةريسلا :ىيحي ايركز وبأ -2
 .113/1ج :ريسلا :يخامشلا .11/1-12ج :خياشملا تاقبط :نيجردلا .42:م1985/_ه5

 وهو ،روصنملا رفعج يبأ ةيالو يف م767/_ه150 يلاوح ينوت يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ 3
 ةرصبلاب شاع" مهتكرح مظنمو (م711/_ه93) ديز نب رباج ةافو دعب ةيضابإلل يناثلا مامإلا
 :تاقبط :نييجردلا .ر .كامسلا رفعجو ،يدبعلا راحصو ،ديز نب رباج نع ملعلا ذخأو

 ةعبطملا ،ديز نب رباج مامإلا هقف :شوكب دمحم ىيحي .78/1ج :ريسلا :يخامشلا .238/2ج

 .62/1-63ج :م1988/_ه1408 .ةيادرغ ،ةيبرعلا
 .113/1ج :ريسلا :يخامشلا .19/1ج :تاقبط :نيجردلا .57 :ةريسلا ،ايركزوبأ 4
 ۔هجرخت دعب -ملسم ةديبعوبأ هحشر ،ييميلا يريمحلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ 5

 عبرأ اهيف ثكمو ةريسلا نسحأف 3م757/_ه140 ةنس سلبارطب ةمامإلاب عيوب دقو نيملسملل امامإ

 روصنملا رفعج لماع تعشألا نب دمحمو هنيب تراد ةكرعم يف م761/_ه144 ةنس لتقو تاونس
 .113/1ج :ريسلا :يخامشلا .22/1ج :تاقبط :نيجردلا .61 :ةريسلا :ءايركز وبأ .ر .رصم ىلع

 دعبو سلبارطب ةمامإلا باطخلا يبأ عم ماقأ ملسم ةديبع يبأ ذيملت ،يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع 6

 ةنس يفوت 3&م776/_ه]160 ةنس ترهاتب ةيمتسرلا ةلودلا سسأ ‘باطخلا يبأ داهشتسا

 راهزألا :نورابلا ناميلس .40/1ج :تاقبط :يجردلا .58 :ةريسلا :ايركز وبأ .ر .م787/_ه171

 .84/2 مسقلا :م1986 اط ،سنوت }ةمالس يبأ راد شةيضابإلا كولمو ةمئأ ةفرعم يف ةيضايرلا

 .ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ.نمم املاع اخيش ناك ةوازفن دالب نم يلبقلا دواد وبأ -7

 .129/1ج :ريسلا :يخامشلا .58 :ةريسلا :ءايركز وبأ .ر
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 نب هللا دبع ةيعادلا ىلإ برغملاب هروهظ خيرات عجريف لازتعالا نع امأو
 لوقي برغملا دالب .ىلإ (م797/ه181 تر) ءاطع نب لصاو لوسر ثراحلا

 لل ذفنأف هللا نيد ىلإ نوعدي ,قافآلا ق هلسر ءاطع نب لصاو قرف" :يخلبلا

 نإ :لاقي ءاضيبلا ىعدت دلب كلانهو «قلخلا هباجأف «ثراحلا نب هللا دبع برغملا

 “”"ةيلصاولاب هلهأ فزعي حالسلا نولمحي فلأ ةئام اهيف

 ظفح نم اهيف اونكمت ةديدع انورق ةسوفن لبحب يضابإلا دوجولا ماد دقلو

 {"نامتكلا" كلسم مهرايتخا ىلإ كلذ ببس عجريو ،يعامتجالاو ينيدلا ممئايك

 داهجلا تاجرد نيدأ ربتعتو {ةيضابإلا دنع ريدلا كلاسم نم ةعبارلا ةلحرملا وهو

 ىلإ ذئنيح نوؤجليف ملاظملا درو 2ماكحلا ةهجاوم نع اهيف نوملسملا زجعي ثيح
 .مهفئاظو نع داعتبالاو نيملاظلا لازتعاو مهرمأ نامتك

 : توكسلاو ،رمألا عقاول مالستسالاو ةحارلا ىلإ نوكرلا نعي ال نامتكلاو

 ناوزيقلل باطخلا يبأ راصح يف امومسم لتق ملعلا ةلمح نم ةسمخلا رفنلا دحأ ،يتاردسلا مصاع -1

 .116/1-117ج :ريسلا :يخامشلا .68:ةريسلا 5ايركز وبأ .ر .م758/_ه141 ماع كلذو

 وبأ هنيع ضع رولاو لمعلاو ميلعتلاو ملعلا يف نيروهشملا خويشلا دحأ ،يسمادغلا رارد نب ليعامسإ -2
 دمحم بينملا وبأ :مهنم ةعامج ملعلا هنع ذخأو ،سلبارطب ةيضايإلا ةعامج ىلع ايضاق ملسم ةديبع

 :رمعم ىيحي يلع .127/1ج :ريسلا :يخامشلا .60 :ةريسلا :ايركز وبأ .ر .يلكردلا سناي نب
 .64/2-65ج :ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا

 .71 :ضرألا ةروص :لقوح نبا .ر .سلبارط ةنيدمل ميدقلا مسالا وه ءاضيبلا -3
 ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف باتك نمض نييمالسإلا تالاقم نم ةلزتعملا ركذ باب :يخلبلار-4

 .66-67 :م1986 ط ،سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا }دّيس داؤف قيقحت
 يه كلاسملا ةيرظنو .نامتكلا {ءارشلا عافدلا روهظلا :ةعبرأ يهو (ةمامإلا عاونأ) نيدلا كلاسم 5

 ةمدقم :يخامشلا ديعس نب دمحأ سابعلا وبأ .ر .ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا هب زيمتي ام مهأ

 دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع .اهدعب امو 50 :شيفطا ميهاربإ قيلعت ،اهم ورشو ديحولا
 يف ةيمالسإ تاسارد :ريكب تشوعأ .149 :(ت.د).ةيادرغ ةراقل ،ثارتلا ةيعمج !ةيضابإلا

 .110 :1 982. 3رئازحلا {ةنيطنسق ،ثعبلا راد ةيضابإلا لوصألا
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 عمتجملل يلخادلا ميظنتلاو يدعاقلا لمعلا لإ دوهجلا هيجوت وه امإ هرييغت نع

 ىلع ةظفاحملا" لجأ نم ةيداصتقالاو ،ةيوبرتلاو {ةيعامتجالاو "ةينيدلا هتالاجم يف

 .نامتكلا ةلحرم نم ىمسألا فدهلا وه يذلا "نيدلا

 .ةبارَعلا ماظن وه نامتكلا ةلحرم ق يسوفنلا عمتجملا مكحي ماظن زربأ لعلو

 ؟هصئاصحخ يه امو ؟ماظنلا اذه فيرعت امف

 يئاطسرفلا ركب نب دمح هللا دبع وبأ مامإلا وه ةباًزعلا ماظن عضاو نإ

 ةنيدم .ىلإ هتذمالت ةقفر لقتنا نيح م1018/_ه409 ةنس كلذو يسونفنلا

 ©.اهطورشو امادآ طبضو اهنيناوق ررحو ةقلحلا دعاوق امم بترف 3ےيلسنت

 ةلزعلا يعت يهو ةبازعلا وأ بوزعلا نم ةقتشم ةملكلاو ،يبارع اهدرفم ةبازعلا

 لوقي .ةبازعلا كلس يف طرخنا وضع لك بقللا اذه لمحيو .دجهتلاو ،ةبرغلاو
 . م . م ١

 لمعو اهيلع ظفاحو ريخلا لهأ ريسو ملعلا بلطو قيرطلا مزال نم لك" :ينيجردلا
 "يبارع يمس تافصلا هذه عيمج لمح نم نإف ،اهي

 املع دلبلا لهأ ةريخ لثمت (ابلاغ اوضع 12) ددعلا ةدودحم ةئيه يه ةبازعلاو

 ةينيدلا :يضابإلا عمتحلا نوؤش ىلع لماكلا فارشإلاب موقت ةئيهلا هذهو احالصو

 ذخأ ،حئاسلا دمحمب بقلملا (م345-440_/956-1049) يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللا دبع وبأ 1

 ناك (ه 4ق) روسم يبأ نبا ليصف ايركز يبأو ((ه 4ق) ليغنز نب ديعس حون يبأ نع ملعلا
 :نيجردلا .ر .م8¡10/ه 409 ةنس ةبازعلا ةقلح دعاوق سسأ ،اعروو املع سانلا رثكأ نم

 ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج .61/2ج :ريسلا :يخامشلا .377/2ج 0167/1ج :تاقبط

 .803 :ةمجرت \772/4ج :م1999/_ه1420 ،1ط ,ةيادرغ ،ةييرعلا ةعبطملا ؤبرغملا مسق

 .رمعا ةدلب مساب نآلا فرعت ترقت ةنيدم نم برقلاب ةدلب يلسنت 2

 .170/1ج :خياشملا تاقبط :نييجردلا 3

 دنع ةبازعلا ماظن :يرمبعجلا .97 :ىلوألا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 4
 .63:م1975 سنوت ةيرصعلا ةعيطملا {ةيرجب ةيبهولا ةيضابإلا

 .4/1ج :تاقبط :نييجردلا 5

 .97 :ىلوألا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 6
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 ."يسايسلاو 5ةيعامتجالاو ةيميلعتلاو

 ؛مهملعأ وهو ك"ةبازعلا خيش" ىمسي اخيش اهنيب نم راتخت يلا يهو
 .ةيافك مهرثكأو

 دلبلاب ةصاخلا رومألا ىلع فارشإلاب موقت ةبازعلل ةقلح دلب وأ ةيرق لك يفو
 مكاح وأ ،ربكألا خيشلا هسأري يذلا ةبازعلل ىلعألا سلجملا ىلإ عفر ماه رمأ ثدح نإف

 .ةسوفن لبج يف ناك امبسح لبجلا

 يهف يسوفنلا عمتحلا ي ةيقيقحلا ةطلسلا نامتكلا نمز يف ةبارعلا ةطلس ربتعت
 سلجب رشابي امك ،ماكحألا ضعبو دودحلا ذيفنت ادعام هفئاظوب موقتو مامإلا لثمت

 .دحاو نآ يف {ةيذيفنتلاو {ةيئاضقلاو {ةيعيرشتلا :ثالثلا تاطلسلا رود ةبازعلا

 :نيأدبم نم دمتسشف ةباًرعلا ماظن يف ةطلسلا ةوق امأو

 لوصألا نم يهو صاخشألا ةءاربو صاخشألا ةيالو ادبم قيبطت -الوأ
 :صاخشألا ةيالوو ىرخألا بهاذملل افالخ يضابإلا ركفلا امب ريمت يلا ةيدقعلا

 نم لك ضغيي نأ :صاخشألا ةءاربو ،هنيدل ءافولا هنم ملع نم لك ملسملا ىلوتي نأ

 .ةريبك ىلع رارصإلا هنم ملع

 هيف اننظو اريخ هيف انلق اريخ هيف انيأر نم" :هههثخ باطخلا نب رمع لاق دقو

 (6)"" هنم انأربتو ءارش هيف اننظو ،ارش هيف انلق كارش هنم انيأر نمو هانيلوتو ،اريخ

 :م1965/_ه1385 رصم .ةينواعتلا {ةثيدحلا رئازحلا ةضمن :زوبد يلع دمحم رظني ماهملا هذه ليصفت -1

 195/1-226ج

 .102 :ىلوألا ةقلحلا ،خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع -2

 .103 597 :هسفن عجرملا -3

 :ةثيدحلا رئازحلا ةضف :زوبد يلع دمحم \ظ14/2ج :(طوطخ) ةينونلا حرش :يلاطيحجلا ليعامسإ 4

 .209/1ج

 .12 :(ت.د) "نامع ةنطلس ،يرماضلا ةبتكم 3ملسملا داز :نيحرسلا ميهاربإ نب فسوي 5

 .7/2ج :ةثيدحلا رئازجلا ةضهن :زوبد يلع دمحم .و7/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا ليعامسإ 6
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 يق امنونلعي ةيوق عدر ةليسو ىلع لوصحلا نم اونكمت أدبملا انه ةبارعلا قيبطتبو
 :عمتجملا دارفأ هرجهي صخش ىلع ةعاربلا مكح رادصإ درجمبو .ملاظ دنسفم لك هجو

 ردقي ال يسفن نجس يف يناخلا ودغيف هعم قئالعلا نوعطقيو ،هتدعاسم نع نوقكيو

 ىلإ بوتيو هبنذ نع يصاعلا علقي ام ناعرس هعبطب ايعامتجا ناسنإلا نوكلو .هقيض ىلع
 :ةرصنلو نوعلاو كرافختسالا اهدعب قحتسيو ؛مكحلا نع عفريف هر

 كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا ىلع نارجهلا أدبم هللي لوسرلا قبط دقو
 کا) هتبوت يف اببس و اييدأت مهل كلذ ناكف

 اداقتعا هميلاعتو مالسإلا بادآب ادارفأو ةئيه ةبازعلا ةقلح مازتلا -ايناث

 مل تسلسو سانلا عيمج نم ةعاطلا و مارتحالاو ريدقتلا عضوم اوناكف ةلماعمو

 _ ةدايقلا ةمزأ

 .118 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس "... اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو" :مممأش يف ىلاعت لاق 1

 .108 :ىلوألا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع -2
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 لوأل اثحيملا

 )م 1 4/ه 8_زرقل )_ِلاطيجلا رصع

 قولخملا اذه ردقي الو ،قيمعلا امهرثأ ناسنإلا يف ناكرتي نامزلاو ناكملا نإ

 امناضحأ يف أشن قلا هتئيب نيهر ناسنإلا ادغ اذل .امهدويق نم ررحتي نأ فيعضلا

 .هتازاجنإو هراثآ يف احضاو كلذ ىلجتيو ءامتاروطتب لعفنيو ،اهادحأب رثأتي

 ةيسايسلا هتئيب عاضوأ نايب نم دبال هركفو يلاطيحجلا ةيصخش مهفلو

 .ةيركفلاو ةيعامتجالاو

 ةيسايسلا ةايحلا الوأ

 نع ةينيدلا ةسايسلا راتخيف ةيسايسلا ةمظنألا فلتخم نيب نودلخ نبا لضافي

 اهررقي عراشب هللا نم ةضورفم اهنأل" :اللعم كلذ نيبيو ىرخألا مظنلا رئاس

 قلخلا نأل كلذو ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا .يف ةعفان ةينيدلا ةسايسلاو ،اهعرشيو

 ةداعسلا ىلإ مك يضفملا مهنيد وه امنإ مب دوصقملاف طقف مهايند ممب دوصقملا سيل

 يعيبط وه يذلا كلملا ف تح ةلماعمو ةدابع نم مهلاوحأ عيمج نوكتو ؛ممترخآ يف

 ©‘>».ع راشلا رظنب اطوحم لكلا نوكيلو نيدلا جاهنم ىلع يناسنإلا عامتجالل

 ىدلا اببرغأارمأ وديي ناك نيدلا نع لقتسم يسايس ماظن روصت نإ يلاتلابو

 .ةفالخلا ةيام تح ةيمالسإلا ةلودلا مايق ذنم مالسإلا يركفم

 ةرجهلل نماثلاو عباسلا نينرقلا يف يبرغملا يسايسلا ماظنلا مازتلا ىدم امف

 .210 :(ت.د) توريب ليجلا راد ،ةمدقملا :نودلخ نبا 1

 لعل ةرازو ركفلا ل اع ةلحب ةيمالسإلا قرفلا ىدل ةيسايسلا تايرظنلا : يحبص دومحم دمحأ -2

 .1352 ددع :3 تيوكلا
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 ؟نيدلا سيست مأ ؟ةسايسلا تنيدت لهف ؟هدعاوقو عراشلا جهنمب

 يداليملا رشع ثلاثلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف ةيدحوملا ةلودلا تفرع -

 زاهجلا نيب ةيلخاد ىرخأو ،ةيحيسملا اينابسإ عم ةيجراخ تافالخ يرجهلا عباسلا

 تافالخلا هذه تروطت ام ناعرسو ،برغملاب ةدوجوملا ةيبرعلا لئابقلاو يموكحلا

 ©»لاورلاب مهتلودل تنذأو نيدحوملا ةوق تفعضأ تاروث لإ

 :ةيبرغم ةيمالسإ لود ثالث اهتمساقتف

 يبأ ىلإ ةبسن يهو ،يلاطيجلا اهلظ يف شاع ييلا ةيصفحلا ةلودلا قرشلا يق

 “يدومصللا هتاتنه ةليبق خيش (م1175/ه571) ياتنهلا ىي نب رمع صفح
 نيدحوملا مجن لفأ املو .هتوعد رشنل ترموت نبا مهراتخا نيذلا ةرشعلا دحأو

 يصفحلا دحاولا دبع ءايركز يبأ دي ىلع ةيدحوملا ةلودلا نع ايئامن ةيقيرفإ تلقتسا

 ىلإ ةليوط ةدم ترمتسا يلا ةيصفحلا ةلودلا دعاوقل سسؤملا م1129/_ه627 ةنس

 ©.م1589/_ه981 ةنس نيينامثعلا دي يف تطقس نأ

 تيبلا ماسقنا يف نمكي ةيصفحلا ةلودلا طوقس يف يساسألا لماعلا لعلو

 دالب ىلع ءاليتسالا يف ديدشلا مهعمطو ،ةطلسلا ىاع ءارمألا عارصو ©يصفحلا

 .شكارم ءافلخ ني.ع رشلا ةثرولا مهمعزب برغملا

 ءارمألاب ىدأ امم ةكلمملا فارطأ ىلع ةلودلا ةضبق ب هعض كلذ لجأ نم

 يف ذوفنلا تاذ رسألاو لئابقلا نايعأ سلاب نيب ىروش ةسايرلا لعج ىلإ نيبصفحلا

 توريب {ةفاقثلا راد ؛ماعلا رئازحلا خيرات :يلاليخلا نمحرلا دبع .522:-521/6ج :ربعلا :نودلخ نبا 1
 42/2ج :م1982/ه2

 .577/6ج :ربعلا :نودلخ نبا -2

 ةيبرعلا لئابقلا :فيض وبأ ىفطصم .43/2ج :رئازلا خيرات :يلايحلا .593/6ج :هسفن ردصملا 3
 .120 :م1982 شرئازجلا {ةيعماخلا تاعوبطملا ناويد ،نيرم نييو نيدحوملا رصع يق برغملاب
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 سلبارط ةنيدم كلذ لاثمو ) .اهنم ةيبرغلا روغثلا اميسال ةكلمملا ءازجأ نم ريثك

 انتفو تابارطضا ةنيدملا تدهشف !تباث ييب نم نودبتسم ءاسؤر اهمكح نلا

 ي ةيبصعلا ثودح ىلإ كلذ ببس نودلخ نبا عجريو ،يلاطيخجلا رصع يف ةيلاوتم

 © اهيف ةسفانملاو ىروشلا ثودحل دلبلا

 :مهنيب نم ركذن يلاطيجلا ةايح لالخ سلبارط ماكح نمو

 ةتس هتيالو يف يقبو اهرمأب ماق ةراوه نم يجوكرلا راًمع نب تباث =
 هيلع تراث ش دلبلا رمأب دبتساو هلتقف ) هاط نب ديعس نب دمحأ هيلع راثو رهشأ

 نبا) تباث نب دمحم اولوو حبصلا ناذأ دنع هلستغم ق هولتقو اةجوكز نزم ةعامج

 ©.م1326/_ه727 ةنس (تباث مهخيش

 747 -) ةنس نيرشع سلبارط رمأب دبتسا يذلا رامع نب تباث نب دمحم =

 ةرامإلا نغ طلاغي ناكو ،نييصفحلا ةباقر نع اديعب (م1326-1346/_ه7
 لوانتي ةنيدملا ككس يف الجار يعسلاو «امتاراش سوبلو ،امب فارتحالاو {ةراجتلاب

 ،عضاونتلاو قلختلا بهذم كلذ يف بهذي ءهتالماعم يف ةقوسلا طلاخيو 3هتجاح

 ).هراد دنع هولتقف شيرجم نم ةعامج هيلع تراث نكل

 ؛نجسلا يلاطيجلا اعدوأ اهيضاقو سلبارط يلاو نأ يحامشلا ركذيو

 .959/6ج :ربعلا :نودلخ نبا 1
 .957/6ج :هسفن ردصملا 2
 .959/6ج :هسفن ردصملا 3

 :ربعلا :نودلخ نبا .ر .رامع نب تباث ةيالو لبق ةنس ةرشع ينثا سلبارط ىلع ايلاو هدلاو ناك 4

 .961/6ج
 .هسفن ردصملا 5

 .960/6-961ج :هسفن ردصملا 6
 .ىكم نب دمحأ هترصاعمل (هحجرن امبسح) تباث نب دمحم وه سلبارط يلار -7
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 )( يهنلاو رمألا بجاوب همايقو قحلا ىق هتأرج هنم ايأر امل هلاومأ ارداصو

 هدعب اولوو هتناطب تراث م1346/_ه747 ةنس تباث نب دمحم لتق امنيح -

 سوبللا يف ةرامإلا يرب اّيزت يذلا (م1353/ه754 ت) دمحم نبا تباث هنبا

 () .تاونس تس اهيف ماقأو ةناطبلاو باجحلا ذاختاو ©بحهذلا ةيلح بوكرلاو

 ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعبف ،يتاذ مكحب لقتسا دقف ةسوفن لبج نع امأ

 برغملا يف مكحلا ىلع تبقاعت ييلا لودلل عضخي مل })م909/_ه296 ةنس

 نوؤش ىلوتي امكاح ءافكألا هلاجر نم راتخي ناك لب يكرتلا مكحلا ىلإ يمالسإلا
 ىلع مهدحأ مكح رصتقي دق امك لبحلا ناكس ىلع ةيراج هتايحالصو ةمألا

 لهأ لخدي مل " :لقوح نبا لوقي .ةيحان هريغ ىلوتي امنيب لبخلا يحاون نم ةيحان

 هرمأو مكاح ندملا هذه ىلع ناطلسلاو ناطلس ىلإ مالسإلا دهع يف لبحلا اذه

 :يلاطيحلا رصع يف لبحلا ماكح نمو ",هنم ناك نميف كلذكو ذفان

 ذيملت وهو (م1322/ه722 تر) ينورابلا ىيحي يبأ نب ميهاربإ نب خيشلا _
 ©).ةروجلل اعماق الدع امكاح ناكو »رسيمرطلا ىسيع نب ىسيع

 ركني دالبلا يف هتبلطب فوطي ناك ينورابلا ىيحي يبأ نرب ىيحي ايركز وبأ
 )».مهظعيو سانلا ىلع

 .ثحبلا نم 67 :ةحفص يلاطيجلا نحم رخا 196/2ج ريسلا :يحامشلا 1
 .96! ة30/6ج :ربعلا :نودلخ نبا -
 .130 :م1993 ،ةيادرغ ،2ط ةييرعلا ةعبطملا :ةرمتسرلا ةلودلا :ميهاربإ زاحب 3

 .145/2ج :ةيناثلا ةقلحلا ءخيراتلا بك وه يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 4

 ۔3٥ :ضرألا ةروص :لقوح نبا 5
 .ثحبلا نم 61 :ةحفص يلاطيخلا خ ويش ركذ دنع هتمجر .يسيمرطلا ىسيع نب ىسيع 6

 كهتايح راوطأ يف اشاب ينورابلا ناميلس :ناظقيلا وبأ ميهاربإ 194/2-0195ج :ريسلا :يخامشلا -7
 .26/1ج :ما956 /_ه1476 رئازجلا {ةيبرعلا ةعبطملا

 .ةسوفن لبمب ماكحلا ةريس لوح تامولعملا ةردن ظحالنو .ناقباسلا ناردصملا 8
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 نم تاهجو ىصقألا برغملا ىلع لمتشتو ةينيرملا ةلودلا برغلا ف امأ

 ونبو &‘!‘»رساف اهتمصاعو ةطانرغ كولم رمحألا ىنبل ةعبات ريغ ةيمالسإلا سلدنألا

 يبا مهريمأ لي ىلع مهتلود اوماقأو نيدحرولملا مكح ىلع اودرمت ةادب موق نيرم

 ةلودلا هذه كولم لزي مل و ،ه1269/_ه 668 ةنس قحلا دبع نب بوقعي فسوي

 ةوق هدعب نم لاحلا تفلتخاف (م1348/_ه749) مهنم نانع وبأ كله تيح اماظع

 ©.م1465/_ه869 ةنس قحلا دبع ناطلسلا دهع يف تضرقنا نأ ىلإ افعضو

 تباث نب نايز ىلإ ةبسن ةينايزلا وأ داولا دبع ييب ةلود طسولا يف امأو

 نسارمغي ىيي يبأ دي ىلع م1235/ه 633 ةنس تسسأت ناسملت اهتمصاعو

 راثآ احمف نايز نب نادكز ةزع يبأ هيخأ كلهم دعب كللل ةفيظوب ماق نم لوأ

 ةفيلخل ربانملا ىلع ءاعدلا الإ مهتلود موسر نم كرتي ملو {ةينمؤملا ةلودلا

 ).شكارم
 ينب نم ةديدع تاراغل تضرعت ذإ اهيسفانم عامطأ لحم ناسملت تناكو

 بسح عستتو قيضت اهدودح لعج امم ابرغ نيرم ينب نم ىرخأو ،اقرش صفح
 ).اناريج ةوق

 :(ت.د) توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،ثيدحلاو مندقلا ين رئازجلا خيرات :يليملا دمحم نب كرابم 1

 .419/2ج

 .976/7ج :ربعلا :نودلخ نبا -2

 .420/2ج :رئازجلا خيرات :يليملا -3

 .439/2-444ج :هسفن عجرملا 4

 رئازخلا ،اطنوف رييب ةعبطم داولا دبع يب نم كولملا ركذ يف داورلا ةيغب :نودلخ نب ىيي 5

 دبع اهسسؤم ىلإ ةبسن برغلاب ةينمؤملا نيدحوملا ةلود .109/1-110ج :م!903/_ه121
 .ر .ترموت نبال ةرشعلا عابتألا نم (م1094-1163/_ه558-487٨) يموكلا يلع نب نمؤملا

 .170/4ج :مالعألا :يلكرزلا
 دايعوب دومحم قيقحت نايز يب فرش نايب يف نايقعلاو ردلا مظن :يسنتلا هللا دبع نب دمحم -6

 .162/7-163ج :ربعلا ،نودلخ نبا ،111-112:م1985شرئازجلا ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا

 .1780171/7}185ج :ربعلا :نودلخ نبا 7
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 هدنج صفح يبأ نب ايركز وبأ رفنتسا م1241/ه639 ةنس يف :كلذ لثمو

 كاهومحتقاف ناسملت اولزن تح اولحتراو \ةمخض ركاسع ىف بارعألا رئاسو

 ©».لاومألا حاستكاو نايبصلاو ءاسنلا لتقب اهيف اوثاعو

 بوقعي يبأ لبق نم ليوطلا راصحلا مكلذ ناسملت هتناع ام دشأ لعلو

 اهيف مهلان" رهشأ ةثالثو نينس ينام ماد يذلا م1299/_ه698 ماع يرملا فسوي

 ءالشأ اهيف اولكأ ممأ اومعزل تح... ممألا نم ةمأ لني مل ام عوخجلاو دهجلا نم

 ،بوبحلاو تاوقألا راعسأ تلغو ،دوقولل فقسلا اوبرخو يسانألا نم ىتوملا
 ."دئاوعلا دودح زواجت امب قفارملا رئاسو

 تدهش دقف لخادلا نم امأ ،اهجراخ نم ناسملتب طيحأ ام ضعب اذه

 نيينايزلا مكح تجعزأ “ديوسو نيجوت نبو ةوارغم لئابق اهتمعرت ةيلخاد تاروث
 .مهرارقتساو

 :يتأي ام ظحالي تاليودلا رصع يف يبرغملا يسايسلا ماظنلل عبتتملاو

 ةروثلا قيرط نع نوكي ام ابلاغو مكحلا ىلع ءاليتسالا يف ةريبكلا ةبغرلا -أ

 .ءاسؤرلا نم ريثك لآم وه يذلا لتقلاو

 .ةيقيقحلا اهفئاظوب ال ةرامإلا رهظمو كلملا ةممبأب ماكحلا لاغتشا ب

 اهزجعو ءاهيرواجب عمو ةيلخادلا امتاعازن ببسب برغملا لود فعض -ج
 دض نابسإلا اهنش نلا ةدقاحلا ةيبيلصلا تالمحلا هجو يف ادحاو افص فوقولا نع

 .ةيبرغملا روغنلا

 .165/7-166ج :ربعلا :نودلخ نبا 1
 .197/7-198ج :ربعلا :نودلخ نبا .121/1ج :داورلا ةيغب :نودلخ نب ىيحي 2

 .471 3468 }408/2ج :رئازجلا خيرات :يليملا .178/7ج :ربعلا :نودلخ نبا 3
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 ىلإ ةراشالا يغبني يلاطيحجلا رصعل يسايسلا راطإلا نع ثيدحلا متخن نأ لبقو

 .يمالسإلا قرشملاب ةيسايسلا ةلاحلا

 نإف ©ىوقلا ةئفاكتم تاليود هعزانتت برغملا دالب تناك يذلا تقولا يفن
 نيذلا كيلامملا مكح تحت ناك - ةيبويألا ةلودلا طوقس دعب - يمالسإلا قرشملا

 راتتلا تامجه نم مالسإلا يضارأ ةيامح يف ريبك لضف رمألا لوأ ي محل

 ىلع كولملا عزانتو 3مهماسقنا ببسب تبهذ مهحير نأ الإ ةيبيلصلا تابرضلاو
 هذه (م1232/-ه630 تر ريثألا نبا فصو دقو ،ءادعألا نيعأ يف اونهوف ةطلسلا

 هذه يف نوملسملاو مالسإلا يلب دقل" :لوقيف "ديدش ددرت دعب ةملؤملا عاضوألا
 نم اولبقأ هللا مهحبق راتتلا ءالؤه اهنم .ممألا نم دحأ اني لتيب مل بئاصم ةدمل
 مهنعل جنرفلا جورخ اهنمو ءامب عمس نم لك اهمظعتسي يلا لاعفألا اولعفف قرشلل
 تفرشأو ،اهنم طايمد رغث مهكلمو رصم رايد مهدصقو ماشلا ىلإ برغملا نم هلل

 نأ اهنمو {مهيلع هرصنو ىلاعت هللا فطل الول اهوكلمي نأ اهريغو ماشلاو رصم رايد

 مدق ىلع ةمئاق ةنتفلاو لولسم مهنيب فيسلاف نيتفئاطلا نيتاه نم ملس يذلا

 ©)."قاسو

 يق ابرغمو اقرشم يمالسإلا ملاعلا يف ةيسايسلا عاضوألا نأ ظحالي يلاتلابو

 مسقنا ثيح رارقتسالا مدعب زيمتت {ةمياشتم ةرجهلل نماثلاو عباسلا نينرقلا

 صبرتو ،ةنكاستملا لئابقلا نيب ةوادعلا تمكحتساو .ةعزانتم تاليود ىلإ نوملسملا

 ةراضح لوفأب ناذيإ كلذ لعلو رئاودلا نيملسملاب يلوغملاو ىيلصلا ودعلا

 اهراك اهل اماظعتسا ةثداحلا هذه ركذ نع اضرعم نينس ةدع تيقب دقل" :هلوق يف هددرت رهظي -1

 مالسإلا يعن بتكي نأ هيلع لهسي يذلا نمف ،ىرخأ رخؤأو الجر مدقأ انأف ،اهركذل

 ءاذه لبق تم ينتيل ايو ندلت مل يمأ تيل ايف ؟كلذ ركذ هيلع نوهي يذلا نمو ؟نيملسملاو
 باتكلا راد كط ءءاملعلا نم ةبخن قيلعت ءخيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا ".ايسنم ايسن تنكو

 .229/9ج :م1985/_ه1405 ،توريب «يبرعلا

 .230/9ج :لماكلا :ريثألا نبا 2
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 .ةيناسنإلل كلم ةراضحلاف «مل اعلا نم ىرخأ دالب ىلإ اهروبعو نيملسملا

 ةيعامتجالا ةايحلا -ايناث

 يرجملا نماثلا نرقلا يف يبرعلا برغملا مصاوع يف ةئيسلا ةسايسلا بقاوع نإ
 .جاتنإلا ةلقو نمألا مادعنا يف ىلجتت ،ةبرطضم ةيعامتجا اعاضوأ تجتنأ

 .لئابقلا نيب ةوادعلا ماكحتساو

 لودلا كولم اهئوشن يف ببست ةيعاطقإ ةقبط برغملا دالب يف تنوكت دقو
 يضارألا مهل نوعطتقيو ،ةيبرعلا لئابقلا نايعأ عم نوفلاحتي اوناك ذإ ةمكاحلا

 تّسعف" ‘!فعضتسلملا لئابقلا ةيابج مهلو ،لاومألاو ايادهلا مهيلع نوقدغيو {ةعساولا

 مهعاضوأ ةءادر نم سانلا ءاتساف "تاقرطلا تفيخأو ،تاركنملا تشفو ىضوفلا

 لوقي .دهزلاو ةلزعلا ىلإ نيملستسم اونكرف ءةايحلا اومئسو ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 يف ةرشتنم ةديدع عورف ىلإ اهعرفتو اهددعتو ةيفوصلا قرطلا راشتنا نإ" :يلاليجلا

 ©.يداليملا رشع عبارلا ءيرجملا نماثلا نرقلا ذنم كلذ ناك امنإ تاهجلا عيمج

 ،سفنلاب ولخلا لضفتو عقاولا لزتعت ةيفوصلا قرطلا نأ انملع اذإو

 :هنم يعامتجالا لاحلا ف نساحملا ضعب اهل نإف شامكنالاو

 .نع ةديعب تلظ يولا ةيربربلا لئابقلا نم ريثك ي ةيمالسإلا ديلاقتلا ثعب -

 .354/2ج :رئازلا خيرات :يليملا 1

 .362/2ج :رئازجلا خيرات :يليملا 2

 ةبوسنملا ةيلذاشلاو ،م1166 /هك561 ةنس يفوتملا يناليجلا رداقلا دبع خيشلا ىلإ ةبوسنملا ةيرداقلاك 3
 ةجاوخ خيشلا ىلإ ةبوسنملا ةيدنبشقنلاو (م1258/_ه656 ةنس يفوتملا يلذاشلا نسحلا يبأ خيشلا لإ
 قرطلا لج عجرت ثالثلا قرطلا هذه ىلإو .م1389/_ه791 ةنس يقوتملا دنبشقت نيدلا ءام

 .71/2ج :رئازجلا خيرات :يلاليجلا .ر .هريغو يمالسإلا برغملاب مويلا ةرشتنملا ةيفوصلا

 بيرعت ،ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات :نايلوج يردنأ لراش .ر .251/3ج :ماعلا رئازجلا خيرات :يلاليحلا 4
 " .197/2ج :م1978/_ه1398 سنوت رشنلل ةيسنوتلا رادلا شةمالس نب ريشبلا ،يلازم دمحم

 .4 :م1962 رصم ،يبرعلا برغملا :داقعلا حلاص نع القن .249/3-250ج :ماعلا رئازلا خيرات :يلاليجلا 5
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 .ةيمالسإلا ةفاقثلاب رثأتلا

 .ةلماكتم ةدحو ق مهعمجو ناكسلا رصانع نيب بيرقتلا ىلع لمعلا -

 نم يبرغملا عمتجملا ظفحو ،يقيرفإلا لامشلا ق ريشبتلا تايلاسرإ ضارتعا _

 .ةضهنلا لبق ام ةرتف ىلإ يسايسلاو يدلا وزغلا

 ةرتفل ولو - ادهج اولذب نيذلا تاليودلا رصع يف ماكحلا زربأ نم لعلو

 نسحلا وبأ كلملا برغملا يحاون ةفاك يف ةيعامتجالا عاضوألا حالصإ يف - ةريصق

 ديحوت نم نكمت نيح «(م1331-1351/ه732-752) ينيرملا نامثع نب يلع

 ©‘).ةزيجو ةدمل دحاو مكح تحت ريبكلا برغملا ءازجأ

 .:ةيعامتجالا هتاحالصإ مهأ نمو

 اوغلبي نأ ىلإ ايلام اغلبم مهف صصخ ثيح لئابقلا رئاس نم ماتيألل هتياعر -

 .لوفكم وهو الإ برغملا دالب يف ميتي ىلع كرصب عقي الف {ةمدخلا دح
 ©ة).ههيفكي ءاسك محل ىرجأو ‘بتاور مهل حنم ذإ خويشلل هتياعر -

 قيرط اصوصخ اهيلإ نورطضي قفارم هئادحإو ،نيرفاسملا قرط هنيمأت
 هلثم دهعي ل ام لحاوسلا دالب عيمج ق سراحو اجاربأ أشنأ امك &ةرمعلاو جحلا

 ©. راصعألا نم رصع يف

 :م1984 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،يمالسإلا دهعلا ،خيراتلا يف رئازحلا :ةرتاكدلا نم ةعومجب -1
 .228/2-229ج :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات :نايلوج يردنأ .ر .389/3ج

 .ايرام قيقحت نسحلا يبأ انالوم نساحمو رثآم يق حيحصلا دنسملا :نياسملتلا قوزرم نب دمحم -2

 .420 :م1981 رئازجلا رشنلل ةينطولا ةكرشلا سوسيخ

 .7 :حيحصلا دنسملا ،يياسمللتلا قوزرم نب دمحم 3

 .429 .397 .33 :حيحصلا دنسملا ،نياسملتلا قوزرم نب دمحم 4
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 ) ).مهيلع هتقفش و باسحألاو رادقألا يوذل هتياعر _-

 .مهجئاوح ءاضق ق هتردابمو كمهتصاخو مهتماع سانلا ىلإ هدد وت _ -

 ريغص صخش لكل ناك ثيح ( مهيلع ةب ورضلملا مراغملا سانلا نع هعضو -

 ملظلا ركانم مظعأ يهو هصخي مرغم عيضرلا تتح فيعض وأ يوق ريبك وأ

 .مهنع كلذ طقسأف يعامتجالا

 عفانم اهيف نوعديو «سانلا ضعب اهعدتبي يلا ءايشألاو ركانملا يف هدادتشا -
 )4( .مهضارعأ كتهو لطابلاب سانلا لاومأ لكأ مهدصقو

 نع ةلماش ةروص انل يطعت نسحلا وبأ اهثدحأ ىلا تاحالصإلا هذه نإ

 .يرجهلا نماثلا نرقلا يف برغملا دالب اهنم تناع نلا ةيعامتجالا تافآلا

 لجأ نم ترثكف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بوجوب مهنم اناميإ ةيعامتجالا

 نوبقاري تاموصخلا ق نولصفي هرواج امو لبجلا ىرق نيب ممتالقنت كلذ

 مهنع ةءاربلا نينلعم ،نيدرمتملا ةاصعلا نوبدؤيو قاوسألا يف ةيراجتلا تالماعملا

 :نماثلا نرقلا يف ةاعدلا ءالؤه جذامن نمو .اوبوتي تح

 فوطي ةبلطلا نم ةقلح هعم تناكو ياشولمتلا سنوي ةاجنلا وبأ اعلا -

 دعب هدلب ىلإ عجر ليقو .ىهنيو رمأيو إمهظعيو ،سانلا ركذي ةسوفن لبج يق مي

 (ة).ماوعأ 7

 .337 :حيحصلا دنسملا ،ياسملتلا قوزرم نب دمحم -1

 .321-325 :هسفن ردصملا 2

 .284 :هسفن ردصملا 3

 .286 :هسفن ردصملا 4

 .195/2ج :ريسلا :يخامشلا 5
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 ةسوفن لبج ىرق نيب لقتني ناك يذلا يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ ملاعلا -

 يطاعت ايراح نيلا ةيعامتجالا تافآلا نمو .اركذمو ايعاد ةبرج ةريزجو سلبارطو

 لمحو ماوعأ ةعست ,"ءاطسرف نكس (يلاطيجلا يأ) هنأ" :يخامشلا ركذي ذإ رمخلا

 يف هيلإ جرخف مهضعب دنع ارمخ نأ هل ركذ تآ هاتآف :ميقتسملا ليبسلا ىلع اهلهأ

 ،هودرف بارعألا ضعب يصاعلا لهأ هيلإ لسرأف حالصلا لهأو ،ءاهقفلا نم عمج

 الو ,رمآ الو ,قحلا هيف ميقأ ال دلبب ميقأ ال" :لاقف سانلا هب قلعتف لاحترالا دارأف

 .ةبوتلا الإ هعسي مل و ,مرحلا نم امتعارب ةنيدملا تنلعأو "ىهنأ

 كسامتلا تنمض ييلا ةيعامتجالا مظنلا مهأ نم ةءاربلاو ةيالولا ماظن ربتعيو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا راطإ يف يضابإلا عمتجملل رزآتلاو

 وبأ :لاثمأ نوبرم ءاملع اهيلع فرشي لا ةيسردملا تالحرلا تمهسأ دقو

 حالصإ يف الاعف اماهسإ قياشولمتلا سنوي ةاجنلاوبأو ،ىيي يبأ نبا ىيي ايركز

 ةعباتمو ,ةيعامتجالا طاسوألا يف ينيدلا يعولا سرغو «يسوفنلا عمتجملا عاضوأ

 .ترهظ ءوس ةرداب لك ىلع ءاضقلاو ,سانلا لاوحأ
 ىلع ةيلمعلا ةقيرطلاب بردتلا" بالطلل تحاتأ تالحرلا هذه نأ امك

 ناكرأ مظعأ نم ةيضابإلا هاري يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو

 ©."نوفراعلا اهدارفأ هب مقي مل اذإ ةمأ لاح ميقتسي ال يذلا مالسإلا

 .ةسوفن لبج ىرق ىدحإ ءاطسرف -1

 .197/2ج :ريسلا :يخامشلا 2

 رئازخلا ،ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج ©يدجسلملا عمتجملا ءانب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح :رصان دمحم /د -3
 .28 :م1989/_ه0

 .194/2ج :ريسلا :يخامشلا 4
 .68/2ج :ةيناثلا ةقلحلا شخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 5
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 ةيركفلا ةايحلا -انلاث

 عباسلا نينرقلا لالخ يبرعلا برغملا مصاوع يف ةيفاقثلا ةكرحلا تدهش

 ةينيدلا مولعلا اميسال ةيملعلا تالاجملا ةفاك يف ايبسن ارهدزم اطاشن ةرجهلل نماثلاو

 .ابرغم وأ اقرشم كاذنآ ملسم عمتجب لك نأش ةرادصلا تلتحا لا

 :لإ كلذ بابسأ تايجاح ديمحلا دبع ذاتسألا عجرأ دقو

 ،بادآلاو مولعلا لاحب يف يمالسإلا برغملا كولم نيب ةمئاقلا ةسفانملا -

7 

 .برغملا دالب ىلإ اهئاملع دفاوت ىلإ ىدأ امم سلدنألا يف عاضوألا مقافت -

 .ةيدحوملا ةوعدلا اهتسرغ لا ةيملعلا ةضهنلا دوهج ةرمث -

 نم نوكتي يذلاو "برغملا دالب ي يذملا عونتلا وهو رخآ الماع فيضنو
 ةيمالكلا تارظانملاو ،ةيرعشأو ،ةيضابإو ،ةيعيشو ءةيلازتعا :براشملا ةفلتخم رصانع

 عونتم يركف شياعت داجيإو ,ةيلقعلا ةكرحلا طيشنت يف تمهسأ اهنيب تأشن نلا

 يذلا وهف ،ةيركف تاكرح تناك امل عارصلا الولف" .ارخاز ايملع اثارت انل جتنأ

 رصمو دادغبب اهاوس نع فلتخت ال ناوريقلاب ةيلقعلا ةايحلا تناك تح اهامنو ،اهاذغ

 هراهدزا روصع يق
 رودصلا اورغوأف ةيركفلا تاعازتلا هذه اولغتسا ام اريثك ةساسلا نكل

 ناكو ©،©فيسلاب عارصو ةياجب ىلإ ئداهلا يركفلا راوحلا لوحتف نتفلا اورانأو

 .ةئيندلا ةيسايسلا مهحلاصم ىلع ظافحلا عفادب كلذ

 (ه547) نيدحوملا ةلودب ئدتيي برغملاب يفاقثلاو يبدألا جضنلا رصع نأ رانوب حبار ذاتسألا ىري 1

 ةكرشلا ،هتفاقثو برغملا خيرات :رانوب حبار .ر .اهنع تعرفت يلا ةيربربلا لودلا طوقسب يهتنيو

 .50 :م1981 عيزوتلاو رشنلل ةينطولا

 .437/3ج :يمالسإلا دهعلا خيراتلا يف رئازحلا :ةرتاكدلا نم ةعومجب 2

 .209/6ج :ربعلا :نودلخ نبا .ر .405-406 :نسحلا حيحصلا دنسملا :نياسملتلا قوزرم نب دمحم 3

 ،سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،ةيريزلا ةلودلا مايق ىلإ ةيقيرفإب يهذملا عارصلا :بودجملا زيزعلا دبع 4
 .240 :م1975 /_ه5
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 طمن ىلع ةيملعلا دهاعملاو سرادملا ءاشنإب يرجهلا نماثلا نرقلا زاتما دقو

 ت) قوزرم نبا نيبيو ێاهيف سيردتلل ءافكأ ءاملع رايتخاو عيدب يسدنه

 ىح فورعمريغ برغملا يف ناك سرادملا ءاشنإ نأ" هدنسم ي (م1371/_ه8 1

 ةسردم (م1351/_ه752 ت) ينيرملا نسحلا وبأ دباعلا كلملا دهاجملا انالوم أشنأ

 برغملا دالبو ىصقألا برغملا دالب نم دلب لك يف هض أشنأ مث...سافب نييئافلحلا

 ) ( "ةسردم طسوألا

 ةعاذإ وأ ,نيدلل ةمدخ مميوعش يف ملعلا رشن ىلع ءارمألا لمع اذكهو

 نم سرادملا هذه هب تماق ام مغرو .ملعلا بلاطل ليصحتلا لبس ترسيتف مهذوفنل

 اناك يبهذملا بصعتلاو ديلقتلا نأ الإ ةيبرغملا لئابقلاو \بؤعشلا ةرانإ يف ميظع رود

 رشتناف ظح درلا رظنلا ىلع مئاقلا لقتسملا ريكفتلل نكي مل و ،ةزرابلا رصعلا ةمس
 تانودملاو بتكلا هتلقانت يذلا ةيهقفلاو ةيمالكلا بهاذملا عابتأ نيب فينعلا لدجلا

 :ةيملعلا:سرادملا هذه يف سيردتلا ةدمع تراصف

 يي ديلقتلا ةرهاظ (م1332-1406/_ه732-808) نودلخ نبا ىعن دقو

 اذهل داهتجالا يعدمو (ديلقتلا يأ) اذه ريغ هقفلل مويلأ لونصحم ال" :لوقيف هدهع
 ."هديلقت روجهم ،هبقع ىلع دودرم (م14/_ه8ق) دهعلا

 نأ دعب اعساو اراشتناو {ةليلج ةمدخ رصعلا اذه يف يكلاملا بهذملا فرعو

 هذخأي مل و ،نودلخ نبا ريبعت بسح اضغ يقب هنأ الإ نودجولملا هيلع ىضق

 ةيداب برغملا لهأ نوكل بهاذملا نم هريغ يف عقو امك اهبيذمتو ةراضحلا حيقنت

 “}.زقألا يف الإ عئانصلا نم الفغ

 ` .405-406 :حيحصلا دنسملا :يناسملتلا قوزرم نب دمحم 1
 .496 :ةمدقملا :نودلخ نبا -2

 :يلاليجلا .245-ا 97/2ج ءةيلامشلا ايقيرفإ خيرات :نايلوج يردنا .466/6ج :ربعلا :نودلخ نبا 3

 .113/2ج :ماعلا رئازخلا خيرات

 ةوادبلا ىلإ عجري ال ديلقتلا ببس نأل دقنلل لباق يأرلا اذهو .506 0498 :ةمدقملا :نودلخ نيا 4
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 ةكرحلا نأ ىلإ !يعامتجالا ةايحلا نع ثيدحلا دنع ةراشالا تقبس دقو

 بولق ةفوصتملا لامتسا ثيح يرجهلا نماثلا نرقلا ىف اعساو اراشتنا تفرع ةيفوصلا .

 ءالؤه نمو ممتاماركو مهبيتارتب نيبجعم مهرهاوظب نيرنأتم مهوعبتاف ةماعلا

 همأ تناك حاير بوعش ىدحإ ملسم نم نمحر نب ةداعس ىعدي لجر ةفوصتملا

 خيش نع ملعلا ذخأو ,برغملا ىلإ لحتراو ,دهزلاو ةدابعلا ىلع أشنف ,ةعرو ,ةدباع

 ةقلوط لزنو هدلب ىلإ عجرو ،يلوستلا قاحسإ يبأ دهعلا كلذل نيحلاصلاو ءاهقفلا

 .لئابقلا ءاسؤر مهنيب نمو .نوريثك عابتأ هباجأو هتركف ىلإ اعدف بازلا دالب نم
 ©نيدلا ميلعتو \ قرطلا نيمأتو ركنملا رييغتو ةنسلا ةماقإ ىلع لمعو . مالعألا صعب و

 ©.ةينسلاب هتقيرط تيمسو ٠

 :يليملا لوقي 3ةداعس ةافو دعب اهيلإ اوؤاسأ ةينسلا ةقيرطلا عابتأ نكلو

 .حايرلا جاردأ اهفالتخال اهيعاسم تبهذف حاير عمتجملا حالصإ تلواح اذكهو"
 © "ةداهشلاب زافو ،©بجاولا ىدأ هنأ ةداعس ةداعس ىفكو

 يف ةداعس بقع نم يقبو" .:الئاق ةفئاطلا هذه لاوحأ نودلخ نبا نيبيو

 نم ةالفلا بارعأ مهل فرعتو ،ةياعرلا نزم نبا مهل بجوي ةدفحو نونب هتيواز

 عزني ةدواودلا ءالؤه يقبو ةلباسلا لهأ نم هنوزيجي نم ةزاجإ يف اقح حاير
 نيدلا نم نيفصتم ريغ مهسفنأ امب نوذخأيف ةوعدلا هذه ةماقإ ىلإ انايحأ مهضعب

 نم تاوكزلا ذخأل ةعيرذ اممولعجي لب اهقح يضقيو اهبساني امب عرولا يف قمعتلاو

 كهعادبإ ةرارش دمختو لقعلا طاشن لطعت ةيركفو ةيسايسو .ةيعامتجا لماوع ىلإ لب بسحف
 نكاس دنع عادبإلا ةبهوم ءيضت دقف .ناسنإلا ىوس هب صتخن نطو هل سيل ديدجتلا نأ امك

 .ةيندملاو رضحتلا ةديلو ىرخأ ةرات نوكتو ،ةرات ةيدابلا

 .ثحبلا نم 41 :ةيعامتجالا ةايحلا رظنا 1

 .362/2ج :رئازجلا خيرات :يليملا .81/6-82ج :ربعلا :نودلخ نبا 2
 .364/2ج :رئازخلا خيرات :يليملا -3
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 """ ركنملا رييغتب نورهاظتيو اياعرلا

 اهجردت مدعل نودلخ نبا اهدقتنا دقف برغملا سرادم يف ميلعتلا ةقيرط نع امأ

 نع نيزجاع ةبلطلا لعجي امم ضومغلا فانتكاو ملعتملل فراعملا مدقت يف يجهنملا

 اذهل نيملعملا نم اريثك اندهاش دقو":لوقيو ميلعتلا نع نيبغار نيلساكتم ،مهفلا

 ملعتملل نورضحي و ءهتادافإو ،ميلعتلا قرط نولهجي (يرجهلا نماثلا نرقلا يأ) دهعلا

 انارم كلذ نوبسحيو ،اهلح يف هنهذ راضحإب هنوبلاطيو {ةلفقملا لئاسملا هميلعت لوأ يف

 هل نوقلي امم هيلع نوطلخيو {هليصحتو كلذ يعر هنوفلكي هيف اباوصو ؛ميلعتلا ىلع
 “)."اهمهفل دعتسي نأ لبقو 3اهئدابم يف نونفلا تاياغ نم

 ةكرحلا ريس نع اذامف {ةماع ةيبرغملا ةئيبلاب ةيركفلا ةايحلا عاضوأ نع ةحمل هذه

 ؟ةسوفن لبجب ةيملعلا

 ضسرادملا ءاشنإب مهتيانعو ،ملعلاب ةسوفن لبج لهأ مامتهاب نوخرؤملا هون

 مهتنيدم اولعجي نأ يف مهنم ةبغر ليصحتلا رامضم يف اهيوذ سفانتو ،تابتكللاو
 .قرشملا يف امتاليثم يهاضت ،يمالسإلا برغملا يف نيدلاو ملعلل ةرانم

 :ةيملعلا ةسوفن ةناكم يلجتسن نيخرؤملا تاداهش عبتتبو

 ممتافنصم ةدوجو ،ةسوفن لبج ءاملع فيلآت ةرثك ىلإ نودلخ نبا ريشي -
 اذه انيلإ ريطتو" :لوقيف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهاذم عم فلتخت امأ ىري ناك نإو

 نيدلا هقف يف مهمالك نم تادلجمو نيواود دالبلا كلت نم (م14/_ه8ق) دهعلا
 اهقرطو (ةعامجلاو ةنسلا لهأ يأ) ةنسلا يحانمل ةنيابم ،هعورفو هدئاقع ديهمتو

 ."بيترتلاو فيلأتلا ةداجإ يف مهسب ةبراض امنأ الإ ةيلكلاب

 .85/6ج :ربعلا :نودلخ نبا 1

 .589 :ةمدقملا :نودلخ نبا -2

 .362/3-363ج :ربعلا :نودلخ نبا 3
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 ىلع ىوتحا ةسوفن لبج نأ" :(م1524/_ه928 ت) يخامشلا ركذيو -

 ضعب نأ ركذو هريغب دجوي ال ام ءاملعلاو نيحلاصلا ةرثك ىلعو ،تاماركلا
 ,وغيوو ،نوانجا الإ ايتفلل ةيرق ىلإ ةيرق هيف جاتحت ال (يمتسرلا رصعلا) ةنمزألا ا

 ةقبط يف رصحني مل ملعتلا نأ يخامشلا فيضيو ")."راد ىلإ راد جاتحتال ةريمدنتو

 ديبعلا تيح ةيعامتجالا تاقبطلا لك لمش ممعم ميلعت وه لب سانلا نم ةنيعم
 .سردلاو ةركاذملا نم رفاولا مهظح مهلف ءامإلاو

 باجعإب (م1919-1981/ه1337-1402) زوبد يلع دمحم ثدحتيو -

 ىلإ تدعصو ,سلبارط برغ تئج اذإ" :الئاق ةسوفنب ةيملعلا ةايحلا نع ريبك

 ةفاقثلاو نافرعلا قرشمو ةيرقبعلاو ملعلا نداعم تدجو ءءامشلا ةسوفن لابج

 ©©."ةيمالسإلا

 يبدألاو يملعلا يقرلا ثيح نم ترمهات ةثيرو يه ةسوفن نأ اضيأ ىريو -
 رشاعلا ىلإ عبارلا نرقلا نم ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب لبخلا يف انيأر" :لوقيف

 يف بعكلا ولعو ملعلاب مارغلاب زاتمت تناك يلا ةيمتسرلا ةلودلل ةروص يرجملا

 قايس يفو 6”."مولعلا يف اهتمظعل رهظم ىلجأو اهل ةآرم قدصأ هنإ ،نافرعلا
 يف يخامشلا ركذ نم رثكأ نأ زوبد يلع دمحم دكؤي لبخلا ءاملع نع ثيدحلا

 كلذو ةسوفن لبج نم مهرثكأ ملاع فلأ ىلع مهددع ديزيو ءاملعلا نم هريس

 ©ة).هيف ءاملعلا ةرثكو هغوبنل

 داشأ دقف (م1886-1965/_ه1305-1385) شيفطا قاحسإ وبأ امأو -

 .187/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .هسفن ردصملا 2

 .385/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمحم 3

 .388/3ج :هسفن عجرملا 4
 .285/3ج :هسفن عجرملا 5
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 رهتشا دق" :لوقيو ةيملعلا نونفلا ةفاك يف لبجلا ءاملعل عونتملا يركفلا جاتنإلا ةرازغب

 ةديدم روصع يف نئازخلا تألتماو ،فيلأتلاو مولعلا يف عابلا لوطب ةسوفن ءاملع
 نم ةدام رزغأ انإ لاقي نأ حصي ام ةيضايرلاو «ةيلقنلاو {ةيلقعلا مولعلا رئاس يف ممتافلؤمب

 رمي مل ثيح ارمتسم ناك يملعلا ةسوفن ءاطع نأ نيو "»."ةغلابم نودب سلدنألا

 نأ امك .لوقعلا رهبي ام هئاملع تافلؤم نم دحتو الإ ةرجهلل يناثلا نرقلا ذنم رصع (

 اوسحأ اذإ هنودصقي ايقيرفإ لامش نم ةيضابإلا ةسردملا ءاملعل الئوم ناك ةسوفن لبج
 داهتجالا ةوقب اهؤاملع فرع دقو ليصحتلا يف اهفعض وأ ،ةدابعلا يف سفنلا روتفب

 نم انباحصأ لوق اذه :لاقي ام ابلاغف ،لبجلا لهأ لوق انه :لاقيف ةيهقفلا لئاسملا يف
 ) ربجلا لهأ هب داريف برغملا لهأ

 ةرمث تناك ةسوفن امب تيظح نلا ةقومرملا ةيملعلا ةناكملا هذه نأ كش الو

 يف تمهسأ نلا بابسألا هذه ىلع فرعتن نأ انيلع امازلف .تلذب دوهجو بابسأل

 ١ : يتأي اميف لثمتت يهو .ةسوفن لبجب ةيملعلا ةكرحلا راهدزا

 زكرم دعيو ،فقرشملا دالب نم برتقي ناكو ،ةسوفن لبحل يفارغجلا عقوملا 1

 ىلع هلهأ عجش ام اذه ،دادغبو ماشلاو زاجحلا ىلإ اهنمو رصم ىلإ روبع

 .ةدازتسالاو ملعتلل قرشملاب ةيملعلا مصاوعلا ىلإ لاحترالا
 يذلا ينيوانجلا يسوفنلا ريطغم نب ديمحلا دبع نب دمحم هب ماق ام اذهو

 .8 :ققحملا ةمدقم عضولا :يوانحلا 1

 .9 :هسفن عجرملا -2

 .11 :هسفن عجرملا 3
 يسنوتلا بونجلاب ديرجلا ةقطنم اضيأ برغملا لهأب داري دقو .8 :ققحملا ةمدقم عضولا :يوانحلا 4

 .رئازخلا دالبب بازمو نالجراوو غيرأو

 .أ :ةمدقملا :لاله ينب ةرجه ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم ةسوفن لبج :يدوهزم دوعسم /د 5
 يبأ ذيملت وهو "يرجملا اثلا نرقلا لئاوأ يف شاع ينوانخلا يسوفنلا ريطغم نبديمحلا دبع نب دمحم 6

 .128/1!ج :ريسلا :يخامشلا رظني شةيرك يبأ نب ملسم ةديبع
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 &‘'١ةسوفن لبج يف هرشن مث ،ةرصبلاب ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذحأ

 يقتلي ناك ثيح سادمغم قيرطب نآرقلا ملعت يذلا نكمي نب ورمع كلذكو

 مث هللا باتك ظفح نم نكمت تح قرشملا نومؤي نيذلا ملعلا ةبلط نم ةلباسلا اهيف

 ).ةسوفن لبجب ةينآرق ةسردم لوأ حتف
 ةسوفن لبج اهدهش نلا رارقتسالاو نمألا ةرتف نإ :رارقتسالاو نمألا 2

 ىلع ظافحلا يف ايساسأ الماع دعت ةرجهلل رشاعلا نرقلا ةياغ ىلإ يناثلا نرقلا ذنم

 .ملعلا نونف تش يف تادلجملا فالآب ةرخازلا تابتكملا اميسال هئامنو ،يملعلا هثارت

 اهريصم راصف تاراغلاو .نتفلا تثدح نقح يرجهلا رشاعلا نرقلا لح نإ ام نكلو

 .يمالسإلا ملاعلا ي يركفلا انثارت بلغأ نأش قرحلاو فالتإلا ىلإ

 :لبجلا ع وبر ةفاك ق تابتكمو سرادم نم ةيملعلا تاسسؤملا ءاشنإ -3

 &)نيعم ةمظنأو لحارمو جهانم اهل نوكي ام ةداعف سرادملا نع امأف

 نينرقلا يف ةسوفنب )نيسردملا رهشأ نمو .ءافكأ ءاماع اهترادإ ىلع فرشيو

 :ةرجهلل نماثلاو عباسلا

 .(م13/ه7 قر يئاشولملا ح ون نب حتف رصن وبأ

 خيراتلا بكوم ق ةيضابإلا : :رمعم ني وي يلع .3 86/3ج :ربكلا .. .غملا خيرات :زوبد يلع دمحم -1

 .27/1ج :ةيناثلا ةقلحلا

 يبأ مامإلل الماع ناك ،ةرجهلل يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءملع نم نتكمي نب ورمع -2
 خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع .ر .اهيحاونو ترس ناع (ه144 ت)باطخلا
 .39/1ج :ةيناثلا ةقلحلا

 .¡27/1ج :ريسلا :يحخامشلا 3

 .3 88/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمح -4

 عئاور نم :يعابسلا ىفطصم /د .ر ،يمالسإلا ملاعلا يف تابتك."" تباصأ ييلا تابكنلا نع 5

 .اهدعب امو 228 :(ت.د) رئازحجا ةيقيدصلا راد انتراضح

 .59/2ج :ةبناثلا ةقلحلا خيراتلا بكرم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 6

 .2ج :ريسلا :يخامشلا -7
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 .(م13/ه7 ق) شيلدجو نب ىجي ءايركز وبأ
 .(م1322/-ه722 ت) يسيمرطلا ىسيع نب ىسيع ىسوم وبأ

 .(ه8ق) نياشولمتلا سنوي ةاجنلا وبأ

 .(م1345/_ه746 ت) ينورابلا يحي يبأ نب ميهاربإ نب زيزع وبأ يلاغ وبأ
 .(م1349/_ه750 تر يلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ

 .(م1389/_ه792 ت) يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ

 نئازخلا نم تائم ىلع هارقو لبجلا ندم تلمش دقف تابتكملا نع امأو
 ضعب رداب اهل ءارثإو تابتكملا هذه ىلع اظافحو ."ةسيفنلا بتكلاب ةءولمملا

 وبأ ملاعلا هلعف ام اذه ملعلا بالطل بتك نم هوكرت ام فيقوتب .ةسوفن ءاملع

 فلخ ام سبح ثيح (م1322/ه722 ت) يسيمرطلا ىيسع نب ىسيع ىسوم

 نم هذيملت دومحما عينضلا اذم ىدنقا دقو 8اهئاهقفو ةسوفن ةبلط ىلع بتكلا نم
 ةءارقلل هبتك سبحت نأب ىصوأ يذلا (م1349/_ه750 ت) يلاطيجلا ليعامسإ هدعب
 © .ع ابت الو ثروت ال

 ةمدخل ةراجتو ةحالف نم لبحلا امب رخزي يلا ةيداصتقالا تاورثلا ريخست 4

 نوؤشلاب اونتعاو سرادملا اونبف راسيلا ووذ رودلا اذمب ماق دقو ،هلهأو ملعلا

 "هريس يف يحخامشلا دروأ دقو ،نيسردملل بتاورلا اوحنمو ،ةبلطلل ةيعامتجالا

 .ملعلا ليبس يف مهمركو ءالؤه ءاخس نم جذامن

 ةبازعلا امب ىتعا ةفيظو مهأ يهو ميلعتلاو ةيبرتلا ةمهمب ةبازعلا ةقلح مايق 5

 .388/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمحم -1

 .193/2ج :ريسلا :يخامشلا -2
 ©فلطعلا ةبتكم ‘تاطوطخملا ليلد نمض «نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا ةركذت :يلاطيحلا ليعامسإ 3
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 ةفاك ق يدلا يعولاو 3ملعلا رشن ق ميظع رود مش ناكو ،يسوفنلا عمتجا ق

 .ميلعتلا نم بيصن مهل ناك نيزجاعلا ح ،اهريقفو اهّنغ ةيعامتجالا تاقبطلا

 :"‘»نيتلحرم يف متي ةقلحلا يف سيردتلاو

 .باسحلا ئدابمو ةءارقلا نوملعتيو ركلا نآرقلا بالطلا اهيف ظفحي :ىلوألا

 لبقي الو ،نيحلا كلذ يف ةفورعلل فراعملا عاونأ بالطلا اهيف سردي :ةيناثلا

 .مويلا تاداهش ةباثمب نآرقلا ظفحف ذ ،هللا باتك ظفح اذإ الإ ةيناثلا ةلحرملا يف بلاطلا

 ةدئاسلا ةيميلعتلا ةقيرطلا يه تناك سيردتلا يف ةقلحلا ةقي ةقيرط نأ انل ودبيو

 نآرقلا ةبلطلا ظيفحت ىلع .ةيئادتبالا اهتلحرم يف رصتقت ذإ برغملا دالب يف كاذنآ

 نبا ريشي اذه ىلإو ،هبادآو ملعلا نونف ملعت يف كلذ دعب نوجردتي م ركلا

 طقف نآرقلا ميلعت ىلع راصتقالا نادلولا يف مهبهذمف برغملا لهأ امأف" :نودلخ

 نوطلخي ال ،هيف نآرقلا ةلمح فالتخاو ،هلئاسمو ،مسرلاب ةسرادملا ءانثأ مهذخأو

 نم الو ،هقف نم الو ثيدح نم ال مهميلعت سلاحب نم ءيش يق هاوسب كلذ

 لمأ بهذم اذهو هنود عطقني وأ ،هيف قذحي نأ ىلإ برعلا مالك نم الو ،رعش

 اوزواجي نأ ىلإ ممئادلو يف برغملا ممأ ربربلا ىرق نم مهعبت نمو برغملاب راصمألا
 ."ةبيشلا لإ غ ولبلا دح

 ريغ مممأشب سيل ام ىلإ اوضرعتي ال نأ نيرغصألل لضفألا نأ ييجردلا نيبيو
 مايصلاو تاراهطلاك مالسإلا ضلئارفو ةدابعلا نم مان ۔ دق ام الإ نآزقلا ةسارد

 ث .مامحلا عم بارغلا يشم هرك دقف كلذ ريغ ىل! ؛ودتما نإف كلذ هبشأ امو

 يف هنودعاسي ءافرعلا نم ةلمج هعمو هبئان وأ ةقلحلا خي ,.يلعتلا ةمهمب موقيو

-=" 

 .145/2ج :ةيناثلا ةقلحلا ،خيرلتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 1

 .594 :ةمدقملا :نودلخ نبا -2

 . .178/1 ج .خياشملا تاقبط :يجردلا -3
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 ي يميلعتلا لكيهلا يآلا 1 )ططخلا ق حضونسو كماظنلا ظفحو سيردتلا ماهم

    
  

    

        

  

          

                

    

    

        

    

        

 :ةبازعلا ةقلح

 ةقلحلا

 رومأملا رمالا

 ةبلطلا نونف ةبلط ةبلط اف عل ةقلحلا خيش

 نوزحاعلا ملعل نآرقلا | | ر هبئان وأ
 ايندب ازجع

 ايلقعوأ

 درفنم ريغ | درفنم

 فيرع
 ميطنت فيرع ميلعت فيرع فيرع تاقوأ
 ةساردلا تاقوأ نآرقلا ماعطلا تامتخلا

               مونلاو
 ةعبط {ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا .181--171/1ج :خياشملا تاقبط :نييجردلا نم صخلم ططخملا 1

 :ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيي يلع .207-208 :(ت.د) ةيرجح

 .147 .138/2ج
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 ةدودحم ةينمز ةرتف يف اهرصح نكمي ال ةيركفلا ةكرحلا نأ انملع اذإ 6

 يف زراب رود امهل ناك نيخيرات نيببس ركذ نم نذإ دبالف يخيراتلا اهدادتمال ارظن

 . ايملع ةسوفن راهدزا

 ةسوفن لبجو سلبارط اوذختا ""هبرغملا ىلإ ةسمخلا ملعلا ةلمح نأ :لوألا

 ).يسايسلاو يملعلا مهحافكل ارقم

 دوجت ةسوفن دالب لعج امم {ةيملعلا ةكرحلل نييمتسرلا ةمئألا عيجشت :يناثلا
- 

 .برغملاب ةيملعلا ةريسملا خيرات يف ةميق اراثآ اوكرت ذاذفأ رثك ءاملعب

 نرقلا يف ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا نأ رمألا ةيلج

 ةروصلا عم قفاوتي ام اذهو قلقلاو بارطضالاب ماعلا اهعباط يف مستت (م14/_ه8)

 ترظن ينإ" :لوقي ثيح داسف نم هيلإ تلآ امو هتمأ لاوحأل يلاطيخلا اهمسر تلا

 هيف تضقتناو ،ناميإلا عئارش هيف تلدبت ايصعتسم ارهد هتيأرف انرهد لاوحأ ىق

 اهيف راحي ةبكارتم انتف تيأرو ةيلكلاب نيدلا دودح هيف تسردناو مالسإلا ىرع

 انرئاصب ةرخآلا نع تيمع دقو ،بيجب الو هيلإ عادال اسردنم انيدو ،بيبللا

 ي هتني مل هرصع عاضوأ نم يلاطيخجلا فقوم نكل "انرئامض ايندلا بحب تألتماو
 لب ،هثادحأ نع اديعب دبعم يف لزعني ل هنأ امك ءهلاوحأل ل تلاو فصولا دودح

 لجسيل ملقلاب داهجلاو يهنلاو رمألا بجاوب همايق ىلإ اعفاد ريرملا هرصع عقاو ناك

 يلاطيخلا ةريس ةفرعم دنع انل حضتيس ام اذهو ،لوؤسم ملاعك هرصع يف هروضح

 .ةيقالخألاو ةيملعلا هتيصخشو

 .ثحبلا نم 30 -29 :ةحفص يق مهركذ مت 1

 .387/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمحم -2

 .24/1مسقلا :يمانلا ةفيلخ ورمع قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 3
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 "رهاط وبأ" هتينك ،‘"»يسوفنلا يلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ وه

 ىيحي يلع ركذيو ،ةسوفن لبج ىرق ىدحإ لاطيج هدلب ىلإ ةبسن "يلاطيجلا" هبقلو

 طيحت نيتلباقتم نيتوبر ىلع رنيإو نيسمأ نيب عقت ةحيسف ةنيدم لاطيج نأ" رمعم

 "رتلاو نوتيزلا نم ةفيثك تاباغ تاهجلا عيمج نم اهي

 ىلع لدت اباقلأو 5اتوعن هتايحل اومجرت نيذلا نوخرؤملاو \هورصاعم هحنم دقو
 ،ظفاحلا ،خيشلا" :وهف .هرصع يف ةيعامتجالاو !ةيقالخألاو ةيملعلا هتناكم ولع

 :وهو ةوعدلا باجتسم ،عرولا !مامإلا" وهو ظفاحملا لماعلا ملاعلا

 :وهو "رصعلا كلذ يف يمالسإلا ركفلا ةقلامع نم قالمع ؟مالسإلا فوسليف"
 ."ةريزغلا ةفاقثلا وذ رعاشلا بيدألا" :وهو "برغملا يلازغ"

 :ةمجرت 1 12/2ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج .195/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .327/1-328!ج :مالعألا :يلكرزلا .ا 0
 .107/2ج :ةيناثلا ةقلحلا شخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 2

 . 195/2ج :ريسلا :يخامشلا 3

 .91 :1960 ،سنوت ،ةيمسرلا ةعبطملا يقوزرملا دمحم قيقحت {ةبرج رابخأ يف ةبحألا سنؤم :سار وبأ 4

 .107/2ج :ةيناثلا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىجي يلع 5

 .390/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمحم 6

 .72/2ج :1982 ،اط ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت :ظوفحم دمحم -7
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 هتافوو هدلوم -2

 ملف هتدالو خيرات نع امأو 3‘!للبحجلا ىرق ىدحإ لاطيج ةنيدمب يلاطيجلا أشن
 عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع هنأ ديب اديدحت هتريسل نومجرتملا اهطبضي

 ىسيع ذيملت هنأ انملع اذإ كلذو __ نمانلا نرقلا نم لوألا فصنلاو يرجملا

 عباسلا نرقلا يف ليجلا ذاتسأ" ناك يذلاو م1322/ه722 ةنس قوتملا يسيمرطلا

 )"يرجملا
 :٢6).رتفلتتع نيتياور يخامشلا دروأ دقف هتافو نع امأ

 هباتك يف سار وبأ دمحم اهدمتعاو 51336/_ه737 ةنس يفوت هنأ :اهالوأ

 ئرقي ناكو ..ريبكلا عماجلا لزنو ةبرج ىلإ يلاطيجلا لقتنا" :لوقيو ةبحألا سنؤم

 "مام ةربقمب نفدو ه737 ةنس يقوتو نيقيلا هاتأ نأ ىلإ دحاولا سلحلا يف فنصيو

 ` .ة ةمشلل ةياورلا يهو .ةبرج ةريزجب م1349/_ه750 ةنس يفوت هنأ :اهيناث

 :امه نيتلعل ةيناثلا ةياورلا حجر ن نحن و

 حارس قالطإ يف مهسأ يذلا (م1364/ه766 ت) يكم نب دمحأ نأ أ

 بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع .112/2ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج -1

 .107/2ج :ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا

 :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد . ه/1ج :نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 2

 .(يلاطيجلا ةدام) 149/13ج

 .204/2ج :ةيناثلا ةقلحلا .خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 3

 فراعملا ةرئاد.72/2ج :نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت ظوفحم دمحم :اضيأ فالتخالا اذه ركذ -4

 (حيجرت ريغ نم).يلاطيخلا ةدام ،ةيمالسإلا

 .198/2ج :ريسلا :يخامشلا 5

 .91 :يقوزرملا قيقحت \ةبرج رابخأ يف ةبحألا سنؤم :سار وبأ دمحم 6
 .198/2ج :ريسلا :يخامشلا 7
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 نبا لوتي مل و ،‘‘ةبرج سباق ىلع ايلاو ذئتقو ناك دقو سلبارط نج نم ىلاطيجلا

 ركب يبأ ناطلسلا مايأ دامكلا نب فولخم اهحتف نأ دعب الإ ةبرج ةسائر يكم

 ©..1338/_ه738 ةنس كلذو

 ءايركز يبأ نب رمع دنع امهرد نيعبرأ هل نأ" هتيصو يف يلاطيحجلا ركذ -ب

 .ه747 ةنس يأ نيعبرأو ةعبس لوأ ماع فيصلا لوأ اريعش هل مهلاتكي
 .م1349/_ه750 ةنس يلاطيجلا ةافو نوكت ثادحألا قطنم بسح يلاتلابو

 6}).ناشحلاب ريبكلا عماجلا ةربقمب نفدو {ةبرج ةريزجب

 ةيعامتجالا هتايح 3

 يلاطيجلل ةيعامتجالا ةايحلا نع ةمهم تامولعم ركذب ةيخيراتلا رداصملا حشت

 نايسنلا ةركذتب" ةامسملا هتيصو وه بناجلا اذه ةفرعم يف ىساسألا ردصملا نأ الإ

 :يتأي ام صلختسي اهاوتحم يف لمأتملاو ."نامزل ثداوح نامأو

 اهلج "سورش" نم ةأرماب اجوزتمو ،ةرسأ بحاص ناك يلاطيجلا نأ -أ
 رثآ يذلا (م1322/_ه722 ت) يسيمرطلا هذاتسأل افالخ اهقوقح ىعريو
 ةيسورشلا هتأرمال نأ" هتيصو يف يلاطيجلا رقأ دقو .ةدابعلاو ملعلل عطقناو ،ةبوزعلا

 ام عيمج يق هللاحتو مهذخأت اهبسك نم مهعاب قادصلا ريغ مهرد ةئامعبس هتمذ يف

 ٭."اهقوقح نم طرفو ،اهلام نم لكأ

 .196/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .849/6ج :ربعلا :نودلخ نبا -2

 .318 :فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض "نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا ةركذت" :يلاطيخلا 3

 .114 :ةبرج ةريزج خيرات :بوقعي نب ملاس 4

 .319 ،317 :فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا ةركذت :يلاطيحجلا 5

 يف ةلطامملاب يلاطيجلا مهتي ال قح نجسلا هعاديإو هلاومأ ةرداصم دعب تناك ةيصولا هذه نأ انل رهظير ٭
 هريغ قرقح ءادأ
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 دري مل و ‘هتافو دعب هلهأو هلام يف هتفيلخ وهو ركب يبأب ىمسي خأ هل -ب

 .مجارتلاو ريسلا بتك يف هركذ

 هئاصيإ نم كلذ ىلع لدأ الو ةبحو لصو ةقالع هبراقأب هطبرت تناك -ج
 ")."اهيف ام لكب هل ضرأو مهرد ةئام" مهل

 لغتشيو ،ةسوفن لبج نم حاون ةدع يق ةيعارز يضارأ كلمي ناك -د
 .تاريخ نم هضرأ هجتنت امب رجاتيو ،يشاوملا ةيبرتو ةحالفلاب

 ©ريقفلا يطعي سفنلا يخس ناكو ءارثلاو راسيلا يوذ نم ناك ۔ه

 .ةراجتلا نيب ةراهمب قفوي نأ عاطتسا دقف نيملعتملا ىلع قفنيو ةجاحلا اذ ضرقيو

 .يعادلا ملاعلا رجاتلا وهف ةوعدلاو ،ملعلاو

 ةيملعلا هتايح -4

 هنيوكت -أ

 ىقلت هنأ ودبيو ،يلاطيجلا ةأشن نم ىلوألا لحارملا نع ريسلا بتك تكست

 ىلع فرشت نيلا ةينآرقلا سرادملا يف -ةسوفن عمتجب ءانبأ رئاسك- ةيئادتبالا همولع

 .ةبازعلا ةقلح اهترادإ

 ةيملع زكارم ةرجهلل نماثلاو عباسلا نينرقلا لالخ ةسوفن لبج دهش دقو
 اهاوتسم نم تعفرو ةيعامتجالا طاس وألا ق ينيدلا يعولا سرغ يق تمهسأ

 ت) يسيمرلطلا ىسيع نب ىسيع ىسوم يبأ ةسردم اهزربأ لعلو ۔يتاقنلا

 “.يلاطيجلا اهيف جرخت تلا (م1322/ه2

 فيلأتلاب اهيجيرخ مظعم مامتها يف رهظت يسيمرطلا ةسردم ةزيمو

 .319 317 :فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا ةركذت :يلاطيخلا 1

 .195/2ج :ريسلا :يخامشلا -2
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 يت :هميدقتو ،فارتلا ءايحإ يف مهنم ةيغب ةعيرشلا ملع نونف يف اميس ال ""ريودتلاو

 .مهرصع تاجايتحا مئاوي ديدج ضرع

 ةسوفنب ةسردم مظعأ يه يسيمرطلا ةسردم نأ رمعم ىجي يلع ربتعاو

 ).فيلأتلا نفب لاغتشالا ىلإ اممالط تهجو

 هخويش -ب

 هنأ تبني ل و ،ةسوفن لبج يف هنوكمل نوريثك ةذتاسأ يلاطيجلل نكي ل

 اهعاضوأ بارطضال كلذ لعلو «ةدازتسالاو ملعتلل قرشملا مصاوع ىلإ لحترا

 .كاذنآ ةرهدزملا ةسوفن سرادم يق ملعتلاب ىفتكاف {ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 ىسيع نب ىسيع ىسوم وبأ ملاعلا يلاطيجلا هنع ىقلت خيش زربأو
 ةنس يقوتو ،يرجهلا عباسلا نرقلا نم يناثلل فصنلا يف شاع يسيمرطلا

 سسأ مث (ثرثيلدجو نب ىيحي ءايركز يبأ نع ملعلا ذخأ م1322/_ه2

 ىرحأ سرادم ةرادإ ىلع فرشأو."وداج"و "ةسيمرط" نيب ةعقاولا هتسردم

 . 5)لاا .. . ع ! ١!۔ . اا ي .

 .نيزرابلا هتبلطب انيعتسم "”"نرفي"و "نيسمأ "و "ةروغزم" :نم لك يف

 4) "حاضيإلا" باتك :هتافلؤم نمو (م1389/_ه 792) يخامشلا يلع نب رماع نكاس وبأ لاثمأ 1

 باتك :هتافلؤم نمو (م1345/_ه 746 ت) ينورابلا ميهاربإ زيزع وبأ يلاغ وبأو 3(ءازجأ

 .ثحبلا نم 73 :ةحفص هتافلؤم رظنا (م1349/_ه 750) يلاطيجلا ليعامسإو ."طقللا"

 بتك نئازخ نم ةنازخ ولخت ال ©بنكلل اخاسن ناك (م14/_ه8 ق) زعلا يبأ نب ىيي ءايركز وبأو
 ( . 194/2ج :ريسلا .ر .هطخ نم ةسوفن

 .68/2ج :ةيناثلا ةقلحلا شخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيي يلع -2

 ` ... .193/2ج :ريسلا :يحخامشلا 3

 هتبلط نم قبسلا بصق نيزئاحلا دحأ"وهو ةرجهلل عباسلا نرقلا ءاملع نم شيلدجو نب ىجي ءايركز وبأ
 .190/2ج :ريسلا :يخامشلا.ر ."دافأو دافتساو لمعو ملع ،ناديملا يف نارقألا نيب ازربم زافو

 .103/2ج :ةيناثلا ةقلحلا شخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع 4

 .ةسوفن لبجب ةبراقتم ىرق يه ،وداجو ،نرفيو «نيسمأو {ةروغزم .69 :قباسلا عجرملا -5
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 لاجرلاو ءاملعلا نيوكتب ريبكلا همامتهال ةيركف اراثآ يسيمرطلا كرتي. مل و

 ١ .1 )ركذن ءالؤه نيب نمو هدعب نم ملعلاو فيلأتلا ةلاسر اولمح نيذلا

 .(م1321/ه722 ت) ينورابلا ىيحي يبأ نب ميهاربإ نب خيشلا

 .(م1331/ه732 ت) يجازألا نساردي -

 .(م1345/_ه746 ت) ينورابلا ىيحي يبأ نب ميهاربإ نب زيزع وبأ يلاغ وبأ -

 .(م1349/ه750 ت) يلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ

 (م1389/_ه792 ت) يخامشلا يلع نب رماع نكاسوبأ -

 .(ه8 ق تر زعلا يبأ نب ءايركز وبأ

 اوناكف هعم اوسرد نيذلا هئاقفرل هتمزالم ىلاطيحجلا ةفاقث يف داز اممو

 .يملعلا ليصحتلاو ةدازتسالا ليبس ق نوقباستيو نوركاذتي

 رماع ناكو لاطيج هدلب لإ رخآلا ءاشعلا دنع لخد يلاطيجلا نأ ىوريو

 تامهبملاو تالكشملا نع هلأسي هيلإ دعقف باتك يف رظني (م1389/_ه792 ت) يخامشلا

 ديحو رماع" :لوقي كلذ دعب هنع لئس اذإف ،ةدحاو يف فقي مل و حبصلا رجفنا نأ ىلإ

 )"ناديم يف ناقباستي ناهر يسرفك" يحخامشلاو يلاطيحجلا ناكو "هرصع

 دجسم يق سيردتلل اعمتجاو 8“انامز زيزع ابأ ىلاطيجلا بحاص دقو

 ©.يجازألا نساردي مهيخأ ةيعمب ةروغزم

 يف ةميظع ةدئاف نم اهل امل هنارقأ عم ةشقانملاو ةرواحملاب يلاطيخحلا متها اذكه

 ` .اهدعب امو 193/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .] 98/2ج :هسفن ردصملا -2

 .هسقن ردصملا -3

 .195/2ج :هسفن ردصملا 4
 .] 96/2ج :هسفن ردصملا 5
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 .ةشقانملا يف ةدحاو ةعاس ءاضق نإ" :يجونرزلا لوقي ،هتاردق ةيمنتو درفلا نيوكت

 "ُ."راركتلاو ظفحلا يف هلمكأب رهش ءاضق نم ملعتملا ىلع ىدحأ ةرظانملاو

 هسيردت -ج

 ناك لب ،يسيمرطلا هذاتسأ نأش ةرقتسم ةسردم بحاص يلاطيجلا نكي مل

 نم رواحيو "بغر نم ملعي ،هعجضم هنم أفدتي ال ،ىرقلا بوجي «ارئاز اذاتسأ
 لحي ةدلب لك يف ملعلا ةلاسر غيلبت ىلع لمع دقو .ءاهقفلاو ءاملعلا نم هضراع

 .ةبرجب ريبكلا عماجلاب ةينملا هتكردأ نأ ىلإ اه

 = (3)اا " ". .اا ا!۔ . ا! :" ."" . َ

 مت "" لاطيج و "نايرغ"و "ةروغزم"و "ءاطسرف" نم لك يف سردو
 سردي ناكف هتايح رخآ لإ ريبكلا اهعماج سردي سنوتب ةبرج ةريزج نطوتسا

 “) دحاولا سلجملا ف فنصيو

 ةقيرط دقتنا دقو حرشلاو ءاقلإلا ىلع دمتعت يهف ميلعتلا يف هتقيرط نع امأ

 .هدهع يف ترشتنا يلا مهف نودب ظفحلاو نيقلتلا

 :)هتاقلح ق اهسرد ێلا تافلؤملا نمو

 .(ه570 تر نيالجرولل فاصنإلاو لدعلا باتك نم هلوصأو هقفلا سرد -

 .جاجزلا لمج باتك نم وحنلا سرد -

 ةرهاقلا ؤبتكلا ملاع ،ةيبرعلا دالبلا يف اهروطتو اهلوصأ ةيمالسإلا ةيبرتلا :ىسرم رينم دمحم -1

 .288 :م1983/_ه3

 :ريسلا ." ؟ انل هوجرختف ملع نم مكدنع له " :مه لاق دقو «سلبارط ءاهقفل هترواحم :كلذ لاثم 2

 .196/2ج

 .198 0196/2ج :ريسلا :يخامشلا -3

 .114 :ةبرج ةريزج خيرات :بوقعي نب ملاس 4

 .ظ1/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5

 .196/2ج :ريسلا :يخامشلا 6
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 .يريرحلا تاماقم باتك نم بدألاو ةغالبلا سرد _

 . يامعلا رظنلا نبال مئاعدلا باتك نم ةديقعلا سرد _

 هب يغتبي امنإو 3ميلعتلا نع ارجأ ذخأي نأ ملعملل زوجي ال هنأ ىري يلاطيجلا ناكو

 (').نيملسملا ءاملع روهمجل افالخ اضيأ يلازغلا دماح يبأ يأر وهو ،ىلاعت هللا ةاضرم

 ءةراجتلاب لغتشي يلاطيخجلا لعج يذلا وه يهقفلا يأرلا اذه نأ ودبيو

 .سيردتلا ةفيظوب همايق بناج ىلإ قزر ردصم اهنم ذختيو

 هتيصخش تاموقم 5

 امب هتعن نىلا فاصوألاب اسانئتساو ،هفقاومو يلاطيحلا راثآ لالخ نم

 {ةيملعو ةيقلخ لاصخ ىلع ةمئاقلا هتيصخش ملاعم ءالجتسا لواحن ،نوخرؤملا

 :يتأي اميف يهو

 ظفحلا ةوق -أ

 ©كلذ نم ققحتيس هبتك يف رظانلاو .ةركاذلا يوق اظفاح اخيش" ناك

 ىلع ريبك رادتقاو ةرخاز ةيملع ةورث ىلع لوصحلا نم ةفصلا هذه هتنكم دقو
 هتافلؤم ىلع تفضأ امك ،ملعلا ساسأ ةيعاولا ةظفاحلاف ،هئارآ ىلع لالدتسالا

 يف جاجزلا لمجو ،يريرحلا تاماقم :هظفحي ناك ام ةلمج نمو ،ةيعوسوملا عباط

 رظنلا نبال مئاعدلا باتكو ،ينيالجراولل فاصنإلاو لدعلا باتكو كوحنلا

 .كلذ ريغو ةنسلاو ،راعشألاو

 ،تاريخلا رطانق ،يلاطيحلا .75/1ج :م1991 ،1ط رئازجلا 3ةفاقنلا راد ©نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا 1

 .186 :ةيمالسإلا ةيبرتلا :ىسرم رينم دمحم .155/1-156مسقلا :يمانلا قيقحت

 .195/2ج :ريسلا :يخامشلا -2
 .196/2ج :هسفن ردصملا 3
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 قحلا يئ ةأرجلا -ب

 ."يهنلاو رمألا يف اديدش اظفاحم ناك" :يحامشلا هنع لاق

 قحلا كلم دقف هتيصخش حاتفم يه ذإ يلاطيجلا ىدل ةفص زربأ يه اهلعل

 نع ىهنيو 0فووعلل رمأي ريخ يعاد ادغف هلجأ نم حفاكو هبحأف هبلق فاغش

 دجاسملا يف مهركذيو ،ةيعرو ةساس سانلا ظعي ،لزن وأ لحترا امنيأ ركنملا

 ' .تاقلا وهف مئال ةمول هللا ق فاخي ال ،رفسلاو رضحلا ق ،قاوسألاو

 )2( "ىنأ الو رمآ الو قحلا هيف ميقأ آل دلب ميقأ "ا

 ملع" :نيثباعلا ضعب هيف لاق اظعاو قاوسألا هنايتإو سانلا هريكذت ةرثك نمو

 .اهوملعتف اهنع مهاهني هنأ عي "شغلا لئاسم ةقوسلا

 اوقياض نيذلا هوئوانم رثك ذإ ةديدش امالآ كلذ ليبس يف لمتحا دقو

 هنحم زواجت يلاطيخجلا نأ الإ نجسلا ةنحم هقاذأ يذلا ناطلسلا شطبب يلتباو ،هليبس

 .هتلاس رب صلاخلا هناميإ لضفب مالسب

 ،ربصلاو ،لدعلا :لتم ىرخأ تافص نع ةدلوتم قحلا يق ةأرجلا ةفصو

 3 .تابثلاو ةعاجشلاو

 لمعلاو ملعلا -ج

 “"الماع املاع" ناكف نامزالتم "نامأوت لمعلاو ملعلا" نأ يلاطيجلا كردأ
 . اشقانمو اركاذم ءاملعلا سلاج رضحو ادشرمو املعم دجاسملاو سرادملا مؤي

 .195/2ج :ريسلا :يخامشلا 1
 .ثحبلا نم 44 ةحفص ةلوقملا ةبسانم رظنا 2
 .197/2ج :ريسلا :يخامشلا -3
 .118/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخجلا 4

 .195/2ج :ريسلا :يخامشلا -5

 



 قمعب اهتبثيو ،هءارآ ضرعيل فيلأتلا ىلع يكناف نايبلا ةكلم يتوأ دقو.

 .يملعلا هبعك ولعب دهشت ةيركف اراث \ ةيورو

 هتمأ مومه لمح لب ةيملعلا هتناكم ٠ مغر- ممتايحو سانلا يلاطيجلا لزتعي ل و

 هيف تلدبت" :هفصو امك هرهد ىأر 1 داسف نم هب ام حلصيل هعمتحب عقاو لإ لزنو

 )1(ا۔
 ةيلكلاب نيدلا دودح هيف تسردناو مالسإلا ىرع هيف تضقتناو ناميإلا عئارش

 فوفص ديحوت ىلع لمعي ايعاد قافآلا بوجي ،كرحتلا ريثك ةلاسر لماح ناكف

 .ةعزانتملا لئابقلا لمش ملو ،نيملسللا

 ةدهاجملا -د

 هفالسأب ايدتقم "صالخإلاو ىوقتلاو :ةدهاجملا لهأ نم" ىلاطيحجلا ناك

 مكرد ىلع راسو مهجُمم مزتلاف ةرخآلا قيرط اوكلس و ءايندلا يف اودهز نيذلا

 ةيكزتو عيرشتلا ةفسلف يف ةيملع ةعوسوم وهو "تاريخلا رطانق" باتك انل عضو م
 .ةيوبرتلا هئارآ نم ةلمج هنمضو سفنألا

 عاضوألا داسف لإ يحورلا ىحنملا اذه ىلاطيجلا كولس اببس عجري دقو

 .هرصع يق نيدلا ملاعم ساردناو ،ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 يركفلا ررحتلا -ه

 دقو ديلقتلا رشتناو ةيبهذملا ةيبصعلا هيف تداس رصع يف يلاطيخجلا شاع

 هبقع ىلع دودرم دهعلا اذهل داهتجالا ئعدمو" :هلوق يف كلذ نودلخ نبا فصو

 . ))ا 7
 "٠. هديلقت روجهم

 .24/1 مسقلا :يمانلا ورمع قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 1

 .197/2ج :ريسلا :يحخامشلا .ر .لئابقلا نيب هحالصإ نم جذامن -2

 .15/1ج :ققحملا ةمدقم ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 3

 .496 :ةمدقملا :نودلخ نبا 4
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 همذب كلذو ،ةقيضلا ةيركفلا ءاوجألا هذه نم ررحتلا يلاطيجلا لواح دقو

 رظنلا ضغب ،ناك ردصم يأ نم قحلا لوبق ىلإ هتوعدو ،'هلهأ ىلع يعنلاو ديلقتلا
 تلز ام لك نم هللا رفغتسأ انأو" :جهنملا اذه نابي يف لوقيو .هبحاص بهذم نع
 ىتش بتك نم هانفلأ امنإو «انبتك نم هريغو اذه انباتك يف ملقلا.هب ىغطو «مدقلا هب

 لبقا" :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل الانتما (هبهذم ريغ نم) انموق بتك نم هرثكأو
 ناك ابيبح هب كءاج نم ىلع لطابلا درو ،اضيغب وأ ناك ابيبح هب كءاج نمم قحلا

 أطخ ىلع هفلؤمب لبتهأ مل و ڵباتك لك نم عفانلا ملعلا تجرختساو "اضيغب وأ

 ىلع هللا ةجح ذإ مومسلاو كوشلا نيب نم موهفملا قحلا تلقنو ،‘باوص وأ ناك

 "ناسل وأ اهعمس ةغل يأ نم هملعو قحلا مهف ناسنإلا

 ملعلا لئاسم يف ثحبي راصو ٬ةيملعلا هتورث تمن ةفصلا هذه همازتلابو
 نم ءاملعلا لاوقأو مهنع هللا يضر ةباحصلا راثآو ةنسلاو نآرقلا نم اقالطنا

 .نيعم يأرب ديقتي نأ نود سرادملا فلتخم

 يلاطيجلا نحم 6

 هنوئواني ءادعأو موصخب ةلاسر بحاص لك ىلتبي نأ ةداعلا تضتقا

 فوفصل ريهطتو هصالخإو هقدص ىدمل ميظع رابتخا كلذ يفو هليبس نوضرتعيو

 نم رثكي صخشلا ةناكم دادزت ام ردقبو .نيبذاكلاو مهنم نيقداصلا ملعيل هعابتأ

 .هلضف نم هللا هاتآ ام ىلع هودسحيل ،نودساحلا هلوح

 هرصع يف :يلاطيخجلا امب يظح نقلا ةيعامتجالاو ةيملعلا ةناكملل ارظنو

 نع اوزجع امنيح ةصاخلاو ةماعلا نم نودئاكلا ةدسلا هلوح نم فعاضت

 :م1983/_ه1403 نامع ،يموقلا ثارتلا ةرازو :تاريخلا رطانق .ول0/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .257/ !ج

 .هيلع رثعأ مل -2

 .565/3-566ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 3
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 :مامت وبأ لاق .هتاراجب

 دوسح ناسل اهل حاتأ تيوط ةليضف رشن هللا دارأ اذإو

 دوعلا بيط فرع فرعي ناك ام ترواج اميف رانلا لاعتشا الول

 امي مهتمياحجل ىدصتو ،ةديدش ةاناعم هيدساح ديك نم يلاطيخلا نياع دقف

 هباتك ةيام يف هتاناعم انل روصيو .غيلب عاريو ،قلذ ناسلو ةقداص ةميزع نم يتوأ

 لصفو لاوهألا هبلقت بلقو ءلابلبلا هيجاني ردص نع ردص دقل" :"ةينونلا حرش"

 امو رودصلا سواسو نم ينيرتعي ام عم ،لافتحاو ةيور نع ال ،لاحتراو ةهيدب نع

 ءاسم ارزش يلإ نورظني ،رومألاب لهجلاو ءافجلاو دسحلا لهأ نم هب تينم

 ءاحارص الكأ يمحل نولكأيو ءاحاورو اودغ نونملا بير يب نوصبرتيو ،احابصو

 ليوعلاو ىكتشلملا هللا ىلإو -لئاقلا لاق امك- احارمو ةبيغ يضرع نوفزنيو
 نايدألا ملاعم سامطنا نم نيثدحلا نم انقرطي ام عيمج يف ليوعتلاو نالكتلا هيلعو

 “))."نامزلا اذه ىلدأ ةاساقمو ناوعملا مدع عم

 مل دهج نم هنم تذفنتسا ام مغر دئاكملا هذه نأ هلامت ؛ لالخ نم نييو

 هبرب هناميإ ةوق ىلجتت امك ،اهراهظإو قحلا ةلاسر ءادأ ني ني مل و همزع نع هنثت

 .ريبك وأ ريغص لك ينب .سعملاو ىعجرلا هيلإ يذلا

 ىلإ لصي مل و ،هوأش غلبي مل نم دقحو قنح يلاطيجلا :"< تراثأ اذكهو
 :اهنم ةريسع نحم ىلإ ضرع نأ هؤازج ناكف هتبترم

 ثكمف ءاهئاملع ضعبو اهيضاق نم ؤطاوتب سلبارط يلا لبق نم هنجس -

 (ے.ةدم نجسلا يق

 .3!206-207ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .196/2ج :ريسلا :يخامشلا 2
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 . "').هموصحخ لبق نم لايتغا تالواحم ىلإ هضرعت -

 “_.اهئاههقف ضعب نييو هنيب ئشان فالخل -ةرتفل- ةبرج ةريزج لوخد نم هنامرح -
 .هنأش نم صيقنتلاو هضرع كاهتنا -

 ..كلذ بابسأو يلاطيحجلا نجس ةثداح يف لوقلا لصفنو

 اجذومن نجسلا ةنوم ا

 سلبارط ةنيدم ىلإ راس قافآلا يف هترهش تعاذو ،املاع يلاطيجلا محن غزب امل

 .هب ىدتهي ارونو ،ريخلا ىلإ ايعاد ناك لح امثيحو ةراجت يف

 ةيملع لئاسم يف مهشقانو سلبارط ءاملع ضعب رواح نأ هل قبس دقو
 نماكم هلضف راثأف ةعطاقلا ةجحلاب هيبطاخم عانقإ يف ريبك رادتقا هل ناكو ةيهقفو

 هءارآ نوري اوناك مهلعل هنع اوضغي مل و ءاملعلا نم هموصخ بولق يف دسحلا

 سلبارط مكاح ىلإ: هرمأ اوعفرف مكحلا ماظنل ةضهانم هتوعدو ،مهيو اتفل ةفلاخم

 .هيلع اورتفاو 0تباث نب دمح

 يضاق | مهيفو ءاهقفلاو ىاملعلا نم اددع مضي اسلحجج سلبارط مكاح دقع

 فراعملاو ،مولعلا رك هودجوف" ةشقانملاو &ةرظانملا لإ يلاطيجلا يعدو .كلبلا

 املو ،هيلإ وعدي امل اجرح مهرودص تقاضو موهفملاو قطنملاب لئاضفلا ندعمو
 نم مكدنع له" :رخاسلا هلوقب مهادحت يملعلا هاوتسم غ راب نع مهكرادم ترصق

 .206/3-207ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .197/2ج :ريسلا :يخامشلا 2

 .206/3-207ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3

 .196/2ج :ريسلا :يخامشلا 4
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 اراصتنا_هئاذيإ يف فينعلا لوقلا اذه رثإ مهتبغر تدادزاف ""»؟انل هوجرختف ملع

 ،لاومأ نم هعم ام اوبلسيو نجسلا رعق يف هولعجي نأ اوعمجأو .ةمزهنملا مهسفنأل
 وه خيراتلا ربع رسقلاو نجسلا نأ ظحالن اذكهو !!هتاكسإل ليبسلا هنأ نيناظ

 زجاع ،دبتسم ناطلس هجو يق ادماص ررحتملا هركفب فقي ءيرج ملاع لك ريصم
 .امتريظنب ةجحلا ةعراقمو ،ةركفلاب ةركفلا ةهجاوم نع

 .ديزت وأ نوتسلا هماوعأ هل عفشت ل و ‘بذعي ةدم هسبحم نيهر ىلاطيجلا لظ

 ©ةبرجو سباق ناطلس (م1364/_ه766 ت) يكم نب دمحأ اهيف حدمي ةديصق دشنأف

 رئامض تكرحت امك هحارس قلطأف سلبارط بحاص دنع هل عفشو هفطعتسيو كاذنآ

 )4( الام هنع اولمحت و هجارخإل .)روسم يبأ نب ءايركز يبأ دالوأ

 هللا طلس" :هلوقب سلبارط ىلع ايعاد نجسلا بهيغ نم يلاطيخلا جرخ

 مايأ الإ تضم انمف" :يخامشلا لاق ابنذ يقتي الو ،ابر فاخي ال اودع كيلع
 )6 " ؛اصنلا امتذحأ ح ةليلق

 نكت ل نكل يكم نب دمحأ نجننلا نم .هجورخ لعب ىلاطيجلا بتاكو

 هربخي «اراذتعا تناك لب ،ليبنلا عبطلا هيضتقي امبسح ليست هعينصل اركش ةبتاكملا

 2٦1!6ج :ريسلا :يخامشلا 1

 ةنس ينوت نأ ىلإ اهيف ثكمو م1337/ه738 ةنس ةبرجو سباق يلاو > ه نب دمحأ سابعلا وبأ وه 2

 .935 806/6}5ج :ربعلا :نودلخ نبا .ر .هديجيو رعشلا ب۔غ ناكو م1364/_ه6

 ةراشإلا مهيلإو ةبرجب ءاهقفلا سوؤرو اثيدحو اميدق ملع تيب روسم أ نب ءايركز يبأ دالوأ" -3

 .167/2ج :ريسلا :يخاهشلا .ر "رمألا عجرمو
 .167/2ج :ريسلا :يخامشلا 4

 196/1ج :هسفن ردصملا 5

 ةنس دمحم نب تباث ةيالو دهع يف سلبارط ىلع ىراصنلا ءاليتسا ةثداح تمت .هسفن ردصملا 6

 ىف ريبك لضف ةيديرحلا دالبلاب نيملسملا ةعامحل ناكو ،اداسف اهيف اوثاعأو (م1353/_ه4

 .964 ,963/6ج :ربعلا :نودلخ نبا .ر .رافكلا يديأ نم رغثلا صالختسا
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 يف بذك نوكي ال نأ هعروو هظفحت نم كلذو" هلك حدملا كلذ قحتسي ال هنأ

 ."داو لك يف نوميهي نيذلا نم نوكي ال نأو 3هرعش

 وه يلاطيجلا دنع ارثن وأ ارعش ةباتكلا نف نأ فقوملا اذه لالخ نم رهظيو

 ةرهاق فورظ يف تناك ولو ،امتاعبت لمحتي بتاكلا قتاع ىلع ىمظع ةيلوؤسم

 :هلوق ق ظحاجلا قدصو

 هادي تبتك ام رهدلا يقيبو نێفيس الا بتاك نم امو

 .هارت نأ ةمايقلا يف كرسي ءيش ريغ كفكب بتكت الف

 لزنو 6كروسم يبأ نب ءايركز يبأ دالوأ هاوآو ةبرج لإ يلاطيجلا لقتنا

 “.دحاولا سلجا يف فنصيو سردي

 هموصخ ردقي مل و داهتجا لكب هتافينصتو «هلوحبو !هسورد خيشلا لصاو
 نأ ىلإ ملعلا ةلاسرل امداخ لظو .هراثآو هؤارآ ترشتنا لب {هناسلو هركف دييقت

 ،ائيرج ادهازو ءايقت املاع ةسوفنو ةبرج لهأ عو 7 17 لإ هحور تضاف

 .ريثكلا ءيشلا هئارآ نع عافدلا ليبس يف لمتحا

 .196/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .91 :ةبرج رابخأ يف ةبحألا سنؤم :سلر وبأ -2
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 ثلاثلا ثحبملا

 ل اطيجل ر آ

 هذيمالت -الوأ

 ملعلا رشن يف هدوهج ىلإو ،يلاطيجلا هفلخ يذلا يركفلا جاتنلا ىلإ انرظن اذإ

 لقعلا نإف ةديدع تاهج يف سيردتلل سلح هنأ دكؤت ىلا ةيخيراتلا ةلدألا انربتعاو

 :وهو ادحاو امسا الإ يلاطيجلا ةذمالت نم ظفحت مل ريسلا بتك

 يلاطيجلا بويأ وبأ

 نع ةرم لوأ ملعلا ذخأ ،ةرجهلل نماثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف شاع

 يبأ دنع هتسارد بويأ وبأ لصاو ةبرج ىلإ يلاطيجلا رفاس املف ،يلاطيجلا ليعامسإ

 ةءارقلا يف يلاطيحجلا نع بان امك (م1389/ه792ت) يخامشلا رماع نكاس

 يأ) هيلع أرقي نم قبي مل و ةبرج ىلإ رفاس رهاط ابأ نإ" :هل ليقو نكاس يبأ ىلع
 “')'هيلع رقي نم عطقنا تم نإف كاوس (نكاس يبأ ىلع

 :مهتلمج نمو هتبلطل حصنلا ريثك ،يهنلاو رمألا يف اديدش ايقتم بويأ وبأ ناكو

 دمح هللا دبع وبأو &(م1425/ه829 تر هللا دبع دمحم وبأ ملاعلا :هانبا -

 .هيقفلا رعاشل

. : . )2( 
 .يئاطسرفلا ءايركزو _

 .201/2ج :ريسلا :يخامشلا 1

 .هسفن ردصملا 2
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 هتافلؤم - ايناث

 ةيانع ىلوأ دقف سوردلاو بطخلا ءاقلإو ؛ميلعتلاب يلاطيجلا مامتها بناج ىلإ

 .ةباتكلاو فيلأتلا نفب هرافسأ ةرثك مغر ةريبك

 ت) يسيمرطلا هذاتسأ هيجوت ىلإ يلاطيحجلا ىدل فيلأتلا يعاود عجرتو

 ءايحإل نفلا اذهب لاغتشالا ىلإ نيزربملا هتسردم يجيرخ اعد يذلا (م2_/1322

 ءاملعلا فيلآت الول" :يلاطيجلا لوقي ‘"هرساردنالا نم ملعلا نوصو «ثارتل

 .راصعألا نم رصع يأ يق ممتوم دنع راثآلا تسمطناو قحلا سردنال رافسألل

 تافلؤم مظعم هيف تدرو ردصم مدقأ يخامشلل ريسلا باتك ربتعيو

 ديدجب تأي مل نآلا دح ىلإ تاطوطخملا ناديم يف ثحبلا لازي الو ،يلاطيجلا

 ةركذت" ب ةامسملا يلاطيحجلا ةيصو ادع ام يخامشلا هركذ امع انملع بسح

 ©).ارخؤم اهيلع روثعلا ممت لا "نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا

 ببس لعلو ،اذه انموي ىلإ فلتلا نم ةظوفحم لازت ال يلاطيجلا راثآ بلغأو
 اهحرشب ءاملعلا نم هدعب نم مامتهاو .)ملعلا بالطل اهايإ هفيقوت ىلإ عجري كلذ

 ©).اهصيخلتو

 :ىلإ ملعلا نونف بسح يلاطيجلا راثآ فنصن نأ نكميو

 هقفلاو مالكلا ملع يف

 دقف ىلاطيحجلا تافلؤم نم ىقوألا طسقلا هقفلاو ةديقعلا ثحابم تلان

 ثحبلا نم 6ا :ةحفص رظنا -1

 . .ظ1/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -2

 .م1996 ةنس (فطعلا) ذيمالتلا راد ةبتكمب ثارتلا ةيعمج نم ثحب ةقرف اهيلع ترثع 3
 .318 :فطعلا ذيمالتلا راد ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض «نايسنلا ةركذت :يلاطيخجلا 4

 .ثحبلا نم 82 :ةحفص يلاطيجلا راثآ تلوانت يلا لامعألا .ر 5
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 ثح ابم نب عمجلاو . عومجب نمص اهدروي وأ القتسم افلؤم اهنم لكل صصخ

 ،لوصألا ىلع نوبت عورفلا نوكل اميدق ءاهقفلا امم برد ةداع هقفلاو ةديقعلا
 : تافلؤملا هذه نمو .ربكألا هقفلا وه نيدلا لوصأ رابتعاو

 [طوطخم] ةينونلا حرش -1 .

 نب رصن وبأ ملاعلا اهمظن ةديقعلا لئاسم يف ةديصق ةينونلا

 :اهعلطم اتيب نينامثو ىدحإو ةئام يف عقتو "'م13/_ه7قر يئاشولملا حون

 .نزحلاو ةلوهسلاو فيخو دجنب 3 نطوم لك ي ناوخالا ىلع مالس

 (ليوطلا رحبلا)

 ةنس كلذو (ةقرو 304 اهقاروأ عومحب) ءازجأ ةثالث يف اهحرشب يلاطيجلا ماق
 © ثحبلل ةدام تيبلا ظافلأ نم ذختي ناكف حرشلا يف هجهنم نع امأ م1329/_ه0
 نم تناك نإف .ءارعشلا نيواودو ةغللا مجاعم ىلع ادمتعم تاملكلا يناعم سردي

 نيرسفملا لاوقأب انيعتسم تايآلا لالخ نم اهيناعم ىلإ راشأ نآرقلا يف ةدراولا ظافلألا

 نإ فالتخالا هجوأ اركاذ يحالطصالا اهانعم نب اعرش لمعتسي امم تناك نإو

 .اهقيقدو اهليلج مالكلا لئاسم انيبم تيبلل يلامجإلا ىنعملا يف لوقلا لصفي مث .تدحو
 .هب عنتقي ام احجرم مهتلدأ شقانيو {ةيمالكلا سرادملا ءارآ ضرعتسي

 خيشلا ةديصق ىلإ ترظن ينإ" :هلوق ي ةينونلا هحرش ىلإ عفادلا يلاطيخجلا نيبو
 نم لمج ىلع تلمتشا دق امتدجوف حون نب حتف رصن يبأ لجألا هيقفلا لضفألا

 ةفرعم ريغ نم اهظفح يف ةبلطلا فغشو ،ريسفتلا نم اهولخ عم ةينيدلا لوصألا

 يداليملا رشع ثلاثلا "يرجهلا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف شاع يئاشولملا حون نب رصن وبأ 1

 .ر .نيواود هلو ."ارعش فلأ ام ظرق ايوغل ناك"و ميهاربإ نب ءايركز ىيحي يبأ هلاخ نم ملعلا ذحأ

 :ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يق ةيضابإلا :رمعم ىن يلع .1 89/2ج :ريسلا :يخامشلا

 .97/2ج
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 )1 )"اهنونف لمج نورخأتملا مهنع مهفيل اهصيخلت نع نيلوألا لافغإ عم اهحرش لمجم

 اهعسوأ يلاطيخلا حرش اندجول ةينونلا تلوانت يلا حورشلا ىلإ انرظن اذإو

 .ةينونلل حراش ربكأو لوأ يلاطيجلا دعي يلاتلابو ،انامز اهقبسأو ،اقمعو اليلحت

 ةسوفن لبج تابتكم ق طوطخملا حرشلا اذه نم ةيطخ ةخسن دجوتو

 .ثبازمو برجو

 [عوبطم] مالسإلا دعاوق -2
 دق" :ىلاطيحلا لوقي نيأزج يق عقي هقفلاو ةديقعلا لئاسمل عماج باتك

 كلذ ريغو ،قوقحلا بجاوو ،تابجاولاو ضئارفلا دعاوق باتكلا اذه يف تعمج

 صصخ م1332/_ه733 ةنس هفلأ "}تاّييدألا لئاضفلاو ،تاقبوملا رئابكلا نم
 ةلأسم ادع ام اهضرع يق زاجيإلا بولسأ ايخوتم ةديقعلا ثحابمل هنم لوألا نكرلا

 :هقفلا باوبأ ىلإ قرطت مث «امتاقيبطتو ءامتاعيرفت يف لاطأ هنإف ةءاربلاو ةيالولا

 يق امهدحأ نيثحبمب هباتك متخو جحلاو موصلاو ،ةاكزلاو ،ةالصلاو ،تاراهطلا

 ةيهقفلا لئاسملا ضرع يف كلس دقو "بادآلا يف يناثلاو ،دابعلا ملاظمو قوقحلا
 .مهعازن ببس نيبيو ،راصمألا ءاهقف بهاذم دروي ثيح انراقم اجهنم

 .ظ1/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 دمحم نب فسوي حرش .(م1662/_ه1073 ت) يناريولا ىيحي نب مساق حرش :حورشلا هذه نم -2
 حرش .(م!773/ه1187 ت ) يقالتلا ناضمر نب رمع حرش .(م1773/ه1187 ت) يعصللا
 ت) وسيردا نبا دمحب حرش .(م1808/_ه1223 ت) ينيمثلا ميهاربإ نب زيزعلا دبع
 .(م1881/_ه8

 (ةيادرغ) ديعس يمع ةبتكم .ةلماك ةخسن 3/_ه :مقر تحت (نقزي ينب) بطقلا ةبتكم :بازم يف 3

 (تاطوطخملا مسق) ةروصم ةلماك ةخسن
 .278/2ج :يلكب قيقحت مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 4
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 عبطو هرمع نب نمحرلا دبع يلكب خيشلا هيلع قيلعتلاو هحيحصتب ماق

 .م1976 ةنس رئازلا (ةيادرغ) ةيبرعلا ةعبطملاب

 [عوبطم] ضئارفلا 3
 بناجلا ىلع ازكرم ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا ماكحأ فلؤملا هيف لوانت

 ىلع بالطلل اييردتو ،مهفلل اريسيت ةلولحم لئاسمب ةيرظنلا دعاوقلا قحلأ ثيح يقيبطتلا

 .ثيراوملا ملع نم فدهلا وه يذلا لئاسملا زاجنإ

 اهبيرقت دارأف اهملعت نع سانلا ءانغتسا ىأر امل ضئارفلاب يلاطيخجلا متها دقو

 :لوقيو اهليصحت نيبغارلا ىلع لهسيل اهقرط طيسبتو ،اهلئاسم ديدجتب ماهفألا ىلإ
 ادهع امباسح نم ددجأو المج ثيراوملا لئاسم نم ضئارفلا يف فلؤأ نأ تيأر"

 لك ىلع مهلا اوبصن دقلو الاقم نيرخآلل اوكرتي مل نيلوألا نأ ىلع الحمضم
 سفنلا يف نوكيف ديدحلا أرطيو ،الولمم نوكيف مدقلا ىلبي امبر نكلو الاثم ءيش

 ."الوبقم

 م1887/ه1305 ةنس رصمب ةينورابلا ةعبطملاب عومجب نمض باتكلا عبط

 .قيلعت وأ قيقحت ريغ نم

 [عوبطم] حورجلا سايق 4

 مرغم نم هؤادأ مزلي امو ،اهسايق ةيفيكو حورخجلا لزانم فلؤملا هيف لوانت

 هقف يف ةديرف ةلاسر وهو دعاوقلا هذه نيبت ةفلتخم ةلثمأ داريإ عم ةلاح لك دنع

 ةنوتيزلا عماج جيرخ رئازلا فطعلاب م!901 ةنس دلو رصاعم هيقف رمع نب نمحرلا ديع يلكب -1 .

 ناويد :هتافلؤم نم تباث مزعو قداص صالخإب نيدلاو ملعلا ةلاسر مدخ ةينودلخلا ةسردملاو
 :فسوي ديعس جاحلا.ر .م1986 ةنس ينوت ةيحالصإلا ةكرحلا خيرات يركبلا ىواتف ،رعشلا
 اهدعب امو 230 :1991 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا ڵبازم يب خيرات

 .11-12 :م1887/ه1305 ةنس ةينورابلا ةعبطملا ضئارفلا :يلاطيخلا -2
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 .ت ايدل او صاصقلا

 م1887/ه1305 ةنس رصم ةينورابلا ةعبطملا يف عومجب نمض باتكلا عبط مت

 .قيقحت ريغ نم

 [طوطخم] كسانملاو جحلا 5

 ركذو ةبجاولا كسانملا نايبتو جحلا ةضيرف نع ثيدحلل يىلاطيجلا هصصخ

 نم كلذ ريغو هيف روثأملا ءاعدلاو ،جحلا لئاسم ع ورف نم ةلمجو ةرايزلا ةيفيك هيف

 ق باتكلا اذه . نوبحصتسي جيجحلا صعب ناك اممرو ننسو جحلا بادآ

 )1 ).دعاوقلا باتك لبق هفلأ دقو «هب داشرتسالل مهرافسأ

 [طوطخم] ةمئألا ةبوجأ نم عمج ام 6

 ةثالث يف :اهبترو {ةفلتخم روصع يف مهيواتفو ةمئألا ةبوجأ يلاطيحلا هيف عمج
 يت ااهنم ةيطخلا خسنلا ضعب دجوتو ءهتاميدقتو هتاقيلعت ضعب نم ولخت الو ءازجأ
 )2( .ةبرج

 [عوبطم] ديحوتلا ةديقع 7

 يلاطيحلا اهغاص ،لالدتسا ريغب ةديقعلا دعاوق لمشت ةرصتخم ةلاسر يه

 اهمهف مث ،اهظفح ىلإ مهاعدو ،ةئشانلا ىلإ اههجوو حيصف زجوم يبدأ بولسأب
 دقو ضم1974 ةنس .ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملاب اهعبط مت .امب قيدصتلاو 5اهداقتعا م
 (287-289 :صر ناميإلا ةرطنق ،تاريخلا رطانق باتك نمض ةلاسرلا هذه تدرو

 .196/2ج :يلكب قيلعتو حيحصت ،مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 1

 ىقتلملا ةبسانمب اهاقلأ ةرضاحم &هعاري اهفلخ ييلا بتكلا مهأو يلاطيحجلا :قوزرم نب قداصلا.ر 2

 هذه ىلع عالطالا نم نكمتن مل .8 :ص [طوطخ] (ت.د) .ةبرج ةريزجب لوألا يخيراتلا يلودلا

 !!تالواحم نم هب تمق ام مغر ةيهقفلا ةبوجألا
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 .رطانقلا باتك نم لوألا مسقلا نمض يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا اهققح دقو

 قالخألا ةفسلف يف

 تاريخلا رطانق 8

 عقي م1337/_ه738 ةنس هفلأ قالخألا ةفسلفو عيرشتلا دصاقم يف ميق باتك

 ةرشع عبس ىلإ يلاطيخجلا همسق (ص1557 امتاحفص عومحب) ةمخض تادلجب ةنالث يف

 ةداعسلا ىلإ لوصولل روبعلا اهيلع كلاسلل نكمي يلا رطانقلاب ضئارفلا هبش ذإ ةرطنق
 ©\>).اهاري ةيقطنم ججحب كلذ اللعم امكحم ابيترت رطانقلا بيترت يف دهتجا دقو ،ةيدبألا

 ءالتماو ،نيدلا ملاعم ساردناو ‘هرصع لاوحأ داسف وه هفيلأت ىلإ عفادلاو

 نيدلا نم خالسنالا يشخف ،ةرخآلا قيرط نع رئاصبلا ءامعو ايندلا بحب رئامضلا

 © .هيف رظن نمل اريكذتو نيدلل ءايحإ باتكلا اذه عضو ىلإ كلذ هاعدف هلك

 ةبتكملا ىلإ مدقي مل ول يلاطيجلاو" :رمعم ىيحي يلع لاق باتكلا ةيمهأ نعو
 ©" ةيافكلا هيف ناكل باتكلا اذه الإ ةيمالسإلا

 هفنص يذلا باتكلا نإ" :هلوق يف (م1808/ه]1223ت) نيمثلا هفصيو
 مولعل عماج باتك رطانقلاب ىمسملا ،يلاطيخجلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ مامإلا

 ؛مولعلا يف هفلؤم ةجرد ولع ىلع ةلاد رطاوخلل بذهمو ،ةرخآلاو ايندلاو ني
 نيقيلا ملع نم ظحلاب زوفلاب هل دهاش ،مولك وأ شدخ ىنيدأب هيف نعطلا نم ملاس

 نأ نظأ الو فصولا نم هبقانم نم هب ركذو {همالك ىوحف هب قطن امك فشكلاو
 )"نأشلا اذه يف هلاونم ىلع اجسان ةبراغملا انئاملع نم

 .اهدعب امو 8/1 مسقلا :يمانلا ورمع قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيجلا .ر 1

 .24/1 مسقلا :هسفن عجرملا -2
 .1 09/2ج :ةيناثلا ةقلحلا خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيح يلع 3

 .ةمدقملا ،[طوطخم] ،رطانقلا رحبي نم ذوخأملا رهاوخلا دقع :يييمنلا 4
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 ةنس قيقحت ريغ نم ةثالثلا هئازجأب رصمب ةينورابلا ةعبطملاب ةرم لوأ باتكلا عبط

 هنم لوألا مسقلا قيقحت يف يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا عرشو م1889/_ه7

 ' ةئيه ارخؤم تققح دقو .م1965 ةنس كلذو ناميإلاو ملعلا يترطنق ىلع يوتحيو

 نم اهفئاظوو ةالصلا ةرطنق رئازخلا (ةيادرغ) ديعس يمع دهعمب ةعيرشلا مسق ةبلط
 نم الماك هعبط و .رطانقلا ةيقب قيقحت ىف ةرمتسم مهدوهج لازت الو تاراهطلا

 .م1983/ه1403 ةنس نامع ةنطلسب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازوب قيقحت ريغ

 رعشلاو بدألا يف
 ثيح هتاباتك يف ايلج كلذ رهظي اريبك ايوغلو ،ارعاشو ابيدأ يلاطيحجلا ناك

 :ةيبدألا هراثآ نمو ؛نيبملا لامجو عملا ةوقو ©بولسألا ةلازج ظحلن

 [طوطخ] لئاسرلا -و
 ضهرصع ءاملع ىلإ اهنعب ةيوخألاو ةيملعلا لئاسرلا نم ةعومجب يلاطيجلا كرت

 ).ةبرج يف اهنم ةيطخ خسن دجوتو .ةبلطلا ضعب ىلإو

 دئاصقلا 0

 ىلإ يه" :رمعم ىيحي يلع اهنأش يف لاق {دئاصقلا نم اددع يلاطيجلا مظن
 ".رعشلا ضارغأ ىلإ اهنم برقأ ةفسلفلا يناعم

 :ىلوألا امتايبأ يف لوقي )مالعألا ةمئألاب ءادتقالا لوح ةديصق ،هدئاصق ةلمج نمو

 يدتهي سيل ىجدلا يف ضام لثم نكي ةمئأب يدتقي ال نم لك الأ

 .09 :هعاري اهفلخ يلا بتكلا مهأو يلاطيجلا :قوزرم نب قداصلا .ر 1
 .109/2ج :ةيناثلا ةقلحلا ءخيراتلا بكوم يف ةيضابإلا ،رمعم ىيي يلع -2

 .131- 1 30 :رصم (ت.د) ةينورابلا ةعبطملا هريغو يلاطيجلا مظن نم ةديدع دئاصق .ر -3,
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 دلقمنم هنيد يق هل نإ امف ارئاح ةمايقلا موي ادغ يتأيو

 دروم لضفأ ميهاربإ ةلالس يبحذمو نيد تدلق ينكلو

 يدتقمةمئألا لضفأب ينإو ادلقم مانألا نيب هب انيضر

 (ليوطلا رحبلا نم)

 :'!»نريلئاسلا دحأل هلوقك ارعش ةيهقفلا هتب وجأ ضعب بتك دقو

 الهأ هب ضراو قحلا حيرص مهفت الد جح هتلاقم يدهملا اهيأ ايف

 الحكرذآجلا لاثمأ سناوأ اعبرأ جوزت يدنع ؤرما اذهف

 الثم ةدع اهضيح سايإ نم اه يقب دقو ىدف نهادحإ قلطف

 الدع دحت هنبسحاف مين شنلا نم اهعيمج ذفو راتسأو ةاون

 الهم اهبقاري امتح امتدعك اهريغ جيورت ءاش نإ اهجوز ىلع

 ىلتي انقلاخ صن يف اذف نركذ ێلارفهشألاب دتعي تضقنا تم

 الرتم بناتكلا يف اصن سمخلا هل زئاج ريغ همكح يف ىلوألا نأل

 (ليوطلا رحبلا نم)

 دنع هتعافش ايجار يكم نب دمحأ اهيف حدم يلا كلت هدئاصق رهشأ نمو

 لعلو انل اهورت مل خيراتلا بتك نأ الإ نجسلا نم هحارس قلطيل سلبارط يلاو
 مدعل نجسلا نم هجورخ دعب يكم نبا حدمل يلاطيحلا ركنت ىلإ عجري كلذ
 .كلذ هقاقحتسا

 .تايبألا اعم نيبو "لاؤسلا دروأ دقو .277 :ضئارفلا :يلاطيجلا 1
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 ةسدنهلاو باسحل ١ ي

 [عوبطم] ءارشلاو عيبلا لئاسم باسح -11

 ءارشلاو عيبلا لئاسمو ،نيزاوملاو ليياكملا باسح قرطأ فلؤملا هيف لوانت

 3اهئادجو دادعألا عيماحجب باسحك :تايضايرلا ثحابم نم امهم ابناجو

 ةيسدنملا لاكشألا تاحاسم باسحو روسكلا ةساردو روذجلا جارختساو

 امم ةيحالفلاو ةيراجتلا ةايحلا عقاو نم ةلثمأ هلوانت يي ىلجتت باتكلا ةزيمو .ةفلتخملا

 امك تالماعملا لاحب يف ةيرورضلا سانلا تاجايتحا عبشت ةيملع ةميق باتكلا يطعي

 غولبو رصعلا كلذ يف نيملسملا ئدل ةيضايرلا مولعلا راهدزال ةجضان ةرمث دعي هنآ

 .اميظع اغلبم اهنم يلاطيجلا

 م1889/_ه1305 ةنس رصع ةينورابلا ةعبطملاب عومجب نمض باتكلا عبط

 .قيقح ريغ نم

 اياصولا يف

 نامزلا ثداوح نامأو نايسنلا ةركذت 2

 ىلإ هبراقأ اهيف وعدي ةيبدأ ةيصوب اهلهتسا يلاطيجلا ةيصول صاخ باتك وه
 ام انيبم ةيداملا هتيصو يف عرش مت يع لوسرلا هب ءاج اام قيدصتو ،ديحوتلا داقتعا

 ملعاو" :اهماتخ يف لوقيو .اهودؤي نأ هتثرو نم ايجار ،قوقح نم هيلع امو ،هل
 الئل بتكلا يف امتررك نكلو ةدحاو ةيصو يه امنإف ،ازارم ةيصولا تبتك ينأ

 تاضمو ةفرعم يف ةمهم ةقيثو دعتو .يلع امو يل امب رارقإ اهيف هذهو ©فلتت
 .ةيقالخألاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالا يلاطيخجلا ةايح نم

 .319 :فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض نايسنلا ةركذت :يلاطيحجلا 1

 ۔- 80 -



 :ص) ثارتلا ةيعمج فطعلا ةبتكم تاطوطخم ليلد نمض باتكلا عبط

 .قيقحت ريغ نم (319-7

 يلاطيجلا راثآ تلوانت يتلا لامعألا -انلاث

 ءاملعلا مامتهاب هتافلؤم تيظح ذإ ،هل ةيلاتلا روصعلا ىلإ يلاطيجلا رثأ دتما
 ي اهيلع دمتعمو امل صخلمو حراش نب :مهلامعأ تعونتف اهتساردب هدعب نم

 :ركذن ءالؤه ةلمج نمو كفيلآت

 (م1677/ه1088 ت) يبرجلا ةتس يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ

 '».م1879/_ه]297 ةنس رصم ؛ةينورابلا ةعبطملا :مالسإلا دعاوق باتك ىلع ةيشاح -

 .م1887/_ه1305 ةنس رصم ةينورابلا ةعبطملا :ضئارفلا باتك ىلع ةيشاح -

 (م1773/_ه1187ت) يكيلملا يعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ

 .[طوطخم] ضئارفلا باتك ىلع ةيشاح -

 (م1808/ه1223ت) يتيمنلا ميهاربإ جاحلا نب زيزعلا دبع

 .نقزي ب {ةماقتسالا ةبتكمب طوطخم :رطانقلا رحب نم ذوخأملا رهاوخلا دقع -

 (م1886/ه1303 ت) شيفطا فسوي نب ميهاربإ

 م1892/_ه1310 رصم ةينورابلا ةعبطملا :كلاسلا بهذمو كسانملا رصتخم

 .ىلاطيجلل جحلا كسانم باتكل راصتخا وهو

 (م1914/ه1332 ت) شيفطا فسوي نب دمحم

 .(5:و.أ) :مقر نقزي يب بطقلا ةبتكمب طوطخم :تاريخلا رطانق ىلع ةيشاح -

 .م1998/_ه1418 :ةنس هنم لوألا مسقلا زجنأ دقو .ريشب ىسوم جاحلا ذاتسألا هقيقحت يف عرش -1

 (ةيشاحلاو نتملا قيقحتر
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 .11/ع77 :مقر نقزي ييب ردي لآ ةبتكمب طوطخم :ةينونلا حرش ىلع ةيشاح -

 .دوقفم طوطخم :ضئارفلا باتك ىلع ةيشاح -

 م1980/ه1400 ةنس رئازخلا (ةنيطنسق) ثعبلا ةعبطم 2/ط :صلاخلا بهنلا -

 .هيلع ةتس يبأ ةيشاحو مالسإلا دعاوق باتكل راصتخاو عمج وهو ؛شيفطا قاحسإ يبأ قيقحت
 (م1928/_ه1347 ت) يلعل رمع نب حلاص جاحلا

 .(5و-أ) :مقر نقزي ينب فلؤملا ةبتكمب طوطخم :رطانقلا باتك ىلع حورشو قيلاعت -

 (م1954/_ه1373 ت) رافح ريكب نب ميهاربإ

 .نقزي ينب نمحرلا دبع فسوي نب رمع خيشلا ةبتكمب طوطخم :يلاطيجلا ةديقع حرش
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 ناثلا لصفلا

 .ملعلاو رظنلا :لوألا ثحبملا

 .يلاطيجلا دنع يمالكلا لالدتسالا جهنم .باغلا ثحلا

.يلاطيجلا ركف ةيعجرم :ثلاثلا ثحبلا



 هئارآ بف يجهنملا بناجلا :ىناثلا لصفل

 .مه

 ديهمت

 ييلا ةيجهنملا لوصألا ىلع فرعتلا نم دبال يلاطيجلا ءارآ ضرع لبق
 ذإ هتافلؤم ايانث يف اهيلإ راشأ دقو يمالكلا هبهذم ءانب يف اهيلع دمتعا

 .ةفرعملا ىلإ لصوملا ليبسلا يه

 ءامتاودأ :ةفرعملا ةيرظنل ىربك ةيانع يلوي يفسلفلا ثحبلا ناك اذإو

 اومهسأ دق مهنم نيرخأتملا اميسال مالكلا ءاملع نإف اهنيدايمو 7

 تامدقمو ثحابم مهصيصختب , كلذو 6يجهنملا بناجلا اذه ءارثإ ق

 تايلوأ نم كلذ ادغ ىح هطورشو رظنلاو هقرط و ،ملعلا لوح ةليوط

 .اعبتم ايملع اديلقت راصف يدقعلا ثحبلا

 رطانقلا ىلوأ ""ملعلا ةرطنق لعجف جهنلا اذه ىلع يلاطيجلا راس
 اهيلع نيبي نلا ذعاوقلا لوأ وه ملعلاف ،ناميإلا ةرطنق اهيلتو ،دبعلل ةيجنملا

 دنع ملعلاو رظنلا موهفم امف. .هيلإ لصوم قيرط رظنلاو .:2'”مالسإلا
 .؟ىلاطيجلا

! . ٠ . ٠٥ 

 .(25-282 :صر ملعلا ةرطنق /1!مسقلا :يمانلا قيقحت ‘تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 1

 .مالسإلا دعاوق .ظ24/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا :مالسإلا اهيلع ىنيب لا عبرألا دعاوقلا عجار 2
 .112/1ج :يلكب قيلعتو حيحصت

 ۔ 84

 



ِ 

 لوال ا ثحيمل ا

 ملعلاو رظنل

 :"هيهو ةغللا يف رظنلا ناعم ىلإ يلاطيحجلا قرطت
 .“)ه%ميقس ينإ لاقف موجنلا يف ةرظن رظنف :ىلاعت هللا لاق ،نيعلا رظن

 :ةغبانلا لاق

 .دوعلا هوجولا ىلإ ميقنسلا رظن اهضقت مل ةجاح يف كيلإ ترظن

 .رمألا يف ترظن :كلوقك كركفو زييمتو لمأت رظن .وه ،بلقلا رظن -

 .انمحرا يأ انل رظنا مهللا :كلوقك ،ةمحر رظن -

 ©ة.همكرون نم سبتقن انورظناؤ» :ىلاعت لاق :راظتنالا نعمي -

 .اهلباقت يأ ،نالف راد رظنت نالف راد :وح ،ةلباقملا نعم -

 ةلالدلا ةوق يف ركفلا لامعتسا" :هئأب احالطصا رظنلا !ةيلا فرعيو

 وأ ملعلا دافأ ،ادساف مأ احيحص ناك ءاوس رظنلا قلطم رمشي فيرعت هنأ ظحالنو

 رظنلا امأف ،اهعورفأ وأ ةعيرشلا لوصأ يف نوكي دق يلاطيخج: دنع رظنلا لابو .نظلا

 .21 5/ا5ج برعلا ناسل :روظنم نبا .و48/3ج ،و7/؛ج_ :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 1

 .89--88 :ةيآلا \تافاصلا ةروس - 2

 .13 :ةيآلا ديدحلا ةروس - 3

 .ظ21/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا - 4
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 يف رظنلا امأو ،نيدلا نع جورخ ىلإ وأ قجحلا ىلإ الإ يدؤي الف ةعيرشلا لوصأ يف

 ")ملاس ئطخلملاو مناغ بيصملاف ع ورفلا

 هماسقأ -ب

 :نيمسق ىلإ رظنلا يلاطيجلا مّسق
 مالسإلا فلاخم اهيلع دمتعا لا ةهبشلا يف رظنلا وهو :دساف رظن -الوأ

 رظن ام نأ رظانلا ىلإ ليختلا" :يه ةهبشلا ةقيقحو مهريغو ىراصنلاو دوهيلاك
 ةهبشلا يف دسافلا رظنلا رصح يف ايعاد ىرن الو ."كلذ فالخب وهو ليلد هيلإ

 لزت وأ ڵبيصت دق -لسرلا ادعام - اعيمج رشبلا لوقعف ،مالسإلا فلاخم اهاري لا

 .ليلدلا ةفرعم يت

 :ىلإ مسقني :حيحص رظن -ايناث

 .ملعلا ىلإ لصوملا يعطقلا ليلدلا يف رظنلا =

 عورف يف لمعتسملا وه اذهو نظلا بلاغ ىلإ ةلصوملا تارامألا يف رظنلا -
 .اهلوصأ نود ةعيرشلا

 هطورش -ج

 :"يه اطورش رظنلل يلاطيحجلا عضو

 ), ناسحتسالاو ديلقتلا نم ايراع رظانلا نوكي نأ -

 ةنطلس ،يموقلا تارثلا ةرازو ‘فاصنإلاو لدعلا :ينالجراولا .ظ21/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 .27-28/!ج :م1984/ه1404 إنامع

 .ظ ،و48/3ج :هسفن ردصملا -3

 .ظ21/!ج :ةينرنلا حرش :يلاطيجلا -3

 .هسفن ردصملا 4
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 .ةمألا هيلع تعمتجا ام ةماعو {ةعيرشلا لهأ تافصاومو ءاملعلا قيرط رظانلا فرعي نأ -

 .ازيمم القاع نوكي نأ -

 صخت طورشلا هذهو ،انظ ناك الإو املع رظنلا ناك طورشلا ترفوت نإف
 .(2)ىه نيرمأ ق لثمتي مهرظن نأ يلاطيجلا ىريف سانلا ةماع امأو 3ملعلا لهأ

 .هللا دنع اباوص يماعلا هاري امم ءاملعلا ليواقأ نيب رييختلا

 .هايندو هنيدل ملسأ هنأ ىري نم ءاملعلل يماعلا رييخت -

 ءاملعلا ليواقأ نيب زييمتلا ىلع ةردق رظنلا ةيلهأل دقافلا يماعلل له نكل

 يماعلا رايتخا نإ مث ؟كلذ هل ىتأتي نيأ نمف الك ؟رخآلا ىلع اهضعب حيجرتو

 هللا الإ اهملعي ال نيقتملا تاماقم نأل ريسع لمع وه عرولا يأ انيد ملسألا مل اعلل

 رثكألا ل اعلا نم ذخؤي ملعلا نأ كلذ ىلإ فضأ __ ىقتا نمب ملعأ 2 لاعت

 بسح ينبم رظنلا نأل ارظن يماعلل نإ لاقي نأ نكمي ال يلاتلابو كاعرو ال املع
 .ديلقتلاو عابتالا هيفكيف زجاع يماعلاو ،زييمتلاو ركفلا ةوق ىلع يلاطيحلا فيرعت

 ملعل ا رظنلا ةدافإ -د

 يف حيحصلا رظنلا نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نم روهمجلا نأ يلاطيحلا ركذي
 “}.ةهبش يف ال حيحص ليلد يف رظنلا نوكي نأ دبالو حيحصلا ملعلا ىلإ دؤم ليلدلا

 :مهنم فئاوط مه اقلطم ملعلل رظنلا ةدافإ اوركنأ نيذلاو

 ،زجوملا يفاكلا دبع رامع وبأ .ر "لوقلا ىلإ ىوهلاب ليملاو سفنلا ةوهش وه" :ناسحتسالا -ا

 .22/2ج :يلاط رامع قيقحت

 .ظ21/1!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 2

 .32 :ةيآلا مجنلا ةروس -3

 .ظ21/1ج :ةينونلا حرش :يلايخلا 4
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 .ةيهاو ةريثك هبش ىلع اودمتعا :ةينمسلا -

 اهيف ةياغلاو تايهلإلا نود تايسدنهلا يف ملعلا ديفي هنإ :اولاق :نوسدنهملا -

 .قلخألاو ىرحألاب ذخألاو نظلا

 ").ملعم الب هللا ةفرعمب ملعلا ديفي ال رظنلا اولاق :ةدحالملا -

 :ىلإ مسقنت ةداعلا رقتسم يف ملعي ال اه ملع ىلإ اهيف رظنلا حيحصب لصوتي لا ةلدألاو

 .تاليحتسملا ةلاحتساو ،تازئاجلا زاوجو تابجاولا بوج وك :ةيلقع ةلدأ -

 وهو هعابتا بجي رمأ وأ قداص ربخ ىلإ دنتست يلا يه :ةيعمس ةلدأ -
 )2( .اا ۔.ا ا ء 1 . . .ا .ه .
 .سانلا تاعضاوم نم اهرئاسو زمرلاو ظفللاك يزاج يعصو

 ىلاعت هللا ةفرعم يف رظنلا -ه

 نوكلا اذه ق ةت نبلل ةتماصلا هللا تايآ يف رظنلا ىلإ ميركلا نآرقلا اعد ..

 ةفرعملا قح ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ناسنإلا لصوتيل ةيلمأت ةءارق امتعارقو حيسفلا

 :صوصنلا هذه ةلمج سو .انيقي هبق علتميو \هسفن نكستف

 تعفر في ءامسلا ىلإو تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأل :ىلاعت لاق
 “يتحطس فيك ضرألا ىلإو تبصن فيك لابجلا ىلإو

 )ه رضرألاو تاومسلا ق اذام اورظنا لق :هلوقو

 ة)هامقؤم دعب ضرألا ييحي فيك هللا تمحر رثأ ىلإ رظنافإلا :هلوقو

 .مهيلع ءاملعلا دودر قاس دقو 24-26 :(ت.د) توريب ‘بنكلا ملاع مالكلا ملع يف فقاوملا :يجنإلا 1

 .ظ22/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 2

 .2ل-17 :تايآلا ،ةيشاغلا ةروس -3

 .101 :ةيآلا سنوي ةروس 4

 .50 :ةيآلا مورلا ةروس 5
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 ")هلضرألاو تاومسلا توكلم يق اورظني مل وأل» :هلوقو

 ال" :هض سابع نبا لاق دقو ،نيقيلا قيرطو ةدابع هللا تاقولخم ىف رظنلاف

 نكل لاثمألاو هابشألاب فرعي ال هنإف .هقلخ ىف اوركفت نكلو هللا ىف اوركفتت

 .»هقيدصتب

 يذلا قيرطلا يف اوفلتخاو ©بجاو هللا ةفرعم يف رظنلا نأ ةمألا ةيبلاغ تقفنأ ا
 رظنلا اوتبثأ دقف ةرعاشألاو ةيضابإلا امأف ؟لقعلا وأ عرشلا وه له كرظنلا هب تبني

 ربخم هيبنتب الإ هناحبس يرابلا ةفرعم ىلإ لصي نل ناسنإلا نأ يلاطيجلا نيبو .عرشلاب

 ةفرعم ىلإ ةلصوملا ةلدألا يف رظنلاو «ثحبلاو ،ريكفتلا ىلع هلقع ثعبي مهلم ماهلإ وأ
 تر) رابحلا دبع يضاقلا للعيو ،لقعلاب رظنلا اوتبنأف ةلزتعملا امأو .)ىلاعت هللا

 ررضلا فاخي نأ نم دبال لقعلا لامك غلب اذإ فلكملا نأل كلذ (م5_/1024
 , هعامس ؛اثهنم ةفلتخم فوخلا اذه بابسأو ،بابسألا نم ببسل رظنلا هكرت نم

 هبناج يف قحلا نأ مهنم دحاو لك ءاعداو !اضعب مهضعب ليلضتو سانلا تافالتخا

 عفد نأ لقعلا ييف ررقت دقو .ةكلهمو ةطرو يف عقي نأ رظني مل نإ لقاعلا فاخيف
 كانهو .ىلاعت هللا ةفرعم قيرط يف رظنلا بوجو تبثف «©بجاو سفنلا نع ررضلا
 لصحت دق هللا ةفرعم نأ" :اهنم ةلطاب هبش ىلع ادامتعا اقلطم رظنلا بوجو ركنأ نم

 ال لجو زع هللا ةفرعم نأ ملعا" :ىلاطيخلا لوقي ©ة"ةيفصتلا وأ ميلعتل وأ مامإلاب

 رظنلا لامعتساب هتفرعم كردت امنإو ،سانلا نم ءاربكلا ديلقتب الو ساوحلاب كردت

 ةللا ةفرعم كردت" :رخآ عضوم يف لوقيو يرورضلا ملعلا ىلإ يدؤي يذلا يلقعلا

 .185 :ةيآلا فارعألا ةروس -1

 .215/3ج :1985 رئازجلا .ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملا حيحصلا عماحجلا :بيبح نب عيبرلا -

 .و22/1ج :ةينونلا حرش .8/1-9مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 3
 .23/1-24ج :1990 رئازجلا سينألا ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع 4

 .30 :فقاوملا :يجيإلا ،مهيلع درلاو ءالؤه هبش عجار 5

 .و17/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 6
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 ملع ىعدا نم انم سيل :انباحصأ لاقو \باستكا هللا نيد ملع نأل رظنلا لامعتساب

 “\"ريلعت ريغ نم ةنايدلا

 ىلاعت هللا ةفرعم متت نأ ىفن ىلاطيجلا نأ انل نيبتي نيصنلا نيذه لالخ نم

 .ميلعت ريغ نم اهئاعدا وأ .ديلقتلاب وأ ؛ساوحلا قيرط نع

 راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال :ىلاعت لاق دقف ،ساوحلا امأف

 هفنتكت ،الباقم ازيحتم امسج نوكي نأ هزنم ىلاعت هللاف هريبخلا فيطللا وهو

 ةساحب هكاردإ امأو ،ةيفوصلا ةالغ الإ ايندلا يف هتدهاشمب دحأ لقي مل تاهجلا

 .اممايب يأيس ةيفالخ ةلأسملاف ةرخآلا يف رصبلا

 "ناهرب الو 6ليلد ريغ نم لئاقلا لوق لوبق" :يه هتقيقحف ديلقتلا امأو

 هللا لوق كلذ يق يفكيو نيدلا لوصأ يف ديلقتلا حصي ال هنأ ةمألا تعمجأ دقو

 هللا انعطأ انتيل اي نولوقي رانلا يف مههوجو بلقت مويلا :عابتألا نع ةياكح ىلاعت

 “‘»ماليبسلا انولضأف انءاربكو انتداس انعطأ انإ انبر اولاقو الوسرلا انعطأو

 ىلعو ةلزتعملا نم فراعملا باحصأ ةركف يهف ةرورضلاب هللا ةفرعم امأو

 ءادلوتم الو ،دبعلل العف سيل مهدنع ملعلاف (م864/_ه250 ت) ظحاجلا مهسأر

 حيحص اغلاب نوكي الو ،هتفرعم ىلع دابعلا عبط هللا نأ اومعزو ،عبطلاب متي امنإو

 رمأي نأ ةمكحلا نم سيل هنأل ،لجو زع هللاب فراع وهو الإ ايهنم ارومأم لقعلا
 ةل" .هايإ مهفرعي مل و ،هولهج امب دابعلا

 نوكي :نيهجو ىلع لهجلاو ملعلا نأ انيبم ةركفلا هذه ىلع يلاطيحجلا دريو

 .و21/1ج :هسفن ردصملا - 1

 .103 :ةيآلا 2ماعنألا ةروس - 2

 .و20/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 3

 .66-67 :ناتيآلا ٥بازحألا ةروس - 4

 .و21/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 5

90 



 هب لهجلاف اباستكا هملع ناك ام لكو كرارطضاب نوكيو باستكاب ملعلا

 هللاب ملعلاو رارطضا هب لهجلاف ارارطضا هب ملعلا ناك ام لك كلذكو باستكا

 6').يباستكا وه امنإو يرورضب سيل ىلاعت

 ملعلا -2
 هفيرعت -ا

 نأ ىلإ ةيرعشألا تبهذ دقف ملعلا فيرعت يف بهاذملا فالتخا يلاطيجلا دروأ

 ءيشلا ةفرعم وه" :مهضعب لاقو (2)ا'ه وه ام ىلع مولعملا ةفرعم" :وه ملعلا دح

 “»هب وه ام ىلع ءيشلا كرد" :وه يلاطيجلا هراتخا يذلاو هب وه ام ىلع

 روصتلا يف ملعلا رصح يلاطيخلا نأ ظحالنو "ةنابتسالاو ةطاحإلاو كردلا" :وهو

 ةيضق ىلإ ضرعتي ل ذإ قيدصتلا بناج لفغأو يشلا ةيهام كاردإ وه يذلا

 .ملعلا ةيهام نم أزجتي ال ءزج وه يذلا عقاولاو ةركفلا نيي ةقباطملا

 ميهافم يف مهفالتخا ىلإ عجري ملعلا دح يف بهاذملا نيب فالتخالا ببسو

 وأ ادوجوم نوكي دق ةيرعشألا دنع مولعملاف : فيرعتلا ق ةلمعتسملا تاحلطصملا

 رابحلا دبع يضاقلا در وه فراعملا باحصأ ىلع دودرلا ىوقأ لعلو .ةينونلا حرش :يلاطيخلا -ا
 .اهدعب امو 10/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :هباتك يف عجاريلف مهيلع يلزتعملا

 ت) ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا لوق وه يلاطيجلا هاور يذلا لوقلاو ،ملعلا دح يف ةيرعشألا تفلتخا -2
 3/ط "يرثوكلا قيقحت ،هب لهجلا زوجي الو هداقتعا بجي اميف فاصنإلا :نالقابلا .ر .(_ 3
 :نيعضوم يف فيرعتلا اذه (ه756 ت) يجيإلا دقتنا دقو .13 :م1993 ،ةرهاقلا يجناخلا ةبتكم

 الف ملعلا نم قتشم مولعملا ذإ رود هيف اضيأو ةفرعم ىمسي الف فيرعتلا نم جرخي هللا ملع نإ ذإ
 .10 :فقاوملا :يجنإلا.ر .هتفرعم دعب الإ فرعي

 .وا5/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 .هسفن ردصملا 4

 .ظ14/1ج :هسفن ردصملا 5
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 .ءيشب سيل ايفتنم ناك ام مودعملاو تباثلا نئاكلا ءيشلا وهف دوجوملا امأ ،امودعم

 زوجي دفو ،افوصوم هنع اربخم ناك ام ةلزتعملاو ةيضابإلا دنع ءيشلا لولدمو

 ام لكو انئاك ناك ام وهف دوجوملا امأف امودعم وأ ادوجوم نوكي نأ ءيشلا

 ادوجوم سيل ام مودعملا امأو .سكعلا لاقي الو ءيش هيف زاج دوجوم هيف زاج

 ).ائيش نوكي نأ زوجي دقو ارضاح الو

 ءالؤه دنع ةيئيشلاو ،عيشلاب قلعتي ةلزتعملاو ةيضابإلا دنع ملعلا نأ انل نيبتو

 دنع ملعلا امنيب مودعملا لمشت لب بسحف ةينيعلا تادوجوملا ىلع لدت ال
 ملعلا دح يف فالتخالا نوكي دقو .هدوجو ثيح نم مولعملاب قلعتي ةرعاشألا ا

 .هرطخ مظعو هرصح رذعت ىلإ اعجار

 هماسقأ -ب

 .ىلاعتو هناحبس هللا ملع وه منلقلا ملعلاف ثدحمو متلق :ىلإ ملعلا مسقني

 .لجو زع همدقب ةميدق هل ةيتاذ ةفص وه يذلا

 .يبستكمو يرورض :نيبرض ىلع وهف ثدحملا ملعلا امأ

 نع هيفن هب ملاعلل نكمي ال ام وهو ،ىلاعتو هناحبس هللا لعف وه :يرورضلاف

 نيب قرفلا ملعو هتالاح نم هيلع وه امو ،هسفنب ناسنإلا ملع لثم كلذو 3هسفن

 ©.تاليحتسملاو ،تارئاحجلاو ،تابجاولا نم ةيلقعلا مولعلاو {مودعملاو دوجوملا

 تاوصألا نيب زييمتلاك ساوحلا لالدتساب لصاحلا ملعلا وهف :يبستكملا امأو

 هب ملعلا عقو ام وأ ،رعشلا مولعك بلطلاو ،رظنلاو ،ثحبلاب وأ ،اهحيبقو اهنسح

 ،توريب ،ةييرعلا ةضهنلا راد ،مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ/د .15 :فاصنإلا :نالقابلا 1

 .95/2ج :م1985/_ه1405 اط

 .و42/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 2

 .و5 ظ14/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -3

 



 ).ةيلمعلا عئانصلاو فرحلاك ةداعلا نايرج نع

 (3) مقرلا اذختم ملعلل رخآ امينسقت ملعلا ةرطنق يف يلاطيحلا دروأ دقو

 :تأي اميف نيبم وهو ماسقألاب فيرعتلا يف زاجيإلا ايعارم رصحلاو ميسقتلل اساسأ
 :ماسقأ ةثالث ىلإ ملعلا مسقني

 .نيدلاب ملعلا -

 .ايندلاب ملعلا 7

 .امهيلإ هب لصوتي امب ملعلا _

 :ماسقأ ةنالث نيدلاب ملعلا 1

 .ىلاعت هللاب ملعلا _

 .لسرلاب ملعلا
 .لسرلا هب تءاج امب ملعلا _

 .:ماسقأ ةئالث ىلاعت هللاب ملعلا أ

 .هل بجي امب ملعلا -

 .هيلع زوجي امب ملعلا _

 .هيلع ليحتسي امب ملعلا -

 :ماسقأ ةئالث وهو هل بجي امب ملعلا

 ىلع هيبشتلاو ،هيبشتلا يفن ىلع ييبنيو ،دوجولاب ملعلا

 و15 ،لظ14/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -1

 .اهدعب امو 128/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخجلا :ليصفتلاب ميسقتلا اذه رظنا -2
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 دييقتلاو ،ناكملاب دييقتلاو ،نامزلاب دييقتلا :ةثالث

 .فيلأتلاو زيحتلاو ريغتلا :رخآ ظفل يفو سنجلاب

 ©كيرشتلا يفن ىلع يبنيو ٬ةينادحولاب ملعلا -

 .لولحلاو لاصفنالاو لاصتالا :ةئالث ىلع كيرشتلاو

 صئاقنلاو «صئاقنلا يفن ىلع ينبنيو "لامكلاب ملعلا -
 كاردإلا عنمي ام اهنمو لاعفألا عنمي ام اهنم :ةثالث ىلع

 .مالكلا عنمي ام اهنمو

 :ةئالث وهو ،هيلع زوجي امب ملعلا

 .ملاعلا داحيإ -

 .هدوجو دعب همادعإ -

 .همادعإ دعب هتداعإ _

 :ةئالث وهو {هيلع ليحتسي امب ملعلا -

 .هيبشتلا _

 .كيرشتلا _

 .صئاقنلا -

 :ماسقأ ةثالث وهو لسرلاب ملعلا ب
 .ةنامألاو قيدصتلا :وهو لوسرلل هتابثإ بجي امب ملعلا -

 ٠. هلاوقأو هلاعفأ ق قحلا عابتاو

 عابتاو ةنايخلاو بذكلا :وهو هنع هيفن بجي امم ملعلا -

 .هلاعفأو هلاوقأ يف لطابلا
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 نم رشبلا ىلع زوجي ام وهو هيلع زوجي امب ملعلا -
 .رارضتسالاو ع افتنالا

 :ةنالث وهو ،مالسلا مهيلع لسرلا هب تءاج امب ملعلا -ج

 .ربخلاو يهنلاو رمألا :ةئالث ىلع وهو ،يحولا -

 .عرولاو ىوقتلاو ،ناميإلا :ةئالث ىلع وهو ©فيلكتلا -

 .باوثلاو \باقعلاو ڵباسحلا :ةنالث ىلع وهو ءِازخلا -

 :ماسقأ ةنالث ىلع وهو :ايندلاب ملعلا -2

 .اهعفانم ملعلا -

 .اهراضم ملعلا _

 .اهيف ةشيعملا بابسأب ملعلا -

 :ةنالث وهو :ملعلا ىلإ هب لصوتي ام - 3

 .ةعيرشلاو ماكحألا تءاج اهيو ةغللا -

 بارعإلا لطب اذإف مهفتو ،يياعملا حلصنت هبو بارعإلا -

 .حرشلا لطب يناعملا تلطب اذإو ،يياعملا تلطب

 .اعيمج ايندلاو نيدلا ةفرعم ىلإ هب لصوتي امم وهف باسحلا -

 مقرلاب هدييقت يف يلاطيجلل ريبكلا فلكتلا وه ميسقتلا اذه يف هظحالن امو

 يف ملعلا نونفف ،افرص ايملع نوكي ال دق كلذ يف يعادلاو ميسقتلا ءانثأ (3)

 .ةدودحم تايثالث يف رصحت نأ نم عسوأ يهف تعرفتو ‘تبعشت دق هرصع

 مولع نيب عمجت يلا ةيلومشلا ةرظنلاب ملعلا ىلإ يلاطيخجلا ةرظن تزاتما نإو

 اميس الو ةينيدلا مولعلاب ةريبكلا هتيانع رهظت هتاعيرفت لالخ نم هنأ الإ ايندلاو نيدلا
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 .هرصع لهأل يركفلا هجوتلا عم ايشامت ةيويندلا مولعلل هلامهإو 5اهنم ةيدقعلا

 : هجوأ ةنالث ىلع يهو ا ).ريدلا مولعب صاخ رخآ ميسقت ىلاطيجللو

 هابشألا يفنو هركذ لح هللا ةفرعمك :نيع ةفرط هلهج سانلا عسي ال ام 1

 .هنع لاثمألاو

 :نيمسق ىلع وهو ،ةجحلا مايقو دورولا ىلإ هلهج عسي ام -2

 عيمس ميلع ريصب هللا نأ ةفرعمك درو اذإ هملع كرتو هلهج عسي ال ام -الوأ
 وأ ىلاعت هللا تافص نم ءيش هيلع درو اذإف تافصلاو ءامسألا ركذ نم اهلاثمأ يفو

 نأ الإ هعسي الف دحأ هيلع اهدروي نأ ريغ نم هلاب ىلع ترطخ وأ ،اهنع لئس

 هيلع موقت تح هلهج عسي رخآ هجوو ،هقلخ تافص هنع يفنيو 3هتفصب هللا فصي

 باتك نم فرح وأ ،ةكئالملا نم كلم وأ ءايبنألا نم ين ةفرعمك كلذو ةجحلا

 ةلمح ضقن دقف ،هركنأ وأ ،هيف كشف انركذ امم ءيشب ةجحلا هيلع تماق اذإف هلل

 .امي رقأ ىلا ديحوتلا

 تاقوألا تاموسوملا ضئارفلاك كلذو هتقو ءيجي تح هلهج عسي ام -ايناث

 ةيلاملاو ةيندبلا ضئارفلا عيمج نم اهرئاسو .جحلاو 5ةاكزلاو ،موصلاو ةالصلا نم

 .اهلاثتماو امب لمعلا همزلي ذئنيحف لمعلاب دبعلا لتيي مل ام انركذ ام عيمج لهج عسي

 يف صاصقلا فيرصتو ،ثيراوملا ةمسق لثم ادبأ هلهج عسي ام -اثلاث

 عيمج نم كلذ لاثمأو ةتيملاو رمخلا مترحتو هيناعم يف ابرلا ميرحتو ،ههوجو

 مارحلا عيمجو ،يصاعملا نم هريغ .امأو ،هلهج عسي ال هنإف \كرشلا الخ ام تامرحملا

 .كلذ نم ائيش فراقي مل ام هلهج عسي هنإف

 .114/1-115ج :مالسإلا دعاوق .ظ.و22/2ج ةينونلا حرش :يلاطيحلا :ليصفتلاب ميسقتلا انه رظنا 1
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 ملعلا قرط -ج
 نأ دكوؤتل هتدالو نيح ناسنإلا لهج ىلإ ميركلا نآرقلا تايآ تراشأ

 ةطساوب يجراخلا ملاعلا نم ناسنإلا اهاقلتي ةبستكم يه لب ةيرطف تسيل ةفرعملا

 .بلقلاو ،لقعلاو ،ساوحلاك :ةيناسنإلا ةفرعملا لئاسو

 :تايآلا هذه ةلمج نمو

 مكل لعجو ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاوؤل» :ىلاعت لاق

 نإ ملع هب كل سيل ام فقت الول 5"ههنوركشت مكلعل ةدتفألاو راصبألاو عمسلا

 ضرألا يف اوريسي ملفأل ،“ههمالوؤسم هنع ناك كنلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا

 نكلو راصبألا ىمعت ال اممإف امب نوعمسي ناذآ وأ امب نولقعي بولق مهل نوكتف

 وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ يف نإل رودصلا يف ييلا بولقلا ىمعت

 يلاطيجلا رصح ةينآرقلا صوصنلا هذه ىلإ ادانتسا .هديهش وهو عمسلا ىقلأ

 :تأي اميف“)ةفرعملا قرط

 سج ١ ال و ا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ سحلا مسقنيو ).هيلإ نبلج ام بلقلا زيميف بلقلا ىلإ بلاوج
 ةساحو سمللا ةساح ناف ‘تاقوذملاو كتاسوململاك :لصتم سح -

 .78 :ةيآلا لحنلا ةروس - 1

 .36 :ةيآلا ءارسإلا ةروس - 2

 .46 :ةيآلا جحلا ةروس - 3

 .37 :ةيآلا ،ق ةروس 4

 يف ةيفسلفلا تاحلطصملاو بيلاسألا ضعب همادختسا يف اميسال ةيبنجألا تارثؤملاب يلاطيجلا رثأت ركنن ال "

 .هشياع يذلا يراضحلا عقاولا نع اريبعت كلذ نوكي دقو ةفرعملا لئاسول هحرش

 .ظ18/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 5
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 .اماسوسحممب نيتلصتم الإ ناكردت ال قوذلا

 ساوحلا قيرط ريغ نم هسفن يف ناسنإلا هدجي ام وهو :ةينب سح -

 ").كلذ هابشأو نزحلاو ،حرفلاو شطعلاو ؛ع وخلاك

 ،ةركفملا ،ةيلايخلا :غامدلا يف ةينطاب ىوق ثالث ةطساوب ةيسحلا ةفرعمل متتو

 ،لايخلا اهلعفو ةيلايخلا يهو ،ةمدقتملا ةوقلا ىلإ لقتنت تاسوسحملا روصف .ةظفاحلا

 {ةركفملا يهو ىطسولا ةوقلا ىلإ اهيدؤتف نيناجملاو نايبصلا ىلع ةبلاغلا يهو

 .اهميقس نم اهحيحص راكفألا نيب زييمتلا اهتفيظوو

 اهظفحو اهنزخ متيل ةظفاحلا ةوقلا ىلإ لقتنت اهيلع لصحتملا ةفرعملو
 ىح تاسوسحملا روص نم ظفحتسا امل ظفاح ءاعو بلقلاو .بلقلا ىلإ اهيدؤتف

 ).لقعلاو ضحورلاو ؛سفنلا اهيف رظنت

 لقعلا -ايناث

 ةقانلا لاقع نم ةذوخأم يهو ،لقعلا ةملكل يوغللا لولدملا يلاطيخجلا نيب

 قاس دقو 5اومت ام لعف سفنلا عنمي لقعلاو .قمحلا دض وهو ميمت نأ اهل عناملا

 بلقلا يف ةريصبو ةوق" :هنأ ىريو “رقعلا فيرعت يف سانلا تافالتخا يىلاطيجلا

 (5)"" .رلا نم رصبلا ةلرتم هتلزتم

 :6-رممسق لإ لقعلا مسقنيو

 . 128/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيجلا .ظ18/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .ظ19/1ج :ةينونلا حرش :يلايخلا 2

 .458/11ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .و78-ظ23/1ج :هسفن ردصملا 3

 .و23/1ج :ةينونلا حرش .اهدعب امو 32/!مسقلا :يمانلا قيقحت ،رطانقلا :يلاطيجلا ،تافيرعتلا هذه رظنا 4

 .ظ23/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5
 .31/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق ،يلاطيحجلا 6
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 الو ،فيلكتلا هب قلعتي ةح هلو ،يقيقحلا لقعلا وهو :يزيرغ لقع -
 ناويحلا رئاس نم ناسنإلا زاتمي هبو ‘ناصقن ىلإ هنع رصقي الو ،ةدايز لإ هزواجتي

 .لامكلا دح ىلإ هب جرخو القاع يمس ناسنإلا يق م اذإف

 نم دافتست مولع كلذو ،يزيرغلا لقعلا ةجيتن وهف :بستكم لقع -

 نمو ،ةداعلا يف لقاع هنإ :لاقي براجتلا ُهَنَمُكَح نم نإف لاوحألا يراجمب براجتلا
 ©‘>.لمهأ نإ صقنيو ،لمعتسا نإ ومني لقعلا اذهو لهاج رمغ هنإ لاقي هب فصتي ال

 لقعلا نأ يلاطيجلا حضويف بستكملاو يزيرغلا لقعلا نيب ةقالعلا نع امأو

 نع يزيرغلا لقعلا كفني دقو ،هنم ةجيتن هنأل يزيرغلا لقعلا نع كفنيال بستكملا

 .لئاذرلا روفوم ،لئاضفلا بولسم هبحاص نوكيف بستكملا لقعلا

 :ىلإ هماكحأ رابتعاب ايثالث اميسقت لقعلا اضيأ يلاطيجلا مسقيو

 .قئاقحلا راصخنا بوجو - : ماسقأ ةنالث ىنع وهو بجاولا _-

 . اهدارطا بوجو _-

 . اهماكحأب اهصاصتخا بوحجو -

 .قئاقحلا بلق ( - : ماسقأ ةنالت ىلس مهو ليحتسملا -

 .قئاقحلا دقن - .

 .رصحلا نالطب -

 (3) ِ ِ ا .. ... 4 .. 1 . . . . .. _
 .ليحتسم وا بجاو هللا دنعو انقح ق زئاج وهو ليحتسملاو بجر نيب ددرتم زئاخبا

  

 .35/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيخلا 1

 .هسقن ردصملا -2

 .128/1مسقلا :هسفن ردصملا 3
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 عمسلا -انلاث

 )1 .عامجإلاو .ةنسلاو باتكلا :ىلإ مسقنيو ,عرشلا ماكحأ هنم تبنت يذلا قيرطلا وهو

 ةهيدبلا -اعبار

 نم ناسنإلا هلبقي ام وهو هنم أجفي امو يش لك لوأ يه ةغللا يف

 )3( ورم برشلاو عبشم لكألا نأ انملعك .ريكفت لإ جايتحا نود

 قو ذلا -اسماخ

 لئاسوب لب ،لقعتلاب الو ساوحلاب متي ال ةينيقيلا ةفرعملا ىلإ ةيفوصلا قيرط نإ

 ضلئاضفلاب تلحتو «امتاوهش نم تررحتو «لئاذرلا نع سفنلا تلخت نإف «ةينطاب
 .ةيفخلا ةيهلإلا فراعملا اهل تلجت ةيحورلا ةضايرلا ىلع تموادو

 يف ارثأتم ةدهاشملاو ڵفشكلاو ،بلقلا روضح نع يلاطيحجلا ثدحت دقو

 ةآرم ءافص ردقبف" :لوقي (م1111/ه505ت) يلازغلا دماح يبأ يأرب هتارظن

 هيف ألألتتو قئاقحلا روص هيف رهظت تاعاطلا راونأب هيلجتو ،ثئابخلا نم بلقلا
 ملعتلاو ملعلابو سفنلا ةضايرو ،ةدهاجاب الإ كلذ ىلإ ليبس الو ‘قدصلا حئاول

 ة"“)هالبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو :ىلاعت هلوقل اقيقحت

 يهو ةفرعملا ةجرد ىلإ ىقرت ىلاعت هللاب هنيقي يوق اذإ دبعلا نأ نيب امك
 تمكحتساو ،فراعلا بلق يق ةفرعملا هذه تيوق اذإو “).ناميإلا تاجرد ىلعأ

 .128/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،رطانقلا :يلاطيجلا 1

 .475/13ج :برعلا ناسل :روظنم نبا -2
 .128/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيجلا 3
 .69 :ةيآلا توبكنعلا ةروس -4

 .128/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيخلا 5

 .ظ57/2ج :ةينونلا حرش 0356/1مسقلا :هسفن ردصملا 6
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 0'». يلجلا رونلاو يفخلا فطللا هبر رون نم هل حال

 ©ىوصقلا ةياغلا وه نطابلا ملع وأ ةفشاكملا ملع ربتعا يلاطيحلا ناك نئل

 ةلطابلا مهيواعدو ،ممتاحطش ةيفوصلا ىلع ركنأ هنإف مولعلا رئاس ىلع هلضفو

 ىلاعت باطخلاب ةهفاشملاو ،ةيؤرلاب ةدهاشملاو \باجحلا عافتراو ،داحتالا يواعدك

 3نآرقلا يآل ةدسافلا ممتاليوأت مهيلع ركنأ كلذكو اريبك اولع كلذ نع هللا

 ال ةنطاب رومأ ىلإ ةموهفملا اهرهاوظ نع ةرورض ريغ نم عرشلا ظافلأ مهفرصو
 © ةدئاف ماهفألا ىلإ اهنم قبسي

 لوقلا ةصالخ

 يهتنتو ،ةدهاجملاو ،لقعتلاب مث سحلاب ئدتبت يلاطيخلا دنع ةفرعملا قرط نإ

 ةرورضو .ةيناسنإلا ةفرعملا تاودأ لكب فرتعا دقف .قارشاإلاو فشكلاب

 لاثمأ مالسإلا ةفسالف نم هقبس نم ماعلا ههاجتا يف ارياسم اهنيدايم يف اهمادختسا

 .(م1111/ه505) يلازغلا دماح يبأو (م 10ذ7/_ه428) انيس نبا

 .357/1 مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيحلا 1

 .270/1-271مسقلا :هسفن ردصملا -2

- 101 - 



 ٣ انلا ثحبملا

 ل اطيجحلا دنع مالكل | لال دنسال | حهنم

 ضرع يق هعبتي يذلا هجهنم ملع لكلف مولعلا فالتخاب جهانملا فلتخت

 .ئدابم نيب قفوت ةيلالدتسا اقرطو جهانم مالكلا ءاملع كلس دقلو ،هتاعوضومد

 ةيركفلا تارايتلا ضحد نم اونكمتيل حيحصلا لقنلا لوصأو ،حيرصلا لقعلا
 هفلخ يذلا يدقعلا نارتلل انتعارق لالخ نمو .ممتائيب يف ة:وجوملا ةفرحنملا

 :يتأي اميف لثمتي وهو يلالدتسالا هجهنم ءالجتسا لواحن يلاطيجلا

 لقنلاب لالدتسالا 1

 نآرقلا -أ

 ةديقعلل لوألا ردصملا وه ميركلا نآرقلا نأ ةيمالسإلا ةمألا تقفتا

 قرف يذلا لاكشالا نكل ،اليلد ىوقألاو ،ةجح ىلعألا دروملاو ،ةيمالسإلا

 .اهمادختسا ةيفيكو ءاهتلالد ديدحتو ،نآرقلا صوصن مهف يف اهفالتخا وه اهتكوش
 نآرقلا نم ةفلتخم تايآب اهئارآ ىلع ةيمالك ةسردم لك تلدتسا نأ اذه نع جتنف

 دحاولا سننلاب ةعزانتلا بهاذملا لدتست احايح !ديقعت لاكشإلا دادزي دقو .ميركلا

 .هبهذم دعاوق عم ابسانم هاري امب قيرف لك ذخأيف {ةنيابنم يناعم لمتحي يذلا

 ؟ىلاطيخجلا هعم لماعت فيكف .نآرقلا يف هباشتملا ةلكشم ريسافتلا فالتخا يف ببس زربأو

 صوصنلا ر ملذإ "هباشتملا عم لماعتلا يف ةيضابإلا هفالسأ كلسم يلاطيجلا جهتنا

 .ليرتتلا لوصأو ةغللا دعاوق هبلطتت ام قفو اهليوأت ىلإ امع لب 3اهرهاوظ ىلع ةمباشتملا

 ةيعمج رشن ثةيضابإلا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ،هباشتملا عم ةيضابإلا لاعت عجار -1

 .اهدعب امو 271/1ج :م1991 ،ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ،ةرارقلا ثارتلا
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 هنمو ةيآلا نعم هيلإ لوؤي ام :وه هتقيقحو ريسفتلا هنأب ليوأتلا نعم نيبو

 :هلوقو .ةبقاعو نيعم نم هيلإ لوؤي ام يأ ""هللا الإ هليوأت ملعي امول :ىلاعت هلوق

 يأ ةيآلا لّوأت نالفو .ةبقاعو اعجرمو اريصم يأ 6هاليوأت نسحأو ريخ كلذ
 _) اهانعم هيلإ لوؤي ام رظن

 ةنيرقل هزاحجم ىلإ هتقيقح نع ظفللا فرص وه" :احالطصا يملاسلا هفرع دقو

 )"ف رصلا كلذ تضتتا

 :ةيتآلا سسألا ىلع دمتعت يهف ليوأتلا يف يلاطيحجلا ةقيرط نع امأ

 وهلت :ىلاعت هلوقل باتكلا لصأ مكحملا رابتعاب مكحملا ىلع هباشتملا لمح -1

 )4 تامباشتم رخأو باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا

 نم هباشتملا اهئوض ىلع لوأ اعجرم يلاطيحلا اهذختا يلا تامكحملا تايآلا نمو

 هريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلإ :ىلاعت هلوق )ةيهلإلا تافصلا

 دهاوشب هراتخي نعم لك دييأت ىلإ ىعسي وهف ةغللا ىلع ريبكلا هدامتعا -2

 .ةغللا هيضتقت اميف الإ هدنع ليوأت الف برعلا مالك نم

 ةدراولا اهيناعم هوجو رصحو ،نآرقلا يف ةسوردملا ةملكلا نع ثحبلا -3

 هتاليوأتل يطعي جهنلا :اذه ىلاطيجلا كولسو .اضعب هضعب رسفي نآرقلا نوكل هيف

 .07 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -1

 .59 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -2

 .ظ82/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3
 ©2ط ،نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا تارثلا ةرازو ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا 4

 .169/1ج:م1985/_ه5
 .07 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس 5

 .و61/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 6

 .11 :ةيآلا ىروشلا ةروس -7

 ۔ 103 -



 .ضراعتلا يف عوقولا نم همصعيو ںالماكتمو امظتنم ادحاو اقسن

 ،تازئاجلا زاوجو ،تابجاولا بوجوك :لقعلا ماكحأ همادختسا 4

 عم نوكت نأ ىفن نم ىلع هدرك ،دوصقملا عملا حيجرت يف تاليحتسملا ةلاحتساو

 نعمي ")هيديب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام سيلبإ اي لاقإ» :ةيآلا يف ةدراولا ديلا

 هيلع مدآل صيصختلا ةدئاف لاطبإ هيف ةردقلا ىلع ديلا لمح نأ ىوعدب ةردقلا

 هجو الف ةردقلاب الإ عقي ال قلخلا نأب يضقي لقعلا نإ" :الئاق مهيلع دري مالسلا
 ©ىلاعت هللا رمأل اعابتا دوجسلا مزل امنإو ةردقلا ريغب مالسلا هيلع مدآ نوك داقتعال

 رئاظنو ركذلاب صيصحتلاب دابعلا ضعب ىلاعت هللا ميدقت لقعلا يف ليحتسي ال مث

 ."ةريثك لجو زع هللا باتك يف كلذ

 لاق هتايآ لقعتل الإ نآرقلا لزنأ امو "ليوأتلل ةادأ يلاطيجلا دنع لقعلاف

 ايبرع انآرق هانلعج انإ]» :لاقو نولقعت مكلعل ايبرع انآرق هانلزنأ انإف :ىلاعت

 "چنولتمت مكلل
 هراكنإو هيبشتلا ىلإ يضف دق يذلا يرهاظلا جهنملل هضفر 5

 ةعيرشلا مده ىلإ لصوت قلا ةديعبلا ممتاليوأت ةيفوصلاو ةينطابلا ىلع ديدشلا

 ).يبرعلا ناسللا ىلع ءاضقلاو فيلاكتلا لاطبإو

 ىلإ وعدي يلاطيخجلا نإف ةريثك اهوجو رسفملا صنلا لامتحا ةلاح يف 6

 اوذخأي كموق رماو ةوقب اهذخف :ةميركلا ةيآلاب المع يعم اهنسحأ رايتخا

 .75 :ةيآلا ص ةروس - 1

 .ظ61/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 2

 .02 :ةيآلا ،فسروي ةروس - 3

 .03 :ةيآلا ،فرخزلا ةروس - 4

 .و61 .ظ52/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا - 5

 .271/1-272مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا - 6
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 مالكلا لمحاف ناهجو اهلو الإ ةملك نم ام" :هلت لوسرلا لوقبو "هاهنسحأب

 دحأ ىتأ اذإ" :باهولا دبع نبا حلفأ مامإلا لوقيو ".ههوجو نسحأ ىلع

 .هنسحأ ىلع لمحي نأ هللا نيد نمف هوجولا لمتحي مالكب
 دهاوش هتديأو ةمكحلا تايآلا ءوض ىلع ناك ام وه ىلاطيجلا دنع ليوأتلاف

 .ةيلقعلا نئارقلا هيلع تلدو ءةغللا

 ؟ليوأتلا اذامل

 سبللا باب حتفي ليوأتلا كرت نأ انيبم لاكشإلا اذه ىلع يلاطيخلا بيجي

 مهيلع هيلمت ام قفو نآرقلا تايآ اورسفيل نيغئازلا مامأ قيرطلا حسفيو ،‘تاهبشلاو

 ليوأتلا نع ضارعإلا" :-ةبلغلاو رهقلاب ءاوتسالا ليوأت دعب- لوقي ،مهؤاوهأ
 نيدلا لوصأ ىلإ تاهبشلا قيرطتو {ماوعلا لالزتساو {مامبإلاو سبللا ىلإ يرجي
 ة".نيغئازلا نونظ مجر ىلإ هللا باتك ضيرعتو

 صوصن نيب ضقانتلا ىلإ يدؤي اهرهاظ ىلع تايآلا ءارجإ نأ ىري امك
 يأ" :ءامسلا يف نم متنماءإل ةميركلا ةيآلا ريسفت يف يلاطيحلا لوقي ،نآرقلا
 ،ناكم نود ناكم يف نئاك الو ،ءامسلا ف نكاس هنأ دارملا سيلف ءامسلا يف هرمأ

 لعج .امل نكلو نايبلا لتخاو ،نآرقلا ضقانتل هرهاظ ىلع انركذ ام عيمج لمح ولف

 .145 :ةيآلا ڵ©فارعألا ةروس - 1

 .هيلع رثعأ مل - 2

 .نمحرلا دبع هدح نعو باهولا دبع هيبأ نع ملعلا ىقلت نيمتسرلا ةمئأ ثلاث ؛متسر نب باهولا دبع نب حلفأ - 3
 :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ محعم.ر .م871/ه258 ةنس ينوت .الداع امامإو ارعاشو اهيقفو املاع ناك

 .116 :ةمجرت ء120/2ج
 .و38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا - 4

 .و38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 5

 .16 :ةيآلا "كلملا ةروس - 6
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 ةكئالملا عمست اهتهج نمو ،هشرع ناكمو ،هيحو طبهمو هتكئالم نكسم ءامسلا

 نكسلا ىلع ال رادتقالاو ريبدتلا نيعم ىلع ءامسلا يف هنأ هسفن فصي نأ زاج يحرلا

 عفتريو ،نآرقلا تايآ نيب قيفوتلاو عمجلا انل نستي ليوأتلابف ".اهيف رارقلاو
 .“)هاريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولول اهنيب براضتلاو ضراعتلا

 لإ مهوعدي ةرواحلا بولسأ اجهتم هباشتلل ي نينالا ىلع لاطيمل دزو
 هلالجب قيلت يلا هتافصب ىلاعت هللا ةفرعم نإ ذإ مهفلا ةرورضو «فوقولا كرت

 نم انيلع سيل :اولاق نإف"" :لوقي .دبعلا ىلع تابجاولا بجوأ نم هناطلس ميظعو

 اوفرعتو {هتافصب هوفصت نأ مكيلع هلل بجي لب :لق ءيش اذه يف شيتفتلاو ثحبلا
 مكفوقوو ،ليطعتلاو هيبشتلا نم كلذ ءارو ام اوُعَدتو ،هتاقولخم تافص فالخب هنأ

 ةمئأ هب تملكتو ،هتنس يف مالسلا هيلع لوسرلا هحضوأو ،هباتك يف هللا نب ام نود

 ثمتاطخاف منلقو متشتفو متنحب دق مكنأ عم ،نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسلل

 ةنسلا -ب

 : يلقنلا ردصملا ربتعتو ."هتافصو ،هتاريرقتو هلاعفأو هلع يبلا لاوقأ" يه

 ىلع ظحالي ام نأ الإ ةتباثلا ةديقعلا ملاعمل ةحضوم تءاج دقف ،عيرشتلا يف يناثلا

 .ةفسالفلا تاحلطصمب ديدشلا مهعلوو ‘ثيدحلا يف مهتعاضب ةلق مالكلا ءاملع

 ول نوعيطتسي (نيملكتملا يأ) اوناك دقو" :حلاصلا يحبص لوقي قايسلا اذه يفو

 نم اريثك اوبتجتي نأ ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ءاوضأ نم ةنسلا هيقلت ام ىلع اولوع
 "بهاذملاو قرفلا تاعزنو ةفسالفلا ءارآل ةسيرف اهيف اوعقو لا ءاطخألا

 .ظ87/1ج :ةينونلا خرش :يلاطيحجلا 1

 .82 :ةيآلا {ءاسنلا ةروس -2

 .ظ83/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3

 .449/1ج :م1996 ،ةيروس ،ركفلا راد ،يمالسإلا هقفلا لوصأ :يليحزلا 4

 ديرفو حلاصلا يحبص ةمجرت {ةيحيسملاو مالسإلا نيب يدلا ركفلا ةفسلف :يتاونق .جو ،هيدرغ سيول 5
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 نيملسملا عامجإب يعطقلا ملعلا ديفي اهنم رتاوتملا نإف {ةنسلا ةيجح نع امأف

 أ ءالقعلا نم الو مالسإلا لهأ نم دحأ فلاخي ل و

 وأ يرورض ملع وه له ؛رتاوتملاب لصاحلا ملعلا يف ناك مهفالتخا نكل

 .يبعكلا لاقو هيرورض منع هنآ روهمجلاو ،ةلزتعملا رثكأو ةيضابإلا ىري ؟يرظن

 الو ،ايلوأ سيل تباث مسق هنإ :يلازغلا لاقو ،يرظن هنإ :يرصبلا نيسحلا وبأو
 ©"فقولاب يدمآلاو يضترملا لاقو ،اهعم امتاسايق لا اياضقلا ليبق نم لب 3ايبسك

 لهو ؟نظلا مأ نيقيلا ديفي له هتيجح يف مئاق فالخلاف داحآلا ربخ امأو

 ؟ داقتعالا ىف هب لدتسي

 نم ايلج ودبيو صاخ يرظن ثحبم يف ةلأسملا هذه ىلإ يلاطيخلا ضرعتي مل
 نومكحي نيذلا روهمجلاو ةيضابإلا فقوم كلسي هنأ داحآلا رابخأ عم هلماعت لالخ

 نيبت داقتعالا لئاسمو .نيقيلا رمثت الو ،ملعلا اهسفنب ديفت ال امنأو ،اهتلالد ةينظب
 ©}.ةيداقتعالا رومألا يف هعابتا مومذم نظلاف «نظلا ىلع ال نيقيلا ىلع

 :يه اطورش اهلوبقل عضو دقف هيبشتلا اهرهاظ يلا ثيداحألا نم هفقوم نعو

 .تاقت ةاور نع ةرداص دانسإلا ةحيحص نوكت نأ -

 .ركلا نآرقلا قفاوت نأ -

 .389/3ج :م1983 ،2ط ،توريب ،نييالملل ملعلا راد ريجلا

 قيقحت «لوصأالا ملع قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ ،ناكوشلا .13/2ج :سمشلا ةعلط حر .يملاسلا 1
 .90 :م1992 }اط توريب ،ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم :يردبلا بعصم يبأ

 .13/2ج :سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا 2

 .90 :ص ،لوحفلا داشرإ :نياكوشلا 3

 ،توريب إمزح نبا راد {ةمادق نبال رظانملا ةنجو رظانلا ةضور باتك حرش رطاعلا رطاخلا ةهزن ناردب نبا 4

 .13/2ج :سمشلا ةعلط حرش :يلاسلا .92 :لوحفلا داشرإ :ناكوشلا .216/1ج :م1995 ،2ط
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 مل نإف اليوأت اهنسحأ ىلع لمحتو "برعلا ةغل زاجب يف جرخم اهل نوكي نأ -
 )1 تدر هيبشتلا الإ جرخم امل نكي

 ديقتلا عم نآرقلا ليوأت اهيلع ماق ىلا دعاوقلا سفن ثيدلا ليوأت ف عبتيو

 هللا يحو نيب ضراعت ال ذإ ةحيرصلا نآرقلا تايآل ثيدحلا ناعم ةقفاوم طرشب

 "نآرقلا ريغ عم ىلع ثيدحلا ليوأت زوجي الو" :يلاطيحلا لوقي .ىلاعت
 لقعلاب لالدتسالا 2

 عافدلاو ،ةيمالسإلا دئاقعلا تابنإ يف لقعلا يلاطيحجلا لمعتسا لقنلا بناج ىلإ

 درلا نم نكمتيل نيملسملا دنع ةريهشلا ةيلقعلا قرطلا هتالالدتسا ىف فظوف اهنع

 .اهتريظنب الإ ع راق ال ةيلقعلا ةجحلاف.“)يطسرألا قطنملا نم ةدمتسم ةيلقع بلاوق

 ."هب ًرقُي امب الإ مصخلا ىلع لالدتسالا نكميال هنأ يلاطيحلا ىريو

 :يلي ام ةيلحلا قرطلا هذه نيب نمو

 جئاتنلا تامدقملا جاتنإ -أ

 "ةيرورض ةمدقملا نوكت ثيحب ةمدقملا نم ةجيتنلا صالختسا"وهو

 ثًدحُم ءيش لاعفألا نإ" :هلوقب دابعلا لاعفأ قلخ ىلع يلاطيحجلا لالدتساك

 .ظ64/1ج :ةينونلا حرش :يلايحلا 1

 .و71/1ج :هسفن ردصملا -2
 .اهيلي امو 51/1ج :ةينونلا حرش .ر .داحلإلا لهأ تالاقم ىلع هدودر نم جذامن 3
 .379/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 4

 ملاعلا يف يملعلا جهنملا فاشتكاو مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم :راشنلا يماس يلع 5
 .136 :م1984/_ه1404 توريب {ةيبرعلا ةضهنلا راد يمالسإلا
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 ١0)".قولخخ ثدحم لكف عامجإب

 ميسقتلاو ربسلا -ب

 ليلعتلل حلصي ام ءاقلإو لصألا فاصوأ رصق" :وه لوصألا لهأ فرع يف
 ةرظانم يف اصوصخ ملكتملا همدختسيو كلذل حلصي ال ام فذحو ۔اهنم

 اهسردي مث ،لوانتملا عوضوملا يف ةدرارلا تالامتحالا عمجي نأب كلذو ،هسصخ

 دق وأ حيحصلا وه نوكيف درلا لبقي ال ادحاو ادع ام ةلدألاب اهلطبيف ادحاو ادحاو

 تابثإ يف قيرطلا اذه يلاطيجلا مدختسا دقو .مصخلا ىوعد لطييف اعيمج اهري

 يفو .اهرئاسو ،مدقلاو ،ةدارإلاو ةايحلاو ،ةردقلاو ،ملعلا نم :ىلاعت هللا تافص

 ليق ؟نانثا مأ وه دحاوأ ءايشألا قلاخ نع ينربخأ" :لوقي ىلاعت هلل ةينادحولا تابنإ

 لك ولخي ال ناكل هريغ هعم ناك ولف ،ناث هل سيل دحاو ءايشألا ثدحُم نإ :هل

 امهنم دحاو لك ناك نإف ردقي ال وأ هبحاص يفي نأ ردقي نوكي نأ امهنم دحاو
 هبحاصل رودقم امهنم دحاو لك ذإ اعيمج نيفيعض اناك هبحاص ءانفإ ىلع ارداق
 رداق ريغ امهنم دحاو لك ناك نإو .اهلإ نوكي ال روهقملا ليلذلاو ليلذ روهقم
 ىلع ارداق امهدحأ ناك نإف .اهلإ نوكي ال زجاعلاو زجاع رداقلا ريغف هبحاص ىلع

 وه رداقلا ةردق هيلع يرجت يذلا روهقملاو ،هلإلا وه رداقلا رهاقلاف ،هل ارهاق هبحاص

 ثادحاو هنأ تبثف روهقم ليلذو قولخم

 دادضألا عامتجا يفن -ج

 ،تامملا دض ةايحلاك «هليزي ام ءيشلا دض" :ةرابعلا يف دضلا نيعم ىلاطيخلا نيب

 ناك اذزف ،دوعقلاو مايقلاو نوكسلا دض ةكرحلا كلذكو ءمانملا دض ةظقيلاو

 .ظ31/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 1

 .135/2ج :سمشلا ةعلط حرش :يملاسلا -2
 .و551ظ54/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3
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 "دادضأ دضلا عمجو رخآلا لاز امهدحأ

 لبق ةعاطتسالا نإ لاق نم لاطبإل يلقعلا نوناقلا اذمي يلاطيحجلا لدتسا دقو

 نيلئاقلا ىلع هدر يفو لفلا عم ةعاطتسالا نأب نيلئاقلا يأر تابثإو ؛لعفلا

 ولخي ال" :لوقي .دحاو نآ يف ابقاعم اباثم صخشلا نوكي نأ هلاطبإل رانلا نم جورخلاب

 وأ "قباسلا هللا ملع يف اديعس ةنجلا لهأ نم هللا يلو انمؤم نوكي نأ نم بقاعملا باللا

 انمؤم ارفاك نوكي نأ لطبف رانلا لهأ نم قباسلا هملع يف ايقش هللا ردع ارفاك نوكي

 دادضألا عامتجاو لاحملا نم كلذ نأل اعيمج رانلاو ةنحلا لهأ نم هللا دنع اديعس ايقش

 رانلا لهأ نم يقش وأ {ةنجلا لهأ نم ديعس نمؤم هنأ الإ قيي مل اذه لطب املف

 مازلإلا -د

 يف اريثك هيلع اودمتعاو مهموصخ ماحفإ يف نوملكتملا همدختسا قيرط
 مزلت تامدقم هميلستب هاعتُمل ةفلاخم ةجيتن .ىلإ مصخلا جاردتسا وهو" .ممتارظانم

 اهسضتري الو ،ةعانشلا بجوتست ةجيتنل هذه نوكت ام ابلاغو ".ةجيتنلا كلت اهنع

 ةيؤرلاب نيلئاقلا ىلع هدر قيرطلا اذه يلاطيجلا اهيف فظو لا نطاوملا نمو .مصخلا

 داعملا راد يف ىري مكدوبعم راص ةلع يأل انوربخأ مهل لاقي" :يتآلاك وهو ،داعملا موي

 متلق نإو ريغتت ال تاذلاف تاذلل متلق نإف ؟ربخلل مأ كلذ تاذلل ايندلا يف ىري الو

 ربخلا اذه انلق “مةرظان امبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجول متلق نإف ؟ربخلا كلذ امف ربخلل

 نأ الإ هودجت متسللف ؟ايندلا يف هب ىري ال يذلا ربخلا نيأف .داعملا يف ةيؤرلل مكدنع

 .ظ30/2ج :هسفن ردصملا - 1

 .هسفن ردصملا - 2

 .و71/2ج :هسفن ردصملا - 3

 01ط توريب يمالسإلا برفلا راد ،يمالسإلا ركفلا ةيجهنم يف ثحابم :راجنلا رمع ديجملا دبع - 4

2: 113. 

 .22-23 :ةيآلا ةمايقلا ةروس - 5
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 تاذلا نع ربخ ربخلا اذه هل ليق كلذ اولاق اذإف هه راصبألا هكردت الإ :هلوق اولوقت

 اذإ ريغتت ال تاذلا نإ متلق دق مهل انلق تاذلا نع ربخ اولاق نإف ؤتقولا نع ربخ وأ ا

 تقو نود تقو نع متلق نإف ،ٹدحملا ةفص ىلإ ميدقلا ةفص رييغت كلذ يف ناك

 ال» :هلوق نم نآرقلا يف هسفن نع هب هللا ربخأ ام عيمج يف كلذ لثع اولوقت نأ مكمزليف

 نوكتف ةرذ لاقثم هنع بزعي الإ» “ههامهظفح هدوؤي الو ...مون الو ةنس هذخأت

 ”تقو نود تقول يه امنإ هللا تافص يق اهلكاش امو هللا باتك نم رابخألا هذه

 .ةيمالكلا هتاشقانم يف يلاطيحجلا اهمدختسا يلا ةيلقعلا قرطلا نم جذامن هذه

 دئاسلا يلقعلا جاجتحالا جهنم لثمت امنأ الإ دقنلا نم ملسي ال اهضعب ناك نإو

 .روصعلا كلت يق

 يلاطيجلا دنع لقعلا ةناكم -ه

 كردل ةلآ هنأ"و ث يناسنإلا ةفرعملا قرط دحأ لقعلا نأب يلاطيحلا فرتعا

 “ايندلل دامعو ،فيلكتلل لصأو ، بادآلل ع وبنيو ،لئاضفلل سأو مولعلا
 هرود نيب دقف &هدودحو لقعلا مادختسا تالاجمب افراع يلاطيجلا ناك

 ىلع لالدتسالا لاحب يفو للعلا نع فشكلاو ةيعرشلا ماكحألا طابنتسا يف زرابلا

 نأو ةفرعملل ناقيرط لقنلاو لقعلا نأ ررق دقو .هركذ قبس امك ةديقعلا لئاسم

 .103 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس - 1

 .255 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس - 2

 .3 :ةيآلا أبس ةروس - 3

 .ظ73/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا - 4

 :مالسإلا يركفم دنع ثحبلا جهانم ،راشنلا يماس يلع :قرطلا هذه ضعبل ةهجوملا تاداقتنالا عجار - 5
 .اهدعب امو 2

 .ثحيلا نم 73 :ص :ملعلا قرط رظنا - 6

 هفرشو لقعلا لضف يف الماك الصف يلاطيحلا صصخ دقو .28/1مسقلا ،يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيحجلا 7

 .51 -28/]مسقلا :هسفن ردصملا.ر .هماسقأو هتقيقحو
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 هب مهدّبعت ام هللا لعج" :هلوق يف كلذ دكؤيو ،لقعلا ىلع ليحتسي امب تأي ال لقنلا
 عنميال لقتلا باطخ نم اعومسمو ،هديكأتب عرشلا درو يلقع بجاو نم اذوخأم
 باوثلا اوبجوتسا هبو ،بابلألا يوذ ىلإ باطخلا هَجوت كلذل ،هزاوج نم لقعلا

 ‘")" .باقعلاو

 :يهو ةناكملا هذه حيضوتل جذومنك لئاسم ثالث ىلإ ضرعتنسو

 حيبقتلاو نيسحتلا -الوأ

 نأ ىفن دقف ،ةيرعشألاو ةيضابإلا يأر وه ةلأسملا هذه يف يلاطيجلا يأر نإ

 كلذ معز امك لقعلاب ناكردُت ءيشلا تاذب نيتمئاق نيتفص حبقلاو نسحلا نوكي

 هلعاف ىلع ءانثلاب عرشلا درو ام وه" :نسحلا لولدم نيتو ؛ةفسالفلاو ةلزتعم
 )هن وزئافلا مه كلنلوأف هقتيو هللا شخيو هلوسرو هللا عطي نمو :ىلاعت هلوقك

 :ىلاعت هلوقك هلعاف مذب عرشلا درو ام وه" :حبقلا امأو ك)"اهلانمأ يف نوحلفملاو

 ةنآرقلا نم اهلاثمأ يفو "نورساخلا مه كنلوأف كلذ لعفي نمو

 الو ،اهسفنأ يف امب رومأملا ضئارفلا نسح ىلع لدي ال" يلاطيجلا دنع لقعلاف

 عيش نسح ىلع لدي ال لقعلا نأل .اهسفنأ يف اهنع يهنملا تامرحملا حبق ىلع

 فرعي امنإو ،امتاوخأو تابجاولا ةهج نم هب قلعت ام الإ فيلكتلا مكح يف هحبقو
 (6) . "ع رشلا دراوم نم كلذ

 تابجاولا ةهج نم هب قلعت ام الإ" :هلوق يف دراولا ءانثتسالا يف نإو

 .3/1ج :يلكب قيلعتو حيحصت !مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 1

 .52 :ةيآلا ،رونلا ةروس -2

 .و46/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3

 .9 :ةيآلا ،نوقنانملا ةروس 4

 .و46/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5

 .هسفن ردصملا 6

- 112 - 



 ءاهنم ةبجاولا لقعلا ماكحأ عم ضراعتي ال عرشلا نأ ةحيرص ةلالد "اهتاوخأو

 لقعلا لقتسي ال لا ةيلقعلا تانكمملا نم ةلمج نييبتل ءاج عرتشلا نأل ةليحتسملاو

 .هدرفمب اهيلإ لوصولا نع هزجعل اهيلع مكحلاب

 ةهج نم الإ هدابع فلكي نأ زوجي ال ىلاعت هللا نأ " :هدافمو ةلرتعملا ليلد يلاطيجلا دروأ دق

 .'")همهل تلحأ تابيط مهيلع ا انمرح اوداه نيذلا نم ملظبفإلا :ىلاعت هلوقب اولدتساو ةحلصللا

 ةمحر نوكيو هدابعب لجو رع هللا نم ءالتبا فيلكتلا نوكي دق" :هلوقب مهيلع ضرتعاو

 ليلعتلا -ايناث

 ؟ىلاطيخلا دنع هتالاجب يه امف ،ةتحب ةيلقع ةيلمع ليلعتلا

 :امه نييسيئر نيمسق ىلإ ةلعلا يلاطيحلا مسق

 يف كلذكو نكاسلا ةلع نوكسلاو كرحتملا ةلع ةكرحلاك :ةيلقعلا للعلا -

 :لوقيف للعلا هذه فالخب عمسلا دري نأ زوجي ال هنأ يلاطيجلا دكأو .عئانتصلاو ديحوتل
 .عناص ريغب ةعنصو \ثدحم ريغب ادحو نكاس ريغب انوكسو ،كّرحتم ريغب ةكرح اوتبثأ

 للعلا هوجو نم كلذ ريغو ،ابّرلا ةلع يف مهفالتخاكف :ةّيعرتتلا للعلا

 “).امبالقنا زاوج ىلع لاد ع رتشلا للع يف نيسئاقلا فالتخاف .ةطبنتسملا

 عيرشتلا لوصأ نم لصأ هنآ فرتعا دقف سايقلا نم يلاطيحلا فقوم نع امأو

 لمح :هتح ليقو {ةهبتشلا نم برضب لصألا ىلع عرفلا لمح هناب" :هفرعو يمالسإلا
 م

 ةعبرأب الإ متي ال هنأ نيبو ».تابنإ وأ يفن نم امهنيب عماج رمأل مولعم ىلع مولعم

 .160 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس -1

 .و46/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 2

 .ظ45/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3

 .ظ45/2ج :ةينونلا حرش : :يلاطيخجلا .ر .يهانملاو \تاضورفملا ليلعت يف لوقلا يلاطيخلا لصف دق 4

 .و48/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
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 )1( آ . : .
 .مكحو ةلعو 0ع رفو لصا :يه طورش

 سايقب ىمسي ام وهو ،تايئارواملا لاحب يف هلامعتسا ركنأ يلاطيجلا نكل

 الو ساوحلاب كردي ال هللا نأ" :ةينونلا حرش يف بهذ دقو ،دهاتنلا ىلع بئاغلا

 صخت ةّيضق ىلع (بئاغلا) قلاخلا رصخت ةّيضق ساقت نأ زوجي الف "سانلاب ساقي

 كارتشا حضوأ هنأ امك .امهنيب ةعماج ةلعل مكحلا ىق ناكرتشيف (دههاشلا) قولخملا

 صاخلا هلولدم هيبشتلل َركل هيبشتلا اقلطم كلذ نيعي ال ءامسأ ىف دهاشلاو بئاغلا

 :لاق نإف 3معن :هل ليق .ءيش ناسنإلاو ءيش هللا :لاق نإف" :ةرابعلا يف هني امك

 يف عقي امنإو ءامسألا قافنا يف عقي ال هيبشتلا نإ :هل ليق ؟اهيبشت اذه سيل وأ

 ،َئيح هللاو .دوجوم ناسنإلاو دوجوم هللا :لقت كنأ ىرت الأ .نايعألا قافتا

 يف سيلف ءامسألا نم اهرئاسو ملاعو ملاعو ،عيمسو عيمس كلذكو 3يح ناسنإلاو

 هريغ فصويو ،ةفصب اذه فصوي نأ نايعألا قافتا يف عقي هيبشتلا امنإ هيبشت كلذ
 . للا ةفصلا كلت

 قطنملا ملع نم يلاطيجلا فقوم انلا

 اميف ةصاخ ةينانويلا ةفسلفلا ىلع هَدر يف يدقنلا يلازغلا جهنم يلاطيجلا ىنبت

 ملع ًامأو تايعيبطلا بناوج ضعيبو ،تايهإلاك ةيقيزفاتيملا لئاسملاب قلعتي
 .نيللا ناضراعي الو ،لقعلا نافلاخي ال اممنوكل امهلوبق مت دقف قطنملا ملعو تايضايرلا
 .هدقنو هتساردب اولغتشاف نيملسدملا مامتها يلازغلا دعب ينانويلا قطنملا لان دقف اذل

 قطنملل ٌمرقيقحلا جزاملا وه لازغلا دماح ابأ راشتلا روتكتلا ربتعيو

 .و48/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 .و68/1ج :هسفن ردصملا 2

 .و55/1ج :هسفن ردصملا 3

 :يلاطيحجلا .33/1-34ج :م1991/ها1411 ،اط :رئازجلا :ةفاقثلا راد ضنيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا 4

 .1/]121-122مسقلا :يمانلا قيقحت "تاريخلا رطانق

 ۔.114 -



 لب ةرابعلا ةلهس ةيقطنم بتك نم عضو امل ال ،نيملسملا مولعب يسيلاطاطسرألا

 نم نأ اهيف ركذ يلاو «ىفصتسلملا هباتك لوأ يف اهعضو ىتلا ةّيقطنملا ةمدقملا كلتل

 () اعطق همولعب ةقث ةقث الف اب طيحي ال

 مالكلا ملع يف الخاد املع هربتعاو قطنملا عم يلاطيحلا لماعت يلازغلل اعابتا

 يتلا هتدئاف نيو 8‘“هطورشو حلا هجوو ،ليلدلا هجو نع ثحب :هنأب هفرع دقو
 وحن ناسنإلا دستو ءهمّوقت يتلا نيناوقلا نم ةلمجب لقعلا ديوزت يف ىلجتت
 .باوصلا

 ىلع فوقولا سامتلا دارأ نإ ةديكأ قطنملا نيناوق ىلإ ناسنإلا ةجاح نأ امك

 ريكفتلا قيرط نع اهكردي يتلا تالوقعملا يف امّيس ال هتابولطم يف نيقيلا قحلا

 .لالدتسالاو سايقلاو

 ةبسن نأ كلذو ،وحنلا ملعو قطنملا ملع نيب ةنراقم يلاطيجلا دقع دقو

 كراشيو ،ظافلألا ىلإ وحتلا ةعانص ةبسنك تالوقعملاو لقعلا ىلإ قطنملا ةعانص
 امنإ وحنلا نأ يف هقرافيو ظافلألا نيناوق نم يطعي امب ةكراشملا ضعب وحتلا قطنملا

 ظافلأ معت ةكرتشم نيناوق يطعي امنإ قطنملا ملعو ءام ةمأ طافلأ صخت نيناوق يطعي
 ).اهلك ممألا

 .90 :مالسإلا يركفم دنع ثحبلا ج انه :راشنلا يماس يلع -1

 .123/1مسقلا :يمانلا قيقحت ؛ت اريخلا رطانق :يلاطيحلا 2

 .هسفن ردصملا 3

 .هسفن ردصملا 4

 .هسفن ردصملا 5
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 ثلاثلا ثحيملا

 ل اطيجل ركف ةيعجرم

 ةيعوسوم ارظن اقيقد اطبض يلاطيجلا ركف ةيعجرم طبضن نأ ريسيلا نم سيل
 ةيملعلا دراوملا مهأ ىلإ ةراشإلاب يفتكن اننأ ديب عساولا هعالطاو ،لحّرلا ركف

 ءهقفلاو {ةديقعلا تالاحم يف هراكفأو {هئارآ ةلمج اهنيعم نم ىقتسا يتلا "ةّيساسألا

 .يركفلا هاحنم هيجوت ىف ريثأت امل ناكو قالخألاو

 :امه نيتقيرط ىلع كلذ ديدحت يف دمتعنسو

 مسا ركذب امإ كلذو اهنع لقني يتلا رداصملا ىلإ يلاطيجلا تالاحإ -
 .باتكلا ناونع وأ فلؤملا

 .ءاملعلا نم هيقباس جاتنإب يلاطيخجلا لامعأ ضعب ةنراقم -

 :نيردصم ىلإ ةيركفلا هتيعجرم فينصت انناكمإبو

 ةيضابالا ةسردملا 1

 اهجهنم ديقتي هلعج اعورفو الوصأ ةيضابإلا ةسردملا ىلإ يلاطيجلا ءامتنا نإ

 مدعو ،ع ابئالاب مهل فرتعيو ،رابكلا اهخويش ءارآ ىلع دمتعيو ،يهقفلاو يدقعلا
 مل و ،راثآلا يي تدجو ام تركذ دق لئاق لاق نإف" :ةرابعلا ف كلذ نييو عادتبالا

 خياشملا لوق اهريغ يفو ،لئاسملا هذه ي انلوق هل لق .لئاسملا هذه يف كلوق ركذت

 ©".نيعدتبم ريغ ،نوعبتم مهل نحنو ،نيملسملا لوقو

 رينتسيو ,امرو ن نم سبتقيل ةنسلاو نآرقلا لإ هئا رآو هراكفأ رك ي عجري يلاطيجلا نا يهيدبلا نم -1

 .مالسإلا ءاملع زج لاح وه امك امهيدمب

 .و37/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 2
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 ءادتقالا ةرورض ىلإ اهيف وعدي ضرغلا اذهل ةديصق يلاطيحجلا صصخ دقو

 هتباحصب مث ،قلخلا ةوسأ هلع دّمحم اندّيس نيلسرملا مامإ نم اءدب مالعألا ةّمئألاب

 ،ملسم ةديبع يبأو ،ديز نب رباج لاثمأ بهذملا خويشب غ مهنع هللا يضر ماركلا

 :امتايبأ ضعب يف لوقي .مهريغو - ىلاعت هللا مهمحر - بيح نب عيبرلاو

 يدتهي سيل ىآلا يف شام لثم نكي = ةّتنأب يدتقي ال نم لك الأ
 دلقم نم هنيد يف هل نإ امف ارئاح ةمايقلا موي ادغ يتأيو
 دروم لضفأ ميهاربإ ةلالس يجهذمو ينيد تدلق نكلو

 يدفقم ةمئألا لضفأب ينإو ادلڵقم مانألا نيب هب انيضر

 دمح يبلا دعب هب انيضر يتودق نيدلا يق هللا باتك نإو

 يدنقأ ممم انل فالسأ سانلا نم 3 مهدعب مغ ىقتلا يلوأ هباحصأو

 دّجمتلخيش“رمادرللو بجاحو ملسموديز نب“رباجو"عيبر

 نمز يرجملا لوألا نرقلا نم نماثلا دقعلا فصتنم ف دلو يديهارفلا بيح نب عيبرلا ورمع وبأ وه - 1

١ 
 اد

 نب رباج :اهئاملع زربأ دي ىلع ملعلا يقلتل ةرصبلا ىلإ لقتنا مث نامعب أشن ،كلملا دبع يومألا ةفيلخلا
 راثآ باتكو ،فيرشلا ثيدحلا ي عيبرلا دنسم :هتافلؤم نم .ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو ،ديز

 نب عببرلا :يوابكلا مساقلا وبأ .ر .م791/_ه175 ةنس يلاوح يفوت .ةيدقعو ةيهقف ةبوجأو ،عيبرلا
 .اهدعب امو 120 :م1994 رئازجلا ،ةيادرغ ،ةّيبرهلا ةعبطملا .اهيقفو اندحم بيبح

 ئعبات ،م639/_ه18 يلاوح دلو ةينامعلا دمحيلا ةليبق نم ينوجلا ديز نب رباج ءاثعتشلا وبأ وه

 نب هللا دبعو ،سابع نب هللا دبعو ،نينمؤملا عأ ةشئاع :مهنم ةباحصلا ةريخ نع ملعلا ذخأ ليلج

 ييفم ناك مهريغو مهنع هللا يضر ةريره وبأو 6يرذخلا ديعس وبأو ،كلام نب سنأو دوعسم
 ةريثك فيلآت هلو يضابإلا بهذملل يقيقحلا سسؤملاو ،ةماقتسالاو:ةو3لا لهأ مامإو ،ةرصبلا

 5217/2ج :برغملا مسق ثةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارثلا ةيعمج.ر .م711/_ه93 ةنس يقوت

 .اهدعب امو 11/1ج :ديز نب رباج مامإلا همتا :ىيغ شوكب .230 :ةمجرت
 .ثحبلا نم 16 :هتمجرت تمدقت ,ةميرك يبأ نب ملسم ةديبعوبأ

 نع ملعلا ىقلت ةرصبلاب هدلومو نامع نم هلصأ ها50-ه]100 :نيب شامع يئاطلا بجاح دودوم وبأ وه
 .ةيركسعلاو .ةيلا نووتشلا ىلع فارشإلا ةمهم هيلإ لكوأ !هتاطاشن يف نميألا هدعاس ناكو ؛ةديبع يبأ
 .249 :ةمجرت (238/1-239ج :برغملا مسق {ةيضابإلا مالعأ مجعم.ر .ةرصبلا جراخ ةوعّلا ريس ةعباتمو

 ءابطخلا دحأو ةارتنلا ءاسؤر نم نيدتم دباع (م680 /ه 6] تإ ريدح نب سادرم لالب وبأ
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 دغ يق ةينما نرزت نأ ىلل مهدصق كلاسم كلسا برايف
 دحلم نيأ هدعب يلابأ تسلف ىدهلا جهنم ىلع يمادقأ تنو

 "ليدتغيو حوري ناوضر لضفأو ةيحت سأ نمحرلا نم مهيلع

 ةبراغملا امّيس ال ةيضابإلا خويش ءارآل اضراع هتاباتك رثكأ يف يلاطيجلا ناك

 :اهيلإ عجري ناك يتلا رداصملا زربأ نمو مهنم

 (م791/_ه175 = ت) بيبح نب عيبرلا مامإلل حيحصلا عماجلا -

 .(م871/_ه258 ت) باممولا دبع نب حلفأ مامإلا تاباوج -

 .(م10/_ه4ق شاع) فاتلز نب الغي رزخ يبأل نيفلاخملا عيمج ىلع درلا -

 (م10/_ه4ق شاع) ينامعلا ةكرب نب هللا دبع دّمحم يبأل عماخجلا -

 (م1078/ه 471 ت) تاملا فلخي نب ناميلس ميرلا يبأل ةنوزخملا فحتلا -

 .(م1110/_ه504 تر يسوملا دّمحم نب دمحأ سابعلا يبأل دابعلا لاعفأ نييبت -

 .(م12/_ه6ق شاع) يونسلا ةفيلخ نامثع ورمع يبأل تالاؤّسلا باتك -

 .(م] 2/_ 63 شاع) ىسيع نب نيروغبتل نيدلا لوصأ -

 (م12/ه6ق شاع) يناكلا دبع رامع يبأل تالاهجلا حرش -

 (م12/_ه6ق شاع) يتاكلا دبع رامع يبأل زجوملا -

 .(م1174/_ه570 ت) نالجر اولا فسوي بوقعي يبأل فاصنإلاو لدعلا -

 دايز نب هللا ديبع هنجسو ،ناورهتلا دهشو .ميكحلا ركنأو هنع هللا يضر يلع عم نيفص دهش
 :تاقبط :نييجردلا .ةارتشلا ةعامجو هشيج نيب تراد ةكرعم يف ينزاملا ةمقلع نب دابع هلتق
 .49/1!ج :يراضحلا دعبلا يريبعجلا .214/2-225ج

 .131 - 130 :هريغو يلاطيجلا مظن نم دئاصق عومجب -1
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 .(م1174/_ه570 ت) ينالجراولا فسوي بوقعي يبأل ناهربلاو ليلدلا -

 .(م1272/ه670 ت) يجر دلا دمحأ سابعلا يبأل برغملاب خئاشملا تاقبط -

 بهاذملا ءارآ ىلع عالطالا نم هعنمي مل بهذملا خويش هررق امل يلاطيخجلا عابتا نإو
 .كلذ يعدتسي قحلا ىأر نإ ةيعبتلا ديق نم هررحتو «اهنم ةدافتسالاو ىرخألا ةيمالسإلا

 يمالسإلا ثارتلا 2

 نم ءاملعلا حئارق هتجتنأ امك دافتسا دقف رّخأتم نمز يف يلاطيخلا ءيج مكحب

 .هنونف ىتش يف ىمالسإلا ثارتلا ىلع عالطالا عساو ناكف ،للملاو بهاذملا فلتخم

 نم رثكأ ىيف دكأ دقو .يملعلا همف عبشيو ،هتاجايتحا يلي ام هنم ذخأي هتاصّصختو

 ").نمؤملا ةلاض ةمكحلاف اردص دروم يأ نم قحلا ءانتقا بوجو ىلع عضوم

 ةَمئأب يقتلت هبتك عيمج يفو ،يلاطيجلا عم" :يماتلا ةفيلخ ورمع روتكدلا لوقي
 يبأو ،يعفاتتلاو ،يبساحماو ،يدرواملاو ،يلازغلاب يقتلت "نيصلخملا هئاهقفو مالسإلا

 نم مهريغو ،يعازوألاو يروثلا نايفسو «سنأ نب كلامو ،لبنح نب دمحأو ،ةفينح
 نابأ افالخ ىأر اذإف {ةنامأو ةقد يف ثحابم نم هل ضرعي اميف مهءارآ دروي ،ةّمئألا

 ."كلذ يف قحلا نم هلقع غليي ام راتخا مت ،هبابسأ حضوأو ،هلصأ نع

 :امهو هنابانكو ،يلاطيحلا ركف يف حضاو ريثأت امهل ناك نيزراب نيملع نع ثيدحلا رصتقنسو
 “‘).(م1198 /_ه595 ت) يطرقلا دشر نباو ،ه(م1111/_ه505 تر يلازغلا دماح وبأ

 .ثحبلا نم 66 :يلاطيخجلا دنع يركفلا ررحملا .ر -1
 .16/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلايخلا 2

 ةّحح (م1058-1111/_ه450-505) دماح وبأ يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم -3

 .22/7ج :مالعألا :يلكرَلا .ر .فوصتم فوسليف ،مالسإلا
 .(م1126-1198/ه520-595) ديفحلا دشر نباب فورعملا يطرقلا ديلولا وبأ دشر نبا دمحأ نب دمح 4

 .77 :1988 ،سنوت ملقلا راد \برغللا ءاملعو يلازغلا :يرومعملا رهاطلا .ر .318/5ج :مالعألا :يلكرزلا
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 يلازغلاو يلاطيجلا نيب -أ

 يه امف “!»برغملا لازغ" :هنع ليق يلاطيجلا ىلع تقلطأ يتلا باقلألا نم

 ؟نيملاعلا نيذه نيب طبرت يل ةقالعلا ةعيبط

 امّيس الو سلدنألاو ڵ©برغملا ءاملع ىدل ايركف الدج يلازغلا تافلؤم ترانأ

 هحفصت م1109/_ه503 ةنس برغملا ىلإ هلوصو نيحف" نيلا مولع ءايحإ هباتك

 ،هداسف ىلع اوقفتاو نيدمح نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ مهسأر ىلعو ءاهقفلا
 لجسم ق باتكلا قارحإب رمأو مهيأرل _) ..فشات نب فسوي نب يلع باجتساف

 لسرأ مث ،ناكسلا نايعأو ,ءاهقفلا رضحمب اتيز هعابشإ دعب يبرغلا بابلا ىلع ةبطرق

 )" تمدعأو اماحصأ يديأ نم خسنلا تذحأو اهقارحإو

 :ىلإ عجرت برغملا ق ءايحإلا باتك ءاملعلا ةرداصم بابسأو

 .دئاسلا يبرغملا يهقفلا هاجتالل يلازغلا ةضراعم -]

 دصاقم نع اوفرحناو {ةيعورفلا تاسارتلا يف اوقرغأ نيذلا ءاهقفلل همذ -2
 .ةيقيقحلا هقفلا

 هعفرو ،نيملكتملا تالداحبو «ءاهقفلا نيناوق ىلع ةيفوصلا قرط هليضفت -3
 .ءاهقفلا ىلع هللاب نيفراعلا ةحجرد

 .390/3ج :ريبكلا برغملا خيرات :زوبد يلع دمحم -1

 ةنس يفوت {ةبطرقب ةعامحلا يضاق ؛يلغتلا نيدمح نب زيزعلا دبع نب يلع نب دمحم هللا دبع وبأ -2
 .21 :برغملا ءاملعو يلازغلا ،يرومعملا رهاطلا .ر .م1114/ه8

 نيملسملا ريمأ ،(ما1084-143/_ه477-537) نسحلا وبأ ينوتمللا نيفشات نب فسوي نب يلع -3
 .33/5ج :مالعألا :يلكرّرلا .ر .نيطبارملا نيمثلملا ةلود كولم يناثو «شكارمم

 .21-22 :برغملا ءاملعو يلازغلا :يرومعملا رهاطلا 4
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 حبصأ ىتح امئاق لظ برغملا ءاملع عم يلازغلا فالخ نأ ""يرومعملا نيبيو

 :مهنم رهتشا دقو هب سأب ال اددع برغملا ءاملع نم هبتك ق ىلازغلا اوشقان نيذلا

 5) . ١. ۔ا١ا { ,(+) 3) , . 2) . )_ آ
 نباو ،“})ضايع يضاقلاو ،“يبرعلا نباو 2“‘}يرزاملاو ،“يشوطرطلاو نيدمح نبا
 .دشر

 زارتحالاو ضفرلا فقوم "ءايحإلا" نم اوفقو برغملا ءاملع رثكأ ناك اذإ
 هلاونم ىلع عضو مث {ةيدقن ةءارق هأرقو باتكلا حفصت دق يلاطيخجلا دجن اننإف هنم

 وهف هتايح تايرخأ يف هفلأ ام مظعأ دعي يذلا "تاريخلا رطانق" ريهشلا هباتك

 :لبق نم اهفنص يتلا بتكلا ىلإ فنصملا تاراشإ هيف دجن ذإ هراكفأ ةراصع
 .كسانملاو ،مالسإلا دعاوقو ،ةّينونلا ح رشك

 هنآ امك ،هتمرب هضفري ملف ريصبلا دقانلا فقوم "ءايحإلا" نم يلاطيحلا فقو

 ام عديو هب عنتقي ام ذخأي ،يلازغلا نع لقني اميف ايعاو ناك لب ،هريفاذحب هلبقي مل

 "ءايحإلا" نم ىلاطيخجلا اهسبتقا "رطانقلا" باتك نم تارقف ركذأس و ءاباوص هاري ال

 .29-30 :برغملا ءاملعو يلازغلا :يرومعملا رهاطلا -]

 -1059/-ه451-520) يشوطرطلا ركب وبأ يسلدنألا يشرقلا فلخ نب دمحم نب ديلولا نب دمحم وه -2

 باتكو كولملا جارس :هتافلؤم نم ظافحلا ةيكلاملا ءاهقف نم بيدأ ،ةقدنر يبأ نباب فرعي (م6

 .133/7-134ج :مالعألا :يلكرزلا.ر .يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ هب ضراع ريبك

 ثدحم (م114]-1061/ه453-536) هللا دبع وبأ يرزاملا يميمتلا رمع نب يلع نب دمحم وه 3

 ءايحإلا ىلع درلا يت ءابنإلاو فشكلا"و "نيقلتلا" :هتافلؤم نم رام ىلإ ةبسن ةيكلاملا ءاهقف نم
 .277/6ج :مالعألا :يلكرزلا .ر "يلازغلل

 ضاق (م1076-1148/_ه468-543) يكلاملا يليبشإلا يرفاعملا دمحم نب هللا دبع نب دمحم وه -4

 مصاوعلا" :اهنم ةريثك تافلؤم هل نيدلا مولع يف داهتجالا ةبتر غلب ثيدحلا ظافح نم

 يبأ ءارآ :يلاط رامع /د .230/6ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .يلازغلا هيف شقان يذلا "مصاوقلاو

 .25-88-97 :(ت.د) رئازجلا ءعيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،ةيمالكلا يبرعلا نب ركب
 لهأ مامإو برغملا ملاع (م1 1083-149/_ه476-544) يضاقلا لضفلا وبأ ضايع نب ىسوم نب ضايع وه 5

 .99/5ج :مالعألا :يلكرزلا .ر "ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا" :هفيناصت نم هتقو يف ثيدحلا
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 :تأي اميف لثمتتو ىلازغلا دماح يبأل

 ترافت يف سانلا فلتخا :لاق يلازغلا باتك يفو" :48/1مسقلا :رطانقلا -1

 قحلاب حيرصتلاب ةردابملا لب هليصحت لق دق نم مالك لقنب لاغتشالل ىنعم الو لقعل
 وهو يناثلا مسقلا ىوس ةعبرألا ماسقألا ىلإ قرطتي توافتلا نأ حيرصلا قحلا :لاق

 نا فرع نم نإف ،تاليحتسلملا ةلاحتساو ،تازئاخلا زاوج نم ةيرورضلا مولعلا

 نم اهلاثمأ نم ،نيناكم يق مسخلا نوك ةلاحتسا اضيأ فرع دحاولا نم رثكأ نينثالا

 قرطتي توافتلاف ةثالثلا ماسقألا امأو ‘كش ريغ نم اققحم اكاردإ كردت لا رئاظنلا

 .114/1ج :نيدلا مولع ءايحإ باتك يف درو ام كلذو "اهيلإ

 قيرطو نيدلا ملع يف يناثلا لصفلا" :116/1-117مسقلا :رطانقلا 2
 :امهدحأ :نامسق ةرخآلا قيرط ملع نأ هباتك يف يلازغلا ركذ دق هنأ ملعاف :ةرخآلا

 اهنم دومحملاف مومذمو دومحم :ناعون وهو بلقلا لاوحأب ملع وهو !ةلماعم ملع
 &رقفلا فوخف ءاهنم مومذملا اّمأو...ةبوتلاو ءاجرلاو فوخلاو ركشلاو ربصلاك

 ةفشاكملا ملع :يناثلا مسقلا...شغلاو دسحلاو ،دقحلاو لغلاو ،رودقملا طخسو

 هريهطت دنع بلقلا يف رهظي رون نع ةرابع وهو نيبرقملاو نيقيدصلا ملع وهو

 نم عمسي ناك ةريثك رومأ رونلا كلذ نم فشكنيف ةمومذملا هتافص نم هتيكرتو

 ةفرعملا لصحت تح كلذ ذإ حضتتف ةحضتم ريغ ةلمجب يناعم اهل مهوتيف اهءامسأ لبق
 ةيلج هل حضتت تيح ءاطغلا عفتري نأ ةفشاكملا ملعب دارملاف...ىلاعت هللا تاذب ةيقيقحلا

 صخلم اذهو "هيف كشي ال يذلا نايعلا ىرحب يرجي احاضتا رومألا هذه يف قحلا
 .30/1-31ج :ءايحإلا باتك يف درو ام

 ةثالث كلذ يف يلازغلا ركذف ديحوتلا ماسقأ امأو" :335/1مسقلا :رطانقلا 3
 .عفانلا ملعلا ملعت دواد اي" :لاقف مالسلا هيلع دواد ىلإ ىحوأ هللا نإ لاق :ماسقأ

 لامكو يئايربكو مظعو يلالج فرعت نأ :لاق ؟عفانلا ملعلا امو ،يهلإ اي لاق

 رهوج ديحوتلاف :يلازغلا لاق "يلإ كبرقي يذلا وه اذه نإف ءيش لك ىلع يقردق
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 ديحوتلا مسا سانلا صخو :لاق رخآلا نم بللا نع دعبأ امهدحأ نارشق هلو سيفن

 بللا اولمهأو مالكلا ةعنص كلذب دارأ ،يياثلا رشقلل ةسارحلا ةعنصبو لوألا رشقلل

 .47/1ج :ءايحإلا باتك يف درو ام كلذو "ةيلكلاب

 .ةرخآلا ءاملع تامالع نم ةمالع ةرشع اتنثا هذهف" :335/1مسقلا رطانقلا 4

 فلسلا ءاملع بتك نم امهتعمج نيقتملا قالخأ نم لمج ىلع ةدحاو لك يوتحت
 خياشم نم حلاصلا فلسلا هيلع ىضم املو نآرقلل ةقفاوم اهنأل يلازغلا باتك نم اهرثكأو

 .اهدعب امو78/1ج :ءايحإلا يف درو ام صخلم اذهو "هللا مهمحر نيملسملا

 ىاهقفلل هدقن يفو ءةّيوبرقلا هئارآ رثكأ يف يلازغلا يلاطيحلا قفاو دقف
 قارشإلاو ةفشاكملا مولع هليضفت يفو ،ةالغلا ةيفوصلاو ةفسالفلاو ،نيملكتملاو

 يف اذكو ةفرعملا ةيرظن يف هقفاو دقف جهنملا ةيحانب قلعتي اميفو .مولعلا ةّيقب ىلع

 لوقب ةلأسملا يف هيأر اديؤم بئاغرلا باب يف ةفيعضلا ثيداحألاب لالدتسالا ةّيضق
 .0'لسم ةديبع يبأ بهذملا ثدحم

 عورفلاو ،ةديقعلا ملع لئاسم ضعب يف يلازغلا فلاخ ىلاطيجلا نأ امك
 يلازغلا باتك نم لقنأ" :جحلا ةرطنق ءدب يف كلذ نييو «يسردملا امهفالتخا مكحب

 اميف تلعف امك انتمئأ بهذم هيف افلاحخح ام بنحتأو اهتلمج قئاقحلا ةضور نمو

 “"انقيفوتو انتمصع هللابو انباتك نم ىضم

 :تأي اميف رطانقلا باتك يف ىلاطيجلا ةّيصخش ىلجتتو
 رسج وهو 3ةرطنق عمج " رطانقلا" ف باتكلل بسانملا ناونعلا هرايتخا -]

 م

 }. ءيش لك نم ةلضافلا :يأ ةَّرْيَح عمج "تاريخلا"و يلع روبعلل رهتلا قوف ينبم

 .491/1-492ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 1
 .54/2ج :هسفن ردصملا -2

 .118/5ج :برعلا ناسل :روظنم نبا 3
 .264/4ج :هسفن ردصملا 4
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 ايندلا ليثمت ىلإ هللا مكمحر يياعد":هلوق يف ةيمستلا هذه يلاطيجلا للعيو

 ةعوضوم ةبترم رطانقلاب ضئارفلا ليثمتو كاهيف قيرطلاب ةعيرتنلا ليثمتو {ةزافملاب
 ماهسب بولقلا قشري لاثمألا برض تدجو ينأل اياطملاب اهلامعأ ليثمتو ،اهيلع

 '».لوقعلا ىلإ يناعملا بيرقت يف غلبأ كلذ نألو اهريغب قيلي ال ةظعولل
 الصف عضو دقف امكحم ابيترت ةرشع عبسلا رطانقلا بيترت يف هداهتجا -2

 (يحيضوتلا لكتنلا رظنا) ).اهيلت ىرخأو ةرطنق لك نيب ةقالعلا حيضوتل اصاخ

 .20/1مسقلا :يماتلا قيقحت ‘تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 1
 .اهدعب امو 8/1 مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا رطانقلا بيترت لصف .ر -2
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 ةفاخم داهتجالا

   ةمتاخلا ءوس

 ركشلاو دمحلا

  

 حداوقلا

   تاعاطلا ق

 ةدابعلا
  

 فوخلا

   ءاجزرلاو

 ضراوعلا
  

    

    

 رطانقلا بيترتل يحيضوتلا لكشلا
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 ةالصلا

 موصلا

 ةاكزلا
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 مهأ ىلع اعلطم ناك لب بسحف ءايحإلا نع لقتلاب يلاطيحجلا فتكي مل -3

 تددعتف ،هدعب ءاج نمو يلازغلا دهع لبق سفنألا ةيكزت عوضوم يف بتك ام

 ركفتلا &"م996/_ه386) يكملا بلاط يبأل بولقلا توق :اهنيب نمو هعجارم
 نيلاو ايندلا بدأو ،(م857/_ه243 تر) يبساحملا دسأ نب ثراحلل رابتعالاو

 ت) هتر دبع نبال ديرفلا دقعلاو ،ةم1058/_ه450 ت) يدرواملا نسحلا يبأل
 دابعلا لاعفأ نيبتو "يراحصلا ملسم نب ةملس يبأل ءايضلاو ،م8_/940

 ةكرب نب هللا دبع دّمحم يبأل عماجلاو ،م1111/_ه504 تر دمحأ سابعلا يبأل

 وحن ت) ينيجرآلل خئاشملا تاقبطو ،يروطغبلل خايشألا ةريسو ،(م11/ه4ق)
 ت) يذمرتلا نيسحلا نب يلع دمحم ءايلوألا متخ باتكو .(م1271/_ه0

 .(م932/_ه0

 ،باتكلا ناونع ىلإ ريشي مالعألا ءالؤه نع هلوقن بلغأ يف يلاطيحجلا ناكو

 نم بابلا اذه رثكأ تبتك" :ملعلا ةرطنق لوصف دحأ ةيامف يف هلوقك هفلؤم مسا وأ

 نأ تببحأف مهنم ءوسلا ءاملع حئاضف هيف عبتا هنأل "ءايحإلا يأ" يلازغلا باتك

 .ر .هيقف دهاز ‘ظعاو (م996/_ه386 تر) يثراحلا ةيطع نب يلع نب دمحم يكملا بلاطوبأ 1
 .274/6ج :مالعألا :يلكرزلا

 لوصألاب املاع ناك ةيفوصلا رباكأ نم (م857/_ه243تر هللا دبع وبأ يساحملا دسأ نب ثراحلا -2

 :يلكرزلا .ر .مهريغو ةلزتعملا ىلع دّرلاو دهلا يف فيناصت هلو ايكبم اظعاو ،تالماعملاو
 .153/2-154ج :مالعألا

 ىضقأ ،ثحاب إملاع (م974-1058/_ه364-450) يدرواملا نسحلا وبأ بيبح نب دمحم نب يلع 3
 .327/4ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .هرصع ةاضق

 .ديرفلا دقعلا بحاص مامإلا ،بيدألا (م860-940/_ه246-328) هير دبع نب دمحم نب دمحأ 4

 .207/1!ج :مالعألا :يلكرزلا .ر

 فيلآت هل ،نالجراو ءاملع نم (م1111/ه504 ت) يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ 5
 .. ."حاولألا" باتكو "دابعلا لاعفأ نيبت" باتكو 3"نيضارألا لوصأو ةمسقلا" باتك :اهنم ةريثك

 .89 :ةمجرت ،اهدعب امو 95/2ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتنلا ةيعمج .ر
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 !".ع رشلا نم جراخ ريغ قحلل اقفاوم هركذ ام ناك ذإ اهيلع اوفقت

 ءايحإلا هباتك لالخ نم يلازغلا ىلإ اهرثكأ لوؤي ةيوبرتلا يلاطيجلا ءارآ نإف ةلمجلابو
 .يكل بلاط يبأو 6يبساحملا ثراحلا نم لك ىلإ عجرت اهبلغأ يف يلازغلا ءارآ نأ امك

 دشر نباو يلاطيجلا نيب -ب

 "مالسإلا دعاوق" هباتك يف يلاطيحجلا اهيلع دمتعا ينلا ةيهقفلا رداصملا مهأ نم

 يطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأل "دصتقملا ةياو دهتجملا ةيادب" باتك

 .لوألا هردصم نوكي نأ داكي و (ديفحلا)

 ةيادب" نم يلاطيحجلا اهسبتقا "مالسإلا دعاوق" باتك نم عضاوم دروأسو

 ءةلدألا ضرع يف صيخلتلا ةزيم لئاسملل هلوقن يف ظحالنو دشر نبال "دهتجملا

 هاري ام حيجرتب ةلأسملا يف يهقفلا هيأر يديي انايحأ هنأ امك سب هاذملا لاوقأ ركذو

 ركذي ال ىرحأ انايحأو شةيضابإلا بهذم لوق داريإب يفتكي وأ ،لاوقألا نم اباوص
 :يتأي ام جذامنلا هذه نيب نمو .كلذ

 هتلح اذإ اضيأ (ءاملا يأ) هيف فلتخاف" :152/1-153ج :دعاوقلا 1

 نيب اوقرف موق ،ارينك وأ ناك اليلق رهاط وه ليقف ،هفاصوأ دحأ ريغت مل و ةساجنلا

 نود امب هنم ليلقلا دحو سجني ال ريثكلاو سجني ليلقلا :اولاقف ريثكلاو ليلقلا
 ةئامسمخ رادقم امه ليقو مهضعب دنع رجد لالقب فصنو ناتبرق امهو نيتلقلا

 اودجي مل موقو رخآلا فرطلا كرحتي الف هفرط كرحي ثيحب هنم ريثكلا دحو ،لطر
 ال نيتلق ىلع ءاملا داز اذإ" :ةلغ يبلا لوقل اذه يف عزانتلا عقو امنإو ءادح كلذ يف

 ليقف ،دكارلا لاق وأ مئادلا ءاملاب لستغي نأ بنجلا مالسلا هيلع هيمنو ©ث)"اثبح لمتحي

 .2/1مسقلا :يماتلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 1

 :م1989 }3ط رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،قاّرملا ميركلا دبع قيقحت لالضلا نم ذقنملا :يلازغلا دماح وبأ 2

81-0. 

 ق فالتخا عم .63 مقر 3 7/ اج :ءاملا سجني ام :باب ةراهطلا بانك نتسلا :دواد وبأ هجرخأ -3
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 لوبي نأ ىمنو ،هتلق ىلع لدي اذهو ،الوانت هلوانتي لاق ؟لعفي فيك :ةريره يبأل

 ةيادب" يف درو ام صخلم اذهو "ملعأ هللا 3هنم أضوتي مث مئادلا ءاملا يف دحأ

 .23/1ج :ك'»دهتجملا

 :هيف اوفلتخا دقو ةعامجلا ةالص مكح يف" :296/1-297ج :دعاوقلا -د

 نيعتم ضرف امأ ىلإ نورخآ بهذو ةيافك ضرف وأ {ةنس امنأ ىلإ مهضعب بهذف

 ةيافك ضرف اهنأ ىلإ انباحصأ بهذو ةيرهاظلا نع اذه يورو فلكم لك لع
 هيلع هلوق نأ كلذو راثآلا موهفم فالتخا عزانتلا ببسو راصمألا ءاهقف لاق

 ىلإ يدؤي "ةجرد نيرشعو سمخب ذفلا ةالص نع لضفت ةعامجلا ةالص" :مالسلا

 :لاق هنأكف كذفلا ةالص ىلع دئاز لامك اشأو كاهيلإ بودنم ةعامجلا ةالص نأ

 نيح موتكم مأ نبال مالسلا هيلع هلوقو ،درفنملا ةالص نم لمكأ ةعامجلا ةالص

 هيلع لاق ؟يب يف يلصأ ةصخر نم يل لهف يل دئاق ال ،رادلا عساش ريرض ينإ :لاق

 انهو 0 ةصخر كل دجأ ال :هل لاق ليقو 6بجأف لاق معن :لاق ؟ءادنلا عمست له :مالسل

 .136/1ج :"دهتجملا ةيادب" يف درو ام كلف لباقيو 'ملعأ هللاو ءامموجو يف صنلك

 يورف ؟ئراقلا وأ هيقفلا ةمامإلاب ىلوأ نميف" :298/1-299ج :دعاوقلا 3

 ىلوأ ئراقلا ليقو ،كلامو يعفاشلا نع يورم اذهو ،ىلوأ هيقفلا نأ مهضعب نع

 باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي" :ةقلع هلوق فالخلا ببسو ةفينح يبأ نع يورم وهو
 ىلإ ةجاحلا نأل ىلوأ هيقفلا :لاق .هقفألا هنأ إرقألا نم مهف نمف ،ثيدحلا ()"هكرا

 ."ثبخلا لمحن مل نيتلق ءاملا ناك اذإ" :ةغيصلا

 شةفيرشا راد ءاملعلا نم ةبخن اهحَحص ،دصتقلل ةياو دهتجملا ةيادب :يطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم -2

 .م!989/_ه09
 .619 :مقر 0231/1ج :ةعامجلا ةالص لضف :باب ةعامجلاو ةمامإلا باتك :يراخبلا هجرخأ -2

 .903 :مقر 0375/1ج :نيمأتلا :باب ةعامجلا ةالصو ةمامإلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ 3

 .673 :مقر ،465/1ج :ةمامإلاب قحأ نم :باب {ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم هجرخأ 4
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 فلاخم هقفألا وه ةباحصلا نم أرقألا نإف اضيأو ،ةءارقلا ىلإ ةجاحلا نم ةسام هقفلا

 ةمامإ بجوأف هرهاظ ىلع ثيدحلا لمحف ةفينح وبأ امأو مويلا سانلا هيلع امل

 .1 39/1ج :"دهتجملا ةيادب" ىيف درو ام صخلم كلذو ' ملعا هللا و ئراقلا

 اذهو اهريغو ةالصلا يف ةروعلا رتس يف لصف" :242/1ج :دعاوقلا 4

 يف سابللا نم ئزجي اميف يناثلاو ةروعلا رتس يف امهدحأ نيمسق ىلإ مسقني لصفلا

 رتس نأ ىلع ةمألا تعمتجا :اهرتس مكحو ةروعلا دح يف لوألا مسقلا ةالصلا

 مأ اهتحص يف طرش ةروعلا رتس له ،ةالصلا يف اوفلتخاو ©قالطإب ضرف ةروعلا

 .ةالصلا ةحص يف طرش امنأ ىلإ مهريغو انباحصأ نم ملعلا لهأ روهمج بهذف ؟ال

 .ملعأ هللاو كلام بهذم نع اذه يورو ةالصلا ننس نم امنأ ىلإ مهضعب بهذو

 لك دنع مكتنيز اوذخف :ىلاعت هلوق نم دراولا رمألا له عزانتلا ببسو
 هنأ انمدق امك روهمجلا بهذمف ،بدنلا مأ بوجولا ىلع لمحي "اهدجسم

 ةارع تيبلاب نوفوطي كرشلا لهأ يف تلزن ةيآلا نأل اولاقو بوجولا ىلع لومحم
 ةنيزلا هب دارملا لاق بدنلا ىلع رمألا لمح نمو ةروعلا رتس هب دارملا نأ ىلع لدف

 .110/1ج :"دهتجملا ةيادب يف درو ام كلذ لباقيو "ملعأ 9 ةرهاظلا

 امأ :اياحضلا نم ئزجي ال امو ئزجي اميف" :191/2-192ج :دعاوقلا -

 نيبلا ءاروعلا :عبرأ اياحضلا يف ئزجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف ئزجي ل ام

 توبثل ىقنت ال ييلا ءافجعلاو ،اهضرم نيبلا ةضيرملاو ،اهجرع نيبلا ءاجرعلا ،اهروع
 ةعبرألا هذه نم ناك ام نأ ىنلع اوعمجأو هليع هللا لوسر نع ثيدحلا ىيف اذه

 ناك اميف "لوألا عضوملا" :نيعضوم يق اوفلتخاو ،ءازجإلا عنم يق هل ريثأت ال افيفخ

 عطقو ،ىمعلا لثم ةنسلا يف اهيلع صوصنملا ةعبرألا هذه نم دشأ بويعلا نم
 ام لثم ناصقنلا ةدافإ يف ايواسم ناك اميف "يناثلا عضوملا" .كلذ هابشأو ،قاسلا

 نكي مل و ءاضعألا نم كلذ ريغو «سرضلاو ،نيعلاو ،نذألا يف بويعلا نم ناك

 .31 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -1
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 .417/1ج :"دهتجملا ةيادب" يف درو ام صحلم وهو "اريسي

 نأ ىلع اوعمجأ مهنأ انموق ءاهقف نم دشر نبا معزو" :114/2ج دعاوقلا 6
 نم ىلع اوعمجأ مهنأو ،ءاضقلا هيلع نأ هدسفأ مث ءاعوطت ةرمعلاو جحلا يف لخد نم

 نمف "جحلاو ةالصلا نيب موصلا ددرتف ءاضقلا هيلع سيل هنأ عوطتلا ةالص نم جرخ

 حيحصلاو ،هيلع ءاضق ال لاق ةالصلاب ههبش نمو ءاضقلا هيلع لاق جحلاب ههبش

 اضيأ فالخلا ببسو ،هءاضق هيلع نأ هيف لوخدلا دعب هدسفأ عوطت لك نأ اندنع

 .301/1ج :"دهتجملا ةيادب" يف كلذ لباقيو "كلذ يف ثيداحألا فالتحا

 ركذو ،اهريغو ةفرعب جحلا ةماقإ ي ةثلاثلا ةلأسملا" :158/2ج :دعاوقلا 7

 نمل وأ مظعألا ناطلسلل جحلا ةماقإ ىلع اوعمجأ سانلا نأ انموق ءاهقف نم دشر نبا

 دجسملا يتأي نأ ةنسلا نأو ائدتبم وأ ارجاف وأ ناك ارب هءارو يلصي هنأو {هميقي

 ©رصعلاو رهظلا نيب عمجو سانلا بطخ سمشلا تلاز اذإف ةفرع موي ةفرعب
 .335/1ج :"دهتجملا ةيادب" يف درو ام وهو "نذؤملا ناذأ تقو يق اوفلتخاو

 عضو يف دشر نبا ةقيرطب احضاو ارثأت رثأت دق يلاطيجلا نأ سملن اذكه

 يف قارغإ ريغ نم يقطنم قسن ىلع ةيهقفلا لئاسملا بيترتو ،تامذقللا

 ءاهقف بهاذم نيب ةنراقملا يفو ،اهلوصأ ىلإ لئاسملا عورف ةر يفو ،تاعيرمتلا

 .مهنيب عازتلا لحم ريرحت عم ئداه يملع بولسأب راصمألا

 نيب قيفوتلا ةاعد نمو ،يمالسإلا ركفلا يف يلقعلا بهذملا دئار دشر نبا دعي

 رظنلاو سايقلل دحن اذل اقلطم لقعلا ضهاني ال عرشلا نإ ذإ لقنلا حيحصو ،لقعلا حيرص

 هباتك يف يلاطيجلا هب رئأت ام وهو حيجرتلا دنعو ،هقفلا لئاسم هتشقانم يف ايوق اروضح
 عيرشتلا ياعم كاردإ نع صنلا فورح هبجحت ايرهاظ اهيقف يلاطيجلا نكي مل ذإ ،دعاوقلا

 :كلذ ةلثمأ نمو لقنلا يف مص امب هدّضعيو 5هل غملا هلاح يف رظنلا لمعي ناك لب

 3ابهذ اهلدع وأ ،امهرد نوسمخ لاق ؟نغلا دح امو ليق" :يلاطيحلا لوقي -
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 ةديبعوبأ لاق هبو يغ وهف امهرد نوعبرأ هل نم لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يورو
 ةيقوألاو ""»'افاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوأ هعمو لأس نم" :هلل هلوق مهتجح نظأو

 اذإ الإ ةقدصلا ذخأي الف ةاكزلا هنع يدؤي لام هل نم :نورخآ لاقو ،امهرد نوعبرأ

 لوقي هبو ثيدحلا »"مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ" :قبع يبلا لوقل انايدم ناك

 مهتقفن هلايعو وه هيفكي لام هل نكي مل نم انباحصأ ضعب لاقو ةفينح وبأ

 دهشيو رظنلا هبجوي يذلا وه اذهف {ةقدّصلا ذخأي ،ريقف وهف لوحلا ىلإ ممتوسكو
 "". ريخلا هتحصب

 ضعب بهذف مميتلا هب زوجي اميف سانلا فلتخا دقل" :اضيأ لوقيو -

 نب كلام كلذ ىلع مهقفاو ضرألا ءازجأ نم بارتلا ريغب هتزاجإ ىلإ انباحصأ
 "كلذ هبشأ امو ،خينرزلاو ،ةرونلاو لمرلاب اهزاوج ىلإ نورخآ بهذو ،سنأ

 دّمحم وبأ لاق هبو بيطلا بارتلاب الإ زوجي ال مميتلا نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذو
 رظنلا هبجوي يذلا وه اذهو ،يعفاتنلا كلذ ىلع مهقفاوو 5ةكرب نب هللا دبع
 قفتم "روهط اهارتو ادجنسم ضرألا يل تلعج" :ةلت لوسرلا لوقل يدنع
 (5)»" .۔هلع

 رئاتو ،هقفلا ضرع يف يدشّرلا جهنملا نم دافتسا يلاطيملا نأ رهظي يلاتلابو
 روتكدلا يأر بسح ةقيرطلا هذه ذخأ هرودب دشر نبا نأ امك هرصانع زربأب

 عم) .0 ؛مقر ا ١ 84/8ج :ذخألاو ةلأسملا :باب ،ءاكرشلا باتك :هحرح۔ ه يف نابح نبا هجرخأ -ا

 ١ (ظفللا يف فالتخا

 .2',281جج :مالسلا لبس :يناعنصلا -2

 .47/2ج :يلكب قيلعتو حيحصت مالسإلا دعاوق : يلاطيجلا -3

 عبارلا نرقلا ةيامل يف شاع هيقف ملاع ،يامعلا يولهبلا ةكرب نب دمع نب هللا دبع دمحم وبأ وه 4
 !(ت.د) نامع يموقلا ثارتلا ةرازو :ييورابلا ىبي ىسيع قيقحت عئاجلا :ةكرب نبا.ر .يرجملا

 .10/1ج :ققحملا ةمدقم

 .194/1ج :يلكب قيلعتو حيحصت ،مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 5

- 131 - 

 



 ىلع ملاعلا نأ" :ىري يذلا (م1126/-ه520 تر هيقفلا هدج نع يلاط رامع
 ةفرعمب ققحتي مل و ؛ع ورفلا ظفحب ينع نم ال ،عورفلاو لوصألاب ملاعلا وه ةقيقحلا

 يديبعلا روتكدلا بهذيو ""."لوصألا ةفرعم دعب الإ عورفلا ملعت ال ذإ لوصألا

 ريثكب هدج نم ىقرأ هجهنمو هبولسأ يف ناك لب هدجب رثأتي مل دشر نبا نأ ىلإ

 دهتجملا ةيادب هباتك يف كلسو هقفلا يف ةيفسلفلا هتفاقث ديفحلا دشر نبا رمثتسا دقف

 “)ليلعتلاو دقنلاو ةنراقملا يف ةفسلفلا جهنم

 ةيهقف رداصم ىلع دعاوقلا هباتك يف دمتعا يلايحلا نأ ىلإ ةراشإلا ردحتو
 مهفو ءاذه يباتك أرق نم هللا دشنأف" :لوقي باتكلا ةمتاخ يف كلذ ركذيو ،ىرخأ

 اذإ هنأ تايبدألاو قوقحلا نم هانمض امو «تادابعلا مولع نم هانعدوأ ام نومضم

 بتك نم هانعمج اننأل للخلا دسيو «انب نظلا نسحي نأ للز وأ كاطخ ىلع هيف علطا

 ث»".ةمألا ءاملع فالتخا ضعب انركذو {ةفلتخم

 لوقلا ةصالخ

 نع ًطق زجعي ملف ةحتفتم ةليصأ ةّيعجرم يه يلاطيحجلا ركف ةيعجرم نإ
 .اهصحفو اهيف رظنلاو ،لايجألا اهتثراوت يتلا ةيرلا ةيملعلا ةورثلا ىلع عالطالا
 هررحت ىلع لديو !فرشي رمأ بهاذملا فلتخم نم ءاملعلا نم هريغ نع هسابتقا نإو

 بيرقت ىلع همزعو ءاهدشني يتلا ةقيقحلا نع ثحبلا يف هاياون قدصو ؛يركفلا
 نم فقخي نأ هاسع اهتساردو اهئارآ ضرعب كلذو ،بهاذملا نيب فالخلا ققش

 لرقي .هرصع هب مسئا يلا يذملا بصعتلا قيض نمو "يركفلا رّيحتلا ةذشا
 يعاد بتكي ام عيمج يف ناكف" :يلاطيحجلا تاباتك افصاو يمانلا ورمع روتكدلا

 :م1998 ،رشنلل رونيرام دشر نبا ةلحب {ةيدشّرلا ةينالقعلا ةينازيم يف ءاهقفلاو هقفلا :يلاط رامع -1
 99/١. ددع

 .49 :1991 ؛اط ؛توريب ؛يبرعلا ركفلا راد ,ةعيرشلا مولعو دشر نبا :يديبعلا يدامح 2
 .279/2ج :يلكب نبلعتو حيحصت مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا - 3
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 ضرعي هبهذمل نيمألا لماحلا كلذ لك يف وهو ةةومو برق ريفسو ،ةبحعو ةفلأ
 هشبغت الو ،ةعدبلا هبوشت ال الج اعصان هزربيو ،نايبو حوضو ق هءارآو 3هلاوقأ

 ("" ةلالضلا

 يلاطيجلا ركف ةّيعجرمل ةساردلا هذه نم دصقلا سيل :لوقأ ثحبملا اذهل اماتخ

 نأ كلذب تدرأ امنإ ةيملعلا هتيصخش ىلاطيجللف عادبإو ةلاصأ لك نم هديرحت

 كلذ هرطضا مكارتلا ةمق نيملسملا دنع يفرعملا جاتنإلا هيف غلب رصع يف هئيجم نأ تبنأ

 هريغ نع زيمتي هنكل عالطالا ضيرع ساّيعوسوم الجر راصف هبناوج مظعمب ماملإلا ىلإ

 .ضرعلاو بيكرتلا دنعو دقنلاو ليلحتلا ءانثأ صاخلا يملعلا هجهنمب

 .16/]مسقلا :ققحملا ةرادقم ؛تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 1
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 ثلاثلا لصنلا

 نايملإلا

 .ىلاعت هللا دوجو ىلع ناهربلا :لرألا ثحبلا

 .ىلاعت هللا ةيلادحو :ناثلا ثحبلا

.ىلاعت هللا تافص :ثلاثلا ثحبلا



َ 

 لوال ا ثحلا

 لاعت هلل دوجو رلع زامربلا

 نم مهنمف هللا دوجو تابثإ نع ثحبلا يف روصعلا مدقأ ذنم ناسنإلا عرش

 .ةريحلاو كرشلا تاهاتم يق لضف كلذ نع هلقع زجع نم مهنمو هيلإ ىدتها

 راص ذنم ضرألا اهنم لخت مل قحلا هلإلا دوجو ةركف نأ" :نيثحابلا دحأ ىريو

 ©')". ركفملا لقعلا اذهب زاتمي ،اناسنإ ناسنإلا

 نم ةيهولألا ةركف نع ةبيرغ تاروصت ةملسملا تائيبلا ىلإ تبرست دقو
 نمو ،ةديقعلا ءافص نم تهوش ةيحيسم ءةيمهرب {ةيدنه اةينانوي :ةفلتخم براشم
 ىلإ -نولازي الو رصع لك يف ءاملعلا عفد يذلا ثعابلا وهو ديحوتلا ةيصولخ

 ككاكشلاو نيركنملا ىلع ةّجحلل ةماقإ ىلاعت هللا دوجو ىلع ةعطاقلا نيهاربلا عضو

 .نيبملا قحلا ىلإ ممقوعدو

 شاع دقو ،ةديقعلا نع اوحفان نيذلا مالعألا ءالؤه نيب نم يلاطيحجلا دعيو
 مكلو ةيبنجألا تايجولويديإلا نم ملست مل لا روغثلا دحأ برغملا دالب يف
 .ارارم ةيبيلصلا تامجهلا ىلإ تضرعت

 ىلوأ ىلاعت هللا دوجو ىلع ةنهربلا يف يلاطيخجلا اهجهتنا لا قرطلا يه امف

 ؟اهاربمك و ةديقعلا اياضق

 .30:(ت.د) توريب سلبارط ،نآرقلاو ملعلاو ةفسلفلا نيب ناميإلا ةصق :رسخا مدن -]

 لكاشم ميمص يف لخدت لا اياضقلا نم هللا دوجو ةيضق تحبصأ" :ناطلس ماشه دمحم/د انذاتسأ لوقي 2
 ةراضح ببس نوعجري يداملا ركفلا باحصأ نأ ظحالن ثيح رضاحلا انرصع يف ةصاخو ؛رصعلا
 تفلخت املك (نيآلا) هللاب تنمآ املك تاعمتجملا نأ مهاوعدب كلذو نيدلا ىلإ اهفلخت و ممألا

 نم تبرتقا املك نايدألا قوف تقترا املكو ءافلخت تاعمتجملا رثكأ يه نايدألاب ةكسمتملا تاعمتجملاو
 .63 :م1988 ،2/ط رئازجلا باحر يمالسإلا ركفلاو ةديقعلا :ناطلس ماشه دمحم.ر "ةراضحلا
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 نآرقلا قيرط 1
 ةيفاش ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف ةينآرقلا ةقيرطلا يلاطيجلا ربتعا

 رادأو ،اهلتأتو ،ةينآرقلا ةلدألا هذه يف رظن نم نإو ،نايب هللا نايب دعب سيل ذإ ةيفاك
 اذه نأ هيدل ققحت تابتلاو ،ناويحلاو ،ءامّسلاو «ضرألا يف قلخلا بئاجع ىلع هرظن

 . "‘}».هردقيو همكحب لعافو ،هربدي عناص نم هل دبال ماكحإلا ةياغ مكحملا عنصلا

 :يتأي ام اهقاس يتلا ةينآرقلا تايآلا نمو

 مكانقلخو اداتوأ لابجلاو اداهم ضرألا لعجن ملأ :ىلاعت هللا لاق -

 مكقوف انينبو اشاعم راهنلا انلعجو اسابل ليللا انلعجو اتابس مكمون انلعجو اجاوزأ

 ابح هب جرخنل اجاّجث ءام تارصعملا نم انلزنأو اجامهو اجارس انلعجو ادادش اعبس

 ث)هافافلأ تانجو اتابنو

 راهتلاو ليلا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإ :هناحبس لاقو -

 هب ايتحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ امو سانلا عفني امب رحبلا يف يرحت ينلا كلفلاو

 نيب رّخسملا باحّسلاو حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو امتوم دعب ضرألا

 ة)«نولقعي موقل تايآل ضرألاو ءامسلا

 رمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك اورت ملاظ :ىلاعت لاقو -

 اهيف مكديعي مث اتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو اجارس سمنلا لعجو ارون نهيف

 6ث)كاجارخإ مكج رخيو
 نحن نوقلاخلا نحن مأ هنوقلخت متنأأ نونمت ام متيأرفأل :هلالج لج لاقو -

 الام يف مكعشننو مكلاثمأ لدبن نأ ىلع نيقوبسمب نحن امو توملا مكنيب انردق

 .291/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيجلا - 1

 .6-16 :تايآلا كابلا ةروس - 2

 .164 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس - 3

 .15-18 :ناتيآلا حون ةروس - 4
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 مأ هنوعرزت متنأأ نوثرحت ام متيأرفأ نوركذت الولف ىلوألا ةأشنلا متملع دقلو نوملعت

 نومورحم نحن لب نومرغمل انإ نوهكفت متلظف اماطح هانلعجل ءاشن ول نوعرازلا نحن
 هانلعج ءاشن ول نولرتملا نحن مأ نزملا نم هومتلزنأ متنأأ نوبرشت يذلا ءاملا متيأرفأ

 نوئشنملا نحن مأ امقرجش متأشنأ متنأأ نوروت تلا رانلا متيأرفأ نوركشت الولف اجاجأ

 ( ")ه ريوقملل اعاتمو ةركذت اهانلعج نحن

 انل ىنستي ل ىلاعت هللا دوجو ىلع ةلادلا ةينآرقلا تايآلا نأ 77

 ىلجتي امو تماصلا نوكلا باتك يف رظنلاب كلذ نرتقا اذإ الإ الماك امهف اهمهف
 ناميإلا ةصق باتك بحاص هيلإ بهذ ام وهو بيترتو ماكحإو عادبإ نم هيف
 نم همهفن نأ بجي ءيش لوأو ،هللا مالك وه همهفن نأ بجي ام لوأو" :لوقي ذإ

 ديرملا رداقلا ميلعلا قلاخلا هنأ ىلعو هللا دوجو ىلع ةلادلا تايآلا وه هللا مالك

 ىلع انعلطا اذإ الإ لمكألا هجولا ىلع رسفت ال تايآلا هذهو ميكحلا روصملا ئرابلا

 ناقتإلاو ؛ماكحإلاو ،ماظتلاو قلخلا رارسأ نم نوكلا يق ام

 ةقيرطلا صئاصخ نع فشك يذلا هدشر نبا ىلإ ريبكلا لضفلا عجريو
 ةطاسبلاو ،ةلوهسلاب مستت لا ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف ةينآرقلا

 نود. دحاو نآ يف لقعلاو ،بلقلا اهيعيو ؛ملاعلاو جذاسلا اهكردي حوضولاو

 .شاقن وأ لدج يف ضوخ ىلإ ةجاح

 ةرطفلا قيرط -2
 قوف نأب ناسنإلا قامعأ نم عبني يذلا يعيبطلا روعشلا كلذ يه ةرطفلا

 ربديو عيش لك ىلع نميهي هانتم الو دودحم ريغ انئاك ةيهانتملا ةدودحملا تانئاكلا

 .58-73 :تايآلا ،ةعقاولا ةروس -]

 .291/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاليجلا -د

 .242 :نآرقلاو ملعلاو ةفسلفلا نيب ناميإلا ةصق :رسجلا ميدن -3

 .اهدعب امو 57 :يمالسإلا ركفلاو ةديقعلا :ناطلس ماشه دمحم /د -ب
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 ©").باستكا الو ،نيقلت الو ملعت ريغب هسفن يف ناسنإلا هدجي روعش كرمأ لك

 نع ىنغي لاعت هللا دوجو ىلع ليلد مظعأ ناسنإلا ةرطف نأ يلاطيجلا ىريو

 هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يلا هللا ةرطفإل :ىلاعت هللا لاق نيهاربلا ةماقإ

 ").ضرألاو تاوامسلا رطاف كش هللا ينأل :هالع َلج لاقو "هميقلا نيدلا كلذ

 لقعلا قيرط 3

 راظنلا ءاملعلاب ءادتقا ىلاعت هللا دوجو تابثإ يف لقعلا قيرط يلاطيحجلا كلس

 :يتأي اميف نيبم وهو ةّجحلل ةماقإو

 ثودحلا ليل د -أ

 :لوقي هضرع يف ميسقّنلاو ربسلا ةقيرط اعبتتم ةرواحم لكش ىلع يلاطيجلا هغاص

 انلق ؟اهثودح ىلع ليلدلا امف ةعونصم ةثدحم اهنأ تمعز ذإ ءايشألا نع ينربخأف :لاق"

 المتحم اهاندجوف ءايشألا نم هانكردأ ام ىلإ انرظن انأ كلذ ىلع ليلتلا :قيفوتلا هللابو

 ولخي ال انلقف ،هتينب هب موقت رومأ ىلإ اجاتحم هفلأ فلؤم ىلإ ارقتفم «ضيعبتلاو ،فيلألل

 نم هاندهاش امل اميدق نوكي نأ لطبف اثدحم وأ ،اميدق نوكي نأ نم هانكردأ يذلا اذه

 قبسي مل امو \تداوح ضارعألا رئاسو ،نوكَسلاو ةكرحلا نم هيلع ضارعألا بقاعت
 هيف ترهظ املف نوكس وأ ةكرح نم كفني ال مسجلا نأل ،هلثم ثداحف ثداوحلا
 هل واسم هن “ل ءانكردأ امب انع باغ ام ىلع انيضقو \‘ثدحلار راقتفالاو ،زجعلا مالعأ

 ،ثدحم ريغل اثداح نوكي نأ امإ :هجوأ ةثالث دحأ نم هعيمجب ولخي ال انلقف هتلع يف

 دعب وأ ،هنوك لبق هسفن ثدحأ نوكي نأ ولخي ال هنأل \هسفن ثدحأ نوكي نأ لطبف

 .19 :1987 ،ةنيطنسق ‘ثعبلا راد }هللا دوجو :يواضرقلا فسوي /د 1

 .292/1مسقلا :يمانلا قيقحت 3 رطانقلا :يلاطيخلا 2

 .30 :ةيآلا ،موَّرلا ةروس -3
 .10 :ةيآلا :ميهاربإ ةروس 4
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 تلق نإو هريغ الو هسفن ثدحي ال مودعملاو مودعم وهف هنوك لبق تلق نإف هنوك

 ةلاحتسال دحأ هلعفي مل و ثدحلا نوكي نأ لطبف ،هنيوكت نم غرف دقف هنوك دعب

 :ءايشأ ةثالث ىلع هلك ملاعلا نألو ،ال بتاك الو ةباتكلاو ،هل لعاف الو لعفلا دوجو
 ىلع ةلقاعلا تاناويحلا تعمتجبا ولف .تاومو دامجو لقاع ريغ ناويحو لقاع ناويح

 اذإف زجعأ لقاعلا ريغف لقاعلا ناويحلا زجع اذإف اوزجعل ةرذ ءاشنإ وأ ،ةرطق لازنإ

 نأ الإ قبي مل ،ناهخجولا ناذه لطب املف دعبأو دعبأ دامحلاف ،لقاعلا ريغو ،لقاعلا زجع
 "'"هقلخ اقلاخو ،هثدحأ اثدحم هل

 :ةيتآلا طاقتلا يف ليلدلا اذه صحلن نأ نكميو

 ©نوكَسلا {ةكرحلا :ثودحلا ضارعأب هفاصتال ملاعلا ثودح تابثإ -

 قبسي مل امو ‘تداح وهف ثداوحلا نم ولخي ال امو ...قارتفالا عامتجالا

 .هلثم ثداحف ثداوحلا

 .(القع ليحتسم) ثدحم ريغل اثداح ملاعلا اذه نوكي نأ لاطبإ -

 .هسفن ءيشلا ثدحي نأ لاطبإ -

 .هلالج لج هللا وه اقلاخو اثدحم ثداحلا ملاعلل نأ تابثإ

 ةيلعلا ليلد ب

 امب مست يلا ةيهيدبلا اياضقلا نم ةلع ىلل لولعملاو ،رثؤم ىلإ رثألا جايتحا َنإ
 ةركف) هسفن يف لمحي ناسنإ لك" :جنال يدنلتكسالا ركفملا لوقي ،لوقعلاو رطفلا

 ت نوكلل ةقلاخ !ةعناص !ةهلآ ةم نأب ةديقعلا نيوكتل ةيفاك ةركفلا هذه نأو (ةّيلعلا

 .ظ.و54/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 نيدي ملسلل ناك نإو .5 :م1979 }كط توريب ،يملاعلا بتكملا ليلدلاو ةرطفلا نيب هللا :نيساي لآ -2

 .ركفملا لوقي امك ةديدع ةهلآب ال ةدابعلا قحتسي نوكلل قلاخ دحاو هلإب
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 مدقأ نم هنآ داقعلا ىريو ٬هللا دوجو ىلع ةلدألا رهشأ نم ةيلعلا ليلدف

 لدت ةرعبلا نإ :اميدق يبارعألا ةرطف هب تقطن دقو "هع انقإلا ىلع اهاوقأو نيهاربلا

 جاجف تاذ ضرأو ،جاربأ تاذ ءامسفأ ،ريسملا ىلع لدي مادقألا رثأو ،ريعبلا ىلع

 ؟ريبخلا فيطللا ىلع نالدي ال

 يف ييغتسي ال ثداحلا نأ تقبطنا دق لوقعلا ةرطف نأ يلاطيجلا ركذيو

 دحأ هلعفي مل و ‘تدحلا نوكي نأ لطب" :لوقيو ,هثدحي ثدح نع هثودح

 ىفن دق امك ".اه بتاك ال ةباتكلاو إهل لعاف الو لعفلا دوجو ةلاحتسال

 نم ثدحم ىلإ ثداحلا راقتفاف حضاولا اهزجعل اهسفنب تاعونصملا روصت يلاطيجلا

 ال ةعنصلا نأ لقعلا ليلدب ملع اذإف" :ةرابعلا يف كلذ نيبو ،ةيرورّضلا تاكردملا

 اهسفنب روصتت ال ةفطنلا نأ ملع اهعرتخي ميكحو ءاهعنص عناصب الإ امتاذب موقت
 ىلإ اودري نأ ىلع ةلقاعلا تاناويحلا تعمتجا ولف ،القعو ،امالكو لجرو «ادي

 زجع اذإف 3اوزجعل هئاشنإ نع الضف هلاوز دعب ادحاو اعبصإ هريوصت دعب دسجلا

 ريغ ناويحلا زجع اذإف ،زجعأ لقاعلا ريغف زييمتلاو لقعلا هنم ىتأتي يذلا ناويحلا
 لقعلا ةروصب هانركذ ام تبث اذإف ،دعبأو دعبأ تاوملا ةلرتمب يذلا دماجلاف لقاعلا

 نوكُم ةردقب نكل امتاذب موقت الو ،اهسفنب روصتت ال تاعونصملا نأ عص
 ".تاومسلاو ضرألا قلاخو ،تانئاكلا

 ،هسفن قلاخ سيل نوكلا نأ تتبثأف كلذ ةيملعلا ثوحبلا تدكأ دقو

 دراودا يكيرمألا ملاعلا هركذي ام اذهو .هدجوأ دجوم هل لب ايلزأ نكي مل يلاتلابو

 ةيادب نوكلا اذه نأ دصق نود ةيملعلا ثوحبلا تتبثأ اذكهو" :لؤقي ليسك رثول

 .4 :(ت.د) .توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا هللا ٠داَّمعلا دومحم سابع 1

 .292/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،رطانقلا :يلاطيجلا 2

 .ظ54/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 .و17/!ج :هسفن ردصملا 4
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 دبالو ،هتاذب ئدتبي نأ نكمي ال ةبادب يذ ءيش لك نأل هلالا دوجو ايئاقلت تتبثاف

 0»".هلإلا قلاخلا لوألا كرحملا ىلإ جاتحي نأ

 الطاب كلذ نوكل ةيامنال ام ىلإ للعلاو تالولعملا لسلست يلاطيجلا ركنأو

 ءايشألا عناص وهو دوجولا بجاو ،ميدق ىلاعت هللا نأ تبنيل القع اليحتسمو
 ) .اهدج وم و 5اهئرابو

 ريخستلا ليلد -ج

 ،حيرلا ال باطو تعاطأ اذإ رخاوس نفس ،ليلذتلا وه ةغللا ف ريخستتلا

 .كل رتس ذقف ديرت ام ىلع كل يق وأ داقناو لذ ام لكو

 كايندلا قلخ هناحبس هللا نإ" : يتآلا لكشلاب ليلدلا اذه يلاطيجلا ضرعي ور

 يف ام لك مهل رتسو ،هدابع نم نيلقثلا اهنكسأو ،تافآ اهألمو ،تاوهش اهفحو
 مهعرسأو المع نسحأ مهيأ مهولبيل ،اعاتمتساو ،انسبلو ،اعافتناو الكأ أ مهدالب

 ©'”".الانتماو {العفو ،الوبق هتعاط ىلل

 دصقلاو .عتمتسيو هب عفتنيل هل 7 ناسنالل رخسم نوكلا ق ام عيمج نإ

 لج هللاب هفارتعا ىدم رابتخاو ،ناسنإلا ءالتبا يلاطيحلا ريشي امك ريخستلا اذه نم
 .هدحو ركشلا قحتسي ي يذلا دوبعملا قلاخلا هنوكو هالع

 ىلإ تايآلا نم ريثكلا تراشأ دقف معركلا نآرقلا هردصم ريخستلا ليلدو

 .. تابنلاو ناويحلاو كضرألاو ءامسلا ق حيسفلا نوكلا اذه ف هرهاظم

 .55 :م1981 .6ط .ةيملعلا ثوحبلا راد ،نيهاش روبصلا دبع قيقحت ىدحتي مالسإلا :ناخ نيدلا ديحو -ا

 ( ع 0 0, : 51 :نع القن

 .292/1-293مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيحلا 2 ..

 (رخس ةدام) .354/4ج :برعلا ناسل :روظنم نبا 3

 .2/1-3 جح :يلكب قيلعتو حيحصت !مالسإلا دعاوق : يلاطيجلا ن4
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 ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملألل :ىلاعت هللا لاق

 ىده الو ملع ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو
 'ا)هكرينم باتك الو

 يف نإ هنم اعيمج ضرألا يف امو توامسلا يف ام مكل رخسو :ىلاعت لاقو

 ةه«نوركفتي موقل تايآل كلذ

 “ه«نوركشت مكلعل مكل اهانرخس كلذكإل :ىلاعت لاقو

 هللا دوجو ىلع ناهربلا يف يلاطيجلا اهيلع دمتعا لا ةلدألا ضعب هذه
 كساوحلاب كردي ال )"ةدهاشم ريغب دوجوم" هالع لج هللا نأ دقتعي وهف ىلاعت

 يرورضلا ملعلا ىلإ لصوي يذلا يلقعلا رظنلاب امنإو ،ةرورضلاب الو ديلقتلاب الو

 ©قلخلا ريبك يف اهلعج يلا تامالعلاب تبثيو ،تايآلاب انبر فرعي امنإ" :لوقي

 ©ة"هتينادحوو ،هتيبوبر ىلع ةلادلا هريغصو

 لالدتسالا يف ةينآرقلا ةقيرطلا لّضف دقف ةلدألا قوس يف هجهنم نع امأو

 ةلع يفشت يهف اهحوضوو ءاهتطاسبل ةفسالفلاو "نيملكتملا قرط رئاس ىلع
 نيركنملاو نيدحلملا ىلإ اهجوم لدجلا ناك امل نكل .ناريحلا يدمتو ،باترملا

 مهلطاب ضحد نم نكمتيل ةيقطنم ةغايص هتلدأ ةغايص ىلإ كلذ هرطضا هللا دوجول

 .امب نورقي يلا مهلئاسوب

 ريخستلا ،ةيلعلا ڵثودحلا ،ةرطفلا ليلد :اهلمعتسا تلا ةلدألا نأ ظحاليو

 الإ نيملسملا دنع ةروهشم يهو ،ميركلا نآرقلا نم امتوقو ،اهتلاصأ دمتست ةلدأ يه

 .رخآل صخش نم فلتخت دق ةيلكشلا اهتغايص نأ

 .20 :ةيآلا نامقل ةروس - 1

 .13 :ةيآلا ،ةيئاحجلا ةروس - 2

 .36 :ةيآلا جحلا ةروس - 3 ٠

 .7/1ج :يلكب قيقحت «مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا - 4

 .و66/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 5
142 

 



10 

 ن انلا ثحبملا

 1 اغن هل ا ةب ا رحو

 ديهم

 هرابتعاب ملسملا ةديقع ي هتناكمو ،صلاخلا ديحوتلا ةميق ىلاطيجلا كردأ

 ةدابعلا نأ" ةينونلا حرش يف دكؤي ثيح نيدلا عئارش هيلع رودت يلا ىحرلا بطق

 نم اضيأ ديحوتلل املو مهب ناميإلاو لجو زع هللا ةفرعمو ،ديحوتلاب الإ حصت ال
 دقف ،هئافتناب نوهرم هداسفو ،هدوجوب قلعتم هحالص نإ ذإ ،نوكلاب قيثو طابترا
 لوقلا طسبف اغلاب امامتها = مالسإلا ءاملع نأش - ديحوتلا ةيضقل يلاطيحلا ىلوأ

 ال نيذلا اهيئوانم ىلع دريو ،ةيلمعلا اهداعبأ زربيو {اهتقيقح حضوي هتافلؤم يق

 لك ةوعد حاتفم هللا لعج نيذلا ماركلا لسرلاب ايدتقم كناكم الو نامز مهنم ولخي
 هيلإ ىحوي الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امول :ىلاعت لوقي "هللا الإ هلإ ال" مهنم
 لدتسا فيكو ؟يلاطيجلا دنع ديحوتلا ةقيقح يه امف )هن ودبعاف انأ الإ هلا ال هنأ

 ؟ىلاعت هلل ةينادحولا ةفص تابثإ ىلع

 مم هم هه

 ديحوتلا ةقيقح -1

 ةرظنلا لكشت امنأ الإ اهظافلأ يف تفلتخا نإو تارابعب ديحوتلا يلاطيحجلا فرع

 .همزلتسي يذلا يلمعلا كولسلاو يرظنلا روصتلا نيب عمجب ىلا ديحوتلا :لولدمل ةلماشلا

 .و48/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 3"ديحوتلاو داقتعالا دعاوق رئاسو ناميإلا ةرطنق" ةيناثلا ةرطنقلا تاريخلا رطانق :لانملا ليبس ىلع رظنا -2

 .اهدعب امو ،و448/1ج :ةينونلا حرش .اهدعبامو 7/1ج :مالسإلا دعاوق

 .25:ةيآلا ءايبنألا ةروس -3
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 عيمجو «قلخلا نع هناحبس برلا دارفإ هانعمف ديحوتلا امأ" :دعاوقلا ىف لوقي

 ") ممقافصو !مهلاعفأ عيمج يق دابعلا نيبو هنيب ةيوستلا كرتو 5مهيناعم

 3هلإ نم هاوس ام يفنو ،هلالج لج دحاولا تابثإ وه" :ىرخأ ةغيصب هفرعيو

 هب رفكلاو هيفن بجي هللا ىوس دبعي ام لكلف ‘توغاط وأ .يلو وأ كيرش وأ

 تابثإ :يفنو ©تابثإ وه يلاطيحلا دنع ديحوتلا نأ حضتي اذكه )اهنم ؤربتلاو

 3هنع هيبشلاو كيرشلاو ،ةيوستلا يفنو ،لاعفألاو ‘تافصلاو ،تاذلا ةينادحول

 . . .توغاط وأ ،يلو وأ كيرش لك نم يلمعلا ؤربتلاو ،رفكلا بجي امك

 لب يلاطيحلا ندل نم اركتبم نكي مل ديحوتلل يناثلا فيرعتلا نأ ظحالنو

 لدي امم “هنيالجراولا بوقعي يبأو ترموت نبا يدهملا دنع ةغيصلا سفنب هدجن

 .امهب هرثأت ىلع

 :يه ")ناعم ةعبرأ ىلع لجو زع هللا ةفص يف دحاولا نيعم يلاطيجلا للحي
 .دادعنالاو ةئزجتلاب فصويف مسج تاذب تسيل هتاذ نأ يأ :تاذلا يف دحاو

 ةيهولألا نم هتافصب فصوي هريغ دحأ سيل يأ ةفصلا ىف دحاو

 .تافصلا رئاسو ةردقلاو ملعلاو ةيبوبرلاو

 لسرلا لاسرإو قلخلا قلخ نم هلعفك لعفي دحأ ال يأ :لعفلا يف دحاو
 .لج و زع هلاعفأ رئاسو ©بتكلا لازنإو
 يايإفإل :ىلاعت هللا لاق كوه الإ ةدابعلا قحتسي ال يأ :ةدابعلا يف دحاو
 })«نودبعاف

 .325/1مسقلا :تاريخلا رطانق 033/!ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 1

 .331/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 .203-204 :1983 !ط ،يمالسإلا برغلا راد {ةيركفلا هؤارآو هتايح \ترموت نب يدهملا :راجنلا ديجلا دبع 3
 .332/3ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا بوقعيوبأ 4

 .ظ.وم9/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5
 .56 :ةيآلا \توبكنعلا ةروس 6
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 «اتابثإو ابوجو لجو زع هل يف هدقتعي نأ دبعلا ىلع بجي ام يلاطيجلا نيبيو

 كلذ لكو ديحوتلا تايضتقم نم وهو ،ةلاحتساو ايفن هدقتعي نأ بجي امو

 بجيف" :لوقي اهيناعم كاردإ يماعلا ىلع رسعي دق ،ةنوحشم ،ةزجوم تارابعب

 نأ هبلق يف دقعيو ،نانجلاب اداقتعاو ،ناسللاب اقطن هب ناميإلاو هبر ةفرعم دبعلا ىلع

 ريغب دوجوم «هتيهولأ يف ناث هعم الو ،هتاذ يف مسقنم ريغ ،ادحاو هللا الإ هلإ ال

 دوجوم وهو...اهيلإ يهتني ةيام الب مئاد هسفن اهنم دجوأ ةيادب الب مدق ةدهاشم

 لك يف وه لب "ناكم الو ةهجب صوصخم الو نامزب ديقم ريغ ،قالطإلا ىلع
 لوقلا هفيكت الو راطقألاو تاهجلا هب طيحت ال ،نانتجا الو ،ةياوح الب ناكم

 وفك الو هعزاني كيرش هل سيل...تاهجلاو نكامألا عيمج نع هزنم راكفألاو

 الو اهرواح دن الو ،هرزاؤي ريزو الو ،هلكاشي ريظن الو ،هلداعي لثم الو ،هعفادي

 راصبألا هكردت الث راكفألاو ماهوألا هقحلت الو سوفنلا هلثمت الو ،لوقعلا هفيكت

 لوط يذب الو ضرع الو رهوجب سيل "هريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو

 دحألا دحاولا وه لب ،لثم الو ،ةئيه الو لكش الو \ةروص يذب الو ضرع الو
 "...دحأ اؤفك هل نكي مل و ،دلوي مل و ،دلي مل دمصلا لدعلا

 هروصت ءانثأ يفنلاو بلسلا غيص لامعتسا يف غلاب يلاطيخلا نأ ظحالنو

 :ىلإ عجري بولسألا اذه هجاهتنا ببس لعلو صلاخلا ديحوتلل

 .هيبشت وأ صقن لك نم ةيلعلا تاذلل قلطملا هيرتتلا -

 ةيدوهي رداصم نم ةيمالسإلا تاعمتجملا يف ةبيرغ تاروصت راشتنا -

 .ةينانويو ،ةيحيسمو

 .ةيمالسإلا تائيبلا ي لولحلاو ميسجتلاو ،هيبشتلا ركف روهظ -

 .103 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -1

 .7/1-8ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ۔2
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 عقي نأ ةفاخم هتروص حيضوتو ،هلولدم طبض ىلإ ديحوتلا حلطصم ةجاح -

 اولوت نيذلا نيملكتملا ةيبلاغ ىدل هدحن ديحوتلا روصت يف بولسألا اذهو

 .كرش ةبئاش لك نم اهصيلختو ديحوتلا ةديقع .غ عافدلا

 لعف امك درجلا يرظنلا هانعم ىلع ديحوتلا هفيرعت يف رصتقي مل يلاطيحلا نكل
 نوكيل دحوملا كولس يف رهظت نأ يغبني لا ةيلمعلا راثآلا ىلإ قرطت لب نوملكتملا

 ءاقلطم عرشلا يف ىقبي ال ديحوتلا نأ ملعا" :رطانقلا يف لوقي ايقيقح هديحوت

 :اهنم تادييقت عبسب ديقتي نأ هل دبال نكلو

 .كش نع ال نيقي نع نوكي نأ -

 .كرش نع ال صالخإ نع نوكي نأ -

 .لتخاو لطب الإو لمعلا هعم انورقم نوكي نأ -

 .اعيمج ناسللاو بلقلا نع ردصي نأ -

 .اهلهأ نم فوخ الو ايندلا يف عمط ريغ نم ىلاعت هللا هجو ءاغتبا هب ملكتي نأ

 ‘"»"ريغم الو الدبم ال تومي ح هيلع تبثيو هلاح بحصتسي نأ -

 يف يلازغلا هدروأ يذلا ديحوتلل يئالثلا ميسقتلا ىلع يلاطيجلا قفاو دقو

 :“بابلو نارشق هل ديحوتلا نأ ربتعا ثيح "ءايحإلا

 اب تدرو دق اميأ تادييقتلا هذه ركذ دنع قلعيو .327-328/]مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -1

 بوقعي وبأو \ترموت نب دمحم ةروكذملا طورشلا هذه ىلإ راشأ دقو .اراصتخا اهكرت ةفيرشلا ثيداحألا

 ةسسؤملا ءيلاط رامع /د قيقحتو مدقت ثبلطي ام ًرعأ :ترموت نبا .ر .هلبق نم ييالجراولا
 .332/3ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجرولا .269 :م1985 رئازجلا ؤباتكلل ةينطولا

 ۔.47/1ج :ءايحإلا :يلازغلا .ر .335/1-336مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 2
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 اديحوت ىمسي اذهو "هللا الإ هلإ ال" كناسلب لوقت نأ وه :لوألا رشقلا

 فلاخي يذلا قفانملا نع ردصي دق هنكلو ‘ىراصنلا هب حرص يذلا ثيلثتلل اضقانم

 .هرهج هرس
 لب لوقلا اذه موهفمل راكنإو ةفلاخم بلقلا يف نوكي ال نأ :يناثلا رشقلا

 ©قلخلا ماوع ديحوت وهو هب قيدصتلا كلذكو .هداقتعا ىلع بلقلا رهاظ لمتشي

 .ةعدتبملا شيوشت نم رشقلا اذه نوسرحي نوملكتملاو
 هب اوفصتي مل هموهفم نإف نيملكتملا رثكأ همهفي ال كلذو بابللا وهو ثلاثلا

 الف ،بابسألاو طئاسولا نع هتافتلا عطقت ةيؤر ىلاعت هللا نم اهلك رومألا ىري نأ وهو

 ريغ هعم دبعي الو امب هدرفي ةدابع هدبعي نأو ،هلالج لج هللا نم الإ رشلاو ريخلا ىري

 كرتو «قلخلا ىلإ ةياكشلا كرت :هتارمث نمو لكوتلا هتارمث ىدحإ فيرش ماقم اذهو
 .هلالج لج هللا مكحل ميلستلاو مهيلع بضغلا

 دحاولا الإ ىري ال يذلا وه يقيقحلا دحوملا" نأ ةحضاو ةرابع يف نيبيو

 مث للا لق :ىلاعت هلوق لاثتما وهو هيلإ الإ ههجو هجوي الو هلالج لج قلاخلا
 نامجرت ناسللا امنإ ناسللاب لوقلا هب دارملا سيلو ""نوبعلي مهضوخ يف مهرذ

 وهو ،بلقلا وه هنع مجرتملا ىلاعت هللا رظن عقوم امنإو \ىرخأ بذكيو ةرم قدصي

 “)"١رقمو ديحوتلا ندعم
 ايلمع ادعب ديحوتلل يطعي نأ لواح يلاطيخلا نأ دحب قبس ام لالخ نم

 ديحوتلا لازنإ نم نكمتيل ينالجرولا بوقعي يبأو ،يازغلا دساح يبأب ارثأتم ايقوذ
 يفكي ال ذإ ،شيعم يتايح عقاو ىلإ نوملكتملا همسر يذلا يرظنلا روصتلا نم

 ديحوتلل ةلماشلا ةيؤرلا هذهو .ايلمع هدحوي و دحاو هللا نأ دقتعي نأ ناسنالل

 .اثيدحو اميدق ةيمالسإلا تاعمتجملا يف حالس؛إلاو رييغتلا ةاعد اهيلع قفتي

 .91 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -]
 .47/1-48ج :ءايحإلا "يلازغلا .ر .337/1,مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2
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 روصتن نأ نكمي ال كلذل اهدادضأب الإ زيمتت ال ءايشألا نأ مولعم هنأ امبو

 اعد ام اذهو ،نيفياضتم نيينعم اممفوكل كرشلا ةقيقح روصت نود ديحوتلا ةقيقح
 كرشلا ةفرعم نأل هريغب هللا ةاواسم كرشلا نأ ملعن نأ انيلع" :هلوق يف يلاطيجلا هيلإ

 نم كرشلا كلذكو ،كرشلا فرع ديحوتلا فرع نمو ،كرش هلهجو ديحوت
 ،كيرشتلا يفن ىلع نيي" ةينادحولاب ملعلا نأ ىريو "ديحوتلا فرع دقف هفرع

 لولحلاو لاصفنالاو لاصتالا :ةئالث ىلع كيرشتلاو

 اذإو .يلمعلاو يرظنلا اهيبناج يف ديحوتلا ةقيقح ىلإ يلاطيخجلا ةرظن هذه
 هبلقب اهدقتعي نأ لقعلا ميلس غلاب لك ىلع بجي امم يه ديحرتلا ةملك تناك
 ةيفاقثلا هتئيب صئاصخب طابترا اهل ةلأسم دنع يلاطيخجلا فقو دقف هناسلب امب رقيو

 .اهيف هيأر حضوأو ديحوتلا ةملك امب ىذؤت قلا ةغللا :يهو

 امب ىةؤت يتلا ةغللاو ديحوتلا ةملك -2

 هذه تريثأ دقف ،ناسللا ةيغيزامأ ةيبرغملا تاعمتجملا ةيبلغأ نوك مكحب

 ؟ةيبرعلا ةغللا ريغب ىدؤت نأ زوجي لهو ؟ديحوتلا ةملك ىدؤت ةغل ةيأب :ةلأسملا

 :“‘ةلأسملا يف نيلوق يلاطيجلا ركذ

 اهلك ديحوتلا ةلمجب ينأب نأ ناسنإلا ىلع بجي هلأ ضعبلا معز :لوألا
 بحاصل لوقلا اذه تدجو دقو .هيزجي الف ءيش اهنم كرت نإف كةيبرعلا ةغللاب

 فصولا عيمج ىلع ىتأ هنإ لاقي الف 5ةيربربلاب دحاو هللا لاق نم" :لوقي تالاؤسلا

- 

 .و50/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 ,سداسلا لصفلا يف ههوجوو دلرشلا ماسقأ نع ثيدحلا نايس .129/!مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيخجلا -2

 .ر26/اج :ةينوللا حرش :يلاطيحجلا 3

 هللا لوسر هب ءاج ام نأو ؛نيتداهشلاب دبعلا رارقإ وه ةيضابإلا رداصملا يف "ديحوتلا ةلمج" حلطصم داري 4

 .قحلا وه ةعيرشلاو ماكحألا نم لت
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 “”هتافصب فصرلا عيمج ىلع ىتأ دقف ةيبرعلاب دحاو هللا لاق نإو لجو رع هتافصب

 ىتأ اذإ هيزجي :لاق هنأ فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ نع يكح دقو :يناثلا

 .ءاش ةغل يأب امب

 رع هللا ةفأرب قئاللا" وه هنوكل هحَّجرو يناثلا لوقلا يلاطيجلا راتخا دقو

 )"برقأ عطنتلا ىلإ لوألاو لجو

 ةلأسملا هذه يف رظنلاب اودّرفت برغملا ةيضابإ نأ ودبي يعالطا بسح ىلعو

 ةيناكمإو ،ئيعامتجالا عقاولاب مالكلا ملع طابترا ىلع ةلالد اذه يفو ،اهتساردو

 .تانيبلا بسح هلئاسم ددح

 ةينادحولا نيهارب 3

 ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب ىلاعت هلل ةينادحولا تابثإ ىلع يلاطيجلا لدتسا

 :يتأي اميف اهدرون لقعلاو

 نآرقلا نم -أ

 :مب لدتسا يلا تايآلا نمو ديحوتلا عوضوم نآرقلا روس مظعم تنمضت
 هدلو هل نوكي نأ هناحبس دحاو هلإ هللا امنإف :ىلاعت هلوق

 “©»هملالضلا الإ قحلا دعب اذامف قحلا مكبر هللا مكلذف» :ىئاعت لاقو

 “)“لطابلا وه هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذل :ىلاعت هلوقو

 ملعي نأ دبعلا ىلع بجي" :هلوق اضيأ هدتشت نمو .102 :تالاؤّسلا :فوسلا ةفينخ نب نامثع ورمع وبأ 1
 .188 :هسفن ردصملا .ر ".نآرقلا ،رانلا {ةنحلا ادمحم ،مدآ ،ليربج ٬هللا :ةيبرعلاب يماسأ ةعبس

 .و26/)ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 2

 .هسفت ردصملا -3

 .331 /١مسقلا : رطانقلا .ظ49/{ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .!71 :ةيآلا ءاسنلا ةروس 5

 .32 :ةيآلا سنوي ةروس -6

 .62 :ةيآلا جحلا ةروس -7
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 ةنسلا نم ۔ب

 :"‘>قأي امب لدتسا

 ءاج :لاق سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا -

 سأر يف تعنص امو" :لاق ملعلا بئارغ نم نملع :لاقف هليع يبلا ىلإ يبارعأ

 "هتفرعم قح هللا ةفرعم" :لاق ؟ملعلا سأر امو :لاق 5"هبئارغ نع لأست تح ملعلا

 ءادحأ ،ادحاو ،دن الو "لثم الب هفرعت نأ" :لاق ؟هتفرعم قح هللا ةفرعم امو :لاق

 "هتفرعم قح هللا ةفرعم كلذف ،هل ؤفك ال ،ارخآ «الوأ ،انطاب ،ارهاظ

 ©"...هللا دحوي نأ ىلع ةسمح ىلع مالسإلا نب" :ةلل هلوقو -

 (4)ا"" ء كيرش ال كيبل" :ةبيلتلا ق :ف هلوقو -

 لقعلا نم -ج

 اهتغايصو اهئانب يف دهتجا ةيلقع ةلدأب ىلاعت هللا ةينادحو يلاطيحلا تبثأ
 :يلي اميف اهنم اضعب ضرعن ةمكحم ةيقطنم ةغايص

 قرط يف اوفلتخا نإو ةينادحولا تابثإ يف نوملكتملا هيلع دمتعا :عنامتلا ليلد

 نم دحاو هللا نأ ىلع ليلدلا" :لوقي زاجيإب هتركف ىلإ يلاطيجلا راشأ دقو .هتغايص
 لاق ةعنصلا ماوقو ريبدتلا لاصتا ليقو ،نينثا نم عنصلا يف قافتالا لاطبإ سايقلا

 اذإ هلإ نم هعم ناك امول :لاقو ه«اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك وله :ىلاعت

 .33 1/1مسقلا :رطانقلا .ظ49/!ج :ةينونلا حرش ؛يلاطيحجلا -]
 .826 :مقر 214/3ج :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ -2
 .16:مقر 045/1ج مالسإلا ناكرأ نايب :باب ،ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ -3
 .1474 :مقر 0ك61/2ج :ةيبلتلا :باب ؛جحلا باتك :يراخبلا هجرخا 4

 .22 :ةيآلا 5ءايبنألا ةروس 5
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 ليلدلا اذه ةروص دحو )""م رضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهذل

 )3 يقوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع يبأ دنع

 دييقتلا :ةنالث ىلع موقي هيبشتلا نأ يلاطيخجلا ىري :هيبشتلا يفن ليلد

 ©زيحتلاو ريغتلا :ىرخأ ةرابعبو سنجلاب دييقتلاو ناكملاب دييقتلاو ،نامزلاب

 اذه غيصيو ،ةينادحولا هل تبنيل اقلطم ىلاعت هللا نع هيبشتلا ىفن دقو .فيلأتلاو

 عيمج نم ههبشت ال ءايشألا نأ ملعت نأ ىلاعت هللاب ةفرعملا ةقيقحف" :يتآلاك ليلدلا

 ولو ءايشألا نم ائيش هبشأ ول هنأل تاذ الو ،ةفص الو مسا الو لعف يف تاهجلا

 نأ فلكملا ىلع بج وأ اذهلف ةفصلا كلت نم زجعلا هيلع لخدل ليلقلا لقأ ق

 هبش هنع يفنيو تافصلا نم هب قيلي امي هفصيو لاعت هلل ةينادحولا ةقيقح ف رعي

 ةفلتخم يناعملا كلت نأ ملعيلف ظفللا يف ءامسألا تقفتا نإو \تاهجلا عيمج نم ءايشألا

 ملاعو ،ميسق قلخلا ضعبل لاقيو ،لهجي ال ملاعو ،لزي مل ميدق هللا نأ كلذ ريظن

 :لئاقلا لوق ليوأت نأل ێعملا فلتخيو }‘ناظفللا قفتيف لهجت الو لزي لاقي الو

 نينسلا ددعب يعي امنإ مسلقلا ناسنإلاو هدوجول لوأ الو دب ريغ نم يا ملق هللا

 ملع نع ربخأ امإ اع نالف :هلوق كلذكو ،لوأو ءدب هل ناك دقو تاقوألاو

 هذه يناعم نيب لصفلاف ءايشألا رثكأب لماج كلذ عم وهو لهج دعب هدافتسا

 ملاع لوقتو .هريغ يف كلذ زوجي الو ،لازي الو ،لزي مل مسق هللا :لوقت كنأ ءامسألا

 ىلاعت هللا نأل لاحلا اذه ىلع تافصلا عيمج كلذكو زجعي ال ريدقو ،لهجي ال

 (6)يايمس هل ملعت لهل :لاقو )ك ريصبلا عيمسلا وهو يش هلثمك سيل :لوقي

 .91 :ةيآلا ،نونمؤملا ةروس -]

 .ظ49/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 2

 .105 :تالاؤسلا :فوسلا نامثع ورمع وبأ -3

 .129/1مسقلا :رطانقلا :يلاطيحلا 4

 .11 :ةيآلا ڵىروشلا ةروس 5

 .65 :ةيآلا ،يرم ةروس -6
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 ال هللا نأ لقعلا دهاشو عرشلا ليلدب تبثف "")هگدحأ اؤفك هل نكي مل و{لف :لاقو

 .لعف الو تاذ الو ةفص الو مسا يف ءايشألا نم ءيش ههبشي

 مأ وه دحاوأ ءايشألا قلاخ نع ينربخأ" :يتآلاك هغاص :ةيريغلا يفن ليلد

 ال ناكل هريغ هعم ناك ولف ،ناث هل سيل دحاو ءايشألا ثدحم نإ ،هل ليق ؟نانثا

 لك ناك نإف ،ردقي ال وأ ،هبحاص ينفي نأ ردقي نوكي نأ امهنم دحاو لك ولخي

 رودقم دحاو لك ذإ ،اعيمج نيفيعض اناك هبحاص ءانفإ ىلع ارداق امهنم دحاو

 ريغ امهنم دحاو لك ناك نإو اهلإ نوكي ال روهقملا ليلذلاو ،ليلذ روهقم ،هبحاصل

 ارداق امهدحأ ناك نإف ،اهلإ نوكي ال زجاعلاو زجاع رداقلا ريغف هبحاص ىلع رداق

 ةردق هيلع يرحت يذلا روهقملاو ،هلإلا وه رداقلاو رهاقلاف ،هل ارهاق ‘هبحاص ىلع

 .روهقم ليلذو ©قولخم وه رداقلا

 لاق نإف" :ةيتآلا ةروصلاب ليلدلا اذه ضرعي :ؤزجتلاو زيحتلا يفن ليلد

 نإو دحاو هنإ رهوجلل لاقي امك وهأ ؟دحاو كلوق نعم امف .دحاو هنأ تبث اذإف

 ةكيح ةعمتجملا ءايشألل لاقي امك لاق نإف .كلذ نع هللا ىلاعت ؟ةقرفتم ءازجأ ناك

 :هل ليق .هعامتجاو هنيع يف دحاولا رهوجلل لاقي امك لاق نإف شال :هل ليق ةدحاو
 انلوق نعم :هل ليق ؟ناعملا هذه نع تيبأ اذإ دحاو هللا كلوق نعم امف لاق نإف ال

 ءايشألا نم دحاولا اندهاش انإ كلذو ،اندهاش نلا ءايشألا دحاو ال ،دحاو هللا يأ

 نوكي وأ ،ةرهاظ هيف ريبدتلا مالعأ ،هانعم يف زيحتم ،همسا يف دحاو امإ :نيبرض ىلع

 نوكي نأ نم ولخي ال هنأل ةعنصلل المتحم ناكل اليلق لقأ ناك ولو هنيع يف ادحاو

 انيفنف ،تافلتخم تاهج اذ هلاثمأ هيلإ مضي نأ لمتحي انكاس وأ اكرحتم هب اطاحم

 لضافتم ئزحجتملا نأل ،هانعم يف ائزجتم همسا يف ادحاو نوكي نأ لجو زع هللا نع

 .4 :ةيآلا صالخإلا ةررس -1

 .325/1-326مسقلا :رطانقلا .33/1-34ج :دعاوقلا :يلاطيحجلا -2
 .وك5 ،ظ54/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3
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 ناك امف ةلوضفملا ءازجألا يف صقنلا هيلع لخديف ضعب نم لضفأ اهضعب ءازجألا

 تاذ ال يأ ‘هلعف يف ادحاو اهتافص يف ادحاو هانتبثأف هلإب سيلف مات ريغ اصقان

 "")" هلعفك لعفي دحأ الو ،هتافصب فصوي دحأ الو هتاذك

 نم ةجح ام لئاق لاق نإف" :يتآلا وحنلا ىلع هغاص دقو :ددعتلا يفن لياد

 اونوكي نأ نم ادعاصف نانثالا ولخي ال :هل ليق ؟ادعاصف ةئالث وأ نانثا ةلآلا نأ معز

 هبحاص عنم عيطتسي الو {ةدح ىلع اقلخ امهنم دخاو لك قلخيف {ءاوس ةردقلا يت

 قلخب نيعيطتسم ريغ ،نيروهقم مهلك اوراص دقف كلذك اوناك نإف ،قلخ ام ىلع
 دقف ،ىاوس ةر۔امقلا يف اوناك نإف هلإب سيل زجاع وهف اذكه ناك نمف نوديري ام

 عفدل وأ ةعفنم رجل الإ حلصلا بلطي دحأ سيل :هل ليق قلخلا ىلع اعيمج اوحلطصا

 ىلإ جاتحي ال ىلاعت هللاو اهلإ نوكي ال هريغ ىلإ جاتحملاو ،نوجاتحم مهلك مهف ةرضم
 (2"رديمحلا ىنغلا وهف دحأ

 لوقلا ةصالخ

 تبثت لا ةلدألا دصر يف هدهج لذب دق يلاطيحجلا نأ ىضم امم انل حضتي

 كلس و ةيلقعلا ةلدألا ىلع لّوع دقو 3هريغب يواستلا هنع يفنتو ،ىلاعت هللا ةينادحو

 درلا نم نكمتيل ةيقطنملا ججحلا ىلع ادمتعم "باوخلاو لاؤسلا" ةقيرط اهضرع يق

 . اف ومدختسي ىلا بيلاسألاو تايلآلا سفنب نيركنملا ىواعد ىلع

 يفو ،ةسيئرلا امقركف يف براقتلا اهقاس ولا ةيلقعلا ةلدألا ىلع .ظحالي امو

 نود سانلا نم ةصاخ ةقبط ىلإ ةهجوم اججح ىقبت امنأ امك اهضرع جهنم

 .اهبيلاسأ يف دراولا ديقعتلل ارظن مهتماع

 .وك5/اج :ةينونلا حرش :يلاطيحخلا -]

 .ظ49/1ج :هسفن ردصملا 2
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 ةهجو اهيف ىدبأو . )ديحوتلاب ةقلعتملا لئاسملا ضعب ق يىلاطيجلا ضاخ دقو

 امو ؟هللا لعف مأ دبعلا لعف وه لهو .رارطضا مأ باستكا ديحوتلا له :اهنم هرظن

 ؟صقنتو دادزت ديحوتلا لاصخ لهو ؟ناسللا مأ بلقلا ناسنإلا يف ديحوتلا لعفي

 ودبي دق يلا لئاسملا نم اهريغو ؟ديحوتلا راد يه امو ؟هلهأل ديحوتلا تبثي اذامبو

 انكردأل يركفلا اهطيحم يف اهانلزن ول اننأ الإ عفن يذ ريغ انرصع يف اهيف ثحبلا
 اوطبضو هبناوج لك نم ديحوتلا 2 اوطاحأ ءاملعلا نم هريغو يلاطيجلا نأ

 .نيركنملاو نيكاشلا هجو ق ذفانملا عيمج اودسيل هتايئزحج

 .وك5/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -]
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 ثلاثلا ثحلا

 لاعت هللا تافص

 فصوي ىلاعت هللا نأ وهو ماه يدقع ادبم ىلع ةيمالسإلا ةمألا تقفتا

 تايلاكشإلا ضعب تريثأ نإ ام نكل صقنلا تافص نع هيو لامكلا تافصب

 هللا تافص نيب هبشلاو ،تافّصلاب تاذلا ةقالعك 5 ")تافصلا عوضوم ةقلعتملا

 اوقرفت ىتح نوملسملا اهيف ضاخ نلا مالكلا لئاسم نم اهريغو ،ناسنالا تافصو

 هاجتاو ،ميلستلاو ضيوفتلا هاجناو ليوأتلا هاجتا :ةفلتخم تاهاجتا تاذ بهاذم

 .ميسجتلاو هيبشتلا

 ماكحأو ةغللا نيناوق عم قفاوتي يلا ليوأتلا راصنأ نم يلاطيجلا ناك

 امب هفصوو ءةمباشملاو صقنلا نم هؤانث لج يرابلا هيرتت كلذ ىلإ هعفادو ،لقعلا

 .هناطلس ميظعو 3هكلم لالجب قيلي

 لواحو ءةيهلإلا تافصلا عوضوم يف ةراثملا تالكشملا زربأ لوانت دقو

 .ةيلدج ةعزن نم ولخي ال يليلحت بولسأب اهضرع
 .اهماسقأو ةفّصلل يلاطيخجلا فيرعتب ثيدحلا أدبنلف

 ةفصلا فيرعت 1

 ردصملا فصرلا . هالح :ةفصو افصو هيلعو .كل ءيشلا فصو :ةغللا ق

 ةفصلا نأل اذه ةفصلاب نوديري اوسيلف نويوحتلا امأ . داوسلاو 3ملعلاك ةيلجلا ةفصلاو

 )2 بورضم وحن لوعفم مساو \براض وحن لعافلا مسا وه تعتلاو ‘تعنلا يه مهدنع

 .(هيبشتل ةمهوملا ثيداحألاو تايآلا) يلخاد ردصم -أ :يف لثمتي امتراثإ ردصم -1
 (...ةينانريلا ةفسلفلاو ،امومع باتكلا لهأو يحيسملا توهاللا) ينجأ ردصم -ب

 (فصو ةدام) .356/9-357ج :برعلا ناسل :روظنم نبا 2
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 فصاولا ركذ اذإف هريغ نم ءيشلا هب ناب ام وه ةفصلا لولدم يلاطيجلا نب

 ةفّصلا نأ دكأو ."اهركذ يمتلا هنافصب ءايشألا نم هريغ نع هنابأ دقف ءيشلا ةفص

 يه ةفصلا نإ لاق نم ىلع ةرو ."“ةفصاولل فصولا نأ امك فوصوملل

 سيلأ اولاق امك كلذ ناك ول نأ ىرت الأ" :هلوق يف مازلإلا قيرط اجهتنم فصولا
 نم امل فصولا نوكي ىتح ةفص ريغ نم ةمئاق ةدوجوم اهلك ءايشألا نوكت
 سيل ضيبألا نوكيف اممايعأ يف امتافصب ءايشألا دوجو لطيي امث اذهف نيفصاولا

 كلذك هنإ لاقي ىتح اراح نوكي ال راجلاو ضيبأ هنإ :هيف لاقي ىتح ضيبأن

 ريغ كرحتملاو ،دراب هنإ :هيف لاقي ىنح ةدرلا افوصوم نوكي ال درابلا كلذكو

 نوكسلا كلذكو كلذك هنإ :لاقي ىتح امب دوجوم الو ،ةكرحلاب فوصوم

 نأ تبث اذه حص املف ءايشألا دوجو لاطبإ اذه يفف...اضيأ اهرسأب ناولألاو

 ءايشألا تافص نأب لوقلا لطبو ،امب الإ دجوت ال لا اهقئاقح يه ءايشألا تافص

 ناكأ ففصاولا فصوي مل ول هنأ ىرت الأ .اهل نيفصاولا فصو نم دجوي ام وه

 قئاقحلا نم ةقيقح الو ،تافّصلا نم ةفص ريغب ةدوجوم ءايشألا نوكت نأ ازئاج

 )" .ادج هداسف ناب دق اذهو

 تافصلا ماسقأ 2

 :ماسقأ ةئالث ىلع يهو ةيهلإلا تافصلل قرشملا ةيضابإ ميسقت يلاطيجلا دروأ

 يف هب وه ام ىلع هريغ نم ءيشلا هب ناب ام" :يه رامع وبأ اهفرعيو .ظ106/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 :يلاط راَمع/د قيقحت زجوملا :يناكلا دبع رامع وبأ.ر "هوفصي مل وأ نوفصاولا هفصو ،هسفنو هتاذ .

 .180/2ج
 ث .را /ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -2

 :هسفن ردصملا .ر .ةفّصلل قحتسملا :فوصوملا !ةفصلا ركذ وهو ،©فصاولا لوق وه :فصولا -

 .ظ106-و104/1!ج
 قيقحت :زجوملا يف يناكلا دبع رامع وبأ هيلإ بهذ ام وهو .و107/ظ106/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3

 .180/2-181ج :يلاط راَمع/د
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 ؛مدقلاك لاحلاو لزألا يف امب افوصوم انبر لزي مل يتلا تاذلا تافص -أ

 3اهريغو «ةّرعلاو رصبلاو ،عمّسلاو ،مالكلاو ،ةدارإلاو ةردقلاو ،ملعلاو ،ةايحلاو

 !).تاذ ةفص يهف اهدض هللا نع يفنت ةفص لكو

 نم يهف دوجولا يف اهتضو تبنت ةفص لك يهو لعفلا تافص ۔ب
 .بقاعيو ،بيني عنميو ،يطعي :هلوقك لعفلا تافص

 يفن ىلع قداص لثم نيينعم لمتحت ةفص لك يهو {ةكرتشم تافص -ج
 يفن ىلع عيمس كلذكو .لعف ةفص قدّصلاب ربخ قداصو ‘تاذ ةفص بذكلا

 .لعف ةفص ءاعدلا لبقي نيعمبو ڵتاذ ةفص ممّصلا

 .ثالومشو احوضوو ةقد )تاميسقتلا رثكأ وه ميسقتلا اذه نأ يريبعجلا ىريو

 قلخلا لبق ىمسي هنأل ةيتاذ اهلك ىلاعت هللا تافص نأ ىلاطيخجلا ركذي و
 ةلأسملا هذه يف ناك نإو .ةيلزأ ةميدق يهف يلاتلابو طخاس ءاقزار ،اقلاخ

 ؟ ةثداح وأ ةميدق يه له لاعفألا تافص يف ةيضابإلا ءارآ تفلتخا ثيح ،فالخ

 فصوي قزرلاو قلخلا لبق هللاف ]ةيلزأ ةميدق اهنأ ىلإ برغملا ةيضابإ بهذف

 ."يديرتاملا كلذ ىلع مهقفاوو .قزريسو قلخيس نيعم ىلع قزار ،قلاخ هنأب
 ال قزرلاو ،قلخلا لبق هللاف ةثداح لعفلا تافص نأ نوريف قرشملا ةيضابإ امأو

 .ظ93/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .هسفن ردصملا 2

 .هسفن ردصملا 3

 .ةيلعف تافصو .ةيتاذ تافص - :يه ةيضابإلا دنع ىرخألا تاميسقتلا 4

 .ةكرتشم تافصو .ةيلعف تافصو .ةيتاذ تافص -

 .ةزئاج تافصو ةليحتسم تافصو ءةبجاو تافص -

 .249/1ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 5

 .و94 }ظ92/1ج :ةينونلا حرش :ىيلاطيجلا 6

 ،توريب ؤبتكلا ملاع ةريمع نمحرلا دبع قيقحت 5ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيب اميف ةيهبلا ةضورلا :ةبذع وبأ -7

 .63-64 :م1989 ،اط
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 ام اذه" :)والتلا ردبلا لاق .")يرعشألا كلذ ىلع مهقفاوو «اقزار اقلاخ نوكي

 هيلع يذلاو مهدنع ةثداح لاعفألا تافص نأ ىلع ةقراشملا مالك نم ذخؤي

 ىلع لزألا يف قلاخ ىلاعت هللا لاقي هنأل ةيلزأ ةميدق اهلك هللا تافص نأ ةبراغملا

 ث."اذكهو ،قزريس نيعم ىلع لزألا يف قزارو قلخيس نيعم

 نم لخي مل هنأ آلإ ةيفالخلا ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا ءاملع نيب راوحلا راد دقو

 لوقي .نيملسملا فوفص يف قيرفت اهنع مجني دق يتلا قيسفتلاو فينعتلا تارابع

 لزألا يف قزار الو قلاخ هللا ىلع زوجي ال لاق نم" :6‘ءايركز يبأ نب سنوي خيشلا

 ام هبشأ اهرئاس يف اذكو كرشم وهف قزار الو قلاخب سيل لاق نمو«قفانم رفاك وهف
 لزي مل :لاقي نأ زوجي الو" :هلوقب ةركفلا هذه ىلع يقاتسرلا ضرتعاو "انركذ

 مدق بجوي كلذ نأل لاعفألا تافص نم ناك امو اقلاخو «اقزارو ،اروصمو «ائراب

 ."ءايشألا ثدحأ مث هعم ءيشالو لزي مل ىلاعتو هناحبس هللاو لزألا يف لعفلا

 :هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نأ انّيبم ةقراشملا ىلع ةينونلا حرش يف يلاطيجلا ةريو

 .63-64 :ةريمع نمحرلا دبع قيقحت .ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيي اميف ةيهبلا ةضورلا :ةبذع وبأ 1

 ةديصق حرش :اهنم ةديدع تافلؤم هل "يبرج ملاع (م1773/ه1187ت) يبرجلا يئاللا ناضمر نب ورمع -2
 :ثارتلا ةيعمج .242/1ج :نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت :ظوفحم دمحم .ر .رعش ناويدو رصن يبأل ةينوتلا

 .اهدعب امو 160/1ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا .687 :ةمجرت 0663/3ج :ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .343/1ج :م1989 ،اط توريب ،ليجلا راد ،ةريمع نمحرلا دبع قيقحت لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا 3

 طشن ،ةبرجب ريبكلا عماخجلا يف ليصف هيبأ نع ملعلا ذخأ (م11/ه5ق) روسم يبأ نب ليصف نب سنوي 4

 ءاضعأ نم ناكو (م1049/_ه440تر ركب يبأ نب دمحم ةللا دبع يبأ عم ةقلحلا ماظن سيسأت يف

 .196 :ةباًرعلا ماظن :يريبعجلا.ر .ةقلحلا

 .247/1ج :يراضحلا دعبلا :يريبعخجلا 5

 .(م16-17/ه10-11ق) نامع ةيضابإ نم يقاتسَرلا يصقشلا دوعس نب يلع نب ديعس نب سيمح 6
 :م1979 !ةرهاقلا ءيلحلا يبابلا ىسيع.ط ،يثراحلا قيقحت ،نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم :يقاتسّرلا.ر

 .8/1!ج :ققحملا ةمدقم

 .247/1ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 7
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 ليلد ربخلا يف سيلو ،ريثك هللا باتك يف اذه لثمو "ههمميلعلا قالخلا وه كبر نإ
 "ميلعلا" هلوقف ،هئامسأو لعفلا تافصو 3اهئامسأو تاذلا تافص نيب اه زرفلا ىلع

 ىتح ةفّصلا هل بحت مل كلذك ناك ولف قلخلا قلخب ةفّصلا بجوتسي مل و قلخلا ربخ

 لاعف هنأ هباتك يف لجو رع هللا انربخأ دقو ،دعب قلخي مل امل قلاخ هل لاقي الو قلخي

 يف لخدف هءيش َلك قلاخإ» هديري امل لاعفأل :لاقف ،لعفي مل امل همديري ام

 دنتسي امك هديري 1 لاعف :هلوق كلذكو ،قلخي مل امو ،قلخ ام نيعملا اذه

 (‘)“نوتّم مهنإو تيم كنإو :هيبنل ىلاعت هللا لاق كلذ زيحت قلا ةغللا ىلإ ىلاطيجلا

 ©إاًّباح جحلا دارأ نمو اجراخ جورخلا دارأ نم نومسي كلذكو

 بهذ امك يظفل ال ،يونعم فالخ نيقيرفلا نيب فالخلا نأ ايلج ودبيو

 ،تاقولخملا يف امتاقلعتم مدق ال ةفّصلا مدقب نولوقي ةبراغملاف يريبعجلا كلذ ال

 نوكملا ثودح نم مهدنع مزلي ذإ امتاقلعتم رابتعاب اهثودحب نولوقيف ةقراشملا امأو

 .نيوكتلا ثودح

 ةيتاذلا تاقفصلا تابثإ 3

 ملعلاو ةايحلاك ىلاعت هلل ةيتاذلا تافصلا تابثإ ىلع ىلاطيحجلا لدتسا

 يهو ةيقطنم ةيلقع ةلدأب اهرئاسو رصبلاو ،عمّسلاو ،مالكلاو ،ةدارإلاو ،ةردقلاو

 :يتأي اميف ليصفتلاب

 '` .86 :ةيآلا رجحلا ةروس -ا

 ` .107 :ةيآلا دوه ةروس -2

 هم راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لتل .16 :ةيآلا دعرلا ةروس -3

 .30 :ةيآلا رملا ةروس -4

 .ظ108/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 .248/1ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 6
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 ةايحلا -أ

 سيل هنأ تابثإ يح هللا عمو ،امب افوصوم لزي مل لجو ًرع هللا ةفص يه
 3ةداعإلاو ءاشنإالاب ثدحلا يف هفرصت هتايح ىلع ليلدلاو تومي الو تيع

 نعو .لاعفألا مهنم تلاحتسا تاومألا نأل ةدايرلاو صقنلاو {ةدابإلاو ءيانفإلاو

 مهوي ًآلثل ةايحب لاقي ال هتاذب يح هللا نأ يلاطيحجلا ىري تاذلاب ةايحل ةفص ةقالع

 ‘).ل وقلا ضقانت مهوي الئل ةايح ريغب الو {ةيريغلا

 ملعلا ب
 تابثإ ىلع يلاطيجلا لدتسا دقو لهجلا يفن ىلع هتاذ يف ىلاعت هلل ةفص

 :امه نيقيرطب ملعلا

 ضرألا ق بيجع ماظنو عيدب ناقتإ نم نوكلا اذه ىف هدهاشن ام -

 ىلع ليلد سوق ريبدتو ميظع بيكرتو تاناويحلاو دامجلاو راجشألاو تاومسلاو

 _ :اهتيفيكب هل مدقتي مل نمت ةعنص يتأت ال ذإ اهنيوكت لبق امب ملاع اهعناص نأ

 ال هل ليق املاع لزي مل هنأ ىلع ليلتلا ام لئاق لاق" :ميسقتلاو ربسلا ليلد -

 .95/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 :ةعبرأ ىلع يهو مهلاوقأ تنييابتف ةفسالفلاو نيملكتملا لدج "تاذلاب تافصلا هقالع" ةلأسم ترانأ -=

 .ةيضابإلاو ةلرتعملا لوق اذهو ،هنع ةلقتسم تسيلو .هتاذ نيع يه ىلاعت هللا تافص -أ

 .ةيرعشألا يأر وهو اهيلع ةدئاز لب اهريغ يه الو تاذلا يه تسيل اهنكلو تاذلاب ةمئاق اهنإ -ب

 الاوحأ كانه نأ يأ تاذلا ءارو لاوحأ ىلإ امب ملعلاو امتوبث يف ةدنتسم تافصلا نإ -ج

 هذه ملعت الو .ةايحلاو {ةردقلاو إملعلاب تاذلا تفصتا اهلجأ نم يناعم وأ
 .يئابخلا مشاه يبأ يآر وهو تاّدلابو تاتلا عم الإ تافصلا

 ةرثكلاو ،هتاذ يف ةرثكلا ىلإ ىدأ الإو ةيتوبث تسيل فاصوألا هذه نأ ةفسالفلا ىري -د
 .دوجولا بجاو هنأ تبث دقو ناكمإلا ىلع ةلاد

 قاطن ع ةجراخ اهنأل لئاسملا هذه يف ضوخلا مدع راتخا نيرخأتملاو نيمدقتملا ءاملعلا نم قيرف كانهو
 .كاردإلا قوف هللا تاذ نأ امك رضي ال امب لهجلاو عفني ال امم ملعلاف ،لقعلا

 .ظ-و95/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 2
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 ولخي الف هريغ نعمب ناك نإف ،هريغ نعم وأ هسفنب املاع ناك امنإ نوكي نأ ودعي

 ىلوأ وهف اميدق ناك نإف ،هثدحأ اثدحم وأ هعم اميدق نوكي نأ نم نيعملا كلذ

 هثدحأ اثدحم ناك نإو ،اريبك اًرلع كلذ نع هللا ىلاعت هيلإ اجاتحم هنوكل ةيهولألاب

 هملعي ال ناك نإو {هملعي ال وأ هملعي وهو هسفنل هثدحأ نوكي نأ نم ولخي الف

 دبالو &هب هملعي ملاع نم ملعلا كلذل بالف هملعي ناك نإو ،ائيش ثدحي ال لهاجلاف
 املاع لزي مل هنآ حص اذه دسف املف {ةياغ ال ام ىلإ كلذ لّصحتيف ملع نم ملاعلل

 ".هريغ ێعم وه ملعب ال هتاذبو هسفنب

 ةردقلا -ج

 دقلو ،لاخحلاو لزألا يف امب افوصوم لزي مل هتاذ يف لجو رع هلل ةفص يهو
 :امه نيقيرطب امتابثإ ىلع لدتسا

 الإو ةوق نع الإ ردصي ال لعفلاو ،اهعناص ىلع تد ةعنصلا هذه نم دجو ام _

 يف هدبع دمحم هاري ام وهو ،لعفلا ىلع ةطلسلا يه ةردقلاو 6دحاو نملاو يوقلاف
 هتدارإو هملع ىضتقم ىلع تانئاكلا عدبم وه بجاولا ناك امم" :لوقي ديحوتلا ةلاسر

 هل ةطلسب نوكي امنإ دارأو ملع اميف ديرملا ملاعلا لعف نأل ةهادبلاب ارداق نوكي بير الف

 “)" .ناطلسلا اذه الإ ةردقلل نعم الو لعفلا ىلع

 لزي مل ليلتلا ام لاق نإف" :يآلا لكلاب هضرعيو :ميسقتلاو ربنملا ليلد -
 ناك نإف ،هريغ نعم وأ ،هسفنب ارداق نوكي نأ ولخي ال هنأ لبق نم :هل ليق ؟ارداق

 اميدق ناك نإف ،اثدحم وأ ،هعم اميدق نوكي نأ نيعملا كلذ ولخي الف هريغ نعم ارداق

 هثدحأ نوكي نأ ولخي الف هثدحأ اثدحم ناك نإف هيلإ اجاتحم هنوكل ةّبوبّرلاب ىلوأ وهف

 ثدحي ال زجاع وهف هيلع ردقي ال ناك نإف هيلع ردقي ال وأ ،هيلع ردقي وهو

 .ظ95/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .و98/1ج :هسفن ردصملا -2

 .63 :م 1986 .6 ط توريب ،مولعلا ءايحإ راد ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم -3
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 ةردقب ناك نإف ؟هيلع امب ردق لا ةردقلا امف هيلع ردقي وهو هثدحأ نإو ،ائيش

 ".هسفنب رداق هنأ مص دسف املف ،هل ةيامن ال ام ىلإ كلذ لصتل هريغ

 سيلو ةردقلا ىلإ مضنت تافصلا عيمج نأ نيملكتملا عم يلاطيجلا قفتيو

 عيمج يفنت ةردقلا ةفص نأ اودارأ امنإ ‘ةفص ىلإ ةفص اومضي نأ كلذ يف عملا

 يفنم لهجلاو {ةردقلاب ىفني دقف تافّصلا نم ةفصب ىفني ام لك ١ًال بويعلا

 عمسلاب نايفني ىمعلاو ممصلا كلذكو ،ةردقلاب يفنم زجعلاو زجع وهو ملعلاب

 ).تافصلا عيمج كلذكو ،ةردقلاب ىفني زجعلاو زجع ىمعلاو ممّصلاو ،رصبلاو

 ةدارإلا -د

 مل ديرم لجو ًرع هللاف ،هاركتسالا امب ىفني هتاذ يف لجو رع هلل ةفص يه
 ةفص يه لب ةلزتعملا نم موق بهذ امك هللا لاعفأ نم العف ةدارإلا تسيلو ،لزي

 ث ىلاطيجلا دنع تاذ

 تناك .ول ذإ دارملا يه هللا ةدارإ نوكت نأ ةيمهجلا ةلاقم يلاطيحجلا لطبأ

 يه ةّرعلاو ،هيلع رودقملا يه ةردقلاو ،مولعملا وه ملعلا ناك ،دارملا يه ةدارإلا

 })اًدحج دساف اذهو هيلع زتعملا

 كدح او نعمي امهف لجو ًرع هللا ةفص يف ةئيشملاو ةدارإلا نيب قرفلا نع امأو
 .لجو رع هنع هاركتسالا يفن وهو

 هللا تدرأ :نولوقي ةئيشملا ةرابع نم الاحب عسوأ ةدارإلا ةرابعف ةغللا يف امأو

 تدرأ :لاقيو ،هيلإ تئش :لاقي الو ،هيلإ برقتلا نعم ىلع لعفلا اذمب لجو زع

 © .هتتش :لاقي الو ،هتدصق نعم انالف

 .298/1مسقلا :يمانلا قيقحت :رطانقلا و98/1ج ،ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 .و98/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 2

 .ر99/!ج :هسفن ردصملا 3

 .ظ99/!ج :هسفن ردصملا 4

 .ظ99/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
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 نوكي نأ ءاش اذإ رداقلا تافص نم نأل رداقلا تافص نم ةئيشملاو ةدارإلاو

 نأ ءاش اذإ زجاعلا تافص نم نأ امك .نكي مل نوكي ال نأ ءاش اذإو ،ناك ءيش

 ©ُ").بلاغ لوألاو \بولغم اذهف ناك نوكي ال نأ ءاش اذإو ،نوكي الف عيش نوكي

 :اهنم ةدارإلا ةفصب ةقلعتم ةيئزج لئاسم ىلإ يلاطيجلا قرطت دقو

 ؟نيحلاًصلا باهذو لسرلاو ءايبنألا توم هللا دارأ له

 ؟هسفن هللا دارأ لاقي له

 . .هن وك لاح هدارأ وأ هنوك دعب هدارأ وأ كنوك لبق ءيشلا نوكي نأ هللا دارأ له

 ضرعلا يف راوحلا بولسأ اكلاس ةراثملا تايلاكشإلا هذه ىلع باجأ دقلو
 (ليق..لاق نإ)

 مالكلا -ه

 َركل ،ىلاعت همالك مركلا نآرقلا نأو .ملكتم ىلاعت هللا نأ نوملسملا قفتا

 دح زواجت بهاذملا نيي افينع الدج راثأ همدقو نآرقلا ثودح ةلأسم يف مهفالتخا
 يذلا دحاولا يوامسلا باتكلا عابتأ نيي لاتتقالاو {نانتسلاب ةزجانملا ىلإ ناسللاب ةرظانملا

 .قيرفتلا ذبنو ،ىلاعت هللا لبحب ماصتعالا ىلإ هيئراق وعدي

 نأ ديرت نيملسملا فوفص يف تّسدنا ةليخد دايأ دجوت نأ يف كشنل اننإو

 نيملسملا فص قيرفتل ةاعدمو هلهأ عازن يف اببس (نآرقلا) هللا باتك نم لعجت
 فويسلا ىلع فحاصملا عفر ةثداح يف كلذ لبق تلعف امك ةصرفلا تحنس املك

 ىوتكا يلا (ه 218) ماع نآرقلا قلخ ةنحم يفو ،(به 37) ةنس نيفص ةعقو يف
 خيشلا لوقي "لبنح نب دمحأ مامإلا مهسأر ىلعو نيملسملا ءاملع نم ريثك اهرانب
 ةّمألا يف ءالخدلا ضعب ةنتفلا هذه ران لعشأ دقو" :ةنحملا هذه نع اثدحتم يليلخلا

_ -_- 

 .ظ99/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .اهدعب امو هسفن ردصملا -2

 ۔ 163 -



 ةنتفلا ران ءاكذإ اهمهأ كاهءاضق اودارأ مهسوفن يف تاجاحل مالسإلا اوصّمقت نيذلا

 "هنوحرف مهيدل امب بزح لكف بازحأو عيش لي اهميسقتو ءةمألا فئاوط نيي

 رهاظت يدوهي هنإ هنع ليق يذلا نياصيدلا ركاش ابأ ءالؤه سأر ىلع لعلو

 (2"مالسإلاب

 ةيمالكلا ةلضعملا هذه نأش ق مهنيب اميف فالتخالا نزم ةيضابإلا ملسي

 :يهو ةسمح ىلإ كلذ لجأ نم مهلاوقأ تددعتف

 هللا ىوس امو عيش لك قلاخ هللا نإ :ليصفت نود لامجإلاب ءافتكالا -

 .نيع دمح ىلع هليرتتو هباتك و هيحوو هللا مالك نآرقلا نإو 6فقولخح

 .ةيتاذ الو ةيلعف ال ةفص سيلو هللا مالك نآرقلا

 .قولخم ريغ نآرقلا -

 .قولخم نآرقلل

 ©».ىلخلاب وأ مدقلاب نيلئاقلا رذع عطق نود ةيضقلا يف فوقولا -
 ؟يلاطيجلا هراتخا يذلا فقوملا وه امف

 :نيهجو ىلإ هللا مالك يلاطيجلا مسق ةلأسملل احيضوتو ،لاكشإلل اطيسبت
 لزي مل هتاذ يف هل ةفص كلذف سرخلا يفن ىلع هل ةفص وه يذلا مالكلا -

 .هب افوصوم

 هلوقل هلاعفأ نم لعف كلذف ةلملا هبتك رئاسو ،نآرقلا وه يذلا همالك -

 .53 :ةيآلا ،نونموملا ةروس -ا

 قلخ ةنحم نع عجار .105-106 :م1989 "نامع }طقسم ،ةضهنلا ؛غماتلا قحلا :يليلخلا دمح نب دمحأ 2

 .اهدعب امو 449 :م1989 {7ط .ةينانبللا ةيرصملا رادلا بهاذم الب مالسإ :ةعكشلا ىفطصم/د :نآرقلا
 .353/1-354ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 3
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 هينذأب آلإ همالك ناسنإلا عمسي الو "هللا مالك عمسي تح هرجأفإل :ىلاعت
 هباشتلاب نآرقلا وه يذلا همالك ىلاعت هللا فصو دقو \&تدحم ع ومسلملا اذهو

 نيذلا رودص يتو ،ظوفحملا حوللا ق هنآ ربخأو لاصفنالاو لاصتالاو لنامتلاو

 ثدحلا لئالد نم كلذ ريغو ،لورتلاو \تودحلاو ،باهذلاب هفصوو ملعلا اوتوأ

 ).قولخملا عمو
 يهلإلا مالكلا نيب هقيرفتب سابتلالا لازأ يلاطيجلا نأ ميسقتلا اذه نم رهظيو

 ام وهو سرخلا يفن اك داريو. .رصبلاو عمسلاو ملعلاك ةميدق ةيتاذ ةفص وه يذلا

 بتكلا رئاسو نآرقلا نيبو .ىسفنلا مالكلاب هتيمست ىلع ةيرعشألا تحلطصا

 هولتتو ،ناذآلا هعمست ؛ملعلا اوتوأ نيذلا رودص يف لاح مالك يه قلا ةلزنملا

 هناحبس هلاعفأ نم لعف هنأ ىلع هللا ىلإ فاضي مالكلا اذه .مالقألا هطخت و نسلألا

 .ةيتاذ ةفص سيلو هقلح نم قلخو

 رصبلاو عمسلا -و

 ؟يلاطيخجلا دنع نيتفّصلا نيتاه لولدم امف .ريصب عيمس هللا نأ لقتلا ةلدأب تبث

 :يه ناعم ةثالث عمسلل نأ يلاطيحجلا ركذ

 .ممصلا هيلع يرجي الو ؛مصأب سيل عيمس -

 .تاوصألا هيلع ىفخت ال عيمس _

 : رعاشلا لوقيو "وردرجح نمل هللا عمس" :هنمو .لباق نعم عيمس _

 .(لبقي يأ) . لوقأ ام عيمس هللا نأ تلخ ىتح هللا توعد

 .6 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس -1

 .ظ100/1ج :ةينونلا حرش .299/1!مسقلا يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 2

 .294 :فقاوملا :يجيإلا ءاهدعب امو !06 :فاصنإلا :ييالقابلا 3
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 :همثف قيدصلا لاق ،هملعي نعمم "ءيش 3 عمسي" هللا ىلع زوجيو

 .عماس و ءار نامحّرلاو رفكلا نع مهذوذتو اننيد نع اننوذوذي

 الو ،مصأب سيل عيمس هللا نأ وه ،ناسنإلا عمسو هلل عمس نيب قرفلا نيبو

 ‘لازي الو لزي مل عمسي وهو ؛عمملا ةساحب عمسي الو ممصلا هيلع يرجي
 .ممّصلا هيلع يرجيو عمسلا ةساحب عمسي امنإ ناسنإلاو

 :ريصبلا عم نمو ىمعأب سيل يأ لجو رع هلل ةفص رصبلا امأو
 ١ .ناولألا هيلع ىفخت ال -

 ملاع يأ "نولمعت امب ريصب هللاوف :ىلاعت هللا لاق ملاعلا ىنعمبو -

 رصبأو ،ناولألا رصبأ زوجيو .ىرف ناولأب تسيل ضارعأ لامعألا نأل مكلامعأب
 )2( .ملع ىێعمب ءيش لك

 ةلزتعملا اًمأف .رصبلاو عمسلا نم دارملا ديدحت يف ةيمالكلا سرادملا تفلتخا دقو

 ةفص اكردم هنوك نأو ،تاكردملل كردم ريصب عيمس ىلاعت هللا نأ نوريف نويرصبل
 ىلع ريصب عيمس هلل انفصو نأ تبهذف نويدادغبلا ةلزتعملا اًمأو إاّيح هنوك ىلع ةدئاز

 نعم ناك ول" :هلوقب ريخألا لوقلا اذه ىلع يرعشألا ضرتعا دقو ).ملاع هنأ عم
 })."مكنوق لطب كلذ زجي مل اذإو اعومسم مولعم لك ناكل ملاع ىنعم ريصب عيمس

 ايح هنوك ىلع نادئاز نارمأ رصبلاو عمسلا نأ تبهذ دقف ةيرعشألا امأو

 ىلاعت هللا كلذكف رصبلاو عمسلاب فصتي نأ حصي دهاشلا يف يحلا نأ تبث املف

 فاصتنالا نع ولخي ال يحلاو ،اّيح هنوك تبث دق اذإ" :هلوق يف نيوحلا هضرعيو

 هناحبس بّرلاو صئاقن تافصلا هذه دادضأو .اهدادضأو مالكلاو رصبلاو عمسلاب

 )5 "رعقلا تامس نع سلقتي

 .18 :ةيآلا ،تارجحلا ةروس -1

 .ظ101/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 2

 .107/1ج :ةسمخلا لوصألا ح رش :راحلا دبع 3
 .72 :م1991 ح !ط توريب ،يرداقلا راد ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا :يرعشألا 4

 ملاع دومحم نيسح ةيقوف /د قيقحت }ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل :نيوحلا يلاعملا وبأ 5

 .97 :م1987 02ط ‘توريب "بتكلا
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 اكلسم كلس يلاطيجلا نأ انل نيبتي ةبراقتملا لاوقألا هذه نيب ةنراقملابو

 دوحجو لاح كاردإلاب ناقلعتت نيتفص رصبلاو عمسلا نوكي نأ عنمي ملف ايقيف 5

 ©')ه“ راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوقل تارصبملاو تاعومسملا

 عمسو هللا عمس نب ةلثامملا يفن ىلع هديكأت عم ءاعدلا عيمسل يتر نإل : هلوقو

 هنأ امك .دهاشلا ىلع بئاغلا سايقل لاحب ال ذإ ،ناسنإلا رصبو هللا رصبو ناسنإلا

 ةينآرقلا تايآلا هيلع لدت امك ريصب عيمس هللاف ملعلاب رصبلاو عمسلا قلعتي نأ زوج

 هللا ن نا يطبم تبثأ اذكه ريصب نولمعت ام ينإ احلاص اولمعاوت :هلوقك

 ريغ
1 

 اهناو وه يه هتافص نأو اريصب ،عيممس ج .ملكتم ديرم ،رداق 0 مل اع يح ىلاعت

 .ةرياغتم ريغ تاذلاب ةمئاق

 ديلاك ةمباشتم صوصن ىلع فيرشلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا لمتشا دقو

 ءامتعارق جهنم يف نوفلتخي سانلا لعج امن كلذ ريغو ،قاسلاو ،نيعلاو هجولاو

 يماًركلاو يرعشألا 3ةيديرتامللا تبهذف ؟ال مأ ةيهلإلا تافصلاب قحلت لهو

 .103 :ةيآلا ءماعنألا ةروس -1

 .39 :ةيآلا ميهاربإ ةروس -2

 .11 :ةيآلا أبس ةروس -3

 .113-114 :(ت.د) ‘تروريب ،ةيرصعلا ةبتكملا ربكألا هقفلا حرش :يديرتاملا روصنم وبأ.ر 4

 .112 :(ت.د) توريب ،ركفلا راد ءليكولا دمحم زيزعلا دبع قيقحت لحنلاو للملا :ناتسرهشلا 5

 مهنأ امك فيك الب امتابثإ نوريف مهنم فلسلا امأف تافصلا هذه عم لماعتلا يف ةيرعشألا تفلتخا

 لوصأ ين ةنابإلا :يرعشألا.ر .ليوأتلا ةسردمل اعآبتا اهولوأ دقف مهنم فلخلا امأو إةلوؤملا ىلع اوركنأ

 .108 :دومحم نيسح ةيقرف قيقحت أةلدألا عمل :يوخلا (296-297 :فقاوملا :يجيإلا .55-56 :ةنايآلا
 .140/1-141ج :ءايحإلا :يلازغلا

 عابتأ هلو (م868/ه 255تر دهازلا نياتسجسلا مارك نب دمحم هللا دبع يبأ اهميعز ىلإ ةبسن ةيماَركلا 6

 نيدلا يحم دمحم قيقحت نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا .ر .نيطسلفو ناسارخ ين
 كقرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا رهاقلا دبع .223/1ج :م1990 ‘توريب {ةيرصعلا ةبتكملا ديمحلا دبع

 قرف تاداقتعا :يزارلا .215 :ما990 ،توريب {ةيرصعلا ةبتكملا ،ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت
 .87 :م1986 }1ط توريب ،يبرعلا باتكلا راد ،نيكرشملاو نيملسملا
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 .ةيربخلا تافصلا اهتمسو ربخلا اهيلع لد ،تاذلاب ةمئاق ،ةميدق تافص اهنأ لإ

 ث١نيققحملا ضعبو مةيديزلاو يمامإلاو “ةيضابإلاو "ةلزتعملا ىري لباقملا يفو

 عم هلماعت نم يلاطيحلا فقوم وه ام ىرت .ةغللا ىف اهليوآت اهل ةيزاحب ظافلأ اهنأ

 ؟صوصتل ا ه ذه

 ؟يلاطيجلا هرسف فيكو صوصتلا نم هباشتملا 4
 ارابتخا ةفلتخم تالالد لمحت ةمباشتم اصوصن هباتك يف دروي نأ ىلاعت هللا ءاش

 هباشت ام نوعبتيف غيز مميولق ي نيذلا اًمأفول» ملعلا يف مهخوسر ىدمو سانلا نامإل
 ةمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم

 حرش :رابجلا دبع .271/1ج :ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت "نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -1

 ةضهنلا راد «(ةلزتعملا) مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ /د اهدعب امو ا56/ اج :ةسمخلا لوصألا

 .اهدعب امو 125/1ج :م1985 }‘كط ،توريب 5ةيبرعلا

 .اهدعب امو 222/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا -2

 .اهدعب امو 31 :م1986 ،2ط ،توريب ءاوضألا راد داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم 3

 ،توريب ،ٹيدحلا رصعلا تاروشنم ةيمالكلا هؤارآو ةزمح نب ىيحي دهتجملا مامإلا :يحبص دومحم دمحأ /د 4
 نأل حراوج يه لب تافص ىمست نأ يحبص دومحم دمحأ روتكدلا ضفر دقو .82 :ما990 ،اط

 امنإو ةفص تسيل سفنلاو ،(هيجو) يه ةفصلا امنإ ةفص سيل هجولاف ةغللا دعاوق طسبأل ضراعم كلذ

 يتبثم مهسفنأ ىلع اوقلطأ امنإ ،حراوج الإ قاسلاو نيعلاو هجولاو ديلا تسيلو (سيفن) يه ةفصلا

 .ىلاعت هللا تافصل نولطعم نوركنم مهنأب حراوجلا هذه ةلوؤم نم مهموصخ مهتي ح ةيربخلا تافصلا
 .شماهلا اهسفن عجرملا.ر

 :يزوجلا نبا .اهدعب امو 35 :م1988 ،اط توريب {ةيملعلا بتكلا راد ،داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا 5
 ةنحب قيقحت نيدلا لوصأ :يدادغبلا رهاقلا دبع .125 -124 :(ت.د) توريب ليجلا راد سيلبإ سيلت

 نأ هيتافصلا ضعب معز" :لوقيو 110 :م1981 ،اط ‘توريب ةديدجلا قافآلا راد ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ
 "ءايشألل هتيؤر هنيعو ،هتاذ ههجو َنأ اندنع حيحّصلاوءهل تافص ىلاعت هللا ىلإ نيفاضملا نيعلاو هجولا

 .هسفن عجرلا

 ۔ 168



 نأ عرشلا نايب بحاص نييو "!ه“بابلألا ولوأ الإ ركذي امو انر دنع نم لك هب
 .ةنحلا تطقسل هيف فالتخالا نكميالو ليوأتلا لمتحي ال امكحم هلك نآرقلا ناك ول"
 لزانم توتساو ،لضفلا ىلإ قبسلا يف داهتجالاو لضافتلا لطبو ،لوقعلا تدلبتو
 ثهّبشملا ىلع ةرلل يلاطيحجلا ىدصت دقو هليبس اذه ام لعفي نأ هللا ىلاعت ،دابعلا

 نم هب قيلي ال امب ىلاعت هللا اوفصوف هرهاط ىلع هورجأ ذإ هباشتملا مهف ي اوفسعت آ

 مهكرتل ءالؤه ىلع ستل سيلبإ نأ يزوجلا نبا ركذيو .ثودحلاو قلخلا تافص
 ()» لقعلاو عرشلا ةلدأل قباطملا ليوأتلا نع ثحبلا

 ةراشإلا تقبس دقف ثيداحألاو تايآلا نم تامباشتملا يف يلايحلا جهنم نع امأ

 :يتأي اميف يهو اهرسف يلا ةمماشتملا صوصتلا نم ةلمج ركذب يفتكنسو 5ثيلإ

 ديلا -أ

 عمب نوكت دقف هوجو ىلع جرخت برعلا مالك يف ديلا نأ يلاطيحجلا ركذي

 .7 :ةيآلا نارمع لآ ةروس -1

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ءاملع نم ةنح قيقحت عرشلا نايب :يدنكلا ميهاربإ نب دمحم -2

 .210/1ج :م1984 نامع

 :يه قرف ثالث ىلإ ةهبشملا يلاطيجلا مسقي 3
 نأ نومعزي نيذلا ءالؤهف هتقيقح ىلع ميسجقلابو {هنقيقح ىلع هيبشتلاب اولاق نيذلا :ىلوألا
 .اهريغو ميسجتلا ينعم نوعمجيو مهسفنأ نم هنولقعي ام ىلع مهدوبعم

 .راونألاك ال رونو ءايشألاك ال مسج هنأ اومعزو !ماسجألا يناعم نود ميسجتلا درجمب نولئاقلا :ةيناغلا

 ام عم ءالؤهو ثيداحألاب نوقلعتملا ؟ىلاعت هللا مالكل نوفّرحملا نآرقلا هباشتم يف نوطلاغلا :ةنلاثلا

 نومسي نيذلا مه فنصلا اذهو ؛مهمعزب مسجلاب ةيمستلا نع نودئاح مهنإف هيبشتلا نم هيف
 .ثيدحلا باحصأو ةيوشحلا

 دبع رامع وبأ هدروأ يذلا ميسقتلا سفن وهو ،وك3 ،ظد2/!ج ،ةينوتلا حرش :يلاطيجلا .ر
 .اهدعب امو 351/1ج :ييلاط رامع /د قيقحت زجوملا يف يناكلا

 .125 :سيلبإ سيبلت :يزوجلا نبا 4

 .ثحبلا نم 103 :ر 5
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 لب :ىلاعت هلوق وحن ةمعنلا عمو "هدييأب اهانينب ءامّسلاوإل:ىلاعت هلوق وحن ةوقلا

 قوف هللا ديإ :ىلاعت هلوق وحن ةنملا عمو 5هاتمعن دارأ “امناتطوسبم هادي

 انيديأ تلمع امل :ىلاعت هلوق وحن لعفلل ديكوتلا ىلع ديلا لخدتو "_”ممهيديأ

 يذلا كرابتإل :ىلاعت هلوق وحن كلملا نعمب ديلا نوكتو ،هانلمع امت دارأ 6)هاماعنأ

 ي ديلاو .يكلم ف يأ يدي يي رادلا هذه :لئاقلا لوت كلذ لامو "كلا هدب
 نم نكمتن تالصلاو نئارقلا ىلإ رظنلابو .ةبكرملا ديلا يه برعلا مالك قالطإ

 قلطن اّملف "دارملا نيبتي تالصلاو نئارقلابف" :يلاطيحجلا لوقي دوصقملا عملا ديدحت

 ىلع ديلا انلمح اهانعم نيبت ةنيرق اهنم ةيآ لك تئنَراقو "يآلا نم انمدق امب نآرقلا

 نع ىفنم اذهف ةفلؤملا ندبلا يف ةبكرملا ةحراجلا ديلا نوكت نأ امأو عملا كلذ

 })لقتلاو لقعلاب لجو رع هللا

 ةضبقلا و نيميلا -ب

 تايوطم تاومسلاوإل :ىلاعت هلوقو نيميلاب هنم انذخألإف :ىلاعت هلوق درو

 كاسمإ وأ ضبق ةئيه ال كلملاو ةردقلاو 5ةَوقلا ىلع لومحم نميلاف )1 ")هنيميب

 امبرو رادلا هذه تضبق دق :لئاقلا لوقك كلملا عمعم ةضبقلاو .حراوجلاب ءيشلا

 .47 :ةيآلا ،تايراذلا ةروس - 1

 .64 :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس - 2

 .10 :ةيآلا حتفلا ةروس - 3

 .71 :ةيآلا «سي ةروس - 4

 .1 :ةيآلا "كلملا ةروس - 5

 .ر62/1!ج :ةينوتلا حرش :يلاطيجلا - 6

 .هسفن ردصملا 7

 .هسفن ردصملا 8

 .45 :ةيآلا }ةقاحلا ةروس - 9

 .67 :ةيآلا رمزلا ةروس - 0
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 اهيلع ىرجو اهارتشا امل هنأل لوقلا اذه هل غ وسيو ‘برغملا يف راتلاو قرتنلا يف نوكي

 ©"» اليثمتو اهيبشت ةغللا يف كلذ زاجب هقكب اهيلع ضبق نم ةلزنمب ناك هكلم

 نيعلا -ج
 نيعك ةحراجلا ىنعمب نوكت دقف ةغللا يف نيعلا ياعم يلاطيخجلا قاس

 :نيعلاو \نويع ىلع عمجتو ءاملا اهنم جرخت ييلا ةعرتلا نيع نوكتو ،ناسنإلا

 :نيعلاو .نايعأ ىلع عمجو سانلا نم صاخلا :نيعلاو ،ءايشألا نم رضاحلا

 :نيعلاو ‘هسفن :ءيشلا نيعو رانيدلا :نيعلاو ،نازيملا يف لقثلا :نيعلاو سوساجلا

 :سيقلا ئرما لوقك ظفحلا :نيعلاو سمشلا نيع :نيعلاو ،ةبوقعلا

 )لسرم ريغ امئاق ييعب تابو هماحلو هجرس هيلع تابو

 ظوفحملا ناكملاب انم وهو انظفحب يرحت ك)ماننيعأب يرحتل :ىلاعت هلوق امأو

 اذإ هعمسمو كلملا مالك نم ىأرعب انالف نإ :لاقي {ةياعّرلاو ظفحلاو نيعلاو ءالكلاب

 كتاف كبر مكحل ربصاو :ىلاعت هلوقو ،هتياعر هفنتكتو هتيانع هطوحت ثيحب ناك

 هيع ىلع عنصتلول :مالسلا هيلع ىسومل هلوق كلذكو .انظفحب يأ "اهانيعأب
 ٨6).يرمأب أبرتل يأ

 ةحراجلاب نآرقلا يف ةروكذملا نيعلا اهريسفت ةهبشلا ىلع يلاطيجلا ركنأو

 اهجو نم اهل ةبال ةحراجلا نيع نأ نوملعي الوأ" :لوقي ،يياعملا نم اهريغ نود
 ىلإ جاتحي فلؤمو دودحم ندبلاو ،ندب نم سأرلل ةبالو سأر نم هجولل دبالو

 (7)."ريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت .فلؤمو ددحم

 .ظ62/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيجلا - 1
 .برعلا مالك نم دهاوشب يناعملا هذه لك يلاطيجلا ديأ دقو .و6/1ج :هسفن ردصملا - 2
 .14 :ةيآلا ©رمقلا ةروس - 3

 .8 :ةيآلا ©روطلا ةروس - 4

 .39 :ةيآلا \هط ةروس - 5

 .301/13ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .و63/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيجلا - 6
 .ر6/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحجلا 7
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 هجول ا -د

 يف دوجولا نود ةحراجلا ىلع هجولا تلمح نلا ةهبشملا ىلع يلاطيجلا ةري

 كلهي نأ مهلوق دايق ىلع مهمزلأف ""هههجو آلإ كلاه ءيش َلكإ» :ةميركلا ةيآلا

 .مصخلا هيضتري ال عينش مازلإ وهو !ههجو نود فيو مهدوبعم

 :يتأي اميف اهرصحيو ،هجولا يناعم انل دتحيل ةغللا ىلإ يلاطيخجلا عجري

 :ىلاخت هلوقو مكبر هجو ىقبيو :ىلاعت هلوق وحن هسفن :ءيشلا هجو -

 امناف :ىلاعت هلوق كلذكو "كر ىقبيو دارأ "مههجو الإ كلاه ءيش لكل
 .هلل يأ »هللا هجول مكمعطن

 .مهئامظع نم يأ موقلا هوجو نم اذه لاقي موقلا نم هيلإ روظنملا :هجولا -

 :ىلاعت هللا لاق ةناكمو هاج يأ هجو ساتلا يف نالفل لاقي ،هاجلا :هجولا -

 .ةناكمو ردق اذ يأ ماهيجو هللا دنع ناكو

 فيك ؟رمألا اذه هجو فيك :لاقي عيش ىلإ ليبسلاو ةليحلا :هجولا - .

 .هلعف ىلإ ةليحلا

 0).ةحراخجلا :هجولا -

 نىململا يلاطيخلا راتخا "هجولا" ةملكل ةغللا اهغيستست يلا يناعملا هذه ءوض ىلع

 .ميسجتلاو هيبشتلا ف تعقو نلا ةهبشملا ىلع لوقلا فتعو ،ىلاعت هلالجب قئآللا

 .88 :ةيآلا صصقلا ةروس - 1

 .و63/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحجلا - 2

 .27 :ةيآلا نمحرلا ةروس - 3

 .88 :ةيآلا صصقلا ةروس 4

 .9 :ةيآلا «ناسنإلا ةروس - 5

 .69 :ةيآلا «بازحألا ةروس 6

 .555/13ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظ-و63/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحجلا 7
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 قاسلا -ه

 رمألاب "قاس نع فشكي مويل :ىلاعت هلوق يف قاسلا يلاطيجلا رسف
 اهلاوحأ ةبوعصو ةمايقلا لاوهأ نع ءابنإلا يف ةيآلا قايس نأب كلذ لّلعيو ديدتثلا

 ؤبرخحلا يف رمألا تج اذإ لوقت برعلا نألو اهلاكنأ نم نيمرحلا ىلإ لصي امو

 ،©كففونألا تحخمشو ءءاضغبلاب نيعألا تجدح و ظيغلاب رودصلا تعتساو

 :رعاشلا لاق ،قاس ىلع برحلا تماق :ليق عراصملا تمحتلاو

 رريش برحلا اهقاس نع ترمش نإو اهضع برحلا هب تّنضع نإ برحلا وخأ

 ءيجلا -و

 نورظني لهلا :لاقو افص اقص كلملاو كر ءاجوإل :ىلاعت هللا لاق

 لصفلا هؤاضقو ،كببر رمأ دارملا نأ نيبف )ةمامغلا نم للظ ي هللا مهيتأي نأ الإ

 ةدارإ يف رمألا يذب رمألا نع ريبعتلا برعلا مالك عئاش نم نإ ذإ .لدعلا همكحو

 دارملا لب هلاقتنا ضرغلا سيلو هاوس نم لطب ريمألا ءاج اذإ :مهلئاق لوقي ميظعتل
 (5) . ؟ 2
 .هرجاوزو هرماوا لاصتا

 ةروصلا -ز
 ىلع مدآ هللا قلخ" :لاق هللب لوسرلا نأ هنغ ةريره وبأ هاور ثيدح يف درو

 هملع يف تيلا هتروص ىلع مدآ هللا قلخ ةريره ؤبأ قدص سابع نبا لاق هتروص

 .42 :ةيآلا ،ملقلا ةروس - 1

 .166/10ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظ63/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحجلا - 2

 .22 :ةيآلا رجفلا ةروس - 3

 .210 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس - 4

 .و64/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحجلا - 5

 .844 :مقر 0222/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ - 6١
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 0'اعيبّرلا نع هلقن رخآ نيعم يلاطيجلا ركذيو .اهريغ ىلإ اهنم هلوحي مل ،اهيلع هقلخي نأ

 ضلسّرلاو حاورألاو عاقبلاو روصلا نم قلخي ام ملع دقو هعم ءيش ال ناك هللا نأ وهو
 مارحلا عاقبلا نم ذختاو ،ةافطصملا ةمولعملا ةروصلا يأ هتروص ىلع مدآ هللا ىفطصاو

 تيب ليقو ،هيلإ جحلاو هلوح فاوّطلاب هقلخ دبعت اتيب هيف لعجو ،هدابعل اكسن هلعجو

 ةفاضإلاف .)هافطصا يأ هللا حور ليقو احور حاورألا نم ىفطصاو هافطصا يأ هللا

 ةروصلا نأل ةروص هللا نوكي نأ يلاطيجلا يفنيو ،مبيركتو فيرشت ةفاضإ يه انه

 هيف ريبدتلا مالعأف كلذ ىلع ناك امف اهططخ ططخمو ،اهرَوص روصم ىلع لدت

 اذهب يلازغلا دماح وبأ لدتسا دقو .ًهثداح وهف ثدحلا ليلد هيف ناك ام لكو .ةمئاق

 اهتكل ةتحلا بابسأ نم ناسنإلا نيبو هللا نيب ةبسانملاو ةلكاشلملا نأ تابثإل ثيدحلا

 ركنأ هنأ امك. ةنطاب ناعم ىلإ لب لاكشألاو روصلا يف ةمماشملا ىلإ عجرت ال ةبسانم

 ةروص ال نأ نورصاقلا َرظ" :هلوق يف ائطاخ امهف ثيدحلا اومهف نيذلا ةهّبشمل ىلع

 لوقي امع هللا ىلاعت ،اورّوصو 8اومّسجو ،اوهبشف ساوحلاب ةكردملا ةرهاظلا ةروصلا ل

 (6)."اريبك اًولع نولهاجلا

 ءاوتسالا -ح

 افقوم ءاوتسالا ةلأسم نم ةرعاشألا ومدقتمو )فلسلا نم قيرف فقو

 .223/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ - 1
 .ظ65/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيجلا - 2
 .قخبونلا كلذ يكحي امك يراوحلا دوادو ،دامح نب ميعنو ©ناميلس نب لتاقم :مه ةلاقملا هذه باحصأ - 3

 .123 :سيلبإ سيبلت :يزوحلا نبا.ر
 .ظ65/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحلا - 4
 .195/5ج :نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا دماح وبأ - 5

 .هسفن ردصملا - 6

 نيب نآلا ىلإ ارمتسم لازي ال فلسلا بهذم ديدحت لوح لدجلا نأ دومحم ميلحلا دبع روتكدلا ركذي 7

 نب دمحأو سنأ نب كلامل هتعباتمو فلسلل هباستنا معزي مهنم لك .ةيميت نبا ةسردمو يرعشألا ةسردم
 .135 :م1985 توريب ينانبللا باتكلا راد «مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا :دومحم ميلحلا دبع.ر .لبنح

 يف ةنابإلا .345/1ج :ديمحلا دبع نيدلا يع دمحم قيقحت ،نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا نسحلا وبأ - 8
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 :لاقف ءاوتسالا نع لئس امنيح هباوج يف سنأ نب كلام فقوملا اذه لثمي ايضيوفت
 6ا.بجاو هب ناميإلاو ةعدب هنع لاؤسلاو {ةلوهجب هتّيفيكو ،لوقعم ءاوتسالا"
 اوقفتا دقف }رعاشألا ورخأتمو ةيديزلاو )ةيمامإلاو )ةلزتعملاو )ةيضابإلا امأو

 .ةبلغلاو رهقلاو ءاليتسالا عم ءاوتسالا ليوأت ىلع

 عيمج نم ءاوتسالا ةيضق لوانتف ةيضابإلا هفالسأ كلسم يلاطيحجلا ىتبت

 يلا اوتسالا ةيآ يف ةدراولا ظافلألل يوغللا ليلحتلا جهنم ىلع ادمتعم اهبناوج

 ءاوتسالا يق ةهبشملا جاجتحا نأ اوملعا" :لوقي فالتخالاو لاكشإلا رادم يه

 لوط ريغ نم هب قيلي ءاوتسا هشرع ىلع وتسم لحو ًرع هللا نإ" :لوقي اهدعب امو 55 :ةنايدلا لوصأ
 اهلك ءايشالا ىلع وتسم لحو رع وهو .ءاليتسالا عمب شرعلا ىلع ايوتسم هللا ناك ولف..رارقتسالا

 ءايشألا ىلع رداق هنأل راذقألاو شوشحلا ىلعو ءاملا ىلعو ضرألا ىلعو شرعلا ىلع ايوتسم ناكل

 ِ .هسفن ردىصملا.ر ."اهيلع لوتسم
 نأل اذهو" :هلوقب هب ةلوقملا هذه ىلع يلازغلا دماح وبأ قلعي .113 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا رهاقلا دبع - 1

 يف برعلا تاعيسوت مهفل عستت الو تاغللاب مهتطاحإ الو تالوقعملا لوبقل عنستت ال ماوعلا لوقع

 هب درب مل ذإ نيع ضرف كلذ نإ لوقأ تسلو همَّهفتو كلذ فيرعت ممم قئاللاف ءاملعلا امأ ،تاراعتسالا
 اهعيمج مهف نايعألا فلكي ملف نآرقلا ناعم امأف ،هريغب ههبشت ام لك نع هيرتتلا فيلكتلا لب فيلكت
 دماح وبأ .ر "..روسلا لئاوأ فورحك تامباشتملا نم كلذ نإ لوقي نم لوق يضتزن انسل نكلؤ الصأ

 .36 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا

 .880 :مقر .243/3ج :حيحسصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا -

 .156/1-157ج :ةسمخلا لوصألا ح رش :رابجلا دبع - 3

 .71-72 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا دمحم - 4
 .83-84 :ةيمالكلا هؤارآو ةزمح نب ىيحي دهتجملا مامإلا :يحبص دومحم دمحأ/د -

 :يجنإلا .35 :داقتعالا يف داصتقالا ،!41/1ج :ءايحإلا :يلازغلا 0108 :ةلدألا . :يوجلا :لاثمأ -

 .297 :فقاوملا

 ةروس) شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هللاه :ىلاعت لاق 7
 .تارم عبس نآرقلا ف ترركت دقو 04(0 :ةيآلا ةدجسلا
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 ليوأتب اننوبلاطي مهف شرعلاو ،ىلعو ،ىوتساو مث :تاملك عبرألا هذه ىلع رودي

 )ا ١."تاملكلا هذه

 نوكت "مث" ةملك امأف شغلا هلمتحت ام بسح تاملكلا هذه يلاطيجلا لّوأ

 :رعاشلا لوق وحن واولا نعمب نوكتو ،رمع مم ديز لخد :وحن {ةلهملاو يحارتلل
 هدج داس دق كلذ دعب نم مث هؤبأ داس مث داس ن نإ

 : اهنمو "واولا" نێعم " اهيف ديفت ةينآرق تايآ قوس نم يلاطيجلا رثكأ دقو

 ملعأ نحنل مغ اتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعرتنل مث :ىلاعت هلوق
 املاع لزي مل ىلاعت هللا نأل واولا نعم (ةينانلا) ًمنف الص امب ىلوأ مه نيذلاب

 نم تلّصف غ هتايآ تمكحأ باتك رلأل :ىلاعت هلوقو الص امب ىلوأ مه نيذلاب

 هلصفي ىلاعت هنأل ليصفتلا ريغو ليصفتلل عماج انه ماكحإلاف ريبخ ميكح ندل

 بات نمل راقغل ينزولا :ىلاعت هلوقو .واولا نعمب انهاه "مغ" تناكف ،همكحأ امدعب
 بات نم نوكي ال هنأل واولا نعمب انهاه "مث" "ىدتها مث احلاص لمعو نمآو

 .يدتهي ال احلاص لمعو نمآو

 نێعممب ءاوتسالا ةيآ يق " نوكت نأ يلاطيجلا حجر تايآلا هذه لالخ نم

 ىوتسا ىلاعت هللا نوكي نأ ضفر يلاتلابو ©فانئتسالاو يخارتلا نيعمب ال "واولا"

 ©).ضرألاو تاومسلا قلخ دعب شرعلا ىلع

 :يهف ةفلتخم برعلا ةغل يف اهيناعم نأ نّيب دقف "ءاوتسالا" ةملك امأ

 هانيتأ ىوتساو هدشأ غلب امنو :ىلاعت هلوق وحن ،لامكلاو ءاهتنالا عم -

 .و79/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .69-70 :ناتيآلا ،يرم ةروس -2

 .1:ةيآلا ،دوه ةروس -3

 .82 :ةيآلا \هط ةروس -4

 .و80-ظ79/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5
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 :هنبا يثري رعاشلا لاقو لمكو ىهتنا يأ ) )املعو امكح

 ردبلاك هجولا رينم ادبو هب بابشلا العو ىوتسا نيح

 .ترقتسا يأ )ه%يدوخلا ىلع توتساو :ىلاعت هلوق وحن رارقتسالا نعمي

 :رعاشلا لوق وحن ءاليتسالاو {ةبلغلاو رهقلا ىعم -

 قارهم مدو فيس ريغ نم قارعلا ىلع رشب ىوتسا دق

 قازرلا نميهملل دمحلاف

 رساكو بانل ىعرص مهانكرت مهيلع انيوتساو انولع اًملف :رخآ لاقو

 هنمو {هتدعاس يأ هايند نالفل توتسا :برعلا لوق وحن ةدعاسملا نعمي -

 .اهئاوتسا دنع ايندلا رذحا :محلوق

 نكمتو لدتعا يأ هريرس ىلع نالف ىوتسا :انلوق وحن لادتعالا نعمي -

 .حضوأو لدتعا هرمأ نالفل ىوتساو

 دصق يأ »همءامسلا ىلإ ىوتسا مل :ىلاعت هلوق وحن ريبدتلل دصقلا نعمي -

 »}٨“ هريدقت بئاجعو هريبدتب ءامسلا ىلإ

 وه امنإ هشرع ىلع لجو رع هللا ءاوتسا أ يلاطيملا ىدل رقت دقو
 هايإ هقلخ لبق هشرع ىلع ايلوتسم لزي مل هللاف ناطلسلاو كلملاب هيلع هؤاليتسا
 ديأو ،هانإ هداجيإ لاح يف هيلع ايلوتسمو ءاش تقو يأ يف هدجوي نأب هل هعارتخاو

 .14 :ةيآلا صصقلا ةروس -1

 .44 :ةيآلا &دوه ةروس -2

 .11 :ةيآلا تلصف ةروس -3

 .ظ.و80/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4
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 ‘هكىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :ةيآلل ليوأتلا بحاص سابع نبا ريسفتب همالك

 ءاوتسالا ناعم نم اهرايتخا مدع ةهبشملا ىلع ىعن هنأ امك .ىلوتسا نعمع

 ناك ول" :هلوقب مهمزلأو .اهيرتت اهدعبأو ،ةجرد اهالعأو ةلرتم اهعفرأ هبورضو

 ممئاينب ىلع هنايتإو ،موهفملا ىلع ماحرألا يف ام هريوصت ناكل لوقعملا ىلع هؤاوتسا

 ©)"ريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت لوقعملا ىلع

 رهقلا ديفي ءاوتسالا ةيآ يف اهانعم نأ يلاطيحجلا ىريف "ىلع" ةملك انأو

 “)«%هدابع قوف رهاقلا وهول ىلاعت ،وق امأو ءالعتسالاو ةيقوفلا نيعمب ال ةبلغلاو

 رهقلاب يأ ")مهقوف نم ممبر نوفاخنإلل :هلوقو )نورهاق مهقوف انإو :هلوقو

 (.ةيقوفلاو قازتلالا نم ةهبشملا هيلإ تبهذ ام نود ةبلغلاو

 شرعلاف ،ناطلسلاو ةبلغلاب قلخلا عيمجو شرعلا ىلع ىلاعت هللا نإ" :يلاطيجلا لوقي
 يب ىلع نالف نولوقي سالا ىلإ ى .ت الأ هريدقتو لجو زع هريبدت يف هقلخ عيمجو

 ."مهحلاصمو مهرمأ يلي ناك اذإ نالف

 .نيقيرف ىلإ اهانعم يف نوملكتملا فلتخا دقف "شرعلا" ةملك امأو

 .05 :ةيآلا اهط ةروس - 1

 يف سابع نبا يأر تدحو نكل .294/1-295مسقلا :يمانلا رمع قيقحت ،تاريخلا رطانق .هسفن ردصملا - 2

 .رتفي ال يذلا مونكملا نم وه لاقيو ،هب ًلتماو رقتسا نعمي ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا :هريسفت
 انهو .260 :(ت.د) ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،سابع نبا ريسفت يف سابقملا ريونت :سابع نبا .ر

 .هتحص ىدمو سابع نبا نع لقنلا ةيلاكشإ حرطي فالتخالا

 .ظ80/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا - 3

 .18 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس - 4

 .127 :ةيآلا فارعألا ةروس - 5

 .50 :ةيآلا لحنلا ةروس - 6

 .و8ا-ظ80/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 7

 .ر81/1ج :هسفن ردصملا - 8

 .113-114 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا ‘هسفن ردصملا - 9
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 هدنع سيلف بورضملا لثملاو زاجملا ىلع شرعلل هللا ركذ نأ ىري نم مهنم -
 ىلإ رع نم طحنا اذإ نالف شرع ث دق برعلا لوقك كلذ امنإ شرع ءامسلا يق

 :رعاشلا لوقك ،لذ

 .باهش نب ثراحلا نب ةبتعب مهشورع تللث دقف كولتقي نإ

 تايآلا ضعب كلذ ىلإ ريشت امك ماسجألا نم مسج هنأ نورخآلا ىريو -

 :هلوقو ').ههةينامت ذئموي مهقوف كبر شرع لمحيو :ىلاعت هلوق لثم ثيداحألاو

 نعو ءاملا ىلع هشرع ناكول ،ههشرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتو
 نأ لدت صوصتلا هذهف "")"ذاعم نب دعس تومل شرعلا زتها" :لاق هلأ هع لوسرلا
 .هلوح فاطيو ،هب راديو ،ًرتهي مسج شرعلا

 كلذ يف سيلف ماسجألا نم امسج ناك نإو شرعلا نأ ىلع يلاطيجلا قلعي
 ال هللا دجاسمو ،اهنكسي نعم ىلع ال هللا تيب :لاقي امك ،هيلع ةسلخجلا بجوي ام

 كلذ نم ائيش نكسي هئأ ىلع ال هراحبو هضرأو هؤامسو 3اهيف يلصي هنأ ىعم ىلع
 'ة) كلذ نع هللا لاعت

 .اهلك تاقولخملا يف ماع وه يذلاو ءاليتسالا نعمب ءاوتسالا ناك اذإ نكل
 انيبم لاكشإلا اذه نع ىلاطيحلا بيجي ؟هريغ نود ءاوتسالاب شرعلا صتخا اذاملف

 هنأو ،ميظعّتلاو فرشلاب هدنع اصوصخ ناك ذإ ركذلاب شرعلا صح ىلاعت هللا نأ

 نم سيلو اهلفاسأ ىلع رداق وهف ءايشألا يلاعأ ىلع ردق نم هنأل قلخلا عيمج قوف

 لاع هئأ هللا ركذ ام نمف ،اهيلاعأ ىلع ةردقلا هل ابجوم نوكي نأ اهلفاسأ ىلع ردق

 .!7 :ةيآلا ةقاحلا ةروس -1

 .75 :ةيآلا رمزلا ةروس -2

 .7 :ةيآلا دوه ةروس -3

 .3592 :مقر 01384/3ج :ذاعم نب دعس بقانم :باب {ةباحّصلا لئاضف باتك :يراخبلا هجرخأ 4
 .ظ81/1ج ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5
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 نود يسركلا ركذي ةرمف ءيش لك ىلع لاع هنآ ليلد وهف هيلع رهاظ شرعلا ىلع
 شرعلا ركذ نأ امك اعيمج امهركذي ةّرمو ضرألا نود ءامسلا ركذي ةرمو "شرعلا
 نود ةكئالملاو ءايبنألا ضعب صيصختب هبشأ امهل ميخفتلاو صيصختلاب يسركلاو

 ""ه%حون نمو كنمو مهقاثيم نيئيبنلا نم انذخأ ذإوإ» :ىلاعت هلوقك .مهاوس نم

 هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناك نم :هلوقو ،ءايبنألا ةلمج نم ءالؤه صخف

 نم امهاوس نم ىلع اميظعتو اميدقت امهئامسأب اممناباف “)«لئاكيمو ليربجو

 ةرمف امهردق ولعو اندنع قلخلا ةلمج نم امهنإف يسركلاو شرعلا كلذكو {ةكئالمل

 ركذي ةرمو ،مارجألا يلاعأو ماسجألا رابكو قلخلا لئالجو رومألا مظاعم ركذي
 ىلاعت هنأل )متنك امنيأ مكعم وهول :هلوق يف ناك نيأو ناك ثيح صخشلا

 }ه شرعلا ىلع ىوتسا هنأ هسفن نع ربخأ امدعب ديدحلا ةروس يف اذه ركذ

 ىلاعت هللا نأ ىلإ ءاوتسالا ةيضقل عسوملا حرشلا اذه دعب يلاطيحجلا صلخيو

 ءاليتسالا ىلعو ةفالخلا ىلع ةفيلخلاو ةرامإلا ىلع ريمألا ءاوتساك شرعلا ىلع وتسم

 رمأ ةطاحإلاو ظفحلاو ملعلاو رهقلا ىلع ءاوتسالا لمحف ،ىلعألا لثملا هللو ةردقلاو
 .ةيبوبرلاب درفتملا تافصب قيلألا وهو ةغللا ي غئاس

 ةيؤرلا ةلأسم -5
7 

 ابيس لوؤيو ك فانو ال تبثم نيب ةيؤرلا ةلأسم ق نوملكتملا فلتخا

 :يه جهنملا يق لئاسم ثالث ىلإ مهعزانت

 ..7 :ةيآلا بازحألا ةروس - 1

 .98 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس - 2

 امو ضرالا يف جلي ام ملعي شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا 2 :ةيآلا -3

 ةروس همريصب نولمعت امب هللاو متنك امنيأ مكعم وهو اهيف جرعي امو ءامسلا نم لزتي امو اهنم جرخي
 .4 :ةيآلا ديدحلا

 .و82 ‘ظ81/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4
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 .بيغلا ملاع ىلع امتاقيبطتو ةيلقعلا ةسيقألا -

 ؟ليوأتلا مأ ضيوفتلا له :هباشتملا عم لماعتلا ةقي

 .عوضوملا يف ةدراولا ةيداحألا ثيداحألا ةيجح -

 نم ةفئاطو )ةيديزلاو يمامإلاو “ةيضابإلاو "ةلزتعملا تبهذ دقل

 نأ ديب ةرخآلاو ايندلا يف راصبألاب ىلاعت يرابلا ةيؤر يفن ىلإ ةئجرملا

 .ةيفيكلا يف مهفالتخا عم ةرخآلا يف اهوتبثأ ةهبشملاو “ةيفلسلاو )ةرعاشألا

 الب ةيؤر يه لاق نم مهنمو ،ةهج نود ةهج يف راصبألاب ىري لاق نم مهنمف

 ىري ال ىلاعت هللا نأ "درفلا صفحو )ورمع نب رارض بهذو .ةهج الو فيك

 نكلو راصبألاب
 ام كردنو ێامب هكردنف هذه انساوح ريغ ةسداس ةساح ةمايقلا موي انل قلخي

 (أ"١) ةساحلا كلت وه

 ؟ةلأسملا يف يلاطيحجلا يأر وه امف ةيؤرلا ةيضق يف لاوقألا زربأ ةليصح هذه

 ؟هرفلاخم ةلدأ شقان فيكو

 .اهدعب امو 161/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع 1
 .اهدعب امو 224/3ج :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا -2
 .اهدعب امو 74 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتتالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم 3

 .اهدعب امو 87 :ةيمالكلا هؤارآو ةزمح نب ىيحي ،دهتجلا مامإلا :يحبص دومحم دمحأ /د 4

 .289/1ج :ديجلا دبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت نيبمالسإلا تالاقم :يرعشألا 5

 .اهدعب امو 4] :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا ،اهدعب امو 30 :ةنابإلا :يرعشألا 6

 .22 :1996 }1ط ؛ضايرلا ںيعيموصلا راد ءةيلعساولا ةديقعلا نتم :ةيميت نبا 7

 .63 :(ت.د) ةنيطنسق ءايضلا راد ©نيتداعسلا بابو نيترجهلا قيرط :ةيزوخلا ميق نبا
 .105 :ليكولا دمح زيزعلا دبع قيقحت لحنلاو للملا :يناتسرهشلا 8

 هيلإو ،هودرطو هورقكف مهفلاخ ،ةلزتعملا رابك نم ضاق (م805/_ه190 ت) ينافطغلا ورمع نب رارض -9
 .215/3ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .ةيرارضلا ةقرف بسنت

 .هتمجرت ىلع رثعأ مل 0

 .289/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -1 1
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 اناري" ىلاعت هللا نأ تبثأف ةيؤرلا يفن يف ةيضابإلا هفالسأ يلاطيجلا قفاو

 يف ىصقتسا دقو "رانلاب ساقي الو ساوحلاب كردي ال هنأل هارن الو ةدهاشملاب

 ولخي الو ،هنع اعافدو هبهذم يأرل اتابثإ ججحلا داريإ نم "ةينونلا حرش" هباتك

 ىلع ليوعتلا دنع اميس ال انيح دتشت "انلق...متلق نإف" :ةيلدج ةعزن نم هبولسأ

 جاجتحالا ةوقو راوحلا يف ةيعوضوملا حور ىلجتتل رخآ انيح دمتو مازلإلا قرط
 هكاكتحاو يلاطيخجلا هيف شاع يذلا طسولا يمالكلا لدجلا اذه ةوذج ىكذأ اممو

 .اصوصخ برغملا ةرعاشأب

 ؟اهيناعم يه امو يلاطيجلا دنع ةيؤرلا موهفم ىلع فرعتن ججحلا هذه ضرعن نأ لبقو

 لوقي دقو ةلالدلا ةيؤرلاو ،ةمالعلا يعم ىلع جرخت ةيؤرلا نأ يلاطيجلا نيبي

 فيك كبر ىلإ رت ملأل» :ىلاعت هللا لاق .اناهرب تلق ام ىلع ينرأ :هبحاصل لجرلا

 اريثكو ،ملعت ملأ ديري مكبر لعف فيك رت ملألط :لجو رع لاقو ههلظلا م
 املعو امهف نالفل تيأر :مهلوقك ملعلا ىلع ةيؤرلا ةرابع مهنيب اميف لمعتسي ام

 '}.راصبألاب ةاقالملا دنع لإ ركذت الف ةرهجلا امأف ،ابدأو

 يوغللا لولدملا ىلع زكر يلاطيجلا نأ تافيرعتلا هذه لالخ نم حضتي
 نكل .بلقلاب وأ نيعلاب رظنلا امب داري دق ةيؤرلاف ؤفالخ هيف دري مل يذلا ةيؤرلل

 مل يذلا ايملع ةيؤرلا عم ديدحت يف نمكي نيفانلاو نيتبثملا نيب لاكشإلا نطوم

 تايرظنلا ىلع ةيؤرلل يملعلا عملا ديدحت يف ةيضابإلا لّوع دقف .يلاطيحجلا هيلإ رشي
 لصتيل نيعلا نم عاعشلا قالطنا يف لثمتي راصبإلا نأ اهدافم يلا ةميدقلا ةينانويلا

 .و68/1!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا ا

 .45 :ةيآلا ،ناقرفلا ةروس -2

 .1 :ةيالا ليفلا ةروس 3

 .و73/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 رصن وبأو سيلاط وطسرأ هققح ام ىلع (ةيؤرلا يأ) اهتلمح" :يخامشلا دمحأ فيرعت لانملا ليبس ىلع عجار 5
 لاصتاو ماسترا ريغب لاق نمو ،ةعشألا لاصتا ىلع وأ نيعلا يف كردملا ةروص لثم عابطنا امنأ نم يبارافلا
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 نم قلطنت ةعشألا ذإ كلذ سكع مثيهلا نبا ىري امنيب ةقدحلا ىلع سكعنيلو يئرملب

 يف ةيضابإلا فقوم ززعت ةينانويلا ةيرظنلا نأ يريبعجلا ىريو &""١رصببملا نم ال رصلا

 ةطاحإلاو يئرملاو يئارلا نيب ةهجاوملا ضرفت انأل القع اهزاوج مدعو ةيؤرلا يفن
 2٠ لاعت هللا قح ق ليحتسم اذهو هب

 ةيؤر يفن ىلع ةيلقعلا هتلدأ يلاطيجلا ماقأ ةيؤرلل موهفملا اذه نم اقالطنا

 .راصبألاب ىلاعت يرابلا

 ةيؤرلا يفن ىلع ةيلقعلا ةلدألا الوأ

 :يتأي اميف لثمتت

 يش الو ةرخالاو ايندلا ق رصبلاب هللا كردي ال نأ ىصتقت لوقعلا نإ -أ

 ضقانت يفف هضعب وأ هلك كردي نأ ولخي ال ةرهج كردأ ءيش لك نأل ساوحلا نم

 ة.ةرهج كردي ال هنأ ىلع لدي ام ضعبلاب و لكلاب هل فصولا

 هكردي نأ امإ :نيتلرزتم ودعي ال كردملا ناك ةرهج كردي نأ زاج ول -ب

 كلذو ليحتسي ناكم لك يق هل قلخلا كاردإو ،ناكم نود ناكم وأ ناكم لك يق
 الإ نوكردي ال ةدحاو ةلاح يف ةنكمألا عيمج يف ءايشألا كاردإ مهتقلخ يف سيل هنأ

 ام كاردإ نع مهتقلخب نوبجحم ممأل كلذو مهساوح ىداح و مهراصبأ ىقال ام

 ىلع تعقو امنإ ةساحلاف ناكم نود ناكم يف نوكردي قلخلا ناك نإو ،محءارو

 .ر "نيعلا يف هلثم ماستراو اهعاعش لاصتا عم الإ نيعلاب فاشكتنالا نوكي ال ذإ ةيؤرلا يفن نيع وهف ةعشألا
 يماسلا فيرعتو .25 :يسمادفغلا ةلوص ىلع درلا :يخامشلا نع القن 298/ !ج :يراضخا دعبلا :يريبعجلا

 .186 :قراشملا :يملاسلا.ر ".ةقدحلا يف يئرملا ةروص عابطناو يئرملاب ةرصابلا عاعش لاصتا" :يه ةيؤرلل

 .299/1ج :يراضخا دعبلا :يريبعجلا -ا

 .هسفن عجرملا 2

 .و72/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3
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 اهيف وه يلا هنكامأ ضعب يف هكاردإ الإ ءيشلا ضيعبتل هجو الف ءيش نود ءيش

 ".هوفصو ام عيمج نع هللا ىلاعت ضعبتمو زيحتم وهف اذه ناك نمو ضعب نود

 ليلدلا اذه غيصيو رصبلاب هكاردإ يفن مزلتسي ىلاعت هللا نع نوللا يفن -ج

 :يتآلا وحنلا ىلع.

 ةصاخ نوللا ىلإ رصبلا ليبس امن

 نولب سيل ىلاعت هلل
 “).امب ىلاعت برلا كردي الو ليبس هيلإ سيل رصبلا

 ىلع تميقأ اهنأ ةيؤرلا يفن باب يف ةيلقعلا ةلدألا ىلع هظحالن نأ نكمي امو

 يف ريغتلاو ةيبسنلا اهيرتعت دق يتلا ةيؤرلا لولدم طبضت ةينانوي ةيملع ةيرظن ساسأ
 :ةرابعلا يف كلذ حضوي اريبك ازارتحا فقوملا اذه نم يريبعجلا زرتحا دقو .ام موي

 اقلطنم سمتلاف اهنع عفادي ىربنا امنإو ةيتاذلا هتعانقب ثارتلا اذه فتكي مل اذهلو"

 ©ىرخأ تاقلطنم هريغ سمتلا امك ،تارصبملا ملعب ةقلعتملا تايرظنلا لالخ ايملع

 قئاقحلا نأل ةيدئاقعلا ثوحبلا يف اهاودج مدعو ،تاقلطنملا هذه ةلاحض انيأر نكل

 يذلا يبسنلا ىلع نبي نأ نكمي ال تباثلاو ،ةتباث ةيدقعلا قئاقحلاو ةيبسن ةيملعلا

 ©"ىرحأ ىلإ ةظحل نم ضقانم رخآ ىلإ فقوم نم لوحتي نأ نكمي
 ةيبيغ ةلأسم تابثإ ىلع قلطملا هزجع يلقعلا ليلدلا ةعيبط ىلع ظحالي امك

 ىلإ فضأ (لقع اتيم) دودحملا ناسنإلا لقعلا ةردق قوف لئاسملا هذه نوكل اهيفن وأ

 ال اهيفن وأ لئاسملا هذه تابثإ دنع لقعلا اهكلسي يلا لالدتسالا قرط نأ كلذ

 .و72/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .ظ65/1ج :هسفن ردصملا -2
 .339/1ج :يراضحلا دعبلا :يربعجلا -3
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 فقوملا اذه نع “}يشكيودسلا دمحم وبأ ربع دقو ،ابلاغ فعضلاو دقنلا نم ملست

 مهقناو نمو انباحصأ لدتساف" :لوقي ةيؤرلا ةيضقل هتشقانم ةيادب يف ةأرج لكب

 لقنلاو لقعلاب اولدتسا ةرعاشألا كلذكو ،لقنلاو لقعلاب ةيؤرلا زاوج مدع ىلع

 لقنلا ليلد الإ قبي مل و نيبناجلا نم لقعلا ليلد فعض دقو

 دروي امبر لب ةيؤرلا ةيضق يف يلقعلا ليلدلا ىلع اريثك ليوعتلا نكمي ال اذإ

 وأ ةلاسملا تابثإ يف ساسألاو دمتعلل يه نلا ةيلقنلا ةلدألا هب تءاج امل اسانثتسا
 ؟ىلاعت يرابلا ةيؤر يفن يف يلاطيخجلا اهقاس لا ةيلقنلا ةلدألا يه امف .اهيفن

 يرابلا ةيؤر يفن ىلع ةيلقنلا ةلدألا -ايناث

 هب قطن ام ىلع ادانتسا هقلخ نم دحأ هاري ال ىلاعت هللا نأ يلاطيحلا دكؤي

 .راثآلا حيحص يف درو امو ميركلا نآرقلا

 نآرقلا نم -أ

 وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت الل :ىلاعت هلوق :لوألا ليلدلا

 ايفن راصبألاب يرابلا ةيؤر يفنت ةميركلا ةيآلا نأ يلاطيجلا ىري ©هريبخلا فيطللا
 نأل اهاواس دق ناكل هتكردأ ول راصبألا نا كلذ للعنو ةرخالاو ايندلا يف اقلطم

 هذهو ).كلذ نع هللا ىلاعت فوضوم ذودحم هب طاخم لكو ،هب طاحم كردم لك

 هذخأت الإط :ىلاعت هلوقب حدتما امك رصبلاب كاردإلا نع امب ىلاعت هللا حدتما ةحدم

 اهيقف ناك .ةبرح ةريزمب ةيضابإلا ءاملع نم (1658/_ه1068ت) يشكيودسلا هللا دبع دمح وبأ وه 1

 .586 :ةمجرت :561/3ج :برغملا مسق ةيضابإلا ملعأ محعم :ثارتلا ةيعمج.ر .ةبازعلا ةقلحل اسيئرو ايتفم
 باتك ىلع ةيشاح :يشكيودسلا هللا دبع :نع القن 3 1 0/1-1 ج :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا 2

 .2 :تانايدلا

 . .103 :ةيآلا ماعنألا ةروس -3

 .229/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا ليلعت سفن وهو .و69/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4
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 ال :لاق نم مزلأ دقو {ةنسلاو مونلا نم هب ةفآلا لولحو ةلفغلا نم "همون الو ةنس
 قرف الو ايندلا يف مون الو ةنس هذخأت ال هللا نوكي نأب ايندلا يف راصبألا هكردت

 لجو زع هب هللا حدتما ام عيمج يف ةصقان ةحدم نوكت نأ يغبني ال ذإ 3لامهنيب

 ةركفلا هذه يلاطيجلا غيصيو ،ايندلا نود ةرخآلل وأ ةرخآلا نود ايندلل نوكتف

 ،داعملا راد يف ىري مكدوبعم راص ةلع يأل انوربخأ مهل لاقي" :لوقي ةيلدج ةقي

 نإو ،ريغتت ال تاذلاف تاذلل متلق نإف ؟ربخلل مأ كلذ تاذلل ايندلا يف ىري الو

 ربخلا اذه انلق "ةرظان ذئموي هوجولا : متلق نإف ؟ربخلا كلذ امف ربخلل متلق

 نأ الإ هنودجت متسلف ايندلا يف هب ىري يذلا ربخلا نيأف ،داعملا يف ةيؤرلل مكدنع

 نع ربخ ربخلا اذه مهل ليق ،كلذ اولاق اذإف راصبألا هكردت الإ :هلوق اولوقت

 ىلإ مسقلا ةفص رييغت كلذ يف ناك اذإ ريغتت ال تاذلا نإ متلق دق مهل انلق تاذلا

 عيمج يف كلذ لثمب اولوقت نأ مكمزليف تقو نود تقو نع متلق نإف ثدحملا ةفص
 هدوؤي الو...مون الو ةنس هذخأت الإ» :هلوق نم نآرقلا يف هسفن نع هب هللا ربخأ ام

 امو هللا باتك نم رابخألا هذه نوكف "ةرذ لاقنم هنع بزعي الل 8‘هئامهظفح

 :هلوق يف ىنتسا دق اولاق نإف \تقو نود تقول يه امنإ ىلاعت هللا تافص يف اهلكاش

 كلذكو :انلق ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجول :هلوقب «مراصبألا هكردت الل

 6" وه الإ اهملعي الهو هوه الإ اهتقول اهيلجي الإ» :هلوق يف ىيشتسا مكلوق ىلع

 .255 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -]
 .295/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2

 .ر7 !/!ج :ةينونلا ح رش :يلاطيخلا 3

 .22-23 :ةيآلا {ةمايقلا ةروس -4

 .103 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس 5

 .255 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -6

 .3 :ةيآلا كابس ةروس -7

 .22-23 :ةيآلا ،ةمايقلا ةروس -8

 .187 :ةيآلا ؤفارعألا ةروس -9

 .59 :ةيآلا 2ماعنألا ةروس -0
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 :هلوقب هملعي هنأ هسفن نع هب ربخأ ام عيمج يفو "همةرذ لاقثم هنع بزعي اللو

 مكنم نيدهاجملا ملعن قحل :هلوقبو !همهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولول
 تح نوكي امم ائيش ملعي ال هجولا اذه ىلع نوكيف ،اهلاثمأ يفو »نيرباصلاو
 تافص نم كلذو ،ملعلا ثادحتساو لهجلاب هل فصو اذه نإ :اولاق نإف نوكي

 راصباألاب ىري هنأب هل فصولا كلذكو :انلق كلذ نع هللا ىلاعت قولخملا ثدحملا

 ناكم يف ةثدحملا ماسجألا يف ةبكرملا ناولألا نم نول هنأب هل فصو نايعلاب كرديو

 .ريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت قولخملا ثدحملا تافص نم كلذو ناكم نود

 يرابلا ةيؤر يفن نوك يق ةيمامإلاو ةيضابإلاو ةلزتعملا ءارآ تقباطت دقو
 .اصقن الإ نوكي ال هتابثإف يفنب قلعت حدمت لكو ءاحدمت رصبلاب

 بر لاق هبر هملكو انتاقيل ىسوم ءاج املو :ىلاعت هلوق :اثلا ليلدلا

 ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل لاق كيلإ رظنا ينرأ
 تبت كناحبس لاق قافأ املف اقعص ىسوم ًرخو اكد هلعج لبجلل هبر ىلجت املف

 “ث)هنينمؤملا لوأ انأو كيلإ

 تبثم نيب لدحخلا رادم اهيلع اياضق سمح دنع ليلدلا اذه ق يلاطيجلا فقو

 :يتأي اميف لثمتتو اهل نيفانلاو ةيؤرلا

 ؟هبر ةيؤر مالسلا هيلع ىسوم يبلا لأس اذامل :لوألا لاكشإلا

 نبا نع ديز نب رباج هاور امب ايفنكم لاكشإلا اذه نع يلاطيخجلا بيجي

 .03 :ةيآلا أبس ةروس -1

 .23 :ةيآلا ،لافنألا ةروس -2

 .31 :ةيآلا دمحم ةروس -3
 .ظ73/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 4
 .75 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم .162/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع .ر 5
 .143 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -6
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 ةلأسملا ضرعي ىلاطيجلا نأ الإ "موقل راذتعالا هجو ىلع ناك كلذ نأ هف سابع

 سيلوأ :لاق نإف" :لوقي امتاذ ةجيتنلا ىلإ لصيل تامدقم تاذ ةرواحم لكش ىلع

 مهيري نأ مالسلا هيلع ىسوم مهلاؤسبو هلت دمحم انيبن مهدوحمب دوهيلا كرشأ
 دقف دوهيلا تلأس ام لثم لأس نم لك سيلأ :لاق نإف معن :ليق ةرهج ممبر

 .هيلع ىسوم نإ :انلق ؟هبر ىري نأ ىسوم لأس دقو :لاق نإف معن :انلق ؟كرشأ

 ينرأ بر :لاق امنإو دوهيلا تلأس ام لثم انايع هبر ىري نأ لأسي مل مالسلا

 نم اوسئييف هتايآ نم ةيآ مهيريل هموق ىلإ راذتعالا هجو ىلع اذه :لاقف مكيلإ رظنأ

 هموق نع الاؤس ناك امنإ ةيؤرلا مالسلا هيلع ىسوم لاؤسف “.َلجو رع هتيؤر
 نل ىسوم اي متلق ذإو :ىلاعت هلوق هحضوي ام وهو لأسي نأ ىلع هولمح نيذلا
 :اضيأ هلوقو "نورظنت متنأو ةقعاصلا مكتذخأف ةرهج هللا ىرن ح كل نمون

 نبو “‘ههئةقعاصلا ممقذحأف ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ نم ربكأ ىسوم اولأس دقفل

 ىلع ةبوقع قعاوصلا مهل لعجف كلذ .هلأس نم لوق مظع ىلاعت هللا نأ يلاطيجلا
 مهليجعتل لاق نإف هيلع بقاعو كلذ متعطتسا امل هيلع ةزئاج ةيؤرلا تناك ولف كلذ

 نأ ديب ةرخآلاو ايندلا يف مومعلا ىلع ةيؤرلا يفنب ءاج :هل ليق ايندلا راد يف ةيؤرلا

 هيلع ةزئاج امنأ هداقتعال ةيؤرلا لأس مالسلا هيلع ىسوم نأ نوري ةيؤرلل نيتبثمل

 .هقح يف ليحتسي ام هبر ميركلا يبلا لأسي نأ لاحملا نم نأل ىلاعتو هناحبس

 مهفالتخا ىلإ" عجري بلطلا اذه لوح نيفانلاو نيتبثملا نيب فالخلا ببسو

 مل كلذل تاليحتسملا لك فرعي لوسرلا نأ نوري نوفانلاف :لوسرلا ملع لوح

 .237/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا -1

 .ظ.و72/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا -2

 .54 :ةيآلا ةرقبلا ةروس -3

 .152 :ةيآلا ءاسنلا ةروس 4

 .و72/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
 .177 :فاصنإلا :نالقابلا .32 531 :ةنابإلا :يرعشألا نسحلا وبأ 6
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 ال ام بلط نم ءايبنألا نمف تارئاجلاب هملعل نوتبثملا ىري امنيب هسفنل ةيؤرلا بلطي

 ملع هب كل سيل ام يلأست الفأ :مالسلا هيلع حونل ىلاعت هللا لاق امك هب هل ملع
 ام مالسلا هيلع ىسوم نأ ايلج رهظيو “"!مئنيلهاخجلا نم نوكت نأ كظعأ ينإ

 لئاسو نم ةليسو هلاؤس نوكيل اهلأس امنإو اهفوصح ىف اعماط هسفنل ةيؤرلا لأس

 .امب موقي يلا ةوعدلا بيلاسأ نم ابولسأو ،هيلع صرحي يذلا عانقإلا

 ؟"نل" ب يفنلا رثأ وه ام :ناثلا لاكشإلا

 دنع سايإلا فورح نم "نل" نآ بيبح نب عيبرلا نع يلاطيحلا لقني
 هيلإ بهذ ام وهو ، ةرخآلا يف الو ايندلا يف دحأ هاري نل يأ ةغللا لهأو نييوحنلا

 "نل" نوك نوتبثلا عنمو .دييأتل مهدنع ةعوضوم "نل" نإ ثيح ةيؤرلل نوفانل
 هونمتي نلو دوهيلا نع ةياكح ىلاعت هلوقك طقف لبقتسملل يفنلل وه لب ديباتلل
 ايت .:هلوق يف كلذو ةرخآلا يف هنونمتيو ‘توملا :نعي “)همهيديأ تمدق امب ادبأ

 دريو رانلا يف توملا نونمتي يأ "ه4نوثكام مكنإ لاق كبر انيلع رضقيل كلام
 سيل مث ديبأتلل ةعوضوم "نل" نأ ادكؤم ضارتعالا اذه ىلع رابخلا دبع يضاقلا

 لاحلا راصو ،ازاحب لمعتسي نأ عنتمي ال لب {ةقيقح الإ هلامعتسا حصي ال نأ بجي

 تاناويحل اهتقيقحو اهعضوم نأ امكف ،رامحو ،ريزتخ و دسأ مهلوق يف لاحلاك هيف

 اهريغ يف مهلامعتساو عسوتلاو زاجلا ليبس ىلع اهريغ يف لمعتست مث تاصوصخم

 .46 :ةيآلا .دوه ةروس -]

 .138 -137 :1998 .ةيادرغ "ةيبرعلا ةعبطملا {ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنو ىفطصم -2

 .36 :غمادلا قحلا .ر .ةلأسملل هلحب يف يليلخلا دمحأ خيذلا اهيلإ لصوت يلا ةصالخلا يهو 3

 .ظ68/1ج :ةينونلا جرش :ىلاطيحجلا .237/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا 4
 .138/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 5

 .95 :ةيآلا ،ةرمبلا ةروس 6

 .77 :ةيآلا فرخزلا ةروس -7

 .310 :فناوملا :يجيإلا .179 :فاصنإلا :ينالقابلا 8
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 فرح نأ ةيضابإلا نم بطقلا راتخا امنيب .انهه كلذك اهتقيقح يف حدقي ال
 ةيآ يف لاق لب اقلطم اذه هيأر كرتي مل هنكل يفنلا درحب لب قلطملا ديبأتلل سيل "نل"

 عوضوم يفف امتاذل سيل ةيجراخ نئارقب نكل دبؤملا يفنلا ديفت امنإ فارعألا ةروس
 صقن ةيؤرلا نأ رابتعاب نكلو "نل" دوجول ال ادبؤم يفنلا نوكي ةيؤرلا يفن
 ).دييأتل ةيآلا هذه يف يفنلا ناكف اهنع مزلي امل ىلاعت هللا قح يف ةليحتسمو

 ؟لبجلا رارقتساب ةيؤرلا هللا قلع اذامل :ثلانلا لاكشإلا

 لبخلا رارقتسا ىلع ةيؤرلا قلع دقف كاهزاوخب كلذ نأ نوتبثلا بهذي

 تناك ولو ةزئاج ةيؤرلاف نكمم وهف نكمملا ىلع قلع امو نكمم رمأ لبجلا رارقتساو
 هريسفت دنع يأرلا اذه ىلع يلاطيجلا ضرتعي }”.زوجي رمأ ىلع اهقلع امل ةليحتسم

 ىلع اذهف" :لوقي ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو :ةيآل
 ةنحلا نولخدي الوت هريظن ينارت ال كلذك رقتسي ال لبجلا نأ امكف ءاجرلا عطق

 ©."ةربإلا بقث يأ "هطايخلا مس يف لمجلا جلي تح
 ؟يلجتلا ةقيقح يه ام :عبارلا لاكشإلا

 اهرتمو ىلاعت هللا لالجب قئاللا نوعلملا احجرم يلجتلا نعم يلاطيجلا حضوي

 ىلع لدي هلبجلل هبر ىلج املفإلا لئاق لاق نإف" :لوقي صقنلا تافص نع هاي
 :نيهجو ىلع ةغللا يق يلجتلا نإ :هل ليق .ىلجتف بجتحم هنأ

 امب هللا نع: يفنم كلذو ةرهج ساوحلاب كردي تيح ءيشلا روهظ :امهدحأ
 .اذه ليق انمدق

 ىلجت املف :ىلاعت هلوقك هيلع ةلادلا هلئالدو هتايآب ءيشلا حوضو :يناثلاو

 .1 89/ ١ ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع -]

 .139 :ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :نتنو ىفطصم -2

 .179 :فاصنإلا :ينيالقابلا .300 :فقاوملا :يجنإلا 3

 .40 :ةيآلا ؤفارعألا ةروس 4

 .ظ72/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5
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 هتمه وت ام ىلع رمألا ناك ولف اكد راصف لبخلا هلمتحي ملف هتايآب يأ ةملبجلل هبر

 ام هب لرزتف مهمعز يف لبحلا نيبو هنيب ناك يذلا باجحلا هيلع يذلا ناكل ةهبشملا

 لزن ام هب لرتي مل باجحلا نأ انركذ ام حص املف ،اكد راص تيح لبجلاب لزن

 هل رهظ امب اكد لبخلا راص امنإو هب اومهوت ام ىلع وه سيل يلجتلا نأ ثبت ،لبجلاب

 لبق ناكل لقعي ام ىلع يلجتلا ناك ولف ،كلذ نم هل رهظأ امب ملعأ هللاو ،هتايآ نم

 انك امول :ىلاعت هللا لاق دقو ،كلذ نع هللا ىلاعت هقلخ نع ابئاغ ارتتسم كلذ
 ©ث"“ي رطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوألا وهل :لاقو "ههنيبئاغ

 ؟ مالسلا هيلع ىسوم ةبوت ببس ام :سماخلا لاكشإلا

 لقني نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت كناحبس لاق قافأ املفإ :ىلاعت لاق
 ثكيلإ رظنأ نأ يلأسم نم كيلإ تبت ةيآلا نعم نأ هيخ سابع نبا نع يلاطيجلا
 نيبيو .“هكلذ لثم دهاجب لاقو دحأ كاري ال كنأب نيقدصملا نينمؤملا لوأ انأو
 لبق ةلأسملل ىلاعت هللا يدي نيب همدقتل مالسلا هيلع ىسوم ةبوت ببس نأ ىلاطيجلا

 ىسوم ناك نإف :لئاق لاق نإف" :يلي اميف كلذ حضويو .اهيف هل نذأتسي نأ

 ريسفتلا لهأ نإ :هل ليق ؟ةقعاصلا هتذخأ اذامجو ؟بات اذإ ممف عطخم ريغ مكدنع

 نأو ةقعاصلا نأ اومعز نإف كلذب رمؤي نأ لبق ةلأسملل همدقتل كلذ نإ :اولاق
 ىلع الإ ادحأ بيصت ال ةقعاصلا نإ :هل ليق ةيؤرلا هبلط لجأ نم تناك امنإ ةبوتلا

 زئاج ريغ رمأ ىلع الإ اهبحاص نم نوكت ال ةبوتلا كلذكف لحي الو زوجي ال رمأ
 ©)" .عمجأ مكيلع لخاد اذهف ،هل

 .7 :ةيآلا فارعألا ةروس -1

 .3 :ةيآلا ديدحلا ةروس -2

 .و74/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3

 .237 /3ج :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا 4
 .180 :فاصنإلا.ر ءاهدروأ يلا ةبوتلا هجوأ دحأ يف ينالقابلا ركب وبأ هيلإ بهذ ام وهو 5

 .ظ72/1ج :ةينونلا حرش :ىلاطيخجلا 6
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 ةيؤرلا ةلاحتسال يلاظطيجلا اهدروأ لا ةينآرقلا ةلدألا زربأ يه هذه

 دنع ربتعت دقو ،اهزاوجب نولئاقلا اهيلع دمتعا يلا ةلدألا سفن يه اممأ ظحالنو

 ةديكأ ةروصبو حرطي امم امامت فلتخملا امهفقوم تابثإ يف ةلدألا ىوقأ نم نيفرطلا

 قفتم جهنم داجيإ نكمي له :يهو اهيف ثحبلا ىلإ ةجاحلا سمأ يف ةدقعم ةيلاكشإ

 دعاوق يه امو ؟عازتلا دنع هيلإ ماكتحالاب انرمأ يذلا نآرقلا ص ٠ ةءارقل هيلع

 .؟ولغلاو ططشلا نع اديعب اه ربدت ىلإ انيعذ يلا نآرملا تايآ مهف

 ةتسلا نم ب

 :امه نيثيدحب يلاطيجلا لدتسا

 نع دنه يبأ نع ليقع يبأ نب دواد نع ةيلع نب ليعامسإ نب رشب انربخأ عيبرلا لاق

 ملكت نم ثالث :تلاقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع دنع تنك :لاق قورسم نع يبشلا

 هللا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف نهنم ةدحاوب

 لقي ملأ يلجعت الو يرظنأ نينمؤملا مأ اي :تلقو - تسلجف ائكتم تنكو - لاق .ةيرفلا

 هللا يضر- ةشئاع تلاقف نيبملا قفألاب هآر دقلو "ههئىرحأ ةلزن هآر دقلو :هللا

 مل و مالسلا هيلع ليربج كلذ" :لاقف كلذ نع هللب يبلا تلأس ةمألا هذه لوأ انأ :-اهنع

 ءامسلا نيب ام همسج دسف ءامسلا نم طبه دق هتيأر نيترم الإ اهيلع قلخ تلا هتروص يف هرأ

 فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال :ىلاعت هلوقل عمست ملا ضرألاو

 نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع تور ام ىلع ليلد ةيآلا هذه ريسفت :قورسم لاق "هريبخلا

 “}»ه ...ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل...ىأر ام داؤفلا بذك امل :لوقي هلع يبلا

 :لاق ؟هةبر ىأر له لئس هلت يبلا نأ نابيشلا نب دمحم نأ يور دقو
 .رأ فيك يأ" هارأ نأو هللا ناحبس

 .13 :ةيآلا !مجنلا ةروس -1

 .23 :ةيآلا .ريوكتلا ةروس -2

 .103 :ةيآلا {ماعنألا ةروس 3
 :مقر 212/3-0213ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ .و70 ‘ظ69/1ج :هسفن ردصملا 4

 .امهريغو ناخيشلا هجرخأ 4

 .و70/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
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 راثآلا نم -ج

 فلسلا نم مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط ركذب هفقوم ىلاطيجلا معد

 مأ ةشئاع :مهنيب نمو ةرخآلاو ايندلا ق يرابلا ةيؤر نوفني منأ مهنع لقن نيذلا

 يبأ نب يلعو لبج نب ذاعمو سابع نب هللا لبعو -اهنع هللا يضر- نينمؤملا

 )ريبج نب ديعسو بيسملا نب ديعسو {)ىعخنلا ميهاربإو )1 )دهاج و بلاط

 يلاطيخلا ركذ دقو )يرهزلا باهش نباو 3ةمركعو 3ةحازم نب كاحضلاو
 :دحاو جذومم دا ريإب يفتكن مهضعب نع الوقن

 هنأ سابع نبا نع كاحضلا نع ربيوج نع يغلي بيبح نب عيبرلا لاق -
 قوف هدي اعفار ءامسلا ىلإ هرصب اصخاش هبر وعدي لجرب وه اذإف موي تاذ جرخ

 ىرسيلا كفكب لأساو ،نيميلا كعبصإب كبر عدا :سابع نبا هل لاقف هسأر

 يف الو :لجرلا لاقف .هلانت نلو ،هارت نل كنإف كدي فكو كرصب ضضغاو

 ذئموي هوجول :ىلاعت هللا لوق هجو امف :لجرلا لاقف .ةرخآلا ق الو :لاق ةرخآلا

 :مالعألا ،يلكرزلا.ر .رسفم يعبات (م722-م642/_ه104-ه21) يكملا جاجحلا وبأ ريبج نب دهاحب -ا

 278/3ج

 احالص نيعباتلا رباكأ نم (م815-م666/_ه96-_46٨) يعخنلا نارمع وبأ نب سيق نب ديزي نب ميهاربإ -2
 .80/1ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .ثيدحلل اظفحو ةياور قدصو

 ءاهقفلا دحأو نيعباتلا ديس (م713-م634/_ه94-_ه13) دمحم وبأ يشرقلا نزح نب بيسملا نب ديعس 3
 ١ .102/3ج :مالعألا يلكرزلا .ر .ةنيدملاب ةعبسلا
 نع ملعلا ذخأ مهملعأ نم ناك يعبات (م714-م665/_ه95-هه45)ر هللا دبع وبأ يفوكلا ريبج نب ديعس 4

 .93/3ج :مالعألا يلكرزلا .ر .جاجحلا هلتق رمع نب هللا دبعو سابع نب هللا دبع

 .ر .لافطألا بدؤي ناك رسفم (م723/ه105) مساقلا وبأ يناسرخلا يخلبلا محازم نب كاحضلا 5
 215/3ج :مالعألا يلكرزلا

 .ثحبلا نم 29 :هتمجرت تقبس =-6

 نود نم لوأ يعبات (م742-م678/_ه124-ه58) يرهزلا باهش نب هللا دبع نب ملسم نب دمحم -7
 .97/7ج :مالعألا يلكرزلا .ر .ايمسر انيودت ثيدحلا
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 هكردت الإ :ىلاعت هلوق أرقت تسلأ :سابع نبا لاقف ؟يةرظان امير ىلإ ةرضان

 هللا ءايلوأ نإ :سابع نبا لاق م هريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا

 يف مهل نذأي تيم ممبر ىلإ نورظني مث قارشإلا وهو ةمايقلا موي مههوجو رضنت
 -ةحلاك ينعي- ةرساب ذئموي هوجو :لاق مث باسحلا نم غارفلا دعب ةنحلا لوخد

 امبر ىلإ :هلوق كلذكو باذعلا دعب باذعلا نوعقوتي لاق ةرقاف امب في نأ نظت

 ‘').ةماركلا دعب ةماركلاو باونلا دعب باوثلا ةنحلا لها رظني ةرظان

 نم نيعباتلاو ةباحصلا ءالؤه نع تاياورلا هذه دروأ ىلاطيحلا ناك نإو

 نولقني نيتبثملا نأ ةلباقملا ةهجلا يف دجن اننإف ةيؤرلا يفن يف هفقوم ديؤيل لوألا فلسلا

 ةحص ىلع لديو" :يتالقابلا ركب وبأ لوقي 3ةيؤرلا زاوج ي ةباحصلا نع عامجإلا
 هيبنل اهلجع له اوفلتخا امنإو ةلمحلا يف اهزاوج ىلع ةباحصلا عامجإ ةيؤرلا زاوج

 حص امل اهزاوج ىلع مهنم قافتالا عقي مل ولو ،نيلوق ىلع ؟ال مأ جارعملا ةليل :ث

 لبق ايندلا يف هل كلذ لجع :مهضعب لاق فالتخالا اذه عقو املف فالتخالا اذه

 ناك الإو ،هيلع قفتم هنأو ةلمحلا يف زاوخجلا ىلع ليلد دري مل :ضعبلا لاقو ةرخالا
 لقي مل املف هيلع ةليحتسم يهو ةيؤرلا زوجت فيكف :لجعت مل اهنأب لاق نمل لوقي

 “اهزاوج ىلع مهعامجإ ىلع لد مهنم دحأ كلذ
 لالخ نم ةيؤرلا عوضوم يف سابع نبا لاوقأ انعبتت ول كلذ ىلإ فضأ

 ءاعساش نوبلا اندجول هنع يلاطيجلا هلقن امب اهانراقو "سابقملا ريونت" هريسفت
 هكردت الإ" :سابقملا يف سابع نبا لوقي لاثملا ليبس ىلعف ،امهنيب امئاق فالخلاو

 يق ةيفيكلاب راصبألا هنود عطقنتو وه ىري ام قلخلا ىري الو ايندلا ىق ثراصبألا

 ىلإل ةمعان ةليمج ةنسح «مإةرضان ذئموي هوجولا هلوقو "ايندلا يف ةيؤرلابو ةرخآلا

 .853 :مقر .226/3ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ .ظ68/ !ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .181 :فاصنإلا :نالقابلا -2
 .6 :سابقملا ريونت :سابع نبا -3
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 ردقت نل هئنارت نلو هلوقو "هنع نوبجحي ال ممير هجو ىلإ نورظني ه“مةرظان امبر

 انأو» ةيؤرلا يلأسم نم كيلإ تبت كناحبس لاقل ىسوم اي ايندلا يف ينارت نأ
 داؤف هئداؤفلا بذك امل هلوقو 5 ليندلا يف ىرت نل كنأب نيرقملا هئنينمؤملا لوأ

 :لاقيو داؤفب هبر ىأر :لاقيو هبلقب هبر ىأر يذلا ه4ىأر امل نل دمح

 3هداؤفب هبر ىأر :لاقيو ،ليربج مالسلا هيلع دمحم ىأر يعي :مهآر دقلو هرصبب

 © .هرصبب لاقيو

 هدمتعا يذلاو سابع نبا نع بيبح نب عيبرلا هاور ام حّجرن انك نإو
 ةيلاكشإ نأ الإ عيبرلا دنع دنسلا ةوقل ارظن سابقملا ريونت يف درو ام ىلع يلاطيجلا

 ىعسي قيرف لك نوكل ةمئاق ىقبت لئاسملا هذه لثم ق نيعباتلاو ةباحصلا نع لقنلا

 ةياورلا يف نيبلا براضتلا اذه هنع محن امم لوألا فلسلا نم هفقومل ادنس سمتليل

 .مهيلإ بسني ام ةحص ق كيكشتلاو لامتحالا باب حتفو ةباحصلا نع

 ةيؤرلا يفن يف هفقوم يلاطيجلا اهيلع نب لا ةيلقعلاو ةيلقنلا ةلدألا لمجب اذه

 .نيتبثملا ةلدأل هتشقانم ةيفيك نع يلي اميف فرعتنسو

 نبتبثملا ةلدأل يلاطيجلا ةشقانم ۔انلاث

 ام نيب نمو .اهعوقوو ةيؤرلا زاوج ىلع ةيلقعو ةيلقن ةلدأب نوتبثملا لدتسا
 :يلي ام ىلاطيجلا هركذ

 ةيلقنلا ةلدألا -أ

 ،نيفانلاو نيتبثملا نيب ةكرتشم يه لا ةيلقنلا ةلدألا ىلإ ةراشإلا تقبس

 :ىرخأ ةلدأ فيضنسو

 .494 :سلبقملا ريونت :سابع نبا 1

 .137 :هسفن ردصملا -2

 .06 :هسقن ردصملا -3
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 رظنلا نأ نوتبثملا ىري ""هةرظان امبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجولا :ىلاعت هلوق -

 هرثأ اذإ هرمث ىلإ اورظناف :ىلاعت هلوقك رصبلاب ةنياعملا هانعمف ىلإب يدع اذإ

 سيل نأب يلاطيجلا ضرتعيو رصبلا لحم وه يذلا هجولا ىلإ فيضأ اذإ فيكف

 يقو نآرقلا يف ةريثك هوجو ىلع جرخي رظنلا نوكل ةجح ليلدلا اذه يف نيتبثملل
 يلاطيجلا قفتيو .هب جتحملا يدي نيب طقاس وهف لمتحم ليلد لكو ""برعلا مالك

 يذلا رظنلا نأ اضيأ ىري هنكل ةيؤرلا هب ديرأ ىلإب 7 اذإ رظنلا نأب نيلئاقلا عم

 ةيآلا هذه يف وهو ،ةلصو ريغب لمعتسي ةراتو ،ىلإب لصوي ةرات راظتنالا نعممب وه

 :تباث نب ناسح رعاشلا لوقب لدتساو ،ىلإب لوصوم

 .صالخلاب يتأي نمحرلا ىلل تارظان ردب موي هوجو

 ىلإ رظنأ امنإ" لئاقلا لوق ىلإ ىرت الأ برعلا ةغل يف دوجوم كلذ نأ امك

 امنإو ةيؤر رظن دارأ امنإ هللا ىلإ رظنأ امنإ هلوق ىلإ دحأ مْهَو بهذي الو "كيلإ مث هللا
 .ةمحرلاو قزرلا نم هلبق نم يتأي ام ىلإ رظنلا نعم

 يف دوهعملا ماجسنالا عم قفاوتي راظتنالاب ةيآلا يف دراولا رظنلا ريسفت نأ امك

 :نيمسق لإ ذصعموي سانلا تمسق تايآلا نإف ضعب عم اهضعب طابتراو نآرقلا يآ

 عقوتت ةحلاك ةرساب هوجو اهلباقت ةنحلا لوخدو هللا ةمحر رظتنت ةقرشم ةرضان هوجو

 اهطابر ككفتو تايآلا نيب لصولا اذه عطقتل ةيؤرلاب انه رظنلا رسف ولو باذعلا

 ).اهماجسنا بهذو

 .22-23 :ةيآلا ،ةمايقلا ةروس -]

 .99 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -2
 ©10ط رئازجلا شارحلا {ةعابطلل ةيكلملا ،ءاملعلا نم ةعامج قيقحت ،ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا 3

6: 190. 

 .ثحبلا نم اهدعب امو 64 :رظنلا ناعم .ر 4
 .و70/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5
 .ظ70/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6
 .43 :غمادلا قحلا :يليلخلا دمحأ -7
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 ةةنخلا يم نسحلاف "أهةدايزو نسحلا اونسحأ نيذللإل :ىلاعت هلوق -

 :لاق بيهص نع هحيحص يق نابح نبا ىور امك ميركلا ههجو ىلإ رظنلا يه ةدايزلاو
 ةتجلا ةنجلا لهأ لخد اذإ :لاق ةدايزو نسحلا اونسحأ نيذللإل» هقلع هللا لوسر الت

 هومكزجني نأ بحي ادعوم هللا دنع مكل نإ ةنحلا لهأ اي دانم ىدان رانلا راتلا لهأو

 رانلا نم انرجيو ةتخا انلخديو ،انهوجو ضيييو «اننيزاوم هللا لقني ملأ ؟وه امو نولوقيف
 رظنلا نم مهيلإ بحأ ائيش هللا مهاطعأ ام هللاوف ،هيلإ نورظنيف ؤباجحلا فشكيف لاق

 ىسوم وبأ ،ةفيذح قيدصلا ركبوبأ مهنم ةعامج نع كلذ ريرج ىور دقو "هيلإ

 لالدتسالا اذه ىلع يلاطيحجلا ضرتعاو .مهنع هللا يضر سابع نباو ‘يرعشألا
 هريغ يف ةروكذملا ةدايزلا نعم ةيآلا يف اوربتعي مل مهنأ اهيف دقتني ةفينع ةيعافد ةجهلب

 6}ه“هلضف نم مهديزيو اولمع ام نسحأ هللا مهيزجيلإف :ىلاعت هلوقك نآرقلا نم
 نع يور ام ىلإ دنتساو "مهلضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويلإل :هلوقو

 نمو ةيؤرلا ريغ اممأب "ةدايزلا" نيعم ريسفت يف عيبزلا هجرح٠أ ام ىلع ادمتعم فلسلا

 ةدايزلاو ةنسحلاب نسحلا :انغلب اميف يرصبلا نسحلا:و سابع نبا لاق كلذ

 هلف...إل :هلوقو “)هئاهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نمل :ىلاعت هللا لاق عستلاب

 لاقو ءهناوضرو هللا ةرفغم ةدايزلاو ةنسحلا نسحلا :دهاج لاقو ...اهنم ريخ

 بيبح نب عيبرلا لاقو 3"باوبأ ةعبرأ امهل ؤلؤللا نم ةفرغ ةدايزلا" :بلاط يبأ نب يلع

 .26 :ةيآلا سنوي ةروس -1

 (رصاعم) يليلخلا دمحأ خيشلا فّعض دقو .7441 :مقر \471/16ج :هحيحص يف نابح نبا هجرخأ -2
 .49-50 :غمادلا قحلا .و ةيؤرلا ىلع ثيدحلا اذه ةلالد

 .190-191 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا .33 :ةنابإلا :يرعشألا -3

 ..38 :ةيآلا رونلا ةروس 4
 .30 :ةيآلا رطاف ةروس 5

 .و71/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6
 .160 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -7

 .89 :ةيآلا لمنلا ةروس 8
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 لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ ىور

 .ديزملا باب مهل هللا حتفي تتح هيف مه امم نيبجعتم نولازي ال ةنجلا لهأ نإ هلغ هللا

 :ىلاعت هللا لاق مهتنج يف امم لضفأ وهو الإ ءيش هنم مهيتأي ال ناك حتف اذإف
 21 ديزم انيدلوإل

 هللا نأ نوتبنملا ىري نوبوجحمل ذئموي ممر نع مهنإ الكإل :ىلاعت هلوق -

 يف قلطنيف يلاطيجلا امأو .نينمؤملا اهنع بجحي الو هتيؤر نع رافكلا بجح ىلاعت
 يف بجحلا هنمو ،عنملا يه لا برعلا ةغل يف باجحلا ةظفل نم ةيآلا هذه ريسفت

 نمو رقو انناذآ يفو هيلإ انوعدت امم ةنكأ يق انبولق اولاقوإل» :ىلاعت هلوق هنمو ،ثاريملا

 فورعم ىلع عقي دق ةغللا يف بجحلاو "نولماع اننإ لمعاف باجح كنيبو اننيب

 هاري ال دقو ،هتبقر برضب رمأي لب هريخ نع بجحيو هاري دقو ،هريخو ناطلسلا

 ديؤيو راصبألا هكردت الف :ىلاعت هلوقل ةيؤرلا باجح عنمو ،هريخ هلانيو

 لزي مل كلذ يف سابع نباو بلاط يبأ نب يلع نع يور امب هريسفت يلاطيجلا

 فيضيو .هلثم دهاحجب نع يورو هتمحرب مهيلإ رظني مل و هباوثو هتمحر نع مهبجحي

 ىلع هب لالدتسالا توبث يف فلتخا دقو ةفلاخملا موهفمب لالدتسا اذه نأ يملاسلا

 “)؟تايعطقلا تايداقتعالا ىلع هب لالدتسالا حصي فيكف .تاينظلا تايلمعلا
 ت) يفنحلا زعلا يبأ نبا ىريف نوتبثملا امم لدتسا يلا ثيداحألا امأ

 .و70/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .760-761-762 :مقر 232/3-0233ج :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا ]

 .35 :ةيآلا ق ةروس -2

 .15 :ةيآلا «نيففطملا ةروس -3

 .33 :ةنابإلا :يرعشألا 4

 .5 :ةيآلا \تلصف ةروس -5

 .و70/1ج ؛ةينونلا حرش :يلاطيجلا 6
 ريونت .ر .كلذ فالخ اندجول ةيآلا هذه ريسفت يف سابع نبال سبقملا ريونت لإ انعجر ولو .هسفن ردصملا -7

 .505 :سابقلل

 .194 :يليلخلا دمحأ قيلعتو حيحصت قراشملا :يملاسلا 8
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 نب ريرج ثيدح اهنم .ايباحص نيثالث وحن اهاور ةرتاوتم امنأ (م1322/ه2

 ةرشع عبرأ ةليل رمقلا ىلإ رظنف هقلع يبلا عم اسولج انك" :لاق يلجبلا هللا دبع

 نكل "هتيؤر يف نوماضت ال كاذه نورت امك انايع مكبر نورتس مكنإ :لاقف
 اهفعض وأ اهتحص تبنيل ثيداحألا هذه ديناسأ ةسارد دنع فقي مل يلاطيجلا

 دقف ربكأ ناك نتملا ةساردب همامتها "نأ الإ ملعلا اذهب هلاغتشا ةلقل كلذ لعلو

 نآرقلا ريغ نعم ىلع ثيدحلا ليوأت نوكي نأ زوجي ال" هنأ وهو أدبم ررق
 كلذ للعيو .تحص نإ ملعلاب ةيؤرلا اهرهاظ ديفي لا ثيداحألا لوأ دقف اذل

 3ملعلا ىعم ىلع ثيدحلا يف ةروكذملا ةيؤرلا متلمح مل لئاق لاق نإف" :ةرابعلا يف

 ءاج امنإ ثيدحلاو نوكشي ال ادوجوم ابر مهل نأ ايندلا يف نوملعي نوملسملاو

 امك ايندلا يف مهبر نوفرعي نيملسملا نإ :هل ليق ،ةرخآلا يف ةيؤرلا نيعم ىلع
 لئالدلاو ةرهاظلا تايآلا نم هيف ام اوأرو ةمايقلا موي ناك اذإ نكلو تلق

 تلازو ،مهنيقي يوقو ،مهملع كلذ دنع دكأت ةعيظفلا لاوهألاو ةبجعملا

 ،قدص هديعوو هدعوو ،قح هللا نأ ةفرعملا ةقيقحب اوملع مهبولق نع سواسولا
 حضوأو سمشلا نم نيبأ رمألا اذه :لئاقلا لوقي سانلا ةغل يف دوجوم اذهو

 "...هتقيقح ىلع رمألا هل نيبت اذإ راهنلا نم

 ةيلقعلا ةلدألا -ب

 :اهنم ةيلقع ةلدأب ةيؤرلا زاوج ىلع نوتبثملا لدتسا

 .)ىري نأ حصي لاعت هللاف يئرم دوجوم لكو ادوجوم لاعت هللا _

 .193-194 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا -]

 :نابلألا لاق .529 :مقر 203/1(0ج :رصعلا ةالص لضف :باب ،ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هجرخأ -2
 .193 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش شماه رظني ،يدنع رظن "انايع" ةملك توبث يف

 .+ثحبلا نم اهدعب امو 78 :يلاطيجلا دنع يمالكلا لالدتسالا جهنم .ر .و71/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 3

 .ظ\و71/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .99 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا .115 :عمللا :يوجلا .35 :ةنابإلا :يرعشألا 5
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 ريغ هيف ىربكلا ةمدقملا نأل ليلدلا اذه “ةيضابإلاو ةلزتعملا دقتنا دقو

 /_ه600) يزارلا مامإلا نأ امك ىرت ال تادوجوملا نم ريثكلا نإ ذإ ةحيحص

 هنوك مغر ليلدلا اذه ىلإ رشي مل يلاطيحجلا نكل .فيعض اليلد هربتعا (م9

 .نوتبثملا هيلع دمتعا يلقع ليلد زربأ

 نيلئاقلا ىلع يلاطيجلا دري :& 'هوكرديل هئايلوأ راصبأ يف ىلاعت هللا ةدايز -

 اهانعم نع راصبألل ةجرخم نوكت نأ نم ةدايزلا هذه ولخت ال" :الئاق ةركفلا هذهي

 ىرت نوكت نأ اهنع لطب اهانعم نع راصبألا تج رخ اذإف راصبأ ريغ ذئنيح دوعتف

 ،كلذنك تناك اذإف اهانعم نع راصبألل ةجرخم ريغ ةدئازلا ةوقلا نوكت وأ ،رصبتو

 اصخشو ناولألا نم انول الإ كردت ال ةعوبطم يهف ةوق لكب تيوق ول راصبألاف

 هاري ال ام ليللا ةملظ يف رصيو ىري ناك امنإ دسألا نأ نورت الأ امال ن نم

 ال امقرارح تداز ول رانلا كلذكو ،هرظن ةدشو ،هرصب ةوقل ناويحلا نم

 ال ادومج و ةدورب داز ول جلثلا كلذكو ةقرحم نوكت نأ نم ةدايزلا كلت ب
 وه ام ىلع هللا هعبط قلخ لك كلذكو .هيف وه ام نعم نع ةدايزلا كلت هجرخت

 وه لا هتفص نع ةدايزلا هذه هتجرخأ امل هديزي نأ ىسع ام هانعم يف داز ول هيف

 لوقلاك رصبلا ريغ ساوحلا رئاس يف لوقلاو ،هيلع عبط يذلا هعبط نع هتلقن الو 3امي

 .رصبلا يت
 ال اممأ انيبم ةسداسلا ةساحلاب نيلئاقلا ىلع يلاطيخجلا دري :ةسداسلا ةساحلا -

 .196/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع 1

 ملاعم :ييمثلا .33 :غمادلا قحلا :يليلخلا دمحأ .187 :يليلخلا دمحأ قيلعتو حيحصت ،قراشملا :يملاسلا -2

 .42/2ج :نيدلا

 .68-69 :(ت.د) ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ،نيالا لوصأ ملاعم :يزارلا 3

 ضارتقا كلذ لعلو ةركفلا هنه بحاص ىلع رثعأ مل قرفلا ءارآو تالاقلل بتك ىلع يعالطا بسح -4

 .هيلع درف يلاطيجلا هلمتحا

 .و72 }ظ71/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5
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 جهنملا سفنب ةركفلا هذه لطبأف .هانعم ريغ يف وأ رصبلا نيعم يف نوكت نأ ولخت

 ")رصبلا ىف ةدايزلا ةلأسم لاطبإ يف هكلس يذلا

 ايندلا يف ةيؤرلا ةلاحتسا يف هفقومب كسمت يلاطيجلا نأ انل رهظي قبس ام لالخ نم

 ام ىلع ادمتعم لقنلا قيرط كلذ ىلع لالدتسالا يف جهتناو راصبألاب ةزخآلاو
 نيب قيفوتلا الواحم بيبح نب عيبرلا مامإلا اميسال نومدقتملا ةيضابإلا ءاملع هركذ

 ىلإو .مكحملا هيضتقي ام قفو اهليوأتو «ضراعتلا اهرهاظ يف وديي دق يلا صوصنلا
 يف ةلمعتسملا لالدتسالا تايلآو بيلاسأ امدختسم لقعلا قيرط كلس لقنلا بناج

 نم زارتحالاو ىلاعت هلل قلطملا هيزنتلا عفادب ناك ةيؤرلا ةلاحتساب هلوقو ،هرصع
 .هيبشتلا يف عوقولا

 .و72 \ظ71/1ج :ةينونلا خرش :يلاطيجلا -ا

 - 201 - ١



 عبارل الصملا

 تاوبنلا

 ديهمت
 .لسرلاو ءايبنألاب ناميإلا :لوألا ثحبملا

 .لسرلاو ءايبنألا تافص :ناثلا ثحبلا

.ةلع دمح انديس ةوبن يف :ثلاثلا ثحبملا



 ديهمت

 اليضفت قلخ نمم ريثك ىلع هلضفو {ةروص نسحأ ىلع ناسنإلا هللا قلخ

 زرفي هلضفبف ،تاناويحلا رئاس نع هب زيمتف لقعلا يهو الأ ةمعن مظعأ هيلع معنأو

 نكل هتالكشم نم صيوعلا لحيو ،هشاعم رومأ ربديو ،راضلاو عفانلا نيب ناسنإلا
 رون ىلإ ذئنيح جاتحيف هتداعس بابسأ كاردإ نع ارصاق ازجاع لقعلا ىقبي دق

 يذلا امنإ" :(م1905/ه1323 تر هدبع دمحم مامإلا لوقي ،هب يدتهيل يحولا

 نودب ممألا ةداعس هيف ام ىلإ لوصولاب لقتسي ال هدحو لقعلا نأ وه هريرقت قبس
 رصبلا ةساحب تاسوسحملا عيمج كرد يف ناويحلا لقتسي ال امك ،يهلإ دشرم

 وه نيدلا كلذك ،الثم تاعومسملا كاردإل عمسلا نم اهعم دبال لب ،اهدحو

 “"'تاداعسلا لئاسو نم لقعلا ىلع هبتشي ام فشكل ةماع ةساح

 مهءاقب ظفحتو ،مهدوجو ممتتو ،مهجايتحا يبلتل رشبلل ةرورض ةلاسرلاف
 ةجاحف" :يلاطيخجلا لوقي ،ءابطألاب لسرلا هيبشت ةديقعلا ءاملع ىدل رهتشا دقو

 ةبرجتلاب بيبطلا قدص فرعي امكف ءابطألا ىلإ مهتجاحك مءءايبنألا ىلإ قلخلا

 :الئاق حضوأ ةرابعب كلذ يملاسلا نيبيو "ةزجعملاب لوسرلا قدص فرعي كلذك

 سانلا ربخيف ةيودألا عئابطو ءاودلاو ءادلا فرعي يذلا قذاحلا بيبطلاك لوسرلاف"

 كلت عئابط نوكردي سانلا نأ نمأ نإ هنإف اذكل اذو اذكل اذهو اذكل اذه نأ

 لتاقلا ءاودلا يف اهل مهتبرجت ةدم يف اوعقو امبرلف ةبرجتلا ضحم اهرارسأو ةيودألا

 ةيرشبلا تاعمتجلا غتست نأ نكمي الف ثام بيبطلا دوجو ةمكح ترهظف مهل

 تاوبنلا ةلرتم نأ انيبم هدبع دمحم مامإلا كلذ حضوي امك ءايبنألاو لسرلا ثعب نع

 .115 :ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم -]

 .311/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2
 .216 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا 3
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 قيرطلا ىلع بوصنملا ملعلا ةلزنم وأ صخشلا نم لقعلا ةلرتم يه عامتجالا نم

 ©'» رصبلاو عمسلا ةلزتم لوقنو كلذ قوف ام ىلإ دعصن لب كولسلملا

 لازي الو يناسنإلا ركفلا لغتشا دقف ةروكذملا ةيمهألا نم ةوبنلا عوضوم املو

 نأ الإ يحولا ةرهاظل عنقم ريسفت داجيإ ةلواحم اهزربأ لعلو هلئاسم يف ثحبلاب

 نمو ةديقعلا ءاملع عفد امم ةنيابتم مهفقاومو {ةفلتخم عوضوملل نيسرادلا تاروصت
 تاهبشلا اولطبيو حيحصلا دقتعملا اونيبيل ةوبنلا لئاسم يف ضوخلا ىلإ يلاطيحجلا مهنيب

 .لصفلا اذه يف هحضونس ام وهو ،ةراثملا

 .114 .ديحوتلا ةلاسر :هدبع دمحم -]
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 لوأل اثحبملا

 لسرلاو ءايبنألا زايإلا

 لسرلا ثعب 1
 لسرلاو ءايبنألا نم ةلمج هلل نأ دقتعي نأ دبعلا ىلع هنأ يلاطيخلا ركذي

 مهيلع لزنأو :ددالب ىق ماكحل !و 3هفلخ ىلع ءاننألا مهل.جو هدابع لإ رأ

 انيبن مهرخآو 6هدالوأ مإ ال وس ر رشبلا ابأ مدآ مهلوأ لعجو هتاملكو هتايآو هبتك

 نامالا بوجو .يلع لادتسا دقو ."هلسرو ٥«ايبنأ هر متخ ؟مالسلا هياع ادمح

 ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو ةللاب انمآ اولوقإل :ىلاعت هلوقب لسرلاو ءايبنألاب

 نوئيبنلا يوأ امو ىسيعو ىسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قحسو ليعامسإو

 ةيشاح" بحاص دقتنا دقو نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مجر نم

 هذه نأ" :ىري ثيح هلحم ق سيل هنوكل لالدتسالا اذه ىلع يلاطيجلا "دعاوقلا

 يأ انه دوصقملا وه سيلو ءايبنألا ىلع ةلرتملا بتكلاب ناميإلا ىلع احيرص لدت ةيآلا

 اهتلالد ةيآلاب لالدتسالاب دصق يلاطيخلا نوكي نأ لمتحي دق نكل مسقلا اذه يق

 .اعيمج ءايبنألاو لسرلاب ناميلا ىلع ةينمض
 ذإ ءايبنألل ىلاعت هّْعَب ليجتسممب سيل هنأ يلاطيحجلا ىريف لسرلا ثعب مكح امأ

 ءاشي زم هتلاس ل لمحل يفطصي يذلا ىلاعت هللا ةح يف زئاحلا نم ,لسرلا لاس رإ نا

 ةلزتعملا كلذ يف مهفلاخ دقو ةرعاشألاو كةيضابإلا بهذم وهو هدابع نم
 .23/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا ا

 .136 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -2

 .29-30 :(ت.د) ةيرجح ةعبط ،مالسإلا دعاوق باتك ىلع ةيشاح :ةتس يبأ نب رمع نب دمحم هللا دبع وبأ 3

 .311 50302/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 4
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 ةاعارم بوجو يف دسافلا مهلصأ نم اقالطنا لسرلا ثعب بوجوب اولاق نيذلا

 ..ىلاعت هللا ىلع حلصألاو حالصلا

 ييلا ةمهاربلا ةلاقم ضقن ىلإ هدر هجو لب ةلزتعملا ةشقانمب يلاطيخلا لغتشي مل

 هب اوءاج ام ولخي ال ذإ مهثعب يف ةدئاف ال" :اولاق ثيح ةيلقعلا ةلاحتسالاب ةوبنلا تركنأ

 امل اقفاوم ناك نإو ،لقعلا عرشلا فلاخي نأ لاحمف «هل افلاخم وأ لقعلل اقفاوم نوكي نأ

 نأ مهيلع ةجحلاف" :هلوقب مهيلع يلاطيحجلا دريو 6"مهنع ةيافك لقعلا يفف لقعلا يف

 يف ةحصلل ةديفملا ةيودألا ىلإ يدهي امك ةرخآلا يف ةيجنملا لاعفألا ىلإ يدهي ال لقعلا
 بيبطلا قدص فرعي امكف ءابطألا ىلإ مهتجاحك ءايبنألا ىلإ قلخلا ةجاحف ءايندلا

 “”ياكلا دبع رامع وبأ ىدصت دقو ".ةزجعملاب لوسرلا قدص فرعي كلذك ةبرجتلاب
 الصف زجوملا هباتك يف صصخ ثيح ىرخأ دعب ةجح اهدينفتو ةمهاربلا ججح ضحدل

 0).نيصر يلقع كلسع. اهيلع درلاو مهئارآ ضارعتسال الماك

 ؟ةمهاربلل ةوبنلا راكنإ ىف ءارآلا هذه ةبسن ةحص ىدم ام وه دراولا لاكشإلا نكل

 .ك1/2ج :م1986/_ه1407 ،نامع ،يموقلا ثارتلا ةرازو نيدلا ملاعم :نيمثلا زيزعلا دبع 1

 :لوقي ةمكحلا ىضتقم يف نوكي بجاولا نأ ينالجراولا بوقعي وبأ نيي دقو .215 :لوقعلا راونأ قراشم :يلاسلا
 ةمكحلا ىضنقم يف الإ بجاو نم هللا ىلع سيلو ءةمكحلا بجوم نف الإ لسرلا سانلا ىلإ لسري ذأ هللا ىلع سيل"
 .311/3ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا بوقعي ربأ.ر "كلذ يف لضفلا هلو

 .154-155 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا رهاقلا دبع -2

 .52/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا زيزعلا دبع 3
 .311/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 4

 .هسفن ردصملا 5

 رصع ءاملع نم ملاع (م1174/_ه570 لبق ت) ينالجراولا بوقعي يبأ نب يناكلا دبع رامع وبأ 6
 ةيعمج .ر ."تالاهخلا حرش" باتكو ،"زجومل" باتك :اهنم تافلؤم هل نالجراوب يملعلا راهدزالا

 .562 :ةمجرت (539/3ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتل

 .اهدعب امو 297/1ج :يلاط رامع/د قيقحت ،زجوملا :يناكلا دبع رامع وبأ -7
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 نأ اوداكو ةوبنلل ةمهاربلا راكنإ تالاقملا باتكو نيملكتملا ىدل رهتشا

 ةمهاربلا نأ ىلإ بهذيو مهيلع ضرتعي يبلاط رامع روتكدلا نأ الإ كلذ ىلع اوعمجي
 نبال يهف عوضوملا يق ءارآ نم مهيلإ بسن ام امأو ،تاوبنلا نوركني ال

 رتتساو ،ةوبنلا راكنإ يف ةصاخلا هئارآ نع ربع نيح سانلا عدخ يذلا )يدناورلا
 هباتك ق يخبونلا دمحح وبأ هركذ امب هرظن ةهجو روتكدلا ديأو 3ةمهاربلل اهتبسنب

 ييوريبلا هقفاوو رانلاو ةنخلاو لسرلاو قلاخلا اوتبثأ ةمهاربلا نأب "تانايدلاو ءارآلا"

 ”ةلوذرم وأ لقعلا يف ةلوبقم ةلاقم نم دنهلل ام قيقحت" هباتك ىيف كلذ ىلع

 خيراتلا يي امهعوقو لصح دقو كلقع نيتزئاج ةلاسرلاو ةوبنلا تناك اذإو

 ؟امهنيب قرفلا امو ؟يلاطيجلا دنع امهتقيقح يه امف انايع يناسنإلا

 ةلاسرلاو ةوبنلا ةقيقح -2

 (3): هيف سانلا فلتخا دقو ةوبنلا ةملكل يوغللا قاقتشالا يلاطيجلا دروأ

 .ئبني أبنأ :رابخإلا وهو ءابنإلا نم ةذوخأم امنأ ىلإ بهذ نم مهنمف -
 مع» :لجو زع هللا لوقب لدتساو عيبرلا يبأ لوق وهو ،ئبنم وهف ٬ءابنإ
 ،مالسلا هيلع يبلا :ليقو ،ةمايقلا هنإ :ليق ربخلا يأ ©©هميظعل ضعلا إبنلا نع نولءاستي

 نم ناكو دادغب نكس 5(م859/_ه5 ت) قاحسإ نب ىيحت نب دمحأ نيسحلا وبأ وه يدناورلا نبا -ا

 ةحيضف" هامتس لازتعالا لهأ ىلع ةرلا يف بانك هلو «اقيدنز ادحلم راصو مهقراف مغ ةلزتعملا يملكتم
 ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو :ناكلخ نبا .ر ."راصتنالا" هباتك يف طايخلا هيلع ةر دقو "ةلزتعملا

 .35 :ةمجرت ،94/!ج :(ت.د) ،توريب 5ةفاقثلا راد سابع ناسحإ /د قيقحت

 :(ت.د) رئازخلا كعيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،ةيمالكلا يبرعلا نب ركب يبأ ءارآ :يلاط رامع -2
 .269/1ج

 . !62/!ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .و34/ !ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 .تافلؤم هلو ،هيبن هيقفو عراب يلوصأ (ما049/_ه471 ت) يتازملا فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ 4
 .472 :ةمجرت همها3ج :ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج.ر

 .1=2 :ةيآلا أبنلا ةروس 5
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 أبن وه لقإل :ىلاعت هللا لاق ،لارقألا ضعب يف نآرقلا هنأ بسحأو" :يلاطيجلا لاقو
 "!)هميظع

 :ةلتع لوسرلا لاقو عفترا اذإ :ةعوبن ،وبني ،ابن :نم قتشم يبلا نإ نورخآ لاقو

 ىلع نعللاف" :تيمنلا لوقيو ٨٠ ردقلا عيفر يأ 0.)ادسحلاو حررلا نيب مدآو ايبن تنك"

 يف ليقو 8ة""ىلاعت هللا باطخو يحولاب هصاصتخاب رشبلا روط ىلع عفترم يبلا نأ اذه
 ).مالسلا مهيلع ءايبنألا داسجأ يف ةمالع امنإ اضيأ ةوبنلا

 لجو زع هللا نع ربخملا وه :احالطصا (زمهلاب) ءيبلا يلاطيجلا فرعيو

 ©" رئالدلاب ةرهاظلا هقدص ىلع ةلادلا ةزجعملاب ديؤملاو

 :")نيهجو ىلع ف رصتت ةغللا يف ةلاسرلا امأو

 .لجو زع هللا نم لاسرإلا عم ىلع -

 .لسرلا نم غيلبتلا يعم ىلعو -

 زوجي لهو .امهنيب ةقالعلاو يبلاو لوسرلا نيب قرفلا يف يلاطيحجلا ثحب دقو
 ؟رخآلا ىلع امهدحأ قالطإ

 ين لك سيلو ين مدآ يب نم لوسر لك نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ

 .67 :ةيآلا ص ةروس -ا

 .و34/1!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -2

 .4209 :مقر 0665/2ج :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ 3

 .وت4/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .46/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا زيزعلا دبع 5

 .ظ34/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 6

 .هسفن ردصملا -7

 .281/11ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظ34/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 8
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 نولسرم ءايبنأ ءايبنألا نأل لسرلا نم معأ ءايبنألا نأ يلاطيحجلا نيبو .لوسر

 نم ءيبلاو &،هريغ ىلإ لسرأو ،يحولاب ئبث يذلا وه لوسرلاف ،نيلسرم ريغ ءايبنأو
 .هريغ ىلإ لسري مل و يحولاب ئبن

 ةدحاو ةلمج ممأ )يلزتعملا رابحلا دبع يضاقلا مهنيب نمو مهضعب ىريو

 () حالطصالا يف امهنيب قرف الو سين لوسر لكو لوسر ين لكف

 ةدح ىلع امهنم ةدحاو لك امهتفرعم سانلا ىلع ناتلمج مهضعب لاقو

 ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوقف :لجو زع هللا لوقب ءالؤه لدتساو

 يتوأ امو ىسيعو ىسوم يتوأ امو طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ

 :يلاطيخلا لاق “منوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال مهبر نم نوئيبنلا

 “انباحصأ دنع حيحصلا وه لوقلا اذهو"

 هزيحت لمتحم امهنيب قرفلاو نيحلطصملا نيذه طبض يف فالخلا نأ انل ىلجتي

 عضو يه مالكلا ءاملع ةياغ نأ الإ يلمع وأ يداقتعا رثأ يأ هنع مجني الو ،ةغللا

 هذه يف ثحبلا نأ يطوبلا روتكدلا ىريو ،ناكمإلا ردق تافيرعتلا طبضو ،دودحلا

 0).هتايرورضو نيدلا عطاوق نم ءيشب قلعتي ال يداهتجا يعرف ةلأسملا

 ؟باستكالاب مأ رارطضالاب نالصحت له ةلاسرلاو ةوبنلا ةيصاخ ىلإ يلاطيحلا ضرعتيو

 ةيكلملا {ةينوكلا تاينيقيلا ىربك :يطوبلا ناضمر ديعس دمحم .50/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا زيزعلا دبع 1
 .184 : _ه1402/8ط ءرئازخلا رشنلاو مالعإلل

 .324/ ]مسقلا :رطانقلا .22/ !ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 2

 ملعلا راد ،نيمالسإلا بهانم :يودب نمحرلا دبع .228/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع -3

 .475/1ج :1979 ،2ط ‘توريب ©نييالملل
 .ظ34/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4

 .136 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس 5

 .324/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا .ظ34/1ج :ةينونلا حرش :ىيلاطيحجلا 6

 .184 :ةينوكلا تاينيقيلا ىربك :يطوبلا ناضمر ديعس دمحم -7

 ۔ 209 -



 ةلاسرلاو ةوبنلا ةيصاخ -3

 ذإ ""هىلاعت هللا ءافطصا ىلإ ةعجار ةفص ةوبنلا نأ ميركلا نآرقلا يآ حرصت

 اذهو .ةزعلا بر دارأ امك ةنامألا غيلبتو ةلاسرلا لمحتل هدابع نم ءاشي نم يتجي

 تارايت نم ملسي مل يمالسإلا ركفلا عقاو نأ الإ نيملسملا روهمج هيل عمتجا ام

 ضفب معز دقف ،ةوبنلا ةيضق اهنيب نمو هيحانم ضعب يف هيلع ترثأ ا 'بخد ةيبنجأ

 ناسنإلا اهبستكي ةفص ةوبنلا نأ كنيس نباو يبارافلا لاثمأ مالسإلا ةفسالف

 هيلإ يحوي يذلا هللاب لاصتالا نم هنكمت ةيلقع تالمأت وأ ةيفوص تادهاجمم

 نامنئاق ناينعم ةوبنلاو ةلاسرلا نأ ةيماركلا تمعزو لاعفلا لقعلا طسوتي

 .هلاسرإ هللا ىلع بجوو ،الوسر ناك نيعملا كلذ هيف ناك نمف لوسرلاب
 يف دراولا فالخلا ركذ عم ةوبنلا يف ةيضابإلا ةيرظن يلاطيحخلا ضرع دقو

 ءايبنألا تافص ةلاسرلاو ةوبنلا نأ" فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ نغ لقنيف ةلأسملا

 عيطتسلملا يف ةعاطتسالا لولحك لسرلاو ءايبنألا نم ناتلاح رارطضا امهو لسرلاو

 نأ دارأ نمف هوراتخي نأ دابعلا ىلع زاج اباستكا اتناك ول امهنأل نمآلا يت ةنامرلاو

 ثيح ملعأ هللاإط :ىلاعت هلوقو (75 :جحلا) سانلا نمو السر ةكنالملا نم يفطصي هللا :ىلاعت هلوق لثم -]

 ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ ىفطصا هللا نإ» :ىلاعت هلوقو (124 :ماعنألا) هتالاسر لعجي
 .(33 :نارمع لآ) نيملاعلا

 .نيملسملا ةفسالف ربكا ،يناثلا ملعملا (م950-م874/ه4-٨339ه260) يارافلا رصن وبأ دمحم نب دمحم -2

 .20/7ج :مالعألا :يلكرزلا نيدلا ريخ .ر

 .ر .سيئرلا فوسليفلا (م1037-م980/ه4370-428) يلع وبأ انيس نب هللا دبع نب نيسحلا -3

 .241/2ج :مالعألا :يلكرزلا

 ناويد ،مالسإلا ةفسالف دنع ضيفلا ةلكشم :ينيزلا ميحرلا دبع دمحم .49/2ج نيدلا ملاعم :نيمثلا .ر 4

 (ضيفلاو ةوبنلا لصف) .اهدعب امو 277 :م1993 رئازخلا ،ةيعماحجلا تاعوبطملا

 .154 :نيدلا لوصأ :يدادفبلا رهاقلا دبع 5

 .و34/1ج :ةينونلا حرش .23/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 6
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 مهزجع يفو :لاق .الوسر ناجك الوسر نوكي نأ دارأ نمو ءائيبن ناك ائيبن نوكي

 اتسيل ةلاسرلاو ةءوبنلا نأب تبثي ام ممقدارإب السرو ممقدارإب ءايبنأ اونوكي نأ

 رارطضا ةوبنلا نأ ضعبلا بهذيو "لعف هيف دابعلل سيل هللا لعف امهو 3مهلاعفأب
 ٠ 2 )باستكا ةلاس راو

 ىلإ عجري مهعزانت ببس نأ مركب يبأ نب ءايركز ىيحي وبأ خيشلا نيبيو

 نيهجو ىلع ةغللا يف فرصتت ةلاسرلا نإ" :لوقي ةلاسرلا نعم ديدحت يف مهفالتخا

 لاق نمف لسرلا نم غيلبتلا عم ىلع يناثلاو لجو زع هللا نم لاسرإلا نيعم ىلع
 لاق نمو لسرلل لجو زع هللا نم لاسرإلا ىلإ ةلاسرلاب بهذ رارطضا ةلاسرلا نإ
 وبأ خيشلا لاق مث .لسرلا نم غيلبتلا ىلإ ةلاسرلا ىعمب بهذ باستكا ةلاسرلا نإ

 )"هحج ولا اذه يف هانعمس ام نسحأ اذه رامع

 ةيضابإلاف حلطصملا يف يظفل فالخ وه قباسلا فالخلا نأ ةصالخلاو

 اتسيلو ناتيرورض هللا دنع نم لاسرإلا يعمب يه يولا ةلاسرلاو ةوبنلا نأ نوقفتم
 .ةفسالفلا معز امك لايخلا وأ لاصتالاب نالصحت نيتبستكم

 ىلع لدت لا ةزجعملا رهظيو ةوبنلا يعدي نأ هيلع امازلف الوسر هللا ثعب اذإو

 ؟اهتلالد يه امو ؟ةزجعملا يلاطيجلا فرع فيكف "ةزجعملاب يبلا قدص فرعي" ذإ هقدص

 اهتلالدو ةزجعملا -4

 ىلع رهظي ةداعلل ضقان رمأ لك" :يه احالطصا ةزجعملا يلاطيجلا فرعي

 .وق4/ اج :ةينونلا حرش :ىلاطيخلا -]

 .23/1ج :مالسإلا دعاوق .ر .هسفن ردصملا 2
 يف عاب هل (ما155-ما106/_ه550-ه500 :11 ةقبط) ىن وبأ نيساريلا ديعس نب ركب يبأ نب ءايركز 3

 .339 :ةمجرت {ء322/2ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :تارثلا ةيعمج ,تنروئأمو ىواتفو ،رظنلا ملع

 .179 :تالاؤسلا :ينوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ 4

 .311/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيخجلا 5
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 ةهج ىلع ةوبنلا ىوعد نم يدحتلاب انرتقم فيلكتلا نامز ةوبنلا يعدم يدي

 )1 )'هقيدصتل انمضتم ءادتبالا

 ةقيقح يلاطيجلا اب ديق طورشلا نم ةلمج فيرعتلا اذه نم صلحختسنو

 نيملكتملا لج اهيلع قفتا طورش يهو نايبلا نم اهقح فوي مل نإو ةزجعملا

 :يتأي اميف اهدرون

 الإ نكي مل رشبلا هنع زجع ام لك نأ دكؤيو ،ىلاعت هللا لعف نم نوكت نأ -

 هلبق نم سيل امب لصحي ال هنم قيدصتلا نأل" كلذ يجيإلا للعيو !لاعت هلل العف

 .قراخلا ريغ كلذب جرخيو {ةداعلل ةضقان نوكت نأ -

 رهظت ييلا ةداعلل ةقراخلا رومألا جرختو ،ةوبنلا يعدم يدي ىلع نوكت نأ -

 ...قسافلا دي ىلع جاردتسالاو ،يلولا دي ىلع ةماركلاك ،هريغ يدي ىلع

 .ةوبنلا لبق ناك ام وهو صاهرإلا جرخيف فيلكتلا نامز نوكت نأ -

 .اهتضراعم رذعتت ثيح يدحتلاب ةنرتقم نوكت نأ -

 .هقدص نمضتت نأ -

 .هاوعدل ةقفاوم نوكت نأ -

 ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ هقاس يذلا فيرعتلا سفن هنأ ظحالنو .و34/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -ا
 .177-178 :تالاؤسلا .ر ."تالاؤسلا" يف فوسلا

 .250 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم .339-340 :فقاوملا :يجيإلا .ر -2
 راد ،ليباق يحلا دبع قيقحت ،نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا نيعملا وبأ .171 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا

 .217 :قراشملا :يملاسلا .46 :م1987/_ه1407 ،ةرهاقلا عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا

 .312/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 3

 .339 :فقاوملا :يجنإلا 4
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 ‘"):بهاذم ةثالث ىلع يهو اهيف نوملكتملا فلتخا دقف ةزجعملا ةلالد نع امأ

 ىلع لعفلا ةلالدك ةيلقع ةلالد ةوبنلا قدص ىلع ةزجعملا لدت نأ :لوألا

 ملعلا :لوقي ذإ يدمآلاو يرهاظلا مزح نبا هيلإ بهذ ام وهو ءلعافلا دوجو
 لقاع لكل عقاو هاوعدب ةداعلل قراخلا زجعملا نارتقا دنع ةوبنلاب يدحتلا قدصب

 حلاص نب ىيحي ءايركز وبأ هخيشو ينيمثلا زيزعلا دبع هراتخا ام وهو ةرورضلاب
 (+3()4) . يلضفألا

 لاوحألا نئارق ةلالدك" ةيداع ةلالد ةوبنلا قدص ىلع ةزجعملا لدت نأ :يناثلا

 هجولا اذه ىلع قراخلا اذهل ىلاعت هللا قلخ نإف لجولا لجوو لجخلا لجخ ىلع
 يفسنلا نيعملا وبأ هيلإ بهذ ام وهو ةرورضلاب هقدص ىلع هتداع لدت ضورفملا

 ةزجعملا نارتقا نإ ذإ ةرعاشألا نم “يجيإلاو ةيديرتاملا نم (م1114/_ه508 تر
 نإو بذاكلا دي ىلع ةزجعملا روهظ القع اوزوجو ،يداع نارتقا وه قدصلاب
 (اعوقو ليحتسمو القع نكمم يأ) كلذ ع انتماب يضقت ةداعلا. تناك

 ظافلألا ةلالدك ةعضاوم ةلالد ةوبنلا قدص ىلع ةزجعملا لدت نأ :ثلاثلا

 دقو "عضاوتلا ىلع لدي حيرصب فرعت دق ةعضاوملا نأل اهيناعم ىلع عضولاب

 .230-231 :هؤارآو هتايح ترموت نب يدهلا :راجنلا ديحلا دبع .ر .56/2-57ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا 1
 .329 :مارملا ةياغ :يدمآلا نع القن 0230 :ترموت نب يدهملا :راجنلا ديحلا دبع -2

 رابكو مالعألا ءاملعلا نم (ما788-م1714/_ه1202 -ه1126) يلضفألا حلاص نب ىجي ءايركز وبأ 3

 .1004 :مقر ةمجرت ،965/4ج :ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمح .ر .بازم يداو يف خئاشملا

 لوصأو ةفسلفلا يف ملاعملا هباتكو ينييمثلا زيزعلا دبع مامإلا :سورضلا عالق رمع .57/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا 4
 .241 :م1997 سرئازحلا ةعماج ،نيدلا لوصأل يلاعلا نطولا دهعملا ،(ةطمطخن) ريتسجام ةلاسر ،نيدلا

 ,57/2ج :نيدلا ملاعم :ينييمثلا 5
 .44-45 :ديهمتلا :يفسنلا نيعملا وبأ 6

 .341 :فقاوملا :يجعإلا -7

 .56/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا -8.
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 كلذ ىلع لدي نأ نم دب الف" :لوقي ،رابجلا دبع يضاقلا لوقلا اذه ىلإ بهذ
 ريصيف ةعضاوملا هقيرط ام وهو ثلاثلا هجولاب (يبلا قدص ىلع ىلاعت هللا لدي يأ)

 اذه لحي مل ولو يعدملا قيدصت ديري امنإف زجعملا سامتلا نم لوسرلا نم رهظي امم
 ثيح ةيلقعلا ةلالدلا ىلإ ةعضاوملا ةلالد نيمثلا عجرأ دقو "لديل نكي مل لحملا

 ىلإ لوؤت امنأ ىلإ بهذي راجنلا ديجلا دبع روتكدلا نأ ديب اهنم ةبيرق امنأ ىري
 .هحجرن ام وهو .)عضاوملا نم برض ةداعلا ذإ ةيداعلا ةلالدلا

 كلذ يف انباحصأ رأ مل و" :- ةزجعملا ةلالدل هتسارد بقع = نيمثلا لوقيو

 ام وهو ةلأسملا يف يلاطيجلا يأر ىلع علطي مل نيمثلا نأ دكؤي ام اذهو اصن
 .يتأي اميف هنيبنس

 تايآلا نم مهيديأ ىلع رهظي امب لسرلا ةوبن قدص ىلع يلاطيخجلا لدتسي
 هدنع لدت تازجعملا هذهو مهاوعد قفو ىلع امب مهيدحتو ‘تاداعلل تاقراخلا

 ال ةوبنلا يعدم امب يتأي يلا لاعفألا ةعيبط نأ نيبيو ،ةرورضلاب يبلا قدص ىلع

 :“)هاسقأ ةنالث دحأ نم ولخت

 اهلكاش امو سابللاو بارشلاو لكاك ةداتعملا لاعفألاب يتأي نأ امإ -أ

 نايتإلا نع زجعي دحأ ال ذإ هقدص ىلع ةرامألا مدعل هاوعد لطب ةزجعم امنأ ىعداو

 .ةزجعم امنأ ىعدا لا لاعفألا كلتب

 كلذ ريغو ةطايخلاو ةباتكلاك اهميلعت ىلإ لصوتي لا لاعفألاب يتأي نأ ب

 :غملا :رابجلا دبع يضاقلا نع القن 231 :هؤارآو هتايح ترموت نب يدهملا :راجنلا ديحلا دبع -ا
 .5١/164ج

 .57/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا زيزعلا دبع -2

 .231 :هؤارآو هتايح ترموت .:رب يدهملا :راجنلا ديجلا دبع 3
 .57/2ج :نيدلا ملاعم :نيمثلا 4

 .ظ]12/1!ج :ةينونلا ح رش :يلاطيحلا ؤ
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 هاوعد اضيأ لطبتف ةزجعم امنأ يعديف ميلعتلاو ليحلاب اهيلإ لصوتي ييلا عئانصلا نم
 .ةزجعم نوكي ال لايتحالاب هيلإ لصوتي ام لك ذإ

 3ةيح اصعلا بالقناو رحبلا قالفناك ةداعلل ةقراخلا لاعفألاب يتأي نأ -ج

 هناحبس !يرابلا درفنا يلا لاعفألا نم اهلكاش امو رمقلا قاقشناو ،ىتوملا ءايحإو

 .امب نايتإلا قلخلا رودقم يف سيلو هاوعد قفو ىلع اهراهظإو اهعارتخاب

 .ةرورض هيلإ لسرأ نم لك هتجح مزلتو ةلاسرلا يعدم قدص ذئنيح تبثي

 كلملا لثم وهو "ءاملعلا ىدل هلامعتسا رثك الثم انل يلاطيخلا برضيو

 ةيرورض ةلالد قدصلا ىلع ةزجعملا ةلالد نأ هلالخ نم دكؤيل ةيعرلا ىلإ هلوسرو

 لوسرلا قدص ىلع ةزجعملا ةلالد هجوو" :لوقي لوقلاب قيدصتلا ةلرتم لزنت امنأو
 يدي نيب مئاقلا لثم كلذو ،يلوسر قدص :ىلاعت هللا لوق ةلرتمب لزن مالسلا هيلع

 اقداص تنك نإ كلملل لاق امهم هنإف كلملا لوسر هنأ هتيعر ىلع يعدملا كلملا

 نيرضاحلل لصح كلذ لعفف كتداع فالخ ىلع دعقاو ،انالث كريرس ىلع مقف

 - هناحبس هللا لثم كلملا لثمف "تقدص :هلوق ةلرتم لزان كلذ نأب يرورض ملع

 .ةرجم يه : :هتداعل كلملا قرخو 3يبلا وه كلملا لوسرو ىلعألا لملا هلو

 .ةيداعلا ةلالدلاب نولئاقلا اضيأ هبرض دق يلاطيجلا هقاس يذلا لانملا اذه دجنو

 . :يجيإلا .123-124 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا دماح وبأ .124-125 :ةلدألا عمل :نيوحلا .ر -ا

 .341 :فقاوملا

 لدت ةزجعملا نأ ىري ثيح يلازغلا دماح يبأ بهذم وهو .312/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 2

 قدصلاب ةزجعملا نارتقا ىري ناك اذإ يلازغلا نأ وه حورطملا لاكشإلا نكل «ينلا قدص ىلع ةرورضلاب

 وه مأ ةرورضلا إدبم ضقن يف هبهذمو ةداعلا نايرج يف هتيرظن عم انه قانتي الأ يرورض نارتقا وه
 تفامت .124-125 :داقتعالا يف داصتقالا .151/1ج :ءايحإلا :يلازغلا دماحوبأ.ر ؟صاخ ءانثتسا

 .189 :م1994 ،1ط توريب ،لالهلا ةبتكم راد ،محلموب يلع /د حرشو قيلعت {ةفسالفلا

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايق باب نم اذه سيلو" :لثملا اذه هبرض بيقع لوقي .341 :فقاوملا :يجنإلا 3
 .هسفن ردصملا "ريرقتلا ةدايزو ميهفتلل اذه ركذنو ةيداعلا ةرورضلا ملعلا هتدافإ يف يعدن لب
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 .ةلمتحملا لاثمألا هذه وحن ىلع بت نأ نكمي ال ةيمالكلا ءارآلا نأ ىلع لدي

 زوجي لهف يلاطيخلا دنع لوسرلا ةثعب ىلع قدص ليلد ةزجعملا تناك اذإو

 ؟مهقدص ىلع لدت ةزجعم ريغب السر هللا لسري نأ

 ال كلذ" نأ ةيضابإلا نم ةفئاط تبهذف ةلأسملا هذه يف نوملكتملا فلتخا

 وهو "امب يتأي نأ قولخم ردقي ال امم هريغ نم امب نيبتي ةمالع هعم نوكت تح زوجي
 ةزجعم راهظإ نم هل دبال ينلا" :لوقي ثيح يدادغبلا هضرعي امك ةرعاشألا بهذم
 هب نمؤي مل نمو هقدص ىلع ةلالدلا يف ةيفاك ةدحاولا ةزجعملاو ... هقدص ىلع لدت

 زئاج كلذ نأ نوري ةيضابإلا نم هباحصأو يلاطيجلا نأ ديب "باقعلا قحتسا اهدعب

 كلذ مهاطعأ نإف ،ةلالد الو ةزجعم الب هقلخ ىلإ هلسر لسري نأ ىلاعت هللا ةمكح يف

 ىلع مهل سيلف ،©باوصو هنم لدع وهف مهنم اهكسمأ نإو ؛لضفو هللا نم ةمعن يهف
 ءايبنألا لوقب كلذ ىلع اولدتساو الضفو هنم اتم كلذ ناك ذإ كلذ مهيطعي نأ هللا

 نولسرمل مكيلإ انإ ملعي انبر اولاقإ» :هباتك يف مهنع هللا ىكح اميف اهمأل مالسلا مهيلع
 ن هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإل :ىلاعت هلوقو "هنيبملا غالبلا الإ انيلع امو

 اذهو ×“)هدللا نذإب الإ ناطلسب مكيتأن نأ انل ناك امو هدابع نم ءاشي نم ىلع

 ريغب ءاشي نم لسري نأ هل زوجيف ءيش ىلاعت هللا ىلع بجي ال هنأب مهبهذم عم قستي

 .هدحو يفكي دق لوسر هنأ يبلا قدص نإ ذإ ليلد الو ةزجعم

 روهظ نع ربخلا عمس وأ لوسرلا لوق عمس نم لك نأ ةيماركلا تبهذو

 .186/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا .ظ112/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -]

 .173 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا -2

 .16-17 :ةيآلا :سي ةروس -3

 .11 :ةيآلا ميهاربإ ةروس 4

 .113/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5
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 “")هملعي مل وأ هتجحو هناهرب ملع ءاوس هب قيدصتلاو رارقإلا همزل هتوعد

 نم رثكأ ىلإ هتوبن ىلع ةجحلا يف ينلا جاتحي ال" :ةلزتعملا نم ةفئاط تلاقو

 ةلأسملا ق مهفالخ اببس نأ انل ودبيو "اهيف ضقانتلا نم هب يتأي امو هعرش ةمالس

 ؟ىرخأ لئالد كانه مأ يبلا قدص ىلع لدت طقف اهدحو ةزجعملا له :وه

 ةزجعملا نأ نوري ةيضابإلا نم هقفاو نمو قباسلا ىلاطيحلا مالك ىضتقمف

 نأل ىرخأ قرط قدصلل نوكي دق لب ةوبنلا قدص ىلع لدت طقف اهدحو تسيل

 نئارق برعت ام اريثكف امتاذ دح يق ةزجعملا وه سيلو يعدملا قدص وه امنإ ضرغلا
 هنع ربع ام وهو ةزجعملا رهظي نأ لبق هبذك وأ ةوبنلا يعدم قدص نع لاوحألا

 :تباث نب ناسح لوسرلا رعاش

 ربخلاب كيتأت هتهيدب تناك ةنيبم تايآ هيف نكت مل ول

 قيرطلا يه ةزجعملا نأ ىلإ اوبهذ دقف ةرعاشألا نم هريغو يدادغبلا امأو

 .ةوبنلا يعدم دي ىلع اهروهظ اوبج وأ كلذل قدصلا ىلع ةلالدلل ديحولا

 وهو ،اهريغبو ةزجعملاب ققحتي يبلا قيدصت نأل لوألا قيرفلا يأر ححجرنو

 يف يبلا قدص قيرط رصحل يعاد الف لسرلا تاوعد عقاوو قطنملا عم قفاوتي ام
 ةزجعملاب الإ ةوبنلا قدص ملعي مل ول ذإ" :هلوقب كلذ نيرصاعملا دحأ للعيو ةزجعملا

 نود ىأر نم مزلت ةجحلا نإ ذإ هنوتأي موق لك مامأ هتازجعم رركي نأ ىلإ جاتحال

 مل و هتافو دعب اوتأ نم ىلع يبلا ةجح نوكت اذامو عمس دق ناك نإو تيح ري مل نم

 .ةمرفنحلا زعلا يبأ نبا لاثمأ نيققحملا ضعب هراتخا ام وهو "؟هتازجعم اودهشي

 .176 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا 1

 .هسفن ردصملا -2

 .173 :هسفن ردصملا 3

 .1 33/2ج :ةرعاشألا ؟مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ/د 4

 .150 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا 5
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 ريغ ىرخأ ةلدأ لعجيو اليلد ةزجعملا لعجي نم مهنمو" :لوقي ثيح ةيميت نباو
 ييلا رومألا هذهل رطضا ةزجعملا الإ اهقيرط لعجي مل نمو قرطلا حصأ اذهو ةزجعملا

 ©»'.لطابل قيدصت وأ قحل بيذكت اهيف

 .522/5ج :ما987/_ه1407 ،ا!ط توريب ؛ملقلا راد "ىربكلا ىواتفلا :ةيميت نيا -1

 ۔ 218 -



 ناثلا ثحبملا

 لسرلاو ءايبنألا تافص

 لوسرلاب ملعلا 1

 ىقنأ اوناكف ،ىلثم تافصب قلخلا رئاس نع ماركلا هلسرو هءايبنأ هللا صتخا

 {ةيماس تافص...ةرطف مهلمكأو ،ارصنع مهافصأو ،اقلخ مهبيطأو ،ارهوج سانلا

 يلاطيجلا ربتعا دقو .ىلاعت هللا نع غيلبتلا ماقم اهيضتقيو ،ةلاسرلا لالج اهيعدتسي

 دبعلا ىلع بجي يذلا ".نيدلا ملعل ةئالثلا عورفلا دحأ مالسلا هيلع لوسرلاب ملعلا .

 :يه ماسقأ ةئالث ىلإ لوسرلاب ملعلا مسقيو .هتفرعم

 :تافص ثالث وهو لوسرلل هتابثإ بجي امب ملعلا -الوأ

 .قدصلا -

 .ةنامألا -

 .هلاوقأو هلاعفأ يف قحلا عابتا -

 :تافص ثالث وهو هنع هيفن بجي امب ملعلا -ايناث

 .بذكلا -

 .ةنايخلا _

 .هلاعفأو هلاوقأ يف لطابلا عابتا

 رارضتسالاو عافتنالا نم رشبلا ىلع زوجي ام وهو هيلع زوجي امم ملعلا -انلاث

 .ثحبلا نم 94 :نيدلا مولعل يلاطيجلا ميسقت .ر -ا

 ۔ 219 -



 . فيلكتلا يقاني ال يذلا وهسلاو ءارضلاو ءارسلا :رخآ ظفلب وه وأ

 نم اهقح يفي نأ نود تافصلا هذهل لمجب ركذ ىلع يلاطيحجلا رصتقا دقو

 “×ا)ترموت نبا دنع ادراو هدجن لوسرلا ملعل يئالثلا ميسقتلا اذه نأ امك ليلحتلا

 .هب يلاطيخجلا رثأت ىلع لدي امم

 ةفص مهأ يه لا ةمصعلا ةلأسم مالسلا مهيلع لسرلا تافصب قلعتي اممو

 اهن سانلا ناضتحاو ،مهعئارش غيلبت ىلع نيعملا دنسلا افوكل ،نولسرملا امب صتخا

 .لوبقلاو قيدصتلاب

 ةمصعلا ةلأسم -2

 لبق يه له :اهعوقو نمز يف ةمصعلا ةلأسم يف ةيمالكلا سرادملا تفلتخا

 رئابكلا .نم مأ رئاغصلاو رئابكلا نمأ :نومصعي بونذلا يأ نمو ؟اهدعب مأ ةوبنلا

 , :يتأي اميف اهدرون لاوقألا زربأو ؟طقف

 حئابقلا نم اموصعم نوكي نأ بجي يبلا نأ ىلإ ةيمامإلا ةعيشلا تبهذ -

 ©).لاح لك ىلعو نايسنلاو دمعلا قرط ىلع اهدعبو ةوبنلا لبق اهريبكو اهريغص

 امأو ،اهلك بونذلا نع ةوبنلا دعب نوموصعم ءايبنألا نأ نوريف ةرعاشألا امأ - .

 ".ةوبنلا لبق بونذلا مهيلع اوزاجأو ،مهيلع اغاس كلذلف بونذلا نم اتسيلف أطخلاو وهسلا

 -م1092/_ه524-_ه٨ه485) يدهملاب بقلملا يدومصملا ترموت نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ -ا

 .228/6-229ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .نيدحوملا ةلود سسؤم (0

 ملع يف :يحبص دومحم دمحأ .182 :يلاط رامع قيقحتو مدقت ،بلطي ام ًرعأ :ترموت نب دمحم -2
 .227/2ج :(ةرعاشألا) مالكلا

 .260 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم 3

 ملاعم ::يزارلا .ر ةلأسملا يف عامجإلا مهنع يدادغبلا لقن دقو) 167-168 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا 4

 .102-103 :نيدلا لوصأ
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 دقو ‘')رئاغصلاو رئابكلا نم نوموصعم ءايبنألا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو -

 .يحولا دعب امب ةمصعلا هذه هباحصأ ديق

 الو اهدعبو ةثعبلا لبق رئابكلا نم نوموصعم ءايبنألا نأ نوريف ةلزتعملا امأ -

 باوثلا ليلقت يف الإ اهل ظح ال لا رئاغصلا امأو ،تارفنملا نم ءيش مهيلع حصي

 .مهيلع ةزوحب امنإف ريفنتلا نود

 ءايبنألا نأ ىري نم مهنمف :ةلأسملا يف ةيضابإلل نيلوق يلاطيحجلا ركذيو

 مممإف بونذلا نم رئاغصلا امأو ةوبنلا دعب اممولعفي ال رئابكلا نع هللا مهمصع

 يبأ يأر وهو نيبنذم الو ‘نيصاع كلذب نومسي الو ةلاسرلاو ةوبنلا دعب امتولعفي

 هباحصأو يلاطيحجلا بهذم وهو يناثلا قيرفلا امأو .هفلخي نب ناميلس عيبرلا

 ةوبنلا لبق ال لاوحألا نم لاح يف رئابكلا نم ءيشب نوفصوي ال ءايبنألا نأ نوريف
 ة).اهدعب الو

 عيمج نم مههيزتتو ءايبنألل ةمصعلا توبث ىلع ىلاطيخجلا لدتسا دقلو

 :ىتآلاك اهدرون ةلدأب اهدعبو ةوبنلا لبق كرشلا اميسال رئابكلا

 ةنهكلاو رحسلا نم هب قيلي ال ام عيمج نم يبلا هب نوكرشملا ىمر ام نإ -1
 ةثع هللا لوسر ناك ولف مانصألا ةدابعب هرّيع مهنم دحأ انغليي مل و اهريغو بذكلاو

 .39 :ربكألا هقفلا حرش :يديرتاملا روصنم وبأ ا

 .203 :م1989 ،سنوت ،ةدحوملا عباطملا {ةيدقعلا هؤارآو هتايح يديرتاملا روصنموبأ :يلاغلا مساقلب -2

 .234/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابخا دبع -3

 ىلع يعمس ليلد دجوي ال هنأ ىري ذإ يملاسلا هراتخا دق يأرلا انهو .وق5/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 نأل مهنم اهعوقو مزلتسي ال ةوبنلا لبق رئابكلا مهيلع انزيوجت نأ ملعا" :لوقي ،ةوبنلا لبق مهتمصع
 .4-225 : قراشملا : يملاسلا .ر "ع وقولا نم صخأ زاوجلا

 دعب لد عمسلا نأ ىري ثيح ملاعملا يف نيمثلا هيلإ بهذ اموهو .و35/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 5
 .61/2ج :ملاعملا :ييمثلا.ر .ةثعبلا لبق نيموصعم اوناك ممنأ ىلع هدورو
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 لوقيف ةجح مظعأ هيلع كلذ يف نيكرشملل ناكل ةنس نيعبرأ هيلع ناك ام لثم

 ناكو &ءاقمتدابع نع اناهنت تحبصأ تربك املف ةنس نيعبرأ دبعن ام دبعت مهلئاق

 ©").َنيمألا ادمحم ةوبنلا لبق هنومسي ملسو هيلع هللا ىلص

 ،لسرلل ةيصعملا ةبسن اهرهاوظ ديفت يلا ثيداحألاو تايآلا هليوأت 2

 :اهنمو لوسرلا ماقمب قئاللا عملا هرايتخاو

 ىلاعت هلوقو 4ىدهف الاض كدجوو :ىلاعت هلوق يف ةلالضلا نعم -أ

 يلاطيجلا ركذ "»هنيلاضلا نم انأو اذإ اهتلعف لاقإل :مالسلا هيلع ىسوم نع ةياكح

 ةوبنلاب الهاج كدجي ملأ لوقي .لهجلا وه ةلالضلا نعم نوكي نأ راتخاو ،اهوجو

 عي هئينيلاضلا نم انأوإل :هلوق كلذكو ،كيلع لزنأو كرصب يأ كادهف عئارشلاو

 :برعلا لوقت امب همالك يلاطيجلا ديؤيو لتقلا اهنم نوكي ةزكولا هذه نأ نيلهاجلا

 ) رفاك هنأ نونعي الو ،قيرطلاب لهاج هنأ نونعي قيرطلا نع لاض نالف

 ةهلنامإلا الو باتكلا ام يردت تنك ام :ىلاعت هلوق ىنعم -ب

 كيلع ضرفتأ يردت تنك ام يأ ضئارفلا ىلع ناميإلا عم يلاطيجلا لمح
 ؟ ال مأ ضئارفلا

 ناملو ،ديحوت ناميإ :نيهجو ىلع ناميإلا نأ انيبم هرايتخا يلاطيحجلا للعيو

 نأ ةفللا يف زوجي له :هل لاقيف ضئارفلاو ديحوتلا اعيمج ناميإلا لاق نإف ضئارفلا

 هللا باتك يف دوجوم كلذو صاخلا مساب ماعلا ىمسيو ماعلا مساب صاخلا ىمسي

 .و38 \ظ37/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 .7 :ةيآلا ىحضلا ةروس -2

 .20 :ةيآلا ءارعشلا ةروس -3

 .و38/1 ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .52 :ةيآلا ،ىروشلا ةروس 5
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 ديحوتلا نامي وه ةيآلا يف ناميإلاب دارملا نوكي نأ يلاطيحجلا ىفن دقو لجو زع

 تافصلا نسحأ اذهو غلبا نيح نم نيع ةفرط هللا لهجيل هللي يبلا نكي مل" :لوقي

 ملف مالسلا هيلع ىسيع نيد ىلع ناك نمل احابم همد ناك اكرشم ناك نم نأل هب

 حابم مدلا لالح هيف نوكي يذلا فوقوملاب هلع ادمحم هيبن فصي ىلاعت هللا نكي
 ةيآلا يف فاضملا نأ هادؤم نيرسفملا ضعبل رخآ اهجو يلاطيحجلا ركذو "لتقلا

 هريدقت ناميإلا الو{» باتكلا لهأ هريدقت هباتكلا ام يردت تنك امل فوذحم

 هجو اذهو &‘)ةيرقلا لهأ هريدقت "}«ئةيرقلا لأساوإ» :ىلاعت هلوق ريظن .ناميإلا لهأ

 .ةللع يبلا ماقمب قئال ةيآلا هلمتحت لوبقم

 ةينيلفاغلا نمل هلبق نم تنك نإو :ىلاعت هلوق يف ةلفغلا نعم -ج

 رابخألا نع ةلفغلا وه ةيآلا نم دارملا نأ ريسافتلا ضعب نع يلاطيجلا لقني

 6.هريغو صصقلاو
 ةبسن اهنم مهوتي دق نيلا صصقلاو رابخألا لك لوؤي يلاطيحجلا دحن اذكه .

 مه لسرلا نوكل فيرشلا مهماقمب ةقئاللا يناعملا راتخيو ماركلا لسرلا ىلإ يصاعملا

 تناك يذلا ةلت ادمحم انيبن هيزتتلاب يلاطيحجلا صخيو ،مهقلخي نأ.لبق هللا ءايفصأ

 ("«“مهنم الوسر مهيف ثعباو انبرل :مالسلا هيلع ميهاربإ ةوعدل ةباجتسا هتثعب

 همسا يدعب نم يتأي لوسرب ارشبموإل :لاقف مالسلا هيلع ىسيع هب رشب دقو .

 .و38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .هسفن ردصملا -2

 .82 :ةيآلا فسوي ةروس 3

 .و38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4
 .3 :ةيآلا فسوي ةروس 5

 .و38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 6

 .129 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -7
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 اموصعم نوكي ال فيكف نوكي نأ لبق الوسر هامسف" :يلاطيجلا لوقي "هدمحأ
 يف هنود وه نم هديحوتو هتفرعم هللا مهلأ دقو ،هتفص هذه نم لاوحألا عيمج يف

 ءالهج ةيلهاج نامز ف امهلاثمأو ةدعاس نب سقو ة,لورمع نب ديزك ةجردلا

 هللا نإ :ىلاعت لاق امك هقلخ نم هللا ةوفص مه نيذلا لسرلاو ءايبنألاب فيكف

 مهيلع ءايبنألاف “‘ه“نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ ىفطصا

 "اهدعبو ةوبنلا لبق كرشلا اميسالو رئابكلا عيمج نم هيزتتلاب قحأ مالسلا

 رابخألا نم مهفقوم نإف ةثعبلا دعب رئابكلا نم ءايبنألا ةمصعب نولئاقلا امأ
 اهنم ناك ام نأ" :يلي اميف يجيإلا هصخلي ءايبنألا نع بنذلا رودص مهوت دق ولا

 لإ يصاعملا ةبسن نم نوهأ ةاورلا ىلإ أطخلا ةبسن نأل اهدر بجو داحآلاب الوقنم

 هرهاظ نع هفرصنو ءهيلع هانلمح رخآ لمحم هل ماد امف ارتاوت اهنم تبث امو ءايبنألا

 ليبق نم وأ ةثعبلا لبق ناك هنأ ,ىلع دانلمح اصيحم هل دجن مل امو ةمصعلا لئالدل

 هنم رافغتسالا الو ابنذ هتيمست هيفني الو اوهس مهنع تردص رئاغص وأ ،ىلوألا كرت
 )",هنم املظ هنوكب فارتعالا الو

 :ةيوبنلا ةريسلا يف اتدرو نيتنداحب هنعبم لبق هليع يبلا ةمصع ىلع يلاطيجلا لدتسا

 وهو ليربج هاتأ هيع هللا لوسر نأ سنأ نع :ردصلا قش ةثداح -اهالوأ

 .6 :ةيآلا ؛«فسعلا ةروس -ا

 ىلع ناك ءامكحلا دحأ (م606 /ه ق17 ت) يودعلا يشرقلا ىزعلا دبع نب ليفن نب ورمع نب ايز --2

 .60/3ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .ميهاربإ نيد
 مهئابطخ رابك نمو برعلا ءامكح دحأ (م600/_ه ق23 وحن ت) يدع نب ورمع نب ةدعاس نب سق -2

 .196/5ج :مالعألا يلكرزلا .ر .ةياهاجلا يف

 .33 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -4

 .ظ38/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 5

 .361 :فناوملا :يإلا 6

 .و39/1ج :ةينونل ح رش :يلاطيجلا -7



 ةقلع هنم ج رختساف هج رختساف هبلق نع قشف }هعرصو هذخأف ناملغلا عم بعلي

 مث ،همأل مث مزمز ءامب بهذ نم تسط يف هلسغ مث :كنم ناطيشلا ظح اذه :لاقف

 لتق دق ادمحم نأ -هتعضرم ييعي- همأ ىلإ نوعسي ناملغلا ءاجو هناكم ىلإ هداعأ

 اناميإ يشُح نم هبر لهجي فيكف" :يلاطيحجلا لوقي "نوللا عقتنم وهو هولبقتساف
 لعلو" :الئاق ردصلا قش ثيداحأ ىلع يلازغلا دمحم خيشلا قلعيو “"؟هتلوفط يف

 هللا ىلص دمحم ىلع هللا اهافضأ تلا تاناصحلا هذه ىلإ ريشت ردصلا قش ثيداحأ

 ةايحلا نتافمو يناسنإلا عبطلا قلازم نع ةيصق ةوجنب هتلوفط نزم هتلعجف ملسو هيلع

 س ر ( ©ة)"ةيضرألا

 هللا دبعي امايأ هيف دعقيف هتوبن لبق ءارح راغ ىلإ هلع يبلا جورخ -اهيناث
 ).ةوبنلاب هءاج نيح مالسلا هيلع ليربج هدجو كانهف ىلاعت

 لوقلا ةصالخ

 :نيتزيمب مستت ةمصعلا ىلع لالدتسالا يف يلاطيحلا اهدروأ لا ةلدألا ةعيبط نإ

 لسرلا ةريس نم ةيخيراتلا دهاوشلا عمج لواح ثيح :ءارقتسالا ةزيم -
 نأ الإ اهدعبو ةوبنلا لبق مهتمصع اهلالخ نم تبنيل نلع دمحم انديس ةريس اميسال

 مكح ىقري ال نكل عوقولا ثيح نم ةتباث ةمصعلا لعجي قيرطلا اذمب لالدتسالا
 .اصقان ءارقتسالا مادام عطاق يلقع مكح ىلإ امئابثإ

 صوصنلاو رابخألا مهف يف مهوت نم ىلع يلاطيحجلا ةر ثيح :دقنلا ةزيم -

 ماقم عم بسانتي اليوأت اهلوأو ءايبنألا نم ةيصعملا ع وقو اهرهاوظ يضتقت قلا

 .634 :مقر .242/1 4ج :هرابخأو ةتنت هتفص نم :باب خيراتلا باتك :هحيحص ق نابح نبا هجرخأ -]

 .و39/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -2
 .63 :م1987 رئازخبا ڵباحر ،نابلألا رصان دمحم هثيداحأ جرخ {ةيوبنلا ةريسلا هقف : يلازغلا دمحم -3

 .و39/1ج :ةينونلا حرش :ىلاطيجلا 4
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 مهقلخي نأ لبق هءايبنأ ىفطصا ىلاعت هللا نإ ذإ ءافطصالا !دبم نم اقالطنا لسرلا

 .الماك ايقل و ايقلخ ءافطصا

 وه يذلا ةثعبلا دعب رئابكلا نزم ءايبنألا ةمصعب نيلئاقلا نيب ةنزاوملا اندرأ نإو

 لوقلا نأ دحن اهدعبو ةثعبلا لبق مهتمصعب نيلئاقلا بهذمو نيملسملا قافتا لحم

 . ىلاطيجلا هراتخا ام وهو لسرلا ببصنع. قيلأو 3هيزتتلا ق غلبأ هنوكل حجرأ يناثلا

 وه نييداعلا سانلا نم مهريغ نع لسرلاو ءايبنألا زيمي ام مهأ ناك اذإو

 ؟يلاطيخجلا دنع هريسفت وه امف "يحولا"

 يحولا -3
 لقنلا هب درو امم اقالطنا اتايفيك نيبتو يحرولا ةرهاظ ريسفتب ىلاطيجلا متها

 تاعيرشت نم لوسرلا هب يتأي ام قدصب ىقلتيف ةرهاظلا هذه ةقيقح نمؤملل ىلجتتل

 . بيذكت وأ قيفلت ريغ نم ىلاعت هبر نع غلبم هنأ ادقتعم ماكحأو

 يحولا فيرعت -الوأ
 ةملك نطاوم عبتت دقو آ )يفخل. مالكلا هنأب ةغل يحولا يلاطيجلا فرع

 ):يه هوجو ةينامث ىلع فرصتت امأ سلختساف ميركلا نآرقلا يف "يحولا"

 نم نيئيبنلاو حون ىلإ انيحوأ امك .كيلإ انيحوأ انإ :ىلاعت هلوق وحن :لاسرإلا -
 )هدعب

 لابحلا نم يذختا نأ لحنلا لإ كبر ىحوأو :ىلاعت هلوق وحن :ماهلإلا -

 . اهمهأ يأ ")اتويب

 .و79/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -ا

 .هسفن ردصملا -2

 .163 :ةيآلا اسنلا ةروس -3

 .68 :ةيآلا لحنلا ةروس 4



 يب اونمآ نأ نييراوحلا لإ تيحوأ ذإوإف :ىلاعت هلوق وحن :رمألا -
 .ممترمأ يأ "")ل«يلوسربو

 كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الول :ىلاعت هلوق وحن :نايبلا -

 .هنايب يأ )مهيحو

 لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي :ىلاعت هلوق وحن :ةسوسولا -

 .سوسوي يأ )ارورغ

 .نآرقلاب يأ يحولاب مكرذنأ امنإ لقأل :ىلاعت هلوق وحن :نآرقلا -

 ةركب اوحبس نأ مهيلإ ىحوأف :ىلاعت هلوق وحن :ةراشإلاو ءاملا -

 .مهيلإ راشأ يأ ة)كايشعو

 ىحوأ كبر نأب اهرابخأ ثدحت ذئموي :ىلاعت هلوق وحن :رارقتسالا -

 .اهتباصأ ييلا ةلزلزلا نم تنكسو تأدهو ترقتساف ارقأ يأ "اهل

 نأ ظحالنو "لسرلاو ءايبنألا ملع" :هنأب هفّرعيف حالطصالا يف امأ

 درجب وه سيل هنأ ىلع ةلالد اذه يفو املع يحولا ربتعا فيرعتلا اذه يف يلاطيجلا

 هل هتاذب مئاق ملع وه لب ءيش اهطبري ال ةرثعبم راكفأ وأ .سجاوه وأ رطاوخ
 نم دحأل نستي ال ذإ هلسرو ءءايبنأ هب هللا صتخا هدصاقمو هجهنمو هتاعوضوم

 .باستكالاب هلاني نأ سانلا

 .111 :ةيآلا ةدئاملا ةروس -1

 .114 :ةيآلا هط ةروس -2

 .112 :ةيآلآ 3ماعنألا ةروس -3

 .45 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس -4

 .11 :ةيآلا رم ةروس 5

 .4-5 :ةيآلا "ةلزلزلا ةروس -6

 . .1 ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -7
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 "ربخو هيمنو هللا رمأب ملعلا وه يذلا يحولاب ملعلا يلاطيخجلا فنصيو

 ص .اهليصحت ملسملا ىلع يغبني يلا نيدلا مولع نمض

 يحولا تايفيك -ايناث

 امول :ىلاعت هلوق ةميركلا ةيآلا نم يحولا تايفيك ديدحت يف يلاطيجلا قلطنا

 يحويف الوسر لسري وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الإ هللا هملكي نأ رشبل ناك

 ©):يه روص ثالث يف لثمتتو ميكح يلع هنإ ءاشي ام هنذإب

 ىحوي نيذلا ءايبنألا مه هانعم نأب الوق يلاطيجلا لقني "ايحو الإ" :يحولا -أ

 انه يحولاب د!رملا نأ ودبيو يحولا ةروص طبضي ال ماع ريسفت اذه نكل .)مهيلإ
 هنمو &،ع ورلا ق ثفنلاب ىمسي ام وأ ةظقنلا ةلاح ق ماملإلا هنمو يوغللا نعللا وه

 ).مانملا يف ةقداصلا ايؤرلا

 بجتحا هللا نأب نيلئاقلا ىلع يلاطيجلا دري :باجح ءارو نم ميلكتلا -ب

 اذكو اذكو ةملظ نم اباجح اذكو اذكو رون نم اباجح اذكو اذكب هقلخ نع
 ةمماشملا هذهل هيفن للعيو مهروصق يف ايندلا كولم بجتحت امك مامغ نم اباجح

 نأل باجحلا كلذ بجتحا امل قلخلا نيبو هنيب ثلاث باجحب بجتحا ول هللا نأب

 نأ ولخي ال هب بجتحا ام ناكل هقلخب بجتحي نأ زاج ولو هقلخ نم قلخ باجحلا
 ماسجألا تافص نم تاهجلا هذهف هب طيحي وأ هفلخ وأ همامأ وأ هتحت وأ هقوف نوكي

 .129/ا مسقلا :رطانقلا .ر .ربخلاو يهنلاو رمألا :ةثالث ىلإ يحولا يلاطيحجلا مسقي -ا

 .ثحبلا نم 94 :ملعلا ماسقأ .ر 2

 .51 :ةيآلا «ىروشلا ةروس 3

 .وه1\ظ40/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 4

 .ظ40/1ج :هسفن ردصملا 5

 .56/ !ج :ما988/_ه1408 رئازجلا ةنتاب باهشلا راد ،نآرقلا مولع يف ناقرفلا ىده :ةيانع يزاغ 6
 .ظ40/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 7

 ۔ 228 -



 هلك قلخلا نع بجتحا هللا نأ ىلاطيجلا نيبيو .اهكلذ نع هللا ىلاعتف ددحتلاب

 كرد دنع راصبألا بجح امك قلخلا نيبو هنيب نوكي ثلاث باجحب ال قلخلا سفنب
 :ىلاعت هلوق هريظن ساوحلا تاسوسحم رئاسو ناولألا كرد هنع عامسألاو ،تاوصألا

 ).هلضفو هتمحر نع يأ هنوبوجحمل ذئموي مسر نع مإ الكأ

 وهو ةطساو الب هللا هملك مالسلا هيلع ىسوم انديس نأ يلاطيحجلا ركذيو
 ©).ةيؤرلا نع بوجحم

 انديس ىلع نآرقلا لزن دقف مالسلا هيلع ليربج وهو :لوسرلا لاسرإ -ج
 هب لزن نبملاعلا بر ليزتتل هنإو :ىلاعت هللا لوقي ،ةيفيكلا هذمب هلك هقث دمحم

 ©ينيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا

 يلاطيخلا دروأ دقو ،ةيوبنلا ةنسلا امب تءاج ىرخأ تائيه يحولا لوزتلو
 هللا يضر- نينمؤملا مأ ةشئاع نع :)أي اميف وهو تائيمحلا هذه نيبي يذلا ثيدحلا

 لوسر اي يحولا كيتأي فيك هلع هللا لوسر ماشه نبا ثراحلا لأس تلاق -اهنع

 دقو نيع مصفيف يلع هدشأ وهو سرجلا ةلصلص لثم نيتأي انايحأ" :لاق ؟هللا
 تلاق ".لوقي ام يعأف يملكيف الجر كلملا يل لثمتي انايحأو لاق ام تيعو

 دربلا ديدشلا مويلا يف يحولا هيلع لزتي هتيأر دقلو -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 ).اقرع دّصفتيل هنيبج نإو هنع مصفيو

 .وه1/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -]

 .15 :ةيآلا ،نيففطملا ةروس -2

 .وهلا/1ج :ةينوتلا حرش :يلاطيحلا 3

 .هسفن ردصملا 4

 .192-195 :تايآلا ،ءارعشلا ةروس 5

 .23/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 6

 :باب ،يحولا ءدب باتك :يراخبلا .2 :مقر \6/1-7ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نب عيبرلا هجرخأ -7
 .2 :مقر :هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك
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 مالسلا مهيلع ءايبنألاو" :هلوق يف يحولا تايفيك ضعب يلاطيحجلا صخليو

 مونلا ق هاري نم مهنمو اماهلإ همهلي نم مهنمو انايع يحولا هيتأي نم مهنم

 )1( "" ن . .

 ديقت لب تايفيكلا هذه حرش يف لوقلا عسوي مل يلاطيحجلا نأ وه ظحالي امو

 نمل يتاكلا نايبلا امهيف ذإ ائيش ديزي نأ نود عوضوملا يف ةنسلاو نآرقلا هب ءاج امم

 .هنظ ماشه نب ثراحلا لأس امك يحولا تايفيك نع مهفتسا

 .23/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 1
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 ثلاثلا ثحلا

 ةلزع دمحم انديس ةوبن يف

 هتوبن ليلد 1

 تازجعملاب هاوعد ديآو ،ةوبنلا ىعدا دق هيبع ادمحم ىبلا نأ يلاطيحلا نيب

 زجع ام لك نإ ذإ هتوبن قدص ىلع ليلد ربكأ اذه يقو ،ةرهابلا تايآلاو ةرهاظلا

 "}>.ىلاعت هلل العف الإ نكي مل رشبلا هنع
 تدرو امبسح اهفّنصن نأ انل نكميف ملسو هيلع هلل ١ ىلص هتازجعم نع امأف

 :امه نيعون ىلإ يلاطيخجلا تافلؤم ي

 نآرقلا ةزجعم -أ

 .ديمح ميكح نم ليزتت {هناقرفو هيحوو هللا مالك نآرقلا نأ يلايحلا ركذي

 نم هيلإ هلزنأ ،نيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم نوكيل مالسلا هيلع لوسرلل ةزجعم
 دعب نيمألا ليربج هب لرتي مم ،ايندلا ءامسلا ىلإ ةلمج ردقلا ةليل يف ظوفحملا حوللا
 نيرشع يق هلورن هللا لمكأ تح ةجاحلا هيلإ تدأ ام ردق ىلع اموجن اموجن كلذ

 _ .ةنيدملاب رشعو ةكمب رشع :ةنس

 :يتأي اميف يهو نآرقلا يف زاجعإلا هوجو ضعب يلاطيخلا دروأ دقو

 .311/1-312مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا ]

 ةنس نورشعو ثالث لوألا :نالوق نآرقلا لوزن ةدم يفو .27023/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 2

 هراتخا ام وهو .ةيوبنلا ةريسلا يف تبث ام هدضعي هنأل حجرأ لوألا لوقلا نأ الإ نورشع :يناثلاو

 .شماهلا (27/1ج ،هسفن ردصملا .ر .يلكب خيشلا دعاوقلا ححصم
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 ميركلا نآرقلا ىدحت دقف همظن ةلازج يف لثمتيو يغالبلا زاجعإلا -الوأ

 ").هلثم هتضراعم ىلع اوردقي مل ةغالبلاو ةحاصفلاب مهزيمت مغرف برعلا ةفاك

 سنالا تعمتجا نئل لقا :ىلاعت هلوق يدحتلا حيرص نلعت ييلا تايآلا نمو
 ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو

 تايرتفم هلثم روس رشعب اوتاف لق هارتفا نولوقي مأله :ىلاعت هلوقو 3'_هاريهظ
 , متنك نإو :ىلاعت هلوقو "نيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا نم اوعداو

 نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو هلثم نم ةروسب اوتاف اندبع ىلع انلزن امه بير ي

 لوسرلا بسل اوضرعت هلثمب نايتإلا نع برعلا تزجع نيحف ""هئ“نيقداص متنك
 .هلتقو هيفو هلت

 سرامم ريغ امأ هلع لوسرلا نوك عم نيلوألا رابخأ ىلع هلامتشا -ايناث
 )6 كلل

 :ىلاعت هلوقك &‘”لابقتسالا يف اهيف هقدص ققحت رومأ يف بيغلا نع هؤابنإ -انلاث
 :ىلاعت هلوقو "هريرصقمو مكسوؤر نيقلحم نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا َنلخدتلإل

 )هنينس عضب يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا ندأ يف مورلا تبلغ ملأ
 لهأ بهذم وه مركلا نآرقلا زاجعإ يف يلاطيجلا هيلإ بهذ ام نأ انل حضتي

 .31 !/1!مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 1

 .88 :ةيآلا ءارسإلا ةروس -2

 .13 :ةيآلا &دوه ةروس -3

 .23 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس.-4

 .31 !/1!مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 5

 .312/1مسقلا :هسفن ردصملا 6

 .هسفن ردصملا -7

 .27 :ةيآلا ،حتفلا ةروس 8

 .1-4 :تايآلا ،مورلا ةروس 9
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 ةعورو ،هتغالب ىلإ عجري نآرقلا زاجعإ نأ نوري ثيح ريسفتلا ءاملعو نايبلاو ةغللا

 هتاذب زجعم وهف امب زيمت يلا زاجعإلا هوجو نم كلذ ريغو همظن لامجو هنايب
 ءةفرصل ناك زاجعإلا" نأب "هيلرتعملا ماظنلا ميهاربإ قاحسإ وبأ هيلإ بهذ امل افالخ

 فرصلا اذه ناكف اهيلع ممتردق عم نآرقلا ةضراعم نع برعلا فرص هللا نأ يهو

 ).يرهاظلا مزح نباو نيسحلا نب يلع ىضترملا هعبت دقو ةداعلل اقراخ
 . ةيسحلا تازجعملا ب

 ككشو ،ةوبنلا ىلع ةيسحلا تازجعملا ةلالد ماظنلا مهسأر ىلعو ةلزتعملا ضعب ضفر

 رمقلا قاقشنا يف هض دوعسم نبا هاور ام :اهنيب نمو عوضوملا يف تاياورلا نم مص اميف
 للا نأل هب ءافخ ال يذلا بذكلا نم اذهو ،هآر هنأو "قشنا رمقلا نأ معزو" .:ماظنلا لوقي

 نيلسرملل ةجحو نيلاعلل ةيآ نوكيل هقشي امنإو هعم رخآل الو ،هدحو رمقلا هل قشي ال ىلاعت

 كلذب سانلا خرؤي مل و ةماعلا كلذب فرعت مل فيكف ،دالبلا عيمج يف اناهربو دابعلل ةرجزمو
 نأ ليب (0)"؟رحلم ىلع ملسم هب جتحي . و رفاك هدنع ملسي ل و رعاش هركذي ل و 3ماعلا

 اهاور امك ةوبنلا قدص ىلع تازجعملا هذه ةلالد اوتبثأ ةديقعلا ءاملع ةيبلاغو ىلاطيجلا

 :يلكرزلا .ر .ةلزتعملا ةمئأ نم (م845/ه231 ت) ماظنلا قاحسإ وبأ يرصبلا ئناه نب رايس نب ميهاربإ -ا
 .43/1ج :مالعألا

 ٠  -2:(ت.د) 8ط رئازجلا ڵباحر ةبتكم ،ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعإ :يعفارلا قداص ىفطصم .ر 144.

 ملع يف ةمئألا دحأ (م1044-م966/_ه436-_ه355) مساقلا وبأ ىسوم نب نيسحلا نب يلع ىضترملا 3
 .278/4ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .رعشلاو بدألاو مالكلا

 سلدنألا ملاع (م1064-م994/_ه4384-456) دمحم وبأ يرهاظلا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع -4

 .254/4-255ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .مالسإلا ةمئأ دحأو هرصع يف

 .146 ©144 :نآرقلا زاجعإ :يعفارلا .277 :داقتعالاب قلعتي اميف .داصتقالا :يسوطلا نيسحلا نب دمحم 5

 دقو .21 :م1972/ه1393 ،توريب ،ليجلا راد ،راجنلا يرهز دمحم هححص ،ثيدحلا فلتخم ليوأت :ةبيتق نبا 6

 داصتقالا :يسوطلا نيسحلا نب دمحم .43/]ج :عماجلا :ةكرب نبا .25 :هسفن ردصملا :ةبيتق نبا :نم لك هيلع در

 .مهريغو .5 :فقاوملا :يجنإلا .2-293 :داقتعالاب قلعتي اميف
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 حيبستو رمقلا قاقشناك" :اهنم اضعب يلاطيحجلا دعيو ريسلا باتكو ننسلا باحصأ

 "»" .ءاملا نم هعباصأ نيب نم رّجفت امو ءامجعلا قاطنإو ىصحلا

 لصحيل ةصاخ ةفصب اهدهاش نم عانقإ يه ةيسحلا تازجعملا ةياغ نأ رهظي

 قيرط نع امب نمؤي هنإف اهدهاشي مل نم امأ ،هعبتيف يبلا قدصب نانئمطالا هل

 يرتعي ام لامتحال اهل دهاشملا ناميإ ىوتسم ىلإ ىقري ال هناميإ نكل عامسلا

 .ارتاوت اهنم تبث ام الإ تافآ نم تاياورلا

 نآرقلا نإف اهتلالدو ةيسحلا تازجعملا يف سانلا ضعب كيكشت غلب امهمف

 ناكمو نامز لك يف هليع دمحم يبلا قدص ىلع اهرهظأو ةيآ مظعأ ىقبي ممركلا

 .هزاجعإل ءاضقنا ال ذإ همولعو ،هتاعيرشتو ،همظنو ،هبيكارتو هظافلأ يف زجعملا وهف

 يلاطيخلا اهدنع فقي ملهلع “هتوبن ىلع لدت ىرخأ هوجو كانهو

 ىلع هتلاسر لامتشاو ،هيف ةديمحلا فاصوألاو !ةلضافلا قالخألا عامتجاك

 يحو امنأو رشبلا عضو نم تسيل امنأ دكؤت ةيماس تاعيرشتو ،تادابعو ،دئاقع

 رابخإو ،داسفلاو ةلالضلا نيئارب نم ةيرشبلا ذقني ين ةثعب ىلإ ملاعلا جايتحاو ،يهلإ

 .هثعبمب ةمدقتملا ةيوامسلا بتكلا

 ةليع يبلا ةفرعم بوجو -2

 ال امم يهف ،لقاع غلاب لك ىلع ةبجاو هثثيع لوسرلا ةفرعم يلاطيجلا ربتعي
 لاح دنع تافآلا نم هلقع ملس لقاع لك ىلع بجي هنأ ملعا" :لوقي هلهج عسي
 نأ فرعيو. . .اقطنو ةفرعم لجو 2 هللاب نمؤي نأ فانإلاو روكذلا نم غ ولبلا

 .311/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 1

 فسوي نبا مامإلا :نسح يلقوب نندلا لامج .356-357 :فقاوملا :يجيإلا :هوجولا هذه نع عجار -2

 ماشه دمحم /د .اهدعب امو 334 :م1983 رئازجلا ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا ،ديحوتلا ملعو يسونسلا

 .115 :يمالسإلا ركفلاو ةديقعلا :ناطلس
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 ©نيعمجأ نيلقثلا ىلإ نيبملا هلوسرو نيمألا هدبع بلطملا دبع نب هللا دبع نب ادمح

 ىلإ هب لسرأ ام غلب دقو نيملاعلا بر دنع نم قح هب ءاج ام نأو ،نيئيبنلا متاخ هنأو

 اهضعب ينغتسي ال لمج ثالث هللزت لوسرلا ةوعد نأ ملعي نأ هيلع امك ")".مانألا

 كرشلا نم جرخي الو ،نيع ةفرط هغولب دنع لقاع لك اهلهج عسي الو ضعب نع
 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو كارارقإو ءاظفلو ،اداقتعاو {ةفرعم امب تأي مل ام

 هللا لوقل هبر دنع نم قح هب ءاج امو ،هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال

 ة“يكانلزنأ يذلا رونلاو هلوسرو هللاب اونمآف :ىلاعت

 :يتأي اميف اهزجون هثل لوسرلا ةفرعمب قلعتت يلا لئاسملا ضعب يلاطيجلا لوانتيو

 هتليبقو لوسرلا بسن ةفرعم -أ

 ؟هتليبق الو هوبأ نم يردأ الو هللا لوسر ادمحم نأ فرعأ لاق نمع لثس

 انأ لاقف هنيعب هفرع نم نأ احضوم ةلأسملا هذه نع يلاطيخلا باجأ

 هل تباث اذهف ؟هلسن الو ؟هتليبق ام يردي الو هاري وهو هللا لوسر ادمحم فرعأ

 ادمحم تفرع لاق اذإو .هبسن نم لهج ام هرضي الو ةلل لوسر دمحمم ةفرعملا

 الف ارضاح ةلل هللا لوسر دمحم ناك اذإف هللا دبع نبا هنأ فرعأ مل و هللا لوسر

 يردأ ال لاق نإو .هابأ لهج نيح هب افراع نوكي الف هنيعب هفرعي مل نإو هيلع سأب
 يردأ ال لاق نم ةلزنم هفرعي ال اذه نإف نجلا نم وأ ةكئالملا نم ادمحم لعل

 () ةأرما مأ وه لجرأ

 نأ ملعن نأ انيلع" هنأ اهدافم ةجيتن ىلإ ليلحتلا اذه دعب يلاطيجلا صلخيو

 .ظ٬و17/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا -]

 .8 :ةيآلا نباغتلا ةروس -2

 .313/1مسقلا :تاريخلا رطانق .13/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 3

 .و27/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 4
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 اذهو "الف يشرق هللا دبع نبا هنأو يبرع هنأ ملعن نأ امأو يمدآ هللا لوسر ادمحم

 .مالسإلا رسيو ةديقعلا ةطاسب عم بسانتي ام

 هقالخأ ةفرعم ب

 يف امب ىسأتيل هقث يبلا قالخأ فرعي نأ فلكملا ىلع بجي هنأ يلاطيحجلا ىري .

 هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقلإل :ىلاعت هلوقب المع هتايح

 :اهنم ةلضافلا لئامشلا هذه نم ةلمج صخل دقلو "هاريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو

 افوؤر ،نيعمجأ قلخلا ةياده ىلع اصيرح هتمأل احصان هلت لوسرلا ناك
 نيلهاجلا نع اضرعم فورعملاب ارمآ وفعلاب اذخآ ،نيقتملاب اميحر ،نينمؤملاب

 ©قاوسألا يف باتخص الو ،ظيلغ الو ظفب سيل هبر معنأل اركاش ،هظيغل امظاك

 .ةلذ ريغ يف اعضاوت سانلا دشأ ضحفصيو وفعي نكل ةئيسلا ةئيسلاب ئزجي ال

 امع لأسي الو ،دجو ام الكآ ،ليوطت ريغ نم مهفلبأو ،ربكت ريغ نم مهتكسأو
 دبعلا ةوعد بيجي ،هفلخ فدريو هنكمأ ام بكريو ،هل رسيت ام سبلي ،دقف

 اكلم باهي 7 ءهرقفل ريقفلا رقتحي ال ٬ةنكسملاو فعضلا لهأ سلاجيو ،ةمألاو
 .ةماتلا قالخألاو ةلماكلا ةسايسلاو ةلضافلا ةريسلا هل هللا عمج دق 3هكلمل

 نيلقنلا ىلإ لوسر هنأ ةفرعم -ج

 .ةفاك نجلاو سنإلا ىلإ لسرأ هقلع ادمحم انديس نأ ةيمالسإلا ةمألا تعمجأ

 .ةنسلاو باتكلا نم ةلدأب كلذ ىلع يلاطيخجلا لدتسا دقو

 مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيآ اي لق :لجو زع هللا لوق :باتكلا نم -

 .21 :ةيآلا ،بازحألا ةروس -ا

 .9/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -2

 .و27/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3
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 ايلمع كلذ دكؤي امو اعيمج رشبلل ةماع هتلاسر نأ ىلع ةلالد اذه يفو مهاعيمج
 ءامظع ىلإ ةفلتخم بتك لاسرإب ةرجحلا نم ةسداسلا ةنسلا يف ماق" ةقيع لوسرلا نأ

 ىرسك ىلإ اباتكو ،مورلا رصيق لقره ىلإ اباتك لسرأف رصعلا كلذ كولمو

 كلم يشاجنلا ىلإ اباتكو رصم مكاح ىلإ اباتكو ،نميلا مكاح ىلإ اباتكو ،سراف
 ةوعدلا ةيملاع متت تح كلذو ةشبحلا

 نم ارفن كيلإ انفرص ذإو :ىلاعت هلوق ةفاك نجلا ىلإ لسرأ هنأ ىلع لدي ام امأو

 اولاق نيرذنم مهموق ىلإ اولو يضق املف اوتصنأ اولاق هورضح املف نآرقلا نوعمتسي نجلا

 ىلإو قحلا ىلإ يدهي هيدي نيب امل اقدصم ىسوم دعب نم لزنأ اباتك انعمس انإ انموق اي

 .نم مكرجيو مكبونذ نم مكل رفغي هب اونمآو هللا يعاد اوبيجأ انموق اي ميقتسم قيرط

 ءايلوأ هنود نم هل سيلو ضرألا يف زجعمب سيلف هللا يعاد بجي ال نمو ميلأ باذع

 لسر مكتأي ملأ سنالاو نجلا رشعم ايأ :لجو زع هلوقو نيبم لالض يف كنلوأ

 ممترغو انسفنأ ىلع اندهش اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو يتايآ مكيلع نوصقي مكنم
 ©}“ ريرفاك اوناك مهنأ مهسفنأ ىلع اودهشو ايندلا ةايحلا

 .©"دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب" :مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا لوق :ةنسلا نم -

 .برعلا مه دوسألاو مجعلا مه رمحألا ليقو ؛سنإلا مه دوسألاو نجلا مه رمحألا
 :سنإلا لسرو سنإلا نم لسرلا نأ صوصنلا هذه لالخ نم يلاطيخجلا تبنيو

 لسر مكتاي ملأ سنإلاو نجلا رشعم ايه :ىلاعت هلوق رسفيو نجلا ىلإ لسر مهسفنأ مه

 .158 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -]

 .121 :يمالسإلا ركفلاو ةديقعلا :ناطلس ماشه /د -2

 .29-32 :تايآلا فاقحألا ةروس 3

 .130 :ةيآلا {ماعنألا ةروس 4

 .521 :مقر 0370/1ج :ةالصلا عيضاومو دجاسملا باتك 3ملسم هجرخأ 5

 .ظ27/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 6
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 رحبلا نم يأ ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخيل :لاق امك سنإلا نم يأ "ههمكنم

 :ناليغ لاقو ‘كلذ ريغ ف مهلمش ىضم اميف باطخلا مهلمش ه نكلو ولحلا نود حلاملا

 بحخطصت ناتيحلاو عدافضلا اهيف ةيماط ءاجرألا ةبلحطم انيع

 ةرثك وهو عدافضلل نوكي امنيإ بخصلاو اعيمج نابخطصي امهلعجف

 ليلد مقي مل و" :يلكب نمحرلا دبع خيشلا لوقي .)هف بخص ال ناتيحلاو \توصلا
 نيفلكم ريغ تاقوألا نم تقو يق اوناك الو ،السر نحلا نم لسرأ هللا نأ ىلع

 ©".نجلل السر مهسفنأ مه سنالا لسر .نوكي نأ نيعتف

 نييبنلا متاخ هنأ ةفرعم د

 ة؛اهنم ةفيرش ثيداحأب كلذ ىلع يلاطيخلا لدتسا

 )6( "مكدعب ةمأ الو يدعب ي لا :للع يبلا لوق _

 )7( "ةوبنلا يب متخو ةفاك سانلا لإ تلسرأ" ف هلوقو 7

 ©" ليفارسإ ىلإ ثعب نيح تشعب" :دلي هلوقو -

 ثعبيس هللا نأ ىلإ ةيضابإلا نم هنأ معزي يذلا ةسينأ نب ديزي بهذيو

 .130 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -1

 .22 :ةيآلا نمحرلا ةروس -2

 .ظ27/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3
 .(شماملا) 24/1ج :يلكب نمحرلا دبع حيحصت مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 4
 .ظ27/1ج :ةينونلا حرش :ىلاطيخلا 5

 :ثداوحلاو نتفلا نم هتمأ يف نوكي امع هلغ هرابخأ :باب هحيحص يف نابح نبا هجرخأ 6
 .6788 :مقر .195/15ج

 (ظفللا يف فالتخا عم) .523 :مقر 0371/1ج :ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك :ملسم هجرخأ 7

 .هيلع رثعأ مل 8
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 ربتعا دقو اينم دمحم ةعيرش هب خسني اباتك هيلع لرتي مجعلا نم الوسر

 ام وهو &}زيلوأتملا رئاسك هتلرتم ال وأتم اقفانم ةلطابلا ةلاقملا هذه بحاص ىلاطيجلا

 رع هللا لوق لّوأ ةلاقملا هذه بحاص نوكل ةسوفن لبج لهأ خياشم هب مكح

 2 :هكستلا متاخ و هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك املا :لجو

 “ة.قسنلا واو يه انه واولا نكل هدعب ءيجيس نيئيبنلا متاخ نأب

 ادمحم نإ لاق نم نأ !)تالاهج باتك بحاصو (6) ر وبأ ىري امنيب

 ) كرشم وه نيئيبنلا متاخب سيل دنلل

 .29 :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .184/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 1

 يلا ةيديزيلا ةقرف نأ ةحضاو ةلالد هيف "ةيضابإلا نم هنأ معزي يذلا ةسينأ نب ديزي" :يلاطيجلا لوق نإ 2

 :رمعم ىيي يلع خيشلا لوقي ءيش يف مهنم تسيل يه ةيضابإلا قرفب تالاقملا باتك اهقحلأ

 لئاوأ ذنم ءاملع ءامسأو بتك نم ةيضابإلا رداصم ىلإ عجر اذإ ميركلا ئراقلا نأ رمألا يف بيرغلاو"
 يرعشألا نسحلا وبأ هامس يذلا مامإلا انه ةيضابإلا دنع دجي نل هنإف رصعلا اذه ىلإ يرجهلا يناثلا نرقلا

 تالاقملا هذه لثمب نيدي نم ىلع نومكحي ممنإ لب هئارآل الو هتقرفل اركذ مهدنع دجي الو ةسينأ نب ديزي
 قرف يف بسحي نأ نكمي ال مالسإلا ةلم نع اجراخ اكرشم ناك نمو ةلملا نع جراخ كرشم هنأب

 ©ثيدحلاو مدقلا يف تالاقملا باتك دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع .ر "-ريملسلملا

 .26 :1987 ،ةيادرغ كةيبرعلا ةعبطملا

 .و29/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 .40 :ةيآلا ڵبازحألا ةروس -4

 .و29/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5

 مالكلا ملع يف عرب ةيضابإلا ءاملع رابك نم (م990/_ه380ت) ينايسولا فاتلز نب الغي رزخ وبأ 6
 3اهدعب امو 1001/4ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج .ةزيمتم ءارآب هيف درفناو

 .1039 :ةمجرت

 كرتشا هنإ ليقو ،(ما2 /ه6ق) يطوشلملا دواد نب ىسيع نب نيروغبت ملاعلا ىلإ باتكلا انه بسني -7
 امو 208/2ج :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج .ر .خويشلا نم ددع هغيلأت ي

 .221 :ةمجرت ،اهدعب

 .و29/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 8
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 ةلاسرلا غلب هنأ ةفرعم -ه

 ءامب لسرأ ييلا ةلاسرلا غلب هلع هللا لوسر نأ ةيمالسإلا ةمألا تعمتجا

 )1 ):ةنسلاو باتكلا نم ةلدأب كلذ ىلع ىلاطيجلا لدتساو

 هب مكرذنأل نآرقلا اذه ل يحوأوإل :ىلاعت هللا لاق - :باتكلا نم «

 .نآرقلا هغلب نم ليقو ؛ملخلا غلب نمو يأ هغلب نمو

 ©ث١هممولمب تنأ امف مهنع لوتفإلا :ىلاعت لاقو -

 مارحلا رعشملاب سانلا بطخو عادولا ةجح يق هلع لاق - :ةنسلا نم ه
 مارح موي اولاقف ؟اذه دلب يأو اذه رهش يأو اذه موي يأ :لاقف

 مكلاومأو مكءامد نإ" :ةلت لاقف مارح دلبو مارح رهشو

 يف اذه مكرهش يق اذه مكموي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو
 غلبيل الأ دهشاف مهللا لاق معن اولاقف تغلب له الأ اذه مكدلب

 ,)" بفاغلا دهاشلا

 مل ادمحم نأ معز نم" : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق -

 )"ةيرفلا هللا ىلع مظعأ دقف هب لسرأ ام غلبي

 عئارشلا نم اهلبق امل ةخسان هتعيرش نأ ةفرعم -و

 .و29/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 .19 :ةيآلا 3ماعنألا ةروس -2

 .54 :ةيآلا ،تايراذلا ةروس 3

 .2037 :مقر 5ش381/1ج:صبعلا ني هللا دبع دنسم :باب ،ربعلا نب هللا دبع دنسم باتك :دمحأ هجرخأ 4
 يف فالتخا عم) .177 :مقر 0159/1ج :هئىرخأ ةلزن هآر دقلوإ» :ىلاعت هلوق :باب :ملسم هجرخأ 5

 .824 :مقر 212/3-0213ج :حيحصلا عماجلا :بيبح نبا عيبرلا .(ظفللا
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 (!ا) قالخألا نساحمو ديحوتلاك هخسن زوجي ال ام الإ نيباصلاو ىراصنلاو دوهيلا عئارش

 ؟انل عرش وه لمه انلبق نم عرش يف عيرشتلا ءاملع فالتخا ىلإ راشأ دقو

 نكل ؟ال مأ مهلبق نم ةعيرشب ةثعبلا دعب نيدبعتم هتمأو مالسلا هيلع انيبن ناك لهو
 اهلوانت دق لئاسملا هذه نوكل “زيصفت نود لاوقألا ركذب ىفتكا ىلاطيجلا

 .ماكحألل ةيعبتلا رداصملا نع مهثيدح ءانثأ ليلحتلاب نويلوصألا

 .وق5/1ج :ةينونلا حرش .311/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -]

 .و35-ظ34/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -2
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 سماخلا لصفلا

 ماكحألاو ءامسألا

 ديهمت

 .ناميالا :لوألا ثحبلل

.رفكلا :نياثلا ثحبملا



 ديهمت

 فالتخا يف تببست مالسإلا ردص يف ترهظ نقلا ةيسايسلا ثادحألا نإ

 يق نيدلا نكمتل كلذو ةينيدلا ةغبصلاب ةسايسلا اهفقاوم تغبطصا قرف ىلإ نيملسملا

 .سانلا ةماع سوفن

 نوملسملا هدهش يذلا يسايسلا عارصلاو يعامتجالا عقاولا نم اقالطناف

 لك تدرفتف ماكحألاو ءامسألا ةيضق يف ركبم دهع ذنم ةيمالسإلا قرفلا تضاخ
 مكح وه امو ؟صقني وأ ديزي لهو ؟نامبإلا يعم :لوح ةصاخ تاروصتب ةقرف
 ةقرف ةيأ سراد ىلع نيعتي امم ؟كرشلاو قافنلاو رفكلا لولدم وه امو ؟ةريبكلا لعاف

 :يريبعجلا لوقي .ءيش لك لبق ميهافملاو تاحلطصملا هذه دنع فقي نأ ةلهو لوأ
 (تاحلطصملا هذه يأ) اهكالتما نود ةقرف لكل يركفلا ءانبلا جولو ىلإ ليبس ال" .

 ("" ةقدب اهلامعتسا ةفرعمو

 نب هللا دبع مامإلا ضفر امدنع ةرم لوأ ةلأسملا هذه ةيضابإلا فلس لوانت

 نب عفان مهسأر ىلعو جراوخلا نم نيفرطتملا عم ةرصبلا نم جورخلا ضابإ
 نيح اوفرطتو ضمهماكحأ يف اولاغ نيذلا م685/_ه65 ةنس كلذو قرزألا
 مهءامد اولحتساف كرشلا رفكب نيدحوملا نم رئابكلا يبكترم ىلع اومكح

 ةالغلا ءالؤه نم حيرصلا هفقوم ضابإ نب هللا دبع مامإلا ىدبأ ذئنيح .)لاومأو

 .مهتعامج نع لصفناو ،مهنم أربتف ؛مالسإلا نع نيدترم مهربتعاو نيددشتملا
 هعابتأو قرزألا نبا نم أربن انإو" :ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ىلإ هتلاسر يف لوقي

 .489/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا -]

 :يلكرزلا.ر .جراوخلا نم مهو مهتبسن هيلإو ةقرازألا سأر (م685/ه65ت) سيق نب قرزألا نب عفان -2
 .351/7-352ج :مالعألا

 نودع .ر .بهاذملا ةيقب نع اهمالعأو اهئارآب ةلقتسم ةقرفك ةيضابإلا روهظ يف اربس ةثداحلا هذه تناك -3
 .34 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج
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 هنع اودترا مهنكلو ،اوجرخ نيح انل رهظ اميف مالسإلا ىلع اوناك دقل ،سانلا نم

 .)".مهنم هللا ىلإ أربنف مهمالسإ دعب اورفكو

 رفكب هيلع مكحي ةريبكلا لعاف نأ ىلع دهعلا كلذ ذنم ةيضابإلا يأر رقتساف

 )جراوخلا نع ةيضابإلا تزيمت كلذبو ،نيدحوملا ماكحأ هيلع يرحتو ةمعنلا

 هذه نم يلاطيجلا فقوم ىلإ لصفلا اذه يف ضرعتنسو .بهاذملا ةيقبو
 هذه يق دراولا فالخلا عم لماعت فيكو ...كرشلاو رفكلاو ناميإلا :تاحلطصملا

 ؟زئاسمل

 مولعلا ضعب يف لاحلا وه امك انيه ارمأ تاحلطصملا هذه ديدحت ودبي دقو

 سانلا ةايح عقاوب ةلصلا قيثو طابترا نم اهل ام كردن امدنع ىلجتت هتروطخ نأ الإ

 يف أطخ هنع مجني مسالا لولدم طبض يق أطخلا نإ ذإ ضمهرئاصمو ؛ممتاقالعو
 .ةديقعلا ءاملع ررقي امك ماكحألل ةعبات ءامسألا نأل مكحلا ءارجإ

 ىق ةيمالسإ تاسارد :ريكب تشوعأ .25 :(ت.د) ةيضابإلا خيرات رصتخم :ينيورابلا ناميلس عيبرلا وبأ -[

 .24 -23 :ةيضابإلا لوصألا

 .ةيدجنلاو ةيرفصلاو ةقرازألا مه ةيضابإلا رظن يف جراوخلا 2
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 لوأل اثحيملا

 زايإلا
.٠ 

 ديهم

 نع ثيدحلل تاريخلا رطانق باتك نم ةيناثلا ةرطنقلا يلاطيحلا صصح

 ىلع موقي نأ يغبني ناميإلا نأ ىريو .هتاماقمو هتاجرد انيبم "هتقيقح احضوم ناميإلا

 ناسنإلا سفن يف خسرتيل ديلقتلا لهأ ناميإ نم هنم ازارتحا كلذو ملعلا نم ساسأ

 ايند هبحاص دعسيو ءابيط اكولس رمثي يلاتلابو ‘كيكشتلا حاير هعزعزت الو

 ةرطنق ىلع ةبترم ناملل ييلا ةرطنقلا هذهو" :ناميإلا ةرطنق ءدب يف لوقي ،ىرحخأو
 نسح مث «قيفوتلا مث ،لمعلا مغ ،ناميإلا م ،ملعلا ةرخآلا ةداعس نأ كلذو ملعلا

 نوكي نأب ناميإلا لوصأ مظعأ وه يذلا ديحوتلا يلاطيلا ديق دقو .""ةماخلا
 دنتسي يذلا نيدتملا نأ هنم اكاردإ لهج نع ال ققحم ملع نع فلكملا نم ارداص

 .لهاجلا دلقملا نمؤملا نم اعفن ىدجأو ،انيد تبثأ نوكي لقعلاو ملعلا ىلإ هنامإ

 فرعتن نأ انل نكمي هفيلآت رئاسو ،ناميإلا ةرطنق يف درو ام ىلع دامتعالابو

 بلقلاب مأ ؟ناسللاب مأ ؟بلقلاب له ؟دقعني اذامبو ناميإلا يي يلاطيخلا يأر ىلع

 ؟حراوخلا لمعو ناسللاو بلقلاب مأ ؟ناسللاو

 هماسقأو ناميإلا ةقيقح 1

 يف هلصأف" :يلاطيجلا لوقي اعرشو ةغل ناميإلا فيرعت ناميإلا ةرطنق يف درو
 رحسلاو نثولاب نمآو ،هب قدص يأ اذكب نالف نمآ :لاقي ءيشلاب قيدصتلا ةغللا

 .285 /1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -1

 .327/1مسقلا :هسفن ردصملا 2
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 تنأ امو :مالسلا هيلع بوقعي دالوأ نع ةياكح هناحبس هللا لاق ،اممب قدص يأ

 يذلا ىلع هرصقو مسالا اذه صصخ عرشلا نإ مث "قدصم يأ ""ههمانل نمؤعب
 ىمسي الف ءايشألا هذمب نمؤي مل نمف هب تءاج امبو هلسرو هتكئالمو هللاب نمؤي

 ".ع رشلاب انمؤم

 ام عيمج كرتو ةعاط نم هب هللا رمأ ام عيمج وه ناميلا" :ىرخأ نطاوم يف هفرعيو
 وهف كلذ عيمجب ىتأ نمف ناميل هضعبو مالسإو نيدو ناميإ كلذ لكف ةيصعم نم هنع ىمن

 3(" ٠ ... .اا ِ ٠

 ".ملسم الو نمؤمب سيلف ضئارفلا نود ديحوتلا ىلع رصتقا نمو ؛ملسم نمؤم

 :نيهجو ىلع وهو باوثلا هنراق ام عيمج وه ناميإلا" :رخآ عضوم يف ءاجو

 لكو اديحوت ناميل لك سيلو ،نامعي ديحوت لكف ضئارفلا ناميإو ديحوت ناميإ
 كلذكو ،مالسإ ناميإ لكو كناميإ مالسإ لكو ،ةعاط ناميل لكو كناميإ هلل ةعاط

 الإ فيرعتلاب ناميإلا لاقي الو ،ريكتنتلاب ناميإ اهل لاقي ناميإلا لاصخ نم ةلصخ لك

 هللا ناك امول :لاقف اناميإ اهامسف ةالصلا ركذ ىلاعت هللا نأل نيدلا عيمجي ءافولل
 رفكي نموؤثه :نيدلا عيمجب ءافولا وه يذلا ناميإلا يف لاقو "همكنامي عيضيل : -. اا1 , 4 > . .

 (5×6)ي .يرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقف ناميإلاب

 : يتالاك يه تافيرعتلا هذه ىق لمأتلا دعب تاظحالملا نم ةلمج صلختسن نأ نكميو

 ناميإلا وه يذلا ناميإلل يقيدصتلا دعبلا لوألا فيرعتلا يف يلاطيخجلا رهظأ -أ

 يلمعلا بناجلا لإ ةراشإلا نود لهب تيمءاحج اممو هلسرو 3هبتكو هتكئالمو هللاب

 .17 :ةيآلا :فسوي ةروس -1

 .337/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2

 .و55/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 .143 :ةيآلا {ةرقبلا ةروس 4

 .5 :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس 5

 .و57/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6
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 يف ىلاطيجلا برتقي كلذبو ،‘تاحبقملا كرتو تابجاولا نايتإ يف لثمتي يذلا هنم

 نإو ناميإلا نأ ىرخأ عضاوم يف نيب هنكل .‘"»ةرعاشألا بهذم نم فيرعتلا اذه

 اضيأ ربلا لامعأ ىلع قلطي دق هنأ الإ هب قيدصتلا بجي امب قيدصتلا اعرش هب ديرأ

 قيدصتو كناسللاب لوق ضعب نع اهضعب كفني ال ةثالث رصانع عومجب وهف
 ).ناكر ألاب لمعو نانجلاب

 لمشيل ناميإلا موهفم نم يلاطيجلا عسو ثلانلاو يناثلا فيرعتلا يف -ب
 هنراق ام عيمج وهف يصاعملا عيمج كرتو اهلفنو !اهضرف تاعاطلا عيمجب لانتمالا

 رئاسو ثيدحلا باحصأو جراوخلاو ةعيشلاو ةلزتعملا عم قفاوتي كلذبو باوثلا

 ناميإلا نأ ىلإ ""نايئابجلاو ةرصبلا ةلزتعم رثكأو ةيضابإلا ضعب بهذو .ءاهقفلا

 نأ ودبيو ،“)تاحبقمل بانتجاو لفاونلا نود ةبجاولا تاعاطلا ءادأ نع ةرابع

 .دنلل لوسرلا ثيداحأ نم صوصنملا هتقفاوم بوصأ لوألا لوقلا

 ال ميسقت وه ضئارف ناعإو ديحوت ناميإ ىلإ ناميإلا يلاطيجلا ميسقت نإ -ج

 {اليصفت ملع اميف اليصفتف ةرورض هب هئيجم ملع اميف لوسرلل قيدصتلا" :وه ةرعاشألا رثكأ دنع ناميإلا 1

 ١ .384 :فقاوملا :يجيإلا.ر "الامجإ ملع اميف الامجإو

 .اهدعب امو 337/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق .و109/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا -2

 :يلاط رامع قيقحت زجوملا :يناكلا دبع رامع وبأ .345/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع -3
 نبا .364/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق .و109 ،ظ108/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا .91/2ج

 دعبلا :يريبعخلا .124 :198 ٬رئازخلا ،عيزوتلاو رشنلل نيوميم, تاعوبطم ناميإلا باتك :ةيميت

 .174/ !ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا دبع ..491/2ج :يراضحلا
 :امه نايئاّبحلا 4

 ءاملع سيئرو .ةلزتعملا ةمئأ نم (م849-916/_ه235-303) يئابجلا باهولا دبع نب دمحم يلع وبأ -

 .256/6ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .هرصع يف مالكلا
 .ةلزتعملا رابك نم مالكلاب ملاع (م861-933/_ه274-321) يئابجلا يلع يبأ نب مالسلا دبع مشاه وبأ -

 .7/4ج :مالعألا :يلكرزلا .ر

 .334 329-0330 :قراشملا :يملاسلا .385 :فقاوملا :يجيإلا .345/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 5
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 ؟ميسقتلا اذه يف لفاونلا عقوم نيأف ناميإلا نمض جردنت يولا تاعاطلا لكب يفي

 نود تابجاولا نايتإ هنأب ناميإلا فيرعت ةلاح ابسانم نوكي ميسقتلا اذه نأ رهظيو

 ديحوت ناميإ ىلإ ناميإلا ةيضابإلا ءاملع ضعب ميسقت لعلو .تاحبقملا كرتو لفاونلا

 عم قفاوتي يذلا ميسقتلا وه "زفاونلاو ضئارفلا لمشي يذلا ديحوت ريغ ناعيو
 .ناميإلل يلاطيجلا هقاس يذلا فيرعتلا

 ةدحاولا ةلصحخلل لاقيف ءازجأ ىلإ أزجتيو ضعبتي يلاطيجلا دنع ناميإلا -د

 ضعبت ضفر يذلا )يقشمدلا ناليغ هيلإ بهذ ام فالخ وهو (ريكتتلاب) نام
 ناليغ يأر نكل ).ناميل اهسفنب تدرفنا اذإ ةدحاولا ةفصلل لاقي ال ذإ ناميإلا
 هلوقك تاعاطلاو ربلا لامعأ ىلع ناميإلا قلطت يلا ثيداحألاو تايآلا عم قانتي

 . هللا الإ هلإ ال لوق اهالعأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا" :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ."ناميإلا نم ةبعش ءايحلاو «قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو

 يوغل :نيهجو ىلع قلطي نمؤملا نأ يلاطيخجلا نيب ناميإلا فيرعت نم اقالطنا
 اداقتعاو الوق نيدلاب يفوملا نيعم يعرشلاو كًرقملا نعمي يوغللاف .يعرشو
 ميسقتلا اذه ىلع ا لدتسيل ثيداحألاو تايآلا نم ةلمج عمج دقو .المعو

 :( )تأي اميف يهو 6( .م , .

 اهيعس امل ىعسو ةرخآلا دارأ نمو : ىلاعت هلوقك : رقملا ێععم. ةغل نمؤملا _-

 قاحسإ يبأ قيلعت ،ينالتلا ناميلس يبأو يخامشلا سابعلا يبأل اهحورشو ديحوتلا ةمدقم :عيمج نبا -1

 .95-96 :(ت.د) شيفطا

 .ةيردقلا نم ةيناليغلا ةقرف هيلإ بسنت (م723/ه105 ت) ناورم وبأ يقشمدلا ملسم نب ناليغ -2
 .54 :مالسإلا يف ركفلا ءادهش :ينيزلا /د .ر124/5ج :مالعألا :يلكرزلا

 .ظ54/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا.83-84 :مالسإلا يف ركفلا ءادهش :ينيزلا ميحرلا دبع دمحم /د 3
 .191 :مقر 042/1ج :ناميإلا ضرف :باب ،ناميإلا باتك :نابح نبا هجرخأ 4
 .ظ60/2ج :ةينونلا حرش .337/1-338مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 5
 .هسفن ردصملا 6
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 نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنموم الو نمومل ناك امول :ىلاعت هلوقو "نموم وهو

 ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انموم لتقي نموا :ىلاعت هلوقو --7 نوكت

 6هيعسل نارفك الف نموم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمفإل» :ىلاعت هلوقو "اهيف
 ©ة.تايآلا هذه يف نالخدي رجافلاو رابلا نأ ىلاطيحلا ىريو

 اذإ نيذلا نونموملا امنإف :ىلاعت هلوقك :نيلاب يفوملا وه اعرش نمؤملا امأ -

 نيذلا نولكوتي مهبر ىلعو اناميإ ممتداز هتايآ مهيلع تيلت اذإو ممبولق تلجو هللا ركذ

 نونمؤملا مهريغو اقح نونموملا مه كعلوأ نوقفني مهانقزر اممو ةالصلا نوميقي

 لوقو ثهس...نوعشاخ ممتالص يف مه نيذلا نونموملا حلفا دقل :ىلاعت هلوقو "الطاب

 قرسي نيح قراسلا قرسي الو نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا نزي ال" :ةثع لوسرلا

 :ةلزع هلوقو "عئاج هراجو ناعبش تاب نم نمؤملا سيل" :ةلت هلوقو "نمؤم وهو
 .""»"هديو هناسل نم سالا نمأ نم نمؤملا"

 نم يلاطيخجلا نكمت يفوملا نمؤملاو رقملا نمؤملا نيب قيرفتلا اذه لالخ نمف
 مئاقلا لاكشإلا حضوو ضراعتلا اهنم مهوتي دق ييلا صوصنلا نيب عمجلاو قيفوتلا

 .ناميإلا حلطصم لوح

 .19 :ةيآلا ءارسإلا ةروس -]

 .36 :ةيآلا ڵ©بازحألا ةروس -2

 .93 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -3

 .94 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 4

 .388 /1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 5

 .2-4 :تايآلا ،لافنألا ةروس -6

 .388 /1مْسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 7

 .1-11 :تايآلا ،نونموملا ةروس 8

 .2343 :مقر }875/2ج :هبحاص تذإ ريغب يهنلا :باب ملاظملا باتك :يراخبلا هجرخأ -9

 (ظفللا ف فالتخا عم) .2166 :مقر ،15/2ج :ع ويبلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ 0

 (ظفللا يف فالتخا عم) .10 :مقر 013/1ج :هديو هناسل نم نوملسلا ملس نم ملسملا :باب :يراخبلا هجرخأ 11
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 ةئجرملل يلاطيجلا دقن 2

 انيبم لمع الب لوق هنأب ناميإلا موهفمل ةئجرملا روصت ىلع يلاطيجلا ةر
 :")قي اميف يهو ،روصتلا اذه نع بترتت يلا ةريطخلا جئاتنلا

 .ع رشلا دعاوق مده -

 :لاقف هباتك يف نينمؤملا ىلاعت هللا حدم دقو ءاجرلاو فوخلا ةدئاف لاطبإ -
 ‘)همئاعمطو افوخ ممر نوعديإلا 2 ١

 رقأ نم ناك اذإ ،ىولبلاو ةيصعملا لاقع قالطإو ىوقتلا ةدئاف لاطبإ -

 نأ مزاللا لمعلاو ضئارفلا عيضو ؛مانآلا عيمجو يصاعملا كهتناو ؛مالسإلاب

 الوقو العف يصاعملا بنتجاو ،اراهجو ارس هقوقح عيمجب هبر دبع نمو اذه نوكي ...
 لاق دقو ءاوس لوألاو اذه نوكي نأ نيقيلا هاتأ نح كلذ ىلع ىدامتو ،اداقتعاو

 .نآرقلا نم اهلاثمأ يفو )ه راجفلاك نيقتملا لعجن مأل :ىلاعت هللا

 اديؤم هدينفت لواحو ناميإلل رصاقلا موهفملا اذه ىلع ضرتعا يلاطيجلا نأ امك

 لاقي" :يتآلا وحنلا ىلع ةئجرملل هترواحم غاص دقو ،لقنلاو لقعلا نم ةلدأب هدقن

 ادمحم نأو دحاو هنأ هللاب رارقإلا وه اولاق نإف ؟وه ام نامإلا نع انوربخأ ةئجرملل

 رارقإلا :ضعب ريغ اهضعب لاصخ ثالث هذه :مهل ليق .قح هب ءاج امو ،هلوسرو هدبع

 نم ادحوم نوكي ال هنأل هب ءاج امب رارقإلا ريغ هلوسرب رارقإلا ،هلوسرب رارقإلا ريغ هللاب
 ال ملف لاصخ ثالث ناميإلا اولعجت نأ مكل زاج اذإف اهعيمجب رقي اهنم ةلصخ ركنأ

 عيمج نم امهريغو ةاكزلاو ةالصلا لعجيف رثكأو ،ارشع اهلعجي نأ مكريغل زوجي
 ريغ ةفرعملا :اولاق نإف ؟هريغ وأ رارقإلا يه هللاب ةفرعملا :اضيأ مهل لاقيو ؟انامي ضئارفلا

 .ظ-و54/2ج :ةينونلا حرش : للاطيجلا -]

 .16 :ةيآلا ,ةدجسلا ةروس -2

 .28 :ةيآلا ص ةروس -3
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 .نمو. سيل نوكي نأ هبلقب هللا فرعو كناسل هللا سرخأ نم نوكي نأ مهمزل رارقإلا

 لجأ نم هللاب اناميإ ةفرعملا تناك امنإ ناك نإف :مهل ليق .ةفرعملا وه رارقإلا اومعز نإف

 نأ حصي مل اذه لطب امكف رارقإلا ريغ اممأل اناميإ رارقإلا نوكي نأ لطب ةفرعم امنأ

 نم باوللا هنراق ام عيمج نأ تبثف هيلع باوثلا بوجو ةلعل الإ اناميإ ناميإلا نوكي

 هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ امول :لوقي هللا نأل اناميإ نوكي لجو زع هلل ةعاط

 ممتالص ىمس "!ةميقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتويو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا

 وحن مكتالص ليرب همكناعإ عيضيل هللا ناك امو :ىلاعت هللا لاقو .انيد ممتاكزو

 يأ ه«كنورشبتسي مهو اناميإ ممقدازف اونمآ نيذلا امأفإلل :لاقو .. .سدقملا تيب

 لزنأ يذلا وه :لاقو اناميي كلذب نودادزيف ضئارفلا نم ةروسلا يق امب نولمعي

 نولمكتسم موق ءالؤهف ممما عم اناميإ اودادزيل نينموملا بولق يف ةنيكسلا

 ةريثك لاصخ ناميإلا نأ اذه لدف مممامإ عم اناميإ نودادزي منأ مهنع ربخأ ناميإلا
 ©ة)" صقنيو دادزي

 لمكي ناك ول ناميإلا نأ احضوم ةئجرملا بهذمل هدقن يلاطيجلا عباتيو

 مكل تلمكأ مويلال :ىلاعت هللا لوقل نكي مل ناكرألاب لمعلا :نود رارقإلاب لوقلاب

 ءدب يف الماك مالسإلاب اوتأ دق هباحصأو هلل هللا لوسر نأل نيعم مكنيد

 (7؟ه رخآ ىلع يتوأو بعوتسا دق يش لمكي فيكف مهرمأ

 نم هوجولا عيمج نم المع نوكي ناميإلا نأ تبنيل صوصنلا نم ةلمج عمجيو

 .5 :ةيآلا ،ةنيبلا ةروس -]

 .143 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -2

 .124 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس -3

 .4 :ةيآلا ،حتفلا ةروس -4

 .و56 ،ظ55/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5

 .3 :ةيآلا ،ةدئاملا ةروس 6

 .وك5/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 7
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 اممف" :ةينونلا حرش يف لوقي ،ناكرألاب لمعلاو ناسللاب لوقلاو ،نانجلا داقتعا

 ‘»ه“مكناميإ عيضيل هللا ناك امول :ىلاعت هلوق ناميإلا نم لاعفألا نأ ىلع لذي

 نئمطم هبلقو هركأ نم الإ :ىلاعت هلوق المع بلقلل نأ اضيأ لدي اممو -

 اذإ ةغضم دسجلا ين" :هلع هلوقو )هامكبولق تغص دقفل :هلوقو )هناميإلاب
 :يهو دسجلا رئاس امب دسفنا تدسفنا اذإو دسجلا رئاس امب حلص تحلص

 هنم نوكيو لجويو ‘ىرخأ ىغصيو ،ةرم نئمطي بلقلا ناك اذإف "بلقلا

 ؟ اذه نم رثكأ لمع يأف ،داسفلاو حالصلا

 ال ام نوتيبي ذإ :ىلاعت هلوق اضيأ لمع هنأ ناسللا قطن ىلع لدي اممو -

 دنع المع هامسو لوقلا ركذف اطيحم نولمعي امب هللا ناكو لوقلا نم ىضري

 ناك لهف 6«مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك ناول :ىلاعت هلوقو .هب هتطاحإ
 مهلمعو ؟ هللا ىلإ مهايإ هؤاعد الإ رافكلا عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لمع

 همالك دع نم" :روثأملا ثيدحلا ف كلذكو المغ هامسف بيذكتلاب هلوق مهدر هعم
 سانلا رئاسو برعلا مالك ضيفتسم يفو “"!"هعفنيو هينعي اميف الإ لق هلمع نم

 اقح هولاق يذلا تيل اي" :هلوقب هدقن يلاطيجلا متخو .اضيأ المع مالكلا ىمسي
 ث" .مهفالتخا أنرضي الو ءادعسلا نم نوكنف

 .143 :ةيآلا "ةرقبلا ةروس -1

 .106 :ةيآلا لحنلا ةروس -2

 .. 4 :ةيآلا !رحتلا ةروس -3

 .10537 :مقر ،87/8ج :تاهبشلا بانتجاو لالحلا بلط :باب :ىربكن ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ 4

 .108 :ةنآلا ءاسنلا ةروس 5

 .41 :ةيآلا سنوي ةروس 6

 .310 :مقر ،96/1ج :هللا ىوقتو ةيشخلا ملعلا لاق نم :باب مينهرادلا هجرخأ -7

 .و55/2ج :ةينونلا ح زيط :ىلاطيجلا -8

 .ظ54/7ج :هسفن ردصملا -9
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 فلتخمب ءاجرإلا ركف دقنل ىدصت دق يلاطيجلا دحن ضرعلا اذه لالخ نمو
 بهذ امك هدحو ناسللاب رارقإلا ىلع ارصاق ناميإلا موهفم نوكي نأ ضفرو ،هبهاذم

 وأ 3)ناوفص نب مهجلا معز امك لمعو رارقإ نود بلقلاب ةفرعم نوكي وأ "ناليغ
 .)باحصأو ةفينح وبأ ىري امك نانجلاب ةفرعمو ناسللاب ارارقإ نوكي

 نيب هيف عمجي الدتعم افقوم يركفلا عازتلا اذه طسو يلاطيحلا ذختا دقو

 روصتلا اذه نأ كش الو .لمعلاو ،قيدصتلاو ،رارقإلا :ةئالثلا ناميإلا رصانع

 ةكرد نمو ةيراضحلا ممتوبك نم نيملسملا عفري يذلا وه ناميإلل حيحصلا
 ىلإ هتلت ييلا روصعلاو يلاطيحجلا رصع هدهش يذلا يقلخلا داسفلاو ،يدلا لالحنالا

 .طسقلاب سانلا ىلع ءادهش اونوكيل اهولمح نلا ةنامألا ىوتسم

 ةئجرملا بهاذم هيف تعقو يذلا إطخلا نطاوم أتالاهخجلا باتك بحاص نبو
 ةحيحص ناعمإ ةفرعملا نأ يف مهتجحف ،مهتلاقم ىلع اوجتحا ةفرعملا باحصأ امأ" :لوقي

 دق رارقإلا ىلع اوجتحا نيذلا نأ امك .ةفرعم الإ نامبإلا سيل نأ مهطلغ يت اوتوأ امنإو

 دق نيقيرفلا الكف 6رارقإلا الإ ناميل سيل نأ مهلوق ين اوتوأو ،رارقإلا ىلع ةجحلا يت اوباصأ
 ةفرعملاو رارقإلا نأ مهمعز يف هباحصأو ةفينح وبأ كلذكو هبحاص ةجح يفن يف طلغ
 نوكي نأ ربلا لامعأ نم كلذ ىوس.امع مهيفن يف اوأطخأو اولاق اميف اوباضأ دقف نامي
 ال ذإ قيرف لك امب لدتسا ييلا ججحلا نيب عمجلا ىلإ يزارلا مامإلا وعديو "...انام

 لصأ هل ناميإلا :لوقنف ناكمإلا ردقب لئالدلا هذه نيب قيفوتلا بجي" :لوقي اهنيب ضراعت

 امك اهيلع ناميإلا ظفل قلطي دقف لامعألا هذه امأو ،داقتعالا وه لصألاو ،تارمت هلو

 ِ 217.٠/¡ج :نييمالسإلا تالاقم .:يرعشألا -ا
 يب يلاوم نم (م845/_ه128) زرحم وبأ يدنقرمسلا ناوفص نب مهج .214/1ج :هسفن ردصملا -2

 .141/2ج :مالعألا :يلكرزلا .ر شةيمهخلا سأر ©بسار

 .اهدعب امو 219/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 3

 .ناكلا دبع رامع وبأ هحرش دقو (م12/_ه6ق) يطوشلملا ىسيع نب نيروغبت 4
 .(طوطخ) 73 :تالاهخلا باتك حرش :ناكلا دبع رامع وبأ 5
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 .يلازغلا دماح وبأ هيلإ بهذ ام وهو """.هتارمث ىلع ءيشلا لصأ مسا قلطي

 هناصقنو ناميالا ةدايز 3

 يلاطيجلا لاق ةريثك لاصخ هنأو لمعو لوق هنأ ناميإلا فيرعت عم اقاستا

 نامبإلا نأ ىريو .}>يصاعملاب صقنيو ،تاعاطلا ريثأتب دادزي :هناصقنو ناميإلا ةدايزب

 ©فعضيو ،ةرات ىوقيو دتشي حارشنا الو فشك ريغ نم بلقلا ىلع ةدقعلا ةلرتمم

 هتدايزو داقتعالا اذه ءامن يف رثؤي لمعلاو ،الثم طيخلا ىلع ةدقعلاك {ةرات يخرتسيو

 (‘».الوفس اهفوصأ خوسر يو اولع راجشألا ءامن يف ءاملا يقس رثؤي امك

 ©5). تاي اميف لثمتت ةلدأب كلذ ىلع لدتسا دقو

 نآرقلا نم -أ

 مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلاؤل :ىلاعت هلوق

 ث١هاناميإ مهدازف

 () مهاوقت مهاتآو ىده مهداز اودتها نيذلاوإ» :ىلاعت هلوقو

 اودادزيل نينموملا بولق يف ةنيكسلا لزنأ يذلا وهلل :ىلاعت هلوقو

 ث؛چمشامي عم انام
 اناميإ اونمآ نيذلا دادزيو باتكلا اوتوأ نيذلا نقيتسيلإ» :ىلاعت هلوقو

 .128 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا 1
 .156/1ج :ءايحإلا :يلازغلا دماح وبأ -2
 .344/1مسقلا :يمانلا قيقحت ‘تاريخلا رطانق .و55/2ج ،وك0/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3
 .344/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 4
 .344/1-345مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق .و55/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5

 .173 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -6

 .17 :ةيآلا ادمح ةروس -7

 .4 :ةيآلا حتفلا ةروس 8

 .31 :ةيآلا ،رثدملا ةروس -9
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 ةنسلا نم ب

` 

 . هلإ ال نأ ةداهش اهالعأ ةبعش نوعبسو فت ناميإلا" :دنلل هللا لوسر لاق

 (. )"ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ

 "ناميالا نم ءايحلا" :دل هلوقو

 3 "١ . "ا بات -

 ")"ناميإلا نم دهعلا نسحو" :هلل هلوقو

 )"ناميلا نم ةحامسلاو ربصلا" :دنلل هلوقو

 "ربصلا فصن ءوضولاو ناميإلا فصن ربصلا" :لع هلوقو

 6 ١ ٠ - ١ نات -

 “رصقنيو ديزي ناميإلا" :ةلبع هلوقو

 راثآلا نم -ج

 لمع اذإف بلقلا يف ءاضيب ةعمل ودبيل ناملا نإ" :بلاط يبأ نب يلع لوق

 ءادوس ةتكن ودبيل قافنلا نإو كلك بلقلا ضيب صيب ىح تدازو تمن تاحلاصلا دبعلا

 وه كلذف هيلع عبطيف هلك بلقلا دوسي تتح تدازو تمن تامرحلا كهتنا اذإف

 ")نوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الكل :التو متخلا 7)«(8( م. ِ

17 

 دريل هناصقنو ناميإلا ةدايز ةلدأ عمج يف ىصقتسا دق يلاطيحلا نأ ظحالنو

 .191 :مقر 042/1ج :ناعإلا ضرف :باب ناميإلا باتك :نابح نبا هجرخأ -1

 .5033 :مقر 0121/8ج :ءايحلا :باب :يئاسنلا هجرخأ -2

 .40 :مقر ©62/1ج :ناميإلا باتك :باب ناميإلا باتك :كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ 3

 .1854 :مقر ،380/3ج :رباج دنسم :باب :ىلعي وبأ هجرخأ 4
 .3666 :مقر 0484/2ج :قسع مح ريسفت :باب ريسفتلا باتك :كردتسملا يف مكاجلا هجرخأ 5

 .4 :مقر .28/1ج :هجام نبا هجرخأ -6

 .14 :ةيآلا ،نيففطملا ةروس -7

 .344/1-345مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 8
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 ال ناك ول ناميإلا نأ ىريو ،‘.»هريغو ةئجرملاك هيف ةدايزلا ىفن نم ىلع كلذب
 يذ لك ترويوؤل :ىلاعت هللا لاق 3هيف نيملسملا نيب لضافتلا لطبل صقني الو دادزي

 ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفو :ىلاعت هللا لاقو )هلضف لضف

 :ىلاعت لاقو 6»هضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتل :لاعت لاقو “هاميظع
 ،تاماقم يلاطيجلا دنع ناميإلاف هضعب ىلع مهضعب انلضف ؤ ايك رظنا

 )6 .هتاجرد ىق مهيقرت ردق ىلع ناميإلا ي نولضافتي ڵ©تاجرد هيف نونمؤملاو

 هتاجردو ناميإلا تاماقم -4

 7 ةنالثف ناميإلا تاماقم امأف

 ءاوطنا وه ناميإلا نأ ىلع لدي اممو بلقلاب داقتعالا :لوألا ماقملا -

 هبلقو هركأ نم الإ هنال دعب نم هللاب رفك نمل :ىلاعت هلوق ديحوتلا ىلع بولقلا
 راشأو انه اه ناميإلا نإ" :لاقف ناميإلا نع هلع يبلا لئسو ثهكناميإلا نئمطم

 مههاوفأب اونمآ نيذلا نيقفانملا مذ هتايآ نم ريثك يف نآرقلا نأ امك اهردص ىلإ

 .مىولق نمؤت مل و

 لصح يذلا قيدصتلا نع ةرابع هرارقإو ،اقطن ناسللاب رارقإلا :يياثلا ماقملا =

 .ظ-و55/2ج :ةينونلا حرش .ر .اهنع ةرو هناصقنو ناميإلا ةدايز يف ةئجرملا لاوقأ يلاطيحجلا لقن 1
 .3 :ةيالا .دوه ةروس -2

 .95 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -3

 .253 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 4

 .21 :ةيآلا ءارسإلا ةروس 5

 .340/1-343مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 6
 .340-341 /1مسقلا :هسفن ردصملا -7
 .106 :ةيآلا لحنلا ةروس 8

 .11151 :مقر &507/7ج :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ 9
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 ىلاعت هللا مذ يفف "مهبولق نموت مل و مههاوفأب انمآ اولاقف :ىلاعت هللا لاق ©بلقلا يف

 ثابثإب اعيمج امهيف ناميإلا نأ ىلع ليلد مممولق نمؤت مل و مههاوفأب اونمآ نيذلا نيقفانملا

 بارعألا تلاقإل :ىلاعت هللا لاق بولقلاب هوبستكي مل ذإ مهمذو ںهاوفألا يف هايإ هللا نم

 مكبولق يف ناميإلا لخدي املو انملسأ اولوق نكلو اونموت مل لق انمآ

 .اعمسو اعرش لاعفألاب هقيقحتو ناكرألاب لمعلا وه ناميإلا :ثلاثلا ماقملا -

 هيلع قبطني هنأ ةثالثلا تاماقملا هذه نم ىرعنا نم مكح يلاطيجلا نيبو

 مهراصبأو مهعمسو ممبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأل :ىلاعتو كرابت هللا لوق
 هنورساخلا مه ةرخآلا يف مهنأ مرج ال نولفاغلا مه كنلوأو

 نم مهيف هللا لاق نيذلا نم وهف هناسل هنم ىرعناو هبلق يف ناميإلا ناك نمو

 ةبقاع ناك فيك رظناف اولعو املظ مهسفنأ اهتنقيتساو امب اودحج ولف :نوعرف موق

 نيذلا نم مهف لمعلا هنم ىرعناو هناسلو هبلق يف ناميإلا ناك نمو »منيدسفملا

 ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملأ :مهيف لجو زع هللا لاق

 نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو نونتفي

 ).نيرساخلا نم ثلاثلاو نيدسفملا نم طسوألاو نيبذاكلا نم اذهف

 (7) :سمح يهف ناميإلا تاجرد امأو

 .41 :ةيآلا ةدئاملا ةروس -1

 .14 :ةيآلا ،تارجحلا ةروس -2

 .108-109 :ةيآلا لحنلا ةروس -3

 ' :14 :ةيآلا لمنلا ةروس 4

 .1-3 :ةيآلا \توبكنعلا ةروس 5

 .343/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 6

 .هسفن ردصملا -7
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 ناميالا ةجرد -

 هلوق كلذو مهنم هيضر مث نينمؤملا هدابع ىلاعت هللا فلك يذلا عملا وهو

 هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك نونموملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآلا :ىلاعت

 ناعإب مكيلع" :لاق ثيح هلت لوسرلا هيلإ راشأ يذلا ناميإلا وهو "هلسرو

 .مهداقتعاو نيملسملا ةماع قيدصت وه ناميإلا اذه ()" ئاجعلا

 نظلا ةجرد -

 هيف امم ىوقأ يه ةجرد ىلإ لقتنا هبلق يف اسرو ناميإلا دبعلا ققحت اذإف

 ممر وقالم مممأ نونظي نيذلا :لاق ثيح نينمؤملا هب هللا حدم يذلا نظلا يهو

 .مدقتملا ناميإلا ةجرد نم ىلعأ نظلا ةجردو )نوعجار هيلإ مهنأو

 ملعلا ةجرد -

 رون ملعلا اذهو ،املع راص نينمؤملا هب هللا حدم يذلا نظلا يوق اذإف

 نكلو :ىلاعتو هناحبس لاق ،حرشنيو هب بلقلا عستيف نمؤملا بلق يف فذقي

 نم ىلعأ بلقلا يف ةجرد ملعلاف (‘)اندابع نم ءاشن نم هب يدم ارون هانلعج

 :عفريإلا :لاقف ملعلا ةجردو ناميإلا ةجرد نيب ىلاعت هللا قرف كلذلو ناميإلا ةجرد

 هللا عفري : باطخلا نحلف ©5)ه تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا

 .تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو ةجرد مكنم اونمآ نيذلا

 .285 :ةيآلا 5ةرقبلا ةروس -1

 .ملعأ هللاو يوجلا مامإلا لإ بسنيو ،اثيدح سيل هنأ رهاظلاو ،هيلع رثعأ مل -2

 .46 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -3

 .52 :ةيآلا ،ىروشلا ةروس 4

 .11 :ةيآلا ،ةلداحلا ةروس 5
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 نيقيلا ةجرد -

 مكحتساو ‘بارطضالا هقرافو كوكشلا هتلياز بلقلا يف خسار ملع وهو

 :نينمؤملا ةفص يف ىلاعت هللا لاق ،ةدهاشم نع نوكي نأ داك تتح سفنلا يق

 :لاقو “4نيتتقوملل تايآ ضرالا يول :لاقو ""همنونقوي مه ةرحخآلابول
 “ث)ئنيقيلا ملع نوملعت ول الكل

 ةفرعملا ةجرد -

 ىلاعت هللاب ةفرعملا يعمو ،ةفرعملا ةجرد ىلإ ىقرت دبعلا نيقي يوق اذإ كلذو
 هقلخ ىف ةيراجلا هلاعفأو ةماتلا هتردقو ،ةغلابلا هتافصو .ةلماكلا هيدايأب هفرعت نأ

 ةبهرلا هبلق تمزل ةفرعملا هذمب دبعلا هفرع اذإف ،مقنلا بورضو معنلا فانصأ نم

 بلق يف تنيوق اذإ ةفرعملا هذهو .ءايحو ةمظع هل هبلق ألتماو ،هيلإ ةبغرلاو ،هنم

 ىلع ىلوتساو ،يلخلا رونلاو ،يفخلا فطللا هبر نم هل حال \تمكحتساو فراعلا

 بلغو ،تامهملا يف هفاعسإب قثوو ،تاولخلا يف هركذب سنأتساو هبر بح هبلق

 ).الاثم ةرخآلاو الايخ ايندلا رصبأف هرصب رون ىلع هبلق رون

 ةيحورلا هتساح ةوق انل ىلجتت ناميإلا تاجردل يلاطيجلا ضرع لالخ نم

 هليس اهيدهيل هللا يف امتدهاجبو ،سفنلا ةيكزتو ‘بلقلا لامعأب ةيانعلا ىلإ هتوعدو

 يوق املكف .لطابلا نم قحلا فرعتو ،رومألا ال فشكنتو ،نامبإلا ةوالح قوذتف

 .فشكلا فعض ناميإلا فعض املكو ،قئاقحلل هفشك يوق دبعلا نامإ

 :ناعون يلاطيحلا دنع ناميإلا نأ قبس امم هصلختسن نأ نكمي اممو

 .4 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -]

 .20 :ةيآلا .تايراذلا ةروس -2

 .5 :ةيآلا ،رثاكتلا ةروس -3

 .357 /1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 4
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 .ىلوألا ةجردلا ممنامإ ودعي ال نيذلا نيملسملا ةماع ناميإ

 يذلا فشكلا ماقم اوغلبي تتح تاجردلا يف نوقرتي نيذلا ةصاخلا ناميإ -

 .سفنلا ةضايرو ةدهاحجلاب الإ كلذ محل نستي الو ،ملعلا نم ىوصقلا ةياغلا وه

 فشكلا لوصح نأ نوري مالسإلا ءاملع لجو )ةيضابإلا ناك نإو
 نيذلاو :ىلاعت هلوقك صوصنلا ضعب ىلإ ادانتسا سانلا ضعبل نكمم رمأ هعوقوو

 دنع نم ةبه فشكلا له :نمكي لاكشإلا نأ الإ لهمانلبس مهتيدهنل انيف اودهاج
 وديرم اهكلسي نلا ةقيرطلا لهو ؟ناميإلا نم ةياغلا وه لهو ؟باستكا مأ هللا

 ةيطسولاب زيمتي يذلا مالسإلا جهنم عم قفتت لهو ؟قلازملا نم ةميلس فشكلا

 ؟لومشلاو نزاوتلاو

 يواضرقلا خيشلا هيلإ بهذ ام عم تالاكشإلا هذه نع انباوج يف قفتنو
 ).ةيتآلا طاقنلا يف كلذ زجونو فشكلا بالط ىلع هضارتعا يق

 ةروطخلا ميظع ،ةروعرلا ديدش اقيرط هرابتعاب فشكلل مهقيرط دقمتنا _

 هلدت تامالعو هيدمق تارانم هكلاس هيف دجي املق \تاردحنملاو تافطعنملا ريثك

 5هولمهأ دقو ةوبنلا فاريم ق تامالعلاو ،هوك رت دقو ع رشلا ملع ق تارانملا نأل

 بشنتو ،ندبلا ضرعمو لقعلا طلتخيو جازملا دسفي دق ةدهاجملا هذه ءانثأ يقو

 .حاجنلا لبق رمعلا يضقنيو ©بلقلا يف تالايخ

 وبأ .58/1-59ج :م1984/_ه1405 نامع ةنطلس ،يموقلا ثارتلا ةرازو ،ربتعملا :يمدكلا ديعس وبأ ا

 يبأ قيلعت يئالتلا ناميلس يبأو يخامشلا سابعلا نبال اهحورشو ديحوتلا ةمدقم :عيمج نب ورمع صفح

 :يقاتسرلا ديعس نب سيمح .26/1ج :فاصنإلاو لدعلا :الجراولا بوقعي وبأ .106 :شيفطا قاحسإ
 .573/1ج :يثراحلا دمح نب ملاس قيقحت نيبغارلا غالب و نيبلاطلا جهنم

 .69 :ةيآلا {توبكنعلا ةروس -2

 }اط ،توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ،‘فشكلاو ماهلإلا نم مالسإلا فقوم :يواضرقلا فسوي /د -3
 .اهدعب امو 107 :م1996/_ه7
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 ف - ىلاطيجلاك هوحن امن نمو - ىلازغلا دماح ابأ يواضرقلا فلاخي ۔ب

 بلطب رمؤن ل نيملسملا نحنو بهوي رمأ هنأ ةقيقحلاو ،&بلطي ارمأ فشكلا رابتعا

 .ملعلا بلطب انرمأ امنإو فشكلا

 هلل ةدابعلا ق صلخي ل فشكلا لوصح هتدابع نم ةياغلا لعج نم ربتعا -ج

 .فشكلل نوصلخي امنإو ههجو ءاغتباو ىلاعت

 اوحتف ال فشكلا ىلإ لوصولل ةقيرطلا هذه نوعباتلاو ةباحصلا كلس ول د

 انل اوور الو ،نآرقلا انل اولقن الو نيملاعلا ق مالسإلا ةلاسر اورشن الو ح وتفلا

 .سانلا اوهقف الو ننسلا

 نيب نزاوت ێلا مالسإلا ةوعد صئاصخ عم فشكلا ةقيرط قانتت -ه

 ظحو هللا قح نيبو ،بلقلاو لقعلا نيبو ،نامبإلاو ملعلا نيبو ةداملاو حورلا

 . ةرخآلاو ايندلا نيب عمجتو سفنلا

 مالسإلاو ناميإلا نيب ةقالعلا 5

 له يعرشلاو يوغللا اهيبناج يف ناميإلاو مالسإلا نيب ةقالا يلاطيجلا ثحب

 ؟رخآلا ريغ امهنم لك وأ دحاو ءيش امه

 نموم تنأ امو :ىلاعت هلوقل قيدصتلا نع ةرابع نامإلاف :ةغللا ثيح نمف

 )2( . هنامجرت ناسللاو ،©بلقلا وه صاخ لحم قيدصتللو 6،قدصمم. يأ 1 :0

 ءابإلل كرتو دايقنالاو مالستسالاو عوضخلا ةغللا يف هانعمف مالسإلا امأو

 : ىلاعت هللا لاق ).ح راوحلاو ناسللاو بلقلا ق ماع ميلستلاو دوحجلاو دانعلاو

 .17 :ةيآلا فسوي ةروس -1

 .361/1مسقلا :يمانلا قيقحت \تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 2
 .361 }358/1مسقلا :هسفن ردصملا 3
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 “"هكنيملاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأوإا :ناميلس ةبحاص سيقلب نع ةياكح
 فرشأ نع ةرابع ناميإلا نأكف صخأ ناميإلاو معأ مالسإلا نأ بجوت ةغللاف

 ( ).اقيدصت ميلست لك سيلو ميلست قيدصت لك نذإف مالسإلا ءازجأ

 3دراوتلاو فدارتلا ليبس ىلع اهلامعتساب درو دقف :عرشلا ثيح نم امأو

 ث).لخادتلا ليبس ىلع دروو ،فالتخالا ليبس ىلع دروو

 امف نينموملا نم اهيف ناك نم انجرخأف :ىلاعت هلوق يفف فدارتلا امأف -

 هللا لاقو .دحاو تيب الإ قافتالاب نكي مل و نيملسمل نم تيب ريغ اهيف اندجو

 )نيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب متنمآ متنك نإ موق ايل :ىلاعت

 نكلو اونموت مل لق انمآ بارعألا تلاق .:ىلاعت هلوقف فالتخالا امأو -
 بلقلا قيدصت انهاه ناميإلاب دارأو رهاظلا يف انملستسا هانعمو )هكانملسأ اولوق

 ثيدح يف مالسلا هيلع هلوقو .حراوجلاو ناسللاب ارهاظ مالستسالا مالسإلابو طقف

 ام هللا لوسر اي :لاقف يبارعأ ةروص يف هءاج نيح روهشملا مالسلا هيلع ليربج
 توملا دعب ثعبلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ" :مالسلا هيلع لاقف ؟ناميإلا

 :مالسلا هيلع لاقف ؟مالسإلا امف ،تقدص :لاقف .هرشو هريخ ردقلابو باسحلابو

 ىلإ جحلاو ناضمر رهش مايصو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 "...تقدص :لاق ةبانجلا نم لسغلاو ،اليبس هيلإ عاطتسا نمل مارحلا هللا تيب

 .44 :ةيآلا ،لمنلا ةروس -1

 .361/1مسقلا :يمانلا قيقحت \تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2
 .1 55/1ج :ءايحإلا :ىلازغلا دماح وبأ.هسفن ردصملا 3

 .35-36 :ناتيآلا ،تايراذلا ةروس 4

 .84 :ةيآلا سنوي ةروس 5

 .14 :ةيآلا ،تارجحلا ةروس -6

 .3/4ج :ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ :باب ،ريسفتلا باتك :يراخبلا هجرخأ ام اهنم ةفلتخم غيصب درو دق -7
 .4499 :مقر

 ۔ 262 -



 .لمعلاو لوقلاب رهاظلا ميلست نع مالسإلاب ربعف سمخلا لاصخلا مالسلا هيلع ركذف

 لامعألا يأ :هل ليقف لئس هنأ مالسلا هيلع هنع يور امف :لخادتلا امأو -

 )".ناميإلا :دقع لاقف ؟لضفأ مالسإلا يأ :هل ليقف ،مالسإلا :لاقف ؟لضفأ

 مالسإلا نيب لخادتلاو فالتخالا تبنت نلا ةلدألا نأ يىلاطيحجلا ىريو

 ناك نإو لوقعم يأر اذهو 3 امتالامعتسا نع جرخت الو ةغللا قفاوت ناميإلاو

 وهو ضراعت هيف يلاطيحجلا يأر نأ ىلإ بهذي حلصملا ركب وبأ نمحرلا دبع ذاتسألا
 الإ يوغل ال يعرش انهاه قالطإلا نأ عوضوملا اذهل هثحب لوأ يف هركذ امل فلاخم
 فالتخالا ليبس ىلع مالسإلاو ناميإلا لامعتسا يف ىلاطيحلا يأر نم دارملا نأ

 قيدصتلا وه ناميإلا ىعم نوكي فالتخالا ةلاح ق هنأ وه ةغللا هزيحت امم لخادتلاو

 عم قفتي اضيأ وهو ارهاظ ميلستلا وه مالسإلا نيعمو ةغللا عم قفتي ام وهو طقف
 لمعلاو لوقلاو بلقلاب ميلستلا نع ةرابع مالسإلاف لخادتلا ةلاح يف امأو .ةغللا

 نوك يق ةغللا هبجوت ام اذهو طقف بلقلاب قيدصتلا نع ةرابع ناميإلاو ،اعيمج

 .لخادتلاب دوصقملا وهو مالسإلا نم زج ناميإلا ذإ صخأ ناميإلاو معأ مالسإلا

 ىمسم ةفلتخع ءامسأ نيدلاو مالسإلاو ناميإلا نأ لإ ىلاطيجلا بهذي اذكه

 رصح نم ىلع ضزرتعيو .ةيضابإلا ءاملع هررق ام اذهو اا ةعاط وهو دحاو:

 :لوقيف تادابعلا نم حراوخلاب قلعتي اميف مالسإلا لعجو تاداقتعالا يف نامبإلا

 مالستسالا هلصأ مالسإلا نأو انركذ امك قيدصتلا هلصأ ناميإلا نأ ملعا"

 لبق نم هلك ناميإلا نأو ناعإ قيدصتلا لبق نم هلك مالسالا نأو ،عوضخلاو

 .ظفللا اذم هدجأ ل -1

 .362/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا -2

 نب دمحم مامإلا ةعماج ،(ةطوطخ) ريتسجام ةلاسر 3اركفو ةديقع ةيضابإلا :حلصملا ركب وبأ نمحرلا دبع 3

 .143 :1982/_ه1402 ضايرلا نيدلا لوصأ ةيلك ةيمالسإلا دوعس

 .و63 /2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .100/2ج :فاصنإلاو لدعلا :نالجراولا .169-170 :تالاهلا حرش :ناكلا دبع رامع وبأ 5
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 نم ةلصخ لكو ،مالسإ مالستسالا لبق نم نيدلاو 2مالسإ عوضخلاو مالستسالا
 ةلصخ لك و ©نيدو نابي يهف مالسإلا نم ةلصخ لكو ،نيدو مالسإ يهف ناميإلا
 باوصلا وهو هللا مهمحر انباحصأ بهذ لوقلا اذه ىلإو مالسإو ناميإ نيدلا نم
 الف كل عستا نإف ،امتاوخأو ةالصلا نع ناميإلا يفنت نأ كعسي ال ذإ هللا ءاش نإ

 ريغ انمؤم دحاولا نوكيف داقتعالا وه يذلا ناميإلا نع مالسإلا يفنت نأ كعسي

 :لاقو ©"هةميقلا نيد كلذوإل :لجو رع هللا لاق نمؤم ريغ املسمو ؛ملسم

 لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتيي نمو :لاقو مالسإلا هللا دنع نيدلا نإل
 )".)ه هنم

 .5 :ةيآلا ةنيبلا ةروس -]

 .19 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -2

 .85 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس 3

 .و63/2ج :ةينونلا حرش .363/1-364مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 4

 ۔ 264 ۔



 ;اثلا ثحبملا
 ذبي ُ

 رفكلا

 احالطصاو ةغل رفكلا فيرعت 1
 :ديبل لاق ةيطغتلاو رتسلا وه ةغللا يف رفكلا لصأ نأ ىلاطيجلا نيب

 “)همامغ موجنلا رفك ةليل يف رتاوتم اهنتم ةقيرط ولعي

 روفكم دامر :لاقيو ،هترتسو هتيطغ اذإ ءيشلا ترفك (فاكلا حتفب) رفكلا

 اهسبل بوثب هعرد رفك اذإ رفاك لجر هنمو ،هتراوف بارتلا حيرلا هيلع تفس اذإ

 ثيغ لثمك :ىلاعت لاق هيطغي يأ رذبلا رتسي هنأل ارفاك ثراحلا يمسو ،هيلع

 وهو هتمعن معنملا دوحج هب داري دقو .عارزلا يأ 2هتابن رافكلا بجعأ

 رتس نم لكف ث×٨)هكرفكأ مأ ركشاء ينولبيلؤت :ىلاعت لاق .برعلا مالك يف دوهعملا

 .)كرفك دقف كفورعمو كليمج
 هيلع هللا بجوأ ام لك" :وهو ناميإلا ضيقن رفكلاف حالطصالا ق امأ

 دسفتسا نمف ةمعنلا يلو ىلإ داسفتسالا" :وه رخآ عضوم يف هفرعيو باقعلا

 :عبسلا تاقلعملا حرش :نيسحلا ةلا دبع وبأ .367/ا مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق حرش :يلاطيجلا 1

 .97 :م1985/_ه1405 52ط "توريب ،يبرعلا باتكلا راد

 .20 :ةيآلا ديدحلا ةروس -2

 .و30/2ج :ةينونلا حرش :ىيلاطيخلا 3

 .40 :ةيالا ،لمنلا ةروس -4

 .369/ !مسقلا :يمانلا قيقحت \تاريخلا رطانق :يلاطيجلا -5

 .144/5ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .و61/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 6

 .و30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 7

 .ظ57/2ج :هسفن ردصملا 8

 ۔- 265 -



 همراحم باكتراو ،هقح عييضتب هيلإ دسفتسا نمو ،اكرشم ارفاك ناك ةاواسملاب هيلإ

 ةبراحملا" :هنأب داسفتسالا لولدم يلاطيخجلا حضويو ."ةمعن رفك ارفاك اقفانم ناك

 ."هل عوضخلاو هللا رمأل مالستسالا ضيقن هنأكف هللا ىلع فالخلاو ةعيطقلاو

 انه هدجن اننإف لمعلاو لوقلا لمشيل ناميإلا لولدم نم عّنسو يلاطيجلا ناك اذإف

 عماجلاو ،اضيأ لمعلا يف نوكيو ،لوقلا يف رفكلا نوكيف ،ناميإلا دض رفكلا لعجي
 الإ رفك داسفتسا لكو ،داسفتسا رفك لكف ةمعنلا يلو ىلإ داسفتسالا وه امهنيب

 .كلذ نايب يتأيس امك رفكلا نم عون لك ماكحأ نيب ةقدب قرفي يلاطيجلا نأ

 رفاكلا نأ ىلإ ةلزتعملا تهجتاف رفكلا حلطصم طبض يف بهاذملا تقرتفا دقو

 ةحكانملا نم عنملا : وحن ةصوصخم ماكحأب صتخيو ميظعلا باقعلا قحتسي نمل مسا

 هللا معن دحج هنأك راص هلاح هذه نَم نإف ،نميلسملا رباقم يف نفدلاو ةثراوملاو

 ارفاك ةريبكلا بحاص ةلزتعملا مست ل كلذل .اهرتس مارو كاهركنأو كيلع ىلاعت

 مدع" :وه رفكلا نأ ىلإ ةيرعشألا تبهذو .ءاكحألا هذه هيلع يرحت ال هنأل

 باحصأ نم ةفئاط نأ ديب .ةرورض هب هئيجم ملع ام ضعب يف لوسرلا قيدصت

 .لاق امبو هللاب دحج وه رفك :نارفك رفكلا نأ يف يلاطيخجلا عم تقفتا ثيدحلا
 ناميإلا دض وهف لمع وه رفكو لاق اممو هب قيدصتلاو هللاب رارقإلا هدض كلذف

 ) ةيضابإلاو ةيديزلا بهذم وهو .}»لمع وه يذلا
 ديدحت ى مهفالتخا ءاج ناميإلا ىعم طبض يق ةفلتخم بهاذملا هذه تناك املو

 .و74 ظ57/2ج :ةينونلا حرش :لاطيخجلا ]
 .هسفن ردصلا -2

 .349/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 3
 .388 :فقاوملا :يجيإلا 4

 .235 :ناميإلا باتك :ةيميت نبا 5

 هؤارآو ةزمح نب ىيحي ©يحبص دومحم دمحأ .368/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 6
 .199 :ةيمالكلا
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 ام لباقم ةفئاط لك دنع رفكلاو" :يجنإلا لوقي ناميإلا دض وه يذلا رفكلا ێعم

 لاعفأ نم هدنع رفكلا نإف يلقلا قيدصتلاب اقلعتم ناميإلا لعج نمف ناميإلا هب رسف
 رارقإلا ىلع روصقم هدنع رفكلا نإف بسحف لاوقألاب اقلعتم هلعج نمو ،بولقلا

 رفكلا نإف ،حراوجلاب المعو ،ناسللاب ارارقإو ،بلقلاب اقيدصت ناميإلا لعج نمو

 .رفكلا عاونأ نيب قيرفتلا عم لاعفألاو لاوقألاو تاداقتعالاب قلعتي هدنع

 رفكلا عاونأ -2

 :امه نييسيئر نيمسق ىلإ رفكلا ميسقت يف ةيضابإلا هفالسأ جهن يلاطيخلا عبن :امه نييسيئر نيمسق ىلإ رفكلا ميسقت يف ةيضابإلا هفالسأ جهن ىلاطيجلا بأ

 .كرش رفك -

 .ةمعنلا رفك وأ قافنلا رفك وهو كرش ريغ رفك -

 لمشي وهو ،رفكلا هب دح يذلا عساولا موهفملا عم بسانتي ميسقتلا اذهو

 لحم وه يذلا قافنلا وأ لامعألا رفكو ،ةمألا هنأش يف تقفتا يذلا كرشلا رفك

 ©كرشب سيلو رفك قافنلا نأل كرش رفك لك لاقي ال" يلاتلابو اهنيب فالتحا
 كرشلا رفك :لوألا مسقلا -أ

 كرشلا فيرعت -الوأ

 تاوذلا يف ءايشألا نيب يواستلا هنأب ةغللا ي كرشلا يلاطيخلا فّرع

 نيب ىواس نم نأ امك ،امهنيب ىواس دقف نينثا نيب كراش نمف &‘‘}هطافصلاو

 5 . ناك ام انئاك هوج ولا نم هحج وب امهنيب كرشأ دقف نينثا

 .388 :فقاوملا :يجيإلا -1
 .و114 ،و81 ،ظ57/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 2

 .و58/2ج :هسفن ردصملا 3
 .488/10ج :برعلا ناسل روظنم نبا .34/2ج :نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت ،مالسإلا دعاوق :يلاطيخجلا 4
 .و80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 5
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 هللا لاق تافصلا وأ تاذلا يف هقلخ نيبو هللا نيب ةيوستلا وه احالطصا امأ

 تابثإو ميظعتلاو ةدابعلا يف يأ (')هنيملاعلا برب مكيوسن ذإؤلف :ىلاعتو هناحبس

 ،قولخملا هب فصوي امب قلاخلا فصوي نأ :هلل ةاواسملا نعم حضويو .ةيهولألا

 ديحوتلا نأل هوجولا عيمج نم ديحوتلا دض كرشلاو .قلاخلا تافصب قولخملاو
 قلاخلا فصوي الأ ةاواسملا كرت عمو ،ةاواسملا كرت دارفإلا عمو دارفإلا هانعم

 ).قلاخلا تافصب قولخملا الو ،قولخملا تافصب

 الو هلهج هعسي الو كرشلا فرعي نأب نمؤملا دبعلا ىلع يلاطيجلا بجويو

 فرع ديحوتلا فرع نمو ،كرش هلهجو ،ديحوت كرشلا ةفرعم" نأل 3هلعف

 نادض ديحوتلاو كرشلاف ديحوتلا فرع دقف هفرع نم كرشلا كلذكو كرشلا
 ")دحاو بلق ىف ناعمتجي ال

 ههوجوو كرشلا ماسقأ -ايناث

 ).نيمسق ىلإ كرشلا يلاطيجلا مسق
 ).ةدابعلا وأ تافصلا وأ تاذلا ىف هريغب هللا ةاواسم وهو :ةاواسملا كرش -

 راكنإك :اهلهج عسي ال يلا هوجولا نم هجو راكنإ وهو :دوحجلا كرش -

 93 :ةيآلا ءارعشلا ةروس -1
 .34/1ج :نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 2

 .و80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3

 .هسفن ردصملا 4

 .ظ28/2ج :هسفن ردصملا 5
 .ظ-و50/2ج :هسفن ردصملا 6

 .هسفن ردصملا -7

 .34/1ج :مالسإلا دعاوق.ظ80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 8

 .34/1ج :مالسإلا دعاوق.وك0/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 9
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 ،©توللاو ،بتكلاو ،ةكئالملاو لسرلاو ءايبنألاو لجو زع هللا ةفرعمو ،ديحوتلا
 ‘') اذه هبشأ امو رانلاو ،ةنحجلاو ،باقعلاو ڵباسحلاو

 ةاواسملا ىلإ ههوجوو هماسقأ فلتخمب هلك كرشلا يلاطيخجلا عجرأو

 مكيوسن ذإ :ىلاعت هلوقل فيرعتلا يف كلذ قبس امك كرشلا لصأ يه يلا

 () نيملاعلا برب

 اهتفرعم ضرغل هتافلؤم يف اهنم ةلمج يلاطيحلا دروأ ةريثك هوجو كرشللو

 ):اهنيب نمو اهيف عوقولا نم رذحلاو
 .ىلاعتو هناحبس هللا دوجو ركني نأ -

 .ةدحالملا بهذ امك عارتخالاو ءاشنإلاو قلخلا يف هماقم هناحبس هللا ريغ ميقي نأ

 .ىلاعت هللا ماقم ةدابعلا يف قلخلا ميقي نأ -

 .ديحوتلا فئاظو نم هلهج عسي ال ام عيمجو هللا دوجو ةفرعم لهجي نأ -

 وأ ،هئايبنأ نم ين وأ {هباتك نم فرح راكنإب ىلاعت هللا بذكي نأ -
 ...هريغو داعيملاو ثعبلا هلهج وأ هتكئالم نم كلم وأ ،هلسر نم لوسر

 زجعلاو لهجلا نم صقنلا يناعمو ،قلخلا تافصب هبر فصي نأ -
 .هناحبس هب قيلي ال ام عيمجو ملظلاو ،روحجلاو مدعلاو ڵ\تودحلاو

 ،دوجولاو ،ةردقلاو ملعلا نم لجو زع هتافصب قلخلا فصي نأ -

 عيمج نم لازنالاو ،لاسرإلاو ،دوجولا ىلإ مدعلا نم عارتخالاو {ةتامإلاو ،ءايحإلاو

 ( .امب قلخلا فصوي نأ قيلي ال يلا هتافص

 ر65/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .98 :ةيآلا ،ءارعشلا ةروس -2

 . .ظ80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 :يمانلا قيقحت «تاريخلا رطانق .ظ80/2ج :ةينونلا حرش .اهدعب امو 34/1 ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 4

 .374/1-375مسقلا

29 



 هنأ معزي وأ كاك هرمأ هنأ معزيو هيصاعممب هناحبس هللا ىلإ دبعلا برقتي نأ >

 .ليزتتلا ق ليوأتلا لمتحي ال امم هريغو ديح وتلا نم هتعاط نع ىم

 ءةالصلا نم لجو زع هللا ةعاط عيمج نم هلاعفأب قولخملا ىلإ برقتي نأ -

 .امهريغو حبذلاو

 .نيعللا سيلبإ لعفك هسفن ةدابع ىلإ دابعلا وعدي نأ -

 وأ ،ديحوتلا هوجو نم اهجو ركنأ نم لك نأ" :ىلإ يلاطيحجلا صلخيو
 برقت وأ هب رمأ وأ هلعف لحتسا وأ هلعف وأ كرشلا لهج وأ هكرت لحتسا

 ةةصوصنم ةضيرف ركنأ وأ ،اهلعف لحتسا وأ ،ىلاعت هللا ىلإ ةصوصنم ةيصعم لعفب

 )1 )"كرشم وهف اص وصنم الالح مرح وأ اص وصنم ائيبن وأ اكلم وأ

 كرشم اهبحاصو حيرص رهاظ كرش يه تركذ ىلا هوجولا هذه لكو

 ال امئأ الإ اكرش يلاطيجلا اهربتعا ىرخأ هوجو كانهو نيكرشملا ماكحأ هقحلت

 :اهنم تارطخلا لقأ ىف دبعلا قحلت ةيفخ اهنوكل هماكحأ ذخأت

 ةعمس و ءاير مهيلإ هب نيرتيو سانلا هلعف دبعلا يري نأ كلذو ءايرلا كرش -

 .رغصألا كرشلا وهو

 هللا دوعومبب ةقثلا ةلقو ،علهلاو ضع زخلا نم دابعلا بولق يف بكرملا كرشلاو

 .مهليحو مهلوقو مهسفنأب مهتقثو لجو زع

 ةلاح يف هب قطنلا هل حيبأ دق هنأل هيلع بقاعي ال نكلو ،هاركالا كرشو -

 .بلقلا يف ناميإلا ةنينأمط طرشب هاركإلا

 نم اريبك ازيح تلغش نلا كرشلا ةيضقب يلاطيخجلا مامتها انل رهظي اذكهو

 .38/1ج :نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت !مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 1

 .ظ80/2ج :ةينونلا حرش .374/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق .35/1-36ج :هسفن ردصملا -2
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18 

 اكولسو اداقتعا هروص فلتخم كرشلا ةمواقمل ىدصت دقف كامكروطخل ارظن هتافلؤم

 نأل هتفرعم ةرورض ىلع لأ امك ىرخأو ايند ناسنإلا ءاقش ق ببسلا هنوكل

 نيب فالتخا دجوي الو ‘كرشلا وهو هدض ةفرعمب الإ فرعي ال صلاخلا ديحوتلا

 ديحوتلا خيسرت ىلع نيملسملا ةوعد تقفتا دقف ةلأسملا هذه ىف ةمألا بهاذم

 .ماركلا هللا لسرب ءادتقا هروصو هناولأ فلتخمب كرشلا ةبراحمو ءالمعو اروصت

 .قافنلا رفك :يانلا مسقلا ب

 .هماسقأو قافنلا فيرعت -الوأ

 دحأوهو ©ع وبريلا ءاقفان نم قتشم هنأب ةغللا ق قافنلا نعم ىلاطيجلا ددحي

 نع هافخأف فاخ اذإ ةرورضلا دنع هنم جرخي ايفختسم هلمعتسي هرحج باوبأ

 اذإ اقوفن قفنت ،ةبادلا تقفن :مهلوق نم ذوخأم كالهلا هب داري دقو ،")نويعلا

 .تتامو تكله

 ىيعمب قافنلا يأر ريخألا يوغللا فيرعتلا اذمب ةيضابإلا ضعب كسمت دقو
 سيلو حيحص ريغ ةغللا لهأ ضعبل معز لوألا يوغللا فيرعتلا نأ اوأرو (كالهلا

 مهضفر ببس نأ انل رهظيو مهيأر تابثإ ىلع اليلد اوميقي ل مهتكل . بهذملا نم

 ىلع قافنلا قالطإ ةغل زيجي هنأل يبهذم يدقع عفادب ناك لوألا يوغللا فيرعتلل

 .داقتعالا قافن ىلع مامتلاب قبطني ام وهو رهظي ام فالخ رمضي نم

 ةريرسلا فالتخا" هنأب اعرش قافنلل ملعلا لهأ فيرعت يلاطيحجلا ركذيو

 ناسل :روظنم نبا .ظ64/2ج :ةينونلا حرش .369/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخجلا 1

 .357/10ج :برعلا
 .ظ64/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا -2

 .325 :تالاؤّسلا :يقوتسلا نامثع ورمع وبأ :مهنم 3
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 :هلوق يي كلذ حضويو "جرخملاو لخدملاو ،لمعلاو لوقلا فالتخاو ةينالعلاو

 : ....©"العف هنم جرخيو الوق مالسإلا يف لخدي قفانملا نأك"
 دنعو" :هلوق يف .يلاطيحلا هحضوي اعرش قافنلل ةيضابإلا فيرعت امأو

 بذكلاو فلخلا ع رشلا يف قافنلا دح انباحصأ

 قافنلا لمشي وهف ةلالد عسوأ لوألا فيرعتلا انل ىلجتي نيفيرعتلا يف رظنلابو
 رصقي ةيضابإلا هراتخا يذلا يناثلا فيرعتلا امنيب لاعفألا يف قافنلاو :تاداقتعالا يف

 رارقإلا دعب لعفلا يف نوكي فلخلا نأ رابتعاب لاعفألا قافن يف قافنلا ةلالد

 .رئابكلا باكتراو ضئارفلا عييضتب كلذو ،ديحوتلاب

 نطاوم يف هدجن انك نإو ،نيفيرعتلا نيذهل هركذ دنع هفقوم يلاطيجملا دبي مل و

 رقي نأ وه" :قافنلا رفك افرعم لوقي ،لاعفألا يف قافنلا نأ ىلإ بهذي ىرخأ
 (4)"" )اعذألا رفك وهو هب رقأ ام فلاخو هبلقو هناسلب

 : وهو ةيضابإلا دنع دوهعملا ميسقتلاب يلاطيحجلا مزتلا دقف قافنلا ماسقأ نع امأ

 أطخلا ليوأتب ىلاعت هللا همرح ام لالحتسا وهو :ميرحتلاو ليلحتلا قافن =
 .هلئاق وأ هلعاف نم

 . ةفيذحو "يرصبلا نسحلا نع ةلاقملا هذه ىورتو. 369/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 1
 .مهنع هللا يضر ةباحصلا لج لوق وهو ناميلا نب

 .ظ64/2ج :ةينونلا حرش : :اطيخ -2

 :نيروغبت .288 :تالاؤَسلا :يوسلا .124 :تالاهخلا حرش :يناكلا دبع رامع وبأ .ر.هسفن ردصملا 3
 يعصملا ةيشاح :ومح ناهيشلا ذ ذاتسألا ةلاسرب قحلم) 381 :يمانلا ةفيلخ ورمع قيقحت ،نيدلا لوصأ

 (نيروغبتل نيدلا لوصأ ةلاسر ىلع

 .و30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 4
 5و65/2ج :ةينونلا حزش .38/1-39ج :نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 5

 . .5 ا 6/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا.ر .8
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 ايندلا يف لاكنلا هلعف ىلع هللا دعوأ ام عيمج ةفراقم وهو :ةنايخلا قافن -

 ابرلاو ،انزلاو ،لتقلاك ةيضاملا ممألا نم ةمأ هب بذع وأ ةرخآلا يف باذعلاو

 لهأل تبسلا ي ءادتعالاو .ةقانلا رقعو ،لاجرلا نايتلو نازيملا سخبو ةقرسلاو

 .لاكنلا هيلع بج وأو .نآرقلا يف هنع هللا ىمن ام عيمجو ،نامزلا كلذ

 يف قافنلا نأ نوري نيذلا ةيضابإلا روهمج رياس يلاطيجلا نأ ظحاليو

 راهظإو كرشلا رامضإ ميسقتلا اذه يف اوربتعي مل كلذل ‘ا)تاداقتعالا نود لاعفألا

 هيلع قافنلا ملسا قالطإ نم عنام ال هنأ ىلإ بهذي ناك نإو ،قافنلا نمض ديحوتل
 آ .دعب اميف كلذ انل ىلجتيس امك

 ةتسلاو نآرقلا يف قافنلا ةلالد -ايناث

 .مهيف سانلا فلتخاف ةريثك عضاوم يف نيقفانملا ركذ ميركلا نآرقلا يف درو

 ىلإ مهنم قيرف بهذف اهتشقانمو فالتخالا اذه داريإ ىلإ يلاطيحجلا ضرعت دقو
 مهلعف فلاخ لب نورخآ لاقو ،مهداقتعا مهلوق فلاخ نوكرشم نيقفانملا نأ

 ث».اي اميف لثمتت ةلدأب قيرف لك لدتساو ؛مهلوق
 دهاع نم مهنمو :ىلاعت هلوقب نيقفانملا كيرشت ىلع لدتسا :لوألا قيرفلا

 هب اولخ هلضف نم مهاتآ املف نيحلاصلا نم ننوكنلو نقنصنل هلضف نم اناتآ نئل هلل

 ام هللا اوفلخأ امم هنوقلي موي ىلإ مهبولق ي اقافن مهبقعأف نوضرعم مهو اولوتو
 قافنلا بقعو ،ناسنللاب دعولا نع ربخأ املف :اولاق » '؛نوبذكي اوناك امبو هودعو

 .47/2ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا بوقعي وبأ .124 0113 :تالاهجلا حرش :ناكلا دبع رامع وبأ +1

 ةلاسرب قحلم) 381 :يمانلا ةفيلخ ورمع قيقحت ،نيدلا لوصأ :نيروغبت .325 ::تالاوّسلا :يونسلا

 .(نيروغبتل نيدلا لوصأ ةلاسر ىلع يعصملا ةيشاح :ومح ناهيشلا ذاتسألا
 ٠ ....370/1-371مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 هسفن ردصملا 3

 .75-77 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس 4
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 ميقتسي نلو ،مهل ةبوقع بلقلا يف نوكي يذلا ناميإلا مهبلس امنأ انملع بلقلا يق

 .دحاو بلق يف قافنلاو ناميإلا

 هلوق رهاظب لدتساو ،لاوقألا اهتفلاخمل لاعفألا يف قافنلا تبثأ :ناثلا قيرفلا

 نم اودمت نأ نوديرتأ اوبسك امب مهسكرأ هللاو نيتتف نيقفانملا يف مكل امفإل» :ىلاعت

 نونوكتف اورفك امك نورفكت ول اودو اليبس هل دحت نلف هللا للضي ن.۔و هللا لضأ

 مهوذخف اولوت نإف هللا ليبس يف اورجاهي ح ءايلوأ مهنم اوذخمت الف ءاوس

 “)هاريصن الو ايلو مهنم اوذختت الو مهومتدجو ثيح مهولتقاو
 ممأ ربخأو نوقفانم مهنكل نينمومب الو ،نيكرشمبي اوسيل مهنأ هللا ربخأف

 ادر "نيقفانم" ىلاعت مهامسو ،نينمؤم مهامس نم ىلع ادر هماوبسك امب مهسكر أ

 ثيح مهولتقاو مهوذخف اولوت نإف :لاق مث .نيكرشم مهامس نم ىلع
 مهنم ردصي مل يلوتلا لبق مهنأ حصف ؛همياريصن الو ايلو مهنم اوذختت الو مهومتدجو
 محل ناك دادترالا وهو يلوتلا عقو نإف ،ةرجملا كرت الإ نيقفانم هب نونوكي لعف
 ).لتقلا وهو رخآ مكح

 حبجرتو ةشقانم
 اوفّسعت ريمضلا يف قافنلا نأب اوضق نيذلا لوألا قيرفلا نأ يلاطيجلا ىري

 مهسفنأ نع اودعبأ ممأ امك عراشلا صوصنب الإ تاداقتعالا ىلإ نولصي ال ممأل

 مدع ربتعاوءةنحجلا ىلإ قيرطلا اولهسو٬فوخلا ةدعاق اونوه ممأل رشلا بابسأ
 .ةحارلا ىلإ احونج اقافنو ارفك ةريبكلا مهلعج

 برقأ يلاطيخجلا رظن يف مهف لاعفألا يف قافنلا اوتبثأ نيذلا يناثلا قيرفلا امأو

 “‘».حصأو مزحأ مهيأرو فواخملا بابسأ اومظع مهنأل ةجحلا لإ

 .88-89 :ناتيآلا ،ءاسنلا ةروس -1

 .370/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 2

 .373 {©371/!مسقلا :هسفن ردصملا 3

 .371/1!مسقلا :هسفن ردصملا 4
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 دهع ىلع اوناك نيذلا نيقفانملا نأ ىلع امب لدتسيل صوصنلا نم ةلمج قوسيو

 ):اهنيب نم اهيلع نيرصم رئابك لهأ اوناك مهنأ لب نيكرشمم. اوسيل هللا لوسر

 يفام مهئبنت ةروس مهيلع لرتت نأ نوقفانملا رذحيل :ىلاعت هلوق -

 .هلوزن اورذح امل يحولاب نيفراع ريغ اوناك ولو "!هممبولق
 ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الوإل :ىلاعت هلوق -

 سأر لولس نب هللا دبع ىلع يلصي نأ هلت هللا لوسر مه نيح تلزن ")هربق
 هللا لوسر ىلع غوسي فيكف هلت هللا لوسر مهفرعل نيكرشم اوناك ولو نيقفانملا

 .كرشم وهف كرشلا فرعي مل نم نأل ؟كرشلا لهجي نأ

 ةنتفلا اولئس مث اهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو :نيقفانملا يف ىلاعت لاق -

 .هيف مهو كرشلا ىلإ نوعدي فيكف ،(كرشلا ينعي ةنتفلا)""هماهوتأل
 “)ه&مهملعن نحت مهملعت ال قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نموإل» :ىلاعت لاقح

 رفك ىلع ةحارص لدت ال اممأ اهاندجول تايآلا هذه انلمأت ول نكل

 ممبولق يق امو نيقفانملا تاءاوتلا نينمؤملاو لوسرلل فشكا تءاج امنإو لاعفألا

 ،نونمؤملاو هلت لوس رلا مهفرعي يح مهراتسأ كتمتو يفخ نطاب كرش نم
 ىرخأ )ةينآرق تايآ كانهو ")%مهرذحاف ودعلا مهأ .رذح ىلع مهنم اونوكيو

 .يلاطيجلا اهدروي مل ةثيبخلا مهاياونو ةدسافلا نبتفانملا تاداقتعا حضفت

 .ظ80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا -]

 .64 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس -2 :

 .84 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس -3

 يف نيقفانملا سأر ةعازخ نم (م630/_ه9 تر لولس نباب روهشملا بابحلا ربأ كلام نب بأ نب هللا دبع 4
 .65/4ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .ةنيدملا لهأ نم مالسإلا

 .14 :ةيآلا بازحألا ةروس 5

 .101 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس 6

 .4 :ةيآلا ،نوقفانملا ةروس -7

 .75-78 :تايآلا ،ةبوتلا ةروس .1-8 :تايالا ،نوقفانملا ةروس 8
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 ةلع لوسرلا دهع يف نيقفانملا رابتعا ىلإ ينالجراولا بوقعي وبأ بهذيو
 املق نيقفانملا . نم هلع هللا لوسر دهع ىلع ناك نم لصألاو" :لوقيف نيكرشم

 مهتبحمو ،هب ءاج امب هتهاركو .هتضقانمو ،لوس رلا مهتفلاخم نم كرشلا نم نوملست

 ممتدارإو ،هيلع نيكرشملا ناطلس رهظيو ،هيلع ةودع نيبو هنيب ةرئادلا نوكت نأ

 .هب ءاج امو هضعب راهظإب دوهيلا ىلإو نيكرشملا ىلإ مهتليسوو هعمج ضاضفنا
 ام راهظإو ،كرشلا نم اذكه ناك نم ملسي املقو ،هرومأ عيمجب مهلاقنتساو

 نوقفانملا كءاج اذإ :لجو زع هللا لاق هللاب كرشلاب نآرقلا يف هب ىلاعت هللا مهفصو

 نيقفانملا نإ دهشي .هللاو هلوسرل كنإ ملعي هللاو هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق
 ممأ لجو زع هللا ةداهش دعب نودهشي مهنأب دهشي يذلا اذه نم ""ههنوبذاك

 "ةداهش هللا ةداهش دعب سيلو نيبذاك اوناك

 هيلإ بهذ ام ىلا قافنلا تايآل هليلحت دعب ينالجراولا بوقعي وبأ يهتنيو

 ثنيكرشم هللب هللا لوسر دهع ىلع اوناك نيذلا نيقفانملا نأ ةيضابإلا ضخب

 رئامضلا ةفرعم ىعا نمو" :لوقي ريبكلا لعف يف هلت هللا لوسر دعب قافنلا

 هملع .زواج دقف ،لجو زع هللا فيرعت ريغ نم داؤفلا ق ام ملعو 5داقتعالاو

 كرشلا نم ءاي ربأ مأ ىلعو ماكحألاب لالدتسالا ىعدا نإو دابعلا ملع هتفرعم و

 نطاوبلا ساق ولغ داسفلاو طخلا ىلإ برقأ وهف داقتعالا ةمالس نسحو دادترالاو

 ةثيبح مهرهاوظ نطاوملا ىلع رهاوظلا سيقي نأ نم رذعأ ناكل رهاوظلا ىلع

 ©'»ثبحخأ مهنطاوبو

 نأ . ةيضابإلا روهمج يارب ديقتي )5 'ةينونلا حرش يف يف يلاطيجلا . دحن اننأ ليب

 .1 :ةيآلا ،نوقنانملا ةروس -ا

 .50/2ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا بوقعي وبأ -2
 .47/2ج :هسفن ردصملا 3

 . 53/2ج : ناهربلاو ليلدلا :نيالجراولا بوقعي وبأ -4

 .ظ80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
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 هارن مث ."هدعب وأ هقلغ لوسرلا دهع يف ءاوس تاداقتعالا نود لاعفألا يف قافنلا

 قافن ىلع قافنلا قالطإ زاوج ىري ذإ نيقيرفلا نيب ايقيفوت افقوم ذختي رطانقلا يف
 هفرصت ليحتسي الو" :ةلأسملا هذه هتشقانم بقع لوقي ،داقتعالا قافنو لاعفألا

 هيلإ بهذ ام نيع وهو '"مالاعفأو اداقتعا) اعيمج نيهجولا ىلع (قافنلا يأ)

 لصح ىلإ -۔يلاطيجلا ريبعت بسح- رطضا يذلا يلازغلا دماح وبأو ينالجراولا
 :نيقافن قافنلا

 .رانلا يف نيدلخملا ةرمز يف كلسيو نيرفاكلاب قحليو نيدلا نم جرخي :امهدحأ

 .»نييلع تاجرد نم صقني وأ ةدم رانلا ىلإ هبحاصب يضفي :يناثلاو

 تضافتسا دق ةيوبنلا ثيداحألا نأ ىلاطيجلا ىريف ةنسلا يف قافنلا ةلالد امأو

 © :اهنم لاعفألاو لاوقألا يف قافنلا ركذ يف

1: 
 : ملسم هنأ معزو ماصو ىلص نإو اقح قفانم وهف هيف نك ن ٠م عبرا

6)" 

 :ةثع هلوق
 رجف مصاخ اذإو ،فلخأ دعو اذإو ،ناخ نمتؤأ اذإو ؤبذك ثدح اذإ نم

 ."اهؤارق ةمألا هذه ينفانم رثكأ" :ةلع هلوق
 رك يف قافنلا دوجو ىلع نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ نم ةلمجب لدتسا امك

 :اهنم ةوبنلا رصع يف هدوجو صتخي نأ نود نامز

 .47/2ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا بوقعي وبأ .113-114 :تالاهجلا حرش :يفاكلا دبع رامع وبأ -1

 .371/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ؛تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 .104/2ج :فاصنإلاو لدعلا .:الجراولا بوقعي وبأ -3

 .373/] مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيجلا .ا 65/1 ج :نيدلا مولع ءايحإ :يلازغلا دماح وبأ 4

 .اهدعب امو 371/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 5

 عب) .4688:مقر 0221/4ج :هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع ليلدلا باب ،ةسلا باتك :دواد وبأ هجرخأ -6

 .(ظفللا يف فالتخا

 .(ظفللا يف فالتخا عم) .6596 :مقر 0367/2ج :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع دنسم لوأ باتك :دمحأ هجرخأ 7
 .372/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق .ظ80/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -8
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 .هب لمعت الو مالسإلاب ملكتت نأ :لاق ؟هللا دبع ابأ اي قافنلا ام ةفيذحل ليق -

 فلل هللا لوسر دهع ىلع ةملكلاب ملكتي لجرلا ناك" : :تانط ةفيذح لاق _

 "تارم رشع مويلا يف مكدحأ نم اهعمسأل يإو اقفانم امب ريصي

 :لاقف ؟هلثلت هللا لوسر دهع ناك ذإ مأ رثكأ مويلا نوقفانملا :هل ليقو -

 مويلا مهو هنوفخي كاذنآ اوناكف هلع يبلا دهع ىلع مهنم رثكأ مويلا نوقفانملا

 " . هن ورهظي

 نم -ةئامو نيسمخ ةياور يفو- ةئامو نيثالث تكردأ" :ةكيلم نبا لاق -
 "قافنلا نوفاخي مهلكو مالسلا هيلع يبلا باحصأ

 .نيقفانملا يف دودحلا لاق نسحلا نع -

 رمع هفاخ دقو هفاخأ ال فيكو :لاق ؟قافنلا فاختأ :ديز نب رباجل ليق -

 .هنع هللا يضر

 :يتأي اميف اهزجون قافنلا يف يلاطيحلا بهذم ةصالخو
 اقفانم رفاك لك سيلو رفاك قفانم لكف رفكلا ماسقأ نم مسق قافنلا -

 .قافنو كرش رفكلا نأل

 ضئارفلا عييضتب ر هب رقأ ام فلاخيو هناسلو هبلقب ديحوتلاب رقي نأ وه قافنلا رفك -

 داقتعالا قافن ىلع هفرصت زاوج عم هدنع حجارلا وهو لاعفألا يف قافنلا -

 .ديحوتلا راهظإو كرشلا رامضإ وه يذلا

 .ع رشلا يماسأب اديقت نيكرشم الو نينمؤم اوسيل نآرقلا يف نوقفانملا

 .ةوبنلا رصعي هصاصتخا نود نامز لك ق دحوي قافنلا -

 :يه جئاتن ثالث ىلإ لصن قافنلا عوضومل عسوملا ليلحتلا اذه لالخ نمو
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 يلا صوصنلاب اوذخأي مل ممأل اوأطخأ لاعفألا يف قافنلا اوعنم نيذلا =الوأ

 .اهنم ةيثيدحلا اميس الو لاعفألاو لاوقألا يف قافنلا ثبت

 ةينآرقلا تايآلا اولمأتي مل مهنأل اوأطخأ داقتعالا يف قافنلا اوعنم نيذلا -ايناث

 .هب ىفختسُملا مهكرشب دهشتو ةدساف دئاقع نم نوقفانملا رمضي ام فشكت تلا

 قافنو داقتعا قافن :نيهجو ىلع فرصتي قافنلا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا ۔انلاث

 ةفرعم نأب ديقتلا عم هللا ءاش نإ قحلا اوقفاوو صوصنلا نيب عمجلا يق اوباصأ لاعفأ

 انيلع امف نكي مل نإو ،عراشلا نم صنب الإ نوكي ال تاداقتعا نم رئامضلا يق ام

 .رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلا ىلع مكحلاب الإ

 رفكلا ،ناميإلا مالسإلا :ةينيدلا ءامسألا زربأل ىلاطيخجلا فيرعت انّيب نأ دعب

 امو ؟هتيمست ام :ةريبكلا لعاف ةلأسم ىيف هيأر صلختسن نأ انل يقب قافنلا \كرشلا

 ءغاملعلا هلوح ماح يدق يمالك لدج راثم ةلأسملا هذه تناك دقلو ؟همكح

 .اهيف مهؤارآ تنيابتو

 همكحو هتيمست ةريبكلا لعاف 3

 هتيمست -أ

 ممتأشن ءدب يف هورَرق يذلا ةيضابإلا فقوم ةلأسملا هذه يف يلاطيحجلا ىتبت
 لعاف نأ ىلاطيخلا هضرعي امك هدافمو ،كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك ةيخيراتلا

 ،ناميإلاو كرشلا نم ءيرب وهف &‘!هكرش رفك ال ةمعن رفك رفاك قفانم ةريبكلا
 ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذمل :ىلاعت لاق امك قافنلاو رفكلاب موسوم

 مكحلا يف نيكرشملا ىلإ الو باوثلاو مسالا يف نيملسملا ىلإ ال يأ همالؤه

 .و59/2ج :ةينونلا حرش .365 - 364/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخجلا 1

 .143 :ةيآلا :ءاسنلا ةروس -2
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 ىلع نوفلحي و مهنم الو مكنم مه امأ :رخآ عضوم ي ىلاعت هللا لاقو ،ةريسلاو

 ناميإلاو ةيمستلا ىف مهعم اونوكي نأ نينمؤملا نم مهافن "نوملعي مهو بذكلا

 كرشلاب ةيمستلا ىق مهعم اونوكي نأ نيكرشملا نم مهافنو .نيذلا ق ةدوملاو

 ٠. © .هماكحأو

 ةنسلاو نآرقلا نم ةلدأب ةريبكلا بحاص رفك تابثإ ,ذإ ىلع يلاطيجلا لدتساو

 )3 ( ؟ يتأي اميف يهو

 :نآرقلا نم

 “‘ههرفكأ مأ ركشاءع نولبيلإل :مالسلا ةيلع ناميلس هيبن نع ةياكح ىلاعت هلوق

 نمو يعي هنيملاعلا نع يغ هللا نإف رفك نموؤف :جحلا يف ىلاعت هلوق
 ١ .هنع ةبغر .جحلا كرت

 :ةنسلا نم

 )"ةالصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل" :ةلع هلوق

 مل ولو اولعفت مل تبجو ولو ‘تبجول معن تلق ول" :جحلا نع لئاسلل هلوق
 مت رفكل اولعفت

 ©" نك دقف اضئاح وأ اهربد يق ةأرمإ ىتأ نم" :قلت هلوقو

 .14 :ةيآلا :ةلدالا ةروس -1

 .و60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -2
 .هسفن ردصملا 3

 .40 :ةيآلا :لمنلا ةروس 4

 .97 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5

 .464 :مقر 0232/1ج :ةالصلا كرات يف مكحلا :باب {ةالصلا باتك :يئاسنلا هجرخأ 6
 .1337 :مقر \975/2ج :رمعلا يف ةرم جحلا ضرف :باب ،جحلا باتك :ملسم هجرخأ -7
 .135 :مقر 0242/1ج :ضئاحلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام :نباب ،ةراهطلا باوبأ باتك :يذم لا هجرخأ 8
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 ينزي نيح يازلا ينزي ال" :قراسلاو ينازلا نع ناميإلا يفن يف ةلع هلوقو

 "نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو نمؤم وهو
 "ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال الأ" :دع هلوقو
 صوصننا هذه عم اهلماعت يف ىرخألا بهاذملا ءارآ يلاطيخلا ضرعتسا دقو

 دقتناو ،‘}بيهرتلاو ظيلغتلا ىلع لمحت ثيداحألا هذه نأ ىلإ ةئجرملا تبهذف

 ةدحاو يف نكمأ ا اذإ هنأل هلك باقعلا لاطبإ لإ لوؤي مهبهذم نوكل كلذ يلاطيجلا

 ")تابوقعلا عيمج يف نكمأ

 .ة_هقالخأو رافكلا لاعفأب هبشتلاب يهنلا ىلع اهتلمحف ةيرعشألا امأو

 هلوق ىلإ ىرت الأ ناهرب الو ليلد ريغب رهاظلا نع باهذ اذه نأ يلاطيخلا ىريو

 &بجوتسا يأ "رفكلاب امهدحأ ءاب دقف رفاك اي هبحاصل لجرلا لاق اذإ" :دلت

 مه.:.لو "؛“نورفاكلا مه كلنلوأف هللا لزنأ امب مكحن مل نموإلا :ىلاعت لاقو

 كلذكو ءالؤمب نوهبشتملا كئلوأ لقي مل و ثهكنوقسافلا مه...ل و ‘هنوملاظلا

 نم"" :هلوقو "ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال الأ" :دقل هلوق
 رئاس كلذكو ،رافكلا لاعفأب اوهبشتت ال لقي ملاو """رفك دقف ةالصلا كرت

 .2343 :مقر .875/2ج :هبحاص نذإ ريغب يهنلا :باب ،ملاظملا باتك :ير ,اخبلا هجرخأ -]

 .121 :مقر ،ك6/1جن :ءاملعلل تاصنإلا :باب ملعلا باتك :يراخبلا هجرخأ -2

 .رج | :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -3

 هسفن ردصملا 4

 ٠ .هسفن ردصملا 5

 .5752 :مقر (2263/5ج :ليوات ريغب هاخأ رفكأ نم :باب بدألا باتك :يراخبلا هجرخأ -6
 .44 :ةيآلا :ةدئاملا ةروس -7.

 .5 :ةيآلا :ةدئاملا ة ةروس -8

 .47 :ةيآلا :ةدئاملا ة ةروس 9

 عم) .464 :مقر {232/1ج :ةالصلا كرات يف مكحلا :باب ةالصلا باتك :يئاسنلا هجرخأ 0
 (ظفللا يف فالتخا
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 ."هلاحلا اذه ىلع ثيداحألا

 مهيلع ةرو كرشلاو رفكلا ىلع اهتلمح دقف جراوخلاو ةيرفصلا امأو
 هنأ كلذو مهتلاقم بذكو غكلذ ريغب رئابكلا لهأ يف مكح ىلاعت هللا نأب يلاطيجلا

 ماكحأ نم هلاثمأ يفو دلجلاب فذاقلاو ينازلا ىلعو ،هدي عطقب قراسلا ىلع مكح

 هللا لوسر لاق امك لتقلاب مهيلع مكح اكرش ءالؤه بونذ تناك ولف ىلاعت هللا

 مهومتعطأ ناول :ىلاعت هلوقب مهجاجتحا مأو هولتقاف هنيد لدب نم» :هلت
 يف ال ةتيملا لالحتسا يف مهومتعطأ نإ يأ هانعم يلاطيجلا نّيب “هلنوكرشمل مكنإ

 اولاق نيكرشملا نأ كلذو هيلع دار ،لل بكم ةنيل لحتسا نم نأل اهلكأ

 نونعي) مكل هللا لتق ام اولكأت مل و (متحبذ ام نونعي) متلتق ام نولكأت مل :نينمؤملل

 درلل اليلد كرشلا لولدم نم ىلاطيجلا ذختا دقو .ةيآلا هذه هللا لزنأف .؟مةتيلل
 نإف ؟وه ام ةغللا يف كرشلا نع انوربخأ مش لاقيو" :يتآلا لكشلاب هغاص مهيلع

 رئابكلا باكتراو ضئارفلا كرت نوكي نأ اولطبأ دقف 3هريغ هللاب ةاواسملا وه اولاق

 مهو ةذلو ةوهش اوتأ ام اوتأ امنإو ،هقلخ نم ادحأ هللاب اوواسي مل اهلهأ نأل اكرش
 6)اهمب حب نورقم

 ةمعن رفك رفاك ةريبكلا لعاف نأ دكؤيل هيأر نع عفاد دق يلاطيحجلا دجن اذكه

 روجو ،لالضو ،قسفو ،رفك امنأ رفكلا لاصخ نم ةلصخ لك ربتعا هنأ امك

 ذإ ،لاضو صاعو رئاجو ملاظو ،قسافو ،رفاك اهلعافل لاقيو ملظو ،ركنمو

 رفكلا فالخ هنأل هعيمجب الإ قحتسي ال ناميإلاو ،ةدحاو ةلصخب قحتسي رفكلا

 .ظ60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا ]

 .ظ2/]6ج :هسفن ردصملا -2
 .2854 :مقر 1 098/3ج :هللا باذعب بذعي ال :باب ،ريسلاو داهخلا باتك :يراخبلا هجرخأ 3

 .121 :ةيآلا :ماعنألا ةروس 4

 .ظ61/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
 .ظ61/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6
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 ذه يف يلاطيحجلا فقوم نإو .فالخ هدض يف زاج ءيش يف زاج امف ،هدضو

 نايتإ هتايضتقم نم يذلاو لمعو لوق هنأب ناملل هفيرعت عم قفاوتيل ةلأسملا

 هناميإ دقفي ىلاتلابو ،لمعلل عّيضم ةريبكلا لعافو رئابكلا بانتجاو ضئارفلا
 .هنع بلسيو

 ةريبكلا لعاف مكح -

 لمعلل عيضم ديحوتلاب رقم ةيضابإلا ةماعو يلاطيخلا ىدل ةريبكلا لعاف نإ

 نيمكح ةريبكلا لعافل نإف ،ءامسألل ةعبات ماكحألا تناك اذإو

 ريغب لتقي الف ،همد مرحي ثيح نيدحوملا ماكحأ هيلع قبطنت :ايويند امكح

 رئاس هيلع ىرحتو ،هتوسنو هتيرذ ىبست الو \بلسي الو منغي الف هلام مرحيو قح
 .هتلادع ميرحت عم ،مهماكحأ نم كلذ ريغو ةنفادملاو ةثراوملاو ةحكانملا نم قوقحلا

 .هيلع دحلا ةماقإو (هنم بتي يأ) هتيالو لاطبإو
 ال هبلق نأل هلاح رهاظب دحوم ايندلا يف ةريبكلا لعاف نأ يلاطيجلا دكأو

 .هبلق يف هب قدصم وهو الإ هناسلب هلاق ام هنآ نظن نأ انيلعو هيلع علطي

 اهنم بتي مل و هتريبك ىلع اًَرصم تام اذإ ةريبكلا لعاف نإ :ايورخأ امكح -

 تلاقو ،“ةيديزلاو ةلرتعملاو ةيضابإلا هيلإ تبهذ ام اذهو ىرانلا يف دلخم وهف

 صاع نمؤم وه ةيفلسلاو ةيرعشألا تلاقو رانلا ىلع ضرعي ال نمؤم وه ةئجرملا
 .همحر ءاش نإو ،هبذع ءاش نإ هللا ةئيشم يق

 .و77/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا ]

 .و77 ،و60/2ج :هسفن ردصملا -2
 .366/ !مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 3

 .149/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا .365/1مسقلا :هسفن ردصملا 4

 .229/1-230ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 5
 حرش :زعلا يبأ نبا .242 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا .364/1مسقلا :يمانلا قيقحت رطانقلا :يلاطيجلا 6

 .369-370 :ةيواحطلا ةديقعلا
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 نم هفقوم وه امف ةريبكلا لعاف ةلأسم يف ىلاطيجلا هيلإ بهذ ام لمجب اذه

 ؟ىرخألا بهاذملا ءار.

 ةريبكلا لعاف ف بماذملا ءارآ يلاطيجلا ةشقانم .

 ةيعامتجا .ةيويح ةلأسم ةمألا نيب نيمرحلا ةلاح" نأ جربين قرشتسملا ئريا

 بابسأل نامزلا كلذ يف ارخاز اهيف تالداحملاو تارظانملا رحب لزن مل ةيصخشو

 ,(!" روهشم فالخلاو ىتش

 مامتها وه ةريبكلا لعاف ةلأسمب امتأشن ذنم ةيمالسإلا قرفلا مامتها نإف اذل

 كلذ يق اهقئارطو اهعفاود تفلتخا نإو ،هحالصإ ةلواحمو يعامتجالا عقاولاب

 همكحو ةريبكلا لعاف ةيمست يف بهاذملا ءارآ يلاطيحجلا ضرعتسا دقلو

 عيمج يف ةيضابإلا تقفاو اهنأ يلاطيجلا ركذيف ةلزتعملا امأف .دقنلاب اهيلع بقعو

 ءامسأ عيمجو .رانلا يق ديلختلاو ديعولا تابثإ نم ةريبكلا بكترم يق هيلإ اوبهذ ام

 .هيناعم نود رفكلاب ةيمستلا ةرابع يق مهوفلاخو ،نامبإلاب ةيمستلا يفنو ،لالّضلا

 لدتسي يو .])رفاكا الو انمؤم ال نيتلزمل نيب ةلرتم ق اقساف ةريبكلا بكترم اومس و

 دحأ نم هلاح ولخي ال فلكملا نأ ملعاف" :هلوق يف كلذ ىلع رابجلا دبع يضاقلا

 ناك نإف باقعلل اقحتسم نوكي وأ ،باونلل اقحتسم نوكي نأ امإف :نيرمأ

 هللا ءادعأ نم وهف بات باقعلل اقحتسم ناك نإو ،هللا ءايلوأ نم وهف باوثلا اقحتسم

 وأ ؛ميظبلا باوثلا قحتسي ي .نأ امإ :ولخي الف باونلل اقحتسم ناك نإ هنإ ح ىلاعت

 ب نم نوكي نأ اًمإ :ولخي الف ميظعلا باوثلا قحتسا نإف ،كلذ نود اباوث قحتسي

 .53-54 :1986 ،توريب ،سباق راد ضجرمبين /د قيقحت راصتنالا :طايخلا نيسحلا وبأ 1
 .365/1-366مسقلا :يمانلا قيقحت ؛رطانقلا .ظ60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 2

 .ظ59/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 3
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 اذه يرجي امو ابرقم اكلم ىمسي هنإف مدآ يب نم نكي مل نإف نوكي ال وأ مدآ

 اذلو ڵكلذ ريغ ىلإ اراتخم ىفطصمو ايبن يمس ،مدآ ب نم ناك نإو ،ىرججملا

 نم وأ نحللا نم ناك ءاوس احلاص ايقت ارب انمؤم ىمسي هنإف كلذ نود اباوث قحتسا

 باقعلل اقحتسم نوكي نأ امإ :ولخي الف ىلاعت هللا ءادعأ نم ناك نإو سنإلا

 3ارفاك ىمسي هئإف٤ميظعلا باقعلل اقحتسم ناك نإف كلذ نود باقعل وأ ميظعلا

 “")."اقساف يمس كلذ نود اباقع قحتسا نإو ...عاونأ رفكلاو

 نإو :ىلاعت هلوقك يلقتلا ليلدلاب اكسمتم ةلزتعملا ىلع يلاطيجلا ةريو

 اموق اوناك مهتإ لبق نم حون موقو :ىلاعت هلوقو &نوقسافلا مه نيقفانملا
 رمأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ اودجسفإل» :ىلاعت هلوقو "نيقساف

 هلوق يفو .رافكب اوسيل اقاسف سيلبإو حون موق لعجي نأ دحأل غوسي الو همهر
 هلل اودع ناك نمل :ىلاعت هلوقو »سنيرفاكلل تدعأ لا راتلا اوقتاو :ىلاعت

 : بحاص ناك املف نيرفاكلل ودع هللا نإف لئاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو

 ' ... .رفاك هنأ انملع هل اردع ةريبكلا |

 هلوقب اولدتساو ناميإلا مساب ةريبكلا بحاص ةيمست ىلإ تبهذف ةيرعشألا امأو
 اونمآ نيذلا اهيأ ايل :ىلاعت لاقو }هكملظب مهناميإ اوسبلي مل و اونمآ نيذلاو :ىلاعت

 .338/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع -1
 .67:ةيآلا :ةبوتلا ةروس -2

 .46 :ةيآلا :تايراذلا ةروس -3

 .50:ةيآلا :فهكلا ةروس 4

 .131:ةيآلا :نارمع لآ ةروس 5

 .98 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس 6

 .365/1-366مسقلا :يمانلا قيقحت ‘تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 7
 .82 :ةيآلا :ماعنألا ةروس 8
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 نمؤملاب اناودع ادمع سفنلا لتاق ىمسف "!ىلتقلا ي صاصقلا مكيلع بتك

 امهادحإ تغب نإف امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينموملا نم ناتفئاط نإو :ىلاعت لاقو

 .انمؤم يغابلا ىمسو هللا رمأ ىلإ عيفت قح يغبت نلا اولتاقف ىرخألا ىلع

 ىلع ةتسلاو نآرقلا يف نمؤملا ظفل نأ انيبم كلذ ىلع يلاطيجلا ةريو
 نينموملا نم ناتفئاط نإو :ةيآلا رسفو 5“فوم نمؤمو ،ًرقم نمؤم نيهجو

 نم :ىلاعت هلوق هريظن نونموملا مه نيذلا لقي مل هنأل نيرقملا نم يأ ...اولتتقا

 وهف هيلع هللا دهاع امب قدص نمف مهيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينموملا

 ).بذاك ًرقم وهف الإو ،اعيمج لعفلاو رارقإلاب قداص نمؤم
 ناهجو هل ناك اذإ نمؤملا ظفل نأ :وه لاكشإ نهذلا ىلإ ردابتي دق نكلو

 ؟اًرقم يأ انمؤم ةريبكلا بحاص ىمسي ال ملف رقملا عب امهدحأ

 ةقلعتم ناميإلاب ةيمستلا" نأ انيبم لاكشإلا اذه نع يلاطيجلا باجأ

 :لاقو ارقم ناك نإو اقساف ةبقع نب ديلولا ىمس هللا اندجو املف هلامكتساب

 ةريبكلا بحاص ولخي ال انلق }هنووتسي ال اقساف ناك نمك انمؤم ناك نمفأ

 .178 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس -]

 .09 :ةيآلا :تارجحلا ةروس -2

 .127 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا 3

 .ثحبلا اذه نم 198 :رظنا 4

 .23 :ةيآلا :بازحألا ةروس 5

 .ظ60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 6
 .ر .ةكم حتف موي ملسأ (م680/ه61ت) يشيرقلا يومألا بهو وبأ طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا -7

 .122/8ج :مالعألا :يلكرزلا

 نب يلعل طيعم يأ نب ةبقع نب ديلولا لاق :لاق سابع نبا نع :اهلوزن ببسو .18 :ةيآلا : ةدجسلا ةروس -8

 :يلع هل لاقف ،كنم ةبيتكلل الماو «اناسل كنم طسبأو ،انانس كنم دَحأ انأ -هنع هللا يضر- بلاط يبأ

 اع نمؤملاب يعي لاق ينووتسي ال اقساف ناك نمك انموم ناك نمفأ لرتف "قساف تنأ امنإف تكسا

 .263 :(تو.در) نانبل ،ةفرعملا راد ،لورتلا بابسأ :يروباسنلا نسحلا وبأ .ر .ةبقع نب ديلولا قسافلابو
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 ىمسي وأ كقسفلاو رفكلا نم هعم ام. اقساف وأ ن امال ١ نم هعم ام. انمؤم ىمسي نأ

 نوكيف دادضألا عامتجا نم كلذ يف امل اعيمج امهب ةيمستلا تلّطبف ،اعيمج امم
 ةوادعلا لهأ نم قساف رفاك وه غ باونلاو ةلادعلا و ةدوملا لهأ نم ايلوتم انمؤم

 ةلاح يف هب فصوي نأ اذه لاحتسا املف باقعلا بوجوو هةنعللاو ءاضغبلاو

 هب قحتسي يذلا لعفلا نم هعم ام لجأ نم انمؤم ىمسي نأ اضيأ لطب ةدحاو

 نأب نينمؤملا رتتبوإل» :لاق ىلاعت هللا نأل ةرخآلا ىف باذعلاو ايندلا يف ةنعللاو ةوادعلا

 ناذه لطب املف مهمسا قحتسي ىح مهنم اذه سيلف )1 اريبك الضف هلل ١ نم محل

 نيح ينازلا ينزي ال" :لاق هليع لوسرلا نأل ارفاك ىمسي نأ الإ قبي مل ناهجولا
 نيقفانملا بطاخو ةلاحلا كلت يف انمؤم ىمسي نأ هنع ىفنف }!رمؤم وهو ينزي

 الو نينمؤملا اوذؤت ال الأ هبلق ق ناميإلا صلخي ل و هناسلب نمآ نم رشعم اي" :لاقف

 هتروع هللا عبتي نمو هتروع هللا عبت ملسملا هيخأ ةروع عبتي نمو ممتاروع اوعبتت
 هللا هامسأ نم انمؤم يمسي نأ دحأل زوجي الو .نونمؤملا اهيأ اي لقي مل و )هحضف

 هنأ الإ هعيمجب ديحوتلاب ىتأ نم ىلإ نورت الأ .ناميإلا هللا لوسر هنع ىفنو اقساف

 هلمكتسي تح عيمجلا دنع ادحوم الو انمؤم ىمسي الف هنم ةدحاو ةلصخ ركنأ

 ٨ .اندنع ناميإلا كلذكو

 :ةيتآلا كلاسملا لالخ نم اهتشقانمو باوجلا اذه ةروص حيضوت انل نكميو

 يلقن كلسم -1

 هرارقإ مغر اقساف ةبقع نب ديلولا نآرقلا ةيمستب يلاطيجلا ديقت ثيح

 مهو قراسلاو رمخلا براشو ينازلا نع ناميإلا هلبج لوسرلا يفنيو ،ناعمإلاب

 .47 :ةيآلا :بازحألا ةروس -1

 .هجيرخت قبس -2
 .40 :مقر .270/4ج :ةبيغلا يف :باب بدألا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هجرخأ -3

 .وك1] /2ج ،ةينونلا حرش : يلاطيجلا -4
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 ىمسي الف ناميإلا عم نم قيضي فقوملا اذه يف يلاطيحلا دجنف .ديحوتلاب نورقم
 عسوي ")رخآ فقوم يف هارنو ةنسلاو نآرقلا ةيمستب ادييقت الماك هب ىتأ نم الإ هب
 ©فوم نمؤم نيهجو ىلع ةنسلاو نآرقلا يف نمؤملا نأ ىلإ بهذيف هلولدم نم
 لتقي نموو :ىلاعت هلوق يف امك ارجاف وأ اًراب ناك ءاوس دحوم يأ ًرقم نمؤمو
 ةرات قييضتلا نيب ددرتم نمؤملا ةيمست يق هيأرف )همتهج هؤازجف ادّمعتم انمؤم

 قيفوتلا نم اننكمي يذلا وه نمؤملا يعم يف عيسوتلا نأ ودبيو ىرخأ ةرات عيسوتلاو
 بهذم شيفطا خيشلا راتخا دقو ضراعت نم اهيف مّموتي دق ام ةلازإو صوصنلا نيي

 ىلع يملاسلا هقفاويو ادحوم نيعب انمؤم قفانملا ةيمست زاوج ىري ثيح عيسوتلا
 ةيمستلا طقف املسم وأ انمؤم املسم (قفانملا يأ) هتيمست عنمب يعنو" :هلوق يف كلذ

 ريغ نم ةيمستلا قالطإ امأ ،اهعابتأو ةيالولا نم نينمؤملا مكح اهيلع ينبني ييلا
 ملسم اذه تايلمعلا ضئارفلاب لحملا قح يف لوقن انأل زئاجف اهيلع اهمكح بترت

 دايقنالا وهو يوغللا ىنعملا رابتعاب اًمإ ملسم مسا هيلع انقلطأ نكل ،َيلو هلأ ديرن الو
 الامعتسا نوكي نأ امإو ضعبلا يف داقنم وهف لكلا يف داقنم ريغ ناك نإو هنإف

 (4) ".كرشملا ةلباقم يق هانقلطأ ثيح اّماع ايفرع

 يلقع كلسم -2

 :نيقيرط يف صخلتي

 ةيمست يف ميسقتلاو ربسلا ةقيرط يلاطيحلا كلس ثيح :ميسقتلاو ربسلا -أ

 وأ ،اقساف وأ ،انمؤم :اّمِإ ءامسأ ةنالث دحأب ىمسي نأ ولخي ال يذلا ةريبكلا بحاص

 انمؤم هتيمست لطبأو ،باوثلا هقاقحتسا مدعل انمؤم هتيمست لطبأف 3اقساف انمؤم

 .ثحبلا نم 248 :رظنا 1

 .93 :ةيآلا :ءاسنلا ةروس -2

 .0 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا -4
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 رابتعا ةلاح كلسملا اذه ميقتسيو .اقساف هتيمست تبثأو ،دادضألا عامتجال اقساف آ

 .رقملا ىعمب وه يذلا يناثلا عملا نود تاعاطلا عيمجب يفوملا وه نمؤملا

 ناك اذإف ديحوتلاب ةيمستلا ىلع ناميإلاب ةيمستلا ىلاطيخلا ساق :سايقلا ب

 اهادحإ راكنإ نود ديحوتلا لاصخ عيمج لمكتسا اذإ الإ ادّحوم ىمسي ال ءرملا

 لاصح نأ" :ىلإ يلاطيجلا باهذ وه سايقلا اذه ركعي ام نكلو .ناميإلا كلذكف

 لهف "»"رصقتنيو دادزي وهف ناميإلا امأو صقتني الو دادزي ال ةدودحم ديحوتلا

 لبقي ال يذلا ديحوتلاب هلاصخ يف ناصقنلاو ةدايزلا لبقي يذلا ناميإلا سايق حصي

 ؟ةدودحم هلاصخ نوكل ناصقنلا الو ةدايزلا

 عمجلا دنع سبلو ضومغ نم ةحسم هيرتعت يلاطيحجلا فقوم لعج ام اذه

 .ةلأسملا بناوج نب

 يوغل كلسم 3

 هب ىمسي نأ زوجي ال نمؤملاف "نمؤم"و "نمآ" :نيتظفللا نيب يلاطيحجلا قّرف
 هل لاقي الو نمآ :هل لاقي عّيضملا قفانملا اًمأو ،اداقتعاو المعو الوق نيدلاب يفوملا الإ

 الإ ءيشلا لعفي ال نم برعلا ةغل يق نأ ىلع ادامتعاو صوصنلاب ادّتقت 7

 ابوث طيخي وأ ،اماخ غوصي وأ ،هرمع يق ادحاو اتيب ينبي لجرك هب ىمسي ال اردان
 كلذ ىلع هرارمتسا ةلقل كاطئاخ الو ءاغئاص الو سايناب ىمسي الف ،كلذ هبشأ ام وأ
 يف ،طاخو ،غاصو ،نب دق :اذهل لاقي امنإو ،هلاعفأ نم بلاغلل مسالا امنإ لعفلا

 الو ،الانمأ يف حلصأو ،نمآ هنع ىمن ام بكتراو ،هللاب رقأ نمل لاقي امك اهلاثمأ

 مسا هلاثمأ يفو نمآو ،ندبلا ءامسأ هذه نأل حلاص الو راب الو "نمؤم" هل لاقي

 .وك0/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 .339/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 2
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 نونمؤملا مه نيذلا نإ لقي مل و "هاورفك مم اونمآ نيذلا نإ :ىلاعت لاق امك لعف
 نأ لإ ةيفاكلا دبع راّمع ابأ يوغللا كلسملا اذه ىف يلاطيحجلا عبت دقو "نورفاكلاو

 نورفكي نيذلا نإ :ىلاعت هلوقك كلسملا اذه ميعدتل ىرخأ ةيلقن ةلدأ دروأ رامع ابأ

 ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب

 :ىلاعت لاقو )هكاقح نورفاكلا مه كلنلوأ اليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو

 نأ ىلع لدف" :رامع وبأ لوقي “%ضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأل

 ةيمستلا تءاج اذه ىلعو اقح رفاكلا هنأ رفكلا ضعبو ناميإلا ضعب هعم ناك نم

 ©0هماكحأو نيدلا ءامسأب

 نم بلاغلل قلطي ةغللا يف مسالا نأ ىلع رامع يأ عم يلاطيخجلا قفتي اذكه

 رمتسي مل اذإو ،نمؤملا وهف اهيلع بظاويو ،نامبإلا لاعفأ ىلع رمتسي يذلاف لاعفأل
 بهذو ةلزتعملا نم دابع يأر وهو "نمآ" :هل لاقي امنإو نمؤملا مسا قحتسي الف

 يأر وهو هب ىمسي ةرم هلعف ولو "هلعف نم قتشم ةغللا يف مسالا نأ ىلإ نورخآ

 نم "نمآ" :لاقي هنأ ىلإ يئابجلا بهذيو }.شيفطا خيشلا هراتخا دقو ،ةئجرلملا
 ٧"( ةغللا ءامسأ نم "نمؤم" :لاقيو ةغللا فاصوأ

 نم قتشم مسا :وه لعافلا مسا نأ اندجول ةغللا بتك ىلإ انعجر ولو

 .137 :ةيآلا :ءاسنلا ةروس -1

 .ظ60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا -2

 .102/2ج :يلاط رامع قيقحت ،زجوملا :يناكلا دبع رامعوبأ 3

 .150-151 :ةيآلا :ءاسنلا ةروس 4

 .85 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس -5

 .102/2ج :يلاط رامع قيقحت زجوملا :يناكلا دبع رامعوبأ 6

 .335/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -7

 .ظ60/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 8

 .316 :ةيدقعلا شيفطا خيشلا ءارآ :نئنو ىفطصم -9

 .335/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 0
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 دصق ىلع هب ماق وأ لعفلا هنم عقو نم ىلع ةلالدلل مولعملل ينبملا لعفلا ردصم
 ةهبشملا ةفصلا مكح هل ىطعيف توبنلا لعافلا مساب دصقي دقو ‘تودحلاو ددجتلا

 .نيهجولا زيحت نذإ ةغللاف ."ةغيصلا يف رييغت ريغ نم لمعلا يف

 كلسملا وهن ءامسألا يف يلقنلا ليلدلاب ديقتلا نأ انل ىلجتي ةشقانملا هذه لالخ نم

 لوعي الو ،سانئتسالل نادرويف يوغللاو يلقعلا ناكلسملا امأو إملسألاو ىوقألا
 .امهتلدأ يف ةلمتحملا هجوألل ارظن امهيلع

 .315 0310 :(ت.د) توريب ةيملعلا بتكلا راد ؛ةيبرعلا ةغلل ةيساسألا دعاوقلا :يمشاهلا دمحأ -]

 .131-132 :1966 }1:ط برغملا ،باتكلا راد ،ةيبرعلا ةغللا دعاوق :اغآ رفس قيفوت رمع
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 سداسلا لصفلا

 ر دنلاو 7 اضنلا

 ديهمت

 .ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا :لوألا ثحبلل

 .ناسنإلا لاعفأو ردقلا :ناثلا ثحبلا

.ردقلاو ءاضقلل يقالخألا دعبلا :ثلاثلا ثحبملا



 ديهمت

 نمض جردنت .ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نم لصأ "ردقلاو ءاضقلا" ةلأسم نإ

 تافصلا نم ةلمجب اهقلعتل ةيهلإ ةلأسم يهو ،نمؤملا امب ملسي ىلا بيغلا اياضق

 امل لاعف ةدارإلاو مئظوفحم حول يف ديجب نآرق وه لبؤ» ملعلاك :ةيهلإلا
 لدعلاو & راَهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق ةردقلاو 30هديري

 8هماتدسفل هللا الإ ةحلآ امهيف ناك ولت ةينادحولاو هادحأ كبر ملظي الوت

 تحتو .هريصمو هكولس ىلع اساكعناو ،ناسنإلاب اقيثو اطابترا ةلأسملل نأ امك

 سانلا لوقع تبرطضا )يومألا رصعلا يف ةيعامتجالاو ةيسايسلا عاضوألا ريثأت

 ناسنإلا ةيرب لئاق نمو ،صلاخلا ربجلاب لئاق نمف يدقعلا لصألا اذه مهف يف
 وحن عفدنا ءالؤه نم مهفلا نسحأ نمف .طسوتلا ىلإ عاد كاذو اذه نيبو 5هرايتخاو

 ىلإ دلخأ مهفلا ءاسأ نمو ،نوعلا هللا ايجار هعسو يف ام دفنتساو ضحدكلاو لمعلا

 .رادقألاب ارذتعم ،مالستسالا ىلإ نكرو ،ةحارلا

 امو ؟ةدارإلا ةيرح يف هيأر امو ؟"ردقلاو ءاضقلا" يلاطيحجلا مهف فيك ىرت

 وأ ؟اضراعت بلطلاو ردقلا نيب ىري لهو ؟رايتخالا ةاعدو ربخلا ةاعد نم هفقوم

 ؟اًداضت بسكلاو لكوتلا نيب

 .21-22 :ةيآلا جوربلا ةروس -ا

 .107 :ةيآلا دوه ةروس -2

 .16 :ةيآلا دعرلا ةروس 3
 .49 :ةيآلا ،فهكلا ةروس -4

 .22 :ةيآلا ءايبنألا ةروس 5

 ىلع اولمعو ،ملاظم نم نرتأي ام لك رربي ربجلاب لوقلا نأ ةيمأ ونب نذإ ىأر" :دومحم ميلحلا دبع /د لوقي 6

 ةئيبلا يف لعف ةر كلذل نوكي نأ يعيبطلا نم ناكف ،هردقو هللا ءاضقب ملظ لك سانلا رسفي نأ

 يتأي اميف راتخم رح ناسنإلا نأو ءاطخ ربجلا ةركف نأ نلعي نم رئامضلا يوذ نم دجوي نأو .ةيمالسإلا
 .203-204 :مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا :دومحم ميلحلا دبع/د .ر ".عدي اميفو
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 ركذي ذإ ادج ةميدق دوهع ىلإ عجري ردقلا عوضوم يف ثحبلا ةيادب نإ
 ذنم دوبعملل مزالم ردقلاب ناميإلا" نأ 6"م1964/_ه1383 تر داقعلا ذاتسألا
 يف اثيدحو اميدق ةفسالفلا ءارآ يخيرات لسلست يف انل صخل دقو روصعلا مدقأ

 نيذلا ءاملعلا بهاذم ضرع ىلإ لقتنا مغ ،نايدألا بهاذم يأر مث ،ردقلا ةلأسم

 .ةيعيبطلا مولعلا بناج نم ةلأسملا اولوانت

 ناسنإلا ركفلا تلغش دق ةلأسملا نأ انل ىلجتي دامعلا ضرع لالخ نمو

 نيركفملاو ةفسالفلا لبق نم ارمتسم اهيف ثحبلا لازي الو ،هدوهعو هناولأ فلتخم
 امك يلقعلا فرتلاب ةل وهس لكب ريبكلا مامتهالا اذه رسفن نأ نكمي الو ،ءاملعلاو

 .هلبقتسمو ناسنالا عقاوب اطبترم عوضوملا نوك وه هثعبم لب ضعبلا معز

 عضخت نلا ةيهلإلا ننسلاو ،ةينوكلا نيناوقلابو هب طيحملا نوكلاب هتاقالعو ،هريصمو
 .تاعمتجملاو سفنألاو ةعيبطلا اهل

 .ةلأسملا هذه يف ةماع ةيضابإلاو يلاطيجلا يأر نع لصفلا اذه يف ثيدحلا زمكرنسو

 بدألا يف مامإ (م1889-1964/_ه1306-1383) داقعلا ىفطصم نب ميهاربإ نب دومحم نب سابع -ا

 .266/3ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .عادبإلا عم افينصتو ةباتك نيرثكملا نم يرصم

 :117 :(ت.د) رئازخلا ،©فراعملا ةعبطم ةينآرقلا ةفسلفلا :داقعلا دومحم سابع -2

 ١ .117-149 :هسفن عجرملا 3
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 ء

 لوال اثحيملا

 ر دل او ءاضنل ا بر ايإل

 ردقلاو ءاضقلا موهفم -1

 يوغللا موهفملا -أ
 ءاضقناو (مكَح يأ ءاضق يضقي ىضق ،مكحلا ةغل هب داريف ءاضقلا نيعم امأف

 :اهنم هوجو ىلع نآرقلا ىف جرخي هنأ يلاطيحجلا ركذيو 3"باهذ يأ ءيشلا

 ث}همهني يضقي كتر نإل :ىلاعت هلوقك مكحلا
 .مهانملعأ يأ (‘ه&4%باتكلا يف ليئارسإ ب ىلإ انيضقوؤلا :ىلاعت هلوقك مالعإلا

 ©.4“راق تنأ ام ضقافلت :ىلاعت هلوقك لعفلا

 _هوايز لإ اودبعت الأ كر ىضقو :ىلاعت هلوقك ضرفلاو رمألا

 “%نيموي يف تاومس عبس َنهاضقفإلا :ىلاعت هلوقك قلخلا

 يأ رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ :ىلاعت هلوقك ةيصولاو دهعلا

 .ةلاسرلا هانيصوأو ىسوم ىلإ اندهعو

 .186/1 5ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظا 3/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا -]

 .و43 و14/2ج :هسفن ردصملا 2

 .93 :ةيآلا «سنوي ةروس -3

 .4 :ةيآلا ءارسالا ةروس 4

 .72 :ةيآلا هط ةروس 5

: 
 .12 :ةيآلا تلصف ةروس -7

 .44 :ةيآلا صصقلا ةروس 8
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 اذإف :ىلاعت هلوقو 5‘ههمككسانم متيضق اذإفإف :ىلاعت هلوقك غارفلا -.

 هةالصلا متيضق

 “هاوتوميف مهيلع ىضقي الول :ىلاعت هلوقك توملا لوزن -
 .باذعلا بج و يأ رمألا يضقو :ىلاعت هلوقك بوجولا -

 “ةهايضقم ارمأ ناكول :ىلاعت هلوقك ردقلاو باتكلا -

 6ث)ه لجألا ىسوم ىضق املفإ» :ىلاعت هلوقك مامتلا -

 0)؛قحلاب مهنيب يضقو :ىلاعت هلوقك لصفلا -
 ).يه يلاطيخلا اهدروأ هوجو ةينامث ىلع فرصتي وهف ةغل ردقلا امأو

 ام مهل نيبو قلخ يأ ىدهف ردق يذلاو :ىلاعت هلوقك قلخلا ٍ

 ركذلا ىدهو .ةيذغتلا ليبس ىلإ ىدهف قلخ ،قلخ ردق ليقو .نوقتي امو ،نوتاي

 .يدنلا ىلإ عيضرلا ىده ليقو ىثنألاو
 .ريدقتب يأ ""ه ردقب ءام ءامسلا نم انلزنأوإل :ىلاعت هلوقك .ريدقتلا :-

 “""هنورداقلا معنف انردقفإل :ىلاعت هلوقك ريوصتلا . -

 .200 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -[

 .103 :ةيآلا ةغأستلا ةروس -2
 .36 :ةيآلا ؛رطاف ةروس -3

 .44 :ةيآلا ادوه ةروش -4

 .21 :ةيآلا ،يرم ةروس 5

 .29 :ةيآلا صصقلا ةروس -65

 .75 :ةيآلا رمزلا ةروس -7

 .74/5ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ر .ظ13/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 8

 .3 :ةيآلا ،ىلعألا ةروس 9

 .18 :ةيآلا كنونموملا ةروس -0

 .23 :ةيآلا ،تالسرملا ةروس -11
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 يأ نيرباغلا نمل اهنإ انردق هتأرما ًالإ» :ىلاعت هلوقك دوجولا -
 .باذعلاو ةبوقعلا يف نيقابلا نم اهاندجو

 ٠. يضق يأ يردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلافإل : لاعت هلوقك ءاضقلا _-

 ضفل :لاعت هلوقو .)هقزر هيلع ردق نمو :لاعت هلوقك :قيضلا -

 .هيلع قّيضن يأ ‘هئهيلع ردقن نل نأ
 .اهيلمي يأ )ماهردقب ةيدوأ تلاسفإلا :ىلاعت هلوقك يلملا -

 .انيوس يأ )هتومل مكنيب انردق نحن :ىلاعت هلوقك ةيوستلا

 .“ّاضقلا هانعم اضيأ (لادلا ناكسإب) ردقلاو ردقلاو

 دقف ،ةلالدلا اتعساو ناتظفل ردقلاو ءاضقلا نأ انل نيبتي قبس ام لالخ نم

 .قلخلا ىلع ةلالدلا يف ناكرتشت وأ رخآلا ىلع امهدحأ لديف يوغللا امهانعم قفتي

 يف ريبكلا عاستالا اذه نإو صاخ ءيش ىلع امهنم لك لديف امهانعم فلتخي دقو

 نم ةلالدلا ف انايحأ امهكارتشاو ةهج نم ردقلاو ءاضقلا ظفلل يوغللا لولدملا

 .يحالطصالا امهفيرعت ديدحت يف حضاولا هرثأ هل ىرخأ ةهج

 يحالطصالا موهفملا -ب

 لإ اهعاحتراو ،امتاقوأ ىلإ رومألا ءاهتنا" وه احالطصا ردقلا يلاطيحخلا فرعي

 .60 :ةيآلا رجحلا ةروس -1

 .12 :ةيآلا ،رمقلا ةروس -2

 .7 :ةيآلا ،قالطلا ةروس -3

 .87 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 4

 .17 :ةيآلا \دعرلا ةروس 5

 .60 :ةيآلا {ةعقاولا ةروس -6

 .ظ13/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 7
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 ضلزألا يف هللا اهردق يلا امتاقوأ ىلإ اهلوصوو رومألا غولب وه هدارمو اهرودقم
 .تارودقملا نم كلذ وحنو ءاقشو ةداعس نم اهل هردق ام ىلإ اهعوجرو

 هفيرعت نم حورتسن انك نإو ،ءاضقلل اصاخ افيرعت يلاطيخجلا درفي مل و

 حوللا يف كلذ ريطستو ،ءايشألا ىلع لزألا يف هللا مكح وه ءاضقلا نأ ردقلل

 هردق نإو &هردقيسف ائيش هللا ىضق نإف رخآلا ىلع لدي امهدحأ نأل .ظوفحملا

 .هتدارإو هتردقو هملع نع رداص ثدحم لك نأل هب ىضق

 يذلا فيرعتلا (م1773/_ه1187ت) يثالتلا ورمع خيشلا سكع دقو

 ءامتاقوأ ىلإ رومألا ءاهتنا وه ءاضقلا" :لاقف ءاضقلل هلعجف ردقلل يلاطيجلا هقاس

 يحلطصم نيب كارتشالاو لخادتلا ىلع ةلالد اذه يفو .امتاروذقم ىلإ اهعاجتراو

 .ةفيرشلا ثيداحألا كلذب تدرو امك رخآلا ىلع امهدحأ قلطي دقف ،ردقلاو ءاضقلا

 امهنيب زيمو ،نيحلطصملا نيذه طبض نم "ةيضابإلا يرخأتم نم كانهو

 يف هللا هب مكحا ام داجنإو قيقحت وه ردقلاو ،يلزألا مكحلاب اصتخم ءاضقلا لعجف
 ة.نيهجو ىلع ردقلا َنأ ىلإ ةيديرتاملا تبهذ دقو .لزألا

 نم وه ام ىلع ءيش لك لعج وهو ءيشلا هيلع جرخي يذلا دحلا ۔امهدحأ

 لك لعجي نأ ةمكحلا ليوأت وهو 3هفس وأ ةمكح نم .حبق وأ نسح نم ،َرش وأ ريخ
 .هب ىلوألا وه ام ىلع ءيش 3 ردقيو ،هيلع نوكي نأ يغبني ام ىلع ءيش

 .باقعلاو باونلا نم هلامو ،ناكمو نامز نم ءيش لك هيلع عقي ام نايب يانلاو

 ©6). لعفلا هب داري ءاضقلاو

 .ظ13/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 1

 .ثحبلا نم 160 :هتمجرت تقبس -2

 .و53 :(طوطخ) ةينونلا حرش :يتالتلا ورمع نع القن .421/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 3

 .311 :لوقعلا راونأ قراشم :يملاسلا .22 :صلاخلا بهذلا :شيفط دمحما .149 :رونلا :نيمثلا 4
 .230 :ةيدقعلا هؤارآو هتايح يديرتاملا روصنم وبأ :يلاغلا مساقلب .82 :نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا 5

 .230 :ةيدقعلا هؤارآو هتايح يديرتاملا روصنم وبأ :يلاغلا مساقلب .82 :نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا 6
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 دابعلا لاعفأ هللا ءاضق نوكي نأ زوجي ال هنأ نوري ةلزتعملاو ةيمامإلا نأ ديب

 ال دحاولا لعفلاو ،لعافلا وه ناسنإلاف ردقلا كلذكو ێاهقلخو اهثادحإ نعمم

 نعمي دابعلا لاعفأ هللا ءاضق نوكي نأ ةيمامإلا تراتخاو .نيلعاف نم نوكي

 ةيصعملا لعف يف مهيلع امو ،باوثلا نم ةعاطلا لعف نم مهل ام مهربخأو ،مهملعأ

 .باقعلاو باونلا نم اهيلع ام ردق يأ ريدقتلا ىعممب ردقلاو \باقعلا نم

 هجوأ ددعت وه ردقلاو ءاضقلل يعرشلا لولدملا طبض ىف فالتخالا ببسو

 بسانتي يذلا نيعملا راتخت ةقرف رف لك لعج امم انايحأ امهكارتشاو ةيوغللا امهتلالد

 نيذه طبض ىق اقفاوت ةيديرتاملاو ةيرعشألاو ةيضابإلا نيب دحنو .ةيدقعلا الوصأ عم

 نوكي ام نأ يهو ،ةجيتنلا سفن ىلإ يضفي ريسي يظفل فالتخا عم نيحلطصللا

 .هب ناميإلا بجي هللا دنع نم وه رض وأ عفنو ،َرش وأ ريخ نم

 ردقلاو ءاضقلاب ناميالا ةقيقح -2

 ةديقعلا ناكرأ نم نكر وه ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا نأ يلاطيحجلا ني

 ):يه ثيداحأب كلذ ىلع لدتساو .ة”نفلكم لك ىلع بجاو وهو ةيمالسإلا

 دبع نمؤي ١ل"' :ةلع هللا لوسر لاق :لاق هلظ ه بلاط يبأ نب يلع نع -

 قحلاب هثعب هنأو ،هللا لوسر ينآو فكلا الإ هلإ ال نأ ةداهش :عبرأب نمؤي ىنح

 ."ردقلاو \توملا دعب ثعبلاو

 دبع .95-96 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا .22/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع -1
 .449/1ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا

 .96 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا -2
 قيلعت :مالسإلا دعاوق .ظ13/2ج :ةينونلا حرش ,425/1مسقلا :يمانلا قيقحت :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 3

 .29/1ج :يلكب حيحصتو

 .452/4ج : :هرشو هريخ ناميإلا يف ءاج ام :باب هللا لوسر نع ردقلا باتك :ننسلا يق ىمرا هجرخأ -5

 .2145 :مقر
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 ناميإلا ةقيقح غلبت نلو ثدحت نل كنإ" :هبه تماصلا نب ةدابعل هلع هلوق -

 نأ ل فيك هللا لوسر اي تلقف :لاق .هللا نم هنآ هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح

 ام كأطخأ امو ،كئطخيل نكي مل كباصأ ام نأ ملعت :لاق هرشو ردقلا ريخ ملعأ
 .“"»"راتلا تلخد كلذ ريغ ىلع تم نإف ،كبيصيل ناك

 نأ :هلغ هللا لوسر لاق ؟ناميإلا ام :لاق" مالسلا هيلع ليربج ثيدح يف -

 لاق ،هَرشو هريخ ردقلابو ،ثعبلاو {هئاقلبو ،هلسرو ،هبتكو 3هتكئالمو {هللاب نمؤت

 "...تقدص :ليربج

 ءاضقب ءيش لك" :لاق هلغ هللا لوسر نع ىغلب ظ ديز نب رباج لاق -

 .“"سيكلاو زجعلا ىتح هردقو هللا
 , ©رش وأ ريخ نم ناك ام نأ دبعلا ملعي" نأب ردقلاو ءاضقلا ةقيقح حضويو

 ؛نكي مل أشي مل امو ،ناك هللا ءاش ام ،نوكي هللابف ،كلذ نم نوكي امو ًرضو عفن

 بيصي ام نأ ملعيو ،ردقو ءاضقب هنم تناكو ءايشألا عيمح قلاخ ىلاعت هنأو

 ““»'هبيصيل نكي مل هأطخأ امو هئطخيل نكي مل ناسنإلا

 ربدم تانئاكلا ديرم ىلاعت هللا" نأ "ديحوتلا ةديقع" يق يلاطيخلا دكؤيو

 رفك عقي ال ،اهلاجآو اهقازرأل ردقم كالاعفأو تادوجوملا عيمح قلاخ ،تاثداحلا
 همكحو هتئيشمو هئاضقب الإ نايسن الو وهس الو نافرع الو ركن الو ناعإ الو

 .2145 :مقر
 يف فالتخا عم) .4700 :مقر 3225/4ج :ردقلا يف :باب {ةنسلا باتك :ننسلا يف دواد وبأ هجرخأ -]

 (ىرخأ قرط هلو ظفللا

 عم) .4499 :مقر {01793/4ج :ةعاسلا ملع هدنع لا نإ :باب ،ريسفتلا باتك :يراخبلا هجرخأ -2
 (ظفللا ف فالتخا

 .71 :مقر ،25/1ج ،ريطتلاو رذحلاو ردقلا يف باب :حيحصلا عماجلا ،عييرلا هجرخأ 3

 .29/1ج :يلكب قيلعتو حيحصت ،مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 4
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 اديرم ارداق املاع ايح ادحاو لزي مل ،هئاضقل ةار الو همكحل بقعم الو هتدارإو

 اهردق امك امتاقوأ يف تدجوف اهل اهردق نلا امتاقوأ يف ءايشألا دوجول لزألا يف

 يف ميكح ىلاعت هنآو ...هتدارإو هملع قفو ىلع تعقو لب رخأت الو مدقت ريغ نم
 ائيش سانلا ملظي ال ،ناسحإلاب نتمم 3ماعنإلاب لّضفتم ‘همكح يف لداع ،هلاعفأ

 ©).نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال ،نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو

 عيمج تدنتسا دقف ىلاعت هللا ىلإ دوجوم وه ام لك يلاطيجلا ةريو
 ديري امل لاعفلا ديعملا ئدبملا ىلاعت وهف هتدارإ نع تردصو ءهتئيشم ىلإ تادوجوملا

 زوجي امع هدض هنم ردصي نأ نكمأ هنم ردص لعف لكو ءاديرم نوكي ال فيكو"
 نم ارداق اهلإ نوكي فيكو ءهنيعب كلذ هنم ردصي نأ نكمأ هل دض ال امو ،هيلع

 وهو «اريبك اولع كلف نع هلل ىلاعت زجاع هركتسم وه لب كديري ال ام ي نوكي
 "هتاذب و هسفنب ملاع ئح ؛هتاذب ديرم ىلاغت

 اعوضخ ردقلاو ءاضقلاب نيضارلا بولق يف كرتيل داقتعالا اذه لثم نإو

 .اهل ريظن ال ةنينأمطو هب امئاد اطابتراو ،ىلاعت هلل اقلطم

 .اهيف ثحبلا فلكتو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ضوخلا نم يلاطيجلا رذحيو
 مهو لعفي امع لأسن الو قلخلا نع هب رثأتسا يذلا هللا ملع نوزخم نم هنأل

 دحو ،اهوعّيضت الف ضئارف مكيلع ضرتفا هللا نإ" :ةلع هلوقب لدتسيو ،هنولأسي

 نم ءايشأ نع تكسو ،اهوكهتنت الف ءايشأ نع مكامنو ،اهودتعت الف ادودح مكل
 ردقلا ركذ اذإ" :هقلع :هلوقو اهولبقاف مكبر نم ةمحر اهوفلكتت الف نايسن ريغ

 .4 :1979 هةيادرغ .ةيبرعلا ةعبطملا كديحوتلا ةديقع :يلاطيحجلا 1
 .298/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2
 .318/3ج :(نامع ةنطلس ةعبط) تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 3
 .104 :مقر .297/4ج :ةمعطألاو حئابذلاو ديصلا :باب ،اهريغو ةبرشألا باتك :ننسلا يق طق اردلا هجرخأ -4
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 نغ :لاعت لاقو ©"هل قلح ام رسيم كن اولمع" :ث هلوقو "اوكسمأ
 “هايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهنيب انمسق

 لقعلاب ةمحر الإ ردقلاو ءاضقلا يف ضوخلا نع عرشلا يمن ناك امو
 سحلا ملاع اياضق نم ريثك يف ثحبلا قيطي ال يذلا دودحملا زجاعلا يياسنإلا

 .ردقلاو ءاضقلاك ةيئارو ام ةيبيغ لئاسم يف ثحبلا هفلكت نع الضف ةداهشلاو

 اوفقي مل ةفسالفلاو ةيفوصلاو نيملكتملا نأ دكؤي يمالسإلا ركفلا عقاو نكل

 لاعفأب هتقالعو ردقلاو ءاضقلا عوضوم يف اوضاخ لب ةيعرشلا تاميلعتلا هذه دنع

 فورظلا ىلإ عجري ام اهنم ةفلتخم بابسأو عفاود اذه مهثحبل نوكي دقو ،ناسنإلا

 يناثلاو لوألا نرقلا يف ةيمالسإلا تاعمتجملا اهتفرع نلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا

 .ةيبنجألا تارايتلاو تافاقثلا ىلع يمالسإلا عمتجملا حاتفنا ىلإ دوعي ام هنمو ،ةرجهلل

 ءعوضوملاب ةقلعتملا يحولا صوصن ليوأت جهنم يف فالتخالا ىلإ دوعي اهضعبو
 هراكفأو هتالاعفنا يف رح هنأب ناسنإلا داقتعاك ةيتاذ ةينادجو بابسأ ىلإ عجري رخآو

 .ةدارإلا بولغم ،ةّيرحلا دودحم هنأ ىرخأ ةهج نم هروعشو ‘ةهج نم هكولسو

 هاجتاو «صلاخ يربج هاحجتا :ةيسيئر تاهاجتا ةثالث ثحبلا اذه نع مجن دقو

 .امهنيب طسوتم هاجتاو ،َرح

 .ةلأسملا يف يلاطيحجلا فقوم نع يناثلا ثحبملا يف فّرعتنسو

 .194/3ج :نيحورجملا :قباس نب ىيي ءايركز وبأ .264/8ج :ءافعضلا يف لماكلا :دبعم نب رظنلا ۔برخأ 1
 .4666 :مقر 01891/4ج :ىرسعلل هرسينسف :باب ،ريسفتلا باتك :يراخبلا هجرخأ -2
 .32 :ةيآلا فرخزلا ةروس -3
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 ناثلا ثحبملا

 زاسنالالاعفأوردقلا

 هتعاطتساو ناسنإلا لعف -1

 ةردقب دوجوملا" :هنأب لعفلا يلاطيحجلا فرع ةيضابإلا بهذم عم اقاستا

 ٥“هيلع ةلادلا اهنأل لعفلا عم يه ةيضابإلا دنع ةعاطتسالا وأ ةردقلا نأل "لعاف

 ةردقلا نأل هيلع ارداق ريغلا ناكو دجو ام وه" هنأب لعفلا فرعتف ةلزتعملا امأو
 .قاطي ال ام فيلكت ةلاحتسال لعفلا لبق مهدنع

 ادحأ فلكي مل ىلاعت هللا نأل لعفلا عم ةعاطتسالا يف هبهذم يلاطيجلا للعيو

 كرتلاو ذخألا نم لعف نيلعفلا يأف هكرتو هايإ هفلك ام ذخأ ىلع اعيطتسم الإ
 لعفلا لبق ةوقلا يطعأ ول هنأل نيلاح ىقبت ال ةعاطتسالا نأل هعم ةعاطتسالا تناك
 لعفلا دوجو نأل ةوق ريغب لعفلا دجوي نأ لطب ةوقلا تمدع لعفلا لاح ناك املف

 ناك ذإ ،لعفلا عم ةعاطتسالا نإ لاق نم لوقلا اذمب حصف ةعاطتسالا ىلع لدي

 تناك امل هنأل لاح نم رثكأ ىقيي الو هبحاص دوجو ىلع اليلد امهنم دحاو لك
 تباث ةضلاو {ةّوقلا دض ةفآلا نأل لعفلا دجو تلاز اذإ اهنآ حص لعفلا عنمت ةفآلا

 ةعاطتسالا نإ لاق نم لوق لاطبإ اذه يفف ،دادضألا تلطب الإو هدض هليزي ىتح
 ©ة).لعفلا لبق

 .33/1ج :فاصنإلاو لدعلا :نالجرولا .و15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .هسفن ردصملا -2

 .22/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 3

 ..462/1ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا دبع .76/2-81ج :هسفن ردصملا 4-
 .ظ30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا ك
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 ةعاطتسا يه نكلو ةدحاو ةعاطتسالا نأ ىرت ةيضابإلا نأ يلاطيحلا ركذيو

 يهو ةعاطتسا ةيصعمللو {ةعاطتسا ةعاطلل {ةثدحم ةعاطتسا هلعف لعف لكل ةريثك

 يه رفكلا ةعاطتسا نأ ىلإ تبهذ نلا ةلرتعملل افالخ ""هنامإلا ةعاطتسا ريغ

 .امي هلَعَف دارأ نيلعفلا يأف لعفي نأ لبق عيطتسملا اهيطعأ ناميإلا ةعاطتسا

 تابثإ يف كلسو ةعاطتسالا يف ةلزتعملا بهذم يلاطيحجلا شقان دقو

 يذلا كلسملا سفن هنأ ظحالنو ةرواحملاو مازلإلا كلسم لعفلا عم ةعاطتسالا

 نيفرطلا نأ الإ يلالدتسالا قيرطلا اذه ةيبلس مغرف هبهذم ءانب يف ةلزتعملا هتجهتنا

 :يتآلا وحنلا ىلع ةلأسملا يف يلاطيجلا ةلدأ ضرعنو .لالدتسالا ىق هيلع ادمتعا

 الو هلبق ال لعفلا عم امتابثإ ىلإ لصيل ةعاطتسالا نيعم نم يلاطيجلا قلطني -أ

 يف ةمالسلا يه :اولاق نإف ؟يه ام ةعاطتسالا نع انوربخأ ةلزتعملل لاقيو" :هدعب

 ةعاطتسالاو :عيطتسي ال انايحأو ءانايحأ عيطتسي ناسنإلا لاب امف :مهل ليق ندبلا

 ريغ ةعاطتسالا نإ :اولاق نإف تقو لك يف ةدوجوم يهو مكدنع ةمالسلا يه

 فرعي فيكف :انلق .دحت الو فصوت ال :اولاق نإف ؟يه ام انلق .ندبلا يف ةمالسلا
 ةلاد ةعاطتسالا نإ :اولوقي نأ نم مهل دب الو ؟عيطتسم ريغ وأ عيطتسم هنأ ناسنإلا

 ."دعب الو لبق ال هدوجو نيح يف لعفلا ىلع

 ةوقلا لطعتف لعفلا عوقو لبق هللا دنع نم ةفآ ثودح يلاطيجلا زوجي ب
 ول متيأرأ ،ةّوقلا لاح اهنأ متمعز يذلا لاحلا متيأرأ مهل لاقي" ىىفتو هئادأ ىلع

 :اولاق نإو ؟ةفآلا ثودحب ةوقلا تينف دق سيلأ .ةيناثلا لاحلا يف ةفآلا هللا ثدحأ

 :مهل ليق .ةفآ ةيناثلا لاحلا يف ثدحت الأ ةطيرش ىلع لعفلا لبق ةوقلا انيطعأ

 .و32 - ظ31/2ج :ةينونلا حرش :ىلاطيخلا 1

 .ظ30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا .81/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع -2

 .76/2-81ج :ةسمخلا لوصألا حرش :راحلا دبع 3
 .ظ30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4
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 ؟ءاشي ام تبثيو ءاشي ام يفيف ءاشي ام هقلخ يف لعفي الأ مكبر ىلع نومتحتأ

 مكبيصت الو ن الأ ةوقلا مكاطعأ اذإ هيلع اومزعاف :مهل ليق معن :اولاق نإف

 .“"زعفلا عم ةعاطتسالا نأ ىلع لدي ام اذه نالطب يفو .ةفآ

 :هابتشا نم اهيف ام ليزيو ةلزتعملا اهريثت يلا تالؤاستلا ضعب نع بيجي -ج
 ام اولاق نإف .ال :انلق ؟هيف اوذخأت نأ لبق لعفلا نوعيطتست له :ةلزتعملا تلاق"

 . اًسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتفإل لوقي ذإ ةرهاظملا يف لجو رع هلوق يف نولوقت
 لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف ريبخ نولمعت امب هللاو هب نوظعوت مكلذ
 © ...هلوسرو هللاب اونموتل كلذ انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف اّنسامتي نأ

 انأو هيف ذخآ ينآ ريغ موصلا عيطتسأ ال ينإ لاقف َرَماظف ثناخحلا مكعواط ولف

 الإو روذعم وهف ةلزان ةفآل عيطتسي ال ناك اذإ انلق .عيطتسأ ال اميف روذعم
 ماعطلا داردزا لاح يف كاسمإلا ناعيطتسم امه له براشلاو لكآلا نع انوربخأف

 ث".ةدحاو لاح يف دادضألا عامتجاب اولاق دقف .معن :اولاق نإف ،بارتشلا عارتجاو

 وأ اولاق نإف" :لعفلا لاح نم رثكأ ىقبت ال ةعاطتسالا نأ ىلاطيحجلا نّييي -
 امف :اولاق نإف ،ىلب :انلق .لعفلا لاح نم رثكأ ىقبت ت ال مكدنع ةعاطتسالا سيل

 امهدحأ :نالوق اهيف ليق دق انلق متعطتسا ام هللا اوقتاقإل :ىلاعت هلوق نعم

 لإ ادحأ فلكي ال هللا نأ انمدق امك ،ءايشألا نم ءيش لعف متعطتسا ام هللا اوقتاف

 لعفل عيطتسم ريغ وهف هيف ذخأ نيلعفلا يأف 3هكرت وأ فلك ام لعفل اعيطتسم
 لعف كرتلا نأل اكرت وأ العف هيف ذخأ يذلا كلذب ةلوغشم هتوق تماد ام هدض

 ."ءايحأ متمد ام :متعطتسا ام يناثلا لوقلاو .كراتلا

 .ظ30/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .3-4 :ناتيآلا ،ةلداجلا ةروس -2

 .و31/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3

 .16 :ةيآلا .نباغتلا ةروس 4

 .وت1/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 5
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 هللا فلك له لئاق لاق نإف" :ناميإلاب رفاكلا فيلكت ةيفيك نع بيجي -ه
 :هل ليق .عيطتسي ال ام هفلك :لاق نإف معن :هل ليق .هرفك لاح يف ناميإلاب رفاكلا

 الأ .هب تلح ةنامز وأ {ةفآ ةلعل ال رفكلاب هلاغتشال هلعف عيطتسي ال ام هفلك معن

 “نورصيي اوناك امو عمسلا نوعيطتسي اوناك امه :لجو رع هللا لوق ىلإ ىرت

 نكلو ،ناولألا نورصبي الو تاوصألا عمس نوعيطتسي ال مهنآ اذه يف عملا سيلو
 كرتب مهتوق اولغش ذإ هلع يبلا هيلإ مهاعد ام نولبقي ال يأ ،لوبقلا عمس نيعملا

 مهنآ هللا مهفصوف هنولعفي ال عم ىلع هنورصيي ال كلذكو «هيلإ مهاعد امل لوبقلا

 اونموي نأ سانلا.عنم اموت :ىلاعت هللا لاق امك .مب تلح ةنامزل ال نوعيطتسي ال.

 مهل عناملا وه مهلوق ناكف “ئالوسر ارشب هللا ثعبأ اولاق نأ الإ ىدهلا مهءاج ذإ

 هضغب ناكف «هايإ يضغبل نالف ىلإ رظنأ نأ عيطتسأ ال :سانلا مالك يف اذه لثمو

 :ىرخأ ةغيصب كلذ يلاطيخجلا حضويو .يلإ رظنلا لامعتسا نع هل الغشم هانيز

 ةلوليح ال ناميإلا هباستكاب معن :هل ليق ؟رفكلاو نمؤملا نيب لاح له :لاق نإف"
 ،رفكلاب هلاغتشاب معن :هل ليق ؟نامبإلاو رفاكلا نيب لاح له :لاق نإف ،عنم الو ربج

 عنمأ لاق نإف هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو :ىلاعت هلوقل هاي هباكتراو

 وه هلعفب امهنم دحاو لك لاغتشا :هل ليق ؟رفكلا نم نمؤملو نامالا نم رفاكلا
 اولاق نأ الإ ىدهلا مهءاج ذإ اونموي نأ سانلا عنم امول :ىلاعت لاق امك عناملا

 مهيلإ عنملا فاضأف هالوسر ارشب هللا ثعبأ

 ظحالملاو لعفلا عم ةعاطتسالا تابثال يلاطيحلا اهقاس تلا ةلدألا زربأ هذه

 .20 :ةيآلا دوه ةروس -1

 .94 :ةيآلا ءارسإلا ةروس -2

 .ظ31/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 3

 .24 :ةيآلا ،لافنألا ةروس 4

 .94 :ةيآلا ءارسإلا ةروس 5

 .ظ35/2ج :ةينونلا حرش :،يلاطيحلا 6
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 نم ةيضابإلا فلس اهيلع دمتعا لا ةلدألا سفن يه لب ةركتبم ةلدأ تسيل اهنأ

 .م12/_ه6ق ت) نيروغبتو & (م990/_ه380ت) رزخ يبأ لاثمأ لبق
 فقوم قفاوتيو ،اهضرع نسحو ةلأسملا ةلدأ رصح يف يلاطيحجلا ةزيم حضتتو
 فلتخيو ،)ةيديرتاملاو )يرعشألا عم ةعاطتسالا ةلأسم يف ةيضابإلا ةماعو يلاطيجلا

 هللا فيلكت ةيرعشألا تزّوجف "قاطي ال ام فيلكت" ةلأسم يف قرفلا هذه فقوم

 ةلزتعملاو ةيديرتاملاو ةيضابإلا نأ ديب 3ةيهلإلا ةئيشملل اقالطا هنوقيطي ال ام دابعلا

 ).ةيهلإلا ةمكحلل كلذ ةافانمل هقيطي ال ام دبعلا هللا فلكي ال هنأ ىلإ تبهذ

 دوجولا ىلإ دبعلا لاعفأ زورب 2

 لئاق نم دوجولا ىلإ دبعلا لاعفأ زورب ةيفيك ريسفت يف نوملسملا فلتحا
 دبعم نم لك رايتلا اذه لثميو ،هدحو هلاعفأل قلاخلا وه ناسنإلا ثيح رحلا رايتخالاب

 لئاقو ،“ةلزتعملاو م723/_ه105) يقشمدلا ناليغو ×م699/_ه80ت) ينهجلا

 بهم يف شيرلاك الإ دبعلا امو ،ةيلكلاب ةيناسنإلا ةدارإلا يفني يذلا صلاخلا ربجلاب

 .اهدعب امو 64 :يمانلا ةفيلخ ورمع قيقحت ،نيفلاخملا عيمج ىلع درلا :رزخ وبأ -1

 -ريتسجام ةلاسر نمض قحلم) .اهدعب امو 404 :يمانلا ةفيلخ ورمع قيقحت ،نيدلا لوصأ :نيروغبت -2
 (نيدلا لوصأ ةلاسر ىلع يعصملا فسوي بوقعي يبأ ةيشاح :ومح يناهيشلا ذاتسألل ةطوطخم

 .151-152 :فقاوملا :يجيإلا .اهدعب امو 81 :ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا :يرعشألا 3

 .اهدعب امو 53 :ليباق يحلا دبع قيقحت ،نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا 4
 ملع يف :يحبص دومحم دمحأ .112 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا .85-86 :نيدلا لوصأ :يزارلا 5

 ١ .83/2-84ج :مالكلا

 قيقحت ،نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا ۔307/1-308مسقلا :يمانلا قيقحت ‘تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 6
 اميف ةّيهبلا ةضورلا :ةيذع وبأ .91/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابجلا دبع .58-59 :ليباق يحلا دبع
 .اهدعب امو 82 :ةريمع نمحرلا دبع قيقح .ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيب

 .364/7ج :مالعألا :يلكرزلا .ردقلاب لاق نم لوأ (م699/_ه80 ت) يرصبلا هجلا ميلغ نب هللا دبع نب دبعم -7
 .لازتعالا ةركف ىلوألا ةاونلا ناليغو دبعم ءارآ دعتو ‘ثحبلا نم 197 :هتمجرت تقبس يقشمدلا ناليغ 8

 .178/1-179ج :مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ /د .127 :جربين قيقحت راصتنالا :طايخلا
 .449/1ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا دبع/د 9
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 نب مهجلاو ،‘"م736/_ه118 وحن ت) مهرد نب دعجلا رايتلا اذه معزتيو حيرلا
 .ةيربخلاو ناوفص

 ةمئأ ذختا ةيمالسإلا ةئيبلا يف ارهظ نيذللا نيضراعتملا نيرايتلا نيذه طسو

 رئاسو قلخلا ةينادحو يف ىلاعت هللا ستقي ،الدتعم ايطسو افقوم لئاوألا ةيضابإلا

 ةدارإلاو لقعلا هل هللا حنم يذلا ناسنإلا ةمارك نم عفريو ،ةهج نم لامكلا تافص

 .ىرخأ ةهج نم تانكاسلا تادامخلاو تاوامجعلا تاناويحلا رئاس نع هزيمو ،ةوقلاو

 اميلس اقلطنم تناك نلا لئاوألا ةيضابإلا فقاوم نم ةنيع ضرعتسنو

 ةلأسملا ي ثحبلا هجوت ةيساسأ ةدعاقو "دوجولا ىلإ دبعلا لعف زورب" ةيفيك طبضل
 :يتأي اميف لثمتتو ةيطسولاو لادتعالا وحن

 ت) يفقنلا فسوي نب جاجحلا ىلإ ديز نب رباج مامإلا ةلاسر -الوأ

 رصتتقاف ،هسفن يف عقو يذلا ردقلا رمأ نم هيلع سبتلا امع هل بيجي (م714/_ه5

 دهي نم" :مالسلا هيلع هلوق اهيف درو يتلا هتبطخ ديدرتب جاجحلا رمأ ىلع رباج باوج
 مالكلا عمل نطفتو جاجحلا اهدةر املف "هل يداه الف للضي نمو ،هل لضم الف هلل

 .“'(رباج يأ) كبحاص ملعأ ام ديزي اي" :"ديزي هبتاكل لاق

 دلاخ هلتق ناسارخ نم هلصأ ةينيدلا مولعلا يف غبن يلاوملا نم (م736/ه1 18 وحن ت) مهرد نب دعجلا -]

 :مالسإلا يف ركفلا ءادهش :نيزلا/د .120/2ج :مالعألا :يلكرزلا .كلملا دبع ماشه دهع يف يرهقلا

 .اهدعب امو 5

 .ثحبلا نم 201 :هتمجرت تقبس ناوفص نب مهجلا -2

 .211 :قرفلا نيب قرفلا :يدادغبلا .338/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -3

 .بيطخ كامس ،ةيهاد ،دئاق (م660-714/_ه40-95) دمحم وبأ يفقثلا مكحلا نب فسوي نب جاجحلا 4
 .168/2ج :مالعألا :يلكرزلا.ر

 .هبطخ هثلإت لوسرلا هب حتتفي امم يه 5

 املف هايازم ترهظف هل ابتاك جاجحلا هلعج (م720/ه102تر ءالعلا وبأ يفقثلا ملسم يأ نب ديزي 6

 .182/8ج :مالعألا :يلكرزلا .ر .قارعلاب جارخلا ىلع هفلختسا جاجحلا رضتحا
 .71/1ج :ريسلا :يخامشلا .212/2ج :خئاشملا تاقبط :نيجردلا 7
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 ردقلا ف ضوخلا فلكتي مل ديز نب رباج نأ فقوملا اذه لالخ نم رهظيو
 هيعي نأ الإ دبعلا ىلع امف يده ريخو نايب غلبأ وه يذلا لوسرلا نايبب ىفتكا لب

 .اميلس ايعو

 :ةيتآلا طاقنلا يف اهصَّخلنو ملسم ةديبع يبأ مامإلا فقاوم -ايناث

 ربجي مل ىلاعت هللا نأ هل احضوم نمب !)يرصبلا خيشلا نبا عم هترواح -أ
 وه لب دابعلا ربجت ةوق سيل يهلإلا ملعلا نأو ،هتيصعم ىلع الو هتعاط ىلع دابعلا

 ىلإو ءوسلاب ةرامألا هسفن ىلإ عجار دبعلا فارحنا نأو ،تامولعملل فاشكنا

 ).رودصلا يف سوسوملا ناطيشلا

 دقو هب رتأت امن "يفوكلا ةزمحلو ،ردقلاب لاق امل يقشمدلا ناليغل هتقرافم ب

 &كبجتسي ل اذه نكل هيأ ر حالصإ ) يئاطلا بجاح لواحو ةزمح ةديبع وبأ رظان

 .يضابإلا ةعامجو ةديبع وبأ هنم أربت سانلا طاسوأ ف هتركف رشن ق ةزمح ذخأ املو

 ركذي مل و (يرصبلا خيشلا يبأ نبا) يخامشلا ريس يفو (يرصبلا خيشلا نبا) خياشملا تاقبط ينف هتينك -1
 .ر .هكرتب ةديبع وبأ هعنقأف ربخلاب رثأتو (م8/ه2ق) ملسم ةديبع يبأ رصع يف شاع هنأ ودييو ،همسا

 .80/1ج :ريسلا :يخامشلا .41 /2ج :خياشملا تاقبط :نييجردلا

 .79/1ج :ريسلا :يخامشلا .241/2ج :خياشملا تاقبط :نييجردلا -2

 ,هايإ هتشقانمو يقشمدلا ناليغب ةديبع يبأ ةاقالم ىلع ليلد اذه يفو .ثحبلا نم 197 :هتمجرت تقبس -3
 :تاقبط :نيجردلا .ر ."ناليغ تقراف لوقلا اذه ىلع ةزمح اي" :يفوكلا ةزمحل ةديبع وبأ لاق دقو

 .79/!ج :ريسلا :يخامشلا .244/2ج

 .هل اذيملت ناك هنأ رهظيو ةديبع وبأ هنم اربتف ردقلا يف يقشمدلا ناليغب رثأت (م8 /_ه2ق) يفوكلا ةزمح 4

 .79/1-80ج :ريسلا :يخامشلا .241/2ج :تاقبط :ينيجردلا

 .ثحبلا نم 118 :هتمجرت تقبس 5

 .110 79/1-0:80ج ريسلا :يخامشلا .241/2ج :خياشملا تاقبط :ييجردلا 6
 .ةيلمع ةقيرطب ةركفلا ةقياضمو سانلا تادقتعم ظفحب ليفك ردقلاب نيلئاقلا نم هعابتأو ةديبع يبأ ؤّربت نإو

 يبأو هللا دبع نب رباجو رمع نب هللا دبعك ةباحصلا نم نيرخأتملاب نأشلا اذه يف ةديبع وبأ ىدتقا دقو

 قرفلا :يدادغبلا .ر .مهرد نب دعجلاو دبعمو ناليغ نم اوؤّربت امنيح مهريغو كلام نب سنأو ةريره
 .18-19 :قرفلا نيب
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 مارحلا دجسملا يف (م748/ه131ت) ءاظع نب لصاول هترظانم -ج
 نأب لوقلا همزلأو ،رودقملا ىلع بذعي لب ردقلا ىلع بذعي ال هللا نأ هل احضوم

 قلاخ ناسنإلا نأب ةلرتعملا باهذل ديري ال ام هكلم يف عقيو 3هاركتسالاب ىصعي هللا

 مده ةديبع ابأ نأ هباحصأل حرصو ،ءيشب بجي مل و ،هسأر لصاو سكنف ،لاعفأ

 (") ةنس نيعبرأ ذنم هانب ام

 :لاقف .ناميإلا رفاكلا عيطتسي ال :ةديبع يبأل ليق" :ةعاطتسالا يف هير -د

 نأ عيطتسي ال مرح ىلإ لح نم بطح ةمزحب يتأي نأ عيطتسي نم نإ لوقأ ال
 وبأ قّرف دقف تلاعت هللا هقفوي نأ الإ كلذ عيطتسي هنإ لوقأ الو "نيتعكر يلصي

 ةعاطتسالا هيف طرتشت يداعلاف ئيدبعت لعف ءادأ نيبو يداع لعف ءادأ نيب ةديبع

 امراقي نأ الإ هذافنإ ىلع اهدحو ةعاطتسالا يفكت ال يدعتلاو ،هئادأ ىلع ةردقلاو

 ةيضابإلا فلخ لعج ام اذهو ‘هنالذخو ىلاعت هللا ةياده الاب حسفيل يهلإلا قيفوتلا

 ءةعاط لعفلا ناك اذإ هللا نم نوعلا" :لعفلا لوصح طورش نم نأ ىلإ نوبهذي
 ."ةيصعم لعفلا ناك اذإ هللا نم نالذخلاو

 هخيش فقو امك فقي مل ةديبع ابأ مامإلا نأ ظحالن قبس ام لالخ نمو

 يذلا يعامتجالاو يركفلا عقاولا هرطضا لب ردقلا عوضوم يف ديز نب رباج
 مالكلا هرك نم ىلع ادر هرمأ رغص دقو ،ردقلا يف هيأر ءادبإ ىلإ ةرصبلا يف هشياع
 ردقلا رمأ فعضي ةديبع وبأ ناك )نايفس وبأ لاق" ردقلا نأش مظعو هيف

 عيرسلا مالستسالاب تارظانملا هذه لثم يهتنت ام ابلاغو .246/2ج :تاقبط :ينيجردلا :ةرظانملا صن رظنا 1
 .ءاطع نب لصاوك لدجلا يف ةليوطلا عابلاب فرع نإو مصخلل

 .241/2ج :خئاشملا تاقبط :نيجردلا -2
 ضلعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ةديبع يبأ ةلوقم نم شيفطا خيشلا مهف دقو .و19/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 3

 .360 :ةيدقعلا شيفطا خيشلا ءارآ :نتنو ىفطصم .ر ؟كلذ جتنتسا نيأ نم فرعن مل و
 .430/1ج :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا سيمح 4
 نيودت يف قبسلا مهل نمت {ظفاح ملاع ؛خايشألا دحأ (ه150-200 :ةقبط) يدبعلا ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ 5

 .108/1ج :ريسلا :يحامتنلا .278/2-279ج :خياشملا تاقبط :يجرتلا .ةيضابإلا ةمئأو نيعباتلا خيرات
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 لزنأ ام ريغب مكح الو ،ةرجه لاحتنا الو لعب تاذ حاكن هيف ام هللاو :لوقيو

 نأ لبق ءايشألا ملع هللا نأب رقأ نمف مهنيب اميف سانلا هثدحأ يأر وه امنإ ،هللا

 يأ) مهوملك :لوقي ""»راحص نأ كلذو نايفس وبأ لاق.ردقلاب رقأ دقف نوكت

 ".اورفك هوركنأ نإو مهلاوقأ اوضقن هب اورقأ نإف ملعلا يف (ةيردقلا

 ةرجهلل يناثلا نرقلا لئاوأ ذنم ايلج ردقلا يف ةيضابإلا فقوم حضتي اذكه

 يطسولا هفقوم تبثأ يذلا (م762/_ه145 وحن ت) ملسم ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع .

 ريسفت يف ةيضابإلا تراس هجمن ىلعو قلطم رايتخا الو صلاخ ربج الف ةلأسملا يت
 ةرجهلل يناثلا نرقلا ي ةيضابإلا درفني مل و ،دوجولا ىلإ يناسنالا لعفلا زورب ةيفيك
 دابعلا لامعأ نأ" ىلإ (م805/ه190 تر ورمع نب رارض بهذ دقف فقوملا اذه
 وهو هبستكا رخآلاو «هللا وهو هقلخ امهدحأ :نيلعافل ادحاو العف نإو ،ةقولخم

 .بسكلا حلطصم لمعتسا نم لووأ وه هنأ رهظيو "دبعلا

 ىلع عسوأ اليلحتو اخوسر بسكلا ةيرظن دهشت ةرجهلل ثلاثلا نرقلا يفو
 تر) يديرتاملا روصنم يبأو (م936/_ه324) يرعشألا نسحلا يبأ نيمامإلا دي

 .امهعابتأو م944/_ه3

 ةكرح نيهجو ىلع لاعفألا نأ ىلإ بهذف بسكلا رايت يلاطيجلا عبتا

 يفن ىلع بسك دابعلا نمو ،هاركتسالا يفن ىلع قلخ هللا نم يهو نوكسو

 .ردقلا ف ثحب هيلإ بسنيو إملسم ةديبع يبأ خويش نمو ،ديز نب رباج ةقبط نم (م7/ه1ق) يدبعلا راحص -]
 .414/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا .75/1-76ج :ريسلا :يخامشلا .223/2ج :تاقبط :يجردلا

 .76/1ج :ريسلا يخامشلا .233/2ج :خياشملا تاقبط :ينيجردلا -2

 .213-214 :قرفلا نب قرقلا :يدادغبلا .339/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 3
 بهذم سسؤم (م874-936/_ه260-324) يرعشألا نسحلا وبأ قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع -4

 .263/4ج :مالعألا :يلكرزلا .نيدهتجملا نيملكتملا ةمئأ نم ناك ،ةرعاشألا

 .1 7/7ج : مالعألا :يلكرزلا .مالكلا ءاملع ةمئأ نم (م944/_ه33 تر) يديرتاملا روصنم وبأ دومحم نب دمحم نب دمحم 5
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 نيب قرفلاو ،اباستكا وأ ارارطضا نانوكي دق نوكسلاو ةكرحلا نأ امك .")ربجلا

 .)رارطضالا يف اهمدعو باستكالا يف ةدارإلا دوجو رارطضالاو باستكالا

 ليزي ام نوكسلاو كرحتلاب دابعلا ىلإ لاعفألا ةفاضإ ىف سيل" هنأ ركذيو

 ىلع لاعفألل هقلخو ىلاعت هللا نيوكت يف سيل هنأ امك ،نيوكتلاو قلخلا هللا نم هيلع

 نمو ©لعجو قلخ هللا نم يهف ،دابعلل ابسك نوكت نأ نم اهجرخي ام اهيلع يه ام

 ."لعفو باستكا دابعلا

 نأ يغبني طورش ةسه دوجولا ىلإ لعفلا زوربل ةيضابإلا نأش يىلاطيخجلا طرتشاو
 4 _ ٠

 :“)يهو رفوتت

 .لاعت هللا ةدارإ - .

 . هباستكاو دبعلا ةدارإ _-

 .ةيصعم لعفلا ناك اذإ هللا نم نالذخلاو {ةعاط لعفلا ناك اذإ هللا نم نوعلا

 .لعفلا تقو يق هللا نم قلخلا -

 .دعب الو لبق ال هايإ دبعلا باستكا -

 ؛دوجولا ىلإ لعفلا زورب ةيفيك نع اقيقد اروصت انل يطعتل طورشلا هذه نإو
 هللا ةردق :نيتردقلا ءاقتلا دنع دجوي لعفلا نأ طورشلا هذه نم يلاطيحلا تبنأ دقو

 ىلاعت هللا ةردق امأف دبعلا ةدارإو هللا ةدارإ :نيتدارإلا قافتاو ،ناسنإلا ةردقو ،ىلاعت

 قلخ دقو ،قولخم ملاعلا يف ثداح لك نإ ذإ ،امهيف روصق ال ،ناتلماش امهف هتدارإو

 ةقلعتمو ،هل ةقولخم دابعلا لاعفأ عيمجف .مهتكرح و ،ممقردق دجوأو !مهعنصو قلخلا

 .وا5/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -]

 .ظ32/2ج :هسفن ردصملا -2
 .ظ15/2ج :هسفن ردصملا 3

 .و 1 9/2ج :هسفن ردصلا -4
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 :هلوقو ؤ 'هءيش لك قلاخ هللا :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع ىلاطيخلا لدتساو .هتردقب

 رأ مكلوق اورسأو :ىلاعت هلوق دنع فقو دقو .نولمعت امو مكقلخ هللاو

 دقعيل هريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ رودصلا تاذب ميلع هنإ هب اورهجا

 مهلاوقأ يف زرحتلاب دابعلا رمأ" هللاف ةيناسنإلا لاعفألا داجيإو قباسلا هللا ملع نيب ةلصلا

 ال فيكو «قلخلاب ملعلا ىلع لدتساو مهلاعفأ دراوم هملعل مهرئامضو ،مهرارسأو

 هلنآرإل :لاقو ")هريسلا اهيف انرتقوولط :لوقي هناحبس وهو اقلاخ دبعلا لعفل نوكي

 اهيف روصق ال ةمات ىلاعت هتردقو )هئىكبأو كحضأ

 وهف صلاخلا ديحوتلا هيضتقي امم نيتيهلإلا ةدارإلاو ةردقلا ةيلومش داقتعا نإو

 .هلاعفأ يف دحاولا ،هتافص يف دحاولا 3هتاذ يف دحاولا هناحبس

 ال هتيرحو "ىلاعت هللا ةردقب ةقلعتم ،ةرصاق ،ةدودحمف ناسنإلا ةردق امأو

 هناحبس هللا دارفنا نإ" :ىلاظطيجلا هدكؤي ام اذهو ،©بسكلا ةرئاد يف الإ ال دوجو

 ليبس ىلع دابعلل ةردقم امنوك نع اهجرخي ال ممتانكسو دابعلا تاكرح عارتخاب

 انأف ،اعيمج بستكملاو بسكلاو اعيمج رودقملاو ةردقلا قلخ هناحبس هللاف باستكالا

 قلخف ةكرحلا امأو هل بسكب تسيلو هناحبس برلل قلخو دبعلل فصوف ةردقلا

 ".هل بسكو دبعلل فصوو ىلاعت برلل

 :هلوق يف هلاعفأل دبعلا قلخب نيلئاقلا ىلعو ةيناسنإلا ةردقلا ةافن ىلع ركنأ دقو

 ةدعرلاو ةرودقملا ةكرحلا نيب ةقرفتلا كردي ةرورضلاب وهو اضحم اربج لعفلا نوكي فيكو"

 .62 :ةيآلا ،رموللاةروس.-1

 .96 :ةيآلا تافاصلا ةروس -2

 .13-14 :ةيآلا ،كلملا ةروس 3

 .18 :ةيآلا أبس ةروس -4

 .43 :ةيآلا مجنلا ةروس 5

 .303/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 6

 .304/1مسقلا :هسفن ردصملا -7
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 تاكرحلا ءازجأ ليصافتب املع طيحي ال وهو دبعلل اقلخ نوكي وأ ؟ةيرورضلا
 اهنأ وهو :داقتعالا يف داصتقالا الإ قبي مل نافرطلا لطب اذإف ؟اهدادعأو ةبستكملا

 اهنع ربعي قلعتلا نم رخآ هجو ىلع دبعلا ةردقبو ،اعارتخا ىلاعت هللا ةردقب ةرودقم

 ىلإ لتقلا فاضأف "مكيديأب هللا ممبتعي مهولتاقإل :ىلاعت لاق دقو ،باستكالاب

 ©" لتقلا نيع وه بيذعتلاو ،دحاو لعف يف هسفن ىلإ بيذعتلاو ،دابعلا

 للا دارم قيقحت وه بسكلا نأ يف يلازغلا دماح يبأ عم يلاطيجلا قفتيو

 )هناحبس هلل ادارم هنوك نع جرخي الف دبعلل ابسك ناك نإو دبعلا لعف نإ" :ىلاعت

 الام هيف ثدحي الو ملعي ال ام هكلم يف عقي الف ءيش لكل لماش هللا ملع نأل

 الإ رظان ةتفل الو كرطاخ ةتلف الو ،نيع ةفرط توكلملاو كلملا يف يرحت الف" .ديري

 ًَرضلاو عفنلاو كرشلاو ريخلا هنمف ،هتئيشمو هتدارإبو ،هردقو ىلاعت هللا ءاضقب

 ةعاطلاو ،دشرلاو ةياوغلاو ،رسخلاو زوفلاو ،ركنلاو نافرعلاو ،رفكلاو مالسإلاو

 ءاشي نم لضي همكحل بقعم الو هئاضقل ار ال ناميإلاو كرشلاو ،نايصعلاو

 ىلع يلاطيجلا لدتساو نولأسي مهو لعفي اًمع لأسي ال ،ءاشي نم يدهيو
 (6); ىه نيليلدب اذه

 ")كاهاده سفن لك انيتآل انئش ولول :هناحبس هللا لوق - :يلقن ليلد (

 ©»هاعيمج سانلا ىده هللا ءاشي ول نأل :ىلاعت هلوقو -

 .14 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس -1

 .304/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 .147/1ج :ءايحإلا :يلازغلا دماح ربأ 3

 ..305/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 4

 .147/1ج :ءايحإلا :يلازغلا .هسفن ردصملا 5

 .ناقباسلا ناردصملا 6

 .13 :ةيآلا {ةدحسلا ةروس -7

 .31 :ةيآلا إدعزلا ةروس 8
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 (!) .ركي" 7 مل امو ،ناك ءاش ام نأ ىلع ةمألا عامجإو -

 هللا ناك نإ مئارخلاو يصاعملا نإ" :يتآلا وحنلا ىلع هضرعي :يلقع ليلد

 هلل ودع هنأ عم هللا هنعل سيلبإ ةدارإ قفو ىلع ةيراج يه امنإو اهديري الو اههركي
 .ىلاعت هتدارإ قفو ىلع يراجلا نم رثكأ ودعلا ةدارإ قفو ىلع يراخجلاو ،هناحبس

 ىلإ ماركإلاو لالخلا يذ رابجلا كلم ةري نأ ملسملا زيجتسي فيك يرعش تيلف
 يف ديسلا ًودعل رمتسي ام ناك ول ذإ اهنم فكنتسال ةعيض ديس اهيلإ ةر ول ةبتر
 يه ةيصعملاو ،هتيالو نع أربتو ،هتدايس نم فكنتسال هل رمتسي امم رثكأ ةيرق
 فالخ ىلع (ةلزتعملا) ةعدتبملا لوق دايق ىلع راج كلذ لكو ،قلخلا ىلع ةبلاغلا
 اولع نيملاظلا لوق نع نيملاعلا بر ىلاعت زجعلاو فعضلا ةياغ اذهو ،قلاخلا ةدارإ

 ركذيو ".هل ةدارم اهنأ حص ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نأ تبث امهم مث .اريبك
 اهتقالعو .ةيهلإلا ةدارإلا موهفم يف فالتخالا نأ بودجملا زيزعلا دبع ذاتسألا
 تدًحف .“رعفلا ةلأسم يف ةيمالكلا ساردملا نيب فالخلا ببس وه يهلإلا لدعلاب

 ريغ ةدارإلا تلعجو ءهدارم وهف هللا هب رمأ امف ،رمألاب ةدارإلا موهفم ةلزتعملا

 ملعلاب لصتت ةيالا ةدارالا نأ ةرعاشألا ىرتو .ةثدحم ةيلعف ةفص يهو دارملا

 يلاطيحجلا حضويو .)ةميدق ةيتاذ ةفص ةدارإلاو ،هدارم وهف هللا هملع ام لكف ،يملإلا

 يف لجو رع هلل ةفص" اهنأب اهفرعيف ،كرمألا ريغ اهنأب ةدارإلا يف ةيضابإلا يأر
 هب نوكتي ام ةدارإلا نيعو ،لزي مل ديرم لجو ًرع هللاف ،هاركتسالا امب يفني «هتاذ

 .305/1 مسقلا :يمانلا قيقحت !تاريخلا رطانق : ىلاطيجلا .70 :داقتعالا يف داصتقالا : ىلازغلا -1

 .305/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2
 .111 :1985 ،باتكلل ةيبرعلا رادلا ركلا نآرقلا يف دابعلا لاعفأ :بودجلا زيزعلا دبع 3

 .465/1ج :نييمالسإلا بهانم :يودب نمحرلا دبع /د .128/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 4

 .223/1ج :مالكلا ملع يف :يحبص دمحم /د

 لالح /ذ .540/1ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب نمحرلا دبغ /د .اهدعب امو 73 :ةنابإلا :يرعشألا 5
 .230-231 :م1985/_ه1395 }1ط توريب باتكلا راد ،اهروطتو ةيرعشألا ةأشن :دمحم

 .305/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 6
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 ىلإ فرصتت دقو »'.لاعفألا نم ءيش ىلع هركتسم ريغ ديرملا هدارأ ام ىلع دارملا
 ©)مهرض تافشاك نه له ًرضب هللا دارأ نإل :ىلاعت هلوق يف امك قلخلا نعم

 ناطيشلا ديريو :ىلاعت هلوق يف ةدراولا ناطيشلا ةدارإ امأو .رطلا قلخي نأ يأ
 .لالضلاب مهرمأي نعم يهف )اديعب لالض مهلضي نأ

 وأ ،هنوك دعب هدارأ وأ 3هنوك لبق ءيشلا نوكي نأ هللا دارأ له :ليق نإف

 يف نوكتي امنإ يأ هنوك لاح يف هدارأ" هللا نأب يلاطيحجلا باجأ ؟هنوك لاح هدارأ

 اديرم لزي ملف لجو رع هللا امأو هدوجوو هنوكل اتقو هللا اهلعج نلا تاقوألا

 امإ باوخلاو لاؤسلاو {ةثدحم تسيل لجو رع هنم ةدارإلاو ءيشلا كلذ نوكل
 معن ليق ؟ءايشألا نوكت نأ لزألا يف دارأ لهف :لاق نإف ،ةدارإلا دوجو ىلع عقو

 'اشوكل اتاقوأ هللا اهلعج نلا امتاقوأ يف ءايشألا نوكل اديرم لزي مل

 ةلدأب كلذ ىلع لدتستو يصاعملا ديري ال هللا نأب دقتعت ةلزتعملا تناك اذإو

 اقلخ يصاعملاو شحاوفلا دارأ ىلاعت هللا نأب نّييي يلاطيحجلا دجن اننإف 3“ةيلقعو ةيلقن

 } .ارمأ و اقلخ اهدارأ دقف تاعاطلا امأو ءارمأ ال

 دق ملعلا نأل ،ناتلصفنم ةدارإلاو ملعلا نيب ةقالعلا نأ ىلإ يلاطيجلا بهذيو

 ملعي :لاقيف لاعفألا ىلع الإ ناعقي ال ةردقلاو ةدارإلا امأو لعفلا ريغبو لعفلاب عقي

 .ر99/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا ]
 .38 :ةيآلا رمزلا ةروس -2

 .و36/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 3
 .60 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -4

 .و36/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5

 .و100/1ج :هسفن ردصملا 6

 نمحرلا دبع /د .اهدعب امو ا 33/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع :ةلدألا هذه ليصفت رظنا -7

 .اهدعب امو 465/1ج :نييمالسإلا بهاذم :يودب

 .و100/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيا 8
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 ©ا).ادحاو هللا نوكي نأ نمؤملا ديري :لاقي نأ زوجي الو ،دحاو هللا نأ نمؤملا

 :هوجو ةئالث ىلع اهنأب يلاطيحجلا ركذيف دبعلا ةدارإ امأ

 . هتلع اهنأل لعفلا عم 7 نوكت ال يهو :لعفلا وأ مزعلا ةدارإ _

 .لجو ًرع هللا ىلإ برقتلا ةالصلاب قدارإك :برقتلا ةدارإ -

 قدارإك ،لعفلل ةّلعب تسيل اهنأل دارملا نوكي الو نوكت :ررمت ةدارإ -
 .. .دالوألاو لاومألاو ،قزرلاو ةحصلا

 وهو .ةيلعلا هتاذب قيلت ال اهنأل ىلاعت هللا نع يناعملا هذه عيمج يلاطيخلا يفني

 ).امب فاصتنالا نع هرتم

 نأل 3هدعب الو ،هلبق ال ،دارملا عم ةدارإلا نأ يف ةيضابإلا يأر يلاطيجلا عبتيو

 نود مزعلا ةدارإ يه انه ةدارإلاو ،لولعملا ةلعلا قرافت نأ لاحمو ،دارملل ةلع ةدارإلا
 ىلاطيجلا مهيلع در دقو .دارملا لبق ةدارإلا نأ ىرت قلا ةلزتعملل افالحخ .)هريغ

 املف ةيناثلا ةلاحلا يف رفكي نأ ىلوألا ةلاحلا يف دارأ نمع ةلرتعملل لاقي" :هلوق يق

 ةدارإ وأ رفكلا ةدارإ هب ىلوأ نيتدارإلا يأف نمؤي نأ اهيف دارأ ةيناثلا ةلاحلا تءاج

 مل لاقيو ،مهلوق اوضقن دقف كلذ نم اولاق امأف لصف نيتلاحلا نيب سيلف ؟ناميإلا

 نم يهأ رفكلا ةدارإ نعو ؟ال مأ ناميإلا نم يهأ ناميإلا ةدارإ نع انوربخأ :اضيأ

 ناميإلا نم اءزج لعفي هغولب لوأ يف غلابلا نأ اوتبثأ دقف معن :اولاق نإف ؟ال مأ رفكلا

 لعفلا لبق اهنإ مهلوق اوضقنو ،لعفلا عم ةعاطتسالا اوتبثأف ،ةعاطتساب رفكلا وأ

 .و100/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .ظ35/2ج-و100/1ج :هسفن ردصملا -2

 .و100/1ج :هسفن ردصملا 3

 .ظ35/2ج :هسفن ردصملا 4

 .ظ35/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .103/2ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 5
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 نأل لوقعملا نم اوجرخ دقف امهنم تسيل ناميإلا ةدارإو رفكلا ةدارإ :اولاق نإو
 “أ".ناميإلا نم ناميإلا ةدارإو رفكلا نم رفكلا ةدارإ

 3زجعلاو هاركتسالا هنع يفنيل ةئيشملاو ةدارإلا ىلاعت هلل يلاطيحجلا تبثي اذكه

 اذإو ناك ءيش نوكي نأ ءاش اذإ رداقلا" نأل رداقلا تافص نم ةئيشملاو ةدارإلاو
 الف ءيش نوكي نأ ءاش اذإ زجاعلا تافص نم نأ امك ،نكي مل نوكي ال نأ ءاش

 تبثي امك "بلاغ لوألاو ‘بولغم اذهف ،ناك نوكي ال نأ ءاش اذإو ،نوكي
 .ربخلا هنع يفنيل هرايتخاو لعفلا هباستكا ىلع هتردقو دبعلا ةدارإ

 ارمأ نيفرطلا دحأ ىلإ حونجلاو ليملا مدعو ،ام فقوم يف ةيطسولا مازتلا ناك اذإو

 دقن لالخ نم نيبتسن اننإف \ناسنإلا لاعفأ ةيضقك ةكئاش ةيضق يق اميس ال ةياغلل ابعص

 .نيرايتلا دحأ ىلإ هليم وأ هلادتعا ىدم ربجلاب نيلئاقلاو رايتخالا ةاعدل ىلاطيجلا

 ةيربلاو ةلزتعملل هدقن 3

 تاهج مهرابتعا مدع ىلإ عجار ةيربخلاو ةلزتعملا اطخ نطوم نأ يلاطيجلا ن
 ل و ةدحاو ةلع اهولعجف نيتقرتفم نيتلع ىلإ اودمعف" :لوقي لاعفألا يف ةفاضإلا
 كرحتلا ةهجو كىلاعت هللا ىلإ ةفاضم ريبدتلاو ريدقتلاو قلخلا ةهج نأ اوربتعي

 يناكلا دبع رامع وبأ ىلوأ دقو "دابعلا ىلإ ةفاضم ةيصعملاو ةعاطلاو نوكسلاو

 يذلا بابلا اذه دومع" :وه هربتعاو ةغلاب ةيمهأ لاعفألا ق تاهجلاب ملعلا ةلأسم

 .همئاعد هيلع موقت يذلا هسسأو ،هكممس هيلع عفري

 .مهتشقانم يف عرش نيقيرفلا طخ ةلع يلاطيحجلا طبض نأ دعب

 .و36-ظ35/1 ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .ظ99/1ج :هسفن ردصملا -2

 .ظ15/2ج :هسفن ردصملا -3

 .42/2ج :يلاط رامع قيقحت زجوملا :يناكلا دبع رامع وبأ 4
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 ةلزتعملل هتشقانم -أ

 نم دابعلا لاعفأ نأ ىلع لدعلا لهأ قفتا" :رابحلا دبع يضاقلا لوقي

 ىلع مهردقأ لجو زع هللا نأو !مهتهج نع ةنداح مهدوعقو مهمايقو مهفرصت

 اهقلاخ هناحبس هللا نأب لاق نم نأو مهاوس ثدحم الو ،اهل لعاف الو كلذ

77 
 5هريغ امل لعاف ال ،هلاعفأل لعاف ،هتدارإ يف رح دبعلا نأ ةلزتعملا ررقي اذكه

 ربخلا نم اوفقو : .نيلعاف نم لعف ردصي نأ ةلاحتسال هاوس اهل ثدحم الو

 ربجلل مهماظعتسا نم مهخياشم ضعبب غلب دقلو ضفرلا فقوم طسوتملاو صلاخلا

 اماظعتسا كلذ لكو ،كاشلا يف كاشلاو هرفك ىف كاشلا رفكأو ،ربحلا رفكأ نأ

 ).ملظلا نع هلل اهيزتتو 3ربجملل

 هباتك يف اهل دقعو ةدارإلا ةيرح تابثإ يف ةلزتعملا ججح يلاطيحلا ضرعتسا

 لاعفأ قلخ ىلع لدتسا دقو .اهيلع ةرلاو ،اهتشقانمل اصاخ الصف "ةينونلا حرش"

 :“ةقأي اميف اهزجون ةريثك ةلدأب دابعلا

 ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللاه :ىلاعت هلوق :نآرقلا نم =
 "اريدقت هردقف ءيش لك قلخول :ىلاعت هلوقو

 ديحوتلا باوبأ يف ينغملا :رابجلا دبع يضاقلا نع القن 149/1!ج :مالكلا ملع يف :يحبص دمحأ /د -]

 .41 /6ج :لدعلاو

 .29-82 :جريين/د قيقحت راصتنالا :طايخلا نيسحلا وبأ 2

 تابثإ عفادب اهقلاخو هلاعفأ ثدحم وه ناسنإلا نأ ىلع تقفتا ةلرتعملا تناك اذإف .67 :هسفن ردصملا 3

 عفاذب ناك دابعلا لاعفأل هللا قلخب نيلئاقلا نأ ةلباقملا ةهجلا يف دجن اننإف ،ملظلا نع ههيرتتو يهلإلا لدعلا

 .ةردقلاو عارتخالاو قلخلا يف ءاكرشلا نع هللا هيزتتو صلاخلا ديحوتلا
 .اهدعب امو ظ15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 4
 .303/1مسقلا :يمانلا قيقحت \تاريخلا رطانق :يلاطيخلا .هسفن ردصملا 5

 .62 :ةيآلا رمزلا ةروس 6

 2 :ةيآلا ،ناقرفلا ةروس -7

 ۔- 319 -



 ولو ثءايشألا عيمخل عارتخالاو حادتمالا نمضتي نيتيآلا ىوحف نأ نيبو

 دارملا نوكيف ،حادتمالا ىلع ءيش لك قلاخ هل لاقي نأ غاسل اقلاخ هريغ ناك

 نوكي نأ لطب عيش لك قلاخ هل لاقي نأ لطب املف ضعب نود ءايشألا ضعبل

 ءاكرش هلل اولعج مأل :لوقي ىلاعت هللا نأل كلذ يلاطيجلا للعيو ،هلعفل اقلاخ

 “"هه&راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لق مهيلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ

 .مومعلاو حدملا ىلع اهجرخأف

 ةه«نولمعت امو مكقلخ هللاو :ىلاعت هلوقك - :ىرخأ تايآو

 ميلع هنإ هب اورهجا وأ مكلوق اورسأو :ىلاعت هلوقو -

 وهو قلخ نم ملعي الأ رودصلا تاذب
 ‘)هريبخلا فيطللا

 ةريسلا اهيف انردقول :ىلاعت هلوقو -

 “)هىكبأو كحضأ وه هناو :ىلاعت هلوقو -
 نم اورت مل اقلخ متيأرل قفرلا متيأر ول" :ةلل يبلا لوق :ةنسلا نم امأ

 ائيش هللا قلخ نم اورت مل اقلخ متيأرل قرخلا متيأر ولو ،هنم نسحأ ائيش هللا قلخ
 .هيلع مذي قرخألا لعف قرخلاو ،هيلع دمحي قيفرلا لعف قفرلاف (7)"هنم حبقأ

 .16 :ةيآلا دعرلا ةروس -1

 .و16/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -2

 .96 :ةيآلا ،تافاصلا ةروس -3

 .13-14 :ةيآلا "كلملا ةروس 4

 .18 :ةيآلا ءابس ةروس 5

 .43 :ةيآلا «مجنلا ةروس 6

 .همولعو يوبنلا ثيدحلل ةرسيملا ةيبهذلا ةعوسوملا يل هدجأ مل -7
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 "ا)"طسابلا ضباقلا رسل وه هلل نإ" :ةت يبلا لوقو
 .رُعسملا لعف ريعستلاو ريعستلا نع لئس نيح كلذو

 نم هقن مهللا" :لجرل هئاعد يف هليع يبلا لوقو -

 امنوقنيو بايثلا نولسغي دابعلاو "سندلا نم ضيبألا بوثلا يقنت امك بونذلا

 .قلخ هللا نمو لمع دابعلا نم ةيقنتلاو لسغلا نأ ىلع ثيدحلا لدف

 قولخم هاوس امو قلاخ هللا نأ ىلع ةمألا تعمتجا دق :عامجإلا نم امأ

 :ىلاعت هلوقو مومعلا ديفي ءيش لك قلاخل :ىلاعت هلوق نأ ىلع تعمتجاو

 “).صوصخلا ديفت اهنأ نآرقلا يف كلذ رئاظنو ميش لك نم تيتوأوزل

 ىلع لعفلا لعج يذلا وه ىلاعت هللا نأ يلاطيجلا تبثأ :لقعلا نم -
 لعفلا لعج يذلا وه هنأ دحأ يعدي نأ نكمي ال" :لوقي اهيلع دجو نلا هتيفيك

 نم نولي فصوي الو ،نايعلاب دهاشم الو ،ءاقبلل لمتحم ريغ هب وه .ام ىلع
 الو ،انايصع ةعاطلا الو اناميإ رفكلا لعجي نأ ردقي هنأ دحأ معزي الو ،ناولألا

 رفكلا الو ءامومذم اضقانتم احيبق ناميإلا لعجي نأ ردقي الو ءاناسحإ ةءاسإلا

 املف ،انوكس ةكرحلا الو \ةكرح نوكسلا ليدبت ىلع ردقي ال هنأو انيزم انسح

 لعجلاو ،هتيفيك يف هب وه ام ىلع لعفلا لعج يذلا وه هللا نأ حص اذه لطب
 ."قلخ هللا نم

 :ةينآرق تايآب قلخ هللا نم لعجلا نأب هلوق يلاطيجلا معديو

 .1314 :مقر &605/3ج :ريعستلا يف ءاج ام :باب ،هللا لوسر نع ع ويبلا باتك :يذمرتلا هجرخأ 1

 (ظفللا يف فالتخا عم) .963 :مقر (662/2ج :ةالصلا يف تيملل ءاعدلا :باب زئانجلا باتك :ملسم هجرخأ -2

 .و16/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 .102 :ةيآلا ماعنألا ةروس 4
 .23 :ةيآلا ،لمنلا ةروس 5

 .و16/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 6

 .ظ16/2ج :هسفن ردصملا -7
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 .قلخلا ةعنص ليبارسلاو "هرحلا مكيقت ليبارس مكل لعجولا :ىلاعت هلوقك
 ىلإ لعجلا فاضأ ثيح 6هةمحرو ةدوم مكنيب لعجو :ىلاعت هلوقو

 .دابعلا لاعفأ يهو ةمحرلاو ةدوملا يف هسفن

 چاوريس ريسلا اهيف انرتقو) :ىلاعت هلوقو
 .هيلإ هفاضأف دابعلا لعف ريسلاو “"همرحبلاو ربلا يف مكرسي يذلا وهوؤل» :ىلاعت هلوقو

 نكلو تيمر ذإ تيمر امو مهلتق هللا نكلو مهولتقت ملفل :ىلاعت هلوقو
 ىنعملاب تيمر امو :لاق هنأكف ،ارهاظ تابثإلاو يفنلا نيب عمج وهو ةهىمر هللا

 هللا ةرف ،ايمار دبعلا هب نوكي يذلا يعملاب تيمر ذإ ايمار برلا هب نوكي يذلا

 ) ةربخلاو ةلزتعملا ىلع ةيآلا هذه يف ىلاعت

 عامجإب ثدحم ءيش لاعفألا نإ" :تآلا لكشلا ىلع هغاص :سايقلا نم -
 مسق نوكي نأ زاخل قولخم ريغ ثدحم ءيش نوكي نأ زاج ولف ،قولخم ثدحم لكف

 ).قولخم ثدحم لك نأ حص اذه لطب املف قلاخ ريغ

 هدابعل ىضري الو :ىلاعت هلوق ةلزتعملا اه تلدتسا ييلا تايآلا نمو

 الو رفكلا هدابع نم ىضري ال وهف ،قداص لاعت هللا نأب يلاطيجلا اهلوؤي أم رفكلا

 لمعي مل و ،ارمأ ال اقلخ دابعلا نم هدارأو رفكلا قلخ دقف قلخلا امأو ،هب مهرمأي

 .81 :ةيآلا لحنلا ةروس -]

 .21 :ةيآلا ،مورلا ةروس -2

 .18 :ةيآلا ،أبس ةروس -3

 .22 :ةيآلا سنوي ةروس -4

 .17 :ةيآلا لافنألا ةروس 5

 .304/2مسقلا :يمانلا قيقحت :رطانقلا .ظ-۔و16/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6

 .ظ16/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 7

 .07:ةيآلا ،رمزلا ةروس -8
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 للا اهعاش دقو الإ ةيصعم ةيصعم وأ ةعاط وأ كرش وأ كريخ نم المع دابعلا نم دحأ

 لاق ،ملسم ةديبع يبأ مالكب هليوأت ديأو .بع ةئيشم الو 5ةدارإ ال اقلخ اهدارأو

 .اهبحأو ةعاطلاب رمأ هللا نإ لوقي ةديبع وبأ ناك" :ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ
 نع ىمه هللا نإ :لوقيو ،هيلع نانملا هللاو ،هللا ملعبف امم لمع نمف كاهنيزو ،اهيضرو

 ثةّميحلا هيلع هللاو ،هللا ملعبف امب لمع نمف اهحّقو 3اههّركو ،اهضغبأو ةيصعملا

 هنوكل ةلزتعملا يأرب لبقي مل يلاطيجلا نأ انل رهظ مدقت ام لالخ نمف

 طيحملا هملعبو ،هتوكلمو هكلم يف ةقلطملا ةيهلإلا ةردقلاب مزاحلا رارقالا عم ضراعتي
 ناتقلعتم ناتدودحم امهنآ لإ هتدارإو هتردق ناسنإللف ،امتايئزجو ءايشألا تايلكب

 .هالع لج هللا ةردقب

 ةيربجلل هتشقانم ب

 ىإ لإ هتاضإو 5دبعلا نع ةقيقح لعفلا يفن" :وه هنأب ربخلا يياتسرهشلا فرع

 تبثت ال ييلا يهو ةصلاخلا ةيربجلا" :نيمسق ىلإ ةيربخلا مسقو )"ىلاعت برلا

 ريغ ةردق دبعلل تبثت يلا يه ةطسوتملا ةيربلاو الصأ لعفلا ىلع ةردق الو ،العف

 ابسك كلذ ىمسو لعفلا يف ام ارثأ ةثداحلا ةردقلل تبثأ نم امأف الصأ ةرثؤم

 6”"يربجب سيلف

 .ةيلكلاب ةيناسنإلا ةدارإلا يفنت يلا ةيمهجلا بهذم يلاطيحجلا ضرعتسا دقل

 لاعفأ نم هيلإ بسني امو هلاعفأ ىلع روبجب هلامعأ ىلع عوبطم ناسنإلا نأ ىرتو

 .ظ6/2]1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 1

 .هسفن ردصملا -2

 نيذلا ىلع ةلزتعملا قالطإ نم ناك ةربجم وأ ةيربخجلاب ةيمستلا لصأو .85 :لحنلاو للملا :ناتسرهشلا 3

 :يرعشألا.ر .ةيركبلا 5ةيرارّضلا 5ةيراجنلا شةيمهخجلا :قرف يهو .هلعف ىلع ارداق سيل دبعلا نأ نومعزي
 .اهدعب امو 89 :نيكرشملاو نيملسملا قرف تاداقتعا :يزارلا .338/ا ج :نييمالسإلا تالاقم

 .85 :لحنلاو للملا : نياتسرهشلا -4
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 .حيرلا تبه ،عرزلا تبن ‘تيملا تام :مهلوقك زاجملا ىلع وه لب ةقيقحلا ىلع تسيل

 :هدحو يقيقحلا لعافلا وه هللاف زاجلا ىلع ةلعاف تيمس ءايشألا هذهف ...رادجلا طقس

 :ياي امب اهيأر ىلع تلدتساو ").كلذ ريغو ع رزلا تبنأ ،تيملا تامأ

 “©ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإف :ىلاعت هلوق :نآرقلا نم

 اليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب اهيلع هللا عبط لبإل» :ىلاعت هلوقو
 .تايآلا هذه لاثمأ يفو “ه“ممبولق ىلع هللا متخإل :ىلاعت هلوقو

 لعافلا وه هللا نأ تابثال ميسقتلاو ربسلا قيرط ةيمهجلا تكلس :لقعلا نم -
 لمتحي الو ةروكذملا تاهجلا هذمب فرصتم ريغ لقعلا اندجو امل" :تلاق هدحو

 ءهعيمجب هللا ىلإ افاضم نوكي وأ ،هعيمجب دبعلا ىلإ .افاضم نوكي نأ ولخي ال انلق ،ةئزجتلا

 هنأ حص اذه لطب املف ،هيلع وه ام ىلع هلعجي نأ هزجعل دبعلا ىلإ فاضي نأ لطبف

 هادهو مهلضأف دابعلا بولق ي هلعجو هقلخ هنأل هعيمجب ىلاعت هللا ىلإ فاضم

 :ةيتآلا طاقنلا ىلع ةيربجلل يلاطيجلا دقن زكترا دقو

 اروج هيلإ بسني ال ،لدع هللا نأ ىلع ةمألا عامجإ ةدعاقل ةيمهجلا مده -1

 ”.ناودعلاو ملظلاب ىلاعت هللا مهفصوو ،ناسحإلاو ةءاسإلا نم مهسفنأ ةئربتب كلذو

 نأ هتمكح يف زوجي له ىلاعت هللا نع انوربخأ" :هلوقب مهيلع هضارتعا -2

 ةمكحلا يف زوجي ال كلذ نإ :اولاق نإف ؟ىمعلا ةلاح يف رصبي نأ ىمعألا فلكي

 .ظ15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .338/1]ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -]

 .ظ15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -2

 .08 :ةيآلا رطاف ةروس -3

 .155 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 4

 .07 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 5

 .ظ15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 6

 .هسفن ردصملا -7
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 تسيلو ،مكلاعفأ ىلع مكربجأ هللا نإ مكلوق نعم امف :مهل ليق .رصبلا عونمم هنأل
 ،ىلب :اولاق نإو اوحضتفا ،ال :اولاق نإف ؟ةدارإ الو ،دصق الو ةوق اهيف مكل

 يف مهلصأ اوضقن دقف ةدارإو ۔اصقو ةوهشب اهانلعجو ،ةوق انلاعفأ يف انل تناك

 ">.ةدارإ الو دصق هل سيل رطضم ربجلا نأل ربجلا

 انل تسيل مكلوق نيعم ام :مهل لاقي" ،ىلاعت هللا ىلإ ملظلا ةبسنب مهمازلإ 3
 هلل :لاق الئاق نأ ول نومعرت له ؟ازاجب انيلإ تبسن هلل يه امنإ {ةقيقحلا ىلع لاعفأ
 يف يه امنإو هل تسيل لاعفألا كلت نأ هتفص يف هيلع بذكو دلو وأ ةبحاص

 كلت مهتفاضإ يف نيكرشملا هللا مذ ملف :مهل ليق .معن :اوناق نإف ،ىلاعت هلل ةقيقحلا

 .ملظلاب هوفصو دقف .هولوقي مل و 5هولعفي مل ام مهيلإ بسن :اولاق نإف ؟هلل ءايشألا

 هللا نأب رارقإلا نم مهل دبالو اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت نيدلا نم اوجرخو

 )"لاعفألا كلت قلخ ىلع ال اهايإ ممباستكا ىلع ممبذعو .مهلاعفأ قلخ

 ةيرايتخالا ةكرحلا نيب ناسنإلا قرفي ةيسحلا ةدهاشملاو لقعلا ةرورضب 4

 نود هنم عقت يلا ةيرورضلا ةدعرلا نيبو ،عنام نود اهل ارانخت حيحصلا امب موقي لا

 ةرورضلاب وهو اضحم اربج لعفلا نوكي فيك" :لاطيخلا لوقي .هت-ارإو ،هرايتخا

 ©ث"؟ةيرورضلا ةدعرلاو ةرودقملا ةث رحلا نيب ةقرفتلا كردي

 اليلد نيلقاعلل باقعلاو مذلاو دمحلاو ،يهنلاو رمألا نم يل'طيحلا ذاختا 5

 “"}..هنع ربخلا ىفنو ،محلاعفأل دابعلا باستكا ىلع اني

 مههاركإو مهلاعفأ ىلع دابعلا رابجإ ينعت ال اهنأب ةيهلإلا ةئيشملا موهفم هنييبت 6
 ادحأ ناربجي ال ةيهلإلا ةدارإلاو يهلإلا ملعلا نأ امك إمهنع باستكالا يفنو ،اهيلع

 .ظ17/2ج :ةينرنلا حرش :يلاطيخلا ا

 .هسفن ردملا 2

 .304/1مسمقلا :يمان!ا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 3
 .هسفن ردصملا 4
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 ةدارإ نيبو ،هتئيشمو هللا ملع نيب نذإ ضراعت الف ،لعف ام هنع نايفني الو هلعف ىلع

 يلج بولسأب يفخلا عملا اذه يلازغلا دمحم خيشلا حضويو ©").هرايتخاو ناسنإلا

 جرخت نل انلامعأ نأب لوقلاو 5ةدارإلا ةيرحب لوقلا قفتي فيك :لاؤس نع هباوج دنع

 ةولجب ةآرم مامأ فق :لهس باوجلاو" :لوقي ؟لماشلا طيحملا يهلإلا ملعلا ةرئاد نع

 يه امك كتروص ىرتس ؟ىرت اذامف نيبجلا بّطقم كهج ولا سباع تنأو ةيفاص

 دق يهو ©فشكتو ‘فصت نأ اهتمهم نإ ؟كلذ يف ةآرملل بنذ يأ .ةبطقم ةسباع
 الايخ اهتحفص ىلع كل تتبثأل هجولا كحاض تنك ولو ؟كل تتبثأ اميف تقدص

 لامعألاب لصتت ال هيئارسو ،يهلإلا ملعلا تاحفص كلذكو ،هيف كش ال اكحاض

 الو !لمعلا عبتت يهف حوضوو فاشكنا لاصتا هنكلو "كيرحتو فيرصت لاصت
 فشكي هنكلو طقف رضاحلا فشكي ال هنآ ملعلا هب زانمي ام ةياغ .لمعلا اهعبتي

 هيلع نوكتس ام ىلعو .ءهيلع تناك ام ىلع ءايشألا ىريف ،لبقتسملاو يضاملا كلذك

 ©ءاوسب ءاوس ةنئاك يهو اهاري امك

 : يتأي اميف لثمتت يهو &ةيربخلا ا تلدتسا قلا صوصنلل هلي وأت -7

 مّسق ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإفإلا :ىلاعت هلوق نعم -
 ©!ف:نيبرض ىلإ هللا نم ىدهلا ةيضابإلا نأش يلاطيجلا

 مهانيدهف دومت اّمأوإقف :ىلاعت هلوقك ءاعدلاو نايبلا نيعم ىلع :امهدحأ ا

 "« ليبسلا هانيده انإ :ىلاعت هلوقو محل انيب يأ 0ة)هىدهلا ىلع ىمعلا اوبحتساف

 .ظ17/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1
 .100 :(ت.در ،رئازحلا \نونكع نب ،ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد إملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم -2

 .08 :ةيآلا رطاف ةروس -3

 .ظ-و36 ،و33/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 4
 .17 :ةيآلا تنصف ةروس 5

 .03 :ةيآلا ،ناسنإلا ةروس -6
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 نێيعمب نوكي دقو ،سانلا عيمجلا ماع اذهو ‘"مزيدجنلا هانيدهوإل :ىلاعت هلوقو

 .وعدتل كنإو يأ “4ميقتسم طارص ىلإ يدهتل كنإو :ىلاعت هلوقك ءاعدلا

 يف ناميإلا هللا داجيإو ةصاخ نينمؤملل قيفوتلاو ةمصعلا نيعم ىلع :نانلا

 “يدتهملا وهف هللا دهي نم :ىلاعت هلوقل ممولق
 مهلضأ ىلاعت هللاف "ىدهلا كلذكو دابعلا لعف وه لالضلا نأ يلاطيجلا نيي م

 يذلا ىدهلا مممباستكاب مهقفوو مهدشرأ يأ مهادهو ،مهلعف وه يذلا لالضلا ممياستكاب

 اونمآ نيذلا نيل :اضيأ هلوقو "ىده مهداز اودتها نيذلاو :ىلاعت لاق امك مهلعف وه

 هلوقك مهلالض قلخ يأ مهلضأ مهلوق عمو هممنامإب مهتر مهيدهي تاحلاصلا اولمعو
 ).دبعلا لعف لالضلاو ،هللا لعف لالضإلاف "هئممبولق هللا غازأ اوغاز املفإل» :ىلاعت

 مهراصبأ ىلعو مهعمس ىلعو ممبولق ىلع هللا متخل :ىلاعت هلوق نيعم -
 نعم يلاطيحلا لوأ »ممهرفكب اهيلع هللا عبط لبإلل :اضيأ هلوقو ههةواشغ

 ثيح مهبولق ىلع اعباط امتاخ هسفن يف هوبستكا يذلا رفكلا لعج هللا نأب نيتيآلا

 الو عمس الو بلق يف ناعمتجي ال امهف ،هل اداضم ،ناميإلا نيعل افلاخم هنيع يق هلعج

 ىلع متاخلاو هبلقل عباطلاو هل عناملا وه هايإ هلعفو رفكلا رفاكلا بسكف .ةحراج

 هللا كلذ فاضأف ،رفكلل هلعف لاح يف ناميإلا لعفي نأ ردقي ال تح هرصبو هعمس

 .10 :ةيآلا كالبلا ةروس -ا

 .52 :ةيآلا ىروشلا ةروس -2

 .178 :ةيآلا فارعألا ةروس -3

 .17 :ةيآلا ادمحم ةروس -4

 .09 :ةيآلا سنوي ةروس 5

 .05 :ةيآلا فصلا ةروس -6

 .و33/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 7

 .07 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 8

 .155 :ةيآلا اسنلا ةروس -9
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 الو &همواقي ال هل اداضم ،نامبإلل افلاخم هنيع يف رفكلا لعج ذإ ‘هسفن ىلإ ىلاعت

 0».ةحراج الو رصب الو عمس الو بلق يف هعم عمتجي

 اي تنأ الو :ليق هلمعب دحأ ةنحلا لخدي نل" :هل لوسرلا لوق نيعم -

 ©."هتمحرب هللا ندّمغتي نأ الإ انأ الو :لاق هللا لوسر

 ريخلا نم ائيش لاني نل ادحأ نأ" دارأ مالسلا هيلع لوسرلا نأب يلاطيجلا هرسف

 نأ الإ ةنجلا كلذب لخديف هتيصعم نم ءيش نع مصعتسي الو ٬هللا ةعاط وه يذلا

 ىلعو .امب هدمغت نم بيخي ال نلا هتمحرب هللا هدّمغيو ،هقفويو ،كلذ ىلع هللا هنيعي

 اذهو ميقتسملا طارصلا اندها :اولوقيو هوعدي نأ نينموملا هللا رمأ نيعملا اذه

 ربخلا نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ال هئايلوأل ىلاعت هنم ةيادهلاو ،نوعلا باب نم

 6نومذي الو نودمحي ال نيرطضم نيربجم نونوكيف رارطضالاو

 مهبترل لالجإ" وهو لوقلا اذه ىلإ ةيمهجلا أجلأ يذلا عفادلا يلاطيخلا زربيو

 :لوقي ثيح مهيلإ هفاضأ ام مهسقنأ نع كلذب اولازأف .ءيش لعف مهيلإ بسني الأ

 اوناك امب ءازجل» :ىلاعت هلوقو هل ...هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو

 "ملظلاو روجلاب ىلاعت هللا اوفصوف نآرقلا نم اهلاثمأ يفو "نولمعي

 وهو ءهتفامت رهظأو مهجلا هانبت يذلا يربجلا ركفلل يلاطيحجلا ىدصت دقنلا اذهي

 .يمالسإلا عمتجملا ىلع ةريطخلا هجئاتنل ارظن هوركنأو مالكلا ءاملع لج هيلع ةر ركف

 .و33/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا -]
 (ظفللا يف فالتخا عم) .5349 :مقر 02147/5ج :توملا ضيرملا مت يف :باب «ضرملا باتك :يراخبلا هجرخأ -2
 .06 :ةيآلا 5ةحتافلا ةروس -3

 .ظ17/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 4

 .105 :ةيآلا ،ةبوتلا ةروس 5

 .24 :ةيآلا 5ةعقاولا ةروس 6

 .و18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 7
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 عاضوألل مالستساو ،تاردقلل ليطعتو ،دومخو « فلختو ةيبلس نم هنع مجني امو

 /د لوقي امك ءافعضلا نأش نم رادقألاب راذتعالاو .رادقألاب كلذ لك ريربتو ،ةرهاقلا

 ردقلاو ءاضقلاب امئاد رذتعي فيعضلا ملسملا" :هل تيب يف (م1877-1938) لابقإ دمحم

 نسحأ اذإو ... ةري ال يذلا هردقو بلاغلا هللا ءاضق هسفنب وهف يوقلا نمؤملا امأو

 "هبحيو هاضري ام لإ ملاعلا يف عقي مل ،هسفن ةميق فرعو {هتيصخش ةيبرت نمؤلل
 وه رخآ احلطصم لمعتسي هارن انئإف ةيلكلاب ربخلا ضفر يلاطيحجلا ناك اذإو

 ؟رايتخالاب هتقالع امو ؟ربخلا نيبو هنيب قرفلا امو ؟حلطصملا اذه لولدم امف "ربا"

 هيف ةيضابإلا يأرو لخلا موهفم 4
 ):كلذ نيب نمو عرشلا يف هلامعتسا درو دق "لبجلا" حلطصم نأ يلاطيحجلا ركذي

 .اريثك اقلخ يأ )اريثك البج مكنم لضأ دقلو :ىلاعت هلوق

 .نيلوألا ةقلخ يأ هنيلوألا ةنبجلاو مكقلخ يذلا اوقتاو :اضيأ هلوقو

 لاقف "ىلاعت هللا امهتحي ناتلصخ كيف" :جشألا هللا دبعل هلع لوسرلا لوق
 :هللا دبع لاقف ،ةانألاو ملحلا :مالسلا هيلع لاقف ؟هللا لوسر اي ناتاه ام :هللا دبع

 ©ة) ."هيلع تلبح لب :لاقف ؟هيلع تلبج مأ ثدح ءيشأ هللا لوسر اي

 اهيلإ نسحأ نم بح ىلع بولقلا هذه تلبج" :مالسلا هيلع هلوقو

 “.ةلوبب بولقلا نأ ربخأف _ "اهيلإ ءاسأ نم ضغبو

 .101 :م1986 ىرئازخلا ةنتاب رشنلاو ةعابطلل باهشلا راد ،لابقإ عئاور :يودنلا نسحلا وبأ 1

 .و18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -2

 .62 :ةيآلا كسي ةروس -3

 .184 :ةيآلا ءارعشلا ةروس -4

 .6350 :مقر 0245/12ج :دنسملا يف ىلعي وبأ هجرخأ 5

 .466 :مقر ء381/1ج :ةبحملا يعم :باب ناميإلا بعش نم رشاعلا باتك :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ 6

 .وا 8/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -7
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 مهفلكوا دابعلا قلخ هللا" نأب "لبلا" ىعم "ةسوفن لبج خياشم نيب دقو

 مل بحروأو .ةيصعملا نع مهامنو ©باوثلا اهيلع مهل بجوأو ،امب مهرمأو {ةعاطلا
 اولعف ام يأف ،هملع نوزواجي الو ،نولمعي امب لزألا يف ملاعلا وهو .باقعلا اهيلع

 ممتاكرحو مهدصق قلخو ،مهنم هقلخ هللاف باستكاو دصقب ةيصعم وأ ةعاط نم

 مهف هيلع مهلبج و ،نعملا اذه ىلع دابعلا قلخف مهيف هملع ضقني الو ممباستكاو

 “هولمعي نأ لبق مهنم هللا ملع ام اولمعي نأ ىلع نوعوبطم ،نوروطفم ،نوقولخم

 امهنيب قرف الو ربجلا نم عون لبجلاب لوقلا نأ )برغملا ةيضابإ ىريو ا
 :يوسلا نامثع ورمع وبأ لوقي لبجلاو ربخلا اولطبأو «باستكالاو رايتخالا اوتبثا
 6يهنلاو رمألا :باستكالاو رايتخالل ةتبثم كربلاو لبجلل ةلطبم ءايشأ ةتس"

 “”باقعلاو \باوثلاو ،مذلاو حدملاو

 لوق يلاطيخلا ربتعا لبجلا تركذ يلا ةنسلاو نآرقلا صوصن ىلإ ادانتساو

 مهنم هللا ملع ام اولمعي نأ (نوقولخم يأر نولوبجب دابعلا نأب ةسوفن لبج ةيضايإ ا
 ربخلا هنأ ىلإ لبحلا عم يف اوبهذي ال نأ ةطيرش احيحص الوق هربتعا هولمعي نأ لبق

 ربجأ هنأل لعف ةقيقحلا يف هل سيلو ًَرطضم ربجلا نأل" كلذ لڵلعيو .'ة)رارطضالاو

 .)"باستكا الو دصق ريغب اهرك كلذ ىلع |

 ێبثم شقان دقو كربجلاو رايتخالا نيب اطسو لبحلا يلاطيجلا لعج اذكه

 سوطام نب ناميلس ىجي وبأ ،(م9/_ه3ق شاع) يلالجلا نوراه وبأ :يلاطيجلا مهركذ نيذلا خئاشملا نم -1
 يئاطسرفلا ىن وبأ .(م10/ه4ق شاع) يتريمدنتلا ورمع يبأ ني هللا دبع وبأ 0(م9/ه3ق شاع)
 .و18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .ر .(م10/ه4ق شاع)

 | .هسفن ردصملا -2
 .بازمو نالجراوو غيرأو ديرجلا ةقطنمو يسنوتلا بونخلا كلذب دصقي 3
 .176 :تالاؤسلا :وسلا 4

 .و18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 5

 .هسفن ردصملا -6
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 ©‘»:قاي اميف اهجئاتن صخلن تامازلإلا ىلع تينب ةرواحم يف برغملا لهأ نم رايتخالا

 ام نوكي نأ دارأو ءاشو ،اهولمعي نأ لبق دابعلا لامعأب ملع هللا نأ -

 .لعفلا لاح مهنم ملع
 .هلعفي نأ هدارأو ،هنم هللا ملع ام ريغ لاعفألا نم دبعلا راتخي ال -

 .هللا وه ءايشألا قلاخو ءيش رايتخالا نأل ،هدارأو هللا هراتخا ام وه دبعلا رايتخا -

 :يه ةلدأب لبحلا تابثإ ىلع لدتساو -

 كوأ ائيش هللا نم هل كلمت نلف هتنتف هللا دري نموإل :ىلاعت هلوق -

 ©يكميظع باذع ةرخآلا يف مهلو "يزخ ايندلا يف مهل مممولق رهطي نأ هللا دري مل نيذلا

 .هريداقم ىلع يرحت يهو ءاهنك رومألا ردق هللا نأ نايب اذه يفف

 ال نيذلا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو :ىلاعت هلوقو -.
 مفناذآ يفو هو هقفي نأ ةتكأ مهولق ىلع انلعجو اروتسم اباجح ةرخآلاب نونموي

 مهنيبو هنيب لعج يذلا باجحلاب نآرقلا ىلإ لوصولا اوعيطتسي مل يأ "هارقو
 .ممئاذآ يف لعج امب هوبيجي مل و

 ال كر تاملك مهيلع تقح نيذلا نال :ىلاعت هلوقو -

 .مهقلخي نأ لبق لوقلا مهيلع قحف )هنونموي

 الإ كلهأو نينثا نيجوز لك نم اهيف كلسافإل :ىلاعت هلوقو -

 ث)هلوقلا هيلع قبس نم

 .و19-ظ18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 .و19-ظ18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا -2
 .41 :ةيآلا 5ةدئاملا ةروس -3

 .45-46 :ةيآلا ءارسإلا ةروس 4

 .96 :ةيآلا سنوي ةروس -5

 .27 :ةيآلا ،نونموملا ةروس -6
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 ""هئدللا ءاش ام لإ اًرض الو اعفن يسفنل كلمأ ال لق :ىلاعت هلوقو -

 ناسنإلا رايتخا لاحب قييضت وه ىلاطيجلا دنع لبجلا نأ قبس امم انل ىلجتي

 مهوتي الف .هقلخي نأ لبق هل هدارأو هللا هراتخا ام دودح ىق لإ نوكي ال يذلا

 نأ يلاطيخلا ضفر كلذ لجأ نم .هدري مل و للا هرتخي مل ارمأ راتخي هنأ صخش

 سيلو" :لوقي ،عقاولا يف قلطم وأ يقيقح موهفم يناسنالا رايتخالا حلطصمل نوكي
 ءاشي ام قلخي كبرو :ىلاعت هللا لاق دقو ،ةنسلا يف الو نآرقلا يف لصأ رايتخالل

 لاقو ،دابعلا نع هافنو ،هسفن ىلإ رايتخالا فاضأف ةريخلا مهل ناك ام راتخيو

 ةريخلا مهل نوكت نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنموم الو نمومل ناك امول :ىلاعت

 :رعاشلا لوقك ةغللا زاجب ىلع مهدنع رايتخالا عم ناك نإف مهرمأ نم

 رانلاف تفلاخ نإو هلإلا يضري امب تلمع نإ ندع ةنج رادلا

 راتخم تنأ اذام كسفنل رتخاف امهريغ سانلل ام نالح امه

 ىلع ةنحلا راتخي رانلل قلخ نم ىلع ال زاجلا ىلع غئاس ةغللا يف اذهف

 اًمأو" :لوقي ربخلا نم لبجلاب نيلئاقلا يلاطيجلا ر دقف ىرخأ ةهج نمو )".ةقيقحلا

 نيملسملا لوق امنإ مهلوق نم كلذ نوكي نأ هللا ذاعمف ،ربخلاب نيملسملا ىمر ننم
 دق هنكلو ةيصعم ىلع الو ةعاط ىلع ههركتسا الو ،هقلخ نم ادحأ ربجي مل هللا نإ

 ام ذفني نأ دارأف ،هقلخ قلخي نأ لبق ةيصعملاب لمعي نمو ةعاطلاب لمعي نم ملع

 ديري ام هل لعفي ال يذلا زجاعلا ربجي امنإ ،هربجيف ادحأ مهنم عنمي مل و ،هنم ملع

 ة)"ريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت

 .188 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -ا

 .68:ةيآلا صصقلا ةروس -2

 .36 :ةيآلا ،بازحألا ةروس -3

 .ظ18/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 4

 .هسفن ردصملا 5
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 بيقعتو دقن

 هنأل ظفللا اذه لامعتسا ىلع صرحو ءربجلاب ال لبحلاب كسمت يلاطيجلا نإ

 صحفت دنعو .ابيرغ سيلو ةنسلاو باتكلا يف تدرو نلا ةيعرشلا ظافلألا نم

 اوزكر لبجلا ةاعد نأ الإ بسكلاب لوقلا عم ضرتعي ال هنأ نّيبتي يحالطصالا هانعم

 اوفنو ،قلخلاو ةيهلإلا ةدارإلاو ،يمهلإلا رايتخالاو ،يهلإلا ملعلا بناج ىلع ثيدحلا
 ىلإ رايتخالا بسني الو ،ىلاعت هللا وه يقيقحلا ريخلا نأل ناسنإلا نع رايتخالا
 ربخلا نم ةحسم مستت لبحلا ةيرظن لعج ام اذهو زاجملا ليبس ىلع الإ ناسنإلا

 رايتخالا اوفن لبحلا ةاعد ناك اذإف .امهنيب قيرفتلاب هنم ؤّربتلا لبحلا ةاعد لواح نإو

 هللا وه يقيقحلا لعافلا نأ رابتعاب هنع ةيلعافلا اوفن ربخلا ةاعد نإف ،ناسنإلا نع

 .يلج براقت نيلوقلا نييو ازاجم الإ ناسنإلا ىلإ مهدنع لعفلا بسني الو ىلاعت
 لقي مل نإو ،ربخجلا ىلإ برقأ لبحلاب نيلئاقلا ةلرتم نأ سحن" :يريبعجلا لوقي

 ىلإ لصت مل نإو ةلزتعملا فقوم ىلإ برقأ رايتخالاب نيلئاقلا ةلرتم امنيب ،هب امياحصأ

 ©')إ" لعفلاب دبعلا صيصخت يق مهتجرد

 ال ناسنإلا ىلإ بوسنملا رايتخالا نأ ركذ نيح غلاب دق يلاطيجلا نأ ودبيو
 رايتخالا ظفلب حرصت اصوصن امهيف دجن اننأ ديب ةنسلاو نآرقلا يف هل لصأ

 :كلذ نيب نمو ظافلألاب ال يناعملاب ةربعلاف ،هموهفمو هتقيقح ىلإ ريشت ىرخأو

 “)ئانتاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاول» :ىلاعت هلوق -

 ك)ئاهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل يدتهي امنإف ىدتها نمف :ىلاعت هلوقو -

 .رايتخالل تابثإ وه ءاركإلاو ربخلا يفنف انيدلا يف هاركإ اله :ىلاعت هلوقو =
 .452/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 1

 .155 :ةيآلا فارعألا ةروس -2

 .108 :ةيآلا سنوي ةروس -3

 .256 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس 4
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 ‘")هئاهيلعف ءاسأ نمو هسفنلف احلاص لمع نمأل :ىلاعت هلوقو -

 ةنيهر تبسك امب سفن لك :ىلاعت هلوقو -
 ه رفكيلف ءاش نمو نمويلف ءاش نمفإلا :ىلاعت هلوقو -

 ©»مهيلإ اوحكنأو 5ءافكألا اوحكنأو مكفطنل اوريخت" :دلت هلوقو -
 امك هيف دري مل ام كرتو عرشلا يف دراولا ظفللاب يلاطيخحلا ديقت ةلواحمف

 عملا ىلع لادلا ظفللا رايتخا ىلوألا نأل ايرورض ارمأ سيل فلسلا ةقيرط لاح وه
 .ةيفيقوت تسيل ةلأسملا نأل دري مل وأ عرتنلا هب درو ءاوس دارملا

 هل دهشي مل يلاطيجلا هل رصتنا يذلا لبجلا ةاعد فقوم نأ رمألا ةيلجو

 ىلع بلاغلا وه مهفقوم ناك نيذلا »برغملا خياشم لبق نم هداقتنال راشتنا
 .)يضابإلا ركفلا

 لبجلا ةعد نم َلك دانتسا وه عوضوملا اذه يف هلَجسن نأ نكمي امو

 دق ةدحاولا ةيآلا نأ امك 57ةينآرق تايآ ىلإ رايتخالاو باستكالا ةاعدو ربخلاو

 .ةبراضتم تاليوأتبو ةفلتخم ةءارقب قيرف لك اهلوانتي

 .46 :ةيآلا ،تلصف ةروس -]

 .38 :ةيآلا رثدملا ةروح -2

 .28 :ةيآلا ،فهكلا ةروس -3

 .1968 :مقر 0633/1ج :ءافكألا :باب حاكنلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هجرخأ 4

 ةلاسر نمض قحلم) 377 :نيدلا لوصأ :نيروغبت .51 :يمانلا قيقحت .نيفلاخملا عيمج ىلع ةرلا :رزخ وبأ 5

 .175 :ومح يياهيشلا قيقحت ،نيروغبتل نيدلا لوصأ ىلع ةيشاح :يبعصملا بوقعي وبأ .(ومح ناهيشلا ذاتسألا

 .452/2ج :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا 6

 13[5 :ةدجسلا] ،[36 :دوه] 5-6[5 :ةرقبلا] ،[125 :ماعنألا] :يه لبجلاو ربجلا ةاعد امم لدتسا قلا تايآلا 7

 :يه رايتخالاو باستكالا ةاعد امم لدتسا لا تايآلاو .[41 :ةدئاملا] ،[188 :فارعألا] ،[15 :ةبوتلا

 :تلصف] .[41 :رثدملا] [[46.28 :فهكلا] .[104 :ماعنألا] 108[0 031 :سنوي] 110-111[0 :ءاسنلا

 -150 /1ج :مالكلا ملع يف :يحبص دومح دمحأ /د 121-122{2 :جربين قيقحت راصتنالا :طايخلا .ر .[0
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 ضقاتنتلاب هوتعني نأب نآرقلا ءادعأ مامأ بابلا حتف دق فالتخالا اذه

 سيلو" :رايتخالاو ربخلا ةلأسم نع """ريهست دلوج" قرشتسملا لوقي ضراعتلاو
 نآرقلا نم اممأش نم صلختسن نأ نكمب ةيبهذم ةلأسم حَج رن ام ىلع مالس إ ا يق

 ءيش هيف دجوي نأ زيزعلا هللا باتكل اشاحف "اهٹحبن يلا كلتك ةضقانتم ميلاعت

 '_)هاريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولول فالتخالاو ضراعتلا نم

 مهوت ىلإ تأ ةينآرقلا تايآلل ةيعوضوملا ال ةيعضوملاو ةيئزجلا ةءارقلا نكل

 تايآلا هذه يناعمل لماشلا كاردإلا نع ير محر نم آلإ لوقعلا تزجعف ضراعتلا

 .ميلس مهف ىلإ لوصولاو

 :يلكرزلا .ر .يوسوم يرحب قرشتسم (م1850-1921/ه1266-1340) ريهست دلوج سانحإ -]

 .84/1ج :مالعألا
 .79 :1946 ،توريب ،يبرعلا دئارلا راد مالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا :ريهست دلوح -2

 ( ` .82 :ةيآلا ءاسنلا ةروس 3
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 ثلاثلا ثحملا

 ردقلاو ءاضنلل ةالخألا دعرلا

 ةدحاو ةقيقح امهنم لعجو قالخألاو نيدلا لوصأ نيب يلاطيحجلا جزم

 اذه نأ كش الو "تاريخلا رطانق" هفلؤم ىف اصوصخ ئراقلا هظحلي ام اذه

 نم هقبس نمم يلاطيخحلا هصلختسا دق نيدلا قئاقح ىلإ رظنلا يف يقوذلا ىحنملا
 'ٹ1111/_ه505 تر يلازغلا دماح وبأ مامإلا مهسأر ىلعو مالسإلا ءاملع

 .(م15/ه9) نرقلا ةياغ ىلإ هدعب نم يمالسإلا ركفلا ي ازراب ارثأ كرت يذلا

 اهراثأ ييلا لئاسملا دنع فقي مل "ردقلاو ءاضقلا" نع يلاطيحجلا ثيدح دنع

 تارمت زاربإ ىلإ كلذ زواحت لب &©بسحف لدج نم اهلوح راد امو ،نوملكتلل
 .تأي اميف هنيبنس ام اذهو هتالماعمو ناسنإلا كولس يف ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا

 :رذحلاو بلطلا نيبو ردقلاو ءاضقلا نيب عمجلا 1

 هراثآ هل يذلا "لكوتلا" موهفم طبض ضرغل ةلأسملا هذه ىلإ يلاطيخجلا قرطت

 .ةيداصتقالاو ،ةيركفلاو ،ةينيدلا ءاوس ناسنإلا ةايح بناوج ىلع ةيلمعلا

 هنيب زيمت ملف يقالخألا حلطصملا اذه ديدحت يف سانلا ماهفأ تطلتخا دقو

 ةيمالسالا تاعمتحلا ىق عاشف ؟هداقتعا بولطم امهنم يأو 8" زكاوتلا" نيبو

 امل مالستسالاو ريبادتلاو بابسألا كرت وه يذلا يبسلا هانعمب "لكوتلا" موهفم

 هروطت ىحنم سوقت ةداعا ىلازغلا فوسليفلا :مسعألا ريمألا دبع /د .ر ا يلازغلا دنع يقوذلا ىحنملا نع - 1

 :مالكلا ملع يف يحبص دومحم دمحأ /د .اهدعب امو 3 :م1981 &2ط توريب سلدنألا راد يحورلا

 .اهدعب امو 197 /2ج
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 ©").موهفملا اذه ةعاذإ يف ةيفوصلا ةكرحلا تمهسأ دقو ريداقملا هب يرحت

 لكوت كلوق نم ذوخأم هانعم نأ نييو ،لكوتلا موهفم يلاطيحجلا فرع
 .هرمأب مئاقلا ليكولا ةلرتمب هذختي نأ وهو نالف ىلع نالف

 ةرابعب وأ "هب مكحي ام نوكب عطقلاو ,هللا هنمض امب ةقثلا" ىه هتقيقحو

 ."برلا نامض يف بلقلا نوكس وه لكوتلا" :ىرخأ

 :)ةريثك صوصن ف لكوتلاب هدابع هللا رمأ دقو

 هدمحب حبسو تومي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو :ىلاعت هلوقك -

 )اريبخ هدابع بونذب هب ىفكو

 "نيلكوتملا بحي هللا نإ هللا ىلع لكوتف تمزع اذإفإل :ىلاعت هلوقو -

 ث_هنينموم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو :ىلاعت هلوقو -

 امك متقزرل هلكوت قح هللا ىلع متلكوت ول" :ةلت لوسرلا لوقو -
 ) "اناطب حورتو ،اصامخ ودغت ،ريطلا قزري

 اهتوم ىل يداقلل قوسي ؛ءيش لك نماض وه لاعت هللأ انملع اذف
 ؟هنوك نم دبال امع رذحلا فيكو ؟رادقألا هب تقبس اميف لمعلا فيكف

 كرتو لكوتلا ءاعةا يف ةيفوصلا ىلع سيلبإ سيبلت :لصف) .اهدعب امو 355 :سيلبإ سيبلت :يزوجلا نبا 1

 (لاومألا يف زارتحالا
 .265/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 .31 / ج :مالسإلا دعاوق .319/3ج :تاريخلا رطانق :ىيلاطيحلا 3
 .265/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 4

 .263/3-264ج :هسفن ردصملا 5

 .58 :ةيآلا ،ناقرفلا ةروس -6

 .159 ،نارمع لآ ةروس -7

 .23 :ةيآلا .ةدئاملا ةروس 8

 .4164 :مقر 01394/2ج :نيقيلاو لكوتلا :باب ،دهزلا باتك :ننسلا يف هجام نبا هجرخأ 9
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 دقف ،نايفانتي ال بلطلاو ردقلا نأ انيبم لاكشإلا اذه نع ىلاطيحجلا باجأ

 نأل ،بلطلا دعب الإ هيلإ لصي الف بلطلا دعب صخش ىلإ رمأ لوصو هللا ردقي
 ،نارودقم امهالكف بلطلا نيبو بولطملا رمألا نيب قرف الو ردقلا نم بلطلا

 لكوتلا نأل كلذ للعيو ،ناضراعتي ال بسكلاو لكوتلا نأ امك .امهنيب يفانت الو
 عجريو .")نيفلتخم نيلحم يف نائيش داضتي الو حراوجلا هلح بسكلاو ،بلقلا هلحم

 ملعلا ةلق" :لوقي ملعلا ةلق ىلإ ةلأسملا هذه يف سانلا بارطضا ببس يزوجلا نبا

 بابسألا نيبو هنيب سيل هنأ اوملعل لكوتلا ةيهام اوفرع ولو ،طيلختلا اذه تبجوأ

 ةمغارم يلاطيحلا يأر بسح لكوتلا ىوعدب بابسألا نع يلختلاف )"داضت
 ذخألاو ڵباستكالاو بلطلا نأ ًةرظ نمف" :لوقي .ىلاعت هللا ةنسب لهجو ةمكحلل

 هبر ىلع الكوتم هباب هيلع قلغأو هتيب يف دعقف لكوتلا ضقاني زارتحالاو 2مزخلاب
 ".اللاو لهجلا ةملظ يفو اجراخ لقعلا نع ناك ،همعزب

 :اهنم رذحلاب ذخألاو بابسألا ذاختا ىلإ وعدت صوصنلا نم ةفئاط قوسيو

 )اعيمج اورفنا وأ تابث اورفناف مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوق -

 همهتحلسأو مهرذح اوذخأيلول» :ىلاعت هلوقو -

 لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف :ىلاعت هلوقو -
 .دوعقلاب رمأي مل و ©بلطلاب رمأ ")هللا

 .318/3-319ج :تاريخلا رطانق .31/1ج :مالسإلا دعاوق :يلايخلا ]
 .355 :سيلبإ سيبلت :يزوجلا نبا -2

 .31 9/3ج :تاريخلا رطانق .32/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -3

 .هسفن ردصملا 4

 .71 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس 5

 .102 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -6

 .10 :ةيآلا ،ةعمحلا ةروس -7
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 “'أهماينج ابطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجب كيلإ يرهول» :ىلاعت هلوقو -

 قزرت امك متقزرل هلكوت قح هتلا ىلع متلكوت ولو" :ةلت لوسرلا لوقو -
 ق ودغتو حورت اهنأ ربخأف ._)ااناطب حورتو اصاخ ودغت ريطلا

 .اهراكوأ ىلإ اه اهلمحي نأ زيغ نم اهقازرأ بلط

 لوسر اي :لاقف ،هل ةقان ىلع هلع يبلا ىلإ ءاج يذلا لجرلا ثيدحو -

 ©}" لكوتو اهلقعا :لاقف ؟لكوتأو اهغدأ 5للا

 ذختاو ،نيعرد نيب رماظ هنأ هقلع لوسرلا ةريس نم اضيأ ىلاطيخجلا لدتساو

 مج ظفتح دحأ موي ةامرلا ماقأو ودعلا نم سرتحبو هب رهظتسي ةنيدملا لوح اقدنح

 رمأ يذلاف .)ةاوادملاب رمأو كىوتكاو ىقرتساو برحلا ةمال سبليو رافكلا نم

 عافترا ىلع ةحضاو ةلالد اذه قو رذحلاو بلطلاب مهرمأ هيلع لك وتلاب هدابع

 .امهنيب ضراعتلا

 نيدلا ناكرأ -2

 )6( : يهو ردقلاو ءاضقلاب اهعيمج قلعتي ،ةعبرأ نيدلا ناكرأ ىلاطيجلا لعج

 هللا رمأل مالستسالا _أ

 اهوج ري ىلا هرومأ دبعلا ئجلي نأ" : يه هتقيقح و ىلاعت هلل عوضخلا هب داريو

 عبتيف هديري هنأك ،هب يضر عقو اذإف مكحلا عوقو لبق هل ملستسيو ،ىلاعت هللا ىلإ

 .25 :ةيآلا ،يرم ةروس -1

 .ثحبلا نم 340 :هجيرخت مدقت -2

 .32/1ج :مالسإلا دعاوق :ىلاطيخلا 3

 .2517 :مقر }698 /4ج :عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك :ننسلا يف يذمرتلا هجرخأ 4

 .319/3ج :تاريخلا رطانق .31/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 5

 .اهدعب امو 124/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 6

 ۔ 339 -

 



 هريدامقم عيمج يف رايخ هللا عم سيلو 3ءاهتنالاو فكلاب هرجاوزو لاثتمالاب هرماوأ

 ءاملستسم ناك ةلزنملا هذمي دبعلا ناك اذإف ماكحألا عيمج يف يهاونلاو رماوألا نم

 0"»" ىلاعت هلل املسم

 هللا ءاضقب اضرلا -ب

 ©ىلاعت هللا رماوأب دبعلا ىضري نأ" :هانعمو ،مالستسالا نم بيرق وهو

 ،اهطخسي الو .امب ىضريف بئاصملاو ضارمألا نم هيلع ردق اممو ،هيهاونو اهلنتميف

 7 هللا نم لدع كلذ نأل باونلاو رجألا هيف ابستحم كلذ ىلع ربصي لب

 هنم ةمعن لكف لضفو لدع :نيهجو ىلع هللا لاعفأ نأ يلاطيجلا نيب دقو

 .ىلاعت هللا ىلع روجي الو كلذ ملعي نأ دبعلا ىلعف لدع هنم ةمقن لكو ؛لضف

 ملعلا لهأ فّرعيو .هرجأ لطبو كله دقف كلذ لعف نإف هلعف طخسي الو
 ,هب ىلوأ هنأب هللا ىضق ام ريغ ركذ طخسلاو طخسلا كرت" :هنأب ءاضقلاب اضرلا

 .ة"هحالصو هداسف نقيتسي ال اميف هل حلصأو

 “نيرمأ يف لثمتت ءاضقلاب اضرلا نم ةمكحلاو

 لوغشم نوكي ءاضقلاب ضري مل اذإ هنأل ,ةدابعلل دبعلا غرفتيل :امهدحأ

 ؟اذكو اذك نوكي ال ملو ؟اذكو اذك ناك مل :هنأب ادبأ امومهم ,بلقلا

 .ىلاعت هللا باذع نم طخسلا يف ام رطخ :يناثلا

 . 125/1ج :مالسإلا دعاوق :ىلاطيخلا 1

 .هسفن ردصملا -2

 .و15/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 3

 .341/3ج :تاريخلا رطانق .125/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 4
 .340/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 5

 .339/3ج :هسفن ردصملا 6
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 لكوتلا -ج
 يلاطيخجلا اهلعج دقو ءهتاماقم ىلإ ريشن نأ يقبو «افنآ هانعم اني نأ قبس

 .لمعلاب لكوتلاو ،لاحلاب لكوتلاو 3ملعلاب لكوتلا :0')يه ةنالث

 مرتلي نأ دحوملا ىلع بجي ثيح ديحوتلاب قلعتم وهو :ملعلاب لكوتلا امأ -
 ،طئاسولا ىلإ تفتلي ال بابسألا ببسم نم ءايشألا ىري نأ كلذو ,لكوتلا لاح

 قح يق ديلاو ملقلا ةلرتممب هبلق يف طئاسولا ىريو .اهل مكح ال ةرخسم اهاري لب

 نيتيلآ امهاري لب ،اهيلع بضغي الو ،ديلا الو ملقلا ركشي ال هنإف ،عيقوتلاب معنملا

 ،ناويحلاو ،تابنلاو ،دامحلاو ،موجنلاو ،رمقلاو سمشلا كلذكو ,نيتطساوو
 اذكه .بتاكلا دي يف ملقلا ريخست بسح هرمأب تارخسم يهف قولخم لكو

 ًرع هللا ىلإ ةرهاظلا للعلا عيمج عجريو ،ةيعيبطلا ءايشألا نم ةيلعافلا يلاطيحلا بلسي

 ىلع ىلوتسا اذه دبعلا ققحت اذإف “"زكلل ردصملا يه ةيلزألا ةردقلا" نأل لجو

 © .انقوم راصو ،لكوتلا ةياغ هبلق

 هللا لضف ىلع هدامتعاو ،دبعلا بلق نوكسب نوكيو :لاحلاب لكوتلا امأ

 نأ" :ىرخأ ةرابعب هانعم يلازغلا دماح وبأ حضويو .هريغ ىلع ال هدحو ىلاعت

 الو 6كسفن هيلإ ضيوفتلاب نئمطتو ،كبلق هب قثيو ؛لجو رع هللا ىلإ كرمأ لكت
 "لصأ هللا ريغ ىلإ تفتلت

 .266/3-267ج :تاريخلا رطانق .126/1-127ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخجلا -]
 باهشلا ةكرش إنيدلا لوصأ يف نيعبرألا :يلازغلا .ر .يلازغلا دماح وبأ تاماقملا هذه نع ثدحت دقو
 .اهدعب امو 135/5ج :نيدلا مولع يف ءايحإلا .اهدعب امو 180 :1989 رئازخلا ،عيزوتلاو رشنلل

 .254/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا -2

 .هسفن ردصملا 3

 .127/2ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 4

 .184 :نيدلا لوصأ يف نيعبرألا :يلازغلا 5
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 ىلإ هملعب هيعسو دبعلا ةكرح يف لكوتلا ريثأت رهظيف :لمعلاب لكوتلا امأو -
 :‘‘هيه اهودعت ال ةعبرأ هوجو يف هيعسو دبعلا تاكرح يلاطيحجلا رصح دقو ،هدصاقم

 .بسكلاب دوقفم عفان بلج -
 .راخدالاب هدنع دوجوم ظفح -

 .عابسلاو صللاك ،هب لزني مل راض عفد -

 .ضرملا نم يوادتلاك هب لزن دق راض ةلازإ -
 :تاجرد ثالث ىلعف عفانلا امم بلجي يلا بابسألا امأو

 هللا ريدقتب امم تاببسملا تطبترا لا بابسألا لثم ،هب عوطقم :ىلوألا
 ثهاليوحت هللا ةنسل دحت نلو اليدبت هللا ةنسل دجت نلفإ» فلختي ال ،ادرطم اطابترا

 ,نونجلاب موسوم وهف لكوتلا طرش نم يعسلاو بابسألا كرت نأ معز نمف
 دوجو دنع لكوتلا نع جرخي ال يعاسلا نأل 5'“كلذ هيلع مارحو ،طخلاو ,لهجلاو
 ماقملا اذه يف لكوتلاف ،بابسألا ببسم ىلع لاكتالا وهو ،هملعو لكوتلا لاح

 .لمعلاب ال لاحلاو ملعلاب

 الإ لصحت ال تاببسملا نأ بلاغلا نكل ةنقيتم تسيل يلا بابسألا :ةيناثلا
 يهنم وه لب الك وت سيل اذه نأ ةقيقحلاو ،داز ريغب ةيدابلا يف رفاسملا لثم ,امنود

 يلاطيجلاو يلازغلا دماح وبأ هربتعا دقو ،ةكلهتلا ىلإ سفنلاب ءاقلإ هنأل هنع

 }).نيطرشب الك وتم

 .126/2ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا .143/5ج :ءايحإلا :يلازغلا 1

 رطانق .126/2ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا .186 :نيدلا لوصأ يف نيعبرألا .143/5ج :ءايحإلا :يلازغلا -2

 .266/3-267ج :تاريخلا

 .43 :ةيآلا رطاف ةروس -3

 .355 :سيلبإ سيبلت :يزوجلا نبا .126/1ج : مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا .186 :نيدلا لوصأ يف نيعبرألا :يلازغلا -4

 .126/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 5

 .126/1ج :مالسإلا دعاوق..267/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا .143/5-144ج :ءايحإلا :يلازغلا 6
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 .براق ام وأ اعوبسأ ماعطلا ىلع ربصلا ىلع هسفن ضار دق نوكي نأ :لوألا

 .ةسيسخلا ءايشألاو شيشحلاب توقتلا ىلع ىوقي نأ : يناثلا

 ىف اطرش سيل اهكرتف ةينيقي تسيل ءةنونظم بابسألا هذه تمادامو

 .اعيمج لمعلاو ملعلاو لاحلاب ماقملا اذه يف لكوتلا نأل لكوتلا

 ةرهاظ ةقث ريغ نم تاببسملا ىلإ اهؤاضفإ مهوتي يلا بابسألا :ةنلاثلا
 قيرطب باستكاو ءاهيف رومألا قئاقد طابنتساو ،ةشيعملا ليح يف ءاصقتسالاك

 .صرحلا ةرمت كلذو ةهبشلا

 )1 ١ هضقانت امئأل لكوتلا طورش نم ةموهولملا بابسألا هذه كرتو

 ضيوفتلا د

 هنأ ملعن نأ" :هتقيقح ،©بجاو ضرف ىلاعت هللا ىلإ ضيوفتلا نأ يلاطيجلا ني

 طعم الو ،هريغ قزار كل الو «هللا الإ كتومو ‘كتايحو ‘كعفنو ،كّرض كلمي ال
 وجنت يلا رومألا تضّوف دقف كبلق يف كلذ رقتسا اذإف .هاشاح عنام الو ،هاوس

 نوكي ال هنأ داقتعا وه امنإ هيلع ثعابلاو ضيوفتلا سأف ،اهكلام ىلإ وجرتو كام
 دقف اذكه دبعلا داقتعا ناك اذإف .هنوك هللا دارأ ام الإ رشلا نم الو ،ريخلا نم

 نع ةياكح ىلاعتو هناحبس لاق دقو .لجو رع هالومل الإ عوضخلا نم هبلق حارتسا

 هفرع دقو ث".“هئدابعلاب ريصب هللا نإ هللا ىلإ يرمأ ضّوفأوؤل :نوعرف لآ نمؤم
 :“‘أهنم ةفلتخم تارابعب ءاملعلا

 :وه ليقو "قلخلا ةحلصمب ملاعلا ريدملا رايتخا ىلإ رطخلا هيف ام رايتخا كرت"
 .ةثلاثلا ةجردلا نع يلاطيجلا ثدحتي مل و .186 :نيدلا لوصأ يف نيعبرألا .145/5ج :ءايحإلا :يلازغلا 1

 .44 :ةيآلا رفاغ ةروس -2

 .128/1-129ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 3

 .275/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 4
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 ."رطخلا هيف نمأت ال اميف كحلاصم كيلع هللا ظفحي نأ ةدارإ" :وه ليقو "عمطلا كرت"

 يكزي كايقالخأ ادعب ردقلاو ءاضقلا ةديقع نمض يلاطيجلا نأ دحن قبس امم

 .هنيقيو دبعلا ناميإ يف ديزيو ،لمعلا ىلإ اهعفديو «سفنلا
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 عباسل ا لصملا

 رخالا مويلا

 .رخآلا مويلا راوطأ :لوألا ثحبملا

 .ديعولاو دعولا :نانلا ثحبلل

.ءاجرلاو فوخلا :ثلانلا ثحبملا



 لوأل اثحلملا

 رخآلاموبلا راوطأ
 هثعب نم هيف يرجي امو رخآلا مويلب نامالا نأ ىلع ةمألا تمما

 هب هللا ثعب يذلا" وهو ،ةيمالسإلا ةديقعلا ناكرأ نم انكر دعي ءازجو ‘باسحو

 لمعلا ىلع اثعاب نوكيو ،ىلاعت هللاب ناميإلا لمكي هبو ،مالسلا مهيلع لسرلا

 يف ىلاعت هللا هامس دقو ناودعلاو يغبلاو تاركنملاو شحاوفلا كرتو حلاصلا

 :يطرقلا لوقي ،هيف ةنئاكلا هلاوحأو ،مويلا اذه ةمظع ىلع لدت ةريثك ءامسأب نآرقلا

 ...برعلا مالك عيهم اذهو هؤامسأ ترثكو !هتافص تددعت هنأش مظع ام لك"

 .ةديدع ءامسأب هباتك يف ىلاعت هللا اهامس اهلاوهأ ترثكو ،اهرمأ مظَع امل ةمايقلاف

 ىلإ ناسنإلل عفاد ىوقأ رخآلا مويلاب ناميإلا ناك كلذلو "ةريثك ءامسأب اهفصوو
 .ةرخآلا يف هللا دنع ةيماسلا ةناكملا زوحيل ايندلا هتايح يف يقرلاو لامكلا

 :يتأي اميف لثمتت يلاو رخآلا مويلا راوطأ نع ثيدحلا ىلإ هتافلؤم يف يلاطيحجلا قرطت

 ءانفلاو توملا -1

 ناكس نم قولخم لك ىلع قح توملا دورو نأب قيدصتلاو ملعلا بجي

 6توملا ةقئاذ سفن لك نأو ،تاقولخملا عيمج نم امهنيب امو تاومسلاو ضرألا
 .“‘هتوفلا ليبس ةكلاس و

 .175 :م1989 رئازجلا ،بتكلا راد يدمحملا يحولا :اضر ديشر دمحم -1

 .30:رئازخلا كيلحوم ةعبطم ىربكلا ةمايقلا رخآلا مويلا :رقشألا ناميلس رمع /د -2
 .42 :م1983/ه1403 0ا2ط ،توريب "قورشلا راد ،ةعيرشو ةديقع مالسإلا :توتلش دومحم -3

 .4 :ديحوتلا ةديقع .314/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 4
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 )1 7 الإ كلاه ءيش لكأل :ىلاعت لاق -

 توملا ةقئاذ سفن لكلل :ىلاعت لاقو -

 ماركإلاو لالجلا وذ كر هجو ىقييو ناف اهيلع نم لكإئ» :ىلاعت لاقو -

 :ىرخأ ةرابعب وه وأ 5"دوجو دعب مدع" هنأب ءانفلا ىلاطيجلا فرع دقو

 اوفلتخا نيملكتملا نأب ركذيو دوجوملا ءيشلا نع لجو رع هللا نم ريبدتلا عطق"
 ةفص ءانفلا نأ ىلإ ةلزتعملا ضعبو يرازفلا ديزي نبا هللا دبع بهذف ءانفلا يف

 دنع ءانفلاف ،ييافلا ءانف دنع الإ ءانف ىمست الو ءءانفلا لاح لبق ثدحي ،ينافلل

 نورخآ لطبأو ،نوكسلاو ةكرحلاك هيف لاح ضرع وهو مسجلل ةفص ءالؤه
 ال قلعم مهدنع ءانفلا امنإو ،ءانف ىمسي ءيش كانه نوكي نأ يلاطيجلا مهنيب نمو

 تينف تادوجوملا ءايشألا نع هريبدت عطق اذإ لجو رع هللا نأ ريغ عيش ىلل
 ).ءانف ىمسي نعم ثودح ىلع ال ،تادوجوملا

 ىلع اهلك ءايشألا ءانف نأ يفوسلا نامثع ورمع يبأ عم يلاطيحلا قفتيو
 ىلع مهءانف نإف نيملسملا لافطأو ،نيفلكملا الخ ام بالقنالا ىلع ال يشالتلا
 يشالتلا ىلع وه له مهئانف يف فلتخا دقف نيملسملا ريغ لافطأ امأو .بالقنالا

 .88 :ةيآلا صصقلا ةروس -1

 .185 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -2

 .26-27:ناتيآلا نمحرلا ةروس 3

 .و43/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 4

 .هسفن ردصملا 5

 نم راكنلا مامإ وهو ؛نيملكتملا نم دعي ،يبرغم ملاع (م9/ه3ق شاع) يرازفلا ديزي نب هللا دبع 6
 .606 :ةمجرت ؛589/3ج :ةيضابإلا مالعأ :ثارتلا ةيعمج .ر "ضفاورلا ىلع ةرلا" هتافلؤم نم ،ةيضابإلا
 .300 :ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا :رمعم ىحب يلع

 ىيش ىلي ال ةقلعتم ءامسأ ةسمح" نأ ىلإ ةيضابإلا تبهذو .و43-ظ42/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 7
 .و42/1ج :هسفن ردصملا .ر "لاحملاو ،نالذخلاو ،لزألاو 2مدعلاو ،ءانفلا :يهو
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 ىلاعت هللا نأل بالقنالا ىلع مهؤانف نوكي نأ يلاطيجلا حَجرو ؟بالقنالا ىلعوأ
 اهلتق نع تلئس ةدوؤوملا نأ ربخأ ) '4ه%تلتق بنذ يأب تلئس ةدوؤوملا اذإوؤلل :لاق

 .بنذ ريغب )2( ذ .

 :ةلع هلوقب المع هركذتو توملا يف ركفتلا ىلإ دبعلا يلاطيجلا وعديو
 ءايندلا بئاصم دبعلا ىلع نّرهي ام هيف ركفتلا يف نأل تاذللا مداه ركذ اورثكأ"

 ركذ ىيف سانلا نأ نيب دقو {‘الضفو اباوث هركذ ىف نأ امك ةبغرلا كرت ىلإ هوعديو

 :)فانصأ ةثالث ترلملا

 ادعب الإ هللا نم توملا ركذ مهديزي الف ءايندلا يف نوكمهنملا :مهدحأ -

 يذلا توملا نإ لقأل :مهيف هللا لاق نيذلا مهف ايندلا ىلع نوفسأتي هركذب مهنأل

 .“»مكيقالم هنإف هنم نوّرفت

 توملا هركي امبر ةيشخو افوخ توملا ركذ هديزي صلخملا بئاتلا : يناثلا _

 . ةرخآلل دادعتسالاو ةبوتلا مامت لبق هئجافي نأ افوخ

 نم ارجض توملا نمتي اذهف هيلإ قاتشاف هبحأ يذلا هللاب فراعلا :ثلاثلا
 ىلع ءاج رئازب ابحرم :رضتحا امل تثبو ةفيذح لاق امك ،هبيبح ءاقل ىلإ اقوشو ايندلا

 .مدن نم حرف ال ةقاف

 هميعنو ربقلا باذع تابثإ 2

 نيب قرفلا اممأش يف تفلتخا نلا ةيعمسلا لئاسملا نم هميعنو ربقلا باذع

 .8-9 :ناتيآلا ريوكتلا ةروس -ا

 .و44/1ج ةينونلا حرش :يلاطيخجلا -2

 .0 :مقر .639/4ج :ةمايقلا موي ةفص باتك يذمرتلا هجرخأ -3

 .516/3-517ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 4
 .هسفن ردصملا 5

 .8 :ةيآلا ءةعمجلا ةروس 6
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 .ي : او ©‘)ةيمامإلاو 8)يرعشألاو ‘')ةيضابإلا . تبثل ١ نمف .فانو هل ت .شم

 نعتبثملا ةلدأ يلاطيجلا دروأ دقو ةيضابإلا نم راكنلاو )ةلزتعملا صعب ننفانلا نمو

 .(7) ۔٤ :
 . يتاي اميف يهو

 يلقنلا ليلدلا -أ

 ةعاسلا موقت مويو ايشعو اًَودغ اهيلع نوضرعي رانلا :ىلاعت هلوق -

 هتأل رشحلا لبق باذعلا تابثإ يف صن اذهف باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ

 .هؤباذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويرلا :ىلاعت لاق

 :اولاق ميظع باذع ىلإ نودري مث نيترم مهيذعنسإل :ىلاعت هلوق -

 يناثلا باذعلاو ،مهنم هرك ىلع مهيلع ىرجت ايندلا يف دودحلا يه نيباذعلا دحأف

 .رشحلا دعب ةمايقلا موي ميظعلا باذعلاو ،ربقلا باذع

 امنأ هللت لوسرلا نع يور (")هكاكنض ةشيعم هل نإف :ىلاعت هلوق -

 .‘"!)هربق يف رفاكلا باذع يف تلزن

 ينفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثيل :ىلاعت هلوق -

 .ريكنو ركنم ةلءاسم دنع هيف هللا مهتبثي ربقلاب ةرخآلا اورسف 'همةرخآلا

 .اهدعب امو 318/3ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا -]
 .119 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا -2
 .219 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا 3
 .396 :ةيواحطلا ةديقعلا ح رش :زعلا يبأ نبا 4
 .201-202 :ديس داوف قيقحت ،ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :رابخا دبع -5

 .318/3ج :ناهربلاو ليلدلا : نالجراولا 6
 .ظ.و53/3ج :ةينونلا حرش .316/1مسقلا يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 7
 .46 :ةيآلا ،رفاغ ةروس -8

 .101 :ةيآلا ةبوتلا ةروس -9

 .124 :ةيآلا \هط ةروس -0

 .ظ53/3ج :ةيونل حرش :يلاطيجلا .3113 :مقر ء380/7ج :هب قلعتي امو ضيرلل :باب 5زئانحلل باتك :نابح نيا حيحص -1 ]
 .27 :ةيالا ميهاربإ ةروس -2
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 ,كد هلوق لثم هب رب ربقلا باذع نم ن لوس رلا ةذاعتساب رابخألا رتاوت -

 ربقلا باذع نمو منهج باذع نزم لب ذوعأ ينإ مهللا" :ةالصلا نم غ ارفلا لعب

 )1( "تامملاو ايحملا ةنتف نمو لاجدلا حيسم ا ةنتف نمو

 دقلو ذاعم نب دعس هنم اجنل ربقلا باذع نم دحأ ان ول" :دنلل هلوق -

 (2)"اهعالضأ اهنم - زذاجوخا ةل . . ربقلا . .

 © رابخألا امك تدرو دقو :ريكنو ركنم نيكلملا لاؤس _

 يلقعلا ناكمإلا ب

 لك ىلع رداق وهو ،ىتوملا هللا ييحي نأ هيلع ليحتسمب سيلو لقعلا يف زوجي
 امب كلذ عفدي الو ؤ©باطخلا مهفي هب يذلا ءازجألا نم ءزج ىلإ ةايحلا ديعيو ءيش

 هرهاظب نكاس مئانلا نإف ،لاؤسلل انعامس مدعو تيملا ءازجأ نوكس نم دهاشي

 .“‘» ونلا نم ههابتنا دنع هريثأت سحي ام تاذللاو مالآلا هنطاب يف كرديو

 امب دريل هربق يف تيملل ثدحي امو مئانلل ثدحي ام نيب ةمماشم يلاطيجلا دقعيو

 نحنو تيملا بذعي فيك لئاق لاق نإف" :ةرواحملا هذه يف كلذ حضويو ،نيركنملا ىلع
 هانكرت ولو اتيم هنوك ةرورضلاب ملعنو 3ادماه ىلوألا هتلاح ىلع هربق يف نوفدملا دجن

 نيب مئانلا نع انربخأ :هل ليق ؟هيلع هاندهع امع لاح امل اليوط ارهد ضرألا هجو ىلع

 .2169 :مقر .0 !/١ج :دنلل ينلا نع سابع نب هللا دبع دنسم باب ،دمحأ دنسم -ا

 "ذاعم نب دعس اهنم اجنل دحأ اهنم اجن ول ةطغض ربقلل" :ظفلب نابح نبا هجرخأ دقو ظفللا اذمب هدجأ مل -2

 .3112 :مقر 0379/7ج :هب قلعتي امو ضيرملا :باب زئانجلا باتك :نابح نبا حيحص
 :باب «زئانحلا باتك :يراخبلا هجرخأ امو .982:مقر ا 8/3ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ ام اهنم 3

 :باب ،اهميعن ةفصو ةنحلا باتك :ملسم هجرخأ امو .1308 :مقر ،462/1ج :ربقلا باذع يف ءام

 ءاج ام :باب زئانجلا باتك :ننسلا :يذمرتلا هجرخأ ام .2870 :مقر 01200/4ج :تيللا دعقم ضرع

 .1071 :مقر 0383/3ج :ربقلا بانع يف
 .316/1 مسقلا :يمانلا قيقحت :تاريخلا رطانق .ظ53/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4
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 نيبت لهف ،تاذللا نم افانصأ همالتحا يت عقويو تارمغ كلذ همون يف ىري وهو .انيديأ
 انلق ،ائيش كلذ نم ملعن :لاق نإو ،ناتهبلاب قطن دقف ،معن :لاق نإف ؟ءيش كلذ نم انل

 يذلا وهول :ىلاعت هللا لاق امك ،ثعبلاك ةظقيلاو ‘توملا وخأ مونلا نأل تقدص

 ."") ىمسم لجأ ىضقيل هيف مكنعيي مث راهنلاب متحرج ام ملعيو ليللاب مكافوتي

 :)يلي اميف لثمتنو اهيلع ةرو ربقلا باذع يركنم ةلدأ ضعب يلاطيجلا دروأ دقو

 نم انثعب نم انليو اي اولاقإ» :رافكلا نع ةياكح ىلاعت هلوقب اولدتسا -

 مظعأ باذعلا نأل ،اندقرم نم اولاق ال باذع يف اوناك ول :اولاقف 6"هاندقرم

 لهأ ىلع ادمتعم يلاطيحلا مهيلع دريو .ةلفغو ،داقر يف هبحاص نوكي نأ نم دشأو

 دمخأ هربق يف رفاكلل ليق ىلوألا ةخفنلا روصلا ىف يف خفن اذإ هنأ اوركذ نيذلا ريسفتلا

 ةيناثلا روصلا يف خفن اذإف نيتخفنلا نيب ام يهو {ةنس نيعبرأ باذع الف هيف دمخيف

 ©.اندقرم نم انثعب نم انليو اي اولاقف مهروبق نم اوماق ثعبلل

 ريغ اوثبل ام نوُمرحلا مسقي ةعاسلا موقت مويو :ىلاعت هلوقب اولدتساو -
 نأل موي ضعب وأ ،اموي وأ {ةعاس انتبل اولاق امل نيبذعم اوناك ولف )ةعاس

 نولوقي مممأب مهيلع يلاطيخجلا دريو .اريثك هنم ليلقلا ىري باذعلاو نزحلا بحاص

 ).ةرخآلا يف ممب لزن ام ميظع يف مهدنع ايندلا رغاصتل كلذ

 هل نيركنملا ىلع رو ،ربقلا باذعل نيتبثملا ةلدأ ىلاطيحلا قاس نأ دعبف

 .60 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -1

 .و54/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -2

 .هسفن ردصملا -3

 .52 :ةيآلا «سي ةروس -4

 .ظ54/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 5

 .55 :ةيآلا مورلا ةروس 6

 .ظ54/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 7
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 دقو ،هليحي ام لقعلا يف الو ،هلطيي ام عرشلا يف سيل" :لوقي قح ربقلا باذع نأ

 "هب لوقأ انأو ،ربقلا باذع توبثب ديز نب رباج نع يور

 :يه الاوقأ يلاطيجلا ركذف ربقلا باذع ةيفيك نع امأ

 "دسجلا نود حورلل لاؤسلا" :ليق _

 "ردصلا ىلإ مسجلا يف حورلا نوكي" :ليقو -
 "دسجلاو نفكلا نيب حورلا نوكي" :ليقو -

 "ثعبلا ىلإ رخؤي نأ نكميو دسجلا ىلإ داعي نأ نكمي" :ليقو -

 ىلاعت هللا ىلإ كلذ رمأ ضّوف امنإو ،لاوقألا هذه نم ايأ يلاطيحلا حّجري مل و

 ة .هدابع ىلع مكح امب مل اعلا

 ةعاسلا مايق -3

 يهو اهيف .بير ال ةيتآ اهنآو قح ةعاسلا مايق نأ داقتعا دبعلا ىلع بج

 تيمي يلا ىلوألا ةخفنلا يهو {هقلخ نم دحأ اهيلع ملطي مل و 3هملعب هللا رثأتسا امم
 . .4 لك امي هللا

 ة)ةعانسلا ملع هدنع هلل ني :ىلاعت هللا لاق -

 ال ير دنع اهملع امنإ لق اهاسرم ناي ةعاسلا نع كنولأسيو :ىلاعت لاقو 7

 .528/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا ]

 .527/3ج :هسفن ردصملا -2
 .هسفن ردصملا 3

 .315/1مسقلا :يمانلا قيقحت :تاريخلا رطانق .16/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا 4
 .34 :ةيالا نامقل ةروس 5
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 .وه الإ اهنقو نع فشكي ال يأ "وه الإ اهنقول اهيلي

 “)هئاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو :ىلاعت هلوقو -

 “ه«برقأ وه وأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا رمأ امول :ىلاعت هلوقو -

 نم سمشلا عولطك :اهنم ةلمج يلاطيحلا ركذ دقف اهطارشأ نع اّمأو

 :مالسلا هيلع ىسيع حيسملا لوزنو ،لآجدلا روهظو ةبادلا جورخو كامبرغم
 ضعب ىلع كلذ يت دمتعاو .اهريغو \‘فسخلاو ،جوجأمو جوجأي جورخو

 .عوضوملا يف ةدراولا صوصنلاو ثيداحألا

 يف حارشلاو نيرسفملا تادايز تامالعلا هذه ركذ ءانثأ ابلاغ ظحالي امو

 نأ امك .ةحيحصلا صوصنلا هب تدرو امم مهدّێقت مدعو فاصوألا هذه لخت

 ةسبتقملا تاليوأتلا هذه لعج امم صيحمتو دقن نود قباسلا نع لقني مهنم قحاللا
 هيف عقو ام اذه .ميلستلاو ةسادقلا عباط اهيلع ىفضي ملعلا ديفت ال دق صوصن نم

 يف ادمتعم عوضوملا يف ةبيرغلا حورشلاو ةروهشملا رابخألا انل قاس ذإ يلاطيجلا
 .امهريغو ناعمل نويع بحاصو هباتك ىف “رئاقنلا هدروأ ام ىلع هلوقن

 .187 :ةيآلا فارعألا ةروس -1

 .07 :ةيآلا .جحلا ةروس -2

 .77 :ةيآلا لحنلا ةروس -3

 هدلوم امبو لصوملا لهأ نم (م962/ه351 ت) يراصنألا شاقنلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه هنأ ودييو 4
 ؛صاصقلا رابخأ "كسانملا ،نآرقلا بيرغ يف ةراشإلا :اهنم ةريثك تافلؤم هلو {مالسلا ةنيدم ءارقلا دحأ ناك

 .50 :م1994 ،سنوت \ةسوس ،رشنلاو ةعابطلل فراعملا راد \تسرهفلا :ميدنلا نبا .ر ...دسحلا مذ باتك

 .هيلع رثعأ مل و هفلؤم يلاطيخلا ركذي مل 5

 (ةعاسلا طارشأ يف ثلاثلا لصفلا) .اهدعب امو 530/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيخحلا 6
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 ثعبلا -4

 لك ىلع قح وهو م""ءانفإلا دعب ةداعإلا" هنأب ثعبلا يلاطيجلا فرع
 .ع رشلا هب درو دقو 5ةلرشنلاو رشحلا موي توملا دعب نوكيو هدقتعي نأ فلكم

 :ىلاعت هلوقو .“ههروبتقلا ق نم ثعبي هللا نأوؤلل :ىلاعت هلوق :كلذ نيب نمو

 اقيرفو ىده اقيرف نودوعت مكأدب امكإلل :لاقو .ة)ههديعن قلخ لوأ انأدب امكل

 “ث)هةلالضلا مهيلع َقح

 .“اشنإلا ءادتباك ىلاعت هلل رودقم هنأل نكمم لقعلا يف ثعبلا نأ امك

 :")هنم ةريثك تايآب ثعبلا ي ركنم ىلع ىلاعت هللا جتحا دقو

 مكانقلخ انإف ثعبلا نم بير يق متنك نإ سانلا اهيأ ايت :ىلاعت هلوق -

. 97 
 )هبارت نم

 تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه ضرألا ىرتو :هلوقو -

 هنأو ىتوملا ييحي هنأو ىحلا وه هللا نأب كلذ جيم جوز لك نم تبنأو
 ""})ه ريدق ءيش لك ىلع

 ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري مل وأل :ثعبلا يركنم نع ةياكح ىلاعت لاقو -

 .315/1مسقلا \تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -]
 . ا 6/1ج :مالسإلا دعاوق ‘هسفن ردصملا -2

 .315/1مسقلا ‘تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 3

 .07 :ةيآلا .جحلا ةروس 4

 .104 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 5

 .29-30 :ةيآلا فارعألا ةروس 6

 ٠ ..315/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 7

 .ظ44/1ج :ةينونلا حرش .17-ا 6/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 8

 .05 :ةيآلا جحلا ةروس -9

 .05-06 :ناتيآلا جحلا ةروس -0
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 )1 'هةرم لوأ اهاشنأ يذلا اهييحي لق... :هلوق ىلإ هئ...نيبم ميصخ وه اذإف

 ائيش اونوكي مل نأ دعب نيهم ءام نم مهأشنأ يذلا نأ ىلاعت .هللا ربخأف

 _) ١ديدح اقلخ مهديعي نأ رداق اروكذم

 ىلإ ال اهانفأو عيش نم ال ءايشألا قلخ ىلاعت هللا نأ ىلإ يلاطيجلا بهذو

 هيلع ةرو ،}أبنذلا مجع ءاقبب لاق نم أطخ نيبو \عيش نم ال اهداعأو ءيش

 عيش نم ال مهأدبأو مهقلخ هللا نأ ىلع سانلا عمجأ ثيح قلخلاو ءدبلا ليلدب

 دروأ دقو ."”هئهديعن قلخ لوأ انأدب امكإل» :ىلاعت هلوقل .اهلثم ةداعإلا كلذكو

 هنم بنذلا مجع الإ ضرألا هلكأت مدآ نبا لك" :هللي لوسرلا ثيدح يلاطيجلا

 ليلدب كسمت كلذل ثيدحلا اذه ةحص نم ققحتي مل هنأ الإ بكري هيفو قلخ
 .)هتوقل ءدبلا

 عم رشحت نيفلكملا داسجأ نأ يلاطيخحلا ىريف رشحلا ةفصب قلعتي اميف امأ

 )هداسجأ نود حاورألا نأ تمعز نلا ةفسالفلل افالخ اهحاورأ

 .77-79 :تايآلا «سي ةروس -]

 .ظ44/1ج :ةينونلا حرش .17/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -2

 "بنذلا مجع" اهيف درو -۔ملعأ هللاو ةدحاو ةغيص كانهو "بنذلا بْجَع" ثيدحلا بتك يف روهشملا 3

 ةمايقلا موي بكري هيف ،ادبأ ضرألا هلكأت ال امظع ناسنإلا يف نإ" :هلت لوسرلا لوق يهو دمحا اهاور
 يبأ دسم :باب ةريره يبأ دنسم باتك :دمحأ دنسم .ر "بنذلا مجع :لاق ؟وه مظع يأ :اولاقف

 .8053 :مقر [600/2ج :ةريره

 .104 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 4

 .ر."بكري هنمو قلخ هنم بنذلا ُبْحَع الإ ضرألا هلكات مدآ نبا لك" :ةغيصب أطوملا ف كلام هجرخا 5

 ي ةزالك غيصب درو دقو .567 :مقر 0239/1ج :زئانجلا عماج :باب ،زئانجلا باتك :أطوملا

 ,ثيدحلا بتك

 .ظ44/1ج :ةينرنلا حرش :يلاطيحلا 6

 .315-316/]مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 7
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 ةلءعاسمل او ب اسحلا 5

 ىلع ءءازخلا ريداقم هدابع هللا فيرعت" :هنأ باسحلا عم يلاطيجلا نب

 امب مهتتنيف اعيمج هللا مهنعبي مويف :لاق امك ،هوسن دق ام مهايإ هريكذتو ،مهلامعأ

 ثا)هديهش ءيش لك ىلع هللاو هوسنو هللا اصحأ اولمع
 لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإو :ىلاعت هلوقل بجاو باسحلاب ناميإلاو

 هللا باسح نيب ةمماشملا يلاطيخجلا يفني امك }«نيبساح انب ىفكو امب انيتأ

 ال امك دحأ نع دحأ باسح هلغشي ال زييمتو لصف ىلاعت هباسحف ،قلخلا باسحو

 ©).دحأ نع دحأ قزر هلغشي
 الا لجو رع هلل ميظعت مهنم كلذ نأ اهمعزب باسحلا ةقرف تركنأ دقو

 ايف" :هلوقب مهيلع يلاطيجلا ة درو .اهنع مهلأسي تح مهلامعأب لهجلا هيلإ اوبسني

 نورسي ام ملعي هللا نأ نوملعي ال و !اذهب لتعا نم ةرابع مظعأ ام هللا ناحبس

 افيقوتو ،ريذاعملل اعطقو ،ةجحلل امازلإو ،رافكلل اخيبوت مهلأسي امنإو ،نونلعي امو
 "ريثك نآرقلا يف كلذ لاثمو ،مهلامعأ ىلع مهل

 ال نافنص :فانصأ ةثالث ةمايقلا موي سانلا نأب الوق يلاطيخجلا قوسيو (

 ،©باسح ريغب ةنحلا ىلإ ءايبنألاف نوكرشملاو ءايبنألا مهو لامعألا نع نالأسي

 مهو لامعألا نع لأسي ثلاث فنصو ،‘باسح ريغب رانلا ىلل نوكرشملاو

 .06 :ةيآلا ةلداجملا ةروس 1

 .320/1 مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -

 | .47 ةيآلا ،ءايبنألا ةروس -3
 :ةينونلا حرش :31 319 ستل :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق .47/1!ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخجلا 4

 .وه5 اظ44/!ج

 .وه5/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 5

 .هسفن ردصملا 6
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 امأ !عيمجلا ىلع يتأي باسحلا نأ وه حصألا نأ ىري يلاطيجلا نأ الإ 8‘"أنونمؤملا

 يف شقانيف قفانملا امأو ،ارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو اريسي اباسح بساحيف ملسملا

 ليتفلاو ريقنلا ىلع بساحيف ريذاعملل اعطقو 3،ةجحلل امازلإ ةلءاسملاو باسحلا

 يتوأ نم امأفإ» :ىلاعت هلوقك ةحيرصلا صوصنلا هديؤت يلاطيحلا يأرو .اريمطقلاو
 يتوأ نم اًمأو ارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو اريسي اباسح بساحي فوسف هنيميب هباتك

 كتروف :ىلاعت هلوقو ()هگاريعس ىلصيو اروبث وعدي فوسف هرهظ ءارو هباتك

 مدآ نبا مدق لوزت ال" :ةلت لوسرلا لوقو ُه“نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهتلأسنل

 ميف هبابش نعو ،؟هانفأ ميف هرمع نع سمح نع لأسي تيح هبر دنع نم ةمايقلا موي
 ة"؟ملع اميف لمع اذامو ؟هقفنأ ميفو ؟هبستكا نيأ نم هلامو 3؟هالبأ

 ةّمألا تفلتخا دقف ةمايقلا موي ىلاعت هللا اهعضي يلا طسقلا نيزاوملا نع امأ

 ؟ةيونعم وأ ةيقيقح يه له اهتعيبط يف

 ،باسحلا موي اهتفخو نيزاوملا لقث ىلإ ميركلا نآرقلا يف هناحبس هللا راشأ .

 هنيزاوم تفخ نم اّمأو ةيضار ةشيع يف وهف هنيزاوم تلقث نم امأف :ىلاعت لوقي

 لامعألل زييمتو لصف هنأب نازيملا عم ةيضابإلاو يلاطيجلا رسف ههيواه هّمأف
 هبحاصل ةمايقلا موي قحلا لقنيف )همَقحلا ذئموي نزولاو :ىلاعت هلوقل تاينلاو

 هبحاصل نزولا دنع لطابلا فخيو ،هلّمحتف ايندلا يف هسفن ىلع لقث امك هب وجنيف

 .و45/1ج :ةينونلا حرش .17/1-18ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -]

 .18/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا 2

 .07-12 :تايآلا قاقشنالا ةروس -3

 .92-93 :ةيآلا رجحلا ةروس -4

 .2416:مقر 612/4ج ةمايقلا يف :باب عرولاو قئاقرلاو ةمايقلا ةفص باتك "ننسلا :يذمرتلا هجرخأ 5

 .06-09 :تايآلا :ةعراقلا ةروس -6

 .08 :ةيآلا فارعألا ةروس -7

357 



 نأل كلذ ةيضابإلا لّلعيو ."بكتراف ايندلا يف هسفن ىلع فخ امك هب كلهيف

 ءفورعملا نازيملاب امنزو ققحتي ال ضارعألاو ماسجأب تسيل ضارعأ لامعألا

 لجرلا لوقي كلذ زيجت ةغللا نأ امك .امب ةازاجلاو ،اهليصفتو ،اهزييمت اهنزو امنإو
 :رعاشلا لوقي .يناعملا هذه لُمأَت ديري امنإ ككرومأو كمالك نز :هبحاصل

 )قطنملا لوقعلا يوذ بويع يديي امنإو تقطن اذإ مالكلا نزو

 ناتفك هل يقيقح نازيملا نأ ىلإ امهقفاو نمو ةيفلسلاو ةيرعشألا تبهذو
 نازيملا نأ اهرهاظ ديفي ةريثك ثيداحأب اولدتساو ،دابعلا لامعأ هب نزوت كناسلو

 لامعألا وه له نوزوملا يف اوفلتخا مهنآ الإ .نآرقلا رهاظ وهو يدام مسج
 “‘لامعألا فئاحص وأ ،هسفن لماعلا وه وأ مّسجُت نأ دعب اهسفن

 ةراشإلاو ،هيأر ركذب نازيملا ةلأسم يف ىفتكا دق يلاطيجلا نأ وه ظحالي امو
 امكح ردصي وأ اهلو ؤي وأ ،امب اولدتسا لا ةلدألا شقاني نأ نود هفلاخ نم يأر لي

 هذه يف ةئطختلا زاوج مدع ىلع ةحضاو ةلالد فقوملا اذه يق هت وكس لعلو .اهيف

 هانبت دق فقوملا اذهو ،هدورو المتحم هيأر رابتعاب اهيف فلاخملا رذع عطقو .ةلأسملا

 هذهف ةلمجلابو" :نازيملا ةلأسم يف لاوقألا عيمجل هضرع دعب لوقي ذإ هدعب نم يملاسلا

 ' لاق نم هنيد يق ًاطخي الف 3اهيف فالخلا زوجي ال لا ةينيدلا لئاسملا نم تسيل ةلأسملا

 ©ة)"هلوق در ىلع عطاق ليلد ال ذإ شةهبشب نإو هكسمت عم كلذ يف ءيشب

 .3 17/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا 1

 .ظ49/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا .هسفن ردصملا 2

 . .ظ49/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 :يلازغلا .ظ49/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .317/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 4
 رمع/د .284 :قراشملا :يملاسلا 417 :ةيواحطلا ةديقعلا :زعلا يبأ نبا .165/6-166ج :ءايحإلا

 .اهدعب امو 248 :ىربكلا ةمايقلا رخآلا مويلا :رقشألا ناميلس

 .284 :قراشملا :يملاسلا 5
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 طارصلا 6

 > :نيهجو ىلع نآرقلا يف روكذملا طارصلا نأ ىلإ يلاطيحجلا بهذ
 )%هيقتسملا طارصلا اندهالن :ىلاعت هلوق هليلدو مالسإلا قيرط :امهدحأ -

 .ةيضابإلا هراتخا ام وهو "}هميقتسم طآرص ىلإ يدهتل كتإو :هلوقو

 عبسلا رطانقلا هيلع بترملا منهج نتم ىلع عوضوملا رسجلا هنأ :يناثلا -

 لديو ،ةروهشملا تالاؤسلا عبسلا نع اولأسي ح دابعلل سلاحبو دصارم يه يتلا

 نولوؤسم مهنإ مهوفقو ميحجلا طارص ىلإ مهودهافإل» :ىلاعت هلوق اذه ىلع

 امك مالسإلا قيرط ىلع انهاه روكذملا طارصلا لمح ليحتسي هنآ يلاطيحلا ىريو
 نأ ىلع رداقلا نإف هلطبي ام عرشلا يف سيلو نيعملا اذه عنمي ال يلقعلا ناكمإلا نأ
 .هتيفيكب ملعأ هللاو طارصلا ىلع ناسنإلا ريسي نأ ىلع رداق ءاوهلا يف ريطلا رّيطي

 .يفلسلاو ةيرعشألا هجولا اذه راتخا دقو

 هذه يف نيروهشملا نييأرلا نيب قيفوتلا كلسم كلس ىلاطيجلا دجن اذكه

 ري مل و ،مالسإلا يف طارصلا موهفم اورصح نيذلا ةيضابإلا روهمج فلاخف ةلأسملا
 ،©بسانملا هقايس يف نعم لك فيظوتو ،طارصلا يينعم نيب عمجلا نيح اضراعت

 نم ناك ءاوس كلذ عنمي ام ءافتنا ةلاح ملسألا جهنملا وه انرظن يف هنأ ودبيو

 .ةغللا نم وأ ،لقعلا نم وأ عرشلا

 .318-319/]مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا ]

 .6 :ةيآلا ،ةحتافلا ةروس -2

 .52 :ةيآلا ىروشلا ةروس -3

 .23-24 :ناتيآلا ،تافاصلا ةروس 4

 .319/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 5
 .415 :ةيوحاطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا .170/6-171ج :ءايحإلا :يلازغلا 6

359 



 ةعافشلا -7

 ىف اهتناكم ن امنإو حالطصالاو ةغللا يف ةعافشلا موهفم يلاطيخلا فرعي مل

 ينلا ةعافش نأ هدارمو )"نآرقلاب بك دقف ام بذك نمف «يح" اهنأ نيدلا لوصأ

 ام اذهو ،اهعوقو يف ككشي نأ دحأل نكمي ال ةمألا عامجإب ةمايقلا موي ةنباث :ةلل

 ةّمألا نيب فالخ ال هنأ وه كلذ ىف لوقلا ةلمجو" :لوقي راجلا دبع يضاقلا هحضوي

 كلذ دكؤيو “"؟نمل تبنت اهنأ يف فالخلا امنإو ةمألل ةتباث هلت ىبلا ةعافش نأ يف

 نيعئاطلل ةمايقلا موي ةعافشلا توبث ىلع نوملسملا قفتاو" :هلوق يف روشاع نب رهاطلا

 ىلع قافتا اذهف ةلزتعملاو ةرعاشألا كلذ يف فلتخي مل و \تاجردلا عفرل نيعباتلاو

 نأ ىسع :مالسلا هيلع هيبنل هللا لاق دومحما ماقملا يهو )"ءادتبا مومعلا صيصخت

 حتف امب نولوألا هدمحي : :نورحلو نولوألا هيف هدمحي "هادومحم اماقم كبر كثعيي

 هدمحنو سبع يبلا اهحتفي ح دحأ اهيلإ لصي ال ةنوزخم تناكو ،ةعافشلا نم مهل

 إ رانلا رافكلا لوخد لبق رشحملا يف يهف ماقملا لوه نم مهاجن ثيح نورخآلا

 نينمؤملل يه له ؟ةعافشلا لاني نميف ةيمالسإلا بهاذملا تفلتخا دقو

 ؟رئابكلا يبكترمل مأ نيقومل
 ةعاطلا ىلع اوتام نيذلا نيملسملل يه ةعافشلا نأ ةيضابإلاو يلاطيخجلا ىري

 نمل تسيلو ،لزانملا يف فيرشتو باوثلا يف مهل ةدايز يهو رئابكلا لهأ نود
 :")هنم ةلدأب كلذ ىلع يلاطيجلا لدتساو ،هباونلا ىلإ امب ريصيف باقعلا بجوتسا

 .320/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 1
 .328/2-329ج :ةسمخلا لوصألا حرش :راحلا دبع -2
 .487/1ج :1984 سنوت ،رشنلاو ةعابطلل ةيسنوتلا رادلا ريونتلاو ريرحتلا :روشاع نب رهاطلا 3
 .79 :ةيالا ءارسإلا ةروس -4

 .ظ.و76/2ج :ةينونلا حرش .551/3-552ج .320/1-321مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 5
 .ظ3ر76/2ج :ةينونلا حرش .551/3-552ج .320/1-321مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 6
 .هسفن ردصملا -7
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 : نآرقلا نم

 عي "")همادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ ةعافشلا نوكلمي الإ :ىلاعت هلوق -

 .حلاصلا لمعلاب

 ميمح قيدص الو نيعفاش نم انل امفل :رانلا لهأ نع اربخم لاعت هلوقو -

 (_هع اطي عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امن : لاعت هلوق _-

 “»الوق هل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ذئموي :ىلاعت هلوق

 ةه ىضترا نمل الإ نوعفشي الوإل» :ىلاعت هلوق -

 :يف رانلا يف نودلخي رئابكلا لهأ نأ هللا ربخأ

 "%«ميحج .يفل راَّجفلا نإو : لاعت هلوق -

 (")4«نيبئاغب اهنع مه امول :ىلاعت هلوقو -

 هدلو نع دلاو يزجي ال اموي اوشخاو مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايت :ىلاعت هلوقو -

 وح هللا دعو نإ ائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو

 هللا رمأ ميض دلو نع هللا عاطأ دلاو يزجي ال هنآ ربخأف

 .ائيش هللا رمأ عّيض دلاو نع هللا عاطأ دولوم الو ،ائيش

 .87 :ةيآلا ،عرم ةروس -1

 .100-101 :ناتيآلا ،ءارعشلا ةروس -2

 .18 :ةيآلا ،رفاغ ةروس -3

 .109 :ةيآلا ‘هط ةروس 4
 .28 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 5

 .14 :ةيآلا راطفنإلا ةروس 6

 .1 6 :ةيآلا راطفنإلا ةروس -7

: 
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 :ةتسلا نمو

 "ميتيل يف هللا بقاري ال لجرو ،موشغ مولظ ناطلس ييعافش لاني ال" :ةت هلوق -
 كتريشع رذنأو» :ةيآلا هذه تلزن امل لاق ديز نب رباج نع -

 ىلإ ىتأ ىتح ،اذخف اذخف شيرق ذاخفأ ذّخفتي هلت هللا لوسر لعج لهنيبرقألا
` 
.17 

 ێغأ ال نإف مكرذنأ نأ ييرمأ هللا نإ بلطملا دبع يب اي :لاقف بلطملا دبع يب

 ادغ سانلا هب ءاج ام نفرعأ ال الأ ،نوقتملا مكنم ىئايلوأ نإ الأ ،ائيش هللا نم مكنع

 ةمع ةيفص ايو ‘دمحم تنب ةمطاف اي ،مكباقر ىلع امنولمحت ايندلاب متئجف نيدلاب

 ايش هللا نم امكنع يغأ ال يئإف هللا نم امكسفنأ ايرتشا ادمح

 “تَمأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا تسيل" :ةلغ يبلا نع ديز نب رباج نع -
 ةكئالملا ةعافش ام هللاو :لوقي ناكو ،ةعافش نم رئابكلا لهأل ام فلحي رباج ناكو

 .طق اقفانم نمؤم ةوعد تلان ام :لوقي ناكو ،نيبئاتلل الإ نيئيبنلاو

 )لزتعملا نم لك نيبئاتلا نينمؤملل ةعافشلا نأ يف ةيضابإلا قفاو دقو -

 نأ ىلإ ""ةيديرتاملاو {""ةيمامإلاو 3ةيفلتسلاو ءةيرعشألا تبهذو 3"ةيديلاو

 لوقي .رئابكلا باحصأ ةمألا قاسف ىلع ةبوقعلا طاقسإل يه امنإ هلل يبلا ةعافش

 هنع عضوي نأ اباقع قحتسا نميف ةلوقعملا ةعافشلا .امنإو" :يرعشألا نسحلا وبأ

 .1002 :مقر :279/4ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ -]
 .214 :ةيآلا ،ءارعشلا ةروس -2
 .281/4-282ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ -3
 .1004 :مقر 0279/4ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ 4
 .321/1مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق يلاطيخجلا 5
 .اهدعب امو 207 :لازتعالا لضف .328/2-329ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 6
 .242 :ةيمالكلا هؤارآو ةزمح نب ىيي دهتجملا مامإلا .107/3ج :(ةيديزلا) مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحا/د 7
 .126-127 :نيدلا لوصأ ملاعم :يزارلا .380 :فقاوملا :يجيإلا .101 :ةنابإلا :يرعشألا 8
 .233 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا -9

 .206 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا 0

 .98 :نيدلا لوصأ يف ديهمتلا :يفسنلا 11
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 اقباس لّضفتلاب دعولا ناك اذإ امأف ،هيلع هب لضفتي نأ ائيش هدعي مل نميف وأ هباقع

 :اهنيب نمو كلذ تبثت ةلدأب اولدتساو .)"ذم هجو الف

 ي نم رئابكلا لهأل يعافش" :ةليع هلوق -
 ةباجتسم ةوعد ىن َ ' :قلع هللا لوسر لاق :لاق ةريره وبأ هاور ام -

 نإ ةلئان يهف ةمايقلا موي مأل ةعافش يقوعد تأبتخا ينإو هتوعد يب لك لّجعتف

 ائيش هللاب كرشي ال ىمأ نم تام نم هللا ءاش

 كلام نب سنأ ثيدح نع ديز نب رباج قيلعت ىلع يلاطيخجلا دمتعيو
 رمخلاو انزلاو لتقلا ع ام هللاو" :لوقي "مأ نم رئابكلا لهأل يعافش تددع"

 قدأ يه الامعأ نولمعت مكنإ :لوقي ناك هنأ سنأ نع ركذو ىرانلا هيلع دعوأ امو

 !»" ئابكلا نم الإ هت قلع هللا لوسر دهع ىلع اهدعن انك امف رعشلا نم مكنيعأ ق

 وتبثم امب لدتسا لا ثيداحألا لك شقاني مل يلاطيجلا نأ وه ظحالي امو

 لع اهليوأتب ىفتكا امنإو ،رتاوتملا نم مهدنع ربتعت ىلاو ةريبكلا يكترمل ةعافشلا

 لين نم هَعْنَمو ،رانلا يف ةريبكلا بحاص دولخ ديفت يلا ةينآرقلا تايآلا ءوض
 لهأل ێعافش" ب دارملا نأ يق ةلزتعملا هتكلس يذلا جهنملا سفن وهو .ةعافشلا

 .اوبانأو اوبات اذإ هانعمف حص نإ "يمأ نم رئابكلا

 ئغ يف وه ةنجلاب هللا هدعو يذلا نمؤملا نأ ربتعا نم ىلع يلاطيخجلا ةر دقو

 .101 :ةنابإلا :يرعشألا -1

 ؛ننسلا :يذمرتلا .4739 :مقر 0236/4ج :ةعافشلا :باب ةنسلا باتك :ننسلا :دواد وبأ هجرخأ -2
 .2435-2436 :مقر 625/4}5ج .هنم :باب ،ةمايقلا ةفص باتك

 .199 :مقر 0189/1ج ٬هتمأل ةعافشلا ةوعد ينلا ءابتخا :باب 5ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ 3
 .و76/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا .279/4ج :حيحصلا عماخلا :بيبح نب عيبرلا 4
 .232 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا .593/5ج :ىربكلا ىواتفلا :ةيميت نبا 5

 .208 :لازتعالا لضف .331/2ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 6
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 نإف اضيأو ،لزانملا يف فيرشتو باونلا ىف ةدايز ةعافشلا نإ" :هلوقب ةعافشلا نع

 قوقح نمو ،تابارقلاو إماحرألا لبق نم تاعبتلاو بونذلا مهيلع نوكت نينمؤملا

 ةياكح ىلاعت هللا لوق ىلإ ىرت الأ كلذ هبشأ امو \تاجورزلاو ،دالوألاو "ناريجلا

 هريدق ءيش لك ىلع كنإ انل رفغاو انرون انل ممتأ انر نولوقيف :نينمؤملا نع
 لبق منهج رطانق ىلع نوشمي وهو مميونذ نارفغو ،مهرون مامتإ هنولأسي مهنأ ربخأف

 نم مكنم ام" :لاق هنأ هلع هللا لوسر نع يور ام كلذ ىلع لديو ةنجلا لوخد
 (ث)٧"(ث)" .ءافش و هللا نم ةمحرب و حلاص لمعب الإ ةنحلا لخدي دحأ

 لوقلا ةصالخ

 هبهذم عم قستي بئاتلا نمؤملا صخت قح ةعافشلا نأب يلاطيجلا لوق نإ

 ذفان هءازج نأو ،هديعوو هدعو يف قداص هللا نأو ؛لمعو لوق ناميإلا نأب يدقعلا

7 
 درفلا كولس يف ديمحلا هرثأ هل عيطملا نمؤملل هليع يبلا ةعافش نأ داقتعا نإو

 لوسرلا ةعافش لانيو ،لوبقلاب ىظحيل لئاذرلا بانتجاو لئاضفلا نايتإ يف دهتجيف
 ثيداحأب سانلا ماوع كسمت نم يلازغلا دمحم خيشلا رذح دقو .هيعسل اميركت هلت
 كيلإ ليخي ةعافشلا ثيداحأب ماوعلا كئلوأ قلعتو" :لوقي:.ءةاصعلا ضعبل ةعافشلا

 ىلع امالسو ادرب لّوحتت نأ كشوت ميحجلا نارين نأو ،تلطب ءازحلا نيناوق نأ
 فْخُس ام ين عابتأل ةبسنلاب فقوت ءازجلا نيناوق نأب لوقلاو ..نينموملا ةاصع

 ال نيرخآلاو نيلوألا معازم تش عضاوم يف مركلا نآرقلا بذك دقو 9غراف
 ." زطابلا مهولا اذه ىلإ مهينامأ مم تحمج

 .08 :ةيآلا ،يرحتلا ةروس -ا

 .1001 :مقر :278/4-279ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ 2
 .ظ76/2ج :ةينونلا حرش :يلايحلا -3

 .7-8 :ناتيآلا ،ةلزلزلا ةروس 4

 .226 :ملسملا ةديقع :يلازغلا دمحم 5
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 تايآلا راونأ تحت ةعافشلا يف تّحص نلا ثيداحألا مهف نم نذإ دبالف م

 . ىلاعت هللا يحو نبب ضراعت ال ذإ ةينآرقلا
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 ن انلا ثحبملا

 ديعولاو دعولا

 ديعولاو دعولا فيرعت 1

 رشلا يف لجرلا دعوأ :لوقت ،ديدهتلا هنأب ةغللا يف ديعولا يلاطيحجلا فرع

 ريخلا يف هتدعوأ برعلا ضعب نع ءاج دقو رشلا يف آلإ هتدعوأ زوجي الو ،اداعيإ
 ريخلا يف هتدعو :لوقت رشلا وأ ريخلل لمعتسيف دعولا امأو ،رهاظ ريغ ذاش وهو
 ةنحلا باحصأ ىدان ول :ىلاعت هللا لاق رشلاو ريخلا يف هتدعوو ةدعو ادعو

 اقح مكبر دعو ام متدجو لهف اقح انبر اندعو ام اندجو دق نأ رانلا باحصأ

 ث ريصملا سئبو اورفك نيذلا هللا اهدعو راتلالا :ىلاعت لاقو "همعن اولاق

 دبع يضاقلا فّرع دقف لازتعالا لوصأ نم الصأ "ديعولاو دعولا" ناك اذإو

 يف هنع ررض عفد وأ ،ريغلا ىلإ عفن لاصيإ نمضتي ربخ لك" :هنأب دعولا رابجا

 تيوفت وأ ،ريغلا ىلإ ررض لاصيإ نمضتي ربخ لك وهف" ديعولا امأو ".لبقتسمل
 دعو ام" :وه دعولا ةعيرشلا سوماق بحاص فّرع دقو ".لبقتسملا يف هنع عفن
 لهأ هللا دعوأ ام" وه ديعولاو ".قح وهو ،ةرخآلا يف باوتلا نم هتعاط لهأ هلل

 ".قح وهو ،ةرخآلا يف باقعلا نم يصاعملاو رفكلا

 .44 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -[

 .72 :ةيآلا جحلا ةروس -2

 .ظ67/2ج :ةينونلا حرش :ىلاطيخلا 3

 .78/1ج :ةسمخلا لوصألا حرش :رابحلا دبع 4

 .79/ !ج :هسفن ردصملا -د

 .5ك/6ج :1983 ،نامع ةنطلس يموقلا تارثلاو ةفاقثلا ةرازو ،ةعيرشلا سوماق :يدعسلا سيمح نب ليمج 6

 .هسفن عجرملا 7
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 فيرعتلا ةلالد نأ الإ يحالطصالاو يوغللا نيفيرعتلا نيب قرف دجوي الو
 .صخأ يحالطصالا فيرعتلا ةلالدو معأ يوغللا

 ديعولاو دعولا تابثإ 2

 دعوتت ىرخأو .ةنحلاب نينمؤملا دعت ةريثك تايآ ميركلا نآرقلا يف تدرو

 حوضو ىلع تايآلا هذه نأ" بودجملا زيزعلا دبع ذاتسألا ركذيو 3 رانلاب نيرفاكلا

 نأ ةيمالكلا ثحابملاو ةيبهذملا تافالخلا اهل تءاش اهماكحأ حيرصو اهتلالد

 نيملكتملا نم ةفئاط لك اهيلإ ترظنف ،زيرعلا :باتكلا نم هباشتملا مسق يف لخدت

 )1 )!محل وصأ لإ اهوعضخأو كاهدمقتعم راظنمع.

24 

 دعوأو 5ةّنخلاب نيفوملا نينمؤملا دعو ىلاعت هللا نأ ىلع ةمألا تقفت 1 دقو

 بهاذم ةثالث ىلإ نيدحوملا نم ةريبكلا يبكترم ديعو يف تفلتخاو ،راتلاب نيكرشملا
 :قأ اميف يهو ىلاطيجلا اهدروأ

 نم امأو ،كارشإلا هنراق نم ىلع الإ يرجي ال ديعولا نأ ىلإ تبهذ :ةئجرملا -
 )3( . نارينلا ىلع ضرعي الو ةنحلا ىلإ هريصمف نيدحوملا نزم لمعلا عيض

 ىلع ديعولا ذافنإ يف اوفقوت :ةيديرتاملاو ةيفلسلاو ةيمامإلاو ةيرعشألا -

 عقوأ ءاش نإ لاعتملا ريبكلا هللا ةئيشم ىلإ هعجرم :اولاقف ةريبكلا بكترم
 ) .هلضفبف هنع هطقسأ ءاش نإو كلدعبف باقعلا هيلع

 يذلا ةريبكلا بكترم ىلع ديعولا ذافنإب اولاق :ةيضابإلاو ةيديزلاو ةلزتعملا -

 .459 :ميركلا نآرقلا يف دابعلا لاعفأ :بودجملا زيزعلا دبع 1

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا -2

 .اهدعب امو 488 :ميركلا نآرقلا يف دابعلا لاعفأ :بودجملا زيزعلا دبع :اهتلدأ ليصفت رظنا 3

 حرش :زعلا يبأ نبا .116 :داقتعالا يف داصتقالا :يلازغلا دماح وبأ .143 :ربكألا هقفلا ح رش :يديرتاملا 4

 .192 :داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم .369-370 :ةيواحطلا ةديقعلا
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 "'».ماوتلا ىلع راتلا يف دلخم وهف ،اهنم بتي م و اهيلع ارصم تام
 .7 نأي اميف لنمتت ةلدأب ةريبكلا بكترم ديعولا ل اطبأ نم ىلع ىلاطيجلا در دقو

 ع

 نا لإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات ال اونمآ ن .يذلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوق -

 مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراحت نوكت

3 
 ) "هران هيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو اميحر

 الف افحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوقو .-

 لإ ازّيحتم وأ لاتقل افًرحتم الإ هربد ذئموي مهلو نمو رابدألا مهوڵوت

 “‘»هئريصملا سئبو متهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف ةئف
 نآرقلا نم امهلاثمأو نيتروكذملا نيتيآلا يف دراولا ديعولا نأ يلاطيحلا تبنيو

 انوربخأ" :لوقيو نيدحوملا نم رارقإلا لهأ لمشي لب طقف كرتنلا لهأ صخي ال

 يف يه مأ ةّمألا هذه نم رارقإلا لهأل ديعو يهآ نآرقلا نم اهلاثمأو ةيآلا هذه نع ا

 نإف ،ديعولا يف هولحتنا ام لطب رارقإلا لهأ يق .:اولاق نإف ؟ةّصاخ كرتنلا لهأ

 .ةصاخ كرتلا لهأ يف وه امنإ اهنع يهنلا كلذكو :انلق كرشلا لهأ يف :اولاق

 ©ة"داسفلا نم لوقلا اذه يق ام عم هودجي مل اقرف امهنيب اولواح نإف

 _)ئهيديعو فاخي نم نآرقلاب ركذفإل :ىلاعت هلوقو -

 "!نوقتي مهلعل ديعولا نم هيف انفّرصو اييرع انآرق هانلزنأ كلذكو :ىلاعت هلوقو -

 .:ةينونلا حرش :يلاطيخجلا .55/2-56ج :ناهربلاو ليلدلا :نالجراولا .350 :لازتعالا لضف :رابحلا دبع -]

 '.1-107 06/3ج . :(ةيديزلا) مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ/د .و69/2ج

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 2

 .29-30 :ناتيآلا ،ءاسنلا ةروس -3

 .15-16 :ناتيآلا ،لافنألا ةروس 4

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 5
 .45 :ةيآلا ،ق ةروس 6

 .113 :ةيالا هط ةروس 7

- 368 - 



 ءامدلا حابأ دق هنإف اصوصخ كرشلا لهأ يف ديعولا معز نم ىلاطيجلا مزليو

 نمف ،باقعلا لجأ نم ىقت امنإ مراحملا نأل" كلذ للعيو .باسحلا طقسأو ،مارحلاو

 .هجئاتن ىضترت ال عينش مازلإ اذهو "»اهحابأ دقف ديعولا لطبأ

 تاهتأب نهتيمستو َنهراطخأ ميظع عم هلع يبلا ءاسن يف ىلاعت لاقو -

 اهل فعاضي ةنيبم ةشحافب نكنم تاي نم ينلا ءاسن ايت :نينمؤملا
 نكمي الو :يلاطيحجلا لاق )ههماريسي هللا ىلع كلذ ناكو نيفعض باذعلا

 ).كرشلا لهأ يف اهولعجي نأ

 ،دوخلا نم برعلا دنع عي ابم دعوتلا فلخ نأ ديعولا ىف نوفقوتملا ىري -

 وه ذإ اذهب ىلوأ َلجو رع هللاو ،ءانثلا نسحو حدملا هلعاف هب'قحتسيو
 .")دابعلا بيذعت نع ىغ

 ؛ميظعلا رمألا نع انم افع نم سيلوأ :انلق" :كلذ ىلع يلاطيخجلا باجأ

 متبجوأ ملف :انلق ،ىلب :اولاق نإف ؟ءانثلا نسحو حدملا يف هل غلبأ ميسحلا بنذلاو

 ؟هل حدملا نم مظعأ مهنع هوفع سيلوأ ؟نذإ كرشلا لهأ يف هناحبس هللا نم ديعولا
 ال ىلاعت هللا نأ اعيمج ةالصلا لهأ عمجأ املف ،هنودجي الف امهنيب الصف اولواح نإف

 وأ ريبكلا بنذلا نع وفعلا لجأل حدملا نأ تبث كرشلا لهأ نم دحأ نع وفعي

 ،ديعولاو دعولا نم هرمأ ةبقاعب هل ملع الو دّعوتيو دعي دق انم دحاولا نأل ريغصلا

 .كلذ لجأل وفعيف هرمأ نم داسف ىلإ ريصي هديعو ىضمأ نإ كلذ دعب هل نيبت م
 :دنع لهجلاب فصتي الو ،رومألا نم ءيش يف تاوادبلا هل ودبت ال هناحبس هللاو

 .ر69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .30 :ةيآلا بازحألا ةروس -2

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 .هسفن ردصملا 4
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 )1( .ةرضم عفدي الو ةعفنم هسفنل وفعلاب بلتجي الو .ءايشألا نم ءيش يي عيمجلا

 ال عقاو هللا ديعو نأ ىلإ لصيل ميسقتلاو ربسلا كلسم يلاطيخلا كلس -

 نأ امإ :هجوأ ةثالث دحأ نم رئابكلا لهأل هديعو يف لوقلا ولخي ال" :لوقي ‘فلختي

 هعتقويأ ملعي ال وهو مهدعوتي وأ ،انلق ام كلذف ،ممب هعقوي هنأ ملعي وهو مهدمعوتي

 ال وهو مهدمعوتي وأ ،-اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت لهجلا وه اذهف ؟ال مأ مهي
 ."اريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعت بذكلا وه اذهف - مهب هعقوي هنأ ملعي

 نأ هللا دنع اتقم ربكل» :لاقف هدعاومب يفي ال نم هناحبس هللا مذ ز -

 :ديعو يف لاقو 6شداعيلا فلخي ال هللا نإ :لاقو نولعفت ال ام اولوقت

 مالظب انأ امو يدل لوقلا لدبي ام ديعولاب مكيلإ تمدق دقو يدل اومصتخت الإ

 هنأو ةقداص ديعولاو دعولا نم -لجو زع- هرابخأ عيمج نأ انملع () ديبعلل

 دعاومك ارورغ هدعاوم نوكي نأ هللا ذاعمف اعيمج امهمامتإب هديعوو هدعو زجنم

 ."هنيعلا سيلبإ

 هب كرشي نأ رفغي ال هللا نه :ىلاعت هلوقب ديعولا يف فقوت نم لدتسا -

 روفغم كرتنلا نودام نأ ةيآلا تلدف ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو

 .ةبوت الب هبكترا نمل

 ىتأ امنإو "مومعلا ديفي يذلا اهرهاظ ىلع ةيآلا هذه رجي مل يلاطيحجلا دحنو

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا -]

 .هسفن ردصملا -2

 .3 :ةيآلا ؤ،فصلا ةروس -3

 .9 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس 4

 .28-29 :دنانيآلا ،ق ةروس 5

 .و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6

 .48 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -7
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 ضعبب سنأتسا هنأ امك ،اضعب هضعب قدصي يذلا ميركلا نآرقلا نم اهصصخ امب

 فلخب لاق نمل هتشقانم ءانثأ كلذ حضويو ،ةيآلا نعم ريسفت يف تدرو نلا راثآلا

 :هللا لاق دقو :انلق معن :اولاق نإف ؟اهرهاظ ىلع ةلومحمأ. ةيآلا هذه :انلق" :ديعولا

 نآرقلاو ،هريغو كرشلا "اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت الل

 ىلع لد ديحوتلاب لإ كرشلا رفغي ال هللا نأ انعم اوعمجأ املف اضعب هضعب قدصي

 دوهيلا تلاقوإل :رخآ عضوم يف لاق هللا نأل بئاتلا ىلع عقي امنإ نارفغلا نأ

 قلخ نمم رشب متنأ لب مكبونذب مكبذعي ملف لق هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو

 ءاش نإ نيقفانملا بدعيوإل :نيقفانملا يف لاقو “هلاشي نم بعيو ءاشي نمل رفغي
 ال ىلاعت هللا نأ ىلع اوعمجأ املف اميحر اروفغ ناك هللا نإ مهيلع بوتي وأ
 رئاغصلا رفغي وأ نيبئاتلا يف اهنأ ةيآلا ىلع لد ةبوتلاب الإ قافتلاو كرشلا لهأل رفغي
 )" ءابكلا نيبنتجملل

 ءاثعّشلا ابأ اي :لاق الجر نأ ديز نب رباج نع يور ام يلاطيجلا لقنيو -
 كأبنأ وأ :رباج لاقف {ةيآلا "همهب كرشي نأ رفغي ال هللا نإل :ىلاعت هللا لوق تيأرأ

 ام رئابك اوبنتجت نإؤل» :لاق ؟ءاثعشلا ابأ اي ينأبنأ نيأو :لاق ؟رفغي نأ ءاشي نمل هللا

 "نوّرصملا كله " :لاق هلغ هللا لوسر نأ ديز نب رباج ركذو "هنع نوهنت

 هيهب كرشي نأ رفغي ال هللا نإل :ىلاعت هلوق نيأف ،هللا لوسر اي :لجر لاقف «انالث

 اي انأ :بعك نب يبأ لاقف ؟هط ةروس أرقي دحأ مكيفأ" :هقلع هللا لوسر لاقف

 .53 :ةيآلا ،رمزلا ةروس -1

 .18 :ةيآلا ةدئاملا ةروس -2

 .24 :ةيآلا ڵبازحألا ةروس 3

 .و70/2ج :ةينولا حرش :يلاطيحلا 4

 .48 :ةيآلا ءاسنلا ةروس 5

 .31 :ةيآلا ءاسنلا ةروس -6
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 "؛ههىدتها مث احلاص لمعو نمآو .بات نمل راقغل ينإو أ ارقا :لاقف للا لوسر

 ةلع يبلا نأ ركذي رباج ناكو .اثالث ةئيشملا تعقو ءالؤهل :ةلع هللا لوسر لاقف

 رانلا يف امهنيب هللا عمج اهنم هللا هسيآ نم ةنجلا يف عمطأ نم" :لوقي

 لوقلا ةصالخ

 ادمتعم ةريبكلا بكترم ىلع ديعولا ذافنإ يف ةيضابإلا يأر مزتلا ىلاطيجلا نإ

 ةئيشملا تايآ مومع لمح يذلا ديز نب رباج بهذملا مامإ نع رداصملا هتلقانت ام ىلع

 اودهتجاو ،كلسملا اذه رباج دعب نم ةيضابإلا ءاملع جهتنا دقو ،اهصّصخي ام ىلع

 ©فاتلز نب الغي رزخ ابأ :ءالؤه نيب نم ركذنو ةيمالك قرطب هتغايصو هليلحت يف

 ظحالن امك ...يلاطيجلا ليعامسإو ،ينالجرولا بوقعي ابأو ،ياكلا دبع رامع ابأو
 ذنم ةيضابإلا يأر ًرقتسي اذكه ديعولا تابثإ يف مهبيلاسأو مهججح يق ابراقت
 نع فلخلا لقنيو ،اهنم بتي مل نإ ةريبكلا بكترم يف ديعولا ذافنإ ىلع ممتأشن
 :.فقوملا يف رييغت نود كلذ فلسلا

 امهماودو رانلاو ةنجلا دوجو 3

 امهنآو ،ناتنئاك رانلاو ةنجلا نأ داقتعا فلكلا ىلع بج هنآ يلاطيحلا نيب

 نأو ةنحلا هباوثو \باوث ههبشي ال اباوث هلل نأ ملعي نأو .امهماو ودل عاطقنا ال قح

 ")» رانلا هباقعو ،باقع ههبشي ال اباقع هلل

 ؟نايتقت اره لهو ؟ال مأ ناتقولخع امه له نوملكتلا فلتحا دقو

 .2 :ةيآلا \هط ةروس -1

 . .و70/2ج ةينولا حرش :يلاطيحلا 2

 رامع وبأ .76-77 :يمانلا ورمع /د قيقحت .نيفلاخملا عيمج ىلع ةرلا :الغي رزخ وبأ :ججحلا هذه عجار -3 ا

 ليلدلا :نالجراولا بوقعي وبأ .اهدعب امو 104/2ج :يلاط رامع /د قيقحن :زجوملا :ناكلا دبع
 .اهدعب امو و69/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا .55/2-56ج :ناهرلاو

 حرش .322-323ل/ا مسقلا :يمانلا قيقحت :تاريخلا رطانق .191 ١/8ج :مالسإلا دعارق :يلاطيخجلا 4

 .رمد/ !ج :ةينونلا
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 رانلاو ةنجلا قلخ -أ

 ىلإ يرصبلا نسحلا وبأو يئابجلا يلع وبأو ةيرعشألاو ةيضابإلا روهمج بهذ
 :“كلذ ىلع اولدتساو &‘!هويلا ناتدوجومو ،ناتقولخم امهنأ

 :رانلا يف ىلاعت هلوقو نيقتملل تدعأ :ةنحلا يف ىلاعت هلوقب -

 .ارضاح الإ نوكي ال علل :اولاقف 6'»ه ريرفاكلل تدعأولط

 لاق {ةللاب اهنع امهجارخإو هنجلا اممناكسإو ءاوحو مدآ ةصقبو -
 مةنجلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو :ىلاعت .

 نيتقولخم اتسيل امهنأ ىلإ ةلزتعملا روهمجو ةيضابإلا ضعب بهذو

 .باقعلاو باونلا موي لبق امهقلخ نم ةدئاف ال ذإ يازحلا موي ناقلختسو
 :"هنم ةلدأب اولدتساو

 .اهكاله بجو ةقولخم تناك ولف ""هههجو الإ كلاه ءيش لك :ىلاعت هلوق -

 الإ كلذ روصتي الو """“ضرألاو تاومسلا اهضرع ةجول :ىلاعت هلوق -

 :يلاسلا .ظ45/!ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا .274-275 :فقاوملا :يجيإلا .53 :فاصنإلا :ينالقابلا -ا

 .278 :قراشملا

 .ظ45/1ج :ةينونلا حرش .322/1مسقلا :يمانلا قيقحت ،تاريخلا رطانق :يلاطيخلا .275 :فقاوملا :يجنإلا -2

 .133 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس -3

 .131 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس 4

 .35 :ةيآلا :ةرقبلا ةروس 5

 .:يلاسلا .ظ45/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .ر .ناهبن يبأ نباو "يسرافلا لهس وبأو ،رثؤملا وبأ :مهنم 6
 .278 :قراشملا

 .ظ45/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا .275 :فقاوملا :يجنإلا -7

 .278 :قراشملا :يماسلا .322/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيخلل .275 :فقاوملا :يجتإلا 8

 .88 :ةيآلا :صصقلا ةروس -9

 .133 :ةيآلا :نارمع لآ ةروس 0
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 .ماسجألا لخادت ع انتمال ضرألاو تاومسلا ءانف دعب

 .ايندلا نيتاسب نم ناتسب ىلع ءاوحو مدآ ةصق يق ءاج ام اولمحو -

 0 "باوصلا لإ برقأو لنمألا وه ناتقولخم امهنأب لوقلا نأ يلاطيجلا ىريو

 :اهنم ةلدأ ىلع هحيجرت يف دمتعاو

 “»لىوأملا ةنج اهدنع ىهتنملا ةردس دنع ىرحأ ةلزن هآر دقلو :ىلاعت هلوق

 تقلغو ،نانحلا باوبأ تحتف ناضمر لخد اذإ" :ةلت لوسرلا لوقو

 ."نارينلا باوبأ

 (4)اا
 ضرألا نم يهو ةقولخم رانلاو يامسلا ق يهو ةقولخم ةنجلا" :دنلل هلوقو

 يف حرست رضخ ريط لصاوح يف لعجت ءادهشلا حاورأ نإ" :لثع هلوقو
 ثيداحألا نم كلذ ريغو (5)" شيرعلاب ةقلعم ليدانق ىلإ يوأتو ةنحلا

 .ديهشلا ىلع نيعلا روح لوزنو ،داهخجلا لضف يف ةيورملا

 ريغ ةيعرف ةلأسملا نأ ىري هنآ الإ رانلاو ةنحلا قلخب لوقلا ىلاطيجلا حجر نإ

 امنإو ،مويلا ةدوجوم ةتحلا نأ ملعي نأ دبعلا ىلع سيلو" :لوقي ،اهملع بولطم
 ال ذإ ةيمالسإلا ةديقعلا ةطاسب هيضتقت ام اذهو "'اهماودو اهدوجو دقتعي نأ هيلع

 .رضي ال امب لهجلاو عفني ال امب ملعلا ،ةيبيغ لئاسم ي ثحبلا يدجي

 .و46/1!ج :ةينونلا حرش .322/1مسقلا :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا ]

 .13-15 :ناتيآلا :مجنلا ةروس 2

 .2098 :مقر ،126/4ج :ناضمر رهش لضف :باب مايصلا باتك :ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ 3

 .هيلع رثعأ مل 4
 .1641 :مقر 0176/4ج :ءادهشلا باوث يف ءاج ام :باب ،داهجلا لئاضف باتك :ننسلا يف يذمرتلا هجرخأ 5

 .و46/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 6

 .19/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا 7
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 رانلاو ةنجلا ماود -ب

 عاطقنا ال راتلا باقعو ةنجلا ميعن نأ ىلإ نيملسملا روهمجو ةيضابإلا تبهذ

 فلي لوسرلا ثيداحأو نآرقلا تايآ ىلإ ادانتسا كلذو .لهماودل ةياغ الو ،امهل

 باوث ههبشي ال اباوث هناحبس هلل نأ دقتعي نأ فلكملا ىلع بجاولاف" :يلاطيحلا لوقي

 راربألا نم اممنناكس عم نامئاد امهو ،راتلاو ةنحلا امهو باقع ههبشي ال اباقعو

 "نوجرخي اهنم مه الو نوتومي ال راجفلاو
 ةتجلا" نأب معزو ةلأسملا هذه يف نيملسملا ناوفص نب مهج فلاخ دقو

 ناك امك ‘هعم ءيش ال ادوجوم هللا نوكي تح اهلهأ فيو ،ناديبتو ناينفت رانلاو
 يف رانلا لهأو ةنحلا يف ةنحلا لهأ هللا دلخي نأ زوجي ال هنأو ،هعم ءيش ال ادوجوم

 ملكت نم لوأ مهجلا ةعيو "اصن هولقنو ،هيلع نوملسملا قفتا ام ةر اذهو رانلا

 ‘“) لوقلا اذهب درفتو راتلاو ةنحلا ءانف ةلأسم يق

 ىلاعت هلوقك ةينآرقلا تايآلل هتمداصمل هجلا بهذم ىلع يلاطيجلا ةر دقو

 مه امو بصن اهيف مهسي الل :ىلاعت هلوقو ههاهلظو مئاد اهلكأ ةنحلا فصو يف
 ث)هاًماقمو ارقتسم تنسح اهيف نيدلاخإل :ىلاعت هلوقو نيجرخم اهنم

 .229/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا .و70/2ج :ةينونلا حرش .19/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيجلا -]

 .323/] مسقلا :يمانلا قيقحت تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا -2

 نيب قرفلا :يدادغبلا :رظني ناوفص نب مهج ججح نع .244 {0229/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -3

 ميحرلا دبع دمحم /د .ر70/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا .87 :لحنلاو للملا :ناتسرهشلا .211 :قرفلا
 .اهدعب امو 164 :ركفلا ءادهش : ينيزلا

 .164 :ركفلا ءادهش :ينيزلا ميحرلا دبع دمحم /د .ظ130/2ج :يلاط رامع قيقحت زجوملا :يناكلا دبع رامع وبأ 4

 .ط70/2ج ‘ظ45/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 5
 .35 :ةيآلا \دعرلا ةروس 6

 .48 :ةيآلا ارجحلا ةروس -7

 .76 :ةيآلا ناقرفلا ةروس -8
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 ةرخآلا ماودو ©ىلاعت هللا ةموميد نيب قرفلا نييبت ىلع ىلاطيجلا زكر امك

 .ةمئاد ةرخآلا :لاق نإف معن :لقف ،مئاد هللا لاق نإف" :ةيتآلا ةغيصلاب كلذ ضرعو

 يرجي ال ،هسفنبو هتاذب مئاد هللا :لقف ؟نيمئادلا نيب قرفلا ام :لاق نإف معن :لقف

 هنأب مهجلا لوق امأو ."اهمادأو اهاقبأ ىلاعت هللا نأل ةيقاب ةرخآلاو كيانفلا هيلع

 .رانلاو ةنحلا نع اقبلا ةلعلا هذ لطبأف ،ێفي ال يقابلاو ڵثدحي ال مدقلا اندجو

 هنأ ىلاعت هللا مدق يق ةلعلا تسيل" :هلوق يف ىوعدلا هذه ىلع باجأ ىلاطيجلا نإف

 دق يقابلاو ،ثدحلا هيلع يرجي الو }طق ثدحي مل هنآ مدقلا يف ةلعلا امنإو في ال

 هنأب الإ اميدق نوكي ال ميدقلاو ،ءانفلا هيلع يرجي نأ نكميو "في الو «ايقاب نوكي

 ءامهاي هللا ءاقبإب وه امنإف ،امهماودو باقعلاو باوثلا .ءاقب امأو طق ثدحي ل

 .“امهانفأل ءاش ولو 3امهل هتمادإو
 رهظي ةينآرقلا صوصتلا ىلع ادامتعاو ،يقابلاو مدقلا نيب قيقدلا زييمتلا اذهب

 لوقي ،“‘هضقنو هضفرب نوملكتملا هل ىدصت يذلا مهجلا بهذم تفامت يلاطيجلا

 :قلطأو ةرعو كلاسم يق هلقعب حمج مهجلا نإ" :يزلا ميحرلا دبع دمح /د انذاتسأ

 تاررقم نع جرخو صنلا مداصف ،ةداهشلا ملاع ىلع بيغلا ملاع ساقو ،نانعلا هل

 6‘»هالسإلا ميلاعتو ةديقعلا

 دولخلا ةلأسم -4

 ءهاقبأ يأ ءيشلا هللا دلخ :لاقي اقبلا هنأب ةغللا يف دولخلا يلاطيحجلا فّرع

 لوعفملا مساو اهنم جرخي ا راد ف يقب اذإ ادلحخو 3ادولخ دلخي يشلا دلخو

 .ظ45/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلل 1

 53 .ظ70/2ج :هسفن ردصملا -

 نب مهج ىلع ضقنلا) :يلاط رامع قيقحت ،زجولل :يفاكلا دبع رامع وبأ :لاثلا ليبس ىلع عجاري 3
 .اهدعب امو 167 :مالسإلا ف و ءادهش :ينيزلا ميحرلا دبع دمحم /د .اهدعب امو 129/2ج :(ناوفص

 .168 :مالسإلا يف ركفلا ءادهش :نيزلا ميحرلا دبع دمحم /د -4
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 ال انادلو ،نوقبُم يأ "ههينودنخم نادلو مهيلع فوطي :ىلاعت لاق .دنع
 )2( . ه.

 .لوريعتي الو ،لومرهي

 "اهنم جرخي ال راد يف ءاقبلا ماود دلخلا" نأ ىلإ روظنم نبا بهذو

 ماود لعجو 3ماودلا نود ءاقبلا ێععم. دولخلا فرع ىلاطيجلا نأ ظحاليو

 نم مهفي امنإو لااذ دولخلا ةظفل نم دافتسي ال امهعاطقتنا مدعو باقعلاو باونلا

 .ةنسلاو نآرقلا نم ةحيرص ةيعطق لئالد

 راتتلا ق راقكلا دلخيو قنحلا ق ةنحلا لهأ دلخم هللا ل ىلع ةمألا تقفتا دقو

 :تأي اميف فالتخالا اذه زجونو نيدحوملا نم ةريبكلا بكترم يق اوفلتخاو

 اهنم بتي ل نإ ةريبكلا لعاف نأ لإ ةيديزلاو ةلزتعملاو ةيضابالا تبهذ -

 ة) هديلختل ةراغ الو كاهنم جرخي ال رانلا ق دلخ

 نإو هبذع ءاش نإ ىلاعت هللا ةئيشم ىق هنأ ىلإ ةيفلسلاو ةيرعشألا تبهذو -
 .همحر ءاش

 (م834/_ه219 ت) يسيرملا رشب لاقف :مهنيب اميف ةئجرملا تفلتخاو -

 باحصأ لاقو ""رانلا يف ةلبقلا لهأ نم راجفلا هللا دلخي نأ لاحم هنإ"

 نأ زئاجو رانلا هللا مهلخدي نأ زئاج هنإ" :بيبش نب دمحمو رمش يأ

 .17 :ةيآلا ءةعقاولا ةروس -1
 .و68/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 2
 .211/1!ج :برعلا ناسل :روظنم نبا 3

 .و68/1ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا .229/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -4
 قيقحت :ناريخلا رطانق .و68/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا .149/1ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 5

 .365/1مسقلا :يمانلا
 .369-370 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبآ نبا .242 :نيدلا لوصأ :يدادغبلا 6

 .229/1-230ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا -7

5 



 :ةثلاثلا ةقرفلا تلاقو ا "مهدي الأ زئاجو مهلخدأ نإ اهيف مهدلخي

 نوجرخي مهنأ الإ نيملسملا نم اموق رانلا يف لخدي لجو رع هللا نإ"

 باحصأ لاقو ةلاحم ال ةنجلا ىلإ نوريصيو هلت لوسرلا ةعافشب
 ؛مهدلخي الأ زئاجو مهنع وفعي نأ زئاجو هللا مهبذعي نأ زئاج" :ناليغ

 ءهدلخ نإ كلذكو هبكترا ام لثم بكترا نم بذع ادحأ بذع نإف

 "هلثم ناك نم لك نع افع دحأ نع افع نإو

 يورخألا ريصملا يف يمالسإلا ركفلا اهفرع لا ءارآلا زربأ ةلصحم هذه
 بتكلا سيبح يمالك ثارت دّرحجب يقب ام اهنم نإف ،ةلبقلا لهأ نم ةريبكلا بكترمل

 .سانلا اهدقتعاو {ةيمالسإلا طاسوألا يف رشتنا ام اهنم نإو هعابتأ ضارقنال
 نم اضر ديشر اهربتعا نيلا ةيدقعلا ةلأسملا هذه يف يلاطيحجلا فقوم لوانتنسو

 .نيدلا تالكشمربكأ

 رانلا ي ةريبكلا بحاص دولخ ىلع لالدتسالا -الوأ

 :")قي اميف اهضرعن ةلدأب رانلا ق ةريبكلا بحاص دولخ ىلع يلاطيجلا لدتسا

 نآرقلا نم أ

 ةدودعم امايأ الإ راتلا انّسمت نل اولاقوإل :دوهيلا ىلع ادر ىلاعت هللا لاق _
 ىلب نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقت مأ هدهع هللا فلخي نلف ادهع هللا دنع متذخا لق

 “هنودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف هتائيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم

_ 

 .229/1-230ج :نييمالسإلا تالاقم :يرعشألا 1
 .هسفن ردصملا -2

 .230/1ج :هسفن ردصملا 3

 .ظ70/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4

 .80-81 :ناتيآلا {ةرقبلا ةروس 5
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 يلاطيجلا اهذختا دقف ،نودلخي ال مهنأ دوهيلا ءاعدل ضحد يف ةيآلا قايس ناك نإف
 ومع ي ٤

 رسفو ،ناك ةمأ يأ نم هتائيطخ هب تطاحأو ةئيس بسك نم دولخ ىلع اليلد

 خيشلا يأر وهو رئابكلا يه "هتائيطخ هب تطاحأو" كرشلا نعم ةئيسلا ىلاطيجلا

 يف ةيضابإلا بهذم نم روهشملا يلاطيحجلا فلاخي كلذبو .“'هيراوهلا مكحب نب دوه

 .رئابكلا نم هريغو كرشلا ىلع قلطت ةماع ةئيسلا نأ

 محلو اهنم نيجراخب مه امو رانلا نم اوجرخي نأ نوديري :ىلاعت هلوق

 » رانلا نم نيجراخ مه اموت : ىلاعت هلوق

 “"ههنيبئاغب اهنع مه اموإل» :ىلاعت هللا لاقو

 “«اريصن الو ايلو نودجي ال ادبأ اهيف نيدلاخإل» :ىلاعت لاقو

 امو هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر :هئايلوأ نع اربخم ىلاعت لاق

 الف ةناهإلاو يزخلاب افوصوم رانلا يف ناك نمف هراصنأ نم نيملاظلل

 : .ةماركلاو ةنحلا ىلإ هل ليبس

 جاحلب خيشلا قيقحت زيزعلا هللا باتك ريسفت :يراوهلا مكحم .نب دوه .ظ70/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 1

 .121/1ج :1989/1ط ،نانبل \توريب ،يمالسإلا برغلا راد ،يفيرشا

 نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلل ايضاق هدلاو ناك نقتم ملاع (م9/_ه3ق) يراوهلا مكحم نب دوه
 :برغملا مسق {ةيضابإلا مالعأ مجعم :ثارتلا ةيعمج .ر .زيزعلا هللا باتك ريسفت هفلؤمب رهتشا متسر

 .961 :ةمجرت .926/4ج

 .37 :ةيآلا ةدئاملا ةروس -2

 .167 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -3

 .16 :ةيآلا راطفنالا ةروس -4

 .65 :ةيآلا بازحألا ةروس 5

 .192 :ةيآلا !نارمع لآ ةروس -6

 .ظ56/3ج :ةينونلا حرش :ىلاطيخلا 7
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. , . . ِ . : 14 
 ٤ 'هامماذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف مهيلع ىضقي الل :ىلاعت هلوق -

 “«نونكام مكتإ لاق كر انيلع ضقيل كلام اي اودانو :ىلاعت هلوقو -

 .نوميقم يأ .

 نيدلاخ متهج : ران رافكلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا دعو :ىلاعت هلوقو -

 3 . . ١

 ")هميقم باذع مهلو هللا مهنعلو مهبسح يه اهيف
 بسحف كرشلا لهأ صخت ال اهنأب انيبم ةيآلا هذه ىلع يلاطيجلا قلعيو

 :ىلاعت هلوق كلذكو :مهل ليق ءاصوصخ كرشلا لهأ يف ةيآلا هذه اولاق نإف" :لوقي

 باذع هلو اهيف ادلاخ اران هلخدن هدودح دعتيو هلوضرو هللا صعي نموا

 مرح قلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاوؤلل لاقو ")نيهم

 ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ لل

 الو اصوصخ كرشلا لهأ ق اهلك تايآلا هذه :اولاق نإف ة)هاناهم هيف دلخن

 ٨"قرف كلذ يف نودجن

 ةنسلا نم ۔ب

 قاسو ،ةمايقلا موي ةاصعلاو قاسفلا ديعوب حرصت ةفيرش ثيداحأ تدرو

 :يهو (7) زي زعلا هللا باتكل ةقفاوم امموكل اهنم ةلمج ىلاطيج

 .36 :ةيآلا رطاف ةروس -[

 .77 :ةيآلا ؤ\فرخزلا ةروس -2

 .68 :ةيآلا ةبرتلا ةروس -3

 .14 :ةيآلا ءغاسنلاا ةروس -4

 .68-69 :ةيآلا ،ناقرحلا ةروس 5

 .ظ70/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6

 .و71/2ج :هسفن ردصملا -7
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 ا )" رانلا ىق دلخم دلاح وهف ةيدلا ذخأو .وفعلا دعب لتق نم" :دقل هلوق -

 ثرالا ي دلخم وهف رصأو بذك نم" :هلل هلوقو . -

 ادلخم ادلاخ رانلا يف امب جوتي وهف ةديدحب هسفن لتق نم" :هقلع هلوقو -

 ىدرت نمو ءادبأ ادغ ادلاخ منهج ران يف هانسحتي وهف امس ىسحت نمو

 )"بأ ادلخ ادلاخ مئهج ران يف ىدرتي رهف لبج نم
 >تيداحألا هذه لثم ق ةدراولا ".م ةظفل نأ ةلزتعملاو ةيضابالا بهذو

 ضنيملسملا ةاصع نم نيرصملا جرخ الو ؛مومعلا ديفت طرشلا ضرعم يف تءاج

 هذه ىلإ يلاطيمجلا ضرعتي مل و.مومعلا ديفت ال "نم" ةظفل نأ ةرعاشألا ىري امنيي
 .ةيوغللا ةلأسملا

 لقعلا نم -ج

 ةلبقلا لهأ نم ةريبكلا بكترمل دولخلا تابثإل ةيلقع اقرط ىلاطيخلا كلس

 :يتأي اميف يهو

 دحأ نم نولخي ال رئابكلا لهأ نإ" : يتالا لكشلا ىلع ليلدلا ةروص ضرعي

 كرانلا ف نببذعم نونوكيف }اعم باقعلاو باونلا - هللا عمجي نأ امإ :هجوأ ةنالث

 وأ هدوجو مهوتي ال يذلا لاحملا لحأ نم اذهف {ةدحاو ةلاح يف ةنحلا يف نيمعنتم

 امهيأف ،الصتم رخؤملاو ،الئاز اعطقنم مدقملا نوكيف ،رخآلا ىلع امهدحأ مدقي

 .761 :مقر 0200/3ج :حيحصلا عماجلا :عيبرلا هجرخأ -]

 ..هيلع رثعأ مل -2
 .2043 :مقر 5386/4ج :مسب هسفن لتق نميف ءاج ام :باب «هللا لوسر نع بطلا باتك :ننسلا يف يذمرتلا هجرخأ 3
 .748/2-749ج :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا 4
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 هجولاو .ليلد ريغ نم ىوعد ؤهف كلذ نم اوثبنأ ام لكو ؟عطقنملا امهيأو ؟لصتملا
 يصاعملا ضعب ىلع ةب وقعلا كرتو تاعاطلا ضعب ىلع مانأ نوكي نأ :يانلا

 هيلع هللا دعوت ام عيمج هنع طقسي تيح اباثم نوكي ال باثملا نأل طقاس اذهف
 .لجو رع هللا ربخل بيذكت كلذ نأل الف رئابكلا ضعب هعم ناك اذإ اًمأو باقعلا

 نيباثملا نينمؤملا نم ذئنيح نوكيف ةريبك هعم سيل بانملا نوكي نأ :ثلاثلا هجولاو
 )1 )"اق ام وهف

 دادضألا عامتجا يفن

 نوكي نأ نم بقاعملا باثمل ولخي ال" :يتآلا وحنلا ىلع ليلدلا اذه غيصيو
 هللا ودع ارفاك نوكي وأ ،قباسلا هللا ملع يق اديعس ةنحلا لهأ نم هللا يلو انمؤم

 نم هللا دنع اديعس ايقش انمؤم ارفاك نوكي نأ لطبف ،رانلا لهأ نم هملع يف ايقش
 مل اذه لطب املف دادضألا عامتجاو لاحملا نم كلذ نأل اعيمج رانلاو ةنحلا لهأ

 رانلا لهأ نم ينقش وأ ةنجلا لهأ نم ديعس نمؤم هنآ الإ قبي

 هضغبو هبحو هطخسو هناحبس هللا ىضر عمتجي ال" هنأ ىلع يلاطيجلا دكؤيو

 اطوخسم.اضيغب إهل اودعو ىلاعت هلل ااو نوكيف دحاو دبع مسج يق هتوادعو هتيالوو
 ةلاح يق ةنجلاب اباثم كالاب ابذعم نوكيف ةدحاو ةلاح ىف هنع ايضرم هل ابيبح ءهيلع

 اهدوجو ميقتسي الو هنوك مهوتي ال يذلا لاحملا وه اذه {ةدحاو

 دهاشلا ىلع بئاغلا سايق

 نع رجزي ال ميكحلاو ،اميكح ىلاعت هللا اندجو انإ" :يتآلاك هضرعيو

 .هيهانل دكؤم ريغ ناكل رجزلا نهوأب اهنع رجز ول هنأل رجزلا دشأب الإ هيصاعم

 .و7] /2ج :ةينونلا حرش : ىلاطيجلا -1

 .هسفن ردصملا -2

 .ظ56/3ج :هسفن ردصملا 3
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 تلعف نئل :هل لاقف كلذ ريغو لتقلاو انزلا نع هدبع ىمن الجر نأ ول ىرت الأ
 نع رجاز ريغ ،هيهنل انهوم اندنع ناكل "كلذ لثم وأ \ةمطل وأ ،ةبرض كتبرضأل

 يصاعملا ىلع موجهلا نع ىمن دقو اميكح ىلاعت هللا اندجو املف ،هتيصعم

 رجزلا نم نوكي ام دشأب اهنع ىهني نأ الإ ةمكحلا ي حصي مل هقحب فافختسالاو

 ةيام ال يذلا ميظعلا هلإلا هللا قحب فختسا نم نإف اضيأو ،هل ةيامم ال اباذع هدشأو

 ""هل ةيام ال اباقع هيلع بج وأ هتمظعل

 لهأ نم ةريبكلا بكترمل دولخلا تبنت ةيلقع ةلدأ قوس ىلاطيخجلا لواح نإو

 ةقيقح ىلإ لوصولا نع يرشبلا لقعلا زجع مكحب ةرصاق هتلواحم ًلظتسف ةلبقلا
 هذه يف اهمدختسا لا ةيلقعلا قرطلا نأ امك ،هتاهك ةيبيغ ةلأسم يق ةينيقيو ةلماك

 سايق وه"دهاشلا ىلع بئاغلا سايق" لانملا ليبس ىلعف دقنلا نم ملست ال ةلأسملا

 ©" سانلاب ساقي الو ساوحلاب كردي ال هللا نإ" :هلوق يف هسفنب يلاطيحلا هدقتنا

 امركو ادوج دعي ىلاعت هللا ديعو فلخت نأ تابثإ يف هولمعتسا نيذلا ىلع ضرتعاو
 بئاغلا سايق" فظوي ةلأسملا هذه يف يلاطيجلا ىرن اننكل .ةدهاشلا ىلع اسايق
 ةمكح ىلع (بئاغلا) قلاخلا ةمكح سيقيف تايئارواملا لاحب ىف "دهاشلا ىلع

 فقوملا ف ضقانت وه له يردن الو .كرتشم مكح ىلإ لصيل (دهاشلا) قولخملا
 ؟صاخ ءانثتسا مأ

 هلاعفأ ىف ىلاعت هللا مكح كردي نأ ناسنإلا لقعلل تاهيهف اذه لك عمو

 نأ هل ىنأف اهنم ريسي ءيش هل فشكنا نإو ،©بيغلا ملاع وأ ةداهشلا ملاع يف ءاوس

 اهتلالد دمتست دولخلا ةلأسم ىقبت اذميو ،كاردإ هكاردإ نع زجعلاف ،اهعيمج كردي

 .لقعلا نم ال لقنلا نم ةيوقلا

 .ظ-و71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 1

 .ثحبلا نم 115 :رظني .و68/1ج :هسفن ردصملا -2
 .ظ69/2ج :هسفن ردصملا -3
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 رئابكلا لهأل دولخلا مدعب نيلئاقلا ةلدأ يلاطيجلا ةشقانم -ايناث

 اهشقانو اهنم اضعب يلاطيجلا دروأ {ةلدأب ديعولا فلخب نولئاقلا لدتسا

 :يتأي اميف يهو

 نيدلاخ قيهشو ريفز اهيف مهل رانلا يفف اوقش نيذلا امأف :ىلاعت هلوق 1

 .“‘ههگئديري امل لاعف كر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف

 تماد ام :هلوقب دارملا امو ؟ةيآلا يف دراولا ءانثتسالا ديفي اذامف

 ؟هضرألاو تاومسلا

 نيدحولملا ءانثتسا ديفي ال ةيآلا هذه يف دراولا ةئيشملاب ءاننتسالا نأ يلاطيجلا ن

 ام امأو " :لوقي ريسفتلا لهأ دنع ،ةديدع اهوجو هانعم نإو .راتلا نم مهجورخو ةاصعلا

 رانلا نم رئابكلا لهأ جرخي نأ :اولاقف ه&كتتر ءاش ام الإ :ىلاعت هلوق يف هب اوّجتحا

 لاقف ،اهيف اوفلتخا ريسفتلا لهأ نإف اضيأو ،ليلد ريغب رهاظلا نع باهذو لّوقت اذه نإف

 الإ مكديزن نفف اوقوذفؤل :هريظنو دولخلا يف ةدايزلا نم يأ كبر ءاش ام الإ :مهضعب

 :ليقو ،خزربلا يف :ليقو ايندلا يف مهنكم نم كبر ءاش ام الإ :نورخآ لاقو هماباذع

 نأ لبق رشحملا يف اوثبل ام :ليقو {ممتاهّمأ ماحرأ يف :ليقو ؛مهئابآ روهظ ين اوثبل ام
 هيلعف كلذ ريغ معز نمف ءانثتسا يذلا وهو "هللا ءاش ام" كلذ لكف ...اهولخدي

 لدي ام ةيآلا هذه يف ناكل رئابكلا لهأ جورخ ىلع لدي ام اذه يف ناك ولو ،ليلدلا

 نم مترثكتسا دق نلا رشعم ايل :ىلاعت هلوق كلذو ،نيعمجأ نحجلاو سنإلا جورخ ىلع
 انل تلجأ يذلا انلجأ انغلب و ضعبب انضعب عتمتسا انبر سنالا نم مهؤايلوأ لاقو سنإلا

 )"ثيك ميلع ميكح كر نإ هللا ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ مكاوثم راتلا لاق

 .106-107 :ةيآلا &دوه ةروس -]

 .30 :ةيآلا أبنلا ةروس -2

 .128 :ةيآلا ،ماعنألا ةروس -3
 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 4
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 :'")نيينعم اهل نأ يلاطيجلا ركذ ؛ضرالاو تاومسلا تماد ام» :ىلاعت هلوق امأو

 مس يف لمجلا جلي حإ :ىلاعت هلوقك ءاجرلا عطق ىلع" :لوألا -
 هلعفأ ال"و "ناظراقلا بوؤي تح كلذ لعفأ ال" :برعلا مالك يف هلثمو هطايخلا

 نانسأ عقت حو ايندلا ىلإ ىتوملا عجري ال امك ينايتإ وجرت ال يأ "لسحلا نس
 :رعاشلا لاقو ركذ اميف ادبأ عقت ال هنانسأو بضلا دلو وهو لسلا

 لئاول بيلك ىلتقلا ق عجريو امهالك ناظراقلا بوؤي حو

 (ليوطلا رحبلا)

 ث»عمطلا عطقو سأيلا ىلع هب نوملكتي امم اذه لاثمأو

 لاقف «ضرألا يف رانلاو ءامسلا يف ةنجلا نأ ريسفتلا لهأ ركذ :يناثلا -

 6».نعملا اذه ىلع ؛لضرألاو تاومسلا تماد ام اهيف نيدلاخلا

 اهيف نيثبال ابآم نيغاطلل اداصرم تناك منهج نإ :ىلاعت هلوق -2

 :لاق هنأل اضيأ جورخلا ىلع اليلد اذه سيل" هنأ ىلإ يلاطيخلا بهذ هاباقحأ

 لهأ نم اهلخد نم عيمخل ةماع يهف 4 ..نيغاطلل اداصرم تناك منهج نإل

 نيثبالإ» اهريسفت امأو ،ليلدلا هيلعف صيصختلا ىعةا نمف رئابكلا لهأو ،كرشلا

 ث”هل ةياغ ام ىلإ انامز يأ بقح عمج وهو هماباقحأ اهيف

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 1

 .40 :ةيآلا فارعألا ةروس -2

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخلا 3

 .هسفن ردصملا 4

 .21-23 :تايآلا أبنلا ةروس 5

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا 6
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 لوقي م"»ه“نيملنم اوناك ول اورفك نيذلا ةوي امترإلا :ىلاعت هلوق -3

 ريسفتلا ف تدجو اميف كلذ امنإو ،جورخلا ىلع اضيأ ليلد اذه سيلف" :يلاطيجلا
 “"نرملسم اوناك ول نأ اونمت هللا ىلع نيملسملا ةمارك رافكلا ىأر امل

 نم مهدعن اتك الاجر ىرن ال انل امن :ىلاعت هلوق كلذكو -4

 اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإإل» :هلوقك .ايندلا يف رارشألا

 اتك الاجر ىرن ال انل امإ :اولاق مهعم مهوري مل رانلا اولخد املف ههنوكحضي

 ةه راصبألا مهنع تغاز مأل (انأطخأف) هئايرخس مهانذختا رارشألا نم مهعن

 )".اهيف اوسيل مهنأ دعب اوملع مث ،دهاجب ريسفت اذهو ،مهوري مل و اهيف مه يأ

 نم نيدحوملا ةاصع ج ورخب نولئاقلا امب لدتسا يلا ةيوبنلا ثيداحألا امأو

 الجو رع هللا باتكل ةفلاخم" :اهنأ المجم امكح \

 ءاجو "ىحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امول :لاق ىلاعت هلل نأل ةدودرم

 تقبس دقو “}”"“اهللا ناده هبو نآرقلا فالخب لوقأ فيك" :مالسلا هيلع هنع

 1 0 ةديقعلا لئاسم ق ثيدحلاب ىلاطيجلا لالدتسا جهنم ىلإ ةراشإلا

 .2 :ةيآلا رجحلا ةروس -]

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 2

 .62 :ةيآلا &ص ةروس -3

 .29 :ةيآلا ،نيففطملا ةروس 4

 .63 :ةيآلا ص ةروس -5

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 6

 .3-4 :ةيآلا إمجنلا ةروس -7

 .همولعو يوبنلا ثيدحلل ةرسيملا ةيبهذلا ةعوسوملا يف هدجأ مل 8

 .ظ71/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيحلا 9

 .ثحبلا نم 107 :رظني -0
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 لوقلا لمج

 ةيرعشألا تفلابف ديعولاو دعولا ىق اهفقاوم تنيابت دق ةيمالكلا سرادملا نإ

 اقالطإ يصاعلا نع وفعيو ،عيطملا بذعي نأ القع هللا ىلع تزّوجو وفعلا يف
 تبج وأف ةلزتعملا تفرطت ىرخأ ةهج نمو . )دي ري 1 لاعف هللا نأو ةيحلإلا ةئيشملل

 قاقحتسا هديعوو هدعوو ،رارشألا بقاعيو ،رايخألا بيني نأ القع ىلاعت هللا ىلع
 .مهريغل ضاوعأو نيفلكملل 2 . . ع . .

 دكؤيف اطسو اكلسم ىلاطيحلا ذختي امامت نيضراعتملا نيفقوملا نيذه نيبو

 ام اذهو ،باقع ههبشي ال هباقعو باوث ههبشي ال ىلاعت هللا باوث نأ ءادتبا

 وهو لدع راجفلل هباقعو لضف راربألل هباون نأو صلاخلا ديحوتلا هيعدتسي

 نأ يضتقت ةيهلإلا ةمكحلا لب ءيش هيلع بجي الف ،هديعوو هدعو يف قداص ىلاعت

 .رفاكلا بقاعيو عيطملا بيثي

 ،ةجحلا ةيوق ةريبكلا لعافل دولخلا تابثإ يف ىلاطيجلا اهقاس نيلا ةلدألا نإو

 ةلأسمل نأ ىفخي ال امك .ديعولا فلخب نيلئاقلا ججحب اهانراق نإ ةلالدلا ةعطاس

 ةمألا تذخأ ولف ‘تاعمتجلاو دارفألا كولس ىق ايلج ايلمع ادعب "ديعولاو دعولا"

 تابجاولا نايتإ ىلإ تردابل ةريبكلا بكترم ىف هذافنإو ىلاعت هللا ديعو قدصب
 ديفت قلا صوصنلا رهاوظب تكسم ولو ،اباتم اهبر لإ تہاتو كتايهنملا كرتو

 فيلاكتلا تلطبو ديدحلا دراب يف برضك رجاوزلا تراصل ديعولا فلخ

 .ناسنإلا اهلمح نيلا ةنامألا تعاضو ءةيعرشلا

 يف فّرطتو ،دقتعملا ي لغ ديعولا ذافنإب لوقلا نأ ماهفألا ضعب ىلإ ردابتي دقو
 ةيضابإلاو يلاطيحجلا ىلوأ دراولا ماهيإلا اذهل اعفدف ؛ىلاعت هللا ةمحر نم سيئيتو ،نيدلا

 .هب ناميإلا بجي ايدقع الصأ اهولعجو ءاغلاب ءانتعا ءاجرلاو فوخلا ةيضقل ةماع

 .53-54 :ةريمع نمحرلا دبع /د قيقحت إةيديرتاملاو ةرعاشألا نيب اميف ةيهبلا ةضورلا :ةبذع وبأ 1

 .157/1-158ج.:(ةلرتعملا) مالكلا ملع يف :يحبص دومحم دمحأ /د 2
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 ثلاثلا ثحيمملا

 ءاجرلاو فوخلا

 ةيدقعلا لوصألا ف امهتناكمو امهتلالد 1

 .هتافلؤم يف امهيف لوقلا لصفو ،"ءاجرلاو فوخلا" لصأب يلاطيخلا متها

 فوخلاب ةصاخ ةرطنق ةرشع ةثلاثلا ةرطنقلا لعج "تاريخلا رطانق" هباتك يفف

 ريخلل طشنت ال ةرتاف دبعلا سفن نأل :كلذو 5‘"هثعاوبلا ةرطنق اهامتسو ءىاجرلاو
 رشلا نع اهرجزي رجازو ريخلا ىلإ اهعفدي طشنم الإ بجي امك ةدابعلل ثعبنت الو

 .لجو رع هباوث ىيف ءاجرلاو ©ىلاعت هللا باذع نم فوخلا امهو

 6©فاخ ردصم :وه فوخلا امأف ،ةغللا يف ءاجرلاو فوخلا ةلالد فرع دقو

 اضيأ فوخلاو ةاعمطو افوخ مهبر نوعدي :ىلاعت هللا لاق عزف اذإ افوخ ،فاخي

 .لع يأ امنإ وأ افنج صوم نم فاخ نمفإل» :ىلاعت هللا لاق «ملعلا ىلع جرخي

 قلطيو ءاوس هتيجتراو ،هتيجرو ءيشلا توجرو .عمطلا وه ءاجرلا امأو
 ال يأ هئاراقو هلل نوجرت ال مكل امإف :ىلاعت لاق ؤ©فوخلا ىلع اضيأ ءاجرلا

 ."كرتا هئهاخأو هجرأ اولاق :ىلاعت هلوق هنمو ،كرتلاو ريخأتلا ىلعو .نوفاخت

 .اهدعب امو 341/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 1
 .16 :ةيآلا ,ةدجسلا ةروس -2

 .182 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -3

 .99/9ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظ5/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيحجلا 4

 .13 :ةيالا حون ةروس 5

 .111 :ةيآلا ؤفارعألا ةروس 6

 .309/14ج :برعلا ناسل :روظنم نبا .ظ5/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا 7
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 هباون ق ءاجر لاو ىلاعت هللا باذع نم فوخلا نأ ىلاطيجلا ركذيو

 حصت ال ةدابعلا ةماقتسا نأو 5 ")لقعلا حيحص غلاب لك ىلع ناتبجاو ناتضيرف

 .حيضوتلاب كلذ لوانتنسو 5ةلامهمازتلاو ءاجرلاو فوخلا راعشتساب الإ اهبلاطل

 فوخلا ةيضرف -2

 :هنم هوفاخي نأ هدابع ىلع ضرف هللا نأ ىلع لدت اصوصن يلاطيحجلا قاس

 “‘همكنينموم متنك نإ نوفاخول :ىلاعت هلوق -

 “ه«نوبهراف يايإوإل :ىلاعت هلوقو -

 '})ه%نوشخاو مهوشخت الفإل» :ىلاعت هلوقو -

 "مهب زج اعوس لمعي نم باتكلا لهأ امأ الو مكينامأب سيلل» :ىلاعت هلوقو =
 يأ همهيولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونموملا امنإ> :ىلاعت هلوقو -

 .هباذع نم ةفاخم هلل تقر

 ”«“نوقفشم مهتر باذع نم مه نيذلاو :ىلاعت هلوقو -

 ام يردي ال ىضم دق لجا نيب نيتفاخم نيب نمؤملا" : دنلل لوسرلا لاقو -

 .ر9/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا -]
 .344/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا -2

 .342/3-345ج :هسفن ردصملا 3
 .175 :ةيآلا ،نارمع لآ ةروس -4

 .40 :ةيآلا ةرقبلا ةروس 5

 .150 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -6

 .123 :ةيآلا ،ءاسنلا ةروس -7

 .2 :ةيآلا لافنألا ةررس 8

 .27 :ةيآلا ،جراعملا ةروس -9
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 ©'١هيف ضاق هللا ام يردي ال يقب دق لجأ نيبو ،هيف عناص ةللا

 .بلقلا نم فوخلا نكمتي قيح اهيف ريكفتلاو رابخألا هذه لمأت ىلإ يلاطيجلا اعدو
 :“يرمأل فوخلا مازتلا دبعلا ىلع بجيو
 رشلا ىلإ ةلايم ءوسلاب ةرامألا سفنلا نأل يصاعملا ىلع رجزلا :امهدحأ

 .غلاب ديدمتو ميظع فيوختب الإ كلذ نع يهتنت ال ةنتفلا .ىلإ ةحاَّمط

 .كلهتف ةعاطلاب بجعت الئل :يانلا

 ءاجًرلا ةيضرف -3

 تقبس ةعساو ىلاعت هللا ةمحر نأو ،ةنحجلا ىف عمط ءاج رلا نأ يلاطيجلا نيب

 .اهفصو وأ \ةمحرلا هذه روصت نع زجاع دبعلاو ايش لك تعسوو ،هبضغ

 رشك دبعل رفغي ذإ ؟اهفصو نسحي وأ هللا ةمحر ةياغ فرعي يذلا اذ نمف" :لوقي

 نإ اورفك نيذلل لقإلل:ىلاعت لاق امك ةدحاو ةعاس ناعمب هللا ءاش ام وأ ةنس ةئام
 “)ه«م,كاياطخ مكل رفغي ةطح اولوقو :لاقو )هفلس دق ام مهل رفغي اوهتني

 اصوصن دروأ دقو "هللا الإ هلإ ال :اولوق :ليقو ،اياطخلا انع ططحا :هانعم ليق

 :هنم هتمحرو ىلاعت هللا لضف ىلع لدت ةريثك

 نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي لق :ىلاعت هلوق -

 :لمألا رصقو دهزلا :باب ،ناميإلا بعش نم نوعبسلاو يداحلا باتك :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ -1

 .10581 :مقر .360/7ج

 .344/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا -2

 .38 :ةيآلا ،لافنألا ةروس -3

 .58 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -4

 .350/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا 5

 .هسفن ردصملا 6
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 ")ميحرلا روفغلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر

 )نوقتي نيذلل اهبتكأسف ءيش لك تعسو محرو :ىلاعت لاقو -

 لا ليبس يف اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإل :ىلاعت هلوقو -

 .)يك ها ةمحر نوجري كئلوأ

 نجلا نيب اهمسق اهنم ةدحاوف ةمحر ةئام ىلاعت هلل نإ" :هقلغ هلوقو -

 اعست اهنم رخاو ،نومحارتي امبو ،نوفطاعتي اهبف ،مئاهبلاو سنإلاو

 (“)"ةماقلا موي هدابع امب محري هسفنل نيعستو

 "اهدلول ةقيفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعل محرأ هللا" :هق هلوقو -

 لاقف نوكحضي اموق ىأرف ةبيش ييب باب نم لخد ةع يبلا نأ يور =

 - ١ عجر رجحلا دنع ناك اذإ ىح مكارأ ال }نوكحضت :محل

 طتقت ال :لوقي ىلاعت هللا نإ دمحم اي لاقف ليربج ينيءاج :لاقف ى رقهقلا

 وه يباذع نأو ميحرلا روفغلا انأ نأ يدابع عن :يمحر نم يدابع

 (7)"(©)هكميلألا باذعلا

 يف كلذ حضويو ،لمعلاب الإ نوكي ال ءاجرلا نأ ىلع يلاطيحجلا دكأو

 ؛ىلاعت هللاب نظلا نسح ق ةريثكلا رابخألا ترمءاحج دق سيلأ :ليق نإف" : ةرابعلا

 .53 :ةيآلا ،رمزلا ةروس -]

 .156 :ةيآلا ،©فارعألا ةروس -2

 .218 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -3

 .2752 :مقر ،2108/4ج :هبضغ تقبس امنأو هللا ةمحر ةعس يف :باب ،ةبوتلا باتك :ملسم هجرخأ 4

 .همولعو يوبنلا ثيدحلل ةرسيملا ةيبهذلا ةعوسوملا يف هدجأ مل 5

 .49-50 :ةيآلا رجحلا ةروس 6

 توريب ،ةيرصمعلا ةعبطملا ؤبطقلا يلع دمحم قيلعتو مدقت ،لورتلا بابسأ يف لوقنلا بابل :يطويسلا -7

 .126 :م1994 /_ه5
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 نم نإ :هل ليقف ؟اهلاثمأ يفو ""»"ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ" :هلوقك

 هتعاط يف داهتجالاو هباقع نم فوخلاو هتيصعم نم رذحلا ىلاعت هللاب نظلا نسح

 ىلع الإ نوكي ال ءاجرلا نأ كلذو ،هديعوو ىلاعت هللا دعوب قيدصتلا ةرمث كلذو

 وج ريف هتيصعم نع ىهتناو لاعت هللا ةعاط ق دبعلا دهتجا اذإ حيحص تباث لصأ

 نإف للزلا نع وفعيو ،باونلا هل مظعيو ،هريصقت هل متيو ،هنم هللا لبقي نأ ذئنيح

 اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا نإ :ىلاعت هللا لاق ءاجرلا وهف اذه ىلع نظلا نسحأ

 ءانآ تناق وه نمأت :لاقو (ے)يك هلل ةمحر نوجري كئلوأ هللا ليبس ف اودهاج و

 ريغب اجرو عمط نإ امأو "ث}مهتر ةمحر وجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس ليللا
 أطح كلذ لب نظ نسحو ءاجر اهامس لئاط الو اهل لصأ ال ةينمأ هنم كلذف لمع

 ة"( نامألا مكتّرغول» :نيقفانملا نع اربخم ىلاعت هللا لاق دقو لالضو

 ءاجرلاو فوخلا نيب ةنزاوملا 4

 الادتعا فلكملا بلق يق ءاجرلاو فوخلا لادتعا بوجو ىلع يلاطيجلا ملا

 ةمحر نم سايإلا ىلإ وعدي كلذف هب فوخلا لام اذإ هنأل رخآلاب امهدحأ ليمي ال
 هللا حور نم سأيي ال هلإل :ىلاعت هللا لاق دقو ،رئابكلا مظعأ سايإلاو ©ىلاعت هللا
 لام نإو همنولاتضلا الإ هر ةمحر نم طنقي نمو :لاقو "نورفاكلا موقلا الإ
 هللا لاق ،رئابكلا نم ةريبك اضيأ وهو ،هللا باذع نم نمألا هيلع يشخ ءاجرلا هب

 .2631 :مقر ،760/2ج :هللاب نظلا نسح يف :باب ،قئاقرلا باتك :ننسلا يف يمرادلا هجرخأ 1
 .218 :ةيآلا ،ةرقبلا ةروس -2

 .9 :ةيآلا رمزلا ةروس -3

 .14 :ةيآلا ديدحلا ةروس -4

 .354/3-355ج :تاريخلا رطانق :يلاطيحلا 5

 .87 :ةيآلا فسوي ةروس -6

 .57 :ةيآلا رجحلا ةروس -7
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 .“ا)هنورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الفلا :ىلاعت

 :هنم ،باونلا ةبغرو باقعلا ةبهر نيب ةنزاوملا ديفت صوصنب ىلاطيجلا لدتساو

 عجاضملا نع ممبونج ىقاجتتإ :هلوق يف نينمؤملا ىلع ىلاعت هللا ءانث
 تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنإ :ىلاعت هلوق يفو هئاعمطو افوخ مهبر نوعدي
 “ه“نيعشاخ انل اوناكو ابهرو ابغر اننوعديو

 امهدحأ داز ام صيرت نازيمب هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ول" :ةلت هلوق -

 )"رخآلا ىلع
 ةيصعملا وأ ةعاطلا ةلاح يف ءاوس بجاو ءاجرلاو فوخلا نيب لادتعالاو

 مل ولو هبلق يف ءاجرلاو فوخلا نيب لدعي نأ دبعلا ىلع بجيو" :يلاطيخلا لوقي
 يقيقحلا ءاجرلاف ةيصعملا لمع ةلاح يف ولو اضيأ نالدتعيو ،ابنذ هسفن نم ملعي

 .يقيقحلا ءاجرلا نع كفني ال يقيقحلا فوخلاو ،يقيقحلا فوخلا نع كفني ال

 :هنم رومأ ىلإ دبعلا بلق ي اممتوبث عجرمو

 ناميإلا ىلع هلمع ةمتاخ نوكت نأ وجري دبعلا نأل :ةمتاخلا ةبقاعو ريصملا لهج -أ

 نأ فاخيو ،ءاجرلا هبلق يف ثعبنيف ،هتماركو هللا باوث ىلإ كلذب ريصيف نيدلاب ءافولاو
 .فوخلا ذئنيح ثعبنيف رانلا يف ادغ هيلع بذعيف رفكلا ىلع هلمع ةمتاخ نوكت

 .99 :ةيآلا ،فارعألا ةروس -]

 .و9/3ج :ةينونلا حرش .43/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيحلا -2
 .ر9/3ج :ةينونلا حرش .43/1ج :مالسإلا دعاوق .352/3ج :تاريخلا رطانق :يلاطيجلا 3

 .16 :ةيآلا اةدجسلا ةروس -4

 .90 :ةيآلا ،ءايبنألا ةروس 5

 .1025 :مقر 012/2ج :ناميإلا بعش نم رشع يناثلا باتك :ناميإلا بعش يف يقهيبلا هجرخأ 6

 .ظ9/3ج :ةينونلا حرش .43/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا 7

 .353/3ج :تاريخلا رطانق :ىلاطيجلا -8

 .و9/3ج :ةينونلا حرش .44/1ج :مالسإلا دعاوق :يلاطيخلا -9
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 نأ فاخي وهف اهفرتقا ةريبك نم بات اذإف :درلاو لوبقلا باب ىف كشلا ب

 ىنعيذ اهيف احصان نوكي نأ وجريو }كلذ ىلع بعيف هتبوت يف حصان ريغ نوكي
 .كلذ ىلع باثيو ،هنع

 ةلاهجو ماثآلا فلاوس ىلع مدنلاو ءابآلا ربك ةدودحم ريغ ضئارف -ج
 دحلا ىلإ غلبي مل نإ فاخي دبعلا نأل كلذ للعيو .“')هرئاغص نم بونذلا رئابك

 هريصقت ىلع بذعي نأ ضئارفلا هذه ي هيلع هللا ضرتفا امل ايدؤم هب نوكي يذلا

 يف كلذ ىلع ىلاعت هللا هبيثيف هيلع بجاولا دحلا غلب دق نوكي نأ وجريو ،اهيف

 اريغص نوكي نأ وجريو ،هيلع بّعيف اريبك نوكي نأ بنذلا نم فاخيو ،ةرخآلا

 ).هل رفغيف

 مهدبعتساو 8دابعلا ىلع ءاجرلاو فوخلا ضرف هللا نأ يلاطيجلا نب اذكه

 داهتجالا يف مهل حلصأ كلذ نأل هنوملعي ادح كلذ يف مهل حي نأ ريغ نم امهلعفب
 .ةيصعملا نع داعتبالاو ةعاطلا يق

 .ر .برغملا ةيضابإ دنع اذهو نييعتلاب ال فصولاب ةمولعم رئاغَصلاو ،ةمولعم ريغو ةمولعم رئابكلا -1
 .161/2ج :نيدلا ملاعم :يمنلا .و143/2ج :ةينونلا حرش :يلاطيجلا

 .و9/3ج :ةينونلا حرش :يلاطيخجلا -2
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 ةناخلا

 نماثلا نرقلا يف يمالسإلا ركفلا مالعأ نم املع يلاطيخجلا ليعامسإ دعي

 خيرات يف اقيمع ارثأ كرتو ،يدقعلا ثارتلا ءارثإ يف ةلاعف ةمهاسم مهسأ يرجملا

 لالخ نم كلذو ،هدهعل ةيلاتلا نورقلا ىلإ ةتما يمالسإلا برغملاب ةيركفلا ةكرحلا
 يسراد لالخ نم تصلختسا دقو .ةذفلا هتيصخشو ءريزغلا يملعلا هجاتنإ

 :ةيتآلا جئاتنلا ةيمالكلا هئارآو يلاطيجلل

 أشن لا ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةئيبلا نع فشكلا تلواح -الوأ

 كلذ نإف ةءادرلاو بارطضالاب هرصع عاضوأ تمستا نإو ،يلاطيخلا افاضحأ يف

 ةيفاو ةمجرتب تمق امك ،يدحتلاو ةمواقملا ىلإ هل اعفاد ناك لب همزع نع هنثي مل

 اهبلغأ نأ ظحالي ێلا ةيركفلا هراثآ رصحو هتيصخش تاموقم طبضو ٬هتايح نع

 .امب عافتنالا لصحيل قيقد يملع قيقحت ىلإ جاتحي

 ديدحتب تمتهاو ،يلاطيخلا ءارآ ف يجهنملا بناجلا ىلع تفقو -ايناث

 ةسردملا لخاد نم ءاملعلا جاتنإ ىلع اعلطم ايعوسوم الجر ناك دقف هركف ةيعجرم

 :طاقن ثالث يف يلازغلا دماح يبأ جهنمب حضاولا هرثأت يل رهظو ،اهجراخو ةيضابإلا

 .ةفرعملا ةيرظن يف -

 .ةيوبرتلا هئارآ ف -

 .قالخألاو نيدلا لوصأ نيب هجزم يف -

 "دهتجملا ةيادب"و "مالسإلا دعاوق" نيب ةنراقملا دعب كلذو اضيأ يل ىلجت دقو

 .هفينصتو هقفلا ضرع يف هجهنمو دشر نب ديلولا ةينالقع نم دافتسا يلاطيجلا نأ
 ةيبهذملا دودحلا زواجت نم ةيصخشلا هتاموقم هتنكم دقف رثأتلا اذه نم بجع الو

 كلذبو تاهاجتالاو سرادملا ددعتملا يمالسإلا ركفلا ةباحر ىلإ هقالطناو ةقّيضلا
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 نرقلا يف يرعشألا ركفلاو يضابإلا ركفلا نبب براقتلاو ءاقتلالا ةورذ يلاطيجلا لثم
 .ةيبرغملا ةئيبلا يف نيشياعتم الظ نيذللا يرجهلا نماثلا

 حيحصلا لقتلا ىلع دمتعي يذلا يمالكلا لالدتسالا ف هجهنم تطبض امك

 نم مكحملا عم قفاوتي يذلا ليوأتلا ةاعد نم يلاطيحلا ناك دقو حيرصلا لقعلاو

 تافص نع ىلاعت يرابلا هيرتت كلذ ىلإ هعفادو ،ةغللا دهاوش هديؤتو صوصنلا

 تايلآ سفن لمعتسا دقو ،هيبشتلاو ميسجتلا رايت مامأ بابلا قلغو ،نيقولخلملا

 .ةيمالكلا هتردقم ىلع لدي امم نيملكتملا ىدل ةفورعملا جاجتحالا

 .ىلاعت هللا دوجو ىلع لالدتسالا يف ةينآرقلا ةقيرطلا يلاطيخجلا لضف -اغلاث
 ةيقطنم ةغايص اهغاص "ىرخأ ةيلقع ةلدأ دروأ نيدحلملا ىلإ اهجوم لدحلا ناك املو
 يمالسإلا ديحوتلا نع يلاطيحجلا حفان دقو .هب نورقي يذلا جهنملا سفنب مهيلع ةريل

 نم هباشتملا هريسفتو هلاعفأو هتافصو هتاذ ىيف قلاخلا ةينادحو ىلع هليلدتب صلاخلا

 يف هعسو يف ام لذبو .ءيش هلثمك سيلإ :ةمكحملا ةيآلا راونأ تحت صوصنلا

 تائيبلا ىلل برست يذلا لولحلاو ميسجتلاو هيبشتلا ركف نم ديحوتلا صيلخت

 راثآلا ىلإ قرطت لب ديحوتلل يرظتلا عملا دنع يلاطيحجلا فقي ملو ،ةيمالسإلا
 .دحوملا كولس يف رهظت نأ يغبني لا ةيلمعلا

 اهنع يغتست ال ةيرورض اهنأ دكأو ةوبنلا ةلأسم يلاطيحجلا لوانت -اعبار
 هللا مهديأ دقو ،ءابطألا ىلإ مهتجاحك ءايبنألا ىلإ قلخلا ةجاحو ةيرشبلا تاعمتجملا

 اهدحو تسيل ةزجعملا نأ ىلإ بهذو ،مهقدص ىلع ةلادلا ةرهابلا تازجعملاب ىلاعت
 قدص وه ضرغلا نأل ىرخأ قرط قدصلل نوكي دق لب ةوبنلا قدص ىلع لدت
 رئابكلا نم ماركلا لسرلا ةمصعب لاق دقو .امتاذ دح يف ةزجعملا وه سيلو يعملا

 .فيرشلا مهماقمل اهيرتت اهدعبو ةثعبلا لبق

 نيذلا جراوخلا ىلع ةرف ماكحألاو ءامسألا ةلأسم يلاطيخلا ثحب _اسماخ

 هدعب ناميإلا نع رخأ يذلا ءاجرإلا .ركف ىلع ةر امك ،ةريبكلا لعاف كيرشتب اولاق
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 عّبضملاو ؛لمعو قيدصتو لوق :رصانع ةثالث عومجب ناميإلا نأ تبثأو {يلمعلا

 .رفك نود رفكب ىمسي ام وأ ةمعن رفك رفاك قفانم لمعلل
 الو هلاعفأل اقلاخ سيل دبعلا نأ ىلإ ناسنإلا لاعفأ ةيضق ف بهذو -اسداس

 يلاطيخلا ليم انظحال ىلاتلابو ،اهيلع لوبجب اهايإ بستكم وه لب اهيلع روبجم وه
 ةيضابإ نيب عئشان ةلأسملا هذه يف فالخلاو ,ةيربخلا ىلإ لبجلاب هلوق لالخ نم

 ةسوفن لبج ةيضابإ نيبو ،لازتعالا نم اوبرتقاف رايتخالا ىلإ اوعد نيذلا برغلل
 نع جتان نيفرطلا دحأ ىلإ ليملا اذهو ،ةيربجلا نم اوبرتقاف لبلا ىلإ اوعد نيذلا

 .ةكئاشلا ةلأسملا هذه يف ةيطسولا مازتلا ةبوعص

 باذعك رخآلا مويلا راوطأ تابنإ يق لقنلا ىلع يلاطيخلا دمتعا -اعباس

 نأ دكأو ،طارتصلا زاوجو ،باسحلاو رشحلاو ثفعبلاوب ةعاسلا مايقو ربقلا
 نإ رصملا ةريبكلا لعافل تباث رانلا يف دولخلا نأو يفوملا نمؤملا الإ اهلاني ال ةعافشلا

 عيمج يف ءاجرلاو فوخلا نيب ةنزاوملا بوجو ىلإ اعد امك ،اهنم بتي مل و تام

 .لاوحألا

 :ىه تاظحالملا نم ةلمج نع ةساردلا هذه ترفسأ دقو

 ةفصب هسنملن ام اذهو ةيمالكلا يلاطيجلا ءارآ يف لماكتم قسن دوجو -أ

 .دولخلاو ،ةعافشلاو ،ناميإلاو ،تافّصلاو ديحوتلا ةلأسم يق ةصاخ

 امك ةغللاو لقعلاو لقنلا ىلع زكتري احضاو ايلالدتسا اجهنم همازتلا ب

 . ىمالكلا جاجتحالا ق ةيلاع ةردقم هبسكأ ةغللاو قطنملا نم هنكمت نأ

 نم كلذو عقاولا ىوتسم ىلإ اهلازنإو {ايلمع ادعب ةيمالكلا ءارآلا هؤاطعإ ج

 ةيضقك اياضقلا نم ريثك يف قالخألاو نيدلا لوصأ نيب هجزم لالخ
 .. .ءاجرلاو فوخلاو ردقلاو ءاضقلاو ناميإلا تاماقمو ديحوتلا

 "ةينونلا حرش" يفف :ةفلتخم بيلاسأب ةديقعلا ملع ضرع ىلع هتردق -د
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 يفو ،عّسوم لكشب اهيلع لالدتسالاو لئاسملا ضرع يف لوقلا طسب
 يقو ،لالدتسالاو ضرعلا يف زاجيإلا بولسأ ىخوت "مالسإلا دعاوق"
 ةديقع" :يفو ،فقالخألاو كولسلاب ةيدقعلا اياضقلا طبر "تاريخلا رطانق"

 ىلإ اههجوو ،حيصف زجوم يبدأ بولسأب لئاسملا صخل "ديحوتلا
 دقو ءامب قيدصتلاو اهداقتعا مث ،اهمهف مث ءاهظفح ىلإ مهاعدو ةئشانلا

 .برغملاب ةيئادتبالا سرادملا ي ايميلعت اررقم تناك

 راكفأل اصخلمو ادّلقم هلعجي ل (م14/ه8ق) رخأتم نمز يق هئيب -ه

 لماعتلا ءانثأ ةيملعلا هتيصخش تبثي نأ عاطتسا لب يعو نود نيضاملا

 .هبيكرتو هتغايص ةداعإ مم ،هليلحتو هدقنو ثارتلا اذه عم

 .هئارآو يلاطيخجلا ةيصخشب تفّرع دق ةساردلا هذه نوكت نأ وجرن اماتخ

 ركفلا يفو مالكلا ملع ي لاعف لكشب مهسأ زراب ملع ىلإ نيثحابلا راظنأ تهجوو
 . امومع يمالسإلا
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 يلاطيجلل ديحوتلا ةديقع

ممانلاةفيلخ __زبورمعروتكدلاقيقحت



 ب اطيجلا ليعامسإ خيشلل ديحوتلا ةديقع
 ةللا نأ دقتعي نأ تافآلا نم هلقع ملس لقاع لك ىلع بجوأ ىلاعت هللا نإ

 سيل ،هل رخآ ال دوجولا رمتسم ،هل دن ال دزفنم هل كيرش ال دحاو هلإ هناحبس

 هلت الو .ماسقنالاب أزجتي الو ماسجألا لثامي الو ،رّدقم رهوجب الو روصم مسجب

 تاهجلاو راطقألا هيوحت الو ضارغألاو رطاوخلا هيرتعت الو ضارعألاو رهاوجلا

 يح لاوزلا نع سئقم ،لاقتنالاو رييغتلا نع هرزتم \تاومسلاو ضرألا هفنتكت الو

 كلملا هل مون الو ةنس هذخأت الو ازجع الو روصق هيرتعي ال كرهاق رابج رداق
 .عادبإلاو داجيإلاب دحوتم ،عارتخالاو قلخلاب درفنم توربجلاو ةزعلاو توكلملاو

 ال ،تاومسلا ىلعأ ىلإ ضرألا مموخت نم يرجي امب طيحم ،تامولعملا عيمجب ملاع
 ىلع ءادوسلا ةلمنلا بيبد ملعي ءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هنع “بزعت
 نونكم يف جلتخي امو ،رطاوخلا تاكرح ملعي .ءاملظلا ةليللا يف ءامصلا ةرخصلا

 ال هتاذبو هسفنب كلذ ملعي ؛نونكمو رهاظ نم نوكي امو ناك امب ملاع .رئامضلا

 .تافآلاو يناعملا لولح نع ىلاعت ،تاذلاب مئاق ددجتم ملعب

 تادوجوملا عيمخل قلاخ ،تاثداحلل ربدم تانئاكلل ديرم ىلاعت وهو

 الو ،نافرعالو ركن الو ،ناميي الو رفك عقي ال .اهلاجآو اهقازرأل ردقم كاملاعفأو

 ةار الو ‘همكحل بقعم ال .هتدارإو همكحو ،هتئيشمو هئاضقب الإ نايسن الو وهس
 يلا امتاقوأ يف ءايشألا دوجوب لزألا يت اديرم ارداق املاع ابح ادحاو لزي مل .هئاضقل

 ىلع تعقو لب ،ريخأت الو مدقت ريغ نم اهردق امك امتاقوأ يف تدجوف اهل اهردق

 .هتدارإو هملع قفو

 .اهدودح :ضرألا موخت -1

 .بيغت ال :بزعت ال -2

 .اهرئارس يف برطضي ام :رئامضلا نونكم يف جلتخي ام 3
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 ال ،ناولألا هنع بيغت ال ريصب ،تاوصألا هنع ىفخت ال عيمس - هناحبس - وهو
 ريغ نم ىري .قد نإو يئرم هتيؤر نع بيغي الو ،يفخ نإو عومسم هعمس نع بزنعي

 .نانج و بلق ريغ نم ملعي امك .ناذآ الو كةخمصأ ريغ نم عمسيو نافجأ الو "ةقدح

 ةءاسإلا نع هان ،ناسحإلاو ةعاطلاب رمآو ناسل الو ةفش الب ملكتم -ىلاعت - وهو

 .نارينلا قابطأ نيي اباقع هتيصعم ىلع دعوتم ،نانجلاو دلخلا باوث هتعاط ىلع دعاو نايصعلاو

 ناسحإلاب نتمم ،ماعنإلاب لّضفتم ،هماكحأ يف لداع «هلاعفأ يف ميكح -ىلاعت - هنأو

 .نولأسي مهو لعفي امع لأسي ال نوملظي مهسفنأ سانلا نكلو ائيش سانلا ملظي ال

 نجلا ىلإ نييبنلا متاخ هللا دبع نب دمحم نيمألا ينلا هلوسر ثعب - ىلاعت - هنأو

 ديحوتلا نم خسني ال ام إ ةمدقتملا عئارشلا عيمج هتعيرشب )خسنف نيعمجأ سنإلاو

 .ءايفصألاو ءايبنألا نم هئايلوأ عيمج نع هلضفو ،ءايبنألا هب متخف . .ةممتملا قالخألا مراكمو

 ةداهشلا هب نرتقت ل ام «هللا ألإ هلإ ال» لوق وه يذلا ديحوتلا لامك - هناحبس - عنمو

 نأ نم ؛هنع ربخأو هلاق ام عيمج يف هقيدصت قلخلا مزلأو .هللا لوسر دمحم هنأب هلوسرل

 هل نأو قح رانلا نأو قح ةنجلا نأو ؛«قح باسحلا نأو كقح ثعبلا نأو قح توملا

 هللا ءايلوأ ةيالوو ،ردقلاو ءاضقلاب ناميإلاو .بتكلاو ةكئالملا ةلمجو «لسرلاو ءايبنألا ةلمج

 .نيعمجأ نجلاو سنإلا نم هئادعأل ةوادعلاو .نيرخآلاو نيلوألا نم

 ميرحت ةفرعمو ،قافنلا رئابك نم كرشلا رئابك زرفو ‘كرشلاو ديحوتلا ةفرعمو
 ءامد ليلحت ةفرعمو .مهعم يذلا ديحوتلاب مهيرارذ يبسو مهلاومأو نيملسملا ءامد

 اهماكحأو للملا ةفرعمو .مهعم يذلا كرشلاب مهيرارذ يبسو مهلاومأو نيكرشملا
 قيفوتلا هللابو .اهفاصوأ عيمجب ىلاعت هلل ةيدوبعلا داقتعاو

 .نيعلا داوس :ةكرحم :ةقدحلا -1

 .ةخمصأ :عمجلاو اهسفن نذألاو نذألا قرخ :خومصألاك :رسكلاب خامصلا -2

 .بلقلا :نانحلا -3

 .هماقم ائيش ماقأو هلطبأو هريغو هلازأ :ءيشلا خسن ; 4
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 سراهنلا

 .عجارملاو رداصملا سرهف

 .ةينآرقلا تايآلا سرهف

 .ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 .ةيرعشلا تايبألا سرهف

 .مالعألا سرهف

 .لودلاو لئابقلاو نايدألاو قرفلا سرهف

 .نكامألا سرهف

.تايوتحملا سرهف



 عج ارمل او رد اصمل ا سرهف

 رد اصمل ا

 :طايخلا نيسحلا وبأ 1

 .م1986 ‘توريب سباق راد ،جربين قيقحت :راصتنالا

 :يداربلا مساقلا وبأ .2

 .(ت.د) ،ةيرجح ةعبط :ةاقتنملا رهاوجلا

 :يفسنلا نيعملا وبأ : 3

 ؛عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد ليباق يحلا دبع قيقحت :نيدلا لوصأ يف ذيهمتلا
 ..م1987/_ه1407 كةرهاقلا

 :يالقابلا ركب وبأ 4

 ةبتكم ،يرثوكلا قيقحت :هب لهجلا زوجي الو هداقتعا بجي اميف فاصنإلا
 .م1993 {3ط !ةرهاقلا يجناخلا

 :يلازغلا دماح وبأ 5

 .م1991 0 اط كرئازخلا 5ةفاقنلا راد نيدلا مولع ءايحإ

 لالهلا ةبتكمو راد محلموب يلع /د حرشو قيلعتو مدقت :ةفسالفلا تفامك

 .م1994 }1ط توريب

 .م1989 ،3ط ضرشنلل ةيسنوتلا رادلا ،قارملا ميركلا دبع قب ةحت :لالضلا نم ذقنملا

 .م1989 «رئازخا عيزوتلاو رشنلل باهشلا ةكرش :نيدلا لوصأ يف نيعبرألا بات
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 .م 8 1ط توريب ةيملعلا بتكلا راد :داقتعالا ق داصتقالا

 :فاتلز نب الغي رزخ وبأ 6

 هيلع قلعو هل مدق .يمانلا ةفيلخ ورمع /د قيقحت :نيفلاخملا عيمج ىلع درلا

 .(طوطخم) (ت.د) ومح نب دمحأ جاحلا موركو ميهاريإ نب دوعسم ديعس جاحلا هعجارو

 :يوانجلا ءايركز وبأ ,7

 ةلاجفلا ،شيفطا قاحسإ يبأ قيقحت هقفلاو لوصألا يف رصتخم :عضولا
 .(ت.د) 0 1 ط ةرهاقلا ةديدجلا

 :يمدكلا ديعس وبأ 8

 .م1984/_ه1405 "نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :ربتعملا

 :ةتس يبأ نب رمع نب دامح هللا دبع وبأ م

 .(ت.د) ةيرجح ةعبط :مالسإلا دعاوق باتك ىلع ةيشاح .

 :ةبذع وبأ (0

 ملاع ،ةريمع نمحرلا دبع قيقحت :ةيديرتاملاو ةرعاشألا نيب اميف ةيهبلا ةضورلا

 .م1989 }1ط توريب ،بتكلا

 :يفاكلا دبع رامع وبأ «1

 رئازجلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا ،يبلاط رامع /د قيقحت :زجوملا
 :م1978/_ه1398 .

 .بازم يداو تابتكم ىف هنم خسن دجوت (طوطخم) تالاهجلا حرش

 :يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ 2

 .بازم يداو تابتكم ىق هنم خسن دجوت (طوطخم) :تالاؤسلا
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 :يديرتاملا روصنم وبأ «(3

 .(ت.د) ،توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا :ربكألا هقفلا حرش

 :ييالجراولا فسوي بوقعي وبأ 4

 .م1989 /_ه1409 نامع ةنطلس ،ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :فاصنإلاو لدعلا

 .م1983 /_ه1403 ،نامع ةنطلس {ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرارزو :ناهربلاو ليلدلا

 :يلاطيجلا ليعامسإ 5

 ةبتكم تاطوطخملا ليلد نمض :نامزلا ثداوح نامأز نايسنلا ةركذت

 (طوطخم) .ةرارقلا .م1996 ،فارتلا ةيعمج ©فطعلا

 ةعبطملا يمانلا ةفيلح ورمع قيقحت ناميإلاو ملعلا اترطنق :تاريخلا رطانق

 .(ت.د) ،ةيادرغ ،ةيبرعلا

 ،نامع ةنطلس هءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :تاريخلا رطانق

 .م1983/_ه3

 .م1976 ةيادرغ ،ةييرعلا ةعبطملا نمحرلا دبع يلكب قيلعتو حيحصت :مالسإلا دعاوق

 .ه/3 مقر تحت !ةلماك ةخسن ©نقزي يب ،بطقلا ةبتكم (طوطخم) :ةينونلا حرش

 .م1887/_ه1305 ،ةينورابلا ةعبطملا :ضئارفلا

 .م1887/ه1305 ةينورابلا ةعبطملا :ح ورخلا سايق

 .م1974 ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا :ديحوتلا ديقع

 .(ت.د)۔ رصم &ةينورابلا ةعبطملا :هريغو يلاطيجلا مظن نم ةديدع دئاصق

 :يرعشألا )16

 .م1991 ،}1ط توريب ،يرداقلا راد :ةنايدلا لوصأ يف ةنابإلا
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 .ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت :نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم

 .م1990 ،توريب ةيرصعلا ةبتكملا

 :يجيإلا 7

 .(ت.د) ،توريب ،بتكلا ملاع مالكلا ملع يف فقاوملا

 . :زعلا يبأ نبا (8

 شارحلا ةعابطلل ةيكلملا {ءاملعلا نم ةعامج قيقحت :ةيواحطلا ةديقعلا حرش

 .1996 }10ط رئازجلا

 :ريثألا نبا (9

 ،توريب \كط ،يبرعلا باتكلا راد ءاملعلا نم ةبخن قيلعت .خيراتلا يف لماكلا

 .م1985/_ه5

 :يزوجلا نبا 0

 .(ت.د) ،توريب ليجلا راد :سيلبإ سيبلت

 :ةيزوجلا ميقلا نبا (1

 .(ت.د) ةنيطنسق ةايحلا راد :نيتداعسلا بابو نيترجهلا قيرط

 :ميدنلا نبا 2

 .م1994 سنوت ةسوس ،رشنلاو ةعابطلل فراعملا راد :تسرهفلا

 :ناردب نبا (3

 راد :همادق نبال رظانملا ةنجو رظانلا ةضور باتك حرش رطاعلا رطاخلا ةهزن

 .م1995 ‘2ط توريب مزح نبا
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 :ةيميت نبا (4

 .م1987/_ه1407 ،1ط "توريب ،ملقلا راد ‘ىربكلا ىواتفلا

 .م1988 شرئازخلا عيزوتلاو رشنلل نوميم تاعوبطم :ناميإلا باتك

 .م1996 ،1ط ضايرلا ،عيعيموصلا راد :ةيطساولا ةديقعلا نتم

 :عيمج نبا (5

 قيلعت :يئالثلا ناميلس يبأو يخامشلا سابعلا يبأل اهحورشو ديحوتلا ةمدقم ٠

 .(ت.د) شيفطا قاحسإ يبأ

 :دمحم مساقلا وبأ لقوح نبا 6

 .(ت.د) توريب {ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم :ضرألا ةروص

 :دشر نبا 7

 ،ةفيرشلا راد كءاملعلا نم ةبخن اهححص :دصتقملا ةيافو دهتجملا ةيادب

 .م1989/_ه9

 : مكحل ١ ديع نب .

 نانبللا باتكلا راد ضعابطلا سينأ هللا دبع قيقحت :سلدنألا ةيقيرفإ حوتف

 .م. 4 6كتوريب

 :ةبيتق نبا 9

 توريب ليخلا راد راجنلا يرهز دمحم هححص :ثيدحلا فلتخم ليوأت

 .م1972/_ه3

 :نيروغبت 0

 . (طوطخم) يمانلا ةفيلح نب ورمع د قيقحت ،نيدلا لوصأ
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 :ينيوجلا 1

 نيسح ةيقوف /د قيقحت :ةعامجلاو ةنسلا لهأ دئاقع دعاوق يف ةلدألا عمل

 .م1987 ‘2ط توريب ،بتكلا ملاع دومحم

 :ديعس نب دمحأ ينيجردلا ,2

 .(ت.د) ةنيطنسق ،فعبلا راد «يالط ميهاربإ قيقحت :برغملاب خياشملا تاقبط

 :يزارلا 3

 .(ت.د) ةيرهزألا ،تايلكلا ةبتكم :نيدلا لوصأ ملاعم

 :بيبح نب عيبرلا 34

 .م1981 6رئازجلا شةيادرغ هةيبرعلا ةعبطملا :حيحصلا عماجلا

 :ديعس نب سابعلا وبأ يخامشلا )35

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يبايسلا دوعسم :نب .دمحأ قيقحت :ريسلا

 .م1987/_ه1407 ،نامع

 .(ت.د) شيفطا قاحسإ يبأ قيلعت ،ديحوتلا ةمدقم شماه :ديحوتلا ةمدقم حرش

 :ناتسرهشلا 6

 .(ت.د) ،توريب ركفلا راد ،ليكولا دمحم زيزعلا دبع قيقحت :لحنلاو للملا

 :ياكوشلا 7

 ةسسؤم ،يردبلا بعصم يبأ قيقحت : لوصألا ملع قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ

 .م1992 }1ط توريب {ةيفاقثلا بتكلا

 :رابجلا دبع ,8
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 رشنلل ةيسنوتلا رادلا ديس داؤف قيقحت :ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف

 .م06 .2ط 6كسنوت

 .م1990 سرئازخلا سينألا :ةسمخلا لوصألا حرش

 :نودلخ نب نمحرلا دبع ,9

 نم مهرصاع نمو ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف ربخلاو إدتبملا ناويدو ربعلا

 .م1983 ‘توريب ،ينيانبللا باتكلا راد :ربكألا ناطلسلا يوذ

 .(ت.د) توريب ليجلا راد :ةمدقملا

 :يدادغبلا رهاقلا دبع ,0

 {ةيرصعلا ةبتكملا ديمحلا دبع نيدلا يحم دمحم قيقحت :قرفلا نيب قرفلا

 .م1990 توريب

 ،توريب ،ةديدحلا قافآلا راد يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت :نيدلا لوصأ

 .م1981 ،1ط

 :سابع نب هللا دبع .1

 .(ت.د) ،نانبل \توريب {ةيملعلا بتكلا راد :سابع نبا ريسفت يف سابقملا ريونت

 :يسوطلا نسحلا نب دمحم 1

 ءاوضألا راد ،داقتعالاب قلعتي اميف داصتقالا :يسوطلا نسحلا نب دمحم

 ( ( .مم06 ا2ط ،توريب

 :ةكرب نب دمحم ,2

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،ينورابلا يحي ىسيع قيقحت :عماجلا
 .(ت.د) نامع
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 :ترموت نب دمحم 3

 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا يلاط رامع /د قيقحتو مدقت ،&بلطي ام عأ

 .م15 رئازجلا

 :يستتلا هللا دبع نب دمحم 4

 ةسسؤملا ،دايعوب دومحم قيقحت :نايز ب فرش نايب يق نايقعلاو ردلا مظن

 .م1985 سرئازحجلا ڵباتكلل ةينطولا

 : ياسملتلا قوزرم نب دمح )45

 سوسيخ ايرام قيقحت : نسحلا يبأ ان الوم نس احمو رثآم ق حيحصلا دنسملا

 .م1981 «رئازخلا رشنلل ةينطولا ةكرشلا

 : :يبعصملا )46

 ومح ناهيشلا قيقحتو ةسارد :نيروغبتل نيدلا لوصأ ىلع وعصمل ا ةيشاح

 دمحم ةعماج «ةيمالسإلا مولعلاو بادآلا ةيلك ءايلعلا تاساردلا مولبد لينل ثحب

 .(طوطخ) م1995/_ه1416 .ةيبرغملا ةكلمملا سماخلا

 :يراوهلا مكحم نب دوه 7

 يمالسإلا برغلا راد ،يفيرش جاحلاب قيقحت :زيزعلا هللا باتك ريسفت

 .م1989 :1ط ثنانبل \توريب

 :يومحلا توقاي 8

 .م1979/_ه1399 ،توريب رداص راد :نادلبلا مجعم

 :نودلخ نب ىحي 9

 رئازخلا ،اطنوفرييب ةعبطم :داولا دبع يب نم كولملا ركذ يف داورلا ةيغب

 .م1903 /ه21
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 عجارملا

 :ناظقيلا وبأ ميهاربإ 0

 رئازحلا ثةيبرعلا ةعبطملا :هتايح راوطأ يف اشاب ينورابلا ناميلس

 .م1965/_ه6

 :يودنلا نسحلا وبأ ,1

 .م1 96 رئازخلا {ةنتاب رشنلاو ةعابطلل باهشلا راد :لابقإ عئاور

 :يروباسدلا نسحلا وبا ,2

 (ت.د) نانبل ةفرعملا راد ،لورتلا بابسأ

 :يورابلا ناميلس عببرلا وبا ,3

 .(ت.ذ) ةيضابإلا خيرات رصتخم

 :يوابكلا مساقلا وبأ 54

 .م1994 كرئازخلا {ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا :اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا

 :نيسحلا هللا دبع وبأ ,5

 .(ت.د) نانبل {ةفرعملا راد :عبسلا تاقلعملا حرش

 ؛ يمشاهلا دمحأ 6

 .(ت.د) توريب ةيبرعلا بتكلا راد :ةيبرعلا ةغللا يف ةيساسألا دعاوقلا

 :يليلخلا دمح نب دمحأ ,7

 .م1989 ،نامع ةنطلس طقسم ةضهنلا عباطم :غمادلا قحلا

-412-



 :يحبص دومحم دمحأ ,8

 ©ثيدحلا رصعلا تاروشنم :ةيمالكلا هؤارآو ةزمح نب يحي دهتجملا مامإلا

 .1990 }1ط 6كتوريب

 .م1985/_ه1405 ط ،توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد :مالكلا ملع يق

 :ريكب تشوعأ 59

 .م1982 .رئازخلا {ةنيطنسق ،‘فعبلا راد :ةيضابإلا لوصألا ىق ةيمالسإ تاسارد

 :نيساي لآ 0
 .م1979 ‘ؤكط ،توريب ،يملاعلا بتكملا :ليلدلاو ةرطفلا نيب هللا

 :روظنم نبا 1

 .(ت.د) ةعابطلل توريب راد :برعلا ناسل

 :شيفطا فسوي نب دمحما 2

 ،شيفطا ميهاربإ قاحسإ يبأ قيقحت :صلاقلا ملعلاب هونملا صلاخلا بهذلا

 .م1980/_ه1400 ،2ط رئازخلا {ةنيطنسق ،فعبلا ةعبطم

 :ميهاربإ زاجب 3

 .م1993 ةيادرغ &2ط ،ةيبرعلا ةعبطملا :ةيمتسرلا ةلودلا

 :يلاغلا مساقلب 4

 .م1989 ،سنوت ةدحوملا عباطملا :ةيدقعلا هؤارآو هتايح يديرتاملا روصنم وبأ

 :دمحم لالج 5

 .م1985/_ه1395 ،1ط‘توريب ،باتكلا راد :اهروطتو ةيرعشألا ةأشن
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 :نيقرشتسملا نم ةعامج 6

 .ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد

 :نسح يلقوب نيدلا لامج ,7

 ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :ديحوتلا ملعو يسونسلا فسوي : نبا مامإلا

 .م1983 رئازجلا

 :ثارتلا ةيعمج 8

 ،1ط ءةيادرغ كةيبرعلا ةعبطملا :برغملا مسق ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .م1999/_ه0

 :يدعسلا سيمح نب ليمح 9

 .م1983 .نامع ةنطلس يموقلا ثارتلاو ةفاقثلا ةرازو :ةعيرشلا سوماق

 :ةنمينم م ليمج 0

 .م1974 }1ط ،توريب ،نانبل باتكلا راد :مالسإلا ي ةيرحلا ةلكشم

 :نودع نالهج 1

 .(ت.د) ةيادرغ ،ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا

 :ريهست دلوج ,2

 .م1946 ،توريب ،يبرعلا دئارلا راد :شمالسإلا يف ةعيرشلاو ةديقعلا

 :يلكرزلا نيدلا ريخ (3

 نيبرعتسملاو برعلا ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق مالعألا

 .1992 /10ط شنانبل توريب ،نييالملل ملعلا راد :نيقرئتسملاو
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 :رانوي حبار 4

 ...9 .عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا :هتفاقثو برغملا خيرات

 :يقاتسرلا 5

 .م1979 ،ةرهاقلا ،يثراحلا قيقحت :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم

 :بوقعي نب ملاس 6

 .م1986'_ه1406 ،سنوت ،رشنلل يوجلا راد :ةبرج ةريزج خيرات

 :يملاسلا )77

 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :ةيفلألا ىلع سمشلا ةعلط حرش

 .م1985/_ه1405 }2ط ،نامع

 ةنطلس ةديقعلا عباطم { يليلخلا دمحأ حيحصتو قيلعت :لوقعلا راونأ قراشم

 م1978 /_ه1378 .2ط ،نامع

 :ييورابلا ناميلس 8

 .ةمالس يبأ راد :ةيضابإلا كولمو ةمئأ ةفرعم يف ةيضايرلا راهزألا

 .م1986 ،1ط٬٤سنوت

 :يطويسلا )79

 .م1994/_ه1415 ،توريب ؛ةيرصعلا ةبتكملا :لورتلا بابسأ يق.لوقنلا بابل

 :نايلوج يردنأ لراش «0

 ةيسنوتلا رادلا ،ةمالس نب ريشبلا يلازم دمحم بيرعت :ةيلامشلا ايقيرفإ خيرات
 .م1978/_ه1398 ،سنوت ،رشنلل
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 :قوزرم نب قداصلا 1

 .ص12 (ةطوطخ) :هرنآمو هتايح يلاطيخلا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ

 :يرومعملا رهاطلا ,2

 .م1988 ،سنوت ،ملقلا راد :برغملا ءاملعو يلازغلا

 :روشاع نب رهاطلا ,3

 .م1989 سنوت رشنلا و ةعابطلل ةيسنوتلا رادلا :ريونتلاو ريرحتلا

 :داقعلا دومحم سابع 4

 .(ت.د) ،توريب ،ةيرصعلا ةبتكملا :هلالج لج هللا

 .(ت.د) رئازخلا ©فراعملا ةعبطم :ةينآرقلا ةفسلفلا

 :مسعألا ريمألا دبع 5

 ،سلدنألا راد :يحورلا هروطت ىحنمل ميوقت ةداعإ يلازغلا فوسليفلا

 .م1989 ‘2ط توريب

 :دومحم ميلحلا دبع : 6

 .م1975 توريب ،ينانبللا باتكلا راد :مالسإلا يف يفسلفلا ريكفتلا

 :راجنلا ديمحلا دبع 7

 .م1992 }1ط ،توريب «يمالسإلا برغلا راد :يمالسإلا ركفلا ةيجهنم يف ثحابم

 .م1983 }1ط ،يمالسإلا برغلا راد :ةيمالكلا هؤارآو هتايح ترموت نب يدهللا

 :حلصملا ركب وبأ نمحرلا دبع 8
 نب دمحم مامإلا ةعماج {(ةطوطخم) ريتسجام ةلاسر :اركفو ةديقع ةيضابإلا

 .م1982/_ه1402 ضايرلا نيدلا لوصأ ةيلك ،ةيمالسإلا دوعس
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 :يلاليجلا نمحرلا دبع ,9

 .م1982/_ه1402 ‘توريب {ةفاقنلا راد :ماعلا رئازلا خيرات

 :يودب نمحرلا دبع ,0

 .م1979 }2ط توريب نييالملل ملعلا راد :نيبمالسإلا بهاذم

 :ينيمنلا زيزعلا دبع ,1

 .(طوطخ) رطانقلا رحب نم ةذوخأملا رهاوخلا دقع

 .م1987/_ه1407 {نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :نيدلا مل اعم

 :بودجملا زيزعلا دبع ,2

 .م1985 "باتكلل ةيبرعلا رادلا :ميركلا نآرقلا يف دابعلا لاعفأ

 ':بودج زيزعلا دبع ,3

 ،سنوت رشنلل ،ةيسنوتلا رادلا :ةيديزلا ةلودلا مايق ىلإ ايقيرفإب يبهذملا عارصلا

 .م1975/_ه5

 :راشنلا يماس يلع :94

 .م1984/_ه1404 توريب ،ةيبرعلا ةضهنلا راد :يمالسإلا

 :رمعم يحي يلع )95

 أا1ط ،رصم ،ىربكلا لالقتسالا ةعبطم :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا
 .مه

 .م1964/_ه4

 :ثيدحلاو مدقلا يف تالاقملا باتك .دنع ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا

 .م1987 ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا
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 :يبلاط رامع 6

 .رئازخلا 3عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا :ةيمالكلا جراوخلا ءارآ

 .م1978/ 8

 .(ت.در «رئازخلا عيزوتلاو رشنلل ةينطولا ةكرشلا :ةيمالكلا يبرعلا نب ركب يبأ ءارآ

 :اغآرفس قيفوت رمع 7

 .م1966 }1ط برغملا باتكلا راد :ةيبرعلا ةغللا دعاوق

 :رقشألا ناميلس رمع 8

 (ت.د) .رئازجلا ءيلحوم ةعبطم :ىربكلا ةمايقلا رخألا مويل
 :سورضلا عالق رمع ,9

 3ريتسجام ةلاسر :نيدلا لوصأو ةفسلفلا ىق ملاعملا هباتكو نيمثلا زيزعلا دبع مامإلا

 (طوطخم) .م1997 رئاحلا نيدلا لوصأل يلاعلا نطولا دهعملا «رئازحجلاقعماج

 :ةيانع يزاغ ((0

 كرئازخلا ةنتاب ©\ باهشلا راد :نآرقلا مولع يف ناقرفلا ىده

 ( .م1988/_ه8

 :يريبعجلا تاحرف (1

 .م1975 سنوت ةيرصعلا ةعبطملا :ةبرجب ةيبهولا ةيضابإلا دنع ةبازعلا ماظن

 ،ةيبرعلا ةعبطملا ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن :ةيضابإلا ةديقعلل يراضحلا دعبلا

 ( .م1991 .ةيادرغ

 :يئاونق ج و هيدورغ سيول (2

 ديرفو حلاصلا يحبص ةمجرت : ةيحيسملاو مالسإلا نب يدلا ركفلا ةفسلف
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 .م1983 ‘2ط ،توريب ،نييالملل ملعلا راد ريخلا

 :يليملا دمحم نب كرابم (3

 .(ت.د) ‘توريب «يمالسإلا برغلا راد :ثيدحلاو ميدقلا نيب رئازخلا خيرات

 :ةرتاكدلا نم ةعومجم (4

 .م1984 ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :(يمالسإلا دهعلا) خيراتلا يف رئازجلا

 :ساروبأ دمحم (5

 هةيمتسرلا ةعبطملا ؛يقوزرملا دمحم قيقحت :ةبرج خيرات يف ةبحألا سنؤم
 .م1960 سنوت

 :يلازغلا دمحم (6

 .(ت.د) رئازخلا ،نونكع نبا {ةيعماخلا تاعوبطملا ناويد :ملسملا ةديقع

 .م1987 رئازجلا باحر ينابلألا رصان دمحم هنيداحأ جرخ :ةيوبنلا ةريسلا هقف

 :شراح يداهلا دمحم (7

 .(ت.د) ةعابطلل ةيرئازخلا ةسسؤملا :يراضحلاو يسايسلا متدقلا يبراغملا خيراتلا

 :اضر ديشر دمحم (8

 .م1989 رئازخلا ©بتكلا راد :يدمحملا يحولا

 :يطوبلا ناضمر ديعس دمحم (9

 .ه1402 ،8ط رئازجلا رشنلاو مالعإلل ةيكلملا :ةينوكلا تانيقيلا ىربك

 :توتلش دمحم (0

 .م1983/_ه1403 &،12ط ،توريب قورشلا راد :ةعيرشو ةديقع مالسإلا
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 :مساق ينيرلا ميحرلا دبع دمحم 1

 .م1998 رئازجلا {ةليلم نيع ،ىدهلا راد :فقاومو لاجر مالسإلا يف ركفلا ءادهش

 م1993 «رئازخللا {ةيعماحلا تاعوبطملا ناويد :مالسإلا ةفسالف دنع ضيفلا ةلكشم

 :هدبع دمحم (2

 .م1986 }كط توريب ،مولعلا ءايحإ راد :ديحوتلا ةلاسر

 :زوبد يلع دمحم (3

 إ1ط رصم ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد . :ريبكلا برغملا خيرات

 .م1963/_ه3

 .م1965/_ه1385 رصم ةينواعتلا :ةنيدحلا رئازجلا ةضهن

 :ظوفحم دمحم (4
 .م1982 ،41ط ،توريب ،يمالسإلا برغلا راد :نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت

 :يسرم رينم دمحم (5

 .ةرهاقلا ©بتكلا ملاع :ةيبرعلا دالبلا يف اهريوطتو اهلوصأ ةيمالسإلا ةيبرتلا

 .م1983/_ه3

 :رصان دمحم (6

 .رئازجلا «ةرارقلا ،ثارتلا ةيعمج . كروي رللا عمتجملا انب يف اهرودو ةبازعلا ةقلح

 م199 !_ 0

 :ناطلس ماشه دمحم (7

 .1988 ،2ط ءرئازحلا باحر :يمالسإلا ركفلاو ةديقعلا

-420-



 :يدوهرزم دوعسم (8

 -21) برغملا دالب ىلإ لاله ب ةرجه ىلإ يمالسإلا حتفلا ذنم ةسوفن لبج

 ء(ةطوطخ) طيسولا يمالسإلا خيراتلا يف هاروتكد ةلاسر (م2_/1053-642

 م1996/__ه1416 كرئازخلا ةعماج

 :فيض وبأ ىفطصم (9

 تاعوبطملا ناويد :نيرم يبو نيدحوملا رصع يف برغملاب ةيبرعلا لئابقلا
 .م1982 «رئازخلا {ةيعماجلا

 :يعابسلا ىفطصم (0

 .(ت.د) «رئازخلا ةيقيدصلا راد :انتراضح عئاور نم

 :يعفارلا قداص ىفطصم (1

 .(ت.د) \8ط رئازحلا \باحر ةبتكم :ةيوبنلا ةغالبلاؤ نآرقلا زاجعإ

 :نتنيو ىفطصم (2

 .م1998 «ةيادرغ ةييرعلا ةعبطملا :ةيدقعلا شيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ

 ( :رسجلا ميدن )23

 .(ت.د) ‘توريب سلبارط :نآرقلاو ملعلاو ةفسلفلا نيب ناميإلا ةصق

 :ناخ نيدلا ديحو (4

 .م1989 }6ط ةيملعلا ثوحبلا راد نيهاش روبصلا دبع قيقحت :ىدحتي مالسإلا

 :يليحزلا هبهو (5

 .م06 ةيروس ركفلا راد :يمالسإلا هقفلا لوصأ
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 :شوكب يحي (6

 .م1988/_ه1408 ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :ديز نب رباج هقف

 :يواضرقلا فسوي (7

 .م1987 ،ةنيطنسق ،فعبلا راد :هللا دوجو

 01ط توريب ةلاسرلا ةسسؤم :فشكلاو ماهلإلا نم مالسإلا فقوم

 .م7._/1986

 :ينحرسلا ميهاربإ نب فسوي (,8

 .(ت.د) نامع ةنطلس ،يرماضلا ةبتكم :ملسملا داز

 ت ابرو دل او تنالح ا

 .م1993 }2 :ددع تيوكلا مالعإلا ةرازو :ركفلا ملاع (9

 .م1998 01 :ددع رشنلل رونيرام :دشر نبا ةلجم (0

 ةيمالعإلا جماربلا

 دبع رادصإ :همولعو يوبنلا ثيدحلل ةرسيملا ةيبهذلا ةعوسوملا (1

 .(٨.؟.]) تامولعملل فيطللا
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 هكميقتسللا طارصلا اندها

 نونقوي مه ةرخآلابو
 ؛ه“ممولق ىلع هللا متخ
 هلثم نم ةروسب اوتاف اندبع ىلع انلزن امم بير يف متنك نإو

 نيقداص متنك نإ هللا نود نم مكءادهش اوعداو

 هةنخلا كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو

 هن وبهراف يايإوإ :ىلاعت هلوقو

 نوعجار هيلإ مهنأو مهبر وقالم مهنأ نونظي نيذلاو

 مكتذخأف ةرهج هللا ىرن تح كل نمون نل ىسوم اي متلق ذإو

 همنورظنت متنآو ةقعاصلا
 ه&مكاياطخ مكل رفغي ةطح اولوقو

 نلف ادهع هللا دنع متذختا لق ةدودعم امايأ الإ راتلا انسمت نل اولاقو

 ةئيس بسك نم ىلب نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقت مأ هدهع هللا فلخم
 هگنودلاخ اهيف مه راتلا باحصأ كللوأف هتائيطخ هب تطاحأو

 ؛ليضعبب نورفكتو باتكلا ضعبب نونمؤتفأ

 «مهيديأ تمدق امب ادبأ هونمتي نلو

 ةللا نإف لئاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل اودع ناك نمه

 ه“‘نيرفاكلل ر راع

 هؤمهنم الوسر مهيف ثعباو انبر

 ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ اولوق
 يترأ امو ىسيعو ىسوم يوأ امو طابسألاو بوقعيو قحسإو
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 نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال ممهمبر نم نوثيبنلا

 مكناميإ عيضيل هللا ناك امول
 همنوشخاو مهوشخت الفإ»

 حايرلا فيرصتو...ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ يف نإف
 هنولقعي موقل تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رَخسملا باحسلاو

 رانلا نم نيجراخب مه امو
 هكىلتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اين

 ك همامإ وأ افنج صوم نم فاخ نمف

 ؛مككسانم متيضق اذإفؤ»
 مامغلا نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني لهل
 نألا ةمحر نوجري كوأ هللا ليس ىق اودهاجو اورجاه نيذلاو اونمآ نيذلا ني

 ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلتل
 4ه& ...امهظفح هدووؤي الو ...مون الو ةنس هذخأت الل

 | هينيدلا يف هاركإ ال
 هللاب نمآ لك نونموملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نمآ
 هلسرو هبتكو هتكئالمو

 نارمع لآ .
 باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه

 هلهتاممباشتم رخأو

 هؤذتلا الإ هليوأت ملعي امو

 ةنتفلا ءافتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا اًمأف»

 نولوقي ملعلا يف نوخساّرلاو هللا آلإ هليوأت ملعي امو هليوأت ءاغتباو

 ه&بابلألا ولوأ الإ ركذي امو انبر دنغ نم لك هب انمآ
 هيداعيملا فلخي ال هللا نإل

 هئمالسإلا هللا دنع نيدلا نإ»

 همينيللعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو احونو مدآ ىفطصا هللا نإ
 __ هههنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غتبي نمو
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 نيماعلا نع يغ هللا نإف رفك نمو
 هإنيرفاكلل تدعأ نلا راتلا اوقتاو

 4هنيقتملل تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجو

 نيلكوتملا بحي هللا نإ هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف
 هگانامإ مهدازف مهوشخاف مكل اوعمج دق سلنلا نإ سلنلا مهل لاق نيذلاو

 ؛منينموم متنك نإ نوفاخول
 4هكتوملا ةقئاذ سفن لكل

 ه راصنأ نم نيملاظلل امو هتيزخأ دقف رانلا لخدت نم كلإ انبر

 ءامسنلا

 همنيهم بانع هلو اهيف ادلاخ اران هلخدن هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو |
 نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات ال اونمآ نيذلا اهيأ ايل
 اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت

 هاران هيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو

 باذعلا ال فعاضي ةنيبم ةشحافب نكنم تاي نم ينلا ءاسن ايل

 هاريسن هللا ىلع كلذ ناكو نيفعض

 4«مكتائيس مكنع رفكن هنغ نوهنت ام رئابك اوبنتجت نإل
 4هءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا ن

 ههگاليوأت نسحأو ريخ كلذ

 هماديعب الالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو
 هثاعيمج اورفنا وأ تابث اورفناف مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 اريثك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو

 نأ نوديرتأ ابسك امب مهسكرأ هللاو نيتئف نيقفانملا يف مكل امف

 ول اودو اليبس هل دحجت نلف هللا للضي نمو هللا لضأ نم اودمت

 نح ءايلوأ مهنم اوذختت الف ءاوس نونوكتف اورفك امك نورفكت
 الو مهومتدجو ثيح مهولتقاو مهونخف اولوت نإف هللا ليبس يف اورجاهي
 ههماريصن الو ايلو مهنم اوذختت

 هئاهيف ادلاخ منهج هؤازجف ادمعتم انموم لتقي نمو

 همياميظع ارجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لضفرإل
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 «مهنحلسأو مهرذح اوذخأيلوإل
 ةالصلا متيضق اذإف»
 ٠ همئاطيحم نولمعي امم هللا ناكو لوقلا نم ىضري ال ام نوتيبي ذإل

 همهب زجي اءوس لمعي نم باتكلا لهأ ينامأ الو مكينامأب سيل

 اورفك مث اونمآ نيذلا نإف
 هئءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىلإ ال كلذ نيب نيبذبذمإ»

 هلسرو هللا نيب اوقرفي نأ نوديريو هلسرو هللاب نورفكي نيذلا نإف

 كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو ضعبب رفكنو ضعبب نمؤن نولوقيو
 هگاقح نورفاكلا مه كئلوأ اليبس

 هكةقعاصلا ممتنخأف ةرهج هللا انرأ اولاقف كلذ نم ربكأ ىسوم اولأس دقفل

 هاليلق الإ نونمؤي الف مهرفكب اهيلع هللا عبط لبف
 ةمه تلحأ تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبفإل

 ه“ئهدعب نم نيئيبنلاو حون ىلإ انيحوأ امك كيلإ انيحوأ انإف
 هدلو هل نوكي نأ هناحبس دحاو هلإ هللا امنإإ»

 ةرئالا |

 4هنيرساخلا نم ةرخآلا يف وهو هلمع طبح دقف ناميإلاب رفكي نمو

 مكبذعي ملف لق هؤابحأو ةلا ءانبأ نحن ىراصنلاو دوهيلا تلاقو

 ه&عاشي نم بعيو ءاشي نمل رفغي قلخ نمم رشب متنأ لب مكبونذب
 هنينموم متنك نإ اولكوتف هللا ىلعو

 هئميقم بانع مهلو اهنم نيجراخب مه امو رانلا نم اوجرخي نأ نوديري

 هممبولق نموت مل و مههاوفأب انمآ اولاقإل
 نأ هللا دري مل نيذلا كللوأ ائيش هللا نم هل كلمت نلف هتنتف هللا دري نمو

 هميظع بانع ةرخآلا يف مهلو ،يزخ ايندلا يف مهل مممولق رهطي
 4ؤنورفاكلا مه كلنلوأف هللا لرنأ امب مكحي مل نمو

 4هگلناتطوسبم هادي لبإ

 هإيلوسربو يب اونمآ نأ نييراوحلا ىلإ تيحوأ ذإو
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 مامنلا

 هريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال

 هدابع قوف رهاقلا وهول
 هغلب نمو هب مكرذنأل نآرقلا اذه لإ يحرأو

 هيف مكثعيي مث راهنلاب متحرج ام ملعيو ليللاب مكافوتي يذلا وهول

 ؛“4ىمسم لجأ ىضقيل
 4هئملظب ممماميإ اوسبلي مل و اونمآ نيذلال

 هرمأ اذإ هرمث ىلإ اورظنا

 هعيش لك قلاخ
 همارورغ لوقلا فرخز ضعب ىلإ مهضعب يحوي

 “نوكرشمل مكنإ مهومتعطأ نول
 هگهتالاسر لعجي ثيح ملعأ هللا

 سنالا نم مهؤايلوأ لاقو سنإلا نم مترثكتسا دق نلا رشعم ايل
 راتلا لاق انل تلجأ يذلا انلجأ انغلبو ضعبب انضعب عتمتسا انبر

 هميلع ميكح كر نإ هللا ءاش ام الإ اهيف نيدلاخ مكاوثم

 مكيلع نوصقي مكنم لسر مكتأي ملأ سنالاو نلا رشعم ايل
 ممترغو انسفنأ ىلع اندهش اولاق اذه مكموي ءاقل مكنورذنيو يتايآ

 «نيرفاك اوناك ممأ مهسفنأ ىلع اودهشو ايندلا ةايحلا
 همكاحلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم

 فارعألا
 هلنيبئاغ انك امو

 هقحلا ذئموي نزولاو

 ةلالضلا مهيلع قح اقيرفو ىده اقيرف نودوعت مكأدب امك

 هدجسم لك دنع مكتنيز اوذخ
 هطايخلا مس يف لمجلا جلي تح ةنحلا نولخدي الو

 انبر اندعو ام اندجو دق نأ رال باحصأ ةنجلا باحصأ ىدانرل

 همعن اولاق اقح مكير دعو ام متدجو لهف اقح

 ` . ههئنورساخلا موقلا الإ هللا ركم نمأي الفإ»
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 4هئهاخأو هجرأ ارلاقإ»

 ه؛نورهاق مهقوف انإو

 لاق كيلإ رظنا يرأ بر لاق هبر هملكو انتاقيمل ىسوم ءاج املو

 املف ينارت فوسف هناكم رقتسا نإف لبجلا ىلإ رظنا نكلو ينارت نل
 لاق قافأ املف اقعص ىسوم رخو اكد هلعج لبجلل هبر ىلحت

 نينمؤملا لوأ انأو كيلإ تبت كناحبس

 هئاهنسحأب اوذخأي كموق رماو ةوقب اهذخف

 هانتاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتحارإل
 نوقتي نيذلل اهبتكأسف ءيش لك تعسو محرو

 ( اعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لق

 . ؛يدتهملا وهف هللا دهي نمأل

 ضرألاو تارامسلا توكلم يف اورظني مل وا
 ال يبر دنع اهملع امنإ لق اهاسرم ناييأ ةعاسلا نع كنولأسي

 هوه الإ اهتقول اهبلجي
 هكهتلا ءاش ام الإ رض الو اعفن يسفنل كلمأ ال لق ]

 لافنألا

 مهيلع تيلت اذإو مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونموملا امنإو

  
 هماقح نونموملا مه كتلوأ نوقفني مهانقزر
 'هكممبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونموملا امنإ
 مهوتوت الف افحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي

 ةئف ىلإ ازيحتم وأ لاتقل افّرحتم ًآلإ هربد ذئموي مهوي نمو رابدألا

 ريصملا سئبو منهج هاوأمو هللا نم بضغب ءاب دقف
 ؛ُ؟ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو مهلتق هللا نكلو مهولتقت

 همهعمسأل اريخ مهيف هللا ملع ولول
 هگبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نأ اوملعاو

 فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيذلل لق
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 ةبوتلا

 هفللا مالك عمسي تح هرجف
 مكيديأب هللا مميذعي مهرلتاقل
 4ه©نوقسافلا مه نيقفانملا نإل

 «ممولق يف امب مهئبنت ةروس مهيلع لزنت نأ نوقفانملا رذحب
 يه اهيف نيدلاخ منهج ران رافكلاو تاقفانملاو نيقفانملا هللا دعو

 هميقم باذع مهلو هللا مهنعلو مهبسح
 نم ننوكنلو نقدصنل هلضف نم اناتآ نئل هللا دهاع نم مهنمو

 نوضرعم مهو اولوتو هب اولخب هلضف نم مهاتآ املف نيحلاصلا
 هودعو ام هللا اوفلخأ امب هنوقلي موي ىلإ مهبولق يق اقافن مهبقعأف

 | هن وبذكي اوناك امير
 هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الول
 همهملعن نحن مهملعت ال قافنلا ىلع اودرم ةنيدملا لهأ نمر

 ٠ _ ه...هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو
 4ه&نورشبتسي مهو اناميإ ممتدازف اونمآ نيذلا امأف

 سنوي ِ ١
 ؛«ممنامإب مهبر مهيدهي تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ
 هملرحبلاو ربلا يف مكرسي يذلا وهو
 4هةدايزو نسحلا اونسحأ نيذلل

 هأؤلالضلا الإ قحلا دعب اذامف قحلا مكبر هللا مكلذف

 ه«“مكلمع مكلو يلمع يل لقف كوبذك نإ
 «نيملسم متنك نإ اولكوت هيلعف هللاب متنمآ متنك نإ موق اي
 مهنيب يضقي كتير نإ
 «نونموي ال كبر تاملك مهيلع تقح نيذلا نإ

 4ه4ضرألاو تاوامسلا يف اذام اورظنا لق _

 هلاهيلع لضي امنإف لض نمو هسفنل يدتهي امنإف ىدتها نمف

 ره
 هريبخ ميكح ندل نم تلصف مث هتايآ تمكحأ باتك رلأ
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 هلضف لضف يذ لك تويبو
 هماما ىلع هشرع ناكر

 نم اوعداو تايرتفم هلثم روس رشعب اوتاف لق هارتفا نولوقي مأل
 4هئنيقداص متنك نإ هللا نود نم متعطتسا

 «نورصمي اوناك امو ممتسلا نوعيطتسي اوناك امل
 ه%يدوخجلا ىلع توتسار

 هئنيلهاخجلا نم نوكت نأ كظعأ نإ ملع هب كل سيل ام نلأست الفإ»
 هديري امل لاعفإ»

 ام اهيف نيدلاخ قيهشو ريفز اهيف مهل رانلا يفف اوقش نيذلا اًمأفإ»

 هئديري امل لاعف كر نإ كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاومسلا تماد

 فسري
 . هأنولقعت مكلعل ايبرع انآرق هانلزنأ انإ

 __ منيلفاغلا نم لبق نم تنك نإ
 همئانل نمؤم تنأ امو

 نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هلإ
 ههئةيرقلا لأساو

 ر.عرلا

 | راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ هللا لقإل
 هللا لق مهيلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج مأل

 ه راهقلا دحاولا وهو ءيش لك قلاخ

 هئاعيمج سانلا ىدهف هللا ءاشي ول نأل

 اهلو مئاد اهلكأ

 ريصاربإ
 " «.ضرالاو تاومسلا رطاف تلش هللا فأ

 هدابع نم ءاشي نم ىلع نمي هللا نكلو مكلثم رشب الإ نحن نإف
 هگهللا نذإب الإ ناطلسب مكيتأن نأ انل ناك امو

 هليةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبني
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 ؛ءاعتلا عيمسل ير نإل
 رمملا

 نيملسم اوناك ول اورفك نيذلا ةوي امبر
 نيجرخم اهنم مه امو بصن اهيف مهسمي ال

 هميلألا باذعلا وه يباذع نأو ميحرلا روفغلا انأ نأ يدابع عئتنإلل

 ه٨نولاضلا الإ هبر ةمحر نم طنقي نمو

 هلنيرباغلا نمل اهنإ انردق هتأرما الإ

 هكميلعلا قالخلا وه كبر نإل

 نولمعي اوناك امع نيعمجأ مهتلأسنل كبروف

 لمنلا

 مهقوف نم ممبر نوفاخي
 اتويب لابحلا نم يذختا نأ لحنلا ىلإ كبر ىحوأو

 برأ ره رأ رصبلا حملك الإ ةعاسلا رمأ امو
 مكل لعجو ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو
 نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا

 رحلا مكيقت ليبارس مكل لعجو
 هناميإب نئمطم هبلقو هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هللاب رفك نم

 كفلوأو مهراصبأو مهعمسو مهبولق ىلع هللا عبط نيذلا كئلوأل

 ه“نورساخلا مه ةرخآلا يف مهنأ مرج ال نولفاغلا مه
 اس ,الا

 4ه}هباتكلا يف ليئارسإ نيب لإ انيضقو

 4هنموم وهو اهيعس اهل ىعسو ةرخآلا دارأ نمو

 ضعب ىلع مهضعب انلضف فيك رظنا
 هئهاتإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو

 لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الو
 هلالوؤسم هنع ناك كنلوأ

 اباجح ةرخآلاب نونموي ال نيذلا نيبو كنيب انلعج نآرقلا تأرق اذإو
 هارقو ممناذآ يفو هرهقفي نأ ةتكأ مهيولق ىلع انلعجو اروتسم
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 هئادومحم اماقم كبر كثعبي نأ ىسع

 ال نآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لقإ»

 هةكاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي

 هللا ثعبأ اولاق نأ الإ ىدهلا مهءاج ذإ اونموي نأ سانلا عنم امول

 الوسر ارشب

 فبللا

 ه“رفكيلف ءاش نمو نمويلف ءاش نمف
 هئادحأ كبر ملظي الوط

 ه“ئهتر رمأ نع قسفف نجلا نم ناك سيلبإ الإ اودجسفإل

 س _

 همايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلإ يحرف

 ؛هايضقم ارمأ ناكول

 هاينج ابطر كيلع طقاست ةلخنلا ع ذجب كيلإ يهو

 ايمس هل ملعت لهل

 نحنل مث اّيتع نمحرلا ىلع دشأ مهيأ ةعيش لك نم َنعزنل مثل

 مابلص امب ىلوأ مه نيذلاب ملعأ
 هئادهع نمحرلا دنع ذختا نم الإ ةعافشلا نوكلمي الإل

 هط

 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 نيع ىلع منصتلو
 ه“%ضاق تنأ ام ضقافإلل

 هلىدتها مث احلاص لمعو نمآو بات نمل راقغل ينإو

 همالوق هل يضرو نمحرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت ال ذئموي
 4هگنوقّت مهلعل ديعولل نم هيف انفّرصو ايبرع انآرق هانلزنأ كلذكو

 ه“لهيحو كيلإ ىضقي نأ لبق نم نآرقلاب لجعت الول
 هلياكنض ةشيعم هل نإفإل
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 ءايبنألا

 هاتدسفل كلا الإ ةهلآ امهيف ناك ول

 همنودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ ىحوي الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امول

 هل ىضترا نمل الإ نوعفشي الوط

 :71 مكرذنأ امإ لق

 هنيبساح انب ىفكو امب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك نإول

 «هيلع ردقن نل نأ نظف
 اوناكو ابهرو ابغر اننوعدي و تاريخلا يف نوعراسي اوناك مهنإل

 هلئنيعشاخ انل

 هگهيعسل نارفك الف نموم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمف

 ههديعن قلخ لوأ انأدب امكل
 عملا

 ه&%بارت نم مكانقلخ انإف ثعبلا نم بير يف متنك نإ سانلا اهيأ اي
 تبنأر تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإف ةدماه ضرألا ىرتو

 هنآو ىتوملا ييحي هنأو قحلا وه هللا نأب كلذ جيمب جوز لك نم

 ريدق ءيش لك ىلع
 4 روبقلا يف نم ثعبي هللا نأو اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو

 ١ ه%نوركشت مكلعل مكل اهانرخس كلذك

 نوعمسي ناذآ وأ امب نولقعي بولق مهل نوكتف ضرألا يف اوريسي ملفأ»
 هلرودصلا يف نيلا بولقلا يمعت نكلو راصبألا ىمعت ال امنإف ام

 هلطابلا وه هنود نم نوعدي ام نأو قحلا وه هللا نأب كلذ

 ريصملا سئبو اورفك نيذلا هللا اهدعو راتلا

 ئسانلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصي هللا
 نونمرلا ١

 4ه ...نوعشاخ ممتالص يف مه نيذلا نونموملا حلفا دق

 هئردقب ءام ءامسلا نم انلزنأو
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 مهنم لوقلا هيلع قبس نم آلإ كلهأو نينلا نيجوز لك نم اهيف كلسافإل»ل
 نوحرف مهيدل امي بزح لك
 كضعب ىلع مهضعب العلو قلخ امب هلإ لك بهنل اذإ هلإ نم هعم ناك امول

 رونلا
 4هؤهلضف نم مهديزيو اولمع ام نسحأ هللا مهيزجيلإ

 نوزئافلا مه كئلوأف هقتيو هللا شخيو هلوسرو هللا عطي نموا
 ناترفلا

 اريدقت هرقف ءيش لك قلخر»

 هلهلظلا ةم فيك كبر ىلإ رت ملأل»

 بونذب هب ىفكو هدمحب حبسو توعي ال يذلا يحلا ىلع لكوتو

 . همياريبخ هدابع
 مرح نلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو
 هل فعاضي اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ هللا

 4ئاناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا

 هئاماقمو ارقتسم تنسح اهيف نيدلاخلا

 ؛امشلا

 هنيلاضلا نم انأو اذإ اهتلعف لاقل

 نيملاعلا برب مكيوسن ذإ
 هل نيملاعلا برب مكيوسن ذإ»

 ميمح قيدص الو نيعفاش نم انل امفإلل

 هلنيلوألا ةلبلاو مكقلخ يذلا اوقتاو

 نوكتل كبلق ىلع نيمألا حورلا هب لزن نيملاعلا بر ليزنتل هنإو

 4هلنيبم يبرع ناسلب نيرذنملا نم

 4هأثنيب رقألا كتريشع رذنأو

 لبنلا

 ناك فيك رظناف اولعو املظ مهسفنأ اهتنقيتساو امب اودحج وه

 4هلنيدسفملا ةبقاع
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 &ءيش لك نم تيتوأر

 هميرفكأ مأ ركشاء ينولبيلإ
 ه؛نيملاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأرإل

 4ه...اهنم ريخ هلف...ل

 صصقلا
 املعر امكح هانيتأ ىوتساو هدشأ غلب الو

 ه“لجألا ىسوم ىضق املف

 رمألا ىسوم ىلي انيضق ذإ

 همئةريخلا مهل ناك ام راتخيو ءاشي ام قلخي كبررإل

 همههجو الإ كلاه ءيش لك

 تربلملا

 دقلو نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملال

 «نيبذاكلا نملعيلو ارقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف
 همگنودبعاف يايإف

 همانلبس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو

 مدرلا
 يف نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرألا نيدأ يف مورلا تبلغ ملاإف
 هنينس عضب

 همةمحرو ةدوم مكنيب لعجو

 همقلا نيدلا كلذ هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سلتلا رطف يلا هللا ةرطفلل
 همامترم دعب ضرألا يبحم فيك هللا ةمحر رثأ ىلإ رظناف

 هئةعاس رمغ اوثبل ام نومرحلا مسقي ةعاسلا موقت مربر

 نامقل

 ضرألا ي امو تاوامسلا يف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملآإه

 ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو ةنطايو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو

 هرينم باتك الو ىده الو ملع
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 هدلو نع دلاو يزجي ال اموي اوشخاو مكبر اوقتا سانلا اهيأ ايج

 هقح هللا دعو نإ ائيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو

 ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ

 ةدجسلا

 هماهاده سفن لك انيتآل انئش ولول

 همياعمطو افوخ ممبر نوعديإلا

 4هؤغنووتسي ال اقساف ناك نمك انمؤم ناك نمفأ

 بازمألا

 حون نمو كنمو مهقاثيم نيئيبنلا نم انذخأ ذإو
 هماهوتأل ةنتفلا اولئس مث اهراطقأ نم مهيلع تلخد ولو

 هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقلا

 هماريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو
 هئهيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينموملا نمإلف

 هاميحر اروفغ ناك هللا نإ مهيلع بوتي وأ ءاش نإ نيقفانملا بذعيرإل

 نوكت نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنموم الو نمومل ناك امول

 مهرمأ نم ةريخلا مهل
 “هكنيئيبنلا متاخو هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك امل

 هاريبك الضف هللا نم مهل نأب نينمؤملا رتبو

 هاريصن الو ايلو نودجي ال ادبأ اهيف نيدلاخلا

 افعطأو هللا نعطأ انتيل اي نولوقي رانلا ف مههوجو بلقت مويل
 همئاليبسلا انولضأف انءاربكو انتداس انعطأ انإ انبر اولاقو الوسرلا

 همئاهيجو هللا دنع ناكول

 اب
 4هةرذ لاقثم هنع بزعي الل

 ؛ؤريصب نولمعت امب ينإ احلاص اولمعا
 4هلريسلا اهيف انردقرإ
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 رطاف

 ههءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هللا نإفإل

 هاوتوميف مهيلع يضقي الل
 هلضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفريلإ»

 نيبملا غالبلا الإ انيلع امو نولسرمل مكيلإ انإ ملعي انبر اولاق
 ةئاندقرم نم انثعب نم انليو اي اولاق

 اريثك البج مكنم لضأ دقلرف
 هاماعنأ انيديأ تلمع امم

 ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري مل وأل

 ههةرم لوأ اهاشنأ يذلا اهييحي لق.....نيبم

 تاناصلا

 ؛منولوؤسم مهنإ مهوفقو ميحجلا طارص لإ مهودهاف

 ؛مميقس نإ لاقف موجنلا يف ةرظن رظنفؤل

 هلنولمعت امو مكقلخ هللاو

 ص

 هل راجفلاك نيقتملا لعج مأ

 مأ ايرخس مهانذختا رارشألا نم مهتعن اك الاجر ىرن ال انل ام

 ؛“ راصبألا مهنع تغاز

 هميظع أبن وه لق
 هيديب تقلخ امل دجست نأ كعنم ام سيلبإ اي لاقإ»

 ريزلا

 ه رفكلا هدابعل ىضري الو
 رجريو ةرخآلا رذحي امئاقو ادجاس ليللا ءانآ تناق وه نمألا

 هلههبر ةمحر

 ههينوتيم مهنإو تيم كنإ
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 ةكدرض تافشاك نه له ًرضب هللا ندارأ نإل
 هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابع اي 12

 هميحرلا روفغلا وه هنإ اعيمج بونذلا رفغي هللا نإ

 ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللاف
 : هنيميب تايرطم تاومسلاو

 ةأشرعلا لوح نم نيفاح ةكئالملا ىرتو

 رثاغ

 _ مع اطي عيفش الو ميمح نم نيماظلل امل

 دابعلاب ريصب هللا نإ هللا لإ يرمأ ضّرفأرإل
 لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو ايشعو اًودغ اهيلع نوضرعي رانلا

 بانعلا ًذشأ نوعرف

 تلصف

 اننيب نمو رقو انناذآ يفو هيلإ انوعدت امم ةنكأ يف انبولق اولاقو
 نولماع اننإ لمعاف باجح كنيبو

 ءامسلا ىلإ ىوتسا مث

 نيموي يف تاومس عبس نهاضقنإل
 هئىدهلا ىلع ىمعلا اربحتساف مهانيدهف دوم اَمأرإ»

 هماهيلعف ءاسأ نمو هسفللف احلاص لمع نمه

 ىمورشنللا

 همكريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلإ
 وأ باجح ءارو نم وأ ايحو الا هللا هملكي نأ رشبل ناك امرإه

 همميكح ئلع هنإ ءاشي ام هنذإب يحويف الوسر لسرب
 هكنامبإلا الو باتكلا ام يردت تنك ام

 فرضزلا

 «نولقعت مكلعل ايبرع انآرق هانلعج انإ :لاقو

 همكايندلا ةايحلا يف مهتشيعم مهنيب انمسق نحن

 هكنونكام مكنإ لاق كبر انيلع ضقيل كلام اي اردانرإ»
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 ةيئاملا |
 يف نإ هنم اعيمج ضرألا يف امو تاومسلا ىيف ام مكل رخسو

 نوركفتي موقل تايآل كلذ

 فاقمألا ا
 زجعمب سيلف...نآرقلا نوعمتسي نحلا نم ارفن كيلإ انفرص ذإو
 هنيبم لالض يف كئلوأ ءايلوأ هنود نم هل سيلو ضرألا يف

 ربح

 همهاوقت مهاتآو ىده مهداز اودتها نيذلاو

 هلنيرباصلاو مكنم نيدهاجملا ملعن حإ
 عتفلا

 | ه«ممنامإ عم انامإ اودادزيل نينموملا بولق يف ةنيكسلا لزنأ يذلا وه

 مهيديأ قوف هللا دي
 هگنيرتصقمو مكسوؤر نيقلحم نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلحخدنل

 تارجملا |
 لخدي امو انملسأ اولوق نكلو اونموت مل لق انمآ بارعألا تلاق
 هئمكبرلق ف ناميإلا

 همنولمعت ام ريصب هللاو

 ق
 همديزم انيدلو

 هديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نل ىركذل كلذ يف نإل

 ه؛هييديعر فاخي نم نآرقلاي ركذف
 تايرازلا

 نمن تيب ريغ اهيف اندجو امف نينمؤملا نم اهيف ناك نم انجرخأف

 نيملسلل
 ههنيقساف اموق اوناك مهتي لبق نم حون موقو
 هگديبأي اهانينب ءامّسلار

 همولعب تنأ امف مهنع لرتفإل
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 دوطلا |

 هماننيعأب كنإف كبر مكحل ربصاو

 رجنلا

 يحوي يحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني امو
 4. ..ىربكلا هبر تايآ نم ىأر دقل ...ىأر ام داؤفلا بذك ام

 هلىرخأ ةلزن هآر دقلو

 ه“لىوأملا ةنج اهدنع ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر دقلو

 ه“ىقتا نمي ملعأ وهإل
 هإىكبأو كحضأ وه هنأوإل

 رمقلا | |
 هردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلافإل

 اننيعأب يرحن
 نمحرلا

 هيناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخيل

 ماركإلاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو نافياهيلع نم لك

 4هےهكبر هجو ىقبيرإ

 ةمتارلا
 نولمعي اوناك امب ءازج

 متتشنأ متنأأ نوروت يلا رانلا متيأرفأ... متنأأ نونمت ام متيأرفأإل

 4“%نيوقملل اعاتمو ةركذت اهانلعج نحن نوئشنملا نحن مأ امترجش

 ه%ترملا مكنيب انردق نحن

 ريدلا |
 نطابلاو رهاظلا رخآلاو لوألا وهل

 متنك امنيأ مكعم وهو
 مكرون نم سبتقن انورظناإل

 هنامألا مكترغو»
 هلهتابن رافكلا بجعأ ثيغ لثمك
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 ةلراجحنا

 ام هللاو هب نوظعوت مكلذ اًسامتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتفإلل

 نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجي مل نمف ريبخ نولمعت
 هللاب اونمرتل كلذ انيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف اّسامتي

 4 ٠.٠. هلوسرو

 هللاو هوسنو هللا هاصحأ اولمع امي مهتتنيف اعيمج هللا مهثعبي مويلل

2: 

 هتاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفريل

 ه؛نوملعي مهو بذكلا ىلع.نوفلحيو مهنم الو مكنم مه امإ

 فصلا

 نولعفت ال ام اولوقت نأ هللا دنع اتقم ربكال

 ؛ممبرلق هللا غازأ اوغاز املفل
 هدمحأ همسا يدعب نم يتأي لوس رب ارشبموا

 ةميلا

 «مكيقالم هنإف هنم نورفت يذلا توملا نإ لق
 ةللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف

 نوقنانلا

 كنإ ملعي هللاو هللا لوسرل كنإ دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإل
 «نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو هلوسرل

 4همهرذحاف ودعلا مهل

 4هئنورساخلا مه كئلوأف كلذ لعفي نموو

 نبانتلا

 هانلزنأ يذلا رونلاو هلوسرو هللاب اونمآفإل

 4هلمتعطتسا ام هللا اوقتا
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 هقزر هيلع ردق نمو

 ريرحتلا

 ه«امكبولق تغص دقن

 ريدق ءيش لك ىلع كلإ انل رفغاو انرون انل ممتأ انبر نولوقي

 كللا

 هكلملا هديب يذلا كرابتإ»

 ملعي الأ رودصلا تاذب ميلع هلإ هب اورهجا وأ مكلوق اوَرسأرل

 هريبخلا فيطللا وهو قلخ نم |
 ءامسلا يف نم متنماعإ

 ةتاملا

 ه“ةينامن ذئموي مهقرف كبر شرع لمحيرإ

 «نيميلاب هنم انذحألإ»

 عراملا

 «نوقفشم مهتر باذع نم مه نيذلار»

 عرن

 هاراقو هلل نوجرت ال مكل ام

 نهيف رمقلا لعجو اقابط تاومس عبس هللا قلخ فيك اورت ملاإه
 ش انتاين ضرألا نم مكتبنأ هللاو اجارس سمشلا لعحو ارون

 «اجارخإ مكحرخيو اهيف مكديعي

 رثرلا

 همانامي اونمآ نيذلا دادزيو باتكلا اوتوأ نيذلا نقيتسيلوه

 ةنيهر تبسك امب سفن لك
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 ةمايقلا

 ةرظان امبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجول

 ناسنالا

 4لليبسلا هانيده انإ

 هللا 7 مكمعطن امنإ

 تالبرلا

 4هنورداقلا معنف انردقفإلل

 أبنلا (

 هكميظعلا إبنلا نع نولءاستي مع

 تارصعلما نم انلزنأو. .. ادات وأ لابجلاو اداهم ضرألا لعجن .

 هافافلأ تانجو اتابنو ابح هب ج رخنل اجاَّجث ءام

 «اباقحأ اهيف نيئيال ابآم نيغاطلل اداصرم تناك منهج نإل
 اباذع الإ مكديزن نلف اوقوذفإل

 ريرلتلا

 هتلتق بنذ يأب تلئس ةدوؤوملا اذإو

 هنيبملا قفألاب هآر دقلو

 راطفنالا

 ميحج يفل راّجفلا نإو

 همنيبئاغب اهنع مه امول

 نيففطلا .

 4هنوبسكي اوناك ام مهبولق ىلع نار لب الك

 ه«نوبوجحمل ذئموي مير نع مهنإ الكل
 نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك اومرجأ نيذلا نإل
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 قاقشنالا

 بلقنيو اريسي اباسح بساحي فوسف هنيميب هباتك يتوأ نم امأف

 وعدي فوسف هرهظ ءارو هباتك يتوا نم امأو ارورسم هلهأ ىلإ

 هئاريعس ىلصير اروبن

 عدملا

 هظوفحم حول يف ديجب نآرق وه لبه

 ىلعألا

 ؛4ىدهف ردق يذلار»

 ةيمانلا ١

 ©تعفر فيك ءامسلا ىلإو تقلخ فيك لبإلا ىلإ نورظني الفأإ»

 4هؤ4تحطس فيك ضرألا ىلإو ،تبصن فيك لابخلا ىلإو

 رجفلا (

 افص افص كلملاو كنر ءاج وه

 رلبلا

 4؛ه“نيدحنلا هانيدهرإ»

 ىصضلا

 ىدهف الاض كدجررإ»

 ةنيبلا

 ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ اموف

 هةميقلا نيد كلذو ةاكزلا اوتويو

 ةلزلزلا

 اهل ىحوأ كبر ناب اهرابخأ ثدحت ذئموي
 ه؛هري اًرش ةرذ لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمن
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 ةعراقلا

 تفخ نم امأو ةيضار ةشيع ق رهف هنيزاوم تلقث نم اًمأفإ»

    

    

    

    

 57 | 96 هئهي واه تاف هنيزاوم

 رتئالتلا :

 259 5 نيقيلا ملع نوملعت ول الك
 لينلا

 182 1 هكبتر لعف فيك رت ملا»
 صرامخ,الا

 152 4 هدحأ ازؤفك هل نكي مل رل
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 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 نتلا

-} _ 

 ...... دانم ىدان رانلا راتلا لهأو ،ةنخجلا ةنحلا لهأ لخد اذإ

 نارينلا باوبأ تقلغو ،نانخجلا باوبأ تحتف ناضهر لخد اذإ
 اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ

 اثبخ لمتحي ال نيتلق ىلع ءاملا داز اذإ

 امهدحأ ءاب دقف رفاك اي هبحاصل لجرلا لاق اذإ

 ...... ماصو ىلص نإو اقح قفانم وهف هيف نك نم عبرأ

 ةربنلا دي متخو ةفاك سانلا ىلإ تلسرأ
 اهؤارق ةمألا هذه يقفانم رثكأ

 تاذللا مداه ركذ اورثكأ

 ضعب باقر مكضعب برضي ارافك يدعب اوعجرت ال الأ
 مكئاينغأ نم اهذخآ نأ ترمأ

 ...... رضخ ريط لصاوح يق لعجت ءادهشلا حاورأ نا

 هردص ىلإ راشأو انه اه ناميإلا نإ

 ...... اهوعّيضت الف ضئارف مكيلع ضرتفا هللا نإ

 طسابلا ضباقلا رعشملا وه هللا نإ

 ...... توملا دعب ثعبلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ

 ...... هئاملب و ،هلسرو ،هبتكو ،هتكئالمو كلاب نمؤت نأ

 ...... نجا نيب اهمسق اهنم ةدحاوف ةمحر ةئام ىلاعت هلل نإ

 ءاش ام يب نظيلف يب يدبع نظ دنع انأ
 ...... ناميإلا ةقيقح غلبت نلو ،دحت نل كنإ .

 هتيؤر يف نوماضت ال ،اذه نورت اسك انايع مكبر نورتس مكنإ

 ...... ةصخر نم ل لهف ل دئاق ال رادلا عساش ١ ررض ينإ

 ...... هل ليقف «مالسإلا :لاقف ؟لضفأ لامعألا يأ
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 ...... ارلا ةف ؟:ذد دلب يأو انه رهش يأو انه موي يأ

 ...... هللا الإ هلإ ال .لوق اهالعأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا

 صقنيو ديزي ناميإلا

 لكوتو اهلقعا
 هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا

 ...... اضيغب وأ ناك ايبح هب كءاج نمم قحلا لبقا

 ذاعم نب ۔اعس تومل شرعلا ًرتها
 .۔_. ٠. ۔۔_۔۔۔>__= ق

 ۔۔۔ے۔ح ه

  

  

  

  

  

  

  

 يما نم مأ نم رن ابكن ١ لهأل يخافش

 دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب

 رفارسإ ىلإ ثعب نيح تشعب

 ...هللا دحوي نأ ىلع ة۔دن> ىلع مالسإلا ب

 - ت -

 مهيلإ اوحكنأو ،ىافكألا اوحكنأو مكفطنل اوريخت

 - ج -

 اهيلإ ءاسأ : نم ضغبو 0 اهيلإ نمدحأ نزم بح ىلخ برولتلا ه۔اه تلبج

 ضرألا نم يهو ةقولخم رانلاو عامسلا ق يهر ةقولنع ةنجل

 -ح -

 ناميإلا نم ءايحلا

 هتررص ىلع مدآ هللا قلخ

 - س -

 ربصلا فصن فصن ءوضولاو ه ناميإلا فصن ربصلا
 نامالا نم ةحاسسلاز رسنلا

 ةحجرد نيرشعو سس ذ ١ ةا د نع لضفت ةحامحلا ةالص
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 _ ع _

 زئاجعلا ناميإب مكيلع

 - ف -

 ...... دسجلا رئاس امب حلص تحلص اذإ ةغضم دسجلا ي

 ...... هللا دبع لاقف ©ىلاعت هللا امهبحي ناتلصخ كيف

 - ك -

 بكري هنمو قلخ هنم بنذلا ُبْجَع الإ ضرألا هلكأت مدآ نبا لك

 بكر ي هيفو قلخ هنم بنذلا مجع الإ ضرألا هلكأت مدآ نبا لك

 سيكلاو زجعلا ىتح هردقو هللا ءاضقب ءيش لك

 دسحاو ح ورلا نيب مدآو ايبن تنك
 نيذلا نياده هبو نآرقلا فالخب لوقأ فيك

 - ل -

 ......هبر دنع نم ةمايقلا موي مدآ نبا مدق لوزت ال

 مكدعب ةمأ الو يدعب ين ال

 ...... هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش :عبرأب نمؤي ىمح دبع نمؤي ال

 ...... قراسلا قرسي الو نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ييزي ال

 ميتيلا يف هللا بقاري ال لجرو ،موشغ مولظ ناطلس يتعافش لاني ال
 كل كيرش ال كيبل

 ...... هتوعد ين لك لّجعتف ةباجتسم ةوعد ين لكل

 ...... هللا لوسر اي تنأ الو :ليق ،هلمعب دحأ ةنحلا لخدي نل

 اهدلول ةقيفشلا ةدلاولا نم نمؤملا هدبعل محرأ هللا

 سندلا نم ضيبألا بوثلا يقنت امك بونذلا نم هقن مهللا

7 ...... 

 ...... هللا قلخ نم اورت مل اقلخ متيأرل قفرلا متيأر ول
 مت رفكل اولعفت مل ولو اولعفت مل تبجو ولو ؤتبجول معن تلق ول

 ...... ذاعم نب دعس هنم اجنل ربقلا باذع نم دح أ ان ول .

 رخآلا ىلع امهدحأ داز ام صيرت نازيمب هؤاجرو نمؤملا فوخ نزو ول
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 عئاج هراجو ناعبش تاب نم نمؤملا سيل

 ةالصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل

 يممأ نم رئابكلا لهأل ةعافشلا تسيل

 - م

 ...... يردي ال ىضم دق لجأ نيب نيتفاخم نيب نمؤملا

 هديو هناسل نم ساتلا نمأ نَم نمؤمل
 ههوجو نسحأ ىلع مالكلا لمحاف ناهجو اهلو الإ ةملك نم ام
 يعافشو هللا نم ةمحربو حلاص لمعب لا ةنحلا لخدي دحأ نم مكنم ام
 رفك دقف اضئاح وأ اهربد يق ةأرمإ ىتأ نم

 هولتقاف هنيد لدب نم
 رفك دقف ةالصلا كرت نم

 افاحلإ سانلا لأس دقف ةيقوأ هعمو لأس نم ٠
 هعفنيو هينعي اميف الإ ق هلمع نم همالك دع نم
 رانلا يف دلخم دلاخ وهف ةيدلا ذخأو وفعلا دعب لتق نم

 ...... رانلا يف امب أتجوتي وهف ةديدحب هسفن لتق نم

 رانلا يف دلخ وهف رصأو بذك نم

 - و-

 ناميإلا نم دهعلا نسحو

 ...... هبئارغ نع لأست تح ملعلا سأر يف تعنص امو

 هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي
 ...... أ ال ينإف مكرذنأ نأ يرمأ هللا نإ بلطملا دبع ينب اي
 ...... هبلق يف ناميإلا صلخي مل و هناسلب نمآ نم رشعم اي
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 ةليضف رشن هللا دارأ انإو

 فيس الإ بتاك نم امو

 نطوم ز يف ناوخإلا ىلع مالس

 ةمئأب يدتقي ال نم لك الأ

 ارئاح ةمايقلا موي ادغ يتأيو

 يمهنمو نيد تللق ينكلو

 ادلقم مانألا نيي هب انيضر

 يتودق نيدل يف هلل بانك نو
 مهسب مث ىقل يلوف هباحو
 ملسمو ديز نيب رباجو عير

 محص كلسم يكلم برايف

 ىدل جهنم ىلع يمدفن تتو

 ةيحت نيمأ نمحرل نم مهيلع

 الدج هتلاقم يدهلل اهيأ ايف

 امبرأ جوزت يدنع ؤرما انهف
 يقب دقو ىدف نهادحإ قلطف

 اهعيج. ذفو راتسأو ةاون

 اهريغ جيوزت ءاش نإ اهجوز ىلع
 يلا رهشالاب دتعي تضقتا تم

 زئاج ريغ همكح يف ىلوألا نال

 ةيرعشلا تايألا سرهف
 تيبلا

 درسح ناسل اهل حاتأ تيوط

 هادي تبتك ام رهدلا يقيو

 هارت نأ ةمايقلا يف كرسي

 . :) م 7
 نزحلاو ةلوهسلاو فيخو دجنب

 يدتهي سيل ىحدل يف شم لثم نكي
 دلقم نم هنيد يف هل نإ امف

 درورم لضفأ ميهلريإ ةلالس

 يدنقم ةمئألا لضفأب يإو

 دمح ينل دعب هب انيضر

 يدتقأ مح انل فالسأ سل نم

 دّجمتلا خيش رسدرللو بحاحو
 دغ يف ةيل ييرزت نأ ىلإ

 دحلم نيأ ددعب يلابأ تسلف

 يدتغيو حوري نتاوضر لضنأو

 الغل هب ضراو ،قحلل حيرص مهقت
 ا»لحك رنآجلل لاثم رستاوأ

 الثم ةدع اهضيح رسيإ نم اهل
 الدع دحت هنبسحاف مين شنلا نم

 الهم اهبقاري امتح امقلعك

 ىلتي انقلاخ صن يف انف نركذ

 التم باتكلل يف اصن سمخلا هل
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 ظحاجلا

 رصن وبآ

 يئاشرولملا

 يلاطيجلا

  

 .لماكلا

 رفاولا

 ليوطلا

 ليوطلا

   ليوطلا

67 

70 

73 

117 

79   



  

 مفنونتو انيد نع انونوني |

 هاجل و هجرس هيلع تابو

 اهتضع برخ هب تّضع ني برحلا وحأ

 هوبأ داس مث داس نم نإ

 هب بابشلا العو ىوتسا نيح

 قار علا ىلع رشب ىوتسا دق

 دوعلا هوجولا ىلإ ميقسلا رظن

 لوقأام عيمس ةلا نأ

 عماسو ءار نامحًرلاو رفكلا نع

 لسرم ريغ امئاق يييعب تابو

 رمش برلل اهقاس نع تريش ذو

 هدج داس دق كلذ لعب نم ش

 ردبلاك هجرلا رينم ادبو

 قارهم مدو فيس ريغ نم

 قازرلا نميهملل دمحلاف

 مهيلع انيوتساو انولع املف

 مهشورع تللث دقف كولتقي نإ

 تارظان ردب موي هوجو

 ةنيم تايآ هيف نكت مل ول

 ةيماط ءاجر ١ ةبلحطم انيع

 رساك و بانل ىعرص مهانكرت

 باهش نب ثراحلا نب ةبتعب

 صالخلاب يتأي نمحرلا ىلإ

 ربخلاب كيتأت هتهيدب تناك

 بخطصت ناتيحلاو عدافضلا اهيف

7 

  

 ةغبانلا

 ناسح

 ثٹبات نب

 ناسح

 ثبات نب ٠

   ناليغ

 ليرطل

 ليرطل

 فيفل

 لماكلا

 زجرلا

 ليوطلا

 لماكلا

 ليوطلا

 ليوطلا

   ليوطلا

85 

165 

166 

171 

173 

176 

177 

177 

77 

179 

196 

217 

238 

  

  

    



  

 هللامب تلمع نإ ندع ةنج رادلا

 امهريغ سلللل ام نالحم امه

 امهالك ناظراقلا بووؤي ىحو

 امنإو تقطن اذإ مالكلا نزو

 رانلاف تفلاخ نإو هلإلا يضري
 راتخم تنأ اذام كسفنل رتخاف

 لئاول بيلك ىلتقلا يف عجريو

 قطنملا لوقعلا يوذ بويع يدي
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 مالعألا سرهف

.224 .208 .205 .174 .173 .4 7 

 374 .373 .357 .355 .5 مدا
 193 يعخنلا ميهاربإ

 82 رافح ريكب نب ميهاربإ

 81 شيفطا فسوي نب ميهاربإ

 409 يدالط ميحلربإ

 223 مالسلا هيلع ميهاربإ

 2749 شيفطا قاحسإ وبأ

 47 يلوستلا قاحسإ وبأ

 41 يلذاشلا نسحلا وبأ

 4246 يرملا نسحلا وبأ
 107 | يرصبلا نيسحلا وبأ

 51 .9 ةيمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 .14918 .2 فلخي نب ناميلس عيبرلا وبأ
 221 .21027 يقارلل

 118 يسوفتلا دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 !26 يئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ

 79 .69 .58 57 .6 يكم نب دمحأ سلبعلا وبأ

 117 يوابكلا مساقلا وبأ

 213 2 يفسنلا نيعملا وبأ

 30 يكردلا سناي نب دمحم بيلل وبأ

 52.43 ياشولمتلا سنوي ةاجنلا وبأ

 !27013 3 يلطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ

 37 ميهاربإ ناظنيلا وبأ
 263 لصملا ركب وبأ

 197 .166 دصلا ركب وبأ

 207 .121 يبرعلا نب ركب وبأ

 59 يلاطيخلا ىسوم نب ركب ربأ

 117 ريدح نب سلدرم لالب وبأ

 7 مامت وبأ

 29 روصنملا رفعج وبأ

 35 اتملا ىبن نب رمع صفح وبأ
 253 221 .131 .129.128 .9 ةفينح وبأ

 37230798 فاتلز نب الغي رزحخ وبأ

 29 يلبقلا دواد وبأ

 57 دمحم رىلر وبأ

 9 صغفح يبأ نب ايركز وبأ
 211 ركب يبأ نب ىجن ايركز وبأ

 44 3.9 يرورابلا ىيخ يبأ نب ىيخ ايركز وبأ

 50 .7 يراجلا ءايركز وبأ

 70.69 روسم يبأ نب ءايركز وبأ
 35 يصفحلا دحاولا دبع ءايركز وبأ

 60 زعلا يبأ نب ىجي ءايركز وبأ

 20 نالجراولا ركب يبأ نب ىجن ءايركز وبأ
 213 يلضفألا حلاص نب ىجي ءايركز وبأ

 6.52 شيلدجو نب ىجن ءايركز ربأ

 117 يرذنل ديعس ربأ
 126 يراحصلا ملسم نب ةملس وبأ

 164 ناصيذلا ركاش وبأ

 126 يكملا بلاط وبأ

 71 دمحم هللا دبع وبأ

 3ا ( يئاطسرفلا ركب ني دمحم هللا دبع وبأ

 دوو اذا زو 1ز7 ةكيك يأ نيملسم ةديع و
. 0 311: 323 

 387.158 .7 ةبذع وبأ

     38 نايز نب نادكز ةزع وبأ
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 61 زيزع وبأ
 206.169.156.155.118.87 { قاكلادبعراتعوبأ

7. 253 263. 272. 273 277 
376 .375 .372 .90 

 212211.151 ٠149 يوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ
 38 نانع وبأ

 62:61 52 __ ينورابلا يحي يبأ نب ميهاربإ نب زيزع وبأ يلاغ وبأ
 185 يشكيودسلا دمح وبأ

 207 : يخونلا دمحم وبأ

 71 هللا دبع دمحم وبأ

 1310126118 { ةينامعلا ةكرب نب هللا دبع دّمح وبأ

 409 .107 يردبل بعصم وبأ

 73 كا يئاشولملا حون نب رصن وبأ

 31 ليغنز نب ديعس حون وبأ

 160 _ ينجل مشاهوبأ
 363 .355 .309 .173 .128 .7 ةريره وبأ

 192 دنه وبأ

 73 ميهاربإ نب ءايركز ىجي وبأ
 38 نسارمغي ىيحي وبأ

 39 ينيرملا فسوي بوقعي ربأ
 81 يبعصملا دمحم نب فسوي بوقعي وبأ

 329.5 ىلعي وبأ

 38 قحلا دبع نب بوقعي فسوي وبأ
 52 .44 .3 يياشولمتلا سنوي ةاجنلاويأ

 363 300 287 .277 .17 دواد وبأ
 126 يثراحلا ةيطع نب يلع نب دمحم يكلل بلاطوبأ

 207 سابع ناسحإ

 355 350 .277 0 دمحأ

 1970198200 .1896 يليلخلا دمحأ

 163 .19 لبنح نب دمحأ
 28 .15 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 36 رهاط نب ديعس نب دمحأ
 126 هبردبع نب دمحم نب دمحأ

217.181 .175 .168 .92 .4 

  

    

336 334 .307 .266 0 
387 .368 .2 

309 

 يحبص دومحم دمجأ

 يسمادغلا رارد نب ليعامسإ

 .188 .181 .175 .168 .167 .166 .8 يرعشألا
7. 198. 199. 216. 290 239. 253 
 323 317 315 31 ا .308 .30 .23

4. 362. 375. 377. 378 

 244 .0 ريكب تشوعأ

 118 .105 باهولا دبع نب حلفأ

 139 . نيساي لآ

 419.225 .199 نابلألا

 213 .7 يدمآلا

 46 .42 .4 1 نايلوج يردنأ

 363 .309 .7 كلام نب سنأ

 119 يعازوألا

 .190.189 .175 .167 .165 .91 29 .8 يجا

: 2. 213. 21. 224. 233 234. 247. 
266. 267. 307. 362. 373 

 _ ب _

 349 .283 .218 .199.197 .6 -. رأ .را
 377 .367 .363 .362 .9 زعلا يبأ نب

 217.18 يفنحلا زعلا يبأ ربا

 82831 رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ةتس يبأ نبا

 70 .69 روسم يبأ نبا

 40 ريثألا نبا

 342 .338 .337 .174 .ا 69 .68 يزوج نبا

 207 يدناورلا نبا

 63 نيامعلا رظنلا نبا

 183 مثيملا نبا

 233 .131 ةكرب نبا
 .14650144 .38 35 .3 ت م ت .را
 220 رمو نب

 265:363 247 .218 .181 .4 ةيميت نبا

 350 349 .255 .248 .238 .225 .197 .131 نابح نبا

 3037 .28 .26 .0 لقوح نبا

 3938 3736 35 .34 27 .26 21 نودلخ نبا
5. 46. 47. 48. 53. 58. 65. 69 

 207 . ناكلخ نبا
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 121 دشر نبا

 132 ديفحلا دشر ني

 ا31:ا32.اقا ..._ يطرقلادشر نا
 210.101 | يلع وبأ انيس نبا

 193 | يرهزلا باهش نبا

 178.173 .117 سابع نبا

 27 , مكحلل دبع نبا

 233 ةييتق نبا

 107 ةمادق نبا

 181 ةيزوخجلا ميق نبا

 337 .334 5 ةجام نبا

 47 ييزم نبا

 233 دوعسم نبا

] .171 .155 .141 .123 .100 .98 .5 
 271 267 .265 .206 .207 .173 .12 روظنم نبا

25. 29:37. 388 

 234 ١ يسونسلا فسوي نبا

 140 ليسك رثول دراودا

 190.189 .81 شيفطا فسوي نب دمحما

 46.42 .41 نايلوج يردنا

 22 يًّمعاباب

 373 .194 .191 .9ا ركب وبأ يتالقابلا

 37 ميهاربإ زاحب
 281 262 249 229 .199 .179 .150 .8 يراخبلا

22. 300. 302. 328 350 

 158 يئاللا ردبلا

 54 مساقلا وبأ يداربلا

 122 ةيلع نب ليعامسإ نب رشب

 415 .41 ....ةمالس نب ريشبلا

 .175 .168 .167 .166 .20 يدادغبلا رهاقلا دبع
1789. 206 212210 

308 .283 220 .2176 
377 375 .311 .309 

 221 يروطفبلا

  

 : ٣ __ ___ ___
 .12141 .132.13 | .2 رمع نب نمحرلا : يلكب

  

  
    

    
  

  

270 268 267 8 231 

406 300 299 2 ( 

 11729 ىجي شوكب
 193 30 يخلبلا

 298 21 يلاغلا مساقلب

 27 يررتبلا
 393 390 329 .256 2 يقهيبلا

 _ ت _-

 2 يكستيفل زودات

 253 1 18 ىسيع نب نيروغبت

348 339 321 299 06 . 
 381 374 363 357 350 يذمرتلا

 - ى

213 2102097208 2062001774 ] 
 394 298 221 24 نيمثلا

 جح

 106 _ يتاونق ج

 278.198.187.150 .11729 8 ديز نب رباج
 3652352311 310 .309 .308 300 -ح ح

372371 3 

 %.70 ظحاجلا

 199.17 يلجبلا هللا دبع نب ريرج
.159.158.157.118.102 31 .16 ٢ 

 247 243 .185 .184 .183 .14 يريبعما
 381 334 333 311 298 22 تاحرف

 315 دمحم لالج

 234 نسح يلقوب نيدلا لامج
200.175.167.166 26 " 

 2585 لاعللا وبا يوخلا
 4.42 .41 5 نمحرلا دبع يلاليجلل

 .-« ح

 15 فسوي ديعس جاخل
 82 . يلعل رمع نب حلاص جاحلا

_ . 
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 81 ريشب ىسوم جامللا

  
  

 309.117 دودوم وبأ يئاطلا بجاح

 127.126 هللا دبع ربأ يبساحملا دسأ نب ثراخلل

 255 .249 .208 .8 مكاحلا

 308.193 جءاخحلا
 ١

 348 278 .27 .8 ةفيذح

 63 يريرحلا

 373 .272 .197 .13 ا يرصبلا نسحلا

 181 درفلا صفح
 _ خ _

 41 دنبشقن نيدلا ءامب ةجاوخ

 - د

 301 طق رادلا

 392 .252 يمرادلا

 174 يراوخلل دواد

 192 . ليقع يبأ نب دواد

 122 (مالسلا هيلع) دواد

 .53 .3 1 .9 .8 .2 .2 1 دمحأ اعلا ١ ٠ ١

 .309 .308 .119 .118 .4 سابعلا وبا ييجردل
 3110 ديعس نب

 رح

 45 رانوب حبار
 .37 .6 .24 .23 .20 .00 ١ ٠ 68 يزارلا

3. 362.349 
 233 . يعفارلا

 .175 .173 .168 .150 .118 .117 .89 ., ه ا
 .192 .191 .189 .188 .185 .181 يبح نب عيبرل

3. 194. 195. 197. 198. 201 
229. 363 

 158 يقاتسرلا

 22 . هيساب هينير

 _ ه ز »

 106 يليحزلا

 2202101193 .1260181121 .12019 يلكرزلا
4 233. 243. 247 248 253 275. 286   335 311 .308 .3074 

  

  
  

  

      

 62 يجونرزلا

 71 يئاطس رفلا ءايركز

 211 يسارملا ركب يبأ نب ءايركز

 38 تباث نب نايز

 224 ورمع نب ديز
 ۔س -

 260 ١ يثراحلا دمح نب ملاس

 62 .58 .26 بوقعي نب ملاس
 .203 .200 .198 .183 .158 .109 .107 .3 يلاسلا

6. 212. 221. 247. 288. 298. 358. 373 

 167 مارك نب دمحم هللا دبع وبأ ناتسجسلا

 47 نمحر نب ةداعس

 28 صاقو يبأ نب دعس
 35019 ذاعم نب دعس

 193 بيسملا نب ديعس

 193 ريبج نب ديعس

 119 يروثلا نايفس

 38 قحلا دبع ناطلسلا

 29 دعس نب ةملس

 37 اشاب ينورابلا ناميلس

 391 بطق يلع دمحم يطويسلا

 - ش-

 131 .128 .9 يعفاشلا

 .43 .37 .36 3 ا .30 .29 .28 .5 وبأ يحخامشلا
: 494. 50. [ 5. 52. 56. 57. 58. 

 .67 .65 .64 .63 .62 .6 ا .60 .9 نب دمحا سابعلا

 .182 .73 .72 .71 .7069 .68 ديعس
3. 248. 260. 308. 309. 311 

 375 .323 .181 .7 ناتسرهشلا

 107 يراكوشلا

 137 ِ نوزوملا خيشلا

 61 7 نورابلا ىيحي يبأ نب ميهاربإ نب خيشلا
 334 .307 .273 .22 ومح ناهيشلا

 - ص -

 78.76 .3 قوزرم نب قداصلا

- 456 

  

  
  



  

  

 41 داقعلا حلاص

 106 حلاصلا يحبص
 31ا 29 يدبعل راحص

 ۔ض _

 193 . محازم ني كاحضلا
 311 .181 ورمع نب رارض

 121 .1209 يرومعلل رهاطلا
 121 يشوطرطلا

 .60 .59 .58 .57 .52 7 ىسوم وبأ يسيمرطلا
 72.62 .61 ىيسع نب ىسيع

 ع - _

 240 .229 .193 .192 .7 (نينمؤلل مأ) ةشئاع

 3029 ياردسلا مصاع

 118 نزاملا ةمقلع نب دابع

 294 .10 دامعلا دومحم سابع
 .18570181 .175.168.166 91.89.28 رابجلا دبع

.247 .221 .214 .209 .200 .190 .9 

.307 .304 .303 .299 .285 .284 .26 

.363 .362 .360 .349 .319 .31 .5 

409 .368 .36 

 293 .175 .4 دومحم ميلخلا دبع

 45 تايجاح ديمحلا دبع

 307.12 ليباق يحلا دبع

 2920 بويأ نمحرلا دبع

 .307.303 .299 247 .209 يودب نمحرلا دبع
َ 31615 

 37929 يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع

 387 307 .158 .7 ةريمع نمحرلا دبع

 141 نيحاش روبصلا دبع

 367 315 .45 بودجملا زيزعلا دبع

 181 .7 ليكولا دمحم زيزعلا دبع

 41 يناليجلا رداقلا دبع

 265 ... نيسحلا ةللا دبع   27 عابطلا سينأ هللا دبع

  

  

 185 يشكيودسلا هللا دبع

 243 28 ضابإ نب هللا دبع

 30 ثراحلا نب هللا دبع

 350.193 .117 رابع نب هللا دبع

 309.193 رمع نب هللا دبع

 277 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع
 17 دوعسم نب هللا دبع

 28 بهو نب هللا دبع

 38 يمركلا يلع نب نمؤلل دبع

 21421314 راجنلا ديجلا دبع

 243 .8 ناورم ني كللل دبع

 379.105 متسر نب باهولا دبع

 118 دايز نب هللا ديبع

 132 | يديبعلا

 243 8 نالهج نودع

 29 ةمركع

 299.8 بلاط يبأ نب يلع

 233 3 يرهاظلا مزح نب يلع

 120 نيفشات نب فسوي نب يلع

 215 محلموب يلع

 115.114.111 .8 راشنلا يماس يلع
54.53 5.44 .33 32 .31 .3028 <- 

    
 347.239.78 .7773 .6057 56 7“““ ىجي ىلع

 318 تدم يور يلطرتع
3716375372 

 58 ءايركز يبأ نب رمع

 3227 باطخلا نب رمع

 82 نمحرلا دبع فسوي نب رمع

 13 سورضلا عالق رمع
 277 27 صاعلا نب ورمع

 298.4 تالت ناضمر ني ورمع

 51 نتكمي نب ورمع
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