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 ميدنشت
 دوهجلا لذب ىلإ ةجاح يف يمالسإلا يدقعلا ركفلا يف ثحبلا لازي ام

 ىلع ليلد يهو ‘كانهو انه ةعونتملا ةريثكلا تاساردلا مغر لمعلا ةلصاوم ىلإو

 ةزجنملا ثوحبلاو .هيف ةلصاوملاو ثحبلا نم ةدازتسالا ىلع زقحمو ركفلا اذه ءارث

 يعيبط رمأ وهو ،نونحيي اميف نيثحابلا تاهجو فالتخا بسح فلتخت نآلا ىلإ
 ىف امئاد ىقبن تعونتو ڵتوحبلا تمدقت امهمف ،يرشبلا لقعلا ىلإ ةبسنلاب

 .ديزملا ىلإ ةجاح

 نب ىفطصم ذاتسألا زاحنإ نم نيسرادلا يدي نيب ثحبل اذه مدقن نحنو

 صاخ ثارت يف ثحبلا ةلسلس نمض جردني وهو .سيردا نبا حلاص نب دمحم

 ةلئسألا نم ريشك ىلع ةباجإلا لواحيل يتأي يضابإلا يدقعلا ركفلا وه قيقدو
 دقف نأشلا اذه يف هأدب ام اولصاويل نيثحابلا مامأ لاحلا حتفيو {ةقلاع تلازام قلا

 بهذملا نكت ادتبم و ،ةأشنلا يه ةلحرم مهأ ىف ةيضابإلا دنع ةدقعلا ءارآلا سرد

 .ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا يف

 دادغب ةعماج ينف ةيمالسإلا مولعلا ةيلكب مدقملا ثحبلا اذه ةيممأ رهظتو

 ام نومضم ىلإ رخآلاو ،هتاذ عوضوملا ىلإ دوعي اهضعب {ةددعتم بناوج نم

 يذلا نمزلاو هيف همدق يذلا طيحملا ىلإ رخآلا ضعبلاو ثحابلا هيلإ لصوت
 .هيف هضرع

 اًحلم ودبي لاؤس انفقوتسي ناونعلا نمو ثجبلا ىلع علطن نحنو اننإ

نم وأ ةّيضابإلا نم ءاوس تقولا اذه ىتح عوضوملا اذه لوانت رخأت اذامل :ابيرغو
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 نم ةليوط ةرتف دعب ءاج دقف .ةيضابإلا رخأت ق رثكأ رهظت ةبارغلا ًاعلو ؟مهريغ

 وأ جهنملا ر ابتعا ىلع ،اهقبسي نأ يغبني ناك قلا ةّنارتلا تازاخنإلاو ثوحبلا

 ٢ .ئمزلا ىخير»ا لا بيتزتلا

 قبس وه لهو ؟ ةلفغ ىلع اهيبنت ناك ىفطصم ثحابلا هلعف ام لهف

 ؟ هناوأ دعب نحي ل عوضرلملا نأو ثادحألل

 ثارتلا ف ثحبلا خيرات ىللإ رظنلاب ةريحلا هذه دبي امو باوخلا دجن اننإ

 هلوانت رخأت عوضوم هنأل بجعنف &هسفن ثارتلا اذه ةيعضو ىف اذكو يدقعلا

 ريخألا يفو "ىرخأ ةهج نم ثادحألل اقبس وأ اعرست هيف أل كلذكو ،ةهج نم
 رهدلا يداوعو نمزلا هديزي ال ىتح لوانتي نأ بجاولا نم ناك هنأ ىلإ يهتنن دق
 دق هيف نيثحابلا نأ دقتعب لأ بجاولا نم كلذك و ءاديقعتو اضومغ ثارتلا ىلع

 اذه راوغأ ربس هنم ىجري ليوط راسمل قيرط ةيادب درح يه لب {ةياهنلا اوغلب
 .بعصلا مهملا قيقدلا عوضوملا

 بهذملا لوصأ نع ثيدحلا أ ىرن امدنع اهيلع فقن ةجيتنلا هذه

 رمأ ةأشنلا نم انرق رشع ةعبرأ دعب رشع سماخلا نرقلا ي اهتساردو ،يضابإلا

 لاكشإ اوراثأ نيقباس ءاملع ثوحبل ةباجتسا وه ةقيقحلا يف لب 5يرورض
 ىلع ةديقعلا ضرعي وهو ، ةق لوسرلا جهنم ىلإو 5ةّيبهذملا لوصألا ىلإ عوجرلا
 لإ :ةدحاو ةجيتن ىلإ ملست اهنكل ةدّعتم قرطب سانلا عانقإ لواحيو ،ةّيرشبلا

 ريسيلا نكمملا نم هنإو ،ىلوألا نورقلا دعب سانلا هروصت امم ريثكب رسيأ مالسإلا

 .هب ملعأ وه يذلا هقلاخ جهنم قيرط نع هبر ىلإ ناسنإلا ديعن نأ

 ةيصاخ و ةزيم ناكو ءاحضاو هانسمل تايادبلا ىلإ عوجرلا نم ىحنملا اذه

 خيشلا رشع عبارلا ةيادبو رشع ثلاثلا نرقلا يف يضابإلا ركفملا دنع ةمهم
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 اذه دسجتي امدنع ريخب رشبت ةباجتسا دهشن نحن اهو ،‘!لرشيفطا فسوي نب دمحما

 ام وهو ةيادبلا لإو لصألا لإ ةدوعلا قلطنم نم نامعمإلا ةسارد ق هاجمنالا

 .هيلع فوقولا وسيردا نبا ىفطصم ثحابلا لواح

 كلو داهتجالاو دهجلا يعدتسي ال ةياغلا هذه ىلإ لوصولا أ رهظي دق
 يغبني اراوغأو اديقعت رهظي لب ،ةلوهسلا هذه نع ئبني ال يضابإلا ثارتلا عقاو

 هلوانت رخأتي ثحبلا لعج ام وهو ‘ثييرتو رذح لكبو «ةانأو ربص لكب اهربس

 امل لّمحتمو ،كلذك ءيرجو قئاوو لكوتم ةميزع نم هبلطتي امل _تقولا اذه لإ

 .۔ ودبي امبسح _ اهتقو نحي مل نإو ،ةرماغملا نم جتني

 امو ةروطخ نم هيف ام ىلع عوضوملا وسيردا نبا ثحابلا محتقا دقل

 مل و ،نورقلا ربع ةقيقح روطت يضابإلا ركفلا ثأ ىلإ دوعت ةبوعص نم هلمتشا

 نمضتي يذلا يدلا ركفلا تالاحب نم هريغ نأش كلذ يف هناش تتسي الو رقتسي
 ىلع اهيف رارقتسالا {ةرّيغتم اعورفو ؛حيحص حيرص يحو ىلإ دوعت ةتباث الوصأ
 ىجري ال فقاوملاو اهيف تاريسفتلاف داهتجالا عجارت ىلع ًآلإ لدي ال يأر

 فقوم ىف لصح ام روطتلا اذه ىلع لاثم زربأ لعلو ؛رظتني الو اهرارقتسا

 اًمميلست مهفقوم ناك دقف ،دابعلا لاعفأو ردقلاو ءاضقلا ةلأسم نم ةيضابإلا

 لبج لهأ) نورخآ يقب امنيب ءيرعشألا بسكلاب مهضعب رثأت مث اّيضي
 ...لولا ضيوفتلا لصألا ىلع اظافح لبجلاب اولاقف {ادبملل ءايفوأ (ةسوفن

 ،ثارتلا ةيعمج رشن {ةّيدقعلا شّتفقطا فسوي نب دمحا خيشلا ءارآ نتنيو ىفطصم : رظنا (1)
 .381 0107 :ص 06 ةيادرغ ةرارقلا

 .381 - 361 ص ،©شّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ىفطصم :رظنا (2)
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 اهيف هزجنأ ييلا ةبعصلا عاضوألا ثيح نم وسيردا نبا ذاتسألا ثحبو

 ىلإ هتدام عمج ةلحرم نم هيف هتاناعم انسمل دقف ،لًّجأتي نأ نكمملا نم ناك

 ... نكلو ،هتشقانم

 ىلع انبيجي يذلا وه هيلع فقوو ثحابلا هرهظأ امك رداصملا عقاو نإ
 امدنع اهدجن لا ةريحلا ديب يذلا وهو ‘ٹوحبلا هذه لثم رخأت نع لؤاستلا

 ؟وسيردا نبا هلعف ام ناك ىتح عوضوملا نع نوثحابلا لفغ اذامل :انلوق ىلإ اهمجرتن

 دق تقولا اوري مل مهنكلو ،اولفغي مل مهنأ - فاصنإلا دنع - عقاولاو

 ةكرح تطشن دقف ،هلاثمأو ثحبلا اذهل رتاَوُم لاحلا تأ اوردقي مل و ،‘!دناح

 ريخ نم اهيف امل ديزملا اهل وجرنو ،تلاز امو اكرابم اطاشن يضابإلا ثازنلا ءايحإ
 ضوخي نأ ىفطصم خألل نكمأ امل لامعألاو ثوحبلا كلت الولف ،دابعلاو نيدلل (

 نأ كلذ ؛عوضوملا يف ةيادبلا هذه ىلإ هب تهتنا لا ةيملعلا ةبرجتلا هذه رامغ

 .دوهج لصاوتو براجت مكارت وه يراضحلا لمعلا

 فشتكي وهو ثحابلا هسمل ام رخأتلا بابسأ مهأ نم إف اذه عمو

 ثحيي وهو ةقشملا نم هاناع ام اذه نم رثكأو ،هثحب رداصم يه يلا تاطوطخملا

 نينسلا بقاعت رثأ نم ملست مل نلا تافلؤملا هذه طسو ةمولعملا اظم نع

 .رطخألا وهو ،اضيأ مالقألاو يديألاو

 هتامولعم رداصم ثيح نم ةيعضولا هذه يفو ةيمهألا هذه ىلع اثحب تإ

 نم ريثكلا انمامأ حتفيو تالاكشإلا نم ريثكلا ىلإ ةرورضلاب انملسيس

 يف يهتني نل هلعلو ،دعب هتني مل هنإ :يه ةمهم ةجيتن ىلإ انب يضفي امم تالؤاستلا

 .ثحبلا اذه ةمدقم يف ثحابلا اهركذي لا ةقباسلا لامعألا رظنا (1)
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 ئأل ىتأتي ال :ةطوطخم هرداصم ىلوألا نورقلا يف احب تأ كلذ ،بيرقلا دمألا
 .لوبقملا ردقلاب هيف حلفي نأ ثحاب

 ةوقو ربصب ىلاعت هلل ا هدمأ دق ىفطصم خألا نإ :قحب هلوقن يذلا نكلو

 ةلوبقم ةياهن عضو ىلل لصي نأ كلذب عاطتسا ميكح فرشم ةياعربو ،لُمحت

 لهأ نم هريغ وأ كوه اهُمتي نأ هنم وجرن ،«ىرخأ لامعأل لاجلا حتفت ،لمعلل
 ثحابلا لمع لمعي ناكو ،ثحبلا جئاتن مهأ نم يهو صوصنلا عمج دقل :ملعلا

 دمأ ذنم دحأ اهيلإ مدقتي مل تاطوطخملاو نئازخلا ضعب حتفف راثآلا نع بقنملا

 ىوتحملا للح اريخأو ،باتكلل ةدّعتم خسن نيب صنلا عبتتب ققحملا ينع مث 3ديعب
 رصتقي نأ ضرتفملا نم ناك لا ةوطخلا يهو اهيلإ لصوت لا جئاتنلا جرختساو

 ناكف تاوطخلا هذه لك هدهج يفوتسي نأ همزلأ رمألا عقاوو ©ثحبلا اهيلع

 .دحاو ثحب ىف اثوحب لمعلا

 لا جئاتنلا ىلع مكحلاف هيلعو ،اقباس ناك ثحبلا أ ىلجتي اذكهو

 ج رختستف .اهلك ةقباسلا تاوطخلا زجنت نأ ىلإ اقلعم ىقبي ثحابلا اهيلإ لصوت

 نم بستكا امل ثحابلا هممتي نأ لمأن ام وهو ايملع اقيقحت ققحتو تاطوطخملا

 .هيف تايادب نم عمج املو عوضوملا يف ةبرجتلا

 ىفطصم انوخأ هب ماق يذلا ثحبلا صئانصخ ىلإ تاراشإلا ضعب هذه

 يف نيثحابلل اهادسأ لا ةليلجلا ةمدخلا ىلعو «مَدق ام ةيمهأ ىلع فقن انلعجت

 يضابإلا بهذملا يف ثحابلل ىنغ ال لمع وهف "ةيضابإلا نع تاساردلا لاج

 اهتفرعمبف سيسأتلا ةرتف اهنأل ؛مهريغ وأ ،اهتاذ ةرتفلاب اومتها نم ءاوس ،هنع
 بهنلل ريغ ف سرادلل ديفم اضيأ وهو هروطتو ركفلا اذه رارمتسا كاردإ نكم
 نم ريثك سيسأت تفرع يلا ىلوألا نورقلا ىلع نيدهاش ةيضابإلا رابتعاب يضابإلا
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 هلل ا لأسنف ؛نورقلا هذه يف ةمألا عضو ىلإ تاراشإ نم هيف امل ،ةّمالسإلا سرادملا

 هسرادتب هب ةيانعلا ملعلا لهأ نم دجي نأ لمأنو نسح لوبقب هنم هلبقتي نأ ىلاعت

 .صقنلا نطاوم نم هيلإ حملا ام لامكتساو هيف ام ةشقانمو

 انركف خيرات نم ءزج ىلع افوقو ألإ يركفلا هراطإ يف ثحبلا اذه سيلو

 ال هنأل .ةنكمم ةيعوضوم لكبو ةحارص لكب هنب انم بلطتي يذلا يمالسإلا
 ركفلا إ لب «ىرخأ نود ةفئاط ركف ةقثوب يف ىمالسإلا اننيد ءارث رصح نكمي

 نمو ،هاياواز لك نم سردي نأ هب يرح اعيمج نيملاعلا لغشي نأ عاطتسا يذلا
 ةيؤرلا ظح اريخأ ءاج نمل نوكيو ،روصعلا ربع همهف تلواح تلا لوقعلا ك

 سيبح نوكي نل قحلا نأل ؛ءالؤهو ءالؤه لك نم ىربكلا ةدافتسالاو .عسوألا
 انل رفوتت مل ام ىملعلا فرعملا بسكملا اذه انل متي نلو دحاو يركف قسنو جهنم

 قلخ وهو ،فلاخملاو قفاوملا ىلإ عامتسالا نونسحي نيذلا ملعلا لهأ رودص ةباحر
 هثادحأ عراست يف هشيعن يذلا رصعلا ناك نإو ،انيدحو اميدق نوملسملا همدعي مل

 نيملسملا نيب بولقلا براقت ىضم تقو يأ نم رثكأ ضرفي ،هتافاسم براقتو
 نونوكيو ،«نمؤملا ةلاض ةمكحلا» مهراعش نوكيف ضعبل مهضعب رودص ةعس و

 نماضتلاو قافتالاب ىلاعت هلل ا مهفصو امك رفكلا لهأ ماد ام ةعمتجب ابولق اعيمج
 'ىَلَع ُذاككلا ناكو خ :ىلاعت هلوق ريسفت هوجو دحأ يف امك قحلا ىلع رهاظتلاو

 .0_»هئاريهظ هب 7

 فالتخا نم هيلع علطنو علاطن ام ىسأ بولقلا هل رصتعت ام نإو
 :مهضعب نولمتحي ال امدنعو ،هيف فالتخالا مهل يغبني ال اميف نيملسملا

 .55 :ناقرفلا ةروس )1)
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 انديزيو 3 نت هلوسرو لاعت هلل ١ هيف عسو اميف مهضعب ىلع راذعألا نوعطقيو

 طاسوألا يف لوقعلا ىلع رجحلاو ،ةيؤرلا يف قيضلا اذه لثم لصحي نأ ىسأ

 ةحاتإو رظنلا تاهجو نيب بيرقتلا ىف ةدئار نوكت نأ اهيف ضزتفي نلا ةيملعلا

 ةعماجب ثحبلا اذه ةشقانم ةنح ءاضعأ هب لبقتسا ام تإ .ءاقللاو راوحلا صرف

 يلا ةياصولاو راكفألا ىلع قييضتلل لاثمو لاحلا اذه يف فسؤم جذومن دادغب

 زاجنإ دعب ثحابلا هيلع مكاحي بنذ نم نكي ملف نيركفملا ىلع ضرفت نأ داري

 هعاطتسم ردق اير حتم يضابإلا بحذملا يف ثحبيو اًتضابإ هنوك 7 لمعلا

 بصحذلملا ىلع ىحني نأ نيشقانملا قطنم بسح ضورفملا ناكو .ةيعوضوملا

 اهارن قلا دادغب ىف اذه لصح نكمأ نإ ببس ريغلو ببس ىندأل ةمئاللاب

 فقومو ةيملعلا ةرضاحلاب ملعلا اذه الولو ،تاراضحلا عمتجمو ركفلا ةمصاع

 ملعلاو سيردتلا ةئيه نع اروصت ذختن نأ ةشقانمل عئاقو انتعفدل فرشملا ذاتسألا

 فينحلا اننيد انملع نكلو ؛ حيحصلا حيرصلا ركفلل اًح رفوت ال اهنأب ةعماخللا ىف

 اهنإ .نيشقانملا دنع فقوملا انرصحف ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال هنأ دقتعن نأ

 دوؤك ةبقع يمه ام ردقب ؟يش ق هروطتو هرشنو ملعلا ق ديمت ال ةرهاظ

 امك بتكيو ركفي لآ عفدي امدنع نيرمألا اهنم يناعيو ثحابلا اههجاوي

 ّ{ك يفو ؛رداصملاو ملعلا ةقيقحو ثادحألا عقاو هيلمي امك ال نورخآلا ديري

 .نيدئاكلا ديك قوفو ،نيلقطتملا ةيانج قوف ةيملعلا ةقيقحلاو ملعلا ىقبي لاح
 ق اهنع جرفي تقو ق تعنم نإو ارخآ ق ترهظ نطوم ق رهظت نإف

 .ريكفتلا جهانمو راكفألاو لوقعلا زيامتت كلذ يفو قحال

 ةنيع وسيردا نبا ىفطصم سرادلا خألا هب لضفت يذلا لمعلا اذه ىقبيو

 يف دهتحتو ،ةّيملعلا ةقيقحلا يلحت نأ وجرت ةداج ثوجب نم ريثك نم اجذومنو
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 ةيجراخلاو ةلخادلا طوغضلاو ثحبلا فورظ مغر عاطتسملا ردق اهراهظإ

 نأ نيثحابلا ىلإ ةحلم ةوعد زاجنإلا اذه دعب ىقبتو ؛سوردملا ركفلا ىلإ ةبسنلاب

 يف اومهسي ىتح ملعلا راهظإ ىلع صيرحلا ريصبلا دقانلا نيعب لمعلا اذه اوقلتي

 يف قيرط ةيادب وه _ هتيمهأ ىلع- ثحابلا هب ماق امو ،لامعألا هذه لثم نيمثت

 .ىلوألا هلوصأ ىلع ديدج نم يضابإلا ركفلا ءاني ةداغإ ىلإ ةلصوملا ليبسلا

 . ليبسلا يدهيو دصقلا ءارو نم وهو © ناعتسملا هلل او

 نتنيو رصانلا نب ىفطصم

 ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا ةعماجب ذاتسأ

 ه1423 يناثلا عيبر 17 ةعمجلا موي ةنيطنسق

 .م2002 ناوج 28 ل قفاوملا
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 كمالقتم

 نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . هحصو هلآ ىلعو > نيلسرم ا فرشأ ىلع مالسل او ةالصل او

 كرحملا اَهَتنَأل ارظن ؛نيملسملا دنع ةغلاب ةََّّسهأ ةيمالسإلا ةديقعلا ىستكت

 صالخإو ،ىلاعت هلل اب ناميإلا ىلإ مهقيرط يف بلقلاو لقعلاو سفنلل ساسألا
 فالتخاب ةديقعلا هذه تمستا دقو .هيلإ لصوملا قحلا ليبس ةفرعمو «هل ةدابعلا

 زيمت سرادم كلذ رثإ ىلع ترهظف «اهتبثت يلا صوصنلا عم اهيقنتعم لماعت جهنم

 ارآ زورب لإ ىك امم ؛صوصلنلا هذه عم لماعتلا ق نيعم جهنم اهنم لك

 تلقتسا تقلا ةضابإلا ةسردملا دحن سرادملا هذه نيب نمو .ةسردم كل ةيدقع

 .ةيمالسإلا ةديقعلا ىف اهئارآو اهئاملعب

 فًروعتي ىتح ةكلم ةرورض ةيمالسإلا قرفلا تادقتعم ةسارد ربتعتو

 اوعضخي و > ملسملا لقعلا ةمظع اوكر لي و 6 مهوقبس نم ث ارت ىلع ن وملسلملا

 ©بّصعتلا نع ديعبلا ،معوضوملا ىملعلا ثحبلا نازيمل قرفلا هذهل ةفرعملا جاتنإلا

 نورقلا يق ةيضابإلا دنع ةدقعلا ءارآلا ةسارد يمرتو .ةنيب الو ملع ريغب فذقلاو

 .فدهلا اذه قيقحت ىلإ ىلوألا ةيرجملا ةنالنلا

 :يتأي ام ةساردلا هذه ميدقت ىلع ىنزقح دقو

 لجأ نم اهدوهجل ارظن ،يمالسإلا خيراتلا يف ةيضابإلا ةقرفلا ةيمهأ

.اهئدابم ةرصانمو ءءاقبلا
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 .ةيسايسلا اهفقاومب ىرخألا ةيمالسإلا قرفلا نع ةيضابإلا ةقرفلا لالقتسا -
 7 - . , د

 .ةيدقعلا اهئارآو ،ةّيهقفلا اهلئاسم و ،ةييركفلا اهتاعلطتو

 ىلإ ةسام ةجاح يف وه يذلا ةيضابإلا ثارتلا ف ثحبلا لاحب ةبوصخ -

 . هراوغأ فاشكتسال نيثحابلا دوهج

 .ةوبنلا دهع نم اهبرقل ؛ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا ةيمهأ -

 اميف ةيضابإلا دنع ةديقعلا يف ةيولع ةسارد انقبست مل ُهَنأ ىلإ ةراشإلا ردحجتو

 دعب امي تمتها ێلا تاساردلا ضعب ىوس ىلوألا ةيرجملا ةنالنلا نورقلا ر

 ر
 ءاج دقو .مالكلا ملع روطتو نيودتلا راشتنا ةرتف ©يرجهلا سماخلا نرقلا

 ريسلا بتك هتدروأ ام ىلع ارصتخم ىلوألا ةيرجهلا ةنالنلا نورقلا نع اهثيدح

 :ىه تاساردلا هذهو ©ىضابإلا خيراتلاو

 ل م ل :ناونعب ،يمانلا ةفيلخ ورمع روتكدلا ةسارد -

 ادمتعم ىلوألا ةيرجملا نورقلل ةيدقعلا ءارالا ضعب دروأ (ةّيضابإلا نع تاسارد)

 ءاحج ام ىلعو 6&بيبح نب عيبرلا لذنسم ق .: هلل ١ لوسر ثيداحأ ىلع كلذ ق

 .يضابإلا خيراتلا رداصم ضعب ق

 حم ناونعب ع سع يلربوك رايب قرشتسملا ةسارد -

 ىضاباإلا ركفلا ةسارد ىلإ ةمدقم) خ !اسع !] ع ح 0 .

 ادامتعا مهدوجو قطانم لماك يق ةيضابإلا دنع ةديقعلا ءارآ حسم دقو ،(هتديقعو

 .نيرجهلا نمانلاو سماخلا نرقلا نب ام ءاملع تافلؤم ىلع

 ح :ناونعب هز ٥صع؟ فصنم ةجوخ يسنوتلا ثحابلا ةسارد -

 ع : , , , ع م .
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 هثحب يف زكر (ةئئاهنلا اهتغيصو «اهنيوكتو ،اهتأشنو ،اهخيرات :ةيضابإلا ةديقعلا)
 ىلإ قرطت دقو "يرجهلا سداسلاو عبارلا نرقلا نيب ام ءاملعل ةيدقعلا ءارآلا ىلع

 .خيراتلا بتك ىلع هدامتعا رصتقا نكل سانثحب ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع ءارآ

 دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا» :ناونعب يريبعخلا تاحرف ذاتسألا ةسارد -

 ثارتلا نم نيدلا لوصأب قلعتي ام ليلحت» :وه يلصألا اهناونعو ،«ةّيضابإلا

 .«ه12 ©11 010 :ةيلاتلا نورقلا يف برغملاب يضابإلا

 شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ» :نتنيو ىفطصم ذاتسألا ةسارد _

 .«(ه1238-1332) ةيدقعلا

٦١
 

 ةيضابإلا دنع ةديقعلا ثحبت مل اهتيمهأ مغر تاساردلا كلت أ ظحالملاف

 .ةيضابإلا رداصم فلتخم نم ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا ىيف

 ةثالثلا نورقلا يف ةيضابإلا ءاملع ءارآ فاشكتسا ىلإ انثحب ءارو نم يمرنو

 ةداملا حسم ةيغب .ئئارقتسال يفصولا جهنملا انثحب يف انجهتنا كلذل ؛ىلوألا ةرجملا

 ىخيراتلا جهنملا انفظو امك .عاطتسملا ردق اهناظم نم ةيضابإلا ءاملعل ةيدقعلا

 ةيسايسلا ثادحألا ءارو ناك يذلا يدقعلا عفادلا ىلع فرعتلل يدرسلاو ىليلحتلا

 ىلإ اهسيسأت ذنم ىلوألا ةرجهلا ةثالثلا نورقلا يف ةيضابإلا ةقرفلا اهتشاع لا

 ةياهن عم اهرايهنا مث ،ي:السإلا ملاعلا راطقأ فلتخم يف لود ةماقإو اهتوعد راشتنا
 يدقعلا ثارتلا رداصمل يدقنلا جهنملا اضيأ انلمعتساو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 ةبسن ىف قيقحتلا دقنلا .ه نم دصقنو \©تحبلا ةدام اهنم انيقتسا لا ىضايإلا
 هذهل حفصتلا ثحابلا ضرتعت نلا تالاكشالا ركذو اهباحصأ ىلإ بتكلا ضعب

 .ةيدقعلا ءارآلل انعمج ىف انرمأ نم ةني ىلع نوكن ىح ؛تافلؤملا
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 :يتأي امك {ةمتاخو لوصف ةثالث ىلع ةمسقم ثحبلا ةطخ كلذل تناكف

 هيف انضرعو ء«اهتوعد راشتناو اهتأشن :ةّيضابإلا» :هانيمس :لوألا لصفلا

 انلقتنا ن ،نيعباتلاو ةيفو ةباحصلا دهعب انأدبف ىضابإلا بهذملا ةأشن ثادحأ

 ىلإ ةوعدلا لوخد ليصافت انأرقتساف ڵبرغملا ىلإ ةيضابإلا ةوعدلا تلقتنا ثيح

 ىلإ اندع اهدعبو .كانه ةيضابإ لود سيسأتو «اهل مهترصانم ث ةبراغملا سوفن

 اهضارقنا مث ،نييومألا ىلع اهتاراصتناو نميلا ةمامإ ثادحأ دهاشنل قرشملا

 نميلا يف ةيضابإلا ةمامإ ضارقنا بقع تءاج نلا نامع ةمامإ انلوانت مث .اعيرس

 ،طوقسلا مث نتفلاو راهدزالا نم ةلودلا هتشاع امو اهتميأ مكح ثادحأ يف انلجو

 .ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا لودلا نم اهريغك

 ةيضابإلا دنع يدقعلا ثارتلا رداصم» ل هانصّصحخف :يناثلا لصفلا امأ

 :لثم ءاليلحتو ةساردو ادقن ،ةّيضابإلا رداصملا نع الوأ ثيدحلا ناكف ،«اهقرفو

 ةمألا تافلؤم مث بيبح نب عيبرلا دنسم بيترتو ،يراوهلا مكحم نب دوه ريسفت

 قرفلا نيزيمم ‘ةّيضابإلا قرفلا سيسأت كلذ دعب اننحبو .ةينامعلا بتكلاو ،ةّيضابإلا

 تلا قرفلا ءامسأ ةيقادصم ىدم ىلإ انرشأ مث ،اهريغ نم يدقع هجوت اهل يلا

 اهتبسن انشقانو ةيضابإلا قرفلا رداصم انضرع اريخأو .تالاقملا بتك اهتدروأ
 .اهباحصأ ىلإ

 ىف اننتحتف ،«ةّيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا» انثحب :ثلانلا لصفلا يو

 ،لئاسم نم ديحوتلاب قلعتي امو ،هلل ا دوجو تابثإو ديحوتلا نع لوألا ثحبل
 ال امو هلهج عسي امو ديحوتلا ةلمج ىلإ انقّرطتو .هيلع لكوتلاو ،هلل ا هيزنتك
 هيف انقرطتو شهتاقصو هلل ا ءامسأب ناميإلا انئحبف يناثلا ثحبملا يف امأ .هلهج مسي

 ةلأسم كلذكو ،ىَمسملاب مسالا ةقالعو ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ مدق ةلأسم لل
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 ةلأسم ىلإ انجرع ث تافصلاب قلعتت اياضق انسردو ،ةّلعفلاو ةيتاذلا تافصلا

 نم ،بيغلاب ناميإلا نع انثدحت دقف ثلاثلا ثحيملا يف امأ .نآرقلا قلخو هلل ا ةيؤر

 ىلع دورولاو. .رشحلا نم رخآلا مويلا لحارم مث ،ربقلا باذع ىلإ {ةعاسلا مايق

 نع ثيدحلاب ثحيللا انمتخو .رانلاو ةنجلاو ،ةعافشلاو طارصلاو ضوحلا

 ةَوبنلل هانصّصخف عبارلا ثحبملا امأ .مهتفيظوو مهتافصو ةكنالملاب ناميإلا

 .ةوبنلاب ةزجعملا نارتقاو {ةوبنلا لئالد مث ،ءايبنألاو لسرلاب ناميإلاو ،اهيلإ ةجاحلاو

 ىلإ يناسنإلا لعفلا ةبسنو ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا انلوانت سماخلا ثحبملا يفو

 ردقلاو ءاضقلا لوح اهقرفو ةيضابإلا ءاملع فقاوم انعمجو ،يلزألا هلل ا ملع
 ريخألا ثحبملا يفو .لجألاو قزرلاو ءاعدلا نع انثدحت ث ،ةعاطتسالا لوحو

 هناصقنو هتدايز ةلأسم انسردو ،ناميإلا انفرعف رفكلاو ناميإلا عوضوم اندروأ

 نع انثًدحتف يصاعملا عاونأ ىلإ انقرطت مث مالسإلا نيبو هنيب قلا ةقالعلاو

 ةقلعتملا ماكحألاو يصاعملا هذه باحصأل ةيضابإلا ءاملع اهيضتري يلا تايمستلا

 ةب وتلا نع ثيدحلاب ثحبملا انمتخو ،مهلمع طابحإو مهرارصإو مهريصم نم مهب

 .رانلا يف دولخلا ةيضقبو ،اهطورش و

 ةنالثلا لوصفلا يف اهيلإ انلصوت لا ثحبلا جئاتن تنًّمضتف ةمتاخلا امأ

 .ةلاسرلا نم

 بيترت مهت تاءاصحإ ,اوح ناك لوألا ؛قحالم ةثالثب ةساردلا انعبتأ دقو

 وأ ،ةدوقفملا ثحبلا ةرت رداصم ةمئاق هيف انضرع يناثلاو ڵ\بيبح نب عيبرلا دنسم

 اهيلع انعلطا يلا رداصا نيرانع هيف انعمج ثلاثلاو .ثحابلا اهيلإ لصوتي مل لا

 نيدل لمتكت ىمح كلذو ؛ةّيدقعلا ءارآلا ىلع يوتحت ال يلاو ثحبلا ةرتف نم

 سرهف يف ةدراولا) ةرقوتملا اهنم ءاوس ‘ثحبلا ةرتف ين ةيضابإلا رداصملا لك ةروص
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 يوتحت نأ نود نح كل ةرفوتملا وأ ،(ينانلا قحلملا ق ةدراولا) ةدوقفملا و ١ ،(ثحبلا

 .(ثلاثلا قحلملا) ةدقعلا ءارآلا ىلع

 تافلؤملا نم هعمج انل نكمأ ام لك ىلإ انعجر دقف ثحبلا رداصم نع امأ

 اهنأ دقتعي لا ثحبلا ةرتف دعب ةيضابإلا تافلؤملا نمو ‘ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا

 دقف ةيضابإلا ريغ عم ء ءارآلا هذه ةنراقم لجألو .ةيضابإلا فلس ءارآ يوعت

 .ةنسلا لهأ فلس رداصم ىلع اندمتعا

 :اهنم ركذن \تابوعص نم اذه انلمع لخي مل و

 ءاطخأب نكل اعوبطم وأ ااطوطنخ هبلغأ لازي ال ىضايإلا ثارتلا نوك :ال وأ

 .يملعلا قيقحتلا تابلطتمل وفوتسم ريغ قيقحتب اققحم وأ ،ةريغك

 نود نامعو رئازحلا نم لك يف ثحبلا يف ةدمتعملا ةيضابإلا تافلؤملا زكرمت :ايناث
 .تامولعملا رداصم ىلإ عوجرلا ةيلمع يف ثحابلا قهرأ ان ؛قارعلا

 امم {ةّمليصفت سراهف ىلع يوتحت ال ثحابلا اهعم لماعت يلا تابتكملا :اثلاث

 .نع اثحج تاطوطحخلملا تادلحب لماك حفصت لإ نايحألا بلغأ ق ه ؤ هرطضا

 .هديفت رداصم

 ةيضابإلا ءاملع ءامسأ دعتو ةديقعلا لئاسم ق ثحبلا لاحب عاستا :اعبار

 انيلإ تلصو نيذلا ةقراشملاو ةبراغملا نم ،ةّترجهلا ةثالثلا نورقلا ي

 . ةّيدقعل ١ مه ؤا رآ

 هل ١ ىلع لكوتلا اهليلذت يف تنعتسا يلا تابوعصلا ضعب هذهف

 الول ثحبلا اذه عوضوم محتقأل تنك امو .ميركلا ههجول لمعلا صالخإو
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 ىلع يلوصحو .ةيضابإلا فلسل يدقعلا ثارتلا ىلع فرعتلا يف ةّلملا يبغر

 &©ينرقلا ليعامسإ روتكدلا ةلاسرلا ىلع فرشملا نم ةليلج ةناعإو زيفحت

 .اذه يلمعل رئازخلاب بازيم يداو يف ةذتاسألاو نيثحابلا نم ةلمج ةياعرو

 يل رفغي نأو «نسح لوبقب ينم هلبقتي نأ ريدقلا ميلعلا هللا لأسأ يذلا

 .ةنحللاو هناوض رب ييبيثيو ياياطخ

 ىفطصم وسيردا نبا

 ه1421 ناضمر 09 :دادغب

 .م2000 ربمسيد 9

 .ةيمالسإلا مولعلا 1 ©نيدلا لوصأ ق ريتسجاملا ةجرد لين تابلطتم نم ءزجك مدق ثحبلا )1(

 ثلاللا نرقلا ةياهن ىتَح ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا» :ناونع تحت ،دادغب ةعماج

 اوليقتي مل نيذلا ،نيشقانملا لبق نم يذملا بصعتلا نم وج يف ثحبلا شقون دقو .«يرجملا

 عضي و ةيضابإلا مرجم ثحابلا رأ مهيلع عو ؛اهرداصم لالح نم ةّيضابإلا نع ثيدحلا

 لتعم يف ةشقانملل مدق ثحبلا نأو اصوصخ ءماهتالا عضوم ةيسابعلا ةلودلل ضراعملا مهبهذم

 . ترثأ تارييغت ءارجإ ىلعو .ةينلعلا ةشقانملا ةداعإ ىلع ثحابلا اوربجأف .دادغب اهتمصاع

 تاعانق نع ةديعب ءارآب حيرصتلاو ةيعوضوم ريغ راكفأب ءالدإلاو \ثحبلل ماعلا ىحنملا

 خيراتب ةشقانملل مدق يذلا ىلوألا هتروص يف ثحبلا رشن ةداعإ ىلإ اعد يذلا رمألا ؛ثحابلا

 .تاييوصتلاو تاحيقنتلا ضعب ءارجإ عم م2001 يفناج 17





  

  





 ةاشنلا تادحأ :لوالا ثحبملا

 ةقح ةباحصلا دهع :لوألا بلطملا

 نيذلا ةق ةباحصلا نم ةبكوكب ةيم ادمح هلوسرو هدبع هلل ا مرك

 اولو «(193 :نارمع لآ ةروس) هاما مكبرب اونمآ نظ ناميإلا يدانمل اوباجتسا

 هلل مهلمع اوصلخأو ،مهسفنأو مهلاومأب هليبس ىق اودهاجف هلل ا ىلإ ةوعلا ءادن

 نآرقلا يف هللا مهحدم دقو ملسملا عمتجملل ىلوألا ةنبللاو نيدلا ةامح اوناكف

 نيذلا نيكرشملاو رافكلل مهضغب طرفو مق هلوسرو هلل ديدشلا مهبحل ميركلا

 ءادشأ ُهَعَم نيذلاو هللا لوُسَر دمحمل :مهنع لاقف ،هلل ا ليبس نع نودصي

 ناونعو هذلا نم الضف نوع ادّجُس اكز مهارت مه ُءاَمَحُز رافكلا ىع
 نم ليمجلا ءانثلا اذه (29 :حتفلا ةروس) هميدوُجُسلا رفأ نم مههوجو يف ٌمُهاَميس
 اَمْنإَو اطابتعا ءاج الو ةفدص ديلو نكي مل ك هللا لوسر ةباحصل ليلجلا برلا

 هلل ١ ىوقت ىلع مهسوفن اودباك ام ءازج قاقحتسا نع هباحصأ حدملا لان

 ىلع هلل ا غبسأف «تاوهّشلاو ىوهلا ناطلس نع مهضارعإ باوثو ،ليلقلاب ىضرلاو

 .اهتايهلمو ايندلاب فغّسلا مهنع دعبأو {ةنينأمطلاو ةيادهلا مهبولق

 تعسوتو ،نيدشارلا ءافلخلاب نوملسملا معنتف ةدشارلا ةفالخلا ةرتف تءاج

 هلل ا ىلتبا ث .نمألاو ءاخرلا معو اًجاوفأ هلل ا نيد ىق سانلا لخدف مالسإلا ةعقر

 نأ سانلا بيسح اديدش الازلز مهتلزلزو مهنرفص تقرف ةميظع ةنتفب نيملسملا
.(2 :توبكنعلا ةروس) ه4تونتفي ال ْمُه مه و انَمآ ١ اولوقي نا اوكرت
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 :لمجلا ةعقو - 1

 سانلا عمتجا «ثثذ ثلاثلا دشارلا ةفيلخلا نافع نب نامثع لتقم ةنتف دعب

 ةبجاو ةمألا ىلع هتعاط تراصف ه 35ةنس هنأف بلاط يبأ نب ىلع ةفالخ ىلع

 تقو ةباحصلا ضعب زرب نافع نب نامثع لتقم ةعجاف رثإو 3‘ةمزال مهل هتمامإو

 رمأ امك دودحلا ةماقإو ،هتلتق نم صاصقلاو نامثع مدب ةبلاطملاب الع نولجعتسي

 نم رأفلا ذحأ نيبو مهنيب لاحو نامثع ةلتق ىوآ الع ر مهضعب ىأرو ؛هل ١

٠١ 

 ةكم نم صعب و تنو ةشئاعو ريبزلاو ةحلط دحج نيضراعملا نب نمو ةلتقلا كتئلوا

 ةلتق نم راصتنالاو ةرصبلا لإ ريسلا ىلع مهيأر عمتجا نيذلا نيملسملا نم .

 .)اشلا ق ىرخأ ةضراعم لكش دقف ةيواعم امأو ؤ .نامثع

 ىلع لع مزع ،ناضراعملا نافرطلا تنعتو ،يلع ةفيلخلا ىلع عضرلا مقافت ًمل

 نم اهعم نيسمحتملا عم ةشئاع تأخب امل هتهج و ريغ هنكل ماشلا يف ةيواعم ىلإ هجوتلا

 نيب فالخلا أدب اذكه» : لوقيف ثدحلا اذه نع يسيبكلا ربعيو ،ةرصبلا ىلإ ةكم

 .“«لاتقلل ؤيهتلا ةلحرم ىلإ مالكلاو ةرواحملا ةلحرم نم لقتني تي ةباحصلا

 خيشلاو سترافش زيريف :قيقحت :نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب هيف باتك :يضابإلا مالس نبا (ا)

 ناملألا نيقرشتسملل ةيمالسإلا تارشنلا \1986 :توريب رداص راد عباطم ‘بوقعي نب ملاس

 .106 :ص .33 ج

 :توريب ةيملعلا بتكلا راد كولملاو لس رلا خي رات : : رفعج وبأ ،يربطلا ريرج نب لمح )2 (

 .460ص .4ج 0:2ط ه 8

 .562/4 :هسفن ردصملا :يربطلا (3)

 قشمد ،ملقلا راد :ةنسلاو باتكلا يق لتك هلل ا لوسر ةباحص :يسيبكلا بويأ ةدايع (4)

 .31 ا :ص ( 1986 :توريب 5ةرانملاو
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 فينح نب نامثع ةرصبلا يف يلع مامإلا لماع عم تاضوافملا يف ةشئاع تعرش

 ىبأو ‘'الحلطصا نأ انبل ام مث التتقاو ناشيجلا لباقتف ،ديدجب تاضوافملا تأت مل و

 يف ةفيلخلا رمأل بيجتسي نأ ةفوكلا ىلع يلع مامإلا لماع هبق يرعشألا ىسوم وب
 .ةنتفلا لازتعال ارانيإ ةرصبلا ىلإ ةفوكلا نم سانلا رافنتسا

 نيب برحلا ران اولعشأ حلصلا رطخب نامثع ةلتق نم ةعامج سحأ امل

 دعب آلإ افقوتي مل و ناشيجلا زرابتف \ةشئاعو ريبزلاو ةحلط شيجو ،يلع شيج
 5 ريبلا عم بتاعتف {هيلع حالس ال ةلغب اًيطتمم هسفنب ةرشابم يلع مامإلا لخدت

 .(}هرطرألا ىلإ هلك هللا لوسر ةجوز جدوه طوقسب ةيمادلا ةكرعملا ةياهن تناك

 .ه36 ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ رشعل سيمخلا موي ةعقولا تناكو

 :ةيواعم ةضراعم 2
 َ “»امثع مدب ةبلاطملا ىلع سانلا ضرحت ماشلا يف ةيواعم ةعامج تأدب

 هذه يلع بضغو !ماشلا ىلإ تمي نأ يلع ذوفن ةيواعم عنمف \ةضراعملا بيه ًاتشا

 .467 {466/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (1)

 .314 :هللا لوسر ةباحص :يسيبكلا (2)

 :خيراتلا يف لماكلا :ينابيشلا نسحلا وبأ ريثألا نبا ؛506/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (3)
 ؛24!1 0123 :ص ©3 :ج &‘}ه1356 :رصم ةيرينملا ةعابطلا راجنلا باهولا دبع :حيحصت
 ركفلا راد :ةدشارلا ةفالخلا خيراتل زجوم عم :ةيوبنلا ةريسلا هقف :يطوبلا ناضمر ديعس رتح

 .378 0377 :ص .1!ط 1991©0 :قشمد ،ركفلا رادو .رئازجلا

 .37 :هلل ا لوسر ةباحص :يسيبكلا ؛3/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (4)

 .534/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (5)

 مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا :ميهاربإ نب مساقلا وبأ يداربلا ؛141/3 :خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا (6)

 .106 :ص .تد :ةيرجح ةقبط :تاقبطلا باتك هب لخأ ام
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 .هراصنأو ةيواعم عم ئداهلا راوحلاب هتهي ذخأف هبضغ بلغ هملح ةركل {ةلماعملا

 .نافع نب نامثع لتقم دعب ثلاتلا رهشلا ةياغ ىلإ لسرلا تاثعب نم فغكف

 ؛نامثع لتقم ى : ط ةباحصلا رظن تاهجو فالتخا ةجيتن هذه تناك

 دعب ةشئاع تبات مث مهلتاقف يلع ىلع اوجرخ مهعبت نمو ريبزلاو ةحلطو ةشئاعف
 نيبو مهنيب لاحو ةلتقلا ىوآ ايلع تأ اًمعاز ،هيأرب كسمت هنإف ة ةيواعم امأ ."كلذ

 ىلع ةينبم ةقيمع رظن ةهجو هل تناك ايلع مامإلا نأ نيح ىلع . "),هنم رأثلا ذخأ

 أدهت ىتح نيملسملا فوفص نيب ءودهلا عوجرو ،ةلولا يف نمألا 7 ةاعارم

 ةرس مهيلع يضقيف ةدعلا مهل زهجي مث مهريغ نم ةلتقلا نيبتيو ،ءاغوغلا ةفصاع
 موقب عنصأ فيك» :لوقي كلذ يفو اهساسأ نم ةنتفلا روذج لصأتسيو ،ةدحاو

 مهيل تباثو ،مكنادبغ مهعم تراث دق ءالؤه مهام ؟مهكلمن الو اننوكلمي

 .“«اوؤاش ام مكنوموسي مكطالخ مهو مكبارعأ

 :نيفص - 3

 يلع شيج نيب ضوافتلا يف "طسو لح ىلإ لصوتلا نم لسرلا سيأ ام
 وأ ،ةدابإلاو لتقلاب نيفرطلا دحأ ىلع مكحيل فيسلا ىلإ ةملكلا تداع ةيواعمو

 .رصتنملا طورشل عوضخلاو مالستسالاب

 نب دمع يتاهلقلا ؛¡06 :نيدلا عئارش :مالس نبا ؛534/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (1)

 ةرازو ڵفشاك ليعامسإ ةديس :حرشو قيقحت :نايبلاو فشكلا :هلل ا دبع وبأ يدزألا ديعس

 .231 :ص 82 :ج .1980 :نامع ةنطلس :ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا

 .148/4 :خيراتلا يف لماكلا : ريثألا نبا ؛06/5 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (2)

 .100/3 :هسفن ردصملا :ريثألا نبا (3)

 حلاص دمح :روتكدلا ؛374 :ةريسلا هقف :يطوبلا ؛574/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (4)
 .72 :ص .1999 :ةيادرغ ةرارقلا ثارتلا ةيعمج :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان
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 نيفص لهس يف نيملسملا فوفص نيب افينع لاتقلا ددحت ه36 ماع رفص يق

 ىلإ راشأ هفوفص ىلإ بدت ةميزهلاب ةيواعم سحأ امنو ،'تارفلا رهن ىلع
 نإو ءكاوقرتفا اهوطعأ نإ ةوعد موقلا اوعدت نأ كل له» لئاق صاعلا نب ورمع

 «“؟اتاتش و ةقرف الإ مهديزت الو اعامتجا الإ انديزت الو ،اوقرتفا اشم اهوعنم

 ضعب يورت اذكه .نآرقلا ىلإ ماكتحالا ىلإ ةوعدلاو فحاصملا عفرب هل راشأف

 كانه امنيب ؛يلع مامإلل ةضراعملا شيج يدئاق نيب سيلاوكلا يف راد ام رداصملا

 ددع لقيف ،سانلا ءانف نم ةيواعم ةرسح ىلإ فحاصملا عفر ةثداح عجري نمم

 .“»رافكلاو نيكرشملا دض داهجلا كلذب عجارتيو نيدهاجملا

 ةملكلا و ةفلتخم ةمألا تراص لاتقلا فقوتو فحاصملا عفر ءارج نم

 نب ثعشألا لثم لاتقلا فيقوت لإ نأمطا نم نيب يلع راصنأ قرفت )3 )ةقرفتم

 يأر وهو ،فقوملا مسحي نأ ىأرو ةثداحلا ىلإ حرتسي مل نم نيبو &)ريغو سيق

(1( 

(2) 

)3( 

(4) 

(5) 

(6) 

 ئطاش ىلع ةقرلا برقب عضوم نيفصو ،اهدعبامو 10/5 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا

 مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا «سلابو ةقرلا نيب يبرغلا بناخلا نم تارفلا
 .تد .توريب ركفلا راد :نادلبلا

 .111 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا

 ربربلا ممأو برعلا مايأ يف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتك :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا
 :ص 82 :ج .1977 :توريب ،ينانبللا باتكلا راد ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرشاع نمو

 .233/2:نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا 9

 .321 :هللا لوسر ةباحص :يسيبكلا

 .106 :نيدلا عئارش :مالس نبا

 نب رصان يعباسلا ؛112 :ةاقتنملا رهاوجلا : يداربلا ؛196/3 :خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نيا

 تيبلا لآ ةعماج ينف ةمدقم ريتسجام ةلاسر :جراوخلا ثيداحأ ليلحت :ديعس نب ناميلس
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 .“")هنع لدع ئ رمألا لوأ ق يلع

 ةرورضب اوعنتقا لاتقلا فيقوتب نوضارلاف ؛هبهذم ديؤي ليلدب قيرف لك جتحاو
 عنتتا يناثلا قيرفلاو صاعلا نب ورمعو ةيواعم بلطل ةباجتسالاو نيملسملا ءامد نقح

 وأ يلع مامإلا ةفالخل َنعذتو قحلاب ةيواعم ةئف فزتعت ىَتَح برحلا ةلصاوم ةرورضب

 كدعب مهفقوم ءالوه دك ,ةياب ةف اهرابخا لا رسأ لإ يمتح ز
 لتاقي وهو رامع لتق دقف 3‘«ةيغابلا ةتفلا كلتقت» :رساي نب رامعل هيك هلل ا لوسر

 اوحبصأو نيدحتم اوناك نأ دعب نيفلتخم ةفز ةباحصلا راص اذكه .ةيواعم شيج دض

 نع نوصي نيذلا نيكرشملا باقر يف مهفويس نورهشي اوناك امدعب مهنيب اميف نولتقي
 لحارم نم ىلوألا ةلحرملا ءاهتنا يبن نب كلام ذاتسألا ررقي ةثداحلا هذهبو .هلل ا ةوعد

 . ورلا اهدوست ةتحب ةينيد ةلحرم اَهَتأ اهصئاصخ نم لا ةيمالسإلا ةراضحلا

 ؛67 :ص .يزوف رمع قوراف /دو ،لوبقم دمحم قيدص /د :فارشإ 01998 :ةنس ةيندرألا

 :مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا :رظنا يباحص يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا
 ملعلا راد نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق

 .332 :ص &! :ج ‘كط 01986 :توريب نييالملل

 :رظنا ،لاتقلا فيقوت اوضفر نيذلا هباحصأو يلع مامإلا ةداق ةريخ نم اددع يعباسلا عمج داقو (1)

 .67 :هسفن عجرملا

 ةعبطم &بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا ةيشاح :ديمح نب هلل ا دبع يملاسلا )2(

 .69 5068 :ص ،ا :ج .ه1326 :ةينورابلا راهزألا

 : مقر يحولا ءدب باتك .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :يراخبلا حيحص :يراخبلا هاور (3)

 :ةمدقملا .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :ملسم حيحص :جاجحلا نب ملسم هاورو 7

 .هل ظفللاو &2916 :مقر ثيدح

 نيهاش روبصلا دبعو يواقسم لماك رمع : ةمجرت :ةضهنلا طورش :ين نب كلام (4)
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 :ءارورح ۔4

 نأ دعب ةفوكلا ىلإ يلع مامإلا شيج عجر ،نيفص يق لاتقلا فقوت دعب

 نم ناكف &‘{هلدنجلا ةمودب ناضمر رهش يف نيمكحلا ميكحت ىلع ةيواعم عم قتا
 رارمتسا ىلع حلت تناك قلا ةفئاطلل ماقملا بيطي ال نأ فقوملا اذه ءازإ يعيبطلا

 تاهجو نيابتل كلذو يلع شيج ءاول تحت ىقبت نأ ةيواعم شيج دض لاتقلا

 ةبقاع اهسفنل راتخت نأ تأرف ،لالدتسالاو ليلحتلاو ريكفتلا قورف ديازتو مهرظن
 ءاهتاقلطنم عم ىشامتي امب ثادحألا ليلحت يف ريكفتلاو يلع شيج نع لاصفنالا

 لوصو لبق -هيف اولزن يذلا ناكملا مساب اوبقل ءارورح ىلإ تهجوت كلذل
 .مهيلإ يلع مامالا شيج

 وه هَتزأ لمتحي اًمِم ،“لاتقلا ريمأ حبصأ ةعافر نب تيش نأ يداربلا ركذي

 امثير ةفئاطلا هذه ةدايق ةيلوؤسم هقتاع ىلع ذخأو لاصفنالا ةيلمعل ططخ يذلا

 .هتسايس روليي اراعش هسفنل ذختا دق ُهَتنأ لامتحالا اذه دكؤيو ،اّلع رواحي

 رمألاو لجو زع هلل ةعيبلاو ىروش رمألا» :هلوق يف هغاص 3هجهنم حضويو
 .“«ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةلسلس ©1987 :قشمد ركفلا راد ،رئازخلا ركفلا راد نيب نب كلام ةودن :فارشاي

 .58 :ص .ةراضحلا تالكشم

 تيمس «ماشلا نم لحارم عبس ىلع لدنجلا ةموذو ،1112/2 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (1)
 .487/2 :نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظنا ،لدنجلاب نيبم اهنصح نأل ةمود

 ىلع عضوم ليقو ،ةفوكلا رهاظب ةيرق يه ليق ءارورحو 50239/2 :نايبلاو فشكلا : يتاهلقلا (2)
 .245/2 :نادلبلا معم :يومحلا توقاي :رظنا ،اهنم نيليم

 .هتمجرت دجأ مل 0118 :ةاقتنملا رهاوخلا (3)

 .165/3 :خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا (4)
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 عانقا ةيغب يلع مامإلا شيج سيج عم ةدّلعتم تاراوح ق ءارورح لهأ لخد

 ةسايس حضوت تاراوخلا هذهو !ىودج نود نكل ميهتردت كفب يلع مامإلا

 ."')لاتقلا رارمتسا يف مهأدبم لّصؤتو مهفقوم للدتو ،نييرورحلا

 :ميكحتلا -

 ىسوم وبأو صاعلا نب ورمع قفتا ه37 ةنس ناضمر رهش لح امل

 نم مهسفنأب اوراتخيل نيملسملا ىلإ رمألا ادنسيو امهتميأ اعلخي نأ ىلع يرعش ا
 وبأ مدقتف ؛هيلع اقفتا ام سانلا ىلع نلعيل ىسوم ابأ ورمع مدق .هيف نوبغري
 امك هبحاص علخأ انأ» لاقف ورمع لبقأو ىحتت . شةيواعمو ايلع علخف ىسوم

 .)«ةيواعم يجاص تبنأو هعلخ .

 لاتقلا فيقوت يف يلع مامإلا فقومل نيضراعملا نم فالخلا ةدح تدعاصت

 تخسفنا دق» مهرظن بسح مامإلا نأل ؛نيمكحلا ميكحت ىلإ رمألا ءاجرإو

 ةعي مهتانعأ يف دحأل قبت ملف ميكحتلاب هئاضرو ةندهلا ىلع هتقفاومب [ه]تعيب

 الإ مك كح ال» :يدانت تافاتهو تاوصأ تلاعتف .”«قاثيم مهيلع دحأل سيلو
 م

 انب ردجيو 0120 ©119 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا ؛65 5064/5 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (1)

 يربطلا دجن ذإ ،لاتقلا فيقوت ةيضقل نيضفارلا فقوم يف براضتت رداصملا نأ ىلإ ريشن نأ
 دض لاتقلا ةلصاوم يف مهيلع حلي ناك امنيح هيأر اودر مهتأ يلع مامإلا ناسل ىلع ركذي

 ؛66/5 :كولملاو لسرلا خيرات :رظنا ءلاتقلا فيقوت هيلع اوباع لاتقلا فقوت دعبو {ةيواعم

 ملعأ هلل او ءةيادبلا ذنم لاتقلا ةلصاوم ىلع اتباث ناك مهفقوم نأ ىرخأ رداصم ركذت امنيب

 .118 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا :رظنا ،ةقيقحلاب

 ؛¡117/2 :نودلخ نبا خيرات : نودلخ نبا ؛7ا &70/5 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (2)

 .376 :ةريسلا هقف :يطوبلا

 ةبتكم : ةيضابإلا بصذملا ةأشن ىلوألا ةقلحلا :خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (3)
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 نم هللا باتك ىلإ هيف مكتحي لاتقلا يلع شيج فيقوت ر مهدصق ا )« هلا

 ةروس) هوللا رشأ ىلإ يفت ىتَح يغبت يتلا اولتاقف :ىلاعت هلوق قوطنم

 .)ةلطاب ىسرم يبأو صاعلا نبا نب تمع ىلا ميكحتلا ةيلمع نأو 4 :تارجحلا

 هلزعل ىنعم الف» هابأو ةيواعم امأو ،نوملسلملا هعياب امامإ ربتعي ايلع مامإلا كل

 .“‘١«هيف وه سيل بصنم نم

 نويرورحلا ذخأ كميكحتلا هلوبق نلعي يلع مامإلا ناك امنيبو ةفوكلا يف
 ال» نيلئاق {ةفوكلا دجسم يحاون يف مهتاوصأ نوعفريو ،هلل ةيمكاحلا نأب نوداني

 اوجرخ نإو مهانمصع اوتكس نإ» : يلع مامإلا مهيف لاقف & «هلل الإ مكح

 .ةمكحملاب كلذل اومسف .©«مهانلتاق

 ةيضابإلا نيب قرفلا :شيفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ :رظنا ؛23 :ص .1964 :ةرهاقلا ةبهو
 .8 :ص .1985 :نامع ةنطلس يور ةماقتسالا ةبتكم :جراوخلاو

 .118 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا (1)

 .69/ :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا )2)

 .125 :داقتنملا رهاوجلا :يداربلا (3)

 .24 :ةأشنلا لوح ىلوألا ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع (4)

 :روتكدلا ؛72/5 : كولملاو لسرلا خيرات : يربطلا : رظنا ؛127 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (5)

 :ةشيدحلا ناولألا ةعبطم :ةوعلا يف هراثآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا :فاوصلا دمحأ نب حلاص
 .113 :ص .2ط 01989 :نامع ةنطلس .ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 نب فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم :ةّيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع (6)

 3١. :ص .رئازجلا ةرارقلا {كثارتلا ةيعمج :(م1914 -1818 : ه1332 - ه1236) كشا
 كلذو قيمع ثحب لحم لاتقلا فيقوتل نيضفارلا ىلع تقلطأ يلا تايمستلا ةلأسم ىقبتو

 .ةيخيراتلا ثادحألا بيترت قفو تايمستلا هذه قالطإ روهظ نايبو تاياورلا ريرحتب
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 :ناورهثلا 6

 ىلإ ةئداهلا تاراوحلا نم باطخلا ةجهل ريغتب اًصاهرإ يلع مامإلا ةلوقم ربتعت
 ىلإ ةوعدلا نع اونكسي مل ةمكحملا ن ىرخأ ةهج نمو ‘برحلاو ةوقلا ةلحرم

 دبع :مسا ةحاسلا ىلع رهظو ،لحفتساو عضولا مزاتف ،اهنع نالعإلاو مهئارآ
 ةمكحملا تدقعف ؛عقصم بيطخو .ةكنح ةيصخشك "نل يبسارلا بهو نب هلل ا

 ءارورح يضارأ ةرداغم رمأل نوططخي ةداقلا لزانم يف ةيلاوتم تاعامتجا

 مهيديؤم ىلإ اوبتكو ،هتعاط يف نولخدي ديدج مامإ نييعت ىلإ نوعديو ،ةفوكلاو

 عقوملا ناورهنلا ىلإ هجوتلاب مهوملعأو مهيلإ اومضنيل ةرصبلا يف ةمكحملا نم
 عمج ناورهنلا يف مهب قحل 4 .اضيأ عقوملا مساب اومسف مهتمامإل هوراتخا يذلا

 مهيفو ميكحتلا ةجيتن نالعإ دعب اوجرخ مث يلع شيج يف ناك نم مهيف ،ريبك
 .“'»ارقلا نم ناك نم

 نب دعس عم قارعلا حوتف يف كراش يباحص (ه38 رفص 9 :ت) :يبسارلا بهو نب هلل ا دبع (1)

 مهانرقلا نم :ةيضابإلا مالعأ مجعم :يملعلا ثحبلا ةنح ثارتلا ةيعمج :رظنا صاقو ييأ
 .580 :ص 8.3 :ج .1999 :رئازحلا ةرارقلا ڵثارتلا ةيعمج رشن :برغملا مسق ها5 ىلإ

 اًرظن ةيرس اهبيسحن تاعامتجا عبرأ يهو ؛يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع تاعامتجالا هذه ىكح (2)

 ين مث « يبسارلا بهو نب هلل ا دبع لزنم يف دقع لولا عامتجالا :اهنم ردص ام ةروطخل
 نصح نب ديزي لزنم يئ مث كفم يملسلا افوأ نب(ةرجش حيحصلا امبر) حيرش سلجب

 رهاوخلا :يداربلا .هه صوقرح لزنم يف دقع ريخألا و عبارلا عامتجالاو {نييف يئاطلا
 75/5 :كولملاو لسرلا خيرات : يربطلا : رظنا ؛!31 -128 :ةاقتنملا

 بناحخلا نم طساوو دادغب نيب ةروك ناورهنلاو 074 : ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان/د (3)
 .278/5 :نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظنا ،دادغبب لصتم ىلعألا اهدح يقرشلا

 ءةعابطلل ريمألا ةبتكم :ةيمالسإلا دئاقعلاو قرفلا يف تاسارد :روتكدلا ديمحلا دبع نافرع (4)

 ةرشع ىتنثا مهدجوف ةباحصلا ءالؤه ءامسأ يعباسلا أرقتسا دقو ؛84 083 :ص .ت د كدادغي
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 زيمت يذلا يوعدلا بولسألا كلسي مل يلع مامإلا إَف ثادحألا هذه مامأ

 جهتني نأ لبق هيضراعم عم ةضوافملل لسألا ثعب نم ةقباسلا هفقاوم ىق هب

 يف هلوصو مدعو هيضراعم ةمواقم يف هبعتل امبر كلذو لتقلاو ةوقلا بولسأ
 مازتلالا ةرورضو هيأر باوص فرط لك داقتعالو ةيباجيإ جئاتن ىلإ مهعم ةثداحملا

 يلع مامإلا مهيلإ ثعب ناورهنلا لإ ةمكحملا لوصو درجمو .هنع دايحلا مدعو هب

 اونيبو نسحلا اوعنقأ مُهْنكَل {هتعاط ىلإ مهدريو مهلتاقيل ليخ يف نق نسحلا هني
 ًمُث ڵفرصناو مهيأر مرتحاو مهرظن ةهجوب عنتقاف ،ناورهنلا ىلإ مههجوت ببس هل
 نب سيق مث 5'يسيعلا ناوفص نب ةعصعص همسا يناث الجر يلع مامإلا مهل لسرأ

 (3) ..لا هيلإ لصوت اًَع افلتخي امهنأ 7 )هنيل دعس

 بسحو ماسلا لهأ ىلإ ريسملا يلع مامإلا ررق ةجرحلا فورظلا كلت يف

 هفقوتسا ةيواعم ةهجاومل هقيرط يف رابنألا هلوصو دنع هنإف رداصملا ليلحت

 :هل الئاق الوأ ناورهنلا يف ةمكحملا ةعامج ىلع ءاضقلاب هل راشأف سيق نب ثعشألا

 بلطل ىلع مامإلا باجتساف “ة«؟فكفلخ رهنلا لهأ عدتو ماشلا لهأ ىلإ ريستأ»

 .85 -77 : ج راوخلا ءارآ ليلحت ؛ايباحص

 هلعلف (ه56 :ت) يدبعلا ناحوص نب ةعصعص تدجو اَمْنِإَو ،يلكرزلا يف مسالا اذه دجأ مل (1)

 .205 /3 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا وه

 .206 /5 :مالعألا :يلكرزرل : رظنا يباحص (ه0 :ت) يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق (2)

 .136 0135 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (3)

 ،رئازخلا ةيرجح ةعبط :ريسلا باتك :سابعلا وبأ دحاولا دبع نب ديعس نب دمحأ يحامشلا (4)

 .52 :ص .تد

 نبا نأ دحجت و .135 :ةاقتنملا رهاوجلا : يداربلا : رظنا ؛52 كا :هسفن ردصلل :يخامشلا (5)

 نب هلل ا دبع ةرصبلا لهأ نم ةمكحلا لتق وه ماشلا لهأ نع يلع لودع ببس لعجي نودلخ
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 ةسايسلا يف اًديدج ابولسأ ةرملا هذه ةعامحجلا هذه عم جهتني نأ لواحو هراشتسم

 .ةبقاعتملا ةعيرسلا ثادحألا ءازإ ينلع مامإلا هغلب ديدش لاعفنا نع مي ةيعرشلا

 ناورهتلا يف ةمكحملا ىلإ لسرأف {هتلودل ةئيسلا عاضوألا نم هرمذت ىلع لديو
 هل اوحمسيل ،يلع مامإلا ةبوت مهل غلبي نأ هرمأو «‘ىرخأ ةرم دعس نب سيق

 ةوعد ناورهنلا لهأ قدص "مهركسعم ىلإ مامإلا شيج لوخدو مهتلباقم

 مامإلا مهيلع مدق نأ امو مهفوفص ىلإ يلع مامإلا ةلامتساب اوحرفف ،لوسرلا

 ةكرعملا تناكو برحلا بيهل لعتشاف ،مهيلع اولمحي نأ هليخ ءارمأ ىلإ راشأ ىَتَح

 . ) ١ ةعدحح و ةتغب

 يبسارلا بهو نب هلل ا دبع ءاول تحت اووضناف ناورهنلا لهأ برطضا

 مه اوناك نكلو مهانملظ ام ملعي ل او نولتاقتس مكنإ...» :الئاق مهيف بطخو

 “«نوفحلا اورسكاو مكفويس اودّرج» :مهل لاق ةبطخلا نم غ رف املو «نيملاظلا

 ببس لعجي هنإ رقص يماس امأ ؛1121/2 :نودلخ نبا خيرات :رظنا ؛هتأرما عم بابخ

 نأو ةصاخبو ،ءارآلا ضرع دعب امامت حضاو ريغ ةأجف ناورهنلا لهأ ىلع يلع مامإلا فاطعنا

 يف هرثأو يدزألا ديز نب رباج مامإلا :رظنا ؛ةكرعملا لبق ناورهنلا لهأ هدرط يكدفلا رعسم

 بادآلا ةيلك ،©يزوف رمع قوراف /د :فارشإ :ةيخيرات ةسارد ةيسايسلاو ةيركفلا ةايحلا

 .35 :ص .يمالسإلا خيراتلا يف ريتسجام ،ندرألا تيبلا لآ ةعماج مولعلاو

 هدرس دنع ةبيتق نبا بهذيو .52 :ريسلا :يخامشلا ؛136 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا :رظنا (1)

 لخد نمو نمآ وهف ةيارلا ىلإ مكءاج نم» :مهل لاقو نامألا ةيار عفر ايلع نأ ثادحألا هذهل

 مامإلا ةعرس شيفطا قاحسإ وبأ للعي امنيب ؛149/1 :ةسايسلاو ةمامإلا « نمآ وهف رسملا

 نيب قرفلا ؛شيرق ريغل كلذب ةمامإلا ج رختف رهنلا لهأ ةيوقت نم هفوخب رهنلا لهأ لاتق يف يلع
 .8 :جراوخلاو ةيضابإلا

 .137 :ةاقتنملا رهاوجلا :يدارملا )2(



 اهتوعد راشتناو اهتأشن :ةيضابإلا 49

 ضعب بسح ىلتقلا ددع لصو ىَّتَح ناورهنلا لهأ فوفص يف لتقلا عراستف

 .")فالآ ةعبرأ ىلإ تاياورلا

 :ةليخلا لهأ 7

 .نيجانلا ددع دحت نأ كلذك عيطتسن الو ،ناورهتلا لهأ ءانفب مزحن ال

 براح ايلع ر امبو 3ناورهنلا لإ هجتت ةمكحلا نم ةفئاط 0 دكؤملا نم نكل

 اوقبف مهباحصأ ةرصانم نم نكمتت ةفئاط اق ةلجع ىلعو ةتغب رهنلا لهأ

 راصف ناورهنلا لهأ دونج اياقب مهيلإ عمتجا مث نم ليخنلا ىمسي عضومب
 مهباحصأ راثدنا دعب مهتكوش مش ظفحم اريمأ مهسفنأ ىلع اولوف لاب اذ مهددع

 : . , ۔ 3 . . . ۔ . .ع ¡۔
 لهأ نم وهو يدزألا عادو نب ةريوح ليقو يعجشألا لفون نب ةورف هنأ ليق
 ر كلذ ةيوق تناك مهتطلس نأ عم لطي مهنايك را ودبي نكل .)ةفوكلا

2 

 هنح يلع نب نممحلا شيج هيف ناعتسا اشيج مهيلع زهج ةليخنلا لإ مدق ه ةيواعم

 يف مهنايك توم ىلإ مهركذب رداصملا مامتها مدع عجرن اميرو .‘}»مهيلع اوضقف

 تاياور كانه نأ- ةيضابإلا ناورهنلا لهأل ةيلاوملا رداصملا ركذت 0143 :هسفن ردصملا :يداربلا (1)

 :يداربلا ؛252/2 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا :رظنا ،ناورهنلا ىلتق ىلع ةباحصلا ةرسح نع

 .53 :ريسلا :يخامشلا ؛142 -140 :هسفن ردصملا

 مجعم :يومحلا توقاي :رظنا ماشلا تمس ىلع ةفوكلا برق عضوم وهو شةلخن ريغصت (2)
 .278/5 :نادلبلا

 .143/5 :مالعألا :يلكررلا : رظنا ًةمكحما ءامعز نم (ه41 :ت) يعجشألا كيرش نب لفون نب ةورف (3)
 .ةمجزلا ةدوسم تدمتعا) : ةضابإلا نع تاسارد :يمانلا ؛146 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (4)

 .يلكرزلل مالعألا يف ةريوح ةمجرت دجأ مل .40 :(تاحفصلا ةرثعبمو ةمات ريغ يهو

 نأ نم ةبيتق نبا هيلإ بهذ ام عم ىفانتي مهتوق نم هانركذ ام ؛146 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (5)

 .149/1 : ةسايسلاو ةمامإلا ؛لقأ وأ رفن رشع زواجتي ال ناورهنلا ةكرعم نم نيجانلا
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 بئاتك نم اءزج مهنوربتعي نيخرزلملا نأ وأ ،نوخرؤللا مهل نطفتي ملف دهملا

 .برحلا ثادحأ ىق اولصف نأ اوؤاشي ملف ناورهنلا لهأ شيج

 نايك ىهتنا له ىرت ايف ،هيضراعم دحأ ىلع يلع مامإلا يضقي اذكهو
 م 2 ى ى ء . .

 ؟ديدج بوث يف ترمتسا عارصلا ثادحأ أ مأ ؟ةليخنلاو ناورهنلا دعب ةمكحملا

 .هلل ا ءاش نإ يلاوملا رصنعلا يف كلذ ليصافت ىرنس
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 نيحباتلا دهع :يناثلا بلطملا

 دهشتساو هراوج لإ هراتخا نم هلل ١ راتخاف توح ةباحصلا نس مدقت

 ٢ مهضعب حاورأ هلل ١ ضبقو ةيمالسإلا تاحوتفلا ف نوريثك ءادهش مهنم

 رن ؤي نأ هل نكمي نم مهنم قبي ملف نيملسملا نيب تبشن قلا نتفلاو كراعملا

 .77 ميظع ٥ دابع ىلع هلل ١ لضف م ةركل ل كلذ لعب نيملسملا ثادح 1 ق

 نوريسيو تخ د هلل ١ لوسر ةباحص نوفلخش موقب ىتأ ذإ يش لك تعس و

 ذيمالت مهنإ {يَث هلوسر ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلع نوصرحيو مهراثآ ىلع

 ةلفاح مالسإلا ةريسم ق ةكرابم ةلحرم مهدهع نم اوعنص نيذلا ةباحصلا

 نيدلا اذه لايح ةشايج ةفطاعب رخزتو ،مالعألا ةمألاو نيدهتجملا ءاملعلاب

 .مهابص ذنم مهبولق يف سرغ يذلا

 .ةيخيراتلا صوصنلا ايانث يف صوغن نأ دون ةكرابملا ةقبطلا هذه ةبقيح نمو

 ثادحألا ضرع لالخ نم كلذو يضابإلا بهذملا داليم ءالجتسا نيلواحم

 .اهضعبب ةيخيراتلا تاياورلا ةلباقمو

 :5 ارئشل ا :1

 تاهجوت ترولبتو {ةيسايسلا تايطعملا ترّتغت مكحلا ةيمأ ىنب دلقتي

 ةمكحملا عابتأ بقعتي "دايز نب هلل ا ديبع ناكف ،ةمكاحلا ةطلسلا اهتمواق ةديدج

 5ه55 يف ةربلا مث ه53 ةنس يف ناسارخ ةيالو ىلوت (ه67 :تر هيبأ نب دايز نب هلل ا ديبع (1)

 .193 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا
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 )2( : ا . ث
 الو ا ريدح نب سادرم لالب وبا مهنيب نم كننس ددع )رجسلا ف مهب جزيو

 دعب ةرصبلا ىلإ هتدوع دعب امبرو ،هرمع نم ةتف يأ ىف الو هلاقتعا ببس فرعن

 غ هأ حجرنو &©‘يواعم نب ديزي دض ريبزلا نب هلل ا دبع بناج ىلإ .براح نأ

 قالطإ بقع مت كلذ نأل 3هتعامج ىلع امامإ نيعي مل و ةيلوؤسملا مامز تعب دلقتي

 ُهَنأ املاطو .رمعلا لبتقم ق باش وهو نجسلا لخد دق نوكيف هيلعو هحارس

 6©اہبص لمتحت نأ انلف ءارقلا ةروث ق هتكراشم انل دكؤت تاياور انيدل تسيل

 ،يلع مامإلا دض نيفص برح يف كراش لالب ابأ نأ مولعملا نم :يتأي امب هنجس
 ( ث م ِ 5 2

 هتيص ع اذ . )ةيدأ نب ةورع ىعدي خا هلو ): ناورهنلا ةكرعم نم نيجانلا نم ناكو

 لهأ ركسعم يف فاط يذلا سيق نب ثعشألا ىلع فيسلا هراهشإ لالخ نم

 ةعبطم ثيااط ميهاربإ قيقحت :برغملاب خياشملا تاقبط :سابعلا وبأ ديعس نب دمحأ :نێيجردلا )1١)

(2) 

)3( 

)4( 

)5( 

(6) 

 يف ةسايسلاو مكحلا :فسوي نب ميهاربإ /د ؛218:ص 82 :ج ،رئازخلا ةنيطنسق ‘ثعبلا

 .13 :ص .تد رئازجلا :ناولألا ةينقت ةعبطم :ةّيضابإلا روظنم نم مالسإلا

 بحذلملا ةمأ نم يعبات .ةيدأ نب سادرم فرعي (ه6ا:ت) يميمتلا ريدخ نب سادرم لالب وبأ

 .860 /4 : ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا ،يضابإلا

 هلتقف ةيواعم نب ديزي دعب ةفالخلاب عيوب ،يباحص (ه73 :تر) ماوعلا نب ريبزلا نب هلل ا دبع
 .87/4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ةكم يف جاجحلا شيج

 :رظنا ماشلا يف ةيومألا ةلودلا كولم يناث (ه64 :ت) نايفس يبأ نب ةيواعم نب ديزي

 .189 /8 :مالعألا :يلكرزلا

 ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ دمع ضوع :روتكدلا ؛4ا :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا

 .05 :ص .تد .ندرألا نامع .ةيندرألا ةعماخلا :ةيضابإلا

 دمألا عرولاو ةنايدلاو ملعلا يف غلب ،ةيدأ همأ ىلإ بسني (ه58:تر) :يميمتلا ريدح نب ةورع

 .605 /3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم
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 دايز نبا ا دعبتسن الف &‘')نيمكحلا ميكحت لإ ةيعادلا ماشلا لهأ ةفيحصب قارعلا

 نم كلذك وه هرابتعاب ءارقلا ةعامج دض اهنش تلا تالاقتعالا طسو هلقتعا دق

 ابأ ديبت نأ ةيفاك هانقس اًمِم ةدحاو ةمهت نأ ملعلا عم ،يومألا مكحلل نيضراعملا

 !بسحف نجسلا هلخدت نأ ال ،دايز نبا دي ىلع لالب

 عابتأ نم هنجس يف نَّم لك ىلع يضقي نأ موي تاذ دايز نبا ىون
 يوريف .هل عوضخلا مدعو نايصعلا ةعامحجلا هذه نم ىقال ُهَنَأل كلذو .ةمكحلا

 كتفي مهتملا راق مهدحأ لتقب ايطرش رمأي امدنع ناك دايز نبا نأ ييجرلدلا انل

 ابأ نكل !«مهس يسبح يف نم لأل» ادعوت دايز نيا ردصاف «هلتقب لكو نم
 {‘هبلط دايز نبا هل ىف {هنع وفعلا هديس نم بلطو ناجسلا هب بجعأ لالب

 ٬دايز نبا هيف طرف امل الإو لالب يبأ تيص ع ويذ مدع اضيأ دكؤي وفعلا اذهو

 ةميقل دايز نبا نطفت مدع عجرو .هب كتفي نأ نود هيدي نيب نم رمي هكرت املو

 نأ أشي ملف «هبابش ذنم هطاشن لالب وبأ اهب طاحأ لا ةيرسلا ىلإ ةيصخشلا هذه

 لالخ نم ةدايقلا ةفص هيف اوسرفت مهنإف هباحصأ امأ .هيلع ىضقف ةرهج زربي

 نأ درجمبف كلذل سيق نب ثعشألا مامأ ةورع هيخأ فقوم نمو ،هل مهترشاعم

 لجح نب ثيرح :مهنم هباحصأ نم الجر نيثالث ءاهز هيلإ عمتجا .)هحارس قلطأ

 . ؛215/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (1)

 .76 :ةيمالسإلا قرفلا يف تاسارد :ديمحلا دبع نافرع (2)

 ؛322/5 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا :رظنا ؛21 7/2 : خياشملا تاقبط : ييجردلا (3)

 .96 -92 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان/د

 ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم : رظنا ه64 ةنس ين مت كلذ كا مشاه بلاط يدهم ىري (4)
 :فارشإ :يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن ىَتَح اهروطتو اهتأشن :يبرغلا قرشملا يف ةيضابإلا
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 ىبأف ايرح مهرمأ اولوي نأ اودارأف .. ."'»ىعيرصلا قلط نب سمهكو يسدسلا

 ةماع ريغ ةصاخ ةمامإ ؛امامإ نعف سادرم لالب يبأ ريغ مهمامأ اودجي ملف

 ةارشلا ةمامإ هيلع قلطأ ام وهو مهراطإ ىدعتت ال هونّيع نيذلا ةتعامجب ةديقمو

 .مهريغ لإ هاًدعتتالو (_)«هعم جرخ ناك نم ىلع هتمامإ نوكت» ثيح

 داق هعم نوجرخي مامإ نييعت يف لالب يبأ باحصأ لاجعتسا نأ ظحالنو

 دقلف ،لالب يبأ عم اوناك نيذلا ءانجسلا اهاقال يلا ةيعامجلا ةدابإلا ةجيتن ءاج

 ثبيذعتلا ف سرش بولسأ نع ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ خرؤملا ثدح

 هبلط ىل نمو ،يلاوملا لتقب برعلا رمأيو ،برعلا لتقب يلاوملا دايز نبا هيف رمأي
 .هحارس قلطي

 .55 :ص .1977 :ريتسجام !دادغب ةعماج ‘بادآلا ةيلك ،يزوف رمع قوراف

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم ين امهتمجرت دجأ مل (1)

 .2182 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (2)

 ليبس يف مهسفنأ نوعيبي الجر نيعبرأ نم نوكتت ةعامج ةارشلا ؛167 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا (3)

 .ةيضابإلا ةمامإلا دنع ةعبرألا نيدلا كلاسم نم اكلسم ربتعي ءارشلا ماظنو ،ملظلا ةلازإل هلل ا

 لوألا وهو روصم طوطخم ريسلا باتك :ينايسرلا ؛١/6 :خياشملا تاقبط :ينييجردلا : رظنا

 يسايسلا ركفلا :نالهج نودع ؛48 :ص .ةيادرغب قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف عومج نمض

 ربع ايعقاو روطت دق ءارشلا حلطصم نأ رداصملا لالخ نم ودييوا64 0 :ةيضابإلا دنع

 .ثحبملا اذه نم عبارلا بلطملا :رظنا .ةيضابإلا ةمامإلا لحارم

 دعب ةيضابإلا مامإ راص ،نامع ىلإ ملعلا ةلمح نم (ه260 :ت ) نايفس وبأ ،ليحرلا نب بوبحم (4)
 مجعم :نيثحابلاو ةذتاسألا نم ةعومجب :رظنا 175 :يلاوح يف ةرصبلا يف بيبح نب عيب رلا

 .17/4 :(عبطلا تحت) قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ

 .4/2 :خياشملا تاقبط :.ييجردلا (5)
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 دجي مل {ةارشلا ىلع قارعلا يلاو دايز نب هلل ا ديبع نم بيذعتلا دعاصتبف

 مجه ىتم مهسفنأ نع اوعفاديو حالسلا اولمحي نأ نم ادب هعابتأو لالب وبأ

 ءالؤه نيب ماقملا انعسي ال هلل او هنإ :الئاق هأدبم لالب وبأ 7 ندع مهيلع

 ربصلا ن هلل او . .ملظلل نيفراقم لدعلل نيفناحجج مهماكحأ انيلع يرحت نيملاظلا

 الو مهنع دشن انكلو ضميظعل ليبسلا ةفاخإو فيسلا ديرجت الو ؛ميظعل اذه ىلع
 ."'«انلتاق نم الإ لتاقن الو اقيس دّرحن

 ةيمأ نب مكح يلاوي الف ،هتسايسل ةضيرعلا طوطخلا لالب وبأ عضي اذكه

 رشني ذخأ هنكل .ملظلاب مهرداب نم ًالإ لتاقي الو ادحأ ملظي الو ؛مهطلاني الو

 .)فنعلاو برحلا ىلع ةشقانملاو عانقإلا قيرط ارثؤم ،هراكفأ

 ءامدلا كفسو ملظلا مدع ىلع اصيرح هسفن نم اقثاو لالب وبأ ناك

 اومجهي نأ ةليبق ىشخي الو ،ةيعرلا نم ةعامج فاخي ال نأ ىلع هئدابم هتلىتح دقلو

 .دايز نب هلل ا ديبع ىلإ هولمحيف هيلع

 يف زاوهألا يحاون نم ةيحان "كسآ" وحن ةارشلا عم لالب وبأ هجوت املو
 ةدايقب هلل ا ديبع شيج كانه لبقتسا سراف دالب يف نالجرأو زمره مار نيب عضوم

 “>يبالكلا ةعرز نب ملسأل ايناث اشيج مث ،ناسارخ ىلإ هجتملا قرأ نب سنوي

 .64 :ريسلا :يخامشلا :رظنا ؛218/2 :هسفن ردصملا :نييجردلا (1)

 .6 :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ ضوع (2)

 ...2 :خياشملا تاتبط :نييجردلا (3)

 .89 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم : رصان/د ؛218/2 :هسفن ردصملا :نيجردلا (4)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (5)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (6)
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 نم اوغلبأ» :الئاق هأدبم امهيلع ضرعو لالب وبأ امهرواحف ناكملا سفن ىلإ هجتملا
 . ء م ع ] ٭ ب 44 ١1: ١ _ خ ] ١.٤ .۔۔
 انسلو ،ملظلا نم ابره نكلو ادحأ ع ورنل الو ضرألا يف دسفنل جرخن مل اننا متيقل

 . '«انتيطعأ 7 ءيفلا نم ذخأن ال و چانلتاقي نم لإ لتاقن

 لسرأ كلذب دايز نبا ملع ملف © وسب هوسعي و هئدبعم. نيشيجلا ةداق عنتقا

 3مهلتاقي وأ هيلإ ةارشلا ريل يدنج فالآ ةعبرأ هعمو (" ] ضوخأ نب دابع" هيلإ

 ال اهسأرب تبرهف اهسفن ىلع تفاخ يلا ةفعضتسملا ةفئاطلا هذه عم لاتقلا عقوف

 نم ةرذ رهظي هتيعر نم ادحأ ىري نأ أشي م هلل ا ديبع نكل ،ةيفاعلا ريغ بلطت

 نيب ام نيعمجأ مهلتقف حالسلاب مهيلع جورخلاب فيكف 5ةيمأ ىنب ةالو دض هرك

 .)دحجاس و عكار

 ؟ةارشلا ةعامحل دشرملاو رظنملا وه نم :ضرعلا اذه دعب احورطم لاؤسلا ىقيي

 ©ىوقتفلاو ملعلل اغرفتم الجر نكي سادرم لالب ابأ أ مولعم وه ام

 اعد قلا هئدابم ت كشا الف ةليسو ُاكب اهرشنل ىعسي ةوعدلاب لغشنم ُهَرَأل

 م

 ئدابملا هذه نكت مل ادحأ ملظي نأ نود جورخلا مث ،ةارشلا ةمامإ هثادحإو ،اهيلإ

 تلا تاوعدلا تإ مث .تاكرحتلا هذهل لّصؤيو ،اه ططخي لقع دوجو الول رولبتتل

 جهنم :رصان/د ؛64 :ريسلا :يخامشلا : رظنا ؛220 0219/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (1)

 .89 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 :يلكرزلا :رظنا .همأ جوز وهو رضخألا ىلإ بسن (ه61ا :ت)يميمتلا ينزاملا ةمقلع نب دابع (2)

 .257 /3 :مالعألا

 ؛د22 {©221/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛309/3 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (3)
 -_هد45) :ههتنو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا :دماح نب هلل ا دبع نب كرابم يدشارلا

 .26 :ص .1992 :نامع ةنطلس ،(ھ5
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 دعب اهلمحي نم دحجت الو لوزت ام ناعرس يبرحلا وأ طقف يسايسلا بناجلاب متهت

 نع ثحين انلعجي يذلا رمألا -اقباس ةمكحملا -ةارشلا عقاو فلاخي اذهو 3اهدناق

 ابئاغ ناك هنكل ةوعدلا ىف ةداقلا هجويو 3ةقدب عارصلا ثادحأ عباتي ناك ملاع

 ةديدجلا ةوعدلا ريسم نمضي ىتحو ماكحلا لي هيلا لصت ال ىتح راظنألا نع

 رهلتيسو ا )ديز نب رباج مامإلا ةيصخش يهو ©يدعاقلاو يسايسلا ىوتسملا ىلع

 ال ئدابمم. دقتعت ةمكحملا عابتأ نم تاعامج نع انثيدح ىق رثكأ ةيصخشلا هذه رثأ

 يومألا عمقلا ءارج نم كلذو قارشلاو ءارقلاو ةمكحملا هب ىدان امب امل ةقالع

 .اهتحاس نع ةدهتخلا ةملاعلا ةيصخشلا هذه لثم بايغو

 ةميأ نم هريغو لالب ابأ نأ» نأ ركذت لا ةياورلا ىلع بم ليلحتلا اذه

 -هللا همحر ديز نب رباج 3مهنيد يف مهمامإ رمأب ألإ نوجرخي اونوكي مل نيملسملا
 لالب يبأ ةسايسب رباج مامإلا رثأت لامتحا وهف يناثلا ليلحتلا م .‘»«هتروشمو

 سانلا وعديو ةلدألا لالب يبأ ةوعدل سسؤيو دهتجي رباج مامإلا ذخأف ،ةيبرحلا

 مامإلا يده ىلع دعب اميف ريسي راص -هعضاوتل لالب وبأو ،اهيلإ ريزغلا هملعب
 ةلمتحملا ةرتفلاو .لوألا لامتحالا هيدل حجرتي رداصملا ىلع علطملا نكل «رباج

 اندر نوكيلو مهتوعد تومت الئل برحلا نع هرتس نوبخي» رباج مامإلا عابتأ نأ يشيقرلا لوقي (1)
 ةعطتلا) :مالظلا حابصم :يوكزألا هللا دبع نب دمحأ يشيقرلا :رظنا «اريهظو انوع :يأ م

 خسن 0154م :مقر ،نقزي نبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم (مالسإلا مئاعد حرش باتك نم ةسماخلا

 .ا :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ ضوع. ؛ر33 .7 ىلوألا ىدامج يف

 ىف ةمكحملا نأ ىلع ادمتعم ةياورلا هذه يفني نم دجت اسنيب ؛32 :مالظلا حابصم :يشيقرلا (2)

 اذه ضقن ىلإ جاتحن الو ،ميعز ىلإ اهيف جاتحي ايكرح اميظنت دعب لكشت مل ةركبملا ةرتفلا كلت

 مامإلا :رقص يماس :رظنا {ةيخيراتلا ةياورلا يفن يف حيحص ليلد ىلإ رقتفي يانلا نأل يأرلا
 .42 :ةيركفلا ةايحلا يف هرثأو رباج
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 لوألا نرقلا نم عبارلا دقعلا رخاوأ يف تناك لالب يبأ ةارشب رباج مامإلا لاصتال

 ."'هةنس23 كاذنآ رباج رمع ناك ذإ (ه64 و ه56) نيب ام ديدحتلابو ، يرجلا

 امجسنننا نيذللا نيملعلا نيب ةقيثو ةلصو ريثأتو رثأت كانه نيتلاحلا اتلك ىق

 اذه ىلع دعاسو .امهتوعد ئدابم ىلع اقفتاو ©بولسألا ىف ادحتاو .جهنملا يف

 امهضعب عم كاكتحالاب حمس يذلا رمألا ،ةدحاو ةليبق نم امهنوك قفاوتلا

 .ةديدج ةوعد داليمل طيطختلاو

 الو ةّمَدلا لبقت ال اَهْنِكَل ةملاسم ةعامج رداصملا ىف اهدجن امك - ةارشلاو

 ةارشلا ةعامجو لالب يبأ لتقم دعب الثمف ؛اهعابتأب كتفي وأ دحأ اهنيهيي نأ ىضرت

 قحلا اوميقي ىّستَح اودوعي ال نأ اودمهاعت الجر نيعبرأ اوناكو- هعم اوجرخ نيذلا

 يقبو لالب يبأ عم جرخي مل نمم مهعابتأ روثي نأ يعيبطلا نم ناك -هنود اوكلهيوأ

 ىلع نوقبتملا رمآنف ،هلايع توق لجأ نم لمعي وأ ملعلا يف ديزتسي امبر ةرصبلا يف
 ظاتغا و ،دابع ةلتق اولتقف نزام يب نم لعفلا در ءاجف -لالب يبأ لتاق-دابع لتق

 .ةيد نب ةورع مهميعزب كسمأف ،مهيلع ريكنلا ددشف ،دابع لتقمل اضيأ دايز نبا

 لتقلا ةلسلس أدهت مل و ،‘همادعإب دايز نبا رمأف ،همتشو هسلج يف همزنحي 1 يذلا

 هودجوف مهدئاق قح يف مادعإلا ةيلمع ذفن نمع نوثحبي ةورع عابتأ ماق ذإ ںرأنلاو

 هولتقو هيلع اوضبقف اهتيب ىلإ هترضحأو ،هيلع مهتلد ةأرماب اوطسوتف «ايبارعأ
 .لالب ييأ لتقم دعب ةيمادلا ثادحألا هذه ةلسلس تهتنا اذكهو

 .103 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان/د (1)

 .224 {223/2 :خياشملا تاقبط :ينييجردلا (2)

 .216/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛308/3 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (3)
 .225/2 :هسفن ردصملا :ێيجردلا (4)
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 رّسفملاو : اعلا &ديز نب رباج مامإلا ىأر ةارشلا ةرتف ءاضقنا دعب

 هب رهتشا يذلا هجهنم ممعي نأ ةمكحملا ءاول لماحو .ةارشلل رظنملاو ثدحلا

 ةيمأ نيب ةالو تاوق دي ىلع مهعمجأب نودابيف هعابتأ رثأ رثدني نأ نم افوخ

 ةهجاوملا ةلحرمل دادعتسالاو نامتكلا يف لمعلا وه اديدج ابولسأ مهل راتخاف

 3ةلودلا ءاجرأ يف مهثبو ةاعدلا دادعإ ىلع موقي يذلا ميظنتلا ىلإ أجلف روهظلاو

 رحج بصو ةمكاحلا تاطلسلا عم ةينلع ةهجاوم يأ رباج مامإلا كلذب ىدافتن

 ماكحلا ىدل نيفورعم ريغ اهؤاضعأ لظي نأو 3هتكرح ةيرسب ظافحلا ىلع همامتها

 ملعو اهسسأ ىسرأو ةعامجلا هذه ايحأ يذلا مامإلا اذه لثمل قحف .ةالولاو

 اعد ىلا ىلوألا اهئدابم نع فارحنالا وأ راثدنالا نم اهيلع ظفاحو اهيلإ نيبستنملا

 امامإو ؛مهتكرحل الوأ اًميعز ةكرحلا هذهب نوعنتقملا هلعجي نأ ءةمُكحملا مهفلس اهيلإ
 .“يدقعلاو يهقفلا مهبهذم اسسؤم

 :يتأي ام ةكرحلا هذهل هتماعز دكؤت لا رباج مامإلل ةزرابلا لامعألا نمو

 .) رباج مامإلا نم رمأب لإ سادرم لالب يبأ جورخ مدع _

 ءاضغأ تاكرحت ةمالس نيمأتل ةنكمملا لئاسولا عيمج مامإلا لامعتسا -

 .هريغو ةالولا ىلإ برقتلاو سيساوخجلا لتق نم ؛ةكرحلا

 3«مامإ الب ارس رمألا ةمزالمم» :فرعيو ةيضابإلا ةمامإلا دنع ةعبرألا نيدلا كلاسم نم كلسم (1)

 .48 : (خم )ريسلا :ينايسولا ؛6/1 :خياشملا تاقبط :نيجردلا

 .33 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع ؛5 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (2)

 .ثحبلا نم 7 2 :قحلملا يفو ؛لّرَلا ثحبملا :يناثلا لصفلا يف رباج مامإلا ثارت :رظنا (3)

 .و33 }ظ32 :مالظلا حابصم :يشيقرلا (4)

 .85 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (5)
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 اولمحت اعابتأ هنييعتو ‘ناسارخو نامع ىيف ءاهقفلاو ةاعدلا هثب -

 ةفيلخلا ىلإ ادفو هلاسرإو ،‘ةيومألا ةلودلا يف ةمهم ةيرادإ بصانم

)2( 
 . زيزعلا دبع نب رمع

 ق احومطو !مهعم يلبقلا براقتلل ارظن اريثك دزألا لئابق ىلع هزيكرت _-

 دق هتنأ ةصاخبو )ةيومألا ةطلسلا نع اديعب دزألا نطوم نامع ىف نايك ءانب

 .)نامع ىلإ ةريبه عم جاجحلا هافن

 ىَتَح قارعلا يف دزألا ءامعز مهرابتعاب ةرصبلا يف بلهملا لآ نم هبرقت -
 ةالولا ضعب نم ةياعرلا ىقالو هتطخ ق حجنف ماكحلا نم مهلظ تحت يمتحي -

 .ملسم يبأ نب ديري :لثم

 دنه تزربف ،ةّيضابإلا ةكرحلا ىف ءاسنلا ايالخل ىلوألا تانبللا هعضو -

 .)كراعملا يف ةكراشملاو لاومألا عمج يف تذخأو بلهملا تنب

 حلاص خيشلا ةبتكم يف ق ةعومجب نمض عبارلا طوطخملا٬ديز نب رباج مامإلا لئاسر :رظنا (1)

 .اهلك 82م :مقر ©نقزي نيبب يلعل

 .232/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (2)

 .83 :ةيركفلا ةايحلا يف هرثأو ديز نب رباج مامإلا :رقص يماس (3)

 .81 :ريسلا :يخامشلا (4)

 ©يومألا رصعلا يف ةاهدلا نم لاو يفقثلا رانيد نب ديزي ؛212/2 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (5)

 .182 /8 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا جاجحلل ابتاك ناك

 مجعم :رظنا !ادجسم اهب تماقأو مدأ ةنيمي تشاع ةنسحم :ةرفص ييأ نب بلهملا تنب دنه (6)

 .176/4 :قرشملا يف ةضابإلا مالعأ

 .209/2 :خياشملا تاتبط :نييجردلا )7(
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 :ةدعقلا :2

 يم «ةدئار ةيصخش ديز نب رباج مامإلا باحصأ نيب نم تزرب

 لالب يبأ ةبرجت نم دافتسا يذلا ،‘'لضايإ نب هلل ا دبع مامإلا ةيصخش

 رهتشاف ،امنقم ًالادجو ،ةعطاس ةجح هلل ا هاتأو رباج مامإلا دي ىلع ملعتو

 ةصاخبو ماكحلا ىلإ ةيهيجوت تالسارم مهاسو ،ةينلعلا ةيمالكلا هتالداجمعي

 .مكحلا نب ناورم ىلإ

 نب نيسح دض ه64 ماع يف ريبزلا نب هلل ا دبع بناج ىلإ هتكراشم تناك

 .سانلا هيلع اهيف فّرعت ةصرف - "ةفرشملا ةبعكلا رصاح يذلا- }»ينوكسلا ريصن

 ةدايق تحت عامتجالا ةرورضب سحأ هتنأ هتنطف نمو نانبلاب هيلإ راشي راصو

 نيدهطضملا رباج مامإلاو لالب يبأ باحصأ قوقح عاجرتسا ىلوتت ةيوق ةميكح
 ةلأسم يف مهيأر يمحتو مهتمارك ظفحتو ككانهو انه نيدرشملاو ڵنوجسلا يف

 يباحصلا ريبزلا نب هلل ا دبع نم مهتك حل قيلأ الو نسحأ دجي ملف .ميكحتلا

 رتشاو هتوعد ضابإ نبا هيلع ضرعف ،يومألا مكحلل ضراعملا دئاقلاو ليلجلا

 مجعم :رظنا يضابإلا بهذملا هيلإ بسنيو ةرصبلا يف أشن (ه86:ت) :ضابإ نب هلل ا دبع (1)
 نودع :رظنا ديز نب رباج نود ضابإ نبا ىلإ بهذملا ةبسن لوحو ؛551/3 :ةيضابإلا مالعأ
 .37 4 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا نالهج

 يبأ نب مكحلا نب ناورم ؛!67 -156 :يداربلل ةاقتنملا رهاوجلا يف ةروهشملا هتلسارم رظنا (2)

 يف ريبزلاو ةحلط عم لتاق ،ںصاعلا ييأ نب مكحلا يب نم كلم نم لوأ (ه65 :ت) صاعلا
 .207 /7 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،ةيواعم عم نيفص دهشو لمجلا ةعقو

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (3)
 بلاط يدهم 8 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا ؛37: ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان/د (4)

 .54 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه
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 ريبزلا نبا ًركل رباج مامإلا تاهيجوت ىلع ريسلاو ةمكحملا ئدابمب مازتلالا هيلع

 ."نأشو هكرتف ضورعلا هذه ضفر

 هيلع ناك املثم يومألا مكحلل هجاوُم يبرحو يسايس ميعز بايغ عمو

 اهسفن نع تفشك .ةديدع تايصخش ةيسايسلا ةحاسلا ىلع ترهظ ،لالب وبأ

 تاداهتجاب ةناعتسالا مدع عم ةمكحملا عابتأ ةدايق ىلع لوصحلل تعسو ،ءاطفلا

 نب عفان دشار وبأ :تايصخشلا هذه سأر ىلع ناكف هئدابم ضفرو رباج مامإلا

 عمتجا نم هعابتأب خلسناو ءار طتم اًمقوم ذختاو هتروث نلعأ يذلا قرزألا

 يه ةيارلاو برح رايد مهرايد أو «نيكرشم اوراص عيمجلا نأ ايعدم يمالسإلا

 .ةمكحملا عابتأ فوفص يف ريطخ قاقشنا لوأ ثدحلا اذه ناكف 3”لاتقلا ةيار

 ىلع ربصلا مدعو ةماعزلا بح لإ ح عجار عفان روهظ ببس أ بسحنو

 مهمكحل ةضراعملا ةحئار هنم متشت نم لك ىلع.ةبصنملا ةيمأ ينب ةالو تاداهطضا

 رباج مامإلا تاداهتجا نعو ءةمكحملا ئدابم نع اًميشف ائيش فرحني كلذب راصف

 نود موصخلا لتق ىلإ رمألا هب لصو ىَّتَح {ةكرحلل ماعلا ێفملاو يسايسلا رظنملا

 يف اريبك ىدص عفان أدبمل ناكف ،هتعامج ىلإ نومتني ال مهنوك دّرجلو راذنإ قباس
 .مهبراقأو مهباحصأب اولكن نيذلا ةيمأ نيب ىلع مهدقحل ارظن {ةمكحملا نم ةماعلا
 ىلع ةليل تاذ مزع دقف «ضابإ نب هلل ا دبع ةرم تاذ- رايتلا اذه عم قاسنا دقو

 .60: قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا : مشاه بلاط يدهم 8 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (1)

 دض ريبزلا نب هللا دبع عم كراش (ه65 :تر) دشار وبأ ،يفنحلا سيق نب قرزألا نب عفان (2)

 يبأ نب بلهملا هلتاقو ‘نافع نب نامثع نم ًاربتي نأ ريبزلا نبا دري مل اًمَل هلرتعا 4 نيرمألا

 .352 {©351 /7 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا سانلا لتق يف عفان ذخأ اًمَل ةرفص

 .29 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (3)
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 ةالص تقو ناح ا هيأر نع لدع . هنكل ،نيملسلملا نم ةعامج ىلع ةراغ رش

 هئدابم عجرتساف نينذؤملا ناذأو يارقلا ليترتو ©نيحبسلملا حيبست عمسف © رجفلا

 نع لدعف سفنلا نع اعافد الإ نيملسملا لاتق مدع يف رباج مامإلا ميلاعت ركفتو
 )0١, هشح ل زهجي مل و هيأر

 اهئامعز ىلعو ةكرحلا هذه عابتأ ىلع رباج مامإلا لضفب 7 ىرخأ ةرمو
 جراوخلا تاهرت ق ناهيتلا نم ضابإ نب هلل ا دبع ذقنأ يذلا وهف نيروهشملا

 لعفلا دودر هيف تحبك و ،ةفطاعلا ءارو قايسنالا نم هتعنم نلا هتمكحب كلذو

 ( ةيمأ
 ييب دض

 ةمكحملا فوفص يف اهانبتي نم اهل ناك ةفرطتملا راكفألا كلت لأ دعبتسن الو

 نب رعسم ةرصبلا نم ءاج ناورهنلا ةكرعم لبق هتا ليلدب اه جوريو لئاوألا

 رد اف !ميت كحتلا ةجيتنب هربخأو اٹداحتف )3 . هنوت بابح نب هلل ١ لبعب ىقتلاف يكدف

 ةتتفلا : هتيؤرل رخ آ نود قيرف ةرصانم مدعو لازتعالا بابخ نب هلل ١ دبع

 بضغف ،سبايلاو رضخألا ىلع يضقي بيهل ىلإ لوحتتس اهترمج لأو تلحفتسا

 رهنلا لهأ فوفص ق هلتقم راثأو .هلتقف هيلع زهجو بابح نبا فقوم ىلع رعسم

 ةرئاد ةّييضابإلا 6ه65 ةنس يف ثدحلا اذه يكيول زودات ددحيو ؛83:هسفن عجرملا :يمانلا (1)

 .02 :فراعملا

 ضابإ نبا هجوي ناك اربا+ نأ وهو رداصملا ىلإ دنتسملا عئاشلا حرطلا اذه اب رمع فلاخي (2)

 :اب حلاص دمحم جاحلا نب رمع :رظنا ،ليلدلا اهزوعي ةرظن يهو كلذ سكع ىلإ وه بهذو
 ركفلا يف ةسارد.تد ،ييايسدلا دوعس نب دمحأ :قيلعتو ميدقت :يضابإلا ركفلا يف ةسارد

 .32 -31 :ص :يضابإلا

 .يلكرزلل مالعألا يف امهتمجرت دجأ مل (3)
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 اوردصأف ،ةمراص ةدايقب نوعتمتي اوناك كاذنآ ةمكحملا ءامعز نكل ةديدش ةعبوز

 ")رعسم لتقب اًرمأ

 مدعو دوعقلا رثآ فنص :نيفنص ىلإ تمسقنا دق ةمكحملا نأ ىلإ لصن اذهب

 اوبقلف هجهنم نيملسملا لتقو باهرإلا ذختا فنصو .ةدعقلاب اوبقلف نيملسملا لتق

 ج راوخلاب

 :ةيضابإلاو جراوخلا:3

 ةةعامجلا ىلع اًبليس ترثأ ةمكحملا عابتأ يف ةريطخ ةفئاط روهظ نذإ ظحالن

 ىلع سانلا دقح اهراشتنا ىلع دعاس دقو عابتألا بسكب مامتهالا نع مهتقاعأو

 ذيملت ضابإ نبال دب نكي . ؛هجاوم ديدش ميعز نم ةدايقلا غارفو نييومألا

 لحفتسي ال ىََّتَح اهسسأ ضقني ضقنيو )ةعامجلا هذهل ىدصتي نأ لإ رباج مامإلا

 “‘>أقرازألا نم ةينلعلا ةءاربلا نمضتت ماكحلا عم هتالسارمو هبطخ تناكف اهرطخ

 طس ولا يف ضابإ نبا تيص عاذف & ‘تادجنلا لثم مهجهن ىلع راس نمو

 .51 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .08 :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ ضوع (2)
 / .45 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (3)

 زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم عفان عم اوجرخ نيذلا قرزألا نب عفان دشار ييأ باحصأ ةقرازألا. (4)

 ريبزلا ني هلل ا دبع مايأ يف نامركو سراف نادلب نم احءارو امو اهروك ىلعو اهيلع اوبلغف

 :لحنلاو للملا :حتفلا وبأ ميركلا دبع نب دمع يناتسرهشلا :رظنا يحاونلا كلتب هلامع اولتقو

 .119:ص 1 :ج .1961 :رصم يبلحلا يبابىفطصم ةعبطم ،يناليكلا ديس دمحم :قيقحت
 مهيلع اَمْنإَو طق مامإ ىلإ سانلل ةجاح ال تأ نوري يفنحلا رماع نب ةدحن باحصأ تادحنلا )5(

 ١ .123/1 :لحنلاو للملا :يناتسرهشلا :رظنا ،مهنيب اميف اوفصانتي نأ
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 هيلإ اهوبسنف ©ةديدحج ةكرحل اسسؤم هوربتعاو اهجراخو ةرصبلا ق ىعامتجالا

 هل نم ىلإ اونطفتي مل و ، -ةدعقلا نم ةمكحملا عابتأ مهو ")ةّيضاَبالاب تيمسف

 مامإلا هخيش ةيسايسلا هتاوطخ يعرشلا ليصأتلا ق داهتجالاو ههيجوت لضف

 .ديز نب رباج

 موصخلا لتقو ضارعتسالا ةسايس تنلعأ ىلا ةعامجلا اق رخالا فرطلا يو

 إدبم نع مهجورخل "جراوخلاب" تيمس -ماع نب ةدجنو قرزألا نبا عابتأ نم-
 . 3 )نيكر شم مهوربتعا ثيح ةاصعلاو ةالولاو ماكحلا عم لماعتلا ق نيملسملا

 "جراوخلا" حلطصم لولدم لوح -اثيدحو اميدق فالتخا دجويو

 .مهلمشي نمو

 ل و سةيواعم لاتق ةلصاومب يلع مامإلا ىلع حلا نم لك ك معزي نم كانهف

 بقل مهيلع قدصي ءالؤه لكف ،ناورهنلاو ءارورح ىلإ هجوت مث ; «ميكحتلاب ضري

 بهذملا سسؤم مهكاردإ مدعل مهموصخ م اهعضو ةيمستلا هذه نأ ةضابإلا ثاحبألا ىرت (1)

 بسحو ؛150 :ةأشنلا ةقلح :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم يحي يلع :رظنا ،يقيقحلا

 وه ةيمستلا هذه ركذ يضابإ لوأ نأ اندجو دقن ةيضابإلا رداصملا يف حلطصلملا اذهل انئارقتسا

 !مورك دمح نب دمحأ :قيقحت :ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ باتك :(ه283 :ت) حتف نب سورمع

 نمسضنر) ةنزاوملا هباتك يف (ه4ق :ت) ةكرب نبا هالت مث 1995(5 نوقرم ثحب) 83 :ص
 :نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا ثازنلا ةرازو ز©فشاك ليعامسإ ةديس :قيقحت :تاباوخلاو ريسلا

 .385:ص 2 :ج 6

 :يلكرزلا :رظنا ه66 ةنس ةماميلا ىلإ جرخ (ه69 :ت) يفنحلا يرورحلا رماع نب ةدجن (2)

 .10 /8 :مالعألا

 رايعمو جراوخلا رمأ رادم يم كيرشتلا ةيضق نأ ىلإ ضيفتسم ثحب دعب يعباسلا لصوت (3)

 .158 :جراوخلا ثيداحأ ليلحت .يجراخلا ركفلا فينصت
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 نيملسملا ةالغ نم مهنألو ،نيدلا نم مهقورملو {مهقانعأ يف ةعيب ضقنل ،ج راوخلا
 .. )مهلاتق بجح نيكرشم ةاصعلا نوربتعيو ياملا نوكفسي

 ؛مامإ يأ ىلع جورخلا هب دصقن جراوخلا حلطصم أ ىري نم د+ويو

 ةملك فيدر هنأ ىنعمب ةنيعم ةفئاط هتعياب وأ مهلك نوملسملا هعياب ءاوس

 لك ىلع ةماع ةملكلا» :رصان دمحم/د لوقيف مكاحلل ةعاطلا مدعو قاقشنالا

 اذه ىلعو ،«نيفص ةعقو ىلإ لمجلا ةعقو نم مامإ ةعاطل بجتسي مل نم

 نم ةمكحملا فقوم اوربتعاف ،نيثحابلا ضعب دنع حلطصملا يف ليصفت رهظ موهفملا

 نم نيقشنملا ىلع قلطيف يدلا جورخلا امأ كايسايس اجورخ ميكحتلا ةيضق

 نومريو ،ةيمرلا نم مهسلا قري امك نيدلا نم نوقرمي اوحار نيذلا ةمكحملا

 .تادجنلاو ةقرازألا :لثم كرشلاب نيملسملا

 بسنت نايحألا ضعب يف ىلوألا ةّيضابإلا رداصملا نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجيو
 :ىلاعت هلوق نم «هلل ا ليبس يف جورخلا ىنعمب هنأ ساسأ ىلع ضجراوخلا ىلإ ةيضابإلا
 ىلع جورخلا ىنعمب سيلو {(46 :ةبوتلا) هةَدُع هل اوُدَعَأل جورخلا اودارأ وكو

 ليلدب كلذو )كرشلاب مهتعنو مالسإلا نم نيملسملا جارخإ ىنعمب الو ،يلع مامإلا

 يف لصفلا :دمع وبأ يسلدنألا يلع دمع مزح نبا ؛121/1! :لحنلاو للملا :يناتسرهشلا (1)
 .144 :ص & 4:ج .تد دادغب ،ىنثملا ةبتكم :لحنلاو ءاوهألاو للملا

 .كا :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم (2)

 ركفلا :نالهج نودع ؛9 :ةأشنلا ةقلح .خيراتلا بكوم يف ةضابإلا :رمعم يحم يلع (3)

 09:جراوخلاو ةنابإلا نيب قرفلا :شّيطا ميهاربإ قاحسإ وبأ 2 :ةيالا دنع يسايسلا

 .31 :يضابإلا ركفلا يف ةسارد :اب رمع ؛اهدعب امو

 ةريس :ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ ؛!60 :يداربلل ةاقتنملا رهاوخلا باتك يف ضابإ نبا ةلاسر (4)
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 ف يلع يضراعم نم ةيادب مامإ يأ ىلع جرخ نم اك ربتعت اهسفن رداصملا هذه نأ

 تاياورو اصوصن كلذك دروت اهنإ هن .جورخلا حلطصم هيلع قدصي لمجلا ةعقو

 .‘"»تادجنلاو ةقرازألا عابتأ نم نيفرطتملا جراوخلا ةبراحمو ةءاربلاو ةشقانملا

 يرهوج فالتخا زاربإ وه نيحلطصملل زجوملا ضرعلا اذه يق انمهي ام
 ©بسحف ماكحلا ىلع ج ورخلا نم يسايسلا بناجلاب قلعت ال ةمكحملا عابتأ نيب

 يمهو ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نم لصأب قلعت هَنَأل كلذ نم مظعأ رمألا اَمْنإَو

 كرش رفك اًرفاك جراوخلا هربتعي ذإ ةريبكلا بكترم ةلأسم لوح فالتخالا

 .اليبس كلذ لإ اودجو نإ همد نولحي

 اهل ىقب ،ج راوخلا نم ةمكحملا عابتأ ةيقب نع اهئدابممب ةضابإلا لاصفنا دعب

 هذهل بدتناو .)"لدعلا لمهأ" رارمتسا نامضو اهتوعد رشنل قافآ نع ثحبت نأ

 ريسلا نمض) تافصلاو ثادحألا : رثؤملا وبأ ؛0119/1 :(تابوخلاو ريسلا نمض). ناطحق يبأ

 .56/1 :(تاباوحلاو

 ؛86 :ريسلا :يخامشلا :رظنا نيملسملا ءامد ميرحت يف جراوخلا عم تاشقانم هل رباج مامإلاف (1)

 عم رمألا سفنو ؛165 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا :رظنا جراوخلا نم انلع اربتي ضابإ نباو

 نمو ؛353 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم يف رصان /د اهدروأ لا هتلاسر يف ناوكذ نب ملاس

 ترهلخ اًَكَل ةمكحملل امذ تراص ئ احدم تناك جر راوخلاب ةيمستلا نأ ىري نم نيثحابلا

 _ه296 - 160) :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب :رظنا نيفرطتملا نم مهريغو تادجنلاو ةقرازألا

 :ةرارقلا ڵثارتلا ةيعمج رشن :ةيركفلا ةايحلاو ةيداصتقالا عاضوألا يف ةسارد (م9 -777/

 .211 :ةوعدلا يف هراثآو ديز نب رباج مامإلا :فاوصلا ؛2:شماه 2073 :ص .2ط 3

 نب نامعن ىلإ هتلاسر يف ديز نب رباج :لثم ةضابإلا ةمألا اهيضتري ييلا ةيمستلا يه هذه (2)
 نمضر مالسإلا ةفص :بويأ نب لئاو كلذكو ؛16 :(خم)رباج مامإلا لئاسر :رظنا \ةملس
 .103/1 :(رفعج نبا عماج
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 ةقرفلا ةسائر أوبت يذلا "ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا ةقيقدلا ةمهملا

 سلاج سسأف .‘_ه5 ماع جاجحلا تومو نجسلا نم هجورخ دعب ةّيضابإلا

 هرشن لبسو بحذملا رمأ يف رواشتلل ةمبألا اهرضحي ىرخأو «هقفتلل ةماعلا اهذاترت

 بحذملا ىنبتت لود سيسأت ةيلوؤسم لمح ىلع ةبلطلا هيف بردتي اثلاث اسلجب و

 .يلاوملا ثحبملا يف ليصفتلاب هارنس ام وهو ،برغملاو قرشملا ف يضابإلا

 ٠  7دسم ٠ 2

 ذخأو ريظنتلا يف ةءافكلا يتوأ (ه145 يلاوح :ت ) ةديبع وبأ يميمتلا ةميرك ييأ نب ملسم (1)

 يراصنألا هللا دبع نب رباج مهنم ةباحصلا نم ريثك نع ىورو ديز نب رباج نع ملعلا

 مجعم :رظنا ةيسايسلاو ةيملعلا ةمامإلا هدهع يف ةضابإلا تفرعو ،مهريغو كلام نب سنأو
 .4 ةيضابإلا مالعأ

 .39538 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع (2)

 ؛¡08 -105 :يضابإلا ركفلا يف تاسارد :يمانلا ؛250/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (3)

 .32 :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ ضوع



 يناشلا ثحبملا
 ه <+ . + + ٩

 برغملا ىش ةبضابإلا ةوعدلا راشنلا
 زوربو ‘ديز نب رباج مامإلا دي ىلع يضابإلا بهذملا سيسأت دهع دعب

 لالخ نم ،ةرصبلا ىف اهونلعأو بهذملا اذه ئدابم اونبت نييبرحو نييسايس ءامعز

 تالسارملاو تالداحلا قيرط نع وأ ،لالب وبأ لعف امك ةارشلا ةعامج عم جورخلا
 قافآلا يف ةوعدلا هذه رشنب مامتهالا ةرتف تءاج..ضابإ نبا هجهتنا امك

 يف لوآلا لجرلا وه ةديبع وبأ مامإلا ناكو برغملاو قرشملا يف اهل جيورتلاو
 ىَتَح ةّيورو نأت ُاُكب اهل ىعسو ،ةركفلا هذه ةمدخل هتايح بهو يذلا ةكرحلا

 هئارال اوداقنا نيملسملا نم ةلمج يضابإلا بهذملا قنتعاف ،نيح دعب اهلكأ تنأ

 . ةيسايسلاو ةيوعدلا هئدابمل اوحاتراو {ةيهقفلاو ةيدقعلا

 مكحلا ةرطيس تحت قرشملا يف ةدهطضملا تاوعدلا باحصأل يعيبطلا نمف

 ،نانئمطاو ةيرحب هيف نوعدي «مهتاكرحل سفنتم داجيإل نيدهاج اوعسي نأ يومألا

 امهنايك اينبت نأ اتراتخا نيتللا ةيرفُصلاو ةيضابإلا ةوعدلا عم لعفلاب ثدح ام وهو

 :برغلل يف طبضلابو ةرصبلا جراخ

 يب ةالو طغض نم مهرمذت (_) ر ربلا ع وبر يف نيتوعدلا رارقتسا ىلع دعاسو

 ضعب نطفت نأ درجمبف ،مللظلاو ةدشلاب ماكحلل دايقنالا مههركو 2 . ةيمأ

 ىتح ٬ماشلا يف ةمكاحلا ةطلسلا شويج نع يئانلاو مئالملا طسولا اذه ىلإ ةاعدلا

 ،ةموجفرو ،ةتاول \ةغاوز ،ةتاردس ،ةتانز ةيال ةراوه ،ةسوفن لئابق نم برغملا ربرب نوكتي (ا)

 .184 /6 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا :رظنا ...ةجاهنصو {ةماتك

 لصتا» :لوقيف برغملا ىلع كلملا دبع نب ماشه يومألا مكاحلا ةالو نع نودلخ نبا يكحي (2)
 .239/6 :هسفن ردصملا :رظنا ،«مهلاوحأ مهيلع اومقنو ،ربربلا يف مهتريس تءاسو مهتيالو رمأ



 70 لوألا لصفلا

 بح نم ةيقلخلا ةبراغملا عئابط عم اريثك بسانتت ةديدج ةوعد نولمحي هيلإ اومرلق

 ."'ههملظ نم ىلع ةروثلا ةعرسو لدعلا ةماقإو {ةيعرلا نيب ةاواسملا

 برغملا ىلإ نالجر مواق ،يناثلا ةيادبو يرجملا لوألا نرقلا ةياهن عمف
 يف امهراكفأ تبقاعتف \©برغملا ضرأ امهل هللا طسبف ،ادحاو المج نابقاعتي

 ىلع انوكي مل نايعاَدلاو ريثك قلخ امهتوعدل باجتساو {ةحيسفلا اهئاجرأ

 يفو ميكحتلا ةلأسم ىيف يأرلا سفن ىلع امهنكل ،دحاو يوعدو يدقع بهذم
 .ةاصعلا نيملسملا لتق لالحتسا مدع يفو ةيمأ ب ةالو لاتق نع دوعقلا ةلأسم

`` 

 ةيضابإلا لإ ايعاد ءاج يذلا دعس نب ةملس وه لوألاف

 .»ةيرفصلا ىلإ ىعادلا سابع نب هلل ا دبع ىلوم ةمركع

 وهف ىناثلا"اّم

 :دعس نب ةملس - 1

 يف ىضابإلا بهذملا قانتعا ىلإ ةوعدلا نلعأ نم لوأ وه (_)لعرس نب ةملس

 ةقتاشمو ،ميضلا ةيابإو ةمهلا ولع»ب مهتعنيف ملظلا هرك ىلع مهتدش نودلخ نبا فصي (1)

 ردصملا :رظنا «هنيد رصن يف هللا نم سوفنلا عيبو ،كلملا بالغو ،بوطخلا ةعراقمو لودلا
 .207/6 :هسفن

 سانلا ملعأ نم ناك يعبات (ه105 :ت ،‘ه25 :و) يندملا يربربلا هللا دبع نب ةمركع (2)

 لئابق يف ىصقألا برغملا ىلإ ةمركع هجوت دقل .244 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ريسفتلاب

 ةرسيم ةدايقب سوسلاو ةجنط يف تاروث دعب ةساملجس ةلود ترمهلتف هل اوسمحتف نرفي ينب

 ةموجفرو ةليبق تمجاه ه138 ةنس يفو ،يتانزلا ديمح نب دلاخ عيوب 4 6ه122 ةنس يرغطلملا
 ؛يرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا ييأ يضابإلا مامإلا ئحب ىلإ اهب ترقتساو تاوريقلا ةيرفصلا
 .150 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان/د ؛65 564 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب رظنا

 لماعو ملاع وهو .نيعباتلا ةقبط نم (ها35 يف يحر :نيميلا يمرضحلا نب دعس ني ةملس (3)
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 لزنو ةديدج ةقطنمب رقتساو هلهأ نع بزتغا ،اسُمحتم ايعاد ناكو «ايقيرفإ لامش

 بهذملا رهظ دأ ليبس يف كلذ لك ،تاداعلا نم ريثك يف مهعم فلتخي موق دنع
 اذه رهظي نأ تددو» :لوقي وهف ،ةليلق تاظحللوأ دحاو مويل ولو يضابإلا

 يلابأ امف ليللا لإ ةودغ نم ادحاو اموي برغملاب -يضابإلا بهذملا يعي-رمألا

 "«ىقنع ةبرض

 بنذملا قانتعا ىلع ةبراغملا تزّقح ةيخيراتلا ةيسامحلا ةلوقملا هذه
 يدقعلا بناجلا يف مهراكفأ راهظإل ةعاجشلا حورب مهتدمأو ،اًجاوفأ يضابإلا

 برغملا ىلإ دعس نب ةملس دحأ قبس له ،اًحورطم لاؤسلا ىقبيو .يسايسلاو
 ؟ ئدابملا سفنب وعدي

 يف يضابإلا بهذملا راشتنا مجح ملعن نأ يغبني لاؤسلا اذه نع باوجلل

 ريمعتو لودلا ءانب لالخ نم هعابتأ اهققح قلا تازجنملا رّؤصتنو ‘برغملا

 ةيضابإلا دوجول ليلد نع تاياورلا ق ثحبلا لإ انوعدي يذلا رمألا وهو ةقطنملا

 نب ةمالس هتيمستب نييجردلا درفنيو 3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا {ةيعادو

 ،‘كلذ ىلإ رشي مل هَزأل ؟ال مأ ققحملا اهدمتعا ىلا خسل لك يف كلذ له يردن الو ديعس

 .11/1 :خياشملا تاقبط :رظنا

 رادلا ،بويأ نمحرلا دبع قيقحت :ةمألا رابخأو ةريسلا باتك : ركب ييأ نب ىحي ءايركز وبأ (1)

 نم اعامس متسر نب نمحرلا دبع اهلقن ينييجردلا ةياور ؛42:ص &©ا :ج .1985 :رشنلل ةيسنوتلا
 دبع هيبأ نع باهولا دبع هتياور لقن دقن يخامشلا 7 2/1 :خياشملا تاقبط :رظنا \ةملس

 ىلإ ةّيضانإلا ةوعدلا لوخد تأ رهظيو ؛123 :ريسلا :رظنا ةملس لاق :لاق٬متسر نب نمحرلا

 بهذ امبسح ةمركع ةافو ةبقح يهو (ه115 و ه103) نيي ةدحلا ةدملا لبق تناك برغلل

 سابع ناسحإ :قيقحت :نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو :دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ ناكلخ هيلإ

 .266 :ص 3©0 :ج 01968 :توريب ةفاقثلا راد
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 سيسأت ىلل تاوعلاو تارونلا روهظو ،ةملس ءيجب ةزتف نأل ةملس لبق

 تقال مث دحاو صخشب تأدب ةوعدل ةيناك ةرتف انرظن يف نكت مل تامامإلا

 ةضهن ميوقت نازيم بسح ادج ريصق فرظ يف ريثكلا تققحو اعيرس اجاور

 .بوعشلاو ممألا

 هذه يف ضارتفا ءانب ىلإ هريغ قبس دق يمانلا تف انعالطا بسحو
 ةراشإ ةملس ةينمأ يف لمتحي وهف ‘تايطعملا نم ةلمج لالخ نم هعضو ،ةلأسلملا

 أو .ةملس ئيحب لبق ايقيرفإ لامش ميلقإ نكست ةّيضابإ ةيلاج دوجو ىلإ

 أو .ةيضابإلا تادقتعمو ءارآب اوعنتقا ميلقإلا ىلإ نيدفاولا برعلا نينطوتسملا

 نم ةملس لعلو ©‘"ةسوفن لبج ىف ةرقتسملا لئابقلا نم ةدناسم اودجو ةاعدلا

 ةملس ةملك لولدم يف قمعتلا ىلع ىنبم هلامتحا ا مهفن نأ انل قحيو «مهنيب

 اهقبسي نأ ةب ال بهذم وأ ةركف روهظ ةيضق أل ،«رمألا اذه رهظي ن»

 .نيفطاعتملا عانقإل ةيرسلا يف لمع

 جراوخلا دوجو لمتحي يذلا ،ميهاربإ زاحب اضيأ لامتحالا اذه دناسو

 نمف» :لوقيو ،يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب لبق (ةيرفصلاو ةضابإلا مهب دصقي)
 ،يبرعلا قرشملا يف ةميزه مهب تقحل اَمّلك هونطوتساو هيلع اودفو مهتأ لمتحملا

 «ضرألا مهيلع تقاضو

 لوصو تبثت رداصملا نم اهانقطنتسا ىرخأ ةلدأ فيضن نأ انناكمإبو

 :ُهَنَأ يهو برغملا ىلإ ةملس ءيجب لبق ةيضابالا ةوعدلا

 .119 0118 :ةيضابالا نع تاسارد :يمانلا (1)

 .62 :ةيمتسرلا ةلودلا (2)



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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 يضابإلا بهذملا فرع 0') زوانجلا ريطغم نبا همسا يربرب ملاع دجوي ١.

 ىف لضفلا هلو .ايقيرفإ لامش ىلإ ةملس ءيجب لبق ةرصبلا ىلإ هجوتو

 القعم هدلب لعج اًمِم .ةيضابإلا قانتعال ةسوفن يف هموق ينب نم ريثك عانقإ
 .)يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا ثلثلا لالخ برغلل ةّيرضاَبال اسيئر

 ماق»و ‘بهذملاب هتمه تقلعت اباش تسر نب نمحرلا دبع ناك امنيحو .
 ث (ة«داهتجالا ةياغ هبلط ق ا 4 -ح -۔يضابإلا بهذما-رمألا كلذ ق

 ةياور يفو ،ملعلا نم ةدازتسالل ةديبع يبأ مامإلا ىلإ ليحرلاب لجر هل راشأ

 ملاعو لضاف خيش (ه160 :دعب يح ) :ينوانجلا يسوفنلا ريطغم نب ديمحلا دبع نب دّمَع
 .810-{808/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم اليوط رمع ،هيقف

 ق ةيادب يف برغملا ىلإ ةملس ءيحب لبق ةرصبلا لإ هجوت ريطغم نبا نوك دكوت ةيأ ةدع كانه
 :يتأي ام اهنم 2

 ،هلئاسم هخيش ررحي نأ لبق ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ملعت ريطغم نبا نأ يخامشلا ركذ

 :رظنا ه95 ةنس يف جاجحلا نجس نم ةديبع يبأ جورخ بقع ناك كلذ نأ لمتحيف

 .105 :ريسلا

 ةملس مهثعب دق نيذلا ملعلا ةلمح ةدوع لبق ةسوفن لبجب ايتفم راص ريطغم نبا نأ يمانلا ركذي

 .124 :ةيضابإلا نع تاسارد :رظنا ةرصبلا ىلإ

 ةّضابإلا :رظنا ةرصبلا ىلإ ةيملعلا تاثعبلا ةركفل ذفنم لوأ ريطغم نبا رمعم ىحي يلع ربتعي

 .ةبهو ةبتكم ءيناثلا مسقلاو لوألا مسقلا :ايبيل يف ةيضابإلا ةيناثلا ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف

 .43/ :ص 01 :ج .1964 :ةرهاقلا

 .150 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان /د

 :رظنا ،ةيمتسرلا ةلودلا سسؤمو ملاع (ه171:ت) :ىرسك نب مارهب نب متسر نب نمحرلا دبع
 .515/3-520 :ةيضابإلا مالعأ مجعم
 .12/1 :خياشملا تاقبط :نيجردلا رظنا ؛42 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ



 74 لوألا لصفلا

 .‘"ةرصبلا ىلإ هجوتلاب هل راشأ يذلا وه ناوريقلا يف ةملس تف يخامشلا

 ىلعو ركبم نمز يف يضابإلا بهذملا ملعت نيتياورلا اتلك يف متسر نباف
 متسر نبا نأ يرورضلا نم نوكيف بهذملل عاد لوأ وه ةملس كا رابتعا
 ةرتفلا كلت يف بهذملا اوبعوتسا ءاملع نم ةقطنملا ولخل هيدي ىلع ملعت دق

 ىلإ نمحرلا دبع ةمجرت يف رشت مل انيديأ نيب يلا ردابصملا نكل ةركبملا

 عنتقا رخآ يضايإ ىلع ملعتي ناك هنأ حجري امم \ةملس ىلع هذملتت

 .برغملا ىلإ ةملس لوصو لبق يضابإلا بهذملاب

 ىلع ةلدأ ريتعت نأ حصت انيديأ اهيلإ لصت مل امم اهريغو تاحيجزنلا هذه
 نب ةملس لوصو لبق صوصخلاب ةسوفن ىلإ امبرو ايقيرفإ لامش ىلإ ةيضابإلا ءيجب
 ق ةّيضابإلل عاد لوأ ةملس نوك نيب قفون نأ نآلا ىقييو ةقطنملا ىلإ دعس

 ؟هنيحم لبق اهيف ةّياَبإلا دوجو نيبو برغملا

 نييضابإ دوجوو بهذملل عاد لوأ ةملس نوك نيب ضقانت ال ةقيقحلا يق

 ربهج نم لوأ هنأ هب دصقي عاد لوأ هنوك ىنعم أ كلذ {ةقطنملا يف هوقبس

 هنأ امبرو مهئدابم زاربإ ىلإ هتركف عابتأ ضرحو ،برغملا يف ةضابإلا ةوعدلاب
 قباطت يأرلا اذه ىف اندناسيو .مهيلع ةيومألا ةطلسلا راكنإ نالعإ لإ مهاعد

 نم قرشملا يف هب لومعم وه ام عم ةملس ءيحب لبق برغملا يف نييضابإلا ةسايس
 ُءاقتاو ،ةّيضابإلا ةعامجلا ءاقب ىلع اظافح ،موصخلا مامأ روهظلا ةلواحم مدع
 اهمع امبر .ةرصبلا يف رباج مامإلا ةسايس يهو ةالولا قناشمو ماكحلا طوسل

 هدهع ىيف ةملس لحر يذلا ةديبع يبأ مامإلا ءيجمو ،ناكم لك يق هعابتأ ىلع

 .123 :ريسلا :يخامشلا (1)
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 يف مهراشتناو {ةاعد نيوكت ىلإ ةيضابإلا ةوعدلا تروطت برغملا ىلإ ةرصبلا نم

 ىللإ ءاج امدنع دعس نب ةملس هقبط ام وهو لقتسم ىضابإ نايك ءانبل قافآلا

 ةروث ىلإ رمألا لوحتف سةّيضاَبإلا ةوعدلاب رهجلا ةرورض نع مهل نلعأف برغملا
 .")نييومألا دض

 :رابجلا دبعو ثراحلا ةروث 2

 ءاهراشتنال طيطختلاو \ةكرحلا ميظنت ةوقب ةديبع يبأ مامإلا دهع زيمت

 نم هطسق برغملا لان دقو «ىضابإلا بهذملاب نومكحي ةمأ ةعيابم ىلإ ىعسلاو

 .رابجلا دبعو ثراحلا ةروث اهنم تاروث ةدعب ماقف ةسايسلا هذه

 لوأ يه يدارملا سيق نب رابجلا دبعو ث ىمرضحلا ديلت نب ثراحلا ةروثو

 نييعت عم ةيلعفلا اهثادحأ تأدب «ايقيرفإ لامش ىف ةمامإلا سيسأتل ةّيضاَبِإ ةلواحم

 أ 3‘ةه127 ةنس نييومألا لبق نم برغلا سلبارط ىلع ايلاو بيبح نب سايلإ
« 

٧٩1 

 ءةوعدلاب رهجلاب لغتشت نكت مل و ،ةملاسم اَهَتأ دعس نب ةملس ةيصخش رمعم ىسي يلع روصي (1)
 ،الإ سيل بحذملا ميلاعت ىلإ ارشبم هرظن يف ةملس ناك امنإو \ةحلسم ةروث ىلإ دادعإلا الو

 هطيطختو هتيكرح دكوؤي امم \برغملا ىلإ ةملس ءيجب قبست لا ثادحألا عم ىفانتي اذه نكل

 .26 {25/1 :رئازجلا ةقلح :خيراتلا بكوم يف ةّييضابإلا :رظنا ،.ةلودلا سيسأتو تاروثل

 يف كرتشاو {ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ (ه140 وا31 :نيب ت) :يمرضحلا ديلت نب ثراحلا (2)

 .242 {241/2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ييميلا يراشلا ةزمح يبأ ةروث

 عم كرتشاو ،ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأ (ه140و131 :نيب ت) :يدارملا سيق نب رابحلا دبع (3)
 .509 083 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ميلا يراشلا ةزمح ييأ ةروث

 دبع هيخأ عم ناك (ه138 :ت) يرهفلا عفان نب ةبقع نب ةديبع يبأ نب بيبح نب سايلإ (4)
 .09 /2 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،ةيقيرفإ ىلع ىلوتسا اًمَل نمحرلا

 .119 : ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (5)
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 يف يضابإلا بهذملا رهظ نأ ذنم ائيشف ائيش روطتت تذخأ دقف ةيفخلا اهثادحأ

 .دعس نب ةملس عريحجب دعب ڵ©برغملا

 ةةمكاحلا ةيومألا ةطلسلاو ةيضابإلا تاعامج نيب تاشوانم تعقو اممرف

 دوعسم نب هلل ا دبع يضابإلا ميعزل لتقب اهدمخي نأ بيبح نب سايلإ ررقف

 ناك اميرو تومرضح نم اهلصأ ةيبرع ةليبق يهو بيجت ةليبق نم ٤ )يبيجتلا

 ببسو .ةيضابإلا ةوعدلا رشنل برغملا ىلإ اورجاه نيذلا نم يبيجتلا هلل ا دبع

 نم نييومألا م رمتسم ءادع ىلع لبق نم اوناك نيذلا ريهامجلا بضغ هلتقم

 مل برغملا ةقطنم ًدإف كلذ ىلإ ةفاضإو {ةّيرضابإلا ةكرحلا ىلإ مامضنالا لالخ

 قوقح نع نوعفادي نييسايس ءامعز الو "لحاطف ءاملع َرورب دعب دهشت

 يق ةناهم ربتعاو ،اميظع ةبراغملا سوفن يف يبيجتلا لتقم لعج ام وهو 5هةيعرلا
 نيرخآ راوث روهظ نع كلذ رفسأف ،دهملا يف مهطاشن دامخإل ةلواحمو مهقح
 .مهيلع يومألا ناودعلا دصل لئابقلا مهعم تفتاكت

 تاياورلا تفلتخا دقو ،رابحلا دبعو ثراحلا ييصخش لوح سانلا فتلاو

 امهيأ ددحي نأ نود نيبصنمل امهئالتعا ىلإ ريشي يخامشلاف ،امهبصنم ديدحت يف

 يف نيكرتشم امهنوكب يداربلا يفتكي امنيب 3 )يضاقلا وأ ريزولا امهيأو مامإلا

 مجعم رظنا رباج مامإلا نع ملعلا ذخأ ُهَتُأ ركذ (د126:ت) :ييجتلا دوعسم نب هل ا دبع (1)

 .579 -577 /3 :ةيضابإلا مالعأ

 .43 42 : ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهحج نودع ؛0 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا )2)

 .هتحت نووضني دحوم نايك مهل نكي مل برغملا ربرب (3)

 .16 :يخامشلا :ريسلا (4)
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 رابجلا دبعو راوثلا ةعامجل امامإ ثراحلا لعجيف رمعم ىجح يلع امأ . )كلملا

 .مامإل ادعاسم و ايضاق

 فافتلا ةيلمع هنع رفستس اًّمَع بيبح ني سايلإ :سلبارط يلاو لفغي مل و

 برغملا نم شيجب دجنتساف ،هتيالو ةعزعز نم رابخا دبعو ثراحلا لوح لئابقلا

 املف ،ةيربربلا ةراوه ةليبق نمو برعلا نم نوكم كبيبح نب نمحرلا دبع هدوقي
 لكل امكاح ثراحلا حبصأو &بسيبح نب نمحرلا دبع شيج مزهنا ناعمجلا ىقتلا

 رشنل ةصرف تناكف {عابتأو ذوفن هل راصو ترسو سباق نيب ةعقاولا ةقطنملا

 .هيف ةنطوتسملا لئابقلا نم ددع عانقإو برغملا نم ةريثك ءاحنأ ىق يضابإلا بهذملا

 نب نمحرلا دبع لمح امم ةسيطج عضوم ىف ناث زوف رصنلا اذه بقعت
 ةماعلا ىلع ءاضقلا ةمهم ىلوتيل نامثع نب بيعش دئاقلا نييعت ىلع بيبح

 دبعو ثراحلا نوك نكل ،‘”نييضابإلا راوثلا ةكرح دمحأو ،كلذ هل متف ةضابإلا

 اداح الدج راثأ 3‘هبحاص نطب ىف امهنم دحاو لك حالسو نييم ادجو رابجلا

 .170 :ةاقتنملا رهاوخلا (1)

 دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع : رظنا ؛4ك/1 :ايبيل ةقلح :خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا (2)
 .3 :ةّيابلا

 نيب ىلإ اعد مل سلدنألا لهأ هلتاق عاجش دئاق (ه162 :ت) يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع(3)

 .303 /3 :مالعألا :يلكرزلا سابعلا

 .170 :ةاقتنملا رهاوحلا :يداربلا (4)

 .120 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (5)

 .10 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا (6)

 .10 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا )7(

 لإ بجاحو ةديبع يبأ ةلاسر ؛126 :ريسلا :يخامشلا ؛ 87/1 :خياشمل تاقبط :نيجردلا (8)
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 يف ةمبألا ىلإ اهادص غلب ىتح ءامهتيالو ةلأسم لوح .ةيضابإلا دنع ةديقعلا يف

 فكلا ىلإ مهوعدي ةبراغملا ىلإ""»يئاطلا بجاحو ةديبع وبأ مامإلا بتكف ،قرشلملا

 مل رابحلا دبعو ثراحلا لتقم نأ ةثداحلا نم جتنتسيو ،امهيف مكحلا رادصإ نع

 .بيبح نب نمحرلا دبع دي ىلع نكي

 دبعو ثراحلا مامإلا ةماعز طاشن خيرات يف يدي نيب لا تاياورلا فلتختو

 خيرات عضيف يمانلا امأ ،_ه132و ه131 ماع نيب اهددحي يخامشلاف ،رابجلا
 سلبارط ىلع ايلاو بيبح نب سايلإ نييعت ةنس ه127 ةنس يف عارصلا عالدنا

 ارارمتسا ةديدج ةروث مايق كلذ يف امب ‘ه132 ةنس يف ةهجاوملا ءاهتنا خيراتو

 ىلع ىلوتسا يذلا © مسوفنلا دايز نب ليعامسإ رجاز يبأ ةماعزب ثراحلا ةروثل

 ال يبرح عارص ةرتف يف ُهَتنأل ء"عافدلل امامإ هوراتخا نأ دعب سلبارط قطانم

 ةبراغملا رثأت كردن تارونلا هذه خيراوت يف نعمتلابو .ةلقتسم ةلود اهيف سسؤي

 دعب ءاج له وه ايلاح ردابتملا لاؤسلاو زاجحلاو نميلا يق ةيضابإلا ةضهنلاب

 ؟برغملاب ةّيضاَبإ ةلود سيسأت نم نكمت نم راونلا ءالؤه

 .595 -583 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :هباتك يف يدشارلا اهدروأ \برغملا لهأ

 ءةديبع يبأ ذيملت نامع نم هلصأ (ها150 -100 نيب شاع) :دودوم وبأ يناطلا بجاح (1)

 مالعأ مجعم :رظنا ،ةرصبلا جراخ ةيضابإلا ةوعدلل ةيركسعلاو ةيلاملا نوؤشلا ىلع فرشأ

 .239 5238/2 :ةيضابإلا

 .126 :هسفن ردصملا :يخامشلا (2)

 ةنس سلبارطب عافدلا ةمامإل عيوب (ه140 يف لتق ) :رجاز وبأ ،يسوفنلا دايز نب ليعامسإ (3)

 .111/2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم يرهفلا نمحرلا دبع دض ةكرعملا يف لتقو ها

 44 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع 0 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (4)

 ،باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا :فسوي ميركلا دبع تدوج

 ٠ .26 :ص .ىربكلا تاساردلا ةلسلس ©1984: رئازجلا
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 :ملعلا ةلمح - 3

 اَهَسنأ عي ال اذهو هةّيضابإ ةمامإ سيسأت نع رفست مل ةقباسلا تارونلا ًكإ

 نم ةركبم ةرتف ي تءاج اَهَتَأل ،اهرابتعاو اهنزو اهل ناك امنإو .ةلشاف تاروث
 اهدعب يتأتس قلا تاروثلل ةدئار ةبرجت يهو ،©برغملا يف ىضابإلا بهذملا دوجو

 برغملا ى انلع يضابإلا بحذملا لإ لزألا ةيعادلا دوهج نم تضخمت لاو

 نيعملا نم فارتغالل قرشملا ىلإ تاثعب لسري نأ رثآ يذلا ،دعس نب ةملس
 كابقتسم ةيضابإلا لودلا ءامعز ةديبع يبأ مامإلا دنع هقفتيف .‘'»قاصلا يضابإلا

 ةعومجب لدف .ةمامإلل طيطختلا يف هحئاصن ىلع اوريسيو ،هتاهيجوت ىلع اوبًردتيو
 ءهيلإ اولحتراف 3ةةةرصبلا يف ةديبع يبأ مامإلا عضوم ىلع ةبلط سمح نم ةنوكم

 اوسحأ اذإف ةرصبلا ءارمأ ضعب نم ايفختسم ناك ُهَتَال بادرس ىف هدنع اوسلجو

 ركذلا سلجب ىلإ اوداع ىلو اذإ ىتح ©فافقلا نوعنصي مهنأ ورهاظت مداقب

 :(‘مه ةسمخلا ءالؤهو

 .“”يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأه

 ملعلا ةلمح أ املع ،ه132 ةنس يف ثراحلا دبع ةروث ةياهن رابتعاب امانجتنتسا ثادحألا ريس (1)

 نوكيف ، ه140 يف باطخلا ييأ ةروث نابإ تناك مهتدوع أو ةرصبلا يف ماوعأ ةسمح اوقب

 .اديكأ ه132 ةنس ةروث دعب مهليحر

 .89 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛98 :ريسلا :يخامشلا (2)
 .40 .9 :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :ثافيلخ ضرع ؛124 :ريسلا :يخامشلا (3)

 ركفلا :نالهج نودع 125 : ةيضابإلا نع تاسارد ! يمانلا ؛57/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (4)

 .44 :ةيضايإلا دنع يسايسلا

 .507 -505/3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا 6(ها40 :تر نميلا ءاملع نم (5)
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 .متسر نب نمحرلا دبعه

 .‘"»وتاردسلا مصاع

 .“)ىسمادغلا رارد نب ليعامسإ بينملا وبأه

 .) رلبقلا دواد وبأه

 ىلع اومزعف ةديبع ىبأ مامإلا دنع نيوكتلا ةرتف تهتنا ماوعأ ةسمخ دعب

 تناك نإ انخيش اي» :هل اولاقف مهنأش يف مهمامإ اوراشتساو ،مهدالب ىلإ رفسلا

 اموأ ،انم الجر انسفنأ ىلع يلونفأ ،ةقاط انسفنأ نم اندجوو ةوق برغملا يف انل

 لهأ ىف نكي نإف مكدالب ىلإ اوهجوت» :ةديبع وبأ مامإلا مه لاقف .«؟ىرت

 ىلع اولوف لاجرلا نم ةدعلاو ددعلا يف ةيلوتلا مكيلع هب بجي ام مكتوعد

 .“«باطخلا يبأ ىلإ راشأف..هولتقاف ىبأ نإف مكنم الجر مكسفنأ

 ابأ مامإلا ملعلا ةلمح لأس اذامل هاوحف ،ريبك لاكشإ مامأ انعضت ةياورلا هذه

 رهو مهرفس نم ةظحل رخآ ق هلجأ نم اوؤاج رصنع مهأ نع ةديبع

 !؟..ةوق مهسفنأ نم اوسنأ نإ ةمامإلل مهنم دحأ ةيلوت نع مهراسفتسا

 اونرمتو هوبعوتساو «مهرفس دعوم .لبق هوملعت دق رمألا اذه كا لصألاف

 :نيلامتحا مامأ انسفنأ دحن انه .مهدنع يهيدبلا نم راصو هيلع

 .500 {499/3 :هسفن عجرملا :رظنا ،(ه1ا41:ت) برغملا ةمأ نم (1)

 :هسفن عجرملا :رظنا ،(ه140 :يف يحر) ،ةوازفن نم هلصأ :يسمادغلا رارد نب ليعامسإ (2)

82. 

 .110 0109/2 :هسفن عجرملا :رظنا ((ه211 :يف يح ) \برغلا سلبارط نم (3)

 .20/1 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا :رظنا ؛60/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (4)
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 ةديقع يضابإلا بهذملا ملعتل طقن اوبهذ ةبلطلا أ لوألا لامتحالا

 ليلدب ،اقباس ركذ امك ةّيضابإ تامامإ سيسأت ىلع بيردتلل اوتأي مل و ،اهقفو

 مل ةبلطلاف ا )«رفسلا ىلع اومزع اًَكَلف» رفسلا دعوم مهسفنأب ةبلطلا ديدحت

 نوبردتي ةطخ مهف نكت مل و ،ةديبع وبأ مامإلا هتياهن ددحي نيعم جمانربب اوديقتي

 دعومل اذإ مهديدحتف ؛اهونقتي نأ دعب ألإ مهنطوم ىلإ نودوعي ال ثيحب ،اهيلع
 دودح ال ملع وهو ،هدحو يعرشلا ملعلا اوملعتيل اوءاج مهأ ىلع ليلد مهرفس

 يسمادغلا رارد نب ليعامسإ هذيملت ةديبع يبأ مامإلا راسفتسا وه رخآ ليلدو .هل

 مامإلا هل لاقف ،ماكحألا يف ةلأسم ةئامتالث نع هلأسو رفسلا ةبهأ ىلع ناك امنيح

 نم ابيرغ وديي لاؤسلا اذهف ة«؟رارد نباي ايضاق نوكت نأ ديرتأ» :ةديبع وبأ

 سيسأتلاو طيطختلا ةيفيك هنم ذخأيو ،هدنع هقفتيل ءاج يذلا هذيملتل خيش

 هذيملت أ ماوعأ ةسمخ دعب ةظحل رخآ ق خيشلا فشتكي ث .ةيضابإلا ةمامإلل

 ةسارف هأ ضورفملاف .ةيضابإلا ةمامإلا سيسأت دنع ءاضقلاب لقتسي نأ بغري

 سلجب رارد نب ليعامسإ لوخد نم ىلوألا مايألا دنع زربت بلاطلا ةبغر وأ ،خيشلا

 ليعامسإ هقفي ناك ةديبع ابأ نأ اذه نم مهفيف .ملعتلاو نيوكتلاو بيردتلا

 رهظت مل خيشلا ةسارف نأ املاط برغملا يف لود نيوكتل مهبيردت نود هباحصأو

 .ىلوألا مايألا ي

 وم -ةّيطاببإلا ثاحبألا ضعب هيلع تقفتا يذلا وهو- يناثلا لامتحالاو

 .اهتماقإل ط طخلل وهو «(لود) تامامإ سيسأتل رظنملا وه ةديبع ابأ مامإلا ر

 .142 :ريسلا :يخامشلا :رظنا ؛60/1 :ةميألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 60/١. :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ )2)

 .201 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :يدشارلا ؛41 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع (3)
 6 ١
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 القتسم ناك امو ،ةمبئلل اصاخ ناك امو ،ماوعلل ناك ام نيب هسلاج دذعت ليلدب

 ."ههنادلب يف ةّيرابإلا ةمامإلا ءايحإل مهبيردتو ملعلا ةلمح ميلعتب

 ةلمح هضرع يذلا راسفتسالا نأب .لألا لامتحالا ىلع باجي اهني>و

 ءاج مهرفس دعوم دنع ةمامإلل مهدحأ نييعت لوح ةديبع يبأ مامإلا ىلع ملعلا

 ناكف ،ةبلطلا دحأ ةيلوت طباوض لوح اهوملعت يلا ةيساردلا صصحلا ديكأتل

 قطنملا سفنبو .ةلاسر ةباتك دعب لوؤسملا هبرضي يذلا متخلا ةباثمب خيشلا باوج

 يف ةديبع يبأ مامإلا نم ةزاجإ اَهَتأ ىلع يسمادغلا رارد نب ليعامسإ ةثداح للحت
 دكأتي مل ينالجراولا ءايركز ابأ ةياورلا لقان إ 4 3هيف هغوبن ىأر امل ءاضقلا ىلوت

 ىفأ . .ملعأ هلل او» :هلوقب هلقن متخ دق ذإ ةديع ابأ مامإلا رارد نبا لأس ىتم

 اومزتلا دق ةبلطلا إ مث .}«؟كلذ لبق مأ هلأس [رفسلا دعوم] تقولا كلذ

 ةمامإلا ملعلا ةلمح دحأ ةيلوت لوح ةمراصلاو ةمزلملا ةديبع يبأ مامإلا تارارق

 رفسلا دعوم يف رصتقا ةيلوتلا نع مامإلا ثيدح ناك ولف ،برغملا اولصو امنيح
 نإف» هرماوأ ذيفنت ىلإ اوعراس املو ،ةديبع ىبأ مهمامإ ةلوقم يف اوققح امل طقف
 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ يلوت عم هدهاشنس ام وهو ،«هولتقاف ىبأ

 .ةمامإلا يرفاعملا

 :باطخلا يبأ ةيالو 4

 مهبسحن-نيملسملا ةعامجو ،ه132 ةنس رابحلا دبعو ثراحلا لتقم ةرتف نم
 ةمامإلا دقع ىلإ نوعلطتيو نوعمتجي ۔رابخحلا دبعو ثراحلا ةروث يف كراش نمم

 39538 :ةيضابإلا دنع يسايسلا ركفلا :نالهج نودع (1)

 ۔60/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)
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 "'»«نامتكلا يف سانلا»“ نأ ىلع رداصملا قفتتو .مهودع ىلع ةوقلا مهل رفوتت ىتم
 نيملسملا نم ةعامج مه لوألا مسقلا :نامسق كاذنآ يضابإلا عمتجملا أ ظحالنو

 ةالو ىلع تاروث نشل صرفلا نوصبرتيو .ةّيضابإ ةمامإ ةماقإل نيدهاج نوعسي
 اذام نورظتني نيملاسم اوقب نيذلا سانلا ةيقب مه يناغلا مسقلا امنيب يسابعلا مكحلا

 ةلودلا مهتلماع ام لثمب مهلماعتس لهو ،ةيسابعلا ةلودلا روهظ ثادحأ هنع رفستس

 ديقت الو ،نولمعيو نودهتجي مهكرتتو مهتوعد رشنب مهل حمستس مأ ؟ةيومألا

 بقرت صبرتلا ىلع.لوألا مسقلا زفح اممو ؟مهعابتأ ءامد كفست الو ،مهتيرح

 مهمودق نورظتني مهف ،ةرصبلا يف ةوعدلا ةمبأب اوكتحا نيذلا ملعلا ةلمح ةدوع

 مسقلا اذه بابرأو ؛ممهدحأل ةمامإلا اودقعيل مهتدوع نوجريو ربصلا غ رافب

 خياشملا نم مه امنو 3"سانلا"ظفل نم مهفي دق ام وهو ‘طقف ةماعلا نم اوسيل

 نم ملعلا ةلمح مدق امل هسنأ ركذي ييجرلدلا ر ليلدب سانلا لضافأو نايعألاو

 نم رظن مهيف هل نم نيملسملا حلاصمو سانلا رومأب متها» سلبارط ىلإ قرشملا
 }«سانلا لضافأو نايعألاو خياشملا

 نأمطاف {نانبلاب مهيلإ راشيث راص ىَّتَح مهلاحر ملعلا ةلمح طح نأ درجمبف

 ولع اهضرع ىلع وتو ءةمامالا ءابعأ نولمحتي ءافكأ ءامعز دوجو ىلإ نوملس
 ؛مهتعاضبو سانلا ةنامأ يديب تإ» :مهل لاقو مهيلإ رذتعا متسر نب نمحرلا دبع

 يلا ةنامألا هذه مجح ين رداصلا لصفت مل ةقيقحلا يفو .“»«هرذع اولبقو هوكزتف

 ىلإ اهل نيعتلاب يضفي دق اهضفر تأ عم ،ةمامإلا بصنم لبقت نع نمحرلا دبع قيعت

 .22/1 :خياشملا تاقبط :يييجردلا :رظنا ؛60/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (1)

 .22/1 :هسفن ردصملا :يجردلا (2)

 .60/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (3)
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 لصاوتتل كلذ لعف نمحرلا دبع نأ دعبتسن الو ،ةديبع يبأ مامإلا ةيصول اقبط هلتق

 ىلع لصحيف ،نميلا يف "لقحلا بلاط ةمامإب نيميلا باطخلا يبأ هبحاص ةمامإ

 .)نميلا يف ةمامإلا طوقس دعب قرشللا ةّييضابإ نم يونعملاو يداملا معدلا

 تعمتجا سلبارط ةنيدم برغ "دايص" عضوم يف ةيرس تاسلج دعبف

 دق مهو 3مهعم يتأي نأ موي تاذ هنم اوبلطف ،باطخلا يبأ ةعيابم ىلع مهتملك

 ؛سللبارط ةنيدم يف اهنالعإ ناجرهمو ةعيبلا ميسارملاًمكحم اطيطخت اوططخ

 يأ نود "يشرقلا نامثع نب ورمع ىمسملا روصنملا رفعج يبأ لماع ءالجإلو

 كعيابنل كدي طسبا» :هل اولاقو باطخلا يبأ ىلع ةعيبلا اوضرفف فنع تاداشم

 .“")«هدعب نم نيحلاصلا راثآو تتش دمح هيبن ةنسو هلل ا باتكب اننيب مكحت نأ ىلع

 ةلاسر ىلع اباوج اهيف مهتتهي ةديبع يبأ مامإلا نم ةلاسر مهتءاج ةعيبلا دعب

 .هيلإ اهب اوهجوت دق اوناك

 دبعو ثراحلا ةلأسم هركسع ىف اوركذي لا ط رشب ةعيبلا باطخلا وبأ لبق

 يبأ ةكنح ىلجتت انهو .هعابتأ فوفص ىف فالتخالاو ةقرفلا نم افوخ رابحلا

 سسؤمو ةارشلا مامإ (ه130:تر :قحلا بلاطب ريهشلا ىسي وبأ "يدنكلا ىحي نب هلل ا دبع (1)
 .586/3-589 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نميلا يف ةيضابإلا ةمامإلا

 كلذ ىلإ بحذ املثم نميلا ين ةيضابإلا ةمامإلا عم نمازتت مل باطخلا يبأ ةيالو تأ مولعملا نم (2)

 / .117 :نيدلا عئارش يف مالس نيا

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (3)

 .23/1 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا :رظنا ؛64 -62/ ا :ةمبألا ريس :ءايركز ربأ (4)

 .152 :ةيضابالا دنع ةوعدلا جهنم :رصان /د (5)

 .125 :ريسلا :يخامشلا ؛63/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (6)
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 فالخلا روذج ىلوألا ةلهولا نم لازأ دقف ،هل ةديبع يبأ مامإلا ةيبرتو \باطخلا

 .اهءازإ نيفلتخم برغملا ةّيضاَبِإ يقبو ثيدحلا اهنع لاط ةلأسم لوح

 «سلبارط يف ه140 ةنس سأر ىلع ةيالولا بصنم باطخلا وبأ دلقت

 توضناو ،ةليوزو ناوريقلاو ترس ىلإ هذوفن اهيف اتما 3‘'هنينس عبرأ تمادو

 ابأ مالس نبا ربتعيو 6©ثهريغو ةتانزو ةشيرزو ،ةراوهو ،ةسوفن :لئابق هئاول تحت

 اهل ةلود سسأو ،ةيالولل عيوب هنأ رابتعاب كلذو برغملاب رهظ نَم لوأ باطخلا
 .اش ططخم ريغو ةماع ريغ ةروث يه نلا رابحلا دبعو ثراحلا ةروث فالخ ذوفن

 هدحو هلل ةيمكاحلا أ نوداني مهو سلبارط هباحصأو باطخلا وبأ لخد
 يشرقلا نامثع نب ورمع عمس اًمَلَف "هلل الإ مكح ال" ةمكحلا مهفلس ةريسل اغابتا

 الإ مكح ال» فتاهتتو ىلاعتت تاوصألا سلبارط ىلع روصنملا رفعج يبأ لماع
 بحسناف رمألا نم صانمال هنأ كردأ 3}«باطخلا يبأ ةعاط ألإ ةعاط الو كلل

 سلبارط ىف هسفن باطخلا وبأ نطوف وسب باطخلا يبأ شيج هسمي مل و نامأب

 .)140 ةنس يأ {ةنسلا سفن يف رمد لبجو ةبرج ىلع ىلوتسا مث

 .65 ،64/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ ؛127 0126 :نيدلا عئارش :مالس نبا (1)

 نكمي نب رمع :ترس ىلع باطخلا وبأ ذختا ؛12ا :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا )2(

 ةقلح :خيراتلا بكوم يف ةيضاتإلا :رظنا متسر نب نمحرلا دبع :ناوريقلا ىلعو ،ينامطانألا
 / .43/] :ايبيل

 .23/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (3)

 .117 :نيدلا عئارش (4)

 .64/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (5)

 .66 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (6)
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 دبع نب بيبح ناوريقلا ىلع روصنملا رفعج + يبأ ل إماعب رخآ مازهنا قحل

 "ركم هيخأو يموجفزولا ليمج نب مصاع ةدايقب ةيرفصلا شيج دي ىلع نمحرلا
 ثدح ام سكع ىلع اداسف ةموجفرو ةليبق تتاع ناوريقلا لع اولوتسا نأ دعبو

 ةثاغتسا ةصق رداصملا ركذتو يضابإلا يرفاعملا باطخلا يبأ دي ىلع سلبارط ي

 يف هشيج بغرو اهءادن ىمف {ةيرفصلا روج نم باطخلا يبأب ناوريقلا نم ةأرما

 مهعابتأو ةمكحملا راعش وهو 3ث"هل لإ مكح ال" بورحلا يف هءاول عفرو ،داهجلا

 .جراوخلا نم مه نيذلا تادجنلاو ةقرازألا فالخ ىلع مهجهن ىلع اوراس نيذلا

 .مهءاوهأ اوعبتا مهنكل ةدعقلا نم مه نيذلا ةيرفصلاو

 عوجرلاب ءاشي نمل حمس قيرطلا يفو ،ناوريقلا ىلإ ةازغلاب باطخلا وبأ هجوت
 بهذملا راتخاو ةيضابإلا ةوعدلاب عنتتا نم لإ قبي مل و داع نم داعف ،هراد ىلإ

 دأ باطخلا وبأ ملعف ح رايتخاو ةخسار ةعانق نع همالسإ مهف يف يضابإلا

 مهاياون يف نوصلخملا مهو ،تاّململا يف ةدممنلا مهيلع نيذلا مه هعم نيقبتملا

 .‘ةّنلاب مهل اعدو مهيلع ىنثأف

 ةمزألا مهيلع تدتشا ىتَح اهلهأ رصاحف سباقب رم ناوريقلا ىلإ هقيرط يف
 رشن ىللإ ىعسيو ،دالبلا رومأ رييست ىلوتي الماع اهيلع نيعف ةعاطلا اونلعأف

 ناوريقلا لصو املف \دصقملا ثيح ىلإ ريسلا عبات مث : كاهيف ةيضابإلا ةوعدلا

 .يلكرزلل مالعألا يف امهتمجرت دجأ مل (1)
 ؛يسنوتلا بونجلا يف ةرقتسملا ةزفن ةليبق نوطب ىدحإ ةموجفرو ؛129 :ريسلا :يخامشلا (2)

 123. :خيراتلا :يناوريقلا قيقرلا :رظنا

 .66 065/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (3)

 .67/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (4)
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 رشن يف باطخلا يبأ جهن وه اذهف ."هتعاطل نوملستسي ىتح كلذك مهرصاح

 نيملسملا نيب ةرطق ليست نأ ىشخيو هسفنب شويجلا ةدايق ىأوتي ةيضابإلا ةوعدلا
 ،هعدخي نم ىلع بلقني هنكل ليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام همصخ نم وأ هعابتأ نم

 ةموجفزرو ةليبقل ثدح ام وهو ،اًرسحخ هرمأ ةبقاع لعجيو ،اًديدش اباسح هبساحيف

 ملعلا ةلمح عم قرشملا ىلإ هتلحر يف هبحاص تمس امنيح ةصاخبو ناوريقلا يق

 باطخلا يبأ ةرئاث تراثف ،يتاردسلا مصاع ىمسملا \هركسع رايخ دَحأو

 هب اوقحل املف ،ىتأ ثيح نم عجارو مزهنم ُهَنأ مهمهوأف ،ةليح مهيف لمعتساو

 اهلخدف ناوريقلا ىلإ مهعبتو {ةميزه رش مهقاذأف ،"ةداقر صحف" ءارو نم مهتغاب

 بلغ باطخلا يبأ لدع نكل ،ةموجفزو ةليبق كلت ىلع نومقان مهو هشيجب
 .حيرج ىلإ اوئيسي الو دحأب اولكني الأب اًرمأ ردصأف هبضغ

 هل تصلخف يسابعلا شيحلا نم نيشيج كلذ دعب باطخلا وبأ هجاو

 دبع بترف «متسر نب نمحرلا دبع ناوريقلا ىلع لمعتساو {ةيقيرفإو سلبارط
 .اهيحاوضو "ةيقيرفإ ندم ىلع لامعلا نمحرلا

 ركسع نم رف يدنج كلذ يف هبغر دقو برغملا ضرأ ىلإ ريسلل دادعتسالاب

 .67/ 1 :هسفن ردىصملا :ءايركز وبأ (1)

 ©68/1 :هسفن ردصملا :ءايركز يبأ يف باطخلا يبأ لدع نم اًروصو ثادحألا ليصافت :رظنا (2)

 أطخ وهو متاح يبأ ىلإ ةرماؤملا هذه ثادحأ بسني مالس نبا .129 :ريسلا :يخامشلا ؛9

 .129 :نيدلا عئارش :رظنا

 .69 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ : رظنا ؛130 :ريسلا :يخامشلا (3)

 ةقلح :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع :رظنا ،يتاردسلا ليمج :وه يدنخلا مسا (4)

 .53552 :ايبيل
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 لهأ ركسع نم ليتق بلس ةنأل دحلا باطخلا وبأ هيلع ماقأ نأ دعب باطخلا يبأ
 وبأ هب نطف امدعب ةيعاوط هسفنب فرتعي نأ أشي مل و مهيلع اوراغأ امل ناوريقلا

 سأر ىلع يعازخلا ثعشألا نب دمممح دئاقلا رفعج وبأ لعج دقو .باطخلا

 يف اهذوفن ةيسابعلا ةفالخلا عجرتستو {ةّضانلا نم برغملا هل رّرحيل "'لشيخلا
 .ايقيرفإ لامش

 هشيج يفصي نأ أشي مل و {ةَعو اددع امخض اشيج باطخلا وبأ زهج
 ىلع يوتحي امبر ناكف ،>ناوريقلا لوخد ىلع مزع امنيح لعف املثم ةرملا هذه

 نع نييسابعلا ةرطيس داعبإ لجأ نم لتاقي وأ {ةّيضابإلا ةكرحلاب عنتقي مل نم
 شيج بحري نأ ةديدحلا ةطخلا هذه نم باطخلا وبأ دارأ امبرو ،ريغ ال ةقلطنملا

 ةطخ اهتلباق ةطخلا هذه 3هيف مكل عمط ال برغملا أ ةلاسر مهل غلبيو نييسابعلا

 نم ةعومحب لسرأف تامولعملا برح كلسم تكلس قلا 6©ثعشألا نب دمحم

 باطخلا يبأ شيج ةدعو ددع نع هوفاول اهمصخ شيج ىلإ سيساوجلا

 كلذك وه لسرأ برحلا هذهل باطخلا وبأ نطف اًّملَو ،مهتاكرحتب هوملعُلو

 .)رابختسالل هنويع

 هالو (ه149 :تر يعازخلا ةبقع نب ثعشألا نب دّمَع ؛71 070/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (ا)

 .39 /6 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ها41 ةنس رصم روصنملا رفعج وبأ

 هشيج ددع نألو كهشيخل باطخلا يبأ ةيفصت ةيلمعل ءايركز يبأ ركذ مدع نم اجاتنتسا اذهو (2)

 67/١. :ةمبألا ريس مخض مقر وهو افلأ 70 غلب

 دونجلا ءامسأ ف لصف دق هنأ مغرف مالس نبا اًمأ ؛73 072 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (3)

 أل اطخ كلذو «سادمغم يف تعقو باطخلا يبأ ثادحأ ربتعي هنكل سيساوجلاو
 :نيدلا عئارش :رظنا ،متاح يبأ ةمامإ يف تثدح سادمغم ةكرعم أ ىلع عمجت رداصلا

 .!2ا 7 1١9.
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 املو ،قرشملا ىلإ اعجار لفقف \باطخلا يبأ شيج نم ثعشألا نبا فاخ

 يبأ شيج نم هب ناهتسي ال ءزج لالحنا ةمولعمب هسيساوج هتدمأ اديعب لحترا

 يبأ تاريذحت مغر مهلوقح ىلإ نيحالفلا باهذو {مهلزانم ىلإ مهتدوعو باطخلا

 تغابو سلبارط زيح يشغ ىتح ىطخلا يوطي ثعشألا نبا عرسأف \باطخلا
 كهذوفن قطانم نم اهريغو ناوريقلا نم تادادمإلا بلطي ذخأ يذلا باطخلا ابأ

 ىقبت نم ىلع ىضقف هيلع توفت ةصرفلا كرتي مل و اغيرس ناك ثعشألا نبا نكل
 نب نمحرلا دبع تادادمإ لوصو لبق ،"اغروات" ةقطنم يف باطخلا يبأ شيج يف

 باطخلا وبأ ناكو ،ليلق لإ باطخلا يبأ شيج نم جني ملف ،ناوريقلا نم متسر

 ةماع برغملا ةّضاَبإ ريصم امف .‘'ه144 ةنس ةكرعملا يف مهفتح اوقال نمم

 ؟ةكرعملا دعب سلبارط اونطوتسا نيذلاو

 :متاح يبأ ةيالو - 5

 نورصني اوناك نيذلا نييضابإلا ةلماعم سلبارط ق نييسابعلا لماع نسحم

 رايتخا يف مهتعانق مرتحي مل و هلذأف يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابأ

 نع نورسحتيو اغروات ةكرعم امئاد نوركذتي مهلعج ام وهو كيضابإلا بمحذلملا

 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛75 -71/1 :ةميألا ريس :ءايركز يبأ يف ثادحألا ليصافت رظنا (1)

 ؛68 -66 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاج ؛34332/ا

 ع ح س ا م : لخ - ط خ-'

 م - - ه : )آ ( )144 /\-[ !-] 761(:

 ل ع ا : ه س . ل : 1988, 122;

 نيكمت نب رمع اهؤاول يلا ةتاولو &ةسوفن ةناهز ةليبق باطخلا يبأ عم ةكراشملا لئابقلا نم

 .121 :نيدلا عئارش : رلتنا

 .128 :هسفن ردصملا :مالس نبا (2)
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 دعبو .مهف امامإ اوعيابيف مهتكوش ىوقت نبح صرفلا نوصبرتيو مهالتق

 ىلع روصنملا رفعج ىبأ لماع امهف نطفت دقو- ةددعتم ةيرس تاعامتجا

 امامإ “ه-ةدنك ىلوم-يزوزلملا ديبل نب بوقعي متاح ابأ اوعياب -_"لرسلبارط
 ةمامإلا ف ثكمف ،}ه145 ةنس يف ليقو 3ه154 ةنس بجر يف عافدلل

 هل قح الو نييسابعلا شويج تامجه .77 .ةيضابإلا نع عفادي تا ونس عبرأ

 سوفشقن نع عافدلاب لغشنم هل هناطلس بي وأ هذوفن عسرويف ةنياعمب رقتسي نأ

 ةاكزلا نم هتجاح نع ضاف ام لسري نأ هيلعو مهتابستكمو مهنيدو هعابتأ

 رشن ىلإ يعسلاو ةلودلا نوؤش رييست ىلع ةردقلا هيف سنأ نم ىلإ تاقدصلاو

 يذلا متسر نب نمحرلا دبع عم لعف املثم «رومألا هل رقتست نيح ةيضابإلا ةوعدلا
 .روهظلا ةيالو نمحرلا دبع ىلوتي نأ لبق تاقدصلا نم عمج ام هل لسرأ

 لماع هيلإ لسرأ «سلبارط زيح يف عافدلل امامإ متاح وبأ عيوب نأ دعب

 اوضفرف روصنملا رفعج يبأل مهتعاط اونلعي ىَّتَح سراف 500 نم ادنج سلبارط

 73/1١. :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 ملعلا ذخأ (ها55 لوألا عيبر27 :تر) :متاح وبأ يدنكلا يزوزلملا ييجتلا ديبل نب بوقعي (2)

 .997 {996 /4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ملعلا ةلمح نع

 »نيح اهيلإ اجتليو ،ةّيضاببإلا ةمامإلا دنع ةعبرألا نيدلا كلاسم نم كلسم ،عافدلا ةيالو (3)

 :خياشملا تاقبط :نيجردلا ؛«ودعلا مهنع عفدي نم مهنع اولويف ةمهادب نامتكلا لهأ مهدي

 .276 /14 :لينلا حرش :شّيفَطا ؛48 :(خم)ريسلا :ينايسولا ؛06/

 .136 :ريسلا :يخامشلا ؛36/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛128 :نيدلا عئارش :مالس نبا (4)

 .69 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ؛78/1 :ةميألا ريس :ءايركز وبأ (5)

 .36/1 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا ؛78/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (6)
 .138 :ريسلا :يخامشلا ؛78/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (7)
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 ةيربربلا لئابقلا نم انوكم ناك هنل "ةلوهسب متاح يبأ شيج رصتناو ،اولتتقا من :

 اورضح دقو ةقطنملا بوردو بورحلاب ةيارد اهلو سلبارط جراخ شيعت ييلا
 هل رظن ال نمم هشيج ىق ماوعلا ةرثك هل ببس كلذ نكل ةيضابإلا ةاعدلل اًدايقنا

 ربصف ،اديج مالسإلا ميلاعت دعب اوبرشتي مل و 3لمهماكحأو نيملسللا رومأ يف

 مهملعيو ؛مهنيدب مهرصيي اًبطخ مهيف بطخيو مههجوي ذخأو متاح وبأ مهعم
 الو ىلتقلا اوبلسي ال ىَّتتَح ،ديحوتلا لهأ نم مهيلع ىغب نم عم نولماعتي فيك

 مل نإ مهددهو مهيلع بضغ ةرم لوأ كلذ اولعف امل ذإ ىحرلا ىلع اوزهج

 ©مهنم أربتيو ةيالولا كرتيو مهرمأ لزتعيس ،هوعيطي

 شيج هءاج ،رسلبارط ىلع رفعج يبأ لماع شيج ىلع لولا راصتنالا دعب
 لا عجر مث ; \هيلع رصتناف ‘ه لهملا دابع نب ناميلس ةدايقب ةيقيرفإ نم رخآ

 ةنس اهرصاحف ،ناوريقلا بوص هجوتف {ةدودعم اروهش اهب رقتساو سلبارط
 .)ةعاطلاب هل اونعذأ ىَتَح

 ىلا ندملا ىلع متاح يبأ تامجهب نييسابعلا عابتأ ىضري ال نأ يعيبطلا نم

 ةفاك نم ابتك هل نولسريو رفعج يبأ ىلإ نوكتشي اوذخأف ،اهيلع اولوتسا

 مجح كعلاوط مح لسرأو روصنملا رفعج وبأ ةفيلخلا مل باجتساف مهتاليكشت

 مل شيج ةيقيرفإب هل عمتجا» :الئاق هشيج يداربلا فصي ؛128 :نيدلا عئارش :مالس نبا (1)

 .173 :ةاقتنملا رهاوجلا :رظنا ،«هدعب الو هلبق يجراخل عمتجي

 .37/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛79/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .136 :ريسلا :يخامشلا ؛80/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ ؛ 128 :نيدلا عئارش :مالس نبا (3)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (4)

 .136 :ريسلا :يخامشلا ؛80/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ ؛129 :نيدلا عئارش :مالس نبا (5)



 92 لرألا لصفلا

 ءايه نكي مل رمألا أ ةيسابعلا ةفالخلا تأر املف ،''رسادمغم يف متاح وبأ اهيلع

 متاح نب ديزي ةدايقب ايوق اشيج اوزهج ،متاح يبأ دي ىلع ةددهم مهحلاصم نأو

 ةرصبلاو ناسارخ دونج نم بسحف يقرشملا رصنعلاب اوفتكي مل و ،ةيدزألا

 عابتأبو ،ةليلم ىمست ةراوه نوطب نم نطبب اضيأ اوناعتسا امنو ماشلاو ةفوكلاو

 “)ئاهن اوضقي ىّتَح ،ةيقيرفإ لهأ نم ًرف نمبو 3'ة}يسوفنل دوكطم نب رمع دنج
 ةوعدلا ترشنو ،ةبراغملا فوفص يق اعساو اجاور تقال لا متاح يبأ ةمامإ ىلع

 هنإ قر نإو ىَتَح ةوعدلا هذه طيخ لعج ام وهو ندملاو لئابقلا يف ةيضابإلا

 .ايقيرفإ لامش يف ايلك عطقني مل

 ةوق مامأ متاح يبأ شيج دمصي نأ عطتسي مل ناميظعلا ناقيرفلا لتتقا املف

 .0©متاح يبأ ةمامإ ثادحأ ةياهنب اناذيإ كلذ ناكف معدملا نييسابعلا شيج ةربخو

 .82/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ :رظنا سلبارط نم مايأ 8 دعبت (1)

 ه144 ةنس رصم يلو (ه170 :ت) يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي (2)

 .8/.180 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (3)
 :ريسلا :يخامشلا ؛39/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛84 ،83/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ(4)

 قيقحت :بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش :يحلا دبع حالفلا وبأ يلبنحلا دامع نبا 6

 .236 :ص 01 :ج .تد :توريب ،ةديدجلا قافآلا راد ،يبرعلا ثازتلا ءايحإ ةنح

 ءاهتنا تددح نقلا ةياورلا عم ضراعتتس ه154 يف ةمامإلا هذه ةيادب تددح يلا رداصملا (5)

 :دامعلا نبا ؛ه131 :نيدلا عئارش :رظنا ،ه155 ةنس ةيناثلا ىدامج 20 يف متاح يبأ ةمامإ

 رثإو ڵباطخلا يبأ ةمامإ دعب تماق متاح يبأ ةمامإ نأ مولعملا نمو ؛238/1 :بحذلا تارذش

 هذه ةيادب ه145 ةنس تعضو ييلا ءايركز يبأ ةياور حجري امم ،"اغروات" ةثداح عوقو
 ةمامإلا هذه ةايح ةرتف اهرابتعا ىلع رداصلا تعمجأ يلا تاونس عبرأ ةفاضإبف {ةمامإلا

 ىَّتَح ارمتسم ناك ةمامإلا هذه راثآ نأ ربتعن نأ عيطتسنو ‘ه149 ةنس يف اهلاوز نوكيسف
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 ؟ديدج عقوم يف ةيضابإلا ركف له مازهنالا اذه دعبو

 :ججأ فوس يف متسر نب نمحرلا دبع مامإلا - 6

 يبأ ةمامإ ةياهن ىلإ يرجهلا يناثلا نرقلا ةيادب ذنم سلبارط ةنيدم تدهش
 نيذلا «نييسابعلاو نييومألا راظنأ اهيلإ تدش ،نييضايإلل اطيشن اكس وت متاح

 مهتعيابمو. يضابإلا بهذملا مهنالعإ ةجيتن \تاداشمو تاقياضم اهلهأب اوقحلأ

 ةيضابإلا اهيف مزهنا تلا تاروشلا أ كش الف .ةمكاحلا ةطلسلا نوضراعي ةمي

 ..... .طسوألا برغلل وحن هجوتلا يف ريكفتلا ىلإ مهنم ريثكلاب ت
 امل ناوريقلا ىلع باطخلا يبأ مامإلا لماع متسر نب نمحرلا دبع اذهف

 ريسملا عرسأ سلبارط دودح ىلع اغروات ةكرعم يف باطخلا وبأ مامإلا هب دجنتسا

 ىلإ اعجار لفقف «سبات برق قيرطلا يف وهو همامإ لتقم ربخ هغلب نكل ،هيلا
 .ةيضابإلا ةوعدلاب دعب اوعنتقي مل ناوريقلا لهأ أ كردي هنال شةيفخ )ناوريقلا

 يف هنع اوقرتفا هدنج ضعب ًثِإ ىتح هنع اولقتسيل صرفلا نوصبزتي هيضراعم نأو
 .ناوريقلا يف راوثلا دي ىلع ةدابإلا ةيشخ قيرطلا

 -بيبح ني نمحرلا دبع أ ىأرف ،ناوريقلا متسر نب نمحرلا دبع لخد
 ةدم هنيعأ نع أبتخاف 3اهيف مكحلا ديلاقم ىلع ذوحتسا دق -عفان نب ةبقع ديفح

 نبا باحصأ نم يوق لجر ةعافشي الإ هدي نم جني مل و ڵبيبح نبا هب رفظ مث

 ركلاو موجهلا ىلع تدمتعا ،عافد ةمامإ اَهَتَأل متاح ييأ ةمامإل رثأ لك لاز نيأ ه155 ةنس

 .ملعأ هلل او ©فالتخا ف نيخرزلملا عقوأ ام ودو ةلودلا ءانبو رارقتسالا ىلع سيلو رفلا و

 .70 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (1)

 .75/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)
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 نأ طرش ىلع كلذ لعف هلعلو ..ا )هحارس قلطأف 6&بيبح نبا دنع بوبحح !متسر

 .اهيف ةظحللا كلت دعب هاري الو ،ناوريقلا نم جرخي

 لصو املف بازلاب برغملا ضرأ ىلإ باهولا دبع هنباو نمحرلا دبع هجوت
 نيحلا كلذ ذنم هترصان لا ةيامل ةليبق ثيح- "ججأ فوس" همسا عينم لبج لإ

 يف ةّيضانإلا خويش نم اخيش نوتس هب قحلف ،كانه رقتسا تلود ءانب ىَّتَح

 يبأ دعب ديدجلا سلبارط لماع نم ابوره ؛لبجلا يف هعم اوماقأو "سلبارط
 .مهب ثعشألا نبا دونج ردغ نم افوخو باطخلا

 .ةيضابإلا خياشم نم لئاهلا ددعلا اذه جورخب ثعشألا نبا عمس امل

 ىوقي الف مهقحلي نأ ىأر اقباس ناوريقلا لماع نمحرلا دبعل مهترزاؤمو

 دعب هدهع لطي مل يذلا هشيج زهجف ،ىرخأ ةرم سلبارط ىلإ اودوعيف مهذوفن
 ىللإ عجر 2 اهتدم ملعن ال ةزتف مهرصاح و ،عينملا لبحلا دصقف ،اغروات ةكرعم

 لإ هلخدي ال»لبج يف نينّصحم اوناك مُهََأل مهيلع موجهلا نم سيأ امل ناوريقلا

 .ثعشألا نبا لوق ح ىلع ) «مجُجدم وأ ع راد

 .هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (1)
 هنبا عم نمحرلا دبع بوره يف ميهاربإ زاحب كشي ؛77176/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (2)

 ناوريقلا نم ج رخ هنأ زاحب مهوت امبرو ،هلمكأب شيج هل ناك نمحرلا دبع نأ اًملع ءامهدحول

 قلطأو بيبح نيا هب رفظ ث أبتخا ُهََأ نيح يف سباق نم اهيلإ هشيجب ةدوعلا دعب ةرشابم

 .4 :شماه 582 :ةيمتسرلا ةلودلا :رظنا ،لوقعم ءيش هنبا عم هدحو هجورخف هيلعو ،‘هحارس

 .38 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ؛247 &246 /6 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (3)

 :رظنا ؛هثدح نمع فلخي نب ناميلس عيبرلا يبأ ةياور نم 076/1:ةمبألا ريس :ءايركز وبأ )4(

 .36/ 1 :خياشملا تاقبط :ێيجردلا

 .76/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (5)
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 ثادحأ نع هلصفي مل ناوريقلا ىلإ ثعشألا نبا ةدوع أ لمتحنو

 راصح ثادحأ نودروي "نيخرؤملا أل كلذ هليوط نمز ه144 ةنس اغروات

 اغررات ةكرعم بقع "ججأ فوسب" خياشملاو متسر نبال ثعشألا نبا
 ه145 ةنسب متاح يبأ عافد ةمامإل خرؤي ءايركز ابأ نأ دجن اننألو ةرشابم

 نع يسابعلا شيجلا راظنأ دصل تماق ةمامإلا هذه أ لمتحن انلعجي اذهو 2

 وكم متاح يبأ شيج نأ اذه دكؤيو ججأ فوس ىلإ اولحر نيذلا خياشملا

 -ةقيقحلاب ملعأ هللاو -ضازتفالا اذه حص اذإف «مهئاسؤر نود ربربلا ماوع نم

 جحا فوس لبج يف اوقب متسر نبا مهسأ ر ىلعو ةيضابإلا رأ تبثنس اننإف

 نوركفيو .ةيهانتم ةقدب نوططخيو {ةدعلا نودعي \تاونس رشع ىلع . ديزت ةدم

 ييلا ةقباسلا تامامإلا رارغ ىلع تسيل ،ةيوق ةديدج ةلودل ةينأتم ةينالقعب

 ةنازرلا ىلع دمتعت اًمِم رثكأ ةوقلا ىلع دمتعتو مكحملا طيطختلا ىلإ رقتفت

 ةريبكو ةريغص لكل طيطختلل ةيفاك رثكأ وأ تاونس رشع ةدمو ،ليلحتلاو

 نم ةبقح مكحتو ،ةليرط ةدم رمتست ىَّتَح ةيضابإلا اهل رظن نلا ةلودلا هذهل

 مهتيعأو \بورحلا مهتكهنأ برغملا يف نييضابإلا ر .ةريصقلاب تسيل نمزلا

 تحت «نانعمطالاو ةعدلاو رارقتسالا ىلإ ةرملا هذه اوعلطتتف ،ةرركتملا تارونلا

 ىرنس ام وهو «مهداصتقاو مهتاكلتمم يمحيو "مهيمحي يضابإ يوطلس ذوفن
 تافصاوملاو تازيمملا لك اهل يلا برغملا يف ىلوألا ةيضابإلا ةلودلا م هراثآ

 .ةصاخ ةفص . يمالسإلاو يناسنإلا خيراتلا ي لودلا اهب ىنغتت ىلا

 .36/1 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا ؛١/77 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (1)

 .78/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)
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 :ةيمتسرلا ةلوألا 7

 اوذخأ ةقاط اودجوو &ةوق مهسفنأ نم ةبراغملا نويضابإلا سنأ املك

 طيطختلا نمض ةرملا هذه نكل «لئابقلا ىدحإ نم هنوراتخي مامإ يف نوركفي
 مهعم هل ةليبق ال ،ةسايسلا يف اكّنحم اًلاع الجر اوراتخي نأ اوأترإ {ةبقترملا ةلودلل

 نب نمحرلا دبع نييعت ىلع اوقفتاف 3هيأرب دبتسيو مهيلع ىغطيف هل ذوفن الو "هعنمت

 ةنصحمو يرلاو ةعارزلل ةحلاص ةبصخ ةقطنم ىلع اورثع امدعب يسرافلا متسر
 .ه160 ةئامو نيتس خيراتب ڵترهات ىمستو مهتلودل ةمصاع اهوذختا

 يف ةيضابإلا ةمألا ىأرف ،ةمكحب اهساسو حاجنب هتلود نمحرلا دبع ىنب
 يطخت نم هنكمت تادعاسم هل اوثعبي نأ بيبح نب عيبرلا مامإلا ةماعزب ةرصبلا

 هنكل كاريشك هركذ جار امل ىرخأ تادعاسم هل اونعب 4 .ةلودلا سيسأت باعص

 دراوم ديدحت نم نكمت دق هنأل «هبابرأ ىلإ اهعجري تأ ةيناثلا ةرملا يف لضف
 هبسكأف ميعدت ىلإ ةجاح يف ةرصبلا يف ةوعدلا إ مث كاهلالغتسا نسحأو هتلود
 .برغملا يف ةيضابإلا ةوعدلل ديدج دهعب اورشبتساو ءةميألا ةقث عينصلا اذه

 ناسملت دودح نم تدتماف طسوألا برغملا يف ةلودلا ةعقر تعستاو

 ترس ىلإو ةبلاغألا عم دودحلا- بازلا ةقطنم ىلإ ةسرادألا عم دودحلا۔ابرغ

 :رصان /د ؛87/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ ؛30029 :نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نبا (1)

 .157 : ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم

 .85/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 برغلا راد «ميهاربإ زاحب .أو رصان دًّمحع .د :قيلعتو قيقحت :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (3)

 تاقبط :نييجردلا ؛88/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ ؛38 :ص .1986 :توريب يمالسإلا

 .113 ىلإ !11 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاب ؛46 ،45/1 :خياشملا
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 دالبو ةبرج ةريزجو سلبارط بونج قطانمو ةسوفن لبج : اضيأ تلمشو ،اقرش
 ةلودلا تلان دقف هرسأب برغملا لمش يذلا يداصتقالا راهدزالا نميضو ،ديرخجلا

 «ضرألا ةبوصخ ببسب ةشيعملا ىوتسم عفترا ذإ ،ارفاو ابيصن هنم ةيمتسرلا
 ةزمهك ةلودلا ةمصاع عقوم لعفب ةيجراخلا ةراجتلا تروطتو ،نمألا راشتناو

 رشتناو ،قرشلملا دالبو ةيقيرفإ نيبو ىصقألا برغملاو سلدنألا نيب لصو

 .“ناغو نادوسلا دالب ىلإ يراجتلا طخلا لصوو "قيقرلاو بهذلا قيوست

 ةيمتسرلا ةلودلل ةيركفلا ةايحلا يف ريبك لكشب يداصتقالا راهدزالا مهاس

 نم بتكلا تبلجو ؟ملعلا ةبلطل تاقفن تصصخ و ‘ترهيتب دجاسملا ترثكف

 تاملكلا ةباتك تأدبو ةيبرعلاب ثدحتلا نيلواحملا ربربلا ةرئاد تعسوتو ‘قرشملا

 .)ةيبرعلا فورحلاب ةيربربلا

 بهذملا لئابقلا نم ريثك تقنتعاو ،عابتألا ةيضابإلا ةوعدلا تبستكا

 ريغ عم تارظانملاو تالداحلا تزربو ،ةيهقفلاو ةيدّمعلا هؤارآ ترشتناف يضابإلا

 ميهاربإ زاحب كرتنلو .حماستلاو راوحلا نم وج يف {ةلودلل يمسرلا بهذملا عابتأ
 :لوقيف ه296 ماع اهطوقس ىلإ سيسأتلا ذنم ةيمتسرلا ةلودلا عاعشإ انل صحلي

 ةضابإلا :يكيول زودات ؛58-61 :ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا :ميركلا دبع تدوج (1)

 :شوكب ىحي :ةيسنرفلا نم همجرت :"ةيضابإلا" :ةملك لوح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نع ثحب

 .29:ص .4

 .256 :ةيمتس.هرلا ةلودلا :زاحب (2)

 -211 :ةيمتسرلا ةلودلا :رظنا ءادوسلا ايقيرفإ ىلإ ةراجتلا كلاسم نع ليصفتلاب ثدحت زاحب (3)

9 229. 

 .404 50352 50258 :هسفن عجرملا :زاب (4)
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 نايدألاو لئابقلاو سانجألا فلتخم اهنكست ةلود اوسوسي نأ ةرادجبو اوعاطتسا»

 كلذ اوعاطتسا ءايربك وأ سفانت وأ ةوادع اهلك اهنيب اميفو تاقبطلاو بدحاذملاو

 ارود اهل را كش الو ©بحذلملا ق مهعم نافلتخت نبتيوق نيتراج نب مهدوجو عم

 .‘"«ةلودلاب تقحل نلا نتفلا كلت يف

 ريتخا يذلا باهولا دبع هنبا هفلخف ه171 ةنس يف لوألا مامإلا يفوت مث

 ةدايقب ةنتف لوأ ترهظو .هتافو لبق هوبأ هنس يذلا ىروشلا سلخجج قيرط نع

 دبع اهيلع ىضقف &‘)ةطلسلا ىلع لوصحلا يف عمطي ناك يذلا نيدنف نب ديزي

 رتسي نأ هفدهو تاونس 7 ةدم اهيف ىقبو ةسوفن لبج ىلإ لقتنا مث .باهولا

 نبا شيج ءيجم ذنم نييضابإلا دي نم تتلفأ يلاو 3اهراصح دعب سلبارط

 ريغ ةنيدملا يلاهأ عم لاتق دعب و ."هلغألا نب ميهاربإ نب هلل ا دبع 4 ©ثعشألا

 .132 :هسفن عجرملا :زاحب (1)

 مجعم :رظنا \ترهيتب مث ناوريقلاب ملعلا ىقلت (ه208 -171 :مكح) نييمتسرلا ةمألا يناث (2)
 .591-594 /3:ةّيضانإلا مالعأ

 :رمعم ىيحي يلع ؛46/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛89/ا :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (3)

 .57/1 :رئازجلا ةقلح :خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا
 الف ،ه172 ةنس ىصقألا برغملا يف مهتلودل ةسرادألا سيسأت عم ةنتفلا هذه تنمازت (4)

 نب سورمع :رظنا ةسرادألا نم تادادمإلا ىلع هلوصح و ،نيدنف نبا رايت زيزعت دعبتسن

 مورك دمحم نب دمحأ :قيقحت :ةيفاصلا ةيويندلا لوصأ باتك :ورمع وبأ يسوفنلا حتف

 .35 :ص .(1995 نوقرم ثحب)

 .116/1 :ةمبألاريس :ءايركز وبأ (5)

 :رظنا ةيقيرفإ ءارمأ نم ةبلاغألا ثلاث (ھ201 :ت) يميمتلا بلغألا نب ميهاربإ نب هلل ا دبع (6)

 .63/4 :مالعألا :يلكرزلا
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 سلبارط راصح نم فدهلا ناكو ،بلغألا نبا عم اًحلص مامإلا دقع نييضابإلا

 ٨4_'0 ماع يق تسسأت ىلا ةبلاغألا ةلود عم دودحلا نيمأت من ; ؟اهيف نيليلقلا

 باطخلا يبأ نب حمسلا فلح ترهيت ةمصاعلا لإ باهرلا دبع عجر اًمَلَو

 املو .ةريسلا اهيف نسحأف «سلبارط ىلع ايلاو ليرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع

 نب بويأ ةسوفن لبج ىلع باهولا دبع لماعو حمسلا سلبارط لاو يفوت
 ملف ،لبخلا ىلع ") ينوانخجلا ديمحلا دبع ةديبعابأ هدعب باهولا دبع نع "رمابعلا

 يف باهولا دبع يفوتو حمسلا نب فلخ لحارلا سدبارط يلاو نبا كلذب ضري
 .نيفرطلا نيب مئاق عارصلاو ه8

 تناك ةبلاغألا نأ ريغصلا نبا باتك اتقحم دعبتسي الو ؛ا20 ىلإ !18 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (1)

 .03:شماه ،81 :نييمتسرلا ةمألا رابخأ :رظنا «نيدنف نبا ززعت

 تاقلح دقعو هدلاو نع ملعلا ذخأ (ه204 :دعب تر ةينميلا رفاعم ةليبق نم يبرع هلصأ (2)

 .450 /3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا \ةسوفن لبج يف سيردتلل

 .120/1 :ةمبألاريس :ءايركز وبأ (3)

 ىقلت (ه204 :دعب يح) :نسحلا وبأ نسحلا نب بويأ ؛ا24/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (4)
 مالعأ مجعم :رظنا \برحلا نونفو ةعاجشلا ينف ازربم ناكو ،يتاردسلا مصاع دي ىلع ملعلا

 .130/2 :ةيضابإلا

 مالعأ مجعم :رظنا ‘نوانجإ ءاملع نم (ه21 1 دعب:ت) :ينوانخلا سمحف نب ديمحلا دبع )5(

 .510/3 :ةيضابإلا

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا يبأ نب حمسلا نب فلخ ؛120 0119/1 :ةمألا :ءايركز وبأ )6(

 مجعم :رظنا ،ةيمتسرلا ةلودلا ىلع ةدرمتملا ةيفلخلا ةقرفلا ميعز (ه221ا ف يح) :يرفاعملا

 .273: ةيضابإلا مالعأ
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 ةيوق ةسايس عبتاف 0'لفأ ىمسملا باهولا دبع مامإلا نبا دهع ءاج

 ةديبع يبأ ىلع لواطت هنل حمسلا نب فلخ ةروث ىلع ءاضقلا ىلوتف ةميكح

 مامإلا ةقفاومب اشيج ينوانجلا ةديبع وبأ هل دعأف هعابتأ ىرق ىلع راغ و ينوانجلا

 حلفأ مامإلا هجاو ةروثلا هذه دعبو .‘}_ه221 ةنس بجر 13 يف همزهف حلفأ
 ةعقر تعستا ثيح هتسايسب ضري مل يذلا »يسوفنلا رصن نب ثافن ةكرح

 ء‘”متجلا يف ءارثلاو لاومألا ترثكف نارمعلاو داصتقالا رهدزاو ،هدهع يف ةلودلا
 ةلودلا سسؤم اهيلع ىشم ىلا دهزلاو فشقتلا ةريس ىلإ ةدوعلا ثافن دوي ناكف

 ةفيلخلا مامأ ادهاج ىعسو ،قرشملا ىلإ رفاس ُهَنأ اذه هفده دكؤيو حلفأ دج

 ركذتي ىَّتَح يضابإلا بهذملا سسؤم رباج مامإلا ناويد ىلع لوصحلل يسابعلا
 هيلإ سانلا ةلامتسال ةعيرذ ةوعدلا هذه ثافن ذختاو ،مهدهزو مهتي فشقت سانلا
 نأ دحأل ةصرفلا كرتت مل نناهولا دبع نبا ةميكش ةوق نكل ،حلفأب ةحاطإلاو
 ."ه258 ةنس يق ةنملا هتفاو نأ ىلإ ةلماك اماع نيسمخ ةدم يف هيلع ؤرجي

 -208 نيب مكحر) نييمتسرلا ةمألا ثلاث 2متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع نب حلفأ (1)

 .123 -120 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،رعاشو هيقفو ملاع (8
 ةرم بغشلا ريثي فلخ أدب ينوانخلا ةديبع يبأ ةافو دعب ؛!34 -129 :ةميألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 ىيحي يلع :رظنا -ةديبع يبأ ىلع قباسلا يلاولا نبا - بويأ نب سابعلا هل ىدصتف ىرخأ

 .اهدعبامو 105 :ايبيل ةقلح :خيراتلا بكوم ين ةيضابإلا : رمعم

 :رظنا ،عابتألا ضعب هعبتا (ه3 ق نم لوألا فسصنلا ) :ثافنب ريهشلا يسوفنلا رصن نب جرف (3)

 .705 }704:ةّيرضابإلا مالعأ مجعم

 .126 0125 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (4)

 .6256] :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (5)

 .254 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب ىنعملا اذه يف :رظنا (6)

 .121 :هسفن عجرملا :زاج (7)
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 ةلودلا فعضب اناذيإ هتمامإ تناكف . )حلفأ نب ركب وبأ هنبا هفلح من

 ةرثكو ،لئابقلا بلأت ىلإ عجار اذهو ‘طوقسلا ىلإ ثيثح ريس يف اهقوسو
 هلعج ام ءارثلا نم هل ناك يذلا ةفرع نب دمحم رهظ ىَّتَح سانلا دنع لاومألا

 ةطلس ىلع درمتلا هعابتأ نلعأ ةفرع نبا لتف اَمَلَق ؛مامإلا ىلع ريهامجلا هب ضرح
 نب دمحم ناظقيلا وبأ هوخأ هدعب ءاجو .‘هه261 ةنس يف ةمامإلا لزتعاف ركب يبأ

 نب دمحم ةنتف كلذكو ،ةفرع نبا عابتأ ةروث دمخأف هنم ردقأ ناكو "حلفأ

 ىلع ماعلا وفعلا نلعأو لئابقلا عم اًحلص دقع ث &ترهيت ق ةلاسم

 دي الم نأ رمألا هب لصوو ،نييسوفنلا ةدعاسم ةمامإلا ذوفن عجرتساف نيدرمتملا

 يف ه267 ةنس يف نولوط نب دمحأ نب سابعلا مهرصاح نيذلا ةبلاغألل ةدعاسملا

 ."رسايلا روصنم يبأ سلبارط ىلع هيلاو لالخ نم كلذو سلبارط

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

)5( 

(6) 

(7) 

(8) 

 عولو هلو نيمتسرلا ةمألا عبار (ه261 -258 نيب مكح ) :باهولا دبع نب حلفأ نب ركب وبأ

 .174 /2: ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا رعشلاب

 اهتميأ دنع ةوظح لانو ترمهيت دفو ناوريقلا نم هلصأ ( 6 ا :ت ) :ةفرع نب دمح

 .811 /4 :هسفن عجرملا :رظنا ،نييمتسرلا

 ةقلح :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع ؛83/1 :خياشملا تاقبط :نيجردلا

 .59/1 :رئازجلا

 يف نيرثكملا نم نييمتسرلا ةمبألا سماخ (ه281 -261 نيب مكح) :ناظقيلا وبأ حلفأ نب دمع
 .755 -752 /4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا فيلأتلا

 دض درمت ،فلشلا رهن بونج ةراوه ةرامإ سيئر (ھ8 :دعب يح) :يراوهلا ةلاسم نب دمح

 .826 /4 :هسفن عجرملا : رظنا ه268 ىلإ 261 نم تاونس 7 ةدمل نييمتسرلا

 .45 :ص .تد ةيضابإلا خيرات رصتخم :عيبرلا وبأ ناميلس ينورابلا

 :يلكرزلا :رظنا ،هيبأ نع ةباين رصم مكح رعاش (ه270 :ت) نولوط نب دمحأ نب سابعلا

 .259 258©5 /3 :مالعألا
 -261 :يف يح) :روصنم وبأ يسوفنلا روصنم نب سايلإ ؛!26 0125 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاح
 .125 4 /2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ذف دئاقو ةسوفن لبج خياشم نم (ھ81
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 هفلخف &ه281 ةنس ىف دمح ناظقيلا وبأ ىفوت {ةمامإلا نم ةنس نيرشع دعب

 ىلع سفانتلاو ةخوخيشلا دهع ةلودلا تلخد هدهع ىفو .")فس وي متاح وبأ هنبا
 ُ 9 م

 .)تاونس عبرأ مك كح & )حلفأ نب بوقعي همع ءاج مث ةنس مكح دقف يسركلا

 مامأف ،ةلودلا طوقسب عارسإلا يف رثألا غلاب اهل ةميظع ةثداح تعقو هدهع ي

 نيبو متاح ييأ حلفأ مامإلا ديفح نيب ةصاخبو ،حلفأ ءانبأ نيب يوطلسلا عارصلا

 "ىضوفلا هذه نم سلبارطو ناوريقلا يف سانلا رمذت ڵبوقعي حلف مامإلا نبا همع
 لكوتملا سردف «هنودجنتسي دادغبب ؤ ) زكوتملا ىلإ نييضابإلا ريغ نم ةعامج ثعبف

 ايئاهن يضقيل 3 )يبلغألا دمحأ نب ميهاربإ ىعدي ‘هشيج ىلع ادئاق نيعو اديج رمألا

 امم ،ةبلاغألا ةلود باسح ىلع ايقيرفإ لامش يف تعسوت نولا ،ةيمتسرلا ةلودلا ىلع

 هجوتلا نم هتعنمف ةسوفن لئابق هقيرط تضزتعاو ،اهيف نييسابعلا ذووفن نم صلق
 :لتقلا ف فرسأف ءالاكن مهب لكنو ءمهيلع هبضغ لمحف ‘ترهيت ةمصاعلا ىلإ
 نم ةدعاسم يأ ةسوفن قلتت مل و .}_ه283 ةنس ونام ةعقوم يف مهراثآ ىحو

 ةمألا سداس (ه281-294 :نيب مكح)ر :متاح وبأ "حلفأ نب ناظقيلا يبأ دمع نب فسوي (ا)

 .1029 01028 /4 :هسفن عجرملا :رظنا نييمتسرلا

 :رظنا ،ةيمتسرلا ةلودلا مالعأ نم (ه310 :ت) :فسوي وبآ ێباهولا دبع نب حلفأ نب بوقعي (2)
 .992 /4 :هسفن عجرملا

 .127 0126 :ةيمتسرلا ةلودلا : زاب ؛84/ا :خياشملا تاقبط :نييجردلا (3)

 :مالعألا :يلكرزلا : رظنا 3ه232 :ةنس عيوب يسابع ةفيلخ ،ديشرلا نوراه نب دّمَع ني رفعج (4)
 .127 /د

 5ه237 :و) بلغألا نب دمع نب دمحأ نب ميهاربإ ؛87/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (5)

 .28 /1 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا {ةيقيرفإ باحصأ ةبلاغألا ءارمأ نم (ه289:ت

 :يخامشلا ؛91 -87/1 :خياشملا تاقبط :ننيجردلا ؛22 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (6)
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 ىلع عارصلا يف اهكامهنال «نيعوطتملا ىلع دمتعملا ةيمتسرلا ةلودلا شيج

 هذه فعضلا نم هتقبأ ام ناكف» :لوقيف ةثراكلا ىلع ييجرلدلا قلعيو .يسركلا

 ءاهتدمع اوناك ةسوفن تال كلذو ،ةوعدلا ضارقنال اببس اهب لصتا امو ،ةعقاولا

 ."'همهعاطقنال تعطقناو مهمايقي تماق

 حلفأ نب دمع ناظقيلا يبأ نب فسوي متاح يبأ ىلإ ةيناث ةرم مكحلا داع مث

 نتفلا ىلع يضقيو ،ةلودلل ديلتلا يضاملا عجرتسي نأ لواحف \تاونس ينامث ةدم

 ناظقيلا يبأ نب ناظقيلا هوخأ هب ردغ ذإ كلذ نم نكمتي مل هنكل ،ةرثكب ةرشتنملا
 .ه294 ةنس ىق اليتق هادرأف حلفأ نب دمح

 يعيشلا هلل ا دبع وبأ هيلع راغ ىَّتتَح «اًريثك مكحلاب ناظقيلا عتمتسي مل

 ترهيت بيصن ناكف ،ىرخألا ولت ةدحاو برغملا مصاوعو ندم وزغي ذخأ يذلا

 متاح يبأ لوتقملا مامإلا تنب ارسود نم ةدعاسم .0)_د6 ةنس لاوش ق

 لثم يضابإلا بهذملل ةفلاخملا قرفلا نم ةلودلل نيضراعملا نمو 3‘“ةفسوي

 ؛ةيقيرفإ يف هريصمو ةعقاولا دعب يبلغألا دئاقلا ثادحأ ركذب ينايسولا درفنيو ؛267 :ريسلا

 6 ،5و :(خم) ينايسولا ريس :رظنا
 .81/1 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (1)

 ماكح رخآ (ه296 -294 :مكح) :باهولا دبع نب حلفأ نب ناظقيلا يبأ دمع نب ناظقيلا (2)

 .1004 /4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ةيمتسرلا ةلودلا

 ةنس 130 ب ةيمتسرلا ةلودلا طوقس خيرات ةتس وبأ ددحيو ؛]28 0127 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (3)

 اذهو &ه270 :خيراتب ةيمتسرلا ةلودلا طوقس نوكيف ‘ه140 ةنس يف باطخلا يبأ ةيالو دعب

 دهع ةلودلا لوخد هيف ربتعا ةتس يبأ ديدحت امبرو حلفأ نب دمحم ناظقيلا يبأ دهع عم نمارتي

 .106/5 :ةتس يبأ ةيشاح .:رظنا عارصلاو نتفلا

 يف رود اهل ناك (ه296 دعب ةايحلا ديق) :حلفأ نب دمع نب فسوي متاح يبأ تنب ةرسود (4)
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 ةيمتسرلا ةلودلا طوقس ةرامأ ترهيت هلوخد ناكف ،{ةيرفصلاو ةيلصاولاو ةيكلاملا

 اهتشاع ةدم لوطأ يهو ،نرق ثلثو نرق نع وبرت نمزلا نم ةرتف تشاع نلا

 ق ترهدزاو نمحرلا دبع تاطيطخت ىلع اهدعاوق تنب :ب ©برغملا ق ةّضاَبإ ةم ةمامإ

 اوطقسأ ىََتَح هلحأ .. نم اولتتقاف مهيبأ ثاريم قافنإ هؤانبأ نسح و & ا دهع

 .ةيمتس رلا ةلودلا

 خيشلا كانه هلبقتساف ،نالجراو ىللإ حلفأ نب بوقعي جرخ اهطوقس دعب و

 نرقلا نم ةيادب اديدج ادهع ةيضابإلا ةكرحلا لبقتستل نايري نب نونج حلاص وبأ

 ٠ .يرجشلا عبارلا

 انلا

 .302 /2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا {ةيمتسرلا ةلودلا طوقس

 / .163 ©162/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 ةلودلا :زاب ؛105/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛178/1 :هسفن ردصلل :ءايركز وبأ (2)

 ةيضابإلا خيش (هم :ق لئاوأ) :حلاصوبأ "يسارهيلا نايرمت نب نونح ،216 :ةيمتسرلا
 .233 5232 /2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نالجراوب



 ثلاثلا ثحبملا
 قرشملا ىف ةيضابإلا ةوعدلا راشتنا

 نميلا يف ةيالا ةمامإلا :لوألا بلطملا . .. ر,۔4٢ .. 1
 عاضوألا يدرت ةيضابإلا ةكرحلا تلغتسا ةيومألا ةلودلا مايأ رخاوأ يف

 بونح ق اهتوعد رشنت تأدبف &0')نييومألا ةالولا نم سانلا رمذتو ةيداصتقالا

 نم اًميلس رايتخالا ناكف ماشلا ق ةفالخلا زكرم نع اًديعب نميلاب ةيبرعلا ةريزجلا

 اهيف ترشتنا يلا نكامألا نايب يتأي اميفو ڵ©فرظلاو عقوملا ةيجيتارتسا ةهج

 .ةيضابإلا ةكرحلا

 :تومرضح - 1

 بهذملا ىلإ عاد لوأ لوخد خيرات ىلإ اهيلع تعلطا لا رداصملا رشت مل

 يف ةوعدلا زكرم نم ةيملع تاثعب ربع كلذ ع وقو لمتحي اًمِم ،َنميلا ىضابإلا

 نأ ةيضابإلا رداصملا ةداع نم نال {ةيرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ دي ىلع ةرصبلا

 نأ اضيأ لمتحن نأ انلو ملعلا ةلمح مسا اهيلع قلطت ىلا تاثعبلا هذه ركذب متهت

 وأ نميلا يف ترقتساو ،ةرصبلا يف ةيمأ ب ةالر داهطضا نم تبره ادوفو كانه

 هذهو ،ةرصبلا لهأ عم مهكاكتحاب جحلا يف ةيضابالا ةوعدلا اوذخأ نيينميلا كا

 نم ةفئاط قانتعا ةيفيك انل حرشي صن بايغ يف ةدراو ىقبت اهريغو تالامتحالا

 .يضابإلا بهذملا نميلا لهأ

 ىلإ يضابإلا بهذملا اهب لخد يلا لبسلا نع فشكلا ةيلمع يف مهملا

 ةمامإ ف ثادحألا اهيلع تراد ةزراب ةيصخشل ةيركفلا راوطألا كاردإ وه ،نميلا

 .128 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان.د (1)
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 نب ميهاربإ ةلامع يف "يدنكلا يجي نب هلل ا دبع يضاقلا وهو ،نميلاب ةيضابإلا

 كلذو ،ءاعنص ىلع يفقثلا رمع نب مساق ةلامع يفو \تومرضح ىلع ةلبج

 .دمحم نب ناورم يومألا ةفيلخلا دهع ىلع

 اَهَنال نأش تاذ اهربتعن نيلا ةطقنلا هذه نع رداصملا توكس مامأو

 يف هتايح لوط هئدابم ىلع هتتامتساو يدنكلا هلل ا دبع كرحت ببس انل حض وتس

 نب ىسوم اهاور ىلا يربطلا ةياور دجنس ةقداص ةعفاد ةوقو ةلاسبو ةعاجش

 يف ةرم لوأل يضابإلا بهذملا ىلع فرعت يدنكلا هلل ا دبع تأ اهدافم ريثك

 نب ناورم ةفلاخم ىلإ وعدي ناك يذلا يراشلا ةزمح يبأ عم ئجافم ءاقل

 بجعأ ةزمح يبأ ةوعد يدنكلا هلل ا دبع عمس املف ه128 ةنس رخآ يف دمح

 هل رہيجتسيس و _ كانه وعديل تومرضح لا هعم بهذي ن أ هيلع ضرعو 0 اهب

  

 م ےم

 اًملف هموق يف عاطم لجر يدنكلا هلل ا دبع نأ ساسأ ىلع اهلهأ نم ريثك

 مامإ :(ه130 :تر قحلا بلاطب ريهشلا يحي وبأ ،يدنكلا دوسألا نب رمع نب يحي نب هلل ا دبع (1)
 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،هسيسأت دوهع ين ةيضابإلا بهذملا باطقأ دجأو ةارشلا

3 588. / 

 | .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (2)
 ؟ه127 ةنس نميلا ىلع دمح نب ناورم هالو ،(ه130 دعب :تر دمحم نب رمع نب مساقلا (3)

 ( .178/5 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 ةةيمأ ني كولم رخآ (ه132 :ت) يدعجلاب فرعي كلملا دبع وبأ ،ناورم نب دمع نب ناورم (4)
 .208/7 :هسفن عجرملا :يلكرزلا : رظنا

 :(ه130 ىلوألا ىدامج :تر ةزمح وبأ «ينامعلا يدزألا يملسلا هلل ا دبع نب فوع نب راتخملا (5)
 مجعم :رظنا ملسم ةديبع يبأ نع ملعلا ذخأف ةرصبلا ىلإ لقتنا ،نيعباتلا يعبات مالعأ نم

 .857 4 :ةيضابإلا مالعأ
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 .‘‘ةّيضابإلل امامإ يدنكلا هلل ا دبع ةزمح وبأ عياب تومرضح ىلإ الصو

 هَنأو {ةكرحلل لولا ميعزلا ةزمح ابأ عضت اَهَتَال تاداقتنا ةدع ةياورلا هذهل نإ

 ميظعت اذه يفو سنميلا يف يضابإلا بهذملا نع عفاديس يذلا مامإلا رايتخا ةيلمعب ماق
 ةوالعو ،ةرصبلا نم ةوعدلل ططخملا ةديبع ييأ مامإلا رودل شيمهتو ،ةزمح يبأ رودل

 نم ليوطلا طيطختلا عم ىفانتي اذهو ءائجافم امهاقل لعجت ةياورلا إَف «كلذ ىلع
 ديدحتلو ،ةوعدلا رشنل نيبسانملا نامزلاو ناكملا رايتخال ةرصبلا ىف ةوعدلا زكرم

 برقألا لامتحالا نإف هيلعو ةمامإلا ةيلوؤسم اهقتاع ىلع لمحتس لا ةيصخشلا
 ايضاق ناك امنيح ةرصبلا يف ةوعدلاب لاصتا عم ناك يدنكلا هلل ا دبع نأ ةحصلا ىلإ

 نميلاب ىأر امنيح هتنأ ليلدب تومرضح ىلع مسيوقلا لماع- ةلبج نب ميهاربإل
 ىلع جورخلا يف ركفي أدب ، ةحيبق سانلا يف ةريسو اديدش افسعو ارهاظ اروج»

 ةديبع وبأ نسحتساو ،ةرصبلا يف ملسم ةديبع ابأ كلذ يف بتاكف كهنامز ماكح
 حلاصلا لمعلاب ةردابملا نإف لعفاف ادحاو اموي ميقت الأ تعطتسا نإ» :هل لاقف ضرعلا

 ءاش اذإ مهثعيي هدابع نم ةريخ هلل و كلجأ كيلع يتأي ىتم يردت تسلو ،لضفأ
 .‘«ءاشي نم مهنم ةداهشلاب صتخيو ،هنيد ةرصنل

 يلع :قيقحت :يناغألا :ج زفلا وبأ يناهفصألا : رظنا ؛302/4 :كولملاو لسرلا خيرات :يربطلا (1)

 خيرات : نودلخ نبا ؛227 :ص 823 :ج .تد :توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد يعابسلا

 .357 /3 : نودلخ نبا

 اهزوعي ةطقنلا هذه نع تثدحت يلا تاساردلا بلغأ نأ» ىلإ مشاه بلاط يدهم بهذي (2)

 ةكرحلا :رظنا .يربطلا ةياور دصقي «ةدحاو ةياور ىلع ترصتقا اَهَتَأل ؛ةطاحإلاو ةقدلا

 .128 :قرشملا يف ةيضابإلا

 .223/23 :يناغألا :يناهفصألا (3)

 .223/23 :هسفن ردصملا :يناهفصألا (4)
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 نميلا ةّيضانإ نيب اطيسو ناك ! )يئاطلا بجاح نف ،ثادحألا هذه مامأ

 لك ىلع بتكف» لاومألا عمجل اًدهاج ىعسي ناكو ،ةرصبلا يف ةوعدلا زكرمو

 هتمهم يف هدعاسو 3“«دحأ هيلع عنتما امف :لاق «ىري ام ردق نيملسملا نم رسوم

 ةيفاك غلابم ىلع لصحت نأ دعبو ،ءاسنلا نم لاومألا عمج يذلا رهاط وبأ هذه

 هملس لاومألا نم ىقبت امو 3ةيمأ ييب دض ميلا شيجلا ةدعاسمل احالس اهب ىرتشا

 ىلإ نيهجوتملا 3‘ثبقع نب جلبو يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح يبأ نيدئاقلا ىلإ
 اًضيأ امهعم المحو )يدنكلا هلل ا دبع ةرصنل دنجلا نم ةعومجب ةقفر تومرضح

 نأ بجي امو هجورخ يف هللا دودحب مارتلالا ىلإ هنوعدي ةرصبلا ةمأ نم ةلاسر

 ةمبألا نم ةيوعد ةيسايس ةقيثو ةباثمب باطخلا ناكف \بورحلاو ةهجاوملا يف هب ىلحتي

 متجرخ اذإ» :مهف اولاقف ،هدنجو يدنكلا هلل ا دبع ةبترم نم نيرومأملا ىلإ ،نيرمآلا

 نأ متملع دقف ،مهتريس اوريسو نيحلاصلا مكفلسب اودتقاو اوردغت الو اولغت الف

 . )«مهلامعأل ثبعلا ناطلسلا ىلع مهجرخأ يذلا

 يبأ نع ملعلا ىقلت ،نامُع نم هلصأ :(ه100-150 :نيي يحر :دودوم وبأ ،يئاطلا بجاح (1)

 .238 /2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ةديبع

 .262/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (2)

 ،قحلا بلاط ةلود مايق ىلع ناعأ نمم ناكو لضاف خيش وهو ةينكلاب اذكه درو ،رهاط وبأ (3)

 .300/2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا

 ةعاجشلاب رهتشأ لصألا ينامع ،(ه130 :يف يح) :يدسألا مصيهلا نب ةبقع نب جلب (4)
 .54 ١/ :هسفن عجرملا :رظنا ةلوطبلاو

 49: ةضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا لوصألا :تافيلخ ضوع : رظنا ؛!15 0114 :ريسلا :يخامشلا (5)

 .15 :ةيضابإلا :يكيول زودات ؛0

 .223 /23 :يناغألا :يناهفصألا (6)
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 ةوعدلا ةمي نم يدنكلا هللا دبع هب يظح يذلا ريبكلا مامتهالا اذهف

 اومدقي نأ يق اوناوتي ملف {هلدعو هتريس يف مهتقث ةجيتن ءاج ،ةرصبلا يف ةيضابإلا

 ىلإ مهاعد نأ درجم ذإ ،هتيعر ةقث كلذب بسكو «ةمزاللا تادعاسملا لك هل

 هل اودنسأو ،هركملاو طشنملا ىف ةعاطلا ىلع هوعياب ث 3هل اوباجتسا يضابإلا ركفلا

 .0'»"قحلا بلاط"ب هوبقل مت «نميلا يف ةيضابإلا ةمامإ ةمهم

 ةيرسلا نم ةيضابإلا ةوعدلا يف روطت رهظ {ةمامإلاب قحلا بلاط ةعيابم

 نع نالعإلا لإ ديز نب رباج مامإلا دهع يق ةالولا راظنأ نع يفحتلاو نامتكلاو

 الئل ةرصبلا ج راخ كلذو ،ةديبع يبأ مامإلا دهع يف ةيومألا ةطلسلا ةبراحمو ةلودلا

 .هدهم ين ميظنتلا سمي
 جرخ ةيركسعلاو ةيلاملا ةدعلا ةقفر تومرضح ةزمح وبأ لصو امل

 مل و ،ةلبج نب ميهاربإ تومرضح لماع كلذل رهبناف هعابتأب قحلا بلاط

 باب ىلع هدجو ىَتَس هب ردي مل يذلا شيجلا مامأ ائيش لعفي نأ عطتسي

 قحلا بلاط هنجسف «ركذت ةمواقم نود قحلا بلاطل رومألا ملسف ،هرصق

 ء“ىفقنلا رمع نب مساقلا ءاعنص لماعب قحتلاف هحارس قلطأ مث ڵةدم

 ةوعدلاب نيعنتقملا ددع دازف &هتلادعو قحلا بلاط ةسايسب يلاهألا بجعأو

 قانتعا ىلإ ةوعدلاو قحلا ةماقإ ليبس يق اوتيمتسي نأ اودهاعتو .ةيضابإلا

 .هئدابم رشنو يضابإلا بحذملا

 .223 /23 :هسفن ردصملا :يناهفصألا (1)

 دنع ةوعدلا جهنم : رصان.د ؛105 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (2)

 .121 : ةيضابإلا
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 :ءاعنص - 2

 نب ىحي ةداقلا ةريخ هسأر ىلعو ايدنج 1600 هماوق اشيج قحلا بلاط عأ
 ۔ . ع . . (2)۔ ع . ۔

 ةيمأ ييب نم اهلهأ رمذتل ءاعنص ىلإ مهب هجوتف 3‘ةهربأو ةبقع نب جلبو "برح

 ء()يمرضحلا ديعس نب هلل ا دبع تومرضح ىلع فلختساو ،}يفقنلا ةالو نمو
 يف ةلبج نب ميهاربإ هلباق املثم \ةحوتفم همامأ باوبألا دجي مل ةرملا هذه هنكل

 - مخض شيمب ءاعنص جراخ يفقثلا رمع نب مساقلا هل ىدصت اَمْنَو تومرضح
 نمل قحلا بلاط حمس نأ دعب يضابإلا شيجلا همامأ دمص _(}ىخامشلا بسح

 نوهتشي نيذلا صخلا ةوعدلا لهأ آلإ هعم قبي ملف ةرداغملاب هشيج نم ءاشي

 ىلإ عجرو مساقلا شيج كلذ رثإ مزهناف ةايحلا مهريغ يهتشي امك تروللا

 لُمَر نب كاحضلا ضوع )ضيفلا نب ديزي عضوو هدئاق ريغف ءاعنص
 ىفو نيموي ةدم اوؤدهو نيشيخلا نيب تاشوانم تثدح اهدعب .(ىكسكسلا

 برهف ءاعنص لخدو قدنخلا ربعو ©تمصلا رادج قحلا بلاط زاتجا ةثلاثلا ةليللا

 .)نيفئاخ امهتاوق نم ىقبت امب ماسلا ىلإ هدئاقو مساقلا

 .662 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا لطب دئاق ( ها30 يح ) :يريمحلا برح نب يحم (ا)

 .74 /2 :هسفن عجرلل :رظنا كرعاش و دئاق (ه130:ت) :يريمحلا حابسصلا نب ةهربأ (2)

 .99 :ريسلا :يخامشلا (3)

 مجعم :رظنا (ه132 :ت) :يمرضحلا ديعس نب هللا دبع ؛224 /23 :يناهفصألا :يناغألا (4)

 .560 /3 :ةيضابإلا مالعأ

 .99 :ريسلا :يخامشلا (5)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (6)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (7)

 .!!!- ١07 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛225 /23 :يناهفصألا :يناغألا (8)
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 رشنب مهل حمستو ةّيضابإلا راظنأ دشتس يلا ةيلاوملا ةقطنملا يه ام ىرت ايف

 :ةكم - 3
 مهنإف ةرصبلا يف ةوعدلا زكرم عم نواعتلابو قحلا بلاط ةناطف نم

 مسوم يف كلذو يونس عمجت ربكأ يف نيملسملا ىلإ هجوتلاب ةزمح يبأ ىلإ اوراشأ
 ©يومألا مكحلا ذوفن ىلع اولوتسي ىتح "ماشلا ىلإ ةبقع نب جلب لاسرإبو جحلا
 .ةيضابإلا ةاعدلا دي يف يمالسإلا ملاعلا ةمامإ ريصتف

 رحلا وبأ زاجحلا يف طيطختلا اذه حاجنإل ىلوألا تاوطخلا زاجنإب لفكت

 موي عوبسألا يف نيترم هيف عمتجي هراصنأل ايرس اسلجم دقعف ةلنيصحلا نب يلع
 مويل مهدعيو نيدلا يف مههقفيو {هعابتأ ملعيو ،ةوعدلا غلي ،لرسيمخلاو نينثالا
 الو جحلا ءانثأ ةيضابإلا خياشم تارايزب هميظنت يف رحلا وبأ سنأتساو ،روهظلا

 هتارايز دنع ديز نب رباج مامإلا اهعرز ةاونل ادادتما ناك اذه هسلجب تأ دعبتسن

 ،نيصحلا نب يلع عابتأ رثك املو جح مسوم لك يف زاجحلا ىلإ ةرركتملا
 ةفيلخ فاخ قحلا بلاط ةمامإ تحت ءاعنصو تومرضح يف نويضابإلا رهظو
 ابأ لقتعاف زاجحلا يف يضابإلا طاشنلا اذه نم دمح نب ناورم ةيومألا ةلودلا

 هنيب تاناعإو ةيرس تالاصتا دوجو ظحال دق امبرو ةنيدملا ىلإ هذخأو رحلا

 .227 /23 :يناهفصألا :يناغألا (1)

 نيعباتلا يعبات نم (ه130:..د) :رحلا وبأ ،يربنعلا نيصحلا نب يلع ؛99 :ريسلا :يخامشلا (2)

 .610 /3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا لئاوألا ةيضابإلا ةمأو

 .122: قرشلل ف ةيضابإلا ةك رحلا :مشاه بلاط يدهم (3)

 .121 :هسفن عج رملا :مشاه بلاط يدهم (4)

 .123 :هسفن عجرملا :مشاه بلاط يدهم (5)
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 نودوجي نيذلا ءامركلاو ءايرنألا نم رحلا ابأ رو ةصاخو نميلا ق ةكرحلا نيبو

 .ةكرحلا هذه ليبس ق سيفنلاو سفنلاب

 ق ةكرحلاف 3اًرخأتم ءاج ترأ ل اًئاص دمع نب ناورم ؤبنت ناك دقو

 ةبرقم ىلع تاب ةيضابإلا ةمامإلا نايكو ،اهلهأ طاسوأ يف ذوفن اه راص زاجحلا

 عجش ام وهو ةيتفلا ةوقلا هذهو موتحملا ردقلا اذه نم رفم الف زاجحلا نم

 ةنيدملا ق يومألا مكحلا يديأ نم رحلا يبأ عاجرتسا ىلع ةارشلا نم . ةعومحجج

 .')ه129 ةنس ةجحلا يذ ىف ةكم ىلإ هوداعأو

 ىلع اوناك يذلا ى ث)ة زرح يبأ شيج = اوري ىتح نويضابإلا مرحي نأ أشي ل

 لبج نم لخدف ،ةكم ىلإ يدزلل فئاطلا قيرط كلس دقو ،مهيلإ هلوصوب ملع
 بلاط كاردإل نيبضابإلا ةداقلا ةريخ مضي شيجلا ناكو ،نومرحُم سانلاو ةفرع

 لماعلا عيجوفو ،ةّيضابإلا لامآ فقوتت هيلع يذلا شيجلا اذهب ةلكوملا ةمهملا قحلا

 شيجلا ىأر امل ‘‘}ضالملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع زاجحلا يف يومألا

 هَنَال مهعم ضوافتلا الإ همامأ قبي ملف )بطخي ةزمح وبأو )تافرع يف يضابإلا

 ةباحصلا ءانبأ نم ةطاسو لخدت عمو ةيركسعلا ةيحانلا نم دعتسم نكي ل

 " ءادأ بقع دحاولا دبع لزتعي نأ ىلع نيف طلا نيب ةنده تدقع مهدافحأو

 .14 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د (1)

 .100 ) :ريسلا :يخامشلا ؛264/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (2)

 .13050129 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (3)

 :ةنس ةنيدملاو ةكم ةرمإ يلو (ه132 :ت) ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع (4)

 .175 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،دَّمَع نب ناورل ه9

 .134 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛357 /3 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (5)

 .264 /2 :خياشملا تاقبط :يجردلا (6)
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 دحاولا دبع شيج ضبق امل ڵ برح بشنت نأ تداكو "رشابم كسانملا سانلا

 نالمحي اناك نيذللا ةيبلهملا ةيبله جوز وهو هنبا ةقفر دقاو وبأ همسا لجر ىلع
 متئش نإ» :ثدحلا اذه يف ةزمح وبأ لاقف ، يضابإلا شيجلا ىلإ توقلا

 دهعلا رمتساو يومألا شيجلا امهلسرأف 3}}«مكدهعب اوفوأف متئش نإو مكانضقان

 .مهكسانم نم سانلا غرف ىَّتَح

 يضارأ دحاولا دبع رداغ ،‘كسانملا ءادأ نم هلل ا تيب جاجُح ءاهتنا دعب

 نيعبرأ ةدم اهيف ماقأو ،لاتق نود هعابتأو ةزمح وبأ اهلخدف ةنيدملا ىلإ زاجحلا

 تامولعمب هدميو هرسفتسي 7 يف همامإ بتاكي ناكو اموي

 هتنأ مغر ةزمح يبأل نيداعم اهلهأ ناك يلا \ةكم يف ثادحألا تايرحب نع

 .")ميحر مهب ناك

 :ةكمو فئاطلا 4

 يف لوخدلا ىلإ مهنوعدي فئاطلا ىلإ ةزمح يبأ شيج نم ةعومجمب تهجوت
 ةنيدملا اورداغ دقف مهلاجر امأ ،فئاطلا ةوسن مهل تباجتساف ،قحلا بلاط ةعاط

 .357/3 :نودلخ نبا خيرات : نودلخ نبا ؛:295228 /23 :يناغألا :يناهفصألا (1)

 مجعم ين الو ،(برغملا ) ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل ؛99 :ريسلا :يخامشلا (2)

 .قرشلا ين ةيضابإلا مالعأ
 .نيعجرملا سفن يف اهتمجرت دجأ مل (3)
 .100:ريسلا :يخامشلا (4)

 .116 :هسفن ردصملا :يخامشلا (5)

 .99 :هسفن ردصملا :يخامشلا (6)

 دنع ةوعدلا جهنم : رصان .د ؛134 0133 :قرشلملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (7)
 .5 :ةيضابإلا
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 .")هتعيب اوضفري نأ الو قحلا بلاط اوعيابي نأ اوؤاشي مل و

 ةّيضابإلل ةنيدملا لهأ ءادع -اقباس ةكم يلاوح دحاولا دبع لغتسا

 دبع نب زيزعلا دبع ةدايقب انشيج زهجف ،مهب كتفلاو مهتاقالم ىلع مهضرحف
 ةزمح وبأ نطفت .ةكم ىلإ ريسملاب مهرمأو {'}نافع نب نامثع نب ورمع نب هلل ا
 نيذلا اهلهأ نم افوخ ،ةكم ىف هب يقتلي نأ شيخلا اذه حمسي ملف ةديكملل

 ىلع ةكم نم كلذل جرخف ،نيتهبج نم ارصاحم نوكيف لخادلا نم نوروثيس
 .ةبقع نب جلب دئاقلا ةرمإ تحت 3ةاديدق اهل لاقي ةقطنم يف لايل ثالث ةريسم
 9يف ناعمجلا ىقتلاف ،ردغلا نم اهلهأو ةكم سرحي حابصلا ةهربأ دئاقلا كرتو

 .‘ه130 ةنس رفص

 ؛زيزعلا دبعو جللب نيشيجلا دئاق نيب تاضوافم تثدح ةكرعملا ةيادب لبق

 عم تاباسحلا ةيفصت ال ماشلا يق ةيومألا ةطلسلا ةلازإ وهو هفده جلب حضوأف

 نافرطلا . ز ملو .ةدمع نب ناورم ةعاط ىلإ اعدف زيزعلا دبع مأو .ةنيدملا لهأ

 زيزعلا دبع شيج مزهنا تاداشم دعبو برحلا انلعأف امهضعب تاحورط ىلع

 تتشت اهتجيتن نم {ةريبك ةميزه ىقالف ةيناث ةرم ةركلا داعأ مث ،ةنيدملا ىلإ عجرف

 .15 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د (1)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (2)

 .313/4 :نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظنا شةكم برق عضوم مسا دقلا ريغصت (3)

 نيجردلا امأ ؛136 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛113 :نيدلا عئارش :مالس نبا (4)

 رظن ديدق يف ةنيدملا لهأ هيل جرخف ماشلا ديري ةنيدملا وحن جرخ يذلا وه ةزمح ابأ نأ ىريف
 .265/2 :خياشملا تاقبط

 .233 {232 /23 :يناغألا :يناهفصألا (5)
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 هسأرب دحاولا دبع رفو ،ةكرعملا ىف هفتح دئاقلا ىقال نأ دعب ،زيزعلا دبع شيج

 ."اشلا لإ

 ه130 ةنس رفص 20 يق ةرونملا ةنيدملا جلب ةدايقب ةزمح يبأ شيج لخد

 حاجن ىلع ةدعاسملا لماوعلا ربكأ نمو .ةروهشملا هتبطخ ةزمح وبأ اهيف ىقلأف

 ه129 ةنس ةجحلا يذ لبق تأدب يلا قحلا بلاط مامإلا شويج تاروث

 رهشأ ةثالث نع ديزت ال ةريصق ةدم يهو &ه130 ةنس رفص ةياغ ىلإ ترمتساو

 ىلإ ءاعنصو تومرضح نم تدتما ،يمالسإلا ملاعلا نم ةعساو قطانم تحسك و

 نوكتو اهمضهو {ةديقعلا برشت نمم هدونج ثوك .ةنيدمل ث ةكم يف زاجحلا

 ع ونتلو &ديز نب رباج مامإلا اهانبت ييلا يرسلا لمعلا ةرتف يف ءافكأ ةاعد دي ىلع
 نم مهضعبف ،يمالسإلا ملاعلا عاقب فلتخم نم اًسانجأ لمحت ىلا شيجلا ةبيكرت

 دأ كشالو ،لصوملا نم تنأ ةفئاطو ،زاجحلا يف ةعازخ ةليبق نم نورخآو نميلا
 هذه اودهشيل ،ةوعدلا زكرم يف مهو مهسفنأ ىلع ةصرفلا اوتوفي مل نييرصبلا

 .مهئدابم نع اونلعي ىَّتَح مهسوفن اهيلإ تقوشتو اريثك اهورظتنا يلا تاحوتفلا
 .)ىوقتلاب الإ ملسملا هيخأ ىلع ملسمل لضف ال {ةيعرلا لدعلاب اوسوسيو

 ةلواحمو اهلهأ ىلإ ناسحإلاب اهحتف لا ندملا يف قحلا بلاط ةسايس زيمتت

 ،يضابإلا بهذملا سسأ مهل حرشي نم نيعي نأ دعب ةيضابإلا ةكرحلا ىلإ مهمض

 :يخامشلا ؛113 :نيدلا عئارش :مالس نبا ؛358 }357 /3 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (1)

 :رصان .د ؛]144- 135 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛100 :ريسلا

 / .1380136 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم

 .358 /3 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (2)

 .1435142 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم دنع لماوعلا ةيقب رظنا (3)
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 ل يندملا عمتجملا نكل .ةمكاحلا ةيومألا ةلودلا نم ةكرحلا فقوم م نبو

 اوروشثيل ماشلا نم ددملا مهيتأي ىتم نورظتني اوراصف هراكفأو هئارآ عم بواجتي

 .ديدق يف مهالتقل اًماقتنا اًئاهن مهيلع اوضقيو مهيلإ ن دفاولا ىلع

 :ةنيدملا ق مازهنالا - 5

 ال دونج مهتءاج مث رهشأ ةثالث نع لقت ال ةدم ةنيدملا يف ةيضابالا رقتسا

 نب كلملا دبع ةدايق تت دمع نب ناورم ةفيلخلا نم رمأب ماشلا نم اهب مش لبق

 بكتري راصف ‘همصحخ ةدعو ددعل ةزمح يب أ شيج كبترا . )1 )ةيطع نب دمح

 .“).رميلا ق ث زاجحلا ق ةيضابإلا ذوفن عجارت ةيادب تناك ةيبرح ءاطخأ

 ماشلا دنج عم ىرقلا مأ ةقطنم يف امئاد جلب ةدايقب ةزمح يبأ شيج ىقتلا

 مصتعاو ،ةهربأ رفو يضابإلا شيجلا مزهناف ه130ةنس ىلوألا ىدامج رهش يف
 دعب اهيلإ أجتلا تأ ودبي يذلا ةزمح وبأ اهيف دجوي ثيح ةكم ىلإ هجوت 4 لبجب

 شيج امجاهيل ةكم ىلإ همودقب هربخي نميلا يف قحلا بلاط نم ةلاسر هتلصو نأ
 مهلتاق دقف ةيضابإلا نم ةكم يف ىقبت ام امأو 3‘‘ةعمتجب امهيتوقب كلملا دبع

4 .. 
 .“”جنزلاو ربربلا نم شيج يق ديسأ نب نمحرلا دبع نب رمع

 نب دمع نب كلملا دبع ؛260/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا 4 /23 :يناغألا :يناهفصألا (1)
 .162 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،ةيمأ ينبل دئاق (ها30 :ت) يدعسلا ةيطع

 ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ ةكرح :ديعس نب ريكب تشوعأ :رظنا ،قحلا بلاط ذوفن عجارت لماوع لوح (2)

 .69 -66رص &1992 :ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا :اهفادهأ 3اهخيرات ،اهقئاقح :ةنيدملاو ةكم ين

 .62ص :ةوعدلا لهأ ةكرح :تشوعأ ؛246 0245 /23 :يناغألا :يناهفصألا (3)

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (4)
 .246 /23 :يناغألا :يناهفصألا (5)
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 :هكم يق مازهنالا 6

 دعب ةيطع نب كلملا دبع عرسأ ،ةكم ىلإ قيرطلا يف قحلا بلاط ناك امنيب
 لمهأ تادادمإ هيلإ لصت نأ لبق ةزمح يبأ ىلإ ةنيدملا يف هشيجب ارهش رقتسا نأ

 ةحداف رئاسخ يضابإلا شيخلاب قحلأف «هتوق نمو هسفن نم اتناو ناكو ©نميلا

 كلذ ناكف ،نيصحلا نب يلعو ةهربأ نادئاقلاو هتجوزو ةزمح وبأ اهتيحض بهذ

 ةجحلا يذ نم رهشأ ةعبس ماد مكح دعب 3زاجحلا يف ةيضابإلا ةمامإلا ةياهنب اناذيإ

 ."')ه130 ةنس بجر ةيادب ىلإ ه129 ةنس

 :ءاعنص ق مازهنالا 7

 مامإلل يقاولا عردلا ناك هنأل ىادعصلا نويومألا سقنت ةزمح يبأ لتقمب

 يفف ،ةيفصتلا ةريسم اولمكيل نميلا ىلإ اوهجوتي نأ الإ مهل قبي ملف قحلا بلاط
 زاجحلا يف هتمامإ ذوفن ىلع ىضق يذلا كلملا دبعب قحلا بلاط ىقتلا ءاعنص لامش

 دي يف ةريخألا ةصرفلا يهو «سيطولا ةيماح ةكرعم يف التتقي أ دب ال ناكف

 &هراوج ىلإ هراتخي نأ ءاش هلل ا ًركل ،هتمامإ زع عجرتسيل يضابإلا مامإلا

 سيسأتلا ذنم 3ارهش رشع ةتس زهاني ام تماد قلا ةيضابإلل روهظلا ةمامإ تهتناف

 ءقحلا بلاطب بقلملا يدنكلا يحي نب هلل ا دبع اهمامإ داهشتساب اهمجن لولف ىلإ

 .تومرضح ىلإو ةيبرعلا ةريزلا بونج ىلإ نوقبتملا عابتألا رسحناف

 بلاط يدهم ؛260/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛247 23 :هسفن ردصملا :يناهفصألا ()

 .140 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛!53- 150 :قرشملا ين ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه

 لمهأ ةكرح :تشوعأ ؛105 :(خم )ريسلا :ينايسولا ؛117 :نيدلا عئارش :مالس نبا (2)

 .63 :ةوعدلا
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 بلاط ةفيلخ لاتق يف اوكراشف ،يومألا شيخلا ءيجب ةصرف ءاعنص لهأ منتغا

 ودعلا ةاقالمل مامإلا جرخ امنيح "ينالوخلا باهش نب روهمج ءاعنص ىلع قحلا
 تومرضح ىلإ هعم اهبحطصي نأ يوني روهمج ناك لا لاومألا اوملسف 3مداقلا

 .ةيومألا ةلودللو هل مهئالو ىلع اليلد ةيطع نب كلملا دبع دئاقلا ىلإ

 :ةقرفتم تاروث 8

 ترهظف ،يومألا فنعلا لسلسم فقوتي مل و ةيضابإلا راوث ملستسي م
 قحلا پلاط روهظلا مامإ لتقم دعب نيبضابإلا ةداقلا فلتخ نم ةددعتم تاروث

 دادتشا نيمنتغم ،مهالتقل اًرأثو ،ةقطنملا ف يضابإلا دحلا عاجرتسال افارشتسا
 .ةيومألا ةطلسلا دض ناسارخ ىف نييسابعلا ةروث

 :يريمحلا يحب ةرون : ٦

 بلاط داهشتسا لدعب ءاعنص ق يريمحلا رمع نب هلل ١ دبع نب يح جرخ

 ملف اشيج كلملا دبع هل ثعبف ةمصاعلا ج راخ ركسعو &اهيف هتفيلخو قحللا

 ءاعنص ىلع اًرطحخ لكشيف ئ هرمأ لحفتسي نأ اًفوحخ هسفنب هل هجوتف هنم نكمتي

 .)هتعامج تقرفتو هلتقف

 ه .(. (د

 :برح نب ىيحي ةرموث :ايناث

 بونج ىصقأ يف برح نب يحي ةعامج ىلإ يريمحلا يحي راوث نم نوجانلا رف

 .قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم يف الو ؛(برغللا ) ةيضابالا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (1)
 .1575156 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (2)
 .1580157 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛254 /23 :يناغألا :يناهفصألا (3)
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 ىلإ نوقابلا رفو .مهيلع ىضقو يومألا شيجلا مهعبتف ")رحبلا لحاس ىلع نميلا

 .نميلا يف تيقب ةّيضابإلل ةعامج رخآو ناكم رخآ وهو تومرضح

 :تومرضح يق مازهنالا 9

 لتقم درجم اهتيضابإ رثدنت نأ نكمي ال ةلصأتم ةّيضاَبإ ةعلق تومرضح

 ةّيضاَإ نم ىقبت نم لك اهيلإ هجوت دقو ،ءاعنص يف قحلا بلاط روهظلا مامإ
 ىَّتَح عافدلل امامإ يمرضحلا ديعس نب هلل ا دبع ةعيابم ىلع اومزعف ،نميلا

 يف قحلا بلاطل ةفيلخ ناك ام دعب مهنايك نع عفاديو مهدحب عجرتسي
 .تومرضح نم نكمت نأ دعب ءاعنص ىلإ قحلا بلاط هجوت امنيح \تومرضح

 نب ناورم فرط نم هيلإ ةلكوملا كلملا دبع شيج ماهم نمض نم ناكو
 لمح ام وهو ‘ثنجلا ضاقنأ تحت ولو ڵ\تدجو ىنأ ةيضابإلا ةحئار عبتت دمع

 ةرملا هذهو ،عافدلا ةمامإ تحت ديدحلا عمتجملا اذه ةهجاومل سلا ىلع كلملا دبع

 هدعأ يذلا يجيتارتسإلا طيطختلل ارظن ةلوهسب هموصخ نم كلملا دبع نكمتي مل

 ىلإ يومألا شيخجلا رجو ،لمتحم راصحل ابقرت توقلا عمج دقف يمرضحلا هلل ا دبع
 ةرصاحم نم هللا دبع كلذب نكمتف كلبق نم اهلثم اودهاشي مل ةرعو يضارأ

 دمحم نب ناورم يومألا ةفيلخلا تأ ةصاخبو حلصلا بلطي راص ىََّح همصخ

 .254 /23 :يناغألا :يناهفصألا (1)

 :قرشملا يق ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛254 /23 :هسفن ردصملا :يناهفصألا )2(

18. 

 نييجردلا ؛65 :ةوعدلا لهأ ةكرح :تشوعأ ؛160 :هسفن عجرملا :مشاه بلاط يدهم (3)

 تاقبط :رظنا ءاطخ وهو ،يمرضحلا هللا دبع نع اضوع يمرضحلا لئاو مسا دروأ

 .261/2 :خياشملا
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 جحلا مسوم ىلع فارشإل اةمهعم. هلكو كلملا دبع هشيج دئاق لإ ةلاس رب ثعب

 .'ه131 ةنس يأ ،ةنسلا كلتل

 هقيرط يفو يومألا ةفيلخلا هايإ هحنم يذلا فيرشتلا اذهب كلملا دبع حرف
 دبع ءاعنصب يلاولا بئان كلذل راثف ةنامج انبا ،نايضابإ هب ردغ زاجحلا ىلإ

 دابأف ه132 ةنس هةيلاوملا ةنسلا ةيادب ىف هيخأ نبا وهو ةيطع نب ديزي نب نمحرلا

 .)يمرضحلا هلل ا دبع مامإلا مهنم اريثك اقلخ

 ةصاخبو عنميلا يف انايك مهل اوميقي نأ نيحلا كلذ دعب ةيضابإلا حمطي مل

 ىلتق نم ماقتنالا ةعيرذب تومرضح يف يضابإ لك روصنملا رفعج وبأ عبتت امدنع
 دجو ةيمادلاو ةيرثلا ثادحألا هذه دعب ىرتاي لهف ،هه142 ةنس اذهو ديدق

 ؟مهتلود هيف اونلعي نأ اوعاطتسا رخآ اعضوم ةيضابإلا

 بلاط يدهم ؛358/3 :نودلخ نبا خيرات : نودلخ نبا ؛255 /23 :يناغألا :يناهفصألا (1)

 .166 0161 :قرشملا ي ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه

 اًمأ ؛«ةوعدلا لهأ نم نيملسم اناكو» :امهنع لاق 0261/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (2)
 .255 /23 :يناغألا :يناهفصألا :رظنا \ديعسو ةنامج :امهو سنخألا انبإ امهلعجف نئادملا

 .66565 :ةوعدلا لهأ ةكرح :تشوعأ (3)

 نبا خيرات :نودلخ نبا :رظنا ؛!44 :قرشملا يف ةّتضاَبإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (4)

 .358 /3 :نودلخ
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 نام يهف ةيحانلا ةمامإلا ؛حناثلا بلطملا

 يف مالسإلاب اهيلع هلل ا حتف ىَّتتَح {ءايمع ةيلهاج يف ارهد نامع تش

 ،نامع يمكاح ىلإ صاعلا نب ورمع هلوسر لسرأ يذلا ام هللا لوسر دهع

 اوعيابف نامع رئاشع هوجو ىلإ اثعب مت نيعئاط املسأف ،ىدنلجلا نبا رفيجو دبع

 نيب ناينامعلا نامكاحلا امهريخف مالسإلا قانتعا اوضفرف «سرفلا ألإ اك ىبلا

 .")دزألا ةليبق ةنوعمب مهالتاقف اوبأف ،نامع نم جورخلاو مالسإلا

 رون ىلإ ةينامعلا ةلودلا تباجتسا عيرسلاو طورشم اللا مالستسالا اذهب

 ناميإلا ىلإ اهبر يدهب تدتهاو ةيضرم ةيضار اهبر ةعاط ىلإ تداقناو ،هلل ا

 ةبيطلا ضرألا هذه ىلع كلذ دعب ترم يلا ثادحألا يه ام ىرت ايف .مالسإلاو

 ؟نيملسملا رايخألا اهلهأ ىلعو

 ن هلل ا لوسرب ءادتقا مكحلا ىلع ىدنلجلا يبا نودشارلا ءافلخلا رقأ

 هللا يضر يلعو نامثع نيتفيلخلا نمز يف دبع نب دابع ءاج رفيجو دبع دعبو

 نكل ،ناورم نب كلملا دبع دهع يف دبع نب دابع انبا ديعسو ناميلس ث امهنع

 فسوي نب جاجحلا دلقتل امهدادجأ لثم نامأب امهمكح رمي ل نيريخألا نيذه

 ةوهش نب مساقلا ةدايقب شويحجلاو تاراغلا امه لسري ذخأف قارعلا ىلع ةيالولا

 يف روصم طوطخ :ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك :ديعس نب رمع نب ناحرس يوكزاألا )1)

 يمرقلا ثارتلا ةرازو ةبتكمب يف دجوي يلصألا طوطخلملا) .نشّتفْطا قاحسا ييأ ةيعمج ةبتكم

 .359 -357 :ص .ه1317 ناضمر 27 ينف خسن ،(نامع ةنطلسب ةفاقثلاو
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 نكمتي ملف ناميلس نب نمحرلا دبعو ةوهش نب ةعاجب مث ، لتقو مزهنا يذلا ينزملا
 كلذ نمو )كانه اتامو جنزلا دالب ىلإ ارفف {ةمواقملا نم ناينادنلخلا نامكاحلا

 اهتيالو ىلع بقاعتو ‘ةمكاحلا ةيومألا ةلودلا ذوفن تحت نامع تحبصأ دهعلا

 يفو -“يلاسلا بسح- بلاغلا مومعلاىلع اهلهأب ةريسلا اونسحأ لامع ةدع

 الماع ريتخأ بلهم نب دايز :الثمف ،نيقتنم اوناك نامع ىلع ةالولا نإف ةقيقحلا

 هللا دبع نب رمع قارعلا ىلع زيزعلا دبع نب رمع لماع لبق نم نامع ىلع

 نيع ةيسابعلا ةفالخلا ءيجمو ،نامع لهأ ةليبق سفن نم ايدزأ هنوكل يراصنألا
 حانج نب دمع هنبا ءاج 4 كيئانملا سيق نب ةدابع نب حانج حافسلا سابعلا وبأ

 تراص ىَمَح ةيضابإلا نهادف» ،}نوبحي ام ىلع مهقفاوو نامع لهأل نآل يذلا

 .“)«دوعسم نب ىدنلجلل ةمامإلا اودقع كلذ دنعف مهل نامع ةيالو

 نسحأ دق ،نامع ىف ةيضابإلا ةوعدلا راشتنا ءارو بابسأ ةدع كانهو

 .هضعب درونس نحنو هتلاسر يف اهرصحو اهعمج مشاه بلاط يدهم

 طغض نع اديعب بهذملا هيف نورشني ديدج ميلقإ ىلإ ةرصبلا ةمجأ علطته

 .نييومألا نويعو

) 

 .361 0360 :هسفن ردصملا :يوكزألا (1)

 ثّيفطا ميهاربإ :قيلعتو حيحصت :نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :ديمح نب هلل ا دبع ،يملاسلا (2)

 .64 &63 :ص ا :ج .2 :ط .ه1250 :ةرهاقلا ڵبابشلا ةعبطم ،قاحسإ وبأ

 .64/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)

 .362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (4)

 يف تاسارد :يمانلا :رظنا ؛184 -5 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (5)

 .145 ©144 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان /د ؛11 :ةضابالا ةكرحلا
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 نم هل ‘نامع ىلإ ديز نب رباج مامإلا يفقثلا فسوي نب جاجحلا يفنه

 ةليبق سفن نم ايدزأ ايدمحي هنوكل نامع لهأ ىلع ريثأتلا يف ةريبكلا ةيمهألا

 . نيملسملا نم اريثك عنقتو بطقتست ةجئارلا هتيملع نا ث نامع دزأ

 ملعلا ةلمح ىلع لهس ،راطقألا فلتخم نم هذيمالت ةديبع يبأ ةيعادلا ءاقتنا

 .نيينامعلا نييدزألا مهلهأ عم ملقأتلا

 راكفألا لاقتنا يف هرثأ هل ناك يذلا نامعو ةرصبلا دزأ نيب يلبقلا براقتلا

 .دحاو لصأ ىلإ نومتني ةليبق ب نيب

 ©نيينامع اوناك اهتداق نأو ةصاخبو ،نميلا ةمامإ ةبرحت نم نيينامعلا ةدافتسا

 ةيطع نب لالهو يدبعلا راحصو ةبقع نب جلبو يراشلا ةزمح يبأك

 .مهريغو

 بثك نع ثادحألا تايرجب عبتت نم نييومألا لقرع ةفالخلا عقوم نع دعبلاه

 يلبج يفارغج عقومب عتمتت اَهَتزأو ةصاخبو ،نامع لثم ةيئانلا راطقألا يف

 .هيلع ةرطيسلا بعصي

 نيئوانملا عمو ،ةيجراخلا تاكرحلا عم عارصلا يف ةيومألا ةفالخلا كامهناه

 يف مكحلا ديلاقم ذخأ نم اونكمت نيذلا نييسابعلا نم {ةطلسلا ىلع مهل

 .ه132 ةنس

 بهذملا قانتعا ىلع نيينامعلا تعجش نقلا لماوعلا مهأ هذه تناك

 بهذمت ىلع دكؤيو .سيفنلاو سفنلاب هئدابم نع عافدلا يف ينافتلاو «يضابإلا

 .امه نارصنع يضابإلا بهذملاب مالسإلا خيرات نم ةركبملا ةزتفلا كلت ق نامع
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 ِ .. (ا). . ح ۔اارأ اا ٠ل آ
 ه75 ةنس ف ) )ناطح نب نارمع رعاشلا حارس جاجحلا قلطا 1 : الوا

 لالب يبأ توم ىلع نوكييو كهراعشأ نودشني نيملسملا دجوف نامع ىلإ بره

 .يراشلا ريدح نب سادرم

 رماع نب ةدجن اهيلإ اعد لا ةيجراخلا راكفألل نامع ةمواقم :ايناث

 ة ىفنحلا دوسألا نب ةيطع ةدايقب اشيج ذفنأ يذلاو &ه67 ةنس يف ىفنحلا

 يذلا ىدنلجلا نب دبع نب دابع نامع مكاح هل ىدصتف ،نامع ىلع ءاليتسالل

 - رمألا لوأ ق امزهنا ناذللا ناميلسو ديعس دابع انبا مدقت ؤ ةيطع هلتق

 نيينامعلا ماكحلا هركف .نامرك ىلإ رحبلا بكرف ةيطع ادرطو ارصتنا

 يف ةيضابإلا رداوب دوجو ىلع ليلد ةيضابإلا ةوعدلا روهظ لبق جراوحخلل
 نومزتلي اوناك مهنأل جراوخلا ىلع سانلا دشأ اوناك نيييضابإلا نأل نامع

 .ةمكحملا ىلإ نومتنيو ئدابملا سفنب اعم

 كرحملا ىه نوينامعلا ناكسلا اهقنتعا قلا ةيضابإلا ةديقعلا تحبصأ اذكهو
 يف ةّيضابإ ةمامإ سيسأت اولواح اهيده ىلعو «مهفادهأو مهتاميظنت يف ساسألا

 اهئاملع ىلإ مكتحتو دعب اميف ةيسابعلا ث ةيومألا ةلودلا زكرم نع ةلقتسم نامع

 اميف اوحجن لهف ةيدقعلا مهئارآو ،ةيسايسلا مهتاريظنتو {ةيهقفلا مهتاداهتجاو

 :ىتأي اميف هنياعنس ام كلذ ؟هل اوططخ

 ق ةّضابإلا مالعأ مجعم : رظنا رعشلا يف عرب (ه84 :ت) :يدزألا ناطح نب نارمع (1)

 / .425 0124 /3 :قرشللا

 ًمُث كيدف يبأ ًمُت رماع نب ةدجن ليبس عبتا (ه75 وحن :ت) يفنحلا يماميلا دوسألا نب ةيطع (2)

 .237 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا 3هعابتأب لقتسا

 .360 :ةمغلا فشك :يوكزألا (3)
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 :دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ - 1

 لغتسا ،نامع راطقأ يف ةيضابإلا ةوعدلا راشتنال ةبسانملا فورظلا رفوت دعب

 نم توفت ةصرفلا اوكرتي ملف ،نييسابعلاو نييومألا نيب ةطلسلا لاقتنا نويضابإلا

 يف هيلإ نومكتحيو ،هئاول تحت نووضني عاطم مامإ نييعت ىلإ اوعراس و ،مهيديأ
 مامإلا ىلع مهيأر رقتساف مهيضارأو مهتاكلتمم نع مهل عفاديو تاملا

 اودجي ملف ،نميلاب قحلا بلاط ةعيب يف كراش دق يذلا "!دوعسم نب ىدنلجلا

 رشن ىلإ يعسلاو مالسإلا ةمدخ يف ينافتلاب تزيمت يلا ةيصخشلا هذه نم نسحأ

 نم نامعب ةمكاحلا ةرسألا ةلالس نم اهرادحتاب اضيأ تزيمت امك ةيضابإلا ةوعدلا

 دنع ةعمسو سوفنلا ف لاع ذوفنب عتمتت تناك لا ةرسألا كلت .ىدناجلا تب

 -ديدحلا امدهع ىف- ةيضابإلا ةمامإلا لاخدإ نميعتلا اذه بنجف ،©بصانملا يوذ

 رايتخالا ناكف ‘نامع يق نيينادنلخلا نم ةطلسلاو ذوفنلا باحضأ عم عارص يف

 .تاراصتنالاو ثادحألاب لفاح ينامع دهعل ةكرابم ةحتافو اميلس

 قحلا رهظأو» ةلداع ةريس راسف (__ه1 32 ةنس دوعسم نب ىدنلجلا يلو

 نم ئربو (نييومألا) يوخلا لهأ نم ةربابجلا دي نم ةلودلا ذخأو 3هب لمعو
 يس الو ةمينغ كلذ عم لحتسي و يغبلا لهأ لاتقب نادو مهعايشأو ةربابخلا

 لوأ ةسايس'"يوسيبلا انل صخلي اذكه «ةوعد ريغ نم لتقلاب اضارعتسا الو ةيرذ

 .نامعب مكاح يضابإ مامإ

 ملعلا ذخأ نامع ىف يضايأ مامإ لوأ (ه134 :تر) :ىدنلجحلا نب رفيج نب دوعسم نب ىدنلخلا (1)

 74 ١/ :قرشملا ىف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ةديبع يبأ نع

 .79/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .72/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا :رظنا (3)
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 مهو ءاهورصانو هتمامإ اورزآ نيذلا ءاملعلاو مالعألا نم ةلمجب مامإلا فح

 ةدشلا تقو يف هادناس ةرصبلا نم ناتيصخش اضيأ هتعاجو &‘'عيبرلا ذيمالت نم

 ىدنلجلا ةمامإ تماد .يجن نب يحيو يناسارخلا ةيطع نب لاله امهو ةنحملاو

 تاراغلا ىلع ءاضقلاو ةيتفلا ةلودلا ناكرأ ديطوت ىلع اهيف لمع «ارهش و نيتنس

 نتفلا ضرعب أدبنس و ،هتمامإ طاقسإ تلواح نلا ةرركتملا ةيلخادلا نتفلاو ةيجراخلا
 و

 .ةيجراخلا مث ةيلخادلا ٠

 :ةيلخادلا نفلا آ

 ،هتسايس و هتريسب اوضري مل هتليبق نم رصانعب دوعسم نب ىدنلجلا يلتبا اق
 ال هال عيابم مامإ ىلإ اونعذي مل مهنأل كيضابإلا بهذملاب الصأ اوعنتقي مل اميرو

 الإ يضابإلا يسايسلا ركفلا يف هيلع ةعيبب مايقلا وأ عيابم مامإ ىلع جورخلا لحي

 ىف نيينادنلحلا بلغأ ءاقب ةهجولا هذه دكؤيو .هلزع هعم لحي اثدح ثدحأ نم

 نيبغاشم ىلوألا ةيرجهلا ةنالثلا نورقلا يف ةبقاعتملا تامامإلا تارتف لماك

 ينادنلخلا ديعس نب رفعج اذهف .اليبس كلذ ىلإ اودجو اَملُك صرفلا نيلحتنمو

 هيف نورمأي اباتك اوبتكو مامإلا ةعاطل ناعذإلا اوضفر ةدئازو رضنلا هانباو

 .مهلتقف دحلا مهيلع قبط نأ الإ ىدنلجلا مامإلا نم نكي ملف مهتعيبب نيملسملا

 نومكتحي ةيضابإلا لودلا ةمأ اياعر ناك ةرصبلاب ةيضابإلا ةميأ ةايح يف ف

 ملسم ةديبع وبأ ثيح ةرصبلا ي ةيضابإلا ةدايقلا ىلإ مهتمأ عم هيف اوفلتخا اميف

 .04 /1 :حيحسلا عماجلا يشاح :يملاسلا )1)

 .72 /1 :يملاسلل نايعألا ةفحت يف مهءامسأ رظنا (2)

 .76/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)
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 ناكف ،قحلاب اوضقيلو عازنلا اولحيل مهريغو بيبح نب عيبرلاو ،يئاطلا بجاحو
 وبأ مهاطعأ نأ دعب «ىربإ ةقطنم ىلع اورم مهمد ةارشلا لحتسا نمم موق كانه

 ضفر ىدنلجلا مامإلا نكل ،ىدنلجلا مامإلا ىلإ اولصي ىَتَح نامألا "ةحاضولا حلاص

 ىلع ةضراعملا تدتشاو سوفنلا تضبقناف 5ىلهبب مهلتق نم مهيلإ هجوف مهنامأ

 يف مهيأرب مامإلا دتعي مل هنأل اوبضغ نيذلا هتيشاحو حلاص يبأ لبق نم امبر ىدنلجلا

 يبأ نيمامإلا ىلإ ةياكشلا اوعفرف مهمد نوملسملا لحتسا يلا ةفئاطلا هذه نامتتسا

 نامأ ال» :يئاطلا بجاح مه :لاقف يئاطلا بجاح دودوم يبأو ملسم ةديبع

 هل رقأو ىدنلجلا مامإلل كلذ يف قحلا ىطعأف .مامإلا نود نامأ الو مامإلل

 .ةرصبلا يف ةميألا ىوتف ىلإ تنأمطاو سوفنلا تأدهف هداهتجاب

 :ةيجرماخملانفلا -ب

 ىلإ اوبحسناف قارعلا يف ةيرفصلا ةرابض نب رماع يومألا دئاقلا عبتت

 مهمزهف ةميزخ نب مزاح يسابعلا دئاقلا ءاج . 6ه129 ماع ناواك نبا ةريزج

 لامشلا يف رافلج لإ اهرثإ ىلع اوبحسنا ©ه4 ماع يق ةديدش ةكرعم دعب

 ىلإ هتلود اولخد نأ دعب دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا مهاعدف نامع نم يقرشلا

 ةيجراخلاو ةيرفصلا نع يلختلاو «يضابإلا بهذملاب رارقإلاو ،هتمامإب فارتعالا

 .قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم يف الو ؛(برغملا ) ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (1)

 / 77/١. :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .77 ١/ :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)

 نابيش لاتقل دمع نب ناورم هبدتنا (ها31 :ت) مذيملا ويأ 3 ينافطغلا ةرابُض نب رماع (4)

 .251 /3 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،يجراخلا

 .يلكرزلل مالعألا يف هتمجرت دجأ مل (5)
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 زيزعلا دبع نب نابيش ةدايقب ةيرفصلا اهيف مزهنا ةكرعم تعقوف هضرع اوضفرف

 مغرو ©>يجن نب يجي هدئاق ىدنلجلا مامإلا رسخو ،لتق يذلا ١) 'يركشيلا

 كلذب قيرطلا دهم ُهَتَال هطيطخت يف قفوي مل تأ الإ ةيرفصلا ىلع ىدنلجلا راصتنا

 هل لاق ىَّتَح . ،نامع ىلع ءاليتسالل ةيضابإلا ريغ مهمامأ قبي مل نيذلا نييسابعلل

 ينافع دقو هباحصأو نابيش :نعي موقلا ءالؤه بلطن انك انإ» :ةميزخ نب مزاح

 .)«مكيديأ ىلع مهلاتق هلل ا

 ضرع نامع لحاس مزاح نفس لوصوو ىلوألا رافلج ةكرعم ةياهن دعب

 جرخأ نأ ديرأ» :هل لاقف ةيسابعلا ةلودلا ةفيلخب فارتعالا ىدنلجلا ىلع مزاح

 اذه نأكف ”«عيطم هل كنأ هربخأو [حافسلا سابعلا يبأ] ةفيلخلا ىلإ كدنع نم

 هل .نيئوانملا ةيرفصلا ىلع ءاضقلا ق ىدنلجلا د وهب اريدقت ءاج مزاح نم ضرعلا

 اوري نامع نايعأو ءاملعو هشيج ةداق ةرواشم لعب ىدنلجلا نأ لإ © قارعلا ق

 ةيطع نب لاله هدئاقو ىدنلجلا لتقف نيفرطلا نيب برحلا تلعتشاف كلذ هل

 اثوترفك تاهج يف دمحم نب ناورم لتاقي ماق (ه134 :تر) يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش (1)

 .180 /3 :هسفن عجرملا :يلكرزلا :رظنا .لصوملا يفو

 انثدح دمع نب يراوحلا نع :ةياورلا دنس دروأو ،ظ39 539 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (2)

 لتق يذلا خيشلا نع لصفم نب رمع نب ناميلس نب بلهملا ينربخأ لاق بوبحم ني دّمَع
 يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا ؛نابيش
 مالعأ مجعم : رظنا ةديبع يبأ ذيمالت نم (ه134 :تر) :حيجن نب يحي ؛189 -185 :قرشلل

 .663 /1 :قرشملا يف ةيضابإلا

 .363 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (3)

 .189 :قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (4)

 362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (5)
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 نييسابعلا ىلإ نامع لوحت ببس ىملاسلا وزعيو .نييسابعلل نامع كلذب تلوحتف

 ةجيتن نأل اعقوتم ناك لوحتلا اذهو ،ةنامع رايخأو ىدنلجلا ةيشاح ءانف ىلإ

 يف يضابإلا شيجلا ررضتل ارظن «مزاح شيج حلاصل ةموسحم تناك ةكرعملا
 ةفيلخ نم ةهجوم ةيوق ةيبرح ةوقب يسابعلا شيخلا عتمتلو {ةيرفصلا مامأ مهبرح
 ةهجاومب هل حمسي ال ىدنلجلا مامأ ناك يذلا ناهرلا نأ كش الف {ةيسابعلا ةلودلا

 مالستسالا ءابإو \باعصلا لمحت ىلع هتلمح هتديقع ةوق نكل شويجلا هذه لك
 صنت بوبحم نب دمع هلل ا دبع يبأ قيرط نع ةياور يوري يملاسلا نأ عم .همصخ

 جارخلاو تاقدصلا ميدقت نود ،ناسللاب مصخلا ةلودب فارتعالا صيخرت ىلع

 ءةيعرلاو ةلودلا ىلع مهوفاخ اذإ مهتنسلأب ةعاطلاو عمسلا مهوطعي نأ سأب ال»

 نكل «الف لاملا امأو ،ةارش ريغ وأ اوناك ةارش ،ةنسلألا ريغب كلذ نولعفي الو

 ناكف "مزاح بلط ضفرو ،ةميزعلاب ذخألا الإ اوبأ هيراشتسمو ىدنلجلا مامإلا

 .‘ه134 ةنس نامع ىف ةا ةمامإ لوأ ءاهتناب اناذيإ رارقلا

 :ةيضابإلا ةمامإلا طوقس دعب نامع 2

 ىللا يسابعلا شيجلا مامأ دوعسم نب ىدنلخلا ةمامإ مازهنا دعب نامع تلوحت

 نولاوملا ةأنه ونبو ىدنلخجلا ونب دجوف ‘تاباسحلا ةيفصتو ةيلبقلا تاعارصلل ةقطنم
 نوراغي اوذخأف ،مهتلاضو مهتيغب ةيضابإلا ةمامإلل نوهراكلاو 3ةيسابعلا ةطلسلل

 .190 :قرشملا يف ةّيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛362 :هسفن ردصملا :يوكزألا (1)

 .79/1 :نايعألا ةفحت (2)

 .79/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)

 .79/! :هسفن ردصملا :يملاسلا (4)

 .89/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (5)

9 
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 نيب نم ناتيصخش تزربف ةيضابإلا ةوعدلا رصانت تناك لا لئابقلا ىلع

 نب دمحم امهو ،ةيسابعلا ةطلسلا م زاعيإب نامع ىلع انميهت نأ اتلواح ىدنلجلا

 نب رفعج دافحأ نم امهنأ يملاسلا لمتحيو ,رضنلا نب ناذاش نب دشارو "ةدئاز

 نأ لوألا :نيتهج نم حصي لامتحا وهو 0 ة)ىدنلجلا مامإلا ىلع رناثلا ديعس

 يذلا دمحم دلاو نأ ةيناثلاو ،ةمامإلل ةضراعملا ةليبقلا ىدنلجلا يب نم نيتيصخشلا

 ديعس نب رفعج نبا عم مسالا سفن امه رضنلا وه يذلا دشار ُدَجو {ةدئاز وه

 .دوعسم نب ىدنلجلا ةمامإ دض امهدلاو اعياب نيذللا (رضنلاو ةدئاز

 نب دمع ىلإ ىدنلجلا ةمامإ دعب نامع ى ةيعقاولا ةطلسلا دنسن نأ انناكمإبو

 ةمامإ دعب ةعقاولا نتفلا عجري يوكزألا نأل رضنلا نب ناداش نب دشارو ةدئاز

 &‘‘هامعل امهتماعز ىلإ ريشي ُهَتأكف نيتروكذملا نيتيصخشلا نمز ىلإ ىدنلجلا

 .راصتنالا دعب دادغب ىلإ مهشويج تعجر نيذلا نييسابعلا نم زاعيإب

 نيب نم () يئانهلا يبراحلا دعس نب ناسغ بهن وه ةنتفلا ببس ناكو

 ىلإ نيمتنملا نم ،اريثك اقلخ ميمه ينبو عفان ينب لتقو "ىوزن لهأ تاورث براحملا
 ىربإ لهأ نم ثراحلا ونب تكسي مل و .ه145 نابعش يف نييدزألا ثراحلا ينب

 حاورأو تامرح ىلع هئادتعال ناسغ لتق اوررقو اوعمتجاف ملظلا اذه ىلع

 مالعأ مجعم :رظنا ينامعلا خيراتلا يف نايغطلاو ملظلاب رهتشا (ه2:ق) :ةدئاز نب دمع (ا)

 .527 /4 :قرشملا ين ةّيانإلا

 .قرشملا يف ةّييضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (2)
 / .89/ 1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)

 .363 :(خم) ةمغلا فشك (4)

 .قرشملا ين ةيضابالا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (5)
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 ةنتفلا بيهل فقوتي مل و .'"هيركبلا ديعس نب دايز ةدايقب اردغ هولتقف ،نيئيرب سانأ

 امهلماع امهعمو ناذاش نب دشارو ةدئاز نب دمح لخدت امن دحلا اذه دنع

 &راوثلا اولتقو ‘ىربإ لهأ نم رأثلا اوذخأف )يئانهلا يرباعلا شبنخ نب لزانم

 رباج يبأ نب ىسومو )ساسج نب هللا دبع ني دمع ناهيقفلا زوج اذهلو

 نب ناذاش نب ذشار ملظ ةلازإل كلملا دبع نب ناسغ ملاظلا عم جورخلا ‘ةيوكزألا

 .)هملظ نم دشأ ملظ ُهَنَال رضنلا

 نب بيبش ملاعلا زرب ،ةمكاح ةّيضابإ ةمامإ دوجو مدع لظ يف امئادو
 اباب ناك» :يراوحلا نب لضفلا هنع لاقف .اباستحا ىرقلا يبجت ذخأف ةيطع

 رربيو {'«لزتعاو اهكرت [سابعلا يلاو] ناطلسلا مدق اذإف ،ىرقلا ييحي ناكو
 ناك هلازتعا لعلو» :الئاق لاومألا اهنم يجي يلا قطانملا نع بيبش لازتعا يملاسلا

 ىتمف ،[ىرقلا كلت]زةيامح تقو تناك هتيابج امنو ،ىرقلا اهيف ىبجن ال ماع ي

 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دحأ مل (1)

 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دجأ مل (2)

 :مشاه بلاط يدهم ؛88/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛363 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (3)

 202 }&201 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا

 .552 /4 :قرشملا يف ةيضابالا مالعأ مجعم :رظنا ه2ق ين نيزرابلا نامع ءاملع دحأ )4(

 بيبح نب عيبرلا ذيمالت نم ‘ه87 :يلاوح دلو (ها81:ت) :يوكزإلا رباج يبأ نب ىسوم (5)

 .611 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نامع يف ءاملعلا رابك نمو

 .88/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (6)

 يف ناك ،نامع ين أشن ةيطع نب لاله وخأ ،(ه2 :قر :يناسارخلا ينامعلا ةيطع نب بيبش (7)

 .280 /2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ىدنجلا مامإلل ىروشلا سلجب

 .87/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (8)

 



 132 لوألا لصفلا

 مث ««هدي عفر اهنع زجعلاب هنع تلاز ىتمو هيلع ردق ام ىنج ةيامحلا هل تلصح
 يف بلصتلا هنم رهاظلاو لضفلا هيف لاق ام حص نإ بيبشب نظلا اذهو»:لوقي

 ريربتلا اذهف .“"ه«ملعأ هلل او ،هلاح نم رهاظلل ةيفانم رئاجلل دالبلا ةيلح.ةف ،رومألا

 نم ةيابحلا عمج هسقن مزلأ ىَّتَح ىرقلا ضعب ىلع بيبش ةطلس لمنحن انلعجي

 ن رمتعملا لثم هنم ةيارلاو موللاب مهضعب ءهرصع ءاملع راظنأ هيلإ هجو امم سان
 يراوحلا يبأ لثم ةيالولا هل بجوأ مهضعبو ،‘)رفيج نب باهولا دبعو ةرامع

 .}»بيبح نب عيبرلاو ،"هيراوحلا دمح

 ىدنلجلا ةمامإ دعب ام ةرتف نأ صلختسن نحنف رمألا نم نكي امهمو

 يضابإلا طاشنلا نإف كلذ عمو رارقتسا مدعو ىضوفو عارص ةزتف تناك

 ةصاخبو فقوتي مل ةاعدلا نيوكتو يدعاقلا لمعلاو ،رارمتسا يف ناك يدقنلا

 ةبلص ةطلسو ةيوق ةاون اونوك ذإ نامتكو ةيرس يف لمعلا نونسحي ةّيضانإلا نأو
 يف ةيناثلا ةيضابإلا ةمامإلا سيسأتل اهحلاصل نيزاوملا ةفك تحجر نأ ثبلت مل

 ١ .ه177 ةنس نامع

 87/١. :هسفن ردصملا (1)

 ق ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا {ةديبع يبأ ذيمالت دحأ (ه2 قر :ملاس نب ةرامع نب رمتعملا (2)

 .598 /:قرشلملا

 .386 /3:هسفن عجرملا :رظنا ،ىدنلجلا مامإلل ةعيبلا اودقع نممو (ه2ق) ءاملع نم (3)

 ءاملع نم ةثالث ثلاث ناك &(ه272 :يف يح) :يراوحلا نب دًّمَع نب يراوحلا كلذك همسا دري (4)

 .506 /4 :هسفن عجرملا :رظنا :هرصع يف نامع لهأ

 :قرشملا يق ةضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛87 086 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (5)

20009. 
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 :نافع يبأ نب دمحم ةمامإ - 3

 ةطلس ةلازإ ىلإ وعدت نيملسملا نم تاباصع تأدب نتفلا رصع دعب

 ديمح نب كلملا دبع رهظف رضنلا نب ناذاش نب دشار ىلع ج ورخلاو ،نيينادنلجلا

 دشار ىلع رصتناف "دشار ىلع ةعيابملاو ممهلا ضاهنتسا ىلإ وعدي سرئاثلا باشلا

 نامع نع ىدنلجلا لآ نم مهئافلحو نييسابعلا ةطلس كلذب تلازو ،هعابتأو

 }نيبضابإلا دمحيلا ةليبق ىلإ ةلودلا تلوحتو

 :مامإلا نييعت آ

 ةسائرب ىوزن يف ءاملعلا عمتجا ،نييضايإلا ىلإ نامع رمأ راص امل

 ةمامإ نولوي .نميف رظنلل « )رذنملا نب ريشبو يوكزاألا رباج يبأ نب ىسوم

 نأ املع ضفرف ىلعملا نب دمع ىلع ىلوألا ةرملا يف اهوضرع .)نامع

 حشرملا وه ناك رباج يبأ نب ىسوم مامإلا دقعلاو لحلا لهأ سيئر ةيصخش
 5 .اهقحتسي يلا ةمامإلا بصنم ذخأ نود لاح هنس ربك نكل لولا

 يف اوناك نيذلا ةالولا نأو ةصاخبو هجوأ يف ناك نيحلا كلذ يف عارصلا نوك

 مامإلا نييعت سلجب مهروضح و ،مهتيالو ىلع نولازي ال نيينادنلخلا دهع

 .89/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (1)

 .206 :قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (2)
 .511 /1 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا «(ه178 :تر :مالعألا دحأ (3)

 .ظ47 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (4)
 ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نامع ءاملع نم (ه226 :ت) :يحشفلا يدنكلا ىلعملا نب 7

 .509 4 :قرشملا يف

 .91 {90/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (6)
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 خيشلا رطضاف ،نييسابعلل لاوم ريغ هيزن يضابإ مامإ نييعت مامأ اقئاع لكشي
 ةقئاف ةياردو &ةيلاع ةيسايس ةربخ نع منت ةكنحم ةطخ لامعتسا لإ ىسوم

 م

 ىتح ،نامع نم بناج ىلع ي دحاو لك» نيعف يركسعلا كيتكتلاب

 ضري مل و .فوج ىرقو ىوزن نافع يبأ نب دّمَع ىلوو 0«اوقرفت
 وجرن انك دق» :ىسوم خيشلل لاقف ،رظتنملا ريغ ميسقتلا اذهب رذنملا نب ريشب

 ‘"4«بحت ام انلعف انإ» :ىسوم لاقف «هركن ام انيأر دق نآلاف بحن ام ىرن ن

 نيملسملا نم ىلو اذإ داسفلا نم افوخ كلذ لعف اَمْنإ إ هنأو هتطخ هملعأ م 4

 خيشلا بتك كلذ رثإو نييسابعلل نيلاوملا ةالولا ةقرفتل طيطختو مهريغ

 متف ،نييضابإلا نم اددج ةالو ثعبو «مهنادلب ىلإ مهوصو لبق مزعب ىسوم
 ىلع نافع يبأ نب دمحم تبثو ،ةيجيتارتسالا هتطخ تققحتو دارأ ام هل

 يبأ نب ىسوم نم رمأب ديدج نم ةيضابإلا ةمامإلا كلذب تداعف © ركسعلا

 .نافع يبأ نبا قيبطتو ،يوكزألا رباج

 .ظ47 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا )1(

 يف ةّضاببإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نامعل يناثلا مامإلا :يدمحيلا نافع يبأ نب دمع (2)

 .498 /4 :قرشملا

 ةمغلا فشك :يوكزألا ؛121 /ا :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (3)

 .362 :(خم)

 .362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا (4)

 .362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا ؛ظ47 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (5)

 ةمغلا فشك :يوكزألا ؛22 /ا :(تاباوخلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (6)

 .362 :(خم)

 .91/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (7)
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 :مامالا لزعب

 لمعف ،‘ه177 ةنس لاوش يف ةيضابإلا ةمامإلا نافع يبأ نب دمح دلقت

 ةأنه ونب الإ مهنم قبي مل نيذلا .ةيضابإلا ةمامإلل نيضراعملا تاروث دامخإ ىلع

 دعب نامع نييسابعلا دجاوت نابإ نيينادنلجلا عم اولتكت دق اوناك نيذلا

 يركبلا دايز نب ديعس لتاقملا دئاقلا ضرغلا اذه نيعف ،ىدنلجلا ةمامإ طوقس

 ،ةأنه يب نم اوررضت نيذلا هموق بل رأثلا يف ذخأف ڵٹراحلا يب فلح نم

 ةاغبلا عم لماعتلا يف ةيمالسإلا بادآلا مزتلي مل و لزانملا مدهو لخنلا قرحأف

 نافع يبأ نبا ىلع ءاملعلاو خياشملا بيلأتل اببس هلامعأ تناكف ،ةأنه يب نم

 ثدحأ ام ناك امل امامإ نافع يبأ نبا ناك ول» :بويأ نب لئاو هيف لاق ىَّتَح

 تاهيجوتل عضاوتي نأ نافع يبأ نبا مامإلا لواحي مل اًّمَلَو ،}«دايز نب ديعس
 اوظلغأف هوحن بولقلا تركعت «مهتاداهتجاو مهحئاصنل عمتسي نأو ،ءاملعلا

 يف كلذو ،ةمامإلا يف نيرهشو نيتنس يضم دعب هولزعو ،هيلع مكحلا يف
 روهظ ةمامإ نكت مل هتمامإ نأ قيقحتلاو .ةه179 ةنس ةدعقلا يذ فصتنم

 ةيرادإلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا ماهملا لك اهل ةلود نالعإب مامإلا اهيف لقتسي

 نبا نيع رباج يبأ نب ىسوم خيشلا نأ ليلدب 3ع افد ةمامإ اَهَتَأ ودبي امنإ
8 

 م

 نيضراعملا عم بورحلاب مامإلا لاغتشا نإ مث ركسعلا ىلع نافع يبأ

 .91/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (1)

 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛341 /1 :(تاباوحلاو ريسلا نمض) يراوحلا يبأ ةريس :يراوحلا وبأ (2)
 .212 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم ؛92/ا

 .92/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)

 .362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (4)
 .91/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛362 :هسفن ردصملا :يوكزألا (5)
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 ديطوتو ةلودلا حرص ءانبب همامتها نود ۔-رداصملا ركذت امك- نييضابإلل

 اهلمعتسا نقلا ةرابعلا هدكؤت امك .كلذ دكؤي ةايحلا تالاحب ىتش يف اهناكرأ

 نم هوجرخأو» :لاقف نافع يبأ نبا لزع نع ثدحت امنيح ،يوكزألا خرؤملا
 عاونأ لوحو هتريس لوح ءاملعلا لاوقأ دروأ دق يملاسلاو . "'٢«ىوزن ركسع

 هذه لكف &}«اهرازوأ برحلا عضت ىَّتَح عافد مامإ ناك ليق» :لاقف هتمامإ

 .روهظ ال عافد ةمامإ نافع يبأ نب دمع ةمامإ نأ دكؤت ةللا

 يف- ارايتخا عافدلا ةمامإل ةرتفلا كلت يف نافع يبأ نبا رايتخا ىقبيو

 نب لئاو هفصو امك ارابج ناك 4 :4 الإ .ةيضابإلا ةمامإلل اديفمو اميلس -لصألا

 نافع يبأ نبا اولزع اًمَلَو .‘»«رابج كلذ لب {مامإب نافع يبأ نبا رميل» بويأ

 .اديدج امامإ اوراتخا ةمامإلا نم

 :ثراولا ةمامإ-4

 هريرس ىلع هولمحف ،هزجع مغر روضحلا هسفن رباج يبأ نب ىسوم خيشلا مزلأو

 ىلع فرشي ىتح ؤىوزن يف ةمامإلا ةمصاع ىلإ ،اهنطقي ييلا ةنيدملا ڵىكزإ نم
 ‘}بعك نب ثراولا ىلع هرظن رقتساو .هريغ ةيلوتو نافع يبأ نبا علخ ةيلمع

 .362 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (1)

 .91/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .91/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)

 .و48 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (4)

 مالعأ مجعم :رظنا \نامع يف ثلاثلا مامإلا «(ه192 :ت) :يصورخلا بعك نب ثراولا (5)
 .654 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا
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 بسنأ دجي ملف 8‘{"«نافع يبأ نيال اجتحم ارظانم ركسعلا ديري جرخ» دق يذلا

 مازتلالا ىلع هوعيابف ،اهراهدزاب مامتهالاو ،اهحرص ةماقإلو ،ةّيضابإلا ةمامإل هنم

 :لاقف كينايسبلا نسحلا ىبأ نع القن دونبلا كلت ىماسلا دروأ دقو .ةعيبلا دونبب

 يهنلاو فورعملاب رمألا ىلع ،لدعلا ةمأ هب عيوب ام ىلع بعك نب ثراو اوعياب»
 ليبس يق داهجلاو ،لطابلا دامخإو ،قحلا راهظإو ،هلل ا ليبس ف ىرشلاو ،ركنملا نع

 ال ،كل ا رمأ ىلإ ءعىمفت ىَسَح قحلا نع تعنتما ةقرف لكو ،ةيغابلا ةئفلا لاتقو ،هلل ا

 الو ةق يبنلا دعب ةرجه لاحتناو لايع يبس الو لام ةمينغ مهنم نولحتسي
 .‘)«نيتداهشلا اونيب ام ةلبقلا لهأ كرشلاب اومسي

 :م املا ةرس -أ

 فلسلا رثأ» ثراولا مهيف عبتاف ه179 ةنس يق ةعيبلا هذه ثادحأ تمت

 زعو ،نامعب نيملسملا ةوعد ترهظو ،قحلاب نامع يف راسو ،نيملسملا نم حلاصلا
 بولق بسكي نأ هتريس هتلهأ 3'}«ةربابجلا هللا عفدو ،رفكلا دمحو ،مالسإلا

 ترهدزاو &،هدهع يف ةلودلا كلذب تيوقف ،ةارشلاو ءاملعلا نئمطي نأو ،نيينامعلا

 كلذب نامع تشاعف ،تايبصعلاو نتفلا تلقو نمألا بتتساو ءاخرلا معو ةايحلا

 .ةيضابإلا ةمامإلا دوهع ىهبأ هدهع يف

 :ىسابعلا شيجلا ىلع ءاضقلا ۔ب

 اهانغ مهبطقتسا دقو .ةيسابعلا ةلودلا ةهجو رارقسالا دعب نامع تراص

 .93/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (1)

 .93/1 :هسفن ردصملا :يللاسلا (2)

 .122 /1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق ييأ ةريس :ناطحق وبأ (3)
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 اشيج "هديشرلا نوراه زهجف \ةبصخلا ةيعارزلا اهيضارأو {ةيراجتلا اهلحاوسب

 ىلع ءاضقلاو ،نامع ىلع ءاليتسالل ليلع نب ناميلس نب رفعج نب ىسيع ةدايقب

 .ةيضابإلا ةمامإلا

 هنويع دحأ قيرط نع ثراولا مامإلا ىلإ ىسابعلا شيخلا دادعتسا ربخ لصو

 ء""يدمحيلا دمع نب شراقم راحص يلاو ربخأ يذلا ،}وبلهملا ديزي نب دواد
 لباقت اًمَلَو \ثراو مامإلا ةقفاوم دعب هدمع نب سراف ةدايقب اشيج زهجف 7

 .ريسأ هوذخأو رفعج نب ىسيع مزهنأ ناشيجلا

 ريسألا كرتي نأ اوضفر نامع يف ةيضابإلا ءاهجو ضعب نأ ودبي
 ةمامإلا ىلع ءاضقلا هتلواحمو .نيملسملا يضارأ ىلع هيدعت دعب ايح

 الو يلاولا ملعي ال ثيح نم هولتقو راحص نجس اوروستن !ةيضابإلا
 اذه داك .‘”زيزعلا دبع نب يحي ةعومجنا هذه سأر ىلع ناكو مامإلا

 6قارعلا ىف ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ سماخ (ه193 :تر) رفعج وبأ &روصم نب دمع نب نوراه (ا)

 .62 /8 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 مساب يوكزألا هدروأ امك ال ،يسابعلا دئاقلل يقيقحلا مسالا وه اذه نأ يدهم ىري (2)

 :مشاه بلاط يدهم ؛364 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا :رظنا روصنملا يبأ نب رفعج
 . .228 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا

 .139 /1 :قرشملا ين ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ه2 :ق نم ينامع (3)

 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دجأ مل (4)
 .441 /3 :هسفن عجرملا :رظنا كنحم دئاق ((ه2 :قر :يدزالا هلل ا دبع نب دمع نب سراف (5)

 .97 ©96/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛364 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (6)

 فشك :يوكزألا ؛342 ١/ :(تاباوخحلاو ريسلا نمض) يراوحلا يبأ ةريس :يراوحلا وبأ (7)

 مجعم :رظنا نيملسملا لضافأ نم ‘ه179 يف يح زيزعلا دبع نب يحي ؛364 :(خم) ةمغلا

 .661 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ
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 ىفوت هنأ الول كديشرلا نوراه بضغ رثإ ،ةمامإلل تاليولا رجي نأ روهتلا

 .هشيج زهجت نأ لبق

 رارقتسالاب تزيمت «امايأ الإ رهشا 6و ةنس 12 ثراولا ةمامإ ةرتف تماد

 امدنع ،‘')ه192 ةنس ىلوألا ىدامج ىف هراوج ىلإ هلل ا هراتخا نأ ىلإ نمألاو

 ملف سبايلاو رضخألا ىلع لمح فراج ليس نم نينوجسملا ذاقنإ لواح

 نيركاذلا يف هدلخي حلاص لمعب هتمامإ متخ اذكهو &هسفنب وجني نأ عيطتسي

 .مهارسأو مهاياعر تايلوؤسم لمحت ق ماكحلل ةودق هلعجيو

 :ناسغ همامإ ۔5

 ةافو دعب ةرشابم ةمامإلا هرحجفلا يدمحيلا هلل ا دبع نب ناسغ ىلوت

 :يوكزألا هيف لاقف هتمامإ نوخرؤملا دمح دقو 3أه192 ةنس يف ثراولا مامإلا

 اييرقت تارابعلا سفنبو 74 دمحأو هلهأو قحلا زعأو ،نيملسملا رثأ عئطو»

 نيملسملا ةوعد ترهظو «همايأ يف قحلا زعو ،هب لمعو قحلاب ماق» :يملاسلا لاق

 ،هتلادع نع ةيح ةروص انيطعت ناسغ مامإلا نع تاداهشلا هذهف 3‘}«نامعب

 هل هكرت يذللا ثوررملا ىلع ظافحلاو رومألا مامز ق مكحتلاو هتريس نسحو

 .99 {98/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛364 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (ا)

 .ظ40 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (2)

 مجعم :رظنا نامع يف عبارلا مامإلا (ه207 :ت) :يدمحيلا يححفلا هلل ا دبع نب ناسغ (3)

 .437 /3 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ

 .وها :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (4)

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (5)

 .99/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (6)
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 ائيش تركعف ىرخأ ةرم ةضراعملا كرحتب زيمت هدهع نأ إ ثراو مامإلا هفلس

 .هتمامإ وفص نم

 : مامإلارماوأ مامأ نوفقنةارشلا -أ

 ثبلت مل و .ةيضابإلا ةمامإلل ىمادقلا نيضراعملا ةأنه ييب نم ةاغب جرخ

 ب نايعأ دحأ ءافخإ وه فقوملا مرا ام نكل اهدهم ق تدمخأ نأ مهتنتف

 {هوبوجتسا امنيح ةضراعملا ةئفلا ىلإ هيخأ ءامتنا ")دمع نب رقصلا ىدنلجلا

 ناسغ مامإلا هاعدتساف .مهنهادي وأ نيضراعملا دناسي ناك هاخأ هئافخإب ُهَنَأكف

 يلاو هقيرط يف هقفارو ،هرمأ ةقيقح فرعيو هبوجتسي ىتَح ،ىوزن ىلإ لئامس نم

 نب ىسوم خيشلا اهيف ناسغ مامإلا اهب ثعب ةصاخ ةيرسو ،حاضولا وبأ راحص

 مجه دقف ةرفوتملا تاطايتحالا مغرو .قيرطلا يف ردغلا نم هومحيل يلع

 خيشلاو راحص يلاو نم ىأرم ىلع رقصلا اولتقو ،قيرطلا يف مهيلع ةارشلا

 ..©«هعم لتقل ائيش لاق ولو ،هسفن

 راصو هاياعر ىلع ريثأتلا ق مامإلا ةطلس فعض رداوب رهظت تأدب اذكه

 .437 /3 :قرشملا ي ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ((ه207 :ت) ىدنلجلا ينب نايعأ نم (1)

 فشك :يوكزألا ؛344 /] :(تاباوخجلاو ريسلا نمض) يراوحلا يبأ ةريس :يراوحلا وبأ (2)
 .365 :(خم) ةمغلا

 ءانهمو كلملا دبع و ناسغ مامإلل يضاقو ملاع ،يلع وبأ ينايسبلا ةرزع نب يلع نب ىسوم (3)

 .294 /2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ء(ه230 :ت)

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (4)

 .365 :هسفن ردصملا :يوكزألا (5)
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 نوذفنيو مهل فقاومب نولقتسي مامإلا رماوأ ع وط ضورفملا نم مه نيذلا ةارشلا

 . ح ُ

 تذخأ مث مامإلا نم نذإلا ذخأ وأ يضاقلا ىلإ عوجرلا نود 2مه ادب ام

 نم يسابعلا ريسألا دئاقلا لتقم عم اهرداوب تزرب يلاو ةريطخلاو ةديدحلا ةرهاظلا

 ةعامج تأدبو ،لحفتست ثراولا مامإلا دهع يف زيزعلا دبع نب يحي ةعامج ليق
 تناكف &قعان لك ىلإ داقنتو ،ةيزكرملا ةطلسلا نع ائيشف ائيش لصفنت ةارشلا

 يف ىلوألا ةزيكرلا تناك امدعب اقحال ةيضابإلا ةمامإلا طوقسل يسيئرلا لماعلا

 طيطختو تاهيجوتل ةعئاطلا ةوقلاو نميلاو نامع ىق ةيضابإلا ةمامإلا سيسأت

 ١ .“"املعلاو ةمبألا

 :ن امع ص اه در | _ 7

 ؛ةايحلا تالاحب ىتش يف اريبك اروطت ناسغ مامإلا دهع يف نامع تدهش

 نم نكمت {ةاذشلا ىمست ةريبك نفسب يرحبلا هلوطسأ ززع يركسعلا لاحلا يفف
 اهنم نوبلسيف نامع لحاوس يف نورقتسي اوناك نيذلا دونهلا جراوب داعبإ اهلالخ

 يف هعون نم لوألا لوطسألا اذه ربتعيو .قارعلاو سراف ةيحان ىلإ نوضعيو
 ندملا نم اهريغ ىلع راحص ةنيدم تزرب دقف يركفلا لاحلا يف اًمأ .نامع

 ةيركفلا سرادملا تدجوو ،يمالسإلا ملاعلا يحاون نم ءاملعلا اهدصقف ،ةينامعلا

 كتحاو ،فالتخالا رثكو ةفاقثلا ترشتناف ةيمالكلا تارظانملا يف اهاغتبم ةيدقعلا

 يركفلا طاشنلا اذه ىوهتسا دقو .اورثأتو اورثأف مهريغب ةيضابإلا ءاملعلا

 طباوض صالختسال ةلقتسم ةيخيراتو ةيسايسو }ةيدتع ةسارد لا ةحجاح ق ةارشلا ةعامج ) 1 (

 .اهلبق امو ةّيضابإلا تامامإلا دهع يف اهكرحت
 .100/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)
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 ةيناثلا ىدامج 25 يف راحص ىلإ ىوزن نم هتمصاع لوحف ناسغ مامإلا يدقعلاو

 :يهو راحص ق فالتخالا رهاظم نم ائيش ركذن نأ انب لمجمو . 77 ةنس

 ةيضابإلا ميعز ليحرلا نب بوبحم امه نيليلج نيملاع نيب داح فالتخا عقو.1

 ادودرو لئاسر انل اوكرتو &»ناميلا نب نوراهو بيبح نب عيبرلا دعب
 .)رمسلا بتك -هل دمحلاو- انل مهتظفح م

 تداك ىََتَح راحص ىف ىلازتعالا مهبهذم هتعيش عم ةيقب ىمسي لجر رهظأ.2

 نم جرخي نأ ىلع رهشأ ةعبرأ هلّجأو ناسغ مامإلا هاعدتساف ةنتف نوكت

 .ةقدانزلا يضريو لازتعالا رهظي ناك هنل ،نامع

 نب ىسوم يلع وبأ خيشلا طسوتف ،ةارشلاو راحص خايشأ نيب باتع ثدح .3

 هيف غلبي ال» مهفالتخا نأ مهملعأو ماصتعالاو لصاوتلاب مهاصوو ،امهنيب يلع

 مكنم لضفلا لهأف ،بيرق هيف كردلاو ،رمألا نم ميظع الو قارف الو ،ةءارب
 فالتخالا عوضوم رداصملا ركذت مل و 0“«حالصلاو ةفلألا يف نوعسي نيذلا

 .ملعلا لهأ ىلإ عوجرلا نود فقاومب ةارشلا لالقتسا لوح هلعلو

 .99 /1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (1)

 .122 /1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .641 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا «(ه226 يف يح) ملاع (3)

 :تومرضح لمأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ريس ؛307 -276:نامع ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس (4)

 ريسلا هذه لك) 337 -325 :رفيج نب انهملا مامإلا ىلإ ناميلا نب نوراه ةريس ؛324 -8

 .(نامع ةمأو ءاملعل تاباوخلاو ريسلا :نمض

 .106/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (5)

 .113 /1 :هسفن ردصملا :يماسلا (6)
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 دهع دعب انهم مامإلا دهع يف راحص يف يضابإلا بهذملل نوفلاخملا رثك امل.4

 عفرو ،تونقلا لشم ؛مهتميأ ىواتفو ماكحأ نورهظي اوأدبو ناسغ مامإلا

 ةماعلا يف جرهلا عقو ،هيجوتلا ىلع مارحإلا ةريبكت ميدقتو {ةالصلا يف يديألا

 ارمأ ناورم وبأ راحص ىلع انهم مامإلا لماع كلذل ردصأف ،نيملسملا نم
 ىلإ نيملسملا نوعديو «‘طهبهذم نورهظي نيذلا نيفلاخملا ىلع ديدشتلاب

 .يلصألا مهبهذم نع يلختلا

 هتمصاع لوح مث «نمزلا نم ةرتف ناسغ مامإلل ةمصاع راحص تيقب

 ثيح «رخآ اماع اهب يقبو 3ه206 ةنس بجر 11 يف ىوزن ىلإ ةيناث ةرم
 .‘}_ه207 ةنس ىفوت

 :ديمح نب كلملا دبع ةمامإ - 6

 يأ ،ناسغ مامإلا اهيف يفوت لا ةنسلا سفن يف نامع ةمامإ كلملا دبع ىلوت

 ٠ راهدزالاو روطتلا ةريسم لمكأو لدعلاو قحلا ةريس راسف (}ه207 ةنس

 يلع نب ىسوم خيشلا ةدناسمب هدهع زيمتو ،هدهع يف ةيلخادلا عاضوألا ترقتساو

 ةلودلا ىف دمتعملاو ةزيكرلا حبصأ ثيح دقعلاو لحلا لهأ سأرو مامإلا يضاق

 مل يذلا ،ناسغ مامإلا دهع يف هيلع ناك اًمِم رثكأ هنأش عفتراو ىوتفلا عجرمو

 .126 ١/ :هسفن ردصملا :يملاسلا (1)

 .99 /1 :هسفن ردصمل :يملاسلا (2)

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا ؛وملا :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (3)

 يف سماخلا مامإلا (ه226 :تر :يولعلا ديمح نب كلملا دبع . !١0٥9/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا )4(

 .386 /3 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نامع
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 .‘‘هدَّمَع نب رقصلا نع قيرطلا يف ةارشلا عفد ىَّتَح هيف عطتسي

 ىلع عارصلا ادبف ڵفعضو ربك ىتح ةمامإلا يف كلملا دبع مامإلا يقب

 ؛تادايقلا نيب ةنتف لاعتشا نم ةمامإلا ىلع نورويغلا فاخف «ثةةيركسعلا ةطلسلا

 .مهتركف ضفرف مامإلا لزع يف يلع نب ىسوم يضاقلا نوريشتسي اوحارو
 ىلع كلملا دبع مامإلا ىقبأو ركسعلاو ةلودلا ديلاقم هسفنب ملستي نأ الإ ىبأو

 لباقم يفو .“‘)«تام ىًّتَح هلزع لحتسي مل و ةتباث هتمامإ ىأرو» هلزعي مل و ةمامالا

 ناك يذلا رذنملا نب ريشب دجن «مامإلا لزع مدع يف يلع نب ىسوم خيشلا فقوم

 ىسوم خيشلا يف ملكتي ناكو ءهنس ربكل كلملا دبع مامإلا لزع يف قحلا ىري
 .`»لبجلا لزعي ذإ انعدصي باشلا اذه» : لوقيو

 هبناج ىلإ ءاملعلا فوقوبو هتكنحب هتلود رييست يف كلملا دبع مامإلا حجن

 مهميلاعت ىلإ عمتسي وهو ‘هنورصنيو هنوديؤيو ‘هنوحصنيو هنوهجوي

 دبع مامإلا حصن امل ناليغ نب مشاه اذهف ،مهتربخ نم ديفتسيو «مهتاداهتجاو

 ١. :شماه 124 /¡ :نايعألا ةفحت :يلاسلا ،مامإلا يضاقل شّتفطا قاحسا يبأ فيرعت رظنا (1)

 ةمغلا فشك :يوكزألا ؛123 /1 :(تاباوخجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (2)

 .365 :(خم)

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (3)

 ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ :رظنا ؛!09/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (4)

 123/1١. :(تاباوخلاو

 .110/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (5)

 مالعأ مجعم :رظنا ،هيقفو ملاع (ه207 :يف يح) :ديلولا وبأ يناجيسلا ناليغ نب مشاه (6)
 .644 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا
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 تمعنتف .هيأرل باجتسا "هتيلوت ىلع امزاع مامإلا ناك لجر ةيلوت مدع يف كلملا

 همحر يفوت نأ ىلإ ةنس ةرشع ينامث ةرتفل ركفلا ةيرحو رارقتسالاب هتمامإ كلذل

 .'ُ)ه6 ةنس بحر 3 ق هلل ١

 :رفيج نب انهملا ةمامإ-7
 يحجنفلا رقيج نب انهم مامإلا يلع نب ىسوم يضاقلا مهعمو نوملسملا عياب

 نب كلملا دبع مامإلا ةافو بقع ه226 ةنس بجر 3 يف يدزألا يدمحيلا

 ءاملعلا راظنأ تعرتسا تافصب هيلحت ةجيتن هتعيب ىلع قامْنالا ءاجو &4ُريمج

 .مهتريسب راسو نيملسملا رثأ ئطو» :دقف رومألا مامز ىلوت نيح امأ ،ةارشلاو

 .مصخ ىلع امصخ نعي الو ) هسلج ق دحأ ملكتي ال و { مزحو طبض هل ناكو

 انل ىلجتت فصولا اذه لالخ نمف .ادعاق مادام هناوعأ نم دحأ موقي الو

 عمو هتالوو هناوعأ عم لماعتلا يف ةددشتملاو ةمزاحلا ،انهم مامإلا ةيصخش حمالم

 اذه «نم أربتلا ىَتَح امبرو مامإلل مهنم ريثك حيرجت رسفي ام وهو ءاضيأ ءاملعلا

 .هيضراعم يف كلاب امف هل نيلاوملا يف

 .122/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (1)

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (2)

 .111/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)

 ةفحت :يملاسلا ؛365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا ؛رم2 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (4)

 :رظنا «(ه237 تر) نامع يف سداسلا مامإلا :يدمحيلا رفيج نب انهملا .123/1 :نايعألا

 :606/4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .365 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا (5)

 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛5 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا يف ءاملعلا ءارآ :رظنا (6)

 ( .131 -130/ا
10 
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 نشور نب ةريغملا ةدايقب ديدج نم ىدنلجلا ىب ةضراعم ترهظ كل

 عمجو مامإلا بضغ دتشاف ،اهيلع مامإلا يلاو حاضولا ابأ اولتقف ،ماوت ىلإ اوهجوت

 نم شيج ىلإ ةفاضإ راحص يلاو ناورم وبأ هعمو نازع نب رقصلا ةدايقب اشيج

 مث نمو &()مهرايد نم مهوجرخأو مهوقحسف ا )يدنهلا راطملا ةدأيقب دونهلا

 ._«ه3 :ق يف مهتاكرح رخآ يف ىدنلجلا لآ لامآ رخأ اوددي»

 ىلإ ةاكزلا عفد نع (4) ووب نب ميسو همسا ةرهم ب نم لامعأ لجر عنتما

 هنع ثحبلاب مهرمأي ،نالعجو انسو مدأ ق هتالو لإ مامإلا بتكف 3©ةابحلا

 بئاتكو نيدئاق هيلإ انهم مامإلا ثعب مدأ ىلاو هقثوأ اًملف ،هيلع ضبقلا ءاقلإو

 يف ةدئاز نب رقصلاب لعف امك ،قيرطلا يف هب ردغي الو املاس ميسوب هيلإ اوتأي ىَتَح

 امهنم هوذحخأيف ةرهم ةليبق مهضزتعت ال يكل 4 ديمح نب كلملا دبع مامإلا دهع

 هحارس قلطي و ةددشم ةسارح تحت هيف نجُس ىوزن ميسو لصو اًملَو

 مامإلا هقلطأف ۔-انهم مامإلا ةليبق دمحلا ىدل يرهملا هوجو ةثاغتسا دنع الإ

 ديري مهتليبق نم دحأ يأ اورصاني ال نأ دهفعلا مهنم ذحأ هلعلو طورشب

 .هيلع جورخلا

 .قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم ين هتمجرت دجأ مل (1)

 فشك :يوكزاألا ؛346 /1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) يراوحلا يبأ ةريس :يراوحلا وبأ (2)

 .127/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛366 :(خم) ةمغلا

 .253 :قرشملا ي ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (3)
 .قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (4)
 .و43 ©ظ42 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (5)

 ۔126/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (6)

 .250 :قرشملا يف ةيضابالا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (7)
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 مامأ فقي نأ دحأل حمسي مل و ،نامع مكح ةوقلاو ةدحلاو ةمارصلا هذهب

 هيضراعم مالكب هبأي ال ناكو &"")رهشأو نينس رشع ةدتمملا هتمامإ ةرتف ةليط ههجو

 هلاح رظنيو هلأسي لعج انهم مامإلا ىلإ مدق نيح يلع نب ىسوم يضاقلا اذهف

 نئل هلل او ىلإ تج يلع ابأ اي» :هل لاقف ىسوم يضاقلا دصقم مامالا فرعف

 ضفرف «ةدحاو ةنس مهعم مامإ مهيف ماقأ ال نوديري ام ىلع نامع لهأ تعطأ

 هنسل ارظن مامإلا هلزع يف يلع نب ىسوم خيشلا ىلإ سانلا هب راشأ يذلا ضرعلا

 ‘)ه237 ةنس يناثلا عيبر 16 يف يفوت ىَتَح هتمامإ يف ثبلو

 :كلام نب تلصلا ةمامإ-8

 ملعلا يف مامإلا وه راص بوبحم نب دمحم خيشلا نأ ناطحق وبأ ركذي

 ىلإ يلع نب ىسوم خيشلا نم تلقتنا دقعلاو لحلا لهأ ةماعز نأ ىنعمب نيدلاو

 نأل كلذ ،انهم مامإلا ةايح يف مت لاقتنالا نأ حجريو \بوبحم نب دمحم خيشلا

 رداصملا نإ مث اكلام نب تلصلا ةعيب دهش نم عم ركذي مل ىسوم خيشلا
 .تلصلا ةمامإ ىف هل رثأ يأ دروت ال ةدمتعملا

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا ))

 .124/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .125/1 :نايعألا ةفحت :يماسلا ؛367 : :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (3)

 فشك :يوكزاألا : رظنا ؛124 /1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (4)

 .367 :(خم) ةمغلا

 ق ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا (ه275 :ت) نامع يف عباسلا مامإلا وه كلام نب تلصلا (5)

 تلصلا مامإلا ةعيب دهش نمم ىسوم خيشلا ربتعي مجعملا سفن دجن امنيب ؛295 /2 :قرشملا
 هيلعو ضقانت اذه يفو ه230 يف يلع نب ىسوم ةافو خيرات ددح هنأ عم ،ه237 ةنس

 هلزعيل انهم ىلإ هجوت هنأل ه237 ليبق ينوت ةنأ لمتحنو ،تلصلا ةعيب دهشي مل هنأ حيحصلاف
 .614/4 :هسفن عجرملا :رظنا ،انهم ربك ين لإ كلذ نوكي الو
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 له ؟هبصنم ىسوم خيشلا ميلست مت فيك احورطم لاؤسلا ىقبي نكل
 نكي امهم نكل «نيلامتحالا دحأ حيشرت ىلع انل ليلد ال ؟هزجع دنع مأ هتافوب

 ةنس يناثلا عيبر 16 موي عيوب يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا نإف رمأ نم
 نب دمحم خيشلا مهسأر ىلعو ،مهتصاخو ملعلا لهأ نم ددع روضحخ "7

 اوعمجأ امك نيملسملا نم همدق نم ةيالوو هتمامإ ىلع اوعمجأ» كلذبو ،بوبحم

 .)«هتعاط نع عانتمالاو هتبيغ ميرحتو هترصن ىلع

 :ىرطقس ةريزج « ىراصنلا ىلع ءاضقلا -أ

 متهي ذخأف ،هيدي ىلع مالسإلا هللا ززعو ©تلصلا دهع يف لدعلا رشتنا

 ءارهزلا اهل لاقي ةأرما هيلإ تبتك امل ذإ ،هتلود فارطأ ىصقأ ىف نيملسملا رومأب

 اشيج زهجف ،اهئادنل باجتسا {ةىرطقُس ةريزج يف ىراصنلا روج هيلإ وكشت

 نيبو مهنيب يذلا دهعلا اوضقن دق اوناك ىراصنلا ءالؤهو 3“مهخاضرإل امخض
 لاومأ اوبهنو اوبلسو اولتقف ةريزحلا ىلع مامإلا يلاو ىلع اومجهو نيملسملا
 ةشبحلا لبق نم ءاج مهدرمت نأ لمتحيو ،رهق اهوكلمتو دالبلا اوذخأو نيملسملا

 .)تومرضحو نامع بونج نم ةمداقلاو اهب ةنطوتسملا ةرهم لئابق نمو ،ةيحيسملا

 .133/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (1)

 .تلصلا مامإلا ةعيب اورضح نيذلا ءاملعلا ةمئاق دروأ دقو 0134 0133 /1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (2)

 دنهلا رب ىلإ اهنم برقأ برعلا رب ىلإ يهو ،ىرقو ندم اهيف ،ةريبكو ةميظع ةريزج مسا (3)

 .227/3 :نادلبلا مجعم :يومحلا توقاي :رظنا

 .138 /1 :نايعألا ةرت :يملاسلا (4)

 .137 /1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (5)

 .262 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (6)
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 لل ا ليبس يف داهجلا يف ةبغرمو {ةزفحم ةبطخب هدونج تلصلا مامإلا بطخ

 برحلاب ةقلعلا ةيهقفلا ماكحألاو عافدلاو موجهلا ططخو لاتقلا ميلاعت نمضتتو

 ةليوطلا هتبرجت نعو ،تلصلا مامإلا ةيملع نع منت يهف ،ةمينغلاو ىرسألاو لتقلاو
 ةيلمع لشف دعب موجهلا يف ةارشلل رضخألا ءوضلا مامإلا ىطعأ .‘!لبورحلا يف

 ىلع ةعنفادملاو ةارشلا رشعم اي مكيلع تيلو ينأ اوملعاو» :لاقف مهعم ضوافتلا

 ةوعدلا شيج ىقتلا امل 8«برحلا لهأو اهنم ملسلا لهأ ىرطقس عيمج
 اوداعأو 3 دالبلا مهنم اوعجرزتساو ،ءاركن ةميزه مهب اوقحلأ ىراصنلاب ةيدمحملا

 .ةيخيراتلا رداصملا اهددحت مل ةدم اهقراف نأ دعب ةريزجلا ىلإ مالسإلا رون

 . 4 ۔ . . .
 : ةيص نكلا هم امالا فعص رمد 7 -ب

 هناوعأ ةدناسمو ‘دوهجلا محالت لضفب راصتنالا اذه تلصلا مامإلا ققح

 يف ربتعم رثأ هل ناك يذلا بوبحم نب دمع خيشلا مهسأر ىلعو ،هورصن نيذلا
 ىعسو ،_ه249 ةنس يف راحص يف ءاضقلا ديلاقم هيلإ تدنسأ ذإ تلصلا ةمامإ

 نأو ةصاخبو ،نيضراعملا ةنتف دامخإو اياعرلا نيب نمألا رشن يف مامإلا عم نواعتلاب

 يذلاو ،}ناورم ابأ راحص ىلع انهم مامإلا هنيع دق ناك يذلا يلاولا لزع مامإلا
 دوجول نأ امك دونهلاو نازع نب رقصلا دئاقلا عم ىدنلجلا لآ ةدابإ يف كراش

 ةيركفلا سرادملا ةهجاوم يف ىوصق ةيمهأ راحصي بوبحم نب دمحم خيشلا

 .153 -139/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا يف ةبطخلا صن :رظنا (1)

 .142 0141 /1 :هسفن ردصملا (2)

 .139 ١/ :هسفن ردصملا (3)

 .135/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (4)

 .135 /1:هسفن ردصملا :يملاسلا (5)
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 يفوت ىّتَح مامإلل اينافتم خيشلا يقبف ،ناسغ مامإلا دهع يف تزرب لا ةيدقعلا و

 .'ه260ةنس مرحم 3 ق

 ةيسيئرلا هماهم يف هفلخي نم ىلإ نامع ترقتفا ليلجلا ملاعلا اذه ةافوب

 ةلمح ءاضقنا لجسن ذإ ،ةمامإلا مئاعد رايهنا لماوع ترهظو ،ةمامإلل ةبسنلاب

 أجلي ىلا ةرصبلا يف ةمكاحلا ةطلسلا محجن لوفأو {رصبلا نم اومدق نيذلا ملعلا

 يف ركذت دعت ملف ،هيراشتسمو مامإلا نيب مهافت ءوس وأ عازن يأ دنع اهيلإ
 نوعشحختي سانو بابش ..ءوشن» ىلإ ناقباسلا نالماعلا ىدأو يضابإلا خيراتلا

 ايندلا نولكأيو ءايندلا بح نونطييو ةرخآلا بح نورهظيو ،ع رو ريغ نم
 دهع ةيضابإلا ةمامإلا لوخد ىف ايوق ارشؤم اهلك لماوعلا هذه تناكف »«نيدلاب

 ١ .يوطلسلا عارصلاو رايهنالا

 :تلصلا مامإلا لارنتعا ثادحأ ج

 نب ىسوم خيشلا نبا ةحاسلا ىلع زرب بوبحم نب دمحم خيشلا يضاقلا دعب

 .هلامعأو هدوهجب عنتقي مل و ،اريثك تلصلا مامإلا بتاعو ىسوم ىمسملا يلع

 ؛حيصيو هسلاحب يف فتهيو حيصف ناسلب ملكتي» راصف مامإلا ربك دنع ةصاخبو

 ق نعطي ةرمو ،ةارشلاو ةالولا ق نعطي ةرمو يضاقلاو مامإلا ق نعطي ةرمف

 ةمامإ يف هعون نم لوألا وه عينصلا اذه ناكو ،«ةلودلا رمأب موقي نمم مهريغ

 .و44 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (1)
 .366 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا (2)

 .134/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)

 .126 /1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (4)
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 ءهوعياب يذلا مهمامإ نورصاني اَمْنإ دمعلاو لحلا مهديب نيذلا ةاضقلا نأل نامع

 ةلودلا اوريسيو {غارفلا اوطغيل مامإلا ربك يق ةيجيتارتسالا ماهملا هنم نوملستي وأ

 فلاخي ائيش هنم اودهش نإ لازتعالا ىلإ مامإلا وعدي وأ ،هرمأ هللا يضقي امنير
 لزع اوبجوأ يعدملا عم قحلا نأ نيبت نإف بيعلا هل اوركذي نأ طرشب ،عرشلا

 ءاشنإ امأ ؛نامع ةمبأ اهب رم دق روصلا هذه لكف ءهنأشو هوكرت الإو مامإلا

 يف لبق نم ثدحي ملام اذهف يأرلاو ةروشملا سأر بحاص نم ةيلخاد ةضراعم

 ىلع مكحلا يف ءاملعلا نيب اريرم اعارصو اداح افالخ ببس ام وهو نامع ةسايس

 .تلصلا مامإلاو يلع نب ىسوم نب ىسوم خيشلا نيفرطلا

 نيب تدعاصت ةلأسملا نإف .ةيضابإلا ةمامإلا ف بارطضالا اذه بناج ىلإو

 ىسوم خيشلا ىلع مكحلا يف هورصاعي مل نيذلا نيبو \ٹثدحلل نيرصاعملا ءاملعلا
 ةيضابإلا ةمامإلا قهرأ ام وهو ،فوقولا وأ ةيالولا وأ ةءاربلاب تلصلا مامإلاو

 .دودسم قفن ىلإ اهرجو

 هتاعمحجت يف تلصلا مامإلا دض ةوعدلا عفر امل "هىسوم نب ىسوم خيشلاف

 نم ريشك قلخ هعبتف )«ةقسفلا يديأ يف ةلودلا نأ» ىدان ،قرف ةنيدم ىف ةفلتخملا

 هلل ا دبع نب يراوخحلاو «يحجفلا ديعس نب هلل ا دبع مهنم نيملسملا فارشأو {ةداقلا

 كلذ دعب .هيدنكلا دلخم نب ديلولاو "يدنكلا ثراو نب مهفو »يتولسلا ىنادحلا

 ةعامج بلطم نع تلصلا مامإلا رسفتساف نيبطقلا نيب تاضوافملا تعرش

 تلصلا مامإلل يضاقو ملاع (ه278 :ت) :يوكزألا ينايسبلا يلع نب ىسوم نب ىسوم (1)
 .615 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نازعو دشارو

 .174/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .163/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛وه4 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (3)
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 دح ىلإ تريص» :ىسوم نب ىسوم خيشلا لسر هل لاقف ،قرفب ىسوم نب ىسوم

 ىلع مزع» مث مامإلا مهرظناف «لزتعت نأ كنولأسيو ةلودلا باهذ نوفاخيو فعضلا
 تلصلا مامإلا لازتعا ربخ غلب اًمََو ٤ "«تلزتعا دق ينآ مهيلإ لسرأو .. .لازتعالا

 .“)رضنلا ني دشارل ةعيبلا اودقع ىَّضَح ةظحل اوناوتي مل ىسوم خيشلا ةعامج ىلإ

 :رضنلا نب دشار ةمامإ-9٥

 خيشلا دقع .ةمامإلا تيب نم تلصلا مامإلا جرخ نأ دعب ،قرف ةنيدم ي

 يذ 3 سيمخلا موي يف يدمحيلا يحجفلا رضنلا نب دشارل ةعيبلا ىسوم نب ىسوم
 تالتكتلا .ةيلخادلا تاعارصلا ريغ ةمامإلا هذه دهشت مل و 3"ه272 ةنس ةجحلا

 مدع ءاملعلا ضعب ىري ناك يلا دشار ةمامإب ةحاطإلل \ةضراعملا طاشنو

 .كراعملاو ةقرفتلا ىلإ كلذ ىدأف ديدجلا مامإلا ةريس اونسحتسي مل و ،اهتيعرش

 :تلصلا لرنعو دشار ةيلوت ءارج نم عقاولا فالتخالا آ
 ةمامإلا اهتدهش لا ةعراستملا ثادحألا لوح ءاملعلا ءارآ تبراضت

 ةيخيرات تادييقت .ترهظف دشار ةيلوتو تلضلا لزع ءارج نم نامع يق ةيضابإلا

 ردق لواحي لكو ‘ضعبلا مهضعب هاحجت ةفينع ةجهل اهتايط يف لمحت ريسلاب ىمست
 ؛همصحخ ىلع ليلضتلاو ةءاربلا بصو ؛هالوتي يذلا همامإ فقوم ريريت ناكمإلا

 تدسنفو ذئموي ةيضابإلا يأر قرفتو» :لوقيف ماعلا عضولا يشيقرلا انل فصيو

 .165/1 :هسفن ردصملا :يماسلا (1)

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (2)

 يف نماثلا مامإلا وه دشار ؛181/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛267 :هسفن ردصملا :يوكزألا (3)

 .144 /1 :قرشملا يف ةّيضايإلا مالعأ مجعم :رظنا ،نامع
 هلك :تاباوحلاو ريسلا :نامع ءاملع :رظنا (4)
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 تدهش ىّمتَح "'«ةنتفلا تعقوو ،يأرلا يف نامع تبرطضاو اوفلتخاو مهرومأ

 اميف ئطخلملاو قحملا نع عراصتت قرف عبس دشار مامإلا مايأ يف ىوزن ةمصاعلا

 .دشارو تلصلا مامإلا نيب

 اهسفنب لزتعا :ُهَتأ ىلإ بهذي اقيرف دجن تلصلا مامإلا يف مهفالتخا نعو

 ىري امنيب ،لزعلا قحتسا ُهَنأ دقتعي نم مهنمو {ةوقلاب لزع ُهَأ ىري رخآ اقيرفو
 نع امأ \تلصلا مامإلا لوح مهفقوم نع اذه .لزعلا قحتسي ال ُهََأ نورخآ
 كلذ يف سانلا فلتخا دق» :لوقيو يملاسلا هصخليف دشار مامإلا لوح مهفقوم

 امهل غوصت ابابسأ ركذو ،امهجورخ يف دشارو ىسوم رذع نمف :اريثك افالتخا
 ةليمج ريغ لاوحأو ةركنم ابابسأ ركذو كلذ ىلع امهأطخ نمو ،امهعينص

 .)عقاولا لاكشإلل نيملسملا نم فقو نم مهنمو

 فالتخاو قرفتو بارطضا نامع لهأ ىلع ةديدش ةنحم هذه تناك

 ةمبألا اهنم ملسي ملف ضعبلا مهضعب نم تاناربلا روهظو ،تاوادعلا ددشتو

 يأ ىنبت نمم مهعابتأ الو ؛ىسوم نب ىسوم يضاقلاو تلصلاو رضنلا نب دشار
 حانج ةيلوت وأ مهيف فوقولا وأ مهنم ةءاربلا وأ «مهتيالو ءاوس ناك فقوم

 عم عارصو لاتق ىلإ كلذ مهرجف "مهنيب تاءاربلا نلعي ذخأ لكلاف رخآ نود

 . هللا نم اديدش ارابتخا» :يوكزألا بسح فقوملا ناكف ةرقتسملا ريغ ةطلسلا

 .مهلبق نم نيذلا ربتخا امك ،نامع لهأل

 .و44 :(خمر) مالظلا حابصم (1)

 .164/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .168/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)

 .4 /1 :هسفن ردصملا :يملاسلا )4(

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (5)
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 نم ةعومجب فارتعا مدع يف لثمتيف رخالا بناجلا اًمأ ةنحملا نم بناج اذه

 نم رمألا جورخ مغر تلصلا مامإلل مهئالو ىلع اوقبو {ةديدحجلا ةمامإلاب يلاهألا

 عامتجا ىعدتسي هنال رمألا اذه ةروطخ ىفخي الو مكحلا بيلاود رييست يف هدي

 دض ةمامإلا يسرك ىلع سلاجلا مامإلا ةرصانم مدعو ،ةدحاو ةرتف يف نيمامإ

 اذه باحصأ نوكي امل رثكأ ةروطخلا دادزتو ؛يجراخلا وأ يلخادلا ءادتعالا

 مهلك ءالؤهف .‘"»نيبعامتجالاو نييسايسلا ءاهجولاو ةداقلاو ءاملعلا نم فقوملا

 ._ه275 ةنس ةجحلا يذ 15 ىف هتافو ىتح تلصلا ةمامإب نيكسمتم اوقب

 :ةضرماعملا عم عارصلا مادتحا_ب

 تلصلا نب ناذاشو )ثراو نب مهف ناتيركسعلا ناتيصخشلا تلغتسا

 لهأ نم دشار مامإلل نيضراعملا اكرحف نامع يف بذبذتملاو برهكملا وجلا

 ءةةمهعم جورخلل مهف نب كلام يبو ةيدزألا ةليبقلا عانقإ اعاطتساو ،قاتسرلا

 اومزعف . >لاهنم نب رصن ةسائرب ةنطابلا لهأ نم ةعومجج امهيلإ الامتسا امك

 ريغ رضنلا نب دشار مامإلاب ةحاطإلل ىوزن ةمامإلا ةمصاع ىلإ جورخلا ىلع اعيمج

 ،ناميلس نب دَّمَع نب رهزأ ،ربزهلا نب نازع يضاقلا دّمَع نب رمع ،دّمَع نب ىسوم :مهنم ركذن (1)

 ضمهريغو رثؤملا وبأ ،دَمَع نب ةنادغ سنخألا نب رمع نب دَّمَع تلصلا نب ناذاش ،ميمت نب نازع
 " . .181/1 :نايعألا ةفحت :يماسلا ؛ظ44 ،ومه :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا :رظنا

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا :رظنا ؛44 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا (2)

 مجعم :رظنا ءدمحيلا هوجو دحأ ميعز (ه278 :يف يح) :يبلكلا يدمحيلا ثراو نب مهف (3)
 .445 /3 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ

 .قرشملا ي ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل ؛ز 94/1 :نايعألا ةفحت :يماسلا )4(

 َ .278 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (5)

 ١ .194/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (6)
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 ةلودلا يف نامع ز رهظي يلبق فلاحت لوأ» اذه ناكف مهرظن ق ىعرشلا

 ."')«ةمامإلا نع عافدلا ةجحب ةيضابإلا

 ةضورلا ىمست ةقطنم يف دشار مامإلا شيج عم نيضراعملا شيج ىقتلا
 دئاقلا لتقف نيضراعملا فوفص نيب ىتوملا رشتناو لاتقلا مدتحاف ه275 ةنس

 هقحلف ،قاتسرلا ىلإ ناذاش برهو ،“اثراو نب مهف ريمأو ،})لاهنم نب رصن

 ةمامإب اوضري مل نيذلا نييقاتسرلا ةبقاعمل ةصرف اهدجو يذلا دشار مامإلا شيج

 نكت مل )ةميسج ارارضأ مهب اوقحلاو مهليصاحم اودسفأو مهيلع اوددشف دشار

 .هينطاوم دضو هاياعر دض عيابم يضابإ مامإ نم ةعقوتم

 مدع دنعو «نييقاتسرلا يف دشار شيج اهب ماق يلا فنعلا لامعأ لالخ نم

 كلام نب ديعس نب هلل ا دبع هشيج دئاقل اباقع الو اراكنإ دشار مامإلا راهظإ

 عمتجاو قرف ىلإ راسف {'«هللضو هقسفو دشار نم ىسوم نب ىسوم ئرب»
 ىلع ءاضقلل نيعراصتم اناك امدعب افلاحتو 3 "تلصلا مامإلا نب ناذاش دئاقلاب

 دنع ىسوم خيشلا ذوفنل ارظن باسح فلأ هل بسحي فلاحت وهو ،دشار مامإلا

 .مهيلاهأ يف دشار شيج لامعأ نم نيررضتم نييقاتسرلا نوكل ث نيينامعلا

 .279 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (1)

 .194/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا :رظنا رضخألا لبجلاو ىوزن نيي برغلا ةهج نم فونت برقب عضوم (2)

 مالعأ مجعم :رظنا ،نارمع دلو نم ميعز (ه275 :ت) :يراجملا يكتعلا لاهنملا نب رصن (3)

 .637 /4 :قرشملا يف ةيضابإلا

 .196/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (4)

 .186 /1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (5)

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (6)

 .175 0174/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (7)
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 اذه ءاجو ؛بلاغلل اعابتا كانهو انه نم لئابقلا ضعب قحتلا ،فلاحتلا ىلإ ةفاضإو

 يسرك ىلع دشار مامإلا سولج نم نيرهشو تاونس عبرأ دعب فلاحتلا
 هللا دبع نب يراوحلا :نادئاقلا دشار مامإلا فص ىلإ فقوو ."كحلا

 ىلإ اوهجوتف نيضراعملا فيلح رصنلا ناك ناشيجلا لباقت املو .دلخم نب ديلولاو
 . . . . )4 م. . _ . .
 نب ىسوم خيشلا ىصرب نامع ىلع امامإ ميم نب نازع 7 هونجس و دشار

.} .} )5( 
 . ‘هعم نمو ىسوم

 لمأ سوؤرو ةداقلا نوك ظحالي ةيمادلا ةمامإلا هذه ثادحأل عبتتملاو

 اوناك مكحلا ىلع تلصلا مامإلا دوجو مغر «ادشار اوعياب نيذلا دقعلاو لحلا

 .ثراو نب مهف ةيركسعلا ةيصخشلاو

 :ميمت نب نازع ةمامإ- 0

 ةحيحص ةعيب ربتعتو (_ه277 ةنس رفص 3 يف ميمت نب نازع مامإل ا ةعيب تمت

 .202/1 :هسفن ردصملا :يملاسلا (1)

 ق ةّيضانإلا مالعأ مجعم :رظنا ،(ه278 :ت) دئاق :يتولسلا ينادحلا هلل ا دبع نب يراوحلا (2)

 .111/1 :قرشملا

 .658 /4 :هسفن عجرملا :رظنا ميعزو ملاع (ه277 :يف يح) :يدنكلا دلخم نب ديلولا (3)

 : ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا نامع يف عساتلا مامإلا (ه280 :ت) :يصورخلا ميمت نب نازع (4)

 .394 /3 :قرشملا

 .175/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (5)

 له ؟ةريصق ةينمز ةرتف يف ةساسحلا فقاوملا ف بلقتلاو فرصتلا اذه اذاملا :لؤاستلا يتأي انهو (6)

 .ايسايس عفادلا راصو يدقعلا اهعفاد نع تداح ةمامإلا نأل

 .367 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا (7)
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 نكل .رداصملا نم انيدل اميف دحأ اهيلع فلتخي مل و 3"ةداقناو ءاملعلا نم عمج روضحل

 عم هلماعت ءوسو نيملسملا هلتقل ارظن ءاملعلا نيب رظن لحم هتسايسو هتريس ىقبت

 اهيف دهشي مل ذإ دشأ وأ اهتقباسك تناك هتمامإف كلذلو مهب لاكنلاو نيضراعملا

 لغتسا ىَتَح ©ىرخأل ةكرعم نم عارصلا وه امنو اروطت الو ارارقتسا نوين امعلا

 .دمأ ذنم اهيلإ نومري يلا مهتطخ اوذفنف عضولا نييسابعلل نولاوملا نوضراعملا

 :لخادلا دي عرصلا ثادحأ أ
 تدتشاف» ىسوم نب ىسوم هيضاقو نازع مامإلا نيب ةقالعلا تروهدت

 امب هبحاص ةءاسإ بلطي قيرف لك لعجو ،نحإلاو نئاغضلا تمظعو ،نتفلا
 ريصمك هريصم نوكي نأ نم مامإلا فوخ نم مجان عارصلا اذه لعلو 3»ردق

 م مث ،ىسوم نب ىسوم يضاقلا نورصاني ىكزإ لهأ نأو ةصاخبو دشار مامإلا

 نم اشيج زهجو ءاضقلا نع ىسوم نب ىسوم لزع ىَّتَح نازع مامإلا ربصي
 ىسوم يضاقلل ةناهإ كلذ يف نأ ىفخي الو 3‘هحارس قلطأ نيذلا نينوجسملا

 مهلغ رامثتسا دصقي نازع مامإلا ناكو ،مهمكاح يذلا وه نوكي دق يذلا
 رصانت ييلا ةدلبلا «ىكزإ ىلإ هجوتلاب هتاميلعت مهل ىطعأف ،يضاقلا ىلع ديدشلا

 اومرضأو ،نوبهنيو نوبلسيو نورسأيو نولتقي» اوذخأ مت نمو ىسوم خيشلا
 ىسوم نب ىسوم يضاقلا اولتق مث ،“ءايحأ مهو اسانأ اوقرحف نارينلا اهيف

 .ه278 ةنس نابعش 29 دحألا موي كلذو

 .368 0367 :هسفن ردصملا :يوكزألا (1)

 .368 :هسفن ردصملا :يوكزألا (2)

 .368 :هسفن ردصملا :يوكزألا (3)

 .368 :هسفن ردصملا :يوكزألا (4)

 .368 :هسفن ردصملا :يوكزألا (5)
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 ارصنو انوع ةاضقلا ناك نأ دعبف هعياب يذلا هيضاق مامإلا لتقي اذكه

 راصو «مهونيع نيذلا مهتميأ نوشواني اوراص .ةمامإلل ةزيكرو تاململا يف مامإلل

 .لتقلاو فيوختلاب مهتاضق نوتفاكي ةمبألا

 نب لضفلا بضغ ىسوم نب ىسوم يضاقلاو ىكزإ لهأ لتقم دعب
 يف ةيعرشلا ماكحألاب نازع مامإلا شويج ديقت مدعل هترئاث تراثو ٠!ليراوحلا

 باجتساو ،نازع مامإلا ىلع جورخلا ىلع عجشيو لئابقلا وعدي حارف ڵبرحلا

 يبو دحنأ كلذكو -اقباس دشار مامإلل نيلاوملا ةي رضلا لئابقلا نم ددع هئادنل

 فوع ينيبو ةيناميلا ضعبو -نييسابعلل نيلاوملا نيضراعملا ىلع نيرئاثلا ثراحلا
 دبع نب يراوحلاو رضنلا نب تلصلا نيبركسعلا ةداقلا نم باجتساو &‘ةيرازنلاو

 .()راحصب امامإ ينادحلا هلل ا دبع نب يراوحلا اوعيابف >ينادحلا هلل ا

 6هتداق ريخ هيف يوق شيج نيوكت يف عرسأف ربخلاب ،نازع مامإلا عمس
6 . ٤ . )5 . 

 ) ثراو نب مهمهو شيجلا سار ىلع هلعجو هانه يب ميعر ) )ماحم نب فيهألا

 ه اقلا ةقطنم يف اوقتلا املف "مهف نب كلام دلوو تلصلا نب ناذاشو

 ف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،هيقفو ملاع (ه278 :ت) : دمحم وبأ ،نيراوحلا نب لضفلا (1)

 .442 /3 :قرشملا

 .213/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .68 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (3)

 .214/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (4)

 .44 /1 :قزشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا (ه280 :تر :يئانهلا ماحمح نب فيهألا (5)
 . .638 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (6)

 .214/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (7)

 ضرألا نم طسبنا ام وه يذلا عاقلا ظفل حرش ىلإ راشأ امنو يومحلا توقاي اهددحي مل (8)
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 .""ه278 ةنس لاوش

 اهيضراعم عم نامع يق ةيضابإلا ةمامإلل عارصلا ةياهن ةاسأملا هذه ربتعت

 .ينامعلا رطقلا جراخ نم ىرخأ اشويج لبقتستل لخادلا نم

 :نامع نيبساصعلا لوخد -ب

 امدعب يديألا ةفوتكم فقتو ،ءاهظيغ متكت نأ ةيرضملا ةليبقلا عطتست

 ةكرعم يف مهمزه ث ںىسوم نب ىسوم مه لتقو ،ىكزإ يف نازع مامإلا مهرمد
 نم رأثلل نييسابعلا نامع ودع ىدل نالسوتي احار ناتيصخش مهنم جرخف .عاقلا
 ىللإ اهجوت ناذلا )رذنملا نب ريشبو )مساقلا نب دمح امهو نازع مامإلا

 جورخلا هالأسو هيلإ ايكتشاف» روب نب دمع )دضتعملا لماع ثيح نيرحبلا

 حتت مل ةحناس ةصرف هذه تناكف "ةريثك ءايشأ يف هاعمطأو ،نامع ىلإ امهعم

 .298/4 :نادلبلا مجعم :رظنا :لمر اهطلاخي ال يلا نيطلا ةلهسلا ةرحلا

 .214/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛368 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (1)

 ٢ ةّياإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ةيرضلملا ةليبقلا نم (ه280 :يح) :حبسملا نب مساقلا نب دمح (2)

 .508 /4 :قرشملا

 .51 ١/ :هسفن عجرملا : رظنا :تافلؤم هل ليلج ملاع (ه178 :تر :رذنملا وبأ رذنملا نب ريشب (3)

 &ه279 ةنس يف عيوب يسابع ةفيلخ (ه289 :تر) هلل اب دضتعملا رفعج نب ةحلط نب دمحأ (4)

 .140/1 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دجأ مل (5)

 .218/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا 0369 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا (6)
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 نوشرفيو مهنورزاؤي "ةيرازنلا ضعبو ةيرضملا ةليبقلا اودجي نأ لبق نم نييسابعلل
 ٢ ةفيلخلا مالعإ دعب ضرعلا روب نب دمحم لبقف ،نامع لوخدل نامألا طاسب مهل

 .نازع مامإلا ضرأ قارتخال ةمزاللا ةدعلاو ركاسعلا زهجف كدادغب

 .ةثراكلا نوكت اَهَنأ اوكردأ نييسابعلا مودق ربخب نامع لهأ ملع امل

 نايك نع مهلاصفناو مهدض مهبورح ءارج مهنودعبتسيو ،مهنم نومقتنيس مهنأو

 نيراف نيئجال نامع يضارأ ةرداغم نم لضفأ مهضعب دجي ملف {ةيسابعلا ةلودلا

 ,امأ ،}ةرصبلاو فارس ىلإ ةنطابلاو راحص لهأ جرخف «مهدالوأو مهنيدب

 ةقيقحلا يف رارفلا اذهو .زومره ىلإ هجوتلا اولضفف هعابتأو كلملا دبع نب ناميلس
 دق يلا ةضراعملا فعضل ارظن نييسابعلا عجش لماع اَمْنإَو ،نامع حلاصل نكي مل

 ‘ه280 ةنس مرحم 6 يف ماوت مت رافلج نم ةيادب نامع روب نب دمع لخد
 رفص 24 يف نازع مامإلا اهيف لتق نيأ نأشلا دمس ئ نازع مامإلا ةمصاع ىوزن 4

 ؛َتزأل نييسابعلا دض ©ة©)ع افدلا نع اوسعاقتو هتيعر هتلذخ نأ دعب &‘ه280 ةنس

 سافنأ رخآ ثدحلا ناكف .اهب مهلماع نيلا ةيعمقلا ةسايسلا ببسب هاياعر ةقث دقف

 ةقرشم ةمامإ دعبو \تاراصتنالاب لفاح خيرات دعب نامع ي ةيضابإلا ةمامإلا

 اهنأش فعضلاو ةوقلا نم تارتفب رمتو روطتتو رهدزتو اهنايك ينبت نأ تعاطتسا

 .291 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم (1)

 ' .220/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .369 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزاألا (3)

 .369 :هسفن ردصملا :يوكزألا (4)

 .220/1 :نايعألا ةفحت :رظنا داهجلاب يملاسلا هامس (5)
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 نيبيضابإلا اهلهأ يديأ نم تجرخ نأ ىلإ ،يناسنإلا خيراتلا يف لودلا نأش

 .""ةنس 103 ماد مكح دعب نيينامعلا

 :لوقيف نامع لهأ ىلع همول بصيو فقوملا اذه يوكزألا فصي
 .مهسفنأب ام هلل ا ريغ لب مهب ام هلل ا ريغي مل و ،اهلهأ دي نم نامع تجرخ و»

 نأ دوي مهنم لكو ةسائرلا يف ةبغرو كلملل ابلط مهنيب مهبرحو مهلاتق ناكو
 مهنم ملظأ وه نم مهيلع هلل ا طلسف هدوب هيلإ لام نم ديب وأ ،هديب كلملا نوكي

 .)«مهودع مهيلع هلل ا طلسو مهتلود مهنع هلل ا عزنف مهنيد اودسفأو

 :نييسامعلل نامع لهأ ةضراعم 7ِ

 مامإلا دئاق زربف {ةيسابعلا ةطلسلل عضخي نأ أشي مل نم نامع لهأ ى يقب

 ةبراحمل مهوعدي مهلئابقو نامع خياشم بتاكو ،يئانهلا ماحمح نب فيهألا نازع

 ناك دئاقلا اذه نأ مغر نيينامعلا نم مخض ددع هل باجتساو كروب نب دمح

 مهنيب اميف نيينامعلا محالت رسفي امم ضعاقلا يف نازع مامإلا شيج سأر ىلع

 نأ داكو ،اهيف اولتتقاو امد ىلإ برهف شيجلاب روب نبا عمس .نييسابعلا ةهجاومل
 نامألا هل تطعأ يلا ةيرضلملا ةليبقلا نم ددم لخدت الول يسابعلا لماعلا مزهني

 ىوزن ىلإ روب نبا عجرو رئاثلا شيجلا اومزهف ،يماسلا دمحم نب ةديبع يبأ ةدايقب
 .“هبتكلا قرحأو اهيف دسفأف نامع ىلع ىلوتساو

 ةمغلا فشك ،باسحلا اذه ىلإ لصوت فيك ملعن الو ،ةنس 163 مكحلا ةدم لعج يوكزألا (1)

 .370 :(خم)

 .370 :(خم) ةمغلا فشك (2)

 .220/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)

 .370 :(خم) ةمغلا فشك :يوكزألا )4(
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 ةرركتم تاعيب ىوس ركذت ةهجاوم ةكرعملا هذه دعب نامع دهشت مل

 دصق "'ةارشل تاعيبوأ ةريغص قطانم يف مهنومكحي ةمأل نويضابإلا اهدقعي

 نييسابعلا حرص حيزيل نكي مل نيرمألا نم ايأ نكل ،نييسابعلا ىلع صيغنتل
 .نامع ن رقتسملا

 مدعو نتفلا ءارج نم نامع ين ةيضابإلا ةمامإلل بقترملا طوقسلا اذهبو
 ةرتف ءاضقناو ،ةرصبلاب ف ةيزكرملا ةطلسلا فعضو ،ةارشلا ةكرح ىف مكحتلا

 ةيهافرلا راشتناو يلبقلا ذوفنلاو عامطألا روهظو ذاذفألا ءاملعلاو ملعلا ةلمح

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن عم ىمظع ةمامإ ثادحأ يهتنت {ةعدلاو

 .اجل اقح

 .228/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛371 :هسفن ردصملا :يوكزألا يف ةميألا ءالؤه ءامسأ رظنا (1)



    
 يدقعلا ثارتلا رداصم

اهقرفو ةيضابإلا دنع





 لوألا ثحبملا

 ةيضابإلا رداصملا
 ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا يف ةضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا ناظم ع ونتت

 ةيخيراتلا وأ ةيهقفلا وأ ةيدقعلا اهنم ءاوس ؟ يمالسإل ١ ركفلا بتك فلتخح نب

 :يه بابسأل كلذو

 تافلؤملا صاصتخا ثعب دهشت مل يلا ثحبلا ةرتف يف فيلأتلا ةكرح ةثادح .1
 نع ةرابع رداصملا تناك اَمْنَِو ،©بيروبتلا ىلع اهءاوتحا الو 6©نيعم نمب

 .سيطارقلاو هاوفألا اهلقانتت ىواتف وأ ،هذيمالتو خيشلا نيب ةبوجأو ةلئسأ

 لتقم نع ترفسأ ،ةيجراخ تاموجهو ةيلخاد نتفل ةيضابإلا لودلا ضرعت .2

 مل يلا بتكلا نم ريشك ءافتخا ىلإ كلذ ىدأف ،تابتكملا قرحو ءاملعلا

 نيرخأتملا تافلؤم يف اهتامولعم نم ريسي رزن وأ ،اهنيوانع ريغ اهنم انلصي

 .تالاجملا فلتخت نم

 ثادحألاو فقاوملا ضرع ىلع مهلمح ،ةيخيراتلا تاياورلاب نيفلؤملا مامتها .3

 مهرج ءاملعلا ةايحو ريسل مهنيودت دنعو «يدقع يأر اهنم طبنتسي دق ىلا

 .يدقعلا مهركف نم ءيشو «مهراآ ركذ ىلإ اضيأ كلذ

 ءاملع نم ملاعل يدقع يأر نع ثحبلا تلعج ةعمتحب بابسألا هذهف
 ىتش ق لوجتلا ثحابلا نم بجوتسي ىلوألا ةيرجملا ةئالنلا نورقلا ق ةيضابإلا

 فقوم نع ابيقنت تالسارملاو ريسلاو خيراتلاو هقفلاو ريسفتلاو ةديقعلا رداصم

 وأ !اهنم يدقعلا يأرلا ءالجتسا لجأل ةيخيرات ةياورل اليلحت وأ ملاعل يدقع

.نيرظانتملا نيب رئادلا راوحلا يف يدقع عوضومل اجارختسا
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 لك ىلع لوصحلا يف عاطتسملا ردق دهتجا ثحابلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 ءاهدقنو اهتايوتحم ضرع متيسو سةيدقعلا ءارآلا ىلع يوتحت يلا ةيضابإلا رداصملا
 ىنستيلو ،ثحبلا ةزاف نم اهيفلؤم ىإ اهتبسن ةحصو «اهتيقادصم ىدم كاردإ ةيغب
 .‘"»زيلحتلاو ةساردلا جئاتنل اقفو ةيدقعلا اهئارآ دامتعا كلذ دعب

 :يراوهلا مكحم نب دوه ريسفت - ا

 رصتخم وه يذلا زيزعلا هللا باتكل 2)مكحم نب دوه ريسفتب ضرعلا أدبن

 ءارآ ةدع ىلع يوتحيو ءاسيفن ردصملا نوكل كلذو همالس نب ىحي ريسفت
 هئاوتحالو هتديقع قفاوي ىتح مالس نبا ريسفتل دوه حيقنت دعب ةّيضاَبإ ةيدقع

 باتكلا نإف ركذ ام بناج ىلإو 3“هدنع نم دوه اهفاضأ ةديدج تامولعم ىلع
 ملأ يذلا ،جاحلاب يفيرش :ذاتسألا خيشلا هققحم نوكل ارظن ةريبك ةميق بستكا

 دق لا هتالاكشإ كفو &‘هصئاصخ ديدحت يف ةمهم جئاتن ىلإ لصوتو باتكلاب

 ةنطف لالخ نم الإ لحلا اه دجن مل و ىرخألا رداصملا يف اهتاليثم ىلع انرثع

 هتمهم يف هدعاسو .اهراوغأ فشكو .ةقيقحلا نع ثحبلا يف يفيرش ققحملا ربصو

 اهركذنس ،تادوقفملا نيب نم دعي اهبلغأ نأل اهيلع لوصحلا نم نكمتن مل رداصم كانه ىقبت (1)

 .هلل ا ءاش نإ البقتسم نوثحابلا اهيلع رثعي نأ ىسع &2 :مقر ثحبلا قحلم ين
 .926/4 :ةّيضاتإلا مالعأ مجعم :رظنا نقتم ملاعو رسفم (ه3ق) :يراوهلا مكحم نب دوه (2)
 :رظنا نيعباتلا نم نيرشع وحش كردأ هيقفو رسفم (ه200 :ت) ةبلعث يبأ نب مالس نب ىحي (3)

 .148 /8 :مالعألا :يلكرزلا

 برغلا راد يفيرش ديعس نب جاحلاب :قيلعتو قيقحت زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)
 .34:ص ،1 :ج .1990 :نانبل توريب يمالسإلا

 لإ ضرعتي املق ادوه نأ هيلإ لصوت ام نيب نم الثم ؛34/] :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (5)

 .1:شماه 103/1: رظنا ،بارعإلا هوجو
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 ةمدقم تناكف ، مالس نب ىيحي ريسفت وهو هلصأب دوه ريسفت ةنراقم هذه

 .انثحب ةرتف يف يضابإلا ثارثلا سراد هنع يغتسي ال احاتفم ققحملا تاقيلعتو

 جهنم كاردإ يف اننيعت ريسفتلا اذه نم جئاتنلا ضعب صالختساب موقنس
 :ثحبلا ةرتف ىف ةيضابإلا تافلؤم

 ثيداحألا عم دوم لماعت صئاصخ نع ققحملا هركذ ام بناج ىلإ -

 ءافتكالاو ،دانسإلا راصتخا نم «مالس نبا ريسفت يق اهيلع رثع ييلا ،ةيوبنلا
 لصأ عم قفتت ال يلا ثيداحألا فذح و ‘ثيدحلا ىور يذلا يباحصلا ركذب

 - بيبح نب عيبرلا دنسم ثيداحأ دمتعي مل ادوه نأ انظحال اننإف "هبهذم

 نأل دعب هبيترت متي مل هدهع يف دنسملا نأ املعو ةيضابالا دنع دمتعملا دنسملا

 يثتسن نأ نكميو"ه5 ق يف ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ هب ماق بيتزنل
 :ةظحالملا هذه نم

 يف 744 :ح لسرملا ديز نب رباج ثيدح نم اءزج دوه داريإ :الوأ

 نأ مهضعب ركذو» :هلوقب ىفتكاو دنسلا لقن نود نكل بترملا دنسملا

 .‘)«... ةقب هلل ا لوسر

 189 :ح ،عيبرلا دنسم ابيترت ق ءاج ام قفاوت ةياور دوه قاس : ايناث

 دمتعم فلاخت مالس نبا ةياور نأل 6كهريسفت لصأ ق مالس نبا ةياورل ةفلاخمو

 .37/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 يف تامصب كرت ملاع (ه570 :ت) :بوقعي وبأ ،يتاردسلا دانم نب ميهاربإ نب فسوي (2)
 .1010/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ‘تافلؤم هل يضابإلا ثازنلا

 .11/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)
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 ييلا ةياورلا سفن دروي هدجن دوه ريسفت نم رخآ عضوم يف نكلو &دوه
. ِ . ِ ِ 2 

 [ )عيبرلا ةياور دمتعي و دوه دقتعم لصا فلاخت يلاو مالس نبا اهدمتعا

 نم نإف «عيبرلا دنسم ىلع دوه دامتعا نم ققحتن نأ عطتسن مل نإ -

 مامإلاب داهشتسالا نم رثكأو ،ديز نب رباج مامإلا يأر دمتعأ هنأ ققحملا

 لوق وهو» :هلوق ارارم هريسفت يف دري ثيح {ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ
 ىلع ريسفتلا لماك يف رثعن م نكلو ،“)«انئاهقف نم ةماعلاو ةديبع يبأ

 .ةيضابإلا ةملك هلامعتسا

 انمهتو قيقحتلا يف يملعلا اهنزو اه ةمهم ةفيطل ىلإ ققحملا خيشلا نطفت _
 اممر» :لاقف مكحم نب دوه دنع ثيداحألاو تاياورلا لقن قرطب قلعتت انثحب ق

 تاولص سمح» :وه دنسملا بيترت ف ثيدحلا صنو {28/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)
 نب عيبرلا ««رانلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هلف ائيش نهقح نم صقن نمف .. .هلل ا نهبتك

 نب فسوي بوقعي يبأ خيشلا بيترت بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا :بيبح

 روصو ه1388 قشمدب عبط باتكلا) 01985 :ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملا ،ينالجراولا ميهاربإ
 .50:ص 1 :ج .(ةيبرعلا ةعبطملاب هريوصت ديعأو نامعب

 مل نم» :مالس نبا ةياور يف ثيدحلا صن ©120/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 براقم ظفلب هجرخأ «هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ دهع هلل ا دنع هل سيلف تامات نهب تأي

 :توريب {ةلاسرلا ةسسؤم ،طوؤانرألا بيعش قيقحت ،نابح نبا حيحص :دّمحم نابح نبا
 دبع ديم قيقحت "ىربكلا يقهيبلا ننس :يقهيبلا ؛1731 :ح 021 :ص ،5 :ج .3
 .361 :ص ،1 :ج .1994 :ةكم «زابلا راد ةبتكم ،اطع رداقلا

 يمهف 170 /1 امأ 0464 /1 {315 /ا ش261/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه :رظنا (3)
 .سابع نبا نع رباج ةياور

 .307/4 {305/4 ،164/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه :رظنا (4)
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 دنع نكلو وه هلوق نم ةرابعلا نأ ءىراقلا نظيف ،اذكو اذك غلب انايحأ لاق

 ."همالس نبال ةرابعلا نأ نيبتي ةنراقمل

 دهتجاو ،لمجلا ةيادب يف )"مهضعب لاق" ةملك لامعتسا نم دوه رثكي -

 نبا ريسفتو دوه ريسفت نيب ةنراقملا راقن لالح نم ،لوقلا بحاص جارختسا يف ققحملا

 يف ةملكلا هذهل يئارقتسا دعبو ،‘نينمز يبأ نبا رصتخم ريسفتو لصألا مالس
 بلاغ يف ةداتق ركذ نع اضوع تءاج "مهضعب" نأ يل نيبت ريسفتلا لماك

 .0 ةيضابإلا ءاهقف نم ةداتق ربتعي ادوه نأ ملعلا عم (4) مألا

 لعج يذلا رمألا ،ثيدحللا صن لبق "انغلب" وأ "يغلي" ةرابع درت لدو -

 ركذيو نيتفوكعم نيب نتملا يف اهديزيف ،"مهضعب لاق" ةملك طوقس دمتعي ققحملا
 ققحملا بتكي ال دقو ،}فوذحم دنسلا نأل ،ىنعملا ميقتسيل ةدايز اَهَتأب شماهلا يف

 . 37 /1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .136/2 ،292/1 ،98/1 ،97/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 نكس يكلام هيقف (ه399 :تر) نينمز ييأ نباب فورعملا ،يرملا ىسيع نب هلل ا دبع نب دمع )3(

 .227/6 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،ةبطرق

 وبأ ،ةماعد نب ةداتق ؛]36/2 ،292/1 ،5/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)

 .189 /5 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ظفاح رسفم (ه118 :ت) يسوهسلا باطخلا

 نم هريغ ريسفت يفو» :دوه لاق ثيح 085/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (5)

 نأ املع ،ايضابإ ةداتق ربتعي ادوه نإف هيلعو ةداتق ىلإ لوقلا بسن شماهلا يف ققحملاو «انباحصأ

 .20 :ةداتق مامإلا هقف :روانم هلل ا دبع ؛ديز نب رباج مامإلا ذيمالت نم ةداتق

 ريشي نايحألا ضعب يفو ©68/1 ،66/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه :الثم :رظنا (6)

 :مكحم نب دوه ،مالس نبال يه نتملا يف اهفاضأ لا "مهضعب لاق " ةرابع نأ شماهلا يف ققحملا
 .217/3 :هسفن ردصملا
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 مسا بتكيو مالس نبا ىلإ ثيدحلا غلبأ نم ىلإ هلصوتل ،نتملا يف "مهضعب لاق"
 "مهضعب لاق" ةرابع طوقس ىلع ققحملا رثع :الثم كلذ نمو .""هشماهلا يف غلبمل

 هلل تناك ةعاطلا نأ نيعي» :يه ةرابعلاو {ةرقبلا ةروس نم 34 ةيآلا ريسفت يف

 .« ...هلل ا مركأ [مهضعب لاق]مدال تناك ةدجسلاو

 ةرابعلا هنه هيلع نراقي صن همامأ نكي مل نإ ءىراقلا نأ ظحالملاو

 ترثع ةرهاظلا هذه سفنو ،دحاو رسفم نمو ةيآلا ريسفت نم ةرابعلا لك لعجيسف
 .هريغ لوق ةيادبو ملاع لوق ةياهن ةفرعم بعص امم يسارد رداصم يق اهيلع

 :لاق" وأ ، "لاق :لاق" :يهو ريسفتلا يف رركتت ىرخأ ةغايص كانه -

 ادوه نأ ىلإ نطفت ؛لصألا مالس نبا ريسفت عم ةنراقملا لالخ نم ققحماف ء"ييغلب
 :لاق" اذكه نيفوكعم نيب ةطقاسلا ةملكلا ققحملا عضي كلذل ،يوارلا طقسأ

 ةياورلا لاكشإ لحيف &نفلبو [مالس نب ىيحي] :لاق" 3ث"...لاق [ةداتق]

 هذه نأ وه هابتنالا يعرتسي امو .مكحم نب دوه رسفملا دنع دنسلا طاقسإو

 ©كثحبلا ةرتف تافلؤم ۔لك يف لقن مل نإ- بلغأ يف درت تارابعلاو رهاوظلا

 يف ةيضابإلا ءاملع دنع لقنلاو فيلأتلا صاوخ نم ةيصاخ نوكت داكت ىتَح

 نع ةرابع انرداصم لك تسيل تأ يه ةلكشملاو ،ىلوألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا

 نع ثحبلا يف انقهرأ يذلا رمألا ،دوه ريسفت لاح وه ام لثم \تاصيخلت
 .اهباحصأ ىلإ لاوقألا بسنن ىَتَح ةيدقعلا ءارآلا باحصأ

 .391/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .ق7 : (خم) نينمز نبا رصتخم عم اهنراق ققحملاو 097/1 :هسفن ردصملا :مكح نب دوه (2)

 .398/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .322/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)
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 ةيؤر ةلأسمك ،ةيدقعلا اياضقلا ضعب ىلإ هريسفت يف دوه ضرعتي مل -
 هر وشو صنألا كر ل :لاعت هلوق لالح نم اهتاحتسا وأ يراب
 هيأرب لدي مل كلذكو ء"103 :ماعنألا ةروس) هريبخلا فيطلا َوُهَو راصبألا
 تايآلا لالخ ،ىلاعت هللا تافص ةلأسم يف هفلس يأر ىلإ رشي مل و "يدقعلا

 ءلمعو لوق ناميإلاو «رئابكلاو قافنلا يف لصف امنيب ،“لعوضوملا اذه يف ةرركتملا
 .تايآلا رسفي امنيح ةريثك ىرخأ رواحمو ،ءاجرإلا ىلع درلاو

 ةيدقعلا تاحلطصملا دحأ اهيف ةيآ -هريسفت لماك يف- هفداصت امدنع -

 ةملكلا ركذي ال ُهنإَف رفكلا كملظلا ،مرخلا كرشلا «قگسفلا قافنلا :ةيلاتلا

 رفك :رفكلا نع الشم لوقيف ءحلطصللا ةيتحتو ةيقوف نايبب اهنرقي اَمنَو اهدحو
 ؛قنسف نود قسفو &قسف قوف قسف : قسفلا نعو ؛رفك نود رفكو رفك قوف

 نم دوه دصقيو اهعيمج يف اذكهو ملظ نود ملظو ،ملظ قوف ملظ :ملظلا نعو
 ريصيف .”كرشلاو قافنلا نيب ةبترم يف تاحلطصملا هذه ددحي نأ ميسقتلا اذه

 نيب ةلزنم تبثي نذإ وهف ‘كرشلا ملظ نود ملظو ،قافنلا ملظ قوف ملظ ىنعملا

 كرشلا مرجو قافنلا مرج نيب ةلزنمو رفكلا يهو كرشلا رفكو قافنلا رفك ةلزنم
 .“‘لعأ هللاو مرحلا يهو

 .550/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)
 .24/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه 54}5 :فارعألا ةروس :الثم :رظنا (2)

 .241/3 0476/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)
 .560/1 .479/1 .475/1 .54/1 :يه اندهج بسح ميسقتلا اذه اهيف درو يلا عضاوملا (4)

2 17/2. 18/2. 19/2. 21/2. 29/2. 40/2{ 105/2، 0120/2 121/2. 
2. 137/2. 148/2. 149/2. 156/2. 169/2. 193/2. 251/2. 83/3. 
73. 424/3. 423/3. 0191/4 301/4. 356/4. 
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 لحو اديدج اسفن هل ىطعأ مكحملا نب دوه ريسفتل يفيرش خيشلا قيقحت -

 ثالث كانه ىقبت نكل اقباس اهضعب انركذ دق يلا تالاكشإلا نم اريثك

 :يهو اهيلإ ريشأ نأ دوأ تاظحالم

 يف نينمز يبأ نبا رصتخم ريسفت نم تارقفو ظافلأل ققحملا فيظوت :ىلوألا

 حرش بسانت الوأ ةفللا يف امل هجو ال دوه ريسفت ف ةملك ىلع رثعي نيح ؛نامل
 كلت ىلع اهلك قفتت دق ققحملا اهدمتعا يلا دوه ريسفتل ةثالثلا خسنلا نأ عم .ةيآلا

 هنكمت لالخ نم ققحملا نإف {ةملكلا لقن يف بارطضا اهنيب نوكي دق وأ {ةملكلا

 نبا رصتخم يف هدجو ام نتملا يف تبثيو شماهلا ىلإ اهلقنيو ،دوه ةرابع ضفري يملعلا
 وه يذلا دوه ريسفت لصأل رصتخم وه نينمز ييأ نبا باتك نأ عم 8"نينمز ييا
 يف ىلوألا ناكف مكحم نب دوه نع رخأتم نينمز ييأ نبا نإ ث كمالس نبا ريسفت

 انايب كلذ يف نأل ،ةرابعلا فعض مغر ؛خسنلا هيلع تقفتا ام ققحملا تبثي نأ يرظن
 .شماهلا يف نينمز يبأ نبا صن ركذي مث ءةمدقتملا ةرتفلا يف ةيقيقحلا ريسفتلا ةميقل

 نبا رصتخم نم ةليوط ةرقفب دوه صن نايحألا ضعب يف ققحملا ميعطت :ةيناثلا
 اهينجي يلا ةدئافلا نم مغرلا ىلعف ةيآلا ىنعم اهب حضوي ىّتَح ؛نينمز يبأ

 .دوه ريسفت نم اجورخ ربتعي كلذ نأ الإ ،ئراقلا
 ىلع ققحملا رثعي نأ درجمب ةدمتعملا خسنلا نم تاملك طقسب مكحلا :ةثلاثلا

 دافتسا نوكي دق نينمز ييأ نبا نأ نيح يف رخأتملا نينمز يبأ نبا يف ريسفتلا صن

 .357/1 0306/1 ،272/1 ،270/1 {208/1 ،205/1 {200/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

160/2. 

 .281/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه :الثم رظنا (2)

 .171 /2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه :الثم رظنا (3)
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 نبا صن الخم اراصتخا رصتخا دق ادوه نأ وأ ،هدهع ىق ةرشتنملا ريسافتلا نم

 .عضوملا كلذ ىيف مالس

 :ةيضابإلا ةميألا لامعأ 2

 : ديرن نب رباج مامإلا لتاسرم-آ

 نب رباج ءاتعشلا يبأ تاباوج "ب فلؤملا يمسي "انتزوحب يذلا طوطخملا

 طوطخملا لثميو "ديز نب رباج مامإلا لئاسر" هناونع يف روهشملا نأ مغر ،"ديز

 مهحصتني راطقألا فلتخم يف ةالولاو هذيمالت ىلإ ةهجوم ةلاسر رشع ةينامث
 لهتست يلا ىواتفلا نم ةعومجب ىتأت مث كهلل ا رماوأ مازتلاو ىوقتلاب مهيصويو

 نكل «زتاسرلل ةيناث ةخسن ىلع انرثع دقلو ."تركذ ام امأو" ب ىوتفلا بلاغ

 :يتأي اميف لثمتي نيطوطخملا نيب فيفط فالتخا معم

 لئاسملاب يتأت اَمْنإَو حئاصنلا اهب ييلا لئاسرلا ةجابيد دروت ال ةيناثلا ةخسنلا. ا
 .ةرشابم ةيهقفلا

 عم نكل راسي نب نامثع ىلإ ةهجوملا ةلاسرلا ىلع نيتخسنلا ءاوتحا.2

 .ىوتحملا يف فالتخا

 (ديز نب رباج مامإلا لئاسر وهور :ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ تاباوج :يدزألا ديز نب رباج (1)

 يلا ةخسنلا يه هذهو .82م :مقر ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومحب نمض عبارلا

 .ميقرتلا يف اهدمتعن

 .14 :ةيركفلا ةايحلا يف هرثأو ديز نب رباج مامإلا :رقص يماس (2)

 عومجب نمض ثلاثلا ،(ديز نب رباج مامإلا لئاسر وهو) :ناونع نود :يدزألا ديز نب رباج (3)

 .64م :مقر ،نقزي نيب يلعل لاص خبشلا ةبتكم يف
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 .نيتخسنلا نيب لئاسرلا بيترت فالتخا.3

 يف بلطتي امم ،نيتخسنلا نيب هيلع انرثع يذلا قفاوتلا مدع نم ءيش اذه

 لشم ءاهب ييلا تالاكشإلا لحت ىّنتَح «ىرحخأ خسن ةدع عم ةلباقم امهقيقحت
 ثيحب كلذو ،رشع ةينامثلا لئاسرلا نيب عيضاوملاو لئاسملا حرط يف ريبكلا هباشتلا

 نيب قرفن نأ انعطتسا امل ىلوألا ةخسنلا نم هيلإ لسرملاو لتسرملا مسا انفذح ول
 ديز نب رباج مامإلل ةيدقعلا ءارآلا ضعب لئاسرلا ةجابيد نم انيقتسا دقو .لئاسرلا

 .هتافصو هلل ا ءامسأك

 : ملسم ه دبع ىنأ م امالا لث اسم ۔- ب

 ةياور نم اهضعب ةيعدألا نم ةعومجم درت ةلاسرلا هذه نم ىلوألا تاحفصلا ين

 ءارشلاو عيبلا تايقالخأو ماكحأ يتأت ف هتياور ريغ نم رخآلا اهضعبو ةديبع ينأ

 عنمو ح برحلا لمهأ عم لماعتلا :لثم عيضاوملا فلتخم ق ةيهقف ىواتفو ماكحأ اهدعبو

 ةقيقدلا تاليصفتلا مدقت تيلا تابيقعتلا لئاسملا هذه ف ظحالي اممو .مامإلا نع ةاكزلا

 ىلإ ةبوسنم ءارآلا ضعب كلذك دجنو لئاسرلا فلؤم ريغ حراش نم اَهَّتأكو اياضقلل
 نيذلا هذيمالتل اهضعب نأ مأ ،هل اهلك يه له ملعن الو {ةبسن نود رخآلا ضعبلاو مامإلا

 .مهخيش ةافو دعب رتفد يف لئاسملا هذه اوعمج نيذلا مه مهنأ حجري

 اهبو ،'ههتدمتعا يلا خسنلا يف ليلق ءيش اهلوأ نم عاض دق لئاسملا هذهو

 :ملسم ةديبع يبأ لئاسم :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ :الوأ : يه اهتدمتعا يلا خسنلا ) 1 (

 ةخسنلا :ايناث ؛ 82م :مقر ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم ىف ع ومحب نمض عباسلا

 ةبتكم ق91 هب عومجب نمض ريخألا :اثلاث ؛مقر نود قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف ةروصملا

 .50-6 ح :مقر ميهاريإ ظوفحم خيشلا
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 دمتعا يلا خسنلا يف الصأ دوجوم عايضلاو مرخلا اذهو ‘كلذك ريخألا يف مرخ

 ىلإو .اهتقيقح كاردإ ةيلمع بعص امم ءانتزوحب يلا تاطوطخملا خاسن اهيلع
 اياضق نم ليلق رزن ىلع الإ يوتحت ال ةديبع يبأ لئاسم نإف ركذ ام بناج

 .ةيصعملا ىلع رارصإلاو ةبوتلا :لثم احيملت وأ اصن اهايانث نيب ةثوثبملا ةديقعلا

 :بيبح ن عيبرلا هنع لس امم لئاسم _ ح

 غيصب بيبح نب عيبرلا ىلإ ةهجوم ةلئسأ ىلع يوتحي ،يهقف هلصأ طوطخملا

 ثدح لاق" وأ "تلق :لاق" وأ لئاسلا ركذ نود "عيبرلا تلأس" اهرثكأ ةفلتنح

 ىلإ ةهجوم ةلئسألا ضعب دجن امك ."لاقف هتلأسو" وأ "رباج نع انل خويش نع

 .زيزعلا دبع نب هلل ا دبع وه نوكي نأ لمتحي يذلا ،هلل ا دبع

 لئاسملا نوكت دق باوبألا ضعب رخاوأ يفو ،ايهقف اباب 24 هب باتكلاو

 اننأ لإ ،يهقفلا بناخلا بلغت نم مغرلا ىلعو ،بابلا عوضوم ريغ نم ىواتفلاو
 .ثحبلا مهت لا ةيدقعلا لئاسملا ضعب يف هنم اندفتسا

 : ضورعم ا ْن اون دلا- د

 ةدع ىلع يوتحملاو «مخضلا رفسلا اذه ىلإ اوضرعت نيذلا نيثحابلا لوأ

 ةبرجب امهادحإ ،نيتيطخ نيتخسن ىلع ادامتعا كلذو ")يمانلا روتكدلا وه بتك

 ةخسن يهو- انتزوح يف يلا ةخسنلا نأ ودييو ،“ةيرصملا بتكلا رادب ىرخألاو

 ثيدحلا :ومح نب دمحأ مورك وه انملع بسح هل ضرعت نم يناثو 0148 :ةيضابإلا نع تاسارد (1)
 ج رحختلا ةزاجإ لينل مدقم ثحب ،يرهطم ناميلس نب دمحما خيشلا :فارشإ : ةيضابإلا دنع نوثدحملاو

 .58 :ص .1992 :رئازحلا ةيادرغ ديعس يمع ةيعمجب ةيمالسإلا تاساردلا ي صصختلا مسق يف

 ةبتكملا يق ناتدوجوملا ناتخسنلا امه ةبرج نخسن لعل 9 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (2)
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 راغشلا حاكن پاتك ريغ اهصقني ال ذإ ،يمانلا امهدمتعا نيتللا نم لمشأ -"")ةثلا

 .زيزعلا دبع نب هلل ١ دبعل

 :باتك وه ناويدلا اذه نمض ةيدقعلا ءارآلا ضعب دروأ يذلا باتكلا

 ةعست يهو ودعلا عم ،لماعتلا ماكحأ نع هباوبأ ثدحتت دودحلا نم نيعنتمملا

 ناويدلا اذه كبتك نم هريغكو .ادج ةليلق اهيف ةروكذملا ةيدقعلا ءارآلاو باوبأ

 عماج وه نم ملعن الو 5ةّيضابإلا فلس ءاملعل ةيهقف ىواتف ةدع ىلع لمتشي هنإ

 دودحلا نم نيعتتمملا باتك ىفو {»فكلذ مت رصع يأ يف الو ىواتفلا هذه

 .هب ىتفأ امو ،هراثآب ديقتلاو ،ةديبع يبأ مامإلا ريدقت تارابع

(1) 

(2) 

)3( 

 ،ينورابلا فسوي نب ديعس دادعإ نم ةبتكملا ةمئاق رظنا ااا 6 :مقر تحت ةبرجب ةينورابلا

 .ةيادرغ قاحسإ يبأ ةيعمج ةزوح يف ةنوقرم
 .47ج :مقر يلعل خيشلا ةبتكم يف ةفلتخم بتك 10 هب الماك اعرمجب لكشي طرطحللا

 ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا (ضورعملا ناويدلا نم) :مامإلا نم دودحلا نم نيعنتمملا باتك
 ١ .69 -38 :ص .47ج :مقر ،نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا

 مالعأ مجعم يف يراوزلا ناميلس نب نمحرلا دبع تديز يبأ :ةيصخشل ثازنلا ةيعمج ةمجرت يف
 باتك ،عيبرلا ايتف ،ةدانق دنسم :هتافلؤم نيب نم اوركذ ،نييييللا نيفلؤملا ليلد نع القن ةّيرضانإلا

 تافلؤملا هذه نأ املع «سيلفتلا يف ءاضقلا باتك ،تاداهشلا باتك {ةفوكلا لهأ نع تايدلا

 ناك اذإو ؟ال مأ فلؤملا وه اذه يراوزلا له لمأتيف ضورعملا ناويدلا باتك نم اعزج لكشت
 ؟ناويدلا يف تءاج يلا ةديدعلا ةيضابإلا فلس ءارآو هتدام ىقتسا نيأ نمف فلؤملا وه

 انأل «(115/2 : ةيضابإلا مالعأ مجعم) 63 ريديي نب ليعامسإل ارصاعم ناك يراوزلا لعلو
 نأ وم1 :شماه ىلع) ةماقتسالا ةبتكم 3ف :مقر ع ومحب نمض يناثلا طوطخملا يف اندجو

 امهنأكو انل رهظف \تديز يبأ تاجارختساب تنرق طوطخملا ىلع ليعامسإ تاجارختسا

 مث ؟ال مأ تديز يبأ عمج نم ضورعملا ناويدلا له ،اذه ين مهملاو .ملعأ هلل او ،نارصاعتم

 .اهعماج اهيلع لصحت نيأ نم ناويدلا ةدام نع ثحبلا
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 :ةيبرغملا بتكلا - 3

 :ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ -أ

 رفكلاك ةديقعلا عيضاوم ىلع يوتحم ،يسوفنلا حتف نب سورمعل باتك

 عيضاوم هبو .ةيرفصلا ىلع درلاو ،ةلزتعملا ةشقانمو {ةعافشلاو رانلا يف دولخلاو

 نأ الإ هقيقحتب مورك دمحأ ذاتسألا ماق .تالماعملاو تادابعلا هقف يف ىرخأ

 رصع لإ نوكت ام برقأ ىرخأ ةيطخ خسن عم هتلباقم ىلإ ةجاح ق باتكلا

 .صنلا يف ايلاح ةدوجوملا تارغثلا ضعب انل حضتت ىَّسَح فلؤملا

 ّ رس ١.
 :ينارزملا دمحم نب راك ںباتك۔ب

 لمع ىراصقو ،باتكلا لصأ نع ةروص ؤةطوطحخملا خسان انل مدقي

 ءاهخسنتساف ىخامشلا يلع نب رماع طخب ةخسن ىلع رثع هنأ خسانلا

 ىلع يوتحي يهقف باتك وهو ،راكب ىلإ باتكلا بسن يذلا وه يخامشلاو
 لاؤس وأ ؛اهمكحو ةلأسملا صن قوسي ًمُث "لجر نعو" :لثم ةرركتم غيص
 وديي- الاؤس دجن وأ باوجلاب يتأي مث "هللا كمحري كلذ يف لوقت امف" هباوجو

 "لاقو" ةرابع وأ ©بيجي 4 "كل لاق ول تلأسو " :ةغيصب -هذيمالت دحأ نم هنأ

 .بيجلا مساو لئاقلا مسا نم ةد رحج

 ةبتكم يف عومجب نمض :ناونع نود :ينازفلا دمع نب راكب :رظنا .همسا ركذي مل خسانلا (1)

 .82م :مقر ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا
 لبج خياشم نم &(ه792 :ت) :نكاس وبأ ،يخامشلا وافّسي نب رماع نب يلع نب رماع (2)

 .502 ،ك01/3 :ةيضابإلا مالعأ محعم :رظنا حاضيإلا باتك هل ةسوفن

 ركذ يخامشلا نأ ىوس ءيش هنع فرعي ال (ه200 -150 :ةقبط) :ينازفلا دمحم نب راكب (3)
 .1732 :ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنأ تافلؤم هل نأ
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 ديز نب رباج مامإلا لاوقأ تدروأو ،تالماعملاب باتكلا لئاسم تمتما

 الو ،"رصم ةسيطرب تركذو" اهيف دجن ةلئسألا ىدحإ يفو "بيبح نب عيبرلاو

 .كانه شاع مأ يرصم لئام.لا له ملعن

 ةقئاف ةيانع ىلإ جاتحي يذلا باتكلا اذه نم هجتنتسن نأ نكمي ام لك اذه

 .يضابإلا بهذملا فلاخم رافغتسالا لئاسم يف تناك هنم انتدافتساو هجارخإل

 ةعومجلاب هيلع حلطصا ام نمض هقيقحتل ةلواحم ىلإ يمانلا راشأ دقو

 .نازف ءاملع ةبوجأ اهامس تيلا ىلوألا ةعومجملا دعب )ةيناغلا

 :ن رزف ءاملع ةبوجأ _ ِ

 فلخ نب راهقلا دبعو ىتف نب وانج امه نازف نم نيملاعل ةبوجأ باتكلا
 بتكلا ةداع ريغ ىلع نيلئاسلا ءامسأ انل يطعت اَهَّنأ ةبوجألا ةزيمو 5 ينازفلا

 لئاسلا نم اهيف حضاوو ةقسنمو ةققحم يهو ،اهيلع انرثع يلا ةيهقفلا ةبوجألاو

 .انثحب ىف اهنم اندفتسا ،ةليلق تامولعم ىلع يوتحتو ،بيحجلا نمو

 اهققح : نارف ءاملع ةبوجأ :فلخ نب رهاقلا دبع و ىتف نب واج :ل قيقحتلا ةمدقم رظنا (1)

 ةعومجملا ؛كيالط دمح ميهاربإ :قيقحتلا لمكاو ،يمانلا ةيفلخ ورمع .د :اهتمدقم بتكو

 .07 : .ىلوألا

 مالعأ مجعم :رظنا ،1986 ذنم ىفتخا يمانلا نأ كلذ ؟ال مأ باتكلا قيقحت متأ له يردن ال (2)

 ١ .667/3 :ةيضابإلا

 عجرملا :رظنا ڵ©برغملا ةلمح نع ملعلا ذخأ قيقحتلا لهأ نم :نسحلا وبأ ،ينويدملا ىتف نب وانج (3)

 .230/2 :هسفن

 .538/3 :هسفن عجرملا :رظنا اهبس ةنيدم ناكس نم عرو ملاع (4)
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 : حلذأو باهولا دبع نيمامإلا تاباوج - د

 ةعبس يف حلفأ هنباو باهولا دبع نيمامإلا تاباوخل ةخسن ىلع ترثع

 .حلفأ هنبال يهف ةيقابلا ةتسلا تا باهرلا دبع مامإلل لألا باوجلا )ةر )ةب وج

 نب جاجحلا لئاسمل باهرلا دبع مامإلا تاباوج ناونع تحت ةيناث ةحخسن تدحجوو

 دبع تاباوج ةيادب يف هباشت يل نيبت ىلوألا ةخسنلا عم ةنراقم دعبو ) ورلع

 ىلع اضيأ ترثعو . اهلئاسمب ةيناثلا ةخسنلا لقتست نأ ثبلت ال ش باهولا

 مامإلا هنظأ باهولا دبع اهب ىتفأ لئاسم تاباوج"ب ةنونعم ةلماك ريغ ةخسن

 !اهريغ خسنب ةخسنلا هذه نراقف شماهلا ق لوهجج قلعم ءاج من

 حص دق تلق» :لاقف هل اَهَتَأ لصوتو باهرلا دبع مامإلل اهأ دكأتي ىَّتَح

 برقأ اَهَّتنأ يل نيبت اهريغ خسن عم ةثلاثلا ةخسنلا هذه ێنراقمبو مامإلل اَهَتأ

 اضيأ تاباوج" اناونع تدروأ اَهَتنأل رخآلا ةمورخم اَهَتأو ،ىلوألا ةخسنلا ىلإ

 تاباوخلا هذهل ةخسن لمكأ نإف نكي امهمو ،ةيقبلا لمكت مل و "حلفأ مامإلل

 . ىلوألا ةخسنلا يه

 و
 ء )"م ب

 هلل ا همحر

 .131م :مقر }نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض ريخألا (1)

 خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض ريخألا :يلع نب جاجحلا لئاسمل باهولا دبع مامإلا تاباوج (2)

 .88م :مقر ،نقزي يبب يلعل لاص
 نيبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض ريخألا :باهولا دبع اهب ىتفأ لئاسم تاباوج (3)

 82 م :مقر ©نقزي
 .97 :(خم) باهولا دبع اهب ىتنأ لئاسم تاباوج )4)

 يذلا سرهفلا نم اجاتنتسا اذهو 0148 -127 نم ةمقرم تناك ةثلاثلا ةخسنلا تاحفص ةيقب (5)

 .يلعل خيشلا ةبتكم نم 82م :مقر طوطخملا ةيادب يف خسانلا هعضو
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 باتك ةقيقح نع ثحبن نأ انل قحي تاباوخلا تاطوطخم انددح نأ دعب

 هانفرع ام ىلإ ةبسنلاب لثمي اذام لءاستنو ،يالط خيشلا هققح يذلا ةسوفن لئاسم

 ؟حلفأو باهولا دبع نيمامإلا تاباوج نع

 ةميق ثارتلا بتك مهأ نم لئاسملا باتك» نإ :ةمدقملا يف ققحملا لاق

 دبع ،ةيمتسرلا ةلودلا يف يناثلا مامإلا ىلإ باتكلا بسنو 3'"هىوتحم اهيسفنأو

 حلفأ مامإلا ىواتفو ةبوجأ نم ائيش هيف فاضأ مث ؛نمحرلا دبع نب باهولا
 .)نيتخسن ىلع هقيقحت ىف دمتعاو

 تنيبت نيمامإلا تاباوخل ىلوألا ةخسنلاب ةسوفن لئاسم باتك انتنراقم دنع

 يف ةدراو ريغو ةسوفن لئاسم باتك ىف ةروكذم لئاسم كانهف ؛امهنيب قورف انل

 يف رظنلا ةداعإ يعدتسي امم «"امهنيب ةكرتشم ىرخأ لئاسمو ء'طوطخلل
 .اهقيقحت ةداعإل تاطوطخملا نم نكمم ددع ربكأ عمجو ،تاباوجلا

 ميهاربإ :بيترتو قيقحت :ةسوفن لئاسم باتك :متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا (1)
 .07 :ص .1991 :ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ڵيالط

 .12 :هسفن ردصملا (2)

 يلعل خيشلا ةبتكم نمف ةيناثلا امأ ؛اهيلع رثعن مل ونابب خيشلا ةبتكم نم ىلوألا ةخسنلا (3)

 .13 :ةسوفن لئاسم :رظنا ءلمشأ يهف ىلوألا فالخب طبضأ اهأ اهفصيو
 دعب لئاسملا مقر ققحملا نأ املع 014 013 012 ،10 89 08 شك 52 ،ا :يه لئاسملا هذه (4)

 .اهبتر نأ

 فالتخا عم }و22 ۔11 ،و3-21 ،و15-16 .ظ6=32 }ظ7-32 :يه لئاسملا هذه (5)
 .ةغايصلا ف فيفط

 طوطخملا يف اهيلع انرثع يلا ةسوفن لزاون باتك ريغ يه ةسوفن لئاسم نأ ةراشإلا ردحتو (6)
 .يلعل خيشلا ةبتكم 64م :مقر عومجب نمض ريخألا
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 لئاسملا ضرعي يهقف حلفأو باهولا دبع نيمامإلا تاباوج عوضوم لصأ

 وأ "تركذو"ب اهلهتسي لئاسملا بلاغو هخيشو لئاسلا نب راوح لكش ىلع

 .ةرصتخم ةباجإلاو ةكئاشو ادج ةريثك هيف ةدراولا ةلئسألا نإ مث 3"لجر نع"

 ناك ثحبلا اذهل هعمجب انمق ام نأ ظحالملا نإف يدقعلا بناجلا صخي ام اًمأ

 .حلفأ مامإلا تاباوج نمض بلاغلا يف ازكرم

 :هحورشو بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت 4

 :بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت -أ

 ©بيبح نب عيبرلا ةقثلا ظفاحلا اهعمج { هللا لوسر ثيداحأ يف باتكلا

 ينالجراولا فسوي بوقعي وبأ خيشلا ءاج مث "ةاورلا ءامسأ بسح ىلع هفنصو

 ىلع هيقيلعت يف يملاسلا خيشلا ررقيو .ه5 نرقلا يف ةيهقفلا باوبألا ىلع هبترف
 ةياور ثيدحلا بتك حصأ فيرشلا دنسملا اذه نأ ملعا» :يتأي ام باتكلا

 ةلادعلاو ةنامألاو طبضلاو عرولاو ملعلاب نوروهشم هلاجر عيمجو ،ادنس اهالعأو

 ام عيمجف» اضيأ لوقي ث .«نيدتهملل ةداقو نيدلا يف ةمأ مهلك .ةنايصلاو

 باتك دعب نم باتك حصأ وهو ةةوعدلا لهأ قاَقَناب حيحص باتكلا هنمضت

 .“«ثيدحلا بتك نم حاحصلا ةبترلا يف هيليو زيزعلا نآرقلا

 !مهم ردصم ينالجرارولا بوقعب يبأ بيترتب بيبح نب عيبرلا دنسمف اذإ

 ةث ©بترملا دنسملا اذهب تنتعا قلا تاساردلا ةلقل ارظن ةينأتم ةفقو انم بلطتي

 ةبتكم :هدنسمو هتناكم (ه180 -175 :ت) بيبح نب عيبرلا :كوربم ني ديعس ييونقلا (1)

 .9 :ص.نامع يرماضلا

 - .03 : دنسملا بيترت (2)
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 كلذل ةيضابإلا ءاملع اهب ذحأ ةيمالسإلا ةديقعلا يف ثيداحأل اريبك اددم هنوكل

 ©تاظحالملا ضعب لجسنو ،هتميقب قلعتت ن :ملا صئاصخلا ضعب يقتنن نأ انيأترا دقف

 ثوحبلل انوع انلمع نوكي نأ نيجار ،رومأ نم انيلع لكشتسي امع ةلئسأ حرطنو

 :يهو ،ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي يذلا \بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت لوح ةيلبقتسملا

 :يناثلاو لوألا ءزجلا

 نيب ارثأ رشع ةعبرأ ىلع يناثلا لوألا هيأزج يف دنسملا بيترت يوتحي -
 . () باتلا ىلع ع وطقم نيبو يباحصلا ىلع فوقوم

 عيبرلا نيب دنسملا دنس عاطقناب نومكحي ةّيابإلا ريغ نم نيثحابلا ضعب -

 عاطقنالا اذهل نولمتحي ءنييضابإلا ةصاخبو رخآلا مهضعبو 0)ينالجراولاو
 ءةداجولا قيرط نع ينالجراولا ىلإ لصو دق عيبرلا دنسم نوكي نأ لثم «ابابسأ

 ©ىنالجراولا هفلأ يذلا دنسملا لاجر ءامسأ باتك يف روكذم دنسلا نأ لمتحي وأ

 .)دوقفم باتك وهو

 ىه امبرو 50834 ،845 :ح لثم دنسملا بيترت يف ةرثكب درت غالبلا ةغيص -
 مهتاورب اولصتا مهسأ اومهوي ال ىّئتَح ،ةّيضانإلا ةمأ دنع لقنلا ةقد ىلع ليلد
 .)مهل مهترصاعم درجم

 لابقإ دمع قيدص .د :فارشإ :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةاور :دمحأ ن نب حلاص يديعسروبلا (1)

 دروأ دقو ©8! :ص.1998 :ريتسجام .ندرألاب تيبلا لآ ةعماجب ،يزوف رمع قوراف.دو

 .ءاصحإلا ليصافت

 ىلع دمحم يرهطم خيشلل (نوقرلل) باوجلا يف رطاخ الم ميهاربإ ليلخ خيشلا يأر رظنا (2)

 .06 :ليلخ ةلاسر
 .هدنسمو هتناكم عيبرلا مامإلا :ييونقلا :رظنا 094 331 :ةّيضاَبإلا دنع ثيدحلا :مورك (3)
 .165 4 :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةاور :يديعسروبلا حلاص )4(
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 ف دعت غالب وأ لاسرإب ةعطقنملا دنسملا بيترت ثيداحأ نأ يملاسلا رقي -

 مكح اهف ىرخأ قرط نم اهلصو تبث دق هنألو {اهيوار تبنتل حيحصلا مكح
 دنسملا بيترت يف ةروكذملا ةفصلاب ثيداحألا لك له :وه لاؤسلاو .")ةحصلا

 لوسر نع غلب :لاق ديز نب رباج نع 555 : ح نأ املع ؟ةدعاقلا هذهل عضخت

 ةشئاع .7 :ديز نب رباج لاق ««ةالص ُرُكِل ًأضوتت ةضاحتسملا» :لات هلل ا

 دنع ءوضولا اهيلع بجوأ ف نأ ركذت ملو شيبح يبأ تنب ةمطاف ةلأسم تركذ
 يف نعط مالكلا اذه» :لوقيف ثيدحلا ىلع شماهلا يف يملاسلا قلعيو ،«ةالص لك

 .هلقن يذلا هلقانب قشي مل ارباج نأكف {ةالص كل ةضاحتسملا ءوضوب ثيدحلا
 ثيدحف .«ملعأ هللاو شيبح يبأ تنب ةمطاف رمأ يف ةشئاع ثيدحب هضراعف

 رباج مامإلا نأ يملاسلا هيف لمتحا غ البو لاسرإب عطقنم فلاسلا ةث هلل ا لوسر

 ةحص ميمعت نم يملاسلا هررق ام عم -ملعأ هلل او ىفانتي وهو لقانب قثي م

 يلا ثيداحألا ينثتسي نأ لضفألا نم هنأ نيح يف ،غالبب ةعطقنملا ثيداحألا

 بقع امهريغو ةديبع يبأو عيبرلا نيمامإلا تاقيلعت نم ريشك دجوت -
 بترملا مأ عيبرلا وه له ؟تاقيلعتلا كلت عضاو وه نم ىرت ايف .ثيداحألا

 ةيقادصم ءاطعإ يفو ،ىلوألا دنسملا ةئيه كاردإ يف انديفي لاؤسلا اذهو ؟ينالجراولا

 يذلا بيبح نب عيبرلا هسفن دنسملا بحاص عضو نم تناك نإ تاقيلعتلل رثكأ

 نم اماقتنا يذلا ينالجراولا بترملا نم اَهَتنأ وأ ،هخياشم نع اهظفح دق نوكي
 .يرهوخلا لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ةقيقحلا يف عطتسن مل .هدنع ةرفوتملا رداصملا

 .03 :دنسملا بيترت (1)

 .150/1 :هسفن ردصملا (2)
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 دحاولا يهقفلا بابلا لخاد ثيداحألا بيترت يف جهنم بترملل له -

 ؟اطابتعا كلذ ءاج مأ اهتحص ةجرد يف الثم اهتوافتك

 :دنسملا بيترت اومدخ نيذلا لامعأو دوهج

 نع ثدحتن نأ ةقباسلا ةلئسألاو تاظحالملا دعب ركذلاب ريدجلا نم

 يف ةصاخبو ،رثكأ هيلع فرعتن نأ عيطتسن ىَّتَح دنسملا بيترت اومدخ نم دوهج
 يلا تالاكشإلا عم ةلوهسب لماعتن نأ عيطتسن مث نمو .عبارلاو ثلاثلا هيأزج

 ححصلملاو ،ينالجراولا بترملا لامعأ ةفرعم ىلإ لوصولا ليبس يو .انضزتعت
 :يتأي ام انجهتنا شّيفطا قاحسإ يبأ ققحملاو يملاسلا

 حاجنلا ةعبطم يف ةيناثلاو ((بر ينورابلل ىلوألا ؛دنسملا تاعبط ةنراقمب انمق

 نامعب ةماقتسالا ةبتكمب ةعبارلا مث «(ق) ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطم ةثلاثلاو «(م) رصم

 ةيبرعلا ةعبطملا يف تبحسو (ت) ةعبط نم تخسنتسا ييلا ةروصلا ةسماخلاو ،(ت)
 ةنس ىف تخسن ةطوطخم ىلع كلذك اندمتعا تاعبطلا هذه بناج ىلإو 3‘"ر)

 ححصلملا لمع كاردإ انعطتسا مت نمو ،نقزي ينبب ردي لآ ةبتكم يف دجوت ه 5

 ريغ (ب) ةعبط عم يملاسلا تاحيحصت اهب قلا 3(م) ةعبط ةنراقم نم يملاسلا

 نيب ةنراقمب نكل لاونملا سفن ىلع ناكف قاحسإ ييأ ققحملا لمع اًمأ .ةححصللا

 لشمت ذإ يملاسلا فرط نم ةححصملاو ةققحملا ريغ (م) ةعبط نيبو ةققحملا (ق) ةعبط
 بترملا دوهج ىقبتو .دنسملا بيترت باتك يف ققحملا دوهج نيتعبطلا نيب قورفلا
 صوصنلا ضعب ليلحتو ‘تاعبطلاب طوطخملا ةنراقم لالخ نمف ينالجراولا

 .دنسملا يف بترملا ةفيظو ديدحت ىلإ انلصوت ‘بيتزتلا يف ةدوجوملا

 .(ر) ةريخألا ةعبطلا هذه ىلع دامتعالا نإف دنسملا بيترت تاحفص ىلإ ريشن امنيح (ا)
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 :يملاسلا ححصملا لمع :الوأ

 ةخسنب كلذ دعب ناعتساو اهدمتعا قلا ةطوطخملا خسنلا نيب لباق _

 ىلإ راشأو طقسلاو ءاطخألا نع ةديعب ةنسح ةئيه يف باتكلا جارخإل بطقلا

 .‘")رشماهلا يف اهدمتعا لا خسنلا فالتخا

 .اهباوبأو ةعبرألا ءازجألا ثيداحأ مقر -

 .شماهلا يف ثيداحألا ىلع تاقيلعت ةدع بتك -

 هلبق نم ينالجراولا اهعضي مل ثلاثلا ءزجلا ذ نيوانع ةسممح عضو -

 اهمقري مل هنإ إ مث "ءاج ام" :هلوقب ىفتكا امن اباوبأ اهربتعي نأ نود نكل

 يهنلا يف ءاج ام «ركنملا راكنإ يف ءاج ام :يهو ؛ةيقبلا نع اهل ازييمت امبر ،اهريغك

 ام ةيقتلا ىف ءاج ام مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف ءاج ام ،ءاسنلاو يرارذلا لتق نع

 .ةيردقلا ىلع ةجحلا يف ءاج

 اهدجن مل ةيمستلا هذه نأل »احيحصلا عماجلا" ب دنسملا بيترت ىمس -

 .(ب) ةعبط يف الو طوطخملا يث لبق نم
 يف كلذك مست مل ثيح باوبألاب ثلاثلا ءزحلا نيوانع بلغأ ىمس -

 .(بر ةعبط يف الو طوطخلا

 (م) ةعبط ين امنيب ،ءرملا ةين دجب (بر) ةعبط يفف !ح :لثم فالتخالا ىلإ ريشي ال انايحأ نكل (1)

 ةعبط اهب تبتك يولا ةخسنلا امبرو .مصفيف (م) يفو ،مصفنيف (ب) يف 2ح ؛نمؤلملا ةين دجن
 .(م) ةعبطل يملاسلا اهدمتعا يلا خسنلا ريغ (ب)

 نأ اندجو دقو ؛يز :بيترتلا ةيشاح قيقحت ةمدقم يف يالط خيشلا ةجيتنلا هذه ىلإ انقبس (2)

 بيبح نب عيبرلا ةياور تخ هلل ا لوسر ثيدح يف حيحصلا ين بيترتلا باتك» هامس يداربلا
 ةبتكمب عومجب نمض طوطخم :ةّيرضابإلا فيلآت ةلاسر :لضفلا وبأ يداربلا :رظنا «دنسملا وهو

 .7 :ص ،نقزي ينبب رابزأ خيشلا
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 :شّيفطا قاحسإ يبأ ققحملا لمع :ايناث

 يف اهدمتعا قلا خسنلا ةلباقمب ةقلعملا (م) يف يملاسلا تاقيلعت لقن -
 ‘طخ اهتحتو نيسوق نيب نتملا طسو يف تناك امدعب شماهلا ىلإ صنلا حيحصت

 هلزني مل و نتملا يف ققحملا هكرت ثيح ،1:ح ىلع يملاسلا قيلعت كلذ نم يثتسنو

 ىدحإ نم يملاسلا اهفاضأ يلا ةدايزلا كلتب ثيدحلا راهتشال امبر شماهلا ىلإ

 يملاسلا اهب دصقي خ) .«تاينلاب لامعألا امنإ خ)» يهو ،اهدمتعا يلا خسنلا

 .(حيحصتلا يف اهب سنأتسي ةخسن ىلإ ةراشإلا
 .نيريغص نيسوق لخاد ثيداحألا عضوو ،تاملكلا لكشو ،صنلا طبض -

 راشأ هنال كلذ تاطوطخملا ضعبب (م) ةعبط لباق قاحسإ ابأ نأ وديي -

 .فالتخالا ىلإ رشي مل يملاسلا نأ عم 0181 ،47 :ح يف ةظفل يف خسنلا فالتخا لإ

 ةعبطو (م) ةعبط نيب ميقرتلا ناكف 0131 :ح ميقرت راركت أطخ ححص -

 .افلتخم ثيدحلا اذه دعب (ق)

 ءزحخلا صخت تناك امدعب ءازجألا رُكِل ةيعبطملا ءاطخألل الودج عضو -

 . .(م) يف طقف لوألا
 ىلع هقيلعت يف يملاسلا مهدروأ نيذلا مالعألل لماكلا مسالا فاضأ

 .(م) يف دنسملا بيترت
 همسا ركذب يملاسلا ححصملا تاقيلعت نع زيمتت «شماهلا يف تاقيلعت هل -

 .‘"»قيلعتلا بقع

 هلو 898 {893 {447 {245 :ةيلاتلا ثيداحألا شماوه يف دجوت قاحسإ يبأ ققحملا تاقيلعت (1)

 .855و .835:ح يرار لوح باتكلا رخآ يق هيبنت



 :ينالجراولا فسوي بوقعي يبأ بترملا لمع :انلاث

 ءامسأ نإف ،ةيهقفلا باوبألا ىلع باتكلا بترم وه ينالجراولا نأ املاط -

 نأ ءاذه انلوق دكؤيو -يملاسلا هامس ام ءانثتساب هعضو نم بتكلاو باوبألا

 .")هتيشاح يف باوبألا نيوانع حرشي ناك ةتس ابأ يشحملا

 سابع نبال ةمجرتو ةباحصلا تايورم ءاصحإ طقف هيف 742 :ح -

 ،يداع صن ُهَتنأال ثيدحك همقري٠ال يملاسلا نأ ضورفملاف .ديز نب رباجو

 اذه نم ةيلاتلا ةرابعلا ىلإ عجرن لاؤسلا نع ةباجإلل ؟صنلا وه نمل لاؤسلاو
 هاور ام ىوس ...ق هللا لوسر ثيدح نم نيأزخلا نيذه ىق ام ةدعو» :صنلا

 هيلعو {هلخاد همسا داريإل دراو ريغ صنلا بتاك وه عيبرلا نوك لامتحاف ««عيبرلا
 يناثلا ءزخلا رخآ ينب ءاج صنلا نأ ةصاخبو ،ينالجراولا بترملا ريغ انمامأ قبي ملف

 .نيأزجلل ةلصوح ىلع يوتحيو

 قيلعت ليلدب ،عيبرلا دنسم يف ةمدقتم تناك امدعب ثيداحألا ضعب رخأ -

 يذلا ةحلط يبأ ثيدح يف هانعم كلذكو» :لاق ثيح 352 :ح ىلع عيبرلا
 هنأو ،يتأيس ةحلط يبأ ثيدح نأ ىلع شماهلا يف يملاسلا قلعيو «هركذ انمدق

 عيبرلا قيلعت بترملا عزني نأ نود {امدقم ناك امدعب ينالجراولا بترملا هرخأ امبر

 يف «مالسلا هيلع هنع هقيرط نمو» : ةرابع دوجو وه ريخلا لاؤسلاو .هيف ريغيوأ
 ريشي ناك ثيدح يأ ىلإو ؟ريمضلا دوعي نم ىلع ىرتايف روكذملا ثيدحلا

 /_ه 1022: و) :ةتس يبأب روهشلا ةتس يبأ نب مساقلا يأ نب دمحأ نب دمع نب رمع نب دمع )1)

 يه دنسملا بيترت ىلع هتيشاحو بتكلا ىلع هيشاوح ةرثكل يشحملاب اضيأ فرعي (1088 :ت

 .81 5/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا يالط خيشلا :قيقحت ءازجأ 4 ق هل حرش لوأ
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 هلبق ناك يذلا ثيدحلا ىلإ مأ ؟ينالجراولا بيترت بسح 351 :ح له ؟هيلإ

 .ملعأ هلل او ؟هبيترت داعي نأ لبق ،ادنسم باتكلا ناك امنيح

 :ٹثلانلا زج ١

 جتحا راثآ» :لوقيف يملاسلا اهفرعيو ةديقعلا يف ءزحجلا اذه ثيداحأ لج -

 فرتعي حاحص ثيداحأ يهو اهريغو داقتعالا لئاسم يف هيفلاخم ىلع عيبرلا اهب

 عضي يملاسلاف &‘""«باتكلا نم ثلاثلا ءزجلا يف بترملا اهلعجو ،اهتحصب مصخلا

 حيحصلا مكح يف اَهَّتأَو \هموصخ ىلع عيبرلا هب جتحي ناك امم ءزجلا اذه ثيداحأ

 مكح يف اهلكف دنس نودب ناك ام وأ لسرأ ام وأ ،هدنس لصتا ام «اهنم ءاوس

 نألو ،اهلسرم تبنت دعب اهلاسرإ وأ باتكلا اذه ريغ يف اهلاصتال ارظن حيحصلا

 .اهب هل مهفارتعا ليلد “-يملاسلا يأر ىلع هموصخ ىلع اهب عيبرلا جاجتحا

 املع ؟هموصخ دنع ثيداحألا هذهب عيبرلا جاجتحا ليلد وه ام :حورطملا لاؤسلاو

 تارظانم صوصنو عقوم ركذت مل اهدعبو ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا بتك نأ
 نإ مث «مهججاح نيذلا ءامسأ ىلإ رشت مل و هموصخ ىلع عيبرلا تاجاجتحاو

 لالخ ثيداحألا هذهب عيبرلا جاجتحا ركذت مل ه815 ةنس ةطوطخملا ةخسنلا

 :يتأي اَمِل ارظن ءزجلا اذه ثيداحأ لوح رخآ يأر انلف كلذلو ،هتارظانم

 .نيقباسلا نيأزحلا فالخب دنس نودب اهبلغأ (1

 .“هتيشاح يف ثيداحألا هذه حرشي مل يملاسلا (2

 .1 :شماه 198/3©0 :دنسملا بيترت (1)

 .4 :هسفن ردصملا (2)

 .عماخلا ةيشاح ىمستو ،دنسملا بيترتل حرش يناث ربتعت يملاسلا ةيشاح (3)
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 نيب تجار يلا ةيمالكلا لئاسملا لوح رودت ثيداحألا تاعوضوم «(3

 دهع يف ثيداحألا هذه تجارل عيبرلا ىلإ ءزجلا اذه ةبسن تبث ولف ،نيملسملا

 عازنلا ف تلصفلو ۔يملاسلا بسح هموصخ ىلع اهب هجاجتحا دنع عيبرلا

 .نيملسملا نيب عقاولا

 ،ثيدح هتنأ ساسأ ىلع يملاسلا همقري مل ءزجلا رخآ يف "هيبنت درو (4

 زجلا اذه عماج فاشتكا يف اهب نيعتسن دق ةمهم تامولعم ىلع يوتحي

 دوصقم كاردإو مهفلا ريشع صنلا نأ املع اهللحن مث هنم تافطتقم يقتتنسو

 ىلع ةلالدلاو تاهباشتملا يآلا ريسفت نع دشرتسملا لأس نإف» :هلوق

 نم ءزج يه يلاو ةهباشتملا تايآلا ريسفت ضرعم يف بيجلا نأكف ،«اهيناعم
 .ةديقعلا تاعوضوم

 يذلا هلل ا باتك نم كلذ هبشأ امو» :تاهباشتملا تايآلا ضرع دعب لوقي

 نيعباتلاو ةباحصلاو لق هللا لوسر نع ةياورلاب انباتك نم ىضم اميف هانرسف
 يف ةروكذملا ةهباشتملا تايآلا يناعم نأ لئاسلا مهفي نأ دصقي هنأكف ،«ناسحإب

 حص اذإ هيلعو .ثلاثلا ءزجلا نم ىضم اميف ةدراولا ثيداحألا يف دجوت «هيبنتلا

 يزخلا اذه ثيداحأ عماج وه نوكي نأ دعبتسملا ريغ نم هيبنتلا بحاص نإف انمهف

 ؟عمجلا اذهب ماق يذلا نم نكل

 قدص ىلع ليلدلا ام» :لئاسلا لوقي ،هيبنتلا صن ىلإ دوعن ةباجإلا ةلواحمل

 لاؤسلا لالخ نم «؟ةلوقعملا ةغلللو باتكلا نم هيلع ةداهشلا امو ؟مكريسفت

 .244/3 :دنسملا بيترت (1)



 190 يناثلا لصفلا

 ةهباشتم تايآ ريسفت لوح تناك ةشقانملا نأ انل نيبتي لئاسلاو خيشلا نيب رئادلا

 ىلإ ريشي نأ نود طقف ةغللاو باتكلا نم رسفملا نم ليلدلا بلطي لئاسلا نأو

 ىف هعمج يذلا هباتك ا لئاسلا لبق نم هبن دق تايآلا هذه رسفم نأل ةنسلا

 ثلاثلا ءزخلا وهو الأ ةهباشتملا تايآلا يناعم ىلع يوتحي يذلاو (ةنسلا) ثيدحلا

 باتك ريسفت ىف فلؤم هل نذإ بيجماف .اقباس انلصوت امبسح دنسملا بيترت نم
 نآرقلا ىلع دمتعي هريسفت جهنمو ،ةهباشنتللا تايآلا ريسفت هيف امب زيزعلا هلل ا

 ينالجراولا فسوي بوقعي يبأ ىوس لمعلا اذه هل نم دجن الو ؛ةغللاو ةنسلاو

 .زيزعلا هلل ا مالكل ريسفت هل نأ رثؤي مل عيبرلا نأل

 :يتأيام ينالجراولا عمج نم ثلاثلا ءزحلا نأو هيبنتلا ليلحت ةجيتن ديؤيو

 لوق نم هنع تلأس ام اًمأو» ةرابعب حتفتسا ثلاثلا ءزحجلا نم 881 :ح (]

 هنأ انلصوت يذلا هيبنتلا يف دراولا حاتفتسالا ىلإ برقي حاتفتسا وهو ،«نييراوحلا
 ( .«دشرتسملا لأس نإف» :هلوق يف ينالجراولل

 لوح دحاو اهعوضوم ،ثلاثلا ءزجلا نم 32 325 323 :مقر باوبألا 2
 نيأزحلا يف هدجن ال دحاولا عوضوملل بازبألا يف راركتلا اذهو ىلاعت هلل ا دي ةفص
 بيترتب مقي مل ينالجراولا نأو ،فلتخم امهعماج نأ دكوي اًمِم ،بيتزتلا نم نيلوألا
 .بيبح نب عيبرلا امهعمج نيذللا نيلوألا نيأزحلا فالخب هعمج يذلا ثلاثلا ءزجلا

 بيترت مدع ىلع رخآ ليلد ،ءزحجلا اذه نم باوبأ ةعبرأل يملاسلا ةيمست (3

 .هبيترت متي مل و هعمج ُهَنَأل زجلا اذهل ينالجراولا

 ةيمستلا اَمَنإَو باوبألا ءزحلا اذه نيوانع بلغأ ينالجراولا مسي مل (4
 .(ب) يف ةيمستلا دحب ال ذإ يملاسلا نم تناك
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 نيبت ،بيترتلا نم ثلاثلا ءزحلا عماج ديدحت يف اقباس انعم رم ام لالخ نم

 ال عمجلا ةيلمع ىلع فرشملا وه ينالجراولا نأ وه حجارلا لامتحالا نأ

 نيلوألا نيأزحباب ثلاثلا ءزحلا قاحلإ نم اقياس دقتعي ناك امك بيبح نب عيبرلا

 .ملعأ هلل او

 باتك زجلا اذه نأ نم يديعسوبلا حلاص اهيلإ لصوت لا ةجيتنلا امأ

 نع راثآو ةقث لوسرلا نع ثيداحأ نم هغلبي ام هيف عمج» عيبرلا هفلأ لقتسم

 ةبحوجرم اَهْنِكَل انرظن يف ةلمتحم ةجيتن يهف © ''”«ةديقعلاب قلَعَتَت ةباحصلا

 :بابسأ ةدعل

 نأ يعادلا امف ©بيبح نب عيبرلا عمج نم ةثالثلا ءازجألا تناك اذإ :الوأ

 .` ` :؟ثلاثلا كرتيو اهنم نينثا بيترتب ينالجراولا موقي
 ©ثلانلا ءزحلا عم رمألا سفنو .ةديقعلا ىف ثيداحأ نيلوألا نيأزحخلا ي :ايناث

 .ةبترملا سفنب اهثيداحأ تناكو ،ادنحاو اصخش ءازجألا هذه عماج ناك اذإف

 ىلع اليلد كلذ سيلأ ؟ءازجألا هذه نيب ةيدقعلا ءارآلا تتتشو اهنيب لصف اذاملف

 .نيلوألا نيأزجلا عماجو ثلاثلا ءزخلا عماج نيب نيابتلا

 ال اذاملف عبارلا ءزخلا تادايز عماج وه ينالجراولا نأ انملس اذإ :اثلاث

 ؟ثلاثلا ءزخلا صخي اميف كلذب هل ملسن

 وه امنو :عيبرلا هفلأ اباتك سيل ثلاثلا ءزخلا نأ مكحن انلعجت بابسألا هذه

 .ينالجراولا فسوي بوقعي يبأ فيلأتو عمج نم

 .ك1:ةّيضابإلا دنع ثيدحلا ةاور (1)
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 :عبارلا زجلا

 نايفس يبأ ةياور نم تادايز اهامس ثيداحأ ءزخلا اذه يف ينالجراولا عمج

 ؛ديز نب رباج مامإلا ليسارمو كباهرولا لبع نب حلفأ ةياورو ،ليحرلا نب بوبحع

 ح

 يف يوحت طقف تاياور سمخ اهنم «ةياور ة ةرشع عست مضتف نايفس يبأ ةدايز امأف

 حلفأ مامإلا ةدايز فالخب ؛عيبرلا نع ىورتف يقابلا اًمأ ،نايفس ابأ اهدنس ةيادب

 سفنو ؛دنسلا ةيادب يف حلفأ مامإلا اهيف ركذ ،اهيف ةدراولا ثيداحألا لك يفف

 .ديز نب رباج مامإلا ليسارم نع لاقي رمألا

 ةفورعم تادايز أل بيترتلاب قحلي ال عبارلا ءزجلا نأ هيلع قفتملا نم

 .تادايزلا هذه ليلحتب انيلعف «ينالجراولا اهعمج ردصملا

 ال نأ وديي ةدايزلا هذه يف ةدراولا ثيداحألا :نايفس يبأ ةدايز لوح :الوأ

 نأ دعبتسم ريغف !دوقفم اباتك نايفس يبأل نأ ركذي هل !اهتبسن يف لاكشإ

 .هنم ةاقتسم ةدايزلا هذه ىف ةدراولا ثيداحألا

 دبع نب حلفأ نع» هدنس يف درو 902 :ح يف :حلفأ مامإلا ةدايز لوح :ايناث
 ديزي يبأ فيلأت نم يناسارخلا مناغ يبأ نع هذخأ باتك نع ةياكح ؛ثن باهولا

 نم مهفيف « هللا لوسر ىلإ ثيدحلا ديزي وبأ هيف عفر ،ريسلا يف يمزراوخلا

 لوسر ىلإ ةعوفرم ثيداحأ هيف عمج يمزراوخلا ديزي يبأل اباتك كانه نأ صنلا
 كلت يوري ذخاف حلفأ ءاج من ،كلذ مناغ وبأ هنع ظفح وأ لقنف ،ف هللا
 ةرشابم ثيدحلا حلفأ عفري دقو .مناغ يبأ قيرط نع هءاج ام لالخ نم ثيداحألا

 قيرط نع مالكلا قبس دق ُهَتَال ،اراصتخا 4 :ح عم لعف املثم ةث لوسرلا لإ

 .903 0902 :ح ي هيلإ ثيداحألا لوصو

 .ثحبلا نم 2 :مقر قحلم :رظنا (1)
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 ديزي يبأ ىلإ لصي ُهَنأ هاراصق حلفأ مامإلا تادايز يف دنسلا نأ يه ةجيتنلا

 حلفأ مامإلا تادايزف هيلعو هباتك نم لقن وهف ديزي يبأ دعب امو 3‘)يمزراوخلا
 .يمزراوخلا ديزي يبأ باتك نم ةاقتسم

 نم اهعمج ينالجراولا نأ ملعن ال :ديز نب رباج مامإلا عيطاقم لوح :اثلاث

 هتافلؤم يف ةثوثبم ةريثك ىواتفو ةديدع تايورم هل رباج مامإلا نأل ،دحاو ردصم

 ةفلتخم تافلؤم نم اهاقتسا دق ينالجراولا نأ لمتحملا نمف ،هتافلؤم ريغ يفو

 نأل ضعيطاقم ال ليسارم وه مسقلا اذه نأ يديعسوبلا حلاص ربتعيو رباج مامإلل

 دانسإلا نم طقاسلاو ، قوق هللا لوسر نع (ديز نيرباج) نيعباتلا رابك نم اهيوار
 .)ىباحصلا وه

 دنسم بيترت نم ةعبرألا ءازجألا هذه ةعيبط نع لاقي نأ نكمي ام لك اذه

 هرابتعاب ليصافتو هتايئزج ليلحت يف ةصاخ ةيمهأ هل انيلوأ دقو بيبح نب عيبرلا

 .ديحوتلاو ةكئالملاو ردقلاو ءاضقلا عيضاوم يف ةيضابإلا ةديقعلل ةيرث ةدام

 نمف «هللا لوسر نع ثيداحأب ىلع هأ ىلإ ةفاضإ .اهريغو ةمايقلا موي دهاشمو
 هب ةقئاللا هتميق باتكلا يطعت ةيعوضوم ةداج تاساردب همدغخن نأ انيلع بجاولا

 .ثيدحلا رداصم مامأ

 : بح ن عيبرلا دنسم بيترتل 7 يبأ ةبش اح ۔- ب

 :يه ،بناوج ةثالث نم ةيمهأ يستكي باتكلا _

 ديزي ييأ نع روصنم نب متاح نع يناسارخلا مناغ يبأ نع امهدنس 913 :ح 0 912 :ح :رظنا (1)
 .(فالتخا دنسلا ةيقب يفور...يمزراوخلا

 .134 :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةاور (2)
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 .ةيضابإلا ءاملعو ةمجأ نع ةيدقع ءارآ ةدعل هلقن :الوأ

 ةدع ميدقتو ركذلا فلاسلا بيبح نب عيبرلا دنسم هحرش :ايناث

 .هنع ةمه , تامولعم

 .تاظحالملاو ليصفتلا ضعبب ةيشاحلل

 ةزوح يف تن اك قلا دنسملا بيترت خسن تافالتخا ضرعب ةيشاحلا متهت _

 داكتف عبارلاو ثلاثلا نآزجلا امأ ،نيلوألا نيأزحلاب قلعي اميف ةصاخبو {ةتس يبأ

 ."‘هتاياورلاو صوصنلا مهف يف نيعت خسنلا ةنراقم نأ املع .ةنراقملا امهيف مدعنت

 036:ح لثم ،ةرابع وأ ةملك يف اهنيب اميف دنسملا بيترت خسن فلتخت دق -

 ةطوطخملا (شتفطا خيشلا) بطقلا ةخسنو ،عوبطملا باتكلا نيب انيابت دجن ذإ

 ةحخسن نأ ودبي امك )هباشتت هذه نم ةدحاو الف ةتس وبأ اهدمتعا ێلا خسنلاو

 .ةتس وبأ اهدمتعا ىلا ةخسنلا عم اقفاوت رثكألا يه بطقلا

 ةنراقم نمو ،هتاقيلعت نم تدافتسا دق ةتس يبأ دعب خسنلا نأ حجرن -

 ةرابع 385 :ح يف دجن ذإ \ٹيدحلا بتك نم هريغب دنسملا بيترت ثيداحأ

 ةياور قاسو خسنلا نم هآر اميف نييازي اهآر ُهَنَأ يشحملا راشأ دقو 3"هتررتجاف"
 ىلع ةتس يبأ دعب خسنلا تءاج مث «نيعءارب ةملكلا اهيف درت يلا )يراخبلا

 77/١. :بيتزتلا ةيشاح :الثم رظنا (1)

 .134/2 :بيتزنلا ةيشاح= 352 :ح ء122/1 :بيتتلا ةيشاح= 202 :ح :كلذك رظنا (2)

 .300/1 :بيتزلا ةيشاح= 351 :ح :رظنا (3)

 .178/2 :بيتزنلا ةيشاح (4)

 :رظنا 5 هلل ا لوسر ثيدحل ظفاحلا (ه256 :ت) يراخبلا هلل ا دبع وبأ ،ليعامسإ نب دمع (5)
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 لالخ نم ةملكلل خاسنلا حيحصت ىلع ليلد اذهف 3"هيراخبلا يف ءاج ام بسح

 .يراخبلاب هخسن ةتس ىبأ ةنراقم

 :لثم ةيضابالا بتك يف تدرو ثيداحأب هحرش يف ةتس وبأ دهشتسي -

 ث 3يخامشلل حاضيإلا وأ «ينوانجلل عضولا وأ ،يلاطيجلل مالسإلا دعاوق باتك

 بتكلا هذه فيظوت مدع ىلع قلعي نأ نود دنسملا بيترت ثيدحب اهنراقي

 هرقأ امبسح ةيضابإلا دنع ثيدحلا يف باتك حصأ وهو ،دنسملا بيترت ثيدح

 ىلع عضولا باتك ق ثيدح ةياور لضفي دق ةتس ابأ دجن اننإ لب -يملاسلا

 . دنسملا بيترت يف عوفرم لصتم ثيدح
 دنس شقان ةتس ابأ دهاشن ملف اهئازجأ لكب ةلماك ةيشاحلا انعبتت -

 تاقيلعت لقني ُهَنأ رمألا يف ام لكف &نيئيدح لإ مهللا ،دنسملا بيترت ثيداحأ

 وأ "يراخبلا ةياور ىلع رجح نبا قيلعتك .دنسلل بيترتل ةهباشملا ةياورلا ىلع
 ل ةَنأ رمألا يف بيرغلاو .يطويسلل ريغصلا عماجلا ثيداحأ ىلع يمقلعلا قيلعت

 ىلا لوقنلا ىلع قلعي ال 7 ئ .دنسملا تاياورو تاياورلا هذه نيب ادبأ لضافي

 هيف تدرو دق 0729 :ح لشم دنسملا بيترت يق اهتليثم تءاج ةياور ف شدخت

 .34/6:مالعألا :يلكرزلا

 .5217 :ح ،يحولا ءدب باتك :يراخبلا (1)

 ءارلا لبق يازب اهنوطبضي حارشلا ضعب نأ ركذ ث ،نيءارب ةملكلا طبض نأ ىلإ راشأ يملاسلا (2)

 دنسملا بيترت خسن يف فالخ دوجو ىلإ رشي مل يملاسلا نأ وه لالدتسالا يف نحن انمهي امو

 .140/2 :حيحصلا عماجلا ةيشاح ءانتجيتن دكؤي اًمِم ،ةرابعلا لوح

 .212/1 :بيتزنلا ةيشاح= 194 :ح (3)

 .211/2 :بيتزنلا ةيشاح= 402 : ح ؛128/3 :بيتزتلا ةيشاح= 538 :ح (4)
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 اممر» :هيف لوقي يزوجلا نبا صن يشحملا قاس ةيشاحلا يفو "ربو نم ةدالق"

 قلعي يشحملا دجن الو ""ه«رتو لصألاو ربو لاقف ثيدحلاب هل ملع ال نم فحص

 .)دنسملا بيترت ةياور يف حرجت ةرابعلا نأ عم ءيشب مالكلا اذه ىلع

 ةلاد ثيداحأب تأي مل يذلا ينالجراولا فنصملا ىلع ةتس وبأ ضرتعي -

 بيترت ةداعإو ميظنت وه ينالجراولا رود نأ ملعن اننأ عم ،‘قتعلا لضف ىلع

 نع ثيداحألا عمج سيلو ‘طقف هدنسم يف بيبح نب عيبرلا اهعمج ييلا ثيداحألا

 .دنسملا بيترت نم نيلوألا نيأزجلا صخي اميف هله هلل ا لوسر

 ثيدح فلاخ يذلا زيزعلا دبع نبا هللا دبع ىلع ةتس وبأ ددشتي -

 .دنسملا بيترت ءازإ هفقاوم يف الهاست اقباس هنم اندهاش اننأ عم .دنسملا

 ىلإ بسنت دنسملا بيترت ىف ثيداحألا ىلع تاقيلعت كانه نأ انل نيبت -

 طسو يفف 0332 : ح :لثم {ةتس يبأ تاظحالمب ةناعتسا كلذو «ينالجراولا فنصملا

 امك ءةىنالجرارلا ىلإ يشحملا هبسن .ةيقوألا ةميق ريسفت ىف نيتضراع نيب مالك هنتم

 .فنصملا ال عيبرلا مالك نم هنأ رهاظلا» :لوقي رخآ عضوم يف يشحملا نأ دحن

 ةديبع يبأ تاقيلعت نم بجعتي يشحملا نأ ىلع نطوم ام ريغ يف انرثع -
 ةديبع ابأ نأل بجعت ةرمو {465 0421 {409 :ح :لثم اهاور يلا ثيداحألا ىلع

 .154/4 :هسفن ردصملا :رظنا (1)

 .58/3:بيتزنلا ةيشاح= 514 :ح :كلذك رظنا (2)

 .42/4 :هسفن ردصملا (3)

 .59/4 :هسفن ردصملا (4)

 .103/2 :هسفن ردصملا (5)

 .205 /1:هسفن ردصملا (6)
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 عيبرلاو ةديبع يبأ تاريسفتو تاقيلعت ضعب ىلع مكحي امك٤‘'»ىور ام ريغب ىتفأ

 ةيشاح يف يشحملا جهنم اهعومجب يف لكشت طاقنلا نم ةلمج انعمج -

 .اهضعب ىلع رصتقنسو ‘بيتزتلا

 ضرعتسي مث ،اهريسفت يف ليق امب يتأيو ،هريغو يراخبلا ةياور دروي (1

 .ماكحألا طبنتسيو ةلأسملا شقانيو مهتلدأو ةيضابالا لاوقأ

 ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا قفاوي ال ام لقن يف ظفحتي 2

 .يهقفلا مهلئاسمو

 كلذ حرش نع ىضاغتي مإ يشحملا نإف ثيدح ةياورب عيبرلا درفني نيح (3

 احرش عيبرلا هب درفنا يذلا ثيدحلا حرشي وأ 0504 :ح عم لعف املثم ثيدحلا

 .498 :ح عم لعف ام لثم ثيدلا يناعم ي لغلغتلا نود بلاغلا ىف ايوغل

 مل هلعلو» :لوقي ،عيبرلا دنع درت مل حاحصلا بتك يف ةدايز دجي نيح (ة

 اهيلع رثعي مل و دنسملا يف امل ةلثامم ةياور نع ثحب اذإو 5«هلل ا همحر هدنع تبثي

 .يظفح نم ىلع ةجح ظفح نمو»> : لوقي

 .237/3 :بيتزتلا ةيشاح= 601 :ح (1)

 .326/3 :بيتزنلا ةيشاح= 637 : ح ؛317/3 :بيتزنلا ةيشاح= 631 :ح (2)

 .27/3 307/2}5 :هسفن ردصملا (3)

 .232/4 :بيتزنلا ةيشاح 9 :ح (4)

 .259/4 :بيتزتلا ةيشاح= 792 :ح (5)
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 ريسفت نم اهريسفت ذخأي ثيداحألا نمض درت قلا ةينآرقلا تايآلا (6

 .يواضيبلا

 هعضاوتب اضيأ زيمتيو {اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسنو ةنامألاب زيمتي )7

 .لئاسملا ةشقانم دنع هفلاخم عم هحاستو

 نايب نب يلع فلؤملا ذيملت اهبتك يلا ةيشاحلا ةمدقم ىلإ ريشن ريخألا يف
 اهصن مهفن نأ عطتسن مل اننكل دنسملا باتك ةبسن دروأ دقو ،''ه1103 :تر

 امبرف اهحوضو مدعو ةرابعلا ضومغل فطعلا ةطوطخم ةخسن ىلإ انعوجر مغر
 .بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت ةقيقح ةمدقملا هذه انل فشكتس

 :ىملاسلل حيحصلا عماجملا ةيشاح - ح

 حيضوت ىلع هئاوتحا نم باتكلا ةيمهأ يتأتو ،‘بيبح نب عيبرلا دنسم بيترت
 {هوقبس نمم دافتسا رخأتم ليلج ملاع نم ،دنسملا يف ةدراولا {ةيدقعلا ءارآلا
 بناوجلل ايفوتسم احرش "حيحصلا عماجلا" دنسملا بيترت يملاسلا حرش نمو

 .ثيدحلاب ةقلعتملا

 تبث نكل» :الثم لوقيف هفلاخت ىلا تاياورلا ججاحي هدحت اذهل ©نآرقلا لعب باتك

 برطضا نإو هنع لودعلل ىنعم الف ،عيفرلا هدنسب عيبرلا دنع نيتبرضلا ثيدح

 .1/1 :هسفن ردصملا (1)

 :رظنا تافلؤم ةدع هل (_ه12 :ت /ه 6 :و) :يملاسلا مولس نب ديمح نب هلل ا دبع (2)

 .351 -349/3 :قرشملا يف ةضابإلا مالعأ مجعم
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 نإ حيحصلا عيبرلا ثيدح صن فالخب يضابإ يفي نأ ضفري وهف 77 هلقن

 .امكح هيف دحو

 ءاعوضوم وأ افيعض ءاملعلا ضعب هربتعا ثيدح ىلع يملاسلا رثعي نيح -

 :الثم لوقي هنإَت لصتم لاع دنسب دنسملا ف يور دق ثيدحلا كلذ نأ نيح يف
 دنع تبني مل و :هدنس ولعو هتحصب يضقي قيرطلا اذه نم ثيدحلا اذه توبث»

 ،تاعوضوملا يف هركذ نيح يزوجلا نبا طرفأو ؤ©فيعض قيرط نم لإ انموق
 .©«هل لصأ ال لطاب هنإ :هلوق ىف نابح نبا اذكو

 ىَتَح لب طقف عوفرملا لصتملا ثيدحلا ىلع رصتقي ال يملاسلا عافد -

 لسرم ثيدحلا» :504 :ح ىلع قيلعتلا يف لوقيف حيحصلا مكح يق هربتعي لسرملا

 .اهتحصب موكحملا ديز نب رباج ليسارم نم وهو يباحصلا طوقسل فنصملا دنع
 هب درفت اًمِم هلعلو ثيدحلا بتك يف هدجأ مل و هدنس يف طقس ام هرضي الف

 .“«هلل ا همحر فنصملا

 عماجلا" دنسملا بيترت ثيداحأ نع عفادي ةيشاحلا لماك يف يملاسلا دحن -

 ال هنإ ةتس يبأ فالخب ،اهدانسإ ولعو هثيداحأ ةحصب هنم اناميإ ،"حيحصلا

 ببس نأ ودبي نكل دنسملا ثيداحأ ةحص نع عافدلا يف يملاسلا لثم سمحتي

 حرشو ‘©بتكلا ىلع شاوح زاجنإ هصاصتخا هقف لجر ةتس يبأ نوك وه كلذ

 مامتهالا ال ااهريغو ةيضابإلا بتكلا نم ةدافتسالاو ،نوتملا يف ةدراولا تارابعلا

 .ليدعتلاو حرخلاو ثيدحلا نفب

 .237/1 :حيحصلا عماخلا ةيشاح (1)

 .42/1 :هسفن ردصملا (2)

 .385/2 :هسفن ردصملا (3)
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 ىلع عيبرلا تاقيلعت ىدحإ شقان يملاسلا نإف ةتس يبأ رارغ ىلع -

 امو ،رهاظلاب كسمتلا نسحأ امو» :لاقف صنلا طباضب مزتلي مل ُهَنَال ثيداحألا

 ثيداحألا ىلع تاقيلعتلا ىقبت نكل ،‘'«هب ذخألا نكمأ ثيح فلكتلا نم هدعبأ

 63 :ح يفف ‘ثيدحلا حارش نم داهتجاو درو ذخأ لحم اهباحصأ ىلإ ةبوسنملا ريغ

 لوقلا اذه يملاسلا بسنف {ةلاسرلاب ثعبأ نيح ةف هلل ا لوسر رُمع ىلع قيلعت ءاج

 نع تاقثلا نم وأ ةباحصلا نم كلذ ذخأ نمع اذخأ {ةديبع يبأ ىللإ رهاظلا بسح

 . ينالجراولا فنصملا ىلإ دنسملا ريغ لوقلا بسن رخآ عضوم يلو .ةباحصلا
٠ 

 :نيبناج نم الاكشإ ربتعت اهباحصأل بسنت مل ىلا لاوقألا نإف ةقيقحلا يفو
 ،ثيدحلا نتم يف ةجردم نايحألا ضعب يف اهدجن اننال اهفاشتكا ةبوعص الوأ

 .دنسملا بيترت لصأ بايغ يف اهباحصأ ىلإ اهتبسن دقعت ايناثو
 ريغ ةيطخ اخسن دمتعا يملاسلا نأ انل نيبت ةيشاحلل انتعلاطم لالخ نم -

 :ثيدحل ةدايز ةيشاحلا ةخسن ىق دروأ 4 ليلدب دنسملا حيحصت يف اهفظو ولا

 مث حرشلا زجنأ يملاسلا نأ املع ححصملا عوبطملا يف ةدايزلا هذه تبثي مل و 3
 يفو .)ةغللا لصأل فلاخم هنأل هيلع عيبرلا قيلعت طقسأ ُهَنأ امك -بيتزنلا ححص
 يف امنيب ،ةيشاحلا يف اهدمتعا لا خسنلا يف طقس ىلإ يملاسلا راشأ 194 :ح

 .“)طقسلا كلذ ىلإ ةراشإلا دجن ال بيتزنلا

 .152/1 :هسفن ردصملا (1)

 .111/1 :هسفن ردصملا (2)

 .349/2 :حيحصلا عماجلا ةيشاح= 481 :ح (3)

 .180/1 :هسفن ردصملا (4)

 .282/1 :هسفن ردصملا (5)



 يملاسلا نإف خاسنلاب :قلعي ام امإ ةدمتعملا خسنلا لوح تاظحالم هذه

 بهذو» :اقلعم لاقف 0147 :ح يق "ةنيرع " ةظفل ريسفت خاسنلا لاخدإ ىلإ نطفت

 ."ه«يوارلا مسا طقسو دنسلا قنور كلذب

 :الئاق كلذ ىلع يملاسلا قلعي ،ادحاو اثيدح اهب دحب يلا باوبألا يف -

 يمه قيلعتلا اذه يف يتأت يلا ةلكشملاو .«هاوس هباب يف هدنع حصي مل ُهَنأك و »

 ءاج ث ءةاورلا ءامسأ بسح ىلع ابترم ادنسم ناك باتكلا لصأ نأ ملعن اننأ

 هدجو اًّمِم ،هقفلا باوبأ بسح ىلع ثيداحألا كلت بيترت داعأف ينالجرارولا

 بسنن نأ ىنعم الف اذهب انملس اذإف ،عيبرلا اهعمج يلا ثيداحألا نم ازهاج

 لوق نم كلذ فشتسن املثم ىرخأ ةيلوؤسم وأ ايفاضإ المع ينالجراولل

 دجي مل ينالجراولا نأب بابلا يف دحاو ثيدح دوجو ببس ررب يذلا ،يملاسلا
 بيوبتو بيترت ىلع هلمع رصتقا ينالجراولا نأ نيح يف \ةحصلا يف هلثم اثيدح

 لمع ىلع مكحلا نوكي نأ يغبني اذكه هلبق عيبرلا همامإ اهعمج لا ثيداحألا

 .«ميش هيلع هللا ةمحر فنصملا دنع تبثي مل» يملاسلا لاق امك ال فنصملا

 نأ رابتعا ىلع ييبنم اذه انقيلعتو .هتارابع ضعب يف ةتس يبأل لاقي رمألا سفنو

 ينالجراولا اهب دصقي امنإ يملاسلاو ةتس يبأ ييشاح يف ةدراولا "فنصملا" ةملك

 .ملعأ هلل او ،نيحرشلا يف ةملكلا عبتت نم هانمهف ام لالخ نم كلذو ،بترملا

 :ةيلاتلا طاقنلا ىلع يملاسلا جهنم نايب يف رصتقن

 .203/1 :هسفن ردصملا (1)

 .130/1 :هسفن ردصملا (2)

 :هسفن ردصملا (3)
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 بيترت يف نيبقاعتم عحوضوملا سفن نم نيثيدح نيب هحرش يف عمجي (1
 ."يف ءاجام" ةرابع تحت امهجرديو دنسملا

 .يباحصلا ةمجرتب هحرش ةداع حتفتسي (2

 ردق طبضلاو ةقدلا يملاسلا ىرحتيو ،ايعوضومو اقيمع هحرش ربتعي (3
 ثيدحلا ىنعم سفن اهل ،دنسملا بيترت جراخ نم تاياور عمجي نأ دعبف ناكمإلا

 نم حجارلا لوقلا وأ ةثداحلا صلختسي ث ©تاياورلا شقاني هحرشب موقي يذلا

 ."173 :ح عم لعف املثم ،ررح ام عومجب

 بيترت ثيداحأ صوصن ليلحت يف قمعتي حراش لوأ يملاسلا ربتعي (4
 دنسملا جراخ تاياور درسي ناك ةتس ابأ نأل كلذ ،اهريغب اهشقانيو دنسملا

 ةنراقم ىلع رثع نإ لإ مهللا تاياورلا نيب نراقي ام ادج ليلقو ،اهحرشب يتأيو

 دنسملا بيترتلا ىف يلا ةياورلا اهادحإ هبشت دنسملا بيترتلا ريغ يف تاياور نيب

 .اهلقني ه

 مل كلذل هدنع تبنت مل اَهمناب فنصملا دقتعمل ةفلاخملا تادايزلا رربي (5

 ١ .01 :ح يف ةليل لك دنع هلل ا لوزنك اهدروي

 :خيراتلاو ريسلا بتك - 5

 ةيدقعلا ءارآلل ةبصخ ةدام ىلع اهئاوتحاب يضابإلا خيراتلا رداصم زيمتت
 ثادحألاو تاياورلا ايانث ق كلذو .7 ثحبلا ةتف نم ةيضابإلا ءاملعل

 .241/1 :هسفن ردصملا (1)

 .242/1 :هسفن ردصملا (2)

 .مهريغو ةّيضانإ ءاملع نيب تعقو تارظانم ةدع تركذ رداصملا هذه نأ هل فسؤي اًمم (3)

 .اهعوضوم ىلإ ريشت نأ نود نكلو
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 ،هتارظانمو هلاوقأ نم جذامن نوقوسي نيخرؤملا نإف ،مالعألا دحأ ةمجرت دنع وأ

 ةقيمع ةسارد ىلإ ةجاح يف اهضعب نأل اهصحفو اهضرعب موقن نأ انيأر كلذل

 لهسيف ،اهرداصم ىلع فرعتنو رسيب اهنم تامولعملا سابتقا نم نكمتن ىتح
 .كلذ دعب دقنلا

 :نيدلا عتإرشو مالسإللا ءدب ا

 خيشلا ةدعاسم زترافش يناملألا هقيقحتب ىنتعا &©'هيضابإلا مالس نبا فيلأت

 هدادمو هطوطخو باتكلا ةغل ةسارد يف ناكمإلا ردق ادهتجاو \بوقعي نب مل اس

 يفن» :ةمدقملا يف الاقف 3هيف صنلا ةدحو ىلإ لوصولا نم انكمتي ىَّتَح ،هاوتحمو

 زح ةلمتكم ريغ ةروصو صنلا لوصف ضعب نب فالتخا انل رهظي ةظحل لوأ

 نع ثدحتنس لب ،ةيداعلا ةقيرطلا ةمدقملا هذه ف كلسن نل كلذل ،اهنم ريبك
 باتكلا اذه ةدحو هلالخ نم تبتثنل ،اهنم فلأتي يلا تادحولاو صنلا نومضم

 شةيسيئر ءازجأ ةعبرأ ىلإ باتكلا ميسقت ىلإ الصوتن . “)«لصتم فينصتك

 ،القتسم اعوضوم ةرقف لك نوكت دق ،تارقفلا نم ةعومجب ءزج لك لخادبو

 اقفو امهنأ مغرو ،ةليسو لكي اهنيب ةقالعلا داجيإ نيققحملا نم يعدتسي يذلا رمألا

 يعدتسي امم ،امئاق ىقب صنلا ةدحو لوح كشلا نأ ألإ ،ديعب دح ىلإ كلذ ين

 لاكشاإلا لازي ىَّتَح فلؤملا رصع ىلإ برقأ ىرخأ خسن نع البقتسم ثحبلا

 .هلهأ ىلإ مالكلا دانسإو صنلا ةدحو يف قلاعلا

 مالعأ مجعم :رظنا {ةتازم ءاملع نم (ه273 :دعب ت) :يضابإلا مالس نب باول (1)

 .733/4 :ةيضابإلا

 .7 ،6 :نيدلا عئارش باتك ةمدقم (2)



 204 يناثلا لصنلا

 باهولا دبع مامإلا ةلاسر دنع صنلا ةدحو نع ثحبلا ىلإ ةجاحلا دادزتو

 نم ثحبلا ىعدتسا دقو «اهتياهنو اهتيادب كاردإ بعصي ييلا "هسلبارط لهأ ىلإ
 ةمدقم يه ةعساتلا ةرقفلا نأ كلذ دعب الصوتيل ريسي ريغ دهج قافنإ نيققحملا

 مل امهنأ ملعلا عم {ةرشاعلا ةرقفلا يف يتأي ةلاسرلا صن امنيب ةلاسرلل ةجاييدو

 حلطصم حرش يف لصفت ةرشع ةيداحلا ةرقفلا نأل ،اهتمتاخ ديدحت اعيطتسي

 تالامتحالا نإف نيققحملا نم يضملا دهجلا عمف ةلاسرلا نتم نمض دراولا "ثدحلا"

 ىلإ يناسارخلا ميهاربإ ىسيع يبأل ةيناثلا ةلاسرلاو ةلاسرلا هذه لوح ىرخألا

 اهتبسن يف داهتجالا بابو {ةدراو ىقبت ،“يرفاعملا حمسلا نب فلخ ةعامج

 نمو .ىرخأ خسن عم ةنراقملا لالخ نم ةلأسملا يف مزجن مل ام ،مئاق اهديدحتو

 خيراتلا بتك نم نودم ردصم يأ ىلإ رشي مل هتنأ هباتك يف مالس نيا ةيجهنم

 .“«ايصخش هدهش ام ركذ وأ 3هيربخم نع تامولعملا عيمج لقن لب» مجارتلاو

 يف تاريسفتلل احاتتفا "لاق" ةملك نم رثكي فلؤملا نأ ناققحملا ركذيو

 .(ثيأ" وأ "نيعي" ةملك نع اضوع يتأي اهئيجم نأ لمتحا مث ; {(‘ةثلاثلا ةرقفلا

 لعفلا نأ انيدل حجرتي نكل .همسا ركذي مل رسفم ىلإ ةراشإ اهانعم نأ ادعبتساو

 ضعب عم انلماعت ين هيلإ انلصوت امبسح- لوقنلاو تارقفلا ةيادب يف دراولا "لاق"
 .93 :هسفن ردصملا (1)

 .141 -5135 :هسفن ردصملا (2)

 .17 :هسفن ردصملا (3)

 .19 :هسفن ردصملا (4) .

 ب ةظفللا بقعي ذخاف ،باتكلا يف "لاق" ةملك راركت ىلإ ةيقيرفإ تاقبط باتك ققحم راشأ (5)
 رظنا ،"نيعي" ظفل راركت نم رثكي فلؤملا نأ اضيأ لصوتو ،نيتفوكعم لخاد برعملا ييأ
 .19 : نيدلا عئارش : مالس نبا ؛29 :ةيقيرفإ تاقبط ةمدقم
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 مسا فذعحيو ،نيعم باتك نم لوقنم صنلا نأ ىلع اليلد يتأي -ةّيضابإلا رداصملا

 ( .لقنلاب اناذيا "لاق " لعفلا كرتيو هفلؤمو باتكلا

 ،ناممإلاو ،ةريبكلا بكترم عوضوم يف تناك باتكلا نم انتدافتسا

 .اهريغو ةعاسلا طارشأو

 : مهرم اخأو ةمألا ةرس _- ب

 يغ باتك وهو بويأ نمحرلا دبع قيقحت ا )ێسارهيلا ءايركز يبأ فيلأت

 اهلصفي هنك برغملا ءزج يف ةصاخبو «يضابإلا بهذملل ةيخيراتلا ثادحألاب

 ةلودلا ق ةعقاولا نقفلا ليصافت دروأ .هيلع ةلاع وهف هدعب ءاج نم لكو اليصفت

 .ةيضابإلا نع ةقشنملا قرفلا ىلإ قرطتو {ةيمتسرلا

 :ينايسولاريس-ج
 ةيرجهلا نورقلل طوطخملا نم ىلرألا ةحفص نيثالثلا ينايسولا صصخ

 تايصخشلا ليصافتب متها ،ةيلاوملا نورقلا ىلإ دعب اميف جرع مت ،ىلوألا ةئالنل
 ةيدقعلا ةداملا حشب باتكلا زيمتيو امومع لوبقم بولسأ يف ةيهقفلا مهئارآو

 ءاطخألا ةرثكو ةدمتعملا ةخسنلا ةءادرل ارظنو \ثحبلا ةرتف ىق هايانث نيب ةدراولا

 .روصم ةيناث ةطوطخم تنعتسا دقف

 ؛غيرأ يداو يف ملعلا ىقلت (_ :471 :تر :ينالجراولا نيسارهيلا ديعس نب ركب يبأ نب ىحي (1)
 .951 -948/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،مالكلا ملع يف ةبوجأ هلو

 دلو (ه557 :يف يح) :عيبرلا وبأ .ينايسول هلل ا دبع نب ناسحإ نب مالسلا دبع نب ناميلس (2)

 .420 /3 :هسفن عجرملا :رظنا ولجآ يف أشنو سنوتب ديرخلا دالب نم ةيليطصقي

 .مقر نودب (رئازحجلا) ةيادرغب ثارتلا ةمدخل قاحسإ ييأ ةيعيمج ةزوحب ناتروصملا ناتطوطخملا (3)



 206 يناثلا لصفلا

 : خياشمل ات افط - د

 يناثلا ءزخلا يف ةصاخبو ،ءاملعلا مجارتب لفاحو تاياورلاب يغ ردصم

 يبأل ةمبألا ةريس ىلع !ريثك دمتعا ضرغلا اذهل "}نييجردلا هصصخ يذلا هنم

 قوشم بولسأ يف بيترتلاو ةغايصلا ةداعإ عم ،هتامولعم ءاقتسا يف ءايركز

 ثيح ءةمعألا ريس باتكل دمحأ سابعلا يبأ داقتنا ييجردلا لقنو ڵباذج

 نع ثيدحلا كرتو سرفلا لئاضفو ريسب هباتك أدب ءايركز ابأ نأ ظحال

 نيجردلا نكل ،يسارلا بهو نب هلل ا دبع ةمامإو {قف هللا لوسر ةباحص

 ركذ نع رذتعاو ،يبسارلا ةمامإب هباتك أدبي مل ذإ ،داقتنالا كلذب لمعي م

 .مهتلادع راهتشا ببسب اكف هللا لوسر ةباحص

 صوصن يف ةيرحب فرصتي ييجردلا نأ باتكلل انعبتت دنع انظحالو

 ةرتف بتكل انئارقتسا بسح- ربتعيو هلبق ايركز وبأ اهدروأ يلا ثيدحلا
 ةديبع يبأ نع بيبح نب عيبرلا دنسم باتك ركذ نم لوأ -اهدعب امو ثحبلا

 .ملعأ هلل او &ديز نب رباج نع

 ريسفتو ليلحت ىلإ جاتحت اَهنكَل ةمهم ةيدقع ةدام ىلع تاقبطلا باتك يوتحي
 .يضابإلا بهذملا لاجر مجارت نع ثيدحلا ضرعم ىفو ،ةرصتخم تءاج اَهَتَأل

 : ىقلت (ه 670يلاوح :ت) :سابع وبأ ،يييجردلا فلخي نب يلع نب ناميلس نب ديعس نب دمحأ (1)
 .89/2 :هسفن عجرملا :رظنا كدئاصق هل ،نألجراو ىلإ لحر مت نيجرد ين ملعلا

 .21/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (2)

 , .15/1 :هسفن ردصملا :ييجردلا (3)
 .273/2 :هسفن ردصملا :يجردلا (4)
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 :تاقبطلا باتكدهب لخأ ام مامتإ ي ةاقتنملارهاوجلا۔ه

 نتف نع ثيدحلا نم «هتاقبط يف يجردلا هدروي مل ام "!يداربلا لمكأ

 لوقيف كناورهنلاو ،نيفصو ،لمجلا ةعقوو ،نامثع ةفيلخلا لتقم نم ،لّولا دهعلا
 ةنتفلا نايبو ةباحصلا نم ةمألا ركذ نع هولخ ىف هتيأرف» :تاقبطلا نع

 .“)«دوهعملا ضعبل اكرات دوصقملا ضعب نم ايراع...اهماكحأو

 بسحو هظفلو اهدنسي دنسملا بيترت نم ثيداحأ يداربلا دروأو

 فالخب ‘كش الب دنسملا بيترت نم ثيداحألا هذه دروأ نم لوأ وهف انعالطا

 عم دنسملا بيترت ثيدح صن نم برتقي اصن دروت دق يلا ىرخألا رداصملا
 مزجن الف دنسلا دروت ال رداصملا هذه نأ امممُث ظفللا ف فيفط ولو فالتخا

 .)ملعأ هلل او ،دنسملا ثيدح تدمتعا اَهَتَأ

 ةنتف نع هثيدح يف ةّيضابإل ا بتك ريغ نم ةيخيرات تاياور ي داربلا فظوو

 يف يرازفلا ديزي نب هلل ا دبعل ناورهنلا باتك دمتعا امك ،نافع نب نامثع لتقم

 نب هلل ا دبع ةلاسر امهو {ةيمهأ يتاوذ نيتلاسر لقن هل لجسنو . نيفص ثادحأ

 ثحبلا اهنم تافلؤم هل (ه810 :يف يح) يرمدلا يداربلا ميهاربإ نب مساقلا وبأ لضفلا وبأ (1)

 .708/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،قئاقحلا ةلاسر قداصلا

 / .54 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (2)

 .13 :ةاقتنملا رهاوحللا= 740:ح ؛20 :ةاقتنملا رهاوخلا = 309 :ح :الثم رظنا (3)

 هدنفي مل ام احيحص مكحلا ىقييو ةلأسملا هذه نع ثحبلا يف ةيانع دعب مكحلا اذه انركذ (4)

 .داضم لاثم

 رداصلا ريغ نم اهدروأ نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم لوح باتكلا تامولعم نأ املاطو (5)

 هركذ امل لاقي رمألا سفنو ،ليلجلا يباحصلا اذه ةيصخش لوح ددشتلل ىنعم الف ،ةيضابإلا
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 .)نآرقلا قلخ لوح حلفأ نب دمع ةلاسرو "لضابإ

 : يح امشل ا رس-و

 هرابتعاب ا هلبق ةّضابإل ١ رداصملا هتدروأ ام ليصفتب 0ث) يخ امشلا ريمتي

 هباتك اهعومجب يف تنوك لا بتكلا نم ةلئاه ةعومجمب هدي يف تلصوو «ارخأتم

 .ريسلاب ريهشلا

 امو نيفص ثادحأ نع ثدحتو يدوعسملا نع القن نامثع ةفالخ لوانت

 ليصفت ىلع ريسلا باتك يوتحمو .يداربلاب ءادتقا ،يرازفلا باتك نم اهدعب

 ثارتلا يف نيثحابلل امهم اردصم كلذب ناكف «مهتارظانمو ءاملعلا تافالخ

 .ىلوألا ةيرجهلا نورقلا يف ةيدقعلا ءارآلل ةريخذو يضابإلا

 :نايبلاو فشكلا

 يتاهلقلا فلؤملا نأ فشاك ليعامسإ ةديسلا باتكلا ةققحم تحجر

 ناك هتنأ هدافم باتكلا يف صن ىلإ ادانتسا «يرجمهلا عبارلا نرقلا ىلإ بستني

 دقتعمل فلاحملا يراكنلا يرازفلا نم اهلقن يلاو ،نيفص ةعقو لوح ةباحصلا فالخ نم

 يف كراش نم ىلع ددشتلا يف يضابإلا بهذملا عابتأل ةمزلم هؤارآ نوكت ال يذلا {ةيضابإلا

 .ناورهنلا لهأ لتاقو {ةعقولا

 .167 -156 :ةاقتنلا رهاوخلا (1)

 .202 -183 :هسفن ردضملا (2)

 ملاع (ه928 :تر) :سابعلا وبأ يخامشلا نيدلا ردب ،دحاولا دبع نب نامثع ييأ ديعس نب دمحأ (3)

 ىلع حرش ديحوتلا ةديقع حرش :اهنم مولع ةدع يف فيناصت هل ةسوفن لبجب نرفي ةدلب نم

 .87 {©86/2 :ةيضابالا مالعأ مجعم :رظنا ..تانايدلا نتم
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 اذه نأ ىلإ نطفت يعباسلا نكل ‘{ه328 :ت هلل ا دبع نب ديعس مامإلا رظاني

 بهذ دقف كلذل ةكرب نبال دييقتلا باتك نم لوقنم صن نم وه مالكلا

 يشاطبلا ىلع ادامتعا يرجهلا سداسلا نرقلا ءاملع نم يتاهلقلا نأ يعباسلا

 ىلإ جاتحت ال فلؤملا دهع خيرات ةلأسم نإ ةقيقحلا يفو ،)نايعألا فاحتإ ين

 :ُهَنَأل ءانع ريبك

 تأدتبا ةرقف دعب ءاج هنإف {ةققحملا هتدمتعا يذلا صنلا صخي اميف :الوأ

 .اراصتخا باتكلا مسا فذحو صن نم لوقنم مالكلا نأ اهانعم لا ،"لاق"ب

 رصع انل ددحت نايبلاو فشكلا باتك طسو يف درت لا بتكلا :ايناث

 ضةعيرشلا حاتفمو {ةلدألا قئاقحو ةلكألاو ءءايضلا ىلع دمتعا دق ذإ فلؤملا

 .ه6 و5ق نيب ام اهلكو

 هلل ا هيزنت نع ثدحتو ،نآرقلا قلخب نيلئاقلا ىلع اريثك يتاهلقلا در

 :نيقولخملاب هللا تافص هبش نم كيرشتو

 :ةمألارمابخأل عماجلا ةمغلا فشك -ح

 نب ناحرس ىلإ بوسنملا باتكلا راوغأ فشك )نيثحابلا نم ريثك لواح

 زيكرتب باتكلا ىلع تعلطا اًمَلَو {ةفلتخم مهؤارآ تناكف (ه11ق) يوكزاألا رمع

 :يتأي ام تظحال

 .08/1 :نايبلاو فشكلا (1)

 .37 :جراوخلا ثيداحأ ليلحت :يعباسلا (2)

 :"يبرعلا جيلخلا" :ينامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم :يزوف رمع قوراف /د :الثم رظنا (3)
 .15 :قرشلا ف ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم : ؛1979 :دادغب .
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 اهردصم انفرع لوقنلا هذه ضعب ©بتك ةدع نم لوقن ىلع يوتحي رفسلا

 ةيادب يف "لاقو" الثم هلوقك ،نئازقب ،ةلوقنم اَهَنأ ايلج انل نيبت رخآلا اهضعبو

 .لقنلا ردصم ىلإ لصن مل نإو ،بنابلا

 بتك نم لوألا ةثالثلا هباوبأ سبتقا ةمغلا فشك بحاص نأ انظح ال

 باسنأ نم هسبتقا دقف عبارلا بابلا امأ (ريثألا نبا ،يربطلا) يلوحلا خيراتلا

 5 نم باوبألا امأ يزوف رمع قوراف روتكدلا هيلإ لصوت امك ،يبوعلل برعلا

 23 نم باوبألا مث ،ةيوبنلا ةريسلا يف مولعم ريغ ردصم نم القن تناكف 22 ىلإ
 ُهَتز ،يدنكلا ىسوم نب دمحمل ةيافكلا باتك نم اهتامولعم لقن دق هلعلف 25 ىلإ

 يف ةروكذملا ضابإ نبا ةلاسر لقن نأ دعب 27 بابلا يف فلؤملا اذه ىلإ راشأ

 نم ةددعتم تارقف لقن ث {“اقتنملا رهاوجلا قو تاباوخجلاو ريسلا باتك

 ىلع يتاهلقلا دودرو تاليصفت نود ،ةيمالسإلا قرفلا لوح نايبلاو فشكلا

 نم اهلقن دقف ةيسابعلاو ةيومألا ةلودلا ثادحأ امأ ،'}ةيمالسإلا قرفلا ئدابم

 ،سابتقالا ديفت لا "فلؤملا لاق" ةرابعب همالك حاتفتسا ليلدب ،خيراتلا يف باتك

 هيليو ،“ةمبألا ريس باتك نم برغملا ىت ةيضابإلا ةمامإلا ثادحأ لقن كلذ دعب

 هنأ ودبي يدقع باتك هيلي د ث )دادم نبا ةريس نم ةباحصلا توم خيراوت ركذ

 .89 :ينامعلا خيراتلا رداصم ةسارد ي ةمدقم :يزوف رمع قوراف .د (1)

 .167 -156 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا ؛346 -325/2 :تاباوحجلاو ريسلا :نامع ةمأ (2)

 -449 &449 -439 0437 ،428 -423 {421 0341 0233 ©175/2 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (3)

2 457- 469& 471- 477. 478. 

 .150 -41/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (4)

 .هلك .06 :مقر ©بطقلا ةبتكم يف عوحب نمض سداسلا طوطخم :دادم نبا ةريس :دادم نبا (5)
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 نأ انعطتسا ييلا لوقنلا هذه دعب يمدكلل ةماقتسالا باتك مث نيرخأتملا نم
 باتكلا نم 38 ىلإ 35 نم باوبألاو ء33 بابلا ىوس انمامأ ىقبي ال اهفشتكن
 .اهتقيقح فاشكتساب انيلع

 ةثالثلا نورقلا يف نامع خيرات نع ثدحتيف باتكلا نم 33 بابلا امأ

 .تلصلا مامإلا دهع يف تعقو لا فالتخالا ةلأسم هيف امب ،ىلوألا ةيرجملا

 نم برقي ناونع ىلإ ةيضابإلا تافلؤملا ةلاسر يف راشأ دق يداربلا نأ مولعمو

 تا لاقي ةمألا فالتخا ق ةمغلا فشك» ب فرعي هددصب نحن يذلا انناونع

 ةكم نم انباحصأ ضعب تفلك دق تنكو ءهنف يف هلثم ةوعدلا لهأل دري مل

 [اذك] لابتها هل نم كانه فداصي ملف [اذك]لباق نم هب ىتأف هخاسنتسا ىلع

 ء©'}«هل اب لإ ةوق الف كانه نم هدرف اهدجي ملف ،هترجأ لمتحملا بلطف ءيشب

 .هفلؤم يداربلا ةلاسر ىف دراولا ةمألا فالتخا ىف ةمغلا فشك باتكف هيلعو

 ىلإ قرطتي هعوضوم نأ هناونع لالخ نم جتنتسن نأ نكميو ،ه9ق ىدعتي ال

 اذهب انملس اذإف تلصلا مامإلا دهع يف نامع يف ةعقاولا فالتخالا ةلأسم

 ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك نم 33 باب يف درو ام قفاوي باتكلا نإف

 .هسفن وه هلعلو

 .ظ118 :(خم) تافلؤملا ةلاسر :يداربلا (1)

 نم نامع ثادحأ نع هتامولعم سبتقا ُهَتُأ لإ بهذ باتكلا مشاه بلاط يدهم للح ًمَل (2)

 عقاولا لاؤسلا لطبأ نم ىلع ةجحلاو «رثؤملا يبأل تافصلاو ثادحألاو ،يتوعلل باسنألا

 'نأ ىلإ كلذ دعب لصوتو ناطحق يبأ ةريسو ،يشيقرلل مالظلا حابصمو ،يويسبلل نامعب
 ال اذه نإف انللح ام بسحو .19 :قرشملا يف ةيضابإلا ةكرحلا :رظنا ديدجب تأي مل يوكزألا

 نوكي نأ لمتحي يذلاو {ةمغلا فشك نم 33 بابلا ىلع قبطني امنإو ،باتكلا لك ىلع قبطني

 .هتلاسر يف يداربلا هركذ يذلا ةمألا فالتخا يف ةمغلا فشك باتك هسفن وه
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 ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك باتك نم 38 ىلإ 35 نم باوبألا امأ

 ه3ق يف تلصلا نمز عقاولا فالخلا دعب نم نامع ثادحأ ىلع يوتحت يلاو

 يلا ىرخألا باوبألا فالخب «يوكزألا فيلأت نم هربتعنف ه1140 خيرات ىلإ

 .هسفن يوكزألا وه سبتقملا نأ حجارلاو {ةفلتخم رداصم نم ةسبتقم اَهَنا انلصوت

 "ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك" ب باتكلا ةيمست نإف «انليلحت حص اذإ

 تافنصم نم هباوبأ لج سابتقاب يوكزألا ماق يذلا باتكلا ىوتحمل ةبسانم ةيمست

 ©يداربلا هركذ) لوهجم "ةمألا فالتخا ىف ةمغلا فشك باتك" اهيف امب هريغ

 ىلع يوتحت يلا 38 ىلإ 35 نم باوبألا امأو ،(يرجهلا عساتلا نرقلا زواجتي الو
 .ملعأ هلل او هسفنب اهفلأ دقف ه12ق ىلإ ه3ق نم نامع خيرات

 نم ه3ق لبق نامع خيرات يف صتحملا 33 بابلا ققحم يلديبع دمحأ بسن

 اخسان يوكزألا ربتعاو لوهجب ىلإ باتكلا "ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك"

 ىلإ اهنوفيضيو بتكلا نوشحي نيينامعلا نأ ىلع كلذ يف دمتعاو طقف

 ركذ امك لوهجب ىلإ بسني ءزجلا اذه نإف قباسلا ليلحتلا بسحف .ططهسفنأ

 :يتأي امل خسان درب وه يوكزألا نأ ىلع هقفاون ال اننكل ،ققحملا

 لب ،مهسفنأ ىلإ كلذ نوبسني ال مهنإف اباتك نوشحي امدنع نوينامعلا :الوأ

 ةينامعلا تاعوسوملاو عماوجلاو سابتقالاو لقنلا عضاوم ىلإ نوريشي ام اريثك

 .اهيشحم ىلإ بسنت مل و ‘تاسابتقالاب ةئيلم

 رشنلل نوملد ،يلديبع دمحأ :قيلعتو ةساردو قيقحت :ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك (1)

 .72 :ص .ةيبرعلا ةريزحلا ةلسلس 01985 :صربق ايسوقين

 ةراشإلا عم اهريغ نم تافنصملا يف جاردإلا زاجأ يذلا فنصملا باتك بحاص ىوتفب المع (2)
 رماع معنملا دبع :قيقحت :فنصملا :ركب وبأ ىسوم نب هلل ا دبع نب دمحأ يدنكلا ‘كلذ ىلإ

 .31/1 :ص .يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس :قيقحتلا لمكأو دمحأ هلل ا داج/د
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 طخب ةمألا رابخأل عماخجلا ةمغلا فشكل ةيطخ ةخسن ىلع ترثع :ايناث

 هلل ا ىلإ ريقفلا هفلؤمو هكلام ىلع باتكلا مت» دحب ةياهنلا يفو &‘هسفن يوكزألا

 هخسن ،[يوكزاألا] ناحرس نب نسح نب دمع نب ديعس نب ناحرس :ىلاعت

 باتكلا ةبسن يف كيكشتلل يعاد الف هيلعو ""«هبر ةاضرم ءاغتبا هسفنل هفلأو

 .يوكزاألا ىلإ

 .ةيضابإلا ةمامإلل ةيخيراتلا ثادحألل ةبصخ ةدام ناك هعومح ىف باتكلاو

 / .ةيدقعلا ءارآلا يف تارظانملا نم سلاجلا ىف ءاملعلا نيب راد امو

 تافالتخاب ىنتعا يذلا يملاسلل نايعألا ةفحت اهنم ركذن ‘ثحبلا ةزتف ءاملع

 .نآرقلا قلخ لوح نيينامعلا

 :ريسلاو لئاسرلا - 6

 ريسو ،ءاملعلاو ةمبألا نيب لئاسر كانه يضابإلا خيراتلا بتك بناج ىلإ
 اهنم ددع ىلإ ضرعتنسو ،ةدجتسلملا اياضقلا شقانتو ةيخيراتلا تامولعملا اهيف درت

 .هعمج نم انكمت امبسح

 ورمع ثحب مجرت يذلا يلعاو ىسوم رمع رثع ،نقزي ينبب دلاخ لآ ةبتكم يف ةيطخ ةخسن (1)
 دوعسم نب ركب ييأ خيشلا ةبتكم يف طوطخم ىلع "ايقيرفإ لامش تاطوطخم" ةيبرعلا ىلإ يمانلا
 مجرتملا اهركذ يلا باوبألا بسحو ،"ةمألا قرف نايبو ةمغلا فشك" :ناونعب يوادرغلا

 اَهَتزأ مجرتملا ركذ دقو ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك نم ءزج وه باتكلا نأ ودبيف

 تايمستلا هذه نإف انرظن بسحو "ةمألا هيف ترجاشت اميف ةمغلا فشك"ب كلذك ىمست

 ىسرم رمع :مجرتملا اهركذ يلا تاطوطخملا مسق :رظنا ملعأ هلل او ،خاسنلل يه ةفلتخملا
 .73 -70 :يمانلل ايقيرفإ لامش تاطوطخم نع ةذبن نمض يلعاو
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 :ةجحماةلاسرلا-آ

 ضدرمعلا نب دلخمو \بيبح نب عيبرلا :ةرصبلا يف ةيضابإلا ةداق اهبتك

 يبأ ذيمالت نم ةثالث مهو مهل نيضراعملا ةهجاومل «يمرضحلا بويأ نب لئاوو
 دبع نب هلل ا دبعو يسودسلا جرؤملا وبأو ،©فّرعملا نب بيعش :ملسم ةديبع

 ةالص مدع ىلإ ةوعدلا :يهو لئاسم ثالث ىق مهيأر نورشني اوأدب نيذلا زيزعلا

 كيرشتو جرفلا نود اميف تنز قلا ةأرملا ريفكت مدعو روجلا ةميأ ءارو ةعمجلا

 .هلل ا تافص ةلأسم يف ةلبقلا لهأ نم مهل نيفلاخملا
 

 هتوم دعب اهوعاشا من ،مهتوعد ومتكف ،هديبعوبا مهخيش مهف ىدصت دملو أ ; عد اومتكف ،ةديبعوبأ مهخيش مهل ىدصت دقل ٨

 مامإلا ةعاط نع نيقشنملا عم مهنم فلاحت نم فلاحتو ‘بيبح نب عيبرلا دهع يف

 يدقعلا فقوملا نع ةيح ةروص انيطعت ةلاسرلاو .(راكنلا) برغملا يف باهولا دبع

 ."هتمأ يصعيو مهئدابم نع ىلختي نم هاحت ةيضابإلا هكلسي يذلا

 :ناوكذ ن لاس ةرس ۔- ب

 ىلعو ،تادجنلاو ةقرازألا نم جراوخلا قرف دقتعم ىلع درلا اهيف درو

 ئدابم نايبو ،ةئجرملا ىلع درلا ىلع يوتحتو ‘لاضلا ناسنإلا ناميإب مهلوق

 .يضابإلا بهذملا

 رمأ يف :ةجحلا ةلاسرلا ؛ةجحلا ةلاسر مسا اهيلع قلطأ يذلا وه ناميلس زيزباب ةلاسرلا ققحم (1)

 ىف لوقلاو ،ىنز هبشب تتأ ةأرماو ،ةعمحلا ةالص مكح لوح برغملاو قرشملاب تناك يلا ةقرفلا

 ةلاسر ،يمع اباب ىسوم نب دمحم :فارشإ :زيزباب ميهاربإ نب ناميلس :قيقحت ،هيبشتلل نيلواتملا
 .(نوقرم ثحم) ،م1996 :رئازخلا {ةرارقلا ةايحلا دهعمب ةعيرش صصختلا مسق يف جرختلا

 .372 -327 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم : يف رصان /د اهدروأ (2)



 يدتعلا ثارتلا رداصم 215

 :برغملا لهآ ىلإ يئاطلا بجاحو ملسم ةديبع يبأ ةلاسرم -ج

 دبعو ثراحلا نيتبرغملا نيمكاحلا لاح ىلع اباوج ةلاسرلا تءاج

 امهءازإ ملسملا هب ذخأي نأ بجي يذلا حيحصلا يدقعلا مكحلا لوح رابجلا

 امهدحأ فيسو نيلوتقم ادجو امهنأ املع فوقولا وأ ةءاربلا وأ ةيالولا نم

 .0»رخآلا نطب يف

 :تاناوحجلاو رسلا باتك ۔ د

 نرقلا نم وه نم مهيف ءاملع ةدعل ةريس نيرشع غلبت ريسلا نم ةعومحجج هب

 نع انثحب يف اهنم اندفتسا لا ريسلا ىلإ ضرعتنسو &هدعب وه نم مهيفو ،لانلا

 .ثحبلا ةرتف ىف ةيدقعلا ءارآلا

 عافدلاب نوحشم وهو ،”تلصلا رثؤملا يبأل :تافصلاو ثادحألا باتك

 نب ىسومو 6رضنلا نب دشار هيضراعم ىلع موجهلاو تلصلا مامالا فقوم نع
 . ةءاربلاو ةيالولا نع ةمهم ةدام انيقتسا دقو ،كىسوم

 اهئاوتحال ةريبك ةيمهأ ةريسلا هذه يستكت :ناطحق يبأ ىلإ بسنت ةريس

 ق عقاولا فالخلا ىلإ نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم نم «ةيخيرات تامولعم ىلع

 .ثادحألا لوح ةيدقع اماكحأ تامولعملا للختتو .تلصلا مامإلا دهع ىلع نامع

 صن رفعج نبا عماج ين ءاج دقو ،597 -583 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :يف يدشارلا اهدروأ (1)
 "برغملا لهأ ىلإ هلل ا امهمحر۔-بجاحو ةديبع يبأ نم اهلعل ةريس نمو" ب نونعم سبتقم

 .94/1 :رفعج نبا عماج :رظنا ؟ىلوألا ةلاسرلا عم قفاوتت ال نكل

 مالعأ مجعم : رظنا هيقفو اع (ه228:تر) :رثؤملا ربأ يصورخلا سيمح نب تلصلا (2)

 .244/1 :قرشملا يف ةيضابإلا
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 ةجنس نب روهمجلا ىلإ كلام نب تلصلا باتك ىلإ ةراشإ ةريسلا هذه ىف

 ةغيص نأ ىلإ ةراشإلا انتوفت الو .تومرضح لمهأ ىلإ بوبحم نب دمع باتك ىلإو

 عم ناطحق يبأ فيلأت نم اهنوك لمتحت "ناطحق يبأ ىلإ بسنت ةريس" ناونعلا

 .ملعأ هلل او اهيف روح نم ريوحت

 رثؤملا يبأ فيلأت :نيدهاشلاب لاق نم ىلع درلا يف :ناهربلاو نايبلا

 يبأ ةزاجإ يمعي ضرعلاو «يراوحلا يبأ ىلع ةضورعم ةخسن نم سيمح نب تلصلا
 ىسومو دشار نيمامإلا نيدهاشلاب فلؤملا ديصقيو ،اهتبسنلو اهاوتحل يراوحلا
 نغتسيمال ةيدقع تامولعم هب باتكلاو 3هالزعو تلصلا مامإلا ىلع ادهش نيذللا

 .تافصلاو ثادحألا هباتك بقع رثؤملا وبأ هفلأ ،بيبللا اهنع

 ذبن ىلإ نوعدي اهباحصأ :تلصلا مامإلا ىلإ نيملسملا ءاهقف ضعب ةريس
 .ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا نوضرعي مهدجن كلذل ،ةقرفلا نم رذحلاو فالخلا

 ةمألا عم لماعتلا فقاوم نايبب نومتهيو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا دودح ةصاخبو

 . ةيضابإلا نعو ةمكحملا نع ةقشنملا قرفلا تالز نوفشكيو نيمكاحلا

 مامإلا بلطل ةيبلت تءاج ةريسلا :ناسغ مامإلا ىلإ رينلا نب رينم ةريس

 كمهفلسب ءادتقالا لإ مهبيغرتو هدهع ق ةارشلا عقاو لوح ثيدحلا نع ناسغ

 .ايندلاو فرتلا ىلإ اونكر نيذلا ةارشلا ةظعوم يف نسحأف بلطلا رينم ىبل دقلو

 اهبتك :ناميلا نب نوراه رمأ يف نامع لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس
 هءارآ هيف ضرع يذلاو نامع لهأ ىلإ ناميلا نب نوراه باتك ىلع ادر بوبحم

 ،ىوقتلا ةفص لوح نوراه ءارآ ىلع بوبحم نم ادر ةريسلا هذه تناكف «هتاموصخو

 وأ ايندلا يف دحلا بجوت ةيصعم يف لإ ةعاربلا مدعو يصاعلا مكح يف كشلاو
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 دعبو هتايح يف ةديبع ابأ اوفلاخ نيذلا "ةثالثل بهذم بهني نمم نوراهو .ةرخآلا

 .دودرلاو شاقنلا اهفوح عقو يلا ةثالثلا لئاسملا لوح ،عيبرلا دهع يف هتوم

 :ناميلا نب نوراه رمأ يف تومرضح لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس
 نيب اهيف فالخلا عقو يلا ةثالثلا لئاسملا ىلع درلا وه ةريسلا يف بلاغلا عوضوملا

 حيضوتب بوبحم ماق امك بيبح نب عيبرلا عم مت مهخيش عم ةديبع يبأ ذيمالت
 .اهمجاه نم ىلع درو اهنع عفادو ةيضابإلا فلس ءارآ ضعب

 نب بوبحم نأش يف رفيج نب انهملا مامإلا ىلإ ناميلا نب نوراه ةريس
 ءاملع نيب اهيف فلتخملا ةثالثلا لئاسملا لوح هيأر نع نوراه عفاد :ليحرلا

 .هتلدأو بوبحم تاجاجتحا ىلع درو .ةيضابإلا

 ريسلا باتك نم لألا ءزجلا صخي ناك ةروكذملا ريسلا نم انعم رم ام

 ثحبلا يف اهنم اندفتسا يلا ريسلا نإف هنم يناثلا ءزجلا امأ ،نامع ةمبأل تاباوجلاو

 :يتأي ام ىلع رصتقت

 مامإلا مشاه وعدي :ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه ةريس

 ةيردقلا نم راحص يف اهتوعد ترهظ ييلا ةديدجلا تارايتلا ىلع طغضلا ىلإ
 .ةيضابإلا تادقتعم يفلاخم نم اهريغو ةلزتعملاو ةئجرملاو

 ئدابم فرعت ةيميلعت ةريس اَهَّنأ ودبت :بويأ نب لئاو خيشلا نع ةريس

 .ةيدقعلا ءارآلا ضعب ىلإ تضرعت كلذ يفو ،قالخألاو عئارشلاو مالسإلا

 .يسودسلا جرزملا وبأو ،زيزعلا دبع نب هلل ا دبعو ،فرعملا ني بيعش :مهو (1)
 ةنراقملا لالخ نم وديي "بويأ نب لئاول مالسإلا ةفص" ناونعب صن درو رفعج نبا عماج يف (2)

 .115 -75/1: رفعج نبا عماج :رظنا !ةدحاو ةريس امهنأ ةطيسبلا
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 نم ةهجوم ةلاسر ىلع باوج يهو :ليحرلا نب بوبحم خيشلا ةريس
 ينو هلل ا دودح دنع نوفقي ال ةالو عم لماعتلا مكح يف هنوتفتسي برغملا ةيا

 .ةلماك لل ١ دودح نوميقي ال ةّيضابإ ةمأ ءازإ يدقعلا مهفقوم

 ىلع ةريسلا هذه يوتحت ال :يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا يبأ ةريس
 دعب تءاج ةيدقع صوصن دورو يف ةلكشملا نكل انثحب عوضوم يف ركذي ءيش
 هذه ءازجأ نم فشاك ليعامسإ ةديسلا باتكلا ةققحم اهتربتعا ةرشابم ةريسلا

 اه ةيدقن ةءارقب موقنسو ، (ل) ىلإ (أ) نم ايدجبأ اميقرت اهنيوانع تمقرو ،ةريسلا

 .اهتقيقح نع فشكن انلعل

 ةيدقعلا صوصنلا نيوانع لبقو رثؤملا يبأ ةريس ىلإ بوسنملا صنلا رخآ يف
 الف رارم درت ":كلام وبأ لاق ةريسلا ريغ نمو" ةرابع دح (ل) ىلإ (أ) نم
 لصوتن مل اننأ عم خسان وأ صخش فرط نم محقأ اذه كلام يبأ لوق نأ ءارم

 .اههنك كاردإ يف اننيعت يلا تاظحالملا ضعب ركذنسو .هتفرعم ىلإ

 يف رثؤملا يبأ باتك عوضوم نع فلتخت نيوانعلا تاعوضوم (1

 .ناهربلاو ليلدلا هباتك يفو تافصلاو ثادحألا

 .280 0279 {276/2 :تاباوحلاو ريسلا :نامع ةميت (1)

 يف تافصلاو ءامسألا يف ،ردقلا يف ديحوتلا يف :يه نيوانعلا (318 -282 :هسفن ردصملا (2)

 باحصأ يف فالتخالا ركذ يف ،ةربابخجلاو يغبلا لهأ لاتق يف رئابكلا ءامسأ يف ،ديعولا تابلإ

 ،نيملسملا لاجر نم مهريغو اق ءينلا باحصأ نم هنم أربي نم باحصأ ركذ ء ءينلا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا ركذ مهدعب نمو ق ءينلا باحصأ نم نيملسملا ةمأ ركذ

 .ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ركنملا
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 وه املثم ةيئزج نيوانع يوحت ال انباتك يف اهيلع انعلطا ييلا ريسلا لك (2
 .انه لاحلا

 يهو "مكايإو هلل ا انمحر اوملعاو" ةرابعب ناونعلا دعب صوصنلا ئدتبت (3

 .ريسلا ق ةديرف ةيادب

 اطخلا عجرأو تلصلا مامإلا لزع نع ثدحت (ط) :مقر ناونع تحت 4

 مامإلا ىلإ امئاد موللا عجري ُهَأ رثؤملا يبأ نع روهشملا نأ نيح يف ،نامع لهأ ىلإ

 .ناهربلاو نايبلاو \تافصلاو ثادحألا هباتك بسح ،ىسوم يضاقلاو دشار

 - ودبت ةيدقع لئاسم جاردإو ميظنتلاو بيتزتلاب نيوانعلا عيضاوم زيمتت (5

 : .ثحبلا ةرتف يف نينقتلاو روطتلا كلذ غلبت مل اَهَتأ ۔-يملع بسح

 3"نيملسملا ريس باتك مت" ةرابعب رثؤملا يبأ ىلإ ةبوسنملا ةريسلا متتخت (6

 ."ةريسلا تمت" ةرابعب متتخت اهلك ةقباسلا ريسلا امنيب

 يف ةلخاد تسيل نيوانعلا هذه ربتعن نأ انل قحي ةروكذملا ةلدالا لالخ نمف

 .ملعأ هلل او ثحبلا ةرتف نم تسيلو ةرخأتم ةزتف نم اَهَتأَو رثؤملا يبأ ةريس

 :ةينامعلا بتكلا 7

 :رمعج ن ١ عماج _ آ

 مخضلا رفسلا اذهب ةينامعلا تافلؤملا ي ثيدحلا لهتسن نأ انرثآ

 نم نكمتن ( ىًّتَح اليوط اتقو هتعجارم ق انقفنأ ةنيعو ،امدقتم افلؤم هرابتعاب

 رفعج نب دمع رباج يبأ ءارآ ىلع فرعتنو اهباحصأ ىلإ لاوقألا وزع

 .باتكلا طسو يوكزاألا
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 ملا يذلا رماع معنملا دبع :قيقحتب ةعوبطم ءازجأ ةثالث يف عقي عماجلا

 طلخي ذخأف باتكلا ةبسن كاردإ يف هتضزتعا يلا تالاكشإلا لح نم نكمتي

 ءازجأ ةثالث لثمت ةطوطخم ةريبك عطق ثالث ىلع رثع ُهَنَأل كلذ ،هجناتن ضقانيو

 يف نيتمدقملا عمجي نأ لواحف نيتفلتخم نيتمدقم نايوحت اهنم ناتعطق ،ع وبطملا نم

 نيب ةنراقملاب ةجيتنلا هذه ىلإ تلصوت .كلذ ىلإ ريشي نأ نود ةدحاو ةمدقم

 ،ثالثلا عطقلا نم ىلوألا قاروألا روص نيبو ،باتكلا ةبطخو ةعوبطملا ةمدقملا

 .باتكلل هقيقحت يف ققحملا اهدمتعا لا ةطوطخملا خسنلاو

 اهعبتأو 5"نافلخ نب انهم خيشلا ىلإ ةبوسنم ةمدقم كلذك ققحملا دروأ

 .ةمدقملا ليلحت هسفن فلكي نأ نودو ،امهنيب قرفي نأ نود ،عماجلا ةيادب صني

 ىلإ ضرعتنس ؟ةحيحص ةبسنلا هذه لهف ،رفعح نبا ىلإ باتكلا بسني حارف

 .باتكلا بحاص ةفرعم يف اننيعت ىَّتَح انهم ةمدقم نم ءيش

 لك عضو تببحاف» :لاقو ،ةطلتخم هلئاسم دجوف عماخلا ىلع انهم رثع

 لهستو ،هئراق نسحتسي يكل ،باوبأو لئاسم نم هب قئاللا هعضوم يف ءيش
 ضعب ىف ناك ام ًالإ ،هيف ةدايز الو هنم ناصقن ريغ نم هيعلاطم ىلع هتعلاطم
 هدوجو مدقتملاب ءافتكا ،هقذح اندارم هيلع انهبن دقف راركتلا نم هلئاسم
 اهانلعجو ضعب ىف اهضعب انلخدأف ىنعملا ةبراقتم هباوبأ ضعب امبرو ،باتكلاب

 ءازتجا بابلا كلذ يف الوصف ةلوخدملا باوبألا ناكم انعضوو ادحاو اباب

 لئاسم دجو هنأو باتكلا يف هجهنم نب انهم خيشلاف ،ث)«اراصتخاو كلذب

 :رظنا راثآلا بابل باتك هل بسني (ه1250 :ت)ر :ريهز وبأ "يديعسوبلا نافلخ نب انهم (1)

 .608/4 : قرشملا ق ةضابإلا مالعأ مجعم

 .32/1 : رقعج نبا عماج :رفعج نبا (2)
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 ىّتَح لوصفلاو باوبألا بيترت يف ريغو ،راركتلا فذحو «اهبترف ةلخادتم
 هكرتي مل و رفعج نبا عماج بذه انهم خيشلا نأ ادج حضاوف باتكلا مجسني

 نبال باتكلا لصأ نأ ققحملا ركذي نأ نذإ ىلوألاف اهيلع هدجو ييلا هتلاح ىلع

 خيشلا هبن دقو .انهم خيشلل وه هقيقحتب ماق يذلا ديدحلا باتكلا نكل رفعج ٠

 ىيف رثألا بيذهت هتيمس» :هتمدقم ىيف لاقف ةديدحلا ةبسنلا هذه ىلإ هسفنب انهم

 .«رفعج نبا عماج صيخلت

 ةسبتقم تافاضإ صنلا يف فاضأ هنأ ءاضيأ هتمدقم يف انهم خيشلا ركذو

 يبأ باتك ىلإ عجر" :هلوقب همتخيو ،"هريغ نمو" :هلوقب هسابتقا حتفتسي ثيحب

 "عجر" :هلوقب اهمتخيف ةريغص ةفاضإلا نوكت نيح امأ ةفاضإلا تلاط اذإ "رباج

 هذه نم ةيلاخ تاسابتتا دجن ذإ ڵباتكلا لماك يف جهنملا اذهب مزتلي مل هنكل

 اهعدواف اهظفح صوصن نع ةرابع يه تافاضإ اضيأ انهم خيشللو .تاقيلعتلا

 .)ركذ امبسح ةليلق يهو ،باتكلا

 رفعج نبا ءارآ ىلع فرعتن ىتحو ،باتكلا ةقيقح ىلع انفرعت امدعب
 يف بوسنملا ريغ مالكلا عجري نم ىلإ :يلاتلا لاؤسلا ىلع بيجت نأ انيلع {ةيدقعلا

 ؟نافلخ نب انهم ىلإ مأ رفعج نبا ىلإ له باتكلا

 ثحبلا ىلع ينزفحو «باتكلل ةيطخ خسن نع ثحبأ تذحأ ةباجإلل

 ءاملعل ةفلتخم بتكو ريس نم لوقنلاب ائيلم (رثألا بيذهت) رفعج نبا عماج نوك
 لماوعلا هذهف اهباحصأ ىلإ ةدنسم ريغ ةبوجأو ةلئسأ ىلع يوتحيو ،نيمدقتم

 .تاطوطخملا يف باوخبا نع ثحبلا ىلإ يترطضا ةكرتشم

 .38/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا (1)
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 :خسن ثالث تدجو بطقلا ةبتكم يف اثيدح ةجردملا تاطوطخملا يف

 ةنس يف ةثلاثلاو ه11ق دودح ىق ةيناثلاو ه964 ةنس ىف تخسن ىلوألا

 ناونعلا يف قفتت اهلكو ،اهطخ حوضول لمعلا اهيلع انزكر ييلا يهو 9
 باب هب لوألا ؛طقف نيأزج ىلع ءاوتحالا يفو "رفعج نبال فاضملا عماجلا"
 تايوتحم نم اءزج نإف ةنراقملابو ،مايصلاو كسانملاو جحلاو ةاكزلاو ءوضولا

 ماكحألا يف هعوضوم يناثلاو ،(رثألا بيذهت) عوبطملا يف دري باوبألا هذه
 نم لئاسملا ضعب ىلع الإ يوتحي ال عوبطملا نكل تالماعملاو تاداهشلاو

 ةسبتقم صوصن دوجو طوطخملا ين هابتنالا ريثي اممو .طوطخملا يناثلا ءزجلا

 عماجلا ريغ نم صوصنلا هذه نأ حجارلاو {ةدمتعملا ةيطخلا خسنلا لماك ي
 سابتقالا بقع "هنوعو هلل ا دمحب مت" وأ ،"عماخجلا ريغ نم" ةرابع ليلدب يلصألا

 تادايز ريغ نمو ،فلؤملا دعب تادايزو تافاضإ دوجوب مزجن داكن انلعجي رمألاف

 هيفو» :رفعج نبا باتك نع يملاسلا هلاق ام قفاوت ةجيتنلا هذهو ءانهم خيشلا

 مكح يف مهتادايز اولعج حبسملا نباك ،ءاملعلا نم هريغو يراوحلا يبأ تادايز
 ةخسن ىلع انرثعف \ثحبلا نم ديزملا ىلع انتزفح ةجيتنلا هذهو 0}«يشاوحلا

 نأ ةجيتنلا تناكو ،يلعل حلاص خيشلا ةبتكمب ه864 ةنس يف تخسن ىرخأ

 ةديقعلا ف باوبأ ىلع يوتحت ال اهنكل ،تادايز اهيفو ،ةهباشتم اهلك خسنلا

 هعمو ةديقعلا باب نأ ملسن لهف «(رثألا بيذهت) عوبطملا يف لاحلا وه املثم

 ؟هدح و انهم فيلأت نم تاراهطلا باب

 حئابذلا ق باب : :يه هنم 3ج ق عوبطملا نبو طوطخملا نم 2ج نيب ةكرتشملا لئاسملا ضعب (1)

 .ةبرشألاو ديصلا ،يحاضألا

 .72 :ص .بتك ةتس عومجب نمض :ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا :ديمح نب هلل ا دبع يملاسلا (2)



 يدقعلا ثارتلا رداصم 223

 عجرا" ةرابع كلذك درت «تاراهطلاو ةديقعلا :اقباس نيروكذملا نيبابلا ىق

 يف ةخسنب انيقتلاف ،ةيطخلا خسنلا نع ثحبلا ىلإ انررطضاف 3"رباج يبأ باتك ىلإ

 ءزحلا نم ئدتبت نيأزج يف "ماكحألا عماج" مساب 111م:مقر دلاخ لآ ةبتكم

 ةدمتعملا تاطوطخملا نم يناثلا ءزخلا ةيادب قفاوت ةيادب يهو {ماكحألا يف يناغلا

 يف اهل دورو ال باوبأب "ماكحألا عماج" ةطوطخم لقتست نأ ثبلت ال مث اقباس

 ةيادبو يناثلا ءزجلا ةياهنل دح دوجو مدع اضيأ انظحالو ،ةقباسلا تاطوطخملا

 ىلإ ةبوسنملا ريغ لاوقألا ةبسن ةلأسم انل لحت مل دلاخ لآ ةخسنف .ثلاثلا

 خسنلا نيبو اهنيب فالتخا دوجولو "يدقعلا بابلا ىلع اهئاوتحا مدعل ،اهباحصأ

 .ىرخأ ةرم ثحبلا ىلإ دعنلف ىرخألا

 لوأ ربتعت 8‘{نايدألا عماج"ب ةامسملا 04م :مقر يركبلا ةبتكم ةطوطخم

 عوبطملا نم 1ج يق دراولا يدقعلا بناخلا نم ءزج اهب اهيلع انرثع ةيطخ ةخسن

 بيذهت يه ةخسنلا هذه نأ دعبتسملا ريغ نمو .تامولعملا بيترت يف فالتخا عم

 خسنلا عم هقفلا باوبأ يف ريبك فالتخا دوجو ليلدب رفعج نبا عماخل رخآ

 .عوبطملا بيذهتلا عمو ‘ىرخألا ةيطخلا

 يف يصخشلا داهتجالا الإ انمامأ قيي مل 3هلكأ تأي مل يذلا دهجلا اذه دعب

 .(انهمل رثألا بيذهن) رفعج نبا باتك يف ةبوسنملا ريغ ةيدقعلا ءارآلا ةبسن ريرحت
 نم يه ةديقعلا عوضوم يف عوبطملا نم ىلوألا ةثالثلا باوبألا نأ لمتحملا نمف

 باتك ىلإ عجر" ةرابع ابيف درت يلا تارقفلا ءانثتسا عم 3انهم خيشلا عمجو فيلأت

 عماج-2 ؛ ماكحألا عماج-1 :يه عطق ثالث نم نوكتي رفعج نبا عماج ربتعي نم كانه (1)
 حبارلا طوطخم ‘نامع لهأ بتك ةفرعم يف لصف :لوهجب :رظنا ،ءامدلا عماج-3 ؛نايدألا
 .2 : :ص . .06 : :مقر ©بلطقلا ةبتكم ق عومجب نمض
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 نأ اضيأ لمتحملا نمو ،ءاملعلاو ملعلا لضف :عوضوم يف يه لاو ،'""رباج يبأ

 عسوف انهم خيشلا ءاج يلصألا رفعج نبا عماج باتك ةمدقم نم تارقفلا هذه

 .لوقنلا اهيلإ فاضأو اهيف

 يأ ىلإ عوجرلا ديدحت نودب "عجر" ةرابع اهيف درت يلا ىرخألا تارقفلا امأ

 نأ وهو ،لمتحلا انحرط عم مجسني ىَتَح اهتارربم ىلع انرثع اهضعبف باتك

 ؛اهتارربم ىلع رثعن مل رخآلا ضعبلاو {“يلصألا رفعج نبا عماج ةمدقم نم تارقفلا

 نبا عماج ىلإ عوجرلا اهب دصقي ال "عجر" ةرابعلا نأ لامتحابف ةرربملا تارقفلا ام

 خيشلا اهلقن مث ءعماخلا لصأ نم ةيهقفلا ءازجألا يف تدرو دق ةلأسملا نأ وأ يرفعج

 ةديقعلاب صاخ مسق دوجو مدع لامتحا نإف نيرمألا الك يفو {ةديقعلا مسق ىلإ انهم

 اهل دجن نأ عطتسن مل يلا ىرخألا تارقفلا امأ ؛ادراو ىقبي رفعج نبا عماج دنع

 .رظنو ثحب لحم ىقبتف )ةمدقملا نم اَهَتأ وأ عماخلا ريغ نم اَهَتأ ىق اهرربم

 اهب ةيطخ ةخسن ىلع روثعلا انيلع رذعت امدعب ةريخألا تالامتحالا انعضو

 ةيدقعلا ءارآلا زيمن ىتح ‘تافاضإ الو تادايز نودب هدحول رفعج نبا عماج

 ىلإ ةبوسنملا تاسابتقالا نم لئاهلا مخزلا اذه انهم خيشلا لثم نوشحملا ىقتسا
 تاعوسوملا نم تعمج مأ ؟نيعم طوطخ ق تناك لهنف ؟ثحبلا ةرتف ءاملع

 تاقيقحت ىلإ جاتحت اهريغو ةلئسألا هذه ؟يضابإلا خيراتلا بقح ربع ةينامعلا

 .اهلصأ ىلإ بتكلا عاجرإو قئاقحلا جارختسال نامع بتك ثارت يف ةعساو

 .67 ©52 37©8 {36/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (1)

 .157 0152 0149 ©130 0122 ،67/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا (2)

 .228 5202 {}157 596 {}82/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا (3)
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 اهبلغأ (رثألا بيذهت) رفعج نبا عماج ين ةيدقعلا ءارآلا نإف ريخألا يف
 نبا ريغ ءاملع لاوقأ نم يه وأ ،ثحبلا ةرتف ىلإ بسنت بتكو ريس نم لوقن
 نبا يأر ىلع رثعن و ©بيذهتلا باتك نم اَهَتأ انيدل ححج رت امك وأ © رقعج

 اندجو دق نكل قباسلا ليلحتلا بسح "نيترم الإ عوبطملا يف يدقعلا رفعج

 بتكم ط وطنع نم يناثلا زخلا ق كلذو { رقعج نبال اَهَتأ حجري ةيدقع عيضاوم

 نعو فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا ف سانلا فانصأ نع ثدحتت يلعلو بطقلا

 .مالسإلا ىمسم

 :يراوحلا يبأ عماج ۔ب

 باتكلا نمو" :لثم تارابع هيف رركتتو ،ةريشك تادايزو تافاضإ هيف

 ةرابع اضيأ يتأتو "باتكلا ىلإ ةفاضإلا نمو" ،"يراوحلا يبأ ىلإ بوسنملا

 امك "ع رشلا نايب باتك لإ عجر. . .هريغ لاق :فنصملا باتك نمو" ةضماغ

 لهأ ىلإ يراوحلا يبأ باوج نم صوصنب اريثك تادايزلا بحاص دهشتسي

 يراوحلا ىبأ عماج لصأو ةقيقح انل برقي ط وطنع بايغل ارظنو .تومرضح

 .اليلق الإ باتكلا دمتعن مل اننإف

 :ةماقتسالا- ح

 هنم اندفتسا دقف كلذ عمو ه4ق ةقبط نم دعي .يمدكلا وه باتكلا فلؤم

 عازنلا لحب متهي وهف .ةيضقلا هذه ةساردل هفلأ ثيح ةءاربلاو ةيالولا عوضوم يق

 .96 /1 0567 /1 :هسفن ردصملا :رفعج نيا (1)

 .1985 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يراوحلا يبأ عماج :دمع يراوحلا وبأ (2)

 : 92:ص 1 :جح
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 خيشلا لبق نم دشار مامإلا ةعيابمو تلصلا مامإلا لزع بقع نيينامعلا نيب عقاولا
 6&هوح و ةدع نم ةلأسملا جلاعو ثبولسألا دحوم باتكلا ءاجف !ىسوم نب ىسوم

 -حجرأ اميف- ديحولا ينامعلا باتكلا هلعلو ‘ثيداحألا الو تايآلا داريإ نود نكل

 .تافاضإلاو تادايزلاب هيف ءاملعلا لخدت مدعب يظح يذلا نيمدقتملا هبتك نم

 : رتعمل ا 7 اتك - د

 يلا تارابعلا ضعب هيف درت رفعج نبا عماخل يمدكلا حرش وه ربتعملا

 باتك نم [اذك]باب «عجر...ديعس .وبأ لاق" :لثم ثحبلاو لمأتلا يعدتست

 -ديعس وبأ أ وجرأ فنصملا لاق :هريغ لاق" ،"رثألا ىف دجوي امل اليوأت ربتعملا

 دعب باتكلا يف ةلصاحلا تاسابتقالاو تادايزلا ىلع ليلد تارابعلاف 3"... يعم

 :كلذ ىلإ ريشت باتكلا رخآ يف ةرقف دورول عرشلا نايب نم اهلعلو ،فلؤملا رصع
 ةقحلملا تادايزلا عم ،ربتعملا باتك وهو ‘باهولا كلملا نوعب باتكلا خوسنم »

 فرط نم بذهملا ربتعملا باتك مامأ نحنف هيلعو ،«ع رشلا نايب باتك نم هب

 .باتكلا رخآ يف روكذملا يصورخلا يلع نب ناميلس

 نب انهمل رثألا بيذهت) عوبطملا رفعج نبا عماج نيب ةلباقم انيرجأ دقو
 {ةءاربلاو ةيالولا باب ىلع رصتقي هباشتلا اندجوف "ربتعملا باتك" هحرش و (نافلخ

 نبا عماج يف امأ ،ربتعملا نم يناثلاو لوألا ءزحجلا نيب ثوثبم عوضوملا اذه نأ املع

 .‘‘)رقتسم باب يف هنم لوألا ءزجلا يف وهف رفعج
 حرش وه ربتعملا نأ تبني ام انل رهظي ملف ةءاربلاو ةيالولا عوضوم ريغ يف امأ

 دقو اقباس ةدمتعملا خسنلا نم طوطخملا وأ هنم عوبطملا ءاوس رفعج نبا عماخل

 .ةلباقملا ةجيتن نع ةلصفم ةمئاق ثحابلل (ا)
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 مسق ىلع بقع ربتعملا يف يمدكلا نأ ىأرف {ةجيتنلا هذه هبشي ام ىلإ يملاسلا راشأ

 راشأو ىرخألا عيضاوملا ركذي مل و &‘')رقعج نيبا عماج نم تاراهطلاو ةديقعلا

 ءازجألا هذه نأ دعبتسملا ريغ نمف ءازجأ ةعست يف نوكي دق حرشلا نأ ىلإ كلذك

 .ملعأ هلل او هنم ءازجأ ةعبرأ انتزوحب يذلا رفعج نبا عماج حرشل بيذهت يه

 مل اننإف هي ق نم فلؤملا نوكلو ‘ثتحبلا ةجيتن حوضو مدعل ارظنو
 .اريثك باتكلا دمتعن

 عماوجلا ةيقب -ه

 ©يراوحلا نب لضفلا عماج و ،يمدكلل ديفملا عماجلا :لثم ةيهقف اهبلغأ

 لئاسمل مظنم بيوبتو قيقد ليصفت هيفف يويسبلا عماج امأ ؛يويسبلا رصتح
 ىلإ هيف ءارآلا ةبسن مدعلو 4 ق نم فلؤملا نوكل ر هدمتعن مل اننكل ،ةديقعلا

 ذإ \يويسبلا وه لئاسملا كلت عماج نوك ىلإ نئمطن مل كلذك اننألو «اهيلئاق

 عماجلا نأو ةصاخبو ،نيرخأتملا دحأ اهب ماق ميظنتلاو عمجلا ةيلمع نأ وديي

 .اقالطإ ناهباشتي ال هرصتخمو

 : نيرخأتملا تاعوسوم-و

 الو اةبوبمو ةبترم ةعوسوم هباتك 30 يتوعلا ةملس فيلأت :ءايضلا باتك

 ءارآلا نم انل نكمأ ام هنم انصلختسا دقو «هئازجأ بلغأ يف تادايزلا ىلع رثعن

 قمعأ ةعجارم ىلإ ةجاح يف باتكلا ىقيي كلذ عمو ‘ثحبلا ةرتفل ةيدقعلا

 .ةيدقعلا ءارآلا نم نكمي ام ىصقأ جارختسال

 .72 :ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا (1)

 يف ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا ،يوغلو هيقف (ه6 ،كق) :رذنملا وبأ ؤيبوعلا ملسم نب ةملس (2)
 .1995 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ةرازو :ءايضلا باتك .4 !/2 :قرشلل
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 " ةعوس رولملا هذه فلؤم جهنمو ،ح رشلا اهبقع يتأي مث : ["[يترعلا]فنصلملا

 ع وأ ،هلبق نم تشقون يلا لئاسملا يف ةمدقتملا بتكلا نم ةليوط امسرصن لقني

 .لئاسملا كلت نايبل ةيضابإلا ريغ نم ابتك دمتعي وأ 5اهنايب يف وه

 ا

 نم ريثك اهيف لخدت .ةيهقفو ةيدقع ةعوسوم {ةليدنكلا دمحم :عرشلا نايب

 ©"هيلإ فيضملاو باتكلل فلؤملا ريغ لاق" :صنلا ىف دجنف ،ةدايزلاو ةفاضإلاب ءاملعلا

 "ع رشلا نايب باتك ىلإ عجر" :نيترابعلا بقع يتأي دقو "ةفاضملا ةدايزلا نمو"

 .يمدكلل فارشألا تادايز باتك نم اريثك لقنيو ،ةدايزلا ءاهتنا ىلع ليلدك

 باتك بحاص اهبتك عرشلا نايب باتك ةمدقم نأ رظنلا تفلي اًّمِم

 هدجو امل ذإ ،عرشلا نايب باتك بترمو عماج وه ُهَتأ ىلإ اهيف راشأو 3}فنصلملا

 يف عرشلا نايبو فنصملا ناباتكلاف هيلعو .هحرشو هميظنتب ماق قاروأ يف ارثعبم
 نود امهتقيقح فاشتكا متي ىّتَح خسنلا نيب ةلباقمو ،ةقيمع ةسارد ىلإ ةجاح

 ثحبلا عوضوم يف ةعوسوملا هذه نم اندفتسا ام مهأو .تادايزلاو تافاضإلا

 .نآرقلا قلخ ةلأسم

 ؛يناوزنلا ركب يبأ دي ىلع ملعت (ه557 :تر) :ركب وبأ «يدنكلا ىسوم نب هلل ا دبع نب دمحأ (1)
 .31/1 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم : رظنا

 :رظنا ىوزن دنمس لهأ نم يضاق (ه508 :ت) :هلل ا دبع وبأ ،يدنكلا ميهاربإ نب دمع (2)
 دمح نب دمحأ خيشلا فارشإب نامع ءاملع نم ةنح قيقحت :ع رشلا نايب .78/1:هسفن عجرملا

 .1984 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يمقلا ثارتلا ةرازو يبلش ظيفحلا دبع :ةعجارم يليلخلا

 .ه/ ا :فنصملا :يدنكلا دمحأ (3)
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 فذحف ع رشلا نايب ىلع دمتعا 3‘'يدعسلا ليمج فيلأت :ةعيرشلا سوماق

 يبأ نم باتكلا تادايز رثكأو نيفلاخملاو نيمدقتملا لئاسم فاضأو راركتلا هنم
 يف درت مل يلا لئاسملا باتكلا نم انذخأو 3ليصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن

 .تاعوسوملا نم هريغ

 :ةيرماحلا باتك - رش

 برحلا ماكحأ نع ثدحتي طوطخملا \بوبحم نب دّمَع نب ريشب رذنملا يبأل
 صخت لا ةيدقعلا اياضقلا نم ةعومجب كلذ بناج ىلإ لوانتيو مالسإلا يف
 .ىلوألا ةثالثلا ةيرجهلا نورقلا

 :ميركلا نآرقلا نم ةئآ ةئامسمخ ريسفت -ح

 باتكلا ققحم امنيب ،“»سيمخ نب تلصلا رثؤملا يبأ ىلإ يداربلا هبسن
 ةخسنلا نم اذخأ ،يراوحلا نب دمحم يراوحلا يبأ ىلإ هبسن ناجوع ديلو.د
 نكل ناميلس نب لتاقم ىلإ بسني هل هباشم باتك ىلإ هبن مت ءاهدمتعا يلا
 عمو !ماكحألا تايآ ريسفت يف هلصأ باتكلاو 3‘ةنراقم امهنيب دقعي نأ نود

 ©فقافنلا فيرعتو ‘ناميإلا لصأك ،ةيدقعلا ءارآلا هنم انجرختسا دقف كلذ

 .اهريغو ةبوتلاو ںرانلا يف دولخلا ببسو

 .78/1 :قرشملا ف ةيضابإلا مالعأ 7 اع (ه13ق) :يدعسلا سيمخ نب ليمج (1)

 ةرازو ،يلبش ظيفحلا دبع : قيقحت :ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق :يدعسلا ليمج (2)
 .08/1 :ص .1984 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا

 .ظ118 :(خم) تافلؤملا ةلاسر (3)

 ريسفت يف ةيافكلا غولبو ةياغلا ىهتنم يف ةيانعلا زنكو ةياردلا :يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ (4)
 .1994 :ةثؤم ةعماج تاروشنم ،ناجدوع ديلو :قيقحت :ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةيآ ةئامسمح

 .09 :ص ث 1:ج
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 :ناونع نود تاطوطخم 8

 ىلع يوتحتو {‘ثحبلا ةرتف نم اهنأ انيدل حجرت تاطوطخم ىلإ ضرعتنس
 كلذل ثفلؤم نودبو ناونع نودب اهنوك اهريغ نع اهزيمي امو ©ةديقعلا لئاسم

 :يهو انه اهدرونس

 :(ةماقتسالاةبتكم)27ف :مقر عومجم نمض يناثلا طوطخملا -أ

 لاوقأ نم ةعومجمب يتأي ث ©ناليغ نب مشاه نع لقنلاب باتكلا حتتفي

 ةيهقف ةلأسم نب باتكلا عيضاوم عونتتو ٩6&بوبحم نب دمع مهسأر ىلعو ءاملعلا

 رخألا مورخم طوطخلا نأ ودبيو .رمتسم هبش بوانت ق ةيدقع ىرخأو

 .رارصإلاو رئابكلاو ،ردقلاو ءاضقلا ىلع ترصتتا هنم انتدافتساو

 . (بطقتلاةتكم)5رن :مقر عومج نمص عبار اطوطخملا -ب

 .""ب صألا نامثعل راونألا باتك هركذل ه7ق دعب فلأ طوطخملا

 رذنملا نب ريشب رذنملا يبأل ةيفسلفو ةيدقع ارآ ةدع ىلع يوتحي ُهَرَأل هاندروأو

 سبتقا طوطخملا نأ لمتحيو صنلا بولسأ ةبوعصل طقف اهضعب ىلع انرصتتاو

 نم نكمتن مل يذلاو ،رذنملا نب ريشب رذنملا يبأل ديحوتلا يف فضرلا باتك نم

 .هيلع لوصحلا

 .اهرداصم لقتست لا ةيضابإلا قرفلا نايب ىلإ ضرعلا اذه دعب لقتننسو

 :رلتنا دوقفملا جاتلا باتك هل ل اع (ھ63 ا :ت) :هلل ا دبع وبأ مصألا هلل ا دبع نب نامثع (1)

 .389/3 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .ثحبلا نم 2 :قحلملا :رظنا (2)

 



 يناثلا ثحبملا
 اشرداصمو هببضابإلا قرفلا

 ..ك { 4۔٨ ب .. . م

 - 797 . ۔, ۔۔ ح ۔إ, ك ۔ ۔., ١ ٠. ٥ ء

 هما سانلا لمجل كبر ءاش ولو فالتخالا ةنس هقلح ق هلل ا عدوا

 ىوقتو دادزت ةيهلإلا ةنسلا هذهو (118 :دوه ةروس) همنيفلتخُم نولاَري الو ةدحاو

 ةرهاظلا نإف ةبسانم لماوعو ةنيعم طورش رفوتبف {ةيئيبو ةيناسنإ لماوع قفو
 اهنإف ةمئالملا فورظلاو تالعنفلملا مادعناب و ةمألا مسج ق رشتنتو لحفتست

 .ةيسايسلاو ةيركفلا ةحاسلا ىلع اريثك رهظت الو صلقتت

 نامع ،نميلا :ةثالثلا ةيضابإلا تامامإلا ىلع ةدعاقلا هذه طاقسإب

 نميلا فالخب ،فقرفلا روهظ ىق رفوألا ظحلا هل ناك برغملا نأ انل نيبتي ڵبرغملاو

 نامع ميلقإ امأ "اليوط اهب مدت مل ةمامإلا نأل قرفلا كلت رهظت مل ثيح

 وأ ةيركفلا ةحاسلا ىلع قرفلا هذه زورب نود تلاح ةصاخ فورظ هل تناكف

 نم هانجتنتسا ام لالخ نم فورظلا هذه ىلع فرعتن نأ انناكمإب و ةيسايسلا

 ٠ نامع خيرات حفصت

 امامإ يمرضحلا ديعس نب هلل ا دبع عيوب دق ذإ قحلا بلاط توم داعب فالخ عقو دق تأ ودبب (1)

 ةفئاط تعياب مث "يدعسلا ةيطع نب دّمَع نب كلملا دبع ةدايقب ثيومألا شيجلا دض عافدلل

 مامضنالا اوضفر هلل ا دبعل نيعيابملا نكل جورخلاو ءارشلا ىلع (لماكلا همسا ملعن ال) نسحلا
 موجحلا ىلع عافدلا اورثآف يومألا شيجلا مامأ مهفعض نوكردي مُهَتَأل امبر نسحلا ىلإ

 يئاطلا بجاح مهل ىتفأف ،ةرصبلا يف ةيضابإلا ةداق ىلإ ةلاسرب اوثعب نميلا لهأ قفني مل املق

 :خياشملا تاتبط :ێيجرللا : رظنا ،ءارشلا ىلع هلل ا دبع ةعامج ماغرإ مدعو .ج ورخلا ع وطتب

 ريغ ايسايس ربتعي نميلا لهأ نيب فالخلا اذه نإف هيلعو 592 :ريسلا :يخامشلا 2

 .ةلقتسم ةقرف لإ هلل ا دبع ةعامج وأ نسحلا ةفئاط بسن نم ىلع رثعن مل اننإ م يدقع
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 .ةرصبلا ىف ةيضابإلا ةمامإلا زكرم نم نامع برق .ا

 هرثأ هل ناك نامع ىللإ ديز نب رباج مامإلل يفقثلا فسوي نب جاجحلا يفن .2

 .يضابإلا بهذملاب قلعتلا حور ءاكذإ يف

 ،يئاطلا بجاح :لثم نامع يف مهرارقتساو ةرصبلا نم ةيأ ةدع لاقتنا .3

 .امهريغو ليحرلا نب بوبحم

 مهئدابم نورشني نيذلا ،نيفلاخملا ىلع راحص ي انهم مامإلا لماع ديدشت .4
 ٥ .ةيعرلا ىف

 نم جورخلاب ‘هبهذم ىلإ وعدي يذلا يلرتعملا "ةيقب" ىلع ناسغ مامإلا مكح .6
 .هعابتأ ىلع نوددشي اوناك راحص لهأ نأ مغر )نامع

 هل نيفلاخم دوجوب حمسي ال ثيح ‘هيضراعم ىلع ددشتلا يق انهم مامإلا ةغلابم .6

 .هنم نامع ءاملع رجضت ىَّتَح «هدض سانلا بيلأت ىلإ نوعسي

 متت هديبو دقعلاو لحلا ةيلوؤسم هيلإ دنست ضاق وأ ملاع دوجوب نامع ةمامإ عتمت .7

 يف ةطلسلا ىلع بلاكتلا ظوظح نم للق يذلا رمألا وهو ديدجلا مامإلا ةعيب
 .بيبح نب عيبرلاو ملسم ةديبع يبأ دي ىلع اوجرخت نيذلا ءافكألا ءاملعلا دهع

 ،ملعلا اهيف رشتني يلا ةيملعلا ةمصاعلا ريغ يه نامع يف ةمامإلا ةمصاع نوك .8

 ءاملعلا قاروأ سيبح يركفلا فالخلا لعج اًّمِم ةيركفلا تارايتلا لبقتستو
 .هتطلس ناكم يف مامإلا ىلع رطخ ليكشت ىلإ ىدعتي الو إمهسلاجبو

 .81 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .126/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (2)

 .106 :هسفن ردصملا :يملاسلا (3)
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 رجي نأ ىلإ مهدحأب يدؤي ال نامع يق ءاملعلا نيب ثدحي يذلا فالتخالا .و

 لكو مهبهذم ىلع نيرويغ مهدجن لب ،اهتمو ةيضابإلا نع لالقتسالا ىلع
 فالخلا كلذ نم يسايس بصنم لين لإ حومطلا نود قحلا لإ ىعسي

 نيذللا () ليحرلا نب بوبحح عم ناميلا نب نوراه فالح وه لاثم نسحأو

 ىلع ليلدك )فهل امهتلسارم لالخ نم انهم مامإلا لإ نامكتحم اناك

 .ةيضابإلل امهئالو

 ال نصحم يضابإ نيوكتب نامع يق مهنيب اميف نيفلتخملا ةيضابإلا ءاملع عتمت.0

 دشارو تلصلا ةمامإ لوح ءاملعلا فالحخك هترئاد نع جورخلاب مش حمسي

 ناطحق يبأو رثؤملا يبأ :لثم نانبلاب مهيلإ راشي نمم ءاملعلا ءالؤه بلغأف

 .يراوحلا يبأو

 نم روهظ مامأ اعينم انصح ناك ةءاربلاو ةيالولا ماظن قيبطت يف مراصلا مازتلالا 1

 .اهقفو ةديقع يضابإلا بهذملا يف فرع ام ريغب يداني

 ىلع ءاهنايك ىلع ظافحلا ىلع ةرداق ةطلسو ،يوق ذوفنب ةينامعلا ةمامإلا عتمت 2

 عم نامع يق ةريثك قرف راشتنا مدع ىق اببس اهارن قلا لماوعلا ضعب هذهف

 ديشحت ىلإ ىدعتي ال ايمالك افالتخا يقب هنكل كاهئاملع نيب فالتخا دوجوب ملعلا
 ©برخغملا يف هارن امم سكعلا ىلع كلذو مامإلا طاقسإ ىلإ يعسلاو ةيعرلا

 يبأو بيبح نب عيبرلا ةقبط ءاضقنا دعب ،قرشلملا لهأ يف مدقملاو ةوعدلا لهأ سأر بوبحم ربتعي (1)

 .123 }122/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ :رظنا ،لئاوو رجاهملا يبأو دلخم ناسغ
 .383 -276 /1 :تاباوجلاو ريسلا :نامع ةميأ :رظنا (2)
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 تناك لا تاقاقشنالا ترثك ثيح ،ترهيتب ةيمتسرلا ةمامإلا ف صوصخلابو

 :اهنم لماوع ةديلو انرظن يف
 .""برغملا قارع"ب تبقل ىَسَح ترهيت يف ةيركفلا ةايحلا طاشن.1

 ضعب ىدل لعف در دلو نيمكاحلا ةمألا نم “لنيملسلملا ءانبأ نيب ملعلا راشتنا.2

 .ملعلا يف مهل نيسفانملا

 دودح ىصقأ يف ةصاخبو ،ةيمتسرلا ةمامإلا يف فيلأتلا ةرثكو ملعلا يشفت.3

 اهب لاصتالا مامإلا ىلع بعصي ناك لاو ،ةسوفن لبج يف ةيمتسرلا ةلودلا

 .اهرابخأ عبتتو

 .“).تاروث ىلإ برغملا نونطقي نيذلا ربربلا ءوجل .4

 لاقتناو اهراهدزا رثإ ترهيت ىلإ ةيركفلا تارايتلاو ةيمالسإلا قرفلا لوخد.5

 .اهيلإ برغملاو ةيقيرفإو رصم نم راجتلاو لاومألا لهأ
 ايدّمع اهفلاخت ةرواجب لود ةدعب برغملا يف ةيضابإلا ةلودلا ةمصاع ةطاحإ.6

 .نييمطافلا ؤ ةسرادألاو ةبلاغألاك

 ٠ .262 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (1)

 .102/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .329 :ةيمتسرلا ةلودلا : زاب ؛ 87/4 :نودلخ نبا خيرات :نودلخ نبا (3)

 :سنؤم نيسح نع القن 323 :ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا :منيركلا دبع تدوج (4)

 010 :م ،ةيردنكسإلا ةعماج ،بادآلا ةيلك ةلحب يف لاقم ،سلدنألاو ةيقيرفإ ين ربربلا تاروث

 .اذهو ،مالسإلا ةكوش فاعضإل لاتقلا ىلإ نونكري ربربلا نأ لاقملا بحاص دقتعي .ا92:ص

 مدعو ةيرحلا نورهي مهتلعج امم ةليوط ةراضح تحت مهخيرات يف اوشيعي مل موق مه امن ديعب
 .ملعأ هلل او ،ناطلسل دايقنالا

 .158 :ريسلا :يخامشلا (5)
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 نامع ةمامإ تدعاس لا لماوعلا سكع نم اهجتنتسن دق ةيقبتملا بابسألا

 ٢ ةّيضانإلا ةدايقلا زكرم نع دعبلا :لثم اهيف ةيضابإلا قرفلا راشتنا مدع ىلع

 عم عارص يق اوناك ءاملع ءيحبو ،برغملل ةرصبلا ةميأ ةرايز مدعو ،ةرصبلا
 ` حماستلا بولسأ نييمتسرلا ةمبألا جاهتناو ،©فّرعملا نب بيعشك ةرصبلا يف ةدايقلا

 بحذملاب نيقشنملا سوؤر مازتلا مدع لجسن امك ،©بهذملا يف مهل نيفلاخملا عم

 دئاسلا يضابإلا رايتلا ةضراعم ىلإ مهب ىدأ اًمِم ،هنع عافدلا نع مهيلختو يضابإلا

 .اهيركفمو اهئامعز ىلإ تبسن ةلقتسم قرف سيسأتو ةيمتسرلا ةلودلا يف

 ىلإ عجري فالخلا نأ ىلإ صلخن ،ةّيضايإلا قرفلا ءوشن بابسأ ضرع دعب

 نيذه قفو قرفلا فينصت ناكم ةب وعصلا نم نكل !ةيسايس وأ ةيملع بابسأ

 يدقعلا ريغ وأ يدقعلا هجوتلا قفو اهفنصن نأ انيأر كلذل ءامهكباشتل نيرايعملا

 .ثحبلا عوضوم قايس رابتعاب

 :يدقع هجوت اهل يتلا قرفلا - 1

 :راكنلا-ا

 نم رفن ةعبس نيب ىروش رمألا كرتو ،متسر نب نمحرلا دبع مامإلا يوت
 هيلع عقو يذلا &0')رسلدنألا دوعسمو باهولا دبع هنبا مهنيب نم موقلا ءاهجو

 امدنعو )رماك رهش ةدمل هتعيابمم. اومه امل ًابتخاو بره هنكل سانلا رايتخا

 كرت ةعيبلا داعيم رضح املف \باهولا دبع ىلإ راظنألا تلوحت هروهظ نم اوسيأ

 تفتحا ريثكلا هنع فرعي ال (ھ2ق رخاوأ) :يسلدنألا دوعسم ؛114 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب (1)

 .867 {}866 /4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنل ،ريسلا بتك نم ةثداحلا دعب هتيصخش
 .89/1 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (2)
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 نم لوأ نوكيل ردابف جرخف هل هتعيابم مهكزتب دوعسم عمسف هتعيب ةيعرلا صعب

 .‘')ةماع ةعيب كلذ لعب سانلا هعياب ئ باهولا دبع عيابي

 امنيح ءابتخالا لإ دوعسم اعد يذلا ببسلا ام ادراو لاؤسلا ىقبيو

 :نيلمتحم نيباوج ىلإ انلصوت ؟اهل امامإ ةيعرلا هتراتخا

 : بابسأ ثالذنل دعبتسم اذهو ،طوغضل ضرعت دوعسم نأ :لزألا بارخلا

 سانلا ةعيابم رثإ أبخملا نم دوعسم جورخ ايناث كلذ تبثي ليلد دوجو مدع الوأ

 .باهولا دبعل عيابم لوأ ربتعي دوعسم اثلاث باهولا دبعل

 زورب لامتحا لإ ةيعقاولا تايطعملا لالخ نم دوعسم نطفت : يناثلا باوجلا |

 .لعفلاب عقو ام وهو عارص يف مهعم لخدي نأ أشي ملف ،ةيعرلا طسو يق ماسقنا

 ىعدت ةيصخش نمحرلا دبع مامإلا هنيع يذلا ىروشلا سلجب يف ناك

 بصتنم يف بغر ،هدي نم تجرخ املف ،ةمامإلا يف عيط دق ،نيدنف نب ديزي
 {باهولا دبع مامإلا عم ةبارق ةقالع هل نأو ةصاخبو هذوفن هلالخ نم طسبي

 نلعأف ،ةيعرلا ي ةلبلبلا عرزو ةشوانملا يف ذخاف 3ثثتبغر هل ققحي مل مامإلا نكل
 ةعامج نود ارمأ يضقي ال نأ» وهو طرشب لإ متت ال مامإلا ةعيب نأ سانلل

 اديزي تكسأ دوعسم نكل ‘هدحو مامإلل رومألا دنست ال ىَتَح &‘)«ةمولعم

 4 .هتقفاومعب الإ يضقي الو عرشي ال ىلعأ سلجم مامإلا دييقت نع )هعابتأو

 .90 }89/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 .90/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (2)

 .92/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (3)

 .39 :ةيضابإلا رصتخم :ينورابلا ؛148 :ريسلا :يحامشلا :رظنا ؛90/1 :هسفن ردصلل :ءايركز وبأ (4)
 .148 :ريسلا :يخامشلا (5)
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 لجر ةيالو حلصتال» :نولوقي ةراتف ،لاقلاو ليقلا يف اوذخأف ةضراعملا تجردت

 ىلع تناك هتيالو» نولوقي ةراتو ،«هنم ملعأ وه نم نيملسملا ةعامج يف ناك اذإ

 انتطرش بحاصو رئاج انلام تيب بحاصو «رئاج انيضاق» ىرخأو '»«طرش

 .ةتازم ةليبق نيدنف نب ديزي تدناس دقو . «اميش كلذ نم ريغي ال انمامإو قساف

 لتقف ةيلمعلا ىلإ نطفت هنكل هولتقيل انيمك مامإلل اوبصنف دتشاو ،رمألا لحفتسا م
 .هب ردغي نأ دارأ يذلا

 ةيدكب ةفورعم ةيدك بوص اوهجوتو «ترهيت ةنيدم نم اوجرخ كلذ دعب
 اوراصف اورقت ىّتَح «لئابقلا و سانلا مهيلإ نوليمتسيو ةدعلا نودعي راكلا

 حالسلا لمح ىلإ لاحلا مهب ىقترا مت ناكسلا بيهرتل تاعامج ةنيدملا نولخدي
 .هلاعفأ نع مهل مامإلا يهنب اوهبأي مل و

 ةمبألا ىلإ ةلاسر هيجوت ىلع نيضراعملا يأر رقتسا مهنيب درو ذخأ دعب

 ةكم ىلإ نيلو سر اولسرأف \ةساسحلا ةيضقلا يف مهيلإ ماكتحالل قرشملا يف

 يمرضحلا بويأ نب لئاوو ،درمعلا نب دلخم و بيبح نب عيبرلا دجوي ثيح
 ضفرو باهولا دبع مامإلا ةعيبب مهاربخأف جحلا مسوم يف كلذ ناك امبرو

 طرشلاو ةحيحص ةمامإلا..» هيفو باوجلا مهل اوبتكف ،‘هتعيبل نيدنف نبا

 هنم ملعأ وه نم نيملسملا ةعامج يفو لجر ةيلوت نم متركذ امو...لطاب

 .92/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 .47 :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (2)

 .99 -96/! :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ ؛50 -48 :هسفن ردصملا :ريغصلا نبا (3) .

 .50 :نييمتسرلا ةميألا رابخأ :ريغصلا نبا (4)

 .49/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛93/1 :ةميألا ريس :ءايركز وبآ (5)
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 باوجلا نكل ا)«ةنسح ةلزنمب لضفلاو ةعانقلا ىف ناك اذإ زئاج كلذف

 دض اماقتنا لالغتسا نسحأ فرظلا لغتسا نم دجو دقو لإ برغملا ىلإ لصي

 ١ .ةيضابإلا ةداقلا

 بهذملل يركفلا خيراتلا يف مهم ثدح عم ةلاسرلا هذه تنمازت

 ءةرصبلا يف ةداقلل ملعتملا يضابإلا بابشلا نم ةلث نايصع وهو الأ يضابإلا

 هفلاخ امنيح ملسم ةديبع يبأ مامإلا دهع يف أدب نايصعلا اذه روذجو

 ةالص مهزيوحجت مدع :يهو ةيهقف اهنم ةدحاو لئاسم ثالث يف هذيمالت

 مدع يف امهادحإ ةديقعلا يف اتناكف ةيقبلا امأ اةّضاإلا ريغ عم ةعمجلا

 دقو ةلبقلا لهأ كيرشت يف ىرخألاو ىنز هبشب تنأ ىلا ةأرملا ريفكت ٠

 لئاسملا هذه يف هاتفتسا يذلا حلاص نب لهس ىلع بضغ ةديبع ابأ نأ درو

 هل رفغي مل و ،هدرطو هلزنم نم هجرخأف .‘.)«هنم ئرب دق هأ لإ هنظن الو»

 ةلأسملا هذه غلبم دكؤي اذهو «‘"عيبرلاو يئاطلا بجاح طسوتب لإ هتلز

 ةايح يف اراهج مهيأر اونلعي نأ ةديبع يبأ ذيمالت عطتسي مل و .هدنع

 هومصاخ نأ دعب اهورشنف بيبح نب عيبرلل ةدايقلا دهع ءاج ىتح ،مهخيش

 زيزعلا دبع نب هلل ا دبع فالخلا اومعزت نيذلا نمو ،نيملسملا اهب اونتفو

 فرعملا نب بيعشو يسودسلا جرؤملا وبأو

 .94/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 .73 {©72 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع ؛اهلك :ةجحلا ةلاسر (2)

 . .5 :ةجحلا ةلاسر (3)

 .7 :هسفن ردصملا (4)

 .7 6 :هسفن ردصملا (5)
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 لإ بيعش جرخ ،هوفلاحخ نيذلا )ا )ةنالنلا نم بيبح نب عيبرلا ئرب نأ لعب

 ىلإ ةلاسرلاب ناهجوتملا نالوسرلا هيلع رم اهيفو ،“راصنأ ضعب دجوي نيأ رصم
 باهولا دبع ةمامإ لوح لصاحلا فالخلاب هاملعأو قرشملا ىف ةيضابإلا ةمبأ

 ىوق ىدحإ نم لينلاو \هفص ىلإ نيضراعملا ةلامتسال ةحناس ةصرف اهدجوف

 ،برغملا ىلإ هجوتف ،برغملا يف بيبح نب عيبرلا مامإلا ةدايقل ةعضاخلا ةيضابإلا

 نب ديزي ىلإ ثادحألل انليلحت بسح ةرشابم ءالولا ىطعأ ترهيت لصو نيحو

 نيدنف نبا نيب فالخلا لوحت نيدنف نب ديزي ةعامج ىلإ بيعش مامضنابو .“نيدنف

 .ةينيدو ةيسايس ةضراعم ىلإ طقف ةيسايس ةضراعم نم باهولا دبع مامإلاو

 عجري نأ ةيشحخ مامإل ا لاتقو ريفنلا ىلع نيضراعملا ضرحي بيعش أدب

 مامإلل ادناسم نوكيس يذلا امهباوجب أبنت هنأل ممألا يأرب قرشملا نم نالوس رلا

 .105 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .93/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .94/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (3)

 هتعيب نع لزانت نوضراعملا هعمظأ امل ث ،باهولا دبع ةمامإب رقأ ُهَتُأ ركذت ءايركز يبأ ةياور (4)

 عقو نإو ،بسانتي ال اذه انرظن يف نكلو ؛95/1 :هسفن ردصملا ،نيدنف نبا رزآو باهولا دبعل
 نكي مل اذإف رصم يف هل ارامصنأ دجو دقو برغملا ىلإ بيعش هجوت اذاملف الإو ،هنم ةعدخ يهف
 هنأ تبنت يلا ةياورلا كلذ ۔اكؤيو هيلع ديدج عمتحب يف هراكفأب نهاري الف فالخلاب ملع ىلع
 0593/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ ڵترهيت يف دوجوملا عضولاب هاملعأو رصم يف نيلوسرلاب ىقتلا

 .ةحوجرم اهنع لزانت ث باهولا دبع ةيالو قفاو تأ ركذت لا ةياورلا نإف هيلعو

 :ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملا :مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد :ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع (5)
 / .9 :ص .5

 .150/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (6)
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 اذإ باوجلا ةجيتن نألو {ةضراعملا طرش ةحص مدعب هملعلو هخويشب هتفرعمل مئاقلا

 كلذل \ةضراعملا نع لئابقلاو سانلا نم ريثك رارف ىلإ يدؤتسف ترهيت ىلإ تلصو

 .""باهولا دبعل نيلاوملا ترهيت لهأب ردغلاو حالسلا لمح ىلع مهلجعتسا

 لتقلا رثكف ةمادق يبأ شيج نم ةأدبلا تناكو ،نيفرطلا نيب برح تعلدنا

 باهولا دبع مامإلا رمأ ًمُث «سلبارط ىلإ بيعش برهف ةضراعملا تمزهناو
 .مهنم ىقبت نميف حلصلا ءاجر هيضراعم ىلتق ىلع ةالصلاب

 "ةجحلا ةلاسر" ةمألا ةلاسر اوأرقف {ةعقاولا دعب قرشملا نم نالوس رلا داع

 غلب امل 4 باهولا دبع ةيالو تابثإو هباحصأو نيدنف نبا ةئطخت اهيف اودجوف

 نيدنف نب ديزيو بيعش نم اوئرب قرشملا ىلإ برغملا يق رئادلا برحلا ربخ

 مكحلا اذهبو ،‘}بات نم الإ مهليبس ىلع ناك نمو هعم اولتق نيذلا هباحصأو

 نيذلاو ةّيضابإلا نيب لصاف دح عضو 3هتعامجو عيبرلا مامإلا نم رداصلا ريخألا

 ايئاهن نيحلا كلذ نم ةقرفلا تلقتساو ،مهنم ةيضابإلا أربتف راكنلا ةيدك يق اولزن

 :اهنم تايمستاةدع اهيلع تقلطأو ةيهقفلاو ةيركسعلاو ةيسايسلا اهفقاوم يق

 اومسو 3باهولا دبع ةمامإ راكنإل وأ ،اهب اولزن يلا ةيدكلا ىلإ ةبسن راكنلا

 .152 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .150 :ريسلا :يخامشلا ؛100 399 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .101/1:ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (3)

 ؛55/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا ؛ا01/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ ؛23 :ةجحلا ةلاسر (4)

 .151 :ريسلا :يخامشلا

 .101/1:ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (5)

 .95/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (6)
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 مامإلا ةعيب مهنكنل ةثاكنلاو &‘'هباهولا دبع ةمامإ يف مهاوجنل ةيوجنلاب كلذك
 ىلإ ةبسن ةيديزيلاو البلا طسو يف بغشلا مهلاخدإل ةيبغشلاو ثدح ريغب

 .“)يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع وأ نيدنف نب ديزي

 تالاقملا نم ةعومجب هعمو ،قرشملا نم يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع ءاج
 اهب اوثبشتف {ةّيضاببإلا جهنمل نيركنملا راكنلا طاسوأ يف اهرشنف ”ةديقعلا يف

 ىلإ ةبسن- ةيبهولا ةضابالا هب نوهجاوي اديدج ايدّقع ادنتسم اودجو مهنال

 ةيدقعلا ءارآلا سأر ةرومطلل ةيصخشلا هذه تناكف -باهولا دبع مامإلا

 ةديقعلا ةسارد يق اهيلإ نوعجري يلا ىلوألا مهرداصم دعت هتافلؤمو ،ةيراكنلا

 .مالكلا ملعو

 ةقرف اهجاتحت ىلا نيدايملا لك يف ةيراكنلا ةقرفلا توتسا دحلا اذه دنع

 نمو باهولا دبع مامإلا ةفلاخع يف لثمتت ةيسايسلا ةروصلاف {اهلصأ نع اهلالقتسال

 وبأ هروط مث نيدنف نبا هنوك لقتسم شيج يف ةيركسعلا ةروصلاو 3هدعب ءاح
 نب بيعش ءارآ يف ةيهقفلا ةروصلاو ،‘”رامحلا بحاص وعدملا داديك نب دلخم ديزي

 .146 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .96/1:ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 .51/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (3)

 .169 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (4)

 .75 :ةزكرم ةسارد ةضابإلا :رمعم ىحب يلع (5)

 هلل ا ديبع نب مساقلا ةبراحمل ةتازم نم ةصاخو ةريثك لئابق عمج كنرف يب نم يمو هلصأ (6)

 نبا دي ىلع يفوتو ،ةيلاطسق 4 هلك لحاسلا حتنو هلتقف ناوريقلا ىلع يلاولا يعيشلا

 :يجردلا ؛175 -168 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ) ه306 مرحم يف هللا ديبع نب مساقلا

 -175 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ) لضفلا هنبا هدعب لعشملا لمح .(104 -96 :خياشملا تاقبط
16 
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 وبأ هخيش هلبق نمو «بيبح نب عيبرلا امهنع ضري مل نيذللا هيبحاصو فرعملا

 ءاهحورشو يرازفلا بتك تايوتحم يف درو امب مازتلالا يف ةيدقعلا ةروصلاو ،ةديبع
 :يرازفلا لوقل يثيدحلا بناجلا يف لثمتت يهف ةقرفلا هذه نع ةبئاغل! ةروصلا امأ

 ."')«راثآلاب عيبرلا ٌباحصت انبلغ اَمنإ»

 : ةيرمعل ا _- ب

 ةيضابإلا نع ةقشنملا قرفلا نم ةقرفلا هذه نوكت نأ رداصملا ضعب ىفنت

 انعمجت « :ءايركز وبأ لوقيف ةيضابإلا عم اموي ةقالع اهل نكت غ اَهَتأ نوريو

 ىلإ مهبهذم نودنسي ام اريثك ،ةّيضابإ مهنأ اومعز ،لوأ نم ةملكلا مهايإو

 نأ بيرغلا نمو ‘)«ريمع نب ىسيع ةعبت مهو ل [يبيجتلا] دوعسم نب هلل ا دبع

 .(راكنلا نم مه اممر) ةراوز لهأ ىلع شّتفطا خيشلا بطقلا باوج يف رثعن

 كلت نأ بطقلا مهل دكأف مهنم تسيل يه الاوقأ مهيلإ سانلا ةبسن لوح ةياكش

 & .)ريزعلا دبع نب هلل ١ دبعو ريمع نب ىسيعل يه اَمنِإَو مهل تسيل لعفلاب ءارآل ١

 يف يه يلاو ،ةراوز لهأ ىلإ أطخ ةبوسنملا ءارآلا هباوج يف ركذي مل فسألل نكل
 ال ُهَنإَت ىوكشلا ةلاسر ىلع نوثحابلا رثعي نأ نيح ىلإف ريمع نب ىسيعل ةقيقحلا

 نب ناميلس عيبرلا يبأ نم لك ةيبهولا ةيضابإلا نم ه4ق يف ةكرحلا هذه هجاوو (7
 ريسلا بتكو ايركسعو ايملع فاتلز نب ىلغي رزح يبأو دلخ نب ديري مساقلا يبأو ©نوقرز

 0185 ©184/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ :رظنا نيفرطلا نيب ةهجاوملاو تاراوحلاب ةئيلم

 .112 111/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛232 ©23 1 ©227 ©226 0224 &219 0195 06

 .163 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا (1)

 ةّيضابإلا مالعأ مجعم يف ريمع نب ىسيع ةمجرت دجن مل و ،91/1] :ةميألا ريس :ءايركز وبأ (2)
 .25 :ص .ةميرلق ةعبط :ةراوز لهال باوج :فسوي نب دمحا شّيفطا (3)
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 بسحت ةقرفلا نأل امبر ،هتقرفو ةيرمعلا ميعز نع هاندروأ ام قوف تامولعم دجوت

 .ةيضابإلا ىلإ اهنم "ةلزتعملا ىلإ برقأ اَهَتَ

 : ةينيسح | _ ح

 لإ يعادلاو ةيضابإلا نع لصفنا ىتمو اهسسؤم خيرات نع ائيش ملعن ال

 لئاسمب ذخألا نم رثكي هنأو “)ىسلبارطألا نيسحلا ني دمحأ همسا نأ ىوس ،كلذ

 باسح ىلع ةيهقفلا ماكحألا طابنتسا يف يلقعلا بناجلاب متهي يأ ،‘ة)سمايقلا

 اهتظفح ةيدقع لئاسم ةدع ىف ةيضابإلا هتفلاخم رهتشاو .ةيوبنلا ةنسلاب لالدتسالا

 ةقرف نمض ةقرفلا حتف نب سورمع جردو ،ةّيضاَبإلا ريسلاو خيراتلا بتك انل

 هب تفرع يذلا لالضلاب ذخأت مل ةقرفلا نأ ىلإ بهذي ُهَنَا لإ {ةبابسلا اهامس

 كايبن هاري نم مهنمو كاهلإ هاري نم مهنمف ؛دحاو لجر لإ اهرمأ دنست ێلا ةبابسلا

 ةقيقحلا يقو .“‘»اصع نم رفك الإ ءيشب رمأي ال عاطم مامإ هأ معزي نم مهنمو

 فيكف ،ةملسم ريغ ةكرشم ةرفاك يهف ركذ امم ءيشب تدقتعا يلا ةقرفلا نإف

 نع تقشنا اَهَنأ رمألا يف ام ةياغ نلا ةملسملا ةينيسحلا ةفئاط اهيلإ بسنت

 :قيلعتو قيقحتو ةسارد :ةقرف لك نايب ين ةلاسر :ورمع وبأ ييغراملا ةيفلخ نب نامثع يفوسلا (1)
 .299 :ص .ةنوتيزلا ةلحلا لاقم رماع سينو .د

 .76 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىيحي يلع ؛62 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا (2)

 اريثك ةديبعأيبأ مامإلا ةمجاهمل ةينيرات روذج اهل ةينيسحلا ءارآ امبر ؛262 :ريسلا :يخامشلا (3)
 ناب رمعم ىيحي يلع درفنا دقو ؛تروطت مث ةميدق ةعزنلا نأ دعبتسم ريغف.سايقلاب ذخاي نم
 .76 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا ،اليلد اذه دجن مل و {ةنسلا ركني يسلبارطألا

 / .96 095 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (4)
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 ءزحلا يف تشاعو ءةّضابلا نع ةلقتسم ةقرف ةينيسحلا ىقبت لك ىلع

 ق رداصملاو . ةيدقع ءارآو يلقع يهقف جهنم تزيمتو ا )ةسوفن لبج نم يقرشلا

 نيتقرفلا نيب اميف ءارآلا قفاوتل يرمعلا ةقرفلاب اهنرقت ةينيسحلا ةقرم" نع اهثيدح

 نم ةبيرقلا ةيرمعلل دادتما ةّضابإلا ةينيسحلا نأ لمتحي .7 [ )ريسي ائيش 7

 .ملعأ هلل او ةلزتعملا

 زيمتو باهولا دبع مامإلا دهع يف ترهظ اهل انضرعت يلا ثالثلا قرفلاو
 ىرخألا ةيضابإلا قرفلا امأ قحاللا لصفلا ىف اهيلإ قرطتنس ةيدقع ءارآب ت

 .ةيدقعلا ءارآلاب اهمامتها مدع ىلإ ريشنو اهيلع فرعتنسف

 :يدقع هجوت اهل سيل يتلا قرفلا- 2

 :ةثافنلا

 :ةقرفلا هذه ةأشنل تعمتجا بابسأ ةدع كانه

 دبع مامإلا دهع ق ةرارظطنق ىلاو نبا دعس نب امن يذلا دسحلا :اهلوأ

 ع . . . : . .. (6) . .. ١
 السرا نيذللاو & رصب نب ثافن سبو 6 يسوفنلا ميسو سروي وبا ىمسللا باهرلا

 .47 :فراعملا ةرئاد :يكيول زودات 6 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (1)

 .262 :ريسلا :يخامشلا ؛ه4 :نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نبا ؛135 :نيدلا عئارش :مالس نبا (2)

 .299 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (3)

 .44 :نييمتسرلا ةمبألا :ريغصلا نبا (4)

 ةرارطنق وأ وغيرب ملعلا ىقلت (ه284 دعب :ت ) :دّمَع وبأ «يسوفنلا سنوي يبأ ميسو نب دعس (5)
 .375 }374/3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ونام ةعقوم يف كراش ،ترهيتب 4

 ءاكذ وذ ملاع هيقف (ه258 -208 :نيب يح) :سنوي وبأ «نيزمطلا يسوفنلا سنوي نب ميسو (6)

 .935/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا
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 يلاو يفوتو ،ةيمتسرلا ةلودلا ديلاقم حلفأ مامإلا ملست امنو حلفأ دنع املعتيل

 ذخأو ظاتغاف ،ائافن كرتو هدلاو نع افلخ ادعس هذيملت مامإلا راتخا ،ةرارطنتق

 ."هتلود مامإو هخيش يف نعطي

 مامإلا حمس ،نئازخلا ترمعو ةلودلا يف لاومألا ترثك امل :اهينان

 ضري مل اثافن نكل ،”دغرلا ةشيع اوشاعف ،سانلا نيب لاومألا لوادتب حلفأ

 :الئاق دهشملا ميهاربإ زاب فصيو .مامإلا ىلع لماحتف عضولا اذهب

 يذلا عمتجملا روطت رياسي نكي مل حلفأ مامإلا يف هنعطب اثافن نأ عقاولاو»

 يف ةعيرسو ةيرذج تارييغت نم هاري ام مضهي نأ عطتسي مل و ،هيف شيعي

 عمتجب ىلإ ايودب اريقف شيعي ناك يذلا عمتجملا ريغ ،يقيقح بالقناو هدلب
 ."ةراضحلا هيف تنكمت يرث

 مهفلاو هقفلا يف ةبترمو ،ملعلا يف ةميظع ةلزنم ثافن يتوأ :اهنلا

 يف مزتلي هنأ ىنعمب امبر ،هقفلا يف حيحصلا يأرلا عابتا طرتشي ناكو 3)ةريبك

 وأ «©ىرخألا ثيدحلا بتارم نود تت هلل ا لوسر نع حيحصلا ةيهقفلا ماكحألا

 مامإلا ناويد خاسنتسا ةصق هل تدرو دقف كلذل ،ةّيضابإلا ةميألا دنع درو ام

 دجب امنيب ،هقفلا يف يفلسلا هجهنم ىلع لي امم 3دادغب نئازحخ نم ديز نب رباج

 كحلفأ هنباو باهولا دبع نيمكاحلا ةممألا ةبوجأ نودمتعي هرصع ىف ةيضابإلا

 .137 0136 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 .61 :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (2)

 .254 :ةيمتسرلا ةلودلا (3)

 .139 0138 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (4)

 .0 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (5)
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 وأ ©فلسلا ىواتف ىلإ عوجرلا يف ددشتلا نود مهرصع ءاملع لاوقأب نومتهيو

 .")نيعباتلاو ةباحصلا ءارآب ديقتلا

 يف هدلاو دهتجا يلا ةلودلل ةعساولا ةعقرلاب حلفأ مامإلا ىفتكا امير :اهعبار

 هتلودل ةيقرشلا دودحلا ىلع ةبلاغألا عم عازن ف لخدي نأ أشي ملف اهعيسوت

 هذيملت ةظيفح كلذ راثأف ةراضحلا ءانبو نا معلا عيسوتب متها نأو ةصاخبو

 .مهيضارأ باسح ىلع هتلود عيسوتو ةرلاغألا هتبراحم ةلق ق هبتاعف \©فثافن

 مامأ ةرثع رجح لكش ،ترهيت يف ةيملعلا ةحاسلا ىلع ثافن زرب ام

 اثافن نأ ودبي نكل يهقفلا هجهنمو هتسايس ىلع هتاضارتعا لالخ نم حلفأ مامإلا

 وأ مامإلا طاقسإ يف امبر حمطي مل هنال ،هرصانت ةقرف سسؤي مل و ةعامج ذختي مل

 دض ةيئادع ةوزن هل نأ رمألا يق املك اَمْنإَو ىري ام لثمب نوداني عابتأ ذاختا

 ةيضابإلا ةكرحلا رايت عم ةيملعلا تافالتخالا ضعب ىلإ ةفاضإ ،ةساردلا ىف هقيدص

 وعدي هدرفمب يقب اثافن نإف كلذل حلفأ مامإلا ةسايس نم بناوج دقن ث كاذنآ

 ضعب هيلإ بهذ املثم ةّيضابإ ةقرفل اميعز اموي نكي مل و ،ةديدجلا هئارآ ىلإ
 نيب اميف اهيلع رثعن مل ةيثافنلا ةملك نأ اذه انل دكؤيو .نيرصاعملا نيثحابلا

 ىلإ بهذ دقو «يصخشلا ثافن مساب ثدحتت تناك امن {)رداصملا نم انيديأ

 يه امو ةينيد ةقرف ةيئافنلا ربتعي مل ذإ رمعم ىحي يلع خيمشلا اذه نم بيرق

 ىلإ بتكلا ترثك امدعب حلفأ مامإلا نم افوخ ناك دادغب ىلإ ههجوت نأ يخامشلا ركذي (1)

 .214 :ريسلا :رظنا \ثافن نأش يف مامإلا

 .194 :هسفن ردصملا :يخامشلا (2)

 .46 :فراعملا ةرئاد :يكيول زودات ؛110 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (3)

 .ريسلا :يخامشلا ؛خياشملا تاقبط :يجرللا ؛ةمبألا ريس ءايركز وبأ ؛نيدلا عئارش :مالس نبا (4)
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 هذه دوجو ضارتفا ىلعو .هيضابإ ملاع لاوقأب تذخأ سانلا نم ةعومجب

 . بهذملا ةريظح لإ مامإلا مهعجرأ ام ناعرس هنف ةعومحلا

 هيرصاعم فرط نم تعنو ،هيف بوغرم ريغ وهو هتايح مايأ ثافن ىضق

 اي كرفك كرتت ىتم ىلإ» :هل سنوي يبأ نب دعس ةساردلا يف هليمز لوقك ،رفكلاب

 اودقتعا نإ ةسوفن لهأ خبوي ناكف “يروطفبلا مساقلا وبأ ًمَأ 3ث_«؟ثافن

 نأ ىلإ رفعج نب ىسوم رصاهم وبأ بهذيو ،‘}ثافن نم ةءاربلا كرت بيوصت

 حلفأ مامإلا هب هبقل بقل ثافن اَمْنإو» رصن نب جرف وه ثافنل يقيقحلا مسالا

 .“«رصن نب ثافن يمسف مسالا ىلع بقللا بلغف {هتعدب مالسإلا يف هثفنل

 ةدحاو ىوس هقفلا يف اهلك ،ةّيضاإلا اهيف فلاخ لئاسم رشع ثافنلو

 اهضعب هريغ دروأو ىفوسلا اهعمج دقو مئادلا رهدلا وه هلل ا نإ» : هلوق يهو

 .80 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا )1(

 لكأي الئل رصاهم يبأ ةورج حبنت :ىسوم نب رفعج رصاهملا وبأ لاق» :ينيجردلا ةياور يف ءاج (2)
 :رظنا ؛314/2 :خياشملا تاقبط) «وغيو قئالس تنأ ىَّتَح اهلكأي داك دقو منغلا بئذلا .

 (بئذلا)ثافن ىلع دري (ةورخلا) يصيصمتلا رصن وبأ ناك اهانعمو {(170 :ريسلا :يخامشلا

 يدهم :امه ناملاع ءاج ىّتتَح هفعضل حلفي مل هنِكَل 6(منفلا)ةسوفن هءارآ اوزغت ال ىَتَح
 .ةسوفن لهأ نم ةماعلا نع ثافن ءارآ رطخ ادعبأف (نايقولسلا) حتف نب سورمعو يسوفنلا

 .80/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا :رظنا ؛139/1 :ةميلا ريس :ءايركز وبأ (3)

 ضةسوفن لبجب يريم لهأ نم (ه313يلاوح :تر :مساقلا وبأ ڵيروطغبلا نسحلا نب تاردس (4)
 .351 {350/3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ونام ةعقوم دعب اوقب نيذلا ءاملعلا نم

 ۔.112/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (5)

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (6)

 .22 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا (7)
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 فارتعالا مدع نم ةبترتملا ةيهقفلا ماكحألاب قلعتت لئاسملا هذه بلغأو ..ا )رخآلا

 .ملعأ هلل او حلفأ ةمامإب

 :ةبكاكسلا -ب

 نونف ملعتو هرغص يف نآرقلا ظفح ءيتاوللا كاكسلا هلل ا دبع اهميعز

 اياضق ةلداحب يف هسفن محقأ ،“ةغايصلاب هلاغتشال هربك يف ايرث راص مث ،ةعيرشلا

 ©كلذ يف قفوي ملف لاملا عمجب هلاغتشاو ةيملعلا هتعاضب ةلق عم يمالسإلا نيدلا

 فالتخا هباعيتسا مدعل امبر ،“ةيوبنلا ةنسلا در اهرهشأ ةيهقف لئاسم لحتناف

 ءافتكالا ىأرف ،ليدعتلاو حرجلاب ةاورلا ىلع مكحلا يف لاوقألا براضتو ديناسألا

 روظحمو لاكشإ يف عقيل لاكشإلا نم ابوره ،نآرقلا وهو هتيصن يف فالخ ال امي

 در نمك ةنسلا در نمو ...هريفكتو هتئطختب اومكح» نوملسملاو .هنم دشأ
 ٩ .“)«كرشأ ليزنتلا در نمو «ليزنتلا

 سنوت بونج ةرارطنق مهعقوم زواجتي مل ،ةتاول ةليبق نم كاكسلا ةعامج

 دصقي هلعلف 3“«رايد مهل الو روصقلا نم اوجرخي مل » مُهََأب ينوسلا مهفصيو
 ركذت مل رداصملا نأ لجسنو هك ق يف امامت اوفتخا دقو ،لحرلا ودبلا نم مُهَشَأ

 ترهظ ةقرفلا نأ لامتحا ىلع انلمحي اًمِم ،نييمتسرلا ةمبألا دحأ ءازإ افقوم مهل

 :ێيجردلا ؛138/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ :رظنا ؛298 5297 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (1)

 .43 .2 :ةيضابإلا رصتخم :ينورابلا ؛79/1 :خياشملا تاقبط

 .70 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع (2)

 .300 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا ؛192/1 :ءايركز وبأ (3)

 .300 :هسفن ردصملا :فوسلا (4)

 .300 :هسفن ردصملا :يوسلا (5)
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 ةيكاكسلا نع ثدحتت نيح رداصملا نأو ةصاخبو ،ةيمتسرلا ةلودلا طوقس دعب

 .")هوق ىف ترهظ لا ةيثرفلاب اهنرقت

 : ةفلخ | ح

 ةافو دعب سلبارط ىلع ايلاو هسفن نيع يذلا ؛حمسلا نب فلخ ىلإ ةبسن
 دبع دهع يف سلبارط يلاو يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع نب حمسلا هدلاو

 ىوقتلاب هرمأي فلخ ىلإ لسرأو ،عينصلا اذه باهولا دبع مامإلا ضفر ،باهولا
 هتعامج تررقف «هيلإ ريهامجلا دشحي أدب هنأو ةصاخبو ،نيملسملا رومأ لازتعاو
 ةمبألا ةافو دعب قرشملاب ةيضابإلا ةدايق يف مدقملا ليحرلا نب بوبحم ىلإ ميكحتلا
 دبع مهمامإ عابتاب مهرمأو ءافلخ ىلو نم ةئطختب مهباجأف ،هيلع نيقباسلا
 مامإلا ةريسب هيف ديشي يناسارخلا ىسيع يبأ نم ناث باتك ءاج مت ،)باهولا

 .(ثمهمامإ ةعاطب مهرمأيو باهولا دبع

 ةلودلا مسج نع لاصفنالا قيرط يف ةوطخك فلخ ةوعد تءاج

 سلبارط نيب ةفاسملا دعبو ‘تازاوحلا عاطقنا رذعب اذخأ ،ةيمتسرلا

 فلخ شيج نيب ةوقلا لامعتسا ىلإ كلذ دعب فالخلا لقتنا مت 3‘»ترهيتو
 ىلع ايمسر مامإلا هنيع يذلا ينوانخلا ديمحلا دبع ةديبع يبأ شيج نيبو

 .187 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا ؛!19/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (1)

 . .122/1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ (2)

 :يخامشلا ؛70/1 :خياشملا تاقبط :يجردلا ؛122/1 :هسفن ردصملا :ءايركز وبأ (3)

 .181 :ريسلا

 .140 -135 :نيدلا عئارش :مالس نبا (4)

 .17 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا ؛181 :ريسلا :يخامشلا (5)
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 توم دعب ىَّتتَح "نيبناجلا نيب ةليوط ةرتف تاشوانملا ترمتساو سلبارط

 يلاولا مامأ بيطلا هنبا هدعب ةضراعملا لعشم لمح ثيح حمسلا نب فلخ

 ةقرفلا هذه تفعضف {هحلاصل عارصلا ىهنأ يذلا ،‘ةسايلإ روصنم يبأ ديدجلا

 .ىرخأ ةرم هجاوت نأ عطتست ل و

 ،ةبرج ىلإ تعستاو {ةلاكو ،نرفي يف سلبارط قطانم يف ةيفلخلا تردحت

 لبج نم ةيقرشلا قطانملا يف نيزكرمتملا ةينيسحلاو راكنلاب ةقرفلا تناعتسا دقو

 )ينورابلا ميهاربإ نب ىيحي وبأ ءاج ىَّتَح فلخل مهئالو ىلع اوقبو شةسوفن

 ةيضابإلا عم فلتخت ةضحم ةيسايس ةقرف ةيفلخلا ربتعتو ةيضابإلا ىلإ مهلامتساف
 َ .باهولا دبع ةماملب رارقإلا يف

 اندجو اننأل اطبضنم سيل قرفلاب تاعامجلا ةيمست نأ قبس اًمم صلخن

 ةلقتسم ةقرف نوفلاخملا ربُشعا مث «مكاحلا مامإلا نيبو ملاع نيب ايملع افالخ

 ىوس يدقعو يهقف فالخ يأ مهل سيل نم ءالؤه نم نأ انيأرو {ةيئافنلاك
 قرفلا ءافتخا اضيأ لجسنو ،ةيفلخلاك مامإلل مهئالو لوح يسايسلا فالتخالا

 هيلع تغبو ايسايس مامإلا تفلاخ لئابقو تاعامج دوجو عم نامع ةمامإ ي

 .189 :ريسلا :يخامشلا ؛76/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا ؛123/1 :ةميألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 .178 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (2)

 نم ملاع (ه7ق) :ىحي وبأ ،ينورابلا نوراه ييأ نب ءايركز ىحي يبأ نب ميهاربإ نب ءايركز (3)
 .327 {©326/2 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ةورث قزر ةسوفن لبج

 ةّيضابإ ةقرف لوأ ةيفلخلا نأ جاحلاب مساق ركذ دقو 8 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (4)

 .85 :ةبرج خيرات نم تاحفص ٬ةبرج تنطوتسا

 :رمعم ىيحي يلع ؛298 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا ؛70/1 :خياشملا تاقبط :نييحردلا (5)

 .79 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا
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 فينصت نأ لمتحن انلعجي اًمِم ؛مهريغو دمحم نب رقصو ءةأنه نبو ،نيينادنلحلاك

 بحطصي مل امنيب {ةيمتسرلا ةلودلا ثادحأل ةبراغملا نوخرؤملا هعضو قرفلا

 نيفلاخملا ىَسَح نوبسني ال مهاندجو لب {ةيمستلا هذه قرشملا ثادحأل نوخرؤملا

 ."هضراعملا ميعزلا مسا لمحت ةلقتسم ةقرف ىلإ ةيدقع لئاسم يف يضابإلا مامإلل

 ىلإ بسنت مل برغملا يف تثدح نتف دوجو اضيأ اهيلإ انلصوت يلا ةجيتنلا دكؤيو

 ةنتفو {‘}”حلفأ نب ركب يبأ يمتسرلا مامإلا مامأ ةفرع نب دمحم ةنتف لثم ،قرف
 )6( , 2 . ِ : ع (5) )4) ۔
 . ‘دمحح نب فسوي متاح يبا مامإلا ماما دامح نب دمحمو حابر نب دمح

 ةقرف ربتعت نأ نكمي يلا تافصاوملا لك اهل ةًّيضابإ ةقرف يقتنن نأ حص اذإو

 ةديقع ءاملعو ءاهقفو شيج ىلع ةرفوتملا راكنلا ةقرف يهف ،ةّيضابإلا نع ةلقتسم

 ةزمح دشارو ىسومو تلصلا لوح مهنيب نوفلتخملا ءاملعلا ،ناميلا نب نوراه :مهنم ركذن (1)
 ردقلا يف ملسم ةديبع ابأ اوفلاخ نيذلا ثراحلاو يقشمدلا ناليغو يناسارخلا ةيطعو يفوكلا

 :يخامشلا) يفوكلا ةزمح خيش وه يذلا يئاطلا بجاحو 120(&0 0105 :ريسلا :يخامشلا)

 :يخامشلا) ثدحأ هنكل نيملسللا يملكتم نم ناك ريثك نب حلاصو &(85 :هسفن ردصلل

 هل تناك يندملا دابع نب دمحمو 161(2 :ةيضابإلا نع تاساردلا :يمانلا (83 :هسفن ردصملا

 لاق نيذلا نيملكتملا نمو {(123 :ريسلا :يخامشلا) بوبحم نب دمحم هيلع اهدسفأ تالاقم

 احلاص هاخأو تاتقم نب صفح دجن «يردأ الو لوقأ ام مهيف ظفحأ » :يخامشلا مهيف

 بات نم ةبوت عم نيملسملا ةميأل مهتفلاخم تتبث ءالؤه لكف ؛(121 :هسفن ردصملا :يخامشلا)

 .ةلقتسم ةقرف مهيلإ بسنت مل مهنكل مهنم
 .71 :نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نبا (2)

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجأ مل (3)

 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دجأ مل (4)
 .هسفن عجرملا يف هتمجرت دجأ م (5)

 .105 :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (6)
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 لإ اورمتساو مهميعز ةافو دعب ةقرفلا ةيار اولمح عابتأو مهب ةصاح تافلؤمو

 .""ريخألا نورقلا

 :تالاقملا بتك اهركذب درفنا يتلا ةيضابإلا قرفلا - 3

 نيخرؤملا نم ةيضابإلا قرفلا ميسقت رابتعا طابضنا مدع ىلإ انلصوت اذإ

 نوبسني مُهَتَال مظعأو دشأ نييمالسإلا تالاقملا باتك عم رمألا نإف ،نيبضابإلا

 دنع اهئامعز ءامسأ ورت مل و يش يف مهنم تسيل اقرفو تايصخش ةيضابإلا ىلإ

 تايصحشلا هذه نم ضعبو .ةيدقعلا وأ ةيهقفلا وأ اهنم ةيخيراتلا ةيضابإلا بتكلا

 :يه قرفلا هذهو ةيضابإلا ىلإ بسنت نأ نع الضف ةملسم نوكت نأ نكمي ال

 : ةيصفحلا -أ

 كرشلا نيب» :لاق نأب ةضابإلا نع زيمت مادقم يبأ نب صفح باحصأ

 هاوس امم رفك ئ هفرع نمف هدحو ىلاعت هلا ١ ةفرعم يهو ةدحاو ةلصح ناميإلاو

 ةقرسلاو انزلا نم رئابكلا بكترا وأ ران وأ ةنج وأ مايق وأ باتك وأ لوسر نم

 .“«كرشلا نم ءيرب هنكل رفاك وهف رمخلا برشو

 مهتيازع محلو ةبرج ةريزج نم يقرشلا بناخلا نورمعي اوناك مُهَتأ يريبعجلا :ذاتسألا ركذ (1)

 يراضحلا دعبلا :يريبعخلا تاحرف :رظنا زها12و !1 010 نورقلا يف (يعامتجاو يد ماظن)

 ؛4 :شماه 213 :ص ،ا :ج .7 :رئازخلا ةرارقلا ڵثارتلا ةيعمج :ةيضابإلا دنع ةديقعلل

 «(ةيكلاملا ىلإ دصقي هلعلو) رخآ بهذم ىلإ مهليوحت مت هأ ركذ هباتك نم رخآ عضوم ينو
 ليلد مهتزوحب يه امير مهدادجأ تاطوطخم نإف رمأ نم نكي امهمو ؛266/1 : قباسلا عجرملا

 يف ةصاخبو اهنع ثحبلا يف نوثحابلا دهتجيلف ليوطلا مهخيرات ىلعو لوألا مهبهذم ىلع
 .ايبيلو ةبرج يف ةصاخلا تاطوطخملا تابتكم

 .135/1 :لحنلاو للملا :يناتسرهشلا (2)
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 : ةي دريل ا _۔ب

 أربتيو ،ةقرازألا لبق ىلرألا ةمكحملا ىڵوتي يذلا ةسينأ نب ديزي باحصأ

 نم الوسر ثعبيس ىلاعت هلل ا نأ معزو ،مهالوتي هن ةيضابإلا لإ مهدعب نمم

 كرتيو ةدحاو ةلمج هيلع لزنيو ,ءامسلا يف بتك دق اباتك هيلع لزنيو مجعلا

 نم ديزي ىلوتو ،نآرقلا يف ةروكذملا ةئباصلا ةلم ىلع نوكيو ق ىفطصملا ةعيرش
 نأ ىلإ بهذو «هنيد يف لخدي مل نإو ةريسلاب باتكلا لهأ نم ىفطصملا دهش

 ريبك وأ ريغص بنذ لكو ،نوكرشم رافك مهريغو هيقفاوم نم دودحلا باحصأ
 .‘هكرش وهف

 وه اهيلع نيدهاش ةمألا يق»نإ :لوقي اديزي نأ ىلإ مزح نبا بهذو

 يتأي مجعلا نم ءيبب خسنيس مالسإلا نيد نأو...رخآلا نم يردي الو ،امهدحأ

 .“«ةدحاو ةلمج هيلع لزني رخآ نآرقب و ،نيئباصلا نيدب

 ام ىلإ بهذو ،ردقلا يف ةيضابإلا فلاخ ©رىضابالا ثراحلا باحصأ

 ىعد اممو ،‘“}رعفلا لبق ةعاطتسإلا ىفو ،دابعلا لاعفأ قلخب لوقلا يف ةلزتعملا قفاوي

 .136/1 :هسفن ردصملا :يناتسرهشلا (1)

 .188/4 :لحنلاو للملا يف لصفلا :مزح نبا (2)
 ةيطع ةقفر ردقلا يف ةديبع ابأ هخيش فلاخ نمم وهو .ةضابإلا رداصملا يي روكذم ثراحلا (3)

 ةيسست يف طابضنالا مدع دكؤي اذهو «عابنأ الو ةقرف هيلإ بسنت مل هنكل يفوكلا ةزمح ابأو
 .244 /2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا :رظنا ،قرفلا

 .136/1 :لحنلاو للملا :يناتسرهشلا (4)
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 دحلا هيلع ماقي هن اهريغو ةقرسلا وأ ىنزلا لثم اقبوم بكترا نم نأ ،اضيأ هيلإ
 م

 ."ةدرلا ىلع لتق ةبوتلا ىبأ نإو كرت بات نإف لعف اًمِم ،باتتسي مث ٨

 مهخيش اوفلاخ نيذلا ةثالثلا نمض ثراحلا مسا يخامشلا دروأ دقل

 رخآ عضوم يف امأ يناسارخلا ةيطعو ،يفوكلا ةزمح :مهو ردقلا يف ةديبعابأ

 &©}ثراحلا فذحو يقشمدلا ناليغ مهيلإ فاضأو ةعومجملا هذه ركذ دقف

 دكؤملا نأ الإ يضابإلا بهذملا يف دوجو هل ةيصخش ثراحلا نأ اذه نم ديفتسنف
 م

 وح ة

 .ةيضابإلا رداصملا بسح ةقرف هيلإ بسنت مل هنأ

 ال تالاقملا باتك ىدل تدرو تيلا تافصلاب ،قرفلا هذه نأ ظحالنو

 .باتكلا ءالؤه اهب ىتأ نيأ نم ملعي هدحو هلل او شةيضابإلا رداصملا يف اهل دوجو

 كهشكشققش

 .188/4 :لحنلاو للملا يف لصفلا :مزح نبا (1)
 .105 :ريسلا :يخامشلا (2)

 يكيول زوداتو 044 :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد :يكيول زودات ؛ا20 :هسفن ردصملا :يخامشلا (3)

 .ثراحلا ىلإ ةيثراخلا بسني نمم
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 ةيضابإلا قرفلارداصم :يناثلا بلطملا

 هذهو "ةفلتخملا ةيضابإلا قرفلا بتكل تاطوطخم ةدع ىلع انعلطا

 نأ انلواحف ءةثيدحلا تاساردلا اهيلإ قرطتت مل ۔انملع بسح- تاطوطخملا

 بتك ليلحتب موقنسو .اهنم انتدافتسا عيضاوم ركذن مث ،اهيلع فرعتنو اهحفصتت
 .نيرخآ نيفلؤمل ابتك مث ،ةبلاغلا يه هتافلؤم نأل يرازفلا

 :يرازفلا ىلإ بسنت بتك - ]

 :رمع نباىلع درلا دي باتك -

 ىلع درلل صاخ .)رانك فيلأتب يرازفلا دمح نب هلل ا دبع دمع وبأ ماق

 نم اهؤارآ ةبيرقلا ةيرمعلا ةقرفلا هيلإ بسنت يذلا ،ريمع نب ىسيع هرصاعم
 راكتنلا نم يرازفلا عابتأ ىلإ ريمع نبا هبتك باتك بقع درلا ءاجو ةلزتعملا

 .هيلإ مهليمتسيل

 يبب ةماقتسإلا ةبتكمب 07ف ،03ف :مقر نيتعومجب ين اهلك اهيلع انرثع ةيضابإلا قرف بتك (1)
 اقباس راكنلا نطوم ةبرج نم تءاج تاطوطخملا هذه نأ ودبيو .(رئازحلا) ةيادرغ ةيالو نقزي

 :رظنا ،رئازخلا ىلإ سنوت نم تبلج ييلا يمشلا خيشلا تافلؤم ةقفر -نيحلا اذه لل اميرو
 هتايح :نيمثلا ميهاربإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع خيشلا نيدلا ءايض :ييمثلا :ليعامسإ رمع

 .73 :ص .1990 :ةيادرغ ،تاحاولا ةعبطم ،يرومرملا رصان خيشلا ميدقت : هراثآو

 يف خسن ،03ف :مقر ،ةمانتسالا ةبتكم يف عومجب نمض عبارلا :ريمع نبا ىلع درلا :يرازفلا (2)
 .ه1 190 يناثلا عيبر

 .2 :ثحبلا قحلم رظنا \تادوقفملا نم ربتعي ريمع نب ىسيع باتك (3)
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 همهتا يذلا ريمع نبا همصخ ىلع يرازفلا نم فينع موجه درلا اذه يو

 ءةضفارلاو ةلزتعملا ىلع هئارآ يف دمتعي ُهَتًأو ،بذكلاو نالطبلاب نيلوألا راثآ يمري هأب

 &"'أرمانلا اهيلإ نكسيلو هبهذم اهب نيزيل {ةّيضابإلا نم نيملسملا فلس ىلإ اهبسني 4

 نكمت ىلع لذي ،ايوقو ابترم الالدتسا درلا يف دجن 6يرازفل نم ةداحلا ةعزنلا هذه عمو

 ةينآرقلا تايآلا ىلع اهيف ادمتعم {ةددحم ةيجهنم قفو كلذو ،مالكلا ملع يف هبحاص

 لكش يق همالك يتأي ام اريثكو {ةدودسم قرط ىلإ هضراعم ليصوت تامازلتسا ىلعو

 .اهضقن هل لهسيل ريمع نبا ءارآ لالخ نم اهغوصي ةلئسأ

 مدع ةلأسم ةشقانم اهمهأ شةيدقع عيضاوم ةدع ىلع يوتحي باتكلاو

 رفكلا قلخ مث «زتاوتملا ربخلا ةيقادصمو ،ةنيبلاب لسرلا هللا لاسرإ ةيرورض
 .دابعلا لاعفأ قلخب نولوقي نيذلا ةيردقلا ىلع درلاو ،ناميإلاو

 : ص دمل ١ ب انك - ب

 دبع دمح ىبأ خيشلا مالك نمو» اذكه ناونعلا ق .,باتكلا ةبسن درت

 ملعن الو ردقلا باتك لإ ناتراشإ باتكلا طسو يفو ،«يرازفلا ديزي نمب هلل ١

 ينانلا لامتحالا نأ ودييو ؟يرازفلل رخآ باتك مأ ؟باتكلا اذه هب دصقي له

 اذه ريغ يف فنصملا هركذ» :هلوق يف شماهلا ىلع قلعملا ركذ ام ليلدب ىوقأ

 .و46 :هسفن ردصملا :يرازفلا (1)
 ؛ظ26 ىلإ ظا5 نم :(3ف مقر) عومجب نمض يناثلا ؛ردقلا باتكل ناتخسن عومجلا يف (2)

 يبأل ةديج تاقيلعت امهب ناتخسنلاو .ظ45 ىلإ و2ت7 نم :(03ف مقر) عومجب نمض ثلاثلا

 يلا مهخسن ين انل اهولقنف هدعب نم خاسنلا اهيلع لفاح 2ناميلس نب نمحرلا دبع ديز

 .ديدح نم اهوحخسنتس ١
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 مم م

 انملس اذإف ردقلا يف يرازفلل يناثلا باتكلا ىلإ ريشي هنأكف 3‘'"«باتكلا

 نم نكمتن مل و امهدحأ ىلع انلصح ردقلا يف نيفلؤم يرازفلل نإف ةجيتنلاب

 .رخآلا ىلع روثعلا

 دقو دابعلا ىلإ لاعفألا نوبسني نيذلا {ةيردقلا ىلع درلا ىف هلك باتكلا

 مني هعوضوم يف سيفن باتك وهو ،ردقلاو ءاضقلا عوضوم تايثيح عيمج لمش

 تشقانو يمالسإلا ركفلا يف اركبم تجضن ةذف ةيرقبعو كريك نكمت نع
 نيب يطسولا هبهذم زربأ ثيح هيف قفو هبسحنو ،لانملا بعص اكئاش اعوضوم
 .ةيردقلاو ةيربجلا

 { ا نيدل رصانلا دمحأ همسا يعيش بتاكل "ةاجنلا" باتك ىلع انلصحت

 ديزي نب هلل ا دبع ىلع درلاو ربخلا يفنو لدعلا تابلإ هفيلأت نم هضرغ ناك

 باتك لهف معن ناك اذإ ؟يرازفلا وه يذادغبلا ديزي نب هلل ا دبع لهف ،يذادغبلا

 ؟يرازفلل ردقلا باتك ىلع در وه ةاجنلا

 يف هنع درو ام لالخ نم ديزي نب هلل ا دبع ةيصخش فشتكن نأ عيطتسن

 :ةاجنلا باتك

 .شماهلا ىلع ر10 :(عومجب نمض يناثلا خم)ردقلا باتك :يرازفلا (1)
 يف دهتجا ه301 يف ىضترملا هيخأ نم رمألا ملست هقفلا يف مدقم ،نيسحلا نب ىحي نب دمحأ (2)

 ديحوتلاو ،غمادلا باتكو درفملا :هتافلؤم نم ه315 يف ينوت ىّسَح ةطمارقلا دض داهجلا

 01985 :ايناملا .ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ؛غنوليدام ديرفليق :ءانتعا :ةاجنلا باتك ققحم ةمدقم رظنا

 جاحلا :لضافلا ذاتسألا باتكلا انه ىلإ انهبن دقو .2 ،! :ص .30ج سةيمالسإلا تارشنلا

 .يناملألا ققحملا هل هادهأ ثيح بويأ نب دمح ديعس
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 .. ضارورح جراوخ لإ هلل ا دبع رصانلا دمحأ بسن. 1

 ©تيبلا لهأ ريغ نم مُهَتأ ساسأ ىلع ءاملعلا نم ةعومجم رصانلا دمحأ ىمس .2

 يباو ةميرك يبا نب ملسم ةديبع يبأك .ةيضابإلا سأر وه نم مهنم . <

 .يسودسلا جرؤملا 2

 امل 4 ةيرفصلا ناك هلل ا دبع باحصأ بحذم نأ رصانلا دمحأ ركذ.3

 .) خآلا نيللاب اوذخأو ةيرفصلا اوكرت حيحصلا نيدلا مهءاج

 .ةربجلا نم ُهَنأب هلل ا دبع رصانلا مهتي.4

 يف ناك يرازفلا نأ درو دق هن دادغب نم ايجراخ هلل ا دبع. نوكف

 نم رصانلا مهربتعا نيذلا ةضابإلا دجوي نيأ برغملا ىلإ يتأي نأ لبق قرشملا

 ىلع هيف دري ردقلا باتك هل يرازفلا نإف ةيربخلاب مهتا هنوكو 2 ،ءارورح جراوخ
 لقتنا هنوكو ةيربجلاب همصخ همهتي نأ يعيبطلا نم ناكف لاعفألا قلخب نيلئاقلا

 ول ُهَتَال ةيرفصلا ىلع ناك يرازفلا نأ دعبتسم ريغف رخآ بهذم ىلإ ةيرفصلا نم

 مغر مهعم ركذي مل هنأ املاطف ،ةرصبلا يف ةيضابإلا ةمأ عم رهتشال كلذك نكي مل

 دورو انلق ام لإ انفضأ اذإو ،رمألا لوأ نم ايضابإ نكي ا حجري اذهف هتيملع

 كش الف يرازفلا عم يذادغبلل نيلوألا نيمسالا قباطتو باتكلا ق ةّيضابإ ءاملع

 .يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع هسفن وه يذادغبلا ديزي نب هلل ا دبع نأ

 .53 :ةاجنلا :رصانلا دمحأ (1)

 .337 :هسفن ردصملا :رصانلا دمحأ (2)

 .55 :هسفن ردصملا :رصانلا دمحأ (3)

 .341 :هسفن ردصملا :رصانلا دمحأ (4)

 .75 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع (5)



 يدقعلا ثارتلا رداصم : 9

 باتك يف بسن ام نيب نراقن نأ ىقبي ،يرازفلا وه يذادغبلا نأ تابثإ دعب
 .رصانلا هدمتعا يذلا فلؤملا ىلع فرعتنل ردقلا هباتك عم يرازفلا ىلإ ةاجنلا

 يذلا فلؤملا راكفأ ررحي رصانلا نأل {ةنراقملا ناكمب ةبوعصلا نم اندجو نكل

 نأ لامتحا ىلع نيباتكلا نيب راكفألا يف السلست دجن مل اننإ ًمُث 3هبولسأب هدمتعا
 نأ انيأر ةقيقحلا ىلإ لصن ىتحف ردقلا باتك وه رصانلا هدمتعا يذلا باتكلا

 نيبو ردقلا باتك يف يرازفلا اهب دهشتسا يلا تايآلا عيضاوم نيب ةنراقم زجنن

 هذه ىلع اندعاس دقو فالتخالاو قافتالا ددحن ىَّسَح هنع رصانلا دمحأ هدروأ ام

 ةنراقملا ةجيتن تناكف «ةينآرقلا تايآلل سرهف ىلع ةاجنلا باتك ءاوتحا ةقيرطلا

 :يتأي امك

 ."اجنلا باتك يف درت مل طوطخملا ردقلا باتك يف ةيآ 2٥

 عوضوم يف فالتخالا عم اهداريإ يف ناباتكلا كرتشا تايآ ٥

 .)اهب داهشتسالا

 :يه ةاجنلا نود طوطخملا يف ةدراولا تايآلاو ،(عومحب نمض كلاثلا) ردقلا باتك اندمتعا (1)

 -ظ28 ؛6ه4:ةرتبلا =-ظ28 ؛38:نيساي =ظ27 ؛ا24:ماعنألا =و27 ؛75:جحلا =و7

 =ر31 ؛ا29:ءاسنلا =و31 ؛ :فسوي =ر30 ؛49:ةدئاملا =ظ29 ؛57:تافاصلا

 ؛24:دّمحح =و31 ؛57:فهكلا =ر31 ؛44:ناقرفلا =و31 ؛80:لمنلا =و3ا ؛82:فهكلا

 -)ن39 ؛78:ءاسنلا =ظ39 ؛156:نارمع لآ =ظ39 ؛6:دوه =و39 ؛182:تاناصلا =و6

 .19:ىلعألا ۔ظ40 ؛82:نيساي =وه0 ؛168:نارمع لآ =ظ39 ؛145:نارمع لآ

 .ةاجنلا باتك ىف هقفاوي امو طوطخملا يف ةدراولا تايآلا ماقرأ (2)

 -۔5١ا:ماعنألا- و39 ؛329 3328 =101:فهكلا - و3ا ؛213 =۔اهلك :ةحتافلا - و0

 .عضاوملا نم ريثك يف =286:ةرقبلا - ظ40 ؛245 =ك1 :لافنألا - ظ ؛5
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 عم )ةاجنلا باتكو طوطخملا نيب اهب داهشتسالا عوضوم قيفي تايآ 6٥

 .راكفألا ضرعو ةغايصلا يف فالتخالا

 ةنإف نيباتكلا نيب ةهباشتم تارقف كلذك اندجو اننأ انملع !ذإو

 ةفاضإ عم ردقلا باتك ىلع دمتعا دق رصانلا دمحأ نأ ادج لمتحملا نم

 لامتحا ربكأو ردقلا باتك ريغ يرازفلل بتك نم ىرخأ تامولعم

 &““هضفاورلا ىلع درلا هباتك نم وأ ،يرازفلل يناثلا ردقلا باتك نم اَهََأ

 .ملعأ هلل او

 باتك وه له ملعن الو ةراوز يف دودرلا باتك ىلع يمانلا رثع

 يمهو هعيضاوم ضعب لإ راشأ دق ىلربرك نأ الإ ؟هريغ باتك مأ ردقلا

 ةسارد مادعنا ىلإ ريشن نأ دونو .هلل ا ءاقب ةفصو ناميإلا ةعاطتساو ةمصعلا

 راكنلا ةقرف يف ملاعلا اذه ةيمهأ عم -انعالطا بسح- يرازفلا ةيصخش لوح

 . يض اب إ ا به ذملا نم

 .ةاجنلا باتكو طوطخملا يف ةدراولا تايآلا ماقرأ (1)

 .42 =18 :ةرقبلا - و31 ؛255 =65:ةرقبلا - وله ؛328 =20:دوه - و3ا

 .228 :ةاجنلا =طظ38 :الثم رظنا (2)

 ©19 :ةاجنلا {ةعيشلا ىلع درلا وه هباتكل يذادغبلا فيلأت بابسأ نم نأ رصانلا دمحأ لوق لثم (3)

 .ردقلا باتك يف لوقلا اذهل رثأ الو

 .2 :قحلم :رظنا (4)

 ،يمانلا ةيفلخ ورمع .د : قيلعتو قيقحت :نوفلخ نبا ةبوجأ : نوفلخ نب فسوي بوقعي وبأ (5)
 .115 :ص .تد :توريب حتفلا راد

 م (: )] 3 ] [{ ل ا : ع

 م , ا , :34.
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 :ناونع نود ةديقعلا دي باتك ج

 دمحم وبأ انبهذم مامإ ...لوصألا مامإو لوحفلا لحف هنظأ " :هلوأ يف درو

 ءيشلاو ،يرازفلل باتكلا اذه بسن نم ملعن الو ،"يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع
 تارابع" :ب تنونع لا ىلاعت هللا تافص بسح باتكلا هميسقت وه هيف ديدجلا
 .باوبألا ىلع ميسقتلا يتأي كلذ دعب 4 &('"هركلا نع تارابع" 3"ملحلا نع

 : اهب قلمامو لجوزع ه ا ةفرعم « دحوتلا باتك - د

 دبع دمحم يبأ خيشلا لوق نم" هناونع يفف يرازفلا ىلإ )باتكلا بسني
 نع تلأس" ةراتف \تامولعملا ضرع يف ةفلتخم غيص هبو "يرازفلا ديزي نب هللا
 "رئاس لأس نإ" ىرخأو "(...كرشلا) نيع امف تلق" ىرخأ ةراتو ":لاقف ناميإلا

 .دحاو ناكم يف تعمج تافطتقم باتكلا لصأ نأ يحوي اًمِم اراشتنا رثكألا يهو

 .هلل ا ديحوتب قلعي امو {هتافصو هلل ا ءامسأ يف باتكلا عوضوم بلغأو

 :نيفلتخم نيفلؤمل بتك 2

 :يسلبارطلا نيسحلا نيا باتك -أ

 "نيسحلا نب دمحأ ناويد" ب ىمسي باتك هل ةينيسحلا ةقرفلا ميعز

 ةبتكم يف 03ف :مقر تحت عومجب نمض لوألا طوطخم :ديحوتلا يف ناونع نود :يرازفلا (1)
 .و7 -و :ةماقتسالا

 :مقر ،نقزي نبب ةماقتسالا ةبتكم يف عومحب نمض يناثلا :هلل ا ةفرعم يف ديحوتلا باتك (2)

 . .ه1190 بجر يف خسن ©07ف

 نب نمحرلا دبع] ديز يبأ طخي دجو دقو "يرازفلل هلعل" :هيف ناونعلا سفنب رخآ طوطخم دجوي (3)
 .(03ف مقر) عومجب نمض عباسلا :رظنا \باتكلا ةجابيد ىلع طقف انرثع ،يرازفلا[ناميلس
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 ابأ هدلو رذحي حلفأ نب بوقعي اذهف {هتءعارق نم اهعابتأ عنمت ةيضابإلا تناكو
 ؤ©بتكلا ىيف ةرثانتم ةفطتقم صوصن هنم انتلصو دقف هاوتحم امأ .""هنم ناميلس

 ةلأسم نورت الأ» :يتاوللا هلل ا دبع دمع وبأ لوقي :يهو انعطتسا ام اهنم انعمج

 دمحأ باتك نم ،ةوعدلا لهأ نم تعقو نم دنع تعقو دق ىضرلاو طخسلا

 يف صوصنو ،”ردقلا باتك شماوه ىلع ىرخأ صوصنو «“«نيسحلا نبا

 دق نأ لمتحن انلعجي امم يراوزلا ديزي وبأ اهلقن ريمع نبا ىلع درلا باتك
 يرازفلا مالك لقني نيسحلا نبا نأ اندجوو .هيدي نيب ريمع نبا باتك لصو

 ىلإ ةجاح يف اننكل ،امهنيب ةقالع دكوي امم اهيلع انرثع يلا صوصنلا يف
 .اهديدحتل ربكأ تامولعم

 . دىحوتل \ ب انك حرش - ب

 م
 وح ه

 نيبت حرشلا لالخ نم هنا لإ ء©لوهجب هحراش يرازفلل ديحوتلا باتك
 نود ةديقعلا يف هباتكو ديحوتلا :اقباس نيروكذملا نيباتكلا عم قفاوتي ال نتملا نأ

 .ملعأ هلل او \ديحوتلا يف يرازفلل رخآ رباتكل حرش اذه نوكي دقف هيلعو ،ناونع `

 .162 :ينايسولا ريس :ينايسولا ؛106/1 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (1)

 .477/2 :خياشملا تاقبط :يييجردلا (2)

 خسن &03ف :مقر ،ةماقتسالا ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا طوطخملا) ردقلا باتك :يرازفلا (3)

 نمض ثلاثلا طوطخملا :كلذك رظنا .ظ21 0و20 ،و18 :(ه1187 ةدعقلا يذ 25 يف

 .و42 .و39 }ظ37 }ظ34 :عومجب

 .و63 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا (4)

 .نقزي نبب ةماقتسالا ةبتكم يف 07ف :مقر عومحب نمض سماخلا (5)
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 :ديهمن

 ةيملعلا ةداملا اهيف مكحتت لصفلا اذه يف اهدرونس يلا لئاسملاو عيضاوملا

 ©ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا نم ةضابإلا ءاملع ىلإ بسنت اهيلع انرثع ولا
 اهوشقان يبلا لئاسملاو ةلدلا نم ءاملعلا ءالؤه هدروأ ام ىلع رصتقن اننإف كلذل

 هعمج نم انكمت ام يفوتسن ىتَح اردان ألإ إ مهريغ ءارآب ةنراقم ىلإ أجلن ال اننأ امك

 .انتزوحب يه لا مهثارت رداصم لماك يف مهتلدأو ةيضابإلا دنع ةيدقعلا ءارآلا نم

 نود ةيدقعلا مععارآ اندروأ اننإف ثحبلا ةرتف نم ةيضابإلا قرفلا ءاملع امأ

 القتسم انب بلطتي كلذ نأل ؛مهرداصم يف ةدراولا اهتلدأ ف ليصفتل

 لوالا ثحبملا
 ديحوتلا

 ديحوتو هلل ا دوجو :لوألا بلطملا
 :هللا دوجو تابتإ - 1

 قلخو ملاعلا يف هريبدتو هعنص ماكحإف هلل ا دوجو تبثي نوكلا يف ام لك
 هللا دوجو ةفرعمو .ىلاعت هدوجو ىلع ليلد لاح ىلإ لاح نم هلاقتناو ،ناسنإلا
 قرط ينافلا دّمَع نب راكب انل صخل دقو &{لقنلاب وأ لقعلاب اًمإ ناسنإلل لصحت
 مهيرنسل :ىلاعت هلل ا لاق» :هيف لاق رخآل لجر باوج ىق هلل ا دوجو تابثإ

 ىد :تلصف ةروس) هيقَحْلا هنأ مهل َسيبتَي ىّسَح هيسفن يفو قاقآلا يف انتايآ

 -1821 / ه1332 -1238ر) ةيدقعلا شَّتفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ :ىفطصم نتنيو (1)
 .104 :ص .6 : رئازخلا ةرارقلا ثارتلا ةيعمج :(عم4
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 .ةهفاشم الو ةيؤر ريغ نم هسفن نع مهربخأ نيح هدابعب فطل ريبخلا فيطللا هلل ا
 هللاب لسرلا تفرعو «قيفوتلاو هللا نم ماهلإلا عم هلسرب للا فر اَمْنَ
 ىلاعت هللا دوجو ةلداف ؛'"«قيفوتلاو ،دابعلا بولق ىق هلل ا هفذقي يذلا ماهلإلابو

 :يف لثمتت راكب دنع
 .ةيآلل هداريإب ©ىلاعت هعنص عئادب يف نعمتلا :الوأ -

 .هسفن نع العو لج هرابخإ :ايناث -

 .نيغلبملا لسرلا هلاسرإ :اثلاث -

 .هدابع يف هلل ا هفذقي يذلا ماهلإلا :اعبار -

 .هتفرعم ىلإ لوصولاو ىلاعت هللا دوجو تابثإل تالالدتسالا مهأ يه هذه

 يف ةلغوملا ةيقطنملا ةيفسلفلا ةغايصلا نع ةديعب ةعنقمو ةطيسب تءاج دقو

 .يلقعلا طابنتسالا

 .هدح ون نأ انيلع هلل ا دوجو تابثإ دعبو

 :هللا ديحوت -2

 3دارفنالا ىنعمب ةدحولا هنمو &“دَّحو” ةدام نم ذوخأم :ةغل ديحوتلا

 .نادحو عمجلاو ددعلا لوأ دحاولاو

 هلل ا ةفرعم ديحوتلا» :الئاق ديز نب رباج مامإلا هفرعي :احالطصا ديحوتلا

 ربتعيو .“«نمؤع سيلف هلل ا ديحوت فرعي ال نمو هنع لاثمألاو هابشألا يفنو

 .91 :(خم) راكب باتك :راكب (1)

 ،نانبل ةبتكم رطاخ دومحم :قيقحت :حاحصلا راتخم :رداقلا دبع نب ركب ييأ نب دّمَحع يزارلا (2)
 .296 ص ،اج .1995 :توريب

 نمض نماثلا :نايفس يبأ ىلإ بوسنم ءزج نم تاطقتلم لئاسم :ليحرلا نب بوبحم (3)
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 .فلكم لك ىلع “‘»ضزف هنأو 3‘"للعلا لضفأ نم ديحوتلا ةديبع وبأ مامإلا

 .)هلهج عسي ي ال يذلا ملعلا نم اضيأ ديحوتلا (ه1088 :تر) ةتس وبأ ربتعيو

 ةفرعم بوجو يف -راكنلا نم مهلعل ةراوز لهأ نع ةيضابإلا فلتخي الو
 ديحوتلا ثأ» اورقأ ةراوز لهأ ءاملع نأ يكحي ثّينطا خيشلا اذهف ،ديحوتلا

 ىلإ نيكرشملا ةوعد مهسفنأ ىلع اوبجوأو “«هب لمعلا بجيو هتفرعم بج
 دبع امأ .اولض هب ام كرتب ةيدقعلا ءارآلا يف مهل نيفلاخملا عانقإو ديحوتلا

 ءديحوتلا ملعت متي مل نم ةلزنم ةلأسم يف فقوت هنأ نيبتيف يرازفلا ديزي نب هلل ا
 &(}»ليغنز نب ديعس حون يبأ نيب ىرج راوح نم اجاتنتسا كلذو ،هيأرب لدي مل و
 نع كلأسأ» :حون وبأ هل لاقف عامسلا ةّجح لوح راكنلا خويش نم خيش نيبو

 نأ لبق هتلزنم امف .هملعي ملسم ذخاف ،ديحوتلا ىلإ ىعدي لجر ؛عامسلا ةّجح
 ملسي اذإ هَتنأ املع] ؟ملسأ مأ كرشلا نم ىلوألا هتلزنم ىلع وهأ ؟ديحوتلا متي

 بيترت :رظنا ؛و6 ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف 82م :مقر تحت عومجب
 .28:ح ©12/1 :دنسملا

 .169:(خم) ةديبع يبأ لئاسم (1)

 .163 :هسفن ردصملا (2)

 .32/1 :بيتزتلا ةيشاح :ةتس وبأ (3)

 ركفلا غباون نم :(ه1396 /ه1332 :ت -م1821 /ه1237 :و) :رشَّيفَطا فسوي نب دمحما (4)

 ريسفتلا ريسيت اهنم ريسافت ةثالث هل ،فيلأتلا يف اراثكم ناكو سيردتلل ادهعم أشنأ يضابإلا

 .849 -835/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا .ةميلا بطقب بقل ،نونفلا بلغأ يف فلأو

 َ .14 :ةراوز لهأل باوج :بطقلا (5)

 .296 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا ؛22 :هسفن ردصملا :بطقلا (6)

 نطوتساو ،نيفلاخملا ىلع درلا يف عرب ديرخجلاب نكس (ه4ق لئاوأ) :حون وبأ ،ليغنز نب ديعس (7)
 .365/3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا .يمطافلا زعملا نم ابوره هرمع رخآ ىف نالجراو
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 مل امب وأ عمس يذلاب ،كرشي اذامبف كرشأ اذإو ،ديحوتلا ضعبب نوملسي سانلاف

 ثكلاع غلب ثيح تغلب ... :حون وبأ لاق ملعأ ال :يراكلا هل لاقن ؟هنم عمسي

 .. 7 «ديزي نب هلل ١ دبع كمهيقفو كلاع هيف فقو عضوم ق لإ ١ فقت و

 نم هلل ا مامأ دبعلا ىلع بجي ام لوح ةيضابإلا ءاملع هركذ ام انفرع نأ دعبو

 .ديحوتلاب قلعتت قلا لئاسملا ضعب ب نع ثيدحلا لإ لقتنن ،هديحوتو هدوجو تابثإ

 :ديحوتلاب قلعتي ام - 3
 ١ ء

 :هيبشلا نع هللاهبرنت -ا

 سيمح نب تلصلا رثؤملا يبأو ،رذنملا نب ريشب رذنملا يبأ نيملاعلا نع درو
 هتنأو هيبشلا نع ىلاعت هلل ا هيزنت لوح ةيضابإلا بتك هتلقن مالك يصورخلا

 ىف رطاخ كلابب رطخ اذإ» :رذنملا وبأ لوقيف ،لابلا ىلع رطخي ام فالخ هناحبس

 هن لجو زع هنع كلذ فناف ؟يش ههبشي وأ ائيش هبشي هأ لجو زع هلل ١

 ىلاعت هلل ا نأ رطاخلا كاعد نإو (11 :ىروشلا ةروس) همءيَش ن هلثمك سيلا :لوقي

 ضرع وأ لوط وذو ؟راونألا نم رون وه وأ ؟وهام لثم وأ ؟وه فيك وأ لزعم يت
 ءيش اهنم زوجت ال ءايشألا هذه لاف لجو ء هنع هلك كلذ فناف ...مسج وأ

 هذه نم بيرق ىلإو .ريح الو ناكم الو ناك هلل ا نأل .“«ىلاعت هلل ا ىلع

 .226 /1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (1)

 باتك :بوبحم نب دمحم نب ريشب رذنملا وبأ : رظنا ؛130 0129/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (2)

 دجوي يلصألا طوطحملار .ةيادرغب شّيِفْطا قاحسإ ييأ ةيعمج ةبتكم يف روصم طوطخم :ةبراحملا

 ؛ظ2 {(134 :صاخلا مقرلاو 1263 :ماعلا مقرلا ،نامعب ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم ي
 .92/2 :ءايضلا :يتوعلا
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 !) + هلا هيأ بهذ تا رابعلا
 ٠ رثؤم وب ٠ د ر ٠

 هنوك نم ،ىلاعتو هناحبس يرابلا ةفص يف ساوسو ناسنالا ىزتعا نإو
 لشم ةيضابإلا ءاملع نإف ،حراوج اذ وأ ،اذك ةفص ىلع وأ ،شرعلا ىلع ادودح

 مل ام عماسلا ىلع الو مثأي ال هنأ نوربتعي مالس نب باولو بوبحم نب دّمَع
 هلل ا هزني نأ يغبنيو .كلذك هنأ مسقيو هيلع فلحي وأ ،هلل ا ىلع ةداهش عطقي

 ام لك نعو 3“)رخآ نأش نع نأشب لاغشنالاو ،ناصقنلاو ةدايزلاو لاوزلا نع

 .العو لج هتاذ يف صقنلا مهوي

 :ةيبوبرلاو ةيدوبعلا۔ب

 نأ دبعلا نم يضتقي هلل ا ديحوت نأ ثحبلا ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع رقي

 رش ي نيديو ،هاوس نود هدحو ١ نأل ؛هعرش ,-يلا ةعاطلاب هل ,ميديو هاوس نود هدح و ةدابعلاب هلل ا ىلإ هجتي
 &©}يبوبر ديحوت هدحوي نأ هيلعو 3)«هاوس دوبعم ال :نعي وه الإ هلإ ال» :هلوق

 .سانلا ىلع هتوكلممبو نيملاعلا ىلع ةيمكاحلاب هل فزتعيف

 .87/1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (3)

 .92/2 :ءايضلا :يتوعلا ؛129/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (1)

 ؛94/1 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ ؛74/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا :رظنا (2)
 .245 :روسلا :يخامشلا ؛47 :(خم) ينايسرلا ريس :ينايسولا

 ( .88/1 :ناطحق ييأ ةريس :ناطحق وبأ (3)

 .61 :نيدلا عئارش :مالس نبا (4)

 .54/4 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (5)

 .203 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا (6)
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 :هللا ىلع لكوتلا -

 الو ،هريغ ىلإ ةبغرلا مدعو ،لكوتلا ح هيلع لكوتلا هلل ا ديحوت مامت نم
 مهتَر ىلَعَول :ىلاعت هلوق :() واي ام ليلدب ،هاوس دحأب هلل ا رمأ ىلع ةناعتسالا

 :روسر هيلا ىلع لكوتف تقرغ اَإق» 602 :لافنألا ةروس) هنولكوتت
 دق رمأ ىلع كيأر تينب اذإ» :ةيآلا ىلع ابقعم مالس نبا لوقيو ك (159 :نارمع لآ

 كيعو كعمج ىلع تمزع اذإ كدامتعا نوكي ال هلل ا ىلع لكوتف هدشر كل نبت

 هلوق لشم «كل ا نم رفظلاو رصنلا سمتلا نكلو هلل اب الإ قيطت ال كنإف كباحصأو

 تقاضو ائيش مكنع نفت ملق مكترتك مكنأ ذ ! نتخ عتوط :قف هنيبل ىلاعت

 .“25«2 :ةبونل ةروس) گنيربذُش منو م ت تبحر امم ب ضرألا ُمُكَلَع

 بسح ةديقعلا اياضقب ةيناسنإلا ةفرعملا ميسقتب موقن هلل ا ديحوت كاردإ دعب

 .كلذ ةلاحتسا وأ اهلهج ناكمإ نم ،اهتاجرد

 ممت مت

 .77 069 :نيدلا عئارش :مالس نبا (1)

 .78 {©77 :هسفن ردصملا :مالس نبا (2)
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 :كناأثلا بدلطملا

 هلهج غسي ال امو هلهج خسي امو ديحوتلا ةلمج

 :ادبأ هلهج عسي ال امم ديحوتلا ةلمج - 1

 8‘‘هنيع ةفرط هلهج عسي ال امم ديحوتلا ةلمج نأ ىلإ ةضابالا بهذي

 دمحمبو ،ابر هلل اب رارقإلا» :حتف نب سورمع بسح ديحوتلا ةلمجب نودصقيو

 ةكئالملاو باسحلاو ثعبلاو رانلاو ةنجلاب ناميإلا امأو .«اقح هب ءاج امبو «ائيبن

 يه ديحوتلا ةلمج نم نذإ دوصقملاف ،‘‘”ديحوتلا ةلمج ريسفت نم يهف لسرلاو
 هذه ربتعتو قح هب ءاج ام نأو هللا لوسر ادمحم نأو هلل ا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 لشم نم ،اهل ريسفت ويف اهادع امو ،نامإلا حرص اهيلع تبني لا ةدعاقلا ةلمجلا

 هلل ا رماوأب مازتلالاو لسرلاو بيغلا ملاعب ناميإلاو هتافصو هلل ا ءامسأب ناميإلا
 .كرشلاو ناميإلا نيب لصافلا اضيأ يهو ،هيهاونو بانتجاو

 ميعز ريمع نب ىسيعو ةينيسحلا ميعز _ نيسحلا نب دمحأ رصتقيو
 ناربتعي امهنأ ىنعمب «طقف هلل ا الإ هلإ ال لوق» ىلع ديحوتلا ةلمج يف ةيرمعلا

 نم يهف ىرخألا تادقتعملا ا ءكرشلاو ناميإلا نيي لصافلا وه ابر هلل اب رارقإلا

 يضتقي ةلمجلل لوألا موهفملا نأ يف فالخلا اذه ةرمث يتأتو .ةلمجلا ريسفت

 .67/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (1)

 .67/1 :رفعج نبا عماج : رفعج نبا : رظنا ؛98 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (2)

 .100 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (3)

 ىسوم نب ريشب :قيلعتو قيقحت :يلاطيجلل مالسإلا دعاوق نمض) دعاوقلا ىلع ةيشاح :ةتس وبأ (4)

 .249 :ص غ !ج ،(1998 :ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا ڵىسوم جاحلا
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 ىلع امأ ،هلل ا نيدب اًيفوم انمؤم فلكملا ربتعي ىَّسَح ؛اهاضتقمب لمعلاو اهداقتعا

 نيبو ل انمؤم دعي هنإف نوكلل قلاخ دوجوب ءرملا كاردإ درجمبف يناثلا موهفملا

 .لمعلاو داقتعالا ف ريبك نيابت نيموهفملا

 :ةجحلا مايق ىلإ هلهج عسي ام 2

 موقت ىَّتتَح اهلهجب فلكملا بساحي ال ام ةيدقعلا لئاسملا نم كانه

 ام هميرحتب سانلا ناد ام نأ ديز نب رباج هركذ ام هلاثمو فلكملا ىلع ةجحلا

 ىَّتتَح ضئارفلا نم هب هلل ا رمأ ام كلذكو ،هلهج عسي اًمِم وهف "»هوبكتري م

 قحلاو .اهب لمعلاو ملعلا فلكملا ىلع مزل اهتقو ءاج اذإ هنآل ،اهتقو يتأي
 ردقلا» نأ ىري ثيح ردقلاو ءاضقلا ةلأسم اضيأ مسقلا اذهب بوبحم نب دمع

 هبكترا نم ىلع بجوي اّمِم ائيش هنم لهالا بكري ىّتَح هلهج عسي اًمِم
 هنف ديحوتلا ةلمج ادع ام ًإك أ ىري هنإف حتف نب سورمع اًمَأ .رفكلا

 هل عسي ال ذئنيحف ؛ةجحلا هيلع موقت وأ ،كلذ هل ركذي ىَّتَح هلهج عسي اًمِم

 لي ىَّتَح ناميإلا نم هلهج عسي يذلاو» :لوقي اذه يفو {ةلمحلا ريسفت لهج
 زع هلل ا نع دودحلا ءافتنا :لثم ،ديحوتلا ةلمج ريسفت نم ناك امف 3هريسفت

 فاضي نأ ثدحلاو عنصلا عيمجو {ملعلاو هل ةردقلا تابثإو راطقألاو لجو

 وأ نئاك وه اًمِم ربخ نم هب ءاج ام لك قيدصتو ،هثدحمو هعناص أ هيلإ

 ءيشلا كلذ قلخ ةيمستو ،اوري مل امو اوأر اًمِم هيلإ ءيش لك ةفاضإو ،نوكي

 .301 {300/1 :مالسإلا دعاوق :يلاطيحجلا (1)

 .68/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا ؛99 5098 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (2)

 .251/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (3)
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 هلثمك سيل نيقولخملا تافص نم نئاب هنأو ،نوكم هعم سيلو هيلإ هتبسنو
 .ضيأ رقصلا نب نازع بهذم اذهو ،'«ءيش

 عمتجي نأ ةجحلا مايق عوضوم يف- مزلت ةيضابإلا نإف قبس ام لالخ نم
 نوفتكي راكتلا امنيب ،اهنايتإ ىلع لمعلاو ةلأسملا كلت بوجوب ملعلا ءرملا ىدل

 كلت بوجوب ملعلا فيلكت نود طقف لمعلاب ۔ ةجحلا مايق ىلإ هلهج عسي اميف ۔

 .دصاقملا مكح لئاسولل نأل ؛مهنم اوهس اذه شيفطا خيشلا ربتعا دقو .ةلأسملا

 ةليسو وه يذلا ملعلا بجو عرشلا دصقم وه يذلا لمعلا بجو املاط يأ

 .““)هفعضأو ليواقألا نهوأ راكنلا يأر أ مالس نبا ربتعيو .لمعلا غولبل

 :بذكي مل ام ادبأ هلهج عسي ام 3
 ىلإ هلهج عسي امو ديحوتلا ةلمج نم ادبأ هلهج عسي ال ام انيأر نأ دعب

 هملعب فلكملا بلاطي ال ثيح ءادبأ هلهج عسي ام ةفرعم انل ىقبي ،ةجحلا مايق

 سيل ائيش هلل ا ىلع لّوقتي ال نأ طرشبو ،امَرع بكتري مل ام هلهج ىلع رذعيو
 لعف عقاوي وأ ،الالح مرحي الو ،امارح لحي ال ىَّتَح ،هلهج لاح يف عرشلا نم
 ةلاحلا هذهل لثميو ،اهقدصي الو اهب نمؤي الف اهب هربختف ةجحلا قلي وأ ،هلضي ام
 بلاطم فلكملاف \تامرحملا نم اهريغو انزلاو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا هلل ا ميرحتب

 نكل ،‘اهميرحتب ملع ىلع نكي مل ولو ىَّتَح تامرحملا هذه نع فكلا بجاوب
 .اهب هلهج ىلع رذعي الو اهيلع بساحيس ه تامرحملا هذه ىتأ اذإ

 .18 /2 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ (1)
 .19 /2 :هسفن ردصملا (2)

 .14 :ةراوز لهأل باوج :بطقلا (3)
 .99 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (4)

 .103 ©102 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (5)
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 :هللا ةجح غيلبت 2

 نألو مهتمصعو مهنأش ميظعل ءءايبنألا مه هلل ا ةجح غالبإب سانلا ىلوأ

 غيمج رضح ول نم هنيد يف هللا ةجح غيلبت يف مهدعب يتأيو ،كلذل مدافطصا هلل ا

 ييلا»ب ةيضابإلا فلس دنع ةبترملا هذه ددحتو 3"لاديزم هلوق نع اودجي مل نيملسملا

 .چ«ةجحلا نم ائيش لهجي ال يذلا ملعلا ةياهنب ةياغلا مل اعلا اهب عطقي

 ءيش يف لهاجلا ىلع ةجحلا ميقي ال نأ ملاعلا ديز نب رباج مامإلا مزلأ دقو

 لحي ال» :لاقف وه هلهجي ءيش يف ملاعلا رذع لهاجلا عطقي ال امك ،هلهج عسي

 نأ لهاج لي الو \كرذع تعطق الإو يملع لثم ملعا :لهاج لوقي نأ ملاعل
 ملعا :لهاجلل ملاعلا لاق نإف ؛كرذع تعطق الإو يلهج لثم لهجا :ملاعل لوقي

 لهجا :ملاعلل لهاجلا لاق نإو ،ملاعلا رذع هلل ا عطق كرذع تعطق الإو يملع لثم

 ديفي رباج مامإلا مازلإف ، }«لهاحجلا رذع هلل ا عطق كرذع تعطق الإو يلهج لثم

 ءالصأ لهاجلا كلذ هب عمسي مل \دحأ ةءاربب لهاجلا مزلي ال الثم ملاعلا نأ يف

 ربتعت هللا ةجح ةبترمف هيلعو .لهاجلا رذع عطقت ال ةلاحلا هذه يف ملاعلا ةجحف

 عطق نم ةبترملا بحاص نكمتي الو لضفلاو ملعلا لهأ ًالإ اهلاني ال ةيلاع ةجرد
 .ةلأسملا كلتب قبسم ملع ىلع لهاجلا نوكي نأ طرشب لإ ؛لهاجلا رذع

 ام كلذ {هتافصو ىلاعت هئامسأ ةفرعم هديحوتو ىلاعت هلل اب ناميإلا مامت نمو
 .يتآلا ثحبملا يف حضتيس

 .103 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (1)

 .103 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (2)

 .91/1 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ (3)



 يناثلا ثحبملا
 هتافصو هنا ءامسأب ناميإلا

 هنسحلا هلل ا عامسأب ناميإلا :لوألا بلطملا

 :ديهمت

 قيلتو هبر دبعلا اهب يجاني يلا ىنسحلا هئامسأب ءاعدلا هدابعل هلل ا عرش

 ةروس) همئاب ةوغذآف ىتلمُحلا ُءاَمُسَلا هلوط :ىلاعت لاقف لجو زع هتمظعب

 لأسي نأ هيصوي و هعابتأ دحأ ديز نب رباج مامإلا ركذي كلذ يفو &(180 :فارعألا

 ."‘هىنسحلا هئامسأو ميركلا ههجوب» ىلاعت هلل ا

 :يهو ،ىنسحلا هلل ا ءامسأب ةقلعتملا لئاسملا ضعب درونسو

 :هللا ءامسأ مدق - 1

 فالخلا قلطنم نم راكنلاو ةضابإلا نيب ىلاعت هلل ا ءامسأ مدق ةلأسم تريثأ

 وهو وسلا نم قتعم مسالا نأ لإ بهذ نمف سالا ظفل يردلا فيرعلا ن
 .80 :(خم) رباج مامإلا لئاسر :رظنا (1)

 هلل ا لأسنو» :لوقيف هلل ا ءامسأب ءاعدلا نم يعرشلا دصقملا هعابتأ دحأل رباج مامإلا نيبيو

 رمأ نم هب انلمكؤ يذلا يف انل كرابي نأ اهركذ ،ىنسحلا ةليمجلا هئامسأب وه الإ هلإ ال يذلا

 ام مامتإل هلل اب ةناعتسالا اهب ءاعدلا نم دوصقملاف ©64 :(خم) رباج مامإلا لئاسر :رظنا .«هنيد

 نب رباج مامإلا نأ نيبتي انه نمف يصاعملا نم هنع مهاهن امو رماوألا نم هدابع ىلع هضرف

 لوحتي ال ىَّضَح ىنسحلا هلل ا ءامسأ ديدرت نم يعرشلا دصقملا ىلإ ةمدقتم ةزتف يف راشأ دق ديز

 ام وهو «هنم دافتسي يراضحو يحور ىنعم يأ نم لاخ ناسللا يف ركذ درح ىلإ اهب ءاعدلا

 ةيمالك لئاسمب تلغتشا نيح ،رشع يناثلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ةيضابالا رداصملا هنع تلفغ
 .768/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا :رظنا .ىتسحلا ءامسألا ىنعم حور نع ةديعب
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 لبق افوصومو ىمسم ىلاعت هلل ا لزي مل و ،ةميدق هلل ا ءامسأ نأ ىأر 3‘"ةعفرلا

 القن ،ملسم ةديبع يبأ مامإلا يأر وهو مهئانف دعبو مهدوجو دعبو قلخلا دوجو

 اروفغ ةللا تامكوإل :ىلاعت هلوق ريسفت يف هلظ سابع نب هللا دبع نع
 ةروس) هلاًميِكَح ازيزع هللا ناكوإلل :اضيأ هلوقو ،(05 :بازحألا ةروس) ههاميحَر

 نأ لبق ةينادحولا يف هدنع تناك قلا هئامسأب ربخأ» هلل ا نإ :لوقيف (158 :ءاسنلا

 مل هئامسأ عيمج كلذكو اميكح ازيزعو ،اميحر اروفغ لزي مل هنإو ،قلخلا قلخي
 .)«اهب لزي

 ىلاعت هللا ناك» :لوقي ةمالعلا يهو ۔ ةمسلا نم قتشم هن :لاق نمو

 وهو ،”«تافصو ءامسأ هل اولعج قلخلا قلخ املف \ةفص الو مسا الب لزألا يف

 يأر ةيضابإلا ضفر دقو .قولخم ىلاعت هلل ا ءامسأ نأ ىلإ اوبهذ نيذلا راكنلا يأر

 ةدحلملا ةقرفلاب مهوبقلو 3”داحلإلاو رفكلاب مهيلع اومكحو هلل ا ءامسأ يف راكلا
4 

 .401 ص !4ج .توريب رداص راد :برعلا ناسل :روظنم نبا (1)

 ةمألا ربحو ليلجلا يباحصلا (ه68 :ت) سابعلا وبأ \©بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع (2)

 .95 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 .159 :(خم) ةديبع ييأ لئاسم :ةديبع وبأ (3)

 دعبلا :يريبعخلا نكل قاقتشالا اذه تدروأ ييلا اهيلع تعلطا قلا ةغللا مجاعم يف دجأ مل (4)

 بهذم وه اذه نأ ركذ { 37 :عضولا باتك ةيشاح يف ةتس ييأ نع القن 213/1 :يراضحلا
 مسالا قاقتشا ركذي نأ نود ةمالعلا يه ةمسلا نأ ىلإ راشأ روظنم نبا نأ املع ؛نييفوكلا

 .419/12 :برعلا ناسل :رظنا ةمسلا نم

 .37 :عضولا باتك ىلع ةيشاح :ةتس ييأ نع القن 213/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (5)

 .04 :ةراوز لهأل باوج :بطقلا (6)

 .295 :قرفلا يف ةلاسر :يوسلا (7)
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 هئاَمْسأ يف نودجي نيللا اورَدَو» :ىلاعت هلوق نم هلل ا ءامسأ يف اودحلا نيح

 ىلإ لصوتن مل فسأللو 3180 :فارعألا ةروس) هگثولَمْعي اوناك ام تؤوَرْجيَس
 فقن اذل ؛ةقولخم ىلاعت هلل ا ءامسأ أ ىري يذلا مهبهذم يف راكنلا دنتسم ةفرعم

 ةقالع نع ثدحتتنل فيرعتلا نع مجانلا فالخلا دعب ام ىلإ لقتننو دحلا اذه دنع

 .اهيف ليق امو ىمسملاب مسالا

 :ىمسملاب مسالا ةقالع 2

 سفن وه مسالا له :ةلأسم ءاملعلا طاسوأ يف الدج تراثأ لا طاقنلا نم

 له ىلاعت هلل ا ءامسأ لولدم لوح عازنلا نإف ىرخأ ةرابعبو ؟هريغ وه مأ ىمسملا

 ؟ اهيلع ضراع رمأ رابتعاب هتاذ مأ ؟يه هتاذ يه

 اذه نع ثدحت يذلا ثحبلا ةرتف نم ديحولا يضابإلا صنلا نأ اندجو

 يذلا بوبحم نب دمع نب ريشب رذنملا يبأ مالك وه ،هللا تاذ يف قيقدلا عوضوملا

 تابثإ ءامسأ تابثإ ىفو اهتايمسمو ءامسألا تابثإ هلل ا ءامسأ ىف انلوق نإ» :لاق

 ةيريغلا تابثإ كلذ قو ءاهنم دحاو لكبو اهب ظفللا ف كلذ ارهاظ ددعلا

 ريغ وه ظفللا هب داري يذلا مسالا نأ ىري رذنملا ابأ نأ حضاوف 3)«اهبوجوو

 ةفلاخملا موهفمو ،هلل ا تاذ ريغ يه اظافلأ اهرابتعاب هلل ا ءامسأ نأو ىمسملا

 رابتعاب هلل ا ءامسأ نأ يأ ىمسملا نيع وهف ىنعملا هب داري يذلا مسالا نأ يضتقي

 ىمسملا سفن وه مسالا نأ يف ريخألا يأرلا ىلإو .هللا تاذ اهب دصقي اهيناعم

 .95/1 :ءايركز ييأ ريس :ءايركز وبأ (1)

 بطقلا ةبتكم يف 05ز :مقر تحت عوحب نمض عبارلا طوطخملا :ناونع نود :لوهحب (2)

 .و10 ©نقزي ينيب
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 :نأ ىلإ يقهيبلاو يعفاشلاو ،‘"هثيدحلا باحصأ يملكتم نم ةعامج بهذ

 ةدايز مسالاب تبثي ال [يأ]...هلإو ءيشو ميدق لثم وهو \دحاو ىمسملاو مسالا»

 ثحبلا ةرتف دعب ةيضابإلا تجهنو ،‘“ه«ىمسملل تابثإ وه لب ىمسملل ةفص
 نأ ىلإ انباحصأ رثكأ بهذو» }يشكيودسلا لوقي ثيح ةنسلا لهأ جهنم سفن

 .“«لولدملا وه مسالا نأو ىمسملا ىلع ةلادلا لاوقألا سفن يه ةيمستلا

 يمه املثم ةسدقم هلل ا ءامسأ نأ ىلإ لوصولا يه ةقالعلا هذه ةسارد نم ةدئافلاو

 كبر مسا حبس :ىلاعت هلوقلو ىمسملا سفن وه مسالا نأل ،ةسدقم هتاذ

 .(01 :ىلعألا ةروس) ىلغألا

 سيل مسالا نم دصقلا نأو {ةقولخم ريغ ةميدق هلل ا ءامسأ نأ انفرع نأ دعب

 : ا مسا ديدحت ىلإ جرعن ،تاذلا نيع وه يذلا هلولدمو هانعم اَمْنِإَو {ظفللا

 .ىنسحلا هلل ١ ءامسأ نم مظعألا

 راد ،ناوريسلا نيدلا زع زيزعلا دبع :قيقحت :لالخلا ركب يبأ ةياور ةديقعلا :لبنح نب دمحأ (1)
 .113 :ص © 2 ج .ه1408 :قشمد ،ةبيتق

 { 2ج .ه1401 :توريب ،ةديدجلا قافآلا راد ©بتاكلا ماصع دمحأ :قيقحت :داقتعالا :يقهيبلا (2)

 ،ةنسلا لهأ دنع ةعبرألا ةميلا دحأ (ه204 :ت) يعفاشلا مامإلا سسيردإ نب دمع ؛72 :ص

 .26 /6 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 :يلكرزلا :رظنا \ثيدحلا ةميث نم (ه458 :ت) ركب وبأ ،يلع نب نيسحلا نب دمحأ (3)
 .116 ١/ :مالعألا

 .125 :ص ،اج .ه1410 :توريب ،ةيملعلا بتكلا راد :ناميإلا بعش :يقهيبلا (4)

 ةماعز ىلوت ،ةبرج ءاملع نم (ه1068 :ت) :ىشكيودسلا كلملا دبع نب ديعس نب هلل ا دبع (5)
 .561/3 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا {ةبازعلا سلجب

 .04 :تانايدلا باتك ىلع ةيشاح :يشكيودسلا نع القن {215/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (6)
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 :مظعألا هلل ا مسا - 3

 مظعألا مسالا وه "هلل ا" ةلالخلا مسا رابتعا ديز نب رباج مامإلا نع رهتشا

 مظعألا هلل ا مسا» :لوقيف ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ نم مسا مظعأ ُهَنأ هب دصقي يذلا

 ءادتباب هتمظع ىلع لدتساف .‘'«اهلك ءامسألا لبق هب أدب هأ اورت أ هلل ١ وه

 .نيعستلاو ةعستلا ىنسحلا هلل ا ءامسأ ةمئاق ىف هب م هلل ا لوسر

 وه ماركإلاو لالجلا اذ نأ ىلإ ريشي بيبح نب عيبرلا نأ ىلإ يملاسلا بهذو

 لوسر ثيدح ىلع بيبح نب عيبرلا قيلعت ضرعم يف كلذو ،“ظعألا هلل ا مسا
 دنع هب اوظفحت ديري» :هنع لاق يذلا «ماركإلاو لالجلا اذايب اوظلأ» : ه هلل ا

 يأر هل نذإ عيبرلاف .‘}_«سهل بيجتسا الإ لجرلا هب وعدي ام و :ليق هن اعدلا

 ةلالخلا ظفل هربتعي هخيش امنيبف كمظعألا هلل ا مسا ديدحت ىف رباج هخيش يأر ريغ

 رامعو راشنلا يماس يلع .د :قيقحت :فلسلا دئاقع نمض) يسيرملا ىلع در :يمرادلا (1)

 {33/1 :ءايضلا :يبتوعلا :رظنا ؛368 :ص ،(1971 :ةيردنكسإلا فراعملا ةأشنم ،يبلاطلا

 وحن ،حوارلوب :قيلعتو بيترتو عمج :ديز نب رباج مامإلا هقف نم :ميهاربإ حاورلوب 5
 .02 :ص .(نوقرم ثحب) ديز نب رباج مامإلا هقف ةعوسوم

 ديلاب حيبستلا دقع ىيف ءاج ام باب ن هلل ا لوسر نع تاروعللا باتك :يذمزتلا ننس :رظنا (2)

 ثرب ديلولا انتَدَح حلاص ن اَوفَص اَمنَدَح يناَجَروُحْلا بوقعي ن ُمياَرنِ انَدَح» .3429 :مقر

 لوُسَر َلاَ لاق ةريره ييأ نع جرغألا نع دانزلا ييأ نع ةَرمَح ييأ نب بيعش اننَدَح ملم
 ة اماتسخأ نم دجاو يع ةئاي امنما يشو ةتس ىلت همسو هنع هللا ىلص هلا
 .ه...ميحرلا نَمْحَلا وه لإ ةلإ ال يزا ةللا ره ةل

 .2 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (3)

 .ةعستلا بتكلا يف هجيرخت دجأ مل 0498 :ح :دنسملا بيترت (4)

 .498 :مقر ،هتليضفو ءاعدلا بدأ باي راكذألا باتك :هسفن ردصملا (5)
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 بسح عيبرلا دجن ،هب ىنسحلا هلل ا ءامسأ هلل ا لوسر ءادتبا نم الالدتسا "هلل " ال ا "

 بيغرت ىلع ادانتسا "ماركإلاو لالخلا وذ" وه مظعألا مسالا ربتعي يملاسلا

 .مسالا اذهب ظّةحتلا ىلع هق لوسرلا

 يبأ نيا اذهف ،اقباس ركذ ام ريغ رخآ ديدحت مهلف ةيضابإلا ريغ ءاملع امأ

 نم امه» :امهنع لاقف ،"مويقلا يحلا" وه مظعألا مسالا نأ ربتعا "'ليفنحلا زعلا

 ديدحتلا سفنو ،ة«مظعألا مسالا امهنإ :ليق ىَّتَح ،ىنسحلا هلل ا ءامسأ مظعأ

 يف مظعلا هللا مسا» :لاق هفك هلل ا لوسر ثيدح امهليلدو ء}يقهيبلا هب لاق
 لآ ةحاقو ميحرلا ُنَمخَرلا َوُه لإ هلإ ًال ذحاَو ةلإ مكهَلاَوط :نيتيآلا نيتاه

 ١ .“)«هكْموبقلا َُحْلا َوُه لإ ةلإ ل هللا : :نارمع

 مهديدحت يف اودنتسا مهريغو ةيضابإلا ءاملع نأ رم ام لالخ نم انل نيبتي

 قفتت مل ثيداحألا نأ املاط نكل قث هلل ا لوسر ثيداحأ ىلع مظعألا هلل ا مسا

 يمه ءاملعلا تاجاتنتسا تءاج دقف 3‘ظعألا هللا مسال نيعم ديدحت لوح

`` 

 :رظنا قشمدب ةاضقلا يضاقو هيقف (ه792 :ت) يفنحلا زعلا ييأ نب دَّمَع نب يلع نب يلع (1)

 .313 /4 :مالعألا :يلكرزلا

 .124 :ص .ه1391 :توريب يمالسإلا بتكملا :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :يفنحلا زعلا يبأ نبا (2)
 .455/2 :ناميإلا بعش (3)

 نع تاوعللا عماج يف ءاج ام باب . هلل ا لوسر نع تاوعدلا باتك :يذمرتلا ننس (4)

 باتك :دواد يبأ ننس ؛حيِحَص َسَح ثيدح اذه ىسيع وبأ لام 0 :مقر ءينلا

 .1278 :مقر ءاعدلا باب ،ةالصلا

 َلاَق ةق اَنَرَبخأ» ثيدحلا اذه دحن كلذك مظعألا هلل ا مسا ىلإ تراشأ يلا ثبداحألا نم (5)

 ولا لوُسَر عَم تنك لاق وكلام نب سنأ نع سنأ يجأ نث صقَح نغ ةقيلح نب فلح انح
 .4 ه ‘۔ \ ه م ه 2 2ً 7 2 ,, و, و ۔ م ه۔ .. ,,. ۔“۔۔ ه. ر ھ م

 يف لاقن اَعَد دَهَشتَو دَحَسَو عكر املف يلصي مئاق لَجَرَو ينعي اًسلاَح ملَسَو هلع ةللا ىلص
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 .ةدحتم ريغو ةقفاوتم ريغ كلذك

 هلل ا ءامسأ لوح ثحبلا ةرتف يف ةحورطملا اياضقلاو رواحملا ىه هذه

 يه له ىنسحلا هلل ١ ءامسأ ةيردصم :لثم لئاسملا نم اهادع امو ىنسحلا

 .اهيلإ قرطت نم

 تافص ةسارد ةرورض يتأت ،اهب قلعت امو ىنسحلا هلل ا ءامسأ ةفرعم دعبو

 .ىلاعت هلل اب ناميإلا يف عوضوم مهأ ربتعت لا ىلاعت هلل ا

. ر
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 اي "ضرألاو تاواَمُسلا يد املا تنأ ألإ هلإ ال دْمَحْلا كل ا لأنسأ ىن ينإ ههلا :هئاعد

 :هباحصأل ملسَو ه هلع هلا 2 يبنلا لاقف .كلأسأ . ينإ وق اي ح اي .ماركإلاو لًالَحْلا اذ

 ميظتلا همساب هللا اَعَد دَقَل هريب ; ييف ر يزلاو :َلاَق ملأ :7 هللا :اولاق ؟اًعَد امب نور

 ركذلا دعب ءاعدلا باب وهللا باتك :يئاسنلا ،«ىطغأ ه هب لس اذو باجأ هب ؛ يعد د إ يزنا

 .1283 :مقر
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 :كناأثلا ۔بنلطملا

 هلات هلل ا .تافضب ناميإلا

 امن هلل ا تافصل احضاو اميسقت ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا ءاملع ددحي م

 نيب نم اميسقت راتخنس اننإف ةيجهنملا ةرورضلل ارظنو ،اهفينصت نود اهوشقان
 انرايتخا نوكي الو ،هقفو تافصلا سردنو &{)ةفورعملا ةثالثلا تاميسقتلا ىدحإ

 ةرهش رثكألا ميسقتلا اذه نأ رابتعاب «ةيلعفو ةيتاذ ىلإ تافصلا ميسقت ىلع الإ
 ذاتسألا هيلإ بهذ ام بسح ۔-ثحبلا ةزتف دعب- ةيضابإلا دنع الامعتساو
 .نتنيو ىفطصم

 :ةيتاذلا تافصلا -

 ال ناعم :يأ ةيرابتعا رومأ» اَهَنأ ثحبلا ةرتف دعب ةّيرابإلا ءاملع اهفرع

 كلت دادضأ نأ انملعُل هسفن ىلاعت اهب فصو امن .جراخلا يف اهل ةقيقح

 عمسلاو ةدارإلاو ةردقلاو ملعلاو ةايحلا :يهو ءاهقلعت لع فلتخا ولو دوجولا
 .ثحبلا ةرتف ءاملع اهحرش يلا تافصلا يناعم درونسو ؛رصبلاو مالكلاو

 يف اهدض عم عمتجت الو اهل لوأ ال تافصلا هذهو .ىلاعت هنع ةيفتنم تافصلا

 تافصو ةيلعف تافصو ةيتاذ تافص ىلإ اهميسقتو ،ةيلعفو ةيتاذ تافص ىلإ اهميسقت :يهو (1)

 .ةبجاوو ةليحتسمو ةزئاج تافص ىلإ اهميسقتو يرابتعاب ةيلعفو رابتعاب ةيتاذ

 .120 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ (2)
 .147 0146 :نيتملا ةبخن :يتالتلا ورمع نع القن 0229 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (3)
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 ."ريغ ةايحب ال يحلا وهف :ةايحلا

 هلل ا لزي و )هنم ملعأ الو ميلع وهو .)هريغ ملعب ال اعلاوه :ملعلا _

 نأ هنوك لبق نوكي امي ملاعو ،نوكي ام رخآ ىلإ نئاك وه امبو ،ناك دق امي املاع

 .)نوكي فيك ناك ول

 .‘»هريغ ةردقب ال رداقلا :ةردقلا _-

 .)هنم عمسأ ال :عمسلا _

 تاحلطصملا ىلإ ءوجللا نود ڵتافصلا هذل فيرعتلا يف ةطاسبلا ظحالنو

 نع هلل ا هيزنت يهو «تافصلا هذه ةفرعم نم دصقملا ىلإ ةراشإلاو ،ةضماغلا ةيفسلفلا

 . يراوحلا مكحم نب دوه تافيرعت دنع رثكأ ظحالملا هذه ىلجتتو هقلخ ةهب اشملا

 .ثحبلا ةرتف يف ةميضابلا ءاملع نم اهحَرَش نم ذحن مل تافصلا يقاب امأ

 :ةيلعفلا تافصلا - 2

 ةقحتسم < اهب عمسلا درو 0 هلاعفأ نم ةقتشم تايمست» هأ يقهيبلا اهفرعي

 .لزألا ف نكت مل اهنم تقتشا نلا لاعفألا نأل ،لزألا نود لازي ال اميف هل

 .87/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق ييأ ةريس :ناطحق وبأ (1)

 .87/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ (2)

 .102/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)
 .87/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق ييأ ةريس :ناطحق وبأ (4)

 .100 :ةيقاصلا ةنونيدلا :حتف ني سورمع :رظنا ؛87/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ (5)

 .102/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (6)

 اعماج افيرعت هرابتعاب {ةيلعيفلا تافصلل يقهيبلا فيرعت ىلإ انأحتلا .72/2 :داقتعالا :يقهيبلا (7)
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 .ةيادبلا دودحم نمزب طبتراو ىلاعت هلل ا لاعفأ ىلع لد ام لعفلا تافص نأ ينعيف

 لدعي هلل ا ٥أ لثم ‘ددع تحت رصحنت ال ةددعتم ةيلعفلا هللا تافصو

 نمو .يونيو بستحي ناك امب دبع لاك سانلا نيب يطعي اميف ةمايقلا موي

 يف ناك ام خسن دق هتنأ بوبحم نب دمع هلل ا دبع يبأ بسح اضيأ هلاعفأ

 هب هلل ا ملعل ،هلاحب تباث ريغ وه اّمِم ماكحألاو مارحلاو لالحلا نم نآرقلا

 ءيسملا نع وفعلا هلل ا ىلع بجي ُهَتأ يراوهلا مكحم نب دوه ىريو .ةهدابعبو
 ٥ و ٠ِ 1 و ه م م م . - 1 ٥ م . ٥6٠

 ةروس) ؛ه4مفهنَع ومعي ں ١ هلل ١ ىسع كبنلو قل : ل اعت هلوق ريسم دنع

 هلل ةيلعف تافص ةدع كانهو 3«ةبجاو هل ا نم ىسع» نأل ،(99 :ءاسنلا

 ةضابإلا دمتعم ق ةدراولا . هلا ١ لوسر ثيداحأ نم صلختست نأ نكمي

 .)دنسملا بيترت

 ء

 .ةيضابإلا يمدقتم نم اهفرع نم ىلع رثعن مل اننألو نيمدقتم ءاملعلا نم هنوكلو ،اعنام

 .88 :(خم)رباج مامإلا لئاسر :ديز نب رباج (1)

 .ظ5 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (2)

 يضابإلا بهذملا يف اذاش دوه يأر ربتعيو 41 5/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)

 لوقيو .«هللا ىلع بحوم ال» :لوقيف ءانثتسا نودب ةّيضايإلا نع يكحي ينالجراولا اذهف
 هدابعل هيلع بجي ال ىلاعت هلل ا نأ ىلع اوقَقَاو» : ينالتلا ورمع نع القن اضيأ يريبعجلا
 يأر لئام يأر ىلع رثعن مل اننإ ث 05563 0562 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا يش

 هلل ا نم "ىسع" رأ دصقي دوه مالك نوكي نأ لمتحيف كلذ عمو .ثحبلا ةزتفل ةبسنلاب دوه

 .ملعأ هلل اَو {ةّيضابإلا ةَّماَع هيفني يذلا بوحولا دصقي الو إةيقيقحت

 .272 .261 ،48 ‘42 039 .33 .31 .26 020 :ةيلاتلا ثيداحألا ماقرأ :رظنا (4)

25 286. 501. 
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 :ىلاعت هللا تافصب قلعتت اياضق - 3

 :لاعفلا تافص « نوجي الام -أ

 قاحلإ نم مهوت امل ،هلل ا ىلع اهقالطإ ءاملعلا غستسي مل غيص كانه

 هذه نمو كلذ نع ىلاعت هعم ءامدق تابثإ وأ ىلاعت هلل اب صقنلا وأ ثودحلا

 :يتأي ام دجن غيصلا

 نكلو ،ءيش الو هللا ناك لاقي ال» :بوبحم نب دمع هلل ا دبع وبأ لاق -

 يف ناك هلل ا نأ اهنم مهفي ىلوألا ةرابعلا نأل 5"«ءيش الو هلل ا لزي مل :لاقي

 ةيلعفلا هللا تافص نأ ىنعمب -لعفلا رثأ نود- ميدقلا هلعف هعم ناكو لزألا

 ثدحأ مت ،هعم ءيش الو لزي مل هلل ا نأب يحوت يهف ةيناثلا ةرابعلا فالخب .ةميدق
 .ةثداح ةيلعفلا هللا تافص نأ ىنعمب ءايشألا

 هلل ا نإ :لاقي نأ زوجي مل نم نامثع نب ناميلس لثم ءاملعلا نمو -

 ءاملعلا ةفاكو بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم ناخيشلا امنيب ،يرديو لقعي
 نأ دصق ،"ىرد"و "لقع" لعف نم عراضم ةغايص نم نمم امبرو 3ازئاج هوأر

 .226/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (1)

 نوريف ةبراغملا ةضابإلا امأ {ةثداح لاعفألا تافص نوربتعي ةقراشملا ةّيضابإلا نأ يريبعجلا رقي (2)

 يف قلاخ هلل ا نأ لشم لعفيس :ىنعم ىلع لزألا يف هللا لعف ليمحت عم ةيلزأ ةميدق اهنأ
 ©ه12 ىلإ !0ق نم هثحب ةرتف ىلع قبطني يريبعجلا مالك نأ املع ،قلخيس ىنعم ىلع لزألا
 .247/1 : يراضحلا دعبلا : رظنا

 مامإلل ايضاق ناك ،ىورت ..اع نم هيقفو ملاع (ه192 يف يح) :نامثع وبأ ،نامثع نب ناميلس (3)

 .256/2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ناسغ مت ثراولا
 ' .228/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (4)
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 ىلإ بهذ نمو &هاشاحو كلذك نكي مل امدعب هلل ةياردو لقعت ثودح مهفي ال
 .ءايشألا هثادحإ دعبو هتيلزأ يف لقاع هلل ا نأ ساسأ ىلعف زاوجلا

 3«هكلم ىف هلل ا ًاح» :لاقي نأ بوبحم نب دمح هلل ا دبع وبأ هركو -

 يف لولحلا هيلع زوجي ال هللاو فرظ يهو ناكملا اهانعم» نأب كلذ للعو

 نم لعفلا يف امل ،هلل ا ىلع "ةلح" لعف قالطإ غستسي مل بوبحم نباف 3©«ناكم
 .ةيفرظلاو ةيزيحلا ءاحيإ

 هللا رصبأ ام :وحن .ةيتاذلا هللا تافصب بجعتلا ةكرب نبا زوجي مل و -

 هتافصو توافتلا يضتقي اهب بجعتلا نأل 3'}هدابعب هلل ا ملعأ امو 3هدابعب

 .كلذ فالخ

٠ ١ 

 :)ىلاعت هللا تافص ضع فينصت كي فالتخالا -ب

 طح سلا ةفص نأ ىلإ نومدقتملا ةيضابالا بهذ :اضرلاو طخسلا :الوأ

 هللا دبع وبأ اذه ىف لاق دقف ،ىلاعت هلل ا لاعفأ نم ضغبلاو ىضرلاو بضغلاو

 :هطخسو هبضغو ںهباوثو هتنج وه :اضرلا» :ملعلا لهأ نع القن بوبحم نب دمع

 .230 ،229/1 :هسفن ردصملا :يتاهلقلا (1)

 ىلإ نيسمحتملا دشأ نم ملكتمو هيقفو يلوصأ (ه4ق) :ةكرب نب يميلسلا دمع نب هلل ا دبع (2)
 :رظنا عماحخلا باتك هل .ةيضابإلا نم هقفلا لوصأ يف بتك نم لوأ ربتعيو ،ةيقاتسرلا ةقرلا

 .368/3 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .48/2 :ءايضلا :يتوعلا (3)

 هاندجو امل اعبت اذهو ،ةبحملا ةفص نع نيتدرفنم اضرلاو طخسلا يفص ناونعلا اذَه يف اندروأ (4)

 .اهيناعم براقت مغر ،ةدمتعملا رداصملا يف
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 بضغو طخس هلل ا نم ةنعللا نأ بويأ نب لئاو ربتعاو .هتبوقعو هران وه

 &ثلزتعملا مهعمو راكنلاو ةينيسحلاو ةيرمعلا مهيأر ىلع مهقناوو .)ضغبو

 يقابو ةوادعلاو ةيالولاو ضغبلاو هركلاو بحلاو ةدارإلا» نأ ىلإ اوبهذ ثيح
 امنيب 8‘ةقراشملاو ةسوفن لبج لهأ كلذكو &‘هاهثدحتسا هلل لاعفأ تافصلا

 ةتس وبأو (ه6ق) ”يفوسلا لثم ثحبلا ةرتف دعب نم نورخأتملا ةيضابإلا

 .هلاعفأ نم ال ىلاعت هللا تافص نم اضرلاو طخسلا نأ اربتعا دقف (ه11 قر

 نم ىلاعت هللا تافص ضعب رابتعا لوح ةيضابإلا نيب فالخ كانهف هيلعو

 نم بويأ نب لئاوو بوبحم نبا نأ املع .ةيلعفلا تافصلا نم وأ ةيتاذلا تافصلا

 .ةقراشملاو ةسوفن لبج ةّيضاَبإ امهعبتو لاعفألا تافص نم اهاربتعا ثحبلا ةرتف

 .ةتس وبأو يفوسلا مهنيب نم ،برغملا ةّيضاَبإ امهفلاخ امنيب {ةّيضابإلا قرفلا اذكو
 مأ ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا دهع يف له ؟فالخلا ثدح ىتم يردن الو

 انعلطا اميف دجن مل اننأل ثحبلا ةرتف دعب ءاج فالخلاف وديي امبسحو ؟ اهدعب

 .تافصلا نم لاعفألا كلت ربتعا نم ةسوردملا ةرتفلا رداصم نم هيلع

 .ظ4 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (1)

 .108/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (2)

 :يناجرجلا :رظنا يرصبلا نسحلا سلجب نع لزتعا ،لازغلا ءاطع نب لصاو باحصأ (3)
 .282/2 :تافيرعتلا

 .305 048 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (4)

 .170/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (5)

 يف هتردقم زاتما فوس دالب نم هلصأ (ه6ق) :ورمع وبأ «نيغراملا فوسلا ةفيلخ نب نامثع (6)

 .601/3 : ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا تالاؤسلا باتك هيلإ بسني ،بهذملا نع عافدلا

 .129/1 :بيتزتنلا ةيشاح :ةتس وبأ (7)

١ 19 
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 لوح دنسملا بيترت يف ث هللا لوسر نع ثيداحأ تدرو :ةبحا :ايناث

 هلل ا لاق» :لاق هنأ .3 ءيبنلا نع ةريره يبأ نع يور ام اهنم ،هدبعل هلل ا ةبحم

 تهرك يئاقل يدبع هرك اذإو ،هءاقل تببحأ يئاقل يدبع بحأ اذإ :ًّلَجَو ح

 ةبحم ةفص ريسفت لوح افالخ كانه نأ نب ثيدحلل يملاسلا حرش يفو ."""«هءاقل

 نمف ؛ةيلعفلا مأ ةيتاذلا تافصلا يف اهجاردإ يف فالتخالا ىلإ رج امم ،هدبعل هلل ا

 ؛تاذلا تافص نم ةبحملا ربتعا ،هتمحرو هيلع هماعنإو هتيادهو هل ريخلا ةدارإب اهرسف
` 
 م

 هلل ا دبع وبأ هدصقي امم اذه علو ؛‘)ةيتاذلا ةدارإلا ةفص تحت ةلخاد اهنأل

 بهذ ام وهو .هلل ا نم حلا نأ ربتعا ذإ ملعلا لهأ نع القن كبوبحم نب دمح

 ثأل هتبحم ءايشألل هلل ا ةدارإ نأ» نم راكنلا عم فلاحتملا فرعملا نب بيعش هيلإ

 لعج نم اًمأ .تاذلا تافصأ ىللإ ةعجار هلل ا ةبحم ا ىري 7 ءالؤهف &>«نوكت

 ةفص اَهَتنأ ساسأ ىلع اهفنص دقف هل ريخلا لاصيإو هؤاضرو هباوث يه ىلاعت هتبح
 .“_املعلا ضعب بهذ اذه ىلإو ،‘}لعف

 فالخلا نمز كردن نأ نود ةبحملا ةفص فبنصت يف لصاح نذإ فالخلاف

 تافصلا نمض اهنوفنصي اوناك ثحبلا ةرتف ءاملع نإف انيدل رفوتملا بسح هن

 باتك :يراخبلا ؛67 5069 : ح كلذك رظنا 0710 :ح ‘بحلا يف !1باب :دنسملا بيترت (ا)

 .6026 :مقر ،هءاقل هللا بحأ هلل ا ءاقل بحأ نم :باب ،قاقرلا

 .116/1 :حيحصلا عماخلا ةيشاح :يملاسلا (2)

 لظ4 :ةماقتسالا ةبتكمب 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (3)

 .شماهلا ىلع & ظ20 :(خم) ردقلا باتك :يرازفلا (4)
 .11 6/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (5)

 .131 :ةيضابالا نع تاسارد :يمانلا (6)
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 نم مجان كلذف هللا تافص ضعب فينصت ىق ءاملعلا فالتخا ببس امأو .ةيتاذلا

 اَهَّنأ مأ دبعلا لاحب ةقلعمو ،اهتاذب ةلقتسم لعف تافص امإ تافصلا هذه رابتعا

 .ةتباث ةيتاذ ىرخأ ةقفص نم ءزج

 ق اودهتجا امنإو اهولطعي و ةفصلا اوفني مهنإف رمأ نم نكي امهمو

 همكح امو ليوأتلا وه امف . الوأ نم مهنمو اهتبثأ نم مهنمف ةفصلا ةقيقح ةفرعم

 ؟ةّيضابإلا دنع

 : ليوأاتل ا ق نيفلاخملا ىلع مكحلاو ءهللا تافص ليوأت - 4 ٠

 ١ ء

 :هللا تافص لىوات _
 ه

٠ -
=
-
=
س
ے
۔
 

 هتافص نم ةفص مهضزتعت نيح ىلاعت هللا تافص ليوأت ىلإ ةضابإلا أجلي

 هلل ا ميسحت اهرهاظ ديفي يلاو ةنسلا وأ نآرقلا نم ةهباشتملا صوصنلا ىق ةدراولا

 ىلع دامتعالاب ميسجتلا نم بورهلل جرخم داجيإ نولواحيف ،نيقولخملاب ههيبشتو
 .قايسلا لالخ نمو ةغللا يف ةملكلا يناعم

 قيلي امب ةيضابإلا اهلوأ يلا "انثحب ةرتف نم اهيلع انرثع يلا هللا تافص نمو

 / :يتأي ام ىلاعت هلل ا تاذب

 (22 :رجفلا ةروس) افنص افص ُكَلَمْلاَو كبر ءاجو :ىلاعت لاق : ءيجملا _

 ءلاقتنالا ىنعمب هلل ا ءيحجب ضفرو ،هرمأ ءيجم هلل ا ءيجب مكحم نب دوه رسف

 تافصلا هذه تشقان يلا صوصنلاو ثيداحألا ةرثكل دنسملا بيترت يف درو ام درجب مقن مل (1)

 يف ةدراولا ةيدقعلا ءارآلل لقتسم ثجصب زاجنإ نيثحابلل حرتقنو .هنم ثلاثلا ءزجلا يف ةصاخبو

 .دنسملا بيترت نم 4و 3 ج
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 الو لئازب سيل هلل ١ نأل ؛عيجيو بهذي مهبر نأ ةهبشملا تمعز امك ال» :لاقف

 نأ ال لإ نورظني 2 :ىلاعت وق صخي اميف ريسفتلا سفن دروأو . 1 ”«لقنتم

 ."158 :مانألا ةروسر هئكبر يتأي وأ ةكبكاملا مهأ

 مهت نم تاولص ْمهنلَع كيوأل :ىلاعت لاق :هدابع ىلع هلل ا ةالص _

 نأ ىلإ مكحم نب دوه بهذ «(ا57 :ةرقبلا ةروس) همتوُدَتهُمْلا مه كيوأو ةَمخَرَو

 دابعلا ىلع هلل ا ةالص :مهلوق مهضعب نع لقن مث ةمحرلا ىنعمب هدابع ىلع هلل ا ةالص
 متخو ،ةرفغملا انهاه ةالصلا :لوقي رخآلا ضعبلاو ،لامعألل ةيكرتلاو حدملاو ءانثلا

 ام قفاوي ليوأت مكحم نب دوو .زئاج حيحص اك و» :هلوقب لوقنلا هذه دوه

 وه :ىلاعت هلوق ضرعم يف كلذو ،ةمحرلا يه هلل ا ةالص نأ يف سابع نبا هيلإ بهذ

 ينيملا نامكو روشلا ىإ تاملا نم مُكَجرْحَل ةئكيالمو مكيلع يلصي يرن
 ١ :© رافغتسالا يهف ةكئالملا ةالص امأو & (43 :بازحألا ةروس) :7

 نيزلا تإإ» :ىلاعت لاق :مهيلإ رظنلا الو نيكرشملل هلل ا ميلكت يفن -

 ي نولكأي ام كينوأ اليلق اًنمَت هب نورتشيو باتكلا نم ةللا لرنأ ام نوُمتُكَي

 بادع مهو مهيز الو ةمايقلا عي هللا مهُملكي الو رانلا الإ مهنوطب
 ؛نوبحب ام مهملكي ال :ىنعمب همْهُمْلَكُي الل دوه رسف (174 :ةرقبلا ةروس) ميلأ

 اذه مهضعب نع لقن مُت .اهب مهذخأيو ضمهلامعأ نع مهلأسيو مهملكي دق هنأ
 ام ُاَكو» :هلوقب هدروأ ام بقعو ،مالسلاب ةكئالملا مهيلع لخدي ال يأ :ىنعملا

 .503/4 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (1)

 .575/1 :هسفن ردصملا (2)

 .160/1 :هسفن ردصملا (3)

 .517/1 :هسفن ردصملا (4)
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 موي نيكرشملا ىلإ هلل ا رظن مدع كلذك لوأو ."'»«حيحص زئاج اذه ىق اولوأت

 كوأ اليلق انمن مهناَميأو ه هللا دهعب نورتشي نيذلا ثإإ» :ىلاعت هلوق يف ةمايقلا
 الو ةمايقلا موي مهنإ رظنت الو هللا ُمُهُمْلَكي ًالو ةرخآلا ي مهل قالع ا

 .ةيؤرلا رظن ال ةمحرلا رظنب (77 :نارمع لآ ةروسر هميلا باذع مُهَلَو ْمهيك

 ةروسر هيهللا نناَرَخ يدنع مكل لوفأ الوط :ىلاعت لاق :هلل ا نئازخ =
 49 :ماعنألا ة ةروس يق امأ )هلل ا ملع نئازخ ىنعم هلل ا نئازخ دوه لوأ (31 :دوه

 .هلل ا نئازخ ملعب هلل ا نئازخ لوأ دقف

 يف ةدراولا ضرألل هلل ا ةضبق لوح ءاملعلا لاوقأ يتاهلقلا لقن :ةضبقلا =

 دق» :لاقف (67 :رملا ةروسر ةماتلا عب ةص اعيمج ضزَلاو)» :لاعت هلوق
 .}هكلمو هناطلس و هتردق اهنأ ةداتقو نسحلاو سابع نبا نع يور

 ةروس) هيبع ىَلَع عنصتل :ىلاعت هلوق مكحم نب دوه لوأ :نيعلا =
 )يرمأب عنصتلو ىنعمب (39 :هط

 فرط َفَذَح هنأ مكحم نب دوهل ريسفتلا باتك ققحم نطفت :مدقلا -

 .مالس نبا :يلصألا باتكلا بحاص هدروأ دق يذلا رانلاو ةنحلا ماصتخا ثيدح
 نأ دوه ىأرف "ميسجتلا ديفي يرهاظلا اهانعم هلل تافص ركذ هيف نأل كلذو

 .167 0166/1 :هسفن ردصملا (1)

 .294/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .223/2 :هسفن ردصملا (3)

 .527/1 :هسفن ردصملا (4)

 .143/1 :نايبلاو فشكلا (5)

 .38/3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (6)
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 عضو لوح وه فوذحملا صنلاو «(مالس نبا ريسفتل ريصتخملا) هريسفت يف اهفذحب
 ىلإ اهضعب يوزنيو ئلتمت ذئنيحف اهيف همدق عضيف» : ئلتمتف منهج يف همدق هلل ا

 0١, «طق طق لوقتو ضعب

 ام لوأ نأ ىف مهريغ عم ةيضابإلا تققتا :شرعلا ىلَع ءاوتسالا -

 ىَلَع ىوتسا مثإ شرعلا ىلع هئاوتسا ىنعم يف اوفلتخا مث «شرعلا هلل ا قلخ

 ءاوتسا وه ءاوتسالا ىنعم نأ ىلإ مكحم نب دوه بهذف ، (03 :سنوي ةروس) كشلا

 بيترت يف ءاج ام قفاوي وهو &‘“)ناكم هنم ولخي سيلف «مهالعف هتيرب ن هرمأ

 شرعلا ىَلَع نَمخَرلاإف :ىلاعت هلوق نع سابع نبا ثيدح ين ،دنسلملا

 ريسفت باتك :يرخبلا هاور ثيدحلا ؛!شماه 5346/3 :هسفن ردصلا :مكحم نب دوه (1)

 ىیَسوُم نب دمح اَنتَتَح» :هظفلو 447ا :ح ديزم نم له لوقت له هلوق يفف باب ،نآرقلا

 ييأ رع دمحم رع فوع انتَدَح ئدهم ن ؛ ىحي نب ديَِس يرسلا نايفس وبأ اننَدَح ناطقلا

 ديرم ني لَم لوقتو تألّشا لَم منَهَحِ ُلاَقُي نايفس وبأ هفقوي ناك ام ركاو هَعقَر ةَرَْرُه

 .«طَق طق لوقف اَهْيَلَع هَمَدَق ىلاعتو ة كراب برلا مضف ..

 :يخامشلا نع القن 030 :ديز نب رباج هتف نم :حاورلوب :رظنا ديز نب رباحج مامإلا مهنم (2)

 :يريبعجلل يراضحلا دعبلا ق ءاملعلا لوقأ ةيقب ب :رظناو 2106 5 :ديحوتلا ةمدقم حرش

 .اهدعب امو 6

 ءالعلا يبأ ظفاحلا» نع ركذ {295 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :يفنحلا زعلا يبأ نيا :رظنا (3)

 تعمس : :لاق ت ه هلل ا لوسر ثيدح نم حيحصلا ين تبث اَمِل ملقلا لبق شرعلا نأ ينادملا

 تاوامسلا لخي نأ لق قئالخلا َريداَقَ للا بم" :لوقي رقن ملسو هيلع هللا ىلص ِ هللا لوُسَر

 باب ،ردقلا باتك :ملسم هاور ،«"ءاَمْلا ىلع هشْرَعَو :لاق ةنس فلأ نييسَحي ضرألاو

 .4797 :مقر ىسومو مدآ جاجح

 .3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)
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 . ”«هقلحخ ىلع هؤانثو هركذ عفترا» :هيف ءاج يذلاو (05 :هط ةروس) .4ىوتنسا

 ىلإ هنثقف سنأ نب كلام بهذف ليوأتلا اوضفر نيضوفملا نم ةيضابإلا ريغ امنيب

 لاؤسلاو \بجاو هب ناميإلاو ،لوقعم ريغ فيكلاو ،لوهجب ريغ ءاوتسالا» :نأ
 قلخ ىلاعت هلل ا نأ رابخألا ترتاوت» :لاقف ةبيش ييأ نبا امأو 0ة«ةعدب هنع

 ىلع شرعلا ىلع ىوتسا هلل ا تِإ» :6ثيرعشألا لاقو 3}«هيلع ىوتساف شرعلا
 رارقتسالاو ةسرامملا نع اهنم ءاوتسا ،هدارأ يذلا ىنعملابو ،هلاق يذلا هجولا

 هيرنت ىلإ ىعست اهلك ةروكذملا ءارآلا نأ نيبتف .»«لاقتنالاو لولحلاو نكمتلاو
 ءاوتسالا اذه مهف يف فالخلا عم ،شرعلا ىلع هئاوتساب نابإلاو ،ىلاعت هلل ا

 مصحخ مكحي نأ يعاد الف ،ءاوتسالا لوح ءارآلا دصقم انفرع اذإف .هعم لماعتلاو

 مالكلا تامازلتسا نم هأ ىوس ،هب حرصي مل و همصخ هدصقي ال امب رخآلا ىلع

 ىف يتلا دمحأ همسا بيطخ ىلع ريغصلا نبا مكح املثم ،فلكتلا نم ءيشب

 ةروس) هيىَوَعْسا شرعلا ىَلَع نَمْحَرلا]» :ىلاعت هلوق هتءارق دنع يمتسرلا دهعلا
 اباب هلعجو ‘هلصأ ميقي نأ دارأو ‘هعضوم نع ىنعملا فّرح» :هنع لاقف (05 :هط

 .871:ح ههإىَرتسا شرعلا ىلع ْنَمْحَرلا» ىلاعت هلوق يف 28 باب : دنسملا بيترت ()
 .116/2 :داقتعالا :يقهيبلا (2)

 نب دمع قيقحت :هيف يور امو شرعلا باتك :رفعج وبأ يسيعلا نامثع نب دّمحع ةبيش يبأ نبا (3)

 .51! :ص اج .ه1406 :تيوكلا ،العملا ةبتكم ،دومحلا دمح

 :رظنا ،ةرعاشألا بهذم سسؤم (ه324 :ت) يرعشألا نسحلا وبأ ،ليعامسإ ني يلع (4)

 .263 /4 :مالعألا :يلكرزلا

 ،دومحم نيسح ةيقوف :قيقحت :ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا :نسحلا وبأ ليعامسإ نب يلع يرعشألا (5)

 .21 :ص &2ج .ه1397 :ةرهاقلا راصنألا راد

 .قرشملا الو (برغللا) ةّيضاَبإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دجن مل (6)
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 ."'"«شرعلا ىلع لولحلا نم

 ىلإ يدؤي يرهاظلا اهانعم ىلاعت هلل تافص دروت اهانقس لا جذامنلاف

 انثحب ةرتف ةّيضابإف كلذل {هتافص ليطعت وأ ،ىلاعت هلل ا ىلإ حراوخلا ةبسن تابثإ

 نم نيملسملا ءاملع نم كانه امنيب ،لاكشإلا نم جورخلل لحك ليوأتلا اوجهتنا

 فاصتا ةيفيك يف ريكفت الو ليوأت نود ءاهرهاظ ىلع صوصنلا كلت ذخأ لضف
 .“اهب ىلاعت هلل ا

 ليوأت يف مهيفلاخم ىلع ةيضابإلا مكح ام ةفرعم انل ىقبي ضرعلا اَذَم دعب

 ؟للاعت هلل ا تافص

 :ليوأتلا ذي نيفلاخملا ىلع مكحلاب

 هل ١ تافص ليوأت ق مهفلاخ نم كيرشت مدع ىلع ةضابإلا ءاملع قفتا

 &كرشع. سيلف ليوأت ىلع ناك نم لك» :ةسوفن لئاسم باتك يفف لاعت

 اًيذكت الو اًراكنإ الو ادوحج هليوات هب غليي ملف لّوأت نمو» :بوبحم نبا لاقو

 .120 :نييمتسرلا ةمألا رابخأ :ريغصلا نبا (1)

 :قيقحت :ليوأتلا مذ :يسدقملا دمحأ ني هلل ا دبع ةمادق نبا ؛126/2 :ةنابإلا :يرعشألا :رظنا (2)
 ةمادق نبا حضو دقو 011 :ص &2ج .ه06 :تيوكلا ةلسلا راد رابلا هلل ا دبع ردي

 هسفن اهب فصو لا هئامسأو ىلاعت هللا تافصب ناميإلا فلسلا بهذمو» :لاقف هرظن ةهجو

 الو ،اهل زواجت الو ،اهنم صقن الو ،اهيلع ةدايز ريغ نم هلوسر ناسل ىلع وأ هليزنتو هتايآ يف
 لب ،نيثدحملا تامس الو ،نيقولخملا تافصب هيبشت الو ،اهرهاظ فلاخي امب اهل ليوأت الو ريسفت

 .«اهب ملكتملا اهانعمو اهلئاق ىلإ اهملع اوُدَرو ،تءاج امك اهورمأ

 .43` :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع مامإلا (3)
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 &‘'ةمينغ الو ابس مهنم لحتسن الو ،نيكرشم مهيمسن ال ...هتكئالم الو هلل

 هب جتحا وأ لوأت مث أ ،نآرقلاو ديحوتلا ةلمجب نيملسملل رقأ نم» :اضيأ لاقو

 بتاعت امنإو دحلا اذه دنع فقت ال ةّيضابإلاو .“«نيملسملا دنع كرشم سيلف

 دقتعم فلاخي امب اهيف هداقتعاو تافصلا هليوأت درح كرشلاب ادحوم ىمر نم

 :اهمهأ {ادج ةريثك ةلثمألاو .ةيضابإلا

 .)هيفلاخم نوكرشي نيذلا ةقرازألا نم ةءاربلا 1

 دبعو فرعملا نب بيعش :ةثالثلا ءاملعلا نم بيبح نب عيبرلا ةءارب-2
 اوبهذو ،ملسم ةديبع ابأ مهخيش اوفلاخ نيذلا جرؤملا يبأو ،زيزعلا دبع نب هلل ا

 مهتحكانم مارح «مهؤامد لالح ؛نوكرسشم انتلبق لهأ ضعب نأ» لإ

 ىلع ءاملعلا ءالؤه لبقأ ةثالثلا ءاملعلا لوق ةيضابالا باع اًملَو ،‘«مهحئابذو

 بحاص اهنع لاق «هلل ا نع لاوقأ ةلبقلا لهأ ىلإ نوبسني اوحارو مهتعدب نييزت
 الو \برلا هب فصي ةلبقلا لهأ نم ادحأ هب عمسن مل اًمم» اهنإ :ةجحلا ةلاس رلا

 ةثالثلا دعب نم ةلبقلا لهأ كيرشتب مكحلا ىنبت دقو .ث «نيكرشملا نم دحأ نم

 .قوسلا بسح راكنلا

 .302/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بوبحم نبا ةريس :بوبحم نبا (1)

 .297/1 :هسفن ردصملا :بوبحم نبا (2)

 .119/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (3)

 .13 :ةجحلا ةلاسر (4)

 يحتسن لاو ،هلل ا ىلإ رشبلا ءاضعأ ضعب ةبسن :لاوقألا هذه نم) 016 :هسفن ردصملا (5)

 .(اهركذ نم

 .299 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (6)
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 نأل ناميلا نب نوراهو بوبحم نب دمحم ملاعلا نيب عارص عوقو -3

 لهأ فانصأ عيمج نأ ُ ةي ُهَنَأ بوبحم نبا همصخ هنع يكحي امبسح ريخألا

 هلل ا اوفصو يلا مهتفص يف اوبذك مهنال &‘)كرشلاب مهيمسن نأ يغبني ةالصلا

 يذلا ريغ مهتدابعب اودصق ميسجتلا مهوت هلل تافص مهتابثإب مهنألو ،اهب

 هسفن نع نوراه هيف يكحي يذلا صنلا ىلإ انبهذ نيح امأ .نومعزيو نوفصي

 ءهقلخب هبشو ،هتفص ريغب هللا فصو» نمل ديحوتلا نم جورخلاب مكحي هاندجو
 هذه نأ معزف ‘كلذ لوأت» نمل وأ &‘«ةنكمألا هنم ولختو ٢لوزي تأ معزو

 مكَحو &“«رشبلا نوكي ام ةئيهك هنم يه هباتك يف هللا فصو قلا ءايشألا

 يف لوأتملا كرش ددح نوراهف .“}«هللا ىلع هليوأت يف ئطخملا لواتملل» كرشلاب
 يأ _ ثلاثلا همكحف هليوأت يف أطخأ نميفو ،نيقولخملاب قلاخلا هيبشتو ميسجتلا

 نومسي ال نيذلا ةيضابإلا هيف فلاخ يذلا وه هليوأت يف أطخأ نم كيرشت

 ناميلس نب لتاقم نع لتس نيح ةديبع ابأ نأ ليلدب ،كرشملب ليواتلا ئطاخ
 مل و لتاقم بذك» :مهل لاق هتروص ىلع مدآ قلخ هلل ا نأ ىلإ بهذ يذلا

 .299/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بوبحم نبا ةريس (1)
 .297/1 :هسفن ردصملا (2)

 .329/1 :(تاباوحلاو ريسلا نمض) ناميلا نب نوراه ةلاسر (3)
 .330/1 :هسفن ردصملا (4)

 .331/1 :هسفن ردصملا (5)

 :رظنا ©ثيدحلا كورتم ناكو نيرسفملا مالعأ نم (ه150 :ت) يدزألا ناميلس نب لتاقم (6)
 .281 /7 :مالعألا :يلكرزلا

 :سابع نبا لاقف ،«هتروص ىلع مدآ هلل ا قلخ» :لاق ةريره ابأ نأ تبثي ثيدح دنسملا بيترت يف (7)

 .844 :ح :رظنا ،«اهيلع هقلخي ُهَنأ هملع يف يلا هتروص ىلع مدآ هلل ا قلخ 5ةريره وبأ قدص»
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 اذإ كرشلاب مهفلاخم يمست ةّيرضانإلا اَمْنإَو &«هيلإ هبسن الو كرشلاب هيلع مكح

 ةيحللا هل بسنف دابعلا تافصاوم هلل ا فصو وأ الثم ةفصلاب هلل ا ةح

 ءالؤهف ءايشأ وأ ائيش ىنثتسا وأ ،هلل قلخلا تيثأ وأ ،لغملا هل تبثأو رعشلاو

 يف هللا تايآ حيرص اودرو ،ليوأتلا ءارو امباوعاج مُهََأل ؛كرشلاب مهيلع مكحي

 مكحت ةيضابإلا نإف تالاحلا هذه فالخ اًمأو .ريوأتلا لمتحي ال امم نآرقلا

 ىلع رتفم باذكو ،)رفاك هاب ىلاعت هللا تافص عم لماعتلا يف اهيفلاخم ىلع

 ١ َ .”قفانمو }قسافو لاضو 3ثل ا

 تافصلا ةلزنم ولع نع ئبنت ،مهيفلاخ دض ةيضابإلا اهقلطي :ةيساق ماكحأ

 ريرقت نعو ،ةيلعلا هلل ١ تاذب قلعتت اَهَتَل ؛اهيف أطخلا ق حماستلا مدع نعو مهدنع

 .ميسجتلاو هيبشتلا نع داعتبالل هللا تافص مهف يف يساسأ جهنمك ليوأتلا جهنم
4 

 ىلع مكحلا ق نييضاباإلل يفكي ماكحألا هذه نم قأ أ انرظن يفو

 لاعت هتاذ نع صقنلا داعبإو هلل ا هيزنت وهو \دحاو فدهلا نأ املاط مهيفلاخم

 رمأ ريفكتلاو قبسفتلا ىتحو ليلضتلاو عيدبتلاو دقنلاو باتعلا نأ يه ةلكشملا نكل

 تافص مهف ةلأسم لوح اضعب مهضعبل ةيمالسإلا قرفلا يفلاخع لك نيب لدابتم

 .340 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :يدشارلا ؛302/1 :(تاباوخلاو ريسلا نمض) بوبحم نبا ةريس (1)

 .831 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .و16 ،ظا5 :حلفأ مامإلا تاباوج :باهولا دبع نب حلفأ (3)

 كرشلا رفك سيلو ةمعنلا رفك انه رفكلاب دوصقملاو .43 }42 :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع (4)

 .لصفلا اَذَه نم سداسلا ثحبملا :رظنا

 .297/1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) بوبحم نبا ةريس (5)
 .302/1 :هسفن ردصملا (6)

 .بوبحمو ةديبع يبأ نع عفر اميف 0128/1 :نايبلاو فشكلا :يتاهلقلا (7)
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 عفرتي نأ اذَّحف .ةنسلاو نآرقلا نم هباشتملا صوصن عم لماعتلاو ىلاعت هلل ١

 .سانلل تجرخأ ةمأ ريخ نيوكت ىلإ اوغلبيل صوصنلا

 ©ثيدحلا امهيف لاط نيتلأسم ريغ ىلاعت هتافصب ناميإلا لامكإل انل قيي مل و

 ءاملع فقوم امف نآرقلا قلخو هلل ا ةيؤر امهو ،اريثك نيملسملا ءاملع تلغشو

 ؟نيتلأسملا نم ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا

 :ىلاعت هللا ةيؤر ةلاسم -5

 ناكو ىاهتلاحتسا وأ هلل ا ةيؤر زاوج لوح نيملسملا نيب شاقنلا مدتحا

 بسحو ةيلقعو ةلقن ةلدأ ىلإ ادانتسا ىلاعت هتيؤرل نيفانلا عم ةيضابإلا فقوم

 حون وبأ وه ةلأسملا هذه لوح هيأر انيلإ لصو يضابإ ملاع لوأ نإف يلربوك
 مل انثحب ةزتف ءاملع نأ كلذ يعي لهف ،“ايرجهلا عبارلا نرقلا نم ليغنز نب ديعس

 ؟ةلأسملا هذه لوح مهيأرب اولدي

 اننكل ةلأسملا هذه ق هيأرب حرص )لاع 7 بسح ةقيقحلا ق دحن ل

 ؛95 -67 :ص .ه1409 :طقسم ةةضهنلا عباطم :غمادلا قحلا :يليلخلا دمح نب دمحأ :رظنا (1)
 .157 -132 :ةيدقعلا شّيِفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ؛343 -298/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا

 !: ح !' 6 ل ]' 5 ع ل : 236. )2(

 :مهو دنسملا بيترت يف درو امبسح «ةيؤرلا نوفني نيذلا نط ةباحصلا نع درو ام ييثتسن (3)
 بلاط يبأ نب يلعو ؛870 0869 0862 {،860 3859 ،855 ،853 :ح سابع نبا هلل ا دبع

 نسحلاو لوحكم نب ميهاربإو ،يرهزلاو دهاجي :لثم نوعباتلا اًمأ ؛861 .859 ،854:ح

 .854:ح يف ثوثبم مهيأرف ريشك مهريغو ريبج نب ديعسو ،بيسملا نب ديعسو ،يرصبلا
85 0856 2857 0859 0862 870. 
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 تايآ ثالث عمج ىلإ انلصوتو ،ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ نم حيملت ىلع انرثع

 امع يراوهلا مكحم نب دوه اهرسف ©ىرخأو ايند لاعت هلل ١ ةيؤر ةلأسم لوح

 هلوق رسفي مل هتنأ ةظحالملا عم ثحبلا ةرتف دعب يضابإلا هبهذمو بسانتي

 :روسر هريحلا فيطلا وهَو راصبألا كرذُيَُهَو راصنألا ةكرت ال)» :لاعت
 &‘'ٹحبلا ةرتف دعب ةيؤرلا يفن ي ةيضابالا دمتعم ربتعت ةيآلا تأ املع (103 :ماعنألا

 ثلاثلا ءزجلا يف بيبح نب عيبرلا ىلإ ابوسنم امالك دنسملا بيترت يف اندجوو

 مالك ءاهتنا نيبي ال باتكلا نأل ؛همالك ةياهن ديدحت ىف داهتجالا عم هانذحأ

 لصفلا يف هيلإ انلصوت ام بسح «ينالجراولا بوقعي يبأ هعماج مالك نم عيبرلا

 .عيبرلا ال ينالجراولا وه ثلاثلا ءزجلا عماج نأ نم ‘ثحبلا نم يناثلا

 ىلع مهفلدو ئ هتيؤر [نع)] هقلح بجح» هلل ١ نأ لإ بهذ ناطحق وبأ : الوأ

 ؛“«مهريغ قلخو مهقلخ ني اهنس يلا تامالعلاو ءاهحضوأ لا تايآلاب هتفرعم

 ىلإ ريشي اًمِم رثكأ ايندلا يف هلل ا ةيؤر ةلاحتسا ىلإ ريشي ناطحق يبأ مالك نأ حضاوف

 اذخأ مهنم ذش نم الإ ،نيملسملا بهاذم هيلع قفتت ام اذهو ةرخآلا يف اهتلاحتسا

 ىأر كم هللا لوسر نأ معز نمع اَهنَع هلل ا َيضَر نينمؤملا مأ ةشئاع هتلاق ام حيرصب رتم ١ ء ۔۔ 4 . ۔ .۔ - 7

 .“)«ةيرفلا هلل ا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم» :تلاقف «هبر

 حرصي مل ولو- ةيؤرلا يفن ديفي ىنعمب دوه اهرسف ييلا تايالا :ايناث
 :يه ۔كلذي

 .134 :ةيدقعلا شّيطا خيشلا ءارآ :نتنيو (1)
 .88/1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناطحق ييأ ةريس (2)

 ٠ 454 :مقر ٤ مجنلا ةروس ريسقت باب ريسفتلا باتك :يراخبلا ؟ 824 ح : دنسملا بيترت )3(



 302 ثلاثلا لصفلا

 ةروس) ههمةرظاَت اهبر ىلإ ،ةريضان نيموي ةوجو :ىلاعت هلوق 1
 سفن وهو ‘'«نينمؤملا هوجو يهو باولا رظتنت يأ» :لاقف (23 022 :ةمايقلا

 رظنلا مهليوأتو ،ةيؤرلا نم معأ رظنلا نإ :مهلوق يف ةيآلا هذهب ةيضابإلا لالدتسا

 ىلع “ةينآرقلاو ةيوغللا دهاوشلا دوجول راظتنالا ىنعم ىلع "ىلإ" ب يدعتلا

 نأ ى ةيضابإلا ةلدأ هذهف نآرقلا ىف اريثك ءاج راظتنالا ىنعمب رظنلا نألو ،كلذ

 ةيآلا هذه يف رظنلا ريسفت ىلإ بهذ نم كانه لباقملا يفو . .)راظتنالا ىنعمم. رظنلا

 )يرعشألا لثم ةيؤرلاب

 رور هنوبنوُجْخَمل نيموي مهبر ع مهنإ الكل :ىلاعت هلوق -2
 7 نومورحم مهبر باوث نع يأ» :هلوقب مكحم نب دوه اهرسف 1 5 :نيففطملا

 ةيؤرلل نعتبغملا نأل . )8 )ةيؤرلا تابثإ م نم مالس نبا ريسفت لصأ ق احج اًكَع ضرعأو

 .444/4 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 عقوتأ امنإ :يأ كيلإ مث هلل ا ىلإ رظنن امنإ :هوجري لُمؤملل لئاقلا لوقيو» :روظنم نبا لوقي (2)
 .215/5 :برعلا ناسل ««ثكلضف من هللا لضف

 ةرخآلا يف ْمُهَل قالح ال يتوأ اليلق انم مهنمأو هللا دهعب نورت يذلا نإ ط :ىلاعت هلوق (3)

 ةروس) هميلا باذع مهلو ميك الو ةمايقلا موي مهتلا رظني الو هللا ُمُهُمْلُكي الو
 .لاحم وهو ةمايقلا موي مهيلإ راشملا هلل ا ىأر اَمَل ةيؤرلا ىلع رظنلا لمح ول ©(77 :نارمع لآ

 وي ةلي لإ نورظني لمل ؛(49 :سي ةروس) ةدحاو ةحص لإ نورظني امظ :ىلاعت . )4(

 ني للظ يي هللا مهتي نأ لإ نورظني لم ؛3 :فارعألا ةروس) مليوأت يت
 .(210 :ةرقبلا ةروس) «

 .324 -319 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛43 042 :غمادلا قحلا :يليلخلا (5)

 .35/2 :ةنابإلا (6)

 .483/4 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (7)

 ققحم دجو :ايناث .يرابلا ةيؤر زاوجب نيلئاقلا نم مالس نبا :الوأ :نيببسل هضارعإ انجتنتسا (8)
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 بيثي هتنأ ىلع لد هتيؤر نع مهبججب رافكلا بقاع امل هلل ا نأ ىلع نولدتسي

 مهنيب نمو- نوفانلا امنيب ،'هوري ىَكَح مهنيعأ نع مهل باجحلا عفرب نينمؤملا

 نوكي نأ لمتحيف ،دارملا نم دوصقملا نيعت مل ةيآلا نأ ىلإ نوبهذي ةيضابإلا
 ربعي نأ يوغللا لامعتسالا يف زوجي هتنأ نع الضف ،هلل ا ريخ نع بحلا

 .ةيآلا ىلَع قبطني ام وهو )هبحاصل هتيؤر عم ءاطعلا معنملا عنم نع باجحلاب

 ينرأ بر لاق هبر هَمْلَكَو انياقيمل ىسوم ءاَج امنو :ىلاعت هلوق -3

 ينارت ةفزنسق ةناكم رقتسا نإف يلبجلا ىلإ زظنا نيكلو ينارت ن لاق تيإ رظنأ
 كئاحبُس لاق قاقأ املق افيص ىسوم حو اكد ةلعج لبجل ةئر ىجا
 ةَمْلَكَو » ىنعم ريسفت يف (1ه3 :فارعالا ةروسر هَنيدمَوُمْلا لوأ انآو كيإ تت

 لخد هبر هملك اّمَل» :هيف لوقي "ةيرصبلا نسحلا نع امالك دوه لقن مهبر
 ،طق هلثم هبلق ىلإ لصي مل ام هللا مالك نم رورسلا نم ةلتلا ىسوم بلق

 لبق هيلإ دهع اميف ناك ولو ‘هسفن هيري نأ هبر لأسي نأ هسفن ىسوم تعدف

 نسحلا مالكف ؛>«هايإ هيطعي ال تأ ملعي ام هبر لأسي ىري ال ُهَتأ كلذ

 كلذ لدف ،ةيؤرلا ريسفت نع امالك (ريسفتلل يناثلا رصتخملا) نينمز يبأ نبا ةخسن يف باتكلا
 :رظنا مالس نبال رصتخملا هريسفت يف هدقتعم فلاخي ام فذح ادوه نأ ىلع -ملعأ هلل او-

 .2 :شماه 5483 /4 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه

 .132/2 :داقتعالا :يقهيبلا (1)

 .148 :ةيدقعلا شيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو (2)

 :يلكرزلا :رظنا {ةرصبلا لهأ مامإو يعبات (ه110 :ث) ديعس وبأ «يرصبلا راسي نب نسحلا (3)
 .226 /2 :مالعألا

 .43/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)
7 
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 امل الإو ةيؤرلا زاوجب هتفرعم ىلع ليلد ةكمل ىسوم ءيبلا ىلإ بلطلا دنسأ يذلا

 ق زوجي ال امو زوجي ام ملعأ ءيبن وهو لل ا نم ليحتسملا :ةلتلا ىسوم بلط

 هَنأ انيأر دقو دوه هلقن فيكف ،ةيؤرلا بثم ةلدأ نم اذه نسحلا مالكف ،هلل ا قح

 ؟ةيؤرلا يفن ىلإ هريسفت بسح بهذي

 :نيلامتحا نمضتي باوجلا

 ةيؤرلا ىسوم بلط امنيح ةنأ ىلإ بهذي نمم ادوه نأ لمتحي :لوألا -
 نع لأس لتلا ىسوم نأ نعي اَمْنإَو ،ةيؤرلا زاوج ةرورضلاب ديفي ال اذهف هسفنل

 ءايبنألا نأ ىلع لدي ال نآرقلا» نأل كلذ ،هتلاحتسا يردي ال ليحتسم ءيش

 امك «هب هل ملع ال ام بلط نم ءايبنألا نمف ،تازئاخلاو تاليحتسملا لك نوفرعي

 ثأ كظمعأ ينإ مْلِع هب كل سي ام ينلاست ًالقإل : لكلا حونل ىلاعت هلل ا لاق

 بلط نأ ةًيضانلا دنع حجارلا نأ ولو &'مه6 :دره ةروسر هنيلهاَجلا نم نوكت
 .“هلل ا نم ةجحب مهتكسي ىَّضَح هموقل ناك لاؤسلا !الكملا ىسوم

 وهو ،هدقتعمل نسحلا مالك ةفلاخم ىلإ نطفتي مل ادوه نأ لمتحي :يناثلا

 يفن يف هبهذمو قفاوتي امب ةيآلا نم ىقبت ام هريسفتل ارظن ‘هفعض عم دراو لامتحا

 ريسفت يف هبهذم دكؤي ءيش نع لفغي ل نطفو صيرح هأ ىلع لدي اًمِم ،ةيؤرلا
 ؟ةيآلا ةيقب ىف دوه لاق اذامف ،ةيآلا هذه

 قلعت امو ،ليحتسملا نم لبجلا رارقتساب ةيؤرلا قيلعت نأ ىلإ دوه بهذ
 ؛ينارت ال كلذكو ،هناكم رقتسي ال لبجلا نإ» :لاقف ليحتسم وهف ليحتسلملاب

 .138 :ةيدقعلا شّيفْطا خيشلا ءارآ :نتنيو (1)

 .5 :غمادلا قحلا :يليلخلا )2(
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 نوري مهنإف ةيؤرلا يبثم فالخب &‘'»«راصبألا كردأ انأو راصبألا كردت ال ينأل

 ةيؤر نإف كلذل لبجلا رارقتسا لامتحا وهو- زئاج رودقم رمأب تنرق ةيؤرلا نأ
 ."ةليحتسم ربع ةزئاج راصبألاب هلل ١

 :مهضعب نع دوه لقن همنييِموُملا لوأ انآو :ىلاعت هلوق ىنعم لوحو
 سانلا نمآ دقو اذهب اناميإ هموق لوأ اضيأ وهو آىرت ال كنأب نينمؤملا لوأ انأ و»

 قبس اًمَع ةمدقتم لصألا يف يه تلا :ةلتلا ىسوم ةبوت ريسفت دروأ مث 3‘«هلبق

 نم كيدي نيب تمدقت اًمِم» : لكلا ىسوم ناسل ىلع الئاق ةبوتلا ببس نيبف

 ةليحتسم يهو ةيؤرلا هبلطل وأ هلل ١ نم نذإ نود لأس اًمِم نذإ هتبوتف )ةلأسملا

 عم نيلامتحا ةبوتلا هذهل لمتحيف يدمآلا لثم ةيؤرلا تبثي نم امأ .هلل ا قح ىيف

 امل ةلأسملا كلت ىلإ عجري ال ىَّتَح :لوألاف ؛ةيؤرلا زاوج مدعل ةبوتلا نوكت نأ يفن
 2 ع

 .)ةب وتلاب هنع علقأف ابنذ هركذتل :يناثلاو ،لاومهألا نم ىار

 ىلع اهب لدتسا تلا تايآلا لوح مكحم نب دوه هدروأ ام قرافن نأ لبقو
 ق مم

 لاعت هلل ١ ةيؤر تابثإب قلعتت تايورم ثالث فذح دق :4 لإ ريشن &ةيؤرلا ين

 ف تناك اممر اَهَنأ لإ ريشي امم ) هرصتخم ق نينمز يبأ نبا هدعب نم اهدروأ

 .43/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .95/2 :ةنابإلا :يرعشألا )2(

 .44/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم ني دوه (3)
 .هسفن ردصملا (4)

 سلجملا ،فيطللا دبع دومحم نسح قيقحت :مالكلا ملع يف مارملا ةياغ :يلع يبأ نب يلع يدمآلا (5)

 .172 :ص {2ج .ه1319 :ةرهاقلا ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا
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 جتنتسن قبس اممف «!»يفنلا يف هبهذم عم اهضراعتل اهفذحف مالس نبا ريسفت لصأ

 .ىلاعت هلل ا ةيؤر يفن يق ةّيضابإلا جهنم جهتني ادوه نأ

1 3 

 رسف ُهَتأ دنسملا بيت ةرت يف هنع لقن دقف بيبح نب عيبرلا مامإلا امأ :انلا -

 هريسفت ىفنو راظتنالا وهو يوغللا ىنعملاب ةّزآرقلا تايآلا ضعب يف دراولا رظنل

 هنإ مينارت ن» :ىلاعت هلوق نم "نل" فرح نع لاقو .ةلةيرصبلا ةيؤرلاب
 ايندلا يف دحأ هاري نل» :هلوقب هرسفو ،ةغللا لهأو نيبوحنلا بسح ،سايإلل

 سيل "نل" فرح نأب ،ةيؤرلا وتبثم هيلإ بهذ اَمِل فلاخم اَذَمَو .'ث}«ةرحخآلاو
 .رخآلا نود ايندلا يف ةيؤرلا اوفن كلذل ؛ديكأتلل اَمْنإَو «ديباتلل

 ةيرجهلا ةنالثلا نورقلا ىف ةيضابإلا ءاملع صوصن ضارعتسا لالخ نمف

 يف ىلاعت هلل ا ةيؤر يفن ىلإ نوبهذي مهنأ هيف كشلل لاج ال امب انل نيبتي ،ىلوألا

 .مهدعب نم مهفلخ هيلإ بهذ ام سفن وهو ةرخآلاو ايندلا

 . نآرقلا قلخ ةلأسم نم مهفقوم ىلع فرعتن نأ انل ىقبيو

 .3 :شماه 50206/4 : زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .856ح :دنسملا بيترت (2)

 كلل راصبألا كاردإ يفن نع ءاج ردصملا سفن يف مالك كانهو ؛870 :ح :هسفن ردصملا (3)
 نأ انل ادب دق ذإ > "عيبرلا لاق" ليلقب هلبق درو دق هأ عم ،عيب رلا مالك نم سيل هأ انل رهظي

 'انقتم ايملع اقيقحت يعدتسي ام وهو . هلل راصبإلا يفن ىلع لالدتسالا لبق يهتني عيب رلا مالك

 يف ردصملا ىلَع انتاظحالم رظنا .هنم ةدافتسالا نم نوثحابلا نكمتي ىّتَح ؛دنسملا بيترت صنل
 .ثحبلا نم يناثلا لصفلا نم لوألا ثحبلا

 .178/2 :مارملا ةياغ :يدمآلا (4)
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 :نآرقلا قلخ ةلاسم ۔6

 الوأ ا العتل مالكلا ملع يف ةدح رثكألا لئاسملا نم نآرقلا قلخ ةلأسم

 ىوتسملا ىلإ يرظنلا يملعلا ىوتسملا نم اهيف فالخلا لاقتنالو ىلاعت هلل ا تاذب

 بابسأ عجرتو ،همدع وأ نآرقلا قلخ لوح مهدقتعم يف سانلا ةمكاحمو ،يلمعلا

 :يتأي اَمِل لتقلاو ديدهتلا ةحاس ىلإ ملعلا طالب نم شاقنلا لوحت

 نمأ"ب يرباجلا دباع دمع هامس امب وأ ةسايسلاب ةلأسملا طالتخا -]

 0'نومأملا رصع ةليط مهضارعتساو نيملسملا ناتتفا رمتسا دق ذإ ،"ةلودلا

 نولاوملا نيبتي ىَّتتَح ه232 ةنس ىلإ ه198 ةنس نم يأ قثاولاو طصتعملاو
 بقانم زاربإب نومتهي نيذلا نيضراعملا نم ،اهتطلسل نيعضاخلا ةيسابعلا ةلودلل

 قلخ ةركف تناكف «مئاقلا ماظنلا ىلع ةروثلل صرفلا نونيحتيو {ةيومألا ةلودلا

 ."هيضراعم نم هتلودل نيلاوملا ةفرعمل هدعب نَمو نومأملا هفظو ارايعم نآرقلا

 نيح مهب اوكتفف ©نآرقلا قلخب نيلئاقلا ةلزتعملا ىلع نيضراعملا بالقنا -2

 .) زكوتملا نمز يق ةلبانحلا لإ ةيسابعلا ةطلسلا ةفك تحجر

 6ه198 :ةنس عيوب (ه218 :ت) يسابعلا نومأملا ،يدهملا نب ديشرلا نوراه نب هلل ا دبع (1)

 .142 /4 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا

 :رظنا 218 :ةنس عيوب (ه227 :تر هلل اب مصتعملا ،يدهملا نب ديشرلا نوراه نب دّمَع (2)

 .127 /7 :مالعألا :يلكرزلا

 :رظنا ه227 :ةنس هدلاو دعب ةفالخلا يلو (ه232 :ت) ديشرلا نوراه نب دمحم نب نوراه (3)
 .62 /8 :مالعألا :يلكرزلا

 .98 :ةيبرعلا ةراضحلا يف نوفقثملا :يرباخلا .د (4)

 يف ةيمالسإلا قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسارد مالكلا ملع يف :ةلزتعملا :يحبص دومحم دمحأ .د (5)

 .129 :ص .1982 :ةيردنكسإلا {ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :نيدلا لوصأ
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 ةلأسم نم ةيضابإلا فقوم ىلع ىسايسلا طسولا اذه ريثأت ىدم امف

 ؟نآرقلا قلخ

 :نارقلا قلخ نم برغملا ةيضاتبإ . فقوم

 نم ةسايسلاو ةّيركهفلا ةيحانلا يف اروطت لقأ يمالسإلا برغملا ناك

 طسو يف شيعيو «تاراضحلابو مالسإلاب دهعلا ثيدح هَتَأل كلذ ،قرشلملا

 وأ ميلقإ ذش نإو ،ةدحاو ةلود ذوفن ةرطيس تحت ناك قرشملا امنيب تاليود

 .جحلا يف كاكتحالاب ،ةقراشملا نم ةبراغملا ةدافتسا ةلواحم ببس ام اذهو ،رثكأ

 ةّيضايإل عقو ام وهو ،قرشملا ىلإ برغملا ءانبأ تاشعب لاسرإ لالخ نم وأ

 .جحلا ىلإ حلفأ نب دمح ناظقيلا وبأ يمتسرلا مامإلا نبا هجوت نيح برغملا

 ريغ ةرتف دادغب ىف شاعف «‘'»رجسلا ىف هب اوجزو نيسابعلا يدايأ هتفطتخاف

 مصتعملاو نومأملا ؛ثالثلا نييسابعلا ءافلخلا دهع يف تناك له ملعن الو ةريصق

 لبق هنع جرفأ دق ُهَنأ مولعملا نم نكل ؟مهدعب مأ (ه232 ىلإ 198 نم) قثاولاو
 ©قثاولا دعب ناك هنجس نأ ودبي اًمِم ،ترهيت ةمامإ اهيف ىلوت نيح ،ه261 ةنس

 نجسلا لخدي نأ دعبتسملا نمف نآرقلا قلخب نيلئاقلا يأر ىنبت ناظقيلا ابأ نأل

 نم هتنأ عم ،مهتطلس جراخ مكاح مامإ نبا هنوكل ،ثالثلا ءافلخلا دهع يف

 هنأ نذإ حًّجرتف ،ةرتفلا كلت يف ةيسابعلا ةلودلا لاب تلغش ةيضق مهأ يرصانم

 نآرقلا مدقب نيلئاقلا حلاصل ةفكلا تناك نيح &ه232 ةنس دعب نجسلا لخد

 ةلزتعملا ءانجسب رثأت دق هتنأ لمتحيف قولخم هيف لاقي الو هلل ا مالك هنأو

 تالامتحالا هذه ىقبتو ؛نجسلا هولخدأ نيذلل لعف در وه هفقوم نأ وأ )هعم

 .4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم (1)

 :221 مهرامهدزا دهع يف ةلزتعملا سرؤرب كتحا نالظتقيلا ابأ نأ ىري نم ىلربروك )2(
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 قلخب لئاقلا يأرلا بتي مل ناظقيلا ابأ نأل {ةفيعض ةقيقحلا يف تناك نإو ةدراو

 هنع انتلصو يلا هتلاسر ليلدب ،امزاج اداقتعا ناك هيأر اَمْنِإَو كاعابتا نآرقلا

 ."هبهذم تابثإو هيفلاخم ىلع درلاب ةنوحشملاو

ِ . . 2) . . 7 
 ةلواحمو كاهتلدا صعب راصتخا عم ؛ )ةلاسرلا ىوتحم ص رعب مومنسو

 ةيبناج نيوانع عضوب كلذو ،عاطتسلملا ردق اهطسبو ‘اهضومغ كف

 نيثحابلل لاحلا حتفن نأ اذه نم دصقنو ‘تارقفلا ضعب ىلع قيلعتلاو

 .اهتساردو اهقيقحتل البقتسم

 : ح ل

 ةةيضقلا تاسبالم نع اديعب هللا تافص يف ركفتلا ةديلو ةلأسملا نأ ىلإ نوبهذي نيذلا نم (1)

 ،يمادلا ذاتسألا دجن ،اراشتنا رثكألا وه ةلزتعملا يأر ناك يضابإلا عمتحلا تلخد نيح اَهَتَأَو

 ابأ نأ ناهربلاو ليلدلا ققحم ركذي نأ بيجعلا نمو .151 :ةيضابإلا نع تاسارد :رظنا

 يف ةليخد نآرقلا قلخ ةلأسم نأ ىري (ه6 نرقلا يف ةيضابإلا ملكتم) ينالجراولا بوقعي
 بوقعي وبأ :رظنا نيملسملا لوقع يق ةلبلبلا ثب اهنم فدهلا نأو يمالسإلا ركفلا

 .ققحملا ةمدقم 0142 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا

 فسري نب دمحم خيشلا ةبتكم يف ۔باتكلا اَذَه ةعابط ليبق ۔ ةطوطخم ةلاسرلا رصن ىلع ترثع (2)

 اقفاوم ةلاسرلا صن ناكو (285ب مقر تحت (نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم نمض) ونابب
 3نآرقلا قلخب ةقْلَعَُمْلا ةفاضإلا اهيف درت مل و اياصولا يف تفقوت اهنأ الإ ،يداربلا هدروأ امل

 اذَه كو ،ناظقيلا يبأ مامإلا فيلأت نم سيل نآرقلا قلخ رصن ن :لوقلا 1 انعفدي اًمِم

 :اهنم رومأ ةَدع

 .لوألا ةيرجملا ةثالثلا نورقلا نم نوكي نأ دعبتسي دقعم يفسلف نآرقلا قلخ رصن ث -

 اذإو ،يرحمهلا نماشلا نرقلا لبق ىلوألا ةضابإلا رداصملا يف نآرقلا قلخ صن راشتنا مدع -
 .نيرخأتملا لبق نم :ةفاضملا تادايزلا نم اهنإ ةينامعلا تاعوسوملا ي دجو

 .مامإلا ل نآرقلا قلخ صن ةبسنب يداربلا حيرصت مدع -
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 :نآرقلا قلخ لوح حلفأ نب دق ناظقيلا يبأ ةلاسر ىرتحم ضرع

 :` هللا مالك فرعت ؛8) .() ٠ ه ,2

 :ةيلقعلا ةلدألا

 هلل ا مالك نأ قلطنم نم كلذ ناظقيلا وبأ تبثأ :هلل ا ريغ هلل ا مالك -

 هَنأ تبنف ،ائيش هلسر ىلع هلل ا لزنأ امل الإو ،ائيش سيل لاقي الو ءيش
 .هللا ضعب الو هللا وه :لاقي الو هلل ا ريغ ءىشلا نأ يعدتسي اذهو 3ءيش

 مالك نأ مزلتسي يدعتلا ةقالع نمف ،هلل ا ريغ ءيشلاو عيش هلل ا مالكف هيلعو

 .هلل ا ريغ هلل ا

 ددعت ىلإ يدؤي هنال ؛ميدق ءيش هلل ا مالك لاقي ال :ثدحم هلل ا مالك -

 مالك نأ تبنف .اثدحم ائيش مالكلا نوكي نأ آلإ قبي ملف (هللا + ءئَّشلا) ءامدقلا

 ١ .ثدحمو هلل ا ريغ ءيش هللا

 ِ ۔ ` ا . . ٤
 اثدحم هل نأ دب الف ڵثًدحم هلل ا مالك نأ تابثإ دعب :ثدحم هل هلل ا مالك -

 ۔ ه %. ه ه. 7 ّ َ ء م ه 2 ه

 .02 :ءايبنألا ةروس) هميشادخُم مهبر نم ركذ نم مهيتأي امه :ىلاعت لوقي ،هثدحأ

 ام وه هانعم نإف ةّيضابإلا هدصقي يذلا هلل ا مالك ىنعمل غمادلا قحلا باتك ىف درو امبسح (ا1)

 هدحو هلل ا نأل ةدابعلا ل فاضي ال يذلا 5ةيئاجملا فورحلا نم مظتنملا مالكلا وه» :يتأي

 هب دصقي الو ،ظوفحملا حوللا ىلإ هملعب هلزنأ َمُت ،دوجولا ىلإ مدعلا نم هتردقب هجرخأ يذلا
 :غمادلا قحلا :يليلخلا :رظنا ،«ميدق ُهَتُأ فالخ الو ،هلل ةيتاذ ةفص وه يذلا يسفنلا مالكلا

 ىوس نيفرطلا نيب يرهوج فالخ ال نأ هلل ا مالكل فيرعتلا اذه لالخ نم يل ودبيو .2
 مالكلا نيبو \ثداحلا يظفللا مالكلا نيب نازّيمي۔ بلاغلا يف ۔ امهالك ماد ام ،يظفللا فالخلا

 .ملعأ هلل او ،ىلاعت هللا تاذب مئاقلا يسفنلا
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 جايتحا دكؤيو ءهفلأو هثدحأ نم ىلإ جاتحمو قولخم وهو ،ميدقلا ريغ ثةدحلاف

 .رياغتلاو ةجاحلاو ةعنصلا راثآ (نآرقلا) ثدحملا يف نأ ثدحم ىلإ ثدحملا مالكلا

 .ةملكلا لامكإل اهضعب ىلإ ةجاح ىف اَهَتأ ليلدب :ةثدحم نآرقلا فورح -

 ةميدق فورحلا :لاقي الو سانلا مالك يف ميدق نآرقلا نإف الإو ،ةميدق :لاقي الو

 يف نيتفص عامتجا مدعل سانلا مالك يف ةقولخم ةثدحمو ،نآرقلا يف ةقولخم ريغ

 .دحا و ء يش

 :لوعجم نآرقلا نأ نايب ؛ه
 :اهيلع قفتملا لوصألا
 ةروس) هايَرَع انآرق ُهانلَعَج انإإل :ىلاعت لوقي :لوعجب نآرقلا -

 .(03 :فرخ زلا

 ثدحلا وه يناثلاو ،نائيش لوعحلاو لعاخلا :لوعحلا ىلع مدقتم لعاخلا -

 .نكي مل ذإ دعب نئاكلا

 نيب مداقتو رياغت كانهف ملكتم متو إ مالك ال :مالكلا ريغ ملكملا -

 .0")ركي مل ذإ دعب ناك ،ثداح مالكلاو ميدق ملكتملا نأ تبثف ،مالكلاو ملكتملا

 :لوعجم نآرقلا نأ ىلع ةلقنلا ةلدألا ليلحت

 نكلو .هد :فرحرل ةروسر هاّئيَرع انآرق هالعج انل :لاعت هلوق
 "لعج" ىنعمف {ج6د :ىروشلا ةروس) هماندابِع نم ُءاَشَن نم هب يله ارون ُةهاَملَعَج
 .انقلخ :عضاوملا هذه ىق

 .مالكو ثداحو لوعجب نآرقلا نأ اذه نم دصقي (1)
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 هيضراعم ىلع درلا ىلإ ناظقيلا وبأ لقتنا تايآلا يف لعجلا ىنعم نايب دعب

 :دودرلا ةصالخ هذهو «مهججح دقنو

 لئاقلا إ :طقف قلخ ىنعمب "لعج" نأ لا بهذي مل نم ىلع درلا يف لاق ه

 لعجلا امأ ،قلخلا نيعي ال نآرقلاب قلعتلا لعجلا نأ دقتعي نآرقلا قلخ مدعب
 سملا لَعَجَوإل :رحن هللا تاقولخم نم نآرقلا ريغب قحا

 همصخ لوق نأب ناظقيلا وبأ مكحف ،قلخلا نيعيف (16 :حون ةروس) همئاجاَريس

 ثدحأو قلخ ىنعمب "لعج" نأ عضوم يف ىري مصخلا نأل كلذ «ضقانتم

 ٠ .ثادحإلاو قلخلا ريغ ىنعمب هاري رخآ عضوم ينو

 :قلخلا ىنعمب تأي مل اهيف لعجلا نأ نايبل اهنودمتعي ىلا هيضراعم ةلدأ ىلع در ه

 (103 :ةدئاملا ةروس) هةبئاَس الو ةريحب نم هللا لَعَج امط :ىلاعت هلوق 1

 معز امك ةبئاس الو ةريحب قلخي مل هلل ا نإ :انه لعجلا ىنعم نع ناظقيلا وبأ لاقف

 مذ ث هلعفي مل ام ىلاعت هسفن نع يفني هلل ا نأ :ةيآلا ىنعم نوكيف ‘نوكرشلملا

 امك انقلخ ام :نيعت ناظقيلا يبأ بسح ةيآلاف هيلعو .هللا يف مهمعزل نيكرشملا

 ىلع ال فصولا سفن ىلع يفنلاف ؛متفصو ام ريغ ىلع انقلخ امنو (متفصو
 .قلخلا سفن

 لاني ال لاق يترذ نمو لاق اًماَمِإ سانلل كڵلعاَج ينإل :ىلاعت هلوق -2

 هفصلا كين لاح :ىنمبانه لعجلا رسفتو (اد4 :ةلا ةروسر يطلا يدهع
 .كيف انوكي مل نيذللا ىنعملاو

 ...ثدحأو ربد و قلخ :ىنعمب وهف دجو امنيأ لعجلا نأ :لوقلا ةصالخو

 .تافدارملا نم اهريغ لإ
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 ةروسر هميشتخُم مهبر نم ركذ نم مهيتأي امط :لجو زع هلوق - ح , ه و / ۔ ه “ر. ه و م , م -
 ظفل ريسفتل برعلا مالك لإ عوجرلاب همصخ ناظقيلا وبأ ججاح )02 :ءايبنألا

 .ناك مث نكي مل :مهلوقب هورسف ثيح ثدحم

 ١ ء ى

 :قولخم هللا نم "مالكلا نآ ىلع ةلدا هق

 :يتأي امب امهنيب قرف نم ىلع در يكحملا ريغ ةياكحلا ه

 فرحألا) قولخملا ءورقملا ثدحملا نأ ىلإ بهذ نم ىلع ةر -1

 ةياكحلا نأب .لوقلا نأ مزلأف :(نآرقلا) قولخملا ريغ هلل ا مالكل ةياكح (تاملكلاو

 :نيرمأ يعدتسي (نآرقلا) قولخم ريغ يكحلاو (تاملكلاو فرحألا) ةقولخم

 نائيش يكحاو ةياكحلا نأ ىلإ يدؤي نأل حصي ال اذهو ،امهقناوت :لولا

 ال اذهو امهفالتخا :يناثلا .قلخلا ق نافلتنخح امهف كلذ عمو نايواستمو ناقفتم

 لقعي الف يكحملا لثم يف يهو الإ ءيشلل ةياكح نوكت ال ةياكحلا نأل حصي
 اربخ ناسنإ يكحي نأ :هلاثم ؛ضقانتلا مزل الإو يكحلاو ةياكحلا نيب فالخ

 هتنأ ىنعمب يكحملا فالخ نوكت ال ةياكحلا نأ حصف هيلعو ؛ابذاك نوكيو اقداص

 .اثدحم اضيأ يكحملا نوكي نأ مزلف ةثدحم ةياكحلا تناك اذإ

 ؟يكححملا مأ ةياكحلا وهأ ؟نآرقلا وه امف يكحملا ريغ ةياكحلا تناك اذإ -2

 اذه قلاخ هلل ا نأو كلعف هَتنأ ىلع هللا ىلإ فيضأ يذلا مالكلا :وه انه هلل ا مالك ىنعم (1)

 نإف ملعللو .(يسفن مالك) ىلاعت هل ةيتاذ ةفص وه يذلا مالكلا ال ،(هب ىحوم مالك) مالكلا

 الو فورح نودب سفنلا يف داقتعاو ملع وه يذلا) يسفنلا مالكلا نيب نوقرفي ةيضابإلا

 :يريبعجلا :رظنا سفنلل زواجلا فورحلاب مظنملا لوقلا :ىنعمب وه يذلا مالكلا نيبو ،(مظن

 .159/2 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي يبأ نع القن (386/1 :يراضحلا دعبلا
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 .ةياكحلا وه ةث دمع ىلع نيمألا حورلا هب لزن يذلا نآرقلا ناك اذإ (أ

 .قولخم ةلاحلا هذه ىق نآرقلاف ةقولخم ةياكحلا نأ املع

 مل نآرقلا اذه نأ مزليف ،ىلاعت هتاذب مئاقلا يكحملا وه نآرقلا ناك اذإ (ب
 .ليحتسم اذهو لعب لزني

 ةك هللا لوسر هب ىتأ ام نأ مزليف ،يكححما ريغ ةياكحلا تناك اذإ -3
 .ليربج هب ىتأ ام فلاخي

 ةقرفتلا مدع تبث ىكحماو ةياكحلا نيب ةقرفتلا تلاحتسا املف

 .اعطقم اتوص عمسلا ةساحب :ةلتلا ىسوم كردأ : :ةلكلتلا ىسوم هلل ا ميلكت ه

 . ةلتلا ىسوم ريغو هلل ا ريغ وه هلل ا نم مالكلا اذهو ؛امالك كردأ يأ

 هعمس يذلا مالكلاف هيلعو .قولخم وهف عمسلا هيلع قبطنا املاط هنإ مت

 هلل ا ميلكت نأ دصقي) .هعماس دنع موهفملا عطقملا توصلا وه لتلا ىسوم

 .(عومسم توص قلخ وه

 هلل ا ملك ملو ©ىتم :يتآلا لاؤسلا زاوج ليلدب :ثدح هلل ا نم مالكلا ه

 نأ مولعملا نمو .هلّضفيل [و روطلا ىلإ هجوت امنيح] :باوخجلاو ؟ىسوم
 هيلعو .ةيتاذلا هللا تافص قح يف امهتغايص ليحتسي نيلاؤسلا نيذه لثم

 .هل ةيتاذ ةفص سيلو هلعفو هريبدت هَتأَو ،لعفلا باب لخد مالكلا نأ نيبتف

 3هل لعف ُهَتَا ىنعم ىلع هلل ا ىلإ فيضأ يذلا يأ ،هب ىحوملا مالكلا دصقي)

 .(سرخلا يفن ىنعم ىلع هلل ا ىلإ فيضأ يذلا يسفنلا مالكلا فالخب

 ليلدب (تاذ ةفص سيلو هلل ا نم لعف هنأ يعي) :هلل ا نم ريبدت مالكلا .

 .الثم ءاقبلا ةفص فالخب هلل ا مالك نم بجعتلا
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 :هقلخ ىلع ةلادلا نآرقلا تايمست ؛

 :ىلاعت هلوق ليلدب ؛هقلخ ىلع لدي امب انورقم نآرقلا يف هلل ا رمأ ءاج -
 اردق هللا رمأ ناكول 35 :قالطلا ةروس) مكنإ ةنَزنأ هللا رمأ كلإ

 تنك ام انرمأ نم احور كيإ ايحأ كلذكو 5مة8 :باحألا ةروسر هماروُدفَ

 اندابع نم ءاشن نم هب يرهن ارون ُةانلَعَج نكلو ثاميإلا الو باتكلا ام يرذت
 ارمأ نآرقلا هللا ىمسف .(52 :ىروشلا ةروس) ميقتسم طارص ىلإ يدهت كنإو

 .هقلخ ىلع ليلد تايمستلا هذه يفو ،ارونو احورو

 :ةفلتنح يناعمب هحورو هلل ا رمأ ءاج -

 «. م ٠ ,

 ريغ هانعم (ة8 :بازحألا ةروسر همئاروُدَقَم اَرَدَق هللا رمأ ناكول :ىلاعت هلوق
 وه يذلا (01 :لحنلا ةروس) ةولجْعتنست الف هللا س ىتأ :ىلاعت هلوق يف درو ام

 ١ .ةمايقلا موي

 ىنعم (ا71 :ءاسنلا ةروس) هنم خ وزو ٌمترَم ىلإ اهاقلأ هتملكو :هلوق
 يذلا (193 :ءارعشلا ةروس) ينيمألا خ ورلا هب لزنا :هلوق يف درو ام ريغ حورلا

 ءامسأ نم امهو حورلاو رمألا أ ىلع مصخلا هب لدتسا ام تأ نيبتف ،ليربج وه

 نأ حصف «ضقاتت هيف ،قولخم ريغ ىنعمب ىرخأو قولخم ىنعمب ةرات نايتأي نآرقلا
 دحاو ىلع مكحلا نأو ،قولخم هلك امالكو ارمأو ةملكو احور هيف هلل ا لاق ام

 .اهعيمج ىلع مكحلاك اهنم

 :هقلخ ىلع ةلادلا نآرقلا فاصوأ ؛ق

 انيَحؤأ يزاب بهذنل انئش نيول :ىلاعت لاق :هيلع رودقم نآرقلا -
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 هسفن هلل ١ فصوف )86 :ءارسإ ١ ةروس) ههأليكر اَلَع هب كل دجت ل مث : ك ١

 .هيلع رودقم نآرقلاو دوبعم رداق هلل ا نأ يأ هيلع ةردقلاب

 دوبعملا هتنأ ئعيف ،هل لومعم نآرقلا تإ :ليق اذإ :هب لومعم نآرقلا -

 هب بًّرقتم يأ ،هب لومعم نآرقلا نأ تبثف حصي ال اذهو {ةعاطلاب هيلإ بّرقتملاو

 .هقلاخ وه يذلا هلل ا ىلإ

 :روسر هتايآ تمكحأ باتك رلاؤل :ىلاعت لوقي :همكحأ مكحم نآرقلل

 امكحم هل نأ تبث هتايآ ميكحت هلل ا ركذ املف مكحم وأ مكحم اًمِإ نآرقلاف (01 :دوه

 .هريبدت ىلوتو همكحأ

 م م

 تَنصف مث ةتايآ تَممكخأ باتك رلا :ىلاعت لوقي :لصفم نآرقلا

 دق هلل او لصفم وأ لّنصفم اَّمِإ وهف (01 :دوه ةروس) هريبخ ميكَح ندل ني
 ىده ملع ىلَع هاَنْلَصَق باتكب ب مهاج دقلو :هلصف يذلا وه تأ ربخأ

 ليصفتب لصفم نآرقلا نأ تبثف (52 :فارعألا ةروس) هگنونمؤي موقل ةَمْحخَرَو

 .هلل ا نم

 تأت اَهسنن وأ ةيآ نمم خم 1 خسنن امل :ىلاعت لوقي :لاثمأو هابشأ هل نآرقلا -

 (106 :ةرقبلا ةروس) 7 :يش لك ىَلَع ةللا نأ مَلْغَت ملأ اهليم وأ اهنب ريخب
 .اهابشأو الثم نآرقلل نأ هلل ١ ريخأف

 نيل نل :ىلاعت لاق :هيلع رودقم هنأبو زاجعإلاب فوصوم نآرقلا _

 ملو ه هلنيب ة نوت أي ال نآ ارق ااذه لثيب اوتأي نأ ىلَع نجل اَو سن ذلا تَعَمَتْا
 فوصوم ءيشب قلخلا زجعأ هلل اف )88 :ءارسإلا ةروس) اريه ضخغل مهضعب ه ه ه ه 1 4 ناك

 .هيلع ةردقلاب
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 قَحلاب باتكلا كيلَع لون :ىلاعت لوقي :هقبس ام هل نآرقلا -
 يفو (03 :نارمع لآ ةروس) 4 إايجن زالاَو ةاروتلا لزنأو هياي نيب مل اقادصم

 هيلع ىرج امو ،نآرقلا لبق ليجنإلاو ةاروتلا نأ هلل ا ربخأ ةرينك ىرخأ تايآ

 .قولخم وهف دعبلاو لبقلا

 ةَل انإو ركذلا انلَرَن حت انإ :ىلاعت لوقي :ظوفحم نآرقلا -

 لطاب لوألاو }كظوفحم وأ ظفاح امإ نآرقلاف )09 :رجحلا ةروس) ه“نوظفاَحَل

 .ىناثلا حصف

 هيدي نيب نم نآرقلا لطابلا يتأي نأ هلل ا عنم :تاهجلاب فصتم نآرقلا

 .نيقولخملا تافص نم هذهو &!)هفلح نم الو

 الزنم مزلتساف ،لزنم نأ نآرقلا هلل ا فصو :لزنم تاب فصتم نآرقلا -

 لثم ،اقولخم ناك لوزنلاب فصتا ام نأل ؛ميدقلا اهب فصتي ال ةفص يهو «هلزنأ

 .(10 :نامقل ةروس) ءام ءامسلا نم انلزنأوإل :ءاملا

 ،يمهنلا ريغ هنم رمألا ؛يهنو رمأ نآرقلا ف :رياغتلا هيلع ىرج نآرقلا _

 . ةينادحولا مدع مزلتسي يذلا رياغتلا هيلع ىرج دقف هيلعو .رمألا ريغ هنم يهنلاو

 ه ف 4 ھ ه < . - ه - ٢. م م 0 1 م
 نسحا كيلع صم نخنل : لاعت هلوقل : ثيدحو صصق ل ارقلا _-

 .اثيدحو اصصق هامس (03 :فسوي ةروس) 4صتصقل ١

 ميكح نم ليرنت هيفلخ ني آلو هيدي نيت 'نم لطابلا هيتأي الإ» :لاعت هلوق يف كلذو (1)
 . (42 :تلصف ةروس) هگديمَح
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 :نآرقلا قلخ ىلع ةلاد ةنسلا نم فاصوأ هه

 ..ا ١«هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي» : :ن لوقي -

 }«هن ول بحاشلا لجرلاك ةمايقلا موي نآرقلا يتأي» :اضيأ لوقيو-

 مظعأ نع بعك نب يبأ تو هلل ا لوسر لأس : نآرقلا ءازجأ ةلضافم -

 اعلا كعتنهيل» : لتف هلل ا لوسر لاقف يسركلا ةيآ :لاقف هللا باتك ىف ةيآ

 رذنملا ابأ

 نآرقلا مظعأ. ..» :لوقي هلل ١ لوسر تعمس :بلاط يبأ نب يلع لاق _-

 "يسركلا ةيآ

 نع ‘ثيدحلا لهأ نم لجرلا نع لأسي هقفلا لهأ نم لجرلا باب يف ،يتهيبلا هاور (1)

(2) 

(3) 

(4) 

 اك نم ملعلا اذه ثري مث» : ت هلل ا لوُسَر لاق :لاق ،يرذعلا نمحرلا دبع نب مهاربإ

 ننس .«نيلاغلا فيرحتو ،نيلطبملا لاحتناو نيلهاجلا ليوأت هنع نوفني ،هلودع فلخ

 .209/10 :ىربكلا يقهيبلا

 لجرلاك ة ةَماَيَتلا موي آّرَقلا ُءيجيي» :ظفلب هيبأ ع ةديرب نبا نَع هجام نبا هاور
 && . ,ه ه ه۔

 باوث باب بدألا باك .«ًَراَهن رأَمظأ او ال تارهس يزلا انأ :7 بجاّثلا

 .3771 :مقر ،نآرقلا

 نأ وسْعَك ن رنن انع :د :ظفلب ؤ©بعك نب يأ نع رع عياشلا ثيدح راصنألا دنسم يف دمحأ محا هاور

 .38 مقر . ... .رقملا ابآ هي -" :اق . ةي آ :ر

 7 و ذ ت هللا لوُسَر ت ُِ تت غ . :َلاَق» يرافغلا رذ يا ثيدح راصنألا دنسم ف دمحأ هاور م

 ا ةيآ :لاق ؟ُمَظعأ َفْثلَع لزنأ مآ هللا لوُسَر اي :كو . ..دجسملا يف

 .20566 مقر 0 «هموُبقلا رحلا وه ش

 ط
 م

 ل هلالظ يسركلا : الإ هلإ
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 ميظنتلاو ةللا ىلع ظافحلا عم &"ناظقيلا يبأ ةلاسر ىوتحم ضرع اذه

 نع ثحبلا ةتف ةّيضابإ لالدتسا نع ةروص انل يطعت يهو ةلاسرلا يف ءاج يذلا

 يف لثمتملا برغملا ةّيضاَبإ فقوم ضرع دعبف .)نآرقلا قلخب ناميإلا يف مهدقتعم
 .ةلأسملا نم قرشملا ةّيضاَبإ فقوم فاشكتسا ىلإ لقتنن ،ناظقيلا يبأ مامإلا ةلاسر

 : نآرقل ا قلخ نم ن امع ةبض آ فقوم - ب

 لصوتن ىتح مهنع لقن ام للحمو ©" نامع ةيضاب ! ءاملع ء ار ١ صرعتس 5 ً ك . . : , ,(3). ۔ ., 7 . _ _۔ .

 .مهفقوم ةقيقح ىلإ

 هنبا امهو بوبحم خيشلا ێبا لإ ةرقص نب كلملا دبع ةرفص ىبأ باوج ق _

 تعمس امف ،نآرقلا يف مكباتك يف تمهفو» :يتأي ام درو بحملاو "نايفس ريبكلا

 بسح نآرقلا قلخ نع مهفقوم انلصو نيذلا ةبراغملا ءاملع نم ديحولا ناظقيلا وبأ ربتعي (1)

 يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع نأ ىلإ ريشي نيدلا لوصأ يف نيروغبت ناك نإو ؤثحبلا ين اندهج
 يبأل 142 :ناهربلاو ليلدلا باتك ققحم ةمدقم نع القن نآرقلا قلخب ىدان نم لوأ ربتعي

 نكلو ،احيملت ولو انمامأ يلا هتافلؤم يف يرازفلا يأر دجن مل اننأ الإ ،ينالجراولا بوقعي
 ىلإ تدفو ةيقرشم ةيصخش ربتعي وهف ،نآرقلا قلخب لوقلاب هنع ليق ام حص نإو ىَتَح
 .دئاسلاو ماعلا يضابإلا رايتلاب مزتلت و ،©برغملا

 ضماغو ادج بعص ةلاسا صن نأ ةيناث ةرم ركذأو (201 -182 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا (2)

 .اهتساردو اهقيقحتب مامتهالا ىلإ نيثحابلا وعدأ اذل رصاقلا يمهف ىلع

 دعب نامع يف ترصحنا قرشملا يف ةّمضابإلا نأل ،قرشملا لهأ فقوم وأ نامع فقوم لاقي (3)
 .ةلاسرلا نم ثلاثلا ثحبملا لذلا لصفلا رظنا .ه132 ةنس نميلا ةمامإ ضارقنا

 .قرشملا يت ةيضابإلا مالعأ مجعم ينف هتمجرت دجأ مل (4)

 .قرشملا ىن ةيضابإلا مالعأ مجعم يف هتمجرت دحأ مل (5)
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 وبأ ىفنف "مهلل ا مالك وه :لوقيو ،قولخم نآرقلا نأ ركذي انباحصأ نم ادحأ نأ

 .طقف هلل ا مالك هنوربتعي اَمنِإَو ،نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ بهذي ايضابإ نأ ةرفص

 هباجأف ؟قولخم وهأ نآرقلا نع يلع نب ىسوم يلع ابأ ةرفص وبأ لأس -

 .ث»«نيملهسمإ لوق انلوق نأ ألإ \عيش كلذ يف اندنع ام» :الئاق ىسوم خيشلا

 قلخ ةلأسم لوح ديدج يأر مهف ةيضابإلا نأ ىفن يلع نب ىسوم خيشلاف

 متت هرارق ىلعو ،دقعلاو لحلا هديب ناك يذلا وه ىسوم خيشلا نأ املع نآرقلا

 ©فالتخالاو ةقرفلا نم ةمألا ظفح ىلإ يعاسلا وهو ،مهلزعو نيمكاحلا ةمألا ةعيب

 نم ءاضقلا يف وهو نامع يف ةمي ةئالث بكاو هنإ مث نامع يف نيدلا عجرملاو
 كلذو ديمح نب كلملا دبع مامإلاب ارورم ،انهم مامإلا ىلإ ثراولا مامإلا دهع

 نييسابعلا ءافلخلا رصع اضيأ بكاوي هؤاضقف 3}ه237 ةنس ىلإ 192 ةنس نم

 سانلا اولمح نيذلا (ه232 ةنس ىلإ 198 ةنس نم) قثاولاو مصتعملاو نومأملا :ةئالثلا

 ىف ةصاخبو ،ةيملعلا هتميقو هنزو هل همكح نأ نيبتف .نآرقلا قلخب لوقلا ىلع

 نأ لاحب نكمي الف لتقلاو نجسلاو ديدهتلا ىلإ ملقلا نم شاقنلا اهيف ىدعت ةلأسم

 لوألا يماحلا وهو ،ةلودلا نمأ سمت يلا ةيضقلا تايفلخ ملع ىلع نوكي ال

 .153/3 :ع رشلا نايب :يدنكلا هللا دبع (1)

 .154/3 :هسفن ردصملا :يدنكلا هللا دبع (2)

 خيشلا تأ ركذت رداصملا تق ،لّوألا لصفلا نم عبارلا ثحبلا يف اقباس ًرَم ام بسح (3)

 يف يأ ،كِلَد لبق بصنملا اَذَه دلقت هَتُأ ودبي نكلو ،ناسغ مامإلل ايضاق ناك يلع نب ىسوم

 يبأ نب ىسوم حيشلا ناك ريخألا مامإلا اَذَه يضاق نأل ؛(ه179-192 :مكح) ثراولا ةمامإ

 دهع لإ ےها181 ةنس نم ءاضقلا بصنم رغشي نأ دعبتسملا نمف ،ه181 ةنس ىمرملا رباج
 / ( .ه192 ةنس عيوب يذلا ناسغ مامإلا

 .4/4]6 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا (4)
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 ىسوم خيشلا يأر نأ انفرع قبس اممف .ةديدجلا تارايتلاو تافالخلا نم ةلودلل

 ؟طبضلاب يأرلا اذه وه امف نيملسملا لوق وه

 قلخب لوقي يلع نب ىسوم نأ ربخأ هَنأ "ناورم يبأ ذيمالت دحأ ركذ -

 ىسوم لب ،يلع نب ىسوم نع اذه ىور نم بذك :ناورم وبأ هل لاقف ،نآرقلا
 نأ حرص ناورم وبأف )قولخم نآرقلا :لوقي الو هلل ا مالك نآرقلا» :لوقي

 نأب نيلئاقلا نم ناورم وبأ ىّتَح امرو هلل ا مالك نآرقلا نإ :لوقي ىسوم خيشلا
 رداصملا توكسل ث ىسوم خيشلا ىلإ ةبوسنملا ةياورلا هبيذكتل ،هلل ا مالك نآرقلا

 يف يلاولا وهو ،هب سانلا مزلألو ركذل نيينامعلل ارياغم ناك ول ذإ هفقوم نع-

 نيينامعلا يضاق _ ىسوم خيشلا نإف هيلعو .رفيج نب انهم مامإلا دهع يف راحص
 :لوقي - رفيج نب انهمو ديمح نب كلملا دبعو ناسغو ثراولا ةمبألا دهع يف

 سفن هل يذلا ناورم يبأ راحص ةمصاع يلاوو هرصاعم ةداهشب ،هلل ا مالك نآرقلا

 يأرلاف ؛مهنع ىسوم خيشلا هركذ ام بسح نيملسملا ةيقب كلذكو ،يأرلا
 مالك نآرقلا نأب لوقلا وه "نآرقلا قلخ لوح عارصلا زع يف نامع يف دئاسلا

 فقوملا اذه لهف .ةيسابعلا ةلودلا هيلع تناك امل داضم فقوم وهف يلاتلابو ،هلل ا

 ؟نامع ءاملع لك لمشي مهنم

 3زاوخلا مدعو نآرقلا قلخب لوقلا زاوج لوح نامع ءاملع نيب فالخ عقو -
٣ :فالخلا بابسأو ىرج ام ليصافت هذهو {ةدحوم ةغايص ىلع مهيأر رقتسا م

٠
 

 -226 نيب مكح) رفيج نب انهم مامإلا رصاع ،هيقف ملاع (ه237 يف يح) :ناورم وبأ (1)
 ةوقب فرعي تلصلا مامإلا هلزع نأ ىلإ كلذك يقبو راحص ىلع هل ايلاو ناك ،(7

 .244/2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ةهيدبلاو ظفحلا

 .3 :عرشلا نايب :يدنكلا هلل ا دبع (2)

21 
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 يف خايشألا عمتجا» :ةرتفلا كلت شياع نمم وهو يراوحلا نب لضفلا لاق

 نب دمحم اذكو مشاه نب دمحمو ازرحم نب ديعسو "دايز وبأ :مهنم ،لزنم

 .نآرقلا يف اوركاذتف خايشألا نم مهريغو \بوبحم

 .قولخم نآرقلا نإ :لوقأ انأ :بوبحم نب دمع لاقف

 .اهيف ميقأ الو نامع نم جرخأ انأو :لاقو مشاه نب دمع بضغف

 }نامع نم جورخلاب ىلوأ انأ :لاقف & وه هب نعي هأ بوبحم نب دمع نظف

 .بيرغ اهيف ينأل

 .مويلا لبق تم تيل :لوقي وهو تيبلا نم مشاه نب دمح جرخف
 م

 ٨
 نم عمتجاو ،هلوق نع بوبحم نبا عجرف ،كلذ دعب اوعمتجا مث ،اوقرفت ث

 هلل ا مالك نآرقلا نإو ©قولخم هللا ىوس امو ،ءيش لك قلاخ هلل ا نإ :مهلوق

 نم ىلع ددشتلاب انهم مامإلا اورمأو { ءيبلا دمع ىلع هليزنتو هباتكو هيحوو
 .“)«قولخع نآرقلا نإ :لوقي

 نب دمحم ررق ىَّسَح كلذ يف نوددشتيو نآرقلا قلخ نوفني نامع ءاملعف

 لضف هنإ لب ،قلخلاب لوقي بوبحم نبا هقيدص عمس امل نامع نم جورخلا مشاه

 :رظنا ءانهم مامإلا ةلود لاجر نم هيقف ملاع (ه237 يف يح) :دايز وبأ ةبقع نب حاضولا (1)
 .656/4 :قرشملا يق ةيضابإلا مالعأ مجعم

 مجعم :رظنا ىوزن رقع نم ليلج ملاع (ه226 يف يح) :رفعج وبأ دّمحم نب زرحم نب ديعس (2)
 .229/2 :قرشملا يف ةيضابالا مالعأ (

 نع ملعلا ذخأ «يكزإ نم هلصأ ملاع (ه226 يف يح) :يناجيسلا ناليغ نب مشاه نب دمع (3)
 .577 ©576/4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا ،هدلاو

 .128/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا :رظناو ؛154/3 :عرشلا نايب :يدنكلا هللا دبع (4)
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 ؟ةيسابعلا ةطلسلاو ةلزتعملاب رثأت بوبحم نبا نأ يعي لهف ،عمس ام عامس نع توملا

 :يتأي امل فيعض هنأ الإ ،دراو رثأتلا لامتحا

 اهيلإ مدق ةريبه هدج نأل هرغص ذنم نامع يف بوبحم نب دمع شاع

 ابأ هدلاو نأو &‘)ديز نب رباج مامإلا ةقفر يفقثلا فسوي نب جاجحلا هافن امدنع

 .“ميبرلا ةقبط ءاضقنا دعب قرشملا لهأ يف مدقملا ناك ليحرلا نب بوبحم نايفس

 نودب بلاغلل دلقم ريغ هاجلاو ملعلا تثرو ةيصخش ربتعي بوبحم نبا تاق هيلعو
 كشلا عفري يذلا رمألا تلصلا دهع يف نامع ءاضق بصنم يلو دق هنإ ؤ ملع

 اودناس دق نيذلا ةلزتعملا لثم ،ةّيضابإلا ةمامإلل نيضراعملا هتالاوم" / ىق هنع

 بوبحم نبا لالقتسا اضيأ دكؤيو .قئاولاو مصتعملاو نومأملا نابإ ةيسابعلا ةطلسلا

 نم ،نامع ءاملع هيلع قداص يذلا رارقلا يف ةدراولا ةيصوتلا يلزتعملا رايتلا نع

 .)نآرقلا قلخب لوقي نم ىلع ددشتلاب انهم مامإلا اهيف نورمأي ،بوبحم نبا مهنيب

 نوبهذي لب ،نآرقلا قلخب نولوقي ال مهن نامع ةّيضابِإ فقوم ةصالخو

 نوعمتجيو ةلزتعملا يأرل هينبت نعي ال قلخلاب مهنم لاق نمو ،هلل ا مالك ُهَتَأ ىلإ

 مالك نآرقلا نإو ©قولخم هللا ىوس امو عيش لك قلاخ هلل ا نإ :لوقلا ىلع

 .460/4 :قرشملا يف ةضابإلا مالعأ مجعم (1)

 .122/1 :ةميلا ريس :ءايركز وبأ (2)

 هناميإل قلخلا ىنبت هسنأ ىريف ،هباحصأل هتفلاخمو بوبحم نبا فقوم ىلع ريربت اضيأ يملاسللو (3)
 نآرقلا قلخب اولوقي مل نامع ءاملع امنيب ،ةيمهجلا تمعز املثم ةيتاذلا تافصلا مدق مدعب

 نأ نيثحابلا ىلع ىقبي ؛129/1 :نايعألا ةفحت ،ةيتاذلا هللا تافص قلخ مازلتسا نم افوخ

 كلذ نيعي لهف ،نآرقلا قلخب لوقلا اونبت نيح ثحبلا ةرتف دعب نامع ةّيضاَبإ فقوم اوسردي
 ؟ناظقيلا يبأ ةلاسرب اذخأ مأ يلرتعملا رايتلاب ارثأت
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 نب دمحأ لثم ةيضابإلا ريغ اَّمَأ ."ةق ءيبلا دمع ىلع هليزنتو هباتكو هيحوو هلل ا

 .“«قولخم هاوس امو قولخم ريغ هلل ا مالك» نإ :نولوقيف هريغو لبنح

 دبع دمحم يبأ لثم .ةيضابإلا نم دادغب يف ىقبت نم نأ ىلإ ةراشإلا ردحتو
 كردأ نمم وهو ۔ هفقوم نع لئس امل ذإ نيينامعلا قفاوي يأر هل ةسورع نب هلل ا

 يكح ام ىفن ث ©‘>«اميش انباحصأ نم هيف تعمس ام» :لاق ۔ بيبح نب عيبرلا

 مدعب لوقي دادغب ين ةيضابإلا نم ىقبت نم نأ يأ نآرقلا قلخب لوقلا نم هنع
 . . .ةلزتعملا ةنتف ةعمعم يف هنوك مغر ،هقلخ

 نأ نسحتسي ،نآرقلا قلخ ةلأسم يف نايأر مهل ةيضابإلا نأ انكردأ نأ دعب

 ؟مهضعب ىلع نومكحي فيك فرعن

 هلل ا ملع مدق ىلع نوقتي مهنأل !اضعب مهضعب رذع نوعطقي ال ةيضابإلا

 وأ ،نآرقلا ىلع قلخلا ظفل قالطإ زاوج يف نوفلتخيو )لزنملا ظفللا ثودحو
 نآرقلا :لاق نم نإ» :لاق يراوحلا نب لضفلاف ؛طقف هلل ا مالك هنأب ءافتكالا

 نع سورع نب هلل ا دبع ىكحو &‘«هلوقب لوقي ال نمم أربي ال شةيالَو هلو قولخم

 لقن ذإ ،نامع ةّضاَبِإ يأر هيلع رقتسا ام ىلإ ريشي ناك بوبحم نبا لوق لقن نيح ةكرب نبا (1)
 نبا ،«فقولخح ريغ الو قولخم :لوقأ الو ،هليزنتو هيحوو هل ا مالك نآرقلا» :لوقي هنأ هنع

 .412/2 :(خم) ةنزاوملا :ةكرب

 .154 :(فلسلا دئاقع نمضر دابعلا لاعفأ قلخ :يراخبلا (2)

 .قرشملا ين ةيضابإلا مالعأ مجعم يف الو ،برغملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم ينف هتمجرت دجأ مل (3)

 .يرجملا يناثلا نرقلا ءاملع نم رهف بيبح نب عيبرلا مامإلل رصاعم هنأ امبو

 .133 :ع رشلا نايب :يدنكلا هلل ا دبع (4)

 .هسفن ردصملا (5)

 .396/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (6)

 .154/3 :عرشلا نايب :يدنكلا هللا دبع (7)
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 ومح 1

 لوقلا بوبحم نب دمع ربتعاو ا )ةءاربلا ليجعت بحي ال هنا بيبح نب عيبرلا

 ةلأسملا هذه ق فالتخالا نأ يريبعجلا ركذيو .)هلهج عسي 7 همدعو هقلخب

 3 . ۔ ٤ٍ. - . ۔۔ , .
 ) )مهنيب جنشت يا رثن ةبراغملاو ةقراشملا نيب

  

 ريسفت ىلإ انقرطتو ىلاعت هتافصو هلل ا ءامسأب ناميإلا ثحبملا اذه ىق انيأر

 ال ةيبيغ عيضاوم اهلك يهو ،صقنلا نع ههزنيو هسدقي امب هلل ا تافصل ءاملعلا

 امو ضةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا هني اميف لإ ؛ملع نودب اهيف ضوخلا قحي
 ملاع عيضاوم يقاب ىلع فرعتن نأ انل ىقبيو ،نيبملا يوغللا ظفللا عم مجسنا

 .يتآلا ثحيملا ف بيغلا

 .153/3 :هسفن ردصملا :يدنكلا هللا دبع (1)

 .279/2 :ءايضلا :يتوعلا (2)

 دصقت ال نآ رقلا ىلإ ريشت نيح ةيضابإلا ؛54 :قرشملاو برغملا ةياب نيب ب ةقالعلا :يريبعخلا (3)

 ام كلذل ©103 :غمادلا قحلا :يليلخلا :رظنا هبتك نم هلزنأ امب هلل ا ملع الو } ءيسفنلا هلل ا مالك

 فاضي مالكلا نأ ساسأ ىلع قولخم نآرقلا نأ ىلع حلطصي نم نيب يظفل فالتخا وهف ىقبت

 ليلحت يف يلاسلاو ؛هيحوو هللا مالك ه ُهَنأ نوفتكي نيذلا نيبو ،لعف ُهَتأ ىنعم ىلع هلل ا لإ

 نافع لهأ مهو۔ "قولخم نآرقلا نأ" ةرابع قالطإ يف نوفقوتي نيذلا نأ ىلإ بهذ فالتخالا

 هودرفي مل و (102 :ماعنألا ةروس) هئء ئش ك قلاخل ةيآلا ىنعم يف هولخدأ ثحبلا ةرتف يف

 ِ .129/1 :نايعألا ةفحت :رظنا .هيلع قلخلا قالطإب

 رصح ثيح ةلأسملا ف فالتخالا بابسأ لوح ركذ ام براقي يأر ةيميت نبالو

 لوقلا هيلع لهسف ساسألا وه ظفللا ربتعا نم نيب ؛هلل ا مالك ىمسم يف نيملكتملا فالتخا

 اذه مدقي مل نمو ،قلخلا مدعب رقأف ساسألا وه سفنلا يف لوجي ام ربتعا نمو ،نآرقلا قلخب

 قلخو ىنعملا مدقب لاقف نيفقوملا نيب عمج نم كانهو ،همدعب الو قلخلاب لقي مل كلذ ىلع
 .67/12 :ىواتفلا :ةيميت نيا نع القن 0346/1 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا ظفللا



 ثلاثلا ثحبملا
 بببغلاب ناسعبإلا

 :ديهمت

 باذعو ةعاسلا طارشأ نم بيغلا عيضاوم ىلإ قرطتن نأ لبق انب نسحي

 ةقيقح روصتن ىتَح ،بيغلا ىنعم ىلع فرعتن نأ رانلاو ةنحلاو رشحلاو ،ربقلا

 .هضارعتساب مهَن ام

 ابويغو ةبوبيغو ةي بيغي باغ نم قتشم ظفل هاب :ةغل يزارلا هفرع
 ريسفت نم هذخأن اننإف احالطصا امأ ."افنع باغ ام :هانعمو ابيغمو ابايغو

 يأ» :لاقف (03 :ةرقبلا ةروسر هويعلاب نونيل نيذاه :ىلاعت هلوقل مكحم نب دوه
 ملاعف ،«مهنع بيغ اذه لكو رانلاو ةنجلاو باسحلاو ثعبلاب نوقدصي نيذلا

 هتفرعم ليحتست ،لقعلا قوف وهو سحلاب كردي الو ،ةداهشلا اع لباقي ببغلا

 .لقنو عمس ريغ ند

 نانبل ةبتكم رطاخ دومحم :قيقحت :حاحصلا راتخم :رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمع يزارلا ) 1 (

 .203 ص 0©]ج .1995 :توريب

 .81/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)
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 وبقلا بباطعو ةعاسلا رمايق :لوألا بلطملا
 :هعاسلا مايق - 1

 :ةعاسلاطإرشأ -
 راد ىلإ ايندلا راد نم لاقتنالل {ةرومعلملا ءاهتنا لجأ هللا ددحي امنيح

 ؛قلخلا ءانف برق ىلع ةلاد تامالع رهظتس ه ،خزربلا ةلحرمب ارورم ،ةرخآلا

 الإ ثوُرظني لفل :ىلاعت هلوق نم ةعاسلا طارشاأب ىمست تامالعلا هذهو

 ءاملع ركذ دقو «(19 :دمحم ةروس) ياهطاَرشا ءاَج فق ةَمغَب ( .. نأ ةعاسلا

 :اهنم اهضعب مهبتك يق انثحب ةلحرم

 ىلإ ءاج نيح مالسلا هيلع ليربج ثيدح يف مالس نب باول هدروأ ام -

 :لاق» لأس ام نيب نمو كلأسي ليربج ذخاف غلجر ةروص ين ام هللا لوسر

 :اهطاَرشأ نع كربخأسو .لئاسلا 7 ملأب اَهْنَع ُلوُسَمْلا ام اَم :َلاَم ؟ةعاسلا ىتم

 ل رسح يف .ناي يف ٨ لبإلا ةاعر لواطت اذإو كاَهَمر ةَمَلا تكو اذ

 ذأ م مث .ةيالا . .ةعاسلا ملع ةن هللا ثر)ف قف لا التم .هللا الإ نمع

 . لا هلع ءاَج ،ُليربج اذه :لاقف كيش اري مل ودر :َلاَمَ

 ط :ىلاعت هلوق ىف ةدراولا ةسمخلا ةعاسلا طارشأ داريإ ىلع مالس نبا رصتقاو

 ام رسفن يرذت اَمَو ماحزلا يف ام ُمَلْعَيَو ثغلا لزنيو ¡ ةعاسلا ملع ةدنع هللا
 م ٨, ٥

 ةروس) زيبخ ميلع هلل ا نإ ١ تومت 2 يأب رسفن يرذت امو اًدْغ بسكت اذ

 .“ةطقسلا وه كلذ ببس لعلو ،يقابلا نود 34(0 :نامقل

 .ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع ه ءينلا ليربج لاؤس باب ناميإلا باتك :يراخبلا (1)
 :رمع نب هللا دبعل تلق :لاق رمتعم نب ىحي نع انغلب» :وه مالس نبا هركذ يذلا دنسلا (2)

 .61 {©60 :نيدلا عئارش ،ثيدحلا «...رمع نبا لاق ،يبارعألا ربخ انربخأ نمحرلا دبع ايأ اي



 328 ثلاثلا لصفلا

 نب ذاعم ىلع فوقوم ثيدح يف ىرخأ تامالع نم مالس نبا هركذ ام -

 ةرجف ءارزوو {ةبذك ءارمأ هللا ثعيي ىَتتَح ةعاسلا موقت ال» :هيف لاق لبج

 ةملظم ءاربغ ةنتف هلل ا مهسبليف \ةقسف ءارقو ةملظ ءافرعو {ةنوخ ءانمأو

 ."ةملظلا يف دوهيلا روهت نوروهتيف

 :لاق ةريره يبأ قيرط نمف :هناكم نوكي نأ تيملا ربق مامأ راملا ينمت
 مهناكم نوكي نأ ىنمتيف لجرلا ربقب لجرلا رمي ىَتَح ةعاسلا موقت ال»

 ىلا ثيداحألا لالخ نم :لاجدلا روهظو لثملا ىسيع حبسلل لوزن -

 هَنأ نيبتي لاجدلا روهظو اللا ىسيع لوزن لوح هريسفت ي مكحم نب دوه اهتبثأ

 ةيفيك يف اثحب الو اليوأت ركذي نأ نود &‘‘ةعاسلا طارشأ نم طرشك هلوزنب نمؤي
 بهذي يملاسلا امنيب .امهتقيقح ىلع امهتبثي هنأ ىلع لي امم ،روهظلاو لوزنل
 رخآل نيتمالعك لاجدلا لتقو ، لتكلا ىسيع لوزن نوتبثي ال ةيضابإلا نأ ىلإ
 ريسفت ضرعم يف اذه هوق لا لاق هنأ بيجعلاو 8اامهنودري ال مهتأ ريغ {نامزا

 ،لاجدلا حيسملا فصوو الملا حيسملا فصو تبثي يذلا دنسملا بيترت ثيدح

 .98 :نيدلا عئارش (1)

 طبغي ىَّتَح ةعاسلا موقت ال : باب ،نتفلا باتك : يراخبلا : رظنا ؛721 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .6582 :مقر ،روبقلا لهأ

 اننكل انكل ثيداحالا ققحملا جرخ 180/4 0128 }127/2 {436/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (3)

 تبثن كلذل ملعأ هلل او اطخلا ردصم ملعن الو اهدجن مل اهزداصم ىلإ انعجر امدنع
 ريزنخلا لتق باب ،ع ويبلا باتك :يراخبلا :رظنا ,ةلعلا حيسملا لوزن تبثي يذلا جيرختلا

 دنسم يقاب باتك :دمحأ ؛5157 :مقر ةعاسلا طرشأ باب ،نتفلا باتك :ملسم ؛2070 :مقر

 .10522 :مقر قباسلا دنسم يقاب باب .نيرثكملا

 .92/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (4)
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 م . م

 دنع هلللا ينارأ :لاق ه ءيبلا نع رمع نبا قيرط نم ةديبعوبأ :وه ثيدحلاو

 نسحأك ةمل هل ] ؟لاجرلا مدآ نم ىري ام نسحأك دآ ًالُجَر تيأرف ةبعكلا

 فوطي نيلجر قيتاوَع ىلع امكَمم ءام رطق يهو اَهلَجَر ذق مملا نم ىر
 انأ اذإ م ,السلا اَمهْيَلَع رم نب غييشلا :يل ليقف ؟اذه نَم :تلأسف .ةبعكلاب

 :ليق ؟اذه نَم :تلأسف ]ةيفاَط ةبنع اهنأك ىسلا نيعل ا ٍطَْطَق ْعَج ل

 نوتبثي ال مُهَسنأ يف يملاسلا كلذ تبلي امك ةيضابإلا يأرف .‘'«ناَجَدلا مملا

 ىلإ نوليمي مهنأ ىلع ليلد _هنوفني الو لاجدلا حيسملاو !ةلتكلا حيسملا روهظ
 نب دوه يف لثمتملا ةيضابإلا فلس نأ نيح يف "يونعم ريسفتب نيتمالعلا ليوأت
 نكل شَفطا خيشلا بهذ يأرلا اذه ىلإو ،ليوأت نود نيتمالعلا نوتبثي مكحم

 ) منلا حيسملا روهظ ةيفيك يف هيأر يديي نأ نود

 نم ةمالعك ةبادلا الا جورخ مكحم نب دوه تبثأ دقف .ةبادلا جورخ -

 ن ةباد ذ ْمُهَل انج خأ ْمهنلَع لوقلا عق ق و اذو :ىلاعت هلوقل ةعاسلا تامالع

 اهنأب ليوات ريغ نم يقيقح تابثإ وهو 52 :لمنلا ةروسر هممَهُمَلَكَت ضزألا
 .يونعم رمأ

 نيح «مكحم نب دوه مهسأر ىلعو ،ىلوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا ةيضاف
 3اهل ليوأت ريغ نم ةنسلاو نآرقلا صوصن هتتبثأ ام اوتبثأ ةعاسلا طارشأ نع اوثدحت

 اميظعت صوصنلا هذه هركذت مل اميف ضوخلا مهسفنأ اوفلكي مل مهتأ امك

 لهأ يأر عم قفتي اذهو .هقلخ هب ملعأ ام الإ هدحو هلل ا ملع نم وه يذلا بيغلل

 .54 ح :دنسملا بيترت (1)
 .164 :ةيدقعلا شّتِفطا خيشلا ءارآ :نتنيو ()
 .266 0265/3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)
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 ءاهتنا اَمَأ» :لاقف ةعاسلا طارشأ نم هب ناميإلا بجي ام يقهيبلا ركذ ثيح.{ةنسلا

 جورخ :اهنم اهمالعأ يهو ،ةعاسلا طارشأ ىمست تامدقم اهل نإف ىلوألا ةايحلا

 جوجأي جورخ :اهنمو ،لاحجذدلا هلتقو 0 ةلتلا ميرم نب ىسيع لوزنو لاجدلا

 يه هذهف ،اهبرغم نم سمشلا عولط اهنمو ضرألا ةباد جورخ اهنمو جوجأمو
 ."ماظعلا تايآلا

 :روصلا :. خملل ا۔ب

 ءقئالخلا ىنفتف روصلا يف ليفارسإ كلملا خفني ام دعب آلإ ةعاسلا موقت ال

 قعصف روصلا يف خفنو :ىلاعت هلوقل ،ةيناثلا ةخفنلا دعب الإ اهتتيم نم موقت الو
 مه اذك ىرخأ هيف خفن من هللا َءاَش نمم الإ ضزألا يف نمو تاوامسلا يف نم

 .(68 :رمزلا ةروس) هگتورظن ماي

 بهذيف ،قلخلا حاورأ هيف خفني نرق» :هنأب روصلا مكحم نب دوه فرعي

 روصلا بحاص يدانملا ىلإ اعارس نوقلطني 4 هيف لخديف هدسج ىلإ حور لك
 هلوق هريسفت دنع نث هلل ا لوسر نع ثيداحأ ةدع قاس ث «سدقملا تيب لإ

 يفنحلا زعلا يبأ نبا ىريو .87 :لمنلا ةروس) هروصلا يف خقن مويو :ىلاعت

 .“هداسجأ ىلإ حاورألا دوعو ملاعلا ةايح ببس وه روصلا يف خفنلا نأ

 .307/1 :داقتعالا :يقهيبلا (1)

 .536/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 نآرقلا ريسفت باتك :يذمرتلا ثيدح الثم رظنا 0268 -265/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 ىلل مكحم نب دوه راشأ دقو ؛3167 :مقر رمزلا ةروس نمو باب انف للا لوسر نع
 .هسفن ردصملا ،تايليئارسإلا نم اَهَتأ ققحملا بقع ىَّصَح روصلا يف خفنلا ليصافت

 .230 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش (4)
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 : ء نفل او تومل | ح

 . .٠- ۔ و ۔ه م ه , م ٥ أ 3 ُ - -

 لكف (88 :صصقلا ةروس) ههجو الإ كلاه ءيش لك :ىلاعت لوقي

 دقتعم وه اذه 0 اهنم ءيش ىنثتسي الو ةعاسلا مايقب تومتو ىنفت ت اقولحملا

 ةلمجب ةينيسحلا ةقرفلا مهزييمت لالخ نم هانجتنتسا يذلا ثحبلا ةرتف يف ةّيضابل

 لوسر ثيدحب اذخأ &‘"يزذلا بجع انف مدعب ةقرفلا نامبإ :اهنيب نم ءارآلا نم

 . ةلحلا بكري هيف هبنذ بُجَع الإ ناسنإلا نم ءئَش لك ىلتيو» : هع هلل ا

 ىلع ؛ثّيفطا خيشلا تابث مدع بنذلا بجع ءاقبب نمؤت ال ةًيضاَيإل ١ نأ دكؤي اممو

 هحيحصت نع لدع مث ،ثيدحلا ةحصب لاق دقف \ٹيدحلا صن نم دحاو فقوم

 دعب بكري هنم بنذلا مجع نأ ىنعم هلوأو هتبثأ ريخألا يفو هليوأت لإ بهذو

 .هتداعإ

 بنذلا بجع ءاقب دقتعت ال ثحبلا ةتف ةياب نأ ز نأ ن مكميف هيلعو

 .روصلا ق خفنلا بقعي يذلا ءانفلا لعب

 :ربقلا باذع ۔2

 دحأ مهنم ذشي الو ربقلا باذع ثحبلا ةرتف ق ةّيضابإلا ءاملع تبثي

 فيرشلا ثيدحلا ةلدا اماف ؛ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا ةلدألا ةرثكل

 :يهو ثيداحألا نم دنسملا بيترت يف درو ام ىلع رصتقنف

 .299 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (1)

 تاّواَمَّسلا يف نم َقِمَصف روصلا يف خفنو :ىلاعت هلوق باب {نآرقلا ريسفت باتك :يراخبلا (2)
 .4440 :مقر ه«ضزألا 7

 .168 : ةيدقعلا شّفْطا خيشلا ءارآ :نتنيو (3)
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 ۔ ۔ 4 | ۔ .۔  .
 نإ :اهلوقب اهنع هلل ا يضر ةشئاع هيلع تبقع سمشلا فوسخ ثيدح -

 ."‘ريقلا باذع نم اوذوعتي نأ مهرمأ ام هلل ا لوسر )1) . . . .. . ,اتم ل

 نإ ؛يشعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرغ تام اذإ مكدحأ نإ» :ثيدح -

 كشعبب ىَّتتَح كدعقم اذه :هل لاقيف ،رانلا لهأ نم ناك نإو ةنجلا لهأ نم ناك

 ‘.)«ةمايقلا موي هلل ا

 نابذَعي» :لاقف ربقلا يف نابذعي نيلجرب ةم هللا لوسر رورم ثيدح -

 دقف رخآلا امأو لو 7 ئ رتنس ال ناك قف اَمُهُدَحأ امأ ريبكب نابذَعُي اَمَو
 م م م

 .ف «ةَميونلاب سانلا .ر ه يشمي ناك

 ءاعدلا اذه هباحصأ ملعي ناك .3 هلل ١ لوسر نأ سابع نبا ثيدح -

 باذع نم كب ذو ينإ / َعُهللا» :هلوق وهو ؤنآرقلا نم ةروسلا مهملعي امك

 و 7

 ذوعأو .لاحلا حيسملا ة ةنتف نم كب ذوعأو و َمَنَهَح و باَذَع نم كب ذوعأو ربقل

 . ( «تاَمَمْلاَو 4 ةنتف نم كب

 هلوقب ربقلا باذع تابثإل مكح نب دوه لدتسا دقف ميركلا نآرقلا ةلدأ امأ

 رسفف (124 :هط ةروسر هماكنتض ةتشيم هل نإَق يركذ نع َضرغأ نمو :ىلاعت
 .ريقلا باذعب كنضلا ةشيعملا

 سسمشلا فوسك يف ةالصلا باب {ةعمحلا باتك :يراخبلا رظنا ؛!95 :ح :دنسملا بيترت (1)

 .عيبرلا ةياور نم بيرق ظفلب 0982 :مقر
 ةادغلاب هدعقم ضرعي تيملا باب «زئانخلا باتك :يراخبلا :رظنا ؛484 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .1290 :مقر يشعلاو

 .2041 :مقر ،ربقلا ىلع ةديرخلبا عضو باب رئانلا باتك :يئاسنلا :رظنا ؛487 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .789 :مقر مالسلا لبق ءاعدلا باب ،ناذآلا باتك :يراخبلا :رظنا ؛490 :ح ،دنسملا بيترت (4)

 ءاهب لدتسا هللا لوسر نع ثيداحأ ةدع دروأو ؛57/3 :هسفن ردصلل :مكحم نب دوه (5)
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 تبثي نمم ناك ُهَتزأ )2( بيبح نب عيرلا ملسم ةديبع وبأ هنع لقن ثيح لي دز

 .ربقلا باذع

 نيذللا )ريكنو ركنم نيكلملا لاؤس تبثي نمم كلذك ديز نب رباج مامإلاو

 . )هنارذحي امو هنارشبي مف هربق ىق تيملا نايت ايتأي

 و ،ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا باذع نوتبثي ثحبلا ةرتف ةيضاف
 باذع نوفني ةيضابإلا اج نأ درو دق هن الإ هانركذ ام فالخ ىلع رحآ يأر

 ربقلا باذع يفني نمم تالاؤسلا باتك بحاصف ،ريكنو ركنم لاؤسو ربقلا
 نو :ىلاعت هلوق ريست بهذ ثيح ,ةيضابإلا ءاملع لج ىلإ اضيأ هبسنو
 وه م

 هنب مث مكيخُ مث مكنم من مكاخأق ناوأ متنكو هلاب تورفَكت

 نم جحوررحخ ؛طقف نيتايحو نتتيم هوجو لإ )28 :ةرقبلا ةروس) هنومغَجرت

 ال يأ &ثعبلل ءايحإلا م مب ٢ ,ةيناثلا ةتوملا مث ; اتاومأ اوناك امدعب ءايحأ بالصألا

 ريكنو ركنم لاؤس نأ ىلع دب ريسفتلا اذهو» :لاق مث : ربقلا ق ةثلاث ةايح

 .)ةعيشلاو ةيضابإلا لج لوق وهو حيحصب سيل ملسملل ربقلا باذعو

 .331 -329/2 :هسفن ردصملا

 .(قيلعت) 487 :ح :دنسملا بيترت (1)

 .(قيلعت) 195 :ح :هسفن ردصملا (2)

 .40 :ديز نب رباج مامإلا هقف نم :حاورلوب (3)

 .122/2 :ةديقعلا :لبنح نب دمحأ (4)

 .214/1 :بيتزتلا ةيشاح :ةتس وبأ :رظنا (5)
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 نب ليمجو ينالجراولا ُابتعا ريقلا باذع يفني نم ةيضابإلا نم كانه نأ دكؤيو

 للعيو اهب ناميإلا بجاولا لوصألا نم تسيل ةلأسملا أ يدعسلا سيمخ

 نم تأ نيبتف ،}كلذل بجوملا صنلا دورو مدعب فالخلا شّطا خيشلا

 ثيداحأ يف هدورو عم ربقلا باذع يفني نم ثحبلا ةرتف دعب ۔ ةيضابإلا

 كلذك ةراشإلا ردجتو .دنسملا بيترت يق تتم هلل ا لوسر نع تدرو ةحيحص

 لوقلا نأ نيح ين 3راكنلا يف ةيضابإلا نم نيفانلا رصح شّيفطا خيشلا نأ ىلإ

 (يفنلا يأ) وهو يضابإلا بهذملا ميمص نم ءاملع لمشيو مهلمشي يفنلاب

 .يسيرملا رشبو ورمع نب راريضك ،ةلزتعملا يأر

 مأ داسجألاب نوكي له كربقلا باذع ق اولٌصفي ثحبلا ةتف ةّيضابإو

 ىرس حيرص صن هيف تأي يذلا بيغلا نم كلذ نأل ؟اعم امهب مأ ،حاورألاب

 نمؤملا ةمسن اًمْنإ» دنسملا بيترت ثيدح لثم ثيداحألا نم ءاملعلا تاحجاتنتسا

 هب لدتساف .7:77 موي ٥دىسح لإ هلل ١ هعجري ىشَج ةنحلا رجش ق قلعي رئاط

 .653/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (1)

 :عرفلاو لصألا لماش :بطقلا نع القن 3 :شيفطا خيشلل ةيدقعلا ءارآ :نتنيو (2)

3285/1 286. 

 .143 :ةيدقعلا شفط خيشلا ءارآ :نتنيو (3)

 :يلكرزلا :رظنا ،ةلزتعملا رابك نم ضاق (ه190 وحن :ت) ينافطغلا ورمع نب راريض (4)
 .215 /3 :مالعألا

 هيقف (ه218 :ت) يسيرملا نمحرلا دبع نب ثايغ نب رشب ؛368/2 :بيتزتلا ةيشاح :ةتس وبأ (5)
 .55 /2 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،ءاجرإلاب ىمرب يلزتعم

 .2046 :مقر ،نينمؤملا حاورأ :باي ،رئانجلا باتك :يئاسنلا :رظنا ؛702 :دنسملا بيترت (6)
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 .‘"هدسخلا ىلإ ةمسنلا وه يذلا حورلا عوجر ىلع ةتس .

 كروصلا يف ىلوألا ةخفنلا دعب نوكي ربقلا باذعو ةعاسلا مايق نأ انيأر

 ني نوجرخي موي ؟مهروبق نم سانلا مايقو ةيناثلا ةخفنلا دعب اذامه

 ام اذه (43 :جراعملا ةروس) 4نوشضفوُي بشصن ىلإ مُهَّنأك اعاريس ثادْجَألا

 ' .يلاوملا بلطملا يف هارنس

 ہتالا۔کہر 7 ,

 .4 :بيتزتلا ةيشاح (1)
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 ى م

 هب قلختي امو ثبلا :ناثلا .بلطملا

 :ديهمت

 تءاجف &هيركنم ىلع درلاو ‘ثعبلا تابثإ رمأب اريثك ميركلا نآرقلا متهي

 هلوقل انمهف بسح يناثلا قلخلا نم دشأ مدعلا نم لولا قلخلا نأ نيبت تايآلا

 نأو 5مت7 :مورلا ةروسر هيلع نوهأ َوهَو ةذيهي مت َلَحْلا ادبي يذلا وُهو)» :لاعت
 يخي نم لاقل :لاقف ىرخأ ةرم قلخلا ىلع رداق لولا قلخلاب لفكت يذلا

 .٥2 ٭, ح ۔ ٨ھ۔ .د ۔ ۔م ٤. .۔٤۔ 2٤ . م , ۔ ه ده 2 ف ۔ ۔ . ۔ ۔إ ح ؤ

 , قلخ لكي وُهَو ةرم لوأ اهأشنأ يزلا اَهييْخُي لق ميمر يهو ماظعلا
 .ةرخآلا راد يف بيغلا ماسقأ ركذ ىلإ يتأنسو .(79 078 :سي ةروس) همْميِلَع

 :رشحلا تابثإ - ]

 نب عيبرلا قيلعت ىوس ،رشحلا تابثإ يف ثحبلا ةزتف ءاملعل صوصن ىلع رثعأ م

 ملعت نم)» : ي هلوق نم مذجألا ةملك حرش ق دنسملا بيترت ثيدح ىلع بيبح

 دهج ىلإ جاتحت ال ةقيقحلا يف ةلأسملاو 3'مذجأ ةمايقلا موي رشُح هيسن 4 نآرقلا

 .ث هب ةئيلم ةنسلاو نآرقلا صوصنو ،نيملسملا نيي اهيلع عمجا نم اَهَنَأل ؛اهتابثال

 ظفح نميف ديدشتلا :باب .ةالصلا باتك :دواد يبأ نتس :رظنا ؛6 :ح :دنسملا بيترت (1)

 .1260 :مقر {هيسن مُث نآرقلا
 ءيش لك ىلع هنأو ىمرملا ييحي هنأو قحلا َوُم هللا نأب كلذ :ىلاعت هلوق لثم (2)

 هلل ا هرشح هب لمعو جو ء هلل ملعلا ملعت نم» : و لوقيو 06(0 :جحلا ةروس) ريدق

 كلذك رظناو ؛21 :ح :دنسملا بيترت رظنا «ضوحلا ىلع دورولا قزريو انمآ ةمايقلا موي
 يلا تايآلا باب {ةعاسلا طارشأو نتفلا باتك :هحيحص يف ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا

 .5162 :مقر ،ةعاسلا لبق نوكت
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 نأ نب رشحلا ةيفيك نم ةّيضابإل ١ ءاملع فقوم وه هيلع رثعن نأ دون انك امو

 ةيئزحلا هذه ق اوضوخي مهأ ودبي نكل ام امهب وأ حورلاب وأ داسحأل اب نوكي

 .رثكأ ليصافت يف ضوخلا نود رشلاب ناميإلاب اوفتكاو ؛صن اهيف دري مل يلا

 :ضوحلا ىلع دورولا 2

 مدع يف هم هللا لوسر ضوح دورو نع لاقي رشحلا نع ليق ام سفن

 نورقلا يف ةيضابإلا ءاملع جهنم نأ تبثي اَّمِم عوضوملا يف ليصفت ىلع روعلا
 مل اميف ليصفتلا نود تايبيغلا نع درو ام صنب ميلستلا وه ىلوألا ةيرجهلا ةنالنلا

 .ليلدلا هيف دري

 جرخ امنيح اق هللا لوسر نع درو ام ضوخلا توبث ىلع ةلدألا نمو
 مكب هللا ءاش نإ انإو نينم موق راد مكنع مالسلا» :لاق هنأ ةربقملا لإ

 :لاق ؟كيێاوخإب اَنُسَلأ هللا لوسر اي :اولاق . يناوخإ تيأر ينآ ذو ،نوقجحال

 ضوحلا ىلَع مُهْطَر انأو يدغ م نوتأي نيزلا يناوخإ امنإو .يباحصأ تنأ ل

 ح لجر ناك و مر :لاق ؟ كدعب يتأت نَم فرغت فييك ،لوُسَر ا :اولا

 :لاق .هللا لوُسَر اي ى :اولاق ؟هليَح فرعي الأ مه هذ لخ يف ةلَمَحُم 7
 ضوحلا ىلَع مُهطَرَ انأو وضلا رثأ ني ه لمحم ا غ ة ةمالا وي نوتأي مهن

 .راق ًبلَح الأ :مهيِداَنأق لاضلا دبلا اذ امك يضوح نع لاَحر ًدَداَذَكو

 ضوحلا نوتبثي ةّيضابإلاف & «ائخُسَت اًقحُسَف :لوقأف كم اوت دق م 7

 هن وركني مهنإف ةلزتعملا فالخب نيقتملا نيلصملل

 اوقتاو :ىلاعت هلوق يف ءاج ام باب ،نتفلا باتك : يراخبلا : رظنا ؛3 :ح :دنسملا بيترت (1)
 .2528 :مقر پةَصاَح ْمُكني اوُمَلَظ نيلا َنَبيِصت ال ةتف

 .245/2 :ةنابإلا :يرعشألا )2(
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 :طارصلا - 3

 وه طارصلا ريسفت يف هيأر ىلع لوصحلا نم انكمت يذلا ديحولا ملاعلا

 لوق لقن ذإ ! "يونعملا ل يسحلا هانعمب طارصلا نأ رقأ دقف يراوهلا مكحم نب دوه

 .“«ةّنجلا نولخدي من ،رانلا ىلإ ةرمو ةمجلا ىلإ ةرم طارصلا مهب ليع» :مهضعب

 :اهنم ركذن ،يسحلا ىنعملاب طارصلا تبنت ةفوقومو ةعوفرم ثيداحأ دروأو

 هللا لوُسَر لاقف اكف رانلا تركذ يش ةشئاع نَع نَسَحْلا نَع _

 ةمالا عو وت مكيلخ نوركذت لهف تيكبف رانلا تركذ :تلاق ؟كيكن اَم» : توف
 ناريِمْلا دنع :اًدَحَأ دحأ ُ كي ل ام :

 اوتَرقا مؤاَمل :لاقي نيح باكلا ةنو لق وأ هنازيم فخأ . ىتح

 هرهظ ءارو نم م هلمش يي أ هنيي يفأ ؛ةئامك عقي نيأ ملعَي ىتح ةك
 .«مّنهَج ئَرهَظ ني 7 اذإ ار دنعو

 ©فيسلا دح لثم طارصلا» :لاق هتنأ ط دوعسم نبا نع اوركذ -

 رميف :لاق ‘هوفطتخا مهنم لجر عقو اًملك ديدح نم بيلالك مهعم ةكئالملاو

 دوجأك عبارلاو ،ليخلا دوجأك ثلاثلاو ،حيرلاك يناثلاو ،قربلاك للا فنصلا

 .‘)«ملس ملس مهللا :نولوقي ةكئالملاو ،مئاهبلا

 .318/2 0283/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .20/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 ني دوم دنع ثيدحلا ظفلو 04128 :مقر نازيملا ركذ باب :ةنسلا باتك :دواد يبأ ننس (3)

 نب دوه :رظنا ةدايزلا هذهب اثيدح دحن ل و ،«زوجب ال مأ طارصلا زوجيأ ملعي ىًّسَح» :مكحم

 .196/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم

 .هجيرخت دجأ مل 524 {23/3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)
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 ىلع سانلا رمي رانلاو ةئجلا نيب يذلا رسحجلا» :وه موهفملا اذهب طارصلاف

 رمي نم مهنمو ©قربلاك رمي نم مهنمو رصبلا حملك رمي نم مهنمف ؛مهلامعأ ردق

 نم مهنمو ،لبإلا باكرك رمي نم مهنمو «داوخلا سرفلاك رمي نم مهنمو حيرلاك

 فطخي نم مهنمو افحز فحزي نم مهنمو ايشم يشمي نم مهنمو ءاوع ودعي

 رم نمف ؛مهلامعأب سانلا فطخت بيلالك هيلع رسجلا نإف ضمنهج يف ىقليو افط
 .‘">«ةنا لخد طارصلا ىلع

 ىرج دق ةيادهلاب اهليوأت نود طارصلا نع تثدحت يلا صوصنلا رهاظب ذخألاو

 .لاوقأ دحأ يف شّيفطا خيشلاو ايداربلاو يلاطيجلا لثم "كلذ دعب ةيضابإلا هيلع

 دنعف سانلا فطختت ران نم بيلالك هيلعو رسجلا ىلع راملا يتأي نيح

 .؟ع وفشملا نمو عفاشلا نمف ،‘‘ةعافشلا لُحَت كلذ

 :ةعافشلا - 4

 مامإلا هربتعيف اهب بذك وأ اهركنأ نمو ،اهب ناميإلا بجيو قح ةعافشلا

 ت هلل ١ لوسر نأ ىلع نوملسملا عمجأو . )نآ رقلا بذك نم ةلزنم ديز نب رباحج

 ءيبن ”إكل» ثيدح :لثم ،ةريثكلا ةيوبنلا صوصنلا قلطنم نم ةمايقلا موي عفشي

 .34 {©33/2 :ةيطساولا ةديقعلا :ةيميت نبا (1)

 .710/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا (2)

 .181 :ةيدقعلا شّتفطا خيشلا ءارآ :نتنيو (3)
 رادلا ،يرباحجلا يدمح نب دمح :قيقحت :ناميإلا باتك :يندعلا ىيحي نب دمحم ،هدنم نبا (4)

 .792/2 .7ط .ه1407 :تيوكلا ،ةفلَسلا

 .40 :ديز نب رباج هقف نم :حاورلوب ؛25/3 :بيترتلا ةيشاح :ةتس وبأ (5)

 .214/2 :ةنابإلا :يرعشألا (6)
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 انأ» ثيدحو ©‘')«ةمايقلا موي مأل ةعافش يتوعد عئبخأ نأ تدرأ انأو ةوعد

 ةباحصلاو }»نيعيبنلاو ةكئالملا ىلإ ةعافشلا دنست امك .)ةنجلا يف عينش لوأ

 رمعو ركب يبأل لاق « هوف هللا لوسر نع مالس نبا هركذ ام ليلدب ءاضي
 ةنيدملا مدقي مالسلا ينرقلا سيوأ يم اورقت نأ امكيصوأ» :امهنع هللا يضر

 .“رضمو ةعيبر ددع ةمايقلا موي هتعافش يف لخدي ،راصنألا ةيحان لزني "يدعب

 ةعافشلا قحتسم يف اوفلتخا دق نيملسملا نكل ،مهيف لادج ال ءاعفشلاف

 .ليصفتلا نم ءيشب فالخلا ىلإ ضرعن نأ لواحنسو «اريثك

 نم رئابكلا لهأل ام :فلحي ديز نب رباج مامإلا نأ ةيضابإلا رداصملا تلقن

 روثأملا نمو .>«نيبئاتلل ألإ نيئيبنلاو ةكئالملا ةعافش م هلل او» :لوقيو ،})عافش

 سفن لإ مكحم نب دوه بهذيو .‘«طق اقفانم نمؤم ةوعد تلان ام» :اضيأ هنع

 ( :يتأي امب الدتسم 3 هبهذم مامإ يأر

 ةباجتسم ةوعد يبن ُرُكل باب تاوعدلا باتك يراخبلا :رظنا ؛49 :ح :دنسملا بيترت (1)

 .89 :مقر

 .11976 :مقر ،كلام نب سنأ دنسم باب ،نيرثكملا دنسم يقاب باتك :دمحأ دنسم (2)

 .26/3 :بيتزنلا ةيشاح :ةتس وبأ (3)

 .ةيفلألا ةبتكملا جمانرب يف هجيرخت دجأ مل ؛79 :نيدلا عئارش (4)

 .163/1 :تاريخلا رطانق :يلاطيحجلا نع القن 41 :ديز نب رباج هقف نم :حاورلوب (5)

 .26/3 :بيتزتلا ةيشاح :ةتس وبأ (6)

 .26/3 :هسفن ردصملا :ةتس ويأ (7)

 ركي ةعافشلا تبثت يلاو ،هريسفت لصأ يف مالس نب ىمحي اهب لدتسا يلا ثيداحألا دوه فذح (8)

 مل اهلعلو ،ادصق اهفذح يراوهلا دوه خيشلاب ينأك» :باتكلا ققحم كلذ يف لوقيو دحوم

 .2 :شماه 329/3 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه ،«ملعأ هلل او هدنع حصت
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 :نآرقلا نم ةلدألا :اروأ

 نأ ىلإ بهذ «ه8 :ةرقبلا ةروسر هةَعافَش اهن لبقي ًالو» :ىلاعت هلوق -
 .")نينمؤملل لإ نوكت ال ةعافشلا

 (23 :ابس ةروس) هل نذأ نمل لإ هدنع ةعافشلا عفنت الوز :اضيأ هلوق -

 .),هل ه ا نذأ نم نينمؤملل لإ نوعفاشلا عفشي ال يأ

 نقم الإ ةعاقلا هنود نم توغذي نيذلا كلمي الوط :لجو زع هلوق -
 دهشي نأ بجي ةعافشلل قحتسللاف (86 :فرخلا ةروس هينوُهَلْعَي مهو َقَحْلاب دهش
 .ملعي امب لمعيو {ُقحلا اَهَتَأ نقيتم وهو ،بلقلاب ةصلخم ةداهش هلل ا الإ هلإ ال نأ

 ةكنالملاف (48 :رثدملا ةروس) &نيعفاشلا ةعافش هعفنت اَمف :ىلاعت هلوق _

 .)نينمؤملا نم هلل ا ىضترا نمل نوعفشي امنإ ،نيقفانملل نوعفشي ال نوئيبنلاو

 الإ اْيَش مُهََعافَش ينغت ال تاَواَمَّسلا يف كلم نم مكو :ىلاعت هلوق -

 ةعافش عفنت ال ىنعمم. (26 :مجنلا ةروس) ه4هىضزريو ءاشت نمل هللا نذأي نأ دعب نم

 .‘>رضئارفلاب لمعو هلل ا لإ هلإ ال :لاق نمل لإ ءائيش نيقفانملاو نيكرشملل ةكئالملا

 :ةنسلا نم ةلدألا :ايناث
 لهأل ێىعافش تسيل» :ثيدح ةيضابإلا اهدمتعي قلا ةنسلا ةلدأ نمو -

 .103/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .397/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .397/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .397/3 :هسفن ردصلل :مكحم نب دوه (4)

 .241/4 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (5)
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 .“هنولوؤيف ةاصعلل ةعافشلا تبثت نلا ثيداحألا امأو .''«رئابكلا

 ةلدأ سفنب نيملسملا ةاصعلل ةعافشلا ةيناكمإ ىلع نولدتسي ةنسلا لهأ امنيب

 صوصتنبف ةنسلا نم لالدتسالا يف امأو {ةّيضابإلا اهدمتعا لا ميكحلا باتكلا

 :نآرقلا نم مهتلدأ هذهو .ةيضابإلا هدمتعا اًّمَع ةفلتنع

 بهذ «ة8 :ءايبألا ةروس) هئئتضتزا نمل الإ نوقلي الول :لاعت هلوق -

 ىضترم قسافلا ليقو .هل نوعفشي نمل ىضترا نم ألإ دصقملا نأ ىلإ يرعشألا

 ني اََقطْصا نيزلا باتكلا انقرؤأ مثا :ىلاعت هلوق نم جتنتسي اذهو «هنامإب
 هللا نذإب تاَريَحْلاب قباس مهْنمَو ةيصتقُم مهنيو هسفنل ٌملاَظ مهنف اندابع
 ءاضترالاو ءافطصالا نأ مولعلل نمف (32 :رطاف ةروس) همزيبكلا رصقلا وه كلذ

 هيسفتل ٌهِلاظ مني هسفنل ملاظ مهنم نيفطصملا نم نأو \دحاو ىنعم امهل

 هيلعو قسفلا وه ملظلاو \هسفنل ملاظ وه نم ىضترملا نم نأ مزلتسي اذهو
 .صنلا ليوأت دعب ةعافشلا مهلمشت قاسفلاف

 ةروس) هيغاط عيفش الو ميمح نم نيملاظلل امون :هناحبس هلوق -
 ةيآلا حّتفم ليلدب ،نورفاكلا مه ةعافشلا نم نومورحملا نوملاظلا (18 :رفاغ

 .&ثهرجانحلا ىل بولقلا ذإ ةقزآلا مؤي مهزذنأو»

 يف هجيرخت دجأ مل و .باتكلا يف ىنعملا سفن اهل ثيداحأل لاثم وهو 01004 :ح :دنسملا بيترت (1)
 .ةعستلا بتكلا

 .434 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ:نتنيو (2)

 .243/1 :ةنابإلا (3)

 .280/1 :ناميإلا بعش :يقهيبلا (4)

 .280/1 :هسفن ردصملا :يقهيبلا (5)
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 7 رئابك لغأ :1
 ش
 .« ىتما

 [ةعافشلا] اولاق نإ» :يرعشألا هيف لوقيف يلقعلا لالدتسالا امأ -

 اهبو ةنجلاب نيدوعوم اوناك اذإف :مهل ليق اهب نيدوعوملا ةنجلاب نيرتشملا نينمؤملل
 ال نأ مكدنع زوجي ال موقل ةعافشلا ىنعم امف هدعو فلخي ال هلل او نيرشبم

 نأ اباقع قحتسا نميف ةلوقعملا ةعافشلا» :اضيأ لوقيو )«هتانج هلل ا مهلخدي

 .“«هيلع لضفتي نأ ائيش هذيَي مل نميف وأ هباقع هنع عضوي

 اهنوفنيو ،يقتلا نمؤملل ةعافشلا نوتبثي ةيضابإلا نأ ىلإ لصن ريخألا ينو
 تدرو ةنسلا نم ةلدابو ،ةحيرص نآرقلا نم ةلدب رئابكلا باحصأو ةاصعلا نع

 لمأ امنيب .اهنولوؤي مهنإف ىرخألا ةنسلا بتك يف درو ام امأ ،دنسملا بيترت ي
 ليوأتبو ةحيرص دنسملا بيترت فالخ- ةنسلا نم ةلدأب ةعافشلا نوتبثي ةنسلا

 .نآرقلا صوصن

 تاجردلا بسكيو رشحلا لاوهأ نم ةحارلا ىلع لصحي ةعافشلا قحتسم

 ذايعلاو منهج ران هلبقتستسف ةعافشلا هلنت مل نم اًمَأ {ةنحجلاب هبر همركي 4 العلا

 .رانلاو ةلا ىق انثحب ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع لاق اذامف ،هلل اب

 اهل ثبداحأ نع لاثم وهو 34114 :مقر ةعافشلا يف باب ،ةنسلا باتك :دواد يبأ ننس (1)

 .ىنعملا سفن

 .214/2 :ةنابإلا :يرعشألا (2)

 .243/2 :هسفن ردصملا :يرعشألا (3)
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 :رانلاو ةنجلا - 5
 ح

 :ةنحلا-أ

 .مهتاذل اومواقو مهسفنأ اودهاج نيذلا نيحلاصلا نينمؤملل ميعن راد ةنجلا
 ةريثك صوصن ةفيرشلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف تدرو دقو .هلل ا عئارش اومزتلاف

 .ثحبلا ةرتف يف ةّيرضابإلا ءاملع ناسل ىلع ءاج ام ىلع رصتقن ةنا ميعن لوح

 :اهميعن يف ركذ اممف
 ةأرما لمبأ» :لاقي هتنأ يضابإلا مالس نب باول ركذ ذإ ؛ةبيطلا ةحئارلا -

 نأ تمرح ءانحلاو باضخلاو ،نيعلا لحكو ،رطعتلا ةنيز نم اهجوز تمرح
 ١ .""ماع ةئامسمخ ةريسم نم دجوي ةنجلا حيرو ةنحلا ةحئار حوزتست

 ضرعم يف ملسم ةديبع وبأ اهركذ :روفاكلاو ربنعلاو نارفعزلاو كسملا -

 .ةنما عاتم نم اهرابتعاب ودعلاو برحلا لهأ ىلإ ةروكذملا حئاورلا لمح يهن
 نم انكمت ام درون ةئجلا لهأ نم ةيضابإلا رداصملا مهتركذ نيذلا نمو

 :مهو هعمج

 هلوق ىف ةنجلاب هابرك ًالخذُمط ديز نب رباج مامإلا ۔ًترؤ :رئابكلا بنتجب -

 ًالخذُم مكلخذنو ْمُكاتيس مكنع رفك ةنع نؤرهنت ام رئابك اوُيتْجَت ناه :لاعت
 .)31 :ءاسنلا ةروس) مايرك

 .65 :نيدلا عئارش (1)

 :(خم) ةديبع يبأ لئاسم :ةديبع وبأ (2)

 .448/4 :هسفن ردصملا :يتوعلا (3)
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 ةنحلاب دحأل دهشيل ال ليق» :يتأي ام رفعج نبا عماج يف ءاج :ةباحصلا ضعب -

 ناميإلا لهأل دهش مت ؛[امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ :لاق نم لاقو ءايبنألا الإ
 نم كانه نأل ؛اهفعض ىلع لذي اًمِم «ضيرمتلا ةغيصب تءاج ةرابعلاف ! «ناملاب

 .ةنجلاب م هلل ا لوسر مف دهش نمم اهنع هلل ا يضر رمعو ركب ييأ ريغ ةباحصلا

 اوناك نإ .ةنجلا يف مهئابآ ةجرد ىلإ مهتجرد عفرت نيملسملا نادلو -

 .مهئانبأ عم ءابآلا كلذكو ،لمعلا يف مهنود

 يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ رنب :هلل ا ليبس يف لتاقملا -

 نمل نماض ينإ» :مهل لاقف ،ناوريقلا نع ناودعلا عفد دارأ يذلا هشيخح ةنجلاب

 مرح نێلا سفنلا لتق :لاصخ ثالث هعم تناك نم الإ ،ةنخلا هذه انتوزغ يف تام

 .“«بصخغلا ضرأ هدي ىف ناك نمو «مارح شارف ىلع ناك نمو هلل ا

 تام نم» :هيف ءاج ن هلل ا لوسرل اثيدح مكحم نب دوه لقن :كرشملا ريغ -

 شماهلا يقو ،“«رانلا لخد هلل اب كرشم وهو تام نمو ،ةنخلا لخد هلل اب كرشي ال

 ائيش هل اب كرشي ال تام نم» :ةدايز "د" ةطوطخملا ةخسنلا ى نأ ققحملا قلع

 .كلذب ددنو خاسنلا نم ةفاضإ اهربتعا دقو ،&«...هيلع هللا ضزتفا امب ىفوأو

 يبأ ىلإ بوسنملا عماجلا نمو» :هلوق بقع ءاج صنلاو ،96/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (1)
 نافلخ نب انهم خيشلل مأ رفعج نبا نم لوقنملا صنلا له ملعأ الو ،«رفعج ني دمع رباج

 .؟رفعج نبا عماج .7 يصررخلا

 .56/4 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .67/1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ (3)

 .1162 :مقر رئانجلا يف ءاج ام :باب ،يراخبلا يف ظفللا اذه نم اييرق رظنا (4)

 .01 :شماهلا كلذك رظنا ،388/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (5)
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 اهب ىَدغي ءادهشلا عيمج حاورأ» نأ نسحلا نع مالس نبا لقن :ءادهشلا -

 مهريغ ىلع ةليضف هلل ا ليبس يف نيلوتقملل نأ ريغ {ةئجلا يف اهقازرأ ىلع حارو
 .""ءادهشلا نم

 قحتسي نميف دنسملا بيترت يف ةريثك ثيداحأ تدرو :ىرخأ ةلثمأ -

 :اضيأ هلوقو 0&«ةنمؤم سفن الإ ةنحلا لخدي ال» :اتف هلوق ىلع رصتقن ةنحلا

 .«مسقلا ةلحت لإ رانلا هسمتف نينبلا نم ةثالث دحأل تومي ال»

 نم اسهب ريكذتلا هي امو ةديقملا ف رتلو ةلا عوضوم ةيمهأل ارظن
 ناك ملسم ةديبع ابأ نإف كرشلا بنجتو ريخلا ىلإ يعسلا ىلع ةميزعو سفنلا يف ةوق
 _ ةزمح وبأو قحلا بلاط ۔ نميلا يق هعابتأ لأ نيح ىف ،هسلجب ين رانلاو ةنحلا ركذي

 نع مهثدحي نأ ةديبع يبأ نم مهدحأ بلط املق ةيومألا ةلودلا نوهجاوي
 لجرلا ملكتي اَمَنإ» :محل لاقو هبلطل بجتسي هذيمالت تاراصتناو تالوطب

 .“)«لجأ ىلل تكسيو ردقب

 : ص ) ٣ ب

 نم ةلعلا بويأ نب لئاو ركذ دقو ىلاعت هلل ١ ءادعأل باقعلا رقتسم رانلا

 طحخسلاو بضغلاو ةنعللاب اهلخاد مصوو ةاصعلا نم هلل ا ماقتنا يهو اهقلخ

 ةفصلا هذه نوك :باب ،نايإلا باتك :ملسم يف ظفللا اذه نم اييرق رظنا .65 :نيدلا عئارش (1)

 .326 :مقر {ةئجلا لهأ فصن
 اذه ديؤي ال هلل ا نإ :باب ريسلاو داهجلا :باتك :يراخبلا :رظنا 2 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .2834 :مقر ،رجافلا لجرلاب نيدلا

 .709 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .260/2 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (4)
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 مهلعجو ةرفغملاو وفعلاو ةبحملاو ةمحرلاو ةفأرلا مهنع لازأو 2مهيلع طخسلاو

 اوسيل كبر ءاش ام الإ ضرألاو تاوامسلا تماد ام ادبأ رانلا ىف نيدلاخ

 هللا باذع نم ديزم اهيف مهلو ،اهباذع نم مهنع ففخي الو اهنم نيجرخم

 ."هلاكنلاو باذعلا ناولأ نم بورضب

 لإ اهبحاص ليصوت يلاو انثحب ةرتف ءاملع اهركذ لا لامعألا درون

 : يهو هعمج نم انكمت امبسح اذهو ل ميحجلا

 هةئجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ» :ثيدح مكحم نب دوه دروأ :ءوسلا ةمتاخ -
 .“«رانلا هلخدأف هلمع ةمتاخ كلذ لعجف هتيصو ىف فاح هتوم دنع ناك اذإ ىتَح

 : هم هللا لوسرل ليق هنأ هيف رخآ اثيدح كلذك دوه ركذ :لولغلا

 .“«اَهَلَ ةءابع يف راثلا ىلإ رج ةنر ينإ الُك» :لاقف نالف دهشتسا

 حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ عنم :دحوملا ودعلا لاومأ لكأ -

 :لاقف هشيج لاومأ نولكأيو هنوبراحي نيذلا ناوريقلا لهأ لاومأ لكأ يرفاعملا

 امك نوكنف ؛منهج مهعم انلخديو انضفري نأ هلل ا ىلع قحف اولعف امك انلعف نإ»

 .“«38 :فارعألا ةروس) هاَهَتخأ تنعل مأ تڵلخة اَمْلُك :ىلاعت لاق

 .109 {108/1 :(رفعج نبا عماج نمض) بويأ نب لئاول مالسإلا ةفص (1)

 فيحلا باب اياصولا باتك :هجام نبا ننس ؛357/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .2695 :مقر ةيصولا يف

 ةنخباب نيرشبملا ةرشعلا باتك :دمحأ دنسم ؛327/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)

 .310 :مقر :باطخلا نب رمع دنسم لوأ باب

 .31/1 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (4)
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 ةأرما هتلبقتسا يشمي ريدح نب سادرم لالب وبأ امنيب :ةجربتملا ةأرملا

 ءهيلع يشغ اهيلإ رظن املف ،ملاع اهب هلل اام ةئيهلاو ةوسكلا نم اهيلع {ةيهب ةميسج

 ةئيهلا نم هيف يه امو اهنسحو اهمظع تيأر امل ينإ» :هبحاصل لاق قافأ املف
 .ه«تيأر ام ناكف رانلا ف اهبلقت تركذ

 :ةيلاتلا ثيداحألا دنسملا بيترت نم يقتنن :عوضوملا ين ىرخأ ثيداحأ -

 دحأ رجاه نم» .ةرخآلا يف اهمرح اهنم بتي مل ايندلا يف رمخلا برش نم»
 لهأ نم انأ :لاق نم» .}«بوتي نأ الإ رانلا لهأ نم ناك ةدحاو ةعاس هيدلاو

 .“«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» .“‘)« رانلا لهأ نم وهف ةئحلا

 .« رانلا ثروي سانلا لاومأ نم ليلقلا»

 ديعولا له :لءاستن نأ انل قحي رانلا ىلإ لصوت يلا لامعألا ةفرعم دعب

 ؟ةاصعلا نينمؤملا ىَتَح مأ نيكرشملا صخي

 انلعجت ل انبر اولاق)» :ىلاعت هلوق يف نيروكذملا نيملاظلا نع دوه لوقي -

 لهأ مهو نوقفانم نوكرشم نوملاظ مهنإ (47 :فارعألا ةروس) نيملاظلا مل م

 .226/2 :هسفن ردصملا :نيجردلا (1)

 ُرْمَحْلا امنإ » : ىلاعت هلوق : باب {ةبرشألا باتك : يراخبلا : رظنا ؛627 :ح :دنسملا بيترت (2)
 ١ .5147 :مقر هيسحر مالزألاو باتصنألاو ملاو

 نم نيرثكملا دنسم دمحأ دنسم يف ظفللا اذه نم ايرق رظنا ؛726 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .6587 :مقر «صاعلا نب ورمع نب هلل ا دبع دنسم ،ةباحصلا
 .737 :ح :دنسملا بيترت (4)

 .104 :مقر يلع بذك نم مثإ :باب {ملعلا باتك :يراخبلا :رظنا ؛738 :ح :هسفن ردصملا (5)

 .690 :ح :هسفن ردصملا (6)
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 .نيدحوملا نم ةاصعلاو نيكرشملا كلذب عيو ")اعيمج رانلا

 ةروس) هينودَحْجَي انتايآب اوناك امو :ىلاعت هلوق مكحم نب دوه رسف -

 اَمْنِإَو )ةيفان "ام" رابتعاب نيدحاخلا نم مهلك اوسيل رانلا لهأ نأب (51 :فارعألا
 ةعماج ةيآلاف ،ةقبوملا رئابكلا نم كلذ ريغو انزلا يكارو ابرلا ةلكأ نم مهريغ اهيف

 .“»رئابكلل نيبكترملا نيدحوملا مهب دصقي) نيقفانملاو نيكرشملا نم رافكلا عيمح
 م 9

 م م م ٤

 ةروس) همنيَمْجأ سانلاو ةنجلا نم َمنَهَج الملل :ىلاعت هلوق -

 .)رئابكلا بكتراو هلل ا ىصع نم ىلع رانلا مكحم نب دوه ممع (119 :دوه

 ىلع مهنم تام نمف ءءايحأ اوماد ام ةلالضلاو روجاب دهشنو» :لاقف ،نيدلا

 .« رانلاب هيلع اندهش ةعيرشلا كلت

 قحي ال نكل ىرانلا مهلوخدب مهلامعأ دهشت اقباس نوروكذملا رانلا لهأف

 ركذيو ،هلمع ركني نأ يفكيف ،رانلا لهأ نم هتنأ دحأ ىلع دهشي نأ ملسمل

 لهأ نم ةنأ وأ رانلا لهأ نم هَتأ دحأ ىلع دهشي نأ نود هيف ليق يذلا ديعولا

 نم هنأ كف ءيبنلا دعب دحأ ىلع دهشتأ :لئس يراوحلا نب لضفلا اذهف ةنحلا

 نأ نيعي همالكف 6«مهيف ام ركذت نأ كيفكي ا ةعدب هذه» :لاقف ؟رانلا وأ ةنجلا

 .21/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .01 :شماه ققحملا قيلعت &22/2 :هسفن رذصلملا :مكحم نب دوه (2)

 .22/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 . .254/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)

 .95/1 :(رقعج نبا عماج نمض) ينارحبلا دايز نب فلخ ةريس (5)

 .96/1 :رقعج نبا عماج :رفعج نبا (6)
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 نأ لقاعلل يفكيو ث اق ءيبلا ريغ باذعلا وأ ميعنلا نم قلخلا ريصمب مزجي دحأ ال

 دهشي نأ نود ،اهريغو ةقباسلا ةلدألا بسح ام لمعب ماق نم عينص ريصم ركذي

 ةنجلا نم مهريصم مزحلاو سانلا ىلع ةداهشلا عنم يفو ؛صخشلا ريصمب مزجيو
 .نيملسملا ىلع لواطتلاو ةشوردلا بابل قلغ رانلاو

 نم ةريخألا تاظحللا ىَّتَح رانلا نم ةذاعتسالا نم رثكي نأ ملسملا ىلع

 ابأ اي :هل لاقف يرصبلا نسحلا هيلع لخد ةافولا هترضح امل ديز نب رباجف &هرمع

 ىلإ حاورو ودغ نم هلل اب ذوعأ :لاقف هينيع رباج عفرف هلل ا الإ هلإ ال :لق ءاثعشلا

 :ديعس ابأاي :لاق ئ ىلوألا ةباجإلا سفنب هباجأف بلطلا نسحل هل رركف رانلا

 ني تمآ نكت من اهنا اسفن عقني ًال كنر تايآ ضخت يتأت مويل
 .")ل اعلا هيقفلا هلل او اذه :نسحلا لاقف (158 :ماعنألا ةروس) هلبق

 لئاسملا ىلإ لقتنن نأ رانلاو ةنجلاب ةقلعملا ةماعلا لئاسملا ضرع دعب انب ردجي
 .ثحبلا ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع اهيف لاق ام ىرنو ةيمالكلا

 ةرابع ريسفتب ءامسلا يف ةئجلا نأ ىلع مكحم نب دوه لدتسا :ةنحلا ناكم -1

 نأب (127 :ماعنألا ةروس) هكمهنر دنع مالسلا راد ْمُهَل» :ىلاعت هلوق نم "مهبر دنع"

 ىنعمب "مهبر دنع" ةرابع فظو نآرقلا لأ لوقلا اذه هكويو امسلا ىف مالسلا راد

 ةروس) ةنجلا يف انيب كدنع يل نبا برط :نوعرف ةأرما لوق يف ءامسلا يف

 ةروسر هئراق كيلم دنع قايص دَعَقَم يفل :ىلاعت هلوق يف كلذكو «(11 :ميرحتل
 .امسلا ق ةلا نأ كلذب تبثف {ءامسلا يف ىنعمب "كيلم دنع"ف (55 :رمقلا

 .207/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (1)

 .558/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)
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 نأ ىلإ رقص نب نازع ةيواعم وبأ بهذ ؟رانلاو ةنحلا لهج عسي له -2
 ."همهلهج عسي ال اًمِم رانلاو ةئللا

 ةمحلا يمهو «ناتقولخم رانلاو ةئلا» :بوبحم نبا لاق :رانلاو ةنحلا قلخ 3

 بوبحم نباف “«اهيلإ هدري نأ بات امل هدعوو ،اهنم هجرخأو مدآ هلل ا اهنكسأ ىلا

 كُجؤَرَو تنأ نكشساإل ةلتقلا مدت ةصق ىلع ادمتعم امهدوجو تبأ
 يلا ةنجلا سفن يه مدآ اهيف ناك نلا ةنبا نأ اربتعم و (35 :ةرقبلا ةروس) ةنجلا

 .نينمؤملل هلل ا اهدعو

 بذك نم» :ثيدح ىق دراولا دعقملا ظفل ىلع بيبح نب عيبرلا قيلعت يفو

 امنإو هلعقيو كلذ عرتخم سيلو» :لاق )رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع

 نأب يحروي «كلذ ع رتخمم. سيلو» :هقيلعتف {“‘)« رانلا ىف هذختي اناكم هؤازحج دارأ

 .ايلاح ةقولخم رانلا نأ ىلإ ريشي اَذَهَو ،اعارتخا عرتخي الو \دوجوم دعقملا

 3ةنسلا لهأ ىلع ةمايقلا موي لبق رانلاو ةنحلا قلخب لوقلا زعلا يبأ نبا ممعو

 نأ رمألا يف بيرغلاو .نآلا امهيلإ ةجاحلا مدعب نولتعي نيذلا ةلزتعملا ىنثتساو

 يسرافلا لهس وبأ :امه .ثحبلا ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع ىلإ كلذك يفنلا بسني

 .}>مبعصملا فسوي ركذ ام بسح ىلع يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأو

 .و3 :ةماقتسالا ةبتكمب 27ف مقر عومجب نمض يناثلا وهو ناونع نود طرطخم (1)

 .274/2 :ءايضلا :يتوعلا (2)

 .104 :مقر يلع بذك نم م.] :باب «ملعلا باتك :يراخبلا :رظنا ؛738 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .738 :ح :هسفن ردصملا (4)

 .476 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا (5)

 ؛]¡7 :تانايدلا باتك حرش :يبعصملا فسوي نع القن 698/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (6)

 :بوقعي وبأ «ييعصملا دمع نب فسوي ؛45 :ديحوتلا ةديقع حرش :بطقلا
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 انثحب ةرتف نم اهاندمتعا يلا رداصملا يف اذه امهيأر ىلع رثعن مل اننأ ولو

 دكوي امم لعلو !نيملاعلا نيذه يأر يبعصلا لقن نيأ نم ملعن الو اهجراخو

 ةلزتعملا ىلإ رانلا قلخ يفنب لوقلا بسن مزح نبا نأ يبعصملا هلقن ام ةحص

 .جراوخلا نم ةيضابإلا ربتعي نمم مزح نبا نأ املع « (')ج راوخلاو

 :يه بهاذم ىلإ رانلا دورو ىنعم يق ءاملعلا فلتخا :رانلا ذورو 4

 ثيدحب اذخأ نيرفاكلاو نينمؤملل لوخدلا ديفي هربتعا نم مهنم : ال وأ

 ىلع نوكتف !اهلخد آلإ رجاف الو رب ىقني ال لوخألا دورولا» : اققم هللا لوسر
 م

 -َمنَهَحِل :لاق وأ رانلل إ ىَّتَح «ميِهاَرِْإ ىلع تناك امك امالَسَو ادرب نمؤُملا
 / َ و .م ,ه / و . ح م ه هم ه. َ

 وهو. ايج اَهيِف نيملاظلا رديو اوقتا نيذلا للا يجت مث مهدرب ني اًجيجَض

 .‘)>وعسم نباو سابع نبا لوق

 ،نينمؤملا نود رادلا نيرفاكلا لوخد ىَلَع دورولا لمح نم مهنم :ايناث

 :ىلاعت هلوق :يهو سابع نبا اهب ءاج لا ةلدألا نم مالس نب باول مهف امبسح

 هللا نود نيم تودْجضت امو مكنال (71 :ميرم ةروس) ههمامهذراَو لإ مكنم نإو
 م «

 ٤ ى م م و م

 ةمايقلا عي ةمق مقط 68 :ءايبنالا ةروسر نوذراَو اهل متنأ منَهَج بَصَح
 . 8 :دوه ةروس) رانلا مهدرراث ...

 :رظنا ،ةينامثعلا ةلودلا ىدل برغملا ةّيضاَبإ لثمم ناكو ،ةكيلم. دلو (ه1187 :ت/ه1079 :و)

 / .1031/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .68/4 :لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا :مزح نبا (1)
 .13995 :مقر هلل ا دبع نب رباج دنسم ،نيرثكملا دنسم يقاب :دمحأ دنسم (2)

 راد ،ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :قيقحت :يبطرقلا ريسفت :هلل ا دبع وبأ دمحأ نب دمع يطرقلا (3)

 .136ص 11!ج .ه1372 :ةرهاقلا ڵ\بعشلا

 .80 :نيدلا عئارش (4)
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 نينمؤملا رورم يأ ؛رورملا ىنعم .دورولا نأ مهضعب نع مالس نبا لقن :اثلاث

 نآرقلا نم ءيش يق هلل ا ربخي مل و» :هلوقب بقع ث رانلا نولخدي الو طارصلا ىلع

 ا "«منهج ران ىف رافكلا دورو نآرقلا يف هلل ا ركذ امنإو 3رانلا نودري نينمؤملا نأ

 هللا يجنو :ىلاعت هلوق :يهو رانلا نولخدي ال نينمؤللا نأ ىف ةل هيأرل قاسو

 الإ مكس نإو :ىلاعت هلوق امأ (6ا :رمزلا ةروس) ؛مهتزاَقَمب اوقتا نيذلا
 يينتست ةيآلا ةلمكت نأل نيكرشللب دورولا صصخف (71 :ميرم ةروس) ؛هاهذراو

 اهيف نيملاظلا رذنو اوقتا نيذلا يجن من باذعلاب نيملاظلا نيعتو نينمؤملا

 : ةك هللا لوُسَر ثيدحب اذخأ ،يفنحلا زعلا يبأ نبا يأر سفن وهو 3 ماج
 " :هلل ا لوسر اي تلقف :ةصفح تلاق ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا جلي الرر

 نيزلا يجن ًمف» :لاق هيعمست ملا :لاقف ؟هماهذراو ألإ إ مكنم نإو :لوقي هلل ا

 ىأرل عم مجسني مالس نبا يأر نأ ودبيو . : هاج اهيف نيملاظلا ذنَو اوقتا

 ةيضابإلا نوكل ث ; ،لوقلا اذه ةحص ىلع اهب دهشتسا ةل دروأ ُهَتَأل كلذ ريخألا

 .4“)معصملا فسوي مهيلإ هبسن امك يأرلا اذهب نولوقي ثحبلا ةرتف دعب

 نأ بوبحم نب دمع هلل ا دبع وبأ ىري :امهقلخ ةداعإو رانلاو ةئحلا ءانف 5
 ىري نم بهذم اذهو هتداعإ دنع ناداعتو قلخلا ءانف دنع ناينفت رانلاو ةئجلا

 80 :هسفن ردصملا (1)

 .80 :هسفن ردصملا (2)

 :مقر ةرجشلا تحت عياب نم لضف يف :باب ه هللا لوسر نع بقانم:باتك :يذنمزنلا ننس (3)
 .471 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :يفنحلا زعلا يبأ نبا ؛براقم ظفلب 5

 نيلالخلا ريسفت ىلع ةيشاح :يبعصملا فسوي نع القن 708/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (4)

 .560 :(خم)

 بتكلا يأ ملعن الو ،بتكلا نم هلوق ذحأ هنأ هلل ا دبع وبأ ركذ 50274/2 :ءايضلا :يتوعلا (5)
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 ءيش لكل :ىلاعت هلوقل ؛ةمايقلا موي ناداعت مث ناينفتس امهنأو ناتقولخم امهنأ

 . (88 :صصقلا ةروس) همه ةهجو لإ كلاه

 صن دوجوب ًالإ اهيف ضوخلا يغبني ال ةيبيغ رومأ لئاسملا هذه نأ عقاولا يفو
 ال يذلا بينلا نم ربتعت لا هللا تاقولخغ ضعب نأش اهنأش حيرص حيحص

 .ةكئالملا يه تاقولخملا هرذَهَو 3هب هق هلوسرو هلل ا انربخأ ام ألإ ائيش هنع فرعن

 .يلاتلا بلطملا ي هيلإ ضرعتنس ام وهو

 .!عامسلاب لقنلا ةرتف تناك هترتف نأ املع ؟دصقي
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 ةكتالملاب ناميإلا :ثلاثلا بلطملا

 :ةكئالملا ةقفص - 1

 نع هلل ا مههزن سنجلاو سنالا نع نوفلتخي ىلاعت هلل ا تاقولخم نم ةكئالملا
 مهصخو ،ساجرألاو ساجنألاو عامجلاو ماعطلاو بارشلا نم رشبلا تافصاوم
 .0'»هئامس ف نكسلاب

 ًالُسر ةكالملا لعامجإل :ىلاعت هلوقل ةحنجأ مهل أ كلذك مهتافص نمو
 ئش لُك ىلع ةللا نإ ُءاتنَي ام قلحلا يف ديزت ع اتزَو ثلمو ىتنم ةَحيجا يلوأ
 اضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ» :هك هلوقلو (01 :رطاف ةروس) هميدق

 ءاعدلا يف يديألا نم الدب ةحنجألا بيبح نب عيبرلا ربتعا دقلو 3)«بلطي امل

 الف «سنإلا ملاع نع فلتخي ةكئالملا ملاع نأل ؛هيلإ ةجاح ال رابتعا انرظن يف اذهو

 نم الدب يه ةكئالملل هللا اهعضو يلا ةحنجألا نأ جاتنتساو ةنراقم دقعل يعاد

 ءاعدلا نيعي ال ملعلا بلاطل اهتحنجأ ةكنالملا عضو نأل {ءاعدلا يف دابعلا يديأ

 وبأ هب قلع ام وهو اهريغو رافغتسالاو ةمحرلا :لثم ىرخأ ارومأ يعي دق ذإ طقف
 اذه ىلع ةحنجألا عضو ىنعم يف هلل ا همحر رصتقا» :لاقف ميبرلا لوق ىلع ةتس

 .“«اضيأ كلذ ريغل لمتحم وهف الإو ،هدنع حص يذلا وه ُهَنأكو هجولا

 .89/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (1)

 يف ءاج ام باب للا لوسر نع ملعلا باتك :يذمزتلا ننس :رظنا ؛9!1 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .2606 :مقر ةدابعلا ىلع هقفلا لضف

 .19 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .32/1 :بيتزتلا ةيشاح :ةتس وبأ (4)
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 :مهتفيظو - 2
 ىلا مهفئاظو نمف ةنسلاو نآرقلا يف ركذ امبسح ةكئالملا ةفيظو ددعتت

 :اهب هلل ا مهصتخا

 ةكلع يسزموإ» :لاعت لاق :اهتباتكو دابعلا لامعأ ظفح -
 .‘ا»ردقلا يتأي ىَسَح هل رقي مل امم دبعلا ظفحو (61 :ماعنألا ةروسر هةَظقَح

 ةكئالم مكيف بقاعتي» : ت هلل ا لوسر لوقل :راهنلاو ليللاب بقاعتلا -

 اوتاب نيذلا ةكنالملا جرعتف رجفلا ةالص يق نوعمتجيف راهنلاب ةكئالمو ليللاب

 مهو مهانكرت نولوقيف ؟يدابع متكرت فيك :مهب ملعأ وهو مهبر مهلأسيف مكيف

 .“«نولصي مهو مهانيتأو نولصي

 نولصيل ةكئالملا نإ» : تت هلوقل :هل رافغتسالاو يلصملا ىلع ةالصلا -

 هل رفغا مهللا :لوقتو ،©تدحي مل ام هيف ىلص يذلا هالصم يف ماد ام مكدحأ ىلع

 .)«همحرا مهللا

 ةكئالملا نإ» : هق لوسرلا لوق نم اذخأ :ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضو -
 .“‘«بلطي امل اضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل

 الو اليترت هلترف نآرقلا تأرق اذإ» : هلم هللا لوسر لوقل :نآرقلا عامس -
 .«هركذل ةكئالملا عمست نأ بحي هلل ا نإف «هب اونغت

 .531/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .612 :مقر ةعامجلا ةالص لضف :باب ناذألا باتك :يراخبلا :رظنا 9 :ح :دنسملا بيترت (2)

 .626 :مقر دجسملا يف ثدحلا :باب {ةالصلا باتك :يراخبلا :رظنا ؛287 :ح :هسفن ردصملا (3)

 لاسع نب ناوفص ثيدح ،نييفوكلا دنسم لوأ :دمحأ دنسم :رظنا ؛19 :ح :هسفن ردصملا (4)

 .17401 :مقر ،يدارملا

 : لضف يف :باب ،نآرقلا لئاضف باتك :يمرادلا نتس :رظنا ؛283 &04 :ح :هسفن ردصملا (5)
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 بيترت يف تدرو وأ ،ةّيضابإلا ءاملع اهركذ ةكقالملا فئاظو ضعب هذه

 ةصتخم ةدحاو لك ،قرفو تاعامج ين نولمعي ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .دنسملا

 ةفطنلا رمأ نوربدي محرلاب نورخآو «ضرألاو تاوامسلاب نولكوملا كانهف ؛رمأب

 ال يلا فئاظولا نم كلذ ريغ ىلإ «شرمعلا ةلمح ةكئالمو ةمحرلا ةكئالم مهنمو

 .‘"}هوفنحلا زعلا ييأ نبا مهفصو امك كلل ا دونج مظعأ مهرابتعاب ؛هلل ا الإ اهيصحي

 زوجي مل باهولا دبع نب حلفأ مامإلا نأ ةكئالملا عوضوم يف فيرطلا نمو

 هبحاصل لاق نم نأ ىلإ بهذف مالسلا هيلع ليربج ةبترم ىلإ ناسنإ ةبترم عفر

 سيلو {هلاق ام ىلإ دوعي الو ،هلل ا رفغتسيلف ليربج ةلزنم هجو ىلع ليربج تنأ
 .“ ةلعلا ليربج مساب هدلو لجرلا ةيمستب اقيض حلفأ مامإلا ري مل و ،ةرافك هيلع

 ةروص يف لكشتي نم مهنم نأ ةكئالملا عوضوم لوح هعمج نم انكمت ام رخآو

 .يحولاب ق هللا لوسر ملكي لجر ةروص يف نعلا ليربج لثمتك اذهو ،يمدآ

 قيدصتلا بجي نيذلا ةكئالملاب ناميإلا عوضوم يف هعمج انل رسيت ام اذه

 يف مهعم ناك نمع ثيدحلا ىلإ انرجي اذهو ،ةيماسلا مهتافصاومبب يلحتلاو ،مهب

 كلذ ؟ةوبنلا لوح ثحبلا ةزتف ءاملع نع انلصو اذامف ءايبنألا مهو رشابم لاصتا

 .يلاوملا ثحبملا يف هيلع فرعتنس ام

 .3280 :مقر ،نيسايو هط ةروس

 .336 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش (1)

 .41 :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع ؛و22 :(خم) حلفأ تاباوج :حلفأ (2)

 .60 059 :نيدلا عئارش :مالس نبا ؛02 :ح :دنسملا بيترت (3)



 عبارلا تجبملا
 رال ا

 :ةوبنلا ىلإ ةجاحلا - ]
 وبأ هركذ يذلا وه ةوبنلا ىلإ دابعلا ةجاح نع ثدحت يذلا ديحولا صنلا

 اَهَنأ ىنعمب &'")اهتاكاردإ يف تاكردملا ةفلتخم سوفنلا نأ نع رذنملا نب ريشب رذنملا

 كلذل ،اهل حلصي ام عيرشت نع ةزجاعو ،اهتداعس قيقحتو اهلامآ غ ولب نع ةرصاق

 .حالفلاو ةاجنلا ليبس هقلخ نيبي يهلإ ددم ىلإ ةسام ةجاحلا تناك

 .كلذ نع بترتي ام كردن نأ انيلع ةوبنلا ىلإ دابعلا ةجاحل انتفرعم دعب

  

 :لسرلا لاسرإب هللا ةجح مايق 2
 ىلإ لسرلا لاسرإب هدابع ىلع هلل ا ةجح نايب يف حتف نب سورمع دنتسي

 :ميركلا نآرقلا نم نتيآ ىلع هدابع

 دعب ‘ةَّجح ةجح هلل ١ ىَلَع سانلل < اللا :ىلاعت هلوق :ال وأ -

 نيب دق ةيصعمب يتأي امنيح هرذع عطقن يصاعلاف « (165 :ءاسنلا ةروس) ؛هئلُسرلا

 .ةيصعملا بكترم ناقحلي نيذللا رزولاو مثالا اهيف لسرلا

 ‘نع ًيَح نَم ايحيو ة ةتيب 'نع كله َم كلهي ل :ىلاعت هلوق :ايناث

 ))لالحلاو داش رلا قيرط دابعلل نوحضروي لس رلاف . (42 :لافنألا ةروس) هقب

 وأ مهكاله نوكي مت نمو ،اوؤاش نيليبسلا يأ رايتخا يف رارحأ كلذ دعب دابعلاو
 لسر هب مهغلبأ يذلا رشلاو ريخلاب مهتفرعم ساسأ ىلع هللا طخس نم مهتاجن

 . ؟ لسرلاو ءايبنألا تافص يه امف .هؤايبنأو هلل ا

 .و3 :(خم) ةبراحملا :رذنملا وبأ ) ( ١

 .70 :ةيفاصلا ةنونيدلا (2)
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 :لسرلاو ءايبنألا تافص - 3

 نأ نود رابخألاب هلل ا مهأبن نيذلا مه ءايبنألا نأ ءاملعلا دنع حجارلا يف

 لك نأ يأ «غيلبتلاب مهرمأو يحولا مهيلع هلل ا لزنأ لسرلا امنيب ،غيلبتلاب مهرمأي

 يف ناكرتشم امهف قرفلا اذه ادع امو الوسر ءين لك سيلو ءين لوسر
 .هدابع رئاس نود اهب هلل ا امهصتخا يلا تافصلا

 .مهممأ نم ىذألا ىلع مهربص نع مالس نب باول هركذ ام :مهتافص نمو
 يوسلا طارصلا ىلع مهئاقبو 2مهدحاج نم مهفلاخ نإو مهنيد مهليدبت مدعو
 .)4 :ماعنألا ةروس) ههانيَدَه الكل :ىلاعت هلوق ىللإ ادانتسا

 انديسل هلل ا ةراشبك ‘هلسر ضعب اهب هلل ارصح تافص اضيأ دجوتو
 هدابع ىلع هعفار هنأبو {هنيد نم هلل ا مهدبعت اميف لسرلا مامإ هنأب ملكتلا ميهاربإ

 .دم :ةرقبلا ةروس) هماماَمِإ سانلل كْلِعاَج ينإل :ىلاعت هلوقل {ةوبنلاو ةلزنملا ي

 :هناحبس هلوق ىف ةيماسلا قالخألا نم ةلمجب هت ادمع هلوسر هلل ا زيم امك

 مهبرقي ذإ هتمأ ىلع ةمعن هقالخأف (04 :ملقلا ةروس) هميظع قلخ ىلع كنإو

 .)هبح ىلع مهفطعيو ،هلل ا ىلإ

 ةيضابإلا رداصملا نم اهعمجت نأ انعطتسا ،هلل ا لسر تافص ضعب هذهف

 ءالؤهب ناميإلا ركنأ نم مكح ىلع فرعتن نأ لإ انل قبي مل و ،انثحب ةرتف يف
 ؟لسرلاو ءايبنألا

 .157 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا ؛80 /12 :يطرقلا ريسفت :يطرقلا (1)

 .63 :نيدلا عئارش :مالس نبا (2)
 .97 :هسفن ردصملا :مالس نبا (3)

 .77 :هسفن ردصملا :مالس نبا (4)
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 :لسرلاو ءايبنألاب ناميإلا - 4

 عم اريس ، هق لوسرلا لهج عسي ُهَتأ ىلإ ةيرمعلاو ةينيسحلا ةقرفلا تبهذ

 نأ نوري ةيضابإلا امنيب {{لل اب ناميإلا ىوس ركنأ نم كرش مدعب امهداقتعا

 لسرلاب ناميإلا نأ ىلإ ناطحق وبأ بهذيف ؛هلهج عسي ال امم لسرلاب ناميإلا
 ءيجب ةلاح يفو ءاهيلإ لسرأ يذلا لوسرلاب نمؤت نأ ةمأ لك ىلع نأو «©بجاو

 امب اولمعي نأ لوألا لوسرلا ةمأ نم يقب نم ىلعو هتمأ ىلع ًرإَف ديدج لوسر

 نيلوسرلاب نمآ نم نأ اضيأ ناطحق وبأ ررقيو .ديدجلا لوسرلا هب مهرمأ

 ٠ .“)ىوغو لض دقف امهدحأب وأ امهب رفك نمو ،ىدتها

 .هؤاذيإ عسي ال كلذك ،هب ناميإلا مدعو ث لوسرلا لهج عسي ال امكو

 متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا لئس دقف {هتوم دعبوأ هتايح يف ءاوس

 ةءاسإلا تناك وأ ،ههجو ريغ يف وأ ههجو ين اق لوسرلا ىلإ ءاسأ نم مكح نع

 .“)«رفاك وهف ث ءيبلا ريغصت دارأ نم» :لاقف هتوم دعب وأ ءيبلا ةايح يف هنم

 :ةوبنلا لئالد - 5

 لسرلاو ءايبنألا ةدهاشم مإ :0ث> رتأي امم ةوبنلا رذنم نب ريشب رذنملا وبأ تبثأ

 نيوعدملا ينارهظ نيب لوسرلاو ءيبلا نأل ؛ةوبنلا بيذكت نم صانم الف انايع

 .76 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم ىحي يلع ؛299 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا (1)

 .94/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق ييأ ةريس :ناطحق وبأ (2)

 .94/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ (3)

 .41 :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع مامإلا (4)

 .و3 :ةبراحملا (5)
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 ماقم موقي ربخلا نأل ؛ةوبنلا نع رابخإلاب اَِإَو .دناعم رباكم آلإ امهتوعد دحجي الف
 ١ .ةوبنلا ىلع لالدتسالا ىف ةدهاشملا

 اًمإَو ڵباستكالاب نوكي نأ امإ :نيمسق ىلإ ربخلا رذنملا وبأ مسقو
 ىلع مهؤطاوت زوجي ال نيذلا ضعبلا هلقن ام وهف باستكالا اماف ؛هيلإ رارطضالاب

 كلذل لشمو 3هيف كشلا هلقع يف عماسلل عسي ال ام وهف رارطضالا اًمَأو بذكلا

 .انلبق ملاعلا دوجوو ندملا رابخأ نم ةيرشبلا هلقنت امي

 يرارطضا ىلإ ربخلا هميسقتو ،ةوبنلل رذنملا يبأ تابثإ نم ًرَم ام لالخ نمو

 :طاقن ثالث يف رذنملا يبأ دنع ةوبنلا لئالد صحلن نأ عيطتسن يبسكو

 عامسلاو هيلإ سولجلا وأ ،ةدرجلا نيعلاب هتيؤرو ءينلا ةنياعم :الوأ -

 .هتوعد ىلإ

 .بذكلا ىلع مهؤطاوت ليحتسي عمج نع عمج هلقانت ام :ايناث -

 نم لاجب اهبيذكت نكمي ال ييلا رابخألا قيرط نع ءاج ام :اثلاث -

 ناك ام ريخألا ليلدلا اذه يف يوتسيو ،اهضيقن لقعلا لبقي ال يلاو لاوحألا
 ةلاحتسا نمضي نيتلاحلا اتلك يف لقعلا نأل ،دارفألا وأ عمحلا قيرط نع هلقن

 .حيحصلا لقنلا بيذكت

 هللا لوسر ةفرعم يف لثمتي ينازفلا دّمَع نب راكب هفاضأ عبار ليلد كانهو

 وأ ،هدابع نم ةصاخلا يف هلل ا هفذقي يذلا ماهلإلا كلذب نيعيو ،هلل ا قيرط نع هق

 .‘"هث لوسرلا ةوعدل بيجتسيف نمؤملا بلق يف لحت لا ةيادهلا

 .91 :(خم) ينازفلا دمع نب راكب باتك (1)
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 هلسر اهب هللا صخ تلا ةزجعملا وهف ةوبنلا ةحص ىلع سماخلا ليلدلا ا

 ."‘»السلاو ةالصلا مهيلع

 ؟ الوح تريثأ يلا عيضاوملا يهامو ؟ةزجعملا يه ام :لءاستن نأ انلو

 :ةوبنلاب ةزجعملا نارتقا 6

 اهب رُجَت . ةزجعمم. لإ الوسر هلل ا ثعب ر الف ةلاسرلاب نرتقت ةزجعملا

 اوتأي نأ قلخلا ىوق ىف سيل نايبلا رهاظ ليلدبو \ةجحلا ةرهاق ةبوجعأبو ،ةذاعلا

 يذلا ث شّفطا خيشلا كلذ ىلع هعبتو )رذنملا نب ريشب رذنملا يبأ دقتعم اذه ءهلثمم.

 نب هلل ا دبع دجن امنيب قلخلا ىلع ةجحلا موقت ىتح ةلاسرلاب ةزجعملا نارتقا ىري
 نإ» :لوقي ذإ ةنيب نود الوسر هلل ا لسري نأ زاوج ىري راكنلا نم يرازفلا ديزي

 مهيتؤيو ،ةلاسرلا نم ةنيبلاب ءاش نإ ؛ءاش امب الوسر ثعيي نأ هل ىلاعتو كرابت هلل ا

 هلو ) نييبنلا ىتأ امو مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم ىتأ امك ىاش ام تايآل ١ نم

 ةيآ هعم نكي مل نإو ،هلسرأ نم ىلإ هلل ا لوسر ُهَنَأ ىلإ وعدي الوسر لسري نأ
 :نيرمألا هلل ا ىلع زوح يرازفلاف روج سيل هلل كلذ نإف ©كلذ ىوس

 يو هتلاسر قّالصت ةزجعمو ةنيب نودب لوسر يتأي نأ ليحتسملا نم هنأ ىأرو

 يأرلا انه بحاص ىلإ لصوتلا عطتسأ مل و3 :كز مقر بطقلا ةبتكم يف عومجب نمض عبارلا (1)
 .صنلا قايس بسح رذنملا نب ريشب رذنملا يبأ يأر ُهَنأ ودبيو مورخم طوطخملا نأل

 .و3 :كز مقر بطقلا ةبتكم يف عومجب نمض عبارلا (2)

 .254 :شّيفطا خيشلل ةيدقعلا ءارآ :نتنيو (3)

 .و48 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا :يرازفلا (4)

 .ظ46 :هسفن ردصملا :يرازفلا (5)
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 ةيآب ألإ مهنيدو مهتوبن ىلإ نييبنلا ءاعد يفا الو ةلاسرلا يف ةنيب ال» :لوقي اذه

 ةوعد الو ةنيب ةلاسرلا ف نكت مل تايآلا نكت مل نإف ىسيعو ىسوم تايآك
 نأ كلذك ريمع نبا معزو . ‘"»لسرلا هيلإ تعد ام لوبق سانلا مزلالو

 نأ دقتعا نم نأو ،دهاشو ملعب لإ ةلاسرلا :ةلا ليربج نم لبقي ملأتت لوسرلا

 ةلاسرلا ىوس ةمالع الو (ةزجعم) ةيآ ريغب اق هللا لوسر ىلإ ءاج ليربج

 عيطتسي ال اث لوسرلا نأ دقتعي ريمع نباف هيلعو {لل ا فرعي مل وهف ةيوامسلا

 مل ام ةيوامسلا ةلاسرلا هغالبإ يف ةلتكلا ليربج كنلا قدص فشتكي نأ

 نبا نم حضاو ططش اذهو ،هلزني ام قدص ناتبثي ادهاش و ةيآ ليربج بحطصي

 ليربج قدص ىلع اليلد ةزجعملا ربتعي نأ يرازفلا هنع لقن امبسح ۔ ريمع
 مايقل اضيأ اليلدو ،هلسرو هئايبنأ ىلع ىلاعتو كرابت هلل ا يحو لزنم 2 لتيل
 .مهئيبن قيدصت يف سانلا ىلع ةجحلا

 يعي ال نكل عيبلا قدصل ةديؤم ةزجعملا نأ وه ةلأسملا ق لوبقملا لوقلاو

 «سانلا ىلع ةجح هسفن لوسرلا لاسرإ نأل {ةوعدلاب اهنارتقا مزلي الو ،اهبوجو
 .)نتنيو ذاتسألا هيلإ صلخ ام وهو

 .وم7 :هسفن ردصملا :يرازفلا (1)
 .ومي8 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا :يرازفلا (2)
 لالخ نم تبنت ىلإ ةجاح يف رمألا ىقبيو ،هدر يف ريمع نبا نع يرازفلا ىكح ام اذه (3)

 ريمع نيا همصخ ىلع يرازفلا اهاقلأ يلا ةمهتلاب مزجن ىتح ،هيلع ىعدملا تافلؤم نع ثحبلا
 دوجو وه رمألا يف بيرغلا نأ الإ .يناثلا لصفلا يف انعم رم امبسح ةلزتعملا نم هبهذم بيرقلا
 وه امف "ةضابإلا دنع امهيف بوغرم ريغ ةيضابإلا قرفلا ءامعز نم نيميعز نيب عارص
 .ةّيَعابإلا قرفلا لوح البقتسم هتسارد نيثحابلا نم وجرن ام كلذ ؟ىرتاي ببسلا

 .254 :شيفْطا خيشلل ةيدقعلا ءارآ :نتنيو (4)
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 اساسأ طبترملا ةوبنلا ثحبم صخي اميف هليلحتو هعمج نم انكمت ام اذه

 يتأي انهو ،ميلسلا دقتعملا ررقو ،ةيليصفتلا ماكحألا سانلل عرش يذلا يحولاب

 وهو هنع ضارعإلا وأ يحولا اذهل ةباجتسالا ف ناسنإلا ةيلوؤسم لوح لاؤسلا

 .ردقلاو ءاضقلا ثحبم ف هس ردنس ام

 هدبع دبع



 سماخلا تحيملا

 ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا

 :ديهمت

 ناسنإلا راص كلذل ،يناسنإلا لعفلاب اساسأ ردقلاو ءاضقلا عوضوم طبتري

 اهلمحتي يلا ةيلوؤسملا بناج نع ثحيو ،عوضوملا اذه ةقيقح ةفرعم ىلإ علطتي

 هررق ام ةفرعم وه انثحب يف انمهي امو ،ةايحلا يف هفقاومو هتافرصت ءارج نم

 :ردقلاو ءاضقلا عوضوم لوح ث هللا لوسر دهع نم ةيادب نوملسملا

 :يتأي ام ملسم حيحص ق احج

 درس ضرعم ق ردقلاو ءاضقلاب ناممإلا بجوأ ت هلل ١ لوسر نأ _-

 .«وُرَشَو وريخ ردقلاب َمْوتَو» :لاقف ناميإلا ناكرأ

 ءيرب ينأ مهربخأف» :لاقف ردقلا ةافن نم أربت رمع نب هلل ا دبع نأ -

 ي غييحأل أ رن رمع نب هللا ةنع هب فيخت يناو .يني ءارب مهنأو ننب
 م م مم رمم

 .«ردقلاب نمؤي ىتح ةني للا لبق ام ةقفنأف ابهذ دحأ و

_
_
_
 

٨
١
 

 دعم ةرصبلاب ردقلا يف لاق نم لّوأ» نأ ربتعا رمعي نب ىيحي ث ه رمو م م
 ."'")«ئىنهُحلا ٤ 2 .ذم ٥

 لوح عقارلا لوألا فالخلا رأ ىري ديز نب رباج رأ دنسملا بيترت ق ءاجو

 .مارحلا هللا تيب تقرحأ ف حيرلا اهب تراط ةرارش هردصم ناك ردقلاو ءاضقلا

 .9 :مقر ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نايب باب ناميإلا باتك :ملسم )1 (
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 1 - .ع ال . . >- ١,۔ . ال 2 ۔ڵ 7
 . )«هتيب فرتحم نا هلل ا ردقي :نورخا لاقو اده هلل ا ردق» :سانلا ضعب لاقن

 .ردقلا يف لوألا فالخلا عقو مث نمف

 نب رمعل ناتلوقم يه عوضوملا اذه يف ةرشابم ةرابع لوأ نأ ودبي نكل

 : هنجلل باطخلا

 نم ُرفن» :لاق ،اهيف ءابولا راشتنال ماشلا لوخد بنتجا امنيح :ىلوألا -

 .”«هلل ا ردق ىلإ هلل ا ردق

 نع لئس امدعب ردقلاب للعت يذلا قراسلا هن دلج امنيح :ةيناثلا

 .)ةيصعملا ىف هعوقو ببس

 لوحتلا ةيادبو نيملسملا نيب ردقلاو ءاضقلا نع ثيدحلا ةصق ةيادب هذه

 ةنسلاو باتكلا صوصن يف درو امب ميلستلا درب نم ردقلاو ءاضقلاب ناميإلا ي

 ىلإ ،““}سفكل ىضق ءيش يق هلل ا مهتت ال» :ظ هلوق لثم ليصفت وأ ليلحت نود

 لعفلا نيب ليصفتلا مت نمو ،اهنيب عمجلا ةلواحمو اهيف قمعتلاو ةلدألا ةشقانم
 .يهلإلا لعفلاو يناسنإلا

 انب ردجي انثحب ةرتف ىف ةيضابإلا دنع شاقنلا هيلع رقتسا ام ىلإ جرعن نأ لبقو

 .الوأ ردقلاو ءاضقلا فّرعن نأ

 .418 :ح :دنسملا بيترت (1)

 .641 :ح :هسفن ردصملا (2)

 .26 :نيملسملا نيب ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (3)

 .47 :ح :دنسملا بيترت (4)
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 :ردقلاو ءاضقلا فيرحت - ]

 كلذل ‘ثحبلا ةرتف يف ةّييضابلا ءاملع نم ردقلاو ءاضقلا فرع نَم دجن مل
 ادحاو اهادؤم ربتعاو .عوضولا يف تافيرعت ةثالث دروأ يذلا يملاسلا ىلإ أجلن

 .ظوفحملا حوللا يف الامجإ تانئاكلا عيمج داجيإ :ءاضقلا» :يتآلا فيرعتلا راتخنسو

 هناحبس هلوق ليلدب رخآ دعب ادحاو ةيجراخلا داوملا ف اليصفت اهداجيإف :ردقلا ام

 :ررر موق رتب ألإ ةلزتن امو هارَح ادن ألإ ءيش نئ نإو)ف :لاعتو
 صتخيف ردقلا ى لزألا ق هلل ا مكحم صتخي ءاضقلا هيلعو ( »)2 ا :رجحلا

 .ايندلا ىف داجيإلاو ريدقتلاب

 ردقلا امنيب ملعلا ةفص ىلإ عجري ءاضقلا نأ ىلإ كلذك ةرعاشألا بهذيو

 .“)لعفلا ةفص ىلإ عجري

 :ىناسنإلا لعفلا ةبسن نم نيملسملا فقوم -2

 ىلإ ،هيفنو يناسنإلا لعفلا تابثإ ةلأسم لوح ءاملعلا فقاوم تبراضت

 :نيفقوم

 اهيلإ ارطضم هتافرصت لك ربتعاو ،ناسنإلل لعف يأ ىفن نم كانه :الوأ

 .ةيربخلا مه ءالؤهو ،ارارطضا

 هليلحت ف بهذو &هد>.و ناسنإلا ىلإ لعفلا دنسأ نم دجن لباقملا يف :ايناث

 .ةلزتعملا وأ ةيردقلا مه ءالؤهو هلاعفأ قلاخ ناسنالا نأ ىلإ

 .123 ©122/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (1)
 .38 :نيملسملا نيب ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (2)
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 ىلا ةلدألا ضعب ىلإ تنكر ةيربخلا نأ كلذ ؛همكح ىف لاغ نيفرطلا الكو

 اَم هللا ءاش ولول :ىلاعت هلوق لثم كاهب تكسمتو ربخلا ىلع اهرهاظ بسح لدت

 يطعت قلا ةلدألا يقاب ىلإ اههجو لوت نأ نود ،(107 :ماعنألا ةروس) هاوكش

 يهلإ لخدت يأ اوفني نأ اوأر ربحلا فقوم نم ابورهف ةيردقلا اًمَأ .ناسنإلل ةيرحلا
 هلوق لشم ،مهبهذم ايرهاظ قفاوت ةلدأب مهفقوم ىلع اولدتساو ،ناسنإلا لعف يف

 .. 29 :فهكلا ةروس) ههرفكيلق ءاش نمو نمؤيف َءاَش نمف :ىلاعت

 يناسنإلا لعفلا ةبسن ةلأسم لثم كئاش عوضومل حيحصلا ليلحتلا يف بولطملاو

 ©كلذ دعب ةيرورضلا تاملسملا ضعب باحطصا ئ اهليلحتو ةلدألا عومجمب ذخألا وه

 .هيلإ صقنلاو زجعلا ةبسن مدع و «قلاخلا ىلإ روحلاو ملظلا ةبسن مدعك

 سردنو «يناسنإلا لعفلا ةبسنل ةّيضاَيإلا تاليلحتلا ىلع فرعتن نأ ىقبيو
 ١ ؟ردقلاو ءاضقلا نم مهفقوم

 :يناسنإلا لعفلا ةبسن نم ةيضابإلا ءاملع فقوم - 3

 لواحت اهلكو ،ةعونتم عوضوملا يف ةيضابإلا ءاملع نع انتلصو يلا لاوقألا
 اهضرعتسن نأ انناكمإبو ناسنإلا ىلإ ةيرحلا تابثإ عم ٬لل ا ىلإ قلخلا ةبسن
 :يلاتلا ميسقتلا بسح

 :يلرخكلاهللا ملع ىلإ يناسنإلا لعفلا ةبسن-أ

 ملع ىلإ هتافرصتو يناسنإلا لعفلا ةبسن ىلإ نونكري ةيضابإلا ءاملع بلغأ
 :اهعمج نم انكمت قلا مهلاوقأ هذهو ،ةلأسملل رثكأ ليصقت نود يلزألا هلل ا

 .150 ،149 :ةلزتعملا :يحبص دومحم دمحأ .د (1)
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 دابعلا ريصمب طيحم يلزألا هلل ا ملع نأ هيف ركذ ءاعدب ديز نب رباج اعد -

 هملع ىق قبس امو ںهيف هانطخسأ 7 فلس دق يذلا كلو انل رفغي ا... » :لاقف

 اوقلخ ام لإ دابعلا (ريصم :يأ) .هتنم كلذك ربتعاو {‘')«هوبيصم نحن يذلا ق

 .لزألا يف هلل ا ررق ام لإ عجري مهريصم نإ :يأ 3هل

 ىلإ لعفلا نوبسني نيذلا ةيردقلا ىلع يدبعلا راحص دري ناك امنيح -

 :ةيردقلا نوهجاوي نيذلا ةيضابإلا هعابتأل لاقف كيلزألا هلل ا ملعب لدتسا دبعلا

 هوركنأ نإو «ممهلاوقأ اوضقن هب اورقأ نإف [هلل ا ملع يأ] ملعلا يف مهملك»

 لعفلا بسني ال نم ىلع ةجح يلزألا هلل ا ملعب ناميإلا ربتعي راحصف اورفك
 لعف ىلع قباسلا هلل ا ملعب رارقإلا يعي يهلإلا ملعلا ةفص تابثإ نأل كلذ ،هلل ا ىلإ

 ناركتنلا اذهو ،ةيتاذلا هللا تافص نم ةفصل اراكنإ دعيف ملعلا راكنإ امأو كدبعلا

 نم ةيردقلا ىلع در راحصف هيلعو ؛رفكلا نيع وهو ،اهدضب ىلاعت هفاصتا ينيعي
 .يلزألا هلل ا ملع تابثإ لالخ

 رمأ فعضي ناك» ةديبع ابأ نأ ليحرلا نب بوبحم نايفس وبأ ىور -

 ملع هلل ا نأب رقأ نمف مهنيب اميف سانلا هثدحأ يأر وه اَمْنإ... :لوقيو ردقلا

 ردقلا يف هملك لجر عم هراوح يقو .ردقلاب رقأ دقف نوكت نأ لبق ءايشألا
 نأ لبق نورئاص هيلإ امو ،نولماع هيلإ دابعلا ام هلل ا ملع له» :ةديبع وبأ هل لاق

 .64 :(خم) رباج مامإلا لئاسر (1)

 .67 :هسفن ردصملا (2)

 نع تاساردلا :يمانلا ؛81 :ريسلا :يخامشلا : رظنا ؛223/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (3)

 ١ .35 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :يدشارلا ؛124 :ةيضابإلا
 .233/2 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (4)
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 370 ثلاثلا لصنلا

 هذه اَمْنِإَو ،ةديبع ابأ اي ملعلاب تنعتسا ام عرسأ ام :لجرلا هل لاقف ؟مهقلخي

 ىريف لوألا اًمأَف ،ردقلا ىف ةديبع يبأل نيصن دوجو ظحالن ."«ءافعضلا لئاسم

 يناثلا صنلا امأ .اييردق هامسو "يربج وهف دابعلا لاعفأل هلل ا ملع قبس نم نأ

 لوألا صنلا نأ نيح يف يلزألا هلل ا ملع تبثي هَنَل ؛لّوألا عم ضقانتي هنأ رَهظَيق

 :نيببسل يناثلا صنلا حجرن نحنو .هيفني

 دقف يناثلا صنلا فالخب «ييجردلا خرؤملا هلقن لوألا صنلا نأل :الوأ

 .ىقاتسرلا اعلا هدروأ

 نم انعم رم ام لالخ نم ةيضابإلا هيلإ بهذي ام ضقانتي لولا صنلا :ايناث

 .ملعأ هلل او ،لاوقألا

 العلا ميهاربإ هلل ا رمأ ةلأسم نأ بوبحم نب دمحم هلل ا دبع وبأ ىري -

 هناحبس هلل ا ملع يف نأو {ةعاطلا بجوي هلل ا رمأ نأ باب نم جرخت هدلو حبذب

 بهذملا يف هباحصأ نع اضيأ لقنو .حبذلا نم !ةلتقلا ميهاربإ لو يفي نأ

 ةعاطلاب رمأو ،ةيصعملاو ةعاطلا قلخ هلل ا نإ» :نولوقي مهتأ (مهنيعي نأ نودر

 امك هلللا ملع ذفنف {ةيصعملاو ةعاطلاب لمعي نم ملعو ةيصعملا نع ىهنو

 بسح ىلع ذفانو قباس هللا ا ملعو دبعلا نم سيلو هلل ا نم قلخلاف .>«ملع
 م

 :لاقف دابعلا لاعفأو هلل ا قلخ نيب لصف هلل ا دبع ابأ لأ دحن امك . دبعلا ) اف

 .429/1 :نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا نع القن \417/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (1)

 .ظ5 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومحب نمض يناثلا (2)

 .ظ4 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا ؛137/2 :ءايضلا :يتوعلا (3)

 ..ثحبلا ةرتف يف الوادتم نكي مل "رايتخالا" حلطصم اذه أ املع رايتخالا انه لعفلاب دصقي (4)
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 ءلالضلاو ىدهلاو ،داسفلاو حالصلا قلخ وهف ،اهدادضأو ءايشألا قلخ هلل ا نإ»

 ."اهقلخ هلل او ،لاعفأ دابعلا نم يهو ،لدعلاو روجلاو ،ناميإلاو رفكلاو

 يف داهتجالاو ردقلا يف مصاختلا ذبن ىلإ نيملسملا يراوحلا وبأ وعدي -

 ام ىلإو ‘نولمعي فيك مهقلخي نأ لبق هقلخ يف ذفن دق هلل ا ملع نأل» ،لمعلا

 وقلاخ مه دابعلا نأ يفني يلزألا هلل ا ملع نأ ىري يراوحلا وبأف 3“)«نوريصي

 نم ةدئاف ال نأو ،يضق دق رمألا نأ مهفي ال ىح لمعلاب سانلا مزليو مهلاعفأ

 .روبجم دبعلا نأ املاط دكلا

 هامس دابعلا لاعفأب هلل ا ملعل ةديدج ةيمستب يراوهلا مكحم نب دوه ءاج -

 ةروس) اونمآ ةريزلا هللا ملعتلو :ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف ،"لاعفلا ملع"

 لعفلا نأ رقي دوهف {ة}هيصعي نمم هعيطي نم هلل ا ملعيل يأ» :(141 :نارمع لآ

 اَهَتنأ نوسحي ييلا مهتافرصت ءارج نم دابعلا بساحيس هلل ا نأو ،هلل ا نم قولخم

 ضرعم يف رثكأ اًحضاو هيأر ءاجو .يإلا لدعلل اباحصتسا ،ةديقم ريغ ةرح

 ةروس) نيبذاكلا َنَمَلْعََو اوقدص نيلا هللا َنَمَلعََلفه :ىلاعت هلوق ريسفت
 _ضرتفا ام مهيلع ضرتفي نأ لبق ۔ كلذ هلل ا ملع دقو» : لاقف (03 :توبكنعلا

 ء«نيكراتو نيلعاف نيبذاك مكنملعيلو :لاق ةنكَنو ،نوكرتيسو نولعفيس مهنأ

 ىلإ رايتخالا يف ةيرحلا ةبسن عم ؛محلاعفأل دابعلا رايتخال قباس يلزألا هلل ا ملعف
 .باسحلا نوكيس اهبجومب يلاو ،قلخلا

 .وا :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (1)

 .326/1 :ةيآ ةئامسمخ ريسفت (2)

 .119/2 0330/1 :كلذك رظنا ،317/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (3)

 .296/3 :هسفن ردصملا (4)



 372 ثلانلا لصفلا

 مدال دوجسلاب هرمأي نيح هعيطي ال سيلبإ نأب هلل ا ملع ناطحق وبأ تبثي _

 هلل ١ ملعب بذعي آ دبعلا نأ كلذك ىريو ا مه هلل ١ رمأل نودجسيس ةكئالملا نأو

 .“)زمعلاب مهنايتإو هقلخ ىلع ةجحلا ةماقإ دعب هطلسي هباذع نإ لب ،يلزألا

 ناطحق ابأ تف يلزألا هلل ١ ملع تابثإ ق ربجلل ىنعم يأ نم جورخللو

 موهفم اينمض لمحت ةقباسلا صوصنلا قايس نأ امك &}لرمعلا ةرورض ىلإ وعدي

 .يناسنإلا لعفلا يف "رايتخالا"

 :يتأي ام ةقباسلا صوصنلا نم جتنتسن

 قلخ نوبسني نيذلا ةيردقلا ىلع حيرص در يلزألا هلل ا ملع تابلإ يف -

 .دبعلا ىلإ لعفلا

 هررق ام عم ىفانتي ربحلا نأ ىلع ةوالع ةيربخلا ىلع در لمعلاب رمألا يف -

 .)لظلا نع ىلاعت هلل ا هيزنت لوح ةيضابإلا ءاملع

 ربتعي مهفلا اذهو ،“مازلإلاب الو عنملاب همولعم ين هل ريثأت ال ملعلا نأ -

 لوق نم جورخلل اريثك ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا ءاملع هيف بغر يذلا ريسفتلا

 .ةيربحلاو ةيردقلا

 :يهو ىنعملا سفن يف بصت ىرخأ لاوقأ كانهو

 .90/1 :(تاباوخحلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (1)

 .89/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ (2)

 .89/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (3)

 .لصفلا اذه نم ىلاعت هللا تافصب ناميإلا بلطم :رظنا (4)

 .175 :نيملسملا دنع ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (5)
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 :هللا ةئبشم - ب

 ناكف يصاعملا دابعلا نم ءاش هلل ا نإ» :بوبحم نب دمع هلل ا دبع وبأ لوقي

 ةيصعملا ىلع هدابع ربجي هلل ا نأ رقي هسنأ اذه هلوق يعي لهف &‘')ءاش ام مهنم

 ؟اهب مهرمأيو

 ادحأ نأ ملعن مل » :لاق هز اضيأ هنع لقن نأل كادحجج دعبتسم مهفلا اذه

 ةئيشم سيل [هلل ا] اهماش دقو الإ ةيصعم وأ ةعاط وأ رش وأ ريخ نم َلِمَع
 ةيصعملا ناسحتساو ةحابإ يضتقت ال صنلا اذه بسح نذإ هلل ا ةئيشمف 3})«ةبحم

 هلل ا هءاش ام لك سيلف هيلعو .لعفلاب رمألا مدع ةئيشم يه اَمَنَو ،اهب هلل ا رمأ وأ
 دابعلا صخي هب رمألا مث (لعفلاب اضرلا) ةبحملاو ةئيشملا نيب طبرلا اذه نأل هب رمأ

 . هلل ١ نود

 : هللا قيفوت -ح

 ءاج نارمع ىعدي يضابإ لجر نيبو بيبح نب عيبرلا نيب راوح درو
 رمأ هللا نوكي نأ هنم قيضأل ينإو ،ائيشل يسفن يف نإ» :لاق نارمع نأ يف

 هديدستو هلل ا قيفوتأ» :بيبح نب عيبرلا هباجأف ،«هنيبو مهنيب لوحي ق رمأب دابعلا

 ىلع هناسحإو هنمو هلضفو هديدستو هقيفوتك رمعو ركب يبأ ىلع هنمو هلضفو
 .ال :نارمع لاقف ؟«لهج يبأ

 .ظ4 :27ف مقر ةماقتسالا ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا (1)

 .ظ4 :هسفن ردصملا (2)

 .ةّيضابا ١ مالعأ مجعم ق هتمجرت دحأ ل (3)

 .87 :ريسلا :يخامشلا )(4)



 374 ثلاثلا لصفلا

 هعنميو هدبعل ءيشب رمأي هلل ا نأل ق اطي ال امي فيلكتلا دصقي ه ك نارمعف

 نم دبعلا هقيطي ال امب هللا فيلكت كش عزني نأ عيبرلا دارأف ،هيلإ لوصولا نم

 .رايتخالا ىف درفلل ةيرحلا ءاطعإ ىلإ يضفي يذلا ،يهلإلا قيفوتلا موهفم ريرقت لالح

 لعف وه ردقلا نأ املع ؟رودقلملا مأ ردقلا ىلع هللا بذعي له ءاملعلا فلتخا

 ارَدَقمَللا رمأ ناكول :لاعتو هناحبس هلل ا لوقل ،دبعلا لعف وهف رودقملا امأ كلل ا

 نب لصاو نيب ةرظانم ةياورب ييجردلا درفنا دقو ."لوو :بازحألا ةروس) هاًروُدقَم
 اهيف ءاج «رودقملاو ردقلا لوح شاقنلا يف ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأو “ءاطع

 ىلع بذعي هلل ا نإ :لوقت كنأ غلب يذلا تنأ» :ةديبع ييأل لاق الصاو نأ

 &“«رودقملا ىلع بذعي هلل ا نإ :تلق نكل ‘تلق اذكه ام :ةديبع وبأ لاقف ردقلا

 ؛هدي تبسك ام ىلع دبعلا هللا بيذعت ىنعمب ردقلا ىلع هلل ا بيذعتب لصاو لوقف

 دبعلا لعف يف ىلاعت هلل ا ةردق نأ ديفي ةديبع يبأ لوق امنيب 3هلعفب ةيصعملا قلاخ ن

 نأ ىلع الصاو ةديبع وبأ هبن مث .ةيوناث دبعلا ةردق نأو هل اقولخم ىلاعت هلل ارودقم
 مل تيلا ةيصعملا نع ىهني وهو ىصع هلل ا نأل ؛اهرك ىصعي هلل ا نأ ىلإ يضفي هيأر

 ىري رخآ احلطصم يملاسلا دروي قايسلا سفن يف 0125/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :يملاسلا (1)

 هلل ا لعف ءاضقلا نأل يضقملا ىلع مهبذعي اَمْنِإَو ءاضقلا ىلع سانلا بذعي ال هلل ا نأ هيف

 هاضق امل هبسك وه يذلا دبعلا لعف وه يضقملا امنيب كامزاج امكح همكحو ءيشلا هؤاضمإو

 .125/1 :حيحصلا عماجلا ةيشاح :رظنا ،لزألا ين هلل ا

 فانصأ :اهنم فيناصت هل ةلزتعملا ةمي نم (ه131 :ت) ةفيذح وبأ لازغلا ءاطع نب لصاو (2)

 .109 ©108 /8 :مالعألا :يلكرزلا :رظنا ،نيتلزنملا نيب لزنملاو {ةئجرملا

 .246/2 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (3)
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 كنع غلب يذلا تنزأ» :لصاول لاق ةديبع ابأ را ةياورلا ىف ءاج ثيح وه اهقلخي

 «يشب بجت مل و هسأر لصاو سكنف «هاركتسالا ىلع ىَصعي هلل ا نإ :لوقت كنأ

 ىنمتي ناك امدعب هتسكنل هنومولي هيلع لصاو عابتأ لابقإ ةياورلا ركذت كلذ دعبو

 انأو همدهف ةنس نيعبرأ ذنم اناينب تينب مكحيو» :مهل لاقف كلذ لبق ةديبع ييأ ءاقل

 ."يناكم حربأ مل و دعقأ ملف 3مئاق

 ريغ ةيخيراتلا رداصملا يف رهتشت مل اَهَنَل ؛رظن لحم ةياورلا هذه ىقبتو

 ىوصق ةيمهأ تاذ ةياورلا نأ عم ،نييجردلا نع لقن يذلا يخامشلاو ييجردلا

 اورهتشا يلا اياضقلا مهأ نم ةيضق يق ةلزتعملا سأر مازهنالو ،نيرظانتملا ةناكمل

 افوخ زربيو رهظي نأ أشي مل نامتكلا يف ةديبع يبأ نوك ةياورلا فعضي اممو .اهب

 ءاطع نب لصاو ىلإ ةرظانملا بسن امبر ييجردلا نأ ىرن كلذل ،‘نييومألا نم

 .ملعأ هلل او ءاطخ

 :ةيصعملا رمدصم-ه

 رهق يعي ال يهلإلا ملعلا نأو ،دابعلا لاعفأ يف ربج ال نأ ةديبع وبأ مامإلا رقي

 .ةيصعملا ىلإ هب عفد يذلا وه هاوهل اعابتا ءيسلا هلعفل ناسنإلا رايتخا اَمْنإَو دحأ

 وأ ةعاط نم هدابع هراتخيس امب املاع هلل ا نوك نم رثكأ ديفي ال يلزألا هلل ا ملع امنيب

 دوجو حص ول ُهَأ ديفي يلقع لالدتساب هيأر ىلع ةديبع وبأ مامإلا لدتسيو {ةيصعم

 هلل ا دابع نم نيحلاصلا صخي ام لوأ ربجلا اذه رصخ دابعلا لامعأل هلل ا نم ربج

 ناك ربجلا اذه حصي مل اًّمَلف هشطب نم مهفوخو لجو زع هل مهبح طرفل كلذو

 .246/2 :هسفن ردصملا :يجردلا (1)

 .ثحبلا اذه نم لوألا لصفلا نم يناثلا ثحبملا :رظنا (2)
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 يبأ يأر ءاجو .مهيف هللا بغري ال نمم ةيصعملا ىلع ربخلا يفتني نأ ىلوأ باب نم
 ادحأ هلل ا ربج[أ] له» :هل لاق يذلا يرصبلا خيشلا نبا عم هراوح يف اذه ةديبع

 وأ هتعاط ىلع دابعلا ربج هلل ا نأ ملعأ ام :ةديبع وبأ لاقف ؟هتيصعم وأ هتعاط ىلع

 مهفيوخت مظعل ،ىوقتلا لهأ ربج :تلقل ادحأ ربج هلل ا نإ الئاق تنك ولو هتيصعم

 [يهإلا] ملعلاف ةديبع ابأ اي :يرصبلا خيشلا نبا لاق مث كهايإ هب مهبيغرت ةدشو مهل

 مهسفنأ مهل تلوس نكلو ..ال :ةديبع وبأ هباجأف ءاولمع ام ىلإ دابعلا داق يذلا وه

 ."هلل ا ملع ام مهنم ناكو ،مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو

 نابسنت نيتيآب دبعلا لعف نم ةيصعملا نوك ىلع ىتف نب وانج لدتساو

 لك ىَّرْجتلَوإط :ىلاعت هلوق ف كلذو ،ربحجلا هنع نايفنتو ناسنإلا ىلإ لعفلا
 ام الإ ناسنإلل سيل نأو :اضيأ هلوقو (22 :ةيثاجلا ةروس) ه4تبَسك امب سفن

 .(39 :مجنلا ةروس) ىعس

 نم تايآب متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع مامإلا كلذك لدتساو
 :ىلاعت هلوق لثم هلعفب مهلضأ هلل او دابعلا نم ةلالضلا نأ تبثت شت ميركلا نآرقلا
 نم ملظبقإل :اضيأ هلوقو &(05 :فصلا ةروس) مهبولق هللا غ ازا اوغاز اًملف»

 هلوقو !60 :ءاسنلا ةروس) همه تلحأ و - تابيط مهلع انشرَح اوداه يذلا

 ألإ نونمؤي ًالَق مِهرفكب اهيلع هللا عبط لب فلع انبولق مهلوقو )» :كلذك
 .(155 :ءاسنلا ةروس) ههاليلق

 .86 :ريسلا :يخامشلا ؛241/2 :ييجردلا (1)

 .93 :نازف ءاملع ةبوجأ :ىتف نب وانج (2)

 .ظ15 :(خم) باهولا دبع تاباوج :رظنا ؛42 :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع (3)
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 دقف ،لالضلاو لالضإلا حلطصم ليلحتب هيار باهولا دبع مامإلا دكؤيو

 وه هللا نم لالضإلاو» :لاقف دابعلا ىلإف لالضلا امأ هلل ا ىلإ لالضإلا بسن
 ."هب اولض يذلا مهلعف وه لالضلاو {مهلعفب مهلضأ يذلا

 ُءاَشَت نَم اهب ُلضتط :ىلاعت هلوق ىلع دمتعاف يراوهلا مكحم نب دوه امأ

 دبعلا ةيرح ىلإ ةلالضلاو ةيادهلا بسنيل (155 :فارعألا ةروس) ءاشت نم 7

 رمألا دعب الإ ايدتهم الو الاض دحأ نوكي ال» :لاقف ربج يأ نودب هرايتخا قفو

 .‘«الاض ناك هنع يهن ام لعف نمو ءايدتهم ناك هب رمأ ام لعف نمف ؛يهنلاو

 دح غلب نمم ةيصعملا نع مهاهنو ةعاطلاب هدابع رمأ هلل ا نأب لوقلاف

 ريغ نم هلعفل ناسنإلا رايتخا تابثإ يف ةيمالسإلا بهاذملا عم قفتي فيلكتلا

 .“رسق وأ هاركإ

 :ردقلاو ءاضقلا نم ةيضابإلا ءاملع فقاوم 4

 ىلإ يتأن مث {مهرداصم يف مهب فرتعملا يضابإلا بهذملا ءاملع الوأ سردن
 نب هلل ا دبع :وهو ،مهرداصم ي مهب فرعملا ريغ نييضابإلا ءاملعلا دحأ لوق

 .يراكنلا يرازفلا ديزي

 :ىضانإلا بهذملا ءاملع _ آ

 :يهو ،عوضوملا يت ةّيضابإلا ءاملع لاوقأ نم ةلمج ضرعتسن

 .ظ15 :(خم) باهولا دبع تاباوج :رظنا ؛42 :ةسوفن لئاسم :باهولا دبع (1)

 .47/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .275 :نيملسملا دنع ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (3)
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 باتك ىلإ ةلاحإلا ىلع رصتقي ردقلاو ءاضقلا لوح فقوم ديز نب رباحل -
 يف عقو يفقثلا فسوي نب جاجحلا نأ ةيضابإلا رداصملا يورت ذإ ،ليلحت نود هلل ا

 ناسنإلا نأ دقتعاو ،هلل ا ىلإ ردقلا تابثإ يف كش هنأ ودبيس ردقلا نم ءيش هسفن

 يف ديز نب رباج ةبتاكممب هل راشأ يذلا ملسم نب ديزي هبتاك ىعدتساف -هلاعفأ قلاخ

 جاجحلا رمأ نأ رباج باوج ناكف امهنيب طباور دوجولو ،هملعل ارظن ةرصبلا

 :ىلاعت هلوقل هبتنا ىمح ارارم جاجحلا اهددرف جرخملا اهيف نإف هتبطخ ديدرتب

 هلل ا ةياده ىللإ نطفتف 7 !86 :فارعألا ةروس) 4ً يداه الف هللا للضي نمط

 مه ةيرح ال هلل ا لبق نم نوروبجب مهنأ وأ ،مهلاعفأ وقلاحخ مه يفنت لا هقلخل

 فقوم سفن وه انه ديز نب رباج فقوم يريبعجلا ذاتسألا ربتعيو .ةقلطم
 .عوضوملا ليصافت يف ضوخلا مدعو هلل ا ةردقب مهناميإل ،)ةباحصلا

 ضعوضوملا يف اقباس اهانضرعتسا قلا هلاوقأ صخلنف ملسم ةديبع وبأ اًمَأ

 :يتأي اميف رصحنت يهو
 .ردقلا يف مالكلا بنجت :الوأ

 .ىلزألا هلل ا ملع تابثإ :ايناث

 .رودقملاو ردقلا نايب لالخ نم ةلأسملا يف ليصفتلا :اثلاث

 مدع ةحلصم باب نم جرخيف ردقلا يف مالكلا ذبن ىلإ يمارلا هفقوم اماف

 لاوقأ ىلع بلاغلا هَنَِق يلزألا هلل ا ملع تابثإ يف هفقوم امأ {ةلأسملا يف ةماعلا ماحقإ
 ردقلاو ءاضقلا عوضوم هليلحت امأ انيأر امك ثحبلا ةرتف ى ةيضابإلا ءاملع

 .هموصخ عم ةرظانملا ضرعم يف ناكف رودقملاو ردقلا موهفم فيظوت

 .212/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (1)

 .413/2 :يراضحلا دعبلا (2)
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 امهتذمالت يئاطلا بجاح دودوم وبأ هعمو ملسم ةديبع وبأ هجاو -

 ،ينوكلا ةزمح :مهو دبعلل لعفلا نوتبثيو ردقلا نوفني اوحارو ،امهوفلاخ نيذلا

 ةزمح نأ دحجن ءالؤه نيب نمو &‘{ثراخحلاو ،يقشمدلا ناليغو ،يناسارخلا ةيطعو

 ىضرلاو بحلاو ةئيشلملاو ةدارإلا ةبسن دايتعاب ةديبع يبأ ىلَع جتحا دق يفوكلا

 هذه ةبسن نأب ةديبع وبأ هيلع درف ،هنم ةرداص هلاعفأ اَهَتأ ىلع ناسنإلا ىلإ

 قحال دبعلا لعف نأل ،ردقلا تابثإ رابتعا عم ةحيحص نوكت دابعلا ىلإ لاعفألا
 هلل ا ىلإ ردقلا تابثإ نود ناسنإلا ىلإ لعفلا تابثإب لوقلا فالخب «هلل ا ملعب

 هخيش ىلع كلذك ةزمح جتحا دقو .هلعفل قلاخ دبعلا نأبو ردقلا يفن يعي

 لاعفأ ىلإ ةقلطملا ةيرحلا ةبسن ديفي اهرهاظ نآرقلا نم تايآب يئاطلا بجاح

 نيم كباصأ اَمَو هللا نمق ٍةَنَسَح نم كباصأ امل :)لاعت هلوق درواف دابعلا

 لإ اسفن ةللا فلكي الف :اضيأ هلوقو 7(5و :ءاسنلا ةروس) هإكيسفن نيق ٍةَتيَس
 م مه و

 هلل ا نأ ربتعي هنأ نيتيآالاب ةزمح لالدتسا نم مهفيو (286 :ةرقبلا ةروس) ههاَهَعْس

 ليلد دبعلا سفن ىللإ ةئيسلا دانسإ يفو كهيلإ ةنسحلاو دبعلا سفن ىللإ ةئيسلا دنسأ

 مهف دقو هسفن ىلإ اهدنسأل هللا اهقلخ ول ذإ ،دبعلا قلخ نم اَهَتأ ىلع

 اّم» :هل لاقو نتياآلاب هلالدتسا ضفرف ةزمح هذيملت نم اذه يئاطلا بحباح

 &‘«ال وأ هيف كبهذم فرعأ انأف كنم اًمأَو ةلمحلا هذه هنم لوبقمف كريغ نم

 ىيحي يلع :رظنا مهنم اوؤربتو مهنع ةيضابإلا مهدعبأ دقو ؛120 ،105 :ريسلا :يخامشلا (1)
 .72 :ةزكرم ةسارد ةيضابإلا :رمعم

 .42 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (2)

 .244/2 :هسفن ردصملا :ييجردلا (3)

 .هسفن :يجرلدلا (4)
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 دارملا رابتعا وهف هريغ بهذم امأ ،انيب امك حضاو نيتيآلا نم ةزمح بهذمف

 ."‘هيصاعملاو تاعاطلا ال معنلاو بئاصملا ةئيسلاب

 ةصاخبو ،هنارجه ىلإ ةديبع وبأ هخيش اعد دقف ردقلا يف ةزمح يأر ببسبو

 ةزمحب قفرلا ىلإ اعد دقف يئاطلا بجاح امأ ،أءافعضلاو ءاسنلا يف هيأر رشني ادب ام

 فقومو «ث«اريخ ًالإ هيف اولوقت الو ةزمحب اوقفرأ» :لاق ذإ ،هنع لئس امنيح

 &©بجاح نم همالك ذحأ دق ناك ةزمح نأ وهو &©ببس هل ناك ةزمح نم بجاح

 .هلعفل دبعلا قلخ رارقإو ،ردقلا يفن يف هلوق نع ريخألا اذه عجري نأ لبق

 ةديبع يبأ مامإلا دهع يف ةيضابإلا ءاملع نيب لصاحلا فالخلا ضرع دعب

 هنأو ©ردقلل ميلسلا مهفلا نع مل دمتعملا يضابإلا رايتلا فقوم نأ نيبتي

 مُهَتنأ ودبيف ةرصبلا يف هعم نمو ةزمح فالخب «ردقلا و ربخلا نيب طسو فقوم
 لامتحا وهو ناسنإلا ىلإ لعفلا قلخ نوبسني نيذلا ةلزتعملا ةيردقلا يأرب اورثأت

 ثحبلا ةرتف يف يضابإلا طسولا ف ترشتنا دق ةيردقلا نأل كلذ ،دعبتسم ريغ

 دبع مامإلا ىلإ ةلاسر ثعب ىلإ نامع يف ناليغ نب مشاه رطضا ىتح اهعابتأ رثكو
 اهريغو ماوت يف مهيأر اورهظأ نيذلا ةيردقلا ىلع طغضلا ىلإ هوعدي ديمح نب كلملا
 .ةيردقلا ىلع درلاب حرصي يمرضحلا بويأ نب لئاو نأ امك .نامع ندم نم

 .237 :نيملسملا دنع ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (1)

 .2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (2)

 .244/2 :هسفن ردصملا :ييجردلا (3)

 .244/2 :هسفن ردصملا :نيجردلا (4)

 ؛38/2 :(تاباوخلاو ريسلا نمض) ديمح نب كلملا دبع مامإلا ىلإ ناليغ نب مشاه ةريس (5)

 .113/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا
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 عم ةيضابإلا ددشت دكؤي ام اذهو .")هناطلس ق هلل ا عزاني نم ةبترم يف مهعضيو

 كلذل مهنم ةعومجمب اونتفو {ةّيضابإلاب اوكتحا نيذلا هلل ا ىلإ ردقلا ةبسن ةافن

 .مهتهجاوم يف ةحيرصو ةجهللا ةديدش مهعازإ ةيضابإلا فقاوم تناكف

 لمهأ اي» :ةنيدملاب هتبطخ يف يراشلا فوع ني راتخملا ةزمح وبأ لاق -

 وهف اهتؤي مل ام اهلأس وأ ،اهتقاط قوف اسفن فلك ىلاعت هلل ا نأ معز نم ةنيدملا

 .)ربخلا ةديقع ذبن ىلإ ةحيرص ةوعد اذه هحيرصت 7 ا«برح انل ودع هلل

 ىلم ربجم وأ ةعاطلا ىلع ربجي ىلاعت هلل ا نأ معزم الو» :ىتف نب وانج لوقيو

 .ناسنإلا ةيرح بلسي يذلا ربجلاب لوقلا يفنت ةيضابإلا نإف هيلعو ،«ةيصعملا

 لهأ يأر وهو "لبجلاب لوقلا ىلإ هيسوفنلا سنوي نب ىسوم بهذ -
 ملع ام اواعفي نأ ىلع نوقولخم» دابعلا نأب يلاطيخجلا هفرع دقو 5}ةسوفن لبج

 ولو هيف مهل لخد الو هيلع نوروبجب مهنأ ال ،مهقلخي نأ لبق هنولعفي مهأ هلل ا

 يف ميركلا نآرقلا يف درو دق لبحلا حلطصمو «“«ةيربخلا لوقت امك "باستكاب

 .51/2 :(تاباوحلاو ريسلا نمض) لئاو ةريس :بويأ نب لئاو (1)

 .377 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛237/23 :يناهفصألا (2)

 .288 :ههقنفو ةديبع وبأ مامإلا :يدشارلا (3)
 لسب ةليمج نم ملاع خيش :(ه283 :دعب يح) نوراه وبأ ،يسوفنلا يملالخلا سنوي نب ىسوم (4)

 .904/4 :ةّيضانإلا مالعأ مجعم :رظنا ،ءاملع اهيف جرخت ةسردم سسأ {ةسوفن

 ييأ نب سنوي نب ءايركز ىحي ابأ اضيأ دجن لبجلاب لوقلا اونبت نيذلا ةسوفن لبج ءاملع نيب نم (5)
 ،يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نمو يسوفنلا ىسوم خيشلا ذيمالت نم وهو ،يئاطسرفلا مساقلا

 ؛و135 :(خم) ةينونلا حرش يلاطيخلا نع القن {441/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا

 .357/2 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم
 .و135 :(خم) ةينونلا حرش :يلاطيحلا نع القن 45 !/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا (6)
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 (!84 :ءارعشلا ةروس) هكَنيلَوَألا ةلبجلاو مكقلخ يذلا اوقتاوإ» :ىلاعت هلوق لثم
 ربج كانه نوكي نأ نود دابعلا لاعفأل هلل ا ملع تبثي نأ لواحي حلطصم لْبجلاف

 دبعلا نأ يضتقي لبجلا نأل ،ربجلا موهفمل فيفخت الإ وه ام لبجلا نأ ودبي نكل

 نأ نتنيو ذاتسألا ىريو ."يلزألا هللا ملع يف ناك ام لعفي ثأل ايرطف قولخم

 يلا بسكلا ةيرظنل مهضفر ةجيتن ءاج لبجلا ىلإ ةسوفن لبج لهأ نوكر
 كلذ هجاتنتسا ي اقحم ذاتسألا ناك دقو 3“ةّيضابإلا مهفلس فقوم نع مهجرخت

 ملعب لوقلاب ردقلاو ءاضقلا ريسفت ىلإ نوليمي ثحبلا ةرتف ةّيضاَبإ نأ انيأر دق اننأل
 هنإ َمُت "يوق ربحلا نم بناج هيف ريسفتلا اذهو «دبعلا لعفل قباسلا يلزألا هلل ا

 نأ يعي ال اذه نكل ةسوفن لبج لهأ هدمتعا يذلا لبخلا موهفم نم برتقي

 ةةيربحلا ىلع نودريو ربخلا نوضفري مهنأل ؛ادج ديعب اذهف {ةيربج ةضابإلا

 نم دافتسي ام اَمْنِإَو كانيأر امبسح ناسنإلل رايتخالا تبثت ءارآو فقاوم ةدع مهلو

 قلطملا رايتخالاب لوقلا نم جورخلا ةلواحم وه يلزألا هلل ا ملعل ةيضابإلا تابثإ
 ةلوهسلا نم نيملسملا دنع ردقلاو ءاضقلل ريسفت يأ نأ املع قلطملا ربخلاو

 .17 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (1)

 .ىلع مُهَتنأب ةيضابإلا فلس فقوم نتنيو ددحي ؛372 :ةيدقعلا شّيفْطا خيشلا ءارآ :نتنيو (2)
 . ناميالا :يمو ،غعوضروللا يف لوقلا اهيلع نونبي لوصأب ميلستلا اورثآ مهنأو ةباحصلا جهنم

 ناسنإلا روعش راكنإ مدع عم ‘هملظ مدعو هلدع يف نيقيلاو ،هتدارإو هملعو ىلاعت هلل ا ةردقب

 .379 :هسفن عجرملا ،كرتلاو لعفلا ىلع هتردقع

 ييأر دحأ :عوضوملا يف ةيطسولا بولسأ اهجهن مدع ينف اهينثتسن يتلا ةيضابإلا ءارآلا نم (3)
 الأ ءاش امو ،نوكي نأ دب ال هلل ا ءاش امو» :لاق ثيح ربجلاب هيف رقأ يذلا ،ىتف نب وانج

 ىنثأو مهمذو اوقلخي نأ لبق اموق بس دقو ،قلخلا يف رمألاو قلخلا هل الأ كنوكي ال نوكي

 همساب ليجنإلاو ةاروتلا يف هلعفب هيلع ىنثأو 0 لتكتلا هئيبن ركذ هارت الأ ،اوقلخي مل مهو موق ىلع
 ىَلَع ءادشأ هَعَم نيذلاو هللا لوُسَر دمحل :لاقف هعابتاب هياحصأ تعنو هصخش نوك لبق
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 لاوقألا نم ةلمج باحصتسا دعب نكل ردقلا يفنب وأ ربخلاب هيلع مكحي نأ ناكمب

 نأ ذتنيح ناكمإلاب هنإف هلل ا نع ربجلا يفنتو ناسنإلا ةيرح دكؤت يلا ريباعتلاو
 اذه ببسو .نيحيحصلا ريغ نيهاجتالا دحأ نم ربيو ،ةقيقحلا ىلإ ثحابلا لصي

 ىلإ عجار ةنسلاو باتكلا صوصن ليلحت دنع طسولا يأرلا ديدحت ف ضومخلا
 رسفملا لعجي امم رايتخالا ديفي رخآلاو ربخلا ديفي اهضعب ،ًةددعتم ةلدلا نوك

 ريغ نم هجتنتسي رخآ ىنعم باحصتساب الإ هنم جرخي الو ،روظحملا يف امتح عقي
 ةقيقح ءافخإو ةلدألا ددعت تضتقا هلل ا ةمكح هذهف ،هليلحتب موقي يذلا ليلدلا

 نم ردقلار ءاضقلا نأ اوكرديو {مهلمعو مهناميإ ربتخي ىتح ؛هدابع ىلع رمألا
 لمعلا يف داهتجالا وه دابعلا ىلع بجاولا نأو ،هب رثأتسا يذلا ىلاعت هللا بيغ

 مايقلا رايتخا ءانثأ ةعاطتساو ةوقو ةدارإ نم مهسفنأ نم نوسنأي ام لالخ نم

 .ةيصعملا وأ ةعاطلاب

 ملع تابثإ ةلواحم ىلإ هجتت ردقلاو ءاضقلل ةيضابإلا تاريسفت نأ ةصالخلاو

 رايتخالا ىلإ هدابع قيفوتو \ةيصعملاب رمألا مدع يق هتئيشمو ىدابعلا لاعفأب هلل ا

 دبعلا ةردق امنيب ،هلل اقولخمو ارودقم دبعلا لعف يف هلل ا ةردق نأ رابتعاو ،ميلسلا

 ةيحطس ربتعتف مهفقاوم اًمأو .هرايتخا قفو دبعلا لعف نم يتأت ةيصعملا نأو ةيون اث

 ةروس) «ًبتو بل يبأ آدي تّت» :لاقو 29(0 :حتفلا ةروس) همهتت ءاَمَحَر رامكلا

 :لاقو مدآ قلخي نأ لبق ۔:وفحما حوللا يف ةبوتكم ةروسلاو {ةميتشلا هيلع رركف (01 :دسملا

 هصخش نوك لبق ءيبلا ىلع ىنثأو .(12 :سي ةروس) «نيبث مامإ يف انيصح ءيش لكر

 ةروس) لينلاو ةاروتلا يف مُعتنِع ابوتكم ةىنوئجي يرذلا يمألا يلاف :لاقن
 نم لاَمغأ ممُهَنَو» :لاقف اموق مذو ،قلحخي نأ لبق يهنلاو رمألا هيلإ بسنف ،(157 :فارعألا

 :رظنا ،«اهولمعي نأ لبق مهيلإ اهبسنف (63 :نونمؤملا ةروس) «ةولياَع اَهَل مُه كلد نو
 .94 393 :نازف ءاملع ةبوجأ :ىتف نب وانج



 384 ثلاثلا لصفلا

 نم تجتنتسا قرلا ةيمالكلا تاريسفتلاو تاحلطصملا فيظوت يف ةقمعتم ريغ
 وأ ربجلا نوتبثي نيذلا موصخلا ىلع درلا ىلع ةصيرح اَهَتَأ ألإ ةيمالسإلا ةفسلفلا

 نأ عيطتست ال مهفقاومو مهتاريسفت ىقبت كلذ عم نكل .هلل ا نع ردقلا نوفني
 يف بكرم ضومغلا اذه نأل ؛ردقلاو ءاضقلا عوضوم نع ضومغلا عزتت

 .ملعأ هلل او هسفن عوضروللا

 ١

 :يرارفلا ديرن نب هللا دبعب

 هلل ا ىلع لدعلا نوبجوي نيذلا ىلع درلل ")ردقلا هباتك يف يرازفلا ىدصت

 .عوضوملا يف هبهذم حضتيس هدودر لالخ نمو هلاعفأ ق

 ةيرح اهيف ام نيبو ربج اهيف ام نيب ناسنإلا لاعفأ يف قرفي يرازفلا -

 رمألا اهب قلعت لا لاعفألا يهف فرصتلا ةيرح اهيف لا امأف ؛رايتخالاو فرصتلا

 لاعفألا امأو {مهرايتخا بسح ىلع دابعلا بقاعيو ىزاجي ىنح ،ناّيمإلا يهنلاو

 اهيلع هدابع هب هلل ا لبج ام دادع يف يهف يهنلاو رمألا هلل ا اهيف عرشي قلا

 :ىلإ مسقنت لاعفألا نأ اذه نم مهفيو .اهيف مكحتلا وأ اهرييغت يف دابعلل ةردق الو

 لمجأ دقو .اهيف فيلكت ال ةيرسق ىرخأو ،فيلكتلا اهب قلعي ةيرايتخا لاعفأ

 لكو هدابعلا لعف وهف يهنلاو رمألا هيف زاج ام لك» :يتأي ام يف همالك يرازفلا
 .«اهيف دابعلل ةعنص ال ةلبجو ةقلخ وهف يهنلاو رمألا هيف زجي مل ام

 ةضماغ تءاج ةيضابإلا قرفلا ءاملعو يرازفلا نع ةدراولا تامولعملا نأ ىلإ ريشأ نأ دوأ (1)
 يف ىقبت كلذ عم نكل اهمهف ين نكمملا ردق تدهتجا دقف كلذل ،يكرادم ىلع ةبعصو

 .اهضماوغ كفل ةردتقم ىرخأ دوهج ىلإ ةجاح
 .ظ27 :(خم) ردقلا باتك :يرازفلا (2)
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 هذرف ،يهلإلا لدعلاب نيلئاقلا ىلع درلا ةلواحم يف حضاو يرازفلا بهذم -

 ،ربجلاب نيلئاقلا بهذم هيضتقي يذلا هلل ا نع روخلا يفن لالخ نم ءاج مهيلع

 ؛يمهلإلا لدعلاب نيلئاقلا بهذم هيضتقي يذلا هلل ا ىلع بوجولا يفن لالخ نمو

 روخلاب ىلاعت هلل ا عنص نم ائيش يمسي نأ قولخمل زوجي ال هَتَأ ىري وهف كلذل

 قالطإ زاوج مدعل اقيبطتو .""هناثدحم نائيش لدعلاو روحجلا نأل كلذ ،لدعلاب الو

 هدابع نم ةصاخ هلل ا نم اليضفت كانه نأب رقي ةنإَق هلل ا لعف ىلع روجلاو لدعلا

 هلل ا نأل كلذ ،هللا ىلع ةجح مهنم دحأل نوكي نأ نود نم ،هلسرو هتكئالمو

 نم ةلاسرلاب مهلضف ًثأ يف نكي ملو ساسلا نمو السر ةكئالملا نم يفطصي»
 ادتبا دقو ،ءايبنأو السر اعيمج مهلعجي مل نأ يف ةجح هلل ا ىلع مهل نأ ةكئالملا

 كلذكو ...ءايبنأو السر مهلعج نأ ينف معنلا مظعأب هايإ مهنم ةلأسم ريغ نم هلسر
 ةلزنم يف مهلعجي نأ هلل ا ىلع مهل نكي مل و ناميإلا لوبقب مهيلع هلل ا معنأ نونمؤملا

 م فطلي نأ الو نينمؤملا ةلزنم يف مهلعجي نأ هلل ا ىلع رافكلل نكي مل و ،نيئيبنلا

 هنأب هلل ا ىلع ءيش بوجو مدع ببس كلذك ررقي ئ .“«نينمؤملا هي فطل امم

 ىلع اوبذع اَمْئإَو ،ناميإلا ةعاطتسا يف الو ناميإلا يف دحأ ىلع باذع الو مول ال»

 ريغ اهيلعو ؛نوعيطتسم اهل مهف يصاعملا نم ذابعلا ىتأ ام لكو ءاوتأ يذلا رفكلا

 باحصتسا مدع ىلع نيبنم يهلإلا ليضفتلا يف هيأرف ،نيلوبج الو نيروبحب
 لاعفأو ثداح لدعلا نأ املاط ،هلل ا لاعفأ يف بوجولا ديفي يذلا لدعلا حلطصم

 .هلمعل ناسنإلا بسك لالخ نم يتأي ليضفتلا نأ ىلعو ،ةميدق هلل ا

 .ظ29 :هسفن ردصملا :يرازفلا (1)

 .و27 :هسفن ردصملا :يرازفلا (2)

 .هسفن :يرازفلا (3)
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 هلل ا نأ» ىلإ بهذ دقف ربخلا ةرئاد نم داعتبالا ىلع يرازفلا نم اصرحو -

 نيبو ءيشلل هلل ا قلخ نيب قرفي وهف '«امهريغ امهقلخو ،ناميإلاو رفكلا قلخ

 نأو ،هل ةيمستلاو لعجلاو ريدقتلا يعي ءيشلل هلل ا قلخف ،قولحخملا ءيشلا كلذ

 لوقي كلذ يفو ،قلخلا نع جتان وه قولخملا ءيشلا امنيب ،نوكيف «نك :هل لوقي

 هنأ ةهج ىلع امهل قلاخ هلل او ،دابعلا لعف رفكلاو ناميإلا» :رفكلاو ناميإلا نع

 هلل ا ريغ نأ نظي نأ دحأل يغبني ال يذلا ءيشلا ةهج ىلع سيلو امهل رقملا

 نأكف ،«ناميإلاو رفكلا قلخ كلذك سيلو ...ضرألاو تاوامسلاك هعنص

 دبعلا نمو اريدقت هللا قلخ نم وه ناميإلاو رفكلا قلخ نأ ىلإ ريشي يرازفلا
 لوحتي نأ نود ةلسلس ىلإ بهذلا يلح ليوحتب قلخلا اذهل لبو .اضحم ارايتخا

 رفكلا كلذكو هلعفب ناسنإلا هلوحو هلل ا هردق دق بهذلاف \بهذلا رهوج

 ال هلل ا نإف هيلعو .هرايتخا ضحمب ناسنإلا امهيف فرصتو هلل ا امهقلخ ناميإلاو

 اهب ىضق يلا مهلامعأ ىلع مهبذعي اَمْنَِو 2هقلخ ىلع الو هئاضق ىلع بذعي
 .دابعلا لامعأ ريغ هءاضق و هلل ا قلخ نأ املع 3هيلع

 يف عوضوملا تايثيحل ايفوتسمو اقيمع ءاج ردقلاو ءاضقلل يرازفلا ليلحتف
 .قلطملا رايتخالاو ضحملا ربخلا نيب اطسو هفقوم ربتعيو ،)ردقلا هباتك

 .و40 :هسفن ردصملا :يرازفلا (1)

 .و40 :هسفن ردصملا :يرازفلا (2)

 .و43 :هسفن ردصملا :يرازفلا (3)

 وأ ردقلا هباتك يف درو ام لالخ نم ليلحتلاو ةساردلاب ريدج ردقلاو ءاضقلا يف يرازفلا يأر (4)

 هلل ا نيدل رصانلا دمحأ در يف ءاج ام لالخ نم وأ ؛و64 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا :هباتك ي

 .هلك :ةاجنلا باتك يف هيلع
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 :ةعاطتسالا - 5

 لعفلا لبق نوكت له «يهنلاو رمألا اهب قلَعََي ىلا ةعاطتسالا ىلإ قرطتنس

 .هقرفو يضابإلا بهذملا ءاملع يأر بسح ىلع كلذو ؟هءانثأ مأ

 :بهذملا ءاملع -أ

 ةيرحب مهلوق عم ايشامت كلذو ،"هلعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلإ ةلزتعملا بهذ

 ءاشي ىتمو ءاشي ام لعفي نأ ق لعفلا ىلع ةقباسلا هتدارإو هتافرصت ق ناسنإلا

 .رخآ تقو يف ذقنيو تقو يف ديري دق ذإ ،دييقت الب

 دجوي نأ اوزوجي مل و ،لعفلل ةبحاصم ةعاطتسالا نأ نوري ةنسلا لهأ امنيب

 نأب لعفلا لبق ةعاطتسالا نوك مدع ةفينح وبأ للعيو .)ةمودعم ةردقب لعفلا

 دعب تناك ول امأ :لعفلا تقو هلل ا نع ايفختسم دبعلا نوكي نأ مزلتسي كلذ

 .)ةقاط الو ةعاطتسا الب لعفلا لوصح لاحلا نم هأ كلذ ييعيف لعفلا

 عم ةعاطتسالا نأ لإ ةيضابإلا نم يراوهلا مكحم نب دوه بهذ دقو

 انباحصأ» :ليحرلا نب بوبحح نب دمع هلل ١ دبع وبأ اضيأ لوقيو ._ لعفلا

 .488 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا (1)

 ةسارد مالكلا ملع يف :ةرعاشألا :يحبص دومحم دمحأ .د ؛488 :هسفن ردصملا :زعلا يبأ نبا (2)

 01982 :ةيردنكسإلا ،ةيعماخلا ةفاقثلا ةسسؤم :نيدلا لوصأ ىف ةيمالسإلا قرفلا ءارآل ةيفسلف

 .64ص

 هتفلا حرش :يراقلا يلع نع القن 318 :نيملسملا دنع ردقلاو ءاضقلا :ينرق ليعامسإ .د (3)

 .50 ربكألا

 .89/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (4)
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 يمه الو &هدعب الو هلبق يه سيلو لعفلل لعفلا عم ةعاطتسالا نإ :نولوقي

 ؛ةثدحم ةعاطتسا هلعف لعف ُرُكل 3ةريثك تاعاطتسا يه نكلو ةدحاو ةعاطتسا

 .""«ةيصعملا ةعاطتسا ريغ ةعاطلا ةعاطتساو ةعاطتسا ةيصعمللو {ةعاطتسا ةعاطلل

 لعفلا عم ئدتبت لعف لك عم ةددجتم ةعاطتسا اَهَتأ ةريثك تاعاطتساب دصقيو

 لام يأرلا اذه ىلإو .“قحاللا لعفلا عم ىرخأ ةعاطتسا ددجتتل ،هعم يهتنتو

 ةديبع وبأ انملع بسح _ درفنا امنيب &}هثحبلا ةرتف دعب ةّيطاَبإلا روهمج
 لعفلا لبق ةعاطتسالا نوك نم عنام ال هنأ ىري يذلا ةميرك يبأ نب ملسم
 ىلإ لح نم بطح نم ةمزحب يتأي نأ عيطتسي نم :لوقأ ال» :لوقيف ںهءانثأو

 ،هقيفوتو هلل ا نوعب ًالإ عيطتسي هنإ :لوقأ الو ،نيتعكر يلصي نأ عيطتسي ال مرح
 لعفلا لبق ةلصاح ةعاطتسالا نأ رقي ةديبع وبأف 3‘“«هعمو لعفلا لبق اَهََأ :ێعي

 نوك ين ةلزتعملا لوق قفاوي ةديبع يبأ لوقو هنم ربب سيلو هلل ا نم قيفوتب ،هعمو
 ةلزتعملا نأ كلذ ،ةعاطتسالا هذه موهفم يف هقفاوي ال نكلو لعفلا لبق ةعاطتسالا

 ساسأ ىلعو دبعلا لعفل ةقلطملا ةيرحلا ساسأ ىلع لعفلا ةعاطتسالا قبس تررق

 ;هلل ا قيفوت ىَلَع لعفلا ةعاطتسالا قبس يف زكري ةديبع وبأ امنيب 3هلعف قلخ ةردق
 دح ىلإ قفاوي هلوقو ةيصعملا نع يهنلا وأ ةعاطلا نايتإ ىلإ دبعلا لعفل هتيادهو

 .وك :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (1)

 ُرَكِل ةعاطتسالا ددجت لوح يلزتعملا نالهك نيبو يمرضحلا بويأ نب لئاو نيب ةرظانم تراد (2)

 ول اَهَتنأل لعف لك عم ةعاطتسالا ءانف ىلع نالهك ججاحي لئاو دجن ذإ ،اهتيرارمتسا مأ لعف
 دعبلا :يريبعجلا :رظنا «ىوقتلا نم ذدع اًّمَع ةظحل ناسنإلا فقوتي الأ بجول ةيقاب تناك

 .80 :نيروغبت لوصأ ىلع ةيشاح :يبعصملا فسوي نع القن 470/2 :يراضحلا
 .474/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحجلا (3)

 .241/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (4)
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 نأ ساسأ ىلع ؛َلعفلا ةعاطتسالا قبس اوزاجأ نيذلا ةنسلا لهأ لوق ديعب

 .ملعأ هلل او . ءاضعألا ةمالسو ةحصلا ةهج نم ةعاطتسالا

 :ةّيضاتالا قرف ءاملع ۔ب . م .
 س .ء :

 ىريو .هدعب الو هلبق ال لعفلا عم ن وكت ةعاطتسالا نأ دقتعي يرازفلا _

 ىلاتلابو ؛هاوهي الو دبعلا هلعفي ال ام عم 7 ةدارإلا عم بسانتت ةعاطتسالا نأ

 ء©‘رتلا ىلع ةعاطتسالا طعي مل هأ وأ 5هاوهل كرت هنأب هلوق يف يصاعلل ةجح الف
 كلذ ،اهيلع مدقي الو اهعيطتسي ال ةنإف ءرملا اهدري مل اذإ ةيصعملا نأ اذه ىنعمو
 ةيصعملا ىتأ نم فالخب «ديري ام ريغ ىلع لمحي ربحلا نأل ؛ربخلا هنع يفتنا دق نأل

 يصاعملا نم دابعلا ىتأ ام لك نأ يأرلا اذه ةصالخو .هديريو هعيطتسي ام ىتأ دقف

 هَنأ كلذك يرازفلا رقيو .نيلوب الو نيروبجب ريغ اهيلعو نوعيطتسم اهل مهف
 نيلعفلا دحأ زجنأ امل ذإ ،قاطي ال امب فيلكتلا نم كلذ نأل ؛نيلعف ىلع ةعاطتسا ال
 .)هنع هسفن لغش يذلا رخآلا لعفلل قيطم ريغ ةرورضلاب ناك

 نم م ةعاطتسالا نأل ،ناميإلا ىلع رافكلل ةعاطتسا ال نأ يرازفلا ىري -

 كناميإ مدع يق دحأ ىلع باذع الو مول الف ىلاتلابو هدابع نم ءاشي نم ىلع هلل ا

 بذعي ال هلل ا نأل كلذ .)رفكلا هنايتإ ةهج نم هيلع بصني باذعلاو موللا اَمْنإَو

 .488 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :زعلا يبأ نبا (1)

 .و37 034 :(خم) ردقلا باتك :يرازفلا (2)

 .ظ28 ،و27 :هسفن ردصملا :يرازفلا (3)

 .و27 :هسفن ردصملا :يرازفلا (4)

 .ظ28 :هسفن ردصملا :يرازفلا (5)

 .و27 :هسفن ردصملا :يرازفلا (6)
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 هوعاطتسا يذلا رفكلا ىلع مهبذعي امن !و ،هوعيطتسي مل يذلا ناميإلا ىلع رافكلا

 كلذك ره ره يسلبارطألا نيسح نبا رظن يف عاطتسملا ريغ ناميإلا اذهو .""هولعفو

 سانلا َعَنَم امَو :ىلاعت هلوق تحت جردني ال ُهَتَأل ،هديري نم ىلع عونم ريغ ناميإ

 :لثم ءاملعلا نم دجويو . 77 :ءارسإلا ةروس) ه“ىدقملا ُمهَءاَج ذإ اونمؤي نأ

 ريغ ىرخأ ةوق لخدتت نيح ةنأ ىري نم راجنلا نيسحو يسيرملا رشب رشبو يرازفلا
 لإ رفكلا نم لقتني نأ ةلاحلا كلت يف رفاكلا ناكمإبف ،رفكلا اهب لعف ىلا ةوقلا

 نبا للعيو {هناميإ مدع ىلعو هرفك ىلع ذئنيح موللا نوكي يلاتلابو ناميإلا
 نم قيفوتو نؤع ناميإلا ةوق» نأب رفكلاو ناميإلا ةوق فالتخا يسلبارطألا نيسح

 نم ال اهنيع لجأ نم نالذخ رفكلا ةوقو ،اهب لعف ام لجأ نم ال اهنيع لحأ
 .“)«اهب لعف ام لجأ

 مدع وأ نامبإلل رفاكلا ةعاطتسا ةلأسم ؛ يفط خيشلا للحيو ؛ر28 :هسفن ردصملا :يرازفلا (1)

 لوخدلاو رفكلا نم جورخلا ىنعم ىلع ناميإلاب رومأم رفاكلا نأ رابتعا لالخ نم ةعاطتسالا

 ،ليحتسملا باب نم وه يذلاو ،ةدحاو ةرم هيف ناميإلاو رفكلا عامتجا ىنعم.ال ،ناميإلا ي

 رثكأ بسانتي شّفطا خيشلا جيرخت نأ ودبيو .358 :ةيدقعلا ُ شفط خيشلا ءارآ :نتنيو :رظنا

 رفكلا بنجتو ناميإلاب ميركلا نآرقلا نم عضوم ام ريغ يف رافكلا هدابع هب هلل ا رمأ ام عم

 رقي هتنأ املاط ،هيف روظحم ال ناك نإو ،ايلكش صوصنلا هذه عم ضراعتي يرازفلا يأر امنيب

 .ملعأ هلل او ،هناميإ مدع ىلع ال ،رفكلا نم هدي تبسك ام ىلع هبيذعتو رفاكلا ىلإ موللا دانسإب

 .شماهلا ىلع ،و18 :(خم) ردقلا باتك :يرازفلا (2)
 .نيتحفصلا شماه ،وه2 ‘ظ21 :هسفن ردصملا :يرازفلا (3)

 يسلبارطألا نيسح نبال صن درو دقل ؛شماهلا ىلع ،ظ21 :هسفن ردصملا :يرازفلا (4)
 ناك اتنإ لعفلا نأ انلوق سيل» :ةدافتسالل هلقن انرثآ (ادقعم ناك نإو) عوضوملا ين

 ،هيف تلمتعا اميف تاودألا لامتعاك لعفلا لاح يف هيف ةلمتعم ةوقلا نأ ىلع ةوقلاب

 لبق تاودألا دوجول لامتعالا لبق ادوجوم نوكي ال تاودألا لامتعاك لمتعملا نأل
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 متخن نأ انب نسحي ردقلاو ءاضقلا يف اهقرفو ةيضابإلا ءاملع ءارآ حرط دعب
 ءاعدلا ةقالع نع ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا ءاملع نع درو ام نايبب عوضوملا اذه

 ١ .ردقلاب لجألاو قزرلاو

 :لجألاو قزرلاو ءاعدلا 6

 :ءاعدلا-أ

 دري هلل ا نإف هنع دري نأ هلل ا اعدو ءالب هيلع بتك نمف ردقلا نم ءاعدلا

 اقفاوم ءاج درلاف ،هيلع ءالبلا لوزن لبق وعدي هنأ ملعي ىلاعت هلل ا نأل يالبلا هنع

 فوطي ناكهنثق باطخلا نب رمع نأ يراوهلا مكحم نب دوه ركذ دقف .ردقلل

 كنإف ،ييع هحماف انغض وأ امثإ وأ ابنذ يلع تبتك تنك نإ مهللا» :لوقيو تيبلاب

 ةديبع وبأ بهذيو «'«م(39 :دعرلا ةروس) ه4تبنێو ُءاَشَي ام هللا اوحُمَيا » :تلق

 اذفان ءاضق هقلخ يف هلل نأب كلذ للعيو ,ءاضقلا دري ءاعدلا نأ ىلإ كلذك ملسم

 .)ندحم ءاضقو

 نم عناملل هيف اهمعط ين ةلوعجب اَهَشأ :يعي {ةوقلاب لعفلا ناك اَمْنِإ ةنكلو ،اهلامتعا

 نم هنود قوعيو لعفلا نم عنم امل يفنلا اهمعط يف اهنأش نم ناك املف لعفلا

 ءيش كرد نم نيقوعي ام نع لازأ ام لك نأل لعفا :اهل لاقي نأ زاج تانامزلا فونص

 «تكردأ ام نود قئاعلا نع ليزملا ىنعملا كلذب هتكردأ ينأ لاقي نأ زاج هتكردأ ث

 تالاقملا باتك نم لوقنم صنلاو شماهلا ىلع ‘ظ37 :هسفن ردصملا :يرازفلا :رظنا

 .دوقفم باتك وهو نيسح نبال
 .314/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (1)

 .185 :(خم) ةديبع ييأ لئاسم :ةديبع وبأ (2)
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 : فرنرل ا -ب

 نأ نودقتعي ةرعاشألا امنيب 3مارحلا نود لالحلا قزري هلل ا نأ ةلزتعملا ىرت

 هقزري مل هللا نأب مارحلا يف ىبرت نم ىلع مكحي الإو 2مارحلاو لالحلا قزري هلل ا

 نم لك» :لاق يذلا ريمع نب ىسيع بهذ يأرلا اذه الإو ،'لاحم كلذو طق

 اقزر هسفن ىف هلعج يذلا هلل ا قزرب شاعو هلل ا قزر لكأ دقف هل سيل ام لكأ

 يف هب ئذغتي ام ىنعم ىلإ راصو هلمكأ ىتح ،رطملا هيلع لزنأو «ضرألا هب تبنأو
 نيسخليا نبا كلذك يأرلا اذه ىلع راسو .ة«سفنألا هب موقتو نادبألا

 .ثحبلا ةرتف دعب نم ةيضابإلا ءاملعو ١يرازفلاو »يسلبارطألا

 :لجالا -ح
 ىلإ مهرج دقو هلجأ ءاضقنا لبق تام املظ لوتقملا نأ ىلإ ةلزتعملا تبهذ

 قلاخلا هتنأ رابتعاب ،هلعف ىلع ةلماكلا ةيلوؤسملا لتاقلا ليمحت ةدارإ لوقلا اذه

 هلجأب تومي لوتقملا نأ ىلإ اوبهذ نيذلا ةرعاشألا اذه مهيأر يف مهفلاخو ،هلعفل

 نيذلا ةيردقلا ىلع دري ناك امنيح يرازفلا بهذ يناثلا لوقلا ىلإو رودقملا

 هلجأب لتق اَمنِإ سيلأ ،امولظم لتق نمع انوربخأ :مهل لاقيو» :يتأي امب مهججاح

 .84 :ةرعاشألا :ىحبص دمحأ .د (1)

 .شماهلا ىلع 0و39 :ردقلا باتك :يرازفلا (2)

 نبا مالك نأ شماهلا يف لوهجب قلعم ركذ دقو «شماهلا ىلع و39 :هسفن ردصملا :يرازفلا (3)
 .(تالاقملا) هباتك نم لوقنم نيسحلا

 .و39 :هسفن ردصملا :يرازفلا (4)

 .478/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (5)

 .85 :ةرعاشألا :يحبص دمحأ .د (6)
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 نإف] .. .همايأ باهذو هرمع ءانف لبق لتق تأ اومعز نإف 6هرمع ةياغ لإ هئاهتناو

 الو ةعاس ثوُرجخأَتْسي ال مهلَجأ ءاَج اذإَق» :[لوقي لاعتو ةرات هلل ا
 0 م

 ..م 0 ىم

 ال هلل ا نإ :لاق نم لوق ىلإ مهلوق راص دقو &(34 :فارعألا ةروس) هكوُمدقتْنسَي

 يذلا لثم مهيلع لخديو ،نوكت ىتح اهتنونيك لبق مهقازرأو دابعلا لاجآ ملعي
 وه دقتعملا اذهو &'«ديحوتلا نم كلذب نوجرخيو ،كلذ معز نم ىلع لخدي
 .ثحبلا ةرتف دعب ةيضابإلا دقتعم سفن

 ةيلوؤسم ديدحتو ردقلاو ءاضقلا ةلأسم لوح ةيدقعلا ءارآلا ضرع دعب

 ةراثملا لئاسملا ىلع فرعتن نأ انل يغبني رفكلاو ناميإلا نم هلعف هاجت ناسنإلا

 ةيرجملا ةثالثلا نورقلا يف ةيضابإلا ءاملع ءارآ سردنو ،رفكلاو ناميإلا لوح

 .عوضوملا يف ىلوألا

 .ظ39 :ردقلا باتك :يرازفلا (1)

 .479/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعخلا (2)



 سداسلا ثحبملا

 رفكلاو ناسهبإلا

 :كيهمدن

 بتارملا نعو ©فلكملا ىلع بجي يذلا ناميإلا نع نيملسملا ءاملع ثدحت

 ءارآ ليلحت ىلإ قرطتلا لبقو ،هنايصعب وأ هناميإب ناميإلا اذه بحاص اهيف لقنتي لا

 ‘ةبولطملا ناميإلا رصانع ىلع فرعتن نأ انب ردجي عوضوملا يف ةينالا ءاملع
 .ناميإلا لصأب انثحب ةرتف ىق ةيضابإلا ءاملع ضعب هيلع حلطصا يذلاو

 يف ةدراولا ربلا ةيآ هتنمضت ناميإلا لصأ نأ ىلإ يراوحلا وبأ بهذ دقف

 ةكلملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نمم ربلا نِكو» :ىلاعت لوقي {ةرقبلا ةروس
 قدص نم يف ققحتي ناميإلا لصأ كا ينعي «(177 :ةرقبلا ةروس) ؛نننلاو باتكلاو

 ةكئالملاب قدصو نئاك ُهَنأ لامعألا ءازج هيف يذلا ثعبلاب قدصو هلل ا ديحوتب

 نيئيبنلاب قدصو قح ةنأ سانلا ىلإ هلل ا لزنأ باتك لكب قدصو ،قح مهت

 عسوو .'هبلقلا يف ناميإلا رارقتسا قيدصتلا اذه يعدتسيو ،قح مهتأ مهلك

 لكلا يمسيو «مالسإلا رئاعش هيلإ فيضيل ناميإلا لصأ يف ليحرلا نب بوبحم

 ناميإلا نأ يراوحلا وبأ ىريو .ناميإلا لصأو ،نيدلا فئاظوو ،مالسالا ىرعب
 .هب هلل ا رمأ ام عيمجب ناميإلا وه نآرقلا يف امب

 .14/1 :ةيآ ةئامسمخ ريسفت :يراوحلا وبأ (1)

 .280/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (2)

 .13/1 :ةيآ ةئامسمح ريسفت :يراوحلا وبأ (3)
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 :ناميإلا فيرعت - ]

 :ةئجرملا نم ةفئاط تلاق :"دع بهاذم ىلإ ناميإلا فيرعت ىف ءاملعلا بهذ

 بلقلا نود ناسللا لعف ناميإلا :مهنم ةفئاط تلاقو ناسللا نود بلقلا لعف ناميإلا

 ناسللاو بلقلا لعف وه :ءاجرإلا لهأ روهمج لاقو {ءاجرإلا يف ولغلا لهأ مهو
 .حراوجلا رئاسو ناسللاو بلقلاب اهلك تاعاطلا يه ناميإلا :ةنسلا لهأ لاقو .اعم

 ةيآ ريسفت لك ىيف لمعلاب ناميإلا نرقي مكحم نب دوه ناك دقف ةيضابإلا امأ

 نإ» :يفيرش خيشلا هريسفت ققحم هنع لاق ىتح ؟عوضوملا ىلإ ريشت نآرقلا نم
 ال هدحو لوقلاب ناميإلا نأ ىلع ةبسانم لك يف دكوؤي أتفي ال يراوهلا خيشلا
 قيدصتلا وه هدنع ناميإلاف 5ثة«هب متيو هققحي يذلا لمعلا نم دب ال لب ،يفكي

 :يتأي امي كلذ ىلع لدتسيو لمعلاو ،لوقلاو ،©بلقلاب

 اَمَك نيؤنأ اولاق سانلا نمآ امك اونمآ ْمُهَل ليق اإَوإ» :ىلاعت هلوق

 ءهومتعيض يذلا لعفلاب مكناميإ اولمكأ اهانعمف (3 :ة ةبل ةروس) ءاهفسلا َنَمآ

 اوناك نيقفانملا نأ دوه نيب 4 لمعلاو لوقلا نولمكتسملا نونمؤملا نمآ امك

 .لامكلاو ءافولا هللا لوسر باحصأ ىلع نوبيعي

 م08 :ةرقبلا ةروسر هةفاك ملسلا يف اولخذا اونمآ نيذلا اَهُاي» :ىلاعت هلوق -
 .ءافولاو لامكإلاب ال هباوث نوبجوتست ال مكنإف ،هنم اوصقنت الو نيدلا اولمكأ

 .332/1 :ناميإلا :هدنم نبا (1)

 .34/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .85/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .196/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)
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 م ےم

 يِضَرَو ثاَمخَرلا هل نذأ نم الإ ةعافشلا عفنت أل رليَمْوَي» :ىلاعت هلوق -

 ديحوتلا مزتلي نأ نمؤملل ةعافشلا ققحتل دوه طرتشا (109 :هط ةروس) يألاو ل

 .''هرضئارفلاب لمعلاو

 لدتسا (89 :لمنلا ةروس) اهنم هيخ هلف ةنَسَحْلاب ءاج نمل :ىلاعت هلوق -

 هللا لوسر ادمحم نأو ل ا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :وه ناميإلا نأ ىلع ةيآلا هذهب

 .)«ضلئارفلا عيمج لمعو احلاص لمعو «هلل ا نم قخ هب ءاج ام نأو

 ةروسر «يُةُعَقرَي حلاصلا لَمَعلاَو بطلا ُمِلَكْلا دعصت ِهَلإ» :ىلاعت هلوق -

 عفتري ال» :لاقف ديحوتلاو لمعلا نيب ةيلدجلا لالخ نم هيأر حضو (10 :رطاف

 لمعو لوق ناميإلاو ،حلاصلا لمعلاب الإ ديحوتلا الو ،ديحوتلاب لإ حلاصلا لمعلا
 / .“)«لمعلا نود لوقلا عفني ال

 ةملسأ اولو نكلو اوشيزن م نف اتآ بارغألا رذف :لاعت هلوت د
 بارعألا نأ ىلإ دوه راشأ (:4 :تارجحلا ةروس) مْمُكبولق يف ناميإلا لخي امكو
 انررقأ :اولوقي ناب هللا مهرمأف مهيلعو مهل ترج ماكحألا اوأر امل انمآ :تلاق
 ضئارف لمكتسا نمل الإ ققحتي ال ناميإلا نأ كلذ ؛نينمؤم ريغ مهنأل لوقلاب

 ناميإلا بارعألا غليي الف ؛لمعو لوق ناميإلا نإ مت .اهصقني مل و ءاهب ىفوو كلل ا
 .)لمعلاب مهناميإ اولمكتسي ىَّتَح

 .53/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .269/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .412/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .195/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)
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 لمعو لوق ناميإلا نوك ىلع مكحم نب دوه تالالدتسا نم ةلمج هذهف

 خيشلا ريغ -انملع بسح مهفلاخي ال 3هثحبلا ةتف دعب ةيضابإلا بهذم وهو

 نيممتم نيءزج لمعلاو رارقإلا ربتعاو ،يبلقلا قيدصتلاب ىفتكا يذلا ْشّفطا
 ءاملع نم يمدكلا ديعس يبأ ىحنم اذه هيأر ف خيشلا عبتيو لماكلا ناميإلل

 .يرجهلا عبارلا نرقلا

 ىلع ناميإلا ريسفت دنع رارقإلاو قيدصتلاو لمعلا مزالت يق ةّيضابال ا دنتسيو

 ال نمل ناع ال» :لاق تت هللا لوسر نأ نم دنسملا بيترت باتك يق ءاج ام

 .>«هلل ا مراحم نع فكلاب الإ موص الو ،هل ءوضو ال نمل ةالص الو ،هل ةالص

 يذلا ،يرعشألا نسحلا يأ مهمامإل اعابتا ةرعاشألا ةيضابإلا يأر فلاخيو
 فالخلا ةرمث ىلجتتو ،لمعلا طارتشا نود قيدصتلاب هيف ىفتكي ناميإلا نأ ىري

 نع ثيدحلا دعب هارنس ام وهو هناصقنو ناميإلا ةدايز ةلأسم ىف نييأرلا نيب

 .مالسإلاو ناميإلا نيب قرقلا نايب دعبو هلضفو نمؤملا تافص

 :هلضفو نمؤملا تافص - 2

 اًمنإ» :ىلاعت هلوق يف درو ام لالخ نم نينمؤملا تافص يق مالس نبا لصف

 يعي» : لاقف «(02 :لافنألا ةروس) ؛مهنولق تلجو هللا ركذ اذإ نيزلا نونمؤُمل ١

 ولع ىلع اضيأ لدتساو &}مهيلع هل ا قحب اوموقي الأ اوقفشأو مهبولق تفاح

 .498 -493/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحجلا (1)

 .292 -284 :ةيدقعلا شّفطا خيشلا ءارآ :نتتيو (2)

 .302 :ح :كلذك رظنا .91 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .67 :ةرعاشألا :يحبص دمحأ .د (4)
 .69 :نيدلا عئارش (5)
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 اناميإ إ مُهَتَداَز ةتايآ مهلع تلت اذإو :ىلاعت هلوق ىلع مهدقتعم ءافصو مهتلزنم

 ۔}٠
 مهل هللا ثدحي ام لكب نودادزي» :لاقف (02 :لافنألا ةروس) هنوكو وتي مهبر ىلَعَو

 ...هدابع ىلع هللا ضرتفا ام لكب ارارقإو اصالخإو اقيدصت ؛ةجحو باتك نم

 }«هاوس ادحأ هلل ا رمأ ىلع نونيعتسي الو نوبهري الو هللا ريغ ىلإ نوبغري الو
 ءادهشلل ناك نإو هللا دنع ءادهش مهلك نينمؤملا نأ كلذك مالس نبا رقأو

 مهريغل رفوتت ال ةليضفو ةلزنم هلل ا ليبس يف نيلوتقمل

 ىأرف ،نينمؤملل هلل ا هرخدا يذلا لضفلا نع ثدحت دقف ديز نب رباج ام

 ©كلاهملا مهنع عفدي هنإ مهاد يف مهالتبا اذإو ،مهنيد يف مهنع عفادي هلل ا نأ

 كلذ هلل ا ةمكح تضتقا دقو ،‘}رمتسمو ميظع ايندلا يف نمؤملل هءالتبا نأ املع

 .هبونذ ريفكتب هدنع نمؤملا ةناكم عفرل

 :هناصقنو ناميإلا ةدايز - 3

 عم اقفاوم مهلوق ءاجو .نامالا ةدايزب ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا ءاملع رقي

 ،نامإلا داز لامعألا تداز اَملك ذإ ؛لمعو لوق ناميإلا نأ رابتعا يف مهبهذم

 مهت ىَلَعَو اناي إ مُهَتَداَز هتايآ ْمهْيلَ تێلت اذإو :ىلاعت هلوق قلطنم نم اذهو

 انامييل نودادزي» :لوقيف ةيآلا ىلع مالس نبا قلعيو ،(02 :لافنألا ةروس) هنوكو

 ام لكي ارارقإو اصالخإو اقي ةيدصت ؛ةجحو باتك نم مهل هللا ثدحي ام لكي

 ةلأسم ربتعتو .هتاقلعتمو ناميإلا ةدايز يعت انه ةدايزلاف “>«هدابع ىلع هلل ا ضرفا

 .69 :هسفن ردصملا (1)

 .65 :هسفن ردصملا (2)

 .28/4 :ءايضلا :يبوعلا (3)

 .69 :نيدلا عئارش :مالس نبا (4)
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 نأ نودقتعي نيذلا دنع ةصاخبو ،نيملسملا نيب هيف فالخ ال امم ناميإلا ةدايز

 .ناميإلا لامكل ممتم لمعلا نأ نوربتعي نيذلا دنعو لمعو لوق ناميإلا

 يف مهفالتخال كلذو ،اهيلع نوملسملا قفتي ملف ناميإلا ناصقن ةلأسم امأ

 يف مهنالتخال مث قيدصتلاب فتكم نيبو ،لمعلل طرتشم نيب ؛ناميإلا فيرعت
 مل قيدصت ناميإلا نأ ىأر نم نإف كلذل ،هناميإ صقن نم ىلع قلطي يذلا مسالا

 ربتعا نم ضعب امأ 3‘')كرشلا ىلإ يضفي داقتعالا ناصقن نأ رابتعاب ،هناصقن زوجي

 ءاملعو يعفاشلا يأر وهو ،ناصقنلا قالطإ زاجأ دقف المعو الوق ناميإلا
 موهفم اوذخأ نيذلا ثحبلا ةرتف دعب نم ةيضابإلا ءاملع ضعبو ة}”ثيدحلا

 ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع امأ !ناميإلا لاصخ نع يلختلا ساسأ ىلع ناصقنلا

 ناميإلا نأ ىري ديز نب رباج مامإلا اذهف ؛صقني ال ناميإلا نأ نوري مهنإف ثحبلا

 لوسر ثيدحب كلذ ىلع لدتسيو ناصقنلا ىلإ بسني الو ةدايزلا ىلإ بسني

 رباج لجر ججاح امدنعو نيؤم َومَو ينت نيح ينازلا ينزت ًال» :ق هللا
 نيحلا كدلخل رمع ككردأ ول هلل او» :الئاق هباجأ نمؤم وهو ينزي هنإ هلوقب

 لبقي ال ناممإلا نأ ىلإ كلذك مكحم نب دوه بهذو .”«ىنزلاب هلل ا يلو فذقب

 .174/2 :داقتعالا :يقهيبلا (1)

 .181/2 :هسفن ردصملا :يقهيبلا (2)

 .174/2 :هسفن ردصملا :يقهيبلا (3)

 .498/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (4)

 .84 :(خم) ديز نب رباج مامإلا لئاسر :ديز نب رباج (5)

 .2295 :مقر ،هبحاص نذإ ريغب ىبهنلا :باب ؤ\بصقغلاو ملاظملا :باتك :يراخبلا هاور (6)

 .28/4 :ءايضلا :يتوعلا (7)
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 م وح ك

 «صقني الو ديزي ناميإلا ىرت ةضابإلا نأ ىلع كلذب لدف ."رصقن هنأ ىري نه

 ةقالعلا يه امف ،مالسإلاو ناميإلا ع جرخي اذهو ،دقتعملا مادهنا يعي هناصقن نأل

 ؟مالسإلاو ناميإلا موهفم نيب ةدوجوملا

 :مالسإلاو ناميإلا 4

 امي هدابع هب هلل ا دبعت ام عيمحل مسا» :لوقيف مالسإلا مالس نبا فرعي

 ءيش لكف هب نونيديو هلل ا ىلإ هب نوبرقتي انابرقو ةدابع مهل هيضر دقف «هب مهرمأ

 مالسإلل يوغللا ىنعملل لماش هفيرعتف 3:«مالسإلا وهف هب مهدبعت امم هب اوذخأ
 هنأب هرسفي يذلا يحالطصالا ىنعمللو ،دايقنالاو مالستسالا وه يذلا

 يذلا ناميإلا موهفم نع افالتخا رهظن فيرعتلا اذهب مالسإلاف ،ةرهاظلا لامعألا

 مالسإلل انه مالس نبا فيرعتف هيلعو ،هدابع هب هلل ا ناد امب قيدصتلا يضتقي

 .صوصخ و مومع ناميإلاو مالسإلا ظفل نيب نأ ىري نم فيرعت عم قبطني

 :ىلاعت هلوق داريإ لالخ نم مالسإلا فرعي مالس نبا دن رخآ نطوم يفو
 نيم تيت َرْيَغ اهيف انذَجَو امف يبيؤُملا نم اهيف نامك نم انجَرخاقإل
 .مالسإلاو ناميإلا موهفم نيب عمجت ةيآلاف 36 .35 :تايراذلا ةروسر همنيِمِلْسُمْلا
 يف ايلج مالس نبا دنع فدازتلا اذه رهظيو ‘نيحلطصملا فدارت اهنم مهفي ثيحب

 ادمحم نأو هلل ا الإ هلإ ال نأ ةداهش» : هنأب مالسإلا عئارش حلطصممل هريسفت

 .385/3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .85 :نيدلا عئارش (2)

 .293/12 :برعلا ناسل :روظنم نبا (3)

 .391 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :يفنحلا زعلا نبا (4)

 .68 :نيدلا عئارش (5)
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 يهنلاو فورعملاب رمألاو هل ١ لزنأ امإ ناميإلاو 6©قىقح هب احج امو هلوسرو هدبع

 هأب مالسإلا فرع مالس نباف &‘"«...ةاكزلا ءاتيإو ،ةالصلا ماقو ،ركنملا نع

 .دحاو ءيشل نامسا مالسإلاو ناميإلا أ ىلإ ةراشإ اذه يفو دايقنالاو قيدصتلا

 امهنيب نأ ىلع مالسإلاو ناميإلا نيب ةقالعلا ةسارد تلد دقف ،هيلعو

 هيلإ ةراشإلا ردجت ام نكل رخآلا نع امهدحأ قايسلا ددحيو اقفاوتو افالتخا

 ثدحأ نإو ىَتتَح مالسإلا رئاعشب مزتلملا هب فصوي مالسإلا حلطصم نأ وه

 لوزي ال تاعاطلاب لمعي مل نم نأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم بهذي ذإ «ىصعو
 لامعألاب فرغ نم» :قايسلا اذه يف رفعج نبا لوقيو ،“السإلا مسا هنع

 ولو ،لدع مهدنعو مهل يلوو ملسم وهف "ةنايدلا يف نيملسملل ةقفاوملاو ةحلاصلا

 هذه عاونأ ىرت اي يه امف .«ةرتتسم بونذو ةرفكم ةريرس هل تناك

 ؟})ىصاعملاو بونذلا

 .86 :هسفن ردصملا (1)

 .280 }279/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (2)

 نب دول يأر دروو ؛ر122/2 :99 مقر تحت بطقلا ةبتكم (خم) رفعج نبا عماج :رفعج نبا (3)

 ةّضانإلا روهمج يأر نع كللذ يف ذشيو {ةقرس وأ ىنزب يصاعلا نع مالسإلا هيف يفني مكحم
 ءاج يصاعلا نع مالسإلا هيفن لعلو .هنايصع ةجرد تغلب امهم يصاعلل مالسإلا نوتبثي نيذلا

 نب دوه :رظنا ؛هفدارم ىفن ناميإلا ىفنتنا امل ذإ ،عالسإلاو ناميإلا موهفم نيب هتيوست ةجيتن

 .374/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم

 بهذو ؛67/15 :برعلا ناسل :روظنم نبا :رظنا هبر رمأل دبعلا ةفلاخغ وه :ةغل ىصع لعف (4)

 ىنعملا اذهل يزارلا فاضأو .مرحلاو ،مئالاو {ةيصعملا :ىنعمب بنذلا نأ ىلإ كلذك روظنم نبا

 ةيصعملا ةظفل راتخنس كلذل ،ةفدارتم تاحلطصملا هذه نأ ىلع كلذب لدف ،ةئيطخلا

 75/١. :حاحصلا راتخم :يزارلا ؛389/1 :برعلا ناسل :رظنا {ةيقبلا نع اضوع اهلمعتسنو

26 



 402 ثلاثلا لصفلا

 :يصاعملا عاونأ - 5

 .ةريبكلاو ةريغصلا :نيمسق ىللإ ةيصعملا مسقنت

 : ةرغصل !-أ

 ي مكحلا يق اهيلع باقع ال لا» :اَهََأب ةريغصلا ةيصعملا مالس نبا فرعي

 ق اهبكترمل ادح هلل ا عرشي قلا ةيصعملاب ةريغصلا ددح مالس نباف &‘')«ايندلا

 َشحاَوَقْلاَو منإلا رئابُك نوُيَجَي نيزلاه :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو ايندلا

 دبع يبأ بسح ممللاو 82 :منلا ةروسر «ةَرْغَمْلا غيماو كت نإ َمَمللا ل
 هرفغي هلل او ،هدابعو هلل ا نيب نوكت تلا رئابكلا نود ام وه بوبحم ن دمع هلل ا

 :يتأي امي بوبحم نبا هل لثم دقو ،هنم ةبوتلاب ىلاعت هلل نيدي نمم لعافلا ناك اذإ

 لك و ...رافغتسالاو هنم ةبوتلاب نونيدتي هلهأ ناك امو ،ةرظنلاو ،ةزمهلاو ،ةزمغلا»

 الو نينمؤملا متش ريغ نم اهل لمعلا ةينو ،اهب مهلاو {ةيصعملا ركذ نم بلقلاب مئاق
 نود هلل اب نيميلاو ،وفللاو {ةلفغلا مالس نبا فاضأو {‘امهضارعأ يف عوقو

 .)قتعلاو قالطلاب نيميلا

 هلوق ىلع ابقعم ليحرلا نب بوبحم هدروأ ام بونذلا رئاغص نمو

 الو يبنلا توص قوق مكَتاَوْلصأ اوعَقرَت ال اونمآ نيزلا اهُيأاي» :ىلاعت

 .67 :نيدلا عئارش (1)

 .67 :هسفن ردصملا (2)

 حرش :يئاشولملا حون نب حتف رصن ييأ نع القن ؛552 0ک49 :يراضحلا دعبلا :يريبعحلا (3)

 .ق110 :(خم) ةينونلا

 .67 :نيدلا عئارش (4)
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 :هلوقو "02 :تارجحلا ةروس) ؛“ضخغتل مكضعب رهَجك لؤقلاب هل اوُرَهُجَت

 الو :هلوقو &(110 :ءارسإلا ةروس) اهب تاَخت الو كێالتمب رَهْجت الو

 بأَي الوا ©(32 :ءاسنلا ةروس) هلهضغَب ىلَع مكضعب هب هللا لضف اَم اوُنَمَعَ

 بيع اذهف» :لاقف (82 :ةرقبلا ةروس) يللا ةَمّلَع اَمُك بنكَي نأ بتاك

 علخت مل و ،همالسإ نع هلزي مل و رفكلا غلبي مل ائيش هنم باصأ نم ،سندو
 .«يصاعملا رئابكلا بنتجا ام «هتي الو

 : ةركل ا -ب

 ةغايصلا يف تفلتخا نإو ىنعملا يف ةريبكلل ءاملعلا فيراعت براقتت

 :يهو اهانعمج لا مهلاوقأ نم ةلمج قوسنسو رابتعالاو

 قحلي يذلا ديعولا لالح نم ةريبكلا مكحم نب دوهو يراوحلا وبأ ددح

 نمل ةرخآلا ق رانلا هيلع هلل ١ بجوأ بنذ لك» : لاقف ةرخآلاو ايندلا ف اهبكترم

 .“)«ايندلا ق دحلاو هب لمع

`` 

 اذه لطبت :يأ طبحت نأ لجأ نم يأ» :يتأي ام انه دراولا طابحإلا ىنعم ىف يطرقلا لوقي (1)

 ؛مكلامعأ طبحت نأ :جاجزلا لاق ،مكلامعأ طبحت الئل يأ :نويفوكلا لاقو ،نييرصبلا لوق

 :يبطرقلا ريسفت «ةروريصلا مال ةردقملا ماللاف «مكلامعأ طبحتف : يأ ،طبحت نأل : ريدقتلا

 كلذل « ةباحصلا قح يف عقوتم ريغ ارمأ انه طابحإلا ربتعا دق ابوبحم نأ وديو 6

 باب نم طابحإلاب ديعولا اربتعم رئاغصلا عم ت ءينلا مامأ مهتاوصأ ةباحصلا عفر جردأ

 .ملعأ هلل او ،انيقي هقيقحتل ال ،بيدأتلاو رجرلا

 .280/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (2)

 : زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه :رظنا 8 :ةيآ ةئامسمخ ريسفت :يراوحلا وبأ (3)

374/1. 242/4. 
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 مكنع فكن هنع نوهنت ام رئابك اوبيجت ث :ىلاعت هلوق لالخ نم -

 نم نإ» :مالس نيا لاق (31 :ءاسنلا ةروس) هگاممرك الَخاُم ; أخالنو مكتاََس

 نأ همالك نم مهفيف {‘'«ايندلا يف باقع اهلهأ ىلع قلا يهو رئابك بونذلا

 .ايندلا يف باقعلا اهب قلعي يلا بونذلا يه ةريبكلا

 هللا مرح ام لك» نأ ىأرف ةريبكلا فيرعت يف حتف نب سورمع عسو -
 ىلإ هلعاف فاضأف ةنسلاو باتكلا همرح يذلا مارحلا وهف هنع ىهن امو ،امارح

 ،ةريبك وهف لالضلا ءامسأ نم ءيشب هلهأ هلل ا ىمس امو» :اضيأ لوقيو “«رانلا

 .__«ة ريبك وهف ايندلا يف لاكنلاب هيلع هلل ا رمأ امو

 اَهَتزأب ةريبكلا فيرعت ىف نوقفتم ءاملعلا نأ ظحالن لاوقألا هذه ضرع دعب

 ىلع كلذك اوصرح دقلو .ةرخآلا يف ديعوو ايندلا يف دح اهبكترم ىلع بجو ام
 نم ةلمج انل ددعي مالس نبا دحب كلذل {ةنسلاو نآرقلا يف ةدراولا رئابكلا ءاصحإ

 لكأو فذقلاو ،ابرلاو ،انزلا» :يهو اهنم زرتحي نأ ملسملا ىلع يغبني يلا رئابكلا

 ©فحزلا نم رارفلاو «يبسلا يف ةمينغلا لغو ،مرحلا يف ديصلا لتقو {ميتيلا لام
 .“)«ةاكرلا عنمو ةالصلا كرتو «سانلا لاومأ نم قرس نمو ،ليبسلا عطاقو

 ةّيضابالا اهيفني يلا تايمستلا ىلع علطن نأ {ةريبكلا فيرعت دعب يغبنيو

 .هل اهنوضتري يلا تايمستلاو ،ةريبكلا بكترم نع

 .67 :نيدلا عئارش (1)

 .104 :ةيفاصلا ةنونيدلا (2)

 .104 :هسفن ردصملا (3)

 .66 :نيدلا عئارش (4)
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 :ةريبكلا بحاصل ةيضابإلا اهبضتري ال يتلا تايمستلا 6

 :انمؤم ةريبكلا بحاص ةيمست -أ

 مالسإلاو ناميإلا نم هتيصعمب لقتني ال ةريبكلا بحاص نأ ةنسلا لهأ دقتعي

 ال تلا صاصقلا ةيآب مهيأر ىلع نولدتسيو ،ناميإلا مسا هل تبثي لب رفكلا ىلإ

 هكلع بيك اوشتآ نيزا اهئأي)» :ىلاعت لوقي ء'هرتاقلا نع نامالا مسا فت
 ني هل يفغ نَمَق ىتنألاب ىمنألا نعلاب بعلاو رحلاب رحلا ىلتقلا يف صاصقلا
 نأ نوربتعي نيذلا ةئجرملا امأ ©(178 :ةرقبلا ةروس) ه“فورغَمْلاب غ ابا ءيش هيخأ

 ال اذكو ،رفكلا عم عفنت ال ةعاطلا أ ىلإ اوبهذف ،يبقلا قيدصتلا درحب ناميإلا

 اوعنتماو نمؤم ةريبكلا بكترم نأ كلذ رثإ ىلع اوررقف {ةيصعم ناميإلا عم رضت

 . هتريبك ىلع هقحتسي يذلا صاصقلا نييعت نع

 ىلع هنوقلطي الو ،هئيدب يفوملا ىلع ناميإلا مسا ةيضابإلا قلطي امنيب

 نأو لمعو لوق تاب ناميإلا مهفيرعتل اقفاوم اذه مهيأر يتأيو ،ةريبكلا بحاص

 :ةلأسملا يف مهلاوقأ هذهو قيدصتلا ءافتنا ىلع ليلد لمعلا ءافتنا

 مايقلا الو هلل ا ضنارف صاقتناب ناميإلا تبثي ال» :بريأ نب لئاو لوقي -

 .ة«هلل ا مارح ىلع

 نمو ،هقئاوب هزاج نمأي ال نم ،نمؤمب سيل» :ملسم ةديبع وبأ لوقيو -

 .“«هبنج ىلإ عئاج هراجو اناعبش تام

 .361 {©360 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش :يفنحلا زعلا يبأ نبا (1)

 .60/2 :(تاباوخجلاو ريسلا نمض) بويأ نب لئاو ةريس :بويأ نب لئاو (2)
 .34 :(خم) ضورعملا ناويد (3)
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 هلوق هداريإب ةريبكلا بحاص نع ناميإلا لاوز ىلع مالس نبا لدتسيو -

 :ةيآلا ىنعم نع لوقيو {(124 :ةرقبلا ةروس) نيملاظلا يدهع لاني أل لاقإ» :ىلاعت
 ©كتيرذ نم هسفنل ملاظلا ؛نيدلا يف ةمامإلاو ةوبنلا نم كيلإ دهع ام لاني ال»

 .""«كنامبإ مهملاظ لاني سيل

 مدعب نينمؤملا رمأ هلل ا نأل {ةينازلاو ينازلا نع ناميإلا مكحم نب دوه ىفن -
 مهل تبنأ نيذلا نينمؤملا سكع ىلع اذهو دلخلا نيح مهيلع ةمحرلاو ةقفشلا

 فصوو .(43 :بازحألا ةروس) ههماًميِحَر َنينمَوُمْلاي ناكو :مهقح يف لاقف {ةمحرلا

 .128 :ةبونلا ةروس) ه«مميحَر فو٤َر نينمؤُمْلاب» هنأب نينمؤملا عم هلماعت يف هنيبن
 يلا ةفأرلا عزني مل نينمؤم اناكول» :ةينازلاو ينازلا نأ هلالدتسا نم دوه صلخيو

 ليلد ةانزلا باقع ىيف نيتدراولا نيتيآلا نأ كلذك جتنتسي ث ،«نينمؤملل اهلعج

 ةدراولا ةيآلل هريسفت يف امأ .)نمؤم سيل ينازلا نأ ىلع ىحل و ىجح يذ رك
 :روسر همْمهَلاَمغأ هللا طبحأَق اونيؤي مل كيوأل :ىلاعت هلوق يف ،نيقفانملا يف

 ىلإ كلذك بهذيو .ىوقتلاب ناميإلا اولمكيف ،اونمؤي مل » :لوقيف (19 :بازحالا
 ممه امو رجآلا مؤيلابَو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو :ىلاعت هلوق نأ
 اوفلاخو مهتنسلأب اورقأ مهسل نيقفانملا صاخ (08 :ةرقبلا ةروس) 4نيييؤُمي

 امك هضئارف اوفويو ،هلل ا نيد اولمكتسي ىَّتَح نينمؤم نوربتعي ال كلذل 3مهلامعأب

 :ىلاعت هلوق يف هللا هحدم ىَّتتَح «ضنئارفلاو ناميإلا لامكإب هبر ميهاربإ ىفو

 .“}ر :محنلا ةروسر هإئفو يلا َميِهاَرنِإو

 .97 :نيدلا عئارش (1)

 .159/3 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)

 .361/3 :هسفن ردصلا :مكحم نب دوه (3)

 .83/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)
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 نأ ىريو «ةلأسملا هذه ق ةيضابإلا جهن يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع جهتني _

 لهأ نأ ىلع {ةئجرملا ءانثتساب هفلاخي نم عيمجو ةلزتعملاو راكنلا نم عقو عامجإلا

 .")عيمج نينمؤم اوسيل ةلبقلا لهأ نم ثادحألا

 نومسي ال مهنأ نيبتي ةيضابإلا ءاملع تالالدتسا عومجب نمف هيلعو

 اذإ :وه انه دراولا لاؤسلاو 3 انمؤم هتيصعم نم بتي مل يذلا ةريبكلا بحاص

 ؟اكرشم ىمسي ت كلذ يعي لهف 3انمؤم ىمسي ال ةريبكلا بحاص ناك

 : اك شم ةركل ١ بحاص ةيمست - ب

 بحاص بسني ال هَنأ ىريو «قباسلا لاؤسلا نع ليحرلا نب بوبح بيجي
 ىلإ ال» :اذه نع لوقيف ‘كرشلا ىلإ بسني ال هنأ امك ،ناميإلا ىلإ ةريبكلا

 نم اوجرخ ،مكحلاو مسالا يف نيكرشملا ىلإ الو باوثلاو مسالا يف نينمؤملا
 نأ دكؤي امو ،}«ةعاطلاب ءافولا كرتب ناميإلا مهل تبثي مل و ،رارقإلاب كرشلا

 دوصلطي نيلا قرزألا نم هئارب ةريكلا بحاص لل كرشلا بست ال ةنال
 .ظ44 :(خم)ردقلا باتك :يرازفلا (1)

 ةيصعملا بحاص ةيمستب ةضابإلا نع ذشي شّيفْطا خيشلا نأ ىلإ نتنيو ذاتسألا لصوت (2)

 مدع طرتشا هْنكَل ديحوتلاب رارقإلاو قيدصتلا نم يصاعلا دنع ام ساسأ ىلع «انمؤم (ةريبكلا)

 قيدصتلاب ناميإلا هفيرعت عم انه خيشلا يأر مجسنيو ،يتوملا نمؤملاب يصاعلا ءازج ةيوست

 جرؤملا وبأ كلذك بهذ يأرلا اذه ىلإو ؛315 :ةيدقعلا شّيطا خيشلا ءارآلا :نتتيو :رظنا
 هراج نمأي مل نمع ناميإلا مسا ىفن يذلا ملسم ةديبع يبأ هخيش لوق ىلع اقلعم يسودسلا

 دصقي) قح هللا ءيبن لاق امو ،هللاب نمؤي مل اذه نإ لوقأ نأ عيطتسأ ال» :لاقف هقئاوب

 .34 :(خم) ضورعملا ناويدلا :رظنا «هيلع عقن مل هجو اذهل نوكي نأ ىسعو (ثيدحلا

 .295/1 :(تاباوخجلاو ريسلا نمض) ليحرلا نب بوبحم ةريس :ليحرلا نب بوبحم (3)



 408 ثلاثلا لصفلا

 اوعاشأ نيذلا مهذيمالت نم ةيضابإلا ةمبأ ةءارب مث 3'ةريبكلا بحاص ىلع كرشلا

 .“)نوكرشم نيلوأتملا ةلبقلا لهأ نأ سانلا نيب

 الو > انمؤم ةريبكلا بحاص ةيمست نولبقي ال ةضابإلا ءاملع نأ انيأر دقل

 ؟هل اهنوضتري تلا ةيمستلا يه امف نذإ 3 اك رشم هتيمست

 :ةريبكلا بحاصل ةيضابإلا اهبضتري يتلا تايمستلا 7

 : ارف اك ةربكل ابح اص ةيمست - أ

 ىلإ ثحبلاةرزتف ق ةضابإلا ءاملع لاوقأ نم هانعمج ام لالخ نم انلصوت

 مث اهتلدأ عم لاوقألا هذه د رسنسف ،ةريبكلا بحاصل رفكلا ةيمست نوتبثي مهنأ

 :يهف ريفكتلا يف مهلاوقأ امأ رفكلا اذه ةيعون شقانن

 نم نأ امهريغو ملسم ةديبع يبأو ديز نب رباج :ةيضابإلا ةميت نع درو -

 .“)«رفك دقف هب ندري و كلذ كرت»و رمخلا براش ىلع دحلاب مكحي

 مل نمو :ىلاعت هلوق ريسفت يف يرصبلا نسحلا نع مكحم نب دوه ىور -
 . ه ., و ه ۔ا, (. مج ... ۔,۔ .2 , ۔ ه سه ۔
 ام ذختي مل نم نأ (هم :ةدئاملا ةروسر هيثورفاكلا مه كيلاف ةللا لزنأ امب مكح

 .)رفاك وهف ،هب رقيو انيد هلل ا لزنأ

 .119/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (1)

 ©فرعملا نب بيعش :مهو هوفلاخ نيذلا هذيمالتو ملسم ةديبع ييأ نيب عازنلا ليصفت :رظنا (2)

 مهئارآ نم بيبح نب عيبرلا فقوم مُث ،زيزعلا دبع نب هللا دبعو «يسودسلا جرؤملا وبأو
 .لصفلا اذه نم يناثلا ثحبملا يف كلذكو ؛13 :ةجحلا ةلاسر يف ،ةذاشلا

 .وا :ةماقتسالا ةبتكمب 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (3)

 .474/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (4)
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 نآرقلا تأرق اَذإَو» :ىلاعت هلوق يف دراولا باجحلا مكحم نب دوه رسف -

 (45 :ءارسالا ةروس) هآروتُسمم اباجح ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا نيو كتيب العج
 الو قحلا هعم نوهقفي ال ،هلهأ ىلع اباجح رفكلا هلل ا لعج اَمَنإ» :لاقف رفكلاب

 يتلا اولتاقَق» :ىلاعت هلوق اضيأ رسفو .')«هب مهقلعتو رفكلاب مهنيدتل ،هنولبقي

 يذلا قحلا لإ عوجرلاب (09 :تارجحلا ةروس) ةئدللا رثأ ىلإ يفت ىًّتَح يغئت

 نأ كلذب دصقيو قحلا كرتب اورفك الإو «نيتعزانتملا نيتفئاطلا نيب هيف مكح
 .ارفك ربتعي يغابلا ةلتاقم كرت

 ق هدمتعم لوح هموصخ دحأ هحرط لاؤس نع حتف نب سررمع باجأ -

 : هنأ ىلإ بهذف ،ةريبكلا بحاص ريفكت ىلع لالدتسالا

 .رافك هباحصأ نأ انملع ميركلا نآرقلا ق ديعو دجو امثيح :ال وأ

 نم بهذم ىلع) نينمؤملا نمض فنصي مل نم نأ ىلع سانلا عامتجا :ايناث

 .رافكلا عم ةلاحم ال فنصيس ه (يصاعلل ناميإلا بلسي

 كلذ نإف ،هلل ا ودع الثم ينازلا- ةريبكلا بحاص ىلع قلطي املاط :اثلاث

 .(98 :ةرقبلا ةروسر نيرفاكلل وُدَع ةللا ثإق» :ىلاعت لوقي ،هريفكتب لوقلا مزلتسي
 .رفاك وه هلل ودع لكف هيلعو

 نم جورخ ناميإلا يف لوخدلاو رفكلا يف لوخد ناميإلا نم جورخلا :اعبار
 .ناميإلا دض رفكلا نأل ،ةلزنم امهنيب سيلو ،رفكلا

 .422/2 :هسفن ردصملا (1)

 .188/4 :هسفن ردصملا (2)

 .93 -90 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (3)



 410 ثلاثلا لصفلا

 هنع يهنم لك ىلع الو ،ةيصعم لك ىلع قلطت ال رفكلا ةيمست :اسماخ
 .هلل ا نم ديعو هيف ءاج امب قلع امإ

 :يمهو رفكلا ىلإ اهبحاصب يدؤت ةيصعم نع الاثم سورمع انل ىطعأ م
 هيلع لخدي ىَستَح ليللا ةالص كرت وأ ،ليللا هيلع لخدي ىَّتَح راهنلا ةالص كرت
 .لالضلاو رفكلاب هلعاف ىلع مكمي اًمِم كلذف نايسن الو رذع ريغ نم راهنلا

 بلاط يبأ نب يلع نع يور دق ةالصلا كرات ريفكتب مكحلا نأ سورمع لقن دقو
 .“"اهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو هنثض

 ةيصعم اوفرتقا نإ نيمكاحلا ةمبألا نأ يصورخلا تلصلا رثؤملا وبأ ىري -
 .“ارافك اوربتعا الإو دحلا مهيلع ماقي نأ بجيف دح اهيف

 هنع هلل ا ىهن امم دبع اهباصأ ةيصعم لك نأ ليحرلا نب بوبحم ىري -
 هلل ا لبقي ال ءارفاك اهب ريصي هنإ ايندلا يف الاكنو ةرخآلا يف اباذع اهيف بجوأو

 هرارقإ يف رصق نم نأ كلذك ىريو .“اباتم هلل ا ىلإ بوتي ىَّتَح المع هنم

 راص ،هعضاوم ريغ ىلع هفرح و «هليوأت ريغ ىلع نآرقلا لواتو ،هلل ا مراحم بكرو
 .هماكحأو كرشلا نم ائيربو ،هباوثو ناميإلا نم ائيرب ارفاك كلذب

 ميقم وأ يصاعملا ريبكل فرقم لك نأ لإ بيبح دودوم وبأ بهذ _

 .111 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (1)

 .157/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناهربلاو ليلدلا :رثؤملا وبأ (2)
 .20/2 :خياشملا تاقبط :يجرللا )3(

 .294/1 :(تاباوخجلاو ريسلا نمض) نامع لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس :ليحرلا نب بوبحم (4)
 لئاوألا ةاعدلا نم (ه101 -99 ةنس :نيب يح) دودوم وبأ \بجاح نب صفح نب بيبح (5)

 مجعم :رظنا ،زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلإ يضابإلا دفولا نمض ناك ةيضابإلا ةكرحلل

 .43/2 :ةيضابإلا مالعأ
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 ."بوتي ىَسَح رفاك لاض وهف قحلا فالخ ىلع لتاق وأ ،اهريغص ىلع

 هلل ١ بجوأ يلا رئابكلا بكر نم» : بوبحح نب دمع هلل ا دبع وبأ لاق -

 نإف «باتتسيو ...هبوكرب رفكي ةنإف ايندلا يف الاكن مهيلع بجوأو رانلا اهلهأل

 .“)«اودع ناك رصأ نإو كتبوت تلبق بات

 اوسيل ارافك ةلبقلا نم ثادحألا لهأ يدهنلا دمع وبأ ربتعا - .

 . )نينم ؤمعي الو نيك رشع

 ىلع ،كرشلا هبحاص غلي يذلا رفكلاب رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ مكح -

 .)دمعتم ةوالتلا ةدجس دجسي مل نم

 هللا بجوأ ةريبك ىتأ نم لك ىلع رفكلا ناميلا نب نوراه بجوتسا -
 .يندلا يف دح هيلع هب بجي امم ائيش ىتأ وأ رانلا اهيلع

 بحاصب رفكلا ةيمست قاصلإ ديفت ثيداحأ ةدع حتف نب سورمع دروأ -

 نع ثيداحألا هذه نأ ىلع ةمألا تعمتجا دقو» :اهيلع ابقعم لاق 4 ،ةريبكلا

 .”«نيفلاخملاو نيقفاوملا نم ءاملعلا ةماع هنع هرثؤي { تم هلل ا لوسر

 .ظ3 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (1)

 .241/2 :(تاباوخلاو ريسلا نمضر)برغملا لهأ ىلإ ليحرلا نب بوبحم ةريس :ليحرلا نب بوبحم (2)

 اعد اعقصي ابيطخ ناك ،نيعباتلا يعبات نم :(ه121 -106 ةنس نيب يح) يدهنلا دمح وبأ (3)

 .749/4 :ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظنا يرسقلا دلاخ ىلع جورخلا ىلإ

 .97 :ريسلا :يخامشلا ؛257/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (4)

 .ظ2 :ةماقتسالا ةبتكمب 27ف مقر عومحب نمض يناثلا (5)

 .333/1 :(تاباوخحلاو ريسلا نمض) ناميلا نب نوراه ةريس :ناميلا نب نوراه (6)

 .92 :ةيفاصلا ةنونيدلا (7)
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 نم ددعب ،ارفاك ةريبكلا بحاص ةيمست يف مهدقتعم ىلع ةيضابإلا لدتسيو

 بيترت نم يناثلاو لولا ءزحلا يف بيبح نب عيبرلا عمج ك هللا لوسر ثيداحأ
 :يهو اهضعب دنسملا

 رثأ يف ةيبيدحلاب حبصلا ةالص هباحصأب هوق هللا لوسر ىلص نأ دعب -
 نوردت له» :لاقف سانلا ىلع لبقأ هتالص نم فرصنا املف ليللا نم ناك ءامس

 3رفاكو نمؤم يدابع نم حبصأ :لاق ،ملعأ هلوسرو هلل ا :اولاق ؟مكبر لاق ام

 امأو بكاوكلاب رفاكو يب نمؤم كلذف هتمحربو هلل ١ لضفب انرطُم لاق نم اماف

 .“'٢«بكاوكلاب نمؤمو يب رفاك كلذف اذكو اذك ونب انرطُم لاق نم

 دقف رفاكلا تنأ هل لاقف ،رفاك اي هيخأل لاق نم» :ه هللا لوسر لاق -

 هبحاص نود رفاكلا مسا قحتسا :عيبرلا لاق ««ملظأ يدابلاو امهدحأ رفكلاب ءاب

 .رفاك اي هل هلوقل

 .“«ةالصلا هكرت الإ رفكلاو دبعلا نيب سيل» :امج هللا لوسر لاق -

 ؟ماع لك يف بجاو انيلع جحلا هللا لوسر اي :سباح نب عرقألا لاق -

 ول هديب يسفن يذلاو» :لاقو هاتنجو ترمحا ىًّتَح ن هلل ١ لوسر بضغف

 مكتيهن اذإ نكلو «مترفكل اولعفت مل ولو ،اولعفت مل تبجو ولو تبجول معن تلق

 .“‘«متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو 3اوهتناف عيش نع

 .ةدمتعملا ةعستلا بتكلا يف هجيرخت دجأ مل &62 :ح :دنسملا بيترت (1)

 وهف ليوأت ريغب هاخأ رفك نم :باب ،بادآلا باتك :يراخبلا :رظنا 65 :ح :هسفن ردصملا (2)

 .5638 :مقر لاق امك

 .460 :مقر .ةالصلا كرات يف مكحلا :باب {ةالصلا باتك :يئاسنلا :رظنا (303 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .394 :ح :دنسملا بيترت (4)
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 ©‘»نارفاك {هيلع امل ركنملاو ،هل سيل ام يعدملا» : ه هللا لوسر لاق -

 اهودمتعا يلا ةلألا عم ثحبلا ةرتف ين ةيضابإلا ءاملع لاوقأ لمجب هذه
 بحاص نع ناميإلا يفن عم اذه مهيأر مجسنيو «ارفاك ةريبكلا بحاص ةيمستل

 وه :ىلاعت هلوق يف ،رفاكو نمؤم نيب ،هدابعل هلل ا ميسقت عم قبطنيو ،ةريبكلا

 لاؤسلا ىقبيو .(02 :نباغتلا ةروس) همنِمؤُه مكنيو رفاك مكنيف ُمُكَفَلَخ يا

 بحاص يمست نأ ضفرت ةّيضابإلا نأ املع ؟ريفكتلا اذه موهفم ام حورطملا

 .اكرشم ةريبكلا

 ىلع هنوقلطي يذلا رفكلا حلطصم نيبت ميهافم ةدع ةيضابالا نع تءاج

 :ىهو ةريبكلا بحاص

 :ةمعنلا رفك :الوأ

 ةروس) نورفكت الو ييل اورُكشاَو» :ىلاعت هلوق مكحم نب دوه رسف -
 :لاقف رفكلا اذه ةيعون حوضوب نيب مث ؛معنلا اورفكت الو ىنعمب (152 :ةرقب
 :ىلاعت هلوقل كلذك هريسفت يفو .»«معنلا رفك عضوملا اذه يف رفكلا اذهو»

 نيكرشملا نأ نيب (28 :ميهاربإ ةروس) هارفك هللا ةمغن اولدب نيلا ىلإ رت ملاظ

 :نيفنص ىلإ رفكلا فنص مث ،ةمعنلا ركش ضرع بيذكتلاو رفكلاب اوحرص

 .“)بيذكتلا وهو نيكرشملا رفك :الوأ

 :باب ،ناميإلا باتك :ملسم حيحص يف براقم ظفلب ثيدحلا رظنا ،ك91 :ح :هسفن ردصملا (1)

 .93 :مقر «هيبأ نع بغر نم ناميل لاح نايب

 .158/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)

 ملسملا الو {ملسللا رفاكلا ثري ال» :ق هللا لوسر لوق كرشلا ىلع قلطي يذلا رفكلا ةلثمأ نم (3)
 .671 :ح :دنسلل بيترت :رظنا ،كرشلا ىنعع.انه رفكلا نأ بيبح نب عيبرلا ربتعا دقف ،«رفاكلا
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 .معنلا رفك وهو ،اهوركشي مل و هلل ا معنأب اورفك نيذلا نيقفانملا رفك :ايناث

 نم مهفيف &‘'هترفك دقف معنلا ركشت مل اذإو» :هلوقب هليلحت متخ ث

 .ةمعنلا رفك امهيلع قلطي ةريبكلا بحاص رفكو ،يصاعلا رفك نأ همالك

 رفك ربتعي هب هلل ا رمأ ام كرت نأ ىلإ ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ بهذ -

 رفك يذلا سيلبإ رفك نايب ضرعم يف اذه نع ثدحتو ،قافن رفكو ةمعن

 . مدآل دوجسلاب هبر هرمأ امنيح ربكتساو

 مهدجنف ،مهفلس لاونم ىلع ثحبلا ةرتف دعب ةيضابإلا ءاملع راس دقلو
 .“) ةمعنلا رفك اهب نودصقيو ،ةريبكلا بحاص ىلع رفكلا ةملك نوقلطي

 :رفك قوف رفكو رفك نود رفك :ايناث

 رفك نود رفك وه رفكلا ريسفتل حلطصم داريإب مكحم نب دوه صتخا
 تحتو قافنلا قوف يتأي هنأو رفكلا ةبترم نيسي اذهب وهف رفك قوف رفكو
 .رفكلا ةملك اهيف دروي ةرم لك يف اذه هديدحت ءاج دقو كرشلا

 ىلع قبطني امك رفكلا ىلع قبطني اذه هميسقت نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 هذه ىدحإ دروأ املك ذإ «ملظلاو «مرحجلاو \كرشلاو تسفلاو ،قافنلا

 .322/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (1)

 دق سيلبإ نكي مل :ةظوحلم 090/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ريس :ناطحق وبأ (2)

 هسفن ةدابع ىلإ اعد امدنع هكارشإ ءاج امنإو \دوجسلا نع بغرو هللا ىصع نيح كرشأ

 .75/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ :رظنا ناثوألا ةدابع لإو

 رفك ديفي هتنأ ىلع دنسملا بيترت نم ثلاثلا ءزحلا ثيداحأ يف دراولا رفكلا ةتس وبأ لمح (3)

 دعبلا :يريبعجلا :رظناف ءاملعلا ةيقب نع امأ ؛204/4 :بيترتلا ةيشاح :ةنس وبأ :رظنا {ةمعنلا

 .323 -317 :ةيدقعلا شّطا خيشلا ءارآ :نتنيو ؛514 -507/2 :يراضحلا
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 يذلا مكحم نب دوه ىوس دحج مل و .“'هتحت امو اهقوف امب اهعبتأو الإ تاحلطصملا

 .ثحبلا ةرتف ىف ةيضابإلا ءاملع نم ميسقتلا اذه كلس

 :قافنلا رفكو كرشلا رفك :انلاث

 نيكرشملا رفك :امه نيفنص ىلإ رفكلا فنص ادوه نأ قبس اميف انيأر -

 :ىلاعت هلوقل هريسفت ضرعم يف اضيأ ميسقتلا اذه دروأو ،!نيقفانملا رفكو
 امم ؤأ ءاملا ني اَنيلَع اويأ نأ ةنجلا باحصأ رانل ا باحصأ ىةاتوإط

 بهذن «ةا :فارعألا ةررس) نيرفاكلا ىلع اَمُهَمَرَح ةللا إ اولاق هللا ْمُكَقَرَر
 اذه نم مهفيو ،‘نيقفانملا رافكو نيكرشملا رافك مه ةيآلا ن نيرفاكلا نأ ىلإ

 .قافنلا رفكو كرشلا رفك :امه نيحلطصم ىلإ رفكلا فنص ادوه نأ

 رفك نود رفكو ،ةمعنلا ركش كرت :يه قافنلا رفكل ناعم دوه دروأ دقو

 .)قسف نود قسفو ،ملظ نود ملظو

 يذلا ،لامعألا رفك حلطصم فظو دقف يمرضحلا بويأ نب لئاو امأ -
 م

 وح

 مهيلع ق دصي نم فرعي هدحن ذإ ق افنلا رفك هب دصقي هنا هحيضوت نم ودبي

 ©017/2 {07/2 {©ك60/1 {479/1 {475/1 ،ك4/1 :يه ميسقتلا انه اهيف درو يلا عضاوملا (ا)

2 19/2، 21/2، 29/2& 40/2‘ 105/2، 0120/2 121/2، 0©127/2 137/2© 148/2. 

 0191/4 }423/3 3424/3 .422 /3 &83/3 &251/2 ش193/2 169/2 0156/2 2

 04 356/4. ١

 .322/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)
 ىلإ ريشأ نأ ديفملا نمو {322/2 ،84/1 كلذك رظنا 021/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .ةلقتسم ةسارد يف ميهافملا هذه ليلحت ةرورض

 .474/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (4)



 416 ثلاثلا لصفلا

 نم اوجرخو مظعألا بابلا نم رارقإلاب اولخد نوقفانم» :مهأب حلطصملا اذه
 ."هقح نم مهيلع ضرتفاو هتعاط نم هب هلل ا مهرمأ ام عيبضتب رغصألا قفنلا

 .قافنلا رفك هسفن وه لئاو دنع لامعألا رفك نأ اذهب لدف

 بحاص رفك ىلع ميهافم ةدع نوقلطي ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا نأ انيأر

 رفكو ،رفك قوف رفكو رفك نود رفكو ،ةمعنلا رفك :ب هنومسيف .ةريبكلا

 نم هجارخإ ةريبكلا بحاص ريفكتب نونعي ال مهتأ انيبو ،لامعألا رفكو ،قافنلا
 رفكلا ةملك سفن يعت ال يصاعلا قح يف ةدراولا رفكلا ةملك نأ كلذ 3مالسإلا

 .“دوحخلا رفك وأ كرشلا رفكب ىمسي كرشلا نأل كرشملا قح يف ةدراولا

 حلطصم ىلع فرعتن نأ انب ردجي ؛هميهافمو رفكلا نع ثيدحلا دعبو
 رفكلا عم ليحرلا نب بوبحمو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ هدروأ يذلا قافنلا

 ؟قافنلا وه ام ىرت ايف 3‘)قفانم رفاك ُهَتأب )هقلخب هلل ا هبش نم ىلع امكح نيح

 ؟ةريبكلا بحاصل ةيمست هدارفنا نيح ةّيضابإل ا هيضتري لهو

 :قفانم ةريبكلا بحاص ةيمست ب

 ءافولا نم هب جرخي ،اقافن ذختا نم مسا» :ةنأب قافنلا يراوخلا ؤبأ فرعي
 رارقإلا لهأ نم نوقفانملاف &}”«باتكلاب رارقإلا دعب ڵبذكلاؤ ةنايخلا ىلإ ناميإلاو

 .59/2 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بويأ نب لئاو ةريس :بويأ نب لئاو (1)
 .508/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا :رظنا (2)

 :لشم ةيمستلا يف قلخلا تافص عم كرتشت لا هللا تافص ليوأت مدع هيبشتلا اذهب دصقي (3)

 .ديلاو نيعلا

 .91/2 :ءايضلا :يبرعلا (4)

 .112/1 :نآرقلا نم ةيآ ةئامسمح ريسفت (5)
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 لمعلا اوعاسأ نيذلا مهو "هب اورقأ امب ائيش هلل اولمعي مل مُهَنِكَل ،ديحوتلاب

 ةشَنَظ يذلا مكنع مكِلَذَوإل :ىلاعت هلوقب الالدتسا نظلا مهتءاسأ

 23 :تلصف ةروس) هْمكَت

 بحاص ىلع اريثك ةيمستلا هذه ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا ءاملع قلطأ دقو
 ىلع قافنلا مسا قلطت يلا ءاملعلا صوصن نمف :اهنم بتي مل يذلا ةريبكلا

 :يتأي ام دجن ةريبكلا بحاص

 م م م

 اَم اوقدص لاَجر نينموملا نيم :ةيآلا هذه الت اذإ ديز ن رباج ناك -

 ةروس) هالي ل 7 رظن نم مهنمو ه ةبخن ىضق نَم مهيف ء هبَلَع للا اوُدَهاَع

 ©)«قفانم الإ لدي امو طق نمؤم ليي ام هلل او» :لاق (23 :بازحألا

 بهذ (03 :توبكنعلا ةروس) نيبذاكلا ملعيلو :ىلاعت هلوق ىنعم يف -

 ةنايخلا لهأ مهسأل ،نوقفانملا مه ةيآلا يف مهب دوصقملا نأ ىلإ حتف نب سورمع

 . ‘>رقفانم هلل ا مهامسف هب اورقأ يذلا لمعلل عييضتلاو

 دصقي) لدعلا لهأ ةوعد لوبق فلاخ نم نأ بويأ نب لئاو ىري -

 بجوتساو نامعإلا مسا نم جرخ هرهاظ هتريرس قفاوت و (ةّيضابإلا

 بهذيو .»نيملسملل ةقفاوملاو ىضرلا نم رهظأ ام هنع نغي مل و ،قافنلا

 .185 184/3}5 149/2©0 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت (1)

 .11 :ديز نب رباج مامإلا هقف نم :حاورلوب نع القن ؛361/3 :تاريخلا رطانق (2)

 .27/4.:ءايضلا :يوعلا (3)

 .72 :ةيفاصلا ةنونيدلا (4)

 .104 {103/1 :(تاباوخجلاوريسلا نمض) مالسإلا ةفص :بويأ نب لئاو (5)
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 ىلع تعنلاو ةفصلاو مسالا يف نيقفانملاو نينمؤملا نيب زيم هلل ا نأ ىلإ كلذك

 .“'باوغلاو ،لامعألا

 ةيآ لك يف هدجن ذإ 3هريسفت يف نيقفانملا نع اريثك مكحم نب دوه ثدحت -

 نأ نايب ىلع اصيرح هرماوأ مازتلا يف ريصقتلاو ،هلل ا عرشب ءافولا مدع ىلإ ريشت

 :هججح و هلاوقأ هذهو ،هلل ا ةعاطب اولخأ نيذلا نوقفانملا مه ةيآلا يف نيينعملا

 يف هلوق كُجفغي نم سانل نمو :ىلاعت هلوق ف فوصوملا ىلع بقع ه

 ةروسر هماَصجخلا دلأ وُهَو هبلق يف ام ىَلَع ةللا ثهلي ايندلا ةايحل
 .«ضلارفلاب لمعي الو ناميالاب رقي يذلا قفانملا » هنأب م04 :ةرت

 ىلإ نيضرعملا فنصي ُهنإَق قحلا نع ضارعإلا نع دوه ثدحتي نيحو ه
 . (_)-رمسق

 .ةقف هللا لوسر هب ءاج يذلا قحلاب اونمؤي مل مسق :الوأ

 .نوقفانملا مهو ،هماكحأو هللا ضئارفب اولمعي مل مسق :ايناث

 نع نيضرعملا نمض رئابكلا باحصأو ةاصعلل هفينصت ىلع دهشتسيو
 قيرق ىلوتي م اَغَطأو لوُسَلابو هللاب انمآ تولوقيو» :ىلاعت هلوقب قحلا
 اولوت ءالؤهف {ح7 :رونلا ةروسر همّنينموُمْلاب كيلوأ امَو كلذ دغب نم مهنم
 نوربتعيف ،هيلع هلل ا اودهاع امب ءافولا نع اوفكنتساو هب اورقأ امب لمعلا نع
 .)هب اورقأ يلا ضئارفلا لامكتسا نع نيضرعم كلذل

 .106/1 :هسفن ردصملا :بويأ نب لئاو (1)

 .194/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .23/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .23/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)
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 ٤ ٥ ه مو 7 ٥ م و

 ءايلوأ مهضعب تانمؤُمْل او نونيؤُملاَو)> :ىلاعت هلوق ريسفت ضرعم يف ه

 نينمؤملا نأ وهو {نيقفانملاو نينمؤملا نيب قرفلا ركذ (71 :ةبوتلا ةروس) همض
 عطي مل امنيب ضئارفلا عيمج نم هب هلل ا مهدبعت ام لك يف هلل ا اوعاطأ

 ،بلقلاب رارقإلاو ،ناسللاب لوقلا نم هب مهدبعت ام لك يف هلل ا نوقفانملا

 .")ولمعي ل مهنكل اولاق مهف

 ءاس انقبسي نأ نأ تائيسلا نولَمْعَت يذلا بسَح مأل :ىلاعت هلوق نأ نيب ه

 ،نيقفانملاو نيكرشملا ىلع قدصي (04 :توبكنلا ةروس) همنوُمكْحَي ام
 امأ ةرخآلا يف باذعلاو ‘ثعبلا اوركنأ مُهَّتنأ ةهج نم نوكرشللاف

 اذإ ،رارقإلاو قيدصتلا دعب مهل هللا بيذعت مدعب مهنظ ةهج نمف نوقفانملا

 ضئارفلاو ماكحألا اوعيض

 اهنم دصقملا نأب ةريبكلا بحاص ناعإ ىلإ ريشت يلا تايآلا دوه لوأ ه

 :ىلاعت هلوق يف دراولا ناميإلا نع لاقف ،يلقلا ناميإلا ال ناسللاب رارقإلا

 هن ب (02 :فصلا ةروس) نولعفت الام نولوقت ل اونمآ نيذلا اهب :ااي

 نوقفانللاف .هب اورقأ يذلا ناميإلا لإ مهبسن هل ا نأو ،ناسللاب رارقإلا

 .مهتنسلأب ناميإلا نولوقي 3“رارقإلا لهأ نم ةنايخلاو عيبضتلا لهأ مه هدنع
 .)لمعلاو لوقلا نم هب اورقأ امب ءافولا كرتل ةرضم مهبولقو

 .151/2 :هسفن ردصلل :مكحم نب دوه (1)

 .297 {296/3 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .345/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 :293/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)

 .331/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (5)
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 ةريبكل ١ بحاص يمست ةبض ابإل ١ نأ ايلج رهظي انعم رم ام لالخ نم

 رئابكلا هذه ةلثمأ نمو لامعألا رئابك نم ةريبك لك قحلت ةيمستلا هذهو اقفانم

 .ءاملعلا لاوقأ نمو رداصملا نم هجاتنتسا نم انكمت ام ركذن

 :اقفانم اهلعاف اهب ىمستي يتلا رئابكلا نم ةلنمأ

 ةلزنم هلهجو هلعف هلزني ،قلاخلا ةعداخم بلاط نأ ديز نب رباج دكؤي -

 .“)قافنلا لامعأ نم هنأ ىلع رخآ نطوم ىف فلخلا ركذي و ."قفانملا

 اوبكر نيذلا ةمبألا نأ ىلإ يصورخلا سيم نب تلصلا رثؤملا وبأ بهذي -
 .)قافنلا مسا مهيلع قدصي دحلا مهيلع مقي مل و دودحلا

 كلل ا مراحم بكرو ،هرارقإ يف رصق نم نأب ليحرلا نب بوبحم حرصي -

 .)قفانم وهف ،هعضاوم ريغ ىلع هفرحو هليوأت ريغ ىلع نآرقلا لوأتو

 وأ !مرح ءاهتشا امإ نوكي قافنلا لاعفأ نايتإ نأب حتف نب سورمع ىري -

 ىلع اهمعنأ ةمعن ىف هلل الضف ركنأ نم نأ كلذك دقتعيو .ليوأتلا يف افيرحت

 .» ليوأتلا أطخأ ُهَتَأل {اقفانم ربتعي ،هدبع

 .70 :(خم) ديز نب رباج لئاسر (1)

 ناتقنانم طول ةأرماو حون ةأرما نأ سابع نبا نع ديز نب رباج دروأ ؛70 :هسفن ردصملا (2)

 اذهف هيلعو ،شماهلا ىلع }ظ77 :ريمع نبا ىلع درلا :يرازفلا :رظنا ،امهيجوز اتناخ امهنأل

 .اهجوز تناخ ةأرما لك ىلع قبطني مكحلا

 .157/1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) ناهربلاو ليلدلا :رثؤملا وبأ (3)
 .294/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ليحرلا نب بوبحم ةريس :ليحرلا نب بوبحم (4)
 .79 :ةيفاصلا ةنونيدلا (5)

 .102 :هسفن ردصملا (6)
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 نم ادحأ ىمر نم نأ يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع نع ينايسولا ىكح -
 .")قفانم وهف كرشلاب ةلبقلا لهأ

 نسم وه ضئارفلا صاقتناو ؛ءافولا كر نأ مكحم نب دوه ريتعي =
 .نيقفانملا لاعفأ

 بكترم نأ هيف نيب امج هللا لوسر نع اثيدح بيبح نب عيبرلا دروأ -

 الف ريطت نمو .غي الف دسح نم) : : لاقف كاقنانم ىمسي رئابكلا ضعب

 .“»«قفانملاو ملسملا نيب ام قرف وهو ،ققحي الف نظ نمو كعجري

 بحاص ىلع قافنلا مسا نوقلطي ةيضابإلا نأ دكؤت اهاندروأ يلا صوصنلاف

 ةيضابإلا رصحي له :وه نهذلا ىلإ ردابتي يذلا لاؤسلاو كلل ا ةينادحوب رقملا ةريبكلا

 ؟ناميإلا رهظيو كرشلا يفخي يذلا كرشملا نود يصاعلا ف قافنلا حلطصم

 ؟اعم امهب مأ ؟كرشلا رامضإ ىلع ةلالد مأ ةريبكلا لعف ىلع ةلالد قافنلا

 الو ،ةريبكلا بحاص ىف قافنلا لولدم نورصحي ةيضابإلا نأ وه باوجلا

 .نيملسملا عم مالسإلا رئاعش زربيو كرشلا رمضي يذلا كرشملا لإ هنوعس وي

 ةيمهألا ةلأسملا هذه ىطعأ يذلا زرابلا يضابإلا ملاعلا مكحم نب دوه ربتعيو
 اهب لدتسي ميركلا نآرقلا ىف ةيآ لك ىلع درلا هريسفت يف لواح ثيح ىربكلا

 ركذنسو مالسإلا راهظإو كرشلا رامضإ وه قافنلاب دوصقملا نأ ىلإ بهذي نم

 . ةررقملا ةلحرملا ءاملع نم هريغ لاوقأو دوه لاوقأ نم ںهانعمج ام

 .129 :(خم) ينايسولا ريس (1)

 .521/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)

 .701 :ح :دنسملا بيترت (3)



 422 ثلاثلا لصفلا

 نود ،ةريبكلا بحاص ىلع قلطي قافنلا نأ ىلع مكحم نب دوه لدتسا -
 :يه ةلدأب مالسإلا رهظيو رفكلا نطبب يذلا كرشملا

 ةَّرَم نيعبتم مهل رفغتست ذإ مهل رفغتست ال وأ مهن زينغتتما)» :لاعت هلوق ه
 نيكرشملا نأ ىلإ مكحم نب دوه بهذ «(80 :ةبوتلا ةروس) : لا ريفغ نلف

 هللا لوسر مهل رفغتسا امل كلذك رمألا ناك ول ذإ 5ةيآلا يف نيينعملا اوسيل

 لهأب مهيمسي نيذلا هيفلاخم ىلع درلا ضرعم يف اذه هريسفت ءاجو !وف
 لوقيف ‘نوكرشلملا مه ةيآلا يف نيدراولا نيقفانملا نوربتعي نيذلاو ،فقارفلا

 هللا لوسر مهل رفغتسي مل ،اوفصو امك نيكرشم اوناك ول» :كلذ نع
 لوسر ناك امو {مهل رافغتسالا يف ةرم نيعبسلا ىلع نديزأل لقي مل و ةف

 يبنلل ناك اما :هللا لاق دقو ،هلهأل رفغتسيف كرشلا لهجيل قلف هلل

 ."'«(13 :ةبوتلا ةروس) هينيِكرْضُمْلل اوُرفْغَنسِي نأ اونمآ نيذلاو

 لوقي (84 :ةبوتلا ةروس) هادبأ تام مهنم َحأ ىلَع ُإَصت الول :ىلاعت هلوق ه

 :اولاق امك نيكرشم اوناك ول نأ ،قارفلا لهأ ىلع ليلد اذه يفو» :دوه

 يف مهنفك الو ضمهروبق يف فقو الو { هللا لوسر مهيلع ىلص ام
 .“)«مهروبق يف مهالد الو ںهبايث

 اي» :هيف لاق هنيم باطخلا نب رمع لوق ىلع افوقوم اثيدح دوه دروأ ه

 نم دوصقملا نأ ىلع هب لدتساو ،‘}>«مهنم انأ هللا كدشانأ ةفيذح

 مل رمع نأ» كلذ كرشلا رامضإ سيلو ،ةيصعملا نايتإ وه قافنلا حلطصم

 .157/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .159/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .ةعستلا بتكلا ينف هجيرخت دجأ مل (3)
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 يف صاعم هل نوكي نأ فاخي هنإ لب كرشم هنأ هسفن ىلع فاخي نكي

 ائيش ةفيذح ىلإ رسأ دق هلل ا ءين نوكي وأ ©فقافنلا هيلع بجوت مالسإلا

 "هب هنظي الو هسفن ىلع رمع هفاخي نكي ملف كرشملا امأو «كلذ نم

 قافنلا فاختأ :لئس نيح اضيأ ديز نب رباج موهفملا اذه ىلإ بهذو

 .“«باطخلا نب رمع هفاخ دقو هفاخأ ال فيكو» :باجأف

 نسحلا يأرب كرشلا رامضإ نيعي ال قافنلا نأ ىلع دوه كلذك لدتسا ه

 هادان امل نمؤم هنبا نأ دقتعي ناك ةيقلا احون نأ ىلإ بهذ يذلا يرصبلا

 .هداني مل كلذ الولو

 ناك نإو «نيكرشم نومسي ال قافنلا لهأ نأ حتف نب سورمع رقي -

 لدتساو «(كرش رفك رفاك كرشملاو {ةمعن رفك رفاك قفانملا) رفكلا مسا مهعمجي
 73(5 :بازحألا ةروس) ؛ه“تاقفانُمْلاَو ني نق َنقْفاَنُملا هللا بذعل :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع

 .)كرشلا نود يصاعملا مهنايتإل ةيمستلا هذه اوقحتسا نوقفانملاف

 ىلع قلطي قافنلا نأ ىلع اهلك دكؤت ،ةروكذملا ةيضابإلا ءاملع لاوقأف
 ىلع صرحلا ىلإ مهاعد دقلو .نطيي ام سكع رهظي يذلا كرشملا نود يصاعلا

 بحاص ىلإ قفانملا ديعو لك هيجوتب ةيصعملا ظيلغت ةاصعلا يف قافنلا رصح
 ةيضابإلا ءاملع ىنبت دقو «هب لقتسملا هديعو هل كرشلا رامضإ نأ كلذ {ةريبكلا

 .164 163/2 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 .929 :ح :دنسملا بيترت (2)

 تاحفصلا ماقرأ يف دوه لاوقأ كلذك رظنا ؛229/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (3)

 .386 ©359/3 0385 0146 0140 /2 ©84/1 :ةيلاتلا

 .74 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (4)



 424 ثلاثلا لصفلا

 فسوي اذهف ‘كرشلا رامضإ ىنعمب قافنلا ءاغلإ دقتعم كلذك ثحبلا ةرتف دعب

 يف ال ءلاعفألا يف قافنلا نأ مهقفاو نمو انباحصأ هيلع يذلاو» :لوقي يبصلل

 ريغ ۔انملع بسح- ةيضابإلا ءاملع نم داقتعالا اذه فلاخي و &"')«داقتعالا

 .» غّمفطا خيشلاو ،ينالجراولا بوقعي يبأو ،ةليمرضحلا قاحسا يبأ

 ةلحرملا يف ةيضابإلا دنع ةريبكلا بحاصل ىضترم ىمسم ،نذإ قافنلاف

 ناميإلا نيب ةلزنم قافنلا نإف يلاتلابو سةمعن رفك رفكلا عم ةلزنملا سفن هلو ،ةررقللا

 ةمعنلا رفك نأ امك ،دوحجو كرش رفك وه يذلا رفكلاو ناميإلا نيبو ،كرشلاو

 لوقي كلذ يفو ،(كرش رفك) رفكلاو ناميإلا نيبو كرشلاو ناميإلا نيب ةلزنم

 عم مه الو ،باوثلاو مسالا يف نينمؤملا عم مه ال» :نيقفانملا نع حتف نب سورمع
 نت نيبذبذُمل :ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو 3«ةريسلاو مكحلا ىف نيكرشلملا

 . :اضيأ ىلاعت هلوقبو 143(0 :ءاسنلا ةروس) ءالؤه ىلإ الو ءالؤه ىإ ل كلذ

 مكحم نب دره لزنأ ةلزنملا سفن يقو . ©ة)[14 :ةلداحملا ةروس) هني الو مكنم مه

 رفك نيب ةلزنم قافنلا هعضوب كلذو تاحلطصملا لامعتسا يف رييغت عم قافنلا

 .)رفك نود رفكو ،رفك قوف

 .17 :تانايدلا باتك ىلع ةيشاح :يبعصملا فسوي نع القن ؛515/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (1)

 هدلاو دي ىلع ملعت هيقفو رعاش &(ه6 ق) :يمرضحلا ينادمهلا سيق نب ميهاربإ قاحسإ وبأ )2(

 مجعم :رظنا ،تومرضح ىلع نيتنامعلا ديعس نب دشارو ،ناذاش نب ليلخ مامإلل الماع ناك

 .20 ١9/1، :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ

 .325 :ةيدقعلا ؟ ّيفطا خيشلا ءارآ :نتنيو (3)

 .75 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (4)

 .75 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (5)

 .330/1 087/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (6)
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 ق درو اذام رنل ©‘"أوسفلا يه قافنلاب نرتقت ام ايلاغ ىرخأ ةيمست دجوتو

 ؟ةريبكلا بحاص ىلع اهقالطا

 :اًمسان ةركلا بحاص ةيمست -ح

 ةنسلا لهأف ؛ةيمالسإلا بهاذملا ىدل ةفورعم اقساف ةريبكلا بحاص ةيمست

 ىف هلخدت ال هتريبك نأ كلذ ©قساف نمؤم كرشلا نود ةريبك بكترم نأ نوربتعي

 امأ .ناميإلا ةقيقح وه يذلا قيدصتلا ءاقبل ناميإلا نم هجرخت ال امك رفكلا

 الف ،ةريبكلا بحاص صخت ناميإلاو رفكلا نيب ةلزنم قسفلا نأب اوضق دقف ةلزتعملا

 مسالا لاز مكحلا لاز اذإو ‘هنع ةلئاز رفكلا ماكحأ نأل ؛مهدنع ارفاك ىمسي

 كلتقي وأ باتتسيف هقافن رهظي ىًّتَح ملسملاك لماعي قفانملا نأل ؛اقفانم ىمسي الو

 هل ةريبكلا بكترم نأ نيح يف {ةنجلاب دعويو ىلوتي نمؤملا نأل ؛انمؤم ىمسي الو

 رفكلا نيب يتأي قسفلا نأ ىلع ةيمالسإلا بهاذملا قاف نم ىنثتسي الو .)رانلا

 رفك ةريبكلا بحاص اورفك نيذلا هتادجنلاو ةقرازألا نم جراوخلا ريغ ناميإلاو

 .قافنو ةمعن رفك ال ‘كرش

 نب دوه قسافلاب يصاعلا ةيمست مهنع انتلصو نيذلا ةيضابإلا ءاملع نمو
 مكحي ْمَل موط :ىلاعت هلوق اهنم تايآ ةدعب يأرلا اذه ىلع لدتسا يذلا مكحم

 نإو فييك :هلوقو 047 :ةدئاملا ةروس) هنوقساقلا مه كينو للا لزنأ اَمب

 .116 /2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .106 :ةيمالسإلا قرفلا يف تاسارد :ديمحلا دبع نافرع .د (2)

 .107 :هسفن عجرملا :ديمحلا دبع نافرع .د (3)

 .وك :ردقلا باتك. :يرازفلا (4)

 .474/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (5)



 426 ثلاثلا لصفلا

 ه مهنولق 7 مهاف مكنوُضْري ة ةمذ ًالو لإ !مكيف اوُبقرَي ال مُكيَلَ اوُرَهْظَي

 هريسفت دنعو ا )قافن قسفب ةيصعملا ىمسف 08 :ةبوتلا ةروس) ه؛نوقساق مُهَرَتكأو

 ةيآلا ربتعا (24 :ةبوتلا ةروس) هينيتاللا موقلا يدهي ال ةللاو :ىلاعت هلوقل
 .قافنلاو كرشلا قسفل ةلمتحمو {ةعماج

 مكع نب دوه دحن كلذل كرشلا ىنعمم . رفكلاو ناميإلا نب ةلزنم قسفلاف

 ). .ق قوف قسفو :قسف نود قسفبو . )كرشلا قسف قسفو قافنلا قسمب رقي

 :ايركز وبأ بقل املثم نيملسملا لتق اقساف اهبكترم ىمسي لا رئابكلا نمو

 ةكرعم ىق ةيضابإلا هلتقل قسافلاب يبلغألا دمحأ نب ميهارب مكاحلا ينالجراولا

 (_ه283 ةنس ةريهشلا ونام

 ؛لاضلاو ،ملاظلا :اهنم ةريبكلا بحاص يف تدرو ىرخأ تايمست كانهو

 .اهيف ةيضابإلا ءاملع يأر ضرعتنس ،نوعلملاو

 :انوعلمو الاضو املاظ ةريبكلا بحاص ةيمست د

 هللا لزنأ امب ب مُكْحَي مل نَم .م ون :لاعت هلوق قلطنم نم :املاظ هتيمست الوأ

 بكترم لإ مللظلا مكحم نب دوه بسن (45 :ةدئاملا ةروس) هينوُملاظلا مه كملوأق

 ملظ نيب وأ كقافن ملظو كرش ملظ ؛نيملظ نيب ةلزنم هدنع ملظلاف . )ةريبكلا

 .116/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .121/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .121 ،116/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)
 .307 ،91/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (4)

 .152 0151/1 :ةمألا ريس (5)

 .470/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (6)
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 .ةقباسلا تايمستلا ةلزنم سفن يهو &‘"طملظ قوف ملظو ،ملظ نود

 ء(}لالضلا كلذك ةريبكلا بحاص تايمست نمو :الاض هتيمست ايناث

 ىًّتَح ءاملا رفوت عم رذع ريغ نم ةبانحجلا نم لاستغالا كرت نمل :الثم لاقيف
 ةمعنلا رفك حلطصم لثامي انه لالضلاف ،‘»لاض هناب ،ةالصلا تقو جرخ

 يذلا ةمعنلا رفك نم دشأ موهفمب حلطصملا اذه دري دقو .امهريغو قسفلاو

 إ :ىلاعت هلوق يف درو املثم ،نيدلاب هبحاص ءازهتسال ارظن ،ةبوتلاب رفكي

 مه كيأو مهتتو لبقت ن ارقُك اوذازا مث مهناميإ عب اوُرقَك نيذلا
 .“‘_90 :نارمع لآ ةروس) هولاضل

 زاوج دكؤت ديز نب رباج نع تاياور ةدع تدرو :انوعلم هتيمست انلاث

 :يهو رئابكلا باحصأ نم نعللا قحتسي نم نعل

 نم دوصقملا لعل) ةيآ فرح «بطخي فسوي نب جاجحلا ناك امنيب -
 باتك فرح هلل ا هنعل هلام» :رباج لاقف (اهتقيقح ريغ ىلع اهليوأت فيرحتلا

 .اريثك انعل جاجحلا هلل ا نعل معن» :لاق جاجحلل هنعل نع لئس املو 3«هلل ا

 ءهانعلف الجر اركذ مت «ناثدحتي هباحصأ نم نيلجر ديز نب رباج عمس -

 رسفتسا نيحو ،}امتنعل نم هلل ا نعل» :امهل لاقو ،كلذك ديز نب رباج هنعلف

 .204/3 &451/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .87 :ةيفاصلا ةنرنيدلا :حتف نب سورمع (2)
 .117 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (3)

 .93 :هسفن ردصملا :حتف نب سورمع (4)

 .425/4 :ءايضلا :يتوعلا (5)

 .هسفن ردصملا (6)



 428 ثلاثلا لصفلا

 نم تبنأ تابث يأو» :هلوقب امهباجأ ،هفرعي ال لجرل رباج نعل نع نالجرلا

 .“"»«هنعل ىلع امكعامتجا

 :يتأي ام ميركلا نآرقلا نم ،ةريبكلا بحاص نعل ىف ديز نب رباج دنتسمو

 ام دغب نم ىدهلاو تايبلا نم انلزنأ ام نوُمْنُكَي نيذاه :ىلاعت هلوق -

 اد :ةرقبلا ةروسر ؛إثونعأللا ُمُهْنعْليو هللا ُمُهْعْلَي كيتوأ باتكلا يف سانلل ان
 .ة«هلل ا هنعلي كنعلي نم لك» :لاقف ،نعللا زاوج ىلع ةيآلا هذهب لدتسا

 لشف نمو :ىلاعتو هناحبس هلوق يه ىرخألا تايآ ىلع دنتساو -

 ةروسر هقصلو هلَع هللا بضعَو اهيف اًدِلاَح منهج ةؤازَجَف اًدُمَعتم انمؤم
 اونيل تانمؤملا تًلفاقلا تانصْحُملا نومري نيذاه :اضيأ هلوقو & (3 :ءاسنل
 .ةحارص نعللا اهيف درو تايآ يهف .3 :رونلا ةروس) ههقرخآلاو ابنألا يف

 :دجنف ةيوبنلا ةنسلا نم هدنتسم امأ

 عاب بدنج نب ةرمس نأ هغلب امنيح باطخلا نب رمع نب هلل ا دبع هلعف ام -

 .)هنعلف ارمح

 ؟هلل ا هنعل نم نعلأ نأ نمولتأ» :هيف لوقي يذلا \فوقوملا رمع نبا ثيدح -

 .)«هب اوملع اذإ هدهاشو ،هبتاكو ،هلكومو ،ابرلا لكآ ه هللا لوسر نعل دقو

 .هسفن ردصملا (1)

 .424/4 :ءايضلا :يتوعلا (2)

 .هسفن ردصملا (3)

 .ةعستلا بتكلا يف هجيرخت دجأ مل ؛هسفن ردصملا (4)

 .ةعستلا بتكلا ىنف هجيرخت دجأ مل ‘هسفن ردصملا (5)
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 ،ةريبكب ىصع نمم اهقحتسم ىلع قلطت اهنوكب ةنعللا ديز نب رباج ديقيو

 عجرت هتنعل نإف {ةبادلا وأ وملا نمؤملاك {ةنعللا قحتسي ال نم نعل نم نأل

 .نيح لك يفو صاع لك ىلع ةنعللا هذه فيظوت نم زارتحا كلذ يقو 3")هيلع
 يلا تايمستلا يف لخادت دوجو يه اهيلإ ريشن نأ دون يلا ةظحالملاو

 دق رفكلا لثم- ةدحاولا ةيمستلا نأ كلذ ،ةريبكلا بحاصل ةيضابإلا اهيضتري

 يف- طباضلا ىقبيو كرشلا نود ىنعم ىلإ ريشت دقو كرشلا ىنعم ىلإ ريشت
 اهركذ نلا ةدعاقلا وه ميركلا نآرقلا تايآ يف تايمستلا هذه نيب ةقرفتلل -انرظن

 وأ ؛ملظلا حلطصم ىلإ ريشت اهلك ةيكملا روسلا نأ ىري يذلا ،مُكحم نب دوه
 شيعي ناك ز لوسرلا نأل كلذو ‘كرشلا ىنعمب قافنلا وأ قسفلا وأ مرجلا

 ،كرشلا ىنغم ؛نيينعملل ةلماش يهف ةيندملا روسلا تايآ فالخب نيكرشملا طسو

 ىلإ ةيندملا روسلا يف نيينعملا نيب ةقرفتلا عجرتو )ةمعنلا رفك) قافنلا ىنعم و
 .ملعأ هلل او ميركلا نآرقلا ريغ نم صوصنلا نأش اهنأش صنلا قايس

 ماكحألا ىلع فرعتن نأ انيلع ةريبكلا بحاص ةيمست مكحل انكاردإ دعبو
 ه مم

 :هب قلعتت ىلا

 :ةريبكلا بحاصب ةقلعتملا ماكحألا 8

 ؛ةماعلا رماكحل أ

 انمؤم هتيمست زوجت ه هنأ ةريبكلا بحاصب ةقلعتملا ماكحألا نم انيأر دقل

 قوف ارفكو رفك نود ارفك وأ {ةمعن رفك ىنعمب ارفاك ىمسي اَمْنَو ءاكرشم الو

 .158/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (1)

 .451/3 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)
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 ةيقب امأ .انوعلمو ءاملاظو ،الاضو ،اقسافو ۔اقفانم هتيمست زوحت هنأ انيأر امك رفك

 :يهف -ةررقملا ةلحرملا يف ةيضابإلا ءاملع هررق امبسح- ماكحألا
 .رئابكلا لهأ نم ةءاربلا -

 .نيدلا يف مهتبحمو ،مهتيالوو ،مهتدومو ه رافغتسالا ميرحت -

 .مهلتق ميرحتو ،“لمهلاومأ ةمينغو مهيرارذ يبس ميرحت -

 لكأو ،ةثراوملاو ةحكانملا قوقح نم ؛مهيلع نينمؤملا ماكحأ ءارجإ -

 جحلاو ،مهزئانج ىلع مايقلاو ةداهشلا لوبقو ،نيملسملا عم نفدلاو حئابذلا
 .صاصقلاو مهعم (4)

 نمؤملا ملسملا ىلع قبطني ام لك ديحوتلاب نيرقملا رئابكلا لهأ ىلع قبطنيو
 نع ةريبكلا بحاص هيف فلتخيف يورخألا ريصملا ما ءايندلا ىف ماكحألا نم

 ؟ريصملا اذه وه امف .نمؤملا

 يف ناك لجر نع [زيزعلا دبع نب هلعل] هلل ا دبعو بيبح نب عيبرلا لئس رافغتسالا ميرحت لوح (1)

 سلجا يف دحاو لجر رضح نإ هنأب :لئاسلا اباجاف 3هقافن ىلع ىدامتي مّهتمل رفغتسي سلجب
 لجرلا ىلعف هل رفقغتسملا قافن ىلع حآ دهاش هعم ناك نإ اًمأ ©کتكسيلف قفانملا لاح فرعي

 .25 :(خم) عيبرلا لئاسم :بيبح نب عيبرلا :رظنا قفانملا اذه رفغتسي نم ىهني نأ رضاحلا (

 .101/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بويأ نب لئاول مالسإلا ةفص :بويأ نب لئاو (2)
 .117 :زجوملا :يناكلا دبع رامع ييأ نع القن &520/2 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا (3)

 ةّيضابإلل نيفلاخملا ىلع كلذك ماكحألا هذه قبطنت {73 :ةيفاصلا ةنونيالا :حتف نب سورمع (4)

 يغبني كلذل ،ميهنالتخا كرتو ،ةّيضابإلا ةوعدلل ةباجتسالا ةرورض :لثم ،ءانثتسالا ضعب عم

 ق ماكحألا هذه نع سورمع هدروأ ام رظنا لقتسم ثحب يف مهب ةقلعتملا ماكحألا ةسارد

 ( .79 :ةيفاصلا ةنونيدلا
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 : ةركل ا بح اص رسصم۔-ب

 بكتراو تائيسلا لمع نم نأ ثحبلا ةرتف ىف ةيضابإلا ءاملع دقتعي

 نم هايند يف طرف اميالاكن رانلا هؤازجف اهيلع تامو رئابكلا فزتقاو يصاعملا

 رانلا ريصم تبثت يلاو {اهانعمج لا مهلاوقأ نمو .هنع يهن امل ىتأ امبو ،هلل ا رماوأ

 :يتأي ام دحن ةريبكلا بحاصل

 اولكأت ًال اونمآ نيذلا اهاي :ىلاعت هلوق الت اذإ ديز :ن رباج ناك -
 ن مكسفنأ اولتق الو هكنم ضار نع ةر ةراجت ز نوكت نأ الإ إ لطابلاب مك مكلاومأ

 ناكو ارات هيللصن فوسف ملظو اناودع كلذ لعفي نمو ،اًميجَر مك ناك هللا

 ."لاملاو مدلا ؛رانلا ىلإ ناتريبك» :لاق (30 529 :ءاسنلا ةروس) ارييس هل ١ ىلَع كلذ

 ركملا» : لاق هتنأ ن هلل ١ لوسر نع غلب ملسم ةديبع وبأ لاق -

 .“)«رانلا ىف ةعيدخلاو ةنايخلاو

 ءاج يصورخلا كلام نب تلصلا مامإلا ىلإ ةلاسرب ءاهقفلا ضعب ثعب -

 نمو هرذع عطقناو ©فكله دقف دمع وأ هنم ةلاهجب ةضيرفلا كرت نم نأ ؛ اهيف

 .)رانلا هل هلل ١ بحوأ ةريبك كهتناو هرذع عطقنا

 مهنأ انملع رفكلاب اموق هللا فصو امثيح ةنأ حتف نب سورمع دقتعي -

 لشم ،ةمعنلا زفكب قلعن ام اهنم ،ةريثك رفاكلا ديعو تايآو ،رانلا ىلإ نوفاضم

 .28/4 :ءايضلا :يتوعلا (1)

 .181 :(خم) ملسم ةديبع يبأ لئاسم (2)

 .194/1 :(تاباوحلاو ريسلا نمض) تلصلا مامإلا ىلإ ءاهقفلا ةريس :نامع ءاملع (3)
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 .“'»03 :ناسنإلا ةروس) هگاروفك اًمِإَو اركاش امإ ليبسلا ةانيَدَه انإ :ىلاعت هلوق

 هلوقب رانلا لإ ةريبكلا بح اص ريصم نأ ىلع مكحم نب دوه لدتسي -

 نأب هيفلاخ ججاخيو «(39 :ةبوتلا ةروس) هاًميلأ اباذع مُكنذَعُي اورفنت الظ :ىلاعت

 لوسر عم اورفني مل نإ ميلألا باذعلاب اودعوت كلذ عمو ،نينمؤملا يف ةحيرص ةيآلا

 .)داهجلا ىلإ انتغ هلل ا

 عيض نم ديعو هيف ركذ وق هللا لوسرل ثيدح دنسملا بيترت يف ءاج -
 نم صقن نمو ...هدابع ىلع هلل ا نهبتك تاولص سهح» :لاقف ةضيرفلا ةالص

 ثيدحلا ىلع ةتس وبأ قلعيو 0}«رانلا هلخدي نأ دهع هلل ا دنع هلف ائيش نهقح

 ضعبل عييضتلا نم هيلع وه ام ىلع تام نم نأ دنسملا مالك ىنعم» :هلوقي

 .)«ةريبك ىلع تام ُهَنَأل «رانلا لهأ نم وهف ةالصلا قوقح

 ىلع ةيضابإلا صوصنلا قافتاب رانلا ىلإ ةرخآلا يف ةريبكلا بحاص ريصمف
 ةريبكلا بكترم مزالي طرش كانه له ،زه نهذلا ىلإ ردابتملا لاؤسلاو ،كلذ
 ؟منلألا ريصملا اذه هقحليل

 :ماإرصالا -ح

 حلطصم امئاد انرتقم ةيضابإلا ءاملع صوصن يق ةريبكلا بحاص ريصم دري

 ؟رارصإلا اذه وه امف "رارصإلا"

 .90 :ةيفاصلا ةنونيدلا (1)

 ' .132/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت (2)

 .189 :ح :دنسملا بيترت (3)

 .205/1 :بيتزنلا ةيشاح (4)
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 كلذل ،ةررقملا ةلحرملا نم ةيضابإلا ءاملع دنع رارصإلل افيرعت دجن مل

 .مهصوصن يف دراولا رارصإلا ىنعم ج رختسنل مهلاوقأ للحنس

 .ةيصعملا ىلع تابنلا ىنعمب رارصإلا :الوأ

 ةبوتلا تسيلو :ىلاعت هلوق يف دراولا تائيسلا ظفل يراوحلا وبأ رسف -

 الو تآلا تبنت ينإ لاق توملا ُمُهَدَحأ َرَصَح ادإ ىّمَح تانيسلا تولَمغَي نيذلل

 تاب (18 :ءاسنلا ةروس) هماميلا اباذع مهل اندَنعأ كنو امك مهو نوتوُمَي نيذلا

 ربتعا دقلف .")هيلع رارصإلاو بنذلا راقحتسا عم :هنع هلل ا ىهن ام عيمجب ةيصعملا

 هنع هلل ا ىهن امل يصاعلا نايتإ ةجيتن يتأي بئاتلا ةبوت لوبق مدع نأ يراوحلا وبأ

 نم راثكإلا يعي ال انه رارصإلاف ،هيلعو ،اهيلع رارصإلاو ةيصعملا هراقحتسالو

 ىنعي امنإو راركت صنلا يف نوكي نأ نكميال ذإ- بنذلا راقحتسا الو ءيصاعلل
 .ةيصعملا ىلع تابنلا

 نم وهف هرقحتساو تائيسلا نم هبنذ ىلع رصأ نم» :يراوحلا وبأ لوقي -
 ىلع تابثلا ىنعمب هلوق يف رارصإلا ءاجف &)«رانلا هل هللا بجوأ قلا رئابكلا

 .كالهلا هيف ققحتيل راقحتسالا هل فاضأ مت ةيصعملا

 نم بات نمو» :لاقف ةنحلا لوخد نوقحتسي نيذلا يراوحلا وبأ ركذ -

 مل و .دحاو بنذ ىلع رضي مل و ڵتوملا لبق نم تائيسلا نمو رئابكلا
 ةيصعملا ىلع تابثلا يه انه ةدراولا رارصإلا ةملكف 3}ةئخلا لخد ...هرقحتسي

 .183/1 :ةيآ ةئامسمخ ريسفت (1)

 .226/1 :هسفن ردصملا (2)

 : .179/1 :هسفن ردصملا (3)

28 
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 الو &رارصإلا ةملك دعب تدرو دق راقحتسالا ةملك نأل ،اهل راقحتسا ريغ نم

 هنأل ركذلاب كلذ دعب درفي مث رارصإلا موهفم يف راقحتسالا جردي نأ نكمم

 .هيف ةدئاف ال راركت

 رفكيف رصي ىتحف» :رفكلا مسا همزلي نميف بوبحم نب دّمحم لوقي -
 مسا نأ انه دصقي بوبحم نباف &''انلوق وهو ءانفلس هيلع ىضم يذلا كلذو

 نأ نكميال انه رارصإلا موهفمف هيلعو رارصإلا دعب ًالإ يصاعلل ققحتي ال رفكلا
 نأ ديري ال نمب اقلعتم رفكلا مسا ناكل الإو ،ةبوتلا ق ةبغرلا مدع ىنعمب نوكي

 ىلع تابثلا ىلع لمحي انه رارصإلا نإف يلاتلابو دحأ هب لقي مل ام اذهو بوتي

 .لوادتملا وهو ةيصعملا

 نم رفكل ةفرعملاو» :لاقف هتفرعم نمؤملا ىلع بجي ام بويأ نب لئاو نيب -

 هدروأ يذلا رارصإلاف 5;«ةبوتلا نع اربكتسم بنذلا ىلع رصأو ،ةبوتلا نع عنتما

 ىلع تابثلا وه امنو ،اهنع رابكتسالا الو ،ةبوتلا نع عانتمالا ينعي ال لئاو
 .طقف بنذلا

 :ةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب رارصإلا :ايناث
 :اهدحأ نايب يف لاقو ،عاونأ ةعبرأ ىلإ بونذلا يراوحلا وبأ مسق -

 هنم بوتي ال ؛بنذلا ىلع ةماقإلاو رارصإلاو ،هيلع رصي ث دبعلا هبيصي بنذو»

 :هلوق دنع ،ةبوتلا نع ةبغرلاب رارصإلا يراوحلا وبأ ديق دقلف 3)«هنع عزني الو

 .«هنع عزني الو هنم بوتي ال»

 .242/2 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) بوبحم نب دَّمَع ةلاسر :بوبحم نب دمع (1)

 .101/1 :(تاباوخلاو ريسلا نمضر مالسإلا ةفص :بويأ نب لئاو (2)
 187/١. :ةيآ ةئامسمح ريسفت (3)
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 بجوأ لا رئابكلا بكر نم اًمأو» :بوبحم ني دمع هلل ا دبع وبأ لوقي -
 ثيح نم هبوكرب رفكي هنإ ايندلا يف الاكن مهيلع بجوأو «رانلا اهلهأل هللا

 نيب عمج دقل .ف'«اودع ناك رصأ نإو ،هتبوت تلبق بات نإف باتتسيو 3هبكر

 ،هبنذ ىلع رصي نمم وأ ،هبنذ نم بوتي نمم نوكي نأ اًمإ ثيحب {ةبوتلاو رارصإلا

 .ةبوتلا نع ةبغرلا يعي انه رارصإلا نإف هيلعو

 4 لمع ث 3اهنم بات ث هلل ا ةيصعمب لمع نمع بوبحم نب دَّمَحع لئس -
 يذلاف ‘,«رصي ام هنم لبق بات املك 3معن» :لاقف ؟هنم لبقي له بات

 ىلإ ءوجللا مدع وه رارصإلا نأ يعي اذهو ،ارصم دعي ال ةرم لك يف هتبوت ددجي

 .ةيصعللا ىلع ءاقبلا عم اقالطإ ةبوتلا

 راكنلا نع اهيف اوثدحت ڵتلصلا مامإلا ىلإ ةلاسرب ءاهقفلا ثعب -

 ىلإ اوعجر مث ةيصعملا ىلع ارارصإو ايدامت الإ اوبأف» :مهقح ين اولاقف
 مهرارصإ ىلع باهولا دبع مهُمامإو نوملسملا مهلتاقف مهمامإ ىلإو نيملسملا

 دنع هيلع اوحضوأ ثدح الب ةلئاز هتمامإ مهئاعداو \ةيصعملا ىلع

 ةبوتلا نع ةبغرلا وه صنلا اذه يف رارصإلا هينعي يذلا ىنعملاف ،‘>«نيملسلملا

 يذلا مهئطخ نم ةبوتلا يف نوبغري ال راكنلا نأ نودقتعي ةيضابإلا نأ كلذ

 .ةيبهولا ةيضابإلا لاتق ىلإ مهرج

 :يتأي ام ىلع لاوقألا هذه يف ءاج رارصإلا نأ ليصفتلا اذه نم جتنتسنو

 .241/2 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بوبحم نب دمحم ةلاسر :بوبحم نب دمع (1)

 37/1١. :ءايضلا :يتوعلا (2)

 .213 ©212/1 :(تاباوجلاو ريسلا نمض) تلصلا مامإلا ىلإ ةريس :نامع ءاملع (3)
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 ريغب وأ ،بلاغلا وهو اهراقحتساب ءاوس ؛ةيصعملا ىلع تابثلا :الوأ

 . اهراقحتسا

 .ةبوتلا نع ةبغرلا :ايناث

 :ملسم ةديبع ييأ لوق لثم ،نيقباسلا نيينعملل اماع رارصإلا حلطصم يتأي دقو

 بحاص نأ ملعن نأ اهلك يناعملا هذه يف مهملاو ."هضرف بنذلا ىلع رارصإلا كرت»

 ؟طابحإلا وه امف هلامعأ طبحت نأ دعب ةرخآلا ىف اميلأ اريصم ىقليس ةريبكلا

 :طاحالا۔د

 حلاصلا لمعلا طابحإب لوقلا ىلإ ناطحق نب دلاخ ناطحق وبأ بهذي

 مدع عم ولو ةيصعملا ىلع تبث ءاوس ؛هتيصعم ىلع رصملا ةريبكلا بحاصل
 وهو توملا هكردأ ىتَح هتيصعم ىلع يقبو ،ةبوتلا نع بغر وأ ،اهراقحتسا

 بكتراف هتيصعم نع هاهن وأ ،هتعاطب هلل ا هرمأ نم» :لوقيف {ةلاحلا كلت ىلع

 ىلع مدنيو ،بتي مل نإف «سيلبإ رفك امك ،رفك دقف هلل ا رمأ عيض وأ ،هلل ا يهن
 ةنعل يف سيلبإ عم ناكو هلمع هللا طبحأ ،هيلع رصأو هعقاو يذلا بنذلا

 طبحي نأ هلل ا ىلع اقح ناك بونذلا ىلع رصأ نمو» :اضيأ لوقيو .«هلل ا

 .“)«سيلبإب هقحليو هلمع

 ةريبك ىلع رصملا تانسح طابحإ ىلع اليلد (ه6 :ق) يتوعلا انل مدقيو

 عم هذاهجو كهؤزغو ‘هُّجح لطبأ دق هنأ مقرأ نب اديز اوغلبأ :ةشئاع لوق وهو

 .165 :(خم) ملسم ةديبع ييأ لئاسم (1)

 .91/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) ناطحق يبأ ةريس :ناطحق وبأ (2)

 .92/1 :هسفن ردصملا :ناطحق وبأ (3)
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 يئامو مهرد فلأب ظيقلا ىلإ اسرف عاب اديز نأل كلذو ،بتي مل نإ اق ءيبلا
 م, و

 .")دقري مهرد ةئامتامثب هارتشا مث مهرد

 اققحم ارمأ نوكي هتانسح لاطبإو ،ةريبكلا بحاصل حلاصلا لمعلا طابحإف

 هتبغر مدعب وأ ،راقحتسا ريغب مأ اراقحتسا هتيصعم ىلع تابثلاب ؛هرارصإ ةلاح ىف

 .ةيصعملا ىلع هتومو ةبوتلا ي

 ىلع قبطني ةريبكلا بحاص ريصم نأ له «وه انلبقتسي يذلا لاؤسلاو

 ةقْلعَلا ماكحألا نمض هيلإ قرطتنس هريغو لاؤسلا اذه ؟اضيأ ةريغصلا بحاص
 .ةريغصلا بحابصب

 :ةريغصلا بحاصب ةقلعتملا ماكحألا - 9

 :انمؤم ةريغصلا بحاص ةيمست -أ

 س هنع لوزي ال ةريغصلا بحاص نإف ةريبكلا بحاص فالخ ىلع

 .)بويأ نب , لئاو ررقي امك قوملا نمؤملل ةتباثلا قوقحلا ك هل تبثتو ناميإلا

 .)رفكلاب مسوي ال ةريغصلا بحاص نأ ناميلا نب نوراه فاضأ دقلو

 رمع نب يلع نيطقرادلا :نيطقرادلا ننس يف براقم ظفلب ثيدحلا صن رظنا ؛29/4 :ءايضلا (1)

 5ه1386 :توريب {ةفرعملا راد ،يندملا ينامي مشاه هلل ا دبع ديسلا :قيقحت يدادغبلا نسحلا وبأ

 .52/3 211 مقر ثيدح م 6

 .103/1 :(رفعج نبا عماج نمض) بويأ نب لئاو ةريس :بويأ نب لئاو (2)
 ريسلا نمض) رفيج نب انهم مامإلا ىلإ ناميلا نب نوراه ةريس :ناميلا نب نوراه (3)

 .334/1 :(تاباوجلاو
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 :رئاغصلا نرفك تانسحلا۔ب

 رسف (114 :دوه ةروس) تانيسلا نبهذي تاَنَسَحلا نإل :ىلاعت لوقي -

 تاولصلا هذه نأ ىلإ بهذف سمخلا تاولصلا ىنعمب تانسحلا حتف نب سورمع

 .")رئاغصلا نرفكي

 سمخلا تاولصلا نأ 3هيف ءاج هق هللا لوسرل اثيدح مكحم نب دوه لقن -

 نأ ىلإ اوبهذ ءاملعلا نم دحاو ريغ نأ ركذ 4 .هنيب ال تارافك ةعمجلاو

 . ©ةروفغمو ةطوطحمو ةرفكم ةريغصلا بكترم ةيصعم

 ام هل رفغ اباستحاو انامييل ناضمر ماص نم» : تلك هلل ا لوسر لاق -

 .رئاغصلاب صاخ ثيدحلا» :ثيدحلا حرش يف ةتس وبأ لوقي 3‘]«هبنذ نم مدقت

 رئاغصلا تارفكم نم ناضمرف ،قحلا بهذم وه امك رئابكلا نم ةبوتلا طرشب

 .“)«رئابكلا بانتجاو ةرمعلاو .جحلاو ،وضرلاو ةعمجلاو سمخلا تاولصلاك

 ام كانه له لءاستن نأ انل قحي ،ةريغصلا رفكت ةنسحلا نأ انملع نأ دعب

 ؟ال مأ مكحلا اذه دافن عنمي

 .108 :ةيفاصلا ةنونيدلا (1)

 ةالصلا :لاق ةق هللا لوُسَر أ ةرْيَرُه يبأ نَع» :هصن اذهو ملسم ثيدح ىلإ ةراشإ (2)

 :مقر ,ةراهطلا باتك «ئابكْلا شمن مل ام متت امل ةرتك ةَعْمُحْلا ىلإ ةعمُحْلاَو سُمَحْلا
 .374/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه :رظنا 2

 .242/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)

 .327 :ح :دنسملا بيترت (4)

 .87/2 :بيتزتلا ةيشاح (5)
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 :مإارصالا- ح

 رارصإ :لوألا :نيمسق ىلإ مسقني ةريبكلا بحاص رارصإ نأ انيأر دقل
 ىنعمب رارصإ :يناثلاو راقحتسا ريغب وأ راقحتساب ،ةيصعملا ىلع تابثلا ىنعمب

 ءةريغصلا ىلع رارصإلا ماسقأ ىلع فرعتن نأ انه لواحنسو ،ةبوتلا نع ةبغرلا
 ؟طبحي ال ىتمو {ةريغصلا بحاصل حلاصلا لمعلا طبحي ىتم فشتكنل

 :ةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب رارصإلا :الوأ

 ةيالو عزنت ال لا ةريغصلا ةيصعملا نع ليحرلا نب بوبحم ثدحت -

 اهبيصي نيح باتتسيو اهيلإ سانلا وعدي انيد اهذختي ام» :لاقف اهبحاص

 علخت كلذ دنعف اذه ىلع رصأو .ةيلهاجلا ةيمحو 5مثإلاب ةزعلا هتذخأو ىبأ نإف

 .ةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب انه رارصإلاف 3"'"«هتيالو

 نود ناك ام» نأ تلصلا مامإلا ىلإ ةلاسرب اوثعب نيذلا ءاهقفلا رقي -

 وأ ةلاهجب اهكهتنم رفكي يلا رئابكلا نود وأ ،اهكرتب اهلهأ رفكي ييلا ضئارفلا
 رأ ةلاهجب اهكهتنا نإ هرذع عطقي ال ه ءاهكهتنم رفكي نيلا تائيسلا نم دمع

 ةريغصلا بحاص عانتماف 3ثأ«اهنم بيتتسا اذإ اهنع ةبوتلا نم عنتمي مل ام \دمع

 .ةبوتلا ف بغري ال نميف ألإ نوكي ال اهيلإ ىعدي نيح ةبوتلا نع

 .ةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب لاوقألا هذه يف ءاج رارصإلاف هيلعو

 .281/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (1)

 .194/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) تلصلا مامإلا ىلإ ءاهقفلا ةريس :نامع ءاملع (2)
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 :ةيصعملا ىلع تابنلا ىنعمب رارصإلا :ايناث

 رجاوز [ىلاعت] هرجاوز نمو» :لاقف رارصإلا ليحرلا نب بوبحم ركذ -
 بكار ىلع قح ام قحم ل و { ارفاك نكي و ‘هلمع طبحي غ ائيش اهنم باصأ نم

 بوتي الو اهيلع رصيف اهركذيف انيد اهذختي مل ام تاكلهملا تاقبوملا ةريبكلا

 هَتزاب ديقتي مل و ،ةيصعملا ىلع تابثلا ىنعمب انه ءاج رارصإلا نأ حضاوف &'"اهنم
 .راقحتسالا ريغل مأ راقحتسالل

 هللا ىصع نم نأ نيملسملا نيد نم نإ» :ليحرلا نب بوبحم لوقي -
 هلخدأ اربكتسم اهيلع تام ىًتَح هتنب و 3انواهتم اهيلع رصأ ةريغص وأ ةريبكب

 ةيصعملا ىلع تابنلا ىنعم ديفي قايسلا بسح رارصإلا موهفمف “«رانلا هلل ا

 هيلعو ،(راقحتسالا) بنذلا ىلع رابكتسالاو نواهتلاب رارصإلا اذه عبتأو

 .اهراقحتسا عم ةيصعملا ىلع تابثلا ىنعم انه ءاج رارصإللاف

 انلصوت يلا ةصالخلا سفن ابيرقت يه ةريغصلا بحاصل رارصإلا ةصالخو

 :ىنعمب يتأي رارصإلا نأ يهو ،ةريبكلا بحاص عم اهيلإ

 .ةبوتلا نع ةبغرلا : الوأ

 .اهراقحتسا مدعب مأ اهراقحتساب ءاوس ةيصعملا ىلع تابثلا :ايناث

 ققحتي له لءاستن ةريغصلا بحاص رارصإ ماسقأ ىلع انفرعت نأ دعبو

 ؟ال مأ ماسقأ هذه لك يف حلاصلا هلمع طابحإ

 .279/2 :خياشملا تاقبط :يييجردلا (1)

 .22/4 :ءايضلا :يبوعلا (2)
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 :طاحالا۔- د

 موهفم فالتخا عم ةريبكلا بحاص طابحإ يف لاكشإ كانه نكي مل اذإ
 ىهن ييلا رئابكلا هنايتإل رانلا ىلإ هريصم نأ كلذ صوصنلا يف دراولا رارصإلا

 - ةريغصلا بحاص طابحإ يف نإف ،ريصملا اذه دكؤت ةلدأ دوجولو 3اهنع هلل ا
 هباكتراب ددحي مل هريصم نأ كلذ ؛اريبك الكشم -ةّيضابإلا دقتعم بسح

 بسح هريصم ضرع يعدتسي ام رارصلا انزتم هزمصم دروي امإ ءةرصلل
 :يلاتلاك وهو ،رارصإلا ماسقأ

 حلاصلا لمعلا طبحيسف ،ةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب رارصإلا ناك اذإ 1

 وه رارصإلا نأ ىلإ هيف بهذ اصن دروأ ينالجراولا نأ كلذ ،ةمايقلا موي هبحاصل
 دناعملاو كرصملا امأو» :لاقف رانلا ىلإ هبحاص ريصم نأ دكأو ،ةبوتلا نع ةبغرلا

 ىتح ادبأ اهقرافي ال هنأ لوعو ءادمع اهبكتراو ،هتيصعم ىلع يدامتملا و هبرل

 اسوكنم رشحملا يف اذغ هبر يقلف &رسخو باحخف ،ربكتساو رصأف ،هبر ىقلي
 هفاعسإ هناحبس يرابلا ةمكحب قيلي ال ذإ عمطم اضيأ اذه يف سيلف ،اسوكرم

 ."')«هرارصإ ىلع

 ريصم يف لصفن نأ يغبنيف ةيصعملا ىلع تابثلا ىنعمب رارصإلا ناك اذإ -2

 .هريغب وأ راقحتسالا عم هرارصإ نوك نيب ةريغصلا بحاص

 هريصم نإف ،اهرقحتساو هتيصعم يف ىدامت ةريغصلا بحاص نوك ىلعف ه

 .ليحرلا نب بوبحم يناثلا صنلا بسح ةبوتلا نع ابغار رصأ نم ريصم قحلي

 .105 /2 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا (1)

 مل و ،انواهتم اهيلع رصأ ةريغص وأ ةريبكب هللا ىصع نم نأ نيملسملا نيد نم نإ» :وه صنلاو (2)

 .22/4 :ءايضلا :يتوعلا :رظنا ،«رانلا هلل ا هلخدأ اربكتسم اهيلع تام ىّتَح هتني
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 ©بنذلل راقحتسا ريغ نم هتيصعم ق ةريغصلا بحاص ىدامت اذإ اما ٥

 {‘'رصوصتنلا نم انيدل ام لالخ نم انل حضتي هريصم ناف (افيوست وأ انواهت)

 :يهو ةلدأ نم هضرعتسنس 11 حلاصلا هلمع طابحإ مدع انيدل حجرت نكل

 ىلع تباثلا ريصم ثحبلا ةرتف نم انيديأ نيب يلا صوصنلا نيبت مل :الوأ

 بلطتي ةروطخلا هذه لثمب ايدقع ارمأ نأ نيح يف ،اهراقحتسا مدع عم ةيصعملا

 حلاصلا لمعلا طابحإ نأو ةصاخبو ،مهتلدأ نايب عم ءاملعلا نم اديج احيضوت

 اذه نأو نيدلا رسي عم ضراعتي اهف راقحتسا ريغ نم رصملا ةريغصلا بحاصل

 رخآو احلاص المع نوطلخي نيذلا نم «هيف نيملسملا بلاغ عوقو ةنظم رارصإلا

 ىتأ ملسم لك ىلع مكحلا ىلإ اذه يدؤيسف ريصملا اذهب انملس ول اننإ إ مث : ؟ائيس

 لهأ نم ةنأب ،اهنم بتي مل و توملا همهادف ةريغص بكتراو «ضئارفلاو تاعاطلاب
 يف دجن مل امك -انملع بسح- ةنسلا الو باتكلا نم صن هب تأي ملام اذهو رانلا

 .ملعأ هلل او ،ے)مهفلا اذه ىلإ بهذي نم ثحبلا ةرتف نم ةيضابإلا ءاملع لاوقأ

 مل ائيش اهنم باصأ نم رجاوز [ىلاعت] هرجاوز نمو» :ليحرلا نب بوبحم صن الثم رظنا (1)
 مل ام ‘تاكلهملا تاقبوملا ةريبكلا بكار ىلع قح ام قحي مل و 3ارفاك نكي مل و ،هلمع طبحي

 .279/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا ،«اهنم بوتي الو اهيلع رصيف اهركذيف انيد اهذختي

 هلل ا دابع نم ءيسملا» ،(ه4و3 :ق) حور نب دمع هلل ا دبع ييأ لوق لمحي ةجيتنلا هذه ىلعو (2)

 ةنسح هنم هلل ا لبقي ال ةمايقلا موي ءيسملاف .ةرذ لاقثم ىلع ولو ،رارصإلاب هرمع متخ نم
 :رظنا ،«ةطوبحم رصملا تانسح نأ هللا مكح يف ناك ذإ ،ةمايقلا موي اهيلع هل باوث الو

 انه ثدحتي ح ور نباف }86/1 :(رفعج نبا عماج نمض) ح ور نب دّمحع ءالمإ :حور نب دمح
 خيشلا ءارآ :ننيو :رظنا ةريبكلا اَهَتأب ةيضابإلا ءاملع ضعب دنع رسفت ةئيسلاو ءيسملا نع

 ءةبوتلا نع ةبغرلا ىنعمب صنلا يف رارصإلا نوكي نأ لمتحي امك 0399 {398 :ةيدقعلا ْشّفطا
 .ملعأ هلل او ،ةيصعملا ىلع تابثلا ال
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 رمألا انب يدؤيسف راقحتسا ريغ نم رصملا لمع طابحإب انمكح اذإ :ايناث

 ىف اعساش امهنيب قرفلا انيأر دق اننأ نيح ىف ،رئابكلاو رئاغصلا نيب ةيوستلا ىلإ

 .امهب ةقلعلا ماكحألا يفو ةيمستلاو ،فيرعتلا

 اريفكت منهج ران ريغب يصاعلا بيذعت تبثت ةّيطاَبإ صوصن دجوت :اغلاث

 بحاص ىلع لإ قيطي ال مكحلا اذهو ل اروفنم هللا ىقلي ىح «هيصاعم نع
 ىاملعلا قاقناب رانلا ىلإ ةريبكلا بحاص ريصم نأل اهيلع تام يذلا ةريغصلا

 يف هيلع ددشيف توملا دنع هيلع ىقبت نم مهنم نأ» :مكحم نب دوه لوقي اذه يفو
 يف هيلع ددشيف هيلع ىقبت نم مهنمو ،ربقلا يف هيلع ىقبت نم مهنمو ‘هسفن جورخ
 رفغ دقو هلل ا ىقلي ىَّتَح ،طارصلا دنع هيلع ددشيف هيلع ىقبت نم مهنمو ،فقوملا
 ."اهنك هبونذ هل

 ريغ نم ةريغص ىلع رصملل نوكي مكحلا اذه نأ ىلإ ريشن نأ انب ردجيو

 لمع طابحإ وه رارصإلل نيرخآلا نيموهفملا ريصم نأ انيأر اننأل ،اهراقحتسا
 رانلا مزلي ال اهراقحتسا مدع عم ةيصعملا ىلع تابثلاب رارصإلاف هيلعو .امهبحاص

 موي هسفن دجيل مكحم نب دوه هدروأ يذلا باذعلاب بذعي اَمْنِإَو ،اهبحاصل

 .هتائيس ىلع هتانسح تعفترا اذإ .نيجانلا نم ةمايقلا

 ةلأسم ةيضابإلا دنع ةريغصلا بحاصل حلاصلا لمعلا طابحإ نإ :اعبار

 اعلا دهع ىف ةلأسملا هذه تريثأ نيح نامعب ثدح ام ليلدب ،اهيف فلتخم

 :ةعقاولا ليصفت اذهو ،اهنع فكلاب رمأ يذلا ،ناليغ نب مشاه

 .392/2 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)
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 تائيسلاو تانسحلا لمعي يذلا يف راحص لهأ نم نوملسملا فلتخا»

 امهيأ هتائيسو هتانسح يف رظني مث ‘تومي ىَّتَح هيلع ىصحت اهنإ :مهضعب لاقف

 .هب يزج رثكأ

 .ةنسحلا ةئيسلا تحم {ةئيس لمع ث ةنسح لمع اذإ :نورخآ لاقو

 نع -هل ا همحر- مناليغ نب مشاه لأسف لئامس ىلإ مهنم لصاو لصو مث
 !مهبحن ملف انيلإ اوبتكو راحصب اذه عقو دقف ،اذه نع اوفك :مهل لاقف كلذ

 .“)«ةقرفلا عقت هلثمو اذه دنعو

 ىلع ليلد هرمأ يفو ،ةلأسملا هذه نع توكسلاب ناليغ نب مشاه رمأ دقف

 ردصم انل نب امك ،اهنع ةباجإلا هسفن فلكل الإو ،دقتعملا لصأ نم تسيل اهأ

 يف ةيضابإلا ةمامإلا ةمصاع تراص راحص نأ ملعن نحنو ،راحص نم هنأو عازنلا

 تارايتلا ١ فلتخمل ىقتلم ىلإ تلوحتف ،}ناسغ مامإلا نم رمأب ه201 ةنس نامع

 امشاه نأ دعبتسي الف ،تقولا كلذ يف ترشتنا يلا ةيمالكلا سرادملاو ةيمالسإلا

 .يضابإلا دقتعملا ىلع ليخد ليصفتلا اذهب ةلأسملا ليلحت نأ دصقي

 ةريغصلا بحاصل حلاصلا لمنعلا طابحإ ةلأسم يف فالخلا دوجولف ،هيلعو

 .يعطق ليلد بايغ يف رخآ نود موهفم ىلع سانلا لمح يغبني الف

 مامإلا رصاع ‘هيقفو ملاع ،(ه207 ةنس دعب يح) :ديلولاوبأ ،يناجيسلا ناليغ نب مشاه (1)
 مجعم :رظنا ،يوكزاألا رباج نب ىسوم هخويش نم .ديمح نب كلملا دبعو ‘ناسغو ،ثراولا
 .168/4 :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ

 .112/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛194/2 :نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا سيمج (2)

 .99 :نايعألا ةفحت :يملاسلا (3)
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 بهذف ،بونذلا ميسقت يف ةيضابإلا ناميلا نب نوراه ملاعلا فلاخ :اسماخ

 مكحي الو فوقولا اهلايح ذختي نأ ملسملا ىلع يغبني يصاعملا ضعب دوجو لإ

 ريصم لاكشإ نم اجورخ فوقولا مكح ىلإ لصوت هنأ ودبيو ،اهبحاص ريصمب
 :وه هميسقتو يصاعلا

 .ديعولا نم اهيف ءاج امل اهلهأل ةرفكم ةريبك )أ

 لوقل نوملسم اهتباصإ عم مهو 3اهلهأ نع روفغم ةريغص ةيصعم (ب

 مكلجخذنو مكتاْيَس مكنع رفكن ةنع نؤهنت ام رئابك اوبيجت نإل :ىلاعت هلل ا
 .(31 :ءاسنلا ةروس) هگابرك الخاُم

 رئاغصوأ ،اهيلع اهبكترم رصي ملام اهنع وفعم بونذلا نم رئاغص (ج
 .اهباصأ نمع انفقوف ؛مولعم مكح اهيف تأي مل رئابكلاب ةهبشم

 ىل اممو» :ديعو اهيف تأي مل يلا ةيصعملا حيضوت دنع رخآ عضوم يف لاقو

 عمتجي :5 يبن نم ةنس الو كايندلا يف دح الو هباتك ق هلل ا نم ديعو هيف عرجي

 .)«هيف انلوق ملعأ هلل ١ انلقو هيلع انفقو اهيلع

 بحاص ريصم ق فوقولاب هيأر ىلع ناميلا نب نوراه لدتسا دقلو

 اذكو كتباتتسا مدعو ،ةبعش نب ةريغملل نثثذ باطخلا نب رمع دلج مدعب رئاغصلا

 نوراهف ،“تداهش يف كبترا يذلا عبارلا دهاشلا الو ،اهب ىنز ُهَتأ ليق يلا ةأرملا

 نع هيف فقي يذلاو ‘بونذلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا يف عبارلا دهاشلا فنصي

 .هبحاص ريصعم. حيرصتلا

 .334/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) رفج ني انهم مامإلا ىلإ نوراه ةريس :ناميلا نب نوراه (1)
 .333/1 :هسفن ردصملا :ناميلا نب نوراه (2)

 .336/1 :هسفن ردصملا :ناميلا ني نوراه (3)
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 . ! )هتيصعم ارح مهيف رفكلا مكح نايب مدعو 0 كوبت ةوزغ نع نيفلختملا

 ليحرلا نب بوبحم هيلع در دقو عوضوملا يف ناميلا نب نوراه يأر اذهف

 امهيف نيب ،‘}تومرضح لمهأ ىلإ ةيناثلاو ،ةلنامع لهأ ىلإ ىلوألا :نيتلاسر يف
 هبحاص هب كلهت بنذ» :لاقف ،نامسق بونذلا نأ ىلع دكأو ،يأرلا اذه رطخ

 ،«هيلع ماقملاو هنم ةبوتلا كرتب هبحاص هب كلهت بنذو ،ةعقاوملاو ةرشابملا دنع

 امك سيل ،انعمسو انظفح اذكه» :لاقف ةيضابإلا ءاملع ىلإ ميسقتلا اذه عجرأو

. .. (4 
 . ١«نوراه فصي

 بحاص ريصم لوح يضابإلا بهذملا مالعأ نيب فالخلا دوجو يفف

 يف كلذو ةبوتلا نع بغر نإ هكاله ىري نم نيبو ،هيف فقي نم نيب ؛ةريغصلا

 مهمازلإو ،نيملسملا ىلع ديدشتلا مدع ةرورض ىلع ليلدل بهذملا راهدزا زع
 .اهل راقحتسا ريغ نم ةريغصلا ىلع رصملا لمع طابحإب

 مالسإللا ق اولخد» سانلا نم فنص نع بويأ نب لئاو ثدحت : اسداس

 اوبيتتسا اذإو ،اورذتعا اوبتوع اذإف ىضرلا نيملسملا ىلإ اورهظأو ،هقوقحب اورقأو

 كلذ دعب نوعجري ث بونذلا نم ةبوتلاو ،برويعلل ةيهاركلا نورهظيو ،اورفغتسا

 مهتيالوو نيملسملا ةعامج يف ناك ةبوتب مهنم هلمع متخ نم اورذتعا يذلا ىلإ

 .336/1 :هسفن ردصملا :ناميلا نب نوراه (1)

 .307 -276 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) نامع لهأ ىلإ بوبحم ةريس :ليحرلا نب بوبحم (2)
 .324 -308 :هسفن ردصملا :ليحرلا نب بوبحم (3)

 .290 {289/1 :هسفن ردصملا :ليحرلا نب بوبحم (4)
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 لئاو صيصختف ."الهأ هنم ةءاربلل ناك ةرفكملا ىلع رارصإلاب متخ نمو

 لامتحا ىلع ليلد {ةريغصلا ىلع رارصإلا نود (ةريبكلا) رفكلا ىلع رارصإلل
 ةلاح ىف رانلا ىلإ ةريغصلا ىلع رصملا ريصم نأ انيأر دقلو \امهريصم فالتخا

 نوكي الف هيلعو ،اهراقحتسا عم ةيصعملا ىلع تابثلا ةلاح يفو {ةبوتلا نع ةبغرلا

 ىلع تابثلا :ىنعمب رارصإلا مهف عم ًألإ (ةريغصلاو ةريبكلا) نيريصملا نيب فالخلا
 .اه راقحتسا ريغ نم ةيصعملا

 بحاص ريصم قفاري اريصم ةريغصلا ىلع رصملل نأ ىلإ لصن ريخألا يفو

 عم ةيصعملا ىلع تابئلاو ةبوتلا نع ةبغرلا :امه رارصإلل نيتلاح يق ةريبكلا
 يف رظني» ُهنإَق اهراقحتسا مدع عم ةيصعملا ىلع تابثلا ةلاح فالخب {اهراقحتسا
 .«هب يزج رثكأ امهيأ هتائيسو هتانسح

 ةيصعملا بحاص ريصم نأ املع !ةقيقدلا ةيضقلا هذه ىف هليلحت انكمأ ام اذه

 ؟اهطورش يه امو ،ةبوتلا يه امف ،هتبوت درجمب حالفلا وه

 :اهلوبق طورشو ةبوتلا - 0

 نأ ديري نمل هيعارصم ىلع ةبوتلا باب مهل حتف نأ هدابعب هلل ا ةمحر نم

 اذه ينو ،اهبرغم نم سمشلا هيلع علطت وأ ،رغرغي نأ لبق هيصاعم نم رهطتي

 ىللإ مكيديأب اوقلت ًالو)» :ىلاعت هلوق ليحرلا نب بوبح هلل ا دبع وبأ رسف ىحنملا
 نأ ىلإ بهذف (اوو :ةرقنا ةروسر هكنينيْحُمْلا بسحي ةللا نإ اوُنسخأو ةَكْلهَنلا
 يف اعوقو دادزي مث ،هللا ةمحر نم سأييف :هل رفغي ال نأ ىري ًهُث بنذي دبعلا

 .61/2 :(تاباوخلاو ريسلا نمض) لئاو ةريس :بويأ نب لئاو (1)

 ۔112/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛194/2 :نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا سيمح (2)
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 هلل ا ىلإ اوبوتو ،لمعلا يف اونسحأ :يأ ،ةيآلا هذه هلل ا لزنأف هل ابوكرو ‘بنذلا

 .")نينسحملا بحي هلل ا نإ

 لآ ةروسر هللا الإ بونذلا رفغ نول :ىلاعت هلوق ديز نب رباج أرق املو
 ميرك هلل ا نأ همالكب دصقي 0“)«هلل ا اي كريغ اهرفغي دحأ ال» :لاق (135 :نارمع (2

 له دري يذلا لاؤسلاو اهفارتقا نع مهاهن قلا مهبونذ ةلازإب مهل حمس ذإ ؛هقلخج

 ؟طورش ةبوتلا لوبقل

 نبا :لوقي كلذ يفو ،هلل ا هجول احوصن نوكت نأ ةبوتلا لوبق طورش نم
 بنذ ىلإ بئاتلا دوعي الأ يهو ،احوصن ةبوت بنذلا نم ةبوتلاب نيدنو» :مالس

 ركذ دعب ليحرلا نب بوبحم لوقيو .(»«ع رضلا لإ نبللا دوعي ال امك هنم بات

 “)«اباتم بوتي ىًتَح ائيش هنم كهتنا نمب قبوم بحوم هلك اذهف» :تاقبوملا

 م 2

 ريكذت ىلإ بهذف طورشلا هذه يف لصف ةن متسر نب نمحرلا دبع ام تأ

 ركذ اذإو...هنأشل رغصتلاو \هسفن ىلع ءارزإلاب سانلا ىلوأ» : :هنأب بئاتلا

 بات نإ \هسفن ركذت هريغ نم ابيغ رصبأ اذإو كريغ بونذ نع هتلغش هبونذ

 صالخ ابلاط هسفن ىلع قفشي ،ال مأ هتبوت تلبقأ يردي ال هبر دمح هبيع نم
 («ع اطتسا امب هسفن

 .ظ6 :ةماقتسالا ةبتكم 27ف مقر عومجب نمض يناثلا (1)

 .315/1 :زيزعلا هللا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (2)

 .92 :نيدلا عئارش (3)

 .80/2 :خياشملا تاقبط :نييجردلا (4)

 .95/1 :(رفعج نبا عماج نمض) متسر نب نمحرلا دبع باتك :متسر نب نمحرلا دبع (5)
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 يف ةبوتلا طورش ىلإ كلذك يصورخلا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ ضرعتو
 ضحوصنلا ةبوتلل اسايقم اهربتعي هتنأ مهفي لا {ةمتاخلا نسح نع هثيدح ضرعم

 رافغتساو ةبوتب هلمع متخ نمف مهلامعأ متاوخ ىلع سانلا ىلوتي اَمَنِإ» :لاقف

 يف قدصو ،بنذلاب فارتعالاو ،قحلا نم همزل ام ىطعأو بانأو رفغتساو ةبانإو

 ةبونلل عضو رثؤملا وبأف &0'«هبونذ ةرثك قبس ام هرضي الو ،كلذ ىلع هانيلوت هتبوت

 الو ©بنذلاب فارتعالاو ،اهلهأ ىلإ ملاظملا درو ،ةبانإلاو ،رافغتسالا :يه اطورش

 .هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو هيلع مدنلاب الإ كلذ نوكي

 ملسم ةديبع وبأ هركذ ثيح حلاصلا لمعلا كلذك ةب وتلا طورش نمو

 نمآو بات نمي زفقل ينإل :لاعت هلوقل امهحرش دنع يئاطلا بجاحو
 طورشلا هذهب ناك نمف» :الاق ذإ (82 :هط ةروس) ه&ىةتها مث اًحِلاَص َلِمَعَو

 قحتسا (حلاصلا لمعلاو ناميإلا) ةبوتلا لهأ هب هللا فصو يذلا فصولاو

 .“»«ةنحلاب زافو ةوجنلا

 اًمَأ ةيضابإلا ءاملع هيلع قا اًمِم ةقباسلا لاوقألا يف ةدراولا طورشلا ربتعت

 .)يئاطلا بجاحو ملسم ةديبع يبأ ىلإ تبسن ةلاسر يف درو دقف هيف اوفلتخا ام

 .14/4 :ءايضلا :يتوعلا (1)

 .94/1 :(تاباوحجلاو ريسلا نمض) بجحاحو ةديبع يبأل اهلعل ةلاسر :بجاح و ةديبع وبأ (2)

 تايوتحم ليلحت ين هيلإ انلصوت امبسح يصورخلا نافلخ نب انهم تاسابتقا نم ةريسلا هذه ربتعت (3)

 بجاحو ةديبع ييأ لإ انهم اهبسن دقلو \ثحبلا نم يناثلا لصفلا يف رفعج نبا عماج باتك

 نوكلو ."برغملا لهأ ىلإ بحاحو ملسم ةديبع ييأ نم اهلعل ةلاسر" :هلوقب ضيرمتلا ةغيصي
 يف- لمتحيف ،"لعل" ةغيصب اهدروأ انهم نألو ،يدشارلا اهدروأ لا ةلاسرلا ريغ ةلاسرلا هذه
 .ثحبلا نم 3 :قحلم :رظنا ،ملعأ هللاو \بجاحو ةديبع ييأ ىلإ اهتبسن ةحص مدع -انرظن
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 مرتلي ىَّتَح {ةمادنلا هراهظإ دعب ولو بئاتلا ةبوت لوبق مدع ىلإ ابهذ ثيح

 ءهتين قدص دكوت رماوأب يتأيو هل ةبوتلا صالخإو ،هلل ا نم ةبهرلاو ©فوخلاب
 :اندنع ةبوتلا ىلإ هب هبشي ام بئات اندنع وه نم انل رهظي دقو» :وه ةلاسرلا صنو
 ةبوتلاو ةمادنلا نم انل رهظي يذلا عم- هيلع هنأل ©بئات هلل ا دنع تأ دهشن الو

 ةقفشلاو ،هلل فوخلا يف ؛اهل ابيصم نوكي نأ يغبني ءايشأ -هللا نيبو هنيب اميف

 دعب كردي مل هنل ...اعيمج هل كلذ صالخإو ،هنم ةبهرلاو ،هيلإ ةبغرلاو هنم

 مزلي ءايشأ ُهَنَآل شةمادنلا روهظ مغر هتبوتب هلل ا دنع دهشي الو ،لوبقلاو صالخإلا
 هقدص ىدم اوكرديو ،بئاتلا ةين اوفرعي نأ دابعلا تفلك ةلاسرلاف ،«اهب نايتإلا

 مهل نيبت اذإو حراوجلا ىلع اهرثأ روهظو بلقلا يف ةبوتلا رارقتسا لالخ نم
 ؟هبنذ نع دعب علتقي مل هنأ رابتعاب 3هنولوتي ال مهنإف هتبوت يف حصنلاو قدصلا مدع

 طاسوألا يف ةرشتنم تناك بئاتلا ةبوت يف يرحتلا ةرهاظ نأ ودبيو

 هرتستو هعادخل ابنجتو {هبنذ ىلإ بئاتلا ةدوع نم افوخ ‘ثحبلا ةزتف ءانثأ ةيضابالا

 ليحرلا نب بوبحم دودر لالخ نم كلذ انجتنتسا دقو ةقداصلا ريغ هتبوت ءارو

 ةقباسلا عئارذلل ارظن اهنوضفريو ةبوتلا لوبق يف نوددشتي نيذلا ةيضابإلا ىلع
 مكركذأف» :لاقف هلل ا هب لزني مل امب اعيرشتو ةعدب مهيأر ربتعا يذلاو ،اهريغو

 يف نكي مل ائيش اوعدتبت ال نأو ،هللا هب نذأي مل ائيش اوعّرشت ال نأ ميظعلا هلل ا

 مكيديأب سيل كلذ نإف هلل ا اوقتاف ...هدعب نم الو ق هلوسر ةنس الو هلل ا نيد

 رمأ نم هانبتتسا اذإ" :نيعي ،نولوقت مكي ام ناك نإف .. .هنوكلمت الو ءيش هنم

 اورهظأو ،نوبوتي نيح هتالو نودتهم متنأ اذإ لض نم مك رضي امف 3"هيف داع
 ىدتها نمق ،هنم اوباتو ،هنع اوهن ام ىلإ اوداع نيح مهنولضت فورعملا مكل

 نإف مهتبوت اودرت نأ مكب ام ناك نإو ...(108 :سنوي ةروس) هيفل يدتهت امن
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 هللا ا 27 هلل اب عدخي نم نإف هلل ا اوقتاف "اننوعدخي مهنإ" :اولوقت

 نيقيلا اوكرتتو كلذ ف نظلاب اوذخأت الو ،هيلول هتنغض جرختو .ع ودخملا وهف

 ."'»مكنيقي مكنظ ًربذكي الو مكل رهظ يذلا

 :رانلا ق دولخلا ۔ 1

 دولخ ىلع اوقفتا امك «رانلا يف كرشملا دولخ ىلع ةيضابإلا ءاملع قَقَنا
 ىلع لبق نم انلمح يذلا وه ميلألا ريصملا اذهو ،ثرانلا يف ةيصعملا بحاص

 هنأ لإ انلصوت يذلا طابحإلا مهلمشي نميفو رارصإلا موهفم ق ليصفتلا

 نع بغارلا ةريغصلا بحاصو ؛هتريبك ىلع تام يذلا ةريبكلا بحاص لمشي

 ريغ نم ةيصعملا ىلع تباثلا كا اهراقحتسا عم هتيصعم ىلع تباثلاو ،ةبوتلا

 .“«هب يزج رثكأ امهيأ هتائيسو هتانسح ىف رظني» هنإ اهراقحتسا

 :يه ةاصعلل رانلا يف دولخلا تابثإ لوح مهتلدأو ةيضابإلا ءاملع لاوقأو

 :يه ميركلا نآرقلا نم ةلد ةدع مكحم نب دوه دمتعا -1

 نيدلاخ مكاَونَم زانلا لاق انل تلجأ يزلا انلَجُأ انغَلَبو» :ىلاعت هلوق -

 ىلع ةيآلاب لدتسا (8 :ماعنألا ةروس) ميلع ميِكَح كبر نإ هللا ءاش ام ل اهيف

١
 
٠
٥
۔

 

 .ةيضابإلا ةوعدلاب سانلا لهج ءارو ناك ةبوتلا لوبق يف ددشتلا اذه نأ ىلإ بوبع بهذي (1)
 :رظنا ؛«دحأ هل بيحتسي ال «هومتلحتنا يذلا مكنيدب رخأ يذلا اذه» :الئاق مهخبوي ثيح

 ( .2 :خياشملا تاقبط :نييجرللا

 :نتنيو ؛764 -715 :يراضحلا دعبلا :يريبعجلا ؛225 -183 :غمادلا قحلا :يليلخلا :رظنا (2)

 .472 -437 :ةيدقعلا شّتفطا خيشلا ءارآ
 .112/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا ؛194/2 :نيبلاطلا جهنم :يقاتسرلا سيمح (3)
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 يف باقعلا ليجأت ىلإ ريشي اهيف دراولا ءانثتسالا نأ اربتعم ،رانلا يف ةاصعلا دولخ

 ؛مكروبق نم نوجرخت ام ردق ًلإ» :لاقف ربقلا باذع دعب ام ىلإ منهج

 نم ىنثتسا كلذلف ،رانلا يف نودلختو ،اهيلع نوبقاعتف ةثيبخلا مكلامعأب نوبساحتف

 ' .انفصو ام ردق آلإ «انركذ ام دولخلا
 اهيف ادِلاَح ُمنَهَج ُةؤارَجَف ادمع انمؤُم لتقي نمَو)» :لاعت هلوق - و 7 م % ,م

 بهذ (93 :ءاسنلا ةروس) همياًميِظَع اباَذَع هل دعأو ةنعلو ِهيَلَع هللا بضغَو

 يذلا ديعولا هسفن وه دمعلا لتاقلا دولخب هلل ا ديعو نأ ىلإ مكحم نب دوه

 نمقو :ىلاعت هلوق يف ثيراوملا ةمسقب (قافنو ةمعن رفك) رفك نمل هقلطأ

 باذع هلو اهيف اًدلاَح اران هلخذُي هدودح دعو هَلوُسَرَو ةللا صخت
 . ) 14 :ءاسنلا ةروس) نيهم

 ةروس) هيىلوتو بذك يزلا ءىقشألا الإ امهالنصي للف :ىلاعت هلوق -
 نع ضرعأ امهيلك نأل قفانملا ىلعو كرشملا ىلع ةيآلا ىنعم لمح (15 ،ا4 :ليللا
 .رانلا يف دولخلا وهو دحاو امهريصمف يلاتلابو لل ا ةعاط

 .قيهتشَو ريفز اهيف ْمُهَل رانلا ينق اوقَش نيللا اماق :لاعت هلوق -
 امل اق كر تإ كبر ءاش ام الإ ُضرألاو تاَواَمسلا تماد ام اهيف نيدلاخ

 ىفتكا امنإو ةيآلا ق ءانثتسالا ىنعم دوه نيي ل (107 0106 :دوه ةروس) :

 لصأ نم _ راغلا يف ةاصعلا دولخب لوقي ال يذلا- مالس نبا ىحي ليوأت فذحب

 .560/1 :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت :مكحم نب دوه (1)

 ..109/1 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)
 .512/4 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (3)
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 نيذلا هيفلاخم نم ةكاشلا ةقرفلا ىلع درت ةيآلا نأب قلعو ")ريسفتلا باتك

 .“ ةعافشلاب اهنم نوجرخي ث ث رانلا نولخدي اموق نأ نودقتعي

 نأ نوري :ىلاتلاك وهف ةيآلاب ةاصعلا دولخل نيفانلا ةنسلا لهأ لالدتسا امأ

 رانلا مهريصم ةاصعلاو نيكرشلملا نأ وه ةيآلا ىنعم نإف يلاتلابو عطقنم ءانثتسالا

 ةاصعلل الإ اذه ققحتي الو ،هب هلل ا ةئيشم قلعتل دولخلا نم ىنثتسي نم كانه نكل
 تاوامسلا رادقمب طونم ةاصعلا دولخ نوربتعي مهنأ امك .نيكرشملا نود

 .“ةئيشملا عقت رادقملا اذه دعبو ضرألاو

 ققحت ينعي ,لصتم وه اَمنإَو ;عطقنم ريغ ءانثتسالا نأ ىلإ ةيضابإلا بهذيو
 نآرقلا يف دري هلل ا ةئيشم ءاننتسالا نأل كلذ» ةيآلا مهلمشت نم كل دولخلا

 لشم ،ناكل هفالخ ءاش ولو لجو زع هلل ا ةئيشمب نئاك هنع ريخلل نأ ىلع هيبنتلل

 تاوامسلا نأ نوريو ،“«م06 :ىلعألا ةروس) هئىتسنت لق كر رقنسإل :ىلاعت هلوق

 هلوق ليلدب انايند يف نيتدوهعملا ضرألاو تاوامسلا ريغ يه نيتروكذملا ضرألاو
 .}هة :ميهاري ةروسر هيتاَواَمّسلاَو ضزألا َريَع ضزألا لدبت موي» :ىلاعت

 دولخ تابثإل ةنسلا نم نيليلد ىلع ديز نب رباج دمتعا دقل -2

 :امهو ةاصعلا

 .ققحملا ا01 :شماه {0250/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (1)

 .250/2 :هسفن ردصملا :مكحم نب دوه (2)

 .100/9 :يطرقلا ريسفت :يطرقلا (3)

 .192 :غمادلا قحلا :يليلخلا (4)

 .462 :ةيدقعلا شّيفطا خيشلا ءارآ :نتتيو (5)
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 يف اثالث :لاصخ تس هيف نإف ىنزلاو مكايإ» : ةث هللا لوسر ثيدح -

 ءانفلا لجعيو ءاهبلا بهذي ه ايندلا ق يتارللا اماف ؛ةرخآلا ق انالثو كايندلا

 دولخلاو «نمحرلا طخسو باسحلا ءوسف ةرخآلا يف يتاوللا امأو "قزرلا عطقيو

 ( ."'.« رانلا ق

 نع ؛نثقسابع نبا نع ديز نب رباج نع بئاسلا نب مامض نع ةياور يف -
 نمف نهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت ال «قحلا نم يبحتسي ال هلل ا نإ» :لاق ليق ءيبلا

 .“)«اهيف ادبأ ادلخم رانلا يفف كلذ لعف

 مدعب نيلئاقلا ىلع درلا نمضتت اَهنإَق ةيضابإلا ءاملع لاوقأ ةيقب امأ 3

 تاياور بيذكتو فيعضت ىلع دمتعي .ةجهللا ديدش بولسأ ىيف ةاصعلا دولخ

 ةلدألا فلاخت -مهرظن يف- اَهَسنَال رادلا نم ةاصعلا جورخ تبثت يلا ثيدحلا

 اميف عوضوملا يف طقف نيملاعل نيصن عمج نم انكمت دقلو .هللا باتك نم ةيعطقلا

 :امهو ءانثحب ةرتف صخي

 نم نأ ىلع عضوم ريغ يف دكأ هلل ا نأ ىلع حتف نب سورمع مكح -
 باذع مهلو نوثكام مهنأو ،نيجرخمم اهنم مهامو اهيف ادلاخ ىقبي رانلا لخد

 ادمتعم يلقع بولسأ يف مهيلع درلاو هموصخ نم لينلا يف ذخأ مث 30ميقم
 همصخ فالخب قح ىلع همصخ ناك اذإ جرح ىلإ يدؤي ال هبهذم نأ ىلع
 دولخلا مدعب هدمي ناك نم دولخ جرح يف عقيسف قح ريغ ىلع ناك نإف

 .86/2 :ريثك نبا ريسفت :ريثك نبا هجرخأ ثيدحلا 048/4 :ءايضلا :يتوعلا (1)

 .هجيرخت دجأ مل &ك4 :نوفلخ نبا ةبوجأ :نوفلخ نبا (2)

 .82 :ةيفاصلا ةنونيدلا (3)
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 يذلا نأ ولف ڵبذكلا اولوقتو ،هلل ا ىلع اوزتفاو هلل ا ةلاقم اوفرح» :لاقف

 اوكرتو» :اضيأ لوقيو 3‘'«.. .مهفالخ انرضي الو هب دعس نمم انك اقح اولاق

 للا باتك لقث مهأجلا ،ليطابألا يف نوضوخي اوذخأو ،ةرينلا هللا ةجح

 نإ :اولاقو &ةبذاكلا تاياورلاب اوسنأتساو قحلا نع اورفنو هنم اوشحوتساو

 .“)«رانلا نم نوجرخي اموق

 سوررمع هجهتنا يذلا درلا بولسأ سفن بويأ نب لئاو جهتنيو -

 لمهأ دولخ يف اوكشي الو ...اوقدصيو ءاوفرعي نأ دابعلا ىلع قح» :لوقيف

 ةبذاكلا تاياورلا نم ءاج ام نأ اوملعي نأو رانلا لهأ دولخو ةنجلا

 باتكل ةقفاوم ت يبنلا ةنس نأو ...لطابو بذك ُهََأ ةعدتبملا ثيداحألاو

 .متي هفلاخي ال ىلاعت هلل ا

 لوسر تايورم بذك نم نيقيلاو مهيأرب ةعانقلاو ،درلا يف ةدشلا هذهب

 ىلإ ريشنو {دولخلا عوضوم نع ثيدحلا متخن سةاصعلا دولخ مدع لوح ك هلل ا
 ىلإ جاتحي جهنم نآرقلا ىلع اهصوصن ضرع درجمب ثيداحألا بيذكت جهنم نأ
 اهديناسأ ةسارد ىلإ عوجرلاب نوكي تايورملا بيذكت يف لصألا نأل رظنلا ةداعإ

 .ملعأ هلل او ،طقف نآرقلا صوصن ىلع اهضرعب ءافتكالا نود

 .82 :هسفن ردصملا (1)

 .82 :هسفن ردصملا (2)

 .110 0109/1 :(رفعج نبا عماج نمض) مالسإلا ةفص :بويأ نب لئاو (3)





 همتاخ

 :ةيلاتلا جئاتنلا ىلإ ةلاسرلا يف انلصوت

 ميكحت ادبم لبقت مل و \ةيواعم شيج عم لاتقلا فقو ةمكحملا تضفر

 اشيج يلع مامإلا مهل هجو نيأ ناورهنلا ىلإ م ارورح ىلإ تجرخف ،نيمكحلا
 راسف ءارشلا ةمامإ ىلع ريدح نب سادرم لالب ابأ مهنم يقب نم عيابو {مهلتاقف

 امين بسن اديدج ابهذم سسأ يذلا ديز نب رباج مامإلا ئدابم قفو لالب وبأ

 .ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع ييأ مامإلا ذيملت ضابإ نب هلل ا دبع ىلإ دعب

 نميلاو برغملا يف يضابإلا بهذملا رشن ىلع ةديبع وبأ مامإلا لمع دقلو
 ،ىلوألا ةيرجملا ةثالثلا نورقلا نابإ ترهدزا ةفلتخم الود هعابتأ سسأو ،نامعو
 ءاهب تيلتبا يلا ةيلخادلا نتفلل ارظن يرجهلا ثلاثلا نرقلا ةياهن لبق تطقسو

 .نييسابعلا . نييومألا لبق نم امهل تضرعت نلا ةيجراخلا تامجهلاو

 ين اهبلغأ نأ ىلإ ةيدقعلا ءارآلا يوحت نلا ةيضابإلا رداصملا دقن دعب انلصوت

 تافاضإ ديدحتو !اهباحصأ ىلإ لاوقألا ةبسن ةصاخبو ،قيقد قيقحت ىلإ ةجاح

 .رداصملا هذه يف نيرخأتملا ءاملعلا

 يأر اهل دري مل يلا نم ةيدقع ءارآ اهف تدرو لا ةيضابإلا قرفلا انزيم

 راكنلا :يهو ةيدقع ءارآ اهل يلا قرفلل ةطوطخملا رداصملا اندقن ث يدقع

 نع انثحبو ،اهيفلؤم ىلإ بتكلا ةبسن ةحص ىلع انزكرو ةينيسحلاو {ةيرمعلاو

 .ةدوقفملا اهبتك نم تافطتقم

:يه ةيضابإلا ءاملعل اهعمج نم انكمت يلا ةيدقعلا ءارآلا مهأ
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 :ديحوتلا لوح ه

 .ةيفسلفلا ةغايصلا نع ةديعب ةلدأب هللا دوجو نوتبثي -

 قح هيلع لكوتلا ؛هلل ا ديحوت مامت نم نأ نورقيو ،هلل ديحوتب ناميإلا نوبجوي -

 .هاوس دحأب هلل ا رمأ ىلع ةناعتسالا الو ،هريغ ىلإ ةبغرلا مدعو ،لكوتلا

 .ىلاعتو هناحبس يرابلا ةفص يف ساوسو هل ىرتعا نم مثأي ال هنأ ىلإ نوبهذي -

 اهادع امو ،ناميإلا حرص اهيلع ينبني يلا ةدعاقلا يه ديحوتلا ةلمج نأ نوربتعي -

 .اهل ريسفت وهف

 هلهج عسي ام ىلإو ،ادبأ هلهج عسي ال ام :ىلإ فلكملا ىلع بجي ام نومسقي -
 .بذكي مل ام ادبأ هلهج عسي ام ىلإو ،ةجحلا مايق ىلإ

 ةلأسملا كلت بوجوب ملعلا رملا ىدل عمتجت نأ ةجحلا مايق عوضوم ق نومزلي -

 -ةجحلا مايق ىلإ هلهج عسي اميف- راكنلا يفتكي امنيب 3اهنايتإ ىلع لمعلاو
 .ةلأسملا كلت بوجوب ملعلا طارتشا نود طقف لمعلاب

 .راكنلا كلذ ىلع مهقفاوو عامسلاب موقت هلل ا ةحجح نأ نوري _

 .لضفلاو ملعلا لهأ ًالإ اهلاني ال ،ةيلاع ةجرد هلل ا ةجح ةبترم ربتعت -

 :هتافصو هللا ءامسأ نامإلا لوح ه

 . ةقولخم راكنلا اهاري امنيب 3ةعيدق هلل ١ ءامسأ نأ نوربتعي -

 .هلل ا تاذ اهب دصقيو ،ىنعملا اهب داري هلل ا ءامسأ نأ ىلإ نوبهذي -

 "هلل ا" ةلالجلا مسا هأ ديز نب رباج ىريف ؛مظعألا هلل ١ مسا ديدحت ق نوفلتخي 7

 . "ماركإلاو لالجلا وذ" ُهَتُأ بيبح نب عيبرلا ىري امنيب
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 نم قتشت نأ نكمي ةيقيفوت وأ ) ةيفيقوت ىنسحلا هلل ١ ءامسأ نأ نبي اصن دحب 7

 ؟هلل ١ لاعفأ صعب

 اهفينصت نودو 0 ةيفسلفلا تاحلطصملا ىلإ ءوجللا نود هلل ١ تافص نوفرعي _

 .عمسلاو ةردقلاو 3ملعلاو 5ةايحلا :يه اهحرش ىلع انرثع ىلا تافصلاو

 .ةيتاذلا هتافصب بجعتلا :لثم ،ىلاعت هللا تافص ىف زوجي ال ام ضعب اوددح -

 .ءيش الو هلل ا ناك :لاقي نأو

 ذإ ©بضغلاو طخسلاك ىلاعت هللا تافص ضعب فينصت ىيف نوفلتخي -

 نم نورخأتملا اهاري امنيب ،هلل ا لاعفأ نم ثحبلا ةزنف ءاملع اهربتعي

 .هلاعفأ ال هللا تافص

 نع ههزنيو 0 هل ا سدقي امب كهيبشتلا اهرهاظ ديفي يلا هللا تافص نولوؤي -

 نأ نود ‘لالضلاو كقسفلاب ليوأتلا ي مهيفلاخم ىلع نومكحيو .صقنلا

 .نيكرشم مهوربتعي

 .ةرخآلاو ايندلا يف ىلاعت هلل ا ةيؤر يفن ىلع ةضابإلا قفتَي

 نولوقيف ةقراشملا امأ ،هقلخب نولوقي ةبراغملاف ؛نآرقلا قلخ ىف ةيضابإلا فلتخي -

 نم امأو .قولخم هللا ىوس امو عيش لك قلاخ هلل ا نإو هلل ا مالك نآرقلا نإ

 .هقلخ مدعب لوقيف دادغب يف ةيضابإلا نم يقب

 نومي مهنال ،نآرقلا قلخ يف فالخلا لوح مهضعب رذع ةيضابإلا عطقي ال -

 قلخلا ظفل قالطإ زاوج ىف نوفلتخيو لزنملا ظفللا ثودحو هلل ا ملع مدق ىلع

 .طقف هلل ا مالك هنأب ءافتكالا وأ ،نآرقلا ىلع
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 :بيغلاب نامإلا لوح ه

 روهظو ،مالسلا هيلع حيسملا لوزنك ،اهليوأت نود ةعاسلا طارشأ نوتبثي -

 بحع ىّتَح قولخم ءيش لُكِل قلطملا ءانفلاو &روصلا يف خفنلاب نونمؤيو ،لاجدلا
 اذه يف ليصفتلا نود ريكنو ركنم نيكلملا لاؤسو ربقلا باذع نوتبثيو ©بنذلا

 ؟اعم امهب مأ حاورألاب مأ ،داسجألاب نوكي له باذعلا

 .امهيف ليصفتلا نود ضوحلا ىلع دورولاو رشحلا نوتبثي -

 .ةيادهلا وه يذلا يونعملا ال يسحلا ىنعملاب طارصلا مكحم نب دوه رسفي -

 يف درو ام نولوؤيو .رئابكلا لهأ نع اهنوفنيو يقتلا نمؤملل ةعافشلا نوتبثي -
 .ةاصعلل ةعافشلا تابثإ نم -دنسملا بيترت ريغ - ةنسلا بتك

 ركذو ،هلمع راكنإب نوفتكيو سرانلا لهأ نم ُهَتأ دحأ ىلع ةداهشلا نوزوجي ال -

 .هيف ليق يذلا ديعولا

 رثؤملا يبأو «يسرافلا لهس ييأ ءانثتساب ناتقولخم رانلاو ةنحلا نأ ىلإ نوبهذي -
 .ءامسلا يف ةئجلا ناكم مكحم نب دوه ددحيو .يصورخلا تلصلا

 .اهيف لوخدلا ال طارصلا ىلع رورملا عي منهج ران نينمؤملا دورو نأ نوري -

 الف ةيضابإلا ةيقب امأ ،ناداعت ئ ناينفتس رانلاو ةلا نأ بوبحم نب دمع ىري -

 . .مهفقوم يردن

 نب عيبرلا بهذيو ،مههل هلل ا اهتبثأ يلا فئاظولاو تافصلا ةكئالملل نوتبثي -

 .يديألا نم لدب مهتحنجأ نأ ىلإ بيبح

 :ةوبنلا لوح ه

 .لقعلا عم ضقانتي ال يذلا لقنلاو ،رتاوتملا لقنلاو يسحلا ليلدلاب ةوبنلا نوتبثي -
 .ةزجعملاو ،ماهلإلاو
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 سانلا ىلع ةجحلا موقت ىّتَح ةلاسرلاب ةزجعملا نارتقا ةرورضب نورقي -

 لوسر لاسرإ يرازفلا هلل ا دبع زوج امني ،ريمع نب ىسيع اذه يق مهدناسو

 .اهنودب وأ ةنيبب

 :ردقلاو ءاضقلا نامإلا لوح ه

 هلل ا ملع تابثإ ةلواحم ىلإ ردقلاو ءاضقلل ةضابإلا تاريسفتلا هجتت -

 رايتخالا ىلإ هدابع قيفوتو {ةيصعملاب رمألا مدع يق هنئيشمو .دابعلا لاعفأب

 ةردق امنيب ،هلل اقولخمو ارودقم دبعلا لعف يف هلل ا ةردق نأ رابتعاو ،ميلسلا

 .هرايتخا قفو دبعلا لعف نم يتأت ةيصعملا نأو ةيوناث دبعلا

 هباتك يف عوضوملا تايثيحل ايفوتسمو اقيمع ردقلاو ءاضقلل يرازفلا ليلحت ءاج -

 .قلطملا رايتخالاو ضحملا ربخلا نيب اطسو هفقوم ربتعيو ،ردقلا

 .ةسوفن لبج لهأ يأر وهو ،لبجلاب لوقلا ىلإ يسوفنلا سنوي نب ىسوم بهذ -
 ةديبع وبأ بهذي امنيب ،هدعب الو هلبق ال لعفلا عم ةعاطتسالا نأ ةيضابإلا دقتعي -

 ةيرحلا ساسأ ىلع ال هلل ا نم قيفوتب ،هعمو لعفلا لبق ةعاطتسالا نأ ىلإ ملسم

 .ناسنإلا لعفل ةقلطملا

 كلذك ىريو .ةدارإلا عم بسانتتو لعفلا عم نوكت ةعاطتسالا نأ يرازفلا ىري -

 كهدقتعم بسح ناميإلا ىلع رافكلل ةعاطتسا ال ذإ ،نيلعف ىلع ةعاطتسا ال نأ

 .رفكلا مهنايتإ ةهج نم امن مهناميإ مدع ةهج نم نوبذعي ال مهنإف ىلاتلابو

 .ءاضقلا دري ءاعدلا نأ ملسم ةديبع وبأ دقتعي -

 .مارحلاو لالحلا قزري هلل ا نأ يسلبارطألا .نيسحلا نب دمحأو يرازفلا نمؤي -

 .رودقملا هلجأب تام لوتقملا نأ يرازفلا دقتعيو
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 :رفكلاو نامالا لوح ه

 ناميإلا نأب نورقيو .لمعلاو ،لوقلاو ،بلقلاب قيدصتلا ُهَنأب ناميإلا نوفرعي -
 .صقني الو ديزي

 بجي قلا يهف ةريبكلا امأ ،ايندلا ىف اهل دح ال ىلا ةيصعملاب ةريغصلا نوفرعي -

 .ةرخآلا يف ديعوو ايندلا يف دح اهبكترم ىلع
 رفك :ىنعمب ارفاك هنومسي اَمنإَو ،اكرشم الو انمؤم ةريبكلا بحاص نومسي ال -

 :اضيأ هنومسي امك ،قافن رفك وأ ،رفك قوف رفكو رفك نود رفك وأ {ةمعن
 ةريبكلا بحاص ريفكتب نونعي الو .املاظو ،انوعلمو ،الاضو ںاقسافو .اقفانم

 .انمؤم ةريبكلا بحاص ةيمست مدع ىلع يرازفلا مهقفاويو .مالسالا نم هجارخإ

 كرشملا ىلإ هنوعسوي الو ،ةريبكلا بحاص يف قافنلا لولدم ةيضابإلا رصحي -
 .كرشلا رمضي يذلا

 هتيالو ءانثتساب ،ايندلا يف نمؤملاب ةقلعلا ماكحألا لك ةريبكلا بحاصل نوتبثي -

 .(ناميإلا ةيمست يفن عم) .هنم نوؤربتي مهنإف

 يفوملا نمؤملل ةتباثلا ماكحألا لك اذكو ،ةريغصلا بحاصل ناميإلا مسا نوتبثي -

 .هرئاغص رفكت هتانسح نأ نورقيو

 امبسح - ةريغصلا بحاصو ةريبكلا بحاصل رارصإلا حلطصم نوفظوي -
 راقحتساب اذه نوكي دقو {ةيصعملا ىلع تابثلا :لوألا :نيينعم يف -انجتنتسا

 .ةبوتلا نع ةبغرلا :يناثلا .همدعب وأ ةيصعملا

 .رانلا هريصم نوكيل حلاصلا هلمع طبحب ةريبكلا ىلع رصملا نأ ىلع نوت _

 رارصإلا موهفمل نيينعم يف ةريغصلا ىلع رصملل حلاصلا لمعلا نوطبحي امنيب

 ىنعم يف امأ ،اهراقحتسا عم ةيصعملا ىلع تابثلاو {ةبوتلا نع ةبغرلا :امه
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 ام ثحبلا ةرتف ثارت يف ۔ دحجت ملف اهراقحتسا مدع عم ةيصعملا ىلع تابثلا

 .هب يزج رثكأ امهيأ هتائيسو هتانسح ق رظني هنأ انيدل حجرتو ‘ هريصم تشثي

 هجول احوصن نوكت نأ :يه ةبوتلا لوبقل طورش رفوت ةرورض ىلع نوقفتي -
 مدنلاو بنذلاب فارتعالاو 3اهلهأ لإ الظملا درو «ةبانإلاو رافغتسالا عم هل ١

 .حلاصلا لمعلا نايتإو ،هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ،هيلع

 ريصم وه املثم ؟منهج ران يف باقعلل قحتسملا ةيصعملا بحاص دولخب نودقتعي -

 .كرشملا

 ةقحال تاساردل احاتفم ةلاسرلا هذه نوكت نأ ىلاعت هلل ا لأسن ماتخلا يفو

 .هلل ا لوحب {ةفلتخملا اهروصع يف ةيضابإلا دنع ةديقعلا لوح
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 لوآلا قحلملا
 ةتس ىبأ ةيشاحو .دنسملا بيترت ىف تاءاصحا

 تايطعملا ليصفت لإ هحرشو دنسملا بيتزتب ةقلعتملا تاءاصحإلا نم فدهن

 تايوتحم ىلع ةقيقدو ةصحاف ةرظن ءاقلإ ىلإو ©يناثلا لصفلا يف اهضعب انمدق لا

 . ةيضابإلا دنع ثيدحلا دمتعم وه يذلا دنسملا بيترت

 تاظحالملا

 :اهدنس ةيادب ف ثيداحأ

 ةديبع يبأ نع عيبرلا لاق

 :اهدنس ةيادب ف ثيداحأ

 .ةديبع وبأ لاق عيبرلا لاق

 وبأ :اهدنس ةيادب ف ثيداحأ

 .هخويش نع ب وبحم نايفس
 :اهدنس ةيادب يف ثيداحأ

 .حلفأ نع

 :اهدنس ةيادب يف ثيداحأ

 ةاورلا فلتخم نع عيبرلا لاق

     .ملسم ةديبع يبأ ريغ

 مقر
 زجلا

 2 -ا

 ددع

 ثيداحألا

8 

17 

22 

19   

 ثيداحالا ماقرأ

 .3 02 ،1/2 ؛742 {741 0653 63 18/1

90 193. 

3 898 899{ 900. 

65914 0913 0912 :911 0910 2907 2905 4 

.922 0921 0920 0919 .917 .916 5 

5469 5268 0226 ،214 46 /739 17 6 

0191 /694 }©647 {626 0584 577 492 5 

."450 /685 545 /488 /466 .2 

0826 0824 0789 2776 770 768 763 3 

0853 }©849 0847 {845 840 836 .835 .4 

.880 2862 89   
 .اهيرار ةدحو ىلع ليلد / زمرلاب ثيداحألا ماقرأ نيب لصفلا (1)
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 27 :ةغيصب ثيداحألا ىلع قيلعت

 ةديبع وبأ لاق عيبرلا لات

 اهاور ثيداحألا ىلع قيلعت

 .ةاورلا فلتحم نع عيبرلا

 .ابيبح نب عيبرلا تاقيلعت

 4 2-ا

84 

       2 4 | بوبحم نايفس ييأ تاقيلعت
 .قلعملا ركذ نود نم قيلعت هيف 582 :ثيدح (2)

468 

©892 0891 0890 0889 2888 :887 0886 .85 

.897 0896 0895 894 893 

0223 ©219 0193 0145 0140 095 279 4 

.421 409 0374 0341 0315 0277 246 25 

5568 ©567 ©545 0540 0505 2465 2435 3 

.630 0623 6006 

.580 0346 .201 3 

2 6& 012 013 019 036 037 065 073 074 

6 88 092 0101 111 114 0118 0129 

 0184 181 0179 0167 0161 158 0143 013 ا

 5256 ء238 0222 0203 2200 0195 190 9

9 0269 0270 0283 0294 0304 0321 0335 

36 338. 342. 343{ 350} 352. 

4 356 0371 0379 0397 0398 401 0405 

 6 425. ١
8 437 2463 0467 474 0475 2496 498. 

5 526 3528 3537 3538 544} 557} 5561 

2 0580 588، 0609 612© 0615 616© 56610 

 5648 0645 0637 0634 0634 ©633 0631 ،62ا

 :714 0707 0706 0698 0692 0680 0678 67 ا

8 0732 0736 30738 0740 742. 

9 750{ 753. 857} 3859 870“. 

.899 .98     

  

  



 ديز نب رباج تاقيلعت
 ةمقرملاو ةرركملا ثيداحألا

 بترملا حيرصت عم

 ححصلملا وأ (ينالجرارلا)
 .اهراركتب (يملاسلا)

 ةمقرملاو ةرركملا ثيداحألا

 وأ بترملا حيرصت مدع عم
 .اهزاركتب ححصملا

 راشأ يلا ةرركملا ثيداحألا

 .ةتس وبأ اهيلإ

 اهيلعانرثع ثيداحأ

 ىلإ عفرت مل اَهْنِكَل ةمقرم

 ةنوقوم) ات هللا لوسر

       .(...وأ ةعوطقم وأ

27 

18 

14 

99. 944. 0959 992. 

3 100 126 5255 0257 0262 0302 5329 

 0509 {508 2497 2485 &417 0386 0377 35ا

8 0530 0573 583 2600 0610 0622 5632 

642 646 647. 

3 =0©546 !551= 547. 

.391 =363 0105 =317 {206 .14 2 

 .458 ۔-472 3448دهاش =-454 3314 0

 0547 =55 ا دنسلا فالتخا عم 526 =4

 فالتخا عم721-489 }57ادهاش =878 ٠

 ،يباحصلا يف فالتخا عم664 ۔-671 8©فيفط

 ،فالتخا عم192 =604 5669دهاش =5

.516 =559 }.97 =128 .96 =-7 

 -913 0820 =-890 ،6ا =824 .8=45

."55 =-960 0757 =-957 [738 =923 .3 

5522 418 0372 8301 5223 125 120 7 

.742 0741 .2700 0686 :8   
 عومجب نأ ىلإ اذهب لصنو ؛دنسلا وأ نتملا ف فيفط فالتخاب ةرركم ثيداحأ هذه (3)

 .ارركم اثيدح 54 =7 +18 +2 +27 :يه دنسملا بيترت يف. ةرركملا ثيداحألا
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 . ةمقرم ثي ٥ اح ا نمض

 ديز نب رباج ليسارم

 نع ديز نب رباج تاياور

 لوسر نع ي احص

       .تفث ل ¡
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48 

19 

16 

68 

13 

 نبا)793 ،(يلع ىلع)788 ،(رمع ىلع) 7
 0805 ،(دوعسم نبا ىلع)795 «(نيصحلا رمع

 3836 0835 0811 ،(ركب يبأ ىلع7

8 839. 0840 0842 0843 844 845. 

7. 848. 

9 850 851 852. 853{ 5854 

85. 857 858 0859 0860 861. 

4 865. 866. 0867 0868 0869 

 .876 0875 0874 0873 0872 87ا

7. 878. 0879 880 881 882 

 .(سابع نب هلل ا دبع ىلع اهبلغأ)

06 2888 889 0891 0892 0895 0897 5929 

0 931. 0932 0933 0934 0942 0944 5946 

38. 951 952. 

 5406 &323 0241 0157 0137 135 93 ا

2 2448 464 0472 2483 0570 

 .614 &(578 =57ادهاش)

 .912 &(رركمر816 9

4- 0928 0936 0937 0938 0940 5942 

3 945- 3950 953- 0962 964- 988. 

0- 1005. . 

 ءيبنلا نع رباج نع جاجحلا نع)934 -9

     .989 0963 0952 0941 0939 .95 انت
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 .164 }762 .761 .760 758 -04 52 | 3 اهل دنس ال ثيداحأ

75 7166 0767 771 0772 0773 0774 

5 777. 778. 779. 0780 781{ 182. 

3 784. 785. 786. 0790 797{ 798. 

0. 801: 802 0804 0806 815 816. 

8 819. 820 823. 841. 

4 |: 2 3. 906. 

 048 547 }46 {44 }42 ،23 ،21 ،15 ه ‘ک | 48 | 1-2 | وبأ اهحرشي مل ثيداحأ
 6119 0116 }108 5،94 086 185 072 057 3 .ةتس

 0195 0173 0169 0160 0155 ،ا5ا 125 0

6 237. 0275 0284 0287 0291 0296 0298 

 .584 0577 }547 }ک04 00 }480 ،469 301

5 713 726{ 07139 662. 

4 | 26 [883. 893. 896. 897{ 901} 908} 921. 0922 

4 925. 930. 0932 934} 935. 50947 8948 

299 0958 968 0969 0972 0976 0978 5985 

6 995.         
 مضو ؛يطويسلل ريغصلا عماخلا نم ةهيبش ةياور ثيداحألا هذه ضعبل ةتس وبأ قاس (4)

 ثيدح 1 مقر يملاسلا نأ مغر ،دنسملا بيترت يف اهلبق ةدراولا ثيداحألا ىلإ اهضعب

 :مقر ثيدحلا امأ) .اهلبق يلا ثيداحألل احيضوت رخآلا اهضعب ربتعاو ؛ةدح :ىلع

 عماجلا ةيشاح نم اهحرشب ءاج يذلا وه ةتس يبأ ةيشاح ققحم نأ ودبيف 675و 2

 .(ملعأ هلل او ںيملاسلل حيحصلا
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 يناثلا قحلملا

 ةدوقفملا رداصملا

 فنصتو ،‘هتادوقفملا دادع يف ربتعت ثحبلا ةرتف نم رداصم ضرعتسنس

 نأ نكمي امك ,ةديقعلا بتك يف درت دق ةيدقعلا ءارآلا نأ كلذ ؛مولعلا فلتخم يق
 ضعب لوح ءاملعلا تاقيلعت قوسن مث ‘بدألاوأ ،خيراتلاوأ ،هقفلا بتك يف درت

 .ةدوقفملا بتكلا هذه

 ةدوقفملا نيوانعلا ىلع نيثحابلا عالطإ ضارعتسالا اذه نم فدهلاو

 ةصاخلا ،يبرغلاو يمالسإلا ملاعلا تابتكم ىف البقتسم اهنع ثحبلا ىلَع مهزيفحتو

 .ةماعلاو اهنم

 :ةيضابإلا تافلؤملا - 1
 .“ة)دًرمعلا نب دلنح نسحلا يبا ةبوجأ- 1

 .مامإ حبصي نأ لبق حلفأ نب دَّمَع هفلأ :ةعاطتسالا يف اباتك نوعبرأ-2

 .حتف نب سورمعل :“‘١فراعملاو مكحلاو ةلملا مالعأ-3

 تادوقفملا دادع يف ربتعت بتكلا ةيقب نإف ،زيزعلا دبع نبال راغشلا حاكن باتك انينثتسا اذإ (1)

 .ملعأ هلل او يملع بسح

 .84 :نوفلخ نبا ةبوجأ :نوفلخ نبا (2)

 :يخامشلا ؛6] :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا ؛3ا 9/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (3)

 .153 :ريسلا

 .ةنونيدلا باتك ققحم هيلإ هبسن {24 :ةيفاصلا ةنونيدلا :حتف نب سورمع (4)



 عجارملاو رداصملا 473

 لشم يطمللا هلل ا دبع» :ێيجرللا هنع لوقي : يطملل ا هلل ا دبع فلؤم -4

 .'"هفيلاتلا يف ركب نب دومحم

 .دئاق نب ورمع نع نآرقلا ريسفت-5

 ركذتو 5‘«ري مل و هنوركذي» :يداربلا لاق :متسر نب نمحرلا دبع ريسفت-6
 دمحم وبأ اهيلإ هجوت املف ،‘‘)ةعلقلا يف دهوش باتكلا نأ ةيخيراتلا تاياورلا

 .ميب دق هنا :راكنلا نم لجر هل لاق هنع ثحبي يتاوللا هللا ا دبع

 .ةميدقلا بتكلا نم ةرفص نب كلملا دبعل : ةرفص يبأ عماج-7

 .")ناطحق نب دلاخل :ناطحق يبأ عماج-8

 .يلع نب ىسوم عماجو

 يبا نايفسو ‘بحملا ىلإ :ةرفص نب كلملا دبع ةرقص يبأ باوج-0

 .ليحرلا ني بوبحم

 .179/2 :خياشملا تاقبط :نيجردلا (1)

 .91/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (2)

 .وا 19:تافلوؤملا ةلاسر :يداربلا (3)

 .يسنوتلا بونجلاب ديرلا دالب نم ةطفن يف عقت يهو ،ننحرد ةعلق اهب دصقي امبر (4)

 .و:19 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا :؛471/2 :خياشملا تاقبط :ييجرنلا (5)

 .73 :ةيضرملا ةعمللا :يماسلا ؛وا2 :(خم) نامع لهأ بتك ةفرعم يف لضف (6)
 .75 :هسفن ردضملا :يلاسلا (7)

 .و12 :(خم) نامع لهأ بتك ةفرعم ف لصف (ة)

 .153/ :عرشلا نايب :يدنكلا (9)
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 ."'»جاوزلا يف ةارشلا ةبغر لوح :قارعلا لهأ نم باوج-11

 لصو دقو )ةتس يبأ فيلأت :يراوهلا مكح نب دوه باتك ىلع ةيشاح-22

 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىَلَع اوظفاَحإل :ىلاعت هلوق ىلإ قيلعتلا ين
 و
 و هم

 .(238 :ةرقبلا ةروس) هنيتناق هلل اوموق

 . ةريثك يهو : حلفأ نب ناظقيلا يبأ دمحم نب فسوي متاح يبا بطخ-3

 7 نب نمحرلا ديعل ةعمجلا بطخ-4

 مالك يف ةزمح وبأ بطخ ءىابطخلا ةبطخ دعب» :ةفرع يف ةزمح يبأ ةبطخ-5

 .«قسفلاو ملظلا نم مهيلع امو ،ناورم نب روج يف كلذو هنوفرعي ال

 :هلل ا دبع دمح وبأ هيف لاق :يسوفنلا لهس يبأل ةيربربلاب ةيرعش نيواود-6

 ركذيو ( «يش رافلا لهس يبأ رعشب ١ هيلعف ةيربربلا رعش دارأ نم» 6 .

 مث ءازجأ ةتس راكنلا نم لجر هنم سلتخا دق ناويدلا اذه نأ ييجردلا
 ١ .ء ٥. . م . 2

 [؟]ت ا دبع ابآ نا الإ ،نيجرد يب ةعلق عم باتكلا اذه نم دجو ام قرحا

 ظ ءاوملا ىف اباتك رشع انثا هب ناويدلاو .ةبازعلا ردص يف هدجو ام ديق

 .243/1 :تاباوحلاو ريسلا :نامع ةمي (1)

 ؛ثحبلا ةرتف نم اصن حرشي هنأل ،نيرخأتملا نم هنأ مغر {ةتس يبأ باتك انه درون نأ انيأترا (2)

 .كو :بيترتلا ةيشاح :ةتس وبأ

 .263 :ريسلا :يخامشلا (3)

 ..17/2 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ (4)

 .264/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا (5)

 .352/2 :هسفن ردصملا :ييجردلا (6)
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 مجملا يربربلا رعشلا ضعب نأ ودييو ."ةوعدلا لهأ خيرات يفو ،ءاثرلاو
 3ناويدلا اذه نم سبتقم يجردلا تاقبط باتك يف دوجوملاو ةيبرعلا لإ

 .ملعأ هلل او

 مهأ ىنعمب ««ةبازعلا هركذي» :ێيجردلا هنع لاق :لوهجم ،ترهيت ناويد-7

 .حجارلا ىلع ‘يرجهلا سماخلا نرقلا دودح يف هنوظفحيو هنولوادتي اوناك

 .“«الصأ رثأ هل قيي مل و» يعيشلا هلل ا دبع وبأ هقرحأ دقو

 ،ترهيتب رعاش عملأ (ه296 ةنس :تر :يتانزلا دامح نب ركب رعش ناويد-8

 .يكرت ىف دوجوم هناويد نأ ليق

 .“حلفأ نب دمحمل :فالخلا لهأ ىلع در-9

 .حتف نب سورمعل :نيسحلا نب دمحأو {ةنكانلا ىلع در-0

 مل هنأ نظلا بلغأ» :يدشارلا اهنع لوقي :نميلا ىلإ ةديبع يبأ لئاسر-1

 ىلإ ةديبع يبأ تالسارم ىلع كلذك همكح ممعيو 6}_«ءيش اهنم قبي

 هيف هل حمس يذلا قحلا بلاط ىلإ ةديبع يبأ باوج يثتسنو .رصم لمهأ

 .ةيمأ ييب ماكح ىلع جورخلاب

 .352/2 :هسفن ردصملا :يجردلا

 .323/2 {95/1 :هسفن ردصملا :يجردلا

 .362 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب

 .221 :ريسلا :يخامشلا ؛84/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا

 .38 :ايقيرفإ لامش تاطوطخم ةمئاق :يمانلا

 .192 :ةديبع يبأل مامإلا هقف :يدشارلا
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 ."'ارشلا لوح هل بتكي نأ هيلإ بلطي : رينلا نب رينم ىلإ ناسغ مامإلا ةلاسر-2

 لجر مكح لوح :يئاطلا بجاجو !ةديبع يبأ ىلإ ىدنلجلا ةلاسر-3

 .اهب نزي و ،ةأرما نطب ىلع دجو

 .ريز نب رباخ : فوجرلا ةلاسر-4

 عيرلا عافدو ©بيبح نب عيبرلا مامالا لزع بلط :اهيف :ةلوطمو ةطسبم ةلاسر-25

 ةرورضب -عيرلا مصخ- فرعملا نب بيعش جاجتحا ىلع يوتحتو ‘هسفن نع

 امو باهولا دبع ةعيب عيبرلا تابثإ اًضيأ اهيفو ،باهولا دبع مامإلا نم ةعاربلا

 .قرشلملا لهأ ىلإ نيلوسرلا لاسرإ زمأ كلذك ةلاسرلا يف درو اممو ،هيلع هطرتشا

 .)راصتخالا ىف ةبغر اهلقني نأ أشي مل و ةلاسرلا فيرعت يخامشلا ركذ و

 .}يراوهلا مكحم نب دوهل ةالصلا ننس-6
 .دشار مامإلل ىلاوم ؛لوهجمو ‘بذاكو ،قساف ةريس-7

 دبع ىلإ ناطحق وبأو _ يلع نب ىسومو .بوبحم نب.دّمحم اهبتك ةريس-8

 :(دمحم نب زيزعلا

 - _ ..- - ط

 .234/1 :تاباوخحلاو ريسلا :نامع:ةمبأ

 .284/1 :هسفن ردصملا :نامع ةمي

 .226 :رباج مامإلا هقف :حاورلوب

 .153 :ريسلا :يخامشلا

 .416/1 :مكحم نب دوه ريسفت :مكحم نب دوه

 .143/1 :تاباوخلاو ريسلا :نامع ةمأ

 .143/1 :هسفن ردصملا :نامع ةع
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 ."ينورابلا ءايركز يبأل تاقبطلا-9

 .ءاسفنلا ةدم ىصقأ لوح :ةديبع يبأ نع يناسارخ ملاع ةياور-0

 ينالجراولا ىيحي ءايركز ابأ نأ نييجردلا ركذي :ةيرمعلا ىلع درلا يف- 1

 رامع وبأ هب ماقف ،لعفي مل و ةيرمعلا ىلع درلا يف اباتك فلؤي نأ ىون
 .)ناكلا دبع

 .)رثو ا يبأل ةديصق-2

 ._) ناثيدح هنم حلفأ ىور :ريسلا ي يمزراوخلا ديزي يبأ باتك-3

 .ثافن ىلع درلا يف حلفأ باتك-4

 ةيضابإلا ءاهقف نيبو [يكلام وهو] هنيب راد ام هيف عمج :ريغصلا نبا باتك-5

 ييب كلذ عيمج نم راد ام تمتجا دقو» : هلوقل حاكنلا يف ةلأسم لوح

 .‘”ئوعمج ىنعمب "تمتجا" ةملك يضاقلا دادو ترسفو 0&«مهنيبو

 .هتدح ىلع ريبك :دابع نبا باتك-6

 .116 ©115 :نوفلخ نيبا

 .116 :ريسلا :يخامشلا

 .72/1 :خياشملا تاقبط :ييجردلا

 .154/4 :ع رشلا نايب :يدنكلا

 .248 /3 :دنسملا بيترت

 .297 :قرفلا يف ةلاسر :فوسلا ؛46 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا

 .323 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب

 .و118 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا
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 ©'هيدقع عيضاوم هيف ،ةينامعلا بتكلا يف ةرثكب دري : خايشألا باتك-7

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

9 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 عمج» :هلوقب باتكلا اذه دصقي ناك يملاسلا لعلو ،هفلؤم يردأ ال نكل

 .“«ودعلا طابر يف ركسعملا يف خايشألا نع ام

 .ءارمألا باوبأ هنايتإل يرهزلا ىلإ ديز نب رباج مامإلا باتك-8

 .“)حتف نب سورمعل :لوصألا يف ناتسبلا باتك-9
 .»ريدلجب يف .حاضولا نب حلاصل :ةريصبلا باتك-0

 يبأ ةياورب ،مامضل باتك وه :قحلا ةفرعم يف قلخلا ىلع ةجحلا باتك-41

 .“)امض نع عيبرلا نع ةرفص نب كلملا دبع ةرفص

 :يملاسلا هنع لاق ،ليحرلا نب بوبحم نب ريشب رذنملا يبأل :ةنازخلا باتك-2

 .“"«ًارفس نيعبس ىق ُهَنأ ركذي دوعسم نب دمحم انخيش تعمس»

 .)يسوفنلا يدهمل ثافن ىلع درلا باتك-3
 رذنملا يبأل :“»كلذ ريغو ملاعلا ثودحو ،ديحوتلا يف فضرلا باتك-4

 .ليحرلا نب بوبحم نب ريشب

 .21/2 :ع رشلا نايب :يدنكلا :رظنا

 .75 :ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا

 .267 :رباج مامإلا هقف :حاورلوب ؛20/1 :ناهربلاو ليلدلا :ينالجراولا بوقعي وبأ

 .ةنونيدلا باتك ققحم هيلإ هبسن .24 :ةيفاصلا ةنونيدلا :سورمع

 .75 :ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا

 .ظ117 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا

 .66 :ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا

 .343 :ةيمتهسرلا ةلودلا :زاحب

 هيلع ترثع ةدوقفملا بتكلا نم فضرلا بانك تربتعا امدعب ؛66 :ةيضرملا ةعمللا :يملاسلا

 .ةلاسرلا ةعابط ليبق نامع ىلإ يتلحر يف
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 .")ينازفلا قلاخلا دبع خيشلا حتف نب سورمع هب باجأ :سورمعلا باتك-45

 لمجلا ةعقو ي] ةطسب دارأ نمو» :يخامشلا هنع لوقي :ناورهنلا باتك-6

 بلغأ» :يعباسلا هيف لاقو 0«هيف نيملسملا ثيدحب هيلعف [رادلا مويو

 ره امنإ رابخأ نم يرازفلا هدروي امو...هسفن يرازفلا وه فلؤملا نأ نظلا
 هيف باتك» :ناونعب باتكلا ركذي يداربلا دحب امنيب .“"»«باتكلا اذه نم

 ،يرازفلا هلل ا دبع نع هراثآ رثكأ «مهلتقو رهنلا لهأ رابخأو نيفص رابخأ

 نأ ملعن امدنع نكل «يرازفلل هنأ كشي ُةَئَكَف 5ث«هفلؤم فرعأ مل و هتيأر
 باتك ىلإ لاحأو ناورهنلا يف اولتق نيذلا ةباحصلا ءامسأ ركذ يخامشلا

 هذه دروأ يداربلا نأ كلذك ملعن امنيحو ةعسوتلا دارأ نمل ناورهنلا

 ..هل ناورهنلا باتك نأ انقيت يرازفلا نع القن ءامسألا

 .")نامع لهأ ىلإ رباج باتك-7

 نأ ينالجراولا ىيحي ءايركز وبأ ىون :ةيضابإلا قرفلا لوح باتك-8

 .©«هلل ا ءاش نإ مهتالاقم هيف عمجن اباتك كلذل درفنو» :لاقف هعمجي

 .باتكلا ققحم هيلإ هبسن .24 :ةيفاصلا ةنونيدلا :سورمع

 .44 :ريسلا :يخامشلا

 .8 ،6 :جراوخلا ثيداحأ :يعباسلا

 .ظ117 :تافلؤملا ةلاسر :يدارملا

 .49 :ريسلا :يخامشلا

 .119 ©118 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا

 .267 :رباج مامإلا هقف :حاورلوب

 .91 /1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ
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 تاسبتقم دوجول هيلع علطا يداربلا نأ حجرن :ةئيطحلا نب ملاس باتك۔-9

 ."_) ةاقتنملا رهاوخلا هباتك ىف هنم

 « ري و» :لاقو يداربلا هركذ :سنوي يبأ نب ديعس باتك-0

 دمحيلا لهأ نم ناذاش هيف بلط :دمحيلا لهأ ىلإ ناذاش باتك-1

 .)دشار مامإلا ىلع جورخلا

 ىلع سورمع مزع ،يأرلاو ةنسلاو ،ليزنتلا :دعاوق ةثالث ىلع باتك-2
 .‘هلحجأ هكردأف لزعمب ةدعاق لك لعجو &كفيلأت

 .حتف ني سورمع باتك-3

 )تف نب سررمع فيلأت :هقفلاو لوصألا يف باتك-4

 .ةرثؤملا وبأ مهيلع در مث ءةمامج هبتك :انهم مامإلا ةءارب يف باتك-5

 ؛صوقرح ىلع يرعشألا ىسوم يبا ءانث لوح ا 2 ص ةل ةعقو ح بت كلذك
 نيح سانلا باطخلا ني رمع ةنامط لوح سابتقا درو 52 يج يفو ؛ابد ربخ لوج 52 : :ص
 فشكلا هباتك يف ةئيطحلا نب ملاس ةريس نم اسابتقا كلذك يتاهلقلا دروأ دقلو .هي ردغ

 .لمجلا ةعقو نع هثيدح دنع اهيلإ لاحأ امك .2 :نايبلاو

 .وا19 :تافلؤملا ةلاسر (2)

 .57/1 :تاباوحلاو ريسلا :نامع ةميل (3)

 .84/1 :خياشملا تاقبط :يييجردلا (4)

 يداربلا هامس اَمنِإَو ،ةيفاصلا ةنونيدلا باتك سفن ُهَتأ انل ودبيو 219&0 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا ()

 .اراصتخا سورمع باتك
 .226 :ريسلا :يخامشلا (6)
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 ىلإ نهجوتي امل هنأرقي ةسوفن لبج لهأ ءامإ تناك :سوطام باتك-6
 ."ةلأسم ةئامتالث هيفو ،ءاقتسالا

 .يلع نب دمحم ىلإ بوبحم نب دمحم باتك-7

 أرقي ناك حلاص يبأ نب هلل ا دبع دمع ابأ نأ ركذ :بوبحم نب دمحم باتك-8

 ىلإ بوبحم نبا ةريسب ةسوفن لهأ هوعديو «امئزج نيعبس يف وهو باتكلا اذه
 لاقو هيلع علطا دقف (ه431 ةنس :ت) يسارملا حلاص وبأ امأ .“)برغملا لهأ

5 . . - , 1 . 

 هتيشاح يف ةتس وبا هدمتعا دقو .“)«ىلوصأ هيقف ققحم مالك اده» :هنع

 باتكلا ةماخض دكؤيو . )ع ورفلا ف هئازجأ نم ءزج ىلع يداربلا فقو امني

 .)ةيضابإلا تافلؤملا ف بوبحح نب دمع هلل ١ دبع ىبأ ءارآ اشتنا

 باتك نم ءزج وهو : زيزعلا دبع نب هلل ا دبعل راغشلا حاكن باتك-9

 يبأو اةديبع يبأ نع ل ادبع هاور 0(مةبرج ةحخسن) ضورعملا ناويدلا

 .)ناهدلا حلاص حون

 .132/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا

 .29 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا
 .146/1 :تاباوخلاو ريسلا :نامع ةمبأ

 .37 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا

 .2 :خياشملا تاقبط :ييجرالا

 .113/3 :بيتزنلا ةيشاح :ةتسوبأ

 .و118 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا

 .ةدوقفم اهنكل ءازجأ ةدع يف ةريسلا هذه (ه571 :ت) ينالجراولا بوقعي وبأ حرش دقل

 .42 :مقر تحت ةبرجب ةينورابلا ةبتكملا تاطوطخم ةمئاق ؛103 : ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا

 .108 :نوفلخ نبا ةبوجأ :نوفلخ نبا
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 نيذه نيب نراق «[قلاخلا دبع اممر] ينازفلل :مالكلا لوصأ ى ناباتك-0

 :لاقف يسوفنلا حتف نب سورمعل يسورمعلا باتك نيبو نيباتكلا
 .""نم ىوقأ يسوفنلا»

 مكيلع» :اهنع حلفأ مامإلا لاق :ليحرلا نب بوبحم نايفس يبأ بتك-1

 ىلع لمتشي وهو ،“«نايفس يبأ بتك اميس ال {ةوعدلا لهأ بتكب
 :هلوقل يداربلا هيلع علطا دق امبرو ،دئاقعلاو مالكلاو {هقفلاو ،رابخألا

 هيلع علطا نمم يخامشلا نوكي دقو &)«بوبحم نايفس يبأ باتك يفو»

 نأ ملعلا عم ،نايفس يبأ تاياور نم سادرم لالب يبأ لضف هلقنل ،اضيأ

 .نيخرؤملا نم هقبس نمم ،هريغ اهدروي مل -انعالطا بسح- تاياورلا هذه

 نايفس ينأل بوسنم ءزج نم ةطقتلم لئاسم" طوطخم ىلع ترثع دقو
 .ملعأ هلل او ؟دوقفملا نايفس يبأ باتك نم اءزج لثمي هلعلف

 دبع ىصو وانج ملاعلا نأل \فرطتسم وه ام اهنم :ينازفلا سيردإ بتك-2

 .رسيردإ بتك نم فرطتسي ام هعم بحطصي نأ رهاقلا

 .يدبعلا راحصل :لاثمألا يف فلؤم-3

 .229 :ريسلا :يخامشلا (1)

 نميلا يف قحلا بلاط ىلإ اهب ثعب لا هتلاسر نأ ودبيو .290/2 :خياشملا تاقبط :ينيجردلا (2)

 .290 -279/2 :هسفن ردصملا :ييجردلا :رظنا دوقفملا هباتك نم اءزج لثمت

 .145 :ةاقتنملا رهاوخلبا :يداربلا (3)

 .نقزي يبب يلعل خيشلا ةبتكمب 82 :مقر عومحب نمض نماثلا (4)
 .191 :ريسلا :يخامشلا (5)

 .99 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (6)



 قحالم 483

 نيفلاخملا ىلع درلا يف بتكلا فلؤي دومحم ناك :ركب نب دومحم تافلؤم-4

 يبأ دهع يف يسوفنلا سانرف نب ىسيعب سانلا صخأ ناكو {ةيضابإلل
 .)حلفأ نب دَّمَع ناظقيلا

 .ينازفلا قلاخلا دبعل :هلوصأو ملعلا عورف يف بتك ةعومجم-5

 ةزمحو يرصبلا خيشلا نبا :مهو :هموصخ عم ةديبع يبأ تارظانم-6

 هلل ا دبعو ،حلاص نب لهسو {ءاطع نب لصاوو ،يقشمدلا ناليغو ،يفوكلا

 .)ثراحلاو شةيطعو ،يوادهلا قيزر

 :ةيضابإلا قرفلا تافلؤم 2

 .)يرازفلل :ةمامإلا يفو نيقفانملا يف نيملسملا مكح-7

 علطا دقو ،ةبلاغألا هتبراحم مدع حلفأ مامإلا ىلع اهيف باع :ثافن لئاسر-8

 .“)هضعب ىلع يخامشلا

 .اركب يبأ نب رمع ىلإ ريمع نب ىسيع ةلاسر
 :يرازفلا ديزي نب هللا دبع لوقي :يرازفلا عابتأ ىلإ ريمع نبا باتك-0

 هبشي نأ عمط اباتك مكيلإ بتك ريمع نب ىسيع نأ انغلب هنإ ...:دعب اًمأ»

 .)«لطابلاب قحلا مكيلع سبليو مكيلع

 .93 :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ :ريغصلا نبا (1)

 .375 :ةديبع ييأ مامإلا هقف :يدشارلا (2)

 .ظ71 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا يف باتك :يرازفلا (3)

 .194 :ريسلا :يخامشلا )4(

 .ظ52 :(خم) ريمع نبا ىلع درلا يف باتك :يرازفلا (5)

 .و46 :هسفن ردصملا :يرازفلا (6)
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 يف باتك مدقأ وهو ،‘'"ليرصملا ةمقلع نب ىسيعل :ريبكلا ديحوتلا باتك-1
 .برغملا

 "ردقلا" هباتك يف يرازفلا هيلإ راشأ :يرازفلل ردقلا يف يناثلا باتكلا-2

 هنإف هيف كبيجأ ال نأ تدرأ دق ردقلا باتك ىف ناك دق هنإف :هلوقب

 باتك يف ناك دقو» : اضيأ لوقي باتكلا نم رخآ عضوم ينو 3«كدنع

 .“«هجولا اذه نم تدرأ ام ريسفت ردقلا

 مالس نبا لقن ،يرازفلا ديزي نب هلل ا دبعل :ضفاورلا ىلع درلا يف باتك-3
 .هباتك ىف اصن هنم

 ال ف ل

 .122 :(خم) ينايسولا ريس :ينايسولا (1)
 .190 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا (2)

 .و24 :(1 ةخسنلا خم) ردقلا باتك :يرازفلا (3)
 .ظ25 :هسفن ردصملا :يرازفلا (4)

 .72 :نيدلا عئارش :مالس نبا (5)

  



 فلانلا قحلملا

 تحبلا ةرتف نم تافلؤم

 ةيرجملا ةثالثلا نورقلا يف تفلأ يلا بتكلاو لئاسرلا نيوانع ضرعب انه موقت
 عمج نم اَهْنكَل ةيدقع ءارآ ىلع يوتحت وأ ،ةيدقعلا ءارآلا ىلع يوتحت ال ىلاو ىلوألا

 قحلملا اذه نم فدهلاو عماوج نمض تدرو نيوانع يه وأ نيرصاعملا نيثحابلا

 ."لوألا ةيرجهلا ةثالثلا نورقلا يف ةيضابإلا تافلؤم يقاب ىلع فرعتلا وه

 راثآب ىمسي يذلا :لوألا ءزجلا امأف ؛يناثلاو لوألا هيئزجب :عيبرلا راثآ-1

 نب رباج مامإلا تاباوج باتك يف يصورخلا ديعس خيشلا هدروأ دقف عيبرلا

 ةراشألا ردحتو "ةرفص نب كلملا دبع ةرفص يبأ تاياور" ناونع تحت ديز

 يف دري يذلا دنسلا ممعي يصورخلا ديعس خيشلا باتكلا ققحم نأ ىلإ

 بيترت داعأ هنإ 4 ،بابلا كلذ لئاسم لك ىلع بابلا نم ىلوألا ةلأسملا

 ركذب ولو .يلصألا بيتزتلا ىلإ ريشي نأ نود ،هقفلا باوبأ بسح لئاسملا

 ايتفب ىمسملاو :يناثلا ءزجلا امأ ءلصألا يف درو امبسح ةلأسملا مقر

 .“‘تالناعملا ىف وهو اطوطخم لازي الف ضعيبرلا

 نم يناثلا لصفلا يف اهقرفو ةيضابإلا دنع يدقعلا ثارتلا رداصم داريإ نم فدهلاو (1)
 ةرتف بتك درس نمو يناثلا قحللا يف ةدوقفملا بتكلا نيوانع درج نمو ،ةلاسرلا

 لماش ءاصحإ ىلإ لوصولا وه قحلملا اذه يف ةيدقعلا ءارآلا يوحت ال ىلا ثحبلا

 .ثحبلا ةرتف يف ةيضابإلا تافلؤمل

 .يصورخلا فلخ نب ديعس بيترت :ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم (2)

 .نقزي يبب يلعل خيشلا ةبتكمب 47ج :مقر عومجب نمض عساتلا (3)
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 امم ةمامإلا نم يناثلا ءزجلا :لامعلا باتك /''هع ومجم نمض لّوألا-د

 ماكحلا عم ةيعرلا لماعت ماكحأ يف اباب 16 هب :ةيضابإلا ءاملع هيلع قفتا

 ابيرقت ةنودملا جهنم ىلع فلسلا لاوقأب ءيلم وهو .دابعلا نيب قوقحلا يفو

 .زيزعلا دبع نباو ،جرؤملا يبأ نع هتاياور رثكأو

 مامإلا لماعت نع ثدحتي :مامإلا نم دودحلا نم نيعنتمملا باتك /ينانلا-3

 ،ودعلا ةرجاتمك ،برحلاب قلعتت ماكحأ نعو {همكح نوشواني نيذلا عم

 .حالسلا عيبو

 .مهنم دحاو مسا ركذي نأ نود نييفوكلا نع لقني :نيميلا ةرافك /ثلانلا-4

 ةلاسر" مسا تحت تققحو تعبط :ةديبع يبأ خيشلا ةلاسر /سماخلا-ك

 .ةديبع يبأل "ةاكرلا

 هيف نوكت نأ لمتحيو .ةيضابإلا فلس لاوقأ هيف :مايصلا باتك /)عباسلا-6

 و ،"لئاق لاق نإف" "نورخآ لاقو" :تارابع دورول ،(171:ص دعب تادايز

 . "مئاصلل كلعلا غضم ق 14 بابلا" وهو خسان ةفاضإ نم هنأ ودبي دوجول

 وهو ةداتق ريغ نم ىرخأ لاوقأ هيف :ةداتق لوق نم ءازجأ ةعبس /نماغلا-7

 .)عيضاوملا فلتخم ىف الاوقأ يوحي

 .عومجلا سفن نم ةيتآلا ءازجألاو ،يلعل خيشلا ةبتكمب 47ج :مقر عومجب (1)

 لئاسم ركذ "ب نونع ذإ \ثحبلا ةرتف ريغ نم هنأ رهظيف عومجلا نمض سداسلا ءزحلا امأ (2)
 .ةرخأتم ةرهاظ صيخلتلاو ،"اهصيخلتو ضيحلا

 هقف" ريتسجام ةلاسر دجوتو .لاوقأ ةدع هنع ىور كديز نب رباج مامإلا ذيملت ةداتق ربتعي (3)

 ام ةنراقم نيثحابلاب ردجيف هيلعو ،قزارلا دبع فنصمو ©ىلحملا باتك نم اهتدام بلغأ "ةداتق

 القن ثازتلا ةيعمج نأ املع ،طوطحملا ةقيقح فشكل انطوطخم عم ةلاسرلا هذه بحاص هعمج
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 .")رصن نب ثافن لإ نسحلا نب تاردس مساقلا يبأ باوج-8

 .يلع مامإلا ىلإ يبسارلا بهو نب هلل ادبع نمو ،نيصح نب ديز نم باوج-و

(1) 

(2) 

)3( 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 .“هشيج ىلع اهاقلأ :يزوزلملا متاح يبأ ةبطخ-0

 .)ديدق ةكرعم دعب اهلخد نيح :ةنيدملاب ىلوألا ةزمح يبأ ةبطخ-11

 .ةنيدملاب ةبناثلا ةزمح يبأ ةبطخ-2

 .ةنيدملاب ةنلانلا ةزمح يبأ ةبطخ-3

 .ةنيدملا لهأ ىلع اهاقلأ ةعبارلا ةزمح يبأ ةبطخ-4

 مهعدوي ناك امنيح :ةنيدملا لهأ ىلع اهاقلأ ةسماخلا ةزمح يبأ ةبطخ-5

 .ث ةيطع نبا شويج ةهجاومل جرخيل

 ةقفر ناميلس نب نمحرلا دبع ديز ييأ ىلإ "ةداتق دنسم" ناونعب اباتك تبسن نييبيللا مجعم نع

 ناويدلا) يلعل خيشلا ةبتكمب 47 ج عومجب طوطخم ديعب دح ىلإ قباطت اَهَنأ ودي ىرخأ بتك
 .ةيضابإلا فلس ىلإ بسني يذلا (ضورعلل
 .ةيادرغب قاحسإ يبأ ةيعمج ةزوحب روصم طوطخم

 .ظ23 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا

 .80 /1 :ةمبألا ريس :ءايركز وبأ

 .75 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛237 /23 :يناغألا :يناهفصألا

 .378 -376 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛239 -237 /23 :يناغألا :يناهفصألا
 .379 8 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛240 {239 /23 :يناغألا :يناهفصألا

 .384 9 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛244 -240 /23 :يناغألا :يناهفصألا

 .249 5248 /23 :يناغألا :يناهفصألا
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 .“'اعنص ىلع ىلوتسا امدنع :قحلا بلاط ةبطخ- ] 6

 )2( _ ا ١ ے د ايه
 .“'يهسارلا بهو نب هلل ا دبع ةبطخ-7

(1( 

(2) 

(3) 

(4) 

)5( 

)6( 

(7) 

(8) 

(9) 

 نب فلخ نوكي نأ ضفري :سلبارط لهأ ىلإ باهولا دبع مامإلا لئاسر-8
 .مسلا هدلاول اًملخ سلبارط ىلع ايلاو حمسلا

 .)ةدعقلا ىلإ سادرم لالب يبأ ةلاسر-9

 .بلقلا ةيكزت لوح :قحلا بلاط ىلإ ةديبع يبأ ةلاسر-0

 .)باهولا دبع مامإلا ةعاطب فلخ ةعامج رمأي :يناسارخلا ىسيع يبأ ةلاسر-1

 يلاو :دابع نبا ىلإو بيبح نب عيبرلا ىلإ باهولا دبع مامإلا ةلاسر-2
 . )عيب رلا اهنع باج أ

 .ةعيشلا نم لجر ىلإ ديز نب رباج ةلاسر-3
 .ةكم امهاقلأ نيتللا نيتبطخلا اهيف دروأ :قحلا بلاط ةلاسر-4

 .374 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛227 6 /23 :هسفن ردصملا :يناهفصألا

 .129 :ةاقتنملا رهاوخلا :يداربلا

 .122 /1 :ةمألا ريس :ءايركز وبأ

 .ظ35 :(خم) مالظلا حابصم :يشيقرلا

 .279/2 :خياشملا تاقبط :ييجردلا

 .190 :ريسلا :يخامشلا ؛140 5 :نيدلا عئارش :مالس نبا

 .46 :نوفلخ نبا ةبوجأ :نوفلخ نبا

 .6 :ةيضابإلا نع تاسارد :يمانلا

 .ةزمح ييأ ىلإ نيتبطخلا ييجردلا بسن دقف 266/2 يف امأ ؛2 :خياشلل تاقبط :ييجردلا
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 لإ ةمكحملا ةداق نم مالعإ اهيفو :ةرصبلا لهأ ىلإ ةمكحلا ةداق ةلاسر-5

 ."ةفوكلا مهترداغمب ةرصبلا لهأ نم مهعابتأ

 .قحلا بلاط ىلإ نيصح نب يلع رحلا يبأ نم ةلاسر-6

 .“ةارشلا ةقفاومب ايضاق مكحم نب دوهب رقت حلفأ نم ةلاسر-7

 .مهباتك نع اباوج :تولس لهأ ىلإ يلع نب ىسوم ةلاسر-38

 .ةيواعم يبأ ةريس-9

 .“ح ور نب دمحم هلل ا دبع يبأ ءالمإ نم ةريس-0

 .)ينارحبلا دايز نب فلخ ةريس-31

 ريسلا باتك يف ةيخيرات ةريس هل اندجو :يناسارخلا ةيطع نب بيبش ةريس-2

 نباو يلع مامإلا نيب ةرظانم نع ةرابع ةطوطخم ىرخأ ةريسو 3تاباوحلاو
 . ,- - . .؟ 9 ع ..

 تمص دف ةرظانملا نا يعباسلا ربتعيو . ( ءارورح لها فقوم لوح سابع

 .130 :ةاقتنملا رهاوجلا :يداربلا

 .119 :قرشملا يت ةيضابإلا ةكرحلا :مشاه بلاط يدهم

 .194 :ريسلا :يخامشلا

 .167/1 :نايعألا ةفحت :يملاسلا

 .83 ،50/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا

 .85/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا

 .95/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا

 .381 -346 :تاباوخلاو ريسلا :نامع ةمبأ

 .ق11 يف ةطوطخملل ةروص ثحابلا ةزوحب
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 بيبش نع ةريس ركذي يداربلا دج امنيب .امهنيب ةقالع الو ةريسلا لإ

 .نيتقباسلا نيتريسلا ريغ اهنأ ودبيو عجرملاو كاكشلا نع اهيف ملكت

 .)برغملا لهأ ىلإ بجاحو ةديبع يبأ نع اهلعل ةريس-3

 .“)يلئامسلا ةدئاز نب دمحم ةريس-4

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

)5( 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

 .يلع نب ىسوم ةريس-5
 .)رباج مامإلا ىلإ ةعوفرم ةريس-6

 اهاور :سابع نبا ىلوم ةمركع ىلإ رباج مامإلا نم ةلئسأ ةفيحص-7
 ) ,. ٠ ه. ., نان
 .رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس

 .بويأ نب لئاو نع مالسإلا ةفص-8

 .)دمحم نب نمحرلا دبع يلاولا ىلإ قحلا بلاط ةدهاعم-9

 .25 :جراوخلا ثيداحأ قيقحت :يعباسلا

 .ظ117 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا

 مامإلا :هباتك يف يدشارلا دنع ةدراولا ةريسلا ريغ يهو 094/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نيا

 .582 -579 :ههقفو ةديبع وبأ

 .83/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا

 .17/1 :ديفملا عماجلا :يمدكلا

 .93/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا

 .46 :نوفلخ نبا ةبوجأ :نوفلخ نبا

 .98/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا

 .286 :ههقفو ةديبع وبأ مامإلا :يدشارلا
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 دقو &‘هشوكب ىيحي :ذاتسألا هعمج هنم ءزج : ديز نبرباج مامإلا هقف-0

 لمكأ امنيب ،يضابإلا بهذملا بتك ريغ نم مامإلا ىواتف ىلع زكر

 .ةيضابإلا رداصملا ىلع ازكرم عمجلا “)حاورلوب :ذاتسألا

 .ملعتملاو ملعلا بادآ يف : حلفأ مامإلا ةديصق-41

 .)نميلا يف ةيضابإلا لتقم اهيف يثري :نيصح نب ورمع ةديصق-2

 .عيبرلا نع هخايشأ نع مثيهلا يبأ وأ ؛مثيهلا ةياور :عورفلا يف باتك-3

 .)١يرازفلل ايتفلا باتك-4

 .)رباج مامإلا ىلإ بوسنم باتك-45

 "رباج مامإلا تاباوج نم" باتك نمض دجوي :رباجل حاكنلا باتك-6

 .(ّىصورخلا ديعس قيقحت

 باتك ف يصررخلا فلخ نب ديعس ققحلا هدروأ :ديز نب رباج باتك-7

 ،بيبج يبأ نب بيبح تاياور" ب هنونعو "رباج مامإلا تاباوج نم"

 .هلك :رباج مامإلا هقف :ىحي شوكب

 .هلك :رباج مامإلا هقف :ميهاربإ حاورلوب

 :ةيمتسرلا ةلودلا :زاحب
 .388 8 :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم :رصان .د ؛254 -250 /23 :يناغألا :يناهفصألا

 .ظ117 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا

 .ةماقتسالا ةبتكم 07ف :مقر عومجب نمض سداسلا

 .48/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا

 .يصورخلا فلخ نب ديعس بيترت :ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم
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 داعأ ققحملا نكل ،"ديز ن رباج نع مره نب ورمع نع طامنألا بحاص
 .يلصألا بيتزتلا ىلإ ةراشإلا نود هقفلا باوبأ بسح هلئاسم بيترت

 رصاهم سادرم يبأ لاؤس نع اباوج ءاج :ينازفلا قلاخلا دبع باتك-8

 .'}لبخجلا لهأ ىنغ بلطو حيرلا ءاود :لوح

 .ةسوفن لبجب نيملسملا ىلإ متسر نب نمحرلا دبع باتك-9

 .متسر نب نمحرلا دبع باتك-0

 ىلع درفم» :يداربلا هنع لاق يناسارخلا مناغ يبأل :ايتفلا فالتخا بتك-ك1

 هتدح

 قالطلاو ،جاوزلاك ةنسلا نم ةرصتخم باوبأ هيف :بوبحم نبا رصتخم-2

 .هريغو ،نهرلاو قتعلاو

 ؛يضابإلا بهذملا ءاملع ءارآ هب ،يهقف باتك :يناسارخلا مناغ يبأ ةنودم-3

 دحأ ىلع لمتشملا ابرلا باتك نأ الثم اندجو دقف طقسو ءاطخأب عبط

 كانهو ،””طوطخملا عم ةنراقملا دعب اذهو ،“عوبطملا نم طقاس اباب رشع

 .190 :ريسلا :يخامشلا (1)

 .144/1 :رفعج نبا عماج :رفعج نبا (2)
 .95/1 :هسفن ردصملا :رفعج نبا (3)

 .و118 :تافلؤملا ةلاسر :يداربلا (4)

 .ةيادرغب قاحسإ ييأ ةيعمج ةزوحب روصم طوطخم (5)
 .نامع ةنطلس :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو يف عبط (6)

 .يلعل خيشلا ةبتكمب 35ج :مقر عومجب نمض طوطخم (7)
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 قحالم 493

 ةنودملا هذه ىمستو .امهنيب باوبألاو لئاسملا بيترت ف تافالتحا اضيأ

 اهدروأ لئاسم يهف ىربكلا ةنودملا امأ "ىرغصلا ةنودملاب لصألا يف

 فذحو :يلصألا اهبيترت يف ريغو ‘ىرغصلا ةنودملا نم شّتفطا خيشلا

 ابمتعم تاليصفتو تادايز هدنع نم فاضأ امك اهلئاسم ضعب ديناسأ

 (2) اهلئاسم ضعب ىلع

 ديناسأب ةلوقنم ديز نب رباج مامإلا لاوقأ يهو :ءاثعشلا يبأ تادنسم-4

 (ة)ةفلرخ

77 : 4 
 .‘ءارورح لهأو سابع نبا نيب ةرظانم-5

 وأ &بيبح ن عيبرلا دصقي له يردن الو :)عيبرلا هب ىتفأ اًمِم حاكنلا-6

 .نوقرز نب ناميلس عيبرلا ايأ

 .ةنودملل ةروهشم ريغ ةيمس ة يهو "ناريدلا باتك" ب نونع هاندمتعا يذلا طوطخملا نأ الإ

 .ايروس ةيبرعلا ةلفقيلا راد فط خيشلا :حرشو قيقحتو بيترت :ىربكلا ةنودمل
 .يلعل خيشلا ةبتكمب 82 :مقر عومجب نمض عساتلا

 .54 :جراوخلا ثيداحأ ليلحت :يعباسلا

 .04زأ :مقر بطقلا ةبتكم عومجب نمض يناثلا



 494 عجارملاو رداصملا

 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 ةطوطخملا رداصملا :الوأ
 :(ه6ق) بوقعي وبأ ينالجراولا يتازملا فسوي نوفلخ نبا

 حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض رشاعلا :ةسوفن لهأ ىلإ ةلاسر -1

 .82م :مقر ،نقزي ينبب يلعل
 :دادم نبا

 .06 :مقر ،©بطقلا ةبتكم يف عوحب نمض سداسلا :دادم نبا ةريس -2

 :(ه3ق) بوبحم نب دمع نب ريشب رذنملا وبا
 شّيفْطا قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف روصم طوطخم :ةبراحملا باتك -3
 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم يف دجوي يلصألا طوطخملا) .ةيادرغب

 .(134 :صاخلا مقرلاو 1263 :ماعلا مقرلا نامعب

 :(-ه1088 :ت) رمع نب دمع ةتس وبأ

 خسن ،‘"هفطعلاب ناورإ ةبتكم :حيحصلا عماجلا ىلع ةتس يبأ ةيشاح -4

 .ه1290 :يف

 :(ه145 :ت) ةميرك ييأ نب ملسم ةديبع وبأ

 نمض سماخلا :اهذخأ هل زوجي ال نملو ىطعت نملو :ةاكزلا يف ةلاسر 6

 .47ج :مقر ،نقزي نبب يلعل حلاص خبشلا ةبتكم يف عومجب

 .رئازخلا ةيادرغ ةيالو ين اهلك ةدوجوم تاطوطخملا اهنم انذخأ يلا تابتكملا - :ةظحالم (1)

 .ديقي مل هخسن خيرات نأ يعيف اطوطخم خسن خيرات ركذن مل اذإ -

  



 عجارملاو رداصملا 495

 حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض عباسلا :ملسم ةديبع يبأ لئاسم -6

 .82م :مقر ،نقزي ينبب يلعل
 يبأ خيشلا ةيعمج ةبتكم يف روصم طوطخم :ملسم ةديبع يبأ لئاسم -7

 .ةيادرغب ثّيفطا قاحسإ

 :(ه3ق) يناسارخلا مناغ نب ريشب مئاغ وبأ

 ييب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم (ىرغصلا ةنودملا وهو) :ناويدلا باتك -8

 .35ج :مقر نقرزي

 :(ه11ق) ديعس نب رمع نب ناحرس يوكزألا
 يبأ ةيعمج ةبتكم يف روصم طوطخم :ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك -و

 يموتلا ثازنلا ةرازو ةبتكمب يف دجوي يلصألا طوطحخلملا) .شّيفطا قاحسا

 .ه1317 ناضمر 27 يف خسن ،(نامع ةنطلسب ةفاقثلاو

 :(ه3ق) رباج وبأ رفعج نب دمع يوكزألا

 099 :مقر ،نقزي يبب بطقلا ةبتكم :رفعج نبال فاضملا عماجلا 0

 .ه1149 ةجحلا يف خسن

 061 :مقر ،نقزي نيبب بطقلا ةبتكم :رفعج نبال فاضملا عماجلا 1

 .ه964 نابعش يف خسن

 345 :مقر ،نقزي يبب بطقلا ةبتكم :رفعج نيال فاضملا عماجلا 2

 .(ه10ق ىلاوح خسنلا)

 يف خسن ،111/م :مقر ںنقزي يبب دلاخ لآ ةبتكم :رفعج نبا عماج 3

 .ه1116 ةيناثلا ىدامج 0

 .04/م :مقر ©فطعلاب يركبلا ةبتكم :رفعج:ييأ عماج نم نايدألا عماج 4



 496 عجارملاو رداصملا

 :(ه9ق) مساقلا وبأ لضفلا وبأ يداربلا

 .نقزي ينبب رابزأ خيشلا ةبتكمب عومجب نمض :تافلؤملا ةلاسر 5

 :(ه3ق) ينازفلا دَّمَع نب راكب
 ،نقزي ييب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض :ناونع نود 6

 .82م :مقر

 :(ه93 تر ءاثعشلا وبأ "يدزألا ديز نب رباج

 نب رباج مامإلا لئاسر وهو) :ديز نب رباج ءانعشلا يبأ تاباوج 7

 :مقر ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم ق عومحب نمض عبارلا (ديز
 .82م

 عومجب نمض ثلاثلا (ديز نب رباج مامإلا لئاسر وهو) :ناونع نود 8

 .64م :مقر ©نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يت
 عبارلا .طامنألا بحاص بيبح نب بيبح نع :ديز نب رباج باتك 9

 .47ج :مقر ©نقزي ينبب يلعل لاص خيشلا ةبتكم يف عومحب نمض
 ةبتكم يف عومجب نمض عساتلا :ديز نب رباج ءانعشلا يبأ تادنسم 0

 .82م :مقر ©نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا

 :(ه170 :ت) بيبح نب عيبرلا
 ايتف نم يناغلا ءزجلا ،عيبرلا راثآ نم لوألا ءزجلا) : عيبرلا راثآ 1

 ©نقزي نيبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض عساتلا (عيبرلا
 . .47ج :مقر

 عومحب نمض رشع عبارلا :بيبح نم عيبرلا هنع لئس اًمِم لئاسم -2

 .82م :مقر ،نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يت
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 خسن ©نقزي يبب ردي لآ ةبتكم :بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم -3

 .هھ815 يف

 :يوكزألا هلل ا دبع نب دمحأ يشيقرلا

 مئاعد حرش باتك نم ةسماخلا ةعطقلا) :مالظلا حابصم -4

 ق خسن 14م :مقر نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم (مالسإلا

 .ه1247 ىلوألا ىدامج

 :(ه3ق) مساقلا وبأ نممحلا نب تاردس.

 سماخلا :رصنلا نب ثافن ىلإ نسحلا نب تاردس مساقلا يبأ باوج -25

 .163/5 :مقر ،نقزي ينبب دلاخ لآ ةبتكم يف عومجب نمض

 :ينامعلا ةيطع نب بيبش

 .06 :مقر ©نقزي يبب بطقلا ةبتكم :ينامعلا ةيطع نب بيبش ةريس -6

 :(ه3ق) يرازفلا ديزي نب هلل ا دبع
 :مقر ،ةماقتسالا ةبتكم يف عومجب نمض عبارلا :ريمع نبا ىلع درلا -7

 .ه1190 يناثلا عيبر يف خسن 03ف

 يف عومجب نمض عباسلا (يرازفلل هلعل) :ديحوتلا يف ناونع نود 8
 .03ف :مقر ،ةماقتسالا ةبتكم

 ةماقتسالا ةبتكم ىف عومجب نمض لوألا :ةديقعلا يف ناونع نود -9

 .03ف مقر

 . ةبتكم يف عومجب نمض يناللا :هلل ا ةفرعم يف ديحوتلا باتك 0

 .ه1190 بجر يف خسن &07ف :مقر ©نقزي ينبب ةماقتسالا

32 
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 ضنقزي نييب ةماقتسالا ةبتكم يف عومجب نمض سداسلا :ايتفلا باتك 31

 .07ف :مقر

 603ف :مقر ،ةماقتسالا ةبتكم ىف عومجب نمض ثلاثلا :ردقلا باتك -2

 .ه1190 لوألا عيبر 23 يف خسن
 603ف :مقر ،ةماقتشالا ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا :ردقلا باتك 3

 .ه1187 ةدعقلا يذ 25 يف خسن

 :حلفأ هنباو متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 يف عومجب نمض عبارلا :باهولا دبع اهب ىتفأ لئاسم تاباوج 4

 ٠ .82م :مقر ،نقزي نبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم
 نمض ريخألا :يلع نب جاجحلا لئاسمل باهولا دبع مامإلا تاباوج 5

 .88م :مقر ،نقزي ينبب يلعل لاص خبشلا ةبتكم يف عومجب
 خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض :حلفأو باهولا دبع :نيمامألا تاباوج 6

 .ه1008 رخآلا عيبر 13 ةعمجلا 3ان د 0131 :مقر نقزي يبب يلعل حلاص

 :يسودسلا ةماعد نب ةداتق

 ةبتكم يف عومحب نمض نماثلا (ضورعملا ناويدلا نم) :ةداتق لوق 7

 .47ج :مقر ،نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا
 :لوهجج

 كنقزي نبب ةماقتسالا ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا :ناونع نود 8

 .27ف :مقر

 ،نقزي نيبب بطقلا ةبتكم يف عوجب نمض عبارلا :ناونع نود 9

 .5ز :مقر
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 ق ع رمجب نمض عباسلا (ضورعلملا ناويدلا نم) :مايصلا باتك -0

 .47ج :مقر ،نقزي يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم

 خيشلا ةبتكم يف (ضورعملا ناويدلا نم) يناثلا ءزجلا :لامعلا باتك 41

 .47ج :مقر ©نقري ييب يلعل حلاص

 يناثلا (ضورعملا ناويدلا نم) :مامإلا نم دودحلا نم نيعنتمملا باتك -2

 .47ج :مقر ،نقزي ينبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض

 سماخلا (يرازفلل ديحوتلا باتك حرش) :ديحوتلا ملع يف باتك 3

 .7ف :مقر ،نقزي نبب ةماقتسالا ةبتكم يف عومحب نمض

 حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض ثلاثلا :ناميالا ةرافك باتك 4

 .47ج :مقر ©نقزي يبب يلعل

 خيشلا ةبتكم يف عومجب نمض سداسلا :اهصيخلتو ضيحلا لئاسم 5

 .47ج :مقر ©نقزي ينبب يلعل حلاص

 ةبتكم يف عومجب نمض عبارلا :نامع لهأ بتك ةفرعم يف لصف -6

 .06 :مقر &©بطقلا

 :نايفس وبأ ليحرلا نب بوبحم

 نمض نماثلا :نايفس يبأل بوسنم ءزج نم تاطقتلم لئاسم -7

 .82م :مقر ،نقزي نبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم يف عومجب

 :(260 :ت) هلل ا دبع وبأ ڵبوبحم نب دمح

 ينبأ ةيعمج ةبتكم يف روصم طوطخم :ةنسلا نم ةرصتخم ب اوبأ -8

 .ةيادرغب شّيفطا قاحسإ

 



 500 عجارملاو رداصملا

 :خياشملا

 لالحلا يف مهلئاسمو مهماكحأ يف ةسوفن لزاون) :خياشملا تاباوج 9

 يبب يلعل حلاص خيشلا ةبتكم (اهيف دئاوزو \ةعومجب تاطقتلمو 2مارحلا و
 .64م :مقر ©نقزي

 :(ه6ق) عيبرلا وبأ مالسلا دبع نب ناميلس ينايسرلا

 قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف عومجب نمض لوألا :ينايسولا ريس 0

 .روصم طوطخم وهو ،ةيادرغب

 قاحسإ يبأ ةيعمج ةبتكم يف عومجب نمض يناثلا :ينايسولا ريس 51

 .روصم طوطخم وهو «ةيادرغب

 ةعوبطملا رذعملا :ايناث

 :(ه631 :ت) يلع يبأ نب يلع يدمآلا

 سلجملا ،فيطللا دبع دومحم نسح قيقحت :مالكلا ملع يف مارملا ةياغ 2

 .ه1319 :ةرهاقلا ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا

 :(ه792 :تر) يفنحلا زعلا يبأ نبا

 .ه1391 :توريب يمالسإلا بتكملا :ةيواحطلا ةديقعلا حرش 3

 :(ھ257 :ت) رفعج وبأ يسيعلا نامثع نب دمع ةبيش يبأ نبا

 ةبتكم دومحلا دمح نب دمع قيقحت :هيف يور امو شرعلا باتك 4

 .ه1406 :تيوكلا «العملا

 



 عجارملاو رداصملا 501

 :ينابيشلا نسحلا وبأ ريثألا نبا

 .ةيرينملا ةعابطلا راجنلا باهولا دبع :حيحصت :خيراتلا يف لماكلا 55

 .ه1356 :رصم

 : (ه3ق) ريغصلا نبا

 زاجب.أو رصان دمحم .د :قيلعتو قيقحت :نييمتسرلا ةمبألا رابخأ -6

 .1986 :توريب يمالسإلا برغلا راد ،ميهاربإ

 ثارتلا ةرازو ينورابلا ىيحي ىسيع :قيلعتو قيقحت :عماجلا باتك 7

 .تد :نامع ةنطلس 3ةفاقثلاو ىموقلا

 (ه728- 661) :ميلحلا دبع نب دمحأ :ةيميت نبا

 ةماعلا ةسائرلا عنام زيزعلا دبع دمع :قيقحت :ةيطساولا ةديقعلا 8

 .2ط .هھه32 :ضايرلا شءاتفإلاو ثوحبلا ترادإل

 :(ه354 :تر) دمع نابح نبا

 ةلاسرلا ةسسؤم طوؤانرألا بيعش قيقحت : نابح نبا حيحص -9

 .13 :توريب

 :(ه456 :تر) دمع وبأ يسلدنألا يلع دمع مزح نبا

 .تد «دادغب ،ىنثملا ةبتكم :لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا 0

 :نودلخ نبا

 برعلا مايأ ف ربخلاو أدتبملا ناويدو ربعلا باتك : نودلخ نبا خيرات -1

 .ينانبللا باتكلا راد ،ربكألا ناطلسلا يوذ نم مهرشاع نمو ربربلا ممأو

 .1977 :توريب



 502 عجارملاو رداصملا

 :(ه6ق) بوقعي وبأ ينازملا فسوي نوفلخ نبا

 راد ،يمانلا ةبيفلخ ورمع .د : قيلعتو قيقحت :نوفلخ نبا ةبوجأ 2

 .تد :توريب ،حتفلا

 :(ه281 :و) دمع نب دمحأ سابعلا وبأ ناكلخ نبا

 ةفاقثلا راد ؛سابع ناسحإ :قيقحت :نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو 3

 1968 :توريب

 :(ه3ق) يضابإلا مالس نبا

 سترافش زيريف :قيقحت :نيدلا عئارشو مالسإلا ءدب : هيف باتك -4

 تارشنلا 6 :توريب رداص راد عباطم ،بوقعي نب اس خيشلاو

 .33ج ،ناملألا نيقرشتسملل ةيمالسإلا

 :(ه1089 :ت) يحلا دبع حالفلا وبأ يلبنحلا دامع نبا

 ثارتلا ءايحإ ةنخل قيقحت :بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش 5

 .تد :توريب ،ةديدجلا قافآلا راد ،يبرعلا

 2  . د
 (ه403 :تر) :دمحم وبآ يرونيدلا ةبيتق نبا

 .2ط 01957 رصم ،يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم :ةسايسلاو ةمامإلا 6

 . (ه0 :ت) يسدقملا دمحأ نب هلل ١ لدبع ةمادق نبا

 :تيوكلا {ةّفَلَسلا رادلا ،رابلا هللا دبع ردب :قيقحت :ليوأتلا مذ 7

 .ھه06

 :(ه207-275) نيوزقلا هلل ا دبع وبأ ديزي نب دمحم هجام نبا

 .193 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :هحام نبا ننس -8
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 :(ه395 -310) ىيحي نب قاحسإ نب دمحم هدنم نبا

 ةلاسرلا ةسسؤم ©يهيقفلا رصان نب دمحم نب يلع .د :قيقحت : نامبإلا -9

 .02 :ط 51406 :توريب

 : (ه711 :ت) مركم نب دمع روظنم نبا

 .توريب رداص راد :برعلا ناسل -0

 ناسل راد ڵطايخ فسوي :فينصتو دادعإ :طيحملا برعلا ناسل -1

 .تد :توريب \برعلا

 :(ه3ق) يراوحلا نب دمع يراوحلا وبأ
 ريسفت يف ةيافكلا غولبو ةياغلا ىهتنم يف ةيانعلا زنكو ةياردلا 2

 تاروشنم ،ناجدوع ديلو :قيقحت :ميركلا نآرقلا ريسفت نم ةيآ ةئامسخخ

 .1994 :ةثؤم ةعماج

 :يناوريقلا دّمَع برعلا وبأ

 نسح ميعنو يباشلا يلع :قيقحت :سنوتو ةيقيرفإ ءاملع تاقبط 3

 .1968 :رشنلل ةيسنوتلا رادلا 3يتايبلا

 :(هكق) ركب يبأ نب ىيح ءايركز وبأ

 ةيسنوتلا رادلا بويأ نمحرلا دبع قيقحت :ةمألا رابخأو ةريسلا باتك 4
 .1985 :رشنلل

 :(ھ8 :ت) رمع نب دمع 7 وبأ

 .ةنيطنسق ،ثعبلا ةعبطم ©يالط ميهاربإ :قيقحت :بيترتلا ةيشاح -5
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 :(ه145 :ت) ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 ةرازو ،يثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس :قيقحت :ةاكزلا يف ةلاسر 6

 .34 :ع «انثارت :ةلسلس ©1982 :نامع ةنطلس ،ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا

 : يناسارخلا مئاغ نب ريشب مناغ وبأ

 :نامع ةنطلس «ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :ىرغصلا ةنودملا 7

14. 

 ؛شّيفطا فسوي نب دمحم :حرشو قيقحتو بيترت :ىربكلا ةنودملا 8

 .ه1332 :نانبلو ايروس كةيبرعلا ةظقيلا راد

 :(ه570 :ت) ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي ربأ
 :نامع ةنطلس ءةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :ناهربلاو ليلدلا 9

193. 

 بهذم قيقحتل ليلدلا رونب ليبسلا يغابل لوقعلا لهأل ليلدلا -0
 نب ديجلا دبع :فارشإ ديعسوب حلاص :قيقحت :قدصلاو ناهربلاب قحلا

 .نوقرم ‘تد ةثلاثلا ةقلحلا ةاروتكد 3ةدمح

 (ه241:ت) لبنح ني دمحأ

 نيدلا زع زيزعلا دبع :قيقحت : لالخلا ركب يبأ ةياور ةديقعلا -1

 .ه1408 :قشمد ةبيتق راد ،ناوريسلا

 .1994 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :دمحأ دنسم -2

 :(ه3ق) هلل ا نيدل رصانلا ىيحي نب دمحأ

 :ايناملأ .ةيكيلوثاكلا ةعبطملا ؛غنوليدام ديرفليق :ءانتعا :ةاجنلا باتك 3

 .30ج ،ةيمالسإلا تارشنلا 5
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 :(ه3ق) رباج وبأ رفعج نب دمع يوكزألا

 ،يموقلا ثارتلا ةرازو ،رماع معنملا دبع :قيقحت :رفعج نبا عماج 4

 .تد :نامع ةنطلس

 .(ه324 :ت) نسحلا وبأ ليعامسإ نب يلع يرعشألا

 راصنألا راد ،دومحم نيسح ةيقوف :قيقحت :ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا 5

 .ه1397 :ةرهاقلا

 .تد :تورتب ،يبرعلا ثازتلا ءايحإ راد يعابسلا يلع :قيقحت :يناغألا -6

 :(م14 :ت) فسروي نب دمحا ث فا

 .ةميدق ةعبط :ةراوز لهأل باوج 7

 .1985 :ةدج داشرإلا ةبتكم :ليلعلا ءافشو لينلا حرش -8

 :(ه194-256) يفعجلا هلل ا دبع وبأ ليعامسإ نب دمحم يراخبلا

 .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :يراخبلا حيحص -9

 .(ه9ق) ميهاربإ نب مساقلا وبأ يداربلا

 .تد :ةيرجح ةعبط :تاقبطلا باتك هب لخأ ام مامتإ يف ةاقتنملا رهاوجلا 0

 :(ه4ق) دمع وبأ دمع نب يلع يويسبلا

 خيشلا : ميدقت ،يليلخلا يلع هلل ا دبع خيشلا ةعجارم :يوسبلا رصتخم 91

 .1986 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يليلخلا دمح نب دمحأ

 :(ه458 :ت) يقهيبلا

 .ه1410 :توريب ةيملعلا بتكلا راد :ناميإلا .بعش -2
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 ةديدجلا قافآلا راد ڵبتاكلا ماصع جدمحأ :قيقحت :داقتعالا -3

 .ه1401 :توريب

 زابلا راد ةبتكم ءاطع رداقلا دبع دمع قيقحت :ىربكلا يقهيبلا ننس 4

 .1994 :ةكم

 :(ه209-279) ىسيع وبأ يملسلا ىسيع نب دمحم يذمزلا

 .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :يذمزتلا ننس 5

 :(ه3 :ت) ديز نب رباج

 فلخ ديعس خيشلا بيترت :ديز نب رباج مامإلا تاباوج نم -6

 .1984 :نامع ةنطلس 3ةفاقنلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :يصورخلا

 : (ه816 :ت) يلع نب دمحم نب يلع يناجرجلا

 .ه1405 :توريب كيبرعلا باتكلا راد ©يراييألا ميهاربإ :قيقحت : تافيرعتلا -7

 :(ه13ق) يدعسلا سيمخ نب ليمج

 يلبش ظيفحلا دبع : قيقحت :ةعيسولا اهقرط يواحلا ةعيرشلا سوماق 8
 .1984 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 :(ه3ق) فلخ نب رهاقلا دبع و ىتف نب واج

 يمانلا ةيفلخ ورمع .د :اهتمدقم بتكو اهققح :نارف ءاملع ةبوجأ -9

 .ىلوألا ةعومجملا ،يالط دمحم ميهاربإ :قيقحتلا لمكأ

 :(ه750 :ت) رهاط وبأ ىسوم نب ليعامسإ يلاطيجلا

 نب ريشب :قيلعتو قيقحت :ةتس يبأ ةيشاحب اليذم :مالسإلا دعاوق -0

 .18 :ةيادرغ كةيبرعلا ةعبطملا كىسوم جاحلا ىسوم
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 :(ه626 :ت) هلل ا دبع نب توقاي يومحلا

 .تد .توريب ركفلا راد :نادلبلا مجعم -01

 :(ه12ق) يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمح

 ناميلس نب دمح نب ملاس :قيقحت :نيبغارلا غالبو نيبلاطلا جهنم -2

 .1979 :نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يثراحلا

 :(ه306-385) يدادغبلا نسحلا وبأ رمع نب يلع نيطقرادلا

 راد ،يندملا ينامي مشاه هلل ا دبع ديسلا :قيقحت .ينطقرادلا ننس -3

 .م19665ه1386 :توريب {ةفرعملا

 : (ه0 :ت) سابعلا وبأ ديعس نب دمحأ يييجرلدلا

 :ثعبلا ةعبطم ،يالط ميهاربإ قيقحت :برغملاب خياشملا تاقبط 04 .

 .تد كرئازخا ةنيطنسق

 : (ه721 :تر) رداقلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم يزارلا

 .1995 :توريب نانبل ةبتكم رطاخ دومحم :قيقحت :حاحصلا راتخم -5

 :(ه180 :ت) بيبح نب عيبرلا

 بيبح نب عيبرلا ةياور :مالسلا هيلع لوسرلا ثيدح يف حيحصلا -06
 :هبتاك «ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ بيترت {ةديبع يبأ نع

 .ه1315 «ينورابلا ىسيع نب ىيحي نب دمحأ خيشلا نب ديعس
 يبأ خيشلا بيترت ©بيبح نب عيبرلا دنسم :حيحصلا عماجلا نتم -7

 .ه1328 :رصم ©حاجنلا ةعبطم ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي
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 يبأ خيشلا ببيترت \بيبح نب عيرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا -8

 .2ط ه1349 :ةرهاقلا ةيفلسلا ةعبطملا «ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي

 خيشلا بيترت \بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا -9

 :ةيادرغ {ةيبرعلا ةعبطملا ،ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي يبأ

 هريوصت ديعأو نامعب روصو ه1388 قشمدب عبط باتكلا) 5

 .(ةيبرعلا ةعبطملاب

 :بويأ نب لئاوو درمعلا نب دلخمو بيبح نب عيبرلا
 لوح برغملاو قرشملاب تناك نقلا ةقرفلا رمأ يف :ةجحلا ةلاسرلا -0

 .هيبشتلل نيلوأتملا ف لوقلاو ىنز هبشب تتأ ةأرماو ةعمجلا ةالص مكح

 يمع اباب ىسوم نب دمحم :فارشإ :زيزباب ميهاربإ نب ناميلس :قيقحت

 :رئازخلا ةرارقلا ،ةايحلا دهعمب ةعيرش صصختلا مسق يف جرختلا ةلاسر

 .(نوقرم ثحب) (ع6

 :(ه1332 :ت) ديمح نب هلل ا دبع يملاسلا

 ةعبطم ©بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم :حيحصلا عماجلا ةيشاح 11

 .ه1326 :ةينورابلا راهزألا

 ثيِفطا ميهاربإ :قيلعتو حيحصت :نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت 2
 .2 :ط .ه1250 :ةرهاقلا ©بابشلا ةعبطم ‘قاحسإ وبأ

 .بتك ةتس عومحب نمض :ةيضابإلا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا -3

 :(ه6ق) ورمع وبأ يغراملا ةيفلخ نب نامثع يفوسلا
 رماع سينو .د :قيلعتو قيقحتو ةسارد :ةقرف لك نايب يف ةلاسر -4

 .ةنوتيزلا ةلحملا لاقم
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 . (ه8 :تا سابعلا وبأ دحاولا دبع نب ذيعس نب دمحأ يخامشلا

 .تد «رئازجلا ةيرجح ةعبط :ريسلا باتك -5

 :(ھ8 :ت) حتفلا وبأ ميركلا دبع نب دمع يناتسرهشلا

 يبابىفطصم ةعبطم ،يناليكلا ديس دّمحع :قيقحت :لحنلاو للملا 6
 .1961 :رصم ،يبلحلا

 :(ه224-310) رفعج وبأ ريرج نب دمحم يربطلا

 :نانبل توريب ،ةيملعلا بتكلا راد :كولملاو لسرلا خيرات -7

 .2 :ط ،م1988/ه8

 :(ه208 :ت) متسر نب نمحرلا دبع نب باهولا دبع
 ةعبطملا ،يالط ميهاربإ :بيترتو قيقحت :ةسوفن لئاسم باتك 8

 .1991 :ةيادرغ ،ةيبرعلا

 : نامع ةمئأو ءاملع

 ثارتلا ةرازو ڵفشاك ليعامسإ ةديس :قيقحت :تاباوجلاو ريسلا -9

 .1986 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا

 :(ه3ق) ورمع وبأ يسوفنلا حتف نب سورمع

 ثجح) مورك دمح ىب دمجأ :قيقحت :ةيفاصلا ةيويندلا لوصأ -10

 .(1995 نوقرم

 :(ه6ق) يراحصلا ميهاربإ نب.ملسم٠نب ةملس يتوعلا
 .1995 :نامع ةنطلس .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو : ءايضلا -1
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 :(ه3) يراوحلا نب لضفلا
 ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :يراوحلا نب لضفلا عماج -2

 .1985 :نامع

 .(ه817 :ت) بوقعي نب دمع يدابآزوريفلا

 ءةلاسرلا ةسسؤم ،يموسقرعلا ميعنلا دبع قيقحت :طيحملا سوماقلا -3

 .ه1406 :توريب

 :(ھه671 :ت) هلل ا دبع وبأ دمحأ نب دمع يطرقلا

 راد ينودربلا ميلعلا دبع دمحأ :قيقحت :نآرقلا ماكحأل عماجلا -4

 .ھهھ72 :ةرهاقلا ،©بعشلا

 : (ه6ق) هلل ا دبع وبأ يدزألا ديعس نب دمح يتاهلقلا

 ةرازو ؤفشاك ليعامسإ ةديس :حرشو قيقحت :نايبلاو فشكلا -5

 .1980 :نامع ةنطلس :ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا

 :(ه4ق) ديعس وبأ ديعس نب دمع يمدكلا

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نسحلا وبأ دمع :قيقحت :ةماقتسالا -6

 .1985 :نامع ةنطلس

 .ةفاقثلاو يموقلا ثازتلا ةرازو :ديعس يبأ ماكحأ نم ديفملا عماجلا -7

 .1985 :نامع ةنطلس

 ةةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو نسحلا وبأ دمع :قيقحت :ربتعملا -8

 .1984 :نامع ةنطلس
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 :(ه557 :تر) ركب وبأ ىسوم نيب هلل ا دبع نب دمحأ يدنكلا

 لمكأو دمحأ هللا داج.د و رماع معنملا دبع :قيقحت :فنصملا -9

 .يثراحلا ناميلس نب دمح نب اس :قيقحتلا

 :(ه508 :ت) ميهاربإ نب دمح يدنكلا

 نب دمحأ خيشلا فارشإب نامع ءاملع نم ةنح قيقحت :عرشلا نايب -0

 ءةفاقثلاو يمقلا ثارتلا ةرازو يلش ظيفحلا دبع :ةعجارم يليلخلا دمح

 .1984 :نامع ةنطلس

 :ءاملعلا نم ةعومحجب

 ةأشنم «يلاطلا رامعو راشنلا يماس يلع .د :قيقحت :فلسلا دئاقع 131

 .1971 :ةيردنكسإلا فراعملا

 | :لوهح
 دمحأ :قيلعتو ةساردو قيقحت :ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك -2

 .ةيبرعلا ةريزحلا ةلسلس 01985 :صربق ايسوقين رشنلل نوملد ،ىلديبع

 :قيقحتو ةسارد :ةوعدلا لهأ تاياورو رابخأ يف تاقلعملا باتك 3

 ©رئازخلا :ةرارقلاب ةايحلا دهعم نم جرخت ةلاسر ،زيزباب ميهاربإ نب ناميلس
 . .(نوقرم ثحم) 01998 ةعيرش صصخت

 :(ه3ق) يراوحلا نب دّمَع
 .1985 :نامع ةنطلس {ةفاةثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :يراوحلا يبأ عماج -4

 :(ه204-261) نيسحلا وبأ يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم

 .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :ملسم حيحص -5
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 :(ه215-303) نمحرلا دبع وبأ بيعش نب دمحأ يئاسنلا

 .1993 :جماربلل ةيملاعلا ةكرشلا :يئاسنلا ننس -6

 :(ه3ق) يراوهلا مكحم نب دوه
 ،يفيرشا ديعس نب جاحلاب :قيلعتو قيقحت :زيزعلا هلل ا باتك ريسفت 7

 .1990 :نانبل توريب يمالسإلا برغلا راد

 ةيبرعلا ةنللاب عجارملا :اثلاث

 :روتكدلا «ميهاربإ فسوي نبا

 ةينقت ةعبطم :ةيضابإلا روظنم نم مالسإلا يف ةسايسلاو مكحلا 8
 .تد «رئازخلا :ناولألا

 :شفطا ميهاربإ قاحسإ وبأ

 ةنطلس يور {ةماقتسالا ةبتكم :جراوخلاو ةّيضانإلا نيب قرفلا 9
 ١ ...1985 :نامع

 :روتكدلا يجحبص دومحم دمحأ

 يف ةيمالسإلا قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسازد مالكلا ملع يف :ةلزتعملا -0

 .1982 :ةيردنكسإلا ةيعماجلا ةفاقنلا ةسسؤم :نيدلا لوصأ

 يف ةيمالسإلا قرفلا ءارآل ةيفسلف ةسارد مالكلا ملع يف :ةرعاشألا 1
 .1982 :ةيردنكسإلا {ةيعماجلا ةفاقثلا ةسسؤم :نيدلا لوصأ

 :ديعس نب ريكب تشوعأ

 .اهخيرات ،اهقئاقح :ةنيدملاو ةكم يف ةماقتسالاو ةوعدلا لهأ ةكرح -2

 .1992 :ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا :اهفادهأ
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 ةنيطسق ‘ثعبلا ةعبطم :ةيضابإلا لوصألا يف ةيمالسإ تاسارد 3
 .1982 :رئازحلا

 :حلاص ىفطصم وجاب

 ةعماج ،ناوضر ىمحي ليعامسإ .د :فارشإ :ةيضابإلا دنع داهتجالا جهنم 4

 .هاروتكدلا ةحورطأ 01999 :ةنيطنسق {ةيمالسإلا مولعلل رداقلا دبع ريمألا

 :فسوي نب ديعس ينورابلا

 .(نرقرم) :ةبرج ةريزجب ةينورابلا ةبتكملاب تاطوطخملا ةمئاق -5

 :عيبرلا وبأ ناميلس ينورابلا

 .تد :ةيضابالا خيرات رصتخم -6

 :ريكب ميهاربإ زاحب

 ةيداصتقالا عاضوألا ف ةسارد (ه296 - 160) :ةيمتسرلا ةلودلا -7

 .2ط 1993&0 :ةرارقلا ثارتلا ةيعمج زشن :ةيركفلا ةايحلاو

 :ىحي شوكب

 :ديز نب رباج مامإلا هقف + 8

 :فيس نب دمحأ نب حلاص يديعسوبلا
 لابقإ دمع قيدص .د :فارشإ :ةيضابإلا دنع ثيدحلا ةاور 9

 .18 :ريتسجام ندرألاب تيبلا لآ ةعماجب .8،يزوف رمع قوزاف. دو

 :روتكدلا \ناضمر دمع ديعس دمع يطوبلا

 ركفلا راد :ةدشارلا ةفالخلا خيراتل زجوم عم :ةيوبنلا ةريسلا هقف -0

 .11ط 01991 :قشمد ،ركفلا رادو .رئازجلا
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 :يلع نب ميهاربإ حاورلوب

 وحن ،حوارلوب :قيلعتو بيترتو عمج :ديز نب رباج مامإلا هقف نم 151

 .(نوقرم ثحب) ،ديز نب رباج مامإلا هقف ةعوسوم

 :تاحرف يريبعجلا

 ةرارقلا ثارتلا ةيعمج :ةيضابالا دنع ةديقعلل يراضحلا دعبلا -2

 .1987 :رئازخلا

 .نامعب ايقيرفإ لامش ةّيضابإ ةقالع 3

 م

 :يملعلا ثحبلا ةنح ثارتلا ةيعمج

 رشن :برغملا مسق ه15 ىلإ ها نرقلا نم :ةيضابالا مالعأ مجعم -4

 .1999 :رئازخلا ةرارقلا \ثارتلا ةيعمج

 :نودع نالهج

 نب فسوي نب دمحم خيشلا ءارآ لالخ نم :ةيضابالا دنع يسايسلا ركفلا -5

 .رئازخلا ةرارقلا \ثازنلا ةيعمج :(م1914 /ه1332 -ه1236) ،شّيفْطا

 :فسوي ميركلا دبع تدوحب

 باتكلل ةينطولا ةسسؤملا :ةيمتسرلا ةلودلل ةيجراخلا تاقالعلا -6

 .ىربكلا تاساردلا ةلسلس ©1984 :رئازجلا

 :دمح نب دمحأ ىليلخلا

 .ه1409 :طقسم ،ةضهنلا عباطم :غمادلا قحلا 7

 :دماح نب هلل ا دبع نب كرابم يدشارلا

 .(ه145-ه45ر :ههقفو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا 8

 .1992 :نامع ةنطلس
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 :نيدلا ريخ يلكرزلا

 برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق :مالعألا -9

 .6ط 01986 :توريب ،نييالملل ملعلا راد نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو

 :ديعس نب ناميلس نب رصان يعباسلا

 تيبلا لآ ةعماج ىلإ ةمدقم ريتسجام ةلاسر :جراوخلا ثيداحأ ليلحت 0

 .يزوف رمع قوراف /دو لوبقم دمع قيدص /د :فارشإ 01998 :ةنس ةيندرألا

 :دواد وبأ ديع رقص يماس .

 ةيركفلا ةايحلا يف هرثأو (ه93 :تر يدزألا ديز نب رباج مامإلا 1
 بادآلا ةيلك "يزوف رمع قوراف .د :فارشإ :ةيخيرات ةسارد ةيسايسلاو

 .يمالسإلا خيراتلا ريتسجام ،ندرالا تيبلا لآ ةعماج مولعلاو

 :روتكدلا دمحأ نب حلاص يقاوصلا

 ناولألا ةعبطم :ةوعدلا يف هراثآو ينامعلا ديز نب رباج مامإلا -2

 .2ط 01989 :نامع ةنطلس {ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو :ةثيدحلا

 :تادرو ميحرلادبع روانم هلل ا دبع

 :فارشإ :اهيف هجهنمو يسودسلا ةماعد نب ةداتق مامإلا هقف -3

 يف ريتسيجام ةيمالسإلا مولعلل مادص ةعماج غابدلا دماح راتسلا دبع.د

 .1999 :هلوصأو هقفلا

 :دمحم نب هلل ا دبع نب ديعس يربعلا

 :دومحم .د :فارشإ :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا هقف -4

 .1991 :ريتسجام ايلعلا تاساردلا ةيلك ةيندرألا ةعماجلا «يواطرسلا

 م
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 :روتكدلا ديمحلا دبع نافرع

 ةعابطلل ريمألا ةبتكم :ةيمالسإلا دئاقعلاو قرفلا ىف تاسارد 5

 .تد دادغب

 :رمعم ىيحي يلع
 :ةيضابالا بهذملا ةأشن ىلوألا ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا 6

 ١ .1964 :ةرهاقلا .ةبهو ةبتكم

 دمحأ :ذاتسألا هححص :ةعبارلا ةقلحلا :خيراتلا بكوم ين ةّيطابإلا -7

 .ةيبرعلا ةعبطملا ،ةكبوأ

 .{ةيبرعلا ةعبطملا :مهخيراتو مهلوصأ يف ةزكرم ةسارد :ةيضابإلا 8

 .1985 :ةيادرغ

 مسقلا :ايبيل ف ةيضابالا ةيناغلا ةقلحلا :خيراتلا بكوم يف ةيضابالا -9

 . .1964 :ةرهاقلا ةبهو ةبتكم يناثلا مسقلاو لوألا

 , :ليعامسإ رمع

 هتايح :ينيملا ميهاريإ نب جاحلا نب زيزعلا دبع خيشلا نيدلا ءايض -0
 .1990 :ةبادرغ ‘تاحاولا ةعبطم ،يرومرملا رصان خيشلا ميدقت :هراثآو

 :اب حلاص دمع جاحلا نب رمع

 .تد «يبايسلا دوعس نب دمحأ :قيلعتو ميدقت :يضابإلا ركفلا يف ةسارد -1

 :روتكدلا تافيلخ دمع ضوع

 نامع شةيندرألا ةعماخلا ةعماجلا :ةيضابإلا ةقرفلل ةيخيراتلا .لوضألا -2

 .تد .ن در ل ١
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 :روتكدلا «يزوف رمع قوراف

 :"يبرعلا جيلخلا" :ينامعلا خيراتلا رداصم ةسارد يف ةمدقم -3

 .1979 :دادغب

 دمحمو مجلا يداهلا دمحم :ةعجارم :ةبرج خيرات نم تاحفص -4

 .1982 :سنوت مسرلا نونفل ةيسنوتلا ةكرشلا ،ييبعشلا بيبحلا

 :دّمحع ليعامسإ ينرقلا

 مولعلا ةيلكب تشقون ةاروتكد ةلاسر :نيملسملا نيب ردقلاو ءاضقلا -5

 .هلل ا دبع ناضمر دمع .د :فارشإب 1997 :ةنس ،دادغب ىف ةيمالسإلا

 :كوربم نب ديعس يبونقلا

 .نامع «يرماضلا ةبتكم :دنسمو هتناكم (ه180 :ت) بيبح نب عيبرلا -6

 :ورمع بأ دوعسم نب ورمع يرابكلا

 .1994 :ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا :اهيقفو اثدحم بيبح نب عيبرلا -177‘

 :بويأ ةدايع يسيبكلا

 قشمد ملقلا راد :ةنسلاو باتكلا ف . هلل لوسر :

 .1986 :توريب 3ةرانملاو

 :ومح دمجأ مورك
 ناميلس نب دمحما خيشلا :فارشإ :ةيضابإلا دنع نوثدحملاو ثيدحلا 179 ..

 تاساردلا يف صصختلا مسق نم جرختلا ةزاجإ لينل مدقم ثحب يرهطم

 .1992 :رئازخلا ةيادرغ ديعس يمع ةيعمجب ةيمالسإلا



 518 عجارملاو رداصملا

 :زودات يكيول
 :ةملك لوح ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد نع ثجب ةيضابإلا 0
 .1984 :شوكب ىيحي :ةيسنرفلا نم ةمجرت : 'ةيضانإلا"

 :ێب نب كلام

 روبصلا دبعو يواقسم لماك رمع : ةمجرت :ةضهنلا طورش 1
 ركفلا راد ،رئازخلا ركفلا راد يب نب كلام ةودن :فارشاب ،نيهاش

 .ةراضحلا تالكشم ةلسلس 01987 :قشمد

 :نيثحابلاو ةذتاسألا نم ةعومجب

 .(ةنوقرم ةدوسم) :قرشملا يف ةيضابإلا مالعأ مجعم 2
 :ةريمع نب دمح

 ةينطولا ةسسؤملا :يمالسإلا برغملاب ةيبهذملا ةكرحلا يف ةتانز رود -3

 .1984 :رئازخلا ڵباتكلل

 :روتكدلا رصان حلاص دمع

 ءاضقلا دهعملا :ايقيرفإ برغب مالسإلا رشن يف ةيضابإلا رود -4
 .1992 :نامع داشرإلاو ظعولاو يعرشلا

 .1999 :ةيادرغ ةرارقلا ،ثازتلا ةيعمج :ةيضابإلا دنع ةوعدلا جهنم 5

 :ناميلس نب دمع يرهطم

 .1983 :ةكيلم :رطاخ الم ليلخ خيشلا ىلإ ةلاسر -6

 :مشاه بلاط يدهم

 ةياهن ىّتَح اهروطتو اهتأشن :يبرعلا قرشملا يف ةّياإلا ةكرحلا -7 ةلامز د  ٠ . ه 2ً ١١. ؟
 ةعماج بادآلا ةيلك يزوف رمع قوراف :فارشإ :يرجهلا ثلاثلا نرقلا

 .1977 :ريتسيجام دادغب
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 :روتكدلا {ةفيلخ ورمع يمانلا

 نم ةمجرت :ايقيرفإ لامش ىف ةيضابإلا تاطوطخم نع ةذبن -8

 ،ثارتلا مسق ديعس يمع ةيعمج .يلعاو ىسوم مساق رمع :ةيزيلكنإلا

 .(فقصم ثححم)

 .(ةمجزنلا ةدوسم) :ةيضابإلا دنع تاسارد -9

 :رصان نب ىفطصم نتنيو
 / ه1332) ةيدقعلا شّيفطا فسوي نب دمحما خيشلا ءارآ -0

 .1996 :رئازجلا ةرارقلا گثازتلا ةيعمج :4

 ةيسنرفلا ةغللاب عجارملا :اعبار

 م ع :
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 270. 1 ىلع لكوتف تش َرَع اذإقإلل

 37 انمف مكبرب اونيآ نأل

 ءاسنلا ةروس

 باَنَع هو اهيف اًدلاَح اران ةلحا ةدوح دعو هَلوُسَرَو هلل صْعَي نَمَو

 42 .هنمو

 ينإ لات تومل ُمُهَتَحأ َرَضَح انإ 2 تابسلا نولمعي نل ةنولا تلو

 433 .. نيل ؟ اباذع مهن سسأ كيرأ رامُك مهو نوتمي يذلا الو نآلا ئ

 نع ةراح نوُكَت أ لإ لطابلا مك مكو !الكت ال اونمآ ينلا اه اي

 :ان نمو ا اًميِحَر مكب ناك ةلل ن كسفن ولتت الو كن ضار

 ..... ا 21 ر هلا وللا ىلت كيذ ناكو ارات هلص فْرَسم ملظو ناوشع كلذ

 ًالَحذُم مكلو مكامس مكنع رمك هنع نرهنت ام رئابك اروت نإ
 445 404 4 ........ هگاگگرك

 403 ضب ىلع مُكضمب هب هلل طق اَم ارمت الول

 379 كين نين ةكس نم كباصأ امو هللا َنمَق ةَسَح نم كباصأ امإ

 هعلو هلع ةللا بيعو اهبف الاح ُهنهَح ُهؤارَحَف ادمع انمؤم لقي نمو

 . 452 (428...... هاميِظَع اباذع هل دَعأو

 286 «مُمنع وفعي نأ هللا ىسع كيتوأقإل

 424 ..ءالؤه ىلإ الو ءالوه ىلإ ال كيذ نت نيدم

 376.............. هليلق الإ نون نيزب لق مهرفُكب اهيع هلا عبط نب فلغ انبولق مهلوقو

 28 ...هگاميكَح ار ايع هللا ناكول

 376 مهل تلحأ رساَبْيَط مهيلع انَرَح ارئاَه ةنا رم م ملظبقإل

 358 لسرن رزا دعب "ةمش ةّمُح هللا ىلع سانلل نوكي النل)»

 35 ةنم حورو َميرَم ى اَماَملَأ ةتملكرل
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 ةدئاملا ةروس
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 368 _ هاوكرشأ ام هلا ءاش رو { 7

 350 _ «مهنر دنع مالسلا راد مهلو 7

 هللا ءاتش امم الإ اهيف يلاح مكاَونم رانلا لاق انل تلجأ يذلا انلجأ انغَلبو]و { 8

 451 ههميلع ميكح كبر تإ

 رو ........ههكُبر يتأي وأ ةكيكلملا مهتت نأ ألإ نورظني لعزو 3 :8

 350.........هگلبق نم تنمآ نكت مل اهنامي اسف عقني ًال كبر تايآ ضع يتأت مو 158
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 316............... نونمؤي موقل ةَمْخَرَو ىده لع ىلع هانلَصَف باتكب مهاج قلط

 نل لاق كنإ ظن ينرأ بر لاق هبر :ر هملكو انتاقيمل ل ىَسرُم ءاَج املف

 ىلحت املف ينار : ف هناكم ر زقنا نإف لحلا ل نا 7 ينار
 تت كئاَحْبُس لاق قاقأ املق اًقيَص سوم هناو اكد ُهلَعَ لبح ه 7 م ه 8 ى

 306 {305 {303 4ييوُمل لوأ انآو كي

 377 :اشت نَم يدهو :انت نم اهب يصن
 277 اهي هرْعذاف ىتخا ُءاملسَألا هلول

 279........................ نولم اوناك اَم توَرْجس هئامسأ يف نوحل رذلا اررذَرط

 378 | هل يداه ًالق هل للضي نم

 لافنألا ةروس

 397 .. «مهرلق تلجو هللا ركذ اذإ إ يرذ نونمؤملا امنإف

 398 «نولكوت مهبر ىلعو انام مهن :دار هتايآ مهلع تلت ا !و

 270 , .نوكرتي ر مهب هنر ىلعو

 358 4 ةني 'نَع يح نم ايح ايحيو ةني 'نَع كله نم كين

 - هبوتلا ةروس
 :ويناب مكنوننةئي الو ةك ركت ال مكنع ارط نير يك

 426 .... ...... 4گنوقيساق مُهرتكاو ملق ىن ىناتو

 426 «َنتساَقل وقلا يدهي ال ةللاو

 مكيلع تقاضو ايش مكنع نف مق ق مكرك مكح ذإ نح وو
 270 «يربذُم متيلو مُث تبحر م ضرألا

 432 ت اباَذَع مك ذَعي اورهغنت الظ

 66 ةدع هل اوثَعأل جورخلا اوئارأ كول
 7 0 اهمه ه۔مه .م ٠ م

 419 رضن ازا لوا مهضعب تاَنموُمْلاو نويزملا



 528 _ سراهف

 هللا رغي نلق ةَرَم نيمْبَس مهل زعت ذإ مه رعتست ال رأ مهل رْغتسا 80
1: 422 

 422 .بأ ت هن َحأ ىلع لصت ًالرإل 84

 422 ك هگنيكرشُلل اونغت عسل نأ اونمآ يذلاو يبلل ناك امط 113

 406 .... فور نينيؤُملابل 128

 سنوي ةروس
 294 ......:: هكشرعلا ىلع ىوتسا مث 03

 450 هيض يزتهي اَمنإَت ىتما نمقو 3 8

 دوه ةروس
 316 هريبخ ميِكَح نأل نم تلصف مث هتايآ تمكحأ باتك رل» 01

 293 : .يللا رار يدنع مُكَل لوقأ الإ 31

 304 هلاحلا نم توكت نأ كظأ ينإ ملع هب تل سيآ ام ينلاست ًالقلذ 3 6
 352 . ههزانلا ههدززأف ةمايقلا مو ةموق ملق دقيط . 98

 اًم اهيف َسيدلاَخ؛ىيهشَو رفز:اهيف م زانلإ نيف لومش اوقَش .نيذلل اًمأف : 1076 |

 452 : ن 04 ابر نإ كز ءاشام لإ نضزألاو :تاوامسلا 8

 438 .... :كات نين :.هذي.تابسَحلا. ط 114

 231 نيلح نولا الو ةدحاو ةمأ ماتلا حلا بر ءاَشاووإط 118

 349 ..ههنيمَمْخأ نسانلاو ةنجلل [ نم منهج ةَكلسألإلو و

 .فسوي ةروس

 317 صصقلا سحأ كيلع رصقن مرحت 03

 دعرلا ةروس
 391 هتبثيو ءاشت ام لا اوحميوخ 30
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 ميهاربإ ةروس
 413 ارفك هللا ةمغن اولدب يذلا ىإ ر ملآ 28

 453 «ذتاَراَمَسلاو ضرألا ريغ ضرألا لتب م ر عاو 48

 رجحلا ةروس
 317 4«ننوُظْفاَحَل ل ان ركذلا ارن مرحت انز 09

 367 مولن ردقب لإ هلزنت امو هنئازخ اندنع الإ إ ءيش نُم نإ !ر 21

 لحنلا ةروس
 315 ولجس ًالق هللا رم مأ ىنل 01

 ءارساإل ا ٥دروس

275 .7 5 

 اباجح ةرخآلاب نونمؤت ال ريزلا 7 كي انلَعَج نآرقلا تار :ر 45

 409 ...ار وتنسم

 316........... هگاليكو ايلع هب كل دجت ال مث ك إ انيحأ ياب بهذتل انئش نر 86

 نونب ل نآرقل اذه لشيب ٣ نأ نأ ىلع نجلاو نالا و تَعَمْا ن لق 88 ١

 316 4؛اريهظ نل مضن ن اك وو هلثمب

 390 ىتلا ُمُهَعاَح ذإ ! اون نأ سانلا عم ارط 94

 403 اهب تاحن ًالر كبالصب ره ر الول 110

 فهكلا ةروس

 368.. نكيلف ءاش نمو نيؤيلق ءاَش نمقو 3 9
 ميرم ةروس

 353 12 ك .ز عتنراو ا الإ م مك نإ 71
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 هط ةروس
 ىوتسا شرعلا ىلَع نمحرلا
 هينع ىلع عنصتل

 ٧ م م 9

 دها مم اًحْلاَص ل نمآو بات نم راَفَعَل ينل

 ههئالوق هل ئضَرَو ثاَمْخَرلا هل نذأ نم لإ ةعافشلا عفنت أل نيموي
 م م م 0 1 ٥ مم

 نع ضرعا نمو

 م م ه ٥,

 .مح 3ێ{ێ

 هماكنتض ة ةشيعم هل ن يركذ

 ءايبنألا ةروس

 ه«رنتخُم مهّبَر ني ركذ نم مهيتأت امإف
 «ىتعترا رمن الإ ن نوُعَفلشَي الول

 متنا منهَج بَّصَح هلا نوذ نم نوُشْبعَت امو مكنا
 ٥ د ك م 7 م مر

 رونلا ةروس

 ت

 ههنوذراو اَهَل

3 ]0 

295 

293 

449 

313 

342. 

 ........... هگئةرخآلاو ايندلا يف اون تانموُملا ه تألفاَعلا تاّصْحُملا نوُمْرَي نيذلا

 كلذ دمب ني مهنم قير ً ىنوت م انعأو لوُسَرلابَو ه هللاب انمآ نولوقيو
 نينيُملب فلوأ امو

 ناقرفلا ةروس
 هارمهظ هب ر اىلع رفاكلا ناكر

 ءارعشل ا هروس

 نيلوألا ةنبجلاو مكقح يزا ارقنار)ل
 هيمألا خ ورلا هب لَّرن

 لمنلا ةروس

 مهملكت ضرألا ني ةناد مه انحَرْحأ مونَع لقلا قو اذإف
» 

 7 م ٨ هم

 هروصلا يف خفن موير

352 

418 

24 

382 

315 

329 

330 
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88 

03 

27 

10 
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05 

19 
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 396 اهنم ريح هلق ةنسَحْلاب ءاح نم

 صصقلا ةروس
 354 {331 هل ههَر لإ كِلاَم ءيش رك

 توبكنعل ةروس

 37 ةوشنب ال مم انمآ اروم نأ اوكرني نأ دلا بيسح
 417 371 نيزاكلا نمثو اوقدص يا هللا تلت
 41 9.................... 4 هكح ام ءاس نوتس أ تابسلا نولمعي يرذلا بيسح بيسَح مأ

 مورلا ةروس
 336 ههنلع نرهأ وهو هديع م : مث قلخلا ادن يزلا وهو

 نامقل ةروس
 317 هئام ءامسلا نيم انلزنأو

 يرثت اَمَو ماحز ١ ي ات مو ثيقا ل عا مل هتني : ةللا نرف

 « ,. ال 4 7 . ٤ 1 م ٠ مم خ

 م م م م

 327 = زيبخ

 بازحألا ةروس
 278 هاًميحَر اروفغ هللا ناكر

 406 «مُملاَمغأ هلا طح أف اونمؤي م مل كيراط

 هبخن ىضق نم ْمُهنيَف هلع ةللا اودهاع ام اوقدص لاَحر نينيؤُمْلا نم

77 417 

 374 15 ارون ارق هللا رمأ أ ناكر

 ناكر رونل ى ه تاملظلا نم مكحل كالمو مك ع يلس يزلا َوُه
 406 .2 اًميِحَر ر ينموملا

  

  



 سراهف

73 

23 

01 

10 

32 

79-8 

61 

67 

68 

18 

18 

23 

532 

 ه؛تاَقِفاَُملاَو ن نيقفانملا هللا َبْذَعلل

 ابس ةروس
 هل نأ نمل الإ هدنع ةعامشلا ْمَمنَت الإ

 رطاف ةروس
ك
 قلخلا يف ديزت عابرو ثالثو ىتم ةَحْأ يلوأ السر ةَكِئالَملا لعاج 

 هزيدق يش 11 ىلع هللا ن ءاشي

 .قرت صل معلاو بيطلا ملكلا عنصي هلإ
 2ِ ٥ ك ك م ُ

 مهنمو هي هيفل ملاظ ( مهنمف اندابع ني .7 يرذلا باكلا اننروا من

 .............. تمن ُإثضَمْلا وه كلذ هلل نذإب تاريخلاب قباس مُهنَو ةيصتقُم

 سي ةروس
 وُهَو ٍةَرَم لوأ اهأشنأ يزا اهيخُي لق ميمَر يهو اطي يني نَم لاق

 «ميلَع قلع لكب

 رمزلا ةروس
 هممهتراَقمي اوقتا يذلا هللا يجيو

 ةمالا وي هضبق ايمَح ضرألاو

 ءاش نم الإ إ ضرألا يف نمو وتاّاَمّسلا يف م قعصف ة روصلا ف نوف

 هنوري مايق ْمُه اذإف ة ىرخأ هيف خفن مث ; هل

 رفاغ ةروس
 ه«رجاتحلا ىَدَل بولقلا زإ إ ةفزآلا وي مهررذنأو

 هغ اط عيش الو ميوَح نم َنيمِلاَظلل ام

 تلصق ةروس

 «مكنري مس يرا مكنظ ْمكِلَكرط

341 

355 

396 

342 

336 ... 

353 

293 

330 

342 

342 

417 
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 . ر م ٠ و2 ك ه وح ۔ ح - 0 . 7 - . 2 , ٥

 265........;........... هقَحلا هنأ مهل يتي ىَّتَح مهيسفنأ يفو قافآلا يف انتايآ ْمهيرنَس

 ىروشلا ةروس
 268 ه4ًْئش هلئيك سيلف

 4 و ره ُ ٠ ى . م 2- .. ىم و ۔ ٥, ,هم ه 2 ۔ ,,.

 الو باتكلا ام يرئت تنك اَم انرسأ نم احور كيلإ انيحأ كلذكو
 م

 ه ؟ ۔. ٠, ۔ , 2 .. ه ۔ ٨ ۔ ه ٠ ى و... ه سحلا مب م

 ينل كنإو اندابع ني ءاشن نم هب يدهن ارون ُةانلَعَج نكلو نالا
 315 11 هميتم طارص ىلإ

 فرخزلا هروس
 ى و . ه م

 311 هايَرَع انآرق ُهالَعَح انإ
 م

 ٥

 341 ..... هنوُمََيمُمَو قحلاب دهش نم الي ةعامشلا هنوذ نم نوعي كيم الوف

 هيثاجلا ةروس

 376 ...... 4تتك امي ه 7 ىرح

 دمحم ةروس

 327 هاهطارشأ ءاح ق عب ْمُهييأت نأ ةعاسلا لإ نورظني لهف

 حتفلا ةروس
 .ررر ء

 ىد ر م 2 ا و.. م . . م م

 م اذجُس اعكر مهكرت هني ُءاَمَحَر رافكلا ىلع ُءاَئيشأ ُهَعَم ذلاو هللا لوسر دم

 ء د م. . و . 0 2 ,م 7 م ه 7 .٠ ه. 2

 37.۔....... دوجسلا نا نم مههوجو يف مهاَمييس اناوضرو هللا نم الضف نوغتي

 تارجحل ١ ةروس

 و ح , م ذه < م و . ٥ م 2.٥ َ . ُ .ه ٤ ..ح . م .؟ ..ك ر

 " ردنتلا
 409 45 ..........ههوألا رشأ ىإ يفت ىتح يفنت ينلا اولاقف

 ناملا لخذَي املو اًشَنسأ اولوق نكلو اونيؤن ملل انمآ بارغألا ساق
 396 .......همكبولق يف

  



 534 سراهف

 تايراذلا ةروس

 400........ هنيميلئُمل هلا نم تي َرْيَع اهيف انحو امف نيؤُمْلا نم اهيف ناك م امَرحأَفلو 365

 مجنلا ة ٥هروس

 . <{ 2 ك ه ::. ه م. هه ؤ 7777 . ‘ى` ى {
 ندأي نا دعب نيم الإ ائيش ُمُهَتَعافَش ينغت ال تاوامسلا يف كلم نم مكرإف 26

 341 هگىتضرتر ءاشي نمل هللا

 402......... 4 ةَرفْغَمْلا م عساو كبر ن إ مَمْلا الإ ! شِحاَوَقلاو مالا رئابك نوبيجي يرذلا 32

 406 ىفو يزلا ميهاَرَر»»و { 7
 376 ه«هىقَع ام الإ ناسنإلل سيل نأو 39

 رمقلا ةروس _

 350 هئردتقم كيلم دنع قذيص دعقم ينلا 55

 ةلد اجمل ١ ةروس

 424 هلمُهنم الو مكنم مُه امل 14

 فصلا ة روس

 419 هولعت ال اَم نولو ا ر لا نب 02

 نباغتل ١ ةروس
 و م و م مص

 413 هنمؤم مكنيو راك مكنيف ْمُكَفَلخ يذلا َوُه 02

 ق . هروس

 315 ههكْمكيلإ ةنرنأ هللا رمأ كيذل 05

 ميرحتلا ةروس
 ه م ا

 350 ةنحلا يف اتيت كدنع يل نبا برط ا

 ملقلا ةروس
 359 هميظع قلخ ىلعل كنإو 04
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 ةقاحلا ةروس

 ياك اورقا مؤاَع»

 جراعملا ةروس
 نوصو ربصن ىإ مهَتأك اريم ثاتخألا نم نوجرخي عونل

 حون ةروس

 هاًجاَريس سمشلا َلَعَحَو

 رثدملا ةروس

 ةمايقلا ةروس

 ةرظان اهبر ىلإ .ةرضان نيموي ةوُحو

 ناسنإلا ةروس

 هوك اًلو اركاش اي ليبسلا ُهنيدَم انإف

 نيففطملا ةروس
 «وُبرُحْحَمَل نيمو مهتر نع مهنإ الكل

 ىلعألا ةروس
 هگىلغألا كبر مس حتسا

 ىسنت ًالق كرقن
 رجفلا ةروس

 4اقَص اص ُكَلَملاَو كبر َءاَجَو

 ليللا ةروس
 ىلوتو بذك يلا ءىقثحألا الإ اهالص الف

 سراهن

338 

312 

341 

302 

432 

302 

280 

453 

. 1 

452 

  

  



  

 536 رسراهف

 راثآلاو ثيداحألا سرهف

 ثيدحلا صن

 هلكومو ،ابرلا لكآ اث هللا لوسر نعل دقر ؟هللا هنعل نم نعلأ نأ نێمولتأ

 هب اوملع اذإ هدهاش و .هبتاكو

 هركذل ةكئالملا عمست نأ بحي هلل ا نإف ،هب اونغت الو اليترت هلترف نآرقلا تأرق اذإ

 ةمل هل ،لاَحَرلا مدآ نم ىر اَم نسحأك مدآ الُجَر تيأرف ,ةبعكلا دنع ةلنللا ينارأ

 ...ملل نم ىري اَم نسحأك
 نمحرلا َوُه الإ ةلإ ال دحاو ةل مك هل :نيتيآلا نياع يف مظعألا و هللا مسا

 هموبلا حلا ه ال لإ ةلا هللا ملا :ناَرْمِع لآ ةَحَرافَو هميحرلا

 يسركلا ة ةيآ نآرقلا مظعأ

 ماركإلاو لالجلا اذايب اوظلأ

 نإو ةنحلا لهأ نم ناك نإ ؛يشمعلاو ةادغلاب هدعقم هيلع ضرغ تام اذإ مكدحأ نإ

 ةمايقلا موي هلل ا كثعيي ىّسَح كدعقم اذه :هل لاقيف ،رانلا لهأ نم ناك

 لعجف هتيصو يف فاح هتوم دنع ناك اذإ ىَّسَح {ةنجلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإ
 رانلا هلخدأف هلمع ةمتاخ كلذ

 رانلا يفف كلذ لعف نمف نهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت ال قحلا نم يبحتسي ال هلل ا نإ

 اهيف ادبأ ادلنخح

 بلطي امل اضر ملعلا بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإ
 ثدحي مل ام هيف ىلص يذلا هالصم يف ماد ام مكدحأ ىلع نولصيل ةكئالملا نإ

 همحرا مهللا هل رفغا مهللا :لوقتو

 ةنحلا يف عينش لوأ انأ

 تاينلاب لامعألا اَمنإ

   هثعبي موي هدسج لإ هلل ا هعجري ًسَح ةنحلا رجش ق قلعي رئاط نمؤملا ةمسن امنإ

428 

356 

329 

282 

` 8 

281 

332 

347 

454 

356 35 

356 

340 

186 

334   
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 ةيحان لزني ،يدعب ةنيدملا مدقي مالسلا ينرقلا سيوأ يم اورقت نأ امكيصوأ

 رضمو ةعيبر دلع ةمايقلا موي هتعافش ق لخدي راصنألا

 يتاوللا امأف ؛ةرحآلا يف اثالثو ءايندلا يف اثالث :لاصخ تس هيف نإف ىنزلاو مكايإ

 ةرخآلا يف يتاوللا امأو "قزرلا عطقيو ،ءانفلا لجعيو ٬اهبلا بهذي ةنإف ايندلا يف

 رانلا ق دولخلاو نمحرلا طخسو ل باسحلا وسف

 ةيغابلا ةئفلا كلتقت

 نمؤملا ةلاض ةمكحلا

 هللا دنع هلف ائيش نهقح نم صقن نمو ...هدابع ىلع هلل ا نهبتك تاولص سمخ
 رانلا هلخدي نأ دهع

 م هس "؟. ه ۔ 7 .م 71 ه & 2 ,2
 تيار ينا تدودو ا نوتحال مكب هللا ءاش نإ إ انإو نينم موق راد مكيلع مالسلا

 يناوخإ امنإ .يباحصأ ز لب :لاق ؟كياْس انسلأ هلا لوسر اي :اولاق .يناوخإ

 337 ,ضْوَحْل ىلَع مُهطرَقا انأو يدعب رم نوتأي يرذلا

 يتمأ 7 رابكلا لل يتعافش

 لجر عقر اًملك !ديدح نم بيلالك مهعم ةكئالملاو ئ فيسلا دح لثم طارصلا

 ثلاثلاو .حيرلاك يناثلاو "قربلاك لوألا فنصلا رميف :لاق ،هوفطتخا مهنم

 ملس ملس مهللا :نولوقي ةكئالملاو إمئاهبلا دوجأك عبارلاو ،ليخلا دوجأك

 ل م نب هللا بع هب فلحي يللاو ؛يني ُءآرب مهنأ مهن ءايكرب ه ينأ مُهريخاف ف

 ردقلا رو ىح هنم هللا لبق ام ُهَعَفنأَق ابهذ دحأ لثم ُمِِدَحَأل نأ

 طق طق لوقتو ضعب ىلإ اهضعب يرزنيو ئلتمت ذئنيحف اهيف همدق عضيف
 يئاقل يدبع هرك اذإو ،هءعاقل تببح أ يئاقل يدبع بحأ اذإ :ًَجَو ء هلل ا لاق

 هءاقل تهرك

 نع كربخأَسَو لئاسلا نم ملأب اهنع لوئسملا اًم :لاق ؟ةَعاَسلا ىم : :لاق
 ..:اَهطارشأ

 رانلا ثروي سانلا لور نم ليلقلا
, 7 

   اَهلغ ةَماَبَع يف رانلا ىلإ ي هتيأر ينإ الك
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 538 سراهف

 نع فكلاب الإ موص الو ،هل ءوضو ال نمل ةالص الو هل ةالص ال نمل نام ال
 هلل ا مراحم

 كل ىضق ءيش ىف هللا مهنت ال
 ءافرعو ،ةنوخ ءانمأو ،ةرجف ءارزوو {ةبذك ءارمأ هللا ثعيي ىَصَح ةعاسلا موقت ال

 ...ةقسف ءارقو {ةملظ

 هناكم نوكي نأ ىنمتيف لجرلا ربقب لجرلا رمي ىّشَح ةعاسلا موقت ال

 ةنمؤم سفن الإ ةنحلا لخدي ال

 ٌنمْؤُم َوُهَو ينزت نيح ينازلا ينزي أل

 7 :هللا لوسر اي تلقف :ةصفح تلاق ،ةرجشلا تحت عياب دحأ رانلا جلي ال
 ذلا يّجنن ز مث :لاق هيعمست ملأ :لاقف ؟هماممْدراو لإ ( مكنم ني :لوقي هلل ا م م و .م

 اج اهيف نيملاظلا رذنو اق

 مسقلا ةلحت الإ رانلا هسمتف نينبلا نم ةثالث دحأل تومي ال
 ةمايقلا موي يمأل ةعافش يتوعد عئبخأ نأ تدرأ انأو ،ةوعد ءين لكل

 اوًّحُسَيف :تلق كنإف ،نيع هحماف انغض وأ امثإ وأ ابنذ يلع تبتك تنك نإ مهلل

 (39 :دعرلا ةروس) بثو ُءاَشَي اَم هلل

 ني كب ذوُعأو منَهَح و باذع نم كب ذوعأو .رقلا د باذع نم كب ذوعأ ينإ مل

 تاَمَمْلاَو حملا ة ةنتف نم كب ذوعأو .لاحلا حيسلا ةنتف

 ` ةالصلا هكرت لإ رفكلاو دبعلا نيي سيل
 رئابكلا لهأل يعافش تسيل

 رذنملا ابأ ملعلا كئنهيل

 لاقف ةماقلا مأ وي مكيلأ نوركذت لهف تيكبف رانلا تركذ :تلاق ؟يي

 ىًتَح نازيملا دنع : :ادحأ ًدَح ه كي الف نِطاَوَم ة ةمال ي امأ : : امط هللا لوسر

 338 ,لقثي وأ نازيم فيخيأ 7

 نارفاك ءهيلع امل ركنملاو ،هل سيل ام يعدملا

   ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا

397 

366 

328 

328 

346 

399 

353 

346 

340 

391 

332 

412 

342 

318 

413 

183   
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 رانلا ىف ةعيدخلاو ةنايخلاو ،ركملا

 مذجأ ةمايقلا موي رشح هيسن مث نآرقلا ملعت نم

 نيب ام قرف وهو ،ققحي الف نظ نمو عجري الف ريطت نمو ،غيي الف دسح نم
 قفانملاو ملسملا

 ةيرفلا هلل ا ىلع مظعأ دقف هبر ىأر ادمحم نأ معز نم

 ةرخآلا يف اهمرح اهنم بتي مل ايندلا يف رمخلا برش نم
 هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ءاباستحاو اناميل ناضمر ماص نم

 ملظأ يدابلاو ءامهدحأ رفكلاب ءاب دقف رفاكلا تنأ هل لاقف ،رفاك اي هيخأل لاق نم

 أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» .«رانلا لهأ نم وهف ةنحلا لهأ نم انأ :لاق نم

 رانلا نم هدعقم
 رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم

 رانلا لخد هلل اب كرشم وهو تام نمو ةنجلا لخد هلل اي كرشي ال .تام نم

 بوتي نأ الإ رانلا لهأ نم ناك ةدحاو ةعاس هيدلاو دحأ رجاه نم

 نمؤم يدابع نم حبصأ :لاق ملعأ هلوسرو هلل ا :اولاق ؟مكبر لاق ام نوردت له

 رفاكو يب نمؤم كلذف «هتمحربو هللا لضفب انرطُم لاق نم امأف ،رفاكو

 نمؤمو يب رفاك كلذف ءاذكو اذك ءونب انرطُم لاق نم امأو \بكاوكلاب
 بكاوكلا
 اولعفت مل ولو ،اولعفت مل تبجو ولو «تبحول معن تلق ول هديب يسفن يذلاو
 ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو 5اوهتناف عيش نع مكتيهن اذإ نكلو «مترفكل

 متعطتسا

 رشو هريخ ردقلاب نمؤتو

 امالس اَب نمؤملا ىلع نوك :ق اهلخد الإ رجاف الو ةب ىقثي ال ،لوخألا دورولا
 4 مث ميرب نم اًجيجَض ۔ًمنهَحِل :لاق . أ . رال نإ ىتَح ميا ىلع تناك امك

 اج . اهيف نيملاظلا رو اوقتا ذا هللا يم
   لخلا بكري ه هيف هبنذ بجع الإ ناسنإلا نم يش ك ىلو
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 540 سراهف

 _ هول بحاشلا لجرلاك ةمايقلا موي ن آل يتأي

 مهنم انأ هلل ا كدشانأ ةفيذح اي

 جرعتف رجفلا ةالص : نوعمتجيف راهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف بقاعتي

 ؟يدابع متكرت فيك :مهب. .ملعأ وهو مهبر مهلأسيف مكيف اوتاب نيذلا ةكئالملا

 نولصي مهو مهانيتأو.نولصي مهو مهانكرت نولوقيف
 هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي

 ُلحخآلا اًمأَو ؛لؤلا نم ئ رسي ل ناك دقف اَمْهُلَحأ امأ ؛ةربكي ناَبذَع اَمَو نابذعي

 . م 2

 ةميمنلاب ,سالا 1 يشمي راس ؟ مق

  

  

318 - 

422 

356 

38 

332 
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 مالعألا سرهف
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 305 :يدمآلا
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 :2250 30245 3204 ءا10 9
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453 426 3 

 426 ©102 :يبلغألا دمحأ نب ميهاربإ
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 305 {172 ©169 :نينمز ييأ نيا

 210 :ريثألا نبا

 199 0196 :يزوخا نبا

 483 {376 :يرصبلا خيشلا نيا

 477 5295 :ريغصلا نبا

 222 :حبسملا نبا

 288 }209 ::هللا دبع دمحم وبأ ،ةكرب نبا

 199 :نابح نبا

   195 :رجح نبا

 489 : دمحم هللا دبع وبأ ؛حور نبا

 5269 }204 }203 {85 :بارل ءعالس نبا

20 273 0327 328{ 340. 

4: 3346: 0352 0353 359: 

7: 2398 400 401 402: 

4 406. 0448 2452 484 

 0169 50168 67!0 0166 :ىيحي ،مالس نبا

0 172 173 0293 294: 

302. 306 

 488 )477 :دابع نبا

 324 : هلل ا ديع دمحم وبأ «سورع نبا

 210 :دادم نبا

 !01 :دمحم {ةلاسم نبا

 73 :ينرانخلا ريطغم نبا
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 0112 0111 :نيصحلا نب يلع رحلا وبأ
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6. 222 0225 3229 0233 

 434 2433 0416 2403 039 37ا

 يرفاعلل حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا وبأ

 086 085 {84 {82 080 079 :(مامإلا)
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7 88 89{ 93} 94} 345{ 347 

 493 :نوقرز نب ناميلس عيبرلا وبأ

 128 {122 :حافسلا سابعلا وبأ

 487 :نسحلا نب تاردس مساقلا وبأ

 :يصورخلا سيمح نب تلصلا رثؤملا وبأ
 .229 ،219 ‘218 ‘2ا6 5
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 0258 0238 0214 :يسودسلا جرؤملا وبأ

7 486 

 !46 50140 :(راحص يلار) حاضولا وبأ

 0101 :(مامإلا) حلفأ نب دمحم ناظقيلا وبأ

2 3208 3308 3309 310. 

2 313. 319، 472 3475 483 

 470 0373 345}5 {340 : قيدصلا ركب وبأ

 251 01 :(مامإلا) حلفأ نب ركب وبأ

 0553 052 :ريدح نب سادرم لالب وبأ

4 55 56© 57© 058 059 0561 

:457 3348 30124 069 2 

488 :482 

 690 }87 586 ،85 84 :روصنملا رفعج وبأ

91. 120 

 373 :لهج وبأ

   .89 :(مامإلا) يزوزلملا بوقعي متاح وبأ
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 0102 :(مامإلا) دهمحم ني فسوي متاح وبأ
3 251 474 

 0106 :يراشلا فوع نب راتخملا ةزمح وبأ

 2!01 ©&11ا! ©&109 3108 7

 0ا!7 0116 ‘ذ1ا5 3114 3

3 346 381 474 487 

 80 :يلبقلا دواد وبأ

 78 :يسوفنلا دايز نب ليعامسإ رجاز وبأ

 »205 {95 {82 :ينالجراولا ءايركز وبأ

26 242 426 5477 479 

 322 :دايز وبأ

 ررمع نب دمحح هل ادبع وبأ ةتس وبأ

 0194 0193 {0187 :يشكيودسلا

 :200 {&199 ء197©0 0196 5

 .289 0280 30267 0202 20ا

35 3355 432 3438 1455 

7 469 471 474 481 

 262 :حلفأ نب بوقعي نب ناميلس وبأ

 474 {©460 ،351 :يسرافلا لهس وبأ

 474 :يسوفنلا لهس وبأ

 478 {127 :حاضولا حلاص وبأ

 481 :ێساريلا حلاص وبأ

 104 :نايرمي نب نونج حلاص وبأ



 سراهف 543

 5319 :ةرفص نب كلملا دبع ةرفص وبأ

30 473 478 485 

 411 :يدهنلا دمحم وبأ

 481 :حلاص يبأ ني هللا دبع دمحم وبأ

 108 :رهاط وبأ

 187 :ةحلط وبأ

 0146 0143 :(راحص ليلار) ناورم وبأ

9 321 

 250 0101 :سايلإ روصنم وبأ 475 }103 :يعيشلا هلل ا دبع وبأ

 247 :رفعج نب ىسوم رصاهم وبأ !61 :يماسلا دمحم نب ةديبع وبأ

 44 39}5 :يرعشألا ىسوم وبأ

 229 :يصورخلا سيمح نب دعاج ناهبن وبأ

 300 ،268 6267 :ليغنز نب ديعس حون وبأ

 481 :ناهدلا حلاص حون وبأ

 099 : ،ينرانخلا ديمحلا دبع ةديبع ويآ

0 249 

 5669 068 :ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 081 080 079 .ث78 075 74 3

0109 0107 0105 385 384 2 
 328 :290 :ةريره وبأ

3 126 127© 0168 174} 0175 , 
 113 :دقاو وبأ

6 196..183، 0197 200} 5206 

0242 50238 0232 217 ‘215 4 

5333 0298 0297 0278 0267 28 

0375 }374 0370 0369 0346 4 

0391 {388 &380 3379 378 6 

0449 2436 2431 416 408 5 

1476 :475 468 467 461 47 

490 :488 2486 483 481 7 

 477 0193 {ا92 :يمزراوخلا ديزي وبأ

 262 :يراوزلا ديزي وبأ

 241 :داديك نب دلخم ديزي وبأ

 :ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبأ
 0184 083 0182 ء]8ا1 7

 019! ء©190 2188 0187 95

2 193 196: 200 201: 

 477 275 :ىقاكلا دبع رامع وبأ 469 441 424 033ب+ 0301

 318 .بعك نب يأ .4 :يناسارخلا ميهاربإ ىسيع وبأ

 0301 {147 :ناطحق نب دلاح ناطحق وبأ

0 0372 414 436 0473 476 

 295 :هيتلا دمحأ

  228 :يدنكلا دمحأ
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 260 0259 5258 5257 :هلل ا نيدل رصانلا دمحأ

 0261 5243 :يسلبارطألا نيسحلا نب دمحأ

 475 461 0392 0390 ء27!ا 2

 324 :لبنح نب دمحأ

 482 :ينازفلا سيردإ

 50136 {130 :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا

0140 39 

213 2 

 :209 ©16ا 3

 6131 : رباج يبأ نب ىسرم يوكزاألا

013 34 135© 136 

 ٠ :ليفارسإ 330

 55 :يبالكلا ةعرز نب ملسأ
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 490 }489 }132 0131 :ةيطع نب بيبش

 395 0172 ،166 :جاحلاب ،يفيرش

 5239 {238 {235 {214 :فرعملا نب بيعش

0 241 290 297©} 476 

 77 :نامثع نب بيعش

 203 :زترافش

 0714 :دعس نب دمحأ سابعلا وبأ كيخامشلا

6 378 110 2208 50254 25275 



 سراهف

5 476 2479 2482 483 

 !95 ،177 : يلع نب رماع «يخامشلا

 128 :يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش

 43 :ةعافر نب تيش

 482 5369 0123 :يدبعلا راحص

 47 :يسيعلا ناوفص نب ةعصعص

 !49 }146 :نازع نب رقصلا

 !44 0140 :دمحم نب رقصلا

 5147 :(مامإلا) يصورخلا كلام نب تلصلا

 0152 0©ا5ا ©&150 049 8

 0:215 &2ا1ا 3156 0154 3

6. 219 3226 3323 1431 

45 439 

 ١1٥ :ىكسكسلا لمز نب كاحضلا

 334 :ورمع نب رارض

 06106 :ريرج نب دمحم رفعج وبأ يربطلا

210 

 180 :دمحم نب ميهاربإ ڵيالط

 39 338 :ةحلط

 87 080 :يتاردسلا مصاع

 86 :يموجفرولا ليمج نب مصاع

 127 :ةرابض نب رماع

 56 :رضخأ نب دابع

548 

  

 124 :ىدنلخلا نب دبع نب دابع

 !01 :نولوط نب دمحأ نب سابعلا

 5077 {}716 {©75 :يدارملا سيق نب رابخا دبع

8 82. 84 85©} 215 

 492 {&483 {482 &479 :ينازفلا قلاخلا دبع

 205 :بويأ نمحرلا دبع

 94 5093 ،78 ©77 :بيبح نب نمحرلا دبع

 ;8 ;2 ;12 :(مامإلا) متسر نب نمحرلا دبع
 ;23 .;22 ;21 ;18 ;17 ;15 ;12 ;اا

4 32; 163; 376; 401; 402; 420 

 122 :ناميلس نب نمحرلا دبع

 490 :دمحم نب نمحرلا دبع

 نامثع نب ورمع نب هلل ا دبع نب زيزعلا دبع
 !15 0114 :نافع نب

 476 :دمحم نب زيزعلا دبع

 482 &178 :ينازفلا فلخ نب راهقلا دبع

 248 :يتاوللا كاكسلا هلل ا دبع

 473 :يطمللا هلل ا دبع

 669 ،64 563 {62 6١ :ضابإ نب هلل ا دبع

: 

 99 598 :بلغألا نب ميهاربإ نب هلل ا دبع

 62 061 052 :ريبزلا نب هلل ا دبع

 63 :بابخ نب هلل ا دبع



 !20 119 ،110 :يمرضحلا ديعس ني هلل ا دبع

 ا5!ا :يحجفلا ديعس نب هلل ا دبع

 !55 :كلام نب ديعس نب هللا دبع

 0292 }278 ،187 ،70 :سابع نب هلل ا دبع

2. 3352 454 .2294 23 

0 489. 493 

 0214 2176 {175 :زيزعلا دبع نب هلل ا دبع

8 242. 0297 481 

 470 {428 5365 {329 :رمع نب هلل ا دبع

 242 076 :ييجتلا دوعسم نب هلل ا دبع

 470 }352 5338 :دوعسم نب هلل ا دبع

 50206 48 46 :يبسارلا بهو نب هلل ا دبع

147 488 

 :(قحلا بلاط) يدنكلا يحي نب هلل ا دبع

 0112 4 106، 109، 110، 011١

 ‘ءا!7 646

6. 

0115 114 3 

 475 0125 ©ا19 8

8 489‘ 490 

 259 5258 5257 :يذادغبلا ديزي نب هلل ا دبع

 5208 ©207 :يرازفلا ديزي ني هللا دبع

 0:57 256©3 0255 242 24ا

28 0259 0260 3261 1:2652 

7. 0275 0362 01363 1377 

4 3385 0386 5389 : 1390 

549 

  

 سراهف

:462 3461 421 407 32 

9 483. 484 

 483 :يرادهلا قيزر هلل ا دبع

 50143 0133 :(مامإلا) ديمح نب كلملا دبع

7. 320. 0146 0145 14 

380 321 

 ١١6، 6١١7 :ةيطع نب دمحم نب كلمل دبع

38 119 0120 487 

 !21 :ناورم نب كلملا دبع

 220 :رماع معنملا دبع

 :كلملا دبع نب ناميلس نب دحاولا دبع

 !ا5 114 113 2

 132 :رفيج نب باهولا دبع

 094 :(مامإلا) نمحرلا دبع نب باهولا دبع
8. 99 0100 0179 0180 !018 

5: 2236: 

1 

:214 0204 2 

.4 :240 3239 :27 

.360 0357 0250 249 :5 

36 377. 435} 476} 488 

 !21 :ىدنلجلا نب دبع

 656 55 854 }53 ،5ا :دايز نب هلل ا ديبع

58 

 212 : دمحأ «يلديبع

 230 : مصأل ا نامثع



 سراهف

 39 :فينح نب نامثع

 0207 0121 840 }39 838 :نافع نب نامثع

8 215 

 !73 :راسي نب نامثع

 58 .53 2 :ةيدأ نب ةورع

 5351 5273 :ةيواعم وبأ رقصلا نب نازع

411 489 

 0158 0157 0156 :(مامإلا) ميمت نب نازع

 !6ا 0160 9

 483 5379 5254 :يناسارخلا ةيطع

 124 :يفنحلا دوسألا نب ةيطع

 5.70 :سابع نب هللا دبع ىلوم ةمركع

490 

 !95 :يمقلعلا

 {4ا {40 039 .38 :بلاط يبأ نب يلع

2 43 44 245 46 247 48:; 

9 50 52 65©} 0©66 67©& 0318 

0 457 470& 0&487 489 

 198 :نايب نب يلع

 246 077 :رمعم ىيحي يلع

 42 :رساي نب رامع

 483 :ركي ييأ نب رمع

 0391 {366 0345 340 :باطخلا نب رمع

2 423. 445 

550 

  

 !16 :ديسأ نب نمحرلا دبع نب رمع

 ١22 560 :زيزعلا دبع نب رمع

 122 :يراصنألا هلل ا دبع نب رمع

 92 :يسوفنلا دوكطم نب رمع

 373 :(يضابإ لجر) نارمع

 124 :ناطح نب نارمع

 !21 ©45 ،44 ،42 ،41 :صاعلا نب ورمع

 491 :نيصح نب ررمع

 85 {84 :يشرقلا نامثع نب ورمع

 473 :دئاق نب ورمع

 492 :مره نب ورمع

 5243 ،177 :يسوفنلا حتف نب سورمع

271 3272 3358 404{ 409. 

 .423 3420 ‘417 ا! 0

4 2431 2438 2454 455. 

2 475 2478 2479 480 482 

 436 228&5 {227 &210 :ةملس ،يتوعلا

 .363 50362 }329 5328 :للا يسيع

460 

 138 :ناميلس نب رفعج نب ىسيع

 484 :يرصملا ةمقلع نب ىسيع

 5262 256&0 255©0 8242 :ريمع نب ىسيع

 483 461 0392 0363 0362 27ا



 483 :يسوفنلا سانرف نب ىسيع

 130 :يئانهلا يبراخلا دعس نب ناسغ

 يحجنفلا يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ

 0142 ء141 140 9 :(مامإلا)

0321 0232 3216 150 3 

476 44 

 254 :يقشمدلا ناليغ

 210 :(روتكدلا) يزوف رمع قوراف

 !83 :شيبح ييأ تنب ةمطاف

 49 :يعجشألا لفون نب ةورف

 ديزي نب هلل ا دبع = يرازفلا

 0158 0132 0131 :يراوحلا نب لضفلا

7 322 324 349 

 6155 0154 ،151 :يدنكلا ثراو نب مهف

6 158 

 !21 :ينزملا ةوهش نب مساقلا

 !!0 ©109 0106 :يفقثلا رمع نب مساق

 486 50293 0170 0169 :ةداتق

 33 :(روتكدلا) ليعامسإ ،ينرقلا

 293 210 209 28 :يتاهلقلا

 107 :مسيوقلا

 48 5047 :دعس نب سيق

 0226 }225 ،211 :ديعس وبأ «يمدكلا

551 

  

 سراهف

7: 228. 397 

 177 : دمحأ مررك

 210 :ىسوم نب دمحم !يدنكلا

 54 :يميرصلا قلط نب سمهك

 300 5260 628 :رايب يلربوك

 222 :رمع نب حلاص يلعل

 5473 {262 :هللا دبع دمحم وبأ ،يتاوللا

414 

 323 0320 }308 {307 :نومأملا

 481 :سوطام

 42 :يب نب كلام

 307 {102 :لكوتملا

 !22 :ةوهش نب ةعاجب

 473 }319 :ليحرلا نب بوبحم نب بحلا

 6142 {54 :نايفس وبأ ليحرلا نب بوبحم

 0232 ‘2ا8 ،2ا7 ‘2ا6 2

.387 3369 .3 :2249 233 

.402 01 :410 7 .34 

:441 3440 439 :420 6 

446 448 450، 467} 468} 482 

 0134 0133 :(مامإلا) نافع يبأ نب دمحم

515 136© 37! 

 094 089 {88 :يعازخلا ثعشألا نب دمحم

95 98 



 سراهف

 !59 :مساقلا نب دمحم

 133 :ىلعملا نب دمحم

 !61 0160 0159 :روب نب دمحم

 219 :رباج وبأ }يوكزألا رقعج نب دمح

 .2225 0224 223©3 30222 22ا

 401 .345 ء227 26

 122 :حانج نب دمحم

 251 :دامح نب دمحم

 251 :حابر نب دمحم

 490 :يلئامسلا ةدئاز نب دمحم

 !31 0130 :ةدئاز نب دمحم

 !31 :ساسج نب هلل ا دبع نب دمحم

 251 0101 :ةفرع نب دمحم

 481 :يلع نب دمحم

 6147 0129 :هلل ا دبع وبأ ڵبوبحم نب دمحم

8 049 150& 0216 2230: 

309 0272 30279 3286 2837. 

8 0289 3290 0296 2298. 

2 0323 3325 3351 5353 

30 30373 3387 3402 411 

4 3435 2447 3460 476. 

481 492 

 478 :دوعسم نب دمحم

 322 :مشاه نب دمحم

552 

  

 483 3473 :ركب نب دومحم

 472 237©5 ،214 :درمعلا نب دلخم

 61 :مكحلا نب ناورم

 0114 ،112 0111 ،106 :دمحم نب ناورم

6 119 

 64 63 :يكدف نب رعسم

 236 {235 :يسلدنألا دوعسم

 208 :يدوعسملا

 365 :جاجحلا نب ملسم

 5352 {ض35ا :فسوي بوقعي وبأ يبصلل

3. 424 

 146 :يدنهلا راطملا

 328 :لبج نب ذاعم

 ،41 {40 539 538 :نايفس يبأ نب ةيواعم

2 243 44 245 247 249 5665 

457 

 365 :هجلا دبعم

 323 0320 308 7 :مصتعملا

 159 :دضتعملا

 132 :ةرامع نب رمتعملا

 146 :نشور نب ةريغملا

 445 :ةبعش نب ةريغملا

 298 5229 :ناميلس نب لتاقم



 138 :يدمحيلا دمحم نب شراقم

 86 :مركم

 !31 :يئانهلا يرباعلا شبنخ نب لزانم

 460 3333 :ريكنو ركنم

 476 &216 :رينلا نب رينم

 :122 :مشاه بلاط يدهم

 : (مامإلا) يدمحيلا يحجفلا رفيج نب انهم

3 0145 30146 2147 0149 

7 232 0233 0320 321: 

480 .323 2 

 0223 {©222 ،221 ©220 :نافلخ نب انهم

4. 2226 

 .314 0305 }304 }303 :لكلل يسوم

362. 363 

 0144 0143 142 140 :ب لع نب ىسوم

 :287 ©ا5ا 048 47 5

490 2489 2476 473 321 0 

 0152 ءا :يلع نب ىسوم نب ىسوم

3 0155 0156 157© 0158 

9 215 5216 8219 226 

 461 {381 :يسوفنلا سنوي نب ىسوم

 65 562 :قرزألا نب عفان

 :72 28 : (روتكدلا) ةفيلح ررمع يمانلا

8 175 176© 0178 260 

553 

  

 سراهف

 124 ،6 :يفنحلا رماع نب ةدجن

 !55 0154 :لاهنم نب رصن

 ©126 :ينادنلجلا ديعس نب رفعج نب رضنلا

130 

 0245 5244 {ا00 :يسوفنلا رصن نب ثافن

6 247. 1477 478{ 483} 487 

 304 :لتكتلا حون

 !39 {138 :ديشرلا نوراه

 0380 0230 0217 0144 :ناليغ نب مشاه

443 444 
/ 

 323 060 :ةريبه

 128 ©126 0123 :ةيطع نب لاله

 !13 :ةيبلهملا ةيبله

 60 :بلهملا تنب دنه

 0167 0166 030 :يراوهلا مكحم نب دره

 ؛72!1 7!0ا! 070 0169 8

292: 

33 

38 

:291 0286 5 

:24 

305 

:30 

.7 

173 

:302 301 

.306 

.293 

36 .4 

.38 

:349 

30 .32 .39 

.8 

:37 

5399 

413 

.350 345 

:371 

.36 

 5395 .39ا

:06 

.377 

403 .397 

.415 4 .409 48 



 سراهف

8 3419 0421 3422 423. 

4 325 3426 3429 432. 

8 2443 2451 3452 460. 

4 476. 489 

 491 :مشيلا

 60136 0135 :يمرضحلا بويأ نب لئاو

4 217 3237 3289 346. 

0 405 3415 417 434. 

490 2455 446 7 

 323 0320 :308 .7 :قئاولا

 :(مامإلا) يصررخلا بعك نب ثراولا

 4!0! ء&139 0138 30137 06

0 321 

 483 50375 0374 :ءاطع نب لصاو

 477 :يضاقلا دادو

 دبع نب ناميلس عيبرلا وبأ ،ينايسرلا

 421 {205 :مالسلا

 244 :سنوي وبأ ،يسوفنلا ميس و

 146 :رفعج نب ميسو

 !58 :مهف نب كلام دلو

554 

  

 156 0١51 :يدنكلا دلخم نب ديلولا

 229 :ناجوع ديلو

 0363 5284 529 }26 :ىفطصم ،نتنيو

382 

 !18 0110 :برح نب ىحم

 !41 0138 :زيزعلا دبع نب ىيح

 !18 :يريمحلا رمع نب هلل ا دبع نب ىحي

 128 }126 :حيجن نب ىجح

 365 :رمعي نب ىحي

 60 :ملسم ييأ نب ديزي

 253 :ةسينأ نب ديزي

 ١1٥ :ضيفلا نب ديزي

 50237 }236 {98 :ةمادق وبأ ،نيدنف نب ديزي

9 240. 241 

 52 :ةيواعم نب ديزي

 262 0104 0102 :حلفأ نب بوقعي

 حلفأ نب دمحم ناظقيلا يبأ نب ناظقيلا

 !03 :(مامإلا)

 55 :مقرا نب سنوي



 سراهف

 نايدألاو قرشلاو بهاذلا سرهف

 0227 0211 {165 :نورخأتملا ةيضابإلا

89. 2457 459 

 288 5229 0221 :نومدقتملا ةيضابإلا

 5308 0289 084 332 :ةقراشملا ةيضابإلا

9: 325: 459 

 076 71 }70 032 330 :ةبراغملا ةيضابإلا

 .325 0308 {25ا .96 .92 8

459 

 0253 8214 }86 5067 }66 .64 :ةتقرازألا

27 407: 425 

 280 :ثيدحلا باحصأ

 340 :راصنألا

 395 :ءاجرإلا لهأ

 258 :تيبلا لهأ

 0351 {343 }342 ،280 {32 :ةنسلا لهأ

7. 389. 0395 405& 0425 453 

 422 :قارفلا لهأ

 0407 {297 }238 ،214 ،137 :ةلبقلا لهأ

408 421 

   476 5323 ،71 {69 }68 :قرشملا لهأ

 490 {481] 0215 :برغملا لهأ

 49 :ةليخنلا لهأ

 50 {49 048 :ناورهنلا لهأ

 جراوخ /نويرورحلا /ءارورح لمأ

 493 5489 {269 ،45 {44 :ءارورح

 0372 0368 }367 8258 }257 :ةيربجلا

381 382 

 253 :ةيثراحلا

 ' {271 0261 8250 {244 }243 :ةينيسحلا

) 29 0331 0360 457 

 252 :ةيصفحلا

 307 :ةلبانحلا

 186 072 067 666 )65 ،64 3 :جراوخلا

4 214 0258 0352 425 

 484 0260 0256 :ضفاورلا /ةضفارلا

 142 :ةقدانزلا

 243 :ةبابسلا

 249 {248 :ةيكاكسلا

 059 858 857 856 55 }54 ،ا :ةارشلا

9 112 127 0129 0137 06140 



 سراهف

 0149 3145 2144 2142 ء4ا

0 162 216{ 0474 476} 489 

 241 :ةيبغشلا

 488 0333 :ةعيشلا

 0127 0104 086 072 70 9 :ةيرفصلا

8 0129 0177 258 

 0346 0343 0342 {70 066 65 :ةاصعلا

:451 2423 418 & 8 

460 2455 2454 453 :2 

 399 :ثيدحلا ءاملع

 178 :نازف ءاملع

 0271 50255 }244 3243 242 :ةيرمعلا

289‘ 360} 30457 477 

 249 :ةيثرفلا

 453 :ةكاشلا ةقرفلا

 50367 0257 0256 0217 ،185 :ةيردقلا

392 0380 0372 0369 28 

 63 53©8 52©8 846 :ءارقلا

 488 586 8065 ©64 8،61 :ةدعقلا

 415 0408 352}5 5342 :نورفاكلا

 104 :ةيكلاملا

 ©کا {50 549 }48 ،47 346 45 :ةمكحلا

33 57 059 0©62 0©63 64© 565 

.216 0124 086 .85 .67 6 

556 

  

489 457 :3 

 490 407 405 0395 217 ع4 :ةئجرملا

 148 ::ةيحيسملا

 292 :ةهبشملا

 666 65©0 062 &42 041 }37 :نوكرلا

23 3267 0274 30292 293: 

7 312 3341 3348 349. 

33 3407 3408 411 413: 

5 419. 3422 3423 424. 

459 2453 29 

 0244 0243 217 177 2 :ةلزتعملا

23 0255 3©256 3289 05307 

8 2323 30324 334& 60337 

 65380 0375 3367 8352 35ا

7. 0388 0392 425 

 278 :ةدحلملا

 5406 {395 3349 0348 0341 :نوقفانملا

4 415 3416 417& 418: 

9 421 422 423 2424 483 

 349 {}274 :نودحوملا

 475 :ةثكانلا

 425 ©214 086 067 8،66 064 :تادجتنلا

 241 :ةيوجنلا

 148 : ىراصنلا



 سراهف 557

 474 473 458 7 250 ©246 3244 :ةيثافنلا

 104 :ةيلصاولا 0237 50235 5214 :ةيراكنلا ةقرفلا /راكنلا

 24 :نروينثولا ء:225! ©250 2242 241 ©(0

 253 0241 :ةيدي زي 1:2274 0273 0267 260 25

25 0277 2278 0279 2290: 

7 0334 2362 2407 435.   

  

 



 سراهف

 ماوقالاو لئابقلا سرهف

 149 }146 }133 :ىدنلجلا لآ

 60 :بلهملا لآ

 223 :دلاخ لآ

 0130 ©123 0١21 }60 :نويدزألا /دزألا

154 

 3960 }40 :بارعألا

 0105 093 076 075 64 30 :نويومألا

7 22! 123 0125 0375 457 

 158 :دجنأ

 !31 0130 :ىربإ لهأ

 92 :ةيقيرفإ لهأ

 154 :ةنطابلا لهأ

 489 ©115 0105 :نويرصبلا /ةرصبلا لهأ

 53 547 :ماشلا لهأ

 347 {93 }88 :ناوريقلا لهأ

 486 549 :نويفركلا /ةفوكلا لهأ

 0116 0114 5098 :يندملا عمتجملا /ةنيدملا لهأ

381. 487 

 ١17 }105 :نوينميلا /نميلا لهأ

   240 :ترهيت لهأ

 489 :تولس لهأ

 488 5204 :سلبارط لهأ

 475 :رصم لهأ

 130 :ىوزن لهأ

 685 :ةسوفن لئابق /نويسوفنلا /ةسوفن لهأ

 481 &©296 180 0103 ،102 اا

 {97 5095 {91 ،69 :ةيربربلا لئابقلا /ربربلا

6 234 

 669 {©63 062 059 556 555 ،کا :ةيمأ ونب

0 0105 0108 110 475 

 0126 }©125 :نوينادنلجلا /ىدنلجلا وني

9 30 0133 0135 6140 

6 251 

 !58 ©135 0130 :ثراحلا ونب

 474 :نيجرد ونب

 ١ 158 :فوع ونب

 58 :نزام ونب

 154 :مهف نب كلام ونب

 474 :ناورم ونب

 148 ©146 :ةرهم ةليبق /ةرهم وني



 130 :عفان ونب

 130 :ميمه ونب

 251 0158 }140 ،135 129©0 :ةأنه ونب

 76 :بيحت

 5234 0102 ،ا01 5099 396 :ةيبلغألا ةلودلا

6 483 

 {74 {60 :ةيومألا ةطلسلا /ةيومألا ةلودلا

 6 83 105 0109 !! © 0١١4

 22!0 ءا !24 3 16

 346 ء307 0

 : ةيسير دإال ١ ةل ودلا

 0103 0102 {97 896 :ةيمتسرلا ةلودلا

234 6 

:235 0234 0205 .10 14 

251 )-249 5 

 0124 ©122 92©0 088 ،83 :ةيسابعلا ةلودلا

0160 0137 030 0129 8 

61 8210 307، 308، [321، 323 

 0123 ©121 :نوينامعلا /ةينامعلا ةلودلا

 661 157©&8 ©ا55 ©ا37 4

2.2 213 0226 0321 324 

 !55 :نويقاتسرلا

 :85 :ةشيرز

 85 :ةتانز

559 

  

 سراهف
 !22 0116 :جنزلا

 85 :ةليوز

 593 092 {9|ا 090 :89 88 :نويسابعلا

 0129 0125 0123 ااه 2

 ء160 0159 0135 133 0

 457 0320 :308 0233 62 كا

 313 6210 077 ،72 ،54 :برعلا

 !21 :نامع رئاشع

 234 :نويمطافلا

 206 ،121 :سرفلا

 94 :ةيام

 :ةتاول

 :ةتازم

 ١61 0160 0159 0158 :ةيرضلملا

 92 :ةليلم

248 

237 

 160 0158 :ةيرازنلا

 !49 0146 ،]41 :دونهلا

 92 085 }77 :ةراوه

 87 .86 :ةموجفرو

 480 ©146 0133 :دمحيلا

 158 :ةيناميلا



 سراهف

 نكامالا سرهف

 55 :كسآ

 131 0130 0127 :ىربإ

 146 :مدأ

 55 :نالجرأ

 94 }87 070 :برغملا ضرأ

 !59 0158 0157 0136 :يكزا

 234 97©3 092 891 087 :ةيقيرفإ

 97 :سلدنألا

 55 :زاوهألا

 563 9060 58}5 52 346 339 }38 :ةرصبلا

5 869 73& 074 0©75 079 0.83 

92. 096 105© 107© 0108 0109 

 0127 8026 0123 0122 ااا

 :2232 3214 3&ا62 ©ا60 0

.378 30365 2258 30238 5 

489 .0 

 0:245 0160 0130 033 025 ©19 :دادخب

8. 308 0324 459 

 97 :ديرخلا دالب

   184 :نقزي يب

 127 :الهب

 95 094 .93 9 :اغروات

 446 :كوبت

 475 :ايكرت

 96 :ناسملت

 380 ©160 0146 :ماوت

 0102 ©101 099 097 3096 :ترهات /ترهيت

3 0104 3234 3237 2239: 

0 246 3249 308©} 475 

 85 :رمد لبج

 5098 097 74}0 073 072 ،21 :ةسوفن لبج

9 234 244 50247 250 0289 

 492 481 461 0382 38ا

 481 80250 0175 097 ٤85 :ةبرج

 33 532 :رئازجلا

 127 :ناراك نبا ةريزج

 117 ©105 :ةييرعلا ةريزجلا

 77 :ةسيطج

 146 :نالعج

 160 0128 0127 :رافلج



 148 :ةشبحلا

 0116 ،115 0113 0112 111 78 :زاجحلا

7 120 

 412 :ةيبيدحلا

 5457 0258 65&0 046 244 043 :ءارورح

9 493 

 2108 0107 0106 105 6 :تومرضح

 ءا!7 5

06. 

 1113 [ا 33 [لا

 148!0 020 ءا19 38

 446 ء225 7

: 

 161 :امد

 43 :لدنجلا ةمود

 55 :زمره مار

 !55 :ةضورلا

 96 {©94 :بازلا

 267 5260 5242 :ةراوز

 119 :رحبلا لحاس

 160 :فارس

 96 085 077 :ترس

 79 :بادرس

 ١149 0148 :ىرطقس

 444 ©140 :لئامس

36 

561 

  

 !60 :نأشلا دمس

 146 :انس

 97 :نادوسلا

 95 .94 93 :ججأ فوس

 092 069 053 047 46 039 8 :ماشلا

 :ا!ا9 5 6اا5 84 :ااا

6 366 

 5088 075 {714 073 072 571 :ايقيرفإ لامش

92 102 

 0143 142 "41 \140 8 :راحص

:217 160 0158 049 6 

444 :321 2 

 0208 0207 066 052 043 41 40 :نيفص

479 

 0115 ،113 0110 0109 {106 :ءاعنص

7 118 119 120 488 

 84 :دايص

 !13 0112 :فئاطلا

 578 {77 ©75 :برغلا سب رط /سلبارظ

 090 089 0857 86 )85 ع ۔ :83

 ©10]! 099 098 297 94 ) ؛9|

 488 &250 0249 }240 }20ن 102 `

 234 :برغملا قارع

 ©122 {121 060 055 053 }32 :قارعلا



 سراهف

 474 :234 141 ءا28 7

 474 ©112 :ةفرع

 198 :فطعلا

 0123 0122 0121 60©0 032 .30 :نامع

4 0125 0&127 128©} 0129 

0 132&© 133©& 134&} 0135 

 0142 &©14ا 139©&8 038 7

 015ا 83150 3148 3047 3

2 153&© 0154 155. 06 

 0184 30162 &16ا 3160 9

 :217 5216 &215 8212 21ا

9 30224 !23‘ : 30232 0;2233 

825 30250 30319 3320 0:321 

2 30323 3380 3443 444. 

6 457 479 

 97 :اناغ

 !41 55 :سراف

 . 7 :ةداقر صحف

 !55 0152 :قرف

 !78 :نازف

 93 086 077 :سباق

 !61 {159 5،158 :عاقلا

 !84 :ةرهاقلا

 487 ©120 0116 0114 :ديدق

562 

  

 134 :فوج ىرق

 159 :ينامعلا رطقلا

 473 :ةعلقلا

 248 245©8 244©5 :ةرارطنق

 091 089 088 087 086 ،85 4 :ناوريقلا

3. 94. 95. 2 345 347 

 250 :ةلاك

 240 237©5 :راكنلا ةيدك

 !24 :نامرك

 365 8329 0113 ،61 :ةفرشملا ةبعكلا

 ١9 :ةيمالسإلا مولعلا ةيلك

 489 549 ،45 543 5.39 :ةفوكلا

 426 ©102 :ونام

 0114 &©113 ©112 ©111 &98 :ةرونملا ةنيدملا

 0:2237 ©&136 ء&17]1 3116 55

 487 ء381 30

 5079 {©78 074 }72 ،69 {68 }30 :قرشملا

0105 0100 397 389 087 83 

:2249 2241 3240 3239 7 

 476 {323 }308 }258 ،25ا

 475 {239 .234 0184 ،178 :رصم

 97 :ىصقألا برغملا

 96 5093 :طسوألا برغملا



 308 :يمالسإلا برغملا

 074 {72 71 {©70 069 ،30 }29 :برغملا

5 76 77 078 079 80&} 081 

82 85 087 88 089 3093 0594 

0205 0104 0103 097 96 .95 

0-23! 3&218 &215 214 0 

02239 0238 0235 30234 23 

.308 3&©289 0258 251 .0 

490 &484 481 457 9 

 92 :سادمغم

 01ا5 60114 ©113 ©112 ،11ا 38 :ةكم

 488 0237 ،211 ءا17 6

 0142 0140 0136 134 133 0 :ىوزن

563 

  

 سراهف

3 146 0153 0154 0160 161 

 41 :تارفلا رهن

 563 052 550 849 ،48 047 }46 :ناورهنلا

65 207 457 479 

 50 49 :ةليخنلا

 160 :زومره

 33 :بازيم يداو

 250 :نرفي

 0107 0106 0105 ©84 078 30 :نميلا

 0116 ©ا!ا5 ءاا2 00 8

06125 0123 0120 19 7 

 491 50475 2457 346 23 ا 41



 سراهف

 تاجلطصملا سرهت

 0277 27١} 5261 0174 830 :هللا ءامسأ

8 0279 3280 3281 2282: 

23 0325 458 459 

 5328 3327 8326 50205 :ةعاسلا طارشأ

39 330.{ 460 

 320 5307 :ةلودلا نمأ

 156 }147 0143 0133 :دقعلاو لحلا لهأ

 417 567 :لدعلا لهأ

 407 :عامجإلا

 441 {440 3437 ،436 .31! :طابحإلا

2 443 444 3446 451 

 395 ،171 :ءاجرإلا

 1434 2433 2432 \230 5 :رارصإلا

435 3436 3437 3439 440: 

 462 451 447 443 442 44ا

 377 :لالضإاا

 424 }423 &422 ©421 :كرشلا رامضإ

 278 :داحلإلا

 460 5361 &266 :مامإلا

   08١ 80&5 079 075 572 :تامامإلا /ةمامإلا

82 83 84 090 092 93© 0595 

101 0102 104© 105© 0107 

9 111 112 117 0119 

 6125 ©124 ©ا23 03122 ء12ا

 32!6 ©13ا 0130 0129 6

 6ا37 38136 &©135 3134 3

 0143 ©]4ا 3840 30139 38

4 0145 0147 149©} 6150 

 6156 &©ا55 3154 0152 ءادا

8 0159 3&160 162&} 206; 

 02233 30232 23©3ا 3213 3.0

4. 30235 3©236 3&237 0:39 

00 3241 0248 30250 308. 

3 406 444 0457 483& 486 

 125 ©65 :ضارعتسالا

 458 {282 281 ©280 :مظعألا هلل ا مسا

 0153 ©152 ،151 0132 867 064 :ةءاربلا

5. 216 3225 3226 02233 

 476 430 0325 297 ع7

 64 :ةينلعلا ةءاربلا

 327 :خزرتلا

 308 ©105 079 :ةيملعلا تاثعبلا



 140 ©135 :ةاغبلا

 0137 ©126 0125 ©84 866 44©8 043 :ةعيبلا

0:35 0232 306 02 7 

476 0320 241 237 6 

 65 :يعرشلا ليصأتلا

 0297 0296 }295 292 }29ا :ليوأتلا

2. 328. 329. .22999 28 

 :410 0343 3342 30339 ء33ا

460 2459 2452 427 0 

 298 50293 5291 :ميسجتلا

 663 ،6ا ،53 846 ،45 {44 {43 :ميكحتلا

5 66 70{ 249© 457 

 459 5299 :هيبشتلا

 405 .7 :يلقلا قيدصتلا

 296 :ليطعتلا

 21 :ضيوفتلا

 5249 50216 0173 0115 }90 3037 :ىوقتلا

.. 376©} 406 

 185 :ةيقتلا

 0295 }285 {268 209 130 :هللا هيزنت

299: 372 

 0402 0305 0254 8229 ،175 ،31 :ةبوتلا

:436 30435 434 433 7 

:441 3440 2439 2438 7 

565 

  

 سراهف

.450 3449 448 2447 06 

 463 462 45ا

 5262 {©261 0230 0193 ،91 ،30 :ديحوتلا

.269 0268 :267 :266 5 

 .274 0273 83272 27ا 20

0393 30298 0297 0276 25 

.458 0430 417 0396 4 

484 8 

 458 50270 532 830 :هلل ا ىلع لكوتلا

 {79 }78 }75 }72 }70 :تاروثلا /ةروللا

 01!0ا 0100 095 093 85 83 2

15 118 0135 234©} 307 

 .213 0212 211 ،209 :(باتكلا) عماجلا

:2223 {222 2221 :220 9 

473 6345 ©227 0226 )225 .4 

 ) 1 85 : (دنسللا بيتر حيحصلا عماجلا

18 199 

 0380 8376 0375 }372 0368 ،257 :ربجلا

 5386 {}384 2383 8382 ا38ا

9 461 

 461 5382 ،381 521 :لبجلا

 429 414 71 :مرجلا

 ِ !71 :كرشلا مرج

 !71 :قافنلا مرج



 سراهف

 0297 5273 5272 ،27ا 830 :ديحوتلا ةلمج

458 

 5343 5339 5326 0293 ،271 531 :رانلاو ةنحلا ا

44. 0346 5350 5351 5353 460 

 269 585 545 :ةيمكاحلا

 ث[4 :ثَلا

 460 3343 0337 0336 031 :رشحلا

 ©105 {87 083 {82 ،80 079 :ملعلا ةلمح

 !62 ،ا50 3

 0107 069 067 66©0 065 59 6 :جورخلا

 06 013ا {126&0 8

3 156 3&475 480 

 66 :نيدلا جورخلا

 66 :يسايسلا جورخلا

 66 :هلل ا ليبس يف جورخلا

 256 5253 :دابعلا لاعفأ قلخ

 386 5256 :ناميإلاو رفكلا قلخ

 :451 :2229 177 3ا :رانلا ق دوللا

2 43 454. 0455 463 

.133 

 136 0135 9 :ع افدلا

 :448 440 2436 2434 3 :بنذلا

09. 463 

 5436 &434 404 {}402 ‘401 :بونذلا

3 445 2446 448 449 

566 

  

 62 :لاتقلا ةيار

 269 : ةيبوبرلا

 5398 5397 531 :هناصقنو نامإلا ةدايز

400 .99 

 !41 :ةاذشلا

 457 :ءارشلا

 0267 {}261 ©252 17©0ا 0137 566 :كرشلا

 5399 3299 3298 2297 ء27ا

7. 408 3410 !4[1& 414. 

5 416 421 2422 423: 

4 425. 2426 5429 462 

 5341 50340 80339 177©0 31 :ةعافشلا

32 343 0396 460 

 470 :(ثيدحلا) دهاوشلا

 _ 1359 5353 0339 3338 31 :طارصلا

- 443\ 460 

 | 290 5289 284©0 ٤31 :ةيتاذلا تافصلا

 0285 5284 075 31 :ةيلعفلا تافصلا

6 287. 289. 290 

 460 50335 }331 80330 :روصلا

 1404 30377 0376 3371 0349 :لالضلا

0 427. 459 

 5342 ©171 {©130 &69 056 د :ملظلا

8 372 414 2426 429 474 



 415 ©171 :ملظ نود ملظ

 426 :كرش ملظ

 427 ©171 :ملظ قوف ملظ

 426 :قافن ملظ

 0119 0118 0117 111 90 059 :روهظلا

5 136 162 

 269 :ةيدوبعلا

 460 {331 :بنذلا بجع

 385 :يهلإلا لدعلا

 50332 0331 0327 0326 031 :ربقلا باذع

3 334 30452 460 

 357 {©296 &295 50294 {،269 :شرعلا

 لصأ /نيدلا فئاظو /مالسإلا ىرع
 394 :نيدلا

 475 3474 :ةبازعلا

 !44 0137 ،135 ©134 :ركسعلا

 276 &©260 :ةمصعلا

 371 :لاعفلا ملع

 0370 5369 {368 531 :يلزألا هللا ملع
 382 378©0 0375 372 37 ا

 5426 5425 414 0342 ،17ا :قتفلا

7 429. 459: 474 

 426 :كرشلا قسف

567 

  

 سراهف

 426 :قافنلا قسف

 426 5415 0171 :قسف نود قسف

 426 0171 :قسف قوف قسف

 5367 {366 {365 {31 :يناسنإلا لعفلا

8: 372 

 0٠147 0145 144 3 :مامإلا يضاق

 0158 ©157 0156 ءا53 0

321 :237 29 

 0371 0370 0369 ،367 0366 5365 :ردقلا

0381 0380 0379 :378 4 

3: 384 391 

 391 {©386 0367 :ءاضقلا

 391 :ثدحم ءاضق

 39] :ذفان ءاضق

 5257 &230 0193 531 ،21 :ردقلاو ءاضقلا

:3657 8366 0365 2364 272 

1383 0382 {378 377 8 

4 386 391 0393 461 

 243 :سايقلا

 335 0331 0327 031 :ةعاسلا مايق

 420 :لامعألا رئابك

 375 0132 0109 {83 059 :نامتكلا

 385 {382 }21 :بسكلا

 5272 5256 ،171 {139 0137 ،24 :رفكلا



 سراهف

24 2369 0385 2386 5389 

43 2405 408 409 410. 

 .416 0415 2414 2413 .:4اا

2 2423 2424 3425 429: 

4 446 447 461 

 416 5415 :لامعألا رفك

 415 :كرشلا رفك

 413 :نيكرشملا رفك

 415 ،414 :نيقفانملا رفك

 462 }416 &415 &414 ©171 :قافنلا رفك

 0416 415 ،414 ©171 :رفك نود رفك

44 462 

 425 5424 &423 0416 0171 67©8 :كرش رفك

 462 {424 5416 3414 ©171 :رفك قوف رفك

 1424 2423 &416 &414 ©413 :ةمعن رفك

5 2427 2429 2431 0452 462 

 0351 80273 0271 &30 :هلهج عسي ال ام

60: 458 

 458 5273 ،272 8271 ش30 :هلهج عسي ام

 236 {98 :ىروشلا سلجب

 470 ©199 0193 0192 :(ديز نب رباج) ليسارم

 5405 {}404 }205 ،67 :ةريبكلا بكتزم

432 0426 5 

 !43 :ىوتفلا عجرم

568 

  

 56 :دشرملا

 !15 0111 0108 107 0105 :ةوعدلا زكرم

 0130 0127 062 41 39 8 :ةضراعملا

0 146 151 0152 0154 0160 

1 235 0237 0239 0240 250 

 0389 385{0 3380 .373 1 :يصاعلا

 .423 ث&410 403 402 :40ا

447 445 2443 2433 431 

 461 2460 0363 0362 3 ا :ةزجعملا

 193 :(ديز نب رباج) عيطاقم

 461 0392 .383 .378 4 :رودقملا

 81 062 059 6 :رظنملا

 1360 3359 }358 0357 031 ،28 :ةوبنلا

361 0362 0364 406 460 

 417 416 415 414 80229 ©171 :قافنلا

:424 2423 0422 2421 0 

5 426: 0429 462 

 182 :ةداجولا

 460 0337 ©3ا :ضوحلا ىلع دوررلا

 0216 215 0153 151 21 :فوتقرلا

225 445 446 

 ©15ا 0148 0132 ©121 ،91 {،85 :ةيالولا

.233 3226 0225 216 5 

439 0324 0289 240 .7 




