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7 
 ,يدقلو رلنش

 ميلعلا عيمسلا ريدقلا يلعلا هلل ءانثلاو دمحلاب ةساردلا هذه تاحفص لهتسم يف هجوتأ
 .هللا اناده نأ الول يدتهذل انكامو ،همامتإل ينقفو يذلا

 يتذاتسال نانتمالاو ريدقتلاو ليزجلا ركشلا تارابع ىمساب مدقتأ نأ ينتوفي ال امكو

 يتعباتم يف ادهج رخدت مل يتلا ةلاسرلا هذه يف يتفرشم ةمطاف مساق ةروتكدلا
 .ةركذملا هذه زاجنإ ةدم ةليط يعم اهفاصناو

 تاركذم تاعوضوم ىلع ةقداصما ةنجل ءاضعأ ةداسلل ءليزجلا ركشلاب مدقتأ امكو
 مهتقفاوم ىلع ء-راردأ- ةيارد دمحأ ديقعلا ةعماجب ةيمالسإلا مولعلا مسقب ،جرختلا

 .هتيصوصخب عوضوملا اذه ىلع يل

 خيشلاو مورك ومح نب دمحأ خيشلا :ةداسلل ليزجلا ركشلاب مدقتأ نأ ىسنأ ال امكو

 يريسمو ث زيزعلا يدلاوو ودود دمحم جاحلا نب حوناب خيشلاو ،نيزاب دمحاب نب رمع

 نب جاحلاب ديهشلا خيشلا ةبتكمو "يلدأ وضا" رضخألا ءوضلا ديعس يمع خيشلا ةبتكم

 ءةركذمطما هذه زاجنإ يف اريثك ينودعاس نيذلا رارداب روخلا ةسردم ةبتكمو راشق نودع
 .ةركذما زاجنإل ةدعاسملا عجارماو رداصما مهأ يل مهدادمل

 ىلع ةريغصلا ةلئاعلا عيمجو يتوخإو يتخأ نم لكل ليزجلا ركشلاب كلذك مدقتأ

 .عورشمطا اذه زاجنإ ةرتف ةليط يل يونعطاو يداما مهزيفحتو مهصرح

 ديعب نم وأ بيرق نم ءاوس ‘ثحبلا اذه حاجنإ يف ءاضيب دي هل تناك نم لكل اركشو

 مدقتأ نأ يملعلا ماقطا اذه يف سنأ الو \بيخلا رهظ نع ءاعدب وأ ةبيطلا ةملكلاب ولو

 ةروذبب ةيذاءرقلا تابثلا ةسردم نع ةلوؤسما تابثلا ةيعمجل صلاخو صاخ ريدقتو ركشب

 مولعلل ةيساسالا ةدعاقلا ينتملعو ملحتلاب ملحلاو ميلعتلاب ملعلا نأ ينتملع يتلا

 ...ةنس رشع ةثالث ةليط ةيمالسإلاو ةيعرشلا

 يضقو مهرسي مدأو مهريخ رثكو مهظفحا مهللا مهل اوعداف لكلا عمجأ اريخأو

 ةنجلا مهللا لعجو نوبحي ام لكل مهقفوو يوسلا طارصلا ىلع مهتبثو مهجتاوح

.نيمأ ءنيمأ ءنيمأ ...اقافر نيقيدصلاو ءادهشلاو نيحلاصلاو ءايبنألاو ءاناوفمو مهاوثم





 ١ ثم رغفط :

  

 :ةمدقملا

 مهمعن مهيلع متأو ،مهنيد هدابعل لمكأ هلل دمحلا يدهف ردق مث ىوسف قلخ يذلا هلل دمحلا

 كنإف ،انلامعأ تائيس نمو ،انسفنأ رورش نم انذعأ مهللاف انيد مالسالا مل يضرو ةنطابو ةرهاظ

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضت نمو ،هل لضم الف يدمت نم

 ىلإ مهدشرمو ريخلا سانلا ملع نم ىلع مالسلاو ةالصلا مث ،هلوسرو هدبع ادمحم انديس نأ دهشأو

 6ميلستلا متأو هللا ةالص لضفأ هتباحصو هلآ ىلعو ،هلك نيدلا ىلع هرهظيل ،قحلا نيدو ىدهلا

 سانلا لضفأ مهنع هللا ناوضر اوناكف ،قحلا ةملك ءالعإو هللا ىلإ ةوعدلا يف ،هورصنو هورزآ نيذلا

 .. .مهعابتأ عابتأو مهعابتأ مهدعب نمو ؛ةفيرشلا ةبحصلا ةلزنم اوقحتساو ،املعو الضفو انيد

 ...دعب امأ .هنع عافدلاو ،هيلأ ةوعدلاو نيدلا اذه رشن يف اوعربف ،يقلتلا اونسحأ

 .ليوط تابس نم يرشبلا لقعلا تظقيأ ،ةيركف ةروث ،مالسإلا ةراضح لظ يف ملاعلا فرع دقن
 لبق نم ةزيمتم ةيانع تلان تلا مولعلا مهأ نمو ،ليلدلاو ةجحلا ىلإ ةفرعملا لبس همامأ تحتفو

 يق ملسملا هيلإ جاتحي يمالسالا عيرشتلا رداصم نم اردصم هرابتعاب ،ثيدحلا ملع ،مالسإلا ءاملع

 يملع ثارت نم نمزلا هاوط ام رشني نأ هتمأل ناسنإلا مدقي ام ريخ نمل هنإو {هتايح يحانم لك

 ارهظمو كاهتفاقثو امتايح رامث نم ةرمثو ،اهتضمم ناكرأ نم انكر ةينمزلا اهبقح ضعب يق اهل ناك

 .ةنسلا يف مهفيلأت جهانمو ،نيملسملا بهاذم تعونت دقو ،امتزعو اهرخفو امتراضح رهاظم نم

 .ةلدتعملا ةيمالسإلا بهاذملا نمو ،©بهاذملا هذه اهتفلخ ةمخض ةيملع ةورث كلذ جاتن ناكف

 هسسؤم دي ىلع "يرجهلا يناثلا نرقلا لئاوأو لوألا نرقلا رخاوأ يف أشن يذلا ،يضابإلا بهذملا

 نش يق امخض اثارت ةيضابإلا فلخ دقو .(!ه93:_ت) ديز نب رباج ثدحملا يعباتلا مامإلا

 ،©بهذملا اذه عابتأب طيحت تناك يلا ةيسايسلا لماوعلا ببسب رثدنا اهنم ريثكلا نأ الإ ڵتالاجملا

 نوخرؤملاو باتكلا اهلقانتي قلا تاملسملا نم تحبصأو لب ،هب تقصلأ نيلا ةيخيراتلا تاطلاغملاو

 .ةيعوضومو صيحمت نود

 مث ،نامُعب قرفب دلو (م93:/711:_ت -م639/ه18:ور يرصبلا نيامعلا يدزألا يدمحيلا ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ (1)

 .ملع ةسردمو شماقم راد اهذختاو ؛ةسايسلاو بدألاو ملعلا يف ةيمالسإلا دالبلا مصاوع نيب نم اهموي يهو ،ةرصبلا دصق

 ،كلام نب سنآو ،دوعسم نباو رمع نباو ،سابع نباو ،نينمؤملا ا ةشئاع :مهنم ،ةباحصلا نم ةلث نع ثيدحلا ىورو
 15٥ق ىلإ ه1ق نم ةيضابإلا مالعأ مجعم رظني .ةياورلاو فيلأتلا ف ىرخأو ءاتفإلا يف ةليلج ةيملع اراثآ كرت دقو .مهريغو

 ،1ط ءةيادرغ ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن رئازجلا ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا عبط ،يملعلا ثحبلا ةنجل 3&(برغملا مسق)

 .230:ةمجرتلا مقر ‘217ص .2م م140./1999



 ١ ثم رغفط :

  

 يف امهم اعجرم ربتعيو همولعو ثيدحلا يف نود ام هنع ييغتسي ال يذلا يضابإلا ثارتلا اذه نمو

 جاحلا خيشلا اهحراشل ةينوقيبلا حرش :انيديأ نيب يلا ةطوطخملا ،اهدرو اهلوبقو صوصنلا يقلت

 .م1998-.1419تر نيرصاعملا بازم داو مالعأ نم دعي يذلا يرهطملا ناميلس نب دمحما

 بابلا اذه نمف ةيضابإلا دنع ثيدحلا حلطصم لئاسم يق ةماهلا رداصملا نم ربتعي حرشلا اذهو

 ناونع راص انه نم ةيملعلا تاساردلاو تاركذملا نيوانع نيب نم نوكي نأ نكمم قيقحتلا راص

 حرشا :ب ةنونعملاو همولعو ثيدحلا صصخت يق رتساملا ةجرد لينل امتددعأ لا هذه يتركذم

 ."قيقحتو ةسارد (م1998-1419٥تر يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلل ةينوقيبلا

 .اذه انثحب يق ليصفتلاب هلوانتنس يذلا اذهو

 :عوضوملا رايتخا بابسأو ةيمهأ :الوأ

 :اهنيب نم انه اهركذل لاجملا عستي نأ نم هريثك يه عوضوملا اذه رايتخا بابسأو ةيمهأ نع امأ

 تارضاحمو تايقتلمو تاودنو جمارب ةدع روضح فرش تلن دقل هلضفو ىلاعت هللا دمحب -

 دمحم :روتكدلا دي ىلع سايقمك هتسرد ينأ اهمهأو اهنيب نم امومع ثارتلاو طوطخملا قيقحت لوح

 هذ قيبطتك ىرخأ صصح و -راردأب ةيارد دمحأ ةعماج- ةعماجلا يف ةيلاتتم تارضاحم يق يدارج

 عمو ،فارتلا قيقحتل ةمكحلا ةسسؤم عم ةطيسب ةبرحت و بلاط نب رمع :ذاتسألا عم تارضاحملا

 ال ةدعاق يدل تنوكت .طوطخملا عم لماعتلاو قيقحتلا لاحب يف ةرحلاو ةصاخلا تاعلاطملا ضعب

 .هجو نسحأ ىلع نلعلل هميدقتو زاجنإلا اذهل مدقتلا ةيفيك يق امب سأب

 لثم هب فيرعتلاو ةساردلا نم هظح لني مل يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا نوك -

 .ةيفاش ةيملع ةمجرت هل دجأ مل \©فتحبلا اذه راوشم يف يل عقو ام ،اذه ىلع ليلد ربكأو ،هريغ

 .ةيملعلا هتناكم نايبو اهل ملاع ميدقت يف ةيمالسإلا ةمألل ةمدخ ميدقت يق يقوش كلذكو -

 ةموظنملا هذه حرشب ماق يذلا ديحولا يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا نوك -

 .نييرئازحلا نمو ةيضابإلا نم "ةينوقيبلا ةموظنم"
 .خيشلا اذهو تافلؤلا هذه لاثمأب ةيمالسإلا ةبتكملا ءارثإ -

 .مالسإلاو ةنسلا ةمدخ يق ةصاخ نييضابإلا نييبازملا ءامومع رئازخلا ءاملع دهج زاربإ -

 نوثحابلاو نوسرادلا هنم ديفتسيل دوجولل هجارخإو ةيضابالا ثارتب فيرعتلا يف ةمهاسم -

 ريبك ءزج امخض اثارت اوفلخ نيذلا ،هتالاجرو بهذملا لوح تبتك يلا تاطلاغملا ةواشغ ليزتو

.نمزلا رابغ هنع ليزي نم رظتني اطوطخم لازي ال رخآ ءزجو ،نتفلاو بورحلا نيب عاض هنم



 ١ ثم رغفط :

  

 :ةقباسلا تاساردلا :ايناث

 اهل ةقباس ةسارد دجأ مل ةساردلاب ةطوطخملا تلوانت يلا ةقباسلا ةيملعلا ةيعماجلا تاساردلاو

 يف تايرودلاو تابتكملا فوفر نيب شيتفتلاو ثحبلا يف عضاوتملا يدهج و يعالطا بسح

 .هللا دنع ملعلاو خسنلا يكلام هب ىلدأ ام بسحو تاعماجلا

 :ثحبلا ةيلاكشإ :اثلان

 .ةيعرف تالؤاستو ةيسيئر ةيلاكشإ حرط عوضوم يأ ةسارد لبق ،يملعلا ثحبلا يف هنم دبال امم

 :وه ةركذملا هذه يف حورطملا سيئرلا لاكشإلاف هنمو يملعلا ثحبلا اذه راسم حيضوت لجأ نم

 ؟ةينوقيبلا حرش يف هدهج امو يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا وه نم

 :اهنم ةيعرفلا تالؤاستلا امأ

 ؟يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا وه نم -

 ؟اهحارشو اهحورش مهأ يه امو ةينوقيبلا مظان وه نم -

 ؟هرداصم مهأ يه امو .هفيلأت يف خيشلا جهنم وه ام -

 ؟هحرش مسا وه امو باتكلا فيلأت ببس وه ام -

 .ثحبلا اذه ايانث يف امتاباجإ نودجتس ىرخأ

 :ثحبلا ةطخ :اعبار

 هيف تركذ ثحبم نيثحبم هيفو ةساردلل مسق نيمسق ىلإ اهتمسق دقف ةركذملا هذه ةطخ نعو

 .ةمتاخ هتياهن يتو ةيادبلا يف ةمدقمو ققحملا صنلل رخآلا مسقلاو فلًؤملا هيف تركذ رخآو فلؤملا

 ةطخلا ،ثحبلا ةيلاكشإلا ةقباسلا تاساردلا ،ع وضوملا رايتخا بابسأو ةيمهأ اهيف :ةمدقملا

 .بعاصملا \ثحبلا زاجنإ يف عبتملا جهنملا ڵثحبلا

 .فلؤملاو فلؤملاب فيرعتلا :لوألا مسقلا

 .فلؤملاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 .بلاطم ةتس ىلع يوتحي

 .فلؤملاب فيرعتلا :ناثلا ثحبملا

 .بلاطم ةعبس ىلع يوتحي

 .ققحملا صنلا :يناثلا مسقلا

.ةنسلا ماسقأ :لوألا ثحبملا



 ١ ثم رغفط :

  

 .بلاطم ةثالث ىلع يوتحي

 .ثيدحلا باقلأ :يياثلا ثحبملا

 .بلطم نيرشعو ةينامث ىلع يوت

 .تايصوتلاو جئاتنلا نم ةلمج اهب :ةمتاخلا

 .عبتملا جهنملا :اسماخ

 :يلاتلا وحنلا ىلع ثحبلا يف امب تمق يلا ةساردلا ةيجهنم زربت

 ،هتيصخش و فلؤملا ةايح نع ةسارد ميدقتو مالكلا دنع يخيراتلا يدادرتسالا جهنملا ىلع دامتعالا

 .ةعاطتسالا ردق عجارملاو رداصملا نم كلذ عبتتو

 ،ىرخألا ةخسنلا نم طقاسلا لامكإو شماهلا ي اهنيب قرافلا تابثإو \تاطوطخملا خسن ةنراقم

 .كلذ يف حيحصلا صنلا ىلإ لوصولا ةلواحمو

 .ميركلا نآرقلا يف روسلا ىلإ تايآلا وزع

 هتجرخ امهدحأ يف دجوي مل اذإو ،نيحيحصلا يف اهرداصم ىلإ اهتبسنو ثيداحألا دانسإو جيرخت
 جيرختلا ركذ عم ،نيفيرشلا نيمرحلا مداخ جمانرب ىلع اذه يف تدمتعاو اذكهو ننسلا بتك نم

 .ثيدح لك يف بيبح نب عيبرلا حيحصلا عماخلا نم

 رفوت مدع ببسل نايحألا ضعب ي اهيلقان وأ اهيلئاق بتك نم اهقيثوتو 5اهيلئاق ىلإ لاوقألا ةبسن
 .فورظلاو يحصلا ثدحلا ببسب رداصملاو عجارملاب

 .قيقحتلا لحم صنلا يف مهركذ دراولا نيرومغملا مالعألاب فيرعتلا

 .بعاصملا :اسداس

 .ثحبلا اذه راوشم يق اهتهجاو يلا بعاصملا نم

 .ةمزاللا رداصملاو عجارملا رفوت مدع -

 .ةساردلا يف ةمهملا عجارملا ضعب ىلإ راردأ ةيارد دمحأ ةعماج- ةعماجلا ةبتكم راقتفا -

 .ثحبلا فارطأ يمارتو عاستا عم ةنيعم تاحفص يق ةركذملا ديدحت -

 ءابو ءاعمج ةيرشبلاب مل يذلا يحصلا يملاعلا ثدحلا ىلإ عجار باعصلا هذه نم ضعبلا لعل

 .-(19ديفوك) انوروك سوريف

.داشرلا ليبسل ةيادهلاو قيفوتلاو دادسلا ريدقلا يلعلا هللا لأسأ ريخألا يفو



 :لوألا مسقلا

 فلؤملاو فلؤملاب فيرعتلا



 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 :فلؤملاو فلؤملاب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 :فلؤملاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 :هبسنو هتدالو همسا :لوألا بلطملا

 نم بويأ جاحلا نب ريكب نب دواد نب ريكب نب ناميلس جاحلا نب دمحما خيشلا وه :همسا الأ

 ايلعلا ةكيلم ق 01333/م1 91 5ةنس ناميلس جاحلا نب دمحا دلو ابسن )1( رهطم ييب ة يبشع :

  

 .رئازلا بونج ةيادرغ ةيالو
 مث ةرضحملا يف ملعلا ىقلت ةكيلم خياشم نم ،يرهطم ريكب نب ناميلس جاحلا وه هدلاو :هبسن ايناث

 ةمئألا بطق دهعمب قحتلا اهدعبو نجسي يبب وسيردا نب ناميلس نب دمحم جاحلا ةسردمب قحتلا

 هبتك خس ان و نجسي ينبب هدهعم نع هب ايغ دنع سيردتل ١ ق هفلخ و شيفط ( فسوي نب دمحما خيشل ١

 كرت ثيح ةكيلممب ملعلا رشنل هتقو لج ىطعأ دق ناك (امهريغو لينلا حرشو صلاخلا بهذلاك)

 ةقلح ىلإ مضنا ءاتفالاو سيردتلاب لغتشا ىعامتجالا هحالصإو لصاوتملا هداهج ةنسح اراثآ

 نيح ىلإ ملعلا راد يفو ،دجسلملاب ةيملع ةقلح يف سيردتلا ىلع موادو م1942 ةنس ‘”ةبازعلا

 ،دالوأ ةعبرأ نم نوكتت ةرسأو سئافنلاب ةينغ ةبتكمو مالعألا ةبلطلا نم اليج فلخ دقو هتافو

 يه :هتدلاوو .ةلضافلا قالخألاو ملعلا بح ىلع عبطتف ةيضار ةحلاص ةأشن "دمحما" مهنيب أشن

 ةلال" :ب ةفورعملا ىسيع نب حلاص نب دمحاب تنب ةلال د وعسم جاحلا راخف ةلضافلا ةديسلا

 هبايغ دنع اهجوز ةسردم ىق ةملعملاو هللا باتكل ةظفاحلاو ةباتكلاو ةءارقلاب ةملاعلا ةمزاحلا ؛"ةدوعس

 .تالئاعل باقلأ ةينامث مضت ةريشعلا هذهو رئازخلا بازم داوب ايلعلا ةكيلم رصقب ةيبازملا ةيضابإلا رئاشع نم ةريشع (1)

 ةنس ىلإ رصقلا اذه سيسأت خيرات دوعيو رئازجلا بونج ةيادرغ ةيالوب ةدجاوتملا ةيلاحلا بازم داو روصق نم رصق (2)
 ."تشيلمتآ" :ب ةيبازملاب ىمسيو ه750

 .يرابجإلا يركسعلا دينجتلا ةيضق نم هصيلخت لجأ نم م1911/_ه1329 ماع يمسرلا رتفدلا يف لجس دقو (3)

 رومألا نع دعب نمل ريعتساو هنع فارصناو هكرت :ءيشلا نع بزع نم قتشم وهو يبازع هدرفم عمج ةبازعلا :ةبازعلا (4)

 بتك نم بلغأ هنع هلقنو ييجردلا هفرع امك يبازعلاو .(بازعأ) هدرفم (نبازعإ) لاقي ةيبازملابو ،ةرخآلا نع ةلغاشلا ةيويندلا

 اودرفنا تامس فنصلا اذهو امب لمعو اهيلع ظفاحو ريخلا لهأ بحاصو ملعلا بلطو قيرطلا مزال نم لك :وه عوضوملا يف

 ال دودحو امموداتعي نيناوق كلذ يف مهدنعو ممتدابعو مهمايصو مهداروأو ممباطخو مهتيمست يف كلذو امم اوفرع لاوحأو امي

 دمحم هللا دبع يبأ مايأ ىلإ حلطصملا اذه لامعتسا ةيادب دوعت .اعوطت امب نوعلطضي نلا ماهملاب مايقلا ةبازعلا ىلعو ،امنوزواجتي

 رظني .بازم ىرق يف اذه انموي ىلإ ةمئاق لازت الو م11 ه5ق يف اهنيناوق بترو ةقلخلا سسأ امنيح ،يئاطسرفلا ركب نب

 .م2008.1429 نامع ةنطلس .ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،نيثحابلا نم ةعومحجب فيلأت ةيضابإلا تاحلطصم مجعم

 .700ص .2ج
 .439:ةمجرتلا مقر \08)0(4رص 83م «(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم رظني (5)
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 : فّلؤطاو فلؤطاب فيرعتلا :لوالا مسقلا
  

 مهتيبرتب تماقف دوادو رمعو ريكبو دمحما اهعم بجنأو م1888 ةنس اهجوزت دقو ؛سيردتلا نع

 دبعو دمحأ ةثلاثلا عم بجنأ ؛نيتأرما اهدعب جوزت م 1920 ةنس تيفوت نأ ىلإ مايت نسحأ
 ")باهولا

 :ةيصخشلا هتازيمم انلاث

 بحو صالخإلاو ربصلاو ةيوقلا ةركاذلاو ءاكذلاو ةمارصلاو مزحلاو طاشنلاو دحلاب انخيش زاتمي

 ءاضيب ةمامعب هسأر بصعي وهو ،ناوادوس ةبّبط ةراظن ههجو ىلع رهظت ؛ريخلا لعفو هلهأو ملعلا

 ههج و ولعت ،ةماقلا ريصق ،ناسللا حيصف !هقيقرو توصلا عيف ف ر ءاضيب بايثب لإ هدحت الو

 زواجت نأ دعب ةخوخيشلا زاكعب هيشم يف نيعتسي ،ءاضيب ةيحل هب رودت نيكم رورسو تاماستبا

 )رمع نم نينامثلا نس

 :هملعتو هتأشن :يياغلا بلطملا

 ناكم الو نامزب دحي ال ملعلا بلط نأ كردأ املو ،ابرتو دمحمأ أشن نيدلاو ملعلا ةرسأ ناضحأ يق

 {ةودقلا معن هل ناك يذلا هدلاو ةقفر هبلط يق ةرباثملاو دحلا دعاس ىلع رمشو لحتراف هيف دهاج

 خيشلا هبحطصا ملعتلا نس غلب املو .خياشملاو ءاملعلاب هفرعيو ملعلا قلح ىلإ هبحطصي هدلاو ناكو

 خيشلا ةسردم يف ميركلا نآرقلا ظفحيل ةرارقلا ىلإ هدلاو ءاقدصأ دحأ- زايتم حونب نب ميهاربإ

 نب حلاص جاحلا موحرملا ميركلا نآرقلا ملعمو زايتم ميهاربإ خيشلا دي ىلع راح ريكب نب ميهاربإ

 عمج ،مجارتو ثوحب ،ةبوجأو ىواتف ‘يرهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص (1)

 .7ص 3م2019/ه1440 1 ط ديعس يمع خيشلا ةسسؤم ،خيشلا ةبلط نم ةعومحب بيترتو

 مولع يف ثيغملا حتفلا /15ص ،يرهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص (2)
 .25ص ،ثيدحلا

 نباو غيروم فسوي جاحلا نع هملع لوأ ىقلت .بازمب نجسي ينبب دلو (م1981/ه1401:_ت) زاُيتَم حونب نب ميهاربإ (3)

 ناكو ةعيرشلاو ةغللا هملع نوقرز ليعامسإ جاحلا خيشلاو .لالمزب د واد جاحلا دنع نآرقلا متخو ريكب نب ىسيع جاحلا همع

 لاثم) :امماونع حدملا يف ةديصق :هثارت نم ءاتفإلل هدهعم داتريو دجسملا يت ةمألا بطق اهيقلي لا ةماعلا سورد كلذك رضحي

 مالعأ مجعم ،رظني .(ةبازعلا ةقلح ماظن) (بازيم يداو خيرات) (ةيضاملا مايألا يف ةيضابإلا لاجر خيرات) (ىذتحي ريخلا يف

 .14:ةمجرتلا مقر }19ص 32م ،(برغملا مسق) ةيضابإلا

 رهظتساف ،ىيحي نبا رمع جاحلا هسردو بازم ةرارقلاب دلو (م1954/ه1373:_ت) :رافح يرارقلا ركب يبأ نب ميهاربإ (4)

 ملع ذخأ .نوقرز ميهاربإ نب ليعامسإ هسردو سوردب هّصخو ،نجسي ينبب ةمبألا بطق دهعم ىلإ هلسرأ مث ميركلا نآرقلا

 :اهنم تاموظنمو يواتفو تافلؤم هل .عبسلا تاءارقلا ىلع هدنع نآرقلا متخو ،ةنوتيزلاب يقرونلا دمحم خيشلا نع تاءارقلا

 عماوللا رردلا ىلع ةيشاح" .ةمألا بطق ةمجرت يف 'ةيشْيقطلا لئامشلاب ةيبهذلا لسالسلا" باتك ."رسفملا طورش ةلاسر"

 .8:ةمجرتلا مقر \12ص ،2م ،(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم ،رظني
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا
  

 ضعب هل علاطي ناكف رامح ميهاربإ خيشلا امأو ؛'"هرومعب نب فسوي جاحلاو ،بقبقش ميهاربإ

 رجاه امدنع نقزي ب يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هفقثيو ةيبرعلا ةغللا يف هناسل موقيل ؛همامأ بنكلا

 ةقلح ىلإ مضناو ايلعلا ةكيلم هرمع نم رشع ةيداحلا يف هرهظتساو ميركلا نآرقلا ظفح أو ؛اهيلإ

 .(ناورإ

 خيشلل يمويلا سردلا أرقي ناكو ،يوكسا حلاص نب دمحأ جاحلا هنيعمو ،ملعلا راد يف يرهطم

 اهسرد يلا بتكلا نيب نمو ،مومعلا مامأ دجسملا يف ‘ةرامعاب حلاص نب يحي جاحلا

 يبأل بيترتلا ةيشاح.3 .شيفطا بطقلل ةنامضلا ءافو.2 .شيفطا بطقلل ريسفتلا ريسيت.1:مهنع

 .يخامشلاو يتالتلل ديحوتلا ةديقع حرش.5 .ثيدحلا حلطصم يف ةّينوقيبلا ةموظنملا.4 .ةتس

 : .(مئاعدلا) هقفلاو ةديقعلا يف ينامعلا رظنلا نبا دئاصق .7 .شيفطا بطقلل لينلا حرش .6

 نم ةغللا حرش.1() .كلام نبا ةّيفلأل ليقع نبا حرش باتك .9 .نوتملا عومجب نم ديوجتلا

 .نونكملا رهوجلا نم ةغالبلا .11 .ينومشألا

 رفسلا ناكو ملعلا بلطل سنوتب ةينودلخلا ةسردملا ىلإ لاحرلا دمحما بلاطلا دش م1927ةنس يو

 تناك نيلا ةقياضملا- :اهنم بابسأ ةدعلو هسفنب هسفن ضرفي تقولا كلذ يف رئازلا اننطو جراخ

 ريكب نب ناميلس جاحلا هدلاو دنع ةعيرشلاو ةغللا يف ايلعلا هتاسارد لصاو م1932 ةنس ي

 عالطا هل !ةيادرغ دجسم خيش .بازمب ةيادرغ مالعأ نم (م1980/ه1400:_ت) ولولوفاب ،روُمعب ميهاربإ نب فسوي (1)

 ناكو .طيرزق ىسيع نب دمحأ خيشلا ةافو رثإ هتيب يف سيردتلل سلجو كةيادرغب ءاتفإلا بصنم ىلوت .هماكحأو هقفلاب عساو

 مقر 01009ص ،4م «(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعألا مجعم رظني .راشق جاحلب خيشلا :هتذمالت نم ،ةرونبب كلذك سردي

 .1047 :ةمجرتلا

 غرفتو ميركلا ناءرقلا ظفح يذلا ملعلا بلاط ينعي ،يبازم ظفل وهو وريإ هدرفم عمج ناوريإ ؛ناوريأ هنمو :ناور )2(

 مل دنسي ام اريثكو ،ديلاقتو مظن اه ةبازعلل ةدناسملا ةوقلا يهو ،ناورإ ةئيه ةبلطلا ءالؤه عومجب نم لكشتيو .ابلاغ ةساردلل

 يف بازم مدق نيح ديعس يمع خيشلا ماظنلا اذه سسأ دقو .ةقلحلا يف ددجلا ءاضعألا مهنم نوراتخي امك كالامعأ ةبازعلا

 ممتايلوؤسمو مهماهم نولوادتيو نوعمتجي هيف دجسملا يف مهب صاخ رقم ناورإل "ملعلل ءايحإ يرجهلا عساتلا نرقلا فصتنم

 86ص ،1ج ،ةيضابإلا تاحلطصم مجعم رظني ."ناوريإ راد" يأ "ناورين ترادت"" ىمسي

 ،هسأر طقسم يف هملع ئدابم ىقلت .بازمب ةكيلمب دلو (م1938/ه1357:_ت) ةرامعاب ،نمحرلا دبع نبا حلاص نب ىيحي (3)

 دنع عيرشتلا لوصأ يف عماوخلا عمج ىلع يلحملا باتك رخاوأ أرقي م7)(19ةنس ناطقيلا وبأ هكردأ .ةميألا بطق دنع داز غ

 سنئافنب ةلفاح ةبتكم كرت دقو ...لداعلا يضاقلا قحلاب يضاقلا لماعلا ملاعلا :شّيفطا خيشلا هفصي .دحأ هكراشي الو هذاتسأ

 .1002:ةمجرتلا مقر «964ص 4م ،(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعألا مجعم ،رظني .بتكلا نم

 رمعو مورك ومح دمحأ هيلع قيلعو هققح ،يكيلملا يرهطملا ريكب نب ناميلس نب دمحم ،تيدحلا مولع يف ثيغملا حتفلا (4)

 ،1ط كنامع ةنطلس بيسلا عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم كرتع نيدلارون .د هل مدقو هعجار كنيراب دمحأ

 .17 .م134./2013
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 :هفلؤماو فلؤطاب فيرعتلا :لوألا مسقلا

 ةيملعلا مهفراعم ءارثإو ملعلا بلط يف خياشملا ةبغر- .نييرئازحلا ىلع ةيسنرفلا ةرادإلا اهسرامت

 ء©""بوقعي نب ملاس خيشلا دنع يضابإلا هقفلا :ةيمالسإلا ةعيرشلا مولع ضعب يف عّسوتف .ةيفاقثلاو

 .0ث“وشانم دمحم خيشلا نع قطنملاو ثيدحلا حلطصمو

 :هتافلؤم .هذيمالت) ةيملعلا هراثآ :ثلاثلا بلطملا

 ةبلطلا نم اليج فلخ !اهيف سردي ناك ىلا ةينيدلا دهاعملاو ةيملعلا تاقلحلا لالخ نم :هذيمالت

 ديعس جاحلا كسنوي جاحلا ودود جاحلاب راشق خيشلا :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع مهنم ركذن

 يبأ رمع ةبيه حلفاب بويأ جاحلا ح وناب ودود ،نيزاب درحأ جاحلا © يفطعلا دمحاب نب دمحم

 نيزاب ىسوم طيرزق دمحأ جاحلا مورك ريكب حلاص خيشلا ،ناميلس جاحلا نوماب \دمحم ليعامسا

 ،ىسيع ةداد ،رمع راشق ،دمحم ليلق مساق ىسوم اباب ؤ©بيحب يديلب ،هللا دبع كشبل كرمع

  

 خابط ،ريكب نيدومح ،ريشب ىسوم جاحلا ميهاربإ وروروب ،ديعس شومركوب ،نيدلا رصن يمعاباب

 ةضف نبا ،ىسيع رمع نبا ،ومح شومركوب ،ليعامسإ ديعس جاحلا ريكب ديعس جاحلا نمحرلا دبع

 يمع خيشلا ةيعمحل عباتلا شةيمالسإلا ةعيرشلا يف صصختلا مسق نم جرخت نمم مهريغو ،ىفطصم
 .جاحلاب راشق خيشلا :لثم هرصق يف املعمو اخيش راص نم مهنم () ئا رلا بونج ،ةيادرغب ديعس

 نيدومح :لثم تاعماجلا يف ةرتاكد مهنمو ىسوم طيرزقو ،دمحأ جاحلا موركو ،حوناب ودودو

 .ريكب ديعس جاحلاو ريكب

 بتكي نأ هرمأ امدنع ناميلس جاحلا هدلاو كلذ ىلع هعجش و اريثك فيلأتلاب انخيش متها :هتافلؤم

 :الئاق اهنسحتساف هل اهاطعأو اهفْلأف ؛هظفح و هءاكذ ربتخيل هيلي بهذي نأ لبق ةلاسر جحلا نع

 دودرلاو ةميقلا ةيملعلا لئاسرلا ريرحتب كلذك انخيش فرع دقل ،"انخيش نوكتسو م مهمو ديج"

 ث .قوزرم نب رمع خيشلا ىلع مولعلا ئدابم ذخأو .يساملا عماجب قحتلا (م1988/ه1408:_ت) :بوقعي نب م اس (1)

 ةريزج خيرات) :هلامعأ نم .يرجاملا خيشلاو ،ييوغزلا دمحم خيشلا :كاذنآ هتذتاسأ زربأ نمو ةنوتيزلا عماجب هملعت لصاو

 08:ةمجرتلا مقر 0 12ص .2م .(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم ،رظني .(ةبرج خيرات نع سورد) .ءارجأ3 (ةبرج
 ةداهش ىلع ازرحم هنم جرختو ةنوتيزلا عماج لخدو سنوتب دلو ،وشانم نامثع نب دمحم (م1933/ه1354:_ت) :وشانم (2)

 يف ناكو ةسدنهلا يف باتك اهنم ةيسردم تافلؤم هلو ،ةيعامتجالا ثوحبلاو بدألل الايم ناك ،اقثوم الدع بصتناف عيوطتلا

 ،1ط كنانبل توريب يمالسالا برغلا راد ظوفحم دمحم نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت رظني .ةيعيدبلا تانسحملاب اعلوم هتباتك

 .555:ةمجرتلا مقر (387ص .4ج م1985 .15

 ،ديعس يمع خيشلا ةسسؤم ،ةرامعاب ناميلس نب ريكب :دادعإ ،هراثآو هتايح يرهطم ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا )3(

 .11ص .م2019 .1440 .1ط

 .12ص ،يرهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص )4)
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 تارضاحملا نم ديدعلا اهعمو ةماعلاو خياشملا نم بازم يداو نع ةباينلاب {ةّيلاعلا ةيخيراتلاو ةيهقفلا

  

 فلأف رعشلا نف هتفي مل امك "يداونلا نم ريثك يق ةينطوو ةينيد تابسانم ةع يف انخيش امب رضاح

 :")ةميقلا هتافلؤم نم ركذنو ؛دئاصق هيف

 :بتكلا ٥

 .(طوطخ) ميركلا نآرقلا مولع يف نمحرلا ماهلإ باتك .1

 يرماضلا ةبتكمو م1998ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا يق عبط) ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتف .2

 .(2013 نامعب

 .(انيديأ نيب دوجوملا) ةن وقيبلا ةديصقلا حرش .3

 .(م1971ع وبطم) ةعمجلا ةالص يف ةدراولا ةعتمملا لئاسملا ةلاسر .4

 .(طوطخم) شرو فرح ةديصق حرش يف شرعلا بر حتف .5
 :اهنم ركذن ةبوجألاو ةيملعلا دودرلا

 دمحم نب ىفطصمو يمعاباب ىسوم نب دمحم نيذاتسألل ةديقعلا يف ةلئسأ نع ةبوجأ .1

 .يفيرشا

 .هللا همحر نالجرولا لقعموب دواد نب رمع خيشلل جحلا نع ىواتفو ةبوجأ .2

 عماخجلا بيترت ىلع هتيشاح يف يشكيودسلا ةتس وبأ خيشلا مهركذ نيذلا خياشملا مجارت .3

 .بيبح نب عيبرلل حيحصلا

 .ليعامسإ نب ىسيع يدهم يبأ خيشلا نع ةمجرت .4

 ثارتلا ةيعمج ىلإ امب ثعب يرهطم ناميلس جاحلا خيشلا ةملعلا هدلاو نع ةرصتخم ةمجرت .5

 .ةيضابإلا مالعأ مجعم ع ورشمل مهدادعإ راطإ يق

 .ايلعلا ةكيلم خيراتل ةرصتخم ةذبن نع باوج .6

 رطاخ الم ليلخ ميهاربإ ذاتسألا ىلإ هبتك يذلا ةّيضابإلا دنع ثيدحلا لوح يملعلا درلا .7

 همحر بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم حيحصلا عماحجلا يف هكيكشت ببسب ةرونملا ةنيدملا ةعماجب ذاتسأ

 .م1982ةنس ناسملتب يمالسإلا ركفلل رشع سداسلا ىقتلملا يف هللا

 (ةينونلا نتم عم عوبطم) هللا همحر يئاشولملا حون نب حتف رصن يبأ ةينون حرش يف رصتخم .8

 .نيزاب دمحأ جاحلا نب رمع ذاتسألا قيقحت

 نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص /32ص ٢هراثآو هتايح يرهطم ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا )1(

 .21ص ٨ثيدحلا مولع ق ثيغملا حتفلا /12ص ‘يرهطم ريكب نب ناميلس
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 :اهنم ركذن تارضاحملا ٠

 عوبسأ ةبسانمب ةيادرغب ديعس يمع يدان يف اهاقلأ نلا "يدمحملا يدهلا" ناونعب ةرضاحم .1

 .فيرشلا يوبنلا دلوملا

 ."مالسإلا ي ناتخلا" ناونعب ةرضاحم .2

  

 .نجسيب م1981ةنس هل ماقملا ناجرهملا ةبسانمب ةمئألا بطق ةايح لوح ةرضاحم .3

 .ايلعلا ةكيلم ةينآرقلا داشرلا ةيعمج يف ةظوفحم داشرإلاو ظعولا سوردل ةطرشألا نم 7 ديصر هل

 :اهنم ركذن رعشلا يف
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبلا حدم يف دئاصت -2 3 .(ةطوطخم) بطقلا ءاثر يف ةديصق -1

 .اهريغو ....ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتفلا :هباتك ةياهن يف هدلاو ركش يف ةديصق -3

 :ةيعامتجالا هلامعأ :عبارلا بلطملا

 فلتخم يفو ءافوو صالخإو ناقتإ لكب هعمتجم ةمدخل بدتنا «م1930 ةنس سنوت نم عجر ام

 .(")قطانملا فلتخم يقو تالاجملا

 امدنع ةرشابم ميلعتلا يف هب طونملا هرودب ماق لب ملع نم يتوأ امب دمحما لخبي مل :سيردتلا -

 :يف سرد ثيح ىلاعت هللا هافوت نأ ىلإ سنوت نم عجر
 يف راجتلا ءانبأل ةغللاو هقفلاو ةديقعلاو ميركلا نآرقلا سيردتب ةعامجلا هتفلك ال :فيطس (1

 .ةعامجلا راد

 الاعف اوضع ناكو ،رهدلا نم انيح "ناورإ راد" ب سيردتلا يق هدلاو فلخ :ايلعلا ةكيلم (2

 سيسأت يف كلذ لبق ةيلاعفب مهاس امك ،يطولا لالقتسالا دعب ةينآرقلا داشرلا ةسردم ةرادإ يق

 .ةيمالسإلا ةفاقثلاو ةيبرتلل م1960ةنس رصنلا ةعمج

 نب بويأ جاحلا خيشلا ةبتكم ةموصعملا ةبتكم يف ملع ةقلح حتف م1980ةنس يفو :ةرونب (3

 خياشم ضعب اهرضحي ناكو ةقلحلا داور رثك امدنع هلزنم ىلإ اهلوح مث ؛ةرونبب حلفاب دمحاب

 خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص /25ص ىلإ18 ص نم هراثآو هتايح يرهطم ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا :رطني (1)

 .2()-18-19رص "ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتفلا /0(1-11)-9ص ،يرهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا

 هدادجأو ةيسرافلا ةيمتسرلا ةلئاعلا نم ردحنملا حلفأ لآ نم ةرونبب دلو )م1 2004-925, :حلفاب دمحاب نب بويأ جاحلا )2(

 رمع خيشلاو ولولوفاب فسوي جاحلاو ميهاربا ةبيه هخيش دي ىلع ةرونبب قيتعلا دجسم ةرضحم يف همولع لوأ ذخأ ،نالجراوب

 & دمحم جاحلا وناباب خيشلا رافح ميهاربا خيشلا :مهنيب نم خئاشم ىلع نجسي ىنبب يرباجلا دهعملا يف سردو ،يدواد يرونلا

 :اهنم ةرونب ءانبأ ةطشنأ نم ديدع يف عاب هل ناكو ادشرمو اظعاو ناكو اهل اخيش راصو قيتعلا دجسم ةبازع ءاضعأ نم ناك

 . 1 12ص شماه ةبيه دمحاب نب رمع رعاشلل ،رجحو بلق ، رظني .ةيسورفلاو يتاراكلاو وديخجلاو نابشلا ةيعمج
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 :هفلوطاو فلؤملاب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 ثيدحلا حلطصم اهيف سرد دقو ؛ىرقلا فلتخم نم اهئاضعأو ناورإ تاقلحو ةبازعلا تاقلح

 .اهريغو ديوجتلاو ميركلا نآرقلا مولعو

 م1988ةنس ةيمالسإلا ةعيرشلا يف صصختلا مسق ديعس يمع دهعم حتف امدنع :ةيادرغ (4

 يف ثيغملا حتفلا هباتك ةدام يه هتارضاحمو ؛همولعو ثيدحلا حلطصم يف مسقلا يف ارضاحم نيع

 .1 ( ثيدحلا مولع

 هجهتنا يذلا يملعلا قيقحتلاو هل ىلاعت هللا اهبهو لا ةيوقلا ةظفاحلا لضفب :ىوتفلا ۔ب

 اهافش هلاحرتو هلح يف كلذ نع كفني ال ثيح ىوتفلا يف ةمرتحم ةناكم أوبتي نأ عاطتسا

 خيشلاو “)يڵكب رمع نب نامحرلا دبع خيشلا بناج ىلإ نايرب ءاعبرألا ةودن رضحي ناكو ؛ايباتكو

 خيشلا بناج ىلإ ةيادرغب دحألا ةودن سأرتو مهريغو "يدوب بلاطلاو ضويب رمع نب ميهاربإ

 جاحلا خيشلاو )يالط ميهاربإ جاحلا خيشلاو ُراشق جاحلب خيشلاو ديعس ىمع ومح جاحلا

  

 دمحا جاحلا خيشلاو ،ةرونب رصقب هبتكمب ودود دمحم جاحلا نب حوناب خيشلا :خياشملا ةداسلا ؛هذيمالت عم ةيوفش ةلباقم (1)

 .2020 رياني 002 و001 :مايأ ،ةيادرغ رصقب هتبتكممب ؛نيزاب دمحأ نب رمع خيشلاو ،©فطعلا رصقب هتبتكم مورك ومح نب

 ةكرحلا مالعأ رهشأ دحأ (م1986/ه006(14:_ت) 0"يركبلا"_ب فورعملا يلكب ىسيع نب رمع نب نمحرلا دبع خيشلا (2)

 يف هتايح نم اريبك اردق شاع ؤفطعلاب دلو ديعس يمع سلجب سيئرو ،ىلعألا يمالسإلا سلجملا وضع بازم يف ةيحالصإلا

 يفوت .هسأر طقسمم. ةرماعلا هتبتكم يف اطوطخم اهبلغأ لازي ام ،ةليلج اراثآ كرت .اهل اسيئر غ اهتبارع ةقلح ىف اوضع نيعو نايرب

 .548:ةمجرتلا مقر ا521ص 33م ،(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم رظني .م1986/1/ه1406/5/3موي نايربب

 هتبلط نم ناكو كةرارقلاب ةايحلا دهعمب قحتلا ،نايرب ةنيدم نايعأ نم 1406./1986: ) يدوب ناميلس نب رمع (3)

 ةثعبلا ةبلط نوؤش ىلوت نمم وهو .بونجلاو لامشلا يف ةّيحالصإلاو ةيركفلا تاكرحلا دناسو 8ةيلاع ةينطو حورب ريمت .لئاوألا
 ودعلا اهيف لواح ةلع تابسانم ي نايرب ةنيدم نع عفاد .نايرب ةبازع يف وضع ناك .اهسيئر ناكف ،ةرارقلاب ةّيضوُبل ةيملعلا

 .660:ةمجرتلا مقر &(642ص 33م ،(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعأ مجعم رظني .اهلهأ ديدمت

 قيتعلا دجسملا يف هرهظتساو نآرقلا ظفح .بازم ةرونبب دلو (م1996/ه1417:_ت) راشف رمع نب نودع نب جاحلاب (4)

 خيشلا دنع هتسارد لصاوو .مورك دمحأ جاحلا ةبيه ميهاربإ جاحلا ولولوفاب فسوي جاحلا :مهنم خياشم دي ىلع ،ةرونبب

 دمحم خيشلاو رافح ميه اربإ خيشلا ىلع ايلعلا هتاسارد لمكيل نجسي يبب يرباخلا دهعملاب قحتلاف \ةمصاعلاب زايتم ميهاربإ

 ءاشنإ اذك و .اهل اسيئر نيعو .ةمامإلاو داشرإلاو ظعولا هيلإ دنسأو ةرونب دجسع. ةارعلا ةقلح اوضع ناكو . .مهريغو ك ونابب

 ةديقعلا" "هقفلا لوصأ" "ليلدلاو هقفلا" ةلسلس :هراثآ نم .هب ارضاحم اذاتسأ لمعو ديعس يمع دهعمب صّْصختلا مسق

 دي هتلان .دجسملا يف نآرقلا ريسفت وه ،هب ماق ملع لمع زربأو ."ةايحلاو نيدلا يف تارضاحمو ثوحب" "ملسملل ةحيحصلا

 ©2م «(برغملا مسق) ةيضابإلا مالعألا مجعم رظني .م1996/10/7 /ه1417/6/24موي دهشتساف ىمعألا باهرإلا

 .162:ةمجرتلا مقر \157ص

 خيشلا دي ىلع هقفتو نآرقلا ظفحو ىلوألا هفراعم ذخأ ،بازمب نقزي يبب م1929 ةنس دلو :يالط دمحم نب ميهاربإ (5)

 دهعمب رضاحم و .نييرئازحجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج يف وضع وهو ،ةفرعملا نم ةدازتسالل سنوت ىلإ لقتنا رافح ريكب نب ميهاربإ
 ةدع ربع يضابإلا ثارتلا قيقحت يف مهاس .نقزي ينبب ةبازعلا ةقلح وضعو .ةيمالسإلا ةراضحلاو خيراتلا ةدامل ديعس يمع
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 : فّلؤطاو فلؤطاب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 دعب ةيادرغب ديعس يمع سلجب عاجرإ ىلإ نيعاسلا نم ناكو مهريغو 0")يلع نومب ةدومح

 .هتارارقو هيواتف نم ريثك ريرقت يف كراشو ىلوألا هتاسلج رضح دقو ،يطولا لالقتسالا

 داشرإلاو ظعولا ةمهمب فلك فيطس يف ةراجتلاب الغتشم ناك امدنع :داشرإلاو هيجوتلا -ج

 ةكيلم ةبازعلا ىلإ مضنا امدنعو منركلا نآرقلل نقتملا هظفح ببسب حيوارتلا يف ةمامإلاو ناضمر يق

 فكي مل و دجسملا يف نيدشرملا نم هريغ عم مايق نسحأ امب ماقو ةمهملاب سحأ م1952ةنس ايلعلا

 رهطم ىب ةريشع رقم يف هراوشم لصاو ثيح م1 962ةنس ةقلحلا لزتعا نأ دعب ولو كلذ نع

 نلا ايلعلا ةكيلمم ةينآرقلا داشرلا ةسردم فارشإ تحت كرابملا ناضمر رهش يق ةصاخو ايلعلا ةكيلم

  

 بهذلا باتكو ييوانجلل عضولا باتك حرشو ميركلا نآرقلا رسف دقو ؛امترادإ يف اوضع ناك

 .اهريغو بطقلل صلاخلا
 يف الداع نعف ءاضقلا بصنمل ةيضابإلا ةعامجلا هتحّشر م1946/ه1366ةنس يف :ءاضقلا -د

 خيشلا هدلاو نأ الإ ةبعصلاو ةميظعلا ةيلوؤسملا هذه لمحت رمألا ئداب يف ضفر هنكل نايرب ةمكحم

 اذه يف هدوجو ةيمهأب هعنقأو ةيلوؤسملا هذه يلوتب هعنقأ هللا همحر يرهطم ريكب نب ناميلس جاحلا

 ثيح لداعلا بصنمب نآيرب يف تاونس عبرأ هيف ىضقف م1946توأ 24موي هّاهم رشابف بصنملا

 حبصأ لالقتسالا رجف يفو ؛هسفن قباسلا بصنملا لغشف م1950ةنس ةيادرغ ةمكحم ىلإ لوح

 ندملا نوناقلا ريرحت ف كراش دقو .م1969ةنس اهنع لاقتسا نأ ىلإ ةيادرغ ةمكحمل اسيئر

 ديسلا عم يطولا ىوتسملا ىلع ةفلكملا ةنجللا يف يضابإلا بهذملل التمم م1962ةنس يرئازجلا

 .فسوي تنيبزتو دمحم حاُجب

 نم ريثك يف لخدتو ؛دجسملاو ةرضحملاو ةمكحملا يف ناديملا لمعلاب رامعتسالا مواق :هداهج -ه

 لضفب نيملسملا نوؤش يف لخدتلاو ةقرفتلل امماحصأ لالغتسا رامعتسالا لواح يلا تاموصخلا

 ًيطولا لالقتسالا رجف يف ماظنلا سلجب يف اوضع نيع دقو ،ةّجحلاب ةمحلا ةعراقمو مزحلاو ةمكحلا

 .م1962ماع ةيادرغ ةّيدلبل لوألا ًيعشلا سلجملا باختنا لبقو

 ةعماجب َمَرُك دقو .ةنس يبأل بيترتلا ةيشاح ،نييجردلل خياشملا تاقبط ،ةمئألا بطقل ريسفتلا ريسيتلا :اهمهأ تافلؤمو تاقيقحت
 .هرمع هللا لاطأ "نييرئازجلا نيققحملا خيش بقل" :ب طوطخملا لوح لوألا يلودلا ىقتلملا ةبسانمب م20013ةنس راردأ

 دهعم يف ملعلا تاقلح روضحل هرغص نم هدلاو قفار ،بازمي فطعلاب دلو يلع نمك ةدومح نب ريكب جاحلا نب ةدومح (1)

 هيف داشرإلاو ظعولا ىلوتو ؛دجسملل امامإ نيع مث {ةبارعلا ةقلحل هدلاو ةافو دعب حشر .نجسي ينبب يلعل حلاص جاحلا خيشلا

 مالعأ مجعم ،رظني .م1986/1/07.1406/5/26 موي ءاسم هلجأ هافو هب ملأ ضرم دعبو .يلع ومح فسوي خيشلل افلخ
 .283:ةمجرتلا مقر ،263ص .2م «(برغملا مسق) ةيضابإلا
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 ناك ام اهنم تالحر ةدعب خيشلا ماق فاشكتسالاو ةدازتسالا خيشلا نم اصرح :هتالحر -ه

 :اهنم ركذن ةثحابملل ناك ام اهنمو غيلبتلاو ميلعتلل ناك ام اهنمو ملعلل

 )ىلع نب بلاغ مامإلاو "يليلخلا مامإلاب ىقتلاو م1980و1935ماع ةسدقملا عاقبلا ةرايز .1
 هت

  

 .نيين امعلا

 جاحلا ودودو حلفاب بويأ خيشلا عم م1986ماع ةبرجو سنوتب ةيضابإلا هناوخإ ىلإ ةرايز .2

 .سنوي

 .(فلشلا ،ةديلبلا ،نايرب ،ةرارقلا نالجراو) رئازجلا يف ةّيضابإلا هناوخإ ىلإ ةرركتم تارايز .3

 .ةيبرغملا ةكلمملا نم ردحني يذلا هبسن لصأ ىلع فرعتلل برغملا ىلإ ةلحر .4

 ةموحرملا ةديسلاب انخيش نرتقا م1933ماع هرمع نم رشع ةنماثلا رس غلب امدنع :هتلئاع -و

 رمع ميهاربإ ،ناميلس ‘دمحم :دالوأ ةعبس ةيبرت يف اهعم نواعتو ناميلس تنب ةشئاع يتوكس

 .اهيلع هللا ةمحر م1992ةنس تيفوت نأ ىلإ ؛عارج بيبطو ناسدنهم مهنم ناكو .ناتنبو ،لاص

 :ةيصخشلا هتازيممو هئاثرو هتافو :سماخلا بلطملا

 :هتافو الوأ

 ملقلاب هللا ةملك ءالعإ لجأ نم لاعفلا داهجلاو صلخملا لمعلاو تازاجنإلاب ةلفاحلا ةايحلا هذه دعب

 يفو رهشأ ةثالث ةدم همسج يف ٌماعلا فعضلا ضرم دعب ،يركلا هراوج ىلإ ىلاعت هللا هراتخا مدقلاو

 ىلع نيدلا مولعو وحنلا سردو ه1299ماع لئامسب دلو :يصورخلا يليلخلا ديعس نب هللادبع نب دمحم ققحملا مامإلا (1)

 ىلع أرقيل رجاه مث ،يليلخلا ديعس نب لرجحأ خيشلاو يميلسلا ديبع نب دمح خيشلاو ناحرف نب ديبع خيشلاك هرصع خ ويش

 دوعس خيشلاو يئانهلا يلع نب بلاغ :هذيمالت رهشأ نم ،لوقنملاو لوقعملا يف ةجحو مالعألا نم املع راصف يملاسلا نيدلارون

 مالعألا رظني ."ليلخ يبأ ةبوجأ نم ليلخلا حتفلا" تافلؤملا نم كرت دقو .يدشارلا دمحم نب نايفسو يدنكلا ناميلس نب

 نوريب ،نييالملل ملعلا راد .يلكرزلا نيدلا ريخ ،نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق

 246رص ،6ج ،م2002ويام/رايأ اكط ،نانب
 .ةلاسبب زيلجنإلا مواقف «م1954يام 3/_ه1373نابعش 29موي يليلخلا هللا دبع نب دمع مامإلا ةافو دعب ةمامإلاب عيوب (2)

 .م2009رمفون29/ه1430 ةيحلا وذ 12موي يفوت نأ ىلإ مامدلاب ىفنملا ف شاع .يسايسلا ءوجللا ابلاط ةيدوعسلا ىلإ رف م
 ةبقلا {ةّبنودلخلا رادو ،ةرارقلا ،ثارلا ةيعمج دمحم نب ىفطصم يفيرش !ةمامإ يبحمو ةمأ ددحب يملاسلا نيدلا رون خيشلا

 . .31ص م2011/ه1432 ،1ط 9رئارجلا ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا رئازلا
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 يزئانج بكوم يف عّبش دقو ؛م1998ربمتبس 30هقفاوي ه1419ىدامج 09ءاعبرألا موي ءاسم
  

 .")هذيمالتو هنايعأو بازم يداو ءاملع نم ريفغ عمج هرضح دقو سيمخلا دغ موي ءاسم بيهم

 :٥ؤاثر ايناث

 نطولا يف ةمقلا ةليلجلا هلامعأو يماسلا هماقم نع ةربعم تاملكب ةذتاسألاو خياشملا ضعب هاثرو

 نب رمع ةبيه رعاشلا هذيملت هاثر هتافو نم مايأ ةرشع دعبو {ةّماع ةفصب ىمالسإلا ملاعلاو يرئازجلا

 :"رمشلا هذه دوعت نل" ناونعب يهو نانتمالاو بحلا رعاشمب ةشايجلا ةديصقلا هذمي دمحاب

 يلايللا ضعب انشيع صغنيو ... لاجرلا توم انوفص ردكي

 يلاعملا سمتلي شاع اميظع ... امود كيف ركذن فوس انابأ

 لاؤسلاب جرحن نيح ليلج ... رمأ لك عجرم كيف اندقف

 لامكلابف مالكلا قدص نإو ... ًيرهطمف ناسللا رهط نإف

 يلاعملل اسمش تنكو تبرغ ... ال سمشلا بورغ ىسنن نلو

 ةلاحب اسمش اي دوعت تسلو ... قورش هبقعي سمشلا بورغ

 .مظنلا صنو مهحورشو اهحارش مهأو ةينوقيبلا مظان مسا :سداسلا بلطملا

 :مظانلا مسا

 حلطصمب ملاع ينوقّبلا حوتف نب دمحم نب (هط وأ) رمع ( م1669/ه1080:وحن :_ت) :ينوقيبل

 نب دمحم اهحرش حلطصملا يت (ةينوقيبلا) همساب ةفورعملا هتموظنمب رهتشا يعفاش يقشمد ،فتيدحلا

 “}أثيدحلا يف وبقبوك يف (ثيغملا رداقلا حتف) هلو .هريغو غريملا نامثع

 :ةينوقبلا حورش
 .اتيب 34 ىلع يوتحت يهو ،ةغلاب ةيمهأ ثيدحلا لهأ دنع ةينوقيبلا ةموظنملا تزاح دقل

 مولع يف ثيغملا حتفلا /16ص ،يرهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص (1)
 .25ص ثيدحلا

 ءةيناعرقلا تابثلا ةسردمب هسأر طقسمب طسوتملاو يئادتبالا هميلعت ىقلت ‘بازمب ةرونبب م1945 دلو :ةبيه دمحاب نب رمع (2)

 ايلعلا ةسردملا ىلإ لوخدلا ةقباسم يف حجن ءةيلهألا ةداهش ىلع لصحت تيح ايلعلا ةكيلم دجسملا ةسردم يف سرد امكو

 ال ةبقحل ىلوألا ةسردملاب ميلعتلل هتنيدم ىلإ داع نأ ىلإ ،رئازحجلا ةعماجب بادآلا ةيلكب ةيبرعلا ةغللا مسق يف هتسارد عبات ،ةذتاسألل

 رجح و بلق :اهنم ةيرعش نيواود ةدع هلو ،هطيحم يف ةيفاقثلا ةايحلا يف هب مهاسي ةيوه هل رعشلا حبصأ نمزلا نم امب ناهتسي

 .رجحو بلق رظني ...ةءاربلا ةينغأ ،ىرقلا ثيدح

 .92-93ص .ةبيه دمحاب نب رمع رجح و بلق (3)

 .64ص .5ج ،يلكرزلا مالعألا )4)
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 :هفلؤماو فلؤطاب فيرعتلا :لوألا مسقلا

 طبضلاو حرشلاب نأشلا اذمم نيصتخملا لضافألا نم ددع امب ىتعاو ،ةريثك احورش اهل نأ ذإ

 :(")هنم طوطخم رخآو عوبطم اهضعب ةموظنملا ىلع حورشلا كلت رهشأ نم ناكف {قيلعتلاو

 يومحلا دمحم نب دمحأل رثألا ةموظنم حرشب ركفلا حيقلت

 يطايمدلا يريدبلا دمحأ نب دمحمل "يوقلا ةموظنم حرش

 .يوادملا يرهزألا يلاغ نب نسحل .ةينقلا ةموظنم حرش

 . اقرزلا يقابلا دبع نب دمحمل ةينوق ةموظنم ح رش

 .يجيلمدلا يلع نب هللا دبعل مةَنوُقَْلا ىلع ةينارونلا بكاوكلا

 .يفنحلا يكملا يغريملا نامثع نب دمحمل ثيدحلا يف يوقلا حلطصم يف ثيغملا حنم فئاطل

 .ةباشنب ريهشلا مئادلا دبع نب دمحم نب دومحمل ةيوقلا نتم حرش ةيضولا ةجهبلا

 .يقشمدلا يندملا فسوي نب نيدلا ردب دمحم خيشلل ،ةينوقيبلا ةموظنملا حرش ي ةيهبلا ةردلا

 .يكلاملا طاشملا دمحم نب نسحل ،ثيدحلا حلطصم يف ةينوبلا ةموظنملا حرش ةينسلا تاريرقتلا

 .نيربحلا نمحرلا دبع نب هللا دبع خيشلل ةينوق ةموظنم حرش ةينحلا تارمثلا

 .نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلل هةبنوقْلا ةَموظنلا حرش

 :ةموظنملا صن
 س تن ۔ وب سس حير و ٥ ۔ ه مث ٥٤

  

 ٥ تت س س ہ۔ ق ه

 هدحو ىأ دحاو لكو "““درع ثيدحلا ماسقا نم يذو -2

 لعي و 7 ملو ءدانسإ"""ًلَصَنا 7 وهو حيحصلا هرا -3

 .7 هطبض يف من و ٭% لم نع ء اطباض ع هيور 4

 رهتشا شا حيحصلاك ل هلاحر 7"تدغو اقرط فورعمل َسَحْلاَو -5

 "ةك امسق وهو فيعضلا رف " رصق صق نسحلا ةب نع ام لكو -6
 ره ٥ ۔ ه س مه ٥ ۔ ه ٥ ت 2 س

 7 ملو ىفطصملا ىتح م هيوار " "رم دانسإلا نسلا ا 8

 لصتم اق هَطصملل صل هداس ٭" "لصتي وار ر همسب مو 9

 ىفلا ينانأ هلاو امأ :لم ×٭ فصو ىلع اَم لق لسلسم ۔-0

 مس يدح نأ دع وا »٭٭ "مق هينح ق كاذك 1 1

 لوصأ ةيلك رهزألا ةعماج يدوادلا نسي ةدوج نب فسوي :روتكدلا ‘ٹيدحلا حلطصم ملع يق ةينوقيبلا ةموظنملا ح رش )1(

 .5-6ص ،تد ،طد !ةعابطلل سلدنألا راد ،ةيفونملاب ةيمالسإلا ةوعدلاو نيدلا
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا
  

 ٥ ,رس سبس س . ۔ ٥ س م ۔ ره ره ه ۔ ٥ س ۔۔ ٥ ي ٥ ٥ س هم ِ
 ث“١ إ ه . . دع بجعم

 هثالث ام فوه ي ورم روهشم هثالث وأ نيا ي ورم زيزع - 1 2

 ٥ س ره ٥ س وم ۔ مو س ٥ ۔ س و ۔ ٥ س س

 مسي مل 5 هيف ام مهبمو " "٭هَرُك ن نع ديعس نعك نعنعم -3
 سرس س 5 س قر ر نث ر ۔

 الزن لق يذ َكاَذ دضو + 7 تلق ام لكو ۔14

 نكز فوقوم وهف لعفو لوق ٭" "نم باحصالا ىلإ هَعفضأ و - 1 5

 طق وا ىور م بيرغ :او «» يباحصلا ه هنزم م لسرمو - 1 6

 س & ق م

 لاصوألا هطقن هدانسإ """لاحب لصتي 1 ام لكو 17

 س م ۔ ى قيس م ِ ره ۔ ٥ رب ٥ س

 ناعون اسلدم ىنأ مو ٭""نانلا ه هنم طقاسلا لضعملاو 1 8

 ٥ يس ٥ ۔ ه ۔ ٥ ۔ ٥ تت س ر نس

 نأو نعب هقوف نمم لقني 1 أو خي امسلا :لوألا 9

 فرعن ال هب امب هفاصوأ -- نكل هطقسي ا : :نالاو 20
 و ٥ ۔ | ۔ ه ه ِ , س ٥ ِ 7 س

 الت نامسق ةروُلدَملاو ذاشلاف ٭٭٭ ليلا هيف ةقث ; فلاخي امو ۔-1

 م

 مسق نتمل دانسإ بلقو : وار ام را ر ر لادبإ ۔2

 ه س ٥ِ . نه تنس ۔ ره ٥ ۔ ٥ س

 ةياور ىلع رصق وا ممح أ ٭٭ 2 ةش هتديق ام درفلاو ۔3
 س سرس

 س و ٥ س و ب ۔ ٥ نر مم س ٥ ۔ هم

 افرع دق مهدنع اللعم _ وا "ضومغ ةلحب امو ۔4

 ملا ليهأ دنع رطنت "نتم وأ دنس فالتا وذَو -5

 تلصتا ةاورلا ظاَلأ ضغب رم ""تنأ ام ثيد يف تاعردملاو ۔6
 ٥ - - ره ٥ ٥ ۔ وت تس مم ي ٥ ۔ ِ 7 م سس

 . ٨ ,%. د
 هتناو اقح هفرعاف جبدم هأ نع نيرق لك ىور امو ۔27

 قرتفملا انركذ اميف :دضو "" "قفتم اطخ و اظفل قفم ۔-8
ِ 1 

 ًطلَعلا شخا ا فلتخم هدض 1 لض 77 ًلمَْلا قفتم 7 9

 درلا لمحي ل هليدعت ةا ار هب لا نزاو َ -30)

 درك وهف هفعضل اوُعمحَاو اناتن رقنا ه هب : ةحاو م هك ورتم -3 1

 س م ه ۔۔ح و ِ ٥ س

 عوضوملا َكلَذَف يبنلا ىلع """ سل قلتخملا بذكلاو ۔-2

 ةنويل وس :امس " "٭نونكمْلا رَهْوَجْلاك تنأ ذو 3

 تمتخ :خ ريخب مث ءاَهُماَسفأ """ تا مرا َنيئالل قوف 4

 :فلؤملاب فيرعتلا :ياث ثحلا

 - ةطوطخملا بحاص يرهطم ناميلس نب دمحما خيشلا نع ةرصتخملا ةمجرتلا هذه دعب

 نم امب قلعتي ام مهأو خيشلل اهتبسنو ةطوطخملا نع ثدحتنل يتأن نآلا -ةينوقيبلا ةموظنم

 .ةطوطخملا صن قيقحت ىلإ جولولا لبق تامولعم
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 :هفلؤماو فلؤطاب فيرعتلا :لوألا مسقلا

 :طوطخملا ناونع :لوألا بلطملا

 ةدع عم ةدع تاسلج دعب ةقيقحلا يف :هناونع باتكلا يأ فلؤملاب فيرعتلا يف هيلإ قرطتن ام لوأ

 اصصخم امسا اذه هحرش ىلع قلطأ ىلاعت هللا همحر خيشلا نأب لاق مهدحأ دجأ مل خيشلا ذيمالت نم

 لعل ةينوقيبلا ةموظنم ىلع اقيلعت انل هللا حتف ام رخآ اذهو" :لاق نيح هتمتاخ نم هسمتلأ ام اذهو

 "ةينوقيبلا ةموظنملا ىلع تاقيلعت" :مسا هيلع قلطأس ةمتاخلا هذه نم "املع هب انديفي هللا

 :هبحاص ىلإ هتبسنو طوطخملا قيثوت :يياثلا بلطملا

 بير ال ،هللا همحر خيشلل ةطوطخملا ةبسن نع ثدحتنس ،ناونعلا نع ثيدحلا نم مدقت يذلا دعب

 ءةينوقيبلا حرش اهنيب نم تافلؤم هيدل خيشلا نأب انملعي هتمجرت يف هدحب خيشلل مجرت نم لك نأ

 مولع يف ثيغملا حتفلا :باتك :اهنيب نم ةطوطخملا هبتك قيقحت يف هذيمالت هل مجرت نم مهأ نمو
 نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص :باتكو ]22ص يف ثيدحلا

 ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا :باتكو ،12ص مجارتو ثوحب ةبوجأو يواتف ،يرهطم ريكب

 ثيدحلا مولع يف ثيغملا حتفلا هباتك يف هدحب اذه عفشي ام لعلو ؛32ص هراثآو هتايح يرهطم

 هذه ىلإ تاحيملتو تاراشإ &‘٨)اهل حورشو ةينوقيبلا ةديصق نم اتايبأ عضاوملا نم ريثك يف لمعتسي

 هذه يق رظنلاب اذإ )"باتكلا اذه لصأ يف اهتنيب دقو كلذ يف الئاط ىرأ الو" :لثم ؛ةطوطخملا

 ءالؤه قافتاب :لوقن اذممو ؛ةموظنملل خيشلا حرش انيدل ققحتي ،هذيمالت هركذي ام ىلإو بتكلا

 صصختلا مسقبو ،هتيب يف اهدعب ةرونبب ةموصعملا ةبتكمب هتقلح يف ةديصقلا حرش خيشلا نإف اعيمج

 لبق هبتكي ةقلحلا يف هئاقلإل هرضحي ام خيشلا ناك اذه عمو ،ةيادرغب ديعس يمع خيشلا دهعمب

 .حرشلا اذه خيشلل تبثن انلعجي ام اذه ،قلخحلا يف هذيمالت ىلع هئالمإب موقي كلذكو ةقلحلا

 هذه اهيف دجي ةكيلم يرهطم ناميلس نب دمحم ةنازخل تاطوطخملا سرهف ىلع علطملا كلذكو

 يمع خيشلا ةسسؤمل ةعباتلا "يلدأ وضأ" رضخألا ءوضلا تاطوطخملا ةبتكم يق :الثم ؛ةطوطخلملا

 .(71د/طم) مقرب ةسرهفم اهدح ديعس

 :باتكلا نومضم :ثلاثلا بلطملا

 ام مهأ ىلع يوتحت يه ةينوقيبلا ةموظنم لصأ :لوقأ ينإف امتايوتحمو ةطوطخملا عوضوم نع امأ
 ،ثيدحلا حلطصمم. نفلا لهأ دنع ىمسي ام وهو اهمولعو ةيوبنلا ةنسلا عم لماعتملا هيلإ جاتحي

 حلطصم نييبت لجأ نم اهحرش هنأ يأ ؛اهحرشي ناك امنيح ةموظنملا هذه خيشلا لمعتسا اذكهو

  

 .حيحصلا طورش نع ثدحت نيح ؛19()ص يق اهلاثم (1)

 .37ص ،يرهطملا ناميلس نب دمحم خيشلا \فيغملا حتفلا (2)
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 :هفلوطاو فلؤملاب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 نع ثدحت اهدعبو ،اهعاونأ كلذكو امنايبو ةنسلا ماسقأ نع ثدحت هتيادب يف هدحنو ،ثيدحلا

 .نيعاضولا ضعب ءامسأ ركذب اهمتخو ،اممايبو ثيدحلا باقلأ

 :فيلأتلا يف هجهنمو باتكلا فيلأت ببس :عبارلا بلطملا

 بسح ىلع باتكلا اذه فيلأت ببس ركذ ىلإ يتأن نآلا هاوتحمو باتكلا عوضوم ركذ نع انيتأ امل

 بلط" :وه باتكلا اذه فيلأت يف ببسلا نأب لاق نيزاب دمحأ نب رمع خيشلا هذيملت عم 0")ةلباقم

  

 اصصح نوكت نأب ىأر ،نفلا اذه يف هنكمتل ثيدحلا مولع يف ةيملع صصح هنم خياشملا ضعب

 هدعبو ؛"مظنلا اذهل هرايتخا ناك كلذل ؛نفلا تايساسأ ىلع يوتحتو ةيحانتفاو ةلهسو ةطيسب

 ديعس يمع خيشلا دهعم ف صصختلا مسق يف ثيدحلا مولع يف رثكأف رثكأ قمعتب كلذك لوانت

 دهعملاب صصختلا مسقو م1984 رياني16 :خيراتب ةخرؤم هذيملتل ةطوطخملا ساركو ؛ةيادرغب

 .ةمجرتلا يف روكذملا بسح م1988 ةنس حتتفا

 :اهنيب نم ركذن اذه هفيلأت يف خيشلا جهنم نع امأ

 .ثيدحلا باقلأ روحم ،ةنسلا ماسقأ روحم :نيوانعو رواحم ىلإ ةموظنملا ميسقت -

 .ءازجأ ىلإ روحم لك ميسقت -

 .ةموظنملا يف دوجوملا بيترتلا بسح ءازجألا بيترتو -
 .مظانلا لوقي اذك ثيدحلا :الثم هركذب ؛مظنلا نم هبساني ام ركذ عم ءزجلا ناونع ركذ -

 .ةغللاو نفلا بتك نم ءزحجلاب صاخ فيرعت ركذ -
 .ةنكمملا ةلثمألا نم ئزج لكل ليثمتلا -

 .خيشلا بهذم وه هنأل يضابإلا بهذملل ةبسانملا ةلثمألا ليثمتلا يف مدقي -

 .خيشلا بهذم وه هنأل بتكلا نم اهريغ ىلع ةيضابإلا خياشم بتك خيشلا مدقي -

 .نراقملا جهنملاب هريغ نع زيمتيف ؛اهنيب نراقيو ءارآلا لك خيشلا ركذي نايحألا ضعب يفو -

 :باتكلا فيلأت يف اهدمتعا يتلا رداصملا :سماخلا بلطملا

 ةنسلا لهأ بتكو ةيضابإلا بتك نيب ةعونتمو ةريثك فلؤملا اذه يف خيشلا اهدمتعا لا رداصملا

 :اهنم ركذن فئاوطلا نم اه ريغو ةعامجلاو

 فسوي نب دمحما خيشلا لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج !ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو
 ء

 .شيفطا

 .ةلباقملا ناكمو خيرات ركذ قبس (1)

24 



 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 .يعابسلا ىفطصم روتكدلا يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا

 .يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا ،يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت

 .ةبهش وبأ دمحم نب دمحم روتكدلا \تيدحلا حلطصمو مولع يف طيس ولا

 .(حالصلا نبا ةمدقم) حالصلا نبا ڵيروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ ،تيدحلا مولع

 نب دمحم نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل ،رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن

 ييالقسعلا رجح

 .يروهجألا ةيلع خيشلا ةيشاح عم ،يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا

 :ةطوطخملا ةيمهأو قيقحتلا يف يجهنمو خسنلا فصو :سداسلا بلطملا

 :خسنلا فص ر :الرأ

 حوناب خيشلا هذيملت دي طخب ىرخألاو هسفن خيشلا دي طخب اهدحأ ناتلماك ناتخسن ةطوطخملل

  

 يف محازتم قيقر يبرغم طخب ةبوتكم اهدجن :هسفن خيشلا ةخسن نع امأ ؛ودود دمحم جاحلا نب

 هدجب ؛ءازجأ ةثالث ىلع قرزألاو دوسألا نينوللاب ةبوتكم ةخسنلاو ،ءورقمو حضاو موهفم روطسلا

 هللا مسب" :هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ىلع ملسيو يلصي هللا مسي اءزج أدبي املك

 الو لكوتأ هيلعو نيعتسأ هللاف ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا

 ةموتخم و ،ةريغصلا ءازجألا ضعبو ةيادبلا ةمورخم (آ) ةخسنلا نأب لوقأو ."لوقأ هب الإ ةوق الو لوح

 نم ناك امف ،املع هب انديفي هللا لعل ةينوقيبلا ةموظنم ىلع اقيلعت انل هللا حتف ام رخآ اذهو" :هلوقب

 هيلإو باوصلل قفوملا هللاو كلذل يلهأ مدعو يفعضل مف أطخ ناك امو ،هللا نمف باوص

 ."ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،بانملاو عجرملا

 هسفن فلؤملا طخب شماهلا ف تادايزو تاحيحصت اهيلعو ةحفص ةرشع ةعبس :امتاحفص ددعو

 (أ) ةخسنلا :لمعلا اذه يق اهزمرو "يرهطم" ريغص ءاضمإب همتخي ةياهنلا يف هدحو

 اهدجن ودود ريكب جاحلا نب دمحم جاحلا نب حوناب خيشلل يهف هذيملتل ةيعرفلا ةخسنلا نع امأو

 رطسم يرصع سارك ىلع بوتكمو محازتم موهفمو ءورقم ثيدح يقرشم طخب ديلاب ةبوتكم

 مل و منتخمو حتتفم ساركلاو م1984رياني16 :خيراتب خرؤمو قرزألاو دوسألا نينوللاب بوتكمو

 اذإ اوناك خيشلا 6")ذيمالت ضعب نم حيرصتب كلذكو (أ) ةخسنلاب ةنراقم ريسي ءزج الإ هنم طقسي

 وه هنأل ةخسنلا هذه ىلإ مههجوي ناك اهنم ةباتكلاو اهيلع عالطالا لجأ نم ةخسنلا نع هولأس

 ةبيه دمحاب نب رمع ذاتسألاو .راشق جاحلاب نب رمع خيشلا .مورك ومح نب دمحأ خيشلاو .نيزاب دمحأ نب رمع خيشلا (1)

 .ةلباقملا ناكمو خيرات ركذ قبس
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 . فلؤماو فْلؤطماب فيرعتلا :لوالا مسقلا

 خيشلا نأل هسارك يف اهمامتي لجأ نم صاخ ءالمإب هصخي ناك هلعلو ،ةقلحلا ىلع رثكأ موادملا

 ةثالث ىلع تبتك امهأب لوقلا نكميو ،ءازجأب اهبتكي ناك امنإو ةدحاو ةعفد يف اهبتكي مل الصأ
 تاحيضوتلاو تادايزلا نم ريثكلا ىلع يوتحت ةخسنلا هذه كلذكو اقباس كلذ تركذ امك ءازجأ

 .(ب) ةخسنلا :لمعلا اذه يف اهزمر .125 اهددعو ةمقرمو ةبترم امتاحفص ،(أ) ةخسنلا ىلع

 :قيقحتلا يف يجهنم :ايناث

 :ةيتألا ةيجهنملا تعبتا دقف هجو نسحأ ىلع قيقحتلا اذمب مايقلا لجأ نم

 تاراشتسالا ضعب و ةيادرغ ةيالوب تاطوطخملا نئازخ يف ثحبلا دعب :اهفينصتو خسنلا رايتخا

 رضخألا ءوضلا ةبتكم ةنازخ يف ةدوجوم اهدحأ ةطوطخملا نم نيتديج نيتخسن دوجو ىلإ تلصوت

 قيقحتلا يف ةدمتعملا يهو ةيلصألا ةخسنلا يهو ؛ديعس يمع خيشلا ةسسؤم ىلإ ةعباتلا "يلدأ وصأ"

 ةيالولاب ةصاخلا نئازخلا ىدحإ يف ةدوجوم ىرخأو .ققحملا صنلا نتم يف دوجوم هلك اهصنو

 .(بر) ةخسنلاب لمعلا اذه يف ةدوصقملا يهو ذيملتلا ةخسن يهو

 .ذيملتلا ةخسن يه (ب) ةخسنلاو .هسفن خيشلا ةخسن يه (أ) ةخسنلا اذإ

  

 ام امأ (أ) ةخسنلا نم اطقاس ناك ام وأ (آ) ةخسنلا يف هتدجو ام الإ صنلا نتم يف كرتأ مل اذهل

 .شماهلا يق اهتعضو اهلك (ب) ةخسنلا نم احرش وأ احيضوت وأ ةدايز ناك

 3"..." :ءاملعلا لاوقأ ،«...» :راثآلاو ثيداحألا ،[ةيآلا /ةروسلا] هل...و» :تايآلا :زومرلا

 يف تدمتعا 5/1/ :ةطوطخملا تاحفص مقرت ،[...] :خسنلا نيب تافالتخالا 5(...) :تاسابتقالا

 .(أ) ةخسنلا نم متأو حضوأو طبضأ اهنأل (ب) ةخسنلا ميقرت ىلع تاحفصلا ميقرت

 ناك ىلع اقذاح ادهتجب دمحم ناك) :لثم هيلإ ةراشإلا مدعو ايوغل حيحصلا فالتخالا حيجرت

 .(عقو ام ليلق اذهو) .(أ) ةخسنلا نم ناك نإو (قذاح دهتحب دمحم

 :خسنلا نيب ةلباقملا يف ةلمعتسملا تارابعلا

 .:(ب) ةخسنلا يف /.(ب) ةخسنلا نم طقس /.(ب) ةخسنلا نم ةدايز

 .خيشلا ميسقت نم تسمتلا ام بسح ءازجأ ةثالث ىلإ ةطوطخملا ميسقت

 ...:بيرغلا ثيدحلا ؛:لسرملا ثيدحلا :لثم .دحاو قيسنتبو ةدحوم نيوانع عضو

 مامإلا نع شرو ةياورب ينورتكلإلا فحصملا نم تايآلا ةباتك ،فيداحألا جيرخت صوصنلا قيثوت

 .نيرومغم مالعأب ةمجرت .عفان

 :ةطوطخملا ةيمأ :انلان
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 - ةصاخ ةيضابإلا ءاملعو امومع رئازخلا ءاملع نيب لمعلا اذهب درفت هنأ يف ةطوطخملا ةيمهأ لمكت

 .صخأ هجو ىلع بازم داوبو -...ةسوفن لبج ةبرج نامع :اودجو امثيح

 :حلطصم لثم هفراعم بسح ةموظنملا يف ركذي مل ام ضعب فاضأ خيشلا نأ لمعلا اذه ةعور نم

 مظانلا ىلع يقب دقو اذه :ةموظنملا رخاوأ يف لاق كلذكو ةموظنملا يف ركذي مل حلاصلا ثيدحلا

 .فحصملا خ وسنملاو خسانلا \فلتخملا ثيدحلا :ثيدحلا نم عاونأ ةثالث فيرعت بابلا اذه يق

  

 تاحلطصملل هلامعتساو ‘ىرخألا بهاذملاو يضابإلا بهذملا نيب هتنراقمو ةيملعلا هتدام ةلوهس

 .بيبح نب عيبرلل حيحصلا عماجلل هلامعتسا و ،هيلإ ةحجاحلا دنع ةيضابإلا بتك نم اهحورش و
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 :ةطوطخملا نم روص :عباسلا بلطملا
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 هنت ل رن 'حطخطحلص اكرارحف تعب ارلا حر دلايمإب ااموب

 تكس يزلاومو حاتتو ي ئ مرت ١ صئبسح"يذلا ىا جج
 رتح وخرحإ ٧ ) ت دودرمآنمه اه جحل امو :دورو ار وسأ ےمُمع

 : ت هريغل ا ت رصبو كلادن ىوجغتيف :وا زوح ردلايد هرط

 تأحرد اهالك :: محتقا لرمف امركوا ٦٣ ةيردلا س لكام
 اخحتضو ١ رع)وتما رهك هذه وطضولاا اهلا م -]

 ئعاص» ج د . اثنشهو ت د ا ىرفهل ١٦َ اهلح

 د اس و رافح تاو ,يه تهبتنا و 2١ , ٢٦ الب نإ :رومحملا

 س ترج 7 ذ وما هتا اال ظشيدخلا آ كلا دقن تقب رط ولع

 2 : اشلا 2 ةدمثحما ح ىتفلا ت وطوص تيداح ١

 ال اواإوف ١ لتم او)حتفع يرتانخد ا ؛قنلاا ل اهيل

 رو لا اهلخ اوخترطم ! دحب اهيلع اويهاكت و اهودرف

 .قيلعتل ٢ اميلعت د ههلا عمف ر : : ا

  
    

  



 :ي اثلا مسقل ١

 ققحملا صنلا
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 :ققحملا صنلا :يياثلا مسقلا

 ") :ةنسلا ماسقأ :لوألا ثحبلا

 :ماسقأ ىلإ ةنسلا

 هدعو ىتأ دحاو لكو هدع ثيدحلا ماسقأ نم يذو-2 :مظانلا لاق

 .نسحلاو فيعضلاو حيحصلا ثيدحلا ىلع قبطنت اهلك امسق نيثالثو ةعبرأ ىلع ع ونتتو

 :حيحصلا ثيدحلا :لوألا بلطملا

 لعي وأ ذشي مل و هدانسإ لصتا ام وهو حيحصلا اهل وأ-3 :مظانلا لاق

 هلقنو هطبض يف دمتعم 3 هلثم نع طباض لدع هيوري-4

 هللا ىلص يبلا ىلإ ىندألا يوارلا نم ةلع وأ ذوذش ريغب هدانسا لصتا ام وهو :حيحصلا فيرعت

 .نيطباض لودع ةاورب ملسو هيلع

 هخيش خيش نع مث ،هخيش نع هذيملتل ثدحملا خيشلا هيوري نأ وه )لاصتالا :ةياورلا امأ 1

 .عطقنملا ىمسيف طقف يباحصلا ىلإ ناك نإو ؛لصتملا ىمسيو ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ

 .نيريخألا يف سكعلا ليقو فوقوملا ىمسي يعباتلا ىلإ ناك نإو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نع يباحصلا نع عباتلا نع عباتلا عبات هاور ام مهدنع ديناسألا حصأو

 هنومسي ام وأ ؛ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع وبأ انلوقك ،ملسو
 حصأ ناك هدنس رصق املكو .رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام هاور ام وهو ؛بهذلا ةلسلس

 .هريغ نم

 .ةدمعلا وهو هبلع تدمتعا يأ تدنسأ لاقي ؛ةاورلا ةلسلس وه :دنسلا 2

 :مالقأ سوؤر اهلعل ىنعملا ةمات ريغ تامولعمب ساركلا لصأ عم ةمقرم ريغ تاحفصلا ضعب (ب) ةخسنلا يف اذه لبق (1)

 ثدحملا هباتك يف ه360ماع يزمرهمارلا دالخ نب دحاولا دبع نب نسحلا دمحم وبأ يضاقلا هتاذب مئاق نفك حلطصملا :الوأ

 حالصلا نب نامثع رمع وبأ نيدلا يقت ظفاحلا ءاج تيح نفلل عماج باتكك هيلع دمتعي مل و يعاولاو يوارلا نيب لضافلا

 .حالصلا نبا ةمدقم هب روهشملاو ثيدحلا مولع هباتك فلأو ه643ماع

 لمحتلا ةيفيكو لوزنو ولعو فعضو نسحو ةحص نم نتملاو دنسلا لاوحأ امب فرعي دعاوق يأ نيناوقب ملع :ثيدحلا ملع

 .رخآلا نع امهنم لك زيمتيل اهئيدر نم رابخألا نم حيحصلا ةفرعم ةياغ .لاجرلا تافصو ءادألاو

 .ثيدحلا حلطصم يف ةينوقيبلا ةموظنمل يناقرزلا دمحم حرش

 .هتدجو اذكه (2)
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 حصأ وه نم هاور امل افلاخم يباحصلا وأ ملس و هيلع هللا ىلص ينلا نع دحأ هاور ام :ذوذشلا -3

 نآرقلل افلاخم ناك وأ يوارلا كلذ هاور ام فالخ ةدع قرطب حص وأ ،ناقتإلاو طبضلا ي هنم

 يبأ نع ضرألا يأ ةبرتلا ثيدح الثم فولأملا نع جورخلا يأ :ذاشلا .نوكلا يف هللا ةنسلو /1/

 .ملعلا نم حيحصلا فلاخ وأ ،‘"»مايأ ةتس يف ضرألا هللا قلخ ةريره

 .ةرهاظ وأ ةيفخ نوكتو ةحداق ريغو ةحداق نامسق :ةلعلا

 هنم عمسي مل وهو نالف نع ظفلب هرصاع نمع ائيش يوارلا يوري نأك ؛يفخلا لاسرالاك :ةيفخلا

 .صقني وأ ديزي يأ ؛هنم عمسي ملام هنع عمس نمم يوري وأ ،ائيش

 .افوقوم هريغ هنع درو يأ ،افوقوم ةقيقحلا يف وهو الوصوم اثيدح يوري نأك يهف :رهاظلا امأو

 وهو حص امم ةفلاخم الو ذوذش هيف نكي مل و ،هريغ هوري مل ثيدحب يوارلا درفني نأ ةحداقلا ريغو

 يف نعط وأ ةنسلا نم حص ام وأ ،نآرقلل افلاخم اثيدح يوري نأك ؛نتملا يف ةحداقلا ةلعلا .درفنملا

 هيلع هللا ىلص ينلا نع “}[بدنج نع] يرصبلا نسحلا نع يذمرتلا هاور ام لثم ءايبنألا ةمصع
 ام وأ 3‘ثراحلاب عبارلا هنبا ةيمست يف سيلبإ قيدصت نم مالسلا هيلع مدآ ءانبأ ةصق يف ملسو

 امأو ،نيئدحملا عيمج نع اذه “}أشحج تنب بنيزب ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جيوزت ةصق يف هوور

 ىلاعت هللا هزني امم كلذ وحنو يرابلا ةيؤر يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هوور ام ةدايزف "اندنع

 .هنع

 الو ةئيسلا قالخألاو بونذلا نم رئاغصلاو رئابكلا بنتجي يذلا يأ ؛عرولا ناسنإلا وه :لدعلا

 .ةلضافلا قالخألاو ةءورملا يوذ عم يشميو /2/ بذكلا وأ طلغلا دمعت اميس

 .ملسملا غلابلا لقاعلا وه :ةقثلاو

 هيوري امل اظفاح هنوك عم ؛ةقثلاو لدعلا يف ةروكذملا فاصوألل عماجلا ملاعلا رحلا وه :طباضلا

 سيلدتلاو ثبعلا نع هخيش نم هيلإ ملس ام ةنايص وهو القن وأ ؛كشي ال هيف ككش نإو اعامس

 .هلقن امك هدعب نمل هغلبي نأ ىلإ هيف صقنلاو ةدايزلاو

 .2789:مقر مالسلا هيلع مدآ قلخو قلخلا ءادتبا باب ،رانلاو ةنحلاو ةمايقلا ةفص باتك حيحصلا :ملسم )1(

 .بدنج نب ةرمس نع حيحصلا لعل :شماهلا يف ةبوتكم (2)
 .3077 :مقر فارعألا ةروس نمو باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نآرقلا ريسفت باوبأ ،عماجلا :يذمرتلا (3)

 ،سرعلا ةميلو تابثإو باجحلا لوزنو شحج تنب بنيز جاوز باب ،حاكنلا باتك ،‘حيحصلا :ملسم (4)

 .(ظفللا اذمهيو هانعمبو ظفللا اذه ركذ ريغ نمو ارصتخم هانعمم)1428:مقر

 .يضابإلا بهذملا ءاملع دنع فلؤملا خيشلا هب دصقي :اندنع (5)
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 :لرألا لاخملا

 :طبضأ و هنم لدعأ وه نم ةياور فلاخ يذلا للعملا وأ ذاشلا لاثم

 ىلص ىبنلا تيار» : :لاق يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو دمحأو يراخبلا ىور امك

 هلل َلوُسَر أ لالب رع لبنح نب دمحأ ىور امو .. )مهنفو هتمامع ىلع حسمي ملس و هيلع هللا

 هنع هللا يضر رمع ىلإ اوبسن امو 2 ؛«راَّمخْلاَو نيفخلا ىلع اوُحَسُما» :لاق ملس و هيلع هللا ىلص

 تببص» :يلجبلا هللا دبع نب ريرج نع هوور امو .هللا هرهط ال ةمامعلا ىلع حسملا هرهطي مل نم

 ثيداحألا هذه ضراع دقف هفخ امهب حسمو هيدي ي ءاملا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع

 ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع ىور بيبح نب عيبرلا نأ كلذو طبضأو ءالؤه نم لدعأ وه نم

 هاور امو .‘ة>«طق هيفخ ىلع حسم ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأر ام» :لاق سابع نبا نع

 ىلع حسم ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأر ام» :تلاق اهنع هللا يض ىضر ةشئاع نع دنسلا اذهب

 حسمي نأ نم نيفخلا عطقي وأ نيبعكلا نم هلجر لجرلا عطقي نأ تددو ينإو /3/ طق هيفخ

 هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ نم ةعامج تكردأ لاق رباج نع دنسلا اذهب هاور امو .“}>«امهيلع

 دنسلا اذهبو .“«ال اولاق هيفخ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حسمي له مهتلأسف» :ملسو

 .0"«نيفخلا ىلع حسمأ نأ يلإ بحأ يمدق ىلع نيكسلا لمحأ نأل» :تلاق امنأ ةشئاع نع اضيأ

 :يالا لاخلا

 حبصأ ابنج حبصأ نم» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق ،لاق ةريره يبأ نع دنسلا اذمب يور ام

 ةلمج و يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نب ةورع نع ةديبع يبأ نع عيبرلا لاقو ،«ارطفم

 نوؤرديو ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم» :نولوقي مهلك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ نم

 .(هلثم) 2005 و (ظفللا اذمهب) 204:مقر ،نيفخلا ىلع حسملا باب ،ءوضولا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (1)

 .275 و (الوطم هوحنب) 275:مقر ،ةمامعلاو ةيصانلا ىلع حسملا باب ةراهطلا باتك حيحصلا :ملسم (2)

 .شماهلا يف ةبوتكم [ةدئاملا ةروس لوزن دعب ملسأ :هللا دبع نب ريرج] (3)
 ،ةراهطلا باتك ،حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 387:مقر فافخلا يف ةالصلا باب ،ةالصلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (4)

 .272 و (هلثمم) 272:مقر ،نيفخلا ىلع حسملا باب

 .11 :مقر نيفخلا ىلع حسملا بابلا ةراهطلا باتك ،عماخلا :عيبرلا (5)

 .122:مقر ،نيفخلا ىلع حسملا بابلا ،ةراهطلا باتك ،عماخلا :عيبرلا 9

 .123:مقر نيفخلا ىلع حسملا بابلا ،ةراهطلا باتك ،عماجلا :عيبرلا (7)

 .125:مقر نيفخلا ىلع حسملا بابلا ،ةراهطلا باتك ،عماجلا :عيبرلا )8(
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 ةملس مأ نعو ةشئاع نع ثيداحأ دواد وبأو دمحأو ملسمو يراخبلا ىور دقف .("«ةرافكلا هنع

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ» ةفلتخم ظافلأب كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لأس لجر نعو

 نأب هباجأ كلذ نع هلأس يذلا لجرلا .‘‘)«امئاص حبصيو مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي ملسو

 هاور امل ةضقانم انريغ دنع ءوضولاو موصلا يف ةيورملا ثيداحألاف هيلعو .موصلا يف ةبانجلل لخد ال

 ./4/مهريغ نم رثكأ هعم نمو عيبرلا طبضو ةلادعل ةحيحص تسيلف نذإ نأشلا يف عيبرلا

 :نسحلا ثيدحلا :يياثلا بلطملا

 .ترهتشا حيحصلاك ال هلاجر تدغو اقرط فورعملا نسحلاو-5 :مظانلا لاق

 .هريغل نسحلاو هتاذل نسحلا ثيدحلا :ع ونأ ىلع نسحلا

 ةاور نم ةلادع لقأ مه نيطباض لودع ةاور نم ةدع قرط نم ىتأ يذلا وه :هتاذل نسحلا -1

 لاحلا وروتسم مهف ؛عدتبملاو قسافلاو بذاكلا مهيف نوكي نأ نكمي الو .اطبض لقأو حيحصلا

 نم ىوريو ،مهتم نمو ذوذش نم ملس امه :يذمرتلا دنعو ؛حيحصلا لاجر راهتشا نود اورهتشا

 هيلع ضرتعاو ؛بهاذملا ءاهقف وأ ةباحصلا لمع هيلع ىرج نكلو دحاو يوار هاور وأ كهجو ريغ

 ام ضعب هيف نسح دقف ،هفلاخي هعماج يف هعينص نأبو حيحصلا نم نسحلا زيمي مل هباتك يق هنأ

 ال طقف يوغللا نسحلا يأ نسح هيف لوقي ام دح امنإ هنأب هنع بيجأ و ؛دحاو يوار هب درفنا

 فعض هيف ام نسحلا) :يزوجلا نبا لاقو ؛هب صاخ حالطصا هنأل وأ هضومغل امإ اقلطم نسحلا

 فارطأ نيب اعماج ثحبلاو كلذ يف ليق اميف رظنلا تنعمأ) :حالصلا نبا لاق .لمتحم بيرق

 كلذو هريغب نسح وه ام امهدحأ نامسق نسحلا نأ يل حضتاف مهلامعتسا عقاوم اظحالم مهمالك

 امهتم الو هيوري اميف أطخلا ريثك الو الفغم سيل هنأ ريغ هتيلهأ ققحتت مل روطسم هدانسا يف ام

 دح لزني اذه ىلعو دهاش وأ عباتمب دضتعاو ،©بذكلا ريغ رخآ قسفم ىلإ بسني الو هيف بذكلاب

 .315:مقر ،روحسلاو راطفإلا تقوو مئاصلا رطفي ام بابلا ،موصلا باتك عماجلا :عيبرلا )1(

 (ال وطم هوحنب ) 1 109:مقر ،&بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص باب مايصلا باتك ،حيحصلا :ملسم )2(

 باتك ،حيحصلا :يراخبلا /(هوحنب) 9)(11و (ارصتخم هوحنب) 009(11و (ظفللا اذهم) 009(11و (ارصتخم هانعمم) 9)(11و

 1931 و (ارصتخم هانعم) 1930):مقر "مئاصلا لاستغا باب و (الوطم هانعمي) 1925 :مقر ،ابنج حبصي مئاصلا باب ،موصلا

 .(هوحنب)

 :قيقحت و ميدقتو طبض ك يشرقلا يزوجلا نب يلع نب نامحرلا دبع جرفلا يبأ مامإلا يفلسلا ةمالعلا ‘تاعوض وملا باتك (3)

 .1ج ،م1386./1966 .ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا بحاص نسحملا نب دمحم :رشانلا \]ط نامثع دمحم نامحرلا دبع

 .35ص
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 يف لصت مل و ةنامألاو قدصلاب هتاور رهتشا ام وهو :هتاذل نسحلا وهو امهيناثو ؛يذمرتلا

 لك يف دازيو /5/ نسحلا يف فورعملا دحلا لزني هيلعو حيحصلا لاجر ةبتر ناقتإلاو (!")قدصلا
 هب لمعلا يف حيحصلا كراشي نسحلاو ؛اركنم نوكي نأ نمو ذوذشلاو ليلعتلا نم هتمالس امهنم

 .0‘»مهنم لقأ هنكلو حيحصلاك ءاهقفلا عيمج دنع جاجتحالاو

 :هتاذل نسحلا لاثم

 هللا يضر ةريره وبأ هاور اميف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم عماحلا باتك يف يذمرتلا هجرخأ ام

 مهترمأل سانلا ىلع وأ ىتمأ ىلع قشأ نأ ًالول» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نأ هنع

 ىلص ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم هاور ثيدحلا اذهف .(" '«ةالَص 7 عم كاوسلاب

 هفعض تيح ناقتإلا لهأ نم سيل هنكلو قدصلاب رهتشا ةمقلع نب ورمع نب دمحمو ملسو هيلع هلل

٥ 

 ا نأ

 نم ثيدحلا نإف اذل هقدصو هردق ةلالخ هقثو دق ضعبلا ناك نإو ‘هظفح ءوس ةهج نم مهضعب

 اذه نكلو ورمع نب دمحم دنع طبضلا ةفخ ببسل ريسي صقن نم ناك امل هتاذل نسح هجولا اذه

 يبأ نع جرعألا قيرط نع ملسمو يراخبلا هاور دقف .ةوقلا هبسكا رخآ هجوب دضتعا ثيدحلا

 نب دمحم نأ كلذب انملعف ماتلا طبضلاب فصتي جرعألا نأل 5هريغل احيحص كلذب ناكف ةريره

 ىلع قبطني اذهو ،هظفح ءوس نم هاشخن انك ام انمأو هطبض لتخي مل و هثيدح ظفح دق ورمع

 .يذمرتلا فيرعت

 : هريغل نسحلا لاثم

 هللا يضر يرذخلا ديعس يبأ نع كادولا يبأ نب دلا نع سنوي نب ىسيع نع يذمرتلا ىور ام -
 :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تلأس ةدئاملا ةيأ تلزن املف ميتيل رم اندنع ناك» :لاق هنع

 .ظفحلا اهقوف بتك (1)
 .ةضماغ ةلع يأ شماهلا يف بتك (2)

 ركفلا راد ،طد ،رتع نيدلا رون :حرشو قيقحت ،يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ يدحلا مولع :رظني (3)

 .31ص تد ،ةيروس قشمد ركفلا راد ،نانبل توريب رصاعملا

 ةراهطلا :باوبأ عماجلا :يذمرتلا /(ةدايزو فلاخم دنسب) 83:مقر ،رامجتسالا يف باب ،ةراهطلا باتك ،عماخلا :عيبرلا (4)

 .(ظفللا اذمير 22:مقرو ،كاوسلا يف ءاج ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 .انسح اهقوف بتك (5)
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 يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه .(")«هوقرهأ ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ميتيل هنإ هل تلقف هوقرهأ

 هنسح امنإو ،طلغلاو أطخلاب هفصوو نيثدحملا نم ةعامج هفعض دلاحبو .نسح ثيدح /6/ لاقو

 كلام نب سنأ ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع هجو ريغ نم ءاج هنأل يذمرتلا

 .هريغو

 نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نامحرلا دبع نع ديزي نع ميشه نع يذمرتلا هجرخأ ام رخآ لاثمو -
 سميلو ةعمجلا موي اولستغي نأ نيملسملا ىلع اقح نإ» :لاق ملس و هيلع هللا ىلص ينلا نأ بزاع

 هنأب ميشه ىلع ءاملعلا مكح دقو ثيدحلا .‘2«بيط هل ءاملاف دجي مل نإف هلهأ بيط نم مكدحأ

 نم دهاوش نتملل ناكو ،يميتلا ىيجي يبأ قيرط نم رخآ هجو نم ثيدحلا ىور امل نكلو .فيعض
 .هريغب انسح راص هريغو يرذخلا ديعس يبأ ثيدح

 حيحصلا ةجرد ىلإ هب ىقري ال ةفيعض ةددعتم قرط نم فيعضلا ثيدحلا ءيج ام نأ ىرن اذكهو

 .بذكلاب نيمهتم وأ مهتلادع يف نيحورحب قرطلا كلت يف نوكي الأ طرشب ؛نسحلا ةجرد ىلإ نكل
 :فيعضلا ثيدحلا :ثلاثلا بلطملا

 .رثك ًاماسقأ وهو فيعضلا وهف رصق نسحلا ةبتر نع ام لكو -6 :مظانلا لاق

 .0ثحلاصلا :نسحلا نم ثلاثلا مسقلا

 نيدمتعملا نم دواد يبأ ريغ هححصي مل و نيحيحصلا دحأ يف نكي مل يذلا ثيدحلا نإ :هفيرعت

 .يذمرتلا دنع نسح و دواد يبأ دنع حلاص وهف هفعض الو نسحلاو حيحصلا نيب نوزيمي نيذلا

 :رشعلا نعاطملا

 ثيدحلا يف نعطلا هنم نوكي ام فيرعتل ةمدقم درفنلف نسحلاو حيحصلا ثيدحلا اعون انب رم ذإو

 نم ءانتعالا لصحي مل و طبضلاب قلعتت ةسمخو ،ةلادعلاب قلعتت ةسمخ ابيرقت ءايشأ ةرشع يهو

 اهبترنو مهدنع كلذ تضتقا ةحلصمل /7/ رخآلا نم نيمسقلا دحأ زييمتب ثيدحلا مولع باحصأ

 :نوكي نأ امإ نعطلا نأل يلدتلا ليبس ىلع درلا بجوم يق دشألاف دشألا ىلع

 يمذلا ىلإ عفدي نأ ملسملل يهنلا يف ءاج ام باب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ع ويبلا :باوبأ عماجلا :يذمرتلا )1(

 .(ظفللا اذمي) 1263:مقر ،هل اهعيبي رمخلا

 .529 و (ظفللا اذمي) 528:مقر ةعمجلا موي بيطلاو كاوسلا يف ءاج ام باب ةعمجلا :باوبأ ،عماخجلا :يذمرتلا (2)

 .فيعضلا ثيدحلا نم هربتعاو فلؤملا هركذو مظنلا يف ركذ هل دري مل :حلاصلا (3)
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 نوكي وأ (3 .هتهج نم الإ ثيدحلا اذه ىوري ال نأب .كلذب هتممت وأ (2 .يوارلا بذكل 1

 ىلص يبلا ىلع بذكي مل ولو همالك يف بذكلاب فرع نم هاور نإ اذكو ةمولعملا دعاوقلل افلاخم

 هتياور تناك وأ (7 .همهو شحف وأ (6 .هتلفغ تشحف (5 .هطلغ شحف (4 .ملس و هيلع هللا

 .ظفحلا ءيس وأ (10 .ع دتبم وأ (9 .ةلاهج هيف وأ (8 .تاقنلل ةفلاخم

 :يلي اميف راصتخاب اممايبو

 وأ هعضو نم هنأ لمتحي هاور امف لدع ريغ ةياورلا ف بذكلا نأل :(عوضوملا) يوارلا بذك .1

 الإو اقلطم در هعضو تبث نإف بوذكلا قدصي ذإ ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ثيدح هنأ
 ي
 , هه

 .فقو

 بذكلا ىلإ ابوسنم وأ افورعم نوكيو هريغ هيوري الو مهتملا هيوري ام لكف :هيوري اميف مهتملا .2

 ثيدحلا اذهف ام عيش تابثإ هب ديري وأ ةينوكلا نيناوقلا فلاخي اثيدح يوري نأب عقاولا هبذك وأ

 .(كورتملاب) ىمسي

 لوسرلا نع بذكي مل ولو همالك يف بذكي نم وهو :(اركنم) ىمسي 6و 5و _4و 3

 نئارقلاب هيلع علطأ نإ الإ مهولاب مهتي الو همهو وأ هتلفغ وأ هطلغ شحف وأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ذاشلا) نم عون وهو
 عمجلا نكمي ال رخآ دنسب طباضلا لدعلا هيوري نأب :نتملا يف وأ دانسإلا يف تاقنلل فلاخملا .7

 /8/ .(ذاشلا) وهو هريغ هيوري ام عم قفتي ال نتم وأ ،هوحنو نمزلا دعبك ؛فلاخملا نيبو هنيب

 بسن وأ ةفرح وأ ةفص وأ بقل وأ ةينك وأ مسا نم هتوعن رثكت دق يوارلا نأ هببسو :ةلاهجلا .8

 نأ وأ ،هلاحب لهجلا لصحيف رخآ هنأ نظيف ام ضرغب هب رهتشا ام ريغب ركذيف اهنم ءيشب رهتشيف

 وهو دحاولا زيزعلا هيف اوفنص دقو هنع ذخألا رثكي الف ثيدحلا نم القم نوكي دق يوارلا

 وأ مهضعب ينربخأ :هلوقك اراصتخا هنع ىور نم يوارلا ىمسي ال دقو يمس نإ ؛بيرغلا
 ؛هيوار ةلادع ربخلا لوبق طرش نأل مسي ملام مهبملا ثيدح لبقي الو ،(مهبملاب) ىمسيو مهدحأ

 لدع ريغ نوكي دق هنأل ةقثلا ينربخأ يوارلا لوقي نأك ليدعتلا ظفلب مهيأ نإو هربخ لبقي ال اذكو

 مهبملاك نيعلا لوهجب وهف هريغ دنع فرعي مل و هب درفناو يوارلا ىمس نإف ؛ةلاهجلاب لعيف هريغ دنع

 حرجلا بتك يف ركذي مل و رثكأف نانثا هنع ىور وأ حصألا ىلع هنع درفني نم ريغ هقثوي ن آ الإ

 اطباض الدع نوكي نأ لمتحي دقو ،اضيأ روتسم وهو لاحلا لوهحجب وهف اهريغب الو ةقثلاب ليدعتلاو

 .هلاح ةنابتسا ىلإ فوقوم وه لاقي لب هلوبقب الو درلاب لوقلا قلطي الو فقويف كلذ ريغ وأ
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 .ةقسفم و ةرفكم نامسق يهو :ةعدبلا :ع دتبملا .9

 هللا ىلص لوسرلا نع ىور نأ عدتبملا يوارلاف .رفكلل مزلم وأ رفك وه ام داقتعا :ةرفكملاف

 .قافتاب هتياور تدر رفكلا مزلتسي ام ملسو هيلع

 لوق وهو ،قحلا قفاو ام /9/ هنم لبقي ليقو ،اقلطم لبقت ليقو لبقت ال ليق :ةقسفملاو

 دقو ةعدتبم اهيفلاخم يعدت ةفئاط لك نأل هتعدبب رفكم لك هاور ام لوبق) :ممترابعو .روهمجلا

 ليوأتلا نكمأ نإف عدتبملا لدعلا هاور ام دري الأ قاذحلا هيلع يذلا دمتعملاف ،اهيفلاخم رفكتف غلابت

 لك لهأ نأل ؛ك'×در ةرورضلاب نيدلا نم امولعم عرشلا نم ارتاوتم ارمأ ركنأ ناك نإ الإو لوأ
 ارتاوتم ائيش ركنت ملام روهمجلا دنع تلبق كلذلو .رخآلا بهذملا لهأ هاري ام سكع دقتعي بهذم

 نإف ةلادعلا مدعب فوصوم ريغ هلل ايقتم اطباض اعرو اذه عم ناكو ؛هتعدب ىلإ ةوعد نكت مل و

 .ليلقلا الإ ةنسلا نم عيش حصي ال دق ذإ كلذ نم دشأ وه ام عقو تدر

 :نامسق وهو هئطخ بناج ىلع هتباصإ بناج حجري مل نم هب دارملاو :ظفحلا ءوس .0

 لهأ ضعب يأر ىلع ذاشلا وري مل و هتالاح عيمج يف هنع ىور نمل امزالم يوارلا ناك نإ -

 .ثيدحلا

 .هبتك قارتحال وأ هرصب باهذل وأ هربكل يوارلا ىلع ائراط ظفحلا ءوس ناك وأ -

 الإو ،لبق طالتخالا لبق ناك نإف هاور ام زيمي يناثلاو ،نيثدحملا روهمج دنع هتياور لبقت لوألاف

 يورملاو يوارلا يف ةحداقلا للعلا يه هذه .(برطضملا) وه اذهو هيف فقوت زيمتي مل نإو ضفر
 /10/ .ملعأ هللاو

 ةتس يف امتافص لمحن ازجوم احرش اهانحرشو ثيدحلا فيعضت امي عقي لا لاوحألا انزيم اذإو

 .تؤوعن

 كلضعملاو ع وطقملاو فوقوملا لمشيو :دنسلا لاصتا مدع 1

 .ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ال العف وأ الوق ةباحصلا نع يورملا وهو فوقوملاف
 .مهدعب نمو نيعباتلا لوق نم ناك ام ع وطقملاو

 .يلاوتلا ىلع رثكأف نانثا هدانسا نم طقس ام لضعملاو

 قيقحت "ينالقسعلا رجح نب دمحم نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل ،رئثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن حيضوت يف رظنلا ةهزن (1)

 . 122 123ص .م129./2008 .2لط ،ند يليحرلا هللا فيض نب هللا دبع :د. :قيلعتو
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 يوري نمم هعامس تبثي مل وار هيف وأ هريغ وأ يباحص هنم طقس ءاوس هدانسإ لصتي ملام عطقنملاو

 .هنع

 .عوضوملاو سلدملاو ذاشلاو ركنملا لمشي :ةلادعلا مدع 2

 .فيعضلا يوارلا هب درفت ام :ركنملاف -

 .هنم اددع رثكأ مه نم وأ هنم ظفحأ وه نم ةياورل افلاخم لوبقملا يوارلا هاور ام :ذاشلاو _

 هجو ىلع هنم عمسي مل و هيقل نم وأ ،هقلي مل و هرصاع نمع يوارلا يوري نأ وه :سلدملاو =

 .ع امسلا مهوي

 هقفاوي ال بذاك هيوري نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع قلتخملاو بوذكملا وه :عوضوملاو

 .اقلطم ضوفرم وهو ىعم الو ظفل يف هريغ هيلع

 ؛كورتملاو برطضملا لمشيو :طبضلا مدع 3

 .ضعب ىلع اهضعب حيجرت نكمي ال ثيحب ةبراقتم ةفلتخم هجوأب ىوري يذلا وه :برطضملاف -

 دقو .هتهج نم الإ فرعي الو طالتخالا وأ مهولا وأ بذكلاب مهتم هيوري ام وه :كورتملاو -

 ...رم امك هنم لدعأ وه نم /11/ فلاخ نكل ةقث وه نم هيوري

 شيتفتلا دعب ةلع هيف تفرعو ةمالسلا هظفل رهاظ ناك ام لمشتو لعملا وهو :ةحداقلا ةلعلا 4

 .نتملا وأ دنسلا يق

 وهف بولقملا امأو ؛رم دقف :ذاشلا امأو ذاشلاو بولقملا لمشيو (دضاعلا) :دهاشلا دقف مدع 5

 ىمسيو رخآ نتم ىلع هنتم دانسإ بكر وأ(2 .هتقبط نم رخآب وار هيف لدبت ام(1 :ناعون

 .اضيأ بكرملا

 نوكيف لاحلا لوهجب وهو ،ركذي وأ ركذي مل صخش هنم فذحيف ةياورلا يف امإ :ةلاهجلا 6

 وار هاور هنأل ةلاهج نتملا يف نوكي وأ ،هيوار لهج ةهج نم هفعض لصحف الوهجب يقيقحلا يوارلا

 ظفللا هطبض مدعو يوارلا مهول وأ ،هانعم وأ هظفل ةكاكرل وأ٤ء هريغ نع وري مل و طباض ريغ

 .هيتبكر لبق هيدي عضي نأ حيحصلاو ،هيدي لبق هيتبكر عضيلو ‘دوجسلا يف يوارلا لوقك

 حصأ نإ ليق امكف بتارم فيعضلا ثيدحلل كلذكف بتارم نسحلاو حيحصلا ثيدحلل نأ امك

 ....خلا رمع نبا نع عفان نع كلام هاور ام حيحصلا دانسإ

 يفعجلا ديزي نب رباج نع يفعجلا رمث نب ورمع هاور ام تيبلا لهأ ديناسأ ىهوأ نإ اولاق كلذك

 .ههجو هللا مرك يلع نع ينادمهلا روعألا هللا دبع نب ثراحلا نع
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 هيبأ نع يدزألا ديزي نب دواد نع ليعامسإ نب دمحم يرسلا هاور ام ةريره يبأ نع ديناسألا ىهوأو
 ./12/ ةريره يبأ نع

 حلاص نع يبلكلا نع ناورم نب دمحم ريغصلا يدسلا هاور ام اقلطم سابعلا نبا ثيداحأ ىهوأو

 .0'”"بهذلا ةلسلس ال بذكلا ةلسلس يه هذه" :رجح نبا لاق ؛سابع نبا نع 1 ! ٠ .. . .. . اا .

 .نيلاثمب اهنم ىفتكن ةريثكف فيعضلا ثيدحلا ةلثمأ امأ

 ورمع نع يسودرفلا هجرخأ .«ملعي ال ثيح نم الإ نمؤملا هدبع قزري نأ هللا أ» :ثيدح 1

 ةيامح ق وار هيف و اعوفرم ة ري ره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع ةلم رح نب نامحرلا دبع نب دشار نب

 ثيدحلا نتم ىعم ناك نإو ادحج فيعض دشار نبا) :يواخسلا لاق .دشار نب ورمع وه فعضلا

 (2) (حيحص

 هاور «ثدحأ مل وأ هب تثدح هب اوذخو هوقدصف قحلا قفاوي ثيدحب يع متندح اذإ» :ثيدح 2

 ثعشأ قيرط نع هدئاوف يف يرتخبلا نب رفعج وبأو ءافعضلا يف “)يلقاعلاو دارفألا يف نيطقرادلا

 نإ) :يطقارادلاو يواخسلا لاق ؛اعوفرم ةريره يبأ نع قيقش نب هللا دبع نع ةداتق نع رازتلا نب

 دانسإ هل سيل لاقو يلقاعلا هركنتسا ادج ركنم ثيدحلاو فعضلا ديدش وهو هب درفت ثعشأ

 أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هنع رتاوتملا ثيدحلا فلاخ هنأل ("حصي

 .«رانلا نم هدعقم

 :فيعضلا ثيدحلاب لمعلا

 وه ءاملعلا دنع هب جتحي يذلا نأ تاريرقتلا نم ةبسانم رثكأ يق انب رم دقو كلذ يف ءاملعلا فلتخا

 لمعلا امأ ؛امهعاونأب نسحلاو حيحصلا ثيدحلا كلذ تحت ج ردنيو ‘فيداحألا نم /13/ لوبقملا

 اعبت كلذ ناكو بهاذملا ددعتو ءارآلا فالتخا هب لمعلل ةبسنلاب ىرج دقف فيعضلا ثيدحلاب

 ،يبايرافلا دمحم رظن ةبيتق وبأ :هققح ،يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا فيلأت ،يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت (1)

 . 198رص .1ج ،ت وريب 1415٥بحر 2ط رثوكلا ةبتكم

 ةسارد ،يواحخسلا نامحرلا دبع نب دمحم خيشلا ةمالعلل ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا (2)

 .52ص م15 ٠1405 1ط ،ت وريب يبرعلا باتكلا راد رشانلا ڵتشخلا نامثع دمحم قيقحت و

 .يليقعلا باوصلا )3(

 . 83ص هسفن ردصملا (4)

 :يراخبلا /738:مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم مثإ باب ،روذنلاو ناميألا باتك عماجلا :عيبرلا (5)

 .(ظفللا اذمم) (الوطم هانعمم) 1291 :مقر ،تيلملا ىلع ةحاينلا نم هركي ام باب زئانجلا باتك حيحصلا
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 صنلا هلمحي يذلا مازلإلا مث ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ام ثيدح ةبسن يق يرحتلا بوجول
 لمعلا يف درو دقو يدحلا اذم لمعلا نكمي يلا ةحاسلاو ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ بوسنملا

 .رصحلا ال راصتخالا ليبس ىلع بهاذم ةثالث فيعضلا ثيدحلاب

 لئاضفو بيهرتلاو بيغرتلا يف مأ ةيعرشلا ماكحألا يف كلذ ناكأ ءاوس :اقلطم هب لمعي ال 1

 يذلا يراخبلا بهذم هنأ رهاظلاو ؛نيريثكو نيعم نب ىيحي نع لوقنملا وهو طايتحالاو لامعألا

 ةاور ىلع هحيحص ةمدقم يف عنش يذلا ملسم بهذمو ثيدحلا لوبق طئارش يف قيقدتلا نم رثكأ

 ةيكلاملا ريبك يبرعلا نب ركب وبأ كلذ ىلإ حنج و .ةحيحصلا رابخألا مهكرتو ،ةفيعضلا ثيداحألا
 كلذ نع حصفأ يذلا يرهاظلا مزح نباو ،هنامز يف ةيعفاشلا ريبك يسدقملا ةماش وبأو هرصع يف

 ىلص يبلا ىلإ هب غلبي تتح ةقث نع ةقث وأ ةفاك نع ةفاك وأ برغملاو قرشملا لهأ هلقن ام) :هلوقب

 ضعب هب لوقي اذهف لاحلا لوهجب وأ ةلفغ وأ بذكب احورج الجر قيرطلا يف نأ الإ ملسو هيلع هلل
 يناكوشلا كلذ ىلع راسو ؛ك"(هنم ءيشب ذخألا الو هقيدصت الو هب لوقلا اندنع لحي الو نيملسملا

 .(يديز وه راطوألا لين)
 لبنح نب دمحأ ىلإ بهذملا اذه /14/ يرع دقو هريغ بابلا يف نكي مل اذإ :اقلطم هب لمعي -2

 دواد وبأ هعبتو ،‘}(لاجرلا يأر نم بحأ اندنع ثيدحلا فيعض) :لوقي هنأ هنع يور ذإ

 هنإف يئاسنلا كلذكو بابلا يف هريغ دجوي مل اذإ سايقلا ىلع هومدق يعفاشلاو كلام كلذكو

 عون لوبق يف (ةيضابإلا ءاهقف يأر) مهانقفاوو هكرت ىلع نوثدحملا عمتجي مل نم لك نع جرخي
 انم نيثدحملا قاذح نإف كلذ ادع ام امأ روهشم طباض لدع هلسرأ يذلا لسرملا وهو هنم

 :هصن ام لوقي ذإ لوصألا سمش هتديصق يف ”يملاسلا خيشلا لوق ىلإ رظنا ،هودر نييلوصألاو

 مالسلا ةبتكم ،يناتسرهشلل لحنلاو للملا هشماممو يسلدنألا يرهاظلا مزح نبا مامإلل لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا (1)

 .69 ص .2ج 6‘&تد }طد ةيملاعلا

 مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا تاروشنم كهابأ دلو راتخملا دمحم برغملاو قرشملا يف فيرشلا ثيدحلا مولع خيرات (2)

 .7)(7ص م10 1 ط وكسيسيإ ةفاقتلا و

 هدلوم هرصع يف ملعلا ةسائر هيلإ تهتنا ،ةيضابإلا نايعأ نم ،هيقف خرؤم دمحم وبأ يملاسلا مولس نب ديمح نب هللادبع وه (3)

 ج راعمو ،لوقعلا راونأ قراشم «بيبح نب عيبرلا كنسم حيحصلا عماجلا ح رش :هفيناصت نم .اري رض ناكو نامع ق هتافوو

 .84ص .4ج ،يلكرزلا ،مالعألا رظني .م194 _ ه12 ماع يفوت .ريثك اهريغو ،©سمشلا ةعلط و لامآلا
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 ").فيعضلا الو ةجح موقت فوقوملاو عوطقملاب سيلو

 يف لهأتلا عم كلذ وحنو بيهرتلاو بيغرتلاو صصقلاو ظعاوملاو لامعألا لئاضف يف هب لمعي -3

 هيلع زوجي امو لجو زع هللا تافصك دئاقعلا يف ناك اذإ امأ ،هفعض نايب ريغ نم هدانسإو هتياور

 ال هنإف امهريغو ميرحت وأ ليلحت يأ ؛مارح وأ لالح نم ماكحألا يف ناك وأ ،هقح يق ليحتسي امو

 نيققحملا دنع دمتعملا بهذملا وهو ،هفعض نايب نود هتياورو هدانسإ يف لهاستلا زوجي الو هب لمعي

 .اهركذن طورشب

 باب نم هب لمعلا ناكو .ايوق ايداحأ وأ ايعطق فلاخي مل و ماكحألا يف ناك اذإ هب لمعلا زوجي 1

 نع هزنتي نأ بحتسملاف \ةحكنألا وأ ع ويبلا ضعب ةهاركب فيعض ثيدح درو اذإ امك طايتحالا

 /15/.كلذ بجي ال نكلو ةطيحلاب اذخأ كلذ

 نأل كلذو ؛فّعضملاب حالطصالا يف ىمسي ام وهو ؛ديدش ريغ ثيدحلا ف فعضلا نوكي نأ -2

 نيمهتملاو نيباذكلا نم هب درفنا نم ثيدح ديقلا اذه نم جرخيف ؛هفعضي مل ضعبلاو هفعض ضعبلا

 .خلا ...هوهسو هطلغ شحف نمو بذكلاب

 لومعم لصأ هل نوكي ال ثيحب عرتخي ام ج رخيف نيدلا يف ماع لصأ تحت اجردنم نوكي نأ 3

 .الصأ هب

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ بسني ًآلثل طايتحالا دقتعي لب هتوبث هب لمعلا دنع دقتعي الأ 4

 .هلقي مل ام

 امهأ ىلع لامعألا لئاضف ق فيعضلا ثيدحلاب نيلئاقلا ةلدأ نم هارأ يذلاف رمأ نم نكي امهم و

 .فيعضلا ثيدحلا رمأ يف ديدشلا طايتحالا بوجو عفدت ال ةلوبقم

 عوقولاو مأتلا تالامتحا نع دعبأو ةطيحلا ىلإ برقأ وه اقلطم هب لمعلا در نم نأ يف كشأ الو

 دهجأ ام يف ركذت ةدئاف كانه تناك امل الإو لقي مل ام ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ بسني نأ يف

 صيلخت لجأ نم مهحيرحتو سانلا يف ملكتلاو ملسمو يراخبلاو عيبرلا لاثمأ نم مهسفنأ ءاملعلا هب

 الأ لجأ نم طباوضلا قدأ ذاختاو اهريغ نم ةحيحصلا ثيداحألا ديرحتو بئاوشلا نم ثيدحلا

 كلت نم ءانغو اريفو اريثك اريخ نسحلاو حيحصلا يف نألو ،احيحص ناك ام الإ ممتافنصم يف اوتبثي

 وأ ماركلا هباحصأ نع وأ ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع امتوبث نظلا ىلع بلغي مل قلا ثيداحألا

 ةبتكم كمايقلا نسح رمع قيقحت ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ققحملا ةمالعلا لوصألا سمش حرش سمشلا ةعلط (1)

 .75ص ،م2010 ،طد ،نامُع ةنطلس ةيدب ةيالو يملاسلا مامإلا
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 انب وِساَكركءاج نإاونماء نلآ اهيأي :ىلاعت هلوق يف نيبتلاب رمأي هللا نألو ،مالعألا ةميألا نع ر'ر مهف س س ر مسو ۔,۔ ۔ ., ,حص ۔ .. . ع ال. .ى ١١ .. غ

 يأ فيعضلا ثيدحلا ةياورب قلعتت ةذبن ديزأ نأ مدقت امم تيأر /16/ [06/تارجحلا]ه اَكَبََف

 ةعجارمب يملك ردصت نأ دعب ادج ةفيعض ىهو ةدراولا ثيداحألا ةلثمأب مث امب هيورت نيلا ةغيصلاب

 :لوقأف ثيدحلا هب دري امم مدقت ام

 ريغب هفعض وأ هتحص يف كشي ام وأ فيعض ثيدح لقن دارأ نم نإ اولاقو اوققح ءاملعلا نإ 1

 امك ،كاذ وحن وأ مهضعب ىور وأ رثأ وأ لقن وأ ءاج وأ ىوري وأ يور :لثم ؛ضيرمتلا ةغيصب
 :'"هتيفلأ يق يقارعلا ظفاحلا لوقي . . . ..... (. 1

 امهدانسإب ال هيف كشي 11 وأ هاول القن درت نإو

 ملعاف لاقك حص ام لقنب مزج وا ىوريك ضيرمتب تاف

 الإ نتملا ةهج نم هب دري ام حضوأ مل و دنسلا يف هفعض هب فرعيو ثيدحلا هب دري ام انل مدقت 2

 متثدح اذإ وهو نتملاب قلعتي يناثلاو ؛خلا...قزري نأ هللا ىبأ وهو دنسلاب قلعتي امهدحأ نيثيدح

 ؛طقف ذاشلا وهو خلا ...ادمعتم يلع بذك نم روثأملا ثيدحلا فلاخي ،خلا ...قحلا قفاوي ثيدحب

 :( )فيعضلا ف رعي لوقأف

 ردصي ال كيكر ظفللا اذه لثم نأ يبرعلا نايبلا رارسأب ميلعلا كردي ثيحب) :ظفللا ةكاكرب الوأ

 مثيخ نب عيب رلا نع يور امك ملس و هيلع هللا ىلص ءاحصفلا ديسب فيكف غيلب الو حيصف نع

 /1 7/ .(2)("هب ركني ليللا ةملظك ةملظ وأ هب ف رعي راهنلا ء وضك ء وض ثيدحلل نإ" : يعبات وهو

 نإ» :لثم هليوأت نكمي نأ ريغ نم لوقعلا تايهيدبل افلاخم ثيدحلا نوكي نأب) :ىنعملا داسف ايناث

 ىق ةماعلا دعاوقلل افلاخم نوكي وأ) ؛‘‘(«نبتعكر ماقملا دنع تلصو اعبس تيبلاب تفاط ح ون ةنيفس

 هصوصن ققح ©يكينسلا يراصنألا ايركز نب دمحم نب ايركز ىيحي يبأ نيدلا نيز يضاقلا ،يقارعلا ةيفلأ حرشب يقابلا حتف (1)

 ةنسلا بتك رشنل نوضيب يلع دمحم تاروشنم لحف نيساي رهام :خيشلاو ميمحلا فيطللا دبع.د :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو

 .3003 ص ،1ج ،م02)(2/ه1422‘1ط .نانبل \ت وريب ةيملعلا بتكلا راد ةعامجلاو

 .ةديصقلا ةيام يف عوصوملا حرشي فوسو ،هعم اهجبدأ هنأكو عوضوملا ثيدحلا تافص يه ةمداقلا تافصلا هذه (2)

 ،طد ،عيزوتلاو رشنلل ةفرعملا ملاع راد ،ةبهش وبأ دمحم نب دمحم :روتكدلا خيشلا ،تيدحلا حلطصمو مولع يف طيسولا (3)

 .336ص تد

 .337ص !ةسفن ردصملا (4)
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 ىلإ رظنلا» ةيسنجلا ةوهشلا ىلإ ايعاد وأ «يبرعلا لدع الو يكرتلا روج» :لثم قالخألاو مكحلا

 هيف هلل دولوم ةئاملا دعب دلوي ال» لثم :ةدهاشملاو سحلل افلاخم وأ ،«رصبلا يلجي نسحلا هجولا

 هلل لقعلا هبجوي امل افلاخم وأ ،«ءاد لك نم ءافش ناحندبلا» لثم بطلا دعاوقل افلاخم وأ ،«ةجاح

 نع العو لج «اهنم هسفن قلخف تقرعف اهارجأف سرفلا قلخ هللا نأ» :لثم لامكو هيرتت نم

 ثيدح لثم ناسنإلاو نوكلا يف هللا ةنس وأ خيراتلا تايعطقل افلاخم نوكي وأ ،اريبك اولع كلذ

 كتعصق ىلع ي`لمحا لاق قرغلاب هفوخ امل احون نأو عارذ فالأ ةثالث هلوط نأ قانع نب جاوع»

 هيوشيف كمسلا هعاق نم طقتليف رحبلا يف هدي لخدي هنأو هبعك ىلإ لصي مل نافوطلا نإو هذه

 هيلع هللا ىلص يبلا كردأو ةنس ةئامتس شاع هنأو يدنهلا نتر» ثيدح كلذكو «سمشلا برق

 ،«فقوحسلا ةلخنلاك مهنم دحاو لك لوط ةقلامع ممغأ داع موق نع» ركذ ام كلذكو ،«ملس و

 بيبح و ييبح ضيبألا كيدلا» لثم لقعلا اهنع ناصي تاجامسو تافاخس ىلع المتشم نوكي وأ

 نبا لاق ؛...خلا «مكنايبص نع نجلا يهلت امنإف صيصاقملا مامحلا اوذختا» وأ «ليربج ييبح

 (ع وضوم هنأ ملعاف لوقنلا هنيابتو لوصألا هضقانتو لوقعلا هفلاخت هتيأر ثيدح لك) :يزوجلا

 اذع ام يف كلذ &‘'×(بوذكمف ليوأتلا لمتحي ملام الطاب مهوأ ربخ لك) :لوصحملا يق لاقو
 /18/ .تاداعلا قراوخ يهف تازجعملا

 لخدي ال انزلا دلو» :لثم) :ليوأتلا لبقي ال ثيحب ةنسلا رونأم وأ نآرقلا حيرصل هتفلاخم انلان

 امأ )([164/ماعنألا] 1 ئرَتأَرذو ةرزاو رزلا ٨ :ىلاعت هلوقل فلاخم هنإف «ءانبأ ةعبس ىلإ ةنجلا

 تصخ امم وهف ةلقاعلا ىلع أطخلا ةيد لثم ملسو هيلع هللا ىلص هلعفو يبلا لوق نم كلذ رتاوت اذإ

 هل دلو نم» :لثم ،ةنسلاو نآرقلا نم ةذوخأملا ةماعلا دعاوقلل افلاخم نوكي وأ) ،نآرقلا ةنسلا هب

 هتيمسا نم رانلا لخدأ الأ ي ىسفن ىلع تيلأ» :لثمو «ةنحلا يف هدولومو وه ناك ادمحم هامسف دلو

 لامعألاب نوكت ةاجنلا نأب ةنسلاو نآرقلا ماكحأ نم هب موكحملل فلاخم اذهف ،«ادمحأ وأ ادمحم

 يف ضئارفلا نم تاولص ىضق نم» لثم :عامجإلل افلاخم نوكي وأ ؛باقلألاو ءامسألاب ال ةحلاصلا

 يف رظنأ) "”(«ةنس نيعبس ىلإ هرمع يق هتتاف ةالص لكل ارباج كلذ ناك ناضمر نم ةعمج رخآ

  

 ‘طد ،عيزوتلاو رشنلل قارولا راد يمالسإلا بتكملا يعابسلا ىفطصم روتكدلا ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتنامكو ةنسلا (1)

 .117ص تد

 .118 رص هسفن ردصملا (2)

 .118 رص هسفن ردصملا (3)
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 هيلع عمجأ امل افلاخم اذه نإف ""ناضمر نم ةعمج رخآ ةالص يف ؛شيفطأ خيشلل روجألا ةلاطإ

 .تادابعلا نم ءيش اهماقم موقي ال ةتئافلا نأب ءاهقفلا

 يبلا نأ» :ثيدح لثم :ملسر هيلع هللا ىلص يبنلا رصع يف ةفورعملا خيراتلا قئاقحل هتفلاخم اعبار

 نب دعس ةداهشب ةرخسلاو ةفلكلا مهنع عفرو ربيخ لهأ ىلع ةيزجلا عضو ملسو هيلع هللا ىلص
 يف ةعورشم الو ةفورعم نكت مل ةيزحجلا نأ خيراتلا يف تباثلا نأ عم «نايفس يبأ نب ةيواعمو ذاعم

 نأو قدنخلا ةوزغ يف كلذ لبق يقوت ذاعم نب دعس نأو كوبت ماع يف تلزن ةيزحجلا ةيآ نأو ربيخ ماع

 تلخد» :سنأ ثيدح كلذ لثمو /19/ ثيدحلا ذه درت خيراتلا قئاقحف حتفلا ماع ملسأ ةيواعم

 امنإ سنأ اي لاقف هملكأ نأ تممهف رزغئم هيلعو اسلاج ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأرف مامحلا

 ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ايخيرات تباثلا نأ عم («اذه لجأل رازإ ريغب مامحلا لوخد تمرح

 .زاجحلا يف هرصع يف ةفورعم تامامحلا نكت مل و طق مامحلا لخدي مل

 يضفار يوري نأك هبصعت يق ايلاغم يوارلا ناك اذإر :يوارلا بهذمل ثيدحلا ةقفاوم :اسماخ

 :لاق نيوج نب ةبح هاور يذلاك ءاجرإلا يف اثيدح عجرم وأ كتيبلا لهأ لئاضف يف اثيدح

 عبس وأ نينس سمح ةمألا هذه نم دحأ هدبعي نأ لبق هلوسر عم هللا تدبع :لوقي ايلع تعمس»

 سانلا لوأ نأ فرع ام عم "ثيدحلا يف ايهاو عيشتلا يق ايلاغم ةبح ناك :نابح نب لاق ؛«نينس

 .ركب وبأف ةجيدخ لوس رلاب اناميإ

 ميظع دهشمب عقو هنأل) :هلقن ىلع يعاودلا رفوتت نأ هنأش نم ارمأ ثيدحلا نمضتي نأ :اسداس

 عضولاب «مخ ريدغ ثيدح» :ىلع ثيدحلا لهأ مكح اذهبو دحاو الإ هيوري الو رعشي ال مث

 نم دهشم ىلع هعوقوب حرصي نأ ثيدحلا اذه يف عضولا تارامأ نم نإ ءاملعلا لاق ؛بذكلاو

 مث رمع مث (}ركب يبأ فالختسا نيح هنامتك ىلع اوقفتي نأ كلذ دعب ثدحي مث اعيمج ةباحصلا

 صن كانه ناك ولف ؛اهيف سانلا فالتخا عم ايلع نيملسملا ةعيابم مث نامثع ةفالخ يف ىروشلا عمج

 /20/.هولقنلو هب اولمعل معز امك يلج

 ةلازإو روجألا ةلاطإ باتك ،اهرجأو مصخلا ةالصو تاعكر عبرأ ةالص :نع صن هيف دوجوم امنإو صنلا اذه هيف دجأ مل (1)

 نب رمع "مورك ومح نب دمحا بيترتو ميدقت ،نيجسيلا شيفطا فسوي جاحلا نب دمحما جاحلا خيشلا ةمئألا بطقل ،روجفلا

 .8ص ،ط.د م1995 ٥1415 ،نيزاب دمحأ

 .118ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (2)

 .119 ص هسفن ردصملا (3)

 .119 ص هسفن ردصملا (4)
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 دقف ريقحلا رمألا ىلع ديدشلا ديعولاب ةغلابملاو ريغصلا لعفلا ىلع) :ميظعلا باوثلا لامتشا :اعباس

 ىحضلا ىلص نم» : لثم مهداهتجال ةراثإو سانلا بولقل اقيقرت ع ونلا اذه لثم نم صاصقلا رثكأ
 فلأ نوعبس هل ارئاط هل هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نمو» ،«ايبن نيعبس باوث يطعأ ةعكر اذك

 .("»«هل نورفغتسي ةغل فلأ نوعبس ناسل لك يف ناسل

 نيملسملا دئاقع دسفت ثيداحأ نم هيف :اسدو انيد مالسإلل ةيهارك ةقدانزلا هيوري ام :انمان

 قرفلا يف درو ام لثمو مهلتقو ج راوخلا ثيدح لثم هفوفص قرفتو مالسإلا نساحم هوشتو

 .ىرخألا

 هللا نإ» :ثيدح نويبوعشلا عضو ام لثم) :مامإلاو دلبلاو ةغللاو ةليبقلاو سنجلل ابصعت :اعسات

 لثملاب برعلا ةلاهج مهلباقف «ةيسرافلاب يحولا لزنأ يضر اذإو ،ةيبرعلاب يحولا لزنأ بضغ اذإ

 لاقي يمأ نم لجر نوكيس» :اثيدح ةفينح يبأل نوبصعتملا عضو امكو سكعلاب مدقت ام ةياور

 لجر يمأ يف نوكيس» :بهاذملا ضعبل نوبصعتملا عضوو ،«مأ جارس وه نامعنلا ةفينح وبأ هل

 لئاضف يف ثيداحأ ضعب عضو امكو ،«سيلبإ نم يمأ ىلع رضأ وه سيردإ نب دمحم هل لاقي
 .»(تاعوضوملا بتك يف اهوزيمو ءاملعلا هنيب دق امم ةنهادمو ابصعت لئابقلاو نادلبلا

 سانلا ضعب يوري امم :بهاذملا نيب ةيفالخلا لئاسملا يف يبهذملا زايحنالا نم نوكي ام :ارشاع

 :مهلوق لثمو ؛«هل ةالص الف ةالصلا يف هيدي عفر نم» :مهلوق لثم /21/ .مهبهذم دييأتل) ثيداحأ

 .(»(كلذ ريغ ىلإ «ميحرلا نامحرلا هللا مسبب رهجف ةبعكلا دنع ليربج ىمأ»

 دابعلاو داهزلا نم ريثك هلعف ام اذهو) :ريخلا يف ةبغرلا عم نيدلا ةقيقحب لهجلا :رشع يداحلا

 نوبرقتي مهنأ مهنم انظ بيهرتلاو بيغرتلا يف ثيداحألل مهعضو نوبستحي اوناك دقف ؛نيحلاصلا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقب مهوركذو كلذ ءاملعلا مهيلع ركنأ املو ،مالسإلا نومدغخيو هللا ىلإ
 الو هل بذكن نحن :مهضعب لاق .« رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :ملسو

 ،كلذ ريغ وأ ةرهشلا بحو نيدلا ةقيقحب لهجلا هيلإ عفد فيخس برقت هنأ حضاوو ،هيلع بذكن

 .120ص هسفن ردصملا (1)
 .102ص هسفن ردصملا (2)
 .104ص هسفن ردصملا (3)

 .هجيرخت مت (4)
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 : : .7 .. . : { . ١: 1 : اد
 ةروس ةروس نآرقلا روس لئاضف يف اهف لصأ ال ثيداحأ عضو يذلا (»ميرم يبأ نب حون لثم
 :لاقف ڵ\تيدح ةروس لك لضف يف هريغ وأ سابع نبا نع ةمركع نع كل نيأ نم هل ليقو)

 .نآرقلا يف مهبغرأل كلذ تعضوف قاحسإ نبا يزاغمو دعس نبا تاقبطب نيعلوم سانلا تدجو

 اريثك عضو هنأ عم ةماعلا ىلإ ابوبحم ةدابعلا ىلإ اعطقنم ادهاز ناك دقو (ے) ليلخ مالغ ءالؤه نمو

 .‘)(ةماعلا بولق قيقرتل اهتعضو :الئاق كلذب فرتعاو ،©بولقلا قيقرت ثيداحأ نم

 سنأ نع ةداتق نع قازرلا دبع نع نيعم نب ىيحيو /22/ لبنح نب لمحأ انث لوقي اصاصق ادجوف

 هراقنم اريط ةملك لك نم هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ

 ىجي ىلإ رظني دمحأ لعجف ،ةقرو نيرشع ألمي ام هيف ركذي رمتساو ،«ناجرم نم هشيرو بهذ نم

 نم" :لاقو ىجي هيلإ راشأ ىهتنا املف "ال :لوقيف اذه تثدح تنأ ":هبحاصل لوقي امهنم لكو

 ام لجرلا :لاق اذمم كثدحأ مل و ىجي انأ :لاقو "لبنح نب دمحأو نيعم نب ىيحي :لاق اذمم كثدح

 .‘(امكر يغ نيعم نب ىينو لبنح نب درح ايندلا ق امأ ثكتقارمح دشأ

 يملعم» :لثم) :مهيلإ برقي نم وأ مهينبل سانلا ضعب راصتنا نم فرعي ام :رشع يمانلا

 بدأ امل ةفيرط نب دعس هاور .«نيكسملا ىلع مهظلغأو ميتيلل ةمحر مهلقأ مكرارش مكنايبص

 راصتنا لوأ يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لعفل فلاخم اذهو .}(يكبي هيلإ ءاجو هدلو ملعملا

 يف هوبذك نكل ،مولعلا هعمحجل عماجلاب فرعيو هتينكب روهشم مهالوم يشرقلا يزورملا ةمصع وبأ ميرم يبأ نب حون (1)

 رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا ،بيذهتلا بيرقت .نيعبسو ثالث ةنس تام {ةعباسلا نم عضي ناك :كرابملا نبا لاقو ؤتيدحلا

 عيزوتلاو رشنلل ةمصاعلا راد يناتسكابلا فغاش دمحأ ريغص لابشألا وبأ :هيلإ فاضأو هحضوو هيلع قلعو هققح ،ييالقسعلا

 .7259:ةمجرتلا مقر 1010ص ،تد طد

 نباو ،لماك نبا هنعو ‘بيبح نب ةرقو نابيشو سيوأ يبأ نب ليعامسإ نع :ليلخ مالغ يلهابلا بلاغ نب دمحم نب دمحأ (2)
 هذه ام ليلخ مالغل تلق :لوقي يدنواهنلا هللا دبع ابأ تعمس يدع نبا لاق ،دادغبب داهزلا رابك نم ناكو ةفئاطو كامسلا

 ةنس بجر يث تام :بيطخلا لاقو .كورتم :يطقرادلا لاقو ةماعلا بولق امب ققرنل اهانعضو :لاق ؟امب ثدحت يلا قئاقرلا

 وبأ حاتفلا دبع :ةمالعلا خيشلا هب ىىتعإ ،ييالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا مامإلل ،نازيملا ناسل ؛رظني .نيتئامو نيعبسو سمح
 .767:ةمجرتلا مقر ا617ص ،1ج .م2002 ه1423 .لط .ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم {ةدغ
 1005ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلاو .333ص يوارلا بيردت رظني (3)

 .103ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (4)

 مسعألا :هل لاقيو ،ةمجعملاب لشألا "يرصبلا (نايفس وبأ) يدعسلا ،دعس نبا وأ ڵباهش نب فيرط :فيرط نب دعس (5)

 .3030:ةمجرتلا مقر \463ص ،بيذهتلا بيرقت .ةسداسلا نم .فيعض .نيتلمهع.

 .327ص ،يوارلا بيردت (6)
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 لاثمأ يف &‘"«رابحلا بضغ ئفطي راغصلا ميلعت» :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو نآرقللو نيملسملل

 .كلذ

 نأشلا يف ةفلؤملا بتكلا ىلإ الاح عجري نأ هيلعف هتحص يف كش اثيدح ناسنإلا دجو اذإف هيلعو

 .ملعأ هللاو هب لمعيو حيحصلا فرعيو بذكلا نم وجنيل حلطصملا دعاوقل هقيبطت عم

 :ثيدحلا باقلأ :يبالا ثحبملا

 لكوتأ هيلعو نيعتسأ هللاف ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب)

 ثيدحلا فاصوأ ركذ نم هتموظنم يف ينوقيبلل ًاعبت انغرف امل }:(لوقأ هب الإ ةوق الو لوح الو

 قلعتت ءامسأو باقلأ نايب يف نآلا ملكتأ /23/ فعضو ةيحالصو نسحو ةحص :نم نوتملاب ةقلعتملا

 :(أدبف دنسلاب اهرثكأ

 :عوفرملا ثيدحلا :لوألا بلطملا

 .................... عوفرملا يبلل فيضأ امو -7 :مظانلا لاق

 العف وأ الوق ملسو هيلع هللا ىلص يبلل نآلا انم ولو امهدعب نم وأ يعبات وأ يباحص هفاضأ ام :يأ

 لصتملا :هيف لخدف ،ال مأ هدانسإ لصتا ءاوس ؛عوفرملا :وه امكح وأ احيرصت ةفص وأ اريرقت وأ

 فوقوملا نود ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ يعباتلا هازع اذإ لسرملاو قلعملاو عطقنملاو دنسملاو
 هيلع هللا ىلص لوسرلا لوق نع يباحصلا هيف ربخأ ام وه" :)يدادغبلا بيطخلا لاقو .ع وطقملاو

 :رجح نبا ظفاحلا لاق نكل .مهدعب نمو نيعباتلا ليسارم لخدت ال هيلعف .هلعف وأ ملسو

 امنإ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ فاضي ام نأ نم بلاغلا جرخم جرخ بيطخلا مالك نأ رهاظلا"

 وأ ررق وأ مكح وأ لعف وأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق هدعب نم :لوقف .“ث"يباحصلا هفيضي

 .ايباحص الإ نوكي الو عمس وأ هنيعب هآر نمم كلذ ذخأ دقف اذك هتفص وأ اذك هقلخ ناك

 ئفطي راغصلا ميلعت :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع كلام نب سنأ نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ :ثيدحلا صن (1)
 .23:مقر هلضفو هبلطو ملعلا يف باب ،عماجلا :عيبرلا .برلا بضغ

 .خيشلا ةخسنلا تحتتفا اممو ،ذيملتلا ةخسن نم ةطقاس (2)

 .أدب دقف :(ب) ةخسنلا ف بتك (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .104ص ،ثيدحلا حلطصمو مولع يف طيسولا (5)
 .202ص ، يوارلا بيردت (6)
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 نأ كلذو لبق هانفصو ام عوفرملا ذإ ،امكح هفلاخ دقف (أ).ہعم هانع نإو حلطصملا فيرعت نكل

 وأ اريرقت وأ العف وأ امكح وأ ًاحيرصتأ ملسو هيلع هللا ىلص يلا ىلإ يهتني ‘نأ امإ دانسإلا

 .امهريغو حيحصلاو فيعضلا :لمشيو لسرملا هيف لخديو ،اعطقنم وأ ؛ناك ًالصتم [ًافصو

 رم امك رثكألا دنع دانسإلا لاصتاب ةربع الو ،روهشملا وهو نيعمو امكح اعوفرم دنسلا لصتملاو

 ناك امو احيرص اهنم ناك ام لمشتو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ةفاضإلا نوكت نأ مهملاف

 نوكي دق اهنم دحاو لك يفف ،ةفصلاو ريرقتلاو لعفلاو لوقلا نم لك يف نوكي 6كلذو 5امكح

 عوفرملا ثيدحلل لعجي ام اذهو /24/ ؛امكح إ[اعوفرم نوكي دقو] ،احبرص اعوفرم ثيدحلا

 :يلي اميف ال ضرعتن عاونألا نم ًاددع

 لوقي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تعمس :يباحصلا لوقي نأك :ةحارص لوقلا نم عوفرملا (1

 ؛اذك لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع وأ ؛اذك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق وأ ؛اذك

 لامعألا امنإ» :لثم .ريثك كلذو اعم ظفللاو يباحصلا يوارلا ركذيف اذكب ييثدح وأ

 يف رارض الو ررض ال» :لثمو «...اهاعوف يلاقم عمس ءرما هجو هللا رضن» :لثمو &‘٨)«تاينلاب

 عفري يباحصلا ركذ دنع اهديناسأ يف لاقي يلا ثيداحألا ضعب درت دقو ،اهريغ لا «مالسإلا

 نب لهس نع مزاح يبأ نع أطوملا يف كلام هاور ام :كلذ لاثم .”[هغلبي وأ] هيمني وأ ثيدحلا

 وبأ لاق .«ةالصلا يف ىرسيلا ىلع نيميلا هدي لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك» :لاق دعس

 :لاق هب غلبي ةريره يبأ نع جرعألا ةياورك «ةياور» وأ .}«كلذ يمني هنأ الإ ملعأ ال» :مزاح

 .انعم :(ب) ةخسنلا يف بتك (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .العف وأ ةفص وأ امكح وأ احيرصت وأ اريرقت وأ الوق :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .اذه :(ب) ةخسنلا يف (6)
 حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذمي) 1:مقر كلا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب ،يحولا ءدب حيحصلا :يراخبلا (7)

 .1907 و (هوحنبر 1907:مقر .ةينلاب لامعألا امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هلوق باب ،ةرامإلا باتك

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)
 .(ارصتخم هظفلب) 740:مقر ءةالصلا يف ىرسيلا ىلع نيميلا عضو باب ناذألا باتك ءحيحصلا :يراخبلا )9(
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 يباحصلا عفر نع ةيانك )هلاثمأو كلذ لكف" :حالصلا نبا لاق .ثيدحلا ""»«شيرقل عبت سانلا»
 .‘)"ء وفرملا مكح ملعلا لهأ دنع همكحو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ثيدحلا 3" . ع ن .

 ؛قلخلا ءدبك ةيضاملا رومألاب قلعتي اميف يباحصلا لوقي نأك :امكح لوقلا نم عوفرملا 2

 ؛محالملاك و ؛ةمايقلا موي تامالع يهو ،ةعاسلا طارشأك ةلبقتسملا رومألا وأ ؛ءايبنألا رابخأو

 هللا ىلص يبلا نم “”[فيقوت نع] الإ يباحصلا هلوقي ال اذه لثمف .خلا... ةرخآلا لاوحأو ؛نتفلاو ( [ هق ن ةه ١١ اذه اغيف لا ة وآ 77

 نع ذخأ دق يباحصلا نوكي ال نأ اهلاثمأو رومألا هذه يف طرتشي ناك نإو ملسو هيلع

 .ىركذلاو ةظعوملا ليبس ىلع نكلو امهومضم و اهتحصب اداقتعا ال باتكلا لهأ نع

 يفخ امو ةرباغلا ممألا رابخأو نامزلا رخآو محالملاو ةعاسلا طارشأب اهنم قلعتي ام [اصوصخو

 يبأو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع)و سابع نبا :نآرقلا يف ةروكذملا نوكلا تايآ نم مهيلع

 ق اهنم ريثكلا لخدأ دقو 6هبنم نب بهوو رابحألا بعك نع اهبلغأو مالس نب هللا لدبحعو ةريره

 لصي دقو ؛ةفيعض رابخألا هذه ىلع لمتشت نلا ثيداحألا نم اريثك نأ ظحاليو .نآرقلا ريسفت

 .بارطضالا وأ ةلعلا وأ ذوذشلا نم فعضلا اهءاجو ،قالتخالاو عضولا ىلإ اهضعب

 . 8 : ج . . 7 . . & اه :
 انك :يباحصلا لوق كلذ نمو تايآلا ضعب لوزن ببس (نم هنوبسني اميف كلذ لثم لقو
 هيلع هتايح ( ..مز ىف اذك نولوقي اوناك وأ ؛ملس و هيلع هللا ىلص يبلا نمز ىلإ هفيضيو اذك لوقن

 (هوحنب) 3493:مقر ،ىننأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي ىلاعت هللا لوق ،بقانملا باتك حيحصلا :يراخبلا (1)

 هلثم) 1818:مقر شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب ،ةرامإلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذم) 3495و

 .(ارصتخم هظفلب) 1818 و (ارصتخم

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (2)

 .51ص "يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ ثيدحلا مولع (3)

 .نع فيقوتب :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .ةصاخ صيصاقملا :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)

 .يف :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .امكح عوفرملا :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
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 ع 1 . . ٤ . . .آ . .. . . . , 7 . ٤ ]

 وا 3 ١(اذك نع) انيمك وا كاذكب ان رم : اضيا هنمو كيلع مهرقا هزاب رعشم اذهف ،مالسلاو ةالصلا

 مازلإلا ةعيبط همالكلو .هعابتا بجي نم ىلإ ةرابع لك فرصنت نأ يعيبطلا نمف ،اذك ةنسلا نم

 ىلبو" "اللاو ال" :لجرلا لوق ي [225/ةرقبلا]هكيتنآ-غ ونتلاي أ مكنحاويال» :ةيآلا هذه

 ىتأ نم» :هلوقكو 5‘‘«ةنحجلا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام نم» :دوعسم نبا لوقكو ."هللاو

 نب رباج لوقلو] /26/ .‘«ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ًافارع وأ ارحاس

 لعفي نمع مهرابخأ كلذكو ©"[ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف لزعن انك [...] هللا دبع
 نم كلذ لكو يوارلا ليبق] نم نوكي نأ حصي ال كلذ لك ذإ \©باقع وأ باون يف اذك هلف اذك

 .[امكح لوقلا نم عوفرملا

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةرضحب تلعف يباحصلا لوقي نأ وهو :احيرص لعفلا نم عوفرملا (3

 هراكنإ ركذي ال وأ] ،اذك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةرضحب نالف لعف :هريغ وأ وه لوقي وأ ،اذك

 ةشئاع نع هاور يذلا ملسم ثيدح هلاثمو .[رم امك خلا...] اذك لعفي هتيأر وأ 5}[كلذل

 ءاش ام ديزيو اعبرأ ىحضلا يلصي ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك» :تلاق اهنع هللا يضر

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فلاح دق» :لاق هنأ كلام نب سنأ نع يراخبلا ىور امكو .(«هللا

 .اذكب :(ب) ةخسنلا يف (1)

 /(ظفللا اذمي) 1238:مقر كهللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نمو زئانجلا يف باب زئانجلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (2)

 .(هلثمع) 92:مقر ،رانلا لخد اكرشم تام نمو ةنحلا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام نم باب ناميإلا باتك حيحصلا :ملسم

 16593:مقر .حيرص ] 3 7 هب : رحس اًم ناك نإ .7 رحاسلا ريفكت باب ,ةماسقلا باتك ،ريبكلا ننسلا :يقهيبلا (3)

 باتك ،فنصملا :ةبيش يبأ نبا /(هوحنب) 348)0(2:مقر نهاكلا باب ،عماحلا باتك ،©فنصملا :قازرلا دبع ,/(ظفللا اذمهي)

 .(هلثمر 23994:مقر ،فارعلاو رحاسلاو نهاكلا نايتإ هرك نم ؤ©بطلا

 لزعن انك :لاق رباج نع ،ءاطع نع جيرج نبا نع ،ديعس نب ىجي انث :ددسم انث :ثيدحلا صن .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 5208و (ظفللا اذمم) 5207:مقر ،لزعلا باب حاكنلا باتك حيحصلا :يراخبلا .ملسو هيلع هللا ىلص ينلا دهع ىلع

 1440 و (ارصتخم هوحنب) 1440:مقر ،لزعلا مكح باب ،حاكنلا باتك حيحصلا :ملسم /(هلثمي) 5209 و (ارصتخم هوحنب)

 .(الوطم هلثمم) 1440 و (هلثم)

 .هلئاقب نظلا نسحل يأرلا لبق :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .كلذل ملسو هيلع هللا ىلص هراكنإ ركذي الو :(بر) ةخسنلا يف (7)
 719و (الوطم هوحنب) 719:مقر ىحضلا ةالص بابحتسا باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك حيحصلا :ملسم (8)

 .(ظفللا اذهي)
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 هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ» :ةشئاع نع يذمرتلا ىور ام هنمو .({)«يراد ىيف راصنألاو شيرق نيب

 . (2«اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ناك ملسو

 سيل كلذ نأ ىلع لزنيف داهتجالل هيف لاحب ال امم يباحصلا هلعفي ام :امكح لعفلا نم عوفرملا (4

 ىلع امامت رصقلا ةالص نأ» رمع نبا ررق امك ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نم وه امنإو هدنع نم

 نارطفي» سابع نباو رمع نبا نأ يراخبلا ىور امكو ،«ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ناسل

 .()[ملك 21 عطقي ديريإ (ملك84ر (ة«درب ةعبرأ يف ةالصلا نارصقيو

 هللا ىلص يبلا ةرضحب لعف وأ تلعف :يباحصلا لوقي نأ ،هلاثم :احيرص ريرقتلا نم عوفرملا (5

 ينب ىلإ قيرطلا يف رصعلا ىلص نمل هرارقإ» يف امك كلذو ،هراكنإ ركذي مل وأ كاذك ملسو هيلع

 ديلولا نب دلاخ ىور امو .}«لصو نيح ةالصلا رخأو قيرطلا يف لصي مل نملو /27/ ةضيرق

 (بضلا) امهل مدق }نيح هتمع )دنع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم ناك هنأ» هنع هللا يضر

 ؟هللا لوسر اي بضلا مارحأ :دلاخ لاقف ،لكأي مل و هيدي عفر ”(«كلذ لوسرلا فرع املف) ًاماعط

 اذمر 2294:مقر ،مهبيصن مهرتآف مكناميأ تدقاع نيذلاو ىلاعت هللا لوق باب !ةلافكلا باتك حيحصلا :يراخبلا (1)

 ءمهنع هللا يضر هباحصأ نيب مُلَسَو هبلع ةللا ىلص يبلا ةاخاؤم باب ةباحصلا لئاضف باتك ،حيحصلا :ملسم /(ظفللا

 ١ .(ارصتخم هوحنبر 2529و (هلثعر 2529:مقر
 .(الوطم هلثمم) 2585 :مقر ،ةبهلا يف ةأفاكملا باب ،اهلضفو ةبهلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (2)

 /(هلثمر 1087و (ظفللا اذمب) 0086(1:مقر ةالصلا رصقي مك يف باب ،ةالصلا ريصقت باوبأ حيحصلا :يراخبلا (3)

 هوحنب) 1338و 1338و (هوحنب) 1338:مقر اهريغو جح ىلإ مرحم عم ةأرملا رفس باب جحلا باتك ،حيحصلا :ملسم

 .(الوطم

 .(ب) ةخسنلا شماه نم ةدايز (4)

 .نآ ىلإ :(ب) ةخسنلا يف (5)
 :ملسم /(ظفللا اذمي) 946:مقر ،ءامسأ نب دمحم نب هللا دبع انثدح باب فوخلا ةالص باوبأ ،حيحصلا :يراخبلا (6)

 .(هانعم) 1770 :مقر ،رخآ رمأ هيلع لخدف رمأ همزل نم باب ،ريسلاو داهجلا باتك حيحصلا

 .عم :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .امنيح :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (9)
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 رظني لوسرلاو هتلكأف هتررتجاف :دلاخ لاق .هفاعأ يندجأف يموق ضرأب نكي مل نكلو ،ال :لاق

 .(»«نعنمي ملف

 هللا ىلص يبلا نامز يف نولعفي اوناك مهمأ يباحصلا ربخي نأ وه :امكح ريرقتلا نم عوفرملا (6

 هيلع ملس و هيلع هللا ىلص هعالطا رهاظلا نأ ةهج نم عفرلا همكح نوكي هنإف اذك ملس و هيلع

 لوقي نأ :هلاثم .مهنيد رومأ نع “”[ملسو هيلع هللا ىلص هلاؤس] ىلإ مهيعاود رفوتت كلذ ىلعو

 رومألا نم رمأ يف هلوقو ،مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا نمز يف اذك نولعفي ةباحصلا ناك يباحصلا

 يف امك ءانرهظأ نيب "وه وأ ،انيف وه وأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ةايح يف ًاسأب هب ىرن ال انك

 يف امكو .(«ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلع لزعن انك» :هللا دبع نب رباج] ثيدح

 هباب نوعرقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ ناك» :ةبعش نب ةريغملا })[ثيدح

 بيطخلاو مكاحلا هيلإ بهذ امل افالخ ؛حيحصلا وهو هعفر حالصلا نبا ررق دقف .(«رفاظألاب

 .ًافوقوم هاربتعا نيذلا

 ةيقلخلا وأ ةيقلخلا لوسرلا تافص نم ةفص يباحصلا ركذي نأ وهو :احيرص ةفصلا نم ع وفرملا )7

 ىلص يبلا نكي مل» :يلع لوق كلذ لاثم ،هيلع ركني الو ةفصلا ةفرعم هيدل رفوتت نمم هريغ مامأ

 مئاد ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك» :هلوق لثمو «ريصقلاب الو ليوطلاب ملسو هيلع هللا

 .‘}«بناخحلا نيل قلخلا لهس /28/ رشبلا

 ديصلا باتك ،حيحصلا :ملسم /(هانعم) 2575:مقر .ةيدهلا لوبق باب ،اهلضفو ةبهلا باتك حيحصلا :يراخبلا )1)

 1946و (الوطم هوحنب) 1946و (الوطم هوحنب) 1945:مقر بضلا ةحابإ باب ،ناويحلا نم لكؤي امو حئابذلاو

 .385:مقر ،بارَشلاَو ماعطلا بدأ باب ءعماجلا :بيبح نب عيبرلا /(الوطم هوحنب) 1948و (هانعم) 1947 و

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .مهلاؤس :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .هجيرخت مت (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقاس و .لصألا شماه نم ةدايز (6)

 ،رجح نبا ةيطعلا بلاطملا /(ظفللا اذمهي) 7604:مقر سنأ نع ديوس نب ورمع كلام نب سنأ دنسم ،دنسملا :رازبلا (7)

 .(هوحنب) 2649:مقر ؛ناذئتسالا باب ،بدألا باتك

 (م) 3637 و (ظفللا اذمبي) 3637:مقر باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع بقانملا :باوبأ عماخلا :يذمرتلا (8)

 .(الوطم هوحنب) 3638 و

 /6763 :مقر ،امهنع هللا يضر ةلاه يبأ يبا ةلاهو دنه ركذ "مهنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك ،كردتسملا :مكاحلا (9)

 ريبكلا :يربطلا /13411 و 13410:مقر ،ريكنلا كرت ركنملا عمس اذإ هل نكي مل باب حاكنلا باتك ،ريبكلا ننسلا :يقهيبلا
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 . . ء . . ع "ا 1 1 .. .؟ .. . .

 اذك نع انيه وأ اذكب انرمأ يباحصلا لوق كلذ 0"»نم اوربتعا دقو :امكح ةفصلا نم عوفرملا (8

 هيلع هللا ىلص يبلا نأ ىلع لدت تارابعلا هتاه نم الك نأب كلذ اوللعو ،خلا...اذك ةنسلا نم وأ

 زوحت ةيمستلا هذه يف ناك »[نإو ،هلعافل] ةفص لعفلاو هعابتا بجاولا وه هنأل كلذ لعف ملسو

 دنسم هنإ :(‘}لاقو ريثك نبا لوق كلذو عوفرملا نم حجارلا ىلع] كلذف لك ىلعو ظحالي امك

 انيلع مرحو ؛اذك انل لحأ :يباحصلا لوق كلذكو ،ملعلا لهأ رثكأ لوقو ثيدحلا (باحصأ دنع

 رمآلا نأب يباحصلا حرصي مل اذإ فالخلا نأ ىلع ؛هريغ لمتحي الو امكح عفرلا يف رهاظ هنإف ؛اذك

 ًافالخ] ع وفرم هنأب فالخ الف كلذب حرص نإف ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا وه يهانلا وأ

 ديعلا ةالص ىلإ ءاسنلا جورخ نأشب حيحصلا يف درو ام :كلذ لاثم 5‘}[كلذ ريغب لاق نمل

 ج رخن قح ديعلا موي ج رخن نأ رمن انك» :ةيطع مأ لوق ريخلا نم نوكي اميف لاجرلا نهتكراشمو

 مهئاعدب نوعديو مهريبكتب نربكيف سانلا فلخ نكيف ضيحلا جرخن قحو اهردخ نم ركبلا

 لالب رمأ» :سنأ لوق لاثمو .}”[باحصألاو يراخبلا هاور] ّ}«هترهطو مويلا كلذ ةكرب نوجري

 نع !")ملسم جرخأ ام زئانجلا عابتا نع ءاسنلا يمن نأش يفو .">«ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ

 ىلص ينلا ةفص يق ةلاه يبأ نب دنه ثيدح لاوطلا ثيداحألاو (الوطم هلثمم) 414:مقر يميمتلا ةلاه يبأ نب دنه ءاهلا باب

 .(الوطم هلثم) 29:مقر ،ملس و هيلع هللا

 .يف :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .ولو لعافل :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .اولاقو امهريغو ريثك نباو حالصلا نبا لوق وهو حجارلا وه :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .لهأ :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .هنأ يف :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس(6)

 .نأش يف :(ب) ةخسنلا يف (7)

 هانعم) 324:مقر ىلصملا نلزتعيو نيملسملا ةوعدو نيديعلا ضئاحلا دوهش باب ضيحلا باتك حيحصلا :يراخبلا (8)

 ةبطخلا دوهشو ىلصملا ىلإ نيديعلا يف ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ باب ،نيديعلا ةالص باتك ،حيحصلا :ملسم /(الوطم

 .(الوطم هانعمم) 890 و (ارصتخم هوحنب) 0(89)و (هانعم) 890:مقر ،لاجرلل تاقرافم

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (9)

 (الوطم هلثمم) 3)(6:مقر ةالصلا ىلإ متيدان اذإو لجو زع هلوقو ناذألا ءدب باب ،ناذألا باتك حيحصلا :يراخبلا (10)

 ةالصلا تماق دق هلواق الإ ةدحاو ةماقإلا بابو (الوطم هلثمم) 6)(6و (الوطم هلثم) 5)(6:مقر نثم نيتم ناذألا بابو

 378 و (الوطم هلثمم) 378:مقر ،ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب رمألا باب ةالصلا باتك حيحصلا :ملسم /(هلثم) 7)(6:مقر

 .(ظفللا اذهي)

 .هريغو ملسم :(ب) ةخسنلا يف (11)
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 ىلإ مسقني عوفرملا نإف هيلعو .‘"«انيلع مزعي مل و رئانحجلا عابتا نع ىهنن انك» :تلاق امهأ ةيطع مأ

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ فيضأ ام وه اهيف لوقلا لمجمو /29/ ،اهعيرفت رم امك ماسقأ ةينامث

 نوكي عوفرملاو ،ةفصلا وأ ريرقتلا وأ لعفلا وأ لوقلا كلذ يف ءاوس امكح وأ احيرصت ملسو

 ةفرعم يف ركذ دقو نازيملا وه كلذ يف ةربعلاو اعوضوم حو افيعض ()[نوكيو] احيحص

 .حيحصلا
 :ع وطقملا ثيدحلا :يياثلا بلطملا

 .ع وطقملا وه عباتل امو ................ -7 : مظانلا لاق

 لاخدإ) :تكنلا يف يشكرزلا لاق ،عفرلا ةنيرق نم كلذ ©”فالخ يعباتلل فيضأ ام وه :ع وطقملا

 يف اهل لخدم ال مهبهاذمو نيعباتلا }”لوق نإف ريبك حماست هيف ثيدحلا عاونأ يف عوطقملا

 تملع دقو نيعباتلا عبات وأ يعباتلا هاور ام اولاق مهنأ اميسالو .هنم اعون نوكت فيكف ثيدحلا

 ثيدحلا نم وه الو ةجحب سيل ع وطقملاف اذإ \بهاذملا ةمأ اوناك نإو مهدعب نمو نيعباتلا فالتخا

 نب سنأ عم رباجك يباحصلا لبق تام دق ًالثم يعباتلا نأ فرع اذإ الإ ؛حيحصلا ىلع نأ وه لب

 نأ :عوطقملا" :ةكرب نبا لاقو .ةباحصلا دعب يقب نمم هريغ نم ىوقأ هلوق يف ةقثلا نإف كلام

 زئانحلا باتك حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 1278:مقر زئانجلا ءاسنلا عابتا باب كزئانحلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا )1(

 .(هوحنب) 938 و (ظفللا اذمي) 938:مقر «زئانجلا عابتا نَع ءاسنلا يهف باب

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .الخ ثيح :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .حلطصم :(ب) ةخسنلا يف (4)
 .لاوقأ :(ب) ةخسنلا يف (5)

 يعفاشلا يشكرزلا رداهب نب هللا دبع نيدلا لامج نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلاردب مامإلا حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا (6)

 .421ص ،1ج .م1998 .1419 ،1ط ضايرلا فلسلا ءاوضأ ،جيرف الب دمحم نب نيدباعلا نيز روتكدلا
 لاز امو المب ةيرق نم حرضلا هنكسم ،يولهبلا يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ يلوصألا ةمالعلا خيشلا وه (7)

 نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا هخياشم نمو عبارلا نرقلا ءاملع نم وهو ،نآلا نح ةفورعم هتسردم راثآو هتيبو هدجسم
 ءاهيف ملعلا بالط رثكف هتسردم يف قفني ارسوم ًاينغ ناك ،الصلا رضخلا نب ناسغ كلام وبأ ةمالعلاو -هللا همحر- بوبحم

 ةكرب نبا عماج :اهنم بتكلا نم ديدعلا هل .دحاو رصع يف ديعس وبأو ةكرب نبا ناكو ،يويسبلا نسحلا وبأ هذيمالت نمو

 دماح نب دومح نب فيس خيشلا نامع لهأ ضعب خيراتب نايعألا فاحتإ رظني .بتكلا نم اهريغو فراعتلا باتكو ةنزاوملاو

 -295ص ،1ج .م2016 .1437 .ط ,ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا بتكم ،يشاطبلا
99. 
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 يف هركذي الف ("لجر طسولا يف طقسيو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع ربخلا لجرلا يوري

 نفلا لهأ دنع فرعي اذهو ع وطقمف يباحص ريغ وأ ؛لسرمف يباحص طقس نإ :ليق 8‘كهدانسإ

 ملعلا لهأ فيرعت وهو ،©"'يعباتلا ىلإ يهتني يذلا وه" :ركب يبأ نب يحي لاقو .عطقنملاب

 /30/ .ثيدحلاب

 :ع وطقملا ثيدحلا لاثم

 نوذخأت نمم اورظناف نيد ملعلا اذه نإ» :هلوق نيريس نبا نع ملسم حيحص يف ءاج ام

 ماكحلا ىلع هللا ذخأ»: )يرصبلا نسحلا لاقو :لاق هحيحص يف يراخبلا ىور امو .0«مكنيد

 َكَتَلَحَح كذ روات « :أرق م ًاليلق انمث هللا تايآب اورتشي الو سانلا اوشخي الو ىوهلا اوعبتي ال نأ

 ءوضولا» :ءاطع نع لاق امكو .)«[26/ص] ه ياَصقآعي :هلوق ىلإ ( ضرالا غ ةيلع
 يعباتلا ىلإ فيضأ دق الك نأل عوطقملا ثيدحلا نم يه ةثالثلا جذامنلا هذهف .}«ةنسو قح

 .0‘« خلا...ةقفصلاب قارتفالا» :ةديبع وبأ لاق عيبرلا لوق كلذكو ،همالك نم ناكو

 . الضعم ال الجر :(ب) ةخسنلا يف (1)

 ،ييورابلا ىيحي ىسيع هيلع قلعو هققح ،ينامعلا يولهبلا ةكرب نب هللا دبع دمحم يبأ خيشلا ةمالعلا مامإلل عماحجلا باتك (2)

 فسوي نب دمحم خيشلا ،لسرلا متاخ ثيداحأ يف لمشلا عماج .17ص ،1ج ،نامع ةنطلس كةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 .2ج .م1988 ٥1408 ،طد ،توريب ،ليخلا راد ،ةريمع نامحرلا دبع روتكدلا هثيداحأ جرخو هصوصن ققح ،شيفطأ

 .321ص

 نب ناميلس عيبرلا يبأ خيشلا نع ملعلا ذخأ «برغملاب ةيضابإلا ءاملع نم ،يالجراولا ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ وه (3)

 يف دقعت تناك امبر ملع ةقلح هل تناك امك يفوسلا ةفيلخ نب نامثع ورمع وبأ هنع ىورو رئازجلا غيرأ يداوب يتازملا فلخي
 دنع ةدمعلا وهو "ةمئألا رابخأو ةريسلا" روهشملا هباتك فلأ ةيضابإلا خيراتب همامتهال .غير داوب ولجآب ةميدقلا ةرضحملا

 ودبي هقفلاو ةديقعلا يف ىواتفو لئاسر هل نأ رداصملا ركذنو ؛ةديدع تارم عبطو ققحو محرت دقف هتّيمهألو !ةيضابإلا يخرؤم

 مالعأ مجعم رظني .م81)(1 _ه474 ةنس دعب يفوت مهبتك يف هلاوقأب نودهشتسي ءاملعلا ضعب دحب اننأ الإ ةدوقفم امأ

 .948رص ،4م \984:ةمجرتلا مقر ڵبرغملا مسق ،ةيضابإلا

 .321ص لمشلا عماج (4)

 .(ظفللا اذمب) ميقرت نودب نيدلا نم دانسإلا نأ يف باب ،ةمدقم حيحصلا :ملسم (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
 .(الوطم هلثع) ميقرت نودب ءاضقلا لجرلا بجوتسي تيم باب ،ماكحألا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (7)

 .(هلثمم) ميقرت نودب ،انههو انهه هاف نذؤملا عبتتي له باب ناذألا باتك حيحصلا :يراخبلا (8)

 .568:مقر طرشلا عيبو رايخلا عيب يف باب ،ع ويبلا باتك ،عماجلا :عيبرلا (9)
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 :دنسملا ثيدحلا :ثلاثلا بلطملا

 نمي مل و ىفطصملا تح هيوار نم دانسإلا لصتملا دنسملاو -8 :مظانلا لاق

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتملا ثيدحلا وهو حيحصلا ىلع دنسملا وه اذه
 عوطقملاو فوقوملا نم هريغ نع زيمتي اذهبف كلذ ريغ معز نمل افالخ عاطقنا ريغ نم ملسو

 ًايباحص ولو هاهتنم ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتا ام دنسملا نأ معز نمل افالخ عطقنملاو "ع وفرملاو

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ دنسلا ةلسلس لاصتاب عوفرملا نع زيمتي كلذكو كًايعبات وأ

 هعفر يذلا يباحصلا ىلإ هدنس لصتا نيعمب دنسم ثيدح اذه :نولوقيف نيثدحملا دنع هيلع قفتملا

 رجحلا نبا ظفاحلا هب مزجو يروباسينلا مكاحلا بهذ اذه ىلإو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ

 وه امك ثيدحلا لهأ نم موق ىلإ ربلا دبع نبا هبسنو ديعلا قيقد نباو ينادلا ورمع وبأ ئرقملاو

 سيلو عوفرم دنسم لك نأل عوفرملا نم صخأ دنسملا نوكيف اذه ىلعو /31/ ،هسفن تيبلا نعم

 .“[لبق تركذ امك] ادنسم عوفرم لك
 يطرش رفوت نم دنسملل دبالف اذكهو .خلا.. .ًالسرم وأ ؛الضعم وأ ؛اعطقنم عوفرملا نوكي دقف

 ال اذهبف ،هايقل تبثي مل يذلا رصاعملاو ،سلدملا ةنعنعك يفخ عاطقنا هيف ولو ،لاصتالاو عفرلا

 :نولوقيف كلذ ىلع ديناسملا وجرخ نيذلا ةمئألا قابطإل ادنسم هنوك نم ثيدحلا جرخي

 اوعفر اذإ ”[نيققحملا دنع نكل] .خلا... يلع دنسم نامثع دنسم ،رمع دنسم ركب يبأ دنسم

 .فوقوملا ليبق نم وهف مهيلع هوفقوأ اذإو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ كلذ
 هغيصب ثيدحتلا ةغيصب يتأي دنسملا نوكي نأ طرتشا نم الإ ،فيرعتلا يف لصتملاو دنسملا كرتشيو

 هلمتحي نسل هنم هعامس رهظي خيش نع ثدحم ثيدحلا يوري نأب كلذو ،ةنعنعلا ةغيصب ال ةفورعملا

 ىلص لوسرلا ىلإ هعفري يذلا يباحصلا ىلإ دانسالا لصي نأ ىلإ اذكهو هنع ىور نمم عمسي اذهو

 قحلاو ،تدحتلا نم لقأ ةنعنعلا نأل جاجتحالا يف ثيداحألا نم هريغك وهو ،ملسو هيلع هللا

 .ثيدحتلا ةغيصب ءاج ولو امهريغ وأ ؛فعضلا وأ ؛ةحصلاب هيلع مكحيف هتفص ىلإ هيف رظني هنإ

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (2)

 .ةميأ :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .اوجرخأ :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .نأ الإ :(ب) ةخسنلا يف (6)
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 :ثيدحتلاب دنسملا ثيدحلا لاثم

 يندح لاق يحي انن ثراولا دبع انث ىثملا نب رمعم وبأ انث :لاق هحيحص يف يراخبلا هجرخأ ام

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ دلاخ نب ديز ثدح لاق /32/ ديعس نب رسب ثدح لاق ةملس وبأ

 .("«ازغ دقف ريخب هللا ليبس يف ايزاغ فلخ نمو ازغ دقف هللا ليبس يف ايزاغ زهج نم» :لاق ملسو

 :لاق ةريره يبأ نع حلاص وبأ انن شمعألا انث يبأ انن صفح نب رمع انث اضيأ يراخبلا حيحص يقو

 يتأي يذلا نيهجولا اذ هللا دنع ةمايقلا موي سانلا رش نم دحت» :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لاق

 ًاءدب دنسلا لاصتاو .ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ ثيدحلا عفرف "«هجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه

 .ثيدحتلابف :لوألا لاثملا يف امأ .ناحضاو نارمأ ةياهنلا ىلإ يراخبلا هنم عمس نمم

 يبأ نع عيبرلا هيوري ام "هنع لمحي كلذكو .يباحصلا ىلإ يعباتلا ةنعنع نمف :يياثلا لاثملا يف امأو

 .ثيدحلا رثكأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يباحصلا نع رباج نع ةديبع

 [ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب]
 :لصتملا ثيدحلا :عبارلا بلطملا

 لصتملاف ىفطصملل هدانسإ لصتي وار لك عمسب امو -9 :مظانلا لاق

 نمم هعمس دق مهنم لك ناك نأب هتاور نم وار لك عمسب هدانسإ هب لصتي يذلا ثيدحلا نأ :ينيعي

 :هل لاقيو ،هفيرعت ىأ لصتملا ثيدحلا وهف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملل ىهتنا تيح هقوف
 .ةلصتم اهيمسي الف مهيلإ ديناسألا تلصتا اذإ ةباحصلاو نيعباتلا لاوقأ "مأو .لصتؤملاو لوصوملا

 نسحلا وأ ”[هللا همحر] ديز نب رباج ىلإ لصتم :مهلوقك ،ةديقم الإ نيثدحملا رثكأ دنع كلذكو

 :ملسم /(ظفللا اذهي) 2843:مقر ،ريخب هفلخ وأ ايزاغ زهج نم لضف باب ،ريسلاو داهجلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (1)

 .(هوحنب) 1895 و (هلثمعر 1895:مقر شهلا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب ،ةرامإلا باتك حيحصلا

 هوحنب) 3493:مقر ،ىننأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اهيأ اي ىلاعت ل لوق ،بقانملا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (2)

 شيرق يف ةفالخلاو شيرقل عبت سانلا باب ،ةرامإلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 3495و (الوطم

 ١ .(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 1818 و (ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 1818:مقر

 .هنع :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (5)

 .ام :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
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 يضر رمع ىلإ وأ 'ه[سابع نبا] ىلإ وأ كلام ىلإ وأ يرهزلا ىلإ وأ بيسملا نب ديعس وأ يرصبلا

 قلطأ اذإ لصتملا نأ هحيحصت عم هريغ نع اذح" :حالصلا نبا لاق 33 .كلذ وحنو مهنع هللا

 .‘)"فوقوما“و اعوفرم نوكيف هريغ ىلإ دق نأو ا !ملس و هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ لاصتالا هب دارملاف

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع باهش نبا نع كلام :لثم ،ع وفرملاف

 ؛عطقنملاو ؛لس رملا لاصتالا ديقب ج رخف رمع نبا نع عفان نع كلامك فوقوملاو املس و

 ةديبع يبأ نع [١}( عيبرلاب تلثم] تتش نإ و هعامس نييعت لبق سلدملا نعنعمو ؛قلعملا و ؛لضعملاو

 يبأ نع عيبرلاب و .ع وفرملا ق ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع

 عم دنسلا ةيام تناك اذإ )لاثملا نم مهفف }»[فوقوملا يف] سابع نبا نع رباج نع ةديبع ة ١ غ . ١: ( (6©) اد . (5)[ ه : . . ١١

 دنسلا ةيام تناك اذإ امأو ،لوألا لاثملاك ع وفرم وهف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ لاصتالا

 .اثلا لاثملاك فوقوم وهف ةباحصلا )نم دحاو ىلإ

 .عطقنملا وأ عوطقملا وه لب ،الوصوم نوثدحملا هيمسي الف هيلإ دانسإلا لصتا اذإ يعباتلا لوق امأو

 ثيدحلا نيطباضلا تاقثلا ضعب يوري نأك فقولاو عفرلا وأ لاسرإلاو لصولا ضراعت اذإف

 كلذ عقو اذإف ًافوقوم رخآلا ضعبلاو اعوفرم مهضعب هيوري دقو السرم مهضعب هيوريو ًالصتم

 هقفلاو ثيدحلا لهأ دنع حيحصلاف) ،ءاملعلا بهاذم كلذ يف تفلتخا دقل ؟مكحلا وه امف

 /34/ ناك ءاوس ؛فوقوملا لباقم يف هعفر وأ ؛لسرملا لباقم يف هلصو نمل مكحلا نأ لوصألاو

 لاق امك ةلوبقم يهو ؛ةقث ةدايز كلذ نأل رثكأ وأ ناقتإلاو ظفحلا يف هلثم هل فلاخملا

 . يراخبلا

 .سابع نباك يباحص :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .2001ص ،يوارلا بيردت ،رظني (3)
 .عيبرلا نع ثلثم :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .هنأ نيلاثملا :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)

 .254ص يوارلا بيردت (9)
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 ربخلا توبث دنع الإ لسري ال ةقثلا نأل فوقوم وأ السرم هاور نمل مكحلا) يدادغبلا بيطخلا لاقو

 "!راصتخالا ىلإ كلذ هرطضيف وار نم رثكأ نع كلذ نوكي امير مهبملا ةيلوؤسم لمحت اذإ ؛هدنع

 .نيثدحملا رثكأ لوق وهو لاق كلذ وحن وأ

 فقولاو لاسرإلا مدقي مل هنأ الإ ظفحألل مكحلا :رخآلا لاقو .رثكألل مكحلا :مهضعب لاقو

 فقاولاو عفارلا ناك اذإو ،“”[فقولاو لاسرإلا يوار ةلادع يف لصو نم] عفر وأ لصو نُم عم

 نأ رابتعاب لاسرإلا ىلع لصوللو فقولا ىلع عفرلل مكحلا نأ حصألاف ادحاو لسرملاو دنسملا وأ

 ريثك ىريو ،رثكأ يوارلا نم عقو امل مكحلا نأ نويلوصألا هيلع يذلاو .رم امك ةقث ةدايز كلذ

 ،حّحرت نأ نكمي قلا نئارقلا يف رظنلاو ‘ةدح ىلع ةلاح لك ةساردل عجار كلذ نأ نيققحملا نم

 اعوفرم درو امنيب ضراعت ال نأ) يطويسلا لقن دقف دحاولا يوارلل ةبسنلاب نالاحلا ىوتسا اذإ امأ

 مهب يفأو "يباحصلا هل هاور نوكي دق يوارلا نأل ىرخأ ةرم يباحصلا ىلع ًافوقومو ؛ةرم

 .ملعأ هللاو ماقملا قيقحت يف رهظ ام اذه عفر ريغ نم همامأ

 :لسلسملا ثيدحلا :سماخلا بلطملا

 فلا ينابنأ هللاو امأ لثم ىتأ فصو ىلع ام لق لسلسم -10 :مظانلا لاق

 امسبت يندح نأ دعب وأ امئاق هينثدح دق كاذك -1

 ينأبنأ :لوقي نأ لثم /35/ ،هيلع رابغ ال رهاظ عامسب ىتأ يذلا ثيدحلا :وه لسلسملا 7

 وأ دعاق وأ مئاق وهو ىيثدحي هتعمس وأ ،دنسلا رخآ ىلإ لاب امسقم نالف عمس هنأ هلاب امسقم نالف

 يف ىوري لسلسم حصأ نم" :رجح نبا ظفاحلا لاق] .كلذ هبشأ ام وأ )نيعم خيرات وأ نامز يق

 ةديدع تافص تالسلسملل نوكت دقو ،©")[خلا...هصنو &‘7 )فصلا ةروس ةءارقب لسلسملا ايندلا

 .255ص هسفن ردصملا (1)

 .نورخآلا :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .اعوفرم يباحصلا :(ب) ةخسنلا يف (4)
 .256ص هسفن ردصملا (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
 جرخو هيلع قلع ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،ينياقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (7)

 ٥1425 ،2ط ىنانبل توريب {ةيملعلا بتكلا راد نوضيب يلع دمحم تاروشنم ةضيوع دمحم حالص نامحرلا دبع وبأ اهثيداحأ

 .108 .م 24
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 :لاق ،ةاورلا نم طبضلا ديزم ىلع هلامتشا هتليضف نم :حالصلا نبا لاق .(اهرصحل ةجاح ال)

 ىلع لئوألا هراتخا دقو) سيلدتلا مدعو عامسلا لاصتا ىلع ةلالد هيف ناك ام تالسلسملا ريخو"

 لصأ يف ال هفصو يف لصحي فعض نم لسلسملا ملسي ام لقف رمألا سكعنا دق نكلو (هريغ
 ىلع وهو ،‘"[كب رميس] امك اعوضوم وأ افيعض وأ احيحص هنتم نوكي دقف 3&‘"ثيدحلا
 :ماسقا

 ."لقف كبحأ انأو" ةاورلا نم لك لوقب لسلسم هنإف لبج نب ذاعم ثيدحك :يلوق )1
 :2ث}[الثم مهدحأ] لوقي نأك ءاهقفلابو ؛ظافحلابو ؛ءارقلا ")لسلسملاب هولثمو :يلعف ون (2

 هخيش نع ثدحملا وأ ؛هيقفلا وأ ؛ظفاحلا وأ ؛ئراقلا نالف انخيش (9ًلانرم يراخبلا حيحصب انث

 :هلوقب هل لم مظانلاو خلا "... /36/ 0"”[تافصلا كلت نم] نالف

 «امسبت ثدح نأ دعب وأ امئاق هينثدح دق كاذك»

 مساقلا وبأ يديب كبش ةريره يبأ لوقك ""[هوحن وأ] {مايقلا :وهو ؛كلذ لثم رخآلا لعفي م
 عضو» :ثيدحكو ةفيدحلا ‘2}«تبسلا موي (أ) ضرألا هللا قلخ» :لاقو ملس و هيلع هللا ىلص

 .(}» «ىحضلا ةروس رخآ نم ريبكتلاو ةءارقلا» :ثيدحكو «ةهبحجلا ىلع ديل

 .نيب لاخدإ ريغ نم لصألا شماه يف اذه بتكو .العفم يتأيس امك :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .لسلسملا ةليضف :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .101ص ‘هسفن ردصملا (3)

 .يتأيس :(ب) ةخسنلا يف (4)

 نع ملسم نب ةبقع نع ثدحي ةريح تعمس لاق بهو نبا انث لاق ىلعألا دبع نب سنوي ينربخأ هصنو :(ب) ةخسنلا يف (5)
 ذاعم اي كبحأل ينأ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يديب ذخأ لاق لبج نب ذاعم نع يجبانصلا نع يلوبحلا نامحرلا دبع

 كركذ ىلع ينعأ يبر ةالص لك ربد يف لوقت نأ عدت الف» ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاقف لوسرلا اي كبحأ انأو تلقف

 يبأ /(ظفللا اذهم) 1/1302:مقر ءاعدلا نم رخآ ع ون باب وهسلا باتك ىبتجملا :يئاسنلا .«كتدابع نسحو كركشو

 ثيدح «مهنع هللا يضر راصنألا دنسم ،دنسملا :دمحأ /(هوحنب) 1522:مقر ،رافغتسالا يف باب ،ةالصلا باتك ،ننسلا :دواد

 .(هوحنبر 22554 و (الوطم هوحنب) 22546:مقر هنع هللا يضر لبج نب ذاعم

 .يلعف :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .لسلسمب :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (9)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (10))

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (11)
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 .ةبرتلا :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(هلثمت) 2789:مقر ،مالسلا هيلع مدآ قلخو قلخلا ءادتبا باب ،رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك حيحصلا :ملسم )2(

 ضبق امك لاق يديب ضبقو لاق بوقعي نب ميهاربا انث يئاسنلاو ملسم هدروأ امك اذه ثيدحلا صنو :(ب) ةخسنلا يف (3)

 يكملا جيرج وبأ يندح لاق كلذك دادحلا نب ةديبع وبأ تدح لاق كلذك حابصلا نب دمحم يندح حابصلا نب دمحم يديب

 تبسلا موي ةبريلا لجو زع هللا قلخ :لاقف يديب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ذخأ لاق ةريره وبأ لاق هبحاص يديب ضبق

 باودلا اهيف ثبو ءاعبرألا موي رونلا قلخو ءاثالثلا موي هوركملا قلخو نينثإلا موي رجشلا قلخو دحألا موي لابجلا اهيف قلخو
 نيب اميف ةعمجلا موي تاعاس نم ةعاس رخآ ق قلخلا رخآ ق ةعمجلا موي نم رصعلا دعب مالسلا هيلع مدأ قلخو سيمخلا موي

 جاجحلا نع مهريغو صفح تنب نب ميهاربإو رامع نب لهسو (ىسيع نب نيسحلا وهو) يياطسبلا ميهاربا لاق .ليللا ىلإ رصعلا
 عباسلا مويلا يف شرعلا ىلع ىوتسا مث مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا ةدايز ىئاسنلا ةياور يف /37/ ثيدحلا اذهب

 كلذ لجأ نم اهثيبخو اهبيطو اهدوسأو اهرمحأ ضرألا ميدأ نم هقلخ اذكه رصعلا دعب هلوق دعب هرخآ يفو ثيدحلا لوأ يف يأ

 ضباق وهو نندح لوقي دحاو لكو انتم و ادانسإ ثيدحلا درو اذكه ريثك نبا لاق .ثيبخلاو بيطلا مدآ نب نم هللا ]. . .]

 حصأ وهو رابحألا بعك نع ةريره وبأ .مهضعب لاقو لاق ذ وذشلاب ريبكلا خيراتلا باتك ق يراخبلا هللع دقو يدي ىلع

 نإ "هصن ام ةيدمحملا ةنسلا ىلع ءاوضأ باتكلا بحاص لاق ناءرقلا هتفلاخمل ذوذشلا يعي ظافحلا نم دحاو ريغ هللع اذكو

 لب طقف ينلا نم هعامسب حرصي ل رو هحيحص ق ملسم هاور دقو كللذ ق فالخ ال مهدعاوق ىلع دنسلا حيحص ثيدحلا

 بعك نم ذوخأم ثيدحلا اذه نأب ثيدحلا ةميأ ىضق دقو هئدحي وهو هديب ذخأ دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ معز

 "ثيدحلا ححصي لسلستلا اذه لهف ؛رابحألا

 ميركلا دبع نبا سيردإ انأبنأ لاق هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ امك عضو ثيدحلا صنو :(ب) ةخسنلا يف هيلع داز (4)

 كسأر ىلع كدي /38/ عض لاق [21/رشحلا] 4 ... لكَج لع َناَهَرَشَلآ ٩ ةيآلا هذه تغلب املف قلخ ىلع تأرق :لاق دادحلا

 عض لاق ةيآلا هذه تعلب املف شمعألا ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض لاق ةيآلا هذه تغلب املف ةزمح ىلع تأرق ينإف

 ةمقلع ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي عض لاق ةيآلا هذه تغلب املف بابن نب ىيحي ىلع تأرق ينإف كسأر ىلع كدي

 اعض لاق ةيآلا هذه انغلب املف دوعسم نب هللا دبع ىلع انأرق انأف كسأر ىلع كدي عض الاق ةيآلا هذه تغلب املف دوسألاو

 ليربج نإف كسأر ىلع كدي عض يل لاق ةيآلا هذه تغلب املف ملس و هيلع هللا ىلص يبلا نع تأرق ينإف امكسأر ىلع امكديأ

 رخآ يف ريبكتلا ثيدح صنو ."توملا" ماسلا الإ ءاد لكل ءافش اممإف كسأر ىلع كدي عض لاق يلإ امم لزن امل مالسلا هيلع

 نب ةمركع ىلع تأرق لاق يرقملا ةرب يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب لىجحأ نيسحلا يبأ قيرط نم ريثك نبا لاق حضل ١ ةروس

 ةروس لك ةمتاخ عم متخت ربك يل الاق ىحضلا تغلب املف دابع نب لبش و يييطتطسق نب ليعامسإ ىلع أرق هنأ ييربخأو ناميلس

 كلذب هرمأف سابع نبا نع أرق هنأ دهاجم هربخأو كلذب هرمأف دهاحب ىلع أرق هنأ انربخأو كلذب انرمأف ريثك نبا ىلع انأرق انإف

 هذهف كلذب هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا ىلع هأ رق هنأ هربخأو كلذب هرمأف بعك نب يبأ ىلع أرق هنأ سابع نبا هربخأو

 يزارلا متاح وبأ هفعض دقف ثيدحلا امأو تاءارقلا يف امامإ ناكو يرقملا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ امب درفت هنس

 ركذو لاق اهريغ ال ةالصلا يف /39/ فيعضتلا اذه نأ ريثك نبا راتخاو ثيدحلا اذه يف اميس الو هقثو نمو اهفعض نم أربتيو

 كلملا ءاج مث ةدملا كلت رتفو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع يحولا رخأت هنأ ىحضلا ةروس رخآ يف ريبكتلا ةبسانم يق ءارقلا
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 هنمو ."ناميإلا ةوالح دبعلا دجي ال» :سنأ ثيدحك :يلعفلاو يلوقلا فصولا عمجي دقف (3

 هتاور نم لك نوكي ثيحب انثو انربخأو تعمسك دحاو :دنس فصو ىلع هتاور هيف دراوت ام

 ...]] ./40/ ةدحاو ةغيص ىلع هاهتنم ىلإ ‘”[دنسلا لوأ نم]

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم تدهش» :سابع نبا ثيدحك: ةياورلا نمزب قلعتي وأ (4

 .«ديع موي

 .مزتلملا يف ءاعدلا ةباجإب لسلسملاك: اهناكمب وأ (5

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ هخيش يوري نم لوأ يوارلا نوكك :اهخيراتب وأ (6

 .}«نمح رلا مهمحري نومحارلا» :ثيدحك

 رخآ تعمس :هيف لاق يذلا ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلاك :هخيش نع يوري نم رخآ وأ (7

 نرق تاذ حطنت ال تح ةعاسلا موقت ال» :ملسو هيلع هللا ىلص مساقلا وبأ يليلخ يل لاق ام

 قلطملا-2 .تعمس-1 :عاونأ ةينامث ركذ اهنم لصحف ،هتالسلسم يف يليقعلا دمحم هركذ («يامج

 ،هاهتنم ىلإ نالف ينرمأ :لاق ،نالف ييرمأ :لاق مهوقك-3 .عمسك :لاصتالا ىلع لدي امم

 ىلع تاحيبستلا دع ثيدح يق امك-5 .رم امك ةيحللاب ذخألا-4 .هركذ راملا ريبكتلا ثيدحك

 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا لوق وهو مسقلا وهو نالف لاق هنأ نالف ىلع تدهش مهلوقك-6 .ديلا

 -8 .هالعأ روكذملا ةريره يبأ ثيدحك كيبشتلا-7 .خلا...ليربج ثدح دقل ميظعلا هللاب :لاق

 سابع نبا لوسر لاؤس ي هسأر لسغف بصق يلع ًبْص ناسنإل يراصنألا بويأ يبأ ثيدحك

 يلع بص عيبرلا لوقي نأ :لثمو .مرحم وهو هسأر ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لسغي ناك فيك

 نإف ديز نب رباج ءوضو كيرأ قح ىلع بص ةديبع وبأ لوقيو ،ةديبع يبأ ءوضو كيرأ ىح

 ال انأو ريثك نبا لاق ارورسو احرف ملسو هيلع هللا ىلص ربك اهمامتب ةروسلا خلا...ىجس اذإ ليللاو ىحضلاو هيلإ ىحوأف

 .فعض الو ةحصب دانسإلا ىلع مكحأ

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ضبقو لاق هللا نم هنأ هرمو هولح هرشو هريخ ردقلاب نموي نح :(ب) ةخسنلا يف هيلع ديز (1)
 هلوق عم هتيحل ىلع ثيدحلا ةاورلا نم دحاو لك ضبقب لسلسم هنإف خلا. . .هرشو هريخ ردقلاب تنمآ لاقو هتيحل ىلع

 .خلا ...تنمآ

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز )2(

 .دحاو دنسب هنووري :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 5991 :مقر ،عئفاكملاب لصاولا سيل باب بدألا باتك كحيحصلا :يراخبلا )4)

 .9835:مقر ،هنع هللا يضر ةريره يبأ دنسم ،كدنسملا :دمحأ (5)
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 كيرأ تح يلع بص :لاق دوعسم نبا نإف دوعسم نبا ءوضو كيرأ قح يلع بص :لاق ارباج

 اهرثكأو ةديدع ًابتك اهيف اوفلأ دق ةريثك تالسلسملاو .حلا...ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءوضو

 .ملعأ هللا و يهتني نأ ىلإ اهنم ظافحلا دارأ ام سكع ىلع تءاجف لبق تركذ امك حصي ال

 :زيزعلا ثيدحلا :سداسلا بلطملا

 .................... ةثالث وأ نينثا يورم زيزع -12 :مظانلا لاق

 ليقو اروهشم يممس ةعامج هاور نإف ازيزع يمس ةنال وأ نانثا هتياورب درفنا يذلا ثيدحلا :وه

 وأ ،هدوجو ةلقل ازيزع ىمسو بيرغلا جرخيف ؛نينثا نم لقأ هيوري ال يذلا ثيدحلا :وه زيزعلا

 و [14/سي]«ه لامب انَزَتَعَفظ :ىلاعت هلوقك 8زعي رع نم ،ىرخأ قيرط نم هثيجمب يوق هنوكل

 ةياور نأ دارأ نإف) :ةبخنلا حرش يق لاق .الصأ دجوت ال نينثا نع نينثا ةياور نأ نابح نبا ىعدا

 هيوري ال نأب ةدوجومف اهزوج نلا زيزعلا ةروص امأو .ملسي نأ نكميف طقف نينثا نع طقف نينثا

 ةريره يبأ ثيدح نم يراخبلاو ،سنأ ثيدح نم هاور ام :هلاثم .نينثا نم لقأ نع نينثا نم لقأ

 هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ نيح مكدحأ نمؤي ال لاق» :ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ

 ،ديعسو ةبعش ةداتق نع هاورو بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق ة سنأ نع هاورف 0"«نيعمجأ سانلاو

 .(ے(ةعامج ج ًزك نع هاورو ،ثراولا دبعو ةيلع نب ليعامسإ زيزعلا دبع نع هاورو

 ،مكاحلا مالك يموي هيلإو ؛يئابجلل افالخ هتاور ددعت عم ولو حيحصلل اطرش زيزعلا سيلو

 نم درو امم بيجأو .يراخبلل طرش كلذ نأو يراخبلا يي ثيدح لوأ) :هنأب يبرعلا نبا حرصو

 الإ رمع نع هوري مل ر «تاينلاب لامعألا ثيدح» :ليق نإف لاق هنأل رظن هيف باوجب كلذ

 هنوفرعي مهنأ الولف ،ةباحصلا ةرضحب ربنملا ىلع رمع هب بطخ دق :انلق بيرغ ذرف وهف 3 ةمقلع

 عنم رمع يف ملس ول اذه نأبو ،هريغ نم هوعمس مهنأ هنع ممتوكس نم مزلي ال هنأب بقعتو .هوركنأل
 ام ىلع دمحم نع هب ديعس نب يحي درفت مغ ،ةمقلع نع هب ميهاربإ نب دمحم درفت مغ ،ةمقلع درفت ي
 ‘&بصعت اذهو مهدنع امب رتغي ال تاعباتم هل تدرو دقو نيثدحملا دنع فرغو ؛حيحصلا يق درو

 >‘س ,7 71

 :ملسم /(هلثم) 15:مقر ،ناميإلا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بح باب ،ناميإلا باتك حيحصلا :يراخبلا (1)

 ،نيعمجأ سانلاو دلاولاو دلولاو لهألا نم رثكأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبحم بوجو باب ،ناميإلا باتك حيحصلا

 .(ظفللا اذمي) 44 و (الوطم هوحنب) 44:مقر
 .54ص "ينالقسعلا رجح نبا ،رظنلا ةهزن رظني (2)

 .111ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (3)
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 يحي ىلإ ؛يعباتلا عباتو ؛يعباتلا كلذك مث ؛دحاو الإ هيوري الو ةباحصلا نم رضحمب ليق امالك نإف

 لاق . رمع ثيدح ريغ ق هباوج ملسي ال اذك و }هثلث وأ ؛مالسإلا عبر :هنأ اوصن منأ عم ديعس نب

 ثيدح لوأ يراخبلا ط رش هنأ ىعدا ام نالطب ق يبرعلا نبا ىضاقلا ىفكي ناك" 7 نبا

 طئارشلا بسح هيلع مكحيف روهمجلا دنع داحآلا ماسقأ نم زيزعلاف :لك ىلعو ."هيف روكذم

 [[.كلذ ريغ نوكي دقو ،انسح وأ ؛احيحص نوكي دقف ،هيف رفوتت نلا

 :روهشملا ثيدحلا :عباسلا بلطملا

 .ةثالث ام قوف يورم روهشم .. .................. -12 :مظانلا لاق

 دقو ‘ضعبلا دنع] ضيفتسملاب هنع ربعي دقو ةثالث نم رثكأب ةروصحم قرط هلام :روهشملا ثيدحلا

 الصأ دنس هل سيل امو ،رثكأ هلامو ؛دحاو دنس هلام لمشيف ةنسلألا ىلع رهتشا ام ىلع “”[قلطي

 هلوأ ق نوكي دقو مظانلا هب (5) [لثم امك هل وأ نم رهتشي دق هنأ امك .({}_[دعب نيبنس ] امك

 هلوأ ق بيرغ (©)هزإ : اولاق مممإف «تاينلاب لامعألا امئإ» ثيدحك كلدعب رهتشي ش بيرغ وأ زيزع

 لوقلا ىلع مهلمح امو رمألا لوأ نم روهشم هنإف قيقحتلا دنع كلذك سيلو ،هرخآ يف روهشم

 ىلع عضاوم ةتس ق تارم تس هحيحص ق ٥اور ذإ يراخبلل مهبصعت الإ هلوأ ق بيرغ (7)هنأي

 نب ةمقلع] نع يميتلا ميهاربإ نب دمحح نع يراصنألا ليعس نب يحي نع يأ }ةدحاو ةقيرط

 : هللا همحر (}بطقلا لاق .ملس و هيلع هللا ىلص لوس رلا نع باطخلا نب رمع نع يثيللا (ث[ صاقو

 .111ص ،هسفن ردصملا (1)

 .44 ىلإ 40 نم ةيلاتتم يهو (ب) ةخسنلا يف ةغراف اهلك تاحفص )2(

 .قلطيف :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .يتأيس :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .لثم ام لثم :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .هنأ :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .صاقو يبأ نب ةمقلع :(ب) ةخسنلا يف (8)
 يف يمالسإلا برغملاب يضابإ ملاع رهشأ (م1914/_ه1332:تر شيفطا حلاص نب ىسيع نب فسوي نب دمحما وه )9(

 نع ملعلا ئدابم ذخأ ع رولاو ملعلا ةرسأ ناضحأ يف ملعتو أشن ،رئازحلا ءارحص لامشب بازم يداو يف دلو ةثيدحلا روصعلا

 مهنيب نم هدعب نم خياشم اوراص نيذلا هذيمالت نم هفلخ يف هدجن ام اذهو ريزغلا هملعب رهتشا تيح ،ميهاربا ربكألا هيخأ

 مهريغو ،(ةرونملا ةنيدملا) يعافرلا دمحأ ،(سنوت) تيراعت نب ديعس «(ايبيل) ينورابلا اشاب ناميلس ‘قاحسإ وبأ شيفطأ ميهاربا
 نايميه ،ليلعلا ءافشو لينلا باتك حرش :اهنم ؛فلؤم ةئامثالثلا غلبت امهأ :لاقف مهضعب اهدع دقف ةرينك تافلؤم هلو ريثك
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 ديعس نب يحي دنع نم ةرهشلا هل تأرط امنإ اولاق نإف سابع نبا نع بيبح نب عيبرلا هاور دقو"

 نبا ركذ دقف “”[تلق امك] هلوأ نم روهشم ثيدحلا نأ قحلاو .("”"عيبرلا دنع نم كلذكو انلق

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ ركذ بلهملا نأ" :10رص يرابلا حتف نم لوألا ءزجلا يف رجح

 امنإ سانلا اهيأي» :هظافلأ ضعب يف نأل ،هلوق نسحتساو ارجاهم ةنيدملا مدق نيح هب بطخ

 ثيدحلا نأ اذه نم ")رهظيف 5‘)"ةبطخلا لاح ىف ناك هنأ ءاميإ اذه يفف ،ثيدحلا «ةينلاب لامعألا

 الو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا هب بطخي نأ لوقعملا ريغ نم ذإ ،ةباحصلا ىدل اروهشم ناك

 يق ربنملا ىلع رمع هب بطخي نأ /45/ "اضيأ لوقعملا ريغ نمو ،هنع هللا يضر رمع الإ هنم هعمسي
 ىلص ينلا نم ثيدحلا عمس "[هنأب ةنيبلا رمع نوفلكي] الو ةباحصلا نم ريبك عمج اهرضحيو ةعمج

 نع يور هنأب هذنم نبا هلاق ام قحلاف اذإ .نأشلا يف تبثتلا نم هب اورهتشا ام عم ملسو هيلع هللا

 .ناميإلا ثلث ثيدحلا اذه نإ :اولاق نيثدحملا نأ عم {ةباحصلا نم ةدع

 اريثك نوبصعتي حلطصملا ي وأ \ثيداحأال مهحرش يف ءاوس نيثدحملا نأ ىلإ هيبنتلا بجيو

 اوفشك هدبع دمحم خيشلا مهنمو نيرخأتملا نأ عم ،نيموصعملا نم يراخبلا نأك ،ملسملو يراخبلل

 ىلص ©')[هل مصعألا نب ديبل] رحس ثيدح :لثم \ةعوضوم لب ةفيعض ثيداحأ يراخبلا يف نأ
 ىلإ لاحلا كب بهذي الف ،كلذ ريغ ىلإ هلعفي مل وهو ًائيش لعفي هنأ هل ليخي تح ملسو هيلع هللا

 .(}طقف ءايبنألل ةمصعلاف ،لئاق لك قيدصت

 مالعأ مجعم ؛رظنا .صلاخلا بهذلا ،ع رفلاو لصألا لماش ،لمشلا عماج ةنامضلا ءافو ،ريسفتلا ريسيت ،داعملا راد ىلإ دازلا

 .864 :ةمجرتلا مقر &849ص ىلإ 835ص نم (برغملا مسق) ةيضابإلا

 001:ج 3ه1306 رصعب ةينورابلا ةعبطملا ط ،(ةمئألا بطق) شيفطا فسوي نب دمحم {ةنامألا ءادأب ةنامضلا ءافو (1)

 .24ص

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل "يراخبلا ليعامسا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف (3)

 .16ص .1ج ،م2001 ه1421 ،1ط سن د ،دمحلا ةبيش رداقلا دبع :قيلعتو قيقحتو ميدقت ،نالقسعلا

 .ققحتف :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .هنأ ةنيبلا رمع نم نوبلطي :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .يبلا مصعم نب ديبل :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)
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 نورخآلا نحن» :ثيدحك هلوأ يف ")زيزعلاو ،رثكأف ةئالث هاور ام روهشملا مظانلا ربتعاو

 نع رهشو ،ةريره وبأو ةفيذح نانثا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هاور هنإف ثيدحلا «نوقباسلا

 ؛حلاص وبأو ؛مامهو ؛جرعألاو ؛سوواطو ؛محتاح وبأو ؛نمحرلا دبع :ةعبس هنع هاور ذإ ةريره يبأ

 .نترب مأ ىلوم نمحرلا دبعو
 ثيدحلا ناك ءاوس نوريثك ةاور ‘)[هلقن نأب] ةصاخ ثيدحلا لهأ دنع عاش ام )روهشملاف اذإ

 هللا ىلص لوسرلا نع وأ مامإلا نع نولقانلا ناك ءاوسو افيعض وأ احلاص وأ انسح وأ احيحص

 “[حيحصلا وه اذه] ،ملسو هيلع

 لاعفأك /46/ ؛ماعلاو صاخلا هتفرعم يف ىوتساو تاقثلا نم ةعامجلا هاور ام روهشملا :ليقو

 مهدنع قحلم اذهو ،‘”[اهوحنو جحلاو ؛عوضولا يفو ؛ةالصلا] يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 .يرورضلا وأ ؛يرظنلا ملعلا ديفي هنأل رتاوتملاب
 دقف 6)«رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» ثيدحك 6[آرتاوتم روهشملا نوكي دقو]

 :ليقو ،ايباحص نيعبرأ نم اوحن ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هاور هنأ هدنسم يق رازبلا ركذ]
 .(!"”[اذه الإ ةرشعلا هتياور ىلع عمتجا ثيدح فرعي الو ،ةئم نم رثكأ :مهضعب لاقو ،نوتس

 :ثيدحك رخآلا ضعبلا دنع حيحص ريغو ضعب دنع احيحص 'أ)آروهشم ثيدحلا نوكي دقو

 نع فوني ددع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هاور هنأ اومعز دقف .('"»«نيفخلا ىلع حسملا»

 .ازيزع ناك نإو :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .روهشملا :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .هلاق نأب مهريغ عم وأ :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .ةعامج :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .امهوحن جحلاو ةالصلا لاعفأ :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .قيقحتلا دنع :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .رتاوتملا روهشملاب اودارأ نإ الإ :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .هجيرخت مت (9)

 اوعمتجي مل و نورشبملا ةرشعلا هتياور ىلع عمتجاو ةباحصلا نم ةئام نم رثكأ هاور هنأ مهضعب هركذ :(ب) ةخسنلا يف (10)
 .اذه ريغ ثيدح ىلع

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (11)

 .هجيرخت مت (12)

69 



 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 وحن هاور هنأ اومعز "مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر» ثيدح كلذكو ،ةباحصلا نم نيعبرألا
 ثيدحلا (ث«نلاقم عمس ئرما هجو هللا رضن» :2 ثيدحك عيمجلا دنع انسح نوكي دقو نيسمخ

 عبس ةياور نم ”«فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ» :ثيدحو ،ايباحص نينالث وحن ةياور نم

 يقر ‘}«رانلا نم باقعألل ليولا»و (5)«مارح ركسم لك» :ثيدح اذكو ايباحص ،نيرشعو

 اناسح اهومس نإو ثيداحألا هذه" :رجح نبا لاق .ايباحص رشع انثا امهاور دقف (ءعوضولا ةلأسم

 ال عم ©هيلع قفتم وه ام اهنمو ،اهظافلأ ىلع امتاور قفتا ثيداحألا هذهو حيحصلا نم يهف

 اظفل ([هتت , ىلعأ قفتم حيحص وه ام هنمو ءاعدلا دنع نيديلا عفر» : فثيداحأك اظفل

 ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقب نكلو دابعلا نم هعزتني اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ» :ثيدحك نيعمو

 ("«اولضأو اولضف ملع ريغب اوتفأف اولئسف الاهج اسوؤر 0""سانلا ذختا املاع قبي مل "ذإ نيح

 بابو (ظفللا اذمهر 5 :مقر ،ءاوس حاتتفالا عم ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر باب ناذألا باتك حيحصلا :يراخبلا )1(

 اذإ نيديلا عفر بابو (هلثم) 738:مقر ،هيدي عفري نيأ ىلإ بابو (هوحنب) 736:مقر ،عفر اذإو عكر اذإو ربك اذإ نيديلا عفر

 ةريبكت عم نيبكنملا وذح نيديلا عفر بابحتسا باب ،ةالصلا باتك حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 739:مقر ،نيتعكرلا نم ماق

 .390و (هوحنب) 390 و (هوحنب) 390:مقر ،مارحإلا

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 /(هلثمير) 296:مقر ،هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو هل هقف ال هقف لماح برف ،ملعلا :باتك ،كرتسملا :مكاحلا (3)

 .(ظفللا اذمم) 94:مقر كباب ،ميملا باب ،ريبكلا :يناربطلا

 نيرفاسملا ةالص باتك ،حيحصلا :ملسم /(هلثم) 3219:مقر ،ةكئالملا ركذ باب ،قلخلا ءدب باتك ،حيحصلا :يراخبلا (4)

 .819 و (هلثم) 819:مقر ،هانعم نايبو فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا نأ نايب باب اهرصقو

 داهجلا باتك حيحصلا :ملسم /(ارصتخم هانعم) 2261:مقر ،ةراجإلا يف باب ،ةراجإلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (5)

 .1733 و (ارصتخم هانعم) 1733 و (ارصتخم هانعمي) 1732:مقر ،ريفنتلا كرتو ريسيتلاب رمألا يف باب ريسلاو

 ،ةراهطلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذهي) 165:مقر ‘باقعألا لسغ باب ،ءوضولا باتك حيحصلا :يراخبلا )6(

 .(ارصتخم هظفلب) 242 و (هوحنب) 242 و (ارصتخم هانعم) 242:مقر ،امهلامكب نيلجرلا لسغ بوجو باب

 .هعم :(ب) ةخسنلا يف (/)
 913 و (هوحنب) 913:مقر ،ةعماج ةالصلا فوسكلا ةالصب ءادنلا ركذ باب ،ءاقستسالا ةالص باتك حيحصلا :ملسم (8)

 .913 و (الوطم هوحنب)
 .هيلع :(ب) ةخسنلا يف (9)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (100)

 .مرقلا :(ب) ةخسنلا يف (11)
 باب ،ملعلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذمم) 100:مقر ،ملعلا ضبقي فيك باب ملعلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (12)

 .(الوطم هوحنب) 2673 و 2673 و 2673 و (هلثم) 2673 :مقر ،نامزلا رخآ يف نتفلاو لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عفر
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 ححصت مل يهو ةروهشملا ثيداحألا نمور] .({")«لستخيلف ةعمجلا ىتأ نم» :ثيدحكو /47/
 قح لئاسلل»و «مكموص موي مكرحن» :ثيدحو «ةنجلاب هترشب راذآ جورخب ينرشب نم» :ثيدح

 .رابتعالا يف اهل ظحالو قاوسألا يف رودت امنإف «سرف ىلع ءاج ولو
 نوكي روهشملا نإ مث .بيرغلا فيرعت دنع هللا ءاش نإ هتلثمأ يتأتسو ،رينك فيعضلا روهشملا نمو

 عوكرلا دعب ارهش تنق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ» :سنأ ثيدحك رم امك نيثدحملا دنع

 تمأ قفتت ال» :ثيدحك نيثدحملا دنع ال مهريغ دنع رهتشي دقو .‘}«ناوكذو لعر ىلع وعدي

 اوفلتخا دق "هيبش ظفللا اذهب دجوي ال" :يطويسلا لاق .طقف نييلوصألا دنع وهف (‘«لالض ىلع

 يهو ةرورضلاب نيدلا نم افورعم ثيدحلا نوكيو ةرهشلا مب عقت نيذلا ريثكلا ةاورلا ددع دح ي

 .نيعبس :ليقو ،نيعبرأ :ليقو ،ةرشع :ليقو ةعبس :ليقو ةسمخ :ليقو ،ةعبرأ :ليقف ،رتاوتلا ددع

 .‘[ملعأ هللاو هقفلاو لوصألا يف ةدوجوم لاوقألاو

 :نعنعملا ثيدحلا :نماثلا بلطملا

 .................... مرك نع ديعس نعك نعنعم -13 :مظانلا لاق

 .هجيرخت مت (1)

 .265ص يروزرهشلا نمحرلا دبع نب نامثع ورمع وبأ ،ثيدحلا مولع :رظني (2)
 هوحنب) 10002و (الوطم هانعمم) 10001:مقر ،هدعبو عوكرلا لبق تونقلا باب ،رتولا باتك حيحصلا :يراخبلا (3)

 اذإ ةالصلا عيمج يف تونقلا بابحتسا باب ،ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذهي) 10003 و (الوطم

 (الوطم هوحنب) 677و (الوطم هلثمم) 677و (الوطم هانعم) 677و (الوطم هوحنب) 677:مقر ثةلزان نيملسملاب تلزن

 .(هوحنب) 677و 677و (هوحنب) 677و 677 و (الوطم هانعمب) 677 و (الوطم هوحنب) 677 و

 ريبكلا :يناربطلا /(ظفللا اذهم) 27867:مقر ،هنع هللا يضر يرافغلا ةرصب يبأ ثيدح ،لئابقلا دنسم نم دنسملا :دمحأ (4)

 .(هلثم) 2171 :مقر ‘باب ،ميحلا باب

 دنع روهشم وهف «لالض ىلع يمأ قفتت ال» :ثيدحك نيثدحملا دنع ال مهريغ دنع رهتشي دقو :(ب) ةخسنلا يف (5)
 ج ورخب ييرشب نم» :ثيدحك ةحيحص ريغ يهو ثيداحأ رهتشت دقو الصأ ظفللا اذم هجوي ال ":يطويسلا لاق .نييلوصألا

 الو قاوسألا يف رودت اممف «سرف ىلع ءاج ولو قح لئاسلل»و «مكرحن موي مكموص موي» :ثيدحلاو «ةنحلاب هترشب راذآ

 ع وكرلا دعب ارهش تنق قث لوسرلا نأ» :سنأ ثيدحك مهريغ دنع ال نيثدحملا دنع اروهشم نوكي دقو ،رابتعالا يف امل ظح

 .طقف نييلوصألا دنع روهشم وهف «لالض ىلع يمأ قفتت ال» :ثيدحك مهريغ دنع رهتشي دقو «ناوكذو لعر ىلع وعدي

 ."الصأ ظفللا اذم هجوي ال" :يطويسلا لاق

 بسح اهددع نوكيو بذكلا ىلع قفتت ال ةعامج يورت نأ رتاوتلا .رتاوتلا دح امف ةرهشلا يف لخدي رتاوتلا نأ امب :هيبنت

 وأ نيعبرأ وأ ةرشعلا وأ ةعستلا وأ ةعبسلا وأ ةسمخلا وأ ةعبرألا وأ ةثالثلا يفكت لهو رثكأف ةثالث نم هل نيددحملا فالتا
 ةقيرطلا هذهب يورملا ربخلاو .ءاهقفلاو نييلوصألاو ثيدحلا ءاملع دنع ةدوجوم لاوقألا هذهو الصأ كلذل دح ال وأ .نيعبس

 .ةرورضلاب نيدلا نم افورعم نوكيو ارتاوتم ىمسي
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 ،كلذ وحن وأ رابخإلا وأ عامسلا وأ ثيدحتلل نايب نود نع ظفلب يور ام وه :نعنعملا ثيدحلا

 اذإ "»[امهريغ وأ] عامسلا وأ ثيدحتلاب حيرصتلا مدع مغر /48/ لاصتالاب (دنسل مكحيو

 :طورش ةثالث هيف ترفوت

 .0[كلذ فيرعت رم دقو] :هطبضو يوارلا ةلادع -1
 رصاع دق "نالف يوارلا نأ خيراتلا ف تبثي نأب ؛هنع ىور نمع يوارلا ءاقل توبث 2

 .يراخبلا دنع هب ىقتلا وأ روهمجلا دنع (5نالف

 عمس )ناك اذإ الإ نالف نع لوقي ال نأ يوارلا ةداع نم نوكي نأب ؛سيلدتلا نم ةءاربلا -3

 تبرق اذإ [اميسال اهريغو] ملسمو يراخبلا يو حيحصلا عماجلا يف ريثك ”[وهو هنم]
 ءاذك لاق انالف نأ وحن ديدشتلاو حتفلاب «نأ» هيف ام وهو :ننؤملا نعنعملا نمو .اهاهتنم ىلإ ةياورلا

 ننؤملا لاسرإو نعنعملا لاصتاب") :ةبيش يبأ نبا ظفاحلا لاقو .امهنيب ةيوستلا ىلع ءاملعلا مظعمو

 هيلع هللا ىلص يبلا تيتأ» :لاق ،رامع نع ةيفنحلا نب دمحم نع ريبزلا نبا ةياور ىلع مكح كلذلو

 ءاطع نب دعس نب سيق ةياور ىلعو .لاصتالاب «مالسلا يلع درو هيلع تملسف يلصي وهو ملسو

 .لاسرإلاب «يلصي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبلاب م ارامع نأ ةيفنحلا نبا نع حابر يبأ نب

 نأ حيحصلاو &‘٨"}ةالصلا يف مالكلا ميرحت لبق اذهو ،رامع نع :لقي مل و ،ارامع نإ :لاق هنوكل

 .رم امك جاجتحالل 0"!١[حلصيو لصتملا ليبق نم وهف نعطلا نم ملَس] اذإ نؤملاو نعنعملا
 :مهبملا ثيدحلا :عساتلا بلطملا

 مسي مل وار هيف ام مهبمو ..................... -13 :مظانلا لاق

 .هدنس ىلع :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .هنع ىور نم :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .نعنعملاو هنع :(ب) ةخسنلا يف (7)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)

 .ةصاخ :(ب) ةخسنلا يف (9)

 .119 ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (10)

 .ناحلصي لصتملا ليبق نم امهف نعطلا نم املس :(ب) ةخسنلا يف (11)
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 .نتملا يف مهبمو &ك")ةياورلا يف مهبم :نيمسق ىلع مهبملا /49/

 تدروف ؛همأ نبا وأ ؛(ے)همأ وأ ؛همع وأ ؛هيبأ نع وأ نالف نب نالف نع دنس يق درو ام لوألا امأ _

 .هرمأ يف رظني نمه وأ ؛فيعض وأ ؛ةقث وه اذإف ىرخأ قيرط نم مهبملا اذه ةيمست

 يف ماهبإلا نوكي ثيح ثيدحلا اهعم دري نلا ةلاهجلا اميس ال ،ةلاهجلا لاوز مهبملا ةفرعم ةدئافو

 .دانسإلا

 هاور ام) كلذ نم ؛انتداعك ([ًالاثم كلذل درونو] ،هريغو يدادغبلا بيطخلا كلذ يف فنص دقو

 لوسر ينإ :لاقف هفرعن نحنو يراصنألا عبرم اناتأ :لاق ديزي ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ

 :ليقو ثديزي وأ اديز :همسا عبرمو .ثيدحلا «مكدجاسم ىلع اوفق» :مكل لوقي مكيلإ هللا لوسر

 ءيسملا» :ثيدح يف دالخ نب يحي نب يلع ةياور نم يئاسنلا هاور امو :6"[هلانم نمو] .هللا دبع

 .نالف ةمع كلذ نمو .عفان نب ةعافر :مهبملا معلا ،هل مع نع هيبأ نع «هتالص

 ىلص يبلا تتأ امنأ هل ةمع نع نصحم نب نيصح "[ةياور نم] اضيأ يئاسنلا هاور [ام :هلاثم]

 ثيدح هلاثم] ،نالف ةجوز كلذ نمو .ءامسأ :[هتمع مسا] .ثيدحلا ةجاح اهل ملسو هيلع هللا

 ةعافر دنع تنك :تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ يضرقلا ةعافر ةأرما تءاج :(”[حيحصلا

 ىلص لاقف ‘بوثلا ةبذه لثم هعم ام نإو ريبزلا نب نمحرلا دبعب هدعب تجوزتف يقالط تبف ينقلطف
 :ليق .«كتليسع فقوذيو هتليسع يقوذت تيح ال .ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ» :ملس و هيلع هللا

 /50/ .ةميهس يه :ليقو ،ريغصتلاب :ليقو ،ريبكتلاب ةميمت يه

 .0فثيدحلا لايلب اهجوز ةافو دعب تدلو امنأ ةيملسألا ةعيبس :ثيدحك ةنالف جوز كلذ نمو

 .دنسلا :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .هتمع :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .كلذل لثمنو :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .امك :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .ةياورك :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .يه ةمهبملا :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .نيحيحصلا يف درو ام لثم :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
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 ال لاقو .»[نايفس وبأ :لجرلاو] .بلاط يبأ نب يلع اهقيقش وه اهمأ نبا !هثيدحلا هترجأ

 وحن وأ غلب وأ لجر نعك كلذ ريغ دنسلا يف نوكيو] .(‘«ترجأ نم انرجأ دق» :يبلا

 .}[كلذ

 هللا ىلص يبلا تلأس ةأرما نأ ةشئاع ثيدح نم ناخيشلا هاور ام كلذ نم] ريثكف نتملا يف امأ

 هذهف .ثيدحلا )«امهي يرهطتف كسم نم ةصرق يذخ » :لاقف ضيحلا يف اهلسغ نع ملسو هيلع

 .ملعأ هللاو }[.يراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ :يه ةأرملا

 :دانسإلا نم لزانلاو يلاعلا ثيدحلا :رشاعلا بلطملا

 الزن دق يذلا كاذ هدضو { الع هلاجر تلق ام لكو -14 :مظانلا لاق

 لاصتا عم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم يوارلا هب برقي يذلا دانسإلا وه :يلاعلا دحو /51/

 :ماسقأ ةسمخ هومسقو ،دانسإلا

 كلذ هب دري رخآ )دنس ىلإ ةبسنلاب ليلقلا ددعلا كلذب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ هؤاهتنا (1

 ناك اذإ امأف ،ىوصقلا ةياغلا ناك هدنس حص نإف ،قلطملا ولعلا وه اذهو ،ريبك ددعب هنيعب ثيدحلا

 لاق .ةباحصلا نم ًاعامس ( ىعدا نمم باذك هيف ناك نإ اميس ولعلا اذه ىلإ تافتلا الف فعض عم

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .لجرلا هسفن وهو مشاه نب ثراح وهو اهجوز :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .129 ص 127ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يياقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 لسغ بابو (ظفللا اذمي) 314:مقر ضيحملا نم ترهطت اذإ اهسفن ةأرملا كلد باب ضيحلا باتك حيحصلا :يراخبلا (5)

 كسم نم ةصرف ضيحلا نم ةلستغملا لامعتسا بابحتسا باب ضيحلا باتك حيحصلا :ملسم /(هانعمم) 315:مقر ضيحملا

 .332و 332و (الوطم هوحنب) 332 و 332 و (هوحنب) 332:مقر ،مدلا عضوم يف

 هتفرعمف نأشلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا مكحب قلعتي امنإو لئاسلا وأ لعافلا ةفرعمب رمألا قلعتي الو :(ب) ةخسنلا يف (6)
 مهللا لاقو دجسملا لخد يذلا لجرلاو ،ناميإلاو مالسإلا نع لئاسلا ثيدح كلذ نمو ،لهجلا نم لضفأ ملعلا ليبق نم

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ هزهتناف دجسملا يف لابو ادحأ انعم محرت الو ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم محراو محرا

 نأ ناخيشلا هاور امو ،ءاملا نم ابونذ هيلع اوقيرأ نيرسعم ال نيرسيم متثعب امنإ هلوقب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهيلع درف
 ناذهف .ثيدحلا «امب يرهطتف كسملا نم ةصرق يذخ» :لاقف ضيحلا يف اهلسغ نع ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تلأس ةأرما

 .مهتفرعم هدر وأ ثيدحلا لوبق قلعتي ال نكلو نوثدحملا مهفرع دق ةأرملاو نالجرلا

 .دانسإ :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .يعدي :(ب) ةخسنلا يف (8)
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 نبا ظفاحلل عقو ام ىلعأو) (!»ىماع هنأ ملعاف ءالؤه يلاوعب حرفي ثدحملا تيأر قيم) :يبهذلا

 .©‘(()رفن ةرشع ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نيبو هنيب ءاج هرصع يق ايندلا دنسم وهو رجح

 ؛فينصتلاو ؛طبضلاو ؛ظفحلاو ؛ةلادعلاك ؛ةيلاع ةفص يذ ثيدحلا ةميأ نم مامإ ىلإ يهتني نأ (2

 ؛يروثلاو ؛كلامو ؛ةبعشو ؛بيبح نب عيبرلاك حيجرتلل ةيضتقملا تافصلا نم كلذ ريغو

 يراخبلا ةياور ىلإ ةبسنلاب بيبح نب عيبرلا ةياور نإف ،مهوحنو ملسمو ؛يراخبلاو ؛يعفاشلاو

 ةميأ نم مامإ نم برقلا كلذكو امهنم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ برقأ ًالثم ملسمو

 يف مامإ هنأبو كلذب فصتملا ديز نب رباج ىلإ برقأ عيبرلاف .رم امك ةيلاع ةفص يذ ثيدحلا

 نمو ؛يعفاشلا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ برقأ هنأل كلامب كلذل انريغ لثمو ،ثيدحلا

 ةاورو كلام ئطوم ةاورك باتكلا ةاور اذه يف ربتعملاو (عفان ىلإو) ،مهريغو ملسمو ؛يراخبلا

 ولع هنأ :يأ يبسنلا ولعلا وه اذهو /52/ ،اندنع عيبرلا دنسم ةاورو انريغ دنع يراخبلا حيحص

 .ةيلاع ةفص يذ ثيدحلا ةمئأ نم مامإ ىلإ ةبسنلاب

 نيحيحصلاو عيبرلل حيحصلا عماجلا ةياور ىلإ ةبسنلاب ديقملا ولعلا ةوهو ًاضيأ يبسن ولع (1

 خيش وأ "يراخبلا خيش ىلإ هدانسإب هيوريف ًالثم يراخبلا هاور ًائيدح ىور ول يوارلا اذإ ًالثم
 وأ ،الثم يراخبلا قيرط نم هاور ول امم اددع لقأ ثيدحلا يق هدانسإ لاجر نوكيو ،اذكهو هخيش

 دوعسم نبا ثيدحب كلذل) :يناقرزلا حراشلا لثمو .حاحصلا بتكلا نم امهريغ وأ يذمرتلا

 ضعب يقو .«تيم رامح دلج نم نالعنو فوص نم ةبج هيلع ناك ىسوم هللا ملك موي» اعوفرم

 ول امم العأ نوكي ةفيلخ نب فلخ نع ةفرع نبا ءزج نم يوارلا هاور ولف «غ وبدم ريغ» :رابخألا

 اننيب عقو يذمرتلا قيرط نم هانيور اولف 3فلخ نع رجح نب يلع نع يذمرتلا قيرط نم هاور

 هنوك عم اذهف نيتجرد ولعب ةعبس هنيبو اننيب عقو ةفرع نبا ءزج نم هانيور اذإف ةعست فلخ نيبو

 . 607ص ،يوارلا بيردت (1)

 .سفنأ :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .97رص ‘تد ،طد ةيملعلا ةبتكملا ركاش دمحم دمحأ ذاتسألا هحرش و هححص ،‘تيدحلا ملع يق يطويسلا ةيفلأ (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .131ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (6)
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 نكي مل هنإف ملسو هيلع هللا ىلص يبلل ةبسنلاب :يأ قلطم ٌرلع )اضيأ وهف .ايبسن اولع
 :ةعبرأ اعاونأ هولعج مسقلا اذهو ،مويلا هنم العأ ادنس ‘2}ثيدحلل

 نبا نع عفان نع كلام نع يحي نع اثيدح ىور :ًالثم ملسم نوكي نأ امتروصو :ةقفاوملا (

 .ملسم قيرط نم هتيور ول امم لقأ ددعب رمع نبا ىلإ) يحي نع رخآ دانسإب هيورتف رمع

 نع وأ كلام نع رخآ دانسإب /53/ هيورت قباسلا لاثملا يف هتروصو :لادبإلا وأ لدبلا (ب

 هيف عمتجي يذلا خيشلا ىلإ ةبسنلاب ةقفاوم اذه ىمسي دقو ،اضيأ لقأ هدعب رمع نبا نع وأ عفان

 .عفان وأ كلامك ملسم دانسإب كدانسإ

  

 عقي اثيدح الثم يئاسنلا يوري نأك) :ةبخنلا حرش يق رجح نبا لاق امك وهو :ةاواسملا (ت

 رخآ دانسإب هنيعب ثيدحلا كلذ انل عقيف اسفن رشع دحأ هيف ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نيبو هنيب

 .اسفن رشع دحأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نيبو اننيب هيف 05 ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ

 .(}(ًصاخلا دانسإلا كلذ ةظحالم نع رظنلا عطق ‘[عم ذدعلا ثيح نم يئاسنلا] ًيواسنف

 كل كلذ عقيف كل ال كخيشل اهانفصو لا ةاواسملا هذه عقت نأ يهو :ةحفاصملا (ث

 تيقل دق كنوكل "}مكحخيش) هب ثيدحلا كلذ يف "الثم املسم تيقل كنأك نوكت ذإ ،ةحفاصم

 .هتحفاصو املسم تيقل 0""منأك هتحفاصو كخيش تيقل امدنع كنإف ملسمل يواسملا كخيش

 كانيلإ ةبسنلاب دانسإلا دعبل هبراق ام يق الو ؛اننامز يف نانكمي ال ةحفاصملاو ةاواسملا ناعونلا ناذهو

 .حضاو كلذو ثيداحألا تدنسأ قلا يه نأشلا يف ةفلؤملا بتكلا نألو

 .اذإ :(ب) ةخسنلا يف (1)
 .ثيدحلا اذهل :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .هب :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .144ص ينالقسعلا رجح نبا رظنلا ةهزن (7)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 .كنأك :(ب) ةخسنلا يف (10)
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 ايواست نإو ،رخآ خيش ةافو نع هنع يورت يذلا خيشلا ةافو مدقت ")[ولعلا ماسقأ نم] 3 (2

 .هتافو :}[يأ ،هدعب] هسفن خيشلا كلذ نم عمس نمم العأ خيش "}»نع هعامس مدقت نمف دانسإلا يق

 نع ةثالث نع هيورأ امم العأ مكاحلا نع يقهيبلا نع ةثالث نع هيورأ امف) بيرقتلا يف يوونلا لاق
 ./54/ “»(فلخ نبا نع يقهيبلا ةافو مدقتل مكاحلا نع فلخ نب ركب يبأ

 نأك اريخأ هنم عمس نمم العأ ناك اميدق خيشلا نم عمس نمف ،عامسلا ”[مدقتي ولعلا] 3 (3

 .ةنس نيعبرأ ذنم :رخآلاو الثم ةنس نيتس ذنم هنم عمس :امهدحأ دحاو خيش نم ناصخش عمسي

 حصأ مبدقلا عامس نوكيف \فرخ وأ هخيش طلتخا نم وح يف كلذ دكأتيو ،ينناثلا نم العأ لوألاف

 نم دراولل اظفح اهيلع ةظفاحملاو ديناسألاب ةيمالسإلا ةمألا تصخ دقو اذه .رخآلا عامس نم

 يف ولعلا بلطو ،ممألا نم دحأ دنع ةزيملا هذه تسيلو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع اهنيد

 ىلإ كلذ وحن وأ هقفلا وأ ةءارقلا وأ ثيدحلا ف كبهذم دنس لصت نأ وهو بجاو دانسإلا

 هللا ىلص لوسرلا ىلإ اذكهو كخيش خيشف كخيش ىلإ كنم يأ ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا

 !مهضعب ىلاغ تيح اهوبجوأو لب اهوبحتساو هيلإ ةلحرلا ىلع ءاملعلا صرح اذهلو ،ملسو هيلع

 ذخؤي الف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ مث ىدهلا خويش نم خيش ىلإ هملع بسني مل نم :لاقف
 .مجارتلا بتك يق هارن امك و يبهذلا مالك نم مهفي امك هملع هنع

 بسن نم ةيضابإلا رشعم اندنع وأ نيملسملا فلس نم ةنس يلاعلا دانسإلا لبنح نب دمحأ لاقو

 (ءايركز وبأ وهو) ريخألا ركذف ارثنو امظن نيدلا بسنب يخامشلا ريس اوليذ كلذلو نيدلا

 خيشلا لعف امكو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ اذكهو هخيش خيش ىلإ مث هخيش ىلإ 0" )هتبسن

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (1)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (2)

 .نم :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .دعب :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .614ص ،يوارلا بيردت (5)
 .مدقتب :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 .هبهذم ةبسن :(ب) ةخسنلا يف (10)
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 نب حتف] )رصن يبأ ةيئاح :يأ) ةبلطلا ضيرحتل هحرش ةمدقم يف !ليعصملا فسوي نب دمحم

 رخآ يف اميس الو /55/ ؛هبتك ضعب يف كلذ دحب هخيش ىلإ هملع بطقلا دنسأ امكو ،(“‘}[حون
 ضعب ناك نإو ،هلوزن نم ةلعلاو أطخلا نم دعبأ دانسإلا ولع نإ مث ،‘}ألمشلا عماج باتك

 رجألا نوكيف رثكأ ليدعتلاو حرجلاو مجارتلا يف رظنلا ناك دانسإلا لاط املك :اولاق نيملكتملا

 هللاو هانركذ ام لباقي ال اذهو ةالصلا لجأل دجاسملا ىلإ ىطخلا ةرثكب هولثمو ،ةقشملا ردق ىلع
 ء

 .ملعأ

 :لزانلا

 نيبو هنيب ةاورلا ددع ةرثكب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع يوارلا هب دعتبي يذلا دانسإلا وه
 مسق هلباقي ولعلا ماسقأ نم مسق ث}[زك نإف] ،اضيأ ةسمخ هماسقأو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 دقو ،لوزتلل عبات ريغ عقي دق ولعلا نأ معز نمل افالخ ،حالصلا نبا هلاق امك لوزنلا ماسقأ نم

 الولو نيدلا نم دانسإلا" :كرابملا نبا لاق) .ةمئألا صئاصخ نم ةلضاف ةصيصخ دانسإلا نأ مدقت
 ح

 يذلا لثمك دانسإ الب هنيد رمأ بلطي يذلا لثم" :اضيأ لاقو ."ءاش ام ءاش نم لاقل دانسإلا

 يبعصملا فسوي نب دمح وه (م1792/_ه1207:ت) (هللا دبع وبأ) يبرحلا يكيلملا يبعصملا دمحم نب فسوي نب دمحم )1(

 نيذلا باطقألا نم ناك .هرصع خياشم نم هريغ نعو ملاعلا هدلاو نع ملعلا ذخأ .ةافوو ةأشنو ادلوم يبرحلا الصأ يكيلملا

 ێسيردتلاو مكحلاو ،ميلعتلا سلاب ةسائر نم ةريزجلاب ماهملا عيمج يف هدلاو بصنم ىلوت .ةبرج يف مهرصع رومأ مهيلع رودت

 حرش :اهنم \ةطوطخم اهلك ،ةديدع فيلآت هلو ؛بتكلا تاهمأ نم اريثك هب خسن ليمج طخ هل .ريبكلا عماجلاب ىوتفلاو

 ةسردمب سيردتلا ىلوت امك .ييوانخلا ىحيل بوسنملا :تاراجالا ىلع ةيشاح .يئاشولملا حتف رصن يبأل :ةبلطلا ضيرحت ةديصقل

 .ينورابلا دمحم نب ناميلس .يبعصملا ركب يبأ نب دواد قانعألا وبأ :مهنم ءاملعلا نم ةلث هيدي ىلع جرختو ءةبرجب ريبكلا عماجلا

 0850ص 4 ،ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظني .ةبرج ةريزجب راثدنالا يف ةبارعلا ماظن ذخأ هتومبو .يخامشلا دمح نب ناميلس

 .865 :ةمجرتلا مقر
 ملعلا ذخأ ،ايبيلب ،©تياشولمت ةيرق مالعأ نم لف ملاع (م13/_ه7:ق لوألا فصنلا) (رصن وبأ) يئاشولملا ح ون نب حتف )2(

 ءةالصلا يف ةّيئارلا :ةديصقلا .نيدلا لوصأ يف ةّبنونلا :اهنم ،تافلؤم ةدع هل .اظعاو ناك ،ميهاربإ نب ءايركز ىيحي يبأ هلاخ نع

 ةامسملا ةيلادلا .حورش اهيلعو .ةبلطلا ضيرحت ب ةامسملا ةيناحلا .يلاطيحجلا ىسوم نب ليعامسإ خيشلا :مهنم ءاملع ةدع اهحرش

 ةيضابإلا مالعأ مجعم :رظني .ةديقعلاو قالخألا يف رعش ناويد .داشرإلاو ظعولا يف دشنتسملا ةيافكو دشرتسملا ةلاسر ب

 .730:ةمجرتلا مقر \704ص 703ص .4م

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 358رص .فسوي نب ميهاربا جاحلا انخيش هيندافأ اهنم هتركذ ام ضعبو :لاق (4)

 .دنسلا :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .لكف :(ب) ةخسنلا يف (6)
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 يأبف حالسلا هعم نكي مل اذإف نمؤملا حالس دانسإلا" :يرونلا لاقو ."ملس الب حطسلا ىلإ يقتري
 .("" لتاقي ءيش

 ملسا نب دمحم] لاق ‘فلسلا نع ةنس هتافو وأ يوارلا عامس مدق وأ دنسلا يف ولعلا بلطو

 ًاجتحم ةحيحص ةنس ولعلا بلط نإ :مكاحلا لاقو ."ةت هللا ىلإ ةبرق دانسإلا برق") :‘[يسوطلا

 ام ةهفاشم هنم عمسيل ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ ةبلعث نب مامض ءيحب يف سنأ ربخب كلذ يف

 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع ركنأل بحتسم ريغ ولعلا بلط ناك ول ذإ ،هيلإ هلوسر نم هعمس /56/
 يبلا ثدح يرادلا ميمت نألو .}هلوسر ربخ ىلع راصتقالاب هرمألو هلوسر هب ربخأ امع هلاؤس

 هللا ىلص هلوقبو ،هب تثدح امب سانلا ثدح ميمت اي :هل لاقف ةساسحلا نع ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاملع لاق كلذلو ةلضافلا نورقلا نم هبرقي ولعلا نإف .ثيدحلا }”«ييرق سانلا ريخ» :ملس و هيلع

 ةلسلسب ةيثالثلا ثيداحألا اومسو ."ثيدحلا نم ايلعلا ةجردلا يق حيحصلا يلاعلا دنسلا" :ثيدحلا

 .ملعأ هللاو .هللا همح ر عيبرلل حيحصلا عماجلا هت رثكب صتخا امم وهو ‘بهذلا

 :فوقوملا ثيدحلا :رشع يداحلا بلطملا

 نكز فوقوم وهف لعفو لوق 3 نم باحصألا ىلإ هتفضأ امو -15 :مظانلا لاق

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ هوبسني مل العف وأ مهل الوق ةباحصلا نع يورملا ثيدحلا وه :فوقوملاو
 امأو ،ربخلا ع وفرملاو ،رثألا فوقوملا ةيعفاشلا ءاهقف ضعب ىممس دقو .عفرلا ةنيرق نع الخو ملسو

 .(ة(يباحصلا نع ناك نإ اذه ع وفرملاو فوقوملا ىلع رثألا نوقلطي مممإ) :يوونلا لاقف نوثدحملا

 ءاطع ىلع فوقوم لقف ممم هديقف مهدعب نمف نيعباتلا نم مهريغ ىلع فوقوملا تلمعتسا نإ امأو

 .د قيقحتو ةسارد ،يعفاشلا يواخسلا نامحرلا دبع دمحم ريخلا يبأ نيدلالا سمش ظفاحلا \تيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف (1)

 ؛ضايرلا عيزوتلاو رشنلل جاهنملا راد ةبتكم ،ديهف لآ ديهف هللا دبع نب دمحم .دو ريضخلا نامحرلا دبع نب هللا دبع ميركلا دبع
 .345ص .3ج .ه1426 .1ط

 .(يعيش) يسرطلا :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .136 ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يياقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (3)

 :ملسم /(هوحنب) 2652:مقر دهشأ اذإ روج ةداهش ىلع دهشي ال باب ،تاداهشلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (4)

 2533و (هوحنب) 2533:مقر «مممولي نيذلا مت مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا لضف باب {ةباحصلا لئاضف باتك حيحصلا

 .(هوحنب) 2533 و 2533 و (الوطم هوحنب)

 نامثع دمحم :قيلعتو قيقحتو ميدقت ،يوونلا فرش نب نيدلا يبحم مامإلل ،ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا (5)
 .33ص 3م1985 ٥1405 ،1ط ،توريب يبرعلا باتكلا راد رشانلا تشخلا
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 وحن وأ يعازوألا ىلع وأ يرونلا ىلع وأ كلام ىلع وأ دهاج ىلع نالاف هفق وأ وأ سواط ىلع وأ

 /57/ .كلذ

 لاحب هيف داهتجالل نكي مل نإف لاحب هيف يأرلل ناك ثيح فوقوم يباحصلل فيضأ ام نوك لحمو
 ب 7

 ركذ رم دقو هب نظلل ًانيسحت باتكلا لهأ نع هل راحصلا حأ لمتحا نإو ؛ع وفرم وهف رهاظ

 عطقنملاو لصتملا اضيأ هيف لخديو لسرملا عاونأ نم هنأ) هريغو هللا همحر بطقلا هدع دقو ؛كلذ

 نع يورملا ربخلا وه فوقوملا" :هللا همحر ةكرب نبا لاقو .‘"هلحالصلا نبا دنع كلذكو
 ام لعفن انك يباحصلا لوق هنمو ،معن ؟رثأ ىمسي لهو امهيلع فقويو يعباتلا وأ يباحصلا

 لوسر دهع ىلع لزعن انك» :رباج لوقك هيلإ هفاضأ نإف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلإ هفضي مل

 نايب يوارلا ضرغ نأل فوقوم هظفل ناك نإو ،عوفرملا ليبق نمف ©«ملسو هيلع هللا ىلص
 الو عوفرمب سيلف لعفن انك :يعباتلا لاق نإو .ثحبلا رم دقو .اعوفرم نوكي ال :ليقو ،عرشلا

 :نالامتحا هيفف هفاضأ نإف عوطقم لب ةباحصلا نامزل هفضي مل نإ فوقومم

 لوق يباحصلا ريرقت نأل همدع © زمتحاو 2 .مهريرقتو هيلع مهعالطا رهاظلا نأل فقولا (1

 .ملس و هيلع هللا ىلص هريرقت فالخب 5هيلإ بسني
 ريسفت وأ ةيآلا نيعم ىلع ادامتعا لوزنلا بابسأ نم يباحصلا هلوقي ام فوقوملا نمو

 وبأو سابع نبا :لثم نيعباتلا نع مهضعب هيوري ام ")وأ داهتجالا هيف لخديو ،ةغللا ىلع ادامتعا

 /58/ .ثيدحلا ءاملع رثكأ دنع اعطق فوقوملا نم وهف هبنم نب بهوو رابحألا بعك نع ةريره

 دملا هط سابع نباو ركب وبأ لاق ضئارفلا باتك يف يراخبلا هاور ام فوقوملا ثيدحلا ةلثمأ نمو

 نأ الإ فوقوم ثيدحلا نأب يأرلا فلاخت لدف .ةوخإلا مساقي هنأب هيف ديزو رمع لاقو .بأ

 (7)ةرآل ا

 .328رص ،لمشلا عماج (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 .328رص لمشلا عماج .17ص ،1ج ةكرب نبا عماج (3)

 .هجيرخت مت (4)

 .نمز ىلإ :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .اه :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .و :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .نأ ىلع :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 ىلع ثحابلا دعاسيو صوصنلا يناعم ىلع اءوض يقلي ةيداهتجالا لئاسملا يف يباحصلا لوق

 .ةنينأمطلا نم اديزم سفنلا يف ثعبيو ءامئايبت

 :لوقي هلفلف باطخلا نب رمع تعمس :لاق ةبقع نب هللا دبع نع يراخبلا هاور ام فوقوملا لاثم نمو

 عطقنا دق يحولا نإو ،ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع يف يحولاب نوذخؤي اوناك ًاسان نإ

 نم انل سيلو هانبرقو هنمأ اريخ انل رهظأ نمف كمكلامعأ نم انل رهظ امب نآلا مكذحخأن ام نإو

 هتريرس نإ لاق "هنإو هقدصن مل و هنُمأن مل اءوس انل رهظأ نمو ،هتريرس يف هبساحي هللا ءيش هتريرس

 .ملعأ هلوسرو هللاو .ةنسح

 :لسرملا ثيدحلا :رشع يياثلا بلطملا

 ..... ث[بيرغ لقو] طقس يباحصلا هنم لسرمو -16 :مظانلا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ يعباتلا هعفر ام :وه 6"(و ليسارمو لسارم ىلع عمجي) :لسرملا
 ديز نب رباجك مهرابك نم يعباتلا ناك ءاوسو ؛يباحصلل ركذ ريغ نم ريرقت وأ لعف وأ لوق نم

 ديعس نب ىيحيو مزاح يبأو ؛يرهزلاك /59/ مهراغص نم وأ يرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعس و

 ث}[ام صخي لس رملا]" :ثيدحلا ءاملع ضعب نع ًايكاح ربلا دبع نبا لاقو .يراصنألا ‘}ياطقلار
 رباجك ،ةباحصلا نع مهتياور ج نيذلا مه :نيعباتلا رابكب يعيو .("طقف نيعباتلا رابك هلسرأ

 ء[هبارضأو مزاح يبأك] ةباحصلا نع هتياورو ،هعامس لق نم :مهراغصبو هعم نمو ديز نب
 .عطقنملا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ريغصلا يعباتلا هعفر ام نوكي اذه ىلعو

 .ولو :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .امب صخي لسرملا نأ :(ب) ةخسنلا يف (6)

 ،يسلدنألا يرمنلا ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع يبأ مامإلا ،ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا (7)

 1ج3م1967 ه1387 !ند ،طد "يركبلا ريبكلا دبع دمحم .أو ،يولعلا دمحأ نب ىفطصم .أ هححصو هيشاوح قلعو هققح

 .19ص

 .هريغو يرهزلاك :(ب) ةخسنلا يف (8)
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 كناك عضوم يأ نم رثكأ وأ "!»[دحاو وار هدانسإ نم طقس ام :مهدنع لسرملاف نويلوصألا امأو

 هفيرعت امأ ةباحصلا ريغ نمو ؛نفلا ةهج نم هفيرعت وه اذه لضعملاو ؛عطقنملا مهفيرعت لمشيو

 ملعي امم اهدعب دلو وأ ةثداحلا دعب ملسأ يذلا يأ ريغصلا يباحصلا هاور امف ةباحصلا ةهج نم

 ةشئاع لوقك كلذو ةباحصلا راغص نم "هريغو سابع نب هللا دبعك ةنس رغصل 6رضحي مل هنأ

 ءمونلا يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هب ئدب ام لوأ» :اهنع هللا يضر
 ك 7

 تنحنتيف ءارح راغب ولخي ناكف الخلا هيلإ ببح و حبصلا قلف لثم توءاحج الإ ايؤر ک رب ال ناكو

 ءدب نمز نم ةشئاع نيأو .ثيدحلا «هلهأ ىلإ عرتي نأ لبق ددعلا تاوذ يلايللا دبعتي :يأ- هيف

 .يحولا

 لودع مهلك ةباحصلا نأل ،‘”[دنسملا مكح همكحو] ،فالخ الب هلوبق يباحصلا لسرم مكحو

 ىسيعو :ةلزتعملا تلاقو /6()/ .اهدعب وأ ةنتفلا لبق ناك ءاوسو ،روهمجلا دنع حيحصلا وه اذه

 ثيدحلا ةبسنو ،هلئاق ىلع شتفيف الإو ،لبق ةنتفلا لبق ناك نإ انم ضعبو بجاحلا نباو نابأ نب

 يباحصلا نأل ،لوألا حيحصلاو ؛لقنلا ةمثأ نم هريغب اهدعب يباحصلا نووسيف هبهذم ىلإ

 نم وأ ،ةريره يبأك نيرخأتملا ةباحصلا ةملسم نم ءاج ثيدحلا رثكأ نألو ثبذكلا ىشاحتي

 نب بئاسلاو ؛ريشب نب نامعنلاو ؛ريبزلا نب هللا دبعو ؛نيسحلاو ؛نسحلاو ؛سابع نباك راغصلا
 . . . .](8 . .. ٣

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يفوت امل هرمعو سابع نبا ءالؤه ربكأو .“}|ةمرخم نب روسملا]و ؛ديز
 هودنسأو ةباحصلا [ رابك نم ٥ وعمس ثيدحلا رثكأ نأ كش ال و رهشأ ةعبرأ و ةنس ةرشع ةنالث

 هيلع هللا ىلص يبلا ليدعتلو مهنع حص نإ هوور ام درب لئاق الو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .اهرضحي :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .امهريغو ةشئاعو :(ب) ةخسنلا يف (4)

 ،حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذمي) 3:مقر لا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب ،يحولا ءدب حيحصلا :يراخبلا (5)

 .160و 160و هلنمر 160:مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب ناميإلا باتك

 .دنسملاك وهو :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .هريغ نم :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .ةمرخم نب روساملا :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .ربكأ نم اهوعمس مهنيداحأ :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 ةياور نألو .({»«متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ» :هلوق يف مهنيب قرف الب مهل ملسو

 يباحصلاو .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :يباحصلا لاق اذإ عامسلا ىلع ةلومحم يباحصلا

 لب هنم دحأ هركني مل و اولسرأ دق ةباحصلا نألو ،قسافلا (نم ةياورلا ذخأ ىشاحتي لدعلا

 هتعمس مكثدحأ ام لك سيل" :يباحصلا بزاع نب ءاربلا لوق هنمو) ،بّوصُمو هب لماع نيب اوناك

 يق ابرلا امنإ» :ةياور سابع نبا لسرأ دقو ."بذكن ال انآ الإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم

 مل و ،ةماسأ يل هاور لب ،ال :لاق ؟ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم هتعمس له لئس املف “»«ةئيسنلا

 عيش نم» /61/ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ رمع نبا ىور كلذكو ءهلاسرإ هيلع ركني

 يبأ نم هتعمس اذكه :كلذ دعب لاق مث .>«ناطاريق هلف نفدي نيح دعق نمو (طاريق هلف ةزانج

 (')« رطفأ ابنج حبصأ نم لاق» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نإ :ةريره وبأ لاق كلذكو ،ةريره

 نب لضفلا نم هتعمس امنإ و ؛ال :لاق ،لوسرلا ّ}نم هتعمس له هتلأسو هملس مأ هيلع تدر املف

 اهودنسأو ،لوسرلا ريغ نم اهوعمس "”[مهنأل ممتايورم] ءالؤه ىلع ثيدحلا لهأ ركني مل و سابع
 عون كلذ ناك نإو ،©"“لوبقلا ىلع مهنم عامجإ كلذ ناكف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ

 .ةباحصلا نيب سيلدت ال :اولاق كلذل سيلدتلا نم

 .33ص ،4٨ج ،يواخسلا ،ثيغملا حتف (1)

 .نع :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .مهيلع :(ب) ةخسنلا يف (3)
 باتك ،حيحصلا :ملسم /(ال وطم هلثم) 2178:مقر اسن رانيدلاب رانيدلا عيب باب ع ويبلا باتك حيحصلا :يراخبلا )4)

 هلنم) 1596و (الوطم هانعم) 1596و (ظفللا اذهي) 1596و (الوطم هلثمم) 1596:مقر ،لثمب الثم ماعطلا عيب باب ،ع ويبلا

 .(الوطم

 .رجألا نم طاريق :(ب) ةخسنلا يف (5)
 /(هوحنب) 6416 و (هوحنب) 4961 و (هوحنب) 4740:مقر امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع دنسم دنسملا :دمحأ (6)

 هوحنب) 6065 :مقر رمع نبا نع ملاس ثيدح نمو (ارصتخم هوحنب) 5855:مقر رمع نب هللا دبع دنسم ،كدنسملا :رازبلا

 هوحنب) 11738:مقر نفدت نيح اهعبتو ةزانجلا ىلع ىلص نم باوث يف زئانجلا باتك ،©فنصملا {ةبيش يبأ نبا /(ارصتخم

 .(ارصتخم هظفلب) 11741 و (ارصتخم

 .هجيرخت مت (7)

 .نع :(ب) ةخسنلا يف (8)
 . ممأ ممتاياور :(ب) ةخسنلا يف (9)

 ضايف رباج هط .د قيقحتو ةسارد ،يزارلا نيسحلا نب رمع نب دمحم نيدلا رخف مامإلل ،هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا (10)

 .456ص ،4ج ،‘ت د ط د ةلاسرلا ةسسؤم يناولعلا

83 



 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 ةفينح وبأو امهنع روهشملا يف دمحأ و كلام بهذف ،يعباتلا لسرمب جاجتحالا يف اوفلتخا دقو

 اوجتحاو ،اهريغو ماكحألا يف هب جاجتحالا ىلإ نيثدحملاو نييلوصألاو ءاهقفلا نم ("»مهعابتأو

 نيذلا مث ينرق نورقلا ريخ» :هلوق يف نيعباتلا رصع ىلع ىنثأ دق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأب

 ةموزجملا ديز نب رباج قيلاعتو يراخبلا قيلاعت نأبو ةباحصلا نرق دعب ريخلاب مهل دهشو 0«ممهنولي

 فصتم وه نم نينرقلا يف دجو دقف الإو ،بلاغلا ىلع لومحم ثيدحلا نأب درو شةحيحص

 يف امهطرش نم اهتحص تملغ رباجو يراخبلا قيلاعتو .[اعرش ةمرحملاو لب] ةمومذملا تافصلاب
 .امهريغ فالخب امتاور ةلادعو ةحصلاب امهديقتو كلاج رلا

 ال دانسإلا ف طقاسلاب لهجلل هب جتحي ال فيعض لسرملا نأ ىلإ /62/ ثيدحلا لهأ رثكأ بهذو

 ءاضيأ يعبات نع يور هنأ لمتحي ةقث هنوك ريدقتبو هفعض لامتحالا لب 8يعبات نم هنأ لامتحال

 نع لسرأ يذلا نألو مهضعب نع نيعباتلا ةياور ءارقتسالا قيرطب دجو دقو فيعض هنأ لمتحيو

 .©[انب رم امك] فاك ريغ مهبملا لجرلا يق قيثوتلاف {ةقث نع الإ هيوري ال ناك نإو يباحصلا ريغ

 ىور نم هلسرأ رخآ لسرم وأ نسح وأ حيحص رخآ هجو نم ءيجي دنسمب لسرملا دضتعا اذإ معن

 الإ] ،عيمجلا دنع ةلوبقم ةجح وهف امهداختا مدع نظي ثيحب ؛لوألا لسرملا يوار خويش ريغ نع

 سايقلاب“و ملعلا لهأ ماوع ىوتفب وأ ،ةباحصلا ضعب لوق ةقفاومب دضتعا اذإ امك “[ركذيس نم
 .دنسملا نم جاجتحالا يف ”[كلذ عم فعضأ هنكل]و لوألا رصعلا لهأ لمعو ةباحصلا لعفو

 3"دنسلا ىوتسا اذإ هب مكحلاو ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا" :لاقو لصو نمل مكحف يراخبلا لئسو)

 وهو- ةدرب يبأ نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع ةبعشو يروثلا هاور ،«يلوب الإ حاكن ال» :ثيدحك

 يبأ نع دنسلا كلذب ةعامجو ليئارسإ هاورو .ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع -يعبات ةريره يبأ نبا

 .لكلا عابتأو هعابتأ ضعبو :(ب) ةخسنلا يف (1)
 :ملسم ,/(ظفللا اذهمي) 2651:مقر دهشأ اذإ روج ةداهش ىلع دهشي ال باب تاداهشلا باتك حيحصلا :يراخبلا (2)

 2535و (هوحنب) 2535:مقر «مممولي نيذلا مت مهنع ىَلاَعَت هللا يضر ةباحصلا لضف باب ،ةباحصلا لئاضف باتك حيحصلا

 .2535 و

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .لمعب وأ :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .فعضأ وهف كلذ عم :(ب) ةخسنلا يف (7)
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 دعب الإ قالط ال» :ثيدح بلص يف الصتم رباج هاور دقو .ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىسوم

 .طبضلاو ةلادعلا ةوق عم اميسالو .("ه(خحلا «حاكنلا

 .هب لمعي نمي هحيحص ةمدقم يف عنش /63/ دقو ،ادبأ هب جاجتحالا [ىري الف] ملسم امأو
 لهأ لوقو انلوق لصأ يف لسرملا نإ) :هترابع صنو ،ثيداحألاب ملعلا لهأ بهذم هدر نإ :لاقو

 لامتحال ايباحص ناك نإو طقاسلا ةلادعب لهجلل كلذو “”(ةجحب سيل )هتياورب رابخألاب ملعلا

 هقفاوو رم امك .ةباحصلا لاح نع ثحبلا ىلع ىنبم اذهو لوقأ ،حداق هل أرط نمم نوكي نأ

 .ثيدحلا باحصأ نم ةعامج نع ربلا دبع نبا هاكح و يعفاشلا

 رقتسا يذلا وه هفعضب مكحلاو لسرملاب جاجتحالا طوقس نم هانركذ امو) :حالصلا نبا لاقو

 ريغ وار هنم فذح هنأل .»مهفيناصت ىف هولوادتو رثألا داقنو ثيدحلا ظافح ةعامج ءارآ هيلع

 .لوهجملا يف ةجح الو نيقيلاو ةقثلاب ةياورلا يف ةربعلاو 6”)[ًرم امك] ةقث ريغ نوكي دقو فورعم

 سيلو "رثكألا هيلعو دضاع هعم دجوي مل نإ لسرملاب جاجتحالا در حيحصلاور :بطقلا لاقو

 هب جتحا دقو ،هدارفنا ىلع امهنم الك فعضل ةدح ىلع هدضاع الو \ةدح ىلع ةجح لسرملا درح

 .ملعأ هللاو رم امك .ضعبلا

 :بيرغلا ثيدحلا :رشع ثلاثلا بلطملا

 طقف وار ىور ام بيرغ لقو ....................... -16 :مظانلا لاق

 ةداتقو يرهزلاك ةمئألا نم هقوثوو هتلالخل هثيدح عمجي نمم ادرفنم دحاو وار هاور ام هدحو

 كهدنس وأ هنتم يق ةدايزب درفنا وأ .هضعب وأ ثيدحلا عمجب امإ /64/ ؛دنسلا وأ نتملا يف امههابشأو

 بيرغو ؛دنسلا بيرغ :نيمسق ىلع وهو "هنطو نع دارفنالا هنأش يذلا بيرغلاب "”هوهبشو
 .نتملا

 .318 و 317ص ،لمشلا عماج رظني (1)

 .نوري الف هعم نمو :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .252ص ،ثيغملا حتف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .54ص ثيدحلا مولع (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .315ص لمشلا عماج )8(

 .ههبش :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 دقو ،ةقث ‘}[ريغ نوكي] دقو ةقث نوكي دق ثيدحلا ةياورب درفنملاو .هتفرع ام :وه دنسلا بيرغف

 هنكلو ؛هوجو وأ رخآ هجو نم اظوفحم ثيدحلا لصأ ناك اذإ امك اضيأ دانسالا يق ةبارغلا نوكت

 نم بيرغب هنع ربعي يذمرتلا دحب كلذلو \بيرغ دنسلا اذهب }[وهف كلذل فلاخم دنسب ةقث هاور]

 .نالف نم الإ فرعي ال هجولا اذه

 ةميأ دحت كلذلو بئارغلا يف رثكألا وهو افيعض نوكي دقو “”نسح نوكي دق بيرغلا ثيدحلاو

 ريكانم امنإف بئارغلا هذه اوبتكت ال» :لبنح نب دمحأ لاق) هنم نورذحيو "هنع نوهبني ثيدحلا

 هاور يذلا رهاظلا ملعلا ريخ و ،بي رغلا ملعلا رش» :كلام مامإلا لاقو . «ءافعضلا نع اهتماعو

 )©. «رش وه اذإف اريخ ثيدحلا بيرغ ىرن انك» :قازرلا دبع لاقو .«سانلا

 هلوق ريسفت يف هاور امك هصنو يذمرتلا هنسح نإو هجو نم حصي ال يذلا بيرغلا ةلثمأ نمو

 دبع انث ىنملا نب دمحم انث [189/فارعألا] ( قدو ںیشت نت كَقَلَع ےزلآ وهل :ىلاعت

 ينلا نع بدنج نب ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع ميهاربإ نب رمع انث ثراولا دبع نب دمصلا
 هيمس :لاقف دلو اهل شيعي ال ناكو سيلبإ امم فاط ءاوح تدلو امل» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 اذه .‘«هرمأو ناطيشلا يحو نم كلذ ناكف شاعف هتمسف شيعي هنإف ()ث رحلا /65/ دبع

 دبع نع مهضعب هاورو .ةداتق نع ميهاربإ نب رمع ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح ثيدح

 هاور" :لاقو نيلالجلا يذب ىمسملا ريسفتلا يق ةيآلا هب يطويسلا رسف دقو .دحأ هعفري مل و دمصلا

 .("'بيرغ نسح :لاقو يذمرتلاو ؛حيحص :لاقو مكاحلا

 .نطولا :(ب) ةخسنلا يث (1)
 .نوكي ال :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .انسح نوكي دقو احيحص :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .634ص ،يوارلا بيردت (6)
 .ثراحلا :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .هجيرخت مت (ك)
 .ضعبلا :(ب) ةخسنلا يف (9)

 ،ةواخف نيدلا رخف .د:هيلع قلعو هققح ،يطويسلا نيدلا لالجو يلحملا نيدلا لالج :نيمامإلل ،رسيملا نيلالجلا ريسفت (10)
 .175ص {م2003 ،1ط .توريب نورشان نانبل ةبتكم

86 



 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 نب رمع نأ : امهدحأ هج وأ ةثالث نم لولعم ثيدحلا اذه :ةيآلا مسفت ق ريثك نبا ظفاحلا لاق

 لاق .0)"...هب جتحي ال :يزارلا متاح وبأ لاق نكلو ،نيعم نبا هقثو دق يرصبلا وه اذه ميهاربإ . (لا . ع : ٣ .. 1١

 اهرهاظ نأل ملعلا لهأ نم عمج ةيآلا هذه لكشتسا دق" :‘[نآرقلا ريسفت يق] نايبلا حتف بحاص

 هذه ركنأ 7 كرشلا نم نوموصعم ءايبنألاو اللتلامدآ نم كارشإلا ع وقو (3)قي حيرص

 عيمجو :تلق دوعسلا وبأو يرشخزلاو ريثك نباو يزارلا مهنم نيرسفملا نم ةعامج ©”|[ةصقلا . .. اة 1 7 , . . . . 4)[.. .

 رافكلا يق اذه :ةيآلا ريسفت يف ثيدحلا هيلإ دنسأ يذلا هسفن نسحلا لاقو .نيثدحملاو نيرسفملا

 دبعب مهدالوأ اومس رافكلا مه :ناسيك نبا لاقو .رصن وأ دوه احلاص امهاتأ اذإف هللا نوعدي

 عمجب وهو هدالوأ ءالؤه نأل يصق يف :ليقو "كلذ وحنو رادلا دبعو ؛سمش دبعو ؛ىزعلا

 ،هكرش ىلع هوقفاو ذإ مهوبأ هلعف ام مه بسنو مهكرش ةكم رافك ىلع هللا ىفن دقو «شيرق

 قايس هابأي يذلا] (بئارغلا هب يتأت ام هللا كمحر رظنا) مهءابآ مئارج باتكلا لهأ ىلع ىفن امك
 ./66/ خلا ...ةينثتلا ال عمجلا نم ()|ةيآلا . ... 7(].

 دنسلا ضعب بيرغو ([انتم ال ادنس وأ ادنس ال انتم وأ انتم و ادنس بيرغ عاونأ بيرغلاو

 لوسرلا ىلإ هلثم نع ةقث وار هب درفتي ام وهو :حيحصلا بئارغ هنم "لوألاف .نتملا ضعب بيرغو
 هيفرط دحأ يف بيرغ هنأ اومعزف «ةينلاب لامعألا» :ثيدحب هل اولثمو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ادنس بيرغ وهف ديعس نب يحي دنع نم هل تأرط ةرهشلا نأل ،هنم رخآلا فرطلا يف روهشم

 ثحبلا رم] دقو ،قيرطلا هذك هاي ور ذإ نيحيحصلا ىلع اودمتعا ممأل اوأطخأ دقو انتم روهشم

 :هيلع قلعو هيشاوح عضو يقشمدلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامع ظفاحلا مامإلل ميظعلا نآرقلا ريسفت (1)

 ،1ج م1998 ٥1419 اط ىنانبل توري ،ةيملعلا بتكلا راد \نوضيب يلع دمحم تاروشنم ،نيدلا سمش نيسح دمحم

 .475ص

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .اهركنأو :(ب) ةخسنلا يف (4)
 .تلزن ةيآلا هذه نإ لاق ثيح كلذ ريغب اهرسف دق :(ب) ةخسنلا يف (5)

 هعجارو هل مدق "يراخبلا يجونقلا نسح نب قيدص بيطلا يبأ ةمالعلا مامإلا ديسلا ريسفت نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف (6)

 .100ص .5ج ،م1992 ه1412 ،طد ،توريب ءاديص ،ةيرصعلا ةبتكملا ڵيراصنألا ميهاربإ نب هللا دبع ملعلا مداخ

 .اهيف امل هابأي ةيآلا قايسو :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .نتمو دنس بيرغو نتم بيرغو دنس بيرغ :(ب) ةخسنلا يف (8)
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 ديز نع كلام نع داور يبأ نع زيزعلا دبع نب ديجملا دبع هاور 0"[ ثيدحلا نأ ديرن اننأ الإ لبق
 بيرغ هنإ :اولاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يردخلا ديعس يبأ نع رايس نب ءاطع نع ملسأ نب

 فوه" :يرمعيلا حتفلا وبأ لاقو ،ةقثلا نع ةقثلا هيف أطخأ امم اذهو ،ملسأ نب ديز ثيدح نم

 دقو ‘بيرغلا نم سيل هنأ "أ[و معز اذه نأ] ريبخ تنأو ©

 ق هثح رم دقو ‘نيحيحصلل اديلقت اهوفعض نإو رمع ريغ ةباحصلا نمو هج وأ ةدع نم درو

 حيحص نتملاو هلك بي رغ دانسإ

 .0[روهشملا فيرعت

 ةيلقعلا ةمسقلا نكلو كدوج وم ريغ هنإ :اولاقو هل اولثمي ل و انتم و ادنس بيرغ وه ام :باغلا

 .هدوجو يضتقت

 .زيزعلا دبع نب ديجملا دبع ةياور وهو © ركذ رم يذلا ثيدحلا :ثلاثلاو

 ةورع نب ماشه نع روصنم نب دابعو يدروادلا زيزعلا دبع نع ريبكلا يف يناربطلا ثيدح :عبارلاو

 ةورع نب ماشه نع سنوي نب ىسيع ٥اور ام ظوفحملاو 6ع رز مأ /67/ ثيدحب ةشئاع نع هيبأ نع

 ةبارغ هذهف :حتفلا وبأ لاق .ناخيشلا هيلع قفتا اذكه ةشئاع نع ةورع نع هللا دبع هيخأ نع

 .حيحص ثيدحلاو دنسلا نم اعض وم صتخت

 اعوفرم ثيدحلا عيمج العج ًادابعو زيزعلا دبع نأل اضيأ روكذملا يناربطلا ثيدح هلاثم :سماخلاو

 ضعب ةبارغ هذهف ()«ع رز مأل عرز يبأك كل تنك» : ملس و هيلع هللا ىلص هلوق هنم ع وفرملا اممإ و

 .اضيأ نتملا

 هلوق يق نيملسملا نم هلوقب هتاور رئاس نع درفنا اكلام نإ :ليق ثيح ،رطفلا ةاكز :ثيدح هنمو

 رحلا دبعلا ىلع ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم ًاعاص ناضمر نع رطفلا ةاكز» :ملس و هيلع هللا ىلص

 .كلام ريغ دحأ اهوري مل «نيملسملا نم» :هلوقف .")«نيملسملا نم ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذلا

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)
 .هنأ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 . ثيغملا حتف :رظني (يرمعيلا حتفلا وبأ هسفن وه سانلا ديس نبا) 635ص ،يوارلا بيردت (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .(روهشملا رظنأ) رم امك :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .انتم حيحص ادنس بيرغ هركذ :(ب) ةخسنلا يف (6)
 باتك ،حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذمي) 5189:مقر لهألا عم ةرشاعملا نسح باب حاكنلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (7)

 .2448 و (هلثمم) 2448:مقر غعرز مأ ثيدح ركذ باب ،ةباحصلا لئاضف
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 نع كلام ةياورك هنع ةياورلاب ةداعلا رجت مل نمع يوارلا يوري نأ وهو :خويشلا ةبارغ اهنمو
 نع سنأ نب كلامل بيرغ ثيدح اذه :اولاقف ”«دابل رضاح عبي ال» :اثيدح [سنأ نع] عفان

 عيبر ريغ هنع هب ثدح ادحأ ملعن ال مدقم مامإ وهو يعفاشلا هب درفت هثيدح عمجي مامإ وهو عفان

 .نومأم ةقث وهو ناميلس نب

 ةظفل نم ثيدحلا نتم يف عقو ام) :وه ثيدحلا بيرغ بيردتلا حرش يف لاق :مالكلا بيرغ هنمو

 دعب نع الإ مهفلا اهلوانتي ال ةضماغ ىنعملا ةديعب وأ اهلامعتسا ةلقل مهفلا نم ةديعب ةضماغ

 هنع اولأساف يردأ ال لاقف هاور ثيدح /68/ نيعم نع لبنح نب دمحأ لئس دقو] ركف ةاناعمو

 كلذ يف نويوحنلاو ءاملعلا عضو دقو .بيرغ هل لاقي هنم برغتسي ءيش لكو ©[بيرغلا لهأ
 ؛ه210:ةنس ىقوتملا "[يضابإلا] ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأ هيف فلأ نم لوأو ةدع فيلآت

 روظنم نبال برعلا ناسل نآلا دوجوملا ثيدحلا نم ةبيرغلا ظافلألل بتكلا عمجأ نمو ،قلخ هعباتو

 .ملعأ هللا و . ه711 :ةنس ىقوتملا

 :عطقنملا ثيدحلا :رشع عبارلا بلطملا

 .لاصوألا عطقنم هدانسإ يف لاحب لصتي مل ام لكو -7 :مظانلا لاق

 ،دبعلا ىلع رطفلا ةقدص بابو (هلثم) 3)(15:مقر ،رطفلا ةقدص ضرف باب ،ةاكزلا باتك حيحصلا :يراخبلا (1)

 1509:مقر ديعلا لبق ةقدصلا بابو (هوحنب) 1507:مقر رمت نم اعاص رطفلا ةقدص بابو (ظفللا اذمي) 1504:مقر

 ريبكلاو ريغصلا ىلع رطفلا ةقدص بابو (هوحنب) 1511:مقر كولمملاو رحلا ىلع رطفلا ةقدص بابو (ارصتخم هانعمم)

 (هلثمم) 984:مقر ،ريعشلاو رمتلا نم نيملسملا ىلع رطفلا ةاكز باب ،ةاكزلا باتك حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 1512:مقر

 986 :مقر ةالصلا لبق رطفلا ةاكز جارخإب رمألا بابو (هوحنب) 984و (هوحنب) 984 و (هوحنبر 984و (هوحنب) 984و

 .(ارصتخم هانعمب) 986 و (ارصتخم هانعمم)

 .بيرغلا نمو روهشم ةقث وهو :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .ةبوطشم "سنأ نب كلام نع" لصألا يفو «(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .1522و (ظفللا اذمر 1522و 1522:مقر ،يدابلل رضاحلا عيب ميرحت باب ،ع ويبلا باتك .ملسم حيحص :يراخبلا (4)
 .637ص يوارلا بيردت (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز .638ص ،قباسلا عجرملا (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
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 ؛لس رملا هفيرعت يف لخديف عطقنم دحاو نم رثكأ هدانسإ نم طقس ام !)وهف :مظانلا ديدحت ىلعو

 ربلا دبع نبا لوق اذهو ،يعباتلاب لسرملا صاصتخال معأ عطقنملاف) ؛)اهريغو قلعملاو ؛لضعملاو

 “[ءاهقفلاو نييلوصألا ضعب و] بيطخلاو

 هيف ركذ وأ رثكأ وأ دحاو وار هتاور نم طقس ام عطقنملا نأ :هريغو يقارعلا لاق امك روهشملاو

 ال ثيحب عضاوملا تددعت نإو ناك عضوم يأ “”[دحاولا عضوملا] يف يباحصلا لبق مهبم لجر

 .عضاوم "}[وأ عضوم] نم ًاعطقنم نوكيف دحاو ىلع اهنم لك يف طقاسلا ديزي

 لوقل روهشملا فالخ ىلع رصتقا مظانلا نأكو لسرملا يباحصلا لبق امبو لضعملا دحاولاب جرخو

 لاصتالا دض عاطقنالا نأل نييلوصألاو ءاهقفلا نم فئاوط هيلإ راص برقأ هنإ :حالصلا نبا

 ًالعف وأ ًالوق هنود نمف يعبات نع يور ام وه :ليقو امهنيب امبو عمجلابو دحاولا ىلع قدصيف

 .ع وطقملا وه اذه نأ انب رم دقو هل

 وأ يعبات يباحص طقاسلا ناك ءاوسو رثكأف وار هنم طقس ام :عطقنملا ليقو .عطقنملا ريغ ع وطقملاو

 لوصولا لبق دنس نم وار طاقسإ وه" :()[هللا همحر] ركب يبأ نب يحي ءايركز وبأ لاقو .امهريغ

 هجو يأ ىلع هدانسإ لصتي مل ام عطقنملا :لاق هنإف 0"”ملسم مظانلا قفاوو ."يعباتلا ىلإ

 .0"»[رم امك] /69/ نويلوصألا هيلعو ،هريغ وأ يباحص 0""(هعاطقنا ناك

 .وه :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .يفو عضاوم يف وأ دحاو عضوم :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .153ص ،يروهجألا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يياقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا حرشب ةينوقيبلا ةموظنملا (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .319ص لمشلا عماج (8)

 .دقف :(ب) ةخسنلا يف (9)
 .ملسم هقفاو امك :(ب) ةخسنلا يف (10)

 .235ص ،يوارلا بيردت (11)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (12)
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 وهو لاق هكهثرمع 0!"»نأ باهش نبا نع سنوي نع دواد وبأ ىور ام عطقنملا ثيدحلا ةلثمأ نمو
 ناك هللا نأل ابيصم ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نم ناك امنإ يأرلا نإ سانلا اهيأي» :ربنملا ىلع

 مل يرهزلا باهش نبا نأل عطقنم ثيدحلا اذهف ‘”داهتجالا >«فلكتلاو نظلا انم امنإو ،هيري

 .“[دنسلا لصتي ملف] هةففرمع كردي
 هللا يضر ةفيذح نع عبتي نب ديز نع قاحسإ يبأ نع يروثلا ركذ :لاق قازرلا دبع ىور ام هنمو
 ثيدحلا اذه نأ رثألا ةاور ظحال دقو .ثيدحلا }«نيمأ يوقف ركب ابأ اهومتيلو نإ» :لاق هنع

 ةبيش يبأ نم هعمس امنإو يروثلا نم هعمسي ل قازرلا دبع نأ :امهدحأ نيعضوم ق عطقنم

 .قاحسإ يبأ نع كيرش نع هعمس امنإو ‘قاحسإ يبأ نم هعمسي مل اضيأ يروثلا نأ :يناثلا .يدنجلا

 لوسرلا نع سوأ نب دادش نع ةلظنح ينب نم نيلجر نع ريخشلا نب ءالعلا وبآ ىور ام هنمو
 «دشرلا ةميزعو رمألا يف تابثلا كلأسأ ينإ مهللا» :ةالصلا يف ءاعدلا يف ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملعأ هللاو دادش و اذه ءالعلا يبأ نيب ")نيلجر ةلاهل اعطقنم ناك امنإو

 :لضعملا ثيدحلا :رشع سماخلا بلطملا

 .................. نانثا هنم طقاسلا لضعملاو -18 :مظانلا لاق

 نم دحاولا عضوملا يف رثكأ وأ نايوار هدانسإ نم طقس ام :[وه (داضلا حتفب)] لضعملا ثيدحلا

 وأ يباحص طقاسلا ناك ءاوسو يلاوتلا ىلع طوقسلا نوكيو عضاوملا تددعت نإو ناك عضوم يأ

 .نع :(ب) ةخسنلا يف (1)
 باتك ،ننسلا :يقهيبلا /(ظفللا اذمي) 3586:مقر ،أطخأ اذإ يضاقلا ءاضق يف باب ،ءاضقلا باتك ننسلا :دواد وبأ (2)

 .(هلثمم) 00417(2:مقر ،لهجلاب ىضق وأ يفأ نم مثإ باب يضاقلا بادآ

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هباوجو ةفالخلا نع سانلا لاؤس ،مهنع هللا يضر ةباحصلا ةفرعم باتك ،كردتسملا :مكاحلا (5)

 ناميلا نب ةفيذح دنسم ،دنسملا :رازبلا /(ظفللا اذمي) 4710:مقر ،هببسو موثلك مأب رمع حاكنو (الوطم هوحنب) 4461 :مقر

 .(الوطم هانعم) 2895 :مقر ةفيذح نع لئاو يبأ نع ناظقيلا وبأ ،امهنع هللا يضر

 باوبأ عماج :يذمرتلا /(ارصتخم هلثمم) 3)0(1/13:مقر ،ءاعدلا نم رخآ ع ون باب وهسلا باتك ىبتجملا :يئاسنلا (6)

 /(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) (م)3407و (ظفللا اذهم) 3407:مقر هنم باب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع تاوعدلا

 17407 و (الوطم هلثمع) 17389:مقرب ،نع هللا يضر سوأ نب دادش ثيدح ،مهنع هللا يضر نييماشلا دنسم ،دنسملا :دمحأ

 .(هوحنب) ميقرت نودبو (ظفللا اذه ركذ ريغ نم)

 .نيلجرلا :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)
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 نبا كلذ ىلع هبن امك ضيأ لكشملا :هل لاقيو امهلبق نانثا وأ 0"»[يعباتلا عبات وآ] يعبات

 ًاطقسم ‘}”لوألاف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :[عيبرلا وآ] الثم كلام لوقي نأك رجح

 هللا ىلص لوسرلا لاق كلذك عيبرلا لوقي وأ] ،يلاوتلا ىلع رمع نباو عفان امه ًايباحصو ًايعبات
 ،يراصنألا بويأ يبأ وأ تماصلا نب ةدابعو ةديبع وبأ امه ”[ايباحصو يعبات اطقسم ملس و هيلع

 نم هب عفتني الف هايعأو ءادلا هلضعأ يذلا ضيرملاك افيعض هلعج يوارلا نأل ًالضعم :ىمسيو

 .عطقنملا نم رثكأ داقنلا ىلع هقالغتساو هماهيإ ةدشل كلذو ،هيوري

 .×لضعملا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق مهبتك يف ءاهقفلا لوق) حالصلا نبا دع دقو
 يعباتلا ىلع نتملا فقوو اعم يباحصلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فذح لضعملا نمو /70/

 قطنتف هتلمع ام لوقيف اذكو اذك تلمع ةمايقلا موي لجرلل لاقي» :يبعشلا نع شمعألا لوقك)

 لصتم يجشلا دنع وهو ،شمعألا هلضعأ لئاق مكاحلا هاور .ثيدحلا «)كلذب هحراوج

 دنع انك» :لاق سنأ نع يبعشلا نع ورمع نب ليضف ثيدح نم ملسم هاور مك دانسإلا

 .ملعأ هلوسرو هللا انلقف ؟تكحض "ل نوردتأ :لاقف ڵكحضف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 :لاق ،ىلب :لوقيف ،ملظلا نم ينرحت ملأ بر اي :لوقي ،ةمايقلا موي هبر دبعلا ةبطاخم نم :لاقف

 اديهش كيلع مويلا كسفنب ىفك :لوقيف ىم الإ ادهاش يسفن ىلع مويلا زيجأ ال ("")ينإف

 هناسل وأ هحراوج قطنتف يقطنا هناكرأل لوقي م 3هيف ىلع متخيف ًادوهش كيلع نيبتاكلا ماركلابو

 .("}«نكيف الإ تمصاخ ام هللا نكدعبأ :هحراوخل لوقيف

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .امه كلذك يناثلاو :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .242ص «يوارلا بيردت (6)
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
 .لاق :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 .امل :(ب) ةخسنلا يف (10)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (11)

 .(ظفللا اذهم) 2969:مقر ،قئاقرلاو دهزلا باتك حيحصلا :ملسم (12)
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 :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :لاق ةريره ابأ نأ غلب كلام لوق :لوألا مسقلا نمو

 لوقي امك اذهف .‘"”«قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي الو فورعملاب هتوسكو هماعط كولمملل»

 نع نالجع نب دمحم نع سفن سنأ نب كلام نع أطوملا ريغ يف الوصوم ءاج الضعم :مكاحلا

 نب دمحم طاقسإ نم لاضعإلا ءاجف .("(»[ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع] ةريره يأ نع هيبأ

 امأو .لسرملا نم نييلوصألا دنع امهريغو لضعملاو عطقنملا نم لكو .دنسلا نم هيبأو نالجع

 لضعملاو عطقنملاو عوطقملا )[حالصلا نبا لعجو] .فيعضلا ثيدحلا باقلأ نمف نيثدحملا دنع

 (”[رش لضعملا نأ مهدنعو] لاحب هدانسإ لصتي مل ام لك عطقنملا نأ ىلع ءانب عطقنملا عاونأ نم

 .ملعأ هللاو عطقنملا نم

 :سيلدتلا :رشع سداسلا بلطملا

 ناعون اسلدم ىتأ امو ... ....... .................. -18 :مظانلا لاق

 نأو نعب هقوف نمع لقني نأو خيشلل طاقسإلا لوألا -9

 فرصني ال هب امإ هفاصوأ فصي نكل هطقسي ال يناثلاو _20)

 يقبو خويشلا سيلدتو دانسإلا سيلدت :طقف نيمسق اهنم مظانلا ركذ :ماسقأ ةتس ىلع سلدملا

 ىلع اهفصأس و ؛دالبلا سيلدتو ؛عطقلا سيلدتو ؛{ فطعلا سيلدتو ؛ةي وستلا سيلدت :ةعبرأ هيلع

 /71/ ىلاوتلا
 :ىهو (_)نريتحتفب : ر سللا نم هلصأ و .هنامتك و بيعلا ءافخإ وهو :ةغل سيلدتلا فيرعتب ائدتبم

 ىفخت امك هلاح نم ىفخأ امب هيلع فقاولا ىلع املظم هرمأ لعج دقف ثيدحلا سلد نمف ةملظلا

 .(ظفللا اذمه) 1662:مقر سبلي امم هسابلإو لكأي امم كولمملا ماعطإ باب ،نامبألا باتك حيحصلا :ملسم (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 نمتؤملا نيظفاحلا تاقيلعتب "يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ ،هسانجأ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم رظني (4)

 .م2003 ٥1424 ،1ط ،نانبل توريب مزح نبا راد مولسلا سراف نب دمحأ قيقحتو حرش ،حالصلا نبا يقتلاو يجاسلا

 .197رص-195ص

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)

 .لعجف مهنم حالصلا نبا امأو :(ب) ةخسنلا يف (6)
 .رشأ عيمحجلا دنع لضعملا نأ الإ مظانلا دنع امك :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (9)
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 نأ" :هلوقب سيلدتلا عاونأ فيرعت هللا همحر بطقلا رصتخا دقو .ةملظلا نم رصبلا نع ءايشألا

 يوري امك ."")[هللا ىلإ ءاعدلا] هدصقو "مهنم عمسي مل و تاقثلا نع ثيدحلا ثدحتملا يوري

 نع يوري نأ وأ يركبلا ناميلس باتك نم هنع هتياور تناك امنإو ،هللا دبع نب رباج نع نايفس
 خويش نعوأ ،نوفرعي ال تيح “مهانكبو مهئامسأ ريغب نيحورحب وأ نيلوهجب موق نع نوثدحي موق . 1 ١" .د .. 2 . ء . . { . . ..

 لاق :لوقي نأ وأ هب سلديف (هدازف ريثكلا هتافو ريسيلا عمس وأ مهنم عمسي ل وأ كمهري ل

 فيرعتو ."يلإ هعفدف ًاباتك جرخأ هنكلو ال :لاق ؟نالف نم هتعمس له شقونو لئس اذإف "نالف

 :لوقأف طب,ضأ موقلا

 ظفلب هنم عمسي ل ام هيقلو هرصاع نمع ثيدحلا ي وارلا يوري نأب :دانسالا سيلدت لرذلا ع ونلا

 (5[تاقنلا نع هثدح] يذلا «خيشلل طاقسإلا» :هلوقب مظانلا هيلإ راشأ امك هنم هعمس هنأ مهوم

 وأ ؛هخيش خيشك هقوف نمع ثيدحلا لقني (")»نأو ؛هريغ دنع “}ولو ءافعضلا نم هنأل وأ ؛هرغصل
 مهوم لب ًابذك نوكي الئل “”[هريغ وأ] الاصتا يضتقي ال ظفلب عامس هنم هل فرع 0}نمم هقوف نم 77 8 : 7 7 . ] . 9 . 7

 .عامسلاب حرصي مل و هقلي مل و هرصاع نمم نالف لاق وأ &‘")[ةنالف نأ وأ] ،نالف نع :هلوقك .هل

 ام )1 آ)ىورو هزم عمس وأ هنم عمسي ل و هيقل وأ ؛يورملا رصاع سلدملا ناك نإ ًاسيلدت نوكي امنإ و

 يلع لوق :هتلثمأ نم وأ الثم ©{»ع غلبك هيلع لدي ظفلب 0"»[هسفن نع] كلذ ربخي نأب كلذو

 .داشرإلا وأ ظعولا :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .مهاينك وأ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .343ص لمشلا عماج (4)

 .امإ تاقثلا نم ناك نإو هطقسأ :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .نمل :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (100)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (11)

 .هسفنب :(ب) ةخسنلا يف (12)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (13)
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 مث 6تكسف يرهزلا مكثدح :هل ليقف اذك يرهزلا لاق :لاقف ةنييع نب نايفس دنع انك مرشخ نب

 نم هعمس نمم الو ؛يرهزلا نم هعمسأ ل ال :لاقف ،يرهزلا نم هتعمس :هل ليقف يرهزلا لاق :لاق

 هيقلو يرهزلا رصاع دق ةنييع نباف ،يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ييثدح 0")نكلو .يرهزلا

 [يذلا وه رمعمو ،رمعم نم عمس قازرلادبعو] ،فقازرلادبع نم عمس امنإو كهنم عمسي مل هنكلو

 .هنم عمسو يرهزلا نع ذخأ

 /72/ هتيهارك ةدش مهنم ديدعلا نع تلقنو ءاملعلا نم ريثك همذ دق سيلدتلا نم مسقلا اذهو

 خأ سيلدتلا") :لاق هنأ هنع يعفاشلا لقن تح ءهل ًاراكنإ سانلا دشأ جاجحلا نب ةبعش ناكو

 .0("سلدأ نم يلا بحأ ييزأ نأل" :لاقو ."بذكلا

 نيب ءاوس ًاقلطم هتياور لوبق مدع ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذ دقف سلدملا ةياور لوبق ثيح نم امأ

 تسيلو ،هتياور يق هتروع انل نابأ دقف ةرم سد هانفرع نمو) : يعفاشلا لاقو .هنيبي ل مأ ع امسلا

 هب لبقيف] ،فدصلا يف ةحيصنلا 0[ليبف نم] الو ،هئيدح ‘ل[امب دّرنف] بذكلاب ةروعلا كلت
 .0‘([تعمس وأ ىئثدح :هيف] لوقي قح اثيدح نيسلدملا نم لبقن ال "نحن انلقف "١[هئيداحأ

 لاصتالاو عامسلا هيف نبي مل و لمتحم ظفلب سلدملا هاور امف :لاق ذإ حالصلا نبا بهذ كلذ ىلإو

 ؛اننو ؛تعمس :وحن لاصتالل نيبم ظفلب هاور امو 5!"‘”هب جتحي الو دريف لسرملا مكح همكح ناك

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .وهو رمعم نع عمس اذهو :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .74ص ،فثيدحلا مولع (3)

 .هب دريف :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)

 .كلذ ىلع قدصلا رهظيو ييثدح :(ب) ةخسنلا يف (8)
 .97ص ،2ج حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا (9)

 .92ص ،2ج ،هسفن ردصملا (10))
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 ابذك سيل سيلدتلا نأل [هب قوثوم لدع نم ناك نإ] هب جتحيو لبقي ؛ ")ههابشأو ؛انربخأو
 .لمتحم ظفلبو 6[ماهيإلا نم برض] وه امنإو
 وأ ؛انن :سلدملا اهيف لوقي يلا ثيداحألا نم ريثكلا ةدمتعملا بتكلا نم امهريغو نيحيحصلا يقو

 ؛يروثلاو ؛ةنييع نب نايفسو ؛شمعألاو ؛”ةداتق نع كلذ ءاج ثيح اهوحنو انربخأ وأ ؛تعممس

 نع )ةحيحصلا بتكلا نم &”[امههبشو نيحيحصلا] يف ءاج ام امأ .مهريغو ريشب نب ماشهو

 ةهج نم هل عامسلا توبث ىلع لومحمف [نالف نع نالف نع] ةنعنعلا )قيرطب نيسلدملا
 اهراتخا قلا نأل عامسلا قيرط ىلع ةنعنعلا قيرط ()دنسملاو حيحصلا بحاص راتخا امنإو ،ىرخأ

 .مب نظلل ًانيسحت كلذو كلت نود هطرش ىلع تناك

 يلا هتفص ريغب وأ ؛همسا ريغب هنم عمس يذلا هخيش فصي وأ يمسي نأب :خويشلا سيلدت يانلاو

 نع هنم عماسلل ًاداعبإو ؛فرعي ال يك ةيمعت امب رهتشي مل دلب وأ ؛ةليبق ىلإ هبسني وأ ؛امم رهتشا

 .اذهب رهتشي مل وهو ظفاحلا :لوقي وأ ،يدادغبلاب :روهشم وهو يقارع :لوقي نأك ،هلاح ةفرعم

 وهو هللا دبع يبأ نب هللا دبع وبأ انث ءارقلا ةمئأ دحأ دهاحجب نب ركب يبأ لوق :كلذ ةلثمأ نمو

 نب دمحم ركب ابأ :ديري وهو دنس نب دمحم انث :اضيأ هلوقو .يياتسجسلا دواد يبأ نب ركب ابأ ديري

 نم عونلا اذه يفو .(""«دنس» /73/ هدادجأ دحأ ىلإ هبسنف 0"”يدنسلا ؛رسفملا شاقنلا نسح

 ضعب ريصي ذإ ،هل يورملا ثيدحلل كلذكو ءهتيلهأو هلاح ةفرعم مدعب هنع يورملل عييضت سيلدتلا

 .ةاورلا نع ثحييل هرابتخاو بلاطلا ظقيت دصقل رئاج :ليقو ،ركنتسم رمأ اذه"»و ]الوهج هتاور

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .مامإ :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .ةداتقك نيروهشملا :(ب) ةخسنلا يف (4)
 .حاحصلا :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .قيرط نع :(ب) ةخسنلا يف (7)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (10)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (11)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (12)
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 هيلع مكحلا فلتخيو ©٨"هقباس نم فخأ خويشلا سيلدت يف رمألا نأب" حالصلا نبا مزج دقو

 ريغ هنع ذخأي نم ناك اذإ امك مرحي ةراتف ؛سيلدتلا كلذ ىلع سلدملل لماحلا دصقملا فالتخاب

 اذهف هتينك'و همسا قفو ىلع تاقثلا نم رخآ لجر هنأ مهوأ وأ 3هلاح فرعي الئل هسّلدف ةقث

 ةراتو .ةمرحلاب ةلاحلا هذه لثم يف سيلدتلا ىلع مكحي نأ يعيبطلا نمو .ةمألل شغو حارص بذك

 ريثك ناك وأ ؛ةياورلا لزان وأ ؛انس هنم رغصأ هنع ذخأ نم ناك اذإ امك ًالهس رمألا نوكيو هركي

 .خويشلا ةرثكب ًاماهيإ ”[ةدحاو ةروص ىلع] هراركت نم عنتمي وهف ؛هنع ةياورلا
 نإ لب ،كلذب هريغو يدادغبلا بيطخلا حمس دقو ةرابعلا يف ننفتلا الهس هيف سيلدتلا رمأ دع اممو

 .هفيناصت يق هب اجل ناكو هلقن دق بيطخلا

 حتفلا يبأ نب هللا ديبع نعو ؛يرهزألا مساقلا يبأ نع هبتك يف يوري بيطخلا :حالصلا نبا لاق

 كلذكو .هخياشم نم دحاو صخش عيمجلاو ؛ينريصلا نامثع نب دمحأ نب هللا ديبع نعو ؛يسرافلا

 عيمجلاو ؛لالخلا دمحم يبأ نعو ؛بلاط يبأ نب نسحلا نعو ؛لالخلا دمحم نب نسحلا نع يوري

 .زاوجلا ليلد مهدنع اذهو كلذ ريغ ىلإ دحاو صخش نع ةرابع

 يف بيطخلا عبتو) :يطويسلا لاق (”[حيرصلا بذكلا نم اذه نأ ركذ دقف هللا همحر ةكرب نبا امأ]

 يف ةودق بيطخلا نوكي نأ يغبني :رجح نبا لاقو .}[نيرخأتملا اصوصخ] نوثدحملا كلذ

 مهتفرعمل كلذ مهيلع ىفخي الف هلهأ امأو ،نفلا لهأ ؤريغ ىلع يمعي امنإ هنأ الإ كلذ

 .لاجرلا مجارتب

 سيلدتلا يوتسيف نيتقثلا هيخيش نيب ًافيعض يوارلا طقسي نأ وهو :ةيوستلا سيلدت ثلاثلا

 ناك دقف "ملسم نب ديلولاو هل سانلا لعفأ ديلولا نب ةيقب ناكو ،سيلدتلا رش وهو تاقن مهلك

 نأ نم لبنأ) :يعازوألا لاقف ‘كلذ يف هل ليقف ‘تاقثلا يقبيو ءافعضلا يعازوألا خويش فذحي

 .98رص 2ج هسفن ردصملا (1)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .ةكرب نبا عماج يف الو {ةنامضلا ءافو يف الو لمشلا عماج يف ال هدجأ مل .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (5)

 .749 رص ،يوارلا بيردت (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (8)

 .ةيمستلا :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 ل و تنا مهتطقسأو مهنع ىور دق :هل ليقف افعض مهو هلاثمأ و ةحجراحخ نب مثيهلا نع ي وري

 /74/ .("»كلذل تفتلي

 نود امهدحأ نم عمس دق نوكيو نالفو نالف انث يوارلا لوقي نأ وهو :فطعلا سيلدت عبارلا

 نع بيطخلاو مكاحلا لقن ام) :كلذ لاثم .هيلع يناثلا فطعيو عامسلاب لوألا نع حرصيف رخآلا

 مث اوذخ :لاقف .)ادبأ سيلدت هيف نوكي ال ًائيش انثت نأ ديرن :هل اولاق هباحصأ نأ ريشب نب ميشه

 :لاق غرف املف ،نتملاو دنسلا قوسي مث نالفو نالف انث هنم ثيدح لك يف لوقي ًاسلحجب مهيلع ىلمأ

 نم عمسأ مل ينإف نالفو نالف تلق املك ؛ىلب :لاق ،ال :اولاق ائيش مويلا مكل تسلد له

 . (ة)نانلا

 :لوقي مث ؛تكسي مث نالف .لم تعمس وأ ؛نالف انث يوارلا لوقي ناك :عطقلا سيلدت سماخلا

 رمع نع يدع نبا ىور ام :هلاثم ٧كلذك سيلو امهنم عمس هنا امه وم شمعالا وا ةورع نب ماشه

 هيبأ ] نع ةورع نب ماشه :لوقي ش عطقلا يونيو تكسي ش انث :لوقي ناك هنأ يسفانطلا ديبع نب

 .ةشئاع ([.نرع

 ةرهاقلاب اعضوم دارأو سلدنألاب نالف انث :يرصملا لاق اذإ امك هتروصو :دالبلا سيلدت سداسلا

 ىلع ًاناتسب دارأو ةقرلاب :لاق وأ ةلجد رمش ديريو رهنلا ارو نالف نىثدح :لاق وأ ،كلذب ىمسي

 اذهو ،‘هقشمد نم برقلاب وهو حون كرك دارأو كركلاب نيثدح يقشمدلا :لاق وأ ،ةلجد ئطاش

 ةدع نم هعامسو ثيدحلا بلط يف ةلحرلا ماهيإ نم هدنع سيل ام يعدي هبحاص نأل ادج هوركم

 :اولاق كلذلو .عادخلاو هيومتلا نم ع ون نيسلدملا نم هلك اذهو كعمسي ل و لح ري ل وهو خ ويش

 .ملعأ هللا و .«سلدملا ثيدحلا رش»

 :ذاشلا ثيدحلا :رشع عباسلا بلطملا

 ................. ذاشلاف الملا هيف ةقث فلاخي نمو _21 :مظانلا لاق

 .258 رص هسفن ردصملا رظني (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .260 .259رص هسفن ردصملا ارظني (3)

 .نع :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
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 نظيف "اصقن وأ ةدايزب هيف تاقثلا ةعامج نتملا وأ دنسلا يف ةقثلا يوارلا فلاخ ام هدحو ذاشلا امأ

 :حالصلا نبا لاق .}>[لوق وآ] لعف يف ريغلا نع دارفنالا :ةغللا يف ذوذشلاو .هيف مهوأ هنأ

 نقتأو ظفحأ وه نم ةرفنملا فلاخ امف ،هل يوارلا ةياور رابتعاب هدر }وأ هلوبق يف ليصفتلا"

 حيحصف عرو طباض لدع وهو ،هريغ هوري مل ائيش ىور لب ؛فلاخي مل نإو دودرم ذاشف عروأو

 .)اركنم ذاشف دعب نإو نسحف طباضلا ةجرد نع دعبي الو ،طباض ريغ وأ
 نب ورمع نع ةنييع نبا قيرط نم ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا ةياورك دنسلا يف ذوذشلا نوكيو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلع يقوت الجر نأ سابع نبا نع امهالك ةجسوع نعو رانيد
 دحأ هل له» :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف 6(هقتعأ وه قيتع يأ) هقتعأ وه ىلوم الإ ًاثراو ع دي ل و

 ثروي نم بهذم ىلع كلذو .«هل هثاريم ملسو هيلع هللا ىلص لعجف ،هقتعأ مالغ الإ ال :اولاق

 نع رانيد نب ورمع نع هاور ديز نب دامح نإف .روهشملاو بهذملا فالخ وهو ،هقتعم نم قيتعلا

 :متاح وبأ لاق .هريغو جيرج نبا هلصو ىلع ةنييع نبا عبات دق نكل سابع نبا ركذي مل و ةجسوع

 متاح وبأ حجر .طبضلاو ةلادعلا لهأ نم [هنوك عم] دامحف ةنييع نبا ثيدح ظوفحملا

 .)[امأو دنسلا يق] هنم اددع رثكأ وه نم "ةياورلا

 عيمج يف هنإف برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ ثيدح يف ةفرع موي فلام ةدايز نتملا يف هلاثمو

 داش ىسوم ثيدحف رماع نب ةبقع نع هيبأ نع حابر نب يلع نب ىسوم امب ءاج امنإو اهنودب هقرط
 ةيفانم ريغ ةقث ةدايز هنأل يذمرتلا هنسحو ملسم طرش ىلع هنإ الاقو مكاحلاو نابح نبأ هححص

 ةفرع موي هدنع ثيدحلا صنو ،©فوقولا نع هيف مايصلاب اوفعضي الئل ةفرع يرضاح ىلع اهلمحل

 هيلع هللا ىلص هنع لوق ةياور يف نتملا ةفلاخمو لوق ةفلاخم هنمو برشو لكأ مايأ] قيرشتلا مايأو

 .ناصقن :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .و :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .79ص ثيدحلا مولع رظني (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)

 .هنوكب :(ب) ةخسنلا يف (6)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
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 دايز نب دحاولا دبع ثيدح نم يذمرتلاو دوادوبأ هاور امك .)[لعف هنأب هريغ هفصو دق ملسو

 نع عجطضيلف رجفلا قيعكر مكدحأ ىلص اذإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع

 ينلا لعف نم هوور امنإ سانلا نإف ءاذه يف ريثكلا ددعلا دحاولا دبع فلاخ :يقهيبلا لاق 2«هنيمي

 .ًرم امك ذاش ثيدحلا نتمف {ةقث دحاولا دبع ناك نإو ،هلوق نم ال ملسو هيلع هللا ىلص

 ثيدحلل سيلو ،تاقثلا نم ةقث هب درفتي ثيدح ذاشلا نأ ىلإ) "لاعلا يروباسينلا مكاحلا بهذو

 .ةقثلا كلذل عباتم لصأ

 ناك ءاوس دحاو هتياورب درفنا "مر :ذاشلا نأ وه ثيدحلا ظافح هيلع يذلا نأ) :يليلخلا ركذو

 ام "مأ و ؛لبقي ال كورتمف ةقث ريغ نم ناك امف ،فلاخي مل مأ هريغ هيف فلاخ ةقث نكي مل مأ ةقث

 ةحيحصلا تاقثلا دارفإب حالصلا نبا امهيلع درف .هب جتحي الو هيف فقوتي ةقث نع ناك

 هللا ىلص يبلا نأ» :رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع ثيدحك "امهريغو نيحيحصلا يف ةجرختسملا

 هاور يذلا ثيدحك و .رانيد نب هللا دبع هب درفت دقو .(")«هتبه و ءالولا عيب نع ىمم ملسو هيلع

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)
 ةالصلا باوبأ عماخحلا :يذمرتلا /(الوطم هوحنب) 1261 :مقر ،اهدعب عاجطضالا باب ةالصلا باتك ،ننسلا :دواد وبأ (2)

 :هجام نبا /(ظفللا اذهم) 420:مقر رجفلا عكر دعب عاجطضالا يف ءاج ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 /(الوطم هوحنب) 1199:مقر ،رجفلا عكر دعبو رتولا دعب ةعجضلا يف ءاج ام باب ،اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باوبأ ننسلا

 ؛حالوطم هانعمر 4966و 4965:مقر رجفلا نعكر دعب عاجطضالا يف درو ام باب ةالصلا باتك ريبكلا ننسلا :يقهيبلا

 .دقف :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 .77ص ثيدحلا مولع (5)

 .نم :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
 .77ص حالصلا نبا \تيدحلا مولع (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
 اطورش طرتشا اذإ بابو (الوطم هانعمي) 2156 :مقر ،ءاسنلا عم ءارشلاو عيبلا باب ،ع ويبلا باتك حيحصلا :يراخبلا (10)

 1506 :مقر ،هتبهو ءالولا عيب نَع يهنلا باب ،قتعلا باتك ،حيحصلا :ملسم /(الوطم هانعم) 2169:مقر ،لحت ال عيبلا يف

 .1506 و (ارصتخم هلثم)
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 هب درفت دقف .(”«رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ» :سنأ نب كلام

 .يرهزلا نع كلام

 نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب يحي هب درفت دقف .‘‘}«تاينلاب لامعألا امنإ» :ثيدحو

 نيحيحصلا يف ةدراو ثالثلا ثيداحألا هذهف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع رمع نع ةمقلع

 الإ -۔هعم نمو حالصلا نبا ىري امك- امهنم لكل سيل هنأ عم كسانلا لمع اهيلعو )امهريغو

 ًافرح نيعست وحنب يرهزلا درفت دق) :ملسم لاق تيح ،ريثك كلذ لثمو {ةقث هب درفت دحاو دانسإ
 هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك» :ثيدح كلذكو ."دايج ديناسأب دحأ اهيف هكراشي الو اهيوري

 نع ةدرب يبأ نب فسوي نع ليئارسإ هب درفت دقف .“«كنارفغ :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ :ملسو

 ليئارسإ ثيدح نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح :هيف يذمرتلا لاق كلذلو /76/ .ةشئاع نع هيبأ

 ةللاو قفوألا )حصألا وه ًالوأ روكذملا يعفاشلا فيرعت ناك كلذلو .‘[ةدرب يبأ نب فسوي نع]

 .ملعأ
 :بولقملا ثيدحلا :رشع نماثلا بلطملا

 مسق نتمل دانسإ بلقو مسق وارب وار لادبإ -2

 :9[ةغللا قأ بلقلاو .امهيلك وأ هدنسو هنتم يق بلقلا هلخد ثيدح وه :بولقملا ثيدحلا

 :مهلوقك ،ههجو نع هلوح :[نعمب ةغل] .ءيشلا بلق نم ذوخأم وهو &(!)رخآب ءيش لادبإ وه

 :ملسم /(هوحنب) 1846 :مقر ،مارحإ ريخب ةكمو مرحلا لوخد باب ،هوحن و ديصلا ازج باب حيحصلا :يراخبلا )1(

 .(هلثمع) 1357 :مقر ،مارحإ ريخب ةكم لوخد زاوحج باب .جحلا باتك حيحصلا

 .هجيرخت مت (2)
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .78ص ز ثيدحلا مولع 6 رظني )4)

 :يذمرتلا /(ارصتخم هوحنب) 0(3):مقرلا ءالخلا نم جرخ اذإ لجرلا لوقي ام باب ،ةراهطلا باتك ،ننسلا :دواد وبأ (5)

 :دمحأ /(ظفللا اذه) 7:مقرلا الخلا نم جرخ اذإ لوقي ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ عماجلا

 .(ارصتخم هوحنب) 25859 :مقرلا اهنع هللا يضر ةشئاع دنسم ،كنسملا

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (9)
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 كلذو .‘)[مظانلا لاق] امك دنسلا يقو نتملا يف نوكيو .ههجو نع فورعم :يأ ،بولقم مالك
 أشنمو ‘فيعضلا ماسقأ نم نيمسقلا الكو [ع وضوملا ليبق نم ناك الإو] ،هبحاص نم دمعت الب

 لادبتساو ،ريخأت وأ ميدقت نم نتملا وأ دنسلا يف عقي امل كلذو طبضلا ةلق وه امنإ )هيف فعضلا

 يذلا اذه نأ ريغ ؛اطخلا ىلع هلمحيو عماسلا مهفب لخي كلذ نأ ىلإ ةفاضإ رخآ ءيشب ءيش

 .عوضوملا نم وهف دصق نع ناك نإ امأو ادصق ال ةقثلا يوارلا نم اوهس عقي دق هنع ثدحتي

 عئطخي نأك !هريخأت وأ مسا متدقتك أطخ هناكم رخآ وارب وار لادبإ وهو :لوألا مسقلا لانمف

 بأ مسا امهدحأ مسا نأل كلذ ناك امنيو ©بعك نب ةرم لدب ةرم نب بعك :لوقيف يوارلا

 رخآ دنسب هلبقيف ديناسألا نم دانسإ وأ ،ةاورلا نم وارب اروهشم ثيدحلا نوكي نأ وأ رخآلا

 لوسرلا لاق :لاق سنأ نع ينانبلا تباث نع مزاج نب ريرج )ريضنلا وبأ ىور ام :كلذ لاثم

 هدنس بلقنا ثيدح اذهف ©}”«يفورت نح اوموقت الف ةالصلا تميقأ اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص

 نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ريثك يبأ نب يحي ةياور نم فورعم هنأ ذإ مزاح نب ريرج ىلع اوهس
 ةياور نم يئاسنلاو ملسم دنع وهو ،ةسمخلا ةمبألا هاور امك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هيبأ

 نامثع يبأ نم هعمس 0”ام ريرج نكلو {خلا...ريثك يبأ نب يحي نع فاوصلا نامثع يبأ نب جاجح

 :لاق ديز نب دامح كلذ ب دقو كلذك سنأ نع تباث نع هنظ ينانبلا تباث سلجب يف هب ثدحي

 ريثك يبأ نب يحي نع نامثع يبأ نب جاجحلا ثدحف ينانبلا تباث دنع مزاح نب ريرجو انأ تنك

 .رخآ ءيشب :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .يأ :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .رم :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .ناك نإ كلذ :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)

 .امهيف :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .رظنلا :(ب) ةخسنلا يف (7)
 اذإ سانلا موقي يم بابو (الوطم هانعمم) 635:مقر ةالصلا انتتاف لجرلا لوق باب ،ناذألا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (8)

 638:مقرلا ،راقولاو ةنيكسلاب مقيلو الجعتسم ةالصلا ىلإ ىعسي ال بابو (ظفللا اذمم) 637:مقرلا ةماقإلا دنع مامإلا اوأر

 هانعممي) 3)(6:مقرب ،ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك حيحصلا :ملسم /(هلثمم)

 .(الوطم

 .امل :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 امنإ ",نأ ريرج نظف ،هركذف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع هيبأ نع ةداتق يبأ نع هللادبع نع

 .فورعم ةقث اذه ريرج رظنلا وبأو سنأ نع تباث هب ثدح

 املاس نأل هتبارقل هيف بغريل عفانك ةاورلا نم دحاوب لدبأ ملاس نع روهشم ثيدح بلقكو

 هاور ثيدح :هلاثم .نوعاضولا هلعفي مارح كلذو رمع نبال نبا هنأل عفان نم رمع نبا ىلإ برقأ

 متيقل اذإ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا نع باذكلا ينارحلا دلاخ نب ورمع

 هبلق بولقم ثيدح اذهف «اهقيض ىلإ مهورطضاو مالسلاب مهوؤدبت الف قيرطلا يف نيكرشملا

 نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهسب فورعم /79/ وه امنإو ،هب برغيل نيكورتملا دحأ ورمع نب دامح

 لق هنإف بئارغلا عبتت ثيدحلا لهأ هرك اذهو ،شمعألا نع فرعي الو ،ملسم يف امك ةريره يأ

 .اهنم حصي ام

 ةرشع اومدقف يراخبلا مهيلإ مدق امل دادغب “[ةرهم نأ] ثيدحلا لهأ ىور ام ادنس بولقملا نمو

 نتم دنسل دنس نتم اوريصف ‘ثيدح ةئم ريصتل ثيداحأ ةرشع دنس بلقي دحاو لك "هل مهنم

 6ممقترضحب هترشع مهنم دحاو لك &)هيلع يقليل يراخبلا سلجمل روضحلا }»لع اودعاوتو رخآ

 مدقت مهريغو ناسارخ لهأ نم ءابرغلا نم مهريغو نييدادغبلا هلهأب سلجملا نأمطاو اورضح املف

 :اهنم ‘”دحاو لك يف هل لوقي يراخبلاو ادحاو ادحاو هثيداحأ نع هلأسو ةرشعلا نم دحاو هيلإ

 زجعلاب هيلع يضقي مهريغو لجرلا مهف نولوقيو ضعب ىلإ مهضعب تفتلي ءاهقفلا ناكف] ،هفرعأ ال
 اذك ثيدح نع تلأس لاقف لوألا لئاسلا ىلإ تفتلا اوغرف مهمأ ملع املو مهفلا ةلقو ريصقتلاو

 فلتخي مل و هنتمل دانسإل نتم لك درف ،يلاوتلا ىلع ةيقبلا اذكو ،هثيداحأ رخآ ىلإ اذك هباوصو اذكو

 .لضفلاب هل اونعذأو ظفحلاب نورضاحلاو سانلا هل رقأف هوبلق امه عضوم هيلع

 .(بر) ةخسنلا نم طقس (1)
 (هوحنبر 2167:مقر مهيلع دري فيكو مالسلاب باتكلا لهأ ءادتبا نَع يهنلا باب مالسلا باتك ،حيحصلا :ملسم (2)
 .2167 و
 .ةره وأ :(أ) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 .(بر ةخسنلا نم طقس (5)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)
 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
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 ثيدحلا ةمئأ ناحتمال اريثك هنولعفي ثيدحلا مولع لهأو رم امك بارغالا دنسلا بلقب دصقي دقو

 الإو هوكرت نقل وأ مامإ ىلع طلتخا نإف ال مأ نيقلتلا نولبقي لهو ال مأ اوطلتخا له مهرابتخاو

 .هنع اوورو ثدحتلا هنع اولبق

 يبأ ثيدح هلاثم امهو هظافلأ ضعب هيف بلقب اثيدح ثدحملا يوري :نتملا يف بلقلا اثلا مسقلا

 ءاج دقف هلظ الإ لظ ال موي هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا يف هقرط ضعب يف ملسم هجرخأ يذلا ةريره

 اذهف .هلامش تقفنأ ام هنيمي ملعت ال تح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو :(قيرطلا) ةياورلا هذه يق

 يف امك ك"”«هنيمي قفنت ام هلامش ملعت ال نح» :ةحيحصلا ةياورلا نأل ةاورلا ضعب ىلع بلقنا امم

 .امهريغو ملسم قرط ضعبو يراخبلا قرط عيمج
 اولكف موثكم مأ نبا نذأ اذإ اعوفرم ةسينأ ثيدح نم دمحأو ةميزخ نباو نابح نبا هاور ام هنمو

 ليلب نذؤي الالب نأ» :ةشئاعو رمع نبا ثيدح نم روهشملا نإف ،اوفكف لالب نذأ اذإو اوبرشو

 اولكف الالب متعمس اذإ» :سابع نبا نع عيبرلا يف هصنو }«موثكم مأ نبا نذؤي نيح اوبرشاو اولكف

 /80/ .«اوفكف موثكم مأ نبا متعمس اذإف

 يش نع مكتيهن اذإو هونتأف يشب مكترمأ اذإ» :اعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم يناربطلا هاور امو

 امو هوبنتجاف هنع مكتيم ام» :امهريغو نيحيحصلا يف امك فورعملا نإف «متعطتسا ام هوبنتجاف

 .ملعأ هللاو .ريسلاب فرعي امم كلذ ريغ ىلإ "”«متعطتسا ام هنم اوتأف هب مكترمأ

 :درفلا ثيدحلا :رشع عساتلا بلطملا

 ةياور ىلع رصق وأ عمج وأ ةقثب هتديق ام درفلاو-23 :مظانلا لاق

 يف هلاثم عم همكح قبسو ،دحأ لك نع دحاو وار هب درفني نأب قلطم درف :نامسق درفلا ثيدحلا

 يأ "ةقثب هتديق ام" مظانلا لوقب دارملا وهو ةصاخ ةهج ىلإ ةبسنلاب ديقم درف يناثلاو { ذاشلا

 /(ظفللا اذمي) 660:مقر دجاسملا لضفو ةالصلا رظتني دجسملا ف سلج نم باب ناذألا باتك كحيحصلا :يراخبلا )1)

 .1031 و (هلثمير 1031 :مقر ةقدصلا ءافخإ لضف باب {ةاكزلا باتك حيحصلا :ملسم

 ،ةالصلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذهي) 622:مقر رجفلا لبق ناذألا باب ،ناذألا باتك حيحصلا :يراخبلا (2)

 (هوحنب) 381:مقر ،ريصب هعم ناك اذإ ىمعألا ناذأ زاوج بابو 380:مقر دحاولا دجسملل نينذؤم ذاختا بابحتسا باب

 .381 و

 .319:مقر روحسلاو راطفإلا تقوو مئاصلا رطفي ام باب ،مايصلا باتك ،عيبرلا :عماجلا (3)

 7288:مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (4)

 .(الوطم هلثمي) 1337:مقر ،رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب ،جحلا باتك ،حيحصلا :ملسم /(هلثمم)
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 ناك» :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ ثيدحك ،نالف ةياور نم الإ تبثي مل مهلوقك ،ةقثلا يوارلا

 دقف ينزاملا ديعس نب ةرمط الإ ةقث هوري مل .‘>«ةعاسلا تبرتقاو ق ةروس رطفلاو ىحضألا ي أرقي

 ملسم هاور ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع يثيللا دقاو يبأ نع هللا دبع نب هللا ديبع نع هب درفنا

 ذا روهمجلا هفعض دقو ،ةعيهل نبا ةياور نم هل يطقرادلا ةياورل ةقثلاب هتديق امنإو ننسلا باحصأو

 .ةشئاع نع يرهزلا ديزي نب دلاخ نع هبتك قارتحا دعب هيلع طلتخا

 وأ نويدادغبلا وأ نويرصبلا ةياورلا هذمب درفت اولوقي نأك نيعم دلب نم ةقث وأ عمج هاور ام :يناثلا

 مامه نع يسلايطلا د واد يبأ نع دواد وبأ هاور ثيدح يق مكاحلا لوق هلاثم و نويندملا وأ نويرصملا

 رقن نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا انرمأ» :لاق يرذخلا ديعس يبأ نع ةرظن يبأ نع ةداتق نع

 ىلإ دانسإلا لوأ نم ةرصبلا لهأ هيف رمألا كلذ يف درفت (ةالصلا يق) “»«رسيت امو باتكلا ةحتافب

 عضب ناميإلا» ناميإلا بعش ثيدحكو يراصنأ يباحص وهف يرذخلا ديعس يبأ ريغ هرخآ

 حلاص هب درفت دقف }”«قيرطلا نع ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال لوق اهلضفأ ةبعش نوعبسو

 يذمرتلاو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاك و حلاص يبأ نع رانيد نب هللا دبع هب درفتو ةريره يبأ نع

 ريغ ءامب هسأر حسمو» هلوق نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ءوضو ةفص يق ديزي نب هللا دبع نع

 نب رمع هب درفت يأ ،دحأ اهيف مهكرشي مل و .رصم لهأ امب درفت ةبيرغ ةنس لاق (‘«هيدي لضف

 فعض كلذ نم ءيش يضتقي الو ةلسلسلا رخآ ىلإ ييزاملا ىيحي نب ورمع نع يرصملا ثراحلا

 .ةياورلا

 ىلع رصق وأ" مظانلا راشأ هيلإو ،نالف الإ نالف نع هوري مل ثيح صوصخم وارب ديق ام ثلاثلا

 هيبأ نع دواد نب لئاو نع ةنييع نب نايفس قيرط نم ةعبرألا ننسلا باحصأ ثيدح هلاثم "ةياور

 قيوسب ةيفص ىلع ملوأ» :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ سنأ نع يرهزلا نع لئاو نب ركب

 .(هوحنب) 891 و (ظفللا اذمهي) 891 :مقرب نيديعلا ةالص يف هب أرقي ام باب ،نيديعلا ةالص باتك حيحصلا :ملسم (1)

 :يذمرتلا /(ظفللا اذمي) 818:مقر باتكلا ةحتافب هنالص يف ةءارقلا كرت نم باب ةالصلا باتك ،ننسلا :دواد وبأ (2)

 ركذ ريغ نم) 238:مقر ،اهليلحتو ةالصلا ميرحت يف ءاج ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةالصلا باوبأ عماجلا

 /(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 276:مقر روهطلا ةالصلا حاتفم باب ،اهننسو ةراهطلا باوبأ ننسلا :هجام نبا /(ظفللا اذه

 12103و «الوطم هلثمع) 11591 و (الوطم هلثمعر 11154:مقر هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ دنسم ،دنسملا :دمحأ

 .(الوطم هلتمم)

 باب ،ناميإلا باتك حيحصلا :ملسم /(ارصتخم هوحنب) 9:مقر ،ناميإلا رومأ باب ،ناميإلا باتك حيحصلا :يراخبلا (3)

 .(هوحنب) 35 و (ارصتخم هوحنب) 35:مقرب ناميإلا بعش
 .(هوحنب) 236:مقر ،ءوضولا ةفص يف رخآ باب ،ةراهطلا باتك حيحصلا :ملسم )4)
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 لاق امك بيرغ وهف اذإ ةنييع نبا الإ لئاو نع هوري ل و لئاو الإ ركب نع هروبي ل (آ)«رمت و

 لئاو ريغ نم يرهزلا نع ةنييع نبا نع دحاو ريغ هاور دقو لاق /81/ بيرغ نسح يذمرتلا

 امك رخآلا نع لك درفنيو ناقفتي بيرغلاو درفلا ىرت تنأو امهسلد امير ةنييع نبا نأكو هدلوو

 مأ رخآ هيوار كراش له درف هنأ نظي يذلا ثيدحلا قرط عبتت دعب د رفتلاب مكحلا نوكي امنإو .رم

 هب داهشتسالا وأ رابتعالل هثيدح جرخي نأ حصي نمم رخآ ايوار نأ ادرف هنوك دعب دجو نإف ؟ال

 هجو نم دجوي ل نإو ادهاش يمس ێعملاب ناك نإو اعباتم يمس ظفللاب قفاوتلا ناك نإو هقفاو

 دامح يوري نأ كلذ لاثم ىضم امك ةبارغلا وأ ذئنيح قلطملا درفتلا هيف ققحت هنإف هانعمب وأ هظفلب

 ةقث هاور له رظننف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع ةريره يبا نع نيرس نبأ نع اثيدح ةملس نب
 ريغ نيرس نبا نع رخآ ةقث هاور له رظنن دجوي مل نإف ،ةمات ةعباتم ناك دجو نإف بويا نع رخآ

 نبا ريغ ةريره يبأ نع رخآ ةقث هاور له رظنن دجوي مل نإو ،ةرصاق ةعباتم ناك دجو نإف بويأ

 لوسرلا نع رخآ يباحص هاور له رظنن دجوي مل نإو ،اضيأ رصاق ةعباتم ناك دجو نإف نيرس

 .الف الإو هيلإ عجري الصأ ثيدحلل نأ هب ملع كلذ دجو نإف ةريره يبأ ريغ ملس و هيلع هللا ىلص

 هدحو هثيدحب جتحي ال نم ةياور امهيف لخدي هنإف تاقثلا يف دهاوشلاو ةعباتملل راصحنا ال هنأ امكو

 سيلو ،ةدمهاشملاو ةعباتملا يف اوركذ ءافعضلا نم ةعامج حاحصلا يفو ءافعضلا يف ادودحم نوكي لب

 ءافعضلا نولخدي امنإو ،هب ربتعي ال نالفو هثيدحب ربتعي نالف لاقي كلذلو كلذل حلصي فيعض لك

 لك نوكي دقف ؛كلذ يف راصحنا ال ليقو ،هلبق نم ىلع دامتعالا امنإو هيلع دامتعا ال ىعباتلا نوكل

 نأ حيحصلا) :هللا همحر بطقلا لاق نكل ةوقلا لصحت امهعامتجابف هيلع دامتعا ال عباتملاو عباتملا

 ماتلا طبضلا يوارلا غلب نإ احيحص نوكي دق درفلا ثيدحلاو فيعضلاب ىوقتي ال فيعضلا

 صوصخ و مومع امهنيب ذاشلاو درفلا نأ نيبتف طبضلا نع لعب نإ ذوذشلاو هبراق نإ نسحلاو

 ملعأ هللاو .هب جاجتحالا مدعو فيعضلا ق ذاشلا ق عمتجيو نسحلاو ةحصلاب درفلا درفني قلطم

 :لعملا ثيدحلا :نورشعلا بلطملا

 افرع دق مهدنع للعم افخ وأ ضومغ ةلعب امو -24 :مظانلا لاق

 .(الوطم هوحنتب) 5387 :مقر ،ةرفسلاو ناوخلا ىلع لكألاو ىققرملا زبخلا باب ةمعطألا باتك ،حيحصلا :يراخبلا )1(

 .5ص كةنامضلا ءافو )2(
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 رهاظلا نأ عم هدنس وأ هنتم يف ضماغ حداق ببس هيف ام للعملا ثيدحلا :هلوقب حالصلا نبا هدحو

 عم ةحص مدع ىلع لدت ةلع ىلع هيف علط يذلا وه للعملا :مهلوقب ضعب هنع ربعو كهنم ةمالسلا

 .")هلاجر ةقثب ةمالسلا روهظ

 اهيف ةيفخ ةلع هيف نكل ةحصلا طورش هعمحل ةمالسلا هرهاظ ربخ للعملا نإ) :يالطسقلا لاقو
 ةفلاخمك صحفلاو ،ثيدحلا قرط عمج دنع اهللعب نيقداحلا ةنسلا ءابطأ داقنلل رهظت ضومغ

 عم هيلع ةعباتملا مدعو درفت وأ اددع رثكأ وأ ظفحأو طبضأ وه نمم هريغل ثيدحلا كلذ يوار

 وأ ظفل وأ ثيدح يف ثيدح جاردإ وأ فوقوم عفر وأ لسرم /82/ لصو يق همهو ىلع هبنت ةنيرق

 .‘(.دنسلاو نتملا ف نوكيو ةقنب فيعض وار لادبإب مهو وأ ،هيف اهجردأ ثيدحلا نم تسيل ةلمج

 ملام رايخلاب ناعيبلا» :رانيد نب ورمع نع يروثلا نع ديبع نب ىلعي ثيدحك لوألاف
 كلذب ذشو ،هوخأ ورمع ال رانيد نب هللا دبع وه امنإ طلغ ىلعي نأب داقنلا حرص («مخلا...اقرتفي

 ،بألا مسا يف امهقافتا هابتشالا ببسو حيحص ثيدحلا نتم نأ عم يروثلا باحصأ رئاس نع

 .اممتافو براقتو خويشلا نم دحاو ريغ يف امهقافتاو ناوخأ امه ليق

 هنأ سنآ نع هربخي هيلإ بتك هنأ ةداتق نع يعازوألا ةهج نم ملسم ثيدحكف نتملا ةلع امأو يناثلا

 اوناكف نامثعو رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فلخ تيلص» :لاق هنأ هثدح

 يف الو ةءارقلا لوأ يف ميحرلا نمحرلا هللا مساب نوركذي ال نيملاعلا بر هلل دمحلاب نوحتفتسي

 تلا ةدايزلا هذه ،انلوقب لاق نمو ،ةيضابإلا رشعم نحنو يعفاشلا لعأ دقف (ةالصلا يف) (”«اهرخآ

 حاتفتسالاب اوقفتاو كلذ يف هوفلاخ ةاورلا نم ةينامث وأ ةعبس نأب ةلمسبلا مدع نع صنلا اهيف

 نوؤرقي ام لبق ناءرقلا مأ ةءارقب نوؤدبي مهنأ نعملاو ةلمسبلا اوركذي مل و نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 حرصف ةلمسبلا يفن حاتفتسالا نم مهف هتاور ضعب نأكف ةلمسبلا نوكرتي مهنأ يعي الو اهدعب

 .9()ص ،ثيدحلا مولع رظني (1)
 .333ص لمشلا عماج (2)

 بذكلا قحمي ام بابو (هلثمي) 79)(2:مقر ،احصنو امتكي مل و ناعيبلا نيب اذإ باب ،ع ويبلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (3)

 مل ام رايخلاب ناعيبلا بابو (ارصتخم هوحنب) 8)(21:مقر ،رايخلا زوجي مك بابو (هلثمم) 82)(2:مقر ،عيبلا يف نامتكلاو

 باتك حيحصلا :ملسم /(الوطم هلنعر 1 14:مقر ،عيبلا زوجي له رايخلاب عئابلا ناك اذإ بابو (هلثم) 21 10:مقر كاقرفتي

 .1532 و (ظفللا اذهي) 1532:مقر ،نايبلاو عيبلا يف قدصلا باب ،ع ويبلا

 ةالصلا باتك ،حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 743:مقر ،ريبكتلا دعب لوقي ام باب ،ناذألا باتك .حيحصلا :يراخبلا (4)

 .399 و (ظفللا اذمر 399و 399و (هوحنب) 399:مقر ةلمسبلاب رهجي ال لاق نم ةجح باب
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 هيلع هللا ىلص يبلا ناكأ لئس هنأ سنأ نع حص امب انلوق ديأتيو كلذ يف ئطخم وهو همهف امب

 ءيش نع ىنتلأس :لئاسلل لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب مأ نيلاعلا بر هلل دمحلاب حتفتسي ملسو

 يف مهأ اذهو ،فرعي مل هبتاكو همكأ دلو ةداتق نأ ىلع كلبق دحأ هب ييلأس امو ،هظفحأ ام

 بقاث مهف وذ الإ هب موقي الو اهقدأو ثيدحلا مولع عاونأ ضمغأ نم ثيدحلا ليلعتو ،ليلعتلا

 نع للعملا ةرابع رصقت دقف ،نوتملاو ديناسألاب ةوق ةكلمو ةاورلا بتارمب ةمات ةفرعمو عساو ظفحو

 للع) :يدهم نب نمحرلا دبع لاق كلذلو ،مهردلاو رانيدلا دقن يف ربصلاك هاوعد ىلع ةجحلا ةماقإ

 ةغالبف ،راهنلا ءعوضك ءوض حيحصلا ثيدحلل نأل كلذب صخ نم الإ اهفرعي ال ""ه(ماهلإ ثيدحلا

 ىلص لوسرلا مالك نأل فعضلا ةلدأ نم كلذ سكع ةحصلا ةلدأ نم اهحوضوو اهتقدو ةرابعلا

 ،ثيدحلا نونف قدأ وه لب ادج ريسي للعلا يف ملكتلا نوكيو ،مالك غلبأ ملسو هيلع هللا

 ينيدملا نباك ؛ةمئألا نم ليلق رزن الإ هيلع ملكتي مل ،اهفرشأو همولع سأر هنأ عم ،اهصوعأو

 هللاو لوطي كلذ حرشو /83/ .ةعرز وبأو نييزارلا هنباو متاح وبأو ةبيش نباو دمحأو يراخبلاو

 .ملعأ

 :برطضملا ثيدحلا :نورشعلاو يداحلا بلطملا

 نفلا لهأ دنع برطضم نتم وأ دنس فالتخا وذو -25 :مظانلا لاق

 ،حبجرت هيف رهظي امل هفادرإ بسنن ةلعلا بناج حيجرت هطرش يذلا مدقتملا للعملا نم عون وهو

 ال ةفلتخم هجوأ ىلع هنيعب خيش ىلع نيددعتم ةاور وأ وار لبق نم ىوري يذلا ثيدحلا نأب هوفرعو
 ىلع ثيدحلا ءاج اذإ هنأ كلذ نايبو نتملا يف نوكي دقو دنسلا يف نوكي دقو ،امهنيب حيجرتلا نكمي

 تاياورلا وأ نيتياورلا ىدحإ تحجر نإف ،رثكأ وأ وار نم دنسلا يف وأ نتملا يق ةفلتخم هجوأ

 تناك كلذ وحنو هنع ىور نمل هتبحص ةرثك وأ هطبض وأ اهيوار ظفحك حيجرتلا هجوأ نم ءيشب

 ةحوجرملاو ،هلحم يف رم امك ةاورلا ةجرد بسح ةحلاص وأ ةنسح وأ ةحيحص ةحجارلا ةياورلا

 بجوي هبارطضاو ابرطضم ثيدحلا ناك حيجرتلا عنتماو تاياورلا تواست نإو ةركنم وأ ةذاش

 يوارلا طبضف ةاورلا وأ يوارلا يف طبضلا مدعب رعشم بارطضالا نأل لالتخالا لجأل هفعض

 كرتشي نيحو فلاخم هجو ىلع ىرخأو هجو ىلع ةرم ثيدحلا يوري نيح روصتم ريغ دحاولا

 ثيدحلا نع ثيدحلا جرخي امم كلذو ،طبضلا مدع يف نوكرتشي مهلكف ةلكاشلا هذه ىلع ةاورلا

 ،ثيدحلا نم حلاصلاو نسحلاو حيحصلا يف طرش مولعم وه امك يوارلا يف طبضلا نأل ،لوبقملا

 .360ص سانجأ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم ) 1)
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 فلتخا امإف «امناوخأو دوه ىيتبيش» :ثيدحك نتملا يف ال نكل تاقث ةاور هدنس يف نوكي دقو

 ليقو ،امهنيب سابع نبا داز نم مهنمو ،ركب يبأ نع ةمركع نع هنع ليقف قاحسا نبا ىلع هيف

 تاياورلا رخآ ىلإ ركب يبأ نع ءاربلا نع هنع ليقو ،ركب يبأ نع ةفيحج يبأ نع قاحسا نبا نع

 مهنمو ،رمع دنسم نم هلعج نم مهنمو لسرم هاور نم مهنمو ،يعيبسلا قاحسا يبأ نع ةدراولا

 اهضعب يق ءاج دقو ‘تاقث امتاورو هجوأ ةرشع ىلإ ةياورلا تهتناو ،ةشئاع دنسم نم هلعج نم

 لاقف تبش كارأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرل لاق ركب ابأ نأ ىلوألا ةياورلاف ،نتملا يف فالتخا

 امتاوخأ دعب ةدايز اهيف هنع ىرخأ ةياورو .(">«امتاوخأ و دوه ينتبيش» :ملس و هيلع هللا ىلص

 مل اممأل ةحيحص تاياورلا هذه لك نكل (لئاس لأسو تروك سمشلا اذإو ةقاحلاو ةعراقلا)

 اذه حجارلا وأ صنلا فلاخت مل اذإ ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو حرش ةدايزلاو صنلا يف اهضعب فلاخت

 امتوبث وأ ةلمسبلا يفن يف سنأ ثيدح يف هركذ راملا ثيدحلا لثمف نتملا يف امأ /84/ دنسلا ي

 صوصنب اهدحب كلذلو ،نعملاب ثيداحألا نودروي ممأل نتملا يف ملاس لاثم دجوي نأ لاقو اولاق

 ثيدحلا حرطو بارطضالا حص نتملا وأ دنسلا يف ضراعتلاب تفلاخت نإف عملا ةدحتم ىنبملا ةفلتخم

 .ملعأ هللاو هفعضل

 :جردملا ثيدحلا :نورشعلاو يياخلا بلطملا

 تلصتا ةاورلا ظافلا ضعب نم تتأ ام ثيدحلا يف تاجردملاو -6 :مظانلا لاق

 هتلخدأ اذإ يشلا ق يشلا تجردأ لوقت لخدأو ىوط نعم جردأ نم لوعفم مسا :ةغل ج ردملا

 ام هدانسإ وأ هنتم يف نمض ثيدح وهف جردملا ثيدحلا نيعم يف حضاو كلذو ،هايإ هتنمضو هيف

 تسيل ةدايز هيف تناك ام :مهلوقب حالطصالا يف هوفرع كلذلو ‘كلذك سيل هنأ عم هنم هنأ مهوي

 ضعب مالك نم ةدايز هيلإ فاضت يذلا وه نتملا جردمف ،دانسإلاو نتملا يف نوكي جاردإلاو هنم

 ةثالث ىلع يتأيو كهنم هنأ ثيدحلا عماس مهوتي ثيحب مالكلا كلذو ثيدحلا نيب لصفلا نود ةاورلا

 .بلاغلا وهو هرخآ يف(3 .هطسو يق(2 .ثيدحلا لوأ يف ةدايزلا نوكت نأ(1 :هجوأ

 ةعقاولا ةروس ريسفتو (ال وطم ه٥هوحنب) 3333 :مقرب ؤح ون ةنيفس لتم ييب لهأ لثم ، ريسفتلا باتك كردتسملا :مكاحلا )1(

 نمو باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع نآرقلا ريسفت باوبأ ،عماحلا :يذمرتلا /(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 3798:مقر

 5997:مقر هلضفو نآرقلا ميلعت باب نآرقلا لئاضف باتك ،“فنصملا :قازرلا دبع /(هوحنب) 3297 :مقرب ةعقاولا ةروس

 .(هانعم) 897)(3 :مقر روسلا باعص يف ءاج ام ،نآرقلا لئاضف باتك ‘فنصملا :ةبيش يبأ نبا /(هانعم)
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 ضعب نم يوارلا همهف امم طابنتسا وأ هيف بيرغ ريسفت هببسو طسولا نم رثكآ لوألا يف اهعوقوو

 .يتأي امم كلذ ريغ وأ هتاور

 .اهريغو ديناسملاو ناسحلاو حاحصلا يف ريثك هنم عقو دقو هنود نم وأ ايباحص نوكي جردملاو

 .ادج ديفم وهو "لقنلا يف جردأ امل لصوتلا لصف" هامس الفاح اباتك كلذ يف بيطخلا فنص دقو

 نم وأ "يوارلا نم كلذل صنلاب وأ ،ىرخآ ةياور يف الصفنم هدوروب ثيدحلا يف جردملا فرعيو
 كلذل ةلثمأ قوسنو ،كلذ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هنوك ةلاحتساب وأ ،نيعلطملا ةمئألا ضعب

 ؛حاضيإلل

 نب دمحم نع ةبعش نع هبابشو نطق يبأ قيرط نم بيطخلا هاور ام ثيدحلا لوأ يف جردملا لاثم

 نم باقعلل ليو ءوضولا "!اوغبصأ» ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :لاق ةريره يبأ نع دايز

 ىلص يبنلا مالك نم سيلو ةريره يبأ مالك نم ثيدحلا يف جردم "ءوضولا اوغبصأ" هلوقف «رانلا

 يبأ نع دايز نب دمحم نع ةبعش نع مدأ نع يراخبلا ةياور نم كلذ ملع دقو ،ملسو هيلع هللا
 )« رانلا نم باقعألل ليو لاق ملسو هيلع هللا ىلص مسقلا ابأ نإف ءوض ولا اوغبصأ» :لاق ةريره

 ريفغلا محلا هاور دقو }»بيقارعلاب باقعألا لدبأ هنأ الإ سابع نبا نع عيبرلا هاور كلذكو ./85/

 .ةريره يبأ مالك هيف اجردم لكشلا كلذ ىلع هاورف ةبابشو نطق وبأ مهوو .وحنلا اذه ىلع
 يحولا أدب ثيدح ي اهنع هللا يضر ةشئاع نع هريغو يراخبلا هاور ام طسولا يف جردملا لاثم(2

 دبعتلا وهو هيف ثنحتيف ءارح راغب ولخي -ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يعت ناكو» :تلاق امنأ

 يذلا يرهزلا باهش نبا مالك نم جردم دبعتلاب ثنحتلا ريسفتف خلا“”«...ددعلا تاوذ يلايللا

 .ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع ثيدحلا ىور

 مجاعملا نم ريغو طيحملا سوماقلاو برعلا ناسل يف نيبملا بسح حيحصلا نأل ؛ذيملتلا تاعامس اطخ نم هلعل :اوغبصأ (1)

 .اوغبسأ :وه

 ،ةراهطلا باتك حيحصلا :ملسم /(ظفللا اذمم) 165:مقر ‘باقعألا لسغ باب ءوضولا باتك حيحصلا :يراخبلا )2(

 .(ارصتخم هظفلب) 242 و (هوحنب) 242 و (ارصتخم هانعم) 242:مقر ،امهلامكب نيلجرلا لسغ بوجو باب

 نوطبل ليوو رانلا نم بيقارعلل ليو" :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ءيبلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع وبأ (3)
 /92:مقر ‘هضرفو ءوضولا بادآ يف باب ،ةراهطلا باتك ،عيبرلا :عماجلا ."رانلا نم مادقألا

 .هجيرخت مت (4)
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 يب نمآ نمل ۔ليمحلا ميعزلاوح ميعز انأ» :اعوفرم ةلاضف ثيدح نم يئاسنلا جرخأ ام هلثمو

 امنإو ثيدحلا لصأ نم سيل ليمحلا ميعزلاو 0"«ةنحلا ضبر يف تيبب هللا ليبس يف دهاجو ملسأو
 .ثيدحلا ةاور دحأ بهو نبا ريسفت نم جردم

 نع يرهزلا نع سنوي نع كرابم نبا قيرط نم يراخبلا ىور ام ثيدحلا رخآ يف جردملا(3

 يذلاو نارجأ كولمملل» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس

 يبلا مالك نم كلذ نوكي نأ ةهادب ليحتسي ذإ ةريره يبأ مالك نم ةجردم حلا «. ..هديب يسفن

 قلخ لضفأ وهو اكولمم ريصي نأ متي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنم عنتمي ذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 كاهربي ىح ةدوجوم نكت ملف ريغص وهو تتام همأ نإ ش هللا

 :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نع سابع نبا نع رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور ام هنمو

 نم ةرابعلا هذهف ‘”«(اهدسفي ام هتالص يف لخدي ملام) رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا»

 .ةفلتخم ظافلأو تاياورب ةدايزلا كلت ريغب موقلا هاور دق ذإ سابع نبا وأ رباج

 ىلع يتأيف نتملا يف نوكي ةقيقحلا يف جاردإلا نأل لوألا ىلإ هدرم ناك نإو دانسإلا جردم امأو

 .ةثالث هجوأ

 دحأ يتأيف رخآ دانسإب رخآ ثيدح هدنع هنإف هنم افرط الإ دانسإب يوارلا دنع ثيدحلا نوكي نأ(1

 ريغ نم هلك وأ هضعب رخآلا ثيدحلا هيف لخديو صاخلا هدانسإب نيثيدحلا دحأ هنع يوريو ةاورلا

 هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ سنأ نع يرهزلا نع ميرم يبأ نب ديعس ثيدح هلاثم ،كلذ نيبي نأ

 هنم دنسلو هيف ميرم نبا اهجردأ «(اوسفانت الو) اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال» :لاق ملسو

 /86/ مكايإ» :اعوفرم ةريره يبأ نع ج رعألا نع دانزلا يبأ نع كلامل رخآ ثيدح نم يه لب

 ننسلا :يئاسنلا /(ظفللا اذمي) 1/3133:مقرب دهاجو رجاهو ملسأ نمل ام باب ،داهحلا باتك ،يئاسنلا ىبتجملا (1)

 باب ،نامضلا باتك ريبكلا ننسلا :يقهيبلا /(هلثمم) 4326:مقر دهاجو رجاه مث ملسأ نمل ام ،داهحلا باتك ،ىربكلا

 .(هلثمم) 11512 و (ارصتخم هظفلب) 11511 :مقر ،نامضلاب قحلا بوجو

 :ملسم ,/(ظفللا اذهي) 2548:مقر ،هديس حصنو هبر ةدابع نسحأ اذإ دبعلا باب ،قتعلا باتك ءحيحصلا :يراخبلا )2(

 .1665 و 1665:مقر كهلا ةدابع نسحأو هديسل حصن اذإ هرجأو دبعلا باوث باب ناميألا باتك .حيحصلا

 نم ىلع ةجحلا بابو 8)(2:مقر ،ةالصلا يف ةفالخلاو ةمامالا يف باب ،امبوجوو ةالصلا باتك حيحصلا عماجلا :يراخبلا (3)

 .(هلثمب) 776 مقر ،رجافو راب لك فلخ ةالصلا ىري الو ةلبقلا لهأ ىتوم ىلع ةالصلا ىري ال
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 ج ردأف .{ؤ«اودساحت الو اوسفانت الو اوسسحت الو اوسسحت الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلاو

 نيثيدحلا الكو دحاو دانسإب كلام نع امهاورو هنم امهو لوألا ثيدحلا يف (اوسفانت الو) ميرم نبا

 نكلو يناثلا يف يهو اوسفانت الو لوألا يف سيلو كلام ةياور نم هيلع قفتم نيحيحصلا يف نيجرخم
: 7 7. ; 2 

 .0اودساحت الو دعب (اوربادت الو) ةدايزبو يناثلاك ةريره يبآ نع هدنسب) عيبرلا هاور

 دانسا ديناسألا كلت عمجيف رخآ وار يتأيف ةفلتخم ديناسأب ثيدحلا عمس ةاورلا ضعب نوكي نأ(2

 يدهم نبا قيرط نم يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا هلاثم فالتخالل نايب ريغ نم دحاو دانسإ ىلع

 ليبحرش نب ورمع نع لئاو يبأ نع شمعألاو روصنمو بدحألا لصاو نع يروثلا نايفس نع
 : لاق ؟مظعأ بنذلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا اي تلق» :لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نع

 ؟يأ تلق مث ©كعم معطي نأ ةفاخم كدلو لتقت نأ :لاق ؟يأ مث تلق ،كقلخ وهو ادن هل لعجت نأ

 نإف شمعألاو روصنم ةياور ىلع ةجردم هذه لصاو ةياور نأف (3)«ك راج ةليلح ينيازت نأ :لاق

 اذكه هريغ الو ليبحرش نب ورمع هيف ركذي ال ةرشابم د وعسم يلا نع لئاو يلا نع هي وري لصاو

 هتياورو الصفم نيدانسإلاب يرونلا نع ناطقلا ىب هاور دقو لصاو نع هريغ و ةبعش هاور

 ةياور ىلع جاردإ ليبحرش نب ورمع ركذ نأ انل نيبتي كلذ نمو ،هحيحص يف يراخبلا اهجرخأ

 دق الصاو نأ مهوأ امم ددعتلا اذه ىلإ رشي مل يوارلا نكل ددعت دق دانسإلاف شمعألاو روصنم

 روصنم نع نيرخآلا نيدانسإلا نم لك يف همساب حرص يذلا ليبحرش نب ورمع نع ىور

 ضعب نظيف هسفن دنع نم امالك لوقيف ضراع هل ضرعي مث دانسإلا قوسيف يوارلا ثدحي نأ(3

 نع ةجام نبا هاور ام :هلاثم اذك هنأ هنع هيوري مث دانسإلا كلذل نتم مالكلا اذه نأ هعمس نم

 ديز نب رباج نع نايفس يبأ نعو شمعألا نع كيرش نع ىسوم نب تباث نع يحلطلا ليعامسا

 :ملسم /(هوحنب) 5143:مقر عدي وأ حكني تيح هيخأ ةبطخ ىلع بطخي ال باب حاكنلا باتك حيحصلا :يراخبلا (1)

 (ظفللا اذممي) 2563:مقر ،اهوحنو شجانتلاو سفانتلاو سسجتلاو نظلا ميرحت باب بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك حيحصلا

 .(ارصتخم هلثمم) 2563 و (ارصتخم هوحنب) 2563 و (ارصتخم هانعمب) 2563 و

 .697 و 696:مقر بادآلا عماج باب ،عيبرلا :عماجلا )2(

 بابو (هوحنب) 4477 :مقر ،نوملعت متنأو ادادنأ هلل اولعجت الف ىلاعت هلوق باب ،نآرقلا ريسفت باتك حيحصلا :يراخبلا (3)

 حبقأ كرشلا نوك باب ،ناميإلا باتك حيحصلا :ملسم /(الوطم هوحنب) 4761:مقر ،رخآ اهلإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو هلوق

 .(الوطم هوحنب) 86 و (هوحنب) 86:مقر ،هدعب اهمظعأ نايبو بونذلا

112 



 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 اعرو ادهاز ناكو اتباث نأ) :مكاحلا ركذ دقف “.>«راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم»

 ىلص لوسرلا لاق :لاق رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا انثدح لوقي يلمي وهو كيرش ىلع لخد
 هتالص ترثك نم لاق هيلإ رظن املف تباث هيلع لخدف يلمتسملا بتكيل تكس مث ملسو هيلع هللا

 نظف عرولاو دهزلاو ةالصلا راثآ ههجو ىلع ىرت يذلا اتباث كلذب دصقف /87/ خلا...ليللاب

 نم امهأ ةمئألا مزج نابح نبا لاق هب ثدحي ناكف دانسإلا اذهب اعوفرم ثيدحلا اذه ىور هنأ تباث

 ."خلا...ترثك نم ةظفل يأ" ج ردملا

 ليللا نإف من هل لوقيف دقع ثالن مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي» :اعوفرم ثيدحلا ظفلو

 كمسق لكل لاثمب انرصتقا ةريثك ةجردملا ديناسألاو نوتملا هذه ةلثمأو («غخلا...ليوط كيلع

 ىلوألا نكل كلذب سأب الف ةشئاعلو يرهزلل انيب امك بيرغل ريسفت جاردإلا ناك اذإ :همكحو

 نبا ثيدحك هلاح نايبل يوارلا نم جاردإلا عقو نإف كلذ ءارو عيش ةياغلا تناك اذإو ،نييبتلا

 سأب الف دعقا وأ تئشنا مقف كتالص تمت دقف كلذ تلق اذإف هيف جردأ يذلا دهشتلا يف دوعسم

 يهقف بهذم ىلإ ةوعد وأ بارغإلا يق ةبغرل يوارلا نم ادمع وأ اوهس ناك نإو مدقت امك اضيأ

 نم :يياعمسلا لاق امك بذكلا نم هنأل دانسإلا وأ نتملا يف ناك ءاوس عونممو مارحف كلذ وحن وأ

 .(هعضاوم نع ملكلا فرحي نممو ةلداعلا طقاس وهف جاردإلا دمعت

 :نارقألا ةياور وأ جبدملا ثيدحلا :نورشعلاو ثلاثلا بلطملا

 هختناو اقح هفرعاف جبدم هيخأ نع نيرق لك ىور امو -26 :مظانلا لاق

 يمسو ،مظاعتو رختفا يأ انيلع نالف ىختنا نأل ،هختنا حرش ةفرعمب تنأ رختفا وأ هدصقا يإ

 يأ هتجابيد لدبي وأ هتجابيد نوصي نالف :لاقي ،هجولا ةجابدلا نأل هلاقم نم لك ةياورل اجبدم

 :ماسقأ وهو ةءاندلا نع ةيانك اهلدبو سفنلا فرش نع ةيانك ةجابيدلا نوصف ههجو

 نراقت عم رخآلا نع امهنم لك نابيرقلا نسلا يف نابراقتملا هاور ام وهو طقف جبدملاب فرعي ام

 نيعباتلا يفو الثم ةباحصلا يف رخآ دانسإ يف ةريره يبأ نع ةشئاع نع ةريره يبأ ةياورك دانسالا

 نم اذكو رخآ دانسإ يف يرهزلا نع زيزعلا دبع نب رمعو دنس يق زيزعلا دبع نب رمعو يرهزلاك
 ./88/ جبدملا وه اذهف امههود

 .1333:مقر كليللا مايق يف ءاج ام باب ،اهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باوبأ ننسلا :هجام نبا (1)

 .340صو 339ص ،يوارلا بيردت (2)

 .3 14ص ،ثيدحلا مولع ق طيس ولا )3(
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 ةياورلاب ةقلعتملا رومألا نم رمأ يف هنع ىور نم يوارلا كراشي نأ كلذو عاونأ وهو :نارقألا ةياور

 ةياور هلاثمو ،جبدملا يف ال نارقألا ةياور يف يفكي امهنم دحاو لكو ،خويشلا نع ذخألاو نسلاك

 نوكي دقو حصألا ىلع نانيرق امهو رباج نم ةديبع وبأ ةياورو ،نانيرق امهو يميتلا نع شمعألا

 نع دمحأ ةياورك نيعباتلا عابتا يفو ،كلام نع ةياورو يعازوألا نع كلام ةياورك يعباتلا عبات هيف

 ءانيرق لب اجبدم ىور يمف دمحأ نع هتياورو ينيدملا نبا

 نيعم نب ىحي نع ةمثيخ يبأ نع لبنح نب دمحأ ىور امك ثيدح يق نارقألا نم ةعامج عمتجت دقو

 دقعي» :جردملا يف ثيدحلا .نارقأ مهلك ةسمخلا ءالؤهف ذاعم نب هللا ديبع نع ينيدملا نب يلع نع

 اذإف اليوط اليل كيلع برضي ةدقع لكب مان اذإ دقع ثالث مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا

 حبصأو دقعلا تلحنا ىلص اذإو ناتدقع هنع تلحنا أضوت اذإو ةدقع تلحنا هللا ركذو ظقيتسا

 ."نالسك سفنلا ثيبخ حبصأ الإ و سفنلا بيط ناطيشل

 دمحأ ةياور :اهنم ىرخأ اماسقأ نفلا بابرأ ركذ دقف كلذك سيلو طقف نيمسقب مظانلا ىفتكا دق

 نع ةملس يبأ نع صفح نب ركب يبأ نع ديعس نع هيبأ نع ذاعم نب هللا ديبع نع اهركذ مدقتملا
 نوكي تيح نهروعش نم نذخأي ملسو هيلع هللا ىلص يبلا جاوزأ ناك» :تلاق ةشئاع

 (نينذألا ىلإ رعشلا) «ةرفولاك
 هلاثمو فيعضلا نم سيل يأ ،ةياورلا يف ايوتسم ناك نإو هجيبدت يف بولقم عون جبدملا نمو

 نع اذه جيرج نبا ىور امك جيرج نب كلملا دبع نع يروثلا نايفس نع سنأ نب كلام ةياور

 ةياور يف ءاج مث ةروص ىلع ناك دانسإلا اذهو فرظتسم بيجع ع ونلا اذهو ،‘كلام نع يرونلا

 /89/ .ىرت امك ابولقم ىرخأ

 /(ظفللا اذمير 1 142:مقر ،ليللاب لصي مل اذإ سأرلا ةيفاق ىلع ناطيشلا دقع باب ‘دجهتلا باوبأ ءحيحصلا :يراخبلا )1)

 .(هلثم) 776:مقر حبصأ تيح عمجأ ليللا مان نميف يور ام باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك حيحصلا :ملسم

 251 :مقر ،هوحنو عاصلاب لسغلا بابو (هانعم) 248:مقر لسغلا لبق ءوضولا باب لسغلا باتك حيحصلا :يراخبلا (2)

 يف هدي بنجلا لخدي له بابو (ارصتخم هانعم) 258:مقر لسغلا دنع بيطلا وأ بالحلاب ادب نم بابو (ارصتخم هوحنب)

 272:مقر ،هيلع ضافأ هترشب ىورأ دق هنأ نظ اذإ قح رعشلا ليلخت بابو (ارصتخم هوحنب) 262:مقر ،اهلسغي نأ لبق ءانإلا

 ةفص باب ضيحلا باتك حيحصلا :ملسم /(ارصتخم هانعمي) 277:مقر لسغلا يف نميألا هسأر قشب أدب نم بابو (هانعمم)

 يف ءاملا نم بحتسملا ردقلا بابو (هانعمم) 318 و (ارصتخم هانعمم) 316 و 316و 316و (هانعم) 316:مقر .ةبانجلا لسغ

 .(ظفللا اذمهير 32():مقر ،دحاو ءانإ يف ةآرملاو لجرلا لسغو ةبانجلا لسغ
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 نيذخألا ةبترم وأ انس هنود نم نع يوارلا يوري نأ وهو رغاصألا نع رباكألا ةياور جبدملا نمو

 ام لجأ نمو ‘هخيش هنأل ةبترمو كلام نع انس رثكأ يرهزلا نإف كلام نع يرهزلا ةياورك هنع
 هب هربخأ امم يرادلا ميمت نع هتبطخ يف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هركذ ام بابلا اذه يف ركذي

 هللا ىلص يبلا نأ كلذ ةروصو (حيحص ثيدحلاو) رحبلا يف نلا ةريزجلا كلت يف لاجدلا ةيؤر نع

 ملعي ال تتح رعشلا ةريثك ةباد يهو ةماسحلا نع ميمت ربخ مهل بطخو ةباحصلا عمج» ملسو هيلع

 تلاقف اهنم اوعزفف ةبادلا هذه اوأرف برغملا بنجب ةريزج ىلع اوعلطأ امل كلذو ،اهربد نع اهلبق

 اذه يف هوركذ ام رخآ ىلإ 0"«...لاجدلا حيسملل رابخألا سسجتأ ةساسحلا ينإ اوعزفت ال :مهل

 .ثيدحلا

 هاور يذلا يراخبلا ثيدح هلاثم رخآ يباحص نع عبات نع يباحصلا ةياور اضيأ هعاونأ نمو

 يباحص وهو لبج نب ذاعم نع يعبات وهو رماخي نب كلام نع يباحص وهو نايفس يبأ نب ةيواعم

 نيرهاظ نيمأ نم ةفئاط لازت ال» ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح نم "ماشلاب مهنوك ةلاح"

 نب ورمع نباو رمع نباو سابع نبا ةثالثلا ةلدابعلا يور دقو “«...نم مهرضي ال قحلا ىلع

 نع يباحصلا ديزي نب بئاسلا ثيدح كلذكو ،يعبات وهو رابحألا بعك نع ةباحص مهو صاعلا

 امك ملسو هيلع هللا ىلص هنع هنع هللا يضر باطخ نب رمع نع يعباتلا ئراقلا دبع نامحرلا دبع

 رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف هنم ءيش نع وأ هبزح نع مان نم» :لاق ملسم هاور

 .ريثك كلذ ريغو “}”«ليللا نم هأرق امنأك هل بتك

 نع ركب يبأ ةياورو هللا دبعو لضفلا هينبا نع سابعلا ةياورك ءانبألا نع ءابآلا ةياور هعاونأ نمو

 نب لئاو نع ةنييع نب نايفس ةياور اهنم ريثكف نيعباتلا امأو .اهنع نامور مأ اهمأ ةياورو ةشئاع هتنب

 لوسرلا لاق» :لاق ةريره يبأ نع بيسم نب ديعس نع يرهزلا نع لئاو نب ركب هنبا نع دواد

 ،هايإ هلتقو ىسيع لوزنو ضرألا يف هثكمو لاجدلا ج ورخ يف باب ةعاسلا طارشأ و نتفلا باتك ،حيحصلا :ملسم )1(

 .2942 و (ظفللا اذمر 2942و 2942 و 2942:مقر

 ،حيحصلا :ملسم /(ارصتخم هانعمم) 71 :مقر ،نيدلا ق ههقفي اريخ هب هللا دري نم باب ،ملعلا باتك حيحصلا :يراخبلا )2(

 .(ارصتخم هانعم) 10037 و (ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 1037:مقر ةلأسملا نَع يهنلا باب ،ةاكزلا باتك

 1920:مقر ،قحلا ىلع نيرهاظ مأ نم ةفئاط لازت ال ملسو هيلع هللا ىلص هلوق باب ،ةرامإلا باتك ،حيحصلا :ملسم (3)

 .(ظفللا اذهي)

 اذي) 747:مقر ضرم وأ هنع مان نمو ليللا ةالص عماج باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ،حيحصلا :ملسم (4)

 .(ظفللا
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 الإ فرعي ال) :بيطخلا لاق 6"«ةقثوم لجرلاو ةقلغم ديلا نإف لامحألا اورخأ ملسو هيلع هللا ىلص

 /90/ هجولا اذه نم

 نم لقأ وهو هدج نع هيبأ نع يور ام هنم صخأو ريثك وهو ءانبألا نع ءابآلا ةياور هعاونأ نمو

 نع مهبي نأ ىشخيو ةياورلا يف دحلا وأ بألا ىمسي ال دقف هتفرعم ىلإ جاتحي امم يهو ،لوألا

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةياورك ريخألا اذهو نوريثكلا كلذ يف فلأ دقو ،ئراقلا

 هذه تدجو دقو .صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم نب بيعش نب ورمع همسا اذه ورمعو

 عضوم نم رثكأ يف هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىور اذكه ثيدحلا بتك يف ةسلسلا

 ناك نإف وه هدج مأ هيبأ دج وهأ هدج نع هتياور يف اوفلتخا نكل فالخ الب ةقث اذه ورمعف

 كردي مل هللا دبع نب دمحم نأل نفلا لهأ دنع هب جاجتحالل حلصي ال لسرم هثيدحف وه هدج

 .هللا دبع وه هدج نأب حرصي ملام ةلسرم هثيداحأ نيققحملا ضعب ركذ كلذل صاعلا نب ورمع

 ملعب درفني دق ريغصلا نأل مهلزانم مهليزتتو ةاورلا بتارم نيب زييمتلا نفلا اذه ةفرعم ةدئافو

 .كلذ يق ريض الو ةبترم وأ انس هنع ريبكلا هذخأيف

 نع ذخألا يف اكرتشا نمم نينيرقلا دحأ توم مدقتي نأب كلذو قحاللاب قباسلا ةفرعم هعاونأ نمو

 رغاصألا نع رباكألا ةياور يف سابتلالا عقي امنإ اذهو قحاللا وه رخآلاو قباسلا وه نوكيف خيشلا

 يرهزلا يفوت دقو ،كلام هذيملت نع يرهزلا ىور امك رخأتم هنع يورملا نع يوري من

 ةافو دعب هتافو تناكو ديود نب ايركز اعم يرهزلاو كلام نع ىور نممو 3،ه124ةنس

 .ةنس 135 وحن امهنيبف ٥ه124ةنس تام يرهزلا نإ انلق يرهزلا رضحمبو ٥13 7يرهزلا

 نم رخآو ه256ةنس يراخبلا تامو ءايشأ جارسلا سابعلا يبأ هذيملت نع ثدح دقف يراخبلاكو

 نيبو ٥394 ةنس تامو قافخلا دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ عامسلاب جارسلا نع ثدح

 سأر ىلع تامو هنع ىورو يفلسلا هذيملت نم عمس يياقربلا يلع يبأكو /91/ .ةنس 137امهيتافو

 3اهريغو لامجلا ىلع لهسأ نوكيل لامحألا ريخأت نم بحتسي ام باب ،ةراجإلا باتك ريبكلا ننسلا :يقهيبلا (1)

 يبأ تايورم ةمتت ،دنسملا :رازبلا /(هوحنب) 5852:مقر ،ةريره يبأ دنسم ،دنسملا :ىلعي وبأ /(ظفللا اذهم) 11778:مقر

 .(الوطم هلثمم) 7781 و 7780:مقر ،ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ىور ام ،ةريره

 راد ،ييوبيصلا يلع دمحم تاروشنم ركاش دمحم دمحأ ،ريثك نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا (2)

 .195ص ‘تد ،1ط.نانبل توريب ةيملعلا بتكلا
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 هتافو تناكو يكم نب مساقلا وبأ (تنبلا نبا) "تبص فلسلا باحصأ رخآ ناكو ةئام سمخلا

 ةنس 150اممتافو نيبو فلسلا نع ةياور يف يلع ابأ كراش دقو 65٥()ةنس

 هنم عمسي تح انامز هنع نيوارلا دحأ توم دعب رخأتي دق هنم ع ومسلا نأ كلذ ق عقي ام ةياغو

 نإف ددملا هذه وحن كلذ عومجب نم لصحيف اليوط ارهد عامسلا دعب شيعيو ثادحألا ضعب

 نيثدحملا نيب طقس هنأ نظيف يوارلا ىلع رمألا مهبي دق هنم ع ومسملا توم دعب عماسلا توم مدقت

 .نظلا كلذ نم نمألل مزال رمأ خويشلا ةافوو ةايح خيرات ةفرعم تناك كلذل خيش

 يدملا نب يلع مهنم ةعامج كلذ يف فنص دقف ةاورلا نم تاوخألاو ةوخإلا ةفرعم هعاونأ نمو

 ديز ،ماشه هوخأو صاعلا نب ورمع {ةبتع هوخأو دوعسم نب هللا دبع نيوخألا ةلثمأ نمف يئاسنلاو

 امهنم الك مقرأ هوخأو ليبحرش نب رمع نيعباتلا نمو ،ةباحصلا نم ءالؤه ديزي هوخأو تباث نب

 بيعش نب ورمع فينح ونب نامثعو دابعو لهس هوخإ ةثالث هنمو دوعسم نبا باحصأ نم

 دابع هل لاقي يذلا هللا دبع هتوخإو حلاص نب ليهس ةعبرأ هنمو ‘بيعشو نامحرلا دبع هاوخأو

 دمحم :ةتس هنم \دمحمو نارمعو مدآو ميهاربا هتوخإو ةنييع نب نايفس :ةسمخ هنمو حلاصو دمحمو

 سنأ هيخأ نع ىيحي هيخأ نع دمحم ىور دقو ،ةميركو صفح و ىيحيو دبعمو سنأ هتوخإو نيرس نب

 ادبعت اقح اقح كيبل» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ كلام نب سنأ مهالوم نع

 ديوسو نانس هتوخأو نرقم نب نامعنلا ةعبس مهنمو "/92/ .يطويسلاو يطقرادلا هاور ‘_«اقرو

 لاقيو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا اوبحصو اورجاه عباسلا ومسي مل و لقعمو ليقعو نامحرلا دبعو

 كانه مثو "}ةمركملا هذه يف دحأ مهكراشي مل دحاو ريغو) :ربلا دبع نبا لاق قدنخلا اودهش

 ريكبلاب تج وزت ديبع تنب ءارفع يهو مهمأل مهنكل اردب مهلك اودهش ةباحص ةوخإ ةعبس اضيأ

 انوع اهدلوأف ثراحلا ىلإ تداع مث ارماعو القاعو ادلاخو اسايأ اهدلوأف بشان نب ليلاي دبع نب

 لوسرلا عم اردب اودهش ةعبسلاو ثراحلا اونب مه ءاقشأ ةثالثو ريكبلا نبا مهو ءاقشأ مهنم ةعبرأف

 .طبس باوصلا لعل تبتك اذكه (1)

 1670:مقر ،هنع هللا يضر ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس دنسم مهريغو ةنحلاب نيرشبملا ةرشعلا دنسم ،كدنسملا :دمحأ (2)

 ديعس دنسم دنسملا :ىلعي وبأ /(هوحنبر 01 :مقر ،هنع هللا يضر ديز نب ديعس ثيداحأ دنسملا :يسلايطلا /(ارصتخم هوحنب)

 نب ليفن ىور اممو ،هنع هللا يضر ديز نب ديعس دنسم ،دنسملا :رازبلا /(ارصتخم هوحنب) 973:مقر ،ليفن نب ورمع نب ديز نب

 .(ارصتخم هوحنب) 1268 و (ارصتخم هوحنب) 1266:مقر ،ديز نب ديعس نع هيبأ نع ماشه
 .(ب) ةخسنلا نم يناثلا ساركلا ةيادبو لوألا ساركلا ةياهن انه (3)
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 زتجا مث يموزخملا ماشه نب ورمع لهج ابأ اتبثأ ناذللا امه ذوعمو ذاعمو ملسو هيلع هللا ىلص

 يطويسلا مه ركذ نيرجاهم ةوخإ ةعست ىلإ مهولصوأ دقو دوعسم نب هللا دبع حيرط وهو هسأر

 يف ركذ نمم الو ثيدحلا ةاور نم اوسيل مهنأل انه مهركذب رمألا قلعتي مل نكل يوارلا بيردت ي
 .ةريسلا

 وأ ،يوارلا يف طلغلا وأ مهولا داقتعا وأ ،مهئابآ ريغ ىلإ مهتبسن نم زارتحالا ءالؤه ركذ ةدئافو

 دئاوفلل بابلا اذه يف تلطأ دقو ،كلذك سيل هنأ عم ءابآلا ءامسأ يف قفاوتلا مهنع يوارلا نظ

 .ملعأ هللاو هثيدح ةاورو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ ركذب كربتللو ةروكذملا

 :فلتخملاو قفتملا ثيدحلا :نورشعلاو عبارلا بلطملا

 قرتفملا انركذ اميف هدضو قفتم اطخو اظفل قفتم -28 :مظانلا لاق

 كرتشملا ليبق نم وهف ،هتايمسم تقرتفاو ةاورلا ءامسأ نم هطخو هظفل قفتا ام :قرتفملاو قفتملا

 ،الفاح اباتك بيطخلا هيف فلأ دقو ،ادج مهم نف وهو /93/ مظانلا هانع يذلا وه اذه يظفللا

 هتفرعم دئاوف نمو اراصتخا ءامسألا ضعب داريإب انه يفتكنو هريغو حالصلا نبا مهدادعت يف لاطأو

 نم مهملاو ،افيعض رخآلاو ةقث نيقفتملا دحأ نوكي امبرو ادحاو ددعتملا نظي امبرف سبللا نم نمألا

 :ماسقأ ىلإ مسقنيو ،ةاور وأ هخويش يق كارتشا وأ هرصاعتل هرمأ هبتشي

 :لاجر ةتس دمحأ نب ليلخلاك :مهئابآ ءامسأو مهوامسأ قفتت نأ :لوألا مسقلا

 يبأو وحنلا يف هيوبس خيشو ضورعلا ملع عضاو وهو هللا همحر يرصبلا يدزألا دمحأ نب ليلخلا(1

 هتمجرتو ليلخ يبأ لبق دمحأب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا دعب دحأ مسي مل اولاقو يدنقرمسلا ثيللا

 .ةروهشملا

 .ةعامجو يربنعلا سابع هنعو ةرق نب رضخأ نب رينتسملا نع ىور اضيأ يرصبلا ينزملا ريشب وبأ(2

 .هريغو ةدابع نب حور نع ىور :يناهبصألا (3

 .هتقبطو ةميزخ نبا نع ىور ناسرخلاب روهشملا يفنحلا هيقفلا يضاقلا يزجسلا ديعس وبأ(4
 .يقهيبلا هنع ىور هلبق يذلا نع ثدح يضاقلا يسبلا ديعس وبأ(5

 .سلدنألا دالب لخد ىنيئارفسألا دماح يبأ خيشلا نع ذخأ يعفاش اضيأ يسبلا ديعس وبأ(6

 ةعبرأ نادمح نب رفعج نب دمحأ وحن :مهدادجأو مهئابآ ءامسأو مهؤامسأ قفتت نأ :يياثلا مسقلا

 بوقعي نب دمحم وحنو ،يسوسرتلاو يرصبلاو يرونيدلاو يفيطقلا مه ةدحاو ةقبط يف نورصاعتم

 /94/ مصألا هللا دبع وبأو مصألا سابعلا وبأ روباسين نم نانثا امهو فسوي نب
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 بيبح نب كلملا دبع ينيوحلا رمع وبأ نانثا امهو :اعم مسالاو ةينكلا قفتت نأ :ثلاثلا مسقلا

 .اضيأ نانثا يضوحلا رمع يبأ وحنو ةورع نب ماشه نع يوري لهس نب ىسومو ،يعبات

 امهدحأ نانثا مهو يراصنألا هللا دبع نب دمحم وحن :ةينكلاو مسالا قفتي نأ :عبارلا مسقلا

 يف نانيرق امهو ةملس يبأب نكي فيعض رخآلاو يراخبلا خيشو ءزحلا بحاص وهو روهشم
 .ةقبطلا

 ،روهشملا ئراقلا سابع نبا ركب وبأ :ةنالث مهو :مهئابآ ءامسأ و مهانك قفتت نأ :سماخلا مسقلا

 يفوت ثيدحلا بيرغ بحاصو بيذهتلا يف ةمجرت هلو مزاح نب سابع نب نيسح همسأو يملسلاو

 .لوهجب ثلاثلاو ه4)(2ةنس

 حلاص يبأ نب حلاص وحن :مهئابآ ىنكو مهؤامسأ قفتت نأ وهو هلبق ام سكع :سداسلا مسقلا

 .نيعباتلا نم ةعبرأ مهو

 وأ ريبزلا نبا ةكمب ناك اذإف قلطأ اذإ هللا دبع وحن :مهانكو مهؤامسا قفتت نأ :عباسلا مسقلا

 وأ كرابم نباف ناسرخب وأ سابع نبا ةرصبلا وأ دوعسم نباف ةفوكلا يف وأ رمع نبا وه ةنيدملا

 .هنع ىور نم دلبب مهنم دحاو لك زيمتف صاعلا نب ورمع نباف ماشلاب

 :نامسق ةينكلا يف قرتفملاو قفتملا لاثمو

 وهو يعبضلا نارمع نب رصن هدارمف ةبعش هقلطأ اذإ هنأ الإ قلطأ اذإ سابع نبا نع ةزمح وبآ(1

 مممإف ةبعش ريغ نم قلطأ اذإو يازو ءاحب مهلك سابع نبا نع نوري ةتس نع يوري وهو ءارو ميجب

 .نوريثك

 بسني ام ريغ امهدحأ ىلإ بسني ام ثيح نم اقرتفيو ظفللا ةهج نم بسنلا يف قفتي نأ (2
 ىلإ بسنلا يق دازف امهنيب قرف ةاورلا ضعب نأ الإ /95/ ،©بهذم ىلإ ةبسن يفنحلاك رخآلل

 )[ .ةيتحت ءاي بهذملا

 :اهوحنو باسنألاو باقلألاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا :نورشعلاو سماخلا بلطملا
 طلغلا شخاف فلتخم هدضو 3 طقف طخلا قفتم فلتؤم -29 :مظانلا لاق

 ةرعم عفد يف هيلإ جاتحي مهم نف وهو ،ًاظفل هتفص فلتختو ؛ًاطخ هتروص قفتت ام :وه هدحو

 مدعي مل و هراثع رثك نيثدحملا نم هفرعي مل نمو ،اهوحنو باقلألاو باسنألاو ءامسألا ف فيحصتلا

 .(أ) ةخسنلا نم طقس (1)
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 ةقفتملا ءامسألا دادعت يف لاطأو ةديفم بتك هيف تفنص دقو) :ريثك نبا لاق امك ؛ًالجح

 ال ذإ ؛ظفاح ريبك ملاع الإ هنقتي الو ةاورلا مهو هيف رثكي امم وهو {‘قطن ةفلتخم اطخ امتروص

 مألسك :هتلثمأ أي امك لقنلا يف قيثوتلاو طبضلا وه امنإو ،رظنلاب الو سايقلاب هيف باوصلا فرعي

 ؛يئابجلا يلع يبأ دجو ؛هتخأ نباو ؛يباحصلا هللا دبع :([يأ اهريغب مالسو كريك وهو] ًدشلاب

 مالس نب ىسوم نب دمحم نب قاحسإ نب بوقعي نب دمحم :همساو رصن وبأ :هتينكو ؛يفسنلا دجو

 نممو .نيثدحملا نم “}هلك ءالؤه حيحصلا بحاص يراخبلا خيش يراخبلا يدنكيبلا دلاوو

 ؛رسكلاب ةرامعو ،نايدوهيلا مكشم نب مالسو ،نيقحلا نب مالس ةيوبنلا ةريسلا يف هركذ ءاج

 ؛راسيو ؛راشبو ؛ماتغو ؛ماثعو ؛مانغو ؛شايعو ؛سابعو ؛مارحو ؛مازحو ؛ةرامعو ؛ةرامعو

 ؛نابحو ؛زيرحو ؛ريرجو ؛ةيراجو ؛ةثراحو ؛رتسبو ؛ريسنو ؛ريسب و ؛ريشبو ؛رسبو ؛رشب و

 ؛نانح اضيأ دجويو ‘فتيدحلا نف لوصأ يفلؤم نم :يناثلاو ؛حيحصلا بحاص :لوألا ؛نابح و]

 اهيلع نوعضي الو ©فورحلا نوطقني ال اوناك لئاوألا نأ هطباضو ،رينك كلذ ريغ ىلإ ”»[نابجو

 يف ماهيإلا عفدل ثيدحلا نتم عم يوارلا لكش ثيدحلا ءاملع نم ريثك طرش كلذلو ،لكشلا

 ؛لامحجلاو ؛لامحلاو ؛يسبعلاو ؛يسيعلاو ؛يسنعلا :باقلألاو بسنلا يف دجويو (©١باسنألا /96/

 امنإ كلذ لكو ،كلذ ريغ ىلإ يليألاو ؛يلبألاو ؛)زازبلاو ؛رازبلاو ؛طابخلاو ؛طانخلاو ؛طايخو

 .اهريغو ملسمو ؛يراخبلا حورشو ؛مجارتلا بتكك هعضاوم نم ررحيو ظفحي

 :ثيدحلا نم عاونأ ةثالث فيرعت بابلا اذه يف مظانلا ىلع يقب دقو اذه

 .218ص هسفن ردصملا (1)
 .نوثدحملا اظفل :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .وبأ وهو نوريثك ريخألاو اهريغب مالسو :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 .يوغل رسفم ثلاثلاو لوصألا فلؤم يناثلاو حيحصلا بحاص لوألا نابجو نايحو نابحو :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
 .ززابلا :(ب) ةخسنلا ف (7)

 .اررحم :(ب) ةخسنلا يف (8)
 .يراخبلاك حاحصلا :(ب) ةخسنلا يق )9(
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 :ثيدحلا نم فلتخملا :ىلوألا ةدافالا

 امهدحأ نوكي وأ امهدحأ حجري وأ امهنيب قفويف رهاظلا يف نعم نيداضتم نيثيدح دورو وهو

 هقفلاو ثيدحلا نيب نوعماجلا ةمئألا هل لمكي امنإو ،عاونألا مهأ نم نف اذهو ،رخآلل خسان

 لك نم ناضراعتم ناثيدح ش سيل هنأ) :ةميزخ نبا معزو يناعملا ىلع نوصاوغلا نويلوصألاو

 ضراعت اذإف هيلعو ،كلذ دجو هنأ قحلاو &©!»اهنيب فلؤأل ينيتأيلف كلذ نم ًائيش دجو نمو ؛هجو

 لثم ،اعم امهب لمعلا بجيو لاحب هريغ ىلإ هنع لدعي الف امهنيب عمجلا نكمأ نإف ارهاظ ناثيدح

 «دسألا نم كرارف موذجملا نم ف :ثيدح و 8‘٨»«‘رفص الو ةماه الو ىودع ال» :ثيدح

 :كلاسم امهنيب عمجلا يف سانلا كلس دقو ،ناحيحص ناثيدح امهو

 هئادعإل ًاببس حيحصلل ضيرملا ةطلاخم لعج هللا نكل "هعبطب يدعت ال ضارمألا هذه نأ(1

 .بابسألا نم هريغ يف امك هببس نع كلذ فلتخي دقو ‘هضرم

 هطلاخي يذلا قفتي الئل عئارذلا دس باب نم رارفلاب رمألاو همومع ىلع قاب ىودعلا يفن نإ(2

 ىودعلا ةحص دقتعيف هتطلاخم ببسب كلذ نأ نظيف ةيفنملا ىودعلاب ال ءادتبا ىلاعت هللا ريدقتب عيش

 .ةداملل امسح هبنجتب رمأف هللا ةدارإ ريغ ىلإ عيش ةبسنب جرحلا يف عقيف

 «ىودع ال» :هلوق نوكيف ‘ىودعلا يفن مومع نم صوصخم هوحنو ماذخلا يف ىودعلا تابث نإ(3

 نم يدعي هنأ هل نييبت مدقت ك)اميف الإ عيش يدعي ال :لاق هنأكف ،هوحنو ماذجلا نم الإ :07)يأ
 /97/ .ضارمألا

 .170ص !هسفن ردصملا (1)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (2)

 .رفس :(ب) ةخسنلا يف (3)

 ءةريطلا بابو (الوطم هوحنب) 5717:مقر ،نطبلا ذخأي ءاد وهو رفص ال باب ©بطلا باتك حيحصلا :يراخبلا (4)
 هوحنب) 5770)و (هوحنب) 5757:مقر ،ةماه ال بابو (الوطم هانعمم) 5755 :مقر ،لأفلا بابو (الوطم هانعم) 5754:مقر

 هوحنب) 5775 و (ارصتخم هانعمم) 5774 و (ارصتخم هظفلب) 5773:مقر ‘ىودع ال بابو (ارصتخ هانعمت) 5771 و (الوطم

 (الوطم هوحنب) 2220):مقر ،ون الو رفص الو ةماه الو ةريط الو ىودع ال باب ،مالسلا باتك حيحصلا :ملسم /(الوطم

 هيف نوكي امو لأفلاو ةريطلا بابو (ظفللا اذهر 2220و 2221و 2221 و «الوطم هوحنبر 2221 و 2220و 2220و
 .(هوحنبر 2223 و (هوحنبر 2223و 2223و (الوطم هانعم) 2223:مقر ،مؤشلا نم
 .(الوطم هوحنب) 5707 :مقر ماذجلا باب ،©بطلا باتك ،حيحصلا :يراخبلا (5)

 .اهتعيبطب :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (/)
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 بهذم وه حجارلاو ،هتبيصم مظعت حيحصلا ىأر اذإ هنأل موذجملا رطاخل ةياعر رارفلاب رمألا نإ(4

 ةطساوب لقتنت ةيدعملا ضارمألا نأ ةثيدحلا ةيبطلا مولعلا نم تبن دق هنأل) ىلوألا وهو حالصلا نبا

 حيحصلا يف اهريثأت نأو اهعاونأ فالتخا ىلع كلذ ريغ وأ قاصبلا وأ ءاوهلا اهلمحيو تابوركملا

 ةياقو مهيدل سانلا نم اريثك نإو ،عاونألا نم عون لكل ةبسنلاب هفعضو هتوقل ًاعبت نوكي امنإ

 ،لاوحألاو صاخشألا فالتخاب كلذ فلتخيو ،ةنيعملا ةيدعملا ضارمألا ضعبل مهلوبق عنمت "ةيقلخ

 نبا هركذ امك ببسلا اذه فلتخي دقو ضرملا لقنل ببس ضيرملاب حيحصلا طالتخاف

 خسان امهدحأ نأ انملع نإف ةرظن امهنيب عمجلا نكمي ال ناضراعتملا ناثيدحلا ناك اذإو ."حالصلا

 كلذ ‘}[ريغو انتمو] ةياور حجارلاب انذخأ خسنلا تبثي مل نإو ،خسانلاب انذخأ يتأي امك رخآلل
 .ملعأ هللاو .امهيف فقوتلا بجو نيثيدحلا دحأ حيجرت نكمي مل اذإو ،حيجرتلا هجوأ نم

 :ثيدحلا نم خ وسنملاو خسانلا :ةيناثلا ةدافإلا

 ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا }[نم صنب] وأ ؛هلبق امل خسان انامز رخآلا ثيدحلا نوكي نأ وهو
 .كلذ ىلع يباحصلا صنب وأ ؛هخسن ىلع

 نب رفعج ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبلا رم امنيح ىئاسنلاو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاك لوألاف

 عقو كلذ نإف («موجحملاو مجاحلا رطفأ» :لاقف مجتحي وهو ناضمر يف هنع هللا يضر بلاط يبأ

 نبا نع ىور ملسمو .ةرجهلل نامث ةنس 6}[لوألا ىدامج] يف ةتوم يف تام رفعج نأل ،حتفلا لبق

 .ام :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .وحن :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .ةيرطف :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .171ص هسفن ردصملا (4)

 .ريغ وأ انتم وأ :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .صني :(ب) ةخسنلا يف (6)
 :دواد وبأ /(هوحنب) 3126:مقر ،ةبالق يبأ نع هاورف ناذاز نب روصنم هفلاخ !مايصلا باتك ،ىربكلا ننسلا :يئاسنلا (7)

 ام باب ،مايصلا باوبأ ننسلا :ةجام نبا /(ظفللا اذهي) 2369و (ميقرت نودب) مجتحي مئاصلا يف باب موصلا باتك ننسلا

 .(هوحنب) 1681 :مقر "مئاصلل ةماجحلا يف ءاج

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)
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 نمز ناك سابع نبا مالسإو .("»«مرحم و مئاص وهو مجتحا ملس و هيلع هللا ىلص يبلا نأ» :سابع

 .عادولا ةجح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبلا بحص حتفلا

 روبقلا ةرايز نع مكتيف تنك» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نإ عيبرلاو ملسم هاور ام :يناثلاو

 .0}«إ[مكلادب ام اولكف ثالث قوف يحاضألا موحل نع] مكتيم تنكو ،اهوروزف
 ءوضولا كرت ملس و هيلع هللا ىلص ينلا نم نيرمألا رخآ ناك» :هللا دبع نب رباج لوقك :ثلاثلاو

 لوق يف اوقرف نفلا بابرأ نأ الإ .0يئاسنلاو دواد وبأ هاور يذلا .«رانلا هتسم امم

 ئطخي دقو داهتجالا نم ع ون ىلإ عجري هنأل نييلوصألا نم ريثك هلبقي ملف ءاذه خسان اذه يباحصلا

 .ةياورلا لوبقم ةقث وهو ،لقان هنأل مدقتملا رباج ثيدحك ءاذه لبق ناك اذه هلوق اولبقو 5هيف

 ءاقتلا دنع لسغلاب رمأ مث مالسإلا لوأ يق ةصخر ءاملا نم ءاملا ناك» :بعك نب يبأ ثيدحكو

 حيجرت] نكمأو كلذ نم ءيش فرعي مل نإف "يذمرتلا و دوادوبأ هاور «لزني مل ولو نيناتخلا

 نكمأ الإو ،هيلإ ريصملا نيعت ممتافصو ةاورلا ةرثكل ادانسإ وأ انتم حيجرتلا هوجو نم هجوب امهدحأ

 الف :يأ ،امهدحأب لمعلا فقو نكمي مل نإو ،نيثيدحلاب ًالمع عمجلا نم هجو يأب امهنيب عمجلا

 .0ا9[نييتي ملام امهدحأب لمعي

 جحلا باتك حيحصلا :ملسم /(هلثمع) 1835:مقر !مرحملل ةماجحلا باب ،هوحنو ديصلا ءازج باب حيحصلا :يراخبلا )1(

 .(هلثمم) 2)0(12:مقر مرحملل ةماجحلا زاوج باب

 .بحص ه8 ةنس ناضمر يف وهو :(ب) ةخسنلا يف (2)
 .اورخداو مكل ىدب ام اولك نآلاف ثالث قوف يحاضألا موحل راخدا نع :(ب) ةخسنلا يف (3)

 هانعم)977:مقر ،همأ ربق ةرايز يف لجو زع هبر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ناذئتسا باب ،زئانحلا باتك حيحصلا :ملسم (4)

 ؛(ارصتخم هلثم) 481 :مقر روبقلا يف باب 5رئانجلا باتك ،عيبرلا :عماجلا /977و 977و 977 و (ارصتخ
 .امب :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(الوطم هوحنب) 5457 :مقر ،ليدنملا باب ،ةمعطألا باتك حيحصلا :يراخبلا (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)
 .ثيدحلا :(ب) ةخسنلا يف (8)

 :يذمرتلا /(الوطم هوحنب) 215و (الوطم هوحنب) 214:مقر ،لاسكإلا يف باب ،ةراهطلا باتك ،ننسلا :دواد وبأ (9)
 /111 و (ظفللا اذمم) 110:مقر ،ءاملا نم ءاملا نأ ءاج ام باب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةراهطلا باوبأ عماجلا

 .(هوحنب) 9)0(6:مقر ،ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بوجو يف ءاج ام باب ،مميتلا باوبأ ننسلا :هجام نبا

 .هب انلمع نيضراعتملا يف رم امك حيجرتلا :(ب) ةخسنلا يف (10))
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 :فحصملا :ةثلاثلا ةدافإلا

 فيحصتلاب ىمسيو .امتانكس وأ ؛امتتكرح وأ ؛فورحلا طقن ريغتب ريغتي يذلا ثيدحلا وه

 نم ريثك ىلع مكح هيفو ،نوقذاحلا ظافحلا الإ هنقتي ال ميظع ليلج نف وهو ،ًاضيأ فيرحتلاو

 .لهأب هل سيل نم هيلع مدقي نأ رطخلا نم ناك كلذلو ،إطخلاب ءاملعلا

 امك دانسإلا يف عقو امك ،ثيداحألا يف ةاورلل تعقو يلا ءاطخألا نم ًارينك ءاملعلا ىكح دقو

 ثيدحلا ءاملع نم ذخأي نأ ريغ نم ؛فحصلا نم ثيداحألا ذخأي نمم نوكي امنإ كلذ لصأو .رم

 دق :هنع لاقيف لكشلا وأ طقنلا يف رييغتلا نم نويفحصلا هيوري اميف 6أ[عقي ناكف] ،نينقتملا

 نوكيف ،عماسلا ىلع نيتملكلا هابتشال عامسلا نم نوكي دقو .فحصلا نم هاور :يأ فحص

 ةغللا عمجل ةيدابلا ىلإ هللا همحر ليلخلا جرخ اذه لجألو /99/ نفلا لهأ نم هعمس نمل ةكوحضأ

 يف اضيأ نوكي دقو .نأشلا يف اخيش راصف ةملك يف فيحصتلا هيلع بيع امل بارعألا نم

 يبأ يمز» :هللا دبع نب رباج ثيدحك لوألاف )ريسفتلاو مهفلا يف أطخلا باب نم كلذو ،نعملا

 وبأو ؤ©بعك نب يبأ وه امنإو .ةفاضإلاب يبأ :لاقف ،ردنغ هفحص «هلحكأ ىلع بازحألا موي

 ةنس لاوش يق ىلوألا نأل .بازحألا لبق ادحأ نأ ىلع ليق اذك دحأ يف كلذ لبق دهشتسا رباج

 مجارم نب ماوعلا نع ةبعش ثيدحك و .ةرجهلل سمخ ةنس ةدعقلا يذ يق ةيناثلاو ،ةرجهلل ةثالث

 هيلع هللا ىلص هلوقكو .ةلمهملا ءاحلاو يازلاب :لاقف ،نيعم نب ىيحي ةفّحص [ميجلاو ءارلاب]

 نيسلاب «ًائيش» يقوصلا ركب وبأ هفحص ‘)«لاوش نم ًانس هعبتأو ناضمر ماص نم» :ملس و

 .ةمجعملا

 .0[بدحألا مصاع ىلإ لوحألا مصاع مسا] ليوحتك يناثلاو

 .عقيف :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .ماشلا :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 اذم) 2207و 2207 و (هانعمم) 007(22:مقر يوادتلا بابحتساو ءاود ءاد لكل باب ،مالسلا باتك حيحصلا :ملسم (5)

 .(ظفللا

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (6)

 1164و (هوحنب) 1164:مقر ،ناضمرل اعابتإ لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب مايصلا باتك ،حيحصلا :ملسم )7(

 .1164و
 .بدحألا مصاع ىلإ لوحلا مصاع نب ليوحتك :(ب) ةخسنلا يف (8)
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 حتفب (‘«ةزيع ىلع ىلص ملس و هيلع هللا ىلص يبلا نأ» :تباث نب ديز هاور ام ليوحت (آ"»ثلانلا و

 اذإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا يدي نيب زرغي ناك نانس هل ريغص حمر :يهو 5([نيعلاو نونلا

 ىعم ةزنع ةليبق نم يزنعلا ىنملا نب دمحم ىسوم يبأ ظفاحلا ىلع هبتشاف هل ةرتس ءاضفلا يف ىلص

 ىلص يبلا ىلص دق ”[ةزتع نم نحن] فرش انل موق نحن :لاقف ،اهنم وه تلا ةليبقلا اهنظف ةملكلا

 يف نحلي ناك هنأ ئملا نب رمعم ةديبع يبأل مجرت نم ضعب لقن )كلذكو .انيلإ ملسو هيلع هلل
 زاحبو نآرقلا ياعم نيترم نآرقلا رسف (”)دق هنأل قدصي ال ادج بيرغ كلذو نآرقلا ةءارق

 :ايناثو ،الوأ هل ريغص فيلأت يف "اهعمجو ثيدحلا بيرغ ظافلأ نم ائيش عمج نم لوأو نآرقلا

 .ملعأ هللاو /100/ ضارغألا هللا لتاقو نوريثك ةاحن وحنلا هنع ذخأ دقو يوحنلاب بقلي هنأ

 :ركنملا ثيدحلا :نورشعلاو سداسلا بلطملا

 درفتلا لمحي ال هليدعت ادغ وار هب درفلا ركنملاو -3() :مظانلا لاق

 :نأي ام احالطصاو ةغل هفيرعتو

  

 .هفرعي مل وأ ؛هدحج اذإ ،راكنإ هركنأ نم لوعفم مسا وهف :ةغل امأ

 (" )[يذلا ثيدحلا] وه ركنملا" :هصن ام رجح نبا مالك }[.رم دجوي يذلاف] :احالطصا امأو

 وأ ؛هتلاهج وأ ؛هظفح ءوسب نوكي يوارلا فعضو .‘""»"تاقثلا هيف فلاخ فيعض هتياورب درفت

 هيف تعقو ام وهو ‘فورعملا ثيدحلا ركنملا ثيدحلا لباقيو ،تاقثلل هتفلاخم عم همهو وأ ؛هتلفغ
 نكل] لبقي هنيدحف طباض لدع كلذ عم وهو ،ظفاح ريغ ناك نإ كلذو فعضلا عم ةفلاخلل

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)
 ضحيحصلا :ملسم /(الوطم هرحنب) 187:مقر ،سانلا ءوضو لضف لامعتسا باب ،ءوضولا باتك حيحصلا :يراخبلا (2)

 .503و 503و 503و (الوطم هوحنب) 503 و (الوطم هوحنب) 503:مقر يلصملا ةرتس باب ،ةالصلا باتك

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .هنم برغتسي اممو :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .اذهف :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (8)

 .يف دوجوملا :(ب) ةخسنلا يف (9)
 .ثيدح :(ب) ةخسنلا يف (0(1)

 .279 ص !يوارلا بيردت رظني (11)
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 [الو لدع ريغ ناكو تاقثلا فلاخ نإو] ،هجولا اذه نم الإ فرعي ال :0")[مهلوقب هنع نوهني

 دودرم ركنمف طباض

 ركنملا نيب ناك كلذلو ،اضيأ دودرم ركنمف فلاخي مل نإو اطباض الدع نكي مل نإ كلذكو
 .رم امك ةاور ةعامج وأ ؛هنم قثوأ وه نم فلاخ ةقث هيوار نكلو ةفلاخم هيف ذاشلاف نيابت ذاشلاو

 نأب قرفلا نكلو ،ةفلاخملاب فصتي امهنم لكف ‘فيعض هيوار نكلو اضيأ فلاخم وهف ركنملا امأ

 فلاخم "فيعضف ركنملا يوار امأو طباضلا لدعلا ةجرد غلبي مل نكل قودص وأ ةقث ذاشلا يوار

 نم ةجام نباو يئاسنلا هاور ام :هلاثم .دهاش "لو عباتم هل نكي مل و تاقثلا هاور رخآ ثيدحل

 حلبلا اولك» :اعوفرم ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سيق نب دمحم نب يحي ريكز ةياور
 })م(»قؤلخلاب ديدحلا لكأ يح مدآ نبا شاع لاقو ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ نبا نإف رمتلاب

 :نيهجول امهريغو حالصلا نباو يئاسنلا لاق امك ركنم ثيدحلا اذهف /1)(1/

 هيف اولاق نإو هطبض مدعو هفعضل هدرفت لمتحي نم ةبتر غلبي مل ولو هب درفت ")ريكز نإ :الوأ)

 ال كيكر هانعم نأل :ايناثو """)[امه نم امهو] .‘هافعض نيعم نباو نابح نبا نأل احلاص اخيش

 املسم هتايح نم لب ،مدآ نبا ةايح درجمب نم بضغي ال ناطيشلا نأل ةعيرشلا نساحم ىلع قبطني

 .[هحرفي امم كلذو] هئاقش يف ديزي امم هتايح لوطو هودع ال هبيبح وهف عيطملا ريغ امأو ،هلل اعيطم

 .هنأ هنع نوهبني هنوكل :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .ريغ وأ ظفاح ريغ ناك نإ كلذو :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .فيعض وهف :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .وأ :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .قيلخلاب :(ب) ةخسنلا يف (5)
 ©ىربكلا ننسلا :يئاسنلا /(هلثمم) 7231 :مقر ،خيطبلا يبلا ىلإ ةهكافلا بحأ ناك ةمعطألا باتك كردتسملا :مكاحلا (6)

 ،رمتلاب حلبلا لكأ باب ،ةمعطألا باوبأ ،ننسلا :هجام نبا /(ظفللا اذمب) 6690:مقر رمتلاب حلبلا ،ةميلولا باتك

 .(هوحنبر 3330:مقر

 .ايركز :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .هنأو :(ب) ةخسنلا يف (8)
 .278 رص هسفن ردصملا (9)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (10))
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 :هلاثم كلذب هدرفت عم 0")هيف مهو لدعلا ةقثلا طباضلل عقي نأب كلذو دنسلا يق ةراكنلا نوكت دقو

 يبلا نع ديز نب ةماسأ نع نامثع نب رمع نع نيسح نب يلع نع يرهزلا نع كلام ثيدح

 نيعلا مضب رمع ةيوار ةيمست يف فلاخ كلامف «رفاكلا ملسملا ثري ال» :ملسو هيلع هللا ىلص
 . . . . . 3 . . ١:

 ىلع هريح و ملسم عطق كلذلف ميملا ناكسإو نيعلا حتمب ورمع مهدنع )وه تيح هريحع ميملا حتفو

 .ملعأ هللاو هيف مهولاب كلام

 :كورتملا ثيدحلا :نورشعلاو عباسلا بلطملا

 .درك وهف هفعضل اوعمجأ و درفنا هب دحاو ام هك ورتم -1 :مظانلا لاق

 .طقاسلا :ةغللا يف كورتملا فيرعت

 ،درفتلا و بذكلاب هتممت هفعض ببسو . فيعض هتياورب درفني يذلا ثيدحلا وهف :حالطصالا يفو

 نإ كلذكو عرشلا نم ةمولعملا ةماعلا دعاوقلل ًافلاخم نوكيو ،هتهج نم الإ ثيدحلا ىوري ال نأب

 وأ ةلفغلا وأ قسفلاب مهتم وأ ثيدحلا ق كلذ ع وقو هنم رهظي ل نإو همالك ق بذكي ناك

 نود ناك نم امأو /102/ كلذ وحن وأ ال وهجب وأ رخآ ببسل وأ هنس لوطل فرخ وأ مهولا ةرثك

 فخأ هنكل دودرم وهف [افيعض ناك نإو] اضيأ كورتم "فيعض هثيدحف ًالوهجب سيلو ةلادعلا

 :لاقف هتيفلأ ف يطويسلا هفرعت مظن دقو كلذب نفلا لهأ حرص امك عوضوملا نم

 بذكلاب مهتم هل وار بصت اد رف كورتملاب مسو

 رثك مهو وأ ةلفغ وأ قسف وأ رثألا ريغ يف هنم هوفرع وأ

 .ملعأ هللاو

 :عوضوملا ثيدحلا :نورشعلاو نماثلا بلطملا

 .ع وضوملا كلذف يبلا ىلع ع ونصملا قلتخملا بذكلاو -2 :مظانلا لاق

 .دنسلا يف :(ب) ةخسنلا يف (1)
 ءحيحصلا :ملسم /(الوطم هلثمم) 1588:مقر ،اهئارشو اهعيبو ةكم رود ثيروت باب جحلا باتك حيحصلا :يراخبلا (2)

 (ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 1351 و (الوطم هلثمم) 1351:مقر اهرود ثيروتو جاحلل ةكمب لوزنلا باب جحلا باتك

 .671 :مقر ثيراوملا يف باب ،روذنلاو ناميألا باتك يت عماجلا :عيبرلا /(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 1351 و

 .هنأ :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 .23ص ،ثيدحلا ملع يف يطويسلا ةيفلأ (6)
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 .ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ءارتفا بوسنملا عونصملا قلتخملا ثيدحلا وه :عوضوملا ثيدحلا

 بسح زواجت اثيدح يمسو الصأ ربجني الف ؛بوذكم ىرتفم هنأل ؛ةبترلا طحنم ثيدح وهف

 .هقلتخا نم ىوعد

 يوارلا يف ةنيرق وأ ؛هعضاو رارقإب فرعيو ،لوبقلا نع يفنيل هتفرعمل امم لصوتي ييلا هقرط فرعتلو

 بيغرتلا يف ولو اقلطم هب لمعلاو ،انيبم ًالإ هب ملعلا عم هتياور مرحتو »[كلذ وحنو] يورُملاو

 ء‘)[رم امك] امهوحن وأ ءارتفا وأ نايسن هببسو .هعضوب ملعلا مدع عم ولو ؤبيهرتلاو

 هيلع هللا ىلص هنامز يف نوكيو ،اهيناعمو اهظافلأ ةكاكر اهعضوب دهشي ثيداحأ تعضو دقف

 نب هللا دبع دنع انك :لاق بئاس نب ءاطع نع ريثك نب يحي نع دنسملا يف عيبرلا ىور امك ملسو
 أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق نمل نوردتأ» :لاقف \تراحلا

 ،فئاطلاب ًافيقث ىتأ ةعذج يبأ نب هللا دبع لبق نم كلذ لاق امنإ :لاق ،ال :انلق .رانلا نم هدعقم
 ت

 ع

 انتويب هذه :اولاقف \تئش مكتويب يأ وبتأ نأ ينرمأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةلح هذه :لاقف

 اندهع نإ :هل اولاقف تئش مكئاسن يأ أوبتأو /103/ :لاقف ،ليللا داوس رظتناف ؤتثش اهيآ أوبتف

 هيلع مدقو هيلإ راسف ،الوسر هيلإ اولسرأف ،هيلإ لس رسف انزلا مرحي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب
 لوسرلا ةلح هذه :لاقف اناتأ ةعذج يبأ نبا نإ كيلإ فيقث لوسر انأ :لوسرلا اي لاقف ،رهظلا دنع

 ،تثش اهيأ أوبتف انتويب هذه :انلقف تئش مكتويب يأ أوبتأ نأ ينرمأ يلع ملسو هيلع هللا ىلص

 وهو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب اندهع انلقف تئش مكئاسن يأ أوبتأ :لاقف ،ليللا داوس رظتناف

 نالف اي :لاق مث ،هنم دشأ ىرأ مل و اديدش ًابضغ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بضغف .انزلا مرحي

 :لاق .هامتيفك دقو الإ هنايتأت امكارأ ال :لاق مث ،هاقرحو هالتقاف هامتكردأ نإف هيلإ ابهذا نالف ايو

 لوسرلا لاق كلذلف .نالوسرلا هاقرحأف هتلتقف ةيح هتغدلف هتجاح يضقيل ةريطم ةليل يف جرخف

 .» رانلا نم هدقعم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم :ملسو هيلع هللا ىلص

 ءوضك ءوض ثيدحلل نإ» :نيعباتلا نم مثيخ نب عيبرلا لاق .ملسو هيلع هللا ىلص هدعب نوكي دقو

 ام :وهو ،هقيدصت بجي نأ امإ :ربخلا نأ اوركذو .}”«ركنت ليللا ةملظك ةملظو ؛فرعي راهنلا

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 .739:مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع بذك نم مثإ باب ،روذنلاو ناميإلا باتك ،عماجلا :عيبرلا (3)

 .هجيرخت مت (4)
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 هيف] فقوتي وأ اهعضو ىلع اوصن ام :وهو ،هبيذكت بجي نأ امإو ،هتحص ىلع تاقثلا ةمئألا صن

 طلغ ىلع فوقولا عضولا هب فرعي اممو .رابخألا رئاسك بذكلاو قدصلا لامتحال 0")[نايبلا لك

 .عوضوملا ةلمج نم هب طولغملاف ،يوارلا

 نم» :ةصق يف تباثل عقو امك كلذو دمع ريغ ىلع نوكيو رم امك دمع ىلع نوكي عضولاف

 .جردملا ف ترم دقو ل«راهنلا يف ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك

 دقو ،رجألل ًاباستحا عضوف دهزلا ىلإ بستنا نم اررض مهمظعأو ؛فانصأ ثيدحلل نوعضاولاو

 .تأي امك /104/ هداسفإ لجأل مالسإلا ىلع تسد ًالمج ةقدانزلا تعضو

 عضو اممو .“}[لطاب وهو] ثيدحلا عضو ©”زاوج ىلإ ضفاورلا نم ةعدتبملاو ةيماركلا تبهذ دقو
 يق سانلا ىأر امل نييدادغبلا ضعب اهعضو ناضمر يف يلايللاو مايألا تاولص ثيداحأ بيغرتلا ي

 ال كلذب ملعلا عمو امي اولغتشيل اهوعضوف ءارقإلاو ملعلل ةءارقلا نوكرتيو لغش الب ناضمر

 “١[نسح ريغ كلذو] .ظاعولا ضعب اهررقيو باونلا يف اعمط كرات اهكرتي داكي

 مشوقك يبلا دلوم ميظعت لضف يف فورعملا هدلوم يف يرصملا ديلولا نب دلاخ عضو ام كلذ نمو

 ناك امنإ فورعملا نأ عم ث«(ث)[اعفاش هل] تنك يدلوم مظع نم» :ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 هللا ىلص ينلا هلعفي مل و سايقلا ليبس ىلع هلبق وأ يرجهلا سداسلا نرقلا يف ثدحم دلوملا لمع

 .خلإ نوعباتلا الو ةباحصلا الو ملسو هيلع

 نيأ نم هل ليقف ميرم يبأ نب حون ةمصع وبأ هلعف امك ةروس ةروس اهلك نآرقلا روس باوث اذكو

 ءاذه ةمركع باحصأ دنع سيلو ةروس ةروس نآرقلا لئاضف يف سابع نبا نع ةمركع نع كل

 قاحسإ نبا يزاغمو ةفينح يبأ هقفب اولغتشاو نآرقلا نع اوضرعأ دق سانلا تيأر نإ :لاقف

 . ةبسح ثيدحل ١ ١ ذه تضوف

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .هجيرخت مت (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .الف :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
 .ةمايقلا موي هل اعفاش :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .ىوتفلا ضعب يف الإ قيثوت هل دجأ مل (8)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (9)
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 نأ مهل ليق املف] ةفوصتملا ضعب هعضو دقف اعوفرم كلذ نم بعك نب يبأ ىلإ بسن ام كلذكو

 ال هل انعضو نحن اولاق ثيدحلا «...ادمعتم يلع بذك نم لاق» :ملسو هيلع هللا ىلص يبلا

 نيرسفملا ضعب اهدروأ دقف كلذ عمو "")[هليمكت اودارأف صقان نيدلا نأك مهلهخجل كلذو ،هيلع

 ضعب لئاضف نم حص ام كلذب يعن الو مهريغو يواضيبلاو يرشخم زلاو يدحاولاو يبعثلاك
 لآو ةرقبلا :يهو ؛لاوطلا عبسلاو ناوارهزلاو ةحتافلا :لثم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نع روسلا

 ناخدلاو سي لضف يف درو ام لثمو فهكلاو ةبوتلاو فارعألاو ماعنألاو ةدئاملاو ءاسنلاو نارمع

 .اهعضوب رسفم ملعي ال دقو /5)(1/ ،ناتذوعملاو صالخإلاو نورفاكلاو رصنلاو ةلزلزلاو كلملاو

 س ر ھ ي ه س ٥ س رع رر . .. 2 . . . ٩

 الو لوسر نم كلبق نم انلحر امو ٢ ىلاعت هلوق لوزن ببس نم هوركذ ام اعطق عوضوملا نمو

 أرق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ اهومضم نأشلا يف ثيداحأ اوور دقف .[52/جحلا] ه ءےَت ن

 ه ر رلأ ةَكلاَلآ ومو (:5) ليزملا اوتا عير ل :ىلاعت هلوق غلب املف مجنلا ةروس ةكم

 ،ىحترت نهتعافش نأو العلا قينارعلا كلت ةرابعلا هذه هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ [19.20/مجنلا

 نوملسملا هعم دجس و دجس ةروسلا رخآ غلب املف ،مويلا لبق ريخب انتهلآ ركذ ام :نوكرشملا لاقف

 غلبف هيلع دجسف ابارت هفك ءلم عفر دقف اريبك الجر ناكو ةريغملا نب ديلولا الإ نوكرشملاو

 اوثدحتو "هباحصأو هنع هللا يضر نوعضم نب نامثعك نيملسملا نيرجاهملا نم ةشبحلاب نم كلذ

 متغاف] هوركذ ام خلا...ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عم اولصو مهلك اوملسأ دق ةكم لهأ نأ

 .ةيآلا تلزنف ”[كلذل لوس رلا

 سوسدم وأ عوضوم ثيدحلا نإ :اولوقي مل و ةصقلا هذه ليوأت يف ةديدع تاهيجوت اولمحت دقو

 لجر يزارلا متاح يلأ ن نباو مهدنع روهشم ةقث وهو دلاخ نب ةيمأ :هلصوب درفت يذلا نأل كلذو

 هريسفت يف بطقلا لاق دقو .ضايع يضاقلاو يقهيبلا هفعض نإو هريسفت يف هاور حيرجتلاو ليدعتلا

 هيلع هللا ىلص يبلا هب ملكتي نأ امإ كلذو" :هصن ام تاهيجوتلا كلت ىلع رهظي اميف ادر ريسيتلا

 .اهحدمل ال مانصألا يف نعطلاو كرشلا لاطبإل هللا هثعب امنإو ،كارشإ هنأل زوجي ال اذهو ادمع ملسو

 اذهو عنتمي نأ ردقي ال ثيحب ًارابجإ ملسو هيلع هللا ىلص هناسل ىلع كلذ ناطيشلا يرجي نأ امإو

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .هيلإ :(ب) ةخسنلا يف (2)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)
 .هل متغا كلذب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ملع املف :(ب) ةخسنلا يف (4)
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 /106/ ملسو هيلع هللا ىلص هقح يف فيكف هريغ قح يف كلذ ىلع ناطيشلل ةردق ال هنأل لطاب

 هناسل ىلع كلذ يرجي نأ امإو .[42/رجحلا] 4 مهملع َكَل يتل ےداكع تا % لجو زع هللا لاق

 كلوقي ام ىلع دامتعالا مدع ىلإ يدؤي هنأل كزوج ال كلذو مون وأ ةلفغ ق ملسو هيلع هللا ىلص

 اَإ ه :لاقو .[42/تلصف]4 ۔هلَح نمالو هيدي نبب نملك ويناَياَل :لجو زع هللا لاق دقو
4 

 ل آ < 2 و

 تمت امل هنإ :لاقي نأ يقب هوجولا هذه تلطب املف .[9/رجحلا] .6 َنوظفتأآ اََو ٤ لآ َنلَرَن نع

 ٠ھ سس <

 هبقع ناطيشلا لاق [20/مجنلا] 1 رخالا هلامآ َةوَنَمَو « :هلوق دنع ملس و هيلع هللا ىلص هتءارق

 نيح دحأ مويك عضاوم يف سانلا هعمس دقو هتوص اوعمسو .خلا...قينارغلا كلت :هتروصل ًايكاحم

 .0ا»"[49/لافنألا] 4 ويلا مك بلاَع ال ز :ردب مويو .دمحم لتق :لاق

 هوقنو نم لبق نم ءاج ام در ىلع نوردقي ال نيذلا ثيدحلا باحصأب رثأت دق هللا همحر هارتف

 نم نأ ركذو" :هصن ام لاق ذإ عضولل هركذ دنع ةنامضلا ءافو هباتك يف كلذ هيلع رهظيو

 تءاج نكلو 8‘ث”'ىجرتل نهتعافش نأو العلا قينارغلا كلت :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق عوضوملا
 لاقف .ثيداحألا هذه لثم يف بوصألا اهيأر يدبت نأ ةعاجشلا نم اهل ناكف هدبع دمحم ةسردم

 نيملسملا نم نيدحلملاو] ةقدانزلا ضعب سد دقو اذه" :هصن ام ةيآلا ريسفت يف يغارملا

 ةحيحصلا ةنسلا بتك نم باتك يف درت مل ةبوذكم ثيداحأ ةيآلا هذه ريسفت يف ")[نييبروألاو

 عيش يف قحلا نم تسيل امنأو ،امنالطب ىلإ دشري ميلسلا لقعلاو امبذكت مهريغو نيدلا لوصأو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا مالكو يحولا رمأ نم ةريح يف مهلعجتو مهنيد يق نيملسملا ككشت امم يهو

 الو اهجيرختو اهليوأت يف نامزلا نوعيضي الو ًايرهظ مهءارو اهحرط ءاملعلا ىلع بجيف ملسو
 لبقت ال لا نيدلا لوصأل اهتمداصمل امهبذكو اهعضو ىلع نيثدحملا نم تاقثلا صن نأ دعب اميس

 .“_"ءارتما الو اكش

 يالط دمحم نب ميهاربا خيشلا :جارخإو قيقحت شيفطا فسوي نب دمحما جاحلا خيشلا ةميألا بطقل ،ريسفتلا ريسيت (1)

 .416 ص 3.9ج .م2000 ه1421 ,ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا اطد ،ةذتاسألا نم ةنحل ةدعاسم

 .17ص ،1ج ٬ةنامضلا ءافو (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش ،يغارملا ىفطصم دمحأ ريبكلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص فيلأت ،يغارملا ريسفت (4)
 .130ص 017ج .م1946 ٠1365 ،1ط رصع هدالوأو
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 بسن امم اريثك ضحد ذإ هدبع دمحم خيشلل ةينارصنلاو مالسإلا باتك رهظي اميف كلذب دصقيو

 هيلع هللا ىلص ينلا جاوز ةصقو ؛ةصقلا هذه ءاملعلا ححصي نأ بيرغلا نمو /107/ .نيدلا ىلإ

 ًائيش لعفي هنأ ىري نيح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مصعألا نب ديبل رحس ةصقو ؛بنيزب ملسو

 .هلعفي مل وهو

 امف هللا باتك ىلع هوضرعأف يع مكءاج امف يدعب نم نوفلتختس مكنإ» :ثيدح يعفاشلا دريو

 نبا نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع عيبرلا هاور يذلا .(")«نيع سيلف هفلاخ امو ينيعف هقفاو

 نم ةعطقنم ةياور يه امنإو ،ريبك الو ريغص ءيش يف هثيدح تبثي دحأ هاور ام) هنأ ىوعدب سابع

 يدهم نب نمحرلا دبع كلذ ىلع هعبتو ةقدانزلا عضو نم ربخلا اذه ربتعاو ،لوهجب لجر
 وأ ،اعيمج ةنسلا كرت ىلإ اوعدي ثيدحلا اذه نأ نوعديو امهريغو يراخبلا خيش يندملا نب يلعو

 .«هعم هلثمو باتكلا تيتوأ» :لوقي يذلا ثيدحلا فلاخي هنإ :اولاقو ،اهنم ضعبلا

 ًانيدح ثيدحلا اذه قفاو دقف ،أطخ اذهو نآرقلا يق هانعم سيل ثيدح لك درو مهف عفدلا هجوو

 ريغو] .‘>«نآرقلا هقلخ ناك» :تلاقف يبلا قلخ نع ةشئاع تلثس امل وهو (٨})مهدنع اروهشم

 نأك نفلا يف فلأ نم لج كلذ ىلع مهعبت دقو “”[نأشلا يف ةدراولا ثيداحألا نم كلذ

 امك لوهحب ةديبع ابأ نأ ثيح و ،تاقثلا نيملسملا ءاملع عيمجب املع اوطاحأ دق هعم نمو يعفاشلا

 دراو ريغ وهو ،نيحيحصلا لاجر نم سيل هنأل هب ذخؤي ال هنيدحف "يزارلاو يبهذلا لوقي

 ؛ملسمو ؛يراخبلا لاجر ىلع مهملعو مهسفنأ اوسبح دق مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نأك امهيف

 .40:مقر ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ةمألا يف باب ،عماجلا :عيبرلا (1)

 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ركاش دمحم نب دمحأ حرشو قيقحت يعفاشلا سيردا نب دمحم يلطملا مامإلل ،ةلاسرلا (2)

 .225 و224ص 3م1938 ٥1357 ،1ط .رصعب هدالوأو

 باوبأ ،عماخجلا :يذمرتلا /(ارصتخم هوحنب) 38004:مقر ،عابسلا لكأ يف ءاج ام باب ،ةمعطألا باتك ننسلا :دواد وبأ (3)

 2664:مقر ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ثيدح دنع لاقي نأ هنع يمن ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ملعلا

 نم ىلع ظيلغتلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح ميظعت باب ،ةنسلا باوبأ ،ننسلا :هجام نبا /(ارصتخم هوحنب)

 .(ارصتخم هوحنب) 12:مقر ،هضراع

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)
 هوحنب) 746:مقر ضرم وأ هنع مان نمو ليللا ةالص عماج باب ،اهرصقو نيرفاسملا ةالص بانك حيحصلا :ملسم (5)

 .(ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 746 و (ظفللا اذه ركذ ريغ نم) 746 و 746 و 746 و 746 و (الوطم

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)

 .ثيدحلا نألو :(ب) ةخسنلا يف (7)
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 ةنسلا ىلع لماحتو ميسج اطخ اذهو ؛مهذيمالتو ؛دمحأ دنسم و ؛يعفاشلاو ،‘كلام أطومو

 اذه لمحي» :هيف لوقي يذلا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحل اوعمسي ملأ /1008/ !اهئاملعو

 يذلا 0"»«نيلهاجلا ليوأتو نيلطبملا لاحتناو نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلا

 سابع نباو هانعمب دوعسم نباو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رمع نباو يلعو ديز نب ةماسأ هاور

 .مهريغو ةريره وبأو ذاعمو ةرمس نب رباجو

 نإ :انلق سابع نبا لسرم نم هنأ اومعز نإو .رم امك تاقثلا تابنألا هاور هودر يذلا ثيدحلاو

 نم مهضعب ذخأي ةباحصلا نأب (ے[فثيدحلا حلطصم] لهأ اي متنأ مكقافتابو لصوملاك هلسرم

 ةعبس و نيتئم هحيحص يق )هنع ىور يراخبلا نإ) مث نامثع هنتف تءاج تيح نولأسي الو ضعب

 ةرشع وأ ةعست الإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم سابع نبا :يأ عمسي مل هنإو اثيدح رشع

 يحيو ردنغ نع 279:ص سماخلا ءزجلا بيذهتلا بيذهت يف ينالقسعلا كلذ دروأ امك ثيداحأ

 نب دمحأ نامع قفم كلذ نيب امك اهضقانت عم ةيؤرلا ثيداحأ اوتبثا مهنأ عم ؛ك"(يلازغلاو ناطقلا

 :عوضوملل مهفيرعت عمو 195×6:ص لوقعلا راونأ قراشم) [ىلع هقيلعت] يف يليلخلا دمح
 دعب يتأي امك نآرقلا حيرص فلاخي يذلا ثيدحلا هنأب

 حرط عمو حيحصلا مهفلا دعب هلوبق وأ ثيدحلا در يف تبنتيل بلاطلا 0”هيبنتل ةلأسملا هذه يطسبو

 اميف انلعف لثم) اه ليثمتلاو اهنيبت يف عرشنس ةريثك ثيدحلا عضو بابسأو بصعت وأ ضرغ لك
(8) . 

 “(قبس 0١

 .9423 :مقر ،نيماي نب هللا دبع ةريره يبأ تايورم ةمتت دنسملا :رازبلاب (1)

 .نولوقت مكنأل حلطصملا :(ب) ةخسنلا يف )2(

 .سابع نبا نع :(ب) ةخسنلا يف (3)
 راد رشانلا ،ييالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا باهش مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلل بيذهتلا بيذهت (4)

 .279ص 35ج ،‘تد ،طد ،ةرهاقلا يمالسإلا باتكلا

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)
 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس قيلعتو حيحصت يملاسلا ديمح نب هللا دبع دمحم يبأ مامإلل ،لوقعلا راونأ قراشم ،رظني (6)

 ،1ج 3م1989 ه1409 ،1ط .نانبل توريب ليخلا راد ،ةريمع نامحرلا دبع.د هثيداحأ جرخو هصوصن ققح ،يليلخلا

 .378رص
 .هيبنت هب ديرأ :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .خيشلا ةخسن نم طقاسلا لوألا ءزجلا ىلإ ةراشإ لوقلا اذه نم رهاظلا (8)
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 يلع ةفالخ يقو نامثع ةفالخ رخاوأ يف نيملسملا نيب امهرق رذ يلا ةيسايسلا تافالخلا نإ) كلذو

 ىلع أرجت نم لوأو .نوخرؤملاو نفلا لهأ كلذ ركذ امك ثيدحلا عضو يف ارشابم ًاببس تناك
 أبس نب هللا دبع ارهاظ ملسملاو ًانطاب دّوهتملا رساخلا يدوهيلا ماق دقف "ةعيشلا ةالغ مه كلذ

 ركاش وبأ كلذكو .يلع ةيهولأب :لئاقلا يلاغلا عيشتلا ةركف ىلع اهانب لا ةمئألا هتركفب /109/

 اعضوو] هيونتلا بهذم ىلع كلذو نآرقلا مدقب :لئاقلا ارهاظ ملسملاو اداقتعا يسوجملا يياصيدلا

 ثيدحلا ةميأ كلذ ىلإ راشأ دقو عضولا اهيف أشن ةئيب لوأ قارعلا نوكيفر) »[فثيداحأ كلذل

 .«ًاعارذ انيلإ عجريف اربش اندنع نم ثيدحلا ج رخي» :لوقي يرهزلا ناك ثيح

 سانلا ىلإ جرختو .ثيداحألا اهيف برضي :يأ "برضلا راد" :قارعلا يمسي كلام مامإلا ناك

 هنأ كش الف {ةيسايسلا تافالخلا ثيدحلا عضو يف رشابملا ببسلا ناك اذإو مهاردلا برضت امك

 لمحب نأ نكميو .ةعوضوملا ثيداحألا ةرئاد عاستا يف رثأ اهل ناك ىرخأ بابسأ كلذ دعب تثدح

 :يلي اميف ابلاغ عضولا ىلإ تدأ قلا بابسألا كلت

 هللا ىلص لوسرلا ىلع بذكلا ةأمح يف ةيسايسلا قرفلا تسمغنا دقف :ةيسايسلا تافالخلا 1

 مهملكت ال :لاقف ةضفارلا نع كلام لئس ابذك قرفلا هذه رثكأ ةضفارلاف ةلقو ًةرثك ملسو هيلع

 عم عيشتلاب افورعم ناك دقو يضاقلا هللا دبع نب كيرش لوقيو ."نوبذكي ممإف مهنع يورت الو

 .)نيد هنوذختيو ثيدحلا نوعضي ممئإف ةضفارلا الإ تيقل نم لك نع لمحا" :هيف لادتعالا

 تارامأو اشورع مالسإلا ةلود تحستكا دقف ةلودو انيد مالسإلا ةيهارك امب يعأور :ةقدنزلا /2

 اهدئاقع يف بوعشلا ليلضت الإ مممولق ظيغ بهذي ام امميابرأ دجي مل املو ،ةمئاق تناك تاماعزو

 اهريثت تناك ييلا بورحلا نوتأ ي اهقذقو ةسيسخلا مناغملاو ءاوهلل اهريخستو اهتمارك يف اهلالذإو

 يف دوجوملا عسوتلاو حتفلا يف اهرك مالسإلا يف نيلخادلا موقلا كئلوأ نم داوقلا ضعب تابغر
 مرتحاو درفلا ةماركب نوعتمتي مالسإلا لالظ يف سانلا اوأرو /1100/ ،كولملاو داوقلا كئلوأ سفن

 نولخدي هيلع اولبقأف ليجدتلاو ةذوعشلاو ليلاضألاو ماهوألا نم مهلوقع ررح مالسإلا نأو {ةديقعلا

 .ًاجاوفأ ًاجاوفأ هيف

 .96ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
 .96ص !هسفن ردصملا (3)
 .96ص !هسفن ردصملا (4)
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 قبت ملف ىلوألا اهدوهع يف اميسال ةيضاق] ةبلاغ ةيركسعلاو ةيسايسلا مالسإلا ةوق تناك دقلو

 ملو 3 راهنملا مهدحو لئازلا مناطلس ةداعتسا يف ام ًالمأ داوقلاو ءاوهألاو ءامعزلا كثلوأ ىدل

 فوفص قيرفتو هنساحم هيوشتو هدئاقع داسفإ الإ (")[مالسإلا نم ماقتنالل الاج مهمامأ اودجي

 نآرقلا :امهل ثلاث ال نينثا اهودجوف نيدلا اذه اهيلع ب يلا رصانعلل اورظنف 2»هدونجو هعابتأ

 بوتكم هنأل نآرقلاب بعالتلل ليبس يأ وأ صقنلا وأ ةدايزلا يف ًالاحب اودجي مل املف ،ةنسلاو

 ه وفت ل رَوَركَزلآ انلقع انإ ل داسف لك نع هللا نم نوصم رودصلا يف ظوفحمو
 ةاودجوف ملسو هيلع هللا ىلص اهبحاص رصع يف نودت مل [لا ةنسلا ىلإ] اوأرو [9/رجحلا]
 ةديقعلا ىلع داسفلاو كشلا لخدت يلا ثيداحألا عضول اببس كلذ ناكف اهنم اوبرستف ةرغثلا كلت

 .ديعب وأ بيرق نم

 عضو امك) ،‘:مامإلا وأ دلبلا وأ ةغللا وأ ةليبقلا وأ سنجلل تناك ءاوس ةبيصعلا 3

 «ةيسرافلاب يحولا لزنأ يضر اذإو ةيبرعلاب يحولا لزنأ بضغ اذإ هللا نإ» :ثيدح نويبوعشلا

 بضغ اذإ هللا نإ» :اولاقف لثملاب برعلا ")ةلهج مهلباقف ،ةيبرع ريغ اظافلأ نآرقلا يف نأ اومعزو

 :ثيدح ةفينح يبأل نوبصعتملا عضو امك .«ةيبرعلاب يحولا لزنأ يضر اذإو ةيسرافلاب يحولا لزنأ

 نب نومأمل ليق هنأ يور دقف «يمأ جارس وه نامعنلا ةفينح وبأ هل لاقي يمأ يف لجر نوكيس»

 دبع نب دمحأ وأ هللا دبع نب دمحأ انث :لاقف ،ناسرخب هعبت نمو يعفاشلا ىلإ ىرت الأ :يورهلا دمحأ

 :هل لاقي لجر يمأ يف نوكي» :اعوفرم /11/ ( سنأ نع يدزألا نادعم نب هللا دبع انث ربلا

 وه 6ةفينح وبأ :هل لاقي لجر يمأ يف نوكيو سيلبإ نم مأ ىلع رضأ وه سيردإ نب دمحم
 . يم ا ح ١ رس

 .ماقتنالل الاحب مهمامأ اودجي مل و ةبضاق :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .101ص ،هسفن ردصملا (2)

 .الو :(ب) ةخسنلا يف (3)
 .ةنسلا نأ :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .اودج و املف امب بعالتلا نكمي :(ب) ةخسنلا يف (5)

 .بهذم مامإل :(ب) ةخسنلا يف (6)
 .ةلاهج :(ب) ةخسنلا يف (7)

 .كلام نب سنآ :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .نامعنلا ةفينح وبآ :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 هب "!)نيعي ةنيدملا ملاع لثم املاع نودجي الف لبإلا دابكأ برضت» ًائيدح مهضعب عضو امكو

 .«ًاكلام

 هاور يذلا ثيدحلا لثم 5 <نادلبلا ضعب لئاضف يف ةعوضوملا ثيداحألا يف لاقي كلذ لثمو
 ةكم ايندلا يف ةنحلا ندم نم نئادم عبرأ» :اعوفرم ةريره يبأ نع باذكلا يرقوملا دمحم نب ديلولا

 ةيكاطنأو ةيربطو ةنيطنطسقلا ايندلا يف رانلا ندم نم نئادم عبرأو قشمدو سدقملا تيبو ةنيدملاو

 ىلإ سورعلا فزت امك ةنحلا ىلإ نوفزي نالقسع ةربقم لهأ» :ثيدح لثمو "}«ءاعنصو ةقرتحملا

 .نادلبلا لئاضف يف ةلطابلا ثيداحألا ركذ يف '[نوخرؤملا عسوت دقو] امهريغو 0ث«اهجوز
 هللا نوفاخي ال صاصق نكامألاو ةنمزألا ضعب يف ظعولا ةمهم ىلوت دقف) :ظعاوملاو صصقلا 4
 نوعضي اوناكف ،نولوقي امب اوبجعي نأو ،اودجاوتي نأو مهسلاحجب يف سانلا يكبي نأ الإ مهمهي الو

 ةحاقوو بذكلا ىلع ةأرج مهضعبلو ،ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىلإ امفوبسنيو ةبوذكملا صصقلا

 صاق مهيديأ نيب ماقف ةفاصرلا دجسم يق الص نيعم نب يحيو ؛لبنح نب دمحأ نأ يور دقف ،هيف

 هللا ىلص لوسرلا نأ سنأ نع ةداتق نع قزرلا دبع نع نيعم نب يحيو لبنح نب دمحأ انث :لاقف

 نم هشيرو بهذ نم هراقنم ًاريط ةملك لك نم هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لاق ملسو هيلع

 6يحي ىلإ رظني دمحأ لعجف !اهلئاق لضف يف ةقرو نيرشع ألمي ام "[هيف ركذي] رمتساو «ناجرم

 ىهتنا املف .ال :لوقيف اذهب هتدح تنأ :هبحاصل لوقي امهنم لكو دمحأ ىلإ رظني يحيو /112/

 مل و يحي انأ :لاقف ،نيعم نب يحيو لبنح نب دمحأ :لاقف ،اذمب كثدح نم :لاقو يحي هل راشأ

 لبنح نب دمحأ ايندلا يف امأ كتقامح دشأ ام :لجرلا لاقف لبنح نب دمحأ اذهو كاذب كثدحأ

 نمم لطابلا اذه راشتنا ىلع ماكحلا ةلفغو ةماعلا لهج دعاس دقو .7(امكريغ نيعم نب يحيو

 مهراثآ لقنتو مهل داقنتو ممب رثأتت ريهامجلا تناك دقف ،ةرهشلا لجأل نوكلمي ال ام نوعدي

 .نونعي :(ب) ةخسنلا يف (1)

 . 102ص ‘فسفن ردصملا )2(

 .هجيرخت مت (3)
 .(هلثمي) 175 :مقر \باطخلا نب رمع دنسم ،دنسملا :ىلعي وبأ (4)

 .اوعسوت نيخرؤملا نأ بيرغلا نمو :(ب) ةخسنلا يف (5)
 .هركذ يف :(ب) ةخسنلا يف (6)

 . 104ص ، يمالسإلا عيرشتلا ق اهتناكمو ةنسلا ،رظني )7(
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 قحلا لهأ ىلع اوراث امبر لب قحلا لهأل اهدايقنا نم رثكأ نسللا لهأ نم اوناك نإ اميسال

 .ءالؤهل اراصتنا مهوباعو مهورقحو

 ةيمالكلاو ةيهقفلا بهاذملا عابتأ نم ةقسفلاو لاهجلا عرن دقف) :ةيمالكلاو ةيهقفلا تافالخلا /5

 انث :لاق ،ينامركلا ةشاكع نب دمحم لعف ام :آ×كلذ نم ةبوذكم لاوقأب مهبهاذم دييأت ىلإ

 نب هللا دبع نب ملاس نع يرهزلا نع ديز نب سنوي نع كرابملا نب هللا دبع انث ؛حضاو نب بيسملا
 (2)«هل ةالص الف ةالصلا يق هيدي عفر نم» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق :لاق هيبأ نع رمع

 عوكرلاو ريبكتلا دنع عفرلا اهيف تبثي ةديدع تاياور ىور نمم يرهزلا نأل بذك هنم اذهف

 ىلإ (“)«ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف ةبعكلا دنع ليربج ىمأ» :)عوفرم مهلوقك و ،لادتعالاو

 .لطابلاب ولو هيأرل راصتنالا ىلإ هبحاص رجي امئاد بزحتلاو هل لصأ ال امم كلذ رخآ
 نوبستحي اوناك دقف دابعلاو داهزلا نم ريثك هلعف ام اذهو) :ريخلا يف ةبغرلا عم نيدلاب لهجلا 6

 املو ،مالسإلا نومدخيو هللا ىلإ نوبرقتي مهمأ مهنم انظ بيهرتلاو بيغرتلا يف ثيداحألل مهعضو

 يلع بذك نم» :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا /113/ لوقب مهوركذو كلذ مهيلع ءاملعلا ركنأ

 بذكن ال ملسو هيلع هللا ىلص هل بذكن نحن :مهضعب لاقف. رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم

 مالغ :ءالؤه نمو 0 ةلفغلاو ىوهلا ةبلغو نيدلاب لهجلا هيلإ عفد فيخس برقت هنأ حضاوو .هيلع

 موي اهقاوسأ اهلك دادغب تقلغأ دقو ،ةماعلا نم ابوبحم ةدابعلا ىلإ ًاعطقنم ادهاز ناك دقو ،ليلخ

 بولق ققرنل اهانعضو :ًالثاق ؛كلذب فرتعاو قيقرتلا ثيداحأ نم ريثكلا عضو هنأ عم ٬هتافو

 .كلذ مدقت دقو ،‘)[هعم نمو] ميرم يبأ نب حون عنص امك 6ةماعلا

 اوعضو ءاملعلا نم قيرف لازي الو ناك دقف :مهاوه قفاوي امب ءارمألاو كولملل برقتلا 7

 اهيلع صوصنملا ميرحت وأ ليلحتب ولو مهءاوهأ قفاوي امي ءالؤه ةمدخل مهنيدو مهملعو مهسفنأ

 بعلي وهو يدهملا ىلع لخد ذإ ميهاربإ نب ثايغ هلعف ام :كلذ ةلثمأ نمو) ةدسافلا تاليوأتلاب

 .4)(1ص هسفن ردصملا (1)

 .4)(1ص هسفن ردصملا (2)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (3)
 .104ص ،هسفن ردصملا (4)

 .هجيرخت مت (5)
 .105ص "يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا ،رظني (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)
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 وأ :هيف دازف أ)«رفاح وأ لعن وأ فخ يف الإ قبس ال» :روهشملا ثيدحلا هل ىورف مامحلاب

 نآ دهشأ :ىلو نآ دعب لاق هنكلو .مهرد فالآ ةرشع يدهملا هحنمف يدهملل ءاضرإ «حانج»

 .مامحلا حبذب رمأو باذك افق كافق 2 7 : 121

 نايتإلا يف ةبغرلاك) كلذل مهوعدت بابسأل كلذو :ةقيقح ريغ نم ملعلل نولحتنملا نوقفانملا /8

 نم ع ونل جيورت وأ ةنيعم ةثف نم ماقتنالل وأ ،ايتفلل راصتنالا وأ دانسإو نتم نم ثيدحلا بيرغب

 ‘تاعوضوملا بتك ق اهورصح و ((اهتلثمأ عم اهركذ ق ءاملعلا عسوت دقو بايثلا وأ ةمعطألا

 :لاق هنأ نيرس نبا نع يوري املسم نأ انل قبس دقو ،انركذ امم رثكأ ليوطتلا لمتحي ال انسردو

 .ةنتفلا تعقو املف دانسإلا نع نولأسي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ :يأ اونوكي مل»

 لهأ ىلإ نورظنيو مهثيدح نوذخأيف ةنسلا لهأ ىلإ /114/ نورظنيف مكلاجر انل اومس :اولاق

 .(‘}«مهنع نوذخأي الف ع دبلا

 .نيدلا نع نوجراخلا ةقدانزلا(1 :اذكه نيعاضولا فانصأ زجون نأ نكمي رم امل ةجيتنو)

 نوبصعتملا(4 .دلبلاو سنجلل نوبصعتملاو نويبوعشلا(3 .تافارخلاو عدبلاو ءاوهألا بابرأ(2

 .نيحلاصلا نم نولفغملاو داهزلا(6 .نوقزترملا ظاعولاو صاصقلا(5 .ةفلتخملا بهاذملاو ةمئألل

 نأ انل يغبني الو .)ةقيقح ريغ نع ملعلل نولحتنملا نوقفانملا(8 .ماكحلاو كولملل نوقلمتملا(7

 هلعلو سوفنلا فعضو رشبلا عئابط عم ىشامتي رمأ وهف مالسالا خيرات يف كلذ لوصحف شهدن
 وهو بذكي دقو ؛نوبذكي نيذلا نيعيذملاو نييفحصلا نم ريثك لعف نم هارن ام هذه انمايأ يف لباقي

 ىلإ ةاعدلا دحتو سانلا اهقدصيو برغملاو قرشملا غلبتف ةبذكلا كلت عيذيف ؛بذاك هنأ ملعي

 مهنمو نوحلاصلا مهنم ىلاعت هللا مهقلخ ذنم ايندلا لهأ اذكهو ‘كلذ يف مهل ةحلصمل اهقيدصت

 كلس دقو نوليلق مهنكلو داقنلا ةذباهجلا مهيفو ‘نوعدخنملا مهنمو نوبذاكلا مهنمو ،‘كلذ نود

 مهدقن ق ةنسلا نيودت ت نأ ىلإ ةباحصلا دهع ذنم مالسإلا ءاملع نم داقنلا ةذباهجلا ءال ؤه

 (افوقوم هرحنبر 3/3589و (هلثمر 2/3588و (هلثعر 1/3587:مقر ،قبسلا باب "ليخلا باتك ،ىتجملا :يئاسنلا (1)
 عماجلا :يذمرتلا /(ظفللا اذه) 2574:مقر قبسلا يف باب ،داهجلا باتك ،ننسلا :دواد وبأ /(ارصتخم هظفلبر 5/3591 و

 .(هلثم) 1700:مقر "قبسلاو ناهرلا يف ءاج ام باب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع داهجلا باوبأ

 .5)(1ص هسفن ردصملا (2)

 .105ص !هسفن ردصملا (3)
 .(ظفللا اذهي) (ميقرت نودب) نيدلا نم دانسإلا نأ يف باب {ةمدقملا حيحصلا :ملسم (4)

 ً....106ص كسفن ردصملا (5)
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 ديكلا نم ةنسلا اوذقنأ تيح اهوكلس لا تاوطخلا نايب مكيلإو) ،هيلع نوركشي ادهج ثيداحألل

 :الاح وأ نم امب هقاحلإ ديرأ امم اهوفظنو

 ًاباسح ممئوبساحيو ممنوزيميو ثيدحلا لاجر لاوحأ نوشتفي مهأ رم دقو :ثيدحلا دانسإ 1

 امب لمعي ال ةطقاس هتياور اودعو ةاورلا نم هوطقسأ ةدحاو ةطقس مهدحأ طقس ول تيح ًاريسع

 /115/ .حيحصلا ثيدحلا ىلع انمالك دنع كلذ يف ثحبلا رم دقو

 ناك دقلو ،نفلا اذه ةمئأو نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ عوجرلاب كلذور :ثيداحألا نم قثوتلا 2

 ةباحصلا باطقأ نم ددع رامعأ يف دم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسب ىلاعت هللا ةيانع نم

  

 نب رماع ليفطلا وبأ :وهو مهرخآ تام دقو &‘گ(مهنيدب سانلا يدتهي اعجرم اونوكيل مهئاهقفو

 رمع يق هللا دم كلذكو ،يبهذلا هححص امك _ه1 10 ةنس ةكمب هتافو تناكو يثيللا (ةلذا و

 دقو ‘كلام نب سنأ ةباحصلا رخآ :ليقو رمع نبا ةكمي تام نم رخآ ناكف مهنم ثيدحلا ءاهقف

 .(}همهرمع دتمأو نيعباتلا مهرثكأ كردأ

 نب هللا دبع مث سابع نب هللا دبع مث كلام نب سنأ مث ةشئاع مث ةريره وبأ مه ةياور ةباحصلا رثكأو

 نب هللا دبع مث] ،ةباحصلا نم تام نم رخآ هنإ :ليق يذلا يراصنألا هللا دبع نب رباج مث رمع

 لوأ مهدنع ام ممئولأسي ةباحصلا ءالؤه ىلإ سانلا أل بذكلا عقو املف "[صاعلا نب ورمع

 هنأ ديز نب رباج نع يور دقو 6}[مهريغ نم] ،راثآو ثيداحأ نم هنوعمسي اميف ممنوتفتسيو

 ؛نسحلا :لثم ،ةباحصلا راغصب فيكف نيملسملا لئاوأ نم مهو «ًايردب نيعبس تكردأ» :لاق

 روسملاو ؛ديزي نب بئاسلاو ؛ريشب نب نامعنلاو ؛سابع نب هللا دبعو ؛ريبزلا نب هللا دبعو ؛نيسحلاو

 نامثع ابأو مزاح نب سيقو بيسملا نب ديعسك :نيعباتلا رابك يف كلذ لثم لقو ،ةمزحم نب

 .نيدشارلا ءافلخلا نمز يف اودلو نمم مهريغو ةلئاو ابأو ")يدهنلا

 .8)(1رص هسفن ردصملا (1)

 .9)(1ص هسفن ردصملا (2)

 .ةلئاولا :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .نيعباتلا رمع :(ب) ةخسنلا يف (4)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (5)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (6)
 .(ب) ةخسنلا نم طقس (7)
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 ىلإ ءاملعلا هنم لصو ميظع باب اذهو بذكو قدص نم مهلاح نايبو) رم امك :ةاورلا دقن 3

 ةاورلا اوعبتتو ًانسح ءالب هيف اولبأ دقو فيعضلا /116/ نم يوقلاو ڵ،بوذكملا نم حيحصلا

 الو مئال ةمول هللا ف مهذخأت مل و رهظ امو مهرمأ نم يفخ امو ممتريسو مهخيراتو ممتايح اوسردو

 ىشخت امأ :ناطقلا ديعس نب يحيل ليقو .جرح الو عروت مهب ريهشتلا الو ةاورلا حيرحت نع مهعنم

 ءالؤه نوكي نأل :لاقف ةمايقلا موي هللا دنع كءامصخ مهثيدح تكرت نيذلا ءالؤه نوكي نأ

 نع بذكلا بذت ل مل يل» :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا يمصخ نوكي نأ بحأ يمصخ

 :فانصأ ةعبرأ مهوفنص دقو .«يثيدح

 ثيدح ذخؤي ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع نوباذكلا 1

 .)رئابكلا ربكأ نم هنأ اوعمجأ امك ("١[ةرم ولو] ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع بذك نم
 :ةبعش لاق .هنيد يق ادهاز ناك : اولاق عاجش نب دمحم :مهو كاهركذب سأب ال مهنم ةلمج اوركذو

 ناميلس نب دمحم هلتق ءاجوعلا يبأ نب ميركلا دبعو .«ًاثيدح نيسمخ عضو امهرد يطعأ ول هتيأر»

 ةعبرأ مكيف تعضو دقل» :لاق ،هقنع برضتل ذخأ املو ،ةقدنزلا ىلع ةرصبلاب ريمألا يسابعلا

 يماشلا يدسألا يدهنلا ناعمس نب ناّبب و .«مارحلا للحأو لالحلا اهيف مرحأ ثيدح فالآ

 دمحأو ."عوضوم ثيدح هثيدح ةقدنزلا يف روصنملا رفعج وبأ هلتق" :لبنح نب دمحأ لاق بولصملا

 عضي ناك" :مكاحلا لاق ثيدح فالآ ةعبرأ عضو هقنع تبرض قيدنز يرصملا حلاص نب

 ءاشي نأ الإ يدعب ين ال نييبنلا متاخ انأ» :اعوفرم سنأ نع ديمح نع يور هنأ اهنمو ."ثيدحلا

 ئبنتلا ىلإ ةوعدلاو ةقدنزلاو داحلإلا نم هيلإ وعدي ناك امل ءانثتسالا اذه عضو :لاقو (3)«هللا

 .لادتعالا نازيمك لاجرلا بتكو ؛حيرجتلاو ليدعتلا بتك مهركذ لحمو ،نوريثك مهريغو

/117/ 

 اوقفتا دقو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع اوبذكي مل ولو :ةماعلا مهنيداحأ يف نوباذكلا 2

 :ةعبرأ نع ملعلا ذخؤي ال) :كلام لاق .هثيدح كرت ةدحاو ةرم ولو بذكلا هنع فرع نم نأ ىلع

 ٠ نأ هممتأ ال تنك نإو سانلا ثيداحأ يف بذكي لجرو ،سانلا ىورأ ناك نإو هفسلاب نلعم لجر

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)
 .110ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (2)

 حيحصلا :ملسم /(هوحنب) 3535:مقر ملسو هيلع هللا ىلص نييبنلا متاخ باب بقانملا باتك حيحصلا :يراخبلا (3)

 2286 و (هوحنب) 2286و (ارصتخم هوحنب) 2286:مقر ،نييبنلا متاخ ملسو هيلع هللا ىلص هنوك ركذ باب "لئاضفلا باتك

 .(هوحنب)
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 لضف هل خيشو ،هاوه ىلإ سانلا وعدي ىوه بحاصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع بذكي
 .)هب ثدحي ام فرعي ال ناك اذإ ةدابعو

 رفك اذإ ةعدب بحاص ثيدح لبقي ال هنأ ىلع اوقفتا كلذكو) :ءاوهألاو عدبلا باحصأ 3

 .)م(هتعدبب رفكي مل ولو ‘بذكلا لحتسا نإ كلذكو ،هتعدبب

 مهيف رفونت ال نم لكو &‘}نوثدحي ام نومهفي ال نيذلا) :نولفغملاو قاسفلاو ةقدانزلا 4
 غلابلا لقاعلا ملسملا وهو ،هيوري امل طباضلا ةقنلا لوبقملا اولاق مهفلاو ةلادعلاو طبضلا تافص

 ثدح نإ اظفاح لفغم ريغ ًاظقيتم كلذ عم نوكي نأو ةءورملا مراوخو قسفلا بابسأ نم ملاسلا

 امم طرش لتخا نإف ©نيعملا نع ثدح نإ ًامهاف }[هتفيحص نم ثدح نإ اطباضو] ،هظفح نم
 تدجو نإ تافص سمح اوركذ كلذكو ء}فوتسم كلذ لك رم دقو 3 (هتياور تدر هانركذ

٠ 

 :يهو هتياور لوبق يف فقوت يوارلا

 .مهضعب هقث وو ظافحلا ضعب هحرج :يعأ كليدعتو هحيرحت نم فلتخا نم

 .ممتايورم يف تاقثلا ةمئألا فلاخو هؤطخ رثك نم

 .هنايسن رثك نم

 .(فرخ) هرمع رخآ يف طلتخا نم
 .هل هايقل تبثي مل خيش نع ىور نم ةياور درت كلذكو .هتركاذ تفعضو هظفح ءاس نم

 .ى
 ك

 <؛ک
 ؛هک
 ک

 درجحأ نب نومأم ىعدأ امك هيف هعاممس ىعدا يذلا ناكملا لخدي ل وأ /118/ 8‘}هتافو دعب دلو وأ

 :لاقف ،ماشلا تلخد نيم نابح نبا ظفاحلا هلأسف [ رامع نب ماشه نم) عمس هنأ يدرورهسلا

 .111ص "يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (1)

 .111ص "يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (2)

 .هب نوثدحي :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

 .111ص "يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (5)

 .حيحصلا ثيدحلا ةفرعم يث وتسم :(ب) ةخسنلا يف (6)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (7)

 .هخيش تافو :(ب) ةخسنلا يف (8)

 .ماشلا يف رامع نب ماشه نع :(ب) ةخسنلا يف (9)
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 نيتئامو نيعبرأو سمح ةنس تام هنع يورت يذلا اماشه نإف نابح نبا لاق نيتئامو نيسمخ ةنس

 .«خيراوتلا مه انلمعتساف بذكلا ةاورلا لمعتسا» :يرونلا نايفس لاق

 :اهمأ شةرينك يهو نتملا يف عضولا تامالع كلانهو

 ردصي ال كيكر ظفللا اذه لثم نأ يبرعلا نايبلا رارسأب ميلعلا كردي ثيحب) :ظفللا ةكاكر 1

 نفلا لهأ ىلإ كلذ كاردإ رادمو ملسو هيلع هللا ىلص ءاحصفلا ديسب فيكف غيلب الو حيصف نع

 .‘"»مالكلا بتارمب نيفراعلا

 نإ» :لثم ‘هليوأت نكمي نأ ريغ نم لوقعلا تايهيدبل افلاخم ثيدحلا نوكي نأب) :ىنعملا داسف 2

 دعب وهو ،ميهاربإ ماقم ماقملاو ((«نيتعكر ماقملا دنع تلصو ًاعبس تيبلاب تفاط حون ةنيفس

 .ليوط نمزب حون

 «برعلا لدع الو كرتلا روج» :لثم قالخألاو مكحلا يف ةماعلا دعاوقلل ًافلاخم نوكي نأ) وأ

 «رصبلا يلجي نسحلا هجولا ىلإ رظنلا» :لثم (ةةدسفملاو ةوهشلا ىلإ ايعاد وأ

 .ةجاح هيف هلل دولوم ةئاملا دعب دلوي ال :لثم ،ةدهاشملاو سحلل افلاخم وأ

 .«ءاد لك نم ءافش ناجنذابلا» :لثم هيلع قفتملا بطلا دعاوقل افلاخم وأ

 قلخف تقرعف اهارجأف سرفلا قلخ هللا نإ» :لثم ،لامكو هيرتت نم هلل لقعلا هبجوي امل افلاخم وأ

 «اهنم هسفن

 .خيراتلا تايعطقل افلاخم نوكي وأ

 فالآ ةثالث هلوط نإو ليوطلا قانع نب جوع» :ثيدح لثم ،ناسنإلاو نوكلا يت هللا ةنس وأ

 مل نافوطلا نأو ةنيفسلا :نيعي ‘هذه كتعصق ىلع ىنلمحا :لاق ،قرغلاب هفوخ امل احون نأو .عارذ

 ‘«سمشلا برق اهيوشيو هعاق نم كمسلا طقتليف رحبلا يف هدي لخدي ناك هنإو ،هبعك ىلإ لصي

/119/ 

 ييبح ضيبألا كيدلا» :لثم ،لقعلا اهنع ناصي تاجامسو تافاخس ىلع ًالمتشم نوكي نأ وأ

 اذكهو .«مكنايبص نع نجلا يهلت امنإف صيصاقملا مامحلا اوذختا» :لثمو «ليربج ييبح بيبحو

 .336ص ةبهش وبأ دمحم نب دمحم ثيدحلا حلطصمو مولع ق طيس ولا )1(

 .337ص هسفن ردصملا )2(

 .قلخلا ءوسو ةدسفملاو :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (4)

142 



 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا

 لوقعلا هفلاخت هتيأر ثيدح لك) :يزوجلا نبا لاق .دودرم لطاب وهف ةهادب لقعلا هدري ام لك

 ل و الطاب مهوأ ربخ لك" :لوصحملا يف لاقو .(عوضوم هنأ ملعاف لوقنلا هنيابتو لوصألا هضقانتو
 .تاداعلل قراوخ امنأل تازجعملا ادع اميف اعبط كلذو .‘"×"دودرم وهف ليوأتلا لبقي

 ةعبس ىلإ ةنحلا لخدي ال انزلا دلو» :لثم) ليوأتلا لبقي ال ثبحب نآرقلا حيرصل هتفلاخم 3

 س م وو 7 ١ ر 1

 نم ذوخأم وه لب [164/ماعنألا] ه؛لئرتل رزو ةرزاو رز ال :ىلاعت هلوقل فلاخم هنإف .«ءانبأ

 .‘(كلذ هبشي ام اهيفف ةاروتلا

 هب اوذخف قحلا قفاوي ثيدحب ع متئدح اذإ» :لثم) ،ةرتوتملا ةنسلا حيرصل افلاخم نوكي نأ 4

 نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم» :رتوتملا ثيدحلل فلاخم هنإف «ثدحأ مل وأ تثدح

  

 ((« رانلا

 هامسف دلو هل دلو نم» :لثم) ةنسلاو نآرقلا نم ةذوخأملا ةماعلا دعاوقلل افلاخم نوكي نأ -

 وأ دمحم همسا نم رانلا لخدأ ال نأ يسفن ىلع تيلآ» :لثمو «ةنحلا يف هدولومو وه ناك ادمحم

 ةحلاصلا لامعإلاب ةاجنلا نأ ةنسلاو نآرقلا ماكحأ نم هب ع وطقملا موكحملل فلاخم اذه نإف «دمحأ

 .باقلألاو ءامسألاب ال

 اذكو اذك ىلص نم» وأ «ضئارفلا نم تاولص ىضق نم» :لثم) ،عامجإلل افلاخم نوكي نأ 6

 نيعبس ىلإ هرمع ىق هتتاف ةالص لكل ارباج كلذ ناك ناضمر نم ةعمج رخآ يق ةالص يف ةعكر

 نم ءيش اهماقم موقي ال /0(12)/ ةتئافلا نأ نم ءاهقفلا هيلع عمجأ امل فلاخم اذه نإف «ةنس

 .هنيعب ءاضقلا بجاولا لب "}(تادابعلا

 يبلا نإ») :ثيدح لثم ملسو هيلع هللا ىلص يبلا رصع يف ةفورعملا خيراتلا قئاقحل هتفلاخم 7

 يبأ نب ةيواعمو ذاعم نب دعس هدهاشب ةرخسلاو ةفلكلا مهنع عفرو ربيخ لهأ ىلع ةيزخحلا عضو

 تلزن امنإو ربيخ ماع يف ةعورشم الو ةفورعم نكت مل ةيزحجلا نأ خيراتلا يف تباثلا نأ عم «نايفس

 ملسأ امنإ ةيواعم نأو ،قدنخلا ةوزغ يف كلذ لبق يفوت ذاعم نب دعس نأو كوبت ماع دعب ةيزحجلا ةيآ

 .117ص ،يمالسإلا عيرشتلا يف اهتناكمو ةنسلا (1)

 .119ص 118 ص هسفن ردصملا (2)

 .119 ص هسفن ردصملا (3)

 .118 رص هسفن ردصملا (4)

 .118 رص هسفن ردصملا (5)
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 ثيدح كلذ ةلثمأ نمو .عضولاب هيلع مكحتو ثيدحلا اذه درت خيراتلا قئاقحف ،حتفلا 0آ»زمز

 نأ تممهف رزغم هيلعو اسلاج ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأرف مامحلا تلخد :سنأ نع هوور

 تباثلا نأ عم «اذه لجأ نم (ے[رزئم ريغب ] مامحلا لوخد تمرح امنإ» :سنأ اي لاقف ،هملكأ

 .0(هرصع يف زاجحلا يف ةفورعم تامامحلا نكت مل ذإ ،طق امامح لخدي مل لوسرلا نأ ايخيرات

 يوري نأك ،هبصعت يف ًايلاغم ًابّصعتم يوارلا ناك اذإ) :يوارلا بهذمل ثيدحلا ةقفاوم 8
 نيوج نب ةبح هاور يذلاك ؛ءاجرإلا يف ًائيدح عجرم وأ تيبلا لهأ لئاضف يق اثيدح يضفار

 ةمألا هذه نم دحأ هدبعي نأ لبق هلوسر عم هللا تدبع» :لاق ههجو هللا مرك ايلع تعمس :لاق

 نأ عم (4)م "ثيدحلا ىق ًايهاو عيشتلا يق ايلاغ ةح ناك" :نابح نبا لاق «نينس عبس وأ نينس سمح

 .ركب وبأ مغ ةجيدخ ملسأ نم لوأ نأ ايخيرات تباثلا

 مث ميظع دهشمب عقو هنأل) ،هلقن ىلع يعاودلا رفوتت نأ هنأش نم ارمأ ثيدحلا نمضتي نأ -9

 بذكلاو عضولاب مخ ريدغ ثيدح ىلع ةنسلا لهأ مكح اذميو ؛دحاو الإ هيوري الو رهتشي ال
- 

 :ءاملعلا لاق ([مخ ريدغ ثيدح نومضمو رساي نب رامع نع يور رخآ ثيدح هنومضم يقو]

 ثدحي مث ،عيمج ةباحصلا نم دهشم ىلع هعوقوب حرصي نأ ثيدحلا اذه يف عضولا تارامأ نم نإ

 .دعب :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (2)
 .118 ص هسفن ردصملا (3)

 .119 ص هسفن ردصملا (4)

 لزن /121/ ةنيدملا ىلإ عادولا ةجح نم عجر امل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ اولاق راصتخاب هتصقو :(ب) ةخسنلا يف (5)
 س و رس و

 ُهَلاَو 7 َتَمَلب امرك نك كين كا لزنأ آم علب لوُسَلآ « :ىلاعت هلوقب ليربج نيمألا هيلع

 ايلع بصني نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ترمأ ةيآلا نأ [67/ةدنامل] ةرفكلا ملأ كدمي ال هلل َإىساَتلآ نمكي

 نم دري نأو ةفححلا برق مخ ريدغب مهلحر اوطحي نأ نيملسملا نم هعم ناك نم لوسرلا رمأف هدعب نم نيملسملل ةفيلخو اريمأ

 ابيطخ رهظلا ةالص دعب هيف يبلا فقو دقو )(٥1 ةنس ةجحلا يذ18 مويلا كلذ ناكو هيف لزن يذلا لاحملا ىلإ مهنم مدقت

 هوفرعف موقلل هفرعو اهعفرف يلع ديب ذخأ مث يوارلا لاق هيفو ليوطلا ثيدحلا خلا...هب نمؤنو نيعتسنو هدحن هلل دمحلا لاقف

 ممب ىلوأ انأو نينمؤملا ىلوم انأو يالوم هللا نإ لاق ملعأ هلوسرو هللا لاق مهسفنا نم نينمؤملاب سانلا ىلوأ نم سانلا اهيأ لاقف

 بحملا هدروأ دقو ،راد ثيح هعم قحلا ردأو هاداع نم داعو هالاو نم لاو مهللا هالوم يلعف هالوم تنك نمف مهسفنا نم

 لاق :لاق هنع هللا يضر رساي نب رامع نع امهالك قرط ةدع نم تايقفوملا رابخأ يف راكب نبا ريبزلاو يبقعلا رئاخد يف يربطلا

 ىلوت دقف ينالوت نمو ينالوت دقف هالوت نم بلاط يبأ نب ىلع ةيالوب يقدصو يب نمآ نم ىصوأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 عمج يفو عادولا ةجح دهع يف تعقو ةصقلا هذه نأ تملع دقو ،لجو زع هللا بحأ دقف يبحأ نمو يبحأ دقف هبحأ نمو هللا

 .كلذلو ةيناثلا يف رساي نب رامعو ىلوألا ةياورلا يف سابع نبا نانثا الإ اهوري مل و جحلا هعم دهش نمم ةباحصلا نم ميظع
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 ةصق يف هيلإ ةجاحلا عم هنع هللا يضر ركب ىبأ فالختسا نيح هنامتك ىلع اوقفتي نأ كلذ دعب

 ةداعلا يف ليحتسمو ديعب اذه لثمو ‘)[هسفن يلع امب حرصي مل و] /122/ اهدعبو ةفيقسلا

 ام مغ 6(‘مهيف ممبذك ىلع ليلد نيملسملا ريهامج نود ثيدحلا اذه لقنب ةضفارلا دارفناف عقاولاو

 ضفاورلا لوقي امك ثيدحلا يعماس دوجو عم ذئنيح ةفالخلا يف هقحب هتبلاطم نع ايلع در يذلا

 .يلع ةفالخ ىلع يلحلا صنلا هيف نأب

 ديعولاب ةغلابملاو ،ريغصلا لعفلا ىلع) :ميظعلا باونلا يف طارفإ ىلع ثيدحلا لامتشا -0

 ىلص نم» :لثمكو كرم دقو عونلا اذه لثم نم صاصقلا رثكأ دقو ،ريقحلا رمألا ىلع ديدشلا
 هل هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم» :لثمو] .«ًايبن نيعبس باون ىطعأ ةعكر اذكو اذك ىحضلا

 لهاجلا اذه ملعي ملأ .([«هل نورفغتسي ةغل فلأ نوعبس ناسل لكل ناسل فلأ نوعبس هل ارئاط

 ةجرد غلب ام ةنس فلأ هللا دبع ول ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ريغ نأ ("”لوألا ثيدحلا عضو يذلا

 .0ث)([لبق ركذ ام ىلع ةدايز] دحاو ين

 نبا لاق .ثيدحلا عضو مهتفرح نأ ىلع نفلا لهأ قفتا نمم نيعاضولا ءامسأ ضعب داريإب سأب الو

 بئاسلا نب دمحمو يرتخبلا وبأ يضاقلا بهو مهرابك نمف ،ريثك قلخ نوعاضولا) :يزوجلا

 ثايغو يطلملا حيجن نب قاحسإو ؤ)يعخنلا دواد وبأو بولصملا يماشلا ديعس نب دمحمو يبلكلا

 نب دمحمو دمحأ نب نومأمو يرايبوخجلا هللا دبع نب دمحأو يفوكلا ديعس نب ةريغملاو ميهاربإ نب

 نوباذكلا" :يئاسنلا لاقو ."يركشيلا ديز نب دمحمو يناكياطلا مساقلا نب دمحمو ينامركلا ةشاكع

 دمحمو ناسارخب ناميلس نب لتاقمو دادغبب يدقاولاو ةنيدملاب يحي يبأ نبا :ةعبرأ عضولاب نوفورعملا

 نم رثكأ يناقرافلا ميمت نب دمحمو ةشاكع نباو يرايبوخجلا عضو :ليق .ماشلاب بولصملا ديعس نب

 . 8(" ثيدح فالآ ةرشع

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 . 1 19 ص هسفن ردصملا )2(

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (3)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (4)

 .(ب) ةخسنلا نم طقس (5)

 . 120ص كهسفن ردصملا 9

 .يعاخنلا :(ب) ةخسنلا ي )7(

 .47ص ‘تاعوضولملا )8(
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 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 اهب ثيدحلا ةاورل ًاباقلأ اوذختا دق نأشلا يق ةفلؤملا بتكلا بابرأو نود دق ثيدحلا نإ ثيحو

 :/123/ بلاطلل اهيبنت ("طظافلألا كلت ركذب سأب الف هعضو وأ هفعض وأ ثيدحلا ةحص فرعي

 .نفلا بابرأ دنع لودع مهلك ةباحصلا نإ انلق 1

 .ظفاح ةقثك نيعم وأ ةقث ةقنك اظفل ةفصلا راركتب وأ سانلا قثوأك لعفأب هحدم دكأ نم 2

 .ظفاح وأ تبث وأ نقتم وأ ةقنك ةفصب درفأ نم (3

 .سأب هب سيل وأ هب سأب ال وأ قودصك اليلق هلبق نمع رصق نم (4

 ريغت وأ أطخي وأ ماهوأ هل وأ مهي قودص وأ ظفحلا ءيس قودصكًاليلق كلذ نع رصق نم (5

 .مهجتلاو ءاجرلاو بصنلاو ردقلاو عيشتلاك )ةعدب ع ونب يمر نم كلذب قحتليو هرمع رخآب

 لوبقم هيلإ راشيو ،هلجأ نم هثيدح كرتي ام هيف تبثي مل و ليلقلا الإ ثيدحلا نم هل سيل نم (6
 .ثيدحلا نلف الإ و عباتي ثيح

 .لاحلا لوهجب وأ لاحلا روتسم هيلإ راشيو قثوي مل و دحاو نم رثكآ هنع ىور نم (7

 .فيعض هيلإ ةراشإلاو نيبي مل نإو فيعضت هيف ءاج(“و ربتعم قيثوت هيف دجوي مل نم (8

 .لوهجب هيف لاقيو قثوي مل و دحاو ريغ هنع وري مل نم (9

 يهاو وأ ثيدحلا كورتم وأ كورتم :هيف لاقيو حداقب كلذ عم فعضو ةتبلا قثوي مل نم (10

 .طقاس وأ ثيدحلا

 .بذكلاب مهتم وأ .مهتم :هيف لاقيو بذكلاب ممتأ نم (1
 هبذكأ ام وأ ثيدحلا عضي وأ عاضو وأ باذكك عضولاو بذكلا مسا هيلع قلطأ نم (2

 .اهوحنو
 هثيدحف] ةثلاثلاو ةيناثلا ةجردلا اهدعبو ،ةحيحص اهلك ةباحصلا ةجردف ،ةجرد رشع انثا هذهو

 ةعبارلا ةجردلا نم ناك امو /124/ 3‘ة[نيحيحصلا يف هبلاغو ىلوألا ةجردلا نم حيحص

 يذلا وهو ؛حلاص وأ يذمرتلا هنسحي يذلا وهو ؛نسحلا :وهو ؛ةيناثلا ةجردلا نم حيحص هثيدحف

 ةسداسلاو ةسماخلا ةجردلا نم هقرط تددعت نإ الإ دودرملا نمف اهدعب امو ،دواد وبأ هنع تكس

 .رشع ىدحإلا ظافلألا :(ب) ةخسنلا يف (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)

 .ابلاغ سيلو ةعدب :(ب) ةخسنلا يف (3)

 .وأ :(بر ةخسنلا يف (4)
 .حاحصلا يف اهبلاغو ىلوألا ةجردلا نم ةحيحص اهثيدح :(ب) ةخسنلا يف (5)
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 : قحما صنلا :يناثلا مسقلا
  

 تاجرد فالتخا ىلع فيعضف اهرخآ ىلإ ةعباسلا نم ناك امو ،هريغل انسح ريصيو كلذب ىوقتيف

 ادنس ثيداحألا دقنل نفلا ءاملع اهعضو نيلا دعاوقلا مهأ هذه .عوضوملا ىلإ ركنملا نم فعضلا

 ىلع ةرئاس ةرابج تادوهج ةقيقحلا يف يهو كلذب نيروهشملا نيعاضولا ضعب ركذ عم ًانتمو
 يف ةدمتعملا بتكلا يفو \ةعوضوم ثيداحأ تدجو كلذ عم هنأ الإ \ثيدحلا يملعلا ثحبلا ةقي

 ءاهودرف لئاوألا لعف ام لثم "اولعفف ،نيرخأتملا نم ءاهزنلا داقنلا ضعب اهل درحت دقو نأشلا

 .ملعأ هللاو .ةروكذملا سيياقملا هذه اهيلع اوقبط نأ دعب اهيلع اوملكتو

 باوص نم ناك امف ،املع هب انديفي هللا لعل ةينوقيبلا ةموظنم ىلع اقيلعت انل هللا حتف ام رخآ اذهو

 عجرملا هيلإو باوصلل قفوملا هللاو كلذل نييلهأ مدعو يفعضل يمف أطخ ناك امو هللا نمف

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،بانملاو

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (1)

 .(ب) ةخسنلا نم ةدايز (2)
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 . ثماخا
  

 :ةمتاخلا

 متخلا لبقو .دئاوفو نايب نم هاوتحا امو ،ةينوقيبلا ةموظنملل حرشلا اذه ضاير يف ةلوحلا هذه دعب

 :يلاتك يهو هل تاجرخمك تايصوتلاو جئاتنلا نم ققحملا هيلإ لصو ام مهأل ةغايص نم دبال

 :ةساردلا هذه جئاتن مهأ

 ملعلا بلطل عاطقنالا يف ىلوألا هرمع تاونس يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا ىضمأ .1

 .هتريسمو هتضمه يف ةديدع تاماهسإب اومهسأ نيذلا نيزرابلا برغملا ةيضابإ مالعأ نم راص قح

 .لصألا ىلإ رباك نع رباكلا و رباك نع ۔همولعو ثيدحلا۔ ملعلا اذه ذخأ هنأ امك .2

 برقي ام بتكف ميلعتلاو فيلأتلل ةيانع يلوي يرهطملا ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا ناك .3

 هدجن ام اذه ،عيرفتلاو لسلستلاب هبتك تمستا اذلو ،ةلهس تارابعب بالطلا ناهذأ ىلإ لئاسملا

 .ثيغملا حتف هباتكو ،اذه انباتك يف قبطم

 .اهريغب اهتنراقمو ةيضابإلا مالعأل بتك نم تاحلطصمل هلامعتسا .4

 دمتعيس يذلا ©ثيدحلا حلطصم يف ةيضابإلا بتكلا تاهمأ نم ةينوقيبلا ةموظنملل هحرش دعي .5

 .نلعلل هجيرخت دعب حلطصملا يف مهم عجرمك نيثحابلا نم ريثكلا هيلع

 .ةلماك اهحرش ممتأ نأ دعب ةموظنملا يف ركذي ملام ضعب ركذ حرشلا اذه تازيمم نم .6

 تناك .م1985ةنس اهلمكأو م1983ةنس رخاوأ اهأدب تاقلح يف ةموظنملا هذه خيشلا حرش .7

 ...هقفلاو وحنلاو ناءرقلا مولعو ثيدحلا مولع نيب ةعونتم تناكو ‘طقف سيمخلا مويب ةقلحلا

 :يلاتك يهف تايصوتلا مهأ نع امأ

 .ثحابلا هنم ديفتسيل ةيملاعلا بتاكملل هجارخإو ،يضابالا طوطخملاب ةيانعلاب ةساردلا يصوت . 1

 .ةيعوضومو فاصنإب هسيردتو ،ةعماحلا سيياقم تارقم نيب تافلؤملا هذه لاثمأ عضو .2

 .(ةيضابإلا) ةصاخ لاجملا اذه يف بتكلاب ةعماجلا ةبتكم ديوزت .3

 نمل لاجملا كرت مدعو ،ةذباهجلا ءالؤه لاثمأ دهجب فيرعتلا ليبس يف تارضاحمو تاودن ةماقإ .4

 .بصعتو تايفلخ مهيف ثدحتلا ديري

 لا همعنو هلضفو هنم ىلع هناحبس هللا دمحأ اريخأ و ...ةيام ةيادب لكل لعج يذلا ناحبسف

 قفو نأو ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ نم لعجو مالسإلل يناده نأ اهلجأو ،يلع اهضافأ

 ىلعأ يف رادب زوفلاو ىلاعتو هناحبس هللا ضر لين اوجرأ اهلالخ نم نلا ةساردلا هذه ةيامن ىلإ

 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انديس ىلع ملسو يلص مهللا ...هنانج

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس
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 : سراهفلا
  

 :راثآلاو ثيداحألاو تايآلا سرهف

 :راثآلاو ثيداحألاو تايآلا سرهف

 تايآلا سرهف :الوأ
 ةيآلا

 [225/ةرقبلا]ه كيشت ونتلاي قأ مكناويال»

 [67/ةدئامل] ه ... َتتَلباَكَلَعََتَ نإو كر نم تإ لأ آم علب ُلوُسَلآ ي+

 [164/ماعنأل]4 يتأ ذو ةرات رزت الكل

 كَفَلَع ےزلآ رهج

 [49/لافنألا] ( مويل مكل بلاَع ال «

 !9 رخاو( ةوظيكشلايوَركزلااتنر وإ ل
 [42/رجحلا] ه مهنع كل ريل ےداكع تا

 ً ح [52/جحا ه( ءتتالرووشت نم كلتق نيانم ل 4

 [189/فارعألا] ( قَدحَو يقت نت

 رسرس -
٠ 

 [14/سي]« يلاك انررح
 [26/ص]ه باَحكمَري ...ضرالا ةميلح كتلعج اَردؤاَدَي زا رس رس رس س رسرس

 [42/تلصف]4 ۔هفلَح نمالو هيَدَينَتب نمطتا وياَيال زج ے س و رسرس وس

 [06/تارجحلا]هئ كبس انتب وِساَك كءاج نياونماءَنِذ آ اناي»

 [19.20/محنلا] ( ةمرخكلا ةلالا ةوتَمو ("أ رملاو تلا معي ج

 [21/رشحلا] ه ... لََج لع َناَهَرَمَلا زج

 راثآلاو ثيداحألا سرهف :ايناث

 رثألا وأ ثيدحلا

 «ملعي ال ثيح نم الإ نمؤملا هدبع قزري نأ هللا يبأ»

 «مكنايبص نع نجلا يهلت اممإف صيصاقملا مامحلا اوذختا»

 «...ادمعتم يلع بذك نم :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق نمل نوردتأ»

 «كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت يح ال .ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ»

 «مالسلا يلع درو هيلع تملسف يلصي وهو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا تيتأ»

 «...تايآب اورتشي الو سانلا اوشخي الو ىوهلا اوعبتي ال نأ ماكحلا ىلع هللا ذخأ»

 «ًايردب نيعبس تكردأ»

 «ينورت تتح اوموقت الف ةالصلا تميقأ اذإ»
 «متعطتسا ام هوبنتجاف عيش نع مكتيمم اذإو هوتأف ءيشب مكترمأ اذإ»

 «ثدحأ مل وأ هب تندح هب اوذخو هوقدصف قحلا قفاوي ثيدحب نيع متثدح اذإ»
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 : سراهفلا
  

 «اوفكف موثكم مأ نبا متعمس اذإف اولكف الالب متعمس اذإ»

 «هنيمي نع عجطضيلف رجفلا عكر مكدحأ ىلص اذإ»

 «اهقيض ىلإ مهورطضاو مالسلاب مهوؤدبت الف قيرطلا يف نيكرشملا متيقل اذإ»

 «...سدقملا تيبو ةنيدملاو ةكم ايندلا يف ةنحلا ندم نم نئادم عبرأ»

 «خيراوتلا مهل انلمعتساف بذكلا ةاورلا لمعتسا»

 «رانلا نم باقعألل ليو لاق ملسو هيلع هللا ىلص مسقلا ابأ نإف ءوضولا اوغبصأ»

 «متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ»

 «موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 «...قيرطلا يف لصي مل نملو ةضيرق ييب ىلإ قيرطلا يف رصعلا ىلص نمل هرارقإ»

 «خلا. ..ةقفصلاب قارتفالا»

 «...ىذألا ةطامإ اهاندأو هللا الإ هلإ ال لوق اهلضفأ ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا»

 «ءاد لك نم ءافش ناحندبلا»

 «غخلا...اقرتفي مل ام رايخلاب ناعيبلا»

 «ليربج ييبح بيبحو ييبح ضيبألا كيدلا»

 «نمحرلا مهمحري نومحارلا»
 «اهدسفي ام هتالص يق لخدي ملام رجافو راب لك فلخ ةزئاج ةالصلا»

 «ىحضلا ةروس رخآ نم ريبكتلاو ةءارقلا»

 «دشرلا ةميزعو رمألا يف تابثلا كلأسأ يإ مهللا»

 «شيرقل عبت سانلا»

 «رصبلا يلجي نسحلا هجولا ىلإ رظنلا»
 «ةنس و قح ءوضولا»

 «رانلا نم باقعألل ليولا»

 «ادمحأ وأ ادمحم هتيمسا نم رانلا لخدأ الأ يسفن ىلع تيلأ»

 «ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب رمأ»

 «رسيت امو باتكلا ةحتافب أرقن نأ ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا انرمأ»

 «راَمخْلاَو نيفخلا ىلع اوُحَسُما»

 «ميح رلا نامحرلا هللا مسبب رهجف ةبعكلا دنع ليربج ىنمأ»

 «...لعر ىلع وعدي ع وك رلا دعب ارهش تدق ملس و هيلع هللا ىلص لوس رلا نأ»

 «اهيلع بيثيو ةيدهلا لبقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ»

 «...حبصيو مالتحا ريغ عامج نم ابنج حبصي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ»

150 

104 

100 

103 

136 

142 

110 

83 

122 

54 

58 

105 

142/46 

107 

142/46 

65 

111 

3 

91 

52 

142/46 

58 

70 

142/46 

56 

105 

35 

137/48 

71 

54 

36



 : سراهفلا
  

 «ةيسرافلاب يحولا لزنأ يضر اذإو ،ةيبرعلاب يحولا لرنأ بضغ اذإ هللا نإ»
 «اهنم هسفن قلخف تقرعف اهارجأف سرفلا قلخ هللا نأ»

 «...ضبقب ملعلا ضبقب نكلو دابعلا نم هعزتني اعارتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ»

 «مرحمو مئاص وهو مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ»

 «رفغملا هسأر ىلعو ةكم لخد ملسو هيلع هللا ىلص ينلا نأ»

 «ةزتع ىلع ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ»

 «هتبهو ءالولا عيب نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ»

 «...مهنع عفرو ربيخ لهأ ىلع ةيزحلا عضو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نأ»

 «مونثكم مأ نبا نذؤي تيح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نأ»

 «...بيط نم مكدحأ سميلو ةعمجلا موي اولستغي نأ نيملسملا ىلع اقح نإ»

 «نيتعكر ماقملا دنع تلصو اعبس تيبلاب تفاط حون ةنيفس نإ»

 «ملس و هيلع هللا ىلص دمحم انيبن ناسل ىلع امامت رصقلا ةالص نأ»

 «ركنت ليللا ةملظك ةملظو ؛فرعي راهنلا ءوضك ءوض ثيدحلل نإ»

 «نيمأ يوقف ركب ابأ اهومتيلو نإ»

 «هللا ءاشي نأ الإ يدعب يب ال نييبنلا متاخ انأ»

 «...تيبب هللا ليبس يق دهاجو ملسأو يب نمآ نمل ۔ليمحلا ميعزلاو- ميعز انأ»

 «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ»

 «...باتك ىلع هوضرعاف يع مكءاج امف يدعب نم نوفلتختس مكنإ»

 «تاينلاب لامعألا امنإ»

 «ةئيسنلا يق ابرلا امنإ»

 «...بضلا امهل ملق نيح هتمع دنع ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا عم ناك هنأ»

 «اهجوز ىلإ سورعلا فرت امك ةنجلا ىلإ نوفزي نالقسع ةربقم لهأ»

 «هعم هلثم و باتكلا تيتوأ»

 «...يف ةحلاصلا ايؤرلا يحولا نم ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا هب ئدب ام لوأ»

 «رمتو قيوسب ةيفص ىلع مل وأ»

 «...الو اوسسحت الو اوسسجت الو ثيدحلا بذكأ نظلا نإف نظلاو مكايإ»

 «...هجوب ءالؤه يتأي يذلا نيهجولا اذ هللا دنع ةمايقلا موي سانلا رش نم دحت»

 «ًكلام هب عي ةنيدملا ملاع لثم ًاملاع نودجي الف لبإلا دابكأ برضت»

 «رابخحلا بضغ عئفطي راغصلا ميلعت»

 «...رعشلا ةريثك ةباد يهو ةماسحلا نع ميمت ربخ مهل بطخ و ةباحصلا عمج»
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 : سراهفلا
  

 «يبرعلا لدع الو يكرتلا روج»

 «هنيمي قفنت ام هلام ملعت ال نح»

 «امب يرهطتف كسم نم ةصرق يذخ»

 «تبسلا موي ضرألا هللا قلخ»

 «ممئولي نيذلا مث يرق نورقلا ريخ»
 «ينيرق سانلا ريخ»

 «...رزئم هيلعو اسلاج ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأرف مامحلا تلخد»

 هيفو هتماَمع ىلع حسمي ملسو هيلع هللا ىلص ئبل تيأر»

 «ًانيدح نيسمخ عضو امهرد يطعأ ول هتيأر»

 «ملس و هيلع هللا ىلص ينلا كردأو ةنس ةئامتس شاع هنأ و يدنهلا نتر»

 «ءاعدلا دنع نيديلا عفر»

 «مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر»

 «هلحكأ ىلع بازحألا موي يأ يمر»

 «...رحلا دبعلا ىلع ريعش نم ًاعاص وأ رمت نم اعاص ناضمر نع رطفلا ةاكز»

 «...ةمألا هذه نم دحأ هدبعي نأ لبق هلوسر عم هللا تدبع :لوقي ايلع تعمس»

 «مأ جارس وه نامعنلا ةفينح وبأ هل لاقي يمأ نم لجر نوكيس»

 «سيلبإ نم يمأ ىلع رضأ وه سيردإ نب دمحم هل لاقي لجر يمأ يف نوكيس»

 «سانلا هاور يذلا رهاظلا ملعلا ريخ و ،©بيرغلا ملعلا رش»

 «ديع موي ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا عم تدهش»

 «امتاوخأ و دوه يێتبيش»

 «هفخ امهب حسمو هيدي يق ءاملا ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا ىلع تببص»

 «...اوناكف نامثعو رمعو ركب يبأو ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فلخ تيلص»

 «فقوحسلا ةلخنلاك مهنم دحاو لك لوط ةقلامع مهممأ داع موق نع»

 «...لاق قرغلاب هفوخ امل احون نأو عارذ فالأ ةثالث هلوط نأ قانع نب جاوع»

 «دسألا نم كرارف موذجملا نم ؤ

 «ال اولاق هيفخ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حسمي له مهتلأسف»
 «...نسحو كركشو كركذ ىلع يعأ يبر ةالص لك ربد يف لوقت نأ عدت الف»

 «ةقثوم لجرلاو ةقلغم ديلا نإف لامحألا اورخأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لاق»

 «نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ تتح مكدحأ نمؤي ال لاق»

 «ترجأ نم انرجأ دق»
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 :سراهفلا
  

 53 «يراد يف راصنألاو شيرق نيب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا فلاح دق»

 73 « مكدجاسم ىلع اوفق»

 112 3 «...هل لعجت نأ :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اي تلق»

 123 3 ه«رانلا هتسم امم ءوضولا كرت ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نم نيرمألا رخآ ناك»

 55 «رفاظألاب هباب نوعرقي ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ ناك»

 55 «بناجلا نيل قلخلا لهس رشبلا مئاد ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك»

 53 «هللا ءاش ام ديزيو ًاعبرأ ىحضلا يلصي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك»

 101 «كنارفغ :لاق ءالخلا نم جرخ اذإ :ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك»

 123 «...نيناتخلا ءاقتلا دنع لسفلاب رمأ مث مالسإلا لوأ يق ةصخر ءاملا نم ءاملا ناك»

 51 «ةالصلا يف ىرسيلا ىلع نيميلا هدي لجرلا عضي نأ نورمؤي سانلا ناك»

 132 «نآرقلا هقلخ ناك»

 37 3 «...هيلع هللا ىلص لوسرلا تلأس ةدئاملا ةيأ تلزن املف ميتيل رمح اندنع ناك»

 70 «مارح ركسم لك»

 126 «... مدآ نبا شاع لاقو ناطيشلا بضغ هلكأ اذإ مدآ نبا نإف رمتلاب حلبلا اولك»

 92 «...تكحض ل نوردتأ :لاقف كحضف ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا دنع انك»

 80/55 «ملس و هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلع لزعن انك»

 57 «انيلع مزعي مل و زئانجلا عابتا نع ىهنن انك»

 56 «...جرخن قحو اهردخ نم ركبلا جرخن تيح ديعلا موي جرخن نأ رمؤن انك»

 88 «عرز مأل عرز يبأك كل تنك»

 123 «...يحاضألا موحل نع مكتيم تنكو ،اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيه تنك»

 51 «كلذ يمني هنأ الإ ملعأ ال»

 111 «اوسفانت الو اوربادت الو اودساحت الو اوضغابت ال»

 71 «لالض ىلع ێمأ قفتت ال»

 115 «...نم مهرضي ال قحلا ىلع نيرهاظ تمأ نم ةفئاط لازت ال»

 65 «ءامجح نرق تاذ حطنت ال تيح ةعاسلا موقت ال»

 86 «ءافعضلا نع اهتماعو ريكانم امنإف بئارغلا هذه اوبتكت ال»

 138 «رفاح وأ لعن وأ فخ يف الإ قبس ال»

 51 «مالسإلا يف رارض الو ررض ال»

 85 «حاكنلا دعب الإ قالط ال»

 121 «رفص الو ةماه الو ىودع ال»
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 : سراهفلا
  

 «يلوب الإ حاكن ال»

 «دابل رضاح عبي ال»

 «ناميإلا ةوالح دبعلا دجي ال»

 «رفاكلا ملسملا ثري ال»

 «ةجاح هيف هلل دولوم ةئاملا دعب دلوي ال»

 «نيفخلا ىلع حسمأ نأ يلإ بحأ يمدق ىلع نيكسلا لمحأ نأل»

 «اقرو ادبعت اقح اقح كيبل»

 «مارحلا للحأو لالحلا اهيف مرحأ ثيدح فالآ ةعبرأ مكيف تعضو دقل»

 «سرف ىلع ءاج ولو قح لئاسلل»

 «...هديب يسفن يذلاو نارجأ كولمملل»

 «قيطي ام الإ لمعلا نم فلكي الو فورعملاب هتوسكو هماعط كولمملل»

 «ريصقلاب الو ليوطلاب ملسو هيلع هللا ىلص يبلا نكي مل »

 «...دانسإلا نع نولأسي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا باحصأ :يأ اونوكي مل »

 «... دبع هيمس :لاقف دلو امل شيعي ال ناكو سيلبإ امب فاط ءاوح تدلو امل»

 «ةَالَص ك عم كاوسلاب مهترمأل سانلا ىلع ا ىتمأ ىلع ش 5 الول

 «يثيدح نع بذكلا بت ل امل يل»

 «...نأ تددو ينإو طق هيفخ ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا تيأر ام»

 «طق هيفخ ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تيأر ام»

 «متعطتسا ام هنم اوتأف هب مكترمأ امو هوبنتجاف هنع مكتيمن ام»

 «يلصي وهو ملسو هيلع هللا ىلص ينلاب ًرم»
 «نيكسملا ىلع مهظلغأو ميتيلل ةمحر مهلقأ مكرارش مكنايبص يملعم»
 «لستغيلف ةعمجلا ىتأ نم»

 «ملس و هيلع هللا ىلص دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف ًافارع وأ ارحاس ىتأ نم»

 «ةرافكلا هنع نوؤرديو ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم»

 «ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم»

 «ةنجلاب هترشب راذآ جورخب رشب نم»
 «...دقف ريخب هللا ليبس يف ايزاغ فلخ نمو ازغ دقف هللا ليبس يق ايزاغ زهج نم»

 «هل ةالص الف ةالصلا يق هيدي عفر نم»

 «ناطاريق هلف نفدي تيح دعق نمو طاريق هلف ةزانج عيش نم»

 «لاوش نم ًاتس هعبتأو ناضمر ماص نم»
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 : سراهفلا
  

 «ايبن نيعبس باو يطعأ ةعكر اذك ىحضلا ىلص نم»

 «ًاعفاش هل تنك يدلوم مظع نم»

 «...هشيرو بهذ نم هراقنم اريط ةملك لك نم هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نم»

 «...ارباج كلذ ناك ناضمر نم ةعمج رخآ يف ضئارفلا نم تاولص ىضق نم»

 «راهنلا ف ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك نم»

 «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم ىلع بذك نم»

 «ةنحلا لخد ائيش هللاب كرشي ال تام نم»

 «...رهظلا ةالصو رجفلا ةالص نيب اميف هأرقف هنم عيش نع وأ هبزح نع مان نم»

 «ةنحلا يف هدولومو وه ناك ادمحم هامسف دلو هل دلو نم»

 «مكموص موي مكرحن»

 «نوقباسلا نورخآلا نحن»

 «...اهاعوف لاقم عممس ءرما هجو هللا رضن»

 «ةهبحلا ىلع ديلا عضو»

 «ءانبأ ةعبس ىلإ ةنحلا لخدي ال انزلا دلو»

 «هيدي لضف ريغ ءامب هسأر حسم و»

 «...ناسل لك يف ناسل فلأ نوعبس هل ارئاط هل هللا قلخ هللا الإ هلإ ال لاق نمو»

 «...نأل ًابيصم ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نم ناك امنإ يأرلا نإ سانلا اهيأي»

 «...نيلاغلا فيرحت هنع نوفني هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي»

 «...ةدقع لكب مان اذإ دقع ثالث مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي»

 «...ليللا نإف من هل لوقيف دقع ثالث مكدحأ سأر ةيفاق ىلع ناطيشلا دقعي»

 «درب ةعبرأ يف ةالصلا نارصقيو نارطفي»

 «...هحراوج قطنتف هتلمع ام لوقيف اذك و اذك تلمع ةمايقلا موي لجرلل لاقي»

 «تيم رامح دلج نم نالعن و فوص نم ةبج هيلع ناك ىسوم هللا ملك موي»
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 : سراهفلا
  

 :عجارملاو رداصملا ةمئاق

 .(ةيرئازحلا فاقوألاو ةينيدلا نوؤشلا ةرازول ؛ييورتكلإلا فحصملا) عفان نع شرو ةياورب ميركلا ناءرقلا

 : ريسفتل ١

 رخف .د :هيلع قلعو هققح ك يطويسلا نيدلا لالجو يلحملا نيدلا لالج :نيمامإلل رسيملا نيلالحلا ريسفت

 ...3 ،1 ط ت وريب 6نورشان نانبل ةبتكم ة واخف نيدلا

 عضو ©ىقشمدلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامع ظفاحلا مامإلل ميظعلا نآ رقلا ريسفت

 توري ،ةيملعلا بتكلا راد \نوضيب ىلع دمحم تاروشنم نيدلا سمش نيسح دمحم :هيلع قلعو هيشاوح

 .م1998 ٠1419 .1 ط .نانب
 ةعبطمو ةبتكم ةكرش ،يغارملا ىفطصم دمحأ ،ريبكلا ذاتسألا ةليضفلا بحاص فيلأت ،يغارملا ريسفت

 .م1 946 .165 ّ 1 ط رصم هدالوأو يلحلا يلابلا ىفطصم

 .م2000 ٥1421 .ةيادرغ ةيبرعلا ةعبطملا طد ،ةذتاسألا نم ةنحل ةدعاسمب يالط دمحم

 ‘طد ٧ت وريب ءاديص ةيرصعلا ةبتكملا يراصنألا ميهاربإ نب هللا دبع ملعلا مداخ هعجارو هل مدق

 .م1992 .2
 : تاحورشلاو همولعو ثيدحلا بتك

 نامع ةماقتسالا ةبتكم ٧ت وريب رشنلا و ةعابطلل حتفلا راد ٧بيبح نب عيبرلا مامإلا لنسم حيحصلا عماجلا

 .تد ،طد ىةيملعلا ةبتكملا ركاش دمحم دمحأ ذاتسألا هحرش و هححص ثيدحلا ملع يف يطويسلا ةيفلأ

 يلع دمحم تاروشنم ركاش دمحم دمحأ ريثك نبا ظفاحلل ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 .تد }أط نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ،ييوبيصلا

 رظن ةبيتق وبأ :هققح ،يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا فيلأت ،يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت

 .ت وريب ٥11 5بجر 2 رثوكلا ةبتكم ،يبايرافلا دمحم

 :قيلعتو قيقحتو ميدقت ،يوونلا فرش نب نيدلا ييحم مامإلل ،ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعمل ريسيتلاو بيرقتلا

 .م1 985 ٥1405 .1 ط ٧ت وريب يبرعلا باتكلا راد رشانلا ڵتشخلا نامثع دمحم

 ريبكلا لبحع دمحم.أ و ؤي ولعلا دىجحأ نب ىفطصم.أ هححص و هيشاوح قلعو هققح يسلدنألا يرمنلا

 .م.17 ٥1387 .ند طد اي ركبلا
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 ۔2

 ۔3

 ۔4

 : سراهفلا
  

 هنيداحا جرخو هص وصن ققح ،شيفطأ فس وي نب دمحع خيشلا كلس رلا :2 ثيداحا ف لمشلا عماج

 .م1988 ٥1408 .طد توريب ليجلا راد ةريمع نامحرلا دبع روتكدلا

 ىفطصم ةعبطم ركاش دمحم نب دىجحأ حرشو قيقحت ، ىعفاشلا سيردا نب دمحم ىبلطملا مامإلل ةلاس رلا

 .م1 938 ٠.17 1 ط ٨ رصم هدالوأو يلحلا يبابلا

 رشنلل قارولا راد يمالسإلا بتكملا ،يعابسلا ىفطصم روتكدلا يمالسإلا عيرشتلا ق اهتنامك و ةنسلا

 .تد }طد عيزوتلاو

 ةعماج يدوادلا نسي ةدوج نب فسوي :روتكدلا ،تيدحلا حلطصم ملع يق ةينوقيبلا ةموظنملا حرش

 .تد ،‘طد !ةعابطلل سلدنألا راد ةيفونملاب ةيمالسإلا ةوعدلاو نيدلا لوصأ ةيلك رهزألا

 راد ۔طد ٨ رتح نيدلا رون :حرش و قيقحت ،يروزرهشلا نمحرلا لبحع نب نامثع ورمع وبا ،ثيدحلا مولع

 .تد ةيروس قشمد ركفلا راد نانبل توريب رصاعملا ركفلا

 نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل يراخبلا ليعامسا نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلا حيحص حرشب يرابلا حتف

 ...1 ٥1421 1ط .ن د دمحلا ةبيش رداقلا دبع :قيلعتو قيقحت و ميدقت ©نيالقسعلا رجح

 يراصنألا ايركز نب دمحم نب ايركز ىيحي يبأ نيدلا نيز يضاقلا ،يقارعلا ةيفلأ حرشب يقابلا حتف

 لحف نيساي رهام :خيشلاو ميمحلا فيطللا دبع.د :هيلع قلعو هثيداحأ جرخو هصوصن ققح ،ىكينسلا

 1 ط ،نانبل ت وريب ةيملعلا بتكلا راد ةعامجلا و ةنسلا بتك رشنل نوضيب ىلع دمحم تاروشنم

 .م12./2002
 يعفاشلا يواخسلا نامحرلا دبع دمحم ريخلا يبأ نيدلالا سمش ظفاحلا ڵثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف

 ديهف لآ ديهف هللا دبع نب دمحم .دو ريضخلا نامحرلا دبع نب هللا دبع ميركلا دبع .د قيقحتو ةسارد

 ٠1426. ،1ط ضايرلا عيزوتلاو رشنلل جاهنملا راد ةبتكم

 ومح دمحأ هيلع قيلعو هققح . ىكيلملا يرهطملا ريكب نب ناميلس نب دمحم ۔ ثيدحلا مولع ف ثيغملا حتفل (

 بيسلا عيزوتلاو رشنلل يرماضلا ةبتكم ز رتع نيدلارون .د هل مدقو هعجار 6نيراب لمحا رمعو مورك

 .م14./2013 .1 ط }‘نامع ةنطلس

 شيفطا فس وي جاحلا نب لمحا جاحلا خيشلا ةمئألا بطقل روجفلا ةلازإ و روجألا ةلاطإ باتك

 .ط .د 1 995 .15 ،نيزاب لمحأ نب رمع مورك ومح نب دمحا بيترتو ميدقت ،نيجسيلا

 .نامع ةنطلس ةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ،ييورابلا ىب ىسيع

 طبض ،يشرقلا يزوحلا نب يلع نب نامحرلا دبع جرفلا يبأ مامإلا يفلسلا ةمالعلا ڵ تاعوضوملا باتك

 ةيفلسلا ةبتكملا بحاص نسحملا نب لدمحخ : رشانلا ‘ 1 ط }‘نامثع دمحم نامحرلا دبع :قيقحت و ميدقت و

 .م1966/ه1386 .ةرونملا ةنيدملاب
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 ۔-5

 : سراهفلا
  

 نمتؤملا تاقيلعتب "يروباسينلا مكاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ اهسانجأ ةيمكو ثيدحلا مولع ةفرعم

 1 ط ،نانبل ت وريب ٧مزح نبا راد ،مولسلا سراف نب لدىحأ قيقحت و ح رش ،حالصلا نبا يقتلاو يجاسلا

 م2003 .1424

 نامحرلا دبع نب دمحم خيشلا ةمالعلل ةنسلألا ىلع ةرهتشملا ثيداحألا نم ريثك نايب يف ةنسحلا دصاقملا

 ٥1405 1ط توريب يبرعلا باتكلا راد رشانلا تشخلا نامثع دمحم قيقحتو ةسارد ،يواخسلا

5... 
 قلع ،يروهجالا ةيطع خيشلا ةيشاح عم ،يياقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا ح رشب ةين وقيبلا ةموظنملا

 بتكلا راد نوضيب يلع دمحم تاروشنم ةضيوع دمحم حالص نامحرلا دبع وبأ اهثيداحأ ج رخو هيلع

 .م 204 ٥1425 .2ط نانبل توريب ةيملعلا

 رجح نب دمحم نب يلع نب درأ ظفاحلا مامإلل رثألا لهأ حلطصم ق ركفلا ةرخن حيضوت ق رظنلا ةهزن

 .م129./2008 2ط ند ،ىليح رلا هللا فيض نب هللا دبع :د.أ :قيلعت و قيقحت ،ييالقسعلا

 رداهب نب هللا دبع نيدلا لامج نب دمحم هللا دبع يبأ نيدلاردب مامإلا حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا

 ٥1419 .1ط .ضايرلا ،فلسلا ءاوضأ جيرف الب دمحم نب نيدباعلا نيز.د يعفاشلا يشكرزلا

8... 
 رشنلل ةفرعملا ملاع راد ،ةبهش وبأ دمحم نب دمحم :روتكدلا خيشلا ثيدحلا حلطصمو مولع يف طيسولا

 .تد ،‘طد عيزوتلاو

 .1 306 | رصم ةين ورابلا ةعبطملا ،(ةمئألا بطق) شيفطا فسوي نب دمحح ةنامألا ءادأب ةنامضلا اف و

 :نيدلا لوصأ

 يناتس رهشلل لحنلاو للملا هشماممو يسلدنألا يرهاظلا مزح نبا مامإلل لحنلاو ءاوهألاو للملا ف لصفلا

 .تد طد ةيملاعلا مالسلا ةبتكم

 نب دمحأ خيشلا ةحامس قيلعتو حيحصت ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع دمحم ىأ مامإلل ،لوقعلا راونأ قراشم

 ،1ط نانبل توريب ليخلا راد ،ةريمع نامحرلا دبع.د هثيداحأ جرخو هصوصن ققح يليلخلا دمح

 .م1989 .19

 :هلوصأو هقفلا

 ةبوجأو ىواتف ي رهطم ريكب نب ناميلس نب دمحما جاحلا ةمالعلا خيشلا ثارت نم ةميق تاحفص

 ٠ 1 لط ي ديعس يمع خيشلا ةسس ؤم ٠ خيشلا ةبلط نم ةعومحجج بيترتو عمج ٠ مج ارت و ث وح

 .م2019.10
 رمع قيقحت ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ققحملا ةمالعلا لوصألا سمش حرش سمشلا ةعلط

 ...0 ‘طد نامع ةنطلس ةيدب ةيالو ىملاسلا مامإلا ةبتكم ،مايقلا نسح
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 .د قيقحتو ةسارد يزارلا نيسحلا نب رمع نب دمحم نيدلا رخف مامإلل ،هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا

 .ت د ط د ىةلاسرلا ةسسؤم ،ينياولعلا ضايف رباج هط

 :خيراتلاو مجاعملاو مجارتلا بتك

 راشتسملا بتكم ،يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلا \نامع لهأ ضعب خيراتب نايعألا فاحتإ

 .م2016 ٥1437 ط ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا

 .يلكرزلا نيدلا ريخ ،نيقرشتسملاو نيبرعتسملاو برعلا نم ءاسنلاو لاجرلا رهشأل مجارت سوماق مالعألا

 .م02)0(2 ويام/رايأ.5ط ،نانبل نوريب نييالملل ملعلا راد

 ةيمالسإلا ةمظنملا تاروشنم كهابأ دلو راتخملا دمحم ڵبرغملاو قرشملا يف فيرشلا ثيدحلا مولع خيرات

 .م2010 ،1ط وكسيسيإ ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل

 .م1985 ٥1405 ،1ط ثنانبل توريب يمالسالا برغلا راد ظوفحم دمحم نييسنوتلا نيفلؤملا مجارت

 وبأ :هيلي فاضأو هحضوو هيلع قلعو هققح ،ييالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا ،بيذهتلا بيرقت

 .تد ،طد ،عيزوتلاو رشنلل ةمصاعلا راد ،يياتسكابلا فغاش دمحأ ريغص لابشألا

 رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا يبأ نيدلا باهش مالسإلا خيش ظفاحلا مامإلل ڵبيذهتلا بيذهت

 .تد ،طد ،ةرهاقلا يمالسإلا باتكلا راد رشانلا ،ييالقسعلا

 خيشلا ةسسؤم ،ةرامعاب ناميلس نب ريكب :دادعإ ،هراثآو هتايح يرهطم ناميلس نب دمحما جاحلا خيشلا

 .م2019 ٥1440 ،1ط ديعس يمع

 رادو ،ةرارقلا ثارثلا ةيعمج دمحم نب ىفطصم يفيرش ةمامإ ييحمو ةمأ ددح يملاسلا نيدلا رون خيشلا

 .م2011/ه1432 ،1ط رئازجلا ةيادرغ ،ةيبرعلا ةعبطملا رئازجلا ،ةبقلا 5ةّينودلخلا

 ةدغ وبأ حاتفلا دبع :ةمالعلا خيشلا هب ىتعإ ،ييالقسعلا رجح نب يلع نب دمحا مامإلل ،نازيملا ناسل

 .م2002 ٥1423 .1ط .ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم

 ةيبرعلا ةعبطملا عبط ،يملعلا ثحبلا ةنخحل ،(برغملا مسق) ه15ق ىلإ ه1ق نم ةيضابإلا مالعأ مجعم

 .م1999/ه1420 .1ط .ةيادرغ ةرارقلا ثارتلا ةيعمج رشن ،رئازحلا ةيادرغ

 ةنطلس كةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو ،نيثحابلا نم ةعومحجب فيلأت ةيضابإلا تاحلطصم مجعم

 .م2008 ٥1429 !نامع

 : جماربلا

 م2012 ةيليوج ٥1433/ ناضمر "عبارلا رادصإلا ،ةيضابإلا ةلماشلا ةبتكملا :جمانرب

 .ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلل زيزعلا دبع نب هللا دبع كلملا نيفيرشلا نيمرحلا مداخ عماج :جمانرب
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